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1. הגדת אופנבך, 1927 – מהדורה 
ביבליופילית

בעריכת  אופנבך[.  ]הגדת   Offenbacher Haggadah
זיגפריד גוגנהיים. אופנבך שעל נהר המיין, 1927.

)רוב  העברי  המקור  מן  קטעים  עם  פסח,  של  הגדה 
הטקסט בגרמנית(. תוי-נגינה, מפה של מסע בני ישראל 
במצרים ואיורים נוספים )חיתוכי עץ צבועים ביד( מאת 
מן האותיות  )Fritz Kredel(. חלק  פריץ קרדל  האמן 

נדפסו בדיו אדומה. 
ב-300  נדפסה  איכותי,  נייר  על  ביבליופילית  מהדורה 

עותקים.
97, ]1[ עמ', 29.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים בשולי העטיפה. 

שדרה קרועה וחסרה, משוקמת בדבק.

יערי 2042; אוצר ההגדות 3054. 

פתיחה: $1200

1. Offenbacher Haggadah, 1927 
– Bibliophilic Edition  
Offenbacher Haggadah. Edited by Siegfried 
Guggenheim. Offenbach am Main, 1927.
Pesach Haggadah, with sections of the origi-
nal Hebrew text (most of the text in German). 
Musical notes, map of the wanderings of the 
people of Israel in Egypt and other illustrations 
(hand-painted etchings) by the artist Fritz 
Kredel. Some letters were printed in red ink.
Bibliophilic edition on quality paper, 300 copies 
printed.
97, [1] pages, 29.5cm. Good condition. Tears to 
edges of cover. Spine torn and missing restored 
with glue. Yaari 2042; Otzar 3054.

Opening Price: $1200

הגדות, הגדות לא מסורתיות
Haggadot, Non-traditional Haggadot
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2. הגדה של פסח – בודפשט, 1936
 Erno בעריכת   .Haggáda, Peszach estéjére

.Karloy Pap-ו Namenyi
בעברית.  קטעים  מעט  עם  בהונגרית,  פסח  של  הגדה 
שאנדור  מאת  חיתוכי-עץ  עם  לימין,  משמאל  נדפסה 
תוי-נגינה  חוברת  מצורפת  ההגדה  בסוף  קולוז'ווארי. 

עם שער מיוחד.
מנותקת  כריכה  טוב.  מצב  ס"מ.   23.5 עמ',   8  ;]3[  ,60

חלקית.

יערי 2216, אוצר ההגדות 3564. 

פתיחה: $100

3. הגדה עם איורי ש. ידידיה – קלוז', 1938
הגדה של פסח מצוירת על ידי שלמה ידידה ]ידידיה[ 

זלנפריינד )ירושלם(. קלוז', 1938. 
עמוד  כל  בהונגרית.  והערות  מבוא  עברית,  הגדה 

במסגרת מאוירת צבעונית מאת האמן ש. ידידיה. 
]1[, 74 עמ', 22.5 ס"מ. מצב בינוני. כריכה מנותקת חלקית, 

בלויה ומוכתמת. מעט כתמים בדפי ההגדה.

אוצר ההגדות 3669, יערי 2264.

פתיחה: $120

2. Pesach Haggadah – Budapest, 
1936  
Haggáda, Peszach estéjére. Edited by Erno 
Nameny and  Karloy Pap. Budapest, 1936.
Pesach Haggadah in Hungarian, with a few 
passages in Hebrew. Printed from left to right, 
with etchings by Sandor Kolozsvari. A booklet 
with musical notes is enclosed in the end with a 
special title page.
60, [3]; 8 pages, 23.5cm. Good condition. Binding 
partly detached.
Yaari 2216, Otzar 3564.

Opening Price: $100

3. Haggadah Illustrated by S. 
Yedidyah – Kloz, 1938  
Pesach Haggadah illustrated by Shlomo Yedida 
[Yedidyah] Seelenfreund (Jerusalem). Kloz, 
1938.
Hebrew Haggadah, introduction and com-
ments in Hungarian. Each page set in a colorful 
frame illustrated by the artist  S. Yedidya.
[1]. 74 pages, 22.5cm. Fair condition. Binding 
partly detached, stained and worn. Few stains to 
leaves of the haggadah.
Otzar 3669, Yaari 2264.

Opening Price: $120

3 2
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�. הגדה של פסח – מהדורה ממוספרת – 
פריז, 1962

סדר הגדה של פסח, פריז, 1962.
הגדה של פסח עם תרגום לצרפתית עמוד מול עמוד 

ואיורים בשחור-לבן. 
עותקים   100 של  מהדורה  מתוך   94 מספר  עותק 
פלג  אדמונד  המתרגם  חתימות  עם  ממוספרים, 
 Véroniqe( והציירת ורוניק פילוסוף )Edmond Fleg(

 .(Filozof
אדמונד פלג )1874-1963(, משורר וסופר יהודי ממוצא 
ומעברית.  מיידיש  ותרגם  בצרפתית  כתב  שוויצרי, 
התקרב אל היהדות בעקבות פרשת דרייפוס; השתתף 

במספר קונגרסים ציוניים.
נייר עבה. כתמים.  עמ' לא ממוספרים, 23 ס"מ. מצב טוב. 

כריכת בד מקורית.

פתיחה: $180

�. Pesach Haggadah – Numbered 
Edition – Paris, 1962  
Pesach  Haggadah, Paris, 1962.
Pesach Haggadah with French transla-
tion on facing pages, with black and white 
illustrations.
Copy Number 94 out of 100 numbered copies 
edition, signed by translator (Edmond Fleg) and 
illustrator (Véroniqe Filozof). Heavy paper.
Unnumbered pages, 23cm. Good condition. 
Stains. Original cloth binding.

Opening Price: $180

�. Haggadah - OMZSA – Hungary, 
1942  
Pesach Haggadah, Omzsa Publishing - Orszagos 
Magyar Zsido Segito Akcio, Budapest, 1942.
“The Society for the Assistance of Hungarian 
Jewry publishes this Haggadah...".
The Hebrew printing is consistent with that used 
in a Haggadah which appeared in Jerusalem in 
1930 published by Nachum Lifschitz...”.
Includes preface, research notes and comments 
in Hungarian, reproductions of handwritten 
Haggadah pages and antique printings, and 
music notes. 
Numbered, one of 900 copies, with signatures 
of the authors and artists.
Yaari 2293; Otzar 3870.
LVII, [1], 73, [1], LXXXII-LXI, [2] pages, 35.5cm. 
Fair condition. Cardboard binding. Spine 
detached.

Opening Price: $200

4

�. הגדה – אומזה – הונגריה, 1942
 Orszagos Magyar Zsido הוצאת  פסח,  של  הגדה 

Segito Akcio – OMZSA, בודפשט, 1942.
יהודי הונגריה מוציאה לאור את  "חברת הסיוע למען 

ההגדה...".
רפ בהונגרית,  והערות  דברי-מחקר  הקדמה,  נכולל 

עתיקים  ודפוסים  כתב-יד  הגדות  דפי  של  רודוקציות 
ותוי-נגינה.

ממוספר, מתוך מהדורה של 900 עותקים, עם חתימות 
המחברים והאמנים.

יערי 2293; אוצר ההגדות 3870.
         , ]1[, 73, ]1[,                        , ]1[ עמ', 35.5 ס"מ.

מצב בינוני. כריכת קרטון. שדרה מנותקת.

פתיחה: $200

LXXXII-LXI                       LVII

5
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�. הגדה לפרחות – הגדה פארודית למצורע
עים – למברג, 1911 

הגדול  בשבת  לאמרה  שנוהגים  כפי  לפִרחות,  הגדה 
שוויינבערג  פרץ  טוביה  מאת  הפרחים,  תפוצות  בכל 

)המכונה טפ"ש(. למברג, 1911. 
הגדה פארודית המיועדת למצורעים. "מה נשתנה נגע 
צרעת מכל הנגעים, שבכל הנגעים אדם מתגרד כחפצו 
ובנגע צרעת אסור להתגרד". "מעשה ברבי נגעון ורבי 

נפרחיה ורבי יבלן ורבי אבעבוען...שהיו מסובין באכס
ניא של בן-כנם והיו מתאפקים שלא להתגרד כל אותו 

הלילה...". 
קרועים  הדפים  כל  מפורקת.  גרוע.  מצב  ס"מ.   15 עמ',   16

ומנותקים. חסרה עטיפה קדמית.

פתיחה: $100

�. Haggadah Le-Prichot – Parodic 
Haggadah for Lepers – Lemberg, 
1911  
Haggadah Le-Prichot, as is the custom to read 
on Shabat Ha-Gadol in all lepers areas, by Tuvia 
Peretz Shweinberg (named TPSH). Lemberg, 
1911.
Parodic Haggadah for lepers. "…those who 
scratch all night long…".
16 pages, 15cm. Poor condition. Fallen apart. All 
leaves torn and detached. Front cover missing.

Opening Price: $100

�. הגדה בלתי מפלגתית מס' 1 – הוצאת 
בדיחותא

דן  בידי  נפש. ערוכה  לכל  בלתי מפלגתית, שוה  הגדה 
תל-אביב,  "בדיחותא",  הוצאת  דודזון[.  ]אפרים  אנכי 

טרם קום המדינה.
נהגדה היתולית מודפסת במכונת כתיבה ומשוכפלת בס

טנסיל. "קדש – למען המפלגה כדאי לו לאדם להקדיש 
את כל זמנו, מרצו, כספו וכו', כי המטרה מקדשת את 

כל האמצעים...".
הראשון.  ובדף  בעטיפה  כתם  טוב.  מצב  ס"מ.   21 דף,   10

קרעים בשולי העטיפה. שדרה משופצת בנייר דבק באופן 

לא מקצועי.

פתיחה: $100

�. Non-Partisan Haggadah No. 1 
– Published by Bedichuta 
Non-Partisan Haggadah, (of no political party), 
for everyone. Edited by Dan Anochi (Ephraim 
Davidson). Published by “Bedichuta,” Tel-Aviv, 
pre 1948. 
Humorous Haggadah, printed on a typewriter 
and copied by stencil. “Kadesh [Sanctification] 
– for the benefit of the party one is advised to 
devote all his time, energy, money, etc., because 
the aim sanctifies the means…”
10 leaves, 21cm. Good condition. Stain on the 
cover and first page. Tears on the margins of the 
cover. Spine has been unprofessionally repaired 
using adhesive tape.

Opening Price: $100

67
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9. יחידה עברית להובלה כללית, 1945
הגדה של פסח. יחידה עברית להובלה כללית 468, חיל 

השרותים המלכותי. איטליה, תש"ה ]1945[. 
הגדה לא מסורתית, משוכפלת בסטנטיל, עם איורים. 
קטעים מן הנוסח המסורתי, עד השער המיוחד: "מסכת 

ומ וקטעי-קריאה  דמויות  עם  כמחזה  הבנויה  נימינו" 
תייחסת לשואה, מרד גטו ורשה ועלייה לארץ ישראל. 
]1[ שער מעטפת, 28 דף, 19.5X16 ס"מ. נייר דק ויבש. מצב 

גרוע. פגומה, קרעים וקמטים רבים. כתמים.

פתיחה: $1�0

9. Jewish General Transportation 
Unit, 1945  
Pesach Haggadah. Jewish General 
Transportation Unit 468, Royal Services Forces. 
Italy, [1945].
 Non-traditional Haggadah, stenciled, with il-
lustrations. Sections from the traditional text 
till the special title: "Masechet Yameinu" pre-
sented as a play with figures and reading pas-
sages relating to the holocaust, Warsaw Ghetto 
riot and Aliya to Eretz Yisrael.
[1] Title cover, 28 leaves, 19.5X16cm. Thin dry 
paper. Poor condition. Damaged, tears and many 
creases. Stains.

Opening Price: $1�0

8. ועדת התרבות – מועדון החיילים 
"התקווה" – אלכסנדריה, 1944 

החיילים  מועדון  ליד  התרבות  ועדת  פסח,  של  הגדה 
"התקוה", אלכסנדריה )מצרים(, תש"ד ]1944[.

עטיפה  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
בידי  הנאמרים  המסורתי  הנוסח  מן  קטעים  מודפסת. 
הרב, לצד קטעי-קריאה המתחלקים בין קוראים שונים, 
לאשה,  המיועד  הקטעים,  אחד  ליד  ונשים.  גברים 
A.T.S. קטעים משל ביאליק, פרישמן  מצוין בסוגריים 
יהודי  לשואת  המתייחסים  טקסטים  כולל  ואחרים, 
אירופה ובקשת נקמה: "אנו לא נשכח עד אשר נקמנו 
ישמד  אשר  עד  במבזינו!  נקמנו  אשר  עד  אחינו!  דמי 

נאחרון העמלקים...". חלק מהדמויות המצוירות מופי
עות במדים, עם נשק או עם סמלי הבריגדה היהודית.

קרעים  כתמי-חלודה,  טוב.  מצב  ס"מ.   21.5X17 דף,   ]20[

קלים בשולי הדפים והעטיפה. קו-קפל במרכז כל הדפים 

והעטיפה.

פתיחה: $3�0

8. Culture Committee – "Ha-Tikva" 
Soldiers Club – Alexandria, 1944  
Pesach Haggadah, "Ha-Tikvah" Soldiers Club 
culture committee, Alexandria (Egypt), 1944.
Non-traditional stenciled haggadah, with 
printed cover. Passages of the traditional text 
read by the rabbi, alongside reading-passages 
read by different readers, men and women. 
Next to each passage, read by a woman, appears 
in parentheses A.T.S. Texts by Bialik, Frishman 
and others, including texts relating to the ho-
locaust with call for revenge. Some of the illus-
trated figures wear uniform, with weapons and 
badges of the Jewish brigade.
[20] leaves, 21.5X17cm. Good condition. Foxing, 
slight tears to edges of leaves and to cover. Central 
folding mark to all leaves and to cover.

Opening Price: $3�0

10. קיבוץ גבעת ברנר – שלש הגדות
שלש הגדות לא מסורתיות לפסח, עם איורים. שונות 

אלה מאלה:
אמנותי  כתב-יד   .]1939[ תרצ"ט  פסח,  של  1. הגדה 

ואיורים יחודיים.

10

9
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10. Kibbutz Givat Brenner 
– Three Haggadot 
Three non-traditional Pesach Haggadot, with 
illustrations. Each one different:
1. Pesach Haggadah, 1939. Artistic handwrit-
ing and unique illustrations.
[1] title cover, [15] leaves, 25cm. Fair condition. 
Tears. Corners of leaves attached.
2. Pesach Haggadah, 1941.
[1] Title cover, [19] leaves, 22cm. Good condition. 
Tears to edges, stains.
3. Pesach Haggadah, 1950.
[1] Title cover, 8 printed pages, [1] attached 
leaf 23.5cm. Good condition. Wine stains and 
foxing-stains.

Opening Price: $180

11. קיבוץ קרית ענבים, 1943 
הגדה של פסח, קרית ענבים, תש"ג ]1943[.

איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
לצד  המסורתי  הנוסח  מן  מעט  כוללת  קצרה,  הגדה 

שירים וקטעי-קריאה שונים.
8 דף, 28 ס"מ. מצב טוב. סימני-קיפול. כתמי-חלודה, בעיקר 

בדפים האחרונים.

פתיחה: $100

11. Kibbutz Kiryat Anavim, 1943 
Pesach Haggadah, Kiryat Anavim, 1943.
Non-traditional stenciled haggadah, with il-
lustrations. Short haggadah, with some of the 
traditional text with songs and various reading 
passages.
8 leaves, 28cm. Good condition. Folding marks. 
Foxing-stains, mainly to last leaves.

Opening Price: $100

12. קיבוץ כפר גלעדי, 1943
]הגדה של פסח, קיבוץ כפר גלעדי, 1943[.

איורים  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
לצד  המסורתי  הנוסח  מן  קטעים  מעט  ביד.  צבועים 
עונת  על  קטעי-קריאה  והגלות,  השואה  של  אזכורים 
רכבות  "בשתי  טהראן":  ל"ילדי  והתייחסות  האביב 
20 קרונותיהן הגיעה שיירת העולים הצע  מצריות על

עירים מטהרן, כ-1200 נפש...". 
]22[ עמ', 21 ס"מ. מצב בינוני. עטיפה חסרה. קרע חסר בדף 

בנייר- קל  שיקום  אחרונים.  דפים  בשולי  קרעים  הראשון, 

דבק. המקום והשנה נכתבו בעט בעמוד האחרון.

12. Kibbutz Kefar Giladi, 1943  
[Pesach Haggada, Kibbutz Kefar Giladi, 1943].
Non-traditional stenciled haggadah, with 
hand-painted illustrations. Some passages of 
the traditional text alongside with references 
to the holocaust and the diaspora, reading 
passages about spring and reference to the 
"Teheran Children": " In two Egyptian trains 
the young Olim from Teheran arrive, in all 
1,200 people…".
[22] pages, 21cm. Fair condition. Missing cover. 
Tear to first leaf, tears to last leaves. Restored 
with paper-tape. Place and date handwritten by 
pen on last page.
See "Kibbutz Haggadot" by Natan Steiner, page 
14, where he mentions the above citation from 
the 1943 Kefar Giladi Haggadah.

Opening Price: $100

קרעים.  בינוני.  מצב  ס"מ.   25 דף,   ]15[ מעטפת,  שער   ]1[

פינות הדפים דבוקות. 

2. הגדה של פסח, תש"א ]1941[.
קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   22 דף,   ]19[ מעטפת,  שער   ]1[

בשוליים, כתמים.

3. הגדה של פסח, תש"י ]1950[.
 23.5 מצורף  דף   ]1[ מודפסים,  עמ'   8 מעטפת,  שער   ]1[

ס"מ. מצב טוב. כתמי-יין וכתמי-חלודה.

פתיחה: $180

ראה "הגדות קיבוציות" מאת נתן שטיינר, עמ' י"ד, ]שם 
הוא מציין כי הציטוט הנ"ל מופיע בהגדת כפר גלעדי 

תש"ג[. 

פתיחה: $100

11

12
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�1. קיבוץ מעגן, 1944
הגדה של פסח, קבוץ מעגן, תש"ד ]1944[. 

איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
לצד  המקורות  ומן  המסורתי  הנוסח  מן  רבים  קטעים 

"קומו תועי מדבר" ואזכורים קלים לשואה ולגטאות.
בינוני-כתמי- מצב  ס"מ.   21 דף,   ]18[ מעטפת,  שער   ]1[

בשדרה  קרעים  ושביר,  יבש  נייר  על  עטיפה  חלודה, 

בשוליים.

פתיחה: $100

�1. קיבוץ בית קשת, 1945 
הגדה של פסח, בית קשת, תש"ה ]1945[. 

איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
כוללת קטעים מן הנוסח המסורתי לצד קטעי-קריאה 

מגוונים מאת סופרי ומשוררי ישראל.
]1[ שער מעטפת, כד עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה. 

קרעים וקמטים בשולי העטיפה.

הגדה ראשונה של קיבוץ זה, שהוקם שנה קדם לכן.

פתיחה: $100

1�. Kibbutz Ma'agan, 1944 
Pesach Haggadah, Kibbutz Ma'agan, 1944.
Non-traditional stenciled haggadah, with illus-
trations. Many passages of the traditional text 
and from Jewish sources alongside with "Kumu 
To'ey Midbar" and some references to the holo-
caust and the ghettos.
[1] Title cover, [18] leaves, 21cm. Fair condition, 
foxing stains, cover on dry fragile paper, tears to 
spine and edges.

Opening Price: $100

1�. Kibbutz Beit Keshet, 1945  
Pesach Haggadah, Kibbutz Beit Keshet, 1945.
Non-traditional stenciled haggadah, with illus-
trations. Passages of the traditional text with 
some diverse reading-texts by Israeli writers 
and poets.
[1] Title cover, 24 pages, 24cm. Good condition. 
Foxing. Tears and creases to edges of cover. 
First Haggadah of this Kibbutz established one 
year earlier.

Opening Price: $100

13. קיבוץ חפציבה, 1944
הגדה של פסח, חפציבה, תש"ד ]1944[.

איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
מעט קטעים מן הנוסח המסורתי לצד שירים וקטעי-
יהודה  זרובבל,  כצנלסון,  ברל  ביאליק,  מאת  קריאה 
ולהעפלה  לשואה  המתייחסים  קטעים  ואחרים.  הלוי 

לארץ ישראל.
יז עמ', 20.5X16.5 ס"מ. גוף ההגדה במצב טוב מאד. כתמי-

חלודה על העטיפה ומעט קמטים. 

פתיחה: $100

13. Kibbutz Heftzibah, 1944  
Pesach Haggadah, Heftzibah, 1944.
Non-traditional stenciled haggadah, with il-
lustrations. Some passages from the traditional 
text alongside with songs and reading-texts by 
Bialik, Berl Katzenelson, Zerubavel, Yehuda 
Ha-Levy and others. Passages with references 
to the holocaust and Ha'apala to Eretz Yisrael.
17 pages, 20.5X16.5cm. Text in very good condi-
tion. Foxing-stains on cover and some creases.

Opening Price: $100

15
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�1. תחנת הכח נהריים, 1946
הגדה של פסח, ]תחנת הכח[ נהרים, תש"ו 1946. 

אחד  דף  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
מאוייר. על העטיפה איור תחנת הכח בנהריים. קטעים 

מן הנוסח המסורתי לצד שירים וקטעי-קריאה שונים.
]1[ שער מעטפת, 16 דף, 21.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמי-יין. 

�1. קיבוץ בית אלפא, 1945
פסח תש"ה )מקרא לליל הפסח בקיבוץ השומר הצעיר( 

בית אלפא, תש"ה.
איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
שם!  הם  באשר  המגויסים  "לחברינו  הראשון:  בעמוד 
רגלכם  תדרך  באשר  נקמה!   – היחידה  נחמתנו   ]...[
– נקמה! באשר תגע ידכם – נקמה! ותפילה אחת בלבנו, 
כי תשובו הביתה עטורי-נקמה". בהמשך קטעי-קריאה 
)מעט  מצרים"  ביציאת  "נספר  שער  האביב,  עונת  על 
קטעים מן הנוסח המסורתי(, שיר הפרטיזנים בעברית 

ויידיש וקטעים נוספים. 
]24[ דף, 22 ס"מ. מצב טוב. עטיפה אחורית מנותקת. כתם 

על העטיפה הקדמית. עטיפות דהויות בשוליים.

פתיחה: $120

1�. Naharayim Electrical Power 
Plant, 1946  
Pesach Haggadah, [Electrical Power Plant] 
Naharayim, 1946.
Non-traditional stenciled haggadah, one il-
lustrated leaf. On the cover illustration of the 
Naharayim Electrical Power Plant. Passages of 
the traditional text alongside with songs and 
various reading-texts.
[1] Title cover, 16 leaves, 21.5cm. Fair condition. 
Wine-stains. Cover torn, detached. 
Does not appear in Natan Steiner's catalogue 
of "Kibbutz Haggadot".

Opening Price: $1�0

1�. Kibbutz Beit Alfa, 1945  
Pesach 1945 (Readings for Pesach in Ha-Shomer 
Ha-Tza'ir Movement Kibbutz) Beit Alfa, 1945.
Non-traditional stenciled haggadah, with il-
lustrations. On first page: "For all our recruited 
friends wherever they are!...we pray for your 
homecoming..". Reading passages about spring 
season, title "Let us tell the story of the Exodus" 
(some traditional texts), the Partisans song in 
Hebrew and Yiddish and more passages.
[24] leaves, 22cm. Good condition. Back cover 
detached. Stain on front cover. Cover edges are 
faded.

Opening Price: $120

18. קיבוץ בית אורן, 1946
הגדה של פסח, בית-אורן, תש"ו ]1946[. 

איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
קטעים מן הנוסח המסורתי לצד שירים וקטעי-קריאה 
סבא"  "ישראל  הפסל  וציור  "יזכור"  קטע  שונים, 
חלוצי  "נברך  בקיבוץ.  הנצב  פולוס,  דוד  הפסל  של 
בזיעתם  והרוו  בדמם  הפרו  אשר  לעליותיהם:  העם 

שדמות-מכורה...".
עטיפה  טוב.  מצב  ס"מ.   21.5 דף,   ]29[ מעטפת,  שער   ]1[

מוכתמת, קרועה בשוליים ובשדרה.

פתיחה: $120

עטיפה קרועה, מנותקת. 

נתן  של  קיבוציות"  "הגדות  בקטלוג  מופיעה  לא 
שטיינר. 

פתיחה: $1�0

18. Kibbutz Beit Oren, 1946  
Pesach Haggadah, Beit Oren, 1946.
Non-traditional stenciled haggadah, with il-
lustrations. Passages of the traditional text 
alongside with songs and various reading-texts, 
"Yizkor" and a drawing of the sculpture "Israel 
Saba" by David Polus, standing in the kibbutz.
[1] title cover, [29] leaves, 21.5cm. Good condition. 
Cover stained, spine and edges of cover torn.

Opening Price: $120

18
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20. מרכז הנוער בשטרבסבורג, 1947 
הגדה של פסח, הוצאת מרכז הנוער בשטרסבורג, פסח 

1947 )הפרטים מופיעים בצרפתית(. 
משו נאיביים  ואיורים  כתב-יד  מסורתית,  לא  נהגדה 

בצדה  ובצרפתית.  בעברית  טקסט  בסטנסיל,  כפלים 
הפנימי של העטיפה האחורית ציור מפת ארץ ישראל 

והכיתוב "לשנה הבאה בירושלים".
22 עמ' )כולל שער מעטפת(, 21 ס"מ. מצב בינוני. קרעים 

בחיבור הדפים והעטיפה, כתמי-יין וקמטים.

לא ידועה ביבליוגרפית.

פתיחה: $200

21. קיבוץ מעוז חיים, 1947
סדר ליל פסח, מעוז-חיים, תש"ז ]1947[. 

הגדה לא מסורתית משוכפלת בסטנסיל, ללא איורים. 
קטעים מן הנוסח המסורתי לצד שירים וקטעי-קריאה 
שונים. כוללת שלשה דפים המספרים את סיפור שואת 
יהודי אירופה ונסיונות המרד היהודי ולאחר מכן סיפור 
ההעפלה לארץ ישראל, מחנה המעצר בקפריסין, השיר 

"אדמת ביריה" מאת אלתרמן ועוד. 
 20.5X16 ,1[ שער מעטפת, ]22[ דף, ]2[ דפים מקופלים[

קפל  קו  ונזקי-מים.  כתמי-חלודה  מעט  טוב.  מצב  ס"מ. 

בכריכה ובכל הדפים. 

פתיחה: $120

20. Strassburg Youth Center, 1947  
Pesach Haggadah, published by the Strassburg 
Youth Center, Pesach 1947 (Details in French). 
Non-traditional haggadah, handwriting with 
stenciled naïve illustrations, text in Hebrew 
and French. On inner side of back cover ap-
pears the map of Israel with the writing "Next 
Year in Jerusalem".
22 pages (Including title cover), 21cm. Fair condi-
tion. Tears to attachment of leaves to cover, wine-
stains and creases.
Unknown bibliographically.

Opening Price: $200

21. Kibbutz Ma'oz Chaim, 1947 
Seder Leil Pesach, Ma'oz Chaim, 1947.
Non-traditional stenciled Haggadah, no illus-
trations. Passages of the traditional text along-
side with songs and different reading-texts. 
Includes three leaves telling the story of the 
holocaust and Jewish riots attempts followed by 
the story of Ha'apala to Eretz Yisrael, the deten-
tion camp in Cyprus, the song "Admat Birya" 
by Alterman and more.
[1] Title cover, [22] leaves, [2] 2 folded leaves, 
20.5X16cm. Good condition. Some foxing and 
moisture marks. Folding mark to cover and to all 
the leaves.

Opening Price: $120

19. משק כפר גלעדי - תל-חי, 1946
הגדה של פסח, משק כפר גלעדי תל-חי, תש"ו ]1946[. 
איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
קטעים מן הנוסח המסורתי לצד קטעי-קריאה ושירים 

נשונים, ביניהם השיר "את תלכי בשדה" מאת לאה גול
דברג, קטע "יזכור" לנספים בשואה ועוד. 

כתמי- טוב.  מצב  ס"מ.   21.5 דף,   ]17[ מעטפת,  שער   ]1[

חלודה וקרעים בשולי העטיפה.

פתיחה: $100

19. Meshek Kefar Giladi-Tel Chai, 
1946  
Pesach Haggadah, Meshek Kefar Giladi Tel 
Chai, 1946.
Non-traditional stenciled haggadah, with il-
lustrations. Passages of the traditional text 
alongside with reading-texts and various songs, 
amongst them "At Telchi Basadeh" by Leah 
Goldberg, "Yizkor" for the holocaust victims 
and more.
[1] Title cover, [17] leaves, 21.5cm. Good condi-
tion. Foxing and tears to edges of cover.

Opening Price: $100

19
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22. "הגדה חדשה" לפסח – פילדלפיה, 
1947-1950

פסח  הגדה של  נייע  ַא   / הגדה  נייע  ַא  חוברות:  שלש 
בעריכת פ. סיימון, הוצאת די פילאדעלפיער ארבעטער 

רינג שולן, פילדלפיה, 1947, 1949, 1950.
ביידיש  פסח,  לערב  ושירים  קטעי-קריאה  כוללות 
המקורות,  מן  לקוח  הקטעים  מן  מעט  עברית.  ומעט 
רובם מאת סופרים עבריים או סופרים ומשוררי יידיש.

22.5-28 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $120

23. קיבוץ אשדות יעקב, 1942 
הגדה של פסח, אשדות יעקב, תש"ב ]1942[. 

איורים  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
ומן  המסורתי  הנוסח  מן  קטעים  מודפסת.  ועטיפה 
המקורות לצד שירים מאת רחל, ביאליק, קטעי-קריאה 

המתייחסים לשואה ועוד.
כתמים.  בינוני.  מצב  ס"מ.   26.5 דף,  כב  מעטפת,  שער   ]1[

קרועה  מוכתמת,  עטיפה  הדפים.  בשולי  וקמטים  קרעים 

בשוליים. 

פתיחה: $100

�2. קיבוץ אשדות יעקב, 1947
הגדה של פסח, אשדות-יעקב, תש"ז.

הגדה לא מסורתית לפסח, שכפול של כתב-יד אמנותי 
המסורתי  הנוסח  מן  נרחבים  קטעים  כוללת  ואיורים. 
לצד "קומו תועי מדבר" ו"דבר" של ביאליק, "נדר" של 
זהה  העטיפה  ולהעפלה.  לשואה  ואזכורים  שלונסקי 

לעטיפת הגדת אשדות יעקב 1942.
על  כהה  רטיבות  כתם  למעט  טוב,  מצב  ס"מ.   21 עמ',  כט 

העטיפה האחורית ובתחתית כל הדפים.

פתיחה: $100

22. "New Haggadah" for Pesach 
– Philadelphia, 1947-1950  
Three brochures: a naye haggadah/a naye 
haggadah shel Pesach edited by P. Simon, di 
Philadelfier arbeter ring shulen, Philadelphia, 
1947, 1949, 1950.
Including reading-texts and songs for Pesach, 
in Yiddish with some Hebrew. A few sections 
are from the Jewish sources, most of them by 
Hebrew writers or Yiddish writers and poets.
22.5–28cm. Good condition. Stains.

Opening Price: $120

23. Kibbutz Ashdot Ya'akov, 1942  
Pesach Haggadah, Ashdot Ya'akov, 1942.
Non-traditional stenciled haggadah, with illus-
trations and a printed cover. Passages from the 
traditional text and from Jewish sources along-
side with songs by Rachel, Bialik, reading-texts 
about the holocaust and more.
[1] Title cover, 22 leaves, 26.5cm. Fair condi-
tion. Stains. Tears and creases to edges of leaves. 
Stained cover, torn edges.

Opening Price: $100

2�. Kibbutz Ashdot Ya'akov, 1947  
Pesach Haggadah, Ashdot Ya'akov, 1947
Non-traditional Pesach Haggadah, reproduc-
tion of artistic manuscript and illustrations. 
Including parts of the traditional text alongside 
with Bialik's poems: "Kumu To'ey Midbar" and 
"Davar", Shlonsky's "Neder" and references to 
the Holocaust and the Ha'apala.
29 pages, 21cm. Good condition except for a dark 
stain on the back cover and on the bottom of all 
the pages.

Opening Price: $100
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�2. מועצת פועלי תל-אביב, 1949
מ.פ.  של  ולנוער  לתרבות  המחלקה  פסח,  של  הגדה 

]מועצת פועלי[ תל-אביב, תש"ט ]1949[.
איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
קטעים מן הנוסח המסורתי לצד קטע מ"הנה מוטלות 
גופותינו", השיר מגש הכסף, קטע ממגילת העצמאות 

ושירי ציון וירושלים. 
כתמי-יין  טוב.  מצב  ס"מ.   22 דף,   ]10[ מעטפת,  שער   ]1[

עטיפה  העטיפה.  בשולי  קרעים  והעטיפה.  הדפים  בשולי 

אחורית מנותקת חלקית. 

פתיחה: $100

�2. חוג הצעירים של מפלגת פועלי ארץ 
ישראל – חיפה

פועלי  מפלגת  המרכזי,  הצעירים  חוג  פסח,  של  הגדה 
ארץ ישראל, חיפה, לאחר קום המדינה ]1949?[.

מעט  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
איורים. קטעים מן הנוסח המסורתי לצד קטעי-קריאה 
שונים, קטע "יזכור" ומעט מהווי החוג: "שבליל זה אנו 
רוננים  ואורחים,  החוג  חברי  יחדיו,  כולנו  כאן  מסובין 
שהובטח  במועדוננו  ולא  המסיבות  במועדון  וחוגגים, 

לנו מזה ימים ימימה". 

2�. Tel Aviv Workers Council, 
1949  
Pesach Haggadah, Culture and Youth 
Department of Tel Aviv Workers Council, 1949.
Non-traditional stenciled haggadah, with il-
lustrations. Passages from the traditional text 
alongside with sections from poems, a section 
from the Declaration of Independence and 
songs of Zion and Jerusalem.
[1] Title cover, [10] leaves, 22cm. Good condition. 
Wine-stains to edges of leaves and to cover. Tears 
to edges of cover. Back cover partly detached.

Opening Price: $100

�2. הסתדרות העובדים העבריים – מועצת 
פועלי חיפה, 1948

סדר של פסח תש"ח, הוצאת ועדת התרבות של מועצת 
פועלי חיפה, ההסתדרות הכללית של העובדים העברים 

בארץ ישראל, תש"ח ]1948[. 
הגדה לא מסורתית משוכפלת בסטנסיל )שער מעטפת 

נמודפס(, עם מעט עיטורים. קטעים מן הנוסח המסור
תי לצד קטעי-קריאה, שירים על האביב, קטע "יזכור" 
לחללי מלחמת העצמאות ועוד. כוס ראשונה לגאולתם 
המדינה  לחיי  שניה  כוס  ישראל,  בני  של  השלמה 
כוס  החופשית,  העליה  לחיי  שלישית  כוס  היהודית, 

רביעית לחיי המגינים והצבא; בסוף – שירה בציבור.
17 עמ', 22 ס"מ. גוף ההגדה עם כתמי-חלודה רבים. עטיפת 

קרטון מודפסת )"מוגש ע"י אייור גייס, מנצ'סטר"(, קרועה 

וחסרה, מודבקת באופן גס לגוף ההגדה. 

פתיחה: $120

2�. Union of Hebrew Workers 
–Haifa Workers Council, 1948  
Pesach 1948, published by the culture committee 
of the Haifa Workers Council, the General Union 
of Hebrew Workers in Eretz Yisrael, 1948.
Non-traditional stenciled haggadah (title cover 
printed), with a few illustrations. Passages 
from the traditional text alongside with read-
ing-texts, spring songs, "Yizkor" for the War 
of Independence victims and more. First wine 
glass for the liberty of Israel, second glass for the 
Jewish State, third glass for free Aliya, fourth 
glass for the defenders and the army, and at the 
end – common singing.
17 pages, 22cm. Many foxing stains to text. 
Printed cardboard cover ("presented by Ivor Gais, 
Manchester") torn and missing, pasted to leaves.

Opening Price: $120
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2�. Eretz Yisrael Workers Party 
Youth Circle – Haifa  
Pesach Haggadah, Central Youth Circle, Eretz 
Yisrael Workers Party, Haifa, after the estab-
lishment of the State of Israel (1949?).
Non-traditional stenciled haggadah, with a few 
illustrations. Passages from the traditional text 
alongside with various reading-texts, "Yizkor" 
and some passages of the circle's manners:" This 
night we celebrate all together, members of the 
circle…in a party hall and not in the club which 
we were  promised for a long time".
[1] Title cover, 17 (should be 18) leaves, 21cm. Fair-
good condition. Dry fragile paper. Dark stains to 
edges of leaves and cover. Tears to edges of cover.
Does not appear in Natan Steiner's catalogue 
of "Kibbutz Haggadot".

Opening Price: $120

28. קיבוץ גליל-ים, 1949
הגדה של פסח, גליל-ים, תש"ט ]1949[. 

איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
נפתחת בקטעי-קריאה על חודש האביב, כוללת קטעים 

נמן הנוסח המסורתי לצד שירים מאת רחל, טשרניחוב
סקי ואחרים. מופיעים גם: "מגש הכסף" וקטע ממגילת 

העצמאות.
בדפים  בעיקר  כתמי-חלודה  טוב.  מצב  ס"מ.   21 עמ',  כה 

עם  חלקית,  מנותקת  עטיפה  העטיפה.  ועל  הראשונים 

מספר כתמי-יין וקרעים בשדרה.

פתיחה: $100

28. Kibbutz Glil Yam, 1949 
Pesach Haggadah, Glil Yam, 1949.
Non-traditional stenciled haggadah, with il-
lustrations. Opens with spring reading- texts, 
with some traditional passages alongside with 
poems by Rachel, Tchernichovsky and others. 
"Maggash Ha-Kesef" and the Declaration of 
Independence are also included.
25 pages, 21cm. Good condition. Foxing stains 
mainly to first leaves and to cover. Cover partly de-
tached, with a few wine- stains and tears to spine.

Opening Price: $100

בינוני- מצב  ס"מ.   21 דף,   )18 )צ"ל   17 מעטפת,  שער   ]1[

טוב. נייר יבש ושביר. כתמים כהים בשולי הדפים והעטיפה. 

קרעים בשולי העטיפה. 

נתן  של  קיבוציות"  "הגדות  בקטלוג  מופיעה  לא 
שטיינר. 

פתיחה: $120

29. קיבוץ עין חרוד – תוכניית חג הפסח 
1949

פסח תש"ט – א' למדינת ישראל. יומן עין-חרוד 234, 
.13.4.49

כוללת  עין-חרוד.  בקיבוץ  הפסח  חג  לאירועי  תכנייה 
ושעות  החג  תכנית  העומר,  קציר  טקס  תוכן  את 
הפסקת העבודה, הכינוס לטקס ליל הסדר, ברכת חג 

החרות וכו'.
קל  קרע  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   24.5 עמ',   ]4[ בודד,  דף 

בשול תחתון. 

פתיחה: $100

29. Kibbutz Ein Charod – Program 
for Passover 1949  
Passover 1949 - First year of the State of Israel. 
Ein-Charod Diary 234, 4.13.49. Program of 
Passover activities in Kibbutz Ein-Charod. 
Includes the text recited when harvesting the 
Omer, holiday program and modified working 
schedule, gathering held for Seder ceremony, 
blessing for The Holiday of Freedom, and more.
Single page, [4] pages, 24.5cm. Good condition. 
Stains. Slight tear on bottom margin.

Opening Price: $100
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30. קיבוץ כפר המכבי 
הגדה של פסח, כפר המכבי, ]1949 בערך[.

איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
ומן המקורות, לצד  קטעים רבים מן הנוסח המסורתי 
מספר קטעים מאת פרישמן, ש. שלום ויעקב כהן. על 

העטיפה מודבק תצלום עץ שקד פורח.
כתמי- טוב,  במצב  ההגדה  גוף  ס"מ.   24 עמ',   ]1[  ,29  ,]1[

בינוני,  במצב  עטיפה  ואחרונים.  ראשונים  בדפים  חלודה 

כתמי-חלודה וקמטים.

פתיחה: $100

30. Kibbutz Kefar Hamacabi  
Pesach Haggadah, Kefar Hamacabi, c. 1949.
Non-traditional stenciled haggadah, with illus-
trations. Many traditional passages alongside 
with passages by Frishman, S. Shalom and 
Ya'akov Cohen. On the cover a photograph of 
an almond tree in blossom is pasted.
[1], 29, [1] pages, 24cm. Haggadah body in good 
condition, foxing-stains to first and last  leaves. 
Cover in fair condition, foxing-stains and creases.

Opening Price: $100

31. קיבוץ רמת יוחנן – שתי הגדות 
1. הגדה של פסח, רמת יוחנן, תש"ט ]1949[.

העטיפה  על  כתמים  ס"מ.   22 עמ',   32 מעטפת,  שער   ]1[

ובשולי הדפים.

2. הגדה של פסח, רמת יוחנן, תשי"ג ]1953[.
33 עמ', 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים. עטיפה מקומטת.

שתי הגדות לא מסורתיות, כתב-יד בדפוס, עם איורים. 
שונות זו מזו וכוללות קטעים רבים מן הנוסח המסורתי 
לצד קטעי-קריאה ושירים על עונת האביב, קטעים מן 

המקורות ועוד.

פתיחה: $200

31. Kibbutz Ramat Yochanan 
– Two Haggadahs 
1. Pesach Haggadah, Ramat Yochanan, 1949. 
[1] Title cover, 32 pages, 22cm. Stains to cover and 
to edges of leaves.
2. Pesach Haggadah, Ramat Yochanan, 1953. 
33 pages, 23cm. Stains. Creases cover. 
Two non-traditional haggadahs, printed hand-
writing, with iullustrations. Different from 
each other with many traditional passages as 
well as reading-texts and songs about spring, 
some passages from Jewish sources and more.

Opening Price: $200

32. קיבוץ משמר השרון 
הגדה של פסח, משמר השרון, ללא ציון שנת הדפסה 

)המחצית השנייה של שנות ה-40(.
איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
מן  קטעים  האביב,  עונת  על  ושירים  קטעי-קריאה 
שוד  "הה,  ועוד.  מדבר"  תועי  "קומו  המסורתי,  הנוסח 

אחים גולים, בורחים, אובדי ימים וערבה...". 
]1[ שער מעטפת, ]12[ דף, 24.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה 

ויין בעיקר על העטיפה. חורי-תיוק. דפים מנותקים.

פתיחה: $100

32. Kibbutz Mishmar Ha-Sharon  
Pesach Haggadah, Mishmar Ha-Sharon, no 
printing date(second half of the 1940's). Non-
traditional stenciled haggadah, with illustrations. 
Reading-texts with songs for the spring season, 
passages of the traditional text and more.
[1] Title cover, [12] leaves, 24.5cm. Good condi-
tion. Foxing-stains and wine-stains mainly to 
cover. Filing holes. Detached leaves.

Opening Price: $100
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33. קיבוץ עין החורש, 1950
הגדה של פסח, עין החורש, תש"י ]1950[. 

הגדה לא מסורתית משוכפלת בסטנסיל, כתב-יד אמנותי 
ואיורים. קטעים מן הנוסח המסורתי ומן המקורות לצד 
קטע "יזכור" וואריאציות שונות: "שבכל לילי הסדר היו 
לרווחה  פתוחים  וכעת  צר  בידי  נעולים  ארצינו  שערי 

לכל פזורי עמינו". מעצבת ההגדה חתומה: גילה. 
]1[ שער מעטפת, 18 דף, 22 ס"מ. מצב טוב. קמטים בשולי 

העטיפה ומעט כתמים.  

פתיחה: $100

33. Kibbutz Ein Ha-Choresh, 1950  
Pesach Haggadah, Ein Ha-Choresh, 1950.
Non-traditional stenciled haggada, artistic 
handwriting and illustrations. Passages of 
the traditional text and of the Jewish sources, 
"Yizkor" and different variations: "every year 
the gates of our country were locked and now 
they are open to all our people". Designer of 
haggadah signed: Gila.
[1] Title cover, 18 leaves, 22cm. Good condition. 
Creases to edges of cover and a few stains.

Opening Price: $100

�3. קיבוץ מעיין ברוך, 1950
הגדה של פסח, מעין-ברוך, תש"י ]1950[. 

איורים.  עם  ליטוגרפי,  בדפוס  מסורתית  לא  הגדה 
לצד  המסורתי  הנוסח  מן  קטעים  בתל-אביב.  נדפסה 
תועי  "קומו  האביב,  עונת  על  וקריאה  קטעי-שירה 

מדבר" ושירים נוספים.
לב עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה על העטיפה.

הגדה ראשונה של קבוץ זה, אשר הוקם בשנת 1947. 

פתיחה: $100

�3. קיבוץ כפר החורש, 1950 
הגדה של פסח, כפר החורש, תש"י. 

איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
הם  אף  המסורתי,  הנוסח  מן  מעטים  קטעים  כוללת 
בשינויים, לצד קטעים רבים על תקופת האביב ואזכור 
כבודנו במחשבה  "נתן את  לחללי מלחמת העצמאות: 

שקטה לאלה... שנפלו חללים במלחמתנו...". 
20 דף, 20.5X15 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה.

פתיחה: $100

3�. Kibbutz Ma'ayan Baruch, 1950  
Pesach Haggadah, Ma'ayan Baruch, 1950.
Non-traditional haggadah, lithographic print, 
with illustrations. Printed in Tel Aviv. Passages 
of the traditional text alongside with songs 
and reading-texts about spring, "kumu to'ey 
Midbar" and other poems.
32 pages, 24cm. 
Good condition. Foxing-stains on cover.
First haggadah of this kibbutz established in 
1947.

Opening Price: $100

3�. Kibbutz Kefar Ha-Choresh, 
1950  
Pesach Haggadah, Kefar Ha-Choresh, 1950.
Non-traditional stenciled haggadah, with 
illustrations. A few traditional passages 
with changes, alongside with many spring 
season passages and reference to the War of 
Independence victims.
20 leaves, 20.5X15cm. 
Good condition. Foxing-stains.

Opening Price: $100
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�3. צה"ל, 1950 – איורים של אריה אלואיל
הוצאת  לישראל,  הגנה  צבא  לחיילי  פסח  של  הגדה 

הרבנות הצבאית הראשית, תש"י ]1950[. 
בידי אריה אלואיל.  ומצוירת  כתובה בכתב-יד אמנותי 
בפתח ההגדה ברכת הרב הראשי לצה"ל, הרב שלמה 

גורן ואחריה דיני פסח לחייל. 
ובדפים  העטיפה  על  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   22 עמ',   48

הראשונים. קרע בשדרה.

פתיחה: $100

3�. I.D.F, 1950 – Illustrations by 
Aryeh Allweil  
Pesach Haggadah for I.D.F. soldiers, published 
by the Chief Military Rabbinate, 1950.
Artistic handwriting with illustrations by 
Aryeh Allweil. The haggadah opens with a 
blessing by Chief Military Rabbi Shlomo Goren 
followed by Pesach regulations for soldiers.
48 pages, 22cm. Good condition. Stains to cover 
and to first few leaves. Tear to spine.

Opening Price: $100

�3. רמות השבים, 1951 
הגדה של פסח, רמות-השבים, תשי"א ]1951[.

איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
מעט מן הנוסח המסורתי וואריאציה על "כנגד ארבעה 
בנים" -  "כנגד ארבע גלויות תדבר ההגדה... המגיעות 
וגלות  פולין  גלות  תימן,  גלות  בבל,  גלות  לחיסולן... 
אחת  לכל  המתייחסים  ושירים  קטעי-קריאה  אשכנז". 

מהגלויות הנ"ל לצד שירים על עונת האביב ועוד.
עטיפה  טוב.  מצב  ס"מ.   27.5 דף,   10 מעטפת,  שער   ]1[

אחורית חסרה? כתמי-חלודה, בעיקר על העטיפה. 

נתן  של  קיבוציות"  "הגדות  בקטלוג  מופיעה  לא 
שטיינר. 

פתיחה: $100

38. קיבוץ משמרות, 1952 
נדפסה   .1952 תשי"ב  משמרות,  פסח,  של  הגדה 

בתל-אביב
איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
קטעים מן הנוסח המסורתי לצד נוסח מורחב של "מה 
ושירים  הכסף"  "מגש  מדבר",  תועי  "קומו  נשתנה", 

שונים.
36 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה ומעט קמטים.

פתיחה: $100

3�. Ramot Ha-Shavim, 1951  
Pesach Haggadah, Ramot Ha-Shavim, 1951.
Non-traditional stenciled haggadah, with il-
lustrations. Some traditional text alongside 
with a variation on "Four Sons": "four exiles 
reach their end..Babel, Yemen, Poland and 
Ashkenaz..". Reading-texts and songs relating 
to these four exiles, songs about the spring 
season and more.
[1] Title cover, 10 leaves, 27.5cm. Good condition. 
Back cover missing? Foxing-stains, mainly to cover.
Does not appear in Natan Steiner "Kibbutz 
Haggadot" catalogue.

Opening Price: $100

38. Kibbutz Mishmarot, 1952  
Pesach Haggadah, Mishmarot, 1952. Printed in 
Tel Aviv.
Non-traditional stenciled haggadah, with illus-
trations. Passages of the traditional text with 
an extended version of "Ma Nishtana", "Kumu 
To'ey Midbar", "Maggash Ha-Kessef" and dif-
ferent songs.
36 pages, 21cm. Good condition. Foxing-stains 
and a few creases.

Opening Price: $100
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39. קיבוץ נאות מרדכי, 1952
הגדה של פסח, נאות מרדכי, תשי"ב ]1952[. 

איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
קטעים נרחבים מן הנוסח המסורתי ומן המקורות, לצד 

"קומו תועי מדבר" ומעט שירי ציון ואביב. 
כרוכה בחוט.

בשולי  וכתמים  קרעים  בינוני.  מצב  ס"מ.   21X15 עמ',   31

אחורית  עטיפה  מוכתמת.  גזורה,  קדמית  עטיפה  הדפים. 

חסרה?, דפים 15-20 כרוכים הפוך.

פתיחה: $100

39. Kibbutz Ne'ot Mordechai, 1952  
Pesach Haggadah, Ne'ot Mordechai, 1952.
Non-traditional stenciled haggadah, with illus-
trations. Passages of the traditional text and of 
the Jewish sources alongside with "Kumu To'ey 
Midbar" and a few Zion and spring songs.
Bound with thread.
31 pages, 21X15cm. Fair condition. Tears 
and stains to edges of leaves. Front cover cut, 
stained. Back cover missing? Leaves 15-20 bound 
up-side-down.

Opening Price: $100

�0. קיבוץ בארי, 1953 
הגדה של פסח, בארי, תשי"ג ]1953[.

נהגדה לא מסורתית מודפסת, עם איורים ועטיפה צבעו

�0. Kibbutz Be'eri, 1953 
Pesach Haggadah, Be'eri, 1953.
Non-traditional printed haggadah with il-
lustrations and a colorful cover. Reading-texts 
and spring-season songs, "Yizkor" for holo-
caust victims, Ha'apala victims and War of 
Independence victims, and more. 
[1] Title cover, [16] leaves, [2] attached songs-
leaves, 23cm. Good condition. Wine-stains.

Opening Price: $100

�1. חברת הביטוח "הסנה", 1957
תל- "הסנה",  הביטוח  חברת  לפסח,  הסנה  של  הגדה 

אביב, ]1957[. 
איריס  איורים מאת  הגדה לא מסורתית מודפסת, עם 
עם  המסורתי  ההגדה  נוסח  על  ואריאציות  שוייצר. 
האזרח  נשתנה  "מה  "הסנה":  חברת  של  תעמולה 

המבוטח מכל אזרח שאינו דואג לכך?" ועוד.
סמל "הסנה" המופיע על העטיפה עוצב בידי זאב רבן.

]8[ דף, 17X16 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $100

�1. "Ha-Sneh" Insurance Company, 
1957  
Pesach Haggadah, "Ha-Sneh" Insurance 
Compnay, Tel Aviv, 1957.
Non-traditional printed haggadah, with il-
lustrations by iris Shweitzer. Variations on 
the traditional haggadah text with "Ha-Sneh" 
Company propaganda and more. Emblem on 
the cover was designed by Zeev Raban.
[8] leaves, 17X16cm. Very good condition.

Opening Price: $100

נית. קטעי קריאה ושירים על עונת האביב, "קומו תועי 
בשואה  לנספים  "יזכור"  תפלת  אדמה",  "ראי  מדבר", 
וחללי ההעפלה ומלחמת העצמאות, "מגלה" עם קורות 
עם ישראל ועוד. "מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, 
עת היו ישובינו נתונים במצור, בידי אויבים מוסתים, עד 

גרשנום מארצנו – הלילה הזה הננו בני חורין...". 
]2[ דפי-שירים מצורפים, 23  ]1[ שער מעטפת, ]16[ דף, 

ס"מ. מצב טוב. כתמי-יין.

פתיחה: $100
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�2. ועד החינוך – צ'ילה, 1957
הגדה של פסח, סדר שלישי, הוצא ועד-החנוך דצ'ילי 

תשי"ז 1957. 
איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
קצר  סיפור  לצד  המסורתי,  הנוסח  מן  רבים  קטעים 
בשם "בליל הסדר" ומספר שירים. על העטיפה כיתוב 

בעברית וביידיש.
]1[ שער מעטפת, ]24[ דף, 23X17 ס"מ. מצב טוב. קרעים 

בשולי העטיפה. 

פתיחה: $120

�2. Education Committee – Chile, 
1957  
Pesach Haggadah, Third Seder, published by 
Education Committee of Chile, 1957.
Non-traditional stenciled haggadah, with illustra-
tions. Many traditional passages, alongside with a 
short story "Be-Leil Ha-Seder" and a few songs. 
Hebrew and Yiddish writing on the cover.
[1] Title cover, [24] leaves, 23X17cm. Good condi-
tion. Tears to edges of cover.

Opening Price: $120

�3. מושב בית חרות, 1957
הגדה של פסח, בית חרות, תשי"ז ]1957[.

איורים  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
)עטיפה מודפסת(. קטעים רבים מן הנוסח המסורתי ומן 

המקורות לצד קטעי-קריאה ושירים לא מסורתיים.
]1[ שער מעטפת, 16 דף, 22 ס"מ. מצב טוב. קרעים בשולי 

העטיפה. 

נתן  של  קיבוציות"  "הגדות  בקטלוג  מופיעה  לא 
שטיינר. 

פתיחה: $100

�3. Moshav Beit Cherut, 1957 
Pesach Haggadah, Beit Cherut, 1957.
Non-traditional stenciled haggadah, with il-
lustrations (printed cover). Many traditional 
passages alongside with some reading-texts 
and non-traditional songs.
[1] Title cover, 16 leaves, 22cm. Good condition. 
Tears to edges of cover.
Does not appear in Natan Steiner's "Kibbutz 
Haggadot" catalogue.

Opening Price: $100

��. קיבוץ דורות, שנות ה-50
)שנות  ציון שנת הדפסה  ללא  דורות,  הגדה של פסח, 
ה-50(. סודרה על-ידי אלישבע ַנֶדל ומשה לובלינסקי, 

תל-אביב.
על  )האיורים  איורים  עם  בדפוס,  מסורתית  לא  הגדה 
מן  ביד(. קטעים  בגוף ההגדה צבועים  ואיור  העטיפה 
הנוסח המסורתי ומן המקורות לצד קטעי-קריאה של 
ואחרים.  אלתרמן  ביאליק,  טשרניחובסקי,  פרישמן, 
ההגנה  צבא  ויקם  בשער  העברית  ההגנה  "ותעמוד 

לישראל...". 
26 דף, 25 ס"מ. מצב טוב. קרעים בשולי העטיפה, כתמים.

פתיחה: $100

��. Kibbutz Dorot, the 1950's  
Pesach Haggadah, Dorot, no printing date (the 
1950's). Typesetting by Elisheva Nadel and 
Moshe Lublinsky, Tel Aviv.
Non-traditional printed haggadah, with il-
lustrations (illustrations on the cover and in 
the haggadah are hand-painted). Passages 
of the traditional text and of Jewish sources 
alongside with reading-texts by Frishman, 
Tchernichovsky, Bialik, Alterman and others.
26 leaves, 25cm. Good condition. Tears to edges 
of cover, foxing.

Opening Price: $100 43
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��. קבוצת גבע
)שנות  הוצאה  שנת  ציון  ללא  גבע,  פסח,  של  הגדה 

ה-50(.
כתום  שחור,  בצבעים  מודפסת  מסורתית  לא  הגדה 
ואדום. כוללת מעט קטעים מן הנוסח המסורתי לצד 
החקלאית.  והפעילות  האביב  עונת  על  קטעי-קריאה 
"...חוגגים את חגנו... במדינת ישראל, השערים פתוחים 

לשבי גולה ומרחבי ארצנו בידינו להתישב בהם". 
כ עמ', 23.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה. עטיפה מנותקת 

חלקית.

פתיחה: $100

��. Kevutzat Geva  
Pesach Haggadah, Kevutzat Geva, no publish-
ing date (the 1950's).
Non-traditional haggadah printed in black, 
orange and red. A few traditional passages 
alongside with reading-texts about spring and 
agricultural activities.
20 pages, 23.5cm. Good condition. Foxing-stains. 
Cover partly detached.

Opening Price: $100

��. קיבוץ נחל עוז – ארבע הגדות
4 הגדות לא מסורתיות לפסח, קיבוץ נחל עוז, תשכ"ב 
]1962[, תשכ"ט ]1969[ )שני עותקים בצבעים שונים(, 

תשל"ה ]1975[.
הנוסח  מן  רבים  קטעים  צבעוני.  בדפוס  הגדות  ארבע 
המסורתי לצד "קומו תועי מדבר", "כוס שניה לשחרור 
שונות  גלויות".  קבוץ  כוס   – שלישית  "כוס  ולחרות", 

בתוכנן.
23 ס"מ בממוצע. מצב בינוני. נזקי-רטיבות וכתמים.

פתיחה: $1�0

��. הגדה של פסח – ארה"ב
הגדה של פסח, ]ארה"ב, שנות ה-50[. 

הגדה לא מסורתית משוכפלת בסטנסיל על דפי A4, עם 
לימין.  כתובה משמאל  עברית,  ומעט  אנגלית  איורים. 
אנגלי,  בתעתיק  בעברית  מופיעים  והשירים  הברכות 

סיפור יציאת מצרים מופיע בתרגום חופשי לאנגלית. 
]13[ דף, 28 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $100

��. Nachal Oz - Four Haggadahs  
4 non-traditional Passover Haggadot, published 
by Nachal Oz Kibbutz, 1962, 1969 (two copies 
in different colors), 1975.
Four Haggadot in colorful print. Many selec-
tions from the traditional Haggada alongside 
with portions entitled "Kumu To'ey Midbar", 
"Second Cup – to Liberation and Freedom", 
"Third Cup – to Ingathering of the Exiles". 
Different in their content.
Average 23cm. Fair condition. Stains and mois-
ture damages.

Opening Price: $1�0

��. Pesach Haggadah – U.S.A. 
Pesach Haggadah, [U.S.A, the 1950's].
Non-traditional stenciled haggadah on A4 
leaves, with illustrations. English and some 
Hebrew, written from left to right. Blessings 
and songs are in English-transcript Hebrew, 
the  Exodus story is translated into English.
[13] leaves, 28cm. Good condition.

Opening Price: $100

45

46

47



22 | מרץ 2010

�8. שיר למלך קרל הראשון
.Karl I, Fürsten von Rumänien

שיר בחרוזים מאת מ. ז. רבנר. בתוכן השיר ממשיל המחבר 
תשכחני",  "אל  בשם  וקטן  צנוע  לפרח  ישראל  עם  את 
המייחל שהוד מעלתו, קרל הראשון מלך רומניה, שומר 
זכויות האדם, לא ישכח את עם ישראל היושב בארצו. 

בצד השיר מצוטטים פסוקים מספר שמואל.
קרל הראשון כיהן כמלך רומניה החל משנת 1881. 

]4[ עמ', 20.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $1�0

�8. Ode to King Karl I 
Karl I, Fürsten von Rumänien. 
Poem in rhyme by M.Z. Rabner, comparing the 
Jewish nation to a small and modest "forget-me-
not", hoping that His Majesty, Karl I, Fürsten 
von Rumänien, preserver of human rights, 
would not forget the Jewish people dwelling in 
his land. Next to the poem, there are quotations 
from the Book of Samuel.
Karl I served as King of Romania since 1881.
[4] pages, 20.5cm. Good condition. Few stains.

Opening Price: $1�0

יהדות רומניה והונגריה
Romania and Hungary Jewry

קהילות יהודיות
Jewish Communities

�9. חוברות שנדפסו בּבקאּו – רומניה, 
1890-1894

שעהנסטע  אונד  נייעסטע  אללע  פאן  1. זאמלונג 
נפאלקס ליעדער, אליהו מרגליות. הוצאת אליעז מרגו

ליס, בקאו, 1890. שירים ביידיש.
2. א קליין ביכעלע פון גרויסע נוטצען תעודת אליהו, 
פראפ. אליהו מרגליות. ]תרנ"ד 1894[. שירים וקטעים 

שונים לכבוד המחבר. לא ידוע ביבליוגרפית.

גרוע. כתמים, קרעים, חוסרים בדפים  15-15.5 ס"מ, מצב 

ובטקסט. 

פתיחה: $120

�9. Booklets Printed in Bacau 
– Romania, 1890-1894  
1. Zamlung fun alle nayeste und shenste 
folks lider, Eliyahu Margaliot. Eliaz Margolis  
Publishing, Bacau, 1890. Poems in Yiddish.
2. A kleyne bichele fun groyse nutzen teudat 
Eliyahu, Prof. Eliyahu Margaliot. [1894]. Poems 
and various passages in honor of the writer. 
Unknown bibliographically.
15-15.5cm, poor condition. Stains, tears, omis-
sions to leaves and text.

Opening Price: $120 49
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�0. בנימין שוורצפלד – מכתבים וחוברות 
בנימין  אל  ליאסי  נשלחו  בכתב-יד,  מכתבים  1-2. שני 

שוורצפלד בשנת 1888. יידיש.
לביוגרפיה"  טיוטה   – שוורצפלד  "בנימין  3. תדפיס, 

מאת מ. שוורצפלד. רומנית.
4. גזיר-עתון עם חידה אשר פרסם שוורצפלד במאסף 

הספרותי "כוכבי יצחק".
בשנת  לבוקרשט  מיאסי  שנשלחה  5. גלוית-דואר 

1922. קורות-חייו של שוורצפלד בכתב-יד.
6. חוברת אודות בני משפחת שוורצפלד )בנימין, אליאס, 

וילהלם ומשה(. הוצאת "מנורה", ירושלים, 1968.
ההשכלה  מחלוצי   ,)1820-1897( שוורצפלד  בנימין 
. היה בין מייסדי בתי הספר העבריים הראשונ הברומני
"כוכבי  במאספים  ושירים  מאמרים  פרסם  ביאסי.  נים 
יצחק" ו"זמרת הארץ". אחי אמו, אליאס ומוזס )משה(, 
גם  )ראה  יהודיים.  וכתבי-עת  עתונים  של  עורכים  היו 

פריט 213(. 

פתיחה: $1�0

�1. תורת העּוּבִרין – ד"ר ק. ליפא – יאסי, 
1900

ד"ר  התלמוד,  חכמי  לפי  ִאמן  במעי  העוברין  תורת 
ק]רפל[ ליפא. יאסי, תרס"א 1900.

חוברת אודות התפתחות העובר ברחם אמו לפי חכמי 
התלמוד. ראתה אור לכבוד יום הולדתו ה-70 של ליפא. 
בגוף החוברת שער נוסף: "שיטת שפינוזא ודעת חז"ל" 

באותו נושא.
רופא   ,)1830-1915( ליפה,  )קרפל(  פתחיה  נתן  ד"ר 
ופובליציסט יהודי, התגורר מרבית חייו ברומניה, עסקן 
ומנהיג ציוני בולט ביאסי, זקן הקונגרס הציוני העולמי 
הראשון ונשיאו, נושא נאום הפתיחה בקונגרס הראשון. 

ראה פריט 612 בקטלוג זה. 
30, ]1[ עמ', 22.5 ס"מ. מצב בינוני. עטיפה מנותקת. קרעים 

וקמטים בשוליים. 

פתיחה: $100 �0. Binyamin Schwarzfeld 
– Letters and Booklets  
1-2. Two handwritten letters, sent to Yassi to 
Binyamin Schwarzfeld in 1888. Yiddish.
3. Printout, "Binyamin Schwarzfeld – Biography 
draft" by M. Schwarzfeld. Romanian.
�. Newspaper cutting with riddle posted by 
Schwarzfeld in "Kochvei Yitzchak" literary 
anthology.
�. Post card sent from Yassi to Bucharest in 
1922. Handwritten biography of Schwarzfeld.
�. Booklet about the Schwarzfeld family 
(Binyamin, Elias, Wilhelm and Moshe). 
"Menorah" publishing, Jerusalem, 1968.
Binyamin Schwarzfeld (1820-189�), a pioneer 
of the Enlightenment Movement in Romania. 
Was one of the founders of the first Hebrew 
schools in Yassi. Published essays and poems 
in the anthologies "Kochvei Yitzchak" and 
"Zimrat Ha-Aretz". His mother's brothers Elias 
and Moses (Moshe) were editors of Jewish 
newspapers and periodicals.(See also item 213)

Opening Price: $1�0

�1. Torat Ha-Ubarin – Dr. K. Lippa 
– Yassi, 1900  
Torat Ha-Ubarin Be-Meaei Iman according 
to Talmudic sages, Dr. K[arpel] Lippa. Yassi, 
1900.
A brochure about the development of the 
embryo in its mother's womb according to the 
Talmudic sages. Published in honor of Lippa's 
seventy'th birthday. An additional title page 
in the booklet bears the title "Spinoza and 
Talmudic Sages Ideas" on the same subject.
Dr. Natan Petachya (Karpel) Lippa (1830-
1915), a doctor and Jewish publicist, lived most 
of his life in Romania, an eminent Zionist activ-
ist in Yassi, President and the elderly member 
of the First Zionist Congress who held the 
opening speech of the congress. See item 612 
in this catalogue.
30, [1] page, 22.5cm. Fair condition. Detached 
cover. Tears and creases to edges.

Opening Price: $100
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�3. נאום בר-מצוה של ש. בוימצייגר 
– בנדרי, 1905

שלש  לו  מלאת  ביום  בוימצייגער  ש.  נשא  אשר  נאום 
נעשרה שנה. בענדער )בנדרי, מולדובה(, דפוס א. אלכ

סנדרוב, תרס"ה 1905. 
עצמו  המצוה  בר  נאום  בעברית.  שיר  החוברת  בפתח 
נדפס ביידיש. בסוף החוברת פירוש על אגדה ממסכת 
שבת וקטע מספר שולחן ערוך יורה דעה בנושא ביצה 

מנוקבת.
יבש  נייר  בינוני.  מצב  ס"מ.   13.5 עמ',   24 מעטפת,  שער 

ושביר. קרעים חסרים ומעט כתמים.

שנדפסו  העבריים  הדפוסים  מארבעת  אחד  נדיר. 
בבנדרי.

פתיחה: $120

��. פנייה ורשימת תרומות – אגודה יהודית 
– יאסי, 1905

 .Societatea Şcoalei populare israelito-romîne
יאסי, 1905.

מסמך פנייה )Apel( מטעם אגודה יהודית בעיר יאסי 

�3. Bar Mitzvah Speech by S. 
Boimtsaiger – Bendery, 1905  
Speech held by S. Boimtsaiger on his thirteen's 
birthday. Bender (Bendery, Moldova), A. 
Alexandrov Printing Press, 1905.
A poem in Hebrew opens the booklet. The Bar 
Mitzvah speech itself is in Yiddish. At the end 
of the booklet are a commentary on an aggadah 
from Shabat tractate and a passage from Shulchan 
Aruch Yoreh De'a concerning a pierced egg.
Title cover, 24 pages, 13.5cm. Fair condition. Dry 
fragile paper. Tears with omissions and a few 
stains.
Rare. One of the four Hebrew prints of Bendery.

Opening Price: $120

�2. עתון "המבשר" – יאסי, 1903 
ועוד,  אמנות  תרבות,  ציונות,  לענייני  ירחון  המבשר, 

בעריכת ז]למן[ העלמאן )הזמ"ן(. יאסי, 1903.
גליונות 1-2. כוללים טקסטים בנושאים ציוניים ודתיים 
כאחד, קטעים הומוריסטיים וקטעי-מחזות מאת העורך 
ומספר כותבים נוספים החותמים בפסבדונים. ראה גם 

פריטים 59-60 בקטלוג זה.
]16[ עמ' בכל גליון, 20.5 ס"מ. מצב טוב. אינם כרוכים.

פתיחה: $120

�2. "Ha-Mevasser" Periodical 
– Yassi, 1903  
Ha-Mevasser, monthly periodical dealing with 
matters of Zionism, culture, art and more, edited 
by Z[alman] Hellman (Hazman). Yassi, 1903.
Issues 1-2. Including texts dealing with Zionist 
as well as religious matters, humoristic chap-
ters and play-sections by the editor and other 
writers signed using their pseudonym. See also 
items 59-60 in this catalogue.
[16] pages each issue, 20.5cm. Good condition. 
Not bound.

Opening Price: $120

ברומניה, שבראשה עומד ד"ר ק. ליפה. במסמך בקשה 
נלסיוע כספי; בסוף הפנייה חתומים בדפוס בעלי הת

פקידים באגודה ובהמשך המסמך - טבלה עם רשימת 
חברים וגובה סכום התרומה לטובת האגודה. חותמות 

האגודה ביידיש ורומנית )נוסדה 1876(. 
]4[ עמ', 33.5 ס"מ. מצב בינוני. קמטים, קרעים קלים וסימני 

קיפול.

פתיחה: $1�0

5253

54



קהילות יהודיות | �2

��. Appeal and List of Donations 
– Jewish Society – Yassi, 1905  
Societatea Şcoalei populare israelito-romîne. 
Yassi, 1905.
Appeal on behalf of a Jewish society in Yassi 
Romania, headed by Dr. K. Lippa. The docu-
ment concerns a request for financial aid; society 
function-holders are signed in print followed 
by table with list of members and the amount of 
their donations. Society ink-stamps in Yiddish 
and Romanian. (established in 1876).
[4] pages, 33.5cm. Fair condition. Creases, slight 
tears and folding marks.

Opening Price: $1�0

��. שיר של קבוצת "עולה רגל" – רומניה
זינגען מיט  צו  רגל,  פין דעם פעריין אולע  ליעד  דאס 
דעם מילאדיע פין דע יסומה ]השיר של אגודת  "עולה 
בודד  דף  "יתומה"[.  השיר  של  הלחן  עם  לשיר  רגל", 

ביידיש, ]בוטושאן, רומניה[, ראשית המאה ה-20.
בראש הדף הערה בכתב-ידו של יצחק שווארץ משנת 

1946, המציין כי מוצאו של הדף בבוטושאן.
אודות קבוצות "מהגרים ברגל" ראה "פנקס הקהילות 
– רומניה", הוצאת יד ושם, חלק א', עמ' צב )שם מופיע 

גם צילום של דף זה(.
לנייר  מודבק  וקרוע.  בלוי  בינוני.  מצב  ס"מ.   32 דף,   ]1[

פרגמנט.

פתיחה: $200

��. "Ole Regel" Song – Romania  
Das lid fin dem fereyen ole regel, zu zingen mit 
dem melodye fin de yesome [song of "Ole Regel" 
group to be sung with the tune of the song 
"Yetomah"]. Single leaf in Yiddish, [Botoşani, 
Romania], beginning of the 20th century.
On top of the leaf a handwritten comment by 
Yitzchak Shwartz of 1946, mentioning that 
the origin of this leaf is in Botoşani. See about 
"Mehagrim Baregel" groups in "Pinkas Ha-
Kehilot – Romania", Yad Va-Shem publishing, 
Part I, page 92 (photocopy of this leaf appears 
there).
[1] leaf, 32cm. Fair condition. Worn and torn. 
Pasted to greaseproof paper.

Opening Price: $200

��. שיר סוף הנדודים – רומניה
סוף  ]שיר  פאשקאני  פאן  אויסוואנדערער  דער  ליעד 
ציון  ללא  )רומניה,  פשקני  פאשקאני[.  של  הנדודים 

שנה, לאחר השואה?(.
שיר בן עשרה בתים מחורזים ביידיש. לצדו דף טיוטה 
לזה  זהה  באופן  המסודר  תוכן,  אותו  עם  בכתב-יד, 

המודפס.
]4[ עמ', 17 ס"מ בדפוס; ]3[ עמ', 15.5 ס"מ כתב-יד. מצב 

טוב.

פתיחה: $100

��. End of Wandering Poem 
– Romania 
Lied der oysvenderer fun Pashkani [Pashkani 
end of wandering poem]. Pashakani (Romania, 
after holocaust?).
Ten-verses rhymed poem in Yiddish. With an 
enclosed handwritten draft leaf, with identical 
contents, arranged exactly as the printed leaf.
[4] pages, 17cm in print; [3] pages, 15.5cm manu-
script. Good condition.

Opening Price: $100

55

56



�2 | מרץ 2010

��. תפלה בעד נצחון צבאותינו – רומניה, 
מלחמת העולם הראשונה

על  רומניה,  חיל  צבאות  צבאותינו,  נצחון  בעד  תפלה 
הראשונה[.  העולם  מלחמת  ]רומניה,  המלחמה.  שדה 

.Societatea 'Caritatea' נדפס מטעם
רומניה  צבאות  לנצחון  להתפלל,  שיש  פסוקים   38
אדון  נא  "הגדל  ביניהם  הראשונה.  העולם  במלחמת 
המלכה  ואת  הראשון  פערדינאנד  מלכנו  את  קדוש 
וכן  המשפחה..."  וכל  קאראל  העצר  יורש  עם  מאריא 
"כי גבולי ארצנו יתרחבו ושבו כל בניה לגבולה. והיתה 
לרומניה גדולה...". עברית ורומנית. בצדו האחורי של 

הדף רשימות-שמות בכתב-יד. 
]1[ דף, 47.5 ס"מ. מצב טוב. סימני-קיפול, כתמים וקמטים.

לא ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $2�0

��. Prayer for Our Army's Victory 
– Romania, First World War
Prayer for our army's victory, Romanian army, 
on the battle field. [Romania, First World War]. 
Printed on behalf of Societatea 'Caritatea'.
38 verses to be prayed for the victory of the 
Romanian army in the First World War. 
Amongst the verses " Strengthen..our king 
Ferdinand the  First and Queen Maria and 
crown prince Karl and the whole family…" as 
well as "Expand the boundaries of our country 
and may all our sons come home…". Hebrew 
and Romanian. On the back side of the leaf 
handwritten list of names.
[1] leaf, 47.5cm. Good condition. Folding marks, 
stains and creases.
Unknown bibliographically.

Opening Price: $2�0

�8. עתון התאחדות היהודים – יאסי – גליון 
ראשון, 1918 

]עתון   .Buletinui Uniunii Evreilor Pămînteni
שנה   .1918 בספטמבר   1 יאסי,  היהודים[.  התאחדות 

ראשונה, גליון ראשון.
עם  יהודיים,  בעניינים  עתון  לשבוע.  אחת  אור  רואה 

מעט פרסומות. רומנית.
4 עמ', 40 ס"מ. מצב בינוני. נייר דק. סימני קיפול, קמטים 

ומספר קרעים.

פתיחה: $100

�8. Jews Union Bulletin – Yassi 
– First Issue, 1918  
Buletinui Uniunii Evreilor Pămînteni. [Jews 
Union Bulletin]. Yassi, September 1, 1918. First 
year, first issue.
Weekly bulletin. Paper concerning Jewish mat-
ters, with a few advertisements. Romanian.
4 pages, 40cm. Fair condition. This paper. Folding 
marks, creases and a few tears.

Opening Price: $100

�9. כתבי הזמ"ן – זלמן העלמאן – רומניה, 
ראשית המאה ה-20

 1906 )יאסי?(,  רומניה  ]זלמן העללמאן[.  הזמ"ן,  כתבי 
בערך.

שני גליונות, אחד אינו ממוספר )גליון ראשון?( והשני 
הומונ אוטוביוגרפיים  קטעים  שירים,  כוללים   .2  מס'
ריסטיים, קטעי-מחזות וטקסטים שונים פרי עטו של 
הגליונות  באחד  )העלמאנסקו(.  העלמאן  זלמן  החזן 
איור המחבר עם כובע חזנים. יידיש. ראה גם פריט 52 

ופריט הבא.
16; 16 עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. אינם כרוכים.

פתיחה: $100
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�0. אוסף שירים – החזן זלמן העלמאן 
– רומניה, שנות ה-20 

1. גליון "יום טוב בלאטט" מאת זלמן העלמאן )הזמ"ן(. 
שירים  ומספר  קצר  מחזה  כולל   .]1927[ תרפ"ז  יאסי, 

מאת המחבר.
זלמן  מאת  שירים  עם  בודדים  דפים  2-4. שלשה 

העלמאן: "ישמחו", "אתה בחרתנו" ו"ציון'ס צואה". 

�9. Hazman Writings – Zalman 
Hellman – Romania, Beginning of 
the 20th Century  
Hazman writings, [Zalman Hellman]. Romania 
(Yassi?), c.1906.
Two issues, one not numbered (first issue?) 
and the other is number 2. Including poems, 
humoristic autobiographic chapters, plays sec-
tions and various texts by the cantor Zalman 
Hellman (Hellmanesko). In one of the issues 
a drawing of the writer with a cantor's cap. 
Yiddish. See also item 52 and next item.
16; 16 pages, 20cm. Good condition. Not bound.

Opening Price: $100

�0. Songs Collection – Cantor 
Zalman Hellman – Romania, the 
1920's  
1. "Yom Tov Blatt" issue by Zalman Hellman 
(Hazman). Yassi, 1927. Includes a short play 
and a few poems by the writer.
2-�. Three leaves with poems by Zalman 
Hellman:"Yismechu", "Ata Bechartanu" and 
Tzion's Tzava'ah".
�. "Akdamot", "Taryag Mitzvot" and "Der 
Shofar" by Zalman Hellman. Remnants of 
cover with drawing of Avraham Goldfaden and 
Zalman Hellman.
21cm. Fair-good condition. Some of them are 
probably a section of a booklet.

Opening Price: $1�0

�1. שושנת יעקב צהלה ושמחה – שיר 
לפורים – רומניה, שנות ה-20

שושנת יעקב צהלה ושמחה, משתה שמחה ויום טוב, 
רומניה  מוגולסקו?[.  ]וזיגמונד  הלמאן  יהודה  שמואל 

)יאסי?(, שנות ה-20.
שיר לפורים בגרמנית משובשת, משובץ אותיות ומלים 
עבריות. בשולי השיר איור של החזן ז. העלמאן )הזמ"ן( 
וכתוב "דיא חזנים בן ציון גאלדענבערג, ז. העללמאנן". 
]1[ דף, 19X13.5 ס"מ. מצב גרוע. שוליים חתוכים, קרעים 

בפינות. כתמים. 

פתיחה: $100

�1. Shoshanat Ya'akov Tzahala 
Ve-Samecha – Purim Song 
– Romania, the 1920's 
Shoshanat Ya'akov Tzahala Ve-Samecha, 
Mishte Ve-Yom Tov, Shmuel Yehudah Hellman 
[and Sigmund Mogulesko?]. Romania, (Yassi?), 
the 1920's.
Purim song in mistaken German, with Hebrew 
letters and words. With drawing by cantor 
Z. Hellman (Hazman) and the writing " Die 
Chazanim Ben Tzion Goldenberg, Z. Hellman".
[1] leaf, 19X13.5cm. Poor condition. Cut edges, 
tears to corners. Stains.

Opening Price: $100

5. "אקדמות", "תרי"ג מצות" ו"דער שופר" מאת זלמן 
נהעלמאן. בסוף שרידי מעטפת עם איור אברהם גולד

פדן וזלמן העלמאן.

חלק  מהווים  חלקם  כי  נראה  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   21

מתוך חוברת.

פתיחה: $1�0
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�2. אלמנך יהודי – טשרנוביץ, 1922 
יידישער אלמאנאך פאר גרויס-רומעניע, עם לוח לשנת 

תרפ"ג. טשרנוביץ, 1922. 
כולל סיפורים ושירים מאת סופרי ישראל ולוחות עם 
מוקדמות  )יצירות  רובין  ראובן  של  יצירות  תצלומי 
יידיש,  ואחרים.  קולניק  ארתור  ברומניה(,  מתקופתו 

גרמנית ומעט עברית ורומנית.
הדפים.  בפינות  קמטים  בינוני.  מצב  ס"מ.   23 עמ',   168 מ, 

עטיפה אחורית ושדרה חסרות.

פתיחה: $1�0

�3. אנתולוגיה של סופרי יידיש – בוקרשט, 
1928

]ספרות   Din literature idiş, pagini de antologie
יידיש, דפי אנתולוגיה[. בוקרשט, 1928. 

יעקב  אנ-סקי,  ש.  פרץ,  י"ל  של  מיצירותיהם  מאסף 
העטיפה(,  על  גם  מופיעות  שלושתם  )תמונות  דינזון 

אברהם רייזן, שלום אש ואחרים.
93, ]2[ עמ', 21.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קמטים בשולי 

הדפים והעטיפה. רישום בעט על העטיפה ובדף השער.

פתיחה: $100

�2. Jewish Almanach 
– Tchernovitz, 1922  
Yidisher almanach far groise Romanie, with 
calendar for 1922, Tchernovitz, 1922.
Including stories and poems by Hebrew writ-
ers and plates with photographs of works by 
Reuven Rubin (early works from his period in 
Romania), Arthur Kolnik and others.Yiddish, 
German and a little Hebrew and Romanian.
40, 168 pages, 23cm. Fair condition. Tears to cor-
ners of leaves. Back cover and spine are missing.

Opening Price: $1�0

�3. Yiddish Writers Anthology 
– Bucarest, 1928 
Din literature idiş, pagini de antologie [Yiddish 
literature, anthology leaves]. Bucarest, 1928.
Anthology of works by Y.L.Peretz, S. An-sky, 
Ya'akov Deenezon (the photographs of the three 
of them appear on the cover), Avraham Reisen, 
Shalom Ash and others
93, [2] pages, 21.5cm. Fair condition. Stains. 
Creases to edges of leaves and cover. Inscription 
in pen on cover and on title page.

Opening Price: $100

��. הצפור – תפלות בעברית ורומנית, 1934
ּפוֹר, מענה לשון מתורגם רומנית על-ידי ד"ר מ]איר[  ַהצִּ

ֶטֶנן. סאיני )רומניה, ליד סאטמר(, ]1934[.
ותפלות  הדין  צידוק  נשמות,  הזכרת  קדיש,  תפילות 
שונות לבית-קברות מלוקטות מתוך ספר "מענה לשון" 
וראש  הראשי  הרב  ֶטֶנן,  ד"ר  בידי  רומנית  ומתורגמות 

אב בית הדין של בראילה, רומניה. 
94, ]2[ עמ', 17 ס"מ. מצב טוב. עטיפה ומספר דפים מנותק

קים חלקית. כתמים.

פתיחה: $100 63
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��. רגעיו האחרונים של הסופר אורי קייש 
– רומניה, 1937

דאס לעבן אין די לעצטע מינוטן פון גרויסען שרייבער 
בדקות  ]החיים  קייש  אורי  רעדאקטאר  רעדנער,  און 
אורי  העורך  הגדול,  הנואם  הסופר,  של  האחרונות 

קייש[. רומניה )בוקרשט?(, 1937.
 .)Ira Keişş( עלון שפורסם מיד לאחר מותו של קייש
שם  ציון  ללא  לזכרו  מאמר  בשער,  תמונתו  את  כולל 
מאת  תודה  והבעת  קייש  יוסף  מאת  מאמר  הכותב, 

משפחת קייש. יידיש. 
אורי קייש )1868-1937(, סופר ועורך העתון "די יודישע 

צוקונפט" בבוקרשט.
קיפול,  וסימני  קמטים  בינוני.  מצב  ס"מ.   23.5 עמ',   ]4[

קרעים קלים.

לא ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $100

��. Hazipor- Prayers in Hebrew 
and Romanian, 1934 
Hazipor, Ma'ane Lashon translated into 
Romanian by Dr. M[eir] Tenen, Seini (Romania, 
near Satmar), 1934.
Kadish, Hazkarat Neshamot, Tziduk Ha-Din 
and other prayers for cemetery collected from 
the book "Ma'ane Lashon" and translated into 
Romanian by Dr. Tenen, chief rabbi of  Brăila, 
Romania.
94, [2] pages, 17cm. Good condition. Cover and 
some leaves are partly detached. Stains.

Opening Price: $100

��. Last Moments of the Writer 
Ira Keişş – Romania, 1937 
Dos leben in di lezte minuten fun groysen 
shryber un render, redokter Ira Keişş [Last 
moments of the writer, speaker and editor Ira 
Keişş]. Romania (Bucarest?), 1937.
Leaflet published right after the death of Ira 
Keişş. Including his photograph on the title 
page, an article in his memory with no writer's 
name, article by Yossef Keişş and thanks by the 
Keişş family. Yiddish.
Ira Keişş (1868-1937), writer and editor of the 
paper "Die Yidishe Zukunft" in Bucarest.
[4] pages, 23.5cm. Fair condition. Creases and 
folding marks, slight tears.
Unknown bibliographicaly.

Opening Price: $100

��. חנוכת הבית של בית הספר "תרבות" 
בזגוריצה, 1938 

זגוריצע  "תרבות"-שול,  פון דער  חנוכת-הבית  צו דער 
)זגוריצה(. נדפס בקישינוב, תרצ"ט 1938.

"תרבות" על  חוברת שיצאה לכבוד חנוכת בית הספר 
רומניה.  זגוריצה,  בעיירה  רפפורט  וסימה  שבתי  שם 
תצלומים, דברי המורים בעברית, שאר החוברת ביידיש 

ורומנית. עותק חתום וממוספר.
32, 29 עמ', 23 ס"מ. מצב בינוני. 

פתיחה: $100

��. House Warming of "Tarbut" 
School in Zgurita, 1938  
Zu der chanukat-habayit fun der "tarbut" shul, 
Zgurita. Printed in Kishinev, 1938.
Booklet published on the occasion of  Shabtai 
and Sima Rapaport "Tarbut" school house 
warming in the city of Zgurita, Romania. 
Photographs, teachers' speeches in Hebrew, the 
rest of the booklet in Yiddish and Romanian. 
Signed and numbered copy.
32, 29 pages, 23cm. Fair condition.

Opening Price: $100
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�8. ספר נדחי ישראל – אורדאה-מרה, 1941 
)גולדמאן(.  גאלדמאנן  זאב  ישראל, שמואל  נדחי  ספר 

גראסווארדיין )אורדאה-מרה(, תש"א ]1941[.
מחקר מאת גולדמאן, רב בבתי המדרש "אהל יששכר" 
ו"בית יוסף" באורדאה-מרה, על אודות נהר הסמבטיון 
עשרת  משה,  בני  מציאותו"(,  למכחישים  )"תשובה 
ועוד.  אחריהם,  והחיפושים  התפתחותם   – השבטים 

כולל מפות מצוירות.
VII עמ', סח דף, 21.5 ס"מ. מצב בינוני. בלאי, קמטים וקרעים 

קלים בשולי הדפים והעטיפה. 

פתיחה: $100

�8. Sefer Nidachei Yisrael 
– Oradea-Mara, 1941  
Sefer Nidachei Yisrael, Shmuel Zeev Goldman. 
Grosswardein (Oradea-Mara), 1941.
Research by Goldman, Rabbi of "Ohel Yisachar" 
and "Beit Yossef" beit-midrash in Oradea-Mara, 
about the Sambation river ("response to deryers 
of its existence"), Bney Moshe, the ten Tribes 
– their development and searching them, and 
more. Includes illustrated maps.
VII pages, 68 leaves, 21.5cm. Fair condition. 
Wear, creases and slight tears to edges of leaves 
and cover.

Opening Price: $100

��. תולדות יהודי זגרב  
Povijest Zagrebačke Židovske općine od os-

 nutka do 50-tih godina 19. Vijeka, Prof. Gavro
Schwarz.  ]תולדות הקהילה היהודית של זגרב מיום 

היווסדה[. זגרב, 1939. 
ביוגרפיים  זגרב, עם פרטים  יהודי  חוברת על תולדות 
ומבנים  הכנסת  בית  תצלומי  שמות,  רשימות  רבים, 

שונים של הקהילה. קרואטית.
106 עמ', 23 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה. קמטים בפינות 

הדפים. כתמים על העטיפה.

פתיחה: $100

��. History of Zagreb Jews   
Povijest Zagrebačke Židovske općine od os-
nutka do 50-tih godina 19. Vijeka, Prof. Gavro 
Schwarz. [History of the Jewish Community in 
Zabreb from its establishment]. Zagreb, 1939.
Booklet about the Jews in Zagreb, with many 
biographical details, lists of names, photo-
graphs of the synagogue and other building of 
the community. Croatian.
106 pages, 23cm. Good condition. Foxing-stains. 
Creases to corners of leaves. Stains on cover.

Opening Price: $100

�9. שני דפוסים מרומניה, לאחר השואה
ליטעראנ היהודית[,  ]המלה  ווארט  יידישע  1. דאס 
בעריכת  ספרותית[  ]מקראה  כרעסטאמאטיע  רישע 
שיר   – ההקדמה  לאחר   .1947 יאסי,  פרנקל.  אליעזר 
הפרטיזנים. שירים של מיטב סופרי ומשוררי היידיש, 
בחלוקה לנושאים: חיים ומלחמה, חורבן וקידוש השם, 

שארית החורבן ועוד.
VIII        , 183, ]1[ עמ', 21.5 ס"מ. מצב בינוני. 

2. זוילן – פָאעם ]עקבות – פואמה[, מאת יידל וויידנ
ענפעלד. הוצאת מלוכה-פארלאג פאר ליטעראטור און 

קונסט, בוקרשט, 1952. נדפס ב-1000 עותקים.
28, ]3[ עמ', 19.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, עטיפה מנותקת 

חלקית.

פתיחה: $120
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�9. Two Prints from Romania, 
Post-Holocaust  
1. Dos Yiddishe Wort [the Jewish word], 
literarishe krestamatey [literary readings] by 
Eliezer Frenkel. Yassi, 1947. Following the pref-
ace – Partisans song. Poems by leading Yiddish 
poets and writers, divided into subjects: life 
and war, destruction and Kiddush Ha-Shem, 
remainders of the destruction and more.
VIII, 183, [1] page, 21.5cm. Fair condition.
2. Zoylen – poem [footsteps – poem], by Yidl 
Vaidenfeld. Published by Meluche farlag for 
literature un kunst, Bucarest, 1952. 1000 copies 
printed.
28, [3] pages, 19.5cm. Fair condition. Stains, 
cover partly detached.

Opening Price: $120

�0. ארכיון הרב יעקב חי אלמולי, רב ספרדי 
בבוקרשט 

ארכיון הרב יעקב חי אלמולי, רבה הספרדי האחרון של 
בוקרשט. בוקרשט, שנות ה-40-50.

כ-90 פריטי-נייר )מאות דפים( מעזבונו של הרב אלמולי. 
רובו של החומר בכתב-יד ובו חיבורים ודרשות בנושאי 
פרשת השבוע והחגים היהודיים. החומר המודפס כולל 

�0. Archives of Rabbi Ya'akov 
Chai Almuli, Sephardi Rabbi in 
Bucharest  
Archives of Rabbi Ya'akov Chai Almuli, last 
Sephardi Rabbi of Bucharest. Bucharest, the 
1940's-1950's.
About 90 paper-items (hundreds of leaves) from 
the estate of Rabbi Almuli. Most of the material 
is in his own handwriting and includes essays 
and sermons concerning the weekly section 
and the Jewish Holidays. The other part of the 
material is printed and includes invitations 
and programmes of the Sephardi community 
events in Bucharest. Part of the manuscripts 
appear on the printed leaflets and invitations. 
Spanish and Ladino.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $3�0

�1. לוח יידיש-רומנית לשנת תש"ד 
– בוקרשט

תש"ד  לשנת  קאלענדער  אידיש-רומענישער  דער 
לפ"ק. ]בוקרשט[, 1943. 

היומי"  "הדף  לימוד  אודות  פרטים  השער  לדף  מעבר 
בעברית וברומנית. לוח מפורט עם רשימת ההפטרות 
"יארצייטען"  ורשימת  מנהגים   – בסופו  והפרשות. 
ידי  על  הוחרם  זה  לוח  שנפטרו.  ואנשי-שם  לרבנים 

המשטרה בבוקרשט עם פרסומו )ראה חומר מצורף(.
]16[ עמ', 17.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים וכתמים.

פתיחה: $200

�1. Yiddish-Romanian Calendar 
for 1943 – Bucarest  
Der yidish-romanisher calendar for 1943. 
[Bucarest].
Over the title leaf details about "Daf Yomi" in 
Hebrew and Romanian. Detailed calendar with 
list of weekly torah portions and haftarot. At 
the end – customs and "yorzeit" list for rabbis 
and famous deceased. This clanedar was con-
fiscated by the police in Bucarest upon its pub-
lication (see enclosed material).
[16] pages, 17.5cm. 
Fair condition. Tears and stains.

Opening Price: $200

הספר הקהילה  של  שונים  אירועים  ותכניות  נהזמנות 
דית בבוקרשט. חלק מכתבי היד מופיעים על העלונים 

וההזמנות המודפסים. ספרדית ולאדינו.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $3�0
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�3. תקציב הקהילה היהודית של דברצן 
לשנת 1893

 A Debreczeni Izraelita Hitközsèg Költsègvetèse
דברצן  של  היהודית  הקהילה  תקציב   .az 1893 èvre

לשנת 1893. דברצן, 1892. 
ההוצאות  וצפי  תקציב  של  מפורטת  טבלאות  חוברת 

של הקהילה היהודית.
9 עמ', 33 ס"מ. מצב טוב. נייר דק ועדין, קרעים.

פתיחה: $100

�3. Budget of Debreczeni Jewish 
Community for the Year 1893 
A Debreczen Izraelita Hitközsèg Költsègvetèse 
az 1893 èvre. Budget for 1893 of the Debreczen 
Jewish Community. Debreczen,1892.
Booklet with detailed budgetary tables and 
forecast of expenses of the Jewish Community.
9 pages, 33cm. Good condition. Thin, delicate 
paper, tears.

Opening Price: $100

��. חומש למשפחה ולבי"ס – א.מ. ליליאן 
– בודפשט, 1922

 Szentírás a család ês az iskola rèszère… Dr.
Frenkel Bernát. בודפשט, ]תרפ"ב 1922[. 

אפרים  איורי  עם  התורה,  לסיפורי  עממית  מהדורה 
משה ליליאן. הונגרית.

256 עמ', 24 ס"מ. מצב גרוע. קרעים רבים. גליונות-נייר לא 

חתוכים.

פתיחה: $200

�2. תקנות קונגרס ראשי הקהילות 
בהונגריה, 1869 

הועד  באסיפת  הקהלות,  משלוחי  הנעשות  תקנות 
הגדול "קאנגרעס". אופן, )1869(.

המלוכה  בעיר  ושריו  המלך  מטעם  התאסף  "...אשר 
ליסד  דעצעמבער...  לחדש  י"ד  ביום  בודא-פעסט 
ולסדר הנהגת קהלות היהודים היושבים בארץ אונגארן 

וזיעבענבירגען". תורגמו לעברית מאת שמעון בכרך.
יהודי  גג לכל  הקונגרס התקיים במטרה להקים ארגון 
האורתודוקסים  הפוכות:  היו  תוצאותיו  אך  הונגריה, 
והשר  נגד התקנות שהקהילות החליטו בקונגרס  מחו 

אישר אותם, פרשו ממנו ולא הכירו בתקנותיו.
יהדות  של  בהיסטוריה  חשיבות  בעל  הנו  זה  קונגרס 

הונגריה, ובקרע בין האורתודוכסים והניאולוגים.
קרעים  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   23.5 עמ',   ]1[  ,68  ,]1[

קלים בשוליים. כריכה לא מקורית. חותמות ספריה.

פתיחה: $180

�2. Regulations of the Leaders of 
Hungarian Communities Congress, 
1869
Regulations by representatives of communities, 
in the committee assembly. Ofen, 1869.
Translated into Hebrew by Shimon Bachrach.
The congress was held in order to form an over-
all Jewish organization, but its results were the 
opposite: the orthodox protested against the 
regulations that were determined by the com-
munities and confirmed by the minister, and 
finally they quit the congress and did not accept 
its regulations.
This congress is of importance in the history 
of Hungarian Jews  and the split between the 
orthodox Jews  and the reform Jews.
[1], 68, [1] page, 23.5cm. Fair condition. Stains, 
slight tears to edges. Not original cover. Library ink 
stamps.

Opening Price: $180
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��. יהדות הונגריה – חוברת עם תצלומים 
רבים – בודפשט, 1939

Itéljetek! Néhány kiragadott lap a Magyar-
zsidó, Vida Márton.  בודפשט, 1939.

חוברת על יהדות הונגריה, תצלומים רבים של חפצים, 
אנשי-שם  וכן  יהודי  הקשר  בעלי  פסלים  כתבי-יד, 

ממוצא יהודי. 
עטיפה  כתמי-חלודה.  טוב.  מצב  ס"מ.   23.5 עמ',   ]2[  ,62

מקומטת ומוכתמת. 

פתיחה: $120

��. Five Books of Moses for the 
family and for School – E.M.Lilien 
– Budapest, 1922  
Szentírás a család ês az iskola rèszère… Dr. 
Frenkel Bernát. Budapest, 1922.
A popular version of the Torah, with illustra-
tions by Ephraim Moshe Lilien. Hungarian.
256 pages, 24cm. Poor condition. Many tears. 
Uncut sheets.

Opening Price: $200

��. Hungarian Jewry – Booklet 
with Many Photographs 
– Budapest, 1939 
Itéljetek! Néhány kiragadott lap a Magyar-
zsidó, Vida Márton. Budapest, 1939.
Booklet about Hungarian Jewry, many pho-
tographs of objects, manuscripts, sculptures 
of Jewish context and well known people of 
Jewish origin.
62, [2] pages, 23.5cm. Good condition. Foxing-
stains, Cover creased and stained.

Opening Price: $120

��. דפים על בי"כ בבודפשט - פסח 1949 
וכתובה 

תש"ט  פסח   .Orthodox Hitközségi Értesitö .1
– ]הקהילה היהודית האורתודוקסית[. בודפשט, 1949. 
של  האורתודוכסית  היהודית  הקהילה  של  חוברת 
זמני- רשימות-שמות,  תצלומים,  מעט  עם  בודפשט, 

תפילות ועוד.
]16[ עמ', 29.5 ס"מ. גליון נייר לא חתוך. מצב בינוני. כתמים 

וקרעים קלים.

ספח  התחתון  בחלקה  הונגריה.  ריקה,  2. כתובה 
המיועד לתלישה ובו הסבר מה לכתוב בכל אחד מחלקי 

הכתובה.
35 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

��. Pages Regarding Synagogue 
in Budapest - Passover 1949, and a 
Ketubah 
1. Orthodox Hitközségi Értesitö, Passover 
1949 – [The Jewish Orthodox Community]. 
Budapest, 1949. Booklet of the Orthodox Jewish 
Community of Budapest, with several photo-
graphs, lists of names, prayer-times and more. 
[16] pages, 29.5cm. Uncut folio. Fair condition. 
Stains and light tears.
2. Empty Ketubah, Hungary. The bottom part 
has a slip for tearing off, with explanations of 
how to fill in each part of the Ketubah.
35cm. Good condition.

Opening Price: $200
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��. על מעמדם של יהודי פולין –  מתיאוש 
בוטרימוביץ – ורשה, 1789

 Sposób Uformowania Zydów Polskich w
מתיאוש   ,Pozytecznych Krajowi Obywatelow

בוטרימוביץ. ורשה, 1789. מהדורה ראשונה.
בחוברת זו, שפרסם המדינאי הפולני בוטרימוביץ ואף 
יהודי  להפיכת  תכנית  הוא מעלה  פולין,  למלך  שלחה 
יותר. לטענתו, החוק הפולני  פולין לאזרחים מועילים 
מתייחס אל היהודים כגורם זר, ועם זאת מכביד עליהם 
מסים חריגים, לא מעניק להם זכויות כשאר האזרחים, 
ובעקבות כך יחס החברה אל היהודים שלילי ולא ניתן 
בפולין  נוסדה  כאשר  למדינתם.  שיועילו  לצפות מהם 
1790 ועדה לרפורמה במצב היהודים, היה בוטנ  בשנת

רימוביץ בין החברים הפעילים בה. 
]1[, 46 עמ', 14.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרע בדף 

החוברת.  בגוף  בעפרון  סימונים  חתוכים.  שוליים  השער. 

כריכה מודרנית. 

פתיחה: $�00

�8. דרשה לכבוד קיסר רוסיה – ריגה, 1857 
 Ein Vortrag am Krönungsfeste Ihrer Majestäten
 des Herrn und Kaisers Alexander Nikolajewitsch
 II und der Kaiserin Maria Alexandrowna im

August 1856,  מנדל ג' ישראלסון. ריגה, 1857. 
דרשה שנשא הרב מנדל ישראלסון ביום השנה הראשון 
)ניקולייביץ(,  השני  אלכסנדר  רוסיה,  קיסר  להכתרת 
בשפה  נשא  הנאום  אלכסנדרובנה.  מריה  ורעייתו, 
וונטספילס  ילֶטן  פִּ בליּבאּו,  הכנסת  בבתי  העברית 
הצנזור  אישור  החוברת  בסוף   .1856 בשנת  )ווינדאו( 

בכתב-יד. גרמנית עם ציטוטים בעברית.
ילֶטן, בשטחה ההיסטו נרבי מנדל ישראלסון, רבה של פִּ

רי של לטביה. האיזור היה תחת שליטה רוסית משנת 
 .1795

34 עמ', 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $��0

��. The Status of Polish Jews - 
Matheus Butrymowicz – Warsaw, 
1789  
Sposób Uformowania Zydów Polskich w 
Pozytecznych Krajowi Obywatelow. Matheus 
Butrymowicz. Warsaw, 1789. First Edition.
In this booklet, published by the Polish politi-
cian Butrymowicz, which he even sent to the 
polish king, the writer suggests a plan to turn 
the Polish Jews into more useful citizens. He 
claims that the Polish law relates to the Jews as a 
foreign element, burdens them with exceptional 
taxes, does not grant them rights as to the rest 

יהדות מזרח אירופה, רוסיה
Eastern Europe Jewry, Russia

of the citizens, and as a result society's attitude 
towards  the Jews is negative   and one cannot 
expect them to be useful to the state. When, in 
1790, a committee was established in Poland to 
reform the status of the Jews, Butrymowicz was 
one of its  active members.
[1], 46 pages, 14.5cm. Good condition. Few stains. 
Tear to title leaf. Cut edges. Pencil marks in the 
booklet. Modern binding.

Opening Price: $�00
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�8. Sermon in Honor of the 
Russian Emperor – Riga, 1857 
Ein Vortrag am Krönungsfeste Ihrer 
Majestäten des Herrn und Kaisers Alexander 
Nikolajewitsch II und der Kaiserin Maria 
Alexandrowna im August 1856, Mendel G. 
Israelsohn, Riga, 1857.
Sermon held by Rabbi Mendel Israelsohn 
on the occasion of the first anniversary of 
Alexander the Second (Nikolajewitsch) coro-
nation, Russian Emperor, and his wife, Maria 
Alexandrowna. The sermon was held in 
Hebrew in the synagogues of Libau, Piltene and 
Ventspils (Vindau) in 1856.
Rabbi Mendel Israelsohn, Rabbi of pilten, in 
the territory of historical Latvia. This area was 
under Russian rule as of 1795.
34 pages, 19.5cm. Good condition. Stains.

Opening Price: $��0

�9. תלמוד תורה באודסה – אודסה, 1858
א, נ' פיראגאף )ניקולאי איוואנו ָאֶדעסַּ נתלמוד תורה בְּ

ביץ' פירוגוב(. אודסה, ]1858[.
מאמר מאת פירוגוב, ראש בתי הספר ברוסיה ובסרביה, 
תכונת  באודסה,  תלמוד-תורה  הספר  בית  אודות  על 
החינוך  דרכי  וללמד,  ללמוד  רוחם  ונטיית  ישראל  בני 
היהודי ועוד. תרגם מרוסית והוסיף הקדמה: אלכסנדר 

צדרבוים.
רשיון  למעט  ליטוגרפי,  בדפוס  נדפסה  כולה  החוברת 

הצנזור מעבר לדף השער. 
העטיפה.  על  כתמים  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   19 עמ',   25

במעטפת הנייר המקורית, כרוכה בכריכה קשה לא מקורית.

פתיחה: $2�0

�9. Talmud Torah in Odessa 
– Odessa, 1858  
Talmud Torah in Odessa, N. Pirogov (Nikolai 
Ivanovich Pirogov). Odessa, 1858
Essay by Pirogov, head of Russian and Serbian 
schools, about the Odessa Talmud Torah 
school, the Jewish spirit of teaching and learn-
ing, Jewish educational concepts and more. 
Translated from Russian and added a preface: 
Alexander Zederbaum.
The booklet is in lithographic print, except for 
the censor's permit on the back of the title page.
25 pages, 19cm. Good condition. Few stains on 
cover. Original paper jacket bound in non-origi-
nal hard cover.

Opening Price: $2�0

80. הציר – כתב-עת על מלאכת המכונות 
– לבוב, 1862 

הציר, פרסום לדוגמה לקראת הוצאת כתב-עת בעריכת 
יצחק וויינרט. לבוב, תרכ"ב ]1861[.

80. The Hinge – Periodical on 
Mechanics – Lvov, 1862  
The hinge, a sample publication promoting the 
publication of a periodical edited by Yitzchak 
Weinrot. Lvov, 1861.
"I shall publish…all about the wonderful ma-
chines…gas lighting, …in Hebrew…four leaves 
will appear weekly…".
22 issues printed; this issue is a sample, preced-
ing the other issues. Illustration on last page.
[4] pages, 28cm. Poor condition. Stains, tears to 
edges and moth-damages.

Opening Price: $120

"אודיע במכתבי העתי... את כל יקר במלאכת המכונות 
הנפלאות... פעל מאורי הגאז, שבילי הברזל וכו' בלשון 

עברית ]...[ ארבעה עלים יבואו מדי שבוע בשבוע...". 
טרם  לדוגמה,  גליון  הנו  זה  גליון  גליונות;   22 נדפסו 

פרסום הגליונות האחרים. בעמוד האחרון איור.
בשוליים  קרעים  כתמים,  גרוע.  מצב  ס"מ.   28 עמ',   ]4[

ונזקי-עש. 

פתיחה: $120
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81. המאסף – פירושי מלים – ורשה, 1880
יוסף  או ערך מלין המלאכותיות עם הערות,  המאסף, 

אוק באוסטראה,  בבית הספר  )מורה  נאריה טרעצעק 
ראינה(. ורשה, תר"ם 1880. 

פירושי מלים המהוות "מכשול ואבני נגף... על אם הדרך 
דוגמת  פירוט רב בערכים  כולל  העולה אל ההשכלה". 

אסטרונומיה, מגנט, טלגרף, אפלטון, שפינוזה ועוד. 
רביעי  דף  כתמים.  בינוני.  מצב  ס"מ.   17.5 עמ',   100  ,]3[

מנותק. כריכה מקורית, בלויה. 

פתיחה: $100

81. Ha-Meassef – Word 
Interpretations – Warsaw, 1880 
Ha-Meassef, or artificial words with comments, 
Yossef Aryeh Trecek (teacher in Ostrea school, 
Ukraine). Warsaw, 1880
Interpretation of words "obstacles …on the 
way to education". Including details regarding 
words and entries as astronomy, magnet, tele-
graph, Plato, Shpinoza and more.
[3], 100 pages, 17.5cm. Fair condition. Stains. 
Fourth leaf detached. Original binding, worn.

Opening Price: $100

82. כרוז ועדת סיוע ליהודים לאחר פוגרום, 
 1906

ועדת-עזרה  כרוז   .Къ eвpeйcкoмy нaceлehiю
זמנית ליהודים. ביאליסטוק, 1906.

לדרכים  בנוגע  היהודית  לאוכלוסיה  והוראות  קריאה 
ממי  בקשה  הפוגרום.  בזמן  נבזז  אשר  רכוש  לקבלת 
לידי  להחזירו  זמני,  באופן  אצלו  נאגר  גנוב  שרכוש 

הועדה. רוסית.
36.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים חסרים. קרעים בקוי-קיפול.

פתיחה: $100

82. Proclamation of Committee 
for Assisting Jews after a Pogrom, 
1906 
Къ eвpeйcкoмy нaceлehiю. Proclamation 
of temporary committee for assisting Jews. 
Białystok, 1906.
Call and instructions for Jewish population 
concerning retrieval of property plundered 
during a pogrom. Russian.
36.5cm. Fair condition. Tears with omission. 
Tears to folds.

Opening Price: $100

83. הזמנה להרצאה "היהודים בעולם 
המוסיקה" – וילנה, 1911

דף הזמנה להרצאה "היהודים ב]עולם[ המוסיקה" מאת 
ד. ס. שור. וילנה, דצמבר 1911.

הזמנה להרצאה בליווי כלי-מוסיקה, מקהלה ו"תמונות 
אור" באולם הפילהרמונית בוילנה. רוסית.

דף בודד, 28.5 ס"מ, מצב טוב מאד.

פתיחה: $100

83. Invitation to a Lecture "Jews 
in the World of Music" – Vilna, 
1911 
Invitation to a lecture "Jews in (the world) of 
Music" by D. S. Shor. Vilna, December 1911.
Invitation to a lecture accompanied by musical 
instruments, a choir and "light scenes" in the 
Vilna philharmonic hall. Russian.
Single leaf, 28.5cm, very good condition.

Opening Price: $100
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�8. לוח אינפורמטיבי-יהודי – לודז', 1911
]לוח- אינפָארמַאציָאנס קאלענדאר  יודישער  לאדזער 

שנה אינפורמטיבי ליהודי לודז'[. פיוטרקוב, 1911. 
דואר,  למשלוח  הנוגעים  פרטים  פרסומות,  עשרות 
עסקים בבעלות יהודית, ידיעות כלליות אודות קהילות 
יהודיות בעולם, אגודות יהודיות, עתונים יהודיים ועוד. 
משקף תמונת-מצב של עושר החיים היהודיים בלודז'.

מספור דפים לא רציף, 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה 

מנותקת חלקית.

פתיחה: $1�0

8�. Informative Jewish Calendar 
– Lodz, 1911 
Informative calendar for the Lodz Jews. 
Pietrekov, 1911.
Tens of advertisements, details regarding postage, 
Jewish manages businesses, general information 
about Jewish communities around the world, 
Jewish associations, Jewish newspapers and 
more. Reflecting the rich Jewish life in Lodz.
Nonconsecutive leaf numbering, 22cm. Good 
condition. Stains. Binding partly detached.

Opening Price: $1�0

�8. דו"ח אגודה יהודית לעזרה הדדית 
- לודז', 1918 

בעריכט פון דער פערוואלטונג פונ'ם לאדזער יודישען 
קאמי-פעראיין "געגענזייטיגע הילף". לודז', 1918.

לעזרה- לודז'  יהודי  של  האגודה   ,1917 לשנת  דו"ח 
הדדית רפואית. כולל נתונים כספיים, הכנסות, הוצאות 

ורשימת-חברים.
על  מדבקה  קלים.  קמטים  טוב.  מצב  ס"מ.   21.5 עמ',   48

העטיפה.

פתיחה: $100

8�. Mutual Assistance Jewish 
Society Report – Lodz, 1918  
Bericht fun der fervaltung fun'm Lodzer yudish-
en kami-feryen "gegenzyetige hilf ". Lodz, 1918.
1917 Report, Lodz Jews society for mutual 
medical assistance. Including financial data, 
incomes, expenses and list of members.
48 pages, 21.5cm. Good condition. Slight creases. 
Sticker on the cover.

Opening Price: $100

�8. כרוז – הקול היהודי, לאחר פוגרום 
– ורשה, 1918

Dodatek Nadzwyczajny - Głos Żydowski ]פרסום 
מיוחד – הקול היהודי[. ורשה, 1918. 

בפולין  ביהודים  פוגרום שנעשה  כרוז שפורסם לאחר 
)חלק מעתון?(, ובו פרטים כלליים על יהדות פולין. בצדו 
בעקבות  "מחאות  שכותרותיהן  ידיעות  שתי  האחורי 

הפוגרום" ו"הפגנת יהודים בניו-יורק". פולנית.

8�. Proclamation – the Jewish 
Voice, Post-Pogrom – Warsaw, 1918  
Dodatek Nadzwyczajny - Głos Żydowski [special 
publication – the Jewish voice]. Warsaw, 1918.
Proclamation posted after a pogrom against 
the Jews in Poland (part of a newspaper?), with 
general details about the Jews in Poland. On the 
back side two news items titled "Protests follow-
ing the pogrom" and "Jewish demonstration in 
new York". Polish.
Single leaf printed on both sides, 45cm. Poor con-
dition. Tears, missing text, stains and creases.

Opening Price: $100

דף בודד מודפס משני צדדיו, 45 ס"מ. מצב גרוע. קרעים, 

טקסט חסר, כתמים וקמטים. 

פתיחה: $100
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�8. מלחמה עולמית, חירות עולמית וזמן-
משיח – לודז', 1920

וועלט-קריג, וועלט-פרידען און משיח'ס-צייט ]מלחמה 
עולמית, חירות עולמית וזמן-משיח[ ביחד ולחוד, על-
פי המסורה, מהתנ"ך והתלמוד, אברהם טננבוים. לודז', 

תר"פ 1920.
הרברט  לנציב  בדפוס  הקדשה  העניינים  תוכן  אחרי 
על  והנביאים  התלמוד  מחכמי  ציטוטים  סמואל. 
תחיית  המשיח,  על  השלום,  על  העולמית,  המלחמה 

המתים, העולם הבא ועל ארץ ישראל.
95 עמ', 24 ס"מ. מצב בינוני. קמטים רבים וכתמים.

פתיחה: $120

8�. World War, World Liberty 
and Messiah-Time – Lodz, 1920 
Welt-krig, welt-friden un meshiach's zeit [world 
war, world liberty and messiah's time] together 
and separately, according to tradition, of the 
bible and the Talmud, by Avraham Tenenbaum, 
Lodz, 1920.
Following the table of contents appears a 
printed dedication to commissioner Herbert 
Samuel. Citations from the Talmud and the 
bible concerning the world war, peace, messiah, 
incarnation, the after life and Eretz Yisrael.
95 pages, 24cm. Fair condition. Many creases 
and stains.

Opening Price: $120

88. עתוני יידיש עם תצלומים רבים – ורשה, 
 1924-1928

1. נייער היינט ]הווה חדש[, עתון יידיש עם תצלומים 
רבים. ורשה, 1924-1925. 25 גליונות לא עוקבים. בכל 
גליון 7-8 עמודים עם תצלומים רבים של אתרים בארץ 
ישראל, אנשי-שם ציוניים או רבנים, תצלומים קבוצתיים 

רבים של חוגים ותנועות ציוניים ברחבי פולין ועוד.
2. אילוסטרירטע ווָאך ]שבוע מצוייר[ – מגזין למלים 
גליונות לא עוקבים+  ותמונות. ורשה, 1924-1925. 10 
Nasz Przeglad היהודי-פולני, עם תצלונ גליונות   19

מים רבים.
משנת  גליונות   22 עם  ווָאך  אילוסטרירטע  3. כרך 

.1928
שלשה כרכים בכריכות מודרניות. 

רוב העתונים במצב טוב.

פתיחה: $300

88. Yiddish Magazines with Many 
Photographs – Warsaw, 1924-1928  
1. Neyer Hint [new present], Yiddish newspaper 
with many photographs. Warsaw, 1924-1925. 
25 non-consecutive issues. Each issue consists 
of 7-8 pages with many photographs of sites in 
Eretz Yisrael, famous Zionists or rabbis, group 
photographs of Zionist groups and movements 
in Poland and more.
2. Ilustrirte Woch [ illustrated week] 
– Magazine for Words and Photographs. 
Warsaw, 1924-1925. 10 non-consecutive issues 
+ 19 issues of the Jewish-Polish Nasz Przeglad, 
with many photographs.
3. Ilustrirte woch volume with 22 issues of 
1928.
Three volumes in modern bindings. Most issues 
in good condition.

Opening Price: $300
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90. "Chwila" Newspaper – Decade's 
Issue – Lvov, 1929 
Decade's issue of the daily Jewish-Polish paper 
"Chwila" [moment]. Lvov, 1929.
Special issue including many photographs of 
the editorial staff, photographs of the publish-
ing house, process of printing the paper and 
more photographs of the Jewish life in lvov.
The paper was established in 1919 by the lead-
ers of the Zionist movement in East Galicia, 
who were looking for an opportunity to cope 
in Polish with accusations against the Jews, 
to react against the persecutions (a pogrom 
in Lvov took place a year earlier, in 1918) and 
to encourage the Jewish spirit. The paper was 
held reliable amongst all of the Jewish popula-
tion, and gained success not only because of its 
political contents and its way of handling the 
Zionist issue, but also due to its literary and 
artistic contents.
8 pages, 40cm. Good condition. Stains, tears to 
edges and to folding-marks.

Opening Price: $100

90. עתון "Chwila" – גליון העשור – 
לבוב, 1929 

גליון העשור של היומון היהודי-פולני "Chwila" ]רגע[. 
לבוב, 1929.

89. כרך גליונות "וועלט-שפיגעל" – ורשה, 
 1929-1930

פאר  וואכענבלאט  עולמית[,  ]מראה  וועלט-שפיגעל 
אלע. ורשה, 1929-1930.

"וועלט  הורשאי  השבועון  של  רצופים  גליונות   53
שפיגעל" )מספר גליונות מסוף שנת 1929 וכל גליונות 
שנת 1930, כרוכים יחד עם שער מיוחד ותוכן עניינים. 

מאמרים שונים, תצלומים ופרסומות.  יידיש.
16 עמ' לגליון, 36 ס"מ. מצב בינוני. כתמים וקרעים בשוק

חלקית  מנותקת  כריכה  פגומים.  ראשונים  גליונות  ליים, 

ופגומה.

פתיחה: $200

89. Volume of "Welt-spiegel" 
Issues – Warsaw, 1929-1930  
Welt-spiegel [world mirror], wochenblat for ale. 
Warsaw, 1929-1930.
53 consecutive issues of the Warsaw weekly 
magazine "Welt-spiegel" some issues of late 
1929 and all the 1930 issues, bound together 
with a special title page and table of contents. 
Various essays, photographs and advertise-
ments. Yiddish.
16 pages per issue, 36cm. Fair condition. Stains 
and tears to edges, first issues damaged. Binding 
partly detached and damaged.

Opening Price: $200

גליון מיוחד הכולל תצלומים רבים של חברי המערכת, 
ותצלומים  העתון  הדפסת  תהליך  המערכת,  בניין 

נוספים מהווי החיים היהודי בלבוב. 
העתון נוסד בשנת 1919 בידי מנהיגי התנועה הציונית 
להתמודד  אפשרות  בקשו  אשר  המזרחית,  בגליציה 
להגיב  היהודים,  נגד  ההאשמות  עם  הפולנית  בשפה 
על הרדיפות )פוגרום ביהודי לבוב נערך רק שנה קדם 
לכן, בשנת 1918( ולהעלות את המורל היהודי. העתון 
נודע כאמין בקרב כל שכבות האוכלוסיה היהודית, וזכה 
להצלחה לא רק בגלל התוכן הפוליטי שלו ודיוניו בבעיה 

הציונית, אלא גם בגלל תכנו הספרותי והאמנותי.
ובקוי  40 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קרעים בשוליים  8 עמ', 

הקיפול. 

פתיחה: $100
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92. ארגונים יהודיים בליטא – שלש 
חוברות, שנות ה-20-30

1. דער אידישער נאציאנאל-ראט אין ליטע ]המועצה 
בשנים  הפעילות  על  דו"ח  בליטא[,  היהודית-לאומית 

1920-1922. קובנה, 1922.
]ארגון  לעטלאנד  אין  שולבאוועגונג  אידישע  2. די 
ריגה,  וחומרים.  דו"ח  בליטא[,  היהודיים  בתי-הספר 

1926. עם תצלומים.
3. יידיש-וועלטלעכע שול אין לעטלאנד ]בתי הספר 
היהודיים החילוניים בליטא[, מאסף לרגל יובל לארגון 

המרכזי של בתי הספר היהודיים בליטא. ריגה, 1931. 

גודל משתנה, מצב בינוני.

פתיחה: $120

92. Jewish organizations in 
Lithuania – Three Booklets, the 
1920's-1930's  
1. Der yidisher nazional-rat in lite [the national-
Jewish Council in Lithuania], Activity report  
1920-1922. Kovna, 1922.
2. Di yidishe shulbevegung in letland [Jewish 
schools organization in Lithuania], report and 
material. Riga, 1926. With photographs.
3. Yidishveltleche shul in letland [Jewish secular 
schools in Lithuania], anthology for the jubilee 
of the central organization of Jewish schools in 
Lithuania, Riga, 1931.
Various sizes, fair condition.

Opening Price: $120

91. Writings of the Jewish Studies 
Institute in Warsaw, 1929 
Writings of the Jewish Studies Institute in 
Warsaw. Published by the Society for Spreding 
Jewish Studies in Poland, Warsaw, 1929. 
Publication containing compositions: "Jewish 
Antiquities in Poland" by meir Balaban, with 43 
photographs and tables (in Polish) and"History 
of the Babylonian Talmud" by Avraham Weiss. 
In addition this publication contains the report 
of the Jewish Studies Institute for the yeas 
1928-1929.
153, LV, LXVI, 156 pages, [XVI photograph 
plates], 22.5cm. Good condition. Fozing-stains. 
Original binding.

Opening Price: $100

91. כתבי המכון לחכמת ישראל בורשה, 
 1929

החברה  הוצאת  בורשה.  ישראל  לחכמת  המכון  כתבי 
להפצת מדעי היהדות בפולניה, ורשה, 1929.

היהודים  "עתיקות  החיבורים:  את  הכולל  פרסום 
וטבלאות  תמונות   43 עם  בלבן,  מאיר  מאת  בפולניה" 
ו"לקורות התהוות ]התלמוד[ הבבלי" מאת  )בפולנית( 
המכון  של  דו"ח  הפרסום  כולל  עוד  ווייס.  אברהם 

לחכמת ישראל לשנות הלמודים תרפ"ח-תרפ"ט.
153,               , 156 עמ', ]XVI לוחות תצלומים[, 22.5 ס"מ. 

מצב טוב. כתמי-חלודה. כריכה מקורית.

פתיחה: $100

LXVI ,LV

9192



קהילות יהודיות | �1

93. מעדעם סנטוריום בפולין – ורשה, 1932 
מעדעם-סאנאטאריע  אין  קינד  דאס  לעבט  אזוי  וי 

]כיצד קם "סנטוריום מעדעם" לילדים[. ורשה, 1932.
חוברת אודות הסנטוריום לילדים במיידזשינק, פולין, 
הנקרא על-שם מייסדו, ולדימיר מעדעם. יידיש. מידע 
כללי, תצלומים רבים של הילדים ומתקני הסנטוריום, 

ציטוטים מעתונים ומאנשים שונים.
32 עמ', ]16[ לוחות-תצלומים, 24.5 ס"מ. מצב טוב. עטיפה 

מנותקת חלקית מגוף החוברת.

פתיחה: $1�0

93. Medem Sanatorium in Poland 
– Warsaw, 1932  
Vi azoy lebt dos kind in medem-sanatorye 
[how was established "Medem Sanotorium" for 
children]. Warsaw, 1932.
Booklet about the children's sanatorium in 
Meydzeshin, Poland, named after its estab-
lisher, Vladimir Medem. Yiddish. General 
information, many photographs of children 
and the sanatorium's facilities, citations from 
newspapers and different people.
32 pages, [16] photograph-plates, 24.5cm. Good 
condition. Cover partly detached from booklet.

Opening Price: $1�0

9�. Shalom Aleichem Exhibition 
Catalogue – Warsaw, 1937 
Sholem Aleychem (Shalom Aleichem) oys-
shtelung [exhibition]. Kinderfreind publishing, 
Warsaw, 1937.
The writer Shalom Aleichem exhibition 
catalogue, which took place in Warsaw during 
March-April 1937. Photographs of some of the 
exhibits are included in the catalogue. Yiddish.
[16] pages, 15.5x11cm. Very good condition.

Opening Price: $120

�9. קטלוג תערוכת שלום עליכם – ורשה, 
 1937

אויסשטעלונג  )שלום-עליכם(  שָאלעם-ַאלייכעם 
]תערוכה[. הוצאת קינדערפריינד, ורשה, 1937.

שהת עליכם,  שלום  הסופר  לכבוד  תערוכה  נקטלוג 
בקטלוג   .1937 מרץ-אפריל  בחודשים  בורשה  קיימה 

תצלומי חלק מן המוצגים בתערוכה. יידיש.
]16[ עמ', 15.5X11 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120
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�Serp .9 – מפלגת פועלים יהודית סוע
ציאליסטית – ארבע חוברות

פועלים  מפלגת  ]מגל[,   Serp בהוצאת  חוברות  ארבע 
קייב-פטרבורג,   ברוסיה.  סוציאליסטית  יהודית 

.1906-1908
והפובליציסט  המבקר  הסופר,  מאת  החוברות  אחת 
ממנהיגי   ,)1865-1943( ז'יטלובסקי  חיים  ד"ר  היהודי 
וספרות  בין השאר, בתרבות  המפלגה. המפלגה דגלה, 
יידיש ואף פרסמה עתונים וכתבי-עת ביידיש. החוברות 

ברוסית.
גודל משתנה, מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $1�0

9�. Warrant by the Russian 
Emperor Concerning Jews, 1817  
Von der Gesellschaft christlicher Israeliten, und 
der für dieselbe errichteten Tutel-Comitaet, 
[warrant concerning converted Jews and the 
establishment of the Christian-Jews Society] 
by the Russian Emperor, Alexander the First. 
Russia, 1817.
In this warrant, issued by the emperor Alexander 
the First, Jews are granted emancipation and 
governmental support on condition that they 
convert into Christianity. It is also mentioned 
that Christian and secular authorities alike, 
will support and assist newly converted Jews, 
since those will be disconnected from their 
original communities and families.
The booklet depicts in details the establishment 
of the Christian-Jews society under the rule of 
the emperor, its laws and activities. The society 
will allocate lands to Jewish families, and its 
members will have the freedom to choose a 
profession, a house, to star businesses and in-
dustrial plants, to establish schools, churches 
and the like. German.
16 pages, 19.5cm. Good condition. Stains.

Opening Price: $��0

�9. צו מקיסר רוסיה בנושא היהודים, 1817
 Von der Gesellschaft christlicher Israeliten, und
der für dieselbe errichteten Tutel-Comitaet,  ]צו 
בנושא יהודים מומרים וייסוד חברת יהודים-נוצריים[ 

מאת קיסר רוסיה, אלכסנדר הראשון. רוסיה, 1817. 
מובטחים  זה, שפרסם הקיסר אלכסנדר הראשון,  בצו 
ליהודים אמנציפציה ותמיכה ממשלתית בהתיישבותם 
בו,  מצוין  עוד  לנוצרים.  ויהפכו  דתם  שימירו  בתנאי 
ויסייעו  יתמכו  כאחד,  וחילוניות  נוצריות  רשויות  כי 
מנותקים  יהיו  שאלה  כיוון  חדשים,  מומרים  ליהודים 

מקהילותיהם ומשפחותיהם המקוריות. 
יהודים- חברת  של  הקמה  לפרטים  מתארת  החוברת 
נוצריים תחת שליטתו של הקיסר וכן את חוקיה ודרכי 

פעילותה. חברה זו תקצה קרקעות למשפחות יהודיות, 
והחברים בה יזכו לחופש בבחירת מקצוע, בית, הקמת 
עסקים ומפעלי-תעשייה, ייסוד בתי-ספר, כנסיות וכו'. 

גרמנית.
16 עמ', 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $��0
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9�. Serp – Jewish Socialist 
Workers Party – Four Brochures  
Four brochures published by Serp [sickle], a 
Jewish Socialist Workers Party in Russia. Kiev-
Peterburg, 1906-1908.
One of the brochures by the Jewish  writer, 
critic and publicist Dr. Chaim Zhitlovsky 
(1865-1943), one of the leaders of the party. The 
party supported Yiddish culture and literature 
and published newspapers and periodicals in 
Yiddish. Brochures are in Russian.
Various sizes, fair-good condition.

Opening Price: $1�0

98. טריבונה – עתון החקלאים היהודיים 
– מוסקבה, 1927

החקלאית  ההתארגנות  ירחון  )טריבונה(,    ТРИБУНА
מוסקבה,  המועצות.  בברית  היהודיים  הפועלים  של 

.1927
דרכים  בעתון:  המאמרים  בין  רצופים.  גליונות  שלשה 
האינטרסים  למען  התגייסות  היהודי,  העם  להבראת 
יהודית,  משפחה  של  לדוגמה  תפריט  החקלאות,  של 
יהודיות  קהילות  על  מידע  והכנסות,  הוצאות  רשימת 
בעולם ועוד. בסוף הגליון הראשון: הודעה על פטירתו 

של אחד העם. רוסית, מעט תצלומים.
ושביר.  יבש  נייר  בינוני.  מצב  ס"מ.   31.5 בגליון,  עמ'   25

כתמים, קרעים, עטיפות מנותקות או מנותקות חלקית. 

פתיחה: $1�0

�9. גליונות עתון "ידיעות היהודים" – סט. 
פטרבורג, 1916-1917

                                    (Evreyskiya Vesti = ידיעות 
היהודים(. סט. פטרבורג, 1916-1917.

"ידיעות  היהודי  השבועון  של  רצופים  גליונות   15
היהודים", למן הגליון הראשון. כוללים דו"חות ועדכוני 
חוקים, פרסומים של לשכת התעסוקה, פרטים אודות 

הרא העולם  מלחמת  לאחר  היהודית  הקהילה  נמצב 
יחסּה של פולין אל  יהודיים,  שונה, מידע על פליטים 

ЕВРЕЙСКІЯ ВЂСТИ

98. Tribuna – Periodical of Jewish 
Farmers – Moscow, 1927  
ТРИБУНА (Tribuna), Monthly periodical of 
the Jewish Agricultural Organisation in the 
Soviet Union. Moscow, 1927.
Three consecutive issues. Amongs the essays: 
ways to enhance the recovery of the Jewish 
people, list of incomes and expenses, informa-
tion about Jewish communities in the world 
and more. At the end of the first issue: item an-
nouncing the death of Achad Ha-Am. Russian, 
few photographs.
25 pages per issue, 31.5cm. Fair condition. Dry 
and fragile paper. Stains, tears, detached or partly 
detached covers.

Opening Price: $1�0

9�.  "The Jewish Affairs" Weekly 
Magazine Issues – St. Petersburg, 
1916-1917 
ЕВРЕЙСКІЯ ВЂСТИ (Evreyskiya Vesti = 
JewishAffairs). St. Petersburg, 1916-1917.
15 consecutive issues of the Jewish weekly mag-
azine "Jewish Affairs", starting with the first 
issue. Including reports and laws updates, em-
ployment office publications, details about the 
Jewish community after World War I, informa-
tion about Jewish refugees, Poland's treatment 
of Jews, literature and essays concerning Jews 
and more.
32 to 40 columns per issue, 31cm. Fair condition. 
Dry fragile paper. Tears and stains.

Opening Price: $200

היהודים, ספרות ומאמרים העוסקים ביהודים ועוד.
יבש  נייר  בינוני.  מצב  ס"מ.   31 בגליון,  עמודות   40 עד   32

ושביר. קרעים וכתמים.   

פתיחה: $200
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99. חוברת תקנות ליהודים – קלן, 
1614

 .Des Ertzstiffts Cölln Jueden Ordtund
שליטת  תחת  באיזור  החיים  ליהודים  תקנות 
הארכיבישוף של קלן, פרדיננד וון ביירן. קלן, 

.1614
יהודים בעלי רשיון מגורים  רק  בין התקנות: 
מורשים להתיישב בחלק שנמצא תחת שליטת 
הארכיבישוף של קלן, עליהם להרשם רישום 
היהודים  על  נכסיהם;  על  ולהצהיר  מיוחד 
אסור  הנוצריים;  והמנהגים  החגים  את  לכבד 
נוצרים או  ליהודים להתגורר באותו בית עם 
בעלי  ליהודים  נוצריים;  משרתים  להעסיק 
וזהב,  יש אישור לסחור בכסף  רשיון-מגורים 
כספים,  ובהלוואת  בסוסים  במסחר  לעסוק 
מותר  הלוואה-בריבית,  להגביל  על-מנת  אך 
לגבות עד 1% לחודש; חל איסור על היהודים 
צרכם  מכפי  יותר  לשחוט  להטביע מטבעות, 

וחוקים נוספים. לטינית וגרמנית.
דמות   ,)1577-1650( ביירן  וון  פרדיננד  הארכיבישוף 

בולטת ברפורמה הקתולית במאות ה-16-17. 
חתוכים.  עליונים  שוליים  טוב.  מצב  ס"מ.   16.5 עמ',   ]14[

חותמות. כריכת-קרטון פשוטה.

פתיחה: $1000

99. Booklet of Regulations 
for Jews – Koln, 1614
Des Ertzstiffts Cölln Jueden Ordtund. 
Rules for Jews who live in the area 
under Koln's archbishop, Ferdinand von 
Bayern. Koln, 1614.
Regulstions include: Only Jews who 
have a residence permit are allowed to 
live in the area under the archbishop 
of Koln's rule, they have to register and 
declare their assets; Jews must respect 
the Christian holidays and customs; 
Jews are forbidden to share a house with 
Christians or to employ Christian ser-
vant: Jews with a residence permit have 
the right to deal in silver and gold, trade 
horses and handle money lending, in 
order to limit interest on the loans they 
are allowed to charge only 1% interest 
per month; Jews are not allowed to mint 
coins, to slaughter more animals than 
their direct needs and other laws. Latin and 
German.
Archbishop Ferdinand von Bayern (1577–1650), 
a prominent figure in the Catholic reform in 
the 16th and 17th centuries.
[14] pages, 16.5cm. Good condition. Upper edges 
cut. Ink stamps. Simple cardboard binding.

Opening Price: $1000

יהדות מרכז אירופה
Central Europe Jewry
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100. Announcement by Emperor 
Ferdinand III Concerning War 
Booty – Vienna, 1645  
Wir Ferdinands der Dritte von Gottes gnaden 
Erwoehlter Romischer Kayser. [Vienna, 1645].
Announcement by the emperor of the Holy 
Roman Empire, Ferdinand III, concerning the 
inhibition relating to Jews and Christians alike 
to trade booty collected by the empire's soldiers 
or to purchase property of the enemy's forces. 
This announcement, published in 1645 refers to 
the Thirty Years War (which ended three years 
later).
On the bottom appears the Empire's seal and 
a few unidentified handwritten signatures. 
German.
[1] leaf, 42X32cm. Good condition. Thick quality 
paper. Small tear to upper edge of leaf.Folding 
marks.

Opening Price: $1�00

100. מודעה מטעם הקיסר פרדיננד 
השלישי בנוגע לשלל מלחמה – וינה, 1645

 Wir Ferdinands der Dritte von Gottes gnaden
Erwoehlter Romischer Kayser. ]וינה, 1645[.

נמודעה מטעם קיסר האימפריה הרומית הקדושה, פר
ונוצרים  יהודים  דיננד השלישי, בדבר איסור החל על 
כאחד, לסחור בשלל שנאסף בזמן המלחמה בידי חיילי 
מודעה  האויב.  מכוחות  רכוש  לקנות  או  האימפריה 
למלחמת  מתייחסת  והיא   1645 בשנת  נתפרסמה  זו 
שלושים השנים )שנסתיימה שלוש שנים מאוחר יותר(.
חתימות  ומספר  האימפריה  חותם  המודעה  בתחתית 

בלתי-מזוהות בכתב-יד. גרמנית.
קרע  ואיכותי.  עבה  נייר  טוב.  מצב  ס"מ.   42X32.5 דף,   ]1[

קטן בשול העליון. סימני-קיפול.

פתיחה: $1�00
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101. Announcement by Emperor 
Leopold I Concerning Recruitment 
of Soldiers and trade – Linz, 1684  
Wir Leopold von Gottes Gnaden / Erwoehlter 
Romischer Kayser. [Linz, 1684].
Announcement by the Emperor of the Holy 
Roman Empire, Leopold I, 
concerning the prohibition 
to recruit foreign soldiers in 
the territories of the Holy 
Roman Empire, and the 
export of weapons (horses, 
ammunition, and other 
products). It is emphasized in 
this announcement that Jews 
in particular should avoid 
any foreign trade.
This announcement was 
published during the war 
between Emperor Leopold I 
and the Turkish Sultan, who 
took advantage of the tension 
in Hungary at that time, to 
attack Austria. The Sultan 
sent large military forces to 
Austria in the beginning of 
1683, who besieged Vienna 
and almost conquered it.
The Jews of Vienna were 
concentrated at that time in 
Leopolstadt (on the other 
side of the Danube) and 
would enter Vienna for trade 
purposes, even though they 
were not allowed to reside 
there. The war against the Turks demanded a 
significant capital, and a few Jews supplied the 
army with equipment, amongst them Samuel 
Oppenheimer, a Jew of Heidelberg, who had 
a permit to settle in Vienna at a later stage. 
Other Jews got permits to live in Vienna as 

101. מודעה מטעם הקיסר ליאופולד 
הראשון בנוגע לגיוס חיילים ומסחר – לינץ, 

 1684

 Wir Leopold von Gottes Gnaden / Erwoehlter
Romischer Kayser. ]לינץ, 1684[.

הקדושה,  הרומית  האימפריה  קיסר  מטעם  מודעה 
איסור  בדבר  הראשון,  ליאופולד 
פעילות של גיוס חיילים זרים בשטחי 
האימפריה הרומית הקדושה, וייצוא 
תחמושת,   )סוסים,  כלי-מלחמה 
מודגש,  במודעה  נוספים(.  ומצרכים 
להמנע  בפרט   יהודים  על  כי 

מסחר-חוץ.
מלחמתו  בזמן  נתפרסמה  המודעה 
עם  הראשון  ליאופולד  הקיסר  של 
את  נצל  אשר  התורכי,  הסולטן 
המתיחות ששררה בהונגריה באותה 
אוסטריה.  של  לתקיפתה  עת, 
גדולים  צבא  כוחות  שלח  הסולטן 
לאוסטריה בראשית 1683, אשר צרו 

על וינה וכמעט כבשוה. 
תקופה  באותה  רוכזו  וינה  יהודי 
של  השני  )בעברו  בליאופולדשטט 
הדנובה( והיו נכנסים לוינה על-מנת 
לסחור בה, על-אף שלא הורשו לגור 
דרשה  התורכים  עם  המלחמה  בה. 
הון רב, ובין אלה שסיפקו ציוד לצבא 
סמואל  ביניהם  יהודים,  מספר  היו 
יהודי מהיידלברג, שאף  אופנהיימר, 
קיבל אישור להתיישב בוינה מאוחר 
אישור  קיבלו  נוספים  יהודים  יותר. 
או  משפחתו  בני  בתור  שם,  לגור 

עובדיו של אופנהיימר, ביניהם סמסון ורטהיימר, שמעון 
מיכאל מפרשבורג ואחרים. גרמנית.

41.5X33.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים.

פתיחה: $1000

family members of workers of Oppenheimer, 
like Samson Wertheimer, Shimon Michael of 
Pressburg and others. German.
41.5X33.5cm. Good condition. Slight stains.

Opening Price: $1000
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102. מודעה מטעם המלך יוזף הראשון 
בדבר מגפה בהונגריה – וינה, 1710

 Wir Joseph von Gottes Ganden, Erwoehlter
Roemischer Kayser. ]וינה, 1710[. 

מודעה מטעם מלך בוהמיה והונגריה ושליט אוסטריה, 
ניוזף הראשון, בדבר מגפה אשר פרצה בהונגריה, והאמ

צעים שיש לנקוט על-מנת למנוע התפשטותּה )שינוי 
דרכי העברת הדואר ועוד(. 

אישור-שהייה  בעלי  יהודים  כי  מופיע,   6 מס'  בפסקה 
כל  על  אך  בה,  להשאר  רשאים  וינה  לעיר  ספציפי 
אינם  זרים  יהודים  משטחּה.  לצאת  האחרים  היהודים 

רשאים להכנס לשטחים אוסטריים. גרמנית.
]8[ עמ', 31 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קרע בפינת אחד הדפים. 

רישום בכתב-יד בעמוד האחרון.

פתיחה: $12�0

102. Announcement by King 
Joseph I Concerning an Epidemic in 
Hungary – Vienna, 1710  
Wir Joseph von Gottes Ganden, Erwoehlter 
Roemischer Kayser. [Vienna, 1710].
Announcement on behalf of the King of 
Bohemia and Hungary and ruler of Austria, 
Joseph I, concerning an epidemic that erupted 
in Hungary, and the means to avoid its spreading 
(changing the methods of transferring mail and 
more). In paragraph 6 appears that Jews with a 
specific permit to stay in Vienna are allowed to 
continue and stay there, however all other Jews 
should leave its territory. Foreign Jews are not 
allowed to enter Austrian areas. German.
[8] pages, 31cm. Good condition. Stains, tear to 
corner of one leaf. Handwritten inscription on 
last page.

Opening Price: $12�0 102
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103. מודעה בדבר הטבלת ילדים יהודים 
לנצרות – בוהמיה ומורביה, 1768

Venerabilis Nobis Dilecte. מודעה מטעם מריה תרזה, 
ארכי-דוכסית אוסטריה ומלכת בוהמיה והונגריה. 

חטיפה  על  בתקיפות  תרזה  מריה  אוסרת  במודעה 
והטבלה לנצרות של ילדים יהודיים. העוברים על חוק 
זה צפויים לכנס כספי או מאסר של שנתיים. בארבעה 
ואלה  יהודיים,  ילדים  להטביל  מותר  מיוחדים  מקרים 
הם: אם הילד בסכנת חיים; אם הילד ננטש על-ידי שני 
הוריו; אם אחד ההורים המיר את דתו לנצרות או אם 

הילד בן שבע שנים ומעלה מבקש להמיר את דתו. 
על-מנת  נוצרית,  בסביבה  לגדול  שהוטבל  ילד  על 
הטבלה  של  במקרה  נוצרי.  חינוך  שיקבל  להבטיח 
ביכולתו  אין  ואם  הילד,  את  לגדל  היוזם  על  בכפייה, 
בית- או  נוצרי  חולים  בבית  הילד  יגדל  כן,  לעשות 

יתומים, או בידי הורים מאמצים נוצרים.
בוהמיה  יהודי  של  פניות  לאחר  נתפרסמה  זו  מודעה 
ומורביה בדבר חטיפת ילדים והטבלתם, על אף שמריה 
תרזה היתה על-פי רוב עוינת כלפי הקהילות היהודיות 

והכבידה עליהם מסים וחוקים. גרמנית.
]10[ עמ', 28.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $1�00

103. Announcement Concerning 
Baptising Jewish Children – 
Bohemia and Moravia, 1768  
Venerabilis Nobis Dilecte. Announcement by 
Maria Theresa, archduchess of Austria and 
queen of Bohemia and Hungary.
Maria Theresa forbids unequivocally the 
kidnapping and baptizing of Jewish children. 
Those who break this rule will be fined or be 
imprisoned for two years. In four 
exceptional cases baptizing Jewish 
children is permitted: in case 
the child's life is in danger; if the 
child was abandoned by both his 
parents; if one of the parents con-
verted into Christianity or if the 
child is of more than seven years 
of age and wishes to convert.
A baptized child should be raised 
in a Christian environment, to 
ensure that he gets a Christian ed-
ucation. In a case of a compulsory 
baptism, the initiator should raise 
the child, and if he is unable to do 
so, the child will be brought up in 
a Christian hospital or orphanage, 
or by adoptive Christian parents.
This announcement was published 
following petitions by Bohemian 
and Moravian Jews concerning 
kidnapping  and baptising chil-
dren, in spite of the fact that Maria 
Theresa was hostile towards the  
Jewish communities and burdened 
them with heavy taxes and rules.
[10] pages, 28.5cm. Good condition. 
Stains.

Opening Price: $1�00
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�10. שני מנשרים עם חוקים ליהודים 
– שוודיה, המאה ה-18 

Kongl. Majets och Rikfens – Commerce- .1
 Collegii Reglemente foer them Judesta
חוקים  כולל   .1782 במאי   27 שטוקהולם,   .Nationen

חדשים וחשובים ליהודים העוסקים בכסף ובזהב.
]13[ עמ', 23.5 ס"מ. מצב טוב. נייר מעט בלוי, קרעים קלים 

בשוליים, כתמים.

 Kongl Majets och Rikets Commerce-Collegii .2
מנשר   .1790 במאי   6 שטוקהולם,   .Kungoereise
תוספות  שוודיה.  דפוס המלכותי של  שנדפס במשרד 
ליהודים   ,1782 משנת  למניפסט  רשמיות  תקנות  של 

העוסקים במלאכתם בכסף ובזהב.
]3[ עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $�00

�10. אבטליון – ספר למוד עברית – ברלין, 
 1790

תק"ן  ברלין,  ]וולפסזון[.  בן-וואלף  אהרן  אבטליון, 
.]1790[

"מבוא הלמוד לנערי בני ישראל ולכל החפצים בלשון 
והתושיה".  הטוב  שוחרי  ב"חברת  חבר  המחבר  עבר". 
המקרא,  מסיפורי  קטעים  כוללת  לנערים,  מקראה 
משלי חיות ופתגמים, עם ביאורי מלים קשות בגרמנית 

באותיות עבריות.
כיתוב בכתב-יד בגרמנית לפני דף השער.

]13[, 83, ]1[ עמ', 16 ס"מ. מצב טוב. כתמים בשולי הדפים. 

כריכת קרטון.

פתיחה: $1�0

10�. Two Manifests with Laws 
for Jews – Sweden, the 18th Century  
1. Kongl. Majets och Rikfens – Commerce-
Collegii Reglemente foer them Judesta 
Nationen. Stockholm, May 27, 1782. Includes 
new and important laws for Jews dealing with 
silver an dgold.
[13] pages, 23.5cm. Good condition. Paper some-
what worn, slight tears to edges, stains. 
2. Kongl Majets och Rikets Commerce-Collegii 
Kungoereise. Stockholm, May 6, 1790. 
Manifest printed by the Royal Swedish Printing 
Press. Booklet with official regulations in addi-
tion to the manifest of 1782, for Jews handling 
silver and gold in their crafts.
[3] pages, 21.5cm. Good condition.

Opening Price: $�00

10�. Avtalion - Hebrew Study 
Book - Berlin, 1790  
Avtalion, Aharon Ben-Wolf [Wolfsohn]. Berlin, 
1790.
"Introduction for all Sons of Israel and all 
others interested in the language of the past". 
The author was a member of the "society of 
advocates of good and resourcefulness". A 
study-book for youngsters, including sections 
of biblical stories, allegories and proverbs, with 
translation of difficult words in German in 
Hebrew letters.
Handwritten German inscription preceding 
title page.
[13], 83, [1] page, 16cm. Good condition. Stains to 
edges of leaves. Cardboard binding.

Opening Price: $1�0
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10�. Jewish Religious School in 
Vienna, 1830-1835  
Einladung zur öffentlichen Prüfung an der 
Israelitischen Religions-Schule in Wien. 
[Invitation to a public inspection of the 
Religious Jewish school in Vienna]. Vienna, 
1830-1835.
Nine bined booklets, nine title pages (most of 
them identical except for the date) with an in-
vitation to a "public inspection" of the Religious 
Jewish school in Vienna. Following the title 
pages is a detailed description of the material 
studies in the various classes. An article in one 
of the booklets by Dr. Yossef Levine Saalschütz 
(1801-1863), rabbi and Jewish archaeologist, who 
served in different posts as a rabbi and teacher 
in the Berlin and Vienna  Jewish schools, wrote 
many books, some of them were used in Jewish 
schools. Two tables with declension of Hebrew 
verbs appear in the end of the booklet.
[12] leaves; 8 pages; [2] leaves;VII; 12 (one of the 
leaves bound out of place); 16 pages, [2] plates 
with Hebrew words, 21.5cm. Fair-good condition. 
Foxing-stains. No cover. Leaves and booklets de-
tached. One plate torn.

Opening Price: $�00

�10. דרשות יצחק נח מנהיימר – וינה - 
קופנהגן, 1819

Praedikener. דרשות יצחק נח מנהיימר בבית הכנסת 
mosaiske Troessamfunds. קופנהגן, 1819.

יצחק נח מנהיימר )1793-1865( – מורה ומטיף רפורמי, 
המסורתיים  היהודים  בין  )הפשרה  וינה  נוסח  מאבות 
וינה,  של  הגדול  הכנסת  בבית  הרפורמה  שוחרי  ובין 
המאה  של  הראשונה  במחצית  הקודש,  עבודת  בדבר 

ה-19(. דנית.
6, 160 עמ', 18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $2�0

10�. Sermons by Yitzchak Noah 
Manheimer – Vienna-Copenhagen, 
1819  
Praedikener. Sermons by Yitzchak Noah 
Manheimer in mosaiske Troessamfunds syna-
gogue. Copenhagen, 1819.
Yitzchak Noah Manheimer (1793-1865) 
– teacher and reform preacher, of the founders 
of the Vienna Version (compromise between 
the traditional and reform Jews in the Vienna 
synagogue, relating to observance of religion in 
the first half of 19th century). Danish.
6, 160 pages, 18.5cm. Good condition. Stains.

Opening Price: $2�0

�10. בית הספר היהודי הדתי בוינה, 
1830-1835

 Einladung zur öffentlichen Prüfung an der
וינה,    .Israelitischen Religions-Schule in Wien

.1830-1835
היהודי-דתי  הספר  בבית  ציבורית  לבדיקה  ]הזמנה 

בוינה[. וינה, 1830-1835.
תשע חוברות כרוכות יחד, תשעה שערים )רובם זהים, 
למעט התאריך( ובהם הזמנה ל"בדיקה ציבורית" בבית 
פירוט  השערים  אחרי  וינה.  בעיר  היהודי-דתי  הספר 
החומר הנלמד בכיתות השונות. באחת החוברות מופיע 
מאמר מאת ד"ר יוסף לוין )Saalschütz  )1801-1863, רב 
וארכיאולוג יהודי גרמני, אשר שימש במספר תפקידים 
כרב ומורה בבתי הספר היהודיים בברלין ובוינה, חבר 
יהודיים.  בבתי-ספר  רבים, אשר חלקם שימשו  ספרים 

בסוף החוברת שני לוחות הטיות השורש  בעברית.
לא  כרוך  הדפים  )אחד   12  ; דף;      ]2[ עמ';   8 דף;   ]12[

במקומו(; 16 עמ', ]2[ לוחות עם מלים בעברית, 21.5 ס"מ. 

קמצב בינוני-טוב. כתמי-חלודה. ללא עטיפה. דפים וקונט

רסים מנותקים. אחד הלוחות קרוע.

פתיחה: $�00
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106

107



קהילות יהודיות | �1

108. הבטחת זכויות היהודים – בוואריה, 
 1848

לודוויג  מודעה מטעם   .Königlishce Proclamation
הראשון, מלך בוואריה. מינכן, 1848. 

את  לבסס  הראשון  לודוויג  המלך  מבטיח  במודעה 
חופש העתונות, לבטל את הצנזורה, לשפר את מערכת 
בית- על-ידי  החוקים  מערכת  את  לקדם  הבחירות, 

משפט ציבורי ולדאוג לשיפור מצב היהודים.
ליהודים  שנתנה  לאמנציפציה,  דוגמה  הנה  זו  מודעה 
במדינות השונות, בעקבות מהפכת מרץ 1848, ובעקבות 
פרסום החוק הקובע כי אסור שתהיה לאמונה הדתית 

השפעה על זכויות אזרחיות ופוליטיות. גרמנית. 
40X26 ס"מ. מצב טוב. כתמים, סימני קיפול. 

פתיחה: $��0

108. Rights of Jews Assurance – 
Bavaria, 1848  
Königlishce Proclamation. Proclamation by 
Ludwig I, King of Bavaria. Munich, 1848.
The king promises in this proclamation to en-
hance free journalism, to cancel censorship, to 
improve the election campaign, to enhance the 
laws system through a public court and to ensure 
the improvement of the status of the Jews.
This proclamation is an example of the eman-
cipation, granted to the Jews in different states, 
following the March 1848 revolution, and 
following the publication to a law stating that 
religious faith should have no influence at all 
on civil and political rights. German.
40X26cm. Good condition. Stains, folding marks.

Opening Price: $��0

109. דף סאטירי ממהפכת מרץ 1848 - 
ברלין

 Offener Brief an den halbabgegangenen
Magistrat, יצחק משה הירש. ברלין, 1848.

ברלין  של  הראשי  השופט  אל  מכתב  סאטירי,  דף 
המאשים את אנשי בית המשפט בתפיסות עולם שאינם 
עלונים  של  מסדרה  כחלק  נתפרסם  המהפכה.  ברוח 
סאטיריים בזמן מהפכת 1848 שעסקו בענייני דיומא. 
השם יצחק משה הירש הוא פסבדונים של המו"ל לוין 
וייל וההיסטוריון שמואל לוונהרץ. העלון כתוב  קלמן 
באותיות  משובשת  ביידיש  ציטוטים  ומכיל  גרמנית 
גרמניות. מספק פרטים מעניינים אודות מהפכת מרץ 

1848 בפרוסיה. גרמנית. 
49X34 ס"מ. מצב בינוני. קמטים וקרעים בשוליים, כתמים.

פתיחה: $800

109. Satirical Note of March 1848 
Revolution – Berlin  
Offener Brief an den halbabgegangenen 
Magistrat, Yitzchak Moshe Hirsch. Berlin, 1848.
Satirical leaf, letter to chief judge of Berlin ac-
cusing the court of views incongruous with 
the revolutionary spirit. Was published as 
part of a series of satirical leaflets during the 
1848 revolution concerning daily matters. The 
name Yitzchak Moshe Hirsch is pseudonym 
of the publisher Levine Kalman Weil and the 
historian Shmuel Loevenhertz. The note is in 
German and includes citation in faulty Yiddish 
in German letters. Supplies interesting details 
about the 1848 revolution in Prussia. German.
49X34cm. Fair condition. Creases and tears to 
edges, stains.

Opening Price: $800
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110. דף מפואר לכבוד חתונת זהב – וינה, 
1855

בודד  דף   - נעשו"  עליון  ועצת  אל  בנים אמרי  "שמעו 
בדפוס וכתב-יד. וינה, 1855.

הזהב  לחתונת  כמתנה  נתן  אשר  בכתב-יד,  ברכה  דף 
מאת הבעל, עזריאל, לרעייתו, בעיר וינה. 

מסגרת מודפסת בצבעים זהב ונחושת, עיטורים בדגמי 
צמחים ואיורים שונים. במרכז הדף נכתב בכתב-יד נאה 
"עזריאל וחמלתו הגיענו לעת כזאת יובל שנת החמשים 
מוסר  בנושאי  שונות  וברכות  הצבייה"  עם  לזיווגנו 
המחברת  "]כתבתי[  נכתב  המסגרת  בתחתית  ואמונה. 
הלז בשנת שבעים לימי מגורתי חברתי וחמשים שנה 
לחתונתי עם אילת אהבים השלמתי ביום ארבע לחודש 

טבת שנת ה'ת'ר'י' לפ"ק פה וויענה הבירה". 
39.5X24.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, כתמים וקמטים. 

מודבק לדף עבה.

פתיחה: $1�00

110. Splendid Leaf in Honor of 
a Golden Wedding Anniversary 
– Vienna, 1855  
Printed and handwritten single leaf. Vienna, 
1855.
Handwritten greeting leaf, handed as a gift to 
the golden anniversary by the husband, Azriel, 
to his wife, in Vienna. Printed frame in gold 
and copper, vegetal designs and various other 
illustrations. In the center an inscription in fine  
hand-writing and different greetings concern-
ing faith and moral. On the lower part of the 
frame an inscription: "I wrote this note on..the 
fiftieth anniversary of may marriage…".
39.5X24.5cm. Good condition. Folding marks, 
stains and creases. Pasted to a thick leaf.

Opening Price: $1�00

111. Sermon in Honor of Emperor 
Franz Joseph's Birthday, 1857  
Gelegenheitswort gesprochen in dem isra-
elitischen temple zu Facset [sermon held in the 
synagogue in Facset] by the cantor and rabbi 
Y.L. Hamburger. Lugos, 1857.
Sermons held by Hamburger on August 18 1857, 
in honor of the 27th birthday of the Emperor 
franz Joseph the First and in honor of Master 
Ernest von Keszthely of Facset.
16 pages, 18cm. Good condition. Stains. Hard-
binding not original.

Opening Price: $1�0

111. דרשה ליום הולדתו של הקיסר פרנץ 
יוזף, 1857 

Gelegenheitswort gesprochen in dem isra-
elitischen temple zu Facset ]דרשה שנשאה בבית 
הכנסת של פאקסט[ על-ידי החזן והרב י. ל. המבורגר. 

.        ,)Lugos( לוגוס
דרשות שנשאו בידי המבורגר ביום 18 באוגוסט 1857, 
לכבוד יום הולדתו ה-27 של הקיסר פרנץ יוזף הראשון 

ולכבוד הגביר Ernest von Keszthely מפאקסט.
לא  קשה  כריכה  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   18 עמ',   16

מקורית.

פתיחה: $1�0

1857
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112. מחברת שירים מפוארת בכתב-יד – 
גרמניה, המאה ה-19

גרמניה,  מעוטר.  בכתב-יד  מפוארת  שירים  מחברת 
]1859 או 1879[.

מתנת יוסף קיש לחתנו, אדוארד אלכסנדר )יוסף( קיש 
לרגל יום הולדתו ה-70. 

