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· 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.  ·
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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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פטרבורג,  סנקט   – התורמים  החברים  רשימת  עם  וחוברת  תקנות  חוברת   – האודיסאי"  "הוועד  של  חוברות  שתי   .1
1890-1891

שתי חוברות המתעדות את פעילותו של ה"וועד האודיסאי" )"החברה לתמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריה וארץ 
ישראל"( של אגודת "חובבי ציון". סנקט פטרבורג, תר"ן-תרנ"א )1890-1891(.

· סדר התקנות )אוסטאוו( של החברה לתמוך בידי עברים עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריא ובפלשתינא. דפוס וו. עטטינגער, סנקט 
פטרבורג, תר"ן )1890(. עברית ורוסית.

התקנות עוסקות במטרותיה של החברה, במקורות ההכנסות שלה, בכללי החברות בה, במועדי האספה הכללית, בסמכויות הוועד 
באודסה, ועוד. 

9, 6 עמ', 23.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קו קיפול אופקי. קמטים. קרעים וקרעים חסרים בשוליים )מרביתם מחוזקים ברצועות נייר דבק(. 
כרוך בכריכת עור חדשה, עם העטיפה המקורית. העטיפה האחורית )עם שער רוסי( קרועה; חציה העליון חסר. 

· רשימת החברים לחברת תמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריא ובארץ הקדושה לשנת 1890. דפוס אליעזר בעהרמאן 
ומרים ראבינאוויטץ, סנקט פטרבורג, תרנ"א )1891(.

רשימת 4630 החברים אשר נדבו תרומה לחברה.
.OCLC-החוברת אינה מופיעה ב

68 עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. קרעים קלים בשוליים. רישום בדף השער. כרוך בכריכת עור חדשה, ללא עטיפה.

פתיחה: $120

1. Two Booklets of the Odessa Committee – Booklet of Regulations and a Booklet with a List of 
Donating Members – St. Petersburg, 1890-1891

Two booklets documenting the activity of the Odessa Committee ("Society for the Support of Jewish Farmers and 
Artisans in Syria and Palestine") of the Chovevei Zion Organization. St. Petersburg, 1890-1891.

· Regulations for supporting Jewish farmers and artisans in Syria and Palestine. St. Petersburg: V. Ettinger Press, 
1890. Hebrew and Russian. 
Listing the society's aims, sources of income, membership parameters, dates of the general assembly, the 
committee's responsibilities, etc.
6, 9 pp., 23.5 cm. Good-fair condition. Horizontal fold line. Creases. Closed and open tears to edges (mostly reinforced with 
tape). New leather binding, with the original cover. The back cover (with the Russian title) is torn; its upper half is missing. 

· List of members of the Society for the Support of Jewish Farmers and Artisans in Syria and Palestine for 1890. 
St. Petersburg: Eliezer Behrman and Miriam Rabinowitz Press, 1891. 
A list of 4630 members who had donated to the Society. 
Not in OCLC. 
68 pp., 21.5 cm. Good condition. Minor stains. Small tears to edges. Notation on title page. New leather binding, without 
the cover. 

Opening price: $120 

2. תוכניה מאוירת לערב של "הוועד האודסאי" – אודסה, 1906 

וארץ  בסוריה  מלאכה  ובעלי  אדמה  עובדי  ישראל  בני  לתמיכת  "החברה  לטובת  ספרותי-מוסיקלי-אמנותי"  ל"ערב  מאוירת  תוכניה 
ישראל" )"הוועד האודסאי"(. אודסה, 1906. רוסית. 

 ,Михаил Исаакович Соломонов( בחזית התוכניה איור נאה בדפוס ליטוגרפי, מאת הצייר והמאייר מיכאיל איסקוביץ' סלומונוב 
 .)1872/3-1942

"הוועד האודסאי" של "חובבי ציון" נוסד באודסה בשנת 1890 ופעל למען ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. בשנת 1906 מונה ליושב 
ראש הוועד מנחם אוסישקין )בתוכניה שלפנינו נזכר שמו של אוסישקין כמנהל האחראי של הערב(.  

]1[ דף, מקופל לשניים, 32 ס"מ. מצב טוב. קמטים. מעט קרעים קלים )אחד הקרעים מחוזק ברצועת נייר דבק(. 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $100

2. Illustrated Programme for an Event of the Odessa Committee – Odessa, 1906

An illustrated programme for a "Literary-Musical-Artistic Event" for the Society for the Support of Jewish Farmers 
and Artisans in Syria and Palestine (The Odessa Committee). Odessa, 1906. Russian. 
Fine lithographic cover illustration, by artist and illustrator Mikhail Isaakovich Solomonov (Михаил Исаакович 
Соломонов, 1872/3-1942). 
The Odessa Committee of Chovevei Zion was founded in Odessa in 1890, working for the Jewish settlement of 
Palestine. In 1906, Menachem Ussishkin was appointed chairman of the committee (in the present programme, 
Ussishkin is referred to as event coordinator). 
[1] f., folded in half, 32 cm. Good condition. Creases. Some small tears (one tear mended with tape). 
Provenance: The Rimon Family Collection. 

Opening price: $100 
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3. אסופת שירים ציוניים – "כנור ציון" – נדפס לכבוד הקונגרס הציוני הרביעי – ורשה, 1900

כנור ציון, מבחר שירי-ציון בשפת עבר, מימי כתבי הקדש עד ימינו אלה, סודרו ונערכו ע"י הוצאת "תושיה". ורשה, תר"ס 1900. 
אסופת שירים מהתנ"ך, תפילות ופיוטים, שירת ספרד, ימי הביניים, המאה ה-16 עד המאה ה-19 ועד שירי ביאליק וטשרניחובסקי; כולל 

השירים "התקוה" ו"משמר הירדן" מאת נפתלי הרץ אימבר. 
לאחר דף השער כרוך דף עם הקדשה מודפסת: "לכבוד הקונגרס הציוני הרביעי בלונדון" – הקונגרס, שהיה הגדול ביותר שנערך עד אז, 

התקיים בלונדון באוגוסט 1900. 
הספר כרוך בעטיפה מקורית, ורודה, מודפסת, עם איור ועם הכיתוב "מקדש לכבוד הקונגרס הציוני הרביעי בלונדון", ובכריכה מקורית 

של הוצאת "תושיה", עם כיתוב מוטבע בחזיתה: "ספר המאה של הביבליותיקה העברית". 
VI, 118 עמ', 18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים. חותמת בעלים באחד הדפים. דפי בטנה חדשים. 

פתיחה: $100

3. Collection of Zionist Poems – "Kinor Zion" – Printed for the Fourth Zionist Congress – Warsaw, 1900

Kinor Zion (Violin of Zion), edited by the "Tushiya" publishing house. Warsaw, 1900.
Anthology of Hebrew poetry - biblical poems, prayers and Piyyutim, medieval Spanish-Jewish poetry, early modern 
and modern Hebrew poetry up until the poetry of Bialik and Tchernichovsky, including the poems HaTikvah and 
Mishmar HaYarden by Naftali Herz Imber. 
The title page is followed by a leaf with a printed dedication: "For the fourth Zionist Congress in London" – the 
congress, which was the largest yet, took place in London in August 1900. 
The book is bound in an original pink printed cover, with an illustration and the inscription "Dedicated in honor 
of the fourth Zionist congress in London" (Hebrew) and in an original binding of the "Tushiya" publishing house, 
with an embossed inscription on the front cover: "Book of the Century of Hebrew Bibliotheca" (Hebrew).
VI, 118 pp. 18.5 cm. Good condition. Stains and minor blemishes. Owner's stamp inside. New endpapers. 

Opening price: $100

4. לקט סיכות – קונגרסים ציוניים ודיוקן הרצל – סיכה עם סמל הקונגרס הציוני הראשון

עשר סיכות קונגרס וסיכות עם דיוקנו של בנימין זאב )תיאודור( הרצל. ]אירופה וישראל, תחילת-אמצע המאה ה-20[.
1-5. חמש סיכות קונגרסים ציוניים: סיכת הקונגרס הציוני ה-13 )קארלסבאד, 1923(; סיכת הקונגרס הציוני ה-16 )ציריך, 1929(; שתי 

סיכות של הקונגרס הציוני ה-18 )פראג, 1933; שונות זו מזו(; סיכה עם סמלו של הקונגרס הציוני הראשון.
6-10. חמש סיכות עם דיוקן הרצל: דיוקן הרצל משקיף על איכרים מעבדים אדמה על רקע הר הבית; שלוש סיכות בצורת מגן דוד עם 

דיוקן הרצל במרכז )שונות זו מזו(; סיכה לרגל "כנוס הנוער הציוני" בשנת תשי"ד.
מצורפת: סיכה עם הכיתוב "אני ציוני, מוגש ע"י מת"ם".

סה"כ 11 סיכות. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

4. Collection of Pins – Zionist Congresses and Herzl's Portrait – Pin with the Logo of the First Zionist 
Congress 

Ten congress pins and pins with Theodor Herzl's portrait. [Europe and Israel, early-mid 20th century].
1-5. Five Zionist congress pins: pin of the 13th Zionist Congress (Karlsbad, 1923); pin of the 6th Zionist Congress 
(Zurich, 1929); two different pins of the 18th Zionist Congress (Prague, 1933); pin with the logo of the First Zionist 
Congress. 
6-10. Five pins with Herzl's portrait: portrait of Herzl looking at farmers working the land on the backdrop of 
the Temple Mount; three Star of David pins with Herzl's portrait in the center (three different pins); a pin of the 
"Zionist Youth Conference" in 1954. 
Enclosed: a pin with the legend "I am a Zionist, presented by MATAM" (Hebrew).
A total of 11 pins. Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 

5. "קולוניא ראשון לציון" – מדליה לזכר ייסוד המושבה – עם דיוקן בנימין זאב הרצל 

מדליה לזכר ייסודה של ראשון לציון. ]סוף המאה ה-19 או תחילת המאה ה-20[.
פנים: מראה המושבה וסביבו הכיתוב "ראשון לציון הנה הנם ולירושלים מבשר אתן / קולוניא ראשון לציון, התרמ"ב" ]=1882, שנת ייסוד 

."Dr. Theodor Herzl – המושבה[. גב: דיוקן הרצל וסביבו הכיתוב "למען ציון לא אחשה
קוטר: 26 מ"מ. מצב טוב. קולב לתלייה.

פתיחה: $200
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5. "Kolonia Rishon LeZion" – Medal Commemorating the Founding of the Colony – With Portrait of 
Theodor Herzl

Medallion commemorating the establishment of Rishon LeZion. [Late 19th or early 20th century].
Obverse: View of the Colony of Rishon LeZion, encircled by the Hebrew legend "The first shall say to Zion, Behold, 
behold them: and I will give to Jerusalem one that bringeth good tidings [Isaiah 41:27] / Kolonia Rishon LeZion, 
5642" [= 1882, the year the colony was founded]. Reverse: Portrait of Theodor Herzl encircled by the legend "For 
Zion's sake will I not hold my peace [Hebrew; Isaiah 62:1] – Dr. Theodor Herzl".
Diameter: 26 mm. Good condition. With suspension ring. 

Opening price: $200

6. שני תווי ספר עם דיוקנו של בנימין זאב הרצל

שני תווי ספר )Ex Libris( עליהם מופיע דיוקנו של בנימין זאב )תיאודור( הרצל. 
1. תו ספר של שניאור זלמן שפירא – Saul S. Spiro – במרכזו מופיע דיוקנו של הרצל וסביבו בניין "בית דוד וולפסון" שבהר הצופים, 

מגדל דוד, ואיורים נוספים. 
שפירא היה מורה, סופר ועיתונאי, פעיל ציוני, מזכיר ומנהל "האכסקוטיבה של ההסתדרות הציונית" בארה"ב. 

9.5 ס"מ. מצב טוב. סימני הדבקה קלים בצדו האחורי.  X6.5
2. תו ספר של ליאון קלנר – Leon Kellner – עליו מופיע דיוקנו של קלנר עצמו )?( לצד דיוקנאותיהם של ויליאם שייקספיר, בנג'מין 

ד'יזראלי, ובנימין זאב הרצל. 
התנועה  ומראשוני  שייקספיר  ויליאם  של  יצירתו  חוקר  האנגלית,  בשפה  לדקדוק  ומומחה  מילונאי  הרצל,  של  קרוב  ידיד  היה  קלנר 

הציונית. 
13 ס"מ. מצב טוב. קרע ומעט קמטים.  X12

פתיחה: $100

6. Two Bookplates Depicting Theodor Herzl

Two bookplates bearing portraits of Theodor Herzl:
1. Bookplate of Saul S. Spiro with Herzl's portrait in the center, framed by a Star of David and encircled by the 
David Wolffsohn Building on Mt. Scopus, the Tower of David, and other illustrations. Spiro was an educator, 
author, and journalist, a Zionist activist, and secretary and director of the Executive of the Zionist Organization 
in the United States.
9.5 X6.5 cm. Good condition. Minor traces of adhesive tape on back.
2. Bookplate of Leon Kellner bearing a portrait of Kellner himself (?) alongside portraits of William Shakespeare, 
Benjamin Disraeli, and Theodor Herzl. Kellner was a close friend of Herzl's, a lexicographer, an expert English-
language grammarian, a scholar of Shakespearean literature, and a pioneering member of the Zionist movement.
13 X12 cm. Good condition. Tear and minor creases.

Opening price: $100

7. תווית מתכת קטנה עם דיוקן בנימין זאב הרצל על רקע מגדל דוד – קק"ל

]ניו-יורק,  הברית.  בארצות  קק"ל  מטעם  דוד,  מגדל  רקע  על  הרצל  )תיאודור(  זאב  בנימין  דיוקן  עם  מודפסת,  קטנה,  מתכת  תווית 
 .Union Label, Amalgamated Lithographers of America :העשורים הראשונים של המאה ה-20[. יצרן

על התווית נדפס דיוקנו של הרצל על המרפסת בבאזל, ברקע מגדל דוד ולמרגלותיו שבי ציון )דימוי שהופיע כבר בסוף המאה ה-19 
ונדפס גם על בולי קק"ל בשנת 1909(. מעליו מופיע הכיתוב Jewish National Fund ומתחתיו "קרן קימת לישראל". בקצה המתלה 

נדפסו פרטי היצרן. 
1.5 ס"מ )ללא המתלה(. מצב טוב מאד.  X2.5

פתיחה: $200

7. Small Metal Label bearing a Portrait of Theodor Herzl with the Tower of David in the Background – JNF

Small metal label, printed, featuring a portrait of Theodor Herzl with the Tower of David in the background, 
issued by the Jewish National Fund (JNF) in the United States. [New York, early decades of the 20th century]. 
Produced by Union Label, Amalgamated Lithographers of America.
Label bearing the celebrated depiction of Theodor Herzl addressing the unseen crowd from the balcony in Basel, 
Switzerland. In the background is the image of the Tower of David, with the Jewish immigrants in their biblical 
return from the Babylonian Exile underneath it (a portrayal such as this had appeared as early as the late 19th 
century, and was also featured on JNF stamps dated 1909.) The English caption "Jewish National Fund" appears 
above the portrait, and the Hebrew "Keren Kayemet Le'Israel" beneath it. The manufacturer's details are printed 
at the tip of the protruding tab.
1.5 X2.5 cm (not including tab). Very good condition.

Opening price: $200
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8. תצלום גדול – ועידת עסקני הקרן הקימת לישראל ביוון – סלוניקי, 1933

תצלום של משתתפי הוועידה של עסקני הקרן הקימת לישראל ביוון. סלוניקי, ]1933[.
נורדאו. על במה  ומקס  זאב הרצל  בנימין  ודיוקנאות של  ציוניים  דגלים  יוון,  הוועידה באולם מקושט בדגל  נראים משתתפי  בתצלום 

שבקצה האולם נראה נשיא הקהילה היהודית בסלוניקי, ליאון יהודה רקנאטי.
מוצמד לנייר עבה עם סמליל מודפס של סטודיו הצילום "פוטו מנחם" )יוונית: Φωτο Μεναχέμ( בסלוניקי.

35 ס"מ, עם קמטים, פגמים קלים ורישום בכתב- X 23 ס"מ בקירוב. מצב טוב. פגמים קלים. מודבק על נייר עבה בגודל 28 X16.5 תצלום
יד בצדו האחורי. 

פתיחה: $100

8. Large Photograph – Conference of Prominent Lobbyists of the Jewish National Fund in Greece – 
Thessaloniki, 1933

Photograph of the participants in the conference of Jewish National Fund lobbyists in Greece. Thessaloniki, 
[1933].
The photograph shows the conference participants in a hall bedecked with the flag of Greece, flags of the Zionist 
Movement, and portraits of Theodor Herzl and Max Nordau. One of the personalities at the podium at the front 
of the hall is Leon Yehuda Recanati, president of the Jewish community of Thessaloniki.
Mounted on thick paper, with the printed emblem of the "Photo Menahem" photographer's studio, Thessaloniki 
(Greek: Φωτο Μεναχέμ).
Photograph: approx. 23 X16.5 cm. Good condition. Minor blemishes. Mounted on heavy paper, 35 X28 cm, with creases, 

minor blemishes, and notation to verso.

