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המכירה תתקיים ביום שלישי, י"ז סיון תש"ף, 9 ביוני 2020, בשעה 17:00

התצוגה תתקיים במשרדנו, רח' רמב"ן 8, ירושלים

The auction will take place on Tuesday, June 9, 2020 at 5 pm Israeli time 

The preview will be held at our office, 8 Ramban St. Jerusalem

· This auction will take place online only, i.e. without an in-room auction or auctioneer.

· The online auction will take place on the Kedem website.

· Bids can be entered either (i) as a preliminary bid prior to the start of the live auction, or (ii) as a live bid, during 
 the live online auction session.

· The buyer's premium will be 25%

מכירה זו מתבצעת באינטרנט בלבד, ללא אולם וללא כרוז  ·
ניתן להגיש הצעות ולהשתתף במכירה באתר "קדם".   ·

ניתן להגיש הצעות באתר מרגע הופעת הקטלוג המקוון, וכן במהלך המכירה החיה.  ·
עמלת הקונה תהיה 25%  ·

לתשומת לבכם, 

לפי שעה, היות והנחיות משרד הבריאות משתנות לעתים תכופות, תצוגת הפריטים תתקיים בתיאום מראש בלבד.

ניתן להתקשר למשרד או לשלוח מייל על מנת לתאם פגישה מעתה ואילך. התצוגה מוכנה! 

As the Ministry of Health's guidelines are frequently updated,

 the preview will take place by appointment only.

Viewings can be scheduled as of now. To do so, please contact our office by phone 077-5140223 or by email
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מדליות, נומיסמטיקה, מניות, אמצעי תשלום ואפמרה

Medals, Numismatics, Share Certificates, Scrips and Ephemera Items

1. מדליה אשר הוענקה לבוני מסילת הרכבת החיג'אזית – האימפריה העות'מאנית, 1900

מדליה אשר הוענקה לבוני מסילת הרכבת החיג'אזית. האימפריה העות'מאנית, 1900.
בחזיתה מופיע איור של רכבת, הטורה של עבדול חמיד השני והשנה 1318 )1900(.

הנחת מסילת הרכבת החיג'אזית החלה ב-1900 בהוראת סולטאן האימפריה העות'מאנית עבדול חמיד השני, ונחנכה ב-1908. מסילת 
הרכבת עברה בין העיר דמשק שבסוריה לבין העיר אל-מדינה שבחיג'אז; שלוחה של המסילה, שחיברה את חיפה לעיירה הסורית דרעא, 

עברה גם בתחומי ארץ ישראל.
קוטר: 30 מ"מ. נקב לתליה. 

פתיחה: $200

1. A Medal Awarded to the Builders of the Hejaz Railway – The Ottoman Empire, 1900

A medal awarded to the builders of the Hejaz Railway. The Ottoman Empire, 1900. 
Obverse: a train, the Tughra of Abdul Hamid II and the year 1318 (1900).
The laying of the Hejaz railway started in 1900 at the behest of the Ottoman Empire Sultan Abdul Hamid II and 
was inaugurated in 1908. The railway ran from Damascus in Syria to El-Medina in Hejaz; a branch line from Haifa 
to the Syrian town of Dara'a went through Palestine.
Diameter: 30 mm. Pierced for hanging.

Opening price: $200

2. מדליה – ביתן ארץ ישראל בתערוכה הקולוניאלית הבינלאומית, פריז, 1931

מדליה שהוטבעה לרגל התערוכה הקולוניאלית-הבינלאומית בפריז )Exposition Coloniale Internationale(. פריז, 1931. 
התערוכה, שנפתחה במאי 1931, נועדה להציג את התרבות העשירה והמגוונת של מושבות האימפריות הקולוניאליות, ובהן ארץ ישראל.

פנים: ביתן ארץ ישראל בתערוכה והכתובת "Exposition Coloniale Internationale, Paris 1931". גב: ענף עץ זית והכתובת "ארץ 
.L. Bazor :ישראל" )עברית, אנגלית וערבית(. בתחתית חתימת האמן

קוטר: 32 מ"מ.
מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $100

2. Medal – The Palestine Pavilion at the 1931 Paris Colonial Exhibition

A medal minted for the Paris Colonial Exhibition (Exposition Colonial Internationale – International Colonial 
Exhibition), Paris, 1931.
The exhibition, which opened in May 1931, displayed the rich and diverse cultures of colonial possessions, 
including Palestine.
Obverse: The Palestine pavilion at the exhibition above the legend "Exposition Coloniale Internationale Paris 
1931". Reverse: an olive branch and the legend "Palestine" (Hebrew, English and Arabic). Signed: "L. Bazor". 
Diameter: 32 mm.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100

3. מטבע 25 מיל, 1948

מטבע 25 מיל, תש"ח )1948(. 
המטבע הראשון של מדינת ישראל.

.NGC MS62 מדורג
מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $300

3. 1948 25 Mils Coin

1948 25 Mils. 
The first coin of the State of Israel. 
NGC MS62. 
Provenance: The Rimon Family Collection. 

Opening price: $300
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4. שטר עשר לירות – בנק לאומי, 1952 

שטר בעריך 10 לירות ישראליות, בנק לאומי לישראל בע"מ, 1952. 
 .Pick #22a

 .PMG 55, About Uncirculated מדורג

פתיחה: $300

4. Ten Lira Banknote – Leumi Bank, 1952

Ten Israeli Lira banknote, Leumi Bank LTD., 1952.
Pick #22a.
PMG 55, About Uncirculated.

Opening price: $300

5. תעודת מניה מאויירת של חברה יהודית "לחיסכון ולעזרה הדדית" – סופיה, 1937

תעודת מניה על סך מאה לב )lev( מטעם החברה היהודית "Naroden Trud". סופיה )בוגלריה(, ]1937[. בולגרית.
תעודת מניה מאויירת של חברת "עבודת העם" )Народень Трудь / Naroden Trud(, חברה יהודית "לחיסכון ולעזרה הדדית" בסופיה 

)בולגריה(. בראש התעודה איור של מגן-דוד ובו מנורת שבעה קנים. 
31X20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול. כתמים קלים. קרעים בשוליים )חלקם מחוזקים ברצועות נייר דבק בגב(. קצוצה בשוליה.

פתיחה: $100

5. Illustrated Share Certificate of the Jewish Company for "Saving and Mutual Aid" – Sofia, 1937

A share certificate for a hundred lev issued by the Jewish company "Naroden Trud". Sofia (Bulgaria), [1937]. 
Bulgarian.
An illustrated share certificate of the Naroden Trud (Народень Трудь) company, a Jewish company for "saving 
and mutual aid" in Sofia (Bulgaria). On the top of the certificate, an illustration of a Star of David with a seven 
branched menorah in it.
20.5X31 cm. Good-fair condition. Fold lines. Minor stains. Tears to edges (some of them reinforced with strips of tape on 
verso). Trimmed margins.

Opening price: $100

6. תעודת מניה של "בנק אלכסנדר עליאש ושות'" – הדפסת דוגמה – ירושלים, 1935

הדפסת דוגמה של תעודת מניה על סך מאה לירות א"י של בנק אלכסנדר עליאש ושות'. דפוס "המדפיס ליפשיץ", ירושלים, 1935. 
עברית ואנגלית.

תעודת מניה של "בנק אלכסנדר עליאש ושות' בערבון מוגבל ירושלים" )Alexander Eliash & Co. Ltd., Bankers, Jerusalem(, עם 
."specimen" עשרה תלושים )ממוספרים 1-10(. על גבי התעודה מודפס בדיו אדומה הכיתוב

הבנק נוסד בשנת 1931 על ידי אלכסנדר עליאש )1896-1967(, יליד אומן. עליאש עלה לארץ ישראל בשנת 1926, שימש כנשיא ארגון "בני 
ברית" ופעל לטובת הישוב היהודי בארץ. בשנת 1968 שינה הבנק את שמו ל"אוצר חסכון" ובשנת 1978 הפך להיות "בנק צפון אמריקה".

21.5X35.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים וקרעים קלים בשוליים. רצועות נייר דבק בגב לחיזוק.

פתיחה: $100

6. Share Certificate of Alexander Eliash & Co. Ltd., Bankers – Specimen – Jerusalem, 1935

A specimen of a share certificate for 100 Palestine Pound issued by Alexander Eliash & Co. Ltd., Bankers. Jerusalem: 
HaMadpis Lifshitz, 1935. Hebrew and English.
Share certificate of Alexander Eliash & Co. Ltd., Bankers, Jerusalem, with ten coupons (numbered 1-10). The 
inscription "specimen" is printed in red on the certificate.
The bank was founded in 1931 by Alexander Eliash (1896-1967). Eliash, born in Uman, immigrated to Palestine in 
1926, served as the president of the Bnei Brit organization and worked in favor of the Jewish Yishuv in Palestine. 
In 1968 the bank changed its name to "Otzar Chisachon" and in 1978 became the "North America Bank".
35.5X21.5 cm. Good condition. Creases and small tears to edges. Strips of tape on verso for reinforcement.

Opening price: $100

7. שתי אגרות חוב של "יעסור בנק למשכנתאות" – הדפסות דוגמה – תל-אביב, 1959

הדפסת דוגמה של שתי אגרות חוב על סך אלף דולר כל אחת, מטעם "יעסור בנק למשכנתאות בע"מ. דפוס אריאלי, תל-אביב, ]1959[. 
עברית ואנגלית.

תלושים   21 ובו  ספח  אחת  בכל   .)Jaysour Mortgage Bank Limited( למשכנתאות"  בנק  "יעסור  מטעם  זהות  חוב  אגרות  שתי 
."specimen" ממוספרים 1-21(. על גבי האגרות מודפס בדיו אדומה הכיתוב(

הבנק למשכנתאות יעסור נוסד בספטמבר 1959 על-ידי איש העסקים והפילנתרופ היהודי-מקסיקני אליאס סוראסקי, ופעל עד לשנת 
.1988

שתי אגרות חוב: 24X43 ס"מ )כולל ספח התלושים(. מצב טוב. קרע חסר בשולי ספח התלושים של אחת האגרות.

פתיחה: $100
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7. Two Debenture Certificates of Jaysour Mortgage Bank – Specimen – Tel-Aviv, 1959

Specimens of two debenture certificates, each for 1000 dollars, issued by Jaysour Mortgage Bank Limited. Tel-
Aviv: Arieli press, [1959]. Hebrew and English. 
Two identical debenture certificates issued by the Jaysour Mortgage Bank Limited. Each with 21 coupons 
(numbered 1-21). The inscription "specimen" is printed in red ink on both certificates. 
The Jaysour Mortgage Bank Limited was founded in September 1959 by the Jewish-Mexican businessman and 
philanthropist Elias Sourasky and operated until 1988. 
Two certificates: 43X24 cm (including the coupons). Good condition. An open tear to the edge of the stub of coupons of 
one of the certificates.

Opening price: $100 

8. לקט שוברים, אמצעי-תשלום וכסף תחליפי – ארץ ישראל 

14 שוברים, אמצעי-תשלום וכסף תחליפי. ארץ ישראל, שנות ה-30 עד שנות ה-50 בקירוב. 
בין הפריטים: פנקס קבלת חלב מטעם "תנובה" ירושלים )1935(; שוברים בעד חצי ליטר חלב )"משען" ירושלים(, לחם גדול )אגודה 
צרכנית שיתופית של חברי "המעביר" בע"מ(, נסיעה מבית הדואר לאוניברסיטה )ירושלים(, סחורה על סך חמישים מא"י )כפר מל"ל(, 
חמאה אוסטרלית )"מהאימפורט הממשלתי"(; המחאת דואר )Postal Order( על סך 1 פונט פלשתינאי )על שם ד"ר וולך מירושלים(, 

1947; ופריטים נוספים. 
 Eiserne Mogen ;1930 ,מצורפים: כרטיס הגרלה של ארגון "אוזט" )חברה לארגון התיישבותם של היהודים העמלים(, ברית המועצות
)עם  לטובת פלשתינה  ומסמרים  ברזל  בעד  עבור תרומה  – קבלה   Dovid-Nagelspende, Hilfskommission 1915 für Palästina

השובר(, ]וינה[, 1915. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150

8. Collection of Vouchers, Scrips and Money-Substitutes – Palestine 

14 vouchers, scrips and money-substitutes. Palestine, 1930s to ca. 1950s.
Among the items: a voucher booklet issued by "Tnuva", Jerusalem (1935); vouchers for milk ("Mishan" Jerusalem), 
bread (cooperative consumers' association "HaMa'avir" LTD.), a ride from the post office to the university 
(Jerusalem), merchandize for fifty Mils (Kfar Malal), Australian butter ("From the Governmental import"); Postal 
Order for 1 Palestinian Pound (in the name of Dr. Wallach from Jerusalem), 1947; and additional items.
Enclosed: a lottery ticket of the OZET (Society for Settling Toiling Jews on the Land), USSR, 1930; Eiserne Mogen 
Dovid-Nagelspende, Hilfskommission 1915 für Palästina – a receipt for a donation for iron and nails for Palestine 
(with the voucher), [Vienna], 1915.
Size and condition vary. 

Opening price: $150

9. תוויות ופנקס-תוויות – "ִמפקד תוצרת הארץ", 1937

43 תוויות נייר )חמישה סוגים שונים( ופנקס-תוויות לילדים, אשר שימשו במסגרת "מפקד תוצרת הארץ" בחודשים אדר-אייר תרצ"ז 
 .]1937[

תוויות הנייר ניתנו כנגד קנייה של מוצרים מתוצרת הארץ. ילד אשר מלא שלושה פנקסים בתוויות זכה לשתיל ב"חורשת הילד" שב"יער 
הישוב" של הקק"ל בקרית ענבים. 

הפנקס )ריק( והתוויות לא היו בשימוש. 
פנקס: 17 ס"מ, תוויות: 1.5X2.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב מאד. 

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $150

9. Labels and a Label Pad – "Mifkad Totzeret HaAretz", 1937

43 paper labels (five different types) and a label pad for children, which were used by "Mifkad Totzeret HaAretz" 
("locally produced goods census") during the months of Adar-Iyar 1937.
The paper labels were given in exchange for the purchase of locally produced goods. A child who filled three 
pads with labels was awarded a plant in the "Children's grove" in the JNF "Yishuv Forest" in Kiryat Anavim. 
The pad (empty) and labels were not used.
Pad: 17 cm. Labels: approx. 2.5X1.5 cm. Very good condition. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150 
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10. לקט פריטים – תחבורה ציבורית – "המקשר" / "אחוד-רגב"

לקט פריטים הקשורים באגודות התחבורה הציבורית "המקשר" ו"אחוד-רגב". ]שנות ה-30 עד שנות ה-50[. 
מטעם  נוסעים"  להובלת  מחלקה  בע"מ,  פקוח  ברית  צבוריים,  ושרותים  חרושת  למלאכה,  הקואופרציה  "מרכז  חבר  פנקס   .1-2
"ההסתדרות", של הנהג יצחק שורץ, החבר בקואופרטיב "המקשר". ]1938[. מצורפות: ארבע תוויות נייר, "י. שוורץ, נסיעת מנוי, הליכה 

או חזרה" בית-הדואר-אוניברסיטה. ]ירושלים, שנות ה-30/40[. 
3. "כרטיס מנוי" של "המקשר בע"מ", ירושלים, עם תמונת בעלת הכרטיס. ]שנות ה-40/50[. 

4. נרתיק עור לשמירת "כרטיס מנוי", של "המקשר" ירושלים, עם סמל האגודה מוטבע על החזית. ]שנות ה-40/50[. 
5. פנקס-חבר "אחוד-רגב, אגודה קואופ. להובלה בע"מ". ]בין 1936 ל-1945[. 

6. סמל מתכת מנוסר של "אחוד רגב", עם המספר 109. ]שנות ה-30-40[. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי בינוני. בלאי וכתמים בכמה מהפריטים. 

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $150

10. Collection of Items – Public Transportation – "HaMekasher" / "Ichud-Regev"

Collection of items related to the public transportation associations "HaMekasher" and "Ichud-Regev". [1930s 
to 1950s]. 
1-2. Membership booklet, Merkaz Hakooperatzia (Cooperative Center), issued by the Histadrut to driver Yitzchak 
Schwartz, a member of "Hamekasher" cooperative. [1938]. Enclosed: four paper labels issued to Schwartz. 
University Post Office, [Jerusalem, 1930s/1940s]. 
3. "Subscription card" of "Hamekasher LTD", Jerusalem, with a picture of the card's owner. [1940s/1950s].
4. Leather case for a subscription card of HaMekasher, Jerusalem, with the logo of the association on its front. 
5. Membership booklet of "Ichud-Regev, cooperative association for transportation LTD". [between 1936 to 
1945].
6. A metal badge of "Ichud Regev", with the number 109. [1930s-1940s].
Size and condition vary. Fair overall condition. Wear and stains on several items. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150 

11. תפריטים לארוחות כשרות ולאירועים יהודיים – סוף המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20

10 תפריטים לארוחות כשרות או לארוחות שהתקיימו באירועים יהודיים או במסעדה יהודית. מגוון מקומות, 1894 עד 1962. צרפתית, 
אנגלית, גרמנית ומעט עברית. 

1. תפריט בכתב יד, על נייר ייעודי, של מסעדת מלון Hôtel du Parc Lardy בווישי )Vichy(, צרפת, יולי 1894. 
2. תפריט לסעודת בר המצווה של הנער רוברט לינדנר )The Ellsmere ,)Lindner, מאי 1927. 

3. תפריט לארוחת ערב שנערכה לכבוד הלורד ארתור ג'יימס בלפור ולתמיכה בנטיעת "יער בלפור" בפלשתינה, ב-Guildhall, לונדון, 
יולי 1928. 

4-5. תפריטים כשרים לארוחות שנערכו למפליגים עם חברת Lloyd Triestino, יולי 1934, יולי 1935, "תחת השגחת הרבנות הראשית 
יפו-תל-אביב". 

6. תפריט לסעודת ערב פסח על סיפון "רוטרדם" )R.M.S Rotterdam(, מרץ 1937.
7. תפריט לארוחת ערב במלון המלך דוד בירושלים, ינואר 1943.

.Queen Mary, 1950 8. תפריט כשר לארוחה על סיפון אניית הדואר המלכותית
.Queen Elizabeth, 1962 9-10. תפריטים כשרים לארוחות על סיפון אניית הדואר המלכותית

מצורף: תפריט לערב ריקודים ומוזיקה, של ארגון "הגיבור" ב-Žofín, צ'כיה, 1922. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $150

11. Menus for Kosher Meals and Jewish Events – Late 19th Century to Mid-20th Century

10 menus for Kosher meals or meals at Jewish events or Jewish restaurants. Different locations, 1894 to 1962. 
French, English, German and a little Hebrew.
1. Handwritten menu, on a designated form, of the restaurant of Hôtel du Parc Lardy in Vichy, France, July 1894.
2. A menu for the Bar-Mitzvah dinner of the boy Robert Lindner, The Ellsmere, May 1927.
3. A menu for a dinner held in honor of Lord Arthur James Balfour and to support the planting of the "Balfour 
Forest" in Palestine, at Guildhall, London, July 1928.
4-5. Kosher menus for passengers of the Lloyd Triestino Company, July 1934, July 1935, "Under the supervision of 
the Chief Rabbinate Jaffa-Tel-Aviv" (Hebrew). 
6. A menu for a Passover dinner on the deck of RMS Rotterdam, March 1937. 
7. A menu for a dinner at the King David Hotel in Jerusalem, January 1943.
8. A Kosher menu for a meal on the deck of RMS Queen Mary, 1950.
9-10. Kosher menus for meals on the deck of RMS Queen Elizabeth, 1962. 
Enclosed: a menu for an event of "HaGibor" organization in Žofín, The Czech Republic, 1922.
Size and condition vary. Good overall condition. 

Opening price: $150 
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12. דרוש בכתב יד לפרשת "שלח לך" – "חובבי ציון" והתנועה הציונית – בלארוס, תרנ"ח 1898

"דברי מנחם", דרוש בכתב יד, לפרשת "שלח לך". כותב לא מזוהה, "מנחם בן אהרן", החותם בסוף הדרוש: "אלה דברי מנחם בן אהרן 
דניעפער".  ]מוהילב[ על  ]הומיל[ פלך מאהיליב  ]Vyetka[ מחוז האמי'  וויעטקא  פ' שלח שנת תרנ"ח, עיר  ורודף שלום...  אוהב שלום 

בלארוס, תרנ"ח 1898. יידיש ומעט מלים בעברית. 
דרוש לפרשת "שלח לך" העוסקת, בין היתר, בסיפור שנים-עשר המרגלים שנשלחו לארץ כנען כדי לתור אותה קודם כניסת עם ישראל 
אליה. הדרוש עוסק ב"חובבי ציון" ובתנועה הציונית בכלל, מזכיר את מנהיגיה – "אנשים ישרים צדיקים 'הד"ר הערציל' יחי' ו'מאקס 

נורדוי', 'הד"ר מנדולשטאם' ו'הד"ר ברוך' יחיו" – וקושר בין אירועים אקטואליים ומצבם של העם היהודי וארץ ישראל לסיפור התנ"כי. 
]15[ עמ' כתובים, 21 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים קלים בשוליים. סימני קיפול ובלאי. 

פתיחה: $100

12. Handwritten Homily on Parashat "Shlach Lecha" – Hovevei Zion and the Zionist Movement – 
Belarus, 1898

"Divrei Menachem", handwritten homily on Parashat "Shlach Lecha". Unidentified writer, "Menachem son of 
Aharon", who signs at the end of the homily: "These are the words of Menachem son of Aaron, lover and 
pursuer of peace… Parashat Shlach, the year 5658, Vyetka, Gomel region, Mogilev on the Dnieper". Belarus, 
1898. Yiddish, with a few words in Hebrew.
A homily on Parashat "Shlach Lecha" that tells the story of the twelve spies sent to assess the promised land. 
The homily deals with Hovevei Zion and the Zionist Movement in general, refers to its leaders – "the honest, 
righteous people Dr. Herzl and Max Nordau, Dr. Mandelstam and Dr. Baruch" – and connects the biblical story to 
current events, the state of the Jewish people and Palestine. 
[15] written pages, 21 cm. Good condition. Some stains. Small tears to edges. Fold lines and wear.

Opening price: $100 

13. אוסף טלגרמות יהודיות – קק"ל וארגונים אחרים 

23 טלגרמות יהודיות, רובן נדפסו בידי ארגונים ציוניים או יהודיים, ומיעוטן בידי חברות הדואר, או שהנן בעלות הקשר יהודי )השולח או 
הנמען(. 1896 עד שנות ה-40 בקירוב. 

 4 ועוד(;  פולין,  גליציה,  )רומניה,  רנצנהופר, מטיפוסים שונים, שנדפסו במדינות שונות  11 טלגרמות של קק"ל בעיצוב אמיל  ביניהן: 
טלגרמות של קק"ל בעיצוב יוסף בודקו )טיפוסים שונים(; טלגרמה של "קרן-הלמוד של חברת עזרא"; טלגרמה של חברת "ביקור חולים" 
אנטוורפן; טלגרמה ששלח מר אלשטיין מביירות בשנת 1896; וטלגרמות נוספות, רבות מהן נושאות ברכות לנישואין, לשנה טובה או 

לאירועים אחרים. 
מספר טלגרמות נשלחו אל ד"ר חיים טרטקובר – מראשי התנועה הציונית בגליציה ובאוסטריה וראש לשכת קק"ל באוסטריה – לכבוד 

נישואיו, בשנת 1908. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150

13. Collection of Jewish Telegrams – JNF and Other Organizations

23 telegrams, most of them printed by Zionist or Jewish organizations; some printed by postal companies. 1896 
to ca. 1940s.
Including: 11 JNF telegrams designed by Emil Ranzenhofer – different types, printed in various countries (Romania, 
Galicia, Poland, and elsewhere); 4 JNF telegrams designed by Joseph Budko (different types); a telegram of "The 
Tuition Fund of the Ezra Society"; a telegram of the Antwerp "Bikur Cholim" society; a telegram sent by Mr. 
Elsztain from Beirut in 1896; and other telegrams, many of them bearing greetings for weddings, the New Year 
or other events.
Several telegrams were sent to Dr. Chaim Tartakower – one of the leaders of the Zionist Movement in Galicia and 
Austria and the head of the JNF office in Austria – upon his marriage, in 1908.
Size and condition vary. 

Opening price: $150 

ציונות, קק"ל

Zionism, JNF
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14. לקט גלויות שנדפסו מטעם הקרן הקיימת לישראל

19 גלויות שנדפסו מטעם הקרן הקיימת לישראל ומציגות, בתצלומים ובטקסטים קצרים, את פעילותה לפיתוח ארץ ישראל. מו"לים 
ומקומות הדפסה שונים, ]שנות ה-20-30 בקירוב[. 

ומתוארות  בשטרסבורג  נדפסו  מהגלויות  שבע  ובגרמנית;  ביידיש  באנגלית,  בעברית,  ומתוארות  בגרמניה  נדפסו  מהגלויות  שמונה 
בצרפתית; שתי גלויות נדפסו בירושלים; שתי גלויות ללא ציון מקום ההדפסה. 

"התקוה" בעברית  אודות הקק"ל ובצדם השני מילות  נדפס טקסט  כרטיסים מודפסים מטעם הקק"ל, שבצדם האחד  מצורפים שני 
ובאנגלית, עם תווי נגינה. 

מצב כללי טוב. כמה מהגלויות היו בשימוש. 

פתיחה: $150

14. Collection of Postcards Issued by the JNF

19 postcards issued by the Jewish National Fund, depicting in photographs and short texts its activities for the 
development of Palestine. Various publishers and places of printing, [ca. 1920s-1930s].
Eight of the postcards were printed in Germany and are captioned in Hebrew, English, Yiddish and German; 
seven of the postcards were printed in Strasbourg and are captioned in French; two postcards were printed in 
Jerusalem; two postcards without indication of place. 
Enclosed: two printed cards issued by the JNF, with a text about the JNF on one side and the sheet music and lyrics 
(Hebrew and English) of HaTikvah on the other side. 
Good overall condition. Several postcards were used.

Opening price: $150

15. לקט בולים ופנקסי-בולים של הקק"ל

לקט בולים )תוויות נייר( שנדפסו בידי הקרן הקימת לישראל, ושרכישתם היוותה תרומה לפעילות הקק"ל. ]1911 עד 1950[. 
הלקט כולל: פנקס בולי "כותל מערבי" )עם איור מתפלל על יד הכותל, מאת א"מ ליליין(, 1911; שלושה פנקסים מלאים של בולי מפת 
ירושלים, שניים בצבע אדום ואחד בצבע חום, 1950; שני גליונות בולי א"ב של שמות יישובים בארץ, בצבע חום, 1948; דף זכרון לציון 
100 שנה להולדת מקס נורדאו, עם שלושה בולי קק"ל הנושאים את דיוקנו )1949( ומעטפת "היום הראשון" לציון מאה שנים להולדתו. 

מצורפת גלויה עם תצלומים של בולי קק"ל. 
גודל משתנה. מצב כללי טוב. 
מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $100

15. Collection of Stamps and Stamp-Booklets of the JNF

Collection of postage stamps (paper labels) printed by the Jewish National Fund, the purchase of which constituted 
a donation to the JNF. [1911 to 1950].
Including: a booklet of "Western Wall" stamps (with an illustration of a worshiper beside the Western Wall, by 
E.M. Lilien), 1911; three complete booklets of Map of Jerusalem stamps, two red ones and one brown, 1950; two 
sheets of brown Alphabet (Names of settlements in Palestine) stamps, 1948; a memorial leaf marking the 100th 
anniversary of Max Nordau's birthday, with three JNF stamps bearing his portrait (1949) and a First Day Cover 
marking the 100th anniversary of his birthday. Enclosed is a postcard with photographs of JNF stamps.
Size varies. Good overall condition. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100 

16. פנקס להדבקת בולי קק"ל לילדים – עברית ופולנית

תרומתי לקרן הקימת לישראל. ללא ציון שם מדפיס או מקום הדפסה. ]פולין או ישראל, 1950[. עברית ופולנית. 
פנקס לילדים ציונים בפולין, להדבקת בולי קק"ל ממספר סדרות )אנשי שם, מפת ירושלים, מפת עמק יזרעאל, מצמחי ארץ ישראל, 

ועוד(. בתחילת הפנקס ובסופו מופיע מידע אודות הפנקס והשימוש בו וכן אודות פעילות הקק"ל, בעברית ובפולנית. 
רק בולי הסדרות "אנשי שם" )כחול וירוק( ו"מצמחי ארץ ישראל" מודבקים בפנקס. 

12 עמ', 20.5X12 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקרעים קלים. כמה מהדפים מנותקים. 

פתיחה: $100

16. Children's Booklet for JNF Stamps – Hebrew and Polish

My Contribution to the Jewish National Fund (Hebrew). Printer's name and place of printing not indicated. 
[Poland or Israel, 1950]. Hebrew and Polish.
A booklet for Zionist children in Poland, for collecting JNF postage stamps of several series (renowned figures, 
map of Jerusalem, map of the Jezreel valley, plants of Israel, and more). information about the booklet and its 
use and about the activity of the JNF, in Hebrew and Polish, is printed at the beginning and end of the booklet. 
Only stamps of the series "Renowned Figures" and "Plants of Israel" appear in the booklet. 
12 pp., 12X20.5 cm. Good condition. Stains and small tears. Several of the leaves are detached.

Opening price: $100 
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17. שלושה פרסומים מטעם הקרן הקיימת לישראל – מפות ארץ ישראל / חוברת שאינה ידועה ביבליוגרפית

שלושה פרסומים מטעם הקרן הקיימת לישראל: 
1. באוירון מעל ארץ-ישראל / Im Flugzeug Über Erez Israel. חוברת בהוצאת קק"ל, דפוס זיגפריד שלום )Scholem(, ברלין, 1938. 

גרמנית. עיצוב )ואיור המפה שעל העטיפה האחורית(: מכנר-וליש. 
חוברת שניתנה למי שהשתתף בטיסה מעל ארץ ישראל מטעם הקק"ל. כוללת שלושה צילומי-אוויר של ארץ ישראל, מידע על פעילות 

הקק"ל ועל ארץ ישראל ומפה של הארץ עליה מסומן מסלול הטיסה. 
]12[ עמ' )כולל העטיפה(, 15.5X11.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים קלים. קרעים וקרעים חסרים קלים בעטיפה

.OCLC-אינה ב
2. מפת "אדמת הקרן הקימת לישראל בארץ ישראל". הוצאת קק"ל, וינה, ]1922?[. מקופלת כמעין עלון ובו מידע רב על ייעוד הקק"ל 

ועל פעילותה עד סוף שנת 33X32 .1921 ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים, קרעים וכתמים. 
אינה מופיעה באוסף המפות של הספריה הלאומית. 

Lo Stato di Israele .3. כרטיס מודפס, עם איור מפת ארץ ישראל לפי גבולות תכנית החלוקה של האו"ם )כ"ט בנובמבר( וברכות לכבוד 
השנה החדשה ויום הכיפורים. הוצאת קק"ל, ]איטליה)?(, תש"ט)?([. איטלקית.

10.5X14.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. 

פתיחה: $150

17. Three Publications Issued by the JNF – Maps of Palestine / Bibliographically Unknown Booklet

1. In the Plane over Palestine / Im Flugzeug Über Erez Israel. Published by the JNF, Berlin: Sigfried Scholem, 1938. 
German. Design (and map illustration on back cover): Machner-Wallisch.
A booklet that was given to the participants of a flight over Palestine, issued by the JNF. Contains three aerial 
photographs of Palestine, information about the activity of the JNF and about Palestine and a map of Palestine 
on which the flight path is marked. 
[12] pp (including the cover), 11.5X15.5 cm. Good condition. Some minor stains. Small closed tears and open tears to cover. 

Not in OCLC.
2. Map of "The Land of the Jewish National Fund in Palestine". Vienna: JNF, [1922?]. 
Folded like a brochure, with much information about the purpose of the JNF and its activity until the end of 1921. 
32X33 cm. Good condition. Some creases, tears and stains. 

Not in the NLI map collection.
3. Lo Stato di Israele. Printed card, with an illustration of the map of Palestine according to the United Nations 
Partition Plan for Palestine (November 29) and greetings for the New Year and Yom Kippur. [Italy?]: JNF, [1949?]. 
Italian.
14.5X10.5 cm. Good condition. Minor stains. 

Opening price: $150 

18. לוח שנה של קק"ל לשנת תש"ד – בעיצוב פסח עיר-שי – בודפשט, 1943 – נדפס בעיצומה של מלחמת העולם השניה

 Magyar Zsidók Pro Irsai István )פסח עיר-שי(. הוצאת  Keren Kayemeth Lejiszraél. עיצוב:   / לוח תש"ד-5704, 1943-1944 
Palesztina Szövetsége ]איגוד בעד-פלשתינה של יהודי הונגריה[ והקרן הקיימת לישראל, בודפשט, ]אמצע 1943 בקירוב[. הונגרית 

ומעט עברית. 
לוח שנה עברי-לועזי, מקופל, מעוצב כולו )כולל כותרות ואיורים( בידי פסח עיר-שי, בתקופה בה עבד כמעצב גרפי בבודפשט. 

הלוח נדפס בעיצומה של מלחמת העולם השניה וכשנה לפני שנכבשה הונגריה בידי גרמניה הנאצית בחודש מרץ 1944. 
]10[ עמ' )מקופל כאקורדיון(, 12 ס"מ. מצב טוב. לא היה בשימוש. 

פתיחה: $120

18. JNF Calendar for 1943-1944 – Designed by Pesach Ir-Shay – Budapest, 1943 – Printed in the Throes 
of World War II

Keren Kayemeth Lejiszraél / Calendar for the year 5704 (1943-1944). Design: Irsai István (Pesach Ir-Shay). Budapest: 
Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetsége [The Pro Palestine Union of the Jews of Hungary] and the Jewish 
national Fund, [ca. mid-1943]. Hungarian and some Hebrew.
A calendar designed by Pesach Ir-Shay at the time he worked as a graphic designer in Budapest. The calendar 
was printed in the throes of World war II and approx. a year before Hungary was occupied by Nazi Germany in 
March 1944.
[10] pp. (accordion-folded), 12 cm. Good condition. Was not used.

Opening price: $120 
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19. משחק קלפים – "משפחות תנ"כיות" – קק"ל פריז, 1961

Jeu des Familles Bibliques ]משחק משפחות תנ"כיות[. חפיסת קלפים בהוצאת Jeux Bleu-Blanc ]"משחקי כחול לבן"[, פריז, 1961. 
.Frenkel :צרפתית. איורים

משחק קלפים )"רביעיות"( הכולל תשעה סטים של ארבעה קלפים, כל סט-קלפים מציג משפחה תנ"כית אחרת, במספר איורים שונים 
המתארים סצינות מסיפורי המקרא. 

 Le K.K.L. הכיתוב  ולצדו  זית,  עץ  הנוטעת  יד  עם  ישראל  ארץ  מפת  של  איור  מופיע  הקלפים  חפיסת  של  האחורית  העטיפה  על 
 .KKL הקרן הקיימת לישראל בונה מחדש את ישראל"[; גם בצדם האחורי של כל הקלפים מופיע הכיתוב"[ reconstruit Israel

36 קלפים. 9X6 ס"מ. מצב כללי טוב. מעט כתמים על הקלפים. 
מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $120

19. Card Game – "Biblical Families" – JNF Paris, 1961

Jeu des Familles Bibliques [Game of Biblical Families]. A deck of cards published by Jeux Bleu-Blanc ["Blue and 
White Games"], Paris, 1961. French. Illustrations: Frenkel.
A card game ("quartets") which includes nine sets of four cards, each set depicting a different biblical family, with 
various illustrations depicting scenes from biblical stories. 
On the back of the case is an illustration of a map of Palestine with a hand planting an olive tree and the 
inscription "Le K.K.L. reconstruit Israel" [The Jewish National Fund reconstructs Israel]; the inscription "KKL" 
appears on verso of all cards. 
36 cards. 6X9 cm. Good overall condition. Several stains to cards. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $120 
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20. מכתב פיטורין למורה בבית הספר "תחכמני" ביפו – חתום בידי שישה מחברי ועד בית הספר – יפו, 1909

מכתב פיטורין למורה בבית הספר "תחכמני, לתורה ולתעודה" ביפו. כתוב בכתב-יד על נייר מכתבים רשמי של בית הספר וחתום בידי 
שישה מחברי ועד בית הספר. יפו, 1909.

מכתב המודיע לאברהם ליוואי על סיום תפקידו כמורה בבית הספר "תחכמני" ביפו. חתום בידי שישה מחברי "ועד התחכמני ביפו": 
אליעזר חיים קרול, יוסף זלצמן, ישראל מאיר חודורובסקי, אליהו אהרן כהנא, נח מילנר וזלמן מייזל.

]1[ דף, 27 ס"מ. מצב בינוני. סימני קיפול. כתמים, ובהם כתמי חלודה. קמטים, נקבים וקרעים בשוליים ולאורך סימני הקיפול )עם פגיעה 
קלה בטקסט(.

פתיחה: $100

20. Letter of Dismissal to a Teacher at the "Tachkemoni" School in Jaffa – Signed by Six Members of 
the School Committee – Jaffa, 1909

Letter of dismissal addressed to a teacher at the "Tachkemoni" school in Jaffa. Handwritten on the official 
stationery of the school and signed by six members of the school committee. Jaffa, 1909. 
The letter is signed by Eliezer Chaim Krol, Yosef Saltzman, Israel Meir Jodorowsky, Eliyahu Aharon Kahana, Noah 
Miller and Zalman Meisel. 
[1] leaf, 27 cm. Fair condition. Fold lines. Stains, including foxing. Creases, small holes and tears along edges and fold lines 
(slightly affecting text).

Opening price: $100 

21. דו"ח מפורט בכתב יד – השבחת אדמות חוות סג'רה, 1901

)Jewish Colonization Association – החברה היהודית להתיישבות(, בנוגע  J. Fresco, ממוען אל נשיא יק"א  ידו של  דו"ח בכתב 
להשבחה כימית של אדמות חוות סג'רה על מנת להכשירן לחקלאות. ]ללא ציון מקום[, 19 בדצמבר 1901. צרפתית. 

הדו"ח, שנכתב לבקשתו של האגרונום חיים מרגליות קלווריסקי – הממונה על ההתיישבות בגליל מטעם חברת יק"א ומייסדּה של חוות 
סג'רה )אילניה( – מפרט את המחקר הכימי-אגרונומי שבוצע באדמת החווה וכן את המלצותיו של המחבר, פרסקו, להשתמש בדשן 

כימי להשבחת האדמה לצרכי חקלאות, גם אם הדבר אינו בהכרח משתלם מבחינה כלכלית. 
16 דף, 22 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. קרעים קלים בשוליים. סימני קיפול. כרוך בכריכה קשה )חדשה(. 

פתיחה: $100

21. A Detailed Handwritten Report – Chemical Analysis of the Lands of the Sejera Farm, 1901 

A report handwritten by J. Fresco, addressed to the president of the JCA (Jewish Colonization Association), about 
chemical analysis of the lands of Sejera, assessing their agricultural fertility. [Place not indicated], December 19, 
1901. French.
The report, which was written at the request of the agronomist Haim Margaliot Kalvarisky – the person in charge 
of the settlement in the Galilee on behalf of the JCA and the founder of the Sejera farm (Ilaniya) – describes 
the chemical-agronomical analysis of the lands of the farm. The writer, J. Fresco, recommends using chemical 
fertilizers, though it won't necessarily be financially worthwhile. 
16 leaves, 22 cm. Fair-good condition. Stains. Small tears along the edges. Fold lines. Bound in a hard (new) binding. 

Opening price: $100

22. לקט קבלות ופקודות תשלום – החווה החקלאית סג'רה – 1900-1913

13 קבלות ופקודות תשלום מודפסות של החווה החקלאית סג'רה, עם מילוי פרטים בכתב-יד, חותמות וחתימות. 1900-1913. צרפתית.
מרבית הקבלות מודפסות על ניירות רשמיים של החווה החקלאית סג'רה, וחלקן קבלות מאת חברות שסיפקו מוצרים לחווה. חלקן 
חתומות בידי אליהו קראוזה, מנהל החווה מטעם ארגון יק"א עד 1913, ולימים המנהל של ביה"ס החקלאי "מקווה ישראל". על אחת 
עבור  בעיקר  הן  הטכניון. הקבלות  וממקימי   )1897( הראשון  הציוני  בקונגרס  ציר  סופר,  פבזנר,  הנראה, שמואל  כפי  חתום,  הקבלות 

תשלומים, קניות, תיקונים והוצאות יומיומיות: כלי בית, ארון תרופות, עצים וכדומה.
יק"א. העבודה בחווה החלה בשנת 1900,  יהודית  בידי החברה להתיישבות  החווה בסג'רה הוקמה ב-1899 כמרכז הכשרה חקלאית 
ובשנת 1902 הוקמה על אדמת החווה המושבה אילניה. עם חקלאי המושבה נמנה גם דוד בן גוריון. בין ההצלחות של הפרויקט החקלאי 
בחוות סג'רה בשנים הראשונות להיווסדה היו העברת השמירה על החווה לידיים יהודיות על ידי ארגון "בר גיורא" )"כיבוש השמירה"(, 

ייסוד ההסתדרות "החורש" במטרה לאגד את כל פועלי הגליל במושבות ובחוות הלאומיות וייסוד הקולקטיב החקלאי הראשון.
13 פריטים. גודל ומצב משתנים. שני פריטים מבוילים.

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $200 

ארץ ישראל העות'מנית והמנדטורית, העפלה, מחתרות, מדינת ישראל

Ottoman and British Palestine, Illegal Immigration, 
Underground Movements, The State of Israel
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22. Collection of Receipts and Payment Orders – The Sejera Farm, 1900-1913

Thirteen printed receipts and payment orders of the Sejera farm, with information filled in in handwriting, inked 
stamps and signatures. 1900-1913. French.
Most of the receipts are printed on official papers of Sejera, and some of the receipts are from companies that 
supplied products to the farm. Some are signed by Eliahu Krause, who served as director of the farm on behalf 
of the Jewish Colonization Association until 1913, and later became the director of the Mikveh Israel Agricultural 
School. One receipt appears to be signed by the writer Shmuel Pevzner, who was a delegate to the First Zionist 
Congress (1897), a founder of the Technion, and a founder of the Hadar HaCarmel neighborhood in Haifa. The 
receipts are mainly for payments, purchases, repairs, and day-to-day expenses: household furnishings, a medicine 
cabinet, trees, and the like.
The JCA established the farm at Sejera in 1899 as a center for agricultural training. Work on the farm began in 
1900, and the agricultural colony of Ilaniya was established on the land of the farm in 1902. David Ben-Gurion 
was among the farmers in the colony. Among the successes of the Sejera farm’s agricultural project in its early 
years were the transfer of guard duty for the farm to Jewish hands by the Bar Giora organization, the founding 
of the HaHoresh Association in order to organize all the workers of the Galilee in the agricultural colonies and 
the national farms; and the founding of the first farming collective.
13 items. Size and condition vary. Postage stamps on two items.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200

23. לקט חוברות ופריטי "אפמרה" ארצישראליים – שנות העשרה וה-20

שבעה חוברות ופריטי "אפמרה" ארצישראליים מעניינים. ]שנות העשרה וה-20 של המאה ה-20[.
1. "תקנות אגודת 'פרדס' בפתח תקוה ובמושבות יהודה ויפו. נוסדה בשנת סת"ר ]תר"ס[". דפוס א. אתין, יפו, תר"ע 1910. 

חוברת תקנות האגודה, שנוסדה על מנת לדאוג לצרכיו של ענף הפרדסנות ולתנאי עבודתם ומחייתם של הפרדסנים. עותק אחד בלבד 
.OCLC-מופיע ב

2-4. מכתב מודפס מאת הועד הזמני של יהודי ארץ-ישראל, בנושא בחירת צירים לאספת הנבחרים; פתק שנועד לבחירת ציר אחד, 
לוועד מיוחד, מתוך הצירים שנבחרו לאספת הנבחרים; קבלה בעד תרומה ל"קרן הגאולה" של הועד הזמני ליהודי ארץ ישראל. ]1920[.

5. "התערוכה החקלאית והתעשיתית חיפה, יום שני, אסרו-חג שבועות תר"פ" ]1920[, חוברת דקה בה מפורטים התנאים להשתתפות 
וכלים, רקמה  ירקות, רהיטים  )חיטה,  לזוכים והקטגוריות השונות בהן התחרו  נותני החסות, ערך הפרסים שניתנו  בתערוכה, שמות 

ועבודת מחט, ועוד(. 
6. עלון תלת-לשוני, המודיע כי פרס כספי יינתן למי שימסור למשטרת ת"א ידיעה שתביא למאסרו של יצחק חיותמן. ]יפו, 1920 בקירוב[. 
7. חוזר בנושא שמירת בריאות העיניים. נדפס מטעם "הסתדרות מדיצינית הדסה", לכבוד "שבוע הבריאות", ירושלים, תרפ"ה ]1925[. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150

23. Collection of Booklets and Ephemera Items – Palestine, 1910s and 1920s

Seven interesting booklets and ephemera items. Palestine, [1910s and 1920s].
1. "The regulations of the 'Pardes' association in Petach Tikvah and the colonies of Yehuda and Jaffa. Founded 
in 5660 [1900]" Jaffa: A. Ittin, 1910.
Regulations of the Pardes association representing the citrus growers in Palestine. One copy only in OCLC.
2-4. A printed letter by the Provisional Council of the Jews of Palestine about the election of representatives to 
the Assembly of Representatives; a ballot paper for electing one representative to a special committee, from 
the representatives elected to the Assembly of Representatives; a receipt for a donation to "Keren HeGeulah" 
(Redemption Fund) of the Provisional Council of the Jews of Palestine. [1920].
5. "The Agricultural and Industrial Exhibition, Haifa, Monday, Isru Chag Shavu'ot 1920", a thin booklet specifying 
the terms for participating in the exhibition, the sponsors' names; the value of the prizes awarded to the winners 
and the various competition categories (wheat, vegetables, furniture and tools, embroidery and needlework, 
and more).
6. A tri-lingual leaflet announcing that prize money will be awarded to anyone who coveys information to the 
Tel-Aviv police that will lead to the arrest of Yitzchak Chayutman. [Jaffa, ca. 1920].
7. A circular about maintaining eye health. Issued by the Hadassah Medical Organization, for "Health Weak", 
Jerusalem, 1925.
Size and condition vary.

Opening price: $150 

24. לקט מודעות ועלוני פרסום – בתי-עסק ואירועים בארץ ישראל, שנות ה-20-30

11 מודעות ועלוני פרסום שנדפסו מטעם בתי-עסק או לפרסום אירועים. ירושלים, תל-אביב וצפת, ]שנות ה-20 וה-30[. 
בין הפריטים, מודעות פרסום שונות: לתה "ליפטון", להקרנת סרט בראינוע "עצמון" בצפת, לגלויות "מוסיקה ארצישראלית בגלויות" 
של גבריאל גראד, ל"פנסיון פרטי מודרני" של חיים שניאורזון )"מי שהיה בעל המלון 'אשל אברהם' בחברון"( ברחוב החבשים בירושלים, 

לבית חרושת אלחנן חפץ – "בית כריכה אמנותי לכריכות מכל הסוגים" בירושלים, ומודעות נוספות. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. בחלק מהמודעות נקבי תיוק, קמטים או סימני קיפול. 

פתיחה: $120
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24. Collection of Advertisements and Advertising Brochures – Places of Business and Events in 
Palestine, 1920s-1930s

11 advertisements and advertising brochures issued by places of business or for advertising events. Jerusalem, 
Tel-Aviv and Safed, [1920s and 1930s].
Among the items, various advertisements: for "Lipton" tea, for a movie at the "Atzmon" cinema in Safed, for 
postcards of "Palestinian music in postcards" by Gabriel Grad, for the "private, modern pension" of Chaim 
Schneersohn ("who was the owner of the 'Eshel Avraham' hotel in Hebron") on the Chabashim St. in Jerusalem, 
for the Elchanan Chefezt factory – "an artistic bindery for all types of bindings" in Jerusalem, and other 
advertisements. 
Size and condition vary. Good overall condition. Filing holes, creases or fold lines to some advertisements. 

Opening price: $120

25. קובץ שאלות – בחינת הבגרות הארצישראלית, 1926

Palestine Matriculation Examination – Papers set at the examination held in July 1926 / קבץ שאלות בחינת הבגרות 

הא"י אשר נערכה בחודש יולי Obtainable from The Secretary Palestine Matriculation Board .1926 / נמצא למכירה אצל מזכיר 
ועדת בחינת הבגרות הא"י, ירושלים, 1926. עברית, אנגלית, ערבית ושפות נוספות. 

קובץ שאלות במגוון מקצועות: כימיה, פיזיקה, מתמטיקה, לימודי נצרות, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, ספרות, אנגלית, גרמנית, ומקצועות 
נוספים. בראש כל דף שאלות מצוינים משך הבחינה ושמות הבוחנים. 

]1[ שער מעטפת, ]81[ דף )לא ממוספרים(, ]1[ מעטפת אחורית, 32.5 ס"מ. מצב בינוני. קמטים וקרעים קלים בשולי הדפים. כתמים 
רבים בדפים ובעטיפה. קרעים, חלקם חסרים, בשולי העטיפה ובשדרה. 

 .OCLC-אינו בספריה הלאומית ואינו ב

פתיחה: $200

25. Palestine Matriculation Examination – Papers set at the Examination – 1926

Palestine Matriculation Examination – Papers set at the examination held in July 1926. Obtainable from The 
Secretary Palestine Matriculation Board, Jerusalem, 1926. Hebrew, English, Arabic and other languages.
The book comprises questions in a variety of subjects: chemistry, physics, mathematics, Christian studies, 
geography, archeology, literature, English, German, and more. The durations of exams and names of examiners 
are noted on top of each leaf. 
[1] title-cover, [81] leaves, [1] back cover, 32.5 cm. Fair condition. Creases and small tears to margins. Many stains on the 
leaves and cover. Tears, some of them open, to margins of cover and to spine. 
Not in NLI and OCLC. 

Opening price: $200

26. מדריך למבקרים במערת המכפלה – ירושלים, 1928 – תצלומים

 The דפוס   .Al-Haram al-Ibrahimi al-Khalil, A Brief Guide, Published by the Supreme Moslem Council, Jerusalem
Moslem Orphanage Press, ירושלים, 1928. אנגלית. 

מדריך למבקרים במערת המכפלה. כולל סקירה גיאוגרפית והיסטורית של העיר חברון ושל תולדות מערת המכפלה, ומלווה בשמונה 
תצלומים. בפתח המדריך נכתב, כי כיוון שהאתר קדוש למוסלמים, המבקרים בו יתבקשו לשלם דמי-כניסה, ועליהם להימנע מעישון 

ומהבאת כלבים למתחם. 
המדריך יצא לאור ביוזמת המועצה המוסלמית העליונה, גוף שייצג את האינטרסים הדתיים של הציבור הערבי בארץ ישראל בשנים 

.1922-1948
8 עמ' + 8 לוחות-תמונה, 23.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. קרעים וקמטים קלים בשולי הדפים. סיכה אחת מהסיכות האוגדות את החוברת 

חסרה. עטיפת הנייר המקורית מנותקת ובלויה, עם מספר קרעים ופיסות חסרות. 

פתיחה: $150

26. Guide for Visitors to the Cave of the Patriarchs – Jerusalem, 1928 – Photographs

Al-Haram al-Ibrahimi al-Khalil, A Brief Guide, Published by the Supreme Muslim Council, Jerusalem. Jerusalem: 
The Muslim Orphanage press, 1928. English.
A guide for visitors to the Cave of the Patriarchs. Includes a geographical and historical review of Hebron and the 
Cave of the patriarchs, accompanied by eight photographs. A note at the beginning of the guide reads: "Visitors 
should bear in mind that all the Haram Area is sacred to Moslems; and that they will be expected to pay due 
regard to its sanctity. In particular, they must abstain from smoking anywhere in the Area and from bringing dogs 
with them". 
The guide was published at the initiative of the Supreme Muslim Council, which represented the religious 
interests of the Arab public in Palestine during the years 1922-1948.
8 pp + 8 photographic plates, 23.5 cm. Fair-good condition. Tears and minor creases to margins. One staple of the staples 
binding the booklet is missing. The original cover is detached and worn, with several closed and open tears. 

Opening price: $150
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27. קטלוג זרעים לירקות ולפרחים – חיפה, שנות ה-30

זרעים / بذور/ Seeds / Graines. קטלוג זרעים מטעם "זרעים ולדשטין ושו'" ).Waldstein & Co. LTD(, חיפה, ]שנות ה-30[. התוכן נדפס 
בעברית, ערבית, אנגלית וצרפתית. 

קטלוג זרעים – אלבום שבדפיו הודבקו 114 מדבקות עם איורי פרחים וירקות, שזרעיהם זמינים לרכישה, מהם 42 מיני ירקות ו-72 מיני 
פרחים. 

]24[ עמ', 25X18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. פגמים קלים בשולי הדפים והכריכה. 
עותק אחד בלבד ב-OCLC, מאוסף הספריה הלאומית בישראל. 

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $100

27. Catalog of Vegetable and Flower Seeds – Haifa, 1930s

 ,Seeds / Graines. Catalog of seeds issued by "Waldstein & Co. LTD.", Haifa, [1930s]. Hebrew, Arabic / זרעים / بذور
English and French. 
Catalog of seeds – an album on the leaves of which are 114 stickers with illustrations of flowers and vegetables 
whose seeds were available for purchase (42 types of vegetables and 72 types of flowers).
[24] pp, 18.5X25 cm. Good condition. Minor stains. Minor blemishes to edges of leaves and cover.
One copy only in OCLC, from the collection of the NLI.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100

28. "הספר הכסוף" – מדריך לקונסוליות ולמשרדי ממשלת המנדט בארץ ישראל, 1938 / פרסומות רבות

 The National הוצאת .Rodolfo R. Wittenberg בעריכת ,Register of Consulates and High Authorities in Palestine 1938/39

Edition, תל-אביב, 1938. אנגלית. 
 ."Palestine – The Silverbook" על העטיפה, שנדפסה על גבי בריסטול כסוף מצדו האחד, מופיע הכיתוב

מדריך לכל קונסוליות הזרות בארץ ישראל ומיקומיהן, כל משרדי הרשויות של ממשלת המנדט, המשטרה, הכוחות הצבאיים, העיריות, 
ועוד. כולל עשרות מודעות-פרסומת לבתי-עסק בתחומים שונים שפעלו ברחבי הארץ. 

]2[, 208, ]1[ עמ' )כולל עטיפה(, 17 ס"מ. מצב טוב. קרעים בודדים )קלים(. קרעים, קמטים ו"שברים" בעטיפה.
עותק אחד בלבד מופיע ב-OCLC, מאוסף הספריה הלאומית בישראל. 

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $100

28. "The Silverbook" – A Register of Consulates and High Authorities in Palestine, 1938 / Many 
Advertisements

Register of Consulates and High Authorities in Palestine 1938/39, edited by Rodolfo R. Wittenberg. Tel-Aviv: The 
National Edition, 1938. English.
The cover, printed on one side of a silver Bristol board, reads "Palestine – The Silverbook".
A register of all foreign consulates in Palestine, all offices of the Mandate authorities, the police, the military 
forces, municipalities, and more. Includes dozens of advertisements for various places of business in Palestine. 
[2], 208, [1] pp. (including cover), 17 cm. Good condition. Several tears (small). Tears, creases and other blemishes to cover.
One copy only in OCLC, from the NLI collection.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100

"Jewish Army – 29. לקט פריטים – "צבא עברי

לקט פריטי נייר שעניינם הקמת צבא עברי עצמאי, כתחליף להתגייסותם של חיילים יהודים מארץ ישראל לצבא הבריטי. ]ראשית שנות 
ה-40[. עברית ואנגלית.

· כרוז המוחה על כוונת הבריטים להעמיד למשפט מאות חיילים מהגדודים העבריים המסרבים לענוד את סמל הרג'ימנט הארץ ישראלי 
שהוקם על ידי הבריטים, המכונה בפיהם "טלאי צהוב" )1943(. · כרוז הטוען שהשתתפות במלחמה במסגרת הצבא הבריטי אינה הולמת 
"את כבודנו ומעמדנו הלאומי..." וכי "אם לא נלחם להקמת הצבא העברי, יהיה זה סימן שהשלמנו עם מעמדנו כ'עדה' בלתי עצמאית, 
ויתרה על שאיפותיה הלאומיות". · עלון קטן, "הבו לנו צבא עברי" )עברית ואנגלית(. · עלון  שעזרה אמנם להפיל את היטלר, אבל 
באנגלית, Why is there no Jewish Army yet? ]מדוע, עדיין, אין צבא עברי?[. · שני גיליונות "קול החייל העברי", "בטאון החיילים 
העברים למען צבא עברי", הקוראים להקמת צבא עברי. ]תל אביב[, גיליון מס' 2 )עברית ואנגלית(, כסלו תש"ג )דצמבר 1942(; גיליון 

מס' 4 )עברית(, אדר א' תש"ג )פברואר 1943(. 
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $200
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29. Collection of Items – "Jewish Army"

Collection of paper items calling for the establishment of an independent Jewish army, instead of the recruitment 
of Jewish soldiers from Palestine to the British Army. [Early 1940s]. Hebrew and English.

· Proclamation protesting the intention of the British to prosecute hundreds of soldiers from the Jewish battalions 
who refuse to wear the emblem of the Palestine Regiment established by the British, which they call a "yellow 
badge" (1943). · Proclamation arguing against participation in the war as part of the British Army, stating that 
"if we don't fight for the establishment of a Jewish Army, that will mean we have accepted our status as a 
dependent 'ethnic group', which, although it helped to overthrow Hitler, has renounced its national aspirations". 

· Small pamphlet, "There is no justice – There is no fairness – There will be no silence – until There is a Jewish 
Army!" (Hebrew and English). · English pamphlet, "Why is there no Jewish Army yet?" · Two issues of "The 
Jewish Soldier", organ of Jewish soldiers for Jewish Army. [Tel Aviv], issue no. 2 (Hebrew and English), December 
1942; issue no. 4 (Hebrew), February 1943.
Size and condition vary.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200 

30. שני מכתבים אל הרב הראשי הרצוג – עליית "אף על פי" )עלייה ב'(, 1938-1939

ישראל.  לארץ  הבלתי-ליגאלית  העלייה  ועניינים  הרצוג,  הלוי  אייזיק  יצחק  ישראל,  לארץ  הראשי  הרב  אל  שנשלחו  מכתבים  שני 
.1938-1939

1. מכתב מודפס במכונת כתיבה, חתום בידי משה שרתוק )שרת(, יולי 1938. "ישנה התחיבות מפורשת להמשיך במתן רשיונות לבלתי 
ליגליים... יכתוב נא למזכיר הראשי... ידגיש את סבלם של אנשים ויציין כי כפי ששמע מבקשת הסוכנות 100 רשיונות ואין הם ניתנים לה". 

דף 26 ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק, כמה מהם קרועים. סימני קיפול וקמטים. מעט כתמים קלים. 
ב"מחנה ההסגר  טגנסקי(, האסורים  החותמים: שמואל  )בין  הרוויזיוניסטית  התנועה  בידי שלושה מאנשי  חתום  יד,  בכתב  2. מכתב 
ליהודים" בצריפין, כפי הנראה, לאחר שנעצרו בפעילות להבאת עולים לארץ, יולי 1939. "יש לנו הכבוד למסור לכבודו את התנצלותנו 
על עגמת-הנפש שגרמנו לכב' ואת הבעת תודתנו... אנחנו בטוחים שכבוד הרב הראשי יוציא מהכוח אל הפועל את ההבטחות שסמכנו 

עליהן בהפסיקנו את שביתת הרעב שלנו". 
דף 25 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $100

30. Two Letters to Chief Rabbi Herzog – the "Af Al Pi" Immigration (Aliyah Bet), 1938-1939

Two letters that were sent to the Chief Rabbi of Palestine, Yitzchak Isaac Halevi Herzog, about illegal immigration 
to Palestine. 1938-1939.
1. A typewritten letter, signed by Moshe Shertok (Sharet), July 1938. "There is an explicit commitment to continue 
giving licenses to illegal [immigrants]… may he write to the chief secretary… emphasize the people's suffering 
and note that as he has heard the Agency is asking for 100 licenses yet they are not given to it" (Hebrew).
[1] leaf, 26 cm. Good condition. Filing holes, several of them torn. Fold lines and creases. A few minor stains. 
2. Handwritten letter, signed by three members of the Revisionist Movement (including Shmuel Tagansky), who 
were imprisoned in the "detention camp for Jews" in Tzrifin, presumably, after being arrested for bringing 
immigrants to Palestine, July 1939. 
"We are honored to send his honor our apologies for the anguish we have caused his honor and express our 
gratitude… we are sure that the honorable Chief Rabbi will carry out the promises we relied on when we stooped 
our hunger strike" (Hebrew). 
[1] leaf, 25 cm. Good condition. 

Opening price: $100 

31. חמישה כרוזים בנושא העפלה ובגנות מדיניות העלייה הבריטית

חמישה כרוזים שעניינם גינוי המדיניות הבריטית של מניעת כניסת אניות מעפילים לארץ ישראל וגירוש מעפילים למחנות מעצר. ]ארץ 
ישראל[, 1940-1945. 

1. כרוז בנושא האניות "מילוס" ו"פאסיפיק", "העוגנות זה כשבוע ימים... ובהן מצטופפים בתנאים איומים 1800 יהודים מעפילים... פליטי 
חרב, צמאי מולדת...", 6 בנובמבר 1940.

2. "אל המוני הישוב העברי – כאלפיים יהודים מן המעונים בארצות הנאצים הצליחו להגיע לחופי הארץ", כרוז מנובמבר 1940.
3-4. כרוז שפורסם לאחר שהגיעה האנייה "דאריין 2" לחיפה )20.3.41( וכרוז מאוחר יותר, מטעם "מעפילי דרין בעתלית".

5. כרוז שפורסם עם הגיעה של האנייה "ברל כצנלסון" לחופי הארץ, נובמבר 1945. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150



16

היסטוריה, אמנות ותרבות יהודית וישראלית

31. Five Broadsides about Illegal Immigration and against the British Immigration Policy 

Five broadsides denouncing the British policy of preventing the entrance of ships with illegal immigrants to 
Palestine and the deportation of illegal immigrants to detention camps. [Palestine], 1940-1945.
1. A broadside about SS "Milos" and SS "Pacific". November 6, 1940.
2. "To the masses of the Hebrew Yishuv – approx. two thousand Jews from those tortured in Nazi countries have 
managed to reach the shores of the country" (Hebrew), broadside from November 1940.
3-4. A broadside published after SS "Darien II" reached Haifa (20.3.41) and a later broadside issued by "the illegal 
immigrants of Darien in Atlit" (Hebrew).
5. A broadside published at the time SS "Berl Katznelson" reached the shores of Palestine, November 1945.
Size and condition vary.

Opening price: $150

32. אישור-כניסה מיוחד למחנה עתלית – פברואר 1943 – הגעת "ילדי טהראן"

אישור-כניסה מיוחד למחנה עתלית, בתקופה שבין 16-28 בפברואר 1943, מטעם לשכת העלייה של הסוכנות היהודית )סניף חיפה( 

ומטעם המפקח האחראי על מחנה עתלית. ]עתלית-חיפה, 1943[. אנגלית. 

 In connection with the"( "האישור מעיד כי המחזיק בו עובד עם הסוכנות היהודית "בקשר לסידורם של 1200 המהגרים בעתלית

arrangement of the 1200 immigrants in Athlit"( וכי הוא רשאי להיכנס למחנה עתלית בימים 16-28 בפברואר 1943. 

ביום 18 בפברואר 1943 הגיעו למחנה עתלית כ-1200 "ילדי טהראן" – ילדים יהודים שהועברו מפולין לטהראן, ולאחר מכן הועלו לארץ 

ישראל, וכפי הנראה, אישור-הכניסה שלפנינו הונפק במסגרת מבצע ההצלה של ילדים אלה. 

האישור נרשם על שמו של חיים נייגר )Neiger(, והוא נושא את תמונתו. נייגר )1944-1873( היה פעיל ציוני בגליציה ובארץ ישראל, 

יו"ר ההסתדרות הציונית במערב גליציה וחבר מועצת העיר טרנוב שבגליציה. עלה לארץ בשנת 1937 והשתקע בחיפה. המשיך לעסוק 

בפעילות ציונית ובעסקי ביטוח. 

דף 26.5 ס"מ. מצב בינוני. קמטים, סימני קיפול, קרעים ומעט כתמים. פיסות נייר-דבק מודבקות בצדו האחורי. 

פתיחה: $100

32. A Special Entry Permit to the Atlit Camp – February 1943 – Arrival of "Teheran Children"

A special permit allowing entry to the Atlit clearance camp, during the period between February 16 and February 
28, 1943, issued by the immigration office of the Jewish Agency (Haifa branch) and by the Inspector in Charge of 
the Atlit camp. [Atlit-Haifa, 1943]. English.
On February 18, 1943, approx. 1200 "Teheran Children" – Jewish children who were transferred from Poland to 
Teheran and later to Palestine, arrived in the Atlit Camp; this permit was presumably issued within the framework 
of the operation to rescue these children.
The permit is in the name of Chaim Neiger and bears a photograph of him. Neiger (1873-1944) was a Zionist 
activist in Galicia and Palestine, the chairman of the Zionist Movement in Western Galicia and a member of the 
city council of Tarnów in Galicia. He immigrated to Palestine in 1937 and lived in Haifa. In Palestine, he continued 
to be a Zionist activist and worked in the insurance business. 
[1] leaf, 26.5 cm. Fair condition. Creases, fold lines, tears and a few stains. Pieces of tape on verso.

Opening price: $100

33. "יומן קפריסין" – תיאור פרשת אניית המעפילים "שבתאי לוז'ינסקי", 1947

יומן קפריסין. ]ללא ציון שם מחבר, מקום הדפסה או שנה. כנראה גבעת ברנר, 1947[. 

ארבעה דפים מודפסים במכונת כתיבה ומשוכפלים )סטנסיל(, עם איורים, המתארים את פרשת אניית המעפילים שבתאי לוז'ינסקי, 

בימים 12 עד 25 במרץ 1947: הגעת האנייה לחוף ניצנים, גירוש מעפיליה יחד עם אנשי היישוב )שהזדהו במשפט "אני יהודי ארצישראלי"( 

למחנה מעצר בקפריסין באניית הגירוש "אמפייר רייוול" ושהייתם במחנה, עד חזרתם לארץ ישראל. היומן נכתב, כפי הנראה, בידי אחד 

מחברי קיבוץ גבעת ברנר, שהיה מן המתנדבים תושבי האיזור שהגיעו למקום על מנת להקשות על הבריטים בזיהוי המעפילים, ולבסוף 

גורשו אף הם לקפריסין. אניית המעפילים "שבתאי לוז'ינסקי" זכורה בתולדות ההעפלה בתור אחת האוניות הבודדות שהצליחו להוריד 

מעפילים בחופי הארץ לאחר מלחמת העולם השניה. 

]4[ דף )7 עמ' מודפסים(, 33 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. נקבי סיכה בשוליים העליונים. קרעים משוקמים או מחוזקים בהדבקת נייר 

דבק. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $200
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33. "Cyprus Diary" – The Affair of the Illegal Immigrant Ship "Shabtai Luzinsky", 1947 

Cyprus Diary. [The writer's name, place of printing and year are not indicated. Presumably, Givat Brener, 1947].
Four mimeographed typescript leaves, with illustrations, describing the affair of the illegal immigrant ship 
"Shabtai Luzinsky", during the 12th to 25th of March 1947: the arrival of the ship to the Nitzanim beach, the 
deportation of its illegal immigrants together with local residents (who identified themselves by the sentence "I 
am a Palestinian Jew") to a detention camp in Cyprus on SS "Empire Rival" and their stay in the camp, until their 
return to Palestine. The diary was presumably written by a member of Kibbutz Givat Brener who was one of the 
volunteers, residents of the area, who came to the beach to make it harder for the British to identify the illegal 
immigrants and were eventually also deported to Cyprus. 
The illegal immigrant ship "Shabtai Luzinsky" is remembered in the history of illegal immigration as one of the 
few ships that managed to offload illegal immigrants on the shores Palestine after World War II.
[4] leaves (7 printed pages), 33 cm. Good condition. A few stains. Pinholes to upper margins. Tears restored or reinforced 
with tape.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200 

34. גיליונות "על הסף" – אוסף שלם – קפריסין, 1948-1949

"על הסף", שבועון תלמידי ובוגרי הסמינריון למדריכים של הג'וינט על שם פנחס רוטנברג בקפריסין. קפריסין, 1948-1949. גליונות 
א'-כ"ה )לא נדפסו גליונות נוספים(. 

בגיליונות מידע רב על החיים במחנות, מאמרים על ענייני השעה, דיווחים על הנעשה בארץ ישראל ודברי תרבות וספרות המשקפים 
את חיי הרוח במחנות. איורים רבים בגוף העיתונים. סמל השבועון – זוג ידיים מושטות ללחיצה מחוף קפריסין אל חוף ישראל, מקושט 

בגיליון השחרור באיור אנייה המפליגה לארץ ישראל.
אינם  הם  היאוש...  את  עלינו  להטיל  רוצים  ההסגר,  במחנות   – כאן  הבריטים  כן  בטרנסניסטריה,  ההשמדה  במחנות   – שם  "כנאצים 

מצליחים... האוויר הארצישראלי קרוב מדי הנה, והוא לא ירשה זאת" )מתוך גליון כ"א(.
מצורף: שירון, "בנתיב ההעפלה – שירים מתוך 'שירים קפריסין'", שנדפס לכבוד תכנית "שבוע העברית" במחנות הקיץ, 5 בדצמבר 1948. 
גליון א' מופיע בשני עותקים )עם שינויים טיפוגרפיים קלים(. גליונות י"ד, ט"ז, כ"ב-כ"ג מופיעים בשני עותקים. גליון י"ט-כ' מופיע 

בשלושה עותקים.
סה"כ 26 חוברות. 8-30 עמ' בחוברת )חלק מהגיליונות כפולים(, 31.5 ס"מ בממוצע. מצב משתנה. חלק מהגיליונות במצב טוב מאד. כמה 

מהגיליונות במצב בינוני, עם כתמים וקרעים. נקבי תיוק במרבית הגיליונות. 

פתיחה: $500

34. Issues of "Al HaSaf" – Complete Set – Cyprus, 1948-1949

"Al HaSaf" [On the Verge], weekly magazine of students and graduates of the Pinhas Rutenberg JDC Seminar in 
Cyprus. Cyprus, 1948-1949. Issues 1-25 (no more issues were printed).
The issues contain much information on life in the camps, articles on current events, reports on events in Palestine 
and literary and cultural items reflecting the spiritual life in the camps. Numerous illustrations. 
In the issue dedicated to the release from the camps, the weekly's logo -a pair of hands extended in greeting 
from the shore of Cyprus to the shore of Palestine – is decorated with an illustration of a ship sailing for Palestine.
"As the Nazis were there – in the extermination camps in Transnistria, so the British are here – in the detention 
camps, where they wish to push us to despair… but they cannot… the air of Palestine is too close to here, and it 
won't allow it" (Hebrew, from issue 21).
Enclosed: a songbook, "On the Path of Illegal Immigration – Songs from 'Songs Cyprus'" (Hebrew), printed for 
the "Hebrew Week" at the summer camps, December 1948.
Two copies of issue no. 1 (with minor typographic variations). Two copies of issues 14, 16 and 22-23. Three copies 
of issue 19-20. 
A total of 26 booklets. 8-30 pp. per issue (some are double issues), 31.5 cm on average. Condition varies. Some of the 
issues are in very good condition. Some of the issues are in fair condition, with stains and tears. Filing holes to most issues. 

Opening price: $500 

35. עתון תנועת "הנוער הציוני" ברומנית – קפריסין, תש"ח – גיליון לחג הפסח / עלון היתולי ברוח ההגדה של פסח

1. "מנגד...", עתון תנועת "הנוער הציוני" ברומנית. "גרוש קפריסין", ]קפריסין[, ניסן תש"ח. רומנית. 
גיליון מיוחד לחג הפסח, הכולל מאמרים אקטואליים לצד מאמרים העוסקים בחג הפסח, וטקסטים עם ציטוטים מנוסח ההגדה. הגיליון 

מסתיים במלים "לשנה הבאה בירושלים הבנויה במדינה חופשית!!!" )עברית, באותיות לטיניות(. 
]1[, 21 דף )כולל עטיפה(, 33 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים רבים, בלאי וקרעים, חלקם חסרים. נקבי-תיוק. רישום בכתב יד על העטיפה 

הקדמית. חותמות-דיו. נייר דבק מודבק לשדרה. 
2. "כמה מעלות טובות לבריטים עלינו", עלון היתולי בגנות השלטון הבריטי בארץ ישראל, ברוח הפיוט "דיינו" מן ההגדה של פסח. 

דף 24.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים. כתמים קלים. 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $150
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35. Romanian Journal of the "Zionist Youth" Movement – Cyprus, 1948 – Passover Issue / A Humorous 
Leaflet Inspired by the Passover Haggadah

1. "Mineged…", Romanian journal of the "Zionist Youth" movement. "The Cyprus exile", [Cyprus], Nissan 1948. 
Romanian.
A special issue for Passover, containing topical articles alongside articles dealing with Passover and quotes from 
the Passover Haggadah. The issue end with the words "to next year in rebuilt Jerusalem in a free country!!!" 
(Hebrew in Latin characters). 
[1], 21 leaves (including the cover), 33 cm. Fair-poor condition. Many stains, wear and tears, some of them open. Filing 
holes. Handwritten notation on the front cover. Inked stamps. Tape on spine.
2. A humorous leaflet denouncing the British rule of Palestine, inspired by the Piyyut "Dayeinu" from the Passover 
Haggadah. 
[1] leaf, 24.5 cm. Good condition. Small tears. Minor stains. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150 

36. לקט כרוזים אקטואליים ופוליטיים, שנות ה-40

11 כרוזים ארצישראליים במגוון נושאים אקטואליים ופוליטיים: גיוס לצבא הבריטי, הקמת "צבא עברי", העפלה, החזקת נשק והגנה, 
ועוד. ]ארץ ישראל[, 1940-1945. 

וסיכומים"  "עובדות  כרוז  עברי";  "צבא  בנושא הקמת  כרוזים   ;1941 היהודית,  הגיוס" שקיימה הסוכנות  "עצרת  בנושא  כרוז  ביניהם: 
מטעם "משמר האומה", נובמבר 1944; "חופש למגינים", כרוז בנושא משפט בן-שמן )נגד אנשי ה"הגנה"(, מאי 1940, וכרוז נוסף בנושא 

המשפט; כרוזים נוספים. אחד מהכרוזים מופיע בשני עותקים, אך בשינויים טיפוגרפיים. 
גודל ומצב משתנים. קרעים גסים בשולי כמה מהכרוזים. כתמים. 

פתיחה: $150

36. Collection of Topical and Political Broadsides, 1940s

11 broadsides on a variety of topical and political issues: recruitment to the British army, the establishment of 
a "Hebrew Army", illegal immigration, possession of weapons and defense, and more. [Palestine], 1940-1945.
Including: a broadside about a "Recruitment Assembly" held by the Jewish Agency, 1941; broadsides about 
the establishment of a "Jewish Army"; a broadside of "Facts and Conclusions"(Hebrew) issued by "Mishmar 
HaUmah", November 1944; "Freedom to the Defenders" (Hebrew), a broadside about the Ben-Shemen trial 
(against "Haganah" members), May 1940, and an additional broadside about the trial; other broadsides.
Two copies of one broadside (with typographic variations).
Size and condition vary. Large tears to margins of several broadsides. Stains.

Opening price: $150 

37. לקט כרוזים ופרסומים של האצ"ל, 1944-1948

14 כרוזים ופרסומים שונים מטעם הארגון הצבאי הלאומי )אצ"ל(. 1944 עד 1948. עברית, כרוז אחד בהונגרית. 
ביניהם: כרוזים בגנות ממשלת המנדט, בנושא התפילה בכותל המערבי ביום כיפור, בנוגע לאסירים באריתריאה שנהרגו מאש בריטית, 
כרוז "אל הנוער הלומד" הקורא להתגייס לאצ"ל, כרוז בנושא לוחם האצ"ל אשר טרטנר שנורה בירך בשעת הדבקת כרוז, מודעות אבל 
)אחת מהן לציון שנה למותו של דוד רזיאל(, כרוז ארוך המאשים את "נאמני הישוב" בכך שהציתו "בתוככי ציון הנצורה את האש האוכלת 

של מלחמת-אחים", כרוז של האצ"ל בהונגרית )ניסן תש"ח(, ופריטים נוספים. 
מצורפת חוברת אודות הלח"י בצרפתית )1946(.

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. סימני קיפול ופגמים קלים בכמה מהפריטים. 

פתיחה: $200

37. Collection of Broadsides and Publications of the Irgun, 1944-1948

14 broadsides and various publications issued by the Irgun (Etzel). 1944-1948. Hebrew; one broadside is in 
Hungarian.
Among them: broadsides denouncing the mandate government, broadsides about prayer beside the Western 
wall on Yom Kippur, about the prisoners in Eritrea who were killed by British fire, a broadside "to the studying 
youth" calling them to join the Irgun, a broadside about the Irgun fighter Asher Tratner who was shot in his hip 
while hanging a broadside, obituaries (one of them marking the first anniversary of David Raziel's death), a long 
broadside blaming the "loyalists of the Yishuv" of "lighting within besieged Zion the devouring flame of civil 
war" (Hebrew), a broadside of the Irgun in Hungarian (Nissan 1948), and other items. 
Enclosed is a French booklet about the Lehi (1946). 
Size and condition vary. Good overall condition. Fold lines and minor blemishes to several items.

Opening price: $200 
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38. שלושה כרוזים – התנקשות לח"י ביוסף דוידסקו / בגנות לח"י

שלושה כרוזים מטעם ובגנות ארגון הלח"י. ]1945 בקירוב[. 
1. "הודעה" מטעם לוחמי חרות ישראל, אלול תש"ה ]1945[. "יוסף דוידסקו, קצין האיטליג'נס ]![ הבריטי מאז 1917 ועד יומו האחרון, 
מלשין ומסגיר לוחמים עברים לבולשת. נורה והומת בביתו בזכרון יעקב". דוידסקו, איש המחתרת ניל"י בעברו, עמד בקשר עם המחתרות 

העבריות בתקופת המנדט, והואשם בהיותו "סוכן כפול". 
2. "אל בני הישוב", כרוז מטעם "נאמני המולדת", ]אמצע שנות ה-40 בקירוב[. "הישוב העברי לא יסכים שבתוכו יהלכו 'מרצחים יהודים' 

המכריזים על עצמם כלוחמים לחירות ישראל". 
3. "גלוי-דעת, מדוע אנו שוללים את מעשי הטירור?" – כרוז בשם "התנועה הציונית, דעת-הקהל העברית וכל המתנדבים בעם", המוקיע 

את האחראים למעשי חבלה ורצח. ]אמצע שנות ה-40 בקירוב[. 
גודל ומצב משתנים. פריטים 1-2 במצב בינוני-טוב. פריט 3 במצב בינוני-גרוע. 

פתיחה: $120

38. Three Broadsides – The Assassination of Yosef Davidesko by the Lehi / Denouncing the Lehi

Three broadsides issued by or denouncing the Lehi. [ca. 1945].
1. "Announcement" by Lochamei Cherut Israel, Elul 1945. "Yosef Davidesko, a British intelligence officer since 
1917 until the day he died, an informer who handed over Jewish fighters to the secret police. Was shot to death 
in his home in Zichron Yaakov" (Hebrew). Davidesko, an ex-member of the Nili underground organization, had 
been in contact with the Jewish underground organizations during the British Mandate and was accused of 
being a "double agent". 
2. "To the members of the Yishuv" (Hebrew), a broadside issued by "Ne'emanei HaMoledet" (the Loyalists of 
the Homeland), [ca. mid-1940s]. "The Hebrew Yishuv will not accept 'Jewish murderers' who declare themselves 
fighters for the freedom of Israel walking amongst it" (Hebrew).
3. "Why do we rule out acts of terrorism?" (Hebrew) – a broadside issued on behalf of "the Zionist Movement, 
Hebrew public opinion and all the volunteers among the people" (Hebrew) denouncing those responsible for 
acts of sabotage and murder. [ca. mid-1940s]. 
Size and condition vary. Items 1-2 are in fair-good condition. Item 3 is in fair-poor condition. 

Opening price: $120 

39. קטעי יומן, זכרונות ומסמכים – חטיבת אלכסנדרוני במלחמת העצמאות

תשעה מסמכים )רובם בני מספר דפים( – קטעי יומן, זכרונות בכתב יד ומסמכים מודפסים, בנושא פעילות חטיבת אלכסנדרוני במהלך 
מלחמת העצמאות, ובפרט בנושא פעילותו של גדוד 33. ]1948-1949 בקירוב[. 

בין הפריטים: זכרונות בכתב ידו של שמואל קרניאל, על קרבות זירעין וכפר קרע; זכרונות בכתב יד, על פיצוץ גשר מצפון לראש העין; 
זכרונות בכתב יד על "נפת העין" – כפר ענא )ענה(, תל ליטוינסקי ומבצע "חמץ"; זכרונות קצין הקשר על משקיפי האו"ם בתקופת 
ההפוגה; טקסט מודפס במכונת כתיבה, על גדוד 33, מאת בנציון זיו )בנץ פרידן, ממפקדי החטיבה במלחמת העצמאות(; חוזר רשמי, 
"לכל הגדודים, לכל קציני המטה", בנושא הקמת גדוד 34 של חטיבת אלכסנדרוני, "הגדוד המסייע", מאי 1948; סקירה בנושא הצבא 

העיראקי; ומסמכים נוספים. 
ייתכן כי הטקסטים שלפנינו נאספו לצורך פרסום בבטאון חטיבת אלכסנדרוני "הד התיכון" או בפרסום אחר מטעם החטיבה. 

גודל משתנה. מצב כללי טוב. סימני קיפול, כתמים או קרעים קלים בחלק מהמסמכים. 

פתיחה: $200

39. Diary Passages, Memoirs and Documents – The Alexanderoni Brigade in the Israeli War of 
Independence

Nine documents (most of them of several leaves) – diary passages, handwritten memoirs and printed documents, 
about the activity of the Alexandroni Brigade during the Israeli War of Independence, and in particular about the 
activity of the 33rd battalion [ca. 1948-1949]. 
Including: handwritten memoirs by Shmuel Karniel, about the battles of Zirin and Kafr Qara; handwritten 
memoirs about the blowing up of a bridge north to Rosh HaAyin; handwritten memoirs about the "Ayin District" 
– Kafr Ana, Tel Litvinsky and operation "Chametz"; memoirs of the communications officer about UN observers 
during the temporary truce; a typewritten text, about the 33 battalion, by Benzion Ziv (Ben Cijjon Frieden, 
one of the commanders of the Brigade during the War of Independence); official circular, "To all battalions, to 
all officers of the headquarters" (Hebrew), about the establishment of the 34th battalion of the Alexandroni 
Brigade, May 1948; an overview of the Iraqi army; and additional documents.
Possibly, these texts were collected for publication in the journal of the Alexandroni Brigade, "Hed Hatichon", or 
in another publication of the Brigade. 
Size varies. Good overall condition. Fold lines, stains or small tears to some of the documents. 

Opening price: $200 
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40. צפת הנצורה – שני פריטים – מכתב ממוכתר העיר בנוגע לבתו של הרב / מעטפה עם חותמת ובול "דאר צפת", 
אפריל-מאי 1948

שני פריטי נייר מתקופת המצור על העיר צפת בזמן מלחמת העצמאות, אפריל-מאי 1948. 
1. "תעודת-לידה" – מכתב אישור מודפס במכונת כתיבה, מאת מוכתר צפת, אשר ברשד )Barshad(, על גבי נייר מכתבים רשמי, בו 
הוא מעיד כי גב' הניה זילברמן, בתו של הרב אברהם לייב זילברמן )רבה הראשי של צפת( מוכרת לו וכי היא ילידת העיר צפת. צפת, 13 

באפריל 1948. 
המכתב חתום בחתימותיהם וחותמותיהם של ברשד ושל קצין המחוז הבריטי. 

דף 21.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. סימני קיפול. קרעים וקמטים קלים בשוליים. נקבי תיוק. 
2. מעטפה מבויילת בבול "דאר צפת" בערך 10 מיל, חתומה בחותמת "דאר צפת" מיום 6 במאי 1948. הבול והחותמת הללו שימשו 

בצפת תקופה קצרה בלבד, בזמן שבין עזיבת הבריטים את העיר ועד שחרור המצור על העיר במלחמת העצמאות. 
מצורף מכתב אישור בנוגע למקוריות הפריט. 

מעטפה 15.5X12.5 ס"מ. מצב טוב. קו-קפל. 

פתיחה: $200

40. Besieged Safed – Two Items – A Letter from the Mukhtar of the Town about the Rabbi's Daughter 
/ An Envelope with a "Safed Mail" Postmark and Stamp, April-May 1948

Two paper items from the time of the siege on Safed during the Israeli War of Independence, April-May 1948.
1. "Birth Certificate" – a typewritten letter of conformation, by the Mukhtar of Safed, Asher Barshad, on official 
stationery: "I the undersigned – Asher Barshad, mukhtar of the Jewish Community, Safed – hereby certify that 
Mrs. Henya, daughter of Rab. Abraham Leib Silberman of Safed [Chief Rabbi of Safed] is personally known to me. 
She was born in Safed on March 3rd. 1921". Safed, April 13, 1948. 
The letter is hand-signed and stamped by Barshad and by the British District Officer.
[1] leaf, 21.5 cm. Good condition. Some stains. Fold lines. Tears and minor creases to margins. Filing holes.
2. An envelope with a "Safed Mail" 10 Mils postage stamp and a "Safed Mail" postmark from May 6, 1948. This 
stamp and postmark were used in Safed for a short time only, between the time the British left the town and its 
liberation from the siege during the War of Independence.
Enclosed is letter confirming the authenticity of the item.
Envelope: 12.5X15.5 cm. Good condition. Fold line.

Opening price: $200 

41. סמל "סיירים חטיבתיים" – איור מקורי – חטיבת גבעתי במלחמת העצמאות, אוגוסט 1948

איור מקורי )דיו וצבע על נייר( לסמל "סיירים חטיבתיים – גבעתי" – כוח הסיירים של חטיבת גבעתי )חטיבה 5( במלחמת העצמאות. 
אינו חתום. מתוארך בחותמת דיו: 17 אוגוסט 1948. 

בסמל שלובים משקפת ומצפן יחד עם זר עלים והכיתוב "סיירים חטיבתיים גבעתי". 
דף 12.5X12.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, סימני קיפול ובלאי. קרעים, חלקם מחוזקים מאחור בנייר דבק. 

פתיחה: $100

41. The Emblem of the "Regimental Scouts" – Original Drawing – The Givati Brigade in the Israeli War 
of Independence, August 1948

Original drawing (ink and crayon on paper) of the emblem of the "Regimental Scouts – Givati" – the scout unit of 
the Givati Brigade (the 5th Brigade) in the Israeli War of Independence. Not signed. Dated with an inked stamp: 
August 17, 1948.
The emblem intertwines binoculars and a compass with a wreath of leaves and the inscription "Regimental 
Scouts Givati" (Hebrew).
[1] leaf, 12.5X12.5 cm. Fair condition. Stains, fold lines and wear. Tears, some of them reinforced with tape on verso. 

opening price: $100 

42. "עתון רשמי" מס' 1 – ישראל, הממשלה הזמנית – ה' באייר תש"ח

עתון רשמי, גיליון מס' 1. דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר בע"מ", תל אביב, 14.5.1948.
בגיליון, אשר יצא לאור מטעם הממשלה הזמנית, נדפסו "מגילת העצמאות" – ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, ומנשר מטעם מועצת 

המדינה הזמנית הקובע סמכויות חקיקה.
4 עמ', 33 ס"מ. מצב בינוני-טוב. קו קפל. קמטים. מעט כתמים. 

פתיחה: $300
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42. "Official Gazette" of the Provisional Government of Israel – First Issue – May 14, 1948

Iton Rishmi [Official Gazette]. Issue no. 1. Tel-Aviv: Hapoel Hatzair Cooperative Press, May 14, 1948. 
The issue contains the text of the "Declaration of the Establishment of the State of Israel" (The Scroll of 
Independence) and a manifest issued by the Provisional Government.
4 pp, 33 cm. Fair-good condition. Fold line. Creases. A few stains. 

Opening price: $300

43. משחק קלפים – "ישראל בתחייתו" – הממשלה הזמנית – הוצאת ברלוי

ישראל בתחיתו, הממשלה והמועצה הראשונה )הזמנית(. הוצאת ב. ברלוי )פרסום מס' 182(, ]תל-אביב, 1948[. 
ויצמן. המשחק כולל ארבע-עשר צמדי קלפים: על  משחק קלפים שעניינו הכרת שלושה-עשר שרי הממשלה הזמנית והנשיא חיים 

הקלף הראשון נדפס דיוקן שר הממשלה הזמנית, ועל הקלף השני נדפסו קורות-חייו. 
על אחת מפאות קופסת המשחק נדפס פסוק מנבואת זכריה: "ורחובות העיר )ירושלם( ימלאו ילדים וילדות משחקים". 