השער  שערים:  שני  המחברת  בפתח 
נייר  על  השני,  השער  בגרמנית,  הראשון 
אשה.  ראש  ציור  עם  בעברית,  פרגמנט, 

כתובה מימין לשמאל.
קליגרפי  כתב-יד  עבים,  דפים  עם  מחברת 

וג עברית  רש"י,  כתב  מרובעות,  נבאותיות 
רמנית. כותרות מעוטרות בסגנונות שונים: 
בדגמי  מעוטרת  עולם"  בגן  נצנים  "שלשה 
לב,  בתוך  מופיעה  "אהבה"  שונים,  צמחים 
"תודה" על גבי גביע; מסגרות מעוטרות גם 

לכותרות הגרמניות.
וקטעי-שירה מלאי אהבה  פסוקים שונים 
קול  לנפשנו  היא  "ַמְרֵגָעה  והוקרת-תודה: 

צהלה היום מימים /
מתהלך  תוסיף  חוחים  בלי  שושנים  על 
מפנינים  יקרה  "בתך,  ובהמשך:  בחיים". 
טובת שכל / נתתה לי לאשה, וחוב גדול, 
וגרמנית, עמוד  לא אוכל לשלם" בעברית 

מול עמוד.
התאריך  מופיע  הראשון  העברי  בשער 
ל'ש'מ'רך'  ל'ך'  י'צ'ו'ה'  )"מלאכ'י'ו'   1879
הכותרות  ובאחת  לפ"ק"(  דרכ'יך  ב'כל' 
בגוף המחברת, 1859: "עט'ר'ת' זקני'ם בני 

בנים לפ"ק" )תרי"ט(. 
רקמה  דוגמאות  מכוסה  המחברת  כריכת 

פרחוניות משני צדדיה. 
]19[ דף, 22X14.5 ס"מ. מצב טוב. שדרת עור. 

בחלק  כתמים  הכריכה.  בשולי  קלים  פגמים 

מן הדפים.

פתיחה: $3000

112. Splendid Handwritten Poems 
Notebook – Germany, 19th Century  
Splendid poems notebook in illustrated hand-
writing. Germany, 1859 or 1879.
Gift by Yossef Keesh to his father in law, Edward 
Alexander (Yossef) Keesh on his 70th birthday.
Two title pages: first title page in 
German, the second title page on 
parchment paper, in Hebrew, with a 
drawing of a woman's head. Written 
from right to left.
Notebook with thick leaves, cal-
ligraphic handwriting using square 
letter, Rashi script, Hebrew and 
German. Illustrated titles in differ-
ent styles: "three buds in the world 
garden" illustrated with vegetal 
designs, "love" appears in a heart 
shape, "thank you" appears on a 
goblet; German titles are also set in 
illustrated frames.
Different verses and poetry full of 
love and gratitude:"your daughter, 
more precious than pearls, you 
have given me as a wife…I cannot 
pay my debt…" in Hebrew and 
German, page facing page.
The date 1879 appears on the first 
Hebrew title page and one of the 
titles within the notebooks includes 
the year 1859.
Cover of notebook on both its sides 
is decorated with flowery embroi-
dery designs.
[19] leaves, 22x14.5cm. Good condi-
tion. Leather spine. Slight damages 
to edges of binding. Stains on some 
leaves.

Opening Price: $3000
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113. Collection of Jewish 
Documents of Karlburg, 19th 
Century 
Seven documents by members of Jewish com-
munity of Karlburg, a village in Karlstadt prov-
ince, Germany:
1. Application for passport by Katharina 
Schulhof, 1856.
2. Certificate of acceptance of passport for 
Ignaz Leopold Justiz, 1856.
3. Application for passport by Moses Horner, 
1856.
�. Certificate leaf for renewal of passport for 
Leopold Feldschar, 1865.
�. Handwritten certificate, Salomon Rubinstein 
who paid his taxes to the Jewish community, 
1873.
�. Handwritten document, table with list of 
names, by head of Karlburg Jewish community, 
1873.
�. Handwritten letter of Karlburg Jewish com-
munity to the administrative committee in 
Regendorf requesting to accept Emanuel Pisk 
as a community member, 1877.
Average size 34cm, good condition. Few stains and 
creases. Documents 1-3 are official documents, 
printed and handwritten, bearing wax stamps of 
the Karlburg Jewish community. All other docu-
ments bear the community's ink stamps, various 
signatures and stamps.

Opening Price: $�00

113. אוסף מסמכים יהודיים מקרלבורג, 
המאה ה-19 

שבעה מסמכים של יהודים חברי הקהילה בקרלבורג, 
כפר במחוז קרלשטט, גרמניה:

שולהוף  קתרינה  עבור  פספורט  לקבלת  1. בקשה 
 .         ,)Katharina Schulhof(

ליאופולד  איגנץ  עבור  פספורט  קבלת  על  2. אישור 
 .        ,)Ignaz Leopold Justiz( ג'וסטיץ

 Moses( 3. בקשה לקבלת פספורט עבור משה הורנר
 .        ,)Horner

4. דף אישור לחידוש פספורט עבור ליאופולד פלדשר 
.         ,)Leopold Feldschar(

 Salomon( 5. דף אישור בכתב-יד, סלומון רובינשטיין
Rubinstein( שילם את המסים המוטלים עליו לקהילה 

היהודית, 1873.
מאת  שמות,  רשימת  עם  טבלה  בכתב-יד,  6. מסמך 

ראש הקהילה היהודית של קרלבורג, 1873. 
קרלבורג  של  היהודית  מהקהילה  בכתב-יד  7. מכתב 
עמנואל  את  לקבל  בבקשה  ברגנדורף  המנהלי  לועד 

פיסק )Emanuel Pisk( כחבר בקהילה, 1877. 

34 ס"מ בממוצע, מצב טוב. מעט כתמים וקמטים. מסמכים 

1-3 הם טפסים רשמיים, דפוס וכתב-יד, ונושאים חותמות 

המסמכים  שאר  בקרלבורג.  היהודית  הקהילה  של  שעווה 

נושאים חותמות-דיו של הקהילה, חתימות שונות ובולים.

פתיחה: $�00

1865
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�11. דרשות ד"ר אהרן ילינק בפני הקהילה 
היהודית של וינה, 1864

 Aus der Wiener Israelitischen Cultusgemeinde
דרשות  שבע  וינה[,  של  היהודית  הקהילה  ]אל   .1864

מאת ד"ר אדולף ילינק. וינה, ]1864[. 
"קול  דרש",  "דרוש  תשכח",  "לא  הדרשות:  שמות  בין 
דודי" ועוד. אודות ד"ר אדולף )אהרן( ילינק ראה קטלוג 

קדם מס' 8, פריט 161. גרמנית.
קרטון  כריכת  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   19  ,]2[  ,90  ,]2[

מנותקת חלקית. 

פתיחה: $100

11�. Sermons by Dr. Aharon 
Yelinek to the Jewish Community 
of Vienna, 1864  
Aus der Wiener Israelitischen Cultusgemeinde 
1864. [To the Vienna Jewish Community], 
seven sermons by Dr. Adolf Yelinek. Vienna, 
1864.
Amongst the titles of the sermons: "Thou shall 
not forget", "Kol Dodi" and more. About Dr. 
Adolf (Aharon) Yelinek see Kedem Catalogue 
number 8, item number 161. German.
[2], 90, [2], 19cm. Good condition. Stains. 
Cardboard cover partly detached.

Opening Price: $100

�11. בית הספר היהודי "יעקבסון" 
– גרמניה, 1867 

ד"ר   ,Die Jacobson-Schule zu Seesen am Harz
ארנהיים.                 , 1867.

בססן,  "יעקבסון"  היהודי  הספר  בית  אודות  חוברת 
גרמניה. 

לא  נייר  עטיפת  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   18.5 עמ',   72

מקורית.

פתיחה: $120

Salzgitter

11�. "Jacobson" Jewish School – 
Germany, 1867  
Die Jacobson-Schule zu Seesen am Harz, Dr, 
Arenheim.  Salzgitter, 1867.
Booklet about the "Jacobson" Jewish school in 
Sassen, Germany.
72 pages, 18.5cm. Good condition. Stains. Not 
original paper cover.

Opening Price: $120

11�. Viennese People – Print from 
England, 1873  
Sketches in Vienna: types of Viennese people. 
Single leaf from The illustrated London news, 
July 26, 1873.
Amongst other figures appear the figure of 
a Jewish widow, an old Jew and two Jewish 
merchants.
40x26.5cm. Good condition.

Opening Price: $2�0

�11. אנשי וינה –הדפס מאנגליה, 1873
 .Sketches in Vienna: types of Viennese people
]סקיצות בוינה – טיפוסי אנשים וינאיים[. דף בודד מתוך 

The illustrated London news,      ביולי 1873. 
אלמנה  של  דמויותיהם  מופיעות  הדמויות,  שאר  בין 

יהודיה, יהודי זקן ושני סוחרים יהודיים.
40X26.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $2�0
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11�. Teudat Yisrael – Zvi Elazar 
Teler – Brody, 1878 
Teudat Yisrael, Zvi Elazar Teler. Brody, 1878
Poems, "Poetic Story" and an essay titled 
"Netzach Yisrael" by Zvi Elazar Teler (1840-
1918), school teacher in Brody. Published on the 
occasion of the Berlin Congress' decision to con-
firm the independence of Romania, Serbia and 
Bulgaria from the rule of the Ottoman Empire. 
"With the efforts of the "Kol Yisrael Chaverim" 
society before the Congress ministers…".
XX, [1], 25, [1] page, 15cm. Good condition. Paper 
pasted to edges of many leaves for strengthening. 
New binding.

Opening Price: $100

�11. תעודת ישראל – צבי אלעזר טלר 
– ברודי, 1878 

ברודי,  )טלר(.  טעללער  אלעזר  צבי  ישראל,  תעודת 
.1878

שירים, "שיר סיפורי" וחיבור בשם "נצח ישראל" מאת 
הספר  בבית  מורה   ,)1840-1918( טלר  אלעזר  צבי 
בברודי. יצא לאור לרגל החלטת קונגרס ברלין לאשר 
את עצמאותן של רומניה, סרביה ובולגריה מהאימפריה 
'כל-ישראל- הקדש  אגדת  "בהשתדלות  העות'מאנית. 

חברים' לפני שרי הקאנגרעס...".
      , ]1[, 25, ]1[ עמ', 15 ס"מ. מצב טוב. נייר לחיזוק מודבק 

בשולי דפים רבים. כריכה חדשה.

פתיחה: $100

XX

118. תעודות לכבוד הברון יוסף פון ורע
טהיימר מוינה - רומניה

האהובים  רעים  "חבורת  האגודה  מטעם  1. תעודה 
רומניה,  יאסי,  והלוית המת" של קהילת  רופאי חולים 
1877. לכבוד יוסף ריטר פון ורטהיימר. האגודה ממנה 
אותו לחבר כבוד. יידיש ורומנית, עם חותמת האגודה. 

מסגרת מעוטרת בדפוס ליטוגרפי.
55X41.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים וקמטים גסים בשוליים.

בוטושאן,  חדש".  "אור  אגודת  מטעם  2. תעודה 
ריטר  יוסף  הנדבן  את  האגודה מברכת   .1879 רומניה, 
במשפחתו,  שנערכה  חתונה  לרגל  וורטהיימר  פון 
צדקה  בענייני  לעסוק  ימשיך  הוא  כי  תקווה,  ומביעה 
בכלל,  האוסטרו-הונגרית  הקיסרות  יהודי  עבור  וחסד 
ובעד אגודתם בפרט. גרמנית. חתימות נשיא האגודה, 

חברים, וחותמת האגודה.
54X34 ס"מ. מצב טוב. קרעים וקמטים בשוליים.

יוסף ריטר פון ורטהיימר )תק"ס-תרמ"ז 1800-1887(, 
מחנך  בוינה.  עשירה  יהודית  סוחרים  למשפחת  בן 
הראשון  הילדים  גן  את  יסד  גני-ילדים.  רשת  ומייסד 
משונ אסירים  לשיקום  אגודה  וכן   1830 בשנת  בוינה 

תמונה חסרה

חררים ופושעים צעירים; היה מעורה ומעורב בענייני 
לשויון-זכויות  המאבק  וממנהיגי  היהודית  הקהילה 
אות  לו  הוענקו   1868 בשנת  אוסטריה.  ליהודי  אזרחי 

כבוד ותואר אצולה מהקיסר.

פתיחה: $1000
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118. Certificates in Honor of 
Baron Joseph von Wertheimer of 
Vienna – Romania  
1. Certificate by the association "Company of 
Doctors" of Yassi community, Romania, 1877. 
In honor of Joseph von Wertheimer. The asso-
ciation appoints him as an honorary member. 
Yiddish and Romanian, with association's ink 
stamp. Illustrated frame in lithographic print. 
55X41.5cm. Good condition. Tears and rough 
creases to edges.
2. Certificate on behalf of "Or Chadash" as-
sociation. Botoşani, Romania, 1879. The asso-
ciation greets the philanthropist Joseph Ritter 
von Wertheimer on the occasion of a family 
wedding, and expresses the hope that he will 
continue with his donations to the Jews of the 
Austro-Hungarian empire in general, and their 
association in particular. German. Signatures 
of the association's president, members, and 
association's ink stamp.
54X34cm. Good condition. Tears and creases to 
edges.
Joseph Ritter von Wertheimer (1800-1887), de-
scendant of a wealthy Jewish family in Vienna. 
Educator and founder of a chain of kinder-
gartens. Established the first kindergarten in 
Vienna in 1830 as well as an association for 
rehabilitation of released prisoners and juve-
nile delinquents; was involved in the Jewish 
community affairs and one of the leaders of the 
struggle for civil rights to the Jews of Austria. 
In 1868 he was decorated by the emperor with 
a nobility title.

Opening Price: $1000

119. כבוד חכמים – וינה, 1887 
י]וסף[  ד"ר  הרב  לכבוד  תודה  מכתבי  חכמים,  כבוד 

ש]מואל[ בלָאך )בלוך(. וינה, ]1887[.
שמואל  יוסף  ד"ר  הרב  שקיבל  ושירים  מכתבי-תודה 
בלוך מקוראי כתביו במקומות שונים. "יוצא לאור על 

נידי אוהביו ומכבדיו אנשי קהלתו קהלת פלָארידסדָא
רף" )פלורידסדורף = אחד מרבעי העיר וינה(. 

כריכת  וכתמים.  קרעים  בינוני.  מצב  ס"מ.   21.5 עמ',   30

קרטון פשוטה. 

פתיחה: $1�0

119. Kevod Chachamim – Vienna, 
1887  
Kevod Chachamim, letters of thanks in honor 
of Rabbi Dr. Y[ossef] S[hmuel] Bloch. Vienna, 
1887.
Thank-you letters and poems received by Dr. 
Yossef Shmuel Bloch from readers of his writ-
ings in various sites. "Published by people who 
love him and honor him in the community of 
Floridsdorf (one of the quaters of Vienna).
30 pages, 21.5cm. Fair condition. Stains and 
tears. Simple cardboard binding.

Opening Price: $1�0

120. נתן בירנבאום – ספר וחוברת – וינה, 
1893

 Nationale Wiedergeburt des Jüdischen Volks
 in seinem Lande als mittel zur Lösung der
היהודי  העם  של  הלאומית  ]התקומה   Judenfrage
בארצו, כאפשרות לפתרון השאלה היהודית[, מאת ד"ר 

נתן בירנבאום. וינה, 1893.
שני פרסומים של בירנבאום תחת הכותרת הנ"ל:

1. חוברת בת 44 עמ'.
24 ס"מ. מצב טוב.

2. ספר בן 336 עמ'.
25.5 ס"מ. מצב בינוני. מוכתם, לא כרוך. דפים מנותקים. 

אוסטרי,  עיתונאי   )1864-1937( בירנבאום  נתן  ד"ר 
פילוסוף יהודי, ממייסדי הציונות. קדם בפעילותו 

נטש  לימים  "ציונות".  המונח  לטובע  ונחשב  להרצל 
ולפעיל  בירנבאום את התנועה הציונית, הפך לחרדי  
לשלטון  הנאצים  עליית  עם  ישראל".  ב"אגודת  מרכזי 
ב-1933 היגר עם משפחתו להולנד, שם נפטר ב-1937. 

פתיחה: $1�0
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120. Natan Birnbaum – Book and 
Booklet – Vienna, 1893  
Nationale Wiedergeburt des Jüdischen Volks 
in seinem Lande als mittel zur Lösung der 
Judenfrage [ the national revival of the Jewish 
people in their land, as a possible solution to 
the Jewish problem], by Dr. Natan Birnbaum. 
Vienna, 1893.
Two publications by Birnbaum under the above 
title:
1. Booklet of 44 pages.
24cm. Good condition.
2. Book of 336 pages.
25.5cm. Fair condition. Stained, not bound. 
Detached leaves.
Dr. Natan Birnbaum (1864-1937) Austrian 
journalist, Jewish philosopher, one of the 
founders of Zionism. His activities preceded 
Herzl and he is considered the first to set the 
term "Zionism".  At a later stage Birnbaum 
abandoned the Zionist movement, turned into 
a Charedi and significant activist in "Agudat 
Yisrael". In 1933 with  the rise of the Nazi party 
to power he immigrated with his family to 
Holland, where he died in 1937.

Opening Price: $1�0

122. נתן בירנבאום – חוברת מאמרים, 
1936

Rufe – sieben aufsatze ]בכי – שבעה מאמרים[ מאת 
ד"ר נתן בירנבאום. האג-סכוונינגן )הולנד(, יולי 1936.

חוברת מאמרים מודפסת במכונת כתיבה, עם מעטפת-
ישראל"  "כנסת  המאמרים:  שמות  בין  פשוטה.  נייר 
ו"משיח". החוברת מוקדשת לזכר אשתו של בירנבאום. 
כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   27.5 עמ',   30 מעטפת,  שער   ]1[

וקרעים בשולי העטיפה. 

פתיחה: $1�0

121. נתן בירנבאום - דברי העולים – וינה, 
1917

דברי העולים, ד"ר נתן בירנבאום. וינה, תרע"ז ]1917[. 
חוברת, הכוללת את החיבורים: "עת לעשות" מאת ד"ר 
בירנבאום; "דברי העולים"; "ד"ר נתן בירנבאום ושיטתו 

החדשה" מאת "אחד העולים" ו"שונות". 
24 ס"מ. מצב גרוע. עטיפה וחלק מן הדפים מנותק  כה עמ',

קים. קרעים בשוליים.

פתיחה: $100

122. Natan Birnbaum – Booklet 
of Essays, 1936 
Rufe – sieben aufsatze [crying – seven essays] 
by Dr. Natan Birnbaum. Haag-Scehveningen 
(Holland), July 1936.
Booklet of essays printed on a type-writer, with 
simple paper-envelope. Amongst the essays 
"Knesset Yisrael" and "Mashiach". The booklet 
is dedicated to Birnbaum's wife.
[1] Cover title page, 30 pages, 27.5cm. Good con-
dition. Stains and tears to edges of cover.

Opening Price: $1�0

121. Natan Birnbaum – Divrey 
Ha-Olim – Vienna, 1917  
Divrey Ha-Olim, Dr. Natan Birnbaum. Vienna, 
1917.
Booklet containing the essays: "Et La'assot" by 
Dr. Birnbaum; "Divrey Ha-Olim"; "Dr. Natan 
Birnbaum and his New Method" by "Achad Ha-
Olim" and "Miscellaneous".
25 pages, 24cm. Poor condition. Cover and some 
of the leaves are detached. Tears to edges.

Opening Price: $100

121

122



קהילות יהודיות | �9

123. דרשה לכבוד פרידריך הראשון 
– קניגסברג, 1901

"Was hat die jüd. Gemeinde Königsbergs König 
Friedrich I. im besonderen zu verdanken?". 

קניגסברג, ]1901[.
בבית  הראשי  החזן  בירנבאום,  אדוארד  שנשא  דרשה 

צי מספר  עם  גרמנית  היהודית.  הקהילה  של  נהכנסת 
טוטים בעברית.

על  כתמים  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   20 עמ',   ]1[  ,16  ,]1[

העטיפה. קמטים. 

פתיחה: $100

123. Sermon in Honor of 
Friedrich I – Koenigsberg, 1901 
"Was hat die jüd. Gemeinde Königsbergs König 
Friedrich I. im besonderen zu verdanken?" 
Koenigsberg, 1901.
Sermon delivered by Eduard Birnbaum, chief 
cantor of the Jewish community synagogue. 
German with a few Hebrew citations.
[1], 16, [1] page, 20cm. Good condition. Few stains 
on the cover. Creases.

Opening Price: $100

�12. יהודי שטיריה – וינה, 1903 
 Die Juden in Steiermark – Eine historische Skizze
]היהודים בשטיירמארק – שטיריה, אוסטריה – סקיצה 

היסטורית[ מאת עמנואל באומגרטן. וינה, 1903. 
אוסט ממדינות  אחת  שטיריה,  יהודי  אודות  נחוברת 

ריה. גרמנית, עם מספר ציטוטים עבריים ובהם נוסחי 
מצבות בבית העלמין. 

91 עמ', 20.5 ס"מ. מצב טוב. חותמת. קרע קל על העטיפה. 

בעטיפה המקורית, כרוכה בכריכה קשה.

פתיחה: $1�0

12�. Jews of Styria – Vienna, 1903 
Die Juden in Steiermark – Eine historische 
Skizze [ Jews in Steiermark-Styria – Austria 
– Historical scheme] by Emanuel Baumgarten. 
Vienna, 1903.
Booklet about the Styria Jews, one of the 
Austrain states. German, a few Hebrew cita-
tions including wordings for gravestones in the 
cemetery.
91 pages, 20.5cm. Good condition. Ink stamp. 
Slight tear to cover. Original cover bound in hard 
cover.

Opening Price: $1�0

�12. המועדון היהודי / היהודים בפוליטיע
קה האוסטרית – בוצ'אץ', 1908 

דער יודישער קלאב פון 17 יוני 1907 ביז 1 מאי 1908 
ד"ר   ,]1908 מאי  עד   1907 יוני  בין  היהודי  ]המועדון 
דער  אין  יודען  די  פון  אנטייל  דער   / גאבעל  היינריך 
היהודים  עסטרייכישער פאליטיק... ]השתתפותם של 

12�. Jewish Club/Jews in Austrian 
Politics – Buchach, 1908  
Der Yidisher club fun 17 yuni 1907 biz 1 mai 
1908 [The Jewish Club between June 1907 
and May 1908], Dr. Heinrich Gabel/der anteil 
fun di yuden in der estrechisher politik…
[participation of Jews in Austrian politics 
during the years 1867-1907], Leon Wechsler. 
Buchach, 1908. Two compositions in one book-
let, with a common title page. Zionistic articles 
concerning these matters. Yiddish.
164 pages, 19.5cm. Good condition. Stains. Not 
original cover.

Opening Price: $100

לאון   ,]1867-1907 בשנים  האוסטרית  בפוליטיקה 
וכסלר. בוטשאטש )בוצ'אץ'(, 1908.

שני חיבורים בחוברת אחת, עם שער משותף לשניהם. 
מאמרים ציוניים בנושאים הנ"ל. יידיש. 

164 עמ', 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה לא מקורית.

פתיחה: $100
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�12. דו"ח אגודת הסיוע של יהודי גרמניה 
– ברלין, 1909

Siebenter Geschäftsbericht (1908) des hilfsver-
eins der Deutschen Juden. ברלין, 1909.

דו"ח לשנת 1908, האגודה לסיוע של יהודי גרמניה. 
דו"ח מפורט הכולל טבלאות נתונים, מספר תצלומים 

)בהם תצלום מקופל של חיפה(, רשימות שמיות ועוד.
130; 155 עמ', 22.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמי-רטיבות. קרעים 

בפינות הדפים ובשולי העטיפה.

פתיחה: $100

12�. German Jews Assistance 
Society Report – Berlin, 1909 
Siebenter Geschäftsbericht (1908) des hilfsver-
eins der Deutschen Juden. Berlin, 1909. 1908 
Report, German Jews Assistance Society.
Detailed report including data, a few photo-
graphs (a folded photograph of Haifa), names 
lists and more.
130; 155 pages, 22.5cm. Fair condition. Moisture-
stains. Tears to corners of leaves and to edges of 
cover.

Opening Price: $100

128. דיווח של ד"ר איטליאנר מהשדה, 
מלחמת העולם ה-1 1914

 ,Berichte des herrn Dr. Italiener aus dem felde
אוקטובר ודצמבר 1914. נדפס בדרמשטדט, גרמניה. 

ד"ר  )הרב?(  של  דיווחים  שני  הכולל  מודפס  מסמך 
בדיווחו  דרמשטדט.  של  היהודית  לקהילה  איטליאנר 
מתייחס ד"ר איטליאנר למצב החיילים היהודיים בבתי 
ברכבו  ונוסע  חייל  איננו  הוא  בעוד  בשדה,  החולים 

הפרטי לדאוג לשלומם. גרמנית.
]4[ עמ', 29 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, כתמים.

פתיחה: $100

�12. קרן התרבות העברית "קדם" – ברלין, 
1913-1914

 Memorandum and articles of association .1
 .1913 לונדון,   .of Judischer Kulturfonds Kedem
חוברת רשמית עם פרטי רישום קרן התרבות העברית 

"קדם" כאגודה רשמית בערבון מוגבל. אנגלית.
27 עמ', 29 ס"מ. מצב טוב. קרע בשוליים הימניים. 

קרן   –  Der Judische Kulturfonds Kedem .2
התרבות העברית "קדם". ברלין, 1914.

24 עמ', 20.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים בעטיפה. 

יותר  גדול  בפורמט   ,2 למס'  בתוכנּה  זהה  3. חוברת 
ושער-מעטפת שונה.

פתיחה: $120

128. Report by Dr. Italiener from 
the Battle Field, WW1, 1914
Berichte des herrn Dr. Italiener aus dem 
felde, October and December 1914. Printed in 
Darmstadt, Germany.
Printed document including two reports by 
(Rabbi?) Dr. Italiener to the Jewish community 
of Darmstadt.
In his report, Dr. Italiener relates to the situa-
tion of Jewish soldiers in field hospitals, travel-
ing in his private car to take care of their welfare 
despite not being a soldier. German. 
4 pages, 29cm. Good condition. Fold marks, stains.

Opening Price: $100

12�. "Kedem" Hebrew Culture 
Fund – Berlin, 1913-1914  
1. Memorandum and articles of association 
of Judischer Kulturfonds Kedem. London, 
1913. Official booklet with details of register-
ing "Kedem" Jewish Culture Fund as an official 
Society Ltd. English.
27 pages, 29cm. Good condition. Tear to right edge.
2. Der Judische Kulturfonds Kedem – "Kedem" 
Jewish Culture Fund. Berlin, 1914.
24 pages. 20.5cm. Fair condition. Tears to cover.
3. Booklet identical to number 2 above, except 
for larger format and different title page.

Opening Price: $120
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129. חוברת זכרון לנופלים – אגודת הרצל, 
1919

Den gefallenen Brüdern, Der Herzl-Bund ]אחינו 
הנופלים[, ברלין, פסח תרע"ט 1919. 

חוברת זכרון ל-20 חברי אגודת הרצל, שנהרגו במלחמת 
קטעי-זכרון   .20-30 בגילאי  רובם  הראשונה,  העולם 
בדפוס  עבריים  דפי-תפלה  ושני  בגרמנית  מודפסים 

ליטוגרפי.
29, ]2[ עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה. 

פתיחה: $100

129. Memorial Booklet for War 
Victims – Herzl Society, 1919  
Den gefallenen Brüdern, Der Herzl-Bund [our 
fallen brothers], Berlin, 1919.
Memorial booklet for 20 Herzl Society mem-
bers, killed in First World War, most of them at 
the age of 20-30.
Printed memorial passages in German and two 
Hebrew prayer leaves in lithographic print.
29, [2] pages, 22.5cm. Good condition. 
Foxing-stains.

Opening Price: $100

130. ספרי כתובות יהודיים - גרמניה
 Kartell Jüdischer Verbindungen Adressbuch
יהודי,  כתובות  ספר   .1919 )שצ'צין(,  שטטין   .1919

מחולק לפי קבוצות, ארגונים, בסדר א"ב. 
176 עמ', 17.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

Adressbuch der Berliner Longen U.O.B.B. ברלין, 
ורחובות,  שכונות  לפי  בחלוקה  כתובות  ספר   .1928

בסדר א"ב.
204 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $120

130. Jewish Address Books – 
Germany  
Kartell Jüdischer Verbindungen Adressbuch 
1919. Stettin (Szczecin), 1919. Jewish address 
book, divided into groups, organizations, in 
alphabetical order. 
176 pages, 17.5cm. Good condition. Stains.
Adressbuch der Berliner Longen U.O.B.B. Berlin, 
1928. Address book divided according to streets 
and neighborhoods, in alphabetical order.
204 pages, 22cm. Good condition. Stains.

Opening Price: $120

131. ארגון "הכח" וינה בסיור בפלשתינה, 
1926

 Dritte Palästina-Ägypten-Reise des Sportklubs
 "Hakoah" wien unter der Devise: "Pessach in
הספורט  מועדון  של  השלישי  הסיור   ."Erez Izrael
 23 ישראל",  בארץ  "פסח  הכותרת  תחת  וינה,  "הכח" 

במארס עד 22 באפריל 1926. וינה, 1926.
חוברת מפורטת לחברי מועדון הספורט, כוללת טבלה 
הרצאות  הטיול:  מימי  יום  כל  תכנית  ובה  מקופלת 

וסיורים ברחבי ארץ ישראל ומצרים. 
8 עמ', ]1[ טבלה מקופלת, 23 ס"מ. מצב טוב. קרע בטבלה 

המקופלת.

פתיחה: $120
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132. מדריך ביידיש ליריד בלייפציג, 1927
)מעסע(,  יריד  לייפציגער  דעם  פון  אויפבליהען  דָאס 

פויל פָאסס. לייפציג, אוגוסט 1927. 
כולל   .1927 בשנת  בלייפציג  היריד  בנושא  חוברת 
רבים  תצלומים  וכן  רבים  סטטיסטיים  ונתונים  גרפים 
המוצגות  שונות  ותערוכות  הירידים  מרכז  מבני  של 
ביריד. החוברת נדפסה בבית הדפוס והוצאת הספרים 
יורשי אדולף הולצהויזן בוינה. עיטורים מוזהבים  של 

על העטיפה. יידיש.
קמטים  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   22 עמ',   ]1[ לא, 

ונזקי-רטיבות.

פתיחה: $120

132. Yiddish Guide to a Trade 
Fair in Leipzig, 1927  
Dos oyfblihen fun dem Leipziger yarid (messe), 
Poyl foss. Leipzig, August 1927.
Booklet about the 1927 trade fair in Leipzig. 
Including graphs and statistical data as well 
as photographs of the buildings in the trade 
center and various trade shows taking place. 
The booklet was printed in the printing press of 
the successors of Adolf Holzheusen in Vienna. 
Golden illustrations on the cover. Yiddish.
31, [1] page, 22cm. Fair condition. Stains, creases 
and moisture marks.

Opening Price: $120

131. "Hakoach" Vienna 
Organization Touring Palestine, 
1926 
Dritte Palästina-Ägypten-Reise des Sportklubs 
"Hakoah" wien unter der Devise: "Pessach in 
Erez Izrael". Third tour of Sports Club"Hakoach" 
Vienna, under the title "Pesach in Eretz Yisrael", 
March 23 to April 22, 1926. Vienna, 1926.
Detailed booklet for members of the sports 
club, including a folded table with a daily plan 
of the tour: lectures and excursions in Eretz 
Yisrael and Egypt.
8 pages, [1] folded table, 23cm. Good condition. 
Tear to folded table.

Opening Price: $120

133. "קדימה" – פלוגת מרגלים – תנועת-
נוער עברית בברלין, 1929

"קדימה- בסטנסיל  משוכפלים  מסמכים  1-3. שלשה 
מידע  מכילים   .1929 ברלין,  מרגלים".  פלוגה   – שומר 
על פעילויות של התנועה: נסיעות, ערבים ועוד )מספר 

פעילויות בחודש(. 
אוקטובר  ברלין,  כתיבה.  במכונת  מודפס  4. מכתב 
בגרמנית.  מרגלים"  פלוגה   – "קדימה  בראשו   .1929

133. "Kadima" – Spies Company 
– Jewish Youth Movement in 
Berlin, 1929  
1-3. Three stenciled documents "Kadima-
Shomer – Spies Company". Berlin, 1929. 
Containing information about the movement 
activities: trips, evening and more (a few activi-
ties per month).
�. Letter printed on type-writer. Berlin, 
October 1929. On head of letter "Kadima-Spies 
Company" in German. Addresses to "members", 
with invitation to attend a movement event. Ends 
with the blessing "Chazak" by Henri Unger.
28 to 31cm, fair condition. Glue remnants, filing-
holes, creases and tears.

Opening Price: $1�0

התנועה.  של  לאירוע  הזמנה  ובו  ל"חברים",  ממוען 
מסתיים בברכת "חזק" מאת הנרי אונגר.

חורי-תיוק,  דבק,  שאריות  בינוני.  מצב  ס"מ,   31 עד   28

קמטים וקרעים.

פתיחה: $1�0
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�13. מסמכים ותצלומים מבית הבראה 
לילדים יהודיים - גרמניה 

)חולי  יהודיים  לילדים  מבית ההבראה  אוסף מסמכים 
 Wyk auf Föhr באי  הנשים  אגודת  של  שחפת(, 
 Kinder) שלזוייג-הולשטיין  במדינת  גרמניה,  בצפון 
Erholungsheim des Jud. Frauen-Vereins, Wyk-
Südstrand auf Föhr). סוף שנות ה-20, ראשית שנות 

ה-30.  
בית  מבני  הילדים,  של  תצלומים   17 כולל:  האוסף 
ההבראה, מתקניו ומעט מנוף האי; ארבעה שרטוטים 
אדריכליים של מבני בית ההבראה; רשימה של חברים 
מכתבים  מספר  היהודיים;  הארגונים  בהתאחדות 
רשימות  עם  טבלאות  ההבראה;  בית  אל  שנשלחו 
"בית  של  פרסום  דפי  המוסד;  הוצאות  של  מפורטות 
חולי  לילדים  בוויק-אאוף-פוהר  היהודי  ההבראה 
שחפת ונערות"; טיוטת דו"ח על פעילות בית ההבראה 

ועוד מספר מסמכים.
גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $�00

�13. הקונגרס הראשון לא"י העובדת – 
ברלין, 1931

ארץ-ישראל  ארבעטנדן  פארן  קָאנגרעס  ערשטער 
הוצאת  העובדת[,  ישראל  לארץ  הראשון  ]הקונגרס 
תל-אביב-ורשה,  העובדת,  א"י  למען  העולמית  הליגה 

1931 )נדפס בורשה(. 
שנאמרו  דברים  בה  מובאים  הקונגרס,  סיכום  חוברת 
עטיפה  תצלומים.  מעט  ודו"חות,  סיכומים  בקונגרס, 

מאוירת. 
      , 272, 33-48, 273-284 עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב. כריכה 

קשה לא מקורית.

פתיחה: $100

XL

13�. Documents and 
Photographs of a Sanatorium for 
Jewish Children – Germany  
Collection of documents of a Jewish children 
sanatorium (for children who suffer from tu-
brculosis), of the Women's Society on the island  
Wyk auf Föhr in north Germany, in the state 
of Schleswig- Holstein (Kinder Erholungsheim 
des Jud. Frauen- Vereins, Wyk-Südstrand auf 
Föhr, end of the 1920's beginning of 1930's.
Collection includes: 17 photographs of children, 
building of the sanatorium, facilities and some 
of the island's landscape; four architectural 
sketches of the sanatorium's buildings; list of 
members of the Jewish organizations union; 
a few letters sent to the sanatorium; tables of 
detailed lists of expenses; promotions leaflets of 
the sanatorium; activity report draft and some 
other documents.
Varying size, good condition.

Opening Price: $�00

13�. First Congress for Working 
Eretz Yisrael – Berlin, 1931  
Ershter congress farn arbetndn eretz yisrael [first 
congress for working Eretz Yisrael], published 
by the world league for working Eretz Yisrael. 
Tel Aviv-Warsaw, 1931 (printed in Warsaw).
Congress summary booklet, with speeches, 
briefings and reports, a few photographs. 
Illustrated cover.
XL, 272, 33-48, 273-284 pages, 22.5cm. Hard 
cover not original.

Opening Price: $100
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�13. תקנות הקהילה היהודית של וינה
 Statut der Israelitischen Kultusgemeinde in
וינה,  וינה[.  של  היהודית  הקהילה  ]תקנות   .Wien

]לאחר 1920[.
בחלוקה  וינה,  של  היהודית  הקהילה  תקנות  חוברת 

לסעיפים. גרמנית.
]1[ שער מעטפת, 48, ]8[ עמ', 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

בעטיפה המקורית, כרוכה בכריכה קשה. 

פתיחה: $180

138. אגודת יהודים עיוורים בוינה – ספר 
השנה, 1938

Jüdisches Blindenjahr- מכשול,  תתן  לא  עור  לפני 
היהודיים[.  העיוורים  אגודת  של  השנה  ]ספר   buch

וינה, תרצ"ח 1937-1938.
מאמרים רבים, לוח לשנת תרצ"ח, עם איורים ורשימת 
החגים. בסוף החוברת רשימת-כתובות של חלק מחברי 

האגודה. תצלומים בודדים. גרמנית.
96 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. קרעים בשדרה, מודבקים באופן 

לא מקצועי.

פתיחה: $100

13�. Regulations of the Jewish 
Community of Vienna 
Statut der Israelitischen Kultusgemeinde in 
Wien. [Regulations of the Jewish Community 
of Vienna]. Vienna, [After 1920].
Booklet of regulations of the Jewish community 
of Vienna, divided into paragraphs. German.
[1] title cover, 48, [8] pages, 23cm. Good condition. 
Stains. In original cover, bound in hard cover.

Opening Price: $180

138. Association of Blind Jews in 
Vienna – Yearbook, 1938  
Thou shall not put an obstacle before the blind, 
Jüdisches Blindenjahrbuch [yearbook of the 
Association of Blind Jews in Vienna]. Vienna, 
1937-1938.
Many essays, clanedar for 1938, with illustrations 
and list of holidays. At the end of the booklet 
appears address-list of some of the association's 
members. A few photographs. German.
96 pages, 21cm. Good condition. Tears to spine 
nonprofessionally restored.

Opening Price: $100

�13. עובדות ומסמכים על חיי היהודים 
בגרמניה, 1934

 Das Schwarzbuch, tatsachen und dokumente,
die Lage der Juden in Deutschland 1933 ]הספר 
השחור, עובדות ומסמכים על מצב היהודים בגרמניה[. 
הוצאת Comite des delegations Juives, פריז, 1934. 
עלית  לאחר  בגרמניה  היהודים  מצב  על  מקיף  ספר 

המפלגה הנאצית לשלטון. גרמנית.
]2[, 536 עמ', 24 ס"מ. מצב בינוני. חורי עש בדפים ראשונים 

ואחרונים, נזקי עש בכריכה.

פתיחה: $100

13�. Facts and Documents 
Concerning Jewish Life in 
Germany, 1934  
Das Schwarzbuch, tatsachen und dokumente, 
die Lage der Juden in Deutschland 1933
[Black book, facts and documents concerning 
the status of Jews in Germany]. Published by 
Comite des delegations Juives, Paris, 1934.
Comprehensive book about the status of Jews 
in Germany following the rise of the Nazi party. 
German.
[2], 536 pages, 24cm. Fair condition. Moth holes 
to first and last leaves, moth damages to cover.

Opening Price: $100
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139. מגלת קהלת – ציורי א"מ ליליאן 
– ברלין, 1938

מגלת קהלת. ברלין, ראש השנה תרצ"ט. 
עם  עמוד,  מול  עמוד  וגרמנית,  בעברית  קהלת  מגלת 
בגרמנית  מהפסוקים  חלק  ליליאן.  א"מ  האמן  ציורי 

נדפסו בדיו אדומה.
בגרמניה  שנדפסו  האחרונים  העברים  מהספרים 

בשלטון הנאצי.
בעטיפה  עש  נקבי  שני  טוב.  מצב  ס"מ.   15.5 עמ',   ]1[  ,63

ובמספר דפים. כתמים, קמטים בעטיפה.

פתיחה: $100

139. Eccleciastes – Illustrations 
by E.M.Lilien – Berlin, 1938  
Ecclesiastes. Berlin, New Year 1938.
Book of Kohelet in Hebrew and German, page 
facing page, with illustrations by the artist 
E.M. Lilien. Part of the verses in German were 
printed in red ink.
One of the last Hebrew books printed in 
Germany under Nazi regime.
63, [1] page, 15.5cm. Good condition. Two moth-
holes to cover and a few leaves. Stains, creases to 
cover.

Opening Price: $100

1�0. ספר השנה של הארגונים היהודיים 
בשלזוייג-הולשטיין

 Jahrbuch für die Jüdischen gemeinden
 .Schleswig-Holsteins und der Hansestädte

המבורג, 1938.
ספר השנה של הארגונים היהודיים בשלזוייג-הולשטיין 
יהודיים,  ופעילים  רשימות-ארגונים  כולל  )גרמניה(. 
לוח  הספר  בסוף  לוחות-תצלומים.  ומספר  מאמרים 

שנה עברי ופרסומות. גרמנית ומעט עברית.
וקרעים  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   23 עמ',   XVII  ,157

מחדש  כרוך  המקורית,  בעטיפה  נתון  העטיפה.  בשולי 

בכריכת-קרטון.

פתיחה: $100

1�0. Yearbook of Jewish Orga-
nizations in Schleswig- Holstein  
Jahrbuch für die Jüdischen gemeinden 
Schleswig-Holsteins und der Hansestädte. 
Hamburg, 1938.
Yearbook of Jewish organizations in Schleswig-
Holstein (Germany). Including lists of orga-
nizations and Jewish activists, essays and a 
few photographic plates. A Jewish calendar 
and some advertisements appear in the end. 
German and some Hebrew.
157, XVII pages, 23cm. Good condition. Stains 
and tears to edges of cover. Original cover, newly 
bound in cardboard binding.

Opening Price: $100

1�1. חוברות בהוצאת הקהילה היהודית 
- ברלין, 1939

Kleiner almanach – der Juden in Berlin ]אלמנך 
בני  תצלומי   .1939 ברלין,  בברלין[.  היהודים   – קטן 
פריימן  יעקב  רבי  המשפחה,  ומצבות  זקש  משפחת 

ותצלום מזוזה.

32 עמ', 18.5 ס"מ. מצב בינוני.

 Jakob Freimann zum יעקב,  ישרש  הבאים  ס' 
יעקב פריימן[. ברלין, 1937.  ]לזכרו של   Gedächtnis
הרב  פורטרט של  היהודית. תצלום  בהוצאת הקהילה 

פריימן ושני תצלומים מהלווייתו.
24 עמ', ]3[ לוחות תצלומים, 22 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120
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1�3. "Tchelet Lavan" Movement 
Newspaper – Czechoslovakia, 1933  
Tchelet Lavan – Bundesblätter number 2. 
Prague, March 1933.
Paper of Tchelet Lavan movement. Including 
an article titles "Religion and Marxism" and 
other articles. German.
25 pages, 21.5X17cm. Good condition. Red paper 
cover.

Opening Price: $80

1�2. Report of Vienna Jewish 
Community, 1940 
Israelitische kultusgemeinde – Vienna Survey 
[Vienna Survey, Jewish Community] for the 
year 1940. Published by the technical depart-
ment of the Jewish Community of Vienna.
Splendid activity report in English, printed in 
blue ink. Includes two prayers and much infor-
mation about the activity of the Jewish commu-
nity of Vienna, who in 1939 awarded support to 
14,500 families and fed on a daily basis about 
38,000 people in soup-kitchens. Details and 
data concerning social support of children and 
the elderly, aliyah and more.
[18] folded pages (accordion folding), 26cm. Good 
condition. Few stains on cover.

Opening Price: $200

1�3. עתון של תנועת "תכלת לבן" – צ'כיה, 
1933

מארס  פראג,   .2 מס'   Bundesblätter  – לבן  תכלת 
.1933

"דת  בשם  מאמר  כולל  לבן".  "תכלת  תנועת  של  עתון 
ומרקסיזם" ומאמרים נוספים. גרמנית. 

25 עמ', 21.5X17 ס"מ. מצב טוב. עטיפת נייר אדומה.

פתיחה: $80

1�2. דו"ח הנהלת הקהילה היהודית בוינה, 
1940

 Israelitische kultusgemeinde – Vienna Survey
וינה, הקהילה היהודית[ לשנת 1940. הוצאת  – ]סקר 
הקהילה  של  הטכנית  והמחלקה  הביצוע  מחלקת 

היהודית של וינה.
כחולה.  בדיו  מודפס  באנגלית,  מהודר  פעילות  דו"ח 
הנהלת  פעילות  על  רב  ומידע  תפילות  שתי  כולל 
העניקה   1939 בשנת  אשר  בוינה,  היהודית  הקהילה 
יומי  בסיס  על  והאכילה  משפחות  לכ-14,500  תמיכה 
קרוב ל-38,000 איש בבתי-תמחוי. פרטים ונתונים גם 

על תמיכה סוציאלית בילדים וזקנים, עלייה ועוד.
]18[ עמ' מקופלים )בצורת אקורדיון(, 26 ס"מ. מצב טוב. 

מעט כתמים על העטיפה.

פתיחה: $200

1�1. Booklets Published by the 
Jewish Community – Berlin, 1939  
Kleiner almanach – der Juden in Berlin [small 
almanach – Jews in Berlin]. Berlin, 1939.
Photographs of the Zachs family and grave-
stones of the family, Rabbi Ya'akov Frieman 
and a Mezuzah photograph.
32 pages, 18.5cm. Fair condition.
Sefer Haba'im Yashresh Ya'akov, Jakob 
Freimann zum Gedächtnis [in memory of 
Ya'akov Freiman]. Berlin, 1937. Published by the 
Jewish Community. Portrait of Rabbi Freiman 
and two photographs of his funeral.
24 pages, [3] photographic plates, 22cm. Good 
condition.

Opening Price: $120
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��1. היהודי באמריקה - אוהיו, 1909
The Jew in America ]היהודי באמריקה[, דוד פיליפנ

סון. אוהיו, ]1909[.
הראשונים,  היהודים  המתיישבים  בנושא  חוברת 
נוספים.  ונושאים  ליהודים  הנשיאים  יחס  מלחמות, 
אמנ רפורמי  רב   ,)1862-1949 פיליפסון  דוד  )המחבר, 
נריקני, דרשן וסופר, רב בית הכנסת "בני ישראל" בסי

נסינטי, אוהיו. ממנהיגי היהדות הרפורמית באמריקה. 
ראה חומר מצורף.

]2[, 46 עמ', 15 ס"מ. מצב טוב. עטיפה מוכתמת ומנותקת.

פתיחה: $100

1��. The Jew in America – Ohio, 
1909  
The Jew in America, David Philipson. Ohio, 
[1909].
Booklet dealing with early Jewish settlers, 
wars, presidents' attitude towards Jews and 
other issues. The author, David Philipson, an 
American reform rabbi, lecturer and author, 
rabbi of B'nei Israel synagogue, Cincinnati, 
Ohio. Among the leaders of reform Jewry in 
America. See additional material.
[2], 46 pages, 15cm. Good condition. Stained and 
detached jacket.

Opening Price: $100

קהילות שונות, לדינו
Various Communities, Ladino

��1. חוברות יידיש שנדפסו בניו-יורק, 
1905-1920

1. זרבבל, א היסטָארישע ערצעהלונג ]סקיצה היסטונ
רית[ מאת דוד פינסקי, 1905.

2. "קניאז פאטיאמקין", סיפור המרד על אניית הקרב 
פוטיומקין, 1907.

שטאאט,  צום  אונגעהארכזאמקייט  פון  פליכט  3. די 
הנרי דיויד תורו, 1907.

מאת  מערכות  בחמש  טרגדיה  גאלאטי  4. עמיליע 
אפרים לסינג גוטהולד, 1911.

5. דער סוציאליזם, חיים קַאנטארָאוויץ ]הסוציאליזם[, 
הוצאת נוער פועלי ציון, 1918.

ר.  אלבערט  סָאוויעטען,  די  און  בָאלשעוויקעס  6. די 
וויליאמס, 1919. 

קומדיה  משוגעת[  ]רעייתי  משוגעת  ווייב'ס  7. מיין 
במערכה אחת, מַארק ָארנשטיין, ]1920?[.

8. איוואן איליטש'עס טוידט ]מותו של איוון איליץ'[ 
ופאליקושקא מאת טולסטוי כרוכים יחד.

יוגענד געשיכטע פון אן-ארבייטערין ]ההיסטונ 9. די 
ריה של הנוער העובד[.

10. דער אנארכיזמוס פון די פאליטישע טהעטיגקייט, 
ד"ר י. א. מעריסָאן.

וכתובים  בניו-יורק  נדפסו  והספרים  החוברות  כל 
יידיש.

גודל משתנה, מצב בינוני עד טוב.

פתיחה: $�00

1��. Yiddish Booklets Printed in 
New York, 1905-1920 
1. Zerubavel, ah Historishe Ehrtzelung 
[Historic Overview], by David Pinsky, 1905.
2. "Kaniaz Potyomkin", story of the revolt and 
the Potyomkin battleship, 1907.
3. Di Flicht fun Ungeharchzamkeit tzum Shtot, 
Henry David Thoreau, 1907.
�. Emilie Galati – Tragedy in Five Scenes, 
Efraim Lessing Gothold, 1911.
�. Der Sotzialism, Chaim Cantorowitz (The 
Socialism) Po'alei Zion Youth Publishing, 1918.
�. Di Bolsheviks un di Sovieten, Albert R. 
Williams. 1919.
�. Mein Veib's Meshugaas (My Wife is Crazy) 
Comedy in One Scene, Mark Orenstein, 
[1920?].
8. Ivan Illiches Toidt [Ivan Illich's Death], and 

Polikushke by Tolstoy, bound together.
9. Di Yunegd Geshichte Fun Un-Arbeiterin 
[History of Working Youth].
10. Der Anarchizmus fun Politishe Tehtigkeit, 
Dr. Y. A. Merisan.
All books and booklets were printed in New 
York and are written in Yiddish.
Varying sizes, fair to good condition.

Opening Price: $�00
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��1. ספרי שירים עבריים – ארה"ב - ליליאן 
New songs of Zion ]שירי ציון החדשים – אנתולונ
1914. שירים  ניו-יורק,  רוט.  ציונית[ מאת שמואל  גיה 
ציוניים מתורגמים לאנגלית, בחלוקה לנושאים: גלות, 
ערב שבת, גטו, הרצל ועוד. שערי הנושאים מעוטרים 

באיורים של א"מ ליליאן.
64 עמ', 23.5 ס"מ. מצב טוב. חותמות ספריה.

ישראל  בעריכת  המנגן,   –  The Jewish Songster
מופיעים  השירים   .1927 ברוקלין,  גולדפרב.  ושמואל 

בעברית ואנגלית.
104 עמ', 19.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $100
��1. תקנות ברית המועצות – ניו-יורק, 

1943

פַארבַאנד  דעם  פון  )גרונד-געזעצן(  קָאנסטיטוציע  די 
פון סָאוועטישע סָאציַאליסטישע רעפובליקן ]תקנות 
הסוציאליסטית[.  הסובייטית  הרפובליקה  התאחדות 

ניו-יורק, 1943.
תרגום יידי שנדפס בניו-יורק, לתקנות התאחדות ברית 

נהמועצות, בהוצאת המועצה הלאומית לידידות אמרי

1��. Books of Hebrew Songs – USA 
– Lilien  
New Songs of Zion – Zionist anthology. By 
Shmuel Roth. New York, 1914. Zionist Songs 
translated to English, divided into topics: exile, 
erev Shabbat, the ghetto, Herzl and more. Title 
pages introducing topics are illustrated by E.M. 
Lilien.
64 pages, 23.5cm. Good condition. Library stamp.
The Jewish Songster – edited by Yisrael and 
Shmuel Goldfarb. Brooklyn, 1927. The songs 
are written in English and Hebrew.
104 pages, 19.5cm. Good condition.

Opening Price: $100

1��. Soviet Union Regulations – 
New York, 1943  
Regulations of the Socialist Soviet Republic 
Association. New York, 1943.
Yiddish translation printed in New York, of 
the Soviet Union regulations, published by the 
national Jewish-Soviet Friendship Association. 
Yiddish, with map of the Soviet Union.
32 pages, 19cm. Good condition.

Opening Price: $100

1�8. תפלה לנצחון במלחמה – אנגליה, 
שנות ה-40

]תפלה   A service of Thanks giving for Victory
לנצחון[. אנגליה, שנות ה-40.

בתפלה  ובאנגלית.  בעברית  במלחמה,  לנצחון  תפלה 
ג'ורג'  המלך  לכבוד  למלכים"  תשועה  "הנותן  ברכת 

והמלכה אליזבט. 
]6[ דף, 22 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וכתמים.

פתיחה: $80

1�8. A Service of Thanksgiving 
for Victory – England, 1940s  
A Service of Thanksgiving for Victory. England, 
1940s.
Prayer for victory, in Hebrew and English. 
Prayer includes "Hanoten Teshu'a" blessing for 
King George and Queen Elizabeth.
[6] leaves, 22cm. Good condition. Folding arks 
and stains.

Opening Price: $80

קנית-סובייטית. יידיש, עם מפת ברית המועצות.
32 עמ', 19 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $100
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1�9. יהדות מרסיי, פריז ובאיון – שלוש 
חוברות 

 Les vestiges de l'Espagnol et du Portugais .1
 .Chez les Israèlites de Bayonne, Albert Lèvi
באיון, 1936. בית-עלמין יהודי של הקהילה הספרדית-

פורטוגזית בבאיון. 
 Compte-rendu de la gestion du consistoire .2
Israèlite de Marseille. מרסיי, 1882. דו"ח ארגון של 

יהודי מרסיי. 
 Sermon pronounce le… Rosch-HaSchana .3
5625 dans le temple de Paris Par M. le Grand-
Rabbin Isidor. פריז, ]1885[. דרשה של הרב איזידור 

בבית הכנסת של פריז בראש השנה, תרמ"ה.

פתיחה: $120

1�0. רשימת יהודים עניים – כתב-יד 
– איטליה, 1783

עניים.  יהודים  רשימת   .Catalogo de Poveri Ebrei
מקום לא מזוהה. איטליה, 1783.

של  שמות  כ-70  של  רשימה  בכתב-יד,  עמודים  שני 
יהודים עניים, בסדר א"ב.

]2[ עמ' כתובים, 35.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים בשוק

ליים. בשני מקומות הדיו "שרפה" את הנייר.

פתיחה: $180

1�9. Jewry of Marseille, Paris and 
Bayonne – Three Booklets  
1. Les vestiges de l'Espagnol et du Portugais 
Chez les Israèlites de Bayonne, Albert Lèvi. 
Bayonne, 1936. Jewish Cemetary of the Spanish-
Portogese Community in Bayonne.
2. Compte-rendu de la gestion du consis-
toire Israèlite de Marseille. Merseille, 1882. 
Organizational report of Marseille Jewry.
3. Sermon pronounce le… Rosch-HaSchana 
5625 dans le temple de Paris Par M. le Grand-
Rabbin Isidor. Paris, [1885]. Rabbi Isidor's Rosh 
Hashana sermon delivered in Paris synagogue, 
1884.

Opening Price: $120

1�0. List of Poor Jews 
– Handwritten, Italy, 1783  
Catalogo de Poveri Ebrei. List of poor Jews. 
Location not clear. Italy, 1783.
Two handwritten pages, list of about 70 poor 
Jews, in alphabetical order.
[2] written pages, 35.5cm. Good condition. 
Slightly torn margins. In two places, the ink 
"scorched" the paper.

Opening Price: $180

1�1. גליון עתון לחג הסוכות – טריאסטה, 
1888

Gratis Auflage der Union ]גליון חינמי של "יּוִניוֹן"[, 
עתון לענייני מסחר. טריאסטה, 1888.

הפנימי  בחלקו  הסוכות.  לחג  המוקדש  מיוחד  גליון 
רשימת מחירים של אתרוגים, הדסים ולולבים. גרמנית, 

יידיש ומעט ציטוטים בעברית. 
בשוליים,  קרעים  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   31 עמ',   ]4[

מספר נקבי עש.

פתיחה: $100

1�1. Sukkot Newspaper Edition 
– Trieste, 1888 
Gratis Auflage der Union [free issue of the 
Union], commerce newspaper. Trieste, 1888.
Special edition dedicated to Sukkot holiday. The 
inner section lists prices of lulav sets. German, 
Yiddish and some Hebrew quotes. 
[4] pages, 31cm. Fair condition. Stains, torn edges, 
several moth holes.

Opening Price: $100
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1�2. משבר ההתיישבות היהודית בארגנטיע
נה, 1910 

אין  קאלאניזַאציע  אידישער  דער  פון  קריזיס  דער 
ארגענטינא און דער מאראלישער ּבַאנקרָאט פּון דער 
היהודית  ההתיישבות  ]משבר  יק"א-אדמיניסטראציע 
בארגנטינה ופשיטת הרגל המוסרית של הנהלת יק"א[, 
ליאון חזנוביץ'. הוצאת "בילדונג", סטניסלאב )גליציה(, 

 .1910
המאה  בסוף  הירש  הברון  בידי  שנוסדה  יק"א,  חברת 
ה-19, רכשה בארגנטינה קרקעות בהיקף של כ-6 מליון 
דונם, במטרה לישב בהן כשלשה מליון יהודים בחוות 
רק  התישבו  ובארגנטינה  אכזב,  זה  מפעל  חקלאיות. 
כעשרים אלף משפחות; רבים מן המתיישבים עזבו את 

המושבות ועברו לערים. יידיש.
הדפים.  בשולי  קרע  טוב.  מצב  ס"מ.   19.5 עמ',   ]1[  ,126

כתמים. קרעים בעטיפה.

פתיחה: $100

1�3. על המושבות היהודיות בארגנטינה 
– בואנוס איירס, 1932-1942

 Jewish Colonization Association su Obra en
ופעילותה  יק"א  ]חברת   la Republica Argentina
בארגנטינה בשנים 1891-1941[. בואנוס איירס, 1942. 

נחוברת על נסיון ההתיישבות היהודי בארגנטינה. תצ
ומפה. ספרדית.  גרפים  נתונים,  רבים, טבלאות  לומים 

94 עמ', 23 ס"מ. מצב טוב.

י.  ש.  לוסיינוויל[,  ]קולוניית  לוסיענוויל  קָאלָאניע 
התפתחות  על  חוברת   .1932 איירס,  בואנוס  הורוויץ. 
המושבה היהודית לוסיינוויל ב-37 שנות קיומה. יידיש, 

עם תצלומים.
בינוני. עטיפה קדמית חסרה.  24 ס"מ. מצב  ]5[ עמ',   ,137

קרעים בדף הראשון ובשולי הדפים.

פתיחה: $100

1�2. Crisis of Jewish Settlement 
in Argentina, 1910  
Crisis of Jewish settlement in Argentina and 
moral bankruptcy of J.C.A, Leon Chazanovitch. 
Bildung publishing, Stanislawow (Galicia), 1910.
J.C.A. was founded by Baron Hirsch in the end 
of the 19th century, acquired 6 million dunams 
of land in Argentina, in order to settle about 
three million Jews in farms. This project was 
disappointing and only about twenty thousand 
families settled there; many of whom left the 
farms and moved to cities. Yiddish.
126, [1] pages, 19.5cm. Good condition. Tear to 
edges of leaves. Stains. Tears to binding.

Opening Price: $100

1�3. About the Jewish 
Settlements in Argentina – Buenos 
Aires, 1932-1942  
Jewish Colonization Association su Obra en 
la Republica Argentina [JCA and its activities 
in Argentina during 1891-1941]. Buenos Aires, 
1942. Booklet about the Jewish settlement at-
tempt in Argentina.
Many photos, information charts, graphs and a 
map. Spanish.
92 pages, 23cm. Good condition. 
Losinweil Colony, S.I. Horowitz. Buenos Aires, 
1932. Booklet about the development of the 
Jewish Loseinwil settlement over the 37 years 
of its existence. Yiddish, with photos.
137, [5] pages, 24cm. Fair condition. Missing front 
jacket. Tears on first leaf and margins.

Opening Price: $100
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��1. ישורון – עתון יהודי דרום אפריקה, 
1936-1941

 Jeshurun, the Organ of S.A. Traditional Jewry
אפריקה[.  בדרום  המסורתית  היהדות  עתון  ]ישורון, 

יוהנסבורג, 1936-1941. 
20 גליונות רצופים של הירחון "ישורון" )גליון 7 חסר( 
ו-9 גליונות "דאס אידישע ליכט ]האור היהודי[, מוסף 
מאמרים  חברתיות.  ובעיות  ספרות  היהדות,  לחיזוק 
בנושא הדת היהודית, היסטוריה של עם ישראל ומידע 

נכללי על היהודים ברחבי העולם, עם תצלומים ופרסו
מות. אנגלית, יידיש ומעט עברית.

34.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $1�0

��1. השופר – עתון ציוני - בולגריה – 8 
כרכים, 1931-1939

 Organe de la de Federation Sioniste de השופר, 
Bulgarie, עתון הפדרציה הציונית של בולגריה. בולנ

גריה, 1931-1938.
8 כרכים עם גליונות העתון. כל כרך מכיל 47-48 גליונות 
כל  גליונות.   60 הרביעי, המכיל  הכרך  רצופים, למעט 
שאינם  גליונות  מספר  מצורפים  עמ'.   4-6 כולל  גליון 

בין דפי הגליונות מעט פרסומות, בהן פרסו נכרוכים; 
מות לשקל ציוני ולקק"ל. בולגרית.

47 ס"מ. רוב גליונות העתונים במצב טוב. הכריכות בלויות 

ושחוקות.

פתיחה: $2�0

1��. Jeshurun – Newspaper of 
South African Jewry, 1936-1941  
Jeshurun, the Organ of S.A. Traditional Jewry. 
Johannesburg, 1936-1941.
20 consecutive issues of the Jeshurun monthly 
newspaper, (issue 7 is missing) and 9 issues of 
Dos Yiddishe Licht (The Jewish Light), a maga-
zine for strengthening Jewry, for literature, and 
about social problems. Essays about the Jewish 
religion, Jewish history and general informa-

1��. The Shofar – Zionist 
Newspaper – Bulgaria, 8 Volumes, 
1939-1931  
The Shofar, Organe de la de federation Sioniste 
de Bulgarie – Newspaper of the Bulgarian 
Zionist Federation. Bulgaria, 1931-1938.
8 volumes of newspaper issues. Every volume 
contains 47-48 consecutive issues, except the 
forth volume which contains 60 issues. Ever 
issue contains 4-6 pages. Included are several 
unbound issues; the issues contain several ad-
vertisements, including advertisements for the 
Zionist shekel and JNF. Bulgarian.
47cm. Most newspaper issues are in good condi-
tion. Worn jackets.

Opening Price: $2�0

tion about Jewish people around the world, with 
photos and advertisements. English, Yiddish 
and some Hebrew.
34.5cm. Good condition.

Opening Price: $1�0
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��1. הסינים – ספר מחקר עם תמונות 
– לונדון, 1911

לונדון, תרע"א 1911  הסינים, שמעון מאיר פערלמאן. 
בדפוס מערכת "היהודי". 

הקולטורה  על  השקפה  ומנהגיהם,  הסינים  חיי  "דרכי 
שלהם, סדרי הממשלה והמסחר בארצם". בסוף כל אלה 
ימי היהודים  – דברי  "היהודים בסינים  מופיע המאמר 
בארץ סינים לכל פרטיהם בעבר ובהווה", עם תמונות. 

264 עמ', 16.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה רבים. קרעים 

בדפים 3-4 )ללא חסרון בטקסט(.

פתיחה: $120

1��. The Chinese – Research Book 
with Pictures, London, 1911  
The Chinese, Shimon Meir Perlman. London, 
1911, printed by Hayehudi editorial board.
"The ways and customs of the Chinese, a glimpse 
at their culture, and their country's govern-
ment and trade". Following these topics, there 
is an essay entitled "Jews Among the Chinese 
– Detailed Chronicle of the Jews in China, Past 
and Present", with pictures.
264 pages, 16.5cm. Good condition. Much foxing. 
Tears on pages 3-4 (No omission to text).

Opening Price: $120

ה – יפן – אוסף  ��1. הקהילה היהודית בקוֹבֶּ
מסמכים

בשנת  רבינוביץ  לתנחום  נתן  ביפן,  שהייה  1. אישור 
.)?(1925

בקהילה   רבינוביץ  תנחום  אל  שנשלחה  2. גלויה 
היהודית של קובה. בגלויה נכתב, בין השאר, "אני מקוה 

שנתראה בירושלים הבנויה".
3. אישור מטעם הקהילה היהודית של קובה )אשכננ
זים(, כי מר תנחום רבינוביץ חוסן נגד שפעת ודיזנטריה, 

.1941
4. תצלום ששה חברים, מתואר ומתוארך בצדו האחורי 

– קובה, יוני 1941.
5. מכתב המלצה על נייר מכתבים של הועד לסיוע לפנ
ליטים של הקהילה היהודית )אשכנזים( בקובה. מאשר 
לקובה  הגיע  מפולין,  פליט  שהנו  רבינוביץ,  תנחום  כי 
בינואר 1941 ומועסק על ידי ועד הקהילה מאז הגעתו. 
במכתב מוזכר כי כמות הפליטים המגיעה ליפן הולכת 
וגדלה בקצב מהיר, וכן מצויין כי מר רבינוביץ עוזב את 

יפן )חודש אוגוסט 1941(. נתון במעטפה רשמית.
קונג,  בהונג  בכ"י עם חותמת משרד ההגירה  6. פתק 

ספטמבר 1941.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $2�0

1��. The Jewish commu-
nity in Kobe, Japan – Documents 
Collection 
1. Permit to stay in Japan, given to Tanchum 
Rabinowitz in 1925 (?).
2. Postcard sent to Tanchum Rabinowitz in the 
Jewish community of Kobe. One of the things 
written on it is "I hope to see you soon in the 
rebuilt Jerusalem".
3. Permit from the Ashkenazi Jewish commu-
nity of Kobe, that Mr. Tanchum Rabinowitz was 
immunized against the flu and dysentery, 1941.
�. Photo of four friends, captioned and dated 
on the back – Kobe, June 1941.
�. Letter of recommendation on stationery of 
the Ashkenazi committee for assisting refugees 
in Kobe. Certifying that Tanchum Rabinowitz, 
a Polish refugee, arrived in Kobe in 1941 and 
has been employed by the community since his 
arrival. The letter mentions that the number 
of refugees arriving in Japan is growing rap-
idly, also, that Mr. Rabinowitz would be leaving 
Japan (August 1941). In official envelope.
�. Handwritten note with stamp of the emigra-
tion office in Hong Kong, September 1941.
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $2�0
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1�8. הקול היהודי מהמזרח הרחוק 
– שנחאי, 1941

מזרח, ארטאדאקסישע  ווייטן  פון  יידישע שטימע  די 
נצייטשריפט ]הקול היהודי מהמזרח הרחוק, עתון אור

תודוקסי[. שנחאי, ערב ראש השנה תש"ב, 1941.
גליון בן 4 עמ', כולל דברים מאת הרב מאיר אשכנזי, אב 
בית דין ורב בשנחאי, לכבוד ראש השנה. גליון מספר 

1. יידיש.
4 עמ', 38 ס"מ. מצב גרוע. קרעים, מעט כתמים. 

פתיחה: $1�0

1�9. מרוקו – ארבעה דברי-דפוס 
או  מאפיה  של  נייר  שקית  והצלחה",  טוב  1. "בסימן 

קונדיטוריה בפס. 
מצב טוב מאד.

2. דף ברכה לראש השנה, עם שיר מיוחד. בית העסק 
"לאודיר" המוכר וויסקי סקוטי, קזבלנקה. 

מצב טוב.

הארגון  של  דף  אלמוגראביין,  דלויפאק  3. אעלאם 
וצרפתית.  ערבית-יהודית  ערבית,  "וויפאק".  היהודי 
החל  מרוקו  סולטן  החמישי,  מוחמד  הסולטן  בו  נזכר 
ויחייא  אלמאליך  יחייא  בדפוס  חתומים   .1927 משנת 

אלמאגריב. 
מצב טוב מאד.

"ביני  העסק  בית  טובה,  שנה  וברכת  פרסום  4. דף 
לוקס" של יוסף אלקובי בקזבלנקה, 1953. 

מצב גרוע.

פתיחה: $100

1�8. The Jewish Voice of the Far 
East - Shanghai, 1941  
The Jewish Voice of the Far East, Orthodox 
newspaper. Shanghai, Erev Rosh Hashana, 1941.
4 page issue, containing words by Rabbi 
Meir Ashkenazi, Rabbi and Av Beit Din in 
Shanghai, in honor of Rosh Hashana. Issue no. 
1. Yiddish.
4 pages, 38cm. Poor condition. Tears, several 
stains.

Opening Price: $1�0

1�9. Morocco – Four Printed 
Items  
1. "Besiman Tov Vihatzlacha", paper bag from 
bakery or pastry shop in Fez.
Very good condition.
2. Page with Rosh Hashana wishes, with a 
special poem. From the Laudir business, which 
sold Scotch whisky, Casablanca.
Good condition. 
3. Elam Dloipak Almograbin, page from the 
Jewish Wipak organization. Arabic, Arabic-
Hebrew and French. Mentions Sultan Mohamed 
the Fifth, who was the Sultan in Morocco since 
1927. Signed in print by Yichya Almalich and 
Yichya Almagriv.
Very good condition.
�. Page with advertisement and Rosh Hashana 
wishes, from the Yosef Alkuby's Bene Lux 
House of business in Casablanca, 1953.
Poor condition.

Opening Price: $100
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1�1. המשפחה המסתורית / יפתח – מחזות 
בלדינו - וינה 

1. לה פ'אמיאה מיסטיריוזה – טיטארו אין 4 אקטוס 
אין פואיזיאה, יקים בכר. ]המשפחה המסתורית – מחזה 
בארבע מערכות בשירה[. ]וינה, 1889[.  לדינו באותיות 
המדפיס  שם  מופיעים  עליה  המעטפת  חסרה  רש"י. 

ומקום הדפוס. 
56 עמ', 19 ס"מ. מצב טוב. כריכה לא מקורית. 

טיראדה  אקטוס,  קואטרו  אין  טראגידיאה  2. יפתח, 
די לה איסקריטורה סאנטה ]טרגדיה בארבע מערכות, 
)וינה(,  ב'יינה  ג'אין.  יוסף  שבתי  הקודש[,  כתבי  מתוך 
1921. מחזה בלדינו, בכתב רש"י. בהקדמת המחבר הוא 
מספר על עבודתו הספרותית ומחזותיו האחרים, ומודה 
מצרים.  תושבי  בעיקר  המחזה,  בהדפסת  לתומכים 
פורטרט המחבר לפני דף השער, עם הקדשה בכתב-יד. 

]1[, 95, ]1[ עמ', 21.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמי-חלודה רבים 

על העטיפה. עטיפה מנותקת חלקית.

פתיחה: $1�0

1�2. מודעה בלדינו בעניין תיקון היסוד 
– ירושלים, 1914 

איס  "איסטו  הנביא,  אליהו  את  לכם  שולח  אני  הנה 
טריזלאדו...". ]ירושלים[, תרע"ד ]1914[.

מאת  באצבע  מורה  מהספר  קטע  עם  בלדינו  מודעה 
חומרת  בנושא  אזולאי(  דוד  יוסף  חיים  )רבי  החיד"א 
הסכמת  בסופה  היסוד".  "תיקון  וסדר  הברית  שמירת 
בתי הדין של הספרדים והאשכנזים בירושלים להדפסת 

המודעה. לדינו באותיות רש"י.
]2[ עמ', 46 ס"מ. מצב בינוני. קמטים. 

פתיחה: $100

1�1. The Mysterious Family / 
Yiftach - Plays in Ladino – Vienna  
1. La Famia Mysteriosa – Tiatro in 4 Actos in 
Poisia, Yakim Bachar. [The Mysterious Family, 
play in four acts in poetry]. [Vienna, 1889].
Ladino in Rashi script. The cover with the 
printer's name and place of print is missing.
56 pages, 19cm. Good condition. Unoriginal cover.
2. Yiftach, Tragedy in Four Acts, from the 
Bible], by Shabtai Yosef Gagin. Beina (Vienna), 
1921. Ladino play in Rashi script. In the intro-
duction, the author writes about his literary 
work and other plays, and thanks those who 
contributed to the play's publication, especially 
Egyptian residents. Author's portrait appears 
before title-page, with handwritten dedication.
[1], 95, [1] page, 21.5cm. Much foxing on jacket. 
Partially detached jacket.

Opening Price: $1�0

1�2. Notice in Ladino Concerning 
Tikun Hayesod – Jerusalem, 1914  
"Behold I am sending Elijah the prophet…" 
Jerusalem 1914.
Notice in Ladino with a section from Rabbi 
Chaim Yoseph David Azulai's book concerning 
the severity of guarding oneself from immoral 
thoughts and the "Tikun Hayesod" to atone 
for this sin. There is an approbation from the 
Sephardic and Ashkenazi Batei Din for print-
ing this notice.  Ladino in Rashi script.
[2] leaves, 46cm. Fair condition. Creases.

Opening Price: $100

1�0. Yom Ha'atzmaut in Libya, 
Tripoli, 1949  
Yom Ha'atzmaut 1949. Tripoli (Libya).
Poster with instructions for Yom Ha'atzmaut 
from the Hebrew Community Committee, 
the Rabbinic court and Chief Rabbinate of 
Tripoli. Regulations include: "Any child born in 
Tripolitania… in the week of Yom Ha'atzmaut, 
shall be named Yisrael, and every girl shall be 
named Tziona…" a festive meal must be cel-
ebrated with meat and wine, charity must be 
given generously to the needy, businesses must 
be closed, and more. 
32x80cm. Fair condition. Tears and folding marks.

Opening Price: $200

1�0. יום העצמאות בלוב – טריפולי, 1949 
יום עצמאות ה' באייר התש"ט. טריפולי )לוב(, ]1949[. 
הקהילה  ועד  מטעם  העצמאות  ליום  הוראות  כרזת 
העברית, בית דין הצדק והרבנות הראשית לטריפולי. 
בטריפוע הנולד...  הבן  "כל  המופיעות: התקנות   בין 
שמו  יקרא  העצמאות,  יום  בו  שחל  בשבוע  ליטניה... 
'ציונה'...". יש לקיים סעודה עם  'ישראל' והבת תקרא 
ויין, להרבות במתנות לאביונים, בתי העסק יהיו  בשר 

סגורים ועוד. 
80X32 ס"מ. מצב בינוני. קרעים וסימני קיפול.

פתיחה: $200
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��1. התקווה – דף בודד בעברית ובלדינו
התקוה. דף בודד ללא ציון מקום ושנת הדפוס.

המלה  בתוכו  דוד,  מגן  מופיע  "התקוה"  הכותרת  מעל 
"ציון". תחתיהם נדפסו שני טורים, בטור הימני חמשה 
בתים עם מלות השיר בעברית, בטור השמאלי חמשה 
בתים עם מלות השיר בלדינו, בכתב רש"י. הערה בכ"י 

בסוף הטור בלדינו.
26X23 ס"מ. מצב גרוע. כתמים, קרעים וסימני קיפול.

פתיחה: $120

1�3. לה רינאסינסייה ג'ודיאה - עתונים 
בלדינו – שאלוניקי, 1927-1931

דילה  סימאנאל  אורגאנו  ג'ודיאה,  רינאסינסייה  לה 
היהודית  ]התחיה  גריג'ה.  די  ציוניסטה  פ'ידיראסייון 
שאלוניקי,  ביוון[.   היהודית  הפדרציה  של  שבועון   –

תרפ"ז-תרצ"א.
25 גליונות לא רצופים. הראשון מיום 29 באפריל 1927 

והאחרון מיום 16 באוקטובר 1931.
השבועון "לה רינאסינסייה ג'ודיאה" ראה אור ביוון בין 
בידי  נערך  השנים תרע"ז-תרצ"ז 1917-1937. בתחילה 
אנג'יל.  יצחק  בידי  מכן  ולאחר  עוזיאל  פנחס  בן  יוסף 
נתפרסם בשלוש סדרות שונות; סדרות קודמות נשאו 
את כותרות המשנה "מנשר של קבוצת צעירים ציונים" 
ו"בטאון ציוני". הגליונות שלפנינו מן הסדרה השלישית 

)"סיריאה 3"(. 
גליונות השבועון כוללים מידע על התנועה הלאומית: 
ועוד,  פוליטיקה  יהודית,  היסטוריה  מסות,  מאמרים, 

לצד חומרים ספרותיים ופרסומות. 
השבועון כולו כתוב לדינו, תת-כותרת מופיעה בלדינו, 

צרפתית ויוונית. 
4 עמ' בכל גליון, 52.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קרעים בשוק

ליים, מקופלים ל-2. 

פתיחה: $1000

1��. Hatikva – Single Leaf in 
Hebrew and Ladino 
Hatikva. Single leaf, place and year of print not 
mentioned.
Above title Hatikva there is a Star of David, 
inside of which the word Zion is written. 
Underneath, two columns are printed. In the 
right column, there are five verses with the song's 
words in Hebrew, and in the left column, two 
verses with the words in Ladino, in Rashi script. 
Handwritten note at end of Ladino column.
23x26cm. Poor condition. Stains, tears and fold-
ing marks.

Opening Price: $120

1�3. The Jewish Renaissance 
– Ladino Newspapers – Salonika, 
1927-1931  
The Jewish Renaissance – weekly publication 
from the Jewish Federation in Greece. Salonika, 
1927-1931.
25 non-consecutive issues. The first is from 
April 29th 1927 and the last is from October 16th 
1931.
The weekly "The Jewish Renaissance" was 
published in Greece during 1917-1937. At the 
beginning, it was edited by Yosef ben Pinchas 
Uziel, and later by Yitzchak Angil. Publicized 
in three different series; the early series had the 
sub-title "Manifest of a Group of Jewish Youth" 
and "Zionist Journal". The issues we have are 
from the third series ("Seria 3").
The weekly journals contain information about 
the national movement: articles, essays, Jewish 
history, politics and more, alongside with liter-
ary material and advertisements.
The entire weekly is written in Ladino, and sub-
titles appear in Ladino, French and Greek.
4 pages in each issue, 52.5cm. Good condition. 
Stains, torn edges, folded in half.

Opening Price: $1000
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��1. ציור בית כנסת בלונדון, 1809
 ,Dukes Place, Houndsditch הדפס ציור בית הכנסת

לונדון, ]1809[. 
 Pugin הדפס צבעוני, שעת תפלה בבית הכנסת, מאת

 .& Rowlanson
34X26.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $1�0

1��. Print of Synagogue in 
London, 1809 
Printing of drawing of Dukes Place, 
Houndsditch synagogue in London, [1809].
Colorful print depicting prayers in the syna-
gogue, by Pugin & Rowlanson. 
26.5x34cm. Good condition. Stains.

Opening Price: $1�0

בתי כנסת ובתי עלמין
Synagogues and Cemeteries

��1. נוסחי מצבות בית העלמין היהודי 
בוינה, 1855 

 Inschriften des alten jüdischen Friedhofes in
הישן  היהודי  העלמין  בית  מצבות  ]כתובות   Wien

בוינה[, לודוויג אוגוסט פרנקל. וינה, 1855.
כולל 704 נוסחי מצבות בבית העלמין היהודי ומפתח 
עברית  כתובים  המצבות  נוסחי  א"ב,  בסדר  בגרמנית 
באותיות רש"י. סוף דבר מאת המעתיק, זלמן בן כ"ט 
היו  לא  זכרון  ואבני  המצבות  נוסחאות  "אלה  שטערן: 
הזמן  רוב  מחמת  ומלה  מלה  כל  לקראות  האיכות  מן 

שטיפות הגשמים, שלג, סערות ורוח...".
מצבות;  נוסחי  עם  עמ'   3-124 עברי?(;  )שער  חסר  דף   ]1[

]4[ דף מפתח; XXII עמ', 19 ס"מ. מצב בינוני. העטיפה המק

הערות  רופפת.  כריכה  וחסרה.  קרועה  אך  נמצאת,  קורית 

בעפרון בדפי הספר.

פתיחה: $200

1��. Wordings on Tombstones in 
the Jewish Cemetery in Vienna, 
1855  
Inschriften des alten jüdischen Friedhofes in 
Wien [Wordings on Tombstones in the Jewish 
Cemetery in Vienna], Ludwig August Frankl. 
Vienna, 1855.
Includes wordings from 704 tombstones in the 
Jewish cemetery, with a German alphabetical 
index; the wordings are in Hebrew Rashi script. 
Endnote by the copier, Zalman Stern: "The 
wordings on the tombstones and memorial 
stones were not all entirely legible, due to rains, 
snow, storms and wind…".
[1] leaf is missing (Hebrew title-page?); 3-124 
pages with wordings; [4] index leaves; XXII pages, 
19cm. Fair condition. The original jacket is pres-
ent, albeit torn and with parts missing. Penciled 
notes inside.

Opening Price: $200
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��1. חמשים שנה לבית הכנסת הספרדי 
בטריאסט, 1879

בליל התקדש חג. טריאסט, 1879.
"יום מלאת חמשים שנה לבנין בית הכנסת הרביעי של 
שיר  הכולל  פרסום  טריאסטי".  בעיר  ספרדים...  קק"י 
חיים  יצחק  מאת  ושיר  רומאניני  מצליח  אהרן  מאת 
קסטיליוני. "נדיבי עם נאספו לחג את חג ה' בקול רנה 

ותודה, שרים כחוללים...".
]4[ עמ', 25 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול.

פתיחה: $200

1�8. תצלומי בתי הכנסת בהורודנקה 
ובהורדנה

 ,)Horodenka( בהורודנקה  הכנסת  בית  1. תצלום 
האחורי.  בצדו  מתואר   .1933 המזרחית,  גליציה 
16.5X11.5 ס"מ. מצב בינוני. פינה חסרה, קמטים וקרע קל.

 .1917 ביילרוס,  )גרודנו(,  בהורדנה  הכנסת  2. בית 
מתואר בצדו האחורי ומתוארך בלוח.

טוב.  מצב  ס"מ.   21.5X16.5 לקרטון  מודבק   14.5X10.5

כתמים ונזקים קלים בשוליים. 

פתיחה: $1�0

1��. Fifty Years to the Sephardic 
Synagogue in Trieste, 1879  
The First Night of the Holiday. Trieste, 1879.
"The fiftieth anniversary of building the fourth 
Sephardic synagogue… in Trieste." Publication 
containing poem by Aharon Matzliach Romanini 
and a poem by Yitzchak Chaim Castilioni. 
[4] pages, 25cm. Good condition. Stains. Folding 
marks.

Opening Price: $200

1�8. Photos of Synagogues in 
Horodenka and Horodna  
1. Photo of the synagogue in Horodenka, East 
Galicia, 1933. Described on back.
16.5x11.5cm. Fair condition. Missing corner, 
creases and slight tear.
2. Synagogue in Horodna (Grodno), Belarus, 
1917. Described on back and dated in calendar. 
14.5x10x5cm, mounted on cardboard 16.5x21.5cm. 
Good condition. Tears and slight damage to 
margins.

Opening Price: $1�0

1�9. תעודה לתורמים לבית הכנסת בברלין, 
1951

]הקהילה   Die Judische Gemeinde zu Berlin
היהודית של ברלין[. תעודת הוקרה, 1951.

תעודה שנתנה לתורמים לשיקום בית הכנסת בברלין, 
שנהרס על-ידי הנאצים. הודפסה לכבוד כינוס של נוער 

וסטודנטים בברלין. 
]3[ עמ', 29.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקרעים קלים בקיפול.

פתיחה: $100

1�9. Certificate for Donors to 
Berlin Synagogue, 1951 
Die Judische Gemeinde zu Berlin [Berlin Jewish 
Community]. Merit certificate, 1951.
Certificate given to those who donated money 
for the repair of the synagogue in Berlin, which 
was destroyed by the Nazis. Printed in honor of 
youth and student gathering in Berlin.
[3] pages, 29.5cm. Good condition. Stains and 
slight tears on the folding mark.

Opening Price: $100
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1�0. אלבום מזכרת – חנוכת בית-כנסת 
בקובה, 1955

 Souvenir inauguración Oficial de la Casa y
 .Templo de la Comunidad Hebrea de Cuba
היהודית  הקהילה  של  בית-הכנסת  מחנוכת  ]מזכרת 

בקובה[, אוקטובר 1955.
24 תצלומים גדולים )25X20.5 ס"מ( בשחור-לבן, מטקס 
חנוכת בית-הכנסת לצד גזירים רבים של קטעי-עתונות 
רלוונטיים. מודבקים בדפי אלבום, אשר נושאים כותרת 

עם תיאור האירוע, עיטורי מגן-דוד ואיור בית הכנסת.
האלבום נתן במתנה לד"ר יוסף קיסרי, שגריר ישראל 
בטיסטה  פולחנסיו  קובה,  רודן  גם  בו  ונראים  בקובה, 

וההנהגה הצבאית.
35.5X28.5 ס"מ. התצלומים במצב טוב מאד. שולי הדפים 

וכריכת האלבום מעט קרועים.

פתיחה: $�00

1�1. בית הכנסת של ליוורנו בעבר ובעתיד 
– פירנצה 

פירנצה,  ובעתיד.  בעבר  ליוורנו  של  הכנסת  בית 
.]1960[

הקמתו  ליוורנו,  של  הכנסת  בית  אודות  חוברת 
תצלומים  שמונה  עם  ליוורנו,  יהדות  של  וההיסטוריה 
ושרטוטים של תהליך בניית בית הכנסת, חלקו הפנימי 

וחזיתו. עברית, איטלקית, צרפתית ואנגלית.
26 עמ', 32 ס"מ. מצב טוב, כתמים.

פתיחה: $120

1�0. Souvenir Album – Synagogue 
Inauguration in Cuba, 1955  
Souvenir inauguración Oficial de la Casa y 
Templo de la Comunidad Hebrea de Cuba 
{Souvenir of inauguration of Cuban Jewish 
Community Synagogue], October 1955.
24 large photographs (25x20.5cm) black and 
white, of inauguration ceremony of synagogue 
with relevant newspaper clippings. Pasted in 
an album bearing a title with the description of 
the event, illustrations of Star of David and the 
synagogue.
The album was presented to Dr. Yosef Keissari, 
Israeli Ambassador to Cuba, the Cuban dictator 
Fulgencio Batista and the Military Leadership 
also appear in the album.
35.5x28.5cm. Photographs in very good condi-
tion. Edges of leaves and cover of album some-
what torn.

Opening Price: $�00

1�1. Livorno Synagogue Past and 
Future – Florence  
Livorno synagogue, how it was and how it will 
be. Florence, [1960].
Brochure concerning  the Livorno synagogue, 
its establishment and the history of Livorno 
Jews, with eight drawings and sketches of the 
building process, its interior and its façade. 
Hebrew, Italian, French and English.
26 pages, 32cm. Good condition, stains.

Opening Price: $120
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אנטישמיות
Anti-Semitism

ֶדל –  1�2. דף מתוך ספרו של הרטמן שֶׁ
רציחתו של הילד סימון מטרנטו, 1493

 Weltchronik ,ֶדל דף בודד מתוך ספרו של הרטמן שֶׁ
)כרוניקת נירנברג(, נירנברג, 1493.

איור יהודים מענים את הילד סימון מְטֶרְנטוֹ. 
בן  סימון,  בשם  נוצרי  ילד  נעלם   1475 במארס  ב-23 
שנתיים וחצי, מבית הוריו בעיר טרנטו שבצפון איטליה; 
שלשה ימים לאחר מכן, ערב יום שישי הטוב )יום צליבת 
ישו(, נמצאה גופתו בסמוך לביתו )או במרתפו או בבארו( 

של יהודי תושב העיר, מלווה בריבית בשם שמואל.
קהילת  כל  כי  הבישוף  הכריז  הגופה,  שנמצאה  לאחר 
הנוצרית,  לדת  מומרים  מספר  כולל  היהודית,  טרנטו 
אשמים ברצח הילד. כל יהודי העיר נעצרו, עונו, וחלקם 
הוצאו להורג במוקד או בעריפת ראשם. סימון הועלה 
לדרגה של קדוש על ידי האפיפיור, וזכרו צוין מדי שנה 

בחודש מארס, עד ביטול קדושתו בשנת 1965.
חסר  קרע  בשוליים.  בעיקר  כתמים,  טוב.  מצב  ס"מ.   40.5

בשוליים הימנים העליונים.

פתיחה: $900

1�2. Single Leaf of Hartmann 
Schedel's Book – The Murder of 
the Child Simon of Trento, 1493 
Single leaf of Hartmann Schedel's book, 
Weltchronik (Nuremberg Chronicle), Nurem-
berg, 1493. Illustration of Jews torturing the 
child Simon of Trento.
On March 23 1475 a Christian two and a half 
years old child by the name of Simon disap-
peared from his parents home in Trento in 
north Italy; three days later, on the eve of Good 
Friday (the day of Jesus Christ's crucifixion), his 
body was found near the home (or in its cellar 
or its well) of a Jew who was a resident of the 
city, a money lender by the name of Shmuel.
After the body was found the Bishop announced 
that all of Trento Jewish community, including 
a few converted Jews, are guilty of the murder 
of the child. All the Jews of the city were ar-
rested, tortured and some executed by fire or 
decapitated. Simon was declared a saint by the 
pope, and his memory was mentioned every 
year in the month of March, until his status as 
saint was cancelled in 1965.
40.5cm. Good condition. Stains, mainly to mar-
gins. Tear with omission to upper right margins.

Opening Price: $900
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1�3. מודעה – חיפוש אחר יהודי – אוסטע
ריה, 1807 

קֶרמס  מחוז  ממשלת  מטעם  חוזר   ,Kreisfchreiben
המסים  גובה  את  הונה  אשר  יהודי  בדבר  )אוסטריה( 

במחוז מורביה-שלזיה.  נובמבר 1807.
אשר  אלמוני,  יהודי  אחר  מחפשת  המחוז  ממשלת 
החליף עם גובה המסים שטר של 1000 קרוֶׂנן תמורת 
שטר אחר של 1000 קרוֶנן ומבקשת, שכל מי שיתקל 
ביהודי זה יעצרהו מיד ויודיע על כך לרשויות. בחלקה 
התחתון של המודעה תיאור החשוד: יליד פראג, גבוה, 
זקן  עם  אדומות,  מעט  ומוארכות,  חיוורות  פנים  בעל 
שחור,  ומעיל  צווארו  על  לבנה  מטפחת  לובש  מקוצץ, 
כנראה לא מעל גיל 25, דומה יותר לנוצרי מאשר ליהודי, 

ואינו מדבר עם המבטא היהודי המקובל.
34.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקרעים קלים בשוליים.

פתיחה: $180

1�3. Announcement – Searching 
for a Jew – Austria, 1807 
Kreisfchreiben, circular note on behalf of the 
government of Krems province (Austria) con-
cerning a Jew who deceived a tax collector in the 
Moravian-Silesian province. November, 1807.
The province government searches an anony-
mous Jew, who exchanged with the tax-collec-
tor a bill of 1000 kronen against a bill of 1000 
kronen and requests of anyone who encountered 
him to stop him right away and inform the au-
thorities. On the bottom part of this announce-
ment appears the description of the Jew: born in 
Prague, tall, pale, longish face, somewhat red, 
with a cut beard, wearing a white scarf around 
his neck and a black coat, probably not older 
than 25, look more Christian than Jewish, does 
not speak with the known Jewish accent.
34.5cm. Good condition. Stains and slight tears 
to edges.

Opening Price: $180

1��. Anti-semitic Poems and 
Allegories – Itzik Faytel Stern - 
Amsterdam, 1834  
Collection of poems and allegories by a 
Christian author by the name of Johann 
Friedrich Siegmund Holzschuher, who signed 
a few anti-semitic books that he wrote using 
the Jewish pseudonym Itzik Faytel Stern. In 
this collection he presents a non-existent and 
preposterous Jewish folklore. The book is writ-
ten in a faulty German supposed to resemble 
Yiddish. Preceding the title page are two il-
lustrations, and four additional illustrations 
appear in the book.
VI, [2], 153 pages, [3] engravings plates, 20cm. Fair 
condition. Stains. Cover and sheets are detached.

Opening Price: $200

��1. שירים ומשלים אנטישמיים – איציק 
פייטל שטרן – אמשטרדם, 1834 

 Gedichten, parabelen en sjnoekes, of poëtische
שטרן.  פייטל  איציק   ,paarlensnoer voor de kale

אמשטרדם, 1834. 
 Johann, אסופת שירים ומשלים של מחבר נוצרי בשם
Friedrich Siegmund Holzschuher אשר חתם בשם 
ספרים  מספר  על  שטרן  פייטל  איציק  היהודי  העט 
יהודי מומצא  אנטישמיים שחבר, בהם מוצג פולקלור 
ונלעג. הספר כתוב גרמנית משובשת האמורה להזכיר 
יידיש. לפני דף השער שני תחריטים, ארבעה תחריטים 

נוספים בגוף הספר.
    , ]2[, 153 עמ', ]3[ לוחות תחריטים, 20 ס"מ. מצב בינוני. 

כתמים. עטיפה וקונטרסים מנותקים.

פתיחה: $200

VI

173

174



קהילות יהודיות | 81

��1. ציור אנטישמי – חיילים יהודיים 
- וינה

שזה  ]היהודים   .Die herausgemanzipirten Jüden
עתה זכו לאמנציפציה[. וינה.

הדפס ציור המציג חיילים יהודים, אחד מהם אוחז מוט, 
דגל.  במקום  משופדת  ארנבת  מתנוססת  ראשו  שעל 

נבמקום נוסף בציור מוצג חייל יהודים הבודק באצבעו
תיו את איכות הבד אשר מציע לו סוחר, בזמן קרב.

28.5X25.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. 

 The way Jews lived: five hundred years of ראה: 
 printed words and images, Constance Harris,

2008, עמ' 236-237.

פתיחה: $1200

1��. Anti-Semitic Painting – 
Jewish Soldiers – Vienna 
Die herausgemanzipirten Jüden. [Newly eman-
cipated Jews]. Vienna.
Print of painting featuring Jewish soldiers, one 
of them holding a pole, on its head a skewered 
rabbit instead of a flag. In another place in this 
painting a Jewish soldier appears checking with 
his fingers the quality of a fabric offered to him 
by a merchant, during a battle.
28.5x25.5cm. Good condition. Foxing stains.
See: The way Jews lived: five hundred years of 
printed words and images, Constance Harris, 
2008, pages 236-237.

Opening Price: $1200
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��1. ציור אנטישמי – וינה, 1848
 Joseph מאת  קריקטורה  לב![,  ]שימו   Habts! Acht!

Lanzedelli. וינה, 1848.
יהודיים,  חיילים  תזמורת  מציג  אנטישמי.  ציור  הדפס 
הדורשים שוויון זכויות לעצמם, בעוד הצועד בראשם 

נאוחז דגל עם איור יהודי עם כתר על ראשו, רודה בנו
צרים חסרי ישע.

40X30 ס"מ. מצב בינוני. כתמים וקרעים. 

 The way Jews lived: five hundred years of ראה: 
 printed words and images, Constance Harris,

2008, עמ' 236-237.

פתיחה: $1200

1��. Anti-Semitic Painting – 
Vienna, 1848 
Habts! Acht![Attention!], caricature by Joseph 
Lanzedell. Vienna, 1848.
Print of anti-semitic painting. Presenting a 
Jewish soldiers' orchestra, demanding equal 
rights, while the soldier leading the march holds 
a flag with an illustration of a Jew with a crown 
on his head, oppressing helpless Christians.
40x30cm. Fair condition. Stains and tears.
See: The way Jews lived: five hundred years of 
printed words and images, Constance Harris, 
2008, pages 236-237.

Opening Price: $1200

176



קהילות יהודיות | 83

��1. השיר של לוי – סיפור ילדים אנטישמי 
– קלן, 1895

Das lied vom Levi ]השיר של לוי[, אדוארד שווכטן 
זיגפריד  מאת  איורים  עם   ,(Eduard Schwechten)

הורן (Siegfried Horn). קלן, 1895. 
סיפור אנטישמי מחורז לילדים, עם איורים אנטישמיים 

רבים.
46, ]1[ עמ', 24.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים על העטיפה. 

עטיפה מנותקת חלקית.

פתיחה: $�00

1��. Levi's Song – Anti-semitic 
Children's Story – Koln, 1895 
Das lied vom Levi [Levi's Song], Eduard 
Schwechten, with illustrations by Siegfried 
Horn. Koln, 1895.
Rhymed anti-Semitic story for children, with 
many anti-semitic illustrations.
46, [1] pages, 24.5cm. Good condition. Few stains 
on cover. Cover partly detached.

Opening Price: $�00

1�8. אלפרד דרייפוס ואמיל זולה – שלשה 
פרסומים

קריאה למדינה   .Appel au pays la loi faussèe... .1
היהודי  את  ולשקם  המשפט  בית  חוק  את  לשנות 

דרייפוס. פאריס. 
דף בודד מודפס משני צדדיו, 28 ס"מ. קרעים וקמטים.

Testament official d' Emile Zola .2 ]משפט רשמי 
לאמיל זולה[. כרוז בגנות אמיל זולה, המגן על "הבוגד" 

דרייפוס. הוצאת Lèon Hayard, פאריס.
]2[ עמ', 28 ס"מ. כתמים וקרעים.

Zola dans la Mè…Lasse .3..!. כרטיס בו נראה פועל 
אוחז בשערות-ראשו של אמיל זולה. הזרוע מתנועעת 
זולה מתוך חבית  וגופו של  ודוחפת את ראשו  ומושה 

מלאה מי-ביוב. הוצאת Lèon Hayard, פאריס.
17X12 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

עלונים,  חוברות,  מ-30  למעלה  פרסם  האייארד  לאון 
דרייפוס.  פרשת  בנושא  ועוד  הומוריסטיים  שירים 
לפנינו שתי דוגמאות לפרסומים אלה. לפני שנת 1903 

)האייארד נפטר בשנה זו(.

פתיחה: $800

1�8. Alfred Dreyfus and Emile 
Zola – Three Publications 
1. Appel au pays la loi faussèe…. Call to the 
state to change the courts law and restore 
Dreyfus the Jew. Paris.
Single leaf printed on both sides, 28cm. Tears and 
creases.
2. Testament official d' Emile Zola [official trial 
of Emil Zola]. Proclamation against Emil Zola, 
protecting the "traitor" Dreyfus. Lèon Hayard 
Publishing, Paris.
[2] pages, 28cm. Tears and creases.
3. Zola dans la Mè…Lasse.. !. Card bearing a 
drawing of a worker holding Emil Zola's hair. 
The arms is moving and pushing the head and 
body of Zola into a barrel full of sewage water. 
Lèon Hayard publishing, Paris.
17x12cm. Good condition. Stains.
Lèon Hayard published more than 30 booklets, 
brochures, leaflets, humoristic poems and more 

concerning the Dreyfus affair. Here are two ex-
amples of these publications. Prior to the year 
1903 (Hayard died in 1903).

Opening Price: $800
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1�9. אמיל זולה – כרטיס אנטישמי
 Zola-Mouquette, le fondement de l'Affaire

Dreyfus. הוצאת לאון הייארד, פריז, לפני 1903. 
כרטיס ובו נראה גבו של אמיל זולה. עם הרמת חצאית 
המכסה את אחוריו, מתגלה ישבנו, עליו מופיע הכיתוב 

"Mon Coeur a Dreyfus" ]יקירי דרייפוס[.
18.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $200

180. משפט דרייפוס – חוברת קריקטורות, 
1899 / לוח שנה אנטישמי, 1894

Dreyfus-Bilderbuch .1 ]ספר איורים על דרייפוס[. 
ברלין, 1899. חוברת הכוללת שירים, טקסטים קצרים 

ו-132 קריקטורות על משפט דרייפוס.
128 עמ', 17.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 

כרוך עם:
 Munchener Fliegende Blatter – Kalender .2
לוח   .11 שנה   .1893 מינכן,   .]1894 לשנת  ]לוח   1894

שנה עם איורים אנטישמיים רבים.
112 עמ', 17.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $180

180. Dreyfus Affair – Caricature 
Booklet, 1899/Anti-Semitic 
Calendar, 1894 
1. Dreyfus-Bilderbuch [illustrations of 
Dreyfus]. Berlin, 1899. Booklet with poems, 
short texts and 132 caricatures of the Dreyfus 
affair.
128 pages, 17.5cm. Very good condition. 
Bound with:
2. Munchener Fliegende Blatter – Kalender 
1894 [calendar for 1894]. Muenchen, 1893. 
11th year. Calendar with many anti-semitic 
illustrations.
112 pages, 17.5cm. Very good condition.

Opening Price: $180

181. אגרות אלפרד דרייפוס מאי השדים 
– ורשה, 1898

אגרות האסיר מאי-השדים, נמסרו לדפוס בידי אברהם 
שלום פרידברג. ורשה, תרנ"ט 1898.

אלפרעד  הקפיטאן  כתב  אשר  המכתבים,  כל  "קבוצת 
כל  גם  וכן  רעיתו,  אל  ממאסרו  ידו  בעצם  דרייפוס 
המכתבים, אשר הריץ אליה ממקום גלותו באי השדים 

במשך ארבע שנים עד הימים האחרונים".
הספר נדפס בתקופה בה עדיין שהה דרייפוס במאסרו 
נשאר  לעברית  מצרפתית  המתרגם  שם  השדים.  באי 

עלום.
רישומים  כתמים.  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   20.5 עמ',   112

בעפרון, חותמות-ספריה. קרעים בשולי הכריכה.

פתיחה: $100

1�9. Emile Zola- Anti-Semitic 
Card 
Zola-Mouquette, le fondement de l'Affaire 
Dreyfus. Leon Hayard Publishing, Paris, pre 
1903.
Card featuring the back of Emil Zola. With 
raising the skirt covering his hind side, his but-
tocks are revealed with the writing "Mon Coeur 
a Dreyfus" [my heart is with Dreyfus].
18.5cm. Good condition.

Opening Price: $200
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181. Letter by Alfred Dreyfus 
from Devils Island – Warsaw, 1898 
Letters by the prisoner in Devils Island, 
handed to print by Avraham Shalom Friedberg. 
Warsaw, 1898.
"All the letters, written by Captain Alfred 
Dreyfus in his own handwriting to his wife 
from the site of his prison, as well as all the 
letters he sent to her from his exile in Devils 
Island for four years until the last days".
The book was printed during the period in which 
Dreyfus was in prison on Devils Island. Name of 
translator from French into Hebrew is unknown.
112 pages, 20.5cm. Fair-good condition. Stains. 
Pencil inscriptions, library-ink stamps. Tears to 
edges of binding.

Opening Price: $100

182. חוברת קריקטורות עם מאפיינים 
אנטישמיים – פריז, סוף המאה ה-19

Carnet de chéques, Caran d'Ache ]פנקס צ'קים[. 
פריז, ]1892 או 1893[.

ספר קריקטורות של קראן ד'אש )פסבדונים של עמנואל 
קריקטורות  וצייר  צרפתי  אמן   ,)1858-1909 פוארה, 

פוליטיות, מחלוצי אמנות הקומיקס והקריקטורה. 
פנמה",  ל"פרשת  מתייחסות  זה  בספר  הקריקטורות 

נפרשת השחיתות הכלכלית הגדולה ברפובליקה הצרפ
תית השלישית בשנת 1892 )הממשלה הצרפתית קבלה 
הכלכליות  בעיותיה  דבר  את  בסוד  לשמור  כדי  שוחד 

של "חברת תעלת פנמה"(.
מרבית הדמויות הנראות אוחזות בידיהן שטרות כסף או 
נותנות שוחד הן בעלות מאפיינים אנטישמיים )אנשים 

בתחפו המופיעים  כאלה  או  ארוך  אף  בעלי  עשמנים, 
שות(. דפי הספר נראים כמו המחאות. צרפתית.

כריכה  כתמים.  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   27.5X12.5 דף,   ]24[

משופצת, מעט רופפת ופגומה.

פתיחה: $1000

182. Booklet with Caricatures 
of Anti-Semitic Characteristics 
– Paris, End of 19th Century 
Book of caricatures by Caran d'ache (pseud-
onym of Emmanuel Poiré, 1858-1909)' French 
artist and painter of political caricatures, a 
pioneer of the art of comics and caricature.
The caricatures in this book relate to the 
"Panama Case", the most significant economic 
corruption case in the Third French Republic 
in the year 1892 (the French government was 
bribed to keep as a secret the economic hard-
ships of the "Panama Channel Society").
Most figures that are seen holding money bills 
or bribe are with anti-semitic characteristics (fat 
people, long noses or people in disguise). The 
book's leaves look like bank checks. French.
[24] leaves, 27.5X12.5cm. Good condition. Few 
stains. Restored binding a little loose and damaged.

Opening Price: $1000
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183. חוברת עם סיפור אנטישמי – ניו-יורק, 
אמצע המאה ה-19

 Leavitt & ניו-יורק, הוצאת   .Bo-Beep story books
Allen, אמצע המאה ה-19 )1852?(.

נקרא  האחרון  הסיפור  סיפורי-עם.  שישה  עם  חוברת 
בשיח  ]היהודי   "The Jew in the Bramble Bush"
האטד / הסנה[ ובו מוצג היהודי כגנב, תאב-בצע ורמאי 
בעל זקן ארוך כשל תיש. בסוף הסיפור נגזר על היהודי 

גזר-דין-מוות בתליה. אנגלית, איורים.
נזק  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   12.5 ממוספרים,  לא  עמ' 

לשדרה.

פתיחה: $1�0

183. Booklet with Anti-Semite 
Story – New York, Middle of 19th 
Century 
Bo-Beep story books. New York, Leavitt & 
Allen Publishing, mid-19th century (1852?).
Book with six folk stories. The last story is called 
"The Jew in the Bramble Bush", and it depicts 
the Jew as a thief and a money hungry cheater, 
with a long goatee. At the end of the story, the 
Jew is judged to hanging. English, illustrations.
Unnumbered pages, 12.5cm. Good condition. 
Stains. Damaged spine.

Opening Price: $1�0

�18. מפת עיר בגרמניה – יהודים אינם 
רצויים, שנות ה-20

Plan der stadt Oberwiesenthal ]תכנית העיר אובנ
רִויזנטל[. גרמניה, שנות ה-20.

דף בודד מקופל, פרסום של עיר נופש הסמוכה לגבול 
עם צ'כיה, כולל רשימת מלונות, מחירים ומפה. בראש 
 Juden" הכיתוב  מופיע  העיירה,  את  המתאר  החלק 

sind nicht erwünscht!" ]יהודים מאד לא רצויים[.
36X24 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $100

18�. Map of City in Germany – 
Jews Are Not Welcome, the 1920's 
Plan der stadt Oberwiesenthal [Plan of the city 
of Oberwiesenthal]. Germany, the 1920's.
Single folded leaf, promotion of a resort city 
near the Czheck border, including list of hotels, 
prices and a map. In the part describing the city 
appears a writing "Juden sind nicht erwünscht!" 
[Jews are not wanted].
36X 24cm. Very good condition.

Opening Price: $100
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�18. קריקטורה אנטישמית – יהודים 
מתעמלים – גרמניה, שנות ה-20

צילום קריקטורה אנטישמית מודבק לקרטון. ]גרמניה, 
ראשית המאה ה-20[.

בקריקטורה נראים כמה עשרות דמויות מגוחכות של 
שונים:  במתקנים  ספורט,  באולם  יהודיים  מתעמלים 
מתקשים בהרמת משקולות, מטפסים על חבל, נתלים 
על מוט "מתח" בעזרת האף או מתקשים לקפוץ מעל 

"חמור". 
קלים  נזקים  לאיור,  נזקים  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   29X19

לקרטון.

פתיחה: $1�0

�18. היהדות מעל הכל – עתון אנטישמי 
– לונדון, 1920

"עתון"  גליון  הכל[,  ]היהדות מעל   Jewry über alles
אנטישמי. לונדון, 1920.

כביכול,  מתפרסם,  העתון  כי  נכתב  הכותרת  תחת 
יהודי  אנטישמי של  איור  על השער  יהודית.  בהוצאה 
בעל 15 זרועות. בגוף העתון מאמרים דוגמת "בדיקת 
הדם: היהודי אינו אחיו של האדם הלבן" או "אין יהודים 

'בריטיים' או 'אנגליים'" ועוד. אנגלית.
8 עמ', 24.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120

18�. Anti-Semitic Caricature – 
Jews Exercising – Germany, the 
1920's 
Photograph of an anti-semitic caricature pasted 
on cardboard. [Germany, Begining of the 20th 

century].
The caricature features a few tens of ridiculous 
figures of Jews exercising in a sports hall, using 
various devices: having difficulties in weightlift-
ing, climbing a rope, hanging on a bar with their 
nose or having trouble jumping over a "donkey".
29x19cm. Good condition. A few damages to il-
lustrations, few damages to cardboard.

Opening Price: $1�0

18�. Judaism Above All – Anti-
Semitic Paper – London, 1920 
Jewry über alles [Judaism above all], issue of an 
anti-semitic "newspaper". London, 1920.
Under the title it says that the paper is publi-
ched, supposedly, by a Jewish publishing house. 
On the title page is an anti-semitic illustration 
of a Jew with 15 arms. A few articles appear in 
the paper such as the "Blood Test" : the Jew is not 
the brother of the "white man" or "there are no 
'British' or 'English' Jews" and more. English.
8 pages, 24.5cm. Good condition.

Opening Price: $120
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 Wake up - 188. מדבקה אנטישמית
Americans - ארה"ב

?Wake up Americans! Do You want this – ציור 
ויהודי  לפיד  במקום  ומגל  פטיש  אוחז  החרות  פסל 
במקום ספר. עשן הסיגר של היהודי יוצר צורת מגן-דוד. 

תחת הציור:
Clean up America! Break the Red Plague! 
Boycott the Jew!. 
]נקו את אמריקה!, הפסיקו את המטרד האדום!, החרימו 

את היהודים![. מדבקה )נדבקת במגע עם מים(.
9X6.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $100

188. Anti-Semitic sticker – Wake 
Up Americans – U.S.A.
Wake up Americans! Do you want this? Picture 
of the Statue of Liberty holding a hammer and 
sickle in place of a torch, and a Jew instead of a 
book. Cigar smoke rising from a cigar the Jew is 
holding has made the shape of a Magen David. 
Under the picture: Clean up America! Break 
the Red Plague! Boycott the Jew! Sticker (which 
sticks after contact with water). 
6.5x9cm. Very good condition. 

Opening Price: $100

�18. היהודי מאברדין – חוברת בדיחות על 
יהודים – לונדון, 1927

אלן  מאת  מאברדין[,  ]היהודי   The Aberdeen Jew
ג'וניור. לונדון, ]1927[. איורים מאת גרגור מק'גרגור.

)המכונה  אברדין  בעיר  החי  יהודי  על  בדיחות  חוברת 
"עיר הגרניט", בסקוטלנד(. נכתב בה, כי יש הסוברים 
כי בעיר אברדין אין יהודים בכלל, אך למעשה חי בה 
שלעתים   ,)Isaac Levi( לוי  יצחק  בשם  אחד  יהודי 
חצאית  ולובש  מק'ספוֹרן  דונלד  בשם  עצמו  מכנה 
ונמצא  בעבר,  המשטרה  בידי  נעצר  זה  לוי  סקוטית. 
תחת פיקוחּה. עוד נכתב בלשון הומוריסטית, כי ללוי 
יש סיפורים רבים נגד עמו שלו, כמו ליהודים אחרים, 

וכי חוברת זו מביאה מבחר מסיפורים אלה.
36 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. העמוד האחרון מנותק חלקית 

מגוף החוברת.

פתיחה: $380

18�. The Aberdeen Jew – Booklet 
with Jokes About Jews – London, 
1927  
The Aberdeen Jew, by Allen Junior. London, 
1927. Illustrations by Gregor McGregor.
Booklet with jokes about a Jew living in 
Aberdeen (called "the Granite City, in Scotland). 
It is said, that people believe that there are no 
Jews in Aberdeen at all, but in fact there is a 
Jew by the name of Isaac Levi, who sometimes 
presents himself as Donald McSforn and wears a 
Scotish kilt. This Levi was arrested in the past by 
the police, and is under its supervision. The text 
continues in a humoristic style, that Levi tells 
many stories against his own people, alike other 
Jews, and that this booklet brings these stories.
36 pages, 22cm. Good condition. Last page partly 
detached from booklet.

Opening Price: $380
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189. מדבקה אנטישמית – אל תקנה 
מיהודים – ארה"ב

]אל תתן   Don't let it happen here! Buy Gentile!
אנ מדבקה  יהודים![.  משאינם  קנה  כאן!  לקרות  נלזה 

טישמית, ארה"ב.
העשן  על  מצוירים  מגן-דוד  סמלי  הרוסה,  עיר  ציור 
המתמר מן ההריסות, מעליהן עומד יהודי סטריאוטיפי, 
על חזהו פטיש ומגל ועל מצחו מגן דוד. מדבקה )נדבקת 

במגע עם מים(.
12.5X8.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $100

189. Anti-Semitic Sticker – Do 
Not Buy from Jews – United States  
Don't let it happen here! Buy Gentile! Anti-se-
mitic sticker, United States.
Drawing of a destroyed city, Maggen David 
symbols appear on smoke rising from the ruins, 
above them a stereotypical Jew, with a hammer 
and sickle on his breast and a Maggen David on 
his forehead. Sticker (glued with water).
12.5x8.5cm. Very good condition.

Opening Price: $100

190. היהודי התלמודי - חוברת אנטישמית 
– בלגיה, 1936 

Le Juif Talmudiste, A. Rohling ]היהודי התלמודי[. 
בריסל, 1936. מהדורה ראשונה.

של  המסוכנים  והמנהגים  האמונות  אודות  חוברת 
את  המוכיחה  פסאודו-מדעית  חוברת  היהודית.  הדת 
איורים  ארבעה  וביהדות.  ביהודים  הטמונות  הסכנות 

אנטישמיים. צרפתית.
81, ]6[ עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. נזקים קלים לשדרה.

פתיחה: $100

190. The Talmudist Jew – Anti-
Semitic Booklet – Belgium, 1936  
Le Juif Talmudiste, A. Rohling [the Talmudist 
Jew]. Brussels, 1936. First edition.
Booklet about the dangerous beliefs and customs 
of the Jewish religion. Pseudo-scientific booklet 
proving the dangers involved with Jews and 
Judaism. Four anti-semitic illustrations. French.
81,[6] pages, 21cm. Good condition. Slight dam-
ages to spine.

Opening Price: $100

191. הזמנה לאירוע – כניסה ליהודים 
אסורה – דנמרק, 1938

Den nationale Liga. הזמנה לאירוע בחסות המפלגה 
הנציונל-סוציאליסטית. דנמרק, ספטמבר 1938.

אירוע בחסות המפלגה הנציונל סוציאליסטית, העוסק 
המודעה  בסוף  אנדרסן.  כריסטיאן  הנס  הדני  בסופר 
מצוין der har ikke Adgandøj ]אין כניסה ליהודים[. 

בפינה הימנית העליונה מופיע צלב קרס.
20X14 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקמטים.

פתיחה: $120

191. Invitation to an Event – 
Entrance Forbidden for Jews – 
Denmark, 1938  
Den nationale Liga, invitation to an event spon-
sored by the National-Socialist Party. Denmark, 
September 1938.
Event sponsored by the National-Socialist party, 
concerning the Danish writer Hans Christian 
Andersen. The end of the invitation states der 
har ikke Adgandøj {Jews are forbidden to enter]. 
On the upper right corner appears a swastika.
20x14cm. Good condition. Few stains and creases.

Opening Price: $120
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192. גם יהודים הם בני אדם – חוברת 
אנטישמית – בריסל, 1942

!Joden zijn ook menschen, חוברת אנטישמית מאת 
Jef van de Wiele. בריסל, 1942.

תצלומים המציגים יהודים העוסקים בתכשיטים ויהודים 
ממשפחות עשירות, לצד יהודים עניים או בעלי מומים. 
טקסטים מאת הפוליטיקאי הנאצי הבלגי ג'ף ואן דה וויל 
מלחמת  לאחר  למוות  נדון  וויל  דה  ואן   .)1903-1979(
אך  הנאצים,  עם  פעולה  שיתוף  בעוון  השנייה,  העולם 
לבסוף ענשו הומר במאסר-עולם. לאחר 17 שנות מאסר 

השתחרר מן הכלא והתיישב במערב גרמניה. 
32 עמ' כתובים, ]8[ דף עם תצלומים, 21 ס"מ. מצב טוב. 

קרע קל בשדרה.

פתיחה: $120

192. Jews are Human Beings 
– Anti-semitic Booklet – Brussels, 
1942  
Joden zijn ook menschen!, anti-semitic booklet 
by Jef van de Wiele. Brussels, 1942.
Photographs presenting Jews handling jewelry 
and Jews of wealthy families, alongside poor 
or crippled Jews. Texts by the Belgian Nazi 
politician Jef van de Wiele (1903-1979). Van de 
Wiele was sentenced to death after World War 
II, charged with collaboration with the Nazis, 
but finally his punishment was exchanged for 
life in Prison. After 17 years in prison he was 
discharged and settled in West Germany.
32 written pages, [8] photograph plates, 21cm. 
Good condition. Slight tear to spine.

Opening Price: $120

193. דף אנטישמי – המפלגה 
הסוציאליסטית הלאומית - שטרסבורג

!Prière à l'usage des goïms ]תפלה לשימוש הגויים[. 
הלאומית  הסוציאליסטית  המפלגה  מטעם  בודד  דף 

הצרפתית, שטרסבורג. 
אנטישמי.  תוכן  עם  לגויים,  המיועדת  "תפלה"  ובו  דף 
הגדול...  יומך  מגיע  הנה  ויעקב,  אברהם  בן  "ישראל, 
ציטוטי  הגויים...".  לאדמות  פלשת  כינים  ומלא  מזוקן 
)באותיות  ועוד  "הללויה"  "הושענא!",  עבריות  מלים 
לאון  הוא  בלום,  היהודים",  "מלך  נזכר  בדף  לטיניות(. 
מנהיג  צרפתי,  יהודי  פוליטיקאי   ,)1872-1950( בלום 
צרפת  ממשלת  כראש  כיהן  אשר  הצרפתית,  המפלגה 

שלוש פעמים. 
קלים  וקרעים  כתמים  קיפול,  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   30.5

בשוליים.

פתיחה: $300

193. Anti-Semitic Leaf – Nazi 
Party – Strassburg  
Prière à l'usage des goïms! [Prayer for use by 
gentiles]. Single leaf published by the Socialist 
National French party, Strassburg.
Leaf with a "prayer" for gentiles, with anti-se-
mitic contents. "Yisrael, son of Abraham and 
Isaac, here comes your big day…bearded full 
of lice you invaded the lands of the gentiles…" 
Hebrew words in latin letters. The "King of the 
Jews" Blum is mentioned, namely Leon Blum 
(1872-1950), Jewish French politician, head of 
the French party, who served as France's prime 
minister three times.
30.5cm. Good condition. Folding marks, stains 
and slight tears to margins.

Opening Price: $300
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�19. עלון אנטישמי מאויר – צרפת, שנות 
ה-40

…Francais! Evitez le juif ]צרפתים! האם היהודים...[. 
עלון אנטישמי מאויר. צרפת, ]שנות ה-40? זמן מלחמת 

העולם השנייה[.
משני  מודפס  מקופל,  בודד  דף  מאויר.  צרפתי  עלון 
צדדיו. קורא להמנע מקניה בחנויות של יהודים, אשר 
דרך  מוצרים  ומוכרים  גונבים  ובעליהן  חוקיות  אינן 
רדיו  דרך  ורכילות  שמועות  ומפיצים  השחור  השוק 
בעלות  יהודים  דמויות  של  קריקטורות  מספר  לונדון. 

מאפיינים אנטישמיים. צרפתית, מודפס בשחור-לבן.
13 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $220

�19. היהודי וצרפת – קטלוג תערוכה 
אנטישמית – פריז, 1941

 Exposition Le Juif et la France, au palais Berlitz
פריז,  ברליץ[.  בארמון  וצרפת"  "היהודי  ]תערוכת 

.1941
קטלוג תערוכה אנטישמית, שהוצגה ב"ארמון ברליץ" 
עטיפת  על   .1942 לינואר   1941 ספטמבר  בין  בפריז 
וכן  טקסטים  בגופו  אנטישמיים,  איורים  שני  הקטלוג 

תצלומים של חלק מן המוצגים בתערוכה.
32 עמ', 25 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $3�0

19�. Illustrated Anti-Semitic 
Leaflet – France, the 1940's  
Francais! Evitez le juif… [French! Avoid the 
Jews…]. Illustrated anti-semitic leaflet. France, 
[the 1940's? Second World War period].
French illustrated leaflet. Single folded leaf, 
printed on both sides. A call to avoid shopping 
in shops owned by Jews, those shops are illegal 
and their owners steal and sell products in the 
"black market" and spread rumors and gossip 
through London radio. A few caricatures of 
Jews with anti-semitic characteristics. French' 
printed in black and white.
13cm. Very good condition.

Opening Price: $220

19�. The Jew and France – 
Catalogue of an Anti-Semitic 
Exhibition – Paris, 1941 
Exposition Le Juif et la France, au palais Berlitz 
[Exhibition "The Jew and France in Berlitz 
Palace]. Paris, 1941.
Catalogue of an anti-semitic exhibition, dis-
played in "Berlitz Palace" in Paris between 
September 1941 and January 1942. Two anti-se-
mitic illustrations on the cover of the catalogue, 
and within the catalogue are texts and photo-
graphs of some of the objects in the exhibition.
32 pages, 25cm. Good condition. Stains.

Opening Price: $3�0
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�19. כרזה אנטישמית – בלגרד, שנות ה-40
אננ כרזה  יהודיות[.  בידיים  נמצאים  ]97% מהעתונים 

טישמית, בלגרד, שנות ה-40. 
דמות עונדת עניבה עם איור מגן דוד פורצת מתוך גליון 

.The New York Times עתון
54X40 ס"מ. מצב טוב. קרע במרכז התמונה )בקוי הקיפול(, 

פגם קל באחת הפינות.

פתיחה: $800

19�. Anti-Semitic Poster – 
Belgrad, the 1940's  
[97% of the newspapers are in Jewish hands]. 
Anti-semitic poster, Belgrad, the 1940's.
A figure wearing a tie with a Maggen David 
erupting from an issue of The New York Times.
54X40cm. Good condition. Tear in center (to fold-
ing lines), slight damage to one of the corners.

Opening Price: $800
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�19. פנקס ועד העזרה יקופו – וילנה, 1931
פון  און מהומות, פנקס  פון מלחמות  די חורבות  אויף 
געגנט-קאמיטעט "יעקָאּפָא" אין ווילנע )1919-1931(, 

בעריכת משה שאליט. וילנה, 1931.
תמונות  ביוגרפיות,  מחקרים,  מאמרים,  דו"חות, 
לאחר  נוסד  אשר  ֶיקוֹּפוֹ,  העזרה  ועד  על  ומסמכים 
של  רשת  והקים   )1919( הראשונה  העולם  מלחמת 
קופות גמילות-חסדים בנושאים שונים על-מנת לסייע 
בוילנה  המלחמה.  לאחר  היהודיות  העיירות  בשיקום 
הקים הארגון בנק עממי קואופרטיבי, סייע במתן מלגות 

ללימודים ועוד. הארגון היה פעיל עד שנת 1933. 
]7[ דף, 1143 עמודות, ]1[ עמ'; ]5[ דף, 31 ס"מ. מצב בינוני. 

כתמים, כריכה מנותקת חלקית. 

פתיחה: $100

198. הספר החום – על הטרור של היטלר – 
ורשה, 1933

דאס ברוינע בוך ]הספר החּום[, על שריפת הרייכסטאג 
והטרור של היטלר. הוצאת ועדת הסיוע הבינלאומית 

לקרבנות הפאשיזם הגרמני. ורשה, 1933. 7 חוברות.
אשר  החומות",  "החולצות  הכינוי  מן  נגזר  הספר  שם 
דבק באנשי פלוגות הסער הנאציות )S.A.(. יידיש, עם 

תצלומים.
442, ]6[ עמ', 16 ס"מ. מצב גרוע. נייר יבש ושביר. קרעים 

רבים ודפים מנותקים.

פתיחה: $100

19�. Notebook of the Yekopo Help 
Society – Vilna, 1931  
Oif Di Churvos fun Milchamos un Mehumos, 
Pinkas fun Gegnt-Comittet Yekopo in Vilna 
(1919-1931) edited by Moshe Shalit. Vilna, 1931.
Reports, essays, studies, biographies, pictures 
and documents about the Yekopo Help Society, 
which was founded after the first World War 
(1919) and established a chain of various char-
ity funds geared towards helping rebuild the 
Jewish communities after the War. In Vilna, 
the Organization founded a common coopera-
tive bank, assisted with scholarships and more. 
The organization operated until 1933.
[7] leaves, 1143 columns, [1] page, [5] leaves, 31cm. 
Fair condition. Stains, slightly detached binding.

Opening Price: $100

198. The Brown Book – On 
Hitler's Terror – Warsaw, 1933  
Das Broyne Buch [the brown book], about 
burning the Reichstag and Hitler's terror. 
Published by the International Comission for 
Assisting German Fascism Victims. Warsaw, 
1933. 7 Booklets.
The title of the book is derived from the name 
"brownshirts" as the Sturmabteilung troops 
were often called "brownshirts" for the color of 
their uniforms. Yiddish, with photographs.
442, [6] pages, 16cm. Poor condition. Dry and 
fragile paper. Many tears and detached leaves.

Opening Price: $100

שואה ושארית הפליטה
Holocaust and She'erit Ha-Pleita
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200. התאחדות תרבות יהודית בהמבורג 
– כרטיסי חבר, 1936-1937

שונים.  חבר  כרטיסי  שני   ,Jüdischer Kulturbungd
המבורג, 1935-1936; 1937-1938. הכרטיס השני כולל 

בולים לתשלום מסי חבר.
בשנת  שהוקם  יהודי,  תרבות  ארגון  של  חבר  כרטיסי 
היהודים  סילוק  בעקבות  באומן,  קורט  על-ידי   1933

201. מכתב ממחנה הריכוז בוכנוולד לעיר 
וינה, 1938

במחנה   (Julie Kessler) ֶקסֶלר  מג'ולי  שנשלח  מכתב 
 Wilhelm) קסלר  וילהלם  אל  בוכנוולד  הריכוז 

Kessler) בעיר וינה, דצמבר 1938.
כתוב על נייר מכתבים רשמי, מודפס בדיו אדומה, של 
 Konzentrationslager – מחנה הריכוז ויימר-בוכנוולד
מעטפת  חזית  גם  נתונה   .Weimar-Buchenwald
הדואר המקורית, אף היא עם פרטי מחנה הריכוז. בול 

וחותמת דואר מיום 8.12.38.
]4[ עמ' בכ"י, 21 ס"מ. מצב טוב, סימני קיפול ומעט כתמים. 

מן המעטפה שרדה רק החזית.

פתיחה: $200

200. Association of Jewish 
Culture in Hamburg – Membership 
Cards, 1936-1937  
Jüdischer Kulturbungd, two different member-
ship cards. Hamburg, 1935-1936; 1937-1938. The 
second card bears membership fees stamps.
Membership cards of a Jewish cultural organi-
zation, established in 1933 by Kurt Baumann, 
following forbidding Jewish cultural activities 
in Nazi Germany. The organization, centered 
in Berlin, encompassed 50,000 members in one 
hundred cities in Germany and created a rich 
and varied cultural activity.
10 to 10.5cm. Good condition.

Opening Price: $100

199. הפעמון של היטלר מצלצל - שירים 
ואיורים – לונדון, 1933

היטלר  של  ]הפעמון  קלאנגען  גלאקען  היטלער'ס 
ויינר.  מארק  מאת  איורים  רומיאנעק,  אהרן  מצלצל[, 

לונדון, 1933.
בגוף  איורים  עם  לוחות  ארבעה  לצד  ביידיש  שירים 
השער  דף  לאחר  העטיפה.  על  נוסף  ואיור  החוברת 
הקדשה מודפסת ל-Capt. W. J. Webber, וִארגונו, על 
מאמציו ועזרתו ליהדות גרמניה הסובלת ממשטרו של 

היטלר. 
17.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים סביב הסיכות המהדקות את 

החוברת.

פתיחה: $100

199. Hitler's Bell is Ringing – 
Poems and Drawings – London, 1933  
Hitler's Glocken Klangen, [Hitler's Bell is 
Ringing],Aaron Rumyaneck, drawings by Marc 
Weiner. London, 1933.
Yiddish poems with four drawings plates in 
the booklet and one drawing on the cover. 
Succeeding the title page is a printed dedica-
tion to Capt. W.J. Webber and his organization, 
in gratitude for his efforts and assistance to the 
German Jews suffering from Hitler's regime.
17.5cm. Good condition. Stains around the staples.

Opening Price: $100

מפעילות תרבותית בגרמניה הנאצית. הארגון, שמרכזו 
ערים  במאה  חברים   50,000 בשיאו  כלל  בברלין,  היה 

בגרמניה ויצר פעילות תרבותית עשירה ומגוונת.
10 עד 10.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $100

199
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201. Letter Sent from 
Buchenwald Concentration Camp 
to the City of Vienna, 1938  
Letter sent by Julie Kessler from Buchenwald 
concentration camp to Wilhelm Kessler in 
Vienna, December, 1938.
Written on official stationery of Konzentration-
slager Weimar-Buchenwald, printed in red ink. 
Given also is the front of the original envelope 
with the details of the camp. Post stamp and 
postmarked 8.12.38.
[4] handwritten pages, 21cm. Good condition, 
folding marks and a few stains. Only the front of 
the envelope exists.

Opening Price: $200

202. אוסף מכתבים מאוסטריה וארה"ב אל 
עולה לא"י, 1938-1939

)"נורי"(  נורברט  אל  שנשלחו  )כ-200(,  מכתבים  אוסף 
נחום מילר, 1938-1939.

1. מכתבים שנשלחו אל מילר מהוריו ושתי אחיותיו, 
לאחר שעלה לארץ ישראל. מתוכן המכתבים נראה כי 
מילר שהה ב"הכשרה" זמן מה, וכנראה גר בירושלים. 
ייתכן שאף היה חבר בקיבוץ, אשר שמו לא נזכר. מתוכן 
המע  ההתכתבות ניכר כי המשפחה היא משפחה דתית.
כתבים מבטאים את הכמיהה לצאת מאוסטריה, לעלות 
לארץ ישראל או להצטרף לקרובי המשפחה בארה"ב. 
עוד מצוין, כי האב נאסר במחנה ריכוז באוסטריה, אך 

שוחרר לאחר מספר שבועות. 
2. מכתבים שנשלחו אל מילר מקרובי משפחה, אשר 
במכנ  .1938 בשנת הברית  לארצות  מאוסטריה   הגרו 
כי הם משתדלים להשיג מסמכים  תבים הם מספרים, 

נמסוימים עבור הוריו של מילר, הגרים בוינה. רוב המכ
תבים בגרמנית, מיעוטם באנגלית, שניים בעברית.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

202. Collection of Letters 
from Austria and the U.S.A. to 
a Newcomer to Eretz Yisrael, 
1938-1939  
Collection of letters (about 200), sent to Norbert 
("Nuri") Nachum Miler, 1938-1939.
1. Letters sent to Miler by his parents and two 
sisters, after he came as an Oleh to Eretz Yisrael. 
It seems from the letters that Miler spent time 
in "Hachsharah" (training) and probably lived 
in Jerusalem. It is possible that he was a kibbutz 
member, the name of which is not mentioned. 
From the contents of the letters it is understood 
that the family was an observant family. The 
letters reflect the longing to leave Austria, 
emigrate to Eretz Yisrael or join relatives in the 
U.S.A. It is also mentioned that the father was 
arrested in a concentration camp in Austria but 
was released after a few weeks.
2. Letters sent to Miler by family relatives, who 
immigrated from Austria to the United States 
in 1938. The letters tell that they are trying to 
achieve documents for Miler's parents who live 
in Vienna. Most letters are in German, a few in 
English, two in Hebrew.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $200

203. הפרופגנדה הנאצית בסלובקיה 
– אוסף נדיר של גזרי עתונים והודעות 

לעתונות, 1940

 Deutsche press brief, Slowakische ausgabe
]הודעות לעתונות, המהדורה הסלובקית[. יולי-דצמבר 

.1940
כרך עב כרס הכולל אוסף שלם של גזרי עתונים, עתונים 
הפרופגנדה  משרד  מאת  לעתונות  והודעות  שלמים 

הגרמנית בסלובקיה, מיולי עד דצמבר 1940.
לפי  עמ', מסודר   30 בן  מפורט  הכרך מפתח  בתחילת 
היהודים  ביהודים:  קשורים  מתוכם  שאחדים  נושאים, 
בתחילת  וכו'.  ואירופה  היהודית  הבעיה  בטורקיה, 

הקובץ שמונה מכתבים מקוריים בסלובקית.
Protecto-( בשנת 1940 סלובקיה היתה מדינת חסות 

rate( של גרמניה, והיא נכבשה רק בשנת 1943.
אוסף נדיר, מרשים ועתיר מידע, המדגים את פעילות 

מכונת הפרופגנדה הנאצית.
הכרך כולל מעל 300 דף. מצב טוב, מעט כתמים. רישומים 

עם  ועור  בד  כריכת  התוכן.  בדפי  בעיקר  בעפרון,  רבים 

כיתוב מוזהב.

פתיחה: $�00

202
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�20. אנשי הזונדרקומנדו – ארבעה 
תצלומים

הנאצים.  על-ידי  חולקו  4 תצלומים של תמונות אשר 
הזונדרקומנדו  אנשי  את  להציג  היתה  התמונות  מטרת 

מבצעים עבודתם. 
אנשי הזונדרקומנדו עסקו בהוצאת הגופות מתא הגזים 

ושריפתן במשרפות.
9.5X6.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. קרעים וכתמים. 

פתיחה: $�80

203. Nazi Propaganda in Slovakia 
– Rare Collection of Newspaper 
Clippings and Press Releases, 1940  
Deutsche press brief, Slowakische ausgabe 
[Press release, Slovakian version]. July-
December 1940.
Large volume containing a complete collec-
tion of newspaper clippings, whole newspapers 
and press-releases of the German Propaganda 
Office in Slovakia, July to December 1940.
The volume opens with a 30-page index, ac-
cording to topics, some of which are related to 
Jews: Jews in Turkey, Europe and the Jewish 
problem etc. The collection is preceded by eight 
original letters in Slovakian.
In 1940 Slovakia was a protectorate of Germany, 
and was conquered only in 1943. 
Rare collection, impressive, abundant with in-
formation, demonstrating the Nazi propaganda 
apparatus.
Volume contains more than 300 leaves. Good 
condition, few stains. Many inscriptions in 
pencil, mainly on index leaves. Cloth and leather 
binding with gold inscription.

Opening Price: $�00

20�. Sonderkommando Members – 
Four Photographs  
4 Copies of photographs distributed by the 
Nazis. The photographs were aimed at present-
ing the sonderkommando members accom-
plishing their tasks.
The Sonderkommando members disposed of 
the corpses from the gas chambers and burn 
them in crematoria.
9.5X6.5cm. Fair-poor condition. Tears and stains.

Opening Price: $�80

14 תצלומים מקוריים מתקופת השואה, אשר הגיעו מאוסף פריטי-שואה פרטי גדול בארצות-הברית. התצלומים אינם 
מתוארים או מתוארכים; נדיר למצוא תצלומים מקוריים מתקופה זו.

14 Original vintage photographs from the Holocaust period, received from a privately owned  Ho-
locaust-Items Collection in the United States. The photographs are not described nor dated; original 
photographs from that period are seldom.

התמונות קשות לצפיה, סריקות 

תשלחנה לפי בקשה

Photographs are very disturbing. 
Scans will be sent upon request

�20. תצלומים שצלם חייל אמריקני 
אמריקני.  חייל  בידי  כנראה,  צולמו,  אשר  תצלומים   6

ללא ציון מקום ושנת צילום.
בתצלומים נראות גופות מוטלות בשורות. ברקע חלק 

מהתצלומים נראים מבנה וגדר-תיל.
8.5X6 ס"מ. מצב טוב. חלקם מוכתמים בצדם האחורי.

פתיחה: $�20

20�. Photographs Taken by an 
American Soldier  
6 Photographs probably taken by an American 
soldier. No place or date.
The photographs show rows of dead bodies. In 
some of the photographs' background there's a 
building and a barbed wire.
8.5X6cm. Good condition. Some are stained on 
the back.

Opening Price: $�20

204

התמונות קשות לצפיה, סריקות 

תשלחנה לפי בקשה

Photographs are very disturbing. 
Scans will be sent upon request
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�20. תצלומים שצלם חייל בריטי 
4 תצלומים אשר צולמו, כנראה, בידי חייל בריטי. 

מעגלה  גופות  מורידים  אנשים  נראים  בתצלומים 
התצלומים  אחד  ברקע  הקרקע.  על  מוטלות  וגופות 

נראה כלי-רכב.
9X6 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $�80

20�. Photographs Taken by a 
British Soldier  
4 Photographs, probably taken by a British 
soldier.
In the photographs, people are seen unloading 
corpses from a wagon and corpses cast on the 
ground. A vehicle is seen in the background of 
one of the photographs.
9X6cm. Good condition.

Opening Price: $�80

התמונות קשות לצפיה, סריקות 

תשלחנה לפי בקשה

Photographs are very disturbing. 
Scans will be sent upon request
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�20. תצלומי מחנה לעבודות כפיה – 
רומניה 

6 תצלומים של משה-מרסל אנגלברג, רומניה.
 Lagarul de munca מתוארים  תצלומים  חמשה 
קבוצות  ומציגים  עבודות-כפייה,  מחנה   –  fortata
פועלים אוחזים כלי-עבודה, לצד חיילים המפקחים על 
העבודות. בתצלום השישי נראה אנגלברג צועד ברחוב 
נוסף  וחבר  הוא  חברים;  שני  לצד  )רומניה(  בבקאו 
עונדים טלאי צהוב על בגדם. בתיאור התצלום נכתב כי 

20�. Photographs of a Labor 
Camp – Romania  
Six photographs by Moise Marcel Enghelberg, 
Romania.
Five photographs describe "Lagarul de munca 
fortata" – a Labor Camp, where groups of work-
ers hold tools, while soldiers supervise the labor. 
In the sixth photograph Enghelberg is seen 
marching down a street in Bacau (Romania) 
with two friends: he and one of the friends wear 
a Yellow Star. The description of the photograph 
states that they wear the Yellow Star due to Nazi 
persecutions.
8X6cm average size. Fair to good condition, some 
of the photographs are stained or with creases to 
corners.

Opening Price: $�00

208. עבודות כפייה – רומניה – מסמכים 
שונים

אישורים שונים, שנתנו לאברהם סימקה, המעידים   4
כי הוא מחויב בעבודות כפייה ביאסי, 1941-1944.

מחויבים  בהם  במסים  הנחה  מאשר  האישורים  אחד 
ועבד  בעבודות-חובה  עובד  שסימקה  כיוון  יהודים, 

בשלג במשך מספר ימים.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $�00

208. Compulsory Labor – 
Romania – Various Documents  
4 Different documents, given to Avraham 
Simka, confirming that he is obliged to perform 
compulsory labor in Yassi, 1941-1944.
In one of the documents Jews are granted dis-
counted tax payment, since Simka performs 
compulsory labor and worked for a few days in 
the snow.
Varying size and condition.

Opening Price: $�00

הם עונדים טלאי צהוב עקב רדיפות הנאצים.
8X6 ס"מ בממוצע. מצב בינוני עד טוב, בחלקם כתמים או 

קמטים בפינות.

פתיחה: $�00
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209. היהודים והמלחמה בהיטלר 
– מוסקבה, 1941 

בערגלסָאן.  דוד  היטלערן,  מיט  מלחמה  די  און  אידן 
הוצאת "דער עמעס", מוסקבה, 1941.

ברגלסון )1884-1952(, מחזאי וסופר יידי. הוצא להורג 
על-ידי משטר סטאלין בשנת 1952. החוברת ביידיש.

20 עמ', 16.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים וכתמים, חותמות.

פתיחה: $80

210. אישור זכות נסיעה חינם ברכבת 
ליהודי גיבור מלחמה – רומניה, 1941

מכתב אל מר דוד סולצינר מאת ארגון "גבורה בשדה 
הקרב", מאי 1941.

הארגון מודיע כי נשלחו אליו בדואר אישורים לנסיעה 
חינם ברכבת, וכן אישור קבלת דמי חבר.

ובת-בריתה,  שגרמניה  לפני  חודש  נשלח  המכתב 
רומניה, פלשו לברית המועצות והוחל נישול היהודים 

ברומניה מזכויותיהם.
חסרון  ללא  בקפלים,  קרעים  בינוני.  מצב  ס"מ.   21X17

בטקסט. כתמים.

פתיחה: $100

209. Jews and War Against Hitler 
– Moscow, 1941  
Yidn un di milchume mit hitlern, David 
Berglson. "Der Emes" publishing, Moscow, 
1941.
Berglson (1884-1952), Yiddish playright writer. 
Was executed by the Stalin regime in 1952. 
Booklet in Yiddish.
20 pages, 16.5cm. Good condition. Creases and 
stains, ink stamps.

Opening Price: $80

210. Free Train Trips Certificate 
for a Jewish War Hero – Romania, 
1941  
Letter to Mr. David Sultziner by "Battlefield 
Heroism" Organisation, May 1941.
The organisation informs that certificates were 
sent by mail to enable free train trips, as well as 
a certificate of membership fees payment. The 
letter was sent one month prior to the invasion 
of the Soviet Union by Germany and its ally 
Romania, invaded the Soviet Union and started 
to cancel rights granted to Jews.
21X17cm. fair condition. Tears to folds, no text 
omission. Stains.

Opening Price: $100

211. אישור רישום במפקד אוכלוסין 
לתושבים יהודיים – ָאָרד, 1942

נכרטיס קרטון דמוי גלויה, אישור רישום במפקד אוכ
לוסין "לתושבים בעלי דם יהודי". ארד )Arad(, רומניה, 

מאי 1942.
ארד,  של  האוכלוסין  מפקד  אגף  ידי  על  ניתן  האישור 
בצדו   .31 אמינסקו  מרחוב  גולדשמידט  לצ'צ'יליה 
הממונה  ארד,  של  היהודי  המשרד  חותמות  האחורי 
חותמות  וכן  כולה  רומניה  היהודי של  מטעם המשרד 

נאגף משטרת הבטחון והממונה מטעם המשטרה המ
קומית. )ראה גם פריטים 212, 213(.

15X7.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים ובלאי בפינות. 

פתיחה: $1�0

211. Certificate for Jewish 
Citizens of Registration in 
Population Census – Arad, 1942  
Postcard-like cardboard card, certifying regis-
tration "of citizens with Jewish blood" in popu-
lation census. Arad, Romania, May 1942.
The certificate was handed by the depart-
ment of population census of Arad, to Cecilia 
Goldsmidt of Aminesko street 31. On the back 

side ink stamps of the Jewish office of Arad, 
the person in charge from the Jewish office of 
Romania as well as stamps of the Security Police 
and the official in charge at the local police. (see 
also items 212, 213).
15x7.5cm. Good condition. Corners creases and 
worn.

Opening Price: $1�0

209

210

211
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212. אישור רישום במפקד אוכלוסין 
לתושבים יהודיים – יאסי, 1942

גלויה, אישור הארגון המרכזי של  כרטיס קרטון דמוי 
יהודי רומניה. יאסי, יוני 1942.

כללי  מפקד  בדבר  בצו  שפורסמו  להנחיות  בהתאם 
התייצב  שטרום  לייבה  יהודי,  דם  בעלי  התושבים  של 

ונרשם. חותמות וחתימה בצדו האחורי.
וקרעים  כתמים  קמטים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   14.5X7.5

קטנים.

פתיחה: $120

213. גליונות עתונים יהודיים מרומניה, 
1942-1943

התאחדות  עתון   ,Gazeta Evreiasca גליונות  שני 
היהודים ברומניה:

של  השני  הגליון   .1942 בפברואר   27 מיום  1. גליון 
שליט  מטעם  הודעה  הראשי  בדף  הראשונה.  השנה 
מועד  הארכת  בדבר  אנטונסקו,  ויקטור  יון  רומניה, 
יהודי".  דם  "לבעלי  האוכלוסין  למפקד  ההתפקדות 

)ראה גם פריט קודם(.
הראשי  העמוד   .1943 באוקטובר   15 מיום  2. גליון 
מוקדש לפטירתו של הסופר משה שוורצפלד )-1857

1943, ראה פריט 50(.

2 עמ'; 4 עמ', 63 ס"מ. מצב טוב. מקופלים. כתמים וקרעים 

קלים בשוליים. 

פתיחה: $1�0

212. Certificate of Registratio in 
Jewish Citizens Population Census 
– Yassi, 1942  
Postcard-like cardboard card, certificate by the 
central organization of Romanian Jews. Yassi, 
June 1942.
According to instructions published by order 
regarding general census of citizens with Jewish 
blood, Leiba Strom has reported and registered. 
Stamps and signatures on back side.
14.5x7.5cm. Fair condition. Creases, stains and 
small tears.

Opening Price: $120

213. Issues of Jewish Newspapers 
of Romania, 1942 – 1943  
Two issues of Gazeta Evreiasca, paper of the 
Jewish Union of Romania:
1. Issue of February 27, 1942. The second issue 
of the first year. On front page a notice of the 
Romania ruler, Yon Victor Antonesko, regard-
ing postponing the deadline of registering for 
the population census "for people with Jewish 
blood". (see also previous item).
2. Issue of October 15, 1943. Front page is 
devoted to the death of the writer Moshe 
Schwarzfeld (1857-1943, see item 50).
2 pages; 4 pages, 63cm. Good condition. Folded. 
Stains and slight tears to edges.

Opening Price: $1�0

�21. ספורו של יהודי שברח מטרבלינקה 
בחודש אוגוסט 1943

ספורו של יהודי שברח ממחנה ההשמדה בטרבלינקה 
ועדת  המאוחד,  הקבוץ  מזכירות  הוצאת  מלקיני.  ליד 

"החלוץ", 4 באוקטובר 1943.
סיפורו של ד.מ. מהעיר לודז', כפי שנרשם בתאריך 30 
1943, שהצליח לברוח ממחנה ההשמדה טרנ  באוגוסט
בלינקה יחד עם שני בחורים, לאחר שהסתתרו בערימת 

בגדים בשעות הלילה.
בסיפורו הוא מביא תיאורים מפורטים של החיים בגטו, 
ההגעה למחנה, הסלקציה, העבודות, וכן עדות על בור-

ירי בסמוך למחנה.
יכולים  איננו  זהירות  "מטעמי  נכתב  הספור  בראש 
צריך  הזוועות  ספור  "את  וכן  ספורו"  סוף  לפרסם את 

לקרוא באספה כללית". 
]6[ דף מודפסים במכונת כתיבה ומשוכפלים בסטנסיל, 33 

ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים בשוליים העליונים.

מפי אחד מהנמלטים  ונדירה  ראשונית, חשובה  עדות 
הבודדים מטרבלינקה.

פתיחה: $2�0

212
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�21. מכתב ממחלקת ההגירה של הסוכנות 
בדבר משפחה מהונגריה, 1944

היהודית  הסוכנות  של  ההגירה  מחלקת  מטעם  מכתב 
בירושלים. יולי, 1944. 

המכתב, הממוען "לכל המעוניין" ונושאו: "אדלר מנדל 
ומשפחתו", מאשר כי שמה של משפחת אדלר הוכנס 
נשלחה  אשר  בהונגריה,  המיוחדים  המקרים  לרשימת 

לממשלה בחודש יוני 1944.
"This is to confirm that the above-named 
has been placed on the list of special cases in 
Hungary submitted to Government on the 28th 
of June 1944…".
אפשר כי למסמך יש קשר לפעילותו של ישראל קסטנר 

והצלת חלק מיהודי הונגריה באותה תקופה. 
]1[ עמ', 19 ס"מ. מצב בינוני, כתמים, קמטים, קרעים קלים 

בשוליים, חורי-תיוק. 

פתיחה: $1�0

�21. ארכיון גלויות שנשלחו אל אסיר 
במחנה עבודה – הונגריה, 1941-1944

שירות   – ההונגרי  הצבא  של  "רשמיות"  גלויות   186
 Erno( עבודות כפייה ו-5 מכתבים. נשלחו אל ארנו ארליך
Erlich( במחנה העבודה, ממקום מגוריו המקורי בעיר 
יֶצה, בין השנים 1941-1944. ארליך היה, כפי הנראה,  קוֹשִׁ

אסיר אשר עבד בעבודות-כפייה עבור ההונגרים.
מרבית הגלויות נשלחו ממשפחתו, וחלק קטן ממכרים 
וחברים. מתוכן המכתבים מתברר, כי מדובר במשפחה 
נזכרות  המכתבים  מן  בכמה  גדולה.  דתית  יהודית 

בחירות בקהילה היהודית.
משפחתו של ארליך כותבת, כי אנשים נוספים נמצאים 
במחנות מן הסוג בו הוא נמצא, אך מגיעים לחופשות 
לעתים. נזכרים גם אזכרה של רב הקהילה, פורים 1942 

ועוד.
כל הגלויות נושאות חותמת דואר מ-Kassa )קושיצה(, 
את  העביר  אשר  שם,  רשמי  למשרד  נמסרו  כי  ונראה 

המכתבים אל אסירים במחנות העבודה. 
על חלק מן הגלויות מודפסות ססמאות דוגמת "עדיף 

21�. Letter by Immigration Office 
of the Jewish Agency Concerning a 
Family from Hungary, 1944  
Letter by the Immigration Office of the Jewish 
Agency in Jerusalem. July, 1944.
The letter, addressed "To Whom It May 
Concern", concerns "Adler Mandel and his 
family", and states that " This is to confirm 
that the above-named has been placed on the 
list of special cases in Hungary submitted to 
Government on the 28th of June 1944…".
It is possible that this document is related to 
Israel Kastner's activity and the saving of some 
of the Hungarian Jews in that period.
[1] page, 19cm. Fair condition, stains, creases, 
slight tears to edges, filing-holes.

Opening Price: $1�0 21�. Story of a Jew who Fled 
Treblinka in August 1943  
Story of a Jew who fled the extermination camp 
of Treblinka near Malkinia. Published by the 
secretariat of the Kibbutz Meuchad, "Ha-
Chalutz" committee, October 4, 1943.
Story of D.M. of Lodz, as reported on August 
30 1943, who succeeded to flee the Treblinka 
extermination camp with two other boys, after 
hiding under a pile of garments during the 
night. In his story he describes in detail life in 
the ghetto, arrival in the camp. The selection, 
the labor, and evidence of a shooting-pit near 
the camp.
The story is preceded by the note "we have to be 
cautious and this is why we cannot publish the 
end of his story " and "the horrors have to be 
told before the general assembly".
[6] leaves printed on a type writer and stenciled, 
33cm. Good condition. Slight tears to upper edges.
First-hand testimony, important and rare, by 
one of the few who fled Treblinka.

Opening Price: $2�0
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215

216



קהילות יהודיות | 101

21�. Archive of Postcards Sent 
to a Prisoner in a Labor Camp – 
Hungary, 1941-1944  
186 "official" postcards of the Hungarian army 
– compulsory labor service and 5 letters. Sent to 
Erno Erlich in a labor camp, from his original 
place of residence in the city of Kassa, during 
the years 1941-1944. Erlich was, probably, a 
prisoner engaged in compulsory labor for the 
Hungarians.
Most postcards were sent by his family and 
some were sent by friends and acquaintances. It 
seems that it was a big religious family. In some 
of the letters elections in the Jewish community 
are mentioned.
Erlich's family writes that other people were 
sent to similar camps but sometimes have time 
off the camp. Memorial day for the community 
rabbi, Purim 1942 and other occasions are also 
mentioned.
All postcards were poststamped in Kassa and 
were probably handed to an official office there, 
that forwarded the postcards to prisoners in the 
camps.
Slogans are printed on part of the postcards 
such as "War should rather be in Ukraine than 
on Hungarian land" and others were stamped 
by the censor.
Fair-good condition.

Opening Price: $2�00

הונג אדמת  על  מאשר  באוקראינה,  מלחמה  נשתהיה 
ריה" ועל חלקן חותמת צנזורה. 

מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $2�00

�21. שלשה גליונות עתון יהודי מפראג, 
1944-1945

Jüdisches Nachrichtenblatt – organ das äl-
testenrates der Juden. פראג. גליונות 1-2 של השנה 

השישית וגליון 2 של השנה השביעית.
תחת  התפרסם  אשר  יהודי,  חדשות  עתון  הנראה  כפי 
יהודיים,  רופאים  רשימת  כולל  הגסטאפו.  השגחת 
מודעות של העירייה, לוח-שנה ועוד, בצ'כית ובגרמנית.

]2[ עמ לגליון, 47 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול.

פתיחה: $300

21�. Three Issues of Newspaper of 
Prague Jewry, 1944-1945  
Jüdisches Nachrichtenblatt – organ das älteste-
nrates der Juden. Prague, Issues 1-2 of the sixth 
year and Issue number 2 of the seventh year.
Newspaper of Jewish news, published under the 
auspices of the Gestapo. Includes a list of Jewish 
doctors, municipality notices, annual calendar, 
and more. In Czech and German. 
[2] pages per issue, 47cm. Good condition. Folding 
marks. 

Opening Price: $300

218. שארית הפליטה בגרמניה – שני 
מסמכים

הנו   )1905 )יליד  פרנס  מרקוס  ד"ר  כי  1. אישור 
 Central על-ידי  ניתן   .1945 ספטמבר  מינכן,  יהודי. 
Committee of the Liberated Jews in Bavaria ]הועד 
המרכזי של היהודים המשוחררים בבוואריה[. חותמות 

הועד ממינכן וחותמת של צה"ל – "מבצע בצר".
29 ס"מ. מצב בינוני. 

כוחות  מטעם   (D.P. Index Card) זיהוי  2. כרטיס 
בעלות הברית, עם שמו של מרקוס פרנס.

7.5X5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

218. Sheerit Ha-Pleita in 
Germany – Two Documents  
1. Certificate confirming that Dr. Marcus 
France (born 1905) is Jewish. Munich, 
September 1945. Issued by Central Committee 
of the Liberated Jews in Bavaria. Ink stamp of 
the committee of Munich and ink stamp of 
Israel Defence Forces – "Mivtza Betzer". 
29cm. Fair condition.
2. D.P. Index Card of the Allied Forces, bear-
ing the name of Marcus France.
7.5x5cm. Very good condition.

Opening Price: $120

217
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219. קבוצת "בנתיב" – לנדסברג – מכתב 
ותצלום, 1946

1. תצלום קבוצתי עם שלט "קבוצה בנתיב לאנדסבנ
ערג 2.3.1946".

15.5X10.5 ס"מ. סדקים, פינות חסרות.

2. מכתב מודפס בפולנית, נשלח מלנדסברג לתל-אביב 
חותמת  עם  המקורית,  במעטפה  נתון  ב-25.1.1946. 

הג'וינט. 
קרעים וקמטים, ללא פגיעה בכתוב.

פתיחה: $120

219. "Banativ" Group – Landsberg 
– Letter and Photograph, 1946  
1. Group photograph with the sign "Kevutza 
Banativ Landsberg 2.3.1946".
15.5x10.5cm. Cracks, missing corners.
2. Letter printed in Polish, sent from Landsberg 
to Tel Aviv on 25.1.1946, in original envelope, 
with Joint's stamp. 
Tears and creases, no damage to text.

Opening Price: $120

220. כרטיסי חבר וכרטיס "הזכרת נשמות" 
- גרמניה

קלן,  סניף  בגרמניה,  "החלוץ"  הסתדרות  חבר  כרטיס 
.1934

בגרמניה.  הכלליים  הציונים  הסתדרות  חבר,  כרטיס 
ברגן בלזן, 1947.

קק"ל  של  המרכזית  הלשכה  נשמות",  "הזכרת  כרטיס 
בגרמניה, לאחר השואה.

גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $120

220. Membership Cards and 
"Hazkarat Neshamot" Card – 
Germany  
Membership card in "He-Chalutz" Union in 
Germany, Koln branch, 1934.
Membership card, Union of the General 
Zionists in Germany. Bergen Belsen, 1947.
"Hazkarat Neshamot" card, Central Bureau of 
Keren Kayemet in Germany, post holocaust.
Various sizes, good condition.

Opening Price: $120

221. תעודה לניצול רכבות המוות ביאסי, 
1948

ביאסי",  המוות  רכבות  ניצולי  "ארגון  מטעם  אישור 
הונפק  הניצולים.  עם  נמנה  לייבה שטרום  כי  המאשר 

בשנת 1948, בתקופת השלטון הקומוניסטי.
יהודים  אלפי  טבח,  יאסי  ביהודי  נערך  ב-29.6.1941 
הוכנסו לשתי רכבות-משא ומתו מרעב, צמא וחנק בתוך 
הקרונות הסגורים. כ-7,000 איש נהרגו ורק מאות ניצלו.

27.5 ס"מ. מצב גרוע. קרעים, עם חסרון בטקסט.

פתיחה: $120

221. Certificate to Survivor of 
Yassi Death Trains, 1948  
Certificate by "Organisation of Death Trains 
Survivors in Yassi" confirming that Leibe Strom 
is one of the survivors. Issued in 1948, during 
the communist regime.
On 29.6.1941 a massacre took place in Yassi, 
thousands of Jews were mounted on two cargo-
trains and died of hunger, thirst and strangled 
to death in the locked trains, About 7,000 people 
were killed and only a few hundreds survived.
27.5cm. Poor condition. Tears with some text 
omission.

Opening Price: $120
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222. רומניה – שתי חוברות שנדפסו מיד 
לאחר השואה

 Oraşul Măcelului, Jurnalul rebeliunei şi .1
העיר[.  ]טבח   crimelor legionare, F. Brunea-Fox
1944 או 1945. חוברת ברומנית, כוללת תצנ  בוקרשט,

לומים בודדים של גופות ובתי-כנסת.
דפים  בעטיפה,  קרעים  גרוע.  מצב  ס"מ.   21.5 עמ',   117

מנותקים.

 Gândiţi-vă la tot ce s'a petrecut în Transnistria .2
Ornstein Fabius ,(1941-1944). בוקרשט, ]1945?[. 
מספר  עם  רומנית,  טרנסניסטריה.  יהודי  שואת  על 

לוחות-איורים ושירים ביידיש.
קרעים  גרוע.  מצב  ס"מ.   20.5 רצוף,  לא  עמודים  מספור 

וכתמים. עטיפה אחורית חסרה.

פתיחה: $200

223. חורבן יהודי פולין – לודז', 1945
וד"ר  גרשון טפט  צילומים(,  )קובץ  פולין  יהודי  חורבן 
המרכזית  ההיסטורית  הועדה  הוצאת  פרידמן.  פיליפ 
בפולין, לודז', 1945. ספר בפורמט אלבומי, מכיל 252 
תצלומים המציגים כרוניקה של חורבן יהדות פולין למן 
הגטו,  אנטישמית,  תעמולה  דרך  הראשונות,  הגזירות 
פולנית,  לשחרור.  ועד  הפרטיזנים  ההשמדה,  מחנות 

רוסית, אנגלית, צרפתית, יידיש ועברית. 