Opening price: $100

9. לקט פריטים בהוצאת הקרן הקיימת לישראל 

שבעה פריטים בהוצאת הקרן הקיימת לישראל. פולין וארץ ישראל, המחצית הראשונה של המאה ה-20.
· "ארץ ישראל", ירחון "לשאלות הישוב בארץ ישראל ועניני הקרן הקימת", ניסן תרע"ט )1919( עורך: בנימין מינץ. שנה ראשונה, גיליון 
1. עם רשימות הנדבות שנתקבלו עבור הקק"ל בחודש אדר ב' תרע"ט. · דף זיכרון בהוצאת קק"ל המונה את "שמות הקדושים והגבורים 
שהקריבו את דמם ונפשם על מזבח המולדת בימי מאורעות הדמים". 1929. · "ברכת הגליל הנגאל", חוברת תצלומים של הגליל ושל 
פעולות ההתיישבות המתחדשות. ]1939[. · שיר השירים, "תשורת הקרן הקימת לישראל ליום ההולדת". לוחות כריכה "מעצי הקק"ל 
שביער הרצל בחולדה". ]שנות ה-40[. · עלון שכותרתו "ההתישבות החדשה בנגב". מונה שלושה עשר יישובים חדשים שהקימה הקרן 
הקיימת לישראל בנגב בשנת 1946. · תעודת "תרומת הדונם" לקרן הקימת לישראל )ריקה(. ]1949[. · "הצהרת אמונים לקרן הקימת 
לישראל", מזכרת לצירי הקונגרס שנכחו בקונגרס הציוני ה-23. חוברת ובה ההצהרה, חתימות הצירים )בדפוס צילום( ורשימת צירי 

הקונגרס. 1951.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $100

9. Collection of Items Published by the Jewish National Fund

Seven items published by the Jewish National Fund. Poland and Palestine, second half of the 20th century.

· "Eretz Yisrael," monthly devoted to "Issues Pertaining to the Yishuv in the Land of Israel and the Matters of 
the Jewish National Fund," April 1919. Editor: Binyamin Mintz. First Year, Issue No. 1. With lists of the donations 
to the Jewish National Fund received in March-April, 1919. · Memorial page published by the JNF, listing "the 
names of the martyrs and heroes who sacrificed their blood and soul on the altar of the Motherland in the 
course of the blood-soaked riots." 1929. · "Blessing of the Redeemed Galilee," booklet of photographs of the 
Galilee and of renewed settlement activity. [1939]. · The Song of Songs, "Gift of the Jewish National Fund on the 
Occasion of your Birthday." Cover plates made "Of the JNF Trees in the Herzl Forest in Hulda." [1940s]. · Leaflet 
titled "The New Settlement [Enterprise] in the Negev." Lists thirteen new settlements established by the JNF in 
the Negev in the year 1946. · Certificate titled "Donation of a Dunam" to the JNF (blank). [1949]. · "Declaration 
of Dedication to the Jewish National Fund," a souvenir presented to delegates to the 23rd Zionist Congress. 
Booklet containing the declaration, along with the signatures of the congress delegates (photocopied), and a list 
of the names of the delegates. 1951.
Size and condition vary. Overall good condition.

Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100



7

היסטוריה, אמנות ותרבות יהודית וישראלית

10. אוסף תעודות עבור תרומת עץ – הקרן הקיימת לישראל – ארה"ב, המחצית שנייה של המאה ה-20

ניו-יורק, המחצית השנייה של  וצבעוניות עבור תרומת עץ. הונפקו מטעם הקרן הקיימת לישראל בארה"ב.  כ-50 תעודות מאוירות 
המאה ה-20. עברית ואנגלית.

בחלקן מצוין שם היער שבו ניטע העץ: יער נשי מזרחי באמריקה, יער הקדושים, יער בר כוכבא, פארק יובל המאתיים של ארצות הברית 
 .)Sol Nodel( ועוד. אחת התעודות, משנת 1946, עוצבה בידי המעצב האמריקני סול נודל ,)כיום פארק עצמאות ארצות הברית(

בחלק מהתעודות מולאו שמות התורמים בכתב-יד או במכונת כתיבה. רבות מהתעודות לא מולאו, וחלקן מסומנות "Sample" בכתב-
יד או בדפוס.

מצורפים: כרטיס שנה טובה, גליון להדבקת בולים ולוח לתלייה בכיתה בהוצאת הקק"ל; שני מכתבים רשמיים מאת נציגי הקק"ל; מספר 
מעטפות. 

כ-50 תעודות. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $100

10. Collection of Tree-Planting Certificates – Jewish National Fund – United States, Second half of 20th 
Century

Roughly 50 colorful illustrated certificates in recognition of donations toward planting trees in Israel (Palestine). 
Issued by the Jewish National Fund (JNF) in the United States. New York, mostly from the 2nd half of the 20th 
century. Hebrew and English.
The name of the forest in which a given tree has been planted is indicated on some of the certificates. The forests 
include the American Mizrachi Women Forest, Forest of the Six Million, the Bar Kochba Forest, the American 
Bicentennial National Park in Israel (today American Independence Park), and others. One of the certificates, 
dating from 1946, was designed by the American graphic artist Sol Nodel.
On some of the certificates, the names of the donors were filled in in handwriting or by typewriter. Many of the 
certificates were never filled in, and some were marked "Sample" either in handwriting or in print. 
Enclosed: Jewish New Year (Shana Tova) greeting card; paper sheet with spaces for pasting ten 45-cent JNF 
stamps, representing money donated toward the planting of trees in the Children's Forest in Israel; small poster 
printed by the JNF to be colored in by children and hung up for display in the classroom; two official letters from 
JNF representatives on JNF stationery; several envelopes.
Approx. 50 certificates. Size and condition vary. Overall good condition.
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $100

11. אוסף תעודות וקבלות על נטיעת עצים, ופריטי דפוס נוספים בהוצאת קק"ל

כ-50 תעודות, קבלות וכרטיסים על תרומת עצים ליערות קק"ל ופריטי דפוס נוספים בהוצאת הקק"ל. ארץ ישראל, ניו-יורק ומקומות 
נוספים, ]שנות ה-40 עד שנות ה-90 בקירוב[.

באוסף תעודות, כרטיסים וקבלות על תרומת עצים ליערות הקרן הקיימת לישראל )חלקם עם מילוי פרטים בכתב-יד וחלקם ריקים(: 
 Forest of Mizrachi Women of( באמריקה  מזרחי  נשי  יער   ,)Martyrs' Forest( הקדושים  יער  האם,  יער  הילד,  יער  הרצל,  יער 
 International( יער האשה ,)Jerusalem Park of the Heroes( יער הנצחון בירושלים השלמה, פארק קנדה, יער הגבורים ,)America
Women's Forest(, ועוד; חוברת רישום )ריקה( בספר הזהב של קק"ל, אגרות ברכה לראש השנה, אגרות ברכה ליום האם ופריטי דפוס 

נוספים בהוצאת קק"ל.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $100

11. Collection of Tree-Planting Certificates and Receipts, and Additional Printed Items Published by the 
JNF

Some 50 certificates, receipts, and cards pertaining to donations toward tree planting in Jewish National Fund 
(JNF) forests, and additional printed items published by the JNF. Palestine (and Israel), New York, and other places 
[approx. 1940s to approx. 1990s].
The collection includes certificates, cards, and receipts (some filled-in by hand and others left blank) for donations 
toward planting trees in JNF forests: the Herzl Forest, the Children's Forest, Mother's Forest, Martyr's Forest, 
the Forest of Mizrachi Women of America, the "Victory Forest in Jerusalem Restored," (Ayalon) Canada Park, 
Jerusalem Park of the Heroes, the International Women's Forest, and more. Also, a booklet containing a sign-up 
register (left blank) for the JNF's Golden Book, "Shana Tova" greeting cards for the Jewish New Year, Mother's 
Day greeting cards, and additional printed items or items of ephemera published by the JNF. 
Size and condition varies. Overall good condition.
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $100
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12. לקט מזכרות – הקרן הקיימת לישראל

חמש מזכרות מאת הקרן הקיימת לישראל. 
1-2. סיכה ותפס לעניבה בדמות מפתח. ראש המפתח הוא מדליון ועליו דיוקן הרצל; על גוף המפתח חקוקות הכתובות "חדר הרצל" 
ו"קקל". על גב המדליון חקוקה כתובת אנגלית: "Herzl room / JNF Jerusalem". נתונים בקופסאות קרטון מקוריות. ]שנות ה-50 של 

המאה ה-20 בקירוב[. 
5.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב.

3. מחזיק מתכת לקופסת גפרורים. על צדו האחד סמליל הקק"ל, על צדו השני מפת ארץ ישראל ועל שדרתו כתובת: "קרן קימת לישראל 
ירושלים / Jerusalem Keren Kayemeth LeIsrael". ]שנות ה-50 של המאה ה-20?[. 

5.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. X4 X2
 Jewish National Fund" 4. מחזיק מתכת לקופסת גפרורים, מעוצב כקופת קק"ל שעליה מפת ארץ ישראל. על שדרתו הכתובת 

South Africa". ]שנות ה-40 של המאה ה-20?[. 
5.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. X4 X2

 ."J.N.F. Jerusalem / 5. סרגל עץ. במרכזו לוחית ועליה כתובת: "קרן קימת לישראל ירושלים / שי מעצי הארץ
30 ס"מ. מצב טוב. שברים חסרים קלים.  X4

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $120

12. Collection of Souvenirs – Jewish National Fund

Five souvenirs by the Jewish National Fund. 
1-2. Key-shaped pin and necktie fastener. The head of the key is a medallion with Herzl's portrait; the shaft is 
engraved with the Hebrew legends "Herzl's Room" and "JNF". The reverse of the medallion is engraved with the 
English legend "Herzl room / JNF Jerusalem". Placed in original card boxes. [ca. 1950s]. 
Approx. 5.5 cm. Good condition. 
3. Metal matchbox-holder. One side bears the JNF logo and the other shows a map of Israel, with the following 
legend on the spine: "Jerusalem Keren Kayemeth LeIsrael" in Hebrew and English. [1950s?]. 
Approx. 2 X4 X5.5 cm. Good condition. 
4. Metal matchbox-holder, shaped as a JNF box showing the map of Palestine. The spine reads "Jewish National 
Fund South Africa". [1940s?]. 
Approx. 2 X4 X5.5 cm. Good condition. 
5. Wooden ruler. With a central plaque reading "Jewish National Fund Jerusalem / Gift from the country's trees" 
(Hebrew) and the English legend "J.N.F. Jerusalem". 
4 X30 cm. Good condition. Minor losses. 
Provenance: The Rimon Family Collection. 

Opening price: $120  

13. סכין לפתיחת מכתבים – הקרן הקיימת לישראל – שנות ה-30 של המאה ה-20

סכין פליז לפתיחת מכתבים מתנת הקרן הקיימת לישראל בארצות הברית. ארצות הברית, ]שנות ה-30 של המאה ה-20 בקירוב[.
סכין ללא קת. על צדה האחד הכתובת "Compliments of the Jewish National Fund of America" )"מתנת לשכת הקרן הקיימת 
 When drawing up wills, please remember the Jewish National Fund. The" לישראל באמריקה"(, ועל צדה השני הכתובת
זכרו את הקרן הקיימת  )"אנא   "fund redeems the soil of Palestine as the inalienable property of the Jewish People

לישראל בצוואותיכם. הקרן גואלת את אדמת ארץ ישראל ומחזיקה בה כרכוש תמידי של העם היהודי"(.
23 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. בראש הסכין נקב עגול גדול, במקום שבו כפי הנראה נקבעה במקור זכוכית מגדלת )חסרה(.

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $100

13. Letter Opener – Jewish National Fund – 1930s

Brass letter opener, a gift of the Jewish National Fund in the USA. USA, [ca. 1930s].
One side inscribed "Compliments of the Jewish National Fund of America"; the other side inscribed "When 
drawing up wills, please remember the Jewish National Fund. The fund redeems the soil of Palestine as the 
inalienable property of the Jewish People". 
Approx. 23 cm. Good condition. Stains. A large round hole in the upper edge, where, presumably, a magnifying glass (now 
missing) was originally set. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $100
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14. שתי קופות קק"ל – שנות ה-40 וה-50

שתי "קופסאות כחולות" לגיוס כספים לקרן הקיימת לישראל. ארץ ישראל ומדינת ישראל, שנות ה-40 וה-50.
1. קופסה ועליה מפת ארץ ישראל ללא דרום הנגב. ללא שם יצרן. ארץ ישראל, ]שנות ה-40?[.

17 ס"מ. מצב טוב. פגמים. כיפופים. כתמים. X12.5 X7.5
2. קופסה ועליה מפת ארץ ישראל הכוללת את דרום הנגב. תוצרת א. זלצמן בע"מ, ירושלים, ]סוף שנות ה-40 או ראשית שנות ה-50[.

12 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. מעט חלודה. X10 X5

פתיחה: $200

14. Two JNF Collection Boxes – 1940s and 1950s

Two of the renowned "Blue Boxes" used for raising money on behalf of the Jewish National Fund. Palestine and 
Israel, 1940s and 1950s.
1. Collection box depicting a map of Palestine, without the southern Negev. Manufacturer's name not indicated. 
Palestine, [1940s?].
17 X12.5 X7.5 cm. Good condition. Blemishes. Bends. Stains.
2. Collection box depicting a map of Palestine, including the southern Negev. Product of A. Salzmann Ltd., 
Jerusalem, [late 1940s or early 1950s].
12 X10 X5 cm. Good condition. Minor blemishes. Minor rusting.

Opening price: $200

15. אוסף סמלי קק"ל לרגל יום העצמאות – ישראל, 1949-2016

כ-70 סמלים, סיכות, מדבקות ותוויות נייר שרובם יצאו לרגל ימי העצמאות של מדינת ישראל ומיעוטם לרגל תאריכים מכוננים אחרים 
בתולדותיה, רבים מהם בהוצאת הקרן הקיימת לישראל. 1949-2016.

האוסף מתפרש על פני ששים ושמונה ימי עצמאות, ומתוכם מצויים בו סמלים שיצאו עבור ארבעים ושבעה מהם; בהם כמה וכמה 
האספה  פתיחת  יום  תש"ט,  בשבט  ט"ו  לרגל  סמל  באוסף  כן,  כמו  למדינה.  והעשרים  העשור  חגיגות  לרגל  שיצאו  מסיכות  עותקים 

המכוננת.
כ-70 פריטים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $100

15. Collection of Independence Day JNF Badges – Israel, 1949-2016

Approx. 70 badges, pins, stickers and paper labels most of which were issued for the Independence Days of the 
State of Israel and some for other seminal events in its history, many of them by the Jewish National Fund. 1949-
2016.
The collection spans sixty-eight Independence Days and contains badges that were issued for forty-seven of them, 
including several copies of pins that were issued for the tenth and twentieth anniversary of the State. In addition, 
the collection contains a badge for Tu Bishvat 1949, the day of the opening of the Constituent Assembly. 
Approx. 70 items. Size and condition vary. Good overall condition. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100 

16. מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של צבי הירש קאלישר – אזכור לרכישת אדמות חקלאיות בקרבת יפו – טורון, 1873

נסיון לרכישת אדמות  ואל בעלה פאלק, המזכיר  )"האנכן"(  מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של הרב צבי הירש קאלישר, אל בתו מלכה 
בקרבת העיר יפו. טהארן )טורון, פולין(, תרל"ג ]1873[. יידיש ועברית.

העמוד הראשון של המכתב כתוב ביידיש, ממוען אל שני בני הזוג ונושא אופי אישי – תוכניות הרב לתקופה שבין פסח ושבועות, דרישת 
שלום לנכדים והזמנה שקיבל לנסוע לירושלים. בעמוד השני מופיע חלק נוסף, בעברית, הממוען אל פאלק לבדו: "ולך בני... אודיעך 
שקבלתי דיעפעשע ]מברק[ מירושלים עה"ק... והודיעוני שקנו פלח אדמה טובה מאוד קרוב ליפו... מלא ע"י מעיינות וטוב לזרע תבואות 

וירקות, ושאלו אותי אם יוכלון]![ לקחת אנאויזאנג ]הוראת תשלום[ עלי על 2000 ר"ט ]רייכס-טאלר[ אשר צריכין לשלם מייד...".
הרב צבי הירש קאלישר )1795-1874(, מלומד וסופר, ממבשרי הציונות הראשונים. בשנת 1862 פרסם את ספרו החשוב "דרישת ציון", 
שקרא לחידוש העלייה וההתיישבות היהודית בארץ ישראל )שמו של הספר נבחר כמעין מענה לפסוק המקראי "ציון היא - דורש אין 
לה" ]ירמיהו ל', יז'[(. קאלישר היה מגדולי התומכים בהקמת של בית הספר היהודי-חקלאי "מקווה ישראל", ולאחר ייסודו בסמוך ליפו 

בשנת 1870, הקדיש את מאמציו לרכישת אדמות שעליהן תוקם התיישבות חקלאית יהודית.
]1[ דף מקופל לשניים )שני עמודים כתובים(, 22.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, קמטים ומעט כתמים. קרעים קלים ונקבים לאורך קווי 

הקיפול ובשוליים. 