28 קלפים. 12X6.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. בלאי קל ומעט כתמים בקלפים. נזקים וקרעים בקופסה, משוקמים שיקום מקצועי ומחוזקים 
)מספר פיסות הוחלפו(. 

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $120

43. Card Game – "Israel in Its Revival" – The Provisional Government – Published by Barlevi 

"Israel in Its Revival, the Provisional Government". [Tel-Aviv]: B. Barlevi, [1948]. 
A card game designed for getting acquainted with the thirteen ministers of the Provisional Government and 
President Chaim Weizmann. The game includes fourteen pairs of cards: printed on the first card is a portrait 
of one of the ministers of the Provisional Government and on the second, a short biography. A verse from 
Zechariah's prophecy: "And the streets of the city (Jerusalem) shall be full of boys and girls playing in its streets" 
is printed on the case. 
28 cards. 6.5X12 cm. Fair-good condition. Minor wear and some stains on the cards. Damage and tears to case, professionally 
repaired and reinforced (several pieces have been replaced).
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $120 

44. תעודת חבר האספה המכוננת )הכנסת הראשונה(, 1949

נבחר כציר לאספה המכוננת של  ]כסה[  יונה קוסוי  כי  ועדת הבחירות המרכזית לאספה המכוננת, המאשרת  תעודה רשמית מטעם 
מדינת ישראל )הכנסת הראשונה(. עיצוב: שלמה בן-דוד. דפוס אריאלי, תל-אביב, שבט תש"ט ]פברואר 1949[. 

ועדת  ראש  יושב  )מטעם מפלגת מפא"י(. חתומים:  ישראל  מדינת  לכנסת הראשונה של  כחבר  נבחר  קוסוי  יונה  כי  התעודה מעידה 
הבחירות המרכזית )ושופט בית המשפט העליון( מנחם דונקלבלום, וסגן יושב הראש דוד בר-רב האי. 

דף 29 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקמטים בשוליים. 

פתיחה: $200

44. Membership Certificate of the Constituent Assembly (The First Knesset), 1949 

Official certificate issued by the central elections committee for the Constituent Assembly, confirming that Yonah 
Kosoi was chosen as a delegate to the Constituent Assembly of the State of Israel (the first Knesset). Design: 
Shlomo Ben-David. Tel-Aviv: Arieli Press, February 1949.
The certificate states that Yonah Kosoi was chosen as member of the First Knesset of the State of Israel (on behalf 
of the Mapai Party). Signed by the chairman of the Central Elections Commission (and judge of the Supreme 
Court) Menachem Dunkelblum and the vice-chairman David Bar-Rav Hai.
[1] leaf, 29 cm. Good condition. Some stains and creases to margins.

Opening price: $200

45. פלמ"ח – לקט פריטי נייר ותג-יחידה

לקט פריטים הקשורים לפלמ"ח – "פלוגות המחץ" של ארגון ה"הגנה" שפעלו בארץ ישראל בשנים 1941-1948. ]ישראל, 1949 עד שנות 
ה-60[. 

1. כרטיס "הזמנה להתחרות כדור-סל בין נבחרת מח"ל לנבחרת פלמ"ח" במגרש "עמירם" בתל-אביב, אפריל 1949. 
2. כרטיס הזמנה "למסיבה לרגל שחרורנו מהצבא" מטעם יחידת "חיות הנגב" של הפלמ"ח, בצריף "הפועל" בירושלים, פברואר 1950. 

3. הזמנה לכנס הגדוד השני של הפלמ"ח וישובי מרחב הנגב הצפוני בקיבוץ ניר עם, מאי 1950. 
4. תג-יחידה )לכותפת( צה"לי, עם סמל חטיבת הנגב.

5-7. שלוש תוויות נייר: "כנוס פלמ"ח לזכרו של יצחק שדה" )1954(, "פלמ"ח, מדורתו לא תכבה" )ללא ציון שנה, כנראה שנות ה-50(, 
"כנס החטיבה, חנוכת האנדרטה" של חטיבת הנגב בבאר שבע )1968(. 

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

פתיחה: $120
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45. Palmach – Collection of Paper Items and a Unit Tag

Collection of items related to the Palmach ("storm troops"), the elite fighting force of the Haganah, active during 
1941-1948. [Israel, 1949 to 1960s].
1. Invitation card, "to a basketball competition between the Machal team and the Palmach team" at the 
"Amiram" court in Tel-Aviv, April 1949. 
2. Invitation card "to a party to celebrate our discharge from the military" at the "HaPoel" shack in Jerusalem. 
Issued by "Chayot Hanegev" unit of the Palmach. February 1950.
3. Invitation to a conference of the second battalion of the Palmach and the settlements of the northern Negev 
at Kibbutz Nir Am, May 1950. 
4. IDF shoulder unit tag, with the emblem of the Negev Brigade.
5-7. Three paper labels: "Palmach conference in memory of Yitzchak Sadeh" (1954), "Palmach, Its fire shall never 
be doused" (year not indicated, presumably 1950s), "Conference of the brigade, inauguration of the monument" 
of the Negev Brigade in Beer Sheva (1968).
Size and condition vary. Overall good condition.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $120 

46. חמש חוברות ארצישראליות בנושא תעופה וטייס

חמש חוברות ארצישראליות שעניינן תעופה וטייס. 1947-1949. 
גליון  בימינו"(;  )"התעופה   1947 גליון ספטמבר  ישראל, תל-אביב.  בארץ  לתעופה העברית  הכללית  הוצאת המועצה  1-2. התעופה. 

ינואר-פברואר 1948 )"התעופה בימים אלה"(. 
3. התעופה, גליון מס' 1. הוצאת המועצה לתעופה בישראל, תל-אביב, יוני 1951. 

4-5. בטאון חיל האויר לישראל, גליון 3-2, נובמבר 1948; גליון 4, מרץ 1949.
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $120

46. Five Booklets about Aviation and Flight – Palestine/Israel

Five booklets about aviation and flight. 1947-1949.
1-2. HaTe'ufah. Tel-Aviv: The General Council for Hebrew Aviation in Palestine. Issue from September 1947 
("Aviation Nowadays"); issue from January-February 1948 ("Aviation These Days"). 
3. HaTe'ufah, issue no. 1. Tel-Aviv: The Council for Aviation in Israel, June 1951.
5-5. The journal of the Israeli Air Force, issue 2-3, November 1948; issue 4, March 1949.
Size and condition vary. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $120 

47. לקט גלויות – זמרים ואמנים ישראליים – גלויות חתומות בידי שלמה ארצי, ישראל גוריון, עליזה עזיקרי ואחרים

14 גלויות המציגות זמרים ואמנים ישראליים. ישראל, ]שנות ה-50 עד שנות ה-70 בקירוב[. 
ביניהן: גלויות החתומות בידי הזמרים שלמה ארצי, ישראל גוריון, עליזה עזיקרי, פיני בן ארי, גאולה נוני; גלויות עם תצלומיהם של חיים 

משה, חוה אלברשטיין, יפה ירקוני, שולה חן, ואמנים נוספים. 
גודל משתנה. מצב כללי טוב. שתיים מהגלויות היו בשימוש. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $150

47. Collection of Postcards – Israeli Singers and Artists – Postcards Signed by Shlomo Artzi, Israel 
Gurion, Aliza Azikri and Others

14 postcards with pictures of Israeli singers and artists. Israel, [ca. 1950s to 1970s]. 
Including: postcards signed by the singers Shlomo Artzi, Israel Gurion, Aliza Azikri, Pini Ben Ari, Geulah Nunni; 
postcards with the photographs of Chaim Moshe, Chava Alberstein, Yaffa Yarkoni, Shula Chen, and others.
Size varies. Good overall condition. Two of the postcards were used. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150 
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48. משה מונטיפיורי – תצלום מקורי – לונדון, 1870 בקירוב

 1870[ לונדון,   ,Elliott & Fry לצילום  סטודיו   .)1784-1885( מונטיפיורי  משה  סר  היהודי,  הנדבן  של   )Cabinet card( מקורי  תצלום 
בקירוב[. 

תצלום: 14.5X10.5 ס"מ, לוח קרטון: 16.5X11 ס"מ. מצב כללי טוב. מעט כתמים. 
מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $100

48. Moses Montefiore – Original Photograph – London, ca. 1870

Cabinet card photograph of the Jewish philanthropist, Sir Moses Montefiore (1784-1885). London: Elliot & Fry, 
[ca. 1870].
Photograph: 10.5X14.5 cm. Card: 11X16.5 cm. Good overall condition. A few stains.

Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100

49. שני תצלומים של בית הכנסת ברחוב Münchener, ברלין, שנות ה-30

שני תצלומים המציגים את בית הכנסת ברחוב Münchener, שנברג )Schöneberg(, ברלין, ]שנות ה-30[. 
תצלום אחד מציג חלק מחזית המבנה, והשני מציג את חלקו הפנימי – האולם והבמה. 

במהלך  נפגע   ,1910 בשנת  נחנך   )Fraenkel( פרנקל  האדריכל מקס  ידי  על  ותוכנן   37 מס'   Münchener ברחוב  הכנסת, ששכן  בית 
מלחמת העולם השניה ונהרס בשנת 1956. 

יהודי אשר תיעד את חיי הקהילה היהודית בברלין בשנים שלפני  Arno Kikoler, צלם  התצלומים חתומים מאחור בחותמת הצלם 
המלחמה. 

22.5X17 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים מזעריים בשוליים. 

פתיחה: $300

49. Two Photographs of the Synagogue on Münchener Street, Berlin, 1930s

Two photographs depicting the synagogue on Münchener St., Schöneberg, Berlin, [1930s]. 
One photograph depicts part of the building's facade and the other depicts its interior – the hall and the bimah.
The synagogue on 37 Münchener St., designed by architect Max Fraenkel, was inaugurated in 1910. It was 
damaged during WWII and demolished in 1956.
The photographs are stamped on verso with the stamp of Arno Kikoler, a Jewish photographer who documented 
Berlin's Jewish community prior to the war. 
17X22.5 cm. Good condition. Stains and minor blemishes to margins.

Opening price: $300

50. סדרת תצלומים – ארץ ישראל – כלי עזר ללימוד התנ"ך – הולנד, 1933

 t Heilig סדרת תצלומים מלווה בחוברות הסבר שנועדה לשמש ככלי עזר להוראת התנ"ך בבתי הספר. הוצאת ,Palestina in Beeld
Land, ניימכן, הולנד, ]1933[. הולנדית.

גביה מודפסת רשימת  נייר עבה שעל  נתונים בעטיפת  99 )מתוך 100( תצלומים מארץ ישראל בעשרה חלקים. כל עשרה תצלומים 
שמותיהם, ומלווים בחוברת הסבר; בכמה מן החוברות מופיעות מפות של ארץ ישראל וסביבותיה שבהן מסומנים האתרים הנידונים. 

בתצלומים נראים נופי הארץ וסביבותיה; מונומנטים אדריכליים ועתיקות בארץ ישראל, בארצות השכנות ואף ברומא; תושבי הארץ 
במלאכת יומם; מקומות קדושים ליהדות, לאסלאם ולנצרות בארץ ישראל; ועוד. אחד התצלומים בסדרה שכותרתה "חיי ישוע" מציג 
זו מציג דמויות של שני פרושים המחזיקים ספר תורה שומרוני.  נוסף בסדרה  פנים בית כנסת, כפי הנראה בצפון אפריקה, ותצלום 
התצלומים מתמקדים בהצגתה של ארץ ישראל כמחוזות התרחשותו של התנ"ך וכמקום שבו הזמן קפא על שמריו ומציאות התנ"ך 

עדיין קיימת בו, ואין בהם כל רמז לשינוי שבעת הוצאת הסדרה התחולל בה זה כמה עשרות שנים.
תצלומים: 10X15 ס"מ, מצב טוב. עטיפות: 16.5X11.5 ס"מ, מצב טוב. מעט כתמים, קמטים ופגמים. בסדרה מס' 5 חסר תצלום אחד.

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $200

צילום

Photography
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50. Series of Photographs – Palestine – For Bible Study – Holland, 1933

Palestina in Beeld, a series of photographs accompanied by explanatory booklets intended to be used for Bible 
study in schools. Nijmegen, Holland: t Heilig Land, [1933]. Dutch.
99 (out of 100) photographs of Palestine, in ten series. Every ten photographs are placed in a thick paper cover 
(with titles printed on front), with an explanatory booklet. Some booklets include maps of Palestine and its 
surroundings on which the photographed sites are marked.
The photographs depict views of Palestine and its surroundings; architectural monuments and antiquities in 
Palestine, in its neighboring countries and in Rome; residents in their daily work; Jewish, Christian and Islamic 
holy sites in Palestine; and more. One of the photographs in the series titled "The Life of Jesus" depicts the inside 
of a synagogue, presumably in North Africa, and another photograph in this series depicts two Prushim holding 
a Samaritan Torah Scroll.
The photographs depict Palestine as the setting of the Bible's stories and as a place where time came to a 
standstill and Biblical reality still exists, and do not reflect the changes which took place in the decades before 
they was published. 
Photographs: 15X10 cm, good condition. Covers: 11.5X16.5 cm, good condition. Some stains, creases and blemishes. 
Series 5 is missing one photograph. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200

51. מושבות עמק החולה ועמק הירדן – תצלומים מוקדמים

עשרה תצלומים מוקדמים ואיכותיים המתעדים את מושבות בקעת יבניאל, עמק הירדן ועמק החולה. צלם לא ידוע, ]1910-1912 בקירוב[.
)מנחמיה(  ממלחמיה  בודדים  ותצלומים  כנרת,  של  שניים  )"ימה"(,  יבניאל  של  תצלומים  שני  סג'רה,  המושבה  של  תצלומים  ארבעה 

וממשמר הירדן. מתוארים בכתב יד. 
9.5X7.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. 

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $120

51. Settlements in the Hula Valley and Jordan Valley – Early Photographs 

Ten early, high-quality photographs of the settlements in Yavne'el Valley, the Jordan Valley and the Hula Valley. 
Unknown photographer, [ca. 1910-1912]. 
Four photographs of Sejera, two photographs of Yavne'el ("Yama"), two photographs of Kinneret, and 
photographs of Milchamia (Menachemia) and Mishmar HaYarden. Captioned by hand.
7.5X9.5 cm. Good condition. Minor blemishes. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $120 

52. אלבום תצלומים – קייטנה בירושלים, קיץ 1923

אלבום ובו 13 תצלומים המתעדים "מעון קיץ" – קייטנה לילדים בירושלים. ירושלים, יוני-אוגוסט 1923. צלם לא ידוע. 
ארוחה,  אבן(:  מבני  מספר  סביבה  אשר  אורנים  בחורשת  )בעיקר  במעון-הקיץ  הילדים  פעילות  את  המתעדים  איכותיים,  תצלומים 
מנוחת צהריים במיטות מתקפלות, שיזוף תחת כילה, פעולות בריאות והיגיינה )חיסונים, טיפות עיניים, חבישת פצעים(, שיעור ציור, 

התעמלות, ועוד. 
האלבום ניתן כמזכרת לאחת מעובדות הקייטנה ועל כריכתו מודבקת הקדשה מודפסת במכונת כתיבה: "לגברת וינפריד דיוויס, מנחת 

מזכרת מעבודתה הלבבית והמסורה במעון קיץ בירושלם, יוני-אוגוסט 1923" )למידע נוסף אודותיה, ראה דף מצורף בסוף האלבום(. 
תצלומים 17X12 ס"מ מצב כללי טוב. אלבום 22X17 ס"מ. מצב בינוני-טוב, מעט כתמים, קרעים וקמטים. קרעים מחוזקים בנייר דבק 

בכריכת האלבום.
מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $400

52. Album of photographs – A Summer Camp in Jerusalem, 1923

An album with 13 photographs documenting a summer camp for children in Jerusalem. Jerusalem, June-August 
1923. Unknown photographer.
High-quality photographs documenting the children's activities at the camp (most of them were taken in a pine 
grove): a meal, a siesta on cots, an art lesson, gymnastics, and more. 
The album was given as a souvenir to one of the camp's staff members; a typewritten Hebrew dedication is 
attached to its cover. The dedication reads "To Mrs. Winfried Davis, a souvenir from her hearty and devoted work 
at the summer camp in Jerusalem, June-August 1923" (for information about Mrs. Davis see enclosed leaf).
Photographs: 12X17 cm. Good overall condition. Album: 17X22 cm. Fair-good condition. Some stains, tears and creases. 
Tears to binding, reinforced with tape. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $400 
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53. לקט תצלומים – מושבות, ערים וקיבוצים בארץ, 1927

13 תצלומים אשר צולמו, כפי הנראה, בידי תייר אנגלי שביקר בארץ ישראל בשנת 1927.
התצלומים מציגים: ילדים ב"כפר ילדים" )בלפוריה / גבעת המורה(, חלוצים וחלוצות בדגניה א', חלוצות בפתח תקוה, השוטר עתריה 
]אברהם[ מתל-אביב, ילד אשכנזי בירושלים, רחוב בראש פינה, ילדי בית הספר ביסוד המעלה, פסל "הגליל ושומרותיו" של הפסל יעקב 

דב גורדון )תל-חי(, ועוד.
מתוארים בכתב יד, בעברית, בחזיתם )חלקם בתוספת המלה "כהן" – אולי שמו של הצלם( ושניים מהם מתוארים גם בצדם האחורי, 

באנגלית )אחד התצלומים מתוארך(. 
12.5X8 ס"מ. מצב כללי טוב. פגמים קלים בחלק מהתצלומים. 

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $200

53. Collection of Photographs – Settlements, Cities and Kibbutzim in Palestine, 1927

13 photographs, presumably taken by an English tourist who visited Palestine in 1927.
The photographs depict children at the "Children's Village" (Balfouria / Givat HaMoreh), pioneers in Degania 
Alef, pioneers in Petach Tikvah, the policeman Ataria [Abraham] from Tel-Aviv, an Ashkenazi child in Jerusalem, 
a street in Rosh Pina, school children in Yesud HaMa'alah, the sculpture "The Galilee and Its Watchwomen" by 
Yaacov Dov Gordon (Tel-Chai), and more. 
Captioned by hand on recto, in Hebrew (the name "Cohen" – perhaps the photographer's name – appears on 
some); two are captioned on verso as well, in English (one photograph is dated). 
8X12.5 cm. Good overall condition. Minor blemishes to some photographs. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200

54. שמונה גלויות מצולמות – זכרון יעקב )יקבי כרמל מזרחי( ובנימינה

8 גלויות מצולמות )Real Photo( המתעדות את המושבות זכרון יעקב, בנימינה וראשון לציון. ]1925 בקירוב[. 
הגלויות מציגות את יקבי זכרון יעקב – מבפנים ומבחוץ, חזית בית הכנסת "אוהל יעקב" בזכרון יעקב, בית הקברות בזכרון יעקב, מגדל 

מים במושבה, רחוב במושבה הצעירה בנימינה )בן-ימין(, ומרתפי היין של יקבי ראשון לציון. 
שתי גלויות מתוארות בלוח. מספר גלויות מתוארות בכתב יד בצדן האחורי.

18.5X13.5 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. כתמים. פגמים קלים, שאריות דבק ומריחות דיו בצדן האחורי. 

פתיחה: $300

54. Eight Real Photo Postcards – Zichron Yaakov (Carmel Mizrachi Wineries) and Binyamina

8 Real Photo postcards documenting the colonies of Zichron Yaakov, Binyamina and Rishon LeZion. [ca. 1925].
The postcards depict the wineries of Zichron Yaakov – inside and out, the facade of the "Ohel Yaakov" synagogue 
in Zichron Yaakov, the cemetery of Zichron Yaakov, a water tower in the colony, a street in the young colony 
Binyamina (Ben-Yamin), and the wine cellars of the Rishon LeZion winery. 
Two photos are captioned in the plate. Several photos are captioned by hand on verso.
Approx. 13.5X18.5 cm. Good overall condition. Stains. Minor blemishes, traces of glue and ink smudges on verso. 

Opening price: $300

55. אלבום תצלומים – בוגרי המחזור הי"א של "מקוה ישראל", 1931

אלבום תצלומים של בוגר מחזור י"א בבית הספר החקלאי "מקוה ישראל" של חברת "כי"ח", 1931. 
ותצלום  ישראל"  "מקוה  ומנופי  בית-הספר, שלושה תצלומים מחיי  מורי  הזמנה לטקס חלוקת התעודות, תצלום של  כולל  האלבום 
קבוצתי של כל הבוגרים יחדיו. בהמשך האלבום מסודרים 66 תצלומים של בוגרי המחזור; בצדם האחורי של מרבית התצלומים נוספו 

הקדשות אישיות בכתב יד לכבוד בעל האלבום. 
תצלומים 14.5X11.5 ס"מ )תצלום אחד(, 16.5X12 ס"מ )שלושה תצלומים(, 13.5X8.5 ס"מ )תצלום אחד(, 9X6.5 ס"מ )66 תצלומים(, 

אלבום 22.5X16.5 ס"מ. מצב כללי טוב. פגמים קלים. כתמים ופגמים קלים בכריכת האלבום. 
מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $150

55. Album of Photographs – Graduates of the Eleventh Class of "Mikveh Israel", 1931

Album of photographs of a graduate of the eleventh class of the agricultural school "Mikveh Israel" of Alliance 
Israélite Universelle, 1931.
The album contains an invitation to the graduation ceremony, a photograph of the teachers of the school, 
three photographs documenting "Mikveh Israel" and a group photograph of all the graduates; as well as 66 
photographs of graduates (on verso of most photographs are personal, handwritten dedications to the owner 
of the album). 
Photographs: 11.5X14.5 cm (one photograph), 12X16.5 cm (three photographs), 8.5X13.5 cm (one photograph), 6.5X9 cm 
(66 photographs), album: 16.5X22.5 cm. Good overall condition. Minor blemishes. Stains and minor blemishes to binding.
Provenance: The Rimon Family Collection. 

Opening price: $150
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56. לקט תצלומים – קטיף תפוזים / פועלים וחקלאים

7 תצלומים, רובם קבוצתיים, המתעדים פועלים וחקלאים בארץ ישראל, בעיקר בקטיף ובאריזת תפוזים. ]1905 בקירוב עד שנות ה-30[. 
1. "כל פועלי ראשון לציון" בשנת 1905 או 1906.

2. "שעורים חקלאיים מקוה ישראל, ח' תשרי תרפ"ב" )התלמידים והמורים(, צלם: נ. טננבלום, תל-אביב.
3. פועלים עובדים באריזת תפוזים בפרדס, כנראה בפתח תקוה, ]1922? / שנות ה-20[. 

4. קבוצת פועלים בקטיף תפוזים בפרדס בפתח תקוה, 1922. צלם: שמשון וויינשטיין, פתח תקוה. 
5. "קבוצת האריזה בפרדס רבקינד ראשון לציון 1932-33", צלם: י. עירוני. 

6. קטיף תפוזים בפרדס בפתח תקוה, צלם: נ. בן-נעם, פתח תקוה. 
7. נערה אוחזת סל תפוזים. 

או בלוחות  וקרעים בכמה מהתצלומים  בינוני עד טוב. כתמים  15.5X11.5 ס"מ עד 21X15 ס"מ בקירוב. מצב משתנה,  גודל משתנה, 
הקרטון אליהם הם מוצמדים. 

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $200

56. Collection of Photographs – Orange Picking / Workers and Farmers

7 photographs, most of them group photographs, documenting workers and farmers in Palestine, mainly while 
picking and packaging oranges. [ca. 1905-1930s].
1. "All the workers of Rishon LeZion" in 1905 or 1906.
2. "Agricultural lessons, Mikveh Israel, October 10, 1921" (the students and teachers), photographer: N. 
Tenenblum, Tel-Aviv.
3. Workers packaging oranges in an orchard, presumably in Petach Tikvah, [1922? / 1920s].
4. A group of workers picking oranges in an orchard in Petach Tikvah, 1922. Photographer: Shimshon Weinstein, 
Petach Tikvah. 
5. "The packing group in the Rivkind orchard, Rishon LeZion 1932-33", photographer: Y. Ironi.
6. Orange picking in an orchard in Petach Tikvah, photographer: N. Ben-Noam, Petach Tikvah.
7. A girl holding a basket of oranges.
Size varies, approx. 11.5X15.5 cm. to 15X21 cm. Condition varies, fair to good. Stains and tears to some of the photographs 
or the cardboard plates on which they are mounted. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200 

57. שני לוחות-שנה עם תצלומים מאת מיטב צלמי ארץ ישראל, תרצ"ח ותש"א

שני לוחות שנה שנדפסו בארץ ישראל. בכל לוח מופיעים עשרות תצלומים איכותיים של הצלמים קלוגר, לרסקי, וורובייצ'יק, שווייג, 
ויסנשטיין, גידל, אלכסנדר, גרז'בינה, יונס, ברנהיים )וצלמים נוספים(, מידע סטטיסטי על פעילות קק"ל, ועוד. בסוף כל לוח-שנה כרוכה 

רגלית קרטון, אשר שימשה להעמדת הלוח על השולחן. 
1. לוח לשנת תרצ"ח )1937-1938(, נדפס מטעם הקק"ל וקרן היסוד. "בית הדפוס הוצאת ארץ-ישראל בע"מ", תל-אביב, 1937. 

2. "ארץ ישראל", הלוח האמנותי תש"א )1940-1941(. העורך האמנותי: י. גלעזר, ירושלים. הוצאת מ. ליאון, תל-אביב, 1940. "מעטפה 
וציורים: ד"ר א. מכנר וא. ווליש". 

גודל משתנה. מצב כללי טוב. שני הלוחות שלמים. קרעים מחוזקים בנייר דבק לא-חומצי. כתמים קלים. 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $150

57. Two Calendars with Photographs by Palestine's Leading Photographers, 1937 and 1940 

Two calendars printed in Palestine. Each calendar features dozens of high-quality photographs by the 
photographers Kluger, Lerski, Vorobeichic, Schweig, Weissenstein, Gidal, Alexander, Grschebina, Jonas, Bernheim 
(and others), statistical information about the activity of the JNF, and more. Both are desktop calendars, with a 
cardboard leg.
1. A calendar for the year 5698 (1937-1938), issued by JNF and Keren Hayesod. Tel-Aviv: The Palestine Publishing 
Co. LTD, 1937.
2. "Eretz Israel", artistic calendar for the year 5701 (1940-1941), artistic editor: Y. Glaser, Jerusalem. Tel-Aviv: M. 
Leon, 1940. "Cover and illustrations: Dr. E. Machner and O. Walisch".
Size varies. Good overall condition. Both calendars are complete. Tears reinforced with acid-free tape. Minor stains.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150 
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58. גלויות-מצולמות – "מזכרת מיריד המזרח", 1934

10 גלויות-מצולמות )Real Photo( המציגות את מבני ומתקני "יריד המזרח" של שנת 1934. תל-אביב, 1934. 
שבע גלויות-מצולמות בגודל רגיל ועוד שלושה חצאי-גלויות )תצלומים קטנים(, הנתונים במעטפת נייר עליה נדפסו הכיתוב "מזכרת 

מיריד המזרח 1934, תערוכת יובל תל-אביב תרס"ט-תרצ"ד", סמל עיריית תל-אביב וסמל הגמל המעופף. 
ארבע מהגלויות חתומות בחותמת הצלם Photo Eugen Spiegel Tel-Aviv; חמש חתומות בחותמת Copyright 1934 עם סמל הגמל 

המעופף. 
שבע גלויות 8.5X13.5 ס"מ, שלוש 7X8.5 ס"מ. מצב כללי טוב. 

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $200

58. Real Photo Postcards – "Souvenir from the Levant Fair", 1934

10 real photo postcards depicting the buildings and facilities of the 1934 Levant Fair. Tel-Aviv, 1934. 
Seven regular-sized real photo postcards and three small postcards (half-sized), placed in a printed paper envelope 
with the Hebrew title "Souvenir from the Levant Fair 1934, Tel-Aviv Semi-Jubilee Exhibition 1909-1934", the 
emblem of Tel-Aviv and the flying camel logo.
Four of the postcards are stamped with the photographer's stamp: "Photo Eugen Spiegel Tel-Aviv"; five are 
stamped "Copyright 1934" with the flying camel logo. 
Seven 13.5X8.5 cm postcards and three 8.5X7 cm postcards. Good overall condition. 

Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200 

59. לקט תצלומים – נוטרים, "גפירים" ושוטרים

24 תצלומים המציגים נוטרים, "גפירים" ושוטרים במשטרת המנדט הבריטי. ]שנות ה-20 עד שנות ה-40[. 
ביניהם: תצלום קבוצתי בבית הספר לשוטרים של משטרת המנדט )מתואר בגבו: "בית ספר לשוטרים, מאי-אוגוסט 1935(, תצלומים 
וגלויות מצולמות המתעדים מסדר של "גפירים" בטבריה, שוטרים יהודים מניפים את דגל ישראל, שוטר יהודי רוכב על סוס, שומר חמוש 

ביער חדרה )1922(, מצעד של "המשמר האזרחי", ועוד. מצורף תצלום של חיילים, כנראה ממלחמת העצמאות. 
תריסר תצלומים מחולקים בצדם האחורי לשימוש כגלויה. 

גודל משתנה, מחציתם בגודל ממוצע 9X14 ס"מ, היתר בגודל 4X6 ס"מ עד 6X8.5 ס"מ. מצב משתנה. 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $150

59. Collection of Photographs – Guards, Watchmen and Policemen

24 photographs depicting guards, ghaffirs (watchmen) and policemen of the Palestine Police. [1920s to 1940s].
Including: a group photograph at the Palestine Police school (captioned on verso: "School for Policemen, May-
August 1935), photographs and Real Photo postcards documenting a roll-call of ghaffirs in Tiberius, Jewish 
policemen raising the flag of Israel, a Jewish policeman riding a horse, an armed guard in the Hadera Forest 
(1922), a parade of the "Civil Guard", and more. Enclosed is a photograph of soldiers, presumably from the War 
of Independence.
12 photographs have divided backs.
Size varies, half of them are 14X9 cm. on average, while the others are 6X4 cm. to 8.5X6 cm. Condition varies.

Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150 

60. תצלום לעיתונות – אברהם סטבסקי מובל למשפט – רצח ארלוזורוב, 1934

 NYT אברהם סטבסקי מובל למשפט בתל-אביב, מלווה בשוטרי המשטרה הבריטית –תצלום לעיתונות מטעם סוכנות הצילום של
)New York Times( בצרפת, 15 במאי 1934. 

אברהם סטבסקי )1906-1948( – איש בית"ר ופעיל במפעל ההעפלה של הצה"ר, בית"ר והאצ"ל, נאסר כחשוד ברצח ארלוזורוב יחד עם 
עוד כמה מאנשי התנועה הרביזיוניסטית, הואשם והורשע ברצח ונדון למוות. לאחר מחאה ציבורית שבראשה עמד הרב קוק, זיכה בית 

הדין לערעורים את סטבסקי ולבסוף שוחרר מהכלא. סטבסקי נהרג בעימות בין אנשי האצ"ל לצה"ל במהלך פרשת אלטלנה.
בצדו האחורי של התצלום מודבקת פתקת מידע לעיתונות )צרפתית(. חתום בחותמת סוכנות הצילום.

15.5X12 ס"מ. מצב טוב. קמט קל באחת הפינות ופגמים קלים בשוליים. כתמים בצדו האחורי. 

פתיחה: $100
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60. Press Photograph – Abraham Stavsky Led to His Trial – The Murder of Chaim Arlosoroff, 1934

Abraham Stavsky led to his trial in Tel-Aviv, accompanied by British police officers – press photograph issued by 
the NYT (New York Times) photo agency in France, May 15, 1934. 
Abraham Stavsky (1906-1948) – a member of Betar and an activist in the illegal immigration enterprise of 
Hatzohar, Betar and the Irgun, was arrested as a suspect in the murder of Chaim Arlosoroff together with several 
other members of the Revisionst Movement. He was accused and convicted of murder and sentenced to death. 
After public protest led by Rabbi Kook, the British court of appeals acquitted Stavsky and he was eventually 
released from prison. Stavsky was killed aboard the Altalena during fire exchange between members of the Irgun 
and IDF. Press information note (French) on verso. Stamped with the stamp of the photo agency. 
12X15.5 cm. Good condition. A minor crease in one of the corners and minor blemishes to margins. Stains on verso.

Opening price: $100 

61. לקט תצלומים – מגוון אירועים ואישים – ארץ ישראל

10 תצלומים המציגים מגוון אירועים ואישים, מתקופת הישוב ועד מלחמת העצמאות. ]ארץ ישראל, 1917 עד 1948 בקירוב[. 
בין התצלומים: הדיביזיה ה-60 )הבריטית( נכנסת לירושלים )1917(; "גפירים" – נוטרים יהודים בפתח תקווה )שנות ה-30(, צלם: נ. 
בן-נעם, פתח תקוה; קבוצת רוכבי אופנועים של "מכבי" בבירות, בדרכה לארץ ישראל )1930(; הנציב העליון ווקופ מגיע רכוב על סוס 
לטקס חנוכת יער המלך ג'ורג' ה-5 בעמק יזרעאל; יחידת הפרשים של צה"ל במלחמת העצמאות; סגן אלוף משה דיין, מפקד חטיבה 6 

בירושלים )1948?(, צלם: Herbert Meyerowitz; ותצלומים נוספים, רובם מתוארים בכתב יד בצדם האחורי או בחזית. 
גודל משתנה, 15X11 ס"מ בממוצע )חלקם קטנים או גדולים יותר(. מצב משתנה. בחלקם כתמים ופגמים קלים. סימני הדבקה והנחיות 

לדפוס בכתב יד בצדם האחורי של כמה מהתצלומים. 
מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $200

61. Collection of Photographs – A Variety of Events and Personalities – Palestine

10 photographs depicting a variety of events and personalities, from the time of the Yishuv to the War of 
Independence. [Palestine, 1917 to ca. 1948].
Among the photographs: the 60th (British) Division entering Jerusalem (1917); Jewish Settlement Policemen 
in Petach Tikvah (1930s), photographer: N. Ben-Noam, Petach Tikvah; a group of motorcyclists of "Maccabee" 
in Beirut, on its way to Palestine (1930); High Commissioner Wauchope arriving on a horse to the ceremony 
of the inauguration of the King George V Forest in the Jezreel Valley; the IDF Cavalry Unit during the War-
of-Dependence; lieutenant colonel Moshe Dayan, the commander of the 6th Brigade in Jerusalem (1948?), 
photographer: Herbert Meyerowitz; and other photographs, most of them with handwritten captions.
Size varies, 11X15 cm on average (some are larger or smaller). Condition varies. Stains and minor blemishes to sime. Traces 
of gluing and handwritten instructions for printing on verso of several photographs. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200 

62. תשעה תצלומים לעיתונות – ירושלים, 1946-1949

9 תצלומים לעיתונות. ירושלים, 1946, 1949. 
תצלומים משנת 1946: חזית מלון המלך דוד, מלון המלך דוד וסביבתו, חילוץ מר תומפסון מהריסות מלון המלך דוד, שכונת רחביה, 

ימק"א.
תצלומים משנת 1949: כיפת כנסיית הקבר עולה באש )שני תצלומים(, פיצוץ מחבוא חומרי נפץ בעיר העתיקה, יהודים עולים להר ציון 

בראש השנה. 
לכולם מוצמדות פתקאות מידע לעיתונות באנגלית )עם תיאור התצלומים ותאריכיהם(. חלקם חתומים בחותמות סוכנויות הצילום.

גודל ממוצע: 21X15 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $150

62. Nine Press Photographs – Jerusalem, 1946-1949

9 press photographs. Jerusalem, 1946, 1949.
Photographs from 1946: the front of the King David Hotel, King David Hotel and its surroundings, the extrication 
of Mr. Thompson from the ruins of the King David Hotel, the Rechavia neighborhood, YMCA. 
Photographs from 1949: the dome of the Church of the Holy Sepulcher going up in flames (two photographs), 
explosion of an explosives cache in the Old City of Jerusalem, Jews going up Mount Zion on Rosh Hashana.
English information notes for the press on verso of all photographs (with titles and dates). Some are stamped 
with the stamps of the photography agencies.
Average size: 15X21 cm. Good condition. Minor stains.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150 
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63. "מראות ישראל" – תיקיית תצלומים בהוצאת "קרן היסוד"

Views of Israel, an album of photographs illustrating the work of the Keren Hayesod United Israel Appeal. הוצאת 
"קרן היסוד", ישראל, שנות ה-50 ]אחרי 1954[. 

תיקייה קשיחה, הכוללת 17 תצלומים )מודבקים על דפי בריסטול נפרדים(, המתארים את פעילות "קרן היסוד" בארץ: עולים, מעברות, 
התיישבות ובנייה, תעשייה, קטיפת כותנה ועוד. שם הצלם אינו נזכר. בפתח התיקייה דף הקדמה באנגלית, מודפס על נייר עבודת-יד 

מפפירוס מאגם החולה, ובו מידע על פעילות "קרן היסוד" ורשימה של התצלומים. 
]4[ עמ', 17 לוחות עם תצלומים. גודל התצלומים 17X12 ס"מ. מצב טוב מאד, למעט כתם גדול על הלוח הראשון. תיקייה 28 ס"מ, עם 

הכיתוב "ישראל" מוטבע על שדרתה. עיוות קל בתיקייה.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $200

63. "Views of Israel" – An Album of Photographs Published by "Keren Hayesod"

Views of Israel, an album of photographs illustrating the work of the Keren Hayesod United Israel Appeal. Israel: 
"Keren Hayesod", 1950s [after 1954].
A portfolio, containing 17 photographs (mounted on separate Bristol leaves), depicting the activity of "Keren 
Hayesod" in Palestine: immigrants, absorption camps for immigrants, settlement and building, industry, picking 
cotton and more. The photographer's name is not indicated. At the beginning of the portfolio there is an English 
introduction leaf, printed on handmade paper, moulded from Papyrus (Hule), with information about "Keren 
Hayesod" and a list of the photographs. 
[4] pp., 17 plates. Size of photographs: 12X17 cm. Very good condition, except a large stain on the first plate. Portfolio: 28 
cm, with the inscription "Israel" (Hebrew) embossed on its spine; slightly distorted.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200 

64. לקט תצלומים – מגוון צלמים שפעלו בארץ ישראל ובמדינת ישראל

21 תצלומים אשר צולמו בידי צלמים שפעלו )או פועלים( בארץ ישראל )לפני קום המדינה( ובמדינת ישראל, ]שנות ה-40 בקירוב עד 
שנות ה-70 בקירוב[. 

תצלומים בנושאים מגוונים, אשר צולמו בידי הצלמים שרלוטה וגרדה מאיר, אלכסנדר גנן, רודולף יונס, קלטר, רודי ויסנשטיין, אלפרד 
ברנהים, אילני, בראון, בנו רותנברג, מיכה בר-עם, דוד רובינגר ועמירם ערב. רובם חתומים בצדם האחורי בחותמות הצלמים. 

גודל משתנה, 12.5X8.5 ס"מ עד 23X28.5 ס"מ. מצב כללי טוב. 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $200

64. Collection of Photographs – Various Photographers Active in Palestine and the State of Israel

21 photographs that were taken by photographers who worked (or are working) in Palestine (before the 
establishment of the state) and in the State of Israel, [ca. 1940s to ca. 1970s].
A variety of photographs, taken by the photographers 
Charlotte & Gerda Meyer, Ganan, Rudolf Jonas, Ilani, Braun, Weissenstein, Beno Rothenberg, Alfred Bernheim, 
Kalter, Micha Bar-Am, David Rubinger and Amiram Erev. Most of them are stamped on verso with the 
photographers' stamps.
Size varies, 8.5X12.5 cm. to 28.5X23 cm. Good overall condition.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200
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65. לקט גלויות – מוסדות חינוך ורפואה נוצריים בארץ ישראל / גלויה בכתב-ידו של יוהן לודוויג שנלר

20 גלויות שנדפסו מטעם, או מציגות את פעילותם של בתי יתומים, בתי ספר ומוסדות חינוך, בתי חולים ומוסדות אחרים. ארץ ישראל, 
1888 עד שנות ה-30/40. 

צפת  נצרת,  ירושלים,  לחם,  בית  רמאללה,  שכם,  בערים  במוסדות  ברובם,  נוצריים  הארגונים,  פעילות  את  המציגות  גלויות  ביניהן: 
ועזה; גלויה בכתב-ידו של יוהן לודוויג שנלר, מייסד "בית היתומים הסורי" בירושלים )המכונה על שמו, "שנלר"(, נשלחה מירושלים 

לאוסטרליה בשנת 1888.
מצב כללי טוב. כתמים בכמה מהגלויות. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $150

65. Collection of Postcards – Christian Educational and Medical Institutions in Palestine / Postcard 
Handwritten by Johann Ludwig Schneller

20 postcards issued by, or depicting the activities of, orphanages, schools and educational institutions, hospitals 
and other institutions, Palestine, 1888 to 1930s/1940s. 
Including: postcards depicting activities of various institutions, most of them Christian, in Nablus, Ramallah, 
Bethlehem, Jerusalem, Nazareth, Safed and Gaza; a postcard handwritten by Johann Ludwig Schneller, the 
founder of the Syrian Orphanage in Jerusalem (known as the Schneller Orphanage), sent from Jerusalem to 
Australia in 1888.
Good overall condition. Stains on several postcards. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150 

66. ארבע גלויות – קבוצות מורים מגרמניה במסע למזרח, ראשית המאה ה-20

ארבע גלויות המציגות קבוצות מורים מגרמניה – Lehrer-Orientfahrt ]"מסע-למזרח של מורים"[ – בביקוריהן בירושלים. הוצאת 
Jul. [Julius] Bolthausen-Solingen, ]גרמניה, 1904-1907 בקירוב[. 

ארבע הגלויות מציגות את קבוצות המורים על הר הבית )קבוצות-מורים שונות, ממסעות מס' 9, 10, 11 ו-20(. ה"מסעות למזרח של 
 .)Nach dem Orient, 1902( מורים" אורגנו בידי מו"ל הגלויות, יוליוס בולטהאוזן, אשר חיבר גם ספר בנושא מסעותיו למזרח

בצדה האחורי של אחת הגלויות מפורטים שמות חברי הקבוצה. 
מצב כללי טוב. גלויה אחת היתה בשימוש. 

פתיחה: $200

66. Four Postcards – Groups of Teachers from Germany on a Trip to the East, Early 20th Century

Four postcards depicting groups of teachers from Germany – Lehrer-Orientfahrt ["Teachers' Trip to the east"] – 
during visits to Jerusalem. [Germany]: Jul. [Julius] Bolthausen-Solingen, [ca. 1904-1907].
Four postcards depicting the groups of teachers on the Temple Mount (various groups of teachers, from trips 
no. 9, 10, 11 and 20). The "Teachers' Trips to the East" were organized by the publisher of the postcards, Julius 
Bolthausen, who also wrote a book about his trips to the east (Nach dem Orient, 1902).
The names of the group members are printed on verso of one postcard. 
Good overall condition. One postcard was used.

Opening price: $200

67. סט גלויות – תצלומים סטריאוסקופים של ארץ ישראל – צרפת

La Terre Sainte. 24 גלויות )סט מלא( עם תצלומים סטריאוסקופים של ארץ ישראל. הוצאת / סדרת La Stéréo-Carte, ]צרפת, 1910 
בקירוב / שנות העשרה של המאה ה-20[. צרפתית. 

סט גלויות סטריאוסקופיות עם תצלומים מארץ הקודש: מרביתם מירושלים, היתר מיפו, נצרת, בית לחם ומקומות נוספים. נתונים 
במעטפת נייר מקורית. 

9.5X14.5 ס"מ )במעטפה(. הגלויות במצב טוב מאד. קמטים וכתמים במעטפה.
מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $150

גלויות, אגרות שנה טובה וגרפיקה

Postcards, "Shana Tovah" Greeting Cards and Graphics
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67. Set of Postcards – Stereoscopic Photographs of Palestine – France

La Terre Sainte. 24 postcards (a complete set) with stereoscopic photographs of Palestine. La Stéréo-Carte, [France, 
ca. 1910 / 1910s]. French. 
A set of postcards with stereoscopic photographs from the Holy Land: most of them from Jerusalem, the rest from 
Jaffa, Nazareth, Bethlehem and elsewhere. Placed in an original paper envelope. 
14.5X9.5 cm (in an envelope). The postcards are in very good condition. Creases and stains to envelope. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150 

68. ארבעה אוגדני גלויות לצליינים – מראות ארץ ישראל

ארבעה אוגדני גלויות שנועדו למכירה לצליינים ומציגים אתרים נוצריים בארץ ישראל, וכן מראות כלליים של ערי ארץ ישראל ונופיה. 
]ארץ ישראל )אחד נדפס בגרמניה(, שנות ה-20-30[. צרפתית, אנגלית, גרמנית, איטלקית.

Souvenir de Jérusalem et Bethléem .1 ]מזכרת ירושלים ובית-לחם[. הוצאת A. Attallah Fréres, ירושלים. כולל 37 גלויות. 
Souvenir of Bethlehem (Palestine), 12 Views ]מזכרת בית לחם[. כולל תריסר כרטיסים מודפסים )אינם מחולקים כגלויה(   .2

בדפוס ליטוגרפי צבעוני )מלא(. 
Souvenir de Sainte-Anne-Jérusalem, St Ann's Church and Pool of Bethesda .3 ]מזכרת סנט-אנה-ירושלים, כנסיית סנט אנה 

ובריכת בית חסדא[. הוצאת "Pères Blancs", סנט אנה, ירושלים. כולל 10 גלויות )מלא(. 
Tabgha, Deutsches Hospiz / German Hospice .4 ]טבחה, הוספיס גרמני[. הוצאת Kettling & Krüger, Schalksmühle, וסטפליה, 

גרמניה. כולל 11 גלויות )במקור: 12(. 
גודל משתנה. מצב כללי טוב. פגמים קלים בעטיפות האוגדנים. 

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $200

68. Four Postcard Booklets for Pilgrims – Views of Palestine

Four postcard booklets for pilgrims, depicting Christian sites and various cities in Palestine. [Palestine (one printed 
in Germany), 1920s-1930s]. French, English, German and Italian. 
1. Souvenir de Jérusalem et Bethléem [Souvenir of Jerusalem and Bethlehem]. Jerusalem: A. Attallah Fréres. 37 
postcards. 
2. Souvenir of Bethlehem (Palestine), 12 Views. Twelve printed cards (undivided back), color lithographic printing 
(complete). 
3. Souvenir de Sainte-Anne-Jérusalem, St Ann's Church and Pool of Bethesda. Jerusalem: "Pères Blancs", St Ann's 
Church. Ten postcards (complete).
4. Tabgha, Deutsches Hospiz / German Hospice. Germany: Kettling & Krüger, Schalksmühle and Stapelia. 11 
postcards (out of 12). 
Size varies. Good overall condition. Minor blemishes to covers. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200 

69. סדרת גלויות "ארץ הקודש" – שוויץ, העשורים הראשונים של המאה ה-20

שוויץ,  צבעוניות.  גלויות  של  שלמה  סדרה   ,Souvenir of the Holy Land, 80 Post Cards of Palestine and its Sanctuaries
]העשורים הראשונים של המאה ה-20[.

שמונים גלויות המציגות ממראות ארץ ישראל. בהן גלויות המציגות כנסיות ואתרים קדושים לנצרות בירושלים, בנצרת, בבית לחם, בהר 
הכרמל, בהר תבור ועוד; וכן מראות מטבריה, צפת והר מרון, ציפורי, ג'נין, יפו הגלילית )יפיע(, עין כרם ועוד.

ישראל  מארץ  גלויות   80 הקודש,  מארץ  "מזכרת  הכתובת  את  הנושאת  קרטון,  בקופסת  נתונות  שפות;  בשבע  מתוארות  הגלויות 
ומקומותיה הקדושים", אף היא בשבע שפות.

9X14 ס"מ בקירוב. מצב טוב. קופסה: 2.5X9X14 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. קרעים, חלקם משוקמים בנייר דבק.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $100

69. "Souvenir of the Holy Land", a Postcard Series – Switzerland, First Decades of the 20th Century

Souvenir of the Holy Land, 80 Post Cards of Palestine and its Sanctuaries, a complete series of color postcards. 
Switzerland, [first decades of the 20th century].
Eighty postcards depicting views of Palestine, including postcards depicting churches and Christian holy sites in 
Jerusalem, Nazareth, Bethlehem, Mount Carmel, Mount Tabor and more; as well as views from Tiberius, Safed 
and Mount Meron, Zippori, Jenin, Yafa an-Naseriyye (Jaffa of Nazareth), Ein Karem and more. 
The postcards are captioned in seven languages; placed in a cardboard case bearing the inscription "Souvenir of 
the Holy Land, 80 Post Cards of Palestine and its Sanctuaries" (it too in seven languages).
Approx. 14X9 cm. Good condition. case: 14X9X2.5 cm. Good condition. Minor stains. Tears, some of them repaired with tape.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100
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70. שלושה אוגדני גלויות – מראות ארץ ישראל – הוצאת Lehnert & Landrock, קהיר

שלושה אוגדני גלויות בהוצאת Lehnert & Landrock )להנרט ולנדרוק(. קהיר, ]שנות ה-20-30[. אנגלית. 
Souvenir of Jerusalem. האוגדן כולל עשרה כרטיסים מודפסים )אינם מחולקים כגלויה( עם תצלומים של ירושלים בגון ספיה   .1

)הליוגרבורה(. 
Jerusalem, 12 Postcards in photocolor from artistic photos by Lehnert & Landrock, Series No. 174 .2. 10 גלויות )שתיים 

חסרות( עם תצלומים צבעוניים של ירושלים. 
Bethlehem, 12 Postcards in Heliogravure from artistic photos by Lehnert & Landrock, Series No. 155 .3. תריסר גלויות 

עם תצלומים בגון ספיה של בית לחם, נהר הירדן וים המלח. 
16.5X9.5 ס"מ )מס' 1(; 14X9 ס"מ )מס' 2-3(. הגלויות במצב טוב. פגמים )קרעים, כתמים ובלאי( במעטפות האוגדנים. 

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $120

70. Three Postcard Booklets – Views of Palestine – Published by Lehnert & Landrock, Cairo

Three postcard booklets published by Lehnert & Landrock. Cairo [1920s-1930s]. English.
1. Souvenir of Jerusalem. Ten printed cards (undivided back) with sepia-toned photographs of Jerusalem 
(heliogravures).
2. Jerusalem, 12 Postcards in photocolor from artistic photos by Lehnert & Landrock, Series No. 174. 
10 postcards (out of 12) with color photographs of Jerusalem.
3. Bethlehem, 12 Postcards in Heliogravure from artistic photos by Lehnert & Landrock, Series No. 155.
12 postcards with sepia-toned photographs of Bethlehem, the Jordan River and the Dead Sea. 
9.5X16.5 cm. (No. 1); 9X14 cm. (No. 2-3). The postcards are in good condition. Blemishes (tears, stains and wear) to covers.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $120 

71. שני אוגדני גלויות – מראות מירושלים – קהיר, שנות ה-20

שני אוגדני גלויות מלאים. הוצאת The Cairo Post Card Trust, קהיר, ]שנות ה-20 בקירוב[. אנגלית וצרפתית.
אתרים  של  בשחור-לבן  תצלומים  עם  גלויות   24 הכולל  מלא  אוגדן   .Souvenir of Jerusalem, 24 Postcards, Album N. 640  .1

בירושלים, נופים, וכמה ערים נוספות בארץ ישראל. 
Jerusalem. With 12 Views, Serie 804A .2. אוגדן מלא הכולל תריסר גלויות, בדפוס כרומו-ליטוגרפי צבעוני, המציגות את ירושלים, 

יפו, בית לחם וים המלח. 
15X9.5 ס"מ בממוצע. מצב כללי טוב. פגמים קלים בעטיפות האוגדנים, או בחיבור הגלויות לעטיפה.

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $120

71. Two Postcard Booklets – Views of Jerusalem – Cairo, 1920s

Two complete postcard booklets. Cairo: The Cairo Post Card Trust, [ca. 1920s]. English and French.
1. Souvenir of Jerusalem, 24 Postcards, Album N. 640. 
24 postcards with black and white photographs of sites in Jerusalem, views and several other cities in Palestine. 
2. Jerusalem. With 12 Views, Serie 804A. 
Twelve postcards (chromo-lithographic printing) depicting Jerusalem, Jaffa, Bethlehem and the Dead Sea. 
9.5X15 cm. on average. Good overall condition. Minor blemishes to covers or to the seams between the postcards and the 
cover. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $120 

72. שלושה אוגדני גלויות מלאים – מראות ירושלים וארץ ישראל – צרפת

שלושה אוגדני גלויות מלאים. צרפת, ]שנות העשרה, ה-20 או ה-30 של המאה ה-20[. צרפתית ואנגלית. 
Jérusalem .1. הוצאת Lévy Et Neurdein Réunis, פריז. אוגדן מלא הכולל תריסר גלויות עם תצלומים בשחור-לבן, המציגים אתרים 

בירושלים. 
Palestina .2. הוצאת Lévy Fils Et Cie, פריז. אוגדן מלא הכולל 20 גלויות עם צילומים בשחור-לבן, המציגים אתרים, ערים ונופים בארץ 

ישראל. 
Palestine .3. הוצאת חברת Fabre Line )המארגנת הפלגות בים התיכון(. ]שנות ה-20-30[. אוגדן מלא הכולל תריסר גלויות עם מראות 

מארץ ישראל. 
15X8.5 ס"מ בממוצע. מצב כללי טוב. פגמים בעטיפות האוגדנים, או בחיבור הגלויות לעטיפה.

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $120
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72. Three Complete Postcard Booklets – Views of Jerusalem and Palestine – France

Three complete postcard booklets. France, [1910s, 1920s or 1930s]. French and English. 
1. Jérusalem. Paris: Lévy Et Neurdein Réunis. 
12 postcards with black and white photographs, depicting sites in Jerusalem.
2. Palestina. Paris: Lévy Fils Et Cie. 
12 postcards with black and white photographs, depicting sites, cities and views in Palestine. 
3. Palestine. Published by the Fabre Line Company (which organizes cruises on the Mediterranean). [1920s-1930s]. 
12 postcards with views of Palestine. 
8.5X15 cm. on average. Blemishes to covers or the seams between the postcards and the cover. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $120 

73. אוגדן גלויות – הוצאת Isaac Behar, פורט-סעיד – תצלומים מירושלים

Palestine. אוגדן ובו 12 גלויות. הוצאת Isaac Behar, פורט סעיד. דפוס Levy et Neurdein Reunis, פריז, ]1920 בקירוב[. 
נייר  מרבית הגלויות מציגות תצלומים בשחור-לבן מירושלים ומתוארות בצרפתית ובאנגלית. אוגדן מקורי עם עטיפה מודפסת על 

אדום, עם תצלום של ירושלים מודבק בחזית. 
מצב טוב. כמה מהגלויות מנותקות. מעט קמטים ופגמים קלים בעטיפה. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $100

73. Postcard Booklet – Published by Isaac Behar, Port-Said – Photographs from Jerusalem

Palestine. A postcard booklet with 12 postcards. Published by Isaac Behar, Port-Said. Paris: Levy et Neurdein 
Reunis press, [ca.1920].
Most of the postcards feature black and white photographs from Jerusalem and are captioned in French and 
English. Original red paper cover, with a photograph of Jerusalem mounted on front. 
Good condition. Several of the postcards are detached. Some creases and minor blemishes to cover. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100 

74. שלוש סדרות גלויות עם תצלומים איכותיים של ארץ ישראל – גרמניה

 Ed. ע"י  צילום-אפיסקופ  לייפציג,   ,Trinks & Co. הוצאת   .)703  ,702  ,701 )סדרות  גלויות  סדרות  שלוש   ,12  Episkop-Bildkarten
Liesegang, דיסלדורף, ]העשורים הראשונים של המאה ה-20[. גרמנית וצרפתית. 

שלוש סדרות גלויות, בעטיפותיהן המקוריות. בכל סדרה תריסר גלויות המוקדשות לארץ ישראל )Palästina 1, 2, 3( ומציגות תצלומי 
שחור-לבן איכותיים: סדרה אחת לערי מישור החוף ולבקעת הירדן, השניה לירושלים, והשלישית לירושלים ולבית לחם ונצרת. בצדן 

האחורי של הגלויות נדפסו טקסטים בגרמנית ובצרפתית, כולל פירוט של שם הסדרה, המו"ל והיצרן.
13.5X9 ס"מ. מצב טוב מאד. 
מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $200

74. Three Series of Postcards with High-Quality Photographs of Palestine – Germany

12 Episkop-Bildkarten, three series of postcards (series 701, 702, 703). Leipzig: Trinks & Co., [the first decades of 
the 20th century]. Episcope pictures by Ed. Liesegang, Düsseldorf. 
Three series of postcards, in the original covers. Each series consists of 12 postcards dedicated to Palestine 
(Palästina 1, 2, 3), with high-quality black and white photographs: one series is dedicated to the cities of the 
Israeli coastal plain and the Jordan Valley, the second to Jerusalem and the third to Jerusalem, Bethlehem and 
Nazareth. German and French texts (including names of the series, publisher and manufacturer on verso.
9X13.5 cm. Very good condition.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200

75. שלוש סדרות גלויות – חיי יום-יום בארץ ישראל – אנגליה

 Scenes of Life in Palestine, Unique Pictorial Post Cards from Original Copyright Photographs, In Packets of Seven
Cards. הוצאת Carter, דרבי )Derby(, אנגליה, ]שנות העשרה או ה-20 של המאה ה-20[. 

גלויות עם תצלומים בשחור-לבן המציגים את חיי היום-יום בארץ  A, B, D(. בכל סדרה שבע  )סדרות  גלויות מלאות  שלוש סדרות 
ישראל, בעיקר של יושביה הבדואים והערבים: קציר, נשיאת מים בכד, שאיבת מים מבאר, בתים בכפר, שוק, רועה צאן, ועוד )נתונות 

במעטפות המקוריות(. 
15X10 ס"מ. הגלויות במצב טוב. פגמים קלים. כתמים, קרעים ופגמים במעטפות )כמה קרעים משוקמים בנייר-דבק לא חומצי(. 

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $200
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75. Three Series of Postcards – Scenes of Life in Palestine – England

Scenes of Life in Palestine, Unique Pictorial Post Cards from Original Copyright Photographs, In Packets of Seven 
Cards. Derby, England: Carter, [1910s or 1920s].
Three complete series of postcards (series A, B, D). In each series there are seven postcards with black and white 
photographs depicting daily life in Palestine, mainly of its Bedouin and Arab citizens: harvest, carrying water in 
a jug, pumping water from a well, houses in a village, a market, a shepherd, and more (placed in the original 
envelopes). 
10X15 cm. The postcards are in good condition. Minor blemishes. Stains, tears and blemishes to envelopes (several tears 
repaired with acid-free tape). 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200 

76. שני אוגדני גלויות – נצרת והגליל – מו"לים מנצרת

שני אוגדני גלויות שנדפסו מטעם מו"לים מהעיר נצרת. ]שנות העשרה או ה-20 של המאה ה-20[. 
Album Souvenir, Coloured Views from Nazareth, Editor M. H. Bawardi, Nazareth, Palestine .1. נדפסו בלייפציג. אוגדן 

מלא ובו 10 גלויות צבעוניות עם מראות מארץ ישראל, בעיקר מנצרת ומסביבתה. מתוארות בצרפתית, אנגלית, ספרדית וגרמנית. 
The Galilee .2. הוצאת M. Meguerditchian, נצרת. אוגדן ובו 9 גלויות )אחת חסרה( עם תצלומים שחור-לבן של אזור הגליל: חיפה, 

נצרת, טבחה, טבריה ועוד. 
14.5X9.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים )בעיקר בגב הגלויות(. פגמים קלים בעטיפות האוגדנים. 

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $150

76. Two Postcard Booklets – Nazareth and the Galilee – Publishers from Nazareth

Two postcard booklets issued by publishers from Nazareth. [1910s or 1920s]. 
1. Album Souvenir, Coloured Views from Nazareth, Editor M. H. Bawardi, Nazareth, Palestine. Printed in Leipzig. 
A complete booklet with 10 color postcards showing views from Palestine, mainly from Nazareth and its vicinity. 
Captioned in French, English, Spanish and German. 
2. The Galilee. Nazareth: M. Meguerditchian. 
A booklet with 9 postcards (out of 10) – black and white photographs of the Galilee: Haifa, Nazareth, Tabgha, 
Tiberius and more.
9.5X14.5 cm. Good condition. Stains (mainly on verso). Minor blemishes to covers. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150

77. אוסף גלויות – העיר נצרת וסביבותיה

כ-105 גלויות המציגות את העיר נצרת ואת סביבותיה, כפר כנא )"קנה"(, הר תבור, ומקומות נוספים. מגוון מו"לים ומקומות הדפסה, 
]המאה ה-20[. 

כמה מהגלויות מציגות אתרים הקדושים לנצרות, שאינם בנצרת דווקא. כמה מהן גלויות מצולמות וכמה חלקות בצדן האחורי.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $250

77. Collection of Postcards – Nazareth and Its Surroundings

Approx. 105 postcards depicting Nazareth and its surroundings, Kafr Kanna ("Kanna"), Mount Tabor and 
elsewhere. Various publishers and places of printing, [20th century].
Several of the postcards depicts holy Christian sites, not necessarily in Nazareth. Some of them are photographic 
postcards and some are blank on verso.
Size and condition vary. Good overall condition.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $250

78. אוסף גלויות – ערבים ובדואים בארץ ישראל

70 גלויות המציגות ערבים ובדואים בפלשתינה. מגוון מו"לים ומקומות הדפסה, ]המחצית הראשונה של המאה ה-20[. 
גלויות עם תצלומים ואיורים המציגים ערבים ובדואים בארץ ישראל, בערים )ירושלים, נצרת ועוד( ובעבודה בשדה ובמגוון מלאכות. 

גלויות מצולמות רבות. מספר גלויות מופיעות בשני עותקים. מספר גלויות אינן מחולקות. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $150
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78. Collection of Postcards – Arabs and Bedouins in Palestine

70 postcards depicting Arabs and Bedouins in Palestine. Various publishers and places of printing, [second half 
of the 20th century]. 
Postcards with photographs and illustrations depicting Arabs and Bedouin in Palestine, in cities (Jerusalem, 
Nazareth and elsewhere) and at work in the field and in a variety of crafts. Many photographic postcards. Several 
postcards are duplicate. Several postcards are undivided. 
Size and condition vary. Good overall condition.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150

79. אוסף גלויות – בית-לחם

60 גלויות המציגות את העיר בית-לחם, אתרים שונים בה וכן אתרים וכפרים בסביבתה. מגוון מו"לים ומקומות הדפסה, ]העשורים 
הראשונים של המאה ה-20 עד שנות ה-50[. 

הגלויות מציגות רחובות ואתרים שונים בבית-לחם, ְּפנים כנסיות, מראות-נוף, ועוד. כמה מהן גלויות מצולמות. 
מצב כללי טוב. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $150

79. Collection of Postcards – Bethlehem

60 postcards depicting Bethlehem as well as sites and villages in its vicinity. Various publishers and places of 
printing, [first decades of the 20th century to 1950s].
The postcards depict various streets and sites in Bethlehem, the inside of churches, views, and more. Several of 
them are Real Photo postcards.
Good overall condition.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150

80. שני אוגדני גלויות – טבריה / צפת

שני אוגדני גלויות ארצישראליים, המציגים את הערים טבריה וצפת. ]שנות ה-20-30[. 
Sea of Galilée, Souvenir of Tiberias .1. הוצאת הצלם נחמן בהלול )Nahman Bahloul(, טבריה. ]שנות ה-20 בקירוב[. אוגדן ובו 

10 גלויות )ליטוגרפיות צבעוניות( עם תמונות של טבריה והכנרת. 
2. מזכרת מצפת, Souvenir of Safed, תמונות נוף מצפת והסביבה. ]שנות ה-30 בקירוב[. אוגדן ובו 11 גלויות עם תצלומים שחור-לבן 

של צפת וסביבתּה. הגלויות אינן מחולקות בצדן האחורי. אחת מהגלויות מופיעה בשני עותקים. 
8.5X14.5 ס"מ בממוצע. מצב כללי טוב. פגמים וקרעים משוקמים בעטיפת אוגדן גלויות העיר צפת. 

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $120

80. Two Postcard Booklets – Tiberias / Safed

Two postcard booklets depicting Tiberias and Safed. [1920s-1930s].
1. Sea of Galilée, Souvenir of Tiberias. Tiberias: Nahman Bahloul, [ca. 1920s]. 
10 postcards (color lithographs) with pictures of Tiberias and the Sea of Galilee. 
2. Souvenir of Safed. [ca. 1930s]. 
11 postcards with black and white photographs of Safed and its surroundings. Undivided back. One duplicate 
postcard. 
14.5X8.5 cm on average. Good overall condition. Blemishes and restored tears to cover of Safed booklet. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $120 

81. לקט סדרות ואוגדני גלויות – הוצאת האחים אליהו – תל אביב-יפו, שנות ה-20 וה-30

שמונה סדרות ואוגדני גלויות המתמקדים כל אחד בפן אחר מפני הישוב בארץ ישראל. הוצאת האחים אליהו, תל אביב-יפו, ]שנות ה-20 
וה-30[.

· "תמונות ירושלים / Views of Jerusalem" 12 )גלויות(. · "תמונות ירושלים / Souvenir of Jerusalem" 18 )גלויות(. · "תמונות 
טבריה" )12 גלויות(. · "תמונות יפו" )11 גלויות(. · "תמונות המושבות" )18 גלויות(. · "תמונות מושבות הגליל" )11 גלויות(. · "תמונות 

מושבות יהודה" )12 גלויות(. · סדרת "18 תמונות מובחרות של תל-אביב". 
כולם נתונים בעטיפות מקוריות; בחלקם חסרות גלויות. סדרת גלויות תל אביב הושלמה בעזרת גלויות אחרות שאינן שייכות לה.

גלויות מנותקות. עטיפות מנותקות. קמטים, קרעים קלים  גלויות חסרות בחלק מן האוגדנים.  10X15 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. 
וכתמים בעטיפות. פגמים קלים עד בינוניים בגלויות. דפי מגן חסרים וקרועים בחלקם.

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $200



36

היסטוריה, אמנות ותרבות יהודית וישראלית

81. Collection of Postcard Series and Postcard Booklets – Published by the Eliyahu Brothers – Tel Aviv-
Jaffa, 1920s and 1930s

Eight postcard series and postcard booklets, each one focusing on a different aspect of the Yishuv in Palestine. 

· "Views of Jerusalem" (12 postcards). · "Souvenir of Jerusalem" (18 postcards). · "Views of Tiberius" (12 
postcards) · "Views of Jaffa" (11 postcards). · "Views of the Colonies" (18 postcards). · "Views of the Colonies 
of Galilee (Palestine)" (11 postcard). · "Views of the Colonies of Judah" (12 postcards). · Series of "18 Selected 
Views of Tel-Aviv".
All eight are in original covers; some of them are missing postcards. The series of Tel-Aviv postcards was completed 
by other postcards which do not belong to it.
Approx. 15X10 cm. Good overall condition. Some are missing postcards. Detached postcards. Detached covers. Creases, 
small tears and stains on the covers. Minor to moderate blemishes to postcards. Missing and partly torn tissue guards.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200

82. לקט גלויות – יעקב בן-דב

38 גלויות בהוצאת יעקב בן-דב )"י. בן-דוב"( ועם תצלומיו. ירושלים, ]שנות ה-20 עד שנות ה-40[. 
מרבית הגלויות מציגות נופים ואתרים בארץ ישראל. ביניהן גלויות מסדרות שונות, שנדפסו בידי הצלם יעקב בן-דב, חלקן עוד בתקופת 

עבודתו ב"בצלאל".
מצורף: אוגדן "ירושלם" )חסר שתי גלויות(. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $150

82. Collection of Postcards – Yaakov Ben-Dov

38 postcards published by Yaakov Ben-Dov (Jacob Bendow), with photographs taken by him. Jerusalem, [1920s 
to 1940s]. 
Most of the postcards depict views and sites in Palestine. Among them are postcards from different series 
published by the photographer Yaakov Ben-Dov, some of them from the time he worked at Bezalel. 
Enclosed: "Jerusalem" postcard booklet (missing two postcards).
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150

83. שני אוגדני גלויות – החברה למקומות מרפא ומרגוע בארץ ישראל

שני אוגדני גלויות פרסומיים )6 גלויות בכל אוגדן(, מטעם החברה למקומות מרפא ומרגוע בארץ ישראל בע"מ, ש. ]שמואל[ שרנופולסקי. 
תל-אביב, ]סוף שנות ה-20 / 1933 בקירוב[. 

והאקלימי  הטבעי  עושרה  המרפא,  טיבה  על  הסברים  בלוויית  ישראל,  בארץ  שונים  אתרים  המתארים  תצלומים  כוללים  האוגדנים 
ואפשרויות המרגוע והמרפא בה. 

אוגדן אחד נדפס מטעם הועד המיסד, כפרסום לעידוד רכישת מניות והקמת מפעל בתי-המרפא; האוגדן השני נדפס לכבוד התערוכה 
העולמית שהתקיימה בשיקגו בשנת 1933 וכולל הסברים מפורטים ופרסומות גם באנגלית. 

15X10.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $150

83. Two Postcard Booklets – The Society for the Establishment of Health Resorts in Palestine

Two advertising postcard booklets (6 postcards in each booklet), issued by The Society for the Establishment of 
Health Resorts in Palestine, S. [Shmuel] Sharnopolski. Tel-Aviv, [ca. late 1920s/1933].
Photographs depicting various sites in Palestine, accompanied by explanations about its healing qualities and 
health resorts. 
One booklet was issued by the founding committee, to encourage stock purchase and the establishment of an 
enterprise of health resorts; the second booklet was printed for an international exhibition held in Chicago in 
1933 and contains detailed explanations and advertisements in English as well.
Approx. 10.5X15 cm. Good condition.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150 
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84. שלושה אוגדני גלויות – "ארזה", "ארץ מרפא" והאוניברסיטה העברית

שלושה אוגדני גלויות ארצישראליים, ]סוף שנות ה-20 / שנות ה-30[. 
1. ארץ ישראל – ארץ מרפא. הוצאת החברה למקומות מרפא ומרגוע בארץ ישראל בע"מ, ש. ]שמואל[ שרנופולסקי. תל-אביב, ]סוף 
שנות ה-20 / ראשית שנות ה-30[. האוגדן כולל 6 גלויות, עם תצלומים המציגים אתרים שונים בארץ ישראל, בלוויית הסברים על טיבה 

המרפא, עושרה הטבעי והאקלימי ואפשרויות המרגוע והמרפא בה. חותמות "שנה טובה תכתבו" על שש הגלויות. 
2. ארזה, הסנטוריה של קופת-חולים במוצא, על יד ירושלים. ]סוף שנות ה-20 / ראשית שנות ה-30[. עברית, אנגלית וגרמנית. 8 גלויות 

המציגות את מבני בית ההבראה "ארזה" ואת סביבותיו; טקסט אודות המקום נדפס בצדה הפנימי של העטיפה. 
3. האוניברסיטה העברית, תמונות. הוצאת אגודת שוחרי האוניברסיטה העברית בארץ-ישראל, דפוס עזריאל, ירושלים, ]1936 בקירוב[. 

8 גלויות המציגות את מבני האוניברסיטה העברית על הר הצופים. 
14.5X10 ס"מ בממוצע. מצב כללי טוב. כתמים ופגמים קלים בעטיפות.

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $100

84. Three Postcard Booklets – "Arzoh", "Eretz Marpeh" and the Hebrew University

Three postcard booklets, [late 1920s / 1930s].
1. "Eretz Israel – Eretz Marpeh" (The land of Israel – a healing land). Tel-Aviv: The Society for the Establishment 
of Health Resorts in Palestine, S. Sharnopolski, [late 1920s / early 1930s]. 
Six postcards with photographs depicting various sites in Palestine, accompanied by explanations about its 
healing qualities and health resorts. Inked stamps reading "May you be written for a good year" (Hebrew) on 
all six postcards. 
2. "Arzoh, Convalescent home of the workers' sick-fund (Kupath-Holim) at Motza near Jerusalem". [late 1920s / 
early 1930s]. Hebrew, English and German. 
8 postcards depicting the "Arzoh" convalescent home and its surroundings; a text about the place printed on 
inside cover. 
3. "The Hebrew University, Pictures". Jerusalem: Friends of the Hebrew University in Palestine, Azriel Press, [ca. 
1936]. 
8 postcards depicting the buildings of the Hebrew University on Mount Scopus.
10X14.5 cm. on average. Good overall condition. Stains and blemishes to covers.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100

85. הכותל המערבי – תריסר גלויות

12 גלויות המציגות איורים, תצלומים או עיבודי-תצלומים של הכותל המערבי. מו"לים, מקומות וזמני הדפסה שונים, ]ראשית המאה 
ה-20 עד שנות ה-20-30 בקירוב[. 

גלויות המציגות את הכותל המערבי מזוויות שונות, כשלצדו מגוון סוגי מתפללים. 
שלוש גלויות אינן מחולקות. 

מצורפת גלויה תלת-ממדית בהוצאת "פלפוט", ישראל, ]אחרי 1967[. 
מצב משתנה. גלויה אחת היתה בשימוש. 

פתיחה: $200

85. The Western Wall – Twelve Postcards

12 postcards depicting the Western Wall (illustrations, photographs and more). Various publishers, places and 
times of printing, [early 20th century to ca. 1920-s-1930s].
The postcards depict the Western Wall from various angles, with a variety of worshippers beside it.
Three postcards are undivided. 
Enclosed is a three-dimensional postcard published by "Palphot", Israel, [after 1967].
Size varies. One postcard was used.

Opening price: $200 

86. לקט גלויות – בית החולים "שערי צדק" 

שש גלויות המציגות את בניין בית החולים "שערי צדק" הישן )כיום בניין הנהלת רשות השידור(, מבנים בסביבתו ואת פעילותו. ]1910 
בקירוב[. 

1-4. ארבע גלויות בהוצאת Raphael Tuck & Sons, לונדון )נדפסו בצרפת( המציגות תצלומים של בית החולים שצולמו סמוך לפתיחתו 
בשנת 1902, מתוארות באנגלית. 

5-6. שתי גלויות בגוון ספיה, ללא ציון שם מו"ל או מקום הדפסה. אחת מתוארת באנגלית והשניה בגרמנית. 
מצב טוב. 

פתיחה: $200
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86. Collection of Postcards – "Shaare Zedek" Hospital

Six postcards depicting the old building of the "Shaare Zedek" Hospital (now the Israel Broadcasting Authority 
headquarters), buildings in its vicinity and its activity. [ca. 1910].
1-4. Four postcards published by Raphael Touch & Sons, London (printed in France) with pictures of the hospital 
taken close to its opening in 1902. Captioned in English.
5-6. Two sepia-toned postcards; publisher and place not indicated. One is captioned in English and the other in 
German.
Good condition.

Opening price: $200 

87. אוסף גלויות – בתי מלון בארץ ישראל

יפו, תל-אביב, פתח תקוה, מטולה ושכם. מו"לים  ירושלים, צפת, טבריה, חיפה,  33 גלויות המציגות בתי מלון בארץ ישראל, בערים 
ומקומות הדפסה שונים, ]ראשית המאה ה-20 עד שנות ה-50-60[. 

גלויות פרסומיות, שנדפסו מטעם בית המלון לטובת אורחיו, ונושאות על-פי רוב את תמונת בית המלון, פרסומות או מראה של סביבות 
המלון. ארבע מהגלויות אינן מחולקות. 

מצורפות 3 גלויות המציגות בית-מלון יהודי באסקס )Essex(, אנגליה. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. כמה מהגלויות היו בשימוש. 

פתיחה: $300

87. Collection of Postcards – Hotels in Israel

33 postcards depicting hotels in Israel, in Jerusalem, Safed, Tiberias, Haifa, Jaffa, Tel-Aviv, Petach Tikvah, Metulah 
and Nablus. Various publishers and places of printing, [early 20th century to 1950s-1960s].
Advertisement postcards, issued by the hotel for its guests, most of them featuring a picture of the hotel, 
advertisements or a view of the hotel's surroundings. Four of the postcards are undivided. 
Enclosed: 3 postcards depicting a Jewish hotel in Essex, England.
Size and condition vary. Good overall condition. Several postcards were used.

Opening price: $300 

88. חמש גלויות תעמולה – תוצרת הארץ

חמש גלויות תעמולה למוצרים מתוצרת הארץ. ארץ ישראל, ]שנות ה-20/30[. 
1. "קנו תוצרת הארץ", גלויה מטעם המחלקה למסחר ותעשיה של ההנהלה הציונית בארץ, עם איור של "אליהו הצרכן" משקה את 

צמחי "תוצרת הארץ". 
מצב כללי טוב. שוליים קצוצים. 

 – "אוצרנו"  השיר  נדפס  האחורי  בצדן  צבעוני.  איור  מהן  באחת  הארץ,  "תנובה" מתוצרת  למוצרי  מאוירות  פרסום  גלויות  2-3. שתי 
"תנובה, תנובתנו / הלא את אוצרנו". ]1931 בקירוב[. 

אחת במצב בינוני ואחת במצב טוב. 
4. גלויה עליה נדפסו מילות "שיר התוצרת". הוצאת החברה "למען תוצרת הארץ". 

מצב טוב. מעט כתמים. 
5. גלויה עליה נדפסו מילות השיר "הורה של 'שמן'", ובצדה האחורי איור של מוצרי "שמן" רוקדים הורה. 

מצב בינוני. 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $200

88. Five Propaganda Postcards – Products Produced in Palestine

Five propaganda postcards promoting products produced in Palestine. Palestine, [1920s/1930s]. 
1. "Buy Locally Produced Goods" (Hebrew), a postcard issued by the department for trade and commerce of the 
Zionist management in Palestine
Good overall condition. Trimmed margins.
2-3. Two illustrated postcards advertising locally produced products of "Tnuva" (one of them illustrated in color). 
A poem about "Tnuva" is printed on verso. [ca. 1931]. 
One in fair condition and one in good condition. 
4. A postcard with the lyrics of "Shir Hatotzeret" ("The Production Song"). Published by the company "Lema'an 
Totzeret HaAretz" (For Locally Produced Goods). 
Good condition. Some stains.
5. A postcard with the lyrics of "Hora shel 'Shemen'" (Shemen's Hora Dance) and an illustration of "Shemen" 
products dancing the Hora. 
Fair condition. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200 
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89. לקט גלויות פרסומיות – בתי-עסק ומוסדות בארץ ישראל

18 גלויות פרסומיות של בתי-עסק, סוחרים, מפעלי תעשייה ומוסדות. ארץ ישראל, שנות ה-20 עד שנות ה-50 )רובן משנות ה-30-40(. 
ביניהן: גלויות פרסומת של בית חרושת לסריגה "צמר" בתל-אביב, זיוו )H. Siew( יפו, חברה אמריקאית להספקה הנדסית, חותמות 
רובל, בית חרושת "בילו" לשוקולדה וממתקים, חברת "ליבר", בית ספר "מוריה", בירה "כתר", עתון "דבר", גלריה לאמנות בטבריה, ועוד. 
גודל ומצב משתנים. בחלק מהגלויות נעשה שימוש. נקבי תיוק בכמה מהגלויות. גלויה אחת במצב בינוני-גרוע. כמה גלויות חלקות 

בצדן האחורי.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $120

89. Collection of Advertising Postcards – Places of Business and Institutions in Palestine

18 advertising postcards of places of business, merchants, industries and institutions. Palestine, 1920s to 1950s 
(most of them from the 1930s-1940s).
Including: advertising postcards of the "Tzemer" knitting factory in Tel-Aviv, H. Siew Jaffa, an American company 
for engineering supply, Rubal Stamps, the "Bilu" factory for chocolate and candies, the "Libar" company, the 
"Moriya" school, "Keter" beer, "Davar" newspaper, an art gallery in Tiberius, and more.
Size and condition vary. Some of the postcards were used. Filing holes to several postcards. One postcard is in fair-poor 
condition. Some of the postcards are blank on verso.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $120

90. לקט גלויות – "מכבי" וה"מכביה"

)רובן  ותחרות ה"מכביה". שנות ה-20-30  "מכבי"  )Real photo( המציגות את פעילות מועדון הספורט  וגלויות מצולמות  גלויות   6
משנות ה-30(. 

· גלויה מצולמת המציגה תהלוכה של "מכבי" בתל-אביב, ]שנות ה-20[. · גלויה עם צילום של משלחת "מכבי" על אופנועים בבלגיה 
ביולי 1930. · גלויה שבצדה האחד נדפס "שיר המכבים" ובצדה השני הכיתוב "דרישת שלום מ'המכביה'" )1932(. · גלויה עם עבודת 
פוטומונטאז'' – דיוקן יוסף יקותיאלי, "הוגה רעיון 'המכביה' ומגשימו" על רקע תמונות מה"מכביה". · שתי גלויות מצולמות מה"מכביה" 

הראשונה, 1932. 
גודל ומצב משתנים .מצב כללי טוב. מעט כתמים. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $150

90. Collection of Postcards – "Maccabee" and the "Maccabiah" Games

6 postcards and Real Photo postcards depicting the activity of the "Maccabee" sports club and the "Maccabiah" 
games. 1920s-1930s (most of them from the 1930s).

· A real photo postcard depicting a "Maccabee" procession in Tel-Aviv, [1920s]. · A postcard with a photograph 
of a delegation of "Maccabee" motorcyclists in Belgium in July 1930. · A postcard with the "Maccabim Song" 
(Hebrew) printed on one side and the inscription "Greetings from the 'Maccabiah'" on the other (1932). · A 
postcard with a photomontage – a portrait of Yosef Yekutieli, founder of the "Maccabiah", on the backdrop 
of pictures from the "Maccabiah" games. · Two Real Photo postcards from the first "Maccabiah" games, 1932. 
Size and condition vary. Good overall condition. Some stains.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150

91. אוסף גלויות וגלויות מצולמות – ילדים ומוסדות-חינוך בארץ ישראל

לילדים  והכשרה שונים,  ומוסדות חינוך  ילדים, בתי-ספר  גני  )Real photo( המציגות פעילות חינוכית:  וגלויות מצולמות  גלויות   58
ולנוער. ארץ ישראל, ]שנות ה-20 עד שנות ה-50-60[. 

ביניהן גלויות שנדפסו מטעם ארגונים דוגמת הקק"ל, קרן היסוד, וויצ"ו, וכן גלויות וגלויות מצולמות המציגות מוסדות שונים: בית-
הספר למהגרים בחדרה בשנת תרע"ח )1918(, בתי ספר חקלאיים, בית תינוקות וגני-ילדים בירושלים )כמה גלויות משנות ה-20(, גני 
ילדים בחיפה, תל-אביב, פתח תקוה, ראשון לציון, שכונת בורוכוב )מספר גלויות משנות ה-20 וה-30(; משקי פועלות, קייטנת ילדי 
עובדי בתי זיקוק בקיבוץ מעיין צבי, תזמורת המנדולינות של הילדים בכפר הנוער במאיר-שפיה, כפר ילדים ברעננה, בית ספר "גלים" 
למדריכי ספורט, מעון ילדים "נוה הילד" בנהריה, בית נופש לילדים בשער העמקים, קונסרבטוריון בחולון, בית ספר למלאכה ברחובות, 

ועוד. כ-23 הינן גלויות מצולמות וכ-35 גלויות מודפסות רגילות. 
גודל ומצב משתנים. כמה מהגלויות חלקות בצדן האחורי. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $200
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91. Collection of Postcards and Real Photo Postcards – Children and Educational Institutions in Palestine

58 postcards and Real Photo postcards depicting educational activity: kindergartens, schools and various 
educational and training institutions, for children and youth. Palestine and Israel, [1920s to 1950s-1960s].
The collections includes postcards issued by organizations such as the JNF, Keren Hayesod, VIZO, as well as 
postcards and real photo postcards depicting various institutions: a school for immigrants in Hadera in 1918, 
agricultural school, kindergartens in Jerusalem (several postcards from the 1920s), kindergartens in Haifa, Tel-
Aviv, Petach Tikvah, Rishon LeZion, the Borochov neighborhood (several postcards are from the 1920s and 1930s); 
women's farms, a summer camp for the children of the workers of the Oil Refineries in Kibbutz Maayan Zvi, the 
children mandolin orchestra at the Meir Shfeya youth village, the children's village in Raanana, the "Galim" 
school for sports counselors, the "Neveh HaYeled" day care center in Nahariya, the vacation home for children 
in Sha'ar HaAmakim, a conservatorium in Holon, a workshop in Rechovot, and more. Approx. 23 are Real Photo 
postcards and approx. 35 are regular printed postcards.
Size and condition vary. Several of the postcards are blank on verso. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200

92. לקט גלויות – חנויות ספרים ומו"לים 

לקט גלויות רשמיות של חנויות ספרים ומו"לים, רובן נשלחו אל בעלי חנויות ספרים ועוסקות בענייני מסחר בספרים. 1903-1939. 
1. גלויה שנשלחה מהוצאת "תושיה", ורשה, אל קדיש סילמן בהומל, 1903.

2. גלויה ששלח מיכל רבינוביץ, "בית מסחר והוצאת ספרים 'דרום'", ירושלים, אל הרב ישראל זיסל דבורץ )מקים חברת "תורה ותבונה", 
ראה להלן(, 1930. 

3-4. שתי גלויות שנשלחו מאת J. Kauffmann, "הוצאה ועתיקון" בפרנקפורט, אל חברת "תורה ותבונה" בירושלים, 1931-1932. 
5. גלויה שנשלחה מ"חברת מניות להוצאת ספרים והדפסתם ראם" )Rom( בוילנה, לבימ"ס לספרים גולדברגר ופרוינד בירושלים, 1934.

בית-המסחר  אל  בוילנה,  ספרים"  והוצאת  דפוס  בית  מוגבל,  בערבון  ושריפטזצר  רוזנקרנץ  "חברת  מאת  שנשלחו  גלויות  שש   .6-11
לספרים של גולדברגר ושות' / גולדברג ופריינד )פרוינד( בירושלים, 1934-1939.

גודל ומצב משתנים. מצב כללי בינוני. קרעים, נקבי תיוק ופיסות חסרות בכמה מהגלויות. 

פתיחה: $150

92. Collection of Postcards – Bookshops and Publishers

A collection of official postcards of bookshops and publishers, most of them were sent to owners of bookshops 
and deal with trade in books. 1903-1939.
1. A postcard sent from the "Tushiya" publishing house in Warsaw, to Kaddish Silman in Gomel, 1903. 
2. A postcard sent by Michel Rabinowitz, "'Darom' Bookshop and Publishing House", Jerusalem, to Rabbi Yisrael 
Zisl Dvorets (founder of the "Torah UTevunah" company, see hereinafter), 1930.
3-4. Two Postcards sent by J. Kauffmann, "Hotza'ah VeAtikon" in Frankfurt, to the "Torah UTevunah" company 
in Jerusalem, 1931-1932. 
5. A postcard sent from the "Rom stock-holding company for publishing and printing books" in Vilnius, to the 
Goldberger and Freund bookshop in Jerusalem, 1934.
6-11. Six postcards sent from "Rozenkranc & Szryftzecer" in Vilnius, to the Goldberger and Co. / Goldberger and 
Freund bookshop in Jerusalem, 1934-1939. 
Size and condition vary. Fair overall condition. Tears, filing holes and missing pieces in some of the postcards.

Opening price: $150

93. לקט גלויות – אפרים משה ליליין

14 גלויות שנדפסו על פי תחריטים מאת האמן אפרים משה ליליין )ליליאן(. ]גרמניה או אוסטריה, ללא ציון שם מו"ל, שנות העשרה או 
ה-20 של המאה ה-20[. 

מצב כללי טוב. לא היו בשימוש. 

פתיחה: $200

93. Collection of Postcards – Ephraim Moses Lilien

14 postcards reproducing etchings by Ephraim Moses Lilien. [Germany or Austria, publisher not indicated, 1910s 
or 1920s]. 
Good overall condition. The postcards were not used. 

Opening price: $200
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94. לקט גלויות עם טקסטים מחורזים ביידיש – פולין

פולין  מו"לים שונים,  ביידיש.  ילדים( המלווים טקסטים מחורזים  או  ונשים,  גברים   – זוגות  רוב  פי  )על  דמויות  צילומי  גלויות עם   19
וגרמניה, ]שנות העשרה או ה-20 של המאה ה-20 בקירוב[. 

גלויות  ורשה; שבע  )גיטלין(,   Gitlin גלויה אחת בהוצאת  ורשה;  )סיני(,   Sinaj גלויות בהוצאת  נדפסו בפולין: שלוש  תשע מהגלויות 
בהוצאת Williamsburg ו"צענטראל", נדפסו בגרמניה; כמה מהגלויות ללא ציון מקום ההדפסה. 

מצב משתנה. רובן לא היו בשימוש. 