223. Destruction of Polish Jewry 
– Lodz, 1945  
Destruction of Polish Jewry (collection of photo-
graphs), Gershon Taft and Dr. Philip Friedman. 
Published by the Central Historical Committee 
of Poland, Lodz, 1945. The book is in album 
format, comprising 252 photographs present-
ing a chronicle of the destruction of Polish 
Jewry from the initial decrees, through anti-
Semitic propaganda, the ghetto, concentration 
camps, partisans, to liberation. Polish, Russian, 
English, French, Yiddish, and Hebrew. 
[21], 104, [15] leaves, 24.5x33.5cm.Fair condition. 
Cover torn and broken. Library stamps.

Opening Price: $2�0

�22. העולם שנעלם – ספר עם תצלומים 
די פַארשוואונדענע וועלט ]העולם שנעלם[, ערוך בידי 
רפאל אברמוביץ. ניו-יורק, 1947. ספר אלבומי המכיל 
תצלומים  כולל  אירופה.  מזרח  יהדות  של  תצלומים 
רבים של בתי-כנסת, רחובות, בתי-מסחר ודמויות בשני 
היפים  ימיה  ואנשים. מציג את  יהודיות  חלקים: ערים 
של יהדות מזרח אירופה טרם השואה. על הכריכה איור 

של שלמה יודובין.
מנותקים  דפים  טוב.  מצב  ס"מ.   26.5X20.5 עמ',   ]8[  ,575

חלקית. מעט נזקי-רטיבות. כריכה רופפת, דהויה.

פתיחה: $2�0

עטיפה  בינוני.  מצב  ס"מ.   33.5X24.5 דף,   ]15[  ,104  ,]21[

קרועה ושבורה. חותמות ספריה.

פתיחה: $2�0

222. Romania – Two Booklets 
Printed Shortly After the 
Holocaust  
1. Oraşul Măcelului, Jurnalul rebeliunei 
şi crimelor legionare, F. Brunea-Fox [City 
Massacre]. Bucarest, 1944 or 1945. Booklet in 
Romanian, includes few photographs of corpses 
and synagogues.
117 pages, 21.5cm. Poor condition. Tears to cover, 
detached leaves.
2. Gândiţi-vă la tot ce s'a petrecut în 
Transnistria (1941-1944), Ornstein Fabius. 
Bucarest, [1945?]. Concerning the holocaust of 
the Jews of Transnistria. Romanian, a few illus-
tration plates and poems in Yiddish. 
Non-consecutive pagination, 20.5cm. Poor condi-
tion. Tears and stains. Back cover missing.

Opening Price: $200
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�22. רדיפות יהדות אירופה – בודפשט, 
1948

 Az üldözések kora - Zsidósors Európában,
Lévai Jenö. בודפשט, 1948.

תיעוד גורל יהודי אירופה בתקופת השואה, עם דגש על 
יהדות הונגריה, מחנות הריכוז וההשמדה. למעלה ממאה 

תצלומים ותצלומי מסמכים רלוונטיים. הונגרית.
מקורית,  עטיפת-נייר  בינוני.  מצב  ס"מ.   24.5 עמ',   335

מנותקת וקרועה. דפים ראשונים מנותקים חלקית.

פתיחה: $120

22�. The Vanished World - Book 
of Photographs   
Di Farshvaundene Velt [The Vanished World], 
edited by Rafael Abramovitch. New York, 1947. 
Album containing photographs of Jews from 
Eastern Europe. Includes many photographs 
of synagogues, streets, stores, and people. The 
book is divided into two parts: Jewish Cities, 
and People. Shows the better days of Eastern 
European Jewry before the Shoah. The cover 
has an illustration by Shlomo Yudovin. 
575, [8] pages, 20.5x26.5cm. Good condition. 
Pages are partially detached. Slight water damage. 
Loose cover, faded.

Opening Price: $2�0

22�. Persecution of European 
Jews – Budapest, 1948  
Az üldözések kora - Zsidósors Európában, 
Lévai Jenö. Budapest, 1948.
Documentation of the fate of Jews during 
the holocaust, with emphasis on the Jews of 
Hungary, concentration camps and the exter-
mination. More than one hundred photographs 
and copies of relevant documents. Hungarian.
335 pages, 24.5cm. Fair condition. Original 
paper-jacket, detached and torn. First leaves 
partly detached.

Opening Price: $120

�22. שואת יהודי סלובקיה - תמונות 
ומסמכים, 1949

הוצאת  ומסמכים.  תמונות   – סלובקיה  יהודי  שואת 
הקהילות  התאגדות  ע"י  לדוקומנטציה  המפעל 

בברטיסלבה. נדפס בפראג, 1949. 
לשואת  הנוגעים  ומסמכים  איורים  תצלומים,  עשרות 

יהודי סלובקיה.
ועל  בדפים  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   28.5 עמ',   ]4[  ,142

הכריכה. 

פתיחה: $120

22�. The Tragedy of Slovak Jewry 
– Pictures and Documents, 1949  
The Tragedy of Slovak Jewry – pictures and 
documents. Published by the documentation 
project by the community union in Bratislava. 
Printed in Prague, 1949.
Dozens of photographs, illustrations and docu-
ments relating to the destruction of Slovakian 
Jewry.
142, [4] pages, 28.5cm. Good condition. Stains on 
the pages and cover. 

Opening Price: $120

�22. דו"ח מצולם – ועד ההצלה, 1948
 Pictorial Revivew, Vaad Hatzala Germany.

]דו"ח מצולם[, הוצאת ועד ההצלה, גרמניה, 1948.
שארית  במחנות  ההצלה  ועד  פעילות  של  תיאור 
הפליטה בגרמניה, בתצלומים ומסמכים: חלוקת מזון, 
מטבחים, חינוך, הדפסת ספרי קודש וחלוקתם, תמונות 

רבני המחנות, אישים מרכזיים בועד ועוד. 
300 עמ' )מספור דפים משובש(, 29.5 ס"מ. מצב טוב. כריכה 

מקורית, מעוותת, מנותקת חלקית.

פתיחה: $�00
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22�. Pictorial Report – Rescue 
Committee, 1948  
Pictorial Revivew, Vaad Hatzala Germany, 
published by Vaas Hatzala (rescue committee), 
Germany, 1948.
Description of the rescue committee operation 
in the camps of the surviving few in Germany' 
with photographs and documents: distribution 
of food, kitchens, education, printing of prayer 
books and distribution, photographs of camps' 
rabbis, central figures in the committee and 
more.
300 pages (faulty pagination), 29.5cm. Good condi-
tion. Original binding, distorted, partly detached.

Opening Price: $�00

228. אורט מגזין – לינץ, 1948
Ilustrirter Ort magazine. לינץ, 1948.

כוללות  הראשונה.  השנה  של  ו-6   1 מספר  חוברות 
במחנות  אורט  פעילות  של  רבים  ותצלומים  מאמרים 

שארית הפליטה.
כתמים   1 מס'  בחוברת  טוב.  מצב  ס"מ.   31 עמ',   16  ,12

בעטיפה וקרע.

פתיחה: $120

228. Ort Magazine – Linz, 1948  
Ilustrirter Ort magazine. Linz, 1948.
Issues number 1 and 6 of first year. Include ar-
ticles and many photographs of Ort activities in 
the survivors camps.
12, 16 pages, 31cm. Good condition. Stains to 
cover and tear to issue number 1.

Opening Price: $120

229. מכתבים אל ומאת הנהלת הסוכנות / 
סקירת תנועות הנוער החלוציות

1. שני מכתבים מאת מ. צ'יזיק מלודז' אל הנהלת הסונ
לשליחים,  והמדור  לנוער  המחלקה  בירושלים,  כנות 
1948-1949 )אחד מופיע בשני עותקים(; מכתב תשובה 

מהנהלת הסוכנות, 1949.
2. שני עותקי מסמך "סקירה על המצב בתנועה החלונ

צית ובתנועות הנוער החלוציות" )באירופה(, 1949. 

נייר  על  חלקם  בינוני.  מצב  משתנה.  גודל  מסמכים,  ששה 

דק מאד. קרעים וכתמים.

פתיחה: $100

229. Letters to and From the 
Jewish Agency Management/Survey 
of Pioneers Youth Movements  
1. Two letter by M. Chizik of Lodz to the man-
agement of the Jewish Agency in Jerusalem, 
Youth Department and Wing of Emissaries, 
1948-1949 (two copies of one letter); reply letter 
by the Jewish Agency, 1949.
2. two copies of a document "Survey of the 
situation in the Chalutz Movement and Youth 
Movements" (in Europe), 1949.
Six documents, varying sizes. Fair condition. 
Some on very thin paper. Tears and stains.

Opening Price: $100

230. כרך גליונות "אגרת לקרוב ולרחוק" 
– המדור לחיפוש קרובים, 1945-1946

אגרת לקרוב ולרחוק, יוצא לאור מטעם המדור לחיפוש 
היהודית  הסוכנות  יד  שעל  מענים  ולריכוז  קרובים 

לארץ-ישראל )בשיתוף עם ועד ההצלה(, 1945-1946.
55 גליונות רצופים )חלקם אינם ממוספרים( בהוצאת 
על  רבים  מאמרים  כוללים  קרובים.  לחיפוש  המדור 
שארית הפליטה ברחבי העולם ורשימות שמיות רבות 
רשימות  וכן  ועוד,  מחנות  עיירות,  על-פי  ניצולים  של 

מעפילים לארץ.
8 עד 12 עמ' לגליון, 46 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקרעים 

בשולי חלק מן הדפים.

פתיחה: $2�0
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231. Register of Survivors, 
Jerusalem, 1946  
Register of survivors, lists of Jews rescued in 
different European countries. Published by 
the Relatives Search Department of the Jewish 
Agency, Jerusalem, 1946.
Two volumes. Volume I includes �0,000 
names, volume II includes lists of Polish Jews 
– �8,000 names.
VII, 360, 8; [4], 302, [4] pages, 22.5cm. Fair con-
dition. Moisture damages, stains and creases, few 
moth-holes.

Opening Price: $1�0

231. פנקס הניצולים – ירושלים, 1946
בחיים  שנשארו  יהודים  רשימות  הניצולים,  פנקס 
לחיפוש  המדור  הוצאת  אירופה.  של  שונות  בארצות 
קרובים של הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ירושלים, 

תש"ו ]1946[. 
שני כרכים. כרך א' כולל 60,000 שמות, כרך ב' כולל 

רשימות יהודים בפולין - 58,000 שמות.
     , 360, ח; ]4[, 302, ]4[ עמ', 22.5 ס"מ. מצב בינוני. נזקי 

רטיבות, כתמים וקמטים, מעט חורי עש.

פתיחה: $1�0

VII

230. Bound Issues of "Igeret La-
Karov ve-larachok" – Relatives 
Search Department 1945-1946  
Igeret La-Karov ve-larachok, published by 
the Relatives Search and Address Collection 
Department of the Jewsih Agency (in collabo-
ration with Va'ad Ha-Hatzala), 1945-1946.
55 consecutive issues (some are not numbered) 
published by the Relatives Search Department. 
Including many articles about survivors around 
the world and many lists of survivors names by 
city, camp and so on, as well as Ma'apilim.
8-12 pages per issue, 46cm. Good condition. Few 
stains and tears to edges of some leaves.

Opening Price: $2�0

232. אוסף עתונים מקפריסין
הסף"  "על  גליונות  וארבעה  "שורות"  גליונות  ארבעה 
של  למדריכים  הסמינריון  ובוגרי  תלמידי  שבועון   –

הג'וינט בגירוש קפריסין, 1948-1949.
גליונו  החסול",  "גליון  כולל  רצופים.  אינם  הגליונות 
המערכת  חברי  עולים  "היום  "שורות":  של  האחרון 

ישראלה יחד עם שאר עולי המחנות".
כוללים מידע רב על חיי היום-יום במחנות, משפטים, 
מהארץ  חדשות  לצד  ושיעורים,  הרצאות  מעצרים, 

והעולם. מודפסים בסטנסיל, עם איורים.
1 עד 12 עמ' לגליון, 31 ס"מ בממוצע. מצב טוב, חורי-תיוק 

בחלקם, מעט כתמים וקרעים קטנים בנייר. 

פתיחה: $300

232. Collection of Magazines 
from Cyprus  
Four issues of "Shurot" and four issues of "Al 
Ha-Saf" – weekly magazine of students of the 
Joint Seminary for Guides during the expulsion 
from Cyprus, 1948-1949.
Issues are nonconsecutive. Including the 
"Liquidation issue", last issue of "Shurot" "Today 
the editorial staff with all the Olim in the camps 
are making Aliya to Israel".
Contains much information about daily life in 
the camps, trials, arrests, lectures and lessons, 
news from Israel and from the world. Stenciled, 
with illustrations.
1-12 pages per issue, average size 31cm. Good 
condition, Filing-holes to some issues, few stains 
and small tears to paper.

Opening Price: $300
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233. ספר שירים חתום של חנה קווה, 1945
U stóp oldrzyma, poematy wierszem I proza,

חנה קווה, 1945.
ספר שירים מאת חנה קווה, אשר שמשה כמורה ליתומי 
טרנסניסטריה בבוקרשט לאחר השואה. נדפס במכונת 
כתיבה ושוכפל בסטנסיל. דיוקנה של קווה לאחר דף 

השער, עם הקדשה בכתב-ידה בשנת 1946. פולנית.
67 דף, 26 ס"מ. מצב טוב, כתמי-חלודה.

פתיחה: $200

233. Signed Poetry Book by Hanna 
Kawa, 1945  
U stóp oldrzyma, poematy wierszem I proza, 
Hanna Kawa, 1945.
Poetry Book by Hanna Kawa, who served as a 
teacher of Transnistriya orphans in Bucharest 
after the holocaust. Typed on type writer and 
stenciled. Kawa's portrait follows the title page, 
with a dedication in her handwriting, in 1946. 
Polish.
67 pages, 26cm. Good condition, foxing-stains.

Opening Price: $200

�23. קינה להרוגים תחת השלטון הגרמני 
– תוניס, 1946

קינת מקאתילנא תחת כדמת אלאלמאן ]קינת הרוגינו 
תחת שלטון הגרמנים[. כל הזכויות שמורות לגסטון גז 
(Gaston Gues), מוהל. תוניס. רשיון הדפסה מחודש 

יולי 1946. 
שיר כתוב ערבית באותיות עבריות, ובתעתיק לאותיות 

לטיניות, בית אחר בית.
8 עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב. מספר קרעים קלים.

פתיחה: $100

23�. Lamentation for the 
Murdered Under the German 
Regime – Tunisia, 1946  
Kinat Makatilna that kadmat alaleman [lam-
entation for the murdered under the German 
regime]. All rights reserved to Gaston Gues, 
Mohel. Tunisia. Printing permit of July 1946.
Poem written in Arabic in Hebrew letters, with 
latin letters transcription, verse by verse.
8 pages, 22.5cm. Good condition. Few slight tears.

Opening Price: $100

�23. ברחוב הגטו – חיתוכי לינוליאום - 
לונדון, 1942

נאין א געטא גאס ]ברחוב הגטו[, בן-א. סאכאטשעווס
קי. לונדון, 1942.

שישה חיתוכי-לינוליאום מאת האמן מוריס סוחצ'בסקי 
על העטיפה ובגוף החוברת. אידיש ומעט אנגלית.

12 עמ', ]4[ לוחות חיתוכי לינוליאום, 20.5 ס"מ. מצב בינוני. 

כתמים וקמטים.

פתיחה: $100

23�. In a Ghetto Street - Lino-
cuts - London,1942  
In a ghetto gas [In a Ghetto Street], Ben-A. 
Sochachewsky. London, 1942.
Six lino-cuts by the artist Maurice Sochachewsky 
on the cover and inside the booklet. Yiddish 
and some English.
12 pages, [4] lino-cuts plates, 20.5cm. Fair condi-
tion. Stains and creases.

Opening Price: $100
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�23. דרך גולים - חיתוכי עץ של פאול 
קונרד הניך, 1943

דרך גולים, 13 פתוחי עץ המתיחסים לעליית הנאצים 
הניך.  קונרד  פאול  פרופסור  מאת  ולשואה,  לשלטון 

חיפה, 1943. 
שמות  בין  המקוריים.  העץ  מחיתוכי  נדפסה  החוברת 
ועוד. פרופ'  "פרעות"  "מוקד",  "אות הקלון",  היצירות: 
פ. ק. הניך )1907-1997(, אמן, חוקר ומחנך. עלה לארץ 
והקים  לשלטון  הנאצים  עליית  בעקבות   1935 בשנת 

בחיפה את "סטודיו לאמנות – חיפה". 
]16[ דף, 24 ס"מ. מצב טוב. עטיפה מנותקת. 

פתיחה: $120

�23. העבודה משחררת – חוברת איורים – 
סלובקיה, 1946

הוצאת   .Arbeit Macht Frei, Francis Reichentál
בר סלובקיה-ברטיסלבה,  יהודי  של  המרכזי  נהאיחוד 

טיסלבה, 1946.
מחנות  רייכנטל.  פרנסיס  מאת  בשחור-לבן  איורים   16

הריכוז, גדר-תיל, פרטיזנים ועוד.

23�. Derech Golim – Woodcuts by 
Paul Konrad Henich, 1943  
Derech Golim, 13 woodcuts relating to the rise 
of the Nazi party, and the holocaust, by profes-
sor Paul Konrad Henich. Haifa, 1943.
Booklet was printed from original woodcuts. 
Amongst the titles of works: "Ot Ha-Kalon", 
"Moked", "Praot" and more. Prof. P.K. Henich 
(1907-1997), artist, researcher and educator. 
Came to Eretz Yisrael in 1935 following the rise 
of the Nazi party and established in Haifa the 
"Art Studio – Haifa".
[16] leaves, 24cm. Good condition. Detached cover.

Opening Price: $120

23�. Arbeit Macht Frei – Picture 
Book – Bratislava, 1946  
Arbeit Macht Frei, Francis Reichentál. Published 
by the Central Union of Slovakia-Bratislava 
Jews, Bratislava, 1946.
16 black and white illustrations by Francis 
Reichental. Concentration camps, barbed wire 
fence, partisans and more.
Copy no. 97 from 100-copy numbered edition, 
signed by the artist.
[8] pages, [16] plates, 35cm. Fair condition. Stains, 
creases. Tied with lace.

Opening Price: $100

עותק מספר 97 ממהדורה של 100 עותקים ממוספרים, 
חתום בידי האמן. 

]8[ עמ', ]16[ לוחות, 35 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קמטים. 

כרוך בשרוך.

238. מחנה ברגן בלזן – איורים של פסח פתיחה: $100
עיר-שי

Bergen Belsen ]ברגן בלזן[. 9 כרטיסים דמויי גלויות, 
איורים של מחנה הריכוז ברגן בלזן, מאת פסח עיר-שי.

גדר התיל, הצריפים, מגדלי השמירה, האוכל, הילדים, 
בית הכנסת ועוד. איורים בשחור-לבן בסגנונו הייחודי 

של הגרפיקאי והטיפוגרף פסח עיר שיר.
לארץ  עלה   ,1944 בשנת  בלזן  לברגן  נשלח  שי  עיר 

)בפעם השנייה( בשנת 1945 עם "ניצולי קסטנר". 
15X10.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $200
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238. Bergen Belsen Camp – 
Illustrations by Pesach Ir-Shay  
Bergen Belsen. 9 postcard-like cards, illustra-
tions of Bergen Belsen concentration camp, by 
Pesach Ir-Shay.
Barbed wire, barracks, watch towers, food, chil-
dren the synagogue and more. Black and white 
illustrations in the unique style of the graphic 
designer and typographer Pesach Ir-Shay.
Ir-Shay himself was deported to Bergen Belsen 
in 1944 and made Aliya to Eretz Yisrael (for 
the second time) in 1945 (with "Kastner's 
Survivors").
15x10.5cm. Very good condition.

Opening Price: $200

239. קטלוג תערוכה – מהחורבן האחרון – 
מינכן, 1948

נמהחורבן האחרון – תערוכה, הועדה ההיסטורית המר
כזית. מינכן, תש"ח 1948.

קטלוג תערוכת תעודות ותמונות מחיי היהודים תחת 
טבלאות-תצוגה,   71 כללה  התערוכה  הנאצים.  שלטון 
העולם  מלחמת  סוף  ועד  לשלטון  הנאצים  מעליית 
פולין,  מגרמניה,  מסמכים  מאות  בה  הוצגו  השנייה. 
צרפתית  גרמנית,  יידיש,  עברית,  והונגריה.  אוסטריה 

ואנגלית.

2�0. קטלוג תערוכה בברגן בלזן, 1947
יידישע היסטארישע קאמיסיע אין געטינגען, ביי דער 
צענראלער היסטארישער קאמיסיע אין בערגן-בעלזן 
ברגן-בלזן,  גטינגן[.  של  ההיסטורית-יהודית  ]הועדה 

.20.07.1947
אשר  גטינגן,  יהודי  על  תערוכה  של  מצולם  קטלוג 

הוצגה למשך עשרה ימים בברגן בלזן.
8 עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

239. Exhibition Catalogue – The 
Last Destruction – Munich, 1948  
The Last Destruction – Exhibition, Central 
Historical Commission. Munich, 1948.
Catalogue of an exhibition of documents and 
photographs of Jewish life under the Nazis. 
The exhibition included 71 display-tables, from 
the rise of the Nazi party to the end of Second 
World War. Hundreds of documents were 
exhibited from Germany, Poland, Austria and 
Hungary. Hebrew, Yiddish, German, French 
and English.
32, 32 pages, 21cm. Fair condition.Moth damage 
to Hebrew part (30 pages) and to front binding.

Opening Price: $300

2�0. Catalogue of an Exhibition 
in Bergen- Belsen, 1947  
Yidishe historishe komisye in getingen, bei der 
zentraler historisher komisye in Bergen-belsen 
[Jewish historical commission of Goettingen]. 
Bergen-Belsen, 20.07.1947.
Photographed catalogue of an exhibition about 
the Jews of Goettingen, exhibited for the dura-
tion of ten days in Bergen-Belsen.
8 pages, 21.5cm. Very good condition.

Opening Price: $120

32, 32 עמ', 21 ס"מ. מצב בינוני. נזקי-עש לכל אורך החלק 

העברי )כ-30 עמ'( ובכריכה הקדמית.

פתיחה: $300
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2�2. בזרועות המוות – פאריז, 1946
מרדכי  המוות[,  ]בזרועות  טויט  פון  ארעמס  די  אין 

סַארנַא. פאריס, 1946. 
הספר  בגוף  איורים  ומספר  העטיפה  על  צבעוני  איור 
השואה  תקופת  על  סיפורים  מפאריס.  וייץ  א.  מאת 

ושירים. נדפס ב-500 עותקים. 
251, ]1[ עמ', 19 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמי-חלודה. שולי 

העטיפה קרועים ומקומטים.

פתיחה: $80

2�3. מאירופה לישראל – אלבום תצלומים, 
1945-1947

168 תצלונ  מאירופה לישראל )דגניה א'(, אלבום המכיל
מים מהשנים 1945-1947.

תחילתו של האלבום בתצלומים מחיי שארית הפליטה 
הראשון  הקונגרס  במחנה,  הפגנות  בלזן:  ברגן  במחנה 
של שארית הפליטה, חיילי הבריגדה בברגן בלזן, בית 

נ"החלוץ", תצלומים קבוצתיים רבים של הניצולים והמ
התצלומים  מכן  לאחר  ועוד.  ספורט  משחקי  דריכים, 
מציגים את העלייה לארץ ישראל דרך בלגיה וצרפת, 
בעתלית,  המעצר  מחנה  חי",  "תל  המעפילים  אניית 
ולבסוף – התיישבות בדגניה, עבודות במשק וטיולים 

ברחבי הארץ.
9X6 ס"מ. התצלומים במצב טוב, חלקם מנוק  גודל ממוצע

תקים או חסרים. אלבום מעט פגום.

פתיחה: $�00

2�2. In the Arms of Death – Paris, 
1946  
In de arems fun toyt [in the arms of death], 
Mordechai Sarna, Paris, 1946.
Colored illustration on the cover and a few 
illustrations in the book by A. Weitz of Paris. 
Stories about the holocaust and poems. Print-
run of 500 copies.
251, [1] pages, 19cm. Good condition. Few foxing 
stains. Edges of cover torn and creased.

Opening Price: $80

2�1. על חורבן ביתי – ברגן בלזן, 1947
שטיל ווי אין רייוויץ )אויפן חורבן פון מיין היים( ]דממה 
ברייביץ )פולין(, על חורבן ביתי[, שמואל דרעליכמאן. 

ברגן בלזן, ניסן תש"ז ]1947[.
שירים וטקסטים מודפסים במכונת כתיבה ומשוכפלים 
בסטנסיל, על ימי המלחמה. מספר תצלומים ורשימת 

שמות.
46 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. במעטפת קרטון. 

פתיחה: $100

2�1. On the Destruction of My 
Home – Bergen-Belsen, 1947  
Shtil vi in rayvitz (oyfen churben fun maein 
hime)[still quiet in Reivitz (Poland), on the de-
struction of my home], by Shmuel Drelichman. 
Bergen-Belsen, 1947.
Poems and text printed on a type writer and 
stenciled, about the war. A few photographs 
and list of names.
46 pages, 21cm. Good condition. Few stains. 
Cardboard envelope.

Opening Price: $100
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2�3. From Europe to Israel 
– Photographs Album, 1945 – 1947  
From Europe to Israel (Degania Aleph), album 
containing 168 photographs of the years 1945-
1947. The album opens with photographs of sur-
vivors in Bergen-Belsen camp: demonstrations 
in the camp, first survivors congress, brigade 
soldiers in Bergen-Belsen, "Beit He-Chalutz", 
group photographs of survivors and guides, 
sports and more. Photographs that follow pres-
ent the Aliya to Eretz Yisrael through Belgium 
and France, the Tel-Chai Ma'apilim Vessel, 
Detention Camp in Atlit, and finally – settle-
ment in Degania, work in the kibbutz and trips 
around the country.
Average size 9X6cm. Photographs in good condi-
tion, some are detached or missing. Album slightly 
damaged.

Opening Price: $�00

��2. הרעשן – חוברת היתולית לפורים – 
בוקרשט, 1947

פורסט.  )שמשון(  סמסון  ]הרעשן[,   Der Grager
בוקרשט, 1947.

לטיניות  באותיות  כתוב  הפורים,  לחג  היתולי  עתון 

2��. The Gragger – Humoristic 
Booklet for Purim – Bucharest, 
1947  
Der Grager [the gragger], Samson (Shimshon) 
Forst. Bucharest, 1947.
Humoristic booklet for Purim, in Latin let-
ters (faulty German imitating Yiddish with a 
Romanian accent). For the surviving Jews of 
Bukovina and Transnistria. Includes twenty 
stories, songs and parodies about Haman, 
Hitler and Jewish life in Romania during the 
holocaust and afterwards.
8 pages, 30.5cm. Fair condition. Tears and a few 
stains.

Opening Price: $120

��2. אוסף חוברות של תנועות חלוציות 
בגרמניה, 1931-1948

אוסף חוברות של תנועות חלוציות בגרמניה:
1. 11 חוברות שנדפסו בשנים 1931-1938, של תנועות 
נוער שונות. שמות הפרסומים: "הבונים", "נוער חלוצי", 
החלוץ",  "דבר  מענית",  "דפי  "החלוץ",  "השומר", 

"במסילה" ועוד. כולן בגרמנית, למעט אחת.
חג  הפליטה:  שארית  עבור  שנדפסו  חוברות   11 .2
ההסתדרות – "דרור", חוברות "להבות – עתון למעפיל 
תנועת  עתון  "דרור",   – ביידיש  לחבר  אגרות  הצעיר", 

"דרור" בגרמניה. יידיש ועברית.

22 חוברות, גודל ומצב משתנים. חלק מהחוברות מודפסות 

בסטנסיל.

פתיחה: $�00

2��. Collection of Booklets of 
Chalutzim Movements in Germany, 
1931-1948  
Collection of Chalutzim Movements in 
Germany:
1. 11 booklets printed during the years 1931-
1938, by various youth movements. Titles of 
publications: "Habonim", "No'ar Chalutzi", 
"Hashomer", "Hachalutz", "Dapey Maanit", 
"Devar Hechalutz", "Bamsila" and more. All 
booklets are in German, except for one.
2. 11 booklets printed for the surviving few: 
The Histadrut holiday – "Dror", booklets 
"Lehavot – Iton Lama'apil Ha-Tza'ir", Yiddish 
booklet – "Dror", Paper of "Dror" movement in 
Germany. Yiddish and Hebrew.
22 booklets, varying sizes and conditions. Part of 
the booklets are stenciled.

Opening Price: $�00

רומני(.  במבטא  יידיש  המחקה  משובשת  )גרמנית 
מיועד ליהודי בוקובינה וטרנסניסטריה ניצולי השואה. 
כולל עשרים סיפורים, שירים ופרודיות על המן, היטלר 

וחיי היהודים בשואה ולאחריה ברומניה.
8 עמ', 30.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים ומעט כתמים.

פתיחה: $120
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��2. שארית הפליטה בגרמניה – שלשה 
ספרים

שלושה ספרי שארית הפליטה, שנדפסו בגרמניה:
1. שירון לחלוץ ולנוער, הוצאת מחלקת התרבות של 

תנועת "תורה ועבודה" בגרמניה, עם תוים.
2. צווישן חורבן וגאולה ]בין חורבן וגאולה[, ז. הערינג. 

הוצאת פועלי ציון )צ.ס.(, אוגסבורג.
3. פארטיזאנער גייען!..., ש. קאטשערגינסקי. הוצאת 
המפקדה הראשית של פח"ח )פרטיזנים חילים חלוצים( 

בגרמניה. יידיש, מעט תצלומים.

גודל משתנה, מצב בינוני עד טוב מאד.

פתיחה: $120

2��. The Surviving Few in 
Germany – Three Books 
Three books of the surviving few printed in 
Germany:
1. Song book for youngsters, published by the 
culture department of "Tora Veavoda" move-
ment in Germany, with musical notes.
2. zwishen churban vegeula [between destruc-
tion and redemption], Z. Hering. Published by 
Poaley Zion (Z.S.) Augsburg.
3. Partisaner gayen! S. Katcherginsky. 
Published by the headquarters of Partisans 
Soldiers Pioneers) in Germany. Yiddish, a few 
photographs.
Varying size, fair to very good condition.

Opening Price: $120

��2. שלש חוברות – גרמניה, 1946-1947
 Die wahrheit über das konzentrationslager .1
בוכנוולד[.  הריכוז  מחנה  על  ]האמת   Buchenwald

תצלומים רבים.
]12[ עמ'.

2. די יידישע פַארמעגנס אין פוילן, דעקרעט און קָאנ
מענטאר ]הנכסים היהודיים בפולין – צוים והבהרות[, 
ד"ר מ. פַארשטענדיג. מינכן, 1947. החוקים הפולניים 
והסברים  המלחמה,  לאחר  יהודים  ברכוש  העוסקים 

לחוק. יידיש ופולנית.
]8[, 24 עמ'. 

]הימים   Di lecte teg fun Warszewer Getto .3
נהאחרונים של גטו ורשה[, גרינשפן. שוורצבך ע"י נירנ

ברג, 1947. יידיש באותיות לטיניות, תצלומים אחדים. 
47 עמ'.

רי בינוני, כתמים,  ומצב משתנים. באופן כללי מצב  קגודל 

שומים בעפרון ומעט קרעים.

פתיחה: $120

2��. Three Brochures – Germany, 
1946-1947  
1. Die wahrheit über das konzentration-
slager Buchenwald. [Truth about Buchenwald 
Concentration Camp]. Many photographs. 
[12] pages.
2. Di yidishe farmegns in poyln, dekret un ka-
mendar [Jewish assets in Poland – orders and 
clarifications], Dr. M. Fershtendig. Munich, 
1947. Polish laws dealing with Jewish prop-
erty after the war and clarifications of the law. 
Yiddish and Polish. 
[8], 24 pages.
3. Di lecte teg fun Warszewer Getto [last days 
of Warsaw Gheto], Greenspan. Schwarzbach by 
Nuremberg, 1947. Yiddish in Latin letters, few 
photographs.
47 pages.
Various sizes and conditions. Generally fair condi-
tion, stains, inscriptions in pencil and a few tears.

Opening Price: $120
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2�8. פון לעצטן חורבן – אוסף חוברות – 
 1946-1948

כתב-עת  האחרון[,  ]מהחורבן  חורבן  לעצטן  פון 
הנאצי,  השלטון  תחת  היהודי  העם  של  להיסטוריה 

בעריכת ישראל קפלן. מינכן, 1946-1948.
תקופת  על  מאמרים  עשרות  הכוללות  חוברות  עשר 
מעט  נתונים,  טבלאות  מפות,  תצלומים,  עם  השואה, 
יידיש ומעט  ניצולי שואה.  שירים וקטעי זכרונות של 

אנגלית.

פתיחה: $300

2�8. From the Last Destruction 
– Collection of Booklets 
– 1946-1948 
Fun letzten churban [from the last destruc-
tion], periodical for the history of the Jewish 
people during the Nazi regime, edited by Israel 
Kaplan. Munich, 1946-1948.
Ten booklets with tens of essays about the period 
of the holocaust, with photographs, maps, tables 
with data, few poems and memories of holocaust 
survivors. Yiddish and a little English.

Opening Price: $300

2�9. מינכן, 1947-1948 – שתי חוברות
1. די ערשטע וועלט-קאנפערענץ ]הועידה העולמית 
החלוץ   – "דרור  עולמית  נוער  הסתדרות  הראשונה[, 

הצעיר". מינכן, 1947.
302 עמ', 21 ס"מ.

2. א לעבן גייט אויף ]חיים שנעלמו לעולם[, ש. בערנ
לינסקי. מינכן, 1948.

123 עמ', 21 ס"מ.

מצב טוב. שניהם עותקי-ספריה לשעבר, עם חותמות.

פתיחה: $100

2�9. Munich, 1947-1948 – Two 
Booklets  
1. De erste velt-konferenz [first world con-
ference], World Youth Federation "Dror 
– Hechalutz Hatza'ir". Munich, 1947.
302 pages, 21cm.
2. A leben gayt oif [life that disappeared for-
ever], S. Berlinsky. Munich, 1948.
123 pages, 21cm. Good condition. Both are ex-
library copies, with ink stamps.

Opening Price: $100

2�0. תנועות נוער באוסטריה 
וצ'כוסלובקיה, 1946-1948 – חוברות שונות

באוסטריה  השואה  ניצולי  עבור  שנדפסו  חוברות   7
וצ'כוסלובקיה:

1. "דרור" – דפים למדריך. לינץ, יולי 1946. עברית.
2. "דרור" – חוזר המרכז. לינץ, יולי 1946. עברית.

3. "לאחדות העבודה" )מפלגה(. פראג, 1946. צ'כית.
 .1947 ספטמבר-אוקטובר  ברטיסלבה,  4-5. "העובד". 

צ'כית.
פראג,   ,3 חוברת  נצ"ח".   – הצעיר  החלוץ  6. "אגרת 

1946. יידיש. 
7. "הסתדרות". הוצאת החלוץ, פראג, 1948. צ'כית.

חותמות  טוב.  מצב  בסטנסיל.  משוכפלות  חוברות  שבע 

ספריה, מעט כתמים וקרעים.

פתיחה: $2�0

249

250



�11 | מרץ 2010

2�1. אונזער היינט – מינכן, 1951
אונזער היינט. מינכן, 15 בפברואר 1951.

רבות  מודעות  תלוי".  "בלתי  עתון  של   1 מס'  גליון 
לצד  ומהעולם  מישראל  חדשות  מגוונות,  וכתבות 

חדשות מגרמניה.
6 עמ', 54 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

2�1. Unser Heint – Munich, 1951  
Unser Heint. Munich, February 15, 1951.
Issue number 1 of an "Independent" newspa-
per. Many advertisements and varied articles, 
news from Israel and the world as well as from 
Germany.
6 pages, 54cm. Very good condition.

Opening Price: $120

2�0. Youth Movements in Austria 
and Czechoslovakia, 1946-1948 
– Various Booklets 
7 booklets printed for holocaust survivors in 
Austria and Czechoslovakia:
1. "Dror" – pages for the guide. Linz, july 1946. 
Hebrew.
2. "Dror" – Centre circular. Linz, July 1946. 
Hebrew.
3. "Leachdut Ha'avoda" (party). Prague, 1946. 
Czech.
�-�. "Ha'oved". Bratislava, September-October 
1947. Czech.
�. "Igeret Hechalutz Ha'tza'ir – Netzach". 
Booklet 3, Prague, 1946. Yiddish.
�. "Histadrut". Hechalutz publishing, Prague, 
1948. Czech.
Seven stenciled booklets. Good condition. Library 
stamps, few stains and tears.

Opening Price: $2�0
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2�2. בול "הכל בשביל ילדינו" – אורדאה-
מארה - רומניה

בול צבעוני גדול "הכל בשביל ילדינו", ערך של 5 ליי. 
.A.A. Sonnenfeld אורדאה-מארה )רומניה(. דפוס

במרכז הבול מגן-דוד ובצדדים עיטורי צמחים ומלאכים. 
מודפס בצבעים ירוק וצהוב. כנראה ניתן עבור תרומה.

ושאריות  כתמים  דבק,  שאריות  טוב.  מצב  ס"מ.   6.5X5

חותמת בצדו האחורי. 

פתיחה: $100

2�2. "All for our Children" Stamp 
– Oradea Mare – Romania  
Large colorful stamp "All for our Children" 
worth 5 lira. Oradea Mare, Romania. A.A. 
Sonenfeld Print.
In the stamp's center there is a Star of David, and 
on the sides – foliage and angels. Printed in green 
and Yellow. Probably given for a donation.
6.5x5cm. Good condition. Remains of glue, stains 
and traces of ink-stamps on the back side.

Opening Price: $100

אמצעי תשלום, כרטיסים, שטרות
Methods of payment, Ephemera and Bank notes

��2. שטרות "גורל" - ירושלים 
שיצאו  לאחר  נחתכו  )לא  מחוברות  קבלות  1. שתי 
מבית הדפוס(, גורל קודש הראשון בנחלת קודש מאה 
רבי  ובחותמת  בדפוס  חתום   .]1894[ תרנ"ד  שערים, 

שלמה זלמן לעווי.
כרוז   - וכו'"  ואל תלמידיהון  רבנן  ואל  ישראל  2. "אל 
"זכות קנין תורה", גורל קודש על אלף מניות על ספרים 
יקרי-ערך וחדשים, בית-מסחר א. לאנדא. תר"ע 1910. 
3. קבלה על סך 5 גרוש מצרי – גורל קודש וצדק על 
סופר  ידי  מעשה  ומהודרה  כשרה  תורה[  ]ספר  ס"ת 
הסת"ם רבי ישראל יעקב גוטקין. חתומים בדפוס בידי 

רבי צבי פסח פרנק, הרב קוק ואחרים.
בגורל"  הארץ  את  "והתנחלתם   – צבעונית  4. תעודה 
בסך 1 דולר, על חצר ובה שלשה חדרים, מטבח וחלקת 
תרפ"ב  משה,  ימין  בשכונת  מאחוריה  פנויה  אדמה 

.]1922[

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

2�3. קבלות חתומות מירושלים
7 קבלות חתומות מירושלים, לתרומות וקבלת כספים 

מארגונים שונים. המאה ה-19 והמאה ה-20.
אחת הקבלות מאגודת פקידים ואמרכלים, אמשטרדם, 
יואל  של  חתימתו  עם  נוספת  קבלה   ;)1886( תרמ"ו 
"זכרון משה", עם  משה סלומון; שתי קבלות משכונת 

חתימות דוד ילין.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $1�0

2�3. Signed Receipts from 
Jerusalem  
7 signed receipts from Jerusalem, for dona-
tions received from various organizations. 
19th and 20th centuries. One of the receipts 
is from Pekidim Vi'amarkelim Association, 
Amsterdam, 1886; additional receipt signed by 
Yoel Moshe Solomon. Two receipts are from 
"Zichron Moshe" neighborhood, signed by 
David Yellin.
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $1�0
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��2. שלשה שטרות גורל
שלשה שטרות גורל )הגרלות( לנחלות ובנינים, והקמת 

בית כנסת בארץ ישראל.
שערים,  מאה  קודש  בנחלת  הראשון  קודש  1. גורל 

תרנ"ד ]1894[.
החדש  בהישוב  בתים  עשר  שנים  "על  קודש  2. גורל 
שנות  מצפת,  חותמות  במירון".  אשר  ישראל  כנסת 

התר"ע, 191.
בחיפה,  העדה  כנסת  בית  בנין  לטובת  גורל  3. שטר 

"שם הזוכה יחק לזכרון על הכותל". שנות ה-20?.

גודל ומצב משתנים, באופן כללי מצב טוב. 

פתיחה: $100

2��. Three Lottery Tickets  
Three lottery tickets for plots and buildings, 
and establishing a synagogue in Israel.
1. First lottery in the Meah She'arim Plot, 
1894.
2. Lottery for 12 houses in the new Knesset 
Israel settlement in Meron. Ink-stamps from 
Safed, 1910s.
3. Lottery ticket for raising funds to build a 
community synagogue in Haifa, "The winner's 
name will be perpetuated on the wall". 1920s?
Sizes and conditions vary, generally good 
condition.

Opening Price: $100

��2. שקל – קבלות מלונדון, 1916-1920
הפועל  הועד  שקל,  תרומת  עבור  )שוברים(  קבלות   5
של ההסתדרות הציונית העולמית. לונדון, 1916-1920.
בצדן האחורי: "לכל המשלם שקל אחד לשנה יש הזכות 
הבא"  הציוני  לקונגרס  הצירים  בבחירת  חלק  לקחת 

בעברית, יידיש ואנגלית. חותמות.
9X9.5 בממוצע. מצב בינוני-טוב. כתמים וקמטים.

פתיחה: $120

2��. Shekel – Receipts from 
London, 1916-1920  
5 receipts (vouchers) for donation of shekel, 
from the Va'ad Hapo'el of the World Zionist 
Organization. London, 1916-1920.
On back: "Whoever pays one shekel a year is 
entitled to participate in elections for represen-
tatives at the next Zionist Congress" in Hebrew, 
Yiddish and English. Ink-stamps.
9x9.5cm on average. Good-fair condition. Stains 
and creases.

Opening Price: $120

2��. Lottery Bills – Jerusalem 
1. Two attached receipts (not cut before leaving 
printing-press), first in lottery of Meah Seharim 
estate, 1894. Signed in print and ink stamped 
by Rabbi Shlomo Zalman Levy.
2. "To Israel, the rabbis and students" – procla-
mation "Torah ownership right", one thousand 
shares lottery of valuable books and new books, 
A. Landau Book Store, 1910.
3. Receipt for 5 Egyptian Grush – Lottery of 
adorned Torah book, by scripter Rabbi Yisrael 
Ya'akov Gutkin. Signed in print by Rabbi Zvi 
Pesach Franc, Rabbi Kook and others.
�. Colorful Certificate –on the amount of 1 
dollar, concerning a court with three rooms, 
kitchen and vacant land behind the court in 
Yemin Moshe neighborhood, 1922.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $300
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��2. קבלות תרומה – קק"ל – שקל ציוני
ושקל  לקק"ל,  כספים  תרומת  עבור  שונות  קבלות   6

ציוני של "צעירי ציון" בגרמניה. 
גודל משתנה, מצב טוב. שתי קבלות עם חורי-תיוק.

פתיחה: $80

2�8. שקל ציוני – שני כרוזים
 ,1935 הכלליים,  הציונים  הסתדרות  של  כרוזים  שני 

.1949
השקל  את  לשקול  המפלגה  חברי  אל  פנייה  בכרוזים 

ולהצביע בבחירות לקונגרס.
28 ס"מ, 14 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $80

2��. Donation Receipts – JNF – 
Zionist Shekel   
6 various receipts for donations to JNF, and a 
Zionist shekel of "Zeiri Zion" in Germany. 
Sizes vary, good condition. Two receipts with 
filing holes.

Opening Price: $80

2�9. מזון לפסח – וינה – מלחמת העולם 
הראשונה

4 פתקים לקבלת מזון לפסח:
1. חלוקת קמח ליתומים מטעם ה"הילפסקאמיססיאן 

1915 בוויען". צפת.
2. יין על ארבע כוסות פסח, מהחברה הנ"ל.

3. קילו תפוחי אדמה לחג הפסח, נשלח מאת החברה 
הנ"ל.

מצות[.  חלוקת  ]כרטיס   Mazzoth Bezugskarte .4
Israel. Kultusgemeinde, וינה, 1918. 

ארבעה כרטיסים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

2�9. Food for Passover – Vienna 
– First World War  
4 notes for receiving Passover food:
1. Flour distribution for orphans through the 
1915 Help-Commission in Vienna. Safed.
2. Wine for the four cups, from above 
association.
3. Kilo of potatoes for Passover, sent by the 
above association.
�. Mazzoth Bezugskarte. Kultusgemeinde. 
Israel. Vienna, 1918.
Four cards, size and condition varies.

Opening Price: $100

2�0. Sleeping Card for Refugee 
– Berlin, 1923  
Sleeping card for refugee hostel. Berlin, 1923.
14cm. Fair condition. Pieces torn off of corners, 
tears on folding mark.

Opening Price: $100

2�0. כרטיס לינה לפליט – ברלין, 1923
לינה  ]פנקס  פליטים-היים  פארן  שלאף-קארטע 

לפליט[. ברלין, 1923.
בקו  קרעים  בפינות,  חסרים  קרעים  בינוני.  מצב  ס"מ.   14

הקפל.

פתיחה: $100

2�8. Zionist Shekel – Two 
Proclamations 
Two posters of the general Zionist Histadrut, 
1935, 1949.
The posters appeal to party members to 
"weigh the shekel" and participate in Congress 
elections.
28cm, 14cm. Very good condition.

Opening Price: $80
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2�1. אמצעי תשלום – מכולת ומזון
54 אמצעי תשלום למכולות ולמזון. המוקדמים משנת 
תרע"ה 1915 והמאוחרים משנות ה-50, רובם מתקופת 

המנדט.
לרעבים",  לחם  תבשיל  "בית  ביבי",  מובחרת  "מכולת 

"חצי רוטל מצה" ועוד.
גודל ומצב משתנים, באופן כללי מצב טוב.

פתיחה: $200

2�1. Payment Means – Food and 
Grocery Stores  
54 payment means for grocery stores and food. 
The earlier ones are from 1915 and the later ones 
– from 1950s, mostly from the British Mandate.
"Choice Bibi Grocery Store", "Bread for the 
Hungry Soup Kitchen", "Half a Rotel Matza" 
and more.
Sizes and conditions vary, in general good 
condition.

Opening Price: $200

2�3. אוסף כרטיסי נסיעה בתחבורה 
ציבורית

24 כרטיסי נסיעה בתחבורה ציבורית. 
טבריה,  חיפה,  ישראל:  ארץ  מצפון  הכרטיסים  רוב 
שומרון, שרות החולה, מטולה, עמק הירדן ועוד. אוסף 

מגוון ומענין.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

��2. כרטיסי נסיעה באוטובוס וברכבת
1. 13 כרטיסי נסיעה באוטובוסים, "אגד", "המעביר", 

"המקשר" ו"שרות מכוניות הר הכרמל". 
2. 23 כרטיסי נסיעה ברכבת, לאחר קום המדינה.

36 כרטיסים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

2�2. אוסף כרטיסים – רכבת העמק 
ומחיפה,  מעפולה  הכרטיסים  רוב  רכבת.  כרטיסי   11
מג'מע  אל  ג'סר  דוגמת  יותר,  קטנים  למקומות  חלקם 

וסמח )צמח(.
6X3 ס"מ. מצב בינוני עד טוב. 

פתיחה: $100

2�3. Collection of Public 
Transportation Tickets 
24 tickets for public transportation.
Mostly from the North of Israel: Haifa, Tiberius, 
Shomron, Hula Sherut, Metula, Jordan Valley 
and more. Varied and interesting collection.
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $100

2�2. Ticket Collection – Ha'emek 
Train  
11 train tickets. Mostly from Afula and Haifa, 
some to smaller places such as Jaser-ElMajm'a 
and Tzemach.
3x6cm. Fair through good condition. 

Opening Price: $100
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2��. Bus and Train Tickets  
1. 13 bus cards, for Egged, Hama'avir, 
Hamekasher, and Har Carmel Car Service.
2. 23 train tickets, from after the Establishment 
of the State.
36 tickets, sizes and conditions vary. 

Opening Price: $100

��2. כרטיסי נסיעה ותלושי מזון 
וכרטיסיות  כרטיסי  שונים:  ופנקסים  כרטיסים   50
שונות  מתקופות  הקצבה  פנקסי  ציבורית,  תחבורה 
על-שם  רשומים  הפריטים  כל  מזון.  לקבלת  ותלושים 

אותה משפחה בירושלים.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

��2. גליונות אמצעי תשלום מחברון
20-25-30 "שטרות" בערכים של  גליונות של  שלשה 
חברון,  אימרמן,  נח  )בהתאמה(.  מצרי  גרוש   1-5-10

שנות ה-20.
אמצעי- הנפיק  בחברון,  המאפיה  בעל  אימרמן,  נח 
לאמצעי  בניגוד  העיר.  תושבי  לשימוש  אלה  תשלום 
תשלום אחרים בתקופה, הוא לא ציין את שם מפעלו על 

ה"שטרות". ראה מאמר מצורף מאת דב גניחובסקי.
מצב  בממוצע.  ס"מ   23X15 "שטרות",   75 ובהם  גליונות   3

טוב מאד.

פתיחה: $100

��2. גליונות דפוס של כרטיסי אוטובוס
10 גליונות דפוס לכרטיסי אוטובוס. בכל גליון כ-100 
כרטיסים של החברות "דן" ו"המקשר", ערכים נקובים 

של 9-13 אגורות, בצבעים שונים.
48X35 ס"מ בממוצע. מצב טוב, חלקם עם חורי תיוק ומעט 

קרעים וכתמים.

פתיחה: $100

2��. Travel Tickets and Food 
Vouchers  
50 various cards and booklets: cards and 
bus-tickets for public transportation, ration 
booklets from various periods and vouchers for 
receiving food. All items bear the name of the 
same family from Jerusalem.
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $200

2��. Sheets of Payment Means 
from Hebron  
Three sheets of 20-25-30 "bills" of 1-5-10 
Egyptian grush (respectively). Noach Imerman, 
Hebron, 1920s.
Noach Imerman, owner of the bakery in 
Hebron, issued these payment means for the 
city residents. Unlike other payment means 
from that period, his factory's name wasn't 
written on the notes. See enclosed article by 
Dov Ganichovsky.
3 sheets with 75 "bills", 15x23cm on average. Very 
good condition. 

Opening Price: $100

2��. Printing Sheets for Bus 
Cards  
10 printing sheets for bus cards. Every sheet 
has about 100 cards of Dan and Hamekasher 
bus companies, for bus rides which cost 9-13 
agurot, in various colors.
35x48cm on average. Good condition, Some with 
filing holes and some tears and stains.

Opening Price: $100
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2�9. כרטיס כניסה למירוץ סוסים – ראשון 
לציון

שני כרטיסי כניסה למגרש המרוץ, חברה א"י למרוצי 
)צריפין(.  סרפנד  ע"י  לציון,  ראשון  וספורט,  סוסים 

מחיר הכרטיס 95 מיל. שנות ה-40.
יותר  מפותחת  היתה  בא"י  כספורט  סוסים  על  רכיבה 
ללמוד  שניתן  כפי  בימינו,  מאשר  המנדט  בתקופת 

מפריט זה. חותמות ובולים. 
10X7 ס"מ. מצב בינוני. מעט בלויים.

פתיחה: $80

2�0. כרטיס חבר "קופת הספר" – בגדאד, 
1927

נדפס  תרפ"ז.  לשנת  הספר"  "קפת  של  כרטיס-חבר 
בתל-אביב.

יצחק  בן  ששון  החבר,  פרטי  רשומים  הכרטיס  בחזית 
בולי  הכרטיס  של  הפנימי  בחלקו  כי"ח.  הספר  מבית 
קופת הספר, חלקם בעיצוב מאיר גור אריה, ורשומות 
דיו  חותמת  מופיעה  התקנות  תחת  החברה.  תקנות 

"ועידת-קפת-הספר-בגדד".
16 ס"מ. מצב בינוני. כתמים.

פתיחה: $100

2�9. Entrance Ticket to 
Horserace – Rishon Le'tzion  
Two entrance tickets to the Palestine Racecourse 
and Sports Stadium, Rishon Le'tzion, Sarafand. 
Ticket price: 95 mil. 1940s.
Horseback riding as a sport was more developed 
during the British Mandate period than it is 
now, as can be seen from this item. Ink-stamps 
and postage stamps.
7x10cm. Fair condition. Slightly worn.

Opening Price: $80

2�0. "Kupat Hasefer – Book Fund" 
Membership Card – Baghdad, 1927  
Membership card for "Kupat Hesefer" for 1927. 
Printed in Tel Aviv.
On the front, the member information is writ-
ten – Sasson ben Yitzchak of Kiach School. 
On the inner side of the card, there are "Kupat 
Hasefer" stamps, some designed by Meir Gur 
Aryeh, and list of company regulations. There 
is a signature under the regulations, "Kupat 
Hesefer Committee, Baghdad".
16cm. Fair condition. Stains.

Opening Price: $100

2�8. קופת תגמולים של עובדי עירית 
תל-אביב 

ת"א,  עירית  עובדי  של  תגמולים  קופת  שטרות,  שני 
הודעות זיכוי על-סך 1 מיל ועל-סך 5 מיל.

9.5X8 ס"מ. מצב בינוני, קמטים, קרעים וכתמים.

פתיחה: $200

2�8. Compensation Fund for 
Workers of Tel Aviv Municipality 
Two bills, Compensation Fund for Workers of Tel 
Aviv Municipality, credits for 1 mil and 5 mil. 
8x9.5cm. Fair condition, crease, tears and stains.

Opening Price: $200
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2�2. תעודות וקבלות – בית"ר וחירות 
אוסף תעודות של התנועה הרביזיוניסטית:

1. דינר תרצ"ד – המקבילה לשקל הציוני עבור הצבעה 
לצה"ר.

2. אגרת אזרח ציוני, תרצ"ט 1939, עם בול מס.
3. דינר תש"ז.

4. תעודת חבר מרכז תנועת החירות, 1952.
5. כרטיס עם ברכת שנה טובה מנציבות בית"ר בדרום 

אפריקה.

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1�0

2�3. שטרות בנק אנגלו פלשתינה
4 שטרות בנק אנגלו פלשתינה, בערכים של 500 מיל, 

1, 5 ו-10 לירות א"י.
14.5X7 ס"מ עד 16X8 ס"מ. מצב טוב, קמטים וכתמים.

פתיחה: $180

2�1. כרטיסי כניסה לאסיפות הנבחרים – 
שנות ה-20

הראנ הנבחרים  לאסיפות  שונים  כניסה  1-3. כרטיסי 
ירושלים, תרפ"א,  והשנייה ליהודי ארץ ישראל.  שונה 

תרפ"ה ותרפ"ו.
יעקב"  "בית  הכנסת  בבית  להתפלל  כניסה  4. כרטיס 

בנוכחות הנציב העליון. לא מתוארך.

11.5X8.5 בממוצע. מצב טוב. קרע בפינת אחד הכרטיסים. 

קמטים בחלקם.

פתיחה: $120

2�2. Certificates and Receipts – 
Betar and Herut 
Collection of certificates from the revisionist 
movement:
1. 1934 dinar – corresponding to the Zionist 
shekel for voting for Revisionist Youth.
2. Iggeret Ezrach Tzioni, 1939, with tax stamp.
3. 1947 dinar.
�. Herut movement membership card, 1952.
�. Card with Shana tova wishes from Betar 
commissionership in South Africa.
Sizes and condition vary.

Opening Price: $1�0

2�3. Anglo-Palestine Bank Notes 
4 bank-notes of Anglo-Palestine Bank, worth 
500 mil, 1, 5, and 10 Israeli liras.
7x14.5cm through 8x16cm. Good condition, 
creases and stains.

Opening Price: $180

2�1. Entrance Tickets to 
Representatives Assemblies – the 
1920's  
1-3. Various entrance tickets to the first and 
second Jewish Assemblies of the Representatives. 
Jerusalem 1921, 1925, 1926.
�. Entrance ticket to pray in "Beit Ya'akov" 
synagogue in the presence of the High 
Commissioner. No date.
Average size: 11.5x8.5cm. Good condition. Tear 
at corner of one of the tickets. Some are creased.

Opening Price: $120 271
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��2. עשר לירות – שטר מתהליך ההדפסה
שטר מתהליך הדפסת השטרות ע"ס 10 לירות של בנק 

ישראל, 1958.
בג וקוים  האליפטית  במסגרת  המים  סימן  את  נכולל 

וונים אדום וסגול, אך איננו כולל כל הדפסה של מילים, 
ספרות, או את דמותו של המדען האוחז מבחנה בידו 

וחתימות הנגיד והיו"ר. 
מצב טוב מאד.

פתיחה: $�00

��2. עזרה לשבויי אוסטריה, 1938-1939
של  בערך  אוסטריה"  לשבויי  "עזרה  תרומה  כרטיס 

500 מא"י. 
"הסכומים שיאספו על ידי האגודה... יוקדשו להעברת 

ילדים מאוסטריה לא"י... ועזרה לעולי אוסטריה". 
16X12 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $80

2��. Ten Lira – Bill from the 
Printing Process  
Bill from the printing process for the Bank of 
Israel. 10-lira bills, 1958.
Has the watermark in the oval frame and lines 
colored red and purple, but not the words, lit-
erature, or the scientist holding a test tube, or 
the signatures of the Governor and director of 
the bank.
Very good condition

Opening Price: $�00

2��. Help for Austrian Prisoners, 
1938-1939  
Donation card "Help for Austrian Prisoners" 
equal to 500 mil, from Israel.
"The sums collected by the association… shall 
be designated for the transportation of children 
from Austria to Israel… and helping Austrian 
immigrants".
12x16cm. Good condition.

Opening Price: $80

��2. גטו לודז' – ארבעה שטרות 
4 שטרות כסף מגטו לודז' )ליצמנשטט(, 1940.

ערכים של 1, 2, ו-10 מארק, ו-50 פפינג. על השטרות 
חתום בדפוס מרדכי רומקובסקי, ראש היודנראט בגטו 

לודז'. 
גודל משתנה. שלוש השטרות הגדולים במצב בינוני-גרוע, 

שטר ה-50 פפינג במצב טוב.

פתיחה: $120

2��. Lodz Ghetto – Four Bills  
4 money bills from Lodz Ghetto (Litzmann-
stadt), 1940.
Worth 1,2, and 10 marks, and 50 pepping. With 
printed signature of Mordechai Romkowski, 
head of Judenrat in the Lodz Ghetto.
Sizes vary. The three large bills are in fair-
poor condition, the 50 pepping bill is in good 
condition.

Opening Price: $120
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2�8. כרטיסי פליט פולני – ירושלים 
שני כרטיסים מזהים של רחל שטיינפלד, ירושלים:

 The Polish Refugees' Committee – Identity .1
Card, כרטיס-זיהוי של חברת ועד הסיוע הפולני לפנ

ליטים, דרך שכם, ירושלים, 1944.
11 ס"מ. מצב בינוני. בלוי ומוכתם.

Polish Red Cross in Jerusalem .2. כרטיס חברה 
בארגון הצלב האדום הפולני בירושלים, 1945.

10.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $80

��2. שני מברקים – "גולת קפריסין" ו"קרן 
התורה"

 ,__ מרת  עם   __ מר  לחתונת   Telegram 1. מברק 
נלטובת אחינו גולי קפריסין הי"ו. "נעלה את גולת קפ

ריסין על ראש שמחתנו".
בצדו  בעט  כיתוב  חורי-תיוק.  טוב.  מצב  ס"מ.   20X15

האחורי של הטופס.

2. טופס טלגרמה ריק של "קרן התורה" בארץ ישראל, 
מכתב  בשימוש.  היה  לא  בר-מצוה.  לחתן  מיועדת 

מודפס במכונת-כתיבה בצדו האחורי.
22X14 ס"מ. חורי-תיוק. 

פתיחה: $100

2�8. Membership Cards - Polish 
Refugee – Jerusalem  
Two identity cards of Rachel Steinfeld, 
Jerusalem:
1. The Polish Refugees' Committee – Identity 
Card, member identity card of Polish Refugees' 
Committee, Nablus Road, Jerusalem, 1944. 
11cm. Fair condition. Worn and stained.
2. Polish Red Cross in Jerusalem. Membership 
card in Polish Red Cross in Jerusalem. 1945.
10.5cm. Good condition. Stains.

Opening Price: $80

2��. Two Telegrams – Cyprus and 
Keren HaTorah  
1. Telegram to the wedding of Mr. ___ with 
Ms. __, for the benefit of our brethren who are 
exiled in Cyprus. "We shall remember Cyprus 
in our festivities". 
15x20cm. Good condition. Filing holes. Penned 
inscription on the back of the copy. 
2. Empty telegram of Keren HaTorah in Eretz 
Israel, for a bar mitzvah boy. Was not in use. 
Letter typed by typewriter in back. 
14x22. Filing holes.

Opening Price: $100
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2�9. דרישת ציון / סולו סולו המסילה – 
שתי חוברות ציוניות, 1866

מגדולי  אהבה  רצוף  תוכו  המסילה,  סלו  סלו  1. ספר 
נשלומי אמוני ישראל, מאת נתן פרידלנד. לסלאו )ְולוְֹצ

ָלאֶווק, מרכז פולין(, ]1866[.
XVI, לב, 104 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה וחותק

מות. אינו כרוך.

2. ספר דרישת ציון לחברת ארץ נושבת, מאת רבי צבי 
הירש קלישר. טהרן, ]1866[. כולל "ספר ראשון לציון". 
מה דף, 19 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה וחותמות. מעט נזקי 

עש. אינו כרוך.

פתיחה: $1�0

ציונות והתישבות
Zionism and Settlements

2�9. Drishat Zion – Solu Solu 
Hamesila – Two Zionist Booklets, 
1866  
1. The book Solu Solu Hamesila, by Nathan 
Friedlander. Leslau, (Włocławek, Central 
Poland), [1866].
XVI, 32, 104 pages, 21cm. Good condition. Foxing 
and ink-stamps. Not bound.
2. The book Drishat Zion Lechevrat Eretz 
Noshevet, by Rabbi Tzvi Hirsch Kalisher. 
Teheran, [1866]. Includes the book Rishon 
Letzion. 
45 leaves, 19cm. Good condition. Foxing and ink-
stamps. Slight moth damages. Not bound.

Opening Price: $1�0

קונגרס
Congress

280. ציוֹן – כתב-עת לאומי בעריכת 
היינריך לווה – ברלין, 1895

 Zion, Mantschrift für die nationalen Interessen
לענייניו  ירחון   – ]ציון   .des Jüdischen Volkes
לווה.  הינריך  בעריכת  היהודי[,  העם  של  הלאומיים 

ברלין, 1895. 
)פברואר עד  גליונות רצופים של השנה הראשונה   11
אוקטובר 1895( כרוכים יחד. בסוף הכרך תדפיס המצורף 
 Die Jüdischen Ackerbaukolonien in -2 'לגליון מס
Palästina und ihre Geschichte ]החקלאות היהודית 
מאת  מאמר  שלה[,  וההיסטוריה  פלשתינה,  במושבות 
מאמרים  כולל  מוקדם,  לאומי  כתב-עת  במבוס.  ווילי 
לשאלת העם היהודי וההתיישבות בפלשתינה, ציונות 
ונתונים על ארץ ישראל. כל גליון נתון במעטפת-נייר 

כחולה, מקורית.
הציונות  מאבות   ,)1869-1951( לווה  היינריך  פרופ' 
דעות  הוגה  בלשן,  פובליציסט,  עיתונאי,  בגרמניה. 
וספרן יהודי-גרמני, ממנהיגי התנועה הציונית. מחלוצי 

ומייסדי תחום הספרנות בארץ ישראל.
340; 19 עמ', 22 ס"מ. מצב בינוני. שער-מעטפת של הגליון 

כריכה  בשוליים.  קרעים  מנותקים,  דפים  חסר.  הראשון 

פגומה ובלויה.

פתיחה: $180

280. Zion – National Journal 
Edited by Heinrich Loewe – Berlin, 
1895  
"Zion, Mantschrift für die nationalen Interessen 
des Jüdischen Volkes". [Zion – Monthly 
Magazine for Jewish National Issues, edited by 
Heinrich Loewe. Berlin, 1895.
11 consecutive issues from the first year (February 
through October 1895) bound together. At the 
volume's end, there is a printout attached to 
Issue 2 – " Die Jüdischen Ackerbaukolonien in 
Palästina und ihre Geschichte" [Jewish Farming 
in Palestine Settlements, and Its History], essay 
by Willy Bamboos. Early patriotic journal, in-
cluding essays on the Jewish question and on 
settlement in Palestine, Zionism and informa-
tion about the Land of Israel. Every issue is in 
an original blue paper jacket.
Prof. Heinrich Loewe (1869-1951) was one of the 
fathers of the Zionist movement in Germany. 
Reporter, publicist, linguist, thinker and 
Jewish-German librarian, one of the leaders of 
the Zionist movement. Pioneer and founder of 
librarianship in Israel.
340; 19 pages, 22cm. Fair condition. Cover-title-
page of the first issue is missing. Detached leaves, 
torn edges. Damaged and worn binding.

Opening Price: $180
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281. ציור מודפס גדול של משתתפי 
הקונגרס הציוני השני – פריז

דף עם ציור "הקונגרס השני של הציונים בבזל, ימי ט' י' 
י"א אלול תרנ"ח 1898". נדפס בפריז. 

וצרפתית.  גרמנית  רוסית,  אנגלית,  בעברית,  כותרת 
בגרמנית,  ומתחת,  הקונגרס  משתתפי  ציור  במרכז 
נורדאו,  הרצל,  ביניהם:  המשתתפים.  מן   155 שמות 

וולפסון, מרמורק ורבים נוספים.
גרוע-בינוני. קרעים חסרים בשוליים.  47.5X42 ס"מ. מצב 

לא  שיקום  משוקמים  קרעים  אנכי.  בקו-קפל  קרעים 

מקצועי.

פתיחה: $2�0

282. סכומים בשקלים – חוברת ברוסית, 
1901

הראשונות  השנים  ארבע  לאורך  בשקלים"  "סכומים 
לקיום הקונגרס. רוסיה, 1.11.1901.

"שקלים" מכל  ובה טבלאות המסכמות איסוף  חוברת 
הראשונות  השנים  בארבע  הרוסית,  האימפריה  רחבי 
הקצאת  פירוט  וכן   ,)1897( הראשון  הקונגרס  לקיום 

ההסתד אנשי  כנראה  ה"מוסמכים",  לנסיעות  נכספים 
רות הציונית. 

20 עמ', 26 ס"מ. מצב בינוני. נייר דק ויבש. קרעים וכתמים. 

דף אחרון מנותק.

פתיחה: $120

281. Large Printed Painting of 
Participants in the Second Zionist 
Congress – Paris 
Leaf with the painting "The second Zionist con-
gress in Basel, 1898". Printed in Paris. Title in 
Hebrew, English, Russian, German and French. 
In the center are the participants of the congress 
and underneath, in German, names of 155 of 
the participants. Amongst them: Herzl, Nordau, 
Wolfsohn, Marmorek and many more.
47.5X42cm. Poor-fair condition. Tears with omis-
sion to edges. Tears to vertical folding mark. Tears 
non-professionally restored.

Opening Price: $2�0

282. "Shekel Sums" – Russian 
Booklet, 1901  
"Shekel Sums" over the first four years of the 
Congress. Russia, 1.11.1901. Booklet with 
charts detailing shekel collections from over the 
Russian Empire, during the first four years of the 
first Congress (1897), as well as details of monies 
designated for transportation of "the qualified", 
probably men of the Zionist Histadrut.
20 pages, 26cm. Fair condition. Thin and dry 
paper. Tears and stains. Last pages is detached.

Opening Price: $120

283. יוגענד - חוברת לכבוד כינוס הצירים 
של הארגון הציוני של גרמניה, 1904 

יוגענד, חוברת בגרמנית, שיצאה לאור ע"י הארגון הציוני 
של גרמניה לרגל כינוס הצירים שנערך בהמבורג במאי 
בכחול  איורים  והאחורית  הכריכה הקדמית  על   .1904
המתארים עולים לא"י ועובדי אדמה על רקע ירושלים. 
ועדכונים.  ציטוטים,  ברכות,  - שירים,  בפנים החוברת 
עצוב החוברת בסגנון ארט-נובו. איורי הכריכה חתומים 

 .Daniel Lowenstein
16 עמ', 30 ס"מ. קרעים בשולי כריכה קדמית, עם חוסרים. 

כתמים  מעט  עצמה,  בחוברת  הכריכה.  בשולי  כתמים 

וחלודה. 

פתיחה: $320
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�28. הקונגרס הציוני ה-7 – קק"ל - שתי 
חוברות – וינה, 1905

 Bericht über den Jüdischen Nationalfonds .1
 erstattet am VII Zionisten-Kongress in Basel
יונה  מאת  ה-7[,  הציוני  בקונגרס  הקק"ל,  על  ]דו"ח 

�28. חוברות ציוניות מוקדמות ביידיש 
1900-1912 –

1. איבער די אויסבעססערונג פון דער קערפערליכער 
מנדלשטאם.  עמנואל[  מ]קס  ד"ר  יודען,  ביי  קראפט 
הגופנית  העבודה  "תיקון"  על   .]1900[ תרס"א  וילנה, 

על-ידי היהודים. דו"ח לקונגרס הציוני ה-4 בלונדון.
הוצאת  בן-אדם.  פאנד,  נאציאנאל  יודישער  2. דער 
ומדוע  היא  מה   – קק"ל   .]1904[ לונדון,  "מערבי", 

צריכים אותה?
ציוני  ארץ-ישראל,  אין  עלעמענט  אידישע  3. דאס 
 .]1906[ תרס"ו  אודסה,  רבינוביץ[.  ]יעקב  פשוט 

האלמנט היהודי בארץ ישראל.
ירושלים.  אין  נאציאנאל-ביבליאטהעק  יודישע  4. די 
הלאומית  הספריה  אודות   .]1912[ תרע"ב  אודסה, 

בירושלים.

גודל משתנה, מצב גרוע-בינוני. 

פתיחה: $120

28�. The �th Zionist Congress – 
JNF – Two Booklets, Vienna, 1905  
1. Bericht über den Jüdischen Nationalfonds 
erstattet am VII Zionisten-Kongress in Basel 
[JNF Report at the 7th Zionist Congress], by 
J. Kremenezky (first JNF chairman). Vienna, 
[1905?].
11 pages, 21.5cm. Good condition.
2. Durch Wahrheit zum Frieden! Ein 
Mahnwort den VII Kongress. Address to the 
7th Zionist Congress. By Dr. Leopold Kahn. 
Vienna, [1905?].
57, [1] page, 21.5cm. Good condition.

Opening Price: $100

28�. Early Yiddish Zionist 
Booklets – 1900-1912  
1. Iber di Oisbeserung fun der Kerperlicher 
Kraft by Yudden, Dr. M[ax Emanuel] 
Mendelstam. Vilna, 1900. On "correction" of 
physical labor by Jews. Report for 4th Zionist 
Congress in London.
2. Der Yuddisher National Fund, Ben-Adam. 
Ma'aravi Publishing, London, [1904]. "JNF 
– What is It and Why do We Need It?"
3. Dos Iddishe Element in Eretz Israel, Tzioni 
Pashut [Ya'akov Rabinowitz]. Odessa, [1906]. 
The Jewish Element in Eretz Israel.
�. Di Yiddishe National Bibliatek in 
Yerushalaim. Odessa, 1912. About the National 
Library in Jerusalem.
Varying sizes, poor-fair condition.

Opening Price: $120

283. Jugend - Publication for the 
delegates-day of German Zionist 
Organization, 1904  
Jugend, a booklet published on occasion of the 
delegates' convention of the German Zionist 
Organization in Hamburg, May 1904. On 
front and rear cover are illustrations in blue 
depicting Emigrants arriving in Palestine and 
Farmers working the land with Jerusalem 
in the background. Inside booklet - poems, 
greetings, quotations and updates. Designed in 
Art Nouveau style. Cover illustrations signed 
Daniel Lowenstein. 
16 pages. 30cm. tears to margins of front cover, 
with pieces missing. Stains to margins of front 
cover. Inside booklet are slight stains and foxing. 

Opening Price: $320

קרמנצקי )יו"ר קק"ל הראשון(. וינה, ]1905?[.
11 עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב. 

 Durch Wahrheit zum Frieden! Ein Mahnwort .2
דברי  השלום!  אל  האמת  ]דרך   den VII Kongress
אזהרה בפני הקונגרס ה-7[, מאת ד"ר לאופולד קאהן. 

וינה, ]1905?[.
57, ]1[ עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $100
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�28. מכתבים שנשלחו מוינה אל צפת, 
1916-1918

ֶרֶכר( מהעיר  8 מכתבים שנשלחו מאת J. L. Brecher )בְּ
פטירת  לאחר  אמו,  אל  אחד  )ומכתב  אביו  אל  וינה, 

האב(, בעיר צפת. 1916-1918.
של  נייר-מכתבים  על  כתיבה  במכונת  מודפסים 
 Hilfkommission 1915 u. Oestereichisches"
Landeskomitee für Palästina" ]ועדת הסיוע 1915 
ברכר,  ישראל[.  ארץ  עבור  הארצי  האוסטרי  והועד 
העברת  מפרט  הועדה,  גזבר  או  מזכיר  כנראה,  שהיה, 
בארץ  מאוסטריה  נזקקים  ליהודים  תרומות  סכומי 

רו בבנק  המופקדים  צדקה  כספי  גם  נזכרים  נישראל. 
טשילד בוינה.

במצב  חלקם  משתנה.  מצב  בממוצע.  ס"מ   18.5 דף,   ]12[

טוב. בחלקם קרעים וכתמי-מים.

פתיחה: $120

28�. Letters Sent from Vienna to 
Safed, 1916-1918  
8 letters sent from J.L. Brecher in Vienna, to 
his father (and a separate letter to his mother, 
after the father's passing) in the city of Safed. 
1916-1918.
Typewritten of stationery of "Hilfkommission 
1915 u. Oestereichisches Landeskomitee für 
Palästina" [1915 Help Committee and the 
National Austrian Committee for Israel]. 
Brecher, who was probably a secretary or trea-
surer of the committee, details the transmission 
of sums from Austria to needy Jews in Israel. 
Charity money deposited in the Rothchild 
Bank in Vienna are also mentioned.
[12] leaves, 18.5cm on average. Varying condi-
tion, some in good condition. Some are torn and 
stained by water.

Opening Price: $120

�28. מנדט לועידת לונדון – קהילת יהודי 
מרמורש, 1920

'הסתדרות  של  המרכזי  הועד  חברי  בשביל  "מנדט! 
היהודים הלאומיים בחבל מרמרוש... שאנו... מסכימים 
כלם פה אחד לבחירת האדונים הנ"ל – להשתתף, בתור 
ב"כ של מאה ועשרים אלף התושבים היהודים שבחבל 
זה בקונפרנציה של השנתית של ההסתדרות הציונית 

העולמית...".
המנדט ניתן לאדונים פריד וגולדשטיין לייצג את יהודי 

חבל מרמורש בועידת לונדון בשנת 1920.
32.5 ס"מ. מצב גרוע. קרעים וכתמים רבים, סימני-קיפול.

פתיחה: $100

28�. Mandate for London 
Conference – Maramures Jewish 
Community, 1920  
"Mandate! For the members of the central com-
mittee of the National Jewish Organization of 
Maramures region… that we are in consensus 
regarding the election of the above leaders… to 
participate, as a representative of this region's 
120,000 residents in the yearly confederation of 
the World Zionist Histadrut…"
The mandate shall be given to Sirs Fried and 
Goldstein to represent the Jews of Maramures 
region in the London Conference of 1920. 
32.5cm. Poor condition. Many tears and stains, 
folding marks.

Opening Price: $100

288. תכנית לישוב בפלשתינה – בלאו וייס 
– מינכן, 1923

 Die Karlsruher siedlung – plan einer Blau-Weiss
werkstätte in Palästina. מינכן, 1923. 

'ישוב קרלסרוהה' )גרמניה( – תכנית תנועת בלאו-וייס 
אדריכליים,  רישומים  בפלשתינה.  התיישבות  להקמת 
חברים  ועבודת  מבנים  תצלומי  כספיים,  חישובים 

בתנועה. גרמנית.
תנועת הנוער "בלאו וייס" נוסדה בגרמניה בשנת 1912 
נדחו  אשר  מתבוללות,  משפחות  ובנות  לבני  ויעודה 
שסירבו  הלאומיות,  הגרמניות  הנוער  תנועות  על-ידי 
אמצה   1922 בשנת  לשורותיהן.  יהודיים  נערים  לקבל 
התנועה את הרעיון הציוני ועודדה את חבריה להכשיר 
לעלייה  כהכנה  ומקצועית  חקלאית  בעבודה  עצמם 

לארץ ישראל. 
האחרון  בדף  קו-קפל  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   21 עמ',   24

ובעטיפה האחורית. 

פתיחה: $100

286

287
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288. Plan for Settlement in 
Palestine – Blau-Weiss – Munich, 
1923  
Die Karlsruher siedlung – plan einer Blau-Weiss 
werkstätte in Palästina. Munich, 1923. 
Die Karlsruher siedlung (Germany) – plan of the 
Blau-Weiss (Blue-White) movement to establish 
settlements in Palestine. Archituctural plans,  
financial calculations, photographs of building 
and members' work in the movement. German.
Youth movement "Blau-Weiss" was founded in 
Germany in 1912 for sons and daughters of as-
similated families, who were rejected by the na-
tional German youth movements who refused 
to accept young Jews. In 1922 the movement 
adopted the Zionist concept and encouraged 
its members to be trained in agricultural and 
professional work in order to be prepared for 
Aliyah to Eretz Yisrael.
24 pages, 21cm. Good condition. Stains. Folding 
mark to last leaf and to back cover.

Opening Price: $100

290. הטעות הגורלית – קריאה ליהודיים 
דתיים לקנות שקל ציוני -  ורשה, 1939 

נדער פאטאלער טעות, א ווָארט צום רעליגיעזען יוד
תרצ"ט  ורשה,  פלדמן.  בונם  ד"ר שמחה  ענטום, מאת 

 .1939
ה"מזרחי",  תנועת  איש  מאת  ציונות,  בענייני  חוברת 
שמחה בונם פלדמן )אחיו של הסופר ר' בנימין(. בסוף 

החוברת קריאה ליהודים דתיים לקנות שקל ציוני. 
15 עמ', 19.5 ס"מ. מצב טוב. מעט קרעים וכתמים.

פתיחה: $80

289. כשהשטן משתולל – יעקב בן הרוזן – 
פריז, 1934

בתורת  )מוסמך  הרוזן  בן  יעקב  משתולל,  כשהשטן 
המשפטים על-ידי הפקולטה הפריזאית(. הוצאת רביד, 

פריז, ]1934[.
מאמרים בנושאי ציונות ופוליטיקה. מספר תצלומים, 

איורים על העטיפה.
לא  גליונות-ניר  כתמים.  בינוני.  מצב  ס"מ.   19 עמ',   64

חתוכים. 

פתיחה: $100

290. The Fatal Mistake – a Call 
to Religious Jews to Purchase 
Zionsit Shekels – Warsaw, 1939  
The Fatal Mistake – A Call to Religious Jews, by 
Dr. Simcha Bunim Feldman. Warsaw, 1939.
Booklet dealing with Zionistic matters, by 
Simcha Bunim Feldman of the Mizrahi 
Movement [brother of the author Binyamin 
Feldman]. At the booklet's end, there is a call to 
religious Jews to purchase Zionist shekels.
15 pages, 19.5cm. Good condition. Few tears and 
stains.

Opening Price: $80

289. When the Satan Runs Wild – 
Ya'akov Ben HaRozen, Paris, 1934  
When the Satan Runs Wild, Ya'akov Ben 
HaRozen (lawyer graduated from the Paris 
Faculty). Ravid Publishing, Paris, [1934].
Essays on Zionism and politics. Several photos, 
illustrations on jacket.
64 pages, 19cm. Fair condition. Stains. Uncut 
folios.

Opening Price: $100

288
289
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291. Hechalutz Movement – 
Collection of Booklets and 
Publications – Poland and Israel  
1. Issue no. 1 of Yediot from Hechalutz center. 
Warsaw, 1931. Yiddish.
2. Letter no. 1 from Histadrut Hechalutz in 
Poland, from office of the kibbutzim Klosova, 
Shacharia, Tel-Hai, Borochov and Grochov. 
Warsaw, 1934.
3. Yediot issue, T.K. Freiheit, Warsaw, 1935. 
Yiddish.
�. Issue of Hayovel, Gesher kibbutz, Histadrut 
Hechalutz in Lithuania, 1938. 
�. 6 issues of Yediot Hamazkirut of the 
Hechalutz center in Poland. Warsaw, 1937-1938. 
Typewritten on very thin paper. Some have 
handwritten corrections and notes. Hebrew.
�. 5 Machaneinu booklets, news of the 
Hechalutz Hatza'ir center in Poland, published 
by the central committee of Halutz organiza-
tion, 1933-1934. Hebrew.
�. 15 single editions of the He'atid newspaper, 
published by the World Hechalutz Center, 
Warsaw, 1934-1935, also a volume of issues 
from those years.
8. 32 issues of the Histadrut Hechalutz Hatza'ir, 
the newspaper of Hechalutz Hatza'ir alumni 
and directors. Poland, 1927-1938. Some of the 
issues appear more than once.
9. Culture and education in Hechalutz, 1934; 
Chalutzim oif Moshavos, 1934; Leket – mate-
rial for summer settlements, 1935; Decisions 
and Dates, 1935; Der Oiftu fun Yugend Dor, 
1936; Meeting of Friends in Givat Hashlosha 
Kibbutz, 1937; Dafna, issue in German from 
end of 1939; Chanuka – collection of material, 
"Dror- Hechalutz Hatza'ir movement", 1948; 
Our School (Hashomer Hatza'ir Organization), 
1944; Hechalutz Hatza'ir - journal (book), 
1944.
10. Catalogue of Hechalutz – Publishing and 

Book Warehouse, stenciled.
Dozens of booklets and various publications. 
Sizes and conditions vary. Many of the booklets 
were published in very limited editions, sten-
ciled or printed on typewriter.
The Hechalutz movement was founded in 
Russia in 1917, and its aim was to prepare its 
members for Aliya and life in Palestine. In 1921, 
the World Histadrut of Hechalutz was founded. 
In the Hechalutz training farm, the prospective 
olim learned the ropes of farming, communal 
life, and Hebrew.

Opening Price: $1�00

291. תנועת "החלוץ" – אוסף חוברות 
ופרסומים – פולין וא"י

 .1 גליון מספר  "החלוץ",  "ידיעות" של מרכז  1. גליון 
ורשה, 1931. יידיש. 

בפולין,  "החלוץ"  הסתדרות  מטעם   1 מס'  2. אגרת 
מזכירות הקיבוצים קלוסובה, שחריה, תל-חי, בורוכוב 

וגרוכוב. ורשה, 1934. 
3. גליון "ידיעות", "צ.ק. פרייהייט". ורשה, 1935. יידיש.

"החלוץ"  הסתדרות  "גשר",  קבוץ  היובל,  4. גליון 
בליטא, 1938. 

5. 6 גליונות "ידיעות המזכירות" של מרכז הסתדרות 
"החלוץ" בפולין. ורשה, 1937-1938. מודפסים במכונת 
כתיבה על נייר דק מאד. בחלקם תיקונים והערות ביד. 

עברית.
6. 5 חוברות "במחננו", ידיעות מרכז "החלוץ הצעיר" 
בפולין, הוצאת הועד המרכזי של הסתדרות "החלוץ", 

1933-1934. עברית.
7. 15 גליונות בודדים של עתון "העתיד", הוצאת מרכז 
גליונות  כרך   +  1934-1935 ורשה,  העולמי,  "החלוץ" 

משנים אלה.
8. 32 גליונות עתון "החלוץ הצעיר", עתונם של בוגרי 
הסתדרות "החלוץ הצעיר" ומנהליה. פולין, 1927-1938. 

חלק מהגליונות מופיעים יותר מפעם אחת.
אויף  חלוצים   ;1934 ב"החלוץ",  וחנוך  9. תרבות 
 ;1935 קיץ,  למושבות  חומר   – לקט   ;1934 מושבות, 
דור,  יונגן  פון  אויפטּו  דער   ;1935 ותאריכים,  החלטות 
 ;1937 השלשה,  גבעת  בקיבוץ  חברים  פגישת   ;1936
אוסף   – חנוכה   ;1939 מסוף  בגרמנית  חוברת  דפנה, 
חומר, תנועת "דרור – החלוץ הצעיר", 1948; בתי הספר 
שלנו )הסתדרות השומר הצעיר(, 1944; החלוץ הצעיר 

– מאסף )ספר(, 1944.
10. קטלוג הוצאת "החלוץ – הוצאה ומחסן ספרים", 

משוכפל בסטנסיל. 

עשרות חוברות ופרסומים שונים. גודל ומצב משתנים. 
עחוברות רבות נדפסו במהדורות מצומצמות מאד, משו

כפלות בסנטסיל או מודפסות במכונת-כתיבה. 
ומטרתה   1917 בשנת  ברוסיה  נוסדה  החלוץ  תנועת 

היתה הכשרת חברים לעליה לארץ ישראל ולחיים בה. 
בשנת 1921 נוסדה "ההסתדרות העולמית של החלוץ". 
בחוות ההכשרה של "החלוץ" התנסו המועמדים לעלייה 

לארץ בעבודה חקלאית, בחיי שיתוף ולמדו עברית. 

פתיחה: $1�00
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292. תנועת "החלוץ" – אוסף חוברות, 
 1937-1946

דצמבר  גליונות  מהולנד:  החלוץ"  "דבר  1-6. חוברות 
יוני   ,1938 אוקטובר   ,1938 יולי   ,1938 פברואר   ,1937

.1939
אוקנ גליונות  "החלוץ":  עתון  "הפועל",  7-8. חוברות 
 ,(Hässleholm) טובר 1946, נובמבר 1946, הסלהולם

שבדיה. 
החוברות כתובות גרמנית, כנראה עבור פליטים גרמנים, 

ומשוכפלות בסטנסיל.

גודל ומצב משתנים. חלקן במצב בינוני, חלקן במצב טוב 

מאד. 

פתיחה: $200

292. Hechalutz Movement – 
Booklet Collection, 1937-1946  
1-�. Devar Hechalutz booklets from Holland: 
issues from December 1937, February 1938, 
July 1938, October 1938, June 1939.
�-8. Hapo'el booklets, Hechalutz newspaper: 
issues from October 1946, November 1946, 
Hässleholm, Sweden.
The booklets are written in German, probably 
for German refugees. 
Stenciled, sizes and conditions vary.

Opening Price: $200

293. Blau-Weiss Youth Movement 
in Germany – File of Essays  
1. "The Jewish National Youth Movement 
in Germany – Blau-Weiss". Essay by Shlomo 
Kurtz Schatz, typewritten. Contains history 
of the Blau-Weiss youth movement, its begin-
nings, goals, development, its conceptual and 
organizational problems, differences between it 
and German youth movements, between it and 
the non-Zionist generation of parents, reports 
from the yearly conferences in Germany in the 
20s and 30s, and more. German.
93 pages, 30cm. Good condition.
2-�. Transcription of essay by Harry Pross, en-
titled " Jugent, Erose, Politik" which deals also 
with Jewish youth, three letters in German, ad-
dressed to Shlomo Kurt Schatz, acknowledge-
ment for his above article, three articles and 
newspaper clippings.
Shlomo Kurt Schatz (1902-1974), member of 
the Blau-Weiss youth movement. His family 
belonged to the Zionist movement in Germany 
since its inception. 

Opening Price: $100

�29. התקוה – אלג'יר / יום העצמאות – 
פריז

"התקוה"  מלות  עם  )מקופל(  בודד  דף  1. התקוה, 
לצרפ ובתרגום  לטיניות  לאותיות  בתעתיק  נבעברית, 

תית. הוצאת המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה, 
אלג'יר.

]6[ עמ', 12 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים.

2. יום העצמאות, חוברת תפלות וקטעים שונים ליום 
העצמאות. הוצאת ארגון "תקותנו", מרכז אדמונד ְפֶלג, 

פריז, שנות ה-50. צרפתית ועברית.
20 עמ', 21 ס"מ. עטיפה אחורית מנותקת.

פתיחה: $100

292

293

293. תנועת הנוער בלאו-וייס – תיק 
מאמרים 

בגרמניה  היהודית-הלאומית  הנוער  1. "תנועת 
מודפס  שץ,  קורט  שלמה  מאת  מאמר  בלאו-וייס".   –
הנוער  תנועת  של  היסטוריה  כולל  כתיבה.  במכונת 
"בלאו וייס", שורשיה, מגמותיה, התפתחותה, בעיותיה 
תנועות  לבין  בינה  הבדלים  והארגוניות,  הרעיוניות 
ציוני,  דור ההורים שאינו  לבין  בינה  הנוער הגרמניות, 
דיווחים מהועידות השנתיות בגרמניה בשנות העשרים 

והשלושים, ועוד. גרמנית. 
93 דף, 30 ס"מ. מצב טוב. 

2-7. תעתיק מאמר בשם "נוער, ארוס, פוליטיקה" מאת 
הארי פרוס (Harry Pross), העוסק גם בנוער היהודי; 
קורט  שלמה  אל  ממוענים  בגרמנית,  מכתבים  שלשה 
מאמרים  שלשה  הנ"ל;  מאמרו  על  הכרת-תודה  שץ, 

וגזירי-עתון.

"בלאו  תנועת  חבר   ,)1902-1974( שץ  קורט  שלמה 
בגרמניה  הציונית  לתנועה  השתייכה  משפחתו  וייס". 

מראשיתה.

פתיחה: $100
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29�. Hatikva – Algeria / Yom 
Ha'atzma'ut – Paris  
1. Hatikva - single folded leaf, with the word 
Hatikva in Hebrew, in Latin transliteration, 
and in French. Published by the Diaspora Torah 
Education and Culture Department, Algeria. 
[6] pages, 12cm. Good condition. Few stains.
2. Yom Ha'atzma'ut, booklet of prayers 
and various selections for Yom Ha'atzma'ut. 
Published by Tikvatenu Organization, Edmond 
Fleg Center, Paris, 1950s. French and Hebrew.
20 pages, 21cm. Detached back cover.

Opening Price: $100

�29. מדינת היהודים – הרצל – תרגום 
גרמני באותיות עבריות, 1896

דער יודענשטאאט, פערזוך איינער מאדערנען לאזונג 
פתרון  של  נסיון  היהודים,  ]מדינת  יודענפראגע  דער 
הוצאת  הרצל.  תיאודור  היהודים[,  לשאלת  מודרני 

"העם", קולומיאה, תרנ"ז 1896.
תרגום ספרו של הרצל לגרמנית באותיות עבריות )יידיש-
דייטש(. שערי-מעטפת ביידיש-דייטש ובגרמנית. הרומן 

נתפרסם לראשונה בגרמנית בפברואר 1896.
קרעים  מעט  ושביר.  יבש  נייר  טוב.  מצב  ס"מ.   22 עמ',   67

בשולי שערי-מעטפת וקמטים בפינות. מעט כתמים.

נדיר.

פתיחה: $1�00

29�. The Jewish Country – Herzl – 
German Translation in Hebrew 
Letters, 1896  
[The Jewish State, attempt at modern solution 
to the Jewish question], Theodore Herzl. Ha'am 
Publishing, Kolomea, 1896.
Translation of Herzl's book into German, in 
Hebrew letters (Yiddish-Deutsch). Cover-title 
pages in Yiddish-Deutsch and German. The 
romance was first published in German in 
February 1896.
67 pages, 22cm. Good condition. Dry and break-
able paper. Few tears in the jacket edges and 
creased corners. Few stains.
Rare.

Opening Price: $1�00

הרצל
Herzl

294
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�29. דיון בספר "מדינת היהודים" בכינוס 
"חובבי ארץ ישראל" – קרקוב, 1897 

 Dr. Theodor Herzl's 'Judenstaad' besprochen in
 der generalversammlung der 'Chowewe Erez
Israel' in Krakau ]'מדינת היהודים' של הרצל – דיון 
באסיפה הכללית של 'חובבי ארץ ישראל' בקרקוב, 10 

בינואר 1897[, מאת אהרון מרקוס. 
תוצרת  וקוניאק  ליין  פרסומת  האחורית  העטיפה  על 

יקבי הברון רוטשילד בפלשתינה. גרמנית.
15, ]1[ עמ', 22.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים בשוליים. כתמי 

רטיבות.

פתיחה: $2�0

�29. הקונגרס הבזילאי – תיאודור הרצל, 
1897 – עברית + גרמנית

1. הקונגרס הבזילאי, מאת ד"ר תיאודור הרצל. מתורגם 
לעברית בידי מיכל ברקוביץ. הוצאת "אחיאסף", ורשה, 
תרנ"ח 1897. "בשלשת הימים הראשונים לחדש אלול 
היתה בבזיל אספה, אשר גם אוהבים גם מתנגדים ידעו 
עתה לערוך את ערכה – הלא הוא קונגרס הציונים. השם 

'ציונות' כמעט שלא נודע לפני זה להקהל הגדול...".
כריכה  חותמות.  כתמים.  בינוני.  מצב  ס"מ.   17.5 עמ',   16

מודרנית.

 .Der Baseler Congress, Dr. Theodor Herzl .2
וינה, 1897. החיבור המקורי בגרמנית מאת ד"ר תיאודור 

.Welt הרצל, הוצאת
ליבריס.  ואקס  חותמות  טוב.  מצב  ס"מ.   20.5 עמ',   22

בעטיפה המקורית, כרוך בכריכה קשה.

פתיחה: $�00

29�. Discussion of "The Jewish 
State" Held in the Hovevei Eretz 
Israel Conference – Krakow, 1897  
Dr. Theodor Herzl's 'Judenstaad' besprochen in 
der generalversammlung der 'Chowewe Erez 
Israel' in Krakau. [Herzl's "The Jewish State" 
– discussion at the general Hovevei Eretz Israel 
meeting in Krakow, Jan. 10th 1897], by Aharon 
Marcus.
On the back cover, there are advertisements for 
wine and cognac made by Baron Rothchild's 
winery in Palestine. German. 
15, [1] page, 22.5cm. Fair condition. Torn edges. 
Moisture stains.

Opening Price: $2�0

29�. The Basel Congress – 
Theodore Herzl, 1897, Hebrew and 
German  
1. The Basel Congress, by Dr. Theodore Herzl. 
Translated to Hebrew by Michal Berkowitz. 
Achiasaf Publishing, Warsaw, 1897. "In the 
first three days of the month of Elul there was a 
conference on Basel, which can now be appreci-
ated by both supporters and opponents – I refer 
to the Zionist Congress. Prior to the Congress, 
the general public was not yet familiar with the 
term "Zionism"…
16 pages, 17.5cm. Fair condition. Stains. Ink-
stamps. Modern binding.
2. Der Baseler Congress, Dr. Theodor Herzl. 
Vienna, 1897. The original German version by 
Dr. Theodore Herzl, Welt Publishing. 
22 pages, 20.5cm. Good condition. Ink stamp and 
ex-libris. In original jacket, inside hard binding.

Opening Price: $�00

296
297
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299. הרצל – מחזה פרי עטו וחוברת לזכרו
 Der fluchtling, lustspiel un einem aufzung .1
הרצל.  תיאודור  אחת[,  במערכה  קומדיה  ]הפליטים, 

לייפציג, ]1888?[.
30 עמ', 14 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, דפים מנותקים. ללא 

עטיפה.

 Moriah, miesięcznik młodzieży żydowskiej .2
 5-6 גליון   .1904 לבוב,  היהודי[.  לנוער  ירחון  ]מוריה, 
הרצל  תיאודור  פורטרט  בפתחו  השניה,  השנה  של 

ומאמרים לזכרו.
201-256 עמ', 24 ס"מ. מצב בינוני. קרעים בשולי העטיפה 

והדפים, כתמים, נייר-דבק על השדרה.

פתיחה: $180

300. דמות הרצל
דמות הרצל, יציקת ברונזה. בבסיסה מסגרת מרובעת, 

חלקה הפנימי חלול.
גובה: 15 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

298. אלטנוילנד – הרצל – מהדורה 
ראשונה ברוסית, 1904 

תיאודור הרצל. סט. פטרנ  ,ОБНОВЛЕНАЯ ЗЕМЛЯ
בורג, 1904.

מאת  האוטופי  הרומן  של  ברוסית  ראשונה  מהדורה 
תיאודור הרצל. נתפרסמה בשנה בה נפטר.

חותמות-בעלים.  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   20 עמ',   267

כריכה מקורית.

פתיחה: $300

298. Altneuland – Herzl – First 
Edition in Russia, 1904  
ОБНОВЛЕНАЯ ЗЕМЛЯ, Theodore Herzl. St. 
Petersburg, 1904.
First Russian edition of the utopian romance 
by Theodore Herzl. Publicized in the year of his 
death. 
267 pages, 20cm. Good condition. Stains. Owners' 
signatures. Original binding.

Opening Price: $300

299. Herzl – Play and Booklet in 
his Memory  
1. Der fluchtling, lustspiel un einem aufzung 
[The Refugees, Comedy in One Act], Theodore 
Herzl. Leipzig, [1888?]. 
30 pages, 14cm. Fair condition. Stains, detached 
leaves. No cover.
2. Moriah, miesięcznik młodzieży żydowskiej 
[Moriah, Monthly for Jewish Youth]. Lvov, 
1904. Issue 5-6 of the second year, opening with 
a portrait of Herzl and essays in his memory. 
201-256 pages, 24cm.
Fair condition. Cover's and leave's edges are torn; 
stains, the spine has scotch-tape. 

Opening Price: $180

300. Image of Herzl  
Bronze casting – Herzl's image. The base has a 
square frame, and the inside is hollow.
Height: 15cm. Very good condition.

Opening Price: $120
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302. מחזיקי ספרים – דמות הרצל
של  דמותו  תבליט  עם  מברונזה,  מחזיקי-ספרים  זוג 
הרצל שלוב-ידיים. במסגרת העליונה תבליט מגן-דוד. 
לבד  בד   .Herzl 1880-1904 הכיתוב  חרוט  בבסיס 

303. לוח יצוק עם דיוקן הרצל
לוח ברונזה יצוק עם תבליט פניו של הרצל בפרופיל. 
 "Dr Herzl הרצל  "ד"ר  הכיתוב  מופיע  דיוקנו  תחת 

ותבליט מגן-דוד. וו לתליה בצדו האחורי.
בצדו  קורוזיה  סימני  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   25X18.5

האחורי.

פתיחה: $1�0

302. Book Holders – Herzl's Image 
Set of bronze book-holders, with embossment of 
Herzl with folded arms. On the top frame there 
is an embossed Star of David. Inscription on 
base: Herzl 1880-1904. Felt glued to bottom.
Height: 14cm. Width: 10.5cm. Very good condition.

Opening Price: $200

303. Cast Plaque with Herzl's 
Image  
Cast bronze plaque with embossment of Hezl's 
image in profile. Inscription underneath, "Dr. 
Herzl" in English and Hebrew, and embossed 
Star of David. Hook for hanging on back.
18.5x25cm. Good condition. 

Opening Price: $1�0

301. דמות הרצל על בסיס שיש 
חרוט  לבסיסה  סמוך  ברונזה,  יציקת  הרצל,  דמות 
שיש,  בסיסי  לשני  מוצמדת  הרצל".  "תאודור  הכיתוב 

בד מודבק בחלקם התחתון.
רוחב  ס"מ.   20.5 הבסיסים:  כולל  ס"מ,   15.5 הפסל:  גובה 

מירבי: 14.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120

301. Herzl's Image on Marble Base  
Herzl's image, bronze casting, with inscription 
Theodore Herzl next to the base. Attached to 
two marble bases, with cloth pasted to bottom.
Sculpture height: 15.5cm, with bases: 20.5cm. 
Greatest width: 14.5cm. Good condition.

Opening Price: $120

�30. הרצל – "תמונת מנהיגינו" – וינה 
 Dr. Th. המכונה  זאב  בנימין  ה"ר  מנהיגינו  "תמונת 

Herzl". הוצאת "ציון", וינה, ראשית המאה ה-20.
תצלום דיוקנו של תיאודור הרצל מודבק לקרטון. מעל 
של  האחורי  בצדו  ופטירתו.  לידתו  תאריכי  תמונתו 

הקרטון נדפס "מזכרת" בגרמנית.
16.5X10.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $100

30�. Herzl – "Picture of Our 
Leader" – Vienna  
"Picture of Our Leader Rabbi Binyamin Ze'ev 
Herzl, known as Dr. Th. Herzl". Zion Publishing, 
Vienna, beginning of 20th century. 
Photo of Herzl pasted to cardboard. Dates of 
birth and passing appear above photo. On back 
of cardboard, the word "memento" is printed in 
German.
16.5 x10.5cm. Good condition.

Opening Price: $100

מודבק בחלקם התחתון.
גובה: 14 ס"מ. רוחב: 10.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $200
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�30. הרצל – הדפס ציור צבעוני
בלום,  ל.  הצייר  מאת  צבעוני  ציור  הדפס  הרצל.  ד"ר 

ירושלים, תרצ"ד. נדפס בהוצאת "תמונה", ירושלים.
45X27.5 ס"מ. מצב טוב. שוליים תחתונים חתוכים, קרעים 

קלים בשוליים. נקבים בתחתית, כתמי רטיבות קלים. 

פתיחה: $80

�30. דיוקן תיאודור הרצל
הדפס של רישום-פחם משנת 1945, דיוקנו של תיאודור 

הרצל. בתחתית חתימתו של הרצל בדפוס.

40 ס"מ. מצב בינוני. קרעים בתחתית. כתמים.

פתיחה: $100

30�. Herzl – Colorful Printed 
Picture  
Dr. Herzl. Colorful printed drawing by L. 
Blum, Jerusalem, 1934. Printed by Temunah 
Publishing, Jerusalem.
45x27.5cm. Good condition. Bottom edges are 
cut, slightly torn edges. Holes in bottom, slight 
moisture stains.

Opening Price: $80

30�. Portrait of Theodore Herzl  
Printed of charcoal etching from 1945, with 
portrait of Theodore Herzl. Herzl's signature 
appears on bottom in print. 
40cm. Fair condition. Tears on bottom. Stains.

Opening Price: $100

�30. שקל הגאולה וגלויה – דיוקן הרצל
1. גלויה לא מחולקת עם דיוקן תיאודור הרצל מודפס 

בכחול, ברכת "לשנה טובה תתכתבו".
מצב טוב.

2. קבלה, "שקל הגאולה", 1919. דיוקן תיאודור הרצל 
ואיורי 12 השבטים. יידיש ועברית.

15X9.5 ס"מ. מצב בינוני.

פתיחה: $100

30�. Redemption Shekel and 
Postcard – Portrait of Herzl  
1. Undivided postcard with portrait of Herzl 
printed in blue, and Shana Tova inscription. 
Good condition.
2. Receipt, Redemption Shekel, 1919. Portrait 
of Theodore Herzl and illustrations of 12 Tribes. 
Yiddish and Hebrew. 
9.5x15cm. Fair condition.

Opening Price: $100
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308. הרימו תרומותיכם לטובת קרן 
הקיימת – יפו, 1919 

"הרימו תרומותיכם לטובת קרן הקימת", כרזה מטעם 
הועדה המקומית לתרומות הקרן הקימת לישראל. יפו, 

תרע"ט ]1919[. דפוס א. איתן וס. שושני.
לאסוף  העיר  בתי  על  חברינו  יעברו  ד',  ג',  ב',  "בימים 

תרומות לטובת הקרן הקימת לישראל". 
34.5X21.5 ס"מ. מצב טוב מאד. מודבק לבד פשתן לתצוגה 

ושימור. 

פתיחה: $100

309. הנחיות לשימוש בקופת-כיס – באזל, 
1927 – הקונגרס ה-15

הנחיות לשימוש בקופת-כיס של קק"ל. באזל, תרפ"ז 
1927. חולקו למשתתפי הקונגרס הציוני ה-15 בבאזל 

בשנה זו. 
של  כיס  קופסת  לכבודו  למסר  בזה  אנו  "מתכבדים 
כבודו  הקונגרס  שבימי  ומקוים  לישראל  הקימת  קרן 
ימצא די הזדמנות להשתמש בקופסא זו ולאסף נדבות 
לטובת קרן הקימת לישראל. יחד עם זה מבקשים אנו 
לפני  אותה  למסר  או  המלאה  הקופסא  את  להחליף 
דואר של קה"ק...".  הנסיעה בקיוסק למכירת כרטיסי 

עברית וגרמנית.
14.5X11 ס"מ. מצב בינוני. כתמים וקמטים.

פתיחה: $200

308. Support JNF - Jaffa, 1919  
"Support the JNF", poster issued by local com-
mittee for JNF donations. Jaffa, [1919]. A. Eitan 
and S. Shoshani Print.
"On Monday, Tuesday and Wednesday, our 
members will knock on every door to collect 
money for the JNF".
21.5x34.5cm. Very good condition. Mounted on 
linen for preservation and display.

Opening Price: $100

309. Instructions for Using JNF 
Collapsible Fund Box – Basel, 1927 
– 1�th Congress  
Instructions for using JNF collapsible fund 
box. Basel, 1927. Distributed to participants of 
15th Zionist Congress in that year.
"We are honored to present you with a JNF 
pocket-box, and hope that during the Congress, 
you will have adequate opportunity to use this 
box and collect funds for the JNF. We request 
that you exchange the full box, or submit it, 
before leaving, at the kiosk which sells JNF 
postal stamps…" Hebrew and German.
11x14.5cm. Fair condition. Stains and creases.

Opening Price: $200

קק"ל
JNF

310. אוסף טלגרמות
11 טלגרמות שונות: קק"ל )אחת משנת 1930, לדני 76; 
 Hebrew ,"ארבע משנות ה-40 ועוד(, חברת "עזרת מזון
Union College בארה"ב וכן 4 תעודות של קק"ל על 

נטיעת עצים ביער קנדה וביער בני ברית.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $1�0

310. Telegram Collection  
11 various telegrams: JNF (one from 1930, 
Ladani - 76, 4 from the 40s, and more), Ezrat 
Mazon Association, Hebrew Union College in 
the USA as well as 4 JNF certificates for planting 
trees in Canada Forest and Bnei Brith Forest.
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $1�0
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311. טלגרמות קק"ל בעיצוב יוסף בודקו
5 טלגרמות קק"ל שונות, בעצוב האמן יוסף בודקו.

 )68  ,67  ,66  ,60( לדני  בקטלוג  מופיעות  מהן  ארבע 
ואחת אינה מופיעה )בעלת ששה קוים במסגרת וכתוב 

בעברית מעליה(.
אחת הטלגרמות נשלחה אל ד"ר ח. קוגל )לימים ראש 
עיריית חולון( מאת פריץ קנופפלמאכר, חבר פרלמנט 

מדנמרק, ונושאת בול קק"ל.
גודל משתנה, מצב בינוני עד טוב.

פתיחה: $200

312. טלגרמת קק"ל עם ציור קופה – 
רומניה, שנות ה-30

ליטוגרפי  דפוס  לארץ".  תתנו  "גאולה  קק"ל  טלגרמת 
בצבע חום. רומניה, שנות ה-30.

בחלקה השמאלי ציור קופת קק"ל ממנה צומח שתיל; 
בצדה הימני ציור מפת ארץ ישראל.

בשוליים  סימני-תלישה  טוב.  מצב  ס"מ.   20X13.5

השמאליים.

לדני 98.

פתיחה: $1�0

311. JNF Telegrams Designed by 
Josef Budko  
5 various JNF telegraphs, designed by Josef 
Budko. 
Four appear in the Ladani catalogue 
(�0,��,��,�8) and one doesn't (with six lines in 
a frame and Hebrew inscription above).
One of the telegrams was sent to Dr. C. Kugel 
(later mayor of Holon) by Poretz Knopelmacher, 
parlament member from Denmark, and bears a 
JNF stamp.
Size varies; fair to good condition.

Opening Price: $200
312. JNF Telegraph with Drawing 
of Box – Romania, 1930s  
JNF telegram with the Hebrew inscription 
"Ge'ula Titnu La'aretz". Brown lithographic 
print. Romania, 1930s.
One the left side there is a picture of a JNF box 
from which a plant is growing; on the right side 
– a map of Israel.
13.5x20cm. Good condition. Sign of tearing on 
the left edge.
Ladani 98.

Opening Price: $1�0

313. קרן תל-חי – קנדה – קופת כיס  
)נדפסה  קנדה  תל-חי".  "קרן  של  מתקפלת  קופת-כיס 

בצרפת(, שנות ה-30.
"קרן  עבור  כספים  לאיסוף  ונייר,  בד  עשויה  קופה 
תל-חי", "קרן הבניין, השמירה וההגנה של עם ישראל 
והקצאת  לגיוס  הקרן  היא  ישראל",  ובארץ  בגולה 
כספים של התנועה הציונית הרביזיוניסטית, שנוסדה 

בלונדון בשנת 1929. 
על הקופה חותמות "Printed in France" ו"קרן תל-חי 

טורונטו, קנדה". 
9 ס"מ. מצב טוב. לא היתה בשימוש. כתמים. 

פתיחה: $1�0

313. Tel-Hai Fund – Canada – 
Collapsible Box  
Tel Hai Fund collapsible box. Canada (printed 
in France), 1930s.
Box made of cloth and paper, for collecting 
funds for Tel Hai Fund, "The fund for building, 
protecting and defending the Jewish nation 
in the Diaspora and Israel", which raised and 
designated funds for the Revisionist Zionist 
movement; founded in London in 1929.
"Printed in France" and "Tel Hai Fund, Toronto, 
Canada".
9cm. Good condition. Was not in use. Stained.

Opening Price: $1�0
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�31. תרומה לקק"ל – פתקאות ביידיש
4 פתקאות יידיש מחוברות )נתנות לתלישה(, הקוראות 

לתרום לקק"ל. רומניה, שנות ה-20?
"א מטבע יעדן טאג – מאכט א סוף צום גלות-קלאג" 
ביסטו  "צו  הגלות[;  לבכי  סוף  ישים  יום  בכל  ]מטבע 
ביים   – זעהן  איך  וועל  דאס   – אנ'אמת?  אויף  איד  א 
נראה  זאת   – באמת?  יהודי  אתה  ]אם  קרן-קיימת!" 

בקרן-קיימת[.
9X3 ס"מ. מצב טוב. כתמים. הפתקה הראק  גודל כל פתקה

שונה מנותקת.

פתיחה: $100

�31. פריטי-נייר - קק"ל - פולין
הקימת  הקרן  של  המרכזית  הלשכה  ביידיש,  1. כרוז 
יודישען  פנ'ם  קאמיסיעס  די  "צו  בפולניה  לישראל 

נאציאנאל-פאנד אין פוילען". ניסן תרפ"ג.
2. "גאולה תתנו לארץ" – כרוז ביידיש אל כל היהודים 

בבקשת תרומה.
ואחד  ביידיש  אחד  הקופסה,  למריק  מסמכים  3. שני 
בעברית – טבלה עם מקום למלא את שם בעל הקופסה, 

כתובתו וכו'.
4. זמן הדלקת נרות שבת בשנת תרפ"ח, קרטון ובמנ
הקופסה  על  מונח  היה  שהקרטון  ייתכן   – חריץ  רכזו 

הכחולה.
5. פנקס קבלות לתורם "למעלה מזהוב אחד" להעלאת 
ולגאולת  לארץ-ישראל  ז"ל  רייך  אריה  של  עצמותיו 
חסרה,  הפנקס  חזית  הקהק"ל.  על-ידי  ארץ-ישראל 

בפנקס 8 קבלות ריקות.
מקום  עם  הצדדים(  )משני  טבלה  ובו  קבוץ,  6. גליון 

לכתיבת שם המנדב וסכום הנדבה.
את  ששלמו  הכנסת  בבית  המתפללים  7. רשימת 
בדף  לישראל.  הקימת  הקרן  לטובת  שנדרו  נדריהם 

טבלה ובה מקום לכתיבת שם המנדר וסכום התרומה.

כל הפריטים במצב טוב מאד. כולם מקופלים, למעט מס' 5.

פתיחה: $2�0

31�. Donation to JNF – Yiddish 
Notes  
4 tear-out Yiddish notes from a booklet, calling 
to donate to JNF. Romania, 1920s? "A coin a day 
will make the tears of galus go away"; "Are you a 
real Jew? Give to JNF – we'll see that it's true." 
Dimension of each note: 3x9cm. Good condition. 
Stains. The first note is detached.

Opening Price: $100

31�. Collection of JNF Paper 
Items - Poland  
8 JNF Paper items from Poland, 1920's.
1. Yiddish proclamation, The Central Bureau 
of JNF in Poland, to the "commissions" of the 
JNF in Poland. 1923.
2. "Geula Titnu La-Eretz" - Yiddish proclama-
tion to all Jews in request of donation.
3. 2 Documents for person who empties the 
Box, one in Yiddish and the other in Hebrew 
– with a table for filling name and address of 
owner of the box.
�. Shabbat candle-lighting times in 1928, card-
board with a slot in center – possibly cardboard 
was placed on the Blue Box. 
�. Notepad of receipts for donors of more than 
one Zloty for bringing Aryeh Reich's bones 
to Israel, "and for the redemption of the Land 
by JNF" Front of notepad missing, includes 8 
empty receipts.
�. Page for recording donation details, with 
a table (on both sides) for filling in name and 
amount of donation.
�. List of synagogue worshipers who paid their 
JNF vows. With a table for filling in donor's 
name and amount of donation.
All items are in very good condition. All folded, 
except no. 5.

Opening Price: $2�0

315
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�31. פנקס להערכה עצמית למרוקן קופות 
קק"ל – פולין, 1934 

הסתדרות  חבר  לוין  דוד  של  עצמית  להערכה  פנקס 
פולין(,  )סבנציאן,  נובו-סבנציאני  בעיר  "העובד", 

תרצ"ד 1934.
בעטיפה הפנימית חותמת "קרן קימת לישראל, הלשכה 
הנובו-סבנציאנית, גאולה תתנו לארץ". בעמוד הראשון 
והסכום  קק"ל  קופסאות  הרקת  תאריכי  של  רישום 

הנאסף. על העטיפה האחורית איור מפת א"י.
]2[ דף, 14 ס"מ. מצב טוב. כתמים. חור- תיוק.

פתיחה: $80

�31. תעודה – רישום בספר הכסף של 
קק"ל – וינה, 1935

קימת  קרן  וכסופה,  כחולה  בדיו  מודפסת  תעודה 
לישראל, אוסטריה, 1935.

על-שם הגברת ד"ר מלכה קנטור, ליום חתונתה העשירי, 
חיים  וד"ר  בהם  אדולף  חתומים:  וינה.  "ויצו",  על-ידי 

טרטקובר.
32 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים בשוליים. כתמים.

פתיחה: $100

318. תפריט לסעודה – קק"ל – שקל - 
מרוקו, 1936

של  הראשונה  הועידה  לכבוד  סעודה  תפריט   ,Menu
משתפי-פעולה עם קק"ל וה"שקל" בקזבלנקה, מרוקו, 

.1936
ארטישוק  לבבות  "עמק",  אפונת  בתפריט:  המנות  בין 
ברכה  האחורי  בצדו  ועוד.  "נהלל"  צלוי  עוף  "דגניה", 
שלוחה  נתנזון...  והגברת  האדון  נכבדים,  "ידידים 
מרוק]ו["  ציוני  של  הראשונה  מהועידה  ברכה...  לכם 
צבעוניים  וסרטים  פרחים  ציורי  חברים.   11 וחתימות 

מודפסים. צרפתית.
18 ס"מ. מצב בינוני-טוב. קרעים קלים, כתמים. 

פתיחה: $100

31�. Self Evaluation Notebook 
for Emptier of the Box – Poland, 
1934  
Self evaluation notebook, belonging to David 
Levin, member of Histadrut Ha'oved, in the city 
of Novo-Sevanciani (Sevancian, Poland), 1934.
Ink-stamp on the inner cover "JNF, the Novo-
Sevanciani bureau, Geula Titnu La'aretz". 
One the first page there is a list of the box-emp-
tying dates and the sum collected. On the back 
cover – illustration of Israel's map.
[2] leaves, 14cm. Good condition. Stains. Filing 
hole.

Opening Price: $80

31�. Certificate – Inscription in 
JNF Money Book – Vienna, 1935  
Printed certificate in blue and silver ink, JNF, 
Austria, 1935.
Made out to Dr. Malka Cantor, in honor of 
her 10th anniversary, by Wizo, Vienna. Signed: 
Adolph Bohm and Dr. Chaim Tartakover.
32cm. Good condition. Slightly torn edges. Stains.

Opening Price: $100
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320. קופת קק"ל מקרטון – ניו-אינגלנד 
מתקפלת  קרטון  קופת  לגן[  ]מגן   MiGan LeGan
של  השניה  המחצית  ארה"ב,  ניו-אינגלנד,  קק"ל,  של 

המאה ה-20.
להקמת  ניו-אינגלנד  מילדי  תרומות  לאיסוף  מיועדת 

מגרש משחקים לילדי באר שבע.
29.5X18.5 ס"מ. מצב טוב מאד. מקופלת, לא נפתחה ולא 

היתה בשימוש. 

פתיחה: $180

320. JNF Box – Cardboard JNF Box 
- New England  
MiGan LeGan – collapsible JNF box, New 
England, USA, first half of the 20th century.
Designated for collecting funds from New 
England children, towards building playground 
for Be'er Sheva children.
18.5 x29.5cm. Very good condition. Folded, never 
opened or used.

Opening Price: $180

319. תפלת יזכור – תרומה לקק"ל – רומניה
1. יזכור, דף עם תפלת-יזכור לנפטר ולנספים בשואה, 
העולם  מלחמת  לאחר  רומניה,  לקק"ל.  תרומה  עם 
הן  ואחיותינו  אחינו  נשמות  אלהים  "יזכור  השנייה. 
שהומתו הן שנהרגו הן שנשחטו ושנשרפו ושנטבעו... 
נודר __ ליי לקרן הקימת לישראל בעד  בעבור שאני 

הזכרת נשמתם". עברית ורומנית.
תפלת יזכור לשנת תש"ו. קק"ל, 1946. נדפס ברומניה. 

עברית, גרמנית ורומנית. נדפס בצבע כחול. 
16; 13 ס"מ. מצב טוב. קמטים וכתמים.

פתיחה: $100

319. Yizkor Prayer – Donation to 
JNF- Romania  
1. Yizkor, page with Yizkor prayer for the 
deceased and perished in holocaust, with dona-
tion to JNF. Romania, after Second World War. 
Hebrew and Romanian.
Yizkor prayer for 1946. JNF, 196. Printed in 
Romanian. Hebrew, German and Romanian. 
Printed in blue. 
16, 13cm. Good condition. Stains and creases.

Opening Price: $100

318. Menu – JNF – Shekel – 
Morocco, 1936  
Menu for the first conference of JNF and Shekel 
cooperators in Casablanca, Morocco, 1936.
Dishes include: Emek peas, Deganya arti-
choke hearts, Nehalel roast chicken and more. 
Greeting in back: "Honored friends, Mr. and 
Mrs. Nathanson… greetings… from the first 
conference of Morocco Zionists…" with sig-
natures of 11 members. Drawings of colorful 
flowers and ribbons. French.
18cm. Good-fair condition. Slight tears, stains.

Opening Price: $100
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321. גיא חזיון – ירושלים, 1855
גיא חזיון, שיר לכבוד משה מונטיפיורי ורעייתו, מאת 
יעקב ספיר הלוי. ירושלים, דפוס ישראל ב"ק, ]1855[.

"בו חזיתי לספר... מעשי צדקתו ותפארתו של סער משה 
נמונטיפיורי... ורעיתו יקרת נשים... יהודית... ורעיו הנ

שיאים הצדיקים... דורשי שלום הארץ הקדושה... אשר 
בעיר הבירה לאנדאן". 

משה  סיר  של  לכבודם  בתים  ושבעה  שלשים  בן  שיר 
ויהודית מונטיפיורי, בחרוזים.

24 עמ', 18 ס"מ. מצב טוב. דפים מנותקים, שלמים. כריכת 

עור חדשה.

ש' הלוי מס' 53. 

פתיחה: $200

321. "Gei Chizayon" – Jerusalem, 
1855  
"Gei Chizayon", poem in honor of Moshe 
Montefiore and his wife, by Ya'akov Sapir Halevy. 
Jerusalem, Israel B.K. printing press. 1855.
A thirty-seven verses poem in honor of Sir 
Moshe and Yehudit Montefiore, rhymed.
24 pages, 18cm. Good condition. Detached leaves, 
intact. New leather binding.
S. Halevy number 53.

Opening Price: $200

ארץ ישראל, התיישבות
Eretz Israel, Settlements

322. מקוה ישראל, 1892 / תחכמוני, 1911
 Institution Agricole de l'Alliance Israelite .1
]המוסד   .universelle Mikweh-Israel pres Jaffa
יפו[  בקרבת  ישראל,  מקוה  אליאנס,  של  החקלאי 
לרכישה במשתלת המוסד  הניתנים  – רשימת צמחים 
ומחיריהם. ירושלים, 1892. דפוס א"מ לונץ. צרפתית. 

]1[, 6, ]1[ עמ', 22 ס"מ. מצב בינוני.

 Hebräische Mittelschle Tachkemoni in Jaffa .2
]בית הספר תחכמוני ביפו[, )נוסד בפרנקפורט דמיין(, 
1909-1910 ו-1910-1911. פרנקנ  דו"ח לשנות הלמודים
פורט דמיין, 1911. טבלה מקופלת עם פירוט מקצועות 

הלמוד השונים, תצלום. גרמנית.
24 עמ', 22 ס"מ. מצב בינוני. 

פתיחה: $1�0

322. Mikveh Yisrael, 1892 / 
Tachkemoni, 1911  
1. Institution Agricole de l'Alliance Israelite 
universelle Mikweh-Israel pres Jaffa. [Alliance 
Agricultural institute, Mikveh Yisrael, near 
Jaffa] – list of plants available for purchase in the 
institute's nursery and their price. Jerusalem, 
1892. A.M. Luntz printing press. French. 
[1], 6, [1] pages, 22cm. Fair condition.
2. Hebräische Mittelschle Tachkemoni in Jaffa 
[Tachkemoni school in Jaffa], (established in 
Frankfurt am Main), reports for school-years 
1909-1910 and 1910-1911. Frankfurt am Main, 
1911. Folded table with list of subjects of stud-
ies, photograph. German.
 24 pages, 22cm. Fair condition.

Opening Price: $1�0
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323. מודעה על מות רבי שמואל מוהליבר 
– יפו, 1898

אבל כבד! מודעה מגבאי "שערי תורה" על פטירת רבי 
שמואל מוהליבר. יפו, סיון תרנ"ח, 1898. 

להמספר  המנחה  לעת  תורה...  לשערי  ובאו  "הקבצו 
על  הלוי...  הערץ  נפתלי  רבי  הגאון  הרב  שישא  המר 
ישראל,  וארץ  ישראל  לעם  שנאבדה  הגדולה  האבדה 
על הלקח הרב הגאון הגדול ראש וראשון לציון...". בול 

מודבק בחלקו העליון.
רבי שמואל מוהליבר נפטר בביאליסטוק בשנת 1898, 
בבית  ונטמנו   1991 בשנת  ארצה  הועלו  עצמותיו 

העלמין במזכרת בתיה.
בחלק  וקרע  בשוליים  קרעים  חורי-תיוק,  ס"מ.   26.5

התחתון. 

פתיחה: $100

�32. חוברות תקנות וחוקים – ירושלים 
לכו הועד  ופעולות  והוצאה  הכנסה  לצדקה,  נהמורה 

החברה  וחוקי  תקנות   ;1893 הספרדים,  עדת  ללות 
בוני ירושלם, לבניית בתי מחסה לעניי כולל הוראדנא, 
1900; הספר אשר לבית תלמוד תורה הכללי וישיבת עץ 
חיים הגדולה, 1902; החוקים והתקנות אשר להמפעל 
הנשגב בית חינוך יתומים, 1906; הבניה והתכנית, בית 
החשבון,  ספר   ;1909 חיים,  עץ  תורה  להתלמוד  מרכז 

323. Rabbi Shmuel Mohliver 
Obituary – Jaffa, 1898  
Deep Mourning! "Sha'arei Torah" managers 
announce the death of Rabbi Shmuel Mohliver. 
Jaffa, 1898. Stamp pasted to upper part.
Rabbi Shmuel Mohliver died in Bialistok in 
1898, he was buried in Mazkeret Batya in 1991.
26.5cm. Filing holes, tears to edges and tear to 
upper part.

Opening Price: $100

32�. Booklet of Regulations and 
Rules – Jerusalem  
Ha-Moreh Le-Zedaka, income, expense and 
activities of the Sephardi congregation com-
mittee, 1893; regulations and rules of Boney 
Yerushalayim society, for building shelters for 
the poor of Horodno, 1900; the general beit 
Talmud and Etz Ha-Chaim yeshiva, 1902; rules 
and regulations of the important operation 
of orphans' school, 1906; building and plan, 
centre of Etz Chaim Talmud torah, 1909; calcu-
lus book, home for the elderly of the Sephardi 
congregation, 1909; book of regulations of 
Ramban society (no date); regulation and rules 
of Knesset Yisrael society (no date).
Various sizes and conditions.

Opening Price: $200

הספרדים,  לעדת  והזקנות  הזקנים  בית  רביעית,  שנה 
1909; ספר התקנות מחברה רמב"ן אגודתנו )ללא שנת 
ישראל  כנסת  האדירה  החברה  וחוקי  תקנות  הוצאה(; 

)ללא שנת הוצאה(.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

�32. בית הספר למל בירושלים – פראג, 
1906 - וינה 

 Elise Herz oder Geschichte einer Schule in
Jerusalem, Moritz Antscherl ]אליס הרץ - ההיסנ
טוריה של בית הספר בירושלים[, עם תמונות ואיורים 

עבור בני הנוער. הוצאת "יונג יודה", פראג, ]1906?[.
אליס הרץ )1788-1868( הנזכרת בכותר הספר הנה בת 
למשפחת למל האוסטרית, היא אשר הקימה את בית 
הספר "למל" בירושלים בשנת 1856 לזכר אביה, שמעון 
אדלר למל. בגוף החוברת פורטרטים של שמעון למל, 
בית  של  ותצלום  הזיתים  הר  של  תצלום  הרץ,  אליס 
הספר למל. גרמנית עם ציטוטים בעברית. בדף השער 

הקדשה בכתב-יד מהעיר וינה.
קדמית  עטיפה  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   22 עמ',   40

מנותקת. 

פתיחה: $�00
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32�. Lemel School in Jerusalem – 
Prague, 1906 – Vienna  
Elise Herz oder Geschichte einer Schule in 
Jerusalem, Moritz Antscher [Elise Herz – his-
tory of the school in Jerusalem], with photo-
graphs and illustrations for the youth. "Yung 
Jude" publishing, Prague, [1906?].
Elise Herz (1788-1868) mentioned in the title 
of this book is a descendant of the Austrian 
Lemel family, and established the Lemel school 
in Jerusalem in 1856 in memory of her father, 
Shimon Adler Lemel. The booklet contains 
portraits of Shimon Lemel, Elise Herz, photo-
graph of the Mount of Olives and photograph 
of Lemel school. German with citations in 
Hebrew. Handwritten dedication of the city of 
Vienna on title page.
40 pages, 22cm. Good condition. Stains. Front 
cover detached.

Opening Price: $�00

�32. חוקי הגיוס לצבא הטורקי – ירושלים, 
 1915

למספר   1303 בשנת  נתן  החדש,  צבא  תרומת  חֹק 
הרשּות, תורגם מטורקית בידי אהרן מאני. הוצאת ועד 

העותומנים, ירושלים, 1915 בערך.
עבודת  "זמן  הטורקי.  לצבא  הגיוס  חוקי  עם  חוברת 
מי  כל  ושלמות...  מלאות  שנה  עשרים  הוא  הצבא, 
גופו  חובת  את  השלים  הזה...  הזמן  כל  במשך  שעבד 

המוטלת עליו להצבא".
]1[ דף, 24 עמ', ]2[ דף, 22 ס"מ. מצב בינוני. כתמי-רטיבות 

עטיפה  מנותקת,  קדמית  עטיפה  העליונים.  בשוליים 

אחורית חסרה.

פתיחה: $100

32�. Rules of Recruitment into 
the Turkish Army – Jerusalem, 1915  
The new army law, legislated in 1303, translated 
by Aharon Mani. The Ottoman committee 
publishing, Jerusalem, ca. 1915.
Booklet with recruitment rules into the Turkish 
army. "Period of service is twenty years…who-
ever served during that period accomplished 
his military duties".
[1] leaf, 24 pages, [2] leaves, 22cm. Fair condition. 
Moisture stains to upper edges. Front cover de-
tached, back cover missing.

Opening Price: $100

�32. דרישות שלום מבני א"י לקרוביהם 
בחו"ל, 1919

שבחוץ-לארץ.  לקרוביהם  א"י  מבני  שלום  דרישות 
ההסתדרות  של  הארץ-ישראלי  המשרד  הוצאת 

הציונית, יפו, אלול תרע"ט ]1919[.
דרישות-שלום...  של  אופן-הפצה  משמשת  זו  "חוברת 
אשר  שבגולה,  וידידיהם  קרוביהם  אל  א"י  בני  מאת 
מפני מארעות המלחמה העולמית נפסק כל מגע ומשא 
ביניהם... כל איש, אשר חוברת זו תזדמן לידו, מתבקש 
הפרסום  את  לה  ולעשות  פומבי  במקום  להניחה 

המתאים...".
סדר  לפי  השמות  פירוט  עם  טבלה  החוברת  בתחילת 

א"ב ולאחר-מכן פירוט תוכן דרישות השלום.
, 106 עמ', 22 ס"מ. מצב בינוני. גליונות לא חתוכים.           

כתמי-חלודה. קרעים בעטיפה.

פתיחה: $200

XXIV

32�. Regards from Jews in Eretz 
Yisrael to Relatives Abroad, 1919  
Regards from Jews in Eretz Yisrael to their 
relatives abroad. Published by the Eretz Yisrael 
office of the Zionist Organisation, Jaffa, 1919.
"This booklet serves to send regards from Jews 
in Eretz Yisrael to their relatives and friends in 
the diaspora with whom contact was stopped 
due to the World War…Whoever gets this 
booklet should place it in a public place and 
promote it…".
The booklet starts with an alphabetical list 
of names and continues with the contents of 
messages.
XXIV, 106 pages, 22cm. Fair condition. Sheets 
not cut. Foxing. Tears to binding.

Opening Price: $200
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329. מחיי השומרים בארץ ישראל – אוגדן 
תמונות

המושבה  קרן  הוצאת  ישראל.  בארץ  השומרים  מחיי 
השומרית.

מחנה  שונים:  תצלומים  עם  לוחות   15 הכולל  אוגדן 
במחצבה,  עבודה  חיפה-ג'דה,  בכביש  השומרי  הגדוד 
עצים,  חטיבת  כביש,  סלילת  סיום  הראשון,  הקיבוץ 

כביסה, השומרים במקווה ישראל ועוד. 
16X11 ס"מ. הלוחות במצב טוב. העטיפה במצב בינוני.

פתיחה: $120

330. מדינת היהודים – אוקראינה, 1920 – 
עם מפות

ואינפורמ פוליטי  גיאוגרפי,  תאור  היהודים,  נמדינת 
ציוני, מאת מאיר היבנער. נדבורנה )אוקראינה(, תר"פ 

.]1920[
מקופלת  והמלכים  השופטים  בימי  ישראל  ארץ  מפת 
פירוט  לצד  א"י  על  כלליים  פרטים  השער.  דף  לפני 

הקולוניות, מוסדות הקק"ל, מסילות הרכבת ועוד.
48 עמ', 10.5 ס"מ. מצב טוב. עטיפה לא מקורית.

פתיחה: $100

329. Life of Guards in Eretz 
Yisrael – Photographs Folder  
Life of Shomrim (Guards) in Eretz Yisrael. 
Published by the Moshavah Shomerit fund.
Folder containing 15 plates of different photo-
graphs: Shomeri camp on Haifa – Geda Road, 
work in quarry, first kibbutz, finishing road 
paving, wood lumbering, laundry washing, 
guards in Mikveh Yisrael and more.
16x11cm. Plates in good condition. Cover in fair 
condition.

Opening Price: $120

328. חוזה להפצת עתון "דאר היום" – 
ירושלים, 1919 

1. חוזה בין הנהלת "הסולל", חברה למניות המוציאה 
לאור את 'דאר היום' ובין א' י' גודל, על מכירת מודעות 
בעתון ומניות. ירושלים, 1919. על נייר מכתבים של "א. 

י. גודאל ושות'".
"דאר  הנהלת  של  נייר-מכתבים  על  אישור  2. כתב 
היום": "האדון א. י. גודאל... נשלח מאתנו לקבל מנויים 
והמושבות  הערים  בכל  היום'  'דאר  עבור  ומודעות 

שבארץ ישראל...". 1919.
3. נוסח של חוזה זמני בן 3 דפים, בין א. גודל וחברת 
"דאר  עתון  הדפסת  בדבר  ספרותית  להוצאה  המניות 

היום",1919. כתב-יד, חתום בידי עדים.

]5[ דף, 17 ס"מ. מצב טוב. 

היומון "דאר היום", מייסודו של איתמר בן אב"י, הופיע 
בארץ ישראל בין השנים 1919-1936.

פתיחה: $100

328. "Do'ar Ha-Yom" Newspaper 
Distribution Contract 
– Jerusalem, 1919  
1. Contract between "Ha-Solel" management, 
stock-holders and publishers of "Do'ar Ha-Yom" 
and A.Y.Godal, regarding sale of advertisement 
space and share. Jerusalem, 1919. On stationery 
of A.Y.Godal and Co.".
2. Confirmation of "Do'ar Ha-Yom" stationery: 
Mr. A.Y.Godal was authorized by us to accept 
subscribers and advertisements for "Do'ar 
Ha-Yom" in all cities and settlements of Eretz 
Yisrael…" 1919.
3. Three-pages temporary agreement, between 
A. Godal and the stock-holding publishing 
company regarding printing the newspaper 
"Do'ar Ha-Yom", 1919. Handwritten, signed by 
witnesses.
[5] leaves, 17cm. Good condition.
The daily paper "Do'ar Ha-Yom" established by 
Itamar Ben Avi, was published in Eretz Yisrael 
between the years 1919-1936.

Opening Price: $100
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330. The Jewish State – Ukraine, 
1920 – with Maps  
The Jewish State, geographical, political and 
informational description, by Meir Hubner. 
Nadvorna (Ukraine), 1920.
Preceding the title page is a folded map of Eretz 
Yisrael in the days of the Judges and Kings. 
General information about Eretz Yisrael side 
by side with descriptions of colonies, Keren 
Kayemet institutions, railways and more.
48 pages, 10.5cm. Good condition. Not original 
cover.

Opening Price: $100

331. מדריך לעולים לארץ ישראל – ורשה,  
1925 - מפה

וועג-ווייזער פאר עולים קיין ארץ-ישראל ]מדריך/מורה 
דרך לעולים לארץ ישראל[. ורשה, טבת, תרפ"ה. 

לפני דף השער מפת ארץ-ישראל מקופלת. פרטים על 
קבלת סרטיפיקט, ויזה, העברת חפצים לארץ, ופרטים 
מוסדות  כתובות  טריאסט,  רומניה,  דרך  לעולים 
בסוף  מצורפים  טפסים  שני  ועוד.  בורשה  יהודיים 

החוברת. יידיש.
32 עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב מאד. במעטפת הנייר המקורית, 

כרוכה בכריכה קשה.

פתיחה: $120

331. Guide for Olim to Eretz 
Yisrael – Warsaw, 1925 – Map  
Veg Vayser for olim kayn eretz yisrael [guide 
for olim to Eretz Yisrael]. Warsaw, 1925.
Preceding the title page is a folded map of Eretz 
Yisrael. Details about obtaining a certificate, visa, 
forwarding belongings, and information for Olim 
through Romania, Triest, addresses of Jewish 
institutions in Warsaw and more. Two forms are 
enclosed at the end of the booklet. Yiddish.
32 pages, 21.5cm. Very good condition. In original 
paper envelope, bound in hard cover.

Opening Price: $120

332. האופרה הארץ-ישראלית – אוסף 
תוכניות, שנות ה-20

17 חוברות "ספרית האופרה ארץ-ישראלית". תל-אביב, 
שנות ה-20.

שמות המשתתפים, המחבר, המתרגם ושאר העוסקים 
החוברת  בגוף  המעטפת.  בשער  מופיעים  במלאכה 
הטקסט  הראשונות  בחוברת  האופרה.  של  הטקסט 
האופרה  חוברת  כולל  ואנגלית.  ערבית  עברית,  כתוב 
מאת  טרוויאטה,  )לה  טרוַיטה  שהועלתה,  הראשונה 
אאידה,  פאוסט,  ריגולטו,  החוברות:  שאר  בין  ורדי(. 

אותלו, כרמן, הספר מסיביליה ועוד.
בידי   1923 בשנת  הוקמה  הארץ-ישראלית  האופרה 
גולינקין, מנצח בבית האופרה בסט. פטרבורג,  מרדכי 

אשר עלה לארץ באותה שנה. 
וקרעים  כתמים  משתנה.  בינוני,  מצב  בממוצע.  ס"מ   22

בשדרה. 

פתיחה: $120
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333. ידיעות התערוכה והיריד של א"י 
והמזרח הקרוב, 1925

והמזרח  א"י  של  והיריד  התערוכה  "ידיעות  גליונות   4
הקרוב". תל-אביב, אוקטובר-נובמבר, 1925.

נאומי הברכה בטקס הפתיחה, מאמר בשם "האידיאל 
על  מאמרים  המאירי,  אביגדור  מאת  הארץ"  תוצרת 

המוצגים והתערוכות השונות. 
8 עמ' לגליון. גליונות לא חתוכים.29.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120

332. Eretz Yisrael Opera – 
Collection of Programmes, the 
1920's  
17 booklets of the "Eretz Yisrael Opera Library". 
Tel Aviv, 1920's.
Names of participants, writer, translator and 
other contributors appear on the title cover. 
The opera libretto appears in the booklet. In 
the first booklets the text is in Hebrew, Arabic 
and English. Including the booklet of the 
first performed opera, La Traviata by Verdi). 
Other booklets: Rigoletto, Faust, Aida, Otello, 
Carmen, the Barber of Seville and more.
The Eretz Yisrael Opera was established in 1923 
by Mordechai Golinkin, conductor in the St. 
Petersburg opera who moved to Eretz Yisrael in 
the same year.
Average size: 22cm. Fair condition, variable. 
Stains and tears to spine.

Opening Price: $120

333. Bulletin of the Palestine 
Near East Exhibition and Fair, 
1925  
4 issues of "Bulletin of the Palestine Near 
East Exhibition & Fair". Tel Aviv, October-
November, 1925.
Speeches at the opening ceremony, article title 
"The Ideal is Made in Israel" by Avigdor Ha-
Meiri, articles about the exhibits and the vari-
ous exhibitions.
8 pages per issue. Sheets are not cut. 29.5cm. 
Good condition.

Opening Price: $120

�33. עברי דבר עברית – אוסף פתקים של 
"גדוד מִגני השפה"

השפה  מִגני  "גדוד  של  צבעוניות  נייר  פתקאות   9
העברית". ירושלים, שנות ה-20-30.

"תחית שפה – תחית עם"; "שפת התנ"ך – שפת העברי! 
לשואלים לשפתך ענה – עברית!"; "עברי למד עברית"; 
נפש   – אחת  "שפה  העברי";  הספר  את  קנה  "עברי, 

אחת" ועוד.
15X2.5 ס"מ בממוצע. מצב טוב. על חלקם מעט כתמים.

פתיחה: $80

33�. Israelite – Speak Hebrew – 
Collection of Notes by the 
"Language Protectors Regimen"  
9 colored notes by "Protectors of Hebrew Langu-
age Regimen". Jerusalem the 1920's-1930's.
"Resurrection of Language – Resurrection of 
People"; "Bible Language – Israelite's Language! 
When asked what your language is answer 
– Hebrew!"; Israelite Learn Hebrew"; "Israelite 
Buy the Hebrew Book"; "One language – One 
Soul" and more.
Average size 15x2.5cm. Good condition. Some 
notes are stained.

Opening Price: $80
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�33. רשימת החברים לאגודת בית גן – יפו, 
 1926

שבט- יפו,  בע"מ,  וגן"  "בית  לאגודת  החברים  רשימת 
תרפ"ו, 1926. 

רשימת חברי האגודה בסדר א"ב, לפי מקומות-מגורים: 
בארצות  הארץ,  ברחבי  ומושבות  ערים  ותל-אביב,  יפו 

המזרח )צפון אפריקה(, אירופה, אמריקה וכו'.
9 עמ', 22 ס"מ. מצב בינוני. קמטים וקרעים.

פתיחה: $100

33�. Members List of Bayit Vagan" 
Society – Jaffa, 1926  
Members list of "Bayit Vagan" Society Ltd., 
Jaffa, 1926.
Alphabetical list of members according to resi-
dence: Jaffa and Tel Aviv, cities and Moshavot 
around Israel, in the eastern countries (North 
Africa), Europe, America etc.
9 pages, 22cm. Fair condition. Creases and tears.

Opening Price: $100

�33. מחברת דו"חות ונתונים כספיים – 
גבעתיים, 1926

מחברת דו"חות ונתונים כלכליים, גבעתיים )ורמת-גן?(, 
תרפ"ו ]1926[.

ניירות-ערך, כלל  נכסים, רכוש,  גובינא,  פירוט שטרות 
ההוצאות לשנת תרפ"ו, נתונים על שטח אדמות ועוד. 

נמוזכרות משפחות אלדמע ואייזין, מהמשפחות הותי
קות בשכונת בורוכוב בגבעתיים.

נזקים  טוב.  מצב  ס"מ.   33.5 ריקים(,  )רובם  עמ'   300

לכריכה.

פתיחה: $100

33�. Notebook of Reports and 
Financial Data – Givatayim, 1926  
Notebook with reports and financial date, 
Givatayim (and Ramat Gan?), 1926.
Details of Collect Bills, property, assets, stock, 
expenses during 1926, sizes of plots and more. 
Families Aldema and Eisen are mentioned, of 
the veteran families in Shechunat Borochov in 
Givatayim.
300 pages 9most of them blank), 33.5cm. Good 
condition. Damages to cover.

Opening Price: $100

�33. מודעה בנוגע לתערוכה החקלאית 
ביפו, 1926 

מודעה  ביפו.  ]חקלאית[  החקלאות  לתערוכה  בנוגע 
מטעם מזכיר הועדה המסדרת של התערוכה לחקלאות 

ולגננות, ארמון הממשלה, יפו, 1926.
"לרגלי מעוט הגשמים והיבול הדל בכל הארץ, החלט 
לדחות את סדור התערוכה לחדש אפריל שנת 1926". 

אנגלית, עברית וערבית.
30 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקמטים. חורי-תיוק.

פתיחה: $80

33�. Announcement Concerning 
an Agricultural Exhibition in 
Jaffa, 1926  
About the Agricultural exhibition in Jaffa. 
Announcement by the secretary of the orga-
nizing committee of the agricultural show, 
Government Palace, Jaffa, 1926.
"In view of the abnormal shortage of rain and 
the consequent poverty of crops throughout 
the country it has been decided to postpone the 
holding of the show until April 1926". English, 
Hebrew and Arabic.
30cm. Good condition. Few stains and creases. 
Filing holes.

Opening Price: $80
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338. הכשרת קיבוץ רמת הכובש בפתח-
תקווה – מכתבים, 1926

בפתח-תקווה  "הכובש"  קבוץ  מחברי  מכתבים  שלשה 
אל מועצת הפועלות בתל-אביב. נשלחו בחודשים יוני-

יולי, 1926.
לפי הכתוב במכתבים, הקיבוץ מונה 138 חברים ובתוכם 
48 חברות. המכתבים כתובים בכתב-יד וחתומים בידי 

י. בנקובר. 
רמת  קיבוץ  ממייסדי   ,)1901-1977( בנקובר  יוסף 
הכובש, מזכיר "הקיבוץ המאוחד" ומפא"י בשנים -1935
הפועל  הועד  וחבר  הציוניים  בקונגרסים  ציר   ,1936

הציוני. ממייסדי מפ"ם ומזכירּה.
קיבוץ רמת הכובש עלה על הקרקע במיקומו הנוכחי, 
בפתח-תקווה  הכשרה  שנות   7 לאחר   ,1932 באוגוסט 

וכפר-סבא.

פתיחה: $100
339. חברת גמילות חסדים בחיפה – שתי 

חוברות, שנות ה-20

כ"ד  )נוסדה  בחיפה,  חסדים  גמילות  חברת  1. תקנות 
שבט תרפ"ו(. חיפה, 1928.

8 עמ', 17 ס"מ. מצב בינוני.

2. חברת גמילות חסדים, חיפה, מאזן ליום כ"ט אלול 
חיפה,  ונדבותיהם.  החברים  תרומות  ורשימת  תרפ"ח 

.]1929[
12 עמ', 17 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $80

338. Training of Kibbutz Ramat 
Hakovesh Members in Petach 
Tikva – Letters, 1926  
Three letters by Ramat Hakovesh members in 
Petach Tikva to The Workers' Council in Tel 
Aviv. Sent during June-July, 1926.
According to the contents of the letters, the 
Kibbutz consists of 138 members of them 48 
females. The letters are handwritten and signed 
by I. Bankover.
Yossef Bankover (1901-1977), of the founders 
of Ramat Hakovesh, secretary of the "Kibbutz 
Meuchad" and Mapai Party during the years 
1935-1936, delegate to the Zionist congresses 
and member of the Zionist executive commit-
tee. One of the founders of Mapai Party and its 
secretary. Kibbutz Ramat Hakovesh settled in 
its present location in August 1932, after 7 years 
of training in Petack Tikvah and Kefar Saba.

Opening Price: $100

339. Charity Society in Haifa 
– Two Booklets, the 1920's  
1. Regulations of a charity society in Haifa 
(established 1926). Haifa, 1928.
8 pages, 17cm. Fair condition.
2. Charity Society, Haifa, balance sheet of 1928 
and list of members' donation. Haifa, 1929. 
12 pages, 17cm. Good condition.

Opening Price: $80

3�0. סוכנות הטלגרף היהודית – לונדון, 
שנות ה-20 

הטלגרף  ]סוכנות   Jewish Telegraphic Agency
גרוסמן  נוסדה בשנת 1919. מנהלים: מאיר  היהודית[, 

ויעקב לנדאו. ]לונדון, שנות ה-20[.
הלונדונית,  היהודית  הטלגרף  סוכנות  אודות  חוברת 
על  חוות-דעתם  עם  מאנשי-שם  צטוטים  ועתונה. 

העתון. 
גס בשוק בינוני. כתמי-חלודה. קרע  16 עמ', 21 ס"מ. מצב 

ליים העליונים של העטיפה וכל הדפים.

פתיחה: $80

3�0. Jewish Telegraph Agency – 
London, the 1920's  
Jewish Telegraphic Agency, established 1919. 
Managers: Meir Grossman and Ya'akov Landau. 
[London, the 1920's].
Booklet about the Jewish Telegraphic Agency 
in London and its bulletin. Quotations of well-
known people and their opinion about the 
bulletin.
16 pages, 21cm. Fair condition. Foxing stains. 
Rough tear to upper edge of cover and leaves.

Opening Price: $80
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3�1. דבר הימים האלה – מאורעות תרפ"ט 
– שני גליונות

1. גליון "דבר הימים האלה". תל-אביב, יום שישי, כ"ד 
אב תרפ"ט, 30.8.29. האחראי והמו"ל: אברהם אהרוני.

אב  כ"ו  ראשון,  יום  תל-אביב,  הימים".  "דבר  2. גליון 
תרפ"ט, 1.9.29. האחראי: מאיר ביליק.

תל-אביב,  ירושלים,  בחברון,  החללים  רשימות  פירוט 
בכל  המאורעות  סקירת  וכן  והמושבות  צפת  חיפה, 

איזור ואיזור.

8 עמ' בכל גליון, 37.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. דפים מנותק

קים, קרעים רבים בשוליים, כתמים ונזקי-עש קלים.

פתיחה: $80

3�2. סטבסקי נדון למוות – רצח ארלוזוע
רוב, 1934

סטבסקי נדון למות ברוב דעות, רוזנבלט זוכה. דף בודד 
בהוצאת עתון "דאר היום", ]1934[. נדפס בגסטטנר.

הרבי התנועה  אנשי  רוזנבלט,  וצבי  נאברהם סטבסקי 
ארלוזורוב.  חיים  ברצח  כחשודים  נעצרו  זיוניסטית, 
סטבסקי  הורשע   ,1934 בשנת  הרצח,  לאחר  כשנה 

3�2. Stavsky Sentenced to Death 
– Murder of Arlozorov, 1934  
Stavsky sentenced to death unanimously, 
Rosenblat acquitted. Single leaf published by 
"Do'ar Ha-Yom" newspaper, 1934. Gestetner 
printing.
Avraham Stavsky and Zvi Rosenblat, of the 
Revisionist movement, were arrested as sus-
pects of murdering Arlozorov. A year after the 
murder, in 1934, Stavsky was found guilty and 
was sentenced to death and Rosenblat was found 
not guilty and was acquitted. In an appeal to 
the Supreme Mandatory Court in the summer 
of 1934, Stavsky was also found not guilty.
Single leaf stenciled with green ink, 26cm. Good 
condition. On the back side of leaf a writing typed 
on a type writer. Stains.

Opening Price: $80

3�1. Devar Ha-Yamim Ha-Ele 
– 1929 Riots – Two Issues  
1. "Dvar Ha-Yamim Ha-Ele" issue. Tel Aviv, 
Friday, 30.8.29. In charge and publisher: 
Avraham Aharoni.
2. "Dvar Ha-Yamim" issue. Tel Aviv, Sunday, 
1.9.29. In charge: Meir Bilik.
Detialed lists of victims in Hebron, Jerusalem, 
Tel Aviv, Haifa and the Moshavot with descrip-
tion of events in each region.
8 pages in each issue, 37.5cm. Fair-poor condi-
tion. Detaches leaves, Many tears to edges, stains 
and slight moth damages.

Opening Price: $80

3�3. תוספות לעתון "דבר" בנושא רצח 
ארלזורוב, 1934

7 דפים בודדים צבעוניים, "תוספת לגליון", עתון "דבר". 
תל-אביב, ינואר-פברואר-מרס-אוקטובר 1934. 

אך  ארלוזורוב",  רצח  "חקירת  זהה:  העדכונים  כותרת 
על  רובם  עדים,  שמונה  העידו  "היום  שונה:  התוכן 

פרטים טכניים, תאריכים, בגדים וכו'".
31.5 ס"מ. מצב בינוני עד טוב.

פתיחה: $1�0

3�3. "Davar" Newspaper Supplem-
ents Concerning Arlozorov's 
Murder, 1934  
7 single leaves, in color, "Davar" newspaper 
supplements, January, February, March and 
October 1934.
Titles of all supplements is identical: "Investigation 
of Arlozorov's Murder", but the contents differs: 
"Eight people testified today, most of them about 
technical details, dates, clothes etc".
31.5cm. Fair to good condition.

Opening Price: $1�0

בערעור  מאשמה.  זוכה  רוזנבלט  למוות,  ונדון  ברצח 
בבית המשפט העליון המנדטורי בקיץ 1934, זוכה אף 

סטבסקי מאשמה.
דף בודד מודפס בסטנסיל בצבע ירוק, 26 ס"מ. מצב טוב. 

בצדו האחורי כיתוב מודפס במכונת כתיבה. כתמים.

פתיחה: $80
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��3. מה תפקידה של בת ישראל – שרה 
שנירר, 1934 

תל- שנירר.  שרה  מאת  בת-ישראל?  של  תפקידה  מה 
אביב, תרצ"ד ]1934[. 

בנותיהם בבית- יהודים לחונן את  "קול קורא להורים 
שערים  עם  וגרמנית,  יידיש  עברית,  'בית-יעקב'.  ספר 

נפרדים. פרסומות רבות.
בית הספר  יסדה בפולין בשנת 1918 את  שרה שנירר 
אופי  את  היסוד  מן  שינתה  וכך  יעקב"  "בית  הראשון 

החינוך החרדי לבנות.
26, 6 עמ', 23.5 ס"מ. מצב בינוני, קפלים וכתמים. מעטפת-

נייר כרוכה בחוט.

פתיחה: $1�0

��3. מדריך בשביל ארץ ישראל – עכו, 
1935

מדריק ]מדריך[ בשביל ארץ ישראל, 1935-1936. ]בית 
הדפוס הלאומי[ עכו-פלשתין, 1935.

מדריך לארץ ישראל בערבית. על הכריכה ובדף השער 
נהכותר נדפס גם באנגלית ובעברית. תצלומים ופרסו

מות. על הכריכה נכתב בכתב-יד "נדיר ואין ידוע טופס 

3��. The Role of a Jewish Girl – 
Sara Schenirer, 1934  
What is the role of a Jewish girl? By Sara 
Schenirer. Tel Aviv, 1934.
"Call to Jewish parents to educate their daugh-
ters in Beit Ya'akov school". Hebrew, Yiddish 
and German with separate titles. Many 
advertisements.
Sara Schenirer established in 1918 in Poland the 
first "Beit Ya'akov" school and changed radically 
the character of the Charedi education for girls.
26, 6 pages, 23.5cm. Fair condition, creases and 
stains. Paper cover bound with thread.

Opening Price: $1�0

3��. Eretz Yisrael Guide – Acre, 
1935  
Eretz Yisrael Guide, 1935-1936. [National 
Printing Press] Acre-Palestine, 1935.
Eretz Yisrael guide in Arabic. Title on the cover 
and on the title page is in English and Hebrew. 
Photographs and advertisements. On the cover 
appears a handwritten inscription: "Rare an 
additional copy is unknown of", and indeed 
additional copies are not known of.
[1], 16, 49, [13] pages, 22.5cm. Fair condition. 
Cover detached and torn. Stains.

Opening Price: $100

��3. הצעה לבניין מזח בתל-אביב, שנות 
ה-30

המשנה  ועדת  מאת  בתל-אביב,  מזח  לבנין  הצעה 
לבנין המזח – ה"ה יצחק רוקח, מ. אריסון, בר-כוכבא 

מאירוביץ ומ. ריקליס. תל-אביב,ראשית שנות ה-30.
ההצעה ממוענת אל ז. הופין, יו"ר ועד תל-אביב לנמל 
ותחבורה. "המאורעות האחרונים ביפו הוכיחו שוב את 
ההכרח החיוני לגבי הישוב העברי בתל-אביב וסביבותיה 
לקבל מוצא ישר לים מבלי להיות תלויים בנמל יפו...". 

]1[, 5 דף במכונת-כתיבה, 33 ס"מ. מצב טוב. חורי-תיוק, 

כתמי-חלודה, סימני קיפול.

פתיחה: $200

נוסף", ואכן לא ידועים דפוסים מבית הדפוס בעכו.
]1[, 16, 49, ]13[ עמ', 22.5 ס"מ. מצב בינוני. כריכה מנותקת 

וקרועה. כתמים. 

פתיחה: $100
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3��. Proposal to Build a Pier in 
Tel Aviv, the 1930's  
Proposal to build a pier in Tel Aviv, by the sub-
committee for the building of the pier – Mrs. 
Yitzchak Rokach' M. Arisson, Bar-Kochba 
Meirovitz and M. Riklis. Tel Aviv, early 1930's.
The proposal is addressed to Z. Hofien, head of 
the Tel Aviv committee for port and transporta-
tion. "The recent events in Jaffa prove once more 
the necessity for the Jewish settlement in Tel 
Aviv and its surroundings to have a direct access 
to the sea and not depend on the Jaffa port…".
[1], 5 type written leaves, 33cm. Good condition. 
Filing holes, foxing-stains, folding marks.

Opening Price: $200

��3. לוח זמני אניות – חברת ללויד, 1935 
"ללויד  חברת  ומיפו.  מחיפה  אניות  הפלגת  זמני  לוח 

טריסטינו", חיפה, ספטמבר 1935.
שמות  רשימת  עם  הקיר,  על  לתלייה  המיועד  לוח 
)ברוב  הסופי  ויעדן  מגיעות  הן  ממנו  המקום  האניות, 
סדירה  אניות  תנועת  איטליה(.  טריאסט,   – המקרים 

לביירות, אלכסנדריה ומקומות נוספים
58.5X38 ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים וסימני-קיפול.

פתיחה: $200

3�8. תל-אביב בשנות ה-30 – מסמכים 
שונים

1. טיוטה עם רשימת המוזמנים לישיבה של ההסתדנ
רות הציונית הַאל-מפלגתית בביתו של דיזנגוף, תרצ"ג 
]1933[. בין המוזמנים: ביאליק, דיזנגוף, זאב גלוסקין 

ואחרים.
2. כרוז: "על חטאים שחטאו שליטי עירית ת"א כלפי 

צבור התימנים!".
3. פרסום באנגלית לקראת יריד המזרח, 1932.

דיזנגוף,  מאיר  בידי  בדפוס  חתומים  מכתבים  4. שני 
 .1935 ,1933

5. חוברת "לכל בעלי הבתים שבתל-אביב", התאחדות 
כללית של בעלי הבתים. 

6. העתקים מודפסים בעברית ואנגלית, מכתב ששלח 
א.א. פולק לחברי הממשלה האנגלית.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

3��. Boats' Time Table – Lloyd 
Company, 1935  
Boats' Departure time-table from Haifa and 
Jaffa. "Lloyd Triestino", Haifa, September 1935.
Wall board, with lists of boats where they arrive 
from and their final destination (in most cases 
– Triest, Italy). A regular boat traffic to Beirut, 
Alexandria and other ports.
58.5x38cm. Good condition. Few creases and 
folding marks.

Opening Price: $200

3�8. Tel Aviv in the 1930's - 
Various Documents 
1. Draft of list of invited guests to the meeting 
of the non-political Zionist organization in 
Dizengoff's house, 1933. Amongst the invited 
guests: Bialik, Dizengoff, Zeev Gluskin and 
others.
2. Proclamation: "The sins executed by the 
rulers of the municipality of Tel Aviv against 
the Yemenites!".
3. English leaflet announcing the Orient Fair, 
1932.
�. Two letters signed in print by Meir Dizengoff, 
1933, 1935.
�. Booklet "For all landlords in Tel Aviv", 
General Association of Landlords.
�. Hebrew and English printed copies of letter 
sent by A.A. Polack to the British Government 
Members.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $200
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3�0. דו"ח הועידה העולמית הראשונה של 
עליית הנוער, 1935

Bericht über die erste Jugend-Alijah-
Weltkonferenz. נדפס בגרמניה, 1935. 