פתיחה: $200



10

היסטוריה, אמנות ותרבות יהודית וישראלית

16. Letter Handwritten and Signed by Zvi Hirsch Kalischer – Mentioning Purchase of Agricultural Land 
near Jaffa – Torun, 1873

Letter handwritten and signed by Rabbi Zvi Hirsch Kalischer. Addressed to his daughter Malka and her husband 
Falk, mentioning an attempt to purchase land near the city of Jaffa. Thorn (Torun, Poland), 5633 [1873]. Yiddish 
and Hebrew.
The first page of the letter is written in Yiddish. It is addressed to Kalischer's daughter and son-in-law, and is 
personal in nature; the rabbi speaks of his plans for the period between Passover and Shavu'ot and the invitation 
he received to visit Jerusalem, and sends regards to his grandchildren. The second page is a separate note, in 
Hebrew, and is addressed to Falk alone: "And to you, my son… I am telling you that I received a telegram from 
Jerusalem the Holy City… and they informed me that they had purchased a parcel of good land very close to 
Jaffa… filled with springs and good for planting grain and vegetables, and they asked me whether they could 
obtain from me an order of payment in the sum of 2,000 Reichsthaler which must be immediately paid…"
Rabbi Zvi Hirsch Kalischer (1795-1874), scholar and author, was an early proto-Zionist. In 1862, Kalischer 
published his important work "Drishat Zion" (i.e., "Seeking Zion") in which he called for the renewal of Jewish 
immigration and settlement in the Land of Israel. The name of the book was chosen as a rhetorical response 
to the biblical passage "This is Zion, whom no man seeketh after" (Jeremiah 30:17). Kalischer was one of the 
foremost supporters of the creation of the Jewish agricultural school Mikveh Yisrael, and after its establishment 
near Jaffa in 1870, he invested considerable effort into purchasing land that could potentially be used for Jewish 
agricultural settlement.
[1] f. folded in half (2 written pages), 22.5 cm. Good condition. Fold lines, creases, and few stains. Minor tears and minute 
holes along fold lines and to edges.

Opening price: $200

17. דף חשבון בכתב-ידו של אהרן אהרונסון – זכרון יעקב, 1905 – נשלח לחברת אפ"ק, עבור נסיעות מחקר בארץ ישראל

דף חשבון שהגיש אהרן אהרנסון לחברת אנגלו-פלשתינה, עבור הוצאות נסיעה במהלך מחקריו האגרונומיים בארץ. חתום בחתימת-
ידו. זכרון יעקב, 28 בפברואר 1905. צרפתית.

החשבון כתוב בכתב-יד על גבי נייר מכתבים רשמי, והוא מפרט מספר נסיעות שערך אהרנסון בארץ – נסיעה לחקר הביצות והדיונות 
שבין יפו לחיפה, נסיעה לחקר המעיינות התרמיים באל-חמה ונסיעות נוספות. בשולי הדף חותמת הדיו Paid )"שולם"(, ולצדה חתימה 

והערה בכתב-יד שונה )כפי הנראה, של נציג אפ"ק(.
אהרן אהרנסון )1876-1919( אגרונום ובוטניקאי, מפקד המחתרת העברית ניל"י. בראשית המאה העשרים ערך שורה של מסעות לארכה 
ולרחבה של הארץ וביצע מגוון מחקרים אגרונומיים חשובים, חלקם בשירות המוסדות הציוניים. במהלך מסע שערך לראש פינה בשנת 

1906 גילה את "אם החיטה" )חיטת הבר שממנה פותחה החיטה המתורבתת לפני כ-10,000 שנה( וקנה לו שם עולמי כאגרונום. 
]1[ דף, 27 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. כתמים קלים. מספר קרעים ונקבים, רובם בשוליים )ללא נזק לטקסט(.

פתיחה: $200

17. Invoice Handwritten by Aaron Aaronsohn – Zikhron Ya'akov, 1905 – Sent to the Anglo-Palestine 
Company, to Cover Research Travel Expenses in Palestine

Invoice submitted by Aaron Aaronsohn, bearing his signature, to the Anglo-Palestine Company for reimbursement 
of travel expenses incurred in Palestine in the course of his research work in agronomy. Zikhron Ya'akov, February 
28, 1905. French.
The invoice is handwritten, on official stationery, and it lists a number of journeys taken by Aaronsohn in Palestine: 
a trip to study the wetlands and sand dunes between Jaffa and Haifa, another to study the thermal springs of 
Al-Hamma (today Hamat Gader), and other journeys. Stamped "Paid" and signed, with a comment, written in a 
different hand, probably by the Anglo-Palestine Company representative.
Aaron Aaronsohn (1876-1919) was an agronomist and botanist, and the commander of the Jewish underground 
"Nili." In the early twentieth century he traveled the length and breadth of the country, conducting a broad 
range of important agronomic studies, some of these on behalf of the Zionist institutions. In the course of a 
journey to Rosh Pinna in 1906, he discovered wild emmer, presumed to be the wild ancestor, domesticated some 
10,000 years ago, of modern wheat. This discovery earned him international acclaim as an agronomist.
[1] f., 27 cm. Good condition. Fold lines. Minor stains. Several tears and pinholes, mostly to margin and edges (not affecting 
text).

Opening price: $200

18. תקנות חברת "זכרון משה" – ירושלים, ראשית המאה ה-20

"תנאי החברה 'זכרון משה'", עלון מטעם קרן "מזכרת השר משה מונטיפיורי בירושלם". ]ירושלים, ראשית המאה ה-20[.
עלון מודפס )ארבעה עמודים( המפרט את תקנות חברת "זכרון משה", שעסקה בתכנון שכונת "זכרון משה" בירושלים. התקנות נוגעות 
לאופן ההצטרפות לחברה, רכישת קרקע, בניית בתים ופרעון התשלומים השונים. עשר תקנות )12-21( עוסקות בחזותה המודרנית של 
השכונה, בסלילת כבישים, התקנת מדרכות וחפירת תעלות ניקוז )"על החברה לבנות בתיה בדיוק על פי המערך הנעשה בידי מהנדס 
ממחה"; "גדרים בנויות תוקמנה מסביב לאחזת כל בית ובית"; "הדרכים צריכות להיות סלולות, ועצים נטועים משני עבריהן, ותעלות 

תעשינה למי השופכים", ועוד(.
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שכונת "זכרון משה" בירושלים נוסדה ב-1904 בידי דוד ילין, יחיאל מיכל פינס, ישעיהו פרס, ואחרים, נציגי קרן "מזכרת משה מונטיפיורי" 
בלונדון וששמה לה למטרה לבנות שכונות מגורים מחוץ לחומות העיר  )קרן להנצחת פועלו של משה מונטיפיורי שנוסדה ב-1874 
העתיקה בירושלים, שיישאו את שמו של מונטיפיורי(. ארבע שכונות נוספות הוקמו בירושלים בסיוע הקרן – מזכרת משה, אוהל משה, 

ימין משה וקרית משה.
]1[ דף מקופל לשניים )4 עמ'(, 21 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. כתמים. מספר נקבים זעירים וקרעים קלים. רישום בעט בשולי 

העמוד הראשון.
.OCLC-אינו מופיע ב

פתיחה: $100

18. Statutes of the "Zichron Moshe" Society – Jerusalem, Early 20th Century

"Statutes of the 'Zichron Moshe' Society", a booklet issued by the "Mazkeret Hasar Moshe Montefiore" fund in 
Jerusalem. [Jerusalem, early 20th century].
A printed booklet (four pages) listing the statutes of the "Zichron Moshe" society, which dealt with the planning 
of the Zichron Moshe neighborhood in Jerusalem. The statutes pertain to the manner of joining the society, 
purchasing land, building houses and paying the various payments. Ten statutes (12-21) deal with the modern 
appearance of the neighborhood, paving roads, building sidewalks and digging drainage ditches ("The Society 
must build its houses exactly according to the layout done by the expert engineer"; "Built fences will be set up 
around the estate of each and every house"; "The roads should be paved, with trees planted on both sides, and 
tunnels will be made for sewer", and more). 
The Zichron Moshe neighborhood of Jerusalem was established in 1904 by David Yellin, Yechiel Michel 
Pines, Yeshayahu Press and others, representatives of the "Mazkeret Moshe Montefiore" fund (a fund for 
commemorating the activity of Moses Montefiore which was established in 1874 in London, with the objective 
of establishing residential neighborhoods outside the walls of the Old City of Jerusalem, bearing Montefiore's 
name). Beside Zichron Moshe, four additional neighborhoods were established in Jerusalem with the aid of the 
Fund – Mazkeret Moshe, Ohel Moshe, Yemin Moshe and Kiryat Moshe. 
[1] f. folded in half (4 pp.), 21 cm. Good condition. Fold lines and creases. Stains. Several minute holes and small tears. Pen 
notation to margin of first page. 
Not in OCLC. 

Opening price: $100  

19. המושבות באיזור יהודה – חוברות תקנות לא-ידועות וחוברת כתב עת "דער קאלאניסט", 1894-1914

הבילויים"[  "אחרון  מאירוביץ,  ]מנשה  מאיראוויטש  מנשה  ידי  על  לאור  יוצא  ארגאן.  לאנדווירטהשאפטליכער  "קאלאניסט",  דער   .1
ואברהם משה לונץ. דפוס לונץ, ירושלים, תרנ"ד ]1894[. 

גיליון שלישי.
12 עמ', 17.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים. נקבי תיוק וקרעים, משוקמים שיקום מקצועי. עטיפת נייר חדשה. 

2. תקנות האגדה החקלאית במושבות יהודה / Statuts de la Societe d'Agriculture des Colonies de Judee. Palestine. שנת 
אלף תתל"ד לחרבן ]תרס"ד 1904[, דפוס מערכת ה"השקפה", ירושלים.

4 עמ', 14 ס"מ. מצב טוב. עטיפת נייר חדשה.
אינה ב-OCLC ואינה ידועה ביבליוגרפית. 

3. תקנות התאחדות המושבות ביהודה לשנת התרע"ד. דפוס א. אתין, יפו, תרע"ד ]1914[. 
8 עמ', 13.5 ס"מ. מצב טוב. שוליים קצוצים. חותמת. כרוכה, יחד עם העטיפה המקורית, בעטיפת נייר חדשה. 

 .OCLC-אינה ב
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $100

19. Judean Colonies – Bibliographically Unlisted Booklets of Statutes and an Issue of the Periodical 
"Der Kolonist," 1894-1914

1. Der Kolonist, Landvirthshaftlikher Organ. Published by Menashe Maierovitch ["Last of the Bilu Pioneers"] and 
Abraham Moses Luncz. Jerusalem: Luncz Press,5654 [1894]. Third issue.
12 pp., 17.5 cm. Fair condition. Numerous stains. Punch holes and tears, professionally restored. New paper cover.
2. Statuts de la Societé d'Agriculture des Colonies de Judée. Palestine [Statutes of the Agricultural Society of the 
Judean Colonies, Palestine]. Jerusalem: Hashkafa Press, "Year 1834 Since the Destruction [of the Second Temple]" 
[1904].
4 pp., 14 cm. Good condition. New paper cover.
Not in OCLC. Bibliographically unlisted.
3. Statutes of the Union of Judean Colonies for the Year 5674. Jaffa: A. Ittin Press, 5674 [1914].
8 pp., 13.5 cm. Good condition. Trimmed margins. Inked stamp. Bound in a new paper binding, with the original cover.
Not in OCLC.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100
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20. חוזה להשכרת דירה – "ועד תל-אביב" – חתום בידי מאיר דיזנגוף – תל-אביב, 1917

"חוזה" בכתב יד, חתום בידי מאיר דיזנגוף, ראש "ועד תל-אביב" וראש העיר הראשון של העיר תל-אביב. על גבי נייר מכתבים רשמי עם 
הכיתוב "תל-אביב". תל-אביב, כ"ט טבת תרע"ז ]23 בינואר 1917[. 

חוזה בין צבי הירש בן דוד יזראליתן ובין הוועד של תל-אביב, לפיו יזראליתן )נכתב גם ישראליתן( "משכיר את הבית שלו בקומה השניה" 
)ללא ציון הכתובת( לתקופה של תשעה חודשים, "עד מוחרם תרע"ח" )"מוחרם", החודש הראשון בלוח השנה המוסלמי, שימש בתקופת 

השלטון העות'מאני כזמן מעבר מדירה לדירה ופקיעת הסכמי שכירות(. 
דף 27.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. מעט כתמים, קמטים וקרעים קלים. נקבי תיוק, נקבי סיכות ונקב קטן נוסף. 

פתיחה: $100

20. Apartment Rental Contract – "Tel Aviv Council" – Signed by Meir Dizengoff – Tel Aviv, 1917

Handwritten "contract," signed by Meir Dizengoff, head of the "Tel Aviv [City] Council" and first mayor of the 
Municipality of Tel Aviv. On official stationery, with the header "Tel Aviv." Tel Aviv, January 23, 1917.
Contract between Zvi Hirsch son of David Izraelitan and the Tel Aviv City Council, according to which Izraelitan 
(sometimes spelled "Israelitan") "will be renting his place of residence on the second floor" (no address given) 
for a period of nine months, "until ‘Muhram' of [Hebrew Year] 5678" ("Muhram," the first month of the Muslim 
calendar, served under Ottoman rule as the designated time of year for moving from one place of residence to 
the next, and as the appropriate expiration time for rental contracts).
[1] f., 27.5 cm. Good condition. Fold lines. Few stains, minor creases and tears. Punch holes, staple holes, and one additional 
small hole.

Opening price: $100

21. מכתב בכתב ידו של מאיר דיזנגוף – בקשת מקום מקלט בגליל בזמן גירוש תל-אביב במלחמת העולם הראשונה, ניסן 
תרע"ז – אפריל 1917

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של מאיר דיזנגוף, ראש "ועד תל-אביב" וראש "ועד ההגירה", ממוען אל חיים מרגליות קלווריסקי. פתח 
תקוה, כ"ב ניסן תרע"ז ]14 באפריל 1917[. 

המכתב, אשר נראה כי נכתב בחיפזון ובדחיפות, נשלח שמונה ימים לאחר יום הגירוש של תושבי תל-אביב בערב פסח תרע"ז )6 באפריל 
1917(, זמן ששהה דיזנגוף בפתח תקווה ובתור ראש "ועד ההגירה" של תושבי תל-אביב, דאג למציאת פתרונות לאלפי הגולים שגורשו 

מתל-אביב )בין היתר, דאג לבואם של תושבי מושבות הגליל והצפון שאספו את המגורשים בעגלות(. 
המכתב שלפנינו מבטא את מסירותו של דיזנגוף לפעילות ועד ההגירה ואת כוונתו "להשאר עד הרגע האחרון" באזור השפלה: "עסוק 
וטרוט מאד בעניני ההגירה הנני בא אליך בבקשה: אני מוכרח להשאר עד הרגע האחרון אשר אינני יודע מתי יבא. נא להכין בשבילי חדר 
או שנים עם מטבח בר"פ ]ראש פינה[ או בצפת כדי שאוכל להתישב עם אשתי שם לכשיגיע הזמן. אין אני צריך להאריך ולהוסיף עד כמה 

נהיה לכם אסירי תודה אם תשתדלו לאסוף אותנו אל גבולכם ותכינו לנו מקום מקלט". 
נמען המכתב הוא האגרונום חיים מרגליות קלווריסקי, הממונה על ההתיישבות בגליל מטעם חברת יק"א. 

21 ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק. סימני קיפול.  X13.5 ,חצי דף

פתיחה: $150

21. Letter handwritten by Meir Dizengoff – Request for a Place of Refuge in the Galilee in the Wake of 
the Expulsion from Tel Aviv during World War I, April 1917

Letter handwritten and signed by Meir Dizengoff, head of the "Tel Aviv [City] Council" and head of the 
"Emigration Council," addressed to Haim Margalit Kalvarisky. Petah Tikvah, April 14, 1917.
This letter appears to have been hastily and urgently written. It was delivered eight days after the designated 
expulsion date for the residents of Tel Aviv, namely Passover Eve, April 6, 1917 – at a time when Dizengoff was 
staying in Petah Tikvah – and while, as appointed head of the "Emigration Council" of the residents of Tel Aviv, 
he was searching for solutions for the thousands of exiles expelled from Tel Aviv. Among other things, he ensured 
that volunteers from the Northern and Galilean colonies would arrive with their carts to pick up the exiled Tel 
Avivians.
This letter attests to Dizengoff's dedication to the tasks laid out by the Emigration Council and his intention "to 
stay till the last moment" in the Coastal Region: "Busy and very troubled [as I am] with the issues of emigration, 
I hereby come to you with a request: I must stay till the last moment, [and] I do not know when [that moment] 
will arrive. Please prepare for me a room or two with a kitchen in R.P. [Rosh Pinah] or in Safed so that I may settle 
there with my wife when the time comes. I need not elaborate and add how immensely grateful we shall be to 
you if you do your best to take us into your settlements and prepare for us a place of refuge."
The letter is addressed to the agronomist Haim Margalit Kalvarisky, who was the representative of the Jewish 
Colonization Association (JCA), responsible for Jewish settlement in the Galilee. 
Half sheet, 21 X13.5 cm. Good condition. Punch holes. Fold lines.