פתיחה: $150

94. Collection of Postcards with Rhymed Yiddish Texts – Poland

19 postcards with photographs of figures (for the most part, couples – men and women, or children) and rhymed 
Yiddish texts. Various publishers, Poland and Germany, [ca. 1910s or 1920s].
Nine of the postcards were printed in Poland: three were published by Sinaj (Sinai), Warsaw; one was published 
by Gitlin, Warsaw; seven were published by Williamsburg and "Tzentral", printed in Germany; several postcards 
without indication of printing place. 
Condition varies. Most of them were not used.

Opening price: $150

95. ארבע גלויות הומוריסטיות – איורי מנחם בירנבאום – ורשה

4 גלויות עם איורים צבעוניים, הומוריסטיים ואקטואליים מאת מנחם בירנבאום )בירנבוים(. הוצאת "צענטראל", ורשה )נדפסו בגרמניה(.
גלויות הומוריסטיות עם איורים של דמויות מהווי החיים הוורשאי והמזרח אירופי, מלווים טקסטים הומוריסטיים קצרים. 

מצב משתנה. כתמים, בעיקר בגב. פגמים קלים בשוליים. באחת הגלויות סימני הדבקה בחזית. טקסט בדיו בצדה האחורי של אחת 
הגלויות. 

פתיחה: $200

95. Four Humorous Postcards – Illustrations by Menachem Birnbaum – Warsaw 

4 postcards with colorful, humorous illustrations by Menachem Birnbaum. Warsaw: "Tzentral" (printed in 
Germany). 
The postcard feature illustrations of figures from Warsaw and Eastern Europe, accompanied by short humorous 
texts. 
Condition varies. Stains, mainly on verso. Minor blemishes to margins. Abrasions and traces of gluing to front of one 
postcard. Ink notation on verso of one postcard. 

Opening price: $200

96. לקט גלויות – אישים ומנהיגים ציוניים

ועוד. מגוון מקומות הדפסה, ]ראשית המאה ה-20 עד המחצית השניה של  55 גלויות – אישים, מנהיגים ציוניים, סופרים, מדינאים 
המאה ה-20[. 

ביניהן: תשע גלויות עם דיוקנו של מקס נורדאו )אחת אינה מחולקת(, ארבע גלויות עם דיוקנאות נחום סוקולוב, גלויות עם דיוקנאות 
צבי הרמן שפירא )גלויה לא-מחולקת(, דוד וולפסון, לילינבלום, אוסישקין, חיים ויצמן, טרומפלדור, ואישים נוספים. 

כעשר מהגלויות נדפסו במחצית השניה של המאה ה-20. כמה מהן גלויות מצולמות וכמה חלקות בצדן האחורי.
מצב משתנה, מצב כללי טוב. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $150

96. Collection of Postcards – Personalities and Zionist Leaders

55 postcards – portraits of Zionist leaders, writers, politicians and more. Various places of printing, [early 20th 
century to the second half of the 20th century].
Including: nine postcards with the portrait of Max Nordau (one is undivided), four postcards with portraits of 
Nachum Sokolov, postcards with portraits of Zvi Herman Shapira (undivided postcard), David Wolfson, Lilienblum, 
Ussishkin, Chaim Weizmann, Trumpeldor and others. 
Approx. ten of the postcards were printed in the second half of the 20th century. Several of them are photographic 
postcards and some are blank on verso.
Condition varies, good overall condition.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150 
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97. לקט גלויות – סופרים ומשוררים 

34 גלויות עם דיוקנאות ותצלומים קבוצתיים של סופרים ומשוררים. מגוון מקומות הדפסה, ]ראשית המאה ה-20 עד אמצע המאה ה-20[. 
ביניהן, גלויות עם תצלומים קבוצתיים של משוררים וסופרים עבריים וכן גלויות עם דיוקנאות שלום עליכם, אחד העם, ביאליק, אליעזר 

בן-יהודה, טשרניחובסקי, זלמן שניאור, י"ל פרץ, בוריס שץ, לוינסקי, ברנר, ואחרים. כמה מהגלויות חלקות בצדן האחורי.
מצב משתנה. כמה מהגלויות מופיעות בשני עותקים. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $150

97. Collection of Postcards – Writers and Poets

34 postcards with portraits and group photographs of writers and poets. Various places of printing, [early 20th 
century to mid-20th century].
Including: postcards with group photographs of Hebrew poets and writers as well as postcards with portraits 
of Sholem Aleichem, Achad Haam, Bialik, Eliezer Ben-Yehuda, Tchernichovsky, Zalman Shneur, I.L. Peretz, Boris 
Schatz, Levinsky, Brenner, and others. Several of the postcards are blank on verso. 
Condition varies. Several duplicate postcards. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150 

I – 98. לקט גלויות – בתי כנסת

15 גלויות המציגות בתי כנסת במקומות שונים בעולם. ]1900 עד שנות ה-20 בקירוב[. 
אורדיה   ,)Győr( גיור   ,)Miskolc( מישקולץ  בריסל,   ,)Neuilly-sur-Seine( ניי-סיר-סן  נאנסי,  בערים  כנסת  בתי  מציגות  הגלויות 
 ,)Andrinople( חרונינגן, נאשוויל, קליבלנד, אדירנה ,)Groß-Gerau( פרנקפורט, המבורג, גרוס-גירו ,)Újvidék( נובי סאד ,)Nagyvárad(

ואת פנים בית הכנסת "תפארת ישראל" בירושלים )גלויה לא-מחולקת(. 
סה"כ חמש מהגלויות אינן מחולקות. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

98. Collection of Postcards – Synagogues – I

15 postcards depicting synagogues in various places around the world. [ca. 1900 to 1920s].
The postcards depict synagogues in Nancey, Neuilly-sur-Seine, Brussels, Miskolc, Győr, Nagyvárad, Újvidék, 
Frankfurt, Hamburg, Groß-Gerau, Groningen, Nashville, Cleveland, Andrinople, and the interior of the "Tiferet 
Israel" synagogue in Jerusalem (undivided postcard).
Five of the postcards are undivided. 
Size and condition vary.

Opening price: $300 

II – 99. לקט גלויות – בתי כנסת

10 גלויות המציגות בתי כנסת במקומות שונים בעולם. ]1900 עד שנות ה-20 בקירוב[. 
 ,Thann( Saint-Mihiel )צרפת(, טאן   ,)Fontainebleau( )Liège, בלגיה(, פונטבנלו  לייז'  הגלויות מציגות בתי כנסת בערים בריסל, 
אלזס(, רייקה / ריאקה )קרואטיה / Fiume באיטלקית(, וליקיי לוקי )Velikiye Luki, רוסיה(, לבוב, מיינץ וחלּב. ארבע מהגלויות אינן 

מחולקות. 
מצב כללי טוב. שבע מהגלויות היו בשימוש. 

פתיחה: $200

99. Collection of Postcards – Synagogues – II

10 postcards depicting synagogues in various places around the world. [ca. 1900 to 1920s].
The postcards depict synagogues in Brussels, Liège (Belgium), Fontainebleau, Saint-Mihiel (France), Thann 
(Elsass), Rijeka (Croatia; in Italian: Fiume), Velikiye Luki (Russia), Lviv, Mainz and Aleppo. Four of the postcards 
are undivided. 
Good overall condition. Seven of the postcards were used.

Opening price: $200

100. לקט גלויות – בתי כנסת ברומניה, הונגריה, קרואטיה, סרביה ועוד

16 גלויות המציגות בתי כנסת במקומות שונים בעולם. ]1901 עד שנות ה-20 בקירוב[. 
 ,Eger( אגר ,)רומניה ,Lugos( 'לוגוז ,)טרנסילבניה ,Bistrița( ביסטריטה ,)טרנסילבניה ,Teiuș( Tövis הגלויות מציגות בתי כנסת בערים
 ,Szabadka( סובוטיצה ,)סרביה; שתי גלויות שונות ,Újvidék( נובי סאד ,)קרואטיה ,Osijek( אוסייג'ק )הונגריה ,Szeged( סגד ,)הונגריה

סרביה(, אולומוץ' )Olmütz, צ'כיה(, מינכן, דורטמונד, שטרסבורג, קמניץ, אנטוורפן וקנזס סיטי. 
שלוש מהגלויות אינן מחולקות. 
מצב משתנה. חלקן היו בשימוש.

פתיחה: $150
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100. Collection of Postcards – Synagogues in Romania, Hungary, Croatia, Serbia and Elsewhere

16 postcards depicting various synagogues worldwide. [1901 to ca. 1920s].
The postcards depict synagogues in Tövis (Teiuș, Transylvania), Bistrița (Transylvania), Lugos (Romania), Eger 
(Hungary), Szeged (Hungary), Osijek (Croatia), Újvidék (Serbia; two different postcards), Szabadka (Serbia), 
Olmütz (The Czech Republic), Munich, Dortmund, Strasburg, Chemnitz, Antwerp, and Kansas City. 
Three of the postcards are undivided. 
Condition varies. Some were used. 

Opening price: $150 

101. שמונה גלויות – דמויות יהודים – רוסיה-פולין ובולגריה

שמונה גלויות המציגות דמויות יהודים, בעיקר בערי פולין ורוסיה. ]מו"לים ומקומות הדפסה שונים, המחצית הראשונה של המאה ה-20 
)לפני מלה"ע ה-2([. 

ביניהן: גלויה מצולמת המציגה רוקח יהודי )בביאליסטוק?(, גלויה המציגה את הרב הראשי הבולגרי מקבל את פני הנסיך והמלך של 
ממלכת בולגריה )1913(, גלויה עם צילום של טיפוסים יהודיים, שנשלחה ב"דואר שדה" בזמן מלה"ע ה-1, וגלויות נוספות. 

מצב משתנה.

פתיחה: $200

101. Eight Postcards – Jewish Figures – Russia, Poland and Bulgaria

Eight postcards depicting Jewish figures, mainly in Poland and Russia. [Various publishers and places of printing, 
first half of the 20th century (before World War II)].
Including: a photographic postcard depicting a Jewish pharmacist (in Bialystok?), a postcard depicting the 
Bulgarian Chief Rabbi welcoming the prince and king of Bulgaria (1913), a postcard with a group photograph of 
Jews, sent via the army postal services during World War I, and other postcards. 
Condition varies.

Opening price: $200 

102. עשר גלויות עם צילומי בתי-עסק יהודיים – הונגריה וטרנסילבניה

10 גלויות שנדפסו בהונגריה / טרנסילבניה והסביבה, ומציגות תצלומים של מבנים בכפרים ובערים קטנות, וביניהם בתי-עסק הנושאים 
 1930 עד  בקירוב   1917 רומניה,  סרביה,  ]הונגריה,  בתי-העסק.  בעלי  נדפסו מטעם  אף  מהגלויות  כמה  היהודים.  בעליהם  את שמות 

בקירוב[. 
הגלויות מציגות חנות על יד השוק בעיר אלברטירשה )Albertirsa(; רחוב בעיירה סרווש )Szarvas(, בו נראים בתי העסק של גרוס, 
הכלבו של  חנות   ;?)Mezőkovácsháza( בעיירה קַאווַאטשהַאז   )Roth Salamon( רות סלמון  הכלבו של  חנות  ועוד;  שטרן, שטיינר, 
כיום   ,Csantaver( צ'אנטאוויר  בכפר   )Goldsmann( גולדסמן  של  הכלבו  חנות   ;Bakonyszentiván בכפר   Gertmann Salamon
 ;)?( Friedman, במישקולץ  )Olthévíz )Hoghiz, מחוז בראשוב; חנות כלבו של  Friedmann Samuel בעיירה  בסרביה(; חנותו של 
בית  )Szolnok(, עם  סולנוק  בעיר  ראשי  ורחוב  Târnăveni(, טרנסילבניה;  )טרנבן,   Dicsőszentmárton בעיר   Izrael Pál חנותו של 

העסק של האחים שוורץ )שתי גלויות(. 
מצב כללי טוב. הגלויות נשלחו בדואר. מחלקן הוסרו הבולים. מעט כתמים ופגמים קלים בפינות. 

פתיחה: $100

102. Ten Postcards with Photographs of Jewish Places of Business – Hungary and Transylvania

10 postcards printed in Hungary / Transylvania and their surroundings, with photographs of buildings in villages 
and small towns, including places of business bearing the names of their Jewish owners. Several of the postcards 
were issued by the owners of the places of business. [Hungary, Serbia, Romania, ca. 1917 to ca. 1930]. 
The postcards depict a shop near the market in Albertirsa; a street in the town of Szarvas, with Jewish places of 
business (Gross, Stern, Steiner and more); the department store of Roth Salamon in the town of Mezőkovácsháza ?; 
the department store of Gertmann Salamon in the village of Bakonyszentiván ; the department store of Goldsman 
in the village of Csantaver (today in Serbia); the store of Friedmann Samuel in the town of Olthévíz (Hoghiz), 
Braşov County; the department store of Friedman in Miskolc (?); the store of Izrael Pál in Dicsőszentmárton 
(Târnăveni), Transylvania; and a main street in Szolnok, with the place of business of the Schwartz Brothers (two 
postcards).
Good overall condition. The postcards were sent by mail. The postage stamps were removed from some of them. Some 

stains and minor blemishes to corners. 

Opening price: $100 
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103. שבע גלויות מצולמות – הצפה בעיירה דז'יסנה, בלארוס, 1931

7 גלויות מצולמות )Real Photo( המציגות את ההצפה בעיירה דז'יסנה )Dzisna / דיסנה( בחודש אפריל 1931.
גלויות המציגות את העיירה אשר הוצפה במים, כמו גם את מאמצי החילוץ. בעיירה, הנמצאת במחוז ויטבסק שבבלארוס, על גדת נהר 

דווינה, חיו קודם מלחמת העולם השניה כ-8000 יהודים, אשר היוו את רוב תושביה. 
אחת הגלויות, המציגה את בית העלמין המוצף, נשלחה אל הרופא ד"ר צמח שאבאד בוילנה ימים ספורים לאחר ההצפה. כמה מהגלויות 

חתומות בחותמת הצלם. 
גודל משתנה, 12.5X7.5 ס"מ בממוצע. מצב כללי טוב. כתמים ופגמים קלים. 

פתיחה: $100

103. Seven Real Photo Postcards – A Flood in Dzisna, Belarus, 1931

7 Real Photo postcards depicting the flood in Dzisna in April 1931.
The postcards show the town flooded with water as well as the rescue efforts. 
Approx. 8000 Jews lived in Dzisna (a city in the Vitebsk region of Belarus, on the bank of the Daugava River) 
before World War II, constituting most of its population. 
One of the postcards, depicting the flooded cemetery, was sent to the physician Dr. Zemach Shabad in Vilnius 
several days after the flood. Several of the postcards are stamped with the photographer's stamp.
Size varies, 7.5X12.5 cm on average. Good overall condition. Stains and minor blemishes.

Opening price: $100 

104. לקט גלויות – יהודי מרוקו – קזבלנקה ופרעות פז

11 גלויות המציגות יהודים ממרוקו. מרוקו, ]1910-1915 בקירוב[. 
שבע מהגלויות מציגות את יהודי פז בימים 17-19 באפריל 1912, לאחר ה"ְתִריֵתל" – פרעות נגד יהודי העיר. גלויה נוספת מציגה את 

בית הקברות היהודי של פז, ושלוש גלויות מציגות דמויות יהודים מקזבלנקה. 
מצב משתנה. שלוש מהגלויות היו בשימוש. שתיים מהגלויות מופיעות בשני עותקים. 

פתיחה: $150

104. Collection of Postcards – Moroccan Jews – Casablanca and the Fez Riots

11 postcards depicting Moroccan Jews. Morocco, [ca. 1910-1915].
Seven of the postcards depict the Jews of Fez during the days of April 17-19, 1912, after the anti-Jewish riots 
in the city (The Fez Riots / "Tritl"). One postcard depicts the Jewish cemetery of Fez and three postcards depict 
Jewish figures from Casablanca. 
Condition varies. Three of the postcards were used. Two of the postcards are duplicate. 

Opening price: $150 

105. לקט אגרות "שנה טובה" בפורמטים שונים / אגרת רומנית משנת תרמ"ו

11 אגרות עם ברכות "שנה טובה" מודפסות, בפורמטים שונים. מו"לים ומקומות הדפסה שונים, רומניה, הונגריה, ארה"ב, גרמניה )?( 
וארץ ישראל, 1885 עד 1939 בקירוב. 

נוספת  ואגרת  )1885(; אגרת "לשנה טובה שיפסקארטע"  רומניה, תשרי תרמ"ו  – בקאו,  ביניהן: אגרת המעוצבת כהמחאה בנקאית 
עם איור אנייה )דמוית המחאה בנקאית(; שני דפים עם איורים צבעוניים בדפוס ליטוגרפי – "לעבענס-בוים" ודף נוסף, שנדפס בדפוס 

ליטוגרפי א"ל מונזון, ירושלים; דף מודפס בדיו זהובה, עם ברכות באנגלית, גרמנית, יידיש ועברית; גלויה מהונגריה; ופריטים נוספים. 
גודל משתנה. מצב משתנה, בינוני עד טוב מאד. 

פתיחה: $200

105. Collection of "Shana Tovah" Greeting Cards in Various Formats / Romanian Greeting Card from 
1885

11 greeting cards with printed "Shana Tovah" greetings, in various formats. Various publishers and places of 
printing, Romania, Hungary, USA, Germany (?) and Palestine, 1885 to ca. 1939.
Including: a card designed like a bank check – Bacău, Romania, Tishrei 1885; "LeShana Tova Shifskarte" and 
an additional card with an illustration of a ship (designed like bank checks); two leaves with lithographic color 
illustrations – "Lebens-Boim" and an additional leaf, printed by the A.L. Monsohn lithographic printing press, 
Jerusalem; a leaf printed in gold, with English, German, Yiddish and Hebrew greetings; a postcard from Hungary; 
and additional items. 
Size varies. Condition varies, fair to very good. 

Opening price: $200 
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106. לקט גלויות "שנה טובה"

ונדפסו  ניו-יורק,  רעזניק,  ו-ז.   Williamsburg בהוצאות  )רובן  שונים  הדפסה  ומקומות  מו"לים  טובה".  "שנה  ברכות  עם  גלויות   17
בגרמניה(, ]שנות ה-20-30 בקירוב[. 

רוב הגלויות נושאות איורים צבעוניים וטקסטים מחורזים קצרים ביידיש, מלווים ברכות לשנה החדשה. גלויה אחת עם הציור "חנוכה" 
של מוריץ אופנהיים. 

מצורפת: גלויה צה"לית רשמית, עם תצלום של שדה התעופה בלוד לאחר כיבושו במלחמת העצמאות, שנשלחה אל מנצח "להקת 
אלכסנדרוני" בזמן המלחמה, באוקטובר 1948. 

גודל ומצב משתנים. קרעים וקמטים בכמה מהגלויות. 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $100

106. Collection of "Shana Tovah" Postcards 

17 postcards with "Shana Tovah" greetings. Various publishers and places of printing (most of them published by 
Williamsburg and Z. Resnik, New York, and printed in Germany), [ca. 1920s-1930s].
Most of the postcards bear color illustrations and short rhymed Yiddish texts, accompanied by greetings for the 
New Year. One postcard depicts the painting "Hanukkah" by Moritz Oppenheim.
Enclosed: an official IDF postcard, with a photograph of the Lod Airport after its conquest in the War of 
Independence, which was sent to the conductor of the "Alexanderoni Band" during the war, in October 1948.
Size and condition vary. Tears and creases to several of the postcards.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100

107. אוסף גלויות ואגרות "שנה טובה"

40 גלויות ואגרות עם ברכות "שנה טובה". מו"לים ומקומות הדפסה שונים, רובן מהעשורים הראשונים של המאה ה-20. 
מרבית הגלויות נדפסו בהוצאת "צענטראל", ורשה )חלקן נדפסו בגרמניה(; חמש גלויות בהוצאת "אלטניילאנד", ורשה; אגרת אחת, 

מוקדמת, עם עיטורי זהב ופרחים וכיתוב בעברית ובגרמנית; ושתי אגרות שנדפסו בארץ ישראל. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

107. Collection of "Shana Tovah" Postcards and Greeting Cards

40 postcards and greeting cards with "Shana Tovah" greetings. Various publishers and places of printing, most of 
them from the first decades of the 20th century.
Most of the postcards were published by "Tzentral", Warsaw (some of them were printed in Germany); five 
postcards were published by "Altneuland", Warsaw. One early greeting card features Hebrew and German text 
and gilt and floral ornaments. Two greeting cards were printed in Palestine. 
Size and condition vary.

Opening price: $250 

108. לקט אגרות "שנה טובה" מצולמות

5 אגרות "שנה טובה" מצולמות, עם תמונות של שולח/י האגרת לצד תצלומים או איורים של אתרים בארץ ישראל. תל-אביב וחיפה, 
.1927-1935

ארבע אגרות, בגודל גלויה, נדפסו בתל-אביב. האגרת החמישית, בגודל 4.5X6.5 ס"מ, נדפסה בחיפה.
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150

108. Collection of Photographic "Shana Tovah" Greeting Cards

5 photographic "Shana Tovah" greeting cards, with pictures of their senders alongside photographs or illustrations 
of sites in Palestine. Tel-Aviv and Haifa, 1927-1935.
Four cards, the size of a postcard, were printed in Tel-Aviv. The fifth card, the size of 6.5X4.5 cm, was printed in 
Haifa.
Size and condition vary. 

Opening price: $150
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109. שלושה תצלומים עם ברכות "לשנה טובה" – ברוקלין, ניו-יורק, 1908

שלושה תצלומי סטודיו המוצמדים ללוחות קרטון, עליהן מופיעים איורים וברכות "לשנה טובה" בעברית ובאנגלית. ברוקלין, ניו-יורק, 
שתיים מתוארכות לשנת 1908 ואחת ללא תאריך. 

 H. Schur, A. White, :על אחד מלוחות הקרטון מופיעה גם הברכה "שנת חיים, ברכה ושלום ופרנסה טובה ברוססיא". שמות הצלמים
 .J. E. Dwin

גודל משתנה, 15X9 ס"מ עד 17.5X12.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ופגמים קלים בלוחות הקרטון, בעיקר בשוליים ובפינות. 

פתיחה: $120

109. Three Photographs with Greeting for the New Year – Brooklyn, New York, 1908

Three studio photographs, on card mounts with illustrations and greeting for the New Year in Hebrew and 
English. Brooklyn, New York, two are dated 1908 and one is not dated.
A greeting on one of the mounts reads "a year of life, blessing and peace and good livelihood in Russia" (Hebrew). 
Photographers: H. Schur, A. White, J. E. Dwin. 
Size varies, 9X15 cm to 12.5X17.5 cm. Fair-good condition. Stains and minor blemishes to card mounts, mainly to margins 
and corners. 

Opening price: $120

110. אגרת "שנה טובה" – הדיביזיה המשוריינת ה-6 של צבא דרום אפריקה, 1944

אגרת מודפסת עם ברכת "לשנה טובה תכתבו ותחתמו" לשנת תש"ה. ]כנראה איטליה, 1944[. 
 )The 6th South African Armoured Division( על האגרת נדפסו מגן דוד, סמל הדיביזיה המשוריינת ה-6 של צבא דרום אפריקה
 With best wishes for a Speedy Victory, Peace and Happy :משולש ירוק ובתוכו משולש צהוב – וברכה לכבוד השנה החדשה –

 .New Year
דרום אפריקאיות, שימשו את הצבא הבריטי במערכות באיטליה במהלך מלחמת העולם  יחידות הנדסה  יחד עם  זו,  דיביזיית שריון 

השניה. משני צדי האגרת מופיעים רישומים בעפרון, של ברכות ואיחולים לשנה החדשה. 
10.5X7 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $100

110. "Shana Tovah" Greeting Card – The 6th South African Armoured Division, 1944

A printed greeting card with greetings for the Hebrew year 5705 (1944/1945). [Presumably Italy, 1944].
Printed on the card are a Star of David, the emblem of the 6th South African Armoured Division – a green triangle 
with a yellow triangle in it – and a greeting for the New Year: "With best wishes for a Speedy Victory, Peace and 
Happy New Year".
This armored division, together with South African engineering units, fought with the British Army in the battles 
in Italy during World War II. 
Handwritten greeting for the new year (in pencil) appear on both sides of the card. 
7X10.5 cm. Very good condition.

Opening price: $100 

111. "הכון ליום הבחירות בהסתדרות" – כרזה בעיצוב משה רביב-וורוביצ'יק – 1955

"הכון ליום הבחירות בהסתדרות, דאג לזכותך לבחור", כרזה בעיצוב משה רביב )וורוביצ'יק(. דפוס "יפת", תל אביב, 1955.
כרזה לקראת הבחירות לוועידה השמינית של ההסתדרות, שנערכו ב-8 במאי 1955. בחזית הכרזה נראית יד מושטת ובה פנקס חבר 
בהסתדרות, לצד בתים, שדות, תוצרת חקלאית ומבני תעשיה המייצגים את טווח העיסוקים הרחב של העובדים המאוגדים בהסתדרות.

95.5X63 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרע קל בשוליים, ללא פגיעה בהדפס. מוצמדת בשוליה לפספרטו ונתונה במסגרת.

פתיחה: $250

111. "Prepare for Election Day of the Histadrut" – Poster Designed by Moshe Vorobeichic – 1955

"Prepare for Election Day of the Histadrut, Take Care of Your Right to Vote" (Hebrew), poster designed by Moshe 
Vorobeichic (Raviv; Moi Ver). Tel Aviv: "Yefet" Press, 1955.
A poster issued for the elections to the eighth conference of the Histadrut (General Organization of Workers in 
Israel), which were held on May 8, 1955. The poster shows an extended hand holding a membership card of the 
Histadrut, alongside houses, fields, agricultural product and industrial structures representing the wide scope of 
pursuits of the workers unionized by the Histadrut.
95.5X63 cm. Good condition. Fold lines. A small tear to margins, not affecting the print. Matted and framed.

Opening price: $250
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112. כרך גיליונות הירחון הגרמני "אלטנוילנד" – בטאון "הוועדה לחקר ארץ ישראל" – ברלין, 1906 – מאמר על האקדמיה 

לאמנות "בצלאל"

ארץ  של  כלכלי  לפיתוח  ירחון  ]אלטנוילנד,   Altneuland, Monatsschrift fuer die wirtschaftliche erschlessung Palaestinas

 Zonist commission for the exploration of Palestine / Kommission zur( ישראל"  ארץ  לחקר  ה"וועדה  בטאון  ישראל[, 
Erforschung Palästinas(. עורכים: אוטו ורבורג, פרנץ אופנהיימר וזליג סוסקין. כרך גיליונות השנה השלישית. ברלין, 1906. גרמנית. 

כרך המאגד את תריסר גיליונות הירחון "אלטנוילנד" )"ארץ ישנה-חדשה"; על שם ספרו של בנימין זאב הרצל( משנת 1906. הירחון, 
בטאונה של "הוועדה לחקר ארץ ישראל" שהוקמה בהחלטת הקונגרס הציוני השישי, כלל מאמרים ותוצאות מחקרים וסקרים שנערכו 

בארץ ישראל. 
בגיליונות שלפנינו מופיעים מאמרים על ההתיישבות בארץ ישראל, על מחלת המלריה בירושלים, ועוד. בגיליון מס' 10-11 )אוקטובר-
נובמבר 1906( מופיע מאמר ארוך על האקדמיה לאמנות "בצלאל" שנוסדה באותה שנה, מלווה תצלומים של מורי ותלמידי האקדמיה. 

על עטיפותיהם הקדמיות של הגיליונות נדפס איור מאת אפרים משה ליליין – שני גברים שריריים הנושאים אשכול ענבים. 
12 גיליונות )בעשר חוברות(. IV, 380 עמ' + עטיפות. 22.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים בשולי מספר דפים )נייר שביר(. הדפים מעט כהים 
הכריכה  של  הפנימי  בצדה  לווה  היינריך  של  תו-ספר  בכריכה;  קלים  פגמים  מבד.  ופינות  שדרה  עם  כריכה  כתמים.  מעט  בשוליהם. 

הקדמית. 

פתיחה: $100

112. Bound Volume of Issues of the German Journal "Altneuland" – The Journal of The Commission for 

the Exploration of Palestine – Berlin, 1906 – An Article about the Bezalel Art Academy

Altneuland, Monatsschrift fuer die wirtschaftliche erschlessung Palaestinas [Altneuland, Monthly magazine for 
the economic development of Palestine], the journal of The Zionist Commission for the Exploration of Palestine 
(Kommission zur Erforschung Palästinas). Editors: Otto Warburg, Franz Oppenheimer and Selig Soskin. A bound 
volume of issues – third year. Berlin, 1906. German.
All 12 issues of the journal "Altneuland" ("Old-New Land", after Theodor Herzl's book) from 1906. The journal, 
organ of The Commission for the Exploration of Palestine, which was established by the decision of the sixth 
Zionist congress, featured articles and results of studies and surveys held in Palestine. 
The issues in this volume include articles about settlements in Palestine, the Malaria in Jerusalem, and more. Issue 
10-11 (October-November 1906) features a long article about the Bezalel Art Academy that was established that 
year, accompanied by photographs of its teachers and students.
An illustration by E.M. Lilien – two muscular men carrying a bunch of grapes – is printed on the front cover of 
all issues. 
12 issues (in ten booklets). IV, 380 pp. + covers. 22.5 cm. Good condition. Tears to edges of several leaves (brittle paper). 

Several leaves slightly browned at margins. Some stains. Binding with cloth spine and corners. Minor blemishes to binding; 

bookplate of Heinrich Lowe on inside front board. 

Opening price: $100

113. מכתב מבוריס שץ בתקופת ייסוד "בצלאל" / תצלום מנשף פורים ב"בצלאל" – יעקב בן דב

1. מכתב בכתב ידו של בוריס שץ, חתום בחתימתו, על גבי נייר מכתבים רשמי ומוקדם של "בצלאל, בית מדרש למלאכות אמנות". 
ירושלים, ה' תמוז תרס"ז ]יוני 1907[. 

המכתב ממוען אל ידיד-אמן של שץ, הנמצא בבולגריה. שץ כותב לו כי בעוד כחודש ימים יגיע לבולגריה על מנת "למצוא חברים בעד 
'אגדת-בצלאל'" ומבקש את עזרתו. כמו כן, כותב שץ כי בכוונתו לכנס אספה על מנת לברר "את מטרת בצלאל" ומלין על כך שחסר לו 

"צובע" – "אם ישאל איזה צובע אצלך ע"ד ]על דבר[ בצלאל, אז תאמר נא לו שיחכה עד בואי". 
]1[ דף, 27 ס"מ. מצב בינוני. מספר פיסות חסרות בשוליים. המכתב עבר שיקום שגרם למריחות-דיו. 

2. תצלום של תלמידי "בצלאל" בנשף פורים. ]צלם: יעקב בן דב, 1929 או קודם לכן[. 
תצלום חד ואיכותי, בו נראים התלמידים כשהם לובשים תחפושות, בחצר "בצלאל", על יד פסלו של גליצנשטיין "המשיח". תצלום דומה, 

בו נראית אותה קבוצת תלמידים בתחפושות זהות, נדפסה על גלויה מטעם מוזיאון ישראל ושם היא מיוחסת לצלם בן דב. 
22X16.5 ס"מ. מצב טוב. קרע בשוליים השמאליים. קפלים וקמטים. מודבק לקרטון. שוליים דהויים קמעה. פגמים בצדו האחורי של 

הקרטון. 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $150

בצלאל

Bezalel
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113. A Letter by Boris Schatz from the Early Years of Bezalel / Photograph from a Purim Ball at Bezalel 
– Yaakov Ben Dov

1. A letter handwritten and signed by Boris Schatz, on an early, official stationery of Bezalel. Jerusalem, June 1907. 
The letter is addressed to an artist-friend of Schatz in Bulgaria. Schatz writes to him that in about a month, he will 
come to Bulgaria to "enlist members to the Bezalel Association" and asks for his help. In addition, Schatz writes 
that he intends to convene a meeting to establish "the purpose of Bezalel" and complains that he is missing "a 
painter" – "If some painter asks you about Bezalel, tell him to wait for my arrival" (Hebrew). 
[1] leaf, 27 cm. Fair condition. Several pieces are missing in the edges. The letter has been restored, which caused ink-
smudging. 
2. A photograph of Bezalel students at a Purim ball. [Photographer: Yaakov Ben Dov, 1929 or earlier]. 
A sharp, high-quality photograph depicting students wearing costumes, at the yard of Bezalel, by Glicenstein's 
sculpture "Messiah". A similar photograph, depicting the same group of students in identical costumes, was 
printed on a postcard issued by the Israel Museum and there it is attributed to the photographer Ben Dov.
16.5X22 cm. Good condition. A tear to left edge. Folds and creases. Mounted on cardboard. Slightly faded at margins. 
Blemishes to verso of cardboard.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150 

114. "בצלאל" – כרטיס-פרסומי לביתן בשער יפו ותו-ספר

שני פריטי נייר מודפסים, משנותיו המוקדמות של "בצלאל":
1. כרטיס פרסום מודפס ל"ביתן 'בצלאל' ירושלם, רחוב יפו מול הפוסטה". ]ירושלים, 1912-1918 בקירוב[. עברית ואנגלית. 

כרטיס מודפס, מקופל לשניים. בחלקו הפנימי מופיע פירוט המוצרים המוצעים למכירה ב"ביתן בצלאל", מבנה אשר הוקם בסמוך לשער 
יפו בשנת 1912 וכלל חנות ואולם תצוגה למוצרי "בצלאל". 12 ס"מ. מצב טוב מאד. 

2. תו-ספר, "מספרי 'בצלאל'", בעיצוב א"מ ליליין )ליליאן(. ]1906-1910 בקירוב[. 10X14 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וסימני הדבקה. 
מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $100

114. Advertising Card for the Bezalel Pavilion near Jaffa Gate / Bezalel Bookplate

Two printed paper items, from the early years of Bezalel:
1. A printed advertising card for the Bezalel Pavilion near the Jaffa Gate, Jerusalem – "Artistic Bezalel Workshops 
Jerusalem, opposite Post-Office, Jaffa-Rd". [Jerusalem, ca. 1912-1918]. Hebrew and English.
A printed card, folded in half. With a list of products offered for sale at the Bezalel Pavilion, a structure built in 
1912, near Jaffa gate, as a shop and showroom of the Bezalel School of Arts. 12 cm. Very good condition. 
2. Bookplate, "From the books of 'Bezalel'" (Hebrew), designed by E.M. Lilien. [ca. 1906-1910]. 14X10 cm. Good 
condition. Some stains and traces of gluing. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100

115. קטלוג תערוכת "בצלאל" – ניו-יורק, 1926

בצלאל – Bezalel Exhibition, Palestine Arts & Crafts 1926. ניו-יורק, 1926. אנגלית, יידיש ועברית. 
קטלוג תערוכה של חפצי "בצלאל", שהוצגה בניו-יורק בתקופה בה שהה שם בוריס שץ. שץ הגיע לניו-יורק בינואר 1926 על-מנת 
להקים תערוכה זו ולגייס כספים לטובת "בצלאל", שנקלע למשבר כספי. לאחר כשנה וחצי, במאי 1927, שב שץ לארץ לאחר הצלחה 
מוגבלת ביותר במישור הכספי. באותה שנה נסגר בית-הספר "בצלאל". הוא שב ונפתח בשנת 1928 אך בשנת 1929 נסגר באופן סופי. 

בקטלוג תצלומים רבים של חפצי "בצלאל" וכן מאמרים אודותיו.
.)"R. Lifshitz" :עטיפה קדמית בעיצוב ראובן ליף )חתומה בדפוס

]2[, 54, ]12[ עמ' )כולל העטיפה(, 29 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים בעטיפה, משוקמים בנייר דבק לא-חומצי. 
מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $120

115. Bezalel Exhibition Catalogue – New York, 1926

Bezalel Exhibition, Palestine Arts & Crafts 1926. New York, 1926. English, Yiddish and Hebrew.
Exhibition catalogue of Bezalel artifacts. The exhibition was held in New York when Boris Schatz resided there. 
Schatz arrived in New York on January 1926 in order to arrange this exhibition and raise money for Bezalel which, 
at the time, went through a financial crisis. After a year and a half, in May 1927, Schatz returned to Palestine with 
very limited financial means. That year the Bezalel school was closed down. The school re-opened in 1928 but in 
1929 was closed again.
The catalog includes many photographs of Bezalel artifacts and articles about Bezalel. Front cover designed by 
Reuven Lif (signed in the plate: "R. Lifshitz")
[2], 54, [12] pp (including the cover), 29 cm. Good condition. A few stains. Tears to cover, repaired with acid-free tape.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $120
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116. לוח שנה שולחני אמנותי – פרופ' בוריס שץ – נשות היהדות הרפורמית, ארה"ב, 1929

 The National Federation of Temple לוח שנה אמנותי של בוריס שץ לשנת תר"ץ[. הוצאת[ Boris Schatz Art Calendar for 5690

Sisterhoods, ארה"ב, 1929. 
לוח שנה שולחני לשנת תר"ץ )עם רגל-קרטון מתקפלת בצדו האחורי( המוקדש ליצירתו של בוריס שץ ומציג את עבודותיו. בצדם 

האחורי של הדפים נדפסו רשימות הפסוקים הנקראים בכל שבת. 
הלוח נדפס בידי הארגון The National Federation of Temple Sisterhoods, הוא שמו הראשון של ארגון נשות היהדות הרפורמית, 

 .Women of Reform Judaism אשר נקרא כיום
16.5X11 ס"מ. מצב טוב מאד. קילוף קל בפינה הימנית התחתונה של הדף הראשון. פגמים מזעריים בפינות לוח הקרטון.

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $150

116. Artistic Table Calendar – Boris Schatz – Women of Reform Judaism, USA, 1929

Boris Schatz Art Calendar for 5690. USA: The National Federation of Temple Sisterhoods, 1929.
Table calendar for the year 5690 (1929-1930) (with a folding cardboard stand on back) dedicated to the works of 
Boris Schatz'. Bible readings for the Sabbaths on verso of leaves.
The calendar was published by The National Federation of Temple Sisterhoods, the initial name of the organization 
Women of Reform Judaism. 
11X16.5 cm. Very good condition. Minor abrasion in the lower right corner of the first leaf. Minor blemishes to corners of 
card plate.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150 

117. "הבדלה" – בוריס שץ – לוחית 

"הבדלה". לוחית מעשה ידי בוריס שץ.
נחושת מוטבעת, מצופה כסף. חתום: "ירושלם". 

נתונה בנרתיק מקורי עליו מוטבעים הכיתוב "פרופ' בוריס שץ" והאיור שנדפס על תווי הספר של שץ, שעיצב א"מ ליליין. 
7X4.5 ס"מ. מצב טוב. נרתיק 9.5X6.5 ס"מ. מעט בלאי בנרתיק. 

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $200

117. "Havdalah" – Boris Schatz – Plaque

"Havdalah", a plaque designed by Boris Schatz.
Sliver-plated copper. Inscribed: "Jerusalem" (Hebrew).
Placed in an original case decorated with the illustration which was printed on Schatz' bookplates (designed by 
E. M. Lilien) and the inscription "Prof. Boris Schatz" (Hebrew). 
4.5X7 cm. Good condition. Case: 6.5X9.5 cm; slightly worn. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200 

118. "נטילת לולב" – בוריס שץ – לוחית

"נטילת לולב. לוחית מעשה ידי בוריס שץ. 
נחושת יצוקה. חתום: "ב. שץ" )מונוגרמה(, "ירושלם". 

5.5X7 ס"מ. 
מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $150

118. "Netilat Lulav" – Boris Schatz – Plaque

"Netilat Lulav", a plaque designed by Boris Schatz.
Cast copper. Inscribed: "B. Schatz" (Hebrew monogram),"Jerusalem" (Hebrew). 
7X5.5 cm. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150

119. זאב רבן – עשר תמונות מארץ ישראל – ירושלים, 1931

ארץ ישראל, 10 תמונות ע"י זאב רבן, בצלאל-ירושלם. הוצאת "בני בצלאל", ירושלים, 1931.
אלבום רפרודוקציות לסדרת ציורי הערים של זאב רבן. לצד הערים הנראות בו – ירושלים, טבריה, צפת, יריחו, חברון ואחרות, מציגים 
הציורים גם את קבר רחל, את הכותל המערבי ואת מגדל דוד. הרפרודוקציות מתוארות באנגלית על גבי דפי הפספרטו שהן מוצמדות להם.
רפרודוקציות 25.5X16.5 ס"מ בממוצע. מוצמדות לפספרטו ונתונות בתיקיה, 34 ס"מ. מצב טוב. כתמים בכמה מהרפרודוקציות. כתמים, 

קמטים ומעט קרעים בפספרטו ובדפי המגן. פגמים בתיקיה. קרע בשדרה. חותמת-דיו בצדה הפנימי של התיקייה. 

פתיחה: $100
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119. Ze'ev Raban – Ten Pictures from Palestine – Jerusalem, 1931

Palestine, 10 pictures by Ze'ev Raban, Bezalel-Jerusalem (Hebrew). Jerusalem: "Bnei Bezalel", 1931. 
An album of reproductions of the series "Ten Cities" by Ze'ev Raban. The 
reproductions depict the cities Jerusalem, Tiberius, Safed, Jericho, Hebron and others, as well as Rachel's Tomb, 
the Western Wall and the Tower of David. The reproductions are captioned in English on the mats to which they 
are attached.
Reproductions: 16.5X25.5 cm on average. Matted and placed in a portfolio, 34 cm. Good condition. Stains on several of 
the reproductions. Stains, creases and some tears to mats and tissue guards. Blemishes to portfolio. A tear to spine. Inked 
stamp on the inside of the portfolio. 

Opening price: $100

120. "אלף-בית" – שירים מאת לוין קיפניס ואיורים מאת זאב רבן – ברלין, 1923

אלף-בית, הציורים מאת זאב רבן, החרוזים מאת לוין קיפניס, בצלאל-ירושלים. הוצאת "הספר", ברלין, תרפ"ג )1923(.
ספר ללימוד האלף-בית העברי עם שירים מאת לוין קיפניס ואיורים בזהב ובצבעים עזים מעשה-ידי זאב רבן, ממורי "בצלאל" הראשונים. 
בספר, שנדפס בברלין עבור ילדי אירופה היהודים, משולבים דימויים המזוהים עם ארץ ישראל ומסרים ציוניים של עלייה לארץ. איוריו 

המרשימים והדפסתו המוקפדת הפכו אותו לאבן דרך בספרות הילדים העברית. 
]16[ דף )נייר עבה(, 24.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים ופגמים קלים. דפים רופפים. דף אחד מנותק. הקדשה בעט בצדה הפנימי של 

הכריכה הקדמית. פגמים קלים בכריכה. 

פתיחה: $400

120. "Aleph-Bet" – Poems by Levin Kipnis and Illustrations by Ze'ev Raban – Berlin, 1923

Aleph-Bet, illustrations by Ze'ev Raban, rhymes by Levin Kipnis, Bezalel-Jerusalem. Berlin: "HaSefer", 1923.
A textbook for studying the Hebrew alphabet with poems by Levin Kipnis and illustrations in vivid colors and in 
gold by Ze'ev Raban, one of the first teachers at Bezalel. The book, which was printed in Berlin for Jewish children 
in Europe, features images identified with the land of Israel and Zionist messages of immigration to Palestine. Its 
impressive illustrations and meticulous printing made it a milestone in Hebrew literature for children.
[16] leaves (thick paper), 24.5 cm. Good condition. Some stains and minor blemishes. Loose leaves. One leaf is detached. A 
dedication written in pen on the inside front board. Minor blemishes to binding. 

Opening price: $400 

121. שמואל בן-דוד )1884-1927( – שני רישומים

שני רישומים מעשה ידי שמואל בן-דוד )1884-1927(.
1. דיוקן אישה, רישום דיו על נייר. חתום "S.D" ]שמואל דוידוב[.

24.5X31.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים קלים.
2. ירושלים, רישום דיו על נייר. אינו חתום. בצדו האחורי סקיצה בעפרון )ציפור(.

X1329 ס"מ, נתון בפספרטו. מצב טוב. מעט כתמים קלים.
שמואל בן-דוד נולד בסופיה שבבולגריה בשנת 1884 כשמואל דוידוב. בבגרותו התקבל לאקדמיה לאמנות בסופיה, שם היה תלמידו של 
פרופ' בוריס שץ בשנים 1903-1905 והתמחה בשזירת שטיחים ובהכנת דגמים לעיצוב שטיחים. בסוף דצמבר 1905 הגיע בן-דוד לארץ 
יחד עם בוריס שץ ולמד בכיתה העליונה במחזור הראשון של "בצלאל". החל משנת 1907 עסק בארגון מחלקת השטיחים של "בצלאל", 
לימד בה ובשנים הבאות לימד גם פרספקטיבה, שרטוט ומלאכת-נוי. בן-דוד היה ממייסדי "אגודת אמנים עברית" ועמד בראשּה. נפטר 
בירושלים בשנת 1927 והוא בן 42 שנים בלבד. בן-דוד היה אחד מבכירי המורים ב"בצלאל", מורם של נחום גוטמן, חיים גליקסברג, משה 

קסטל, אביגדור סטימצקי ורבים אחרים ואחד התורמים החשובים לניסוח שפת העיצוב ה"בצלאלית".

פתיחה: $150

121. Shmuel Ben-David (1884-1927) – Two Drawings

Two drawings by Shmuel Ben-David (1884-1927).
1. Portrait of a woman, ink on paper. Signed "S.D." (Shmuel Davidov).
Approx. 31.5X24.5 cm. Good condition. Minor stains.
2. Jerusalem, ink on paper. Not signed. A pencil sketch on verso (bird).
13X29 cm. Matted. Good condition. Minor stains.
Shmuel Ben-David was born in 1884 in Sofia, Bulgaria as Shmuel Davidov. He was accepted to the Art Academy 
in Sofia, where in 1903-1905 he studied under Professor Boris Shatz and specialized in carpet weaving and 
designing carpet patterns. At the end of December 1905, Ben-David arrived in Palestine together with Boris 
Shatz and studied in the highest grade in the first class of Bezalel. From 1907, he organized Bezalel's Carpet-
Weavind Department, taught there and later also taught perspective, sketching and crafts. Ben-David was one 
of the founders of the Hebrew Artists Association and served as its chairman. He died in Jerusalem in 1927 at 
the young age of 42. Ben-David was one of the senior teachers at Bezalel. Having taught Nachum Gutman, Haim 
Gliksberg, Moshe Castel, Avigdor Stematsky and many others, he was a significant contributor to the Bezalel 
design language. 

Opening price: $150
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122. מטיפוסי ירושלים העתיקה – מאיר גור-אריה, 1926

מטפוסי ירושלם העתיקה, חמשה דפוסי עץ מקוריים על ידי מ. גור אריה, בצלאל. ירושלם, תרפ"ו ]1926[. 

חמשה לוחות עם חיתוכי-עץ צבועים ביד. כל אחד מהלוחות חתום בחותמת עם ראשי תיבות שם האמן. מעטפת מקורית. 

לוחות 9X13 ס"מ בקירוב, מעטפת 26 ס"מ. מצב טוב. קרעים במעטפת. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $150

122. Types of the Old City of Jerusalem – Meir Gur-Arieh, 1926

Types of the Old City of Jerusalem, five original woodcuts by M. Gur Arieh, Bezalel. Jerusalem, [1926].

Five plates with hand-colored woodcuts. Each plate is stamped with the artist's initials. Original cover. 

Plates: approx. 13X9 cm. Good condition. Tears to cover.

Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150 
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123. "שלומיאל מצא צל" – יהודה יערי – הוצאת "תרשיש" – ירושלים, 1947 – מהדורה מצומצמת, עם חיתוכי עץ מאת 
יעקב פינס

שלומיאל מצא צל, סיפור אגדה מהזמן הזה, סיפרו: יהודה יערי; עם תשעה פיתוחי-עץ מעשה ידי יעקב פינס. הוצאת "תרשיש" )מייסודו 
של ד"ר משה שפיצר(, ירושלים, תש"ח ]1947[.

 .)Adelbert von Chamisso( עיבוד ליצירה "סיפורו המופלא של פטר שלומיאל" מאת המשורר הגרמני-צרפתי אֵדלֵברט פון שאמיסֹו
נדפס במהדורה מצומצמת של 300 עותקים. עם תשעה חיתוכי עץ מאת יעקב פינס. 

לז, ]1[ עמ', 24 ס"מ. מצב טוב מאד. כריכה מעט דהויה, עם פגמים מזעריים. 

פתיחה: $150

123. "Shlumiel Matza Tzel" – Yehuda Yaari – Published by "Tarshish" – Jerusalem, 1947 – Limited 
Edition, with Woodcuts by Jacob Pins

Shlumiel Matza Tzel ]Shlumiel Found His Shadow[, by Yehuda Yaari; with nine woodcuts by Jacob Pins. Jerusalem: 
"Tarshish" (founded by Dr. Moshe Spitzer), 1947. 
An adaptation of the story "Peter Schlemihls wundersame Geschichte" (Peter Schlemihl's Miraculous Story) by 
the German-French poet Adelbert von Chamisso. Printed in a limited edition of 300 copies. With nine woodcuts 
by Jacob Pins.
37, [1] pp., 24 cm. Very good condition. Binding slightly faded, with minor blemishes. 

Opening price: $150 

124. חמישה ספרים בהוצאת "תרשיש" – ירושלים, 1944-1974 – חתימות דב סדן

חמישה ספרים בהוצאת "תרשיש" מייסודו של ד"ר משה שפיצר. ירושלים, 1944-1974. שניים מהספרים חתומים בידי דב סדן. 
1. המלט, נסיך דנמרק, מאת ויליאם שקספיר. עברית בידי ש. צ. דוידוביץ. תש"ד ]1944[. 

קעב עמ'. 
2. מיכאל קולהאס, מאת היינריך פון קלייסט. תרגום מגרמנית: מאיר חרטינר. 

חיתוכי עץ מאת יעקב פינס. "נדפס במהדורה מצומצמת בשנת תשי"ג" ]1953[.
108, ]2[ עמ'. הקדשה בכתב-ידו של דב סדן בעמוד השער. 

3. מועדי ערגה, שירים מאת דוד רוקח. תשי"ד )1954(. 
]3[-66, ]1[ עמ'. חסר דף בתחילת הספר. הקדשה בכתב-ידו של דב סדן בעמוד השער. מכתב קצר בכתב-ידו של סדן מהודק לדף השער. 
4. כלב חוצות, פרשה קטנה של תמול שלשום, מאת ש"י עגנון. 1960. עם איורים מאת אביגדור אריכא. ספר ראשון שנדפס באות "דוד".

]1[, 96 עמ' + לוחות איורים. 
5. מגילת אחימעץ והיא מגילת יוחסין לרבי אחימעץ בירבי פלטיאל..., מאת בנימין קלאר. 1974. 

176 עמ'. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $100

124. Five Books Published by "Tarshish" – Jerusalem, 1944-1974 – Dov Sadan's Signatures

Five books published by "Tarshish" (founded by Dr. Moshe Spitzer). Jerusalem, 1944-1974. Two of the books are 
signed by Dov Sadan.
1. Hamlet, The Prince of Denmark, by William Shakespeare. Hebrew translation by S.Tz. Davidovich. 1944. 
172 pp.
2. Michael Kohlhaas, by Heinrich Wilhelm von Kleist. Hebrew translation (from German): Meir Chartiner. Woodcuts 
by Jacob Pins. "Printed in a limited edition in 5713 [1953]". 
108, [2] pp. Title page inscribed by Dov Sadan.
3. Mo'adei Erga [Times of Longing], poems by David Rokeah. 1954.
[3]-66, [1] pp. Missing a leaf at the beginning of the book. Title page inscribed by Dov Sadan. A short letter handwritten by 
Sadan is stapled to the title page.
4. Kelev Chutzot [A Stray Dog], by Shai Agnon. 1960. With illustrations by Avigdor Aricha. The first book printed 
in "David" font.
[1], 96 pp. + illustrated plates. 
5. Megillat Ahimaaz, the Chronicle of Ahimaaz, by Benjamin Klar. 1974.
176 pp.
Size and condition vary. Good overall condition.

Opening price: $100 

ביבליופיליה ואמנות

Bibliophilic Publications and Art
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125. רימון – מאסף לאמנות ולספרות – ברלין, 1922-1924

ִרּמֹון, מאסף עתי לאמנות ולספרות, בעריכת מארק ווישניצר וברוך קרופניק, עריכה אמנותית: רחל ווישניצר-ברנשטיין. ברלין, תרפ"ב-
תרפ"ד 1922-1924. חוברות א'-ו'.

שש החוברות של כתב העת "רמון", אשר נדפס במקביל ל"מילגרוים" היידי. "רימון" היה כתב-העת העברי הראשון שעסק באופן שיטתי 
באמנות הפלסטית. חוברותיו וכן פרסומי הוצאת הספרים שפעלה בצמוד אליו, נעשו תוך הקפדה יתרה על צורתם החיצונית, הצבעונית 
והמרשימה, והקפדה על הדפסה איכותית. בגליונות מופיעות יצירות של מיטב האמנים והסופרים, ביניהם: א. ליסיצקי, צ'ייקוב, בודקו; 

ביאליק, עגנון, טשרניחובסקי, ואחרים.
כרך 31 ס"מ. מצב טוב. עטיפת החוברת הראשונה והדף הראשון מנותקים חלקית כמו גם העטיפה האחורית של החוברת האחרונה 

והדף האחרון. כריכה מקורית, בלויה קמעה, עם פגמים בשדרה ובשוליים, מעט רופפת. 

פתיחה: $200

125. Rimon – Art and Literature Anthology – Berlin, 1922-1924

Rimon, art and literature anthology. Edited by Meir Wishnitzer and Baruch Krupnik; art editor: Rachel Wishnitzer-
Bernstein. Berlin, 1922-1924. Issues 1-6.
6 issues of the Hebrew journal Rimon, printed in parallel to its Yiddish version "Milgroim". "Rimon" was the 
first Hebrew journal devoted to plastic art. Its issues – as well as other publications of the same publishing 
house – were meticulously designed and printed, incorporating high-quality colorful illustrations. The issues 
feature reproductions of works by leading artists and writers including Lissitzky, Chaikov, Budko, Bialik, Agnon, 
Tchernichovsky and others. 
Volume: 31 cm. Good condition. The cover of the first issue and its first leaf are partly detached. The back cover of the last 
issue and its last leaf are partly detached. Original binding, slightly worn, with blemishes to spine and margins, slightly loose. 

Opening price: $200 

126. יוסף בודקו – שבעה חיתוכי-עץ חתומים – אגדה חסידית 

Joseph Budko, Sieben Holzschnitte zur Chassidischen Legende von Samuel Lewin ]יוסף בודקו – שבעה חיתוכי עץ לאגדה 
חסידית )מעשה חסידים( מאת שמואל לווין[. ללא ציון שם מו"ל, מדפיס או שנת הדפסה, ]כנראה ברלין, 1922-1924[. גרמנית.

שבעה חיתוכי עץ המתארים חיי חסידים בעיירה. כל חיתוך-עץ מודפס על נייר עדין, חתום בלוח )"ב"( ובעפרון בחתימתו של בודקו, 
 ,Otto von Holten ונתון בפספרטו. שבעת ההדפסים נתונים בתיקייה, עם דף שער. בשנת 1924 נדפסו חיתוכי העץ בספר בהוצאת

בתרגומו הגרמני של ארנו נדל.
גודל חיתוכי העץ משתנה, 7X7 ס"מ בקירוב, פספרטו, לוח ותיקייה 28.5 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. כתמים בכמה מההדפסים. כתמים 

ופגמים קלים בתיקיה. 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $200

126. Joseph Budko – Seven Signed Woodcuts – A Hassidic Legend 

Joseph Budko, Sieben Holzschnitte zur Chassidischen Legende von Samuel Lewin [Joseph Budko – Seven Woodcuts 
for a Hassidic Legend by Samuel Lewin]. Publisher, printer or year of printing not indicated, [presumably Berlin, 
1922-1924]. German.
Seven woodcuts depicting the lives of Hassidim in a small town. Each woodcut is printed on delicate paper, signed 
in the plate ("ב"), signed by Budko in pencil, and matted. The seven woodcuts are placed in a portfolio, with a 
title page. In 1924, these woodcuts were printed in a book published by Otto von Holten, translated into German 
by Arno Nadel. 
The size of the woodcuts varies, approx. 7X7 cm, mats, plate and portfolio: approx. 28.5 cm. Good overall condition. Stains 
to several prints. Stains and minor blemishes to the portfolio. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200

127. "שיר על פלשתינה", מאת ארתור הוליטשר – תריסר תחריטים מאת הרמן שטרוק – עותק חתום וממוספר

Gesang an Palästina ]שיר על פלשתינה[, מאת ארתור הוליטשר )Arthur Holitscher(, עם תריסר תחריטים מאת הרמן שטרוק. 
הוצאת Hans Heinrich Tillgner, ברלין, 1922. גרמנית.

"שיר על פלשתינה", מאת המחזאי והסופר היהודי-הונגרי ארתור הוליטשר )1869-1941(. בספר תריסר תחריטים מאת הרמן שטרוק 
ובהם מראות מארץ ישראל.

לפנינו עותק מס' 133 מתוך מהדורה של 320 עותקים. חתום בידי שטרוק בעמוד הקולופון.
28, ]1[ עמ' + ]12[ לוחות )תחריטים(, 35 ס"מ. חיתוך דפים עליון מוזהב. מצב טוב. כתמים קלים. כריכה חדשה עם שדרה ופינות מעור. 

פגמים קלים בכריכה. על השדרה מודבקת פיסת עור, עם כותר הספר )קרועה. רובה חסר(. דפי בטנה חדשים.

פתיחה: $200
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127. "Song on Palestine", by Arthur Holitscher – Twelve Engravings by Hermann Struck – Signed and 
Numbered Copy

Gesang an Palästina [Song on Palestine], by Arthur Holitscher, with twelve engravings by Hermann Struck. Berlin: 
Hans Heinrich Tillgner, 1922. German.
"Song on Palestine", by the Jewish-Hungarian playwright Arthur Holitscher (1869-1941). The book contains 
twelve engravings by Hermann Struck – views of Palestine.
This is copy no. 133 of an edition of 320 copies. Signed by Struck in the colophon.
28, [1] pp + [12] plates, 35 cm. Top edges gilt. Good condition. Minor stains. New half-leather binding. Minor blemishes to 
binding. A piece of leather, with the book's title, is glued to the spine (torn. Mostly missing). New endpapers.

Opening price: $200

128. שלוש נשים – תחריט מאת סנדור בורטניק )1893-1976(

)1893-1976 ,Sándor Bortnyik( שלוש נשים, תחריט מאת האמן ההונגרי סנדור בורטניק
חתום בעפרון.

תחריט 25X32.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. נייר עבה, כהה, מודבק ללוח קרטון. קילופים ופגמים בשולי הנייר )ללא פגיעה בתחריט(. 

פתיחה: $100

128. Three Women – an Engraving by Sándor Bortnyik (1893-1976)

Three women, an engraving by the Hungarian artist Sándor Bortnyik (1893-1976).
Signed in pencil. 
Engraving: approx. 32.5X25 cm. Good condition. Thick, dark paper mounted on cardboard. Abrasions and blemishes to 
margins of paper (not affecting the engraving).

Opening price: $100 

Er hat Hindenburg verspottet .129 – ליטוגרפיה מאת ג'ורג' גרוס, 1920

 Deutsche Graphiker der מתוך:  גרוס.  ג'ורג'  מאת  ליטוגרפיה   .1920 להינדנבורג[,  לעג  ]הוא   Er hat Hindenburg verspottet
 .Gegenwart

חתומה ומתוארכת בלוח.
ה"אובייקטיביות החדשה"  בברלין ובתנועת  בתנועת הדאדא  1893-1959(, חבר   ,George Grosz( גרוס  ג'ורג'  והקריקטוריסט  הצייר 

)Neue Sachlichkeit(, נודע בזכות הציורים הפוליטיים שיצר בתקופת רפובליקת ויימאר. 
דף 24X32 ס"מ בקירוב. מצב טוב. מוצמד לפספרטו ברצועות נייר דבק. 

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $100

129. Er hat Hindenburg verspottet – Lithograph by George Grosz, 1920

Er hat Hindenburg verspottet [He Made Fun of Hindenburg], 1920. Lithograph by George Grosz. From: Deutsche 
Graphiker der Gegenwart.
Signed and dated in the plate.
The painter and caricaturist George Grosz (1893-1959), a member of the Berlin Dada and "New Objectivity" 
(Neue Sachlichkeit) group, is especially known for the political paintings and drawings he made during the 
Weimar Republic.
Leaf: approx. 32X24 cm. Good condition. Matted with strips of tape.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100

בהוצאת  ביבליופילית  מהדורה   – אברהמי  אלי  מעשה-ידי  תחריטים  בליווי  בנאי,  יוסי  מאת  סיפור   – "ג'ונג'ון"   .130
"גוטסמן"

ג'ונג'ון, סיפור ושנים עשר תחריטים, מאת יוסי בנאי ואלי אברהמי. הוצאת גוטסמן, ]קיבוץ כברי[, 2004. שער נוסף באנגלית.
יוסי בנאי לפני מותו. מלווה בשנים-עשר תחריטים  וגם חלומות", היצירה האחרונה שכתב  ג'ונג'ון, סיפור שהוא "גם שיר, גם אגדה, 

מקוריים מעשה-ידי האמן אלי אברהמי.
.A.P לפנינו אחד משמונת עותקי .A. P 1-8 סך הכול נדפסו 90 עותקים ממוספרים, שמונה מתוכם ממוספרים

כריכה מחופה בד כחול; נרתיק תואם.
]14[ דף, 31X30 ס"מ בקירוב. נרתיק: 34X31.5 ס"מ. מצב טוב מאוד. שפשופים קלים בנרתיק.

פתיחה: $300 
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130. "JunJun" – A Story by Yossi Banai, with Etchings by Elie Abrahami – Limited Edition, Published by 
"Gottesman"

JunJun, Twelve etchings, Yossi Banai, Elie Abrahami. [Kibbutz Cabri]: Gottesman, 2004. An additional English title 
page.
JunJun, the last work written by Yossi Banai before his death, accompanied by twelve original etchings by artist 
Elie Abrahami.
Only 90 numbered copies were printed, eight of them numbered A.P 1-8. This is one of the A.P copies.
Blue fabric-covered binding; matching slipcase.
[14] leaves, approx. 30X31 cm. Slipcase: 31.5X34 cm. Very good condition. Minor abrasions to slipcase.

Opening price: $300 

131. "ואת שיחת היום בתוך דמי, פ"ה שירי אהבות" – שירים מאת חיים גורי, בליווי תחריט מעשה-ידי אביגדור אריכא 
– עותק ממוספר, חתום בידי גורי ואריכא – הוצאת "אבן חושן"

ְוַאְּת ִׂשיַחת-ַהּיֹום ְּבתֹוְך ָּדִמי, פ"ה שירי אהבות, מאת חיים גורי. הוצאת "אבן חושן", רעננה, 2009.
פרסום ביבליופילי של הוצאת "אבן חושן" – הספר השישי בסדרת "אחלמה". הספר, המכנס את כל שירי ה"אהבות" שכתב המשורר 
)85( עותקים, כמניין שנותיו של המשורר. מלווה בתחריט  גורי לאורך השנים 1949-2009, נדפס במהדורה מצומצמת של פ"ה  חיים 

מקורי מעשה-ידי אביגדור אריכא ובחמש רפרודוקציות של רישומיו )מודבקות על גבי דפי הספר(. 
עותק ממוספר )מספר 27(, חתום בידי גורי ובידי אריכא )בדף הקולופון(. דף הכותרת והקולופון נדפסו בדפוס ֶּבֶלט ונכרכו ידנית בידי 

עידו אגסי.
כריכה מחופה בד אדום; נרתיק קרטון מחופה בד.

120 עמ', ]3[ דף + ]1[ לוח. 25X29 ס"מ בקירוב. מצב טוב מאוד. כתמים קלים בנרתיק.

פתיחה: $300

131. 85 Love Poems – Poems by Haim Gouri, with an Etching by Avigdor Aricha – A Numbered Copy, 
Signed by Gouri and Arikha – Published by "Even Choshen"

85 Love Poems, by Chaim Gouri. Raanana: "Even Choshen", 2009.
Bibliophilic publication of the "Even Choshen" publishing house – the sixth book of the "Achlama" series. The 
book, which gathers all the love poems written by poet Chaim Gouri during the years 1949-2009, was printed in 
a limited edition of 85 copies. Accompanied by an original etching by Avigdor Arikha and five reproductions of 
his sketches (tipped-in).
Numbered copy (no. 27), signed by Gouri and by Arikha (on the colophon leaf). Title page and colophon printed 
in letterpress and hand-bound by Ido Agassi. 
Red fabric-covered binding; fabric-covered cardboard slipcase.
120 pp, [3] leaves + [1] plate. Approx. 29X25 cm. Very good condition. Minor stains on slipcase.

Opening price: $300 
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132. שני מאספי שירה ופרוזה פוטוריסטית ואימז'יניסטית – מוסקבה, 1915/1919 – עטיפות בעיצוב אריסטרך לנטולוב

שני מאספי שירה ופרוזה מאת נציגי תנועות הפוטוריזם והאימז'יניזם ברוסיה. מוסקבה, 1915/1919. רוסית. עטיפות בעיצוב אריסטרך 
לנטולוב.

ורמל.  וסמואיל  בורליוק  דוד  בעריכת  פוטוריסטי  מאסף  המוזות[,  של  האביבית  הנגד  ]סוכנות   Весеннее контрагентство муз  .1
מוסקבה, 1915.

המאסף כולל שירים ופרוזה מאת וסילי קמנסקי, ולדימיר מאיאקובסקי, ניקולאי בורליוק, ניקולאי אסייב, בוריס פסטרנק ואחרים, ולצדם 
ולדימיר  לנטולוב לתפאורת מחזה מאת  רפרודוקציה צבעונית של סקיצה שצייר אריסטרך   – לוח-הדפס  בורליוק;  דוד  איורים מאת 

מאיאקובסקי; ועוד.
]3[-107, ]5[ עמ' + ]1[ לוח, 27 ס"מ. הדף הראשון חסר. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים. קרעים בשולי כמה דפים. קרעים גדולים בשני 
הדפים האחרונים, חלקם חסרים ומשוקמים בהדבקת נייר; אחד מהם מחוזק ברצועת נייר דבק. עטיפה מוכתמת, עם קרעים )השדרה 

וחלקים נוספים מהעטיפה חסרים ומשוקמים בהדבקת נייר; עם פגיעות בטקסט(.
Явь, Стихи .2 ]מציאות, שירים[. מוסקבה, 1919.

תנועת  על  תיגר  וקראה   1918 בשנת  במוסקבה  שנוסדה  הרוסי  באוונגרד  תנועה   – האימז'יניזם  תנועת  אסופת שירה מאת משוררי 
הפוטוריזם. האסופה, שיצאה לאור בסמיכות לפרסום המניפסט של התנועה, כוללת שירים מאת ואדים שרשנביץ', ריוריק איְבנב, סרגיי 

יסנין, אנטולי מריינגוף ואחרים.
69 עמ', 26.5 ס"מ. נייר עבה. מצב טוב. כתמים. חיתוך דפים בלתי-אחיד. כתמים וקרעים בעטיפה )השדרה וחלקים נוספים מהעטיפה 

חסרים ומשוקמים בהדבקת נייר(.
1882-1943(, צייר ומעצב תפאורה רוסי, חבר בקבוצה   ,Аристарх Лентулов( עטיפות שתי החוברות עוצבו בידי אריסטרך לנטולוב

האוונגרדית "נסיך יהלום" )Jack of Diamonds( שהוקמה במוסקבה בשנת 1910.
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $200

132. Two Anthologies of Futurist and Imaginist Poetry and Prose – Moscow, 1915/1919 – Covers 
Designed by Aristarkh Lentulov

Two anthologies of poetry and prose by prominent artists of the Futurism and Imaginism movements in Russia. 
Moscow, 1915/1919. Russian. Cover designs by Aristarkh Lentulov.
1. Весеннее контрагентство муз [The Vernal Agency of the Muses], Futurist anthology edited by David Burliuk and 
Samuil Vermel. Moscow, 1915.
The anthology features poems and prose by Vasily Kamensky, Vladimir Mayakovsky, Nikolai Burliuk, Nikolai 
Aseev, Boris Pasternak and others, alongside illustrations by David Burliuk; print plate reproducing in color a 
sketch drawn by Aristarkh Lentulov for the set of a play by Vladimir Mayakovsky; and more.
[3]-107, [5] pp + [1] plate, 27 cm. Lacking first leaf. Good-fair overall condition. Stains. Tears to edges of several leaves. Large 
tears to last two leaves, some open and restored with paper; one reinforced with tape. Stained cover, with tears (the spine 
and additional parts of the cover are lacking and restored with paper; affecting text).
2. Явь, Стихи [Reality, Poems]. Moscow, 1919.
Anthology of poems by poets of the Imaginist movement – a Russian avant-garde poetic movement founded 
in Moscow in 1918, challenging the Futurist movement. The anthology, published approximately concurrently 
with the movement's manifesto, contains poems by Vadim Shershenevich, Ryurik Ivnev, Sergei Yesenin, Anatoly 
Mariengof and others.
69 pp, 26.5 cm. Thick paper. Good condition. Stains. Uneven edges. Stains and tears to cover (lacking spine and other parts 
of cover; restored with paper).
The covers of both booklets were designed by Aristarkh Lentulov (Аристарх Лентулов, 1882-1943), a Russian 
painter and scenic designer, a member of the avant-garde group "Jack of Diamods" founded in Moscow in 1910.
Provenance: The collection of Uzi Agassi. 

Opening price: $200

133. הפואמה "שנים-עשר", מאת אלכסנדר בלוק – ארבע מהדורות ברוסית, 1918-1922 – איורים מאת יורי אננקוב, 
וסילי מסיוטין ואיוון מילב

סופיה  ברלין,   .)1880-1921( בלוק  אלכסנדר  המשורר  מאת   )Двенадцать( "שנים-עשר"  הפואמה  של  רוסיות  מהדורות  ארבע 
וסימפרופול, 1918-1922 בקירוב. איורים מאת יורי אננקוב, איוון מילב ווסילי מסיוטין.

את הפואמה "שנים-עשר", המתארת צעדה של שנים-עשר חיילים מהפכנים ברחובות פטרוגרד כאשר סביבם משתוללת סופה, כתב 
אלכסנדר בלוק בינואר 1918, חודשים ספורים לאחר המהפכה הבולשביקית. הפואמה, הנחשבת כיום לאחת היצירות המפורסמות בשירה 

הרוסית, ספגה בשעת פרסומה ביקורות קשות. מסופר כי לאחר כתיבתה הרגיש בלוק כי הקריירה הספרותית שלו באה על סיומה.

אוונגרד רוסי

Russian Avant-Garde
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 1. "שנים-עשר". הוצאת Alkonost( Алконост(, ברלין, 1918. מהדורה שלישית )משלוש המהדורות שנדפסו בשנת כתיבת הפואמה(.
בספר איורים מאת האמן הרוסי יורי אננקוב )Yury Annenkov, 1889-1974(, הנחשבים לעבודתו המפורסמת ביותר.

61, ]3[ עמ' + ]1[ דף )רפרודוקציה של דיוקן אלכסנדר בלוק מאת קונסטנטין סומוב; מתוך ספר אחר(, 31 ס"מ. כרוך בכריכה קשה, ללא 
העטיפה המקורית. מצב בינוני. כתמים. קרעים וקרעים חסרים, חלקם גסים וחלקם מחוזקים בהדבקות נייר ונייר דבק. כריכה פגומה, 

רופפת.
2. "שנים-עשר". "הוצאת ספרים רוסית-בולגרית" )Российско-Болгарское книгоиздательство(, סופיה, בולגריה, ]1920[. עטיפה 

בעיצוב האמן איוון מילב )Ivan Milev, 1897-1927(, מנציגיו הבולטים של המודרניזם בבולגריה.
36 עמ', 22 ס"מ. מצב בינוני-טוב. עטיפה ודפים מנותקים )שדרה חסרה(. כתמים בגוף החוברת וכתמים רבים על העטיפה. קרעים בשולי 

כמה דפים ובשולי העטיפה. קמטים קלים.
3. "שנים-עשר". סימפרופול, 1921. ללא איורים.

15, ]1[ עמ' )כולל עטיפה(, 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמי רטיבות. קמטים וכמה קרעים קלים בשוליים.
. איור העטיפה הקדמית וארבעה איורים בגוף הספר מעשה-ידי האמן וסילי  ברלין, ]1922?[   ,)Neva(  Нева 4. "שנים-עשר". הוצאת
מסיוטין )Wassili Masjutin, 1884-1955(. מסיוטין נולד בריגה, למד אמנות במוסקבה והתמחה בהדפס. משנת 1921 התגורר בברלין, 

שם עסק בציור ובפיסול, ובעיקר בעיצוב גרפי ובאיור ספרים.
והשדרה.  העטיפה  בשולי  חסרים  קרעים  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   24 )איורים(,  לוחות   ]4[  + דף   ]2[ עמ',   22 דף,   ]3[ 

מצורף עותק נוסף של הפואמה בהוצאת Neva )מס' 4(, ללא עטיפה אחורית.
מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $500

133. The Poem "The Twelve", by Alexander Blok – Four Russian Editions, 1918-1922 – Illustrations by 
Yury Annenkov, Wassili Masjutin and Ivan Milev

Four Russian editions of the poem "The Twleve" (Двенадцать) by poet Alexander Blok (1880-1921). Berlin, 
Sofia and Simferopol, ca. 1918-1922. Illustrations by Yury Annenkov, Wassili Masjutin and Ivan Milev. 
The poem "The Twelve", describing a march of twelve revolutionary soldiers in the streets of Petrograd during a 
storm, was written by Alexander Blok in January 1918, several months after the Bolshevik Revolution. The poem, 
nowadays considered one of the best-known works of Russian poetry, was subjected to much criticism when first 
published. It is told that after its writing Blok felt his literary career had come to an end.
1. "The Twelve". Berlin: Алконост (Alkonost), 1918. Third edition (of three editions printed in the year the poem 
was written).
The book contains illustrations by Russian artist Yury Annenkov (1889-1974), which are considered his best-known 
works.
61, [3] pp + [1] leaf (reproduction of a portrait of Alexander Blok by Konstantin Somov; from another book), 31 cm. 
Rebound in hard cover, lacking original cover. Fair condition. Stains. Closed and open tears, some large and some reinforced 
with paper and tape. Damaged binding, loose.
2. "The Twelve". Sofia, Bulgaria: "Russian-Bulgarian Publishing" (Российско-Болгарское книгоиздательство), 
[1920]. Cover design by artist Ivan Milev (1897-1927), a prominent representative of Bulgarian Modernism.
36 pp, 22 cm. Fair-good condition. Detached cover and leaves (lacking spine). Stains throughout the booklet; numerous 
stains to cover. Tears to edges of several leaves and edges of cover. Minor creases.
3. "The Twelve". Simferopol, 1921. Without illustrations.
15, [1] pp (including cover), 21 cm. Good-fair condition. Dampstains. Creases and several small tears to edges.
4. "The Twelve". Berlin: Нева (Neva), [1922?]. Front cover illustration and four illustrations inside the book by artist 
Wassili Masjutin (1884-1955). Masjutin was born in Riga, studied art in Moscow and specialized in printmaking. 
Since 1921, he lived in Berlin, where he worked as a painter, sculptor, graphic designer and book illustrator.
[3] leaves, 22 pp, [2] leaves + [4] plates (illustrations), 24 cm. Good-fair condition. Stains. Open tears to edges of cover and 
spine.
Enclosed is an additional copy of the poem published by Neva (no. 4), with back cover lacking.
Provenance: The collection of Uzi Agassi.

Opening price: $500

134. "פורטרטים" מאת יורי אננקוב – סנקט פטרבורג, 1922 – דיוקנאות אנשי תרבות / האוונגרד הרוסי 

]Portrety / פורטרטים[, מאת יורי אננקוב )Annenkov(. הוצאת "פטרופוליס", פטרבורג )סנקט פטרבורג(, 1922. רוסית   Портреты
ומעט צרפתית. עותק מס' 97 מתוך מהדורה של 900 עותקים. 

אלבום הפורטרטים של אננקוב )1889-1974(, אמן רוסי, שהתפרסם בעיקר בזכות איוריו לספרים ובזכות הדיוקנאות שצייר. הספר כולל 
רפרודוקציות צבעוניות ובשחור-לבן לדיוקנאות של דמויות מפתח באמנות הרוסית של תקופתו, שצוירו בשנים 1906-1921, ובהם 
כן,  גורקי, זמיאטין, רמיזוב, בלוק, אחמטובה ואחרים. כמו  דיוקנאות אמנים, סופרים ומשוררים דוגמת אלטמן, צ'וקובסקי, פסטרנק, 

הספר מלווה מאמרים מאת יבגני זמיאטין, מיכאיל קוזמין ומיכאיל בבנצ'יקוב.
169, ]2[ עמ', 33 ס"מ. עותק במצב בינוני: ממעטפת-הנייר המקורית )המאויירת בסגנון קונסטרוקטיביסטי( נותרה רק פיסה גזורה 
)בגודל של כ-23X28 ס"מ(, חתוכה על גבול האיור והטקסט, עם כתמים. העטיפה קרועה, חסרה שדרה ומנותקת כמעט לחלוטין, עם 
קרעים בשוליים ופיסות חסרות. מרבית הדפים והאיורים במצב טוב. כתמים ופגמים קלים. דפים ולוחות מנותקים או רופפים. רישום 

בעט בצדה הפנימי של העטיפה האחורית. רישום בעט וחותמת-דיו בעמוד השער. 

פתיחה: $300
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134. "Portraits" by Yuri Annenkov – Saint Petersburg, 1922 – Portraits of Cultural Figures / Russian 
Avant Garde

Портреты [Portrety / Portraits], by Yuri Annenkov (Юрий Павлович Анненков). Petersburg (Saint Petersburg): 
"Petropolis", 1922. Russian and some French. Copy no. 97 from an edition of 900 copies.
Album of portraits by Annenkov (1889-1974), a Russian artist, mostly known for his book illustrations and portraits. 
The book contains color and black and white reproductions of portraits of key figures in Russian art of his time, 
which were drawn during the years 1906-1921, including portraits of artists, writers and poets such as Altman, 
Chukovsky, Pasternak, Gorky, Zamyatin, Remizov, Blok, Akhmatova and others. The portraits are accompanied by 
articles by Yevgeny Zamyatin, Michael Kuzmin and Mickhail Babentchikoff.
169, [2] pp., 33 cm. Fair condition: from the original constructivist dust-jacket, only a cut piece remained (approx. 28X23 
cm), trimmed on the verge of the illustration and the text, with stains. The cover is torn, missing the spine and almost 
completely detached, with tears to edges and missing pieces. Most of the leaves and the illustrations are in good condition. 
Stains and minor blemishes. Some loose or detached leaves and plates. Pen notation on inside back cover. Pen inscription 
and inked stamp on the title page. 

Opening price: $300

135. ארבעה ספרי שירה מאת אלכסנדר קוסיקוב ואחרים – מוסקבה וקייב, 1920 – באחד הספרים הקדשה בכתב-ידו 
של קוסיקוב

ארבעה ספרי שירה מאת אלכנסנדר קוסיקוב ומשוררים אימז'יניסטים נוספים. מוסקבה וקייב, 1920 בקירוב. רוסית. איורים מאת בוריס 
ארדמן וגיאורגי יקולוב. באחד הספרים הקדשה בכתב-ידו של קוסיקוב.

 Жемчужный коврик .1 ]שטיח פנינים[, מאת אלכסנדר קוסיקוב, קונסטנטין בלמונט ואנטוני סלוצ'נובסקי. ]מוסקבה, 1920 בקירוב[.

 על העטיפה הקדמית מופיע איור מאת בוריס ארדמן )Борис Эрдман, 1899-1960(, אמן תיאטרון ואמן גרפי, מתנועת האימז'יניסטים.
בעמוד הראשון )עמוד ריק(, מופיעה הקדשה ברוסית בכתב-ידו של אלכסנדר קוסיקוב )Александр Кусиков, 1896-1977(, מנציגיו 

הבולטים של זרם האימז'יניזם בשירה הרוסית.
Koevangelieran[ Коевангелиеран .2 )הלחם המילים "קוראן" ו"אוונגליון"([, מאת אלכסנדר קוסיקוב. מוסקבה, 1920. איורים מאת 

בוריס ארדמן על העטיפה הקדמית ובגוף החוברת.
В никуда .3 ]לשום מקום[, מאת אלכסנדר קוסיקוב. הוצאת "Имажинисты" )אימז'יניסטים(, מוסקבה, 1920. סמל ההוצאה עוצב בידי 

בוריס ארדמן.
.)1884-1928 ,Георгий Якулов( מעשה ידי גיאורגי יקולוב )האיור שעל העטיפה הקדמית ודיוקן המחבר )עמ' 9

Коробейники счастья .4 ]רוכלים של אושר[, מאת אלכסנדר קוסיקוב וָואדים שרשנביץ'. קייב, 1920. על העטיפה הקדמית איורים 
מעשה ידי בוריס ארדמן.

בכמה מהעמודים מופיעים סימונים והערות בכתב-יד, ברוסית.
גודל ומצב משתנים.

מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $600

135. Four Volumes of Poetry by Alexander Kusikov and Others – Moscow and Kiev, 1920 – One of the 
Books is Inscribed by Kusikov

Four volumes of poetry by Alexander Kusikov and other Imaginist poets. Moscow and Kiev, ca. 1920. Russian. 
Illustrations by Boris Erdman and Georgi Yakulov. One of the books is inscribed by Kusikov.
1. Жемчужный коврик [A Pearl Rug], by Alexander Kusikov, Konstantin Balmont and Antony Sluchanovsky. 
[Moscow, ca. 1920].
Front cover illustration by Boris Erdman (Борис Эрдман, 1899-1960), a stage designer and graphic artist, member 
of the Imaginists.
On the first (blank) page is a Russian inscription handwritten by Alexander Kusikov (Александр Кусиков, 1896-
1977), a prominent voice of the Imaginist movement in Russian poetry.
2. Коевангелиеран [Koevangelieran], by Alexander Kusikov. Moscow, 1920. Illustrations by Boris Erdman on the 
front cover and throughout the booklet.
3. В никуда [Going Nowhere], by Alexander Kusikov. Moscow: "Имажинисты" (Imaginists), 1920. The logo of the 
publishing house was designed by Boris Erdman. The illustration on the front cover and the author's portrait (p. 
9) were created by Georgi Yakulov (Георгий Якулов, 1884-1928).
4. Коробейники счастья [Peddlers of Happiness], by Alexnader Kusikov and Vadim Shershenevich. Kiev, 1920. 
Front cover illustration by Boris Erdman.
Russian handwritten notes and markings on several pages.
Size and condition vary.
Provenance: The collection of Uzi Agassi.

Opening price: $600
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136. "לנין" – רישומים מאת נתן אלטמן – סנקט פטרבורג, 1921

Ленин ]לנין[, רישומים מאת נתן אלטמן. סנקט פטרבורג, 1921. רוסית.
חוברת ובה עשר רפרודוקציות של רישומים מאת נתן אלטמן – תשעה דיוקנאות של ולדימיר איליץ' לנין ורישום של הנוף הנשקף מחלון 
משרדו בקרמלין. הרישומים חתומים ומתוארכים בלוח )"נתן אלטמן, מוסקבה – קרמלין, 1920"(. בעמוד השלישי מודפסת חתימתו של 

לנין. עטיפת החוברת עוצבה בידי אלטמן בסגנון סופרמטיסטי.
ב-1920 הוזמן נתן אלטמן לקרמלין כדי ליצור דיוקן של ולדימיר איליץ' לנין, מנהיג המהפכה הבולשביקית ומייסד ברית המועצות. לצורך 
עבודתו שהה אלטמן בקרמלין כשישה שבועות. בשל קוצר הזמן וקוצר הרוח שהפגין המנהיג העסוק, יצר אלטמן רישומים ריאליסטיים 
חפוזים, החורגים מסגנונו האמנותי באותה התקופה, שתיעדו את לנין במהלך שגרת ימו – לצד שולחן עבודתו, בשיחות טלפון, בפגישות, 

ועוד. עם תום שהותו בקרמלין יצר אלטמן פרוטומה של לנין שהיתה לדיוקן הראשון של לנין שהוצג מחוץ לברית המועצות.
עטיפה  החוברת.  דפי  של  הפנימיים  בשוליים  לחיזוק  נייר  רצועות  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   22.5 דף,   ]2[ לוחות,   ]10[ דף,   ]3[

מנותקת, עם כתמים. קרעים בשולי העטיפה ובשדרה )מחוזקים בנייר דבק(. חותמת-דיו ורישום בעט על העטיפה האחורית.
מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $150

136. "Lenin" – Sketches by Nathan Altman – St. Petersburg, 1921

Ленин [Lenin], sketches by Nathan Altman. St. Petersburg, 1921. Russian.
A booklet with ten reproductions of sketches by Nathan Altman – nine portraits of Vladimir Ilyich Lenin and a 
sketch of the view seen from the window of his office in the Kremlin. The sketches are signed and dated in the 
plate ("Nathan Altman, Moscow – Kremlin, 1920"). Lenin's facsimile signature on p. 3. Suprematist cover design 
by Altman.
In 1920, Nathan Altman was invited to the Kremlin to create a portrait of Vladimir Ilyich Lenin, leader of the 
Bolshevik Revolution and founder of the USSR. To complete this task, Altman spent about six weeks in the 
Kremlin. Since Lenin did not have time or patience to sit for a portrait, Altman captured his face and movements 
in a number of quick realistic sketches, deviating from his artistic style at the time, which documented Lenin 
during his daily routine – sitting at his desk, speaking on the phone, during meetings, and more. By the end of 
his stay in the Kremlin, Altman created a bust of Lenin, which became the first portrait of Lenin to be shown 
outside the USSR.
[3] leaves, [10] plates, [2] leaves, 22.5 cm. Good-fair condition. Stains. Strips of paper for reinforcement to inner margins. 
Detached cover, with stains. Tears to cover edges and spine (reinforced with tape). Stamp and pen notation on back cover.
Provenance: The collection of Uzi Agassi.

Opening price: $150

137. ארבעה רישומי עיפרון מאת ולדימיר טאטלין

ארבעה רישומים מאת ולדימיר טאטלין )1885-1953( – דמויות.
ארבעה רישומי עיפרון, על גבי שלושה דפי נייר. אינם חתומים.

ומחלוצי  ה-20  בשנות  הרוסי  האוונגרד  תנועת  ממובילי  רוסי,  ואדריכל  צייר   ,)1885-1953  ,Владимир Татлин( טאטלין  ולדימיר 
תנועת הקונסטרוקטיביזם. בשנת 1919 הוזמן בידי המחלקה לאמנויות בקומיסריון העממי לענייני חינוך לתכנן מונומנט לאינטרנציונל 
השלישי שישמש גם כמטה של ה"קומינטרן" )האיגוד הבינלאומי של המפלגות הקומוניסטיות(. המבנה שתכנן טאטלין, מבנה לולייני 
המושפע מצורתו של מגדל אייפל, נועד להיבנות מחומרים תעשייתיים כגון ברזל, פלדה וזכוכית ושיקף במידה רבה את חזון האמנות 
הקונסטרוקטיביסטית. תוכנית המונומנט לאינטרנציונל השלישי נחשבת כיום ליצירה המפורסמת ביותר של טאטלין, אולם המונומנט 

עצמו מעולם לא נבנה )הן מסיבות פרקטיות והן בעקבות השינוי לרעה שחל ביחס השלטונות לתנועת האוונגרד(.
שלושה דפים, 40.5X26.5 ס"מ עד 32X44.5 ס"מ. מצב משתנה. כתמים. קרעים בשוליים.

מקור: אוסף א. נ. קורסקובה )Korsakova(, אלמנתו של טאטלין )על-פי ההערות שנוספו בעיפרון בגב הרישומים(.
מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $1000

137. Four Pencil Sketches by Vladimir Tatlin

Four sketches by Vladimir Tatlin (1885-1953) – figures.
Four pencil sketches, on three sheets of paper. Not signed.
Vladimir Tatlin (Владимир Татлин, 1885-1953), a Russian artist and architect, a leader of the Russian avant-garde 
movement in the 1920s and a pioneer of the Constructivist movement. In 1919, he was invited by the Department 
of Fine Arts of the People's Commissariat for Education to plan a monument to the Third International which will 
also serve as the headquarters of the Comintern (the international organization of the communist parties). The 
structure planned by Tatlin, a spiral structure inspired by the Eifel Tower, was meant to be built from industrial 
materials such as iron, steel and glass and to a large extent reflected the vision of Constructivist art. The plan 
for the monument to the Third International is considered today Tatlin's most well-known work; however, 
the monument itself was never built (both for practical reasons and due to the change for the worse in the 
authorities' attitude towards the avant-garde art).
Three leaves, 40.5X26.5 cm to 44.5X32 cm. Condition varies. Stains. Tears to edges.
Provenance: The collection of A.N. Korsakova, Tatlin's widow (as indicated by the penciled notes on verso).
Provenance: The collection of Uzi Agassi.