עליית  של  הראשונה  העולמית  הועידה  אודות  דו"ח 
בדו"ח   .1935 הנוער, שנערכה באמסטרדם בספטמבר 
בחלוקה  בועידה,  נדונו  אשר  הנושאים  של  סקירה 

נלפרקים ונושאים, עם מספר תצלומים. גרמנית. מצור
פים שני דפים "עלית ילדים ונוער" בעברית ובאנגלית.

16 עמ', 29.5 ס"מ. מצב טוב. בדפים המצורפים קרעים. 

פתיחה: $100

3�1. ספר הרשימות למסחר ותעשיה בארץ 
ישראל, 1937

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

בחלוקה  מקצועות,  על-פי  וטלפונים  כתובות  מדריך 
ומושבות,  חיפה  יפו,  תל-אביב,  ירושלים,  ערים:  לפי 
צפת וטבריה. בשער כל עיר רשימת הקונסוליות. עם 

סימניות מקוריות ופרסומות רבות. עברית ואנגלית.
מספור עמודים חדש בכל פרק, 24.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים 

מודבקים בשדרה. חלק מהסימניות מנותקות.

פתיחה: $200

3�0. Report from First 
International Conference of the 
Aliyat Hano'ar, 1935  
Bericht über die erste Jugend-Alijah-
Weltkonferenz. Printed in Germnay, 1935.
Report on the first international conference of the 
Aliyat Hano'ar, held in Amsterdam in September 
1935. Includes short review of topics discussed at 
conference, with several photographs. 
German. Includes two pages entitled "Aliya of 
Children and Youth" in Hebrew and English.
16 pages, 29.5cm. Good condition. Attached 
pages are torn.

Opening Price: $100

3�9. ימי ביאליק בבנייני התערוכה – 
תל-אביב, 1935 

ימי ביאליק, מפקד התרבות העברית. בניני התערוכה 
– תל-אביב, אפריל-מאי 1935. נשיאי המפעל: דיזנגוף 

ואוסישקין.
ב"ימי  התרבות  לתערוכות  דרך  מורה  הכוללת  חוברת 

3�9. Bialik Memorial Exhibition 
– Tel Aviv, 1935  
Bialik Memorial Exhibition, Hebrew cul-
ture survey. Exhibition grounds – Tel Aviv, 
April-May 1935. Presidents of the operation: 
Dizengoff and Usishkin.
Booklet including a guide to cultural exhibi-
tions during Bialik days and advertisements. 
The events include an exhibition "Bialik the 
the creator and the Person", "Bialik Theatre", 
"Live manifestation of musical and theatrical 
achievements", and more.
[20] leaves, 22.5cm. Good condition.

Opening Price: $120

"ביאליק  תערוכת  כולל  האירוע  ופרסומות.  ביאליק" 
היוצר והאיש", "מחזה ביאליק", "הפגנה חיה של הישגי 

המוסיקה והתיאטרון", ועוד.
]20[ דף, 22.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120
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3�1. Israel Commercial and 
Industrial Directory, 1937  
Israel Commercial and Industrial Directory 
– Addresses. Tel Aviv, 1937.
Directory of addresses and telephone numbers 
in Israel based on professions, divided accord-
ing to city: Jerusalem, Tel Aviv, Jaffa, Haifa and 
Settlements, Safed and Tiberius. There is a list 
of consulates on each city's title-page. With 
original bookmarks and many advertisements. 
Hebrew and English.
The page numbering begins anew in each chapter, 
24.5cm. Good condition. Pasted tears in the spine. 
Some of the bookmarks are detached. 

Opening Price: $200

3�2. י"ל מאגנס – מסמך שהוגש אל הועדה 
הבריטית לא"י, 1938

 The Chairman and members of the Palestine
Partition Commission. ירושלים, 27 ביולי 1938. 

מאגנס,  לייב  יהודה  ד"ר  מאת  במכונת-כתיבה  חיבור 
בחיבור  לא"י.  הבריטית  הועדה  לחברי  הוגש  אשר 
ופוליטיות,  מדיניות  שאלות  לפתרון  שונות  הצעות 
התייחסות למדינה היהודית והערבית ועוד. בראש הדף 

הראשון נכתב "לא לפרסום".
ממנהיגי   ,)1877-1948( מאגנס  לייב  יהודה  ד"ר  הרב 
של  הראשון  נשיאה  בארה"ב,  הרפורמית  הקהילה 

נהאוניברסיטה העברית בירושלים, פעיל ציבורי ופולי
בהקמת  דגלה  "ברית שלום", אשר  קבוצת  טי, מחברי 

מדינה דו-לאומית בארץ ישראל. 
]1[, 9 דף, 28 ס"מ. מצב טוב. דף אחרון מנותק. מעט כתמים 

וקרעים.

פתיחה: $100

3�2. Y.L. Magnes – Document 
Presented to the British 
Commission for Eretz Yisrael, 1938  
The Chairman and members of the Palestine 
Partition Commission. Jerusalem, 27 July 1938.
Composition typed on a type writer by Dr. 
Yehuda Leib Magnes, presented to the members 
of the British commission for Eretz Yisrael. 
The composition contains various proposals 
to solve political issues, reference to the Jewish 
and Arab state and more. On top of first leaf 
appears "Confidential".
Rabbi Dr. Yehuda Leib Magnes (1877-1948), of 
the reform community leaders in the United 
States, first president of the Hebrew University 
of Jerusalem, public and political activist, 
member of "Brit Shalom" group that believed in 
establishing a bi-national state in Eretz Yisrael.
[1], 9 leaves, 28cm. Good condition. Last leaf 
detached. Few stains and tears.

Opening Price: $100

3�3. גליונות עתון החבל הימי לישראל, 
1938-1939

תל-אביב,  )חי"ל(.  לישראל  הימי  החבל  גליונות  ים, 
.1938-1939

3�3. Bulletin Issues of 
Association for Development of 
Seamanship in Israel, 1938-1939  
Yam, issues of Association for development of 
seamanship in Israel. Tel Aviv, 1938-1939.
16 first issues (consecutive) of the monthly 
bulletine published by the Association for 
Development of Seamanship in Israel. Articles 
and news concerning ships and commerce by 
sea, updates of management activities, with 
photographs, 2 copies of first issue.
[4] pages per issue, 30.5cm. Good condition. Tears 
to edges of some issues.

Opening Price: $1�0

16 הגליונות הראשונים )רצופים(, של הירחון בהוצאת 
החבל הימי לישראל. מאמרים וחדשות בנושאי אניות 
הימי  החבל  בהנהלת  מהנעשה  עדכונים  ימי,  ומסחר 

לישראל, עם תצלומים. 2 עותקים מן הגליון הראשון.
חלק  בשולי  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   30.5 לגליון,  עמ'   ]4[

מהגליונות. 

פתיחה: $1�0
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3��. Twenty Years of 
Construction Exhibition – With a 
Colorful Lithograph, 1940  
Twenty years of construction, settlement, hous-
ing and public institutions. Published by the 
Engineers, Architects and Surveyors Union. 
Tel Aviv, 1940.
Brochure accompanying and exhibition "20 
years of construction, settlement, housing and 
public institutions". Guide for visitors and many 
articles about architecture.
Following the articles, amongst the advertise-
ments, is and advertisement for "Okava" steel in 
colorful lithographic print.
127, [1], XXIV, [54] pages, 33.5cm. Fair condition. 
Missing spine, Partly detached cover and sheets. 
Stains.

Opening Price: $1�0

��3. תערוכת עשרים שנות בניה – כולל 
ליטוגרפיה צבעונית, 1940

צבור  ומוסדות  שיכון  התישבות,  בניה,  שנות  עשרים 
האדריכלים  המהנדסים,  אגודת  הוצאת  הפועלים. 

והמודדים. תל-אביב, 1940.
התישבות,  בניה,  שנות   20" לתערוכה  מלווה  חוברת 

נשכון ומוסדות ציבור". מדריך למבקרי התערוכה ומא
מרים רבים בנושא ארכיטקטורה.

לאחר דפי המאמרים, בין הפרסומות, נמצאת פרסומת 
לפלדת "אוקבה" בדפוס ליטוגרפי צבעוני.

שדרה  בינוני.  מצב  ס"מ.   33.5 עמ',   ]54[  ,         ,]1[  ,127

חסרה, עטיפה וקונטרסים מנותקים חלקית. כתמים.

פתיחה: $1�0

XXIV

��3. מסמכים - נוה שאנן, בית וגן המורחע
בת, פאר יעקב – תל אביב 

1. מסמכים הקשורים לשכונת נוה-שאנן: תכנית הסדור 
רחוב  נוה-שאנן,  בית בשכונת  לבניין  ותכנית  הסניטרי 
הגדוד העברי פינת לוינסקי, עם שרטוטים אדריכליים ; 
פנקס "קבלות" בכתב-יד, תרומות לבית אולפנה, תלמוד 
תורה וישיבה "נוה שאנן". ]תל-אביב?[ שנות ה-20. שני 

מסמכים נוספים הקשורים לשכונה.
יפו-תל-אביב,  'תחיה'.  גנים  "כפר  חברת  2. פרוספקט 

תרפ"ב ]1922[.
המורחבת"  וגן  "בית  של  ומסמכים  3. ניר-מכתבים 
'פאר  בית-וגן  של  בדרומה  העממי  השיכון  ו"מפעל 

יעקב'".

גודל משתנה, מצב גרוע-בינוני.

פתיחה: $120

3��. Documents - Neve Sha'anan, 
Expanded Bayit Vagan, Pe-er 
Ya'akov – Tel Aviv  
1. Documents relating to Neve Shanan 
Neighborhood: plan for sanitary system and 
house construction in Neve Sha'anan, on 
Hagedud H'ivri St. – corner Levinsky, with 
architectural sketches; handwritten booklet of 
receipts, dedications towards building Neve 
Sha'anan girls' high school, Talmud Torah, 
and yeshiva. [Tel Aviv?] 1920s. Two additional 
documents relating to the neighborhood.
2. Prospect of the Kfar Ganim Techiya 
Company. Jaffa-Tel Aviv, 1922.
3. Documents and stationery of "Expanded 
Bayit Vagan" and "Pe'er Ya'akov – Shikun 
Amami Project in Southern Bayit Vagan".
Varying sizes, poor-fair condition.

Opening Price: $120
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��3. אגודת יד-המעביר – תל-אביב – ספר 
החברים, 1943

מולאו  הטפסים  שיתופית.  אגודה  חברי  טפסי  ספר 
בכתב-יד בשמות 244 החברים המייסדים באגודת יד-

המעביר. תל-אביב, 1943.
צי תחבורה  קואופרטיב   – המעביר(  )גלי  ניד-המעביר 

בורית בגוש דן, הוקם ב-1928. בשנת 1945 התאחד עם 
"איחוד רגב" להקמת "קואופרטיב דן". 

בודד  חור-עש  טוב.  מצב  ס"מ.   24X17 כתובים,  עמ'   122

לאורך הספר, ללא פגיעה בטקסט. כתמים. כריכה קשה.

פתיחה: $100

ֶבר ִנָלֵחָמה – אפרים תלמי ויוסף  ��3. ּוַבדֶּ
בס – תל-אביב

ִנָלֵחָמה, מאת אפרים תלמי. הציורים: יוסף בס.  ֶבר  ּוַבדֶּ
תל-אביב, הוצאת המשמר האזרחי, שנות ה-40.

חוברת בחרוזים, עם הנחיות למלחמה בעכברים מחשש 
להתפרצות מחלקת הדבר.

12 עמ', 15.5X10 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה.

פתיחה: $120

3��. Yad-Ha-Ma'avir Association – 
Tel Aviv – Members Book, 1943  
Book of forms of members of a corporate as-
sociation. Forms were filled out by hand with 
names of 244 of establishing members of Yad 
Ha-Ma'avir association. Tel Aviv, 1943.
Yad Ha-Ma'avir (Galey Ha-Ma'avir) – a trans-
portation cooperative in the area of Tel Aviv, was 
founded in 1928. In 1945 merged with "Ichud 
Regev" and established "Dan Cooperative".
122 written pages, 24x17cm. Good condition. 
Single moth-hole along the book, no text omis-
sion. Stains. Hard cover.

Opening Price: $100

3��. We Shall Fight the Plague – 
Ephraim Talmy and Yossef Bass – 
Tel Aviv  
We shall fight the plague, by Ephraim Talmy. 
Illustrations: Yossef Bass. Tel Aviv, published 
by the Civil Guard, the 1940's.
A rhymed brochure, with instructions for fight-
ing rats to avoid eruption of the plague.
12 pages, 15.5X10cm. Good condition. Foxing 
stains.

Opening Price: $120

3�8. הצעה להקמת העיר באר שבע בנגב, 
 1943

מאת  "באר-שבע",   – בנגב  עברית  עיר  להקמת  הצעה 
צבי יהודה, נהלל, 1943.

תכנית מפורטת להקמת עיר עברית ל-1,000 משפחות 
שבשאיפותינו  ההנחה,  על  "מיוסדת...  שבע.  בבאר 
חקלאיות,  נקודות-ישוב  ביסוד  די  לא  הנגב  לכיבוש 
לפי  עברית...  עיר  במרכזן  להקים  הכרח  יש  אם  כי 
הספירה הממשלתית מ-1931, מנה הישוב הערבי בעיר 
הישוב  גדל  לא  ומאז  בית,  ב-545  שגרו  נפש,   2959 זו 

הזה בהרבה".
ממייסדי   ,)1887-1965( זלצמן,  יהודה  צבי  המחבר, 
כנסת  כחבר  כיהן  המושבים,  תנועת  מראשי  נהלל, 

מטעם מפא"י בכנסת הראשונה. 
10 דף במכונת-כתיבה, 26 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $1�0
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3�9. קבוצת החוגים בבית הערבה – שתי 
חוברות 

המים  מכון  ולחנ]ו[כת  בשבט  לט"ו  שירים  1. צרור 
בקבוצת-החוגים בבית-הערבה. תש"ו 1946.

2. פזמונות מתוך ההצגה ההתולית "דג הזהב", הוצאת 
קבוצת החוגים – בית הערבה – חג השבע וחנוכת חדר 

האוכל. תש"ז, 1946 )שבע שנים לקיומו של הקיבוץ(. 
תנועת  של  הראשון  שמה  הנו  החוגים"  "קבוצת 
"המחנות העולים", אשר הקימה את קיבוץ בית הערבה 

בשנת 1939. 

החוברות  שתי  כתמי-חלודה.  מעט  טוב.  מצב  ס"מ,   16.5

משוכפלות בסטנסיל.

פתיחה: $100

3�9. Kevutzat Ha-Chugim in Beit 
Ha-Arava – Two Booklets  
1. Songs for Tu Be-Shvat and for the inaugura-
tion of the water plant in Kevutzat Ha-Chugim 
in Beit Ha-Arava. 1946.
2. Songs of the humoristic play "The Gold 
Fish", bu Kevutzat Ha-Chugim – Beit Ha-Arava 
– The "Seven Holiday" and the inauguration of 
the dining room. 1946. (Seventh anniversary of 
the kibbutz).
"Kevutzat Ha-Chugim" was the first name of 
"Machanot Ha-Olim" movement that estab-
lished in 1939 the Beit Ha-Arava Kibbutz.
16.5cm. Good condition. Few foxing-stains. The 
two booklets are stenciled.

Opening Price: $100

3�8. Proposal for Building the 
City of Beer Sheva in the Negev, 
1943  
Proposal to build a Jewish city in the Negev 
– "Beer Sheva", by Zvi Yehuda, Nahalal, 1943.
Detailed proposal to build a Jewish city for 
1,000 families in Beer Sheva. "Based on the as-
sumption that to conquer the Negev, it is not 
sufficient to establish agricultural settlements 
but it is necessary to have a Jewish city…ac-
cording to governmental statistics of 1931, the 
Arab  population of this city was 2959 people, 
living in 545 houses, and since the population 
has not grown".
The author, Zvi Yehuda Zaltzman (1887-1965), 
of the founders of Nahalal, one of the leaders of 
the Moshavim movement, was a member of the 
first Knesset on behalf of Mapai party.
10 leaves typed on a type writer, 26cm. Good 
condition.

Opening Price: $1�0
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ארץ ישראל - מפות, מסעות ומחקר
Eretz Israel - Maps, Travels and Exploration

3�0. מפת ארץ כנען – אנטוורפן, 1572
תחריט  כנען,  ארץ  מפת   .Tabula Terrae Canaan
 Benito Arias( מונטנו  אריאס  בניטוֹ  ידי  מעשה 

Montano(. ]אנטוורפן, 1572[.
מסופוטמיה,  גם  במפה  מופיעים  ישראל,  ארץ  מלבד 

נהר החידקל, קפריסין, ים סוף ואיזור ירדן ומצרים.
חלק מהכיתוב מופיע בעברית: "פלישתיים", "מצרים", 

"חדקל" ועוד. 
52.5X35 ס"מ. מצב טוב. נייר לבן ונקי. מעט נזקי-עש משוק

קמים. נייר לחיזוק מודבק בשוליים ובמרכז צדה האחורי.

ערן לאור, מס' 45.

פתיחה: $2�0

3�0. Map of the Land of Canaan 
– Antwerp, 1572  
Tabula Terrae Canaan. Map of the Land of 
Canaan, etching by Benito Arias Montano. 
Antwerp, 1572.
Apart from Eretz Yisrael, also appear in the 
map: Mesopotamia, River of Tigris, Cyprus, 
the Red Sea, Jordan and Egypt.
Part of inscription is in Hebrew: "Plishtim", 
Mitzrayim", "Chidekel" and more.
52.5x35cm. Good condition. Clean, white paper. 
Some restored moth-damages. Paper is pasted to 
edges and center of back side.
Eran Laor, No. 45.

Opening Price: $2�0

3�1. שתי מפות א"י – ג'וזף מוקסון 
- אמשטרדם

 ,Joseph Moxon שתי מפות א"י עתיקות, ערוכות בידי
.Nicolas Visscher נדפסו באמשטרדם בידי

The travels of St. Paul and other the Apostles .1

 .           ,Paradise, or the Garden of Eden .2
ראה לאור 517.

שתיהן בגודל 46X31.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים בשוליים 

וסימני קיפול בלויים.

פתיחה: $100

]1671[. ראה לאור 523.
]1715[

3�1. Two maps of Israel – 
Joseph Moxon – Amsterdam  
Two antique maps of Israel, laid out by Joseph 
Moxon, printed in Amsterdam by Nicolas 
Visscher.
1. The travels of St. Paul and other the 
Apostles… [1671]. See Leor 523.
2. Paradise, or the Garden of Eden [1715]. See 
Leor 517.
Both 31.5x36cm. Fair condition. Torn edges and 
worn folding marks.

Opening Price: $100

361

360



1�8 | מרץ 2010

3�2. מפת ארץ ישראל – בלקינד – ניו-
יורק, 1917

ישראל  מאת  נערכה  הזה,  בזמן  ישראל  ארץ  מפת 
 ,Federation of American Zionists בלקינד. הוצאת

ניו-יורק, 1917.
והמארעות  נאמנים  היותר  המקורות  עפ"י  "נערכה... 
היותר חדשים". מפה צבעונית, כוללת סימוני מושבות 
ברזל  מסילות  ערבים,  וכפרים  גרמניות  עבריות, 

וכבישים. 
61X48 ס"מ. מצב טוב מאד. קרעים קלים בשולייים.

פתיחה: $100

3�3. אטלס – ז'בוטינסקי ופרלמן – לונדון, 
1925

פרלמן.  שמואל  וד"ר  ז'בוטינסקי  זאב  בעריכת  אטלס 
הוצאת חברת "הספר", לונדון, תרפ"ו. 

האטלס העברי הראשון. כולל עשרות מפות, המציגות 
ענייני  הגולה,  מארצות  אחת  בכל  היהודים  אחוז  את 

המשק העולמי וכן מפות היסטוריות.
כריכה  בכריכה.  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   28 דף,   48  ,]4[

רופפת. דפים אחרונים מנותקים חלקית.

פתיחה: $120

3�2. Map of Israel – Balkind – 
New York, 1917  
Map of modern Israel, edited by Israel Balkind. 
Federation of American Zionist Publication, 
New York, 1917.
"Laid out… according to the most reliable 
sources and the newest events". Colored map, 
showing Hebrew, German and Arab settle-
ments, train tracks and roads.
48x61cm. Very good condition. Slightly torn 
margins.

Opening Price: $100

3�3. Atlas - Jabotinsky and 
Perlman - London, 1925  
Atlas. Editors: Ze'ev Jabotinsky and Dr. Shmuel 
Perlman. Published by "HaSefer," London, 1926.
The first Hebrew atlas. Includes numerous 
maps showing the percentage of Jews in each 
country of the Diaspora, matters relating to 
world economy, and historical maps. 
[4], 48 pages, 28cm. Good condition. Stains to bind-
ing. Loose binding. Last leaves partly detached.

Opening Price: $120

363364
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��3. אלבום פלשתינה – מזכרת מירושלים 
– שוויץ – איורים צבעוניים

 Album von Palästina, Souvenir de Jerusalem.
הוצאת A. Trüb & cie, אאראו (Aarau), שויץ, ראשית 

המאה ה-20.
הקדושים  המקומות  יפו,  של  צבעוניים  איורים   29
יריחו ועוד. תחת כל  ואתרים שונים בירושלים, חיפה, 
איור מופיע תיאור המקום באנגלית, גרמנית וצרפתית. 

]29[ לוחות, 20.5X14 ס"מ. מצב טוב. כריכה מעט רופפת.

פתיחה: $120

��3. פנוראמה של ירושלים – המאה ה-19
 Panorama de Jerusalem du Mont des oliviers
סוף  ]צרפת[,  הזיתים[.  מהר  ירושלים  של  ]פנוראמה 

המאה ה-19.
וסביבותיה. שם  העיר העתיקה  פנוראמית של  תמונה 

 .Toller – האמן נזכר בפינה השמאלית התחתונה
פעמים.  מספר  מקופל  דף  בינוני.  מצב  ס"מ.   64X15.5

כתמים. 

פתיחה: $100

3��. Panorama of Jerusalem – 
19th Century  
Panorama de Jerusalem du Mont des oliviers 
[Panorama of Jerusalem from the Mount of 
Olives]. [France], end of 19th century.
Panoramic picture of the Old City of Jerusalem 
and its surroundings. Name of artist – Toller 
– on lower left corner.
64x15.5cm. Fair condition. Leaf folded several 
times. Stains.

Opening Price: $100

3��. Palestine Album – Souvenir 
from Jerusalem – Switzerland 
– Colorful Illustrations  
Album von Palästina, Souvenir de Jerusalem. 
A. Trüb & cie Publishing, Aarau, Switzerland, 
beginning of 20th century.
29 colorful illustrations of Jaffa, the holy sites and 
various attractions in Jerusalem, Haifa, Jericho 
and more. Under every illustration there is a 
description in English, German and French.
[29] picture plates, 14x20.5cm. Good condition. 
Slightly loose binding.

Opening Price: $120

��3. ארץ-ישראל והמזרח הקרוב – ארבעה 
כרכים – 1926-1929 – תצלומים רבים

Palestine & Near East – Economic Magazine. A 
fortnightly for trade, Industry & Agriculture. 
ארץ-ישראל והמזרח הקרוב – מגזין כלכלי. דו-שבועון 
 .1926-1929 תל-אביב,  וחקלאות.  תעשייה  למסחר, 

ארבעה כרכים.
בכל כרך גליונות שנה אחת. בכרך הראשון 12 גליונות, 
הכונ בין  גליונות.   22 וברביעי   24 בשלישי   ,18  בשני
ואישי-ציבור  מנהיגים  של  שמותיהם  נזכרים  תבים 
אנשי-מקצוע  לצד  ורופין  וייצמן  דיזנגוף,  כאוסישקין, 

וחוקרים כוילנאי, וולקן ורבים אחרים.
המוקדשים  נושאיים  גליונות  הנם  מהגליונות  חלק 
עבודות- בפלשתינה,  רכבות  הישוב,  ִמפקד  לתיירות, 

ציבוריות, תכניות-התיישבות, פירות-הדר ועוד.
נחלק מהשערים בעיצוב עיר-שי; הגליונות כוללים פר

סומות רבות, מפות ותצלומים רבים מהתקופה. באחד 
לתפוזים  צבעונית  בליטוגרפיה  פרסומת  הגליונות 

בעיצוב זאב רבן.
30.5 ס"מ. מצב טוב עד טוב מאד. בכריכת הכרך הראשון 

נזקי-עש קלים וקרעים בשוליים. 

פתיחה: $800 366
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3��. Palestine & Near East – Four 
Volumes – 1926-1929 – Many Photos  
Palestine & Near East – Economic Magazine. A 
Fortnightly for Trade, Industry & Agriculture.  
Tel Aviv, 1926-1929. Four volumes. 
Every volume contains a year's worth of issues. 
In the first volume there are 12 issues, in the 
second – 18, in the third – 24, and in the fourth 
– 22 issues. The writers include leaders and 
public figures such as Usishkin, Dizingoff, 
Weizmann and Rupin, along with profession-
als and researchers such as Vilnai, Wolkan and 
many others.
Some of the issues are dedicated to particular 
topics such as tourism, public census, trains in 
Palestine, public works, settlement plans, citrus 
fruits and more.
Some of the title-pages are designed by Ir-Shai; 
the issues contain many advertisements, maps, 
and photos from that period. One of the issues 
has a colorful advertisement for oranges, de-
signed by Ze'ev Raban.
30.5cm. Good through very good condition. On 
the first volume's binding there are slight moth 
damages, and torn margins.

Opening Price: $800

��3. יפו – שני כרכים עם תצלומים 
איכותיים, 1930

 Palästina – Bibel, Talmud, Kuran, Frank
השער  קוראן.  תלמוד,  תנ"ך,   – פלשתינה   .Scholten

– יפו. צרפת, 1930.
העיר  של  איכותיים  תצלומים  עם  עבים  כרכים  שני 
נופים, פירות וצמחים, בעלי-חיים, בעלי- יפו, אנשיה, 
הראשון  בכרך  והדתות.  העדות  כל  בני  ועוד,  מלאכה 
כל  לצד  תצלומים.   371 השני  בכרך  תצלומים,   449
הקוראן.  או  התלמוד  מהתנ"ך,  רלוונטי  ציטוט  תצלום 

גרמנית. נדפס באלף עותקים
    , 203;         , 170 עמ', 28 ס"מ. מצב טוב. קרעים בעק

טיפות הנייר המקורית.

פתיחה: $320

XLVIXLII

3��. Jaffa – Two Volumes with 
Photos, 1930  
Palästina – Bibel, Talmud, Kuran, Frank 
Scholten. [Palestine – Tanach, Talmud, Koran.] 
Title-page – Jaffa. France, 1930.
Two thick volumes with quality photos of the 
city of Jaffa, its inhabitants, views, fruit and 
vegetation, animals, craftsmen and more, of all 
walks of life. The first volume has 449 photos, 
and the second has 371 photos. Next to every 
photo there is a relevant citation from the 
Tanach, Talmud or Koran. German. Printed in 
a thousand copies.
XLVI, 203; XLII, 170 pages, 28cm. Good condi-
tion. Tears in original jackets.

Opening Price: $320
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3�8. חוברת לחנוכה לחיילים יהודיים 
– ברלין, 1915

 Zum Chanukkafest 1915 – ein Gruss an die
Judischen Soldaten im Deutschen Heere. ברלין, 

 .]?1915[
חנוכה 1915 – ברכה לחיילים היהודים בצבא הגרמני, 
לחיילים  חוברת  בגרמניה.  היהודים  התאחדות  מאת 

היהודיים במלחמת העולם הראשונה. גרמנית.
16 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים. דף ראשון מנותק 

חלקית.

פתיחה: $1�0

3�9. חוברת תפילה מיניאטורית ללוחמים 
יהודיים - וינה, 1915

 Andachtsbüchlein für Jüdische Krieger im
 .felde, von feldrabbiner Dr. Arnold Frankfurter

נחוברת תפילה ללוחמים יהודיים מאת הרב ארנולד פר
דויטש.  ארנסט  הרב  בידי  להונגרית  תורגמה  נקפורט, 

וינה, 1915.
חוברת מיניאטורית, תפלות בגרמנית, הונגרית ועברית. 

עם פורטרט הקיסר פרנץ יוזף הראשון.
]4[, 58 עמ'. 6.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים.

פתיחה: $100

3�8. Chanuka Booklet for Jewish 
Soldiers – Berlin, 1915  
Zum Chanukkafest 1915 – ein Gruss an die 
Judischen Soldaten im Deutschen Heere. 
Berlin, [1915?].
Chanuka 1915 – wishes for Jewish soldiers in 
the German army, from the Jewish Union in 
Germany. Booklet for Jewish soldiers fighting 
in World War I. German.
16 pages, 22cm. Good condition. Slight tears. First 
page is slightly detached.

Opening Price: $1�0

3�9. Miniature Prayer-Booklet 
for Jewish Soldiers – Vienna, 1915  
Andachtsbüchlein für Jüdische Krieger im 
felde, von feldrabbiner Dr. Arnold Frankfurter. 
Prayer-booklet for Jewish soldiers by Rabbi 
Arnold Frankfurt, translated into Hungarian 
by Rabbi Ernst Deutsch. Vienna, 1915.
Miniature booklet, with prayers in German, 
Hungarian and Hebrew. With portrait of Franz 
Joseph the first.
[4] 58 pages. 6.5cm. Fair condition. Stains.

Opening Price: $100
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3�1. תצלומי חייל בגדוד העברי ותכניית 
קונצרט

1. תכניית "קונצרט גדול" של הגדוד העברי במצרים, 
חותמת  קק"ל,  בול  ואנגלית.  עברית   .]1918[ תרע"ח 

מגן-דוד. 
מצב גרוע.

2-3. שתי גלויות מצולמות )Real Photo(, תצלום חייל 
בעפרון  הקדשות  האחורי  בצדן  העברי.  הגדוד  במדי 
"מאת אחיך בגדוד" ו"...עם הגדוד...", מתוארכות: 1919. 

מצב טוב. 

פתיחה: $100

3�0. מלחמת העולם הראשונה – ספרים 
וחוברות בגרמנית

 Kriegsbriefe Deutscher und Östrreichischer .1
ואוסטנ מגרמניה  יהודים  של  מכתבי-מלחמה   .Juden

ריה. ברלין, 1915. 
ד.  ד"ר  מאת  דרשות-שדה   ,Kriegspredigten .2

הרצוג, רב איזורי. פרנקפורט דמיין, 1915. 
 Gottesdienstliche Vorträge aus dem .3
Kriegsjahr 1915. גרמניה. דרשות ותפלות ממלחמת 
בשווינפורט  איזורי  רב  שטיין,  סלומון  ד"ר   ,1915

.(Schweinfurt)
לחייל  לשדה  תפלות  ספר   ,Feldgebethbuch .4

היהודי. ברלין, 1917. עברית וגרמנית.
Jüdische flieger im Weltkrieg .5. טייסים יהודיים 

במלחמת העולם. ברלין, 1924. 
 .Kriegsbriefe gefallener Deutscher Juden .6
חללים  של  ושירים  מכתבי-מלחמה   .1935 ברלין, 

גרמנים יהודים במלחמה. ציור מאת מקס ליברמן.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

3�0. First World War – German 
Books and Booklets  
1. Kriegsbriefe Deutscher und Östrreichischer 
Juden. Letters of German and Austrian Jews 
from the battle field. Berlin, 1915.
2. Kriegspredigten, Battle field sermons by Dr. 
D. Herzog, regional rabbi. Frankfurt am Main, 
1915.
3. Gottesdienstliche Vorträge aus dem 
Kriegsjahr 1915. Germany. Sermons and 
prayers from the 1915 war, Dr. Salomon Stein, 
regional rabbi in Schweinfurt.
�. Feldgebethbuch, prayer book for the Jewish 
soldier in the battle field. Berlin, 1917. Hebrew 
and German.
�. Jüdische flieger im Weltkrieg. Jewish Pilots 
in the World War. Berlin, 1924.
�. Kriegsbriefe gefallener Deutscher Juden. 
Berlin, 1935. Battle field letters and poems 
by German-Jewish soldiers who died in war. 
Painting by Max Lieberman.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $200

3�1. Photographs of a soldier 
in the Hebrew Regiment and a 
Concert Programme  
1. Programme of the "Big Concert" of the 
Hebrew Regiment in Egypt, 1918. Hebrew 
and English. JNF postage stamp, Star of David 
ink-stamp.
Poor condition.
2-3. Two Real Photo postcards, photograph of 
soldier in the Hebrew Regiment uniform. On 
the back side dedication in pencil "from your 
brother in the regiment" and "...with the regi-
ment." Dated: 1919.
Good condition.

Opening Price: $100
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3�2. תולדות הגדודים העבריים – ורשה, 
1931

די   – ארץ-ישראל  פאר  קאמף  און  ָאפגענארטע  די 
ורשה,  ליובעס.  אברהם  לעגיָאן,  יידישן  פון  געשיכטע 

תרצ"א ]1931[.
העבריים(  )גדודים  העברי  הלגיון  של  היסטוריה 

– טקסט ותצלומים רבים.
216, ]1[ עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים בדף השער. חותמות 

ספריה. כריכה קרטון פשוטה. 

פתיחה: $100

3�2. History of the Jewish Legions 
– Warsaw, 1931  
History of the Jewish Legions, Avraham Loebs. 
Warsaw, 1931.
Text and many photos.
216, [1] page, 22cm. Good condition. Stains on the 
title-page. Library stamp. Plain cardboard cover.

Opening Price: $100

��3. במאבק – בטאון החטיבה היהודית 
הלוחמת, 1945 - אוסטריה-בלגיה

היהודית  החטיבה  בטאון   – "במאבק"  גליונות  כרך 
הלוחמת )הבריגדה היהודית(, 1945.

גליונות א'-ג' נדפסו בגבול אוסטריה; גליון ד'-ה' נדפס 
בבלגיה. תוכן הגליונות נדפס במכונת-כתיבה ושוכפל 
בסטנסיל, עם מספר איורים בודדים. הגליונות נתונים 

3�3. סמלים ודיסקיות – חיילים בבריגדה 
היהודית

1-5. חמשה סמלי בד של חילים בחי"ל )חטיבה יהודית 
לוחמת(

בשירות  יהודיים  חיילים  של  וסמלים  6-11. דיסקיות 
 "Jew" הטבעה  עם  דיסקיות  שתי  הבריטים:  הצבא 
רוזננ "אריה  הטבעה  עם  דיסקיות  שתי   ,"Altman "ו-
אנגלית  בעברית,  "פלשתינה"   – לכובע  סמל  צווייג", 

."Royal corps of signals" :וערבית וסמל נוסף

קגודל משתנה ומצב משתנים. סמלי הבד מעט דהויים ופרו

מים. סמל הכובע עם סימני חמצון.

פתיחה: $�00

3��. Bama'avak – Journal of the 
Jewish Brigade, 1945 – Austria – 
Belgium  
Volume of Hama'avak issues – journal of the 
Jewish Brigade, 1945.
Issues A-C were printed inside Austria, Issue 
4-5 was printed in Belgium. The journals are 
typewritten and copied by stencil, with few 
illustrations. The issues are in a printed paper 
jacket with a drawing of Israel's map and a 
golden Star of David.
35; 37; 33; 58; XXIV pages, 26.5cm. Good condi-
tion. Slight tears on the jackets' edges. Handwritten 
inscription.

Opening Price: $2�0

3�3. Badges and Identity Discs - 
Jewish Brigade Soldiers  
1-�. Five cloth badges of soldiers in the Jewish 
Fighting Division 
�-11. Identity discs and badges of Jewish 
soldiers in the British Army: two discs with 
engravings "Jew" and "Altman", two discs 
with embossing "Aryeh Rosenzweig", cap disc 
"Palestine" in Hebrew, English and Arabic and 
an additional badge: "Royal corps of signals".
Various sizes and conditions. Cloth badges are 
somewhat faded and unraveled. Cap disc with 
oxidation marks.

Opening Price: $�00

ארץ-ישראל  מפת  ציור  עם  מודפסת  במעטפת-נייר 
ומגן-דוד מוזהב.

קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   26.5 עמ',   XXIV  ,58  ;33  ;37  ;35

קלים בשולי העטיפות. רישום בכ"י.

פתיחה: $2�0
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��3. עתונים פנימיים ותצלום קבוצתי 
– חיילי הבריגדה היהודית

חיילי  של  פנימי  דו-שבועון  העברי,  1-3. החייל 
כללית.  לתובלה  עברית  יחידה   – )ר.א.ס.ק(   R.A.S.C.
גליון 1 – ספטמבר, 1941; גליונות 14-15 – יולי-אוגוסט 

1942. משוכפל בסטנסיל.
עברית  יחידה   – י.ע.ל.  חיילי  של  ירחון  4-5. בדרכים, 
להספקת מים 405, חיל השרותים המלכותי. גליונות 5 
ו-8 מן השנה הראשונה, מאי ודצמבר 1944. משוכפל 

בסטנסיל. 
6. עתון של חיילי הבריגדה, משוכפל בסטנסיל. 

מצרים,   R.A.S.C. חיילי  של  גדול  קבוצתי  7. תצלום 
יולי 1943.

28.5X23 ס"מ. מוצמד לקרטון. בצדו האחורי צויר בעפרון 

לוח שחמט.

8. לקט ההתנדבות העברית במלחמת העולם השניה, 
חוברת בהוצאת ועד נכי מלחמת העולם השניה, 1953.

פתיחה: $200

3��. Internal Papers and a Group 
Photograph – Jewish Brigade 
Soldiers  
1-3. Jewish soldier, bi-weekly of the R.A.S.C. 
soldiers – a Jewish general transportation unit. 
Issue number 1 – September, 1941; issues numer 
14-15 – July-August 1942. Stenciled.
�-�. On the road, monthly magazine of Yael 
soldiers - water supply Jewish unit 405, Royal 
Services Forces. Issue number 5 and 8 of the 
first year, May and December 1944. Stenciled.
�. Newspaper of the Brigade soldiers, 
stenciled.
�. Large group photograph of R.A.S.C soldiers 
in Egypt, July 1943. 
28.5x23cm. Adhered to cardboard. Chess board 
drawn in pencil on back side.
8. Collection of Jewish volunteering during 
Second World War, brochure published by 
Second World War crippled soldiers, 1953.

Opening Price: $200

A.T.S-3. רות במדים – פרסום ל��
וציור, מאת א"ש  רות במדים – א.ט.ס. – ספור בחרוז 
עמיאל. ציורים צבעוניים מאת ליב דיקשטין. תל-אביב, 

שנות ה-40.
למולדת   / וחושבת  ומהרהרת   / נצבת  היום  כל  "רותי 
הוי, אהה / מה גדולה הסכנה! / הנה עומד אויב בשער 
/ כבר הלכו זקן ונער / מה אני כי כאן אשב / חיש אצא 

לקראת אויב".
א.ט.ס )Auxiliary Territorial Service( היה חיל-עזר 
נשים  ארגוני  ביוזמת  הבריטי,  הצבא  במסגרת  לנשים 

בישוב.
כתמי-חלודה  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   17X13.5 עמ',   ]13[

וקמטים קלים.

פתיחה: $100

3��. Ruth in Uniform - A.T.S 
Ruth in Uniform – A.T.S. – illustrated story 
in rhyme, by A.S. Amiel. Illustration by Leib 
Dickstein. Tel Aviv, 1940s.
"All day Ruth stands/ and muses/ oh, my home-
land/ how great is the danger!/ The enemy threat-
ens/ young and old have already gone/ who am I 
to remain/ I shall go to fight the enemy."
A.T.S. (Auxiliary Territorial Service) was the 
Assistance Corps for women in the framework 
of the British Army, initiated by women’s orga-
nizations in the Yishuv.
[13] pages, 13.5x17cm. Good condition. Slight 
foxing and mild creases.

Opening Price: $100
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��3. רשמים מביקור חיילים במצרים – 
ראובן בורשטיין, 1944 

ראובן  מאת  במכונת-כתיבה,  מודפסים  מסמכים  שני 
החייל  למען  הארצי  הועד  מזכ"ל  )ברקת(,  בורשטיין 

היהודי )1940-1946(, נדפסו בשנת 1944.
למען  הועד  מטעם  ובמדבר  במצרים  מבקור  "רשמים 
מיום  למצרים  הנסיעה  על  "דו"ח  היהודי";  החייל 
הדף:  בראש  בכתב-יד   ."5.4.1944 יום  עד   22.3.44

"פנימי וסודי". 
פעילויות  החיילים,  של  היום-יום  לחיי  בנוגע  סקירה 
התרבות )פסנתר לספרית איסמעיליה ביקורה של חנה 

רובינא( ועוד. הערות בכתב-יד.
]11[; ]7[ דף, 28 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $100

3�8. ברכות שנה-טובה, 1944-1945
4 ברכות שנה טובה ומעטפה אחת. הבריגדה היהודית, 

.1944-1945
הראשון;  העברי  הגדוד  מאת  וגאולה"  נצחון  "שנת 

לה ראשונה  פלוגה  מאת  וגאולה"  נקם  נצחון  נ"בשנת 
סוואה, מהנדסים מלכותיים, כוחות ים התיכון המרכזי, 
איטליה; ברכה מאת פלוגה עברית R.E.M.E 529; "על 
עם  468; מעטפה  י.ע.ל  ברכה" מאת  הגאולה שאו  סף 

חותמות הצבא הבריטי.
גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $200

3��. Impressions from Soldiers' 
Visit in Egypt – Reuven Borstein, 
1944  
Two printed documents of writing paper, by 
Reuven Borstein (Bareket), secretary general of 
the National Committee for the Jewish Soldier 
(1940-1946), printed in 1946.
"Impressions from visit in Egypt and the desert, 
by the office of the Committee for the Jewish 
Soldier"; "Report on the visit in Egypt from 
22.3.44 through 5.4.1944". Handwritten on top: 
"private and confidential".
Study of the soldiers' daily lives, culture ac-
tivities, (Piano for the Ismaïlia Library, Chana 
Rubina's visit), and more. Handwritten notes.
[11]; [7] leaves, 28cm. Good condition. Stains.

Opening Price: $100

3�8. Shana Tova Wishes, 1944-1945  
4 Shana Tova cards and one envelope. From the 
Jewish Brigade, 1944-1945.
"Year of Victory and Redemption" from the 
First Hebrew Regiment; "In the year of vic-
tory, vengeance and redemption" from First 
Regiment of Camouflage, royal engineers, 
Central Mediterranean forces, Italy; wishes 
from the Hebrew Brigade R.E.M.E. 529; "While 
on the threshold of redemption – accept our 
blessings" from Y.A.L. 468; envelope with ink-
stamps of the British army.
Sizes vary, good condition.

Opening Price: $200
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380. סוף מלחמת העולם השנייה – עתונים 
לכוחות הבריטיים באיטליה

1-2. גליון Union Jack ]יומון של הכוחות הבריטיים[ 
מיום 08.05.45, כותרתו: Germany: the end ]גרמניה 
 Big three proclaim כותרתו:  ערב,  גליון  הסוף[;   –
על  מכריזות  הגדולות  ]שלוש   victory in Europe

נצחון באירופה[. קרעים בשוליים, כתמים.
3. גליון נצחון של The stars and stripes ]יומון של 
 It's over over :הכוחות הבריטיים באיטליה[, כותרתו

here ]זה נגמר כאן[. קרעים בשוליים, כתמים.
מהדורה   ,12.05.45 מיום   Time השבועון  4. גליון 
שלשה  ציור  באיטליה.  הלוחמים  לכוחות  המיועדת 
  The big three –" :חיילים של שלש המעצמות, וכתוב
one job done" ]שלוש הגדולות – עבודה אחת נעשה[. 

עטיפה אחורית מנותקת.

פתיחה: $120

380. The End of Second World 
War – Newspapers for British 
Forces in Italy  
1-2. Union Jack issue [daily paper of the British 
Forces] of 08.05.45' headline: Germany: the end; 
evening edition, headline: Big three proclaim 
victory in Europe.
Tears to edges, stains.
3. Victory issue of The Stars and stripes [daily 
paper of the British forces in Italy], headline: 
It's over here.
Tears to edges, stains.
�. Issue of Time magazine of 12.05.45, edition 
for the forces fighting in italy. Illustration of 
soldiers of the three nations and the writing: 
The big three – one job done". 
Back cover detached.

Opening Price: $120

3�9. אוסף מכתבים מחייל בבריגדה 
בבריגדה  חייל  רפופורט,  הנרי  ששלח  מכתבים  אוסף 
שנות  סוף  בארה"ב,  משפחתו  אל   )C.M.F.( היהודית 

ה-30 עד אמצע שנות ה-40. 
רוב המכתבים בכתב-יד על דפי-נייר חלקים, חלקם על 

נייר מכתבים של הצבא הבריטי, עם חותמות צנזורה.
 ,)1988 אפריל  )מיניסוטה,   Jewish Life גליון  מצורף 
ממיניאפוליס,  רפופורט  משפחת  של  ביתה  נזכר  בו 
מיניסוטה, אשר היה מרכז לפעילות ציונית עוד מוזכר 
בו, כי רפופורט למד חקלאות באוניברסיטת מיניסוטה 
ישראל  לארץ  לעלייתו  להתכונן  על-מנת   1939 בשנת 

והצטרף אל כוחות הצבא.
עשרות רבות של מכתבים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

3�9. Letter Collection from 
Soldier in the Brigade  
Collection of letters sent by Henry Rappaport, 
soldier in the Jewish Brigade (C.M.F.) to his 
family in the USA, end of 1930s through 
mid-1940s.
Most of the letters are handwritten on plain 
unlined paper, some are on official stationery 
of the British army, stamped by the censor.
Enclosed is an issue of Jewish Life (Minnesota, 
April 1988), which mentioned the Rappaport 
home in Minneapolis, Minnesota – a center 
of Zionist activity. It also mentioned that 
Rappaport had learned agriculture in the 
University of Minnesota in 1939 in order to 
prepare for his move to Israel, and had joined 
the army forces.
Tens of letters, sizes and conditions vary.

Opening Price: $300380
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381. Notes of a Journey to 
Jerusalem – England, 1874  
Notes of a Journey to Jerusalem, by the Rev. W. 
F. Creeny, Ma. Leeds, England, 1874.
Impressions from visit in Palestine, mostly 
Jerusalem. First published as letters in 
"Australian Churchman" newspaper, and com-
piled in a "Private Circulation" book, in a nice 
leather binding, with gold edging and high-
quality paper. Before the title-page there is a 
long dedication by the author, handwritten.
[3], 61 pages, 18.5cm. Good condition. Foxing. 
Damaged binding.

Opening Price: $1�0

381. רשמים ממסע לירושלים – אנגליה, 
1874

Notes of a Journey to Jerusalem, by the Rev. W. 
.F. Creeny, Ma. 

נתפר בירושלים.  ובעיקר  בפלשתינה,  נרשמי-מסע 
 Australian" בעתון  מכתבים  בצורת  לראשונה  סמו 
פרטית"  ב"מהדורה  בספר  ומכונסים   "Churchman
– Private circulation, בכריכת-עור נאה, חיתוך דפים 
ארוכה  הקדשה  השער  דף  לפני  איכותי.  ונייר  מוזהב 

מאת המחבר, בכתב-יד.
פגמים  כתמי-חלודה.  טוב.  מצב  ס"מ.   18.5 עמ',   61  ,]3[

בכריכה.

פתיחה: $1�0

לידס )אנגליה(, 1874.

ירושלים
Jerusalem

382. זכרונות כריסטוף הופמן – ירושלים, 
 1881

Mein Weg nach Jerusalem, זכרונות חיי, כריסטוף 
הופמן. ירושלים, הוצאת כריסטוף הופמן, 1881. 

כרך עב כרס עם זכרונות ושירים מאת כריסטוף הופמן, 
התנועה  ומייסדי  ממנהיגי  תיאולוג,   ,)1815-1885(
בחיפה  הגרמנית  המושבה  ממייסדי  הטמפלרית, 

ובירושלים.
726, ]2[ עמ', 19.5 ס"מ. מצב בינוני. עטיפה קדמית חסרה. 

מעט קרעים בשולי הדפים.

פתיחה: $1�0

382. Memories of Christoph 
Hoffmann – Jerusalem, 1881  
Mein Weg nach Jerusalem, Christoph 
Hoffmann. Jerusalem, Christoff Hoffmann 
publishing, 1881.
Thick volume with memories and poems by 
Christoph Hoffmann, (1815-1885), theologian, 
of the leaders and founders of the Templar 
movement, of the founders of the German 
Colony in Haifa and Jerusalem. 
726, [2] pages, 19.5cm. Fair condition. Front cover 
missing. Slightly torn edges.

Opening Price: $1�0
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383. מדריך לכנסיית הקבר וסביבתה  
קונארד שיק, 1898

 Führer durch die Grabeskirche und ihre
 Umgebung, Von Dr. C. Shick, Königl Wüttemb.

Baurat in Jerusalem. ירושלים, 1898. 
מדריך לכנסיית הקבר וסביבתה, מאת ד"ר קונארד שיק 
)1822-1901(, אדריכל, ארכיאולוג, חוקר ארץ ישראל, 
מן  היציאה  בתקופת  ירושלים  באדריכלי  מהבולטים 

החומות.
או  מנותקים  ודפים  עטיפה  טוב.  מצב  ס"מ.   17 עמ',   28

מנותקים חלקית.

פתיחה: $100

383. Guide to the Church of the 
Holy Sepulcher and Environs, 
Conard Shick  
Führer durch die Grabeskirche und ihre 
Umgebung, Von Dr. C. Shick, Königl Wüttemb. 
Baurat in Jerusalem. Jerusalem, 1898.
Guide to the Church of the Holy Sepulcher and 
environs, by Dr. Conard Shick (1822-1901), 
architect, archeologist, researcher of Israel, 
among the well known architects in Jerusalem 
during the time the Jews started building new 
neighborhoods outside the Walls. 
28 pages, 17cm. Good condition. Cover and pages 
wholly or partially detached.

Opening Price: $100

�38. בי"ח משגב לדך ורחוב יהודית – 
הכנסות והוצאות – ירושלים, סוף המאה 

ה-19

הספנ לעדת  יהודית  מרחוב  והוצאה  הכנסה  1. סדר 
 .]1899 ]תרנ"ט  ירושלים,  משה".  "ימין  בחברת  רדים 
האחרון  בדף  יהודית,  רחוב  ועד  של  חשבונות  חוברת 
חשבון פרטי לבעל שטח מספר י"ט, עם פירוט בכתב-

יד ספרדי וחותם ועד רחוב יהודית. נדיר.
בירושלים  לדך  משגב  הכללי  החולים  בית  2. חשבון 
 .]1898[ תרנ"ח  ירושלים,  החברה.  פעולות  והודעת 
פירוט הכנסות, רשימות כלליות ומספר החולים אשר 

בקרו בבית החולים.

גודל משתנה, מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $100

38�. Misgav Ladach Hospital 
and Yehudit Street – Incomes and 
Expenses – Jerusalem, End of 19th 
Century  
1. Yehudit Street income and expense for the 
Sephardi community in "Yemin Moshe" soci-
ety. Jerusalem, 1899. Yehudit street committee 
accounts booklet, on last leaf private account 
for owner of plot number 19, with breakdown 
handwritten in Sephardi handwriting and 
signed by committee of Yehudit street. Rare.
2. Account of Misgav Ladach hospital in 
Jerusalem and announcement of society's 
activities. Jerusalem, 1898. Breakdown of 
incomes, general lists and number of patients 
who visited the hospital.
Various sizes, fair-good condition.

Opening Price: $100

�38. תכנית בית החולים ביקור חולים – 
ירושלים, 1907

להבנות  בית המרפא החדש העתיד  ספר התכנית של 
ידי פקידות בית החולים בקור חולים האספיטאל  על 

בעיה"ק ירושלם. ירושלים, ]1907[.
ממדיו  תכניתו,  תבניתו,  ובציורים:  בדברים  יבואר  "בו 
לוחות   7 ותאיו".  חדריו  אולמיו,  מחלקותיו:  ותכונת 

ות כיווניו  ציורי המבנה מכל  נצבעוניים מקופלים עם 
כניותיו האדריכליות. עברית וגרמנית.

]1[, 16, 9 עמ', ]7[ תכניות-מקופלות. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $1�0
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38�. Blueprint of the Bikur 
Cholim Hospital – Jerusalem, 1907  
Book with blueprint for the Bikur Cholim hos-
pital. Jerusalem, [1907]. 
7 colorful folded picture plates, with drawings 
of the structure from all directions, and blue-
prints. Hebrew and German. 
[1], 16, 9 pages, [7] folded plans. Good condition. 
Stains.

Opening Price: $1�0

�38. כתב יד פנקס שמות התורמים לבית 
החולים ביקור חולים, 1910-1919

פנקס הרשימות משמות המנדבים לבית החולים בקור 
חולים האספיטאל, 1910-1919. 

התורמים  שמות  רשימות  ובו  יד  בכתב  עבה  כרך 
התרו וגובה  בירושלים  חולים  ביקור  החולים  נלבית 

העולם.  ברחבי  שונים  שד"רים  בידי  שנאספו  מות, 
קובנה,  אירופה:  ממזרח  הן  הרשומות  התרומות  רוב 
מוסקבה,  ביאליסטוק,  לודז',  בריסק,  וילנה,  פוניבז', 
רשומות  ועוד;  פטרבורג  חרקוב,  אורל,  קורסק,  קייב, 
גם תרומות מבודפשט, טריאסט וכן תרומות משיקגו, 

שנאספו בידי הגבאית מינא בת רבי צבי רוטשילד.
תרומות האדמו"ר  רשומות  בפולין  גור  בדף מהעיירה 
משה  רבי  אחיו,  ]אלתר[,  מרדכי  אברהם  רבי  מגור, 
בצלאל )ובנו רבי יצחק מאיר(, רבי מנחם מנדל אלתר 

38�. Manuscript of Donors 
to the Bikur Cholim Hospital, 
1919-1910  
Notebook with list of donors to the Bikur 
Cholim Hospital, 1910-1919.
Thick handwritten volume listing names of 
donors to Bikur Cholim Hospital, and the 
amounts of their donations, collected by emis-
saries over the world. Most of the donations 
recorded are from Eastern Europe: Kovno, 
Ponivezh, Vilna, Brisk, Lodz, Bialistok, Moscow, 
Kiev, Korsk, Oral, Charkov, Petersburg and 
more; there are also donations from Budapest, 
Trieste, as well as Chicago, collected by Minna, 
daughter of Rabbi Tzvi Rothchild.
The page from the town of Gur in Poland, re-
cords donations of the Gerrer Rebbe – Rabbi 
Avraham Mordechai [Alter], his brothers, 
Rabbi Moshe Bezalel (and his son Rabbi 
Yitzchak Meir), Rabbi Menachem Mendel Alter 

and Rabbi Nechemya Alter; Rabbi Ya'akov Meir 
Biderman (and his son Rabbi Yitzchak David), 
Rabbi Yitzchak Efraim Fischel and more.
At the beginning there is an index of cities, but 
not all of the places in the book appear in the 
index. There are several loose lists enclosed 
between the pages.
[1], 33 pages, [123] pages, 27cm. Good condition. 
Slightly loose cover, worn and stained.

Opening Price: $800

רבי  )ובנו  בידרמן  מאיר  יעקב  רבי  אלתר;  נחמי'  ורבי 
יצחק דוד(, רבי יצחק אפרים פישל ואחרים.

המקומות  כל  לא  אך  הערים,  מפתח  הכרך  בפתח 
עם  בודדים  דפים  מספר  בו.  מופיעים  בספר  הנזכרים 

רשימות-תרומות מצורפים בין דפי הספר.
מעט  כריכה  טוב.  מצב  ס"מ.   27 דף,   ]123[ עמ',   33  ,]1[

רופפת, בלויה ומוכתמת.

פתיחה: $800
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388. שושנת ירושלים – ציורי המקומות 
הקדושים

ירושלם  אשכחך  אם  ת'ו'ב'ב,  הקדושה  עיר  שושנת 

389. אלבום מזכרת מירושלים - ציורי ארץ 
ישראל

גליון-תמונות  Souvenir von Jerusalem, אלבום עם 
מקופל בכריכה קשה. ]ירושלים, סוף המאה ה-19?[.

מקומות  וכל  הקדושות  והעירות  ת"ו  עה"ק  "ירושלים 
הנדיב  הבאראון  השר  שיסד  והקאלאניות  הקדושים 
תמונות  ציון".  ומחובבי  נ"י,  ראטהשילד  פאן  עדמונד 

והמו לחם, צפת  בית  יפו,  ירושלים, חברון,  נרבות של 
שבות. עברית, רוסית, אנגלית, גרמנית, צרפתית. מאיר 

רוזין?
מקופל,  אחד  גליון  על  מודפסות  לוחות-תמונות   ]14[

ל-2,  קרוע  הגליון  בינוני.  מצב  ס"מ.   19.5 קשה  בכריכה 

ומנותק מן הכריכה. 

פתיחה: $200

388. Shoshanat Yerushalaim 
– Drawings of the Holy Sites  
Rose of the Holy City…If I Forget Thee, Oh 
Jerusalem, Let My Right Hand be Forgotten. 
[Jerusalem, end of 19th century?]. Meir Rosin?
Nine printed illustrations of the Holy Sites, 
in the center there is a drawing of Jerusalem 
as seen from the east, and on the sides, in the 
shape of a flower – the tomb of Rabbi Meir Ba'al 
Haness, Safed and Rabbi Shimon Bar Yochai's 
tomb, the holy Mount and the Kotel, Me'arat 
Hamachpela, Rachel's Tomb and more.
29x33cm. Good condition. Folded.

Opening Price: $100

�38. הכותל המערבי – שני ספרים
]תזכיר   Memorandum on the Western Wall .1
על הכותל המערבי[, הוכן עבור הועדה המיוחדת של 
חבר הלאומים, מטעם הסוכנות היהודית לארץ ישראל. 
פילדלפיה, 1930. אנגלית, נדפס בצד אחד של הדפים. 
91 דף, ]8[ לוחות תצלומים, 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים על 

העטיפה.

המערבי  הכותל  ועדת  וחשבון  דין  הכותל,  2. משפט 
1931. "השנ  הבין-לאומית. הוצאת "תל אביב", תרצ"א
תלשלות הענין, החקירות והעדויות בירושלים, התזכיר 
כולל  תצלומים.  עם  המלך",  דבר  הדין,  פסק  היהודי, 

משפטי מאורעות תרפ"ט 164;
241 עמ'. מצב טוב. נזקי עש מעטים.

פתיחה: $100

38�. The Western Wall – Two 
Books  
1. Memorandum on the Western Wall, pre-
pared for the special committee of the League 
of Nations, on behalf of the Jewish Agency for 
Palestine. Philadelphia, 1930. English, leaves 
printed on only one side. 
91 leaves, [8] picture plates, 23cm. Good condi-
tion. Stains on the jacket.
2. The Kotel Trial, Report of the International 
Western Wall Committee. Tel Aviv Publishing, 
1931. "The events, interrogations and testimo-
nies in Jerusalem, the Jewish memorandum, 
the sentence, the verdict", with photos. Includes 
trials of 1929 Palestine Riots, 164; 
241 pages. Good condition. Few moth damages. 

Opening Price: $100

מאיר  ה-19?[.  המאה  סוף  ]ירושלים,  ימיני.  תשכח 
רוזין?

הקדושים  המקומות  של  מודפסים  איורים  תשעה 
בצורת  ובצדדים,  מזרח,  מצד  ירושלים  ציור  במרכז 
פרח, קבר רבי מאיר בעל הנס, צפת וקבר רשב"י, הר 

הבית והכותל, מערת המכפלה, קבר רחל ועוד. 
33X29 ס"מ. מצב טוב. מקופל.

פתיחה: $100

387
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389. Album - Souvenir von 
Jerusalem, Views of Eretz Israel  
Souvenir von Jerusalem, album with photo 
sheet folded in a hard cover. [Jerusalem, end of 
19th century?]. 
“Jerusalem the holy city and the holy cities 
and holy sites and the colonies established 
by the benefactor, Minister Baron Edmund 
von Rothschild, and by the Zionists”. Many 
pictures of Jerusalem alongside Hebron, Jaffa, 
Bethlehem, Safed and the Moshavot. Hebrew, 
Russian, English, German, French. Meir Rosin?
[14] picture-plates printed on one folded sheet, 
with a hardcover 19.5cm. Fair condition. The 
sheet is torn into two parts, and detached from 
the binding. 

Opening Price: $200

391. פנקס כתובות ומפה – שכונת רחביה, 
1935

פנקס כתובות של תושבי רחביה. הוצאת ועד רחביה, 

390. תקנות חברת נוה-שאנן – ירושלים, 
1924 + כתב-היד המקורי 

נוסדה  שאנן-ירושלם,  נוה  לחברת  התקנות  1. ספר 
החברה:  "מטרת   .]1924[ תרפ"ד  ירושלים,  תרפ"א. 
ושכונות  ערים  בנין  ע"י  החרדי  היהודי  ישוב  הרחבת 
בסביבות ירושלם ברוח התורה והמצוה". בסוף חתומים 

מזכיר החברה, בעל הפנקס ואדם נוסף.
]1[, 10, ]3[ עמ', 19 ס"מ. מצב טוב. 

2. כתב-היד של ספר התקנות לחברת נוה-שאנן. דיו, עם 
תיקונים בעפרון. חתימות ועד ההנהלה בדף האחרון.

26 דף, 27 ס"מ. מצב טוב. מקופל.

פתיחה: $300

390. Regulations of the Neve 
Sha'anan Company – Jerusalem, 
1924, with Original Manuscript  
1. Book of Regulations – Neve Sha'anan-
Jerusalem, founded 1921. Jerusalem, 1924. 
"The company's aim: expanding the observant 
Jewish settlement by building cities and neigh-
borhoods around Jerusalem in the spirit of the 
Torah". Signed at the end by the company sec-
retary, owner of the booklet and another man. 
[1], 10, [3] pages, 19cm. Good condition.
2. Manuscript of the Neve Sha'anan Book of 
Regulations. Ink, with penciled corrections. 
Signed by management committee on last page. 
26 leaves, 27cm. Good condition. Folded.

Opening Price: $300

391. Address Book and a Map – 
Rechavia Neighborhood, 1935  
Address book of Rechavia residents. Published 
by Rechavia committee, Mutual society Ltd. 
Jerusalem, 1935.
Map of the neighborhood, list of people in whose 
names streets have been named, addresses of 
Rechavia residents, their professions and work 
place, list of pensions, shops and more.
[32] leaves, [2] plates. Good condition. Cover 
torn and partly detached. Plates (Map and street-
names (in English) detached.

Opening Price: $100

אגודה הדדית בע"מ. ירושלים, 1935.
קרואים  שמם  על  האנשים  רשימת  השכונה,  מפת 
מקצועותיהם  רחביה,  תושבי  של  כתובות  הרחובות, 

ומקומות עבודתם, רשימת פנסיונים, חנויות ועוד.
ומנותק קרועה  עטיפה  טוב.  מצב  לוחות.   ]2[ דף,   ]32[

באנגלית(  ורשימת-רחובות  )מפה  הלוחות  חלקית.  קת 

מנותקים.

פתיחה: $100

391
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392. כרוז בריטי מוקדם בדבר אחזקת 
כלי-נשק

מודעה רשמות ]רשמית[ לשאת ולהחזיק כלי-זין, מאת 
א. ו. מוני – מיור גנרל, מנהל ראשי )הנהלת שטח האויב 

הנכבש(. ירושלים, ]1917?[.
מודעה בדבר איסור החזקת כלי-נשק לתושבי המחוזות 
התורכיים לשעבר שכם ועכו; לבדואים הנודדים מזרחה 
יש אישור להחזיק כלי-נשק )שאינם אנגליים(; פרס של 
50 גרוש-מצרי יינתן למביא ידיעות המוכיחות שימוש 

בכלי-נשק אסורים. אנגלית, צרפתית, ערבית ועברית.
61X48.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים גסים משוקמים שיקום 

מקצועי. סימני-קיפול.

פתיחה: $1�0

392. Early British Proclamation 
Regarding Carrying Firearms  
Official notice to carry and possession of fire-
arms, by A.W. Money – Major General, Chief 
Commander (headquarters of conquered 
enemy's land). Jerusalem, [1917?].
Notice to residents of ex-Turkish areas Nablus 
and Acre regarding prohibition to possess 
firearms; Beduins wandering eastwards are al-
lowed to posses firearms (bit if British make); 
reward of 50 Egyptian Grush will be awarded 
to anyone supplying information about use of 
prohibited firearms. English, French, Arabic 
and Hebrew.
61x48.5cm. Fair condition. Rough tears profes-
sionally restored. Folding marks.

Opening Price: $1�0

393. מזמור-שיר לכבוד הנציב העליון 
הרברט סמואל, 1922 - הרב קוק 

למנצח על הודות מזמור שיר )על הנציב העליון לארץ-
ישראל אשר ָחָלה ַוֶיִחי(. ]ירושלים, 1922[.

"השר  ישראל,  שיר-תפלה לכבוד הנציב העליון לארץ 
אליעזר בן מנחם נציב-יהודה" לרגל מחלה. חובר בידי 
ראש הרבנים, רבי אברהם יצחק הכהן קוק ונקבע על-
בתי-כנסיות,  בכל  בשבת-קודש  לאמרו  הרבנות  ידי 

החזן והקהל פסוק בפסוק.
]2[ עמ' זה מול זה, טקסט מנוקד. 32X22.5 ס"מ. מצב גרוע. 

מקצועי  לא  באופן  משוקמים  קרעים  וקמטים,  כתמים 

בנייר-דבק, חלקם חסרים.

פתיחה: $100

393. Prayer in Honor of High 
Commissioner Herbert Samuel, 
Rav Kook, 1922  
Prayer in honor of High Commissioner who 
recovered. Jerusalem, 1922.
Prayer in honor of High Commissioner of 
Palestine who was sick. Composed by Rabbi 
Avraham Yitzchak Ha-Cohen Kook and an-
nounced to be read on Saturday in all of the 
synagogues by the cantor and the public.
[2] pages face to face, vowelized text. 32x22.5cm. 
Poor condition. Stains and creases, nonprofes-
sionally restored tears with paper tape, with some 
omissions.

Opening Price: $100

392

393

מנדט, מחתרות
British Mandate, Underground Movements
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�39. מהלכים צבאים במלה"ע ה-1 
– מצרים ופלשתינה, סט של חמשה כרכים

History of the Great War - Military operations 
- Egypt & Palestine. 

לונדון, 1928-1930 בהוצאת ממשלת בריטניה.
מבצעים   – הראשונה  העולם  מלחמת  של  היסטוריה 
כרכים  ב-5  מקיף  מחקר  ופלשתינה.  במצרים  צבאיים 

זהים בצבע אדום.
יוני  חלק ראשון – מפרוץ המלחמה עם גרמניה עד   ◆

1917 )כרך אחד(.
◆ חלק שני – מיוני 1917 עד סוף המלחמה )שני כרכים, 

בסוף הכרך הראשון תיק מפות(. 
◆ מארז מקורי עם 15 מפות.

מפות  שתי   ,23 )במקור  מפות   21 עם  מקורי  מארז   ◆
חסרות(.

22 ס"מ. מצב טוב. כתמים על הכריכות, שדרות בלויות.

פתיחה: $300

�39. דו"חות ממשלת בריטניה לחבר 
הלאומים בנושא ארץ-ישראל – ששה כרכים

Report by His Majesty's Government… to 
the Council of the League of Nations on the 
Administration of Palestine and Trans-Jordan. 
דו"חות מאת ממשלת בריטניה לחבר הלאומים, אודות 

המנדט בפלשתינה ובעבר הירדן, 1929-1937.
 ,1929 דו"חות המסכמים את השנים  כרכים עם  ששה 
1932-1935, 1936-1937. כוללים טבלאות-נתונים רבות, 

מפות, נתונים אודות היישוב בא"י וגרפים שונים.
24.5 ס"מ.  וגדל משנה לשנה,  הולך  מס' עמודים משתנה, 

קרעים  טוב.  מצב  מקורית.  ירוקה,  במעטפת-נייר  כרך  כל 

ובלאי בשולי העטיפות ובשדרות הכרכים.

פתיחה: $2�0

39�. Military Operations 
During World War I – Egypt and 
Palestine, Five Volumes Set  
History of the Great War – Military operations 
– Egypt & Palestine. London, 1928-1930 pub-
lished by British Government.
History of World War I – military operations in 
Egypt and Palestine. Comprehensive survey in 
5 identical red volumes.
◆ Volume I – from the breaking out of the war 
with Germany until June 1917 (one volume).
◆ Volume II – From June 1917 until the end of 
the war (two volumes, a map folder at the end 
of first volume).
◆ Original set of 15 maps.
◆ Original set of 21 maps (originally there were 
23, two maps are missing).
22cm. Good condition. Stains on bindings, worn 
spines.

Opening Price: $300

39�. Report by His Majesty's 
Government to the Council of 
the League of Nations Concerning 
Palestine – Six Volumes 
Report by His Majesty's Government to the 
Council of the League of Nations on the Mandate 
in Palestine and Trans-Jordan, 1929-1937.
Six volumes with reports summing up the years 
1929, 1932-1935, 1936-1937. Includes many 
tables with data, maps, information about pop-
ulation in Eretz Yisrael and various graphs.
Varying number of pages, increasing from year to 
year, 24.5cm. Each volume in a green paper enve-
lope, original. Good condition. Tears and wear to 
edges of envelopes and to spines.

Opening Price: $2�0
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�39. מכתב מגדוד בית"ר בעקרון אל 
המפקדה בתל-אביב, 1936

מכתב ממחנה גדוד בית"ר בעקרון, אל מפקדת-הגיוס 
בתל-אביב, אוקטובר 1936.

הספר  בבית  מיג'ור  או  קפיטן  שמע  כי  מציין  הכותב 
לגפירים, אשר אמר "הנני שמח לראות אתכם צעירים 
יהודים עם רובים ביד, וזה מזכיר לי את הימים הטובים 
והנני מקוה, שעוד מעט יבא  של הגדודים העבריים... 

העב הגדודים  בראש  יעמוד  הגדול...  אדם  והבן  עזמן 
כי  מציין,  הוא  עוד  ז'בוטינסקי...".  זאב  ידידי  ריים... 
ז'בוטינסקי משנת 1920  האנגלי אותו שמע מכיר את 

39�. Letter by Beitar Regiment 
in Ekron to Headquarters in Tel 
Aviv, 1936  
Letter from Beitar regiment camp in Ekron, to 
recruitment-headquarters in Tel Aviv, October 
1936.
The writer states that he understood from a cap-
tain or major in the school of Ghaffirs (Jewish 
Settlement Police), who mentioned "I am 
pleased to see young Jewish men with rifles…
and I hope that soon the day will come and 
my friend Zeev Zabotinsky will be the head 
of the Jewish Battalions…" He also mentions 
that the British he overheard knows Zabotinsky 
since 1920 and he is an admirer of his.
Single leaf, 29cm. Good condition. Folding marks 
and filing holes.

Opening Price: $80

�39. הסכמי ההסתדרות הציונית והמפלגה 
הרביזיוניסטית – מסמכים לונדון, 1933-1934

1. גלוי-דעת האכסקוטיבה ]של ההסתדרות הציונית[ 
הר אל  פניה  כולל  הרביזיוניסטית.  התנועה  נבנושא 

המפלגות.  בין  ואחדות  לשלום  בבקשה  ביזיוניסטים 
לונדון, מרץ 1933.

בין  הסכם  טיוטת  המפלגתי.  הפולמוס  2. נימוסי 
לבין  גוריון  בן  דוד  של  בראשותו  הציונית  ההנהלה 

ז'בוטינס זאב  נהתנועה הרביזיוניסטית, בראשותו של 
תפרסמנה  המפלגות  "כל   .1934 אוקטובר  לונדון,  קי. 
אסורים  ומעשי-אלמות...  טירור  שכל  לחבריהן  כרוז 
לונדון"  "הסכמי  במסגרת  הסכם  טיוטת  בהחלט...". 
שנחתמו בין בן-גוריון וז'בוטינסקי בלונדון בתיווכו של 

פנחס רוטנברג בשנות ה-30.
3. מכתב מממלא מקום המזכיר הכללי של הסוכנות 
בלונדון,  הציונית  מההנהלה  לוקר  ברל  אל  היהודית 
העתק:  וז'בוטינסקי.  בן-גוריון  בין  ההסכמים  בדבר 

פנחס רוטנברג. דצמבר 1934.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

39�. Agreements Between the 
Zionist Organization and the 
Revisionist Party – Documents 
– London, 1933-1934  
1. Manifest of the executive board [of the 
Zionist Organization] regarding the Revisionist 
Party. Including a petition to the Revisionists 
to make peace between the parties. London, 
March 1933.
2. Manners of the political polemic. Draft 
of agreement between the Zionist manage-
ment headed by David Ben Gurion and the 
Revisionist party headed by Zeev Zabotinsky. 
London, October 1934. Draft of agreement 
being one of "London Agreements" signed be-
tween Ben Gurion and Zabotinsky in London 
with the intervention of Pinchas Rutenberg in 
the 1930's.
3. Letter from the deputy general secretary of 
the Jewish Agency to Berl Loker of the Zionist 
Organization in London concerning agree-
ments between Ben Gurion and Zabotinsky. 
Copy to Pinchas Rutenberg. December 1934.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $100

והוא אחד ממעריציו הגדולים.
דף בודד, 29 ס"מ. מצב טוב. סימני-קיפול וחורי-תיוק.

פתיחה: $80
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398. טיוטת עתון חי – מחנה אימונים, 
כנראה של הפלמ"ח, 1942 

ח'  "חֹמר העתון החי שהוקרא במחנה אימונים מחזור 
במסיבה... 30.9.42". 

הווי  ערב  תוכן  ועליהן  ופתקאות  קטנים  דפים   25
כולל  הפלמ"ח.  של  כנראה  אימונים,  במחנה  שהועבר 
כי  הבטחה  "קבלנו  היום-יום.  מחיי  ובדיחות  סיפורים 
וכל  שחיה  בריכת  תוקם  לבאר,  חשמלי  מוטור  יוכנס 
והשעועית  הלוקשין  מנת  לכביסה,  גיגית  יקבל  טירון 

תוכפל...".
גודל משתנה, מצב טוב. קרעים וקמטים. 

פתיחה: $100

398. Draft of Live Newspaper 
– Training Camp, Probably of the 
Palmach, 1942  
"Material from the Live Newspaper read at the 
party of the training camp, 8th year… 30.9.42".
25 small pages and notes with the contents of 
a party held in the training camp, probably of 
the Palmach. Includes stories and jokes from 
the members; daily life. "We were promised 
that an electric motor would be put into the 
well, that a swimming pool would be built, and 
that every soldier would get a laundry basket, 
that our portions of noodles and beans would 
be doubled…"
Varying size, good condition. Tears and creases.

Opening Price: $100

399. יומן-פגישות – מזכיר של גולדה מאיר, 
1943

יומן לשנת 1941 ]1943[, לונדון. נראה כי היה בשימוש 
מזכירּה של גולדה מאיר.

 ."1941" במקום   "1943" בעט  מתוקן  היומן  דפי  בכל 
פירוט לוח-זמנים הכולל פגישות רבות בענייני הישוב, 
שביתות פועלים, תרומות למוסדות, משלוח טלגרמות, 
אקנ אגדתי,  ווליש,  אוטה  רמז,  דוד  עם  פגישות   ;ATS
יומיות לעדכונים עם גולדה מאיר.  סלרוד וכן פגישות 
בתאריך 12.02.43 נכתב "גולדה עסוקה כל היום בועדה 

להצלת הגולה".
במצב  היומן  גוף  ס"מ.   32.5 כתובים(,  כולם  )לא  עמ'   368

טוב. הכריכה פגומה וקרועה.

פתיחה: $120

399. Appointment Diary – Golda 
Meir's Secretary, 1943  
Appointment diary for 1941 [1943], London. 
Apparently in use by Golda Meir's secretary.
On all of the pages, the year 1941 is corrected 
to read 1943. Detailed schedule including 
many meetings concerning the yishuv, workers' 
strikes, donations to institutions, sending of 
telegrams, ATS; meetings with David Remez, 
Otte Wallish, Agadati, Axelrod, as well as 
daily updating-meetings with Golda Meir. On 
02.12.43 there is an entry reading: "Golda is 
busy all day with the Va'ada LeHatzalat HaGola 
– Committee for Saving the Diaspora".
368 pages (not all written), 32.5cm. The body of 
the diary is in good condition. The cover is dam-
aged and torn.

Opening Price: $120
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�00. צבא השחרור העברי – הרעיון 
והגשמתו, 1946

צבא השחרור העברי – הרעיון והגשמתו. הוצאת ארגון 
האצ"ל, ]1946?[.

שאיפות האצ"ל ואמונותיו בתחומים שונים: שיבת ציון, 
חירות הלאום ועצמאותו, חופש הפרט, צדק סוציאלי, 

עניינים מדיניים ועוד.
15, ]1[ עמ', 17.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120

�01. הודעה על פרשת דיר יאסין – לח"י, 
ניסן תש"ח 

הודעה על פרשת דיר-יאסין – תשובה לכרוז הצהוב 
ירושלים,  ה"הגנה".  של  הצהוב(  הטלאי  משקל  )על 

ניסן תש"ח.
"את הנמוקים הצבאיים שחייבו את החזקת דיר יאסין 
הסברנו. אנו מביאים בזה לידיעת הצבור את המכתב 
פירושים  ללא  )ממ"ז(  ירושלים  במחוז  ה"הגנה"  של 

נוספים...".
במכתב "ההגנה" שמובא בכרוז, נכתב כי בכוונת ההגנה 
לכבוש את הכפר דיר יאסין כחלק מתכנית כללית של 

הארגון.
35 ס"מ. מצב גרוע. כתמים, קרעים וסימני-קיפול.

פתיחה: $100

�00. Jewish Liberation Army – The 
Idea and its Fulfillment, 1946  
Jewish liberation army – the idea and its fulfill-
ment. Published by Etzel Organization, [1946?].
Etzel's aspirations and beliefs in many areas: 
return to Zion, liberty and independence of the 
nation, freedom of the individual, social justice, 
political matters and more.
15, [1] pages, 17.5cm. Good condition.

Opening Price: $120

�01. Announcement Regarding 
Deir Yassin Affair – Lechi, 1948 
Announcement regarding Deir Yassin affair 
- response to the Yellow Proclamation (in re-
sponse to the yellow star) issued by the Hagana. 
Jerusalem, Nissan 1948.
"We have already explained the military reasons 
which necessitate holding onto Deir Yassin. 
Without further ado, we hereby publicize the 
letter from the Hagana in the Jerusalem area…"
In the Hagana letter shown in the proclamation, 
it says that it was the Hagana's intention to defeat 
Deir Yassin, as part of the organization's greater 
plans.
35cm. Poor condition. Stains, tears and folding 
marks.

Opening Price: $100

�02. האמת על פרשת אלטלנה – דבר 
מפקד האצ"ל – יוני, 1948

האמת על פרשת ]האנייה[ "זאב ז'בוטינסקי" ]אלטלנה[ 

– דבר מפקד הארגון הצבאי ]מנחם בגין[. שודר ביום ג', 
ט"ו סיון התש"ח, 22.6.1948. נדפס בירושלים.

"...ואני קורא לאחי בארגון הצבאי הלאומי: לא לפתוח 
באש אני מצווה עליכם... אנו לא נפתח באש לא תהיה 

מלחמת אחים בעוד האויב בשער...".
לא  גליון-נייר  קרעים.  גרוע.  מצב  ס"מ.   21.5 עמ',   ]1[  ,14

חתוך. נייר דק ועדין.

פתיחה: $120
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�02. The Truth About the 
Altalena – Irgun Commander's 
Speech – June, 1948  
The Truth about the "Ze'ev Jabotinsky" 
[Altalena] [Boat] – speech given by Irgun com-
mander [Menachem Begin]. Broadcasted on 
Tuesday, June 22nd 1948, printed in Jerusalem.
"And I call to my brothers in the Irgun: do not 
open fire I command you… we will not open 
fire and there shall not be a civil war while the 
enemy continues to threaten us…".
14, [1] pages, 21.5cm. Poor condition. Tears. 
Uncut folio. Thin and delicate paper.

Opening Price: $120

�03. מכתבים מראש מטה האצ"ל ממחנות 
המעצר בקניה ואריתריאה

1. 6 מכתבים בכתב-יד נאה, נשלחו אל מרים ומתתיהו 
בפתח-תקווה, מאת שלמה לוי, ראש מטה האצ"ל במחנה 
המעצר בגילגיל, קניה, 1945-1947. המכתב משנת 1945 
 ,)Asmara( נשלח ממחנה המאסר סמבל, ליד אסמרה

בירת אריתריאה. כוללים בעיקר תוכן אישי. 
 .3.5.1948 מיום  זאב,  מאת  במכונת-כתיבה,  2. מכתב 
בכיבוש  עוסק  בגילגיל.  האסירים  אל  כנראה,  נשלח, 

�03. Letters by Head of Etzel 
Headquarters in Internment 
Camps in Kenya and Eritrea  
1. 6 letters in fine handwriting, sent to Miryam 
and Matityahu in Petach Tikva, by Shlomo Levy, 
head of Eztel headquarters in internment camp 
in Gilgil, Kenya, 1945-1947. Letter of 1945 was 
sent from imprisonment camp in Sembel, near 
Asmara, capital of Eritrea. Letters concerning 
mainly personal matters.
2. Letters type-written, by Zeev, dated 3.5.1948. 
Sent probably to prisoners in Gilgil. Dealing 
with conquer of Manshiya (North Jaffa).
Shlomo Levy is Shlomo Lev-Ami, member of 
the first headquarters established by Menachem 
Begin and by chief of staff. In the beginning of 
1945 was extradited to the british and exiled to 
Africa, where he participated in the big escape 
of 45 exiles from the Eritrea internment camp, 
was caught after three months and returned to 
detention. Lev-Ami returned to Israel with the 
last exiles from Kenya on July 12, 1948.
Varying sizes, good condition. Foxing-stains.

Opening Price: $2�0

��0. תכנייה הצגה במחנה העצורים 
בגילגיל – קניה, 1947

במתנו – במת גולי ציון. תכניה. מחנה העצורים העברים 
בגולה. גילגיל, קניה, תשרי תש"ח.

תכניית לקראת הצגת המחזה "בלי אשליות" מאת מ.ד. 
איכנבוים במוצאי שמחת תורה, באולם "במתנו". מחזה 
העצורים  במחנה  "חדר  הפרולוג:  מן  המחנה.  מהווי 
בלילה  החשמל  כבוי  לבריאה.  ה'תש"ח  שנת  בגילגיל. 

מפתיע ופתאומי כרגיל...".
]1[ דף ובו ]4[ עמ', משוכפל בסטנסיל, 21 ס"מ. מצב טוב. 

חורי-תיוק וקמטים.

פתיחה: $120

מנשייה )צפון יפו( "אקח לזכרון כמה גליונות ניר בשביל 
ותחמושת,  נשק  חיילים  יקחו  אליכם.  כתיבת מכתבין 
אני רק ניר מעט ובשבילכם... והנה נתקיים שלשום ב-

12 בצהרים טכס מסירת השטח שנכבש...". 
שלמה לוי הוא שלמה לב-עמי, חבר המפקדה הראשונה 
שהקים מנחם בגין וראש המטה. בראשית 1945 הוסגר 
לבריטים על-ידי ההגנה והוגלה לאפריקה, שם השתתף 
גולים ממחנה המעצר בארינ  45  בבריחה הגדולה של
והוחזר  חודשים  שלושה  לאחר  נתפס  אולם  תריאה, 
למעצר. לב-עמי שב ארצה עם אחרוני הגולים מקניה 

ב-12 ביולי 1948.

גודל משתנה, מצב טוב. כתמי-חלודה.

פתיחה: $2�0

�0�. Programme of a Play in 
Gilgil Internment Camp – Kenya, 
1947  
Our stage – the stage of Zion's exiles. 
Programme. Jewish Interment Camp in Exile. 
Gilgil, Kenya, 1948.
Programme of a play "With No Illusions" 
by M.D. Eichenbaum on Simchat Torah, in 
"Bamateinu" hall. Play of the camp's life.
[1] leaf with [4] pages, stenciled, 21cm. Good con-
dition. Filing-holes and creases.

Opening Price: $120
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��0. ציור מחנה המעצר בלטרון – אביגדור 
קיפניס, 1947

ציור מחנה המעצר בלטרון, עפרון וצבעי-מים על נייר. 
חתום: א. קיפניס, לטרון, 1947.

מגדל  צריפים,  גדרות-תיל,  קוי-חשמל,  נראים  בציור 
שמירה ועמדת-שמירה.

כנראה כי הצייר הוא אביגדור קיפניס, מעצורי הלח"י 
רבי לאומית  תנועה  הבריונים",  "ברית  איש  נבלטרון, 

זיוניסטית שפעלה בארץ ישראל בשנות ה-30. התנועה 
היהודי  ודגלה בשיבת העם  התנגדה לשלטון הבריטי, 

לארצו, אפילו בכוח הזרוע.
מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   56.5X42.5 במסגרת  ס"מ,   44X30

כתמים. 

פתיחה: $1000

�0�. Painting of Latrun 
Internment Camp – Avigdor Kipnis, 
1947  
Painting of Latrun Internment camp, pencil 
and water color on paper. Signed: A. Kipnis, 
Latrun, 1947.
The painting illustrates electrical power lines, 
barbed wire fences, barracks, watch towers and 
a watch post.
The painter is most probably Avigdor Kipnis, 
one of the Lechi detainees in Latroun, member 
of "Brit Ha-Biryonim", a revisionist national 
movement active in the 1930's in Eretz Yisrael. 
This movement opposed the British mandate 
and believed in the return of Jews to their 
homeland even through using force.
44x30cm, framed 56.5x42.5cm. Good condition. 
Few stains.

Opening Price: $1000

��0. דבר מרכז לח"י אל הלוחמים, 1948
לוחמי  מרכז  מטעם  כרוז  הלוחמים.  אל  המרכז  דבר 

חירות ישראל, ]1948[.
נתפרסם זמן קצר לאחר קום המדינה; מזכיר את יאיר 
דוגמת  האצ"ל  של  שונות  ופעולות  שטרן(  )אברהם 
של  המלאכה  בתי  פיצוץ  מוין,  בלורד  ההתנקשות 

הרכבת בחיפה ועוד.
"אתם למדתם את העם ואת העולם ואת האוייב גם יחד, 
בארצות  היה  כאשר  הפקר  אינו  במולדת  עברי  שדם 

עהפזורה ]...[ המלחמה עוד לא תמה. עוד ניקרא למע
רכות רבות וכבדות. עוד פרקים ארוכים לפנינו. לחרות 

המולדת ולחרות ירושלים...".
49 ס"מ. מצב גרוע. קמטים, קרעים משוקמים שיקום לא 

מקצועי בנייר-דבק.

פתיחה: $100

�0�. Words of Lechi Centre to 
the Fighters, 1948  
Words of Lechi centre to the fighters. 
Proclamation on behalf of Lechi centre, 1948.
Published shortly after the establishment of the 
State of Israel; mentions Yair (Avraham Stern) 
and various Etzel operations such as assassi-
nation of Lord Moyn, bombardment of Haifa 
railway workshops and more.
"you taught the people and the world …that 
war is not over. We will be summoned to more 
battles. …For the freedom of our homeland 
and for the freedom of Jerusalem".
49cm. Poor condition. Creases, non-profession-
ally restored tears with paper tape.

Opening Price: $100
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הקמת המדינה ומלחמת העצמאות
Creation of Israel and War of Independence

��0. אומה נולדת – תקליטים מעצרת 
האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947 - וייצמן - 

בן-גוריון 

 A Nation is born, a Historic Vote for a Jewish
מדינה  על  היסטורית  הצבעה  נולדת,  ]אומה   State

יהודית[. הוצאת Banner, ארצות-הברית.
מארז קרטון עם שלשה תקליטים. בראשון דברים מאת 
אבא הלל סילבר, משה שרתוק ודוד בן-גוריון בפני חבר-
הלאומים; בשני דברים מאת חיים ויצמן ומשה שרתוק; 
בשלישי ההצבעה בנושא תכנית החלוקה. הכיתוב על 

התקליטים ועל המארז באנגלית.
26.5 ס"מ. התקליטים במצב טוב מאד. קרעים בשולי מארז 

הקרטון.

פתיחה: $100

�0�. A Nation is Born – Records 
of the United Nations General 
Assembly on November 29,1947 – 
Weizmann – Ben Gurion  
A Nation is born, a Historic Vote for a Jewish 
State. Banner publishing, United States.
A cardboard package with three playing records. 
The first one includes speeches by Aba Hilel 
Silver, Moshe Shertok and David Ben Gurion 
in front of the League of Nations; the second 
record includes speeches by Chaim Weizmann 
and Moshe Shertok; the third record contains 
the vote about the Partition Plan. Writing on 
the records and on the packaging is in English.
26.5cm. Records in very good condition. Tears to 
borders of packaging cardboard.

Opening Price: $100

�08. עלוני "ידיעות מיוחדות" - משמר 
העמק, אפריל 1948

משמר  במכונת-כתיבה.  מודפסים  בודדים  דפים   15
העמק, 9.4.48 עד 17.4.48.

ימי  בעצם  נדפסו  רובם  במכונת-כתיבה,   4-12 גליונות 
"קרב משמר העמק", שנערך בין כוחות צבא ההצלה של 

קאוקג'י לבין כוחות ההגנה, בפיקודו של יצחק שדה. 
נבכל גליון דיווחים חדשותיים, "יומן המערכה" ועדכו

המטבח  "עובדות  "פרפראות":  לצד  הקרב  משדה  נים 
קבעו והחליטו שמעתה והלאה הן לא תשמנה לב לשום 

יריות ולא תעזובנה העבודה".
]15[ דף, 27.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים וכתמים בשוליים. 

פתיחה: $120

�08. "Yedi'ot Meyuchadot" 
Bulletines – Mishmar Ha-Emek, 
April 1948  
15 single leaves type-written. Mishmar 
Ha'emek, 9.4.48 to 17.4.48.
Issues 4-12 type-written, most of them during 
"Mishmar Ha-Emek Battles", between the 
troops of Qawuqji and the Hagana forces 
headed by Yitzchak Sadeh.
In each issue appear news, updates from the 
battle field and some anecdotes: "the kitchen 
workers will from now on not pay attention to 
gunfire and continue their work in the kitchen".
[15] leaves, 27.5cm. Good condition. Tears and 
stains to edges.

Opening Price: $120
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�09. במבצע - עתון חטיבת הכרמל - תש"ח
שלוש חוברות "במבצע", הוצאת חטיבת הכרמל. אדר-

סיון תש"ח, 1948.
כוללות  ממוספרת.  שאינה  וחוברת   5  ,2 מס'  חוברות 
קטעי ספרות ושירה של החיילים, איורים, דבר מפקד 
שיירת  חללי  לזכר  קטעים  מקלף(,  )מרדכי  החטיבה 

יחיעם ועוד.
קמטים  קרעים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   24.5 עמ',   32  ;32  ;28

וכתמים.

פתיחה: $100

�10. חדשות צהריים – ירושלים, יוני 1948
פועלי  מועצת  בהוצאת  צהרים"  "חדשות  גליונות   4

ירושלים, 1.6.1948 עד 8.6.1948.
המו על  כאשר  ירושלים,  על  המצור  בתקופת  ננדפסו 

סדות הלאומיים היה לספק ידיעות לתושבים. עתונים 
נאלה הופיעו מדי יום, מודפסים במכונת-כתיבה ומשוכ

פלים בסטנסיל וכוללים ידיעות בנושא המלחמה.
בדף  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   33 יחד,  מחוברים  דף   ]12[

האחרון, כתמים.

פתיחה: $80

�09. BaMivtsa – Chativat 
HaCarmel Newspaper – 1948 
Three booklets "BaMivtsa", Chativat HaCarmel 
Publishing. 1948.
Booklets # 2, 5, and an unnumbered booklet. 
Includes literature and poetry selections by the 
soldiers, illustrations, brigade commander's edi-
torial (Mordechai Maklef), verses commemo-
rating victims of Yechiam Convoy, and more.

Opening Price: $100

�10. Afternoon News – Jerusalem 
- June 1948  
4 issues of "Afternoon News" published by 
the Jerusalem Workers Council, 1.6.1948 till 
8.6.1948.
Printed during the siege on Jerusalem, when 
the National Institutes had to supply the news 
for the residents. These newspapers appeared 
daily, printed on a type-writer and stenciled 
and contained news about the war.
[12] leaves attached, 33cm. Good condition. Tears 
to last leaf, stains.

Opening Price: $80

�11. גליונות עתון "דבר ירושלים", 1948
ירושלים,  פועלי  עתון   – ירושלים"  "דבר  גליונות   21

19.7.48 עד 13.8.48.
כולל ידיעות ראשיות על כיבוש הגליל המערבי, פיצוץ 
הנעשה  על  דגש  עם  ועוד,  בלטרון  המים  משאבות 

בירושלים.
שני עותקים מגליון ח', חסרים גליונות כ', כ"ד, כ"ה.

20 גליונות שונים, ב-ד עמ' לגליון, 44 ס"מ. מצב בינוני עד 

טוב. נייר דק ויבש, קרעים בחלק מהגליונות.

פתיחה: $120

�11. "Dvar Yerushalayim" 
Newspaper Issues, 1948  
21 issues of "Dvar Yerushalayim" – Jerusalem 
Workers' Newspaper, 19.7.48 – 13.8.48.
News about conquering the Western Galilee, 
bombing water pumps in Latroun and more, 
with emphasis on events in Jerusalem.
Two copies of issue number 8, issues number 
20, 24 and 25 are missing.
20 different issues, 2-4 pages per issue, 44cm. Fair 
to good condition. Thin and dry paper, tears to 
some issues.

Opening Price: $120

410412 411
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�12. צוים, פקודות והודעות של צה"ל 
בירושלים, 1948

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

7 גליונות רצופים ובהם פקודות שנתפרסמו בפקודת 
המושל הצבאי, דב יוסף )ראה פריט 512 בקטלוג זה(. 
פקודות חירום, מינוי שרים, מתן רשיונות יבוא, תקנות 
בתי-דין, צוי עוצר ועוד. נדפסו 8 גליונות, הגליון ה-8 

חסר.
38 עמ', 30.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים בגליון הראשון. 

פתיחה: $2�0

�13. פירוק הפלמ"ח / נפילת יפו / הקמת 
צה"ל / משרד המשפטים – אוסף מסמכים

1. פקודת יום מיוחדת עם נפול יפו )מס' 35(, פרסום 
 .14.5.48 ה"הגנה",  של  קרייתי  חטיבת  מפקד  מטעם 
יפו  העיר  נכנעה  יום של עמידה במערכה   165 "אחרי 
לכחות ההגנה. לא עת שמחה עתה כי אם עת לאזור כח 
ולהגביר מאמץ לקראת אויב חזק ומצויד המאיים על 

גבולותינו...".

�12. Orders, Commands and 
Notices by I.D.F. in Jerusalem, 1948  
Orders, commands and notices by Israel Defence 
Forces in Jerusalem, August to December 1948.
7 consecutive issues with orders issued by com-
mand of the Military Governor, Dov Yossef (see 
item number 512 in this catalogue). Emergency 
orders, appointment of ministers, issue of 
import permits, court regulations, curfew 
orders and more. 8 issue printed, issue number 
8 is missing.
38 pages, 30.5cm. Good condition. Creases to first 
issue.

Opening Price: $2�0

�13. Disassembly of the Palmach / 
Fall of Jaffa / Establishment of 
I.D.F./ Ministry of Justice – 
Collection of Documents  
1. Special day order on the fall of Jaffa (number 
35), issued by the commander of Kiryati brigade 
of the Hagana, 14.5.48. "..after 165 …the city of 
Jaffa surrendered…" 
[1] leaf, 33cm, tears to edges and filing-holes.
2. Day order by the Prime Minister and 
Minister of Defence to establish the I.D.F 
(number 40), publication by Kiryati Brigade 
commander 3.6.48.
4 leaves, 33cm. Stains and filing-holes.
3. Report of Ministry of Justice activities 
between 15.5.48 and 15.9.48. details about the 
structure of the ministry, its department and 

]1[ דף, 33 ס"מ, קרעים בשוליים וחורי-תיוק.

2. פקודת יום להקמת צבא הגנה לישראל מאת ראש 
מטעם  פרסום   ,)40 )מספר  הבטחון  ושר  הממשלה 

מפקד חטיבת קרייתי, 3.6.48.
4 דף, 33 ס"מ. כתמים וחורי-תיוק. 

3. דו"ח על פעולות משרד המשפטים מיום 15.5.48 ועד 
15.9.48. פירוט על מבנה המשרד, מחלקותיו ולשכותיו, 

הפקודות והתקנות שחוקקו, בעלי-תפקידים ועוד.
9 דף, 33 ס"מ. כתמים ומעט קמטים.

4. החלטות הועד הפועל של ההסתדרות, 14-15.10.48, 
בדבר פירוק הפלמ"ח. "הח' ד. בן-גוריון סקר את המצב 
של צבא ההגנה לישראל והנימוקים שהביאו... להחלטה 
בהמשך  לפלמ"ח".  המיוחד  הארצי  המטה  פירוק  על 
מטה  של  "פירוקו  אהרן  בן  יצחק  של  דבריו  המסמך 
הפועל  הועד  הפלמ"ח,  לביטול  ויביא  מכוון  הפלמ"ח 
להוראה  תוקף...  ינתן  לא  כי  הבטחון  שר  מאת  דורש 
בדבר פירוק מטה הפלמ"ח; הועד הפועל דורש לדחות 

את ההכרעה עד לאחר המלחמה".
]2[ דף, מחובר להם דף החלטות הועד הפועל של ההסתדק

רות מיום 27.10.48, אף הוא בנושא פירוק הפלמ"ח. 28 ס"מ. 

כתמים וחורי-תיוק.

פתיחה: $�00

chambers, orders and regulations that have 
been legislated, position-holders and more.
9 leaves, 33cm. Stains and few creases.
�. Decisions taken by the executive committee 
of the Histadrut, 14-15.10.48, relating to the dis-
assembling of the Palmach. "Ben Gurion exam-
ined the state of I.D.F and the reasons that led 
to the decision to disassemble the Palmach..". 
Yitzchak Ben Aharon's words follow "…the 
decision to disassemble the Palmach should be 
postponed till after the war".
[2] leaves, attached is a leaf with the executive 
committee's decisions of 27.10.48, relating as well 
to the disassembling of the Palmach. 28cm. Stains 
and filing-holes.

Opening Price: $�00
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��1. מלחמת העצמאות – תעודות שונות
נובמבר  תל-אביב,  של  האזרחי  במשמר  פקח  תעודת 

 .1948
הלאומי  הצבאי  הארגון  בשורות  חייל  תעודת-שרות, 

)אצ"ל(. לא היתה בשימוש.
כרטיס חבר משמר העם – הגנה אזרחית בעיר חיפה, 

אוגוסט 1948.
תעודת המתיצב לשרות העם, תל-אביב, יולי 1948.

11 ס"מ בערך, מצב טוב.

פתיחה: $100

�1�. War of Independence – 
Various Certificates  
Supervisor service-card in Tel Aviv Civil Guard, 
November 1948.
Service-Card, soldier in National Military 
Organisation (Etzel) Forces. Not used.
Mishmar Ha-Am Membership card – civil 
guard of Haifa, August 1948.
Certificate of recruit to Mishmar Ha-Am, Tel 
Aviv, July 1948.
11cm approximately, good condition.

Opening Price: $100

��1. מלחמת העצמאות – חיפה, מסמכים 
שונים

8 פריטי-נייר, חיפה, 1948:
כרטיס שירות – חייל מילואים של הגדוד ה-6; תעודה 

נלמשפחת מגויס; צו-גיוס לעבודות ביצורים בחיפה והס
ביבה; שני רשיונות-מעבר מטעם מטה "ההגנה", חיפה 
לצורך  בחיפה  הערבי  בשטח  לנוע  רשאי  מהם  אחד   (
שלשה  אחרים(;  וחפצים  שטיחים  רהיטים,  הערכת 

פתקים עם אישור על עבודות בביצורים בחיפה.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

�1�. War of Independence – Haifa, 
Various Documents  
8 paper-items, Haifa, 1948:
Service card – soldier on reserve duty of the 
6th regiment; document to a drafted soldier's 
family; recruitment-order for fortification works 
in Haifa and the vicinity; two passing-permits 
issued by the Hagana headquarters, Haifa (one 
of them grants permission to move around the 
Arab section of Haifa for the purpose of fur-
niture, carpets and other properties estimate); 
three notes confirming fortification works in 
Haifa.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $200
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��1. אוסף קבלות ופתקים – שנות ה-40 
ומלחמת העצמאות

רובם  ארץ-ישראל,  וכרטיסים.  קבלות  מסמכים,   11
שניים  העצמאות,  מלחמת  ותקופת  ה-40  משנות 

מראשית שנות ה-50.
ירושלים;  מפקדת  של  זמנית  שירות  תעודת  ביניהם: 
קבלה עבור תרומת 2 לירות ל"קרן הברזל" של האצ"ל; 
צו גיוס לביצורים להגנת איזור תל-אביב; קבלה עבור 
ומסמכים  בירושלים  והצלה"  סיוע  ל"מגבית  תרומה 

נוספים.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

�1�. Collection of Receipts and 
Notes – the 1940's and the War of 
Independence  
11 documents, receipts and tickets. Eretz 
Yisrael, most of them from the 1940's and the 
War of Independence period, two from the 
early 1950's.
In the collection: temporary service card of the 
Jerusalem headquarters; receipt for donating 
2 pounds to the "Iron Fund" of the ETEZEL; 
drafting order for fortifications to protect the 
Tel Avid area; receipt for donation to "Rescue 
Fund" in Jerusalem and other documents.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $120

��1. עיתוני יום המדינה
1. עתון "יום המדינה", ה' אייר תש"ח.

דף בודד, 57.5 ס"מ. קרעים, כתמים. מקופל.

2. עתון "הארץ", ז' אייר תש"ח. "מתגשם חזון הדורות: 
קמה מדינת ישראל".

מעט כתמים, מקופל.

פתיחה: $200

�1�. Establishment of the State 
of Israel - Newspapers  
1. ‘Yom HaMedina’ newspaper, 5 Iyar 1948. 
Single leaf, 57.5cm. Tears, stained, folded.
2. ‘Ha’aretz’ newspaper, 7 Iyar 1948. “The 
dream of generations has realized: the State of 
Israel is established.” 
Few stains, folded.

Opening Price: $200
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�18. הגדת העצמאות + גליונות מתהליך 
ההדפסה

מטכ"ל  הוצאת  מגד.  אהרן  מאת  העצמאות,  1. הגדת 
/ אכ"א – ענף ההסברה, תל-אביב, 1952. עותק שלם 
לא  גליונות  סיכות-מהדק,  ללא  העצמאות,  הגדת  של 

חתוכים, כפי שיצא מבית הדפוס.
העצמאות  הגדת  עטיפת  של  גליונות  2. שלשה 
)הקדמית והאחורית, כולל עמוד ראשון ועמוד אחרון(, 
מתהליך ההדפסה )ניתן לראות את שלבי ההדפסה עד 

העטיפה הסופית(. 

במסגרת  נכתבה  מגד,  אהרן  מאת  העצמאות",  "הגדת 
חינוך  קצין  במפקדת  הסופר  של  המילואים  שירות 
ותרבות ראשי, ביוזמת שר החינוך בן-ציון דינור. מהגדה 

�19. החזית – עתון מגוייסי חו"ל בצה"ל, 
1948-1949

 .Frontline, Issued by Sherut Tarbut / Gahal
חזית, בהוצאת שירות-תרבות / גח"ל ]גיוס חוץ לארץ[, 

צה"ל, 1948-1949.
10 גליונות רצופים מ-25.11.48 ועד 15.5.49. תצלומים 
וכן מאמרים  רבים של חיילי גח"ל, מלחמת העצמאות 
בנושאי ספרות ותרבות, עם איורים ותצלומים. אנגלית.

גח"ל כלל כ-20,000 לוחמים )אשר היוו כרבע מהצבא(, 
יוצאי אירופה וצפון אפריקה שעלו לארץ ישראל וגויסו 

�18. Haggadat H'Atzma'ut + 
Sheets from Printing Process 
1. Haggadat H'Atzma'ut, by Aharon Megged. 
The General Staff Publishing/Human Resources 
Wing – Propaganda Department, Tel Aviv, 
1952.
A complete copy of Haggadat H'Atzma'ut, not 
stapled, uncut sheets, as they left the printing 
press.
2. Three sheets of Haggadat H'Atzma'ut cover 
(front and back cover, including first page and 
last page), of the printing process (all printing 
stages till the final cover can be seen).
Haggadat H'Atzma'ut by Aharon Megged, was 
written during the Author's army reserve service 
in the headquarter of the IDF-General Officer 
of Education and Culture, by the initiative of 
the Minister of Education, Ben-Zion Dinur. 
This haggadah was published in ten-thousand 
copies, which the soldiers were supposed to read 
on the night of independence day. The Religious 
Companies and the Military Rabbinate objected 
and the haggadahs were hidden and destroyed, 
excluding for few single copies.
21cm. Good condition. Few foxing-stains.
Copy in this condition – Rare.

Opening Price: $1000

State of Israel, IDF

מדינת ישראל, צה"ל
State of Israel, IDF

החיילים  היו  אותם  עותקים,  עשרת-אלפים  נדפסו  זו 
הדתיות  הפלוגות  העצמאות.  בליל  לקרוא  אמורים 
והרבנות הצבאית התנגדו לכך, ההגדות נגנזו והושמדו 

למעט עותקים בודדים.
21 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמי-חלודה. 

נדיר למצוא עותקים במצב כזה. 

פתיחה: $1000
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�19. Frontline – Paper of I.D.F. 
Soldiers Drafted Abroad, 
1948-1949  
Frontline, Issued by Sherut Tarbut / Gahal [re-
cruitment abroad] I.D.F, 1948-1949.
10 consecutive issues starting 25.11.48 until 
15.5.49. Many photographs of Gahal soldiers, 
war of independence and articles on literature 
and culture, with illustrations and photographs. 
English.
Gahal consisted of about 20,000 soldiers (about 
a quarter of the army), of Europe and North 
Africa who made Aliya to Israel and were 
drafted upon their arrival to join the fighting 
during the war of independence, during which 
many have lost their lives.
12-16 pages per issue, 30cm. Very good condition 
except for a crease to lower right corner of one of 
the issues.

Opening Price: $180

State of Israel, IDF

�20. עלונים לקבלת-שבת – שירות 
התרבות של צה"ל, 1948-1949

קבלת שבת, עלון בהוצאת שירות התרבות של צבא-
הגנה לישראל, 1948-1949.

על  שבת.  ליל  עבור  חוברות(   25( א'-כ"ה  עלונים 
עטיפת כל חוברת תצלום שונה. בגוף החוברות קטעי-
מהאיורים  חלק  איורים.  עם  ומדרשים,  שירה  תפלה, 

מאת יוחנן סימון.
]4[ עמ' לעלון, 17 ס"מ. מצב טוב מאד. בחלקם רישומים 

בכתב-יד.

פתיחה: $180

�20. Kabalat Shabat Brochures – 
I.D.F Culture Service, 1948-1949 
Kabalat Shabat, brochure published by the I.D.F 
Culture Service, 1948-1949.
Brochures 1-25 (25 issues) for Friday night. On 
the cover of each brochure appears a differ-
ent photograph. Prayer sections, poetry and 
Midrashim, with illustrations. Some illustra-
tions by Yochanan Simon.
[4] pages per brochure, 17cm. Very good condition. 
Handwritten inscriptions in some of the brochures.

Opening Price: $180

�21. מצע הבחירות של מפא"י אל האספה 
המכוננת, 1948

אל  ישראל  ארץ  פועלי  מפלגת  של  הבחירות  מצע 
האספה המכוננת של מדינת ישראל. ]1948[.

בין סעיפי המצע: שלום ובטחון, קיבוץ גלויות, ירושלים 
להגנת  הנוגעים  סעיפים  וכן  והשכלה  חינוך  והמדינה, 

האשה ועוד. בסוף המצע רשימת החברים במפלגה.
קלים  פגמים  רבים.  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   27 עמ',   ]4[

שוקמו שיקום מקצועי. 

פתיחה: $100

�21. "Mapai" Party Platform 
before the Constituent Assembly, 
1948  
"Mapai" Party platform before the constituent 
assembly of the State of Israel. [1948]. Amongst 
the paragraphs of the platform: peace and se-
curity, the ingathering of the exiles, Jerusalem 
and the State, Education and paragraphs con-
cerning protection of women and more. List of 
party members at the end of the platform.
[4] pages, 27cm. Good condition. Many stains. 
Slight damages professionally restored.

Opening Price: $100

למלחמת העצמאות מיד עם עלייתם לארץ, רבים מהם 
נהרגו במהלכה.

קמט  למעט  מאד  טוב  מצב  ס"מ.   30 לגליון,  עמ'   12-16

בפינה הימנית התחתונה של החוברות.

פתיחה: $180
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�22. החזית הדתית המאוחדת / מפא"י – 
אגרות לבוחר - כנסת ראשונה

"כב'   .1949 המאוחדת,  הדתית  החזית  מאת  1. אגרת 
ידוע לנו כנאמן של היהדות המסורתית... אנו מניחים 

כי כב' יצביע בעד רשימתנו ב'...".
ישראל,  ארץ  פועלי  מפלגת  מאת  לבוחר  2. אגרת 
ירושלים, 1949. "אנו בטוחים, כי הנך נמנה על מחנה 
ותצביע  ישראל  מדינת  של  ויוצריה  לבוניה  הנאמנים 

בעד רשימת מפלגת פועלי ארץ-ישראל א'". 

גודל משתנה, מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $100

�22. United Religious Front 
/ "Mapai" - Leaflets  to Voters 
– First Knesset 
1. Leaflet by United Religious Front, 1949. 
"..being known to us as loyal to traditional 
Judaism we assume that you will vote for our 
party…".
2. Leaflet to voter by "Mapai", Jerusalem, 
1949. "We are confident that you…will vote for 
Mapai".
Varying size, fair-good condition.

Opening Price: $100

�23. כרטיס כניסה אל האספה המכוננת, 
1949

כרטיס כניסה לישיבת הפתיחה של האספה המכוננת 
ביום ט"ו בשבט תש"ט, 14.2.1949.

11X8 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $80

�23. Entrance Card to the 
Constituent Assembly, 1949  
Entrance card to the opening session of the 
Constituent Assembly on Tu BeShvat, 14.2.1949.
8x11cm. Good condition.

Opening Price: $80

��2. תפלה בעת הוצאת ספר תורה – 
לשלום צה"ל ועם ישראל

צבא  לשלום  תורה,  ספר  הוצאת  בעת  לאמרה  תפלה 
ההגנה ולשלום עם ישראל.

בסוף התפלה, באותיות מודגשות: "ועל דוד ]בן-גוריון[ 
דוד  מצאתי  שכתוב  מקרא  יתקיים  ממשלתנו  ראש 
עבדי בשמן קדשי משחתיו... ונחה עליו רוח ה' חכמה 

ובינה רוח עצה וגבורה...".
35 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים קלים וסימני קיפול.

פתיחה: $80

�2�. Prayer for I.D.F and the 
People of Israel when Removing 
the Torah from the Ark  
Prayer for Israel Defence Forces and the people 
of Israel while taking the Torah out of the ark. 
At the end of the prayer, in bold letters: "Let the 
spirit of G-d rest on David Ben Gurion….".
35cm. Fair condition. Stains, slight tears and 
folding marks.

Opening Price: $80

��2. חוברות תפלה ליום הזכרון ולחללי 
מלחמת העצמאות

6 חוברות-תפלה ליום העצמאות ולחללי מלחמת הענ
צמאות. הוצאת משרד הדתות, ירושלים, ראשית שנות 

ה-50. 
"סדר התפלות ליום הזכרון לגבורי מלחמת הקוממיות, 
חג  של  וההודיות  התפלות  "סדר  העצמאות",  חג  ערב 
העצמאות ה' באייר" מאת הרבנים הראשיים רבי יצחק 

אייזיק הלוי הרצוג ורבי בן-ציון מאיר חי עוזיאל.
ז-טז עמ' בחוברת, 16 ס"מ. מצב טוב. כתמים בשוליים. 

פתיחה: $100

422424
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�2�. Prayer Booklets for 
Memorial Day and for the Victims 
of the War of Independence  
6 prayer-booklets for the Day of Independence 
and for its victims. Published by the Ministry 
of Religions, Jerusalem, early 1950's.
"Prayers for Memorial Day, for the heroes of the 
War of Independence, on Day of Independence 
eve.", "Prayers for Day of Independence", by chief 
rabbis Rabbi Yitzchak Isaac Halevy Herzog and 
Rabbi Ben Zion Meir Chai Uziel.
7-16 pages per booklet, 16cm. Good condition. 
Stains to edges.

Opening Price: $100

��2. קונטרס מי יהודי, 1958
הפרק  על  עלתה  אשר  השאלה   – יהודי  מי  קונטרס 
במדינת ישראל, ותשובותיהם של כמה מחכמי ישראל 

בענין זה. ירושלים, כסלו תשי"ט, אוקטובר 1958.
ברגמן  עגנון,  בורלא,  הזז,  חיים  העתקי-מכתבים מאת 
ועוד סופרים ואנשי רוח רבים. בפתח החוברת מודפס 

מכתב מאת דוד בן-גוריון.
]3[, 125 עמ' מודפסים במכונת-כתיבה ומשוכפלים בסטק

נסיל, 32 ס"מ. מצב בינוני. עטיפה קדמית ודפים ראשונים 

מנותקים וקרועים. עטיפה אחורית חסרה.

פתיחה: $120

�2�. Who is a Jew Pamphlet, 1958  
Who is a Jew pamphlet – a question raised in 
the State of Israel, and responses by some of 
Israel's sages. Jerusalem, October 1958.
Copies of letters by Chaim Hazaz, Burla, Agnon, 
Bergman and other writers and intellectuals. A 
letter by David Ben Gurion opens the folder.
[3], 125 pages printed on a type-writer and sten-
ciled, 32cm. Fair condition. Front cover and first 
leaves detached and torn. Back cover missing.

Opening Price: $120

��2. מי הוא יהודי – ארבע חוברות
ובחוץ  בארץ  ישראל  חכמי  של  תשובה  1. מכתבי 
לארץ לראש הממשלה, למכתבו מיום 27.10.58 בדבר 
קביעת נוסח הוראות רשום בשאלת מיהו יהודי. חוברת 
של  חוזרת  )הדפסה  וצרפתית  עברית   ,1965 מאפריל 

הפריט הקודם(.
השר  ח"כ,  של  המלא  נאומו   – ודת  לאום  2. יהודי, 

מנחם בגין בכנסת, פברואר 1970.
הציבורי  הועד  בהוצאת  חוברת   - יהודי?!  3. מיהו 

לשלמות העם, תל-אביב. 
4. מיהו יהודי – מקורות הלכה, מאת ד"ר נחום רקובר. 
תדפיס מתוך "מי יהודי – קובץ תשובות חכמי ישראל 

ונספחים". ירושלים, תשכ"ט ]1969[. 

גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $1�0

�2�. Who is a Jew – Four Booklets  
1. Reply letters by sages from Israel and abroad 
to the Prime Minister's letter of 27.10.58 con-
cerning version of registration regulations on 
who is Jewish. Booklet of 1965, Hebrew and 
French (reprint of previous item).
2. Jew, Nationality and Religion – Speech of 
Knesset member, minister Menachem Begin in 
the Knesset, February 1970.
3. Who is a Jew?! pamphlet published by the 
committee for the nation's wholeness, Tel Aviv.
�. Who is a Jew? – Halachic sources, by Dr. 
Nachum Rakover. Reprint from "Who is a Jew 
– Collection of Responses by the Sages of Israel 
and attachments". Jerusalem, 1969.
Varying size, good condition.

Opening Price: $1�0

426427 425
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�28. המרגל ישראל בר – אוסף מסמכים 
ותצלומים

5 תצלומים, בשניים מהם נראה בר עם דיין ובן-גוריון; 
ותיקוני  הערות  עם  ישראל"  "בטחון  החוברת  טיוטת 
להוצאת  והסכם  בספר  הקשורים  מכתבים  הצנזורה; 

הספר "בטחון ישראל – אתמול היום מחר" מאת בר; 
ישראל בר )1912-1966( חבר ה"הגנה". עם הקמת צה"ל 
מונה כאחד משני עוזריו של ראש אג"מ וסגן הרמטכ"ל, 
הבטחון.  מחלקת  באג"מ  תכנון  מחלקת  כראש  שימש 
נעצר במארס 1961 בחשד לריגול לטובת הסובייטים, 
הורשע ונידון ל-10 שנות מאסר, ערער ועונשו הוחמר 

ל-15 שנים. נפטר בכלא מהתקף לב במאי 1966.
23 מסמכים ו-5 תצלומים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

�28. Israel Bar the Spy – 
Collection of Documents and 
Photographs  
5 photographs, in two of them Bar is seen with 
Dayan and ben Gurion; draft of the booklet 
"Israel's Security" with comments and censor's 
corrections; letters related to the book and 
agreement to publish the book "Israel's Security 
– Yesterday Today Tomorrow" by Bar.
Israel Bar (1912- 1966) "Hagana" member. With 
the establishment of I.D.F was appointed as one 
of the two assistants of the head of Operations 
Wing and deputy of the chief of general staff, 
served as head of planning department of the 
operations wing security department. Was ar-
rested on March 1961 as suspected spy for the 
Soviets, was found guilty and condemned for 
10 years in prison, he appealed and was sent 
to 15 years in prison. Died in prison of a heart 
attack in May 1966.
23 documents and 5 photographs, varying sizes 
and conditions.

Opening Price: $120

�29. יצחק רבין – נאום באוניברסיטה 
העברית – תקליט וחוברת, 1967

עם  רבין  יצחק  רב-אלוף  הכללי  המטה  ראש  1. דברי 
נקבלת תואר דוקטור כבוד לפילוסופיה של האוניברסי

טה העברית. ירושלים, 1967. חוברת בעברית וברוסית. 
במעמד  רבין  יצחק  רב-אלוף  הרמטכ"ל  2. דברי 
קבלת תואר דוקטור כבוד, האוניברסיטה העברית הר 
נדפס  הטקסט  הנאום.  הקלטת  עם  תקליט  הצופים. 

בצדה הפנימי של עטיפת התקליט.
החוברת במצב טוב. עטיפת התקליט קרועה ומוכתמת.

פתיחה: $100

�29. Yitzchak Rabin – Speech at 
the Hebrew University – Record 
and Booklet, 1967  
1. Speech of chief of general staff lietenant 
general Yitzchak Rabin on the occasion of 
being awarded an honorary PhD Degree of the 
Hebrew University. Jerusalem, 1967. Booklet in 
Hebrew and Russian.
2. Speech by chief of general staff lieutenant 
general Yitzchak Rabin on the occasion of being 
awarded and honorary degree by the Hebrew 
University, Mount Scopus. Record with the re-
cording of the speech. Text was printed on the 
inner side of the record cover.
Booklet in good condition. Record cover torn and 
stained.

Opening Price: $100

429 428
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�30. כרזה – נשיא המדינה ומפקדי צה"ל 
לאחר מלחמת ששת הימים

לאחר  ימים  שבוע  צה"ל  מפקדי  עם  המדינה  נשיא 
מלחמת ששת הימים, 1967.

במרכז תצלום קבוצתי בו נראים, בין השאר, דוד אלעזר, 
עזר ויצמן, רחבעם זאבי, יצחק רבין, אריק שרון, הרב 
גורן, חיים ברלב, עוזי נרקיס; בתחתית תמונות שמונת 

הרמטכ"לים של צה"ל מאז קום המדינה.
70X50 ס"מ. מצב בינוני. קמטים ונזקי-רטיבות בשוליים.

פתיחה: $80

�31. טנקים ומטוסים ישראליים שצולמו 
בידי הצבא הירדני

189 תצלומי טנקים, תותחים, כלים משוריינים, מטוסים 
ומסוקים ישראליים. צולמו, כנראה, בידי הצבא הירדני, 

שנות ה-60.
תצלומים בשחור לבן, חלקם ממוספרים, חלקם מתוארים 
בערבית בעפרון בצדם האחורי או בחזית. נראה כי צולמו 

לצרכי מודיעין ללימוד כוחו של הצבא הישראלי.
11X8 ס"מ בממוצע. מצב בינוני עד טוב.

פתיחה: $100

�30. Poster – Israel's President 
and Army Commanders after the 
Six Day War  
The State's president and the I.D.F commanders 
a week after the Six Day war, 1967.
In the center of the group photograph are seen  
David Elazar, Ezer Weizman, Rechavam Zeevi, 
Yitzchak Rabin, Arik Sharon, Rabbi Goren, 
Chaim Bar Lev, Uzi Narkiss; on the lower part 
of the photograph are seen the eight lieutenant 
generals who served as chiefs of general staff 
from the establishment of the state until the Six 
Day War.
50x70cm. Fair condition. Creases and moisture 
marks to edges.

Opening Price: $80

�31. Israeli Tanks and Aircrafts 
Photographed by the Jordanian 
Army  
189 photographs of Israeli tanks, cannons, armed 
vehicles, aircrafts and helicopters. Photographed, 
probably, by the Jordanian army, the 1960's.
Black and white photographs, some of them 
numbered, some with a description in Arabic 
by pencil on the back or on the front. It seems 
that the photographs were taken for intelligence 
purposes to get information about the power of 
the Israeli army.
11x8cm average size. Fair to good condition.

Opening Price: $100
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�33. חוזרים ומנשרים – אנטיפא, 
1934-1937

מרכז  מאת  ומנשרים  "צירקולארים"  חוזרים,   32
"אנטיפא" – )ארגון אנטי-פאשיסטי מייסודם של חוגי 
השמאל בארץ ישראל( אל הפעילים, החברים ואל העם 

הערבי. תל-אביב, 1934 עד 1937.
"אנטי-פא מעמידה לעצמה מטרה: לחשל את כח הצבור 

נהאנטיפאשיסטי בארץ לעומת סכנת הפשיזם והשובי
ניזם ברחוב היהודי והערבי, להושיט עזרת אחים נאמנה 

לנגועי הפשיזם והאנטישמיות". יידיש ועברית.
קגודל משתנה, מצב בינוני עד טוב. חלקם משוכפלים בסט

נסיל על נייר דק מאד.

פתיחה: $1�0

�33. Flyers and Proclamations – 
Antifa, 1934-1937  
32 flyers, circulars, and proclamations from 
the Antifa Center (an anti-fascist organization 
founded by the left-wing movements in Israel) 
addressing the activists, members, and Arabs. 
Tel Aviv, 1934-1937. 
"Antifa has a mission: to strengthen the anti-fas-
cist community in Israel against the dangers of 
fascism and chauvinism within the Jewish and 
Arab populace, and to identify and sympathize 
with the victims of fascism and anti-Semitism." 
Yiddish and Hebrew.
Sizes vary, fair through good condition. Some are 
stenciled on very thin paper.

Opening Price: $1�0

�32. חזון ג'ניבה – אלכסנדר פן + דף  
פרסום קומוניסטי

הוצאת  פן.  אלכסנדר  מאת  פואמה  ג'ניבה,  1. חזון 
"במפנה", תל-אביב, תרצ"ה ]1935[. הציור על העטיפה 

מאת מירון סימה.
24 עמ', 19 ס"מ. מצב טוב. נקבי-עש.

החוברת הראשונה שפרסם המשורר אלכסנדר פן.
2. דף בודד, פרסום קומוניסטי. ציור דמויות מרוסיה, 
אחד  דגלי  ואוחזות  שלובות-זרוע  וגרמניה  ישראל 
במאי: הרוסי עם ציור פטיש ומגל, הישראלי עם ציור 

סמל "הפועל" והגרמני עם ציור צלב קרס.
18.5X17.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120

�32. Geneva Vision – Alexander 
Penn + Communist Leaflet 
1. Geneva Vision, poem by Alexander Penn. 
"Ba-Mifne" publishing, Tel Aviv, 1935. Drawing 
on the cover by Miron Sima.
24 pages, 19cm. Good condition. Moth holes. 
First booklet published by Alexander Penn.
2. Acommunist leaflet. Drawing of a Russian, 
Israeli and German holding each other's arms 
and Mayfirst flag: the Russian with hammer 
and sickle, the Israeli with the emblem of "Ha-
Poel" and the German with a swastika. 
18.5x17.5cm. Good condition.

Opening Price: $120

תנועות שמאל ושלום, קומוניזם
Left Wing Movements, Peace, Communism

432
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��3. אוסף חוברות – ארגוני שמאל 
וקומוניזם 

30 חוברות, תדפיסים, עלונים והצעות-פתרון לסכסוך 
או  שמאל  מפלגות  הקומוניסטית,  המפלגה  בהוצאת 
שנות  עד  ה-30  שנות  ישראל,  ארץ  פרטיים.  אנשים 

ה-50.
בהוצאת  לביטוי  חוברת  המצפון,  קול  החוברות:  בין 
קבוצת חברים, 1934; קובץ מאמרים לשאלה הערבית 
בהוצאת "קדמה מזרחה", ירושלים, 1936; עלון פנימי 
דו- פתרון   ;1945 החינוכי,  הקומוניסטי  האיגוד  של 
פועלים,  מפלגת  מאת  תזכיר  לארץ-ישראל,  לאומי 
המאבק  "עקרונות  חוברות   ;1946 הצעיר,  השומר 
הלאומי" בהוצאת האיגוד הקומוניסטי בארץ ישראל; 

הקומוני האיגוד  הוצאת  העברי,  הקומוניזם  ניסודות 
הצעה   – לעצמאות  הדרך   ;1947 ישראל,  בארץ  סטי 
הקומוניסטי;  האיגוד  דמוקרטית,  לאומית  לתכנית 
הבעיות המיוחדות של פעולות הנוער הערבי בישראל 
ארץ-ישראל  בעית  על  תזכיר  במכונת-כתיבה(;  )דפים 
לועדה המיוחדת של האו"ם, האגוד הקומוניסטי בארץ 
ישראל, 1947; חוברות בהוצאת "פועלי ציון", "אחדות 

העבודה"; כרוז "יחי ס.ס.ס.ר" ועוד.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

�3�. Booklet Collection – Leftist 
Movements and Communism  
30 booklets, printings, pamphlets, and resolu-
tion proposals published by the communist 
party, leftist parties or private people. Israel, 
1930s through 50s.
The booklets include: The Voice of Conscience, 
1934; Essays on the Arab Question, 1936; 
Pamphlet of the Communist Education 
Association, 1945; Bi-national Solution for 
Israel, Hashomer Hatza'ir, 1946; Principles of the 
National Struggle; The Fundamentals of Hebrew 
Communism, 1947; The Way to Independence 
– Proposal for National Democracy; The Special 
Problems of Arab Youth in Israel (typewritten); 
Memo on the Eretz Israel Problem to the Special 
UN Committee, 1947; Booklets published by 
Poalei Tzion, Achdut Ha'avoda; Poster "Long 
Live S.S.S.R." and more. 
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $300

��3. פרוטוקול מכינוס הישובים החדשים 
בכפרים הנטושים, 1949

החדשים  הישובים  כח[  ]באי  ב"כ  מכנוס  פרטי-כל 
בכפרים הנטושים, 5.10.1949.

פרוטוקול פגישה בין נציגי ישובים שהוקמו במקומות 
בהם שכנו כפרים ערביים, לבין נציגי הסוכנות היהודית, 
הפנים  משרד  וחברי  המוניציפאלית  הלשכה  חברי 
ומחלקות מדיניות שונות. נציגי הישובים שוטחים את 
בעיותיהם בישובים החדשים, בעיקר בבקשות לאספקת 
בפגישה  וכו'.  הישנים  המבנים  תחזוקת  חשמל,  מים, 
השתתפו נציגי הישובים באר שבע, בית דגון )בית דגן(, 

חיריה, יבנה, יהודיה, משמר השבעה, רמלה ועוד.
חורי-תיוק  בינוני.  מצב  ס"מ.   33 כתיבה,  במכונת  דף   9

קרועים. דף אחרון מנותק. קמטים בשוליים.

פתיחה: $100
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��3. מסגרת לשלום במזרח התיכון ולשלום 
עם מצרים, 1978

עליה  שהוסכם  התיכון  במזרח  לשלום  1-2. מסגרת 
חוזה  לכריתת  מסגרת  דיויד"(;  )"קמפ  דוד  במחנה 
שלום בין מצרים ובין ישראל – שני מסמכים רשמיים 
עם חותמת הכנסת מיום 25.9.78. בסוף המסמך מקום 
ג'ימי  לחתימה,  והעד  בגין  סאדאת,  של  לחתימותיהם 

קרטר.
2; 8 דף, 30 ס"מ. מצב טוב. 

הכנסת  לישיבות  היום"  "סדר  עם  דפים  3-6. חמשה 
הנושאים:  בין   .1978 ואוגוסט  מאי  מארס,  בחודשים 
בלימת האינפלציה, בחירת יו"ר הכנסת, הצהרת אמונים 

של נשיא המדינה ועוד.
מצב טוב, מעט כתמים.

פתיחה: $100

�3�. Framework for Peace in the 
Middle East and for Peace with 
Egypt, 1978  
1-2. Framework for peace in the Middle East, 
as agreed in Camp David; framework for peace 
treaty between Egypt and Israel – two official 
documents with Knesset ink-stamp from 
25.9.78. At the document's end, there are spaces 
for signatures of Sadat, Begin and Jimmy Carter 
as witness.
2; 8 leaves, 30cm. Good condition.
3-�. Five leaves with Agenda for Knesset ses-
sions in the month March, May and August 
1978. Topics include: curbing inflation, choos-
ing Chairman of the Knesset, president's oath 
of allegiance and more. 
Good condition, few stains.

Opening Price: $100

�3�. Protocol from Conference 
of the New Settlements in 
Abandoned Villages, 1949  
Protocol from conference of representatives 
of the new settlements in abandoned villages, 
5.10.1949.
Protocol of meeting between representatives of 
settlements established where Arab towns once 
were, and representatives of the Jewish Agency, 
members of the municipal bureau, members of 
the Ministry of Interior and various political 
departments. Settlement representatives detail 
their problems in the new settlements, and 
request water, electricity, maintenance of old 
buildings etc. Attended by representatives 
from Be'er Sheva, Yavneh, Yehudia, Mishmar 
Hashiva, Ramla and more.
9 typewritten pages, 33cm. Fair condition. Torn 
filing holes. Last page is detached. Creased edges.

Opening Price: $100
436
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��3. החזן שמואל אהרן לחמן – אוסף 
כתבי-יד

עשרות רבות של כתבי-יד מוסיקליים, רובם בכתב-ידו 
מצוינים  ובחלקם  שלו  לחנים  עם  חלקם  לחמן,  של 
פרידמן.  ואהרן  לבנדובסקי  דוגמת  המחברים,  שמות 

ייתכן כי חלק מכתבי-היד אינם של לחמן.
כ-150 דף מתקופות שונות, בכולם לחנים יהודיים.

האוסף לא נחקר מבחינה מוסיקלית, וסביר להניח כי 
מופיעים בו לחנים שלא פורסמו.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $��00

�3�. Chazan Shmuel Aharon 
Lachman – Manuscript Collection  
Tens of musical manuscripts, mostly in 
Lachman's handwriting, some with his own 
tunes and others with mention of composer's 
name, such as Lavandovsky and Aharon 
Freidman. It is possible that some of the hand-
writings are not Lachman's.
About 150 leaves from various periods, all with 
Jewish tunes.
The collection was not researched musically, 
but it can be assumed that some of its tunes 
were never publicized.
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $��00

חזנות, מוסיקה
Chazanus, Music חלק א' של אוסף ספרי חזנות חשוב מגרמניה ומרכז אירופה

אוספו של החזן שמואל אהרן לאכמאן )לחמן(. בידינו מידע מועט אודות בעל האוסף: לאכמאן שמש כחזן בגרמניה, 
היגר לארצות-הברית עם אוסף ספריו ולאחר מכן עלה לארץ-ישראל, בה נפטר.

על רבים מן הספרים מופיעה חתימתו בעברית ובגרמנית. בכולם תוי-נגינה לחזנות, חלקם בדפוס ליטוגרפי. חלק מן 
הספרים נדפסו במהדורות קטנות מאד )ולא נדפסו שנית(, ומכאן חשיבותו הרבה של אוסף זה.

Part One of Important Chazanus Book Collection from Germany and Central Europe
Cantor Shmuel Aharon Lachman's collection. Our information about Lachman is limited: he served 
as a cantor in Germany, immigrated to the USA with his book collection, and later made aliya to Is-
rael, where he died. 
Many of the books bear his signature in Hebrew and German. They all have Chazanus notes, some in 
lithographic print. Some of the books were printed in very limited editions (not printed again), which 
is the reason for this collection's importance.
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�39. כתב-יד לכבוד החזן לואיס לבנדובסקי 
מברלין, 1865 

 Fest Cantate zum Funf und Zwanzigiährigen
 Amts-Jubiläum des Herbn Louis Lewandowski
 am 13 December 1865. Componirt von Isidor
Rosenfeld, Berlin.  יצירה מוסיקלית לסולנים ולמנ
קהלה, מאת איזידור רוזנפלד. כתב-יד על נייר, ניתן כשי 

לחזן לואיס לבנדובסקי למלאת חצי יובל להיותו חזן.
מנצח  חזן,   ,)1821-1894( לבנדובסקי  )אליעזר(  לואיס 
כחזן  שימש  לבתי-כנסת.  מוסיקה  ומלחין  מקהלה 
יצירותיו  ומנצח-מקהלה בבית הכנסת החדש בברלין. 
נחשבות עד היום לאבני-יסוד במוסיקה היהודית; רבים 

מגדולי החזנים היו מתלמידיו. 
יצירות מאת איזידור רוזנפלד פורסמו ומנוגנות עד היום 

)גם בידי בירנבאום(, אך יצירה זו לא פורסמה מעולם.
נתון בכריכת- ויפה מאד.  נקי  היד ללא תיקונים,  כתב 
 A. אצל  שנעשו  זהב,  הטבעות  עם  מקורית  קטיפה 
בד.  מצופה  הכריכה(  )פנים  פורזץ  בברלין.   Littaner

חיתוך-דפים מוזהב.
בפינות  בחזית,  פגומה  כריכה  ס"מ.   33.5 עמ',   130  ,]6[

ובשדרה, מעט מכופפת.

 Manuscript Honoring .�39פתיחה: $9000
Chazan Louis Lewandowski of 
Berlin, 1865  
Fest Cantate zum Funf und Zwanzigiährigen 
Amts-Jubiläum des Herbn Louis Lewandowski. 
Musical composition for soloists and choirs, by 
Isidor Rosenfeld. 
Dec. 13th 1865. Handwritten on paper, presented 
as gift to Cantor Louis Lewandowski, marking 
25th anniversary of serving as cantor.
Louis (Eliezer) Lewendowski (1821-1894), 
cantor, choir conductor and composer of music 
for synagogues. Served as chazzan and choir 
conductor in the new Synagogue of Berlin. His 
works are considered until today fundamental 
to Jewish music, many great cantors were his 

�38. שירים לבית הכנסת – בראונשווייג, 
1853

 Gesänge für Synagogen, Singeführt in der
הכנסת  לבית  שירים   .Synagoge zu Braunschweig

בבראונשווייג. בראונשווייג, 1853. מהדורה שלישית.
עם  נוסף  דף  הספר  בסוף  בעברית.  הקטעים  כותרות 

תוי-חזנות בכתב-יד.
106, ]1[ עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה.

פתיחה: $1�0

�38. Songs for the Synagogue – 
Braunschweig, 1853 
Gesänge für Synagogen, Singeführt in der 
Synagoge zu Braunschweig – Songs for the 
Synagogue in Braunschweig. Braunschweig, 
1853. Third edition.
Hebrew headings. Additional leaf at book's end 
with handwritten Chazanus notes.
106, [1] page, 21cm. Good condition. Foxing.

Opening Price: $1�0

disciples.
Many of Isidor's compositions have been 
publicized and are still sung today (also by 
Birenbaum), but this composition has never 
been publicized.
Manuscript without corrections, very pretty 
and clean. Contained in original velvet case 
with gold embossings, made by A. Littaner in 
Berlin. Inner binding is covered with cloth. 
Gold edging.
[6], 130 pages, 33.5cm. Binding damaged in front, 
corners and spine, slightly bent.

Opening Price: $9000
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��0. Chazanus Textbooks – 
Breslau, 1871  
Voibeteischule, Vollständige Sammlung der al-
ten Synagogen-Intonationen, Moritz Deutsch. 
School textbook for chazanus, written by Moritz 
Deutsch, head cantor in Breslau Synagogue. 
Hebrew and German.
VIII, 8, 124, 10,X pages, 27.5cm. Good condition. 
Foxing.

Opening Price: $180

��0. ספר לימוד חזנות – ברסלאו, 1871
 Voibeteischule, Vollständige Sammlung der
 .alten Synagogen-Intonationen, Moritz Deutsch

ברסלאו, ]1871[. 
ספר לימוד בבית הספר לחזנות, נכתב בידי מוריץ דויטש, 

חזן ראשי בבית הכנסת של ברסלאו. עברית וגרמנית.
       , X ,10 ,124 ,8 עמ', 27.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה.

פתיחה: $180

VIII

��1. קטעי-חזנות – ש. בלומנאו, 1879
 Melodien zu dem Israelitischen Gesangbuche,
ס.  היהודי,  התפלות  מספר  מנגינות   .S. Blumenau
נזכר(,  לא  הדפוס  )מקום  המחבר  הוצאת  בלומנאו. 

.]?1879[
עטיפת  ספריה.  חותמות  טוב.  מצב  ס"מ.   21X17 עמ',   37

קרטון בלויה מנותקת חלקית.

פתיחה: $180

��1. Chazanus Excerpts – S. 
Blumenau, 1879  
Melodien zu dem Israelitischen Gesangbuche, 
S. Blumenau. Melodies from the Hebrew 
Prayerbook, S. Blumenau. Author's publishing 
(place note mentioned), [1879?].
37 pages, 17x21cm. Good condition. Library ink-
stamp. Worn and slightly detached cardboard 
binding.

Opening Price: $180

��2. שירי בית יעקב – לייפציג, 1881 
שירי בית יעקב, קטעי-חזנות מאת L. Leiblig, חזן בית 
הכנסת  בית  חזן   ,B. Jacobsohn ו-  בהמבורג  הכנסת 

בלייפציג. לייפציג, 1881. עברית וגרמנית.
       , 167 עמ', 22.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. דפים מנותקים 

או מנותקים חלקית.

פתיחה: $200

XV

��2. Songs of Beth Jacob – Leipzig, 
1881  
Songs of Beth Jacob – Chazanus pieces by L. 
Leibling, chazzan of Hamburg synagogue, and 
B. Jacobson, cantor of synagogue in Leipzig. 
Leipzig, 1881. Hebrew and German.
XV, 167 pages, 22.5cm. Fair condition. Stains. 
Detached or slightly detached leaves.

Opening Price: $200
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��3. ספר הדרת קודש – פולין, 1889
ספר הדרת קודש, כולל אמרים ישרים, תפלות ושירים 
ודברי תחנונים חדשים גם ישנים, מאת החזן מ. טינטֶנר. 
דרום-מערב   ,)Bolesławiec  - )בולסלביץ  בונזלאו 

פולין, תרמ"ט 1889.
שערים נפרדים לחלק מן הפרקים. עברית וגרמנית.

]8[, 188 עמ', 25.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. כריכה בלויה 

ומנותקת כמעט לחלוטין, שדרה בלויה. קונטרסים רופפים.

פתיחה: $�00

��3. The Book Hadrat Kodesh – 
Poland, 1889  
The book Hadrat Kodesh, containing say-
ings, prayers, songs and supplications, both 
new and old, by Chazan M. Tintner. Bunzlau, 
(Bolesławiec), South-West Poland, 1889. Some 
of the chapters have separate title pages. Hebrew 
and German.
[8], 188 pages, 25.5cm. Fair condition. Stains. 
Binding is worn and almost entirely detached, 
worn spine. Loose pages.

Opening Price: $�00

���. מנגינות לתפילות – פולין, 1897
ליחיד  הכיפורים  ויום  השנה  ראש  לתפלות  מנגינות 
ולמקהלה, מאת החזן A.S. Erssler, חזן בית הכנסת ב 

ְולוְֹצָלאֶווק )Włocławek( במרכז פולין, 1897.
העטיפה  על  הכיתוב  בעברית.  החזנות  קטעי  כותרות 

בעברית, גרמנית ורוסית.
מנותקים,  ועטיפה  דפים  בינוני.  מצב  ס"מ.   30.5 עמ',   20

כתמי-חלודה.

פתיחה: $120

���. Prayer Melodies – Poland, 
1897  
Melodies for Rosh Hashana and Yom Kippur 
prayers, for solo and choir singing, by Chazan 
A.S. Erssler, cantor in the Włocławek syna-
gogue in Central Poland, 1897.
Titles of the Chazanus excerpts are in Hebrew. 
Leaves and binding are detached, foxing.

Opening Price: $120

���. שירת יהודה – אבוני, 1900
באבוני  ראשי  חזן  רוזנצויג,  ליאופולד  יהודה,  שירת 

)Abony(, הונגריה, 1900.
רוזננ 30 קטעי-חזנות, כותרות עבריות. הקדמה מאת 

צויג בגרמנית, על העטיפה כיתוב בעברית וגרמנית.
46, ]1[ עמ', 33 ס"מ. מצב בינוני. קונטרסים ועטיפה מנותק

קים. קרעים חסרים בעטיפה.

נוספים  עבריים  דפוסים  מוכרים  לא  ידיעתנו  למיטב 
מאבוני.

פתיחה: $2�0

���. Song of Yehuda – Abony, 1900  
Song of Yehuda, Leopold Rosenzweig, Head 
Cantor in Abony, Hungary, 1900.
30 chazanus pieces, with Hebrew titles. German 
introduction by Rosenzweig, the cover has a 
Hebrew and German introduction. 
46, [1] page, 33cm. Fair condition. The cover has 
parts torn off and missing.
To the best of our knowledge, there are no other 
known Jewish publications from Abony.

Opening Price: $2�0

443445 444



חזנות, מוסיקה | �19

���. שיר לשלמה – אהרן פרידמן – ברלין, 
1901

Chasonus (vor allem nach den tra-  , לשלמ השיר 
 ditionellen Weisen) für das ganze liturgische

Jahr, מאת אהרן פרידמן. ברלין, ]1901?[.
בחלוקה  השנה  לכל  קטעי-חזנות  עם  כרס  עב  כרך 

לפרקים: לחול, לשבת, לשלשה רגלים וכו'. 
כריכה  כתמי-חלודה.  טוב.  מצב  ס"מ.   34 עמ',   328  ,]1[

בלויה בפינות ובשדרה.

פתיחה: $300

���. Shir Lishlomo – Aharon 
Freidman – Berlin, 1901 
Shir Lishlomo, Chasonus (vor allem nach den 
traditionellen Weisen) für das ganze liturgische 
Jahr, by Aharon Freidman. Berlin, [1901?].
Heavy volume with Chazanus pieces for 
around the year, divided into chapters: week-
day, Shabbat, festivals etc. 
[1], 328 pages, 34cm. Good condition. Foxing. 
Binding worn on corners and spine.

Opening Price: $300

���. זמירות בית הכנסת בשטוטגרט, 1911
 Stuttgarter Synagogengesange, komponiert
בית-הכנסת  זמירות   .1861, Prof. Immanuel Faisst

בשטוטגרט, חוברו בשנת 1861. שטוטגרט, 1911.
בשטוטגרט.  הכנסת  לבית  ה-50  בשנת  לאור  יצא 

הקדמה מאת י. טננבאום.
שחוקה  מעט  כריכה  טוב.  מצב  ס"מ.   26.5 עמ',   84  ,]8[

בשוליים.

פתיחה: $�00

���. Melodies of the Stuttgart 
Synagogue, 1911  
Stuttgarter Synagogengesange, komponiert 
1861. Melodies of the Stuttgart Synagogue, 
composed in 1861. Prof. Immanuel Faisst. 
Stuttgart, 1911.
Published in the 50th year to the Stuttgart syna-
gogue. Introduction by Y. Tanenbaum.
[8], 84 pages, 26.5cm. Good condition. Binding 
slightly worn on edges.

Opening Price: $�00

��8. נוסח התפלה – שמעון שכטר – 
הקדשת המחבר - טשרנוביץ, 1913

 Grundlichte Schule des Kantorats נוסח התפלה, 
u. Chasonus, Simon Schechter, שמעון שכטר, חזן 

בבית הכנסת בטשרנוביץ. טשרנוביץ, 1913.
לפני דף השער הקדשת המחבר החזן בכתב-יד, לידידו 

מהעיר וינה, 1914. עברית, יידיש וגרמנית.
ובדפי  בכריכה  חורי-עש  טוב.  מצב  ס"מ.   33 עמ',   68  ,]3[

הספר.

פתיחה: $�00

��8. Prayer Rite – Simon 
Schechter – Author's Dedication –
 Chernowitz, 1913  
Grundlichte Schule des Kantorats u. Chasonus, 
Prayer Rite, Simon Schechter, chazzan of 
Chernowitz synagogue. Chernowitz, 1913.
Dedication before title-page by the author, in 
his handwriting, to his friend in Vienna, 1914. 
Hebrew, Yiddish and German. 
[3], 68 pages, 33cm. Good condition. Moth holes 
in binding and leaves.

Opening Price: $�00
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��9. Songs of Jacob – Hanover, 
1914  
Gemischte - und Männerchöre, Soli und Rezita-
tive für den israelitischen Gottesdienst, mit 
und ohne Begleitung der Orgel, Alfred Rose. 
Hanover, [1914].
105 various excerpts, some with penciled notes. 
German. 
IV, 223 pages, 34cm. Fair condition. Several moth 
holes. Back cover and spine missing; front cover 
and title  page worn and torn.

Opening Price: $300

��9. שירי יעקב – הנובר, 1914
 Gemischte- und Männerchöre, יעקב,  שירי 
 Soli und Rezitative für den israelitischen
 Gottesdienst, mit und ohne Begleitung der

Orgel, Alfred Rose. הנובר, ]1914[.
105 קטעים שונים, בחלקם הערות בעפרון. גרמנית.

    , 223 עמ', 34 ס"מ. מצב בינוני. מספר חורי עש. עטיפה 

קרועים  ושער  קדמית   עטיפה  חסרות.  ושדרה  אחורית 

ובלויים.

פתיחה: $300

IV

��0. עקביא בן מהללאל – פרנקפורט 
דמיין, 1932

נעקביא בן מהללאל, מאת החזן רבי ישראל אלטר. פרנ
קפורט דמיין, 1932.

הלל  של  מתקופתו  יהודי  חכם  מהללאל,  בן  עקביא 
הזקן, ראה פרקי אבות, פרק ג', משנה א'.

5 עמ', 32 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $120

��1. מנגינות יהודיות – המבורג, 1933
ליאון  מאת   ,Judische Klange, Leon Kornitzer

קורניצר. המבורג, ]1933[.
מנגינות יהודיות. כיתוב בגרמנית בלבד. כריכת-קרטון 

עם ציורי מגן-דוד כסופים.
96 עמ', 28.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 

פתיחה: $120

��0. Akavya ben Mehalelel – 
Frankfurt de-Main, 1932 
Akavya ben Mehalelel, by Chazan Rabbi Israel 
Alter. Frankfurt am-Maine, 1932.
Akavya ben Mehalelel, Jewish sage from the 
period of Hillel the elder, see Ethics of the 
Fathers, Chapter 3, Mishna 1.
5 pages, 32cm. Good condition, few stains.

Opening Price: $120

��1. Jewish Melodies – Hamburg, 
1933  
Judische Klange, Leon Kornitzer. By Leon 
Kurtziner. Hamburg, [1933].
Jewish melodies. Writing only in German. 
Cardboard binding with silver drawings of the 
Star of David.
96 pages, 28.5cm. Good condition. Few stains.

Opening Price: $120

450451 449



חזנות, מוסיקה | 199

��2. בית-מרגוע ובית-אבות למורים וחזנים 
יהודיים – גרמניה, 1930

 Erholungs und Altersheim für jüdische Lehrer
und Kantoren in Bad Ems ]בית-מרגוע ובית-אבות 

למורים וחזנים יהודיים בבאד אמס[. גרמניה, 1930.
ותקנון.  רשימת-חברים  תצלומים,  הכוללת  חוברת 

מצורף מכתב הממוען לד"ר יעקב הורוויץ.
16 עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $100

��2. Resort and Nursing Home 
for Jewish Teachers and Cantors  
- Germany, 1930 
Erholungs und Altersheim für jüdische Lehrer 
und Kantoren in Bad Ems. Germany, 1930. 
Booklet containing photos, list of members, 
and constitution. Enclosed is a letter addressed 
to Dr. Yaakov Horwitz. 
16 pages, 22.5cm. Good condition. 

Opening Price: $100

��3. עבודת הבורא – מאסף לזמרה וחזנות 
- וילנה

בית  לשירי  מוקדש  לזמרה,  מאסף  הבורא,  עבודת 
נהכנסת ולעניני החזנים והחזנּות, בעריכת א. מ. ברנש
טיין, שליח ציבור לעדת הנאורים. וילנה, שנות ה-20.

הראשונה,  החוברת  היא  זו  כי  מצוין  העטיפה  על 
אחת  בשנה,  פעמים  ארבע  לצאת  עתיד  המאסף  וכי 
נגינה  תוי  עם  דפים  החוברת  בגוף  חודשים.  לשלשה 

בדפוס ליטוגרפי.
קרעים  בינוני.  מצב  ס"מ.   32 עמ',   32 מעטפת,  שער   ]1[

בשולי העטיפה וכתמים. 

חוברות  נדפסו  לא  כנראה  ביבליוגרפית,  ידוע  לא 
נוספות.

פתיחה: $100

��3. Avodat HaBoreh – 
Collection for Song and Chazanus 
– Vilna  
Avodat HaBoreh, collection for Song, dedicated 
to synagogue melodies and matters of can-
tors and Chazanus, compiled by Cantor A.M. 
Bernstein, cantor in Enlightenist community. 
Vilna, 1920s.
It says on the jacket that this is the first book-
let, and that the journal will be published four 
times a year, once every three months. Inside 
the booklet, there are pages with musical notes 
in Lithographic print.
[1] cover-title-page, 32 pages, 32cm. Fair condi-
tion. Tears on cover's margins, and stains.
Bibliographically unknown, additional book-
lets were probably not published.

Opening Price: $100

452453
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���. ישמח משה – שיר ותוי-נגינה - נחום 
שטרנהיים

ותוי-נגינה  שיר   –  Jismach Mojsche  – משה  ישמח 
מאת נחום שטרנהיים. ]פולין, 1917?[.

ותוי- בתים  שלשה  בן  שיר  המחבר,  תצלום  עם  שער 
נגינה. מעל הכותרת נכתב בכתב-יד "קיבלתי מידי נחום 

שטרנהיים בלבוב 1917-1918". 
]4[ עמ', 15 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קמטים, סימני-קיפול, 

רישום בעפרון ובעט.

פתיחה: $80

���. Yismach Moshe – Melody 
and Musical Notes – Nachum 
Sternheim 
Jismach Mojsche -  Melody and Musical Notes 
by Nachum Sternheim. [Poland, 1917?].
Title-page with photo of the author, song with 
three verses and musical notes. Above the title, 
handwritten inscription: "I received this from 
Nachum Sternheim in Lvov 1917-1918". 
[4] pages, 15cm. Fair condition. Stains, creases, 
folding marks, writing in pen and pencil.

Opening Price: $80

���. Six Lullabies – Leibo Levin 
– Chernowitz, 1939  
Zex Shluff Lidder, Niggunim fun Leibo Levin 
[six lullabies, melodies by Leibo Levin]. Hersh 
Segal Publishing, Chernowitz, 1939.
Tunes by Levin for poems by A. Manger, A. 
Reizen, H. Leivik, M.L. Halperin and Nachum 
Yud, with drawings by Izio Sharp.
The words for every poem are accompanied by 
pictures and notes, printed on separate cards, 
resembling postcards.
In paper case, with dedication by composer in 
his own handwriting.
17.5x10.5cm. Good condition. 

Opening Price: $1�0

���. ששה שירי ערש – לייבו לוין – טשרע
נוביץ, 1939

]ששה  לעווין  לייבו  פון  ניגונים  לידער,  שלָאפ  זעקס 
שירי ערש, לחנים מאת לייבו לוין[. הוצאת הרש סגל, 

טשרנוביץ, 1939.
רייזען,  א.  מאנגער,  א.  של  לשיריהם  לוין  של  לחנים 
ה. לייוויק, מ. ל. האלפערן ונחום יוד, עם ציורים מאת 

איזיו שרף. 
נמילות כל שיר מלוות באיור ובתוי-הנגינה שלו, מודפ

סים על כרטיסיה נפרדת, דמוית גלויה. בעטיפת-נייר, 
עם הקדשת המלחין בכתב-ידו. 

17.5X10.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $1�0

454
455
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���. טעאליט – ירחון לתיאטרון וספרות – 
ניו-יורק, 1923

ליטערא און  טעאטער  פאר  חודש-שריפט  נטעאליט, 
שנה   .1923 ניו-יורק,  וספרות[.  לתיאטרון  ]ירחון  טור 

ראשונה, גליון ראשון.
כולל מאמרים רבים וכן פרסומות שונות, ביניהן להצגה 
"שבתי צבי" ולהופעה של הוברמן בקארניגי הול. יידיש, 

פרסומות באנגלית.
שם מעצב העטיפה והמאייר אינו מוזכר.

העטיפה  מאד.  טוב  במצב  החוברת  גוף  ס"מ.   28 עמ',   48

מנותקת כמעט לחלוטין, עם פינות חסרות. 

פתיחה: $100

���. הכל בכל – תיאטרון מריונטות ביידיש 
– פריז

מאריאנעטן- יידישער   – בפריז  הראשונה  בפעם 
בכל"  "הכל  ביידיש[  מריונטות  ]תיאטרון  טעאטער 
)האקלבאקל( בניצוחו של שמחה שווארץ. פריז, ללא 

ציון שנה.
עם  בפריז,  תיאטרון-מריונטות  למופע  פרסום  כרוז 
המופעים "בונצי שוויג" על פי י"ל פרץ, דוד וגלית מאת 
שחורי, מיט מזל  מאת שמחה שוורץ ומספר מופעים 

הומוריסטיים נוספים. יידיש וצרפתית.
דף בודד, 33 ס"מ. מצב בינוני. קרעים, קמטים, סימני קיפול.

פתיחה: $120

���. Tealit – Monthly for the-
ater and literature – New York, 
1923 
Tealit – Chodesh-Shrift Far Teater Un Literatur 
[monthly for theater and literature]. New York, 
1923.
First year, first issue.
Includes many articles and a variety of adver-
tisements, including for stage play “Shabtai 
Zvi” and Huberman at Carnegie Hall. Yiddish, 
advertisements in English.
The name of the cover designer and illustrator 
is not mentioned. 
48 pages, 28cm. Body of the booklet is in good 
condition. The cover is almost completely de-
tached, with corners missing.

Opening Price: $100

���. Hakol Bakol – Yiddish 
Marionette Theater – Paris  
For the First Time in Paris – Yiddish Marrionette 
Theater – Hakol Bakol, conducted by Simcha 
Schwartz. Paris, year not mentioned.
Advertisement poster for marionette-theater 
show in Paris, with the shows "Buntzi Shweig" 
based on Y.L. Peretz, David and Goliath based 
on Shachori, Mit Mazal by Simcha Schwartz, 
and several other humoristic shows. Yiddish 
and French.
Single leaf, 33cm. Fair condition. Tears, creases, 
folding marks.

Opening Price: $120

457 456
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��8. רישומי שחקני-תיאטרון יהודיים – 
ורשה, 1925

הינטער-קוליסן מאסקעס ]מסיכות מאחורי הקלעים[, 
פ]ליקס[ פרידמאן. ורשה, 1925. 

הדפסי רישומים של שחקני תיאטרון ומחזאים יהודיים, 
עם שמותיהם ושמות הדמויות אותן הם משחקים.

]48[ דף, 21 ס"מ. מצב בינוני. גליונות הנייר מנותקים אחד 

מן השני. עטיפה מנוקת, מוכתמת ובלויה. 

פתיחה: $1�0

��8. Notes of Jewish Actors – 
Warsaw, 1925  
Masks Behind the Scenes, F[elix] Freidman. 
Warsaw, 1925.
Printed notes of Jewish actors and dramatists, 
with their names and names of the characters 
whom they acted.
[48] leaves, 21cm. Fair condition. The sheets are 
detached from each-other. Cover is detached, 
stained and worn.

Opening Price: $1�0

��0. תיאטרון גן-עדן – פייבל יוספיש – 
ורשה, 1930

גן-עדן,  ]תיאטרון  אראפ  ביז  אויבן  גן-עדן,  טעאטער 
למעלה ולמטה[, פ]ייבל[ יוספיש. ורשה, 1930.

מהדורה שנייה, מורחבת, של ספרו היחיד של יוספיש, 
הקברט  תיאטרון  עבור  שנכתבו  יצירות  נכללות  בו 

היהודי "סמבטיון"  בפולין, בין שתי מלחמות העולם.
57 עמ', 22.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים וחותמות. 

פתיחה: $100

��9. דפים בודדים עם שירים להצגות 
תיאטרון – ורשה

ורשה,  תיאטרון.  להצגות  שירים  עם  דקות  חוברות   4
שנות ה-20-30.

"די משומדים"; "דער גולם" ושירים נוספים; "רבקהלע"; 
"רייזעלע" ושירים נוספים.

גודל משתנה, מצב טוב. בחלקם קרעים וכתמים.

פתיחה: $120

��9. Leaflets with Songs for 
Theater Shows – Warsaw  
4 slim Leaflets with songs for theater shows. 
Warsaw, 1920s-1930s.
Di Meshumadim, Der Goilem, and other songs, 
Rivkele, Reizele, and other songs.
Sizes vary, good condition. Some have tears and 
stains.

Opening Price: $120

��0. Gan Eden Theatre – Feivel 
Yosfish – Warsaw, 1930  
Teiter Gan Eden, Oiben Biz Arup [Gan Eden 
Theatre, Up and Down], F[eivel] Yosfish. 
Warsaw, 1930.
Second edition, expanded, of Yosfish's only 
book, containing pieces written for the Jewish 
cabaret's theatre "Sambation", which was well-
known in Poland between the World Wars.
57 pages, 22.5cm. Fair condition. Tears and 
ink-stamps.