Opening price: $150
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22. ברוך אגדתי ונשפי פורים בתל-אביב – לקט פריטים

ארבעה פריטים הקשורים לברוך אגדתי ולנשף הפורים של שנת תרצ"ב:
1. גלויה מצולמת )Real Photo( עם תמונתו של אגדתי, חתומה בחתימת ידו "ב. אגדתי, תל-אביב, 5/12/1929". 

2. גלויה מצולמת )Real Photo( עם תמונתו של אגדתי. 
3-4. שני כרטיסי כניסה ל"נשפי אגדתי" של "האהל" לחג פורים של שנת תרצ"ב 1932. כרטיס אחד לכניסה לנשף הראשון )ללא הספח( 

והכרטיס השני לכניסה לנשף השני )למחרת; עם הספח(. 
גודל משתנה. מצב כללי טוב. 
מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $100

22. Baruch Agadati and the Purim Carnival Balls of Tel Aviv – Collection of Items

Four items relating to Baruch Agadati and the Purim carnival ball of Tel Aviv, 1932:
1. Real Photo postcard with photograph of Agadati, and his handwritten signature: "B. Agadati, Tel Aviv, 
December 12, 1929."
2. Real Photo postcard with photograph of Agadati.
3-4. Two tickets to "Nishfei Agadati" [Agadati Carnival Balls], hosted by Ha-Ohel, for the Purim holiday of 1932. 
One ticket to the first carnival ball (without the stub), and the other to the second carnival ball on the following 
day (includes stub).
Size varies. Overall good condition.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100

23. "כל ירושלים" – מדריך כתובות ובתי-עסק מוקדם – ירושלים, 1921 – עותק נאה – מפת ירושלים

כל ירושלים, לשנת תרפ"א-ב, 1921, ספר שמושי, ספר ידיעות, ספר אדריסאות ]כתובות[, בתוספת מפת ירושלים, נאסף וחובר בידי א. 
אוסקוטסקי ]אברהם הרץ בן זלמן אוסקוטסקי[. הוצאת "א. אוסקוטסקי", ירושלים, תרפ"א, 1921. "מהדורה ראשונה".

מדריך מקיף, מוקדם וכנראה גם ראשון מסוגו, הכולל מידע שימושי רב על מוסדות יהודיים וזרים, בעלי מקצועות, כתובות התושבים, 
שיק-בנצינגר"  מפת  "לפי  הקרובה",  והסביבה  "ירושלם  מפת  )מקופלת(  כרוכה  הספר  בסוף  בארץ.  אחרות  ובערים  בירושלים  ועוד, 

)תר"ף(. 
54.4 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בכריכה. X45.5 120 עמ', ]1[ מפה. 27.5 ס"מ. מפה בגודל

פתיחה: $100

23. "Kol Yerushalayim" – Early Guidebook to Addresses and Businesses – Jerusalem, 1921 – Fine Copy 
– Map of Jerusalem

Kol Yerushalayim ["All Jerusalem"], Guidebook for 1921[-1923], Practical Handbook, Information Book, Address 
Book, with Supplementary Map, compiled and written by A. Oskotsky [Avraham Hertz ben Zalman Oskotsky]. 
Jerusalem: A. Oskotsky, 1921. First Edition. Hebrew.
Comprehensive guidebook, early and possibly the first of its kind, including a great deal of practical information 
regarding Jewish and non-Jewish institutions, professionals and tradesmen, residential addresses, and more, in 
Jerusalem and other cities throughout the country. A folding map of "Jerusalem and its Immediate Vicinity" 
"after the Schick-Benzinger Map" (1919-20) is appended at the end of the book.
120 pp., [1] map. 27.5 cm. Map 54.4 X45.5 cm in size. Good condition. Minor blemishes to binding.

Opening price: $100

24. מדריך ארץ ישראל מאת זאב וילנאי – מהדורה ראשונה, עם הקדשה לזאב ז'בוטינסקי בכתב-ידו של המו"ל יחזקאל 
סטימצקי 

מדריך ארץ ישראל מאת זאב וילנאי, בהשתתפות ד"ר אלפרד בונה. הוצאת סטימצקי, ירושלים, 1935. 
המדריך מלווה עשרות מפות, תרשימים ותצלומים. בדף הבטנה הקדמי הקדשה בכתב-ידו של מייסד ההוצאה, יחזקאל סטימצקי, ל"מר 

ז. ז'בוטינסקי". מתוארכת ליום 5.2.1935, ירושלים. 
יחזקאל סטימצקי, מייסד רשת-החנויות והוצאת הספרים "סטימצקי", פגש לראשונה בזאב ז'בוטנסקי כאשר עבד בהוצאה הגרמנית 
אולשטיין )Ullstein(. ז'בוטינסקי שקד אותן השנים על הכנת אטלס ראשון בשפה העברית )"אטלס ז'בוטינסקי", נדפס בלונדון, 1925(, 
ונעזר בידע הנרחב של סטימצקי בתחום ההוצאה והדפוס. עשר שנים מאוחר יותר, כאשר הדפיס סטימצקי מדריך עברי לארץ ישראל 

בהוצאה שייסד בעצמו, העניק לז'בוטינסקי את העותק שלפנינו.
אחד עשר לוחות מקופלים חסרים בסוף הספר: חמש מפות, שלושה מפתחות, לוח רכבות ושני לוחות לקווי אוטובוס.

קיא, 346, ]4[ עמ', 16.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. פגמים קלים. הכריכה ודפי הבטנה מנותקים חלקית. שפשופים ובלאי בכריכה.

פתיחה: $100
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24. Guide to Palestine by Zev Vilnay – First Edition, with Dedication to Ze'ev Jabotinsky Handwritten 
by the Publisher, Yechezkel Steimatzky

Guide to Palestine by Zev Vilnay, with the assistance of Dr. Alfred Bonne. Jerusalem: Steimatzky, 1935.
The guide includes dozens of maps, diagrams, and photographs. Inscribed to "Mr. Z. Jabotinsky" – Ze'ev 
Jabotinsky – by Yechezkel Steimatzky, founder of the eponymous publishing house, on the front flyleaf. The 
inscription is dated February 2, 1935, with the place given as "Jerusalem." Yechezkel Steimatzky, founder of 
the Steimatzky bookstore chain and publishing house, first met Ze'ev Jabotinsky when he was working for a 
German publisher named Ullstein. In those years, Jabotinsky was deeply involved in the task of compiling the 
world's first Hebrew-language atlas (the "Jabotinsky Atlas," published in London, 1925). For this purpose, he 
availed himself of Steimatzky's wide-ranging knowledge in the fields of printing and publishing. Ten years later, 
when Steimatzky produced a Hebrew guide to Palestine, published by the press he himself had established, he 
presented Jabotinsky with the current copy.
Eleven plates are missing at the end of the book: Five maps, three legends, a train schedule, and two bus schedules.
111, 346, [4] pp., approx. 16.5 cm. Good condition. Stains. Minor blemishes. Binding and flyleaves partly detached. 
Abrasions and wear to binding.

Opening price: $100

25. לקט פריטי נייר – "תוצרת הארץ" / מגביות ומסים, שנות ה-30-40

עשרה פריטי נייר שעניינם עידוד קניית מוצרים תוצרת הארץ, מגביות, מסים וגיוס כספים לפיתוח הארץ. ]ארץ ישראל[, שנות ה-30-40. 
ביניהם: כרוז "לקהל העברי בחיפה" מטעם הועדה למלחמה בתוצרת זרה )1938(; כרוז בנושא מגבית "מס החרום של הישוב"; אגרת 
לילדים, מטעם המחלקה החקלאית של האגודה למען תוצרת הארץ; "אגרת לתורם" מטעם מחלקת התרבות של הועד הלאומי )1939(; 

קבלה בעד תרומה לשבויי אוסטריה; עלון בנושא מגבית "קרן היסוד"; עלון בנושא מגבית "לעם במצור", ופריטים נוספים. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $100

25. Collection of Paper Items – "Palestine-made Goods" / Fund-Raisers and Taxes, 1930s-1940s

Ten paper items related to the purchase of Palestine-made goods, fund-raisers and taxes for the development of 
the country. [Palestine], 1930s-1940s.
Including: A broadside "To the Hebrew population of Haifa" issued by the committee for fighting import (1938); 
a broadside about the collection of "The Emergency Tax of the Yishuv"; a missive to children, issued by the 
agricultural department of the association for Palestine-made goods; "Missive to the Donor" issued by the 
cultural department of the Jewish national Council (1939); a receipt for a donation to the captives of Austria; a 
leaflet about a fund-raiser for "The People under Siege", and additional items.
Size and condition vary.

Opening price: $100

26. לקט עלונים וחוברות – "התאחדות בני הישוב" / ועד זכרון יעקב, שנות ה-40

לקט עלונים וחוברות הקשורים לפעילות "התאחדות בני הישוב בארץ ישראל" ולפעילות וועד המושבה זכרון יעקב. ]שנות ה-40[. 
תקנות  דפי  חבר,  להרשמת  בקשה  טופס  ביניהם:   .1940-1945 ישראל",  בארץ  בני-הישוב  "התאחדות  מטעם  פרסומים  שישה   .1-6
ההתאחדות, חוברת "דרכים, כוונות, פעולות" מטעם הועד הפועל הארצי של ההתאחדות )1945(, דין וחשבון כספי לחודשים מרץ-יולי 

1944 )מפעל "חודש אהרן אהרונסון"(, גליון "בני הישוב, עלון פנימי של התאחדות בני הישוב" )1942(, ועוד. 
7-19. שלושה-עשר פרסומים הקשורים למושבה זכרון יעקב ולוועד המושבה, שנות ה-40. ביניהם: כרטיס הזמנה לנשף חנוכה מטעם 
זכרון  וחסכון  "הלואה  ומטעם  יעקב  זכרון  ועד המושבה  וכספי" מטעם  וחשבון מעשי  "דין  )1943(, חוברות  הליגה למלחמה בשחפת 
יעקב", חוברת "מאזן" מטעם הועד החקלאי, קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ )1946(, גליון "הנצחון – עתון לכל, מופיע אחת 

בחודש" )גליון 2, מאי 1942(, עלון משוכפל "דבר אל הנוער הזכרוני", ופריטים נוספים. 
גודל ומצב משתנים. קרעים וכתמים בחלק מהפריטים. 

פתיחה: $150

26. Collection of Leaflets and Booklets – "The Union of the Members of the Yishuv" / The Committee 
of Zichron Yaakov, 1940s

Collection of leaflets and booklets pertaining to the activity of The Union of the Members of the Yishuv in 
Palestine and the activity of the committee of the colony of Zichron Yaakov. [1940s].
1-6. Six publications issued by The Union of the Members of the Yishuv in Palestine, 1940-1945. Including: an 
application to be listed as a member, regulations of the union, the booklet "Methods, Intentions, Activities" 
(Hebrew) issued by the national executive committee of the union (1945), a financial report for the months of 
March-July 1944 (the "Aaron Aaronsohn Month" enterprise), an issue of "Bnei HaYishuv, an internal booklet of 
the Union of the Members of the Yishuv" (1942), and more.
7-19. Thirteen publications pertaining to the colony of Zichron Yaakov and its committee, 1940s. Including: 
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an invitation to a Hanukkah ball issued by the League for Fighting Tuberculosis (1943), booklets of "Financial 
and Practical Reports" issued by the committee of Zichron Yaakov and "Savings and Loan Zichron Yaakov", a 
balance booklet issued by the agricultural committee, Agricultural Cooperative and Builders of Zichron Yaakov 
Ltd. (1946), issue of "HaNitzachon – a monthly newspaper for all" (issue 2, May 1942), a mimeographed leaflet - 
"Words to the Youth of Zichron", and additional items. 
Size and condition vary. Tears and stains to some items. 

Opening price: $150   

27. אוסף חוברות, כרוזים ופריטי אפמרה – חיפה

כ-45 פריטי נייר – חוברות, עלונים, כרוזים ועוד – בענייני בחירות ובעניינים מוניציפאליים, מהעיר חיפה. ]שנות ה-40-50[. 
ביניהם: כרוז "לקהל העברי בחיפה" מטעם הועדה למלחמה בתוצרת זרה )1938(, חוזרים מטעם הוועדה להקמת "בית טרומפלדור", 
כרטיסי נסיעה של "אגד" בקווי ירושלים-חיפה וזכרון-יעקב-חיפה, כרטיס נסיעה של "משמר המפרץ" )קבוצת זיפזיף(, חוזר בנושא 
"מס שכון עולים" מטעם ועד הדר הכרמל )1944(, עלוני תעמולה לבחירות, כרוז "לציבור הפועלים בחיפה ובארץ!" בנושא השביתה של 
נשות פועלי "סולל בונה", כרוז בנושא שביתת עובדי "קפה אירופה", שני גיליונות העיתון "הד הכרמל", גיליונות העיתונים המקומיים 
ו"זרקור", מכתב מודפס מאת "ועד דורשי התכניון העברי" הקורא להצטרף לאגודה, חוזר מטעם "התאחדות בעלי הבתים  "צהרים" 

בחיפה", חוברות "הדים" של הסתדרות הציונים הכלליים סניף חיפה, ופריטים נוספים. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

27. Collection of Booklets, Broadsides and Items of Ephemera – Haifa

Approx. 45 paper items – booklets, leaflets, broadsides and more – pertaining to elections and municipal matters 
in Haifa. [1940s-1950s].
Including: A broadside "To the Hebrew population of Haifa" issued by the committee for fighting import (1938), 
circulars issued by the committee for establishing the Trumpeldor House, transportation tickets of "Egged" for the 
Jerusalem-Haifa and Zichron Yaakov-Haifa lines, transportation ticket of "Mishmar HaMifratz" (the ZifZif Group), a 
circular about "immigrant housing tax" issued by the committee of Hadar HaCarmel (1944), propaganda leaflets for 
the elections, a broadside "To workers in Haifa and Israel!" pertaining to the strike of the wives of "Solel Boneh" 
workers, a broadside about the strike of the workers of the "Europe Café", two issues of the newspaper "Hed 
HaCarmel", issues of the local newspapers "Tzoharayim" and "Zarkor", a printed letter by the "Committee of the 
Supporters of the Hebrew Technion" calling to join the association, a circular issued by the "Union of House-Owners 
in Haifa", booklets of "Hedim" of the Haifa branch of the Histadrut of General Zionists, and additional items. 
Size and condition vary.

Opening price: $200 

28. אוסף פריטי אפמרה מגוון, שנות ה-30-40-50

כ-60 פריטי נייר ארצישראליים – חוברות, עלונים, כרוזים, כרטיסים מודפסים ועוד, במגוון נושאים. ]ארץ ישראל, שנות ה-30 עד שנות 
ה-50 בקירוב[. 

בין הפריטים: גיליונות "העתון הרשמי של ממשלת פלשתינה" )בעברית ובאנגלית( וחוברות "תוספת" לעיתונים; חוברת בנושא הכנת 
ריבות מפירות הדר )1939(; חוברת "בניין הארץ לפי שיטות אמריקה" )1932(; "ידיעות מרכז התאחדות האכרים" )1944(; פרסומים 
שונים של חברת הביטוח של אלתר לוין – "משרד לאחריות החיים"; גיליונות בודדים מהעיתונים Le Journal de Jerusalem )בעריכת 
ועיתונים  )ערבית(,   Al Akhbar "המשקיף",  ש. שווארץ(,  )בעריכת  ירושלים"  "הד  אב"י(,  בן  )בעריכת איתמר  "גימל"  וילנסקי(,  נחום 
נוספים; כרוז בנושא משפט בן-שמן )נגד אנשי ההגנה(, מאי 1940; חוברות "ידיעות" ו"ידיעון", דו"חות והזמנות לאירועים של ארגון "בני 

ברית"; עלון "ביקורת, תלונות והערות על הממשלה ומשרדיה" מטעם לשכת העיתונות הממשלתית; ופריטים נוספים. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

28. Varied Collection of Items of Ephemera, 1930s-1940s-1950s

Approx. 60 paper items – booklets, leaflets, broadsides, printed cards and more, on varied issues. [Palestine, ca. 
1930s-1950s].
Including: issues of "The Official Gazette of the Government of Palestine" (in Hebrew and English) and booklets 
of addendums to the gazette; booklet about making citrus jams (1939); the booklet "Building the country 
according to American methods" (Hebrew, 1932); "News of the Center of the Union of Farmers" (Hebrew, 1944); 
various publications of Alter Levin's insurance company; several issues of the journals "Le Journal de Jerusalem" 
(edited by Nachum Vilensky), "Gimel" (edited by Itamar Ben Avi), "Hed Yerushalayim" (edited by S. Schwartz), 
"HaMashkif", Al Akhbar (Arabic), and other journals; a broadside about the Ben-Shemen trial (against the 
members of the Haganah), May 1940; booklets of "Yedioth" and "Yedion", reports and invitations to events of 
the "Bnei Brit" organization; a leaflet titled "Criticism, Complaints and Comments on the Government and Its 
Offices" (Hebrew), issued by the Governmental Press Office; and additional items. 
Size and condition vary. 