Opening price: $1000
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138. חמישה חיתוכי עץ מאת שלמה יודובין, שנות ה-20

חמישה חיתוכי עץ מאת שלמה יודובין )1892-1954(; חתומים ומתוארכים בעיפרון. 1920-1925.
ארבעה מחיתוכי העץ מציגים עיירות ובתים; שלושה מהם מופיעים בספר "ויטבסק בתחריטים של ש. יודובין" )ויטבסק, 1926(. חיתוך 

העץ החמישי מציג סנדלר יהודי )גרסה אחרת שלו, מהופכת, מופיעה בספר "ש. יודובין, תחריטי עץ". לנינגרד, 1928(.
גודל ומצב משתנים. חיתוכי עץ בגודל 4X2.5 ס"מ עד 11.5X15 ס"מ בקירוב. כתמים. כל הדפס מוצמד לפספרטו.

מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $300

138. Five Woodcuts by Solomon Yudovin, 1920s

Five woodcuts by Solomon Yudovin (1892-1954); signed and dated in pencil. 1920-1925.
Four of the woodcuts depict small towns and houses; three of them are reproduced in "Vitebsk in S. Yudovin's 
Woodcuts" (Vitebsk, 1926). The fifth woodcut depicts a Jewish shoemaker (another version of it, reversed, is 
reproduced in "S. Yudovin, Woodcuts". Leningrad, 1928).
Size and condition vary. Woodcuts of approx. 2.5X4 cm to 11.5X15 cm. Stains. All prints matted.

Provenance: The collection of Uzi Agassi.

Opening price: $300
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139. "תולדות" הטבע", מאת פיליניוס הזקן, חלק שני – לייפציג, 1573 – כריכת עור נאה, עם הטבעות שלטי אצולה, 
מעשה-ידי האומן Georg Kammerberger II, חתומה בהטבעה 

הזקן,  פליניוס  של   )Naturalis Historia( הטבע"  "תולדות  מתוך  שני  ספר   ,C. Plinji Liber secundus de mundi historia
מאת Jacob Milich, עם הוספות והערות מאת Bartholomäus Schönborn. דפוס Iohannes Steinman, לייפציג, 1573 )פרטי 

הדפוס מופיעים בקולופון(. לטינית.
הספר השני בסדרה האנציקלופדית "תולדות הטבע" מאת פיליניוס הזקן )סדרה בת 37 ספרים מהמאה הראשונה לספירה, העוסקת 
בין השאר בגאוגרפיה, חקלאות, אסטרונומיה, מתמטיקה, רפואה, זואולוגיה, מסחר, ואמנות, וכוללת כ-20,000 ערכים שונים(. לפנינו 
מהדורה מבוארת מאת המתמטיקאי והאסטרונום הגרמני Jacob Milich )1501-1559(, שהופיעה לראשונה בדפוס ב-1535, עם הערות 

 .)1530-1585( Bartholomäus Schönborn ותוספות מאת החוקר הגרמני
הספר עוסק במדע האסטרונומיה וכולל איורים ותרשימים אסטרונומיים שונים )תרשים אחד על-גבי לוח מקופל(.

הכורכים  משפחת  של  מבניה   ,)G. K. בהטבעה האומן Georg Kammerberger II )חתום  מעשה-ידי  עור  מחופה  עץ  כריכת  לספר 
הנודעת Kammerberger, בעלת סדנה לכריכת ספרים שפעלה במהלך המאות ה-16-17 בוויטנברג שבגרמניה. על הכריכה הקדמית 
 "Des H. Remi Keisertums Wappen" מופיע אחד משלטי האצולה של האימפריה הרומית הקדושה; מתחתיו מוטבעים הכיתוב 
והשנה 1583, ומעליו מוטבעים האותיות .I. H. O )ייתכן שהאותיות מייצגות את שם בעליו של הספר(. על הכריכה האחורית מופיע שלט 

."Insignia Et Electo. Saxo" האצולה של אוגוסט הראשון, הנסיך הבוחר מסקסוניה, ותחתיו הכיתוב
636 עמ' ]634, פגינציה משובשת[, ]6[ דף + ]1[ לוח. 19.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים קלים. נקב תילוע קטן בשוליים של כשבעים 
הדפים האחרונים )ללא פגיעה בטקסט(. נקבים וקרעים קלים בשולי דף השער ודפי הבטנה האחוריים. ללא דפי בטנה קדמיים. כריכה 

מוכתמת )כתם גדול בחלקה התחתון של הכריכה האחורית(, עם פגמים ובלאי בפינות ובשדרה.

פתיחה: $100

139. Natural History by Pliny the Elder, Book II – Leipzig, 1573 – Fine Blind-Stamped Leather Binding, 
with Coats of Arms, by Artist Georg Kammerberger II, Stamped "G.K"

C. Plinji Liber secundus de mundi historia, second book of "Natural History" by Pliny the Elder, by Jacob Milich 
with additions and comments by Bartholomäus Schönborn. Leipzig: Iohannes Steinman, 1573 (imprint from 
colophon). Latin.
The second book in the encyclopedic series Natural History by Pliny the Elder (a series of 37 books from the 
first century A.D. covering topics including geography, agriculture, astronomy, mathematics, medicine, zoology, 
commerce and art, and containing approx. 20,000 entries). This is an annotated edition by the German 
mathematician and astronomer Jacob Milich (1501-1559), first printed in 1535, with comments and additions by 
the German scholar Bartholomäus Schönborn (1530-1585).
The book deals with astronomy and contains various astronomical illustrations and charts (one of them on a 
folded plate).
The book has a leather-covered wooden binding by artist Georg Kammerberger II (stamped G.T.), a member 
of the well-known Kammerberger family of binders, who owned a bindery which operated during the 16-17 
centuries in Wittenberg, Germany. On the front board: a coat of arms of the Holy Roman Empire; beneath it, 
the inscription "Des H. Remi Keisertums Wappen" and the year 1583, and above it, the letters I.H.O. (possibly 
representing the name of the owner of the book). On the back board: the coat of arms of Augustus, Elector of 
Saxony and beneath it the inscription "Insignia Et Electo. Saxo".
636 pp. [634, mispagination], [6] leaves + [1] plate. Approx. 19.5 cm. Good condition. Minor stains. A small wormhole 
to margins of approx. seventy of the last leaves (not affecting text). Holes and small tears to edges of title page and back 
endpapers. Without front endpapers. Stained binding (a large stain on the lower part of the back board), with blemishes 
and wear to corners and spine. 

Opening price: $100 

The Holy State" .140" – תומאס פולר – לונדון, 1663 – תחריטים

The Holy State, מאת תומאס פולר )Thomas Fuller(. דפוס John Redmayne עבור John Williams, לונדון, 1663. אנגלית. מהדורה 
רביעית.

,Thomas Fuller( הוא מספריו הפופולריים ביותר של איש הכנסייה האנגלית, ההיסטוריון והסופר תומאס פולר "The Holy State"
1608-1661(. הספר מתאר כללי התנהגות של ארכיטיפים שונים של בני אדם – האישה הטובה, הבעל הטוב, הרופא הטוב, האמן, ועוד 
– וכולל בתוכו ביוגרפיות קצרות של דמויות מופת )כך, למשל, לאחר הפרק המתאר את מאפייניו של הבעל הטוב, מופיע פרק העוסק 
באברהם כבעל למופת(. כמו כן כולל הספר חוקים כלליים הנוגעים להכנסת אורחים, מסעות, לבוש, ועוד )גם כן בשילוב ביוגרפיות(. 

חלקו האחרון של החיבור, "The Profane State" )עם שער נפרד(, עוסק בדמויות שליליות.
בגוף הטקסט משולבים 20 תחריטים מעשה ידי William Marshall – דיוקנאות אישים המוזכרים בספר.

]4[ דף, 189, 200-394, 435-510 עמ' )פגינציה משובשת(, 28 ס"מ בקירוב. כתמים )מספר עמודים מעט כהים(. קרעים וקרעים חסרים 
בשולי מספר דפים )ללא פגיעה בטקסט(. תוית נייר מודבקת בדף הבטנה הקדמי. מספר רישומים בכתב-יד. כריכה מחופה עור, עם 

קרעים ופגמים. 

פתיחה: $300

ספרי מחקר, הדפסים

Scholarly Works, Prints
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140. The Holy State – Thomas Fuller – London, 1663 – Engravings

The Holy State, by Thomas Fuller. London: Printed by John Redmayne for John Williams, 1663. English. Fourth 
edition.
"The Holy State" is one of the most popular books by the Anglican Churchman, historian and writer Thomas 
Fuller (1608-1661). The book provides general rules of conduct for various archetypes – the good wife, the 
good husband, good doctor, artist, and more – and includes brief biographies of model characters (for example, 
following the chapter about the good husband, appears a chapter about Abraham as a model husband). The book 
also includes general rules of hospitality, traveling, apparel, and more (also interspersed with brief biographies). 
The last part, "The Profane State" (with separate title page) covers negative figures.
20 in-text engravings by William Marshall – portraits of figures mentioned in the book.
[4] leaves, 189, 200-394, 435-510 pp (mispagination), approx. 28 cm. Stains (some pages are slightly browned). 
Closed and open tears to edges of several leaves (not affecting text). Paper label on front endpaper. Several 
handwritten notations. Leather-covered binding, with tears and blemishes. 

Opening price: $300

141. "גלריה של היהודים הדגולים" – דיוקנאות ליטוגרפיים – שטוטגרט, 1834-1838

היהודים  של  Gallerie der ausgezeichnetsten Israeliten aller Jahrhunderte, ihre Portraits und Biographien ]גלריה 
 Fr. הוצאת .Richard Otto Spazier-ו Eugen von Breza הדגולים ביותר לאורך ההיסטוריה, הדיוקנאות והביוגרפיות שלהם[, מאת

Brodhag'sche Buchhandlung, שטוטגרט, 1834-1838. גרמנית. חמישה חלקים בכרך אחד )שער נפרד לכל חלק(.
ביוגרפיות של יהודים בעלי שם, מלוות בשבעה-עשר לוחות-דיוקן )ליטוגרפיות(, ובהם דיוקנאות משה רבינו, רחבעם מלך יהודה, משה 

מנדלסון, ר' יהונתן אייבשיץ, ברוך שפינוזה, דוד פרידלנדר, היינריך היינה, גבריאל ריסר, רחל ורנהגן ואחרים.
VIII, 9-48 עמ'; ]1[ דף, 49-86 עמ'; ]1[ דף, 87-126 עמ'; 49 עמ'; ]1[ דף, 43 עמ' + ]17[ לוחות )מחופים דפי מגן(. 27 ס"מ. מצב טוב. 

כתמים. רישומים וחותמות-דיו בדפים הראשון והאחרון. כריכה ודפי בטנה חדשים.

פתיחה: $100

141. "Gallery of Outstanding Israelites" – Lithographic Portraits – Stuttgart, 1834-1838

Gallerie der ausgezeichnetsten Israeliten aller Jahrhunderte, ihre Portraits und Biographien [Gallery of the most 
outstanding Israelites of all centuries, their portraits and biographies], by Eugen von Breza and Richard Otto 
Spazier. Stuttgart: Fr. Brodhag'sche Buchhandlung, 1834-1838. German. Five parts in one volume (a separate title 
page for each part).
Biographies of renowned Jews, accompanied by ten portrait-plates (lithographs), including portraits of Moses, 
Rehoboam King of Judah, Moses Mendelsohn, Rabbi Jonathan Eibeschutz, Baruch Spinoza, David Friedlander, 
Heinrich Heine, Gabriel Riesser, Rahel Varnhagen and others. 
VIII, 9-48 pp; [1] leaf, 49-86 pp; [1] leaf, 87-126 pp; 49 pp; [1] leaf, 43 pp. + [17] plates (with tissue guards). 27 cm. Good 
condition. Stains. Notations and inked stamps on the first and last leaves. New binding and endpapers. 

Opening price: $100 

142. ספר "תבואות הארץ" בתרגום לגרמנית – רבי יהוסף שוורץ – פרנקפורט, 1852 – פנורמה של ירושלים ומפת ארץ 
ישראל

Das Heilige Land, nach seiner ehemaligen und jetzigen geographischen Beschaffenheit ]הארץ הקדושה, לפי צורתה 
הגיאוגרפית בעבר ובהווה[, מאת ר' יהוסף שוורץ. הוצאת J. Kaufmann, פרנקפורט דמיין, 1852. גרמנית ומעט עברית. מהדורה גרמנית 

ראשונה. 
המהדורה הגרמנית של הספר "תבואות הארץ" מאת ר' יהוסף שוורץ )1804-1865(, תלמיד חכם, גיאוגרף, צייר ומראשוני חוקרי ארץ 
ישראל בעת החדשה. הספר מתאר את הגיאוגרפיה של ארץ ישראל, את יישוביה, את הצומח והחי בה ועוד, ומלווה חמישה לוחות 
בדפוס ליטוגרפי: דיוקן המחבר )מול דף השער(, איורים של הר הבית והכותל המערבי, בית לחם ומערת המכפלה, פנורמה של ירושלים 

)לוח מקופל( ומפה של ארץ ישראל )לוח מקופל(.
הספר "תבואות הארץ" ראה אור לראשונה בשנת 1845. בשנת 1850 יצא לאור בפילדלפיה תרגום אנגלי של הספר, בסיועו של יצחק 
ליסר, ושנתיים מאוחר יותר יצא לאור בפרנקפורט התרגום הגרמני )הספר שלפנינו(, שנעשה על-ידי אחיינו של המחבר, ד"ר ישראל 
שוורץ. המהדורה הגרמנית שימשה כחומר לימוד בבתי ספר יהודיים בגרמניה, ולשוורץ הוענק עבורה עיטור של כבוד מקיסר אוסטריה, 

פרנץ יוזף. 
XIX, 452, 20 + ]5[ לוחות )שניים מתוכם מקופלים(, 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, ובהם כתמי רטיבות )חלקם גדולים. כתמים רבים 

בפנורמה של ירושלים(. מספר קרעים קלים. פגמים בשני הלוחות המקופלים. קרעים משוקמים במפת ארץ ישראל. כריכה ודפי בטנה 
חדשים.

פתיחה: $200



63

היסטוריה, אמנות ותרבות יהודית וישראלית

142. German Translation of the Book "Tevuot HaAretz" – Joseph Schwarz – Frankfurt, 1852 – Panorama 
of Jerusalem and a Map of Palestine

Das Heilige Land, nach seiner ehemaligen und jetzigen geographischen Beschaffenheit [The Holy Land, according 
to its former and present geographical nature], by Joseph Schwartz. Frankfurt am Mein: J. Kaufmann, 1852. 
German and a little Hebrew. First German edition.
The German edition of the book "Tevuot HaAretz" by Joseph Schwartz (1804-1865), a scholar, geographer, 
painter and one of the first researchers of Palestine in Modern History. The book describes the geography of 
Palestine, its settlements, fauna, and flora, and more, and includes five lithographic plates: portrait of the author 
(facing the title page), illustrations of the Temple Mount and the Western Wall, Bethlehem and the Cave of the 
Patriarchs, a panorama of Jerusalem (folded plate) and a map of Palestine (folded plate). 
The book "Tevuot HaAretz" was first published in 1845. In 1850 its English translation was published in 
Philadelphia, with Isaac Leeser's assistance, and two years later, its German translation was published in Frankfurt 
(the book before us). The book was translated into German by the author's nephew, Dr. Israel Schwartz. The 
German edition was used as learning material in Jewish schools in Germany, and Schwartz was decorated for it 
by Austrian Emperor Franz Joseph.
XIX, 452, 20 + [5] plates (two of them folded), 21.5 cm. Good condition. stains, including dampstains (some of them large. 
Many stains on the panorama of Jerusalem). Several small tears. Blemishes to the two folded plates. Restored tears to the 
map of Palestine. New binding and endpapers.

Opening price: $200
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143. הגדה בעברית ובגרמנית – תווי נגינה ושער מאוייר – גרמניה, 1838

הגדה של פסח, עם תרגום לגרמנית ותווי נגינה לפיוטים. קלן )גרמניה(, 1838. עברית וגרמנית. שער מאוייר. 

המו"ל ומחבר תווי הנגינה הוא יצחק אברשט )אופנבאך( שהיה חזן בקלן, אביו של המלחין והצ'לן ז'אק אופנבאך. תוי הנגינה הם ללחנים 

מסורתיים ומקוריים ל"הודו", "אדיר במלוכה", "חסל סידור פסח", "אדיר הוא", "אחד מי יודע" ו"חד גדיא". לדברי ח"ד פרידברג )תולדות 

הדפוס העברי באירופה התיכונה, אנטוורפן תרצ"ה, עמ' 33( רק השער נדפס בקלן בעוד גוף הספר נדפס בהמבורג.

]1[, III, ]2[, 8-91, 7 עמ' + ]8[ עמ' תווים, 21.5 ס"מ. ללא המעטפת המקורית וללא דף השער הראשון. מצב בינוני-גרוע. כתמים רבים, 

קרעים ובלאי. דפים מנותקים. כריכה בלויה ומנותקת, מחוזקת בנייר דבק.

יערי 578; אוצר ההגדות 799.

פתיחה: $100

143. Haggadah in Hebrew and German – Sheet Music and an Illustrated Title Page – Germany, 1838

Hagadah, oder Erzählung von Israels Auszug aus Egypten. Zum Gebrauche bei der im Familienkreise 
stattfindenden Feierlichkeit an den beiden ersten Abenden des Matzoth-Festes / Passover Haggadah, with 
German translation and sheet music for the Piyyutim. Köln (Germany), 1838. Hebrew and German. Illustrated 
title page.
The publisher and composer of the sheet music is Isaac Eberst (Offenbach), a cantor in Köln, father of the 
composer and cellist Jacques Offenbach. The sheet music is for traditional and original melodies to "Hodu", 
"Adir Bimelucha", "Chasal Siddur Pesach", "Adir Huh", "Echad Mi Yode'ah" and "Chad gadya". According to 
H.D. Friedberg (History of Hebrew printing in Central Europe [Hebrew], Antwerp, 1935, p. 33) only the title page 
was printed in Köln while the rest of the book was printed in Hamburg.
[1], III, [2], 8-91, 7 pp. + [8] pp. of sheet music, 21.5 cm. Fair-poor condition. Missing the original cover and the first title 

page. Many stains. Tears and wear. Detached leaves. Binding worn and detached, reinforced with tape.

Ya'ari 578; Otzar Hahaggadot 799.

Opening price: $100

144. "לשדות רחוקים, לעמל", הגדה לא-מסורתית – פלוגת החוגים רעננה – מעוז חיים, 1938

לשדות רחוקים, לעמל. סדר ליל פסח, החוגים רעננה. ]חומת מעוז/מעוז חיים[, ניסן תרצ"ח )1938(.

הגדה לא-מסורתית של קיבוץ מעוז חיים )לפני כן: חומת מעוז( בעמק בית שאן, שהוקם בידי חברי פלוגת החוגים רעננה. ההגדה מלווה 

איורים נאים ומשוכפלת בסטנסיל.

העמל  החדש,  ליהודי  הגטו  בן  תגרן"  מ"עם  והמעבר  העבודה  אתוס  הוא  כאחד  והאיורים  הטקסטים  סובבים  שסביבו  המרכזי  הציר 

והלוחם. ראויים לציון הבניינים המופיעים באיורים, אשר בניגוד למבנים המופיעים בהגדות בלתי-מסורתיות אחרות, ולהוציא איור אחד 

העוסק במפעל "חומה ומגדל", מוצגים רובם ככולם ברוח הסגנון הבינלאומי. הטקסט כולו בלתי מסורתי, אולם קטעים מעטים ממנו 

בנויים ברוח ההגדה המסורתית.

ההגדה מחולקת לשלושה חלקים. בחלקה הראשון, "עובדי אדמה היו אבותינו בכנען", מובאים ציטוטים מן התנ"ך העוסקים בחקלאות 

ובתנובת הארץ, ולצדם איור של שבר חרס שנמצא בחפירות גזר ומונה את עונות השנה החקלאיות. בחלק השני, "וינתשו מעל אדמתם", 

]...[ אל תבקשו  טקסטים העוסקים בגלות ובניוון העם שהביאה. בדף ח ציטוט מאת ברדיצ'בסקי: "רחוב היהודים הוא סמל מפלתנו 

בו עץ פורח, שכבת דשא, זמירת צפרים ]...[ סודות לנו וצירופים – אולם מול הטבע סוגרים אנו את עינינו". החלק השלישי, "ושבו בנים 

לגבולם", עוסק בשיבה לארץ ובבניינה. הטקסטים מעלים על נס את העבודה, על כל קשייה ותביעותיה, ואת המעבר מן הגלות לגאולת 

הארץ: בדף י"ב, לצד עובד אדמה, נאמר: "לנו מעולם לא לחשה הקמה ]...[ מבית אבינו לא הבאנו את הנשק אשר בו בונים עם וכובשים 

ארץ. מיואשים בבואנו – הפכנו בכֹח ה'אף-על-פי-כן' ליוצרים". בדף י"ד, לצד מבנה בסגנון הבינלאומי ועץ אקליפטוס, נראה עובד אדמה 

תשוש, והטקסט מכריז: "לא במספר שנים יהפכו בני עם תגרן לפני אדם עובדים, כי אם במשך דורות. כי העבודה תובעת את כל לשד 

האדם, יונקת את כל לשד הכוחות, ומשיבה אך מעט". בדף י"ז נראית מפת ארץ ישראל פרושה תחת גלגלי טרקטור המעבד אותה, 

והטקסט עוסק ב"חזון קבוץ עובדי האדמה ]...[ אשר יתנחל על פני שטח מולדת".

]1[ עטיפה קדמית, י"ז דף. 26.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים וקרעים חסרים קלים בשולי כמה דפים. העטיפה הקדמית מנותקת 

למחצה ומחוזקת בשוליה בעזרת סרטי נייר עבה שהודבקו בצדה האחורי. להגדה עטיפת נייר נוספת )חלקה(. חלקה האחורי של עטיפה 

זו מנותק.

.OCLC-אינה מופיעה ב

פתיחה: $350

הגדות

Passover Haggadot
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144. "To Faraway Fields, to Labor", Non-Traditional Haggadah – The Ra'anana "HaChugim" Group – 
Maoz Chaim, 1938

"LeSadot Rechokim, LeAmal" [To Faraway Fields, to Labor]. Passover Seder, The Ra'anana "HaChugim" Group. 
[Chomat Maoz / Maoz Chaim], Nissan 1938.
Non-traditional Haggadah of Kibbutz Maoz Chaim (previously: Chomat Maoz) in the Beit She'an Valley, which 
was established by members of the Ra'anana "HaChugim" Group. Illustrated; mimeographed.
The central axis around which the texts and the illustrations revolve is the ethos of labor and the transition from 
a "nation of merchants" enclosed in ghettos to the new Jew, who labors and fights. Noteworthy are the buildings 
featured in the illustrations, which unlike buildings depicted in other non-traditional Haggadahs, and except 
for one illustration dealing with the enterprise of "Choma u'Migdal" (Tower and Stockade), are depicted in the 
spirit of international style. The entire text is non-traditional, although several passages refer to the traditional 
Haggadah.
The Haggadah is divided into three sections. The first section, "Our forefathers in Canaan were farmers", includes 
bible quotes dealing with agriculture and the product of the land, alongside an illustration of a pottery fragment 
listing the farming seasons found in the Gezer excavations. The second section, "They were plucked up out of 
their land", contains texts dealing with the Diaspora and the degeneration of the nation. On leaf 8 is a quote 
by Berdyczewski: "The street of the Jews is the symbol of our downfall […] do not seek a blossoming tree, a 
layer of grass, the singing of birds […] we have secrets and combinations – yet, in the face of nature we close 
our eyes". The third section, "Your children shall come back again to their own border", deals with the return 
to Palestine and its building. The text celebrates hard work, with its hardships and demands, and the transition 
from the Diaspora to the redemption of the country: on leaf 12, alongside a farmer, it is written: "To us the ripe 
grain has never whispered […] from our father's house we did not bring the weapons with which you can build 
a nation and conquer the land. Desperate when we came – we have become, nevertheless, creators". On leaf 
14, alongside an international-style building and a eucalyptus tree, a worn-out farmer can be seen, and the text 
announces: "Not in several years will the sons of a nation of merchants turn into working people, but rather in 
generations. Since work demands man's marrow, sucks up all his vigor, and gives back but a little". On leaf 17, a 
map of Palestine is spread out under the wheels of a tractor which is working its land, and the text deals with the 
"vision of a kibbutz of farmers […] which will settle the homeland".
[1] front cover, 17 leaves. 26.5 cm. Good condition. Stains. Closed tears and small open tears to edges of several leaves. 
The front cover is partly detached and reinforced in its margins with thick tape mounted to its verso. The Haggadah has an 
additional paper cover (blank), the back of which is detached.
Not in OCLC.

Opening price: $350
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145. חוברת שירים אנטישמיים מאת איציק פייטל שטרן – מינכן, 1827 – הדפס

Gedichter vun dien grausse Lamden der Jüdischkeit, מאת איציק פייטל שטרן. מינכן, 1827. גרמנית.
"איציק פייטל שטרן" היה שם העט של המחבר הנוצרי Heinrich Holzschuher, שחתם בו על מספר חיבורים אנטישמיים. ספריו הציגו 
לו. בחוברת שלפנינו שישה  וללעוג  ושירים שנכתבו בגרמנית משובשת, במטרה לחקות את אופן הדיבור היהודי  דיאלוגים, סיפורים 

שירים, מלווים לוח הדפס מקופל עם תריסר איורים )כותרתו "Der Rekrute" – "המגוייס"( .
24 עמ' + ]1[ לוח מקופל, 19 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, קמטים וקרעים בשוליים. כרוך בעטיפת נייר חלקה.

.OCLC-מהדורה זו לא מופיעה ב

פתיחה: $200

145. Booklet with Anti-Semitic Poems by Itzig Feitel Stern – Munich, 1827 – Print

Gedichter vun dien grausse Lamden der Jüdischkeit, by Itzig Feitel Stern. Munich, 1827. German.
Itzig Feitel Stern was the pseudonym of Christian writer Heinrich Holzschuher, who used it to sign some of his 
anti-Semitic. His books introduced dialogues, stories and poems that were written in distorted German, in order 
to imitate and mock the way Jews spoke.
This booklet contains six poems, accompanied by a folded printed plate with a dozen of illustrations (titled "Der 
Rekrute" – "The Recruit").
24 pp + [1] folded plate, 19 cm. Good-fair condition. Stains, creases and tears to margins. Blank paper cover.

This edition is not in OCLC.

Opening price: $200

146. דף אנטישמי לקיפול – "מי מפריע לשלום בין העמים?" – גרמניה

?Wer stört unter allen Völkern den Frieden ]מי מפריע לשלום בין כל העמים?[. ]ללא פרטי מו"ל, דרזדן )?(, שנות העשרה או 
1920 בקירוב[. גרמנית. 

דף בודד עליו נדפסו ארבעה דיוקנאות גברים: אפריקני, צרפתי, אנגלי וסיני. עם קיפול הדף מספר פעמים מתגלה דיוקן חמישי, של 
יהודי בעל מאפיינים אנטישמיים. 

30.5X23 ס"מ. מצב בינוני. מוצמד לבד אשר מכסה את הטקסט שנדפס בצדו האחורי של הדף. קרעים בקווי הקיפול. מעט כתמים ובלאי. 

פתיחה: $200

146. A Folding Anti-Semitic Leaflet – "Who Disturbs Peace among All Peoples?" – Germany 

Wer stört unter allen Völkern den Frieden? [Who disturbs peace among all peoples?]. [Publisher not indicated, 
Dresden (?), ca. 1910s or 1920s]. German.
A leaflet with four portraits of men: African, French, English and Chinese. Upon folding the leaflet several times, 
a fifth portrait is revealed – an anti-Semitic image of Jew.
23X30.5 cm. Fair condition. Mounted on fabric which covers the text printed on verso. Tears along the fold lines. Some 

stains and wear. 

Opening price: $200

147. גיליון עיתון אנטישמי – "ידע האומה" – ברלין, 1933

Das Wissen der Nation, rassen- und geisteswissenschaftliches Wochenblat ]ידע האומה, שבועון למדעי הרוח ולגזע[. המו"ל: 
Herbert Reichstein. ברלין, 10 בספטמבר 1933. גיליון מס' 10. גרמנית. 

גיליון בודד של שבועון שעניינו מדעי הרוח ותורת הגזע. בגיליון נדפסו מאמרים רבים העוסקים ביהודים. 
מידע מועט ידוע אודות המו"ל, רייכשטיין )1892-1944(, אשר חיבר מספר ספרים ופעל כמו"ל וכעתונאי בתחומי הגזע והאזוטריקה 

)חכמת הנסתר(. 
]8[ עמ', 47 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול וקמטים. קרעים קלים )עם פגיעות מזעריות בטקסט(. מעט כתמים. 

 .OCLC-שני עותקים בלבד מופיעים ב

פתיחה: $100

אנטישמיות

Anti-Semitism
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147. Issue of an Anti-Semitic Journal – "Knowledge of the Nation" – Berlin, 1933

Das Wissen der Nation, rassen- und geisteswissenschaftliches Wochenblat [Knowledge of the Nation, a Weekly 
for Humanities and Race]. Berlin: Herbert Reichstein, September 10, 1933. issue no. 10. German.
A single issue of a weekly on humanities and the race theory. With many articles concerning Jews.
Not much is known about the publisher, Reichstein (1892-1944), who authored several books and worked as a 
publisher and journalist in the fields of race and the occult.
[8] pp., 47 cm. Good-fair condition. Fold lines and creases. Small tears (slightly affecting the text). A few stains. 
Two copies only in OCLC. 

opening price: $100 

148. "השיר של לוי" – סיפור אנטישמי לילדים – דיסלדורף, 1933

Das Lied vom Levi ]השיר של לוי[, מאת ד"ר אדוארד שווכטן )Eduard Schwechten(. הוצאת J. Knippenberg, דיסלדורף, 1933. 
גרמנית. 

סיפור אנטישמי מחורז לילדים, עם 51 איורים אנטישמיים מאת Siegfried Horn ועם הקדמה אודות המחבר ואודות הספר, מאת 
 .Dr. Hermann Bartmann

]32[ עמ', 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים )בעיקר בדפים הראשון והאחרון(. קמטים בעטיפה. 

פתיחה: $200

148. "The Song of Levi" – Anti-Semitic Story for Children – Düsseldorf, 1933

Das Lied vom Levi [The Song of Levi], by Dr. Eduard Schwechten. Düsseldorf: J. Knippenberg, 1933. German.
A rhymed anti-Semitic story for children, with 51 anti-Semitic illustrations by Siegfried Horn and an introduction 
about the author and about the book by Dr. Hermann Bartmann.
[32] pp., 19.5 cm. Good condition. Stains (mainly on the first and last leaves). Creases to cover.

Opening price: $200 

149. עלון צרפתי אנטישמי מאוייר מטעם "אקסיון פראנסז" – פריז, שנות ה-30

 L'action אלפי היהודים שבשישים שנים הרסו את צרפת[ הוצאת[ Les Mille Juifs, qui, en soixante ans, ont ruiné la France
Francaise Mensuelle, פריז, ]1936 בקירוב[. צרפתית. 

המלכים  ב-40  עוסק  האחד  צדו   .Action Française הפוליטית  התנועה  מטעם  עתון(  )פורמט  גדול  בפורמט  מאוייר  צרפתי  עלון 
הצרפתיים )Les 40 rois qui, en mille ans, firent la france( וצדו השני ביהודים "שבשישים שנים הרסו את צרפת": אדולף כרמייה, 
אלפרד ג'וסף נקה, דרייפוס, קרל מרקס, רוזה לוקסמבורג, לאון בלום, ועוד – מרקסיסטים, קומוניסטים, בולשביקים, ואחרים. האיורים 

 .Ralph Soupault נעשו בידי הקריקטוריסט
60.5X43 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. מעט כתמים וקמטים. קרעים קלים. 

פתיחה: $100

149. French Anti-Semitic Illustrated Leaf Issued by Action Française – Paris, 1930s

Les Mille Juifs, qui, en soixante ans, ont ruiné la France [The Thousand Jews, who in sixty years have ruined 
France], Paris: L'action Francaise Mensuelle, [ca. 1936]. French.
A large illustrated French leaflet (newspaper-format) issued by the political movement Action Française. One 
of its sides deals with the 40 French kings (Les 40 rois qui, en mille ans, firent la France) and the other side with 
the Jews "who in sixty years have ruined France": Adolphe Crémieux, Alfred Naquet, Dreyfus, Karl Marx, Rosa 
Luxemburg, Leon Blum and more – Marxists, communists, Bolsheviks, and others. The illustrations are by the 
caricaturist Ralph Soupault.
43X60.5 cm. Good condition. Fold lines. Some stains and creases. Small tears.

Opening price: $100 

150. חוברת אנטי-אמריקנית ואנטישמית – בריסל, 1941 – תצלומים רבים

U.S.A, la plus grande democratie. ]ארצות הברית של אמריקה, הדמוקרטיה הגדולה ביותר[. חוברת ללא ציון שם עורך או מו"ל. 
דפוס Steenlandt, בריסל, ]1941?[. צרפתית. 

חוברת בגנות המדיניות האמריקנית ובגנות השפעתם של היהודים על ארה"ב, מלווה תצלומים רבים. נדפסה, ככל הנראה, בעקבות 
הצטרפות ארה"ב למלחמת העולם השנייה בשנת 1941. 

על העטיפה מופיע הדגל האמריקני, כשבמקום כוכביו נדפסו סימני דולר )$(. 
23, ]1[ עמ' )כולל העטיפה(, 22.5 ס"מ. מצב טוב. 

 .OCLC-שני עותקים בלבד מופיעים ב

פתיחה: $100
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150. Anti-American and Anti-Semitic Booklet – Brussels, 1941 – Many Photographs

U.S.A, la plus grande democratie [The United States of America, the Largest Democracy]. Editor and publisher not 
indicated. Brussels: Steenlandt press, [1941?]. French.
A booklet denouncing the American policy and the Jews' influence on the USA, accompanied by many 
photographs. Printed, presumably, subsequent to the USA joining World War II in 1941.
Front cover shows the American flag, with dollar signs ($) replacing its stars. 
23, [1] pp (including cover), 22.5 cm. Good condition. 
Two copies only in OCLC.

Opening price: $100 

151. ספר אנטישמי – מנהגי השחיטה היהודיים – אמשטרדם, 1942

Het Joodsche slachten, de achtergrond van bloedige Joodsche gebruiken ]השחיטה היהודית, הרקע למנהגים היהודיים 
העקובים מדם[, מאת G. A. M. de Monyé ]Gustaaf Adolf M. de Monyé[. הוצאת Westland, אמשטרדם, ]1942[. הולנדית. 

מחקר היסטורי אנטישמי, באצטלה של חיבור מדעי, מלווה תצלומים. המחבר, וטרינר במקצועו, סוקר את תולדות השחיטה בעם היהודי 
ואת הקשריה הטקסיים )כולל התייחסות לטקס ברית המילה(, ומציג את נטייתם של היהודים לשימוש טקסי בדם.

בעוד שבגרמניה הנאצית נאסרה השחיטה הכשרה כחודש לאחר עלייתו של היטלר לשלטון, בהולנד נכנס האיסור לתוקפו רק בשנת 
1940, והחיבור שלפנינו נדפס, כנראה, כדי לתמוך בחוק האוסר על שחיטה כשרה. 

104 עמ', 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים בכריכה. 
אינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית. 

פתיחה: $150

151. Anti-Semitic Book – Jewish Slaughter Customs – Amsterdam, 1942

Het Joodsche slachten, de achtergrond van bloedige Joodsche gebruiken [Jewish Slaughter, the Background 
of Bloody Jewish Customs], by G. A. M. de Monyé [Gustaaf Adolf M. de Monyé]. Amsterdam: Westland, [1942]. 
Dutch.
An anti-Semitic study, under the guise of a scientific essay, accompanied by photographs. The author, a 
veterinarian by profession, reviews the history of Jewish slaughter and its ritual contexts (including reference to 
Jewish circumcision) and describes the Jewish tendency to ritual use of blood. 
While in Nazi Germany, kosher slaughter was forbidden about a month after Hitler's rise to power, in Holland, 
the prohibition came into force only in 1940. This book was, presumably, printed to support the act prohibiting 
kosher slaughter. 
104 pp., 19.5 cm. Good condition. Stains and minor blemishes to binding.
Not in NLI.

Opening price: $150 
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152. תעודת ייחוס ארי – משפחה מהעיר וינה, 1937

בקירוב[.   1937[ ברלין,  אזרחי[,  רישום  ]משרד   Standesamtswesen הוצאת  ארי[.  ייחוס  – תעודת  ]"דרכון אבות"   Der Ahnenpass
גרמנית. 

תעודת ייחוס ארי, של בת משפחת Dolák לבית Raubinek מהעיר וינה. 
תעודת הייחוס הארי הינה מסמך דמוי דרכון, אשר מתעד את אילן היוחסין של המחזיק בו, זאת בעקבות "החוק לשיקום שירות המדינה 

המקצועי", שקבע כי על הפקידות הציבורית )ובהמשך גם על עורכי הדין, המורים והרופאים( אסור להיות ממוצא יהודי. 
 Berger, Bulius, Bittermann, בתעודה שלפנינו מתועדים בני המשפחה הנ"ל אשר נולדו החל משנת 1820 ובהם גם בני משפחות 

.Frank
48 עמ' )מהם רק 13 העמודים הראשונים היו בשימוש(, 20.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. כריכה מקורית. 

פתיחה: $150

152. Ahnenpass – A Certificate Documenting Aryan Lineage – A Family from Vienna, 1937

Der Ahnenpass ["ancestor pass"]. Berlin: Standesamtswesen [civil registry office], [ca. 1937]. German.
A certificate documenting Aryan lineage, issued to a woman from the Dolák (nee Raubinek) family from Vienna. 
The Ahnenpass was a passport-like document documenting the Aryan lineage of its owner, this due to the Law 
for the Restoration of the Professional Civil Service, which determined that civil servants (and later also lawyers, 
teachers and physicians) could not be of Jewish origin.
This certificate documents members of the abovementioned family (dates of birth going back to 1820), including 
members of the families Berger, Bulius, Bittermann and Frank. 
48 pp (only the first 13 pages were used), 20.5 cm. Good condition. Some stains. Original cover.

Opening price: $150 

153. טופס "אילן יוחסין" להצהרה על מוצא יהודי – יהודי הונגריה – בודפשט, 1944

Származási táblázat ]לוח יוחסין[. דף בודד. דפוס Állami Nyomda ]הדפוס הממשלתי[, בודפשט, 1944. הונגרית. 
טופס ריק, ובו אילן יוחסין, שנועד למילוי, כפי הנראה, על ידי עובדיו של מוסד מסויים. באילן היוחסין נדרש "העובד" להצהיר על מוצאם 

של הוריו ושל סביו, ולחתום בסופו – "אני יהודי" או "אינני נחשב כיהודי". 
טופס דומה מוצג בתערוכה "…Szomszédaink voltak" ]"היו לנו שכנים..."[, תערוכה וירטואלית מטעם הארכיון הלאומי ההונגרי לציון 

70 שנה לשואה בהונגריה. 
41.5X30 ס"מ. מצב טוב. נייר מעט כהה. קרעים קלים. סימני קיפול. 

פתיחה: $100

153. "Family Tree" Form for Declaring Jewish Origin – Hungarian Jews – Budapest, 1944

Származási táblázat – a single leaf. Budapest: Állami Nyomda [State printing house], 1944. Hungarian.
A blank form, with a family tree, presumably meant to be filled in by workers of a certain institution. In the form, 
the "worker" is required to state his parents' and grandparents' origin and sign at its end – "I am a Jew" or "I 
am not considered a Jew".
A similar form is displayed at the exhibition "Szomszédaink voltak…" ["We had Neighbors…"], a virtual exhibition 
by the National Archives of Hungary commemorating the 70th anniversary of the Holocaust in Hungary. 
30X41.5 cm. Good condition. Slightly browned paper. Small tears. Fold lines. 

Opening price: $100 

154. תעודת זהות של אישה יהודיה – "ֵקנָקארֶטה" – אסן, ינואר 1939

Deutsches Reich Kennkarte. תעודת זהות שהונפקה לאישה יהודיה על ידי משטרת אסן. אסן )Essen(, 31 בינואר 1939. 
תעודת זהות של אישה יהודיה, ילידת אסן, 1903, הנושאת את האות J הן בחזיתה והן בחלקה הפנימי. נוסף על כך, שמה של בעלת 
התעודה כולל את השם האמצעי "שרה", זאת בהתאם ל"צו לשינוי שם" שפורסם בגרמניה באוגוסט 1938 ושחייב את היהודים לשאת 
שם פרטי שיעיד על היותם יהודים. תאריך הנפקת התעודה שלפנינו – 31 בינואר 1939 – היה גם המועד האחרון לשינוי שמות היהודים 

או להוספת השמות "שרה" או "ישראל" לשמם. 
14.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $150

שואה ושארית הפליטה

Holocaust and She'erit HaPletah
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154. Identity Card of a Jewish Woman – "Kennkarte" – Essen, January 1939

Deutsches Reich Kennkarte. An identity card issued to a Jewish woman by the Essen police. Essen, January 31, 
1939.
An identity card of a Jewish woman, born in Essen in 1903, bearing the letter "J" both on its front and on its 
inside. The name Sarah was added to her name, in accordance with the 1938 Law on the Alteration of Family 
and Personal Names requiring German Jews bearing first names of “non-Jewish” origin to adopt an additional 
name: “Israel” for men and “Sara” for women. The day this certificate was issued – January 31, 1939 – was also 
the deadline for the alteration of names and adopting the names "Sarah" or "Israel".
14.5 cm. Good condition.

Opening price: $150

155. גיליון עיתון מהאי גרנזי שבתעלת למאנש – תעמולה פרו-נאצית באיי בריטניה הכבושים, 1943

גיליון העיתון The Star, מס CIXXIX ,44. גרנזי )Guernsey(, מאיי תעלת למאנש. 10 באפריל 1943. אנגלית.
בעמוד השער נדפסה כתבה על השפעתם העולה של היהודים בממשל האנגלי: "Jews Fasten Their Tentacles on Britain" ]היהודים 
כתבה  וכן  הבריטית,  האצולה  חוגי  אל  היהודים  פלישת  בריטניה[, סקירה פסבדו-היסטורית של  סביב  זרועות התמנון  את  מהדקים 

המוקדשת לתרומת גרמניה לתרבות העולם.
גרנזי ממוקם בתעלת למאנש, ליד חופי צרפת. האי הנו חלק משטחי החסות של הכתר הבריטי )Crown dependency(, והוא אינו 
שייך לממלכה המאוחדת. אין לו ייצוג בפרלמנט הבריטי, אך ענייני החוץ והביטחון שלו מנוהלים בידי בריטניה. בתקופת מלחמת העולם 
השנייה היו איי התעלה, ובהם האי גרנזי, תחת כיבוש גרמני נאצי. חלק מתושבי האיים הועברו למחנות ריכוז גרמנים, ובאי אולדרני אף 

נבנה מחנה ריכוז לעובדי כפייה.
העיתון "The Star", אשר נדפס לראשונה בשנת 1813, היה אחד משני העיתונים הבודדים שנדפסו באי במהלך ימי הכיבוש הגרמני. 
הגרמנים הנהיגו משטר צנזורה חריף במערכות העיתונים, ולבסוף הפכו את "The Star" לשופר תעמולה של משטרם. תפוצת העיתון 

הידלדלה בשנות המלחמה האחרונות בשל מחסור באמצעי הדפסה.
]4[ עמ'. 51 ס"מ. מצב טוב. קרעים בשוליים ולאורך קו הקיפול האנכי. 

פתיחה: $250

155. Issue of a Newspaper from the Island of Guernsey in the English Channel – Pro-Nazi Propaganda 
in the Occupied British Isles, 1943

Issue of the newspaper The Star, no. 44, CIXXIX. Guernsey, an island in the English Channel. April 10, 1943. 
The front page features an article on the growing influence of Jews in the British government: "Jews Fasten Their 
Tentacles on Britain", a pseudo-historical survey of the Jewish invasion of British nobility, alongside an article 
presenting Germany's contribution to world culture.
Guernsey is situated in the English Channel, near the French coast. It is part of the territories of the Crown 
Dependency and is not part of the United Kingdom. It has no representation in the British parliament, but its 
foreign and security affairs are managed by Britain. During World War II the islands in the English Channel, 
including Guernsey, were under German Nazi occupation. Some of the islands' residents were transferred to 
German concentration camps, and a forced-labor camp was built on the island of Alderney.
"The Star", first printed in 1813, was one of the two newspapers printed on the island during the German 
occupation. The Germans imposed a harsh censorial regime on the newspaper editorial boards, eventually 
turning "The Star" into a mouthpiece of their regime. The newspaper's distribution dwindled during the later 
war years due to a lack of printing resources.
[4] pp. 51 cm. Good condition. Tears along the edges and the vertical fold line.

Opening price: $250

156. ארבעה שוברי מזון וסיגריות – גטו לודז', 1935-1942

 Der Alteste / "ארבעה שוברי נייר, שהונפקו בגטו לודז' בידי היודנראט של גטו לודז' – "דער עלטסטער פון די יידן אין ליצמאנשטאט
der Juden in Litzmannstadt. ]לודז', אמצע שנות ה-30 עד 1942 בקירוב[. 

Milch Karte .1 ]כרטיס לחלב[, יולי 1935. 
Zigaretten-Karte .2 ]כרטיס לסיגריות[, מאי 1942.

Nahrungsmittel karte .3 ]כרטיס מזון[, ללא תאריך.
Brot-Karte .4 ]כרטיס ללחם[, ללא תאריך. 

גודל משתנה. מצב משתנה, בינוני עד טוב. בלאי, כתמים, קמטים וקרעים. 

פתיחה: $300
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156. Four Food and Cigarette Vouchers – Lodz Ghetto, 1935-1942

Four paper vouchers issued in the Lodz Ghetto by the Judenrat of the Lodz Ghetto – "Der Alteste der Juden in 
Litzmannstadt". [Lodz, mid-1930s to ca. 1942].
1. Milch Karte [Milk Card], July 1935.
2. Zigaretten-Karte [Cigarette Card], May 1942.
3. Nahrungsmittel karte [Food Card], not dated.
4. Brot-Karte [Bread Card], not dated.
Size varies. Condition varies, fair to good. Wear, stains, creases and tears. 

opening price: $300

157. הגטו וגירוש היהודים בלושיצה, שדליץ, פולין, 1942 – שלושה תצלומים

שלושה תצלומים המתעדים את הגטו בעיירה לושיצה )לושיץ, Łosice(, נפת שדליץ, מחוז לובלין, פולין, 1942. 
שלושת התצלומים מתוארים בכתב יד בצדם האחורי: "לושיץ"; על אחד התצלומים מופיע גם הכיתוב "רח' שדליץ בזמן הגירוש 1942".
ערב מלחמת העולם השניה חיו בלושיצה כ-2900 יהודים אשר היוו כשלושה-רבעים מתושביה. בדצמבר 1940 הוקם בה גטו, אליו הובאו 
גם יהודים רבים מיישובי הסביבה, עד כי במאי 1942 הגיע מספר יושבי הגטו לכ-6,000. מרבית תושבי הגטו נשלחו למחנה ההשמדה 

טרבלינקה באוגוסט 1942. 
6X6 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. 

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $200

157. The Łosice Ghetto and the Deportation of Jews – Siedlce, Poland, 1942 – Three Photographs

Three photographs documenting the ghetto in Łosice, Siedlce Region, Lublin District, Poland, 1942. 
The three photographs are captioned by hand on verso: "Łosice" (Hobrew); one of the photographs is captioned 
"Siedlce St. during the deportation 1942" (Hebrew). 
on the eve of World War II, approx. 2900 Jews lived in Łosice, constituting approx. three fourth of the town's 
population. In December 1940, the Jews of the town were assembled in the ghetto. Many Jews from the surrounding 
area were brought to the ghetto, and in May 1942, the number of people living in the ghetto reached approx. 
6,000. Most of the residents of the ghetto were sent to the Treblinka extermination camo in August 1942. 
6X6 cm. Good condition. Minor blemishes. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200

158. מכתב חסות מטעם שגרירות שוויץ בבודפשט, שפעלה בניהולו של חסיד אומות העולם קרל לוץ – 1944

מכתב חסות ]Schutzbrief[ שהונפק מטעם שגרירות שווייץ בבודפשט עבור יהודי בשם Ármin Grosz, ביום 23.10.1944. גרמנית והונגרית.
המכתב מודפס במכונת כתיבה, בגרמנית ובהונגרית, על גבי נייר מכתבים רשמי של המחלקה לאינטרסים זרים של השגרירות השוויצרית 
כי שמו של  ומאשר  לוץ,  בידי הדיפלומט קרל  ]Schweizerische Gesandtschaft, Abteilung für fremde Interessen[, שנוהלה 

המחזיק בו נכלל בדרכון שוויצרי קולקטיבי. 
קרל לוץ )Carl Lutz, 1895-1975(, דיפלומט שוויצרי. בשנת 1942 מונה לסגן קונסול שגרירות שוויצריה בהונגריה, הממונה על "המחלקה 
לאינטרסים זרים", ופעל לזרז את יציאת היהודים מהונגריה, שגבולותיה עוד היו פתוחים. ערב כיבוש הונגריה בידי הגרמנים הוציא לוץ 
הארצישראלי  המשרד  מנהל  קראוס,  )מיקלוש(  משה  הגה  אותו  רעיון   –  )Schutz-Pass( החסות"  "מכתבי  הנפקת  רעיון  את  לפועל 
בבודפשט – שהעניקו הגנה דיפלומטית ליהודים בעלי אשרות הגירה )לימים "הועתק" רעיון מכתבי החסות בידי שגרירים אחרים, והיה 
אחראי על הצלתם של עשרות אלפי יהודים(. לוץ גילה מסירות יוצאת דופן להצלת היהודים, וגם כאשר התהדק המצור סביב העיר 
בודפשט סירב לעזוב. רק בשנת 1945, עם כיבוש העיר בידי הצבא האדום, עזב לוץ לשווייץ. על פועלו להצלת יהודים בשואה הוכר קרל 

לוץ כ"חסיד אומות העולם" בשנת 1965.
]1[ דף, 29.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים וקמטים קלים. 

פתיחה: $200

158. Protective letter Issued by the Swiss Embassy – Righteous Among the Nations, Carl Lutz – 1944

Protective letter [Schutzbrief] issued to a Jewish man, Ármin Grosz, by the Swiss Embassy in Budapest on 23.10.1944. 
The letter is typewritten in German and Hungarian on the official stationery of the Department of Foreign Interests 
of the Swiss Embassy (Schweizerische Gesandtschaft, Abteilung für fremde Interessen), which was directed by the 
diplomat Carl Lutz, confirming that the name of its holder was included in a collective Swiss passport. 
Swiss diplomat Carl Lutz (1895-1975) was appointed Swiss vice-consul in Budapest, in charge of foreign interests, 
in 1942. He worked to assist Jews in leaving Hungary, whose borders were still open; shortly before the 
occupation of Hungary by the Nazis he started issuing protective letters (Schutzpass) – an idea conceived by 
Miklos Moshe Krausz, director of the Palestine Office in Budapest – providing diplomatic protection to Jews who 
were candidates for immigration (the idea of protective letters was later adopted by other diplomats, saving tens 
of thousands of Jews). Lutz worked relentlessly to protect Hungarian Jews and remained in Budapest during the 
siege of the city. He returned to Switzerland only in 1945, after the occupation of Budapest by the Red Army. He 
was honored as Righteous Among the Nations by Yad Vashem in 1965.
[1] leaf, 29.5 cm. Good condition. Fold lines. Tears and minor creases.

Opening price: $200
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159. אוגדן גלויות "האלבום השחור" – פרסום חזותי מוקדם של מעשי הנאצים על אדמת אירופה, אפריל 1940

האלבום השחור, הוצאת הליגה האנטי-נאצית, סריה א'. תל-אביב, ניסן ת"ש ]אפריל 1940[. עברית, אנגלית וצרפתית.
אוגדן גלויות שלם ובו עשר גלויות.

אוגדן הגלויות שלפנינו הנו פרסום חזותי פומבי מוקדם ביותר – ואולי אף ראשון מסוגו – למעשי הנאצים על אדמת אירופה ובמיוחד 
על אדמת פולין הכבושה.

הליגה האנטי-נאצית, שפרסמה את האוגדן באפריל 1940, שמה לה למטרה לקיים "פעילות תעמולה והסברה בארץ ובחוץ לארץ, נגד 
המשטר הנאצי, רוח הנאציזם ושנאת הגזע". רעיונות אלה גלומים כולם באוגדן שלפנינו ולא רק בתמונות שנדפסו על גבי הגלויות, אלא 
גם ובמיוחד בדברי ההקדמה שהוסיפו אנשי הליגה האנטי-נאצית. בצדה הפנימי של המעטפת נדפס: "היטלריזם פירושו חזרה לימי 
הבינים האפלים. היהודים האומללים בפולין מוכרחים לשאת את הטלאי הצהוב המצויר על מעטפת האלבום על גבם לאות השפלתם. 
האלבום השחור מכיל את הסריה הראשונה של תמונות המסמלות את מעשי הרצח והזועה של הנאצים בפולין. האלבום השחור מהוה 
קטגוריה מדברת נגד המשטר הנאצי הברבארי. על ידי משלוח התמונות המופיעות באלבום בצורת כרטיסי דאר לכל המכרים, נתנת 
האפשרות לכל אחד להשתתף בקטגוריה זו ולגלות את פרצופו הברבארי של הנאציזם לעיני כל". דברים דומים מופיעים גם בהקדמה: "...
בגרמניה של היטלר הוקמו מחנות הסגר בהן מתעללים הנאצים בקרבנותיהם האומללים במדה שלא עלתה עד כה על שום דמיון אנושי. 
במחנות היסורים והמות האלה נתונים האסירים – ובראש וראשונה האסירים היהודיים – לענויי הגוף והנפש הקשים ביותר, לעבודת 

פרך, לרעב, לקור ולטפול אכזרי בידי מעניהם, עד כדי שגעון או עד יציאת נשמה...".
כל גלויה מתוארת בכותרת – "המות בעקבותיו של היטלר", "עבודת התלינים הנאצים", "נדידת עמים לשערי מות", "הייצור הגרמני של 
'תוצרת האפר'" ועוד – וכן מלווה דברי הסבר, המפרטים כמה מפרקטיקות ההתעללות וההשמדה הנאציות שהתבררו ופורסמו באופן 
פומבי רק בשנים שלאחר מכן: מוות של אלפים ממחלות, מקור ומרעב; הוצאה להורג מדי יום ביומו ותליית גופות על גרדומים ברחובות 
ניקיון רחובות בפה ובידיים; שריפת הגופות לאפר ועוד. הגלויות מתוארות באנגלית. ההקדמה  המרכזיים בערי פולין; עבודות פרך; 

בעברית ובאנגלית, ולצדה מופיע תיאור הגלויות בעברית ובצרפתית. 
אוגדן: 10.5X16.5 ס"מ. גלויות: 10X14 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בעטיפה ובשולי אחת הגלויות. כתמים בעטיפה. מעט כתמים בגוף 

האוגדן. 

פתיחה: $500

159. Postcard Booklet – "The Black Album" – An Early Visual Documentation of Nazi Crimes on European 
Soil, April 1940

The Black Album. Tel-Aviv: The Anti-Nazi League, Series A, April 1940. Hebrew, English and French. 
A complete postcard booklet holding ten postcards.
This booklet is a very early public visual documentation, maybe the first of its kind, of Nazi crimes on European 
soil, especially in Poland.
The Anti-Nazi League, which published the booklet in April 1940, aimed to set up "propaganda and publicity in 
Israel and abroad against the Nazi regime, the Nazi spirit and racial hate". These ideas have been realized in this 
booklet; not only in the photographs printed on the postcards, but also, and especially, in the introduction added 
by the anti-Nazi league members. Printed on the inside cover: "Hitlerism means return to the savagery of the dark 
Middle Ages. In Poland, the Jews are compelled to wear on their backs the yellow badge as reproduced on the 
envelope of the Black Album. The Black Album contains the first series of pictures disclosing Nazi atrocities in Poland. 
The Black Album gives a vivid description of the Nazi regime and its cruel systems. Everybody is hereby enabled 
to unmask Hitlerism by sending the post-cards of the Album to his friends and acquaintances all over the world". 
Similar words appear in the introduction: "… In Hitler's Germany, vast concentration camps have been established 
where Nazi sadists torture their unfortunate victims to an extent never before conceived by human imagination. 
In these camps of suffering and death, the prisoners, principally Jewish, are submitted to most cruel corporal and 
spiritual humiliation, to hard labor, starvation and severe molestation leading to aberration of the mind and death". 
Each postcard is titled – "Death in Hitler's step", "Nazi hangmen at work", "One of the hundreds of victims in 
Poland", "Migration of nations into misery", "Nazi victims converted into ashes", and more – and is accompanied 
by captions specifying some of the methods of Nazi brutality and destruction which were publicly verified and 
published only years later: death of thousands from disease, cold and hunger; daily execution and hanging 
of bodies on gallows in central streets of Polish cities; slave labor; cleaning streets with mouths and hands; 
cremating bodies to ash, etc. The titles are in English. The introduction is in Hebrew and English. The captions 
are in Hebrew and French.
Booklet: 16.5X10.5 cm. Postcards: 14X10 cm. Good condition. Minor damage to cover and edge of one postcard. Stains to 
cover. A few stains inside booklet.

Opening price: $500

160. לקט תוויות ופריטי נייר – מגביות ארצישראליות לטובת יהודי אירופה

לקט תוויות ופריטי נייר – מגביות לטובת יהודי אירופה. ארץ ישראל, ]שנות ה-40[. 
)יום השנה לציון "ליל הבדולח"(, ע"י המגבית למען  1. כרטיס מודפס שניתן כנגד תרומה ב"יום שרפת בתי כנסת ומדרש בגרמניה" 

ישיבת "קול תורה" בירושלים, ]תש"ג 1942[. 
2. עלון מקופל, מטעם "המפעל לעלית ילדי ישראל" של הועד הארצי לקרן היסוד, בו נדפסו דוגמאות מכתבי ילדים שנשלחו להנרייטה 

סאלד, ומכתב ממנה אל ילדי ישראל, בו היא מודה להם על כך שתרמו את דמי החנוכה שלהם לטובת מפעל העליה. ]1943[. 
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3. תווית נייר, "עצומת הישוב על דם אחינו השפוך", י"ב בסיון תש"ג – 15.6.1943. 
4-6. שלוש תוויות נייר: "לא נשכחך, גולה", "הגולה, בדמיך אנו חיים", "הישוב העברי בארץ ירשם כגואל עמנו". 

7. תווית נייר, "להצלת השארית", יחד עם הספח המקורי – אישור על תרומת 250 מא"י ל"מגבית התגיסות והצלה – הישוב להצלת 
השארית". 

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. מעט כתמים. 

פתיחה: $100

160. Collection of Labels and Paper Items – Palestinian Fund-Raisers for European Jewry

Collection of labels and paper items – fund-raisers for European Jewry. Palestine, [1940s].
1. Printed ticket given for a donation on "the day the synagogues and seminaries in Germany were burnt" (the 
anniversary of "Kristallnacht"), by the fundraising drive for the "Kol Torah" Yeshiva in Jerusalem, [1942].
2. Folded brochure, issued by "The Enterprise of Bringing Jewish Children to Palestine" of the national committee 
of Keren Hayesod, featuring examples of letters sent by children to Henrietta Szold and a letter she wrote to 
Jewish children, thanking them for donating their Hanukkah money to the immigration enterprise. [1943].
3. Paper label, "a petition of the Yishuv" (Hebrew), 15.6.1943. 
4-6. Three paper labels, "We will not forget thee, Diaspora", "Diaspora, by your blood we live", "The Jewish 
Yishuv will be the savior of our people". 
7. Paper label, "For Saving the Surviving Remnant", with the original stub – confirmation of a donation of 250 
Mils to "Magbit Hahitgaysut VeHahatzala" (Mobilization and Rescue Fund).
Size and condition vary. Good overall condition. Some stains.

Opening price: $100

161. כרוז – "יום הצום, התפלה והאזעקה להצלת שארית בית ישראל מהשמד הנאצי" – י"ד סיון תש"ד

הרבנות  מטעם  ומשוכפל,  כתיבה  במכונת  מודפס  כרוז  הנאצי",  מהשמד  ישראל  בית  שארית  להצלת  והאזעקה  התפלה  הצום,  "יום 
הראשית בחיפה, י"ד סיוון תש"ד )יוני 1944(.

בכרוז נדפסו "סדר התפילה והאזכרה" שנערכו בבית הכנסת המרכזי בהדר הכרמל, רחוב הגלעד. סדר היום כלל צום חובה על כל איש 
ואישה שגילם מעל 18 שנים, ישיבה על הארץ בדומייה למשך חמש דקות, "לאבלות על הקדושים והטהורים... שנהרגו ונרצחו באכזריות 

איומה על קידוש השם", תפילות ותקיעת שופר. 
20.5X16 ס"מ. מצב בינוני-טוב. סימני קיפול. מעט כתמים וקמטים. מעט קרעים קלים בשוליים. נדפס על נייר בשימוש משני )טקסט 

אחר מודפס בצדו האחורי(. 

פתיחה: $100

161. Broadside – "The Day of Fast, Prayer and Cry for Saving the Remnants of the Jewish People from 
Extermination by the Nazis" – The 14th of Sivan 1944

"The Day of Fast, Prayer and Cry for Saving the Remnants of the Jewish People from Extermination by the Nazis" 
(Hebrew), A broadside (mimeographed manuscript), issued by the Chief Rabbinate of Haifa, the 14th of Sivan 
(June), 1944.
The broadside details the "prayer and memorial service" conducted at the central synagogue in Hadar Carmel. 
Gilad St. The memorial day's agenda included a mandatory fast for every man and woman above the age of 18 
years, sitting in silence on the ground for five minutes, "to mourn the holy and pure… who were cruelly killed 
and murdered in sanctification of G-d's Name" (Hebrew), prayers and blowing of the Shofar.
16X20.5 cm. Fair-good condition. Fold lines. Some stains and creases. A few small tears along the edges. Unrelated text 

printed on verso. 

Opening price: $100 

162. גיליון "הוספה מיוחדת" לעיתון "ידיעות אחרונות" – כניעת גרמניה הנאצית, 7 במאי 1945

גיליון "הוספה מיוחדת" לעיתון "ידיעות אחרונות". תל-אביב-חיפה, 7 במאי 1945. 
גיליון )דף בודד( המודיע על כניעתה ללא תנאי של גרמניה הנאצית: "דניץ הודיע שגרמניה נכנעת לכל בנות הברית. האש נפסקה. צרציל 

טלפן לסטלין ולטרומן: הערב יוכרז השלום". 
כתב הכניעה הצבאית נחתם ביום בו פורסם הגיליון שלפנינו, וכפי הנראה הוא נמנה עם הפרסומים הראשונים בארץ ישראל המכריזים 

על סיום המלחמה. 
דף 33 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים וקמטים קלים. מעט כתמי דיו מתהליך ההדפסה. 

פתיחה: $100
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162. "Special Addition" Issue – "Yedioth Ahronoth" Newspaper – The Surrender of Nazi Germany, May 
7, 1945

"Special Addition" Issue of the "Yedioth Ahronoth" newspaper. Tel-Aviv-Haifa, May 7, 1945. 
An issue (single leaf) announcing the unconditional surrender of Nazi Germany: "Dönitz has announced that 
Germany is unconditionally surrendering to the Allies. The fire has ceased. Churchill called Stalin and Truman: 
peace will be declared tonight" (Hebrew).
The military surrender agreement was signed on the day this issue was published; presumably this is one of the 
first publications in Palestine announcing the end of the war. 
33 cm leaf. Good condition. Fold lines. Tears and minor creases. A few ink stains from the printing process.

Opening price: $100

163. ספר זכרונות של כומר פולני – המלחמה עם גרמניה – ירושלים, 1941

ודמעות,  דם  ]שובל של   Szlakiem krwi i łez, wspomnienia i przeżycia z wojny polsko-niemieckiej, X. Leon Łomiński
זיכרונות וחוויות מהמלחמה הפולנית-גרמנית, מאת לאון לומינסקי[. דפוס Gesher )"גשר"(, ירושלים, 1941. פולנית. 

ספר זכרונות של כומר פולני שהתגייס לצבא הפולני עם פרוץ מלחמת העולם השניה, לאחר פלישת גרמניה לפולין ב-1 בספטמבר 
1939. הכומר לומינסקי, יליד 1891, למד באוניברסיטת לובלין וחקר ארכיאולוגיה נוצרית; לאחר שנים בהן שימש ככומר קהילתי, התגייס 
לצבא הפולני ושימש שם ככומר צבאי. זכרונותיו בספר שלפנינו מוקדשים לתקופה זו של שירותו הצבאי והוא מלווה מספר תצלומים. 

הספר ראה אור בירושלים, אליה הגיע לומינסקי, כפי הנראה, כפליט מלחמה, בשנת 1940 או 1941. 
]6[, 180, ]2[ עמ' + ]15[ לוחות-תצלומים, 19 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. צורת הספר מעוותת קמעה )כריכה רכה(. מעט קרעים 

קלים בכריכה; חלקים חסרים בשדרה. סימונים בעפרונות במספר מקומות בספר. 

פתיחה: $120

163. Memoir of a Polish Priest – The War with Germany – Jerusalem, 1941

Szlakiem krwi i łez, wspomnienia i przeżycia z wojny polsko-niemieckiej, X. Leon Łomiński [Trail of blood and 
tears, memories and experiences of the Polish-German war, by Leon Łomiński]. Jerusalem: Gesher, 1941. Polish.
Memoir of a Polish priest who joined the Polish army with the outbreak of World War II, after Germany invaded 
Poland on September 1, 1939. Priest Luminsky, born in 1891, studied Christian Archeology at the Lublin University; 
after years of serving as a community priest, he joined the Polish army and served as a military priest. This book 
describes his military service and includes several photographs. 
The book was published in Jerusalem, to which Luminsky presumably came as a war-refugee, in 1940 or 1941. 
[6], 180, [2] pp. + [15] photographic plates, 19 cm. Good-fair condition. Stains. The book is slightly distorted (soft binding). 
Some small tears to binding; missing pieces in the spine. Pencil notations in several places in the book. 

opening price: $120 

164. "מפעל-מוות גרמני בלובלין" – חוברת על מחנה ההשמדה מיידנק, עם תצלומים, 1945

Niemiecka fabryka śmierci w Lublinie ]מפעל-מוות גרמני בלובלין[. הוצאת Książka, מאת Eugenjusz Kriger. ]לודז' או ורשה[, 
1945. פולנית. מהדורה שניה. 

חוברת מוקדמת בנושא מחנה הריכוז וההשמדה מיידנק, אשר ממוקם קילומטרים בודדים מהעיר לובלין. מלווה מספר תצלומים אשר 
צולמו לאחר לכניסת הצבא האדום למחנה, צילומי מסמכים ועוד. 

המחבר, יבגני קריגר )Eugenjusz Kriger, 1906-1983(, שימש ככתב-מלחמה של העתון הרוסי "איזבסטיה" במלחמת העולם השניה 
והתלווה לכוחות הצבא האדום בעת שחרור מחנה מיידנק. 

41, ]3[ עמ', 14 ס"מ. פנים החוברת במצב טוב. קרעים, כתמים ופגמים בעטיפה. העטיפה מנותקת. 

פתיחה: $120

164. "The German Death Factory in Lublin" – A Booklet about the Majdanek Extermination Camp, with 
Photographs, 1945

Niemiecka fabryka śmierci w Lublinie [The German Death Factory in Lublin], by Eugenjusz Kriger. [Lodz or 
Warsaw]: Książka, 1945. Polish. Second edition. 
An early booklet about the Majdanek concentration and extermination camp, located several kilometers from 
Lublin. Accompanied by several photographs which were taken after the Red Army entered the camp, pictures 
of documents and more.
The writer, Eugenjusz Kriger (1906-1983), served as a war-correspondent of the Russian newspaper "Izvestiia" 
during World War II and accompanied the Russian troops which liberated the Majdanek camp.
41, [3] pp., 14 cm. The body of the booklet is in good condition. Tears and blemishes to cover. The cover is detached.

Opening price: $120
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165. "פרחי אושוויץ" – זינובי טולקאצ'ב – קראקוב, 1946 – עותק חתום וממוספר, עם ליטוגרפיה מקורית, חתומה בידי 
טולקאצ'ב

Zinowij Tołkaczew, Kwiaty Oświęcimia ]זינובי טולקאצ'ב, פרחי אושוויץ[. קראקוב, 1946. פולנית, רוסית, אנגלית, צרפתית וגרמנית.
אלבום ובו 32 רפרודוקציות של ציורים מאת האמן היהודי זינובי טולקאצ'ב, המתעדים את מחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ. עותק ממוספר 

)מתוך 1000(, חתום בידי טולקאצ'ב. לאחר דף השער נכרכה ליטוגרפיה מקורית, חתומה ומתוארכת בעפרון בידי טולקאצ'ב )1945(.
האמן זינובי טולקאצ'ב )1903-1977(, יליד רוסיה הלבנה, היה בין המצטרפים הראשונים לקומסומול )תנועת הנוער הקומוניסטי( בקייב 
הצטרף   1944 בשנת  השלטונות.  מטעם  באמנות  ועסק  האדום  בצבא  שירת  השניה  העולם  במלחמת  הקומוניסטית.  במפלגה  וחבר 
לכוחות הסובייטים במיידנק, זמן קצר לאחר שחרור המחנה, ולאחר מכן הצטרף לכוחות ששחררו את מחנה אושוויץ )באותה עת יצר 

את הסדרה "פרחי אושוויץ"(. 
]2[ דף, ]1[ ליטוגרפיה, ]7[ דף, ]32[ לוחות-רפרודוקציה, ]2[ דף, 26 ס"מ. מעטפת נייר מקורית. מצב טוב. כתמים בכריכה ובדפי הבטנה. 

כתמים בודדים בגוף האלבום. מעטפת הנייר מוכתמת ובלויה, עם קרעים )חלקם חסרים(. 

פתיחה: $200

165. "Flowers of Auschwitz" – Zinovii Tolkatchev – Krakow, 1946 – A Signed and Numbered Copy, with 
an Original Lithograph, Signed by Tolkatchev

Zinowij Tołkaczew, Kwiaty Oświęcimia [Zinowij Tołkaczew, Flowers of Auschwitz]. Krakow, 1946. Polish, Russian, 
English, French and German.
An album with 32 reproductions of drawings by the Jewish artist Zinovii Tolkatchev (Zinowij Tołkaczew), 
documenting the Auschwitz concentration and extermination camp. A numbered copy (from an edition of 
1000), signed by Tolkatchev. Bound after the title page is an original lithograph, signed and dated in pencil by 
Tołkaczew (1945).
Zinovii Tolkatchev (1903-1977), born in Belarus, was one of the first members of the Komsomol (the communist 
youth movement) in Kiev and a member of the Communist Party. During World War II, he served in the Red Army 
and created official art for the Soviet regime. In 1944 he joined the Soviet forces in Majdanek, shortly after the 
liberation of the camp, and then joined the forces that liberated the Auschwitz camp (at that time he created the 
series "Flowers of Auschwitz"). 
[2] leaves, [1] lithograph, [7] leaves, [32] reproduction plates, [2] leaves, 26 cm. Original paper cover. Good condition. Stains 
on the binding and endpapers. Some stains inside the album. Stained and worn dustjacket, with tears (some of them open).

Opening price: $200 

166. סידור "כל בו" לזכר הנספים בשואה – מינכן, 1946

סדור כל בו, כולל כל התפלות והבקשות כסדרן. הוצאת סיני, מינכן )באישור מפקדת אונרר"א באּולם(, 1946. 
סידור עם תהלים ומעמדות, "מוקדש לזכרון הקדושים שנהרגו בשנות ת"ש-תש"ה ע"י הַנצים", עם "תפלה להזכרת נשמות הקדושים 
משנות ת"ש-תש"ה", דפי "יאהרצייט" לרישום שמות הנפטרים )בסוף הכרך(, דף עם שמות בני משפחה וקרובים של המו"לים )משפ' 

לאנגער( שנרצחו בשואה, ודפים נוספים הקשורים בשואה. 
]2[ דף, XV, ]1[, 767, ]11[ עמ', 12 ס"מ. מצב כללי טוב. הכרך מעוות קמעה. פגמים בסימניות. 

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $100

166. Kol Bo Siddur in Memory of Holocaust Victims – Munich, 1946

Kol Bo Siddur, "contains all prayers and bakashot, in order". Munich (approved by the UNRRA headquarters in 
Ulm): Sinai, 1946.
Siddur with Psalms and Ma'amadot, dedicated to Holocaust victims, with a prayer for the ascent of the soul of 
those murdered in 1940-1945, "Yahrzeit" leaves for writing down the names of the deceased (at the end of the 
volume), a leaf listing family members and relatives of the publishers (the Langer family) who were murdered in 
the Holocaust, and other leaves related to the Holocaust. 
[2] leaves, XV, [1], 767, [11] pp, 12 cm. Good overall condition. The volume is slightly distorted. Blemishes to bookmarks.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100

ידוע  אינו   –  1946 בודפשט,   – הונגריה  יהודי  לשואת  הזכרון  ביום  התענית  סדר   – הכנסת  בבית  לתלייה  עלון   .167
ביבליוגרפית

 F. Gewürcz דפוס .)Schück Jeno( תענית כ' סיוון[, מאת הרב משה נתן שיק[ Sziván 20-I böjtnap szabályai / סדר התענית ופרטיה
]געווירץ[, בודפשט, ]תש"ו 1946[. עברית והונגרית. 

עלון שנועד לתלייה על קיר בית הכנסת, ובו מפורטים סדר התענית ביום כ' סיוון – יום הזכרון לשואת יהודי הונגריה – "דיני יאהרצייט 
והזכרת נשמות" ו"סדר היום". 

ב"דינים" נכתב, בין היתר: "מי שיודע יום ביאת אביו ואמו ושאר קרוביו לאוישוויטץ ויש אומדנא שהעמידו אותם בין המוכנים ליהרג 
יחזיק את יום הזה ליארצייט, ואם באו לאוישוויטץ לפנות ערב יחזיק את היארצייט ליום שלאחריו...". 

דף 29.5X41 ס"מ, מקופל לשניים. מצב בינוני. סימני קיפול. קרעים, חלקם משוקמים בנייר דבק חומצי. נייר עדין ויבש. 
אינו ידוע ביבליוגרפית. 

פתיחה: $150
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167. Leaflet to be Hung in the Synagogue – the Order of the Fast on the Memorial Day for the Holocaust 
of Hungarian Jewry – Budapest, 1946 – Bibliographically Unknown

The order of the fast and its details / Sziván 20-I böjtnap szabályai [the fast of the 20th of Sivan], by Rabbi Moshe 
Nathan Schick (Schück Jeno). Budapest: F. Gewürcz, [1946]. Hebrew and Hungarian.
A leaflet meant to be hung on the wall of the synagogue, detailing the order of the fast on the 20th of Sivan – 
the memorial day for the Holocaust of Hungarian Jewry – "the laws of the Yahrzeit and memorial prayer" and 
"order of the day". 
In the "laws", it was written: "Anyone who knows the day his father and mother and other relatives were 
brought to Auschwitz and there is an assessment that they were among those sent to be killed will consider this 
day as their Yahrzeit, and if they came to Auschwitz toward evening, the following day should be considered 
their Yahrzeit…" (Hebrew). 
[1] leaf, 41X29.5 cm. folded in half. Fair condition. Fold lines. Tears, some of them repaired with acidic tape. Dry and fragile 
paper. 
Bibliographically unknown.

Opening price: $150

168. כרוז מטעם אגודת הרבנים באוסטריה – תענית כ' סיוון לזכר הנספים בשואה – 1947

"קול קורא" מטעם "אגודת הרבנים באוסטריה א. א. ]אזור אמריקאי[, ע"י ועד המרכזי היהודי". זלצבורג, ער"ח סיון תש"ז ]מאי 1947[. 
כרוז משוכפל בסטנסיל )שכפול של כתב יד(, חתום בחותמת-דיו רשמית של האגודה. נדפס בצדו האחורי של טופס צבאי אוסטרי. 

"קול קורא" מאת אגודת הרבנים באוסטריה, המבקש לקבוע את יום כ' סיון "ליום תשובה תפלה וצדקה ותענית עד מנחה גדולה שעה 
לזכרון האסון שקרה  נדרשנו להשתתף בתענית כללי שקבעו...  1:30 בצהרים", בעקבות קריאתם של רבני הונגריה: "מרבני הונגריא 
אותנו... בהשמדת רוב בית-ישראל ע"י הזדים האשכנזים ימ"ש. בנוסף, הכרוז קובע את יום כ' סיוון ל"יום השנה" )"יארצייט"( עבור אלו 
משארית הפליטה שאינם יודעים את תאריך פטירת קרוביהם שנספו בשואה. חתום בחותמת-דיו רשמית של "אגודת הרבנים בעסטרייך 

מרכז – ]ב[זלצבורג". 
בין  השואה.  קורבנות  להנצחת  מיוחד  יום  לקבוע  האם  בשאלה  אירופה  בקרב רבני  פולמוס  התעורר  השנייה  העולם  מלחמת  בתום 
יום תענית קבוע לדורות.  המתנגדים היו האדמו"רים מגור ומבלז, הגרי"ז סולובייצ'יק והחזון איש, שטענו כי אין בדורנו היתר לתקן 
רבני הונגריה ורבני אוסטריה קבעו את יום כ' סיון כיום אבל בנימוק שיום זה נקבע כבר בעבר בקרב יהדות פולין כיום צום ותפילה לזכר 

"גזרות ת"ח ות"ט".
דף 29.5 ס"מ. מצב בינוני. סימני קיפול. קרעים, חלקם משוקמים בנייר דבק חומצי. טקסט דהוי ומטושטש בכמה מקומות. נייר עדין ויבש. 

פתיחה: $150

168. Broadside Issued by the Union of Rabbis in Austria – A Fast on the 20th of Sivan, Commemorating 
the Holocaust – 1947

A broadside issued by the "The Union of Rabbis in Austria A.Z. [American Zone], by the Central Jewish Committee". 
Salzburg, the eve of Rosh Chodesh Sivan – May 1947. Mimeographed manuscript, stamped with the official stamp 
of the Union. Printed on verso of an Austrian military form. 
A call by the Union of Rabbis in Austria, announcing the 20th of Sivan as a "day of repentance, prayer and charity 
and a fast until 13:30" (Hebrew), following the request of Hungarian rabbis. The broadside announces the 20th 
of Sivan as the Yahrzeit for those of She'erit Hapletah whose relatives' death dates are unknown. It is stamped 
with the official stamp of the "Union of Rabbis in central Austria – in Salzburg". 
At the end of World War II, there was a disagreement among European rabbis as to whether to announce a 
special day to commemorate the victims of the Holocaust. Among those objecting to the idea were the Rebbes 
of Gur and Belz, Rabbi Yitzchak Zev Halevi Soloveitchik and the Chazon Ish, who claimed that in our generation 
it is not permitted to declare a new permanent fast. The rabbis of Hungary and Austria declared the 20th of 
Sivan as a day of fast, claiming that this day had traditionally been a day of fasting among the Jews of Poland, 
commemorating the riots of 1648.
[1] leaf, 29.5 cm. Fair condition. Fold lines. Tears, some of them repaired with acidic tape. Faded and blurred text in several 
places. Fragile and dry paper.

Opening price: $150 

169. חוברת זכרון לרישום ימי "יאהרצייט" ותפילות לזכר הנספים בשואה – לינץ, אוסטריה

במחנות-ההסגר  בגיטאות,  השם  קדוש  על  נפשם  ושמסרו  לעולמם  שהלכו  הקדושים...  נשמות  לזכר  אנדענק,  צום  עולם,  "לזכרון 
ובקרמטריומס...". הוצאת זילבערמאן-ווייס, לינץ )אוסטריה(, ]תש"ח 1948?[. עברית ויידיש.

חוברת זכרון, לרישום ימי "יאהרצייט" של קרובי משפחה ותפילות לאזכרה, עם תפילות מיוחדות לזכר הנספים בשואה: "הזכרת נשמות" 
לקדושים שנספו בשואה )בעברית וביידיש( – "שהומתו הן שנהרגו הן שנשחטו ושנשרפו ושנטבעו על קדוש השם...", "תפלה הנאמרת 
לאחר גמר לימוד המשניות, לעלית נשמות קרובי ונשמות 6000000 אחינו בנ"י הקדושים שנפלו בידי הגרמנים הארורים ימ"ש בשנות 

תרצ"ט-תש"ה" )"יזכור" של הרב יונה שטנצל(, ועוד. ה"קדיש" מופיע גם באנגלית וגם בתעתיק לאותיות לטיניות. 
20 עמ', 15 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. מעט קמטים בשוליים. 

 .OCLC-שני עותקים בלבד מופיעים ב

פתיחה: $150
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169. Memorial Booklet for Registering Yahrzeit Days and Prayers in Memory of Holocaust Victims – 
Linz, Austria

"For eternal memory, tsum andenk, in memory of the holy souls… who passed away and gave their lives as 
martyrs in the ghettos, concentration camps and crematoriums…" (Hebrew). Linz (Austria): Zilberman-Weiss, 
[1948?]. Hebrew and Yiddish.
A memorial booklet, for registering Yahrzeit (memorial) days of relatives and memorial prayers, with special 
prayers in memory of Holocaust victims: "Memorial prayer" for those who perished in the Holocaust (Hebrew and 
Yiddish), "A prayer that is said after studying Mishnayot, for the ascent of the souls of relatives and the 6000000 
of our holy brothers who were murdered by the Germans in 1939-1945" (Yizkor of Rabbi Yonah Sztencl), and 
more. The "Kaddish" (sanctification prayer) is printed in English and in a transcription using Latin characters. 
20 pp, 15 cm. Good condition. Some stains. Some creases to margins.
Two copies only in OCLC.

Opening price: $150

170. פנקס הקדשות של חלוצה – קיבוץ "מעפילים" בורשה לאחר המלחמה, 1945

פנקס הקדשות של חלוצה בשם חנה, עם הקדשות בכתב יד מידידים רבים, ערב עלייתה לארץ ישראל. רובע פראגה, ורשה, 30 באוגוסט 
עד 1 בספטמבר 1945. עברית, יידיש, פולנית.

פנקס ובו הקדשות שנכתבו לכבוד חלוצה בשם חנה ערב עלייתה לארץ ישראל מקיבוץ "מעפילים" בורשה. כמה מהכותבים חותמים ליד 
שמם במילה "איחוד" – ארגון הגג לארגונים המפלגתיים השונים שפעלו בפולין לאחר המלחמה; חברה בשם חביבה חותמת בתור חברת 

קיבוץ "לוחמי הגיטאות" וחבר אחר כותב בהקדשתו "זכרי את הימים העליזים שבילינו יחד בקבוץ ה'מעפילים' בורשה". 
פנקס 16X12 ס"מ. פנים הפנקס במצב טוב, עם מעט כתמים. כריכה במצב בינוני, רופפת ופגומה )מפורקת חלקית(, עם קרעים ושדרה 

חסרה. 

פתיחה: $200

170. Notebook of a Female Pioneer – "Kibbutz Ma'apilim" in Warsaw after the War, 1945

A notebook of a pioneer named Chana, inscribed by many of her friends, on the eve of her immigration to 
Palestine. Praga Quarter, Warsaw, August 30 to September 1, 1945. Hebrew, Yiddish and Polish.
A notebook with inscription written to a pioneer named Chana on the eve of her immigration to Palestine from 
"Kibbutz Ma'apilim" ("illegal immigrants camp") in Warsaw. Several of the writers added the word "Ichud" next to 
their signatures (Ichud was the umbrella organization of the various partisan organizations that operated in Poland 
after the war); one friend named Chaviva signs as member of Kibbutz Lochamei HaGeta'ot and another friend 
writes in his dedication "remember the happy times we spent together at Kibbutz Ma'apilim in Warsaw" (Hebrew).
Notebook: 12X16 cm. The inside of the notebook is in good condition. The binding is in fair condition, loose and damaged 
(partly dismantled), with tears. Missing spine.

Opening price: $200

171. לוח שנה עם תצלומים לשארית הפליטה – ההסתדרות הציונית האחידה ו"נח"ם" בגרמניה, 1946 – נדפס באמצע 
השנה

]לוח לשנת[ תש"ו 1946. הוצאת מרכז ההסתדרות הציונית האחידה של שארית הפליטה בגרמניה ונוער חלוצי מאוחד )"נחם"(, ]כנראה 
מינכן[, 1946. עברית ויידיש. 

לוח שנה שנדפס כחצי שנה לאחר סיום מלחמת העולם השניה, וכולל תאריכים לחצי שנה בלבד – לחודשים אדר ב' / מרץ עד אלול / 
ספטמבר תש"ו 1946. 

ילדי טהראן בארץ ישראל,  "בוכנוולד" המשוחררים, את  ילד מילדי  ציון שמות הצלמים(, המציגים  )ללא  נדפסו תצלומים  בדפי הלוח 
חלוצים ופועלים בארץ ישראל ואת דיוקנאותיהם של הרצל וחיים נחמן ביאליק. בצדם האחורי של הדפים נדפסו טקסטים ביידיש – 

יסודות ההסתדרות הציונית האחידה, החלטות שנתקבלו בישיבות מועצת ההסתדרות ומידע כללי על ארץ ישראל. 
20X12.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. העטיפה )דף ראשון( מנותקת ומעט קרועה )פיסות חסרות(. 

פתיחה: $200

171. Calendar with Photographs for She'erit Hapletah – The United Zionist Organization and Nocham 
(No’ar Chalutzi Meuchad) in Germany, 1946 – Printed Mid-Year

1946 calendar. [Presumably Munich]: The Center of The United Zionist Organization of She'erit Hapletah in 
Germany and Nocham (No’ar Chalutzi Meuchad, 1946. Hebrew and Yiddish.
A calendar printed about six months after the end of World War II, for six months only – March to September 1946. 
The calendar features photographs (photographer not indicated) depicting a child survivor of Buchenwald, Teheran 
Children in Palestine, pioneers and workers in Palestine and portraits of Herzl and Chaim Nachman Bialik. Printed 
on verso of the leaves are Yiddish texts – the fundamentals of the The United Zionist Organization, decisions that 
were reached during meetings of the council of the organization and general information about Palestine. 
12.5X20 cm. Good overall condition. Stains. The cover (first leaf) is detached and slightly torn (missing pieces). 

Opening price: $200
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172. "הכשרה רוחנית" – ירחון בהוצאת "הסתדרות העובד בהונגריה" – שארית הפליטה – בודפשט, 1946

הכשרה רוחנית, גיליון מספר 5. "יוצא לאור פעם בחודש על ידי הסתדרות העובד בהונגריה", בודפשט, 1946. הונגרית )עם כותר בעברית(.
גיליון מספר חמש של הירחון "הכשרה רוחנית" )מודפס במכונת כתיבה ומשוכפל בסטנסיל(, שראה אור בסמיכות לחג הפסח 1946 

בהוצאת מחלקת התרבות של "הסתדרות העובד" בהונגריה. 
בגיליון מאמרים אודות בניין הארץ וההתיישבות בארץ ישראל מאת דוד בן-גוריון, יצחק טבנקין, א.ד. גורדון, ברל כצנלסון, דוד פרישמן, 

ואחרים. על גבי העטיפה איור של פועלים ובעלי מלאכה על רקע נוף ארצישראלי.
2, 54 עמ', 29 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקמטים קלים. קרעים בשדרה, חלקם חסרים.

.OCLC-עותק אחד בלבד ב

פתיחה: $150

172. "Spiritual Training" – Journal Published by "The Worker's Organization in Hungary" – She'erit 
Hapletah – Budapest, 1946

Hachshara Ruchanit [Spiritual Training], issue no. 5. "Published once a month by the Worker's Organization in 
Hungary", Budapest, 1946. Hungarian (with a Hebrew title).
Issue no. 5 of the journal "Spiritual Training" (mimeographed typescript), which was published before Passover 
1946 by the cultural department of the "Worker's Organization" in Hungary. 
The issue contains articles about the building of the country and the settlement in Palestine by David Ben-Gurion, 
Yitzchak Tabenkin, A.D. Gordon, Berl Katznelson, David Frischman, and others. On the cover, an illustration of 
workers and craftsmen on the backdrop of a Palestinian view.
2, 54 pp. 29 cm. Good condition. Stains and minor creases. Tears to spine, some of them open. 
One copy only in OCLC.

Opening price: $150

173. אלבום עם תצלומים ממחנות עקורים, 1946-1948

אלבום תצלומים קטן של ניצולת שואה אשר שהתה במספר מחנות עקורים בסלובניה או גרמניה בשנים 1946-1948, ובהמשך עלתה 
לארץ. 