Opening Price: $100

��1. לקסיקון תיאטרון היידיש – שלושה 
כרכים

1. לעקסיקאן פון יידישן טעאטער, זלמן זילבערצווייג. 
אותיות  ראשון,  כרך   .1931 ניו-יורק,  אלישבע,  הוצאת 
שחקנים,  תיאטרון,  אנשי  של  ביוגרפיות  כולל  א'-ח', 
אלטמן,  נתן  ביניהם:  ותצלומיהם.  תפאורות  מעצבי 

בוריס ארונסון, וולף וינטראוב ואחרים.
XIV עמ', 800 עמודות.

מרק  כולל  ט'-ע'.  אותיות   .1934 ורשה,  שני,  2. כרך 

459460 458
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��1. Lexicon of the Yiddish 
Theatre – Three Volumes  
1. Lexicon fun Yiddische Teiter, Zalman 
Zylbercwajg. Elisheva Publishing, New York, 
1931. First volume, letters aleph-chet, including 
biographies of the actors, stage designers and 
their photos. Included are Nathan Altman, 
Boris Aronson, Wolf Weintraub and others. 
XIV pages, 800 columns.
2. Second volume, Warsaw, 1934. Letters 
tet-ayin. Includes Mark Epstein and Peretz 
Markish.
VI pages, [2] leaves, 901-1600 columns.
3. Kedoshim Band, Fifth volume. Mexico, 1967. 
Includes entries on artists who perished in the 
holocaust (Yitzchak Brauner, Alter Koitzna), 
theaters in Ghettos and more.
XVI pages, 3705-4854 columns, [1], 27, [1] pages. 
30cm, good-fair condition Many photographs, 
English title-pages. 

Opening Price: $200

��3. מגלת אסתר מאוירת – ציריך, 1918
וי.  קפלן  יוסף  מאת  ומקושטת  מצוירת  אסתר  מגלת 

מוהר. ציריך, פורים תרע"ח ]1918[.
בסגנון  מוהר,  מאת  איורים  עם  מנוקדת  אסתר  מגלת 

אר-נבו.
32 עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב, מעט קמטים וכתמים.

פתיחה: $1�0

��2. מאמרים וסקירת ארועי התיאטרון 
בירושלים – פסח, 1927

המשרד- בהוצאת  תיאטרלית  חוברת  התרפ"ז,  פסח 
התיאטרוני של ש. כהנא. ירושלים, 1927. 

אירועי  של  וסקירה  רבות  פרסומות  מאמרים,  שני 

��3. Illustrated Megilat Esther 
– Zurich, 1918  
Illustrated and decorated Megilat Esther, 
made by Yosef Kaplan and Y. Mohar. Zurich, 
Purim 1918.
Megilat Esther with nikkud and illustrations 
by Mohar, in art-novo style. 
32 pages, 21.5cm. Good condition, few creases 
and stains.

Opening Price: $1�0

אפשטיין ופרץ מארקיש.
VI עמ', ]2[ דף, 801-1600 עמודות. 

3. "קדושים באנד", כרך חמישי. מקסיקו, 1967. כולל 
ערכים על אמנים שנספו בשואה )יצחק ברוינער, אלתר 

קזיצנה(, תיאטראות בגטאות ועוד.
XVI עמ', 3705-4854 עמודות, ]1[, 27, ]1[ עמ'. 

תצלומים  מאויירים,  שערים  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ,   30

רבים, שערים באנגלית. 

פתיחה: $200

��2. Articles and Coverage 
of Theater Performances in 
Jerusalem – Pesach, 1927 
Pesach 1927, theatrical booklet published by 
the theatrical office of S. Kahana. 
Jerusalem, 1927. Includes two articles, many 
publications, coverage of the choice of theatri-
cal performances and exhibitions presented 
during Pesach. The cover has a linoleum cut by 
painter and stage manager of the Eretz Israel 
Opera, S.M. Melnik. On the back cover is an 
advertisement for his work. 
[20] pages, 25cm. Fair condition. One of the clips 
is missing, pages are loose. Creased and stained.

Opening Price: $80

חג  בזמן  המוצגות  השונות  והתערוכות  התיאטרון 
הפסח. העטיפה - חיתוך לינוליאום של הצייר ומנהל 
הבמה של האופרה הא"י, ש.מ. מלניק. מעבר לכריכה 

האחורית פרסומת לעבודותיו.
]20[ עמ', 25 ס"מ. מצב בינוני. אחת הסיכות חסרה, דפים 

רופפים. קמטים וכתמים.

פתיחה: $80

461462
463
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���. יוסף פרל מטרנופול – כתב-יד 
– פארודיה על חסידות ברסלב 

כתב-יד מאת יוסף פרל מטרנופול )1773-1839(, מגדולי 
המתנגדים  ומגדולי  בגליציה,  והסופרים  המשכילים 
 1816 סתיו  בין  נכתב  ה-19.  במאה  החסידית  לתנועה 

ליולי 1818.
כתב היד כולל "קמיע – כתב סתר" ו"מגן דוד מוצפן", 
חסידות  על  פרל  של  פארודי  מחיבור  חלק  המהווים 
ברסלב )הדברים נדפסו בשינויים קטנים מתוך כתב-יד 

אחר(.
רבי  דברי  מתוך  קטע  על  פרל  לועג  הסתר"  ב"כתב 
מנחם מנדל מוויטבסק על הבעל-שם-טוב; ב"מגן דוד 

���. Yossef Perl of Tarnopol – 
Manuscript – Parody on Breslev 
Chassidim  
Manuscript by Yossef Perl of Tarnopol (1773-
1839) one of the leading scholars and writers 
of Galicia, and an outstanding opponent to the 
Chassidic movement in the 19th century. Written 
between autumn of 1816 and July 1818.
The manuscript includes "amulet – secret code" 
and "an encrypted Maggen David", being part of 
a parody by Perl on Chassidut Breslev (printed 
with slight changes from a different manuscript).
In "The secret code" Perl is mocking at a passage 
said by Rabbi Menachem Mendel of Vitebsk 
about the Ba'al-Shem-Tov; in the Encrypted 
Maggen David" the names of Rabbi Yisrael Ben 
Eliezer (the Ba'al-Shem-Tov) and Rabbi Moshe 
Teitelbaum famous for his amulets, are implied. 
Perl expressed in this way his mockery at their use 
of amulets bearing their names, and emphasized 
that Chassidut is in fact magic and witchcraft.
On the back of the leaf is a draft of a letter in 
German in Hebrew letters, probably from one 
of Perl's group in Tarnopol.
25x19.5cm. Good condition. Folding marks.
Manuscript was checked by the researcher 
Yonatan Meir, see attached page.

Opening Price: $1000

חתימות, כתבי-יד וארכיונים
Autographs, Manuscripts and Archives

המוצפן" נרמזים שמותיהם של רבי ישראל בן אליעזר 
)הבעל-שם-טוב( ורבי משה טייטלבוים, שהיה מפורסם 
בקמעותיו. בכך לעג פרל לדרכם להשתמש בקמיעות 
היא  החסידות  כי  והדגיש  שמותיהם,  את  המכילים 

למעשה מאגיה וכישוף.
בצדו האחורי של הדף טיוטת מכתב בגרמנית באותיות 
פרל  של  חוגו  מאנשי  אחד  מאת  כנראה  עבריות, 

בטרנופול.
25X19.5 ס"מ. מצב טוב. סימני-קיפול.

דף  ראה  מאיר,  יונתן  החוקר  בידי  נבדק  כתב-היד 
מצורף. 

פתיחה: $1000

464



חתימות, כתבי-יד וארכיונים | �20

���. זאב יעבץ – שני מכתבים
לבני  ממוענים  בכתב-יד,  מכתבים  שני  יעבץ,  זאב 

משפחתו:
1. מכתב לאשתו, תרל"ד ]1874[. מכתב מרגש ורצוף 
חולה,  בהיותו  נכתב  כי  נראה  פיוטית.  בלשון  אהבה 
על  המגעגעת  כיונה  מנהמת  "שמעתיך  מרפא.  באתר 

אלוף נעוריה".
2. מכתב לבניו, וילנה, ערב יום הכפורים תרס"ה ]1904[. 

מכתב חינוכי ברוח מכתבי-צוואה ומוסר מפורסמים. 

1847-1924(, סופר, עורך, איש חינוך והיסנ )זאב יעבץ 
טוריון, ממייסדי תנועת "המזרחי" ומנסח ה"קול קורא" 

שלה.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $1�0

���. רבי שלמה בובר – שני מכתבים
ממוענים  בכתב-יד,  מכתבים  שני  בובר,  שלמה  רבי 

ליעקב רייפמאן, 1871, 1878.
המכתבים עוסקים בהפצת ספרי שלמה בובר וסוגיות 

מחקריות.
חבר  התלמוד,  במחקר  עסק  רייפמאן,  יעקב  המכותב, 

ופרסם מספר ספרים בתחום.
שלמה בובר )1827-1906(, תלמיד חכם, חוקר ומהדיר 
של שורת מדרשים מתקופת התלמוד במהדורה מוגהת 
של  סבו  מימדים;  אדיר  ספרותי  מפעל   – ומפורשת 

מרטין בובר.
ריכוז  מתוך  בובר,  שלמה  חי  בו  העולם  היה  "המדרש 
נפשי מופלא... הוא הוציא טקסט אחר טקסט" )מרטין 

בובר, דרכי אל החסידות(.
בטקסט,  פגיעה  ללא  קטנים  קרעים  מעט  טוב,  מצב 

כתמים.

פתיחה: $1�0

���. Rabbi Shlomo Buber – Two 
Letters  
Rabbi Shlomo Buber, two handwritten letters, 
addressed to Ya'akov Reifman, 1871, 1878.
Letters concern the distribution of Shlomo 
Buber's books and study topics.
The addressee, Ya'akov Reifman, studies the 
Talmud, wrote and published a few books in 
that area.
Shlomo Buber (1827-1906), scholar, researcher 
and editor of Talmudic Midrashim in an edition 
with glosses and commentaries – a remarkable 
enterprise; was Martin Buber's grandfather.
Good condition, few small tears with no damage 
to text, stains.

Opening Price: $1�0

���. Zeev Ya'abetz – Two Letters  
Zeev Ya'abetz, two handwritten letters, ad-
dressed to his family:
1. Letter to his wife, 1874. An exciting, loving 
and poetic letter. It seems that the letter was 
written while he was sick in a sanatorium. 
2. Letter to his sons, Vilna, eve of Yom Kipur 
1904. A pedagogic letter in the spirit of famous 
will and moral letters.
Zeev Ya'abetz (1847-1924), writer, editor, his-
torian and educator, one of the founders of 
"Ha-Mizrachi" movement and writer of its 
declaration.
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $1�0
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���. משה מונטיפיורי – חתימה על מכתב, 
1879

חתום  מונטיפיורי,  משה  של  מזכירו  בכתב-יד  מכתב 
בידי מונטיפיורי עצמו. לונדון, 1879.

בתוכן המכתב הבעת-תודה על משלוח כסף. 
]2[ עמ', 18 ס"מ. מצב טוב מאד. סימני קיפול.

פתיחה: $300

���. Moshe Montefiore 
– Signature on a Letter, 1879  
Letter handwritten by Moshe Montefiore's sec-
retary, signed by Montefiore himself. London, 
1879. 
In the letter is an expression of gratitude for 
forwarding money.
[2] pages, 18cm. Very good condition. Folding 
marks.

Opening Price: $300

��8. The Historian Heinrich 
Gretz – Signed Letter, 1887  
Heinrich (Zvi) Gretz, handwritten letter, 
addressed to "Sir Dr." (no name). Breslau, 
14.09.1887. It concerns most probably and ex-
pression of gratitude for allocation of money 
for a woman about to give birth. Dr. Zecharya 
Frenkel is also mentioned in this letter. German 
with a few words in Hebrew and Aramaic.
4 pages, 18cm. Fair condition. Creases, tears to 
folding line, missing letters.

Opening Price: $200

��9. אחד העם –  גלויה בכתב-יד, 1899
 17 אודסה,  וחתימתו.  בכתב-ידו  העם  מאחד  גלויה 

בפברואר 1899.
מכתב בכתב-יד ברור על-גבי גלויה רשמית של מערכת 
העם  אחד  העם(.  אחד  של  )בעריכתו  "השלוח"  עתון 
מודה לנמען הגלויה על ששלח לו את ספרו "דניאל", 
"ובנוגע  קריאתו.  ממנו  שנבצרה  על  מתנצל  אך 
מתעסק  אינני  בעצמי  אני  לך,  כידוע  הנה,  ל'השלח', 

בבקרת ספרים, ואמסור את ספרך להמבקר התמידי".
גלויה 14X9 ס"מ, מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $�00

��9. Achad Ha-Am – Handwritten 
Postcard, 1899  
Postcard handwritten and signed by Achad Ha-
Am. Odessa, February 17, 1899.
Letter in clear handwriting of an official post-
card of "Ha-Shilo'ach" newspaper (edited by 
Achad Ha-Am). Achad Ha-Am thanks the ad-
dressee for sending him his book "Daniel", and 
apologizes for not having read it.
Postcard, 14x9cm, good condition. Few stains.

Opening Price: $�00

��0. פרץ סמולנסקין עורך "השחר" – שני 
מכתבים – וינה

פרץ סמולנסקין, שני מכתבים בכתב-יד, בני עמוד אחד:
1. מכתב ממוען לדוד כהנא, עוסק בהוצאת ספרו של 

כהנא לאור על-ידי סמולנסקין. 
מצב טוב, קרע עם חסרון אות.

ביקורת  בענייני  דיון  "לידידי",  ממוען  2. מכתב 
ב"מליץ". 

מצב בינוני. שתי שורות אחרונות חסרות, קרעים עם חסרון 

אותיות בצדו הימני. תיקון עתיק מעבר לדף. 

��8. ההסטוריון היינריך גרץ – מכתב 
חתום, 1887

"אדוני  אל  בכתב-יד, ממוען  גרץ, מכתב  )צבי(  היינריך 
הד"ר" )ללא ציון שם(. ברסלאו, 14.09.1887.

מכתב תודה לבבי על הקצבה לאישה העומדת ללדת. 
ומספר  גרמנית  פרנקל.  זכריה  ד"ר  גם  מוזכר  במכתב 

מלים בעברית וארמית.
4 עמ', 18 ס"מ. מצב בינוני. קמטים, קרעים בקו-קפל, חסרון 

אותיות.

פתיחה: $200
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��0. Peretz Smolenskin Editor 
of "Ha-Shachar" – Two Letters 
– Vienna  
Peretz Smolenskin, two handwritten letters, 
one page each:
1. Letter addressed to David Kahana, regarding 
publishing of Kahana's book by Smolenskin. 
Good condition, tear with a missing letter.
2. Letter addressed to "my friend", discussion of 
criticism matters in "Melitz". 
Fair condition. Two last lines missing, tear with 
missing letters on right side, Ancient repair on 
back of leaf.
Peretz Smolenskin (1842-1885) writer, editor 
and publicist, of the Enlightenment Movement 
and later one of the leaders of Chovevey Zion 
movement. Established in Vienna the national 
students association "Kadima". In 18�8 es-
tablished in Vienna the "Ha-Shachar", first 
Hebrew periodical, that dealt with current 
Jewish affairs, preached about Shivat Zion 
and published radical articles.

Opening Price: $300

��0a. Start of a Zionists 
Socialists Organization in Homel 
– Manuscript, 1901-1903  
Start of a Socialists Organization in Homel, 
anonymous manuscript. 1901-1903. Russian.
The manuscript describes Jewish life in Homel 
in the early 20th century. Homel in Belarusian, 
was at the time one of the most important cen-
ters of Jewish culture: many outstanding writ-
ers resided there such as Uri Nissan Gnessin, 
Shopin, Brenner and Hillel Zeitlin, all of whom 
are mentioned in the manuscript. Furthermore, 
interesting episodes of the political struggle of 
Jewish parties are described – the Bond and 
Po'aley Tzion, the situation of young Jews who 
did not identify with the ideas and activities of 
the existing parties, and the enterprise to estab-
lish a new political entity is also mentioned.
[10] leaves, no ending. Good condition.

Opening Price: $300

פרץ סמולנסקין )1842-1885(, סופר, עורך ופובליציסט, 
תנועת  מראשי  ובהמשך  "ההשכלה"  תנועת  מאנשי 
חובבי-ציון. הקים בוינה את אגודת הסטודנטים הלאומית 
"קדימה". בשנת 1868 ייסד בוינה את "השחר", כתב-עת 
עברי ראשון, שעסק בבעיות אקטואליה של היהודים, 

הטיף לשיבת-ציון ופרסם מאמרים רדיקליים.

פתיחה: $300

��0א. ראשיתו של ארגון הסוציאליסטים 
הציונים בהומל – כתב-יד, 1901-1903

כתב-יד  בהומל,  הסוציאליסטים  ארגון  של  ראשיתו 
אנונימי. 1901-1903. רוסית.

בהומל  היהודיים  החיים  תמונת  את  מתאר  כתב-היד 
בראשית המאה ה-20. הומל, אשר ברוסיה הלבנה, היתה 
של  ביותר  החשובים  המרכזים  לאחד  תקופה  באותה 
התרבות היהודית: התגוררו שם סופרים יהודיים חשובים 

נכאורי ניסן גנסין, שופן, ברנר והלל צייטלין, אשר מוזכ
רים בכתב-היד. בכתב-היד נמסרות אפיזודות מעניינות 
ממאבקן הפוליטי של מפלגות יהודיות – הבונד ופועלי-
לא  אשר  היהודי,  הנוער  של  רוחו  מצב  מתואר  ציון, 
הזדהה עם רעיונותיהן ומעשיהן של המפלגות הקיימות, 

ומוזכרת גם פעילות להקמת גוף פוליטי חדש.
]10[ דף, ללא סיום. מצב טוב.

פתיחה: $300
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��2. אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ' )אז"ר( – 
מכתב, 1918

מכתב מא.ז. רבינוביץ' )אז"ר( בכ"י, תרע"ח ]1918[
שכר  תשלום  נדון  ובו  אתרוג,  לנחום  ממוען  המכתב 
סופרים שישולם לו. "את מכתבך... קבלתי, והנני מברכו 
בכל לב שיוכל להקדיש עתו רק לתורה ועבודה, מתוך 

שלוה ובריאות הגוף". חתום בסופו "א. ז. רבינוביץ".
]1[ דף, 17 ס"מ. מצב בינוני, קמטים, כתמים. קרעים קלים. 

כיתוב מעט מטושטש.

פתיחה: $100

��3. אהרן קמינקא – מכתבים וקורות-חיים 
– וינה

2 גלויות בעברית, 2 מכתבים בצרנ  ד"ר אהרן קמינקא,
פתית ושאלון קורות-חיים עבור "ברית ראשונים".

יוסף  לפרופ'  ממוענות   1921-1922 מהשנים  הגלויות 
ופולמוסים  הארץ  לישוב  רעיונות  בתוכנן  קלאוזנר, 

פוליטיים וספרותיים. 
המכתבים בצרפתית משנת 1914, עוסקים בענייני חברת 

אליאנס-כי"ח, שקמינקא היה מזכירה הראשי בוינה.
ציון"  "חובבי  ראשוני  של  ארגון  היה  ראשונים  ברית 
קורות  את  קמינקא  מתאר  בשאלון  ורומניה.  מרוסיה 
הקונגרס  דרך  בתרנ"ו  חובבי-ציון  חייו מהקונגרס של 
וינה: מזכיר  ופעילותו החינוכית בעיר  הציוני הראשון 
מרצה  הרמב"ם,  על-שם  המדרש  בית  ראש  כי"ח, 

באוניברסיטה ועוד.
5 פריטים, גודל ומצב משתנים. באופן כללי מצב טוב. 

פתיחה: $�00

��2. Alexander Zueskind 
Rabinovich (Azar) – Letter, 1918  
Handwritten letter by A.Z. Rabinovich (Azar), 
1918.
Letter is addressed to Nachum Etrog, its con-
tents relates to royalties due to him. "I received 
your letter and I am pleased that you will be able 
to dedicate your time to study and work in peace 
and good health". Signed "A.Z. Rabinovich".
[1] leaf, 17cm. Fair condition, creases, stains. 
Slight tears. Writing somewhat blurred.

Opening Price: $100

��1. גלויות שנשלחו אל יעקב כהן 
4 גלויות שנשלחו אל יעקב כהן בברלין, 1907-1914.

שניאור  וזלמן  קלצקין  יעקב  לחובר,  על-ידי  נכתבו 
עברית  ספרות  בענייני  עוסקות  ארבעתן  )שתיים(. 

והוצאה לאור.
ובלשן  סופר  מחזאי,  משורר,   ,)1881-1960( כהן  יעקב 

עברית.
מצב טוב. כתמים רבים )בעקר עקבות נייר-דבק(.

פתיחה: $200

��1. Postcards Sent to Ya'akov 
Cohen
4 postcards sent to Ya'akov Cohen in Berlin, 
1907-1914.
Written by Lachover, Ya'akov Klachkin and 
Zalman Shneor (two). The four cards concern 
Hebrew literature matters and publishing.
Ya'akov Cohen (1881-1960), poet, playwright, 
writer and Hebrew linguist.
Good condition. Many stains (mainly due to 
paper-tape).

Opening Price: $200
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��3. Aharon Kaminka – Letters 
and Curriculum Vitae – Vienna 
Dr. Aharon Kaminka, 2 Hebrew postcards, 2 
French letters and a curriculum vitae question-
naire for "Brit Rishonim".
Postcards are dated 1921-1922 and addressed to 
Prof. Yossef Klausner, with ideas to settle the 
country and political and literary polemics.
The letters in French are dated 1914, concern-
ing Alliance – Kol Yisrael Chaverim company, 
Kaminka served as its chief secretary in Vienna.
Brit Rishonim was an organization of  found-
ers "Chovevey Zion" from Russia and Romania. 
In the questionnaire Kaminka describes his 
biography from the Chovevey Zion congress 
in 189� through the first Zionist congress and 
his educational activity in Vienna: secretary 
of Kol Yisrael Chaverim, head of Biet Midrash 
Rambam, university lecturer and more.
5 items, various sizes and conditions. Generally 
in good condition.

Opening Price: $�00

���. לזר קרסטיין – וינה, 1928
לזר קרסטיין, כרטיס ביקור מודפס ועליו מכתב לד"ר 

קמינקא. וינה, 1928.
התפרסם  ליטא,  יליד  צייר   ,)1868-1938( קרסטיין 

בציורי דמויות יהודים.
ד"ר אהרן קמינקא )1866-1950(, רב, מורה, פעיל ציוני, 
חוקר, משורר ומתרגם; השתתף בקונגרס הציוני הראשון, 
לימד בבית המדרש לרבנים בוינה, תרגם ספרות יונית 

קלאסית לעברית ועסק במחקרים על התנ"ך.
10.5X6.5 ס"מ. מצב בינוני. קפלים במרכז ובפינה. כתמים.

פתיחה: $100

���. Lazar Krestin – Vienna, 1928  
Lazar Krestin, printed calling card with letter 
to Dr. Kaminka. Vienna, 1928.
Krestin (1868-1938), Painter born in Lithuania, 
famous for his paintings of Jewish figures.
Dr. Aharon Kaminka (1866-1950), rabbi, 
teacher, Zionist activist, researcher, poet and 
translator; participated in the first Zionist con-
gress, taught in the Beit Midrash Le-Rabanim 
in Vienna, translated classic Greek literature 
into Hebrew and researched the bible.
10.5x6.5cm. Fair condition. Folds to center and 
corner. Stains.

Opening Price: $100

���. י. ח. רבניצקי – כתב-יד "ח. נ. ביאליק 
וספר האגדה"

ו'ספר  ביאליק  נ.  "ח.  כתב-יד  רבניצקי,  חנא  יהושע 
האגדה'", סוף שנות ה-30 )לאחר פטירתו של ביאליק(.
שותפו  רבניצקי,  מאת  עמודים,   10 בן  מאמר-זכרונות 

נוידידו של ביאליק, על פעילותו הענפה באיסוף החו
הגהה  עבר  היד  כתב  האגדה".  ל"ספר  ועיבודם  מרים 

בכתב-יד אחר, בעיקר תיקוני לשון וניקוד. 
ספר האגדה הנו לקט אגדות מתקופת התלמוד בעריכת 
העברית  התרבות  של  יסוד  "ספר  ורבניצקי,  ביאליק 

החדשה" )"חוזה לך ברח", שלמה שבא(. 
הספר  כמה  עד  ללמוד  ניתן  שלפנינו  המאמר  מתוך 
היה חשוב לביאליק, שהקדיש לו שנות-עבודה אחדות 

���. Y.H. Ravnitzky – Manuscript 
"H.N.Bialik and the Aggadah 
Book" 
Yehoshua Hana Ravnitzky, manuscript 
"H.N.Bialik and the 'Aggadah Book'", late 1930's 
(after Bialik's death).
10-pages memories-essay, by Ravnitzky, part-
ner and friend of Bialik, about his thorough 
work related to compiling material for "Sefer 
Ha-Aggadah". The manuscript was proof-read 
in a different handwriting, mainly linguistic 
corrections and vowelizing corrections.
Sefer Ha-Aggadah is a collection of Talmudic 
legends edited by Bialik and Ravnitzky, ""an 
essential book of the new Hebrew culture" 
("Chozeh Lech Berach", Shlomo Sheva).
From the essay herewith we learn how impor-
tant the book was for bialik, who dedicated 
years of work in order to improve it almost till 
his last days.
9 leaves written on one side, 25cm.Stains to first 
leaf and to last leaf.

Opening Price: $200

והמשיך לשפר אותו כמעט עד פטירתו.
בדף  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   25 אחד,  מצד  כתובים  דף   9

הראשון ובדף האחרון.

פתיחה: $200
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���. אוטו ורבורג – מכתב בחתימתו 
נייר  על  כתיבה  במכונת  מודפס  מכתב  ורבורג,  אוטו 
הציונית.  ההסתדרות  של  הפועל  הועד  של  מכתבים 

ברלין, 1917.
המכתב כתוב צרפתית ונשלח מברלין אל גברת הוכברג 
ורבורג  של  כהונתו  )תקופת   .1917 בשנת  בציריך 
כנשיאּה השלישי של ההסתדרות הציונית(. ד"ר ורבורג 
מביע את תנחומיו על מותו של אדון הוכברג, ומבקש 
מהאלמנה לטפל בענייניו הכספיים של המנוח בעזרתו 

לי ריכרד  ]=ד"ר  בקונסטנטינופול.  ליכטהיים  מר  נשל 
כטהיים, איש ההסתדרות הציונית, אשר ישב מטעמּה 
"די  עתון  עורך   ;1913-1917 השנים  בין  באיסטנבול 

וועלט" ומחבר הספר "תולדות הציונות בגרמניה"[.
ההסתדרות  של  הפועל  הועד  בחותמת  בסופו  חתום 

)בצרפתית( ובחתימת-ידו של ורבורג.
קרעים  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   23 מודפסים,  עמ'   ]2[

קלים בשוליים.

פתיחה: $120

���. Otto Warburg – Signed 
Letter 
Otto Warburg, Letter printed on type-writer on 
official stationery of the Executive Committee 
of the Zionist Organization. Berlin, 1917.
The letter in French was sent from Berlin 
to Mrs. Hochberg in Zurich in 1917. (At the 
time Warburg served as third president of the 
Zionist Organization). Dr. Warburg conveys 
his condolences to Mrs. Hochberg on the death 
of her husband, and asks her to take care of 
the deceased financial matters with the as-
sistance of Mr. Lichtheim in Constantinople. 
[=Dr. Richard Lichtheim, a member of the 
Zionist Organization, served on its behalf in 
Constantinople between 1913 and 1917; editor 
of "Di Welt" newspaper and author of the book 
"History of Zionism in Germany"]. Stamped at 
the end with ink stamp of the executive com-
mittee of the organization (in French) and 
hand-signed by Warburg.
[2] printed pages, 23cm. Fair condition. Stains, 
slight tears to edges.

Opening Price: $120

���. זאב ז'בוטינסקי – הגדוד העברי
זאב ז'בוטינסקי, מכתב בכתב יד ממוען אל "הדוקטור" 

)ללא ציון שם(, 28.1.1921.
כספית  הצלה  העברי,  הגדוד  ב"הצלת"  עוסק  המכתב 
להקמת  במקביל  היהודי,  בעולם  כספים  גיוס  על-ידי 
מסגרת ארגונית עם חלוקת-תפקידים מוגדרת. מוזכרים 
אוסישקין  רוטנברג,  פנחס  סימון,  ליאון  סיר  במכתב: 
ואחרים. כפי הנראה, נמען המכתב היה בארץ ישראל, 
בקשר  אותי  "עדכן  במשפט  מסתיים  שהמכתב  כיוון 

לנעשה בארץ ישראל – שכחו אותי שם". גרמנית.
]3[ דף ובהם 5 עמ' כתובים, 18 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $800

���. Zeev Jabotinsky – The Jewish 
Regiment  
Zeev jabotinsky, handwritten letter addressed 
to the "doctor" (no name), 28.1.1921.
The letter deals with "saving" the Jewish 
regiment, financial rescue through collecting 
money in the Jewish world, concurrently with 
establishment of an organizational frame-
work with definite roles. Mentioned in the 
letter are: Sir Leon Simon, Pinchas Rutenberg, 
Ussishkin and others. The addressee of the 
letter lived, most probably, in Eretz Yisrael, 
since the letter ends with the sentence "update 
me about what happens in Eretz Yisrael – I have 
been forgotten there". German.
[3] leaves, 5 written pages, 18cm. Very good 
condition.

Opening Price: $800
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��8. הרב קוק – חמשה מכתבים
5 מכתבים בכתב-ידו ובחתימתו של הרב אברהם יצחק 
הרב  של  נייר-מכתבים  על  מהם  ארבעה  קוק,  הכהן 

הראשי לארץ ישראל. ירושלים, שנות ה-20.
נוסף,  אדם  כתב-יד  עם  קוק,  הרב  מאת  הזמנה  מכתב 
מכתב  תרפ"ד;  בירושלים,  אגודה  אל  מכתב  תרפ"א; 
וירושלים",  בן שני עמודים אל "אחינו ב"י אוהבי ציון 
"המזרחי",  של  העולמי  המרכז  אל  מכתב  תרפ"ה; 

תרפ"ח; מברק אל ועד השחיטה בירושלים, 1930.
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1200

��8. Ha-Rav Kook – Five Letters 
5 Hnadwritten and hand-signed letter by Rav 
Avraham Yitzchak Ha-Cohen Kook, four of 
them on staionery of Chief Rabbi for Eretz 
Yisrael. Jerusalem, the 1920's.
Letter of invitation by Rav kook, with hand-
writing of another person, 1921; letter to an 
association in Jerusalem, 1924; two-page letter 
to: "our brothers Ohavei Tzion ve-Yerusaleyim", 
1925; letter to the world center of "Ha-
Mizrachi", 1928; telegram to Va'ad Ha-Shchita 
in Jerusalem, 1930.
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $1200

��9. המלצות מחיים ויצמן ואחרים
גודל,  מר  על  מכתבי-המלצה  ארבעה  ובו  מקופל  דף 

הזקוק להלוואה, 1922.
בין הכותבים: דוד ילין וחיים ויצמן. עברית ואנגלית.

מכתבו של ילין מופנה לוייצמן, ובו הוא מבקש עזרה 
הוא  לשטיין;  המכתב  את  הפנה  וייצמן  לנ"ל.  כספית 
מציין במכתבו את פעילותו של גודל ומבקש את עזרת 

המכותב.
4 מכתבים בכתב-יד בעפרון ועט, על דף אחד, מקופל ל-4 

עמ'. 18 ס"מ. מצב טוב, כתמים.

פתיחה: $300

��9. Recommendations by Chaim 
Weizmann and Others
Folded leaf with four letters of recommenda-
tion for Mr. Godal who needs a loan, 1922.
Amongst the writers: David Yelin and Chaim 
Weizmann. Hebrew and English.
Yelin's letter is addressed to Weizmann and 
he requests financial assistance for the above. 
Weizmann forwarded the letter to Stein; he 
mentions in his letter the activity of Godal and 
asks for the addressee's assistance.
4 letters handwritten in pen and pencil, on one 
leaf, folded into 4. 18cm. Good condition, stains.

Opening Price: $300
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�81. מכתבים מבית הדפוס רָאם – וילנה, 
1932-1933

והאלמנה  האחים  של  הדפוס  מבית  מכתבים  דפים,   6
רָאם. וילנה, 1932-1933. 

נייר-מכתבים של  על  מכתבים בכתב-יד. הדף הראשון 
"חברת מניות, הוצאת ספרים והדפסתם 'ראם', ווילנא". 

רוסית.
28 ס"מ בממוצע. מצב טוב. כתמים וקרעים.

פתיחה: $100

�82. בן-גוריון / גולדה מאיר / משה דיין / 
מנחם בגין – מכתבים

מכתבים מודפסים וחתומים ביד בידי דוד בן גוריון )אל 
בן-ארזה,  מר  )אל  בגין  מנחם  למורים?(;  סמינר  בוגר 
משה  בירושלים(;  העתיקה  בעיר  הספרים  חנות  בעל 
דיין )אל הרב יצחק נסים, הראשון לציון והרב הראשי 

לישראל(; גולדה מאיר )אל השר פנחס ספיר(.
17 עד 23 ס"מ. מצב טוב. קמטים, סימני-קיפול, חורי-תיוק.

פתיחה: $300

�81. Letters by Rom Printing 
Press – Vilna, 1932-1933  
6  leaves, letters by brothers and widow Rom 
printing press. Vilna, 1932-1933.
Handwritten letters. First leaf on stationery of 
"Shares Holding Company, Publishing House 
and Printing Press Rom, Vilna". Russian.
Average size 28cm. Good condition. Stains and 
tears.

Opening Price: $100

�80. יעקב ישראל דה-האן – מכתב 
לקולונל קיש, 1923

קיש.  לקולונל  בכתב-יד  מכתב  דה-האן,  ישראל  יעקב 
ירושלים, 28 במאי 1923. 

קודם.  מיום  מכתבו  על  קיש,  לקולונל  מכתב-תשובה 
חיים  רבי  של  ומזכירו  כיועצו  דה-האן  על-ידי  נכתב 
זוננפלד. מכתב זה נכתב שלשה שבועות לפני הפגישה 
המפורסמת בין משלחת חרדית, )שכללה גם את דה-
לפגישה  כמשקל-נגד  עבדאללה,  האמיר  לבין  האן( 
אנשי  עם  קיש,  קולונל  בראשות  ציונית  משלחת  של 

השושלת ההאשמית.
לציונים  תזכיר המתנגד  הגישה  דה-האן  משלחתו של 
ב- מכן,  לאחר  שנה  חרדית-ערבית.  ברית  ומציע 
ההגנה  אנשי  בידי  דה-האן  יעקב  נרצח   ,30.6.1924
בהיסטוריה  הראשון  הפוליטי  לרצח  היה  והאירוע 

הציונית. אנגלית.
2 עמ', 25.5 ס"מ. מצב טוב. חורי-תיוק וקמטים.

פתיחה: $200

�80. Ya'akov Yisrael De-Haan 
– Letter to Colonel Kish, 1923  
Ya'akov Yisrael De-Haan, handwritten letter to 
Colonel Kish. Jerusalem, May 28,1923.
Reply letter to Colonel Kish, to his letter of the 
previous day. Written by De-Haan as councel-
lor and secretary of Rabbi Chaim Sonnenfeld. 
This letter was sent three weeks prior to the 
famous meeting between a Charedi delegation 
(that included De-Haan) and Emir Abd-Allah, 
as a reaction to a meeting between a Zionist 
delegation headed by Colonel Kish with the 
people of the Hashemite dynasty.
De-Haan's delegation handed a memoran-
dum opposing the Zionists and proposing 
a Charedi-Arab alliance. One year later, on 
30.6.1924 Ya'akov De-Haan was assassinated by 
the Haganah people and this event was the first 
political assassination in the Zionist history. 
English.
2 pages, 25.5cm. Good condition. Filing-holes 
and creases.

Opening Price: $200
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�82. Ben-Gurion/Golda Meir/
Moshe Dayan/Menachem Begin 
– Letters 
Printed and signed letters by David Ben-
Gurion (to a graduate of a Teachers' Seminary?); 
Menachem Begin (to Mr. Ben Arza, owner of a 
book store in the old city of Jerusalem); Moshe 
Dayan (to Rabbi Yitzchak Nissim, Ha-Rishon 
Le-Zion and Chief Rabbi of Israel); Golda Meir 
(to Ministre Pinchas Sapir).
17 to 23cm. Good condition. Creases, folding-
marks, filing-holes.

Opening Price: $300

�83. גולדה מאיר– מכתב, 1929
אפריל-מאי  ניו-יורק,  בכתב-יד.  מכתב  מאיר,  גולדה 

.1929
נמכתב בן שני עמודים בכתב-ידה של גולדה מאיר, מת

 Pioneer ה-  מטעם  הברית  בארצות  כשליחה  קופתה 
של  נייר-מכתבים  )על   Women's Organization

�83. Golda Meir – Letter, 1929  

Golda Meir, handwritten letter. New York, 
April-May 1929.
Two-page letter handwritten by Golda 
Meir, from the period of her mission to the 
United States representing Pioneer Women's 
Organization (on the organization's official 
stationery). In her letter she relates to a dona-
tion for establishing a garden, and describes her 
work as an emissary:" you have no idea what a 
work of a delegate in America means. Day and 
night non stop…I am afraid that there will not 
be much money this year". Signed "Golda".
[2] leaves, 28cm. Good condition. Filing-holes, 
slight tears.

Opening Price: $��0

לצורך  שאספה  לתרומה  מתייחסת  במכתב  הארגון(. 
לכם  "אין  כשליחה:  עבודתה  את  ומתארת  גן,  הקמת 
מושג מה זאת עבודת דלגט באמריקה. יום ולילה בלי 
הפסק... יש לי פחד רב שהרבה כסף השנה לא יהיה". 

חתום בסופו "גולדה".
]2[ דף, 28 ס"מ. מצב טוב. חורי-תיוק, קרעים קלים.

פתיחה: $��0

��8. דוד בן-גוריון – רשיון תנועה חתום 
דוד   – הפנקס  בעל   .)Railroad pass( תנועה  רשיון 
בן-גוריון, הסוכנות היהודית. חתום באנגלית בידי דוד 

בן-גוריון. ירושלים, 1938.
שם בעל התעודה וכתובתו בכתב-ידו של בן-גוריון. פנקס 

זה שימש גם כתעודה מזהה בתקופת המנדט. אנגלית.
תמונה  עם  מרשימה,  כפולה  במסגרת-זכוכית  נתון 

מודפסת של בן-גוריון ותיאור הפריט.
16X11 ס"מ, במסגרת 58X35 ס"מ. מצב טוב-בינוני, חסרה 

תמונה. חורי-סיכות שחיברו את התמונה, פינות מעוגלות, 

סדק בקפל הפנקס.

פומבית  נמכר במכירה  רפופורט;  אוסף  קודם:  בעלים 
בארה"ב באפריל 1977.

פתיחה: $1�00
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��8. דוד בן-גוריון – חתימה
דוד בן-גוריון, חתימה בכתב-יד על כרטיס מודפס "דוד 

בן-גוריון, ראש הממשלה".
ראש  חתימת  "רצ"ב   ,1953 משנת  למכתב  צמוד 

הממשלה... כבקשתך" מאת לשכת ראש הממשלה.
מצב  ס"מ.   21 למכתב  בסיכה  מחובר  ס"מ,   11X8 כרטיס 

טוב. מעט קמטים וסימני-קיפול.

פתיחה: $200

�8�. David Ben-Gurion 
– Signature  
David Ben-Gurion, handwritten signature 
on a printed card "David Ben-Gurion, Prime 
Ministre".
Attached to a letter of 1953, "enclosed is the 
Prime Ministre's signature – as you requested" 
from the prime Minstre's Office.
Card 11x8cm, attached with pin to a letter 21cm. 
Good condition. Few creases and folding-marks.

Opening Price: $200

�8�. David Ben Gurion – Railroad 
Pass 
Railroad pass. Holder of document– David Ben-
Gurion, the Jewish Agency. Signed in English 
by David Ben-Gurion. Jerusalem, 1938.
Name of document holder and address hand-
written by Ben-Gurion. This document served 
also as an identity card during the British 
Mandate. English.
Set in an impressive double-glazed frame, with 
a printed photograph of David Ben-Gurion and 
a description of the item.
16x11cm, framed 58x35cm. Fair to good condi-
tion, photograph missing. Pin-holes of staples 
that attached the photograph, rounded corners, 
crack to fold of document.
Previous owner: Rappoport Collection; sold in 
auction in the USA in April 1977.

Opening Price: $1�00

��8. דוד בן-גוריון – מכתב, 1953
וחתום.  במכונת-כתיבה  מודפס  מכתב  בן-גוריון,  דוד 

ירושלים, 1953.
להיות  קושניר  שמעון  את  גוריון  בן  מזמין  במכתב 
חבר בועדה ציבורית שתעסוק בהנצחת חללי מלחמת 
העצמאות. המכתב מודפס על נייר רשמי של ממשלת 

ישראל.
]1[ דף, 27 ס"מ. מצב טוב. כתמים, סימני-קיפול וקרעים.

פתיחה: $300

�8�. David Ben-Gurion – Letter, 
1953  
David Ben-Gurion, type-written letter, signed. 
Jerusalem, 1953.
Ben-Gurion invites in this letter Shimon 
Kushnir to join as a member a public commit-
tee that will handle the commemoration of War 
of Independence victims. Printed on official 
staionery of the Government of Israel.
[1] leaf, 27cm. Good condition. Stains, folding-
marks and tears.

Opening Price: $300
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��8. דוד בן-גוריון – מכתב בכתב-יד, 1954
דוד בן-גוריון, מכתב בכתב-יד, אפריל 1954.

ועד  של  לתלונה  ומתייחס  אילן"  ב.צ.  "לחבר  ממוען 
בהמשך  התיישבותם.  בנושא  המושבים(  )בני  הגרעין 
בן-גוריון מעט ממחשבותיו בנוגע לנח"ל  דבריו מציין 
"נתעוררו  כותב:  היתר  בין  בצבא.  הנערים  והכשרת 
לי שכאן  ברור  בכלל.  לנחל  בנוגע  בלבי כמה חששות 
די  מקדישים  שאין  אני  חושש  אבל  מיוחד.  מצב  יש 
תשומת לב בצבא לצד ההכשרתי ולא עושים הכל ]על-
 ]---[ לאחר השתחררותם  חיילים שילכו  ל[דרבן  מנת 

להתישבות חקלאית".
]2[ דף, 19 ס"מ. מצב בינוני, קרע משוקע עם חסרון מילים 

בודדות בדף השני.

פתיחה: $�00

�8�. David Ben-Gurion 
– Handwritten Letter, 1954  
David Ben-Gurion, handwritten letter, April, 
1954.
Addressed to "comrade B.Z.Ilan" and relates to a 
complaint of Bne-HaMoshavim Members regard-
ing their settlement. Ben-Gurion expresses some 
of his ideas about training of young men in the 
army. Amongst other thoughts he says: " I have 
a few fears about fighting youth. This is a special 
case. I am afraid that not enough attention is paid 
to training  and not all is done to motivate these 
young people to join agricultural settlements 
after they have been released from the army".
[2] leaves, 19cm. Fair condition, tear with omis-
sion of words to second leaf.

Opening Price: $�00

�88. דוד בן גוריון – מכתב, 1961
של  רשמי  נייר-מכתבים  על  מכתב  בן-גוריון,  דוד 
ירושלים,  צורף.  לאפרים  ממוען  הממשלה,  ראש 

.08.03.1961
לב לצאת  הכנסת  החלטת  בעקבות  אופטימי,  נמכתב 

דינה  לקבל  ועלינו  ריבונית,  היא  "...והכנסת  חירות. 
באהבה". מודפס במכונת-כתיבה וחתום ביד.

אפרים צורף – סופר פורה וחוקר מקרא.
נייר-דבק  חתיכות  שתי  חורי-תיוק.  טוב.  מצב  ס"מ.   18

קטנות מודבקות בחלקו העליון. 

פתיחה: $220

�88. David Ben-Gurion – Letter, 
1961
David Ben-Gurion, Letter on official Prime 
Ministre's stationery, addressed to Ephraim 
Tzoref, Jerusalem, 08.03.1961.
Optimistic letter, following the Knesset's de-
cision to declare elections "…the Knesset is 
sovereign, and we accept its verdict with love". 
Printed on a type-writer and hand signed.
Ephraim Tzoref – a fruitful writer and bible 
researcher.
18cm. Good condition. Filing-holes. Two small 
paper-tape pieces are pasted to upper part.

Opening Price: $220

�89. פישמן מימון – מכתב לבן-גוריון 
בנושא שמירת השבת, 1932

יהודה ליב פישמן מימון, מכתב מודפס לדוד בן-גוריון. 
ירושלים, י"א תשרי תרצ"ג ]1932[.

"המזרחי",  יו"ר  פישמן,  מוחה  רב  ובכאב  לבו  מעומק 
על כוונות בן-גוריון, כראש הועד הלאומי, לצמצם את 

שמירת השבת.
על פני ארבעה עמודים מודפסים במכונת-כתיבה, מנסה 
פישמן לפנות לרגשותיו ושכלו של בן-גוריון, על-מנת 

שיחזור בו מדברים שאמר בישיבת הועד הלאומי.
ממקימי  רב,   ,)1875-1962( מימון  פישמן  ליב  יהודה 
רבות.  שנים  במשך  התנועה  וראש  "המזרחי",  תנועת 
הראשונה.  חבר הממשלה  העצמאות,  מגילת  מחותמי 

בסוף המכתב שורות אחדות בכתב-יד, חתום פעמיים.
תיוק  חורי  טוב,  מצב  ס"מ.   28 אחד,  בצד  מודפסים  דף   4

וכתמי-חלודה מסיכות משרדיות. כתמים.

פתיחה: $120
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�90. אפרים קישון – מכתב בכתב-יד, 1970
אפרים קישון, מכתב בכתב-יד. ממוען, כנראה, לסוכנו 

או רואה-חשבון שלו. ניו-יורק, 7.11.70.
תרגום  זכויות  מכירת  נסיונות  תיאור  ובו  ארוך  מכתב 
"את 'השוטר' ]אזולאי[ כנראה אני  והסרטה לסיפוריו. 

מוכר ]...[ איך הולך סאלח?".
סיכה  וסימני  תיוק  חורי  טוב.  מצב  ס"מ.   26.5 עמ',   ]2[

משרדית.

פתיחה: $120

�90. Ephraim Kishon 
– Handwritten Letter, 1970  
Ephraim Kishon, handwritten letter. Addressed, 
probably, to his agent or his accountant. New York, 
7.11.70. Long letter with description of trying to 
sell translation rights and filming rights of his 
stories. "I am selling, maybe, the "Policeman" 
[Azulai] […] how is Salah going?".
[2] pages, 26.5cm. Good condition. Filing holes 
and office-pin-marks.

Opening Price: $120

�91. Avraham Yossef Stiebel 
– Dedication to Menachem 
Ussishkin  
Iridion, by Sigmunt Krashinsky. Avraham 
Yossef Stiebel Publishing, Warsaw, 1920.
Preceding the title page appears a handwrit-
ten dedication by the publisher "To Mr. M.M. 
Ussishkin with love and admiration, Avraham 
Yossef Stiebel".
XXVIII, 226 pages, 22cm. Good condition.

Opening Price: $100

�89. Fishman Maimon – Letter to 
Ben-Gurion Concerning Shabat 
observance, 1932
Yehuda Leib Fishman Maimon, printed letter 
to David Ben-Gurion. Jerusalem, 1932.
From the depth of his heart and with much pain 
Fishman, chairman of "Ha-Mizrachi" protests 
against the intentions of Ben-Gurion as head 
of the National Council, to decrease the Shabat 
Observance.
On four pages printed on a type-writer, Fishman 
tries to appeal to Ben-Gurion's feelings and 
mind, in order for him to regress from what he 
said in the National Council.
Yehuda Leib Fishman Maimon (1875-1962), 
rabbi, one of the founders of "Ha-Mizrachi" 
movement, and head of the movement for many 
years. One of the signees of the Decleration of 
Independence, member of the first government. 
A few handwritten lines appear in the end of 
the letter, signed twice.
4 leaves printed on one side, 28cm. Good condi-
tion, filing-holes and office-pins-foxing-stains. 
Stains.

Opening Price: $120

�91. אברהם יוסף שטיבל – הקדשה 
למנחם אוסישקין

אברהם  הוצאת  קרשינסקי.  זיגמונט  מאת  אירידיון, 
יוסף שטיבל, ורשה, תרפ"א ]1920[.

נלפני דף השער הקדשה בכ"י המו"ל "למר מ. מ. אוסי
שקין באהבה והערצה, אברהם יוסף שטיבל". 

              , 226 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $100

XXVIII
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�93. משה שרת – הקדשה  על ספר
ספר ההתנדבות, ישעיהו קלינוב וצבי שילוח )עורכים(. 

תל אביב, תשט"ז ]1955[.
גודל. האחת:  דף השער שתי הקדשות לאברהם  לפני 
"לזכר ידידותנו מגלות ארם צובא / ועד לימי חרותנו 
ההקדמה;  מחבר  שרת,  משה  מאת  ישראל"  בבירת 

השנייה מאת ישעיהו קלינוב, עורך הספר.
]1[, 148 עמ', 27 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמים.

פתיחה: $120

��9. יוסף בודקו – תצלום עם הקדשה
יוסף בודקו, תצלום מודבק על קרטון. ברלין, 1927.

בתצלום נראה בודקו לצד אחד מציוריו. מעבר לקרטון 
הקדשה חתומה בכתב-ידו של בודקו.

16 ס"מ, מצב טוב מאד.

פתיחה: $100

�92. יצחק שדה – הקדשה על ספר
שדה.  יצחק  בהגנה,  טאקטיקה   – פלמ"ח  חידש  מה 

הוצאת ספרית פועלים, 1950.
בעמוד הראשון הקדשת המחבר בכ"י: "לאלוף השירה 

/ מאת סתם אלוף / יצחק שדה" ותאריך.
ארגון  ממפקדי  בצה"ל,  אלוף   ,)1890-1952( שדה 

"ההגנה", ממייסדי הפלמ"ח ומפקדו הראשון.
142, ]1[ עמ', 16 ס"מ. מצב טוב. נזק-עש בכריכה הקדמית. 

קרעים בשדרה.

פתיחה: $80

�9�. Yossef Budko – Photograph 
With Dedication 
Yossef Budko, photograph pasted to cardboard. 
Berlin, 1927.
Budko is photographed next to one of his paint-
ings. On the back side is a handwritten signed 
dedication by Budko.
16cm, very good condition.

Opening Price: $100

�92. Yitzchak Sadeh – Dedication 
on a Book  
"What was the Novelty of Palmach – Defense 
Tactics", Yitzchak Sadeh. Po'alim Publishers, 
1950.
There is a handwritten dedication by the author 
on the first page: "To the champion of song / 
from a plain general / Yitzchak Sadeh", dated.
Sadeh, (1890-1952), IDF general, one of the 
Hagana's commanders, and founder and first 
commander of Palmach.
142, [1] pages, 16cm. Good condition. Moth dam-
ages on the front cover. Torn spine.

Opening Price: $80

�93. Moshe Sharet – Dedication 
on a Book  
Sefer Ha-Hitnadvut, Yesha'ayahu Klinov and 
Zvi Shiloach (editors). Tel Aviv, 1955.
There are two dedications to Avraham Godal on 
the first page. One: "In memory of our friend-
ship in Aleppo exile/to our days of freedom in 
the capital of Israel" by Moshe Sharet, author 
of the introduction; the second dedication is by 
Yesha'ayahu Klinov' editor of the book.
[1], 148 pages, 27cm. Good condition, few stains.

Opening Price: $120
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��9. ליאון סימון – חבר ועדת חקירה 
ממשלתית -  יומן מסע בפלשתינה, 1945

Diary of visit in Palestine with… com-  כתב-יד
mission of Jewish Education ]יומן ביקור בפלשתינ
נה עם... ועדת החקירה לחינוך יהודי[, סר ליאון סימון. 

ארץ ישראל, 1945.
יומן מסע בכתב-יד, מתחיל בתאריך 8.10.45 ומסתיים 
עד  פעם  נעשתה  הכתיבה   .5.11.45 בתאריך  בחיפה 

��9. שלום שווארצבארד – נוקם נקמת 
יהודי אוקראינה

הקדשה  עם  מודפסת  תמונה  שווארצבארד,  שלום 
מאחור. שיקגו, 1934 + גליון עתון "Le Matin" )הבוקר( 

מפריז, 20.10.1927.
שלום שווארצבארד )1886-1938(, שען ומשורר תושב 
ראש  פטליורה,  בסמיון   1926 במאי  ב-25  ירה  פריז, 
1 והאחנ -הצבא האוקראיני בתקופת מלחמת העולם ה
ראי על הפוגרומים הרבים באוקראינה בתקופה זו. רצח 
זה בוצע כנקמה על הפרעות בהן נהרגו, בין היתר, בני 
משפחתו של שווארצבארד. משפטו של שווארצבארד 

ננערך בפריז ועורר הדים בעולם כולו, בסופו שווארצבא
רד זוכה. העתון המצורף הנו מתקופת פתיחת המשפט.

התמונה.  על  ניר-דבק  חתיכות  שתי  כתמים  טוב.  מצב 

חותמת בעלים מאחור.

פתיחה: $200

�9�. Leon Simon – Member 
of Government Commission 
of Inquiry – Diary of Visit in 
Palestine, 1945  
Manuscript- Diary of visit in Palestine with a 
commission of inquiry Jewish Education, Sir 
Leon Simon. Eretz Yisrael, 1945.
Handwritten diary, starting 8.10.45 ending in 
Haifa on 5.11.45. Entries - once or twice a week 
concluding the committee's activitiy.
Sir Leon was the only Jewish member of a com-
mission to inquire the Jewish education, that 
was active from the day the diary starts until 
February 1946; his was a minority opinion in 
support of education in Hebrew, as opposed to 
the committee's conclusions that high education 
in Eretz Yisrael should be taught in English.See 
attached material about Sir Leon Simon in the 
two following items.
The contents of the diary was never published 
and it is of major importance to the history of 
Jewish education in Eretz Yisrael.
15 pages written in pencil, in an office-use note-
pad (original+ copy), 21.5cm. Good condition.

Opening Price: $300

פעמיים בשבוע ומסכמת את פעילות הועדה.
החקירה  בועדת  היחיד  היהודי  החבר  היה  ליאון  סיר 
לחינוך היהודי, שעבדה מיום תחילת כתיבת היומן ועד 
בחינוך  ותמך  מיעוט  בדעת  היה  הוא   ;1946 פברואר 

בא ללמד  יש  כי  הועדה,  למסקנות  בניגוד  נבעברית, 
ליאון  סיר  אודות  ישראל.  בארץ  הגבוה  בחינוך  נגלית 

סימון ראה חומר מצורף ובשני הפריטים הבאים.
לתולדות  חשיבות  בעל  והנו  פורסם  לא  היומן  תוכן 

החינוך בארץ ישראל.
15 עמ' כתובים בעפרון, במחברת לשימוש משרדי )מקור + 

העתק(, 21.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300

�9�. Shalom 
Shwarzbard 
– Vengeance of the 
Ukrainian Jews  
Shalom Shwarzbard, printed 
photograph with a dedica-
tion on the back. Chicago, 
1934 + Issue of "Le Matin" 
(This Morning) newspaper 
from Paris, 20.10.1927.
Shalom Shwarzbard (1886-
1938) Parisian watchmaker 
and poet, shot on May 25 
1926 Semion Petliora, head 
of Ukrainian army during 
First World War and respon-
sible for many pogroms in 
the Ukraine during that period. This assassina-
tion came as a revenge for the pogroms in which, 
amongst others, the family of Shwarzbard was, 
murdered. The trial of Shwarzbard was held in 
Paris and aroused responses all over the world, 
at its end Shwarzbard was found innocent. The 
attached newspaper is from the period of the 
opening of the trial.
Good condition. Stains of two pieces of paper-
tape on the photograph. Ownership signature on 
the back.

Opening Price: $200
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��9. יוסף קלאוזנר – מכתבים אל ליאון 
סימון

פרופ' יוסף קלאוזנר, 3 אגרות-אויר ומכתב בכתב-יד אל 
ליאון סימון, תשי"ג-תשט"ז ]1953-1946[.

המכתבים עוסקים במצבו הבריאותי הרופף של הכותב 
ובמיוחד בעריכת ספרו של  ועריכת ספרים,  ובספרות 

ליאון סימון על אחד העם על-ידי קלאוזנר.
)1874-1958(, היסטוריון, חוקר ספרות  יוסף קלאוזנר 
ואיש-רוח, ממקימי האוניברסיטה העברית וראש החוג 

לספרות עברית. עורך "השלוח", חתן פרס ישראל.
לאון )אריה( סימון )1881-1965(, סופר ומתרגם, מנהיג 

ציוני בבריטניה. סייע בניסוח הצהרת בלפור.
עם  האגרות,  באחת  קרע  למעט  טוב,  מצב  משתנה.  גודל 

חסרון מלה או שתיים.

פתיחה: $200

�9�. Yossef Klausner – Letters to 
Leon Simon  
Prof. Yossef Klausner, 3 handwritten aerograms 
and a letter to Leon Simon, 1946-1953.
Letters depict the poor health of the writer and 
deal with literature and book editing, in par-
ticular editing Leon Simon's book about Achad 
Ha-Am by Klausner.
Yossef Klausner (1874-1958), historian, litera-
ture researcher and intellectual, of the found-
ers of the Hebrew University and head of the 
Department of Hebrew Literature. Editor of 
"Ha-Shiloach", recipient of Israel Prize.
Leon (Aryeh) Simon (1881-1965), writer and 
translator, Zionist leader in Britain. Assisted in 
the  wording of Balfour Declaration.
Varying size. Good condition, except for tear 
to one of the aerograms with one or two words 
missing.

Opening Price: $200

�98. מקבץ מכתבים לסיר אריה ליאון 
סימון

6 מכתבים שנשלחו אל ליאון סימון, כולם בכתב יד.
מכתבים מאת מ. ד. קאסוטו, 1933;  נפתלי בן-מנחם, 
מכתבים  שלשה   ;1953 ברגמן,  הוגו  שמואל   ;1962

אישיים ממשה סמילנסקי, שנות ה-50. 
אודות אריה ליאון סימון ראה שני פריטים קודמים. 

]6[ דף, גודל משתנה. מצב טוב.

פתיחה: $100

�98. Collection of Letters to Sir 
Aryeh Leon Simon  
6 letters sent to Leon Simon, all of them 
handwritten.
Letters by M.D. Kassuto, 1933; Naftali Ben 
Menachem, 1962; Shmuel Hugo Bergman, 1953; 
three personal letters by Moshe Smilanski, the 
1950's.
About Aryeh Leon Simon see two previous 
items.
[6] leaves, varying size. Good condition.

Opening Price: $100

�99. מכתבים חתומים שנשלחו אל דוד 
גלעדי

מארק  מכתב מודפס במכונת-כתיבה וחתום ביד מאת 
וחתום  כתיבה  במכונת  מודפס  מכתב   ;1974 שאגאל, 
ביד מאת מלך ראוויטש )יידיש(; חמשה מכתבים מאת 
שלמה צמח; שני דפי מכתב  הסופר חתן פרס ישראל 
בכתב-יד מאת זלמן שזר וכן שיר בשם "בשובי אל הים" 
מאת  חתומה  הקדשה  עם  חוברת  שזר;  של  בכתב-ידו 

הכנר אייזק שטרן.

ומתרגם.  עיתונאי  סופר,   –  )1908-2009( גלעדי  דוד 
בו.  הספרותי  המדור  ועורך  "מעריב"  עתון  ממייסדי 

תרגם לעברית מגרמנית, הונגרית וצרפתית.
גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $200
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�00. גרשום שלום – מכתב בכתב-יד, 1973 
מכתב בכתב-ידו של פרופ' גרשום שלום, ממוען אל מר 

שץ. ירושלים, מארס 1973.
פרופ' שלום מאשר קבלת "עבודה" כתובה בנושא אשר 
השניים עסקו בו באופן רופף בשנות ה-20, ואשר פרופ' 
שלום אינו מזדהה אתו רעיונית. פרופ' שלום מציין כי 
מצא בעבודה מספר טעויות, אך מפאת חוסר זמן אינו 

מפרט מה הן.
דף בודד כתוב גרמנית משני צדיו. בראש נכתב בעברית 

"פרופ. גרשום שלום, ירושלים, רח' אברבנאל 28".
21 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. 

פתיחה: $100

�99. Signed Letters Sent to David 
Giladi 
Typewritten letter hand-signed by Marc 
Chagall, 1974; Letter typed on a type writer 
and hand-signed by Melech Rawitch (Yiddish); 
Five letters by Prize of Israel winner the writer 
Shlomo Zemach; two leaves handwritten letter 
by Zalman Shazar and a handwritten poem 
by Shazar "Beshuvi El Ha-Yam"; booklet with 
dedication signed by violinist Isaac Stern.
David Giladi (1908-2009) – Writer, journalist 
and translator. One of the founders of "Ma'ariv" 
daily newspaper and editor of its literary maga-
zine. Translated into Hebrew from German, 
Hungarian and French.
Various sizes, good condition.

Opening Price: $200
�00. Gershom Shalom 
– Handwritten Letter  
Handwritten letter by Gershom Shalom, ad-
dressed to Mr. Shatz. Jerusalem, March 1973.
Prof. Shalom confirm the receipt of a written 
"project" on a topic with which they had lightly 
dealt in the 1920's, and with which Prof. Shalom 
did not identify. Prof. Shalom notes that he had 
found a number of mistakes in the project, but 
due to lack of time he would not write what 
they were. 
Single leaf written on either side in German. 
Inscribed in Hebrew on top: "Prof. Gershom 
Shalom, Jerusalem, 28 Abarbanel St."
21cm. Fair condition. Stained.

Opening Price: $100

�01. דוד אבידן – הקדשה לברוך קורצווייל
שירי לחץ, דוד אבידן. תל-אביב, 1962. 

לפני דף השער הקדשת המחבר בכתב-יד: "לד"ר ברוך 
קורצווייל, לזכר פגישת-אקראי נעימה. 'אני לא מכאן, 
ברור,  '...אבל   )24 )עמ'  לא משם...'  גם  אבל  מכאן,  לא 
שלא בזה העניין, אלא בזה הענין...' )עמ' 8( דוד אבידן 

�01. David Avidan – Dedication to 
Baruch Kurtzweil  
Shirei Lachatz, by David Avidan. Tel Aviv, 
1962.
Before the title-page there is a handwritten dedi-
cation by the author: "To Dr. Baruch Kurtzweil, 
as a memento from a pleasant chance meeting. 
"I am not from here, not from here, but also not 
from there…" (page 24), "… But it is clear that 
not that is the matter, rather this is the matter…" 
(page 8) David Avidan June 14th 1962".
79 pages, 22cm. Good condition. Few stains on 
the cover. Slightly detached binding.

Opening Price: $180

."14.6.62
79 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים על הכריכה. שדרה 

מנותקת חלקית.

פתיחה: $180
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�02. לואיס ברנדייס – תצלום חתום, 1929
הקדשה  עם  שופט,  בבגדי  תצלום  ברנדייס,  לואיס 

חתומה, 1929.
המשפט  בבית  שופט   ,)1856-1941( ברנדייס  לואיס 
שהחזיק  הראשון  היהודי  הברית,  בארצות  העליון 

במשרה זו.
23X16 ס"מ, מצב טוב. במסגרת מקורית 36.5X31 ס"מ עם 

פגמים בצבע ובקרטון בצדה האחורי, מחוזקת בנייר דבק.

פתיחה: $1�0

�03. לואיס ברנדייס – מכתב חתום, 1940
רשמי.  מכתבים  נייר  על  קצר  מכתב  ברנדייס,  לואיס 

וושינגטון, 1940.
אודות ברנדייס ראה פריט קודם.

]1[ דף, 17.5 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמים וקו-קפל.

פתיחה: $120

�02. Louis Brandeis – Signed 
Photograph, 1929  
Louis Brandeis, in a judge's attire, with signed 
dedication, 1929.
Louis Brandeis (1856-1941), judge in the 
Supreme Court of the United States, first Jew 
in that position.
23x16cm, good condition. In original frame 
36.5x31cm with damages to color and to back 
cardboard, strengthened with paper-tape.

Opening Price: $1�0

�03. Louis Brandeis – Signed 
Letter, 1940 
Louis Brandeis, short letter on official statio-
nery. Washington, 1940.
About Brandeis see previous item.
[1] leaf, 17.5cm. Good condition, few stains and 
folding-mark.

Opening Price: $120

��0. המשורר ליוויק הלפרן – שני 
מכתבים, 1946

ליוויק הלפרן, שני מכתבים בכתב-יד, חתומים, במעטפה 
מקורית. ארצות-הברית, 1946.

לייוויק הלפרן  )1888-1962(, פסבדונים של  לייויק  ה. 
מצורף(.  חומר  )ראה  וסופר  מחזאי  יידיש,  משורר   –
עתונאי  סופר,   – טברסקי  יוחנן  אל  נשלחו  המכתבים 

ומחזאי והם כתובים יידיש.
]2[ דף, 23.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $100

�0�. Poet Leyvik Halpern – Two 
Letters, 1946  
Leyvik Halpern, two handwritten, signed letter 
in original envelope. United States, 1946.
H. Leyvik (1888-1962), pen name of Leyvik 
Halpern – Yiddish poet, playwright and writer 
(see attached material). Letters were sent to 
Yochanan Tversky – writer, journalist and 
playwright, letters are in Yiddish.
[2] leaves, 23.5cm. Good condition.

Opening Price: $100
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��0. איציק מאנגער – מכתב מרגש בכתב-
יד – לונדון, 1946

"קרייס  אל  ממוען  בכתב-יד,  מכתב  מאנגער,  איציק 
היקר". לונדון, מאי 1946.

שהכרת  הקטן  הילד  מאנגער,  איציק  אליך  "כותב 
והמשורר היידי הגדול, שִהנו שבור לגמרי ועצוב ועני, 
ונמצא בין היהודים העשירים באנגליה ]...[ אבי נפטר 
ידו  מרעב... בטרנסניסטריה, אחי... אבד את אצבעות 
השמאלית... הקיא דם וגווע מרעב ושחפת ]...[ דרשו 

בשלום כל אלה הזוכרים אותי". יידיש.
וסופר  מחזאי  משורר,   ,)1901-1969( מאנגער  איציק 

יידיש.
]2[ עמ', 32.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקרעים קלים. 

פתיחה: $1�0

��0. תיאודור רייק – אוסף מכתבים
רייק,  תיאודור  הפסיכואנליטיקן  מאת  מכתבים   11

נשלחו אל וויליאם וולף בארה"ב, 1959-1960.
רייק  ספרי  של  לאור  בהוצאה  עוסקים  המכתבים 

ותרגומם. 
זיגמונד  מתלמידיו הראשונים של   ,)1888-1969( רייק 
הראשונה  היא  שלו  הדוקטורט  עבודת  בוינה.  פרויד 
אשר עסקה בפסיכואנליזה. כיהודי, נאלץ רייק לברוח 
הנאציזם,  מאימת   1938 בשנת  לארה"ב  מאוסטריה 
חבר  פסיכואנליזה.  ללימודי  חשוב  מכון  שם  והקים 
ספרים רבים, חלקם עם הקדמה של פרויד )כפי שמוזכר 

באחד המכתבים שלפנינו(.
של  הספרותי  כסוכנו  שמש  המכתבים,  מקבל  וולף, 
 2 בכתב-יד,  מתוכם   9 מכתבים,   11 רייק.  תיאודור 
של  רשמי  מכתבים  נייר  על  חתומים,  במכונת-כתיבה, 

רייק. אנגלית.
גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $1�00

�0�. Itzik Manger – Handwritten 
Emotional  Letter – London, 1946  
Itzik Manger, handwritten letter. London, May 
1946. Addressed to Dear Kryze?
Itzik Manger is writing to you, the little boy 
that you have known and the great Yiddish 
poet, who is completely broken and sad and 
poor, being amongst the rich Jews in England 
[…]my father died of hunger in Transnistria, my 
brother…lost the fingers of his left hand…and 
died of hunger and tuberculosis[…] regards to 
all who remember me". Yiddish.
Itzik Manger (1901-1969), poet, playwright and 
Yiddish writer.
[2] leaves, 32.5cm. Good condition. Stains and 
slight tears.

Opening Price: $1�0

�0�. Theodor Reik – Collection 
of Letters  
11 letters by psychoanalyst Theodor Reik, sent 
to William Wolf in the United States, 1959-
1960. Letters concern the publishing of Reik's 
books and their translation.
Reik (1888-1969), of the first students of 
Sigmund Freud in Vienna. His doctoral thesis 
was the first to deal with psychoanalysis. As 
a Jew Reik had to leave Austria to the United 
States in 1938 of fear of Nazism, where he es-
tablished an important institute for the study of 
psychoanalysis. Wrote many books, some with 
an introduction by Freud (as mentioned in the 
letters herewith).
Wolf, the recipient of the letter, served as the 
literary agent of Theodor Reik. 11 letters, 9 of 
them handwritten, 2 type-written, signed, on 
Reik's stationery. English.
Varying size, good condition.

Opening Price: $1�00
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�08. מקס ברוד – הקדשה על ספר 
 .1948 תל-אביב,  ברוד.  מקס  מאת  רומן  הכבול,  גלילי 

שני כרכים. 
בשער הכרך הראשון הקדשת המחבר בכתב-יד: "למ. 

גנסין בידידות ובהוקרה, מכס ברוד, 1949". 
18.5 ס"מ. מצב טוב. נקבי-עש, כתמים.

פתיחה: $100

��0. מקס ברוד – אוסף מכתבים
וויליאם  למר  שנשלחו  ואגרות-אויר,  מכתבים   15
תל-אביב,  בארה"ב.  ברוד  של  הספרותי  סוכנו  וולף, 

.1958-1968
המכתבים עוסקים בענייני הוצאה לאור של ספרי מקס 
מודפסים  היתר  בכתב-יד,  המכתבים  כמחצית  ברוד. 

במכונת-כתיבה, כולם חתומים. גרמנית.
גודל ומצב משתנים, באופן כללי מצב טוב.

פתיחה: $800

�0�. Max Brod – Collection of 
Letters  
15 letters and aerograms, sent to Mr. William 
Wolf, literary agent of brod in the United States. 
Tel Aviv, 1958-1968.
The letters concern the publication of Brod's 
books. About half of the letters are handwrit-
ten, the others are type-written, all of them 
signed. German.
Varying sizes and conditions, generally in good 
condition.

Opening Price: $800

�08. Max Brod – Book Dedication  
"Geliley Hakavul", novel by Max Brod. Tel Aviv, 
1948. Two volumes.
On title page of first volume there is a dedica-
tion by the writer: "to M. Gnessin with friend-
ship and appreciation, Max Brod, 1949".
18.5cm. Good condition. Moth-holes, stains.

Opening Price: $100

�09. פנקס חתימות חשוב – בן-גוריון, 
סלבדור דאלי – דרום אפריקה

פנקס קטן עם אוסף חתימות והקדשות שנתנו ללואיס 
לייב פרנק )Louis Leib Frank( בשנים 1949-1961.

נפרנק היה ציוני פעיל מאד בדרום אפריקה וחבר בדיר

�09. Important Autographs 
Notebook – Ben- Gurion, Salvador 
Dali – South Africa  
Small notebook with collection of autographs 
given to Louis Leib Frank during the years 
1949-1961.
Frank was a very active Zionist in South 
Africa and member of the board of the Zionist 
Organization there.
List of autographs includes David Ben-Gurion 
(autograph on a whole page), Salvador Dali 
(three times), Moshe Sharet (twice in Hebrew as 
well as in English and Arabic!), Moshe Dayan, 
Golda Meir and other Zionist figures from 
Eretz Yisrael, as well as personalities of South 
Africa, who were not identified by us.
Notebook 14x11cm, colorful thick paper in leath-
er-like cover with embossing. 26 leaves with more 
than 50 different autographs. Good condition, 
stains. 1cm. missing to spine.
Attached are photographs, certificates and clip-
pings related to the owner of the notebook – 10 
items.

Opening Price: $1200

קטוריון ההסתדרות הציונית שם. 
רשימת החותמים כוללת את דוד בן-גוריון )חתימה על 
עמוד שלם(, סלבדור דאלי )שלש פעמים(, משה שרת 
דיין,  ובערבית!(, משה  באנגלית  וכן  בעברית  )פעמיים 
גולדה מאיר ועוד אישים ציוניים רבים מארץ ישראל, 

וכן אישים רבים מדרום אפריקה, שלא זוהו על ידינו.
פנקס 14X11 ס"מ, נייר צבעוני עבה בכריכה דמוית עור עם 

הטבעה. 26 דף עם למעלה מ-50 חתימות שונות. מצב טוב, 

כתמים. חוסר של 1 ס"מ בשדרת הכריכה.

הקשורים  וגזירי-עתון  תעודות  תצלומים,  מצורפים 
בבעל הפנקס – כ-10 פריטים.

פתיחה: $1200
508
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�11. ספרים עם הקדשות מספריית בנימין 
גלאי

לו  שנתנו  וספרים  גלאי  בנימין  מאת  ספרים  אוסף 
כמתנה, חלקם עם הקדשות מחבריהם. האוסף כולל:

פן,  אלכסנדר  מחבריהם:   הקדשות  עם  1. ספרים 
שלמה  אליעז,  רפאל  אמיר,  אהרן  שלונסקי,  אברהם 

�10. ספרי-שירה ביידיש – חתימות 
והקדשות

הקדשות  בכולם  יידיש,  משוררי  של  ספרים  שמונה 
חתומות מאת המחברים, בכתב-יד:

1. בארג ארויף, דניאל טשארני. ורשה, 1934. 
 .1938 תל-אביב,  סוצקובר.  אברהם  2. געהיימשטאט, 

עיצוב העטיפה: מ. וורוביצ'יק.
3. אין פייער-וואגן, אברהם סוצקובר. תל-אביב, 1952.

4. 67 לידער, מלך ראוויטש. בואנוס איירס, 1946. 
מצב גרוע.

מלך  הספרים...  ספר  א  אין  איינשליסן  5. וועגן 
ראוויטש. בואנוס איירס, 1948. 

צוואנציקסטן  אין  מחשבות  יידישע  6. איינעמס, 
יארהונדערט, מלך ראוויטש. קנדה, 1949. 

שני   .1953 ניו-יורק,  ראוויטש.  מלך  קרוינונג,  7-8. די 
עותקים.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $2�0

�11. Books with Dedications of 
Binyamin Gallai's Library  
Collection of books from the library of 
Binyamin Gallai and books given to him as a 
gift, some with dedications from friends. The 
collection includes: 
1. Books with dedications from friends: 
Alexander Pen, Avraham Shlonsky, Aharon 
Amir, Refael Eliaz, Shlomo Tanai, Ya'akov 
Orland, Shlomo Shafan, Tzila Binder, Cahim 
Guri, Ze'ev, Zaharira Charifai, Shlomo Sheba 
and others.
2. Books with family dedications: Binyamin 
Gallai to his father or his children.
3. Copy of "Shotim U-Melachim" by Binyamin 
Gallai, with proofreading and comments by the 
writer.
Binyamin Gallai (1921-1995) writer, poet, play-
wright, translator and publicist. Wrote a weekly 
column in "Maariv" newspaper by the name of 
"Coffee and Milk". Published a novel, children's 
books, poetry books, plays and more.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $�00

�10. Yiddish Poetry Books 
– Signatures and Dedications  
Eight Yiddish poetry books, all signed by the 
writers, in handwriting:
1. Barg aroyf, Daniel Tsharni. Warsaw, 1934.
2. Geheimstat, Avraham Sutskever. Tel Aviv, 
1938. Cover design: M. Vorobeichik.
3. In fayer-wagn, Avraham Sutskever. Tel Aviv, 
1952.
�. 67 lider, Melech Ravitch. Buenos Aires, 
1946. Poor condition.
�. Wegn aynshlissen in a sefer hasfarim…
Melech Ravitch. Buenos Aires, 1948.
�. Aynems, yidishe machshavot in tzvantziksten 
yorhundert, Melech Ravitch. Canada, 1949.
�-8. Di kroynung, Melech Ravitch. New York, 
1953. Two copies.
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $2�0

חיים  בינדר,  צילה  שפאן,  שלמה  אורלנד,  יעקב  טנאי, 
גורי, זאב, זהרירה חריפאי, שלמה שבא ואחרים. 

2. ספרים עם הקדשות משפחתיות: בנימין גלאי לאביו 
או לילדיו. 

3. עותק של "שוטים ומלכים" מאת בנימין גלאי, עם 
הגהות והערות המחבר. 

בנימין גלאי )1921-1995(, סופר, משורר, מחזאי, מתרגם 
ופובליציסט. היה בעל טור שבועי בעתון "מעריב" בשם 
"על קפה הפוך". פרסם רומן, ספרי-ילדים, ספרי-שירה, 

מחזות ועוד. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $�00
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�12. ארכיון דב יוסף
ארכיון דב יוסף.

כולל אלפי מכתבים ארוכים שנשלחו לדב יוסף, בעיקר 
מבני משפחתו, המפרטים את חיי היום-יום, הן במשפחת 
על  מרשימה  תמונה  ונותנים  הארץ  בקורות  והן  יוסף 
התקופה ועל פועלו של דב יוסף;  מאות תצלומים של 
יוסף באירועים ועם אישים שונים, מנערותו ועד שנות 
גולדי.  לרעייתו,  יוסף  דב  של  ארוכים  מכתבים  ה-60; 
יומן  מעין  ומהווים  ורצופים  ממוספרים  המכתבים 
לפעילותו בשנת 1955; מאות מכתבים מגולדי אל דב, 
עם תיאורי החיים בהיעדרו מירושלים; טיוטות-נאומים 
גולדי  של  לפטירתה  מכתבי-תנחומים  בכנסת;  שנשא 

.B.A. בשנת 1972; תעודת תואר
ירושלים  של  הצבאי  המושל   ,)1899-1980( יוסף  דב 
יליד  ישראל.  בממשלות  שר  העצמאות,  במלחמת 
קנדה, בעל תואר ד"ר לפילוסופיה ומוסמך במשפטים. 
היה ממארגני ההתנדבות לגדודים העבריים במלחמת 
העולם הראשונה, והגיע לארץ ישראל בשנת 1918 עם 
1921, לאחר סיום לימודי המשפנ  הגדוד הקנדי. בשנת

טים, שב לארץ כדי להשתקע בה.
החל  מפא"י  וחבר  העבודה,  בתנועת  פעיל  היה  יוסף 
הסונ הנהלת  של  משפטי  כיועץ  שימש   .1933  משנת
וממלא מקום ראש המחלקה המדינית  היהודית  כנות 
שלה. בימי מלחמת העולם השנייה היה אחראי על גיוס 

מתנדבי הישוב לצבא הבריטי.
בתקופת מלחמת העצמאות והמצור על ירושלים, היה 
יוסף המושל הצבאי של העיר. בתפקידו זה היה אחראי 

ואר עעל אספקת המזון לעיר, חלוקתה באופן שוויוני 
)"שר  והקיצוב  כיהן כשר האספקה  גונה. בשנת 1949 
הצנע"(. עוד כיהן יוסף כשר החקלאות, שר התחבורה, 
שר המשפטים, שר המסחר והתעשייה ושר הבריאות. 
אלפי מכתבים שנשלחו לדב יוסף, מאות תצלומים שלו. 

הארכיון לא עבר סידור ומיון יסודיים.

פתיחה: $�000

�12. Dov Yossef Archives 
Dov Yossef archives.
Includes thousands of long letter sent to Dov 
Yossef, mainly from his family members, tell-
ing about daily life, in the Yossef family and in 
the country's history displaying an impressive 
picture of the period and Dov Yossef activities; 
hundreds of photographs of Yossef in events 
and with various personalities, from his youth 
until the 1960's; long letters of Dov Yossef to 
his wife, Goldie. The letters are numbered and 
consecutive and serve as a kind of diary of 
his activity in 1955; hundreds of letters from 
Goldie to Dov, with descriptions of life in his 
absence from Jerusalem; drafts of speeches 
he held in the Knesset; Letters of condolences 
when Goldie died in 1972; a Bachelor degree.
Dov Yossef (1899-1980), military governor of 
Jerusalem during the War of Independence, 
minister in Israeli governments. Born in 
Canada, holder of a PhD degree in Philosophy 
and Masters degree in Law. One of the organiz-
ers of voluntary service in the Jewish Battalions  
during the First World War, arrived in Eretz 
Yisrael in 1918 with the Canadian Battalion. 
In 1921, after finishing law studies, returned to 
Eretz Yisrael to settle.
Yossef was active in the Labour Party, member 
of Mapai since 1933. Served as legal advisor of 
the Jewish Agency Management and deputy 
manager of its political department. During the 
Second World War was in charge of drafting 
volunteers to the British Army.
During the War of Independence and the siege 
on Jerusalem, served as military governor of 
the city. In this capacity was responsible for 
the supply of  food, its equal distribution and 
its organization. In 19�9 served as Ministre 
of Supply and Rationing ("Tzena Ministre"). 
He later served as Ministre of Agriculture, 
of Transportation, of Justice, Commerce and 
Industry and Ministre of Health.

Thousands of letters sent to Dov Yossef, hun-
dreds of photographs. The archive was not 
sorted or arranged.

Opening Price: $�000
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�13. ארכיון גדליהו וילבושביץ
ארכיון המהנדס גדליהו וילבושביץ.

כולל מאות מכתבים שנשלחו אליו, תצלומים, תכניות, 
וארכיטק ממהנדסים  מכתבים  שקיבל,  נהצעות-מחיר 

אוסישקין(  רופין,  )לבונטין,  ציוניים  אישים  לצד  טים, 
ויל אל  נשלחו  המכתבים  משפחתו.  מבני  נומכתבים 

בזמן  בחיפה(, לדמשק  )בעיקר  ישראל  בארץ  בושביץ 
המכתבים  רוב  ולאלכסנדריה.  ה-1  העולם  מלחמת 
אחדים  מסמכים  ועברית.  גרמנית  רוסית,  כתובים 
נושאים:  במגוון  עוסקים  ואנגלית;  טורקית  בערבית 
תכניות לבית-כנסת בתל-אביב, שיפוץ מבנים, פעילות 
"שמן",  מפעל  גליצרין,  יצור  תרומות,  כספים,  ציונית, 

יציקות בטון ועוד.
נמצורף כרך העתקי-מכתבים, ששלח וילבושביץ לנמע

נים שונים בשנים 1911-1912. 
"שמן"  מפעל  של  אחדים  תצלומים  גם  כולל  האוסף 
הראשון  הבטון  מבנה  בניית  ותצלום  דרכו,  בראשית 
הירקון,  נהר  על  המשאבה  בית  ישראל,  בארץ 

שוילבושביץ היה מהנדסו.
והבנייה  התעשייה  מחלוצי   ,)1865-1943( וילבושביץ 
העברית בא"י, חבר 'חובבי ציון'. נולד בבלארוס, הוכשר 
הגיע  בברלין.  הגבוה  הטכני  בביה"ס  בניין  כמהנדס 
לפיתוח  "החברה  את  ייסד  הראשונה,  בעלייה  ארצה 
החרושת  בית  את  הקים  ישראל",  בארץ  תעשיות 

הראשון ליציקת ברזל בא"י ומפעלים נוספים.
הארכיון כולל מאות רבות של מכתבים.

פתיחה: $1800

�13. Gedalyahu Wilbushevitz 
Archives  
Archives of Gedalyahu Wilbushevitz.
Includes hundreds of letters sent to him, pho-
tographs, plans, price quotes that he got, letters 
from engineers and architects, as well as from 
Zionist figures (Levontin, Rupin, Ussishkin) 
and letters from his family. Letters were sent 
to Wilbushevitz in Eretz Yisrael (mainly in 
Haifa), to Damascus during First World War 
and to Alexandria. Most of the letters are in 
Russian, German and Hebrew. Few documents 
in Arabic, Turkish and English; the letters con-
cern various topics: plans for a synagogue in Tel 
Aviv, renovation of buildings, Zionist activity, 
finances, donations, production of glyzerin, 
"Shemen" factory, concrete casting and more.
Attached is a volume with copies of letters 
which Wilbushevitz sent to different addressees 
during the years 1911-1912. 
The collection includes a few photographs of 
"Shemen" factory in its early days, and a pho-
tograph of the construction of the first concrete 
building in Eretz Yisrael, the pump house on 
the Yarkon river, that Wilbushevitz planned.
Wilbushevitz (1865-1943) – engineer and ar-
chitect, one of the founders of Jewish industry 
and building in Eretz Yisrael, a member of the 
"Chovevei Tzion". Born in Belarus, trained as a 
civil engineer at the High Technical School in 
Berlin. Arrived in Eretz Yisrael with the First 
Aliya, founded "The company for the develop-
ment of industries in Eretz Yisrael", established 
the first iron-casting factory in Eretz Yisrael, 
and other factories.
The archive contains hundreds of letters.

Opening Price: $1800
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��1. אביגדור המאירי – הועד להוצאת 
כתביו - אוסף מסמכים

אביגדור  כתבי  להוצאת  היובל  ועד  מסמכים,  אוסף 
המאירי ב-20 כרכים, שנות ה-30-40.

אביגדור  כתבי  של  לאור  בהוצאה  העוסקים  מסמכים 
"המחר"  וכתב-העת  ספרים  להדפסת  חוזים  המאירי: 
בקשות-תמיכה  שונים,  חשבונות  המאירי,  בעריכת 
שונות  ומאגודות  ביאליק  מוסד  מהוצאת  כספי  וסיוע 
של  בכתב-ידו  מסמכים  שני  הספרים.  הוצאת  עבור 
הערות  מספר  גם  כי  ייתכן  על-ידו.  וחתומים  המאירי 

וחישובים שונים הם בכתב-ידו של המאירי.
ונשלחו  מבוילות  חלקן  מעטפות,  ומספר  מסמכים   30

בדואר. גודל משתנה, מצב בינוני עד טוב.

פתיחה: $120

��1. תיק הוצאת הספר "תולדות בית"ר 
צ'כוסלובקיה"

אוסף מכתבים ומסמכים הנוגע להוצאת הספר "תולדות 
בית"ר צ'כוסלובקיה". הספר יצא לאור בתל-אביב בשנת 

1960, בעריכת יהושע הלוי.
האוסף כולל מאות מכתבים שנשלחו אל יהושע הלוי-
נציב  לשעבר  מנתניה,  הדר(   / לימון  )יהושע  צטרון 
עצמו  שהוא  והעתקי-מכתבים  בצ'כוסלובקיה  בית"ר 
של  שונים  ומפגשים  לכנסים  הזמנות  לחברים;  שלח 
יוצאי בית"ר צ'כוסלובקיה, שאלונים אישיים, מכתבים 
שני  כולל  האוסף  ועוד.  העולמית  בית"ר  מהנהלת 

מכתבים חתומים ממנחם בגין.
גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $1�0

�1�.  Avigdor Hame'iri 
– Committee for Publishing His 
Writings – Collection of Letters  
Collection of letters, from the Jubilee Committee 
for Publishing Avigdor Hame'iri's Writings, 
in 20 volumes, from the 30s-40s. Documents 
dealing with publication of Hame'ri's writ-
ings: contracts for publishing books and the 
"Hamachar" journal edited by Heme'iri, vari-
ous bills, requests for financial assistance for 
publishing the books from Bialik Institute 
Publishing. Two documents in Hame'ri's hand-
writing and with his signature. It is possible 
that also a number of notes and calculations are 
in Hame'ri's handwriting.
30 documents and several envelopes, some were 
stamped and mailed. Varying sizes, fair through 
good condition.

Opening Price: $120

�1�. File of Publishing the 
Book "History of Beitar in 
Czechoslovakia"  
Collection of letters and documents concerning 
the publication of the book "History of Beitar in 
Czechoslovakia". The book was published in Tel 
Aviv in 1960, edited by Yehoshua Halevy.
The collection contains hundreds of letter 
sent to Yehoshua  Halevy-Zitron (Yehoshua 
Limon/Hadar) of Netanya, ex-commissioner of 
Beitar in Czechoslovakia and copies of letters 
that he himself sent to friends; invitations to 
conventions and various meetings of veterans 
of Beitar in Czechoslovakia, personal question-
naires, letters of world headquarters of Beitar 
and more.
The collection also includes two signed letters 
from Menachem Begin.
Varying size, good condition.

Opening Price: $1�0
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��1. פנקס בכתב-יד – מורה עברי בגולה
פנקס בכתב-יד עברי )באותיות עבריות ורש"י(, הנחיות 

למורה עברי בגולה.
בגולה;  העברית  הלשון  בהוראת  מתודיקה  קצור 
השירה והזמרה; דרכי הוראתו של הדבור העברי; דרכי 
כיצד  מפורטות  הנחיות  ועוד.  הקריאה  של  הוראתה 
יש להורות קריאה וכתיבה של הלשון העברית לילדי 

הגולה, מטרות ואמצעים.
וכתמים  נזקי-לחות  טוב.  מצב  ס"מ.   15 כתובים,  עמ'   137

בחלק מהדפים. כרוך מחדש.

פתיחה: $100

�1�. Handwritten Notebook 
– Jewish Teacher in the Diaspora  
Notebook handwritten in Hebrew ( Hebrew 
letters and Rashi script),  instructions for the 
Jewish teacher in the diaspora.
Short methodology of teaching the Hebrew 
language in the diaspora; poetry and singing; 
teaching Hebrew speech; teaching Hebrew 
reading and more. Detailed instructions for 
teaching children in the diaspora how to read 
and write Hebrew, goals and means.
137 written pages, 15cm. Good condition. Moisture 
damages and stains to some of the leaves. Newly 
bound.

Opening Price: $100

��1. ארכיון רבי יצחק מירקין
ארכיון רבי יצחק מירקין )1872-1941( רב, סופר מורה 
המאה  של  ה-50  שנות  עד  ה-19  המאה  סוף  ומחנך. 

ה-20.
המגוונים  העניין  תחומי  על  המעידים  מסמכים  כ-60 

וס חינוכיים  בנושאים  מכתבים  ביניהם:  מירקין,  נשל 
זיסקינד  )אלכסנדר  מאז"ר  מכתבים  בתוכם  פרותיים, 
רבינוביץ'( ארתור רופין, יצחק אייזק הלוי הרצוג )שני 
מכתבים זהים(; שני שירים בכתב-יד, מכתבים בנושאי 

התכ וחשבונות,  קבלות  חוזה,  היהודיים,  והחיים  נדת 
עברית,  שונים.  וגופים  ספרותיים  ירחונים  עם  תבויות 

יידיש, גרמנית.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

�1�. Rabbi Itzchak Mirkin 
Archives  
Archives of Rabbi Itzchak Mirkin (1872-1941) 
rabbi, writer and educator. End of 19th century 
to the 1950's.
About 60 documents indicating Mirkin's  di-
verse areas of interest, amongst them: letters 
concerning educational and literary subjects, 
including letters by Azar (Alexander Zuesking 
Rabinovich), Arthur Rupin, Yitzchak Isaac 
Halevy Herzog (two identical letters); two 
handwritten poems, letters about religion and 
Jewish life, contract, receipts and accounts, 
correspondence with literary periodicals and 
different organizations. Hebrew, Yiddish, 
German.
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $120
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�18. יומן חבר תנועת-נוער, שנות ה-20
3 כרכים בכתב-יד, יומניו של מנחם מנדל הוטמן, חבר 
רומניה,  בוקובינה,  הצעיר?(.  )השומר  תנועת-נוער 

.1925-1926
נוער  של  "הכשרה"  חבר   ,1906 יליד  היומנים,  מחבר 
ציוני וחבר ב"קבוצה". היומנים ממוענים לחברה )בשם 
אווה(, ומתארים את חיי היום-יום, טיולים ותיאורי-נוף, 
ספרים שקרא, הרצאות, חברים וכו'. בחלק מזיכרונותיו 
בכרך השלישי מצוין מקום הכתיבה: בוקרשט או וינה. 

תצלומים אחדים מודבקים בדפי היומן.
3 כרכים, כ-1,000 דף. מצב בינוני עד גרוע. באחד הכרכים 

בשאר  אחרונים,  דף  ב-20  גדולים  חורים  עם  נזקי-לחות 

הכרכים כתמים. כריכות חדשות. לאחד הכרכים מודבקת 

כריכת-בד מקורי, מצוירת, עם סמל התנועה.

פתיחה: $180

�18. Diary of a Youth Movement 
Member, the 1920's  
3 handwritten volumes, diary of Menachem 
Mendel Hotman, member of youth movement 
(Ha-Shomer Ha-Tza'ir?). Bokovina, Romania, 
1925-1926.
Writer of the diary, born 1906, member of 
Zionist youth "Hachshara" and member of the 
"Kevutza". Diaries are addressed to a friend 
(named Eva), describing daily life, trips and 
landscape descriptions, books that he read, lec-
tures, friends etc. Some of the memories  in the 
third volume have a place indication: Bucharest 
or Vienna. Few photographs are pasted in the 
notebook.
3 volumes, about 1,000 leaves. Fair to poor condi-
tion. Moisture damages to one of the volumes with 
holes to last 20 leaves, stains to other volumes. 
New bindings. Original cloth binding pasted to 
one of the volumes, painted, with the movement's 
emblem.

Opening Price: $180

סוף החלק הראשון

End of Part I
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�20. כרזה פוליטית – מאורעות תרפ"ט
? – א'. כרזה פוליטית, נדפסה בדפוס  ֲהָשַכְחתָּ

"אחדות", תל-אביב, 1929.
נבגוף הכרזה ארבעה ציטוטים מעתוני "דבר", מהשבו

עות שקדמו למאורעות תרפ"ט. הציטוטים ממחישים 
תוך  המערבי  הכותל  סביב  המאבק  "התחממות"  את 
הסתה ותעמולה: "אסור לנו לתת לריב-הכותל אופי דתי 

העלול לאחד את החזית הערבית על כל ארצותיה...".
62.5X47 ס"מ. מצב גרוע. סימני-קיפול, קרעים, חורי-תיוק, 

כתמים.

פתיחה: $1�0

�20. Political Poster – 1929 Riots
Have you forgotten? – A. Political poster, 
printed by "Achdut" printing press, Tel Aviv, 
1929.
Four quotations from "Davar" newspaper of 
the days preceding the riots, appear on the 
poster. These quotations demonstrate the ac-
celeration of the struggle around the Wailing 
Wall through propaganda and incitement: "we 
should not attribute to the Wailing Wall dis-
pute a religious character since this might unite 
all the Arab fronts".
62.5x47cm. Poor condition. Folding marks, tears, 
filing holes, stains.

Opening Price: $1�0

�19. כרזה נגד עגבת – יהודי ברלין, 1923
מענערישע קריינ]ק[ – דאס איז אן אומגליק ]חולי גברי 
– זה אסון[. כרזה מאוירת בהוצאת ארגון "אזע" )אגודה 

להגנת בריאות היהודים(. ברלין, 1923.
תוכן הכרזה מופנה לגברים, להשמר ממחלת הסיפיליס 
)עגבת(. במרכז הכרזה ציור של גבר יוצא מבית-בושת 
ומעליו נכתב "לעצמך, לאשתך, לילדיך – לא שמרת על 

עצמך ונהיית חולה". יידיש.
50 ס"מ, מצב גרוע. קרעים רבים, חלקם חסרים.

פתיחה: $2�0

�19. poster Against Syphillis, 
Berlin 1923 
Menerishe kren[k] – dos is an umglik [manly 
sickness – it is a disaster]. Illustrated poster by 
"aze" (society for protection of Jews' health). 
Berlin, 1923.
The poster advises men to beware of syphilis. In 
the center a man is seen coming out of a brothel 
and above him the writing"for yourself, your 
wife and your children – you were careless and 
you bacame sick". Yiddish.
50cm, poor condition. Many tears, some with 
omission.

Opening Price: $2�0

גרפיקה
Graphics

כרזות
Posters

520 519



גרפיקה | 231

�21. הקונגרס הציוני ה-20 – שקול את 
השקל-שתי כרזות, 1937

ה-20,  הציוני  הקונגרס  לרגל  שנדפסו  כרזות  שתי 
שנערך בציריך בשנת 1937:

1. פועל! לקונגרס העשרים – קונגרס מגן על המפעל 
הציוני – שקול את השקל! 

2. למחנה העבודה! להגנה על מאמצי שני דורות בונים 
שקול את השקל!

בצבעים  גלבוע",  "לינול  תל-אביב,  "אחדות",  דפוס 
אדום ושחור.

95 ס"מ. מצב בינוני. קמטים, קרעים, כתמים ונקבי-עש.

פתיחה: $1200

�21. The 20th Zionist Congress 
– Weigh the Shekel – Two Posters, 
1937  
Two posters printed for the 20th Zionist 
Congress held in Zurich in 1937:
1. Worker! For the 20th Congress – a Congress 
Protecting the Zionist project – Weigh the 
Shekel!
2. Working Camp! For the Protection of Two 
building generations Weigh the Shekel!
"Achdut" printing press, Tel Aviv, "Linol Gilboa", 
black and red.
95cm. Fair condition. Creases, tears, stains and 
moth holes.

Opening Price: $1200

�22. שקלו את שקל – הקונגרס ה-20 
– הרצל – כרזה בעיצוב אוטה ווליש

40 שנות ההסתדרות הציונית – הקונגנ  תרנ"ז-תרצ"ז –
רס הציוני ה-כ', שקלו את השקל.

שנים   40 ומלאת  ה-20  הציוני  הקונגרס  לרגל  כרזה 
הציונית.  ההסתדרות  ויסוד  הראשון  הציוני  לקונגרס 

מודפסת בצבעים שחור וצהוב.
עיצוב הכרזה וציור דמותו של הרצל נעשו בידי האמן 

הגראפי אוטה ווליש )1903-1977(.
מקצועי.  שיקום  משוקמים  נזקים  טוב.  מצב  ס"מ.   94

מודבקת לבד פשתן לתצוגה ושימור.

פתיחה: $800

�22. Weigh the Shekel 
– 20th Congress – Herzl – Poster 
Designed by Otte Wallish  
1897-1937 – 40 years of Zionist organization 
– the 20th Zionist Congress, Weigh the Shekel.
Poster on the occasion of the 20th Zionist 
Congress and upon reaching 40 years since the 
first Zionist Congress and the establishment of 
the Zionist Organization. Printed in black and 
yellow.
Design of the poster and the portrait of Herzl 
were done by the graphic artist Otte wallish 
(1903-1977).
94cm. Good condition. Professionally restored 
damages. Pasted to a linen fabric for protection 
and restoration.

Opening Price: $800
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�23. קרן חוסר עבודה 
"קרן חוסר עבודה – יד למובטל! נלכד רבבות לשרשרת 

מגן". כרזה בעצוב רודי דויטש.
ה-30.  שנות  "אחדות".  קואופרטיבי  דפוס  תל-אביב, 

מודפסת בשחור ואדום.
70X100 ס"מ, מצב טוב.

פתיחה: $3�0

��2. מעבר חפשי מונע תאונה 
 "מעבר חפשי מונע תאונה", הוצאת המוסד להיגיינה 

נמקצועית בתעשייה, התאחדות בעלי תעשיה והסתד
רות העובדים הכללית", כרזה בעצוב רודי דויטש. 

דפוס "דפנה". חתומה "ר. דיין", מודפסת בצבעים אדום, 
ירוק, צהוב ושחור.

46.5X68.5 ס"מ, מצב טוב מאד.

פתיחה: $200

�23. Unemployment Fund  
"Unemployment Fund – fund for the unem-
ployed!" We shall unite thousands into a protec-
tion chain!" a poster designed by Rudi Deutch. 
Tel Aviv, "Achdut" cooperative printing press. 
1930's. Printed in black and red.
70x100cm, good condition.

Opening Price: $3�0

�2�. Free Passage Prevents 
Accidents  
"Free Passage Prevents Accidents", published 
by the Institute for Professional Hygiene in 
Industry, Association of Industrialists and the 
General Workers Organization", poster de-
signed by Rudi Deutch.
"Daphna" printing press. Signed R. Dayan, 
printed in red, green, yellow and black.
46.5x68.5cm, very good condition.

Opening Price: $200

רודי דויטש )דיין(
שם  וביסס  במינכן  אומנות  למד   ,1908 בשנת  נולד 
וניהל  קריירה כמעצב גראפי. בשנת 1932 עלה לארץ 
הגנ איגוד  את  הקים   1935 ב בת"א.  לגרפיקה  -סטודיו 
בודקו  יוסף  החליט  ב-1937  בראשו.  ועמד  רפיקאים 
לקרוא לרודי דויטש לעמוד בראש המחלקה לגרפיקה 
שימושית ב"בצלאל החדש", הוא הביא לתנופה מרובה 

נוהמחלקה הפכה למרכזית, ולגדולה שבמחלקות "בצ
עד  המחלקה  בראש  עמד  דויטש   רודי  החדש".  לאל 

שנת 1965.
ארבעה  כשילוב של  הגראפי  המוצר  את  ראה  כמעצב 
יסודות: קומפוזיציה, צבע, יצוגיות ורעיון. בנוסף, ראה 
חשיבות רבה לקשר בין גרפיקה שימושית לבין הארץ, 

העם, והרחוב בו מוצגות הכרזות.
)גדעון עפרת, בצלאל החדש 1935-1955(.   

Rudi Deutch (Dayan)
Born in 1908, studied art in Munich and started 
a career as a graphic designer. Moved to Eretz 
Yisrael in 1932 and managed a Graphic Studio 
in Tel Aviv. In 1935 he established the Graphic 
Designers Union and headed it. In 1937 he was 
summoned by Yossef Budko to run the depart-
ment of graphic design in the "New Bezalel", 
and contributed to the development of this de-
partment which became a central one and the 
largest amongst "New Bezalel" departments. 
Rudi Deutch served as the head of this depart-
ment until 1965.
As a designer his concept was to see the graphic 
product as a combination of four elements: com-
position, color, symbolism  and idea. In addition, 
he saw the importance of the relation between 
practical graphics and the land, the people and 
the street where the posters are exhibited.
(Gideon Ofrat, The New Bezalel, 1935-1955).
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��2. אוסף כרזות – האגודה למען החייל  
4 כרזות צבעוניות בעיצוב רודי דויטש:

העצמאות  יום  חגיגות  לקראת  הפרסים...  1. "מצעד 
תשט"ו", 1955. דפוס ליט. צבי גרבל.

49.5X71 ס"מ. 

2. "הכונו להגרלה השנתית תש"ך – 300 פרסים יקרי 
הצעיר",  "הפועל  קואופרטיבי  דפוס   .1960 ערך", 

תל-אביב.
50X70 ס"מ. 

3. "ההגרלה השנתית למען החייל" תש"ך 1960. דפוס 
אופסט "פסטל" בע"מ.

58X89.5 ס"מ.

דפוס   .1961 תשכ"א  לחייל"  שי   – והכלל  4. "הפרט 
אופסט "ישראל-אמריקה", תל-אביב.

50X69 ס"מ.

מצב טוב מאד.

פתיחה: $3�0

�2�. Collection of Posters – 
Society for I.D.F Soldiers
4 colorful posters designed by Rudi Deutch:
1. "Prizes Parade..for the Celebration of the 
1955 Day of Independence", 1955. Zvi Grabel 
Lit. printing press.
49.5x71cm.
2. Be Prepared for the Annual 1960 Lottery – 
300 Valuable prizes", 1960. "Ha-Poel Ha-Tzair" 
cooperative printing press, Tel Aviv.
50x70cm.
3. "The Annual Lottery for the Soiety of I.D.F 
Soldiers", 1960. "Pastel" offset printing press ltd. 
58x89.5cm.
�. "The Individual and Society – Gift for the 
Soldier", 1961. "Israel-America" offset printing 
press, Tel Aviv.
50x69cm.
Very good condition.

Opening Price: $3�0

��2. כרזת-מתנה לחתונה – קרן תל-חי, 
 1946

עם  כרזה  תל-חי  לקרן  הברזל  לוחות   - ישראל  מדינת 
ציור מפת ארץ ישראל, מנורה וסמל "קרן תל-חי". תל-

אביב, 1946.
תחת ציור המפה נכתב "רבקה דיקר – ֶורֶנר פרוסקאור 
– להכנסם בברית-הנשואין... 2.4.46". בתחתית הכרזה 

מוטבע חותם הקרן ומספר חתימות בכתב-יד. 
61.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים וסימני-קיפול.

פתיחה: $180

�2�. Wedding Gift Poster – Tel 
Chai Foundation  
State of Israel – Iron Plates for Tel Chai 
Foundation with a drawing of the Map of 
Israel, a Menorah and the emblem of "Tel Chai 
Foundation". Tel Aviv, 1946.
Below the map appears an inscription "Rivka 
Deeker – Werner Proskaur – on their wedding 
day…2.4.46". 
The foundation's seal and a few handwritten sig-
natures appear on the bottom of the poster.
61.5cm. Good condition. Creases and folding 
marks.

Opening Price: $180
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��2. משה וורוביצ'יק – כרזה למפא"י 
ובלתי-מפלגתיים

זו  ובלתי-מפלגתיים.  ארץ-ישראל  פועלי  מפלגת   – א' 
רשימתך – לך ובחר!, שנות ה-40.

בדפוס  נדפסה  )רביב(.  וורוביצ'יק  בעיצוב משה  כרזה 
"אריאלי", תל-אביב, בצבעים כחול ואדום.

במרכז הכרזה האות א', בתוכה נראה תצלום מפגינים 
אוחזים שלטים "לפתיחת שערי הארץ", "לביטול הספר 

הלבן", "להקמת המדינה העברית" ושלטים נוספים.
48.5 ס"מ. מצב טוב. מודבקת לבד פשתן לתצוגה ושימור.

פתיחה: $�00

�2�. Moshe Vorobeichic – Poster 
for Mapai 
ALEPH – Eretz Yisrael Workers Party. This is 
your list – go vote! The 1940's.
Poster designed by Moshe Vorobeichic (Raviv), 
Printed by "Arieli", Tel Aviv, in blue and red. In 
the center the letter "Aleph", within the letter 
a photograph of demonstrators holding a sign 
"Open the gates of Israel", "Cancel the White 
Book", "Establish a Jewish State" and other 
signs.
48.5cm. Good condition. Pasted to linen fabric 
for exhibition and restoration.

Opening Price: $�00

�28. משה וורוביצ'יק – כרזה לקראת 
הבחירות בהסתדרות, 1949 

ההסת בהוצאת  כרזה  בהסתדרות!  הבחירות  נלקראת 
ישראל,  בארץ  העבריים  העובדים  של  הכללית  דרות 
"אחדות",  דפוס  המרכזית.  המס  לשכת  הפועל,  הועד 

תל-אביב, 1949.
יד  פועלים,  ומגדל-מים,  עיר  נראים  בו  הכרזה,  ציור 
אוחזת פנקס-חבר, תלמים חרושים וסרט אדום, נעשה 

על ידי  משה וורוביצ'יק )רביב(.
95 ס"מ, מצב טוב. מודבקת לבד פשתן לתצוגה ושימור.

פתיחה: $��0

�28. Moshe Vorobeichic – Poster 
for The Histadrut Elections, 1949  
Histadrut Elections! Poster printed by the 
General Organization of Workers in Eretz 
Yisrael, the executive committee, Central Tax 
Bureau. "Achdut" printing press, Tel Aviv, 
1949.
The design and drawing of the poster in which 
a city and a water-tower, workers, a hand 
holding a member-booklet, plowed furrow 
and a red ribbon are seen, was done by Moshe 
Vorobeichic (Raviv).
95cm, good condition. Pasted to linen fabric for 
exhibition and restoration.

Opening Price: $��0

�29. כרזה – העלאת עצמות הרצל, 1949
לירושלים.  הרצל  של  עצמותיו  העלאת  בדבר  כרזה 

דפוס "השילוח", ירושלים, 1949.
עם  של  כבאת-כוחו  הציונית  ההסתדרות  "הנהלת 
הרצל  זאב  בנימין  של  צוואתו  את  מקיימת  ישראל, 
הארון  לארץ-ישראל.  עצמותיו  את  ומעלה  ז"ל... 
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�30. דוד אבידן – כרזת-פרסום לסרט "הכל 
אפשרי", 1969

כרזת-פרסום  אפשרי.  הכל   – אבידן  דוד  של  סרטו 
לקראת צאת הסרט, 1969.

מועילים  ובדברים  צודקת  באלימות  מעשי  "שיעור 
אחרים". פרסום ל"הקרנות בכורה בינלאומיות" לסרטו 
 .1968 משנת  דקות(   15 )באורך  אבידן  של  הנסיוני 
עיצוב הכרזה נעשה בידי אבידן עצמו, ותמונתו מופיעה 

במרכזה.
50 ס"מ. מצב טוב. סימני-קיפול, מעט קמטים וכתמים.

פתיחה: $120

�29. Poster – Moving the Remains 
of Herzl, 1949  
Poster about moving the remains of Herzl 
to Jerusalem. "Ha-Shiloach" printing press, 
Jerusalem, 1949.
The Zionist organization management, repre-
senting the people of Israel, fulfills the will of 
Binyamin Zeev Herzl and moves his remains to 
Eretz Yisrael…." Designed in the shape of the 
flag of Israel, stripes and a blue Maggen David.
89x63cm. Very good condition.

Opening Price: $300

�30. David Avidan – Promotion-
Poster for the Film "You Name It", 
1969 
David Avidan's film – You Name It. A publicity 
poster for the film, 1969.
"A Practical lesson in justifiable violence and 
other useful items". Promotion in view of 
"International Premiere Screening" of the ex-
perimental film by David Avidan (15 minutes 
long) of 1968. The design of the poster was done 
by Avidan himself, and his photograph appears 
in the center.
50cm. Good condition. Folding marks, few stains 
and creases.

Opening Price: $120
מנחם-אב  כ"ב  ביום  בירושלים  למנוחת-עולמים  יובא 
ה'תש"ט". מעוצבת בצורת דגל ישראל, פסים ומגן-דוד 

בצבע תכלת.
89X63 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $300

�31. רוזוולט והצאר הרוסי – כרזה בנושא 
דיכוי היהודים, 1904 

Stop the cruel oppression of the Jews ]עצרו את 
הדיכוי האכזרי של היהודים[. כרזה אמריקנית בדפוס 

ליטוגרפי צבעוני, ניו-יורק ]1904?[.
בכרזה נראה נשיאה ה-26 של ארה"ב, תיאודור רוזוולט, 
עליו  גדול  שק  גבו  על  הסוחב  רוסי  יהודי  על  מצביע 
מופיע הכיתוב "דיכוי". דבריו של רוזוולט, המופנים אל 
הצאר הרוסי, מופיעים בתחתית הכרזה "עכשיו, כשיש 
מגבו,  העול  את  תסיר  שלא  למה  מבחוץ,  שלום  לך 

ותעשה שלום גם בתוך גבולותיך?".

פתיחה: $3�0
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�32. האגודה להשגחת כשרות באמריקה – 
ציור מקורי צבוע ביד

מקורי  ציור   ,]1910 מאז  ]כשר   Kosher since 1910
 Kosher Overseers Association of America של 

�32. Association for Supervision 
of Kashrut in America – Original 
Hand Painting-colored  
Kosher since 1910, original painting of the 
Kosher Overseas Association of America, 
water color and aquarelle, the 1960's. Drawing 
of a train, the emblem of the association is 
displayed on the locomotive, on the cars is the 
work "Kasher", the emblem of the association 
and a drawing of a Maggen David.
58x38cm in passpartout 66.5x43.5cm. Very good 
condition.

Opening Price: $2�0

�31. Roosevelt and the Russian 
Czar – Poster Concerning the 
Oppression of the Jews, 1904 
Stop the cruel oppression of the Jews. American 
poster in colorful lithographic print, New York 
[1904?].
The 26th president of the United States, Theodor 
Roosevelt, is seen in the poster pointing at a 
Russian Jew carrying a big bag on his back with 
the writing "Opression". Roosevelt's words to 
the Russian Czar, appear on the bottom of the 
poster: 
"Now that you have peace without, why not 
remove his burden and have peace within your 
borders?"

Opening Price: $3�0

]האגודה להשגחה על כשרות באמריקה[, צבוע בצבעי-
מים ואקוורל, שנות ה-60.

ציור רכבת, על חזית קטרה מתנוסס סמל האגודה, על 
קרונותיה המלים "כשר", סמלי האגודה וציור מגן-דוד.

58X38 בפספרטו 66.5X43.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $2�0
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�33. כרזות-פרסומת למשקאות כשרים – 
ארה"ב

 .RC cola-7 וup 4 כרזות פרסומת של חברות השתייה
ארה"ב.

 A happy & Kosher כותרות  את  נושאות  הכרזות 
 Kosher for Passover Passover ]פסח שמח וכשר[, 
ציורי  ו"לשנה טובה". דפוס צבעוני, עם  ]כשר לפסח[ 

דמויות יהודים וכיתוב הומוריסטי.
51 ס"מ בממוצע. מצב טוב מאד.

פתיחה: $200

�33. Publicity-Posters for Kosher 
Drinks - United States 
4 publicity posters with the titles A happy 
& kosher Passover, Kosher for Passover and 
"Shana Tova". Colorful print, with figures of 
Jews and humoristic writings.
Average size 51cm. Very good condition.

Opening Price: $200

��3. "שלח את עמי" למען יהדות בריה"מ – 
שתי כרזות

דרש  אשר  המאבק  סיסמת   היתה  עמי"  את  "שלח 
ליהודים המעוניינים לעזוב,  רוסיה לאפשר  מממשלת 

לצאת את שעריה:
March for Soviet Jewry .1. כרזה הקוראת להשתתף 
 Greater במצעד למען יהדות ברית-המועצות, מטעם
New York Conference on Soviet Jewry. ניו-יורק, 

שנות ה-70.
54 ס"מ. 

 Let our people go – Coalition to free Soviet .2
Jews. ]שלח את עמי[. ניו-יורק, שנות ה-70.

42.5 ס"מ.

מצב טוב מאד.

פתיחה: $80

�3�. "Let Our People Go" for 
Soviet Jewry – Two Posters  
"Let our people go" was the struggle slogan that 
demanded the Russian government to enable 
Jews who wished, to leave the country:
1. March for Soviet Jewry. Poster calling to 
participate in a march for Soviet Jews, on behalf 
of Greater New York Conference on Soviet 
Jewry. New York, the 1970's. 
54cm.
2. Let our people go – Coalition to free Soviet 
Jews. New York, the 1970's.
42.5cm.
Very good condition.

Opening Price: $80

�3�. Print of Painting of the 
Hebrew University Inauguration  
Inauguration of the Hebrew Univeristy of 
Jerusalem, print of paianting on thick cardboard. 
Raphael Tuck & Sons Ltd publishing, London.
Oil painting-like print by the Polish artist 
Leopold Pilichovsky of 1925. Lord Balfour is 
seen holding a speech during the ceremony, Rav 
Kook, Chaim Weizman, Bialik and others also 
appear in this painting.
58x28cm, framed. Front of painting in fair 
condition. Backside damaged, a little torn and 
stained.

Opening Price: $180

��3. הדפס ציור חנוכת האוניברסיטה 
העברית

ציור  הדפס  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  חנוכת 
 ,Raphael Tuck & Sons LTD על קרטון עבה. הוצאת

לונדון.
ליאופולד  הפולני  האמן  מאת  שמן  ציור  דמוי  הדפס 
פיליצ'ובסקי משנת 1925. בציור נראים הלורד בלפור 
נושא דברים בטקס וכן הרב קוק, חיים ויצמן, ביאליק 

ואחרים.

צדו  בינוני.  במצב  הציור  חזית  במסגרת.  ס"מ,   58X28

האחורי פגום, מעט קרוע ומוכתם.

פתיחה: $180
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��3. מניה בעיצוב גור-אריה ורבן / קבלה 
"ביקור חולים"

1. מניה, חברה להתאכרות בני-ישיבות בארץ-ישראל 
או  ה-20  שנות  סוף  ירושלים,  "גרפיקה",  דפוס  בע"מ. 
ראשית שנות ה-30. עיצוב: מאיר גור אריה וזאב רבן, 

"בצלאל". כוללת הספח המקורי.
34X17 ס"מ. מצב טוב.

"ביקור  החולים  לבית  תרומה  מתן  עבור  2. קבלה 
ירושלים,  מונזון,  ליטוגרפי,  דפוס  בירושלים.  חולים" 
להשאר  שאמור  המקורי  הספח  כוללת  ה-20.  שנות 

בספר הקבלות של בית החולים.
49X23 ס"מ. מצב טוב, קרעים בשוליים וקמטים.

פתיחה: $100

�3�. Share Designed by Gur-
Aryeh and Raban/Receipt "Bikur 
Cholim"  
1. Share, The Colonisation of Yeshiva Students 
in Eretz-Israel Company, Limited. "Graphica" 
printing press, Jerusalem, late 1920's or early 
1930's. Dessign: Meir Gur-Aryeh and Zeev 
Raban, "Bezalel". Includes original stub.
34x17cm. Good condition.
2. Receipt for donation to "Bikur Cholim" 
hospital in Jerusalem. Lithographic print. 
Monsohn, Jerusalem, 1920's. Includes the origi-
nal stub supposed to be left in hospital's receipt 
book.
49x23cm. Good condition, tears to edges and 
creases.

Opening Price: $100

�38. דף אזכרת נשמות – וינה, 1891
Erinnerung, "ה' נתן וה' לקח". דף אזכרה צבעוני על 

שם מרי בלומנשטיין. ]וינה, 1891[.
 Mutter הנפטרת,  שם  יד  בכתב  נכתב  הדף  במרכז 
"אמי  ובעברית  בגרמנית,   – Marie Blumenstein
מורתי נפטרה... ביום כ"ג תשרי תרנ"א לפ"ק". בצדדים 
נכתבו התאריכים בהם נופל יום פטירתה משנת 1891 

עד שנת 1928.
דף בודד בדפוס צבעוני עם עיטורי זהב ואיורים שונים, 

ביניהם איור מערת המכפלה.
49X37 ס"מ. מצב בינוני. מעט כתמים. סימני קיפול. קרעים 

בצדו  מודבק  לחיזוק  נייר  גס.  שיקום  משוקמים  קלים 

האחורי. שוליים תחתונים חתוכים.

פתיחה: $200

��3. מניה – חברת "גאולה" – סופיה, 1922
 – 'גאולה'  עברית  קואופרטיבית  עממית  "חברה  מניה, 

סופיה" )נוסדה בשנת 1921(. סופיה )בולגריה(, 1922. 
וסמלי  מסגרת מעוטרת באיורי 12 השבטים, מגן-דוד 

החברה, עם בול וחותמת החברה.
38X27 ס"מ. מצב טוב. קו קפל אנכי.

פתיחה: $120

�3�. Share – "Geula" Company 
– Sofia, 1922 
Share, "Jewish Cooperative Popular Company 
'Geula" – Sofia"  (established 1921). Sofia 
(Bulgaria), 1922.
Frame decorated with illustrations of the 12 
tribes, Maggen David and emblems of the com-
pany, with stamp and company's ink stamp.
38x27cm. Good condition. Vertical folding mark.

Opening Price: $120
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�38. Azkarat Neshamot Leaf 
– Vienna, 1891 
Erinnerung, "Hashem Natan ve-Hashem 
Lakach". Colored leaf of remembrance in the 
name of Marie Blumenstein. [Vienna, 1891].
The name of the deceased is written in German 
and Hebrew  in the center, Mutter – Marie 
Blumenstein. On the sides are the dates of her 
memorial day between 1891 and 1928.
Single leaf in colorful print with gold ornamen-
tations and illustrations one of them being the 
Cave of Machpelah.
49x37cm. Fair condition. Few stains. Folding 
marks. Slight tears roughly restored. Paper pasted 
on back side for strengthening. Bottom edges cut.

Opening Price: $200

�39. דף אזכרת נשמות – וינה, 1918
ה' נשמת אדם". דף אזכרה צבעוני  "נר   ,Erinnerung

על שם פנקס פרוצ'ניק. וינה, ]1918[.
 Pinkas הנפטר  שם  יד  בכתב  נכתב  הדף  במרכז 
Prochnik, אשר נפטר בא' דפסח, 7 באפריל 1898, בן 
34 שנים בלבד. בשני הצדדים נכתבו בכתב-יד התארינ
כים הלועזיים בהם נופל יום א' דפסח )ט"ו ניסן( משנת 

�39. Azkarat Neshamot Leaf 
– Vienna, 1918
Erinnerung, "Ner Hashem Nishmat Adam". 
Colorful leaf of remembrance in the name of 
Pinkas Prochnik, who passed away on April 7, 
1898, at the age of 34 years only.
Illustrations of a cemetery, weeping willow 
tree and figures of women, as well as various 
citations.
48.5x37cm. Poor condition. Rough tears some of 
them with omission. Stains. Pasted on cloth.

Opening Price: $200

��0. אלון בכות – דף אזכרת נשמות בדפוס 
ליטוגרפי 

"יאהר צייט" בדפוס ליטוגרפי צבעוני  אלון בכות, דף 
מרשים.

"הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט", ציורי מנורה, 
שעון-חול, כדור הארץ מוקף עננים, קברים, נחל זורם 
וכן ציורי קבר רחל וציון. ארבעה פרחים בפינות הדף 
יידיש  עברית,  אר-נבו.  בסגנון  למסגרת  מצטרפים 

וגרמנית.
משוקמים  קלים  קרעים  סימני-קיפול,  טוב.  מצב  ס"מ.   47

בנייר-דבק, קמטים וכתמים.

פתיחה: $100

��0. Alon Bechot– Azkarat 
Neshamot Leaf in Lithographic 
Print  
Alon Bechot, "Yorzeit" leaf in colorful impres-
sive lithographic print.
Drawings  of  the menorah, hourglass, the globe 
surrounded by clouds, graves, a streaming 
brook, the tomb of Rachel and Zion. Four flow-
ers in the corners complete an Art Nouveau 
frame. Hebrew, Yiddish and German.
47cm. Good condition. Flding marks, slight tears 
restored with paper-tape, creases and stains.

Opening Price: $100

1919 עד שנת 1968.
נאיורי בית עלמין, עץ ערבה ודמויות נשים שונות, וצי

טוטים שונים.
48.5X37 ס"מ. מצב גרוע. קרעים גסים, מעט מהם חסרים. 

כתמים. מודבק לבד.

פתיחה: $200
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��1. שלשה דפים בודדים גדולים - 
ירושלים

תלמוד  ועד  של  נשמות  אזכרת  דף   – 1. יאהרצייט 

��2. חמשה דפים בודדים בדפוס ליטוגרפי 
- ירושלים

1. על נהרות בבל, דף בודד בדפוס ליטוגרפי צבעוני 
)דפוס מונזון(. הוצאת זלמן צווייג ומנחם עזרי' הכהן, 

ירושלים.
42X30 ס"מ.

צבעוני  ליטוגרפי  בדפוס  בודד  דף  בבל,  נהרות  2. על 
)דפוס מונזון(, עם ציור "חזות הבית השני", שונה ממס' 

1. הוצאת זלמן צווייג ומנחם עזרי' הכהן, ירושלים.
 42X30 ס"מ.

��2. Five Single Leaves in 
Lithographic Print – Jerusalem  
1. On the Rivers of Babel, single leaf in colorful 
lithographic print (Monsohn printing press). 
Published by Zalman Zweig and Menachem 
Ezri' Ha-Cohen, Jerusalem.
42x30cm.
2. On the Rivers of Babel, single leaf in color-
ful lithographic print (Monsohn printing press) 
with drawing of"the Second temple", different 
from number 1. Published by Zalman Zweig 
and Menachen ezri' Ha-Cohen, Jerusalem. 
42x30cm.
3. "Shana Tova" leaf in Hebrew, English and 
Yiddish. Lithographic print [Monsohn, 1910?], 
Jerusalem.
33.5cm.
�. Ya'akov Avinu, single leaf with colorful il-
lustration of the 12 tribes in lithographic print. 
Yossef Chassid publishing, Jerusalem. 34.5cm.
�. Basukot Teshvu Shiva Yamin, single leaf for 
Succoth. D. Weissfish publishing, Jerusalem.
50x35.5cm. 
Fair to good condition.

Opening Price: $180

��1. Three Large Single Leaves – 
Jerusalem 
1. Yorzeit – Azkarat Neshamot leaf of "Mea 
Shearim" Talmud Torah and Yeshiva commit-
tee, Jerusalem, lithographic print.
43cm. Very good condition.
2. Membership card of "Sha'ar Ha-Shamayim" 
Yeshivah, Jerusalem. Lithographic print, 
Monsohn, 1920's.
50cm, stains and creases to edges.
3. An elaborate certificate to a donor by 
"Shomrey Ha-Chomot" Kolel of the Austro-
Hungarian community in Jerusalem (blank). 
60cm. Creases, stains and tears to edges.

Opening Price: $120

אנגלית  בעברית,  ויחתם"  וכתב  טובה  "לשנה  3. דף 
ויידיש. דפוס ליטוגרפי ]מונזון, 1910?[, ירושלים.

33.5 ס"מ.

4. יעקב אבינו, דף בודד עם איורים צבעוניים של 12 
השבטים בדפוס ליטוגרפי צבעוני. הוצאת יוסף חסיד, 

ירושלים.
34.5 ס"מ.

ימים, דף בודד לחג הסוכות.  5. בסכות תשבו שבעת 
הוצאת א. ד. ווייספיש, ירושלים.

50X35.5 ס"מ.

מצב בינוני עד טוב.

פתיחה: $180

תורה וישיבת "מאה שערים", ירושלים, דפוס ליטוגרפי. 
43 ס"מ, מצב טוב מאד.

ירושלים.  השמים",  "שער  ישיבת  של  2. תעודת-חבר 
דפוס ליטוגרפי, מונזון, שנות ה-20.

50 ס"מ, כתמים וקמטים בשוליים. 

יקום", תעודת- נדיבות  והוא על  יעץ  נדבות  3. "נדיב 
ברכה מפוארת לתורם, מאת כולל "שומרי החומות" של 

עדת אוסטרו-הונגריה בירושלים )ריקה(.
60 ס"מ. קמטים, כתמים וקרעים בשוליים.

פתיחה: $120
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��3. צבי פרץ חיות – תמונת מיקרוגרפיה 
לזכרו – וינה, 1927

זכר צדיק לברכה, תמונה לזכרו של רבי צבי פרץ חיות. 
וינה, 1927 בערך.

ודוגמת חתימת  דף מודפס עם ציור דיוקנו של חיות, 
תחת  בגרמנית(.  )הטקסט  מיקרוגרפיה  בעבודת  ידו 
ציור דמותו שני ענפים וסרט בד צבועים ביד בצבעים 
ירוק ואדום. הדף נתון בפספרטו מיוחד, עליו מוטבעים 
עיטורי מגן-דוד ומנורות, והכיתוב "זכר צדיק לברכה" 
תרפ"ח"  כסלו  כ'  ד'  ליום  אור  נפטר  חיות  פרץ  ו"צבי 
 Oberrabbiner Prof. Dr. Zwi Perez" ובגרמנית 

Chajes" ]הרב הראשי פרופ' ד"ר צבי פרץ חיות[.
רבי צבי פרץ חיות )1876-1927(, רב, היסטוריון וחוקר 
התנ"ך. נולד בגליציה, שם למד בישיבה והוסמך כרב. 
החל משנת 1918 כיהן כרב הראשי של וינה והקים שם 
בית מדרש למורים. היה מראשוני הרבנים אשר תמכו 
בציונות, ויושב הראש הראשון של הועד הפועל הציוני. 

נפטר בוינה בשנת 1927. נקבר בתל-אביב. 
חלק  משוקמים.  נזקי-רטיבות  טוב.  מצב  ס"מ.   53X44

מהצבע המוזהב נמחק מהעיטורים.

 Zwi Perez Chajes .��3פתיחה: $1200
– Micrography Picture in his 
Memory – Vienna, 1927 
Zecher Zadik Livracha, picture in memory of 
rabbi Zwi Perez Chajes. Vienna, ca. 1927.
Printed leaf with a portrait of Chajes, and 
sample of his signature in micrographic work 
(text in German). Under the portrait two 
branches and a ribbon hand-colored in green 
and red. The leaf if set in a special passpartout, 
on which a Maggen David and Menorah's 
are engraved, and the writing "Zecher Zadik 
Livracha" and in German "Oberrabbiner Prof. 
Dr. Zwi Perez Chajes" [Chief Rabbi Prof. Dr. 
Zwi Perez Chajes].
Rabbi Zwi Perez Chajes (1876-1927), rabbi, 
historian and researcher of the bible. Born in 
Galicia, where he studied in a Yeshiva and was 

ordained as a Rabbi. As of 1918 he served as chief 
rabbi of Vienna and established a seminary for 
teachers. Was one of the first rabbis who sup-
ported Zionism, and the first chairman of the 
Zionist Executive Committee. Died in Vienna 
in 1927. Buried in Tel Aviv
53x44cm. Good condition. Restored moisture 
marks. Some of the gilding was erased from the 
illustrations.

Opening Price: $1200

���. מזרח – טורונטו – קנדה
מזרח לתלייה על הקיר, מודפס בצבעים כחול ואדום. 

טורונטו, קנדה.
בצדו  וקטעי-תפלה.  היד  כף  צורת  צירופי-אותיות, 
האחורי מודפס טקסט ביידיש מאת הרב יודל רוזנברג 

מטורונטו.
44 ס"מ, מצב טוב. קמטים וקרעים בשוליים. נקב בחלקו 

העליון. מספר כתמים כהים.

פתיחה: $120

���. Mizrach –Toronto – Canada  
Mizrach for wall, printed in blue and red. 
Toronto, Canada.
Letter-combinations, hand-palm shape and 
prayer sections. On the back side a Yiddish text 
by Rabbi Yudel Rosenberg of Toronto is printed.
44cm, good condition. Creases and tears to edges. 
Pinhole to upper part. Few dark stains.

Opening Price: $120
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���. נפתלי הרץ וייזל / דוד פרידלנדר – 
תחריטים

שני תחריטים בתוך ספרים:
וויזל.  הירץ  נפתלי  שניה,  מחברת  תפארת,  1. שירי 

ברלין, תקנ"א ]1791[. תחריט דיוקן המחבר בדף 2.
ווין  אשכנזי.  תרגום  עם  מגלות  חמש  קודש,  2. כתבי 
)וינה(, דפוס אנטון שמידט, 1818. לפני השער  תחריט 
דיוקן דוד פרידלנדר, שתרגם לגרמנית את מגלת קהלת 
המופיעה בספר זה )שאר התרגומים נעשו בידי משה 

מנדלסון(.

של  העותקים  בכל  מופיעים  אינם  התחריטים  שני 
ספרים אלה.

גודל ומצב משתנים, התחריטים במצב טוב. 

פתיחה: $300

���. Naftali Herz Weisel / David 
Friedlander – Engravings 
Two engravings in books:
1. Shirey Tife'ret, second booklet, Naftali Herz 
Weizel. Berlin, 1791. Portrait etching on leaf 2.
2. Holy scriptures, Five Megillot with 
Ashkenazi translation. Vienna, Anton Schmidt 
printing press, 1818. A portrait of David 
Friedlander preceded the title page. Friedlander 
translated into German Kohelet which appears 
in this book (other translations were done by 
Moshe Mendelsohn).
The two engravings do not appear in all of the 
copies of these books.
Varying sizes and conditions, engravings in good 
condition.

Opening Price: $300

���. מכתב היש"ר מגוריציה בדבר דיוקן 
רמב"ם 

"לקוח מטבלא ישנה". דף בודד ללא ציון שנת ומקום 
הדפוס )1844? (.

יצחק  רבי  שלח  אשר  אגרת  מודפסת  הימני  בצדו 
שמואל רג'יו )יש"ר מגוריציה( לידידו ד"ר זלמן שטרן 
מברלין בשנת תר"ד ]1844[. באגרת כותב יש"ר, כי הוא 
למען  ידיו,  במו  צייר  הרמב"ם אשר  תמונת  את  שולח 

ויחזירּה אליו. בגר ניעשה ממנה ידידו מספר עותקים 
"אוצר  בספר  מצא  התמונה  את  כי  יש"ר  מוסיף  מנית 
 Thesaurus antiquitatum( המקודשות"  העתיקות 

sacrarum(  אשר נדפס בונציה בשנת 1744.
בצדו השמאלי של הדף מודפס דיוקן הרמב"ם ותחתיו 

קורות חייו בעברית וגרמנית.
היש"ר מגוריציה )1784-1855( רב, פילוסוף, חוקר יהדות, 

פרשן מקרא וסופר, מראשי תנועת חכמת ישראל.
26.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים וכתמים בשוליים.

פתיחה: $3�0

���.  Letter by Hayashar of 
Gorizia About a Portrait of the 
Rambam
"From an old table". Single leaf place and date of 
printing not indicated.
On right side a printed letter sent by Rabbi 
Yitzchak Shmuel Reggio (Yashar of Gorizia) to 
his friend Dr. Zalman Stern of Berlin in 1844. 
Yashar writes that he is sending the portrait 
of the Rambam which he himself painted, for 
his friend to make reproductions of and sent 
it back to him. Yashar adds in German that he 
found the picture in "Thesaurus antiquitatum 
sacrarum" was printed in Venice in 1744.
On the left side of the leaf the portrait of the 
Rambam is printed with his biography in 
Hebrew and German.
The Yashar of Gorizia (1784-1855), rabbi, phi-
losopher, Judaism researcher, Torah commen-
tator and writer, one of the heads of Chochmat 
Yisrael movement.
26.5cm. Good condition. Tears and stains to 
edges.

Opening Price: $3�0
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���. תחריט "היכל שלמה" בירושלים
 Tempel van" ,תחריט עתיק Gesicht In Jerusalem

Salamon" ]היכל שלמה=בית המקדש[ בירושלים.
טוב.  מצב  ס"מ.   38X25 ומסגרת  בפספרטו  ס"מ,   26X12

כתמי-חלודה. לא נבדק מחוץ למסגרת.

פתיחה: $200

��8. תחריט בית-לחם ונצרת
 ,Vue et description de Bethleem et de Nazareth

תחריט עתיק של אתרים בנצרת ובבית-לחם.
מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   54.5X49 במסגרת  ס"מ,   50X38

כתמים. לא נבדק מחוץ למסגרת.

פתיחה: $1�0

���. "Heichal Shlomo" in 
Jerusalem Engraving
Gesicht In Jerusalem ancient engraving," 
Tempel van Salamon" [Heichal Shlomo= the 
Temple] in Jerusalem.
26x12cm, in passpartout 38x25cm. Good condi-
tion. Foxing-stains. Not checked out of frame.

Opening Price: $200

��8. Beth Lehem and Nazareth 
Engraving
Vue et description de Bethleem et de Nazareth, 
ancient engraving of sites in Nazareth and Beth 
Lehem.
50x38cm, in frame 54.5x49cm. Good condition. 
Few stains. Not checked out of frame.

Opening Price: $1�0
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��0. אפרים משה ליליאן – תוי-ספר 
בעצובו

שלשה תוי-ספר בעצוב אפרים משה ליליאן:
1. מספרי דוב )בוריס( שץ.

9X6.5 ס"מ. מצב בינוני. 

]מספרי   Ex Libris Prof. Dr. Otto Warburg .2
פרופ' אוטו ורבורג[.

14X9.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים ונקב קטן.

3. מספרי אפרים משה בן יעקב הכהן ליליען – תו הספר 
הפרטי של ליליאן.

11X8.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים.

פתיחה: $200

��1. זאב רבן – תוי-ספר בעצובו
שני תוי-ספר בעצוב זאב רבן:

1. מספרי בתיה ושלמה גרינברג. חתום: ז. רבן, בצלאל. 
10.5X8 ס"מ. מצב טוב מאד.

ירושלם.  רבן,  ז.  חתום  ברנשטין.  ראובן  2. מספרי 
10.5X7.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי-דבק בצדו האחורי.

פתיחה: $120

��0. Ephraim Moshe Lilien – 
Ex-Libris   
Three Ex-Libris designed by Ephraim Moshe 
Lilien:
1. From the books of Dov (Boris) Shatz. 
9x6.5cm. Fair condition
2. Ex Libris Prof. Dr. Otto Warburg. 
14x9.5cm. Good condition. Slightly stained and a 
small pinhole.
3. From the books of Moshe Ben Ya'akov Ha-
Cohen Lilien – Lilien's private ex-libris. 
11x8.5cm. Good condition. Creases.

Opening Price: $200

��1. Ze'ev Raban – Ex-Libris  
Two Ex-Libris designed by Ze'ev Raban:
1. From the books of Batya and Shlomo 
Greenberg. Signed: Z. Raban, Bezalel.
10.5x8cm. Very good condition.
2. From the books of Reuben Bernstein. Signed 
Z. Raban, Jerusalem.
10.5x7.5cm. Good condition. Glue-stains on back 
side.

Opening Price: $120

��9. לוחות נחושת להדפסת תוי-ספר – 
הרמן שטרוק 

נשני לוחות-נחושת עם עצוב תוי-ספר "מספרי מ. פוגל
סון", מאת הרמן שטרוק.

מקווה-מים)מפרץ  של  חוזר  מוטיב  מופיע  בשניהם 
חיפה?(, עצי תומר ועוף הנצב על רגל אחת.

7.5X5.5 ס"מ, מצב טוב. 

פתיחה: $�00

��9. Copper Plates for Printing 
Ex-Libris – Hermann Struck
Two copper plates with ex-libris design "From 
the Books of M. Fogelson", by Hermann Struck. 
In both appears the motif of a body of water 
(port of Haifa?), palm trees and a fowl standing 
on one leg.
7.5x5.5cm, good condition.

Opening Price: $�00

תוי-ספר ותויות שונות
Ex-Libris and different labels
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��3. אוסף תוי-ספר
85 תוי-ספר יהודיים מארצות שונות ותקופות שונות.

מאת  ואחד  שטרוק  הרמן  מאת  תוי-ספר  שני  ביניהם 
א"מ ליליאן )גורדון(.

גודל ומצב משתנים, חלקם עם פגמים.

פתיחה: $2�0

��2. אוסף תוי-ספר 
127 תוי-ספר. ארץ ישראל, גרמניה וארצות הברית.

אוניברסיטאיות  וספריות  מוסדות  של  רבים  תוי-ספר 
ישראל,  מארץ  פרטיים  תוי-ספר  לצד  ובחו"ל,  בארץ 

גרמניה, או של יהודים ממוצא גרמני. 
במספר תוי-ספר תחריטים מקוריים, חתומים. ביניהם: 
תו-ספר עם תחריט ורד מאת הרמן שטרוק, תו ספר של 
דוד וולפסון, אף הוא מאת שטרוק; תו ספר של יעקב 
תו ספר של ספרית  בן-ציון צוקרמן;  קלצקין, בעיצוב 

מהלמן, בעיצוב מירון סימה ועוד.
גודל ומצב משתנים. במקרים בודדים נמצאים שניים זהים.

פתיחה: $�00

��3. Collection of Ex-Libris 
85 Jewish Ex-Libris from different countries 
and different times of printing.
Two of them made by Hermann Struck and one 
By E.M. Lilien (Gordon).
Various sizes and conditions. Some are 
damaged.

Opening Price: $2�0

��2. Collection of Ex- Libris 
127 Ex- Libris. Eretz Yisrael, Germany and the 
United States.
Many ex- libris of institutions and university 
libraries in Israel and abroad, alongside private 
ex- libris from Eretz Yisrael, Germany or Jews 
of German origin.
Some ex- libris bear original engravings, signed. 
Amongst them: ex-libris of Ya'akov Klachkin, 
designed by Ben Zion Zuckerman; Mehlman 
Library ex-libris designed by Miron Sima and 
more.
Varying sizes and conditions. In a few cases there 
are two identical labels.

Opening Price: $�00
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���. אוסף תויות לבקבוקים ופריטי יין 
שונים

 ,Carmel wine company של  רשמית  1. מעטפה 
נורשה-ניו-יורק. נשלחה מורשה ליפו דרך אודסה וקונ

סטנטינופול )איסטנבול( בשנת 1902. 
The Palestine wine & trad- 2. מעטפה רשמית של
ing Co. Ltd, יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב. נשלחה 
מלונדון לחברת "כרמל אוריינטל" באלכסנדריה )שנות 

ה-20?(. 
מזרחי",  "כרמל  של  שונים,  למשקאות  תויות   47 .3
"כרמי השרון", "עדלידע", יקבי ראשון לציון, זכרון יעקב, 
שרונה-יפו ועוד. חלק מהתויות נדפסו במצרים עם כיתוב 
צרפתי, חלקן נדפסו בלובלין ובגרודנו עם כיתוב פולני. 

כל התויות מלפני קום המדינה, חלקן נדירות.
4. 10 תויות גדולות ו-11 תויות קטנות של משקאות 

גדי". כולן צבעו ו"עין  "מיצי", "כרמל מזרחי"  נתוצרת 
ניות ונדפסו לאחר קום המדינה. 

שמעון  של  ירושלים"  "יקב  יין,  לבקבוקי  תויות   7 .5
ווייס ובניו. 

מזרחי":  "כרמל  יקבי  של  פרסומיות  חוברות   2 .6
עלון  תצלומים;  מספר  עם  באנגלית  הסבר  חוברת 

מחירים משנת 1940.

79 פריטים. גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $�00

���. Collection of Wine Labels 
and Wine Articles 
1. Official envelope of Carmel wine company, 
Warsaw New York. Sent from Warsaw to Jaffa 
through Odessa and Constantinople in 1902.
2. Official envelope of The Palestine wine & 
trading co. Ltd, Rishon Le-Zion and Zichron 
Ya'akov wineries. Sent from London to "Carmel 
Oriental" company in Alexandria (the 1920's ?).
3. 47 labels for different drinks by "Carmel 
Mizrachi", "Carmey Ha-Sharon", "Adloyada", 
Rishon Le-Zion wineries, Zichron Ya'akov, 
Sharona-Jaffa and more. Some labels were 
printed in Egypt with French writing, some 
were printed in Lublin and Grodno with writ-
ing in Polish. All labels are prior to the estab-
lishment of the state of Israel, some are rare.
�. 10 large labels and 11 small labels for drinks 
made by "Mitzi", "Carmel Mizrachi" and "Ein 
Gedi". All are in color and printed after the 
establishment of the state of Israel.
�. 7 wine bottle labels, "Yekev Yerushalayim" 
of Shimon Weiss and sons.

���. ברכות שנה טובה מוקדמות – גרמניה
1. "תחל שנה וברכותיה", ברכה עברית מהודרת מכוסה 
נייר  לדף  וצפורים, מחוברים  בעיטורי פרחים, צמחים 

עליו כתובה בכ"י ברכה בגרמנית. עברית וגרמנית.
20.5 ס"מ. כתמים.

במסגרת  עברית  ברכה  תכתבו",  טובה  2. "לשנה 
מהודרת עם עיטורים מוזהבים, מכוסה עיטורי פרחים. 

11.5X8 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $100

���. Early New Year Greetings – 
Germany  
1. "Tachel Shana Ubirchoteha", Hebrew greet-
ing covered with flowers, vegetal decorations 
and birds, attached to a paper leaf which bears a 
handwritten greeting in German. Hebrew and 
german. 
20.5cm. Stains.
2. "Leshana Tova Tikatevu", Hebrew greeting 
in a elaborate frame with gilded decorations, 
covered with flower decorations. 
11.5x8cm. Very good condition.

Opening Price: $100

�. 2 promotional booklets of "Carmel Mizrachi" 
wineries: booklet with explanations in English 
and a few photographs; leaflet with prices of 
1940.

79 items. Varying sizes, good condition.

Opening Price: $�00
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���. ברכות שנה טובה עם עיטורים 
מוזהבים וציורים – ארה"ב

תכתב/ו".  טובה  "לשנה  מודפסת  ברכה  עם  דפים   7
ארה"ב.

עיטורים  מודפסים  ובחזיתם  ל-2  מקופלים  הדפים 
בולטים, מקושטים בצבע זהב. הברכה מופיעה בעברית 
צבעוניים  ציורים  הודבקו  הדפים  כל  על  ובאנגלית. 
בסגנון "פרסים" ובהם נראים יהודי מחזיק ספר תורה, 

פרחים, בת ציון אוחזת דגל "לשנה טובה" ועוד.
מן  מעט  שונה  אחת  ברכה  מאד.  טוב  מצב  ס"מ.   20.5-21

האחרות.

פתיחה: $120

���. דף ומעטפה עם ברכת שנה טובה – 
ארה"ב 

1. דף מודפס עם ציור צבעוני של יהודי תוקע בשופר, 
תכתבו".  טובה  "לשנה  וכיתוב  תורה  ספר  דוד,  מגן 

הוצאת חברת Western Union, ארה"ב, 1936.
20X16 ס"מ.

2. מעטפה מודפסת עם ציור מנורה, ספר תורה וכיתוב 
 ?Western Union חברת  תכתבו".  טובה  "לשנה 

ארה"ב.
16.5X9 ס"מ. 

מצב טוב מאד. לא היו בשימוש. 

פתיחה: $100

���. Shana Tova Cards with 
Gilded Illustrations and 
Drawings – U.S.A  
7 leaves with a printed greeting "Le-Shana Tova 
Tikatev/u". U.S.A.
Leaves are folded in 2 on their front are printed 
embossed illustrations, decorated with gold. 
Greeting in Hebrew and English. Colored cut-
out drawings were pasted to all the leaves like 
a Jew holding the Torah, flowers, girl holding a 
Shana Tova flag and so on.
20.5–21cm. Very good condition. One greeting 
somewhat different from others.

Opening Price: $120

���. Shana Tova Greeting Leaf 
and Envelope – U.S.A 
1. Printed leaf with colored drawing of a Jew 
blowing the Shofar, a Maggen david, Torah 
and the writing "Le-Shana Tova Tikatevu". 
Published by Western Union, U.S.A, 1936. 
20x16cm.
2. Printed envelope with drawing of a 
Menorah, Torah and the writing "Le-Shana 
Tova Tikatevu". Western Union Co.? U.S.A. 
16.5x9cm.
Very good condition. Not used.

Opening Price: $100
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��9. תצלומים איכותיים – אמריקן קולוני
 The מטסון,  אריק  הצלם  של  איכותיים  תצלומים   33
Matson Photo Service, "אמריקן קולוני", ירושלים, 

שנות ה-30. 
מרבית התצלומים מציגים את העיר ירושלים ואתרים 
שונים בה, אחדים ממקומות שונים בארץ, בהם כנרת 
תוצרת  זית  עץ  באלבום  נתונים  ועוד,  חרמון  והר 

"בצלאל ירושלם" עם ציור מגדל דוד.
של  הצילום  שירות  ניהול  את  קיבלו  מטסון  הזוג  בני 
המושבה האמריקנית בשנת 1934 ומאז החלו לחתום 

��9. Quality Photographs 
– American Colony  
33 quality photographs by the photographer 
Arik Matson, The Matson Photo Service, 
"American Colony", Jerusalem, 1930's.
Most of the photographs present the city of 
Jerusalem and various sites in the city, others are 
from different places in the country, amongst 
them the Sea of Galilee and Mount Hermon, set 
in an olive-wood album by "Bezalel Jerusalem" 
with the Tower of David on the cover. The 
Matson's served as the photographers of the 
American Colony in 1934 and since then started 
to sign their photographs with this stamp.
Album 23.5x17cm, cover is torn. Photographs are 
17x11cm, good condition, some detached.

Opening Price: $200

��8. סאבונג'י וקריקוריאן – שלשה 
תצלומים

קריקוריאן,  גאראבד  מאת  זוגות,  תצלומי  1-2. שני 
ירושלים )רקע שני התצלומים זהה(.

מיפו,  צלם  סאבונג'י,  דאוד  מאת  משפחתי  3. תצלום 
תלמידו של קריקוריאן.

מצב  ס"מ.   16.5X11 לקרטון  מודבקים  ס"מ,   14X10

משתנה.

פתיחה: $100

��8. Sabounji and Krikorian 
– Three Photographs
1-2. Two photographs of couples by Garabed 
Krikorian, Jerusalem (both photographs on the 
same background).
3. Family portrait by Daoud Sabounji, photog-
rapher of Jaffa, student of Krikorian.
14x10.5cm, pasted to cardboard 16.5x11cm. 
Varying condition.

Opening Price: $100

צילום
Photography

על התצלומים בחותמת הנ""ל.
 17X11 23.5 ס"מ, כריכתו קרועה. התצלומיםX17.5 אלבום

ס"מ, מצב טוב, חלקם מנותקים.

פתיחה: $200
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��0. אלבום תצלומים מארץ ישראל
אלבום תצלומים, צולם בידי משפחה גרמנית בביקור 

בארץ ישראל, שנות ה-20?
קבר  שרונה-יפו,  הגרמנית  המושבה  יפו,  בתצלומים: 
יוסף בשכם, תצפית מהר גריזים, הכפר נבי סמואל, דרך 

נעפולה-נצרת, טבחה והכנרת, גינוסר,  המושבה הגרמ
נית בחיפה, מבט על חיפה והים מהר הכרמל, הרכבת 
לעכו,השוק הלבן והמבצר בעכו,  נחל קדרון ועיר דוד 

בירושלים ועוד. 
תצלומים  ארבעה  מכונית.  נראית  התצלומים  באחד 

צולמו בגרמניה.
אלבום מענין, נושאים ונופים לא שגרתיים.

]14[ לוחות-קרטון, 56 תצלומים בגודל 11X8.5 ס"מ. אלבום 

ללא כריכה. תצלומים במצב טוב מאד למעט שניים.

פתיחה: $200

��0. Photo Album from Eretz 
Yisrael
Photo album, pictures taken by German family 
on visit in Eretz Yisrael, 1920's?
Photos include: Jaffa, the German colony Sarona-
Jaffa, Yosef 's tomb in Nablus, view from Har 
Grizim, the village Nebi Samuel, Afula-Nazereth 
Road, Tabgha and the Kinneret, Ginosar, Wadi 
Kelt, the German colony in Haifa, view of Haifa 
and the sea from Mt. Carmel, the train to Acre, 
Algazar Mosque, Acre's white marketplace and 
fortress,  Kidron Valley and City of David in 
Jerusalem, and more. 
There is a car in one of the pictures. Four pic-
tures were taken in Germany.
[14] cardboard leaves, 56 photos sized 11x8.5cm. 
Album without binding.
Pictures are in very good condition except for two.

Opening Price: $200

��2. תצלומים מארץ ישראל, 1934
ששה תצלומים מארץ ישראל, אוגוסט 1934.

תצלום נטיעת אורנים בחוות הכשרה לבנות בירושלים; 
נשים  משחקים,   ילדים  מחיפה:  תצלומים  ארבעה 

עובדות במטבח ועוד; תצלום בקיבוץ.
גודל ממוצע 16X11.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $1�0

��1. ירושלים – אוסף תצלומים
בה,  שונים  ואתרים  ירושלים  של  גדולים  תצלומים   8
20 והדפסות מאוחרות של תצלונ -תצלומים משנות ה

מים מסוף המאה ה-19.
הכותל המערבי, שער האריות, הר הזיתים, שער שכם, 

הר הבית ועוד.
קרעים  בשוליים.  קרעים  בחלקם  טוב.  מצב  ס"מ.   30X24

מודבקים בניר-דבק. מגולגלים.

פתיחה: $2�0

��1. Jerusalem – Photographs 
Collection  
8 large photographs of Jerusalem and various 
sites, photographs from the 1920's and late 
prints of photographs from the end of the 19th 
century.
The Western Wall, Lions Gate, Mount of Olives, 
Damascus gate, Temple Mount and more.
30x24cm. Good condition. Some have tears to 
edges. Tears pasted with paper-tape. Rolled.

Opening Price: $2�0

��2. Photographs of Eretz 
Yisrael, 1934  
Six photographs of Eretz Yisrael, 1934.
Photograph of pine-trees planting in a girls' 
training farm in Jerusalem; four photographs of 
Haifa: children playing, women working in the 
kitchen and more; photograph in a kibbutz.
Average size 16x11.5cm. Good condition.

Opening Price: $1�0
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��3. הגמנסיה העברית עם פרופ' בוריס שץ
העברית  הגמנסיה  ומורי  תלמידי  של  קבוצתי  תצלום 

ביפו )בין 1905 ל-1909(. 
 / הנעלה  חברנו  "לכבוד  הקדשה:  עם  לקרטון  מודבק 
יפו /  הפרופסור בוריס שץ / מאת הגמנסיה העברית 
מייסד  שץ,  בוריס  בגרצוב".  ח.  ד"ר  הגימנסיה  מנהל 

בצלאל מופיע בתצלום )מתחת למרפסת(.
23.5X16 ס"מ, מודבק לקרטון 36.5X28.5 ס"מ, במצב טוב, 

נזקים לקרטון.

פתיחה: $2�0

��3. Hebrew Gymnasium with 
Prof. Boris Schatz
Group photograph of students and teachers of 
the Hebrew Gymnasium in Jaffa (between 1905 
and 1909).
Pasted to cardboard with dedication: "For our 
exalted friend / Professor Boris Schatz / from 
the Hebrew Gymnasium Jaffa / Gymnasium 
Director Dr. H. Bugrashov". Boris Schatz, 
founder of Bezalel appears in this photograph 
(under the porch).
23.5x16cm, on cardboard 36.5x28.5cm, good 
condition, damages to cardboard.

Opening Price: $2�0 ���. אברהם סוסקין – תצלום זוג
הצלם  תוית  לתצלום  מתחת  ספה.  על  זוג  תצלום 

"אברהם סוסקין, צלם, יפו".
14X9.5 ס"מ, מודבק לקרטון 24X16 ס"מ. מצב טוב, מעט 

כתמים על הקרטון.

פתיחה: $100

���. Avraham Soskin 
Photograph of a couple on a couch. Under 
the photograph is the photographer's label 
"Avraham Soskin, photographer, Jaffa".
14x9.5cm, pasted to cardboard 24x16cm. Good 
condition, few stains on cardboard.

Opening Price: $100
���. גלויות-מצולמות מירושלים – פ. 

ליבראך

שתי גלויות מצולמות )Real Photo(. באחת נראה חייל 
בצבא הטורקי ובשנייה קבוצת נשים יושבת על ספסל.
חתומות בצדן האחורי בשתי חותמות שונות "צלמוניה 

פ. ליבראך ירושלם". 
מצב טוב, מעט כתמים.

על  המקצועית  בספרות  נזכר  אינו  ליבראך  של  שמו 
הצילום בארץ ישראל.

פתיחה: $100

���. Photographed-Postcards 
from Jerusalem – P. Liebrach  
Two Real-Photo postcards. In one of them is 
seen a soldier in the Turkish army and in the 
second is featured a group of women sitting on 
a bench.
Signed on the reverse side with two different ink 
stamps "P. Liebrach Photographer Jerusalem".
Good condition, few stains.
Liebrach's name is not mentioned in Eretz 
Yisrael professional photography books.

Opening Price: $100
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���. שלמה נרינסקי – תצלום פורטרט
הצלם  בידי  צולם  לקרטון,  מודבק  פורטרט  תצלום 

שלמה נרינסקי. 
חתום מאחור בחותמת "פוטוגרפיה-לאומית, ירושלם. 

פוטוגרף ש. נרינסקי".
16.5X10.5 ס"מ. מצב טוב. נזקים לתצלום ולשולי הקרטון.

פתיחה: $100

���. Shlomo Narinsky – Portrait 
Photograph
Portrait photograph attached to cardboard, 
taken by the photographer Shlomo Narinsky.
Stamped on the reverse side with an ink stamp 
“Photographia-Leumit, Jerusalem. Photograph 
S. Narinsky”.
10.5x16.5cm. Good condition. Damage to the 
photograph and to the edges of the cardboard. 

Opening Price: $100

���. תצלומי "בול" – פ. קפלנסקי
פ.  'הבול'  צלומי  של  ומחלקה  "צלמניה  1. מעטפה 
קפלנסקי, תל-אביב... פתוח והדפסה – ַאֶטלֶיה להגדלת 

תמונות".
16X12.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ומעט קמטים.

2. תשעה תצלומים דמויי בול על לוח אחד, פורטרט, 
מתוארכים תרפ"ח 1928.

11X8 ס"מ. מצב טוב מאד. קמטים קלים בפינות.

פתיחה: $100

��8. תצלום צירי אספת הנבחרים השנייה 
ליהודי א"י, 1926

ארץ  ליהודי  השניה  הנבחרים  אספת  צירי  תצלומי 
תרפ"ו  ירושלים,  דוד.  מגן  בצורת  מסודרים  ישראל 

]1926[, צלם: יצחק ברלינד, "צלמניה ציון".
במרכז תמונותיהם של הרצל, אחד העם ומקס נורדאו. 
"אם רוצים אתם אין  תחת תמונותיהם מופיע הכיתוב 
זו אגדה" ואיורי ירושלים, נופים חקלאיים, ואלמנטים 

נוספים מעולם הטבע הא"י.
הועד הלאומי(,  )יו"ר  ילין  דוד  הצירים המופיעים:  בין 
דיזנגוף, דב הוז, ברל כצנלסון,  ז'בוטינסקי, מאיר  זאב 

מנחם אוסישקין ועוד.
39X28 ס"מ, מודבק לקרטון 44X33.5 ס"מ. מצב טוב, פינה 

חסרה בקרטון.

פתיחה: $300

���. “Stamp” photographs – P. 
Kaplansky
1. Envelope - “Tzalmania and department of 
"Stamp" photographs. P. Kaplansky, Tel-Aviv… 
developing and printing – Atelier for enlarging 
pictures.” 
12.5x16cm. Good condition. Stains and some 
creasing. 
2. Nine stamp-like photographs on one board, 
portrait, dated 1928.
8x11cm. Very good condition. Light stains in the 
corners.

Opening Price: $100
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��9. עדלאידע בתל-אביב – אוסף תצלומים
בתל- העדלאידע  תהלוכת  של  קטנים  תצלומים   32

אביב, שנות ה-30-40. 
תוב בצדן האחורי. על אחד  ללא תיארוך מדויק, ללא כִּ
"כאן  תּוב  הכִּ מופיע  בתהלוכה  המצולמים  המיצגים 

מחרימים סחורה גרמנית".
גודל התצלומים 8X6.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

��9. Adloyada (Purim parade) 
in Tel-Aviv – Photographic 
collection
32 small photographs of the Adloyada parade 
in Tel Aviv, 1930s and 1940s. No specific date 
and no caption on the back. One of the displays 
photographed from the parade has the slogan, 
“We boycott German goods here.”
Size of photographs 6.5x8cm. Very good 
condition.

Opening Price: $120

��8. Photograph of Delegates 
to the Second Assembly of Eretz 
Yisrael Jews, 1926  
Photographs of delegates of the second assembly 
of the Jews of Eretz Yisrael arranged in the shape 
of a Maggen David. Jerusalem, 1926, photogra-
pher: Yitzchak Berlind, "Tzalmania Tzion".
In the center photographs of Herzl, Achad Ha-
am and Max Nordau. Under their photographs 
appears an inscription: "If you will it, it is not 
a dream" and illustrations of Jerusalem, agri-
cultural landscapes, and other elements from 
the Eretz Yisrael nature world. Among the del-
egates: David Yellin (chairman of the National 
Committee), Zeev Jabotinsky, Meir Dizengoff, 
Dov Hoz, Berl Katzenelson, Menchaem 
Ussishkin and more.
39x28cm, attached to cardboard 44x33.5cm, 
missing corner to cardboard.