Opening price: $250 
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29. לקט פריטים הנושאים את דיוקנו של יוסף טרומפלדור

ארבעה פריטים הנושאים את דיוקנו של יוסף טרומפלדור, ]ארץ ישראל, שנות ה-30-40 בקירוב[. 
 ,Georg Mannheimer הבלדה על לוטננט טרומפלדור[, חוברת תווים. מילים מאת[ Die Ballade vom Leutnant Trumpeldor .1

לחן מאת Walter Kohn. הוצאת Dr. Josef Flesch, פראג, 1930. גרמנית. איור עטיפה – דיוקן טרומפלדור – מאת האמן אוטה ווליש.
11 עמ', 33.5 ס"מ. מצב טוב.

2. דיוקן גדול של טרומפלדור, רישום על בד. חתום ומתוארך: "ברקוביט]ש[, 49". 
61 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. קרעים קטנים.  X45

3. דיוקן של טרומפלדור, אריגה מכאנית. 
35.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים בשוליים.  X20.5 ,35.5 ס"מ, נתון בפספרטו X20.5

4. דיוקן מודפס של טרומפלדור. הוצאת ב. ברלוי, תל אביב.
34 ס"מ. מצב טוב. קמטים ופגמים קלים.  X23

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $200

29. Collection of Items Bearing Joseph Trumpeldor's Portrait 

Four items bearing Joseph Trumpeldor's portrait, [Palestine, ca. 1930s-1940s]. 
1. Die Ballade vom Leutnant Trumpeldor [The Ballade on Lieutenant Trumpeldor], sheet music booklet. Lyrics 
by Georg Mannheimer, melody by Walter Kohn. Prague: Dr. Josef Flesch, 1930. German. Cover illustration, 
Trumpeldor's portrait, by the artist Otte Wallisch.  
11 pp., 33.5 cm. Good condition.
2. Large portrait of Trumpeldor, drawing on canvas. Signed and dated: "Berkowit[ch], 49" (Hebrew). 
45 X61 cm. fair-good condition. Stains. Small tears. 
3. Trumpeldor's portrait, woven textile. 
20.5 X35.5 cm. matted, 20.5 X35.5 cm. Good condition. Small tears to edges. 
4. Printed portrait of Trumpeldor. Published by B. Barlevi, Tel Aviv. 
23 X34 cm. Good condition. Creases and minor blemishes.
Provenance: the Rimon Family Collection.

Opening price: $200 

30. לקט כרוזים ארצישראליים – מלה"ע הראשונה / בחירות / מאורעות תרפ"ט / חברת החשמל / הקמת ממשלה

ארבעה-עשר כרוזים בנושאים שונים. ארץ ישראל, שנות העשרה עד 1951 )רובם משנות ה-20-30(.
בין הכרוזים: · "מודעה ואזהרה", כרוז לתושבי ירושלים, מטעם "ועד ההגירה בשביל יהודי יפו" ו"זקני המושבות", מתקופת מלחמת 
העולם הראשונה וגירוש תל-אביב )תמוז תרע"ז(, הקורא לתושבי ירושלים להשאר בעיר ולא להגיע למושבות. · כרוזי בחירות )ביניהם 
גם כרוז בנושא הבחירות לאספת הנבחרים(. · כרוז מטעם חברת החשמל, בנושא תוספת סעיף לחוזה להספקת החשמל. · כרוז מטעם 
ועד הכללי "כנסת ישראל" בנושא "המצב העגום הבלתי-אפשרי" בעקבות מאורעות תרפ"ט. · כרוז מטעם הועד הלאומי, כנסת ישראל, 

בנושא מגבית לקרן היסוד )תרפ"ט(. · "הוצאה מיוחדת, הוקמה ממשלה חדשה בישראל" )אפריל 1951(. · וכרוזים נוספים. 
אחד הכרוזים מופיע בשני עותקים. 

מצורף: כרוז שנדפס מטעם "מרכז קרן תל-חי בפולניה" )ורשה(.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $150

30. Collection of Proclamations and Announcements / WWI / Elections / 1929 Palestine Riots / Electric 
Corporation / Establishment of the State

Fourteen broadsides on various subjects. Mandatory Palestine and early State of Israel, from the 1910s till 1951 
(mostly from the 1920s and 1930s).
Including: · "Notice and Warning," notice to the residents of Jerusalem, issued by "the Emigration Council for 
the Jews of Jaffa" and the "Elders of the Colonies" – calling upon Jerusalem residents to remain in their city and 
not venture into the colonies – from the time of the First World War and the expulsion of the Jews from Tel Aviv 
(June-July 1917). · Elections information and propaganda (including an announcement concerning elections to 
the [Jewish] Assembly of Representatives). · Announcement issued by the Electric Corporation, regarding the 
addition of a paragraph to the contract for the supply of electricity. · Announcement issued by the Knesset 
Yisrael general council on the subject of the "dismal and impossible state of affairs" in the wake of the Palestine 
Riots of 1929. · Announcement issued by the Knesset Yisrael Jewish National Council regarding a fundraising 
campaign on behalf of the Keren Hayesod (1928-29). · "Special Publication, a new Government in Israel has been 
established" (April 1951). · And other announcements and proclamations. 
One duplicate copy.
Also enclosed: a broadside printed on behalf of the Center for the Tel Hai Fund in Poland (Warsaw).
Size and condition vary. Overall good condition.

Opening price: $150
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31. לקט מסמכים – הפדרציה הבינלאומית לאופנועים ומועדוני רכיבה, 1934-1936 / איור של סמל "מועדון רכבי הסיור 
של פלשתינה"

 Fédération Internationale des clubs  – אופנועים  רוכבי  למועדוני  הבינלאומית  הפדרציה  בפעילות  הקשורים  נייר  פריטי   26
)FICM( motocyclistes – )הנקראת כיום "הפדרציה הבינלאומית לאופנועים"(. לונדון, 1934-1936. אנגלית וצרפתית. 

בין המסמכים: · פרוטוקולים וחוזרים מישיבות ומכינוסים של הפדרציה בהשתתפות נציגים מכמה ארצות, חלקם עוסקים בארגון מרוצים 
 Commission FICM. · פרוטוקול הפגישה השלישית )פריז 1935( של  Notice of World's Record מטעם  בינלאומיים. · 15 טפסי 
 Commission Sportive-ו Auto-Cycle Union מסמכים מטעם הארגונים · .Internationale de Tourisme Motocycliste )CITM(
 Automobile club touring Association of( של סמל של מועדון רכבי הסיור של פלשתינה )איור )דיו על נייר · .Internationale

 .)Palestine
גודל משתנה. מצב טוב. 

פתיחה: $100

31. Collection of Documents – International Federation of Motorcycle Clubs, 1934-35 / Illustration of 
Emblem of the Automobile Club Touring Association of Palestine

26 items of ephemera related to the activities of the Fédération Internationale des Clubs Motocyclistes (FICM, the 
International Federation of Motorcycle Clubs, today known as the Fédération Internationale de Motocyclisme or 
FIM, the International Motorcycling Federation). London, 1934-36. English and French.
Including: · Protocols and circulars from Federation meetings and congresses, attended by participants from 
a number of different countries. Some of these documents relate to the organization of international racing 
competitions. · 15 "Notice of World's Record" forms issued by the FCIM. · Protocols of the third meeting (Paris 
1935) of the Commission Internationale de Tourisme Motocycliste (CITM). · Documents issued by the Auto-Cycle 
Union (ACU) and the Commission Sportive Internationale (CSI) organizations. · Illustration (ink on paper) of the 
emblem of the Automobile Club Touring Association of Palestine.
Size varies. Good condition.

Opening price: $100

32. עלון גדול מטעם ה-National League – תזכיר בנושא המדיניות הבריטית בארץ ישראל וזכויותיהם של ערביי ארץ 
ישראל – לונדון, שנות ה-30

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

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

.National League-נשיאת ה ,Margaret Farquharson )הארוכה והמכובדת עם העולם המוסלמי". על התזכיר חתומה )בדפוס
ארגון ה-The National Political League( National League( נוסד בשנת 1911 כארגון א-מפלגתי בידי שתי פעילות למען זכויות 
נשים בבריטניה – Margaret Milne Farquharson ו-Mary Adelaide Broadhurst. משנת 1918 התמקד הארגון במסע הסברה נגד 

הבולשביזם ולמען זכויותיהם של ערביי ארץ ישראל. בין היתר, לחם הארגון לשינוי עקרונות הצהרת בלפור לטובת הערבים.
]4[ עמ' )גיליון מקופל לשניים(, 43 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קמטים וכתמים קלים.

.OCLC-שני עותקים בלבד מופיעים ב

פתיחה: $100

32. Large Leaflet Issued by the National League – Memorandum on the Subject of British Policy in 
Palestine and the Rights of Palestine's Arabs – London, 1930s

Extreme pressure of international finance on Great Britain's policy, constitutional crisis. Large-format pamphlet 
on the subject of British policy in Palestine, published by the National League. London, [1930s]. English.
Memorandum on British Policy in Palestine, specifically targeting the Concession for the extraction of salts and 
minerals in the Dead Sea, granted in 1930 to the Palestine Potash Limited headed by Moshe Novomeysky. The 
ruthless memorandum calls for the imposition of British rule on the Dead Sea and urges the British authorities 
to take steps to settle the "Palestinian problem", "To maintain the pledges given to the Arabs and our long and 
honoured friendship with the Moslem World". The memorandum is signed (in print) by Margaret Farquharson, 
president of the National League.
The National League (National Political League) was founded in 1911 as a non-partisan organization by Margaret 
Milne Farquharson and Mary Adelaide Broadhurst, both of them activists for women's rights in Britain. Beginning 
in 1918 the organization focused on a publicity campaign against Bolshevism and in favor of the rights of the 
Arabs of Palestine. Among other things, the organization struggled to change the principles of the Balfour 
declaration in favor of the Arabs.
[4] pp., (sheet folded in two), 43 cm. Good condition. Fold lines. Creases and minor stains.
Two copies only in OCLC.

Opening price: $100
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33. מדריך מקיף למשרדי הדואר בארץ ישראל – ממשלת המנדט, 1933-1939 – חמישה כרכים

ידי מנהל הדואר  יוצא לאור על  Palestine Post Office Guide, Issued by the Postmaster General ]מדריך לדואר בפלשתינה, 
הכללי[. דפוס Waterlow & Sons Limited, לונדון, 1933-1939. חמישה כרכים, מס' 2, 3, 4, 6, 8. אנגלית.

חמש חוברות )לא עוקבות( של "מדריך לדואר", שנתון שפורסם מטעם ממשלת המנדט, לשימושם של עובדי הדואר ומנהליו. כל אחת 
מהחוברות כוללת מידע על שירותי הדואר בפלשתינה: סניפים, תעריפים, נהלים כלליים, סוגי משלוחים שונים, משלוחים לחו"ל, משלוח 

טלגרמות והעברת כספים, שירותי טלפון, ועוד. 
לחוברות 3-4 מצורפת גם חוברת "מוסף" דקה. 

5 כרכים 18.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים, קמטים או קפלים בפינות הדפים. קרעים קלים בעטיפות. 

פתיחה: $100

33. Comprehensive Guide of the Palestine Post Office – Mandate Government, 1933-1939 – Five Volumes

Palestine Post Office Guide, Issued by the Postmaster General. London: Waterlow & Sons Limited Press, 1933-
1939. Five volumes, no. 2, 3, 4, 6, 8. English.
Five non-sequential Post Office Guide booklets. The Post Office Guide was an annual publication issued by 
the Mandate Government, for the use of post office employees and directors. Each booklet contains much 
information about the Palestine post services: branches, rates, general procedures, various types of deliveries, 
overseas shipping, telegrams and transfer of funds, telephone services, and more. 
Enclosed with booklets 3-4 is a thin "supplement" booklet.  
5 volumes, 18.5 cm. Good condition. Some stains, creases or folds to corners of leaves. Small tears to covers. 

Opening price: $100

בארץ  עסקים  של  קטלוגים  מסחריים,  וסמלים  פטנטים  לרישום  מדריך   – המנדט  ממשלת  בהוצאת  חוברות  חמש   .34
וחוברת על מסחר החוץ – 1935-1948

חמש חוברות רשמיות מטעם ממשלת המנדט העוסקות בתעשייה והמסחר בארץ ישראל. תל-אביב וירושלים, 1935-1948. אנגלית.
יוצרים  וזכויות  מסחריים  סמלים  פטנטים,  לרישום  מדריך   .Trade marks, patents and designs, copyright and registration
 ,Goldberg דפוס ,Department of customs, excise and trade בארץ ישראל, עם עשרות טפסים רשמיים להגשת בקשות. הוצאת

]ירושלים[, 1935. מצורפים שני טפסי רישום נוספים )מודפסים על שלושה עמ' נפרדים(. 
כרך  כל  ישראל.  בארץ  מלווה תמונות רבות, של עסקים מסחריים  1-3. קטלוג מפורט,  Palestine Trade Catalogue, חלקים   .2-4

מוקדש לענף אחר – מזון וטבק, טקסטיל וביגוד וציוד רפואי. דפוס Haaretz, תל-אביב, 1943-1944.
Statistics of Foreign Trade for the years ended 31st December 1944 and 1945 .5. כרך טבלאות סטטיסטיות של סחר החוץ 

בארץ ישראל. דפוס The Government Printer, ירושלים, 1948. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $150

34. Five Booklets Published by the Mandate Government – Trade Marks, Patents and Designs, Copyright 
and Registration, Catalogs of Businesses in Palestine and a Booklet on Foreign Trade – 1935-1948

Five official booklets issued by the Mandate government dealing with industry and commerce in Palestine. Tel 
Aviv and Jerusalem, 1935-1948. English. 
1. Trade marks, patents and designs, copyright and registration. With dozens of official forms for submitting 
requests. [Jerusalem]: Department of customs, excise and trade, Goldberg Press, 1935. Enclosed are two additional 
registration forms (printed on three separate pages).
2-4. Palestine Trade Catalogue. Sections 1-3. Detailed catalog of commercial businesses in Palestine, extensively 
illustrated with photographs. Each volume focuses on a different branch – food and tobacco, textile and clothes 
and medical equipment. Tel Aviv: Haaretz Press, 1943-1944.
5. Statistics of Foreign Trade for the years ended 31st December 1944 and 1945. Jerusalem: The Governmental 
Printer, 1948.
Size and condition vary. Good overall condition. 

Opening price: $150

35. דו"חות בריטיים על פעילות נמל תל-אביב בשנתיים הראשונות לפעילותו, 1938-1939

תיקייה עם שני דו"חות שנתיים – לשנים 1938-1939 – על פעילות נמל תל-אביב, מנקודת מבט רפואית, חתומים בידי פקיד של מחלקת 
הבריאות בממשלת המנדט )Quarantine Medical Officer(. תל-אביב, 1939-1940. אנגלית. 

שני הדו"חות סוקרים את פעילות הנמל בשנתיים הראשונות לפעילותו – ייבוא וייצוא סחורות, הגעת עולים ופליטים, תיירים ועוד, תוך 
שימת דגש על התנאים הסניטריים והרפואיים. 

 Palestine תדפיס מתוך( .The Marine Trust LTD שנדפסה מטעם חברת ,Tel Aviv Harbour בין שני הדו"חות אגודה גם החוברת
and Middle East Economic Magazine Annual 1939(, עם תצלומים של זולטן קלוגר. 

 ."1938-1939 ,Annual Reports" על התיקיה )תיקיה רשמית של ממשלת פלשתינה( נכתב
דו"ח 1938: ]2[, 12 דף; דו"ח 1939: 8 עמ'; חוברת 8 עמ'; תיקייה 35.5 ס"מ. מצב משתנה, בינוני-טוב. כתמים וקמטים. מספר קרעים. 

דו"ח 1939 מקומט בשוליים והדף הראשון מנותק. 