)כמה  השניה  העולם  מלחמת  שלאחר  בשנים  עקורים  במחנות  צולמו  לפחות  שבעה  מהם  קטנים,  תצלומים   36 הכולל  אלבום 
מהתצלומים מתוארים או שמצולמים בהם שלטים(. ביניהם: תצלום של קבוצת צעירים מניפים דגל עם הכיתוב "קבוץ", שני תצלומים 
שצולמו בברגן בלזן, תצלום בו מופיע שלט "Control Commission for Germany, Palestine Transit Camp", תצלומים ממחנה 

ב-Windisch-Laibach )סלובניה(. ייתכן כי מספר תצלומים נוספים צולמו במחנות עקורים. 
גודל התצלומים משתנה, 3.5X4 ס"מ עד 10X6.5 ס"מ. אלבום 14X9 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. קפלים בכמה מהניירות המפרידים בין 

הדפים. 
מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $250

173. Album with Photographs from DP Camps, 1946-1948

A small photograph album of a Holocaust survivor who spent time in several DP camps in Slovenia or Germany 
during the years 1946-1948 and later immigrated to Israel. 
The album contains 36 small photographs, at least seven of them were taken in DP camps in the years after World 
War II (several of the photographs are captioned or depict signs). Among them: a photograph of a group waving 
a flag that reads "Kibbutz", two photographs that were taken in Bergen-Belsen, a photograph in which a sign 
that reads "Control Commission for Germany, Palestine Transit Camp" is seen, photographs from the Windisch-
Laibach camp (Slovenia). Possibly, several other photographs were taken in DP camps.
The size of the photographs varies, 4X3.5 cm. to 6.5X10 cm. Album: 9X14 cm. Good condition. Minor blemishes. Folds in 
several of the tissue guards. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $250

174. לקט תעודות – זוג ניצולי-שואה ממיידנק בגרמיש-פרטנקירכן, 1947-1949

לקט מסמכים של בני הזוג הנק )Henek( רקוטץ )Rakocz, יליד קרקוב, 1922( ורעייתו ליבה )לובה( הלפנט )Helfant / Helfand, ילידת 
 .1947-1949 גרמניה(,   ,Garmisch-Partenkirchen( גרמיש-פרטנקירכן  מיידנק.  וההשמדה  הריכוז  ניצולי מחנה  1930(, שניהם  רובנו 

עברית, אנגלית, גרמנית. 
Certificate of the Jewish Congregation Kreis Garmisch-Partenkirchen, שתי תעודות שהונפקו בגרמיש-פרטנקירכן   .1-2

עבור בני הזוג, אוקטובר ודצמבר 1947. התעודות שימשו גם לקבלת שוברי מזון )Lebensmittelmarke( חודשיים. 
ישראל, מפקד העולים, על שם רקוטץ. הונפקה  )Certificate of registration( מטעם הסוכנות היהודית לארץ  "תעודת אשור"   .3

בגרמיש באוגוסט 1948.



79

היסטוריה, אמנות ותרבות יהודית וישראלית

Bestätigung – מטעם משרד רישום האוכלוסין והמשטרה המקומית בגרמיש-פרטנקירכן, המעיד על  4. צילום של מסמך אישור – 
מצבו המשפחתי של רקוטץ )בנו, מיכאל, נולד שם באוגוסט 1948(. מרץ 1949. 

הפליטים  ארגון  של   )Preparatory Commission( המשלחת-המכינה  מטעם  אישור  מסמך   –  Certificate of IRO Eligibility  .5
הבינלאומי – International Refugee Organization( IRO(, המעיד כי מחזיקו )רקוטץ( זכאי לסיוע הארגון. מינכן, אפריל 1949. 

גודל ומצב משתנים. מצב כללי בינוני-טוב. קרעים, קמטים, כתמים ובלאי בחלק מהמסמכים. 

פתיחה: $200

174. Collection of Certificates – Holocaust Survivors from Majdanek in Garmisch-Partenkirchen, 1947-
1949

A collection of documents of Henek Rakocz (born in Krakow, 1922) and his wife Luba Helfant / Helfand (born 
in Rivne, 1930), both of them survivors of the concentration and extermination camp Majdanek. Garmisch-
Partenkirchen (Germany), 1947-1949. Hebrew, English and German. 
1-2. "Certificate of the Jewish Congregation Kreis Garmisch-Partenkirchen", two certificates issued in Garmisch-
Partenkirchen for the couple, October and December 1947. The certificates were also used to receive monthly 
food-coupons (Lebensmittelmarke). 
3. Certificate of registration issued by the Jewish Agency for Palestine, the Immigrants Census, in the name of 
Rakocz. Issued in Garmisch in August 1948.
4. Photocopy of a confirmation certificate – Bestätigung – issued by the registry office and local police at Garmisch-
Partenkirchen, indicating Rakocz's marital status (his son, Michael, was born there in August 1948). March 1949. 
5. Certificate of IRO Eligibility – a confirmation certificate issued by the Preparatory Commission of the IRO 
(International Refugee Organization), indicating that its owner (Rakocz) is entitled to the assistance of the 
organization. Munich, April 1949.
Size and condition vary. Fair-good overall condition. Tears, creases, stains and wear to some of the documents. 

Opening price: $200

175. כרטיס ביקור של ניצול אושוויץ – גרמניה, לאחר השואה

כרטיס ביקור של Kuba Juskiewicz )יעקב יוסקביץ'(, יהודי ניצול מחנה ההשמדה אושוויץ. Altenerding )גרמניה(, ]המחצית השנייה 
של שנות ה-40[. 

 K.L Auswitz" הסמוכה למינכן, לאחר השואה. על הכרטיס, תחת שמו, נדפס ,Altenerding כרטיס ביקור של יהודי שהתגורר בעיירה
Nr.160484" )מספרו האישי של יוסקביץ' מאושוויץ(. 

5.5X10 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. קמטים.

פתיחה: $120

175. Visiting Card of a Survivor of Auschwitz – Germany, After the Holocaust

A visiting card of the Jew Kuba (Jacob) Juskiewicz, a survivor of the Auschwitz extermination camp. Altenerding 
(Germany), [second half of the 1940s].
A visiting card of a Jew who lived in Altenerding, near Munich, after the Holocaust. Printed beneath his name: 
"K.L Auswitz Nr.160484" (Joskowitz' serial number in Auschwitz).
10X5.5 cm. Good condition. Minor stains. Creases.

Opening price: $120
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176. תעודת-זהות ומכתב – פליט יהודי-פולני ברובע הצרפתי בשנגחאי, 1938-1939

שני פריטי נייר של פליט יהודי-פולני בשם דוד )בוריסוביץ'( חנין )Hanin(, אשר נמלט לשנגחאי. שנגחאי, 1938-1939. 

הרובע הצרפתי  העירוני של  – מטעם המינהל   Certificat de Residence Tenant, Lieu de piece d'identite  – זהות  1. תעודת 

בשנגחאי )Concession Francaise de Changhai(, על שם חנין. הונפקה ב-19 בפברואר 1938.

14 ס"מ. מצב טוב. סימני הדבקה בחלקה החיצוני של התעודה. 

2. מכתב מודפס במכונת כתיבה על גבי נייר מכתבים של "הקהלה העברית האשכנזית דשנגחאי" מדצמבר 1939, המאשר כי דוד חנין, 

בנם של בוריס חנין ורחל לבית שוורץ, נולד בוילנה ב-16 באוקטובר 1912.

דף 25.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול ומעט כתמים. 

ראו גם פריט הבא. 

פתיחה: $200

176. Identity Card and a Letter – A Jewish-Polish Refugee at the French Quarter of Shanghai, 1938-1939

Two paper items of a Jewish-Polish refugee – David (Borisowitz) Hanin – who escaped to Shanghai. Shanghai, 

1938-1939.

1. Identity card – Certificat de Residence Tenant, Lieu de piece d'identite – issued by the municipal administration 

of the French Quarter of Shanghai (Concession Francaise de Changhai), in Hanin's name. Issued on February 19, 

1938.

14 cm. Good condition. Traces of gluing on the outside of the certificate.

2. A letter typewritten on the stationery of the "Shanghai Ashkenazi Jewish Communal Association" from 

December 1939, confirming that David Hanin, son of Boris Hanin and Rachel Schwartz-Hanin, was born in Vilnius 

on October 16, 1912. 

[1] leaf, 25.5 cm. Good condition. Fold lines and a few stains. 

See next item.

Opening price: $200

177. תעודת הוקרה מבית הספר העברי בטיינג'ין, 1949

תעודת הוקרה שניתנה למר דוד חנין )ראו גם פריט קודם(, גזבר בית הספר העברי בטיינג'ין, לרגל סיום עבודתו בבית הספר. טיינצ'ין, 

סין, 25 באפריל 1949. אנגלית. 

תעודת-הוקרה מודפסת, בה מביע צוות בית הספר את תודתו העמוקה למר חנין על תרומתו לתפקודו התקין של בית הספר, בתור 

הגזבר והממונה על הכספים. 

התעודה מודפסת על בריסטול ומקופלת לשניים. בחלקה החיצוני נדפסו שם מקבלּה ושם בית הספר בעברית, אנגלית וסינית, ובחלקה 

הפנימי נדפסו דברי הברכה המפורטים, ולצדם מופיעים חתימות מועצת המורים וועד בית הספר. 

29 ס"מ. מצב בינוני-טוב. קרעים קלים )פיסות חסרות( בפינה השמאלית העליונה ובשוליים. סימני הדבקה בחלקה האחורי של התעודה. 

פתיחה: $150

177. Certificate of Appreciation from the Tientsin Jewish School, 1949

A certificate of appreciation awarded to Mr. David Hanin (see previous item), the treasurer of the Tientsin Jewish 

School, upon the termination of his work at the school. Tientsin, China, April 25, 1949. English.

A printed certificate of appreciation: "The Committee and Teachers' Council of the Tientsin Jewish School consider 

it their privilege and pleasant duty to convey to you their gratitude and appreciation for the useful work carried 

on by you […] Under your skillful financial guidance, the School was enabled to keep its doors open". Signed by 

members of the teacher's council and the school committee. 

The certificate is printed on Bristol and folded in half. Printed on its outside is its receiver's name and the name 

of the school in Hebrew, English and Chinese. 

29 cm. Fair-good condition. Small tears (missing pieces) to upper left corner and edges. Traces of gluing on verso. 

Opening price: $150

קהילות יהודיות

Jewish Communities
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178. עלון פרסום לספרי דוד כוכיזוב – היהדות הקראית – קראימית באותיות עבריות – סנט פטרבורג, 1897 – אינו ידוע 
ביבליוגרפית

"שמעו נא לי אחי בני מקרא היקרים קוני ספרי אדוני אבי כמהר' דוד המחבר ז"ל כוכיזוב". עלון מודפס, מאת ניסן ב"ר דוד כוכיזוב. סנט 
פטרבורג, 1897. קראימית / טטרית באותיות עבריות. 

עלון מודפס, כולו כתוב בשפה הקראימית )שפה טורקית עם השפעה עברית, אשר דוברה ונכתבה על ידי קראי מזרח אירופה( / טטרית 
באותיות עבריות, ועוסק בהפצת ספרי אבי המחבר, "צמח דוד", "מזמור לדוד" ו"סכת דוד", בספרים אחרים ובענייני מסחר ספרים. 

4 עמ', 28 ס"מ. מצב בינוני. מנותק לשני חלקים. קרעים, חלקם ארוכים, משוקמים בנייר דבק לא-חומצי. כתמים וקמטים. 
אינו ידוע ביבליוגרפית. 

פתיחה: $100

178. Advertising Pamphlet for Books by David Kukizov – Karaite Judaism – Karaim Language in Hebrew 
Characters – Saint Petersburg, 1897 – Bibliographically Unknown

"Here me my brothers the dear Bnei Mikra [Karaites], buyers of the books of my master, my father, David the 
author Kukizov", a printed pamphlet by Nissan son of David Kukizov. Saint Petersburg, 1897. Karaim language 
or Tatar in Hebrew characters. 
A printed pamphlet, written in the Karaim language (a Turkish language with Hebrew influence, which was 
spoken and written by the Karaites of Eastern Europe) or in Tatar in Hebrew characters, dealing with the 
distribution of the books of the writer's father, "Tzemach David", "Mizmor leDavid" and "Sukkat David", other 
books and the trade in books.
4 pp., 28 cm. Fair condition. Split in two. Tears, some of them long, restored with acid-free tape. Stains and creases.
Bibliographically unknown.

Opening price: $100 

179. מילון-כיס ביידיש למונחים פוליטיים וכלכליים – סנט פטרבורג, 1907

פאליטישעס ווערטער-בוך. דפוס "י. לוריא ושות'"; הוצאת "עזרה", ]סנט[ פטרבורג, 1907. 
מילון-כיס יידי למונחים פוליטיים "המשמשים בעתונים, בכתבי העת, ובעלונים פוליטיים וכלכליים יהודיים".

96 עמ', 12 ס"מ. מצב כללי טוב. מספר קרעים מחוזקים בנייר דבק לא-חומצי. מעט כתמים. כרוך בכריכה המקורית )כריכת קרטון קשה( 
הכרוכה בתוך כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $150

179. Yiddish Pocket-Dictionary for Political and Economic Terms – Saint Petersburg, 1907

Falitishes Verter-Bukh. Saint Petersburg: "Y. Luria and Co. Press; "Ezra" Publishing House, 1907.
Yiddish pocket-dictionary for political terms "used in newspapers, journals and Jewish political and economic 
leaflets".
96 pp. 12 cm. Good overall condition. Several tears reinforced with acid-free tape. Some stains. In the original binding (hard 
cardboard binding) which is bound in a new leather binding. 

Opening price: $150

180. פספורט מטעם המנהל הגרמני באובר-אוסט – ליטא, מלחמת העולם הראשונה

]המנהל הגרמני באובר-אוסט[.   Deutsche Verwaltung im Gebiet des Oberbefehlshabers Ost Paß, פספורט מטעם   / פאס 
הונפק ב-Wiezajcie, ליטא בשנת 1916. גרמנית ויידיש.

דרכון, מודפס בגרמנית וביידיש )עם מילוי פרטים בכתב-יד(, מטעם השלטון הגרמני באובר-אוסט )שטח כבוש שהיה בשלטון האימפריה 
הגרמנית בתקופת מלחמת העולם הראשונה. נכללו בו: ליטא, לטביה, אסטוניה, בלרוס, וכן שטחים מפולין וקורלנד(.

בליטא[  ]הִמנהל   "Verwaltungsgebiet Litauen" הדיו  בחותמת  וחתום  שלה,  וטביעת-אצבע  הבעלים  של  תצלום  כולל  הפספורט 
ובחותמות-דיו נוספות.

]4[ דף, 15 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים קלים.

פתיחה: $100

180. Passport Issued by the German Administration in Ober-Ost – Lithuania, World War I

Pass / Paß, passport issued by the Deutsche Verwaltung im Gebiet des Oberbefehlshabers Ost [German 
administration in Ober-Ost]. Issued in Wiezajcie, Lithuania in 1916. German and Yiddish.
Passport, printed in German and Yiddish (with details filled-in by hand) issued by the German administration in 
Ober-Ost (occupied territory which was under the rule of the German Empire in World War I. Included in this 
territory were: Lithuania, Latvia, Estonia, Belarus, as well as areas in Poland and Courland).
The passport bears the owner's photograph and her fingerprint and is stamped "Verwaltungsgebiet Litauen" 
[Administration in Lithuania] alongside additional inked stamps.
[4] leaves, 15 cm. Good condition. Stains. Minor blemishes.

Opening price: $100
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181. תפלה לכבוד משה מונטיפיורי, לקראת נסיעתו למרוקו – לונדון, 1863

משה  השר  ושוע  נדיב  פנים  ונשוא  זקן  איש  להצלחת  לפ"ק  תדרך  ויצא  פ'  כסלו  יו"ד  ש"ק  ביום  לונדון  בק"ק  עם  במקהלות  תפלה 
 Prayer offered up in the London Synagogue of the United Congregations. On / מונטיפיורי בעת שומו לדרך פעמיו לערב
 Wertheimer דפוס .Sabbath, the 10th of Kislev, 5624, for the success of Sir Moses Montefiore's mission to Morocco

Co &, ]לונדון[, ]1863[. עברית ואנגלית. 

תפלה לכבוד משה מונטיפיורי שחוברה לקראת נסיעתו למרוקו בשנת 1863, "להמליץ בעד אחינו האומללים אסירי עני וברזל לבוא לעזר 
הנאנחים ונאנקים על לא חמס בכפם להוציא ממסגיר אסיר ומבית כלא יושבי חשך". 

ונדונו להוצאה להורג.  בשנת 1863 קיבל מונטיפיורי פניה לבוא לעזרת יהודים מהעיר סאפי שבמרוקו שהואשמו בהרג אזרח ספרדי 
מונטיפיורי נפגש עם הסולטן מוחמד הרביעי ודרש את שחרורם של היהודים. הסולטן נענה לבקשתו ואף פרסם צו שהבטיח לנתיניו 

היהודים שוויון תחת החוק. 
הדפים.  בין  לחיזוק  נייר  רצועת  קלים.  וקרעים  כתמים  וקמטים. מעט  קיפול  סימני  טוב.  מצב  חלקה.  נייר  עטיפת  ס"מ.   20 עמ',   ]3[

חותמת-דיו בתחתית העמוד הראשון. 
.OCLC-עותק אחד בלבד ב

פתיחה: $100

181. Prayer for the Success of Sir Moses Montefiore's Mission to Morocco – London, 1863

Prayer offered up in the London Synagogue of the United Congregations. On Sabbath, the 10th of Kislev, 5624, 
for the success of Sir Moses Montefiore's mission to Morocco. [London]: Wertheimer & Co., [1863]. Hebrew and 
English.
A prayer for the success of Sir Moses Montefiore's mission to Morocco, in 1863, "to plead on behalf of those, 
who dwell in darkness and the shadow of death, and to liberate those, who are enthralled in grievous bondage 
[…] to hasten to the rescue of those, who have been condemned for injustice in their hands, who languish in the 
prison-house without there being evidence of guilt".
In 1863, Montefiore was asked to aid Jews from Safi, Morocco, who were accused of killing a Spanish citizen 
and sentenced to death. Montefiore met with the Sultan, Muhamad IV and demanded their release. The Sultan 
granted his request and even published an order promising his Jewish subject equality under the law. 
[3] pp, 20 cm. Blank paper cover. Good condition. Fold lines and creases. Some stains and small tears. Strips of paper for 

reinforcement between the leaves. Inked stamp on bottom of first page. 

One copy only in OCLC.

Opening price: $100 

182. שתי חוברות – "בזאר פלשתינה" באנגליה, 1934-1935

לטובת  כספים  לגייס  במטרה  באנגליה  שהתקיים  פלשתינה"  מ"בזאר   )Souvenir Handbook( למזכרת  "מדריכים"   – חוברות  שתי 
הקק"ל ולטובת ארגוני סיוע ורווחה לנשים ולילדים, ולטובת ילדים ונשים פליטים מגרמניה. 

 Palestine Bazaar, in aid of the Jewish National Fund and Women's and Children's welfare work in Palestine  .1
העטיפה:  עיצוב   .1934 מאי  מנצ'סטר,   .in connection with the settlement of German Refugee Woman and Children

.Emmanuel Levy

]2[, 56, ]2[ עמ' כולל העטיפה(, 24.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים ומעט קרעים בשולי הדפים. קרעים ופגמים בשולי העטיפה. 
Palestine Reborn, Bazaar for the Jewish National Fund & Women's Welfare Fund .2. ליברפול, נובמבר 1935. האיור שעל 

.Izak Goller :העטיפה
]2[, 112, ]2[ עמ' )כולל העטיפה(, 24.5 ס"מ. מצב טוב. כרוך בשרוך. קמטים בשולי העטיפה. קרעים משוקמים בנייר דבק לא-חומצי. 

 .OCLC-שתי החוברות אינן מופיעות ב
מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $180

אנגליה וארה"ב

England and America
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182. Two Booklets – "Palestine Bazaar" in England, 1934-1935

Two booklets – Souvenir Handbooks from the "Palestine Bazaar" held in England in order to raise funds for the 
JNF, aid and welfare organization for women and children and for German refugee women and children.
1. Palestine Bazaar, in aid of the Jewish National Fund and Women's and Children's welfare work in Palestine in 
connection with the settlement of German Refugee Woman and Children. Manchester, May 1934. Cover design: 
Emmanuel Levy. 
[2], 56, [2] pp. (including the cover), 24.5 cm. Good overall condition. Stains and some tears to edges of leaves. Tears and 
blemishes to edges of cover.
2. Palestine Reborn, Bazaar for the Jewish National Fund & Women's Welfare Fund. Liverpool, November 1935. 
The illustration on the cover: Izak Goller. 
[2], 112, [2] pp. (including the cover), 24.5 cm. Good condition. Bound with string. Tears to edges of cover. Tears repaired 
with acid-free tape. 
Both booklets are not recorded in OCLC. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $180

183. ארבע גלויות – ביתני פלשתינה בתערוכות באנגליה

ארבע גלויות המציגות את ביתני פלשתינה בתערוכות באנגליה. ]אנגליה, העשורים הראשונים של המאה ה-20[. 
Palestine in Rawtenstall, December, 1906 .1 – גלויה עם תצלום של ְּפִנים ביתן המוקדש לפלשתינה. ]אנגליה, 1906/1907[. 

Palestine in Cardiff Park Hall, October 18-30, 1909 – Great Exhibition and Bazaar .2. ]אנגליה, 1909[. 
3. גלויה עם תצלום של ביתן פלשתינה וקפריסין ב-The British Empire Exhibition בוומבלי, לונדון, ]1924/1925[. 

4. גלויה מצולמת )real photo(, עם תצלום מאת הצלם Edwin Cook. ]לונדון?, שנות העשרה או ה-20?[. 
מצב כללי טוב. אחת מהגלויות היתה בשימוש. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $200

183. Four Postcards – Palestinian Pavilions in Exhibitions in England

Four postcards depicting Palestinian pavilions in exhibitions in England. [England, the first decades of the 20th 
century].
1. Palestine in Rawtenstall, December, 1906 – a postcard with a photograph of the interior of the Palestinian 
pavilion. [England, 1906/1907].
2. Palestine in Cardiff Park Hall, October 18-30, 1909 – Great Exhibition and Bazaar. [England, 1909].
3. Postcard with a photograph of the Palestinian and Cypriot pavilion at the British Empire Exhibition in Wembley, 
London, [1924/1925].
4. Real Photo postcard with a photograph by Edwin Cook. [London?, 1910s or 1920s?].
Good overall condition. One of the postcards was used.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200 

184. אלבום פרחים מיובשים, איורים ותצלומים מירושלים – היריד העולמי בסנט לואיס, 1904

Souvenir Album, Jerusalem. ]ללא ציון שם מו"ל. כנראה, נדפס בסנט לואיס, ארה"ב, 1903 או 1904[. אנגלית. 
אלבום הכולל קומפוזיציות גדולות של פרחים מיובשים, תצלומים של אתרים קדושים וחשובים בירושלים וכן איורים המתארים סצינות 

 .)J. Allen St. John היסטוריות או תנ"כיות הקשורות באותם אתרים )האיורים, כפי הנראה, מאת
בשולי כל הדפים נדפס הכיתוב .Copyrighted 1903, by Jerusalem Exhibit Co וכפי הנראה האלבום נדפס בסנט לואיס לכבוד היריד 

העולמי שהתקיים שם בשנת 1904. 
 .R. & W. Silverstone Bros :בדף הראשון מודבקת תווית של חנות ברחוב יפו בירושלים

ללא דף שער וללא עטיפה אחורית. ייתכן כי האלבום אינו שלם. 
]16[ דף, 28X23 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כרוך בכריכה קשה, חדשה, שעל חזיתה מודבקת העטיפה הקדמית המקורית. מספר קרעים 

חסרים, משוקמים. כתמים. קמטים וקרעים קלים בשולי הדפים. 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $200
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184. An Album of Pressed Flowers, Illustrations and Photographs from Jerusalem – St. Louis World's 
Fair, 1904 

Souvenir Album, Jerusalem. [Publisher not indicated. Presumably, printed in Saint Louis, USA, 1903 or 1904]. 
English. 
The album contains large arrangements of pressed flowers, photographs of holy and important sites in Jerusalem 
and illustrations depicting historical or biblical scenes related to those sites (the illustrations are, presumably, by 
H. Allen St. John).
Printed on the margins of all leaves: "Copyrighted 1903, by Jerusalem Exhibit Co."; presumably, the album was 
printed in Saint Louis for the 1904 World's Fair. 
On the first leaf is a label of a shop on Jaffa St.: R. & W. Silverstone Bros. 
Missing title page and back cover. Possibly, the album is incomplete.
[16] leaves, approx. 23X28 cm. Fair condition. Bound in a hard, new binding, with the original front cover laid down. Several 
open tears, restored. Creases and small tears to the margins.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200

185. לקט מכתבים – סופרים, חכמים, חוקרים ומבקרים, המאות ה-19-20

15 מכתבים, גלויות וקטעי כתבי-יד, מאוסף החוקר והביבליוגרף ד"ר ישראל מהלמן. 
1. דף-הקדשה בכתב ידו של "האבי"ב" – אברהם ב"ר יעקב ביק – מחבר הספר "בכורי אביב" )לבוב תרל"ג(.

2-3. שני דפי-הקדשה בכתב ידו של החוקר, איש תנועת ההשכלה, שניאור זק"ש )1816-1892( – אחד לכבוד ההבראיסט זלמן פרנסדורף 
ואחד לכבוד בית המדרש לרבנים בברסלאו. 

4. מכתב בכתב ידו של הרב ד"ר נתן פורגס )Porges(, מאנשי תנועת "חכמת ישראל", רב בלייפציג )1893(. 
5. פתק בכתב ידו )בצדו האחורי של קטע ממכתב – אף הוא בכתב ידו( של יהודה ליב )לאופולד( דוקעס )1810-1891(, מבקר ומהדיר 

ספרות. 
6-11. שש גלויות ומכתבים שנשלחו אל חוקר התלמוד הרב ד"ר בנימין מנשה לוין )1879-1944(, בעל "אוצר הגאונים", מאת אביגדור 

אפטוביצר, יהודה הלוי הירשל, שמואל זליגמן, יעקב נחום אפשטיין והרב יעקב מאן. 
12. מכתב מאת שמואל ניגער )ניגר( אל ד"ר אייזנשטאט )1927(.

13. מכתב מאת יחזקאל אפשטיין )1935(.
14. דף בכתב יד לא מזוהה, בשוליו כתב ד"ר מהלמן "כ"י שד"ל?" )המאה ה-19(. 

15. דף בכתב יד לא מזוהה, ליקוטים שונים )המאה ה-19(.
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף ד"ר ישראל מהלמן. 

פתיחה: $100

185. Collection of Letters – Writers, Scholars and Critics, 19th – 20th Centuries

15 letters, postcards and handwritten passages, from the collection of the researcher and bibliographer Dr. Israel 
Mehlman.
1. Dedication-leaf handwritten by Abraham Bik, author of Bikurei Aviv (Lviv 1773). 
2-3. two dedication-leaves handwritten by the scholar, member of the Enlightenment Movement, Senior Sachs 
(1816-1892) – one for the Hebraist Zalman Frensdorff and one for the Breslau Rabbinical Seminary. 
4. A letter handwritten by Rabbi Nathan Porges, a member of the "Chochmat Israel" Movement and rabbi in 
Leipzig (1893).
5. A note handwritten by Yehuda Leib (Leopold) Duces (1810-1891), a literary critic and editor (on verso, a passage 
from a letter, also handwritten by Duces). 
6-11. Six postcards and letters that were sent to the Talmud researcher Rabbi Dr. Benjamin Menashe Levin (1879-
1944), author of "Otzar Hageonim, from Avigdor Aptowitzer, Yehuda Halevi Hirschl, Shmuel Seligman, Yaakov 
Nachum Epstein and Rabbi Yaakov Mann. 
12. A letter by Shmuel Niger to Dr. Eisenstadt (1927).
13. A letter by Yechezkel Epstein (1935). 
14. A manuscript leaf (unidentified writer). In the margin, Dr. Mehlman wrote: "Shadal's handwriting?" (19th 
century).
15. A manuscript leaf; unidentified writer (19th century).
Size and condition vary.
Provenance: The collection of Dr. Israel Mehlman.

Opening price: $100 
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186. לקט תצלומים והקדשות מאנשי ספרות – לכבוד יהושע חנא רבניצקי

שישה פריטים עם הקדשות לכבוד הסופר, העורך והמו"ל יהושע חנא רבניצקי )1859-1944(. 
1-3. שלוש הקדשות בצדם האחורי של תצלומים: מאת מרדכי בן הלל הכהן )אודסה, אלול תרנ"ה-תרנ"ו(, מאת יונה רוזנפלד )1906(, 

ומאת מרדכי ספקטור )חתימה בשולי תצלום(.
4-6. שלוש הקדשות על נייר – מאת ש. בן-ציון )שמחה אלתר גוטמן, מודבקת בצדו האחורי של דיוקן מודפס של גוטמן(, מאת שמחה 

אסף ומאת עמנואל בן גריון. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. כתמים. קמטים בהקדשות שעל נייר. 

פתיחה: $120

186. Collection of Photographs and Dedications by Literary Figures – To Yehoshua Hana Ravnitzky 

Six items with dedications to the writer, editor and publisher Yehoshua Hana Ravnitzky (1859-1944).
1-3. Three dedications on verso of photographs: by Mordechai Ben-Hillel Hacohen (Odessa, Elul 1895-1896), by 
Yonah Rosenfeld (1906) and by Mordechai Spector (signature on a photograph).
4-6. Three dedications on paper – by S. Ben-Zion (Simcha Alter Guttman. Glued to verso of a printed portrait of 
Guttman), by Simcha Asaf and by Emanuel Ben Gurion.
Size and condition vary. Good overall condition. Stains. Creases to the dedications on paper. 

Opening price: $120

187. מכתב מאת מנדלי מוכר ספרים אל מרדכי בן-עמי – קונסטנטינופול, 1905

מכתב מאת מנדלי מוכר ספרים )שלום יעקב אברמוביץ'(, כתוב בכתב-יד על גבי גלויה בלתי-מחולקת. ממוען אל מרדכי בן-עמי )חיים 
מרדכי רבינוביץ'( בז'נבה. קונסטנטינופול, 1905. עברית ורוסית.

במכתב כותב מנדלי מו"ס לידידו בן-עמי: "היום באתי הנה אני וכל בני ביתי ומחר איה"ה ]אם ירצה השם[ נסע מזה לעיר משכנך דרך 
עיר ווינא, ושם במקומך פה אל פה נדבר הרבה הרבה מאד. קבל בזה תודתי מקרב לבי על מכתבך היקר ועל אהבתך הרבה והנאמנה לי. 

דבריך קראתי בדמע".
תחת חתימתו, הוסיף מנדלי מו"ס מכתב קצר ברוסית, אל גב' בן-עמי ]אשתו של מרדכי בן-עמי, חיה )אחותו של רופא המושבות 

והעסקן הציוני הלל יפה([. 
9X13 ס"מ. מצב טוב. קמטים קלים בשוליים. חותמות דואר. שני רישומים בעט )מאוחרים(.

פתיחה: $200

187. Letter by Mendele Mocher Sforim to Mordechai Ben-Ami – Constantinople, 1905

A letter by Mendele Mocher Sforim (Shalom Yaakov Abramowitz), handwritten on an undivided postcard. 
Addressed to Mordechai Ben-Ami (Chaim Mordechai Rabinowitz) in Geneva. Constantinople, 1905. Hebrew and 
Russian.
In the letter, Mendele Mocher Sforim writes to his friend Ben-Ami: "Today I came here… and tomorrow G-d 
willing we will travel to your place of residence via Vienna… Please accept my deep gratitude for your dear letter 
and your great and true love to me. I read your words in tears" (Hebrew).
Beneath his signature, Mendele Mocher Sforim added a short letter in Russian, to Mrs. Ben-Ami [Mordechai Ben-
Ami's wife, Chaya (sister of the physician of the settlements and Zionist activist Hillel Yaffe)]. 
13X9 cm. Good condition. Minor creases to margins. Postmarks. Two pen inscriptions (late). 

Opening price: $200 

188. מכתב מאת מנדלי מוכר ספרים ומרדכי בן-עמי – על גבי גלויה עם תצלום של השניים – ז'נבה, 1907

מכתב בכתב-יד מאת מנדלי מוכר ספרים )שלום יעקב אברמוביץ'( ומרדכי בן-עמי, כתוב על גבי גלויה עם תצלום של השניים. ממוען 
אל אלחנן ליב לוינסקי )הגלויה ממוענת אל J. A. Gutmann ביפו(. ז'נבה, 1907.

גלויה עם תצלום של מנדלי מוכר ספרים ומרדכי בן-עמי באודסה. בצדה השני מכתב קצר אשר כתבו השניים לידידם, אלחנן ליב לוינסקי 
)חתום בידי שניהם(: "לעווינסקי מחמדנו! / יינך, יין-כרמל, השתא, ]א[וי, לנו אין! / אבל טובים לנו דודיך מיין / ולאור אהבתנו / הרי לך 

תמונותינו".
הגלויה חתומה בחותמתו של מרדכי בן-עמי )עם כתובתו בז'נבה(.

אלחנן ליב לוינסקי )1858-1910( היה סופר ומו"ל, מראשוני "חובבי ציון" ברוסיה, מנהל סניף "כרמל ארץ ישראל" באודסה.
9X14 ס"מ. מצב בינוני. כתמים וקמטים. קרעים קלים. קילופים בנייר, חלקם עם פגיעה בטקסט.

פתיחה: $350

מכתבים, חתימות והקדשות

Letters and Autographs
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188. Letter by Mendele Mocher Sforim and Mordechai Ben-Ami – Written on a Postcard with a 
Photograph of the Two – Geneva, 1907

A handwritten letter by Mendele Mocher Sforim (Sholem Yankev Abramovich) and Mordechai Ben-Ami, written 
on a postcard with a photograph of the two. Addressed to Elhanan Leib Lewinsky (c/o J.A Gutmann in Jaffa). 
Geneva, 1907. Hebrew.
A postcard with a photograph of Mendele Mocher Sforim and Mordechai Ben-Ami in Odessa. On its verso is a 
short letter written by the two to their friend, Elhanan Leib Lewinsky (signed by both):
"Lewinsky, our dear man! / Your wine, Carmel wine, we are, alas, missing this year! / But your friendship is better 
than wine / and in light of our love / please accept our portraits".
The postcard is stamped with Mordechai Ben-Ami's stamp (with his address in Geneva).
Elhanan Leib Lewinsky (1858-1910) was a writer and publisher, one of the first members of Hovevei Zion in Russia, 
head of the "Carmel Palestine" branch in Odessa.
9X14 cm. Fair condition. Stains and creases. Small tears. Peeling to paper, in some places with damage to text.

Opening price: $350

189. דוד פוגל – מכתב בכתב-ידו ובחתימתו – וינה, 1924 

מכתב על גבי גלויה, בכתב-ידו ובחתימתו של דוד פוגל. נשלח לשמעון פולק בניו-יורק. וינה, 9 ביוני 1924.
במכתב שואל פוגל את פולק אם הצליח למכור עותקים מספרו ]"לפני השער האפל", אשר ראה אור בוינה כשנה לפני כן[ בארה"ב, 
הבריאות  לקנותה...  כסף  היה פשוט  לא  זמן רב,  זה  לך  לכתבה  זו, שרציתי  "גלויתי  הבריאותי:  ואת מצבו  עוניו  את  ובהמשך מתאר 

נתרופפה עד היסוד ואשתי שוכבת במטה, ו'מים באו עד נפש'. אין לנשוא עוד!".
המשורר והסופר דוד פוגל )1891-1944( התגורר חליפות בווינה, בפריז, בוורשה ובערים נוספות. בשנת 1919 נישא לאשתו, אילקה, 
ובאותה שנה אובחנו שניהם כחולים במחלת השחפת. בשנת 1929 ביקר בארץ, אך לא התאקלם בה, וכעבור שנה שב לאירופה. בימי 

מלחמת העולם השנייה שהה בצרפת הכבושה ובפברואר 1944 הועבר לגרמניה, שם נרצח בידי הנאצים.
שמעון פולק היה ידידו של פוגל משנות נעוריהם; לימים היה מן הדמויות הבולטות בתחום החינוך היהודי בארה"ב.

9X14 ס"מ. מצב טוב. קרעים חסרים בפינות הגלויה. 

פתיחה: $250

189. David Vogel – Autograph Letter, Signed – Vienna, 1924

Letter on a postcard, handwritten and signed by David Vogel. Sent to Shimon Pollack in New-York. Vienna, June 
9, 1924.
In the letter, Vogel asks his childhood friend whether he succeeded in selling copies of his book ["Lifnei HaSha'ar 
Ha'Afel" (Before the Dark Gate) which was published in Vienna approx. a year earlier] in the USA. And then 
describes his poverty and sickness: "This postcard of mine, which I wanted to write to you a long time ago, there 
was simply no money to buy it… health is failing to its core and my wife is lying in bed, and we are at the end of 
our rope. We can bear this no longer!" (Hebrew). 
The poet and writer David Vogel (1891-1944) lived alternately in Vienna, Paris, Warsaw and elsewhere. In 1919, 
he married his wife, Ilka, and that year, they were both diagnosed with tuberculosis. In 1929, he visited Palestine, 
yet did not settle in it and after a year, returned to Europe. During World War II, he lived in occupied France and 
in February 1944 was transferred to Germany, where he was murdered by the Nazis.
Shimon Pollack was Vogel's childhood friend; eventually he became one of the prominent figures in the field of 
Jewish education in the USA.
9X14 cm. Good condition. Open tears to corners of postcard.

Opening price: $250

190. "שינוי ערכים באוניברסיטה העברית" – טיוטת מאמר בכתב-ידו של יוסף קלוזנר – ירושלים, 1927

"שינוי ערכים באוניברסיטה העברית", טיוטת מאמר )תשעה דפים( בכתב-ידו של יוסף קלוזנר. מתוארכת בסופה: "ירושלים-תלפיות, 
ערב סוכות תרפ"ח" )1927(.

מאמרו של קלוזנר, "שינוי ערכים באוניברסיטה העברית", עוסק בהחלטת חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית לייסד פקולטה 
למדעי הרוח ולשלב בתוכה את המכון למדעי היהדות. במאמר סוקר קלוזנר את ההפרדה ההיסטורית שנוצרה לאורך השנים בין חכמת 
ישראל ומדעי הרוח, וכותב כי בעקבות הפרדה זו נעשו "בתי המדרש לחכמת ישראל שלא מדעת ושלא מרצון – גטו מדעי". על שילוב 
המכון למדעי היהדות בפקולטה למדעי הרוח, כותב קלוזנר: "בפעם הראשונה לאחר אלפי שנים – ואפשר, בפעם הראשונה בחייה של 
אומתנו בכלל! – הוסרה המחיצה בין יהדות ואנושיות, בין קודש וחול. היהדות הוצאה מקרן-זוית ונכנסה לתוך העולם המדעי הגדול 
]...[ מדעי-היהדות נלמדים באוניברסיטה גופה, לא בבית- בזכויות שוות ובחובות שוות. חכמת-ישראל שוב אינה מצויה בגטו רוחני 

מדרש מיוחד לעצמם".
המאמר התפרסם בשבועון "העולם", גיליון מ"ג, 26 באוקטובר 1928.

לספרות  החוג  וראש  העברית  האוניברסיטה  ממקימי  ואיש-רוח,  ספרות  חוקר  היסטוריון,  היה   )1874-1958( קלוזנר  יוסף  פרופסור 
עברית. חתן פרס ישראל למדעי היהדות.

9 דף )כתובים מצד אחד(, 21 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. קמטים ומספר קרעים קלים.
מצורף: תרגום המאמר לאנגלית )שלושה דפים מודפסים במכונת כתיבה(.

פתיחה: $200
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190. "Change of Values in the Hebrew University" – Draft of an Article Handwritten by Joseph Klausner 
– Jerusalem, 1927

"Change of Values in the Hebrew University", draft of an article (nine leaves) handwritten by Joseph Klausner. 
Dated at its end: "Jerusalem-Talpiyot, Sukkot eve 1927" (Hebrew).
Klausner's article, "Change of Values in the Hebrew University", deals with the decision of the Hebrew University 
board of governors to establish a Faculty of Humanities and integrate into it the Institute of Jewish Studies. 
In the article, Klausner reviews the historical separation that had been created over the years between Jewish 
studies and Humanities and writes that "since all the general subjects had to be studied outside the walls of 
the academies of Israel, these academies became a spiritual ghetto". About the integration of the Institute for 
Jewish Studies in the Faculty of Humanities, Klausner writes: "For the first time, after thousands of years the 
barrier between Judaism and humanity is being removed. Judaism has been taken out of its pigeon-hole and has 
entered into the large world of science, with the same privileges and obligations… No longer is Jewish learning 
restricted to a spiritual ghetto. Jewish knowledge will be pursued in a real university, not relegated to a separate 
academy".
The article was published in the weekly "HaOlam" (The World), issue 43, October 26, 1928.
Professor Joseph Klausner (1874-1958) was a historian, professor of literature and intellectual, one of the founders 
of the Hebrew University and the head of the department of Hebrew literature. He was awarded the Israel Prize 
in Jewish studies.
9 leaves (written on one side), approx. 21 cm. Good condition. Stains. Creases and several small tears.
Enclosed: English translation of the article (three typewritten leaves).

Opening price: $200

191. מכתב בכתב-ידה ובחתימתה של הנרייטה סאלד – נכתב על סיפון האנייה Carmania, בדרכה חזרה לארץ ישראל 
ממסע לגיוס תרומות בארה"ב – 1927

נייר  על  כתוב   ;)Elisha Friedman( פרידמן  אלישע  האמריקני  הציוני  הפעיל  אל  סאלד  הנרייטה  של  ובחתימתה  בכתב-ידה  מכתב 
מכתבים רשמי של האנייה RMS Carmania. 16 בנובמבר 1927. אנגלית.

בשנת 1927 נבחרה הנרייטה סאלד לחברת ההנהלה הציונית בארץ ישראל, והייתה האישה הראשונה לכהן בתפקיד זה. מעט לאחר 
– ארה"ב.  והחליטה לצאת למסע גיוס תרומות בארץ מולדתה  בחירתה, גילתה שמערכת החינוך עומדת בפני סכנת קיצוץ חמורה, 
המכתב שלפנינו נכתב בדרכה חזרה מן המסע, לפני שהתבשרה על החלטת התורמים, אל אחד מידידיה בארצות הברית – הבנקאי אלישע 

 .)The American Economic Committee for Palestine( "פרידמן, חבר בארגון הג'וינט וב"ועד הכלכלי האמריקאי לארץ ישראל
סאלד כותבת: "לו רק יוכתרו מאמציי למלא את צו השעה באותה הצלחה כבירה שבה אתה מעודד את הזולת ומנעים עליו את ימיו, 
וודאי יתגשמו גם תקוותיי האופטימיות ביותר ]...[, לא זכור לי אם סיפרתי לך שהד"ר Berkam נמצא עמי בתפקיד יועצי הקרוב לשאלת 
החינוך. הקיצוץ הדראסטי של למעלה ממאה אלף דולר בתקציב היה מדכדך במיוחד עבורי ]...[ אנו דנים בשאלה כמה שעות מדי יום, 

בתקווה להיות מוכנים חלקית לכשנאלץ לכשיגיע ]הקיצוץ[". 
כשהגיע סאלד ארצה, התבשרה שהתורמים נעתרו לבקשתה.

]1[ דף מקופל )שני עמודים כתובים(, 17.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. קו קפל אופקי. מעט כתמים. 

פתיחה: $200

191. Letter Handwritten and Signed by Henrietta Szold – Written on the Deck of RMS Carmania, on Her 
Way Back to Palestine from a Fundraiser in the USA – 1927

A letter handwritten and signed by Henrietta Szold to the American Zionist activist Elisha Friedman; written on 
the official stationery of RMS Carmania. November 16, 1927. English.
In 1927, Henrietta Szold was elected a member of the Zionist management in Palestine and was the first woman 
to hold this office. Shortly after she was elected, she found out that the educational system was facing the 
danger of a severe budget cut and decided to travel to her homeland – the USA – to raise funds. This letter was 
written on her way back from the trip, before learning about the donors' decision, to one of her friends in the 
USA – the banker Elisha Friedman, a member of the JOINT organization and The American Economic Committee 
for Palestine.
Szold writes: "If my efforts to meet the situation in Palestine will be crowned with as great success as yours to 
give one pleasure and encouragement, my most sanguine hopes will be fulfilled… I can't recall whether I told 
you that Dr. Berkam is with me in the capacity of my personal advisor on educational problems. The drastic cut 
of over one hundred thousand dollars in the Education budget has been particularly upsetting to me… we are 
putting several hours each day on the problem, in the hope that we may be half-way prepared to meet it on 
the spot". 
When Szold arrived in Palestine, she was informed that the donors approved her request. 
[1] folded leaf (two written pages), approx. 17.5 cm. Good condition. Horizontal fold line. A few stains.

Opening price: $200
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192. הרב קוק – חתימה על מכתב באנגלית לקונסול המצרי – ירושלים, 1931

מכתב מודפס במכונת כתיבה, על נייר מכתבים רשמי של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי לארץ ישראל, עם חתימתו של 
הראי"ה קוק באנגלית. ירושלים, 16 בדצמבר 1931. אנגלית. 

במכתב, הממוען אל הקונסול המצרי בירושלים, מבקש הרב קוק לאפשר לרב יצחק צבי רקובסקי )Rakovsky( לצאת מארץ ישראל 
למצרים למספר שבועות בענייני דת, ולהנפיק לו ויזה לצורך כך. 

]1[ דף, 28.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קמטים וקרעים קלים בשוליים. 

פתיחה: $100

192. Rabbi Kook – Signature on an English Letter to the Egyptian Consul – Jerusalem, 1931

A typewritten letter, on the official stationery of Rabbi Avraham Yitzchak Hacohen Kook, the Chief Rabbi of 
Palestine, signed by Rabbi Kook in English. Jerusalem, December 16, 1931. English.
In the letter, which is addressed to the Egyptian consul in Jerusalem, Rabbi Kook asks to enable Rabbi Zvi Rakovsky 
to visit Egypt: "Whereas Rabbi Isaac Zevi Rakovsky desires to visit Egypt for a few weeks only in connection with 
some religious requirements, I shall be grateful to you if you will kindly grant the said Rabbi Rakovsky the 
necessary visa".
[1] leaf, 28.5 cm. Good condition. Fold lines. Creases and small tears to margins. 

opening price: $100

193. תצלום עם הקדשה מאת דוד בן-גוריון / אישור גיוס מתקופת מלחמת העצמאות

1. תצלום בו נראה דוד בן-גוריון צועד בקיבוץ שדה בוקר בלוויית שני אנשים. בצדו האחורי הקדשה בכתב ידו של בן-גוריון: "לאפרים 
גרונדלנד, בברכה, ד. בן-גוריון, שדה בוקר, 19.4.68". 

9X14 ס"מ. מצב טוב. 
2. "תעודה זמנית", המעידה כי אפרים גרונדלנד התגייס לשירות מלא במחנה קלט מרכזי ביום 7 ביוני 1948.

12X8 ס"מ. מצב בינוני. בלאי רב, קרעים וכתמים. 
מצורף פתק מודפס: "בברכה מאת ד. בן גוריון". 

פתיחה: $100

193. Photograph with a Dedication by David Ben-Gurion / Recruitment Confirmation from the Israeli 
War of Independence

1. A photograph of David Ben-Gurion walking in Kibbutz Sdeh Boker accompanied by two people. On its verso, a 
dedication handwritten by Ben-Gurion: "To Ephraim Grundland, Greetings, D. Ben-Gurion, Sdeh Boker, 19.4.68".
14X9 cm. Good condition.
2. "Temporary Certificate", indicating that Ephraim Grundland had enlisted for full service at the central 
absorbing camp on June 7, 1948. 
8X12 cm. Fair condition. Much wear, tears and stains. 
Enclosed is a printed note: "Greetings by D. Ben-Gurion".

Opening price: $100 

194. מנחם בגין – אוסף ספרים ופריטים חתומים

עשרה פריטים חתומים בידי מפקד האצ"ל, ראש הממשלה השישי של מדינת ישראל, יו"ר תנועת "החרות" ומפלגת "הליכוד", חתן פרס 
נובל לשלום, מנחם בגין )1913-1992(. 

1. בלילות לבנים, קורותיו של אסיר-ציון ברוסיה, מאת מנחם בגין. הוצאת קרני, ירושלים, תשי"ג 1953. עותק עם חתימתו של בגין, 
בעברית, בעמוד השער. 

לונדון, 1978. עותק עם  ]בלילות לבנים, קורותיו של אסיר-ציון ברוסיה[.   White Nights, The Story of a Prisoner in Russia  .2
חתימתו של בגין, באנגלית, בעמוד השער. 

3-4. המרד, זכרונותיו של מפקד הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל. הוצאת אחיאסף, תל-אביב, 1978. שני עותקים, בשניהם מופיעה 
חתימתו של בגין, בעברית, בעמוד השער.

The Revolt .5 ]המרד[. הוצאת סטימצקי, תל-אביב-חיפה, 1977. עותק עם חתימתו של בגין, באנגלית, בעמוד השער. 
6. מדינת היהודים, מאת בנימין זאב הרצל, עם הקדמה מאת מנחם בגין ואחרית דבר מאת אריה דולצ'ין. הוצאת ידיעות אחרונות, 1978. 

עותק עם חתימותיהם של בגין ושל דולצ'ין, בעברית, בעמוד השער. 
Harry Hurwitz )צבי הארי הורוביץ(. יוהנסבורג, 1977. עותק עם הקדשה מאת בגין בדף שאחרי דף  Menachem Begin, מאת   .7

השער, With my best wishes for a Happy New Year, 1980, ועם הקדשת המחבר )?( 
8. מכתב קצר, מודפס במכונת כתיבה, חתום בידי בגין )1987(. 

9-10. שתי אגרות מודפסות, עם תמונתו של בגין וברכת "חג עצמאות שמח", חתומות בידי בגין, עם הקדשה "בברכה לבבית". 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב עד טוב מאד.

פתיחה: $300
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194. Menachem Begin – Collection of Signed Books and Items

Ten items signed by the commander of the Irgun, the sixth Israeli Prime-Minister, chairman of the "Cherut" 
Movement and the "Likud" party, and Nobel Peace Prize laureate, Menachem Begin (1913-1992).
1. White Nights, The Story of a Prisoner in Russia (Hebrew), by Menachem Begin. Jerusalem: Karni, 1953. Signed 
by Begin in Hebrew on the title page. 
2. White Nights, The Story of a Prisoner in Russia. London, 1978. Signed by Begin in English on the title page.
3-4. Hamered [The Revolt], Memoirs of the commander of the Irgun in Palestine (Hebrew). Tel-Aviv: Achiasaf, 
1978. Two copies, Begin's Hebrew signature appears in both, on the title page. 
5. The Revolt. Tel-Aviv-Haifa: Steimatzky, 1977. Signed by Begin in English on the title page.
6. The Jewish State (Hebrew), by Theodor Herzl, with an introduction by Menachem Begin and an epilogue by 
Aryeh Dulzin. Published by Yedioth Ahronoth, 1978. Signed by Begin and Dulzin in Hebrew on the title page.
7. Menachem Begin, by harry Hurwitz. Johannesburg, 1977. A copy with a dedication by Begin on the leaf 
following the title page, "With my best wishes for a Happy New Year", 1980, and with the author's dedication (?).
8. A short, typewritten letter, signed by Begin (1987).
9-10. Two printed greeting cards, with Begin's picture and the greeting "Happy Independence Holiday" (Hebrew), 
signed by Begin, with the dedication "With hearty greetings" (Hebrew). 
Size and condition vary. Good to very good overall condition.

Opening price: $300 

195. "המרד" מאת מנחם בגין – עותק עם הקדשה בכתב-ידו של בגין – 1950

המרד, זכרונותיו של מפקד הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל, מאת מנחם בגין. הוצאת "אחיאסף", ירושלים, 1950. 
"המרד", ספר זכרונותיו של מנחם בגין. בעמוד השער מופיעה הקדשה בכתב-ידו, ליוסף ישראל דנוביץ': "למר דנוביץ', אשר תמך בלוחמי 

עמנו בימי העוז והמחתרת, בתודה ובידידות, מ. בגין". 
514, ]6[ עמ' + ]7[ לוחות תצלומים, 21 ס"מ. מצב כללי טוב. דפים כהים בסוף הספר. כתמים )בעיקר בדפי הבטנה ובקצות הדפים(. מעט 

קרעים )קרע חסר באחד מדפי הבטנה(. מספר חותמות-דיו וחתימה )בעט(. פגמים בכריכה. כתמים, פגמים וקרעים במעטפת הנייר.

פתיחה: $150

195. "The Revolt" by Menachem Begin – A Copy Inscribed by Begin – 1950

Hamered [The Revolt], Memoirs of the commander of the Irgun in Palestine, by Menachem Begin. Tel-Aviv: 
Achiasaf, 1950. Hebrew.
A memoir by Menachem Begin. On the title page is a dedication handwritten by him, to Yosef Israel Danovich: 
"To Mr. Danovich, who supported the fighters of our nation during the days of might and underground, with 
gratitude and friendship, M. Begin".
514, [6] pp. + [7] photographic plates, 21 cm. Good overall condition. Browned leaves at the end of the book. stains (mainly 
on the endpapers and edges of leaves). Some tears (one open tear to one of the endpapers). Several inked stamps and a 
signature (in pen). Blemishes to binding. Stains, blemishes and tears to dustjacket. 

Opening price: $150 

196. "המרד" מאת מנחם בגין – מהדורה מהודרת, חתומה בידי מנחם בגין – 1950

המרד, מאת מנחם בגין. "מהדורה מיוחדת מוקדשת לשיקום לוחמי חופש )של"ח(", הוצאת אחיאסף, ירושלים, 1950.
"המרד", ספר זכרונותיו של מנחם בגין, במהדורה מהודרת. על הכריכה הקדמית מוטבעת לוחית מתכת – סמל האצ"ל. צילום של מכתב 

הקדשה מאת בגין משנת תש"י מודבק לדף הבטנה הקדמי.
עמוד השער חתום בידי בגין: "בברכת הגאולה, מ. בגין".

514, ]6[, עמ' + ]7[ לוחות תצלומים, 21 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים )כתמים רבים בצילום המכתב המודבק לדף הבטנה הקדמי(. דפים 
כהים בסוף הספר. חתימה )בעט( בעמוד השער. פגמים קלים בכריכה. 

פתיחה: $200

196. "Hamered", by Menachem Begin – Special Edition, Signed by Menachem Begin – 1950

Hamered [The Revolt], by Menachem Begin. "Special edition dedicated to the rehabilitation of freedom fighters". 
Jerusalem: Achiasaf, 1950.
A memoir by Menachem Begin. Special edition. A metal plaque – the emblem of Irgun – is set on the front board. 
A photocopy of a letter of dedication by Begin from 1950 is attached to the front endpaper.
Signed by Begin on the title page: "With a greeting of victory, M. Begin" (Hebrew).
514, [6] pp. + [7] photographic plates, 21 cm. Good overall condition. Stains (many stains on the photocopy of the letter 
attached to the front endpaper). Dark leaves at the end of the book. Signature (in pen) on the title page. Minor blemishes 
to binding.

Opening price: $200
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197. שמעון פרס – לקט פריטים חתומים

לקט פריטים חתומים בידי נשיאה התשיעי של מדינת ישראל וראש ממשלתה, שמעון פרס )1923-2016(, חתן פרס "נובל" לשלום.
1-2. שני תצלומים של שמעון פרס כראש הממשלה )שונים במקצת; שניהם מטעם מרכז ההסברה, צילום: יעקב סער(, חתומים בידי 

פרס, בעברית ובאנגלית. 34X24 ס"מ. 
3. תצלום של שמעון פרס, חתום. 15X10 ס"מ. 

4. ספרו של שמעון פרס, From These Men, Seven Founders of the State of Israel )הוצאת Wyndham Books, ניו יורק, 1979(, 
עם חתימתו – בעברית ובאנגלית – בעמוד הראשון. 

5. פרסום תעמולה של מפלגת "המערך" )כרטיס מודפס דמוי תעודת זהות(, חתום בידי פרס. 
6. חוזר מטעם קבוצת "א.ל.ף." למען ממשלת המערך בראשות שמעון פרס, חתום בידי פרס בצדו האחורי )1981(.

מצורף מכתב נוסף מאת פרס, חתום בראשי תיבות. 
גודל משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $200

197. Shimon Peres – Collection of Signed Items 

Collection of items signed by the ninth President of the State of Israel and its Prime Minister, Shimon Peres (1923-
2016), Nobel Peace Prize Laureate. 
1-2. Two photographs of Shimon Peres as Prime Minister (slightly different; both issued by the Information Center, 
photographer: Yaakov Saar), signed by Peres, in Hebrew and English. 24X34 cm.
3. A photograph of Shimon Peres, signed. 10X15 cm. 
4. The book From These Men, Seven Founders of the State of Israel, by Peres (New York: Wyndham Books, 1979), 
with his signature – in Hebrew and English – on the first page. 
5. Propaganda publication of "HaMa'arach" party (a printed card designed like an identity card), signed by Peres.
6. A circular issued by the "Alef" Group for the government of "Hama'arach" headed by Shimon Peres, signed 
by Peres on verso (1981).
Enclosed is an additional letter by Peres, signed with initials. 
Size varies. Good overall condition. 

Opening price: $200 

198. בנימין נתניהו – לקט פריטים חתומים

לקט פריטים חתומים בידי בנימין "ביבי" נתניהו )נולד 1949(, ראש ממשלת ישראל. 
1-2. נאום ראש הממשלה נתניהו בפני הקונגרס האמריקני, יולי 1996 – שני עותקים )שונים מעט(, אחד חתום בידי נתניהו באנגלית 

והשני חתום בעברית ובאנגלית. 
3. תצלום של בנימין נתניהו כראש הממשלה )הוצאת שירות הפרסומים במרכז ההסברה של משרד החינוך והתרבות, צילום: יעקב 

סער(, חתום בידי נתניהו. 32.5X22 ס"מ. 
4. גיליון של כתב העת Response, כתב העת של מרכז שמעון ויזנטל בלוס אנג'לס )כרך 19, חוברת 2, קיץ 1998(, שעל עטיפתו מופיעה 

תמונתו של נתניהו בביקור במחנה ההשמדה אושוויץ, עם חתימתו של נתניהו )אנגלית(. 
גודל משתנה. מצב טוב עד טוב מאד. מצורפות המעטפות המקוריות בהן נשלחו המכתבים.

פתיחה: $200

198. Benjamin Netanyahu – Collection of Signed Items

Collection of items signed by Benjamin "Bibi" Netanyahu (b. 1949), Prime Minister of Israel.
1-2. A speech by Prime Minister Netanyahu to the American Congress, July 1996 – two copies (slightly different), 
one signed by Netanyahu in English and the other signed in Hebrew and English. 
3. A photograph of Benjamin Netanyahu as Prime Minister (published by the advertising services of the Information 
Center of the Ministry of Education and Culture, photographer: Yaakov Saar), signed by Netanyahu. 22X32.5 cm. 
4. An issue of Response, the journal of the Shimon Wiesenthal Center in Los Angeles (vol. 19, issue 2, summer 
1998). On the cover: a picture of Netanyahu during a visit to the Auschwitz extermination camp. Signed by 
Netanyahu (English).
Size varies. Good to very good condition. The original envelopes in which the letters were sent are enclosed.

Opening price: $200

199. וילי ברנדט – שבעה פריטים חתומים

 .)1913-1992 ,Brandt( גלוית-פורטרט ושישה צילומי נאומים, כתבה והודעות-לעתונות, חתומים בידי המדינאי הגרמני וילי ברנדט
שישה צילומי נאומים, כתבה והודעות-לעתונות, מהשנים 1973-1981 )גרמנית(, חתומים בחתימתו של ברנדט. המסמכים חתומים כל 
אחד בעמוד הראשון או האחרון ותוכנם קשור במדינת ישראל, ביהודי גרמניה, במזה"ת או בארגונים יהודיים. מצורפת גלויה עם דיוקנו 

של ברנדט, חתומה אף היא בחתימתו. 
ברנדט כיהן בשנים 1966-1957 כראש עיריית ברלין, בשנת 1966 מונה לשר החוץ, ובשנים 1969-1974 כיהן כקאנצלר מערב גרמניה. 
נבחר ל"איש השנה" של המגזין "טיים" לשנת 1970 וזכה בפרס נובל לשלום על מדיניות החוץ שלו, ה"אוסטפוליטיק", שהביאה להרגעת 

המתיחות עם מדינות הגוש המזרחי.
סה"כ 7 פריטים חתומים. מצב כללי טוב. מעט כתמים. 

פתיחה: $150
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199. Willy Brandt – Seven Signed Items

Portrait-postcard and six photocopies of speeches, an article and press releases, signed by the German politician 
Willy Brandt (1913-1992).
Six photocopies of speeches, an article and press releases from the years 1973-1981 (German), signed by Brandt. 
The documents, each signed on their first or last page, address the state of Israel, the Jews of Germany, the 
Middle East or Jewish organizations. Enclosed: a postcard with Brandt's portrait, also signed by him. 
Brandt served as Mayor of West Berlin from 1957 to 1966; in 1966 he was appointed Minister for Foreign Affairs, 
and during 1969-1974 served as Vice Chancellor of Germany. In 1970 he was chosen as Man of the Year by Time 
magazine and in 1972 received the Nobel Peace Prize for his work in improving relations between West Germany 
and the countries of Eastern Europe (the Ostpolitik policy).
A total of 7 signed items. Good overall condition. Some stains. 

Opening price: $150

200. הלמוט קוהל – חתימות על ספרים, נאומים וגלויה

)Kohl, 1930-2017(, קנצלר גרמניה בשנים  גלוית-פורטרט, מכתב, נאומים וספרים, חתומים בידי הפוליטיקאי הגרמני הלמוט קוהל 
1982-1998 )כמנהיגה של מערב גרמניה ואחר כך של גרמניה המאוחדת(. 

1. מכתב מודפס, חתום בידי קוהל, 1989.
2. גלויה עם דיוקנו של קוהל, חתומה בחתימתו. 

3. גיליון Bulletin מטעם לשכת התקשורת והמידע של הבונדסטאג, לכבוד 50 שנים למדינת ישראל, חתום בידי קוהל.
4. נאום בערב לכבוד יום הולדתו ה-250 של מאיר רוטשילד במוזיאון היהודי בפרנקפורט, 1994. 4 עמודים מודפסים, העמוד האחרון 

חתום בידי קוהל. 
5. נאום בערב הפתיחה של כינוס משותף לקונגרס היהודי העולמי, קונגרס יהודי אירופה והמועצה המרכזית של יהודי גרמניה, בבית 

הקהילה היהודית בברלין, 1990. 7 דפים מודפסים, העמוד הראשון חתום בידי קוהל. 
 Die Unentrinnbare ;)שני עותקים, שניהם חתומים( History's Inescapable Impact on the Present :6-9. ארבעה ספרים מאת קוהל
gegenwart der geschichte; Bilanzen und perspektiven, Regierungspolitik 1989-1991. ארבעתם חתומים בידי קוהל על 

העטיפה או בעמוד השער. 
Twenty Years of Diplomatic Relations between the Federal Republic of Germany and Israel (1985) .10, עם חתימתו 

של קוהל בדף השער. 
מצורפים: מספר נאומים נוספים של קוהל )מודפסים. אינם חתומים(, בענייני העם היהודי או יחסי ישראל-גרמניה.

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב עד טוב מאד. מצורפות המעטפות המקוריות. 

פתיחה: $200

200. Helmut Kohl – Signatures on Books, Speeches and a Postcard

A portrait-postcard, letter, speeches and books, signed by the German politician Helmut Kohl (1930-2017), 
Chancellor of Germany during the years 1982-1998 (as the leader of West Germany and later of United Germany). 
1. A printed letter signed by Kohl, 1989.
2. A postcard with Kohl's portrait, signed by him.
3. An issue of Bulletin, issued by the communication and information bureau of the Bundestag, for the 50th 
anniversary of the State of Israel, signed by Kohl.
4. A speech at a dinner in honor of Meir Rothschild's 250 birthday at the Jewish Museum in Frankfurt, 1994. 4 
printed pages, the last one signed by Kohl. 
5. Speech by Chancellor Helmut Kohl at the Opening of the Joint Meeting of the World Jewish Congress, the 
European Jewish Congress and the Central Council of Jews in Germany in the House of the Jewish Community in 
Berlin, 1990. 7 printed leaves, the first page signed by Kohl. 
6-9. Four books by Kohl: History's Inescapable Impact on the Present (two copies, both of them signed); Die 
Unentrinnbare gegenwart der geschichte; Bilanzen und perspektiven, Regierungspolitik 1989-1991. All four 
books are signed by Kohl on the cover or on the title page. 
10. Twenty Years of Diplomatic Relations between the Federal Republic of Germany and Israel (1985), signed by 
Kohl on title page. 
Enclosed: several additional speeches by Kohl (printed. Not signed), on Jewish matters or the Israel-Germany 
relationship.
Size and condition vary. Good to very good overall condition. The original envelopes are enclosed. 

Opening price: $200 
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201. לקט פריטים חתומים – סגני נשיאים בארה"ב – קווייל, גור וביידן

לקט פריטים חתומים בידי סגני נשיאים בארה"ב:
1-3. שני מכתבים מודפסים, חתומים בידי אלברט )אל( גור )ג'וניור(, סגן נשיא ארה"ב תחת הנשיא ביל קלינטון, בהם הוא מביע את דעתו – 
AJC Journal (American Jewish Committee) באריכות – בנוגע למדינת ישראל, ליחסיה עם ארה"ב ולאזור המזרח התיכון )1991(; גיליון

מחודש יוני 1994, שעל עטיפתו מופיעה תמונתו של גור, עם חתימתו של גור. 
4-5. מכתב מודפס וחתום, ונאום מודפס וחתום בידי ג'וזף )ג'ו( ביידן )ג'וניור(, סגן נשיא ארה"ב תחת הנשיא ברק אובמה. 

6-10. שני מכתבים מודפסים, כרטיס בריסטול מודפס, ושני נאומים, כולם חתומים בידי ג'יימס דנפורת' "דן" קווייל, סגן נשיא ארה"ב 
תחת הנשיא ג'ורג' הרברט ווקר בוש )"האב"(. 

מצורפים: מכתב מודפס, חתום בידי ניוט גינגריץ', ראש בית הנבחרים בשנים 1995-1999, בנוגע ליחסי ישראל-ארה"ב, ומספר מכתבים 
נוספים )מעוזרים וממנהלי לשכות(. 

גודל משתנה. מצב טוב עד טוב מאד. מצורפות המעטפות המקוריות בהן נשלחו המכתבים. 

פתיחה: $200

201. Collection of Signed Items – USA Vice Presidents – Quayle, Gore and Biden

A collection of items signed by USA vice presidents:
1-3. Two printed letters, signed by Albert (Al) Gore (Junior), USA Vice President under President Bill Clinton, in 
which he expresses at length his opinion about the State of Israel, its relationship with the USA and the Middle 
East (1991); an issue of AJC (American Jewish Committee) journal from June 1994, with a picture of Gore on the 
cover, signed by him. 
4-5. A printed letter and speech, both signed by Joseph (Joe) Biden (Junior), USA Vice President under President 
Barack Obama. 
6-10. Two printed letters, a printed Bristol board card, and two speeches, all signed by James Danforth "Dan" 
Quayle, USA Vice President under President George Herbert Walker Bush (Senior). 
Enclosed: a printed letter, signed by Newt Gingrich, Speaker of the United States House of Representatives during 
the years 1995-1999, about the Israel-USA relationship, and several additional letters (by assistants and directors 
of bureaus). 
Size varies. Good to very good condition. The original envelopes in which the letters were sent are enclosed.

Opening price: $200

202. ג'ורג' בוש )"האב"( – לקט פריטים חתומים – נאומים בנושא המזה"ת

שישה פריטים חתומים בידי ג'ורג' הרברט ווקר בוש )"האב", 1924-2018(, נשיאה ה-41 של ארצות הברית )בשנים 1989-1993( וסגן 
נשיא ארצות הברית תחת הנשיא רונלד רייגן. 

1. מכתב מודפס וחתום, בנוגע ליחסי ארה"ב ומדינת ישראל וליחסה של ארה"ב למזרח התיכון בכלל )1986(. 
2. מכתב קצר, מודפס וחתום. 

3. נאום בפני איפא"ק – הוועד האמריקאי-ישראלי לענייני ציבור – בנושא מדיניות ארה"ב בנוגע למזה"ת, חתום בידי בוש )1984(.
4. נאום בנושא המזרח התיכון, חתום )1982(. 

5. כרטיס בריסטול מודפס, חתום.
6. חוברת המוקדשת לנשיא ארה"ב רונלד רייגן, עם חתימתו של בוש בעמוד המוקדש לסגן הנשיא )בוש(. 

מצורפים: דפי הצהרות בנוגע למזה"ת ולמדינת ישראל, העתק נאום שנשא סגן הנשיא בכנסת, צילום מכתב ששלח לראש הממשלה 
שמיר, ומכתבים נוספים )מעוזרים וממנהלי לשכות(. 

גודל משתנה. מצב טוב עד טוב מאד. מצורפות המעטפות המקוריות בהן נשלחו המכתבים. 

פתיחה: $300

202. George Bush (Senior) – A Collection of Signed Items – Speeches About the Middle East

Six items signed by George Herbert Walker Bush (Senior, 1924-2018), the 41st USA President (during 1989-1993) 
and USA Vice President under President Ronald Reagan.
1. A printed and signed letter, about the USA-Israel relationship and the attitude of the USA towards the Middle 
east in general (1986).
2. A short letter, printed and signed.
3. A speech to AIPAC – The American Israel Public Affairs Committee – about the policy of the USA regarding the 
Middle East, signed by Bush (1984).
4. A speech about the Middle East, signed (1982). 
5. A printed Bristol card, signed.
6. A booklet dedicated to USA President Ronald Reagan, with Bush's signature on the page dedicated to the Vice 
President (Bush).
Enclosed: statements about the Middle East and the State of Israel, a copy of a speech delivered by the Vice 
President at the Knesset, a photocopy of a letter he sent to Prime Minister Shamir, and additional letters (by 
assistants and directors of bureaus). 
Size varies. Good to very good condition. The original envelopes in which the letters were sent are enclosed.

Opening price: $300
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203. חוסיין מלך ירדן – שני פריטים חתומים

שני פריטים חתומים בידי חוסיין בן טלאל )1935-1999(, מלך ירדן בשנים 1952-1999. 
1. גיליון של כתב העת Response, כתב העת של מרכז שמעון ויזנטל בלוס אנג'לס )כרך 16, חוברת 2, אביב 1995(, שעל עטיפתו מופיעה 

תמונתו של חוסיין בביקור במוזיאון הסובלנות בלוס אנג'לס, עם חתימתו של חוסיין על העטיפה. 
Middle East Peace Process Developments .2. צילום )במכונת צילום( של פרסום מטעם מחלקת המדינה של ממשלת ארה"ב 
)U.S. Department of State Dispatch, כרך 5, גיליון 32, 8 באוגוסט 1994( בנושא תהליך השלום במזרח התיכון, עם חתימתו של 

המלך חוסיין בראש העמוד הראשון. 
מצורפים שני מכתבים רשמיים ממשרדו של המלך חוסיין, חתומים בידי ראש לשכתו, הקולונל עלי שוקרי, אשר נשלחו יחד עם הפריטים 

הנ"ל. מצורפות המעטפות המקוריות. 
גודל משתנה. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $300

203. Hussein of Jordan – Two Signed Items

Two items signed by Hussein bin Talal (1935-1999), King of Jordan during the years 1952-1999. 
1. Issue of Response, the journal of the Simon Wiesenthal Center in Los Angeles (Vol. 16, no. 2, Spring 1995). A 
picture of Hussein during a visit to the Museum of Tolerance in Los Angeles is printed on the cover. The cover is 
signed by Hussein. 
2. Middle East Peace Process Developments. Photocopy of a publication issued by the U.S. Department of State 
(U.S. Department of State Dispatch, Vol. 5, Issue 32, August 8, 1994). Signed by Hussein on top of first page. 
Enclosed: two official letters from King Hussein's office, signed by Colonel Ali Shukri (director of Hussein's private 
office), sent with the abovementioned items; the original envelopes. 
Size varies. Very good condition.

Opening price: $300

204. סול בלו – שלושה ספרים עם חתימות והקדשה

שלושה ספרים מאת הסופר הקנדי-אמריקני היהודי סול בלו )Bellow, 1915-2005, חתן פרס נובל לספרות לשנת 1976. אנגלית. 
The Adventures of Augie March .1. הוצאת Viking Press, ניו-יורק, 1966. עותק עם חתימתו של סול בלו.

]4[, 536 עמ', 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים קלים. 
Mosby's Memoirs and Other Stories .2. הוצאת Fawcett, גריניץ', קונטיקט, ]1969?[. 

עותק עם חתימתו של סול בלו.
176 עמ', 18 ס"מ. מצב בינוני-טוב. נייר דבק לא-חומצי על השדרה. 

To Jerusalem and Back, A Personal Account .3. הוצאת Viking Press, ניו-יורק, 1976. 
עותק עם הקדשה חתומה בכתב ידו של סול בלו. 

מצורפים: שני גזירי נייר מן המעטפה בה נשלח הספר, עם כתובת הנמען והמוען בכתב יד )כנראה כתב ידו של בלו(. 
]6[, 182 עמ', 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים במעטפת הנייר ובכריכה. 

פתיחה: $150

204. Saul Bellow – Three Books with Autographs and a Dedication

Three books by the Jewish Canadian-American writer Saul Bellow (1915-2005), awarded the 1976 Nobel Prize for 
Literature. English.
1. The Adventures of Augie March. New York: Viking Press, 1966. Signed by Bellow. 
[4], 536 pp, 19.5 cm. Good condition. Stains. Minor blemishes.
2. Mosby's Memoirs and Other Stories. Greenwich, Connecticut: Fawcett, [1969?]. Signed by Bellow. 
176 pp, 18 cm. Fair-good condition. Acid-free tape on spine. 
3. To Jerusalem and Back, A Personal Account. New York: Viking Press, 1976. With a dedication handwritten and 
signed by Bellow. 
Enclosed: two paper snippets from the envelope in which the book was sent, with addresses of the addressee and 
sender (presumably handwritten by Bellow) 
[6], 182 pp, 23 cm. Good condition. Stains. Blemishes to the dust-jacket and binding.

Opening price: $150 

205. היינריך בל – שלושה פריטים חתומים

בגרמניה  הסופרים  מחשובי   ,)1917-1985  ,Böll( בל  היינריך  לספרות,  נובל  פרס  חתן  הגרמני,  הסופר  בידי  חתומים  פריטים  שלושה 
במחצית השניה של המאה ה-20. 

שלושת הפריטים הנם צילומים )במכונת צילום( של טקסטים מתוך "כל כתביו" של בל, הקשורים – ישירות או בעקיפין – בעם ישראל 
או בארץ ישראל:

Ich bin ein Deutscher .1 )"אני גרמני"( – נאום בפני כינוס ארגון הסופרים הבינלאומי PEN בירושלים )1974(. עם חתימתו של בל 
בעמוד הראשון. 

Vorwort zu "Schalom"  .2 )"הקדמה ל'שלום'"(. עם הקדשה קצרה של בל ועם חתימתו בעמוד הראשון. 
Shalom, Ein Essay .3 )"שלום", מסה(. עם חתימתו של בל בעמוד הראשון. 

מצורפים מספר חומרים מודפסים הנוגעים ליצירתו של בל. 
גודל משתנה. מצב טוב.

פתיחה: $200
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205. Heinrich Böll – Three Signed Items

Three items signed by Heinrich Böll (1917-1985), one of the foremost German writers in the second half of the 
20th century, awarded the Nobel Prize for literature in 1972.
Three photocopies of texts from Böll's Complete Writings, related – directly or indirectly – to the Jewish nation 
or the Land of Israel:
1. Ich bin ein Deutscher ("I am a German") – a speech to the convention of the worldwide association of writers, 
PEN, in Jerusalem (1974). Signed by Böll on the first page. 
2. Vorwort zu "Schalom" (Forward to "Schalom"). With a short dedication by Böll and his signature on the first 
page.
3. Shalom, Ein Essay ("Shalom", an essay). Signed by Böll on the first page.
Enclosed are several printed items related to Böll's works.
Size varies. Good condition. 

Opening price: $200

206. הרמן ווק – הקדשות על ספרים, ביוגרפיה ומכתב

 .)1915-2019 ,Wouk( לקט פריטים עם הקדשות וחתימות בכתב ידו של הסופר והמחזאי היהודי-אמריקני, זוכה פרס פוליצר, הרמן ווק
אנגלית. 

 ,Doubleday & Company הוצאת .The Caine Mutiny, a Novel of World War II, with Paintings by Lawrence Beall Smith .1
ניו-יורק, 1952. מהדורה מאוירת ראשונה. 

ספר זה היה לאחד מספריו המפורסמים ביותר של ווק ובעדו זכה בפרס פוליצר. עותק עם הקדשה בכתב ידו של ווק, חתומה באנגלית 
ובעברית )1959(.

XIV, ]1[, 494 עמ', 23 ס"מ. ללא מעטפת הנייר. מצב טוב. מעט כתמים. קרע קל בדף הראשון. 
This Is My God, The Jewish Way of Life .2. הוצאת Pocket Books, ניו-יורק, 1974. 

בעמוד הראשון הקדשה בכתב ידו של ווק, באנגלית, בתוספת המלים "וכל טוב" בעברית )1982(.
XVII, 317 עמ', 18 ס"מ. מצב טוב. 

A Biographical Sketch .3. ביוגרפיה קצרה של ווק, בראש העמוד הראשון מופיעה חתימתו.
4 עמ'.

 .This Is My God 4. מכתב מודפס במכונת כתיבה, חתום בידי ווק )1982(. המכתב צורף אל העותק הנ"ל של ספרו
מצורף מכתב נוסף, ממזכירתו של ווק. מצורפות המעטפות המקוריות. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $100

206. Herman Wouk – Dedications on Books, a Biography and a Letter

Collection of items with dedications and signatures handwritten by the Jewish-American writer and playwright, 
Pulitzer Prize winner, Herman Wouk (1915-2019). English.
1. The Caine Mutiny, a Novel of World War II, with Paintings by Lawrence Beall Smith. New York: Doubleday & 
Company, 1952. First illustrated edition. 
Wouk's Pulitzer Prize-winning novel. A copy inscribed by Wouk, signed by him in English and Hebrew (1959).  
XIV, [1], 494 pp, 23 cm. Without dustjacket. Good condition. A few stains. A small tear to first leaf.  
2. This Is My God, The Jewish Way of Life. New York: Pocket Books, 1974.
Inscribed by Wouk on the first page, in English, with the words "Kol Tuv" ("All the best) in Hebrew. (1982).
XVII, 317 pp, 18 cm. Good condition.
3. A Biographical Sketch. A short biography of Wouk, signed by him on the first page. 
4 pp. 
4. A typewritten letter, signed by Wouk (1982). The letter was enclosed with the abovementioned copy of his 
book This Is My God. 
Enclosed: a letter by Wouk's secretary; the original envelopes. 
Size and condition vary.

Opening price: $100

207. שמעון ויזנטל / אלי ויזל – לקט פריטים חתומים

לקט פריטים חתומים בידי האדריכל, ניצול השואה שמעון ויזנטל )1908-2005(, שנודע בכינויו "צייד הנאצים"; ולקט פריטים חתומים 
בידי הסופר והאינטלקטואל ניצול השואה אלי ויזל )1928-2016, חתן פרס נובל לשלום על פעילותו למען זכויות אדם. 

1. מכתב מודפס במכונת כתיבה, עם חתימתו של ויזנטל, באנגלית, בו הוא משתף את הנמען בדעתו בנוגע לנשק כימי-ביולוגי )1990(. 
2. גיליון של כתב העת Response, כתב העת של מרכז שמעון ויזנטל בלוס אנג'לס )כרך 20, חוברת 1, חורף/אביב 1999(, שעל עטיפתו 

מופיעה תמונתו של ויזנטל, בהגיעו לגיל 90 שנים, עם חתימתו של ויזנטל על העטיפה. 
3. גיליון של כתב העת Response, )כרך 15, חוברת 1, אביב 1994(. על העטיפה האחורית מופיעה חתימתו של ויזנטל, בעמוד המוקדש 

לזכייתו של סטיבן שפילברג ב"אוסקר" על סרטו "רשימת שינדלר". 
4. כרטיס ביקור של אלי ויזל, עם הקדשה קצרה וחתימה )אנגלית(. 

5. מכתב קצר, מודפס, באנגלית, חתום בידי ויזל )1986(.
6-7. שני מכתבים בכתב ידו של ויזל, בעברית )1986 ו-1995(.

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב עד טוב מאד. מצורפות המעטפות המקוריות.

פתיחה: $150
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207. Simon Wiesenthal / Elie Wiesel – Collection of Signed Items

Collection of items signed by the architect, Holocaust survivor, Simon Wiesenthal (1908-2005), known as "the Nazi 
hunter"; and a collection of items signed by the writer and intellectual, Holocaust survivor, Elie Wiesel (1928-
2016), who was awarded the Nobel Peace Prize for his "practical work in the cause of peace".
1. A typewritten letter from Wiesenthal, in which he shares with the addressee his opinion about chemical-
biological weapons; signed by Wiesenthal in English (1990). 
2. An issue of Response, the journal of the Shimon Wiesenthal Center in Los Angeles (vol. 20, issue 1, Winter/
Spring 1999), with Wiesenthal's picture on the cover. Signed by Wiesenthal. 
3. An issue of Response (vol. 15, issue 5, Spring 1994). Signed by Wiesenthal on the back cover, on a page dedicated 
to Steven Spielberg's winning the Academy Award for his movie "Schindler's List".
4. Eli Wiesel's visitinf card, with a short dedication and signature (English).
5. A short, printed letter, in English, signed by Eli Wiesel (1986).
6-7. Two letters handwritten by Eli Wiesel, in Hebrew (1986 and 1995).
Size and condition vary. Good to very good overall condition. The original envelopes are enclosed. 

Opening price: $150

208. ישעיה ברלין – מכתב ותדפיס חתומים

של  המרכזיים  מההוגים  ותיאורטיקן,  הרעיונות  של  היסטוריון   ,)1909-1997( ברלין  ישעיה  סר  הפילוסוף  בידי  חתומים  פריטים  שני 
הליברליזם המודרני. אנגלית. 

 Reprinted from Albert( תדפיס הרצאה שנשא ברלין בכנס בנושא אלברט אינשטיין שהתקיים בירושלים .Einstein and Israel .1
 Einstein – Historical and Cultural Perspectives, The Centennial Symposium in Jerusalem, Princeton University Press,

1982(, עם הקדשה חתומה בידי ברלין על העטיפה. 
2. מכתב מודפס קצר, חתום בידי ברלין. 1987. 

גודל משתנה. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $100

208. Isaiah Berlin – A Signed Letter and Printout

Two items signed by the philosopher Sir Isaiah Berlin (1909-1997), historian of ideas and theorist, one of the main 
thinkers of modern liberalism. English.
1. Einstein in Israel. A printout of the lecture delivered by Berlin in a symposium on Albert Einstein that took place 
in Jerusalem (reprinted from Albert Einstein – Historical and Cultural Perspectives, The Centennial Symposium in 
Jerusalem, Princeton University Press, 1982), with a dedication signed by Berlin on the cover.
2. A short printed letter, signed by Berlin. 1987. 
Size varies. Very good condition.

Opening price: $100

209. אדוארד טלר – שלושה פריטים חתומים

)Teller, 1908-2003(, מחלוצי פיתוח פצצת האטום ופצצת המימן,  שלושה פריטים חתומים בידי הפיזיקאי האמריקני אדוארד טלר 
המכונה "אבי פצצת המימן". אנגלית. 

לאחרונה  שביקר  טלר  מציין  במכתב  טלר.  בידי  חתום   ,1982 מדצמבר   Hoover Institution של  מכתבים  נייר  על  מודפס  מכתב   .1
יובל נאמן בבעיות האנרגיה של ישראל, ואף הבחין בדאגה בשסע בחברה הישראלית, על רקע הפגנה  ידידו המדען  בישראל, דן עם 

חריפה נגד מלחמת לבנון שהתקיימה בתל-אביב. 
2. צילום של מאמר מאת טלר, Israel and the Technological Revolutions of the 21st Century )מתוך Moment, מרץ 1989(, 

חתום בידי טלר. 
3. צילום של פרק מתוך ספרו של פיליפ ברמן, The Courage of Conviction )1985( העוסק בחייו של טלר, חתום בידי טלר. 

גודל משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $100

209. Edward Teller – Three Signed Items

Three items signed by the American physicist Edward Teller (1908-2003) who participated in the production of 
the first atomic bomb and led the development of the hydrogen bomb; known as "The Father of the Hydrogen 
Bomb". English.
1. Letter from December 1982, printed on the letterhead of the Hoover Institution, signed by Teller. In the letter, 
Teller notes that he recently visited Israel, discussed its energy problems with his friend, scientist Yuval Ne'eman, 
and even noticed with concern the disagreements in the Israeli society, after witnessing a demonstration in Tel-Aviv 
against the Lebanon War: "during my visit I was deeply saddened by the violent disagreement within Israel itself".
2. Photocopy of an article by Teller – Israel and the Technological Revolutions of the 21st Century (from Moment, 
March 1989). Signed by Teller.
3. Photocopy of a chapter from Phillip Berman's book The Courage of Conviction (1985) dealing with Teller's life, 
signed by Teller.
Size varies. Good overall condition.

Opening price: $100
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210. יונה סאלק – חתימה על מאמר בנושא חיסון לפוליו

יונה  ד"ר  והווירולוג  הרופא  Vaccination Against Paralytic Poliomyelitis Performance and Prospects. תדפיס מאמר מאת 
אדוארד סאלק )Salk, 1914-1995(, אשר פיתח את החיסון הראשון למחלת הפוליו )שיתוק ילדים(. 

תדפיס של מאמר בנושא חיסון למחלת הפוליו, מתוך כתב העת American Journal of Public Health )כרך 45, מס' 5, מאי 1955(, 
עם חתימתו של סאלק בעמוד הראשון. 

575-596 עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $100

210. Jonas Salk – Signature on an Article about the Vaccination against Polio 

Vaccination Against Paralytic Poliomyelitis Performance and Prospects. A printout of an article by the physician 
and virologist Dr. Jonas Salk (1914-1995), who developed the first vaccination against polio (infantile paralysis).
A printout of an article about the vaccination against polio, from the American Journal of Public Health (volume 
45, no. 5, May 1955), signed by Salk on the first page.
pp. 575-596, 21.5 cm. Very good condition.

Opening price: $100

211. מארק שאגאל – תצלום דיוקן מודפס עם הקדשה חתומה

תצלום דיוקן מודפס של מארק שאגאל, עם הקדשה חתומה בכתב-ידו. 
תצלום דיוקן מודפס של מארק שאגאל. בפינה הימנית העליונה מופיעה הקדשה בכתב-ידו )צרפתית(: לאדון ולגברת אלטמן, מארק 

שאגאל. שיקאגו, 1958".
הדפס 23X18 ס"מ בקירוב, נתון במסגרת 36X31 ס"מ. מצב טוב. לא נבדק מחוץ למסגרת.

פתיחה: $200

211. Marc Chagall – Printed Photographic Portrait, with a Signed Inscription

Printed photographic portrait of Marc Chagall, inscribed by him.
Printed photographic portrait of Marc Chagall. Inscribed by him (in French) on the upper right corner: "To Mr. 
and Mrs. Altman, Marc Chagall, Chicago, 1958". 
Print: approx. 18X23 cm, in a 31X36 cm frame. Good condition. Unexamined out of frame. 

Opening price: $200 

212. לקט גלויות ותצלומים חתומים – מוזיקאים מחוננים וחשובים

לקט גלויות ותצלומים, חתומים בידי מוזיקאים מחוננים: ברנשטיין, מנוחין, ברנבוים, שטרן ופרלמן. ]העשורים האחרונים של המאה 
ה-20[.

1-5. ארבעה תצלומים חתומים של הכנר אייזק שטרן וכן חתימתו )עם הקדשה( על גיליון ירחון אוניברסיטת תל-אביב )"האוניברסיטה", 
מרץ 1983(, שבעמודו הראשון מופיעה תמונתו של שטרן בטקס בו הוענק לו ד"ר לשם כבוד. 

6-8. שני תצלומים חתומים של הכנר יצחק פרלמן )גדולים, 25.5X20 ס"מ(, אחד עם הקדשה באנגלית ואחד עם הקדשה בעברית; גיליון 
"הפילהרמונית" מס' 13 )יוני 1998(, עם תמונתו של יצחק פרלמן על העטיפה, ועם הקדשה חתומה ממנו. 

9-10. שני תצלומים חתומים בידי הפסנתרן והמנצח דניאל ברנבוים.