Opening Price: $300

��1. מישור החוף – אלבום תצלומים 
81 תצלומים של מישור החוף מאזור הירקון ועד חדרה, 

שנות ה-40.
ארכיאולוגים,  שרידים  על  דגש  התצלומים  במרבית 
בירקון,  הטחנות"  "שבע  אנטיפטרוס,  מבצר  ביניהם 

מצודת ינאי, תל חדרה ועוד. רובם מתוארים בכתב-יד.
ס"מ   9X6.5 התצלומים  דף.   ]12[ ס"מ,   19X16 אלבום 

בממוצע, מצב טוב. חלק מהתצלומים והדפים מנותקים.

פתיחה: $1�0

��0. קוטפי תפוזים – שני תצלומים 
בגילאים  קוטפי-תפוזים   30 של  קבוצתי  1. תצלום 
שונים, עם סלסלותיהם. בצדו האחורי חותמת הצלם נ. 

בן-נֹעם מפתח-תקווה.
17X12 ס"מ.

2. תצלום נערה עם שתי צמות אוחזת סלסלת תפוזים. 
)באנגלית(.  השרון"  "פרי  האחורי:  בצדו  בכ"י  מתואר 

15.5X11.5 ס"מ.

מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $100

��0. Orange Pickers – Two 
Photographs  
1. Group photograph of 30 orange pickers of 
different ages, with baskets. On the reverse side 
ink stamp of the photographer N. Ben-Noam of 
Petach Tikva. 
17x12cm.
2. Photograph of a girl with two braids hold-
ing a basket with oranges. Description on the 
reverse side: "Ha-Sharon Fruit" (in English). 
15.5x11.5cm.
Good condition. Few stains.

Opening Price: $100
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��1. Coastal Plain – Photographs 
Album  
81 photographs of the coastal plain between the 
Yarkon and Hadera, the 1940's.
In most of the photographs emphasis is on ar-
chaeological ruins, amongst them Antipatrus 
Fortress, "Seven Mills" on the Yarkon, Yanai 
Fortress, Tel Hadera and more. Most of the 
photographs have a handwritten description.
Album 19x16cm, [12] leaves. Photographs  aver-
age size 9x6.5cm, good condition. Some of the 
photographs and leaves are detached.

Opening Price: $1�0

��2. טבריה – אוסף תצלומים
שנות  וסביבתה,  טבריה  העיר  של  תצלומים   67

ה-30-40.
חפירות ארכיאולוגיות, המנזר היווני, מנהל חמי טבריה, 
מבנים  הריסת  כי"ח,  בית-ספר  ובניין  הבנייה  תהליך 
חדשה,  ובנייה  כבישים  סלילת  לשם  העתיקה  בעיר 
נופים, שלג בטבריה, בדואים ואוהליהם ועוד. )כולל 8 

��2. Tiberias – Collection of 
Photographs 
67 photographs of the city of Tiberias and its 
surroundings, the 1930's-1940's.
Archaeological excavations, the Greek Monestry, 
Manager of Tiberias hot-springs, building pro-
cess of Kol Yisrael Chaverim school, destruction 
of buildings in the old city for paving of roads 
and for new construction, landscapes, snow in 
Tiberias, Bedouins in their tents and more. (in-
cluding 8 negatives of Beduins' photographs). 
Most photographs with photographers ink 
stamps, some with description.
Varying size, good condition.

Opening Price: $120

��3. חיפה - אוסף תשלילים על זכוכית
תריסר לוחות-זכוכית ו-8 תשלילים עם תמונות עתיקות 
בעיקר מספרי מחקר  והר הכרמל,  חיפה, המפרץ  של 

והדפסים עתיקים.
על קופסת הקרטון נכתב "דוד הכהן, עירייה", באנגלית.

דוד הכהן )1898-1984(, ממנהיגי הישוב בתקופת טרום 
המדינה, חבר הכנסת הראשונה. 

גודל משתנה, מצב טוב. אחד מלוחות הזכוכית שבור ל-2.

פתיחה: $800

��3. Haifa – Collection of 
Negatives on Glass 
Dozen glass-plates and 8 negatives of ancient 
photographs of Haifa, the port and Mount 
Carmel, mainly from research books and an-
cient prints.
On cardboard box it was written "David Ha-
Cohen, municipality", in English.
David Ha-Cohen (1898-1984), one of the lead-
ers in pre-state Eretz Yisrael, member of the 
first Knesset.
Varying size, good condition. One of the glass-
plates broken into two pieces.

Opening Price: $800

עם  התצלומים  רוב  הבדואים(.  תצלומי  של  תשלילים 
חותמות צלמים, חלקם מתוארים.

גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $120
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���. נמל חיפה – אוסף תצלומים
סוף  חיפה,  נמל  של  ויחודיים  איכותיים  תצלומים   28

שנות ה-40?
הנוסעים,  רציף  האחורי:  בצדם  בעפרון  מתוארים 
הוצאת מטענים ברכבת, פריקת שקים, מזח המטענים, 

נאניות בעבודה, ציוד להעברת מטענים, מנופים למטע
נים כבדים, מנוף צף, צוללן, גוררות ודוברות, השערים 

לנמל ועוד. 
22X16 ס"מ. מצב טוב. סימני-דבק בצדם האחורי. 

פתיחה: $�00

���. עובדי בית-חרושת שמן – נחום 
וילבושביץ

חיפה,  "שמן".  בית-חרושת  עובדי  של  קבוצתי  תצלום 
.]?1947[

צולם ביום הולדתו ה-50 של נחום וילבוש )וילבושביץ(. 
פריט  )ראה  וילבושביץ  גדליהו  של  אחיו  וילבושביץ, 
513 בקטלוג זה( הקים וניהל את בית החרושת במשך 

שנים רבות. וילבושביץ יושב בשורה הראשונה.
טוב,  מצב  ס"מ,   42.5X35 לקרטון  מודבק  ס"מ,   29X22.5

מעט נזקים לקרטון.

פתיחה: $1�0

���. Haifa Port – Collection of 
Photographs
28 Quality unique photographs of Haifa Port, 
late 1940's.
On the reverse side description in pencil: pas-
sengers' piers, removing cargo by train, unload-
ing sacks, cargo pier, boats at work, equipment 
for transferring cargo, cranes for heavy cargo, 
floating crane, diver, tugboats, gates to port and 
more.
22x16cm. Good condition. Glue marks on back 
side.

Opening Price: $�00

���. Workers of Shemen Factory 
– Nachum Wilbushevitz  
Group photograph of "Shemen" factory work-
ers. Haifa, [1947?].
Photograph taken of 50th birthday of Nachum  
Wilbush (Wilbushevitz). Wilbushevitz, brother 
of Gedalyahu Wilbushevitz (see item number 
513 in this catalogue) established and served 
as director of the factory for many years. 
Wilbushevitz is sitting in front raw.
29x22.5cm, pasted to cardboard 42.5x35cm, good 
condition, few damages to cardboard.

Opening Price: $1�0

���. דוד בן גוריון עם עובדי רכבת ישראל 
– ארושקעס

תצלום של דוד בן-גוריון עם עובדי רכבת ישראל.
ובצדו  בעט,  )ארושקס(  אורון  צבי  הצלם  בידי  חתום 

האחורי בחותמת הצלם.
כתמים  וקמטים.  כתמים  מעט  טוב.  מצב  ס"מ,   38.5X31

כהים )שאריות דבק?( בצדו האחורי.

פתיחה: $120

���. David Ben-Gurion with 
Workers of Israel Railway 
– Arushkes
Photograph of Ben-Gurion with the workers of  
Israel Railway.
Signed by the photographer Zvi Oron (Arushkes) 
in pen, and on reverse side photographer's ink 
stamp.
38.5x31cm, good condition. Few stains and creas-
es. Dark stains (glue remnants?) on reverse side.

Opening Price: $120

574
575

576



גרפיקה | ��2

���. עלית הנוער – שני אלבומי תצלומים
שנות  וא"י,  בהמשכים,אירופה  אלבומי-תצלומים  שני 

ה-30 עד שנות ה-50.
בראשון 102 ובשני 58 תצלומים המציגים מראות-טבע 
שנות  בראשית  באירופה   מטיולים  עירוניים,  ואתרים 

ה-30: צרפת, גרמניה ובלגיה. 
הצלם  עלה  בה  השנה   ,1936 משנת  החל  בתצלומים 
נופים  לראות  ניתן  הנוער",  "עליית  ארגון  עם  ארצה 
בנשק  אימונים  "במעלה",  קבוצת  טיולים,  א"י,  בארץ 

וכן תצלומים ממלחמת העצמאות בירושלים.
–גודל ממוצע 6X9 ס"מ, תצלום  גודל התצלומים משתנה 

אחד 23.5X17 ס"מ. מצב התצלומים טוב, כריכת בד קרועה 

מעט.

פתיחה: $100

��8. ראובן רובין מצייר
תצלום הצייר ראובן רובין מצייר בסטודיו. על הקירות 

סביבו תלויים מספר ציורים שלו.
בצדו  וקילופים  קרעים  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   17X12

האחורי.

פתיחה: $1�0

��8. Reuven Rubin Painting 
Photograph of the painter Reuven Rubin in his 
studio. On the walls around him some of his 
paintings are seen.
17x12cm. Fair condition. Stains, tears and peel-
ing on reverse side.

Opening Price: $1�0

���. Aliyat Ha-No'ar – Two Photo 
Albums  
Two consecutive photo-albums, Europe and 
Eretz Yisrael, 1930's to the 1950's.
In the first album there are 102 photographs and 
in the second 58 photographs presenting nature 
scenes and urban sites, of trips to Europe in the 
early 1930's: France, Fermany and Belgium.
The photographs of 1936 and on, the year that 
the photographer made aliyah with "Aliyat Ha-
No'ar", feature landscapes in Eretz Yisrael, trips, 
Kevutzat "Ba-Ma'aleh", training with arms and 
photographs of the War of Independence in 
Jerusalem.
Varying size of photographs – average size 6x9cm, 
one photograph 23.5x17cm. Good condition, cloth 
cover a little torn.

Opening Price: $100

��9. תלמוד תורה "מאה שערים" – תמונה 
בדפוס

"מפי עוללים ויונקים יסדת עז", תמונה בדפוס של ילדי 
נומורי התלמוד תורה מאה שערים בירושלים. כיתוב בג

רמנית ובעברית, עם בקשת תרומה: "נדיבים רחמנים! 
רחמו נא... בני עניים ויתומים הפושטים ידיהם אליכם 

לעזרה...".
28X18 ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים וכתמים.

פתיחה: $100

��9. "Meah Shearim" Talmud 
Torah – Printed Photograph
Printed photograph of children and teachers 
of Talmud Torah Mea Shearim in Jerusalem. 
Inscription in German and Hebrew, with plea 
for donation: "Pitiful generous  donors! Pity the 
poor and the orphans who bag for help…".
28x18cm. Good condition. Few creases and 
stains.

Opening Price: $100
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�80. תצלום "מלמד" בחדר
תצלום "מלמד" מורה את אותיות הא"ב לילדים בחדר. 

]א"י, ראשית שנות ה-30[.
היה   אליו  מהקרטון  מנותק  טוב.  מצב  ס"מ.   21.5X16

מודבק.

פתיחה: $100

�81. חיילים בגדוד העברי מתפללים, 1919
תצלום גדול, חיילי הגדוד העברי בשעת תפלה. רפיח, 

קיץ 1919.
"חיילים  האחורי  בצדו  בעט  מפורט  תיאור  מתואר 
במלחמת  המלך  קלעי  העברים  מהגדודים  עברים 
העולם הראשונה... בשעת תפלה כנראה בשבת ברפיה 

]רפיח[...".
35X25 ס"מ. מצב גרוע. קמטים וקרעים רבים.

פתיחה: $100

�80. Photograph of a "Melamed" 
in a Cheder  
Photograph of a "melamed" teaching children in 
a cheder the Alpha-Beth. [Eretz Yisrael 1930's].
21.5x16cm. Good condition. Detached from card-
board to which it was attached.

Opening Price: $100

�81. Soldiers of the Jewish 
Regiment Praying, 1919  
Large photograph, soldiers of the Jewish 
Regiment during prayer. Rafi'ach, summer 
1919.
Detailed description in pen on reverse side 
"Jewish soldiers of the Jewish Regiment snipers 
of the king in first world war…during prayer 
most probably on Shabat in Rafi'ach…".
35x25cm. Poor condition. Creases and many 
tears.

Opening Price: $100

�82. תצלומים ותשלילים – חיילים 
בבריגדה היהודית

17 תצלומים של חיילים בבריגדה היהודית ו-140 תשנ
לילים של תצלומי חיילים בבריגדה. ארץ ישראל וחו"ל, 

המחצית הראשונה של שנות ה-40.
140 תשלילים, המציגים את הווי החיים ושגרת האימונ
נראים  בתשלילים  היהודית,  בבריגדה  חיילים  של  נים 
במגרש  צועדים  קלפים,  משחקים  מתפללים,  חיילים 
המסדרים, בבתי קפה, בחזית קלנוע "ציון" בירושלים, 

נליד שלט "מחנה החי"ל", על טנק, בחופשה ועוד. התש
לילים, ברובם המכריע, מציגים חיילים במדי הבריגדה.

 9.5X6 6 ס"מ עדX6 גודל התצלומים משתנה, התשלילים

ס"מ. רובם במצב טוב, חלקם במצב בינוני.

פתיחה: $�00
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�82. Photographs and Negatives 
– Soldiers in the Jewish Brigade  
17 photographs of soldiers in the Jewish Brigade 
and 140 negatives of photographs of soldiers in 
the brigade. Eretz Yisrael and abroad, first half 
of the 1940's.
140 negatives, depicting the training routine 
of soldiers in the Jewish brigade, soldiers pray-
ing can be seen in the negatives, playing cards, 
marching on the parade groud, in coffee houses, 
in front of "Zion" cinema in Jerusalem, near the 
sign "Ha-Chil Camp", on a tank, on vacation 
and more. The negatives, most of them, show 
soldiers in brigade uniform.
Various sizes of photographs, negatives 6x6cm to 
9.5x6cm. Most of them in good condition, part of 
them fair condition.

Opening Price: $�00

�83. חייל בריגדה במצרים ולוב – אלבום 
תצלומים

אלבום תצלומים של חייל בבריגדה היהודית, בשירותו 
במצרים ובלוב, שנות ה-40.

הועד הארצי  ייעודי מתנת  עור  57 תצלומים באלבום 
למען החייל היהודי. בתצלומים נראים חיילים באוהלם 
במצרים, במשחק כדורגל, המעבר ממצרים לטריפולי, 
פלוגת  "מפקדת  שלט  ליד  חיילים  צבאיים,  מסדרים 
בלוב  המערות  שוכני  היהודים  באתר   ,"329 החרושת 

ואתרים ארכיאולוגיים שונים.
התצלומים  גודל  מאד.  טוב  במצב  ס"מ   17X11.5 אלבום 

8.5X6 ס"מ בממוצע, מצב טוב.

פתיחה: $3�0

�83. Brigade Soldier in Egypt and 
Libya – Photo Album
Photo album of a soldier in the Jewish Brigade, 
during his service in Egypt and Libya, 1940's.
57 photographs in a leather album gift of the 
national committee for the Jewish soldier. 
Soldiers in their tent in Egypt are seen in the 
photographs, playing soccer, moving from 
Egypt to Tripoli, military formations, soldiers 
near a sign "headquarters of "Charoshet" 
Company 329", in the Jewish site of cave dwell-
ers in Libya  and various archaeological sites.
Album 17x11.5cm in very good condition. Average 
size of photographs 8.5x6cm, good condition

Opening Price: $3�0

��8. כינוס בית"ר ברומא לאחר השואה
1-4. ארבעה תצלומים מ"כינוס בית"ר ראשון לשרידי 

החרב". איטליה, לאחר מלחמת העולם ה-2.
12X9.5 ס"מ בממוצע. מצב טוב. 

בעיר  יהודית-ציונית  מהפגנה  תצלומים  5-9. חמשה 

�8�. Beitar Convention in Rome 
After the Holocaust
1-�. Four photographs of "The first Beitar 
Convention of the Sword Survivors". Italy, post 
Second World War.
Average size 12x9.5cm. Good condition.
�-9. Five photographs of a Jewish-Zionist dem-
onstration in Rome, close to the Colosseum. 
Speakers and demonstrators carrying signs "A 
Jewish State will be established in Eretz Yisrael" 
and more.
9.5x6cm. Good condition. Attached to both sides 
of album leaf.

Opening Price: $1�0

נואמים  נראים  בתצלומים  לקולוסאום.  סמוך  רומא, 
מדינה  תקום  "קום  שונים  שלטים  נושאים  ומפגינים 

עברית בארץ ישראל" ועוד.
9.5X6 ס"מ. מצב טוב. מודבקים משני צדי דף אלבום.

פתיחה: $1�0
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��8. ירושלים – תצלום-אויר חתום ע"י 
רחבעם זאבי

תצלום-אויר גדול של העיר העתיקה בירושלים ומעט 
מהעיר החדשה.

תמרי  דב  "לסא"ל  בעיפרון:  הקדשה  האחורי  בצדו 
מרכז".  פיקוד  אלוף  זאבי  רחבעם  ובהוקרה,  בברכה 

אלול תשכ"ט ]1969[.
50X40.5 ס"מ, מצב טוב.

פתיחה: $1�0

��8. תצלומים מצילום הסרט "אקסודוס"
 1960[ "אקסודוס",  הסרט  מצילום  תצלומים   15

בערך[.
נבתצלומים נראות סצינות מתוך הסרט או הכנות ואר

גונים של צוות ההפקה "מאחורי הקלעים".
חותמות הצלמים: Leo Fuchs, Jean Wagner על חלק 

מהתצלומים.
26X20 ס"מ בממוצע, מצב טוב. 

פתיחה: $1�0

�8�. Jerusalem – Aerial 
Photograph Signed by Rechav'am 
Zeevi 
Large aerial photograph of the old city of 
Jerusalem and some of the new city.
On reverse side a dedication in pencil: "to 
Lieutenant Colonel Dov Tamari with apprecia-
tion, Rechav'am Zeevi General Office Central 
Command". 1969.
50x40.5cm, good condition.

Opening Price: $1�0

��8. יהודה איזנשטרק – רחוב בירושלים, 
מלחמת העצמאות

]הצלם  בחביות.  חסום  בירושלים  יפו  רחוב  תצלום 
יהודה איזנשטרק, ירושלים, 1948[.

הצלם יהודה איזנשטאק )1912-2005( עבד בשנות ה-
40 ככתב וצלם עצמאי עבור עיתונים בארץ ובחו"ל; היה 
חבר ב"הגנה" ועם קום המדינה מלא מספר תפקידים 
בצה"ל, בהם צלם, קצין קשר ועוד. בשנים 1947-1948 
הרבה לצלם בירושלים הנצורה. אוסף התצלומים שלו 

נרכש על-ידי גנזך המדינה וארכיון צה"ל בשנת 1984.
בצדו  בעפרון  ומתוארך  מתואר  טוב.  מצב  ס"מ.   28.5X22

האחורי. שאריות דבק וקילופים בצדו האחורי.

פתיחה: $100

�8�.  Yehudah Eisenstark – Street 
In Jerusalem, War of Independence 
Photograph of Jaffa Street blocked with barrels. 
[Photographer Yehudah Eisenstark, Jerusalem, 
1948].
Photographer Yehudah Eisenstark (1912-2005) 
worked in the 1940's as a reporter and free-
lance photographer for newspapers in Israel 
and abroad; was a member of the "Haganah" 
and with the establishment of the State of Israel 
served in a few military positions, amongst 
them as a photographer, communication officer 
and more. Between 1947 and 1948 took many 
photographs in besieged Jerusalem. His collec-
tion of photographs was purchased by the State 
Archives and by I.D.F archive in 1984.
28.5x22cm. Good condition. Description and 
date in pencil on reverse side. Glue remnants and 
peelings to reverse side.

Opening Price: $100
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�8�. Photographs of Shooting 
the Film "Exodus"
15 photographs of shooting the film "Exodus", 
c. 1960.
Scenes of the film are seen in the photographs 
and preparations of the crew and production 
team "behind the scenes". Stamps of photog-
raphers Jean Wagner, Leo Fuchs on part of the 
photographs.
Average size 26x20cm, good condition.

Opening Price: $1�0

�88. בית ברל – אלבום תצלומים 
ברל  בית  האקדמית  המכללה  באלבום,  תצלומים   15

)על שם ברל כצנלסון, סמוך לכפר סבא(, ]1950[.
המחזור   ,1946 בשנת  הונחה  למכללה  היסוד  אבן 
הראשון החל ללמוד בה בשנת 1949. בתצלומים נראים 

מבני המכללה ובאחד תלמידים יושבים במעגל.
אלבום 35X25 ס"מ, גודל ממוצע לתצלומים 17X11.5 ס"מ. 

מצב טוב. 

פתיחה: $200

�89. נצחון חיל האויר במלחמת ששת 
הימים

באלבום  איכותיים  תצלומי-אויר(  )רובם  תצלומים   25
בהפקת חיל האויר הישראלי, 1967.

שער  עם  מצרים,  ברחבי  מופצצים  וטנקים  מטוסים 
תצלומי  האויר",  חיל  ממבט  והפרמידות  "קהיר  נפרד 
שבויים, העיר ירושלים ועוד. שתי מפות בפתח ובסוף 

האלבום.
מצב  ס"מ,   17X13.5 התצלומים  גודל  ס"מ,   34X24 אלבום 

טוב.

פתיחה: $2�0

�90. משפחת שפיצר – וינה – אוסף 
תצלומים

1-8. שמונה תצלומי סטודיו איכותיים, משפחתיים או 
המאה  ראשית  או  ה-19  המאה  סוף  וינה,  פורטרטים. 
ה-20. מודבקים על קרטונים עבים עם פרטי הצלמים. 

�88. Beit berl – Photo Album 
15 photographs in an album, the Beit 
Berl Academic College (named after Berl 
Katzenelson, close to Kfar Saba), 1950.
Cornerstone for the college was placed in 1946, 
and studies started in 1949. Buildings of the 
college are seen in the photographs and in one 
of them students sit in a circle.
Album 35x25cm, average size of photographs 
17x11.5cm. Good condition.

Opening Price: $200

�89. Airforce Victory in the Six 
Day War 
25 quality photographs (mostly aerial photo-
graphs) in an album published by the Israeli 
Airforce, 1967. Airplanes and tanks are bombed 
in Egypt, with a separate title "Cairo and the 
Pyramides from the Air", photographs of pris-
oners of war, the city of Jerusalem, and more. 
Two maps at the beginning and at the end of 
the album.
Album 34x24cm, photographs 17x13.5cm, good 
condition.

Opening Price: $2�0
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�90. Schpitzer Family – Vienna 
– Collection of Photographs
1-8. Eight quality studio photographs, family 
photographs and portraits. Vienna, late 19th 
century or early 20th century.  Attached to 
thick cardboard with photographers' details. 
Described on reverse side, and it seems that 
most of the photographed are the Schpitzer 
family members.
Average size 16.5x11cm. Fair to good condition, 
on some photographs many stains.
9. Calling card of Adolf Schpitzer, employee of 
Landerbank in Vienna.
11x7cm, very good condition.

Opening Price: $��0

מתוארים בכ"י מאוחר בצדם האחורי, כפי הנראה רוב 
המצולמים הם בני משפחת שפיצר.

גודל ממוצע 16.5X11 ס"מ. מצב בינוני עד טוב, על חלקם 

כתמים רבים.

בבנק  עובד  שפיצר,  אדולף  של  ביקור  9. כרטיס 
Landerbank בוינה.

11X7 ס"מ, מצב טוב מאד.

פתיחה: $��0

�91. תצלום מוקדם – שנה טובה – ארה"ב
תצלום סטודיו של תינוקת, במסגרת קרטון מודפסת 

של הצלם. ניו-יורק, 1900?
על הקרטון ברכת שנה-טובה בעברית, גרמנית ואנגלית 

ודגלי ישראל וארה"ב.
פגמים  טוב.  מצב  ס"מ.   18.5X13 קרטון  על  ס"מ,   6.5X10

בפינות הקרטון.

פתיחה: $100

�91. Early Photograph – Shana 
Tovah – United States 
Studio photograph of a baby girl, in a printed 
cardboard frame of the photographer. New 
York, 1900?
On the cardboard a New Year greeting in 
Hebrew, German and English and flags of Israel 
and the United States.
10x6.5cm, on cardboard 18.5x13cm. Good condi-
tion. Damages to corners of cardboard.

Opening Price: $100

�92. היינריך לווה בקונגרס הציוני השישי 
– באזל, 1903

ביומו  אחרים  ומשתתפים  לווה  היינריך  של  תצלום 
הראשון של הקונגרס הציוני השישי בבאזל, 1903. 

 Judische עיתונים:  בידיהם  אוחזים  המצולמים 
גרמניה, שנערך  ציוני  Rundschau, בטאון התאחדות 

ע"י לווה, ו-Die Welt, בטאון התנועה הציונית.
הימנית  בפינה  מוטבעת  מבאזל  צלם  חותמת 

התחתונה.
טוב,  מצב  ס"מ.   46.5X35 קרטון  על  מודבק  ס"מ,   30X23

הקרטון מעט פגום בפינות.

פתיחה: $2�0

�92. Heinrich Loewe in the Sixth 
Zionist Congress – Basel, 1903  
Photograph of heinrich Loewe and other par-
ticipants on the first day of the sixth Zionist 
Congress in Basel, 1903.
The photographed are holding copies of: 
Judische Rundschau, bulletin of the Union of 
German Zionists, edited by Loewe, and Die 
Welt, bulletin of the Zionist Movement.
Stamp of a photographer of Basel on the lower 
right corner.
30x20cm, attached to cardboard 46.5x35cm. 
Good condition, corners of cardboard somewhat 
damaged.

Opening Price: $2�0 591
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�93. סטודנטים יהודיים – וינה? – 1910
]וינה?[,  יהודיים.   ]?[ סטודנטים  של  קבוצתי  תצלום 

.1910
על  מפורטים  שמותיהם  אנשים,   30 נראים  בתצלום 
לוח הקרטון )לוי, מאירסון, גולדשטיין, הורביץ ועוד(. 

נמתואר בעפרון בצדו האחורי )תיאור מאוחר( "סטודנ
טים יהודיים בוינה".

טוב,  מצב  ס"מ.   40.5X30.5 לקרטון  מודבק  ס"מ,   29X20

קרעים בקרטון.

פתיחה: $200

�93. Jewish Students – Vienna? 
– 1910  
Group portrait of Jewish students[?]. [Vienna?], 
1910.
30 people are seen in the photograph, the names 
listed on the cardboard sheet (Levy, meirsohn, 
Goldstein, Horwitz and more). Description on 
the reverse side (late description) states "Jewish 
students in Vienna".
29x20cm, attached to cardboard 40.5x30.5cm. 
Good condition, tears to cardboard.

Opening Price: $200

��9. שני תצלומים גדולים – דרום אפריקה
 .1912 אליזבת,  פורט  של  היהודית  הקהילה  1. ועד 
תצלום קבוצתי מודבק לקרטון, עם פירוט מודפס של 

שמות המצולמים.
בינוני,  מצב  ס"מ.   51X41 לקרטון  מודבק  ס"מ,   35X26

הקרטון פגום מעט.

"סומך  אליזבט,  פורט  של  היהודי  החסד  2. ארגון 
מגן-דוד  איור  עם  הארגון  סמל  נראה  ברקע  נופלים". 
והכיתוב "P.E. Jewish Benevolent Society" . מודבק 

לקרטון עם פירוט מודפס של שמות המצולמים.

�9�. Two Large Photographs – 
South Africa  
1. Committee of Jewish Community of Port 
Elizabeth, 1912. Group portrait attached to 
cardboard, with a printed list of names of the 
photographed. 
35x26cm, attached to cardboard 51x41cm. Fair 
condition, cardboard slightly damaged.
2. "Somech Noflim" Jewish Benevolent Society 
of Port Elizabeth. The emblem of the organiza-
tion is seen in the background with an illustra-
tion of a Maggen David and the inscription 
"P.E. Jewish Benevolent Society". Attached 
to cardboard with printed list of names of 
photographed.
36.5x27.5cm, attached to cardboard 51x40.5cm. 
Fair condition. Damages and stains to cardboard.

Opening Price: $�00

36.5X27.5 ס"מ, מודבק לקרטון 51X40.5 ס"מ. מצב בינוני. 

פגמים וכתמים בקרטון. אחת הפינות חסרה.

פתיחה: $�00
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��9. תצלום בית המדרש למורים – וינה, 
1923

תצלום קבוצתי של תלמידי ומורי בית המדרש למורים 
בוינה, 1923. 

מייסד  חיות,  פרץ  צבי  הרב  נראה  התצלום  במרכז 
תלמידים  שני  התמונה  בקדמת  המדרש.  בית  ומנהל 
תרפג".  בוינה  למורים  המדרש  "בית  שלט  מחזיקים 
מאחור פירוט המצולמים בכ"י, עם הקדשה "למזכרת 
למורנו החביב מר ד"ר ברון" )מופיע בתצלום ישוב על 

כסא בצד שמאל(. 
29X23 ס"מ, מודבק על קרטון 41X34 ס"מ, מצב טוב, פינות 

הקרטון חסרות, מעט כתמים.

פתיחה: $�00

�9�. Photograph of Teachers 
Seminary – Vienna, 1923  
Group photograph of teachers and students of 
the Teachers Seminary in Vienna, 1923.
In the center appears Rabbi Zvi Perez Chajes, 
establisher and director of the seminary. 
In front two students hold a sign "Teachers 
Seminary in Vienna 1923". On the reverse side 
is a handwritten list of the photographed, with 
a dedication "souvenir for our nice teacher Mr. 
Dr. Baron" (appears in the photograph sitting 
on a chair on the left).
29x23cm, attached to cardboard 41x34cm, good 
condition, corners of cardboard are missing, few 
stains.

Opening Price: $�00

��9. "הכח" וינה, 1918
תצלום שני ספורטאים מארגון הספורט היהודי "הכח" 

וינה, 1918.
השניים צולמו תוך "מירוץ שליחים", על חולצתם מגן 
בצדו  בגרמנית  מתואר  "הכח".  ארגון  של  סמלו  דוד, 

האחורי.
18X13 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $100

�9�. "Hako'ach" Vienna, 1918  
Photograph of two sportsmen of the Jewish 
sports organization "Hako'ach" Vienna, 1918.
The two were photographed during a relay race, 
on their shirts a Maggen David, the emblem of 
"Hako'ach" organization. Description on re-
verse side in German.
18x13cm. Good condition.

Opening Price: $100

�98. בניית בית ילדים בהורודנקה, 1926
תצלום קבוצתי, "ביים בויען קינדערהיים" ]עם בוני בית 

הילדים[, 21 באוקטובר 1926.
צלם  חותמת  האחורי  בצדו  קרטון.  על  מודבק 
ותיאור  המזרחית  גליציה   ,)Horodenka( מהורודנקה 

בכתב-יד – הקמת שכונה יהודית בעיירה הורודנקה.
מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   24X18.5 קרטון  על  ס"מ,   23X17

כתמים. חותמות בעלים ורישום בכ"י בצדו האחורי.

פתיחה: $100

��9. ארגון האקדמאים היהודים 
האורתודוכסים

היהודים  האקדמאים  ארגון  חברי  של  קבוצתי  תצלום 
האורתודוכסים.

בצדו האחורי תיאור מאוחר בעט וחותמת בעלים של 
קורט פרנקנטל מהמבורג.

�9�. Organization of Jewish 
orthodoxs Academics
Group portrait of the members of the Jewish 
Orthodox Academics.
On the reverse is a late description in pen and 
ownership ink stamp of Kurt Frankenthal of 
Hamburg.
17x11.5cm. Good condition. Few stains and 
creases.

Opening Price: $1�0

17X11.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקמטים.

פתיחה: $1�0

596

597



גרפיקה | 2�3

�99. תצלום חברי הגמ"ח בשרפץ – פולין, 
1930

מופיע  במרכזו  קרטון,  על  מודבק  קבוצתי  תצלום 
תר"ץ".  שנת  בשרפץ  גמ"ח  של  הועד  "חברי  תּוב  הכִּ
של  הזהב"  "ספר  עם  לשולחן,  מסביב  חברים  תריסר 
הועד. בצדו האחורי של הקרטון מופיעים בכ"י שמות 

המצולמים ובעל התצלום.
21.5X16 ס"מ. מצב טוב, כתמי-חלודה.

פתיחה: $100

�98. Consrtuction of Children's 
Home in Horodenka, 1926  
Group photograph, "baim boyen kinderhaym" 
[with the builders of children's home], October 
21, 1926.
Attached to cardboard. On back side a pho-
tographer of Horodenka ink stamp, eastern 
Galicia and a handwritten description – estab-
lishment of a Jewish neighborhood in the city 
of Horodenka.
23x17cm, on cardboard 24x18.5cm. Good con-
dition. Few stains. Ownership ink stamps and 
handwritten description on reverse side.

Opening Price: $100

�99. Photograph of Members 
of the Sierpc (Sherpetz) Gemach 
– Poland, 1930 
Group photograph glued to cardboard, in 
the center is the inscription “Members of the 
Committee of the Sherpetz Gemach (charity 
fund), 1930”. On the back of the cardboard in 
handwriting are the names of those appearing 
in the photograph and the photographer. 
16x21.5cm Good condition, foxing.

Opening Price: $100

�00. תנועות-נוער דתיות בטרנסילבניה, 
שנות ה-30

נאוסף תצלומים של חברי תנועות נוער דתיות בטרנסי
לבניה, 1933-1935.

בכתב-יד:  מאחור,  או  עצמו  בתצלום  מתוארים  רבים 
נהועידה הארצית הרביעית בסאטמר, מחנה הקיץ במ

רחצאות פליקס, סניף ההכשרה באורדיה, חתונה של 
חלוצה, מפקד של צופים דתיים בטרנסילבניה, מחנה 
ועבודה"  "תורה  מהכשרת  חברות  עקיבא,  בני  קיץ 
 - המזרחי  החלוץ  טרגו-מורש,  הכשרה  באורדיה, 
הכשרת טיפולצה, החלוץ המזרחי בטרגו-מורש, חברות 

בחוות=הכשרה של החלוץ הדתי בטרנסילבניה ועוד. 
חלק מהחלוצים עלו לארץ באוניה דצ'יה Dacia בשנת 

 .1935

�00. Religious Youth Movements 
in Transylvania, 1930s
Collection of photos of members of Jewish 
Youth movements in Transylvania, 1933-1935.
Many have captions on the picture itself, or 
in back, handwritten: the fourth national 
conference in Satmar, summer camp in Flix 
bathhouses, training quarters in Oradea, 
pioneer wedding, line-up of Jewish Tzofim 
in Transylvania, Bnei Akiva summer camp, 
membership from Torah Va'avoda training 
in Oradea, Trago-Morsh training, Mizrahi 
Halutz – Tapulca Training, Mizrahi Halutz in 
Trago-Morsh, female members of Religious 
Pioneer Training in Transylvania and more.
Some of the Halutzim (pioneers) made aliya on 
the Dacia ship in 1935.
8.5x5.5cm through 17x11.5cm. Good through 
very good condition. 

Opening Price: $2�0

8.5X5.5 ס"מ עד 17X11.5 ס"מ. מצב טוב עד בינוני.

פתיחה: $2�0
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�01. ארגונים יהודיים בפולין
5 תצלומים קבוצתיים של ארגונים יהודיים, פולין.

ועידה בלודז', פסח 1919; קבוצה עם תצלום בורוכוב, 
1926; "שטימע פאר די ליסטע גע – G", אינו מתוארך; 
בורשה,  ציון"  "פועלי  כנס   ;1917 ציון",  "פועלי  אנשי 

.1945
מחולקים בצדם האחורי למשלוח בדואר.

14X9 ס"מ, מצב משתנה.

פתיחה: $100

�02. תנועת מכבי בליטא ובא"י – אוסף 
תצלומים גדול

ישראל,  וארץ  ליטא  גדול.  באלבום  תצלומים   254 ◆
שנות ה-30. צולמו בידי חבר תנועת הספורט הציונית 
"מכבי" בליטא, אשר עלה לארץ בשנת 1934 והמשיך 

בפעילותו בתנועה. 
נבתצלומים נראים קבוצת "מכבי הצעיר" בשבלי ובקו

]גימנסיה  "ג.ע.ש."  המתוארים  תצלומים  )ליטא(;  רשני 
בת"א  מעדלאידע  תצלומים  מספר  שבלי?[;  עברית 
רחובות,  הצעיר",  "מכבי  מדריכי  קורס   ;1935 בשנת 
 ;1939 המכבי",  "משמר  למדריכי  ראשון  קורס   ;1935
פעולות של "משמר המכבי" ב"ברית המכבים"; טיולים 
שונים בארץ והרבה פעילויות ספורט, אימונים וכושר. 
ואינם  משפחתיים  תצלומים  הנם  מהתצלומים  חלק 

קשורים ל"מכבי".
ואינם  מנותקים  רבים  תצלומים  משתנים,  ומצב  גודל 

ממוקמים לפי סדר כרונולוגי.

◆ 4 תצלומים מודבקים לקרטון, שניים מהם חתומים 
בידי  וחתומים  ראשית"  מפקדה   – "מכבי  בחותמת 

ומ בגבו  רבות  חתימות  נושא  אחד  אנשים;  נשלשה 
תוארך, 1935.

מצב טוב. כתמי-חלודה.

פתיחה: $�00

�01. Jewish Organizations in 
Poland  
5 group photographs of Jewish organizations, 
Poland.
A conference in Lodz, Pesach 1919; group with 
photograph of Borochov, 1926; "shtime for di 
liste ge – G" no date; "Poaley Tzion" people, 1917; 
"Poaley Tzion" convention in Warsaw, 1945.
Divided on reverse side for posting by mail.
14x9cm, varying condition.

Opening Price: $100

�02. Maccabi Movement in 
Lithuania and in Eretz Yisrael 
– Large Photographs Collection  
◆ 254 photographs in a large album. Lithuania 
and Eretz Yisrael, the 1930's. Photographed by 
a member of "Maccabi" Zionist sports group in 
Lithuania, who made aliyah to Eretz Yisrael in 
1934 and continued his activity in the group.
Members of "Young Maccabi" are seen in the 
photographs in Shavli and Korshan (Lithuania); 
photographs describing "GA'ASH" [[Jewish 
Gymnasium Shavli?]; Few photographs of the 
1935 Adloyada in Tel Aviv; Trainers course of 
"Young Maccabi", Rehovot, 1935; first course 
for trainers of "Mishmar Ha-Maccabi", 1939; 
activities of "Mishmar Ha-Maccabi" in "Brit 
Ha-Maccabim"; trips in the country and sports 
activities, training and fitness. Some of the pho-
tographs are family photographs not related to 
"Maccabi".
Varying size and condition, many photographs 
are detached and not in chronological order.
◆ 4 photographs attached to cardboard, two of 
them stamped with "Maccabi – Headquarters" 
ink stamp and signed by three people; one bears 
many signatures on reverse side and dated, 
1935. 
Good condition. Foxing-stains.

Opening Price: $�00
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��0. פול הופמן – יהודים בפולין - חמשה 
תצלומים

5 תצלומים של יהודים וערים בפולין, מאת הצלם פול 
הופמן )Paul Hoffmann(, ברלין, שנות ה-30 וה-40. 

מתוארים וחתומים בלוח בגרמנית.
העיירה יוזפוב; מראה סמטה בגטו ורשה; ורשה תחת 
שליטה גרמנית; לידה תחת הכיבוש )במחוז הורודנא( 
בביאליסטוק  רחוב  ציבורי;  למטבח  בתור  יהודים   –

הכבושה.
האחורי  בצדם  מחולקים  טוב.  מצב  בממוצע,  ס"מ   17X12

לשימוש כגלויה )למעט אחד(.

פתיחה: $3�0

�03. יהודים באירופה – ששה תצלומים
היהודים  מחיי  שונות  תמונות  6  תצלומים המתארים 

באירופה, 1934.
 1934 מתוארכים  )בגרמנית(,  בגבם  בדפוס  מתוארים 
 Welt ה-  של  היוצרים  זכויות  בחותמת  וחתומים 
חותמת  )ברלין(.  גרמני  ציוני  עיתון   ,Rundschau

בעלים קודם.
18X13 ס"מ, מצב טוב.

פתיחה: $�00

�0�. Paul Hoffmann – Polish Jews 
– Five Photographs 
5 photographs of Jews and cities in Poland, by 
the photographer Paul Hoffmann, Berlin, 1930's 
and 1940's. Described and signed in German.
The city of Josefov; a lane in the Warsaw Ghetto; 
Warsaw under German rule; Lida under con-
quer (province of Horodna) – Jews standing 
in line in a public kitchen; street in conquered 
Biaslistok.
Average size 17x12cm, good condition. Divided on 
reverse side for use as a postcard (except for one).

Opening Price: $3�0

�03. European Jews – Six 
Photographs  
6 photographs describing different scenes of 
jewish life in Europe, 1934.
Descriptions on reverse side (in German), dated 
1934 and stamped with a copyrights stamp 
of Welt Rundschau, a German Zionist paper 
(Berlin). Previous ownership ink stamp.
18x13cm, good condition.

Opening Price: $�00
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��0. גלוית קונגרס בחתימת וולפסון
בבאזל,  החמישי  הציוני  הקונגרס  של  רשמית  גלויה 

.1901
וולפסון  דוד  לגרמניה. חתומה על-ידי  נשלחה מבאזל 

בשמו הפרטי בלבד – דוד.
דוד וולפסון, איש עסקים, מנהיג ועסקן ציוני, נשיאה 
השני של ההסתדרות הציונית העולמית )לאחר פטירת 

הרצל(.
עצב  ואף  שמו  את  הציוני  לשקל  שנתן  הוא  וולפסון 
מדינת  לדגל  הפך  שלימים  הציונית,  התנועה  דגל  את 

ישראל.
מצב בינוני. חור-תיוק. כתמי-חלודה.

פתיחה: $�00

�0�. Congress Postcard Signed by 
Wolfson  
Official postcard of the Fifth Zionist Congress 
in Basel, 1901.
Sent from Basel to Germany. Signed by David 
Wolfson using his first name only – David.
David Wolfson, businessman, Zionist leader 
and activist, second president of the World 
Zionist Organization (after Herzl's death).
Wolfson gave the Zionist Shekel its name and 
designed the flag of the Zionist movement, 
which in time turned to be the flag of the State 
of Israel.
Fair condition. Filing-hole. Foxing-stains.

Opening Price: $�00

גלויות
Postcards

��0. אתרים בפלשתינה וסביבתה - 
חותמות קונגרס

25 גלויות עם איורי מקומות שונים בפלשתינה וסביבתה, 
בגוני צהוב וירוק. Judische Verlag, ברלין. על שלוש 
מהגלויות חותמת הקונגרס הציוני ה-7, האג, 1907. על 
טובה  "לשנה  הכיתוב  בעברית  מופיע  מהגלויות  שבע 
תכתבו!". על ארבע מהגלויות לא מופיע שם ההוצאה, 
אך נראה כי הן מאותה סדרה. בין האתרים המופיעים 
בגלויות: נחל דן, מצפה שבנחלת שבט בנימין, הר תבור, 

קיסריה ועוד.
מצבים שונים, כתמים על רוב הגלויות וקמטים.

פתיחה: $�00

��0. ארגונים יהודיים במרכז אירופה
וציוניים.  יהודיים  ארגונים  של  צבעוניות  גלויות  שתי 

גרמניה וצ'כיה, 1910-1920.
אחת הגלויות נשלחה אל היינריך לווה, וכוללת חתימות 

רבות ובול קק"ל מוקדם.
מצב משתנה.

פתיחה: $120

�0�. Jewish Organizations in 
Central Europe
Two colorful postcards of Jewish and Zionist 
organizations. Germany and Czechoslovakia, 
1910-1920. One of the postcards was sent to 
Heinrich Lowe, and contains many signatures 
and an early JNF stamp. 
Condition varies.

Opening Price: $120
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�08. גלויות קונגרס
1. הקונגרס ה-14, וינה, 1925. רימר 48, נשלחה בדואר 

לרומניה, עם חותמת הקונגרס.
2. אסיפת הנבחרים ח"י של הסתדרות הציונית בגרמנ

ניה, 1922. לא נשלחה.

מצב טוב, כתמים.

פתיחה: $100

�0�. Sites from Palestine and 
Surrounding Areas - Congress ink 
Stamps  
25 postcards with drawings of different sites in 
Palestine and surrounding areas, in shades of 
yellow and green. Judische verlag, Berlin. On 
three of the postcards is an ink stamp of the 
7th Zionist Congress, Hague, 1907. On seven 
of the postcards appear the inscription in 
Hebrew “LeShana Tova Tikatevu!”. Four of the 
postcards do not have publisher's name stated, 
but appear to be from the same series. Among 
the sites shown on the postcards: Nachal Dan, 
observatory on the estate of the Binyamin tribe, 
mount Tabor, Caesaria, and more.
Various conditions, stains on most of the post-
cards and some creasing.

Opening Price: $�00

�08. Congress Postcards  
1. The 14th Congress, Vienna, 1925. Rimmer 
48, mailed to Romania; bears Congress stamp.
2. 18th Representative meeting of the Zionist 
Histadrut in Romania, 1922. Not sent.
Good condition, stains.

Opening Price: $100

�10. קק"ל – הרצל – שלש גלויות 
1. תצלום קבוצתי ליד קבר הרצל בוינה. חותמת צלם.

כיתוב  רומניה.  קק"ל  שמאל,  פונה  הרצל  2. פורטרט 
ביידיש, מתוארך 1928. פינות מעוגלות.

מחולקת.  לא  וינה.  "ציון",  הוצאת  הרצל,  3. פורטרט 
חותמת דואר – 1908.

פתיחה: $1�0

�09. גלוית הרצל - קק"ל
גלויה עם דיוקן הרצל, מעברה השני פרסום של קק"ל 

בהונגרית, בחזיתה חותמת ארגון ציוני ברומניה.
מצב בינוני, קרע של 2 ס"מ ללא חוסר.

פתיחה: $80

�09. Herzl Postcards – JNF 
Postcard with likeness of Herzl, and JNF public-
ity on the other side in Hungarian, and the stamp 
of a Zionist movement in Romania on the front.
Fair condition, 2cm. tear – no omission.

Opening Price: $80

�10. JNF – Herzl – 3 Postcards  
1. Group photo next to Herzl's grave in Vienna. 
Stamped by photographer.
2. Portrait of Herzl looking to the left, JNF 
Romania. Yiddish inscription, dated 1928. 
Rounded corners.
3. Portrait of Herzl, Zion publishers, Vienna. 
Not divided. Post-stamped 1908.

Opening Price: $1�0
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�11. אישים וחתימותיהם
המצולם  חתימת  בכולן  יהודים,  אישים  גלויות   36

בדפוס. יצרנים שונים: לבנון, קק"ל, ציון,
ורבורג,  נורדאו,  הרצל,  האישים:  בין  ועוד.  צענטראל 

וולפסון, הרברט סמואל ואחרים.
מצב משתנה.

פתיחה: $��0

�11. Figures and their Signatures 
36 postcards with photos of famous Jewish per-
sonages, each including a copy of the person's 
signature. Produced by Lebanon, JNF, Zion, 
Central and more. Figures include Herzl, 
Nordau, Warburg, Wolfson, Herbert Samuel 
and more.
Conditions vary.

Opening Price: $��0�13. מלון קמיניץ
גלוית פרסום מוקדמת למלון קמיניץ בירושלים. 

ללא  חלוקה של גלויה בצדה האחורי.
מצב טוב, רישום בכ"י.

פתיחה: $80

�12. ד"ר קרפל ליפה-הנואם הראשון 
בקונגרס הראשון

 .Dr. K. Lippe, Jaşĭ. 1. דיוקן וכיתוב
מצב בינוני.

2. בן שמונים לגבורה, 1830-1910, עם שיר קצר לכבוד 
ד"ר ליפה ודיוקנו.

מצב גרוע, קרועה ל-3 ומודבקת בניר-דבק.

ד"ר קרפל ליפה היה רופא ופובליציסט יהודי, התגורר 
בולט  ציוני  ומנהיג  עסקן  היה  ברומניה,  חייו  מרבית 
ונשיאו,  הראשון  העולמי  הציוני  הקונגרס  זקן  ביאסי, 

נושא נאום הפתיחה בקונגרס.

פתיחה: $120

�12. Dr. Karpel Lippe – The First 
Speaker at the First Congress  
1. Portrait and inscription Dr. K. Lippe, Jaşĭ. 
Fair condition.
2. Eighty to Strength, 1830-1910, with a short 
poem in honor of Dr. Lippe and his portrait. 
Poor condition, torn in 3 and pasted with scotch 
tape.
Dr, Karpel Lippe was a Jewish doctor and pub-
licist, who lived most of his year in Romania; he 
was an activist and prominent Zionist leader in 
Iasi, the elder and president of the First World 
Zionist Congress, who delivered the opening 
speech. 

Opening Price: $120

�13. Kaminetz Hotel
Early publicity postcards for the Kaminetz 
Hotel in Jerusalem.
Without postcard dividing line in back.
Good condition, handwritten inscription.

Opening Price: $80
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��1. "יזכור" 
6 גלויות אישים שנהרגו בא"י בשלהי התקופה העותונ

מאנית, מתוך סדרת "יזכור", ברלין. 
בין האישים: מאיר חזנוביץ, חבר ארגון השומר שנרצח 
בסג'רה  שומר  ברל,  יוסף  אברהם  במרחביה;  ב-1913 

שנרצח ב-1910 ואחרים.
לא נשלחו בדואר. 

מצב טוב.

פתיחה: $3�0

�1�. Yizkor  
Three postcards of personages killed in Israel at 
the end of the Ottoman perod, taken from the 
Yizkor series, Berlin.
Personages include: Meir Chazanowitz, 
member of Hashomer movement, killed in 
Merchavia in 1913, Avraham Yosef Berel, guard 
in Sejera, killed in 1910, and others.
Not mailed.
Good condition.

Opening Price: $3�0

��1. גלויה מצולמת - יהודי ליד כרכרה
יהודי חבוש  ובה נראה   (Real photo( גלויה מצולמת 
כיפה משוחח עם דמות ישובה בכרכרה, יתכן וזה הוא 

קיסר אוסטרו-הונגריה, פרנץ יוזף.
מצב טוב. פגמים קלים בשוליים ובפינות.

פתיחה: $100

�1�. Photocopied Postcard – Jew 
Standing Next to Coach 
Real photo depicting a Jew with a kippa speaking 
to a man sitting in a carriage, possibly the Caesar 
of Austro-Hungary himself, Franz Joseph.
Good condition. Edges and corners are slightly 
damaged.

Opening Price: $100

��1. גימנסיה עברית בגרודנו 
גלויה מצולמת )Real Photo(, תמונה קבוצתית, כיתוב 
הגימנסיה  תלמידי  של  השני  "המחזור  בחזית  בדפוס 
הממשלתית  הבוחנת  הועדה  עם  גרודנה  'תרבות' 

".1932-3
שמות המצולמים מופיעים בכ"י מאחור. חותמת צלם 

מגורדנו )הורודנא(.
מצב טוב.

פתיחה: $80

�1�. Hebrew Gymnasium in 
Grodno  
Real photo – group picture, printed inscrip-
tion in front "Second year graduates of Tarbut 
Gymnasium, Grodna, with the Governmental 
Testing Committee 1932-3".
Names of people in photograph appear in back 
in handwriting. Ink-stamped by photographer 
from Grodno (Horodna).
Good condition.

Opening Price: $80
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��1. ביקור לורד בלפור בטכניון, 1929
הלורד  מביקור   (Real Photo( מצולמות  גלויות   2

בלפור בטכניון. שתיהן מתוארות בצדן האחורי:
הטיכניקום  שער  הדסה,  בי"ח  מול  הכבוד  1. שער 

חיפה.
2. חצר התיכניקום.

מצב טוב. באחת הגלויות פגמים בשוליים וכתמים.

פתיחה: $1�0

�1�. Visit of Lord Balfour in 
Technion College  
2 Real Photos of Lord Balfour's visit in Technion 
College. Both are described in back: 
1. Gate of Honor in front of Haddasa Hospital, 
Technium Gate – Haifa
2. Technium court.
Good condition. One of the postcards is damaged 
on the edges, and stained.

Opening Price: $1�0

�18. שלש גלויות מצולמות - מכביה  / 
מאורעות תרפ"ט

:)Real Photo( 3 גלויות מצולמות
בחזית  בעט  הרחוב  שם  כיתוב  עם  אלנבי,  1. רח' 

התמונה.
2. התעמלות קבוצתית בטקס פתיחת המכביה השניה.
3. קדושי תל אביב 1929, שלש גופות הרוגי מאורעות 

תרפ"ט בתל אביב. צלם: ארושקעס.

פתיחה: $120

�18. Three Photocopied 
Postcards – Macabia – 1929 
Palestine Riots  
3 Real Photo Postcards:
1. Alenby St., with street's name inscribed in 
pen on the postcard's front side.
2. Group gymnastics in the Second Macabia 
Opening Ceremony.
3. Victims of Tel Aviv 1929, three bodies of 
those killed in the 1929 riots in Tel Aviv. 
Photographs: Arushkes.

Opening Price: $120

�19. ועדת החקירה הבריטית והמלך 
עבדאללה

החקירה  ועדת   ,)Real Photo( מצולמת  גלויה 
הממלכתית והמלך עבדאללה. 

מעבר לתמונה שמות חלק מהמצולמים בכתב-יד. 
מצב בינוני. פינות מעוגלות, קמטים וכתמים.

פתיחה: $100

�19. British Interogation 
Committee and King Abdalla  
Real Photo postcard – the Royal Interogation 
Committee and King Abdalla. 
The names of some of the people photographed 
appear in back, in handwriting.
Fair condition. Rounded corners, creases and 
stains.

Opening Price: $100
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�20. עול חלוקת הארץ – ויזנטל
עול חלוקת הארץ, איור של שמעון ויזנטל ובו מפת א"י, 
רובה בצורת ערבי גדול אוחז חרב, ומיעוטה יהודי מפוחד. 

הוצאת "צעל", עתון מפלגת מדינה העברית בלבוב.
מצב טוב, כתמים.

פתיחה: $100

�20. Partition of Palestine 
– Weisental 
Partition of Palestine, illustration of Shimon 
Weisental, depicting map of Israel, gun shaped 
like a large Arab holding a sword, with its small-
er part – a frightened Jew. Tzel publishing, The 
newspaper of the Jewish State party in Lvov.
Good condition, stains.

Opening Price: $100
�22. טקס השבעה לצה"ל

אלנבי"  "פוטו  חותמת   ,)Real Photo( מצולמת  גלויה 
 ."28.6.48 לצבא  ההשבעה  "בטקס  יד  בכתב  וכיתוב 
ונשים  גברים  חאקי,  לובשי  עשרות  נראים  בתמונה 

במסדר על גג בנין.
מצב טוב.          

פתיחה: $80

�21. שלש גלויות פרסומיות
3 גלויות מצולמות )Real Photo( לפרסום:

1. צלמניה י. ביגוביץ, נס ציונה.
2-3. טוב-טוב לימונדה טיבעית, א. דוידזון, בני ברק. 

�21. Three Advertisement 
Postcards 
Three Real Photo advertising postcards:
1. Tzalamnia Y. Bigowitz, Nes Ziona.
2-3. Tov-tov Natural Lemonade, A. Davidson, 
Bnei Brak. Both postcards show the company's 
truck and workers.
Good condition, stains. One has marks from 
pasting into an album.

Opening Price: $100

�22. IDF Swearing In Ceremony  
Real Photo Postcard, ink-stamped by Photo 
Alenby, with handwritten inscription "At the 
IDF swearing-in ceremony, 28.6.48". Picture 
shows tens of youth in khaki, men and women 
in lineup on a roof. 
Good condition.

Opening Price: $80

�23. מגדלי-מים – ארבע גלויות
מופיע  אחת  בכל   ,)Real Photo( מצולמות  גלויות   4

מגדל מים מבטון, ללא תיאור.
מצב טוב, כתמים.

פתיחה: $120

�23. Water Tower – Four 
Postcards 
4 Real Photo postcards, each one showing a 
cement water tower, without caption.
Good condition, stains.

Opening Price: $120

בשתי הגלויות נראים משאית החברה ועובדיה.

מצב טוב, כתמים. באחת סימני הדבקה לאלבום.               

פתיחה: $100

620

621

622

623



2�2 | מרץ 2010

��2. נתן בירנבאום 
גלויה לזכר נתן בירנבאום, תרכ"ד-תרע"ד.

מופיע  מתחת  ופטירה,  ותאריכי-לידה  מצויר  פורטרט 
ציטוט אמרה בשלוש שפות. הוצאת ועד היובל, ברלין.
קמצב בינוני. קמטים וכתמים, הבולים הוסרו, רישומים בעי

פרון משני צדי הגלויה.    

פתיחה: $80

��2. קבר יצחק כרמי 
תמונה מודפסת של מצבת יצחק כרמי מפריס. 

דמויות  ופסלי  המשפחה  סמל  עם  מפוארת  מצבה 
שונות. כיתוב בצרפתית ובעברית. נפטר 1880.

גלויה נדירה ומוקדמת, נדפסה ברומניה.
מצב טוב.   

פתיחה: $100

�2�. Nathan Birenbaum  
Postcard commemorating Nathan Birenbaum, 
1864-1914.
Drawn portrait with dates of birth and passing, 
and a quote of one of his sayings underneath, 
in three languages. Va'ad Hayovel publishing, 
Liblin.
Fair condition. Creased and stained, stamps have 
been removed, penciled inscriptions on either side.

Opening Price: $80

�2�. Isaac Cremieux's Grave  
Printed picture of the tombstone of Isaac 
Cremieux of Paris. 
Elaborate tombstone with family embelm and 
statues of various figures. French and Hebrew 
writing. Died 1880. Early, rare postcard, 
printed in Romania.
Good condition.

Opening Price: $100

��2. האחים אליהו – גלויות מוקדמות
13 גלויות בהוצאת האחים אליהו – יפו-תל-אביב )א"י(.

שתיים של יפו ות"א, אחת של חברון, שלוש של חיפה, 
שבע של ירושלים.

בחלקן  טוב.  מצב  בשימוש.  היו  ולא  בדואר  נשלחו  לא 

כתמים

פתיחה: $1�0

�2�. Eliyahu Brothers – Early 
Postcards  
13 postcards published by Eliyahu Brothers 
– Jaffa-Tel Aviv (Eretz Yisrael).
Two postcards of Jaffa and Tel Aviv, one of 
Hebron, three of Haifa, Sheva and Jerusalem.
Not mailed and were not in use.
Good condition. Some are stained.

Opening Price: $1�0
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��2. אוסף גלויות - ציורי אוריאל בירנבאום 
לפסוקים מהתנ"ך

לפסוקים  בירנבאום  אוריאל  של  ציורים  גלויות,  עשר 
מהתנ"ך. הוצאת אגודת ישראל, וינה:

1. "כי בהר ציון ובירושלים..." )יואל ג', ה'(.
2. "ושמרו בני ישראל את השבת..." )שמות ל"א, ט"ז(.

3. "שלח לחמך על-פני המים..." )קהלת י"א, א'(.
4. "בלחמו קדמו נודד..." )ישעיהו כ"א, ט"ו-ט"ז(.

5. "אשרי משכיל אל דל זו ביקור חולים" )תהלים מ"א, 
ב'; מסכת נדרים, דף מ'(.

�2�. Postcard Collection 
– Paintings By Uriel Birnbaum for 
Bible Phrases  
10 postcards with paintings by Uriel Birnbaum 
for Bible phrases. Published by Agudat Israel, 
Vienna:
1. "Ki Be-Har Zion U-Vi-Yerushalayim …" 
(Yoel 3, 4).
2. "Ve-Shamru Bnei Israel Et Ha-Shabbat …" 
(Shemot 31, 16).
3. "Shelakh Lahmekha Al-Pnei Ha-Mayim …" 
(Kohelet 11, 1).
�. "Be-Lachmo Kidmu Noded …" (Yesha'ayahu 
21, 15-16).
�. "Ashrei Maskil El Dal Zu Bikur Cholim" 
(Tehilim 41, 2; Masekhet Nedarim, page 40).
�. "Ki Mi-Zion Tetse Tora U-Dvar Ha-Shem 
Mi-Yerushalayim" (Yesha'ayahu 2, 3).
�. "Im Eshkahekh Yerushalayim Tishkakh 
Yemini" (Tehilim 137, 5).
8. "Ba-Me Yezake Na'ar Et Orho… (Tehilim 
119, 9).
9. "Al Tomar Na'ar Anochi…" (Yirmiyahu 1, 7).
10. "Bni Im Chacham Libecha Yismakh Libi 
Gam Ani" (Mishlei 23, 15).
Very good condition with few stains on some of 
the postcards.

Opening Price: $�00

6. "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" )ישעיהו 
ב', ג'(.

7. "אם אשכח ירושלים תשכח ימיני" )תהלים קל"ז, ה'(.
8. "במה יזכה נער את ארחו..." )תהלים קי"ט, ט'(.

9. "אל תאמר נער אנכי..." )ירמיהו א', ז'(.
10. "בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני" )משלי כ"ג, 

ט"ו(.

מצב טוב מאד, כתמים בודדים על חלק מהגלויות.

פתיחה: $�00

�28. שנה טובה – צבא עברי, 1943
"ה'תש"ד שנת הקמת צבא עברי". גלויה לברכת שנה-

טובה, 1943.
איור חיילים מניפים דגל-ישראל, טנק, מטוסים ודיוקן 

זאב ז'בוטינסקי.
חלקה בצדה האחורי )ללא חלוקת-גלויה(.

חורי-תיוק.

פתיחה: $100

�28. Shana Tova – Jewish Army 
– 1944  
"Ha-Tashad Shnat Hakamat Tsava Ivri" ("1944 
year of establishment of Jewish Army"). Shana 
Tova greeting card, 1943.
Illustrated with soldiers flying flag of Israel, 
airplanes and portrait of Ze'ev Jabotinsky.
Verso has no division for use as postcard.
2 filing holes.

Opening Price: $100
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�29. אוריאל בירנבאום, תש"ח-שארית 
הפליטה

"כתיבה  האחורי  בצדה  בירנבאום,  אוריאל  של  גלויה 
תש"ח.  ער"ה  וישיעה...  גאולה  ושנת  טובה  וחתימה 
הכנסה מוקדשת לקרן קליטת עולים בא"י של פועלי 

אגודת ישראל בגרמני'." )שארית הפליטה(.
נשלחה בדואר, מעט קמטים. אחד הבולים נתלש.

פתיחה: $120

�29. Postcard - Uriel Birnbaum 
- 1947  
Postcard by Uriel Birnbaum, on its back New 
Year's greetings and notification that the 
income is dedicated for immigration absorp-
tion in Palestine by Agudat Yisrael Workers in 
Germany (Sh'erit ha-Pletah).
Sent by mail, some wrinkles. One stamp is torn off.

Opening Price: $120 �31. תיאודור הערצל – אניה עברית
ראשונה בים הבלטי

תיאודור הערצל, האניה העברית הראשונה בים הבלטי. 
הוצאת בית"ר, לטביה?

�32. אתר הנופש קליה 
ציור  המלח.  בים  קליה  הנופש  לאתר  פרסומת  גלוית 
אשת לוט לחוף ים-המלח ופירוט השירותים הניתנים 

באתר הנופש. 
דפוס ליפשיץ. נשלחה בדואר בשנת 1934. 

מצב טוב.

פתיחה: $2�0

�30. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני
מגן  ז'בוטינסקי,  זאב  של  ה-61  הולדתו  ליום  גלויה 

ירושלים. הוצאת קרן בית"ר בא"י, 1949.
מצב טוב מאד.

פתיחה: $80

�30. Postcard in Honor of 
Jabotinsky's �1st Birthday  
Postcard in Honor of Jabotinsky's 61st Birthday 
with the Hebrew inscription "If I forget thee, 
Jerusalem, let my left hand wither". Published 
by Keren Beitar in Israel, 1949. 
Very good condition. 

Opening Price: $80

�31. Theodore Herzl – First 
Hebrew Ship in the Baltic Sea  
Theodore Herzl, the first Hebrew ship in the 
Baltic sea. Betar Publishing, Latvia?
Mailed with stamp of Betar marine school in 
Civitavechia (Italy).
Good condition. Folding mark in the middle and 
stains.

Opening Price: $100

בצ'יביטבקיה  בית"ר  של  ימי  בי"ס  בול  עם  נשלחה  
)איטליה(.

מצב טוב. קפל במרכז וכתמים.

פתיחה: $100
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�32. Kalia Vacation Resort 
Advertisement postcard for the Kalia vacation 
resort. Drawing of Lot's Wife on the Dead Sea 
shores, and breakdown of services offered in 
the resort.
Lifshitz Print. Mailed in 1934.
Good condition.

Opening Price: $2�0

��3. הוצאת "צבי קודש"
1. מפת ארץ ישראל עם חלוקה לשבטים.

מצב טוב.

2. ציורים של חמישה אתרים בירושלים.
מצב בינוני.

3. ציורים של חמש מושבות.
מצב טוב, מעט כתמים.

4. ציור של ירושלים ובמרכז מסגד עומר.
מצב בינוני, חסרון בשתי פינות.

5. ברכת ציון ושלום על ישראל. 
מצב בינוני, מתקלפת מאחור.

6. ציורים של ארבעה בתים בירושלים.
מצב בינוני.

פתיחה: $�00

��3. גלויות מצוירות ע"י נלסון
.Nelson Bible Series ,24 גלויות מצוירות

ציורים  ירושלים.  העיר  ברובן  ישראל,  ארץ  תמונות 
צבעוניים ומדויקים המבוססים על מראה-עיניים.

3 מהגלויות לא מהארץ )לבנון ומצרים(.
מצב טוב למעט גלויה אחת. 

פתיחה: $2�0

�33. אקסודוס - גלויות פרסומיות לסרט
)תמונות  מהסרט  מקוריים  מראות  מבחר   – אקסודוס 
מהסרט ומתהליך הצילום(. 6 גלויות במעטפה מודפסת 

מקורית, הוצאת ליאון המדפיס.
ניומן היה סרט הוליוודי  "אקסודוס" בכיכובו של פול 
לשגריר  והיה  ב-1960  בעכו  העתיקה  בעיר  שצולם 
חשוב ביותר במערכה על דעת הקהל העולמית. ראה 

גם פריט 587.
מצב טוב, כתמי חלודה.

פתיחה: $120

�33. Exodus – Advertisement 
Postcards for the Movie  
Exodus – selected original scenes from the 
movie (pictures from the movie itself and from 
the filming). 6 postcards in original printed 
envelope, Leon the Printer's publishing.
Exodus, starring Paul Newman, was a 
Hollywood movie taken in Acre's old city, in 
1960, and was an extremely important tool 
in swaying the international public opinion 
toward Zionist ideals. See also item 587.
Good condition, foxing.

Opening Price: $120

�3�. Postcards Published by Zvi 
Kodesh  
1. Map of Eretz Israel divided according to the 
tribes.
Good condition.
2. Pictures of five sites in Jerusalem.
Fair condition.
3. Pictures of five Moshavot.
Good condition. A few stains.
�. Picture of Jerusalem with the Omar mosque 
in the center.
Fair condition, pieces missing in two corners.
�. Birkat Tzion VeShalom al Yisrael.
Fair condition, folded at the back.
�. Pictures of four houses in Jerusalem.
Fair condition. 

Opening Price: $�00
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��3. תפוזים
6 גלויות מסדרת גלויות-פרסום לתפוזי יפו: פרדסים, 

עבודה בפרדס, קטיף ועוד. אנגליה.          
מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

�38. חיפה והכרמל - אוסף גלויות
הדפסה  וזמני  מקומות  ונצרת.  חיפה  של  גלויות   27

שונים.
ארבע אינן מחולקות.

מצב משתנה. 

פתיחה: $200

�3�. Oranges  
6 postcards from a series of advertising post-
cards for Jaffa oranges: orchards, work in the 
orchards, harvest and more. England. 
Very good condition.

Opening Price: $120

�38. Haifa and the Carmel 
– Postcard Collection  
27 postcards of Haifa and Nazareth. Times and 
places of print vary.
Four are not divided.
Condition varies.

Opening Price: $200

��3. ארבע תמונות צבעוניות מוקדמות
4 תמונות צבעוניות בגודל גלויה )ללא חלוקה מעברן 
רוסית,  כולל  שפות,  בשש  המקום  שם  כיתוב  השני(, 
רמלה  לוד,  אליהו,  מנזר  בין האתרים:  ובוכרית.  יוונית 

ו"מבנה רוסי".
כנראה נועדו כמזכרת לצלינים.

מצב טוב, כתמים בצדן האחורי.

פתיחה: $100

�3�. Four Early Colorful 
Pictures  
4 colorful postcard-sized pictures (not divided 
in back), with the name of the place photo-
graphed in six languages – included Russian, 
Greek and Bucharian. Sites include Elijah's 
Monastery, Lod, Ramla and Russian Complex.
Probably intended as souvenir for worshipers.
Good condition, stained in back.

Opening Price: $100

�3�. Illustrated Postcards by 
Nelson  
24 illustrated postcards – Nelson Bible Series.
Pictures of the Land of Israel, mostly of 
Jerusalem. Colorful and accurate drawings 
based on observation.
3 of the postcards are not of Israel (Lebanon 
and Egypt).
Good condition except for one postcard.

Opening Price: $2�0
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�39. ארץ הקודש – גלויות צבעוניות
צבעונית  בהדפסה  Das Heilige Land,      גלויות 

איכותית מאד. מינכן, שנות ה-20.
מצורפות שלש מפות א"י וירושלים בגודל גלויה, ללא 

הדפסה בצדן האחורי.
מצב טוב מאד. כתמים באחת הגלויות. מארז קרטון מקורי 

שבור, עם פגמים.

פתיחה: $220

126

�39. The Holy Land – Colorful 
Postcards  
Das Heilige Land, 126 colorful postcards of 
very high-quality print. Munich, 1920s.
Three maps of Israel and Jerusalem are included, 
postcard-sized, without any printing in back.
Very good condition. One of the postcards is stained. 
Broken original cardboard case, damaged.

Opening Price: $220

��0. הכתל המערבי – אוסף גלויות גדול
אלבומים.  בשני  מסודרות  מערבי,  כתל  גלויות   256

מקומות וזמני הדפסה שונים.
מחולקות,  אינן  חלקן  צבעוניות,  מהגלויות  כמחצית 

אחדות עם ברכת שנה טובה.
מצב משתנה.

אוסף מיוחד במגוונו.

פתיחה: $�000

��0. The Western Wall – Large 
Postcard Collection 
256 postcards of the Western Wall, arranged in 
two albums. Various places and times of print.
About half of the postcards are colorful, some 
are not divided, few have Shana Tova blessings.
Conditions vary.
This collection is unique in its great variety.

Opening Price: $�000

��1. קבר זכריה, עמק יהושפט, יד אבשלום
יהושפט  עמק  זכריה,  קבר  את  המציגות  גלויות   83
וזמני-הדפסה  שונות  הוצאות  ירושלים.  אבשלום,  ויד 
שונים. 14 מהן לא מחולקות. מופיעות גרסאות דומות 
של אותה גלויה, ייתכן שחלק מהגלויות מופיעות יותר 

מפעם אחת.
מצב משתנה, טוב עד טוב מאד.

פתיחה: $280

��1. Kever Zacharia, Emek 
Yehoshafat, Yad Avshalom  
83 postcards showing Kever Zacharia, Emek 
Yehoshafat and Yad Avshalom, Jerusalem. 
Various publishers and printing times. 14 of 
them are undivided. Some are variants of the 
same postcard, and possibly some of the post-
cards appear more than once.
Various conditions, good-very good.

Opening Price: $280
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��3. אוסף גלויות מגוון
גלויות, חלקן לא מחולקות. הוצאות שונות, זמני-  54
ה-30(.  שנות  עד  ה-19  המאה  )סוף  שונים  הדפסה 
ביניהן גלויות נדירות ביותר מארגונים בגרמניה, גלויות 
מזכרת מטבריה, רמלה, צבי קודש ועוד. מיעוטן נשלחו 
מהתקופה  דואר  חותמות  עם  סלומון,  לסיני  בדואר 

העות'מאנית.
מצב משתנה, רובן טוב עד בינוני.

פתיחה: $��0

���. גלוית שנה טובה מצולמת – 
בית-כנסת

כיתוב  עם  בית-כנסת.  פנים  של   Real photo גלוית 
תכתבו".  טובה  לשנה  היום.  קדושת  תוקף  "ונתנה 

נשלחה מוינה בשנת 1908.
מצב טוב. חלק מהבול נתלש. קמטים בפינות.

פתיחה: $100

��3. Varied Postcard Collection  
54 postcards, some undivided. Various pub-
lishers and publication dates (from late 19th 
century to the 1930s). Among them are very 
rare postcards of organizations in Germany, 
souvenir postcards from Tiberias, Ramle, Zvi 
Kodesh, and more. A few of the postcards were 
mailed to Sinai Salomon, with post marks from 
the Ottoman period.
Various conditions, most are fair to good condition.

Opening Price: $��0

���. Shana Tova Postcard - 
Synagogue – Real Photo  
Real photo postcard showing the inside of a 
synagogue. Inscribed “Let us relate the power 
of this day’s holiness. May you be inscribed for 
a good year.”
Sent from Vienna in 1908. 
Good condition. Part of the stamp has been torn. 
Creased in the corners.

Opening Price: $100

��2. "אמנות יהודית" ו"תמונות פלשתינה"
4 גלויות שנה טובה, הוצאת ז. רזניק, ללא ציון מקום 

נההדפסה. אחת נושאת כותרת "יודישע קונסט" ומופי
נעים בה שני ציורים בשחור-לבן, בשלוש האחרות מו

פיעים תצלומים מארץ ישראל )ירושלים, פתח-תקוה, 
יפו( תחת הכותרת "פאלעסטינע בילדער".

מצב טוב, קמטים בפינות וכתמים.

פתיחה: $200

��2. “Jewish Art” and “Pictures 
of Palestine”
4 Shana Tova postcards, published by Z. 
Rieznik, without indication of printing place. 
One carries the headline “Yudishe Kunst” with 
two black and white drawings, the other three 
postcards have photographs of Eretz Israel 
(Jerusalem, Petach Tikva, Jaffa) under the 
headline “Palestine Bilder.”
Good condition, creasing to corners and staining. 

Opening Price: $200
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���. בית-כנסת בצ'כוסלובקיה
 Lázně-ב בית-הכנסת  ארון   ,Real-Photo גלויות   5

Kynžvart (                     ), צ'כוסלובקיה. 
נעל הפרוכת שם העיירה "קיניגש ווארט" ושמות הנוד

בים יואל ורינה בשנת תקל"ז ]1777[. בתחתית הפרוכת 
בצדן  מפירד".  איגר  ש"ץ  דוד  אלקנה  על-ידי  "נעשה 
האחורי של שלוש גלויות חותמת הצלם, בצדה האחורי 

של אחת חותמת הרב רבי הרמן גולדפינגר.
מצב טוב עד טוב מאד. 

פתיחה: $1�0

Königswart

���. Synagogue in Slovakia  
5 Real-Photo Postcards, with pictures of the 
Holy Ark in the  Lázně Kynžvart (Königswart) 
Synagogue, Czechoslovakia. 
The Parochet (curtain of the holy ark) bears the 
name of the town "Konigswart" and the names 
of the donors Joel and Rina, 1777. 
The bottom of the Parochet reads "made by 
Elkana David, cantor of Eiger, of Fird". The back 
of three of the postcards bear the ink-stamps 
of the photographer, and the back of one has 
Rabbi Herman Goldfinger's ink-stamp.
Good to very good condition.

Opening Price: $1�0

���. בתי-כנסת באוקראינה ופולין
1. בית-הכנסת בְסְטִרי, מערב אוקראינה.

לא מחולקת, נשלחה בשנת 1906. הבול חסר. כתמים.

2. בית-הכנסת בסוֹּפוֹט, פולין.
לא היתה בשימוש.

פתיחה: $100

���. Synagogues in Ukraine and 
Poland  
1. Synagogue in Stryj, West Ukraine. Undivided, 
sent in 1906. The stamp is missing. 
Stained. 
2. Synagogue in Zoppot, Poland.
Was not in use.

Opening Price: $100

���. בתי-כנסת 
 ,Cadca ;8 גלויות בתי-כנסת: פנים בית-כנסת החורבה

סלובקיה; דורמונד, בלפורט )צרפת( ועוד.
מצב טוב מאוד. אחת לא מחולקת, אחת צבעונית. 

פתיחה: $300

���. Synagogues  
8 postcards fo synagogues: interior of the Hurva 
synagogue, Cadca, Slovakia, Durmund, Belfort 
(France) and more.
Very good condition. One is not divided, one is 
colorful.

Opening Price: $300

��8. חיילים ביום כיפור 1870 
Kol  Nidre… vor Metz 1870. בתמונה: חיילים מתנ

פללים בבית-כנסת מאולתר.
נדפסה בפרנקפורט, אינה מחולקת.

מצב בינוני, פינות מעוגלות, קמטים.

פתיחה: $100
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��9. מלחמת העולם ה-1 – בית-עלמין 
צבאי יהודי בגליציה 

בזאקליטשין.  יהודי  צבאי  בית-עלמין  המציגה  גלויה 
וינה, 1918.

מצב בינוני, במרכזה קרע משוקם.

פתיחה: $100

��9. WWI – Jewish Military 
Synagogue in Galicia  
Postcard showing Jewish military cemetery in 
Zaklitchen. Printed in Vienna, 1918.
Fair condition, restored tear in center.

Opening Price: $100

��0. Jewish Soldiers – WWI
1. A Jew wrapped in his Talit, reading a book, 
with many soldiers in the background.
Good condition.
2. Pesach Seder in St. Quentin, 1915. The picture 
shows soldiers sitting around the festival table.
Good condition. Owner's ink stamp.

Opening Price: $180

��8. Soldiers on Yom Kippur 1870  
Kol Nidre… vor metz 1870. Shown are Jewish 
soldiers praying in a makeshift synagogue.
Printed in Frankfurt, not divided.
Fair condition, rounded corners, creased.

Opening Price: $100

��0. חיילים יהודים – מלחמת העולם ה-1
1. יהודי עטוף בטלית, קורא ספר וברקע חיילים רבים. 

מצב טוב.

נראים  בתמונה   .      ,St. Quentin-ב פסח  2. סדר 
חיילים יושבים ליד שולחן החג.

מצב טוב. חותמת בעלים.

פתיחה: $180

1915

��1. לאחר פוגרום
ארבע גלויות, איורי יהודים לאחר פוגרום. רוסיה.

שלוש בשחור לבן, אחת צבעונית. שתיים עם ציור מראה 
לאחר פוגרום, מאת הצייר היהודי-רוסי משה מימון.

מצב בינוני עד טוב.

פתיחה: $180

��1. After  A Pogrom
Four postcards, illustrations of Jews after a 
pogrom. Russia.
Three cards in black and white, one in color. 
Two with drawing of sight after pogrom, by the 
Jewish-Russian painter Moshe Maymon.
Fair to good condition.

Opening Price: $180
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��2. תיאטרון יהודי ברוסיה
מתוך  דמויות  סדרה,  מאותה  גלויות   21

הצגת-תיאטרון.
כליזמר  חתונה,  וצעירים,  זקנים  יהודים  דמויות  מגוון 

וכו'.
מצב משתנה. 

פתיחה: $��0

��2. Jewish Theater in Russia  
21 postcards from the same series – characters 
from a theater show.
All different young and old Jews, wedding, 
Klezmer etc.
Condition varies.

Opening Price: $��0

��3. גלויות מאירופה
8 גלויות, כולן עם כתוב עברי. הוצאות "לבנון", "תושיה" 

ועוד.
שבע מתוכן לא מחולקות.

מצב משתנה.          

פתיחה: $1�0

��3. Postcards from Europe 
8 postcards, all with Hebrew writing. Published 
by Lebanon, Tushia and others.
Seven of them are not divided.
Conditions vary.

Opening Price: $1�0

���. קרן צדקה מהולנד, 1934 
עם  מאמשטרדם,   Nod Fonds ארגון  בהוצאת  גלויה 
ישראלים  מטבעות  מגני-דוד,  קופת-צדקה,  תצלום 
על  יד  בכתב  כיתוב  אחרים.  ואמצעי-תשלום  קדומים 

גבי הגלויה.
לא נשלחה בדואר, גדולה מהרגיל.

מצב טוב.

פתיחה: $1�0

���. Tzedaka Fund from Holland, 
1934  
Postcard published by Nod Fonds of 
Amsterdam, with photo of chaity box, Star of 
David, early Israeli conscious and other means 
of payment. Handwriting on the other side.
Not mailed, bigger than most.
Good condition.

Opening Price: $1�0

���. שיר חנוכה – וינה, 1918
גלויה עם מזמור לחנוכה בגרמנית בליווי תווים.

לא נשלחה בדואר.
מצב טוב.

פתיחה: $100

���. Chanuka Song – Vienna, 1918  
Postcard with song for Chanuka in German, 
with the musical notes.
Not mailed.
Good condition.

Opening Price: $100
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���. ועד הישיבות – וילנה, 1935
נגלוית שנה טובה מטעם ועד הישיבות של וילנה )ברא

הועד.  לעסקני  גראדזענסקי(  עוזר  חיים  ר'  של  שותו 
תזכורת לגביית התרומה ובקשה לצרף חברים חדשים. 

ראש השנה תרצ"ו.
מצב טוב. חורי תיוק קרועים.

פתיחה: $100

���. Va'ad Hayeshivot – Vilna, 
1935 
Shana Tova postcards from the Va'ad 
Hayeshivot of Vilna (headed by Rabbi Chaim 
Ozer Grodzinsky) to the committee activists. 
Reminder to collect pledges and request to add 
new members. Rosh Hashana 1935.
Good condition. Torn filing holes.

Opening Price: $100

���. קבוצת "הבונים" בפלוצק – ברכות 
שנה טובה, 1938

שתי ברכות שנה טובה. פלוצק, פולין, א' תשרי תרצ"ט, 
.1938

ה.  ה.  א.  פלוגה  מאחלת  ועליה,  עבודה  שנת  "ברכת 
'עקיבא', קבוצת בונים בפלוצק".

אחת עם תצלום בית הכנסת הגדול בתל-אביב והשניה 
עם דיוקן הרצל.

12X6 ס"מ. מצב טוב. כתמים. שוליים משוננים. 

פתיחה: $100

���. Habonim Group in Plotzk 
– Shana Tova Wishes, 1938 
Two Shana Tova wishes. Plotzk, Poland, 1938.
"Wishing you a year of work and aliya, the A. H. 
H. Akiva Company, Builder Group in Plutzk."
One has a picture of the Great Synagogue in Tel 
Aviv and the other has a portrait of Herzl.
6x12cm. Good condition. Stained. Sharpened 
edges.

Opening Price: $100

��8. אפרים משה ליליאן
50 גלויות עם איורים מאת אפרים משה ליליאן. סדרות 

שונות והוצאות שונות.
שתיים אינן מחולקות, אחת גלוית קק"ל ואחת בהוצאת 

ארגון יהודי.
מצב משתנה.

פתיחה: $�00

��8. Efraim Moshe Lilien  
50 postcards illustrated by Efraim Moshe Lilien. 
From various collections and publications.
Two are not divided, one is a JNF postcard and 
another is published by a Jewish organization.
Conditions vary.

Opening Price: $�00

��9. הוצאת יהודיה ואוריאל
12 גלויות, ציורים של דמויות יהודיות. הוצאת יהודיה 

ואוריאל. בין הציירים: הורוביץ, י. קופמן ואחרים.
10 ציורים בשחור-לבן ושניים צבעוניים.

מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $100
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��9. Yehudia and Uriel 
Publishing  
12 postcards, illustrations of Jewish figures. 
Published by Yehudia and Uriel. Among the 
artists: Horovitz, Y. Kaufman, and others.
10 drawings in black and white, and two in 
color.
Fair-good condition.

Opening Price: $100

��0. הוצאת "צענטראל" – וארשה
17 גלויות מסדרות שונות. הוצאת "צענטראל", וארשה. 
מחיי  תמונות  אבשלום,  יד  ביניהן:  בגרמניה.  נדפסו 
מהגלויות  בחלק  פסלים.  ותצלומי  שולמית  היהודים, 
מודפסים הציור או המסגרת כשהם בולטים מעט מפני 

הנייר.
מצב בינוני, חלקן קרועות ומקולפות בצדן האחורי.

פתיחה: $1�0

��0. Postcards  Published by 
“Central” – Warsaw  
17 postcards from various series. Published 
by “Central,” Warsaw. Printed in Germany. 
Among them: Yad Avshalom, pictures of Jewish 
life, Shulamit, and photographs of sculptures. 
Some of the postcards have the illustration or 
the frame raised on the postcard.
Fair condition, some are torn with creasing on the 
back.

Opening Price: $1�0

��1. ציורים של מנחם בירנבוים
ביידיש.  כיתוב  עם  צבעוניות,  הומוריסטיות  גלויות   3

��1. Drawings by Menachem 
Birnbaum  
3 humoristic color postcards, with inscription 
in Yiddish. Illustrated by the artist Menachem 
Birnboim [Birnbaum]. Published by Central, 
Warsaw. Printed in Germany.
Rounded corners, some of which are missing, 
staining. One of the postcards has rough tears 
which have been unprofessionally repaired.

Opening Price: $1�0

��2. גלויות צבעוניות – מנחם בירנבוים – 
ורשה

5 גלויות. הוצאת צענטראל, ורשה, נדפסו בפולין.
איורים צבעוניים וכיתוב ביידיש. בארבע חתום האמן: 

מנחם בירנבוים.
מצב בינוני.

פתיחה: $180

הוצאת  ]בירנבאום[.  בירנבוים  מנחם  האמן  ע"י  צוירו 
צענטראל, וארשה. נדפסו בגרמניה.

הגלויות  באחת  כתמים.  חסרות,  חלקן  מעוגלות,  פינות 

קרעים גסים משוקמים באופן לא מקצועי.

פתיחה: $1�0

��2. Colorful Postcards 
– Menachem Birenbaum – Warsaw 
5 postcards. Central Publishing, Warsaw, 
printed in Poland.
Colorful illustrations and inscriptions in 
Yiddish. The fourth postcard is signed by artist 
Menachem Birenbaum.
Fair condition.

Opening Price: $180
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���. אלפונס לוי
לוי.  אלפונס  היהודי,  מהעולם  ציורים  עם  גלויות   27
בשימוש.  היו  לא  ורובן  מחולקות  אינן  מהגלויות   18

הגלויות מהוצאות שונות.
הגלויות במצב טוב.

פתיחה: $�00

���. מחיי היהודים
אירונ המתארים  ציורים  עם  מחולקות  לא  גלויות   51
מאת  הציורים  רוב  היהודי,  החיים  מאורח  שונים  עים 
Hermann Junker. בין האירועים: בר-מצוה, תשליך, 

ברכת כהנים, פורים ועוד.
חלק מסדרה, נמצאים המספרים: 1-8, 10-34, 36-50, 

.56 ,54 ,53
נשלחו  מהן   4 קודם,  בעלים  חותמת  חלקן  על  טוב,  מצב 

בדואר.

פתיחה: $��0

���. Alfons Levy  
27 postcards with illustrations from the Jewish 
world, Alfons Levy. 18 of the postcards are 
undivided and most are unused. Postcards are 
from various publishers.
Good condition.

Opening Price: $�00

���. Jewish Life  
51 undivided postcards with pictures depict-
ing various Jewish life cycle events, most of the 
drawings are by Hermann Junker. Among the 
events: Bar-Mitzvah, Tashlich, Bircat Cohanim, 
Purim and more.
Part of the series, numbers existing: 1-8, 10-34, 
36-50, 53, 54, 56.
Good condition, some have an ink stamp of previ-
ous owner, four are used.

Opening Price: $��0

��3. מחיי היהודים
בית  היהודים:  מחיי  אירועים  המתארות  גלויות   37
הוצאות שונות.  וכו',  כיפור, שבת  יום  הכנסת, תפילה, 

20 לא מחולקות. 12 היו בשימוש.
מצב משתנה, טוב.

פתיחה: $�00

��3. Scenes from Jewish Life
37 postcards depicting scenes from Jewish life: 
Synagogue, Prayer, Yom Kippur, Shabbat, etc. 
Various publishers. 20 are undivided. 12 are 
used.
Various conditions, good.

Opening Price: $�00
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���. גלויות שנה טובה – הוצאת צענטראל
טובה  שנה  וברכות  צבעוניים  איורים  עם  גלויות   12

ביידיש. הוצאת "צענטראל", ורשה.
מצב משתנה, טוב-טוב מאד.

פתיחה: $300

���. Shana Tova Postcards 
– Central Publishing 
12 postcards with colorful illustrations and 
wishes for the new year in Yiddish. Central 
Publishing, Warsaw.
Condition varies – good-very good.

Opening Price: $300

���. אוסף גלויות שנה טובה - מלחמת 
ששת הימים

10 גלויות, כולן מציגות תמונות בעקבות מלחמת ששת 
נלחמים  טנקים  צה"ל,  מצעד  הכותל,  שחרור  הימים: 
עוזי  בגלויות:  משולבות  צה"ל  אלופי  תמונות  ועוד. 

נרקיס, רבין, הרב גורן ואחרים.
חלק מהגלויות נפתחות.

גודל משתנה, מצב טוב.     

פתיחה: $100

���. Collection of Shana Tova 
Cards – Six Day War 
10 postcards, all showing pictures from the 
Six Day War: liberation of the Western Wall, 
IDF march, fighting tanks and more. Pictures 
of IDF generals can be found throughout the 
postcards: Uzi Narkis, Rabin, Rabbi Goren and 
others. Some of the postcards open.
Sizes vary, good condition.

Opening Price: $100

��8. שלש גלויות שנה טובה
3 גלויות שנה טובה:

1. תצלום שני יהודים בבית-כנסת.
גרויער,  עמיל  הוצאת  שטערנהיים,  נחום  של  2. שיר 

רישא.
3. גלויה מאנגליה, בראשה דמויות הרצל ונורדאו.

מצב בינוני–טוב. בשתיים מהגלויות פגמים וכתמים.

פתיחה: $120

��8. Three Shana Tova Postcards  
Three Shana Tova Postcards:
1. Photo of two Jews in synagogue.
2. Song about Nachum Sternheim, Emil Groyer 
publishing.
3. Postcard from England, with images of 
Herzl and Nordau in forefront.
Fair-good condition. Two of the postcards have 
slight damages and stains.

Opening Price: $120

��9. אוסף גלויות שנה-טובה מצולמות
8 גלויות שנה טובה מצולמות, מהשנים תרפ"ט-תרצ"ו, 

עם תמונות משפחתיות לצד אתרים בארץ-ישראל.
ארבע גלויות של צלמניה "השחר", תל-אביב, אחת של 

צלמניה "פרוגרס", תל-אביב.
היו  לא  גלויות  שלש  כתמי-חלודה.  מעט  מאד.  טוב  מצב 

בשימוש כלל.

פתיחה: $�00
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��0. גלויות שנה טובה צבעוניות
10 גלויות שנה טובה צבעוניות, חלקן נדפסו בגרמניה, 

��1. גלויות שנה טובה – א"י
עד  ה-20  שנות  ישראל,  מארץ  טובה  שנה  גלויות   25
גלויות שנה-טובה מצולמות,  שנות ה-50. ביניהן שתי 
אחת עם צלליות של גור-אריה וברכות מהוצאות סיני, 
י.  מארקאדיס,  ד.  פלפוט,  החייל,  למען  הארצי  הועד 

מזרחי ושות', ברכה של חברת ביקור חולים ועוד.
מצב טוב, משתנה, רובן לא היו בשימוש.

פתיחה: $220

��0. Colored Shana Tova 
Postcards  
10 colored Shana Tova postcards, some printed 
in Germany, published by H.W.B., some with 
the inscription “Import.” Illustrations of chil-
dren, flowers and Jewish characters. Two have 
gilded decorations both are used.
Good condition.

Opening Price: $120

��1. Shana Tova Postcards  – 
Eretz Israel  
25 Shana Tova postcards from Eretz Israel, 
1920s – 1950s. Among them are two Shana 
Tova photographed postcards, one with silhou-
ette of Gur-Arye and others published by Sinai, 
National Committee for Soldiers, Palphot, D. 
Markadis, Y. Mizrachi & Partners, blessing by 
Chevrat Bikur Cholim and more.
Good condition, most are unused.

Opening Price: $220
��9. Collection Of Photographic 
Shana Tova Postcards  
8 photographic Shana Tova postcards from 
1929-1936, with family pictures at different 
sites in Eretz Israel.
4 Postcards are from Tsalmaniya "Ha-Shahar", 
Tel-Aviv, and one is from Tsalmaniya "Progress", 
Tel-Aviv.
All postcards are in very good condition with 
slight foxing. 3 are unused.

Opening Price: $�00

תּוב  Import. ציורי ילדים,  הוצאת .H.W.B, חלקן עם כִּ
מוזהבים,  עיטורים  בשתיים  ודמויות-יהודים.  פרחים 

שתיהן היו בשימוש. מצב טוב.

פתיחה: $120

��2. גלויות שנה-טובה – גרמניה
הוצאות  בגרמניה.  שנדפסו  שנה-טובה,  גלויות   19
וסדרות שונות. כולן צבעוניות, חלקן מציגות סיפורים 
היהודים.  של  היום-יום  מחיי  אירועים  חלקן  תנ"כיים, 

מספר גלויות עם עיטורים מוזהבים.
שמונה היו בשימוש. מצב בינוני, משתנה.

פתיחה: $180

��2. Shana Tova Postcards – 
Germany 
19 Shana Tova postcards, printed in Germany. 
Various publishers and series. All are in color, 
some present Bible stories, some Jewish daily 
life events. A number of the postcards have 
gilded decoration. Eight are used.
Fair condition.

Opening Price: $180
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��3. גלויות שנה-טובה צבעוניות עם 
הדפסה בולטת 

פרחים  דוגמאות  עם  צבעוניות  טובה  שנה  גלויות   9
חלקן  מוזהבות.  חלקן  בולטת,  בהדפסה  ציפורים  או 

מארה"ב וחלקן ללא ציון שם או מקום דפוס. 
אחת נשלחה בדואר. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

��3. Colored Shana Tova 
Postcards with Raised Printing  
Nine colored Shana Tova postcards with pat-
terns of flowers and birds in raised printing, 
some are gilded. Several are from the US, the 
others have no record of name or place of print-
ing. One is used.
Very good condition.

Opening Price: $120

���. גלויות שנה טובה בהוצאת "צענטראל" 
– וארשה

9 גלויות "לשנה טובה תכתבו" ו"לשנה טובה" בהוצאת 
"צענטראל", וארשה. נדפסו בגרמניה. הגלויות מאוירות 

���. Shana Tova Postcards 
Published by “Central” – Warsaw  
Nine postcards “LeShana Tova Tikatevu” and 
“LeShana Tova” published by “Central,” Warsaw. 
Printed in Germany. The postcards are illus-
trated in different styles, all but one in color. 
Some of the postcards are creased and torn with 
parts missing.

Opening Price: $1�0

���. גלויות שנה טובה – צענטראל
"צענטראל",  הוצאת  שחור-לבן,  טובה  שנה  גלויות   7

וארשה. נדפסו בגרמניה.
עם  גלויות  ושלוש  מצוירות  שתיים  מצולמות,  שתיים 

שילוב של תצלום וציור.
מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

���. Shana Tova Postcards 
– Central 
7 black & white Shana Tova postcards, published 
by “Central,” Warsaw. Printed in Germany. 
Two are photographs, two are illustrated, and 
three have a combination of photograph and 
illustration. 
Very good condition.

Opening Price: $120

בסגנונות שונים, כולן צבעוניות למעט אחת.
בחלק מהגלויות קמטים וקרעים עם חוסרים.

פתיחה: $1�0

672

673

674

675



288 | מרץ 2010

���. "לשנה טובה" – הוצאת ז. רזניק
12 גלויות שנה טובה, הוצאת ז. רעזניק, ורשה וניו-יורק, 
תּוב  כִּ בגרמניה. סדרות שונות. חמש עם  נדפסו  חלקן 
ביידיש, ארבע עם עטורים מוזהבים, שבע בשחור-לבן.

מצב טוב, קילופים וקמטים בשוליים. לא היו בשימוש. על 

שתיים חותמת בעלים.

פתיחה: $180

���. "לשנה טובה תכתבו" - ארה"ב, 1909
וכיתוב  מגן-דוד  עם  תכתבו"  טובה  "לשנה  גלויות   3
 Jewish pub. Co. הוצאת .I. Hillson בעברית, בעיצוב

of N. E., Boston, ארה"ב. נשלחו בדואר בשנת 1909.
מצב טוב, קמטים קלים בפינות.

פתיחה: $120

���. Shana TovaPostcards 
– Published by S. Resnik  
12 Shana Tova postcards, published by S. 
Resnik, Warsaw and New-York, some printed 
in Germany. From various series. Five have an 
inscription in Yiddish, four have gilded decora-
tions, and seven are in black-white.
Good condition, peeling and staining in the mar-
gins. Unused. Two have owner’s ink stamp.

Opening Price: $180

���. “LeShana Tova Tikatevu” 
– US, 1909  
3 postcards “LeShana Tova Tikatevu” with 
Magen David and inscription in Hebrew, de-
signed by I. Hillson. Published by Jewish pub. 
Co. of N.E. Boston, US. Mailed in 1909. 
Good condition, light creasing to corners.

Opening Price: $120

��8. יהודי ארצות צפון אפריקה
מארצות  יהודים  של  ציורים  או  תצלומים  גלויות,   7
צפון אפריקה, רובן של יהודים מתוניס. הוצאות שונות 

)ארה"ב, צרפת(, זמני-הדפסה שונים.
שלוש אינן מחולקות, שתיים נשלחו בדואר.

מצב טוב. באחת פינה קרועה, באחרות קמטים בפינות.

פתיחה: $1�0

��8. Jews of North African 
Countries  
7 postcards. Photographs or drawings of 
North African Jews, mostly of Jews of Tunisia. 
Different publishers (United States, France), dif-
ferent printing dates.
Three cards are not divided, two cards were 
posted by mail.
Good condition. Corner of one card is torn, other 
cards have creased corners.

Opening Price: $1�0
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��9. קריקטורות על ברית-מלה 
ארה"ב,  ברית-מלה.  בנושא  קטנה  ומראה  גלויות   11

תוניס ואלג'יר, כולן עם כיתוב בנושא.
שתי גלויות אינן מחולקות כגלויה בצדן האחורי.

מצב משתנה, טוב עד טוב מאד.

פתיחה: $2�0

��9. Caricatures about Brit Mila 
11 postcards and a small mirror with the theme 
of Brit Mila. USA, Tunisia and Algeria, all with 
writing on the topic. Two of the postcards are 
not divided in back.
Varying condition, good through very good.

Opening Price: $2�0

�80. תצלום קבוצתי – יהודים אינם רצויים
גלויה מצולמת )Real Photo(, תצלום קבוצתי בחזית 
 "Juden Unerwünscht" מסעדה. בצד המסעדה שלט

]יהודים אינם רצויים[. חותמת צלם.
מצב טוב מעט כתמים.

פתיחה: $100

�81. גלויה נגד לאון בלום 
בלום"  "היהודי  נגד  מצרפת  מפלגתית  פרסום  גלוית 

ונגד הסוציאליזם, שנות ה-30.
מצב טוב.

פתיחה: $80

�81. Postcard Against Leon Blum 
Party campaign postcards from France against 
"the Jew Blum" and against socialism, 1930s.
Good condition.

Opening Price: $80

�82. גלויה אנטי נאצית – היטלר כתרנגול 
כפרות

תמונה )חלקה בצדה האחורי( ובה ראש משפחה יהודית 
מניף תרנגול כפרות בדמות היטלר עם צלב קרס.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: $180

�82. Anti-Nazi Postcard – Hitler 
as a Kapparot Chicken  
Picture (partially also on the back side) with a 
Jewish family waving a Kapparot chicken which 
looks like Hitler with a swastika. 
Very good condition.

Opening Price: $180

�80. Group Photo- Unwanted 
Jews  
Real Photo postcard, group photo in front of 
restaurant. Next to the restaurant, there is a 
sign reading Juden Unerwünscht. Stamped by 
photographer.
Good condition, few stains.

Opening Price: $100
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�83. מחנה השמדה שטרוטהוף – צרפת
5 גלויות המתעדות את מחנה ההשמדה נאצוויילר-שטנ
רוטהוף )Struthhof( בצרפת, כ-50 ק"מ משטרסבורג 

)מחנה ההשמדה היחידי על אדמת צרפת(.
מצב טוב מאוד.

פתיחה: $180

�83. Struthhof  Extermination 
Camp – France
5 postcards documenting the Natzweiler-
Struthhof extermination camp in France, about 
50 km away from Strasburg (the only extermi-
nation camp in France).
Very good condition.

Opening Price: $180

��8. פרשת דרייפוס
41 גלויות הקשורות לפרשת דרייפוס. הוצאות שונות.

עם  חלקן  נגדו,  וגלויות  בדרייפוס  המצדדות  גלויות 
מאפיינים אנטישמיים מובהקים.

אוסף מגוון וחשוב הכולל גלויות נדירות.
רוב הגלויות אינן מחולקות.

מצב משתנה, כללית טוב-טוב מאד.

פתיחה: $1200

�8�. The Dreyfus Affair  
41 postcards related to the Dreyfus trial. 
Various publications.
Postcards siding for Dreyfus and against him, 
some with typical anti-Semitic themes.
Varied and important collection including 
rare postcards.
Most are not divided. Condition varies, generally 
very good.

Opening Price: $1200

��8. אוסף גלויות אנטישמיות
צרפת  פולין,  ארה"ב,  גרמניה,  אנטישמיות.  גלויות   22

ועוד.
7 אינן מחולקות.

מצב משתנה, באופן כללי מצב טוב.

פתיחה: $��0

�8�. Collection of Anti-Semitic 
Postcards  
22 anti-Semitic postcards. Germany, USA, 
Poland, France, and more.
7 of them are not divided.
Conditions vary, mostly good condition.

Opening Price: $��0

��8. גלויות אנטישמיות – צ'כיה
5 גלויות אנטישמיות, צ'כיה. אחת מצויירת ביד.

מצב טוב מאד.

פתיחה: $2�0
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�8�. Anti-Semitic Postcards 
– Czech Republic  
5 anti-Semitic postcards, Czech Republic. One 
has a hand-drawn illustration.
Very good condition.

Opening Price: $2�0

��8. הרעיון והמעשה - הרצל והרברט 
סמואל

רוח  אנשי  ציוניים,  אישים  מתמונות  המורכבת  גלויה 
ואנשי מעשה. במרכז מופיעים הרצל והרברט סמואל. 
ז'בוטינסקי  וייצמן,  ביאליק,  בגלויה:  המצולמים  בין 

ואחרים. היצרן: גרינשפן.
מצב בינוני. חוסרים קטנים בשוליים, כתמים ועקבות 

דבק.

פתיחה: $80

�8�. Idea and Action – Herzl and 
Herbert Samuel  
Postcard with photos of Zionist leaders, 
thinkers and men of acion. Herzl and Herbert 
Samuel appear in center. Pictures include 
Bialik, Weizmann, Jabotinsky and others. 
Made by Greenspan.
Fair condition. Small omissions on edges, stains, 
and traces of glue.

Opening Price: $80

�88. ברכת שנה טובה – קפריסין
תצלום  עם  טובה  שנה  ברכת  תכתבו",  טובה  "לשנה 

ואיורי ספינה, מגן-דוד וארץ ישראל.
תחת הברכה נכתב "קפריסין תש"ח 1947/8".
מתוארת ומתוארכת בצדה האחורי, בכתב-יד.

9X6 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $100

�88. Shana Tova Greeting 
– Cyprus  
"Le-Shana Tova Tikatevu", New Year greeting 
with photograph and illustrations of a boat, 
Maggen David and Eretz Yisrael. Under the 
greetings an inscription"Cyprus 1947/8".
Described and dated on reverse side, in 
handwriting.
9X6cm. Good condition.

Opening Price: $100

�89. אוסף ברכות שנה טובה – אמנים 
שונים

39 ברכות שנה טובה שנשלחו למשורר ומבקר האמנות 
נגבריאל טלפיר מאמנים שונים, ביניהם: יהושע גרוסב

רד, אריה רוטמן, מרק סטרלינג, שרגא ווייל, ב. מרדכי, 
נאברהם ישכיל, גרטי רובינשטיין, בלה בריסל, יהודה ול
רשטיינר, בן )BENN(, פיטה רובין, נפתלי סלומון ועוד.

יחודיים שהודפסו במספר  בחלק מהברכות תחריטים 
מועט של עותקים או ציורים יחודיים של האמנים.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $280
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�89. Shana Tova Greeting Card 
Collection – Various Artists 
39 Shana Tova Greeting Cards sent by differ-
ent artists to the poet and art critic Gabriel 
Talpir. Among the artists: Yehoshua Grossbard, 
Arye Rotman, Mark Sterling, Shraga Weil, B. 
Mordechai, Avraham Yaskil, Gerti Rubinstein, 
Bella Brisel, Yehuda Wallersteiner, Benn, Pita 
Rubin, Naftali Solomon, etc.
Some of the cards have unique engravings 
printed only in few copies or with unique paint-
ings by the artists.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $280

�90. פופ-אפ – שלוש ברכות קטנות 
בית,  איור  דגל.  מחזיק  אדם  תכתבו,  טובה  1. לשנה 

פרחים ויונים.
16X9X5 ס"מ. מצב טוב מאד.

2. לשנה טובה תכתבו. ציורי חופה, יונים ופרחים.
17X10X9 ס"מ. מצב טוב. אחד החלקים מודבק.

Best Wishes .3, ציור שני אנשים לוחצים יד וילדה. 
זהה בגודלו למס' 1. מצב טוב. 

שלושתן נדפסו בגרמניה.

פתיחה: $200

�90. Pop-Up – Three Small 
Blessing Cards  
1. LeShanah Tovah Tikatevu, man holding a 
flag. Illustration of a house, flowers, and doves. 
5x9x16cm. Very good condition. 
2. LeShanah Tovah Tikatevu. Pictures of a 
chuppah, doves, and flowers.
9x10x17cm. Good condition. One of the parts is 
glued. 
3. Best wishes, picture of two people shaking 
hands, and a girl. Similar in size to No. 1.
Good condition. 

Opening Price: $200

�90א. קטלוג גלויות הוצאת "קונסט" – 
ורשה

המאה  ראשית  ורשה,  "קונסט",  הוצאת  גלויות  קטלוג 
ה-20.

קטלוג מס' 1. רשימה של למעלה מ-60 גלויות וסדרות 
ההוצאה השונות.

גליון נייר מקופל, לא חתוך, 14 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120

�90a. Kunst Publishing Postcard 
Brochure – Warsaw 
Kunst Publishing postcard brochure, Warsaw, 
Beginning of 20th century.
Catalogue no.1. List of over 60 postcards and 
various publishing companies. 
Folded folio, uncut, 14cm. Good condition.

Opening Price: $120
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ספרות, ביבליוגרפיה ומחקר
Literature, Bibliography and research

�91. פרחי קדם – משלי איזופוס – וינה, 
1843

פרחי קדם )המה חמשים ושניים משלי איזאף(, בנימין 
קעוואלל )קוואל(. וינה, תר"ג ]1843[.

שירי  שני  לאחריהם  איזופוס.  ממשלי  ושניים  חמשה 
גיבורים "גדעון בן יואש" ו"יפתח הגלעדי". 

106 עמ', מצב בינוני. קרע גס משוקם בדף האחרון, שאריות 

ניר-דבק. חותמות ספריה, כריכה קשה חדשה.

פתיחה: $100
�92. ראש העדה – וינה, 1862

מאת  מחלקות,  בשבעה  מספרת  מליצה  העדה,  ראש 
וינה,  פישער.  יעקב  בתרגום  פראנקל,  אוגוסט  לודוויג 

תרכ"ב ]1862[.
אוסף סיפורים בחרוזים על מגוון נושאים.

לודוויג אוגוסט פראנקל )1810-1894(, מזכיר הקהלה 
היהודית בוינה, חוקר, משורר ורופא. מקים בית הספר 

"למל" בירושלים.
52 עמ', 20.5 ס"מ. מצב בינוני. חותמות ספריה, אקס ליבריס 

)עזבון הרב עמנואל לעף(. כריכה קשה לא מקורית.

פתיחה: $1�0

�91. Pirchey Kedem – Aesop's 
Fables – Vienna, 1843  
Pirchey Kedem (fifty two fables by Aesop), 
Binyamin Kwall. Vienna, 1843.
Fifty two of the fables by Aesop. Following 
the fables are two heroes' poems "Gideon Ben 
Yoash" and "Yiftach Ha-Giladi".
106 pages, fair condition. Restored rough tear to 
last leaf, paper-tape marks. Library ink stamps, 
new hard cover.

Opening Price: $100

�92. Head of the Community – 
Vienna, 1862 
Rosh HaEda, poetic verse in seven parts by 
Ludwig August Frankl, translated by Ya'akov 
Fisher. Vienna, 1862.
Collection of rhymed stories about various 
subjects.
Ludwig August frankl (1810-1894), secretary of 
the Jewish community of Vienna, researcher, 
poet and doctor. Founded "Lemel" school in 
Jerusalem.
52 pages, 20.5cm. Fair condition. Ex-Library 
copy, ex libris (estate of Rabbi Emanuel Lef). 
Hard cover not original.

Opening Price: $1�0

�93. האבות והבנים – סיפור אהבים – 
מנדלי מו"ס – אודסה, 1868

האבות והבנים, ִסּפּור-ֲאָהִבים מאת שלום יעקב בן-חיים 
]מנדלי מוכר ספרים[. אודסה, תרכ"ח  משה אברָמויץ 

 .1868
רבים, תחת  נדפסו לראשונה, בשינויים  זה  פרקי ספר 
בשנת  בורשה  אהבים"  ספור  הוא  היטב  "למדו  השם 

 .1862
עולם  בין  הניגוד  את  מו"ס  מנדלי  מציג  זה  בספרו 
האבות לעולם הבנים: תסיסת החיים בדור החדש מול 

רקבון חיי הדור הישן. 
]5[, 162, ]2[ עמ', 20.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. אינו 

כרוך. רישומים בעפרון.

פתיחה: $1�0
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��9. כל שירי מנחם מנדל דוליצקי – ניו-
יורק, 1895

חדשים.  וגם  ישנים  דָאליצקי;  מענדל  מנחם  שירי  כל 
בניוארק",  עבר  שפת  אוהבי  אנשים  "חברת  הוצאת 

תרנ"ה ]1895[.
השיר  ועברית.  יידיש  משורר   ,)1856-1931( דוליצקי 

��9. המעורר – לונדון, 1906-1907
"המעורר"  החשוב  הספרותי  העת  כתב  גליונות  כרך 
רדלר  )יהושע  בנימין  ורבי  ברנר  חיים  יוסף  בעריכת 

פלדמן(. לונדון, 1906-1907.
הכרך כולל 12 גליונות של כתב העת: 6 גליונות השנה 
כוללים  הגליונות  השנייה.  השנה  מן  ו-6  הראשונה 
ביניהם:  והמשוררים,  הסופרים  מיטב  מאת  יצירות 
ברנר, רבי בנימין, מ"י ברדיצ'בסקי, זלמן שניאור, יעקב 

כהן, גרשון שופמן, יעקב פיכמן, דוד פרישמן ואחרים.
החוברות כרוכות ברצף, ללא השערים. 

נזקי-לחות. דפים  20 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, מעט 

בודדים דבוקים אחד לשני, דפים בודדים מנותקים. 

נדיר.

פתיחה: $2�0

�9�. All of Menachem Mendel 
Dolitzky's Poems – New York, 1895 
Menachem Mendel Dolitzky' poems; old and 
new. Published by "Society of lovers of Hebrew" 
in New York, 1895.
Dolitzky (1856-1931), Yiddish and Hebrew poet. 
First poem instead of an introduction by Y.L. 
Gordon, with dedication to Dolitzky: :to my 
friend in the shrine of poetry and my neighbor 
in the courts of our G-d".
64 pages [title-cover pasted on the binding], 
22cm. Fair condition. Ex-Library copy, stains, 
tear to title-cover.
Singerman 4827, Goldman 414.

Opening Price: $100

�9�. Ha-Meorer – London, 
1906-1907  
Volume-bound issue of the important literary 
periodical "Ha-Meorer" edited by Yossef Chaim 
Brener and Rabbi Binyamin (Yehoshua Redler 
Feldman). London, 1906-1907.
The volume consists of 12 issues of the periodi-
cal: 6 issues of the first year and 6 of the second 
year. Creations by leading writers and poets 
are included, amongst them: Brenner, Rabbi 
Binyamin, M.I. Berdichevsky, Zalman Shneor, 
Ya'akov Cohen, Gershon Shofman, Ya'akov 
Fichman, David Frishman and others. Issues 
are bound consecutively with no title pages.
20cm. Fair-good condition. Stains, some moisture 
marks. Few leaves are stuck to each other,  some 
leaves are detached.
Rare.

Opening Price: $2�0

�93. Ha-Avot Ve-Habanim – Love 
Story – Mendele Mocher Sefarim – 
Odessa, 1868 
Ha-Avot Ve-Habanim, love story by Shalom 
Ya'akov Ben-Chaim Moshe Abramovitz 
[Mendele Mocher Sefarim]. Odessa, 1868.
Chapters of this book were first printed, with 
many changes, under the name: "Limdu heytev 
hu sipur ahavim" in Warsaw in 1862.
Mendele Mocher Sefarim presents in this book 
the conflict between the fathers' world and chil-
dren's world: the vibrant life in the new genera-
tion versus the decay in the old generation's life.
[5], 162, [2] pages, 20.5cm. Fair-good condition. 
Stains. Not bound. Pencil inscriptions.

Opening Price: $1�0

גורדון,  י"ל  מאת  הקדמה  במקום  המופיע  הראשון 
ושכני  שירתנו  בהיכל  "לחברי  לדוליצקי:  הקדשה  ובו 

בחצרות אלוהינו".
64 עמ' ]שער-מעטפת מודבק על הכריכה[, 22 ס"מ. מצב 

בינוני. חותמות ספריה, כתמים, קרעים בשער-מעטפת.

סינגרמן 4827, גולדמן 414.

פתיחה: $100
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ה – הוצאת י.ח.ברנר, 1912 צָּ ��9. בִּ
ה, א. פ. צ'כוב, תרגם א.נ. גנסין. הוצאת י. ח. ברנר,  צָּ בִּ

דפוס "אחדות", ירושלים, תרע"ב ]1912[.
צ'כוב.  אנטון  הרוסי  הסופר  מאת  סיפור  עם  חוברת 
לאור  בהוצאה  ברנר  בידי  שנדפסה  השנייה  החוברת 
שהקים; השלישית, שנדפסה באותה שנה, היתה "והיה 

העקוב למישור" מאת ש"י עגנון.
37 עמ', 16.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים, חותמות ספריה.

פתיחה: $100

�9�. Bitzah – Y.H. Brenner 
Publishing, 1912  
Bitzah, A. P. Chekhov, translated by A. N. 
Gnessin. Y.H. Brenner publishing, "Achdut" 
printing press, Jerusalem, 1912.
Booklet with a story by the Russian writer 
Anton Chekhov. The second booklet printed 
by Brenner in a publishing house that he estab-
lished; the third, printed in the same year, was 
"Ve-Haya He-akov Le-Mishor" by S. Y. Agnon.
37 pages, 16.5cm. Good condition. Few stains, 
ex-library copy.

Opening Price: $100

��9. רשימת הספרים – ש. י. שיריזלי – 
ירושלים, 1921

נוסד  שי"ש  הספרים  מסחר  בית  של  רשימת-ספרים 
תרפ"א  תמוז   15 ירושלים,   .1 מספר  תרנ"ט,  בשנת 

]1921[. דפוס שיריזלי.
קטלוג עם רשימה של למעלה מ-1000 ספרים במגוון 
נרחב של תחומים: ציונות, לימוד, ביוגרפיות, עתונים, 

הגדות, פרקי אבות,  קבלה ועוד.
בירושלים  ספרים  לחנות  ביחס  ומפתיע  מגוון  אוסף 

בראשית תקופת המנדט.
ופגומה  קרועה  מקורית,  מעטפת  ס"מ.   16 עמ',   64

)משוקמת(, בכריכה קשה חדשה. חור-עש בודד.

פתיחה: $100

�9�. Book- List – S.Y. Shirizli 
– Jerusalem, 1921  
Book-list of S.Y.S. Bookstore established in 
1899, number 1. Jerusalem, 1921. Shirizli print-
ing press.
Catalogue with a list of more than 1000 books 
in a variety of areas: Zionism, education, biog-
raphies, newspapers, haggadahs, Pirkey Avot, 
Kabbalah and more.
Surprisingly versatile collection considering 
the fact that this was a private book store in 
Jerusalem during the British Mandate period.
64 pages, 16cm. Original cover, torn and damaged 
(restored), in new hard cover. Single moth-hole.

Opening Price: $100

�98. אוסף כתבי-עת ספרותיים ביידיש – 
ארה"ב, 1907-1928

ספרותיים  כתבי-עת  של  גליונות   20 המאגד  כרך 
ודטרויט,  לוס-אנגלס  שיקגו,  ניו-יורק,  ביידיש.  שונים 

.1907-1928
מוזע,  פרייע  די  פאמיליען-זשורנאל,  יוגענד-קלאנגען, 
אונדזער  געגענווארט,  די  יוגענט,  יוגענד,  פייער,  ביים 
אדלר(,  יענקל  של  ציור  )עם  זעגלען  זונלאנד,  ווינקל, 

קולטור-ליגע ופיילן.
את  חסרים  חלקם  מאד.  טוב  עד  טוב  מצב  ס"מ.   21.5

שעריהם או קצוצים בשוליהם.

פתיחה: $1�0

�98. Collection of Yiddish 
Literary Journals – USA, 1907-1928 
Volume containing 20 issues of various literary 
journals in Yiddish. New York, Chicago, Los 
Angeles and Detroit. 
Yugend-Klangen, Familien-Journal, Die 
Freie Muze, Beim Fier, Yugend, Yugent, Die 
Gegenvort, Undzer Vinkel, Zunland, Zeglen 
(With drawing by Yankel Adler), Kultur-Lige 
and Peilen.
21.5cm. Good through very good condition. Some 
are missing the title-page or have cropped margins.

Opening Price: $1�0
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�00. פארנאכטענגאלד – אורי צבי גרינברג, 
1921

פארנאכטענגאלד ]זהב בין-ערביים[, אורי צבי גרינברג. 
הוצאת "די צייט", ורשה, 1921.

מספריו המוקדמים של אצ"ג.
סמל ההוצאה בדף השער עוצב בידי הנריק ברלוי.

בעמודים  עש  חורי  מעט  בינוני.  מצב  ס"מ.   21.5 עמ',   208

כריכה  פגיעה בטקסט,  כתמים.  ואחרונים, ללא  ראשונים 

מקורית, מנותקת חלקית ופגומה.

פתיחה: $100

�01. רענעסאנס – ירחון ביידיש – לונדון, 
1920

ירחון[.   – ]רנסנס  זשורנאל  חודש  א   – רענעסאנס 
לונדון, 1920.

שירים  סיפורים,  מאמרים,  עם  יידי  תרבות  ירחון 
ואיורים. בין המשתתפים: ח"נ ביאליק וישראל זנגוויל.

בינוני. כתמי-חלודה. כריכת קרטון  22 ס"מ. מצב  72 עמ', 

מנותקת חלקית ובלויה.

פתיחה: $120

�00. Farnachtengold – Uri Zvi 
Greenberg, 1921  
Farnachtengold [twilight gold], Uri Zvi 
Greenberg. "Di Zeit" publishing, Warsaw, 1921. 
Of the early books of Uri Zvi Greenberg.
The publishing house emblem on the title page 
was designed by Henryck Berlewy.
208 pages, 21.5cm. Fair condition. Few moth-holes 
to first and last pages, no text omission, stains. 
Original binding, partly detached and damaged.

Opening Price: $100

�01. Rennaissance – Yiddish 
Periodical – London, 1920  
Rennaissance – a chodesh zhurnal [Rennaissance 
– monthly journal]. London, 1920.
Yiddish cultural journal with articles, stories, 
poems and illustrations. Amongst the partici-
pants: H.N. Bialik and Yisrael Zangwil.
72 pages, 22cm. Fair condition. Foxing-stains. 
Cardboard binding partly detached and worn.

Opening Price: $120

�99. אלישבע – ספר שירים ברוסית עם 
איורים מאת בן-ציון צוקרמן 

МИНУТЬІ )ִמינּוְטֶקה = דקות(, אלישבע ]ביחובסקי[. 
מוסקבה, 1919.

ספר שיריה של המשוררת אלישבע )יליזבטה ז'ירקובה-
ביחובסקי, 1888-1949(, אשר נולדה ברוסיה למשפחה 
בעברית  יצרה   ,1925 בשנת  לארץ  עלתה  נוצרית, 

ותרגמה לרוסית.
ובסוף הספר איורים מאת הצייר בן-ציון  על העטיפה 

צוקרמן. 
מנותקת.  עטיפה  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   15.5 עמ',   113

כתמים. חלק מהגליונות לא חתוכים. 

פתיחה: $100

�99. Elisheva – Book of Poems in 
Russian with Illustrations by Ben 
Zion Zuckerman  
МИНУТЬІ, Elisheva [Bichovsky]. Moscow, 1919.
Book of poems by Elisheva (Yelizabeta 
Zhirkova-Bichovsky, 1888-1949), born in Russia 
to a Christian family, emigrated to Eretz Yisrael 
in 1925, wrote in Hebrew and translated into 
Russian.
On the cover and in the end of the book are illus-
trations by the painter Ben Zion Zuckerman.
113 pages, 15.5cm. Fair-good condition. Detached 
binding. Stains. Part of sheets are not cut.

Opening Price: $100
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�03. ההמון והאדם – מחזהו של ארנסט 
טולר ביידיש, 1922

תורגם  טולר.  ארנסט  והאדם[,  ]ההמון  מענטש  מאסע 
מגרמנית בידי שרה ברנר. ורשה, 1922.

ארנסט  של  הסוציאליסטי  מחזהו  של  ליידיש  תרגום 
טולר )1893-1939, מחזאי סוציאליסטי יהודי(, העוסק 

במהפכה הסוציאליסטית ומוקדש "לפרולטריון".
עיצוב העטיפה בידי מנחם בירנבוים.

86 עמ', 21.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמי רטיבות וכתם דיו כהה 

בשולי כל הדפים והעטיפה. קמטים. קרעים בשדרה. 

פתיחה: $100

��0. אורי צבי גרינברג – חוברות "סדן", 
1925

1. ְסָדן – גליונות-לבטוי. ירושלים, תרפ"ה ]1925[.
2. סדנא דארעא – ]קבץ לבטוי[. תל-אביב, ]1925[.

3. ְסָדן – ירחון לבטוי. תל-אביב, תרפ"ה ]1925[. 
שלוש החוברות נערכו בידי אורי צבי גרינברג.

דפים  חסרה,  עטיפה  קרעים,  כתמים,  גרוע.  מצב  ס"מ.   25

מנותקים.

נדיר.

פתיחה: $100

�02. העובד – עתון מפלגת צעירי ציון – 
ורשה- אצ"ג-ברנר

המפלגה  של  מבטאה  כלי  "העובד",  גליונות  כרך 
1922- ורשה,  ציון".  "צעירי  הציונית-סוציאליסטית 

1923. גליונות 1-16.
ועו רבים  סוציאליסטיים  מאמרים  כוללים  נהגליונות 

המאמרים  בין  והציונות.  ישראל  ארץ  בשאלת  סקים 
גם  נמצאים  ברנר(,  חיים  יוסף  מאת  )ביניהם  השונים 
יצחק  שניאור,  זלמן  גרינברג,  צבי  אורי  מאת  שירים 

קצנלסון ואחרים.
20 ס"מ. מצב בינוני. מגליון 6-7 דפים בודדים בלבד. שערי 

חלק מהגליונות חסרים. עותק ספריה לשעבר.

פתיחה: $100

�02. Ha-Oved – Tzeirey Tzion 
Party Bulletin – Warsaw – Uri Zvi 
Greenberg – Brenner  
Volume of "Ha-Oved" issues, the voice of the 
Zionist-Socialist party "Tzeirey Tzion". Warsaw, 
1922-1923. Issues 1-6.
The issues include many socialist articles and 
deal with matters of Eretz Yisrael and Zionism. 
Amongst the various articles (including ones 
by Yossef Chaim Brenner), are poems by Uri 
Zvi Greenberg, Zalman Shneor, Yitzchak 
Katzenelson and others.
20cm. Fair condition. Few leaves only of issues 
6-7. Titles pages of some issues are missing. Ex-
Library copy.

Opening Price: $100

�03. The Mass and The Man – 
Yiddish Play by Ernst Toller, 1922  
Mase mentsh [the mass and the man], Ernst 
Toller. Translated from German by Sarah 
Brenner. Warsaw, 1922.
Translation into Yiddish of a socialist play by 
Ernst Toller (1893-1939, Jewish socialist play-
wright), dealing with the socialist revolution 
and dedicated to the "proletariat".
Cover design by Menachem Birenboim.
86 pages, 21.5cm. Fair condition. Moisture marks 
and dark ink stain to edges of all leaves and to 
cover. Creases. Tears to spine.

Opening Price: $100

�0�. Uri Tzvi Greenberg – Sdan 
Booklets, 1925  
1. Sdan – Issues for Expression. Jerusalem, 
1925.
2. Sadna Di'ara – [Collection for Expression]. 
Tel Aviv, 1925.
3. Sdan – Monthly for Expression. Tel Aviv, 
1925. 
The three booklets were edited by Uri Tzvi 
Greenberg.
25cm. Poor condition. Stains, tears, missing cover, 
detached pages.
Rare.

Opening Price: $100
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��0. הרולד שימל – השירים 
מוצא,  דאט",  "גט  הוצאת  שימל.  הרולד  השירים, 

תשכ"ח ]1968[.
 - שימל  הרולד  של  בעברית  הראשונה  שיריו  חוברת 

משורר, מתרגם ומרצה לספרות.
מנותקים  אחרונים  דפים  בינוני,  מצב  ס"מ.   28 דף,   ]33[

וקרועים.

פתיחה: $80

��0. דוד אבידן – אוסף מסמכים
אבידן:  דוד  של  היוצר  מבית  בדפוס,  מסמכים  אוסף 
הזמנה לתערוכה; ניירת רשמית של הוצאת "המאה ה-
30"; סרטי המאה השלושים – דף פעילות; דוד אבידן 

בשלוש שפות – דף לשבוע הספר 1968 ועוד.
גודל משתנה, מצב טוב מאד.

פתיחה: $100

�0�. Harold Schimmel – The 
Poems  
The Poems, Harold Schimmel. "Gat Det" 
Publishing, Motza, 1968.
Booklet of first poems in Hebrew by Harold 
Schimmel – poet, translator and teacher of 
literature.
[33] leaves, 28cm. fair condition, last leaves de-
tached and torn.

Opening Price: $80�0�. David Avidan – Collection of 
Documents 
Collection of printed documents by David 
Avidan: invitation to an exhibition; official 
documents of "the 30th century" publishing 
house; The 30th century films – activity leaf; 
David Avidan in three languages – leaf for 
"Book Week" 1968 and more.
Varying size, very good condition.

Opening Price: $100

��0. שירי אהבה בגלות – אנגליה, 1921
 .Love letters of Jews in exile, Fredrerick Barr

אנגליה, 1921.
לאשתו.  המחבר  בין  ושירי-אהבה  סונטות  חילופי 

אנגלית.
]1[, 77 עמ', 18.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $100

�0�. Love Poems in Exile – 
England, 1921  
Love letters of Jews in exile, Fredrerick Barr. 
England, 1921.
Exchange of sonatas and love poems between 
the writer and his wife. English.
[1], 77 pages, 18.5cm. Good condition.

Opening Price: $100

�08. מנורה – מאסף ספרות ארץ-ישראלי 
בגרמנית - אלזה לסקר-שילר

 Menora – eine auswahl literarischen schaffens
in Erez-Israel. בעריכת שלום בן-חורין וגרשון שטרן. 

הוצאת Walter Menke, תל-אביב, 1941.
ש"י  מאת  ושירה  קטעי-ספרות  בודקו,  יוסף  של  איור 
עגנון, הרצל, הוגו ברגמן, רחל, אביגדור המאירי, אלזה 
לסקר-שילר ואחרים. עיצוב העטיפה בידי יוסף הירש 

)בצלאל החדש(. גרמנית, מעט פרסומות בעברית.
124, ]3[ עמ', 15 ס"מ. מצב בינוני. קרעים עם מעט חוסרים. 

כתמים.

פתיחה: $1�0
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�09. משה מנדלסון – אוסף ספרים – 
מהדורה מוקדמת של פיידון

וכן  מנדלסון  משה  מאת  חיבורים  מספר  הכולל  כרך 
חיבור של מנשה בן ישראל, עם הקדמה של מנדלסון.

 .Phäedon – Über die Unsterbliehkelt der Seele
קרלסרוה, ]1780?[. מהדורה שניה?

.Moses Mendelssohns kurze Abhandlung von
.der Unsterblichkeit der Seele, H.J. אופן, 1821.

An die Freundel Lessings. אופן, 1821.
אופן,   .Anmerkungen zu Abbts Correspondenz

.1821
אופן,   .Rettung der Juden, Menasseh Ben Israel

.1825

מנותקת  מקורית,  לא  כריכה  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   15

וקרועה.

פתיחה: $3�0

�10. י"ל פרץ – חוברות בקורת ספרות – 
וילנה, 1940

הוצאת  קריטיק.  יידישער  פון  ליכט  אין  פרץ  ל.  י. 
"צישָא", וילנה, 1940.

שתי חוברות עם בקורות-ספרות על י"ל פרץ.
32; 31 עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120

�08. Menorah – Collection of 
Eretz Yisrael German Literature 
- Else Lasker Schuller  
Menora – eine auswahl literarischen schaffens 
in Eretz-Yisrael. Laid out by Shalom Ben 
Chorin and Gershon Stern. Walter Menke, Tel 
Aviv, 1941.
Illustration by Yosef Budko, poetry and 
prose by Shai Agnon, Herzl, Hugo Bergman, 
Rachel, Avigdor Hame'iri, Else Lasker-Schuller 
and others. Cover design by Yosef Hirsch 
(The New Bezalel). German, some Hebrew 
advertisements.
124, [3], pages, 15cm. Fair condition. Tears with 
some omissions. Stains.

Opening Price: $1�0�09. Moshe Mendelsohn – Several 
Books – Early Phäedon Edition  
Volume containing several compositions by 
Moshe Mendelsohn, as well as a composition 
by Menashe ben Yisrael, with introduction by 
Mendelsohn.
Phäedon – Über die Unsterbliehkelt der Seele. 
Karlsroa, [1780?]. Second edition?
Moses Mendelssohns kurze Abhandlung von 
der Unsterblichkeit der Seele, H. J. Ofen, 1821.
An die Freundel Lessings. Ofen, 1821.
Anmerkungen zu Abbts Correspondenz. Ofen, 
1821.
Rettung der Juden, Menasseh Ben Israel. Ofen, 
1825.
15cm. Good condition. Stains. Unoriginal bind-
ing, detached and torn.

Opening Price: $3�0

�10. Y"L Peretz – Booklet of 
Literary Critisism – Vilna, 1940  
Y"L Peretz in licht fun yiddisher kritik. "Tzisha" 
publishing, Vilna, 1940.
Two booklets with literary criticism by Y"L 
Peretz.
32; 31 pages, 20cm. Good condition.

Opening Price: $120
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�12. הרפובליקה של העברים – מחקר 
מדיני מבוסס על משנה תורה לרמב"ם – 

אמשטרדם, 1666

אמנ  .De Republica Hebraeum, Petrus Cunaeus
שטרדם, ]תכ"ו[ 1666. 

הרפובליקה של העברים, פטרוס קונאיוס )פטר ון-דר-
נוצרי, מצא ברפובליקה  קּון(. המחבר, משפטן הולנדי 
העברית הקדומה חברה המושתתת על המידה הטובה 
שויון חברתי.  המחבר השתמש  ודואגת לשימורו של 
ובכתבי  בתלמוד  לרמב"ם,  תורה"  ב"משנה  בהרחבה 

יוסף בן-מתתיהו. 
תחריט  בשער  בעברית.  ציטוטים  מעט  עם  לטינית 

משה ואהרן.
שוקם  הספר  גוף  רוב  טוב.  מצב  ס"מ.   11 עמ',   372  ,]31[

כריכת-קלף  חסר.  טקסט  דפים  במספר  מקצועי.  שיקום 

עתיקה, דפי  הפורזץ )פנים הכריכה( חדשים.

פתיחה: $200

�11. אסטרונומיה – ניו-יורק, 1900 
סיר  פון  ענטדעקונג  גרעסטע  דיא  אסטראנאמיע: 
של  הגדולות  תגליותיו  ]אסטרונומיה:  ניוטאן  אייזאק 

סיר אייזיק ניוטון[, ד"ר א"ב קאספע. ניו-יורק, 1900.
ספר ביידיש בנושא אסטרונומיה, עם איורים. המחבר, 
מדע  ספרי  מספר  כתב   )1861-1929( קאספע  א"ב 

ביידיש.
]5[, 67 עמ', 18 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $1�0

�11. Astronomy – New York, 1900 
Astronomey: di greste entdekung fun sir isac 
newton [Astronomy: the big discoveries of Sir 
Isaac Newton], Dr. A"B Kaspe. New York, 1900.
Yiddish book about astronomy, with illustra-
tions. The writer, A"B Kaspe (1861-1929) wrote 
a few science books in Yiddish.
[5], 67 pages, 18cm. Good condition.

Opening Price: $1�0

�12. The Hebrew Republic– 
Political Research Based on 
Rambam's Mishne Torah – 
Amsterdam, 1666 
The Hebrew Republic, Petrus  Cunaeus (Peter 
van der Cun). The writer, a Dutch Christian 
jurist, found in the ancient Hebrew republic a 
society based on the good attribute and main-
tains social equality. The writer used exten-
sively the "Mishne Torah" by the Rambam, the 
Talmud and the writings of Josephus Flavius. 
Latin with few citations in Hebrew. An engrav-
ing of Moses and Aharon on the cover.
[31], 372 pages, 11cm. Good condition. Most of 
the book was professionally restored. Text missing 
to a few leaves. Old parchment binding, foresatz 
leaves (inner side of binding) are new.

Opening Price: $200
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�13. שיר חרוזי – לייפציג, 1672
 sive Manuductio ad Poeticam חרוזי,  שיר 
לייפציג,   .Hebraeam, Johann Gabriel Drechsler

 .1672
משפטים  לצד  בעברית  המתחרזות  למלים  דוגמאות 
דברים"  גברים,  "ספרים,  דוגמת  שונים  וקטעי-שירים 
ו"אין נקב המחט צר לשני אוהבים ואין רוחב העולם די 
לשני שונאים" מאת התיאולוג יוהאן גבריאל דרכסלר 

)נפטר בשנת 1677(. לטינית ומובאות בעברית.
 השער במסגרת מאוירת.

]6[, 26 עמ', 16.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה לא מקורית. 

פתיחה: $2�0

�13. Shir Charuzi – Leipzig, 1672  
Shir Charuzi, sive Manuductio ad Poeticam 
Hebraeam, Johann Gabriel Drexler. Leipzig, 
1672.
Examples of Hebrew words that rhyme, along 
with various parts of verses such as "sfarim, 
gvarim, dvarim", and "a needle's hole is not too 
narrow for two lovers, and the breadth of  the 
world is not enough for two enemies". By the 
theologian Johann Gevriel Drexler (d. 1677) 
Latin with citations in Hebrew.
On the title-page there is an embossing of a vine 
surrounded by a round fence, a wreath, sun, 
clouds, and the Holy Name appears in Hebrew 
in the center.
[6], 26 pages, 16.5cm. Good condition. Stains. 
Unoriginal binding.
Rare.

Opening Price: $2�0

��1. חוקים נגד היהודים באיטליה – טורינו, 
1717

Tractatus De Judaeis, Joseph Sessa. טורינו, 1717. 
צוואות,  )הלוואות,  יהודים  נגד  בחוקים  העוסק  ספר 
המאה  ראשית  של  באיטליה  ועוד(  נישואין  ירושות, 

ה-18.
בענייני  שעסק  שופט  היה  ססה,  יוסף  הספר,  מחבר 
סעיפים  מפרט  הוא  זו  בעבודתו  בפיאמנטה.  יהודים 
משפטיים רבים, שננקטו נגד היהודים מבחינה חברתית 
כאובייקטים  אותם  לסמן  נועדו  אלו  חוקים  כי  ומציין 
שנואים, למנוע כל חמלה כלפיהם ולאלץ אותם לחיות 

ברובע נפרד. לטינית ואיטלקית.
]18[, 387 עמ', 33.5 ס"מ. מצב טוב. רישומי בעלים והערות 

בכתב-יד. כריכת חצי-עור לא מקורית.

פתיחה: $2�0

�1�. Enactments against Italian 
Jewry – Torino, 1717  
Tractatus De Judaeis, Joseph Sessa. Torino, 
1717.
Book dealing with enactments issued against 
Jews (regarding loans, wills, inheritances, mar-
riage and more) in Italy of the early 18th century.
The book's author, Joseph Sessa, was a judge 
who dealt with Jewish matters in Piedmont. 
In this project he deals with many laws which 
were enacted against the Jews in order to dis-
criminate them from the non-Jews, to mark 
them as despised objects, to  prevent all com-
passion towards them and to force them to live 
in a separate quarter. Latin and Italian.
[18], 387 pages, 33.5cm. Good condition. 
Ownership inscriptions and handwritten com-
ments. Non original half leather binding.

Opening Price: $2�0 714
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��1. ספרו של יוהן כריסטוף בודנשץ – 30 
תחריטים, 1748

 Kirchliche Verfassung der heutigen Juden,
 sonderlich derer in Deutschland, Johann
יוהן  של  מחקרו   .Christian georg Bodenschatz
כריסטוף בודנשץ על הדת היהודית ומנהגיה )בארבעה 

חלקים(. פרנקפורט ולייפציג, 1748.
שלשים תחריע  הספר כולל, לצד מחקרו של בודנשץ,
טים יפים ומפורטים, רובם של מנהגי היהודים: ברכת 

הלבנה, תפלות בבית-הכנסת, תשעה באב ועוד.
תיאולוג   ,)1717-1797( בודנשץ  גיאורג  כריסטוף  יוהן 
גרמני פרוטסטנטי. תיאר בספרו את אורח החיים של 
מביא  הוא  בספרו  אשכנז.  יהדות  של  ביחוד  היהודים, 
ומיטיב  בזמנו,  היהודים  מנהגי  של  מדויקים  תיאורים 

לתאר באובייקטיביות את אורחות חייהם ומנהגיהם. 
23.5 ס"מ. מצב טוב. הערות בכ"י עתיק וסימונים, כתמים. 

כריכת קלף מקורית.

פתיחה: $1200

�1�. Introduction to History of 
Jewish Philosophy – Germany, 1720  
Introduction ad historiam philosophiae Ebraeo-
rum, Johann Franz Buddeus. Halle 1720.
Introduction to history of Jewish philosophy, 
with several citations in Hebrew and kabalistic 
diagrams. Latin.
[27], 726, [20] pages, 17cm. Good condition. 
Owners' ink-stamps. Original parchment bind-
ing, slightly worn. 

Opening Price: $200

�1�. Johann Christoph 
Bodenscatz Book – 30 Engravings, 
1748  
Kirchliche Verfassung der heutigen Juden, 
sonderlich derer in Deutschland, Johann 
Christian georg Bodenschatz. Resarch by 
Johann Christoph Bodenschatz of the Jewish 
religion and its customs (four parts). Frankfurt 
and Leipzig, 1748.
The book includes, in addition to Bodenschatz's 
reseach, thirty detailed and beautiful en-
gravings, most of them of Jewish customs: 
Blessing of the Moon, Prayers in Synagogue, 
Tisha Be-Av and more.
Johann Christoph Georg Bodenschatz (1717-
1797), German Protestant theologist. Described 
in his book Jewish life, mainly of Ashkenaz 
Jewry. He describes in detail Jewish customs of 
his time and succeeds in portraying objectively 
Jewish way of life and customs.
23.5cm. Good condition. Comments in ancient 
handwriting and markings, stains. Original 
parchment binding.

Opening Price: $1200

��1. מבוא להיסטוריה של הפילוסופיה 
היהודית – גרמניה, 1720

 Introduction ad historiam philosophiae
Ebraeorum, Johann Franz Buddeus. ַהאֶלה, 1720.

מבוא להיסטוריה של הפילוסופיה היהודית עם מספר 
ציטוטים בעברית ותרשימים קבליים. לטינית.

בעלים.  חותמות  טוב.  מצב  ס"מ.   17 עמ',   ]20[  ,726  ,]27[

כריכת קלף מקורית, מעט שחוקה.

פתיחה: $200
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�18. קראים
 Schriften des Karäerthums, Prof. Julius .1
  - הקראּות"  "תולדות   .1862-1865 לייפציג,   .Fürst
כרכים על ההיסטוריה של הקראים, תולדותיהם,  שני 
וציטוטים  מקורות  רשימת  עם  וכתביהם,  התפתחותם 

בעברית.
186; 122 עמ', 19.5 ס"מ. מצב טוב. כריכות לא מקוריות. 

�18. Karaites  
1. Schriften des Karäerthums, Prof. Julius 
Fürst. Leipzig, 1862-1865. "History of Karaites" 
– Two volumes on the history of the Karaites, 
the development of their movement, and their 
writings, with a list of sources and quotations 
in Hebrew.
186, 122 pages, 19.5cm. 
Good condition. Unoriginal binding.
Julius Fürst: German Jewish historian. Lecturer 
on Oriental languages in Leipzig University. 
Creator of the Jewish-German journal 
"Orient".
2. Die Karäische Literatur der letzten dreissig 
Jahre 1878-1908, Samuel Poznański. Frankfurt 
am-Main, 1910. Karaite literature of the last 
thirty years.
27 pages, 21.5cm. 
Good condition, unoriginal binding.
Samual Abraham Posnansky, reform Polish 
rabbi. Researcher who was an expert in Karaite 
Judaism and the Hebrew calendar.

Opening Price: $100

מרצה  גרמניה.  יליד  יהודי  היסטוריון  פירסט:  יוליוס 
כתב  מייסד  לייפציג.  באוניברסיטת  המזרח  ללשונות 

העת היהודי-גרמני "אוריינט". 
 Die Karäische Literatur der letzten dreissig .2
פרנקפורט   .Jahre 1878-1908, Samuel Poznański
השנים  בשלושים  הקראית  הספרות   .1910 דמיין, 

האחרונות.
27 עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב. כריכה לא מקורית.

חוקר  פולני.  רפורמי  רב  פוזננסקי,  אברהם  שמואל 
שהתמחה בקראים ובלוח השנה העברי.

פתיחה: $100

��1.  עיקרי היהדות המסורתית – 
אמשטרדם, 1789

 Rabbinismus, oder Sammlung talmudscher
אמשטרדם,   .Thorheiten, Christ Ernstian Wünsch

.1789
עיקרי היהדות המסורתית, נדפסו כסדרה של מכתבים.

בדף השער הדפס קטן – זוג יהודים מנופפים ב"תרנגול 
כפרות" וביניהם ספר ומנורה. גרמנית.

302 עמ', 17.5 ס"מ. מצב טוב מאד. נדפס בדיו אדומה על 

בעיקר  הספר,  לאורך  הערות  בכריכה.  פגמים  כחול.  נייר 

בעפרון. מעט כתמים.

פתיחה: $�00

�1�. Rabbinismus – Amsterdam, 
1789 
Rabbinismus, oder Sammlung talmud-
scher Thorheiten, Christian Ernst Wünsch. 
Amsterdam, 1789.
The tenets of Rabbinic Judaism, written in the 
form of a series of letters.
Samll print on title page – a couple of Jews 
waving a "Kapparot Chicken" and between 
them a book and a menorah. German.
302 pages, 17.5 cm. Very good condition. Printed 
in red ink on blue paper. Damages to binding. 
Comments throughout the book, mainly in pencil. 
Few stains.

Opening Price: $�00
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�19. הסטוריה של מטבעות היהודים 
– עותק מיוחד

 History of Jewish Coinage and for money in the
 .old and new testament, Frederic W. Madden

לונדון, 1864.
מחקר מקיף עם 254 איורים של מטבעות.

עותק על נייר גדול עם שוליים רחבים במיוחד, מספר 
14 מתוך מהדורה בת 30 עותקים.

עם  נאה,  חצי-עור  כריכת  רבים,  כתמי-חלודה  טוב.  מצב 

פגמים קלים.

פתיחה: $220

�19. History of Jewish Coins – 
Special Copy  
History of Jewish Coinage and for money in the 
old and new testament, Frederic W. Madden. 
London, 1864.
Comprehensive research with 254 illustrations 
of coins.
Copy of large paper sheets with exceptionally 
wide margins, number 14 out of a 30-copies 
edition.
Good condition. Many foxing-stains, fine half-
leather binding, with slight damages.

Opening Price: $220

�20. לקסיקון יהודים מפורסמים בתרבות 
העולמית – לייפציג, 1900 

 Berühmte Israelitische Männer und Frauen in
]גברים   ,der Kulturgeschichte der Menschheit
ונשים יהודיים מפורסמים בהיסטוריה התרבותית של 

האנושות[ ד"ר אדולף קוהוט. לייפציג, ]1900-1901[.
פורטרט  תצלומי  עם  כרכים,  בשני  מפורט  לקסיקון 
רבים, לוחות איורים ותמונות ומספר תצלומי כתבי-יד. 

גרמנית.
]1[,      , 432 עמ', ]12[ לוחות; ]1[,       , 432 עמ', ]16[ לוחות, 

מעט  שדרות  מנותקים,  דפים  מספר  טוב.  מצב  ס"מ.   24.5

פגומות. כריכות מהודרות.

פתיחה: $200

IVVI

�20. Lexicon of Famous Jews in 
World Culture – Leipzig, 1900 
Berühmte Israelitische Männer und Frauen in 
der Kulturgeschichte der Menschheit,[famous 
men and women in the cultural history of hu-
manity] Dr. Adolf Kohot. Leipzig, [1900-1901].
Detailed lexicon in two volumes, with many por-
trait photographs, illustration plates and pictures 
and a few photographs of manuscripts. German.
[1], IV, 432 pages, [12] plates; [1], VI, 432 pages, 
[16] plates, 24.5cm. Good condition. Few de-
tached leaves, spines slightly damaged. Elaborate 
bindings.

Opening Price: $200
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�21. גסטר – כתבי יד עבריים מאוירים 
– לונדון, 1901

 Hebrew Illuminated Bibles of the IXth and Xth
centuries, M. Gaster Ph.D. לונדון, 1901.

כתבי-יד מאוירים של התנ"ך מהמאות ה-9 וה-10, כולל 
8 לוחות עם פקסימיליות כתבי-יד, חלקם מגניזת קהיר.

פולקלור,  חוקר  היסטוריון,  ציוני,  רב,   – גסטר  משה 
פובליציסט. היה הרב הראשי הספרדי של לונדון.

52 עמ', 36.5 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמים על הכריכה.

פתיחה: $1�0

�21. Gaster – Illuminated Hebrew 
Manuscripts – London, 1901  
Hebrew Illuminated Bibles of the IXth and Xth 

centuries, M. Gaster Ph.D. London, 1901.
Illuminated manuscripts of bibles of the 9th and 
10th centuries, including 8 facsimile plates of 
hebrew manuscripts, some of them of the Cairo 
Genizah.
Moshe Gaster – rabbi, Zionist, historian, folk-
lore researcher, publicist. Was chief Sephardi 
rabbi of London.
52 pages, 36.5cm. Good condition, few stains on 
binding.

Opening Price: $1�0

�22. שבתי צבי – שני ספרים / קטלוג 
הוצאה – ארה"ב

1. שבתי צבי, פיליפ קראנץ. ניו-יורק, 1905. בארבעת 
נהעמודים האחרונים קטלוג ביידיש של הוצאת "אינט

ערנאציאנאלער ביבליאטהעק".
]4[, 78 עמ', 17.5 ס"מ.

תרפ"ז  ירושלים,  אלמאליח.  אברהם  צבי,  2. שבתי 
.]1927[

38, ]2[ עמ', 22 ס"מ.

גודל ומצב משתנים. שניהם עותקי ספריה לשעבר.

פתיחה: $100

�22. Shabtai Zvi – Two Books / 
Publishing House Catalogue – 
United States  
1. Shabtai Zvi, Philip Krantz. New York, 1905. 
Last four pages contain a Yiddish catalogue of 
"internazionaler bibliotek" publishing house. 
[4], 78 pages, 17.5cm.
2. Shabtai Zvi, avraham Almaliach. Jerusalem, 
1927.
38, [2] pages, 22cm.

Opening Price: $100

�23. הצופה לחכמת ישראל בפורטוגל – 
ליסבון, 1928

Revista de estu-  הצופה לחכמת ישראל בפורטוגל –
 dos Hebraicos, Instituto de estudos hebraicos

de Portugal. ליסבון, 1928. כרך ראשון.
פרסום של המכון ללימודים עבריים בפורטוגל. מכיל 
גם תצלומי חורבות בתי כנסת, כתבי-יד ושערי ספרים 

עבריים. פורטוגזית.
המקורית  החוברת  טוב.  מצב  ס"מ.   23.5 עמ',   264  ,]2[

בכריכה רכה כרוכה בכריכה קשה )עטיפה אחורית חסרה(. 

חותמות.

פתיחה: $120

�23. Revista de Estudos 
Hebraicos – Lisbon, 1928  
Revista de estudos Hebraicos, Instituto de estu-
dos hebraicos de Portugal, Lisbon,1928
First Volume.
Published by the Institute for Jewish Studies 
in Portugal. Contains photographs of ruined 
synagogues, manuscripts and covers of Hebrew 
books. Portugese.
[2], 264 pages, 23.5cm. good condition. The origi-
nal paper-bound issue in hard cover (back-cover 
missing.) Library stamps.

Opening Price: $120
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��2. העתונות העברית – ברלין, 1928 
יוסף  העברית[,  ]העתונות   Die Hebraische Presse

לין. הוצאת "ילקוט", ברלין, 1928. 
העתונות העברית: מאמרים בגרמנית, רשימת עתונים 
ומאספים בעברית, צילומי חתימות של עורכי עיתונים 

)בעיקר משכילים(.
ודפים  עטיפה  כתמים,  בינוני,  מצב  ס"מ.   24.5 עמ',   120

מנותקים חלקית.

פתיחה: $80

��2. קטלוג  ספרית הקהילה היהודית 
בפרנקפורט 

 Katalog Der Gemeindebibliothek, Israelitische
.Gemeinde Frankfurt am Main, 1932

נקטלוג הספריה הציבורית של הקהילה היהודית בפר
נקפורט. גרמנית.

וכתמי- כתמי-חלודה  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   22 עמ',   146

רטיבות, קרעים קלים.

פתיחה: $120

�2�. Hebrew Press – Berlin, 1928  
Die Hebraische Presse [Hebrew press], Yossef 
Lin. "Yalkut" publishing, Berlin, 1928.
The Hebrew press: articles in German, list 
of newspapers and Hebrew anthologies, 
photographs of newspapers editors (mainly 
scholars).
120 pages, 24.5cm. Fair condition, cover and 
leaves partly detached.

Opening Price: $80

�2�. Catalogue of Jewish 
Community Library in Frankfurt  
Katalog Der Gemeindebibliothek Israelitische 
Gemeinde Frankfurt am Main, 1932.
Catalogue of public library of Jewish 
Community of Frankfurt. German.
146 pages, 22cm. Good condition. Few foxing-
stains and moisture-marks, slight tears.

Opening Price: $120

��2. הירש פרץ חיות –ביבליוגרפיה
 Bibliographie der Schriften, Reden und
Vortrage von Hirsch Perez Chajes ]ביבליוגרפיה 
מאת  חיות[,  פרץ  הירש  והרצאות  דרשות  כתבי,  של 

מוריס רוזנפלד ושאול חיות, וינה, 1932.
בין  בוינה  ראשי  רב  חיות,  יצירות  של  ביבליוגרפיה 

השנים 1921-1925. ראה גם פריטים: 543, 596.
]1[, 48 עמ', 23 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $100

��2. יהודי נאפולי – אמנות יהודית 
– ציריך, 1940

ציריך,   .Der Jude von Neapel, Ernst Munkácsi
.]1940[

ההיסטורית-אמנותית  ההתפתחות   – נאפולי  יהודי 
ממצאים  מבנים,  תצלומי  איטליה.  דרום  יהדות  של 

ארכיאולוגיים ומעט אמנות יהודית.
121 עמ', ]21[ לוחות, 28.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. חלקים 

חסרים וקרעים בעטיפה, עטיפה מנותקת חלקית.

פתיחה: $1�0

�2�. Hirsch Perez Chajes – 
Bibliography  
Bibliographie der Schriften, Reden und Vortrage 
von Hirsch Perez Chajes [bibliography of the 
writings, sermons and lectures of Hirsch Perez 
Chajes] by Morris Rosenfeld and Shaul Chajes, 
Vienna, 1932.
Bibliography of Chajes works, chief rabbi of 
Vienna between the years 1921-1925. See also 
items number 543, 596.
[1], 48 pages, 23cm. Good condition.

Opening Price: $100
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�2�. Jews of Napoli – Book with 
Photographs – Zurich, 1940  
Der Jude von Neapel, Ernst Munkácsi. Zurich, 
[1940].
Jews of Napoli – art and history development 
of South Italian Jewry. Photos of buildings, ar-
cheological findings and some Jewish art.
121 pages, [21] picture plates, 28.5cm. Fair con-
dition. Missing parts and tears on spine, slightly 
detached cover.

Opening Price: $1�0

ספרי מחקר מספרייתו של הוגו גולד
הוגו גולד )1895-1968(, היסטוריון, עורך ומו"ל. חקר את תולדות יהודי מרכז אירופה וערך מספר ספרים חשובים 

ביותר בנושא.
לפנינו אוסף ספרים שערך, אשר הגיעו מספרייתו הפרטית.

Research Books from the Library of Hugo Gold
Hugo Gold (1895 – 1968), historian, editor and publisher. Studied the history of Central Europe Jews 
and edited a few significant books on the topic.
Herewith is a collection of books edited by him, from his private library.

�28. תולדות יהודי מורביה – עותק מפואר, 
ממוספר וחתום

 Die Juden und Judengemeinden Mährens in
vergangenheit und gegenwart ]היהודים והקהילות 
ברנו,  גולד.  הוגו  ובהווה[,  בעבר  במורביה  היהודיות 

 .1929
מורביה,  יהודי  לתולדות  ותצלומים  מידע  עתיר  ספר 

עשרות רבות של מאמרים בתוספת מפתחות.
עותק מפואר ובו חתימות כל חברי המערכת והכותבים 
– 48 חתימות של רבנים וחוקרים חשובים ממורביה, 

סלובקיה ואוסטריה.
עותק מספר 15 ממהדורה בת 100 עותקים, נתון בכריכת 

עור מפוארת עם הטבעות זהב וחיתוך-דפים מוזהב.
מעט  כריכה  טוב.  מצב  ס"מ.   33 קרטון  במארז  עמ',   623

רופפת, כתמי-חלודה. נזקים לשולי מארז הקרטון.

פתיחה: $1200

�28. Jews of Moravia History – 
Elaborate copy, Numbered and 
Signed 
Die Juden und Judengemeinden Mährens in 
vergangenheit und gegenwart [Jews and Jewish 
communities of Moravia, past and present], 
Hugo Gold. Brno, 1929.
Book abundant with information and photo-
graphs of the history of Moravian Jews, tens of 
articles with indices. Elaborate copy with sig-
natures by all editorial members and writers 
– �8 signatures of rabbis and important re-
searchers of Moravia, Slovakia and Austria.
Copy number 15 out of 100 copies edition, in 
splendid leather binding with gold embossing 
and gilded leaf-cuts.
623 pages, cardboard case 33cm. Good condition. 
Binding a little loose, foxing-stains. Damages to 
edges of cardboard case.

Opening Price: $1200 728
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�30. תולדות יהודי בוהמיה – הוגו גולד
 Die Juden und Judengemeinden Böhmens in
Vergangenheit und Gegenwart ]היהודים והקהילה 
גולד. ברנו- ובהווה[, הוגו  היהודית של בוהמיה בעבר 

פראג, 1934. כרך ראשון בלבד.
דפים  מנותקת,  כריכה  בינוני.  מצב  ס"מ.   30.5 עמ',   735

מנותקים או מנותקים חלקית.

פתיחה: $2�0

�31. תולדות יהודי בוקובינה – הוגו גולד
Geschichte der Juden in der Bukowina ]ההיסטונ

ריה של יהודי בוקובינה[, הוגו גולד. תל-אביב, 1958.
עם  בוקובינה,  יהדות  של  ההיסטוריה  על  כרכים  שני 

תצלומים רבים.
הכרכים  אחד  טוב.  מצב  ס"מ.   34 עמ',   228  ,]8[  ;172  ,]6[

חסר את מעטפת הנייר.

פתיחה: $2�0

�30. History of the Jews of 
Bohemia – Hugo Gold  
Die Juden un Judengemeinden Böhmens in 
Vergangenheit und Gegenwart [Jews and 
the Jewish community of Bohemia, past and 
present] Hugo Gold. Brno-Prague, 1934. First 
volume only.
735 pages, 30.5cm. Fair condition. Binding de-
tached, leaves detached or partly detached.

Opening Price: $2�0

�31. History of the Jews of 
Bukowina – Hugo Gold  
Geschichte der Juden in der Bukowina [History 
of the Jews of Bukowina], Hugo Gold. Tel Aviv, 
1958.
Two volumes about the history of the Jews of 
Bukowina, with many photographs.
[6], 172; [8], 228 pages, 34cm. Good condition. 
Paper jacket missing from one volume.

Opening Price: $2�0

�29. תולדות יהודי ברטיסלבה – הוגו גולד
 Die Juden und die Judengemeinde Bratislava
בעבר  בברטיסלבה[  היהודית  והקהילה  ]היהודים 

ובהווה, הּוגוֹ גוֹלד. ברנו, 1932. 
ספר מקיף על  תולדות הקהילה היהודית בברטיסלבה 

)פרשבורג(, עם תצלומים רבים.
]10[, 192 עמ', 30.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $180

�29. History of the Jews of 
Bratislava – Hugo Gold  
Die Juden und die Judengemeinde Bratislava 
[Jews and the Jewish community of Bratislava, 
past and present], Hugo Gold. Brno, 1932.
Comprehensive book about the history of the 
Jewish community of Bratislava (Pressburg), 
with many photographs. 
[10], 192 pages, 30.5cm. Good condition.