פתיחה: $100
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35. British Reports Regarding Operations in the Port of Tel Aviv in its First Two Years of Operation, 
1938-39

Folder containing two annual reports – for years 1938 and 1939 – regarding operations in the Port of Tel Aviv 
from the public health perspective, signed by a British Quarantine Medical Officer). Tel Aviv, 1939-40. English.
Two reports surveying the operations of the Port in its first two years of operation –merchandise import and 
export, the arrival of new immigrants and refugees as well as tourists, and other matters – with emphasis on 
medical and sanitary conditions.
With a booklet titled "Tel Aviv Harbour", excerpted from the "Palestine and Middle East Economic Magazine 
Annual 1939" and reprinted by The Marine Trust Ltd., appended between the reports. The booklet includes 
photographs by Zoltan Kluger.
The folder – an official document folder produced for the "Government of Palestine" – is labeled "Annual 
Reports, 1938 + 1939."
1938 Report: [2], 12 ff.; 1939 report: 8 pp.; booklet: 8 pp.; folder: 35.5 cm.Condition varies, fair-good. Stains and creases. 
Several tears. 1939 report creased at edges; first leaf detached.

Opening price: $100

36. "מצודות טגארט" – אוסף מסמכים של המחלקה לעבודות ציבוריות בארץ ישראל – 1940-1945

אוסף מסמכים המתעדים את הקמתן של עשרות מצודות-משטרה ברחבי הארץ לאחר המרד הערבי הגדול )"מצודות טגארט"(. ארץ 
ישראל, 1940-1945 בקירוב. אנגלית.

בין המסמכים: 
· שני תיקים של המחלקה לעבודות ציבוריות של ממשלת המנדט, ובהם מאות פרוטוקולים ודוחות העוסקים בהקמת "מצודות טגארט": 
Minutes of Meetings .1, מזכרים מישיבות המעקב אחר התקדמות בנית מצודות המשטרה ותחזוקתן מן השנים 1940 עד 1942, 
מודפסים במכונת כתיבה )חלקם שכפולים( ועליהם הערות ותיקונים בכתב יד. המזכרים כוללים דיווח על התקדמות הבניה, החלטות 

שהתקבלו בישיבות המעקב והוראות למפקחי העבודה. כ-40 מסמכים.
Notes on Tours, קובץ דוחות מסיורי פיקוח על בניית מצודות המשטרה ותחזוקתן מן השנים 1940 עד 1942. חלק מן הדוחות   .2
כתובים ביד וחלקם מודפסים במכונת כתיבה )בהם שכפולים( ועליהם הערות ותיקונים בכתב יד. הקובץ כולל שרטוטים הנדסיים של 

חלקים מן המצודות, פרטים ופריטי ציוד וריהוט שונים ודוחות לצורך רכש חומרים, ציוד ואביזרי פנים. כ-100 מסמכים.
· מסמכים נוספים המתעדים את הקמת המצודות, ובהם: רשימות של מנהלי הפרוייקט, דפי הנחיות להכנת כתבי הכמויות, רשימה 

של חומרי בניין, ועוד. 
)כנראה, בשל המחסור בנייר  וה-20  חלק מהמסמכים הכלולים באוסף כתובים על צדם האחורי של טפסים ומסמכים משנות ה-30 

בתקופת מלחמת העולם השנייה(.
כ-190 מסמכים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב-בינוני. פגמים, קרעים וקרעים חסרים בשוליים של חלק מהמסמכים.

פתיחה: $200

36. Tegart Forts – Collection of Documents from the Public Works Department in Palestine – 1940-45

A collection of papers documenting the construction of dozens of fortified police stations (known as "Tegart 
forts") throughout Palestine following the Great Arab Revolt (1936-39) in Palestine. Palestine, ca. 1940-45. 
English.
Including:

· Two folders produced by the Public Works Department of the Palestine Government, containing hundreds of 
protocols and reports dealing with the establishment of the Tegart forts.
1. "Minutes of Meetings," aide memoires from the meetings overseeing the progress in the construction and 
maintenance of the fortified police stations in the years 1940-42, typewritten (some mimeographed), with 
handwritten comments and corrections. The minutes include reporting on the progress in construction, resolutions 
adopted at the oversight meetings, and instructions for the construction supervisors. Approx. 40 documents.
2. "Notes on Tours," a folder containing reports issued following site visits aimed at inspecting the construction 
and maintenance of the fortified police stations in the years 1940-42. Some of the reports are handwritten, while 
others are typewritten (including mimeographed copies). Handwritten comments and corrections have been 
added. The folder includes architectural sketches of specific sections of the fortresses, details regarding various 
items of equipment or furniture, and reports outlining the necessary procurement of materials, equipment, and 
interior accessories. Approx. 100 documents.

· Additional papers documenting the establishment of the fortified police stations, including lists of project 
managers, guidelines for the drafting of bills of quantities, lists of building materials, and more.
Some of the documents in this collection are written on the backs of forms and documents dating from the 1920s 
and 1930s; this can most likely be explained by the general shortage of paper in the years of the Second World 
War.
Approx. 190 documents. Size and condition vary. Overall good-fair condition. Blemishes, closed and open tears to edges of 
some documents.

Opening price: $200 
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37. ארבעה כתבי כמויות מנדטוריים – הגדלת צינור המים לירושלים – פברואר-מרץ 1946

ארבעה כתבי כמויות )חוברות מודפסות על טפסים ייעודיים, עם פירוט של מהלך העבודות, החומרים והעלויות(, שהוכנו מטעם ממשלת 
המנדט לקראת הגדלת תחנות השאיבה של צינור המים לירושלים. פברואר-מרץ 1946. אנגלית.

צינור המים מראש העין לירושלים היה מהמפעלים הגדולים ביותר של תקופת המנדט. במסגרת המבצע נוקזו מעיינות ראש העין, נקוו 
לבריכות אגירה ובאמצעות משאבות חדישות הוזרמו במעלה ההר עד לירושלים. הקו פתר את מצוקת המים רבת-השנים של העיר, 

ושימש עד מלחמת העצמאות, אז נותק בידי הלגיון הירדני.
לפנינו ארבעה כתבי כמויות )Bill of Quantities( שהוכנו לקראת הגדלתן של ארבע תחנות שאיבה לאורך הצינור: ראש העין, לטרון, 

שער הגיא וסאריס )כיום היישוב שואבה, הקרוי על שם התחנה(. 
כתבי הכמויות מודפסים במכונת כתיבה או משוכפלים עם רישום של העלויות בכתב-יד. בכתב-הכמויות של תחנת לטרון מופיע פירוט 

של עבודה נוספת בסמוך לתחנה – הקמת בתי מגורים לחיילים.
שניים מהם כרוכים בעטיפה רשמית של ממשלת המנדט, עם כותרת בדפוס ובכתב-יד. 

מספר עמודים משתנה )סה"כ כ-120 עמודים(, 33 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. כתמים. קרעים בשולי חלק מהדפים. פגמים קלים. כתב 
הכמויות של תחנת לטרון במצב בינוני-טוב, עם קרעים חסרים בשולי חלק מהדפים )ללא נזק לכיתוב(. 

פתיחה: $150

37. Four British Mandatory Bills of Quantities – Expansion of Water Line to Jerusalem – February-
March 1946

Four bills of quantities (booklets printed on specially designated forms specifying work procedures, materials, 
and costs), prepared by the British Mandatory authorities as part of the process of expanding the pumping 
stations on the water line to Jerusalem. February-March 1946. English.
The water line bringing water from Rosh Ha'Ayin to Jerusalem was the product of one of the most ambitious 
engineering projects of the British Mandate period. In the course of the project, the springs of Rosh Ha'Ayin 
were diverted toward collection pools, and from there the water was forced up the mountainside to Jerusalem 
using advanced pumping technology. The new water line was perhaps the most important factor in solving 
Jerusalem's age-old water shortage. It functioned until Israel's War of Independence, whereupon, in the course 
of the fighting, it was cut off by the Jordanian Arab Legion.
The present four bills of quantities were drafted as part of the preparations for the expansion of the four 
pumping stations along the route of the water line: Rosh Ha'Ayin (Ras al-Ein), Latrun, Sha'ar HaGai (Bab al-Wad), 
and Saris (the former Arab village, replaced today by the Israeli village of Sho'eva, whose name was inspired by 
the pumping station).
The bills of quantities were either typewritten or mimeographed, and the cost figures were written in by hand. 
In the bill of quantities for the Latrun station, details were also given for an additional, adjacent project, namely 
the construction of housing units for soldiers.
Two of the bills of quantities are bound with the official booklet covers of the British Mandate Governmemt, with 
both printed and handwritten titles.
Pagination varies (total roughly 120 pp.), approx. 33 cm. Overall good condition. Stains. Tears to edges of some leaves. 
Minor blemishes. Bill of quantities for the Latrun station in good-fair condition, with open tears to edges of some leaves 
(not affecting text).

Opening price: $150

38. כרך כתבי כמויות מנדטוריים – שיפוץ נמל התעופה בלוד והרחבתו – ארץ ישראל, 1947

 Bill of Quantities for Materials to be Used and Works to be Performed in the Extensions and Alterations to Terminal
 Government of Palestine,( ישראל, מחלקת העבודות הציבוריות  Building at Lydda Airport. הוצאת ממשלת המנדט בארץ 

Public Works Department(. ירושלים, ספטמבר 1947.
כרך ובו 22 כתבי כמויות )bills of quantities( המונים וסוכמים את עבודות השיפוץ וההרחבה העומדות להערך בנמל התעופה בלוד, 

את כמויות החומרים הנדרשים ואת עלותם. שעתוק של הדפסה במכונת כתיבה. מעט תוספות בכתב יד.
בריטניה  בין  בטיסות  ביניים  כתחנת  שישמש  כדי  ישראל  בארץ  בינלאומי  תעופה  נמל  בהקמת  המנדט  שלטונות  החלו   1935 בשנת 
למושבותיה באסיה ואף באוסטרליה. בשנת 1947 כבר נעשה הבניין הקיים צר מלהכיל את תנועת הנוסעים ונערכה תוכנית להרחבתו. 
עבודות השיפוץ נועדו להמשך שמונה חודשים – מאוקטובר 1947 עד מאי 1948, אולם יש יסוד להניח שעקב מאורעות הימים ופרוץ 

מלחמת העצמאות לא יצאה התוכנית אל הפועל.
83, ]1[ דף, 32.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים, קמטים וקרעים. פגמים, כתמים וקרעים בכריכת הנייר. שרידי חותם שעווה על הכריכה.

פתיחה: $100

38. Volume of Mandatory Bills of Quantities – The Renovation and Extension of the Lydda Airport – 
Palestine, 1947

Bill of Quantities for Materials to be Used and Works to be Performed in the Extensions and Alterations to Terminal 
Building at Lydda Airport. Jerusalem: Government of Palestine, Public Works Department, September 1947.
A volume with 22 bills of quantities listing and summarizing the renovation and extension works of the 
Lydda Airport, the quantity of materials required and their cost. Photocopy reproduction of typescript. Some 
handwritten additions. 
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In 1935, the mandatory Government started building an international airport in Palestine to be used as a 
stopover for flights between Britain and its colonies in Asia and even Australia. By 1947, the existing building 
was insufficient for the large number of passengers going through it and a plan was made to extend it. The 
renovation works were supposed to take place over eight months – from October 1947 to May 1948; however, 
there is reason to believe that due to the events of the time and the outbreak of the 1948 War, the renovation 
never happened. 
83, [1] ff., 32.5 cm. Good condition. Some stains, creases and tears. Blemishes, stains and tears to paper cover. Traces of 
wax seal to cover. 

Opening price: $100 

39. "למען הילד והנֹער" – כרך גיליונות – הוצאת הועד הלאומי, 1942-1943

למען הילד והנֹער, גיליונות א'-י' ודו"ח שנתי. הוצאת המוסד למען הילד והנוער, הועד הלאומי. ירושלים, 1942-1943.
להגשמת  הלאומי  הועד  בידי  "מכשיר  לשמש  במטרה   ,1941 בשנת  סאלד  הנרייטה  של  ביזמתה  הוקם  והנוער"  הילד  למען  "המוסד 
התפקידים הכרוכים בטפול בילד ובנער היהודיים בארץ ישראל" )מתוך תקנון המוסד(. במקביל לפעילותו הנרחבת – סיוע בהקמת 
מוסדות חינוך, ריכוז מידע סטטיסטי על ילדי היישוב, קידום חקיקה הנוגעת לילדים, ועוד, הדפיס המוסד כתב עת ופרסם בו מגוון 

מאמרים, נתונים סטטיסטים ותוכניות לימודים.
חוברות, אחת מהן  )בתשע  א'-י'  גיליונות  בסטנסיל(:  )משוכפלות  כתב העת  החוברות הראשונות של  הכולל את עשרת  כרך  לפנינו 
"ילדים במשפט", "עברינות ובורות",  ודו"ח על פעילות המוסד בשנתו הראשונה. בין המאמרים: "דרכי הטפול בילדי הארץ",  כפולה( 

"למען הילודה – למען הילד", "נערות בעבודה", "החנוך המקצועי בארץ ישראל" ועוד.  
הנאמנות"  כתב  התקנון,  המטרה,  ישראל,  לכנסת  הלאומי  הועד  של  מיסודו  והנער  הילד  למען  "המוסד  החוברת  עם  ביחד  כרוכות 

)ירושלים, תש"ב(.
מספר עמודים משתנה בין החוברות, 20 ס"מ. מצב טוב. כרוכות יחד עם העטיפות המקוריות )שערים נוספים באנגלית(. פגמים וכתמים 

קלים. רישומים בכתב יד בכמה מהעטיפות. כרוכות יחד בכריכה קשה עם כיתוב מוזהב על גבי השדרה, פגומה ובלויה מעט.

פתיחה: $100

39. Child and Youth Welfare – Volume of Issues – Published by the Jewish National Council, 1942-1943

Child and Youth Welfare, issues 1-10 and an annual report. Jerusalem: The Child and Youth Welfare Organization, 
Jewish National Council, 1942-1943. 
The Child and Youth Welfare Organization was established by the initiative of Henrietta Szold in 1941, to facilitate 
for the Jewish National Council "the duties involved in caring for the Jewish child and youth in Palestine" (from 
the statute of the organization). Alongside its extensive activity – assisting in the establishment of educational 
institutions, gathering statistical information about the children of the Yishuv, promoting legislation pertaining 
to children, and more, the organization published a journal with a variety of articles, statistical data and 
educational curricula. 
The present volume contains the first ten issues of the journal (mimeographed): issues 1-10 (in nine booklets, one 
of them double) and a report about the activity of the organization in its first year. The articles include: "Methods 
of Youth Care in Palestine", "Children in Court", "Delinquency and Illiteracy", "Birth-rate in Palestine", "Girls at 
Work", "Vocational Training in Palestine" and more. 
Bound with the booklet "The Child and Youth Welfare Organization by the Jewish National Council, the Goal, 
Statute and Trusteeship Document" (Jerusalem, 1942). 
Number of pages varies, 20 cm. Good condition. Bound with the original covers (additional English titles). Blemishes and 
minor stains. Notations to several covers. Hard binding with gilt lettering to spine, blemished and slightly worn. 

Opening price: $100    

40. אוסף גיליונות "דפים לילד" – בטאון ילדי עליית הנוער – פריז, 1949-1952

דפים לילד, בטאון ילדי עלית הנער בגולה, בעריכת ישראל מרגלית. הוצאת הסוכנות היהודית, המחלקה לעלית ילדים ונוער, פריז, כסלו 
ומעט  עברית  מ"ג-מ"ד.  ל"ח-ל"ט,  ל"ג-ל"ה,  כ"ז-כ"ט,  כ"ב-כ"ג,  כ',  י"ח-י"ט,  י"ד-ט"ו,  גיליונות   .]1949-1952[ עד תשרי תשי"ג  תש"י 

צרפתית. 
17 גיליונות של עיתון לילדי הגולה, אשר ראה אור אחת לחודש. הגיליונות כוללים כתבות בנושא מדינת ישראל, ההיסטוריה של עם 
ישראל ומידע עדכני על ארץ ישראל וכוללים גם תצלומים ואיורים מאת אביגדור אריכא )בשלושה גיליונות(, בלה בריזל, סיומה ברם וי. 

גיפשטיין )יעקב אגם?(. 
לפי שמות פותרי התשבצים והחידות, נראה כי תפוצת העיתון היתה רחבה, וקראוהו ילדים במרוקו, תוניסיה, בלגיה, נורבגיה, פיבלן, 

שטרסבורג, ומקומות נוספים. 
גליון י"ט מופיע בשני עותקים. 

מספר עמ' משתנה מגליון לגליון, 32 ס"מ בקירוב. מצב משתנה. מצב כללי טוב. בחלקם קמטים, סימני קיפול או כתמים. 