11. גלויה חתומה בידי המלחין, המנצח והפסנתרן לאונרד ברנשטיין.
12. גלויה חתומה בידי הכנר יהודי מנוחין.

גודל משתנה. מצב טוב עד טוב מאד. 

פתיחה: $400

212. Collection of Signed Postcards and Photographs – Prominent Musicians

Collection of postcards and photographs, signed by prominent musicians: Bernstein, Menuhin, Barenboim, Stern 
and Perlman. [Last decades of the 20th century].
1-5. Four photographs signed by the violinist Isaac Stern and an issue of the journal of the Tel-Aviv University 
("The University", March 1983), inscribed and signed by him (a picture of Stern at the ceremony awarding him 
the title of "Honorary Doctor" is printed on the first page of the issue). 
6-8. Two photographs signed by the violinist Itzhak Perlman (large, 20X25.5 cm.), one with an English dedication 
and the other with a Hebrew one; issue no. 13 of "The Philharmonic" (Hebrew; June 1998), with a picture of 
Perlman on the cover, and a dedication signed by him.
9-10. Two photographs signed by the pianist and conductor Daniel Barenboim. 
11. A postcard signed by the composer, conductor and pianist Leonard Bernstein. 
12. A postcard signed by the violinist Yehudi Menuhin. 
Size varies. Good to very good condition. 

Opening price: $400
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213. שישה ספרי ביבליוגרפיה שנדפסו ברוסיה

שישה ספרי מחקר ביבליוגרפי שנדפסו ברוסיה ומבוססים על ספריות ועל אוספי ספרים הנמצאים בסנט פטרבורג. 
בשער  הנועדים לבוא  פולין,  ומלכות  רוסיא  בארץ  שנדפסו  העברים  הספרים  רשימת  הדפוס,  למעשה  ברוסיא  הראשונה  המצבה   .1

המצבה, ]מאת אברהם אליהו הרכבי[. סנט פטרבורג, 1894. 
עברית ורוסית עמוד מול עמוד. 

הנמצאים  וכתבי-יד  נדפסים  העברים,  הספרים  כל  רשימת  פרידלאנד,  ליב  אריה  משה,  קהלת   ;Bibliotheca Friedlandiana  .2-4
באספת-פרידלאנד באוצר מוזעאום האזיאטי של האקאדעמיא למדעים בס"ט פטרבורג... ערוכה בסדר א"ב, מאת שמואל ווינער, תחת 

השגחת הפרופ' ד"ר חוואלזאן. סנט פטרבורג, 1893-1897. 
רשימה ביבליוגרפית של הספרים העבריים הנמצאים במוזיאון האסיאתי של האקדמיה למדעים בסנט פטרבורג )ספריית אריה ליב 

פרידלנד(. שלוש חוברות כרוכות יחד: ערכי אות א' )1893(, ערכי אות ב' )1895( וערכי אותיות ג'-ד' )1897(, עם שערים נפרדים. 
Bibliotheca Friedlandiana .5; קהלת משה, אריה ליב פרידלאנד, מאת שמואל ווינער. ]סנט[ פטרבורג, תרנ"ב 1892. כפי הנראה, זו 

היא הדפסה ראשונה של החוברת הראשונה ובה רשומים 115 ספרים בלבד. 
]סנט[  ווינער.  שמואל  מאת   ,)1500-1900 )ר"ס-תר"ס  שנה  מאות  ארבע  במשך  תבל  ארצות  בכל  שנדפסו  הגדות-פסח,  רשימת   .6

פטרבורג, תרס"א 1901. 
גודל משתנה. מצב משתנה, בינוני עד טוב. קרעים ופגמים בכמה מהספרים. חותמות ומעט רישומים בכתב יד. כרוכים בכריכות עור 

חדשות. 

פתיחה: $150

213. Six Bibliography Books Printed in Russia

Six bibliography books that were printed in Russia and are based on libraries and collection of books in Saint 
Petersburg.
1. HaMatsevah Harishonah BeRusya LeMa'aśeh HaDefus: The list of Hebrew books that were published in Russia 
and the Kingdom of Poland, [by Avraham Eliyahu Harkavy]. Saint Petersburg, 1894.
Hebrew and Russian on facing pages.
2-4. Bibliotheca Friedlandiana; Kohelet Moshe, Aryeh Leib Friedland, a list of all the Hebrew books, printed and 
manuscripts, in the Friedland-Collection of the Asiatic Museum of the Academy of Sciences of Saint Petersburg… 
alphabetically ordered (Hebrew), by Shmuel Winner, under the supervision of Prof. Dr. Chwolson. Saint Petersburg, 
1893-1897.
A bibliographic list of the Hebrew books in the Asiatic Museum of the Academy of Sciences in Saint Petersburg 
(The Aryeh Leib Friedland Library). Three booklets bound together: the entries of Aleph (1893), the entries of Bet 
(1895) and the entries of Gimel-Daled (1897), with separate title pages. 
5. Bibliotheca Friedlandiana; Kohelet Moshe, Aryeh Leib Friedland, by Shmuel Winner. Saint Petersburg, 1892. 
Presumably, this is the first edition of the first booklet, listing 115 books only.
6. A list of Passover Haggadahs, which were printed in all countries of the world during four hundred years 
(Hebrew) (1500-1900), by Shmuel Winner. Saint Petersburg, 1901. 
Size varies. Condition varies, fair to good. Tears and blemishes to several of the books. Inked stamps and a few handwritten 
notations. Bound in new leather bindings. 

Opening price: $150

214. ארבעה ספרים בנושא כתבי-יד עבריים ברוסיה – הרכבי / גורלאנד

ארבעה פרסומים בנושא כתבי-יד עבריים הנמצאים ברוסיה, מאת אברהם אליהו הרכבי, מזרחן, היסטוריון וביבליוגרף, מנהל המחלקה 
המזרחנית-שמית בספרייה הקיסרית בסנט פטרבורג; ומאת החוקר, הסופר והביבליוגרף חיים יונה גורלנד. 

 Neuaufgefundene Hebräische Bibelhandschriften, Bericht an die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu St. .1
Petersburg, von A. Harkavy. סנט פטרבורג, 1884. מצב בינוני. נייר יבש ושביר. 

2-4. גנזי ישראל בס"ט פיטורבורג, או אספת מאמרים וספרים קטנים... על ענינים שונים יסודתם בקורות בני ישראל, בתורתם, דתם 
ידי זקני החכמים הרבניים והקראיים, נעתקים מאוצר... כ"י שרכשה הממשלה הרוסיה מבני מקרא לבית  ובחכמתם העברית, מעשי 

פירקאוויטש / הוציאם לאור ח"י גורלאנד.
· חוברת א', ליק, תרכ"ו 1865. 

· חוברת ג', סנט פטרבורג, תרכ"ז 1866. כוללת, VI 38 עמ' בלבד )ללא החלק הקירילי(. 
· חוברת ד', סנט פטרבורג, תרכ"ח 1867. 

גודל ומצב משתנים. כרוכים בכריכות עור חדשות. 

פתיחה: $150

ספרי ביבליוגרפיה וספרים בנושא מלאכת הדפוס

Bibliography Books and Books about Printing
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היסטוריה, אמנות ותרבות יהודית וישראלית

214. Four Books about Hebrew Manuscripts in Russia – Harkavy / Gurland 

Four publications about Hebrew manuscripts in Russia, by Avraham Eliyahu Harkavy, an orientalist, historian and 
bibliographer, the director of the Eastern-Semitic department of the imperial library of Saint Petersburg; and by 
the writer and bibliographer Chaim Yonah Gurland.
1. Neuaufgefundene Hebräische Bibelhandschriften, Bericht an die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu 
St. Petersburg, von A. Harkavy. Saint Petersburg, 1884. Fair condition. Dry and brittle paper.
2-4. Neue Denkmaler der judischen Literatur in St. Petersburg.

· Booklet A, Lyck, 1865.

· Booklet C, Saint Petersburg, 1866. Includes VI, 38 pp. only (without the Cyrillic section).

· Booklet D, Saint Petersburg, 1867.
Size and condition vary. Bound in new leather bindings. 

Opening price: $150 

215. ארבע חוברות שעניינן מלאכת הדפוס – "מפעלי הדסה לחינוך מקצועי" – הנרי פרידלנדר

ארבע חוברות שעניינן מלאכת הדפוס, מלוות איורים ותצלומים. הוצאת "מפעלי הדסה לחינוך מקצועי", ירושלים, שנות ה-50-60. 
1. הידעת איך מדפיסים ספרים? סקירה על מלאכת הדפוס והקשור בה: סידור, הדפסה, כריכה ועוד – מקצועות ומשלוחי יד, חוברות 

לנוער, מספר 3. הוצאת מפעלי הדסה לחנוך מקצועי, ירושלים, תשי"ז ]1957[. 
15, ]1[ עמ' + ]8[ לוחות, 20 ס"מ. 

2. על אותיות וספרֹות, מאת הנרי פרידלנדר. הוצאת דפוס למודי ירושלים, מרכז ברנדייס / מפעלי הדסה לחנוך מקצועי, ירושלים, תש"ך 
.]1960[

39, ]1[ עמ', 20 ס"מ. 
3. מלאכת הספר, צורות הספר ודרכים להתוויתו, מאת הנרי פרידלנדר. הוצאת דפוס למודי ירושלים, מרכז ברנדייס / מפעלי הדסה 

לחנוך מקצועי, ירושלים, תשכ"ב ]1962[. 
20, ]4[ עמ', 20 ס"מ. 

4. על דפוס-שקע, מאת חנניה כהן. דפוס למודי ירושלים, מרכז ברנדייס / מפעלי הדסה לחנוך מקצועי, ירושלים, תשכ"ב ]1962[. 
20 עמ', 20 ס"מ. 

מצב טוב מאד. 

פתיחה: $100

215. Four Booklets about Printing – Hadassah Apprentice School of Printing – Henry Friedlander

Four booklets about printing, accompanied by illustrations and photographs. Jerusalem: Hadassah Apprentice 
School of Printing, 1950s-1960s. Hebrew.
1. Hayadata Eich Madpisim Sfarim? [Do you know how to print books?], a booklet for youth, no. 3. Jerusalem: 
Hadassah Apprentice School of Printing, 1957.
15, [1] pp. + [8] plates, 20 cm.
2. Al Otiyot Vesfarot [About Letters and Numbers], by Henry Friedlander. Jerusalem: Educational Printing 
Jerusalem, Brandeis Center / Hadassah Apprentice School of Printing, [1960].
39, [1] pp. 20 cm.
3. Melechet Hasefer, Tzurot Hasefer Vedrachim Lahatvayato [The craft of the book, the forms of the book 
and ways of laying it out], by Henry Friedlander. Jerusalem: Educational Printing Jerusalem, Brandeis Center / 
Hadassah Apprentice School of Printing, [1962]. 
20, [4] pp., 20 cm.
4. Al Dfus Sheka [About Intaglio], by Chananya Cohen. Jerusalem: Educational Printing Jerusalem, Brandeis 
Center / Hadassah Apprentice School of Printing, 1962. 
20 pp., 20 cm.
Very good condition.

Opening price: $100 
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יודאיקה – ספרים, כתבי יד, מכתבים, חפצים

216. לוח לעשר שנים כולל תפילת הדרך על פי הקבלה – ונציה, תנ"ד

תפלות  נוסף  ועוד  ומשנה...  תיקון...  בו  הוסף  ועוד  התס"ד,  שנת  עד  התנ"ד  משנת  מתחיל  ומולדות...  "מתקופות  שנים,  מעשר  לוח 
הדרך...". ויניציאה, ]תנ"ד 1694[. דפוס ברגאדין. 

לוח כיס, עם זמני המולדות והתקופות, סדר לימוד התנ"ך ושישה סדרי משנה )"מה שיקרא אדם בכל שבוע... להשלים לשנה"(, ובסופו 
"תפלת הדרך" קבלית "להולכי-דרכים ומדברות וליצול מלסטים" וברכות לכבוד "המשכיל כה"ר חיים גוראדו יצ"ו אשר הפליא לעשות 

בנפשו ומאודו להוציא לאור העולמות הספר הנחמד הזה". 
לב דף, 10 ס"מ. מצב בינוני-טוב. בלאי, קמטים וכתמים. קרעים קלים בשולי הדפים. נתון במעטפת-נייר מהתקופה וכרוך בכריכת עור 

חדשה. 
אינו בספריה הלאומית. 

פתיחה: $300

217. ספר מועד דוד – על לוח השנה – אמשטרדם, ת"ק

ספר מועד דוד, "כולל כל עניני המחזור, והמולדות, עיבור שנים, והתקופות, עם לוחותיהם, כלליהם וסימניהם ופירושיהם", מאת רבי דוד 
מילדולה. אמשטרדם, ]ת"ק 1740[. דפוס רפאל חזקיהו עטיאש

]4[ דף. 12 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים ובלאי. קרעים קלים בשולי הדפים. חותמות. כריכה מקורית מהתקופה, עם שדרה  ]סח[, 
ופינות מעור. 

פתיחה: $100

218. תריסר לוחות-כיס – פרנקפורט, תקי"ט-תקצ"ח

"לוח של שנת..." / לוח. 12 לוחות לשימושם של יהודי פרנקפורט )חלקם נדפסו ברדלהיים(. פרנקפורט: דפוס יורשי מוהר"ר וואלף לוי 
זצ"ל / אלמנת ר' לייב שווארצשילד / רעדלהיים: דפוס וואלף היידנהיים / דפוס Lehberger. עברית ויידיש-דייטש )גרמנית באותיות 

עבריות(. 
לוחות לשנים תקי"ט, תקנ"ג, תקס"ח, תקפ"א, תקפ"ב, תקפ"ד, תקצ"ב, תקצ"ד, תקצ"ה, תקצ"ו, תקצ"ז, תקצ"ח. 

לוחות-כיס, עם כל המידע בנוגע ללוח השנה היהודי, חגים וזמני הירידים. חלק מהלוחות נתונים במעטפת-נייר מקורית )חלקה(. 
8-10 ס"מ בממוצע. מצב בינוני. בלאי רב. כתמים וקמטים. קרעים. שוליים קצוצים, לעתים על גבול הטקסט או עם פגיעה בו. רישומים 

וכתמי דיו. כריכות חדשות. 

פתיחה: $400

219. אוסף גדול של לוחות-כיס – אמשטרדם, תקל"ז-תקצ"ב – עטיפות-קלף מקוריות – 62 לוחות

 Van( יוחנן לוי רופא ובנו בנימין / דפוס פאן עמבדען וחברו  "לוח של שנת...". 62 לוחות שנדפסו באמשטרדם. דפוס פרופס / דפוס 
Embden(. עברית ויידיש-דייטש )גרמנית באותיות עבריות(. 

לוחות לשנים תקל"ז, תקל"ח, תקל"ט, תקמ"ה, תקס"ב, תקס"ד, תקס"ה, תקס"ו, תקס"ז )שני לוחות(, תקס"ט, תק"ע, תקע"א, תקע"ב 
לוחות(, תקע"ט  )שני  לוחות(, תקע"ח  )שלושה  לוחות(, תקע"ז  )שני  לוחות(, תקע"ו  )שלושה  לוחות(, תקע"ג, תקע"ד, תקע"ה  )שני 
)ארבעה  תקפ"ז  לוחות(,  )שלושה  תקפ"ו  תקפ"ה,  לוחות(,  )ארבעה  תקפ"ג  תקפ"ב,  תקפ"א,  לוחות(,  )שישה  תק"פ  לוחות(,  )ארבע 

לוחות(, תקפ"ח )שלושה לוחות(, תקפ"ט, תק"צ, תקצ"א )שלושה לוחות(, תקצ"ב )שני לוחות(, תרי"ג.
אוסף גדול הכולל 62 לוחות-כיס שנדפסו באמשטרדם לאורך שנות הת"ק )המאות ה-18-19(. רוב הלוחות באוסף שלפנינו )47 מהם( 
כרוכים במעטפת-קלף מקורית, מתקופת ההדפסה. בדרך כלל משמשת המעטפת כמעין נרתיק, וניתנת לסגירה באמצעות לשונית. 
בחלק ממעטפות-הקלף נעשה שימוש משני בפיסות קלף ונייר )לדפי הבטנה( משומשים, משאריות בית-הדפוס או ממקורות אחרים 

)רישומי בכתב-יד, קטעי-דפוס וכו'(. 
לצד המידע על לוח השנה היהודי כוללים הלוחות גם את איורי המזלות ורשימות שונות עם מידע רלוונטי ליושבי אמשטרדם ויתר ערי 
הולנד: רשימת "ראשי הממונים על עסקי הישראלים במלכות הזה", רשימת "ממונים על דבר חנוך נערי בני ישראל בק"ק אמשטרדם 
והגליל", רשימת "הגאוני הגדולים אב"ד ור"מ דקהלות במלכות הזאת" מידע על פעילות בתי הדואר, אוניות ואמצעי תחבורה אחרים, 

מודעות-פרסום של המדפיס פרופס, ועוד. 
בחלק מהלוחות המופיעים במספר עותקים )לאותה שנה(, נמצאים כאלה שנדפסו באותה שנה גם בדפוס פרופס וגם בדפוס יוחנן לוי 

רופא. 
9.5 ס"מ בממוצע. מצב משתנה, בינוני עד טוב מאד. חלקם לא היו בשימוש, ובחלקם בלאי, כתמים וקרעים, הן בדפים והן בעטיפות 
הקלף. פגעי תילוע בכמה מהלוחות. בכמה מהלוחות הדפים לא נחתכו לאחר הכריכה )במקור(. רוב הלוחות כרוכים בכריכות חדשות. 

פתיחה: $1500

לוחות שנה

Calendars and Almanacs
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יודאיקה – ספרים, כתבי יד, מכתבים, חפצים

220. אוסף לוחות – הקהילה היהודית בברלין, תקמ"ד-תקצ"ז – הסכמות רבני ברלין / איורי המזלות – 27 לוחות

בברלין  שנדפסו  לוחות   27 /Kalender fur die Juedische Gemeine / Gemeinde.י  לפ"ק"  לשנת...  "לוח   / לפ"ק"  משנת...  "לוח 
לשימוש הקהילה היהודית. דפוס מרדכי מלאנדסבורג )מופיע גם: "מלאנצבורג"( / חברת חנוך נערים / D. Friedlander. עברית ויידיש-

דייטש )גרמנית באותיות עבריות(. 
לוחות לשנים תקמ"ד, תקמ"ו, תקמ"ז, תקס"א, תקע"ח )שני עותקים(, תקע"ט, תק"פ, תקפ"א, תקפ"ג, תקפ"ד )שני עותקים(, תקפ"ה, 

תקפ"ו, תקפ"ז, תקפ"ח, תקפ"ט, תק"צ, תקצ"א, תקצ"ב, תקצ"ג )שני עותקים(, תקצ"ד )שני עותקים(, תקצ"ה, תקצ"ו, תקצ"ז.
ושלעזיא  פרייסין...  אלו אשכנז...  במדינות  הנוהגים  והתקופ]ו[ת... החגאות  המולד]ו[ת  כל המועדים,  "עם  בברלין,  לוחות שנדפסו   27

]פרוסיה... ושלזיה[; עם ציון תאריכי הלידה של מלך פרוסיה ובני משפחתו, זמני הירידים, ומידע שימושי נוסף. 
בארבעת הלוחות המוקדמים נדפסו איורים ייחודיים של המזלות, המשולבים בסצינות הקשורות בחקלאות ובעונות השנה )שונים מעט 

אלה מאלה(. 
ברוב הלוחות מופיעה מעבר לדף השער גם "הסכמה" של רב ואב"ד ברלין: בארבעת הלוחות הראשונים הסכמתו של הרב צבי הירש 
)הירשל( לוין, בלוחות תקע"ח עד תקפ"ז הסכמת הרב מאיר ב"ר שמחה ווייל, ובלוחות משנת תקפ"ח והלאה )לא בכולם( – הסכמת הרב 

יעקב יוסף ב"ר מרדכי )אטינגר(. 
מצורפים שני לוחות נוספים לשנים תקפ"ה ותקצ"ז, במצב גרוע. 

גודל משתנה, 12-14 ס"מ בקירוב. מצב משתנה, בינוני עד טוב מאד. בכמה מהלוחות שוליים קצוצים. בלאי. כתמים. מעט רישומים 
בכתב יד. קרעים, עם פגיעה בטקסט. כריכות חדשות. 

פתיחה: $600

221. ספר אוהל דוד – עיבור שנים וחישובי לוחות – מהדורה שנדפסה בחמישים עותקים – אמשטרדם, תקנ"א

ספר אוהל דוד, על עיבורי שנים וחישובי לוחות, מאת רבי דוד רחבי. אמשטרדם, ]תקנ"א 1791[.
מספר רישומים וחתימה בכתב יד מזרחי. חותמות בעלות: "מתתיהו עקשטיין, טשערנאוויטץ". 

תקופת שלטונם של ההולנדים בקוצ'ין, בשנים 1693-1795, היתה תקופת פריחה כלכלית ורוחנית ליהודי קוצ'ין, במיוחד בגלל הקשר 
המתמיד עם הקהילה היהודית באמשטרדם. צמאונם של היהודים בקוצ'ין לספרים היה רב, ובעקבות כך שלח רבי דוד רחבי הראשון 
סידורים,  שלחו  אמשטרדם  ויהודי  ברצון  נענתה  הקהילה  באמשטרדם.  היהודית  הקהילה  אל  כסף  שלפנינו(,  הספר  מחבר  של  )סבו 

חומשים וספרי קודש רבים ליהודי קוצ'ין. בחלוף השנים הדפיסו יהודי קוצ'ין ספרים משלהם באמשטרדם.
מחבר ספר "אוהל דוד", רבי דוד רחבי בן רבי יחזקאל )נכדו של רבי דוד רחבי הראשון(, היה ממנהיגי הקהילה היהודית בקוצ'ין שבהודו. 
ספר זה שהביא לדפוס בשנת תקנ"א היה הספר הראשון שראה אור בדפוס מאת מחבר מקוצ'ין. עוד על כך ראה: א' יערי, הדפוס העברי 

בארצות המזרח, חלק שני, עמ' 92-90.
הספר נדפס ב-50 עותקים בלבד. ראה ש' וינער, ספר קהלת משה, מס' 281.

עותק חסר שני דפים אחרונים )יז-יח( ואת הלוח המקופל. דף יז ועמ' יח2 הושלמו בכתב יד נאה על נייר תכלכל, בדף הכרוך בפתח 
הספר, והלוח המקופל הושלם אף הוא בכתב יד ונכרך בסופו, אך נמצא כאן קרוע וחסר. בפתח הכרך נכרכו 7 דף נוספים מתוך ספר 

אחר שעניינו לוח השנה. 
]1[, טז דף ]במקור צ"ל יח + לוח מקופל[, 24.5X20.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. קרעים. כתמים ובלאי רב. פגעי תילוע. דפים מנותקים 

חלקית. כריכה מקורית, עם שדרה ופינות מעור, רופפת ופגומה. 

פתיחה: $100

222. לקט לוחות-שנה מגרמניה / לוחות מוירונה ומווארשא – עותקים חסרים

1. לוח משנת תקנ"ז לפ"ק. זולצבאך, ]תקנ"ו 1796[. דפוס זעקל בן כהר"ר אהרן מדפיס. לוח-כיס. מתחיל בחודש אדר. 
2. לוח של ס"ד שנים... ולקטו אתו... האחים... בני אהרן הכהן. וירונה, תקפ"ו 1826. דפוס Libanteis. עברית ואיטלקית. לוח עם איורים 

נאים ועם משלים באיטלקית. עותק חסר: ללא הדף המקופל לפני השער וללא עמ' 34-41. 
3. לוח משנת תר"ג לפ"ק. מץ, ]תר"ב 1842[. דפוס אורי פייבש כהן. לוח-כיס, עם איורים זעירים של המזלות. נתון במעטפת מקורית 

)מודפסת(. 
4. לוח משנת תרי"א לפ"ק / Volks-Kalender für Israeliten. הוצאת K. Klein, שטוטגרט. רובו בגרמנית וכולל מאמרים וכן שירים, 

מאת רבנים ומשכילים גרמנים. 
5. לוח המולדות ותקופות ושאלות וראשי חדשים. ]ללא ציון מקום דפוס, כנראה ווארשא, תרמ"ד[. כפי הנראה, נדפס בתוך "מעשה הפת 

בידאדראן" )ווארשא, תרמ"ד(. חסר דף בסופו. 
גודל ומצב משתנים. כריכות חדשות. 

פתיחה: $120

223. אוסף לוחות-כיס – וינה, תקס"ב-תר"ה – מנהגי בית הכנסת והירידים ברחבי האימפריה האוסטרו-הונגרית

"לוח שנת... לפ"ק". ארבעה עשר לוחות-כיס שנדפסו בוינה. דפוס אנטאן שמיד. עברית ויידיש-דייטש )גרמנית באותיות עבריות(. 
לוחות לשנים תקס"ב, תקס"ג, תקס"ד, תקס"ו, תקס"ז, תקס"ח, תק"ע, תקפ"א, תקפ"ח, ת"ר, תר"א, תר"ד )שני עותקים(, תר"ה. 

ארבעה עשר לוחות-כיס, "עם מנהגים מכל השנה" – מנהגי בית הכנסת המפורטים לפי חודשי השנה, רשימות הירידים המתקיימים 
בבוהמיה, מורביה ובהונגריה, כרוניקה מבריאת העולם )ועד לידת הקיסר פרנץ השני, רעייתו ובנו פרדיננד(, ומידע שימושי נוסף. 

9.5 ס"מ בקירוב. מצב משתנה, בינוני עד טוב. לוח תר"ה חסר שער. 

פתיחה: $400
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224. לוח קיר – לוח שנה לשנת תקס"ה – זולצבאך, תקס"ד

לוח שנה לתלייה על קיר, לשנת תקס"ה. זולצבאך, ]תקס"ד 1804[. עברית עם מעט יידיש.
לוח שנה עם פירוט חודשי ותקופות השנה – כולל התייחסות ללוח הכללי, לתלייה על קיר. בכל חודש נדפס זמן המולד להכרזה בבית 

הכנסת, ביידיש.
 36X44.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. פגמים. קרעים קלים וקמטים בשוליים. סימני קיפול עם הדבקות נייר דבק בצד השני, לחיזוק.

לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ואינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.

פתיחה: $100

225. לוח קיר – פיורדא, תקס"ז – זמני הירידים ומיקומיהם בערי גרמניה

)גרמנית  ויידיש-דייטש  עברית   .)Zürendorffer( צורנדורפר  דוד  יצחק  בידי  נדפס   .1807 תקס"ז  פיורדא,  לפ"ק.  תקס"ז  משנת  לוח 
באותיות עבריות(.

דף בודד – לוח בפורמט גדול, שנועד לתלייה על הקיר. הלוח כולל מידע על חגים, מועדים, תעניות, פרשות השבוע ועוד, ולצדם מצויינים 
גם שמות הערים הגרמניות בהן מתקיימים ירידים וכן ימי פטירה של וזכרון של קדושים ודמויות חשובות בני דתות שונות. 

38X43 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. בלאי רב. קמטים וכתמים. קרעים ומספר קרעים חסרים. פיסה חסרה במרכז הלוח, עם פגיעה קלה 
בטקסט. סימני קיפול. 

בספריה הלאומית נרשם לוח דומה, לשנת תקע"ח. 

פתיחה: $150

226. שני לוחות "ציר נאמן" – טרנופול, תקע"ה-תקע"ו – עם "לוח הלב" ו"בחינת הטבע" – בעריכת יוסף פרל

לוח השנה משנת חמשת אלפים תקע"ה/תקע"ו, "עם לוח נוצרי רומא ולוח יונים ורייסען עם ימי חגיהם... ונוסף לזה לוח הלב, אשר כל 
קורא בו ימצא מרגוע לנפשו", ]בעריכת יוסף פרל מטרנופול[. טארנאפאל, תקע"ה, תקע"ו ]1815, 1816[. 

שני לוחות, לשנת תקע"ה ולשנת תקע"ו )סה"כ נדפסו שלושה; אחד גם לשנת תקע"ד(. על מעטפת הלוח לשנת תקע"ה נדפס הכותר 
"ציר נאמן". 

הלוחות עשירים במאמרים ובמידע שעניינם השכלה כללית: תולדות בית הקיסר הרוסי, זמני ירידים ומקומותיהם בגליציה וברוסיה, ימי 
פגרה של בתי המשפט, כרוניקה היסטורית, "בחינת הטבע" )על בעלי חיים(, חידות, משלי מוסר, ועוד. 

לוח תקע"ה: ]2[ עמ' מעטפת קדמית, ]11[, יא, כט דף, ]2[ עמ' מעטפת אחורית, 18 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים ובלאי. קרעים 
חסרים בשולי מספר דפים והמעטפות. כריכה חדשה. 

לוח תקע"ו: ]10[, יב; כד דף, 16.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. קרעים קלים בדף השער )עם פגיעה בטקסט(. כריכה חדשה. 

פתיחה: $150

227. אוסף לוחות גרמניים – בעריכת משה בן-לוי – הילדסהיים והנובר, תקע"ד-תקצ"ח

איזראעליטישען  דער  אן  לעהרער  "ערשטער  בן-לוי,  משה  ובהוצאת  בעריכת  לוחות  חמישה-עשר  לשנת...".  "לוח   / משנת..."  "לוח 
פאלקסשולע אין הילדעסהיים" )מורה בכיר בבית הספר העממי היהודי בהילדסהיים(. עברית, יידיש-דייטש )גרמנית באותיות עבריות( 

וגרמנית. 
 Kasten 1-9. לוחות לשנים תקע"ד, תקע"ו, תקע"ח )שני עותקים(, תק"ף, תקפ"א, תקפ"ב, תקפ"ג )שני עותקים(. הילדסהיים, דפוס

 .und Edler
.E. A. Telgener 10-15. לוחות לשנים תקפ"ט, תק"ץ, תקצ"ב, תקצ"ו, תקצ"ז, תקצ"ח. הנובר, דפוס

אוסף לוחות גרמניים, תשעה מהם נדפסו בהילדסהיים ושישה נדפסו בהנובר; כולם ערוכים בידי משה בן-לוי )בחלק מהשערים מופיע 
 .)Benlevi, Benlevin ,"גם "בנלעווי

הלוחות שונים במעט אלה מאלה, אך רובם כוללים, לצד המידע על לוח השנה היהודי, גם איורים זעירים של המזלות, מידע אודות 
גנאולוגי על המלכים  )שני הלוחות המוקדמים כוללים גם מידע  ופרטים שימושיים שונים  וזמניהם,  והירידים בערי גרמניה  השווקים 
והנסיכים; הלוח לשנת תקצ"ח כולל בסופו כמה מובאות מהגמרא, בתרגום לגרמנית(. בלוחות לשנת תקע"ח נדפס "לוח עלות השחר 

וצאת הכוכבים, נץ החמה ושקיעת החמה" כדף )לוח( המקופל בסוף הכרך. 
גודל משתנה, 14.5-16.5 ס"מ בקירוב. מצב משתנה, טוב, בינוני עד גרוע. בכמה מהלוחות כתמים כהים, קרעים חסרים ופגעי שימוש 

ובלאי. כתמי דיו אשר צרבו את הנייר בשני לוחות. תיקונים בנייר דבק באחד הלוחות. כריכות חדשות. 

פתיחה: $350

228. אוסף לוחות – אלטונא, תקע"ט-תרי"ח – 15 לוחות – זמני סגירת השער בהמבורג

חמישה-עשר לוחות שנדפסו באלטונא )אלטונה(.
1. איין אללגעמיינניטציגעס לוח, פון פערגאנגענען 50 אונד צוקונפטיגען 80 יאהרען... משנת תק"פ עד שנת תר"ס. "נעשה הכל ע"י איצק 

 .)Gebrüder Bonn( ב"ר פסח הַאהן". אלטונא, תקע"ט. דפוס געברידערן באןן
לוח ל-50 השנים שעברו ול-80 השנים הבאות. כולל המעטפת המקורית. 

]45[ דף )קיימים עותקים עם מספר דפים שונה(, 18 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קמטים ובלאי. מעט קרעים. 
2-15. "לוח שנת... לפ"ק". "נעשה ע"י... שמעון בכ' זיסקינד קייזר יצ"ו, הוגה על ידי... יאקב בן המנוח... איצק היילבוט ז"ל. הלוח לתרי"ח 

 .Bonn נעשה ע"י אלחנן חנה ב"כ נתן ז"ל בהאמבורג". אלטונא, דפוס "האחים המשותפים" שמואל ויהודה בון סג"ל / דפוס"
לוחות לשנים תקפ"ד, תקפ"ה, תקפ"ו, תקפ"ז, תקפ"ח, תקפ"ט, תקצ"א, תקצ"ג, תקצ"ד, תקצ"ה, תקצ"ו, תקצ"ז, תר"ד, תרי"ח. 

14 לוחות לשימוש יהודי אלטונה. בחלק מדפי השער מציין העורך: "בלוח הלז זמן הירידים והשוקים בדקתי. תקופות ומולדות גמרתי. 
וזמן מנחה וסדר הושענות כתבתי, גם פתיחת ונעילת השער בהאמבורג, הכל על נכון חברתי וסדרתי". 

בסוף כל לוח, תחת טבלת זמני סגירת השער בהמבורג, נדפס גם פרסום לסידור "עבודת הלב" ולספרי תפילה שונים, מטעם המדפיס.
נתונים במעטפת-נייר מקורית, מהתקופה. 

15.5 ס"מ בממוצע. מצב כללי בינוני-טוב. נדפסו על נייר עדין ודק. פגעי בלאי, קמטים ומעט קרעים. כתמים. רישומים בכתב יד וכתמי 
דיו )לעתים צרבה הדיו את הנייר(. 

פתיחה: $250
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229. אוסף לוחות מערים שונות – נדפסו כולם בוינה / ספר "בן ישי" – וינה, תקפ"ז

שמונה לוחות שנדפסו בוינה. 
1-7. שבעה לוחות, לשימושם של יושבי ערים שונות – פרשבורג, טרנוב, ריישא )ז'שוב(, ווינה – אשר נדפסו כולם בעיר וינה. 

לוחות לשנים תרל"ה, תרמ"ז, תרמ"ט )שני לוחות שונים(, תרנ"ו, תרס"א, תרע"ט.
הלוחות כוללים גם מידע שימושי רב. חלק מהלוחות עם המעטפת המקורית. בלוחות תרמ"ז ותרס"א נדפסו בסוף הלוח גם פרסומות 

של בתי-עסק יהודיים. 
גודל ומצב משתנים. בלוח תרל"ה חסר שער. לוח תרס"א במצב גרוע. בכמה מהלוחות, חלק מהדפים צמודים אלה לאלה בשוליים, 

כתוצאה משיקום וכריכת הלוחות )ניתנים להפרדה(. כריכות חדשות. 
8. ספר בן ישי, ביאור סדר חשבון העתים, מולדות החדשים ותקופות השנים, עם לוחות למאה וששים שנה, מאת יהודה שלום ינייסי. 

וינה, ]תקפ"ז[ 1827. עברית ואיטלקית.
]1[, קמג דף, 15 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $100

230. שמונה לוחות – ברסלאו, תקפ"ב-תקצ"ט – הסכמות רבי שלמה זלמן טיקטין

"לוח משנת... לפ"ק" / …Kalender für das Jahr. 8 לוחות שנדפסו בברעסלויא )ברסלוי / ורוצלב(. דפוס ר' ליב זולצבאך ובנו לבית 
קצנאלינבוגן / הירש זולצבאך. 

לוחות לשנים תקפ"ב, תקפ"ג, תקפ"ד, תקפ"ה, תקפ"ז, תקפ"ח, תק"צ, תקצ"ט. 
"עם כל המועדים והצומות... וגם הירידים והחגים הנוהגים במדינות שלעזיא, בראנדענבורג, פאמרן, וועסטפרייסען, פולין גדול וקטן...". 
ברוב הלוחות מופיעה מעבר לדף השער הסכמת ר' שלמה זלמן טיקטין, רבה הראשי של ברסלאו. בסוף לוח תקפ"ג הודעה בכתב יד 

מהמדפיס ר' ליב זולצבאך, שיום 10 באוקטובר 1822 הוא היום האחרון לתשלום לחותמים על "תפילות ישראל".
מצב משתנה, בינוני עד טוב. כתמים, קמטים ובלאי. לוחות תקפ"ב, תקפ"ז, תק"צ, תקצ"ט במצב בינוני וגרוע – קרעים חסרים רבים, 

שוליים קצוצים, עם פגיעה בטקסט. ניירות מודבקים לשיקום ולחיזוק. כריכות חדשות )שלוש מהן כריכות עור(. 

פתיחה: $150

231. שישה לוחות – קאסל, תקפ"ז-תר"ה

"לוח לשנת...". 6 לוחות שנדפסו בקאסל )Kassel(. דפוס Hof-und Waisenhaus ]ווייזין הויז בוך דרוקירייא[. 
לוחות לשנים תקפ"ז, תק"צ, תר"ב, תר"ג, תר"ד, תר"ה. 

לוח תקפ"ז ערוך בידי אהרן רָאזענבאך; לוח תק"צ ערוך בידי אליקום בנדוב; יתר הלוחות ערוכים בידי Karl Lucius Mailert. כוללים 
מידע על השווקים והירידים. 

בלוחות תקפ"ז ותק"צ נדפס עמוד השער גם בגרמנית. בסוף לוח תר"ג מקופלת הודעה מודפסת מהעורך Mailert, המודיע כי הוא 
מעביר שיעורים פרטיים לילדים בגילאי 5-14. 

13-17 ס"מ. מצב משתנה. מצב כללי טוב. כתמים. מעט קמטים, קרעים ובלאי. כריכות חדשות. 

פתיחה: $150

232. חמישה לוחות – ווילנה והוראדנא, תקפ"ו-תקצ"ב – מידע לתושבי רוסיה ומידע כללי

"לוח משנת... עם כל המועדים והצומות, מולדות ותקופות, קריאת הפרשיות... גם זמן קידוש לבנה... עם השתנות האוויר של קור וחום, 
 Manesa גשם ושלג ורוח ע"פ חשבון המולד שלנו וגם לפי חשבונם". ווילנא והוראדנא, תקפ"ו, תקפ"ז, תקפ"ח, תקפ"ט, תקצ"ב. דפוס

i Zymela )מנחם מן ב"ר ברוך ור' שמחה זימל ב"ר מנחם נחום(, וילנה.
חמישה לוחות שונים. כפי שמצויין בדפי השער, הלוחות כוללים גם מידע רב "כמנהג רוסין וקאטולין דיירי מדינות רוסיא, שהמה כעת 
חוגגים יחד, וגם אותן שהרוסין חוגגים לבדן". ברשימות ה"כרוניקה" שנדפסו בלוחות מהשנים תקפ"ו-תקפ"ח מופיע גם מידע כללי 
שעניינו השכלה כללית, דוגמת שנות היווסדן של מדינות וערים חשובות )פולין, צרפת; קראקוב, פראג, מוסקבה(, גילוי אבק השריפה, 

המצאת הדפוס, "מציאת עולם החדש", ועוד. 
17.5 ס"מ בקירוב. מצב משתנה, בינוני עד טוב. כתמים, בלאי וקמטים בחלק מהלוחות. קרעים בשולי הדפים, בחלק מן הלוחות. חלק 
מהדפים צמודים אלה לאלה בשוליים, כתוצאה משיקום וכריכת הלוחות )ניתנים להפרדה(. בכל הלוחות חותמות של ד"ר יוסף חזנוביץ. 

כריכות חדשות. 

פתיחה: $150

233. שמונה לוחות – פראג – לוח-כיס בנרתיק-עור עם מראה / דיוקנאות אנשי-שם יהודים

שמונה לוחות שנדפסו בפראג. 
1. לוח לשנת תקצ"ג לפ"ק. פראג, ]תקצ"ב 1832[. הוצאת M. I. Landau. עברית ויידיש-דייטש )גרמנית באותיות עבריות(.

ועוד. כרוך  ואיכותי. עם איורי המזלות, רשימות הירידים, מחירי הדואר, מידע בנוגע לתחבורה,  נייר עבה  נאה, על  כיס. הדפסה  לוח 
בנרתיק-עור מקורי, שבחלקו הפנימי כיס-אחסון קטן ומראה. 

10 ס"מ. הלוח במצב טוב. נרתיק העור במצב בינוני )קרעים ובלאי(. המראה שבורה. 
 Jakob / Samuel שבעה לוחות שנדפסו בפראג, בעריכת ובהוצאת .Illustrirter Israelitischer Volkskalender / "...2-8. "לוח לשנת

W. Pascheles / הלוח לשנת תרמ"ח נערך ונדפס בידי Jakob B. Brandeis. עברית וגרמנית. 
לוחות לשנים תרל"ג, תר"מ, תרמ"ג, תרמ"ה, תרמ"ו, תרמ"ח.
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לצד המידע השימושי בנוגע ללוח השנה היהודי, הלוחות עשירים במידע גם כללי ובתוספות שונות: שערים מאויירים ואיורי המזלות, 
סיפורים, שירים, קטלוג הספרים המוצעים למכירה בבית מסחר הספרים של Pascheles בפראג, לוח עם הדפס של דמות יהודית ידועה 
הרייך  "מכון  של  נאצית  חותמת  תרל"ג  בלוח  לימין.  נפתחים משמאל  ועוד.  פיליפסון(,  לודוויג  ד"ר  מונטיפיורי,  פרנקל, משה  )זכריה 

לתולדות גרמניה החדשה".
גודל ומצב משתנים. מצב כללי בינוני-טוב. שער לוח תר"ם מנותק. כריכות חדשות. 

פתיחה: $150

הקהילה  של  מוקדם  אזכור   – תקע"ח  אמשטרדם,   / תקצ"ז-תקצ"ט  האג,   – יהודי-הולנדי  אלמנך  כרכי  ארבעה   .234
היהודית בסורינאם בדרום אמריקה

ארבעה כרכי "אלמנך יהודי" הולנדיים, בפורמט כיס. 
Israëlietische almanak voor het jaar… (ingerigt voor de Israëliten in het Koningrijk der Nederlanden) .1-3. האג 

)s'-Gravenhage(, דפוס J. Belinfante. הולנדית. 
שלושה לוחות, לשנים תקצ"ז-תקצ"ט )1837, 1838, 1839(. 

כל המידע שבלוחות נדפס בהולנדית; שמות החודשים, החגים, המועדים, הפרשיות וכו' נדפסו בעברית בתעתיק לאותיות לטיניות.
הלוחות כוללים רשימות של בתי-כנסת ורבנים הולנדיים, כרוניקה מבריאת העולם )הכוללת גם את גירוש יהודי ספרד, ייסוד הקהילות 
היהודיות באנגליה, סורינאם והולנד, תרגום החומש בידי משה מנדלסון, ואירועים נוספים(, רשימת נסיכי ונסיכות בית אוראניה-נסאו 

ששלטו ברפובליקה ההולנדית, מאמרים, מידע שימושי על אמצעי-תחבורה, ועוד. 
]1[, 72, ]16[, ]1[ עמ'; ]1[, 64, ]18[, ]1[ עמ'; ]1[, 64, ]24[, ]1[ עמ', 10.5-11 ס"מ. מצב משתנה. מצב כללי טוב. כולל מעטפות-הנייר 

המקוריות. קרעים ופגמים בעטיפת האלמנך לשנת 1837 ובחלק מדפיו. 
Almanak voor de Israeliten van het Koningrijk der Nederlanden voor het jaar 5579-5580, 1819 .4. אלמנך יהודי לשנת 

תקע"ט. אמשטרדם, ]תקע"ח[. דפוס והוצאת Belifante. הולנדית.
כולל מידע שימושי רב לקהילות יהודי הולנד. 

80 עמ', 10.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים בדפים הראשונים והאחרונים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $120

235. שלושה לוחות לסוחרים – ווילנא, תרי"ג / אודסה, תרס"ו-תרס"ז

1. לוח משנת תרי"ד לפ"ק, לבני ישראל יושבי ארץ רוסיא ופולין. ]ווילנא, תרי"ג[ 1853. 
ולתועלת הסוחרים, שאספנו פה מודעה  וקאטולין...  לרוסין  וחגים  גם ראשי חדשים  ותקופות...  והצומות, מולדות  כל המועדים  "עם 

ממסירת וקהלות מכתבים בעיר ווילנא... לכל ערי מדינות רוסיא".
13.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. בלאי, קמטים וקרעים. כריכה חדשה. 

2-3. לוח לסוחרי ארצנו. אדעססא )אודסה(, הוצאת ודפוס האחים בלעטניצקי. עברית ורוסית. 
לוחות לשנים תרס"ו ותרס"ז. כוללים מידע על סדרי הדואר, התחבורה, הירידים, ועוד. מלווים מספר מודעות-פרסום לספרים. 12.5-13 

ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. כריכות חדשות. 

פתיחה: $120

236. לוח שנה יהודי – מונטריאול, 1854 – מן הספרים היהודיים הראשונים שנדפסו בקנדה

מאת   ,A Jewish Calendar for Fifty Years... Together with an Introductory Essay on The Jewish Calendar System
Jacques J. Lyons ו-Abraham De Sola. מונטריאול )קנדה(, תרי"ד 1854. אנגלית.

לוח שנה לשנים 1903-1853 – טבלה מפורטת בה מצוינים חגים ומועדים, שבתות, ראשי חודש ושמות פרשות השבוע. מלווה מאמר 
ארוך בנושא השנה העברית וכן רשימת ארוכה ומפורטת של מוסדות יהודיים )בתי כנסת, קהילות, מוסדות חינוך ורווחה, ועוד( הפועלים 

בארה"ב, קנדה ובאזור הים הקריבי.
לוח השנה חובר בידי רב קהילת "שארית ישראל" בניו-יורק ורב קהילת "שארית ישראל" במונטריאול, הסופר והאוריינטליסט אברהם 

דה סולה )1825-1882(, והנו אחד מן הספרים היהודיים הראשונים אשר נדפסו בקנדה.
178 עמ', 18 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים קלים בשולי מספר דפים, חלקם מחוזקים בהדבקות נייר. כריכה חדשה. 

פתיחה: $300

237. שלושה לוחות – טשרנוביץ, שנות הת"ר – מנהגים, זמני הירידים ומידע כללי

שלושה לוחות שנדפסו בטשרנוביץ. 
1. לוח לשנת העבור תרי"ט. טשערנאוויץ, ]תרי"ח[ 1858. דפוס Johann Eckhardt und Sohn. "עם כל המנהגים, הירידים, חגאות ]חגי[ 
פולין ורייסן, פאסט ארדנונג, מארקן טאקסע, דיליזאנץ טאריף ]סדרי הדואר, מס הבולים, תעריף הכרכרות[... ועוד דברים חדשים אשר 

לא היו עד כה". 
2. לוח תרכ"ו. טשערנאוויץ, ]תרכ"ה 1865[. דפוס אלי' איגעל )Elias Jgel( ור' יוסף האאס. "עם מנהגי בית הכנסת, חגים וצומות...". כולל 

זמני הירידים בגליציה. 
3. לוח תר"ל, בעריכת משלם שמואל קאוולער ברא"ד. טשערנאוויץ, ]תרכ"ט[ 1869. "הובא לבית הדפוס ע"י הנגידה מרת מרים אשת 
איגל ז"ל", דפוס יאזעף בוכאוויעצקי עט קאמּפ. הלוח כולל גם "מנהגים" ואת זמני הירידים בגליציה, הונגריה, טרנסילבניה, בוקובינה 

ומולדובה. 
גודל ומצב משתנים. כריכות חדשות. 

פתיחה: $100
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238. שמונה לוחות-יומן – לונדון, תרל"ט-תרנ"ד – מידע שימושי רב ליהודי לונדון

שמונה לוחות שנדפסו בלונדון. 
 Abrahams' Simplified and Improved Hebrew and English Jewish Almanac and Communal Calendar / 1-4. שני לוחות
Vallentine's Hebrew and English Almanac and Diary /. לונדון, שלושה לוחות בדפוס ובהוצאת מרת חנה אברהמז ובנה אורי בן 

צבי )Ann Abrahams & Son( / לוח אחד בהוצאת יוסף יהושע בר יצחק ואללאינטין. עברית ואנגלית. 
ארבעה לוחות, כל לוח לשנתיים: תר"מ-תרמ"א, תרמ"ה-תרמ"ו, תרמ"ו-תרמ"ז, תרנ"ב-תרנ"ג. 

כוללים מידע רב על הקהילות היהודיות, חברות חסד וצדקה, בתי כנסת, רבנים, בתי ספר, בתי חולים, בתי מלון, ספרים למכירה, מודעות 
פרסום, ועוד. 

11.5 ס"מ בממוצע. מצב בינוני-טוב. לוח תר"מ-תרמ"א חסר את השער העברי. כריכות חדשות. 
 Rev. M. H. Myers ערוך בידי ,Jewish Calendar & Diary /Jewish Calendar / The Jewish Annual, Calendar and Diary .5-8
Published by the author. אנגלית  Edited for Rachel Myers(. לונדון. הוצאה עצמית –  )הלוח האחרון נערך עבור רחל מאיירס 

ומעט עברית. 
ארבעה לוחות בפורמט של ספר רגיל, המשמשים גם כיומן: לוח לשנים תרל"ד-תרל"ה-תרל"ו; לוח לשנים תרל"ט-תר"מ; לוח לשנים 

תרמ"ג-תרמ"ד; לוח לשנת תרנ"ד. 
לצד תאריכי החגים, מועדי כניסת שבת ויתר הפרטים הנוגעים ללוח השנה היהודי, נדפסו בלוח גם רשימת מוסדות יהודיים ובתי כנסת 
בלונדון ובסביבתה )עם כתובות ומידע שימושי(, מודעות פרסום רבות, מאמרים ושירים )מאמר על מעמד האשה העברייה בימי קדם(, 

איורים )תנ"כיים(, ועוד. 
אינה  השדרה  הלוחות  )באחד  השדרה  על  חדשה  הטבעה  עם  המקוריות,  בכריכות  נתונים  כתמים.  מעט  טוב.  כללי  מצב  ס"מ.   25.5

מקורית(. 

פתיחה: $500

239. שני לוחות – סינסינטי, אוהיו – הוצאת "בלוך" / סוכנות הנסיעות "פראנק" 

שני לוחות שנדפסו בסינסינטי, אוהיו. 
1. לוח תרמ"ד לפ"ק / Hebrew Almanac for the year 5644. הוצאת Bloch & Co., Publishers and Printers, סינסינטי, אוהיו, 

]1883[. עברית, אנגלית ומעט גרמנית. 
לצד הלוח נדפסו גם כרוניקה מבריאת העולם ועד חורבן בית שני, איור של בניין הוצאת "בלוך" ועשרות עמודים פרסומיים עם רשימות 

של ספרים עבריים ו/ או יהודיים העומדים למכירה. 
]34[, 50 עמ', 11.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים, בלאי ומספר קרעים חסרים, בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים. כתמים. פיסה חסרה 

בעטיפה הקדמית )עם פגיעה באיור בניין הוצאת "בלוך"(. ייתכן כי חסרה עטיפה אחורית. 
2. ]לוח לשנת תרנ"ו. סינסינטי, אוהיו, תרנ"ה 1895[. עברית, אנגלית ומעט גרמנית. 

 Frank's Steamship / "לוח שנדפס מטעם סוכנות הנסיעות "פראנק'ס סטימשיפ און ריילראד טיקעט אפפיס און פאריין עקסטשענש
and Railroad Ticket Office and Foreign Exchange. כולל מספר פרסומות, בעיקר לנסיעות, הפלגות וטיולים. 

]26[ עמ', 12 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. קמטים, קרעים קלים וכתמים בעטיפות. העטיפה הקדמית מנותקת. כרוך בכריכה קשה. 
אינם ידועים ביבליוגרפית.

פתיחה: $100

240. אוסף לוחות – ניו יורק, תרמ"ז-תרע"ז – 13 לוחות – מודעות-פרסום ורשימת נשיאי ארצות הברית

שלושה-עשר לוחות שנדפסו בניו יורק. 
1-12. לוח / Hebrew Almanac / Hebrew Almanach. תריסר לוחות שנדפסו בניו יורק. דפוס William Ufland / היברו פאבלישינג 

קאמפאני / J. Stein / י. ליפשיץ. 
לוחות לשנים תרמ"ז, תרמ"ט, תרנ"ג, תרנ"ח, תרנ"ט, תר"ס, תרס"א, תרס"ב )שני עותקים(, תרס"ג, תרס"ד, תרס"ה. 

רוב הלוחות בפורמט דומה. חלקם נתונים במעטפת-הנייר המקורית, הנושאת, בדרך כלל, פרסום של בית-עסק או נותן-חסות אשר 
הפיץ את הלוח ללקוחותיו: לוחות תרנ"ג, תרנ"ח, תרס"א, תרס"ב נדפסו מטעם אשר לעמל גערמאנסקי )Germansky(, סופר ומוכר 
)לוח תרס"א כולל גם קטלוג ספרים מפורט ומודעות-פרסומות(; לוח תרס"ג מטעם מיוטשועל אלאיענס טראסט קאמפאני  ספרים 
)mutual Alliance Trust Company(; לוח תרס"ד מטעם ס. יארמולאווסקי באנק )S. Jarmulowsky's Bank(. בסוף כמה מהלוחות 

נדפסו "פאקטען" – "עובדות" של ידע כללי. 
בינוני עד טוב. כמה מהלוחות חסרים את דפי השער או את המעטפת. רישומים בעפרון.  12.5 ס"מ בקירוב. מצב משתנה,  11.5 עד 

כתמים, בלאי וקרעים. 
13. לוח עברי טייטש פון יָאהר ה' תרע"ז, בעריכת משה גענעסי. "משופר מזה אשר נדפס בווילנא". ]ניו יורק, ללא ציון שם מו"ל[. 

לוח לשימושם של יהודי מזרח אירופה אשר היגרו לאמריקה. בתחילתו נדפסו כרוניקה יהודית, כרוניקה עולמית וכרוניקה אמריקאית; 
בסופו נדפסו סטטיסטיקה על מספר היהודים ברחבי העולם, רשימה של כל נשיאי ארצות הברית, רשימה של מדינות ארצות הברית, 

קטלוג ספרים ומודעות-פרסום של חברת "היברו פאבלישינג קאמפאני". כולל ימי יאהרצייט של רבנים ואדמו"רים רבים. 
17.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים וקרעים. חסר עטיפה )?(. שוליים קצוצים. כריכה חדשה. 

חותמת בעלים. 

פתיחה: $300
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241. חמישה לוחות – קופנהגן – מודעות-פרסום ומידע שימושי ליהודי דנמרק

Joseph M. Goldschmidt. קופנהגן, הוצאת  …Jødisk Almanak for Aaret efter Verdens Skabelse, בעריכת  "לוח לשנת..." / 
ודפוס J. H. Schultz. דנית ומעט עברית. 

לוחות לשנים תרנ"ה, תרנ"ז )שני עותקים(, תרנ"ח, תרנ"ט. 
חמישה לוחות לשימושם של יהודי דנמרק. חלקם כוללים גם רשימות גניאולוגיות של בית המלוכה הדני, מודעות-פרסומת רבות של 

בתי עסק יהודיים ורשימות עם מידע כללי, על פעילות בתי כנסת, בתי מדרש, בתי ספר, בעלי מלאכה, ועוד. 
19 ס"מ. מצב כללי טוב. מעט רישומים בכתב יד. קרעים קלים. המעטפת של לוח תרנ"ה מנותקת. כריכות חדשות. 

פתיחה: $150

242. אוסף לוחות בלאדינו – קושטא – 13 לוחות – מעטפות מקוריות

"תזכו לשנים רבות, קאלינדארייו די קונסטאנטינופלה" / "קאלינדארייו )חלילה( פאר איל אניו די..." / "קאלינדארייו פור איל אנייו...". 
13 לוחות שנדפסו בקונסטנטינופול-איסטנבול )קושטא(. קוספולי ]קושטא[ / איסטאמבול / איסטאנבול. דפוס אל. נומיסמאטידיס / 

דפוס ריקאביט / דפוס אלכאחיר. לאדינו ומעט עברית. 
לוחות לשנים תר"ס, תרפ"ה, תרפ"ט, תרצ"ה, תרצ"ו, תרצ"ז, תרצ"ח, ת"ש, תש"א, תש"ב, תש"ג, תש"ח, תש"י. 

13 לוחות לוחות בלאדינו, שנדפסו בקושטא. הלוחות כוללים רשימות של "חגיגות" לאומיות ודתיות בטורקיה, צרפת וביוון, ובחלקם גם 
מספר מודעות-פרסום. 

רוב הלוחות נתונים במעטפת-הנייר המקורית )החל מלוח תרצ"ו נדפס גם כותר טורקי על המעטפת האחורית(. לוח תש"ג נדפס כולו 
על נייר כתום. 

לוח תר"ס בעריכת דוד ב' שלמה מסאלוניקו; לוחות תרפ"ה ותרפ"ט בהשגחת הרב יצחק שאקי, ומטעם בנימין רפאל ב' יוסף; החל 
משנת תרצ"ה הלוחות בעריכת רפאל אלכאחיר )Alkaher( ובפרסום אליה גאייוס, הכותר משתנה מעט, ונוספו בסופם גם ברכות לעלייה 

לתורה, נוסח הקדיש וברכות נוספות, בתעתיק לאותיות לטיניות. 
גודל משתנה, 13.5 עד 14.5 ס"מ. מצב משתנה. מצב כללי טוב. כתמים. בלאי ומעט פגמים וקרעים בחלק מהלוחות. 

פתיחה: $250

243. אוסף לוחות בלאדינו – שאלוניקי, תרמ"ח, תרס"א-תרס"ז / עותקים של עורך הלוחות

תשעה לוחות בלאדינו, שנדפסו בשאלוניקי. 
1. "בשם ה' נעשה ונצליח, לה אנייאדה לה איסטה איס אנייו די 5648". שאלוניקו, ]תרמ"ז 1887[. נדפס בידי "חברת עץ החיים" )המסדר: 

משה יוסף ה"י, המדפיס: דוד יצחק סעדי ה"י(. 
לוח לשנת תרמ"ח. 

2-9. "בסימן טוב, קאלינדארייו )חלילה( פור לה אנייאדה...", מאת ובעריכת שאול יצחק אמארילייו, דניאל רפאל ב' יצחק מורדוך ז"ל, ר' 
יעקב חנניה קוב"ו. סאלוניקו, בדפוס סעדי הלוי, מייסד העתון "לה איפוקה". 

לוחות לשנים תרנ"ו, תרס"א, תרס"ב, תרס"ג, תרס"ד, תרס"ה, תרס"ו, תרס"ז. 
בלוח לשנת תרס"ג נמצאת המעטפת המקורית ונדפסו בסופו גם פרסומות לבתי-עסק יהודיים. 

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. מעט בלאי, קמטים, כתמים וקרעים קלים. רישומים בכתב יד. בכמה מהלוחות חותמות של העורך, 
"שאול יצחק אמארילייו ס"ט".

פתיחה: $200

244. לוח עיבור השנים – כלכתא, תרנ"ג

לוח עיבור השנים. כלכתא, תרנ"ג ]1893[. דפוס יחזקאל ח' סלימאן.
לוח משנת תרנ"ד עד תרס"ה )1893-1905(, "עם חשבון אנגליזי... ולישמעאלים חודשים וראשי שנים...", תקופות, מולדות ומזלות וציורי 
המזלות. )רישומי גימטריות לכל שנה(. אחרי השער נדפסה כרוניקה תחת הכותרת "הזכרונות", מבריאת אדם הראשון ועד הקמת בתי 

הכנסת "נוה שלום", "בית אל" ו"מגן דוד" בכלכתה במאה ה-19. 
 ,25 ריק[,  ]עמ'  ריק[, 27,  ]עמ'  ריק[, 25,  ]עמ'  ריק[, 25,  ]עמ'  ריק[, 27,  ]דף  ריק[, 26 עמ',  ]דף  ריק[ 28, 26,  ]עמ'  )"זכרונות"(,   5  ,]1[
]עמ' ריק[, 27, ]עמ' ריק[, 25, ]עמ' ריק[, 25, ]עמ' ריק[, 27, ]עמ' ריק[ עמ', 10 ס"מ. מצב טוב מאד. מעט כתמים )בעיקר בדף הראשון 

והאחרון(. כריכה חדשה. 

פתיחה: $200

245. "לוח ארץ ישראל" בעריכת א"מ לונץ – ארבעה-עשר כרכים, תרנ"ו-תרע"ה

לוח ארץ ישראל שמושי וספרותי, בעריכת אברהם משה לונץ. דפוס והוצאת העורך, ירושלים.
לוחות לשנים תרנ"ו )שנה א'(, תרס"א, תרס"ד, תרס"ה, תרס"ו, תרס"ז, תרס"ח, תרס"ט, תר"ע, תרע"א, תרע"ב, תרע"ג, תרע"ד, תרע"ה. 
הלוחות כוללים: לוחות שנה לבני שלוש הדתות הגדולות, "מאמרים, ספורים, תמונות, שירים וספירות המתארים מצב וחיי אחינו בערי 
ארה"ק ומושבותי', מצב וחיי אחינו ומצב הקהלות בכל ערי ארץ הקדם, הודעות ממצב בתי הספר, החנוך והחסד, החברות, המחסר 

והאומנות בארה"ק". 
כמה  ובלאי.  בנייר-דבק  תיקונים  כתמים,  חסרים,  וקרעים  קרעים  מהלוחות  בכמה  טוב.  עד  בינוני  משתנה,  מצב  בממוצע.  ס"מ   15

מהלוחות במצב טוב, עם המעטפת המקורית. כריכות חדשות, חלקן כריכות עור. 
מצורפים: לוח לשנת תרנ"ו ולוח לשנת תר"ס – אינם שלמים. 

פתיחה: $150
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246. שישה לוחות – ירושלים, סוף המאה ה-19 / ראשית המאה ה-20

שישה לוחות שנדפסו בירושלים. שלושה מהלוחות הנם לוחות שולחניים או לוחות שנועדו לתליה על הקיר ושדפיהם נועדו לתלישה, 
ובעותקים שלפנינו נמצאים כל הדפים וגם העטיפה. 

1. לוח לקביעות השנים... עד סוף אלף הששי. יצא לאור בהוצאות והשתדלות מו"ה שלמה מוסאיוב הי"ו. תרנ"ד. דפוס שמואל הלוי 
צוקערמאן ושותפו. 

2. לוח מירושלם לשנת תרס"ב. דפוס הרי"ד פרומקין. לוח שדפיו נועדו לתלישה )שלם(. כמעט בכל יום מופיעים אירוע היסטורי או 
יאהרצייט כלשהו. עם מניין הימים גם לפי הספירה "לרוסים", "לרומים" ו"למחמדים". כרוך בכריכת עור. 

3. ירושלם'ער טאשען-לוח, לוח לשנת תרס"ה. דפוס הר"ש צוקרמן. לוח-כיס. 
4. לוח ירושלמי-שבועי לשנת תרס"ה, מאת יצחק נחום לעווי ומשה א. עזריאל. לוח שנועד לתלייה על הקיר ודפיו נועדו לתלישה )שלם(. 

עם פרסומות רבות של בתי-עסק הפועלים בארץ ישראל, ועם איורים של המקומות הקדושים. בסופו רישומים בכתב יד. 
5. לוח ירושלמי-שבועי לשנת תר"ע. דפוס עזריאל. 

בסופו  הספרדים.  ירושלים  לתושבי  בלאדינו,  לוח  עזריאל.  דפוס  עזריאל.  א.  משה  מאת  ]תרע"ב[,   5672 ירושלים  די  קאלינדארייו   .6
"כרוניקה יהודית" ומידע כללי רב אודות מדינות העולם. 

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $100

247. לוח קראי לחמש שנים – יבפטוריה, חצי-האי קרים, תר"ס

לוחות לקביעות ראשי חדשים, וימי המועדים והצומות ושאר דברי חפץ, לחמש שנים רצופות, משנת התרס"א עד סוף שנת התרס"ב 
)עפ"י מולדות כה"ר יוסף החכם ז"ל כוכיזוב(, מסדרים ומתקנים ע"י שמחה דובינסכי, "חזן גדול דגוזלווא". יבפטוריה, חצי-האי קרים, 

]תר"ס[ 1900. 
כולל מניין השנים, חגים וחודשים לפי מניין "הישמעאלים"; כרוניקה עם ציון תאריך הולדת הקיסר ניקולאי השני,ימי חגי המלכות, ועוד. 

הכותר וחלק מתוכן הלוח נדפסו באותיות קיריליות. 
]1[, 80 עמ', 17 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. כולל המעטפת המקורית )עם מעט קרעים וכתמים(. כריכה חדשה. 

פתיחה: $100

248. לוח ודו"ח שנתי לשנת תרע"ד – חברת "מזונות לבחורים" ות"ת – שוראני, סלובקיה, תרע"ג

 / )שוראני  שוראן  נ'  שוראן.  נ'  תורה  תלמוד  בית  אונד  לבחורים  מזונות  חברת  דער  יאהרעסבעריכטע   / לפ"ק  תרע"ד  לשנת  לוח 
Nagysurány, סלובקיה(, ]תרע"ג 1913[. עברית, גרמנית והונגרית. 

לוח שנה ודו"ח שנתי על פעילות חברת "מזונות לבחורים" ותלמוד התורה שפעלו בעיירה שוראני בסלובקיה, כולל רשימות-שמות של 
חברי המוסדות, רשימות שמות התורמים וסכום התרומה, ועוד. 

]1[, 36, ]1[ עמ', 15 ס"מ. נתון במעטפת המקורית – המעטפת במצב בינוני )קרעים וכתמים, פיסות חסרות(, הלוח במצב טוב, עם מעט 
קמטים בפינות הדפים ומעט כתמים. כריכה חדשה. 

אינו ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $100

249. שמונה לוחות שנדפסו בצפת, תרע"ה-תרפ"ה

1. לוח ארץ הקדושה לשנת תרע"ה. מנחת זכרון מאת ועד הישיבה הקדושה בר יוחאי ובית מושב זקנים במירון )הרב פודהורצר(. צפת, 
דפוס "הגליל". עברית ויידיש.

עם איור בניין הישיבה על המעטפת, ומידע נוסף אודות הישיבה ומושב הזקנים.
2-8. לוח-כיס. שבעה לוחות-כיס שנדפסו בעיר צפת. דפוס "הגליל". 

לוחות לשנים תרע"ט, תר"פ, תרפ"א, תרפ"ב, תרפ"ג, תרפ"ד, תרפ"ה. בסופם של חלק מהלוחות נדפסו איורים של המקומות הקדושים 
או ברכה לכבוד השנה החדשה. 

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. לוח תרע"ה ולוח תרפ"ג עם המעטפת המקורית. 
מצורפים: לוח לשנת תרע"ה ולוח נוסף לשנת תרפ"ג – אינם שלמים. 

פתיחה: $100

250. לוח לחקלאים – יפו, 1923 – הנחיות לטיפול בגידולים חקלאיים לפי חודשי השנה

לוח לפולחים, נוטעים ומגדלי ירקות ופרחים, לשנת תרפ"ד )נערך ונעבד ע"י מומחים מקומיים(. יפו, ]תרפ"ג 1923[. הוצאת בימ"ס שחור 
ושותפיו, מחלקת הזבלים החימיים. דפוס גדארד-אשור, תל-אביב. 

גפנים, פרחים,  זיתים,  ירקות, פרדסים, שדות,   – כיצד לנהוג ביבוליו השונים  לוח שנה חקלאי. בכל חודש מופיעות הנחיות לחקלאי, 
משתלות, תפוחי אדמה, צברים ועוד – מתי לזרוע, באילו דשנים להשתמש וכמה. בסופו נדפסו נוסחאות לזיבול, מילון, פרסומות לסוגי 

זבל ודשן שונים, ומפתח. נתון במעטפת מקורית. 
]1[, 64, ]1[ עמ', 13.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. מעט קרעים. תיקון בנייר דבק. כריכה חדשה. 

פתיחה: $120

251. אוסף לוחות שנדפסו בגרמניה בין שתי מלחמות העולם – ברלין, המבורג ופרנקפורט, תרפ"ד-תרצ"ט

אחד-עשר לוחות שנדפסו בגרמניה בין שתי מלחמות העולם, רובם בידי מוסדות או מו"לים יהודיים. 
 Kalender 1. לוח מיניאטורי לשנת תרפ"ד )1924(. ללא ציון שם מו"ל או מקום הדפסה. בסופו נדפס לוח מקוצר ליהודים, תחת הכותרת

.d. Juden
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Kalender 1927/28 mit Logen-Verzeichnis des VIII. Distrikts U. O. B. B., Berlin .2. לוח לשנת תרפ"ח המשמש כמדריך ללשכות 
השונות )סניפים( של ארגון "בני ברית" בברלין. כולל שמות כל הלשכות, נשיאי הלשכות, כתובותיהן ועוד. 

3. לוח לשנת תרפ"ו. ללא ציון שם מו"ל, ]נדפס בברלין[. 
kinder arbeiss kalender .4. הוצאת judischer verlag, ברלין. לוח לילדים, לשנת תרצ"ו. עם תצלומים של חפצי יודאיקה ואיור של 

אדית סמואל. 
5. לוח לשנת תרצ"ו, מטעם חברת M. Lessmann, ברלין-המבורג. דפוס והוצאת Israelitischen Familienblattes, ]נדפס בהמבורג[. 

6-7. שני לוחות מטעם "חברת מגדלי יתומים" – Hamburgisches Deutsch-Israelitisches Waisen-Institut, לשנים תרצ"ד ותרצ"ז. 
"לשלוש קהילות" )אה"ו(. כולל מידע רב על פעילות הארגון, תצלומים ומודעות-פרסום רבות. 

.M. Lehrberger & Co, פרנקפורט דמיין-רדלהיים )נדפסו בפרנקפורט דמיין(. לוחות לשנים תרצ"ו,  8-11. ארבעה לוחות בהוצאת 
תרצ"ז, תרצ"ח, תרצ"ט. 

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב עד טוב מאד. בלוח תרצ"ד פיסות חסרות )נגזרו מהדפים(. כריכות חדשות. 

פתיחה: $100

252. לוח למתפללי בית הכנסת "אור זרוע" במלייה, ספרד, תרפ"ט

 Compuesto por Isaac D. Levy para el Templo "Or Zarúah" de Yamin A. / 5.690 ש, התר"ץ לפ"ג / Calendario Hébraico
Benarroch, Mellilla ]"חובר בידי יצחק ד' לוי עבור בית הכנסת "אור זרוע" של ימין בנארוש, מלייה )ספרד("[. קונסטנטין, אלג'יריה, 

]תרפ"ט 1929[. דפוס Attali. עברית וספרדית. 
 ,)Melilla( מלייה  האוטונומית  בעיר  הרוש,  בן  ימין  הנדבן  הרב  של  מייסודו  זרוע",  "אור  הכנסת  בית  מתפללי  לטובת  שנדפס  לוח 
הממוקמת בחצי-אי המזדקר ממרוקו אל הים התיכון )מהווה את אחד השטחים הקטנים שנשארו ממרוקו הספרדית ההיסטורית(. 

בתחתית העמודים מצויינים שמות של מתפללי בית הכנסת. 
גם בית הכנסת "אור זרוע" השוכן בשכונת נחלאות בירושלים הוקם בתמיכתו של הנדיב ימין בן הרוש ממלייה. 

]1[ מעטפת, ]1[, 34 עמ' + ]13[ עמ' ריקים, 13 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. שני נקבי-תילוע בחלק מהדפים. נתון במעטפת מקורית. 
כריכה חדשה. 

פתיחה: $100

253. לוח שנה פרסומי "לדוגמה" עשוי קרטון מקופל – בתי-עסק יהודיים – טרנסילבניה, תרצ"א

]לוח שנה פרסומי[. עותק לדוגמה, מטעם המו"ל, Székely Naptarak )"לוחות-שנה סקלי"(, טרגו מורש, טרנסילבניה )כיום ברומניה(, 
]תרצ"א 1931 בקירוב[. הונגרית. 

לוח-שנה פרסומי, עשוי קרטון מקופל לצורת אקורדיון, וכל עמוד בו מוקדש לפרסום מטעם בית-עסק אחר, עם מקום להדבקת דף 
מודפס, של לוח שנה. 

הלוח שלפנינו כולל 17 עמודים, בכל אחד מהם מודבקים דפי-פרסום מודפסים לבתי-עסק, רובם יהודיים, שפעלו בטרנסילבניה בשנות 
ה-20 וה-30. 

עותק זה הנו, כפי הנראה, עותק לדוגמה, שנועד ללקוחות פוטנציאליים: בסוף הלוח מודבק דף מודפס במכונת כתיבה ובו מחירון של 
)Székely( מטרגו מורש )בדפי הקרטון הודבקו דפים "לדוגמה" מתוך  סוגי הלוחות השונים. על המחירון חתום המו"ל היהודי סקלי 

לוחות; אחד הדפים מתוארך 1931 ואחר מתוארך 1927(. 
על הכריכה הקדמית מוטבע השם .E. Kron E באותיות זהובות; Ernő Krón )1884-1983( היה כורך, סופר ועורך לוחות-שנה שפעל 

בטרגו מורש. 
20.5 ס"מ. מצב כללי טוב. פגמים בכריכה. קרעים קלים בקיפולי לוחות הקרטון. 

פתיחה: $100

254. לוח לשנת תש"א – הקהילה היהודית בברלין, 1940 – מפריטי הדפוס העבריים האחרונים שנדפסו בברלין בתקופת 
השואה

Israelitischer Taschenkalender für das Jahr 5701 1940/1941 / לוח תש"א לפ"ק, בעריכת הרב ד"ר Schmul Singermann. ברלין, 

1940. הוצאת .Verlag des Jüdischen Kulturbundes in Deutschland e. V, דפוס Nova-Druckerei. גרמנית ועברית. 
הלוח כולל זמני תפילה, כניסת שבת, הפטרות, לוח לבר-מצוה, סדר ספירת העומר, וכן כתובות של מוסדות יהודיים בברלין ובווינה ושל 

קהילות יהודיות ומוסדות יהודיים ברחבי הרייך. 
עורך הלוח, הרב ד"ר שמול פליקס זינגרמן )יליד Kosten, פוזן, 1888( גורש מברלין ללטביה באוגוסט 1942 ונרצח שם בידי הנאצים. 

]1[, 48 עמ', 13 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקמטים. כריכה חדשה. 
בספריה הלאומית מופיע לוח לשנת ת"ש בלבד. 

מפריטי הדפוס העבריים האחרונים שנדפסו בידי הקהילה היהודית בברלין בזמן מלחמת העולם השניה, ואולי האחרון שבהם. 

פתיחה: $300

255. לוח לשנת תש"ג, עם תפילות – לימוז' )צרפת(, 1942 – רשימת שמות וכתובות של רבנים בצרפת בתקופת משטר וישי

לוח לשנת תש"ג לפ"ק, עם תפלות שחרית ומוסף, לחול, לשבת ולראש חודש / Le Calendrier Israélite pour l'année 5703. לימוז' 
)צרפת(, ]תש"ב 1942[. הוצאת ודפוס N. Grunewald. צרפתית ועברית.

הדפסה עברית בצרפת בתקופת השואה, תחת משטר וישי, ששיתף פעולה עם גרמניה הנאצית.
בעמודים XL-XLI נדפסה רשימת שמות וכתובות של רבנים בצרפת בתקופת משטר וישי. 

]2[, XLII ,86, ]2[ עמ', 12 ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים וכתמים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $150
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256. מגילת אסתר – מזרח אירופה, המאה ה-19/20

מגילת אסתר על קלף. ]מזרח אירופה, המאה ה-19/20[.
כתיבה אשכנזית נאה. גלולה על ידית עץ מגולפת.

מגילת קלף. 29 שורות בעמודה. גובה הקלף: 27 ס"מ. גודל מירבי של ידית העץ: 47 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בלאי וקמטים.

פתיחה: $100

257. מגילת אסתר – הונגריה

מגילת אסתר על קלף. ]הונגריה, המאה ה-19/20[.
כתיבה אשכנזית נאה. כפי הנראה, גב הקלף נמשח בַלק. גלולה על ידית עץ מגולפת.

מגילת קלף. 30 שורות בעמודה. גובה הקלף: 22 ס"מ. גובה מירבי של ידית העץ: 50 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים וקמטים. היריעה 
הראשונה מנוקבת בשוליה בנקבים זעירים )כפי הנראה, נקבי תפירה של חיפוי בד, שאינו לפנינו( .

פתיחה: $150

258. מגילת אסתר – עיראק

מגילת אסתר על קלף. ]עיראק, ראשית המאה ה-20 בקירוב[.
מגילה נאה. מגילת "המלך" )רוב העמודות פותחות בתיבת "המלך"(. גלולה על ידית עץ מגולפת.

מגילת קלף. 17 שורות בעמודה. גובה הקלף: 15 ס"מ. גודל מירבי של ידית העץ: 43 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, קמטים ובלאי.

פתיחה: $150

259. מגילת אסתר – עיראק או ארץ ישראל

מגילת אסתר על קלף. ]עיראק או ארץ ישראל, המאה ה-20[.
גלולה על ידית עץ מגולפת.

מגילת קלף. 13 שורות בעמודה. גובה הקלף: 14 ס"מ. גובה מירבי של ידית העץ: 34 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בלאי וקמטים.

פתיחה: $100

260. קמיע במסגרת כסף רקועה – איראן / עיראק

קמיע לשמירה. המזרח הקרוב – איראן / עיראק, ]סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20[.
כתב יד על קלף )?( ]לא נבדק מחוץ למסגרת[; עץ; זכוכית; פח כסף רקוע ומוטבע. 

קמיע ובו ראשי תיבות פסוקים מספר בראשית ומתהלים )"שיר למעלות", "כי מלאכיו יצוה לך", "המלאך הגואל אותי"(, ראשי תיבות 
תפילת "אנא בכח", ועוד. 

נתון במסגרת מקורית, עשויה עץ ומחופה לוחות כסף דקים המוצמדים לעץ במסמרים. בלוחות הכסף רוקעו והוטבעו עיטורים שונים 
בדגמים צמחיים וגיאומטריים. ארבעה תליונים בצורת טיפה משתלשלים מלולאות בחלקה התחתון. נקב עם וו לתליה בחלקה העליון. 
קמיע: 10.5X7 ס"מ בקירוב, מסגרת 20X10.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים ופגמים קלים בזכוכית ובקמיע עצמו. קרעים ופגמים קלים 

בלוחות הכסף. 
מקור: עזבון אורה ומרדכי נמיר.

פתיחה: $200

261. שתי חמסות – צפון אפריקה / המזרח הקרוב

שתי חמסות עשויות פליז יצוק. 
1. חמסה אשר שימשה, כפי הנראה, כמתלה )קולב( לנר נשמה שנתלה בבית הכנסת )ּכאס / ּכאס דסעיל(. מרוקו, ]ראשית המאה ה-20[. 

מעוטרת שערי-פרסה ודגמים צמחיים. 
14X11.5 ס"מ. מצב טוב. 

2. חמסה מוסלמית-שיעית שבמרכזה מקודח עיגול ובו כתובת בערבית. ]המזרח הקרוב, ראשית המאה ה-20 )?([. 
19.5X15 ס"מ בקירוב. מצב טוב. 
מקור: עזבון אורה ומרדכי נמיר.

פתיחה: $200

מגילות אסתר וחפצים

Esther Scrolls, Jewish Ceremonial Art and Various Objects
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262. שלושה פריטים עם חמסות – קמיעות לשמירה

שלושה פריטים עם חמסות – קמיעות לשמירה, עשויים מתכת בהירה. 
1. תליון בצורת חמסה. ]המזרח הקרוב? ראשית המאה ה-20[. עם ראשי תיבות תפילת "אנא בכוח" ושמות ה'. 6.5 ס"מ. 

]צפון אפריקה?, סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20[. ארבעה מהתליונים מעוצבים בצורת חמסה  2. ענק בעל חמישה תליונים. 
ומעוטרים דגמים צמחיים בעבודת קידוח. שני תליונים נוספים )עליונים( המשמשים לקשירה מעוטרים גם בציפורים. רוחב: 40 ס"מ בקירוב. 
3. חמסה שבחלקה העליון כיפה מעוטרת, ממנה משתלשלת חמסה נוספת. ]צפון אפריקה?, ראשית המאה ה-20[. בחלקה האחורי 

עיטור עגול קטן בצורת פרח. 16X11.5 ס"מ. 
מקור: עזבון אורה ומרדכי נמיר.

פתיחה: $150

263. לוח-הקדשה עשוי כסף – המזרח הקרוב, תרנ"ד

לוחית הקדשה אובאלית לתליה על פרוכת. ]המזרח הקרוב[, טבת תרנ"ד ]1893/4[. 
פח כסף, רקוע ומוטבע. 

"קל'ה ]קודש לה'[ ע'נ ]עילוי נשמת[ הבחור הנפ' בק'ש ]הנפטר בקיצור שנים[ יוסף בן רפאל צידוני נ'ע נלב'ע י' טבת ש' תרנ'ד תנצב'ה". 
מעוטרת בעיטורי פרחים. 

26X23 ס"מ. מצב טוב. 
מקור: עזבון אורה ומרדכי נמיר.

פתיחה: $100

264. מנורת חנוכה עם עיטור מגן-דוד גדול – מרוקו

מנורת חנוכה. מרוקו )מרקש?(, ]ראשית המאה ה-20[. 
פח פליז מנוסר, רקוע ומוטבע. 

דופן אחורית שבמרכזה מגן-דוד גדול )כלוא בתוך עיגול(, מעוטרת בדגמים צמחיים וגיאומטריים. בראש הדופן האחורית ובשתי דפנות-
הצד מנוסרים עיטורים בדגמים גיאומטריים. 

שורת הבזיכים )בעל שתי רגליות( והשמש מולחמים אל הדופן האחורית. 
גובה: 28 ס"מ, רוחב: 24 ס"מ. מצב טוב. מעט שריטות וכיפופים. 

מקור: עזבון אורה ומרדכי נמיר.

פתיחה: $150

265. מנורת חנוכה – מרוקו – חלונות קשתות-פרסה

מנורת חנוכה. ]מרוקו, המחצית הראשונה של המאה ה-20[. עשויה על-פי דגם שנפוץ בעיר ספרו. 
מתכת בהירה, גזורה, מקודחת וחקוקה; עבודת אזמל. 

הדופן האחורית מעוטרת בדגמים צמחיים וגיאומטריים צפופים. בחלקה העליון לולאה לתלייה, תחתיה עיטור מגן דוד ובאמצעה מקום 
לשמש )חסר(. בחלקה התחתון ארבעה חלונות קשתות-פרסה ומתחתם שורת הבזיכים העשויה כמיכלים מרובעים גבוהים שבחזיתם 

חריץ להנחת הפתילה. 
גובה: 23.5 ס"מ, רוחב: 14.5 ס"מ. מצב טוב. השמש חסר. 

פתיחה: $150

266. מנורת חנוכה – מרוקו – ציפורים

מנורת חנוכה. מרוקו )כנראה, צפרו(, ]סוף המאה ה-19 / ראשית המאה ה-20[. 
פליז יצוק, עבודת אזמל. 

ניצבות ארבע  ומימין  נוסף. משמאל  חלון  חלונות קשתות-פרסה ובראשה  בצורות צמחיות. במרכז שורת  בדופן האחורית מפתחים 
ציפורים. בראשה טבעת תלייה, עם עיטור צמחי. 

גובה: 36 ס"מ )כולל טבעת התלייה(, רוחב מירבי: 22 ס"מ. מצב כללי טוב. הבורג המחבר את השמש ללא אום. כיפולים בעיטורי הציפורים. 
למנורות דומות, ראה: אורות בהרי האטלס, מנורות חנוכה מאוסף ז' שולמן במוזיאון ישראל, ירושלים )2002(, עמ' 57; פריט 38.

מקור: עזבון אורה ומרדכי נמיר.

פתיחה: $200

267. מנורת חנוכה – פולין, המאה ה-19

מנורת חנוכה. ]פולין, המאה ה-19[. 
פליז יצוק. 

חלקה העליון של הדופן האחורית מעוטר במפתחים בדגם צמחי, ובמרכזו השמש; חלקה התחתון מעוטר שורת מעויינים. דפנות הצד 
עם מפתחים תואמים, נשענות על שתי רגליות, ובראשן מוברגים עיטורים דמויי גביעים עם שוליים רחבים, הפונים אל החזית. 

שורת הבזיכים מוברגת אל דפנות הצד ואל הדופן האחורית; אגן לניקוז השמן מוברג אל שורת הבזיכים. 
גובה: 17.5 ס"מ, רוחב מירבי: 28 ס"מ. מצב טוב. שורת הבזיכים והדופן השמאלית מעוקמים קמעה. אום חסר )?(. ייתכן כי השמש אינו 

מקורי.
למנורה דומה, ראה: קטלוג סות'ביס )Sotheby's, Important Judaica(, ניו יורק, 18 במרץ 2004, פריט 165. 

מקור: עזבון אורה ומרדכי נמיר.

פתיחה: $200
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268. "גאוני ישראל ראשונים ואחרונים" – כרזה – מתנת בית הספר "תלמוד תורה", וינה, 1933

גאוני ישראל ראשונים ואחרונים, Famous Rabbis of Israel. כרזה שנדפסה עבור בית הספר "תלמוד תורה", וינה, 1933. עברית ואנגלית.
דיוקנאות צבעוניים של שמונה-עשר מגדולי ישראל לאורך הדורות, בהם הרמב"ם, רש"י, הרי"ף, רבי יוסף קארו, רבי משה איסרליש, 
הגר"א, רבי משה סופר בעל החתם סופר ועוד. הדיוקנאות ממוספרים, ושמות הנראים בהם מצוינים במקרא שנדפס בשתי מסגרות 
בצדי הכרזה. הדיוקנאות צוירו בידי האמן הווינאי מאיר קונשטאט, ורבים מהם )חלקם פרי דמיונו של קונשטאט( התקבעו כדיוקנאות 

המקובלים של אישים אלו.
הכרזה נדפסה עבור בית הספר "Talmud Thora" בווינה, ובתחתיתה מודפסת הקדשה שבה חלל למילוי שם מקבל הכרזה מאת ועד 

."To Mr ---, presented from the Board of the Talmud Thora Public School, Vienna" :בית הספר
בית הספר, שהיה שייך לקהילה החרדית של וינה, פעל כבר במאה ה-19, ונסגר רק עם סיפוחה של אוסטריה לגרמניה הנאצית.

70X50 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים וקרעים חסרים לכל אורך שולי הכרזה. שברים. קמטים. רצועות נייר מודבקות 
לשולי הכרזה מאחור. נתונה במסגרת, 67X86.5 ס"מ. כתמים, פגמים ושברים במסגרת.

פתיחה: $250 

269. מזרח – ליטוגרפיה צבעונית מאויירת – ירושלים, ראשית המאה ה-20

מזרח, ליטוגרפיה צבעונית, עם איורים. ירושלים, ]ראשית המאה ה-20?[.
איורים צבעוניים נאים של משה ואהרן, בית המקדש, הכותל ומקומות קדושים נוספים. במרכז הלוח קטע מודפס על ירושלים, חברון 

וצפת והמקומות הקדושים.
32.5X41 ס"מ. מצב טוב-בינוני. מעט כתמים. מספר קרעים, משוקמים באופן מקצועי, ללא חסרון.

פתיחה: $200

270. קמיע ושמירה לשריפה וליולדת – ירושלים, תרל"ד

מודעה לתליה על קיר – קמיע ושמירה לשריפה וליולדת ומכל דבר רע, מאת רבי יוסף אליגולא. דפוס ישראל דוב פרומקין )מו"ל עתון 
"החבצלת"(, ירושלים, ]תרל"ד 1874[

"אל נא אחי תחשובו עלי שאני כותב קמיעות חלילה כדי להרויח המעות...", כולל הסכמה מעניינת מהראשון-לציון רבי אברהם אשכנזי. 
נדפס בדיו שחורה על גליון נייר גדול במיוחד.

קמיע זה נדפס במספר גרסאות, לפנינו גליון עם ההסכמה בראשו )וללא חלק מהציורים(.
40X66 ס"מ, בקירוב. מצב בינוני. נייר שביר. כתמים ופגמים. קרעים וחורים קטנים עם חסרון. סימני קיפול.

ש' הלוי 224. 

פתיחה: $100

271. שלושה דפי שמירה לילד וליולדת – ירושלים

שלושה דפים בודדים, "שמירה לילד וליולדת". ירושלים, ]המאה ה-20[. דפוס הרי"ן לעווי ושותפיו הי"ו; דפוס ר"ש צוקערמאן הי"ו; דף 
אחד ללא ציון שם המדפיס. 

שלושה דפי שמירה לילד וליולדת, שניים מהם עם איורים קבליים בנוסף לתפילות ולפסוקים המסוגלים לשמירה. 
גודל משתנה, 20.5 ס"מ עד 34 ס"מ. מצב טוב. קווי קיפול וכתמים קלים. 