Opening Price: $180

729730731
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�32. תולדות יהודי אוסטריה ווינה – הוגו 
גולד

 .Geschichte der Juden in Wien, ein gedenkbuch
]היסטוריה של יהודי וינה, ספר זכרון[, מאת הוגו גולד. 

הוצאת "עולמנו", תל-אביב, 1966. 158 עמ'.
Geschichte der Juden in Österreich, ein gedenk-
buch. ]היסטוריה של יהודי אוסטריה, ספר זכרון[, מאת 

הוגו גולד. הוצאת "עולמנו", תל-אביב, 1971. 176 עמ'. 

33.5 ס"מ. מצב טוב מאד. נזקים קלים למעטפות הנייר.

פתיחה: $1�0

�32. History of the Jews of 
Austria and Vienna – Hugo Gold  
Geschichte der Juden in Wien, ein gedenkbuch. 
[History of the Jews of Vienna, memorial book], 
by Hugo Gold. "Olameinu" publishing, Tel Aviv, 
1966. 158 pages.
Geschichte der Juden in Österreich, ein geden-
kbuch. [History of Austrian Jews, memorial 
book], by Hugo Gold. "Olameinu" publishing, 
1971. 176 pages.
33.5cm. Very good condition. Slight damages to 
paper jacket.

Opening Price: $1�0

�33. אוסף ספרי ביבליוגרפיה
1. הדפוס העברי בקרימונה, מאיר בניהו, הוצאת מכון 

בן צבי ומוסד הרב קוק, ירושלים תשל"א 1971.
2. המדפיס דניאל בומבירגי ורשימת ספרי בית דפוסו, 
צפת,  לאומנות הדפוס,  הוצאת המוזיאון  א"מ הברמן, 

תשל"ח 1978.
יצחק  עורך:  הברמן,  א"מ  גארה,  די  זואן  3. המדפיס 
יודלוב. תשמ"ב 1982. נדפס באלף עותקים, מהם 150 

מסומנים. סימן עותק זה "כה". 
Panorama of Ancient Letters .4, מיטשל מ. קפלן, 

ניו יורק, 1942.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

�33. Collection of Bibliography 
Books  
1. Hebrew Print in Krimona, Meir Benayahu, 
Ben Zvi Institute and Harav kook Institute 
publishing, Jerusalem, 1971.
2. Printer Daniel Bomberg and book list of 
his printing pres, A.M. haberman, Museum of 
Printing Art publishing, Safed, 1978.
3. Printer Juan Di gara, A.M. Haberman, 
editor: Yitzchak Yudlov. 1982. 1000 copies 
printed, of which 150 are signposted. Copy 
signpost is "כה".
�. Panorama of Ancient Letters, Mitchel M. 
Kaplan, new York, 1942.
Varying size and condition.

Opening Price: $200

��3. גרשום שלום - אוסף ספרים וחוברות 
בנושא קבלה - הקדשה 

אוסף ספרים וחוברות בעניני קבלה:
מברסלב  ז"ל  מוהר"ן  ספרי  שמות",  "אלה  1. קונטרס 
 .1928 ירושלים,  תלמידיו.  ותלמידי  תלמידיו  וספרי 
טובה  "בברכה  בכ"י:  שולם  גרשום  מאת  הקדשה 

ושלום".
2. תורת הרע והקליפה בקבלת האר"י, ישעיה תשבי. 

הוצאת שוקן, תש"ב ]1941[.
3. ר' יהונתן איבשיץ ויחסו אל השבתאות, משה אריה 

פרלמוטר. דפוס "הארץ", 1942.
שלום  גרשום  של  והרצאות  חוברות  4-7. אוסף 
רעיון  ריינה;   דילה  יוסף  ר'  למעשה  שונים:  בנושאים 
שאלות  והקבלה;  היהודי  המסתורין  בקבלה;  הגאולה 

בבקרת הזוהר.
חיים  הנוצרית,  הקבלה  בתולדות  פרקים  8. שלושה 

וירשובסקי. ירושלים, 1975.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300
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�3�. Gershom Shalom – 
Collection of Kabalah Books and 
Booklets – Dedication  
Collection of Kabalah books and booklets:
1. "Ele Shemot" folder, Books of Rabbi 
Nachman of Breslev and books of his disciples 
and disciples of disciples. Jerusalem, 1928. 
Handwritten dedication by Gershom Shalom: 
"With a good greeting and shalom".
2. Torat Ha-Ra Ve-Haklipa Be-Kabalat Ha'ari, 
Yesha'ayahu Tishbi. Shoken publishing house, 
1941.
3. Rabbi Yehonatan Eybeschutz and his 
Relation to Shabta'ut, Moshe Aryeh Perlmuter. 
"Ha'aretz" printing press, 1942.
�-�. Collection of booklets and lectures by 
Gershom Shalom on various topics: Rabbi 
Yossef Dila Rayne; the idea of redemption in 
the Kabalah; Jewish mystery and Kabalah; 
Iissues of Zohar criticism.
8. Three chapters of Christian kabalah history, 
Chaim Wirshovsky, Jerusalem, 1975.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $300

��3. אוסף חוברות ביבליוגרפיה
)רובן משנות ה-60( העונ 1-15. חמש עשרה חוברות 
ביבליוגרפיות  רשימות  ומכילות  העברי  בדפוס  סקות 
ועד  בטרנסילבניה  העברי  מהדפוס  שונים:  בנושאים 
כתבי רבי חיים ויטאל.  )8 חוברות מאת אברהם יערי, 
5 מאת י. יוסף כהן, חוברת מאת יצחק ריבקינד, חוברת 

מאת נפתלי בן מנחם(.
הדפוס.  לאומנות  מהמוזיאון  ידיעונים  16-22. שבעה 

צפת, 1965-1966.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

�3�. Collection of Bibliography 
Booklets 
1-1�. Fifteen booklets (most of them of the 
1960's) dealing with Hebrew printing and 
containing different bibliographical lists: from 
Hebrew print in Transylvania to writing of 
Rabbi Chaim Vital. (8 booklets by Avraham 
Ya'ari, 5 by Y. Yossef Cohen, booklet by Yitzchak 
Rivkind, booklet by Naftali Ben Menachem).
22-1�. Seven bulletines of the Museum of 
printing Art. Safed, 1965-1966.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $100

735
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ביבליופיליה
Bibliophilia

��3. ספר יהודית – מהדורה ביבליופילית
Das Buch Judith. דרמשטאט, 1923. 

בלבד   50 מהם  עותקים,   250 בת  במהדורה  נדפס 
לחברי אגודת סונצ'ינו. עותק מספר 187, על נייר עבה 

ואיכותי.
42, ]2[ עמ', 25.5 ס"מ. מצב טוב מאד. מעט כתמים ופגמים 

קלים בכריכה.

פתיחה: $200

��3. ספר סיפורים יהודיים עם איורים – 
פריז, 1888

 Contes Juifs, Récits de famille, Leopold von
Sacher Masoch ]ספורים יהודיים – סיפורי משפחה[. 

פריז, 1888.
מאת  תחריטים  והדפסי  איורים  ב-28  מלווים  ספורים 
אמנים שונים, ביניהם אלפונס לוי, אמיל לוי, הנרי לוי, 
)דוד  שלזינגר ואחרים. סיפורים מן מקורות היהודיים 
וסיפורים  עליכם  שלום  מאת  סיפור  לצד  ואביגיל(, 
צרפתית.  העולם.  ברחבי  יהודיות  מקהילות  עממיים 

נדפס ב-125 עותקים.
      , 282, ]1[ עמ', 29 ס"מ. מצב טוב. דפים ראשונים ועטיפה 

קדמית מנותקים חלקית. כתמי חלודה.

פתיחה: $300

IV

�3�. Book of Jewish Stories with 
Illustrations – Paris, 1888  
Contes Juifs, Récits de famille, Leopold von 
Sacher Masoch [Jewish stories – family stories]. 
Paris, 1888.
Stories accompanied by 28 illustrations and 
engravings prints by various artists, amongst 
them Alphons levy, Emil Levy, Henry Levy, 
Shlezinger and others. Stories from Jewish 
sources (David and Abigail), with a story by 
Shalom Alyechem and folk stories of Jewish 
communities around the world. French. 125 
copies printed.
IV, 282, [1] pages, 29cm. Good condition. First leaves 
and front cover partly detached. Foxing-stains.

Opening Price: $300

�3�. Judith Book – Bibliophilic 
Edition  
Das Buch Judith. Darmstadt, 1923.
Printed in an edition of 250 copies, 50 copies 
only for member of Soncino society. Copy 
number 187, on thick quality paper.
42, [2] pages, 25.5cm. Very good condition. Few 
stains nd slight damages to binding.

Opening Price: $200

736737
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�39. דף פרסום לתנ"ך בהוצאת סונצ'ינו, 
1929

מקורית.  בעטיפה  סונצ'ינו,  תנ"ך  מתוך  ראשון  דף 
ברלין, 1929.

הודעה על פרסום תנ"ך סונצ'ינו )ראה פריט הבא(.
40 ס"מ, מצב טוב. פגמים בשולי הדף והמעטפת.

פתיחה: $100

��0. חמישה חומשי תורה – סונצ'ינו – 
ברלין, שנות ה-30

ברלין,  סונצ'ינו,  חברת  הוצאת  תורה.  חומשי  חמשה 
תר"ץ-תרצ"ג ]1930-1933[.

נדפס ב-850 עותקים. שני החלקים כרוכים בכרך אחד. 
שולי הדפים נחתכו מעט עם כריכת הספר מחדש.

כריכת  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   38 ממוספרים,  לא  עמ' 

קרטון פשוטה.

פתיחה: $3�0 �39. Promotional Leaf for a Bible 
Published by Soncino, 1929  
First leaf of Soncino bible, in original cover. 
Berlin, 1929.
Notice about publication of Soncino bible (see 
following item).
40cm, good condition. Damages to edges of leaf 
and cover.

Opening Price: $100

��0. The Pentateuch – Soncino – 
Berlin, 1930s  
The Pentateuch. Soncino Company Publishing, 
Berlin, [1930-1933].
Printed in 850 copies. The two parts are bound 
together. The margins were slightly cut when 
the book was rebound.
Unnumbered pages, 38cm. Good condition. 
Stains. Plain cardboard binding.

Opening Price: $3�0

�38. סונצ'ינו – ברוך שפינוזה, 1927
 Baruch Shpinoza, Hans Rosenkranz zum 21.
Februar 1927. הוצאת חברת "סונצ'ינו", ברלין, 1927.

נדפס  רוזנקרנץ.  הנס  מאת  שפינוזה,  ברוך  על  מאמר 
ב-250 עותקים על נייר איכותי.

]18[ עמ', 23.5 ס"מ. מצב טוב. שדרה מעט פגומה, קרעים 

קלים בעטיפה. מעט כתמים וקמטים.

פתיחה: $120

�38. Soncino – Baruch Shpinoza, 
1927  
Baruch Shpinoza, Hans Rosenkranz zum 21. 
Februar 1927, "Soncino" publishing company, 
Berlin, 1927.
Essay about Shpinoza, by Hans Rosenkrantz. 
Printed in an edition of 250 copies on quality 
paper.
[18] pages, 23.5cm. Good condition. Spine some-
what damaged, slight tears to cover. Few stains 
and creases.

Opening Price: $120

738739740741
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��1. סונצ'ינו – שני דפוסים
שתי חוברות בהוצאת אגודת ידידי הספר, "סונצ'ינו":

הרופאים.  תפלת   .Moses Maimonides Gebet .1
הובא לדפוס בידי רופאים חברי סונצ'ינו, 1931. דפוס 

איכותי, אותיות פתיח בדפוס אדום, שוליים רחבים.
ס"מ(.   2( העטיפה  פינת  חסרה  טוב.  מצב  ס"מ.   26 עמ',   8

כתמים וקמטים בעטיפה. שרידי מדבקה שהוסרה.

Das Buch Zunz .2. נדפס על-ידי שוקן עבור חברת 
סונצ'ינו, 1931.

20 ס"מ.  מצב טוב. עותק שלא נפתח – דפים מחוברים, שוליים 

רחבים. עטיפה מנותקת עם קרעים בשדרה וקמטים.

פתיחה: $1�0

��1. Soncino – Two Prints 
Two booklets published by Book Friends 
Society, "Soncino":
1. Moses Maimonides Gebet. Docotors prayer. 
Produced for printing by doctors members of 
Soncino, 1931.
Quality printing, initial letters in red, wide 
margins.
8 pages, 26cm. Good condition. Cover corner 
missing (2cm). Stains and creases to cover. 
Remnants of label which has been removed.
2. Das Buch Zunz. Printed by Shoken for 
Soncino company, 1931.
20cm. Copy which was not opened – uncut leaves, 
wide margins. Cover detached with tears to spine 
and creases.

Opening Price: $1�0

��2. ההומור של שטרוק – ברלין, 1916
 Der Humor bei Struck, Poetenstimmen,
Heinrich Hirschberg ]ההומור של שטרוק, קולות-

משוררים[. ברלין, 1916. 
שירה  המאיירים  שטרוק  של  והדפסים  רישומים 

��3. יוסף בודקו – מהדורה איכותית
Joseph Budko, Hans Friedeberger. ברלין, 1920. 

20 דוגנ  מונוגרפיה של בודקו מאת הנס פרידברגר, עם
מאות מעבודותיו.

עבה  נייר  על  רחבים,  שוליים  עם  מפוארת  מהדורה 
זה  עותק  ממוספרים.  עותקים  ב-100  נדפס  במיוחד. 

אינו ממוספר, אך מתוך מהדורה זו.
ופגמים  כתמים  מעט  מאד.  טוב  מצב  ס"מ,   22 עמ',   ]25[

בפינות הכריכה.

פתיחה: $100 ��2. Struck's Humour – Berlin, 
1916  
Der Humor bei Struck, Poetenstimmen, 
Heinrich Hirschberg [Struck's humour, poets 
voices]. Berlin, 1916.
Sketches and prints by Struck illustrating clas-
sical poetry (mainly German).
Copy number 1 of a numbered edition of 200 
copies, with dedication by Herman Struck 
(deleted, though absolutely legible) and dedi-
cation by Hirschberg, the editor.
[43] leaves, fair condition. Moisture marks and 
creases to all the book. Original binding, stained, 
omissions to leaf and corners.

Opening Price: $300

��3. Joseph Budko – High Quality 
Edition  
Joseph Budko, Hans Friedeberger. Berlin, 
1920.
Budko's monography by hans Friedeberger, 
with 20 samples of his works.
Elaborate edition with wide margins, on es-
pecially thick paper. Printed in 100 numbered 
copies. This copy is not numbered, but from 
this edition.
[25] pages, 22cm, very good condition. Few stains 
and damages to corners of binding.

Opening Price: $100

קלאסית )בעיקר גרמנית(.
 200 בת  ממוספרת  מהדורה  מתוך   1 מספר  עותק 
עותקים, עם הקדשה מאת הרמן שטרוק )מחוקה, אך 

קריאה לחלוטין( והקדשת הירשברג, העורך.
]43[ דף, מצב בינוני. כתמי וקמטי לחות לכל אורך הספר. 

כריכה מקורית, עם כתמים, חוסרים בדף ובפינות. 

פתיחה: $300
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���. יוסף בודקו – מהדורה מפוארת, 
ממוספרת וחתומה

Der Rabbi von Bacherach, Heinrich Heine ]הרבי 
מבכרך, היינריך היינה[. ברלין, 1921.

חמשה חיתוכי-עץ מאת יוסף בודקו, חתומים בעפרון, 
בעקבות  נכתב  אשר  היינה,  של  סיפורו  את  המלווים 

עלילת הדם בדמשק בשנת 1840.
מהדורה מפוארת, נדפסה ב-120 עותקים על נייר עבה. 
כריכת עור איכותית, עבה, עם עיטורי-זהב וחיתוך דפים 
 ,)Beleg( מיוחד  עותק  בקופסת-קרטון.  מוזהב.  עליון 

מחוץ למהדורה הממוספרת.
90 עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמי-חלודה. 

פתיחה: $1000

���. Kohelet – Munich, 1922 
– Woodcuts by Bruno Goldschmidt  
Die Schriften Salomos – Kohelet, with eight 
woodcuts signed by Bruno Goldschmidt. 
Munich, 1922.
Copy No. 52 from a series of 100 copies signed 
by the artist, printed on quality paper and 
bound by parchment with gilded margins and 
inscription.
90, [6] pages, 33cm.
Good condition, significant foxing.

Opening Price: $220

���. Joseph Budko – Elaborate 
Edition, Numbered and Signed  
Der Rabbi von Bacherach, Heinrich Heine 
[Rabbi of Bachrach, Heirich Heine]. Berlin, 
1921.
Five wood-cuts by Joseph Budko, signed in 
pencil, accompanying Heine's story written 
following a blood libel in Damascus in 1840.
Elaborate edition, printed in 120 copies on thick 
paper. Quality leather binding, thick, with gold 
illustrations and gilded upper cutting of leaves. 
In cardboard case. Special copy (Beleg), out of 
the numbered edition.
90 pages, 20cm. 
Good condition. Few foxing-stains.

Opening Price: $1000

���. קהלת – מינכן, 1922 – חיתוכי-עץ של 
ברונו גולדשמידט

Die Schriften Salomos – קהלת, עם שמונה חיתוכי-
עץ חתומים של ברונו גולדשמידט. מינכן, 1922.

עותקים   100 של  מהדורה  מתוך   52 מספר  עותק 
חתומים בידי האמן, מודפסים על נייר איכותי וכרוכים 

בכריכת-קלף עם שוליים וִכתּוב מוזהבים.
90, ]6[ עמ', 33 ס"מ. מצב טוב, כתמי-חלודה רבים.

פתיחה: $220
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���. Charles Baudelaire and 
Paul Verlaine in Yiddish  
Tsen lider fun bodler un verlen, simche shvartz 
(translated into Yiddish). Tchernovitz, 1936.
Poetry book by Charles Baudelaire and Paul 
Verlaine, Yiddish and French page facing page. 
Handwritten dedication by Schwartz (Paris, 
September 1937). Printed in 500 copies, this 
copy is not numbered.
29 pages, 15.5cm. Fair condition, stains on cover 
and tears to its edges.

Opening Price: $100

���. שארל בודלר ופול ורלן ביידיש
צען לידער פון בָאדלער און ווערלען, סימכע שווארץ 

)תרגום ליידיש(. טשרנוביץ, 1936.
נספר שירים של שארל בודלר ופול ורלן, יידיש וצרפ

תית עמוד מול עמוד. הקדשה בכתב-יד מאת שווארץ 
)פריז, ספטמבר 1937(. נדפס ב- 500 עותקים, עותק זה 

אינו ממוספר.
29 עמ', 15.5 ס"מ. מצב בינוני, כתמים על העטיפה וקרעים 

בשוליה.

פתיחה: $100
���. שערי תפילה – מהדורת מפוארת 

ומוגבלת

 .1961 )צרפת(,  ליון   .Liturge Juive תפלה,  שערי 
תחריטים  ב-22  ומאויר  שולמן,  אהרון  ר'  ע"י  תורגם 

מאת אברהם קרול ע"פ אותיות הא'-ב'.
עם  עור  כריכת  איכותי.  נייר  על  מפוארת  מהדורה 
מתוך   262 מספר  עותק  מקורי.  במארז  זהב  הטבעת 
עם  הכריכה(  )פנים  פורזץ  עותקים.   400 של  מהדורה 

נייר דמוי קטיפה.
שפשופים  מעט  מאוד.  טוב  מצב  ס"מ.   26 עמ'[,   195[

בכריכה. 

פתיחה: $1000

���. Sha'arey tefilah – Elaborate 
Limited Edition 
Sha'arey tefilah, liturge juive. Lion (France), 
1961. Translated by rabbi Aharon Shulman, il-
lustrated with 22 engravings by Avraham krol 
according to the alphabeth letters.
Elaborate edition on high quality paper. Leather 
binding with gold embossing in original case. 
Copy number 262 out of an edition of 400 
copies. Foresatz (inside of binding) with velvet-
like paper.
[195 pages], 26cm. Very good condition. Few 
scratches to binding.

Opening Price: $1000

��8. אור זרוע - יעקב הורוביץ ונחום גוטמן 
– ספר חתום

ציורים  עשרה  עם  הורוביץ;  יעקב  זרוע,  אור  ספר 
תרפ"ט  תל-אביב,  כתובים,  הוצאת  גוטמן.  נחום  מאת 

 .]1929[
עשרה סיפורים בנושא גירוש ספרד עם ציורים יחודיים 
של גוטמן. הקדשת המחבר בכ"י. עטיפת-נייר מודפסת 

מקורית. מהדורה ראשונה.
מ"ד, ]2[ עמ', 28.5 ס"מ. מצב טוב. עטיפת הנייר קרועה עם 

חוסרים.

פתיחה: $100
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��8. Or Zarua – Tel-Aviv, 1929 
– Nachum Gutman  
Sefer Or Zarua, Ya'akov Horovitz; with ten 
drawings by Nachum Gutman. Published by 
Ketuvim, Tel-Aviv, 1929.
Ten stories related to the Expulsion from Spain 
with unique drawings by Gutman.  Handwritten 
dedication by the author. Original printed 
paper cover. First edition.
44, [2] pages, 28.5cm. Good condition. Paper 
cover is torn with pieces missing. 

Opening Price: $100

��9. Yad Moshe Book – 60 Copies 
Edition  
Sefer Yad Moshe by Rabbi Moshe Yerushalmi. 
Tel Aviv, 1938. Ha'aretz-Shocken publishing 
house.
"son respects father – to my father and teacher 
rabbi Shlomo Zalman Shocken on his sixtieth 
birthday [from his son] Mordechai Yehudah". 
Reprint of a rare book with description of 
settlements and tombs of the righteous in Eretz 
Yisrael, with comments by A.M. haberman. 60 
copies printed, this copy is number 22. Hebrew 
and Yiddish.
66 pages, 18.5cm. Good condition. Hard cover, 
spine missing.

Opening Price: $1�0

��9. ספר יד משה – מהדורה בת 60 
עותקים 

 1938 תל-אביב,  ירושלמי.  משה  לרבי  משה  יד  ספר 
תרצ"ח. הוצאת הארץ-שוקן.

ליום  זלמן שוקן  ר' שלמה  מורי  לאבי   – אב  יכבד  "בן 
הולדתו הששים... ]מבנו[ מרדכי יהודה".

תאור  ובו  יקר-מציאות  ספר  של  מחודשת  הדפסה 
ישובים וקברי-צדיקים בארץ-ישראל, עם הערות מאת 
א.מ. הברמן. נדפס ב-60 עותקים, עותק זה מספרו 22. 

עברית ויידיש.
סו עמ', 18.5 ס"מ. מצב טוב. כריכה קשה, שדרה חסרה.

פתיחה: $1�0

��0. מרטין בובר – שלשה מכתבי-תודה 
בדפוס איכותי

ברכות  על  מכתבי-תודה  שלשה  בובר[,  ]מרטין 
ליום-הולדתו.

מכתב בעברית ובתרגום לאנגלית מפברואר 1963, ודף 

��0. Martin Buber – Three 
Thank-You Letters in Fine Print  
[Martin Buber], three thank-you letter for his 
birthday greetings.
Hebrew letter with translation into English of 
February 1963, with additional leaf with no 
date. Letters discuss the meaning of the word 
"thank you": "the older a person gets the more 
he tends to thank".
Leaves in fine meticulous print on Gitit paper.
Very good condition, varying size.

Opening Price: $100

נוסף שאינו מתוארך. המכתבים דנים במשמעות המלה 
הנטיה  בלבו  גדולה  שמזקין  זמן  כל  "אדם  "תודה": 

להודות".
הדפים בדפוס איכותי ומוקפד על נייר גיגית.

מצב טוב מאד, גודל משתנה.

פתיחה: $100
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��1. קטלוג תרשיש – ד"ר משה שפיצר
קטלוג  ספרים-אותיות-עיצוב.  שפיצר,  משה  ד"ר 

ירו והאוניברסיטאי.  הלאומי  הספרים  בבית  נתערוכה 
שלים, 1981. 

קטלוג הוצאת הספרים תרשיש, עם הקדמה ומפתחות. 
טעם  בטוב  עשויה  החוברת  שפיצר,  ד"ר  של  כדרכו 

והקפדה רבה. עברית ואנגלית.
מצב טוב, מעט כתמים.

פתיחה: $80

��2. יעקב פינס – הדפסי-עץ – תרשיש
פינס, חיתוכי-עץ אל סיפורו של  "יעקב  תיק הדפסים 

היינריך פון קלייסט". הוצאת ספרי תרשיש, ירושלים.
עטיפה והדפס אחד בלבד )מתוך עשרה(, שנעשו לאיור 

ספרו של מיכאל קולהאס.
עותק מספר 20 ממהדורה בת 25 עותקים, עם הדפס 

מספר 6 חתום בידי האמן. 
העטיפה 50 ס"מ, ההדפס 26X21 ס"מ. מצב טוב. קמטים 

בעטיפה.

פתיחה: $180

��1. Tarshish Publishing House 
Catalogue – Dr. Moshe Shpitzer  
Dr. Moshe Shpitzer, books-letters-design. 
Catalogue of an exhibition in the National 
Library. Jerusalem, 1981.
Tarshish publishing house catalogue, with in-
troduction and indices. Typical of Dr. Shpitzer 
the booklet is in good taste and meticulously 
done. Hebrew and English.
Good condition, few stains.

Opening Price: $80

��2. Ya'akov Pins – Wood-prints 
– Tarshish  
Prints folder "Ya'akov Pins, wood-cuts for 
Heinrich von Kleist Story". Tarshish publishing 
house, Jerusalem.
Cover and one print only (of ten prints), created 
as illustration for Michael Kohlhaus book.
Copy number 20 out of 25 copies edition, with 
print number 6 signed by the artist.
Cover 50cm, print 26x21cm. Good condition. 
Creases to cover.

Opening Price: $180

��3. תרבות חצרנית ושירה חצרנית / חיים 
הזז על ביאליק

להבנת  בירורים   – חצרנית  ושירה  חצרנית  ◆ תרבות 
שירת-ספרד העברית, יוסף וייס. הוצאת ספרי תרשיש 
ב-150  נדפס  תש"ח,  ירושלים,  שפיצר(.  משה  )ד"ר 

עותקים.
יג, ]1[ עמ', 24 ס"מ. קרעים וכתמים על העטיפה.

◆ על ביאליק במלאת תשעים שנה להולדתו, חיים הזז. 
הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, תשכ"ג ]1963[. נאום 
על  מרובעות  באותיות  נדפס  ישראל".  ב"קול  שנשא 

נייר משובח, שם הכותר נדפס בדיו אדומה.
]12[ עמ', 26.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים בשוליים. 

פתיחה: $1�0

��3. Court Culture and Court 
Poetry / Chaim Hazaz on Bialik  
◆  Court culture and court poetry – clarifica-
tion to understand Hebrew poetry of Spain, 
Yossef Weiss. Printed by Tarshish Publishing 
House (Dr. Moshe Shpitzer). Jerusalem, 1948. 
150 copies printed.
13, [1] pages, 24cm. Tears and stains to cover.
◆  On Bialik's ninetieth birthday, Chaim Hazaz. 
Bialik Institute publishing, Jerusalem, 1963. 
Speech broadcasted on "Kol Israel". Printed in 
square letters on fine paper, title printed in red. 
[12] pages, 26.5cm. Good condition. Creases to 
edges.

Opening Price: $1�0
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���. Tarshis Publishing House – 
Three Books  
1. Palestine Stories. Edited by Meir Lask. 
Tarshis Publishing House, Jerusalem, 1942. 
Stories by Agnon, Burla, Hazaz, Brener, 
Steinberg, Barash and others. English. One title 
page missing.
2. Alei Higayon, collection of essays by the 
best French moralists, collected and translated 
by Yitzchak Sheinberg. Tarshis Publishing, 
Jerusalem, 1944. Printed in 206 copies, this 
copy is not numbered.
3. Michael Kohlhaas, Heinrich von Kleist, 
translated by Meir Chertiner. Tarshish pub-
lishing, Jerusalem, 1953. Woodcuts by Ya'akov 
Pins. Printed in a limited edition.
Various sizes. Fair-good condition.

Opening Price: $120

���. Avraham Ben Yitzchak – 
Poetry – Tarshish Publishing, 
Limited Edition  
Poems by Avraham Ben Yitzchak. Printed on 
behalf of Association of the Poet's Friends, 
through Tarshish Books Publishing (Dr. Moshe 
Shpitzer). Jerusalem, [1952]. 
Includes the poet's biography, facsimile of a 
handwritten poem, the 11 poems which he pub-
lished in his life and parts of the inheritance. 
Published in 400 copies.
[18] leaves, 25cm. Good condition.

Opening Price: $100

���. אברהם בן יצחק – שירים – הוצאת 
תרשיש, מהדורה מצומצמת 

שירים, אברהם בן יצחק. נדפס מטעם חבר רעי המשורר 
שפיצר(.  משה  )ד"ר  תרשיש  ספרי  הוצאת  באמצעות 

ירושלים, ]1952[.
כולל קורות חיי המשורר, פקסימיליה של שיר בכתב-
יד, 11 השירים שפרסם בחייו וקטעים מן העזבון. נדפס 

ב-400 עותקים. 
]18[ דף, 25 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $100

���. הוצאת תרשיש – שלשה ספרים
לאסק.  מאיר  ישראל  עריכת   .Palestine stories .1
סיפורים מאת   .1942 ירושלים,  הוצאת ספרי תרשיש, 
ואחרים.  ברש  שטיינברג,  ברנר,  הזז,  בורלא,  עגנון, 

אנגלית. שער אחד חסר.
המוראליסטים  טובי  משל  אמרים  לקט  הגיון,  2. עלי 
הוצאת  שנברג.  יצחק  בידי  ונאסף  תורגם  הצרפתים, 
בתע"ו  נדפס   .]1944[ תש"ד  ירושלים,  תרשיש,  ספרי 

טפסים, עותק זה אינו ממוספר.
בידי  פון קלייסט, תורגם  היינריך  3. מיכאל קולהאס, 
מאיר חרטינר. הוצאת ספרי תרשיש, ירושלים, תשי"ג 
נדפס במהדורה  ]1953[. חיתוכי-עץ מאת יעקב פינס. 

מצומצמת.
גודל משתנה. מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $120
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ספרים מאוירים: מודרניזם, אונגרד
Illustrated books: Modernism, Avantgarde

���. אמנות יהודית עכשווית – בוריס 
ארונסון – ברלין, 1924

СОВРЕМЕННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ГРАФИКА ]אמנות 
ברלין-פטרופוליס,  ארונסון.  בוריס  עכשווית[,  יהודית 

 .1924
עם  ברוסיה,  היהודים  האוונגרד  באמני  מקיף  דיון 
בין  גבוהה.  דפוס  באיכות  גרפיות  עבודות  דוגמאות 

האמנים: נתן אלטמן, ליסיצקי, שאגאל וריבאק.
עותק מספר 13 מתוך מהדורת פאר של 300 עותקים.

128 עמ', 32.5 ס"מ. מצב טוב מאד. כריכה מקורית מאוירת 

עם פגמים משוקמים, בכריכה קשה חדשה.

פתיחה: $1�00

���. קנאקניסל און מויזנקייסער – איורים 
מאת צ'ייקוב – קייב, 1922

תרגום  האפמן.  ט.  ע.  מויזנקייסער,  און  קנאקניסל 
ליידיש ל. רעזניק. הוצאת "קולטור ליגע", קייב, 1922. 
מאויירים  האחרון  והעמוד  הסיפור  פתיחת  העטיפה, 

על-ידי יוסף צ'ייקוב.
83 עמ', 23 ס"מ. מצב טוב. חותמת ספריה. פגמים בשדרה. 

עטיפה מנותקת חלקית.

פתיחה: $280

���. Contemporary Jewish Art – 
Boris Aronson – Berlin, 1924  
СОВРЕМЕННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ГРАФИКА 
[Contemporary Jewish Art], Boris Aronson. 
Berlin-Petropolis, 1924.
A  comprehensive discussion about Jewish 
Avant-Garde Russian artists, with samples of 
graphic works in high quality print. Amongst 
the artists: Nathan Altman, Lissitzky, Chagall 
and Ryback.
Copy number 13 out of an elaborate edition of 
300 copies.
128 pages, 32.5cm. Very good condition. Original 
illustrated binding with professionally restored 
damages, in new hard cover.

Opening Price: $1�00

���. Knaknisel Un Moisenkaiser – 
Illustrations by Tchaikov – Kiev, 
1922 
Knaknisel un moisenkaiser, A.T Hofman. 
Translation into Yiddish  L. resnick. "Kultur 
lige" publishing house, Kiev, 1922.
The cover, the opening of the story and the last 
page are illustrated by Joseph Tchaikov.
83 pages, 23cm. Good condition. Ex-library copy. 
Damages to spine. Cover partly detached.

Opening Price: $280
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��8. Di Kupe – Peretz Markish – 
Tchaikov – Kiev, 1922  
Di Kupe [the pile] (poeme), Peretz Markish. 
Kultur-lige, Kiev, 1922. Second Edition.
Design of cover by Joseph Tchaikov. Next to the 
title and name of author are two figures carrying 
a body, which, according to the contents of the 
poem, depicts the victims of a pogrom. Yiddish.
36 pages, 18.5cm. Fair condition. Booklet in good 
condition, but illustrated cover  is detached, with 
many tears, with no omission of illustrations or 
text.

Opening Price: $1�0

��8. די קופע – פרץ מארקיש – צ'ייקוב 
– קייב, 1922

הוצאת  מארקיש.  פרץ  )פאעמע(,  ]הֲעֵרָמה[  קופע  די 
קולטור-ליגע, קייב, 1922. מהדורה שנייה.

יוסף צ'ייקוב. לצד שם הפואמה  עיצוב העטיפה בידי 
ושם המחבר שתי דמויות הנושאות גופה, בהתאם לתוכן 

הפואמה, העוסקת בתיאור הרוגי הפוגרום. יידיש.
בינוני. החוברת במצב טוב, אולם  18.5 ס"מ. מצב  36 עמ', 

העטיפה המאוירת מנותקת, עם קרעים רבים, ללא חסרון 

באיור ובכתוב.

פתיחה: $1�0

��9. ביכער וועלט – ורשה, 1929
ורשה,   .4-5 גליונות  הספרים[,  ]עולם  וועלט  ביכער 

אפריל-מאי 1929.
ירחון בקורת בהוצאת "קולטור ליגע", ורשה. בחוברת 
4 מופיע מאמר ארוך על האמנות והאסתטיקה בספרי 

יידיש, עם דוגמאות רבות.
24 ס"מ. חוברת 4 במצב טוב, עם פגמים בשדרה. חוברת 5 

חסרה את עטיפתה האחורית.

פתיחה: $120

��9. Bicher Welt – Warsaw, 1929  
Bicher Welt [World of books], issues 4-5. 
Warsaw, April-May 1929.
Monthly criticism periodical published by 
"kultur lige", Warsaw. In booklet number 4 ap-
pears a long article about art and aesthetics in 
Yiddish books, with many examples.
24cm. Booklet 4 in good condition, with damages 
to spine. Back cover of booklet 5 is missing.

Opening Price: $120

��0. איליה ארנבורג – קולטור ליגע 
– ורשה, 1926

מנחם  בתרגום  ערענבורג,  איליא  כורעניטא,  כוליא 
פלאקסער. הוצאת "קולטור ליגע", ורשה, 1926. 

עיצוב העטיפה בידי יעקב טיקוצ'ינסקי.
24 ס"מ. גוף הספר במצב טוב. עותק ספריה, עם מדבקה. 

נייר שביר. פגמים בעשרת  נפתחו מעולם.  לא  רוב הדפים 

הדפים הראשונים. עטיפה מנותקת ופגומה.

פתיחה: $100
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��0. Ilya Ehrenburg – Kultur Lige 
– Warsaw, 1926  
Kolye korenita, Ilya Ehrenburg, translated by 
Menachem Flakser. "Kultur lige" publishing 
house, Warsaw, 1926. Cover design by Ya'akov 
Tikochinsky.
24cm. Body of book in good condition. Ex-library 
copy, with label. Most leaves have never been 
opened. Fragile paper. Damages to first ten leaves. 
Cover detached and damaged.

Opening Price: $100

��1. זאמל-בוך – עיצוב הנריק ברלוי
זאמל-בוך, זשיטלָאווסקי. ורשה, 1929.

עיצוב העטיפה באדום ושחור בידי הנריק ברלוי )חתום 
ב.ה.( בטיפוגרפיה מיוחדת.

479 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים כהים ופגמים בשדרה.

פתיחה: $120

��1. Zamel-Buch – Design Henryk 
Berlewi  
Zamel-buch, Zhitlovsky. Warsaw, 1929.
Cover design in red and balck by Henryk 
Berlewi (signed B.H.) in special typography.
479 pages, 22cm. Good condition. Dark stains 
and damages to spine.

Opening Price: $120
��2. שויבן – רומניה, 1924

שויבן, ליטערארישע געזעלשאפטלעכע, בעריכת יעקב 
שטרנברג. טשרנוביץ, אוקטובר 1924. גליון ראשון.

אייזנשר, שהיה מחבורת האינ יעקב  נהעטיפה בעצוב 
כתבו  מהם  )רבים  בטשרנוביץ  היהודים  טלקטואלים 
בחוברת זו(. בשנת 1935 עלה לארץ ולימד ב"בצלאל" 

שנים רבות.
קמטים  קטנים,  קרעים  בינוני.  מצב  ס"מ.   23.5 עמ',   52

וכתמים. עטיפה פגומה בשוליה.

פתיחה: $120

��2. Shweiben – Romania, 1924  
Shweiben, literarishe geselshaftleche, edited by 
Ya'akov Sternberg. Tchernovitz, October 1924. 
First issue.
Cover design by Ya'akov Eisenshar, a member 
of a Jewish intellectuals group in Tchernovitz 
(many of them wrote in this booklet). In 1935 
made aliyah to Israel and tought in Bezalel for 
many years.
52 pages, 23.5cm. Fair condition. Small tears, 
creases and stains. Edges of cover are damaged.

Opening Price: $120

761

762



322 | מרץ 2010

��3. Sikhes Khulin – Lissitzky and 
Broderson – Moscow, 1917  
Sikhes Khulin – Ina fun di Geshichten, Moyshe 
Broderson, illustrations by Eliezer Lissitzky. 
Published by Leben, Moscow, 1917.
Story by Moshe Broderson, accompanied 
by illustrations and artistic typography by 
El (Eliezer) Lissitzky. Following the 1917 
Revolution, Broderson established the “Group 
for Jewish National Aesthetics” in Moscow 
together with artists El Lissitzky, Yissakhar Ber 
Ryback and Yosef Tchaikov; the booklet is an 
example of this cooperation. Yiddish.
[9] leaves, 23.5x30cm. Poor condition. Ink stamp. 
The nine leaves are torn in two at the center (see 
picture) and have been restored using professional 
adhesive tape. The paper is brittle and delicate, 
tearing on the margins; last page is torn with a 
piece missing. With elegant cloth cover.

Opening Price: $��0

���. Six Stories with Simple 
Endings – Ehrenburg and Lissitzky 
– Moscow-Berlin, 1922  
Six Stories with Simple Endings, Il’ia Ehrenburg. 
Moscow-Berlin, 1922.
The cover is designed by El Lissitzky, printed in 
red and black. The body of the book has six ad-
ditional illustrations in the constructivist style 
by Lissitzky. Russian. 
164, [1] page, 19.5cm. Fair condition. Stained. 
Paper has been attached for strengthening the 
margins of several pages. Non original endpa-
pers. Most of the pages have been professionally 
repaired on inner margins.

Opening Price: $2000

���. שישה סיפורים עם סוף פשוט 
– ארנבורג וליסיצקי – מוסקבה-ברלין, 1922

ארנבורג.  איליה  פשוט,  סוף  עם  סיפורים  שישה 
מוסקבה-ברלין, 1922. 

העטיפה בעיצוב אל ליסיצקי מודפסת באדום ושחור. 
נבגוף הספר שישה איורים נוספים בסגנון קונסטורוק

טיביסטי מעשה ידי ליסיצקי. רוסית.
חלק  בשולי  כתמים.  בינוני.  מצב  ס"מ.   19.5 עמ',   ]1[  ,164

מהדפים מודבק נייר לחיזוק.פנים הכריכה וכריכה אחורית 

לא מקוריים. מרבית דפי הספר משוקמים שיקום מקצועי 

בחיבורם לשדרה.

פתיחה: $2000

��3. שיחת חולין – ליסיצקי וברודרזון 
– מוסקבה, 1917

שיחת חולין - איינע פון די געשיכטען, משה ברודרזון, 
ציורים מאת אליעזר ליסיצקי. הוצאת לעבען, מוסקבה, 

1917 ]תרע"ז[.
סיפור מאת משה ברודרזון, אליו נלווים איורים ועיצוב 

אותיות אמנותי מאת אל )אליעזר( ליסיצקי.
לאחר מהפכת פברואר 1917 ייסד ברודרזון במוסקבה 
את 'החוג לאסתטיקה לאומית יהודית' יחד עם הציירים 
אל ליסיצקי, יששכר בר ריבק ויוסף צ'ייקוב; חוברת זו 

הנה דוגמה לשיתוף פעולה זה. יידיש.
]9[ דפים, 30X23.5 ס"מ. מצב גרוע. חותמת. תשעת הדפים 

בנייר-דבק  ומשוקמים  תמונה(  )ראה  במרכז  ל-2  קרועים 

מקצועי. נייר שביר ועדין, קרעים בשוליים וקרע חסר בדף 

האחרון. כרוך עם המעטפת המקורית בכריכת בד מפוארת.

פתיחה: $��0

II אוסף אל ליסיצקי, חלק

El Lissitzky Collection, Part II
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���. ז'ורנליסט – שישה גליונות – עטיפה 
בעיצוב ליסיצקי, 1929 

ז'ורנליסט. שישה גליונות רצופים. מוסקבה, 1929.
עיתונאות,  בנושאי  מאמרים  הכולל  מאוייר  ירחון 
בכל  זהה  העטיפה  עצוב  ותצלומים.  שירה  ספרות, 
הגליונות ונעשה בידי אל ליסיצקי. צבע העטיפה שונה 

מגליון לגליון. רוסית.
מצב טוב עד טוב מאד. שדרות מחוזקות. שוליים קצוצים. 

כתמים. 

פתיחה: $�200

���. Journalist – Six Issues 
– Cover design by Lissitzky, 1929  
Journalist. Six consecutive issues. Moscow, 
1929.
Illustrated monthly including articles on jour-
nalistic literature, poetry, and photography. 
Cover design is identical in all issues and was 
designed by El Lissitzky. The color of the cover 
is different for each issue. Russian.
Good to very good condition. Reinforced spines. 
Cut margins. Stained. 

Opening Price: $�200

���. תרבות רוסית – פראג, 1929 
– שאגאל, ליסיצקי, אלטמן ואחרים

Sovětská kultura, Karel teige. פראג, 1928. 
חוברת העוסקת בתרבות ובאמנות הרוסית. 32 לוחות 
האונגרד  אמני  מיטב  של  יצירותיהם  תצלומי  עם 
והקונסטרוקטיביזם הרוסי, ביניהם ליסיצקי, רודצ'נקו, 

מלביץ', שאגאל, קדינסקי, אלטמן ואחרים. צ'כית.
טוב.  מצב  ס"מ.   19.5 תצלומים,  לוחות    XXXII עמ',   132

בשולי  קלים  וקרעים  קמטים  הספר.  בגוף  בעפרון  הערות 

העטיפה והדפים. חלק מהדפים אינם כרוכים במקור.

פתיחה: $300
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���. Trit Bay Trit – Literary 
Anthology – Warsaw, 1938  
Trit Bay Trit [Step by Step], Literary anthology 
edited by L. Elitzky and Y. Rotenberg. Warsaw, 
1938.
Divided into three: "The Synagogue", "At 
Home and Outside" and "City". Many pieces by 
Kaday Molodovsky, Y"L Peretz, K. Chokovsky, 
Shalom Aleichem, Peretz Marakish and many 
more. In addition the story by Mani Leib "Yingl 
Tsingl Khvat" with illustrations by E. Lissitzky. 
Yiddish. Many illustrations.
244, [2] pages, 22.5cm. Fair condition. Cover de-
tached and worn. Title page partly detached.

Opening Price: $100

���. טריט ביי טריט – מאסף ספרותי 
– ורשה, 1938

ספרותי  מאסף  צעד[,  אחר  ]צעד  טריט  ביי  טריט 
בעריכת ל. ָאליצקי ו-י. רָאטענבערג. ורשה, 1938.

מחולק לשלושה שערים: "בית הכנסת", "בבית ובחוץ" 
ו"עיר". כולל יצירות מאת קדיה מולודובסקי, י"ל פרץ, 
ורבים  מארקיש  פרץ  עליכם,  שלום  צ'וקובסקי,  ק. 
נוספים. בנוסף, נמצא כאן הסיפור "יונגל צינגל כוואט" 
יידיש,  ליסיצקי.  א.  ציורים מאת  עם  לייב,  מאת מאני 

איורים רבים.
מנותקת  עטיפה  בינוני.  מצב  ס"מ.   22.5 עמ',   ]2[  ,244

ובלויה. דף השער מנותק חלקית.

פתיחה: $100

���. Russian Culture – Prague, 
1929 – Chagall, Lissitzky, Altman, 
and Others.  
Sovětská kultura, Karel teige. Prague, 1928.
Booklet dealing with Russian art and culture. 
32 photographic plates with the works of the 
best avant-garde and constructivist Russian 
artists, among them Lissitzky, Rodchenko, 
Malevich, Chagall, Kandinsky, Altman, and 
others. Czech. 
132 pages, XXXII photographic plates, 19.5cm. 
Good condition.  Comments in pencil in the body 
of the book. Creasing and light tears on the mar-
gins of the cover and the pages. Some of the pages 
are originally unbound.

Opening Price: $300

��8. מיטב אמני קולטור-ליגע: ריבאק, 
שאגאל, ליסיצקי, ארתור שיק

האב איך מיר א לידעלע. הוצאת "קולטור ליגע", ורשה, 
 .1922

ליסיצקי,  אל  צ'ייקוב,  יוסף  מאת  ואותיות  איורים 
לצד  שיק  וארתור  שאגאל  מארק  ריבאק,  בר  יששכר 

שירים מאת משוררי קולטור-ליגע ושירי-עם.
7 איורים חתומים על-ידי ארתור שיק ו-3 בידי צ'ייקוב, 

שאר הציורים מאת האמנים הנ"ל.
אחרון  ודף  שער  טוב.  במצב  הספר  גוף  ס"מ.   18 עמ',   72

מנותקים. נייר שביר מאד, עם שברים בעמודים הראשונים 

והאחרונים. כריכה מקורית, מנותקת, פגומה ומוכתמת.

פתיחה: $3�0
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��8. The Best of Kultur Lige 
Artists: Ryback, Chagall, 
Lissitzky, Arthur Szyk 
Hob  ich mir a lidele. "Kultur Lige" publishing, 
Warsaw, 1922.
Illustrations and letters by Joseph Tchaikov, El 
Lissitzky, Yissachar ber Ryback, Marc Chagall 
and Arthur Szyk alongside poems by Kultur 
Lige poets and folk-songs.
7 illustration signed by Arthur Szyk and 3 by 
Tchaikov, all the other illustrations are by the 
above artists.
72 pages, 18cm. Body of book in good condition. 
Title page and last leaf are detached. Paper very 
fragile, with fractures to first and last pages. 
Original binding, detached, damaged and stained.

Opening Price: $3�0

��9. י"ל פרץ – מחזות – איורים שמעון-
בער קראטקו – ורשה, 1909

דראמען, כרך מתוך כתבי י"ל פרץ. הוצאת "פרוגרס", 
ורשה, תרס"ט 1909.

איור  מחזה  כל  בשער  פרץ,  י"ל  מאת  מחזות  ששה 
בער  שמעון  מאת  ליטוגרפי  בדפוס  שלם  עמוד  על 

נקראטקָא. כריכה לא מקורית עליה הודבק האיור מה
עטיפה המקורית. 

22.5 ס"מ. מצב טוב. כריכה רופפת, עם פגמים. כתמים.

פתיחה: $100

��0. פנקס קבלות – המכון היהודי למדעים
וויסנשַאפטלעכער  יידישער  לבניה[,  ]קרן  פָאנד  בוי 
לקרן  לתרומה  קבלות   5 המכיל  פנקס  אינסטיטוט. 
הבנייה של המכון היהודי למדעים, וילנה? מעוצב על-
ידי האמן אומע ָאלקעניצקי. דפוס ליטוגרפי בצבעים 

ירוק ושחור. 
11X7 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $200

��9. Y.L. Peretz – Plays – 
Illustrations by Shimon-Ber 
Kratko – Warsaw, 1909  
Dramen, volume of the writings of Y. L. Peretz. 
"Progress" publishing house, Warsaw, 1909.
Six plays by Y.L. Peretz, on the title page of each 
play a full-page illustration in lithographic 
print by Shimon Ber Kratko. Binding not origi-
nal with an attached illustration of the original 
binding.
27.5cm. Good condition. Binding loose, with 
damages. Stains.

Opening Price: $100

��0. Book of Receipts – Jewish 
Institute of Science  
Boi [Bau] Fund (Building Fund), Yiddisher 
Weissenshaftlecher Institut. Booklet contain-
ing five receipts for donation made to build-
ing fund of the Jewish Institute of Science, 
Vilna? Designed by the artist Ome Olkenitzky. 
Lithographic print in green and black.
11x7cm. Very good condition.

Opening Price: $200
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��2. Leninyore – Chaim Gildin – 
Cracow, 1926  
Leninyore – poem, Chaim Gildin. Knihaspilke 
Publishing, [Cracow], 1926.
The name of the cover's designer does not 
appear. (Signed י"ע?)
48 pages, 17cm. Fair condition. Originally in soft 
cover, edges of cover and leaves are torn, some 
restored. Rebound in hard binding.

Opening Price: $100

��3. Trit Tziklos – Melekh 
Ravitch, 1920  
Trit Tziklos fun: Ber Horowitz… Albert 
Ehrenstein, David Fogel, A. M. Fuchs, Melekh 
Ravitch. Der Kwall Publishing, Vienna-
Warsaw-Lemberg, [1920].
Literary almanac, one of the many publishing 
projects of Melekh Ravitch from the beginning 
of the 1920s. The almanac also includes Yiddish 
translations from Russian and German. The 
cover was designed by Melekh Ravitch himself. 
15 pages, 29.5cm. Poor condition.  Many stains 
and tears. Parts missing with no omission to text.

Opening Price: $200

��1. Freid – Illustrated 
Children's Magazine - Mark 
Epstein, Kiev, 1923  
Freid no. 10, second year. Kultur Lige Publishers, 
Kiev, 1923. The cover and title-page are de-
signed by Mark Epstein, four more drawings by 
Epstein inside the magazine, two of which are 
large.
36 pages, 25.5cm. 
Good condition. Cover partly detached.

Opening Price: $1000

��1. פרייד – עתון ילדים מאוייר –  מרק 
אפשטיין – קייב, 1923 

פרייד מס' 10, שנה שנייה. הוצאת קולטור-ליגע, קייב, 
בגוף  אפשטיין,  מארק  בעצוב  והשער  הכריכה   .1923
שניים  אפשטיין,  של  נוספים  איורים  ארבעה  החוברת 

מהם גדולים.
36 עמ', 25.5 ס"מ. מצב טוב. עטיפה מנותקת חלקית.

פתיחה: $1000

��2. לעניניארע – קראקוב, 1926
קניהאס- הוצאת  גילדין.  חיים  לעניניארע–פאעמע, 

פילקע, ]קראקוב[, 1926. 
)חתום  מופיע.  אינו  החוברת  עטיפת  מעצב  של  שמו 

י"ע?(.
48 עמ', 17 ס"מ. מצב בינוני. במקור בכריכה רכה, קרעים 

קשה  בכריכה  משוקמים.  חלקם  והדפים,  העטיפה  בשולי 

לא מקורית.

פתיחה: $100

��3. טריט ציקלוס – מלך ראוויטש, 1920
עהרענ הָארָאוויץ...אלבערט  בער  פון:  ציקלוס  נטריט 

שטיין, דוד פָאגעל, א. מ. פוקס, מלך ראוויטש. הוצאת 
דער קוואל, וינה-ורשה-למברג, תר"פ ]1920[.

מלך  של  הפרויקטים  מסדרת  אחד  ספרותי,  אלמנך 
ראוויטש בתחום ההוצאה-לאור בתחילת שנות ה-1920. 

נבאלמנך כלולים גם תרגומים ליידיש מעברית ומגרמ
נית. העטיפה  עוצבה על-ידי מלך ראוויטש עצמו.

15 עמ', 29.5 ס"מ. מצב גרוע. כתמים וקרעים רבים. חלקים 

חסרים )ללא פגיעה בטקסט(.

פתיחה: $200
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���. ליטערארישע רעווי – פריז, 1926 – 
שאגאל

ליטערארישע רעווי, בעריכת עוזר ווארשאוסקי. פריז, 
 .1926

בטאון ספרותי, בין הכותבים: פרץ מארקיש, י. י. זינגער, 
ארנבורג, ל. קעניג. איורים מאת מרק שאגאל לכל אורך 

החוברת.
]1[, 31 עמ', 27 ס"מ. מצב בינוני. נייר שביר, שברים קטנים 

בשולי הדפים. עטיפה מנותקת ומוכתמת.

פתיחה: $120

���. תיאטרון יהודי – הנריק ברלוי 
יידיש טעאטער, רבעון לענייני תיאטרון יהודי. ורשה, 

.1927
2 כרכים, חלקים ראשון ושני. מאמרים בענייני תיאטרון 

עברי, תצלומי תפאורות רבים.
ושחור,  אדום  בצבעים  מרשימה,  מאוירת,  עטיפה 

בעיצוב הנריק ברלוי )זהה בשני הכרכים(.
126; 248 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. הדפים לא נפתחו מעולם. 

כתמים, בעיקר בחלק השני.

פתיחה: $1�0

���. Literarishe Revue – Paris, 
1926 – Chagall  
Literarishe revue, edited by Ozer Warshavsky. 
Paris, 1926.
Literary journal, amongst the writers: Peretz 
Markish, Y. Y. Zinger, Ehrenburg, L. Kenig. 
Illustrations by Marc Chagall along all the 
booklet.
[1], 31 pages, 27cm. Fair condition. Fragile paper, 
small fractions to edges of leaves. Cover detached 
and stained.

Opening Price: $120

���. Jewish Theater – Henryk 
Berlewi  
Yidish teater, Quarterly for Jewish Theater mat-
ters. Warsaw, 1927.
2 volumes,  parts one and two. Articles concerning 
Jewish theater, many set photographs. Illustrated 
cover, impressive, in red and black, designed by 
Henryk Berlewi (identical in both parts).
126; 248 pages, 21cm. Good condition. Leaves have 
never been opened. Stains, mainly to second part.

Opening Price: $1�0

���. קטלוג הוצאת "שול און בוך" – 
מוסקבה, 1927

בוך".  און  "שול  הוצאת   ,5 מספר  ]קטלוג[  קאטאלאג 
מוסקבה, 1927.

ספרי  נושאים:  לפי  בחלוקה  ההוצאה  ספרי  קטלוג 
וביקורת  פרוזה  ופוליטית,  מדינית  ספרות  לימוד, 
ספרות, מחזות, ספרי ילדים ועוד. כולל תצלומים של 

נחלק מעטיפות הספרים, חלקן מעוצבות בסגנון האוונ
גרד הרוסי. בסוף החוברת פרסומות.

37, ]11[ עמ', 20.5 ס"מ. מצב גרוע-בינוני. נייר דק ושביר. 

עטיפה מנותקת, קרעים חסרים. דפים קרועים מעט באזור 

השדרה.

פתיחה: $100

���. "Shul un Buch" Publishing 
House Catalogue – Moscow, 1927  
Katalag [catalogue] number 5, "shul un buch" 
publishing house. Moscow, 1927.
Catalogue of published books divided into cat-
egories: study books, political literature, prose 
and literary criticism, plays, children's books 
and more. Including photographs of some of 
the books covers, some of them designed in the 
Russian Avant Garde style. Advertisement at 
the end of the booklet.
37, [11] pages, 20.5cm. Poor-fair condition. Thin 
and fragile paper. Cover detached, tears with 
omission. Leaves a little torn next to spine.

Opening Price: $100
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���. אנתולוגית השירה המהפכנית – 
אברהם מינצ'ן – יששכר בער ריבאק

מהפכנית,  לשירה  אנתולוגיה  בריקן,  ברענענדיקע 
בעריכת עזרא קָארמאן. ברלין, ]1922[.

המהפכנית"  השירה  "אנתולוגית  של  שניה  מהדורה 
)המהדורה הראשונה ראתה אור בקייב, 1920(, הכוללת 
בעיקר יצירות של משוררים סובייטים יהודיים צעירים 
אשר  פינינברג,  עזרא  מארקיש,  פרץ  הופשטיין,  )דוד 
המהפכה  בשנות  נכתבו  אשר  ואחרים(,  שוורצמן 

ומלחמת האזרחים ברוסיה.
העטיפה, גופני הכותרות והאיורים נעשו בידי אברהם 

מינצ'ין. סמל הוצאת הספרים – יששכר בער ריבאק.
158, ]1[ עמ', 19 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $100

���. Revolutionary Poetry 
Anthology – Avraham Mintchine - 
Yissachar Ber Ryback  
Brenendike briken, anthology of revolutionary 
poetry, edited by Ezra Korman. Berlin, 1922.
Second edition of "Anthology of Revolutionary 
Poetry" (the first edition was published in 
Kiev, 1920),  including mainly works by young 
Jewish Soviet poets (David Hofstein, Peretz 
Markish, Ezra Feininberg, Asher Shwartzman 
and others), written during the years of revolu-
tion and civil war in Russia. The cover, titles' 
fonts and illustrations were done by Avraham 
Mintchine. Emblem of publishing house 
– Yissachar Ber Ryback.
158, [1] page, 19cm. Good condition.

Opening Price: $100

��8. פרומתאוס – אלתר קציזנה – ורשה, 
1920

פראמעטעּוס, אלתר קציזנה. ורשה, 1920.
פואמה דרמטית פרי עטו של אחד הסופרים היהודיים 
אלתר  העולם,  מלחמות  שתי  בין  בפולין  המובילים 
קציזנה )1885-1941(, שהשתתף באלמנך המודרניסטי 
"רינגען" ובקבוצה הספרותית "כאליאסטרע". לטקסט 
שהיא  הספר(,  כלשון  )"פרעלודיע"  פתיחה  קודמת 

��8. Prometeus – Alter Katsizne – 
Warsaw, 1920  
Prometeus, Alter Katsizne. Warsaw, 1920.
Dramatic poem by one of the leading Jewish 
writers in Poland between the two world wars, 
Alter Katsizne (1885-1941), who participated 
in the modernistic almanach "Ringen" and in 
the literary group "Chaliastre". A prelude pre-
cedes the text ("preludye" as it appears in the 
book), which in fact is a lithograph by Yossef 
Seidenbeutel. A small illustration signed H.B. 
(Henryk Berlewi?) appears on the last page.
56, [2] pages, 19cm. Fair condition. Moisture dam-
ages. Front cover detached, back cover missing.

Opening Price: $100

��9. מטטרון  - פואמה ביידיש – ורשה, 
1922

נמטטרון: אפאקאליפטישע פאעמע ]פואמה אפוקליפ
טית[, מאת אהרון צייטלין. הוצאת "אלט-יונג",  ורשה, 

.1922
אחד מספריו הראשונים של צייטלין – סופר ומשורר 
גדול  איור  הכריכה  על  ביידיש.  פואמה  ויידי.  עברי 

בשחור-לבן.
כריכה  מפורקת,  שדרה  בינוני,  מצב  ס"מ.   22 עמ',   ]4[  64

ומספר דפים מנותקים.

פתיחה: $100

ליטוגרפיה מאת יוסף זיידנבויטל. בעמוד האחרון איור 
קטן חתום .H.B )הנריק ברלוי?(.

56, ]2[ עמ', 19 ס"מ. מצב בינוני. נזקי-לחות. עטיפה קדמית 

מנותקת, עטיפה אחורית חסרה.

פתיחה: $100
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��9. Matatron – Yiddish Poem – 
Warsaw, 1922  
Matatron: apokaliptishe poeme [apocalyptic 
poem], by Aharon Zeitlin. "Alt-Jung" publish-
ing house, Warsaw, 1922.
One of Zeitlin's first books – a Hebrew and 
Yiddish writer and poet. Poem in Yiddish. On 
the cover large illustration in black and white.
64 [4] pages, 22cm. Fair condition, spine disas-
sembled, cover and a few leaves are detached.

Opening Price: $100

�80. אין שווערע מינוטען – יוסף קפלן 
– לייפציג, 1912

לייפציג,  יוסף קפלן.  – ליעדער,  אין שווערע מינוטען 
 .]1912[

יוסף קפלן )?-1868(. משורר, מתרגם ליידיש של שירה 
רייזן  אברהם  הסופר  של  הקרוב  ידידו  אירופאית, 
הנראה,  ככל  ספרים.  פרסום  של  בפרויקטים  ושותפו 
העיצוב לספר השירים היחידי של קפלן נעשה על-ידי 

המחבר עצמו. 

�80. In Shvere Minuten – Yosef 
Kaplan – Leipzig, 1912  
In Shvere Minuten – Lieder, Yosef Kaplan. 
Leipzig, [1912].
Yosef Kaplan (1868-?). Poet, Yiddish translator 
of European poetry, close friend of Jewish author 
Avraham Reisen, and his associate in advertising 
books. Apparently, this only book of Kaplan's 
poems was designed by Kaplan himself.
64 pages, 21.5cm. The book itself is in good-fair 
condition, damaged by moisture and stained. 
The binding is in poor condition, and partially 
detached from the book.

Opening Price: $100

�81. אלמנך עשור לעתון היהודי "מומנט" 
– ורשה, 1921

אלמאנאך צום -10יעהריגען יובילעאום פון "מָאמענט" 
]אלמנך ליובל העשור של "מומנט"[. ורשה, 1921.

סיפורים, שירים ומאמרים מאת סופרי ומשוררי יידיש 
שונים, ביניהם: דוד ברגלסון, אברהם רייזין, אהרן והלל 
קויטקו,  לייב  הופשטיין,  דוד  רוזנפלד,  יונה  צייטלין, 

יוסף טונקל ועוד.
העיצוב הטיפוגרפי והאיור על העטיפה חתומים "ה"ב" 
17 עמ' עם איורי  פורטרטים של הכונ  ]הנריק ברלוי?[;

תבים בעתון ובאלמנך.
      , ]17[, 282, 22 עמ', 25 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. כריכה 

מוכתמת ופגומה.

פתיחה: $1�0

XV

נזקי- בינוני-טוב,  במצב  הספר  גוף  ס"מ.   21.5 עמ',   64

מנותקת  גרוע,  במצב  הכריכה  נוספים.  וכתמים  רטיבות 

חלקית מגוף הספר. 

פתיחה: $100

�81. Tenth Anniversary 
Almanach for Jewish Newspaper 
"Moment" – Warsaw, 1921  
Almanach zum 10-yehrigen yubileum fun 
"moment" [almanach for tenth anniversary of 
"Moment"]. Warsaw, 1921.
Stories, poems and articles by Yiddish writers 
and poets, amongst them: David Berglsohn, 
Avraham Raizin, Aharon and Hillel Zeitlin, 
Yonah Rosenfeld, David Hofstein, Leib Kvitko, 
Yossef Tunkel and more.
The typographic design and illustration on the 
cover are signed "H.B [Henryk Berlewy?]; 17 
pages with portraits of writers in the newspaper 
and almanach.
XV, [17], 282, 22 pages, 25cm. Fair condition. 
Stains. Binding stained and damaged.

Opening Price: $1�0
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�82. David Einhorn – Poems – 
Illustration by Ben Zion 
Zuckerman  
Gesamelte Shriften – Erster Band – Stile Yugent, 
David Einhorn. [New york? 1920?].
Poems written during the years 1905-1912. An 
illustration on title page by the painter Ben-
Zion Zuckerman.
174 pages, 21cm. Good condition. Simple card-
board cover.

Opening Price: $100

�82. דוד אינהורן – ספר שירים – איור 
בן-ציון צוקרמן

שטילע   – באנד  ערשטער   – שריפטען  געזאמעלטע 
יוגענט, דוד איינהארן. ]ניו-יורק? 1920?[.

איור  השער  בדף   .1905-1912 בשנים  שנכתבו  שירים 
מאת הצייר בן-ציון צוקרמן.

174 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. כריכת-קרטון פשוטה.

פתיחה: $100

�83. א מעשה מיט א בער – איורים מאת 
בוריס ארונסון – ניו-יורק, 1925

א מעשה מיט א בער ]סיפור עם דב[, פרץ הירשביין. 

��8. פון יאר צו יאר – לוח שנה עם כריכה 
מאויירת – וילנה, 1927

פון יאר צו יאר, געזעלשאפטליכער לוח בעריכת משה 
שאליט. הוצאת האגודה לסיוע ליתומים, וילנה, 1927.

כולל מאמרים, תמונות, סטטיסטיקות ורפרודוקציות. 

VII

�8�. Fun Yohr Tzu Yohr – 
Calendar with Illustrated Cover 
– Vilna, 1927  
Fun Yohr Tzu Yohr, Gezelshaftlicher Luach 
edited by Moshe Shalit. Published by the 
Association for the Assistance of Orphans, 
Vilna, 1927.
Includes articles, pictures, statistics, and re-
productions. The cover has a unique impressed 
illustration in black and gold which shows or-
phans by the side of a dog or wolf.
VII, 160 pages, 17cm. Fair condition. Pages are 
detached. Cover is detached. Cover is worn, 
stained, and peeling.

Opening Price: $100

�83. A Maisse Mit a Ber 
- Illustrations by Boris Aronson - 
New York, 1925  
A Maisse Mit a Ber [Story about a Bear], Peretz 
Hirschbein. Published by Matanot, New York, 
1925. Six illustrations by Boris Aronson on 
the title page and in the body of the booklet, 
including a number of ornamented letters de-
signed by Aronson.
40 columns (10 leaves), 19.5x25cm. Good condi-
tion. Folds to corner. Pencil inscription on the 
cover. Ink stamps.

Opening Price: $120

הוצאת מתנות, ניו-יורק, 1925. 
ובגוף  השער  )בדף  ארונסון  בוריס  של  איורים  ששה 

החוברת( וכן מספר עיטורי-אותיות בעיצובו.
40 עמודות )10 דף(, 25X19.5 ס"מ. מצב טוב. קפלים בפינות. 

רישום בעפרון על העטיפה. חותמת.

פתיחה: $120

על העטיפה מוטבע איור ייחודי בשחור וזהב ובו נראים 
יתומים חוסים בצדו של כלב או זאב.

, 160 עמ', 17 ס"מ. מצב בינוני. דפים מנותקים. כריכה      
מנותקת. כריכה שחוקה, עם כתמים וקילופים.

פתיחה: $100
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ספרי ילדים, ספרי א"ב
Children's books, Alef-Bet Books

�8�. Songs for Children – Songs 
Booklets – Jaffa, 1917  
Children's songs, published by YS"Y Adler and 
S.CH. Berkuz, Jaffa, 1917.
Two small booklets with songs for children. 
On each page a framed song. Several writers, 
amongst them: Levine Kipnis, Dushman and 
others. Uncut sheets, as they left the printing 
press.
16 pages per booklet, 9X6cm, good condition.

Opening Price: $120

��8. מזמורים לילדים – ספרוני מזמור 
– יפו, 1917

מזמורים לילדים, הוצאת יש"י אדלר וש.ח. ברכוז, יפו, 
התרע"ז ]1917[.

שני ספרונים קטנים עם שירים לילדים. בכל עמוד שיר 
קיפניס,  לוין  ביניהם:  מוקף במסגרת. מחברים שונים, 
דושמן ואחרים. גליונות לא חתוכים, כפי שיצאו מבית 

הדפוס.
16 עמ' בכל חוברת, 9X6 ס"מ, מצב טוב

פתיחה: $120

��8. הוצאת אשכול – חברים וידידים / גד 
גמד

1. חברים וידידים, עמנואל יפה. הוצאת אשכול, חיפה, 
]1947[. איורים צבעוניים מאת ליפינסקי.

מצב בינוני. פנים הכריכה אינו מקורי. כתמים. 

2. גד-גמד והפטריה – ספור בחרוזים, אנדה פינקרפנ
לב  מאת  צבעוניים  איורים  חיפה.  אשכול,  הוצאת  לד. 

דיקשטיין.
מצב טוב.

פתיחה: $100

��8. הוצאת בנימין ברלוי – אלף בית / היה 
ילד טוב 

1. אלף בית, שלמה ס]קולסקי[. הוצאת ב. ברלוי, תל-
אביב, ]שנות ה-50[. דפוס ליטוגרפי, איורים צבעוניים 

מאת אלישבע נדל.
מצב טוב.

2. ֱהֵיה ילד טוב, א. הריס. הוצאת ב. ברלוי, תל-אביב. 
דפוס ליטוגרפי על דפי קרטון, איורים מאת ל. עב אבן. 

מצב טוב.

פתיחה: $100

�8�. Binyamin Barlevy Publishing 
– Aleph Beit / Be a Good Boy  
1. Aleph Beit, Shlomo S[akolsky]. B. Barlevy, 
Tel Aviv, [1950s]. Lithographic print, colorful 
illustrations by Elisheva Nadel.
Good condition.
2. Heye Yeled Tov – Be a Good Boy, A. Harris. 
B. Barlevy Publishing, Tel Aviv. Lithographic 
print on cardboard leaves, illustrated by L. av. 
Even.
Good condition.

Opening Price: $100

�8�. Eshkol Publishing – 
Chaverim Veyedidim / Gad Gamad  
1. Chaverim Veyedidim, Emanuel Yaffe. Eshkol 
Publishing, Haifa, [1947]. Colorful Illustrations 
by Lipinsky.
Fair condition. Inside of binding not original. 
Stained.
2. Gad Gamad and the Mushroom – story in 
rhyme, by Anda Finkerfeld. Eshkol Publishing, 
Haifa. Colorful illustrations by Leib Dikstein. 
Good condition.

Opening Price: $100
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�88. Dolls' Wedding  
Dolls' wedding, Grete Rosenthal-Levinsky (wrote 
and illustrated). Eretz Yisrael, the 1940's?.
This stenciled booklet bound with a string.
[6] pages, 12X11cm. 
Good condition, few moth-holes.

Opening Price: $120

�88. חתונת הבובות
חתונת הבובות, גרטה רוזנטל-לוינסקי )כתבה ואיירה(. 

ארץ ישראל, שנות ה-40?.
חוברת דקה משוכפלת בסטנסיל וכרוכה בשרוך.

]6[ עמ', 12X11 ס"מ. מצב טוב, מעט חורי עש.

פתיחה: $120

�89. חוברת להדבקה - קק"ל
ילין, הוצאת קק"ל,  יהודית  ]הלבש אותם[,   Dress'em

ירושלים, ]שנות ה-50[.
והדבקה  לגזירה  ישראליות  דמויות  עם  ילדים  חוברת 

על נופי א"י שאיירה יהודית ילין. 
עם  מחדש  כרוכה  טוב.  מצב  ס"מ.   24.5X16.5 דף,   ]14[

השער המקורי.

פתיחה: $100

�90. ספר לימוד – שארית הפליטה - נחום 
גוטמן

ספר הילד, בסביבה, ד"ר צבי זהר וברוך אביב-ווליבלד. 
הוצאת הג'וינט, גרמניה, 1947.

נחום  מאת  באיורים  מלווה  ג',  לכיתה  לימודים  ספר 
"חנוך  בהוצאת  לראשונה  נדפס  תמרסון.  ופ.  גוטמן 

חדש", ורשה, תרצ"ה 1935. 
183 עמ', ]8[, 24.5 ס"מ. מצב טוב. עטיפה קרועה, מתפרקת 

ומוכתמת.

פתיחה: $100

�91. מעשה רובינזון – ורשה, 1849
תר"ט  ורשה,  בלאך.  הכהן  שמעון  ראבינזאהן,  מעשה 

.1849
תרגום ליידיש של הספר "רובינזון קרוזו".

48 עמ', 18.5 ס"מ. מצב בינוני, כריכה קרועה, דפים מוכתק

מים, קרועים, חתימות בעלים קודמים.

פתיחה: $1�0

�90. Study Book – She'erit 
HaPleita - Nachum Gutman 
The child's book, in the neighborhood, Dr. Zvi 
Zohar and Baruch Aviv-Willibald. The Joint 
publishing, Germany, 1947.
Study book for third grade, with illustrations 
by Nachum Gutman and P. Tamarsohn. First 
printed by "Chinuch Chadash" publishing, 
Warsaw, 1935.
183 pages, [8], 24.5cm. Good condition. Cover 
torn, falling apart and stained.

Opening Price: $100

�89. Stickers Booklet – J.N.F.  
Dree'em [dressthem], Yehudit Yellin, J.N.F. 
publishing, Jerusalem, the 1950's.
Booklet for children with Israeli figures for cut-
ting and sticking of Eretz Yisrael landscapes, 
illustrated by Yehudit Yellin.
[14] leaves, 24.5X16.5cm. Good condition. Newly 
bound with original title page.

Opening Price: $100
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�91. Robinson's Tale – Warsaw, 
1849  
Ma'asse Robinsohn, Shimon Ha-Cohen Bloch. 
Warsaw, 1849.
Translation of the book "Robinson Crusoe" 
into Yiddish.
48 pages, 18.5cm. Fair condition, torn cover, leaves 
stained, torn, previous ownership signatures.

Opening Price: $1�0

�92. ספר לנוער בגרמנית – וינה, 1930
 .Durch Welt und Zeit: Judische Jugendbuch

זיגפריד, 1930.
הכריכה  על  היהודי.  הנוער  ספר  והזמן:  העולם  דרך 
איור של חייל מניף דגל עם מגן דוד בשדה מול נערה. 

איור נוסף אחרי עמוד השער. גרמנית.
142 ]2[ עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב, כריכה קרועה ומנותקת 

חלקית.

פתיחה: $100

�92. German Book for Youngsters 
– Vienna, 1930  
Durch Welt und Zeit: Judische Jugendbuch. 
Siegfried, 1930.
Through world and time: Jewish youngsters 
book. On the binding and illustration of a sol-
dier in a field raising a flag with a Maggen David 
in front of a young girl. Additional illustration 
following the title page. German.
142 [2] pages, 21.5cm. Good condition, binding 
torn and partly detached.

Opening Price: $100

�93. שני ספרי ילדים בגרמנית – שלשה 
לוחות-משחק

ברלין, 1928-1929   Judischer Kinder Kalender .1
לוחות  שני  כולל  היהודי,  לילד  השנה  לוח  ]תרפ"ט[. 
משחק: הראשון – מגדל בבל, והשני – יציאת מצרים. 

128 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב, חותמת בעלים קודמים, כריכה 

מעט בלויה, משופצת.

Judisches Jugendbuch .2. ברלין, 1935. ספר לנוער 
של  איורים  מלווה  ומחזה.  שירים  סיפורים,  היהודי: 

ציירים שונים. מצורף משחק לוח, שתבניתו מגן-דוד.
אקס  משופשפת.  כריכה  טוב.  מצב  ס"מ.   21 עמ',   100

ליבריס.

פתיחה: $200

�93. Two Children's Books in 
German – Three Playing Boards 
1. Judischer Kinder Kalender, berlin, 1928-
1929. Calendar for the Jewish child, with two 
playing boards: the first – Tower of Babel, and 
the second – the Exodus.
128 pages, 21cm. Good condition, ownership ink 
stamp, binding somewhat worn, restored.
2. Judisches Jugendbuch. Berlin, 1935. Book 
for Jewish youngsters: stories, poems and a 
play. With illustrations by various painters. 
Enclosed is a playing board in the shape of a 
Maggen David.
100 pages, 21cm. Good condition. Binding worn 
out. Ex-Libris.

Opening Price: $200

��9. נשירה ונרקודה – ספר שירים מאויר
נשירה ונרקֹדה, עשרים שירים ומשחקים לילדי גנון, גן 

וכתה א', מאת רות כהן שנוק. תל-אביב, 1940. 
שנוק,  כהן  רות  שחיברה  ותוי-נגינה  שירים  משחקים, 
והחוברת  העטיפה  בגבעתיים.  בורוכוב  בשכונת  גננת 

עם איורים מאת ל. שוורין. משוכפל בסטנסיל.
30, ]1[ עמ', 21 ס"מ. מצב בינוני, כתמי חלודה.

פתיחה: $100
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�9�. Nashira Ve-Nirkoda 
– Illustrated Songs Book 
Nashira Ve-Nirkoda, twenty songs and games 
for kindergarten children and first grade chil-
dren, by Ruth Cohen Shnock. Tel Aviv, 1940.
Games, songs and musical notes composed by 
Ruth Cohen Shnock, a kindergarten teached in 
Borochov neighborhood in Giva'tayim. Cover 
and booklet illustrated by L. Shwerin. Stenciled.
30, [1] pages, 21cm. Fair condition, foxing stains.

Opening Price: $100

��9. שני ספרי תמונות לפעוטות
- ספר תמונות לבתי ספר ולבתי אב,  1. ימי הנעורים 
איורים   .]?[  1910 ורשה,  ש.פינסקי.  מאת  שירים  עם 

צבעוניים גדולים.
]6[ עמ' על דפי-קרטון, 25 ס"מ. מצב בינוני, מעט קרעים 

ושפשופים, קמטים.

 .]?1920 ]גרמניה,   .Das Judische Bilderbuch .2
אוחזים  ילדים  נראים  באיורים  היהודי.  התמונות  ספר 
סוכות,  יהודיים:  חגים  ארוחת שבת,  מגן-דוד,  עם  דגל 

פורים, חנוכה.
לוח  כל  אקורדיון(,  )בצורת  מתקפלים  מחוברים,  לוחות   5

�9�. Two Picture Books for 
Babies  
1. Youth Days – picture book for schools and 
families, with songs by S. Pinsky. Warsaw, 
1910[?]. Large colorful illustrations.
[6] pages on cardboard sheets, 25cm. Fair condi-
tion, few tears and rubbings, creases.
2. Das Judische Bilderbuch. [Germany, 1920?]. 
Jewish picture book. The illustrations feature 
children holding a flag with a Maggen David, 
Shabat dinner, Jewish hlidays: Succot, Purim, 
Chanukkah.
5 connected boards, folding (accordion-like), each 
board 27x20.5cm. Good condition.
Early picture books for babies in this condi-
tion – are rare.

Opening Price: $2�0

��9. שלשה ספרי ילדים מאוירים – גרמנית
 .Das Verschlossene Buch: Judische Märchen .1

ברלין 1918. סיפורים יהודים לילדים.
Das Lustige Buch furs judische Kind .2. ברלסאו, 

1926. ספר ההומור לילדים יהודים.
Judisches Jugendbuch .3. ברלין, 1935. ספר לנוער 

היהודי: סיפורים, שירים, מחזה.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

�9�. Three Illustrated 
Children's Books – German  
1. Das Verschlossene Buch: Judische Märchen. 
Berlin 1918. Jewish stories for children.
2. Das Lustige Buch furs judische Kind. Breslau, 
1926. Humoristic book for Jewish children.
3. Judisches Jugendbuch. Berlin, 1935. Book 
for Jewish youth: stories, poems, play.
Varying size and condition.

Opening Price: $120

27X20.5 ס"מ. מצב טוב.

ספרי תמונות מוקדמים לפעוטות ובמצב כזה - נדירים.

פתיחה: $2�0
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��9. ספר לבר-מצוה – וינה, 1932
נבר-מצוה, ספר למוד להנחת תפלין עם הדינים והבר

הוצאת  אלטשולר.  וזלמן  הרצברג  יצחק  בעריכת  כות 
"יצהר", וינה, 1932. עברית וגרמנית.

מקום להדבקת תמונת חתן בר המצווה וכתיבת פרטיו, 
תמונות צורת הנחת התפילין, ברכות, תוי-נגינה. 

]5[, כו, ]5[ עמ', 22 ס"מ.  הספר במצב טוב. כריכה מוכתמת, 

קרועה ומנותקת חלקית.

פתיחה: $100

�9�. Bar-Mitzvah Book – Vienna, 
1932  
Bar-Mitzvah, book for learning how to put 
on Tefillin with rules and prayers edited by 
Yitzchak Herzberg and Zalman Altschuler. 
"Yitzhar" publishers, Vienna, 1932.
Blank space for attaching Bar Mitzvah photo-
graph and writing boy's details, pictures of how 
to put on the Tefillin, blessings, musical notes. 
Text in Hebrew and German.
[5], 26, [5] pages, 22cm. Book itself  in good condi-
tion. Binding stained, torn and partly detached.

Opening Price: $100

�98. במבי – ורשה, 1930
הוצאת  הָאדעס.  ל.  בתרגום  סאלטען,  פליקס  באמבי, 

"קולטור ליגע", ורשה, 1930.
סיפור הילדים המפורסם במבי, בתרגום ליידיש. נדפס 

ב-1000 עותקים. 
193 עמ', 20.5 ס"מ. מצב בינוני, דפים מנותקים. קשקושים 

בעפרון בדף ראשון ואחרון.

פתיחה: $120

�98. Bambi – Warsaw, 1930  
Bambi, Felix Salten, translated by L. Hodes. 
"Kultur Lige" publishing house, Warsaw, 1930.
The famous children's story Bambi. Translated 
into Yiddish. Printed in 1000 copies.
193 pages, 20.5cm. Fair condition, detached 
leaves. Scribbles in pencil to first and last leaves.

Opening Price: $120

�99. לייב קוויטקו – קינדערפלאץ – 
חארקוב, 1928

קינדערפלאץ, לייב קוויטקו. חארקוב, 1928.
איורים  חמשה  עם  קוויטקו,  לייב  מאת  ילדים  סיפור 

גדולים מאת ג'ורג' פישר. 
6 דף, 25.5 ס"מ. מצב טוב מאוד.

פתיחה: $200

�99. Leib Kvitko – Kinderplatz - 
Kharkov, 1928  
Kinderplatz, Leib Kvitko. Kharkov, 1928.
Children's story by Leib Kvitko, with five large 
illustrations by George Fisher.
6 leaves, 25.5cm. Very good condition.

Opening Price: $200

800. קרוקודיל – ספרו הראשון של ק. 
צ'וקובסקי בתרגום ליידיש – ריגה 

קראקאדיל – פאעמע פאר קליינע קינדער, ק. ]קורניי[ 
 1930 ריגה,  צוקונפט,  אונדזער  הוצאת  טשוקאווסקי. 
]שמואלסון[.  שמועלסאן  ל.  ש.  ליידיש:  תרגום   .]?[

ציורים מאת רעמי.
שפרסם  הראשון  הילדים  ספר  של  ליידיש  תרגום 
בגוף  חום,  בצבע  הכריכה  על  גדול  איור  צ'וקובסקי, 

הספר איורים נוספים בשחור-לבן.
40 עמ', 29.5 ס"מ. כרוך מחדש, כריכה מנותקת חלקית. גוף 

הספר במצב טוב.

פתיחה: $1�0
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800. Crocodile – K. Chukovsky's 
First Book Translated into 
Yiddish – Riga 
Crocodile – poeme for kline kinder, K. 
[Korney] Chukovsky. Unser zukunft publish-
ing, Riga, 1930[?]. Translation into Yiddish: 
S.L. Shmuelson. Illustrations by Remi.
Translation into Yiddish of the first children's 
book published by Chukovsky, large illustra-
tion in brown on the binding, additional illus-
trations within the book in black and white.
40 pages, 29.5cm. Newly bound, binding partly 
detached. Book itself in good condition.

Opening Price: $1�0

801. מילקוטי – סיפורים לילדים עם 
ציורים – קראקוב, 1920 

מיפלב.  נ.  ציורים,  עם  לילדים  סיפורים  מילקוטי: 
הוצאת "ספר", קראקוב, תר"פ 1920.

ויידי.  עברי  סופר  מיפלב,  של  ילדים  סיפורי  חמישה 
איורים בשחור-לבן מאת ח. עללנער.

62 עמ', 13.5 ס"מ. מצב טוב, כרוך מחדש.

פתיחה: $120

801. Mi-Yalkuti – Stories for 
Children with Illustrations 
– Krakow, 1920  
Mi-Yalkuti: stories for children with illustra-
tions, N. Mifelev. "Sefer" publishing, Krakow, 
1920.
Five children's stories by Mifelev, a Hebrew and 
Yiddish writer. Black and white illustrations by 
H. Elner.
62 pages, 13.5cm. Good condition, newly bound.

Opening Price: $120

802. אגדות מן המזרח – סיפורים 
באיטלקית – פירנצה, 1927

 Leggende Orientali, Dante Lattes, Emanuele
Glicenstein. פירנצה, 1927.

"אגדות מן המזרח: אגדות וסיפורים של מורים עתיקים", 
יהודיים לילדים, באיטלקית.  וסיפורים  אסופת אגדות 
איטלקי  סופר   –  )1876-1965( לאטס  דנטה  המחבר, 
בשחור-לבן  איורים  העברית.  ולשפה  לספרות  ומורה 

מאת עמנואל גליצנשטיין.
רכה  כריכה  טוב,  במצב  הספר  גוף  ס"מ.   23 עמ',   141

מוכתמת, מעט קמטים.

פתיחה: $120

803. המזמר הקטן – שירי ילדים – ורשה, 
1904

המזמר הקטן – קובץ שירים לילדים קטנים עם ציורים, 
מאת י. גרזובסקי וש. ל. גרדון. הוצאת "תושיה", ורשה, 

תרס"ה 1904.

802. Legends from the Orient 
– Stories in Italian – Firenze, 1927  
Leggende Orientali, Dante Lattes, Emanuele 
Glicenstein, Firenze, 1927.
"Legends from the orient: legends and stories by 
ancient teachers", collection of Jewish legends and 
stories for children, in Italian. The writer, Dante 
Lattes (1876 – 1965) – Italian writer and Hebrew 
literature and language teacher.  Black and white 
illustrations by Emanuele Glicenstein.
141 pages, 23cm. Book itself in good condition, 
soft-cover stained, few creases.

Opening Price: $120
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803. The Little Singer 
– Children’s Book – Warsaw, 1904  
The Little Singer – a collection of songs for small 
children with pictures, Y. Grazovsky and S.L. 
Gordon, Tushiya Publishers, Warsaw, 1904.
There is a small illustration at the top of each 
song. The cover is illustrated in art nouveau 
style.
27, [1] pages, 23cm. Good condition. Foxing. 
Restored loss to corners of the back cover and last 
pages.

Opening Price: $120

�80. ווינטער – אוקראינה, 1919 – כריכה 
וציורים מאת דוד סוקולובסקי

היילפערין.  פץ  פון  רעדאגירט  און  געקליבן  ווינטער, 
הוצאת "וויסנשאפט", יקטרינוסלב, אוקראינה, 1919.

השאר  בין  נכללו  בה  לילדים,  שירים  של  אנתולוגיה 
יצירות משוררים ידועים כפרץ מארקיש ושמואל רוסין. 
זהו ככל הנראה אחד הפרסומים הראשונים של שירים 
הכריכה  על  הציור  הללו.  המשוררים  מאת  "לילדים" 
והאיורים בטקסט נעשו ע"י דוד סוקולובסקי, אשר חי 
ועבד בשנות ה- 20 בפולין ואחר כך היגר לארגנטינה. 

יידיש.
28, ]1[ עמ', 21 ס"מ. מצב טוב, כתמים רבים.

פתיחה: $200

80�. Vinter – Ukraine, 1919 
– Cover and Pictures by David 
Sokolovsky  
Vinter, Gekliben un Redagirt fun P. Hailprin. 
Yekaterinoslav, Ukraine, Vissenshaft Publishers, 
1919. Anthology of poems for children, includ-
ing poems by well-known artists such as Peretz 
Markish and Shmuel Rosin. This is probably one 
of the first publications of poems "for children" 
by these authors. The cover illustration and 
pictures inside were done by David Sokolovsky, 
who lived and worked in the 1920s in Poland, 
and later emigrated to Argentina. Yiddish.
28, [1] page, 21cm. Good condition. Many stains.

Opening Price: $200

�80. ספר בראשית מאויר – ורשה, 1912
חמשה חומשי תורה )מצוירים(, ספר בראשית. הוצאת 

"ספרות", ורשה, תרע"ב ]1912[.
אמנים  מאת  לוחות-תמונות   12 מאויר.  בראשית  ספר 
כרכים  יצאו  לא  הנראה  כפי  צבעוניים.  חלקם  שונים, 

נוספים. 
88 עמ', 23 ס"מ. מצב בינוני, כריכה משופצת. כיתוב בצדה 

הפנימי של הכריכה. שיקום גס בנייר-דבק בדפי הספר.

פתיחה: $100

80�. Illustrated Bereshit Book 
– Warsaw, 1912  
The pentateuch (illustrated), Sefer Bereshit. 
"Sifrut" publishing, Warsaw, 1912.
Illustrated book of Bereshit. 12 picture-plates by 
different artists, some of them in color. It is prob-
able that no additional volumes were published.
88 pages, 23cm. Fair condition, restored binding. 
Inscription on inner side of binding. Rough resto-
ration of leaves with paper-tape.

Opening Price: $100

בסגנון  מאוירת  כריכה  קטן.  איור  שיר  כל  בראש 
ארט-נובו.

27, ]1[ עמ', 23 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. חוסרים משוק

קמים בפינות הכריכה האחורית ובדפים האחרונים.

פתיחה: $120
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80�. Machmadim – Collection of 
Stories and Legends – Yitzchak 
Katzenelson – Warsaw, 1923  
Machmadim, Yitzchak Katzenelson. "Barkai" 
publishing, Warsaw, 1923.
Collection of stories, poems, legends and plays 
by Yitzchak Katzenelson. With ten illustra-
tion, probably by Katzenelson himself.
[1], 149, [10] pages, 20.5cm. Good condition.

Opening Price: $100

�80. מחמדים – קובץ סיפורים ואגדות – 
יצחק קצנלסון – ורשה, 1923

ורשה,  "ברקאי",  הוצאת  קצנלסון.  יצחק  מחמדים, 
תרפ"ד 1923.

יצחק  מאת  ומחזות  אגדות,  שירים,  סיפורים,  קובץ 
קצנלסון. מלווה בעשרה ציורים, כנראה מאת קצנלסון 

עצמו.
]1[, 149, ]10[ עמ', 20.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $100

�80. בית ישראל, קראקוב, 1910 
בית ישראל, קראקוב, תר"ע 1910.

ישראל",  "בית  הירחון המשפחתי  ראשונה של  חוברת 
העטיפה  על  שולחן  סביב  יהודית   משפחה  של  ציור 

)מאייר לא ידוע(.
רכה  כריכה  לחות,  כתמי  בינוני,  מצב  ס"מ.   24 עמ',   32

– מנותקת.

פתיחה: $100

808. ספר קסמים ביידיש – וילנה, 1927
נוויסנשאפטלעכע קונצן ]קסמים מדעיים[, ש. באסטא

מסקי. ביבליָאטעק "גרינינקע ביימעלעך", וילנה, 1927.
חוברת ראשונה, עוסקת בנושא קסמים מדעיים.

16 עמ', 16 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $100

809. פונדקא רטיבתא – ספר-ילדים 
ביבליופילי – שיקגו, 1933

מ.  ל.  הוצאת  אטָאשו.  ָאפַּ י]וסף[  רטיבתא,  פונדקא 
שטיין, שיקגו, 1933.

איורים מאת הנך גלצענשטיין. סיפור ילדים מודפס על 
נייר עבה עם שוליים רחבים, נדפס במאתיים עותקים.

יוסף אופטושו )1886-1954(, כינויו הספרותי של יוסף 
מאיר אופטובסקי. סופר ועיתונאי יידיש, מגדולי סופרי 

היידיש של המחצית הראשונה של המאה ה-20.
מעט  כריכה  מאד,  טוב  במצב  הספר  גוף  ס"מ.   19 עמ',   24

שחוקה.

פתיחה: $120

80�. Beit Yisrael, Krakow, 1910  
Beit Yisrael, Krakow, 1910.
First issue of family monthly periodical "Beit 
Yisrael", drawing of a Jewish family around a 
table on the cover (unknown illustrator).
32 pages, 24cm. Fair condition, moisture-stains, 
soft-binding – detached.

Opening Price: $100

808. Book of Magic in Yiddish – 
Vilna, 1927  
Visnshaftlekhe kuntzen [scientific magics], S. 
Bastamsky. Bibliatek  "grininke beymelech", 
Vilna, 1927.
First booklet, dealing with scientific magics.
16 pages, 16cm. Good condition.

Opening Price: $100

806807808
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809. Pundeka Retivta – 
Collector's Children's Book 
– Chicago, 1933  
Pundeka Retivta, Yosef Opotosho. Published 
by L. M. Stein, Chicago, 1933.
Illustrated by Henach Glatzenstein. Children's 
story printed on wide-margined heavy paper, 
in 200 copies.
Yosef Opotosho (1886-1954), pen-name of Yosef 
Meir Opatovsky. Yiddish author and journalist; 
among the leading Yiddish authors of the first 
half of the 20th century.
24 pages, 19cm. The book itself is in very good 
condition; binding slightly worn.

Opening Price: $120

810. סיפורי ילדים ביידיש - ארה"ב 
מעשה'לאך, ה. גאלד. ניו יורק, 1928.

ויוסל  מאוד  זוני  מאת  איורים  ביידיש.  ילדים  סיפורי 
קוטלר.

256 עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. פגמים בשולי העטיפה.

פתיחה: $100

811. יהודה שטיינברג – סיפורי 
ילדים-ארה"ב

The Breakfast of the Birds, יהודה שטיינברג. מתורגנ
מים לאנגלית בידי אמילי סוליס-כהן. פילדלפיה, 1917.
 ,)1908–1863( שטיינברג  יהודה  מאת  ילדים  סיפורי 
ארבעה  לאנגלית.  בתרגום  ועברי,  יידי  וסופר  מחנך 

איורים גדולים בצבע.
175 עמ', 26 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $100

810. Children's Book in Yiddish – 
Unites States  
Maise'lakh, H. Gold. New York, 1928.
Children's stories in Yiddish. Illustrations by 
Zony Meod and Yosel Kotler.
256 pages, 20cm. Good condition. Damages to 
edges of cover.

Opening Price: $100

811. Yehudah Steinberg – 
Children's Stories – United States  
The Breakfast of the Birds, Yehudah Steinberg. 
Translated into English by Emily Solis-Cohen. 
Philadelphia, 1917.
Children's stories by Yehudah Steinberg (1863-
1908), educator and Hebrew and Yiddish 
author, translated into english. Four large il-
lustrations in color.
175 pages, 26cm. Good condition.

Opening Price: $100

812. קינדערלאנד – ירחון ילדים ביידיש – 
ניו-יורק, 1921-1923

קינדערלאנד, עורכים: ב. ביילין, י.ל. דרגנוצקי, י. לוין, י. 
שטינבאום.  ניו יורק, 1921-1923.

26 גליונות רצופים של הירחון המאויר "קינדנ  כרך עם
ערלאנד", מהגליון הראשון בינואר 1921 ועד יוני-יולי 
ציורים, תווי  1923. שערים צבעוניים, כתבות, שירים, 

נגינה. יידיש.
624 עמ', 23 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $200

809810811
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81�. Yiddish Journals for 
Youngsters – New York  
Collection of Yiddish journals for children and 
youngsters, with illustrations and colorful title 
pages. New York:
1. Twenty five issues: Yungvorg: from first issue, 
May 1937, until June 1940 (non-consecutive).
2. Two issues of "kinder-zeitung". January 1939, 
April 1942.
Varying size and condition.

Opening Price: $1�0

813. Kinder Zhurnal – New York, 
1921-1924   
Kinder Zhurnal, children's magazine edited by 
Shmuel Neiger. New York, 1921-1924. Three 
folders, 8 magazines in each.
Drawings by Yosl Kotler, A. Godel. Natte 
Koslovsky, Yossef Tchaikov and others with lit-
erary works by Leib Kvitko, Ya'akov Glatstein, 
Moshe Brodersohn and other writers.
26.5cm. Good condition. Some title pages are 
detached. Thin fragile paper. Edges of covers are 
slightly damaged.

Opening Price: $200

813. קינדער זשורנאל – ניו-יורק, -1921
1924 - שלושה כרכים

ניגר.  שמואל  בעריכת  עתון-ילדים  זשורנאל,  קינדער 
 8 אוגדן  בכל  אוגדנים,  שלושה   .1921-1924 ניו-יורק, 

חוברות. 
קוזלובסקי,  נאטע  גודל,  א.  יוסל קוטלר,  ציורים מאת 
יוסף צ'ייקוב ואחרים לצד יצירות ספרותיות מאת לייב 
ויוצרים  ברודרזון  משה  גלאטשטיין,  יעקב  קויטקא, 

נוספים רבים. 
דק  נייר  מנותקים.  מהשערים  חלק  טוב.  מצב  ס"מ.   26.5

ושביר. שולי הכריכות פגומים קלות.

פתיחה: $200

�81. עתוני נוער ביידיש – ניו-יורק
ונוער ביידיש, עם איורים ושערים  אוסף עתוני-ילדים 

צבעוניים, ניו-יורק:
ראשון,  מגליון  :יונגווארג:  גליונות  וחמשה  1. עשרים 

מאי 1937, עד יוני 1940 )לא רצופים(.
2. שני גליונות "קינדער-צייטונג". ינואר 1939, אפריל 

.1942

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $1�0

�81. גייט א הינדעלע קיין בראנזוויל – 
סיפור ילדים מאוייר – ניו-יורק, 1937

קאמינסקי.  י]עקב[  בראנזוויל,  קיין  הינדעלע  א  גייט 
ניו-יורק, 1937.

נאטע  מאת  גדולים  איורים  ששה  עם  לילדים  ספור 
קאזלאווסקי.

]12[ עמ', 28 ס"מ. מצב טוב. הקדשה בעט.

פתיחה: $1�0

812. Kinderland – Children's 
Periodical in Yiddish – New York, 
1921-1923 
Kinderland, editors: B. Beilin, Y. L. Dragnotzky, 
Y. Levine, Y. Steinbaum. New York, 1921-1923.
Volume with 26 consecutive issues of the il-
lustrated periodical "kinderland", from the 
first issue of January 1921 to June-July 1923. 
Colorful titles, articles, poems, illustrations, 
musical-notes. Yiddish.
624 pages, 23cm. Good condition.

Opening Price: $200

813

814
815



ספרות, ביבליוגרפיה ומחקר | 3�1

81�. Illustrated story for chil-
dren – New York, 1937  
Geyt  a hindele keyn branzvil, Y[akov] Kamin-
sky. New York, 1937.
Story for children with six large illustrations 
by Natte Koslovsky.
[12] pages, 28cm. 
Good condition. Dedication in pen.

Opening Price: $1�0

�81. ספר ילדים מאוייר ביידיש – ניו-יורק, 
1937

מאמען,  א  מיט  זין  דריי  פון  גראמען  אין  מעשהלע  א 
מאני לייב. ניו-יורק 1937.

מעשייה מאת לייב  עם ששה איורים צבעוניים גדולים 
נמאת עמנואל ראמאנא. כריכה קדמית ואחורית מעוט

רות באיורים מתוך הספר.
44 עמ', 26 ס"מ. מצב טוב, הכריכה משופשפת, מנותקת.

פתיחה: $120

81�. Illustrated Children's Book 
in Yiddish – New York, 1937  
A maysele in gramen fun dray zin mit a mamen, 
Mani Leib. New York 1937.
Story by Leib with six large illustrations in color 
by Emanuelle Romano. Front and back cover 
decorated with illustrations of the book.
44 pages, 26cm. Good condition, cover worn out, 
detached.

Opening Price: $120

�81. ֵעֶדן – ירחון מצויר לבני הנעורים, 
1924-1925

דניאל  בעריכת  עברי  נוער  ירחון  עדן,  של  גליונות   17
פרסקי. ניו-יורק, 1924-1925.

 )1924 )תרפ"ד  הראשונה  השנה  גליונות  כל  עם  כרך 
וחמשה גליונות מהשנה השניה. החל מהשנה השנייה 

העתון נערך בידי י"ד ברקוביץ.
הגליונות כוללים יצירות מאת טשרניחובסקי, ביאליק, 

י"ד ברקוביץ, קיפניס, אביגדור המאירי ואחרים. 
386 עמ', 27 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $1�0

81�. Eden – Illustrated 
Periodical for Youngsters, 
1924-1925  
17 issues of Eden, periodical for Jewish young-
sters edited by Daniel Persky. New York, 
1924-1925.
Volume with all of the first year issues (1924) and 
five issue of the second year. As of the second 
year the periodical was edited by Y.D. Berkovitz.
The issue include works by Tchernichovsky, 
Bialik, Y. D. Berkovitz, Kipnis, Avigdor Ha-
Meiri and others.
386 pages, 27cm. Good condition.

Opening Price: $1�0

818. שער התורה – גור אריה ורבן - ניו-
יורק, 1929

לשנת  הכנה  לשם  לשון  פרקי  עם  למתחילים,  חומש 
הלימוד השנייה, מאת צבי שרפשטיין. הוצאת שילה, ניו 
יורק, 1929. מצוייר בידי מ. גור אריה וז. רבן, ירושלים.
גור- מאת  איורים  מכיל  ותורה,  עברית  ללימוד  ספר 

אריה ורבן.
46, ]27[ עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב, כריכה מעט בלויה.

פתיחה: $1�0

818. Sha'ar Ha-Torah – Gur Aryeh 
and Raban – New York, 1929  
Pentateuch for beginners, with language lessons 
as preparation for second school-year, by Zvi 
Sharfstein. Shila Publishing, New York, 1929. 
Illustrated by M. Gur Aryeh and Z. Raban, 
Jerusalem.
Study book for Hebrew and Torah, with illus-
trations by Gur Aryeh and raban.
46, [27] pages, 21.5cm. Good condition, binding 
somewhat worn.

Opening Price: $1�0 816817
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820. In Veldle – Yiddish Drama 
for Children – Chicago, 1926  
In veldle [in a small forest], Michal Davidson. 
Chicago, 1926.
Two-acts drama for children. Black and white 
illustrations in the book, on separate pages 
and on the cover, by Tudros Geller.
[137] pages, 26X18cm. Good condition. Binding 
somewhat loose and worn.

Opening Price: $100

821. Children's Stories for the 
Study of Hebrew – 1910  
Illustrated khristematia, Y. Ben david. "Ha-
Boker" publishing,Pietrekov, 1910.
Collection of illustrated children's stories for 
the study of Hebrew. Many black and white il-
lustrations accompany the text, conversations 
and questions for pupils.
70 pages, 21.5cm. Fair condition, tears and stains.

Opening Price: $120

819. Poems, Drawings and Stories 
– Mani Leib, 1930  
Vunder iber vunder, Mani Leib, New York, 
1930.
"Wonder Beyond Wonder", Yiddish poems with 
illustrations by B. Kofman.
160 pages, 23cm. Good condition, binding torn 
and partly detached.

Opening Price: $100

819. שירים, ציורים ומעשיות – מאני לייב, 
1930

וואונדער איבער וואונדער, מאני לייב, ניו יורק, 1930.
"פלא מעבר לפלא", שירים ביידיש עם איורים מאת ב. 

קָאפמַאן.
160 עמ', 23 ס"מ. מצב טוב, כריכה קרועה ומנותקת חלקית.

פתיחה: $100

820. אין וועלדל – דרמה לילדים ביידיש – 
שיקאגו 1926

שיקאגו,  דאווידזאן.  מיכל  קטן[,  ]ביער  וועלדל  אין 
 .1926

דרמה לילדים בשתי מערכות. איורים בשחור-לבן בגוף 
הספר, על עמודים נפרדים ועל הכריכה, מאת טודרוס 

גלר.
רופפת  מעט  כריכה  טוב.  מצב  ס"מ.   26X18 עמ',   ]137[

ובלויה.

פתיחה: $100

821. סיפורי-ילדים ללימוד עברית, 1910
"הבקר",  הוצאת  דוד.  בן  י.  מצוירת,  חריסתמתיה 

פיוטרקוב, עת"ר ]1910[.
ציורים  עברית.  ללימוד  מצוירים  סיפורי-ילדים  אוסף 
שיחות  הטקסט,   את  המלווים  בשחור-לבן  רבים 

ושאלות ללימוד.
70 עמ', 21.5 ס"מ. מצב בינוני, קרעים וכתמים.

פתיחה: $120

818819
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822. הזורע – ספר למוד מאויר
הזורע, אברהם שלמה גולד. הוצאת "Samitca", רומניה, 

.1913
תוצאה  ישורון,  לילדי  ומקרא  לימוד  ספר  "הזורע, 
כולל  וציורים".  תמונות  מאות  שבע  עם  ראשונה 
חידושי-לשון מעניינים דוגמת מכונית=כרכרה )מרכבה 
 125 בעמוד  עפה(.  )מכונית  מטוס=אניאויר  מרקדה(, 

תפלה למלך קרל הראשון.
]2[ עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה מקורית,   ,172

בלויה, מבוילת בשני בולי מס-חינוך מרומניה.

פתיחה: $100

823. לצעירינו – ספר ללמוד השפה 
העברית – צ'רנוביץ, 1922

נלצעירינו, ספר-למוד השפה ודקדוקה לבוגרים מתחי
הוצאת  זיגלבוים.  ונ.  רבינוביץ  מ.ד.  רוזנצויג,  א.  לים, 

"הכוכב", צ'רנוביץ, תרפ"ב ]1922[. 
חלק ראשון )כנראה לא נדפסו חלקים נוספים(. שירים, 

סיפורים ותרגילים בעברית. בסוף הספר 
רשימות תרגום מלים מעברית ליידיש, גרמנית, רומנית 

ואנגלית.
ואיורים, 23 ס"מ. מצב  252, ]1[ עמ', ]12[ לוחות תמונות 

בינוני. כתמים. קמטים בפינות הדפים ובעטיפה.

פתיחה: $100

�82. לוח אלף-בית – גאורגיה?
מקופל  קרטון  על  ליטוגרפי  דפוס  אלף-בית,  לוח 

ככריכת-ספר.
כיתוב  עם  ספר,  ככריכת  מודפס  השני  מעברו 

בגאורגית.

822. Ha-Zoreah – Illustrated 
Study Book  
Ha-Zorea, Avraham Shlomo Gold. "Samitca" 
publishing, Romania, 1913.
"Ha-Zorea, study and reading book for Yeshurun 
children, first edition with seven hundred 
pictures and drawings". Including interesting 
language-novelae for example car=carriage, 
airplane = flying car. On page 125 appears a 
prayer for King Karl I.
172, [2] pages, 20cm. Good condition. Stains. 
Original binding, worn, stampled with two edu-
cation-tax stamps of Romania.

Opening Price: $100

823. For Our Young Ones- Hebrew 
Study Book– Tchernovitz, 1922  
For our young ones, Hebrew language and gram-
mar study book for beginners, A. Rosenzweig, 
M.D. Rabinovitz and N. Ziegelboim. "Ha-
kochav" publishing, Tchernovitz, 1922. 
Part one (other parts were probably never 
printed). Poems, stories and excercises in 
Hebrew. Lists of translations of  words from 
Hebrew into Yiddish, German, Romanian and 
English appear in the end of the book.
252, [1] page, [12] pictures and illustrations plates, 
23cm. Fair condition. Stains. Creases to corners 
of leaves and to corners of binding.

Opening Price: $100

28.5X19 ס"מ. מצב בינוני. פגמים בפינות ובקפל, עם חוסר 

באותיות )חלקן מתוקנות בדיו כחולה(. סימונים בעט.

פתיחה: $200

822

823

824

82�. Aleph-Beth Board – Georgia?  
Aleph-Beth board, lithographic print on folded 
cardboard as a book binding.
On reverse side printed as a book-binding with 
inscription in Georgian.
28.5x19cm. Fair condition. Damages to corner 
and to fold, with missing letters (some of them 
corrected with blue ink). Markings in pen.

Opening Price: $200
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82�. Yiddish Children's Books for 
the Jewish School, the 1920's  
Layenbikher for der yiddisher shul, by Y. 
Steinbaum, New York, 1924-1926.
Reading book for the Jewish school, three vol-
umes. Yiddish stories and poems for children. 
One of the illustrators: Boris Aronson.
96; 160; 160, 18-19cm. Fair condition. One of the 
spines is damaged. Bindings loose, worn.

Opening Price: $120

82�. Aleph-Beth – Hebrew 
Alphabet – United States  
Aleph-Beth – Hebrew Alphabet. Folding card-
board board. United States, 1931.
Includes letters board, vowelizing, Rashi script 
and more.
Folding board, [6] pages, 21.5cm. Good condi-
tion. Stains.

Opening Price: $1�0

82�. Bread for Young Children 
– Aleph-Beth Study Book – Livorno  
Lechem Lepi Hataf (bread for young children), 
Hebrew study book for beginners. Shlomo 
Bilforti publishing, Livorni, the 1920's.
Hebrew study book with illustrations, many of 
them in color. In some illustration appear a  boy 
wrapped in a Talit, a Chanukka lamp, a Torah, 
Shofar blowing and more.
64 pages, 18.5cm. Fair condition. Cover and 
leaves partly detached. Rough restoration with 
paper-tape. Ink stamps.

Opening Price: $1�0

�82. לחם לפי הטף – ספר לימוד אלף-בית 
– ליוורנו

עבר.  שפת  דעת  ראשית  למוד  ספר  הטף,  לפי  לחם 
הוצאת שלמה בילפורטי וחברו, ליוורנו, שנות ה-20.

צבעוניים.  מהם  רבים  איורים,  עם  עברית  למוד  ספר 
בחלק מהאיורים נראה ילד עטוף טלית, חנוכיה, ספר 

תורה, תקיעת שופר ועוד.
מנותקים  ודפים  עטיפה  בינוני.  מצב  ס"מ.   18.5 עמ',   64

חלקית. שיפוץ גס בנייר-דבק. חותמות.

פתיחה: $1�0

�82. ספרי ילדים ביידיש לבית-הספר 
היהודי, שנות העשרים

י.  מאת  שול,  אידישער  דער  פאר  לייענביכער 
שטיינבאום, ניו יורק, 1924-1926.

כרכים.  בשלשה  היהודי,  הספר  לבית  הקריאה  ספר 
סיפורים ושירים לילדים ביידיש.

בין המאיירים: בוריס ארונסון.
השדרות  אחד  בינוני.  מצב  ס"מ.   18-19  ,160  ;160  ;96

פגומות. כריכות רופפות, בלויות.

פתיחה: $120

 Hebrew Alphabet – 82. אלף בית�
– ארה"ב

Hebrew Alphabet. לוח-קרטון מתקפל.  אלף-בית – 
ארה"ב, 1931.

כולל לוח אותיות, סימני הניקוד, כתב רש"י ועוד. 
לוח מקופל, ]6[ עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $1�0

828. שפתינו – פשמישל, 1931
שפתינו, ספר למוד השפה העברית, שרפשטן וסופרמן. 

הוצאת שמחה פרוינד, פשמישל, 1931.
במנהגי  עוסקים  מהאיורים  חלק  מאוירת,  מהדורה 
יום הכפורים, יום השבת )נשים מברכות על  היהודים: 

נרות( ועוד. עטיפה מאוירת, חתומה א.כ. או א.ב.
בדפים  בעט  תלמיד  רישומי  טוב.  מצב  ס"מ.   22 עמ',   128

רבים. חותמות. עטיפה ודף אחרון מנותקים.

פתיחה: $100

825

826

827
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828. Sfateinu – Przemysl, 1931  
Sfateinu, Hebrew language study book, 
Sharfstein and Soferman. Simcha Freund 
Publishing, Przemysl, 1931. illustrated edition, 
some of the illustrations depict jewish customs: 
Yom Kippur, Shabat (women lighting candles) 
and more. Illustrated cover, signed A.K. or A.B.
128 pages, 22cm. Good condition. Student's 
inscription in pen on many leaves. Ink stamps. 
Cover and last leaf are detached.

Opening Price: $100

829. ספר לימוד מאויר בעברית – ורשה, 
1931

גיטלין,  א.  הוצאת  באקסט.  וי.  בירנבוים  מ.  ילדות, 
ורשה, תרצ"ה 1931.

ספר לימוד וקריאה, עם ביאורי המלים, שאלות ותרגילי 
לשון ודקדוק. מיועד לכיתות ב'-ג'. 

איורים מאת אמנים שונים.
205, ]2[ עמ', 13 ס"מ. מצב בינוני. הטבעה חותמת בעלים 

קודמים, כריכה רכה קרועה ומנותקת חלקית.

פתיחה: $100

829. Illustrated Hebrew Study 
Book – Warsaw 1931 
Yaldut, M. Birenboym and Y. Bakst. A. Gitlin 
publishing, Warsaw, 1931.
Book for the study of reading and writing, with 
explanations of words, questions and gram-
mar excercises. For second and third grades. 
Illustrations by different artists.
205, [2] pages, 13cm. Fair condition. Previous 
owners ink-stamp, soft-cover torn and partly 
detached.

Opening Price: $100

830. ספר ללימוד יידיש – ניו-יורק, 1935
מיין לייענבוך: ערשטע טריט, מאת י. שטיינבוים. ניו-

יורק, 1935.
ללימוד  ספר  ראשונים.  צעדים  שלי:  הקריאה  ספר 

יידיש, מלווה איורים מאת נאטע קאזלאווסקי.
96 עמ', 19.5 ס"מ. מצב בינוני. קשקושים בעפרון, חתימת 

בעלים קודמים.

פתיחה: $100

830. Yiddish Study Book – New 
York, 1935  
Mayn layenbukh: erste trit, by Y. Steinbaum. 
New York, 1935.
My reading book: first steps. Book for the 
study of Yiddish, with illustrations by Natte 
Koslovsky.
96 pages, 19.5cm. Fair condition. Scribbles in 
pencil, previous owners signature.

Opening Price: $100

831. אדם במולדת – ספר לימוד עברית 
– הונגריה, 1942

לבוגרים,  העברית  השפה  ללמוד  ספר  במולדת,  אדם 
חלוציים,  ארגונים  ברית  הוצאת  קדש.  שלמה  מאת 

בודפשט, ]תש"ב 1942?[.
ספר לימוד עברית עם טקסטים חלוציים. איורים של 

שלמה הכהן. 
142 עמ', 20 ס"מ. מצב טוב, כריכה רכה – משופשפת ומקוק

מטת מעט. חתימות בעלים קודמים.

פתיחה: $100

831. Man in His Homeland – 
Hebrew Study Book – Hungary, 
1942  
Man in homeland, book for the study of Hebrew 
for adults, by Shlomo Kodesh. Published by al-
liance of Chalutzim organizations. Budapest, 
1942?.
Book for the study of Hebrew ith Chalutzim 
texts. Illustrations by Shlomo Ha-Cohen.
142 pages, 20cm. Good condition, soft-vocer 
– slightly worn and creased. Signatures of previ-
ous owners.

Opening Price: $100

828829830
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832. Yiddisher Aleph Bet – 
Bucharest, 1945  
Yiddisher aleph-bet, Yidl Vaidenfeld. Bucharest, 
1945. (Part A and part B).
Aleph-Beth study book with a few illustrations 
and letters' board.
40 pages, 20.5cm. Fair condition. Large moth-
hole throughout the book and cover. Stains. Tears 
with omission to back cover.

Opening Price: $100

833. Alephbeis – Bucharest, 1949  
Alephbeis, Melukhe farlag, Bucharest, 1949.
Many illustrations, colorful cover. A folded 
Aleph-Beth board at the end of the booklet. 
The letter "Chet" (ח) and "Taf" (ת)were omitted 
from the book and from the board.
80 pages, [1] board, 24cm. Good condition. Stains 
to first leaves and front cover. Original cover, 
damaged.

Opening Price: $100

832. יידישער אלף-בית – בוקרשט, 1945
יידישער אלף-בית, יידל וויידענפעלד. בוקרשט, 1945. 

)חלק א' וחלק ב'(.
ספר לימוד א"ב עם מעט איורים ולוח אותיות.

40 עמ', 20.5 ס"מ. מצב בינוני. חור-עש גדול לאורך הספר 

ובעטיפה. כתמים. קרעים חסרים בעטיפה האחורית.

פתיחה: $100

833. אלעפבייס – בוקרשט, 1949
אלעפבייס, מעלוכע-פארלאג. בוקרשט, 1949.

איורים רבים, עטיפה צבעונית. בסוף החוברת לוח א"ב 
ח'  האותיות  הושמטו  בלוח,  כולל  הספר,  בכל  מקופל. 

ו-ת'.
80 עמ', ]1[ לוח, 24 ס"מ. מצב טוב. כתמים בדפים הראשוק

נים ובעטיפה הקדמית. עטיפה מקורית, פגומה.

פתיחה: $100

�83. אוצרנו  - ספר לימוד עברית – איראן, 
1951

והג'וינט,  התורה  אוצר  הוצאת  ראשון.  חלק  אוצרנו, 
איראן, תשי"ד ]1954[. 

ספר לימוד הקריאה והדקדוק העברי לילדים. ציורים 
ומצבים  חפצים  פעולות,  למלים,  בשחור-לבן  פשוטים 

למטרת הלימוד. מעט כיתוב בעפרון בגוף הספר.
– קרועה מעט,  21.5 ס"מ. מצב טוב, כריכה רכה  135 עמ', 

מנותקת חלקית.

פתיחה: $100

83�. Otzareinu – Hebrew Study 
Book – Iran, 1951  
Otzareinu, part one. Published by Otzar Ha-
Torah and the Joint, Iran, 1954.
Study book for Hebrew reading and grammar 
for children. Simple drawings in black and 
white for words, actions, objects and situations 
for study purposes. A few inscriptions in pencil 
in the book.
135 pages, 21.5cm. Good condition, soft cover 
– slightly torn, partly detached.

Opening Price: $100

831832833
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משחקים
Games

�83. שחוק השאך – וילנה, 1879
תר"ם  וילנה,  זאסניץ.  ליב  יהודה  יוסף  הׁשאך,  ׂשחוק 

.1879
נ"יבואר בו דרכי הליכותיו בכלליהם ובפרטיהם... תהלו

כותיהם, תחבולותיהם ומזמותיהם...".
ספר למוד שח-מט עם הקדמה ארוכה, חוקי המשחק 

ותחבולות.
102, ]2[ עמ', 17.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, נייר שביר. כריכה 

פגמים  מודבקת.  המקורית  המעטפת  עם  מקורית,  לא 

בכריכה.

פתיחה: $300

�83. משחק קלפים - לכסיקון
לונדון,  ווארינגטון,  דפוס  אותיות.  עם  קלפים  משחק 

שנות ה-20?
באריזה  הוראות  ספרון  ומספרים,  אותיות  עם  קלפים 

המקורית.
9 ס"מ. קלפים וספרון במצב טוב מאד. אריזה פגומה.

פתיחה: $120

83�. The Game of Chess – Vilna, 
1879 
Sechok Hashach, Yossef Yehudah Leib Zosnitz. 
Vilna, 1879.
A chess study book with long introduction, 
rules of the game and tricks.
102, [2] pages, 17.5cm. Good condition. Stains, 
fragile paper. Nonoriginal binding, with attached 
original cover. Damages to binding.

Opening Price: $300

83�. Cards Game – Lexicon  
Cards game with letters, Warington printing 
press, London, 1920's?
Cards with letters and numbers, instruction 
booklet in original box.
9cm. Cards and booklet in very good condition. 
Damaged pachaging.

Opening Price: $120

835
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838. לוטו – שני משחקים
שני משחקי לוטו מארה"ב:

Hebrew loto game .1 – משחק לוטו אותיות, שנות 
ה-20?

חסרים לוחות, ללא הקלפים. קופסה צבעונית מקורית.

2. לוטו עברי – משחק לילדים. הוצאת שילה, ניו-יורק, 
שנות ה-40?. קלפים ולוחות עם איורים רבים.

מצב טוב, באריזה המקורית.

פתיחה: $120

838. Loto – Two Games  
1. Hebrew Loto game – Letters loto game, 
1920's? 
boards missing, with no cards. 
Original colorful box.
2. Hebrew loto – game for children. Shilo 
publishing, New York, the 1940's? Cards and 
boards with many illustrations. 
Good condition, original packaging.

Opening Price: $120

�83. משחק ארץ ישראלי
משחק ארץ ישראלי – Eretz-Yisrael Game מספר 1. 

ניו-יורק. שנות ה-40?
אישים,  תמונות  עם  קלפים   24 ובו  רביעיות  משחק 
ובציונות:  בארץ-ישראל  הקשורים  וטבע,  מקומות 

וייצמן והרצל, תל-אביב, קיבוץ ועוד.
11 ס"מ. התמונות במצב טוב מאד. פגמים באריזה. סיכות 

משחק לא מקוריות.

פתיחה: $100

83�. Eretz Yisrael Game 
Eretz Yisrael game number 1. New York. 
1940's?.
Game with 24 cards with pictures of famous 
people, sites and nature, connected with Eretz 
Yisrael and Zionism: Weizman and Herzl, Tel 
Aviv, Kibbutz and more.
11cm. Cards in very good condition. Damages to 
packaging. Nonoriginal fame pins.

Opening Price: $100

837
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אמנות יהודית וישראלית
Jewish and Israeli Art

839. ארתור שיק – ציור מקורי מהסדרה "לילות ערב"
ארתור שיק, ציור מיניאטורי מקורי מהסדרה "לילות ערב" )סיפורי אלף 

לילה ולילה(. גואש על קרטון, שנות ה-40.
ציורי "לילות ערב" נעשו בידי שיק בשנות הארבעים, אז התחייב לחברת 
The Limited Editions Club האנגלית לצייר 100 ציורים בסדרה זו, אך 

הספיק לצייר 60 בלבד עד מותו בשנת 1951. 
 Arabian Nights Entertainments, של  השני  בכרך  נתפרסם  הציור 

.Ipswich, England, The Limited Editions Club, 1954
 25X20.5 מפוארת  במסגרת  ס"מ,   22.9X18.5 קרטון  לוח  על  ס"מ,   14.3X10.7

ס"מ. מצב טוב מאד. 

אך  דהויה  חתימה  מימין,  התחתונה  בפינה  האמן  בידי  ומתוארך  חתום 
ניתנת לזיהוי ללא ספק. 

פתיחה: $10,000

839. Arthur Szyk – Original Painting of the 
Arabian Nights Series 
Arthur Szyk, original miniature painting of the series 
Arabian Nights. Gouash on cardboard, the 19�0's.
"Arabian Nights" painting were made by Szyk in the nineteen 
forties when he was committed to The Limited Editions Club to 
paint 100 paintings of this series, but painted only 60 until his 
death in 1951.
The painting was published in the second volume of Arabian 
Nights Entertainments, Ipswich, England, The Limited Editions 
Club, 1954.
14.3x10.7cm, on cardboard board 22.9x18.5cm, in a fine frame 
25X20.5cm. Very good condition. 
Date and signature by artist on right corner, faded signature, 
recognizable.

Opening Price: $10,000 839
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8�0. Book of Songs with Arthur 
Szyk's Illustrations – Lodz, 1924  
Song of Songs, Bomberg-Bytkovski. Published 
by Friends of the Author, Lodz, 1924.
Collection of Songs by Bomberg-Bytkovski, 
with 10 illustrations by Arthur Szyk, published 
privately by the author's friends.
Printed on high-quality paper. Illustrations on 
shiny white paper.
24cm. Good condition. Many stains throughout 
the book (barely damaging pictures). Penned 
dedication. Original, stained binding.

Opening Price: $�00

8�0. ספר שירים עם איורי ארתור שיק – 
לודז', 1924

]שיר   Pieśń nad pieśniami, Bomberg-Bytkovski
השירים[. הוצאת ידידי המחבר, לודז', 1924.

אוסף שירים מאת בומברג-ביטקובסקי, עם 10 איורים 
מאת ארתור שיק, בהוצאה פרטית של ידידי המחבר.
מודפס על נייר איכותי. האיורים על נייר לבן מבריק.

24 ס"מ. מצב טוב. כתמים רבים לאורך הספר )כמעט ללא 

פגיעה באיורים(. הקדשה בעט. כריכה מקורית, מוכתמת.

פתיחה: $�00

840
841
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8�1. Arthur Szyk – Illustratons 
for Book of Esther – Paris, 1925  
Le Livre D'esther, Robert Schmidt. L'edition 
d'art H. Piazza. Paris, [1925].
Megillat Esther in Hebrew and with French trans-
lation, 20 colorful illustrations by Arthur Szyk.
Copy no. 460 out of numbered 755 - copies 
edition. 
50, [1], LXXVI, [5] pages. 22.5cm. Fair condi-
tion. Some of the plates are partially detached. 
Stained. Some of the Pargament papers are miss-
ing. Mended binding (unoriginal?) on which some 
of the original paper cover is pasted.

Opening Price: $200

8�2. Arthur Szyk – Collection of 
Printed Items  
Varied collection of items illustrated by Arthur 
Szyk: 
1. Szyk Caricatures, 6 caricatures divided as 
postcard in back, in original cover. 1940s.
2. Two checks signed by Szyk, 1946.
3. Two Down and One to Go, USA army book-
let, cover picture by Arthur Szyk.
�. Single leaf, 11 years to Warsaw Ghetto 
Uprising, 1954. Illustrated by Arthur Szyk.
�. Invitation to Arthur Szyk exhibit in 
Philidelphia, 1954. Illustration and list of 117 
creations.
�. Shabbat Candles, The Shabbat Journal, 
Passover 1948. All have anti-Nazi caricatures 
drawn by Szyk.
Sizes and conditions vary, mostly good condition.

Opening Price: $�00

8�1. ארתור שיק – איורים למגילת אסתר – 
פריז, 1925

 Le Livre D'esther, Robert Schmidt. L'edition
d'art H. Piazza. פריז, ]1925[.

ובתרגום לצרפתית, 20 איורים  מגילת אסתר בעברית 
צבעוניים מאת ארתור שיק.

עותקים   775 של  מהדורה  מתוך   460 מספר  עותק 
ממוספרים.

50, ]1[,             , ]5[ עמ'. 22.5 ס"מ. מצב בינוני. חלק מהק

הפרגמנט  מניירות  חלק  כתמים.  חלקית.  מנותקים  לוחות 

חסרים. כריכה משופצת )לא מקורית?(, עליה מודבק חלק 

מעטיפת הנייר המקורית.

פתיחה: $200

LXXVI

8�2. ארתור שיק – אוסף פריטי דפוס
אוסף מגוון של פריטים מאוירים על-ידי ארתור שיק:

1.                             , 6 קריקטורות עם חלוקה של 
גלויה, במעטפה המקורית. שנות ה-40.

2. שתי המחאות חתומות בידי שיק, 1946.
צבא  של  חוברת   ,Two down and one to go .3

ארה"ב, תמונת הכריכה מאת שיק.
איור   .1954 ורשה,  גטו  למרד  שנים   11 בודד,  4. דף 

מאת שיק.
 .1954 בפילדלפיה,  שיק  ארתור  לתערוכת  5. הזמנה 

איור ורשימת 117 עבודות.
6. נרות שבת, בטאון השבת, פסח תש"ח. בשער איור 

ההגדה של שיק.
ירחונים. ארה"ב, 1942. בכולן קריקטונ 7. 4 עטיפות 

רות אנטי נאציות של שיק.

גודל ומצב משתנים, באופן כללי מצב טוב.

פתיחה: $�00

Szyk Caricatures

8�3. ארתור שיק – אוסף פריטים
ארבעה פריטים בדפוס, באיור ארתור שיק:

1. שער גליון           , 22.12.1941.
2. שער גליון                , 20.6.1942.

)כנראה   Asbestos Limited לחברת  3-4. פרסומות 
מתוך עתון(, מודבקות לקרטון.

גודל ומצב משתנים, באופן כללי מצב טוב.

פתיחה: $120

Time
Collier's

8�3. Arthur Szyk – Collection of 
Items  
Four printed items, illustrated by Arthur Szyk:
1. Cover of Time Magazine, 22.12.1941.
2. Cover of Collier's Magazine, 20.6.1942.
3-�. Advertisements for Asbestos Limited (prob-
ably from a newspaper), pasted to cardboard.
Sizes and conditions vary, generally good 
condition.

Opening Price: $120
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8��. Image of Chaim Weizmann on 
a Huge Persian Hanging Mat  
Illustrated and printed cloth, Israel? 1920s? 
Colorful drawing of Chaim Weizmann inside a 
colorful frame, drawn by hand. On cloth which 
is printed on a block in its frame, with Persian 
elements and Persian writing of love songs.
Above Weizmann's image, there is a Star of 
David with the letters chet, aleph, bet, resh, hei, 
samech, bet.
There is a similar item in existence with the 
image of Herbert Samuel, which was displayed 
in an exhibit in the Ein Harod Museum of Art, 
and in the Judaica exhibit in ICC.
130x210cm. The picture has a small tear, unpro-
fessionally restored. Not checked out of frame.

Opening Price: $�000

8��. Shalom Sebba – Letters  
Collection of letters sent by Shalom Sebba to 
Yosef and Shifra Upin of Afikim Kibbutz.
Sebba (1897-1975), Israeli artist, scenery de-
signer and sculpture. Acquired his artistic 
training in Koenigsberg and Berlin. Made aliya 
in 1936. His crafts were displayed in the Tel 
Aviv Art Museum.
Collection includes:
About 30 postcards and invitations to exhibits, 
over 50 letters by Sebba, two photographs of the 
Achva creation, a German letter from Sebba on 
the back of one of the pictures; handwritten 15-
page letter, draft for letter with deals extensively 
with doubts and criticism concerning artwork 
in Israel, plus two printed and edited copies of 
the essay, together with "Dear Sebba died two 
days ago…"; a twenty-page letter in German and 
a 4-page essay in German, pencil notes on the 
back of the essay; 19 photos of Sebba, including 
picture of his gravesite; pencil inscription on 
pargament paper, signed; wooden cube with an 
engraving – image of Shlomo Hamelech; three 
printed advertisements for Sebba's displays.
Sizes vary, good condition.

Opening Price: $�00

��8. דיוקן חיים ויצמן על שטיח-קיר פרסי 
ענק

בד מצויר ומודפס, ארץ-ישראל? שנות ה-20?
פרחונית  מסגרת  בתוך  ויצמן  חיים  של  צבעוני  ציור 

נמצוירת ביד. מצויר על בד אשר מודפס בבלוק במסגר
תו, באלמנטים פרסיים עם כיתוב פרסי ובו שירי אהבה.

מעל דיוקנו של ויצמן מגן-דוד ובו האותיות ח', א', ב', 
ר', ה', ס', ב'.

אשר  סמואל,  הרברט  ציור  עם  דומה  פריט  על  ידוע 
הוצג בתערוכה במשכן לאמנות בעין-חרוד, ובתערוכת 

היודאיקה בבנייני האומה.
210X130 ס"מ. קרע קטן משוקם שיקום גס בציור. לא נבדק 

מחוץ למסגרת.

פתיחה: $�000

��8. שלום ֶסָבא – מכתבים ומסמכים
אוסף מכתבים ששלח שלום סבא אל יוסף ושרה אופין 

מקיבוץ אפיקים. 
סבא )1897-1975(, צייר, מעצב-תפאורה ופסל ישראלי. 
רכש את הכשרתו האמנותית בקניגסברג ובברלין. עלה 
לארץ בשנת 1936. עבודותיו הוצגו במוזיאון תל-אביב 

לאמנות.
האוסף כולל: 

כ-30 גלויות והזמנות לתערוכות, למעלה מ-50 מכתבים 
בצדו  "אחוה",  היצירה  של  תצלומים  שני  סבא;  של 
האחורי של אחד התצלומים מכתב של סבא בגרמנית; 
העוסק  למאמר  טיוטה  בכתב-יד;   דפים   15 בן  מכתב 
האמנות  לתחום  הקשורות  וביקורות  בלבטים  רבות 
המאמר,  של  ומוגהים  מודפסים  עותקים  שני   + בארץ 
בצירוף מכתב "סבא היקר נפטר לפני יומיים..."; מכתב 
בן 20 עמודים בגרמנית ומאמר בן 4 עמודים בגרמנית, 
19 תצנ  בצדו האחורי של  המאמר רישומים בעפרון;
לומים של סבא, ביניהם תצלום מצבתו; רישום בעפרון 
על נייר פרגמנט, חתום; קובית עץ עם "גלופה" – דמות 
לתערוכות  מודפסים  פרסומים  שלושה  המלך;  שלמה 

יוסף  "מספרי  סבא,  בעיצוב  ליבריס  אקס  סבא;  של 
ושרה אופין".

גודל משתנה, מצב טוב.

עפרת,  גדעון  מאת  מונוגראפיה  סבא",  "שלום  ראה 
 .1994

פתיחה: $�00
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��8. הכרמל וחיפה לעת שקיעה - רישום 
פחם, 1881

תייר  או  צלין  של  איכותי  פחם  רישום  וחיפה,  הכרמל 
בארץ-ישראל. חתום Eineslinez)?( ומתוארך  

881. מעבר לתמונה תיאור בגרמנית.
בחזית התמונה נחל )הקישון?(  ודמויות; במרכזה חיפה 

עם סירות בים.
56.5X41 ס"מ, במסגרת 81.5X66. מצב טוב.

תיעוד מקורי ומוקדם באיכות עבודה גבוהה. 
לא נבדק מחוץ למסגרת.

פתיחה: $900

8��. Haifa and the Carmel at 
Sunset – Charcoal Drawing, 1881  
Haifa and the Carmel, high-quality charcoal 
drawing by pilgrim or tourist in Israel. Signed 
Eineslinez (?) and dated 881. Description in 
German on back.
In the picture's front, there is a picture of river 
(Kishon?) and images; in the middle, Haifa 
with boats in the water cam be seen.
41x56.5cm, inside frame: 66x81.5cm. 
Good condition.
Early, original documentation, with high 
quality of work.
Not checked out of frame.

Opening Price: $900

8��. Naftali Bezem – Aktzia in 
Warsaw Ghetto  
Naftali Bezem, sketch in black marker. Signed 
by drawing pen, and in pencil on the picture's 
sides and on the cover.
On the picture's edges, it says in penciled writ-
ing "Aktzia in Warsaw Ghetto, sketch by Naftali 
Bezem".
13x16cm. Foxing in sketch's frame (not damaging 
sketch). Torn and stained cover.

Opening Price: $�00

��8. נפתלי בזם – אקציה בגטו ורשה
בציור,  בעט  חתום  שחור.  בטוש  רישום  בזם,  נפתלי 

ובעפרון בשולי הציור ובעטיפה.
ורשה,  בגטו  "'אקציה'  בעפרון  נכתב  הציור  בשולי 

רישום מאת נפתלי בזם".
פגיעה  )ללא  הרישום  במסגרת  חלודה  כתמי  ס"מ.   16X13

ברישום(. עטיפה קרועה ומוכתמת.

פתיחה: $�00
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8�9. Yossel Bergner – Pictures 
from the Jewish Shtetl 
8 lithographs, Yossel Bergner, numbered and 
signed by pencil.
Series of lithographs of Jewish figures in Shtetl, 
after a story by Y"L Peretz: woodchopper, wed-
ding and more.
49x35cm. Few stains to margins.

Opening Price: $1�0

8�9. יוסל ברגנר - תמונות מהעיירה 
היהודית

וחתומות  ממוספרות  ברגנר,  יוסל  ליטוגרפיות,   8
בעפרון.

בעיירה,  יהודיות  דמויות  של  ליטוגרפיות  סדרת 
ועוד.  י"ל פרץ: חוטב העצים, חתונה  בהשראת סיפור 

מהדורה בת 150 עותקים.
49X35 ס"מ. כתמים בודדים בשולי הגליונות. מארז קרטון 

מקורי.

פתיחה: $1�0

8�0. ניקולס שטרנברג – "הבימה" בפריז 
– ציור פחם, 1926

)Nicolas Sternberg(, רישום פחם  ניקולס שטרנברג 
על נייר. חתום ומתוארך 1926.

ציור השחקן אהרן מסקין בתור "הקבצן העיוור" במחזה 
"הדיבוק". בראש הציור נכתב "הבימה". 

בשנת 1926 ערך תיאטרון "הבימה" סיור הופעות בעיר 
פריז.

50X31 ס"מ, במסגרת 53X35 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $900

8�8. נפתלי בזם – ארון קודש
ארון קודש, צבעי מים על ניר. נפתלי בזם )חתום(.

30X23 ס"מ. מצב טוב. לא נבדק מחוץ למסגרת.

פתיחה: $�00

8�8. Naftali Bezem – Holy Ark  
Holy ark, water colors on paper. Naftali Bezem 
(signed).
23x30cm. Good condition. Not checked outside 
of frame.

Opening Price: $�00
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8�0. Nicholas Sternberg – 
The "Bimah" in Paris – Charcoal 
Drawing, 1926  
Nicholas Sternberg, charcoal sketch on paper. 
Signed and dated 1926.
Drawing of the actor Aharon Meskin as the 
"blind beggar" in the "Dibbuk" play. The writ-
ing on top says "The Bimah".
In 1926, the Bimah theater made an acting tour 
in Paris.
31x50cm, in frame of 35x53cm. Good condition.

Opening Price: $900

8�1. Hermann Struck – Portrait 
of Robert Stricker – Austria  
Portrait of Robert Stricker, etched on card-
board. Signed in pencil (Herman Struck).
30x43cm. Tear of 2cm, without omission.
Robert Stricker was a Zionist Austrian activ-
ist; the first Zionist chosen for the Austrian 
parliament. He was the establisher and editor 
of the only Jewish daily newspaper in Austria. 
He stood at the head of Austria's fight against 
the Nazis. Killed in Auschwitz, 19��.

Opening Price: $3�0

8�1. הרמן שטרוק – פורטרט רוברט 
שטריקר – אוסטריה

חתום  קרטון.  על  תחריט  שטריקר,  רוברט  פורטרט 
בעפרון )הרמן שטרוק(.

43X30 ס"מ. קרע של 2 ס"מ, ללא חוסר.

רוברט שטריקר – פעיל ציוני אוסטרי, הציוני הראשון 
שנבחר לפרלמנט האוסטרי. מייסדו ועורכו של העתון 
המאבק  בראש  עמד  באוסטריה.  היחיד  היומי  היהודי 

נגד הנאצים באוסטריה. נרצח באושוויץ בשנת 1944.

פתיחה: $3�0

8�2. חלונות ירושלים -  מרק שאגאל 
– שתי ליטוגרפיות מקוריות

נדפס   .The Jerusalem Windows, Marc Chagall
בצרפת, 1962.

נבפתח הספר נכתב כי שאגאל יצר שתי ליטוגרפיות מקו
ריות עבור ספר זה. הליטוגרפיות מופיעות בעמ' 4 ו-9. 

ציורי החלונות של שאגאל  בגוף הספר רפרודוקציות 
וכן הטיוטות. 

במצב  הליטוגרפיות  טוב.  במצב  הספר  ס"מ.   33 עמ',   213

מצוין. 

פתיחה: $��0

8�2. Marc Chagall - Jerusalem 
Windows – Two Original 
Lithographs  
The Jerusalem Windows, Marc Chagall. Printed 
in France, 1962.
It says in the preface that "Marc Chagall has 
created two original lithographs especially for 
this book". They appear on pages 4 and 9.
The book contains reproductions of Chagall's 
window drawings as well as the sketches. 
213 pages, 33cm. Book is in good condition. 
Lithographs are in excellent condition.

Opening Price: $��0
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8�3. Original Drawing by Arikha 
– Tarshish  
Masa ahavato u-mitato shel ha-kornet Kristof 
Rilkeh, Reiner Maria Rilke. Translated by 
Yitzchak Shinhar. Tarshish publishing, 
Jerusalem, 1953.
This edition has 1250 copies, "with a series of 
illustrations hand-made by Avigdor Arikha", 
made especially for this book.
Page before title-page has an original drawing 
by Arikha, with two colors on ink and a long 
dedication in French, Signed and dated.
The book is in good condition, with few stains. 
Original cover with stains and professionally 
restored tears.

Opening Price: $1800

8��. Moshe Kuperman – Early 
Drawings  
2 early figurative drawings, depicting kibbutz 
life. Marker-pen and water colors.
One is signed inside, and both are signed in 
back, by the artist Moshe Kuperman.
22x26cm, 16x21cm. Both in paper frames, one 
detached and the other loose.
Purchased from member of the artist's family.

Opening Price: $�00

8�3. איור מקורי של אריכא - תרשיש
משא אהבתו ומיתתו של הקורנט כריסטוף רילקה, ריינר 
"תרשיש",  הוצאת  שנהר.  יצחק  תרגום  רילקה.  מריה 

ירושלים, 1953.
מהדורה בת 1250 עותקים "עם סדרת רישומים מעשה 

ידי אביגדור אריכא" שנעשו במיוחד לספר זה.
בשני  דיו  אריכא,  של  מקורי  ציור  השער  לפני  בדף 
צבעים והקדשה ארוכה בצרפתית, חתומה ומתוארכת.

הספר במצב טוב, מעט כתמים. עטיפה מקורית עם כתמים 

וקרעים משוקמים שיקום מקצועי.

פתיחה: $1800

��8. משה קופרמן – ציורים מוקדמים
טוש  הקיבוץ.  מהווי  מוקדמים  פיגורטיביים  ציורים   2

וצבעי מים.
בחתימת  מאחור  חתומים  ושניהם  בציור  חתום  אחד 

האמן משה קופרמן.
26X22 ס"מ; 21X16 ס"מ. שניהם במסגרת-ניר, אחת מנותקת 

והשניה רופפת.

נרכשו מבן משפחת האמן.

פתיחה: $�00
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��8. משה קופרמן – כרטיס
שנה טובה מאוירת, טוש על קרטון דק. חתומה.

13X6 ס"מ. מצב טוב.

נרכשה מבן משפחת האמן.

פתיחה: $120

��8. זאב – תצריב בעץ
אשת לוט, ציור צרוב בעץ. זאב פרקש. חתום: "זאב".

26X22 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $100

��8. נשף פורים לסופרי ישראל – ליליאן, 
 1901

פולין,  ישראל.  לסופרי  פורים  נשף  הזמנה,  כרטיס 
תרס"א 1901.

מחוררת.  מסגרת  עם  בשימוש,  היה  שלא  כרטיס 
)ייתכן שנועד למילוי שם המוזמן בכתב-יד(. המסגרת 
 E. M. עם איורי דמויות יהודים בעיצוב ליליאן )ראה 

Lilien, Sein Werk, עמ' 179(.
13X11 ס"מ, מצב טוב מאד. קפל במרכז. 

פתיחה: $2�0

8��. Moshe Kuperman – Card  
Illustrated Shana Tova card – Marker-pen on 
thin cardboard. Signed.
6x13cm. Good condition.
Purchased from member of the artist's family.

Opening Price: $120

8��. Ze'ev – Etching on Wood  
Lot's Wife, etching on wood. Ze'ev Farkash. 
Signed: Ze'ev.
22x26cm. Good condition.

Opening Price: $100

8��. Purim Ball for Israel's 
Authors – Lilien, 1901  
Invitation to Purim ball for Israeli authors. 
Poland, 1901.
Card never in use, with holed frame. (Possibly 
intended for filling in the invitee's name, in 
handwriting).
The frame has illustrations of Jewish figures, 
designed by Lilien (See E.M. Lilien, Sein Werk, 
page 179).
11x13cm, very good condition. Folded in center.

Opening Price: $2�0
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8�9. Lilien – Posters for Jewish 
Film Festival  
Jewish Film Festival, Berkley, 1971.
Two posters advertising festival, using Lilien's 
illustrations. Printed on thick paper. 
57x76.5cm, very good condition. Few stains on 
one of the posters.

Opening Price: $100

8�8. Efraim Moshe Lilien – Book 
of His Creations, 1903  
Sein Werk, E.M. Lilien. Berlin and Leipzig, 
1903. Introduction by Stephen Zweig.
Collection of Lilien's graphic works: book-tags, 
covers, frames and original creations (not in 
print).
Fine volume with especially high-quality re-
productions. Printed in only 1000 copies.
[9], 347 pages, 29.5cm. Very good condition. 
Stains on fist and last pages. Original cover de-
signed by Lilien, with slight damages.

Opening Price: $�00

8�8. אפרים משה ליליאן – ספר עבודותיו, 
1903

 .1903 ולייפציג,  ברלין   .Sein Werk, E.M. Lilien
הקדמה מאת סטפן צווייג.

אוסף עבודותיו הגרפיות של ליליאן: תוי-ספר, כריכות, 
ספרים, מסגרות ויצירות מקוריות )לא בדפוס(.

נדפס  מאד.  איכותיות  רפרודוקציות  עם  מהודר  כרך 
ב-1000 עותקים בלבד.

29.5 ס"מ. מצב טוב מאד. כתמים בעמודים  ]9[, 347 עמ', 

עם  ליליאן,  בעיצוב  מקורית  כריכה  ואחרונים.  ראשונים 

פגמים קלים.

פתיחה: $�00

8�9. ליליאן – כרזות פסטיבל קולנוע
קולנוע  פסטיבל   .Jewish film festival, Berkeley

יהודי, ברקלי, 1971.
שתי כרזות לפסטיבל, המשתמשות באיוריו של ליליאן. 

מודפסות על נייר עבה.
76.5X57 ס"מ, מצב טוב מאד. מעט כתמים באחת.

פתיחה: $100

8�0. מעטפה ונייר-מכתבים על-פי ציורי 
א"מ ליליאן

2 ניירות מכתבים ומעטפה תואמת, עם איורים בסגנון 
או על-פי ציוריו של אפרים משה ליליאן.

ציורי דמויות ונופי ארץ ישראל מודפסים בדיו כחולה.
הניירות 17.5 ס"מ; המעטפה 9.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $100
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8�0. Envelope and Stationery 
Based on Lilien's Drawings  
2 sheets of stationery and matching envelope, 
with illustrations in the style, or based on, 
Efraim Moshe Lilien's drawings.
Drawings of images and views of Israel, printed 
in blue ink.
The papers are 17.5cm, the envelope is 9.5cm. 
Good condition.

Opening Price: $100

8�1. אפרים משה ליליאן – הדפסי תחריע
טים – ארץ-ישראל

20 הדפסי תחריטים של אתרים בארץ )בעיקר בירושנ
ידי האמן אפרים  ישראל, מעשה  ודמויות מארץ  לים( 

משה ליליאן.
13.5X12.5 ס"מ עד 18.5X12.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $1�0

8�2. סקיצות לאיור ספרים – לאה 
גולדברג?

דיו,  מים,  )צבעי  שונות  בטכניקות  מאוירים  דפים   10
עפרון(.

טיוטות ונסיונות, חלקם נראים כאיורים לספרים.
"ספר על  וכיתוב  איורים בצבעי-מים  אחד הדפים עם 

ספרים, לאה גולדברג".

8�3. שאול רסקין – ארצנו ועמנו
ארצנו ועמנו )Land of Palestine(, שאול רסקין. ניו-

יורק, 1947.
מאות רישומים של רסקין לנופי ארץ ישראל, דמויות 

מהתנ"ך וחלוצים. יידיש, עברית ואנגלית.
הספר  לאורך  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   36.5X29 עמ',   360

8�1. Efraim Moshe Lilien – 
Printins of Etchings – Palestine  
22 printings of sites in Israel (mostly Jerusalem) 
and images from Israel, made by the artist 
Efraim Moshe Lilien.
12.5x13.5 through 12.5x18.5cm. Good condition. 

Opening Price: $1�0

8�2. Sketches for Book 
Illustrations – Le'a Goldberg?  
10 pages illustrated with various techniques 
(water, ink, pencil).
Drafts and trial, some look like book 
illustrations.
One of the pages is illustrated with water colors, 
and says "Book about books, le'a Goldberg".
It's possible that some of the illustrations are 
Le'a Goldberg's own work.
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $1�0

8�3. Shaul Raskin – Land of 
Palestine  
Land of Palestine, Shaul Raskin. New York, 
1947.
Hundreds of sketches by Raskin of scenes of 
Israel, figures from the Tanach and Halutzim. 
Yiddish, Hebrew and English.
360 pages, 29x36.5cm. Good condition. Stains 
throughout the book and on the cover. Original 
cover, without paper jacket.

Opening Price: $100

יתכן וחלק מהאיורים מעשה ידי לאה גולדברג.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $1�0

ובכריכה. כריכה מקורית, ללא מעטפת הנייר.

פתיחה: $100
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8��. Issues of "Adam" Magazine 
for Jewish Culture – Bucharest, 
1929-1940  
Adam, Revistă de cuultură si documentare 
judaică [Adam, Magazine for Documentation 
of Jewish Culture] edited by I. Ludo, and later 
edited by M. Grindea. Bucharest, 1929-1940.
Contains written works or photos of art-
ists' works, and essays about the works of: 
Ya'akov Seinberg, Shalom Ash, Martin Buber, 
Erich Mendelsohn, Leser Uri, Max Liberman, 
Mauricio Gotleib, Reuven Rubin, Arthur Kolnik 
(drawing of Itzik Manger), Nathan Altman and 
many others. Romanian.
25 complete issues from the years 1929-1938, 
and approximately another 3 issues with miss-
ing parts/ falling apart (also including the issue 
from 1940). Sme have owner's stamp with Star 
of David.
22cm. Fair-good condition. Many tears and stains.

Opening Price: $200

8��. Masada - Vorobeichic  
Masada, Impressions from Journey in the 
Judean Desert, Moshe Vorobeichic.
22 high-quality linoleum printings, some col-
orful. Dedication in pen, (from the author's 
family?).
[24] pages, 26x31.5cm. Very good condition, 
stains. With (rare) original cover, damaged.

Opening Price: $120

��8. מצדה - וורוביצי'ק
מצדה, רשמי מסע במדבר-יהודה, משה וורוביצ'יק.

צבעוניים.  חלקם  איכותיים,  לינוליאום  הדפסי   22
הקדשה בעט, )ממשפחת המחבר?(.

]24[ דף, 31.5X26 ס"מ. מצב טוב מאוד, כתמים. עם העטיפה 

המקורית )נדירה( פגומה.

פתיחה: $120

��8. גליונות מגזין "אדם" לתרבות יהודית 
– בוקרשט, 1929-1940

 Adam, Revistă de cuultură si documentare
היהודית[  התרבות  לתיעוד  מגזין  ]אדם,   .judaică
 .M. Grindea בעריכת  ואח"כ   I. Ludo בעריכת 

בוקרשט, 1929-1940. רומנית.
אמנים  של  עבודות  תצלומי  או  כתובות  יצירות  כולל 
שלום  שטיינברג,  יעקב  של:  יצירותיהם  על  ומאמרים 
מקס  אורי,  לסר  מנדלסון,  אריך  בובר,  מרטין  אש, 
ליברמן, מאוריציו גוטליב, ראובן רובין, ארתור קולניק 

)דיוקן איציק מאנגר(, נתן אלטמן ורבים נוספים.
כ-3  ועוד   1929-1938 מהשנים  שלמים  גליונות   25
משנת  גליון  גם  )ביניהם  מפורקים   / חסרים  גליונות 

1940(. על חלקם חותמת בעלים עם מגן-דוד.
22 ס"מ. מצב בינוני-טוב. קרעים רבים וכתמים.

פתיחה: $200

��8. עתון עברי מצויר – אלכסנדריה, 
 1929-1931

 L'Illustration  – מצויר  עברי  "עתון  גליונות   20 כרך 
תרפ"ט-תרצ"א  מצרים,  אלכסנדריה,   ."Juive

.1929-1931
רבעון תרבותי שנוסד באלכסנדריה. נושאו: התחדשות 
"אלכסנדריה  העברית.  והמחשבה  היהודית  התרבות 
]...[ אשר היתה התחנה הראשונה של המחשבה הארצי-
ישראלית בתפוצתה... האם לא תוכל לחזור ולהיות ]...[ 

מרכז לפריחת ושגשוג הרוחניות והמחשבה?".
ותצלומי  הדפסים  תמונות,  רבים,  ציורים  בגליונות 
שטרוק,  הרמן  שץ,  בוריס  האמנים:  מיטב  של  פסלים 

זאב רבן, ראובן רובין, שאגאל, ארתור שיק.
16 גליונות ראשונים בעברית בצרפתית )מחודש מרץ 
1929 ועד נובמבר 1930(; 4 גליונות רצופים נוספים עד 
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8��. Illustrated Hebrew 
Newspaper – Alexandria, 1929-1931  
20-issue volume "L'Illustration Juive". Alexan-
dria, Egypt, 1929-1931.
Cultural quarterly founded in Alexandria. 
Topic: Renewal of Hebrew culture and Hebrew 
thought.
"Alexandria… which was the first station of 
Israeli thought in its exiles… can it not return 
to be a center for blossoming and growth of 
spirituality and thought?".
The issues contain many drawings, pictures, 
printings, and photos of stutues made by the 
most leading artists: Boris Schatz, Hermann 
Struck, Ze'ev Raban, Reuven Rubin, Chagall, 
Arthur Szyk. 
16 first issues in Hebrew and French (from 
March 1929 through November 1930); 4 addi-
tional consecutive issues until December 1931 
in French only.
The issues contain 25 picture plates, with illus-
trations of the above artists.
562 pages, 31cm. Good condition, stains, slightly 
detached leaves, cover is torn, scuffed and loose.

Opening Price: $1000

דצמבר 1931 בצרפתית בלבד.
הגליונות כוללים 25 לוחות, בהם איורים של האמנים 

הנ"ל.
562 עמ', 31 ס"מ. מצב טוב. כתמים, דפים מנותקים חלקית, 

הכריכה קרועה, משופשפת ורופפת.

פתיחה: $1000

��8. יודאיקה – מגזין לאמנות והסטוריה 
יהודית, 1934-1937

 Judaica – Zeitschrift für Geschichte, Literatur,
 .Kunst u. Bibliographie, Samuel Bettelheim

וביב אמנות  ספרות,  להסטוריה,  מגזין   - נ]יודאיקה 
ברטיסלבה-פרשבורג,  בטלהיים[.  סמואל  ליוגרפיה, 

.1934-1937
יהדות  בנושא  חוברת מספר מאמרים  בכל  חוברות.   8
או העם היהודי. תצלומים של חפצים יהודיים, ספרים 

עבריים, רבנים וכתבי-יד. גרמנית.
22.5 ס"מ. מצב גרוע-בינוני.

פתיחה: $100

8��. Judaica – Magazine for Art 
and Jewish History, 1934-1937  
Judaica – Zeitschrift für Geschichte, Literatur, 
Kunst u. Bibliographie, [Judaica – Magazine for 
history, literature, art and bibliography], Samuel 
Bettelheim. Bratislava-Pressburg, 1934-1937.
8 booklets. Each booklet contains a number of 
essays on Judaism or the Jewish nation. Photos 
of Jewish objects, Hebrew books, rabbis and 
manuscripts. German.
22.5cm. Poor-fair condition.

Opening Price: $100

8�8. מונוגרפיות אמנים יהודיים
אמנים  ]מונוגרפיות  יידן-קינסטלער-מאנאגראפיעס 

יהודיים[. פריז, 1927.
בידי  נכתבה  יהודים,  אמנים  על  מונוגרפיות  סדרת 
מחברים שונים. כל מונוגרפיה מלווה בדוגמות רבות של 
עבודות האמן. בין האמנים: מקס ליברמן, סוטין, בנימין 

קאופמן, אברהם וואלקאויץ, שמואל הירשברג ועוד.
טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   18 עמ',   300 מעל  מונוגרפיות,   8

בעט  רישומים  הראשונה.  במונוגרפיה  ופגמים  כתמים 

באחד הדפים. לא כרוך.

פתיחה: $1�0
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8�8. Monographs of Jewish 
Artists  
Monographs of Jewish Artists. Paris, 1927.
Series of monographs about Jewish artists, writ-
ten by various authors. Every monograph is ac-
companied by numerous examples of the artist's 
work. Artists include: Max Liberman, Sutin, 
Benjamin Kaufman, Avraham Wolkowitz, 
Shmuel Hirshberg and more.
8 monographs, over 300 pages, 18cm. Good-fair con-
dition. Stains and damages on the first monograph.
Penned inscriptions on one of the leaves. Not 
bound.

Opening Price: $1�0

8�9. Alva  
Alva, Yehuda Ha-Ezrachi. Gazit Publishing, Tel 
Aviv, [1954].
Monograph with 40 reproductions of the artist 
Alva's works – Shlomo Singfried Elvis. 
67 leaves + 40 pages of reproductions, 31.5cm. 
Good condition. Particularly thich paper. Stains. 
The paper jacket is damaged. 

Opening Price: $100

8�9. אלווא
אלווא, יהודה האזרחי. הוצאת גזית, תל-אביב, תשי"ד 

.]1954[
מונוגרפיה עם 40 רפרודוקציות מעבודות האמן אלווא 

– שלמה זיגפריד אלוויס. 
67 דף + 40 דף רפרודוקציות, 31.5 ס"מ. מצב טוב. נייר עבה 

במיוחד. כתמים. עטיפת הנייר פגומה.

פתיחה: $100

8�0. בשיר ובחרט – יוחנן סימון, 1939
מוק חרט,  ומעשה  שירה  לדברי  קובץ  ובחרט,  נבשיר 

הארצי  הקיבוץ  הוצאת  והגנה.  כיבוש  לעבודה,  דשים 
השומר הצעיר, ]1939[.

הספר הראשון בהוצאת ספרית הפועלים. "שירי הספר 
המתארים  לינוליאום  בחיתוכי  מלווים  הפתוס  מלאי 

נברובם סצינות עבודה ושמירה. התיאור התיעודי אק
ספרסיוניסטי בחיתוכים אלה הושפע... מפראנץ מסרל 
מאת  בכתב-יד,  הקדשה  דניאלי(.  )יובל   ")Masereel(

משפחת בובר.
5 הדפסים של יוחנן סימון.

עט עמ', 27.5 ס"מ. מצב בינוני. פינה )3X3 ס"מ( פגומה לכל 

אורך הספר ובעטיפה. עטיפה קדמית מנותקת.

פתיחה: $80

8�0. In Song and in Etching – 
Yonatan Simon, 1939  
In Song and in Etching, anthology of poems and 
etchings, dedicated to work, conquest and pro-
tection. Published by the National Hashomer 
Hatza'ir Kibbutz, [1939].
The first book is published by Hapo'alim library 
publishing. "the book's poems, full of pathos, 
are accompanied by linoleum etchings, which 
mostly describe work and guarding scenes. 
The descriptive, expressionist documentation 
in these etchings was influenced… by Franz 
Masereel" (Yovel Danieli). Handwritten dedi-
cation, from the Buber family.
� printings of Yonatan Simon.
79 pages, 27.5cm. Fair condition. Corner (3x3) 
damaged throughout the book and cover. Front 
cover is detached.