פתיחה: $100
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40. Collection of Issues of "Dapim LaYeled" – Magazine for Children published by the Youth Aliyah 
Office – Paris, 1949-52

Dapim LaYeled [Children's Pages], a magazine for children published by the Youth Aliyah Office in the Diaspora, 
edited by Dr. Israel Margalith. A publication of the Youth and Child Aliyah Department of the Jewish Agency, 
Paris, from Kislev 5710 till Tishrei 5713 [1949-1952]. Issue Nos. 14-15, 18-19, 20, 22-23, 27-29, 33-35, 38-39, 43-44. 
Hebrew and some French.
17 issues of a magazine for Jewish children in the Diaspora, published monthly. The issues contain articles on 
the subject of the State of Israel, the history of the Jewish people, and current information regarding Israel. 
With photographs; illustrations by Avigdor Arikha (in three issues), Bella Brisel, Sioma Baram, and "Y. Gipstein" 
(probably Yaacov Agam).
Judging by the names of the individuals who solved the crossword puzzles and riddles, the circulation of the monthly 
was quite broad; it apparently had readers in Morocco, Tunisia, Belgium, Norway, Strasbourg, and other places.
Issue No. 19 appears in two copies.
Number of pages varies. Approx. 32 cm. Condition varies. Overall good condition. Some issues with creases, fold lines, or 
stains.

Opening price: $100

41. גלויה ושני מכתבים – "גולי מאוריציוס", 1945

גלויה ושני מכתבים שנשלחו אל ומאת מעפילים שגורשו אל האי מאוריציוס )"גולי מאוריציוס"(. 1945. גרמנית. 
1. גלויה שנשלחה ממאוריציוס לוינה בשנת 1945. הודעה קצרה בכתב-ידו של העצור Arnold Neumann: "נוסע מכאן בקרוב לארץ 
ישראל". בצדה הקדמי חותמת הצנזורה הבריטית, חותמות דואר צבאי, שתי חותמת "השב לשולח" ומדבקה של מחלקת העליה של 
הסוכנות היהודית – "תכוף" )כפי הנראה, נשלחה גלויה זו לווינה, הושבה לשולח, אך מאחר שכבר היה בדרכו לארץ ישראל, נמסרה 

לסוכנות היהודית בארץ ומשם הועברה בחזרה לידיו(. 
)כפי  חייל בצבא ארה"ב   ,Jan Alice Oesterreicher במאוריציוס, מאת בעלה  2-3. שני מכתבים שנשלחו בשנת 1945, אל העצורה 
הנראה, חייל ביחידת הגולים הצ'כוסלובקית The 1st Czechoslovak Independent Armoured Brigade Group, שהוקמה בידי 
הצבא הבריטי במהלך המלחמה; כ-140 מחיילי היחידה סופחו לצבא ארה"ב ולחמו תחת פיקודו של הגנרל ג'ורג' פאטון(. המכתבים 

נתונים במעטפות מקוריות עם בולים וחותמות דיו של הצבא האמריקני והצנזורה הבריטית. 
"גולי מאוריציוס" היו נוסעי אניית המעפילים "אטלנטיק", שנתפסו בידי הבריטים וגורשו לאי מאוריציוס שבאוקיאנוס ההודי. המעפילים 
עצרו  בדרכם  "אטלנטיק".  האנייה  על  עלו  ומשם  טולצ'אה,  העיר  אל  נהר  בספינות  שטו   ,1940 ספטמבר  בחודש  מברטיסלבה  יצאו 
באיסטנבול ובכרתים, וכשסירבו אנשי הצוות להמשיך ולהשיט את האנייה, השתלטו עליה הנוסעים בכוח. לאחר שאזלה אספקת הפחם 
החלו לשרוף את רהיטי העץ, ומשאזלו גם אלה, נאלצה האנייה לעצור והתגלתה בידי הצי הבריטי. המעפילים גורשו אל האי מאוריציוס, 

שהו בו במשך חמש שנים, ורק לאחר סוף המלחמה, בחודש אוגוסט 1945, הגיעו לארץ ישראל.
גודל משתנה. מצב טוב.

פתיחה: $200

41. Postcard and Two Letters – "The Mauritius Exiles," 1945

A postcard and two letters sent to and by illegal immigrants deported to the island of Mauritius (the so-called 
"Mauritius Exiles"). 1945. German.
1. Postcard sent from Mauritius to Vienna in 1945. Contains a brief, hand-written notice from a detainee by the 
name of Arnold Neumann: "Soon traveling from here to the Land of Israel." The front of the postcard bears the 
inked stamp of the British censor, the inked stamp of the Military Post, two inked stamps with the words "Return 
to Sender," and a sticker from the Aliyah Office of the Jewish Agency with the word "urgent." (Apparently, the 
postcard was sent to Vienna and marked "Return to Sender," but seeing as the sender was already en route to 
Palestine, it was forwarded to the Jewish Agency in Palestine, which in turn handed it back to Neumann.)
2-3. Two letters sent in 1945 to a detainee in Mauritius named Alice Oesterreicher from her husband, Jan, a 
soldier in the armed forces of the United States. (presumably a soldier in the unit of Czechoslovak expatriates 
known as the 1st Czechoslovak Independent Armoured Brigade Group, originally established by the British army 
in the course of the war; eventually, some 140 members of the unit were attached to the US 3rd Army under the 
command of General George S. Patton.) The letters are in their original envelopes which bear the postage stamps 
and postmarks of the US army along with the inked stamps of the British censor.
The "Mauritius Exiles" were originally passengers on board the SS Atlantic, a ship carrying illegal Jewish 
immigrants to Palestine. The ship was intercepted by British forces, and its passengers were deported to the 
island of Mauritius in the Indian Ocean. The passengers had embarked from Bratislava in September 1940 and 
sailed by riverboat to the Romanian city of Tulcea, where they boarded the SS Atlantic. The ship made stopovers 
in Istanbul and Crete. At one point, the crew refused to take the vessel any further, whereupon the passengers 
took over the ship by force. Once the supply of coal had been exhausted, the passengers started using wooden 
furniture to burn as firewood, but as soon as this source of fuel was also exhausted, the vessel was brought to 
a standstill and discovered by the British fleet. The illegal immigrants were deported to Mauritius, where they 
remained for five years, and only managed to reach Palestine after WWII had ended, in August 1945.
Size varies. Good condition.

Opening price: $200
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42. שישה תצלומים – האנייה "שרה א'" – טוניס, 1937

שישה תצלומים של אניית בית הספר הימי של בית"ר "שרה א'". טוניס, 1937 )ייתכן ששניים מהתצלומים צולמו בנמלים אחרים בים 
התיכון(.

1-4. ארבעה תצלומים של ַּכְלַּכל האנייה )steward(, נתן קרטגי, בחברת רב החובל ירמיהו הלפרין, רופא האונייה יוסף הברשטרייט, בעת 
ביקורו של הגנרל הטוניסאי מוסטפה ספר שיך-אל-מדינה, ועם כלבו – ג'ים. 

5-6. שני תצלומים של מלחים על סיפון האונייה – מלח אחד מתקן מפרש והשני משקיף מהתורן.
בצדם האחורי של כל אחד מהתצלומים מופיעה חותמת הדיו הרשמית של "שרה א'", בצרפתית. 

"שרה א'" היתה אוניית האימונים של בית הספר הימי של בית"ר בצ'יוויטווקיה )איטליה(. בשנת 1937 הפליגה למסע ראווה בחופי הים 
התיכון וארץ ישראל, וזכתה לקבלת פנים נלהבת בכל נמל ונמל. בשל חשש השלטונות האיטלקיים מפני התקוממות ערבית, הפליגה 

האונייה תחת הדגל הצרפתי )ולכן החותמות הרשמיות שלפנינו כתובות בשפה הצרפתית, ומציינות את העיר מרסיי כנמל הבית(.
שלושה מהתצלומים מתוארים בגב בכתב-יד )רוסית(. תצלום אחד חתום בחתימת ידו של נתן קרטגי.

15 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים ופגמים קלים, בעיקר בצדם האחורי. חותמות דיו  X9.5 13 ושניים בגודל X8 ארבעה תצלומים בגודל
נוספות בצדם האחורי.

ראו: תחית הימאות העברית מאת ירמיהו הלפרן, )"הדר", תשכ"א(.

פתיחה: $100

42. Six Photographs – Training Ship Sarah A – Tunis, 1937

Six photographs of the Betar maritime academy ship, TS Sarah A. Tunis, 1937 (two of the photographs may have 
been taken in other Mediterranean Sea ports).
1-4. Four photographs of the ship's steward, Nathan Cartagi, in the company of the ship's Captain Yirmiyahu 
Halperin, the ship's physician Yosef Haberstreit, during the visit of the Tunisian general Mustafa Safar Sheikh Al-
Madinah, and with his dog – Jim. 
5-6. Two photographs of sailors on the deck of the ship – one sailor repairing a sail and the other looking out to 
sea from the mast. Both stamped on verso with the official stamp of the TS Sarah A, in French. 
TS Sarah A was the training ship of Betar maritime academy in Civitavecchia (Italy). In 1937, it sailed on a 
showcase cruise along the Mediterranean and Palestine Coast, receiving an enthusiastic reception at each and 
every port. Due to the concerns of the Italian authorities about an Arab revolt, the ship sailed under the French 
flag (therefore the official stamps are in French, indicating Marseille as the home port). 
Three photographs are captioned on verso by hand (Russian). One photograph is hand-signed by Nathan 
Cartagi. 
Four 8 X13 cm photographs; two 9.5 X15 cm photographs. Good overall condition. Stains and minor blemishes, mainly on 
verso. Additional stamps on verso. 
See: The Revival of Hebrew Seamanship (Hebrew) by Yirmiyahu Halperin, ("Hadar", 1961).   

Opening price: $100

43. שני כרטיסי "שנה טובה" – מחנות מעצר בלטרון ובקניה

1. כרטיס "שנה טובה" שנשלח ממחנה המעצר בלטרון, "עמק אילון", ראש השנה תש"ז ]ספטמבר 1946[. השולח הוא עמיחי אורלינסקי, 
אשר שרת בפלמ"ח ובינואר 1948 נהרג בקרב על הקסטל. הכרטיס מודפס משני צדיו ומקופל לשניים. 

10 ס"מ. מצב טוב. 
2. כרטיס קטן, עם איור מודפס בשחור-לבן של אב המחבק את בתו, ובשוליו מופיע הכיתוב "קניה, ערה"ש תש"ח" )מטושטש מעט(. 

בצדו האחורי הקדשה בכתב יד: "לזאבה, אהבה וגעגועים, מאבא". 
8.5 ס"מ. מצב טוב.  X6

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $100

43. Two "Shana Tova" Greeting Cards – The Detention Camps in Latrun and Kenya 

1. "Shana Tova" greeting card sent from the Latrun detention camp, "Emek Ayalon", [September 1946]. The 
sender is Amichai Orlinsky, who served in the Palmach and in January 1948 was killed during the battle for the 
Qastal. The card is printed on both sides and folded in half.  
10 cm. Good condition. 
2. A small card, with a black-and-white illustration of a father hugging his daughter and the Hebrew inscription 
"Kenya, New Year's eve, 1948" (slightly blurred). Notation on verso: "To Ze'eva, love and longing, from father" 
(Hebrew). 
6 X8.5 cm. Good condition.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100
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44. שלושה פריטים מתקופת מלחמת העצמאות – 1948 – עלון רשת הריגול של ההגנה, מיום 11.5.1948

שלושה פריטי נייר מתקופת מלחמת העצמאות. חיפה, תל-אביב ]וירושלים?[, 1948.
1. גיליון מספר 9 של העלון "מכתב לחבר הרשת" )כנראה, עלון לחברי רשת הריגול האנטי בריטית שהפעיל ארגון ה"הגנה" בירושלים(. 
נדפס ביום 11.5.1948, ארבעה ימים לפני הכרזת העצמאות. שלושה חלקים – "העמדה הבריטית", "על הנעשה בין הערבים" ו"הפורשים". 
חשדות  הסרת  למען  ועושים  ערב,  בירות  בין  ההתרוצצות  במאי... רבה  ה-15  לקראת  "תכונה רבה  נכתב:  לערבים  המתייחס  בחלק 
וחששות מושל אחד כלפי חברו, עד שתקום החזית המאוחדת של צבאות-ערב, אשר צריכים, לפי התכנית, לפלוש ארצה ולשלוט בה". 

3 עמ' )שכפול של הדפסה במכונת כתיבה(, 33 ס"מ.
2. רשיון מעבר מטעם מטה ההגנה חיפה ב"כל העיר הערבית", למטרת "בדיקת בתי הממשלה". עבור המהנדס נ. טברצ'ניק. 31 באוגוסט 

1948. 15 ס"מ.
3. תצלום קבוצתי מאת ראובן גרוס – מנהיגי השכונות היהודיות ביפו ומפקדי ההגנה בחזית דרום תל-אביב. חתום בחותמת הצלם 

29.5 ס"מ בקירוב. X23 ."ומתואר בכתב-יד בשוליים: "מסיבת כבוד למטה ומפקדי חזית הדרום מטעם ועד השכונות העבריות
מצב כללי טוב. כתמים. פגמים קלים.

פתיחה: $120

44. Three Items from the Period of Israel's War of Independence – 1948 – Manual of the Haganah's 
Intelligence Network, Dated May 11, 1948

Three paper items from the period of the State of Israel's War of Independence. Haifa, Tel Aviv [and Jerusalem?], 
1948.
1. Issue No. 9 of the manual "Letter to Members of the Network" (apparently a manual for members of the anti-
British intelligence network operated by the Haganah underground organization in Jerusalem). Printed on May 
11, 1948, four days prior to the State of Israel's Declaration of Independence. Three parts: "The British Position"; 
"On the Situation Among the Arabs"; and "The Dissidents." In the part relating to the Arabs, the following is 
written: "Agitated preparations toward May 15… Feverish shuttling between Arab capitals, working to allay 
mutual suspicions and apprehensions among leaders, toward establishment of a unified front of Arab armies that 
must, according to the plan, invade the country and take control of it." 3 pp. (mimeographed typescript), 33 cm.
2. Transit permit issued by the Haifa staff of the Haganah to the engineer "N. Tabarechnik" for the "entire Arab 
sector of the city" for the purpose of "checking government buildings." August 31, 1948. 15 cm.
3. Group photograph by Reuven Gross: Leaders of Jewish Neighborhoods of Jaffa and Haganah commanders of 
the Southern Tel Aviv Front. Marked with the inked stamp of the photographer and captioned in handwriting in 
the margins: "Gathering in Honor of the Staff and Commanders of the Southern Front Sponsored by the Council 
of the Hebrew Neighborhoods." Approx. 29.5 X23 cm.
Good overall condition. Stains. Minor blemishes.

Opening price: $120

45. כרך גיליונות "דבר לילדים" משנת תש"ח – הקמת מדינת ישראל / איורים מאת נחום גוטמן

דבר לילדים, יוצא לאור אחת לשבוע על ידי "דבר" בע"מ, ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל-אביב. כרך י"א, 
חוברות 1-53, תש"ח 1947-1948. 

כרך גיליונות עיתון הילדים "דבר לילדים". הגיליונות כוללים כתבות רבות בנושא מלחמת העצמאות, הפלמ"ח, העפלה, ושאר אירועים 
ארצישראליים אקטואליים. חוברת י"ט-35 מיום 20 במאי 1948 מוקדשת להקמת מדינת ישראל וגם החוברות שאחריה סוקרות את 

השבעת הנשיא, הנפקת הבולים הראשונים, ואירועים אחרים הקשורים בהקמת המדינה. 
איורים רבים מאת נחום גוטמן, ותצלומים. 

כרך 27.5 ס"מ. חוברת 15 חסרה בסופה. מצב משתנה. מרבית הגיליונות במצב טוב. קרעים, כתמים ורישומים בחלק מהגיליונות. כריכה 
מקורית, בלויה ומוכתמת.

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $120

45. Volume of Issues of "Davar LiYeladim" from 1947/1948 – Establishment of The State of Israel / 
Illustrations by Nahum Gutman

Davar LiYeladim [Davar for Children], published weekly by Davar Ltd., the official newspaper of the Histadrut 
Labour Federation, Tel Aviv. Volume 11, Issues 1-53, 1947-48.
A volume of issues of the newspaper "Davar LiYeladim,". The issues feature many articles about the Israeli War of 
Independence, the Palmach underground organization, illegal immigration, and other momentous happenings and 
current events from that period. In particular, issue no. 35, dated May 20, 1948, is dedicated to the establishment of 
the State of Israel, and subsequent issues address events such as the swearing-in of the first President, the issuing of 
the state's first postage stamps, and other developments connected to the birth of the state.
Including many illustrations by Nahum Gutman, and photographs.
Volume: 27.5 cm. End of issue no. 15 missing. Condition varies. Most issues in good condition. Tears, stains, and notations 
to some issues. Original binding, worn and stained.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $120
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46. "מדינה יהודית!" – הוצאה מיוחדת של ידיעות אחרונות – כ"ט בנובמבר  

הוצאה מיוחדת של עיתון "ידיעות אחרונות" )ממוספרת כגיליון 3287(, ובה הודעה על תוצאות הצבעת האו"ם בנושא תכנית החלוקה. 
תל-אביב, 29.11.1947.  