פתיחה: $100

272. שלושה דפי שויתי גדולים לתליה על קיר בית כנסת – ארצות המזרח

שלושה דפי "שויתי" גדולים לתליה על קיר בית הכנסת:
1. דף גדול בכתב-יד, "שויתי ה' לנגדי תמיד", עם תפילת 'בריך שמיה' ופסוקים נוספים. ]ארץ ישראל או ארצות המזרח, שנות התר"צ, 

שנות השלושים של המאה ה-20[.
בתחתית הדף כתובת הקדשה: "זאת המנורה]![ נדבת האדון יוסף חי בן נסים בגדאדי והקדיש אותה לבית הכנסת על שם המנוח הבחור 

בנו דוד חי ותעלה נשמתו במחה"צ אכי"ר ותנצב"ה – נפטר בתשעה עשר סיון שנת תר"ץ תנצב"ה.
גובה: 66 ס"מ.

2-3. שני דפי "שויתי" ענקים צבעוניים, עם שלוש מנורות. ]ארץ ישראל[, תשל"ח ]1978[.
שני עותקים שנעשו באותה מתכונת:

בראש הדף כתובת "דע לפני מי אתה עומד", "שויתי ה' לנגדי תמיד". במרכז הדף שלוש מנורות מעוטרות בצבעי זהב אדום, תכלת וכסף, 
מעליהן שני לוחות הברית.

בתחתית הדף האחד כתובת הקדשה: "זאת המנורה נדבת מר שמואל ואשתו רחל סולימנוב בהצלחתם בהצלחת]![ וכל משפחתם ה' יאריך 
ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים – בשנת תשל"ח". בתחתית הדף השני: "זאת המנורה נדבת מר שמואל ורחל סולימנוב הי"ו לעילוי נשמת 
מור אבי אליהו בן שלמה ומרת אמי רחל בת שלמה, הבחור רחמים בן רחל ורחמים בן ישראל ורחל בת יחזקאל תנצב"ה – בשנת תשל"ח".

גובה: 100 ס"מ.
שלושה דפים. מצב משתנה.

פתיחה: $200

דפים בודדים

Broadsides, Posters and Prints
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273. סדר ברכת הלבנה – מישקולץ – נדפס מטעם חנות-ספרים יהודית בעיר – אינו ידוע ביבליוגרפית

 ,)Stamberger Márkus könyvkereskedésének( ברכת הלבנה. נדפס "וזמין למכירה" על ידי חנות הספרים של מרקוס שטמברגר
מישקולץ, ]שנות ה-20 בקירוב[. עברית והונגרית. 

סדר ברכת הלבנה נדפס על גבי נייר עבה, אשר ניתן לקיפול כדי לשאתו בכיס, וכרוך בכריכה קשה. בסוף הברכה ומשני צדיה הפנימיים 
של הכריכה נדפסו מודעות-פרסומת לבתי עסק יהודיים במישקולץ. 

]4[ עמ', 23.5 ס"מ )פתוח(, 13 ס"מ )מקופל(. מצב בינוני-טוב. בלאי. כתמים וקרעים בעיקר בעמוד הראשון. תיקוני הדבקה בנייר דבק. 
כריכה מקורית, במצב בינוני )קרעים ומעט כתמים( – משוקמת, עם שדרה חדשה. 

אינו ידוע ביבליוגרפית. 

פתיחה: $100

274. דף מודפס – "מעטה תהלה" – שירים להכתרת הרב הראשי לאמשטרדם – אמשטרדם, תקכ"ב

דף מודפס, מעטה תהלה, שני שירים לכתוב הכתרתו של רבי שלמה שלם לרבה הראשי הספרדי של אמשטרדם, מאת דוד פראנקו 
מינדיס )"דוד חפשי"(. אמשטרדם, ]תקכ"ב 1761[. בשער: "ולעבדו בכל לבבכם" ]תקכ"ד, 1763[.

שני שירים לכבוד מעמד ההכתרה.
בשולי העמוד, תאריך: אור ליום ח' חשון שנת "ולעבדו בלבב שלם" ]תקכ"ד, 1763[. הרב שלם הגיע לאמשטרדם בחשוון תקכ"ב, ולכן 

התאריך הנכון הוא ככל הנראה שנת תקכ"ב 1761, ואות ב' אחת לא נכללת בחשבון פרט השנה.
דף, 17X28 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני קיפול.

לא מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.

פתיחה: $100

275. עלון מודפס – תשובה הלכתית להיתר מאה רבנים – קלן, תרנ"א

עלון מודפס, "למרנן ורבנן היראים והשלמים בשלש ארצות שלמא כלא" – תשובה הלכתית להתיר לאיש לשאת אשה שניה על אשתו 
ש"נטרפה דעתה", מאת רבי צבי הירש ב"ר פלאטא. קולוניה )קלן, גרמניה(, תרנ"א ]1891[.

נכתב ונדפס ע"י רבי צבי הירש פלאטא, רב בעיר קלן שבגרמניה, ונשלח אל עמיתיו הרבנים בבקשה שיצטרפו ויחתמו עמו על "היתר 
מאה רבנים". לאחר תשובתו באה )בדפוס( הסכמת הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור אב"ד קובנה, שמצטרף להיתר.

]2[ דף. 28 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים ובלאי. סימני קיפול.

פתיחה: $100

276. דף מקורות לדרשת הרש"ר הירש – נדפס מטעם "חברא קדישא דגמילות חסדים" – פרנקפורט דמיין, תרל"ט

"חברא קדישא דגמילות חסדים, קונטרס מש"ס ומפרשים ופוסקים, שנת תרל"ט לפ"ק". ]פרנקפורט דמיין[, תרל"ט ]1879[. 
דף מקורות שנדפס לדרשה בין תפילת מנחה למעריב, ככל הנראה לדרשה של הרש"ר הירש, ביום א' ט"ז שבט, תרל"ט. עם מקורות 

מהתלמוד )מסכת יבמות דפים פט-צ ומסכת סנהדרין דף פט( ופירושי רש"י, תוספות, רשב"א, ריטב"א ורמב"ם. 
פירוש רש"י בעמ' הראשון נדפס על נייר נפרד שהודבק לדף. 

]1[ דף מודפס משני צידיו, כ-28 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קפלים וקמטים. קרעים קטנים בשולי סימני הקיפול. פירוש רש"י נדפס 
על נייר שהודבק על הדף. 

לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ואינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.

פתיחה: $100

277. אוסף כרוזים ועלונים בנושא פולמוס כולל הונגריה ונושאים נוספים

אוסף כרוזים ועלונים בנושא פולמוס הונגריה וירושלים, ועוד:
· כרוז מודפס, "במצור ובמצוק, קריאה גדולה לבני כוללנו כולל אונגריא הי"ו", מאת צעירי הכולל. ]ירושלים, שנות התר"ע 1910?[.

· כרוז מודפס, "קול מעיר ה' מר צורח" )כרוז פולמוס על הסכסוכים בכולל גליציה-וויזניץ(. ]ירושלים, ראשית המאה ה-20[. קרע עם 
חסרון ניכר בטקסט בחלקו התחתון של הדף.

· כרוז מודפס, "שמע ישראל", קריאה מאת ראשי כולל אונגרין שלא להשתמש בקופת הכולל שלא לצורך המוסדות הרשמיים אליהם 
הוא מיועד. ]ירושלים[, תרע"ב ]1902[. עברית ויידיש. קרעים.

· כרוז, "קול קורא, חזק ונתחזק בעד עמינו", קריאת חיזוק לעדת "מחזיקי הדת" והזמנה לאסיפה. בודפשט, ]תרפ"א 1921[. יידיש. מצדו 
השני של הדף נרשמו בכתב-יד ובעפרון דברי תורה.

· עלון מודפס, "קול המדב--", קריאה כנגד אנשים שביזו את כבודו של האדמו"ר משה גר"וו אב"ד חוסט בשוכבו על ערש דווי. ]אירופה, 
ראשית המאה ה-20[. קרע בראש הדף עם פגיעה וחסרון בכותרת ובטקסט וכן בטקסט מצדו השני של העלון.

5 כרוזים ועלונים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

278. ספר גבולי ציון – ווילנא, תרנ"ט – מפה צבעונית של ארץ ישראל

ספר גבולי ציון, "והוא השקפה כללית על גבולי ארץ ישראל כאשר יבואר בשער השני, ונלוה לו מפה של ארץ הקדושה תוב"ב", מאת 
שבתי יעקב מאצקעוויטש. ווילנא, תרנ"ט 1899.

שני דפי שער. בפתח הספר מופיעה מפה צבעונית )בדפוס ליטוגרפי( – "מפה של ארץ הקדושה עם כל המקומות אשר סביבותיה" 
)עברית ורוסית(.

פתיחה: $100
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279. ספר ארבעה טורים – פאנו, רע"ו – דפוס גרשם שונצינו – עותק חסר

ספר ארבעה טורים. ]פאנו, רע"ו 1516. דפוס גרשם שונצינו[.
דעה. ויורה  חיים  אורח  חלק  ללא  בשלמותם.  כמעט  לפנינו  נמצאים  משפט  חושן  וחלק  העזר  אבן  חלק  חסר.   עותק 

תיבות פתיחה מעוטרות בתחריטי עץ בראש חלק אבן העזר ובראש חלק חושן משפט.
עותק חסר. ]161[ דף. חסרים חלקים אורח חיים ויורה דעה, ]2[ דף ראשונים )של ההקדמה ולוח הפרקים( של חלק אבן העזר, ודף אחרון 
של חלק חושן משפט. 30 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים ובלאי. פגעי רטיבות קשים, עם סימני עובש ופטריה. קרעים ופגמים עם פגיעות 

בטקסט במספר מקומות. דפים וקונטרסים מנותקים. לא כרוך.

פתיחה: $500

280. אוצר לשון הקדש – ספר השרשים לרד"ק בתרגום ללטינית – פריז, 1548

 Thesaurus linguae sanctae ex R. Dauid Kimchi Sancte Pagnino Lucensi authore, contractior & הקדש,  לשון  אוצר 
emendatior, ספר השרשים לרד"ק בתרגום ללטינית. פריז, ]ש"ח[ 1548. דפוס רוברטוס סטפנוש. לטינית, עם מילים בעברית.

תרגום ללטינית של ספרו הנודע של הרד"ק.
]72[, 1495, ]55[ עמ'. שיבוש בסדר עמ' 1216-1201. 21.5 ס"מ. נייר בהיר ואיכותי. מצב טוב. כתמים בדף השער ובמקומות נוספים. 
פגם בדף השער, משוקם בהדבקת נייר. דף שער ודפים ראשונים מנותקים מגוף הספר )עם הכריכה הקדמית(. חותמת. כריכה ישנה 

ובלויה, עם פגמים.

פתיחה: $150

281. ספר תולדות יצחק – ריווא דטרינטו, שי"ח

ספר תולדות יצחק, פירוש על התורה, מרבי יצחק קארו. ריווא דטרינטו, שי"ח ]1558[. מהדורה שניה.
רישומים שונים בדף השער: "יצחק בן... שמואל...... הקהילה מפוארה...." )חסר בחלקו(; "זה ספר שלי וזה שמי הצעיר שמואל חיים בוהינו 

די מושקיטה ע"ה סי"ט אכי"ר". 
הערה בכתב ידו של ד"ר ישראל מהלמן: "טופס שלם, לא שכיח". 

]1[, קיה דף )ללא הדף הנדיר שאחרי דף השער – מצורף צילום(, 18.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים חסרים בדפים הראשונים והאחרונים, 
משוקמים שיקום מקצועי. פגעי תילוע לאורך דפי הספר, עם פגיעות קלות בטקסט, משוקמים שיקום מקצועי. כתמים ובלאי. שוליים 

קצוצים. כריכת עור חדשה, מפוארת. 
הספר הראשון או השני שנדפס בריווא דטרינטו.

פתיחה: $250

282. תניא – קרימונה, שכ"ה – הגהה מהמשי"ח וחתימת רבי אליעזר ברגמן

ספר תניא רבתי, )מנהג אבות(, דינים ומנהגים )קיצור שבלי הלקט(. קרימונה, שכ"ה ]1565[.
בדף ]6/ב[ הגהה ארוכה מר' ישראל משה חזן )המשי"ח( הפותחת במלים "אמר המשי"ח...", ועוסקת בדבר זהות המחבר וביחס בין חיבור 
זה לספר "שבולי הלקט"; בדף ב ]הממוספר בטעות ג[ חתימת "הק' אליעזר בלאאמו"ר יוסף בנימן זלה"ה בערגמן"; בדף ]3[ רישום 

"למד']רש[ מע']לת[ הג']ב[יר... יוסף חלפון עטיה ס"ט".
]6[, קלו דף, 20 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. דף השער והדף שאחריו חסרים והושלמו בצילום. שמונת הדפים הראשונים וכמה מהדפים 
האחרונים פגומים מאוד, עם קרעים חסרים המשוקמים שיקום מקצועי. כתמים רבים, חלקם כהים. פגעי עש בחלק מהדפים. כריכת 

קרטון מחופה בד. 

פתיחה: $300

283. ספר המקח והממכר – ונציה, שס"ב

ספר המקח והממכר, מאת רב האי גאון. ויניציאה, שס"ב ]1602[. דפוס זואן דגארה. מהדורה ראשונה.
חתימת בעלים בדף השער, באותיות מרובעות: "יעקב דוד הכהן זילבערשטראם" )שם המשפחה מחוק חלקית(. חותמת בדף השער: 

"צבי הירש כהנא, אב"ד דק"ק ]סטרמטורה[". הגהות )ציונים( בכתב-יד בעמודים ג/2, ד, ד/2, קצוצים. 
עותק חסר: צב דף בלבד )במקור צ"ל צז, ]1[ דף(, 18.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים ופגעי רטיבות. קרעים קלים. שוליים קצוצים קמעה, 

לעתים על גבול הטקסט. כריכה חדשה עם שדרה ופינות מעור. 

פתיחה: $100

דפוסי שנות הש'

Books Printed in the 16th and 17th Centuries
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284. מדבר יהודה – דרשות מרבי יהודה אריה ממודנה – ונציה, שס"ב 

ממודינא.  אריה  יהודה  לרבי  ועוד(,  הספדים  בר-מצוה,  מילה,  לנישואים,  המועדים,  על  )דרשות  אריה  יהודה  מדרשות  יהודה,  מדבר 
ויניציאה, ]שס"ב 1602[. דפוס דניאל זאניטי. מהדורה ראשונה. 

מעבר לשער שיר מאת רבי שמואל ארקיוולטי, רבו של המחבר, על מעלות הספר ומחברו, ושיר-ידידות מאת רבי עזריה פיגו. בעמוד 
האחרון נדפסה "תפלה לזיקוק המגיה על שגיונות אל הקורא" מהמגיה נסים שושן.

בדף השער רישומים בכתיבה איטלקית. בראש השער חתימה קצוצה "...באקי", ובמרכזו: "הר"כ]?[ באקי...".
הערה קצרה בכתב יד בדף כח, בכתיבה איטלקית. חותמת של "מענדיל סערעבריסקע שו"ב ומנקר..." בדף נה/2. 

קד דף, 18.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. שוליים קצוצים, עם פגיעה בטקסט. רישומים בדף השער. פגעי תילוע. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $300

285. תולדות מנהגי היהודים – ונציה, שצ"ח – חיבור באיטלקית מאת רבי יהודה אריה ממודנה

Historia de riti hebraici, vita & osservanze degl' Hebrei di questi tempi, ]היסטוריה של הטקסים היהודיים[, מאת רבי יהודה 
אריה ממודינא. ונציה, ]שצ"ח[ 1638. דפוס Appresso G. Calleoni. מהדורה ראשונה של הספר באיטלקית.

ספר הסוקר את המנהגים והטקסים היהודיים לדורותיהם. שער מאויר בתחריט נחושת נאה ובתחתיתו דיוקן המחבר. חיבורו זה של רבי 
יהודה אריה ממודינא על "תולדות מנהגי היהודים" נדפס לראשונה בצרפתית בפריז בשנת 1637. 

]1[ דף, ]20[, 13-111 עמ', 14.5 ס"מ. מצב טוב. ללא ]2[ דפי מפתחות בסופו. דף אחד כרוך הפוך. מעט כתמים, בעיקר בהתחלה ובסוף. 
כריכת עור חדשה.

פתיחה: $200
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286. סידור "מעשה נסים" – בומביי, תרמ"ט – שני כרכים – עותק נאה בכריכות עור מקוריות

מעשה נסים, ר"ת מנחה ערבית שחרית המה נגדך סדורים יחד מתורגמים... לקטתיו ואספתיו עם תרגום בערבי, אני נסים אלישע אליהו 
זכריה אלישע, חזן ק"ק כנסת אליהו. במביי )בומביי(, ]תרמ"ט[ 1888. דפוס "היברו אנד אנגליש פריס". 

ועם  עמודה(,  מול  עמודה  עבריות,  )באותיות  בגדאדית  לערבית-יהודית  תרגום  עם  השנה,  שבתות  לכל  ספרדים  ק"ק  כמנהג  סידור 
פירושים מאת העורך. הסכמות ר' אליהו יהושע עובדיה מבגדאד, ר' אברהם חיים עבו מצפת ור' יעקב חיים אלפייה מארם צובה. 

עותק נאה, עם דפים בהירים ונקיים, כרוך בכריכות עור אדומות מקוריות. 
חותמות בעלות של משפ' קפלן מַטרטו, אסטוניה, ושל משפחת סופר משנגחאי. 

שני הכרכים כוללים גם שער נוסף באנגלית; בשני הכרכים דפי הקדמת המחבר וההסכמות נכרכו במהופך. באמצע כרך ב' כרוך דף בכ"י 
עם זמנים לקריאת קדיש. 

כרך א: ]7[ דף, שסו, מח עמ'. כרך ב: ]6[ דף, של עמ'. 20 ס"מ. מצב טוב. מעט רישומים בעפרון. כתמים קלים. בכרך ב מספר קרעים, 
משוקמים בנייר דבק. 

פתיחה: $100

287. סידור מיניאטורי "זכרון ירושלם" – נוסח האר"י-חב"ד – ירושלים, תרנ"ט

זכרון ירושלם, "סדר תפלות לכל השנה עפ"י נוסח האר"י ז"ל, אשר הפליא לעשות כ"ק אדמו"ר הגדול כו' מו"ה שניאור זלמן מלאדי זי"ע 
בעל השו"ע והתניא". דפוס פרומקין, ירושלים, תרנ"ט ]1899[. 

עם  הנוראים,  ולימים  למועדים  לשבתות,  חול,  לימי  תפילות  כולל  חב"ד.  בנוסח   – דרכים"  עוברי  לתועלת  "נערך   – מיניאטורי  סידור 
סליחות. מאחורי השער נדפס איור של הכותל המערבי.

תמד עמ', 6.5 ס"מ. מצב טוב מאוד. הכריכה מנותקת חלקית )השדרה והכריכה האחורית נפרדו מגוף הספר(. 

פתיחה: $100

288. סידור שפה ברורה – סיביר / שנחאי

סדור שפה ברורה, נוסח אשכנז. "הוצאת המועצה הלאומית של קהלות ישראל בסבריה ואורל, אירקוטסק". נדפס )או צולם( בשנחאי, 
סין, ]תר"ף בערך, 1920?[. 

חותמות של הנהלת בית הכנסת הראשי בעיר חרבין )סין(.
]2[, 264 עמ', 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, קרעים קלים. מספר תיקונים בהדבקת נייר. כמה דפים בלויים מהיתר )דף קידוש לליל 

שבת ועוד(. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $100

289. קונטרס ברכות בעברית ובהולנדית – אמשטרדם, ת"ר בקירוב

 .J. B. De Mesquita אמשטרדם, ת"ר 1840 בקירוב[, דפוס[ .Lofzeggingen / ברכות
קונטרס דק ובו ברכות שונות, בעברית ובהולנדית, עמוד מול עמוד )התרגום ההולנדי של קריאת שמע על המיטה נדפס מתחת לטקסט 

העברי(. הדפסה איכותית על נייר עבה ומשובח. 
ד עמ' ]למעשה: 4 דף[, 15.5 ס"מ. מצב טוב מאד. נתון במעטפת נייר מקורית וכרוך בכריכת עור קשה, חדשה. 

פתיחה: $200

290. ספר תהלים – ונציה, תקנ"ה – עותק נאה

ספר תהלים, "מוגה על ידי מדקדק שבדק בכל מאמצי כחו... בחסרות ויתרות...". ויניציאה, ]תקנ"ה 1795[. דפוס גד פואה.
תהלים מחולק לפי ימים, עם "מנחת שי" ועם פירוש רד"ק. 

בודדות  הערות  בעלים.  וחותמות  ס"ט"  מאנקונא  שמואל  שלמה  הספר,  זה  לקנות  לי  שסייע  לה'  "אודה  השער:  בדף  בעלות  רישום 
ותיקונים בכתב יד. 

רצט, ]1[ דף, 15.5 ס"מ. מצב טוב. נייר בהיר ונקי. בלאי קל ומעט כתמים בדף השער. כריכת עור חדשה, מפוארת. 

פתיחה: $200

291. ספר תהלים בפורמט קטן – אמשטרדם, תקע"ז – עותק נאה

ספר תהלים, "נדפס מחדש בכל יופי, בהגהה מדיוקת]![, בנקודות בדגשין ורפין, ופסקי טעמים". אמשטרדם, תקע"ז ]1817[. דפוס יוחנן 
לוי רופא.

עם "כוונת המשורר", "שמושי תהלים" ותפלות שונות )בעד החולה, ליולדות המקשות לילד(. בצדו האחורי של דף השער נדפסה הודעה 
)בפורטוגזית( כי החל מיום 20 במאי 1817, טפסים ללא חתימה יחשבו כלא חוקיים, עם חתימה בכת"י: א. פרדו קארדוזו )באותיות לטיניות(.

קלא, ]1[ דף, 12 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בלבד. כריכת עור חדשה, מפוארת, עם סימניה. 

פתיחה: $100

סידורים ותהלים

Siddurim and Tehillim
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292. כתב-יד על קלף – תפילות הנאמרות על בימת ספר התורה – אירופה, המאה ה-19

כתב-יד על קלף, ספר תפילות לבית כנסת. ]מרכז אירופה, המאה ה-19[.
כתיבה קליגרפית מרובעת, מנוקדת.

ספר לחזן ולגבאי, בו מופיעות התפילות אשר נהוג לאומרן על בימת ספר התורה: תפילות "יהי רצון" הנאמרות לאחר קריאת התורה 
בימי שני וחמישי; ברכת הגומל; קבלת שבת; ברכות "מי שברך" לעולה לתורה, ליולדת ולחולה )עם סדר שינוי השם לחולה(; ברכות 
ההפטרה; תפילות "יקום פורקן" וברכה למלך "הנותן תשועה למלכים"; "ברכת החודש"; סדר הזכרת נשמות; "הפטרה לתענית ציבור" 
]שלא נכללה בספר ה"אפטרתא" ששימש לקריאה בשבתות השנה, ראה: מנהגים דק"ק וורמיישא ח"א עמ' יח והערה 4 שם[; ברכות 
המגילה לפורים; סדר עירובי חצרות; סדר תקיעת שופר; סדר אמירת הושענות וסדר פסוקי "אתה הראית" וההקפות לשמחת תורה; 

פיוט "יציב פתגם" ליום שני של שבועות.
התפילות הן לפי מנהג אשכנז המזרחי )מנהג פולין(. בדף המגן כתובת הקדשה מאוחרת משנת תרנ"ז: "מתנה מן החבר ר' צבי בהר"ר 

אברהם שחי' גרויפע...". כתב היד עצמו נראה עתיק יותר וכנראה נכתב בתחילת המאה ה-19 בקירוב.
]9[ דף )18 עמ' כתובים(. כ-30 ס"מ. מצב טוב. כתמים ומעט בלאי. כריכה קרועה ומנותקת.

פתיחה: $500

293. אוסף שרידי דפים בכתב-יד שהוצאו מ"גניזת כריכה" – משניות סדר קדשים וסדר טהרות – המאה ה-16/17

אוסף שרידי דפים בכתב-יד שהוצאו מ"גניזת כריכה" – משניות סדר קדשים וסדר טהרות. ]כתיבה ספרדית, המאה ה-17/16?[.
קטעים ממסכתות זבחים, מנחות, מעילה, תמיד, כלים, נגעים, ועוד. לא נבדק ביסודיות, ויתכן וישנם שינויי נוסח.

למעלה מ-15 קטעי דפים. גודל משתנה. מצב גרוע, פגיעה קשה בטקסט.

פתיחה: $200

294. שרידי דפים בכתב-יד – תימן וארצות המזרח

· שריד מדף בכתב-יד, קטעים מתשובות מאת רבי שמואל לאנייאדו ורבי יהודה קצין. ]צפת או ארם צובא, המאה ה-16/17[. נדפסו 
בשו"ת "בית דינו של שלמה", קושטא תקל"ה )חושן משפט, סימנים יח-יט(.

· שריד מדף בכתב-יד, מתוך ספר תהלים, עם מסורה. ]תימן, המאה ה-15?[.
· שריד מדף בכתב-יד, קטע מספר הקנון לאבן סינא. ]כתיבה מזרחית, תימן?[.

שלושה שרידי דפים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

295. כתב-יד, אגרת תשובה ארוכה בכתב-ידו וחתימתו של החכם יש"ר מגוריציה

כתב-יד )7 עמ'(, טיוטת אגרת תשובה בכתב-ידו וחתימתו של החכם יש"ר מגוריציאה, אל יוסף אליעזר מורפורגו, ובה עונה יש"ר על 
התקפות שספג מ"איש פלוני אלמוני" שהשיג ב"דברי נאצות" על הקדמתו לפירוש התורה שלו. גוריציה, כ"ח ניסן תקע"ט ]1819[.

]3/ב[  בין השורות ובצדי הגליונות. בדף  והוספות  יש"ר, עם מחיקות, תיקונים  אגרת ארוכה, על 4 דפי פוליו. כתיבה אוטוגרפית של 
מופיעה חתימתו: "פה גוריציאה כ"ח לחדש ניסן ש' תקע"ט, עבד ליראי ה' ולחושבי שמו, הצעיר יש"ר".

יצחק שמואל רג'יו )"יש"ר מגוריציה", 1784-1855(, כיהן כרבה של גוריציה; פילוסוף, חוקר יהדות, פרשן מקרא וסופר, מראשי תנועת 
"חכמת ישראל" וידידו הקרוב של שד"ל.

]4[ דף, 7 עמ' כתובים. 35 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בלאי בשוליים. סימני קיפול. נתונים בכריכה.

פתיחה: $200

כתבי יד

Manuscripts
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296. תלמוד בבלי, מסכת זבחים – העותק של הגאון האדר"ת – רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים – עם חתימותיו והגהותיו

תלמוד בבלי, מסכת זבחים, מנחות ובכורות. וורשא, תרכ"ז 1867. 
רישום בעלות בדף השער בכתב-ידו של האדר"ת: "זה הספר שייך להבחור להרב.. אליהו דוד ב"ר בנימים ראבינאוויץ...". חתימה נוספת 

בתחתית השער, באותיות "רש"י": "אליהו דוד בהר"ב ראבינאוויץ". בשער מופיעות גם חותמותיו )דהויות מאד(.
הגהות קצרות ותיקונים במקומות שונים, בכתב-ידו של האדר"ת. 

הגאון רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים – האדר"ת )תר"ה-תרס"ה( אב"ד פוניבז', מיר וירושלים. נודע מילדותו באהבת הלימוד והתמדתו, 
בצדקותו ובמידותיו הנעלות. בגיל צעיר כבר צמח לגאון מופלא, בקי וחריף, היודע את כל התורה כולה, ומחדש בה חידושים גאוניים. 
עודו רך בשנים כבר נתמנה לרבנות העיר פוניבז'. לאחר כעשרים שנה עבר לכהן ברבנות מיר, ומשם נקרא ע"י רבי שמואל סלנט, רבה 
הישיש של ירושלים, לעלות לכהן תחתיו ברבנות עיה"ק. כשנתיים וחצי לאחר שעלה לירושלים נפטר בשנת תרס"ה בגיל שישים, עוד 

בחיי הגר"ש סלנט ]שנפטר בשנת תרס"ט קרוב לגיל מאה[. הותיר אחריו בכת"י למעלה ממאה חיבורים, שרובם לא נדפסו. 
]2[, ב-קכ, ]1[; קי, ]2[; סא, ]1[ דף. כ-23 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים ובלאי בדף השער ובדפים נוספים. הדבקת נייר לחיזוק 
מעברו השני של דף השער. סימני עש קלים בדפי הכריכה ובדפים ראשונים ואחרונים. חותמות. כריכה מקורית, עם שדרה ופינות מעור. 

פגמים בכריכה.

פתיחה: $150

297. שו"ת בית הלוי – הטופס של רבי רפאל שפירא מוואלוז'ין 

שו"ת בית הלוי, חלק ראשון, מרבי יוסף דוב הלוי סולובייציק. עם תשובות רבי חיים מוואלוז'ין. ווילנא, תרכ"ג 1863. מהדורה ראשונה.
חותמות רבות של רבי "רפאל בהגאון מוהר"א ליב שפירא. העובד עבודת התורה בוולאזין".

נודע  וואלוזין )תקצ"ז-תרפ"א( בנו של רבי אריה ליב אב"ד קובנא וחתנו של הנצי"ב מוואלוזין.  הגאון רבי רפאל שפירא ראש ישיבת 
בגאונותו ובהתמדתו. כיהן בראשות ישיבת וואלוזין, לאחר שה"בית הלוי" פרש מראשות הישיבה ועבר לכהן כרבה של סלוצק. לימים 
נעשה רבי רפאל מחותנו של בעל "בית הלוי", כשבתו נישאה לרבי חיים הלוי סולובייציק )הגר"ח, מחבר "חידושי רבינו חיים הלוי"( בנו 

של ה"בית הלוי".
פח דף. 30 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים. בלאי וקמטים. קרע רוחבי גדול בדף לז, עם כתמים כהים. פגעי תילוע קלים. מספר קרעים 

מחוזקים בהדבקות נייר. כריכה חדשה.

פתיחה: $100

298. ספר גנת ורדים – חלק שני – קושטא, תע"ו – העותק של רבי חיים ברלין

ספר גנת ורדים, שאלות ותשובות ופסקי דינים, רבי אברהם הלוי אב"ד מצרים. קושטנדינא, תע"ו ]1715[. חלק שני בלבד. 
על עניני אבן העזר וחושן משפט. לפני דף השער רישום בעלות בכתב ידו וחתימתו של רבי "חיים ברלין מוולאזין" משנת תרי"ד. בדפי 
הספר חותמות בעלות שלו: "חיים ברלין בהגאון אדמו"ר הנצי"ב זצ"ל. חותמות נוספות של "משה חלפין" )עם איור של כתר(. חותמת 

אישור צנזורה של "הרב מטעם הממשלה" משקלוב בדף ]4[. 
 ]4[, קנח דף, 28.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. פגעי תילוע וקרעים קלים בדפים הראשונים והאחרונים. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $120

299. שער הזקנים – חלק שני – העותק של רבי מאיר שפירא מלובלין ותלמידו רבי יוסף בוים – הגהות בכתב יד

ספר שער הזקנים, חלק שני, "בית מלוא", "שאלות ותשובות אשר נשאל מחכמי הדור והתלמידים, אשר הלכו אחרי רבן לבית שערים", 
מאת רבי בנימין וואלף המבורג. זולצבאך תק"ץ ]1830[.

עותק זה היה שייך למהר"ם שפירא ולתלמידו ר' יוסף בוים. חותמות רבות של "מאיר שפירא האב"ד ור"מ פיעטרקוב", ושל ספריית 
ישיבתו: "בית עקד ספרים בישיבת חכמי לובלין". רישומים בכתב יד, כולל רישום מפורט, שהספר שייך ל"קדושת אדמו"ר הגאון הצדיק 
והקדוש" רבי יהודה מאיר שפירא, מתלמידו, "הקטן יוסף ארי' ליב בעהמח"ס בית המלך על הרמב"ם... חונה בק' איזביצא בן אאמו"ר 

נחום בוים שליט"א". רישום בעלות נוסף מול דף השער. 
בגוף הספר מספר הגהות למדניות, מכמה כותבים, כפי הנראה רובן בכתב ידו של רבי יוסף בוים; ההגהות בדף כד, כנראה בכתב ידו של 

מהר"ם שפירא. 
]2[, קפב דף, 21 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. מספר דפים כהים. כריכת קרטון ובד חדשה. 

פתיחה: $200

300. תולדות הגאון הקדוש בעל הלשם – הגהה בכתב ידו של המחבר, רבי אריה לוין 

תולדות הגאון הקדוש מחבר ספרי לשם שבו ואחלמה, מאת מחותנו, רבי אריה לוין. ירושלים, תרצ"ה ]1935[. מהדורה שנייה, עם הוספות 
ותיקונים.

בעמ' יא, הגהה בכתב ידו של המחבר – רבי אריה לוין, הצדיק הירושלמי.
]3[, כג עמ'. 16.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. כריכה מקורית, עם כתמים ומדבקה מודבקת עליה.

פתיחה: $100

עותקים מיוחסים, חתימות והגהות

Books of Important Ownership, Signatures and Glosses
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301. שלושה ספרים – חתימות המקובל רבי משה יאיר וינשטוק – הגהות בכתב-יד

שלושה ספרים עם חתימות המקובל רבי "משה יאיר וינשטאק" והגהות בכתב-יד:
1. ספר שם הגדולים השלם, חלק ראשון, מערכת גדולים, מאת רבי חיים יוסף דוד אזולאי – החיד"א. ]פאדגורזע אצל קראקא, תרס"ה 

1905[. חסרים 2 דפים ראשונים.
זוטא, על שיר  כרוך עם: מדרש   .]1925[ ווילנא, תרפ"ה  בובר.  2. אגדת בראשית, מדרש אגדה על ספר בראשית, בעריכת רבי שלמה 

השירים, רות, איכה וקהלת, בעריכת רבי שלמה בובר. ווילנא, תרפ"ה ]1925[.
ווילנא, תרפ"ה  ווילנא, תרפ"ה ]1925[. כרוך עם: מדרש שמואל, בעריכת רבי שלמה בובר.  3. אגדת אסתר, בעריכת רבי שלמה בובר. 

]1925[. ועם: מגלת תענית, עם הפירושים. ווילנא, תרפ"ה ]1925[.
של  תלמידו  ירושלים,  ואדמו"רי  מקובלי  של  תלמידם  )תרנ"ט-תשמ"ב(,  וינשטוק  יאיר  משה  רבי  הקדוש  הגאון  הירושלמי  המקובל 

מוהרי"ל אשלג בעל "הסולם". חיבר והוציא לאור עשרות ספרים בקבלה ובהלכה, בחסידות ובמוסר.
3 ספרים. גודל ומצב משתנים. נייר יבש ושביר. דפים רופפים.

פתיחה: $60

302. ספר חדושי קדושין להרשב"א – העותק של רבי משה איגר עם חתימתו – קושטא, תע"ז

ספר חדושי קדושין להרשב"א. קושטא, תע"ז ]1717[. מהדורה ראשונה.
רישום בעלות בדף השער: "חנני ה' בזה הק' משה איגר פה ווילעהן ולע"ע בהמבורג" – רבי משה איגר שלזינגר )נפטר תרי"ח(, בנו של 
רבי שמחה בונם איגר אב"ד מטרסדורף ותלמיד דודו רבי עקיבא איגר אב"ד פוזנא. לאחר נישואיו שקד על התורה בקהלת פיהלענע 
)ווילעהן(, ולאחר מכן עבר להמבורג. דודו רבי עקיבא איגר כתב על לחתנו החתם סופר: "הרב החריף מו"ה משה נר"ו נתקבל להיות 
תושב בהמ"ד בהמבורג... ואין עליו שום שעבוד רק לישב וללמוד ב"ה וברוך שמו הגדול..." )ראה אישים בתשובות חתם סופר, עמ' רעט(.
רישום נוספים, ביניהם רישום בראש דף השער: "קניתי... פה פ"פ ]פרנקפורט[ יומא דשוקא תמוז תקז"ל... הק' צפרידמן ]?[...". מספר 

הגהות בכתב-יד.
פח דף. כ-18 ס"מ. נייר איכותי. מצב טוב-בינוני. כתמים. כתמי רטיבות גדולים בחלק מהדפים. קרע במרכז הדף השני, עם ההסכמות, 

משוקם בהדבקת נייר, עם פגיעה בשמות המסכימים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $200

303. ספר בית אברהם – סדילקוב, תקצ"ז – הספדים על גדולי החסידות – חתימת רבי עובדיה הדאיה

דרשות  ואגדה,  בהלכה  שונים  בעניינים  ליקוטים  בהלכה,  תשובות  והיתר,  איסור  ובענייני  נדה  בהלכות  חידושים  אברהם,  בית  ספר 
והספדים, מאת רבי אברהם אבלי אב"ד חרסון. סדילקוב, תקצ"ז 1836. מהדורה שניה.

בחלקו האחרון של הספר )מד דף האחרונים( דרשות והספדים, בהם הספדים על גדולי החסידות, כה"אוהב ישראל" מאפטא )דף כח/2 
ואילך מהספירה השניה(, והאדמו"ר האמצעי מליובאוויטש )דף לז/1 ואילך מהספירה השניה(. ]מעניין לציין את מה שכותב על האדמו"ר 
האמצעי: "מעון ומשכן לשכינה... שלימד תורה ברבים להיישירים ]![ בדרך ה', ואם בחכמת הקבלה, וחיבר כמה וכמה ספרים בחכמת 
הקבלה ונתפשטו בהרבה תפוצות ישראל, והי' דוגמת אב לסנהדרין בשעה שלימד תורה ברבים, כל העם עוטרים אותו מימינו ומשמאלו, 

וכולם בלב אחד לשמוע דברי אלוקים חיים, כידודי אש יתמלטו מפיהו" )לז/2([.
ספר זה הוא מהראשונים שכתבו לבאר את נוסחאותיו ופסקיו של בעל התניא בסידורו. ראה דפים: עט/2; מב/-2מג/2 מהספירה השניה.
בראש השער חתימה: "מ"כ ]=מקנת כספי[ הצעיר עבדיה הדאיה ס"ט" ]הגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה )תר"ן-תשכ"ט, אוצר הרבנים 
16544(, בנו של זקן המקובלים רבי שלום הדאיה. מראשי ישיבת פורת יוסף. כיהן כרב ראשי וראב"ד פתח תקוה. חבר בית הדין הגדול 
בירושלים. מייסד ישיבת המקובלים "בית-אל" בעיר החדשה. בעל שו"ת "ישכיל עבדי" שמונה חלקים, וספרים נוספים בנגלה ובנסתר[.

]1[, לו, לא-צ; מד דף. חסרים שלשת הדפים האחרונים. 34.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי. קרעים ונקבי עש בדף השער ובדפים 
רבים, חלקם משוקמים במילוי נייר. כריכת עור חדשה.

סטפנסקי חסידות מס' 81.

פתיחה: $500

304. תלמוד בבלי, מסכת זבחים – העותק של רבי חיים שאול דוויך הכהן, הרב השד"ה – עם רישום בעלות בכתב-ידו 

תלמוד בבלי, מסכת זבחים, מנחות ובכורות. וורשא, תרכ"ז 1867. 
העותק של הרב השד"ה. חתימה בדף השער: "הצעיר חיים שאול דוויך הכהן ס"ט". 

הרב השד"ה, המקובל רבי שאול חיים הכהן דוויך )תרי"ח- תרצ"ג( נולד בארם צובא. חריף שכל, עמקן ושקדן. בגיל צעיר התחיל ללמוד 
חכמת הקבלה מפי גדולי המקובלים בארם צובא, והיה מתכתב בקבלה עם חכמי "בית אל" בירושלים.

בשנת תר"ן עלה לירושלים, וקיבל מגדולי המקובלים חכמי "בית אל". בשנת תרנ"ו הקים את "ישיבת המקובלים ק"ק מכוונים – רחובות 
הנהר". נחשב כגדול חכמי המקובלים והמכוונים בירושלים, וגם גדולי המקובלים האשכנזים מאירופה וירושלים העריכוהו ועסקו עמו 
בקבלה. לאחר שאיבד את ראייתו למד ולימד 33 שנים מכח זכרונו את כל סדרי הכוונות לפרטי פרטים והיה מתקן את הטעויות בספרים 

שהוציא לאור )סידור הרש"ש ועוד( עפ"י שמיעה בלבד.
חתימות נוספות )בעיפרון(: "חיים אליהו דוויק". 

]2[, ב-קכ, ]1[; קי, ]2[; סא, ]1[ דף. כ-22 ס"מ. מצב כללי טוב-בינוני. מעט כתמים. במרבית הדפים סימני עש קלים. בדפים האחרונים 
סימני עש רבים, עם פגיעות בטקסט. חיתוך דפים עם פגיעה בטקסט בדפים בודדים. כריכה ישנה, עם סימני עש ופגמים. 

פתיחה: $300
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305. מחזור "אהלי יעקב", חלק ב' – הקדשת המחבר ר' יעקב יצחקי – ירושלים, תר"ע

מחזור אהלי יעקב, כרך שני מהחלק א'... סדר תפלות ליום הכפורים, כמנהג ק"ק ספרדים, מאת ר' יעקב יצחקי. ירושלים, ]תר"ע[. דפוס 
מוריה, שעהנבוים-ווייס. 

בראש דף השער, שנדפס בדיו ירוקה, נגזרה כתובת הקדשה מהמחבר, ונותרו ממנה המלים "מנחת זכרון" וחתימת המחבר "נאום יעקב 
בהרר"י יצחקי ז"ל". חתימה נוספת )כנראה, של נמען ההקדשה(: "חנני אלקים, הצעיר יוסף בנימין ס"ט". 

המחבר, ר' יעקב יצחקי )תר"ו-תרע"ז(, רבה הראשי ואב"ד דאגסטן, חוקר תולדות יהודי הקווקז ומנהגיהם ומייסד המושבה באר יעקב, 
הנקראת על שמו. 

]1[, רטו ]צ"ל ריד, ספירת דפים משובשת[, ]2[ דף, 22.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. דפים ראשונים ואחרונים רופפים. חותמת בעלות. 
כריכה מקורית עם שדרת עור, עם מעט פגמים. 

פתיחה: $100

306. נזיר השם וסמיכת משה – מהדורה ראשונה – לבוב, תרכ"ט / חותמות הדיין ר' יצחק איצק בעהם

ספר נזיר השם וסמיכת משה, חידושים מאת רבי שמלקא מניקלשבורג ובנו. לבוב, ]תרכ"ט[ 1869. מהדורה ראשונה. 
חידושים על שלחן ערוך אבן העזר, עם ליקוטים על מסכתות מסדר נשים, ודרשות למועדים, הספדים וחידושים על התורה.

חותמות בעלות של ר' "יצחק איצק בעהם", )תקע"ט-תרמ"ח(, מחכמי הונגריה וירושלים. דיין בקראלי )היא קאריי( ובירושלים לאחר 
עלותו לארץ ישראל בשנת תרל"ה )ראה אודותיו: ר' מנשה יוסף מילר, הדיין רבי יצחק בעהם מקראלי-ירושלים, עלי זכרון, 43, שבט 
תשעח, עמ' ב-טז(. רישומים רבים וחותמות בעפרון ובדיו: "שלמה זלמן בהר"ן לעווי", ולצדם קשקושים ורישומים שונים של ילד )ראה 

רישום בעמ' ג/2 בספירת הדפים השניה(. 
בארבעת הדפים האחרונים: "שמות הפרימיניראנטן", שהזמינו מראש את הספר. 

]6[, כג ]צ"ל: כח[; לב, ד דף, 23.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. נייר דק ועדין. קרעים, קמטים וכתמים. קרעים בדף השער, מחוזקים בנייר דבק. 
קרעים גסים בארבעת הדפים האחרונים, עם פגיעות ברשימות-השמות. כריכת עור חדשה.

סטפנסקי חסידות, מס' 384. 

פתיחה: $100

307. תולדות יצחק – אמשטרדם, תס"ח – חתימת רבי וולף היידנהיים

ספר תולדות יצחק, פירוש על התורה, מאת רבי יצחק קארו. אמשטרדם, ]תס"ח 1708[.
בדף השער חתימת ידו של רבי "וואלף הידנהיים". רישום בעלות נוסף בראש השער: "לה' הארץ ומלואה, הק' זנוויל בן כ"ה גאמפיל 

הידנהיים...". רישומים נוספים בעמוד שמעבר לשער ובעמוד שאחריו.
נודע. בבית דפוסו ברדלהיים הדפיס את חיבוריו  וחוקר מסורה  וואלף היידנהיים – הרוו"ה )תקי"ז-תקצ"ב(, פרשן, מדקדק  רבי זאב 
בנושאי דקדוק, חומשיו המדוייקים על פי המסורה, ואת מחזוריו המפורסמים "ספר קרובות", בהם תרם רבות לחקר ושימור פיוטי 
קהילות אשכנז. )ה"חתם סופר" הסכים על ספריו ושבחם. במקומות רבים בדרשותיו וחיבוריו מביא החת"ס את פירושיו והגהותיו של 

"החכם השלם מו"ה וואלף היידנהיים"(. 
]2[, קלו דף, 19 ס"מ. מצב כללי טוב. רישומים ואיורים מעבר לדף השער ובסוף הכרך. כתמים. מעט קמטים וקרעים. כריכת עור חדשה, 

מפוארת. 

פתיחה: $200

308. זוהר חדש – אמשטרדם, תס"א – חתימות ר' ישראל איסר ליפשיץ אב"ד אייבשיץ

זהר חדש. אמשטרדם, ]תס"א 1701[. דפוס משה מינדיס קויטיניו.
בדף השער ובעמוד האחרון מספר רישומי בעלות בכתב ידו וחתימתו של רבי ישראל איסר ליפשיץ אב"ד אייבשיץ, הכותב כי הספר 
"נתן לי במתנה גמורה מאת... הבחור המושלם... ר' איציק בן בהנגיד ידיד נפשי כהר"ר אלעזר בן בהאג בהאלאנדיא". חתימה נוספת שלו 

בדף השלישי. 
]2[, ה-ע ]צ"ל צ[, ]1[ דף, 23 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. קרעים. חותמות. כריכת עור חדשה, מפוארת. 

פתיחה: $200

309. דורש לציון – פראג, תקפ"ז – הגהות בכ"י ר' בנימין וואלף פוקס אב"ד סערעד וחותמת בנו ר' משה הערש פוקס

]דורש לציון, דרושים מאת ר' יחזקל סג"ל לנדא "הנודע ביהודה". פראג, תקפ"ז 1827[. 
עותק מוגה, עם הערות בכתב ידו של ר' בנימין וואלף פוקס אב"ד סערעד. בדף לד/2 חותמת של בנו, רבי משה הערש פוקס אב"ד 

גרוסווארדיין – "משהרש פוקס אב"ד דק"ק גר' ווארדיין והגליל". 
עותק חסר: ד-פו, ]4[ דף )חסר שלושה דפים בתחילתו ושלושה דפים בסופו(, 34.5 ס"מ. מצב בינוני. בלאי רב, קמטים, קרעים וכתמים, 

בדרך כלל ללא פגיעה בטקסט. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $200

310. תהלים עם פירוש הזוהר – לבוב, תרי"א – חותמות אב"ד אראד

תהלים... עם פי' הזוהר הקדוש ופירוש הנשר הגדול רש"י. למברג )לבוב(, תרי"א 1850. נדפס בידי יהושע שטעהרר ושמואל אהרן כ"ץ, 
.Josef Schnayder דפוס

תהלים בחלוקה לפי ימים, כפי ש"נדפס בראשונה בעה"ק צפת תובב"א", עם פירושי הזוהר ורש"י. 
בדף השער חותמות בעלות של רבי "מרדכי ווייס האלמין" ושל רבי "מרדכי יהודה שלמה זלמן וויזניצער אב"ד דק"ק אראד יצ"ו".

]208[ דף, 18 ס"מ. מספור דפים משובש. דפי ההקדמה כרוכים שלא כסדרם. מצב כללי בינוני. בלאי, כתמים ושוליים קצוצים. כמה 
מהדפים קטנים מהיתר. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $100
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שמשון  ורבי  המחבר,  חתן  בלאך,  דוד  – רבי  לדפוס  המביאים  חתימות   – תקל"ז  אמשטרדם,   – חסד  אהבת  ספר   .311
ויטמונד, נכד המחבר

ספר אהבת חסד, פירוש על מסכת אבות דרבי נתן )עם הפנים(, מאת רבי אברהם ויטמונד. אמשטרדם, ]תקל"ז 1777[. מהדורה ראשונה.
חתימות המביאים לדפוס של הספר: בדף א/1 חתימת ר' דוד ב"ר שלמה בלאך, חתן המחבר;

בדף האחרון חתימה של נכד המחבר, רבי שמשון בן משה ויטמונד. 
איור נאה בדף השער הרומז לשמותיהם של שני המביאים לדפוס, שמשון ודוד.

]4[, מג דף. 34.5 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים. דף שער, דפים ראשונים ודף אחרון עם כתמי ועקבות רטיבות קשים וסימני עובש ופטריה 
)בעיקר בדף השער ומספר דפים אחריו(. מרבית הדפים באמצע הספר במצב טוב עד טוב-בינוני. כתמים. בלאי רב בחלק מהדפים. 

קמטים בקצות הדפים. קרעים בשולי דף השער. חותמות. כריכה ישנה, עם סימני עש ופגמים.

פתיחה: $100

312. שו"ת תשב"ץ – אמשטרדם, תצ"ח – חתימות רבי הלל ל"ש ]ליכטנשטיין[ 

ספר התשב"ץ, שלושת החלקים הראשונים של שו"ת, וחלקו הראשון של החלק הרביעי, ספר חוט משולש. אמשטרדם, תצ"ח 1738. 
מהדורה ראשונה.

שני החלקים האחרונים של החלק הרביעי – ספר חוט המשולש, חסרים. 
בדף השער חתימות הגאון רבי הלל ל"ש: "חנני ד' בזה הק' הילל ל"ש"; "הק' הילל ל"ש אב"ד דפה". 

וועטש לאביו הדיין הגאון רבי ברוך  נולד בעיר  הגאון הקדוש רבי הלל ליכטנשטיין )תקע"א-תרנ"א(, מגדולי תלמידי ה"חתם סופר". 
בענדיט. מנערותו נודע ביראתו ובדבקותו בבורא, וכשלמד בישיבת פרשבורג היה תלמיד חביב על ה"חתם סופר" שהחשיבו מאוד בגלל 
יראתו הטהורה ]וקרא עליו ועל בן דודו רבי הלל פולק את הפסוק "קודש הילולים להשם"[. כיהן ברבנות במארגרטין וסיקסא שבהונגריה, 
ובשנת תרכ"ז עבר לכהן ברבנות קולומייא שבגליציה. דרשן מפורסם, לוחם מלחמות השם, אשר עמד בפרץ והוכיח את דורו על פרצות 
בחומת כרם ישראל. נערץ ע"י גדולי רבני דורו, האדמו"ר ה"דברי חיים" מצאנז דיבר רבות בשבחו. תשובותיו נדפסו בספר "תשובות בית 

הלל" )סאטמר תרס"ח( ודרשותיו נדפסו בארבעת חלקי ספרו "משכיל אל דל", "עת לעשות" ועוד. 
]12[, צא; ]1[, סט, ]1[; ]1[, סח, ]1[; ]1[, לו דף. דפים לז-קא, ]1[ של החלק הרביעי חסרים. 31 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים, בינוני. 
חלק מהדפים בחלקו הראשון של הספר במצב טוב. כתמים. קרעים משוקמים בהדבקות ובמילוי נייר בשני דפי השער הראשונים, עם 
פגיעות במסגרות השער, ופגיעות באיור השער הראשון. עקבות רטיבות וסימני פטריה קשים במחציתו השנייה של הספר. חותמות. 

כריכת עור חדשה.

פתיחה: $200

313. ספר פענח רזא – טרנופול, תקע"ג – חותמות רבי אהרן משה מגזע צבי מבראד ור' משה אריה ליב אלטר אב"ד 
באקוי

ספר פענח רזא, רמזים ופירושים על התורה, מאת ר' יצחק בר"י הלוי. טארנאפאל, תקע"ג. דפוס יעקב אוירבאך ונחמן פינעלעס. 
בעמודי הספר מספר חותמות של "הק' ]רבי[ אהרן משה מגזע צבי מבראד" – הגאון הקדוש רבי אהרן משה מגזע צבי )תקל"ה-תר"ה(, 

מגדולי החסידות, תלמיד "החוזה מלובלין" ורבי אורי מסטרליסק, ראשון העולים החסידיים לירושלים )עלה בתקצ"ט(.
בדף השער חותמת נוספת, של "משה ארי' ליב אלטר ב"מ יונה ז"ל אבד"ק באקוי" )תק"ע-תרל"ג(, בעמח"ס "דברי משה" על הלכות 

מילה, אב"ד בוטושאן ואח"כ אב"ד באקוי. 
רישומים נוספים בדפים שלפני דף השער, מעברו השני ובדפים האחרונים. 

]2[, קמב דף, 17 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. מספר קרעים. קרעים חסרים בדף השער, בדף ההקדמה ובדף האחרון )עם פגיעות 
בטקסט(. כריכת עור חדשה, מפוארת. 

פתיחה: $200

314. ספר בני אהובה – פראג, תקע"ט – העותק של האדמו"ר רבי משה האגר מראדוביץ 

ספר בני אהובה, חידושים על הלכות אישות, גירושין ואיסורי ביאה להרמב"ם, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. פראג, תקע"ט 1819. מהדורה 
ראשונה. שלושה חלקים בכרך אחד. שער נפרד לכל חלק.

בדף השער חותמות האדמו"ר רבי "משה האגיר מסעריטה", "משה בהר"ב הצדיק מק"ק סעריט". 
האדמו"ר רבי משה האגר מראדוביץ )ת"ר-תרס"ב( בעל "ויקח משה". בנו של האדמו"ר מראדוביץ רבי יוסף אלטר הגר )תק"פ-תרל"ט, 
שהיה בנו השני של האדמו"ר רבי חיים מקוסוב וחתן בנו של האדמו"ר רבי משה צבי מסאווראן(. בשנת תרל"ג עלה אביו האדמו"ר 
לעיה"ק צפת ומינהו על מקומו בעיר ראדוביץ, אך הוא מסר את כס האדמורו"ת לבנו רבי ישראל ועלה אל אביו בעיה"ק צפת. בשנת 
תרנ"ז נשתקע בחיפה והיה אבי הישוב האשכנזי בחיפה. ראה אודותיו בהקדמת המהדורה החדשה של ספרו "ויקח משה" בהוצאת 

ישיבת ויזניץ – בני ברק, תש"ס(.
]4[, פב; ]1[, כה דף. 34 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. בלאי קל בחלק מהדפים. קרע בחלקו התחתון של דף השער, ללא פגיעה בטקסט. 

קרעים בשולי מספר דפים נוספים, משוקמים בהדבקות נייר, ללא פגיעה בטקסט. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $200
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315. ספר כתבי קודש מחכמי אמת – לבוב, תרכ"ב – מהדורה ראשונה – העותק של האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן 
מסדיגורה

ספר כתבי קודש מחכמי אמת, על ימים נוראים וימים טובים, וכמה ליקוטים בפרד"ס ודרושים יקרים. לבוב, ]תרכ"ב 1862[. מהדורה 
ראשונה. 

ליקוטים מגדולי החסידות על מועדי השנה. הספר הובא לדפוס על ידי רבי משה הכהן, נכד המגיד מקוז'ניץ.
טופס עם שינוי טיפוגרפי בשער, ללא שם המדפיס.

העותק של האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורה. בדף השער שתיים מחותמותיו: חותמת אחת עם שמו, "נחום דובער פרידמאן", 
וסמל האריה במרכזה; וחותמת נוספת "קנין כספי". 

האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורה )נפטר תרמ"ג, אוצר הרבנים 15912(. נכד האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין. בן האדמו"ר רבי 
שלום יוסף וחתן האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורה. לרבי נחום דובער הייתה ספריה גדולה, בספריתו היו ארבעה סוגי חותמות. 
ספרים שקיבל מבית אביו נחתמו בחותמת "נחלת אבותי", ספרים שנקנו בכספו נחתמו בחותמת "קנין כספי" )כמו בספר שלפנינו(, 
וספרים שקיבל במתנה נחתמו בחותמת "מנחת שי". אוסף ספרים קטן של מתנות מגרים שהגיעו לחמיו האדמו"ר לבקש תיקון לנשמתם 

ועליהם חתם "מנחת גר". 
]2[, ה-נב דף. 24.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים בדף השער ובדפים נוספים. נקב קטן בשולי דפים רבים, ללא פגיעה בטקסט. כריכת עור 

חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 244. 

פתיחה: $200

316. ספר אלדד הדני – ירושלים, תרל"ג – העותק של האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורה 

ספר אלדד הדני, אודות עשרת השבטים ונהר הסמבטיון, מאת אלדד בן מחלי הדני. ירושלים, תרל"ג ]1873[. דפוס יצחק בר"צ, שמעלקע 
יוסף שמער ומוריד"ס. 

בסוף הספר נדפס מדרש על עשרת השבטים. 
העותק של האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורה. בדף השער שתיים מחותמותיו: חותמת אחת עם שמו, "נחום דובער פרידמאן", 

וסמל האריה במרכזה; וחותמת נוספת "מנחת שי". 
האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורה )נפטר תרמ"ג, אוצר הרבנים 15912(. נכד האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין. בן האדמו"ר רבי 
שלום יוסף וחתן האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורה. לרבי נחום דובער הייתה ספריה גדולה, בספריתו היו ארבעה סוגי חותמות. 
ספרים שקיבל מבית אביו נחתמו בחותמת "נחלת אבותי", ספרים שנקנו בכספו נחתמו בחותמת "קנין כספי", וספרים שקיבל במתנה 
נחתמו בחותמת "מנחת שי" )כמו בספר שלפנינו(. אוסף ספרים קטן של מתנות מגרים שהגיעו לחמיו האדמו"ר לבקש תיקון לנשמתם 

ועליהם חתם "מנחת גר".
]1[, יא דף. כ-14 ס"מ. מצב טוב. כתמים. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכה מקורית. פגמים ובלאי בכריכה.

ש' הלוי, מס' 186.

פתיחה: $100 

317. ספר ביטול עיקרי הנוצרים – שאלוניקי, תרכ"ב – העותק של האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורה

ספר ביטול עיקרי הנוצרים, טענות וקושיות על עיקרי האמונה הנוצרית, מאת רבי חסדאי קרשקאש, מתורגמים לעברית על ידי רבי יוסף 
בן שם טוב. ]שאלוניקי? פרנקפורט דמיין? תרכ"ב 1862?[. מהדורה ראשונה.

מקום הדפוס אינו ברור. על פי רישומי מפעל הביבליוגרפיה, נדפס הספר בשאלוניקי, אך לפי חלק מהביבליוגרפים נדפס בפרנקפורט 
דמיין. 

העותק של האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורה. בדף השער שתיים מחותמותיו: חותמת אחת עם שמו, "נחום דובער פרידמאן", 
וסמל האריה במרכזה; וחותמת נוספת "קנין כספי". 

האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורה )נפטר תרמ"ג, אוצר הרבנים 15912(. נכד האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין. בן האדמו"ר רבי 
שלום יוסף וחתן האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורה. לרבי נחום דובער הייתה ספריה גדולה, בספריתו היו ארבעה סוגי חותמות. 
ספרים שקיבל מבית אביו נחתמו בחותמת "נחלת אבותי", ספרים שנקנו בכספו נחתמו בחותמת "קנין כספי" )כמו בספר שלפנינו(, 
וספרים שקיבל במתנה נחתמו בחותמת "מנחת שי". אוסף ספרים קטן של מתנות מגרים שהגיעו לחמיו האדמו"ר לבקש תיקון לנשמתם 

ועליהם חתם "מנחת גר". 
כתב היד שממנו נדפסה הוצאה זו )כיום במוזיאון היהודי באתונה( אינו שלם, והספר נקטע באמצע משפט. ב"המזכיר", VI ,1863 עמ’ 3, 
מס’ 4, נדפסה השלמה על פי כתב יד סאראוואל )ברסלאו(. מהדורה שלמה הוציא לאור ד"י לסקר, ספר ביטול עיקרי הנוצרים, רמת-גן 

תש"ן.
י’ צינברג, תולדות ספרות ישראל, ב, מרחביה 1956, עמ’ 170-169 ועמ’ 367-366,  החיבור המקורי, בספרדית, אבד. על הספר, ראה: 

הערה 19; י’ רוזנטאל, ספרות הוויכוח האנטי-נוצרית, ארשת, ב, תש"ך, עמ’ 164, מס’ 145.                 
52 עמ'. 14 ס"מ. מצב טוב-בינוני. מעט כתמים. כתם רטיבות ברבים מן הדפים. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכה מקורית, עם פגמים 

קלים. 

פתיחה: $150
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318. ספר בנין אריאל – אמשטרדם, תקל"ח – העותק של האדמו"ר רבי אלעזר רוזנפלד מאושפיצין 

ספר בנין אריאל, חלק ראשון )ביאורים על התורה והמגילות( וחלק שני )חידושים על הש"ס(, מאת רבי שאול לוונשטאם אב"ד אמשטרדם, 
נכד ה"חכם צבי". אמשטרדם, ]תקל"ח 1778[. מהדורה ראשונה.

העותק של האדמו"ר רבי אלעזר רוזנפלד הי"ד מקאמינקא ואושפיצין. בדף השער מופיעה חותמתו: "אלעזר הלוי ראזענפלעד, בהה"צ 
]בן הגאון הצדיק[ מקאמינקא, וחהה"צ ]וחתן הרב הצדיק[ מצאנז זצללה"ה, חונה פה אשפצין".

האדמו"ר רבי אלעזר הלוי רוזנפלד מאושפיצין )תרכ"א-תש"ג(, חתנו הצעיר של האדמו"ר בעל "דברי חיים" מצאנז ובנו של האדמו"ר 
רבי יהושע מקאמינקא )בנו של רבי שלום מקאמינקא(. משנת תרמ"ה רב בבוכניה, בשנת תרנ"ז עלה לכהן על מקום אביו כאדמו"ר 
בקאמינקא ובשנת תר"ס עבר לכהן כרב ואדמו"ר בעיר אושפיצין )אושוויץ(. בשנת תרצ"ו עלה לארץ ישראל והקים את בית מדרשו 

בירושלים. בערב מלחמת העולם השניה חזר לפולין ונפטר בגטו סוסנוביץ, הי"ד. 
הגהה בכתב-יד בדף כט/2. רישום בעלות מטושטש בדף ]2[. 

שני חלקים בכרך אחד: ]6[, לו; מ דף; ]2[, כח, ל-מב דף. חסרים ]2[ דפי המפתחות בסוף הכרך הראשון ודף כט באמצע החלק השני. 
חסרים גם דפים מג-מד בסופו של החלק השני, שלא נמצאים גם בטפסים נוספים )בשלושה עותקים מתוך חמישה שבספריה הלאומית 
חסרים דפים אלו(. 29.5 ס"מ. מצב כללי בינוני. כתמים רבים ובלאי רב בדף השער ובדפים הראשונים. כתמים כהים במיוחד בדף השער. 

עקבות וכתמי רטיבות, בחלקם גדולים. דף השער הודבק על נייר לחיזוק. כריכה ישנה, בלויה ופגומה. 

פתיחה: $300

319. ספר אם למקרא ולמסורת – העותק של אדמו"רי אוטובצק – וורשא, תרנ"ח

ספר אם למקרא ולמסורת, על ענייני קרי וכתיב והמסורה, מאת רבי יצחק משעדליץ. וורשא, ]תרנ"ח[ 1897. 
חותמות רבות של "שמחה בונם בההקו"ט ר' מרדכי מנחם מענדיל זצללה"ה זי"ע מווארקע כעת באטוואצק". רישום בעלות בדף השער: 

"שייך להרב שמחה בונם שליט"א בהרב הקו"ט זצלה"ה זי"ע מווארקע כאת באטוואצק". 
חותמות נוספות של רבי "שמחה בינם ראיעווסקי, ביאלאברזיג". 

האדמו"ר רבי שמחה בונים קאליש מווארקא-אוטבוצק )תרי"א-תרס"ז(, בנו של האדמו"ר רבי מרדכי מנחם מנדל קאליש מוורקא. מונה 
לאדמו"ר בגיל 17 )בשנת תרכ"ח( והנהיג את עדת חסידיו בעיר וורקא. אהבת ארץ ישראל פעמה בלבבו, פעמיים עלה לארץ ישראל. 
לאחר ניסיון עליה ראשון לארץ עם משפחתו ותלמידיו, ממנה גורש ע"י השלטון הטורקי, התיישב בעיירת המרפא אוטווצק, והתפרסם 
בשמה. כעבור שנים עלה בגפו והתיישב בטבריה, לאחר חודש וחצי נפטר. נודע בחיבוב המצוות ובחומרותיו ההלכתיות שהנהיג בעצמו, 

בגישתו השמרנית ובהתנגדותו הקיצונית להשכלה. שלושה מבניו כיהנו באדמו"רות אחריו.
רבי שמחה בונם רייבסקי, נכדו של האדמו"ר רבי שמחה בונם קאליש, היה בנם של הרבנית צביה, בתו של האדמו"ר, ושל רבי ישעיה 
אלימלך רייבסקי אב"ד ביאלאברזיג, חתנו של האדמו"ר. הזוג לא נפקד שנים רבות בפרי בטן. מסופר שבאחת השנים, בערב יום כפור, 
בכתה הרבנית צביה והתחננה לפני אחיה האדמו"ר רבי מנחם מנדל שיפעל ישועה עבורה, ואחיה ביקש ממנה שתבטיח לו שלא תפנה 
יותר לרופאים, וכך יוכל לפעול ישועה בעבורה. לאחר שהבטיחה זאת, נושעה ונולדו לה שלשה בנים, אחד מהם היה ר' שמחה בונם 

רייבסקי שנקרא על שם זקנו הגדול )כולם נרצחו בשואה, הי"ד(. 
רופפים.  דפים  בינוני-טוב. כתמים. סימני עש קלים.  ושביר. מצב  נייר יבש  21 ס"מ.  48, 33-108 עמ'. עמ' 48-33 מופיעים פעמיים. 

רישומים וחותמות רבות. כריכה מקורית, בלויה ומנותקת בחלקה.

פתיחה: $100

320. לחמי תודה – חתימת ר' יוסף אשכנזי מסאטמאר / רישום מנכדו של ר' זלמן אב"ד פולדא

ספר לחמי תודה, והוא חלק שני מספר מחנה לוי. חידושי הלכות ואגדות, דרשות לשבתות מיוחדות והספדים. מהגאון רבי צבי הירש 
הלוי איש הורוויץ רבה של פרנקפורט דמיין. אפענבאך, ]תקע"ו 1816[. דפוס אברהם שפיץ סג"ל.

בדף שלפני דף השער מופיעה חתימתו של רבי "יוסף אשכנזי מסאטמאר" )רבי אפרים יוסף דוב אשכנזי, תרע"ד-תשס"ב(, משמשו 
בקודש ובן ביתו של האדמו"ר מסאטמאר במשך כשישים שנה, יד ימינו בכל העניינים, אשר היה גם מצד עצמו איש קדוש, גדול בחסידות 

וביראה ותלמיד חכם מופלג. ערך את ספריו של האדמו"ר מסאטמר בהלכה ובאגדה והוציאם לאור. ראה בהקדמתו לשו"ת דברי יואל.
רישום בכתב יד בדף י"ב, בשולי דרוש שנמסר סמוך לפטירתו של ר' ]שלמה[ זלמן אב"ד פולדא, מנכדו: "ואני הצעיר נכדו נקראתי על 

שמו הקדוש...". 
י, רנח דף, 32.5 ס"מ. דפים א-ה שנכרכו אחרי דף השער צריכים היו להיות כרוכים בסוף ספירת הדפים הראשונה. מצב כללי טוב. מעט 

כתמים. קרעים קלים. חותמות. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $150

321. ספר שארית ישראל )קוז'ניץ( – לובלין, תרנ"ה-תרנ"ו – מהדורה ראשונה – העותק של רבי אברהם ישראל בידרמן 
מלוביטש

ספר שארית ישראל, חידושים ורמזים על מדרש רבה, ליקוטים על פירוש הרמב"ן לחומש, על הזוהר ותהלים, מאת רבי ישראל ה"מגיד" 
מקוז'ניץ. לובלין, תרנ"ה-]תרנ"ו[ ]1896[-1895. מהדורה ראשונה. 

שני שערים. חלק מאותיות השער הראשון נדפסו בדיו אדומה. 
חמשה  סכום?[  ]=בעד  בע"ס  הדפוס[  ]מהמביא לבית  מהלבה"ד  קניתי  הלז  הקדוש[  ]=הספר  "הסה"ק  השער:  בדף  בכתב-יד  רישום 
זהו']בים[ עם הכריכה... דברי הק' אברהם ישראל בהרה"ג מ' בצלאל שליט"א אב"ד דק"ק לוביטש יכונה בידערמאן". החותם הוא אחיו של 
הגאון רבי יעקב מאיר בידרמן, בנו של רבי נתן שלמה בצלאל אב"ד לוביטש. רבי יעקב מאיר היה חתנו של האדמו"ר בעל "שפת אמת" 

מגור וחותנם של ה"אמרי אמת" וה"בית ישראל" מגור.
]2[, 140, ]2[ עמ’. 18.5 ס"מ. נייר עבה. מצב טוב. כתמים. נקבי עש במספר דפים. חותמות. כריכה עור חדשה. 

פתיחה: $150
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אוסף ספרי חסידות ברסלב – כולל ספר ליקוטי עצות שהיה שייך לצדיק רבי ישראל אודסר, עם חותמתו, וספר   .322
ליקוטי מוהר"ן שנדפס בוורשא, עם דפי פרנומרנטן חשובים

שמונה ספרים וקונטרסים מספרי חסידות ברסלב, ביניהם עותק של ספר ליקוטי עצות שהיה שייך לרבי ישראל אודסר, עם חותמו:
· ספר ליקוטי עצות. זולקווא, ]תר"י[ 1850. העותק של הצדיק רבי ישראל דב אודסר, עם חותמת בצורת כתב-יד בדף האחרון. חותמת 

נוספת של "Natan Dominitz" מפרמישלה. 
הצדיק המפורסם, "הסבא" רבי ישראל דב )בער( אודסר )תרמ"ו-תשנ"ו(, יליד צפת ממשפחת חסידי קרלין. בצעירותו התקרב לחסידות 
ברסלב והיה תלמידו של רבי ישראל קרדונר ושל רבנים נוספים מזקני חסידי ברסלב. נתפרסם בסוף ימיו בעקבות אותו מכתב מסתורי 

על פתק, שבו נכתב המשפט "נ נח נחמ נחמן מאומן", ומכונה על ידי חסידיו "בעל הפתק".
· ספר ליקוטי מוהר"ן, תניינא. וורשא, תרפ"ד ]1924[. חלק תניינא בלבד, ללא ליקוטי מוהר"ן קמא. בשלושת הדפים האחרונים, רשימת 

פרנומרנטן ארוכה ומפורטת של חסידי ברסלב בפולין )דפים אלה חשובים לתיעוד תולדות חסידות ברסלב בפולין(.
· ספר השתפכות הנפש. מוקצ'בו, תרצ"ב ]1932[. בדף האחרון: "לחש לעין הרע".

· ספר ליקוטי מוהר"ן. ירושלים, ]תרצ"ו 1936[. 
· ספר ארץ-ישראל, מאמרים מלוקטים מעניני ארץ ישראל הנמצאים בספר "לקוטי מוהר"ן". ירושלים, ]תש"א 1941[. קונטרס, עם שער 

מעטפת.
· ספר יסוד האמונה, אוצר של פנינים יקרים וסגולות, על פי כתבי רבי נחמן מברסלב. ירושלים, תשי"ג ]1953[. 

· ספר הלקוטים, מוסר השכל ועצות טובות, עמוקות וישרות, מאת רבי נתן מנמירוב על פי תורת רבי נחמן מברסלב. ירושלים, ]תשי"ז 
 .]1957

· תיקון הכללי. ירושלים, ]תשי"ח 1958[. 
שמונה ספרים וקונטרסים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $200



27

יודאיקה – ספרים, כתבי יד, מכתבים, חפצים

323. לוח "המזכיר" לשנת תרפ"ט – ריגא – תמונת האדמור הריי"צ על המעטפת

ריגא,  שערשעווסקי,  ב.  וטליתים  ומחסן-בדים  לספרים  בית-מסחר  הוצאת  "בן-יעקב".  בעריכת  התרפ"ט,  יָאר  אפן  "המזכיר"  לוח 
]תרפ"ח 1928[. יידיש. 

על המעטפת נדפסה תמונת האדמו"ר הריי"צ, האדמו"ר השישי בשושלת אדמו"רי חסידות חב"ד-ליובאוויטש, אשר הגיע לריגא מרוסיה 
בתשרי תרפ"ח. לצד התמונה נדפס הכיתוב "לובאוויטשער רבי הגאון הצדיק, ר' יוסף יצחק שניאורסָאן". 

הלוח כולל "מולדות, תקופות... סדר קריאת הפרשיות... ימים טובים, תעניתים... מנהגי בית הכנסת...", לוח בר-מצוה, חגים ליטאיים 
בתי-עסק  של  מודעות-פרסומת רבות  הלוח  כולל  כן  כמו  יהודיים.  מוסדות  ורשימת  בריגא  הפועלות  הקונסוליות  רשימת  ולטביים, 

יהודיים בריגא וכן רשימות מפורטות של הספרים העומדים למכירה בבימ"ס של ב. שרשבסקי לצד טליתים, תפילין, אתרוגים ועוד. 
]2[, 32, ]2[ עמ', 13.5 ס"מ. מצב כללי טוב. רישום בכתב יד בלוח. שוליים קצוצים, על גבול הטקסט. כריכה חדשה. 

אינו בספריה הלאומית. 

פתיחה: $100

324. סידור "אור המאיר" – חב"ד – ווילנא, תרע"א – עותק נאה

סידור אור המאיר ע"פ נוסח הקדוש האר"י זללה"ה, עם דינים משו"ע אדמו"ר ועם תהלים. ווילנא, תרע"א 1910. דפוס האלמנה והאחים 
רָאם. 

והקדמה  בחיי(,  )לרבינו  תוכחה  הזקן,  מאדמו"ר  הקודש  אגרת  הזקן,  מאדמו"ר  מכתבים  נדפסו  המלקט  והקדמת  המפתחות  אחרי 
מהאדמו"ר. 

עותק נאה, עם שני שערים. דפים נקיים, כרוך בכריכה מקורית מהתקופה, עם שדרה ופינות מעור ועם סימניה. 
]2[, 16, 450, 16, 26, 48, 96 עמ', 13.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. ייתכן כי הכריכה שוקמה וחוזקה בחיבורה לגוף הספר. 

פתיחה: $100

325. מכתב מאת הרבי מליובאוויטש – ב"ימי סגולה, בין יום הבהיר ל"ג בעומר וחג השבועות" – תשכ"ב

מכתב שנשלח בסמיכות לחג השבועות, מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש, חתום בחתימת יד קדשו. ברוקלין, ניו 
יורק, י"ט אייר תשכ"ב ]1952[. 

כתוב במכונת כתיבה על נייר מסמכים רשמי של הרבי, וחתום בחתימת יד קדשו, עם כמה תיקונים בכתב-ידו.
נשלח אל הרב דוד פרקוביץ בלונדון. במענה לבקשת ברכה כותב הרבי: "והרי הימים ימי סגולה, בין יום הבהיר ל"ג בעומר וחג השבועות 
זמן מתן תורתנו תורת חיים, כולל גם חיי הגוף ואדרבה, שהרי ניתנה התורה דוקא למטה, ולהנשמה לאחרי שכבר נתלבשה בגוף, כסיפור 

חז"ל...". 
אגרת דואר אוויר, נייר מכתבים רשמי. 30 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. נקבי תיוק. נקבים זעירים ובלאי קל. 

פתיחה: $400

326. מכתב ברכה לבריאות מאת הרבי מליובאוויטש – עם עידוד וזירוז על הפצת היהדות והחסידות – תשט"ז

מכתב ברכה לבריאות, בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש. ברוקלין, ניו יורק, כ"א אייר תשט"ז 
.]1956[

כתוב במכונת כתיבה, על נייר מכתבים רשמי, חתום בחתימת יד קדשו, ועם מספר תיקונים בכתב-ידו של הרבי.
נשלח אל הרב נפתלי גלוסקין ברמת השרון. במכתבו מברך הרבי את זוגתו של הרב גלוסקין: "ויה"ר ]ויהי רצון[ מהרופא כל בשר ומפליא 
לעשות שילך מצבה פון גוט צו נאך בעסער ]מטוב לטוב יותר[, ותכה"י ]ותמיד כל הימים[ יבשר טוב וחסד בהנוגע לכל ב"ב ]בני ביתו[ 

שיחיו, וגם הוא עצמו בכלל כמובן". 
בסיום מכתבו ממריץ הרבי ומזרז את מקבל המכתב הרב גלוסקין לבשר לו: "אודות פעולותיו בהפצת היהדות והחזקתה בכלל, והפצת 

המעינות – תורת החסידות, הדרכותי' ומנהגי' ביחוד".
זוגתו של הרב גלוסקין, מרת תמר איטה גלוסקין )נפטרה בשנת תשמ"ז(, בתו של רבי שמעון משה דיסקין אב"ד לכוביץ, וידידה קרובה 
של הרבנית חנה, אמו של הרבי. בשנים תש"ד-תש"ה, כשהרבנית חנה התגוררה באלמא אטא כאלמנה בודדת, סייעה לה תמר-איטה 
במסירות נפש, על אף הסיכון שבדבר. באחד ממכתביה כתבה לה הרבנית חנה: "אני זוכרת היטב את היחס שלך אלי... בזמן שאף אחד 

לא רצה לעמוד בד' אמותיי". 
אגרת דואר אוויר, נייר מכתבים רשמי. 30 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. רישום בעט בגב המכתב. סימני קיפול. מספר נקבים וקרעים 

קלים, חלקם בקווי הקפל. 

פתיחה: $400

חסידות חב"ד

Chabad Chassidism
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327. "מכתב כללי-פרטי" מאת הרבי מליובאוויטש – ברכות ל"חג הגאולה", י"ב-י"ג תמוז תשכ"ה

מכתב לרגל "חג הגאולה" י"ב-י"ג תמוז, בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש. ברוקלין, ניו יורק, 
תמוז תשכ"ה ]1965[.

כתוב במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי, וחתום בחתימת יד קדשו.
מכתב זה נקרא בלשון חב"ד "מכתב כללי-פרטי" – מכתב שנשלח למספר אנשים בנוסח זהה, לעיתים עם תוספת מספר מילים בכתב-

ידו של הרבי אל הנמען.
המכתב שלפנינו נכתב לרגל "חג הגאולה" י"ב-י"ג תמוז, ימים בהם השתחרר חמיו של הרבי, האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש, ממאסרו 
בכלא הסובייטי בשנת תרפ"ז: "על הפצת היהדות התורה )הנגלה והחסידות( ומצוותי', הפצה מתוך מסירות נפש ומבלי התחשב עם 

כל מונע ומעכב ומנגד". 
הרבי מדגיש שחג הגאולה זה שייך לכל איש "אשר בשם ישראל יכונה", וכותב שבזכות זכרון הגאולה ופרשת המאסר יתעוררו "כל אחד 
ואחת לפעולות גדולות )בכמות ובאיכות( בהפצת היהדות לכל פרטי' מבלי התחשב עם הקשיים וההגבלות שמבית ומבחוץ ]...[ ועד כדי 

מסירות נפש )מסירות הרצון( בעבודה זו". 
בשולי המכתב הפניות ומראי מקומות לנושאים ולרעיונות המובאים במכתב. 

המכתב נדפס ב"אגרות קודש" כרך כ"ג, ט'ז, עמ' תכב )בהשמטת חלק ממראי המקום(, ובמקומות נוספים.
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 28 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרע קטן בקוו הקפל. כתמים וקמטים קלים. 

פתיחה: $400

328. מכתב ביידיש מאת הרבי מליובאוויטש – ברכה לבריאות – תשכ"ו

מכתב ברכה לבריאות בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש. ברוקלין, ניו יורק, ח"י מנחם אב תשכ"ו 
.]1966[

כתוב ביידיש, במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי, וחתום בחתימת יד קדשו של הרבי.
נשלח אל "מרת אלטע רייזה גנעשע" ]לבית משפחת פבזנר[, אשת החסיד ברוך דוכמן, בבני-ברק.

את מכתבו מסיים הרבי: "בברכה לבריאות איתנה ובשורות טובות בכל העניינים אודותיהם את כותבת, ויהי רצון – שיהא זה בקרוב" 
]יידיש[. 

]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 21.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול.

פתיחה: $400

329. מכתב מאת הרבי מליובאוויטש – ברכות לרגל חתונת הבן – תשל"ד

מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש, חתום בחתימת יד קדשו. ברוקלין, ניו-יורק, כסלו תשל"ד ]1973[. 
כתוב במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי, וחתום בחתימת יד קדשו.

נשלח אל הרב חיים שלום סגל בירושלים, לרגל חתונת בנו שניאור זלמן: "הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב מזל טוב, ושתהי' בשעה 
טובה ומוצלחת ויבנו בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה, כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות. וירוו 

מהם רוב נחת יהודי אמיתי חסידותי...".
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 21.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול.

פתיחה: $400

330. מכתב מאת הרבי מליובאוויטש – ברכות לרגל מעבר לדירה חדשה – תשי"ח

מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש, חתום בחתימת יד קדשו. ברוקלין, ניו יורק, תמוז תשי"ח ]1958[. 
כתוב במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי, וחתום בחתימת יד קדשו.

נשלח אל הרב דוד שלזינגר במאה שערים בירושלים לרגל כניסתו לדירה חדשה: "הנה יה"ר מהשי"ת ]יהי רצון מהשם יתברך[ שיהי' 
משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות...". 

אגרת דואר אוויר, נייר מכתבים רשמי. 30 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים בשוליים )ללא פגיעה בטקסט(. כתמים קלים. רישום 
בעט בגב. 

פתיחה: $400

מכתב "שנה טובה" מאת הרבי מליובאוויטש – תשכ"ג 1963 – שנת המאה חמישים להסתלקות האדמו"ר הזקן   .331
מלאדי

מכתב ברכת "שנה טובה", בחתימת ידו באנגלית של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש. ברוקלין, ניו יורק, אלול 5723 
]תשכ"ג 1963[. בימי הסליחות – "שנת המאה וחמישים להסתלקות הילולא של רבינו הזקן". אנגלית.

כתוב במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי, וחתום בחתימת יד קדשו באנגלית.
"בהתקרב ראש השנה, ראשיתה של השנה החדשה... הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו לשנה טובה ושמחה, בגשמיות וברוחניות" 

)אנגלית(. מעל חתימת-ידו נוספה ברכת "כתיבה וחתימה טובה" )בעברית(. 
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 21.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים וכתמים קלים בגב. 

פתיחה: $400
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332. מכתב ברכה לבריאות, פרנסה ולידה קלה מאת האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש – ברכות ללידה קלה ולהצלחת ניתוח 
רפואי – תש"ח

מכתב ברכות מאת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון – הריי"ץ מליובאוויטש, בחתימת ידו, ובתוספת מילה בכתב-ידו. ברוקלין, ניו 
יורק, כ אדר שני תש"ח ]1948[.

מודפס במכונת כתיבה על נייר מסמכים רשמי של האדמו"ר הריי"ץ, בחתימת יד קדשו ובתוספת מילה ומספר תיקוני אותיות בכתב-ידו.
בראשית מכתבו מברך האדמו"ר: "...השי"ת ימלא ימי הריונה של זוגתו תחי' ותהי' הלידה בעתה ובזמנה בנקל כשורה, ולד חייא וקיימא", 
וממשיך בברכה להצלחה בפרוצדורה רפואית: "ויעזור השי"ת אשר האפעראציע ]ניתוח[ שעושים לו תהי' כשורה ותעלה ליפה ויתרפא 

מהרה ויחזק את בריאות ילידיהם יחיו", ומסיים בברכה לפרנסה טובה: "ויתן לו פרנסה טובה בהרחבה". 
בסוף המכתב, לאחר "המברכם" הוסיף האדמו"ר את המילה "בגו"ר" ]בגשמיות וברוחניות[ בכתב-יד קדשו. 

]1[ דף. נייר מכתבים רשמי. 21.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. כתמים. כתמי-דיו ורישומי אותיות דהויות )כנראה באותו עט בו השתמש 
האדמו"ר(. קמטים ובלאי קל.

פתיחה: $500

333. מכתב ברכה מאת האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש – בחודשים הראשונים לשהותו בארה"ב לאחר הימלטותו מפולין 
הכבושה – ת"ש

מכתב בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון – הריי"ץ מליובאוויטש. מלון גרייסטאון, מנהטן ניו-יורק, ח' תמוז ת"ש 
 .]1940[

מודפס במכונת כתיבה על נייר מסמכים רשמי של האדמו"ר הריי"ץ, בחתימת יד קדשו. 
המכתב נשלח במענה לברכת מזל טוב שקיבל האדמו"ר "לרגלי היציאה מן המיצר" – בריחתו מפולין הכבושה על ידי הנאצים והגעתו 
לארה"ב. במכתבו מברך האדמו"ר את מכותבו: "הנה כל המברך יתברך ברוב טוב בגשמיות וברוחניות", ומברר אודות בריאותו ואודות 
הנותרים מאחור: "אתענין לדעת מצב בריאותו ומהנעשה אתו עמו]![ והאם יש לו איזה ידיעות מקרוביו וקרובינו יחיו ומצבם, והשי"ת 

יהיה בעזרם ובזרתינו]![ בגשמיות וברוחניות". 
הריי"ץ  התגורר  בו  במנהטן,   )Greystone( "גרייסטון"  מלון  של  העליונה  זו:  מעל  זו  חותמות-דיו  שתי  שמאל(  )בצד  המכתב  בראש 
בחודשים הראשונים לשהותו בארה"ב, והתחתונה של רבי ג'ייקובסון בברוקלין, עם כתובת למשלוח דואר )כנראה כתובתו של הרה"ח 

ישראל ג'ייקבסון, יו"ר אגודת חסידי חב"ד שעסק רבות בהצלתו של האדמו"ר והבאתו לארה"ב(. 
ביום ג', ט אדר שני ת"ש, הגיע האדמו"ר הריי"ץ לארה"ב ובי"ט אלול ת"ש נכנס להתגורר במבנה 770 המפורסם שבשכונת קראון-הייטס 
שבברוקלין. במהלך תקופה זו, חודשים אדר עד אלול, התגורר האדמו"ר במלון "גרייסטאון" במנהטן )מלבד כחודש ימים, ח' ניסן עד ז' 

אייר, בו שהה האדמו"ר בעיירת הנופש לייקוד שבניו ג'רזי, ושם חגג את חג הפסח(. 
]1[ דף. נייר מכתבים רשמי. 21.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. כתמים קלים. קמטים ובלאי קל. 

פתיחה: $500

334. מכתב ברכה לנישואין מאת האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש – תש"י

מכתב ברכה מאת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון – הריי"ץ מליובאוויטש, בחתימת-ידו, בתוספת שתי מילים בכתב-ידו. ברוקלין, 
ניו יורק, כ"ג כסלו תש"י ]1949[.

מודפס במכונת כתיבה על נייר מסמכים רשמי של האדמו"ר הריי"ץ, בחתימת יד קדשו ובתוספת שתי מילים בכתב-ידו.
נשלח אל הרה"ח מאיר חרלוב ובת זוגו, מרת חנה, לרגל נישואיהם. במכתבו מברך האדמו"ר: "הנני בזה לברכם בברכת מז"ט, מז"ט יתן 
השי"ת שתהי' החתונה בשעה טובה ומוצלחת ויסתדרו בסדר חיים טובים ומאושרים בפרנסה טובה בהרחבה ויבנו בית בישראל על 

יסודי התורה והמצוה". 
בסוף המכתב הוסיף האדמו"ר בכתב-יד קדשו, לאחר "המברכם", את המילים: "בגשמיות וברוחניות"; וחותם )בתחילת שמו השני( עם 

האות יו"ד בכתיבה אשורית – חתימתו המיוחדת בשנה האחרונה לחייו.
]1[ דף. נייר מכתבים רשמי. 21.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. כתמים. קמטים ובלאי קל. 

פתיחה: $500

335. מכתב ברכה לבר מצווה מאת האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש – תש"ט

מכתב ברכה מאת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון – הריי"ץ מליובאוויטש, בחתימת-ידו, בתוספת שתי מילים בכתב-ידו. נשלח אל 
הרה"ח משה ארי' לייב שפירא בירושלים. ברוקלין, ניו יורק, י"ב ניסן תש"ט ]1949[.