Opening Price: $80
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בצלאל 

Bezalel

8�1. Wall Sconce – Bezalel, Early 20th Century  
Large Wall Sconce, hammered brass. Signed: "Bezalel, Yerushalem", 
early 20th century.
Back plate of the sconce is decorated with grapevines and plants, 
above this decoration are the Tablets of the Law with the Ten 
Commandments and a Maggen David and a five-arms menorah.
Rectangular prominent base with four arms, decorated with the 
Tomb of Rachel.
Height: 62cm, maximal width: 35cm, depth: 9cm. Good condition.

Opening Price: $18,000

8�1. מנורה – בצלאל, ראשית המאה ה-20
ראשית  ירושלם",  "בצלאל,  חתומה:  מרוקע.  פליז  הקיר,  על  לתלייה  מנורה 

המאה ה-20.
עשרת  עם  הברית  לוחות  בראשה  וצמחים,  גפנים  עיטורי  עם  המנורה  גב 

הדברות ועיטור מגן-דוד ומנורה בעלת חמשה קנים.
בסיס מלבני בולט בעל ארבעה קנים, עם עיטור קבר רחל.

גובה: 62 ס"מ, רוחב מירבי: 35 ס"מ, עומק: 9 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $18,000

871



��3 | מרץ 2010

8�2. Copper-Box – Bezalel  
Copper box with hammered and etched deco-
rations, Bezalel.
A hammered decoration in the shape of a lion 
and an etched geometrical design appear on 
the lid. Blurred signature: "Bezalel workshops, 
Yerushalem". Front and backside of the box are 
decorated with two lions, in their center the 
tablets of the law; on the side panels are geo-
metrical decorations. The inside of the box is 
coated with felt.
Height: 7cm, width 21.5cm, depth: 14.6cm. Good 
condition. Stains and a few corrosion marks. Felt 
partly detached.

Opening Price: $�000

8�2. קופסת-נחושת – בצלאל
קופסת נחושת עם עיטורים מרוקעים וצרובים, בצלאל.

על מכסה הקופסה ריקוע אריה ועיטורים גיאומטריים 
בצלאל,  מלאכה  "בתי  מטושטשת:  חתימה  צרובים. 
ירושלם". בחזית הקופסה ובצדה האחורי עיטורי שני 
עיטורים  הדפנות  על  לוחות-הברית;  במרכזם  אריות, 

גיאומטריים. חלקה הפנימי מצופה בד לבד.
גובה: 7 ס"מ, רוחב: 21.5 ס"מ, עומק: 14.6 ס"מ. מצב טוב. 

כתמים ומעט סימני קורוזיה. בד הלבד מנותק חלקית.

פתיחה: $�000

8�3. כד – בצלאל – עבודה דמשקאית
כד ברונזה משובץ כסף. בצלאל, ירושלם, תרע"ב 1912.
נכד קטן עם שתי ידיות. במרכזו משובצים ארבעה מד

שמח"  "חג  "ירושלם",  "בצלאל",  כיתוב  עם  כסף  ליוני 
ו"תרע"ב".

בחלקו התחתון שיבוצי כסף עם דוגמות מנורה.
גובה: 11 ס"מ. קוטר מירבי: 8.5 ס"מ )בידיות(.

קשה  בחלקם  המדליונים,  של  שחיקה  למעט  טוב  מצב 

לזהות את האותיות.

כד דומה מאד מופיע בקטלוג-מחירון "בצלאל" 1913/4 
)ראה צילום מצורף(.

פתיחה: $2200

8�3. Jug – Bezalel – Damascan 
Craftsmanship 
Bronze jug set with silver. Bezalel, Jerusalem, 
1912.
Small jug with two handles. Four silver medal-
lions are set in the center with the inscription 
"Bezalel", "Yerushalem", "Chag Sameach" and 
."תרע"ב"
Silver settings decorate the lower part with me-
norah-shaped designs.
Height: 11cm. Maximal diameter: 8.5cm (with 
handles).
Good condition except for some wear to medal-
lions, on some of which the letters are hard to be 
identified.
Similar jug appear in catalogue-price list 
"Bezalel" 1913/4 (see attached photograph).

Opening Price: $2200
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��8. מאיר גור אריה – חיים נחמן ביאליק
ראשו של חיים נחמן ביאליק. פסל קרמיקה לבנה, צבוע 
בצבע דמוי ברונזה, מאת מאיר גור אריה )עבודת-יד(. 

נחתום בחתימתו של גור-אריה בפינה השמאלית התח
תונה: "מ.ג".

גובה: 27.5 ס"מ, רוחב מירבי: 22 ס"מ, עומק: 13 ס"מ. מצב 

טוב. נזקים קלים סמוך לבסיס ובאחורי הראש.

פתיחה: $�000

��8. משה מורו – עבודת חיטוב בשן
עבודת  חמור.  צועד  מאחוריו  סוס,  על  רוכב  פסלון 

חיטוב בשן, חתום "מ. מורו בצלאל ירושלם".
פסלון בעל צורה אובלית, חלקו הפנימי חלול, על בסיס 

עץ.
משנת  בבצלאל  למד   )1888-1957( מורו  משה  האמן 
1921; הקים את בית המלאכה "קמיע" לחיטוב קמיעות 

בשן ובאבן.
גובה: 11 ס"מ, כולל הבסיס: 13 ס"מ. רוחב מירבי: 9 ס"מ, 

עומק מירבי: 7.5 ס"מ. סדקים ושברים מודבקים.

פתיחה: $�00

8��. Meir Gur Aryeh – Chaim 
Nachman Bialik  
Head sculpture of Chaim Nachman Bialik. 
White ceramic sculpture, painted in bronze-like  
color, by Meir Gur Aryeh (hand-made). Signed 
by Gur Aryeh on lower left corner: "M.G.".
Height: 27.5cm, maximal width: 22cm, depth: 
13cm. Good condition. Slight damages to base 
and back of head.

Opening Price: $�000

8��. Moshe Murro – Ivory 
Carving  
Sculpture of a rider on a horse, followed by 
a donkey. Ivory carving, signed "M. Murro 
Bezalel Yerushalem". Oval-shaped sculpture, 
hollow inside, on a wooden base.
Artist Moshe Murro (1888-1957) started his 
studies in Bezalel in 1921; established the work-
shop "Kame'a" for carving in stone and ivory.
Height: 11cm, including base: 13cm. Maximal 
width: 9cm, maximal depth: 7.5cm. Cracks and 
glued breaks.

Opening Price: $�00

��8. פסל – ראש נער תימני – זאב רבן 
רבן  זאב  מאת  קרמיקה  פסל  תימני,  נער  ראש 

)עבודת-יד(. 
ראש נער חבוש-כפה בעל פאות מסולסלות, אינו צבוע 
ואינו מזוגג. נראה כי מדובר בפסל ראשוני בלבד. חתום 

בבסיסו: "ז. רביצקי" ]רבן[.
גובה: 19.5 ס"מ, עומק מירבי: 14.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים 

קלים בבסיסו. 

פתיחה: $1000
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8��. Letter Opener – Bezalel 
Letter opener, silver. Signed: "Bezalel".
Letter opener in the shape of a Yemenite knife, 
filigree work, silver.
17cm. Good condition.

Opening Price: $1�0

8�8. Torah Book Silver-Rimonim 
– Etching Craftmanship  
Rimonim for Torah book, silver etching 
and filigree craftsmanship. Signed: "Bezalel 
Yerushalem". 7 bells are attached to each one 
(originally 8).
Hight: 25cm, maximal width: 6.5cm. 
Good condition.

Opening Price: $1800

8��. Sculpture – Head of a 
Yemenite Boy – Zeev Raban 
Head of boy with skullcap and curly sidelocks, 
not painted and not glazed. It is, most probably,  
a primary study of the sculpture. Signed on the 
base: "Z. Ravitzky" [Raban].
Height: 19.5cm, maximal depth: 14.5cm. 
Good condition. Slight damages to base.

Opening Price: $1000

��8. סכין כסף לפתיחת מכתבים – בצלאל
סכין לפתיחת מכתבים, כסף. חתומה: "בצלאל".

סכין לפתיחת מכתבים בצורת סכין תימנית, כסף עם 
עבודת פיליגרן.

17 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $1�0

8�8. רימוני-כסף לספר תורה – עבודת 
צריבה

ופיליגרן.  בעבודת-צריבה  כסף  תורה,   לספר  רימונים 
חתומים: "בצלאל ירושלם".

לכל רימון מחוברים 7 פעמונים )במקור 8(.
גובה: 25 ס"מ, רוחב מירבי: 6.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $1800

8�9. צלחת – המרגלים עם אשכל-ענבים 
– קבוצת ש.ר.א.ר.

צלחת נחושת תוצרת קבוצת ש.ר.א.ר., בצלאל, ירושלים.
נושאים אשכל-ענבים, בשו נראים המרגלים  נבמרכזה 

ליים עיטורי שיבולי חיטה, כד וצמחים שונים.
 Made in Palestine at" בצדה האחורי מחוברת לוחית

 ."the art workshop Sharar Bezalel Jerusalem
וו לתליה מחובר לצדה האחורי.

קוטר: 22 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $�00
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8�9. Plate – The Spies with 
Grapes – Sharar Group  
Copper plate made by Sharar group Bezalel, 
Jerusalem.
The spies are seen in the center carrying a clus-
ter of grapes, edges are decorated with wheat 
stalks, a pitcher and various plants. A plaque 
is attached to reverse side with the inscription 
"Made in Palestine at the art workshop Sharar 
Bezalel Jerusalem". A hook for hanging is at-
tached to reverse side.
Diameter: 22cm. Good condition.

Opening Price: $�00

880. לוח ברונזה – "יזכור"
"יזכור אלהים נשמת", לוח ברונזה יצוק וחרוט.

לוח-זכרון שנועד לשיבוץ במצבה, ובו מקום לחריטת 
שם הנפטר. 

במרכזו צורת קבר, סביבו עצים וצמחיה בעבודה עדינה 
מאד.

12.5X9.5 ס"מ. מצב טוב. כתם קורוזיה קטן.

פתיחה: $2�0

880. Bronze Plaque – "Yizkor"  
"Yizkor Hashem Nishmat", bronze plaque cast 
and etched.
Memorial-plaque meant to be set in a tomb 
stone, with space for adding the name of the 
deceased.
In the center shape of a grave, surrounded by 
trees and plants in very delicate craftsmanship.
12.5X9.5cm. 
Good condition. Small corrosion stain.

Opening Price: $2�0

881. חצות – לוח יצוק – בוריס שץ 
בפינה  חתום  שץ.  בוריס  מוכסף,  ברונזה  לוח  חצות, 

הימנית "ירושלם".
מתפלל  אדם  ודמות  נר  במרכז  "חצות",  חרוט  בראש 
מעל ספר, ובתחתית "פרשה ציון בידיה, אין מנחם לה".

7X7 ס"מ, מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $2�0

881. "Chatzot" – Cast Plaque 
– Boris Schatz  
Chatzot (midnight), Silver-plated bronze 
plaque, Boris Schatz. Signed on right corner 
"Yerushalem".
"Chazot" is engraved on the upper part, in the 
center appears a candle with a man praying over 
a book and on the lower part the inscription" 
"Parsa Tzion Beyadeha, Ein Menachem Lah".
7X7cm, good condition. Few stains.

Opening Price: $2�0

879
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883. Silver Pendant with Gem 
Stone Setting  
Round silver pendant (a little domed), some of 
it in filigree work. In the center a purple gem 
stone.
Signed on the back "Bezalel Yerushalem" and 
marked 925.
Diameter: 5.5cm. Good condition.

Opening Price: $3�088�. Wallet – Filigree 
Craftmanship  
Wallet, filigree. Signed: "Bezalel Yerushalem" 
on two small silver plaques.
Inner part is separated by cardboard and 
purple-color  fabric into three compartments. 
On the side a plaque with engraving of owners' 
initials: C.M. Chain attached to upper part.
Height: 4.5cm, width: 6.5cm, depth: 2cm. Good 
condition.

Opening Price: $800

882. Copper Dreidl – Bezalel  
Copper dreidl – Nes Gadol Haya Sham. Signed 
on bottom: "Bezalel Yerushalem".
Vegetal and geometric decorations.
Height: 2.5cm, width: 2.2cm. Good condition. Some 
of the decorations and inscriptions are worn.

Opening Price: $��0

882. סביבון נחושת – בצלאל
נחושת. חתום בחלקו התחתון:  "נגה"ש" עשוי  סביבון 

"בצלאל ירושלם".
עיטורי צמחים ועיטורים גיאומטריים.

גובה: 2.5 ס"מ, רוחב: 2.2 ס"מ. מצב טוב. חלק מהעיטורים 

והכיתוב שחוקים.

פתיחה: $��0

883. תליון כסף עם שיבוץ אבן חן
תליון כסף עגול )מעט קמור(, חלקו בעבודת פיליגרן. 

במרכזו אבן חן סגולה.
ירושלם" ובחותמת כסף  חתום בצדו האחורי "בצלאל 

.925
קוטר: 5.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $3�0

�88. ארנק כסף – עבודת פיליגרן
ארנק כסף, פיליגרן. חתום: "בצלאל ירושלם" על שתי 

לוחיות כסף קטנות.
בחלקו הפנימי שלשה תאים מופרדים במחיצות קרטון 
ובד בצבע סגול. בצדו לוחית עם חריטת ראשי-תיבות 

שם הבעלים: .C.M. שרשרת מחוברת לחלקו העליון.
גובה: 4.5 ס"מ, רוחב: 6.5 ס"מ, עומק: 2 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $800

882883

884

§     Detail from item 882  ◆◆  פרט מתוך פריט 882
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�88. עבודות בטיק על בד – בצלאל
1. מגדל דוד במסגרת מעוטרת, הדפס צבעוני על בד 

משי.
19X19 ס"מ, במסגרת 36X31 ס"מ.

2. דמות מתפללת ליד הכותל המערבי, הדפס על בד 
קנבס.

30X18 ס"מ, במסגרת 45X31.5 ס"מ.

3. מגדל דוד ברקע איש רוכב על חמור, הדפס על בד 
קנבס.

28X16 ס"מ, במסגרת 43.5X29.5 ס"מ.

4. שתי דמויות עם כדי-מים, הדפס על בד קנבס.
29X10 ס"מ, במסגרת 45X24 ס"מ. 

)קטיפה?(.  עבה  בד  על  הדפס  בחליל,  מנגן  5. רועה 

40X21 ס"מ, במסגרת 58X39 ס"מ.

ולאחר- נעשו על-ידי צביעה בשעווה  עבודות הבטיק 
מכן טבילה בצבע, כך שהאיזורים שלא צופו בשעווה 

– נצבעו.
את מחלקת הבטיק ב"בצלאל" הקימה וניהלה מרים חד 
גדיא )ניסנהולץ(, התלמידה הראשונה ב"בצלאל", אשר 

למדה בוינה בראשית שנות ה-20 את מלאכת הבטיק.

פתיחה: $��00
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88�. Elaborate Writing-Case 
– Tomb of Rachel  
Elaborate writing-case, with space for storing 
documents and a copper plaque with the Tomb 
of Rachel. Not signed. Gilded decorations.
48.5X34.5cm. 
Good condition. Damages to edges and corners.

Opening Price: $�00

�88. מכתביה מפוארת-קבר רחל 
מכתביה מפוארת, נפתחת, עם מקום לאחסון מסמכים 

ולוח נחושת עם קבר רחל.
לא חתומה. עיטורים מוזהבים.

48.5X34.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים בשוליים ובפינות. 

פתיחה: $�00

88�. Batik Art on Fabric 
– Bezalel  
1. Tower of David in a decorated frame, color-
ful print on silk.
19X19cm, framed 36X31cm.
2. Praying figure in front of the Western Wall, 
print on canvas.
30X18cm, framed 45X31.5cm.
3. Tower of David on the background a man 
riding on a donkey, print on Canvas. 
28X16cm, framed 43.5X29.5cm.
�. Two figures with water-jugs, print on canvas. 
29X10cm, framed 45X24cm.
�. Shepherd playing the flute, print on heavy 
fabric (velvet?).
40X21cm, framed 58X39cm.
Batik works were done by wax-resist dyeing and 
afterwards soaking in paint, so that areas which 
were not covered with wax – were dyed.
Miriam Chad-Gadya (Nuessenholz) founded 
and managed the Batik department of "Bezalel". 
She learned the batik technique in Vienna in 
the early 1920's.

Opening Price: $��00

886
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88�. Zeev Raban – Herzl  
Zeev raban, draft of a ceramic tile with a por-
trait of Herzl surrounded by the inscription"Im 
Tirtzu Eyn Zo Agada", Dr. Herzl. (If you will 
this is no dream).
Draft on greaseproof paper, stamped "Zeev 
Raban, workshop for industrial art" and 
"Bezalel Yerushelm".
24.5X22.5cm. 
Good condition. Stains. Borders not cut straight.
See: Tiles Decorate A City, Batya Carmiel, Tel 
Aviv, 1996, page 23.

Opening Price: $�00

�88. זאב רבן – הרצל
זאב רבן, טיוטה לאריח קרמיקה עם דיוקן הרצל וסביבו 

הכיתוב "אם תרצו אין זו אגדה", ד"ר הרצל".
בית  רבן,  "זאב  חותמות  עם  פרגמנט,  נייר  על  טיוטה 

עבודה לאמנות אינדוסטריאלית" ו"בצלאל ירושלם".
24.5X22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. השוליים לא נחתכו ישר.

תל-אביב,  כרמיאל,  בתיה  עיר,  מעטרים  אריחים  ראה: 
1996, עמ' 23.

פתיחה: $�00

888. חד גדיא – זאב רבן, 1926 – מצב 
מעולה

חד גדיא, צייר: זאב רבן, בצלאל. הוצאת "בני בצלאל", 
ירושלם, תרפ"ו ]1926[.

איורים צבעוניים מאת זאב רבן לשיר "חד גדיא".
]7[ דף, 17 ס"מ. מצב טוב מאד. כתמים קלים על העטיפה.

נדיר במצבו.

פתיחה: $1�00

889. מאיר גור אריה – תחריט וליטוגרפיה 
חתומה

1. תחריט רועת-צאן, מאיר גור אריה. אינו חתום.
20X16 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים.

חתום   .1926 לעתון,  שער  רועת-צאן.  2. ליטוגרפיה, 
בעט בידי גור אריה.

30.5X22 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $�00

888. Chad Gadya – Zeev Raban, 
1926 – Excellent Condition  
Chad Gadya, painter: Zeev Raban, Bezalel. 
"Bney Bezalel" publishing, Jerusalem, 1926.
Colorful illustrations by Zeev Raban for the 
song "Chad Gadya".
[7] leaves, 17cm. 
Very good condition. Slight stains on cover.
Rare in its exceptional condition.

Opening Price: $1�00

889. Meir Gur Aryeh – Engraving 
and Signed Lithogrph  
1. Engraving of a shepherd, Meir Gur Aryeh. 
Not signed.
20X16cm. Good condition. Few stains.
2. Lithograph, shepherd. Magazine title page, 
1926. Signed in pen by Gur Aryeh.
30.5X22cm. Good condition. Stains.

Opening Price: $�00
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890. Meir Gur Aryeh – Jerusalem 
– Signed Engraving  
Jerusalem, the old city. Engraving by Meir Gur 
Aryeh, signed in pencil.
19X11.5cm, on leaf 32.5X25cm.
Very good condition.

Opening Price: $200

890. מאיר גור אריה – ירושלים – תחריט 
חתום

ירושלים, העיר העתיקה. תחריט מאת מאיר גור אריה, 
חתום בעפרון.

19X11.5 ס"מ, על דף 32.5X25 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $200

891. מאיר גור אריה – ירושלים ושיח צבר 
– תחריט חתום

ירושלים, מבנה בעיר העתיקה ושיחי-צבר. תחריט מאת 
מאיר גור אריה, חתום בעפרון.

27.5X18 ס"מ, על דף 32.5X25 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $200

891. Meir Gur Aryeh – Jerusalem 
and a Cactus – Signed Engraving  
Jerusalem, building in the old city and pear-
cactus plants. Engraving by Meir Gur Aryeh, 
signed in pencil.
27.5x18cm, on leaf 32.5x25cm. Very good 
condition.

Opening Price: $200

892. מאיר גור אריה – הדפס "חלוצים" 
חתום בעפרון 

מאיר גור אריה, הדפס צבעוני חתום בעפרון. 
בהדפס נראים שני חלוצים, גבר ואשה וברקע הר, בית 
הגבר  צעיר,  שתיל  ומשקה  משפך  אוחזת  האשה  ועץ. 
נשען על את חפירה. חתום גם מאחור בחותמת האמן.

23X16 ס"מ, בפספרטו )מוכתם(. מעט כתמים על ההדפס. 

הקדשה בעפרון בצדו האחורי של הפספרטו. 

פתיחה: $100

892. Meir Gur Aryeh – Print 
Signed in Pencil – "Chalutzim"  
Meir Gur Aryeh, colored print signed in 
pencil.
The print features two Chalutzim, a man and 
a woman on the background of a mountain, a 
tree and a house. The woman holds a funnel 
and waters a young plant, the man leans on a 
shovel. Signed also on the back with artist's ink 
stamp.
23x16cm. framed with passé partout (stained). A 
few stains on print. On reverse side of the passé 
partout a dedication in pencil.

Opening Price: $100

890891

892



הגדות, הגדות לא מסורתיות | 3�3

893. מאיר גור אריה – ציורים צבעוניים 
בסטנסיל

5 ציורים על נייר צבועים ביד על-פי שבלונות )סטנסיל( 
מעשה ידי האמן מאיר גור אריה.

מהם  שלשה  מירושלים,  דמויות  של  ציורים  ארבעה 
צבעוניים; בחמישי ציור דיוקנו של חיים ארלוזורוב. 

14.5X10.5 עד 17X12 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $200

893. Meir Gur Aryeh – Stenciled 
Colorful Paintings  
5 paintings on paper hand-painted using tem-
plates (stencil) by the artist Meir Gur Aryeh.
Four painting of Jerusalemaite figures, three of 
them in color; the fifth painting is a portrait of 
Chaim Arlosoroff.
14.5x10.5cm to 17x12cm. Very good condition.

Opening Price: $200

�89. מאיר גור אריה – צלליות לספר 
"בראשית" – דף נסיון-דפוס

בודד  דף  על  מודפסות  "בראשית"  לספר  צלליות   12
)נסיון דפוס?(, מאיר גור אריה.

הצלליות מופיעות במפוזר ולא בכיוון אחיד, נראה כי 
מדובר בדף טיוטה או נסיון דפוס.
45X35 ס"מ. מצב טוב. סימני-קיפול.

פתיחה: $180

89�. Meir Gur Aryeh 
– Silhouettes for "Sefer Bereshit" 
– Press-proof Leaf  
12 silhouettes for the book "Bereshit" printed 
on a single leaf (press-proof?), Meir Gur Aryeh. 
The silhouettes are scattered and not all in one 
direction, and it, therefore, seems as a draft or 
press-proof.
45x35cm. Good condition. Folding-marks.

Opening Price: $180

�89. חגינו – זאב רבן ולוין קיפניס – ניו 
יורק, 1928 

חגינו – ספר תמונות. צייר זאב רבן, 'בצלאל' ירושלם, 
חרוזים מאת אבי-שי ]לוין קיפניס[. הוצאת מילר לין, 

ניו יורק, 1928.
ציורים של רבן לחגי ומועדי ישראל, לצד חרוזים מאת 
המופיע  הציור  מודבק  עליה  מקורית,  כריכה  קיפניס. 

בדף הראשון. עברית.
כתמים  מאוד.  טוב  מצב  תמונות.  לוחות   ]15[ עמ',   ]16[

קלים.

פתיחה: $�00
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89�. Chageinu – Zeev Raban and 
Levin Kipnis – New York, 1928  
Chageinu – picture book. Painted by Zeev 
Raban, "Bezalel" Yerushalem, verses by Avi-
Shai [Levin Kipnis]. Miller Lin Publishing, 
New York, 1928.
Paintings by Raban for Jewish holidays, with 
verses by Kipnis. Original binding, to which 
the same painting as on the first leaf is attached. 
Hebrew.
[16] pages, [15] picture plates. Very good condi-
tion. Slight stains.

Opening Price: $�00

89�. Boris Schatz – Handwritten 
Notice  
Notice handwritten by Boris Schatz. Jerusalem, 
late 1924 or early 1925.
"'Bezalel' management announces that the shop 
opposite the main post office of Jerusalem, by 
the name of 'Bezalel', did not and does not 
belong to us and we are not responsible neither 
for its commerce nor for the merchandise sold 
there. Prof. B. Schatz". Written on the reverse 
side of an invitation to the wedding of David 
Tidhar.
15.5x9cm, good condition, Filing holes. Stains to 
invitation's side.

Opening Price: $100

�89. בוריס שץ – הודעה בכתב-יד
הודעה בכתב-יד מאת בוריס שץ. ירושלים, סוף 1924 

או ראשית 1925.
"הנהלת 'בצלאל' מודיעה בזה, כי החנות הנמצאת מול 
הדאר בירושלם, הנושאת את השם בצלאל, לא היתה 
ואינה שיכת לנו ואיננו אחראים לא בעד מסחרה ולא 
בעד הסחורה הנמכרת שם. פרופ' ב. שץ". נכתב בצדה 

האחורי של הזמנה לחתונתו של דוד תדהר.
15.5X9 ס"מ, מצב טוב. חורי-תיוק. כתמים בצד ההזמנה.

פתיחה: $100

�89. כרטיסים והזמנות - בצלאל
ירושלים.  אמנות  למלאכות  מדרש  בית   - 1. בצלאל 

דף-מידע באנגלית.
2. הזמנה לבר המצווה של בצלאל שץ.

של  בצלאל'  הלאומי  הנכות  'בית  חבר  3. כרטיס 
תלמידת כתה ה'. 

4-5. שתי קבלות כניסה לתערוכות בבצלאל, אחת מהן 
מוקדמת.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

898. יהודה מינץ – מכתב לבצלאל, 1914
מינץ.  יהודה  מאת  לבצלאל,  להרשמה  בקשה  מכתב 

ץ, פולין, 1914. ְרפְּ שֶׁ
אל המכתב צירף מינץ ציור פרי עפרונו, עם דיוקן של 
פרץ  של  ציורו  את  שולח  אני  "בזה  סמולנסקין.  פרץ 
די  לי  יש  אם  לי,  להשיב  מבקש  והנני  סמולנסקין... 

כשרון בכדי להתקבל ל'בצלאל'".
]3[ עמ', 21 ס"מ. הציור 21X12 ס"מ. מצב טוב. חורי-תיוק.

פתיחה: $100

89�. Cards and Invitations 
– Bezalel  
1. Bezalel – School for Artistic Crafts Jerusalem. 
Information leaf in English.
2. Invitation to the Bar Mitzvah of Bezalel 
Schatz.
3. Membership card of "The National Museum 
Bezalel" – Fifth grade school girl.
�-�. Two entry receipts to exhibitions in 
Bezalel, one of them early.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $100

898. Yehudah Mintz – Letter to 
Bezalel, 1914  
Letter of application to Bezalel, by Yehudah 
Mintz. Sierpc (Sherpetz), Poland, 1914.
Mintz attached to his letter a drawing of his, 
the portrait of Peretz Smolenskin. "I attach 
herewith the drawing of Peretz Smolenskin and 
I ask you to inform me if I have enough talent to 
be accepted to Bezalel".
[3] pages, 21cm. Painting 21x12cm. Good condi-
tion. Filing holes.

Opening Price: $100

896897
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899. על אמנות, אמנים ומבקריהם – בוריס 
שץ, 1925

ומכתמים, מאת  ומבקרים, פתגמים  על אמנות אמנים 
תרפה  ירושלים,  בצלאל",  "בני  הוצאת  שץ.  ברוך 

.]1925[
למורם  הוקרה  "כאות  בצלאל  תלמידי  על-ידי  נדפס 
ומייסד  ישראל,  בארץ  עברית  אומנות  מחולל  הגדול, 
בית הספר בצלאל – הפרופסור ברוך שץ" ליום הולדתו 
ה-57. עריכת הספר וציור השער - מרדכי נרקיס. נדפס 
1150 עותקים. בפנים העטיפה ועל העטיפה האחונ -ב

רית חתימת יצחק נרקיס, מזכיר ביה"ס בצלאל.
29, ]3[ עמ', 17X11.5 ס"מ. מצב טוב, כתמי חלודה.

פתיחה: $200

899. On Art, Artists and their 
Critics – Boris Schatz, 1925  
On art, artists and critics, proverbs and epi-
grams, by Baruch Schatz. "Bney Bezalel" pub-
lishing, Jerusalem, 1925.
Printed by Bezalel students "as a  sign of appre-
ciation for their exceptional teacher, initiator 
of Jewish art in Eretz Yisrael, and founder of 
Bezalel – Prof. Baruch Schatz on his 57th birth-
day". Editing of the book and title page paint-
ing were done by Mordechai Narkis. Printed in 
1150 copies. On inner side of the cover and on 
the back cover appears the signature of Yitzchak 
Narkis, secretary of Bezalel school.
29, [3] pages, 17x11.5cm. Good condition, 
foxing-marks.

Opening Price: $100

900. שמואל בן-דוד – קוטפת תפוזים
קוטפת תפוזים, הדפס צבעוני )סטנסיל או צביעה ביד(, 
נעשה על-פי עבודת אפליקציה ורקמה מוכרת בעיצוב 

שמואל בן-דוד. לא חתום.
נבדק  לא  טוב.  מצב  ס"מ.   31X27 במסגרת  ס"מ,   14X10

מחוץ למסגרת.

פתיחה: $180

900. Shmuel Ben-David – Organe 
Picker  
Orange picker, colorful print (stencil or hand 
painted), adaptation of a known application 
and embroidery work designed by Shmuel Ben-
David. Not signed.
14x10cm, framed 31x27cm. Good condition. Not 
checked out of frame.

Opening Price: $180
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901. Ben-David Meggilat Esther  
Meggilat Esther painted by Shmuel Ben-David, 
Bezalel. Jerusalem, 1920's.
Printed on heavy paper, rolled. Illustrations 
above the text, surrounded by grapevines il-
lustrations, columns and animals.
[14] columns, 91.5x15.5cm. Good condition, few 
creases and stains.

Opening Price: $1�0

902. Ben Uri – Journeys of Rabbah 
Bar Bar Chana, 1936  
The miraculous journeys of Rabbah bar bar 
Chana, adapted from the Talmud and painted 
by [Meir] Ben Uri. H. Lowenstein Publishing 
House, Tel Aviv, 1936.
On the upper part of each leaf is a large illus-
tration by Ben Uri, accompanying the text that 
appears under it.
[18] pages, attached in an accordion-like shape, 
14.5cm. Good condition. Few Stains. Tears to at-
tachments of leaves, pin holes.

Opening Price: $120

901. בן דוד - מגילת אסתר
נמגילת אסתר מצוירת ע"י שמואל בן דוד, בצלאל. ירו

שלים, שנות ה-20.
מודפסת על נייר עבה, מגולגלת. איורים מעל הטקסט, 

סביב עיטורי גפנים, עמודים ובעלי-חיים.
קמטים  מעט  טוב,  מצב  ס"מ.    91.5X15.5 עמודות,   ]14[

וכתמים.

פתיחה: $1�0

902. בן אורי – מסעות רבה בר בר חנא, 
1936

לפי  מעובד  חנא,  בר  בר  רבה  של  הפלאים  מסעות 
ה.  ד"ר  הוצאת  אורי.  בן  ]מאיר[  ע"י  ומצויר  התלמוד 

לוונשטיין, ת"א, 1936.
את  המלווה  אורי,  בן  מאת  גדול  איור  דף  כל  בראש 

הטקסט המופיע תחתיו.
]18[ עמ' מחוברים בצורת אקורדיון, 14.5 ס"מ. מצב טוב. 

מעט כתמים. קרעים בחיבורי הדפים, נקבים.

פתיחה: $120

903. זאב רבן – תמונות פלשתינה, 1931
הוצאת   .Palestine, 10 Pictures by Zeev Raban

"בני בצלאל", ירושלים, 1931.
עשרה איורים של רבן לנופי ארץ ישראל: ירושלים, יפו, 
קבר  חיפה,  דוד,  מגדל  צפת,  המערבי,  הכותל  טבריה, 

רחל, חברון, יריחו, בתיקיה מקורית. 
נייר 32X24 ס"מ. מצב  כל איור 23.5X14 ס"מ, מודבק על 

האיורים טוב מאד. תיקיה קרועה, חזית מנותקת.

פתיחה: $2�0

903. Zeev Raban – Palestine 
Pictures, 1931  
Palestine, 10 Pictures by Zeev Raban. "Bney 
Bezalel" publishing, Jerusalem, 1931.
Ten illustrations of Eretz Yisrael Scenes by 
Raban: Jerusalem, Jaffa, Tiberias, Western 
Wall, Safed, Tower of David, Haifa, Rachel's 
Tomb, Hebron, Jericho, in original folder.
Each illustration 23.5x14cm, attached to paper 
32x24cm. Illustrations in very good condition. 
Folder torn, front detached.

Opening Price: $2�0

901
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�90. בצלאל – תולדותיו, מהותו, עתידו 
– אודסה, 1910

בצלאל: זיין פארגאנגאנהייט געגענווארט און צוקונפט 
]בצלאל: תולדותיו, מהותו, עתידו[, בוריס שץ. הוצאת 
אודסה,   .)22 )מס'  קאפיקע-ביבליאטעק  ציוניסטישע 

תר"ע ]1910[. 
דוד(  )בן  שטארק  יעקב  מאת  ועיטורים  רבים  איורים 

לצד תצלומים מאת צדוק בסן. יידיש.
]1[ שער מעטפת, 43, ]4[ עמ', 18 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, 

קרעים. גליונות-נייר לא חתוכים.

פתיחה: $180

90�. Bezalel: Its History, Its 
Essence, Its Future – Odessa, 1910  
Bezalel: Zein Fargangenheit Gegenvart Un 
Tzkukunft [Bezalel: Its History, Its Essence, Its 
Future], Boris Schatz. Published by Zionistishe 
Copike-Bibliatek (no. 22). Oddesa, 1910.
Many Illustrations and decorations by Ya'akov 
Stark (Ben David) along with photos by Tzadok 
Bassan. Yiddish.
[1] cover page, 43, [4] pages, 18cm. Fair condition. 
Stains, tears. Uncut paper folios.

Opening Price: $180

�90. נרקיס – מלון למונחי גרפיקה
מוסד  הוצאת  נרקיס.  מרדכי  הגרפיקה,  למונחי  מלון 

ביאליק, ירושלים, תרצ"ז 1937.
מונחים מקצועיים באנגלית, תרגומם וביאורם בעברית. 
ההוצאה מוקדשת להרמן שטרוק ליום הולדתו הששים. 

מול עמוד השער - העתק תחריט של שטרוק.
]8[, 297, ]2[ עמ', 21 ס"מ. מצב טוב, כריכה מנותקת, שדרה 

פגומה.

פתיחה: $100

90�. Narkis –Dictionary of 
Graphic Terms  
Dictionary of graphic terms, Mordechai Narkis. 
Bialik Institute Publishing, Jerusalem, 1937.
Professional terms in English,  translated into 
Hebrew and explained. This publication is ded-
icated to Herman Struck on his 60th birthday. 
Facing the title page is a copy of an engraving 
by Struck.
[8], 297, [2] pages, 21cm. Good condition, binding 
detached, spine damaged.

Opening Price: $100

�90. אמנות – רבעון לידיעות בצלאל, 
1940-1941

הנכות  בית  לידיעות  רבעון   – "אמנות"  חוברות   5
הלאומי בצלאל, הוצאת אגודת ידידי בצלאל. ירושלים, 

.1940-1941
חוברת ראשונה מן השנה הראשונה באנגלית; חוברות 

ב'-ג' משנה א'; חוברות א', ב/ג משנה ב'.
בכל חוברת מספר מאמרים ותצלומים.

פתיחה: $100
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90�. Meggilat Rus – Parody Based 
on Meggilat Ruth – Jerusalem, 1910  
Meggilat Rus with two commentaries: Nachlat 
Zvi and Beit Rachel, by Ybrr [Yossef Yoel Ben 
Reuven Rivlin]. Jerusalem, 1910.
Parody on Meggilat Ruth. Rivlin assisted 
Prof. Boris Schatz during the establishment of 
"Bezalel" and afterwards was pushed aside by 
the "Russians", headed by Yitzchak ben Zvi and 
Rachel Yana'it, who are the main subject of the 
parody.
16 pages, 12x9.5cm. Good condition. Faded cover. 
Slight moth damages.

Opening Price: $120

908. Artwork of Yemenite Jewry 
– M. Narkis, 1941, Numbered  
Artwork of Yemenite Jewry, M[ordechai] 
Narkis. Bezalel National Museum  Friends' 
Organization, Jerusalem, 1941. "Some copies 
were printed on particularly heavy paper… 
every copy will be numbered…". Copy no. 867. 
Printed first in parts in the Umanut magazine.
40, VII pages, 16 picture plates. 16.5cm. Good 
condition.

Opening Price: $100

90�. Umanut – Quarterly for 
Bezalel News, 1940-1941  
5 "Umanut" booklets – quarterly for Bezalel 
museum's news, printed by Bezalel Friends' 
Association. Jerusalem, 1940-1941.
First booklet from the first year in English, 
booklets 2-3 from Year 1, Booklets 1, 2/3 from 
Year 2. Every booklet has several essays and 
photos.

Opening Price: $100

�90. מגלת רוס – פרודיה על-פי מגלת רות 
– ירושלים, 1910

מגלת רוס עם שני פירושים: נחלת צבי ובית רחל, מאת 
תר"ע  ירושלים,  ריבלין[.   ראובן  בן  יואל  ]יוסף  יברר 

 .1910
בוריס  לפרופ'  סייע  ריבלין  רות.  מגלת  על-פי  פרודיה 
נדחק לשוליים  ולאחר מכן  "בצלאל"  שץ בעת הקמת 
ינאית,  ורחל  בן-צבי  יצחק  ובראשם  על-ידי ה"רוסים", 

שהם המושא העיקרי של פארודיה זו.
נזקי-עש  דהויה.  עטיפה  טוב.  מצב  ס"מ.   12X9.5 עמ',   16

קלים.

פתיחה: $120

908. מלאכת-האמנות של יהודי תימן – מ. 
נרקיס, 1941 – ממוספר

נרקיס.  מ]רדכי[  תימן,  יהודי  של  מלאכת-האמנות 
ירו ידידי בית הנכות הלאומי בצלאל,  נהוצאת אגודת 

שלים, 1941.
"מספר טפסים נדפסו על גבי ניר מעולה במיוחד... כל 

טופס יסומן במספר...". טופס מספר 867.
נדפס לראשונה בהמשכים ברבעון "אמנות".

VII ,40 עמ', טז לוחות-תמונות. 16.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $100

909. טיוטות לשלטים – בצלאל החדש
טיוטות לשלטים בעיצוב אמני "בצלאל החדש", צבעים 

ועפרון על נייר וקרטון.
מגבית   – דאגתנו"  ולילד  "לאם  תנובה";  חיים  "דגים 
ויצו; "ישראל ארץ התנ"ך"; כריכת ספר אנגלי בהוצאת 
התעודה  )כולל  "רדיופון"  של  תעודת-שי  מס;  ראובן 
הסופית, מודפסת(; קפה "טעמון"; 3 טיוטות ל"אהל" 
– קופת תגמולים לחברי הסתדרות המורים; תערוכת 

50 לבצלאל.
12 פריטים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120
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910. אותיות "בודקו" – בצלאל החדש
2 דפים, ניר-שרטוט ועליו עבודות קליגרפיה בדיו.

נהאותיות בכתב "בודקו", שעוצב על-ידי ליפמן-רוטשי
לד, תלמידי המחלקה לכתב ב"בצלאל החדש", פורסמו 

ב"לוחות טובי" ב-1950. 
)או  הכתב  בפיתוח  מוקדמים  נסיונות  ולפנינו  ייתכן 

העתקה מאוחרת(.
ראה "בצלאל החדש", גדעון עפרת, עמ' 104-105.

חורים  עם  קפלים  בינוני.  מצב  ס"מ.   40X24 ס"מ;   34X23

וקרעים.

פתיחה: $100

911. כלי פורצלן עם ציור בנין "בצלאל"
כלי פורצלן לבן עם ידיות מוזהבות, אינו חתום.

בחזיתו ציור צבעוני של מבנה בית הספר "בצלאל", שני 
 Jerusalem – the school" וכתוב  מוזהבים  מגני-דוד 

."of art Bezalel
7.5 ס"מ, רוחב מירבי: 11 ס"מ. מצב טוב. חלק מעיק  גובה:

טורי הזהב דהו.

פתיחה: $3�0

909. Drafts for Signs – New 
Bezalel  
Drafts for signs designed by the artists of "New 
Bezalel", crayons and pencil on paper and 
cardboard.
"Live Fish Tnuva; "Our Concern is Mother 
and Child" – WIZO fund; English book bind-
ing by Reuven Mass publishing house; Gift 
certificate by "Radiophon" (including the final 
certificate, printed); "Ta'amon" coffee shop; 3 
drafts for "Ohel" – provident fund of Teachers 
Organization members; 50 years to Bezalel 
Exhibition.
12 items, various sizes and conditions.

Opening Price: $120

910. "Budko" Letters – New 
Bezalel  
2 leaves, calligraphy, ink on drawing paper.
Letters are in "Budko" script, designed by 
Lipman-Rothschild, students of the Scripture 
department in the "New Bezalel", published in 
the "Tovi Boards" in 1950.
These might be early experiments in the devel-
opment of this script (or a late copy).
See "The New bezalel", Gideon Ofrat, pp. 
104-105.
34x23cm; 40x24cm. Fair condition. Folds with 
holes and tears.

Opening Price: $100

911. Porcelain Dish with a 
Drawing of "Bezalel" Building  
White porcelain dish with golden handles, not 
signed.
On the front side of the dish appears a color-
ful drawing of the "Bezalel" school, two golden 
Maggen David and the writing "Jerusalem - the 
school of art 'Bezalel' ".
Height: 7.5cm, maximal width: 11cm. Good con-
dition, Some of the golden decorations faded.

Opening Price: $3�0
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913. Silver Medallion 
– Montefiore Prize in an English 
School   
Elaborate silver medallion, Merchant Tailors 
School. England, 1914. On one side appears 
the inscription "The Montefiore Hebrew Prize", 
encircled with two laurel branches and on the 
reverse side the school's emblem in which two 
camels are seen holding a shield with a sheep.
Merchant Tailor boys' school was founded in 
1561 and continued to exist in London till 1933.
The medallion is set in a fine glass and metal 
case, with an engraving of its receiver's name: 
"J.C.G Ferguson, 1914".
Diameter: 5cm. Fine box. Good condition. Few 
stains.

Opening Price: $800

912. Medallion in Honor of 
Moshe Montefiore 
Silver medallion. London, c. 1900.
Moshe Montefiore's portrait in the center, 
encircled by the inscription in Hebrew letters 
"Sir Moshe Montefiore May He Live Long…". 
On the reverse side appears the emblem of the 
Montefiore family and the inscription "Sir Moses 
Montefiore Oberscherif von Kent & London".
Diameter: 3.7cm. Good condition. Pin hole to 
upper part.

Opening Price: $200

912. מדליה לכבוד משה מונטיפיורי
מדלית כסף. לונדון, שנת 1900 בקירוב.

במרכז דיוקנו של משה מונטיפיורי, בשוליים באותיות 
וחסדיו  רחמיו  רוב  מונטיפיארע...  "סיר משה  עבריות 
סמל  האחורי  בצדה  בנעימים".  ושנותיו  ימיו  יאריך 
 Sir Moses Montefiore" משפחת מונטיפיורי וכיתוב

."Oberscherif von Kent & London
קוטר: 3.7 ס"מ. מצב טוב. נקב בחלקה העליון.

פתיחה: $200

913. מדליית כסף – פרס מונטיפיורי בבית 
ספר באנגליה 

 Merchant Tailors School מפוארת,  כסף  מדליית 
]בית הספר מרצ'נט טיילור[. אנגליה, 1914.

בצדה האחד "The Montefiore Hebrew Prize" – פרס 
על שם משה מונטיפיורי, מוקף בשני ענפי דפנה ובצדה 
השני סמל בית הספר בו נראים שני גמלים אוחזים מגן 

וכבשה בראשו.
 1561 בשנת  נוסד  טיילור  מרצ'נט  לבנים  הספר  בית 

ושכן בלונדון עד שנת 1933. 
המדליה נתונה בתוך נרתיק זכוכית ומתכת מפואר, עם 

."J. C. G Ferguson, 1914" :חריטת שם מקבלה
קוטר: 5 ס"מ. בקופסה מהודרת. מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $800

�91. מדלית כסף – ביקור הקיסר וילהלם 
ה-2 בירושלים

בירושלים,  ה-2  וילהלם  הקיסר  ביקור  כסף,  מדלית 
 .1898

בצדה האחד נראה קיסר גרמניה, וילהלם ה-2, רכוב על 
סוס והכיתוב "Wilhelm II Deutscher Kaiser"; בצדה 

נהשני ציור "הקבר הקדוש" וכיתוב ביקור הקיסר בירוש
לים, אוקטובר 1898" בגרמנית. חריטה בעובי המדליה.

קוטר: 3 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $�00

חפצים

Objects
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91�. Silver Medallion – Visit of 
Emperor Wilhelm II to Jerusalem  
Silver medallion, Emperor Wilhelm II visit to 
Jerusalem, 1898.
On one side appears the German emperor, 
riding a horse, and the inscription "Wilhelm II 
Deutscher Kaiser"; on the reverse appears a draw-
ing of the "Holy Grave" and the inscription "Visit 
of the Emperor to Jerusalem, October 1898" in 
German. Engraving in medallion's depth.
Diameter: 3cm. Very good condition.

Opening Price: $�00

�91. מטבע "מזל" – ארה"ב
מטבע ברונזה.

פרנקלין  ארה"ב,  של  ה-23  נשיאה  דיוקן  האחד  בצדו 
)באנגלית(.   1933 במארס   4 והתאריך  רוזוולט  דלאנו 
בצדו השני המלה "מזל" בתוך מגן דוד, ומסביב המלים 
עושר  ]בריאות,   "Health, Wealth, Prosperity"

ושפע[.
קוטר: 3 ס"מ. מצב טוב. כתם ומעט שריטות.

פתיחה: $80

91�. "Mazal" Coin – United States  
Bronze coin.
On one side appears the portrait of the 23rd 
president of the United States, Franklin Delano 
Roosevelt and the date March 4 1933 (in 
English). On the reverse side the word "Mazal" 
within a Maggen David, encircled by the words 
"Health, Wealth, Prosperity".
Diameter: 3cm. Good condition. Stain and a few 
scratches.

Opening Price: $80

�91. בית-החולים על-שם סלומון היינה 
היהודית  הקהילה  של  החולים  בית  מדליות,  שלש 
בהמבורג על-שם סלומון היינה. ללא ציון שנה, המאה 

ה-19. 
בית  מראה  ומעבר  היינה  סלומון  דיוקן  אחד  בצד 
הכיתוב  לזכר אשתו.   1841 נבנה בשנת  החולים, אשר 
של  דודו  היה  היינה  סלומון  בגרמנית.  המדליות  על 

המשורר היינריך היינה.
4.5 ס"מ; 2 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $300

91�. Hospital Named After 
Salomon Heine  
Three medallions, the Jewish community hos-
pital in Hamburg named after Salomon Heine. 
Undated, 19th century. One side has Salomon 
Heine's portrait, the reverse shows a view of 
the hospital, built in memory of Heine's wife in 
1841. The inscription is in German.
Salomon Heine was the uncle of the poet 
Heinrich Heine.
4.5cm; 2cm. Good condition.

Opening Price: $300

�91. קמע בדיל – ירושלים
קמע בדיל יצוק בצורת תליון. ארץ ישראל, סוף המאה 

ה-19]?[. 
"עהק  הכיתוב  וסביבו  המערבי  הכותל  מופיע  במרכז 
השני  בצדו  עין".  עלי  פרת  בן  יוסף  פרת  בן  ירושלם, 

האות ה', בתוכה כיתוב, וסביבה שמות המלאכים.
2.5X4 ס"מ. מצב טוב.

ראה "אמנות ואומנות בארץ ישראל במאה הי"ט", עמ' 
.25

פתיחה: $2�0

915
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91�. Tin Amulet – Jerusalem  
Tin amulet cast as a pendant. Eretz Yisrael, late 
19th century [?].
In the center the Western Wall is seen encircled 
by the inscription "Holy City Jerusalem, Ben 
Porat Yossef Ben Porat Aley Ayin". On the re-
verse side is the letter "ה", an inscription within 
it, and around it names of the angels.
2.5x4cm. Good condition.
See "Omanut Ve-Umanut Be-Eretz Yisrael  Ba-
Meah Ha-19", page 25.

Opening Price: $2�0

918. לוחית עם האות שי"ן בעלת 4 זרועות
ארבע  בעלת  "ש"  האות  תבליט  עם  עתיקה  לוחית 

זרועות.
של  בתפילין  מופיעה  זרועות  ארבע  בעלת  שי"ן  אות 

ראש; ייתכן כי הפריט קשור בעשיית תפילין.
3X3 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $180

919. אסימון "כשר" מהמושבה חדרה
 1900 שנת  חדרה,  מהמושבה  אסימון-כשרות  "כשר", 

בקירוב.
בצדו האחד "כשר 3" ובצדו השני "חדרה ]9?[".

חדרה הוקמה כמושבה על-ידי אנשי העלייה הראשונה 
בשנת 1891. 

1.3X1 ס"מ. מצב בינוני. האותיות שחוקות.

פתיחה: $120

920. סביבון מעופרת יצוקה
סביבון קטן מעופרת יצוקה, נ' ג' ה' ש'. עבודת-יציקה 

פרימיטיבית, פשוטה ומוקדמת.
שחוקות  אותיות  רבה.  קורוזיה  בינוני.  מצב  ס"מ.   2.5X1

מאד.  מסתובב מצוין.

פתיחה: $180

920. Cast Lead Dreidl  
Small dreidl made of cast lead, נ, ג, ה, ש. Primitive 
and early casting.
2.5X1cm. 
Fair condition. Corrosion. Letters are worn. 

Opening Price: $180

919. "Kasher" Token of the 
Moshavah Hadera  
"Kasher", Kashrut-Token of the Moshavah 
Hadera. c. 1900.
"Kasher 3" appears on one side  and on the re-
verse "Hadera[9?]".
Hadera was established as a Moshavah by First 
Aliyah people in 1891.
1.3x1cm. Fair condition. Letters are worn.

Opening Price: $120

918. Plaque with the Letter "ש" 
with Four Arms   
Ancient plaque with the embossment of the 
letter "ש" with four arms.
The letter "ש" with four arms appears in head-
tefillin; it is possible that this item is related to 
the making of tefillin.
3x3cm. Good condition.

Opening Price: $180

918919
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921. לוח ברונזה בעקבות ליל הבדולח, 
1938

ירמיהו ומלאך מקונן, לוח ברונזה יצוק. חתום ומתוארך: 
לואיס רוזנטל, 1939.

בוכה  מלאך  לצדו  ירמיהו,  הנביא  פני  ובו  ברונזה  לוח 
הכיתוב  השני  מצדו   .1938 השנה  ובו  פתוח  ספר  עם 
 In the union of faiths we are fortified to serve"

mankind" ושלש ידיים אוחזות לפיד.
הלוח נעשה כתגובה של האמן לליל הבדולח בגרמניה 

)20.11.1938(, בתקווה לאיחוד העמים נגד הנאציזם.
ראה חומר מצורף על האמן ועל לוח זה. 

9X5.8 ס"מ. מצב טוב מאד. יציקה איכותית ומדויקת.

פתיחה: $200

922. משה מונטיפיורי
לוח נחושת בצורת דמות השר משה מונטיפיורי.

לתלייה  ברגים  שני  טוב.  מצב  ס"מ.   25X19 מירבי:  גודל 

בצדו האחורי.

פתיחה: $800

923. גביע כסף – בני-ברית – הקדשה 
לחתונה – אנגליה, 1924

גביע כסף. אנגליה, ראשית המאה ה-20. חתום.
תפוח  מ.  "לאח  שתרגומה:  באנגלית,  חרוטה  הקדשה 
ביום נישואיו, 30.12.24 ע"י סיר הרברט סמואל לודג' 

.H.O.D מס' 8" ומגן דוד, בתוכו האותיות
חותמות יצרן וכסף מאנגליה.
גובה: 14.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $2�0

921. Post- Crystal Night Bronze 
Plaque  
Jeremiah and a mourning angel, cast bronze 
plaque. Signed and dated: Louis Rosenthal, 
1939.
Bronze plaque with the face of the prophet 
Jeremiah, next to him a weeping angel with an 
open book and the year 1938. On the reverse 
side is seen the inscription " In the union of 
faiths we are fortified to serve mankind" and 
three hands holding a torch.
The plaque was made by the artist as a reaction 
to the Crystal Night in Germany (20.11.1938), 
hoping for the union of nations against Nazism.
See attached material about the artist and this 
plaque.
9x5.8cm. Very good condition. Very accurate and 
high quality casting.

Opening Price: $200

922. Moshe Montefiore  
Copper board in the shape of Moshe Monte-
fiore's figure.
Maximal size: 25x19cm. Good condition. Two 
screws for hanging are found on back side.

Opening Price: $800

921

922923



�38 | מרץ 2010

923. Silver Goblet – Bnei Brith 
– Wedding Dedication – England, 
1924  
Silver goblet. England, early 20th century, signed. 
Engraved dedication in English: "Presented to 
Bro. M. Tapuach on the occasion of his mar-
riage 30.12.24 by the Sir Herbert Samuel Lodge 
No. 8"  and a Maggen David, within which are 
the  letters H.O.D.
English manufacturer and  silver marks.
Height: 14.5cm. Very good condition.

Opening Price: $2�0

�92. מדליית כסף ממוספרת – ציור של 
מרק שאגאל

דוד המלך, מדלייה ענקית עם הדפס-משי צבעוני של 
דוד המלך, מתוך היצירה "הכניסה לירושלים" של מרק 

שאגאל.
מהדורה ממוספרת של החברה הממשלתית למדליות 

ולמטבעות, ממוספרת, מתוך 500 עותקים.
קוטר: 19 ס"מ, במסגרת 32X32 ס"מ. משקל: 600 גרם. מצב 

טוב מאד. תעודת-אחריות מצורפת.

פתיחה: $�00

92�. Numbered Silver Medallion 
– Drawing by Marc Chagall  
King David, large medallion with colorful 
silk-print drawing of King David, of the work 
"Entrance to Jerusalem" by Marc Chagall.
Numbered edition by the Government Society for 
Medals and Coins, numbered, out of 500 units.
Diameter: 19cm, framed: 32x32cm. Weight: 600 
grams. Very good condition. Certificate of guar-
antee attached.

Opening Price: $�00

�92. מדליות כסף – ארצות הברית
4 מדליות כסף עבריות תוצרת ארצות-הברית. שתיים 
 .Judaic Heritage Society היצרן  בחותמת  חתומות 

יציקות איכותיות, בכולן חותמות כסף.
סמוך  בשופר  תוקע  איש  ציורי  עם  מרובעות  שתיים 
לכותל המערבי ואדם מתפלל; שתיים עגולות עם ציורי 
ענבים,  אשכול  עם  המרגלים  וציור  והמלאך  אברהם 
מדינת  סמל  לצד  )באנגלית(  המקורות  מן  וציטוטים 

ישראל.
העגולות בקוטר 6 ס"מ; המרובעות 5.5X3 ס"מ. מצב טוב 

מאד.

פתיחה: $3�0

92�. Silver Medallions – United 
States  
4 Hebrew silver medallions made in the United 
States. Two medallions signed Judaic Heritage 
Society. High quality casting, all of them with 
silver marks.
Two are square featuring a man blowing the 
Shofar next to the Western wall and a praying 
man; two are round with drawing of Abraham 
and the angel and a drawing of the spies with 
grapevines and citations of the sources (in 
English) next to the Emblem of the State of 
Israel.
Round medallions' diameter: 6cm; square medal-
lions: 5.5x3cm. Very good condition.

Opening Price: $3�0

�92. סיכת אמייל "חזק ואמץ" ופטיש 
סיכה, מגן דוד אדום מאמייל בתוך זר עלים. במגן-דוד 

תּוב "חזק ואמץ". פטיש )וסדן? ספר?( ותחתיו הכִּ
2X1.5 ס"מ. מצב טוב. מעט קורוזיה.

פתיחה: $120
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925



חפצים | �38

92�. Enamel Pin “Be Strong and of 
Good Courage” and Hammer   
Magen David Adom pin, from enamel in a 
wreath of leaves. Within the Magen David is a 
hammer (and anvil? book?) and underneath the 
inscription “Be Strong and of Good Courage.”
1.5x2cm. Good condition. Slight corrosion. 

Opening Price: $120

�92. חפתים – הקונגרס הציוני
שניהם  במרכז  ישראל.  ארץ  מרובעים,  חפתים  1. זוג 
]קונגרס  "ק.צ."   – כחול, במרכז האחד  בצבע  דוד  מגן 
 Sokolka," מאחור  חתומים   ."L.O.Z." ובשני  ציוני[, 

 ."Made in Erez-Israel
1.5X2 ס"מ. מצב טוב.

ולבן.  כחול  אמייל  משובצים  מגן-דוד  חפתי  2. זוג 
במרכזם "ציון".

1.5X1.5 ס"מ. מצב טוב, חלק מהאמייל חסר.

פתיחה: $200

92�. Cuff Links – Zionist Congress  
1. Pair of square cuff links, Eretz Yisrael. In the 
center a blue Maggen David, on one appear in 
the center the letters – "ק.צ" [ Zionist Congress] 
and on the second "L.O.Z.". Signed on the back 
"Skoloka, Made in Erez Israel".
1.5x2cm. Good condition.
2. Pair of cuff links set with blue and white 
enamel. In the center "ציון".
1.5x1.5cm. Good condition, some of the enamel 
is missing.

Opening Price: $200

928. סכין לפתיחת מכתבים – הרצל
יצרן  - סכין עץ לפתיחת מכתבים. חותמת  ד"ר הרצל 

מטושטשת מעט, "ירושלם".
במבט מן הצד ניתן להבחין בדמותו של תיאודור הרצל 

בקצה הסכין )ראה תמונה(.
23.5 ס"מ. מצב טוב. מעט פגמים בעץ וקילופים בצבע.

פתיחה: $1�0

928. Letter Opener – Herzl 
Dr. Herzl – Wooden letter opener. Manufacturer's 
stamp a little blurred, "Yerushalem".
Side look enables to see the figure of Theodor 
Herzl  on the tip of the letter opener (see 
photo).
23.5cm. Good condition. Few damages to wood 
and peelings of paint.

Opening Price: $1�0

929. כובע קק"ל
כובע בד של קק"ל, ניו-יורק.

קימת  "קרן  כחולות  באותיות  ואנגלי  עברי  כיתוב 
."Jewish National Fund" ,"לישראל

מקופל: 28.5X7.5 ס"מ. מצב טוב מאד. מעט כתמים.

פתיחה: $100

926
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931. Charity Boxes and J.N.F. 
Boxes  
9 different boxes, most of them made of metal 
(one made of plastic). United States, Eretz 
Yisrael and England, most of them pre 1950.
3 J.N.F. boxes of the United States, a charity box 
from Liverpool, "Bustan", charity commission 
of the Yemenites and more.
Varying size and condition.
Versatile and interesting collection.

Opening Price: $��0

930. Coin Card – Game Made by 
Teachers Committee for Working 
Eretz Yisrael 
Palestine Coin Card. Made by teachers commit-
tee for working Eretz Yisrael. New York, 1940's. 
Children's game and a money-box, based on 
placing American coins in designated spots on 
the map of Eretz Yisrael. "Receipts" are attached 
to the playing board – 24 "stamps" of "Teachers 
Committee for Working Eretz Yisrael". Hebrew 
and English.
26cm. Good condition. Folding into a notebook.

Opening Price: $100

930. מטבעון – משחק בהוצאת ועד 
המחנכים למען א"י העובדת

Palestine Coin Card, מטבעון. הוצאת ועד המחנכים 
למען א"י העובדת. ניו-יורק, שנות ה-40. 

הנחת  על  המבוסס  וקופת-התרמה,  לילדים  משחק 
מפת  על  מסוימים  במקומות  אמריקניים  מטבעות 
ארץ ישראל מאוירת. לתחתית לוח המשחק מצורפות 
א"י  למען  המחנכים  "ועד  של  בולים   24  – "קבלות" 

העובדת". עברית ואנגלית.
26 ס"מ. מצב טוב. מתקפל לצורת פנקס.

פתיחה: $100

931. אוסף קופות-צדקה וקק"ל
9 קופות שונות, רובן ממתכת )אחת מפלסטיק(. ארה"ב, 

א"י ואנגליה, רובן לפני 1950.
3 קופות קק"ל ארה"ב, קופת צדקה מליברפול, "בוסתן", 

מועצת הצדקה ע"י עדת התימנים ועוד.
גודל ומצב משתנים.

אוסף מגוון ומעניין.

פתיחה: $��0

932. קופת קק"ל – סיכות ומחזיקי 
מפתחות

1. מחזיק מפתחות עשוי נחושת, בצורת קופת קק"ל 
)קניגסהופר(.

 JNF וכתוב  ענפים  שני  קופה,  ציור  עם  2. סיכה 
)קק"ל(.

3. מחזיק מפתחות בצורת קופת קק"ל.
4-5. שתי סיכות בצורת קופת קק"ל. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $2�0

929. J.N.F. Cap  
Cloth Cap of J.N.F. New York.
Hebrew and English writing in blue letters 
"Keren Kayemet Le-Israel",  "Jewish National 
Fund".
Folded: 28.5x7.5cm. Very good condition. Few 
stains.

Opening Price: $100
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932. J.N.F. Box – Pins and Key 
Chains  
1. Key chain made of copper, in the shape of a 
J.N.F. box (Koenigshofer).
2. Pin with a drawing of a box, two branches 
and the inscription JNF.
3. Key chain in the shape of a J.N.F.. box.
�-�. Two pins in the shape of a J.N.F. box.
Varying size and condition.

Opening Price: $2�0

933. צלחת וקופת צדקה – הולנד, 1925 
וקופת צדקה ממתכת צבועה,  פורצלן מאוירת  צלחת 

ארגון הנכים בהולנד.
קופת-צדקה,  וציור  הארגון  מבנה  עם  הצלחת  איור 

מתאריך 14.12.1925.
הקופה: 10 ס"מ. מצב טוב, פגמים.

הצלחת: 23 ס"מ. מצב טוב, שני סדקים משוקמים.

פתיחה: $��0

933. Plate and Charity Box 
– Holland, 1925  
Illustrated porcelain plate and a char-
ity box of painted metal, Dutch Handicapped 
Organization.
Illustration features the organization's building 
and a charity box, of 14.12.1925.
Box 10cm. Good condition, damages.
Plate: 23cm. Good condition, two retored cracks.

Opening Price: $��0

�93. קופסת פח – חברת ליבר 
קופסת פח לסוכריות, תל אביב שנות ה-30]?[.

קקאו  לשוקלד  חרושת  בית  אביב,  תל  ליבר  "חברת 
וסכריות הראשון במזרח הקרוב". ציור גדול של מבנה 

93�. Tin Box – Lieber Company  
Candy box made of tin, Tel Aviv 1930's [?].
"Lieber company Tel Aviv, first chocolate, cocoa 
and candy factory in the Near East". Large draw-
ing of the factory's building on both sides of the 
box. "Lieber" chocolate factory was founded in 
1926, in southern Tel Aviv, near Neve Tzedek.
Height: 24cm, diameter: 15cm. Damages to paint 
and tin, hardly any damage to drawings.

Opening Price: $200

"ליבר"  השוקולד  מפעל  הקופסה.  צדי  משני  המפעל 
הוקם בשנת 1926, שכן בדרום ת"א, בקרבת נווה צדק.

כמעט  ובפח,  בצבע  פגמים  ס"מ.   15 קוטר:  ס"מ,   24 גובה: 

ללא פגיעה בציורים.

פתיחה: $200

�93. טבעת וסיכה – "כופר הישוב", 1938 
1. טבעת דקה עם כיתוב "ּכֹפר הישוב". ניתנה לנשים 

בתמורה לטבעת נישואיהן.
2 ס"מ.

2. סיכה "ּכֹפר הישוב – מתת תכשיטים – תרצ"ח-ט". 
2X1.5 ס"מ. חתומה: "מ. מורו, ירושלים".

בטחון  לצורכי  כספים  לאיסוף  מגבית   – הישוב  כופר 
הישוב בימי מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט. במסגרת מבצע 
מיטב תכשיטיהם  את  אנשים  "מתת תכשיטים" תרמו 

בתמורה לטבעת פליז או סיכה כנ"ל. 

פתיחה: $3�0

93�. Ring and Pin – "Kofer Ha-
Yeshuv", 1938  
1. Thin ring with the inscription "Kofer Ha-
Yeshuv". Given to women in exchange for their 
wedding rings.
2cm.
2. Pin "Kofer Ha-Yeshuv – Jewelry Donation 
– 1938-9".
2x1.5cm. Signed: "M. Murro, Jerusalem".
Kofer Ha-Yeshuv – fundraising campaign to 
supply the Yeshuv security needs during the 
1936-1938 riots. People donated their jewelry 
in exchange for such brass rings or Pins.

Opening Price: $3�0
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93�. Silver Powder-Compact 
–Palestine Police  
Round powder-compact. On its upper part an 
engraving "Palestine Police", emblem of the 
police and floral decorations. Silver mark on re-
verse side "Silver 833". Delicate muslin inside.
Diameter: 6cm. Good condition. Mirror detached.

Opening Price: $120

938. Beitar Movement Badge  
Beitar Movement badge with screw, engraved 
and sawn copper.
In the center of a Maggen David is a Menorah 
and an engraved inscription "Beitar".
Beitar – Brit Yossef Trumpeldor, youth move-
ment of the Revisionist movement pre 1948.
Height: 8.5cm, width: 5.5cm. Good condition. 
Few stains.

Opening Price: $2�0

93�. Metal Badges – Palestine 
Police \ Rabbi in the British Army  
1. Metal badge (for hat), Palestine Police. In 
the center are the initials PP with a crown on 
the upper part.
4.5x2.5cm. Fair condition.
2. Badge (for hanging on shirt pocket), mili-
tary rabbi in the British Army service. In the 
center a Maggen David, branches on the sides 
and a crown on the upper part.
5x4.5cm. Very good condition.

Opening Price: $100

�93. סמלי-מתכת – משטרת פלשתינה / 
רב בצבא הבריטי

]משטרת   Palestine Police )לכובע(,  מתכת  1. סמל 
pp ובחלקו העליון  פלשתינה[. במרכזו ראשי התיבות 

כתר.
4.5X2.5 ס"מ. מצב בינוני. 

בשירות  צבאי  רב  חולצה(,  כיס  על  )לתלייה  2. סמל 
הצבא הבריטי. במרכזו מגן-דוד, בצדדים ענפים ובראשו 

כתר.
5X4 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $100

�93. פודריית כסף – משטרת פלשתינה 
 Palestine" חריטה  העליון  בחלקה  עגולה.  פודריה 

Police", סמל המשטרה ועיטורי פרחים.
ובד  מראה   .Silver 833 האחורי  בצדה  כסף  חותמת 

עדין לפודרה בחלקה הפנימי.
קוטר: 6 ס"מ. מצב טוב. המראה מנותקת.

פתיחה: $120

938. סמל תנועת בית"ר
חרוטה  נחושת  להברגה,  מיועד  בית"ר  תנועת  סמל 

ומנוסרת.
מנורה במרכז מגן-דוד וכיתוב "בית"ר" חרוט.

בית"ר - ברית יוסף תרומפלדור ]טרומפלדור[, תנועת 
הנוער של התנועה הרביזיוניסטית לפני קום המדינה.

גובה: 8.5 ס"מ, רוחב: 5.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $2�0
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939. קופת-צדקה – בית-חולים "אור 
החיים" בקושטא – לאדינו

איסראאיליטה  נאסייונאל  "אוספיטאל  צדקה,  קופת 
קושטא  החיים'".  'אור  היהודי[  הלאומי  החולים  ]בית 

)איסטנבול(, שנות ה-20.
נקופת-צדקה עם כיתוב בלדינו באותיות עבריות ולטי
ניות. במרכז מודפס ציור חולה ואחות בבית החולים.

בית החולים "אור החיים" פעיל עד ימינו.
גובה: 12.5 ס"מ, רוחב: 10 ס"מ, עומק מירבי: 6.5 ס"מ. מצב 

בינוני-טוב. חלודה. פתח ההרקה עקום.

פתיחה: $�00

9�0. קופת-צדקה - בית היתומות 
בירושלים

בעיה"ק  הכללי  היתומות  "בית  ממתכת,  צדקה  קופת 
ירושלים תובב"א, נוסד תרס"ב". ירושלים, לאחר קום 

המדינה. 
בחזיתה ציור של יתומה מחזיקה בובה בחדרה.

גובה: 12 ס"מ, רוחב: 10 ס"מ, עומק: 5 ס"מ. מצב טוב, מעט 

חלודה, שריטות ושפשופים.

פתיחה: $100

9�1. שעון ה' באייר תש"ח – 14.5.1948
שעון כיס, בחלקו העליון כסף.

תש"ח"  באייר  ה'  "ישראל,  הכיתוב  עם  מיוחד  עיצוב 
ובאנגלית בחלקו התחתון "Israel 14.5.48", שני ענפי 

זית וסמלי 12 השבטים.
מצב טוב, המנגנון תקין.

פתיחה: $2�0

939. Charity Box -"Or Ha-Chaim" 
Hospital in Constantinople 
– Ladino  
Charity box, Jewish National Hospital "Or Ha-
Chaim". Constantinople, 1920's.
Charity box with inscription in Ladino in 
Hebrew and Latin letters. A drawing of a pa-
tient and a nurse in the hospital appear in the 
center of the box.
"Or Ha-Chaim" hospital is active to this day.
Height: 12.5cm, width: 10cm, maximal depth: 
6.5cm. Fair-good condition. Rust. Money-inser-
tion slot is crooked.

Opening Price: $�00

9�0. Charity Box -  Orphanage 
for Girls in Jerusalem  
Metal charity box, "General orphanage for girls 
in Jerusalem, established 1902". Jerusalem, post 
1948.
On front of box a drawing of a girl in her room 
holding a doll.
Height: 12cm, width: 10cm, depth: 5cm. Good 
condition, some rust, scratches.

Opening Price: $100

9�1. May 14, 1948 – Pocket Watch  
Pocket watch, upper part made of silver.
Special design with the inscription "Israel, 'ה 
 and in English on the lower part " באייר תש"ח
"Israel 14.5.48", two olive tree branches and 
signs of the twelve tribes.
Good condition, mechanism in good order.

Opening Price: $2�0

939940
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9�3. Copper Sign for Military 
Ceremonies – 1949  
Copper sign to be carried on a unit-flag or 
a flagpole, for the veterans of the War of 
Independence. 1949.
In the center an inscription "for active service in 
the War of Independence, 1948-1949", and deco-
rations of sword, fig leaf, olive tree branch and 
the emblem of the state; on the reverse side the 
inscription" if you say in your heart : the foes are 
numerous – do not be scared of them", within 
two olive tree branches, and a Maggen David.
Height: 56cm, width: 43.5cm. Good condition. 
Corrosion. One of the posts fastening the sign to 
its frame is out of its place.

Opening Price: $2000

9��. "And Jacob Loved Rachel" 
– Jug 
Brass jug. No manufacturer's stamp. Eretz 
Yisrael, 1950's[?].
An embossing of Jacob and Rachel near the 
well on both sides of the jug, and the inscrip-
tion "And Jacob Loved Rachel". Two decorated 
handles attached to upper part. Signed on the 
lower part "879".
Hight: 18cm, diameter: 9cm. Very good condition.

Opening Price: $2�0

9�2. Embroidered Fabric Badge 
– May 16 1948  
Blue Maggen David in a round frame, sewn to 
a blue and white fabric; under it appears the 
date 16.5 1948, two days after the Declaration 
of Independence.
Framed 25X13.5cm. Good condition. Stains. Tears 
to reverse side of frame.

Opening Price: $120

9�2. סמל בד רקום ותפור – 16 במאי 1948 
מגן-דוד כחול במסגרת עגולה, תפור אל בד כחול-לבן; 
תחתיו מופיע התאריך 16.5.1948, יומיים לאחר הכרזת 

המדינה.
בצדה  קרעים  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   25X13.5 במסגרת 

האחורי של המסגרת.

פתיחה: $120

9�3. סמל לנשיאה בטקסים צבאיים 
1949 –

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

הקו במלחמת  פעיל  שרות  "בעד  האחד  צדו  נבמרכז 
ממיות, תש"ח-תש"ט", ועיטורי חרב, עלה תאנה, ענף 
תאמר  "כי  השני  צדו  במרכז  המדינה;  וסמל  זית  עץ 
מהם",  תירא  לא   – ממני  האלה  הגוים  רבים  בלבבך: 

��9. "ויאהב יעקב את רחל" – כד 
כד פליז. ללא חותמת יצרן. ארץ ישראל, שנות ה-50]?[.

משני צדי הכד תבליט של יעקב ורחל ליד באר, מעל 
באנגלית  ומתחתיו  רחל",  את  יעקב  "ויאהב  הכיתוב 
שתי  העליון  בחלקו   ."And Jacob Loved Rachel"

ידיות מעוטרות. חתום בחלקו התחתון "879".
גובה: 18 ס"מ, קוטר: 9 ס"מ. מצב טוב מאוד.

פתיחה: $2�0

בתוך שני ענפי עץ זית, עם עטור מגן-דוד.
אחד  קורוזיה.  טוב.  מצב  ס"מ.   43.5 רוחב:  ס"מ,   56 גובה: 

מהמוטות המחברים את מרכז הסמל למסגרתו ההיקפית 

אינו במקומו.

פתיחה: $2000
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��9. פחית שמן זית מארץ הקודש
חרושת  "יצהר",  תוצרת  הקודש".  מארץ  זך  זית  "שמן 

שמנים ישראלית.
עם  נטו,  שמן-זית  גרם   433 המכילה  חתומה,  פחית 

איורים צבעוניים דמויי פסיפס.
גובה: 13 ס"מ, רוחב: 9 ס"מ, עומק: 5 ס"מ. מצב טוב. מעט 

כתמים.

פתיחה: $100

��9. סיכות ומחזיקי מפתחות – א"י
30 סיכות ומחזיקי מפתחות, רובם עשויים פלסטיק.

בפריטים נראים יצחק רבין, עזר ויצמן, הרב גורן, משה 
דיין, ואחרים. שתי סיכות "כהנא לכנסת", בשאר הסיכות 

מופיעים אלופי צה"ל במלחמת ששת הימים.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

��9. תריסר בקבוקי-יין מיניאטוריים
תריסר בקבוקי-יין מיניאטוריים תוצרת "כרמל מזרחי", 
קום  לאחר  ישראל,  ארץ  ו"אליעז".  "פרידמן-תנובה" 

המדינה.
בין המשקאות: כתר זהב, שרי שטוק, ליקר שרי ברנדי, 

יין בר-מצוה, ורמוט לבן ועוד.
9.5 ס"מ עד 13 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $100

9��. Small Can of Olive Oil from 
the Holy Land 
"Pure Olive Oil from the Holy Land". Made by 
"Yitzhar", Israeli oils manufacturer.
Sealed can, containing 433 gram net of olive 
oil, with mosaic-like colorful decorations.
Height: 13cm, width: 9cm, depth: 5cm. Good 
condition. Few stains.

Opening Price: $100

9��. Pins and Key Chains – Israel  
30 pins and key chains, most of them made of 
plastic.
The items feature images of Yitzchak Rabin, 
Ezer Weizman, Rabbi Goren, Moshe Dayan 
and others. Two pins "Kahana to the Knesset", 
the other pins feature I.D.F Generals during the 
Six Day War.
Varying size and condition.

Opening Price: $100

9��. Dozen Miniature Wine 
Bottles 
Dozen miniature wine bottles by "Carmel 
Mizrachi", "Friedman-Tnuva" and "Eliaz" win-
eries. Eretz Yisrael, after 1948.
Wines: Keter Zahav, Cheri Stock, Cheri Brandy 
liquor, Bar Mitzvah wine, white Vermuth and 
more.
9.5cm to 13cm. Good condition.

Opening Price: $100

945946947



392 | מרץ 2010

9�9. Eliezer Halivni – Ceramic 
Cup  
Eliezer Halivni, large cup with illustrations of 
donkeys, hand painted glazed ceramic. Signed 
on bottom: "E. Halivni Ramat Yochanan" 
(blurred signature).
Eliezer Halivni (1901-1984), member of Kibbutz 
Beit Alfa and later member of Kibbutz Ramat 
Yochanan.While dwelling in Emek Yizrael he 
encountered Bedouins and was exposed to the 
Arab folklore and to the orient; was inspired by 
the discovery of the mosaic floor of the ancient 
synagogue in Beit Alfa. Integrated in his work 
the local, oriental culture, as can be well noticed 
in this cup.
Height: 17cm, maximal width: 16cm. Very good 
condition.

Opening Price: $1�0 9�8. Aharon Kahana – Signed 
Ceramic Jug  
Aharon Kahana, jug with two handles, painted 
and glazed ceramic. Signed: "Kahana".
Kahana (1905-1967), painter and artist born in 
Germany. Following the rise of the Nazis moved 
to Eretz Yisrael in 1934. His work was inspired by 
the "Canaanite Movement", by biblical motives 
and archaeological findings. "… this concept 
was derived from the ancient eastern art…but 
he gave it a new meaning, mainly decorative. 
This was emphasized in his ceramic works…" 
(Gabriel Talpir, "100 artists in Israel", page 60).
Height: 12cm, base width: 19cm. Very good con-
dition, except for two chips to rim.

Opening Price: $�00

9�8. אהרן כהנא – כד קרמיקה חתום
נאהרן כהנא, כד בעל שתי ידיות, קרמיקה צבועה ומזו

גגת. חתום: "כהנא".
כהנא )1905-1967(, צייר ואמן יליד גרמניה. עלה לארץ 
בשנת 1934 בעקבות עליית הנאצים לשלטון. עבודתו 
תנ"כיים  ממוטיבים  ה"כנענית",  מהתנועה  הושפעה 
וממצאים ארכיאולוגיים. "תפיסה... זאת נעגנה באמנות 
לה משמעות חדשה,  הוא שיווה  אך  המזרח הקדום... 
בעיקר,  הובלט,  הדבר  בעיקרה.  דקורטיבית  שהיתה 
בעבודות-הקרמיקה הססגוניות שלו, שהיסוד הגראפי, 
חותמן".  את  קבע  קווי-מיתאר,  באמצעות  העשוי 

)גבריאל טלפיר, "100 אמנים בישראל", עמ' 60(.
גובה: 12 ס"מ, רוחב הבסיס: 19 ס"מ. מצב טוב מאד, למעט 

שני שברים בשפתו.

פתיחה: $�00

9�9. אליעזר הלבני – כוס קרמיקה 
אליעזר הלבני, כוס גדולה עם איורי חמורים, קרמיקה 
צבועה ביד ומזוגגת. חתומה בתחתית: "א. הלבני רמת 

9�0. פסלון דמות "שרוליק"
צבועה  קרמיקה  יושב,  "שרוליק"  של  דמותו  פסלון 

ומזוגגת. ארץ ישראל, שנות ה-50.
."Made in [Israel] חתום בתחתית "לפיד

גובה: 16.5 ס"מ, רוחב מירבי: 15.5 ס"מ. מצב טוב, למעט 

סדק ברגלו השמאלית.

פתיחה: $100

יוחנן" )חתימה מטושטשת(.
בית  הקיבוצים  חבר   ,)1901-1984( הלבני  אליעזר 
עיצב  באמנות,  יוחנן. עסק  רמת  יותר  ומאוחר  אלפא, 
את הגדת הפסח של קיבוץ רמת יוחנן. במגוריו בעמק 
לעולם  ונחשף  הבדואי  החיים  הווי  עם  נפגש  יזרעאל 
המזרח ולפולקלור הערבי; הושפע רבות מגילוי רצפת 
אלפא.  בבית  העתיק  היהודי  הכנסת  בבית  הפסיפס 
שילב ביצירתו את תרבות המזרח הארץ-ישראלית, כפי 

שנתן לראות בכוס זו.
גובה: 17 ס"מ, רוחב מירבי: 16 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $1�0
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9�0. Small "Srulik" Sculpture  
Sculpture of the "Srulik" figure, sitting, painted 
and glazed ceramic. Israel, 1950's.
Signed on bottom "Lapid Made in [Israel].
Height: 16.5cm, maximal width: 15.5cm Good 
condition, except for a crack to left leg.

Opening Price: $100

9�1. צלחת קרמיקה ארמנית
צלחת קרמיקה ארמנית. חתומה בחלקה התחתון.

בצבעים  פרחים  ועיטורי  קשקשים  דמויי  עיטורים 
אדום, כחול, שחור וירוק.

קוטר: 26 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120

9�2. כד קרמיקה ארמנית
כד קרמיקה ארמנית גבוה.

וצהוב.  אדום  סגול,  בגווני  ופרחים  בצמחים  מעוטר 
.S חתום בתחתית בחתימה דמוית האות

גובה: 22 ס"מ, קוטר: 16 ס"מ. מצב טוב מאוד.

פתיחה: $�00

9�3. כד קרמיקה ארמנית
כד קרמיקה ארמנית, עיטורים צמחיים על רקע כחול 

כהה.
.Palestine חתום בתחתית

שברים  מספר  טוב.  מצב  ס"מ.   15 קוטר:  ס"מ,   19 גובה: 

בבסיסו.

פתיחה: $�00

9�1. Armenian Ceramic Plate  
Armenian ceramic plate. Signed on lower part.
Scale-like decorations and flowers in red, blue, 
black and green.
Diameter: 26cm. Good condition.

Opening Price: $120

9�2. Armenian Ceramic Jug  
Tall Armenian ceramic jug.
Vegetal and floral decorations in purple, red 
and yellow. Signed on bottom with a signature 
similar to the letter "S".
Height: 22cm, diameter: 16cm. 
Very good condition.

Opening Price: $�00

9�3. Armenian Ceramic Jug  
Armenian Ceramic Jug, vegetal decorations on 
deep blue background.
Signed on bottom: Palestine.
Height: 19cm, diameter: 15cm. Good condition. 
A few breakages to base.

Opening Price: $�00

��9. צלחת פסח – שארית הפליטה
צלחת  בירושלים".  הזאת  בשנה  לחרות  "מעבדות 

קרמיקה ירוקה, ללא שם יצרן, שנות ה-40.
לחלוקה  הג'וינט,  עבור  נוצרו  זה  מדגם  פסח  צלחות 

לתושבי מחנות שארית הפליטה בגרמניה.
מצב טוב. 25 ס"מ בחלקה התחתון, סדקים בגלזורה.

פתיחה: $300
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9��. Painting on Glass – "Messiah 
Ben David Pity Me"  
Colorful painting on glass – Messiah Ben David 
Pity Me!
Signature of artist on lower left corner.
23.5x18.5cm. Good condition.

Opening Price: $200

9��. Mizrach – Alsace 
Mizrach. ש. Water color and pencil on paper, 
Alsace [?], early 20th century [?].
Colorful folk painting, gate with a clock at its 
center, on both sides towers and the inscription 
"Mizrach ש" (Mizrach "shemesh"?).
Original wooden frame, 40x58cm.

Opening Price: $800

9��. Peach Plate – She'erit 
Ha-Pleita 
"From Slavery to freedom. This year in 
Jerusalem". Green ceramic plate, no manufac-
turer's name, 1940's. Pesach plates of this kind 
were made for the Joint, for distribution in 
She'erit hapleita camps in Germany.
Good condition. 
25cm at lower side, cracks to glazing.

Opening Price: $300

��9. ציור על זכוכית – "משיח בן דוד רחם 
עלי"

 Fils de David, aie pitie de" ,ציור צבעוני על זכוכית
moi!" = ]משיח[ בן דוד, רחם עלי!

חתימת האמן בפינה השמאלית התחתונה.
23.5X18.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $200

��9. מזרח – אלזס
מזרח .ש. צבעי מים ועפרון על נייר, אלזס ]?[, ראשית 

המאה ה- 20]?[.
ציור צבעוני עממי, שער ובמרכזו שעון, מצדדיו מגדלים 

ובמרכז כיתוב "מזרח .ש" )מזרח שמש?(.
במסגרת עץ מקורית, 40X58 ס"מ.

פתיחה: $800

��9. ספר האחים – כריכה מיוחדת
ספר האחים, מעזבונם של אפרים וצבי גרובר. הוצאת 

תנועת המושבים וחברת "מסדה", 1950.

9��. Sefer Ha-Achim – Special 
Binding  
Sefer Ha-Achim, inheritance of Ephraim 
and Zvi Gruber. Published by Moshavim 
Movement and "Massada" publishing house, 
1950. In a heavy leather binding with embossed 
gold-decorations on borders and frame and 
gilded leaf-cutting. On front is a small plaque 
engraved and sawn in the shape of two angels 
holding plaques with the inscription "Sefer ha-
Achim", and the I.D.F emblem. 
303, [2] pages, 23.5cm. Good condition. Damages 
to spine.

Opening Price: $100

המוטבעים  עיטורי-זהב  עם  עבה  עור  בכריכת  נתון 
בשוליה ובמסגרתה וחיתוך דפים מוזהב. בחזית מודבקת 
האוחזים  שני מלאכים  בצורת  וחרוטה  מנוסרת  לוחית 

לוחות, עליהם נכתב "ספר האחים", וסמל צה"ל.
303, ]2[ עמ', 23.5 ס"מ. מצב טוב. נזקים בשדרה.

פתיחה: $100
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9�8. הגדה של פסח / מראה ירושלים 
– שתי גלופות

1. גלופה להדפסת מראה העיר ירושלים. לוח נחושת 
מחובר לעץ.

22X14 ס"מ. מצב טוב.

2. גלופה לשער הגדה של פסח עם תרגום לאנגלית, 
לוח  הסדר.  לשולחן  מסביב  משפחה  איור  ניו-יורק. 

נחושת מחובר לעץ.
18.5X12.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמי חמצון.

פתיחה: $120

9�9. סיכות בעיצוב וולפרט
כולן חתומות  וולפרט,  יצוקה בעיצוב  4 סיכות מתכת 
"שהחיינו",  באותיות:  עיצוב  על  מבוססות   ,Wolpert

"בוניך", "חיי עולם", האות ס'.
מצב טוב מאוד.

פתיחה: $100

9�8. Pesach Haggadah/ View of 
Jerusalem – Two Printing Blocks  
1. Printing block of the view of Jerusalem. 
Copper plate attached to wood.  
22x14cm. Good condition.
2. Printing block of Pesach Haggadah title 
page with translation into English, New York. 
Illustration of a family around the seder table.
Copper plaque attached to wood.
18.5X12.5cm. 
Good condition. Few oxidation marks.

Opening Price: $120

9�9. Brooches Designed by 
Wolpert  
4 cast metal brooches designed by Wolpert, all 
signed Wolpert, based on the letters of the words: 
."ס" the letter ,"שהחיינו", "בונייך", "חיי עולם"
Very good condition.

Opening Price: $100 9�0. שש מזוזות
של  ראשונה  המחצית  וכסף,  מנחושת  מזוזות  שש 

המאה ה-20.
חלקן חתומות בחותמות כסף ויצרן, רובן בסגנון ארץ 

ישראלי, חלקן עם הקלף.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

9�1. סט תכשיטי-כסף ואבני-חן
נצמיד, טבעת, זוג עגילים ותליון, עבודת כסף עם פיליג

רן בשיבוץ אבני-חן חומות. 
.Made in Palestine 935 הטבעת והצמיד חתומים

גודל משתנה, מצב טוב מאד.

פתיחה: $200

9�1. Set of Silver Jewelry with 
Gem Stones  
Silver bracelet, ring, pair of earrings and pen-
dant, filigree craftsmanship, set with brown 
gem stones.
Ring and bracelet are marked "Made in 

9�0. Six Mezuzas  
Six mezuzas of copper and silver, first half of 
the 20th century.
Some of the mezuzas bear manufacturer and 
silver marks, most of them in Eretz Yisrael 
style, some of them with parchment.
Varying size and condition.

Opening Price: $100

Palestine 935".
Varying size, very good condition.

Opening Price: $200
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9�2. Jewelry, Penknife and a 
Cigarette Holder Made in Eretz 
Yisrael  
1. Silver Brooch (935) in the shape of the digit 
"8", signed: Palestine
2. Silver token (935) "Machabai" with a pinhole 
on top.
3. Copper token with the letter "צ " engraved 
within a circle.
�. Silver brooch in the shape of two shoes set 
with a blue gem. Signed: Jerusalem.
�. Silver brooch (925) oblong, signed:Bezalel 
Jerusalem.
�. Silver brooch in the shape of a dagger in 
a sheath, Filigree. Signed:Sterling, Made in 
Palestine.
�. Silver cigarette holder (935) signed: 
Jerusalem.
8. Square pendant, Moshe with the Tablets of 
the Ten Commandments. Signed: Palbal, Made 
in Israel.
9. Penknife with drawing of the Map of Eretz 
Yisrael, the Western Wall, Tower of David and 
the 12 Tribes.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $100

9�2. תכשיטים, אולר ופומית תוצרת הארץ
חתומה:   ,8 הספרה  בצורת   )935( כסף  1. סיכת 

.Palestine
ְי" עם נקב בראשו. 2. אסימון כסף )935( "ִמָכבָּ

3. אסימון נחושת עם חריטת האות "צ" בתוך עיגול.
אבן-חן  משובצות  נעליים  שתי  בצורת  כסף  4. סיכת 

בצבע תכלת. חתומות: ירושלים.
בצלאל  חתומה:  מוארכת,   )925( כסף  5. סיכת 

ירושלים.
חתומה:  פיליגרן.  בנדן,  פגיון  בצורת  כסף  6. סיכת 

.Sterling, Made in Palestine
7. פומית כסף )935( חתומה: ירושלם.

פלבל,  חתום:  הברית.  ולוחות  משה  מרובע,  8. תליון 
תוצרת ישראל.

ו-12  דוד  מגדל  הכתל,  א"י,  מפת  ציורי  עם  9. אולר 
השבטים.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

9�3. תליון וסיכות כסף ארצישראליות
עבודת  משולבות  ארצישראליות,  כסף  וסיכות  תליון 

פיליגרן:
 Made in :1. תליון אובלי נפתח, כסף פיליגרן. חתום

.Palestine, Sterling
עגולה  לוחית  בחזיתה  פיליגרן.  כסף  עגולה,  2. סיכה 

.Made in Palestine :עם קבר רחל. חתומה
3. סיכה עגולה, כסף פיליגרן. משובצת אבן-חן ירוקה 

.Made in Palestine 900 :במרכזה. חתומה

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $1�0

9�3. Silver locket and Brooches 
of Eretz Yisrael 
Locket and silver brooches, with filigree work:
1. Oval locket pendant, filigree silver. Marked: 
Made in Palestine, Sterling.
2. Round brooch, filigree silver. A round 
plaque is set in the pendant with the Tomb of 
Rachel. Marked: Made in Palestine.
3. Round brooch, filigree silver. Set with a 
green gem stone in the center. Marked: Made 
in Palestine 900.
Varying size and condition.

Opening Price: $1�0

962963
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��9. חותם נחושת – מערכת עתון "שערי 
ציון" – ירושלים

חותם   – ציון'"  'שערי  ]מכתב-עתי[  מכ"ע  "מעריכי 
נחושת, ירושלים, ]בין 1876 ל-1885[.

 ."Les Portes de Sion" ,"בעיה"ק ירושלם ת"ו"
אנשי  את  שימש  חלולה,  ידית  עם  אליפטי  חותם 
ראה  אשר  ציון",  "שערי  )מכתב-עתי(  העתון  מערכת 
של  בעריכתו  תרל"ו-תרמ"ה  בשנים  בירושלים  אור 

יצחק גאשצינני. 
רוחב: 4.5 ס"מ. גובה: 2.3 ס"מ. מצב טוב. 

מס'  הלוי,  שושנה  הראשונים,  ירושלים  ספרי  ראה: 
 .283

פתיחה: $1�0

9��. Copper Seal – "Sha'arei 
Tzion" Newspaper Editorial 
– Jerusalem  
"Ma'arichei [michtav-eti] Sha'arei Tzion" – 
copper seal, Jerusalem, [between 1876 to 1885].
"In the holy city of Jerusalem", "Les portes de 
Sion".
Elliptic seal with a hollow handle, used by the 
editorial staff of the newspaper "Sha'arei Tzion" 
published in Jerusalem during the years 1876 
until 1885 edited by Yitzchak Gaszinne.
Width: 4.5cm. Height: 2.3cm. Good condition.
See: Sifrei Yerushalayim Ha-Rishonim, Shoshana 
Ha-Levy, number 283.

Opening Price: $1�0

��9. כפית כסף עם הקדשה - ירושלים, 
1920

כפית כסף. רוסיה, סוף המאה ה-19, חותמות כסף.
כפית כסף עם הקדשה בחריטה "ליעקב אבנר מסבתא 
בלה, ירושלים מנחם אב תר"פ", חותמות יצרן רוסיות.

17 ס"מ, מצב טוב.

פתיחה: $120

9��. Silver Spoon with 
Dedication – Jerusalem, 1920  
Silver spoon. Russia, late 19th century, silver 
marks.
Silver spoon with engraved dedication " For 
Ya'akov Avner from Grandmother Bela, 
Jerusalem, 1920", Russian manufacturer's marks.
17cm, good condition.

Opening Price: $120

§     Detail from item 965  ◆◆  פרט מתוך פריט 965

��9. בקבוק יין - עץ זית
המאה  סוף  ירושלים,  זית.  עץ  עבודת  יין  בקבוק 

ה-19]?[.
עבודת גילוף מרשימה סביב הבקבוק: "כותל המערבי, 

עיר ציון, מערת המכפלה".
גובה: 22 ס"מ, קוטר: 10 ס"מ. צואר הבקבוק נפרד מגופו.

פתיחה: $1�0

9��. Wine Bottle – Olive Wood  
Wine bottle made of olive wood. Jerusalem, late 
19th century [?].
Impressive wood carving around the 
bottle: "Western wall. City of Zion, Cave of 
Machpela".
Height: 22cm, diameter: 10cm. Bottle neck is 
separate of its body.

Opening Price: $1�0
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9��. Meir Rosin – Three Plaster 
Works  
Three plaster castings by Meir Rosin, early 20th 
century [?].
1. Three dimentional Tomb of Rachel (page 76 
in "Souvenirs of the Holy Land"). 
Height: 8cm, width: 7cm, depth: 3.5cm.
2. Side-view of the Tomb of Rachel. 
Height: 6cm, width: 9cm.
3. Side-view of the Cave of Machpela. 
Height: 6cm, width: 9cm.
Meir Rosin (1876-1917), artist and craftsman. 
Painter, designer of signs, souvenirs of plas-
ter and olive wood, maquettes creator. See 
"Souvenirs of the Holy Land", catalogue of 
exhibition in the Old Yishuv Court Museum, 
curator Nir Feldman.
Good condition.

Opening Price: $1�0

9�8. Temple Mount – Olive Wood 
Carving 
The Temple mount, olive wood sawn board, 
carved and painted. Jerusalem, late 19th century.
Carved relief of the temple mount with the in-
scription" Temple Mount – Jerusalem".
11cm. Good condition, crack of 5cm with slight 
omission.

Opening Price: $120

��9. מאיר רוזין – שלוש עבודות גבס
המאה  ראשית  רוזין,  מאיר  של  גבס  יציקות  שלוש 

ה-20]?[.
מארץ  ב"מזכרות   76 )עמ'  מימד  בתלת  רחל  1. קבר 

הקודש"(. 
גובה: 8 ס"מ, רוחב: 7 ס"מ, עומק: 3.5 ס"מ.

2. קבר רחל בהיטל צד. 
גובה: 6 ס"מ, רוחב: 9 ס"מ.

3. מערת המכפלה בהיטל צד. 
גובה: 6 ס"מ, רוחב: 9 ס"מ.

מאיר רוזין )1876-1917(, אמן ואומן. צייר, יצרן שלטים, 
"מזכרות  ראה  דגמים.  בונה  זית,  ומעץ  מגבס  מזכרות 
מארץ הקודש", קטלוג תערוכה במוזיאון חצר הישוב 

הישן, אוצר ניר פלדמן.
מצב טוב.

פתיחה: $1�0

9�8. מקום המקדש – גילוף בעץ זית
נמקום המקדש, לוח עץ זית מנוסר, מגולף ומצויר. ירו

שלים, סוף המאה ה-19.
מקדש  "מקום  וכיתוב  הבית  הר  של  מגולף  תבליט 

."Jerusalem – ירושלים –
11 ס"מ. מצב טוב, סדק של 5 ס"מ עם חסרון קל.

פתיחה: $120

9�9. הכתל המערבי – עבודה גדולה על 
צדף

עבודת   – ברושים(  שני  )מאחוריו  המערבי  הכתל 
ניסור וחריטה על צדף גדול. ארץ ישראל, סוף המאה 

ה-19]?[.
פרחים  עיטורי  עם  קערה,  דמוי  אליפטי,  גדול,  צדף 

חרוטים ומנוסרים. במרכז צורת הכתל המערבי.
20X15 ס"מ. מצב טוב מאד.

פריט מרשים ואיכותי.

פתיחה: $1�00

9�9. Western  Wall – Large Work 
on Shell  
The Western Wall (and two cypresses) – en-
graving and sawing work on large shell. Eretz 
Yisrael, late 19th century [?].
Large shell, elliptic, bowl-like, with engraved 
and sawn flowers decorations. In the center is 
the shape of the Western Wall.
20x15cm. very good condition.
Impressive item of high quality.

Opening Price: $1�00
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9�0. קבר רחל
ציור שמן של קבר רחל, במסגרת מקורית נאה.

המסגרת  טוב,  מצב  ס"מ.   22X17 במסגרת  ס"מ,   16X12

שבורה לשניים.

פתיחה: $100

9�1. קבר רחל – רקמה
סגנונות  בשני  לבד  בד  על  רקמה  עבודת  רחל,  קבר 
שונים. כיתוב רקום בחלקו התחתון "מזכרת ירושלים" 

."Made in Palestine"-ו
וחורים  קטנים  פגמים  טוב,  מצב  ס"מ.   50X45 במסגרת 

בלבד. 

פתיחה: $�00

9�0. Tomb of Rachel  
Oil painting of the Tomb of Rachel, in fine 
original frame.
16x12cm, framed 22x17cm. Good condition, 
frame broken into two.

Opening Price: $100

9�1. Tomb of Rachel – Embroidery  
Tomb of Rachel, embroidery on felt in two 
different styles. Embroidered inscription on 
lower part "Souvenir of Jerusalem" and "Made 
in Palestine".
Framed 50x45cm. Good condition, slight dam-
ages and holes.

Opening Price: $�00

9�2. כותל מערבי – עבודת רקמה על רשת, 
1923

מקדש שלמה, כותל מערבי. עבודת רקמה בצמר צבעוני 
על רשת. ירושלים עה"ק שנת תרפ"ג ]1923[.

חוסרים בפינות הרשת וחור בשולים העליונים, ללא פגיעה 

ברקמה.

פתיחה: $180

9�3. נרתיק לכרטיסי ביקור – עץ זית 
ירושלים,  ומתכת.  זית  עץ  ביקור,  לכרטיסי  נרתיק 

ראשית המאה ה-20.
נרתיק דמוי נרתיק למשקפיים ובתוכו שני תאי בד. שני 
צדי הנרתיק מעץ זית מצופה מתכת בדופנותיו, עם ציר 
 "Jerusalem מתכת ו"כפתור" סגירה. כיתוב "ירושלים

בדיו שחורה.
14 ס"מ. מצב טוב מאוד. 

פתיחה: $200

9�2. Western Wall – Embroidery 
on Mesh, 1923  
Solomon's Temple, Western Wall. Colorful 
wool embroidery on mesh. Jerusalem, 1923.
Omissions to corners and hole to upper borders, 
no omission to embroidery.

Opening Price: $180

9�3. Calling-Cards Case – Olive 
Tree Wood 
Case for calling-cards, olive tree wood and 
metal. Jerusalem, early 20th century.
Case similar to an eyeglasses case with two 
fabric compartments. Both sides of the olive tree 
wood case are metal plated to the edges, with a 
metal hinge and a closure button. Inscription 
"Jerusalem" in black ink.
14cm. Very good condition.

Opening Price: $200
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��9. חנוכייה ענקית של נשיא המדינה חיים ויצמן
בשנת  ויצמן,  חיים  ישראל,  מדינת  לנשיא  כמתנה  נתנה  ענקית,  פליז  חנוכיית 

תשי"א ]1951[.
נבסיס החנוכיה עגול, בעל ארבע מדרגות. עמוד ארוך עם עיטורים גליליים וכדו

ריים, ממנו יוצאות ארבע זרועות סימטריות, המסתיימות בבזיכים. השמש יוצא 
ממרכז העמוד, בולט כלפי חוץ.

בבסיסה חרוטה הקדשה "לנשיא מדינת ישראל חיים ויצמן שנת תשי"א".
גובה: 130 ס"מ, קוטר: 40 ס"מ, רוחב מירבי: 86 ס"מ, משקל: כ-70 ק"ג. מצב טוב. כתמים, 

בעיקר בבסיס. שני נקבים ללא זרועות במרכז העמוד.

פתיחה: $12,000

9��. A Giant Hanukah Lamp of President Chaim 
Weizmann 
A giant brass Hanukah Lamp, given as a gift to the President of the 
State of Israel, Chaim Weizmann, in 1951.
Base of the Hanukah Lamp is round with four steps. A long post with 
cylindrical and round decorations, from which stem four symmetrical 
arms, ending with candle holders. The Shamash stems from the center 
of the post, protruding outwards. A dedication is engraved on the base: 
To the President of the State of Israel Chaim Weizmann 1951".
Height: 130cm, diameter: 40cm, maximal width: 86cm, weight: approxi-
mately 70 kgs. Good condition. Stains, mainly to the base. Two pin holes 
with no arms in the center of the post.

Opening Price: $12,000

Detail from item 974     §974  ◆◆  פרט מתוך פריט 974
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��9. חנוכייה ענקית – מצרים
וחרוטה.  מרוקעת  מנוסרת,  נחושת  ענקית.  חנוכית 

מצרים, שנות ה-80.
בראשה, מעל השמש עיטורי לוחות-הברית, שני אריות, 
ומתפללים,  המערבי  הכותל  במרכזה  ואיילות.  כתר 
מעליו מופיעות שלש התפלות הנאמרות בעת הדלקת 

נהחנוכיה. בתחתית עיטורי איילות וצורת המנורה, עי
טורים בדגמים צמחיים וגיאומטריים.

בגודל  צבוטים  מלבניים  בזיכים   8 החנוכיה  בבסיס 
7.5X5 ס"מ. בצדדים שני עמודים מעוטרים.

גובה: 83 ס"מ, רוחב: 70 ס"מ, עומק מירבי: 9 ס"מ. 

פתיחה: $800

9��. Very Large Hanukah Lamp 
– Egypt  
Large Copper Hanukah Lamp. Sawn, ham-
mered and engraved. Egypt, 1980's.
On top, above the Shamash, are decorations in 
the shape of the Tablets of the Law, two lions, a 
crown and gazelles. In the center appears the 
Western Wall with Jews praying, above it the 
three prayers chanted during the lighting of 
the candles. On the lower part decorations in 
shapes of gazelles and the menorah, as well as 
vegetal and geometric designs.
8  rectangular pinched oil-vessels are set in the 
base each 7.5x5cm. Two decorated pillars on 
the sides.
Height: 83cm, width: 70cm, maximal depth: 
9cm.

Opening Price: $800

��9. חנוכיה ופח שמן
פח שמן עם ציור קבר רחל וחנוכיה העשויה מפח זהה. 

ארץ ישראל, שנות ה-30.
1. פח לשמן זית זך תוצרת "שמן", ציור קבר רחל משני 

צדדיו עם כתוב בעברית ובאנגלית.
גובה: 33 ס"מ.

נגזר  ללוח,  שנפתח  שמן  מפח  שיוצרה  2. חנוכיה 
וכופף, אליו הודבקו בזיכים ומתקן לשמש. הפח נוצל 
כך  המקורי,  המיכל  של  בציורים  מדויק  שימוש  תוך 
"וצפחת השמן לא  שבחזית מופיע קבר רחל והכיתוב 

תחסר".
גובה: 30.5 ס"מ, רוחב: 23 ס"מ.

מצב בינוני, כתמים רבים, פגיעות בשולי החנוכיה, שריטות 

וחוסרים בצבע.

פתיחה: $�00

9��. Hanukah Lamp and an Oil 
Can  
Oil can with a drawing of Rachel's Tomb and a 
Hanukah Lamp made of an identical tin. Eretz 
Yisrael, 1930's.
1. Can for olive oil made by "Shemen", draw-
ing of the Tomb of Rachel on both sides with a 
Hebrew and English inscription. 
Height: 33cm.
2. Hanukah Lamp made of an oil can spread 
into a sheet, cut and bent, to which candle 
holders have been attached and a device for a 
shamash. An exact use of the original container 
resulted in  showing in  front Rachel's Tomb 
and the inscription"the oil jug will not lack oil". 
Height: 30.5cm, width: 23cm.
Fair condition, many stains, damages to borders 
of lamp, scratches and some omissions of paint.

Opening Price: $�00
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9��. Hanukah Lamp – Bier 
Large bronze Hanukah Lamp, made by Bier, 
with manufacturer's mark.
35x15cm, good condition.

Opening Price: $1100

��9. חנוכיה – ביר
חנוכית ברונזה גדולה, תוצרת ביר, עם חותמת היצרן.

35X15 ס"מ, מצב טוב.

פתיחה: $1100

9�8. חנוכית פליז – ארה"ב
חנוכית פליז. ארה"ב, שנות ה-30]?[.

דוד  מגן  במרכז  ומחוברים.  מכופפים  פליז  לוחות  שני 
מחורר נושא שמש.

גובה: 16 ס"מ, רוחב: 28 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $100

9�9. חנוכית ברזל - פלומבו
חנוכית ברזל, עיצוב פלומבו.

ברזל בעבודת נפחות וריתוך, צבוע שחור.
גובה: 35 ס"מ, רוחב: 31 ס"מ. מצב טוב מאוד.

פתיחה: $1�0

9�8. Brass Hanukah Lamp 
– United States  
Brass Hanukah Lamp. United States, 1930's [?].
Two bent and connected brass boards. In the 
center appears a perforated Maggen David car-
rying the Shamash.
Height: 16cm, width: 28cm. Good condition.

Opening Price: $100

9�9. Iron Hanukah Lamp 
– Palombo  
Iron Hanukah Lamp designed by Palombo.
Iron processed through metalworking and sol-
dering, painted black.
Height: 35cm, width: 31cm. Very good condition.

Opening Price: $1�0
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980. חנוכיה עם שני ענפי עץ זית
חנוכיה זקופה. גרמניה? שנות ה-30]?[.

בסיס החנוכיה עגול, עם עיטורי צמחים. שמונה קנים 
יוצאים מתוך העמוד המרכזי, בחלקו העליון נצב השמש. 

לבזיכים פתחים קטנים בקוטר 7 מ"מ לנרות דקים.
אל הקנים מוברגים שני עיטורים דמויי ענפי עץ-זית.

גובה: 29 ס"מ, רוחב: 32 ס"מ.  בחלקו התחתון של העמוד 

חסר  כי  נראה  לברגים,  חורים  ארבעה  נמצאים  ובבסיס 

עיטור נוסף.

פתיחה: $1�0

980. Hanukah Lamp with Two 
Olive  Tree Branches  
Upright Hanukah Lamp. Germany? 1930's [?].
Base of lamp is round, with vegetal decorations. 
Eight arms stem from the central post, on its tip 
is the Shamash. The candle-holders have small 
openings 7 mm.in diameter for thin candles.
Two decorative olive tree branches are screwed 
to the arms.
Height: 29cm, width: 32cm. Four screw-holes in post 
and base, probably from a missing decoration.

Opening Price: $1�0

981. חנוכית פלבל בעיצוב זאב רבן
פלבל   תוצרת  הם"  קדש  הללו  "הנרות  יצוקה,  חנוכיה 

)חותמת יצרן בתחתית(.
אוחזות  דמויות מלאכים  החנוכיה, עם שתי  גב  עיצוב 

כד וענפים, בידי זאב רבן.
גובה: 14 ס"מ, רוחב: 16.5 ס"מ, עומק: 8.5 ס"מ. מצב טוב. 

שאריות שעווה. ללא השמש.

פתיחה: $1000

981. Palbell Hanukah Lamp 
Designed by Zeev Raban  
Cast Hanukah Lamp, "Ha-Nerot Halalu Kodesh 
Hem" made by Palbell (manufacturer's mark on 
the bottom).
The design of the back plaque, with two angels 
holding a jug and branches, was done by Zeev 
Raban.
Height: 14cm, width: 16.5cm, depth:8.5cm. Good 
condition. Wax remnants. Shamash is missing.

Opening Price: $1000

982. חנוכית העשור בעיצוב זאב רבן
חנוכית העשור, פליז יצוק ומחומצן עם פטינה ירוקה. 

"Made in Israel M.G.T.A 58"

982. Hanukah Lamp Designed 
by Zeev Raban on the Tenth 
Anniversary of the State of Israel  
Hanukah Lamp for Israel's tenth anniver-
sary, cast and oxidized brass with green patina. 
Marked on the bottom "Made in Israel M.G.T.A 
58", 1958.
There are similar Hanukah Lamps known made 
by "Palbell". Design of front and back plaque, 
on which are seen an Israeli soldier, the State's 
emblem, a pioneer girl with the Israeli flag, was 
made by Zeev Raban.
Height: 10cm, width: 19cm, depth: 8cm (includ-
ing the protruding Shamash). Good condition.

Opening Price: $�00

חתומה בתחתית                                                   ,
.1958

ידועות חנוכיות דומות מתוצרת חברת "פלבל". עיצוב 
חזית וגב החנוכיה, בהם נראים בין השאר חייל ישראלי, 
בידי  נעשה  ישראל,  ודגל  חלוצה  דמות  סמל המדינה, 

זאב רבן.
)כולל השמש  גובה: 10 ס"מ, רוחב: 19 ס"מ, עומק: 8 ס"מ 

הבולט(. מצב טוב.

פתיחה: $�00
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983. Upright Hanukah Lamp 
– Vienna  
Upright Hanukah lamp made of silver in sawing 
technique, Vienna (manufacturer's marks).
Round base, tall post, from which entwine veg-
etal decorations that end with the oil-vessels. 
On top of the post is a Maggen David. Next 
to the tip of the post is a vessel for placing the 
Shamash (attached Shamash is not original).
Height: 32cm, width 21.5cm. Good condition. 
Stains.

Opening Price: $1�00

983. חנוכית כסף זקופה – וינה
וינה  בעבודת-ניסור,  כסף  עשויה  זקופה  חנוכיה 

)חותמות יצרן(.
עיטורים  משתרגים  ממנו  גבוה,  עמוד  עגול,  בסיס 
העמוד  בקצה  הבזיכים.  בראשם  צמחיים,  בדגמים 
השמש  להכנסת  מקום  העמוד  לראש  סמוך  מגן-דוד. 

)השמש המצורף אינו מקורי(.
גובה: 32 ס"מ, רוחב: 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $1�00

�98. נר לשמן – פלבל 
נר שמן מברונזה, תוצרת "פלבל", שנות ה-50. חתימת 

יצרן.
העליון  בחלקו  ארכיאולוגיים.  נרות  בדוגמת  שמן  נר 
ניתן  העליון  החלק  צבר.  וענפי   Israel ישראל  כיתוב 

לפתיחה לצורך מלוי שמן.
14.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $200

98�. Oil Lamp – Palbell  
Bronze oil lamp, made by "Palbell", 1950's. 
Manufacturer's signature.
Oil lamp in the shape of archaeological oil 
lamps. On upper part appears and inscription 
"Israel" and a decoration of pear-cactus leaves. 
The upper part can be opened for the insertion 
of oil.
14.5cm. Good condition.

Opening Price: $200

�98. אוסף בובות
5 בובות גבס ובד, שנות ה-50 ]?[ תוצרת ויצו או אדית 

סמואל)?(.
חמש דמויות ארץ ישראליות, עבודת יד.

גודל ומצב משתנים, לשתיים מהדמויות חסר חלק.

פתיחה: $100

98�. Dolls Collection  
5 cloth and plaster dolls, 1950's [?] made by 
WIZO or Edith Samuel(?).
Five hand-made figures of Eretz Yisrael.
Varying size and condition, a part is missing in 
two of the dolls.

Opening Price: $100
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�98. בובות דמויות ארצישראליות
ארץ- ובד,  עץ  ארצישראליות.  דמויות  של  בובות   7

ישראל, שנות ה-50-60.
דמויות חלוצה עם מעדר, חיילת, תימני עם סל תפוזים, 
תוצרת  מהן   4 ועוד.  ראשה  על  כד  עם  ערביה  אשה 

"צברה" ונעשו בעבודת-יד.
גובה מירבי: 21 ס"מ. מצב בינוני עד טוב מאד.

פתיחה: $100

98�. Dolls Characteristic of 
Eretz Yisrael  
7 dolls characteristic of Eretz Yisrael. Wood 
and fabric, Eretz Yisrael, the 1950's-1960's.
Figures of a pioneer woman with a shovel, a 
female-soldier, a Yemenite with oranges in a 
basket, an Arab woman with a jar on her head 
and more. 4 of the dolls were hand made in 
Israel by "Sabra".
Maximum height: 21cm. 
Fair to very good condition.

Opening Price: $100

�98. מפת שולחן – "מזכרת מפלשתינה"
Souvenir of Palestine ]מזכרת מפלשנ  מפת שולחן

תינה[, בד משי רקום עם אניצים. 
רקמת עצי תומר ושתי דמויות מובילות גמלים וחמור. 
]המהנדסים   Royal Engineers אגודה  סמל  במרכז 

המלכותיים[ מעוטר בזרי עלים ובכתר.
86X64 ס"מ. מצב טוב. כתמים בחלקה התחתון.

פתיחה: $2�0

988. בד לכיסוי מצות 
בד כיסוי למצות, עם איורים וכיתוב מודפסים.

ישראל".  ו"מדינת  ירושלים"  "מזכרת  נכתב  בראש 
בו  החכמים  דמויות  צבעוני,  ציור  מודפס  הבד  במרכז 

הוחלפו בדמויות הרמב"ם, רש"י ורבנים נוספים.
49X47 ס"מ לא כולל האניצים. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $180

988. Fabric Matzah Cover  
Fabric for covering matzahs, with printed il-
lustrations and an inscription.
On upper part appears an inscription "Souvenir 
of Jerusalem" and "State of Israel". A colorful 
drawing is printed in the center of the fabric, fig-
ures of the sages were exchanged for the figures 
of the Rambam, Rashi and other rabbis.
49x47cm not including  fringes. Good condition. 
Stains.

Opening Price: $180

98�. Table Cloth – "Souvenir of 
Palestine"  
Table cloth Souvenir of Palestine, embroidered 
silk with fringes.
Embroidery of two palm trees and two figures 
leading camels and a donkey. In the center ap-
pears the emblem of the Royal Engineers Society 
decorated with wreaths of leaves and a crown.
86X64cm. Good condition. Stains on lower part.

Opening Price: $2�0
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991. Etrog Box – Germany  
Etrog box. Germany (Posen?), second half of 
19th century.
Box in the shape of an Etrog on an elliptic base, 
opening into two on a hinge. Silver marks on 
the lower part.
Height: 9cm, maximal width: 14cm. Very good 
condition.

Opening Price: $1�00

990. Large Pesach Plate 
– Germany  
Large silver Pesach plate. Engraved and ham-
mered decorations, Germany.
Vegetal and floral decorations with two Jewish 
figures embossed.
Diameter: 49.5cm. Good condition.

Opening Price: $�000

990. קערת-פסח גדולה מכסף – גרמניה 
נקערה גדולה לפסח, כסף )לא חתום(. עיטורים מרוק

עים וחרוטים, גרמניה.
דמויות  עם  תבליטים  ושני  וצמחים  פרחים  עיטורי 

יהודים.
קוטר: 49.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $�000

991. קופסה לאתרוג - גרמניה
של  )פוזן?(, המחצית השניה  גרמניה  לאתרוג.  קופסה 

המאה ה-19.
קופסה בצורת אתרוג על בסיס אליפטי, נפתחת לשניים 

על-ידי ציר. בחלקה התחתון חותמות כסף.
גובה: 9 ס"מ, רוחב מירבי: 14 ס"מ. מצב טוב מאוד.

פתיחה: $1�00

989. Matzah Cover – "Bezalel" 
Graphics 
Matzah cover. Yellow fabric with black print. 
Signed: "Bezalel Graphics, Yerushalem, Eretz 
Yisrael". In the center a drawing of the Western 
Wall.
Diameter: 36cm, not including fringes. Good 
condition.

Opening Price: $200

989. כיסוי למצות – גרפיקה "בצלאל"
כיסוי למצות. בד צהוב עם הדפס שחור. חתום: "גרפיקה 

בצלאל, ירושלם, ארץ ישראל".
במרכזו ציור הכותל המערבי.

קוטר: 36 ס"מ, לא כולל האניצים. מצב טוב.

פתיחה: $200
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992. Decorated Goblet and Plate 
– Persia 
Silver decorated goblet and plate, Persia.
Matching goblet and plate with eight protru-
sions, with fine decorations. Marks in Arabic 
on lower part of items.
Height of goblet: 14.5cm, diameter: 8cm. Diameter 
of plate: 17cm. Good condition.

Opening Price: $2�0

992. גביע וצלחת מעוטרים – פרס
גביע וצלחת מעוטרים עשויים כסף, פרס.

נגביע וצלחת תואמים בעלי שמונה בליטות, עם עיטו
רים איכותיים. חותמות בערבית בחלקם התחתון.

 17 הצלחת:  קוטר  ס"מ.   8 קוטר:  ס"מ,   14.5 הגביע:  גובה 

ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $2�0

993. יד לספר תורה, 1882
יד לספר תורה, עץ עם שלש לוחיות מתכת, שנת 5642 

]תרמ"ב 1882[.
במרכז הזרוע לוחית בצורת צדף. סמוך לחפת לוחית 
עם חריטה "אברהם משה סימו הי"ו". התאריך מופיע 
ואצבע  קפוצה  כף  העליון.  למפרק  הסמוכה  בלוחית 

מושטת קדימה.
28.5 ס"מ. מצב טוב. אחת הלוחיות מנותקת חלקית. שופצו 

בדבק באופן לא מקצועי.

פתיחה: $�00

993. Torah Pointer, 1882  
Torah pointer, wood with three metal plaques, 
1882.
In the center of the pointer a shell-like plaque. 
Close to the cuff an engraved plaque "Avraham 
Moshe Simo". The date appears on the plaque 
close to the upper joint. The palm is clenched 
and a finger is pointing forwards.
28.5cm. Good condition. One plaque is partly 
detached. Nonprofessionally restored with glue.

Opening Price: $�00

�99. רימונים מעוטרים – תימן
רימונים לספר תורה, תימן. 

וצמחיים  גיאומטריים  בדגמים  חרוטים  עיטורים 
פשוטים.

29 ס"מ. מצב בינוני. פגמים. תיקונים גסים.

רימונים תימניים מעוטרים נדירים.

פתיחה: $900

99�. Decorated Rimonim – Yemen  
Rimonim for Torah Books, Yemen.
Engraved decorations in simple geometric and 
vegetal designs.
29cm. Fair condition. Damages. Rough repairs.
Decorated Yemenite Rimonim are rare.

Opening Price: $900
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99�. Silver Pendant – The Zodiac 
Round silver pendant. Israel, post 1948. Marked 
"silver 925".
Pendant with an embossed inscription "מזל" and 
in English "mazal". Revolving medallion, with 
signs of the zodiac.
Signed E. Weishoff, State of Israel.
Diameter: 2.5cm. Good condition.

Opening Price: $2�0

�99. תליון כסף – גלגל המזלות
המדינה.  קום  לאחר  ישראל,  ארץ  עגול.  כסף  תליון 

חתום "כסף 925".
 ."Mazal" ובאנגלית  "מזל"  מובלט  כיתוב  עם  תליון 

מדליה מסתובבת, עם איורי המזלות. 
חתום E. Weishoff, מדינת ישראל.

קוטר 2.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $2�0

�99. תליון מיניאטורי - עשרת הדברות 
- זהב וצדף

תליון זהב מיניאטורי בצורת ספר.
מזהב.  דוד  מגן  ועליו  צדף  משובץ  הספר  ב"כריכת" 
הדברות  עשרת  מופיעים  ה"ספר"  של  הפנימי  בחלקו 

באנגלית.
1X1.5 ס"מ. מצב טוב מאוד.

פתיחה: $�00

99�. Miniature Pendant – Ten 
Commandments – Gold and Shell  
Miniature gold pendant in a shape of a book.
The "binding" of the book is set with a shell to 
which is attached a Maggen David of gold. The 
ten commandments in English appear inside 
the "book".
1x1.5cm. Very good condition.

Opening Price: $�00

�99. בגד תימני
בגד תימני.

בשולי  ושחור.  צהוב  ירוק,  סגול,  בגוני  אנכיים  פסים 
הבגד תפורים עיטורים בצבע כסף. חלקו הפנימי של 

הבגד בבד אדום.
115X66 ס"מ, לא כולל השרוולים. מצב טוב.

פתיחה: $�00

99�. Yemenite Garment  
Yemenite garment.
Vertical lines in purple, green, yellow and 
black. Silver-colored decorations are sewn to 
the borders of the garment. Inside of the gar-
ment is made of red fabric.
115X66cm, not including sleeves. 
Good condition.

Opening Price: $�00
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998. שני זוגות נעליים – טריפולי
הנעל,  על  מרוקעים.  עיטורים  עם  עקב  נעלי  1. זוג 
פנים  ציפור.  בצורת  עיטור  מתכת,  רצועות  שתי  מעל 
הנעל – רפידה אדומה, בחלקה התחתון לוחית מתכת 

מנוסרת. חותמות )יצרן?(.
24 ס"מ, מצב בינוני-טוב. המתכת כניראה כסף נמוך.

רצועת  סוגרת  הרגל  את  פתוחות.  עקב  נעלי  2. זוג 
בחלק  צמחיים.  בדגמים  עיטורים  עם  מרוקעת  מתכת 
חותמות  מנוסרת.  לוחית מתכת  הרפידה  התחתון של 

)יצרן?(.
25 ס"מ. מצב בינוני, הרפידה דהויה, מוכתמת מעט. מתכת 

מעט חלודה.

ביום  כלה  להנעלת  בטריפולי  זה שמשו  מסוג  נעליים 
חופתה. 

פתיחה: $2000

998. Two Pairs of Shoes – Tripoli  
1. Pair of shoes with hammered decorations. 
On the shoe, over two metal straps, is a bird-
like decoration. Inner side of shoe with red 
insole, on its lower part a sawn metal plaque. 
Stamps (manufacturer?).
24cm, fair-good condition. Metal is probably 
low-silver.
2. Pair of open high-heels shoes. A metal strap 
holds the foot decorated with vegetal designs. 
On the lower part of the insole is a sawn metal 
plaque. Stamps (manufacturer?).
25cm. Fair condition, insole is faded, somewhat 
stained. Metals a little rusted.
This kind of shoes were used by brides in Tripoli 
on their wedding day.

Opening Price: $2000

999. סכין פרימיטיבית "שמע ישראל"
סכין עם ידית אלומיניום יצוקה, עבודה עממית פשוטה 

ופרימיטיבית )נוצרה בתקופת מלחמת העולם ה-2?(.
על ידית הסכין חרוט הכיתוב "שמע ישראל".

24.5 ס"מ. מצב בינוני. הלהב חלוד. שריטות רבות בידית.

פתיחה: $200

999. Primitive Knife "Shema 
Yisrael"  
Knife with a cast aluminum handle, simple 
and primitive folks craft (made during Second 
World War?).
The inscription "Shema Yisrael" is engraved on 
the handle.
24.5cm. Fair condition. Blade rusted. Many 
scratches to handle.

Opening Price: $200

998

999

§     Detail from item 999  ◆◆  פרט מתוך פריט 999
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1000. Large Anti-Semitic Wood 
Sculpture  
Large anti-semitic sculpture, carved wood log.
Figure with distorted face: extremely big ear, 
crooked nose and prominent cheek-bones. The 
body is covered with scales, like a snake. On the 
side is a protruding Maggen David.
Height: 90cm, maximal width: approximately 
20cm. Fair condition. Cracks. Damages to wood, 
in base of the sculpture.

Opening Price: $�000

1001. Anti-Semitic Porcelain 
Plate – "The Dancing Bears" 
Porcelain plate, neither signed nor dated.
In the center a colorful illustration is printed 
of three dancing Jews, and the inscription"Les 
ours dansant" [dancing bears].
12x12cm. Good condition. Some of the gilded 
decorations on the borders are blurred.

Opening Price: $3�0

1000. פסל עץ אנטישמי גדול
פסל אנטישמי גדול, בול עץ מגולף.

עקום  אף  ענקית,  אוזן  מעוותות:  פנים  בעלת  דמות 
ועצמות-לחיים בולטות. גוף הדמות מכוסה קשקשים, 

כנחש. בצדו מובלט מגן-דוד.
גובה: 90 ס"מ, רוחב מירבי: כ-20 ס"מ. מצב בינוני. סדקים, 

פגמים בעץ בבסיס הפסל.

פתיחה: $�000

1001. צלחת פורצלן אנטישמית – "הדובים 
הרוקדים"

צלחת פורצלן, אינה חתומה ואינה מתוארכת.
יהודים  שלשה  של  צבעוני  איור  מודפס  במרכזה 
 "Les ours dansant" הכתוב  מופיע  תחתם  רוקדים, 

]הדובים הרוקדים[.
בשוליים  הזהב  מעיטורי  חלק  טוב.  מצב  ס"מ.   12X12

מטושטשים.

פתיחה: $3�0

1000

1001
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1003. קערת קרמיקה – ציור שיילוק
 Royal קערה עמוקה, קרמיקה צבועה ומזוגגת. תוצרת

Doulton, אנגליה.
ציור  הקערה  בתחתית  נחושת.  פס  הקערה  שפת  על 
רודף  היהודי  דמות   ,)Shylock( שיילוק  של  צבעוני 
"הסוחר  השייקספירי  מהמחזה  המוסר  וחסר  הבצע 

מוונציה". 
סדקים  מאד.  טוב  מצב  ס"מ.   20.5 קוטר:  ס"מ,   10 גובה: 

וקילופים קלים בגלזורה.

פתיחה: $2�0

1003. Ceramic Bowl – Drawing of 
Shylock  
Ceramic bowl, painted and glazed. Royal 
Doulton, England.
Copper rim. On lower part of bowl a drawing 
in color of Shylock, Jewish figure of greedy and 
unscrupulous  type of the Shakespearean play 
"The Merchant of Venice".
Height: 10cm, diameter: 20.5cm. Very good con-
dition. Slight cracks and peeling to glazing.

Opening Price: $2�0

1002. Single Leaf on Fabric – 
Mayor of Vienna  
Griass eng God! [God Bless you]. Fabric napkin 
with an invitation to a banquet. Vienna, first 
half of 19th century.
Printed cloth napkin, invitation for men, 
women, young boys and girls to a wine-banquet 
on behalf of the men's choir of  Neulerchenfeld 
[province of Vienna], to be held on the week of 
the Fastnacht on February 23 (no year stated), 
in the Wüstbauer farmer's bar.
In the center of the napkin an inscribed line 
states "Polish Jews are not allowed to enter". The 
mayor's initials appear on the napkin, but his 
full name is not specified.  
38X34 cm. Good condition. Few stains. Creases 
and folding marks. Ink stamp.

Opening Price: $1000

1002. דף בודד על בד - ראש העיר וינה
!Griass eng God ]אלוהים יברך אתכם[. מפית בד עם 
המאה  של  הראשונה  המחצית  וינה,  למשתה.  הזמנה 

ה-19.
בחורים  נשים,  לגברים,  הזמנה  מודפסת,  בד  מפית 
של  הגברים  מקהלת  מטעם  למשתה-יין  ובחורות 
Neulerchenfeld ]מחוז של וינה[, שיתקיים בשבוע ה-
Fastnacht ביום 23 בפברואר )ללא ציון שנה(, בבית-

.Wüstbauer המרזח של האיכר
בשורה במרכז המפית נכתב כי הכניסה ליהודים פולנים 
אסורה. על המפית חתום בדפוס ראש העיר, ללא ציון 

שמו. 
38X34 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קמטים וסימני קיפול. 

חותמת.

10021003פתיחה: $1000
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מפתח

אבידן, דוד
707 ,530 ,501

אוניברסיטה עברית
535

אוסישקין, מנחם
568 ,491

אורלנד, יעקב
511

איטליה
 ,714 ,631 ,584 ,380 ,171 ,167 ,151 ,150

825 ,802 ,727

אלטמן, נתן
865 ,766 ,756 ,461

אמנות
 ,839 ,578 ,532 ,462 ,458 ,405 ,235-238

970 ,885 ,844-869 ,841 ,840

אמצעי תשלום, שטרות וכרטיסים
 ,414 ,307 ,252-278 ,220 ,218 ,200

423 ,415-416

אמריקן קולוני
559

אנגליה
 ,256 ,235 ,199 ,187 ,186 ,165 ,156 ,148

 ,505 ,467 ,399 ,394 ,381 ,363 ,362 ,340

 ,923 ,913 ,836 ,721 ,719 ,705 ,701 ,695

987 ,931

אנטיפא
433

אנטישמיות
1000-1003 ,686 ,685 ,681 ,680 ,172-196

אפשטיין, מרק
770 ,461

אצ"ל, רביזיוניסטים
415 ,400-406 ,396 ,272

אקסודוס )סרט(
633 ,587

ארונסון, בוריס
783 ,756 ,461

ארושקעס )צבי אורון(
618 ,876

אריכא, אביגדור
853

ארכיונים
516 ,513 ,512

ארכיטקטורה
354

ארלוזורוב, חיים
343 ,342

ארנבורג, איליה
774 ,764 ,760

ארצות הברית
 ,224 ,189 ,188 ,183 ,144-147 ,46 ,22

 ,556 ,531-534 ,516 ,502-504 ,457 ,320

 ,783 ,722 ,711 ,698 ,694 ,677 ,591 ,557

 ,842 ,838 ,837 ,830 ,827 ,826 ,809-820

978 ,929-931 ,925 ,915 ,863 ,843

באר שבע
358

בגין, מנחם
482 ,436 ,427 ,402

בד )עבודות(
 ,985-989 ,972 ,971 ,942 ,929 ,885 ,844

1002

בובר, מרטין
870 ,865 ,750

בובר, שלמה
465

בודקו, יוסף
910 ,744 ,743 ,494 ,311

בולגריה
537 ,154

בזם, נפתלי
848 ,847

ביאליק, חיים נחמן
874 ,817 ,753 ,701 ,475 ,349

ביבליופיליה
853 ,809 ,736-756 ,728 ,719 ,237 ,5 ,4 ,1

ביקור חולים )בית החולים(
536 ,386 ,385

ביר )יצרן(
977

בירנבאום, אוריאל
629 ,627

בירנבאום, מנחם
662 ,661

בירנבאום, נתן
625 ,120-122

בית"ר
938 ,631 ,630 ,584 ,515 ,397

בלאו וייס
293 ,288

בלגיה
374 ,192 ,190

בלום, לאון
681 ,193

בן-אורי, מאיר
902

בן-גוריון, דוד
 ,482 ,428 ,426 ,424 ,413 ,407 ,396

576 ,509 ,484-489

בן-דוד, שמואל
901 ,900

בצלאל
989 ,935 ,911 ,871-908 ,762 ,559

בר, ישראל
428

ברגנר, יוסל
849

ברוד, מקס
508 ,507

בריגדה יהודית
583 ,582 ,373-380 ,9 ,8

ברלוי, בנימין
787

ברלוי, הנריק
781 ,775 ,761

ברנדייס, לואיס
503 ,502

ברנר, יוסף חיים
695, 696, 470א, 702

בתי-כנסת
 ,644-648 ,538-540 ,167-171 ,165 ,76 ,67

665 ,663

בתי-מלון
632 ,613

בתי-עלמין
649 ,166

גדוד עברי
581 ,477 ,372 ,371

גוטמן, נחום
790 ,748

גולדברג, לאה
862

גור-אריה, מאיר
889-894 ,874 ,818 ,671 ,536 ,270

גורן, שלמה )הרב(
430 ,36

גלויות
215, 307, 605-690, 690א

)Real Photo( גלויות מצולמות
 ,680 ,671 ,669 ,645 ,621-623 ,615-619

681

גרינברג, אורי צבי
704 ,702 ,700

גרץ, צבי )היינריך(
468

דאלי, סלבדור
509

דה-האן, יעקב ישראל
480

דויטש )דיין(, רודי
523-525

דיין, משה
946 ,509 ,482 ,428

דנמרק
191

דפים בודדים
 ,196 ,176 ,175 ,173 ,165 ,118 ,110 ,109

 ,360-362 ,347 ,337 ,323 ,306 ,305 ,281

 ,459 ,456 ,433 ,432 ,408 ,401 ,393 ,392

546 ,544 ,536-542

דרום אמריקה
170 ,153 ,152 ,42

דרום אפריקה
594 ,155

דרייפוס, אלפרד
684 ,178-181

הגדות לפסח
958 ,1-47

הגדת העצמאות
418

הדפסים ותחריטים
 ,354 ,306 ,305 ,281 ,174-176 ,172 ,165

 ,716 ,548 ,547 ,545 ,543 ,388 ,360-362

889-894 ,861 ,851 ,717

הומור
244 ,52 ,7 ,6

המאירי, אביגדור
817 ,514 ,333

המעורר
695

הסוכנות היהודית
230 ,229 ,214

הרב קוק
478 ,393

הרצל
 ,568 ,529 ,522 ,417 ,295-307 ,281 ,129

 ,866 ,708 ,687 ,668 ,657 ,631 ,609-611

928 ,887

התקוה )המנון(
294 ,164

ווליש, אוטה
522

וולפסון, דוד
611 ,605

וורוביצ'יק )רביב(, משה
864 ,528 ,527

ויזנטל, שמעון
620

וייזל, נפתלי הרץ
545

וילבושביץ, גדליהו
575 ,513

וילבושביץ, נחום
575

וינה
 ,116 ,114 ,110 ,107 ,106 ,100-102

 ,161 ,142 ,138 ,137 ,131 ,124 ,118-121

 ,297 ,286 ,284 ,259 ,201 ,176 ,175 ,166

 ,539 ,538 ,474 ,473 ,470 ,325 ,317 ,304

 ,644 ,627 ,596 ,595 ,593 ,590 ,545 ,543

 ,797 ,792 ,732 ,726 ,692 ,691 ,655 ,649

1002 ,983

ויצמן, חיים
974 ,844 ,479 ,407

ורבורג, אוטו
550 ,476

ורטהיימר, יוסף פון
118

ז'בוטינסקי, זאב
630 ,628 ,568 ,477 ,397 ,396 ,363

זאבי, רחבעם
586

זהב )עבודות(
996

זכוכית )עבודות(
955 ,573
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חברון
267

חותם נחושת
964

חזנות
437-455 ,59-61 ,52

חיות, צבי פרץ
726 ,596 ,543

חיילים יהודים
581-583 ,419 ,368-380

חיפה
 ,365 ,351 ,347 ,339 ,263 ,126 ,27 ,25

 ,624 ,617 ,573-575 ,562 ,560 ,415 ,414

846 ,638

חנוכיות
974-983

חפצים
 ,871-886 ,429 ,407 ,373 ,300-303

911-1003

חתימות
728 ,253

טלגרמות
310-312 ,277

טריפולי )לוב(
998 ,583 ,160

ידידיה, ש.
3

יהדות ארצות ערב
 ,678 ,318 ,294 ,279 ,270 ,234 ,160 ,159

993 ,866 ,834 ,679

יהדות מזרח אירופה
 ,224 ,223 ,203 ,198 ,197 ,168 ,77-98

 ,331 ,330 ,316 ,315 ,291 ,290 ,285 ,278

443, 444, 453, 455, 458-460, 470א, 481, 

 ,656 ,646 ,616 ,604 ,601 ,599 ,598 ,495

657, 690א

יהדות מרכז אירופה
 ,216-220 ,203 ,202 ,184 ,99-143 ,1

 ,283 ,276 ,260 ,251 ,250 ,239 ,237 ,226

 ,449 ,447 ,446 ,437-442 ,350 ,293 ,288

 ,645 ,603 ,597 ,555 ,519 ,515 ,450-452

 ,732 ,730 ,729 ,728 ,725 ,724 ,720 ,716

991 ,990 ,980 ,916

יהדות רומניה והונגריה
 ,220 ,210-215 ,208 ,207 ,102 ,48-76 ,2-4

 ,369 ,319 ,314 ,312 ,287 ,252 ,244 ,225

 ,823 ,822 ,731 ,609 ,600 ,454 ,448 ,445

865 ,831-833

יודובין, שלמה
224

יוסף, דב
512 ,412

יידיש
 ,88 ,71 ,69 ,65 ,62 ,59 ,56 ,55 ,53 ,49 ,22

 ,314 ,246-249 ,240 ,145 ,132 ,92-94 ,89

 ,505 ,504 ,461 ,457 ,456 ,372 ,344 ,315

 ,749 ,746 ,711 ,703 ,698 ,544 ,519 ,510

 ,808-810 ,804 ,800 ,799 ,798 ,758 ,757

826 ,820 ,819 ,814-816

יין
966 ,947, 554 ,296

ילדים
 ,783 ,768 ,598 ,252 ,177 ,134, 93

940 ,785-834

ימאות
631 ,574 ,353 ,347 ,346

יעבץ, זאב
466

יפן
157

ירושלים
 ,312 ,278 ,271 ,266 ,261 ,253-255 ,162

 ,365 ,364 ,351 ,334 ,328 ,326 ,324

 ,541 ,480 ,462 ,410-412 ,393 ,381-391

 ,586 ,585 ,580 ,579 ,577 ,561 ,558 ,542

 ,697 ,696 ,642 ,641 ,635 ,634 ,624 ,613

 ,968 ,965 ,964 ,958 ,940 ,924 ,917 ,914

973 ,972

כהן, יעקב
471

כהנא, אהרן
948

כופר הישוב
935

כותל
672 ,969 ,966, 640 ,987

כסף, פיליגרן
 ,923-925 ,912-914 ,884 ,883 ,878 ,877

 ,990-992 ,983 ,965 ,960-963 ,941 ,937

995

כרזות
859 ,519-535 ,456 ,430 ,392 ,308 ,196

כתבי-יד וארכיונים
 ,291 ,287 ,286 ,215 ,202 ,150 ,112 ,70

 ,398 ,390 ,386 ,379 ,356 ,338 ,336 ,328

399, 403, 437-439, 470א, 475, 496, 896

לאדינו
939 ,161-164 ,70

לווה, היינריך
606 ,592 ,280

לטינית
712-715

לטרון )מחנה מעצר(
405

ליבראך, פ.
565

ליליאן, אפרים משה
857-861 ,658 ,553 ,550 ,146 ,193 ,74

ליסיצקי, אל
763-768 ,756

למל )בית-ספר(
325

לסקר-שילר, אלזה
708

מאגנס, יהודה לייב
352

מאורעות תרפ"ט
618 ,520 ,341

מאיר, גולדה
509 ,483 ,482 ,399

מאנגער, איציק
505

מארקיש, פרץ
777 ,774 ,767 ,758 ,702 ,461

מדליות
912-919

מהפכת מרץ 1848
109 ,108

מוהליבר, שמואל
323

מונזון )דפוס(
542 ,541

מונטיפיורי, משה
922 ,913 ,912 ,467 ,321

מוסיקה
655 ,437-455 ,371 ,332 ,83

מורו, משה
935 ,875

מושבות
919 ,642 ,560 ,554 ,397 ,351 ,338

מזוזות
960

מזרח
956 ,544

מירקין, יצחק
516

מלחמת העולם ה-1
 ,394 ,368-370 ,327 ,259 ,129 ,128 ,57

650 ,649

מלחמת ששת הימים
667 ,589 ,430

מנדלי מוכר ספרים
693

מנדלסון, משה
709

מניות
537 ,536

מפא"י
527 ,422 ,421

מפות
 ,395 ,394 ,391 ,360-363 ,331 ,330 ,68

634 ,526

מקוה ישראל
329 ,322

משחקים
930 ,835-838 ,793

משטרת פלשתינה
937 ,936

נרקיס, יצחק
899

נרקיס, מרדכי
908 ,905

סאבונג'י, דאוד
558

סבא, שלום
845

סונצ'ינו
737-741

סוסקין, אברהם
564

סוצקובר, אברהם
510

סיכות וסמלים
959 ,946 ,943 ,942 ,938 ,917-919 ,373

סימה, מירון
552 ,432

סימון, יוחנן
870 ,420

סימון, ליאון
496-498

סין
158 ,156

סמואל, הרברט
687 ,611 ,393

סמולנסקין, פרץ
898 ,470

ספורט
618 ,602 ,595 ,131

ספרי א"ב ולימוד עברית
822-834 ,787 ,747 ,105

עגנון, ש"י
708

עכו
345

עץ זית )עבודות(
1000 ,973 ,968 ,966 ,559

פוגרומים
651 ,495 ,86 ,82

פורטוגל
723

פורים
901 ,857 ,602 ,569 ,463 ,244 ,61

פישמן מימון, יהודה ליב
489

פלבל
984 ,982 ,981 ,962

פלומבו, דוד
979

פלמ"ח
414 ,413 ,409 ,398
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פן, אלכסנדר
511 ,432

פסח
988-990 ,954 ,462

פרל, יוסף )מטרנופול(
464

פרנץ יוזף )הקיסר(
615 ,369 ,111

פרץ, י"ל
849 ,769 ,767 ,710

פרקי אבות
450

פרקש, זאב
856

צ'ייקוב, יוסף
813 ,768 ,758 ,757

צבא עברי
628

צדף )עבודות(
996 ,969

צה"ל
 ,430 ,428 ,425 ,424 ,418-420 ,413 ,412

943 ,622 ,525 ,431

צוקרמן, בן-ציון
782 ,699 ,552

צילום
 ,243 ,227 ,219 ,204-207 ,170 ,168 ,134

 ,431 ,388 ,375 ,371 ,367 ,364 ,329 ,304

558-604 ,513, 512

צפת
286 ,259 ,255

צרפת
 ,364 ,294 ,289 ,281 ,193-195 ,182 ,149 ,5

1001 ,850 ,847 ,474 ,736 ,683 ,681 ,456

קבר רחל
976 ,971 ,970 ,967 ,886

קולונל קיש
480

קולניק, ארתור
865 ,62

קומוניזם
434 ,432

קונגרס
927

קונגרס ציוני
 ,522 ,521 ,309 ,297 ,285 ,284 ,282 ,281

608 ,607 ,605 ,592

קופות-צדקה
939 ,931-933 ,313

קופרמן, משה
855 ,854

קורצוייל, ברוך
501

קטלוגים
690א, 697, 722, 725, 733, 776

קיפניס, לוין
895

קישון, אפרים
490

קלאוזנר, יוסף
497 ,473

קלישר, צבי הירש
279

קמינקא, אהרן
474 ,473

קנדה
544

קסטנר, ישראל
214

קפריסין
688 ,277 ,232

קק"ל
 ,658 ,609-611 ,606 ,308-320 ,285 ,284

929-932 ,789

קריקוריאן, גאראבד
558

קרל הראשון, )המלך(
48

קרמיקה )עבודות(
1003 ,1001 ,948-954 ,933 ,911 ,876

קרסטיין, לזר
474

רָאם )בית הדפוס(
481

ראוויטש, מלך
773 ,510 ,499

רבין, יצחק
946 ,430 ,429

רבינוביץ, אלכסנדר זיסקינד )אז"ר(
516 ,472

רבן, זאב
 ,895 ,888  ,887 ,876 ,818 ,551 ,536 ,366

981 ,903

רבנים, תפילות ודרשות
 ,114 ,111 ,107 ,106 ,87 ,79 ,78 ,74 ,70 ,64

 ,424 ,290 ,279 ,162 ,158 ,144 ,141 ,123

 ,648 ,580 ,579 ,546 ,549 ,465 ,464 ,425

936 ,718 ,650

רבניצקי, יהושע חנא
475

רובין, ראובן
866 ,865 ,578 ,62

רוזין, מאיר
967 ,388-389

רוטשילד
389

רוסיה, רוסית
 ,298 ,282 ,209 ,147 ,95-98 ,83 ,82 ,78

776 ,765 ,764 ,756 ,699 ,652 ,651 ,534

ריבק, יששכר-בר
777 ,768

רימונים
994 ,878

רכבת העמק
262

רמב"ם
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טופס הצעת מחיר לפריטים

הסטוריה ותרבות יהודית וישראלית
יום שלישי, 16.03.10 א' ניסן תש”ע, 17:00

שם מלא

כתובת

טלפון

דואר אלקטרוני

ת.ז. / דרכון

חתימה

פקס

תאריך

הוראות להגשת הצעת מחיר:
או  מלהגיע  מהם  נבצר  אך  במכירה  להשתתף  למבקשים  מיועד  הטופס 

למבקשים להשתתף במכירה באמצעות הטלפון.
מילוי הטופס מהווה הוראה של מגיש ההצעה לקדם - בית מכירות פומביות 
בע"מ לרכוש עבורו את הפריט/ים המופיעים בו, וזאת במחיר הנמוך ביותר 
האפשרי ובלבד שלא יעלה על המחיר המירבי המפורט להלן. מילוי הטופס 
הפתיחה  במחיר  הפריט  את  לרכוש  ההצעה  מגיש  של  התחייבות  מהווה 

במקרה בו לא תהיה כל הצעה נוספת לרכישת הפריט מצד קונים אחרים. 
קדם תעשה כמיטב יכולתה למלא אחר ההוראות. אולם, לא תוטל עליה שום 

אחריות בגין אי ביצוע הוראות הצעת המחיר.
אחרת,  להצעה  זהה  תהיה  ההצעה  מגיש  של  המירבית  והצעתו  במידה 
להעלות  בע"מ  פומביות  מכירות  בית   - לקדם  להורות  ההצעה  מגיש  יכול 
ידי סימון העמודה שכותרתה "שובר  את הצעתו במדרגה אחת נוספת על 

שוויון".
הנני מאשר כי קראתי את תנאי המכירה והאחריות המופיעים

בקטלוג ואני מסכים להם.

מכירה מס’ 9

מספר פריט
מחיר מירבי מוצע ב- $

)לא כולל עמלה ומע”מ(

WWW.KEDEM-AUCTIONS.COM טלפון: 077-5140223 פקס: 077-5140167

שובר שוויוןשם ותיאור הפריט

סלולרי

השתתפות טלפוניתהצעה בכתב

יום רביעי, 17.03.10 ב' ניסן תש”ע, 17:00



Instructions for Absentee Bidding: 
This form is intended for those who wish to participate in the auction 
but can not attend it in person, or those who wish to participate in 
it by phone.
Filling of this form acts as an instruction of the bidder to Kedem 
Auction House Ltd. to purchase for him the item/s which are listed 
in it at the lowest possible price, as long as it does not exceed the 
maximum price detailed in this offer. Filling this form acts as an 
obligation by the bidder to purchase the item at its opening price 
in case there aren't any other bids on the item by other potential 
buyers.
Kedem will do its best fo fill these instructions, but will not assume 
any responsibility for not executing these bidding instructions.
In case the maximum offer of the bidder will be identical to another 
offer, the bidder can instruct Kedem Auction House Ltd. to raise his 
offer by one step by marking the column titled "Tiebreaker".
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חברת  או  שליח  באמצעות  או  "קדם",  ממשרדי  ישירות 
"קדם"  יבקש,  שהרוכש  במקרה  מטעמו.  משלוחים 
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. 
11. תשלומים ל"קדם" יבוצעו במזומן, בכרטיסי אשראי 
או בהעברה לחשבון הבנק. המחאות פרטיות לא ייתקבלו 

ללא אישור מראש של בית המכירות. 
12. תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים 
דולר  של  יציג(  )שער  החליפין  לפי שער  יחושב  ארה"ב, 

ארה"ב המפורסם ע"י בנק ישראל ביום המכירה. 
על  פיגורים  בריבית  חיוב  יגרור  בתשלום,  פיגור  13. כל 
הפרשי  בתוספת  לחודש   2% של  בשיעור  החייב  הסכום 

הצמדה לשער הדולר ארה"ב. 
14. הרוכש פריט כל שהוא, בין אם לעצמו ובין אם עבור 
בידי  ולקחתם.  הפריטים  עבור  לשלם  אחר,מתחייב  אדם 
שייראו  האמצעים  בכל  לנקוט  הסמכות  המכירה  מנהל 
גם  ובין השאר  יעמוד בהתחייבותו  לו על מנת שהרוכש 
הרוכש  את  לחייב  לאחר,  הפריט  למכור  מכירה,  לבטל 
בהוצאות שנגרמו למנהל המכירה כולל ריבית והצמדה, 
ולהוסיף  הפריט  שחרור  לעכב  פיצויים,  תביעת  להגיש 

לסכום המגיע את ההוצאות שנגרמו.
15. "קדם" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר 
מהאמור  לגרוע  מבלי  ומצבו.  מקוריותו  הפריט,  למהות 
ניתן  "קדם"  ע”י  הנמסר  מידע  כי  בזאת  מובהר  לעיל, 
מידע  על  ומבוסס  המוכר  מטעם  כשלוחה  במעמדה 
מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח לבדוק 
במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, 
מבלי  הפריט.  של  וערכו  טיבו  מקורו,  גודלו,  מצבו,  את 
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 
לקונה  "קדם"  הפריט, תשיב  לגבי  במידע שנמסר  טעות 
הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט לחזקתה. 
יהיו לקונה כל תביעות  "קדם" הלכה כאמור, לא  ביצעה 

ו/או דרישות נוספות כלפיה. 
שרכש  הפריט  את  לחזקתו  לקבל  מתחייב  16. הקונה 
משבוע  יאוחר  לא  לתשלום  התחייבויותיו  את  ולהשלים 
ממועד המכירה. למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט 
תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו 

לתשלום. 

17. "קדם" תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או 
אינם מעוניינים להשתתף במכירה. לקוחות אלו יתבקשו 
למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר" המופיע 
"קדם". למען  או באתר האינטרנט של  בקטלוג המכירה 
כאמור,  לייצוג  בקשר  מחדל  ו/או  מעשה  כל  ספק,  הסר 
אין בהם כדי להטיל על "קדם" ו/או על הפועלים מכוחה 

חבות מכל סוג. 
המכירה  במהלך  להשתתף  המעוניינים  18. לקוחות 
ובהקדם  מראש  לפנות  מתבקשים  הטלפון,  באמצעות 

לצורך תיאום. 
מוקנית  ירושלים  בעיר  המוסמכים  המשפט  19. לבתי 
הנוגע  סכסוך  בכל  והבלעדית  היחידה  השיפוט  סמכות 
לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת 

הפריט בין "קדם" לבין הקונה. 
הוא  העברי  הנוסח  דעות,  חילוקי  של  מקרה  20. בכל 

הקובע.

1. "קדם - בית מכירות פומביות" )להלן "קדם"( פועלת 
למכירה  המוצעים  הפריטים  מוכרי  מטעם  כשלוחה 

פומבית.
2. "קדם" תפיק קטלוג לכל מכירה )להלן: "הקטלוג"( ובו 
יפורטו, בין היתר, הפריטים המוצעים למכירה, מספריהם 
הנתונים  ספק,  הסר  למען  שלהם.  הפתיחה  ומחירי 
בלבד  מידע  לצרכי   לשמש  נועדו  בקטלוג  המופיעים 
בעלים  יחוס,  תאור,  לגבי  אחריות  כל  בהם  ואין  לקונה 

קודמים, תקופה, מקור או כל נתון אחר. 
הינם  הפריטים,  ברשימת  מופיעים  אשר  3. המחירים 

מחירי מינימום ואינם מהווים הערכה.
שיהיה  מכירה,  מנהל  לתפקיד  אדם  תמנה  4. "קדם" 
הפומבית  המכירה  לעריכת  היתר,  בין  מטעמה,  אחראי 

וניהולה.
למנוע  הזכות  את  לעצמו  שומר  המכירה  5. מנהל 
השתתפות במכירה מאנשים שאינו מעוניין בהשתתפותם. 
זכה  מי  לקבוע  הבלעדית  הסמכות  המכירה  למנהל 
אחרי  )גם  כלשהו  פריט  של  מכירה  לבטל  במכירה, 
מכירתו(, או להעמידו מחדש למכירה וזאת עפ"י שיקול 
או  להוסיף  המכירה   מנהל  רשאי  כן  הבלעדי.  דעתו 
פריט  לגבי  נתונים  לשנות  או  מהמכירה,  פריט  להוציא 

המוצע למכירה שנתקבלו לאחר הדפסת הקטלוג. 
6. השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת. 
ממוספרת  בשלטית  המכירה,  לפני  יצטייד  בכוח  הקונה 

כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה. 
7. המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב. 

8. "מחיר פטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום 
הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו נתקבלה עפ"י תנאים 
אלה. מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי 
של הקונה בכוח ע"י מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה 
בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של 
אותו קונה מציע ההצעה )להלן: "הקונה הזוכה"(, בכפוף 
זה.  הסכם  עפ"י  לתשלום  התחייבויותיו  מלוא  לביצוע 
הקונה בכוח שהצעתו נתקבלה ישלם ל"קדם", בתוספת 
למחיר הפטיש, עמלה בשיעור 17% בתוספת מע"מ )על 
העמלה(. התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה ולא 

יאוחר מתום שבוע ממועד קבלת הצעת הקונה. 
9. ניתן לשלם במזומן או בהעברה בנקאית ללא עמלה. 
תשלום בכרטיס אשראי כרוך בעמלת חברות אשראי של 
בהמחאה  לשלם  ניתן  מראש,  אושר  בהם  במקרים   .3%

בנקאית. העמלה על המחאות מחוץ לישראל  1%. 
שרכש,  הפריטים  להוצאת  לדאוג  הקונה  באחריות    .10

תנאי מכירה



1.  “Kedem” Public Auction House (“Kedem”) 
acts as agent for sellers of items to be offered for 
sale to the public (‘the Sellers’).
2.  “Kedem” will produce a catalogue for every 
sale (‘The Catalogue’), which will include a list of 
items available at the sale, their serial numbers 
and opening prices. For the avoidance of doubt, 
information provided in the Catalogue, including 
opening prices, descriptions of items and any 
other information concerning the items, are 
solely for the purpose of information for potential 
buyers and are in no way to be construed as stand 
and\or obligation on behalf of “Kedem” and\or its 
employees and\or representatives.
3.  “Kedem” will appoint a person as manager of 
the sale (‘the Auctioneer’) who will be responsible 
on its behalf for the execution and management of 
the auction.
4.  The Auctioneer reserves the right to prevent 
participation in the auction of any person. The 
auctioneer reserves the right to determine the 
winner of each lot, to cancel the sale of any item 
(even after it’s sold) or to re-enter it for sale, at his 
own discretion and at any stage whatsoever. The 
auctioneer also has the right to withdraw or add 
items to the sale and to add or withdraw from the 
Catalogue any information about an item to be 
offered in the auction on the basis of information 
received by “Kedem” after publication of the 
Catalogue.
5.  In order to participate in the auction, a 
potential purchaser must obtain a numbered 
paddle before the auction which will enable him to 
bid at the auction.
6.  The auction will be conducted using US 
Dollars as currency.
7.  On the fall of the hammer and the acknowl-
edgment of the numbered paddle of the offeror by 
the Auctioneer, the offeror̀ 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 fulfil-
ment by the Purchaser of all payment obligations 
to “Kedem” as set out hereunder.
8.  The amount mentioned in an offer at a sale 
by a Purchaser which is accepted (‘the Hammer 

Price’) shall be paid to “Kedem” by the Purchaser, 
together with the commission of 17% of the 
Hammer Price (‘the Commission’) and Israeli VAT 
on commision only. Payment to “Kedem” shall be 
effected immediately upon the conclusion of the 
auction but, at any event, not later than seven days 
after the date of the auction.
9.  Payment can be made by cash or bank 
transfer with no commission. Payment by 
credit card involves a commission by the credit 
company for 3%. In cases which were approved 
in advance by “Kedem”, it is possible to pay by 
money order / bank drafts. Commission for 
overseas checks is 1%.
10.  It is the responsibility of the buyer to take 
the purchased items, directly from the offices of 
“Kedem”, or by delivery service or courier on his 
behalf. In case a buyer requests - “Kedem” can, 
taking no responsibility for damages or loss, 
pack and ship the items, charging the buyer full 
costs of shipping and handling. For shipping 
charges - please contact “Kedem” offices. Price 
varies according to type of package, shipping 
method and country of destination.
11.  Payments to “Kedem” shall be made in cash, 
credit card or bank transfer.
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.
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 any expenses caused to the 
auctioneer including interest and index linkage, 
sue for compensation, delay the release of the item 
and add all expenses to the sum due.
15.  “Kedem” is responsible for the information 
given regarding the items’ nature, originality 
and condition. However all information given by 

“Kedem”, in its capacity as agent for the consignor, 
and based on accumulated information and the 
experience of the its experts. It is entirely the 
responsibility of the prospective purchaser to check 
and inspect the items to determine condition, 
quality, authenticity, size, authorship during the 
allocated time prior to the auction. The purchaser 
may submit in writing, any doubts regarding the 
authenticity and condition of the item within 30 
days of the sale. If it is proven to “Kedem” that 
there has clearly been an error in the information 
which was given relating to any item, “Kedem” 
shall refund any sums paid by the purchaser and 
the item shall be returned to the possession of 
“Kedem”. Subject to this obligation, the purchaser 
shall have no claims and\or further demands with 
respect to that item.
16.  A purchaser is obliged to collect the 
purchased item and to fulfill his obligations to pay 
for the item no later than seven days from the date 
of the sale of the item. For the avoidance of doubt, 
the right to possession of the item will pass only 
once the purchaser has fully filled his payment 
obligations as set out in these conditions.
17.  “Kedem” will represent, free of charge, 
potential purchasers who do not wish or who 
are unable to attend the auction. These potential 
purchasers are requested to complete the Rights 
to Bid form in the catalogue or website, no later 
than one day prior to auction. “Kedem” will not 
be liable, under no circumstances, for any error, 
emissions in connection therewith.
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.
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.

Terms of Sale
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