מודפס במכונת כתיבה על נייר מסמכים רשמי של האדמו"ר הריי"ץ, בחתימת יד קדשו ובתוספת שתי מילים בכתב-ידו.
במכתבו מברך האדמו"ר: "מז"ט בעד הבר מצוה של נכדם דוד שי' יגדלוהו הוריו לתורה חופה ומעשים טובים ויחזק השי"ת את בריאות 

כולכם ויתן לכולכם פרנסה טובה בהרחבה". 
בסוף המכתב הוסיף האדמו"ר בכתב-יד קדשו, לאחר "הדו"ש ומברכם בחג כשר ושמח", את המילים: "בגשמיות וברוחניות"; וחותם 

)בתחילת שמו השני( עם האות יו"ד בכתיבה אשורית – חתימתו המיוחדת בשנה האחרונה לחייו.
מקבל המכתב, הרב משה אריה לייב שפירא )תרמ"ט-תשל"ב(, היה ראש ישיבת תורת אמת, ורב ומו"צ בשכונת בית ישראל בירושלים. 
בעת ביקורו של הריי"ץ בירושלים בשנת תרפ"ט, נמנה הרב שפירא בין מלוויו של האדמו"ר. מחבר הספרים "נימוקי מלבי"ם" ו"טבעות 

זהב" על קצות החושן. 
]1[ דף. נייר מכתבים רשמי. 21.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קמטים וכתמים קלים. 

פתיחה: $500
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336. מכתב ברכה לבריאות ולפרנסה מאת האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש – תש"ט

מכתב ברכה מאת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון – הריי"ץ מליובאוויטש, בחתימת-ידו, בתוספת שתי מילים בכתב-ידו. ברוקלין, 
ניו יורק, ד' כסלו תש"ט ]1948[.

מודפס במכונת כתיבה על נייר מסמכים רשמי של האדמו"ר הריי"ץ, בחתימת יד קדשו ובתוספת שתי מילים בכתב-ידו.
נשלח אל הרה"ח יוסף חיים שלמה שניאורסון )קרזנובסקי(, גבאי בית כנסת חב"ד מאה שערים בירושלים, המכונה במכתב: "ש"ב ]שאר 

בשרי[ ידידי הנכבד והכי נעלה גזע תרשישים...". 
במכתבו מברך האדמו"ר: "השי"ת ]השם יתברך[ יחזק את בריאות כולם ויתן לכולם פרנסה טובה בהרחבה בגשמיות וברוחניות. 

בסוף המכתב הוסיף האדמו"ר בכתב-יד קדשו, לאחר המילה "ומברכם", את המילים: "בגשמיות וברוחניות".
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 16.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים קלים.

פתיחה: $500

337. מכתב ברכות מאת האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש – לרגל ההילולא שערכה "חברת תהלים העולמית" בציונו של 
דוד המלך בחג השבועות – תש"ד

מכתב בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון – הריי"ץ מליובאוויטש. ברוקלין, ניו-יורק י"ז מנחם אב תש"ד ]1944[. 
מודפס במכונת כתיבה על נייר מסמכים רשמי של האדמו"ר הריי"ץ, בחתימת יד קדשו.

המכתב נשלח במענה להודעת "חברת תהלים העולמית" בירושלים אודות חגיגת ההילולה שערכו בחג השבועות -"הלולא רבא דדוד 
מלכא". 

במכתבו משיב הרבי ומברכם: "נהניתי במאד וברור הדבר כי זכותם של המשתתפים רבה היא במאד, ותודה וברכה עבור תפלת המי 
שברך, והשומע תפלות, יתברך ויתעלה, יקבל את תפלותינו ותפלותיהם וימלא משאלות לבבינו שירום קרנם של ישראל בגאולה שלמה 

ע"י משיח צדקנו בקרוב ממש". 
"חברת תהלים העולמית" נוסדה בשנת תש"ב על ידי האדמו"ר הריי"ץ )כאחת המחלקות בארגון "מחנה ישראל"; ארגון שנוסד בסיוון 
תש"א ומטרתו חיזוק היהדות בקיום התורה והמצוות המעשיות(. חבריה אומרים מידי יום את כל ספר התהלים על ציון דוד המלך בהר 

ציון ומציינים מידי שנה ביום הראשון של חג השבועות את הילולת דוד המלך בעריכת סעודת מצוה. 
נדפס באגרות קודש )הריי"ץ(, כרך ח, עמ' שסז. 

]1[ דף. נייר מכתבים רשמי. 14X14 ס"מ. מצב טוב. סימן קיפול. נקבי תיוק. כתם קל בשוליים.

פתיחה: $500

338. מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש – ריגא, אלול תרצ"ב

מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון – הריי"ץ מליובאוויטש, ובחתימת-ידו. ריגא, לטביה, כ"ח אלול תרצ"ב 
 .]1932[

מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של האדמו"ר, וחתום בחתימת יד קדשו.
המכתב נשלח אל קרוב משפחתו של הריי"ץ, המכונה במכתב "מחות' ידידי הנכבד... מוהר"ר ישראל שיח'". 

במכתבו מברך האדמו"ר: "לקראת השנה החדשה... הנני מברך אותו ואת ביתו יחיו... בכתיבה וחתימה טובה על שנה טובה ומתוקה 
בגשמיות וברוחניות".

]1[ דף. נייר מכתבים רשמי. 24 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול. כתמים קלים. קמטים ובלאי קל. קרעים בשוליים ובקווי הקפל )ללא 
פגיעה בטקסט(.

פתיחה: $500

339. כרוז מודפס – קריאה לעזרה ליושבי ארץ ישראל מאת האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט ואחיו רבי יצחק יחיאל מדעעש 
– דעעש, ראשית המאה ה-20

כרוז מודפס, "קול שועת בני עמי נשמע מציון...", קריאה לעזרה ליושבי ארץ ישראל בעקבות מצוקה כלכלית קשה והתייקרות המזון, 
מאת האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט מדעעש ואחיו רבי יצחק יחיאל מדעעש. דעעש, ]ראשית המאה ה-20[. עברית ויידיש.

תוכנו של הכרוז הוא מכתבו של "הה"ג הצדיק שליט"א מק"ק לאפאש" )ככל הנראה מדובר ברבי משה דוד טיטלבוים, רבה של לאפוש(, 
שבביקורו בארץ ישראל התרשם ממצוקתם של התושבים.

47.5X35 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. כתמי רטיבות. קמטים. קרעים קלים בשולי הדף. סימני קיפול, עם קרעים.

פתיחה: $100
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340. ספר מאור עינים – פולנאה, תקע"ו – עותק של ר' יהודה יחיאל טויב

ספר מאור עינים – ב' חלקים, דרושי חסידות על התורה ועל אגדות הש"ס, מאת האדמו"ר רבי מנחם נחום מטשרנוביל. ]פולנאה, תקע"ו 
1816[. מהדורה שלישית.

בדף השער מופיעה חותמת "יהודה יחיאל טויב מארגרעטין בן ההגה"צ מראזלע שליט"א" ושתי חותמות נוספות שלו )מטושטשות 
מאד(. 

רבי יהודה יחיאל טויב )תרמ"ז-תרצ"ז, אוצר הרבנים 7141( בנו בכורו של האדמו"ר רבי פנחס חיים מראזלע-קאליב וחתן רבי משה דוד 
אשכנזי ממארגרעטין. הוציא לאור את הספר "לב שמח החדש", ליקוטים מזקנו רבי חנוך מאלסק. בתשרי תרצ"ו נפטר אביו ובצוואתו 
כתב כי "אני מצוה באזהרה גדולה כפולה ומכופלת אשר הממלא מקומי שלי בכתר הרבנות פה עירנו ראזדאל יהי' בני הרב ר' יהודה 
יחיאל שליט"א, ניתן לו הכתר רבנות בפה ראזדאל במתנה גמורה וכן יהי' אשר אחר פטירתי ביציאת נשמה אזי תיכף יכתבו כתב קאנסיס 
)חתימות על כתב הכתרה( על כתב הרבנות בפה עירנו ראזדאל לבני הרב ר' יהודה יחיאל שליט"א ויחתמו על הקאנסיס כל בני אנשי 
עירנו ה' עליהם יהי' מגדול ועד קטן ובעת שיכנסו אותי לביהמ"ד שלי יעמידו אותי סמוך לארה"ק ואחר שיעשו השבעה הקפות הנ"ל 
אזי יעמוד איש אחד הגון ויקרא הקאנסיס כולו בפני הארון שלי וכל העולם יאמרו אלי עשינו רצון שלכם והממלא מקום שלכם בכתר 

הרבנות בנכם הרב ר' יהודה יחיאל, מזל טוב".
רבי יהודה יחיאל נפטר פחות משנתיים לאחר שנתמנה לאב"ד ואדמו"ר בראזדאל. וממלא מקומו הוא בנו המפורסם רבי מנחם מנדל 

שליט"א, האדמו"ר מקאליב בראשון לציון-בני ברק-ירושלים.
במהדורה הראשונה נדפס חלק ב' על אגדות הש"ס, בשם בפני עצמו "ישמח לב". הספר "ישמח לב" נדפס בשנית בזולקווא תק"ס )ראה 

בפריט הבא(. החל ממהדורות פולנאה תק"ע ותקע"ו בוטל השם הנפרד, ושני החלקים נדפסו תחת השם "מאור עינים".
קיד דף )חסרים דפים לג-לד(; כב דף, 19 ס"מ. מצב בינוני. שוליים קצוצים, לעתים על גבול הטקסט או עם פגיעה בו. כתמים רבים, 

קרעים ובלאי. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 310. 

פתיחה: $100

341. ספר דרכי ישרים – רבי מנחם מנדל מפרמישלאן – רוסיה-פולין, תקצ"ט – העותק של רבי יצחק דוד גרוסמן

ספר דרכי ישרים, הנהגות ישרות מאת רבי מנחם מנדל מפרמישלאן. ]רוסיה-פולין, תקצ"ט 1839[.
בראש הספר סדר "ערב שבת", הכולל ענינים השייכים לקבלת שבת: כוונת המקוה לבעש"ט, מאמר הזוהר "פתח אליהו", הפיוט "ידיד 
נפש" לר’ אלעזר אזכרי, מזמור תהלים קז עם "פי’ מרבי ישראל בעש"ט" ומאמר הזוהר "כגוונא", על פי ספר מר’ ישראל בעל שם טוב, 
"מורא מקדש" על  והחיבור  נדפסו ההנהגות הישרות, מספר דרושים מאת המגיד ממזעריטש  שנדפס בלאשצוב, תקע"ו. לאחר מכן 

קדושת בית הכנסת שנדפס פעם שלישית אך נוספו בו ליקוטים חדשים.
בדף השער חתימת וחותמת רבי "יצחק דוד גראסמאן בהרה"ג ר"מ ז"ל שהיה אב"ד דק..." ]ראה עליו חומר מצורף[. בעמוד האחרון 

חתימות "אני הצעיר מרדכי בא"א... צבי נ"י...".
]16[ דף. 18.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. כתמי ועקבות רטיבות. פגעי עש עם פגיעה בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. 

כריכת עור עתיקה, עם פגמים ושדרה מודבקת בנייר דבק.

פתיחה: $100

342. פירוש על שיר השירים מאת בעל ה"רוקח" – הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב – ברדיטשוב, תקע"ז 

ספר רוקח, פירוש על שיר השירים, עם הפנים, מאת רבי אלעזר מגרמיזא. ברדיטשוב, ]תקע"ז 1817[. דפוס רבי ישראל ב"ק. 
מעבר לדף השער נדפסה הסכמתו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, המשבח את חשיבותו ומעלתו של הספר. ההסכמה נתנה לבנו, רבי 

משה יהושע, שהביא את הספר לדפוס. 
]1[, לז, ]1[ דף. 17 ס"מ. נייר כחלחל. מצב כללי טוב עד טוב-בינוני. כתמים. סימני שימוש ובלאי קל. סימני עש קלים במספר דפים. כריכה 

חדשה. 
]1[ דף אחרון, עם "לוח הטעות", צורף כנראה רק לחלק מן הטפסים. 

פתיחה: $200

343. ערכי הכינויים – דיהרנפורט, תקס"ו

ספר ערכי הכנויים, לפי סדר האותיות, מאת רבי יחיאל היילפרין. דיהרנפורט, ]תקס"ו 1806[. מהדורה ראשונה. 
הסכמות רבות מעבר לדף השער ובדף שאחריו, ביניהן גם הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב, "אב"ד ור"מ דק"ק זעליחאבי ודק"ק פינסק 

ודק"ק בארדיטשוב", החותם כאן "הק' צבי לוי בהגאון מהר"ש". 
במספר מקומות מופיעים רישומי בעלות של "הק' יצחק אליעזר אויערבך מאסטראווצע" ורישומי בעלות נוספים )"מיכאל"...(; הגהות 

בכתב יד בדפים כג/2, ל, לה. 
ד, פה דף, 35 ס"מ. מצב כללי טוב. מעט כתמים. פגעי עש קלים. רישומים בעפרון ובדיו. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $100

דפוסי סלאוויטא, זיטומיר ורוסיה-פולין

Books Printed in Slavita, Zhitomir, Russia and Poland
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344. ספר דברי תורה, וורשא, תר"ו – מהדורה ראשונה

משה  בעריכת רבי  החסידות,  ומספרי  ואחרונים,  מראשונים  קדושים  מספרים  ומדרשים,  מהש"ס  מוסר  לקט דברי  תורה,  ספר דברי 
וורטמן. וורשא, ]תר"ו[ 1845. מהדורה ראשונה.

שמו של המחבר לא נזכר בדף השער, אך רמוז בדף האחרון, במילים: "זה הספר בנמצא לקנות אצל ר’ משה מ"ס הדר ברחוב נאלווקעס". 
]3[, ג-סה דף. 16 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי. קרעים קטנים בדף השער, עם פגיעה קלה במסגרת השער. קמטים בקצות הדפים. 

הדבקת נייר לחיזוק בצידו האחורי של דף השער. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 125.

פתיחה: $150

345. "אבל גדול" / "אבל כבד" – למברג, תרי"א – הספדים על רבי ישראל מרוז'ין ועל בנו בכורו רבי שלום יוסף 

1. ספר אבל גדול, מספד תמרורים על מות ר' ישראל מרוז'ין, לרבי אברהם ב"ר ישראל תאומים מבראד. למברג )לבוב(, ]תרי"א 1851[. 
דפוס מיחאל פארעמבא.

]1[, ל דף, 22 ס"מ. מצב כללי טוב. שוליים קצוצים קמעה. מעט כתמים וקמטים. כתמי דיו בשוליים העליונים. כריכה חדשה. 
2. קונטרס אבל כבד, מספד תמרורים על מות ר' שלום "קדוש מבטן זרע קודש הרב הקדוש ישראל זצלה"ה מרוזין", לרבי אברהם ב"ר 

ישראל תאומים. למברג )לבוב(, ]תרי"א 1851[. דפוס מיחאל פארעמבא.
עותק חסר. ]5[ דף בלבד )צ"ל: ]20[ דף(, 22 ס"מ. מצב בינוני-טוב. שוליים קצוצים קמעה. מעט כתמים וקמטים. כתמי דיו בשוליים 

העליונים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $200

346. ספר דברי אסתר – רבי אריה ליב מלאנצוט – זולקווא, תרכ"ג

ספר דברי אסתר, חידושים על מגילת אסתר, מאת אריה ליב מלאנצהוט. זולקווא, תרכ"ג 1862. מהדורה יחידה. 
רבי אריה ליב מלאנצהוט )תקי"ז-תקפ"ו, אנציקלופדיה לחסידות, א, עמ' שכח(, מגדולי דורו. כבר כנער התגלה כבעל ידע מקיף בש"ס 
ופוסקים ובספרי קבלה. בשנת תקל"ז, בהיותו בן עשרים בלבד, התמנה לרבה של לאנצהוט, תפקיד אותו מילא שנים רבות, עד לשנת 
תקע"ט. לאחר מכן התמנה לרבה של קישינוב. מבכירי תלמידיו של ה"חוזה" מלובלין. חיבר מספר ספרים, ביניהם: "ארבעה חרשים", 

"חומת אריאל", "גבורות אריה". 
]1[, כז דף. 17.5 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים ובלאי, בעיקר בדף השער. דף השער חתוך בשוליו התחתונים עם פגיעה קלה 

במסגרת השער. מדבקה בחלקו העליון של דף השער. חותמות. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 116. 

פתיחה: $100

347. ספר שארית ישראל )וולעדניק( – זיטומיר, תרכ"ח 

ספר שארית ישראל, דרושי חסידות מהאדמו"ר רבי ישראל דוב מוולעדניק, )תלמידו הגדול של רבי מרדכי מטשרנוביל(. זיטומיר, תרכ"ח 
1867. מהדורה שניה עם הוספות והנהגות מהמחבר.

]2[, מד, מט-נא דף. חסר דף אחרון. 21 ס"מ. מצב בינוני, כתמים ובלאי. פגעי עש קלים. כריכה מקורית בלויה.
סטפנסקי חסידות, מס' 545. 

גם בעותק שבספריה הלאומית חסר דף נב. 

פתיחה: $100

348. ספר זכרון דברים )קומרנא( – מהדורה ראשונה – לבוב, תרל"א

ספר זכרון דברים, מאמרים בדרך הקבלה והחסידות, מאת האדמו"ר רבי אלכסנדר אייכנשטיין אב"ד זידיטשוב וקומרנא. לבוב, ]תרל"א[ 
1871. מהדורה ראשונה.

האדמו"ר רבי אלכסנדר סנדר אייכנשטיין )תק"ל-תקע"ח(, אחיו של רבי צבי הירש מזידיטשוב ואביו של האדמו"ר רבי יצחק יהודא יחיאל 
]ספרין[ מקומרנא. כיהן כאב"ד זידיטשוב, זראוונע וקומרנא.

]2[, מב דף. שיבוש בסדר דפים יז-כ. 25 ס"מ. נייר מעט יבש בחלקו. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי קל. כתמים כהים בדף השער. סימני 
עש קלים. פגמים קלים במספר דפים. כריכה חדשה. 

סטפנסקי חסידות, מס' 203.

פתיחה: $200

349. מאמר יציאת מצרים – וילנה, תרל"ז – מהדורה יחידה – הגהות

מאמר יציאת מצרים, מאמר חסידות הראשון מעשרה מאמרות שחיבר הגאון החסיד רבי יצחק אייזיק הלוי עפשטיין אב"ד האמיל, "אחד 
המיוחד מתלמידי אדמו"ר הגאון אלוקי" רבי שניאור זלמן מלאדי, ותלמיד בנו האדמו"ר "האמצעי" רבי דוב בער. ווילנא, תרל"ז 1877. 

מהדורה יחידה. 
בדפי הספר מספר הגהות של מראי מקומות ו"נראה שצ"ל" )קצוצות בחלקן(. 

הראשונים  בדפים  מקצועי(  שיקום  )משוקמים  גסים  קרעים  בינוני-טוב.  מצב  אחיד(.  לא  דפים  )חיתוך  בקירוב  ס"מ   22.5 עמ',   58
והאחרונים. כתמים. מרבית הדפים נקיים. שוליים קצוצים, לעתים עם פגיעה בהגהות. כריכה חדשה. 

פתיחה: $100
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350. "מנחה חדשה" על הגדה של פסח – ירושלים, תרמ"ג – שער שונה, עם הסכמות ה"דברי חיים" ורבי יוסף שאול הלוי 
נתנזון

מנחה חדשה על הגדה של פסח, מאת רבי נפתלי חיים הורוביץ, חתן האדמו"ר רבי חיים מצאנז בעל ה"דברי חיים". ירושלים, תרמ"ג 
.]1883[

דף השער בעותק שלפנינו שונה מזה שצורף לעותקים אחרים והוא כולל, בין היתר, את מכתבי ה"הסכמה" שקיבל המחבר בשנת תרכ"ז 
מחותנו ה"דברי חיים" מצאנז ומרבי יוסף שאול הלוי נתנזון לספרו "מנחה חדשה" על מסכתות ברכות, מכות וסוטה )ירושלים, תר"מ(. 
לפי ש' הלוי )מס' 427( ולפי הערה שנדפסה בשערים אחרים של מהדורה זו, דף השער נדפס בדפוס יצחק גאשצינני, ושאר הספר בדפוס 

ניסן ב"ק.
]1[, א-ד, ]2[ דף, 29 ס"מ. מצב בינוני. כתם כהה בתחתית כל הדפים, ומעט כתמים נוספים. שוליים קצוצים על גבול הטקסט. קרעים 

וקרעים חסרים, חלקם משוקמים שיקום מקצועי, עם פגיעות בטקסט. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $100

351. ספר זכותא דאברהם – רבי אברהם מטשכנוב – וורשא, תרנ"ה – שער מעטפת לא ידוע

ספר זכותא דאברהם, דרושים לשבתות מיוחדות, ליקוטים על התורה וחידושים על הש"ס ושולחן ערוך, מאת רבי אברהם מטשכנוב, 
בעריכת בנו, האדמו"ר רבי רפאל לנדא. וורשא, תרנ"ה ]1895[. מהדורה ראשונה. 

כרוך עם שער מעטפת קדמי ומעטפת אחורית, שלא נרשמו במפעל הביבליוגרפיה. על צידה הפנימי של המעטפת האחורית נדפס: 
"מודעה רבא לאורייתא! הספר הזה הנהו רק חלק מהחידושים על ש"ס ופוסקים אשר נשאר בכ"י מאת אא"ז הצדיק ז"ל, ומפני שלא 
השיגה ידינו להדפיס כלם בפעם אחת יצא זה המעט ראשונה לאור עולם... וכפי אשר יהיה ה' בעזרנו ויהיה לנו די כסף נמהר לכלות 

מלאכת ההדפסה... המלבה"ד, נכדי המחבר". 
פולין  גאוני  מגדולי  ישראל",  של  "רבן  הגאונים",  "גאון  )תקמ"ד-תרל"ה(,  טשכנוב  אב"ד  לנדא  אברהם  רבי  הקדוש  הגאון  האדמו"ר 
"חידושי  בעל  עם  יחד  הלבוש"  ב"גזירת  במלחמתו  נודע  ומופלא.  קדוש  ואיש  מופלג  גאון  צונץ.  בדורו. תלמיד מהרא"ל  המפורסמים 

הרי"מ" ועמד בראש קבוצת הרבנים שפסקו שדין גזירה זו כדין גזירות-השמד, שדינן "יהרג ואל יעבור".
קיבל בחסידות מרבי שמחה בונים מפשיסחא ומרבי פישל מסטריקוב, אך סירב לשמש באדמו"רות. רק לאחר פטירת בעל "חידושי 
יחיאל מאיר  )רבי  הניך הכהן מאלכסנדר, הגיעו אליו חלק מגדולי החסידים  חנוך  הרי"מ" מגור, כשרוב חסידיו קבלו את הנהגת רבי 
מגוסטינין, רבי אלעזר הכהן מפולטוסק, ועוד( וקיבלו את הנהגתו. אז הסכים לשמש להם כאדמו"ר בתנאי שימשיך במנהגו להתפלל 

בנוסח אשכנז ולהתפלל תפילת שחרית כ"ותיקין".
בסוף הכרך, רשימה שמות מנויים ארוכה, על פני ארבעה עמודים, מחולקת על פי ערים.

]5[, IV ,104, ]1[ עמ'. 27.5 ס"מ. נייר יבש ומעט שביר. מצב טוב. כתמים קלים. קרעים ופגמים קטנים בשולי המעטפת הקדמית. חותמות. 
כריכת עור חדשה.

פתיחה: $100

352. ספר חובת התלמידים )פיאסצנה( – מהדורה ראשונה – וורשא, תרצ"ב

ספר חובת התלמידים, הדרכה בתורה ועבודה בדרכי החסידות, במחשבה ובדיבור ובמעשה, מאת האדמו"ר מפיאסצנה רבי קלונימוס 
קלמן שפירא. וורשא, תרצ"ב ]1932[. מהדורה ראשונה.

"מטרתו לחדור לתוכיות התלמיד לגלות את נפשו, להוציא ולהדריכה בתורה ועבודה בדרכי החסידות ולקשרה בד'. עם צוויים ואזהרות 
להתנהג בהם במחשבה דיבור ומעשה. גם נלוו אליו שלשה מאמרים לבאר מעט מן סתרי החסידות ועיקרי הקבלה הנחוצים לעבודת 

החסידות...". 
תורה  מרביץ  ובנסתר,  בנגלה  מופלא  וצדיק  גאון  תש"ד(.  חשון  ד'  בשואה  )תרמ"ט-נספה  שפירא  קלמיש  קלונימוס  רבי  האדמו"ר 
וחסידות. בתרע"ג מונה לרבה של פיאסצנה. בתרפ"ג יסד את ישיבת "דעת משה" בוורשה ושימש בה כראש ישיבה במקביל לאדמו"רות 
בפיאסצנה. נודע כהוגה חסידי וכמחנך דגול וכתב את ספרי ההדרכה "חובת התלמידים", "חובת האברכים", וספרים נוספים. בתקופת 
השואה שהה בגטו וורשה והיווה סמל ומופת לעמידה רוחנית בגטו. הוא המשיך לשאת דרשותיו, אותן העלה על הכתב. זמן קצר לפני 
הירצחו טמן את כתב-היד של הדרשות באדמת הגטו )היה זה במסגרת פרוייקט "ארכיון עונג שבת" של עמנואל רינגלבלום(. הדרשות 
נמצאו לאחר השואה ונדפסו בספר "אש קודש". לאחר מרד גטו וורשה חוסל הגטו והאדמו"ר הועבר למחנה ריכוז ע"י לובלין, שם הומת 

ע"י הצוררים הנאצים.
170 עמ'. 21.5 ס"מ. נייר עבה. מצב טוב. מעט כתמים. כריכה חדשה.

פתיחה: $100

353. חמשה חומשי תורה "היכל הברכה" – ספר סגולה – סט שלם – ארצות הברית 

חמשה חומשי תורה וחמש מגילות, עם פירושי היכל הברכה, על פי סודות האר"י ורבינו הבעש"ט, מהאדמו"ר רבי יצחק יהודה יחיאל 
ספרין אב"ד דק"ק קאמרנא. ]ניו-יורק, תש"י 1950[. שערים צבעוניים. מסגרות צבעוניות לכל העמודים בכרכים שמות ודברים. דפוס 

צילום של מהדורת למברג תרכ"ד-תרל"ד.
עם הקדמות המוציאים לאור של מהדורה שניה זו, ומכתבו של רבינו המחבר לאנשי ארץ אונגארן, אודות הפצת החומשים עם פירושו 
הקדוש, בו כותב המחבר את ברכתו המיוחדת וסגולת ספריו הקדושים: "... ומובטחני שכל מי שיהיה חומש שלנו בביתו ינצל מכל רע 
ומכל פגע רע ומחליים ומחסרון ויהי ביתו מלא ברכת ד' וכל טוב והצלחה ועושר וחיים ארוכים לו ולבניו... בבני חיי ומזונא וחסדים ורחמים 

והכרעת הכף לזכות ולחיים ארוכים".
אצל  להם  היתה  מיוחדת  וחביבּות  הקבלה.  ותורת  החסידית  ההגות  של  היסוד  מספרי  מקאמרנא,  למהרי"א  הברכה"  "היכל  חומשי 

אדמו"רים מכל החוגים )בית זידיטשוב, ה"דברי חיים" וצאצאיו, הרש"ב מליובאוויטש ועוד(.
5 כרכים. 31 ס"מ. מצב טוב. נייר עבה, בהיר ואיכותי. חותמות. כריכות חדשות, אחידות. כתמים קלים על חלק מהכריכות. 

פתיחה: $100
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354. ספר הגלגולים – פרמישלה, תרל"ה – הסכמת האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם אב"ד שיניווא וסטרופקוב

ספר הגלגולים, קבלת האר"י, מאת רבי חיים ויטאל. פרמישלה, ]תרל"ה[ 1875. 
באותה שנה נדפסה מהדורה דומה, תחת השם "שער הגלגולים". ככל הנראה היה בידי שני המביאים לדפוס כתב-יד זהה, בעריכת רבי 

נתן שפירא. 
ידי רבי מאיר  נתן שפירא, שונה מההוצאה שנדפסה בפרנקפורט תמ"ד, שנערכה על  זה של "ספר הגלגולים" שנערך בידי רבי  נוסח 

פופרש. ראה: י’ אביב"י, בנין אריאל, ירושלים תשמ"ז, עמ’ עא.
]2[, צט דף. 23.5 ס"מ. נייר יבש. מצב בינוני-טוב. כתמים. בלאי קל. סימני עש. קרע קטן בשולי דף השער, ללא פגיעה במסגרת השער. 

קרעים במספר דפים, מודבקים בנייר, ללא חיסרון. רישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $100

355. שלשלת הקבלה – זולקווה, תקס"ב – עותק מיוחס

ספר שלשלת הקבלה, כרונולוגיה יהודית היסטורית, מאת החכם רבי גדליה ן' יחיא. זאלקווא, תקס"ב ]1802[. דפוס גרשון ב"ר זאב וואלף 
סג"ל ליטעריס.

אודותיו:  ראה   – סופר"  ]תלמיד ה"כתב  ראגנָדרף"  יפה אבדק"ק  להגמהר"י מרגליות  "שייך לאאמו"ר  דף השער:  לפני  בעלות  רישום 
החת"ס ותלמידיו עמ' תקכז[; חותמת: "מרדכי ארי' הלוי האבעראפעלד אב"ד דקה"י זלאטע מאראווצע יע"א". חתימה בדף השער: "הק' 

משה אברהם סופר מק"ק האלאש, שנת תר"מ לפ"ק" וחתימה נוספת, מחוקה בחלקה, משנת תק"ע. 
]4[, ק דף, 17.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. קרע בדף האחרון. שוליים קצוצים, לעתים על גבול הטקסט. כריכה חדשה. 

פתיחה: $150

356. ספר הכוונות להאר"י – יעסניץ, תפ"ג – עם הגהות ר' פתחיה אב"ד פרנקפורט

ספר הכונות להאר''י, עם ההגהות מהגאון מהור"ר פתחי' זצ"ל אב"ד ור"מ דק"ק פרנקפורט דמיין. יעסניץ, ]תפ''ג 1723[. דפוס ישראל 
בר אברהם. 

רישום בעלות בראש דף השער: "נחלת אבות לעולם תהי', תרל"ב, שמואל הלוי איש הורו]ויץ[" ורישום נוסף "הק' אהרן תקס"ז". 
הגהות )תיקונים( בכ"י בדפים ד-יב, טו-טז, יח, לב2. 

מצב בינוני. כתמים רבים ובלאי. מספר קרעים. קרעים עם פגיעות בטקסט בדף השער. חותמת בעלים. כריכת עור חדשה, מפוארת. 

פתיחה: $100

357. ספר שבחי האר"י – אוסף מהדורות 

אוסף מהדורות של ספר שבחי האר"י ומספר ספרים נוספים הקשורים לאר"י:
· ספר שבחי האר"י ומעשה ניסים, מתורגמים ללאדינו. שאלוניקי, תקע"ב ]1812[. כרוך עם: מעשה הרוח מהרב אליהו הכהן. ]שאלוניקי, 
תק"צ 1830, בערך[. נדפס כנראה ללא שער. שני הספרים נרשמו במפעל הביבליוגרפיה על פי עותקים מאוספים פרטיים. רישומי בעלות 
על הכריכה הפנימית: "אני הצעיר פריסייאדו משה פרץ הי"ו ס"ט". רישום נוסף. רישום בעלות בדף השער: "שלי הצעיר אליהו בכור חזן". 
· ספר שבחי האר"י שחיבר מהרח"ו זללה"ה. ירושלים, תרכ"ד ]1864[. דפוס רבי ישראל ב"ק. כרוך בתחילתו עם: שלחן ערוך על דרך אמת 
של האר"י ז"ל. ]ירושלים, תרכ"ז 1867. דפוס רבי ישראל ב"ק[. דפים ג-מה בלבד. במקור: נב דף. ש' הלוי, מס' 102, 137. כרוך בסופו עם: 

ספר שבחי הבעש"ט. וורשא, ]תר"ל 1870, בערך[. 
· ספר מעשה ניסים ושבחי האר"י. מונקאטש, תרנ"ה 1895. כרוך עם: קונטרס מתן שכרן של מצות, שמונה חקירות בעניין שכר ועונש, 

מאת רבי יוסף תאומים בעל "פרי מגדים". מונקאטש, תרנ"ה 1895.
· ספר שבחי ר' חיים וויטאל. לבוב, ]תרנ"ו 1897[. כרוך עם: ספר תוצאות חיים, מאת רבי אליהו די ווידאש. וורשא, תרל"ח 1877. 

· ספר שבחי האר"י. ירושלים, תרפ"ח ]1928[. 
· ספר שבחי האר"י. ירושלים, ]תשט"ו 1955[. 

· ספר שבחי האר"י. צפת, תשל"ה ]1975[. דפוס צילום של מהדורת ארם-צובה תרל"ב. בסוף הספר מופיעים תצלומים מציון רשב"י 
במירון ומקומות נוספים.

· ספר שבחי האר"י. צפת, תשל"ז ]1977[. 
13 ספרים וקונטרסים ב-8 כרכים. גודל ומצב משתנים )ב'שבחי האר"י' מהדורת שאלוניקי – פגעי עש קשים(.

פתיחה: $200 

358. שולחן ערוך – סלאוויטא, תק"ף

שלחן ערוך מטור אורח חיים, עם באר היטב, לרבי יוסף קארו. סלאוויטא, ]תק"ף 1820[. דפוס רבי משה שפירא.
בדף  נוספים  רישומים  הארין שטיין".  ברוך  בן  "יחזקאל משה  נוספים:  הראשונים ובמספר מקומות  בדפים  בעלות  ורישומי  חותמות 

השער. רישום בעלות נוסף בעמוד האחרון "נחמן בן הרב...". 
נייר כחלחל-ירקרק. 

]4[, קצא, ]1[, קו דף, 21 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. בלאי ומעט קרעים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $200
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359. חק לישראל – ספר שמות – סלאוויטא, תקפ"ה – העותק של רבי שם קלינגברג האדמו"ר מזאלושיץ

ספר חק לישראל, עם "יוסף לחק" מאת החיד"א. סלאוויטא, ]תקפ"ה 1825[. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא.
כרך שני מתוך המהדורה הראשונה של "חק לישראל" שנדפסה בסלאוויטא.

רישום בעלות בדף שלפני דף השער: "שייך להרב הצדיק הקדוש, שלשלת היוחסין מזאלושטיץ" כפי הנראה לפנינו העותק של האדמו"ר 
רבי שם קלינגבערג )תר"ל בערך-תש"ג(, אב"ד זאלושיץ, משושלת חסידות קומרנא. 

באותו דף רישום בעפרון של "קוויטל". רישום בעלות מחוק בדף השער.
רנח דף, 18 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. מספר רישומים בעפרון ובדיו. כריכת עור חדשה, מפוארת. 

פתיחה: $200

360. ספר דגול מרבבה – זיטומיר, תקס"ד – מדפוסי זיטומיר הראשונים

ספר דגול מרבבה, חידושים על השו"ע, מאת רבי יחזקאל הלוי לנדא, עם הגהות מבעל הט"ז. זיטומיר, ]תקס"ד 1804[. דפוס צבי הירש 
כ"ץ.

בסוף הספר, בדפים ]28-32[: "ההגהות וחדושים של... המחבר טורי זהב ]על שלחן ערוך יורה דעה[ הועתק אות באות מגוף הכתב של 
בעל המחבר... מה שמחק בעצמו כל מה שטעה בחבורו ומה שחידש... והועתק מספר טורי זהב אשר נמצ]א[ ביד המוכיח מהר"ר זעליג 
]מרגליות[ מקאליש זצ"ל שהיה יושב באוהל של תורה בבית מדרשו של הקצין... ר’ בערמן סג"ל מהלבראשטאט]![ והובא לבית הדפוס 

ע"י בנו... מהר"ר מאיר...".
ספר זה הוא מדפוסי זיטומיר הראשונים.

]32[ דף. 16 ס"מ. מצב טוב. נייר כחלחל. רוב הדפים במצב טוב. כתמים. נזקי עש עם פגיעה בטקסט בחמשת הדפים הראשונים. נקבי 
עש בודדים בדפים נוספים. כריכה חדשה.

בקטלוג הספריה הלאומית מופיע עותק בן ]30[ דפים בלבד.

פתיחה: $200

361. ספר הגן ודרך משה – מעזירוב, תקס"ב

ספר הגן ]לר' יצחק בן אליעזר[ ודרך משה ]לר' משה כהנא מגיביטש[. הובא לבית הדפוס ע"י ר' ב"ר יצחק מק"ק טולטשין ור' פנחס ב"ר 
חיים מק"ק לעטוטשוב. מעזיראוב )מזירוב(, תקס"ב ]1802[. דפוס יחזקאל בן שבח. מהדורה שניה. 

 .)Bar( מעבר לשער הסכמה מרבי דוד לעקיס מבאר
רישומי בעלות )בדף השער, בדף ט"ו ובעמוד האחרון(: "הצעיר פרג' חיים עבדאל יוסף פרג'", "רחמים חכם אליאו ס"ט". 

ל' דף, 16.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. פגעי תילוע )בדפים האחרונים – עם פגיעות קלות בטקסט(. כמה קרעים חסרים, בעיקר 
בדפים האחרונים. 

פתיחה: $200

362. ספרי עין יעקב – הרובשוב, תקע"ח-תקפ"ב – חמישה חלקים מתוך ששה 

ספר עין יעקב – כתנות אור, על אגדות הש"ס, חלקים ראשון, שני, רביעי, חמישי ושישי. הרובשוב, ]תקע"ח-תקפ"ב 1818-1822[. 
בכל אחד מדפי השער, שם הספר ומקום הדפוס נדפסו בדיו אדומה.

חמישה כרכים. חלק א': ]9[, קל דף. חלק ב': רמו דף. חלק ד': ]1[, קח, קי-קסו, קסו-רטז דף. דף קט חסר והושלם בכתב-יד על פני שני 
דפים. חלק ה': טו, טו-קלה דף. חלק ו': ג, ]1[, ה-קנ; קנז דף. 19-18.5 ס"מ. נייר עבה ואיכותי. מצב משתנה בין הכרכים. שני הכרכים 
הראשונים במצב בינוני-טוב עד בינוני. פגעי עש בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים בכרכים אלו, עם פגיעות בטקסט. שלושת הכרכים 
האחרים במצב טוב. כתמים. בלאי בחלק מהדפים. קרעים במספר מקומות, עם פגיעה בטקסט במקומות בודדים. חיתוך דפים עם 

פגיעה בכותרות מספר דפים. חותמות. כריכות חדשות אחידות.

פתיחה: $200 

363. פני משה – קוריץ, תקע"ח

ספר "פני משה", על שו"ע אבן העזר, מרבי משה מקלאוון. קארעץ, ]תקע"ח 1818[. מהדורה יחידה. 
בהקדמה מספר המחבר שהכין לדפוס "ערך קן בוגין", אך מפני הוצאות הדפוס "לא הי' בכי אפשר... ולא נתתי לדפוס רק ערך מב בוגין", 
עד דף פה. סיבה נוספת להפסקת ההדפסה, לדבריו, משום שביקש להביא לדפוס את הספר "טיב גיטין" של בן דודו ר' אפרים זלמן 
מרגליות )"טיב גיטין" נדפס בשנת תקע"ט(. ואכן, יש טפסים המגיעים רק עד דף פה. מאוחר יותר המשיך המחבר בהדפסה, כנראה אחרי 
שנת תקפ"ג )כפי שנראה מהתאריך תקפ"ג המופיע בדף קצט/2(. בשלב השני נדפס עד "בוגין" קב, דהיינו דף רד. לפנינו עותק שלם 

הכולל את כל הקונטרסים שהודפסו )חסר דף אחד(.
אודות הדפסה זו, ראה י. טויבר מחקרים ביבליוגרפים ירושלים תרצ"ב; יוסף כהן, קרית ספר, מד, תשכ"ט, עמ' 147-146; יודלוב, גנזי 
ישראל, ירושלים, תשמ"ה, מס' 845, 852; טויבר כותב שהספר נעלם מעיני ביבליוגרפים רבים, "והוא יקר המציאות, ובפרט קשה להשיג 

אכסמפלר שלם".
ג, ה-צט, קא-רד דף, 32 ס"מ. מצב משתנה, בינוני עד טוב. דף פו חסר. קרע חסר בדף צד. כתמים כהים, בעיקר בדפים האחרונים. קמטים 

ובלאי בחלק מהדפים. מספר דפים עם שוליים קצוצים. חותמות ורישומים בעט. 
כריכה חדשה. 

פתיחה: $100
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364. ספר ארבעה טורי אבן – לבוב, תקמ"ט – דפוס רבי שלמה יאריש ראפאפורט

ספר ארבעה טורי אבן, חידושים על הרמב"ם, שאלות ותשובות, ליקוטים מהש"ס ודרושים, מאת רבי אלעזר רוקח. לבוב, ]תקמ"ט 1789[. 
מהדורה ראשונה. דפוס רבי שלמה יאריש ראפאפורט. 

בדפוס זה של רבי שלמה יאריש רפופורט נדפס בשנת תקמ"ח הספר הקדוש "נועם אלימלך", ועל-פי המקובל היו עובדי הדפוס אנשים 
קדושים מ"ל"ו הצדיקים הנסתרים" ]ראה הרב ב' לנדא, בספר הרבי ר' אלימלך מליזנסק, ירושלים, תשכ"ג, עמ' שיא, המביא מסורת בעל 
פה )בשם הגאון רבי משה הלברשטאם(, על סגולתו הרבה של ספר נועם אלימלך דפוס רבי שלמה יאריש, ש"נדפס על ידי פועלים יראי 

ה' שעסקו בהדפסה בקדושה ובטהרה, ומהם שהיו בין ל"ו הנסתרים שעליהם העולם עומד"[. 
 ]1[, כח; טו; יג; יב דף. 21.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי קל. כתמי רטיבות בחלק מהדפים. קרעים בשולי הדפים הראשונים 
נייר, מסגרת השער הושלמה  והאחרונים, עם פגיעה במסגרת השער ופגיעה קלה מאוד בטקסט בדף השני )הדפים הושלמו במילוי 

בצילום(. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכה חדשה.                 

פתיחה: $100

365. אוסף ספרים – דפוסי רוסיה-פולין

חמישה ספרים מדפוסי רוסיה-פולין:
1. ספר מצות השם, תרי"ג מצוות על סדר התורה כפי דעת הרמב"ם, הרמב"ן והסמ"ג וספרים נוספים, עם תקוני תשובה על עבירות, 

מאת רבי ברוך הלפרין. לבוב, ]תקס"ו 1806[. דפוס רבי שלמה יאריש ראפאפארט. חתימה בדף השער: "הק' זאנויל...".
2. ספר וזאת תורת הבית, מאת רבי שלמה בן אדרת – הרשב"א. קאפוסט, תקע"א ]1811[. נייר כחלחל. חתימות בדף השער: "משה צבי 

כהנא"; "ארי' ליבערמאן ממאלא---".
בערך[.  ,1815 תקע"ה  ]קאפוסט,  מקירואן.  נסים  רבי  מאת  שונים,  מוסר  ודברי  סיפורים  מעשים  מהישועה,  יפה  חיבור  ספר   .3 
4. ספר תפלה למשה, דרשות על גדולת עסק התורה, וענין קריאת שמע שעל המיטה, מאת רבי משה אלמושנינו. קראקא, תק"פ ]1820[. 

קרעים בדף השער, עם פגיעה בטקסט. עותק עם שינויים בדף השער, כפי שנרשם במפעל הביבליוגרפיה.
5. ספר ברוך שאמר, על הלכות תפילין וכתיבת סת"ם, מאת רבי אברהם מזונשהיים. ]מינקוביץ, תק"פ 1820[. מהדורת חיקוי למהדורה 
שנדפסה בשקלוב בשנת תקס"ד. בחלק העליון של השער נדפס כש"מ ]=כמו שנדפס מחדש[ ובחלק התחתון נדפס באותיות גדולות 
מקום הדפוס – שקלאוו, והתאריך תק"פ, באותו פסוק בו השתמשו מדפיסי שקלוב לציין את שנת תקס"ד. הסכמת רבי יהודה ליב 

ממינקוביץ, כסלו תק"פ. רישומי בעלות של "הצעיר גרשון בכ"ר ראובן ישל]?["; רבי "יעקב דוב גאלדפ---".
5 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100
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366. ספר תרגום שני על מגילת אסתר עם פירוש פתשגן הכתב – שקלוב תקצ"ג – עותק על נייר כחול שנועד ליהודי 
בוכארה, עם רשימת רבני בוכארה

ספר תרגום שני, עם פירוש חדש על מגילת אסתר, פתשגן הכתב, מאת רבי מרדכי ווינטורה. שקלוב, תקצ"ג 1833. דפוס ישכר בער בן 
אריה לייב שנייאר.

רישום בעלות מחוק בדף השער.
עותק זה, כמו חלק מעותקים נוספים של הוצאה זו, נועדו ליהודי בוכארה. בעותקים אלה נדפס בשער: "הובא במצוות ובהוצאת ר’ יעקב 
סמנדר בוכרי", ומעבר לשער נדפסה רשימת רבני בוכארה שהסכימו להדפסה. שמו של הקיסר ניקאליי נשמט בעותקים אלו מדף השער.

]1[, יב, יד-מ דף. 19.5 ס"מ. נייר עבה וכחלחל. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. כריכה ישנה משוחזרת, בסגנון מזרחי.

פתיחה: $100

367. ספר אפי זוטרי / משפט כתוב – שאלוניקי, תקנ"ח

שני ספרים מאת רבי אברהם פינסו, כרוכים יחד:
ספר אפי זוטרי, חידושי הלכות ופסקי דינים בהלכות פסח, מאת רבי אברהם פינסו. שאלוניקי, ]תקנ"ח 1798[. כרוך עם: ספר משפט 

כתוב, ליקוטי דינים מספר ברכי יוסף וספר מחזיק ברכה לחיד"א, מאת רבי אברהם פינסו. מהדורות יחידות.
רבי אברהם פינסו מסארייבו וירושלים )ת"ק?-תק"פ, אוצר הרבנים 704(, תלמידו של רבי דוד פארדו ורב בשאראי שביוגוסלביה. לאחר 

מכן עלה לירושלים, בה נפטר בשנת תק"פ.
]3[, קעב; ]2[, קיג דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. נזקי עש בחלק מהדפים, רובם ללא פגיעות בטקסט. כריכה עתיקה עם שדרת עור. 

פגמים ונזקי עש בכריכה ובשדרה.

פתיחה: $100

368. שלושה ספרים – דפוסי ארצות המזרח

שלושה ספרים מדפוסי ארצות המזרח:
1. ספר עבד אברהם, ביאורי נוסח סליחות ותפילות ימים נוראים, מאת רבי אברהם פונטרימולי. אזמיר, ]תרמ"א 1881[. חותמת בדף א: 

"עבד ה' דוד ששון".
2. ספר מזל שעה, חידושים על הרמב"ם ודרושים על חלק מפרשות התורה, מאת רבי שלמה בן יאודה הכהן. שאלוניקי, תקע"ב ]1812[.

3. ספר נופת צופים, ביאורים על חומש בראשית, מאת רבי שלמה תווינא. בבל רבתי )בגדאד(, ]תרל"ט 1879[. חסרים שני דפים באמצע 
הספר.

3 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

369. אוסף ספרים – דפוסי מצרים וארצות המזרח

שישה ספרים מדפוסי מצרים וארצות המזרח:
1. ספר שירי ישראל בארץ הקדם, קבץ שירים מכתבי-יד ישנים. איסטנבול, ]תרפ"א 1921[.

2. ספר תורת הנבואה הטהורה ומסה מתמתית, מאת רבי שם-טוב גפן. קהיר, תרפ"ג ]1923[. עם הסכמת הרב אברהם יצחק הכהן קוק.
3. פרק מעשה המת, מיוחס להלל הזקן, שנמצא בדמשק בכ"י ישן, יוצא לאור על ידי יעקב משה טולידאנו, הוצאה מיוחדת מספרי "ים 

הגדול". קהיר, תרצ"א ]1931[. תדפיס.
4. ספר יסודי הדת, מאת ד"ר הלל פרחי. קהיר, ]תרצ"ז[ 1937.

5. ספר שנות חיים, דינים והלכות, מאת רבי אברהם חיים נאה. קהיר, ]תש"ז 1947[.
6. המאסף, מוקדש לתורה ולתעודה, בעריכת רבי בן ציון אברהם קואינקה. שנה אחת עשרה, כרך א', חוברות א' וב'. נא אמון )אלכסנדריה(, 

תרס"ו ]1906[.
6 ספרים וחוברות. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

370. לקט ספרים בלאדינו – קושטא, בלגרד, וינה, ירושלים וסראייבו

1. ספר אגרת הפורים... לקוטה מהגמרא וממדרש חמש מגילות ומילקוט ומתרגום שני, הובא לבית הדפוס פעם רביעית על ידי כה"ר 
יהודה ירושלמי בכר שמואל. קושטא, אורטא קייואי, ]תקפ"ד[. 

2. שבחי בעל שם טוב. ]בלגרד[, תרי"ב ]1852[. רישומי בעלות והקדשות בכתב יד. 
3. אוצר דברי לשון הקדש, או דיקסייונארייו די לה לינגואה סאנטה קון לה דיקלאראסייון די קאד'ה ביירב'ו אין לה לינגואה ספרדית, פור 

ב'ילייאס גוטליב שאב'פ'ליר. קונסטאנטינופלה )קושטא(, תרט"ו 1855. דפוס א. ג'ורג'יל. 
4. פלא יועץ לרבי אליעזר פאפו, חלק שני. וינה, ]תרל"ב[ 1872. חותמת של אליהו דוויך הכהן, חתימות של משה דוויך וחותמת של רבי 

אברהם אשכנזי, ה"חכם באשי". דפים אחרונים קרועים. 
5. ספר נחמדים מזהב, )פארטידה פרימירה(, "לה איסטורייא ג'ודיאה", מאת רבי יצחק באדהב. ירושלים, תרנ"ד ]1894[.

6. ]איסטורייה סאנטה[, מאת ]מואיז פ'ריסקו[. קונסטאנטינופלה )קושטא(, ]סוף המאה ה-19 / ראשית המאה ה-20[. סיפורי התנ"ך 
בלאדינו, עם איורים רבים. 

7. ליברו די בן גוריון ]יוסיפון[. פובליקאדו פור מאנו די יעקב חי המכונה בכור נסים. ירושלים, 5662 תרס"ב. דפוס "השקפה". 
8. קאלינדארייו "עזרת יתומים" פארה איל אנייו 5701 1940-1941. אידיסייון די לה סוסיידאד, סאראייבו. דפוס מנחם פאפו, ]ת"ש[. לוח, 

עם תפילות. עברית, לאדינו וסרבו-קרואטית. 
גודל ומצב משתנים. חלק מהספרים במצב בינוני-גרוע, עם פגעי תילוע, או עם קרעים חסרים. 

פתיחה: $300

דפוסי ארצות המזרח

The Orient – Books
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371. "חמשים דרושים יקרים" – מהדורה ראשונה של ספר "גבעת שאול" לרבי שאול מורטירא – אמשטרדם, ת"ה

דפוס   .]1645 ]ת"ה  אמשטרדם,  מורטירא.  לוי  שאול  שאול", רבי  גבעת  שמו  את  "ויקרא  התורה(,  )לפרשות  יקרים...  דרושים  חמשים 
עמנואל בנבנשתי. מהדורה ראשונה. 

הספרדית-פורטוגזית  בקהילה  )שנ"ו-ת"כ(, רב  מורטירה  שאול  ר'  של  תלמידיו  בידי  לראשונה  כאן  כונסו  שבספר  הדרשות  חמישים 
באמשטרדם, דרשן ומחבר, תלמידו של ר' יהודה אריה ממודינה ורבו של רבי משה זכות. 

קיו דף, 19 ס"מ. מצב כללי טוב. מעט כתמים. פגעי רטיבות בשוליים ובעיקר בדפים הראשונים והאחרונים. קרעים משוקמים בדף השער. 
כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $250

372. ספר הזכרונות – פראג, ת"ח 

ספר הזכרונות, מאת רבי שמואל אבוהב. ]פראג, ת"ח 1648 בערך[.
הספר נדפס בעילום שם המחבר, מקום ושנת ההדפסה, ועיקרו דברי תוכחה והתעוררות לקיום מצוות שהעם מזלזלים בהן.

רישומי בעלות וחתימות הדף השער: "קנין כספי ראה קראתי בש"ם", "סי' דוד אלגאזי יצ"ו ס"ט", "יאודא פירירה ס"ט". הגהה בכתב יד 
)איטלקי( בעמ' נד/2.

המחבר, רבי שמואל אבוהב )ש"ע-תנ"ד(, מגדולי דורו, רבה של ורונה ומחכמי ונציה, בעל שו"ת דבר שמואל. בחיבור זה הצטרף לפולמוס 
"סתם יינם" באיטליה, בעקבות מנהג שנפוץ שם להקל באיסור זה, בהקדישו חלק נכבד מספרו לעורר על חומרת הדבר. את הספר שלח 
להדפסה בפראג ולא השתמש בדפוסי איטליה המעולים, כדי לשמור בסוד את דבר היותו מחבר הספר. החיד"א )שם הגדולים, מערכת 
ספרים( כותב: "לא נזכר בספר מי בעל דברים... וידענו שחיברו הרב החסיד מהר"ש אבוהב אחד המיוחד מרבני ויניציא... ולרוב חסידותו 
לא הזכיר שמו עליו... ולהעלים הדבר הנייר שחור והדפוס אינו טוב..." ]על ייחוס החיבור לרבי שמואל אבוהב ועל דמותו, ראה: מאיר 

בניהו, דור אחד בארץ, ירושלים תשמ"ח, עמ' כז-מט[. ביבליוגרפים אחדים מיחסים את חיבור הספר לר' יצחק בן אברהם חיים ישורון.
הערות בכתב ידו של ד"ר ישראל מהלמן. 

]4[, פו דף, 18 ס"מ. מצב בינוני-טוב. נייר כהה. כתמים. מעט קרעים, משוקמים. מעט פגעי תילוע, קלים. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $200

373. ספר מוסף הערוך – אמשטרדם, תט"ו

ספר מוסף הערוך – ספר הערוך לרבי נתן ב"ר יחיאל מרומא, עם תוספות והשגות מאת רבי בנימין מוספיא. אמשטרדם, ]תט"ו 1655[. 
דפוס עמנואל בנבנשתי.

רישום קצוץ בשולי דף השער: "--- הק' הירץ בלאא יהודא". 
מספר הערות בכתב יד בדפי הספר )מאוחרות(. 

]2[, קצג דף, 31 ס"מ. מצב טוב. כתמים. מעט פגעי תילוע. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $100

374. ספר שנות חיים – אמשטרדם, תקכ"ה – כרוך עם שטרי תוספת כתובה מודפסים

ספר שנות חיים, פירוש על ספר משלי וקהלת, מאת רבי חיים מזיא. אמשטרדם, ]תקכ"ה 1765[. מהדורה יחידה.
שער פנימי נפרד לפירוש על ספר קהלת.

הספר נכרך בתחילתו ובסופו עם שני שטרי תוספת כתובה מודפסים משנות הת"ק, ובהם מקומות למילוי בכתב-יד )שלא מולאו(. בראש 
השטרות: "שנת חמשת אלפים וחמשה מאות... לבריאת העולם".

]2[, נח; ]1[, יט דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. בלאי בחלק מהדפים. קרעים עם חסרון ופגיעה בטקסט בדפי השטרות. כריכה ישנה 
ופגומה, מנותקת בחלקה.

פתיחה: $100

375. משניות שבת ועירובין – פרנקפורט דאודר, תנ"ז

]תלמוד בבלי[. משניות מסדר מועד עם פירוש הרב הגדול... רבינו משה בן מימון. מסכתות שבת ועירובין. פרנקפורט דאדרה )פרנקפורט 
 .)Gottschalckii( תנ"ז 1697[. דפוס מ. גאטשלק[ ,)דאודר

משניות מסדר מועד – שבת ועירובין – עם פירושים, לפי מהדורת באזל של"ח-שמ"א, מתוך מהדורת התלמוד שנדפסה בפרנקפורט 
דאודר בשנים תנ"ז-תנ"ט. ללא האיורים בפירושים. 

כא דף, 34 ס"מ. מצב טוב. נייר כהה בחלקו. מעט כתמים. פגעי תילוע קלים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $100

ספרי יסוד וספרים שונים

Classic Books and Miscellanea
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376. שלחן ערוך אורח חיים – אמשטרדם, תנ"ז

שלחן ערוך, עם באר הגולה, אורח חיים. אמשטרדם, ]תנ"ז[. דפוס עמנואל עטיאש. 
שני שערים. השער הראשון מאויר בפיתוח נחושת, עם דמויות מלאכים. חתימות, רישומי בעלות ורישומים נוספים )"אתחיל... אסיים..."( 

משנות הת"ק. 
]24[, רסו, ]2[ דף, 15.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. נייר כהה. כתמים. הדפים הראשונים מנותקים חלקית. כריכה רופפת מעט. כריכת עור 

מקורית ברובה, משוקמת. 

פתיחה: $100

377. ספר חק לישראל – ספר המצוות להרמב"ם – עם תרגום ליידיש – פראג, תקנ"ח

ליידיש, מאת רבי ישראל הלוי לאנדא מפראג. פראג,  ועם תרגום  ספר חק לישראל – תרי"ג המצוות להרמב"ם, עם הגהות הרמב"ן, 
]תקנ"ח 1798[. עברית ויידיש.

שני דפי שער. שער ראשון מאוייר בתחריט נאה, עם דמויות דוד ושלמה וכלי המקדש. 
המחבר, רבי ישראל הלוי לאנדא, בנו של בעל ה"נודע ביהודה", רמז את שמו בשער הספר, בראשי וסופי אותיות שמו, אך את שמו המלא 

העלים.
בסוף שני החלקים, על מצוות לא תעשה ומצוות עשה, מובא שיר מאת רבי שלמה אבן גבירול. כנספח למצוות "מקרב אחיך תשים עליך 
מלך", מובאת בדף מב/2 מספירת הדפים השנייה, אגרת רבי חסדאי בן שפרוט אל יוסף מלך הכוזרים, ותשובת מלך כוזר אליו. לחליפת 
המכתבים הזו הוסיף המחבר, רבי ישראל לאנדא, הקדמה קצרה, העוסקת ביהודים הקרובים למלכות בתקופתו, עם רשימת שמותיהם. 

רישום בעלות בדף השער: "מנחם ארי' בלא"א כ"ה יונה קאניגסהאפער זצלה"ה הנולד מן בילא". 
 ]6[, מח; עב, ]1[ דף. כ-23 ס"מ. נייר עבה. מצב טוב. כתמים. בלאי וקמטים בקצות חלק מהדפים. רישומים בכתב-יד וחותמות. כריכת 

עור חדשה.                 
]1[ דף אחרון, עם רשימת שמות המנויים, לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $150

378. ספר ילקוט ראובני – אמשטרדם, ת"ס 

ספר ילקוט ראובני, מאמרים ומדרשים על התורה, מלוקטים מספרי קבלה, ספרי הזוהר וספרי קדמונים. אמשטרדם, ת"ס 1700. דפוס 
עמנואל עטיאש. מהדורה שניה. שער נפרד לחלק "שכחת לקט". 

בדף השער – רישומי בעלות עתיקים בכתיבה אשכנזית: "קניתי מהוני לכבוד קוני הקטן אברהם במוהר"ר שלום שלי"ט מליסא".
 ]1[, כה, כז-קפד; ]1[, ט דף. 32.5 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים. דפים ראשונים ואחרונים במצב בינוני. דפים רבים באמצע הספר במצב 
הראשונים  בדפים  וקרעים  עש  סימני  נוספים.  ובדפים  והאחרונים  הראשונים  בדפים  כהים  רטיבות  כתמי  ובלאי.  כתמים  טוב-בינוני. 

והאחרונים. שני דפים ראשונים מנותקים בחלקם משער הדפים. כריכה ישנה, פגומה ובלויה. 

פתיחה: $100

379. בגדי אהרן – דרושים על התורה – פרנקפורט, תע"א

ספר בגדי אהרן, דרושים )על התורה(, רבי אהרן דרשן תאומים. וראנקפורט דמיין )פרנקפורט דמיין(, ]תע"א 1710[. מהדורה ראשונה. 
הסכמות רבי נפתלי כ"ץ, רבי דוד אופנהיים ורבי גבריאל אשקלס )אסקלס(. שער מצוייר.

]2[, מ, כא, כ, טו, טז, ]2[ דף, 31 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ופגעי תילוע. כתמים רבים בדפים הראשונים והאחרונים. בלאי בשולי 
הדפים. חותמות. כריכת קרטון. 

פתיחה: $150

380. ספר הון עשיר – אמשטרדם, תצ"א – מהדורה ראשונה

ספר הון עשיר, פירושים וחידושים על ששה סדרי משנה, מאת המקובל רבי עמנואל חי ריקי. אמשטרדם, ]תצ"א 1731[. מהדורה ראשונה. 
עם הסכמות רבני אמשטרדם, האשכנזים והספרדים, וכן רבני ליוורנו, ונציה ורבני צפת. מספר איורים בגוף הספר. בעמוד האחרון תוי-

נגינה )המופיעים רק בחלק מהעותקים(.
.)Conquy( רישום בעלות בשולי דף השער: "יצחק בן מו' יצחק הכהן יצ"ו"; חותמות ורישומי בעלות של מנחם קונקי

]2[, קסח, ]2[ דף, 21.5 ס"מ. מצב בינוני. נייר כהה עד כהה מאד. כתמים וקמטים. קרעים ובלאי. מעט פגעי תילוע. שוליים קצוצים, 
לעתים עם פגיעה בכותרות בראשי הדפים. כריכת עור חדשה, מפוארת. 

פתיחה: $120

381. ספר לחם שמים – וואנזיבעק, תצ"ג – מהדורה ראשונה – ספרו הראשון של היעב"ץ, רבי יעקב עמדין – חתימת רבי 
אבא סירירו

ספר לחם שמים, על המשניות, קונטרס "בנין בית הבחירה", מאת הגאון רבי יעקב עמדין – היעב"ץ. וואנזיבעק, ]תצ"ג 1733[. חלק ראשון. 
מהדורה ראשונה. 

הספר הראשון שהדפיס היעב"ץ בחייו, והיחיד מבין ספריו שלא נדפס באלטונה, בה הקים את דפוסו. מעבר לשער, איור המזבח לפי 
שיטת הראב"ד.

חתימת בעלים בדף השער: "ע"ה ב"ה ]=עבד ה' ברוך הוא[ הצעיר אבא סירירו ס"ט" ]כנראה רבי אבא סירירו, מחכמי פאס, נפטר תקצ"ה[. 
באופן מקצועי.  חלקם משוקמים  קרעים,  רטיבות.  ופגעי  כתמים רבים  עם  כהה,  נייר  בינוני.  מצב  ס"מ.   32.5 דף.  קך-קכא  קיח,   ,]1[

חותמות ומספר רישומים בכתב יד. 
כריכת קרטון חדשה. 

פתיחה: $200
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382. שו"ת שתי הלחם – רבי משה חאגיז – וואנזיבעק, תצ"ג – מהדורה ראשונה

ספר שתי הלחם, שאלות ותשובות מאת רבי משה חאגיז. וואנזיבעק, ]תצ"ג 1733[. מהדורה ראשונה.
]1[, נט דף. 19.5 ס"מ. נייר כהה. כתמים ובלאי קל. קרע בדף השער, עם פגיעה בטקסט וחיסרון קל. כריכה חדשה.

פתיחה: $100

383. עולם הפוך / עולם ברור / עולם אחד – ספרי רבי אליעזר פישל מסטריזוב – זולקווא, תק"ס-תקס"ב

שלושה מספרי רבי אליעזר פישל מסטריזוב )ת"ק-תקע"ב, אנצ' לחכמי גליציה 211-212(, מקובל ודרשן, אשר שימש כמגיד מישרים 
בברודי.

1. ספר עולם הפוך, "על דברים הפכיים אותו יסדתי... ופרד"ס... בו נטעתי... ההנחות שהנחתי מגוית האר"י טעמתי...". ]זאלקווא, תק"ס[. 
]2[, צו דף. 

2. ספר עולם ברור, "על ענין הבירורים... הקדמות אמיתיות... חכמות רמות..." ]דרושים בענייני קבלה[, מאת רבי אליעזר פישל מסטריזוב. 
]זולקווא, תק"ס 1800 בקירוב[. 

]2[, נו דף. 
3. ספר עולם אחד, "ועל ענין האחדות אותו יסדתי... והרבה דברים סגורים פתחתי". זאלקווא, ]תקס"ב[.

16.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. קמטים ובלאי. קרעים בדפים האחרונים של "עולם אחד" ו"עולם ברור". שוליים קצוצים קמעה )לעתים 
על גבול הטקסט או שומרי הדף(. חותמות בעלים. כריכות עור חדשות, תואמות, עם סימניות. 

פתיחה: $200

384. ספר טעמי מצוות – זולקווא, תקס"ד – דף "הסכמות" שונה 

טעמי מצות, לרבי מנחם בן משה הבבלי. זאלקווי )זולקווא(, תקס"ד ]1804[ בקירוב. דפוס הרב אברהם יודא ליבוש מאיר הפער. נדפס 
עפ"י בקשת המגיד מקוזניץ. 

בדף ההסכמות בעותק שלפנינו נזכר "המאור הגדול... המופלג בתורה ובחסידות במהור"ר צבי זצ"ל" בעוד שבעותק שבספריה הלאומית 
)אוסף שלום( הוא נזכר בברכת החיים "במהור"ר צבי יצ"ו אב"ד ור"מ דק"ק המבורג יא"ע". 

חותמות "תומכי תמימים מלובאוויטש". רישום בדף א: "נדבת האשה שימא עטין לישיבת תו"ת בליובאוויץ מספרי המנוח שמואל נאטע 
ז"ל מ"ץ דק"ק וויטעפסק". 

]2[, עז, ]1[ דף, 17.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. קרעים וקמטים במספר דפים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $200

385. "חמשה ספרים" – לינעוויל, תקס"ז

הא לכם חמשה ספרים... ובראשם הקדמנו הקדמה דברי מוסרי'... שחיבר... מו"ה ליב במהר"י סג"ל. לינעוויל, ]תקס"ז 1807[. 
]לרבי מרדכי  זכרון תרועה  יצחק ב"ר אליעזר[, ספר  ]לרבי  וזוטא[, ספר הגן  ]רבא  כרך קטן, הכולל חמישה חיבורים: מסכת דרך ארץ 
ברנדס[, אורחות חיים ]להרא"ש[ וספר בינה לעתים ]לרבי דוד מילדולה[. שערים נפרדים לכל החיבורים, למעט "אורחות חיים" להרא"ש. 

שער כללי בראש הכרך ואחריו הקדמה. הקדמת המדפיס מעבר לשער השני.
חתימת בעלים בדף השער: "בנימין ב"ר הירש נידערהאפהיים ]מפרנקפורט דמיין[".
ד, מז; פח דף, 12 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמים, מספר דפים רופפים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $100

386. ספר חובות הלבבות עם תרגום ליידיש-דייטש – שני כרכים – סדילקוב, תקע"ט-תק"פ

ספר חובות הלבבות, מאת רבינו בחיי אבן פקודה, עם פירוש מרפא לנפש מאת רבי רפאל משדה לבן, ועם תרגום ליידיש-דייטש )גרמנית 
באותיות עבריות( מאת רבי משה ב"ר נתן נטע. סדילקאב, ]תקע"ט-תק"פ 1820-1819[.

חלקים ראשון ושני בלבד )שערים א-ו(. באותה שנה נדפסה בסדילקוב גם מהדורה דומה, בעימוד שונה. חותמת ורישומי בעלות של בני 
משפחת בהרב: "תנחום בהרב", "זלמן בהרב", "אפרים זלמן ב"ר שמריל בהרב". 

נדפס על נייר כחלחל-ירקרק; חלק מאותיות השערים נדפסו בדיו אדומה. 
כרך א: ]4[, כט, יד, יג-נו, נה, נז-קח דף. כרך ב: ]2[, קכא דף, 20.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי. מעט קרעים. פגעי עש, חלקם 

משוקמים בהדבקות נייר. שוליים קצוצים קמעה. כריכות עור חדשות. 

פתיחה: $100

387. ספר אהל יעקב – המגיד מדובנא – יוזפוב, תק"צ – מהדורה ראשונה 

ספר אהל יעקב, חלק ראשון, דרושים על פרשיות חומש בראשית, מאת רבי יעקב קראנץ – המגיד מדובנא. יוזעפאף, ]תק"ץ[ 1830. 
מהדורה ראשונה.

]2[, יב, קטו דף. יב דף של המפתחות ולוח הטעויות נכרכו בראש הספר במקום בסופו. 21.5 ס"מ. נייר כחול. מרבית הדפים במצב טוב. 
כתמים. סימני עש בחלק מהדפים, בעיקר בשוליים הפנימיים, עם פגיעות קלות בטקסט במקומות בודדים. רישומים בכתב-יד וחותמות 

צנזורה בדף השער. כריכה חדשה. 

פתיחה: $100
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388. ספר חיי אדם – ווילנא והוראדנא, תקצ"ב – נייר כחלחל

ווילנא והוראדנא,  יכונה נשמת אדם... מאת ר' אברהם דאנציג.  ספר חיי אדם, הוא חלק ראשון מספר אורח חיים... ועוד לו חלק שני 
]תקצ"ב[ 1832. דפוס מנחם מן ושמחה זימל. 

שער נפרד לחלק השני, עליו נדפס הכיתוב "מהדורא רביעאה בהוספות רבות".
חותמות בעלות ורישום בדף השער: "מספרי ישראל אהרן קארצויל )?(... קאברין תרנ"ט". נדפס על נייר תכלכל.

]4[, פ; ]1[, נד ]צ"ל: נג[ )שיבושים קלים בספירת הדפים(, 36 ס"מ. מצב טוב. פגמים ובלאי בדף השער ובדפים הראשונים. מעט כתמים 
וקמטים. פגעי תילוע קלים. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $100

389. ספר שבט מוסר – ירושלים, תרכ"ג

ירושלים,  ושני, מאת רבי אליהו הכהן מאיזמיר.  ודרשות בעניין התשובה, חלק ראשון  ושניים פרקי מוסר  ספר שבט מוסר, חמישים 
]תרכ"ג 1863[. דפוס יחיאל ברי"ל, מיכל הכהן, יואל משה סלומון.

רבי אליהו הכהן האתמרי מאיזמיר ]אוצר הרבנים 2129[, בן רבי שלמה האתמרי. מגדולי חכמי איזמיר, שם נפטר בשנת תפ"ט. ספר זה 
הוא חיבורו הראשון שנדפס. מחבר "מדרש תלפיות", "מעיל צדקה", "מדרש אליהו" ועוד.

שני דפי שער לחלק הראשון, שער נוסף פנימי לחלק השני.
רישום בכתב-יד בדף השער: "מכוללות הישיבה כמנין אח"ד יע"א". 

]2[, נח; ]נט[-קל דף. 21 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. כתמי רטיבות כהים במספר דפים. סימני עש קלים. כריכה מקורית, 
עם פגמים וסימני עש.

ש' הלוי, מס' 85.

פתיחה: $100

390. חיבת ירושלים – למברג, תר"ל בקירוב – מהדורת זיוף למהדורת ירושלים תר"ד

]למברג, תר"ל  ירושלם, גיאוגרפיה ותולדות ערי ארץ הקודש, המקומות הקדושים וקברי צדיקים, מאת רבי חיים הלוי הורביץ.  חבת 
בקירוב 1870[.

והר  ירושלים  בתי  בשער, של  האיור  כולל ההעתקה של   ,)1844( תר"ד  בשנת  בירושלים  הראשונה שנדפסה  למהדורה  זיוף  מהדורת 
הזיתים. 

ראה אודות זיוף בספרה של ש' הלוי "ספרי ירושלים הראשונים", מס' 23.
]3[, סג דף ]צ"ל ס'; ספירת דפים משובשת[, 20 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמי רטיבות. בחלק מהדפים השוליים קצוצים על גבול הטקסט, 

או עם פגיעה בו. חותמות, רישומי בעלות ורישומים בכתב יד. כריכה חדשה. 

פתיחה: $100

391. ספר אהבת חסד ל"חפץ חיים" – מהדורה ראשונה – ורשה, תרמ"ח

ספר "אהבת חסד", לרבי ישראל מאיר הכהן, ה"חפץ חיים". ווארשא, ]תרמ"ח[ 1888. מהדורה ראשונה. 
מהדורה ראשונה של ספר אהבת חסד, על מצוות שבין אדם לחברו. עם הסכמות הנצי"ב מוולוז'ין ורבני ווילנה, ר' יוסף ב"ר רפאל סקוביץ 

ור' שלמה ב"ר ישראל משה הכהן. 
עותק נאה, עם מעטפות-הנייר המקוריות, שנדפסו על נייר צהבהב. חותמות "בהמ"ד דח"ק פועלי צדק דק"ק ווילנא" וחותמות נוספות; 

רישום בכתב יד, שהספר ניתן לקלויז "פועלי צדק" על ידי שמואל ב"ר אברהם כ"ץ. 
]1[ שער-מעטפת, נו דף, ]1[ מעטפת אחורית. ללא ]1[ דף נוסף בסוף הספר )אינו נמצא בכל העותקים(. מצב כללי טוב. נייר יבש ושביר. 

מעט קרעים וכתמים. חותמות דיו ורישומים בכתב יד. קרעים בשולי דף השער ובשולי מספר דפים. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $100

392. אלבום ישיבת חכמי לובלין – ווארשא, תרצ"א – תצלומים רבים

אלבום ישיבת חכמי לובלין, רעדאגירט און צוזאמענגעשטעלט דורך נתן גורמאן. ווארשא, תרצ"א 1931. יידיש.
חוברת הכוללת נתונים ביוגרפיים אודות הרב מאיר שפירא מלובלין ומפעליו השונים, מלווה עשרות תצלומים. איור העטיפה מאת ש. 

פייגענבוים.
]1[ מעטפת קדמית, לא, ]1[ עמ', ]1[ מעטפת אחורית, 24 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קמטים וקרעים קלים. כרוך בכריכה חדשה.

פתיחה: $200
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393. אוסף ספרים – דפוסי שנגהאי 

שנים-עשר ספרים מדפוסי שנגהאי בזמן השואה:
· ספר תורת חובות הלבבות, מאת רבינו בחיי. שנגהאי, תש"ג ]1943[. 

· ספר חדושי הרמב"ן על מסכת יבמות. נדפס בהוצאת ישיבת מיר, ]שנגהאי, תש"ג 1943?[. כרוך עם מעטפת צבעונית מקורית. 
· מאמרים משיחותיו של רבנו הגה"ח מרן ירוחם הלוי זצוק"ל, אשר נכתבו מפי השמועה, חוברות ו-ז, ט. שנגהאי, תש"ג-תש"ו ]-1943

1946[. שלושה כרכים. כרוכים עם המעטפות המקוריות.
· ספר קצות החשן. שנגהאי, תש"ה ]1945[. 

· ספר בית יעקב, שני חלקים, חידושים על מסכת כתובות, מאת רבי יעקב מליסא. נדפס ע"י תלמידי ישיבת מיר, שנגהאי, תש"ו 1945. 
שני עותקים. 

· ספר גדלות האדם, חלק ראשון, מאמר רבי יעקב עמדין וביאורים על פי דרך המוסר. שנגהאי, תש"ה ]1945[. שני עותקים. עם המעטפות 
המקוריות.

· ספר רמתים צופים, פירוש נאה ונחמד על ספר תנא דבי אליהו. שנגהאי, תש"ו ]1946[. 
· ספר עבודת ישראל, מאת המגיד מקוז'ניץ. שנגהאי, תש"ו ]1946[. 

12 כרכים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. כריכות חדשות.
הכרכים לא נבדקו בידינו לעומק, והם נמכרים כמות שהם.

פתיחה: $400 

394. אוסף ספרים וקונטרסים – אירועים פוליטיים, הספדים על מות אישים ועל משה מונטיפיורי

ששה ספרים וקונטרסים עם דרשות לאירועים פוליטיים, הספדים על מות אישים ועל משה מונטיפיורי:
1. ספר "מזכרת משה וירושלים", חלק ראשון, שלושה מאמרים על משה מונטיפיורי, מאת רבי יהושע פלק זאב בן יוסף צבי וולפסון. 
נוסף בגרמנית. עם מעטפת כחולה מודפסת, קרועה. בדף השער, הקדשת המחבר בכתב-ידו:  ]צ'רנוביץ[, 1884. שער  טשערנאוויטץ 
ויקבל  "אתכבד נא במענה הכבוד באמרי שפר, ואשמחה גם אני, המחבר". מעבר למעטפת, רישום בכתב-יד בן המחבר: "יתכבד נא 

התשורה לרצון לכבוד השר, ובנדבת לב ישיב לאבי הרב את מחיר ההדפסה, הלא מצער היא".
2. ספר מזכרת משה, אמרי שפר שנאמרו ביום השביעי למותו של משה מונטיפיורי בלשכת אגודת אריאל )אגודה להגדלת הספרות 
והיהדות( שבבוטושאן. פרמישלה, תרמ"ו 1886. עם קינה בגרמנית, בת 12 עמ', שהוזכרה במפעל הביבליוגרפיה אך היתה חסרה בעותק 

שעמד לפני הרושמים. דפים אלו גם אינם מופיעים בעותק שבספריה הלאומית.
3. ספר עין ישראל, דרשת הספד שנאמרה ביום בו נקבר יורש ארכידוכס אוסטריה רודולף, יורש העצר של האימפריה האוסטרו-הונגרית, 

על ידי רבי ישראל ברגר. קולומיה, תרמ"ט ]1889[.
4. ספר האמת והשלום, חוברת ראשונה, "השקפה כללית על כל תהלוכות אחינו בני ישראל במדינת בריטאניא", יוצא לאור תחת שם 

בדוי, על ידי "שמו פלאי". לבוב, ]תרנ"ג[ 1893. יידיש.
5. ספר כבוד מלכים, דרשה לכבוד יום הולדתו השבעים של המלך פראנץ יוזף הראשון, מאת רבי ברוך מו"צ גלינא. לבוב, תר"ס 1900.

אוגוסטוס  סטניסלב  של  לכבודו  ארוך  שיר  אויגוסטוס",  סטאניסלאויס  ובינה...  חכמה  גדול  למלך  היהודים  שבחו  חדשה  "שירה   .6
פוניאטובסקי, מלך פולין וליטא בשנים 1764-1795. וורשא, ]תרע"ו 1916[. פולנית ועברית, עמוד מול עמוד. נדפס משמאל לימין. הטקסט 

העברי על פי ההוצאה הראשונה שנדפסה בשנת תקנ"ב, והיתה לספר העברי הראשון שנדפס בוורשא.
6 ספרים וקונטרסים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

395. אוסף חוברות וקונטרסי תפילה מטעם הקהילה היהודית לכבוד משפחת המלוכה ההולנדית

ימי  ציון  הולדת,  ימי  שונים במשפחת המלוכה ההולנדית,  אירועים  לכבוד  היהודית  וקונטרסי תפילה מטעם הקהילה  חוברות  אוסף 
הכתרה, ועוד. הולנדית עם עברית. הולנד )מרבית החוברות נדפסו באמשטרדם(, 1980-1898.

בין החוברות:
 Programma der buitengewone godsdienstoefening ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Koningin ·

Wilhelmina. אמשטרדם, 1898.
· רנה ותפלה, סדר שיאמרו החזן והקהל על חג יום הלדת את גברתנו המלכה ווילהעלמינא יר"ה. אמשטרדם, תרס"א ]1901[.

· סדר העבודה בבתי כנסיות דק"ק אשכנזים בעיר אמשטרדם המהוללה במלאת כ"ה שנה לממשלת גברתנו המלכה ווילנלמינא יר"ה 
על ארצנו ארץ נידרלאנד. אמשטרדם, ]תרפ"ג 1923[.

ועוד.
18 פריטים, חלקם כפולים )חוברת אחת מופיעה שלוש פעמים(. גודל ומצב משתנים.

מצורף ספר העוסק ביהדות הולנד.

פתיחה: $200

אוספי ספרים

Collections of Books
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396. אוסף חוברות וקונטרסי תפילה – חנוכת בתי כנסת בהולנד

ימים  ולציון  כנסת שונים  חנוכת בתי  לכבוד טכסי  היהודית בהולנד,  וקונטרסי תפילה שנדפסו מטעם הקהילה  חוברות  חמש עשרה 
מיוחדים הקשורים בבתי הכנסת באמשטרדם וקהילות נוספות בהולנד. חוברות בודדות הינן אודות בתי כנסת, ונדפסו כחלק מבקשת 

תרומה לבית הכנסת. הולנד, המאה ה-20. עברית והולנדית.
בין החוברות:

· סדר חנוך בית הכנסת החדש, במקצוע דרומי של עירנו המהוללה אמשטרדם. אמשטרדם, ]תרפ"ח[ 1928.
· Onze nieuwe synagoge / Commissie tot het aanbieden van een geschenk aan de Synagoge-oost ]בית הכנסת החדש 

שלנו, הזמנה לתרום תרומה[. אמשטרדם, ]תרפ"ז[ 1927.
 Orde van den dienst ter gelegenheid van de kerkelijke herdenking van het 250-jarig bestaan der Groote Synagoge ·

van de Nederland ]סדר תפילה לכבוד ציון 250 שנה לבית הכנסת הגדול בהולנד[. אמשטרדם, תרפ"א 1921.
15 חוברות וקונטרסים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

397. אוסף חוברות ותדפיסים מאת גרשם שלום

אוסף חוברות ותדפיסים מאת גרשם שלום: 
1. חלומותיו של השבתאי ר' מרדכי אשכנזי, על דבר פנקס החלומות של ר' מרדכי אשכנזי, תלמידו של ר' אברהם רוויגו. הוצאת שוקן, 

ירושלים? תרצ"ח ]1938[.
2. המסתורין היהודי והקבלה )סקירה הסטורית(. הוצאת ספריית שעות, תל אביב, ]תש"ד 1944[.

3. רעיון הגאולה בקבלה, מהדורה שניה. הוצאת המחלקה לעניני הנוער של ההסתדרות הציונית, בהוצאת ראובן מס, ירושלים, תש"ו 
 .]1946[

4. פרשה חדשה מן המדרש הנעלם שבזוהר. ניו יורק, תש"ו ]1946[. תדפיס מתוך ספר היובל לכבוד לוי גינצבורג.
5. פרקים מספר סולם העליה לרבי יהודה אלבוטיני. ירושלים, תש"ו ]1946[. תדפיס מתוך "קרית ספר".

6. רבי אליהו הכהן האיתמרי והשבתאות. ניו יורק, תש"י ]1950[. תדפיס מתוך ספר היובל לכבוד אלכסנדר מארכס.
7. סוד אילן האצילות לרבי יצחק, קונטרס ממסורת הקבלה של ספר התמונה. ]ירושלים, תש"י 1950?[.

שבע חוברות ותדפיסים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

398. מגלת קהלת – ברלין, תק"ל – דפוס ראשון של ביאור משה מנדלסון 

ספר מגלת קהלת, עם באור קצר ומספיק להבנת הכתוב על פי פשוטו לתועלת התלמידים, ]מאת משה מנדלסון[. ברלין, תק"ל ]1770[. 
דפוס איציק שפייאר. 

דפוס ראשון של ביאור משה מנדלסון לתורה. 
נוספת מר'  יקותיאל מגלוגא ואחריהן הסכמה  יואל ב"ר  ר'  והדיין  ר' אהרן משה מגזע צבי  מעבר לדף השער הסכמות ראב"ד ברלין 
אהרן הלוי הורוויץ אב"ד שקוד וקורלנד, הכותב כי "והנה החכם הזה בתחלה לא רצה לפרסם את חיבורו אך כאשר דברתי עמו דברים 
המתישבים על הלב שיבא חיבורו... לבית הדפוס כדי לזכות את הרבי' הודה לדברי וביקש ממני ג"כ ליתן לו הסכמה שיבאו דבריו לבית 

הדפוס". 
בראש דף השער רישום קצוץ ורישום בעלות נוסף: "עלאה עבר ותתאה גבר, אליעזר ליזר לאנדסהוט" ]החוקר אליעזר לנדסהוטה, מחבר 

ספר 'עמודי העבודה – תולדות הפייטנים בישראל'[. הערות בכתב ידו של ד"ר ישראל מהלמן. 
]9[, מא דף, 16 ס"מ. מצב טוב. שוליים קצוצים קמעה. כתמים, בעיקר בדף השער. שרידי חותמת בדף השער. כריכת קרטון ובד פשוטה. 

פתיחה: $100
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399. עלון מודפס – קריאה כנגד ספרו של ד"ר זכריה פרנקל – פרנקפורט דמיין, תרכ"א

עלון מודפס, "שלומי אמוני ישראל", קריאה כנגד ספר דרכי המשנה של ד"ר זכריה פרנקל מברסלוי, ונגד ד"ר בער מדרזדן שהופך בזכות 
המחבר, מאת רבי ליב ראפף. פרנקפורט דמיין, תרכ"א ]1861[.

רבי ליב ראפף יוצא במתקפה חריפה כנגד ד"ר פרנקל, טוען כי "דרכי המשנה האלה דרכי חשך המה ואחריתם דרכי מות" ומאשים אותו 
בכפירה. עוד הוא מזכיר את התנגדותו של רבי שמשון רפאל הירש לספר ואת תגובתו של ד"ר "בער מדרזדן" שיצא להגנת החיבור והסית 

נגד הרש"ר הירש.
אצל  ולמד  פראג,  בעיר  מיוחסת  למשפחה  נולד  ישראל".  "חכמת  תנועת  מראשי  רב-משכיל,  )תקס"ב-תרל"ה(,  פראנקל  זכריה 
בברסלאו.  היהודי  התיאולוגי  הסמינר  בראש  ועמד  הקים  ולבסוף  קהילות  במספר  כרב  שימש  רגנשבורג.  בצלאל  רבי  הגאון 
היהדות  חוגי  את  עליו  קוממו  וחיבוריו  דעותיו  אך  הרפורמית,  לתנועה  עקרוני  באופן  התנגד  ואף  כחרדי  פרנקל  נהג  חייו  באורח 
עבור  הוכחה  היווה  המשנה"  "דרכי  ספרו  פרסום  סופר".  ה"חתם  נגד  בגלוי  לצאת  העז  אף  הפולמוסים  באחד  האורתודקסית. 
ככופר. הוקע  והוא  האמונה  מעיקרי  סטייתו  על  אויערבאך(  בנימין  צבי  ורבי  הירש  )כרש"ר  קנקנו  על  שתהו  גרמניה   רבני 

מאחורי הדף הודבק דף שער של ספר משנת 1861 המתייחס לספרו של פרנקל.
27X21.5 ס"מ. נייר כחלחל. מצב בינוני-גרוע. כתמים. קרעים בשולי הדף ובסימן הקיפול.

פתיחה: $50

400. קבוצי אפרים – כתב עת תורני בעריכת רבי אפרים לנדא – אירופה, תרע"ד-תרצ"א

קבוצי אפרים – כתב-עת תורני, "קובץ מחידושי תורה בענין הלכה, דרוש ואגדה מרבני גאוני זמננו", בעריכת רבי אפרים לנדא. יאסי-
בוקרשט-סאיני, ]תרע"ד-תרצ"א[ 1914-1931. 39 חוברות )אחת החוברות מופיעה פעמיים( בשלושה כרכים.

חוברות מן השנים: א, ב, ו, ח, ט, י. החוברות מן השנים א, ו, ח, י מופיעות בשלמותן )בשנה י חוברת אחת מופיעה פעמיים(. משנה ב 
חסרות שתי חוברות, א' וב'. משנה ט' חסרה חוברת א-ב )חוברת כפולה(.

3 כרכים. 21-23 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים קלים. החוברות כרוכות עם מעטפות הנייר הצבעוניות, המודפסות והמקוריות.

פתיחה: $80

401. אוצר הספר העברי – מהדורה ביבליופילית – סט בשני כרכים

אוצר הספר העברי, רשימת הספרים שנדפסו באות עברית מראשית הדפוס העברי בשנת רכ"ט )1469( עד שנת תרכ"ג, מאת ישעיהו 
וינוגרד. הוצאת המכון לביבליוגרפיה ממוחשבת, ירושלים, תשנ"ד-תשנ"ה ]1993-1995[. עותק מס' 36 מתוך מהדורה ביבליופילית בת 

מאה עותקים.
שני חלקים:

חלק ראשון – מפתחות: ספרים ומחברים, מקרא וספרים חיצוניים, תפילה, תלמוד ומדרשים, נושאים ומדפיסים, שנים ושפות, נושאי 
שם ומוסדות.

חלק שני – רשימת הספרים, ערוכה לפי מקומות הדפוס, בציון שם המחבר והנושא, מקום ושנת הדפוס, שם המדפיס, מספר הדפים 
והתבנית. עם איזכורים ביבליוגרפיים והערות.

קלים  ופגמים  בלאי  סימני  מוזהב.  וכיתוב  עור  עם שדרות  כריכות מקוריות,  בחיתוך הדפים.  כתמים  טוב.  ס"מ. מצב   27 כרכים.  שני 
בכריכות ובשדרות.

פתיחה: $120

השכלה ומחקר

Haskalah and Research