מהלך  של  קצרה  וסקירה  המשתתפות,  המדינות  כל  של  ההצבעה  פירוט  ותחתיה  יהודית!",  "מדינה  הכותרת  נדפסה  העליון  בחלק 
ההצבעה. בחלק התחתון נדפסה סקירה של הפעילות הדיפלומטית בתשעת החודשים שקדמו להצבעה.  

הוצאה שנייה של גיליון זה נדפסה באותו יום, ללא מספר הגיליון, עם מספר שינויים: הכותרת שונתה ל"מדינה עברית", פירוט ההצבעה 
של כל אחת מהמדינות לא נדפס, והכתבה הסוקרת את מהלך ההצבעה נערכה ונדפסה מחדש, תוך התמקדות בהתנגדות הערבים 

להצבעה )ראו קטלוג קדם, מכירה מקוונת 21, פריט 84(. 
גרסה זו של ההוצאה אינה שכיחה.

50 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול. כתמים. קרעים בשוליים ולאורך סימני הקיפול )קלים; קרע אחד  X34.5 ,)דף )עמוד אחד מודפס
ארוך(. 

פתיחה: $100

46. "Jewish State!" – Special Edition of Yedioth Ahronoth – November 29th 

Special edition of the newspaper Yedioth Ahronoth (numbered as issue 3287) announcing the results of the UN 
vote regarding the Partition Plan. Tel-Aviv, 29.11.1947. 
The headline states "Jewish State", followed by items listing the vote of each of the participating countries, a 
short review of the course of the vote and a review of the diplomatic activity in the nine months preceding the 
vote. 
A second edition of the issue was printed on the same day, without the issue number, with several changes: the 
headline was changed into "Hebrew State", the item listing the vote of each of the participating countries was 
not printed and the article reviewing the course of the vote was reedited and reprinted, focusing on the Arab 
objection to the vote (see Kedem catalog, online auction no. 21, item 84). 
This version of the edition is uncommon. 
1 f. (one printed page), 50 X34.5 cm. Good condition. Fold lines, Stains. Tears to edges and fold lines (small; one long tear). 

Opening price: $100     

The Palestine Gazette .47 – העיתון הרשמי של ממשלת המנדט בפלשתינה – כרך גיליונות – 1948

The Palestine Gazette, Published by Authority. העיתון הרשמי של ממשלת המנדט. ירושלים, 1 בינואר עד 25 באפריל 1948. 
גיליונות 1638-1661, 1663, 1665. 

כרך גיליונות של העיתון הרשמי של ממשלת המנדט )"ממשלת פלשתינה"(. בגיליונות התפרסמו צווים ותקנות, חוקים מוניציפליים, 
הודעות מטעם ממשלת פלשתינה, סימני מסחר )trademarks( מאושרים, מידע על ענייני תחבורה )רכבות(, תברואה, דואר, ועוד.

 .)Supplement( "חלק מהגיליונות הנם דף בודד ובו הודעות ספורות; למרבית הגיליונות מצורפים גם גיליונות "מוסף
מס' עמודים משתנה מגיליון לגיליון; גודל משתנה, כרך 30 ס"מ. מצב משתנה. מרבית הגיליונות במצב טוב. כתמים, קרעים, חותמות 

ופגעי רטיבות בשולי חלק מהגיליונות. פגמים בשולי הכריכה. 

פתיחה: $100

47. The Palestine Gazette – The Official Newspaper of the British Mandatory Government in Palestine 
– Volume of Issues – 1948

The Palestine Gazette Published by Authority. Official newspaper of the Mandatory Government. Jerusalem, 
January 1 to April 25, 1948. Issue Nos. 1638-61, 1663, 1665.
A volume of issues of the official newspaper of the British Mandatory Government of Palestine. These issues were 
used for posting edicts and ordinances, municipal laws, government-sponsored notices, approved trademarks, 
and information regarding transportation (trains in particular), sanitation, mail, and other subjects.
Some of the issues take the form of single-page flyers with no more than a handful of notices; most of the issues 
come with an appended supplement.
No. of pp. varies from one issue to the next; Size varies, volume: 30 cm. Condition varies. Most issues in good condition. 
Stains, tears, inked stamps, and dampstains to edges of some issues. Blemishes to edges of binding.

Opening price: $100

48. "יום המדינה" – עיתון משותף של עיתוני הארץ – ה' באייר תש"ח

"יום המדינה", עיתון חגיגי בהוצאה משותפת )חד-פעמית( של כל עיתוני הארץ מיום הכרזת המדינה. ]תל-אביב[, ה' אייר תש"ח - 14 במאי 
1948, "יום אחרון לשלטון זרים".

כותרת העתון: "העם מכריז על מדינת ישראל". בעמוד הראשון נדפסו נוסח ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, ותצלומים של הרצל, 
ויצמן, בן-גוריון, ואחרים, לצד תצלום קבוצתי של חברי הממשלה הזמנית בישיבתם הראשונה.

]1[ דף )2 עמ'(, 58 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. סימני קיפול. קרעים וקרעים חסרים בשוליים ולאורך סימני הקיפול, מרביתם מחוזקים בנייר 
דבק לא חומצי. הפינות גזורות. מודבק בשוליים העליונים לנייר עבה.

פתיחה: $100
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48. "State Day" – Joint Issue of All Israeli Newspapers – May 14, 1948

"Yom HaMedinah" [State Day], a joint (one-time) issue of all Hebrew newspapers, published on the day of the 
Israeli Declaration of Independence. [Tel Aviv], May 14, 1948, "The last Day under Foreign Rule".
The headline announces: "The People Declare the State of Israel". The Declaration of Independence is printed on 
the first page, alongside photographs of Herzl, Weizmann, Ben-Gurion and others, and a group photograph of 
the members of the Provisional Government during their first session.
[1] f. (2 pp), 58 cm. Fair-poor condition. Fold lines. Closed and open tears to edges and fold lines, mostly mended with acid-
free tape. The corners are cut. Mounted at upper edge to thick paper. 

Opening price: $100

49. "ידיעות חדשות" – גיליון בגרמנית מיום הכרזת העצמאות של מדינת ישראל – תל-אביב, ה' אייר תש"ח

גיליון העיתון "ידיעות חדשות" )Neuste Nachrichten – Jedioth Chadashoth( מיום הכרזת העצמאות של מדינת ישראל. תל-אביב, 
יום שישי ה' אייר תש"ח, 14.5.1948. גרמנית.

כותרתו הראשית: "!Das Mandat ist tot – Es lebe der Judenstaat" ]המנדט מת – תחי מדינת היהודים![. 
בגיליון ידיעות וכתבות נוספות אודות הכרזת העצמאות, מהלך הקרבות בירושלים, מרדף המשטרה הצבאית אחר משתמטים, ועוד. 

הגיליון מודפס במכונת כתיבה ומשוכפל בסטנסיל. 
14 עמ', 33 ס"מ. מצב טוב. סימן קיפול. כתמים קלים. וקרעים קלים בשוליים.

פתיחה: $200

49. " Jedioth Chadashoth" – Issue in German from the Day of the Declaration of Independence of the 
State of Israel – Tel Aviv, May 14, 1948 

Issue of the newspaper "Neuste Nachrichten – Jedioth Chadashoth" [Latest News] from the day of the Declaration 
of Independence of the State of Israel. Tel Aviv, Friday, May 14, 1948. German.
Main headline: "Das Mandat ist tot – Es lebe der Judenstaat!" [The Mandate is Dead – Long Live the Jewish State!"].
This issue contains news items and additional articles relating to Israel's Declaration of Independence, the battles 
being waged in Jerusalem, the military police's pursuit of draft dodgers, and other matters.
The issue is typewritten and mimeographed.
14 pp., 33 cm. Good condition. Fold line. Minor stains. Minor tears to edges.

Opening price: $200

50. גיליון "ידיעות חדשות" – הוצאה מיוחדת לרגל הכרזת המדינה – תל-אביב, ז' אייר תש"ח 

"ידיעות חדשות" )Neuste Nachrichten – Jedioth Chadashoth(, "הוצאה מיוחדת ליום הכרזת מדינת ישראל" 
בעריכת ד"ר י. לילינפלד )I. Lilienfeld(. תל-אביב, יום ראשון, ז' אייר תש"ח 16.5.1948. עברית וגרמנית. 

נוסח  כותרתו הראשית של הגיליון מכריזה: "תחי מדינת ישראל! חוקי הספר הלבן בוטלו! החלה העליה החופשית!". בגיליון נדפסו 
"מגילת העצמאות", "מנשר" מטעם מועצת המדינה הזמנית, הודעה "אל כל תושבי מדינת ישראל" מאת הממשלה הזמנית, ידיעות 

אודות מהלך הקרבות בירושלים וברחבי הארץ, וכתבות שונות.
8 עמ' )שני גיליונות נייר מקופלים, מנותקים זה מזה(, 47.5 ס"מ. מצב בינוני. קמטים וסימני קיפול. קרעים רבים בשוליים ובקווי הקיפול, 

חלקם עם פגיעה בטקסט. כתמים רבים, ובהם כתמי חלודה.

פתיחה: $100

50. Issue of Jedioth Chadashoth – Special Edition for The Declaration of the State – Tel Aviv, May 16, 1948

Issue of the newspaper "Neuste Nachrichten – Jedioth Chadashoth" [Latest News], "Special Edition for The 
Declaration of the State", edited by Dr. I. Lilienfeld. Tel Aviv, 16.5.1948. Hebrew and German.
The main headline of the issue announces: "Long Live the State of Israel! The Laws of the White Paper have 
been Revoked! Free Immigration has Started!". The issue features the Scroll of Independence, a manifest "to all 
residents of the State of Israel" by the temporary government, and various news items.
8 pp (two folded sheets of paper, detached from each other), 47.5 cm. Fair condition. Creases and fold lines. Numerous tears 
to edges and fold lines, some affecting the text. Many stains and foxing.

Opening price: $100

51. אוסף פריטי נייר וסיכות – חגיגות העשור למדינת ישראל, 1958

כ-40 פריטים הקשורים לשנת העשור להקמת מדינת ישראל ולאירועים והחגיגות שנלוו אליה. ישראל, 1958. 
האוסף כולל ברובו פריטי נייר: כרטיס כניסה ל"תערוכת העשור", אגרת "דואר אוויר" מיוחדת לכבוד שנת העשור, מעטפות "יום ראשון" 
ובולים לכבוד שנת העשור, כרטיסי כניסה לחידון התנ"ך, יומני-כיס, שירון )"עלון לזמר ישראלי"(, חוברת עם קטעי קריאה והנחיות לטקסים 
לכבוד יום העצמאות, המחזה "הסנה הבוער" מאת אהרן מגד )על חנה סנש(, ועוד גלויות וחוברות ופריטים נוספים; כן כולל האוסף מספר 

סיכות וסמלים: סיכות עם סמל חגיגות העשור, סיכה מהכינוס העולמי של אינג'ינרים וארכיטקטים וסיכה "לפעילי יום העצמאות". 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $150
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51. Collection of Ephemera and Pins – Celebrating the Tenth Anniversary of the State of Israel

Some 40 items relating to the ten-year anniversary of the independence of the State of Israel, and events and 
celebrations to mark the occasion. Israel, 1958.
The collection consists mostly of items of ephemera: an admission ticket to the "Exhibition of the Decade"; an 
air letter issued to mark the tenth anniversary; "Day of Issue" envelopes bearing postage stamps marking the 
tenth anniversary; admission tickets to the annual Bible Quiz contest; pocket appointment calendars; song sheet 
("Booklet of Israeli Songs"); booklet of readings and guidelines for Independence Day ceremonies; script to 
the stage play, "The Burning Bush" written by playwright Aharon Megged about the heroine Hannah Szenes; 
additional postcards and booklets, and other items; a collection of pins and badges, including pins bearing the 
logo of the tenth anniversary celebrations; a pin from the international convention of engineers and architects; 
and a pin "For Independence Day Staff."
Size and condition vary. Good overall condition.

Opening price: $150

52. אלבום לתורמים – האוניברסיטה העברית – תצלום פנורמי ושרטוטים אדריכליים – 1959

אלבום שנדפס לצורך גיוס תרומות לבניית בנייני הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע באוניברסיטה העברית. ]ירושלים[, 1959. אנגלית.
אלבום בפורמט רחב; בפתחו תצלום פנורמי גדול של קריית האוניברסיטה הנבנית בגבעת רם. שלושה דפי טקסט מונים את הבניינים 
לביוכימיה  ומרכז  ויישומית  טהורה  לכימיה  מרכז  ויישומית,  טהורה  לפיזיקה  מרכז   – השונות  מחלקותיה  על  לפקולטה  הדרושים 
וביופיזיקה. הטקסט עומד על הצורך הגדול של מדינת ישראל באנשי מדע ובמורים ועל מצוקת המקום המונעת מן האוניברסיטה לקבל 
רבים מן המועמדים ללימודי מדעים. לאחר הטקסט תשעה לוחות שרטוטים אדריכליים של בנייני קריית האוניברסיטה וביניהם שלושה 

דפי מגן המונים את ייעודיהם של הבניינים השונים. על כריכת האלבום מוטבע סמל האוניברסיטה.
לאחר מלחמת העצמאות ב-1948, שבה הפך קמפוס האוניברסיטה העברית בהר הצופים למובלעת בשטחה של ירדן, נדדה האוניברסיטה 
אל מערב ירושלים. תחילה שכנה בבניין טרה סנטה ובאכסניות זמניות אחרות, ובשנת 1953 החלה הקמת קמפוס חדש בגבעת רם; 

בנייתו נמשכה עד שנת 1967.
51 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. פגמים וכתמים  X33 ,1[ תצלום פנורמי בשני חלקים, ]3[ דפי טקסט, ]9[ לוחות שרטוטים + ]3[ דפי מגן[

בכריכה. הכריכה רופפת קמעה.

פתיחה: $200

52. Fundraising Album – The Hebrew University – Panoramic Photograph and Architectural Blueprints 
– 1959

Fundraising album, presumably presented to would-be donors to the building of the faculty of science of the 
Hebrew University. [Jerusalem], 1959. English.
Landscape format album; prefaced by a large panoramic photograph of the developing University Campus on 
Givat Ram. 
Three leaves of text list the buildings that are required for the various departments of the faculty – a center of 
pure and applied physics, a center of pure and applied chemistry and an institute of biochemistry and biophysics. 
The text addresses the great need of Israel for scientists and teachers and the shortage of space that prevents the 
university from accepting many of the applicants to the faculty of science. Nine plates of architectural blueprints 
of the buildings of the University campus follow the text, separated by three transparent pages listing the uses 
of the various buildings. The binding is embossed with the logo of the University. 
After Israel's War of Independence, during which the campus of the Hebrew University on Mount Scopus became 
an enclave in Jordanian territory, the University moved to Western Jerusalem. At first, it was located in the Terra 
Santa building and other temporary locations and in 1953, the construction of a new campus on Givat Ram 
began; the works continued until 1967. 
[1] panoramic photograph in two sections, [3] ff. of text, [9] blueprint plates + [3] transparent pages, 33 X51 cm. Good 
condition. Minor stains. Blemishes and stains on binding. The binding is slightly loose. 

Opening price: $200  

53. שני כרוזים מטעם הרב הראשי לצה"ל – יוני 1967 – "מדבר אנוכי אליכם מרחבת הכותל המערבי"

שני כרוזים מתקופת מלחמת ששת הימים, עם דברי הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן. יוני 1967.
1. כרוז מיום כ"ג באייר תשכ"ז )2.6.1967( – שלושה ימים לפני פרוץ המלחמה: "חיילי צה"ל המכבים של דורנו! לכו בכחכם זה והושעתם 

את ישראל". ]1[ דף, 30 ס"מ.
2. כרוז מיום כ"ח באייר תשכ"ז )7.6.1967( – היום השלישי למלחמה, בו נכבשה העיר העתיקה: "מדבר אנוכי אליכם מרחבת הכותל 

המערבי... קיימתם היום הזה את שבועת הדורות 'אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני'". ]1[ דף, 24 ס"מ. 
מצב טוב. כתמים ופגמים קלים.

פתיחה: $150
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53. Two Broadsides Issued by the Chief Rabbi of the IDF – June 1967 – "I Speak to You from the Western 
Wall Plaza"

Two broadsides from the period of the Six-Day-War, with the words of the Chief Rabbi of the IDF, Shlomo Goren. 
June 1967.
1. A broadside from 2.6.1967 – three days prior to the outbreak of the war: "IDF soldiers, the Maccabees of our 
age! Go in this thy might and thou shall save Israel" (Hebrew). [1] f., 30 cm. 
2. A broadside from 7.6.1967 – the third day of the war, during which the Old City was conquered: "I speak to you 
from the Western Wall Plaza … today, you have kept the oath of generations 'If I forget thee O Jerusalem let my 
right hand forget her cunning'" (Hebrew). [1] f., 24 cm. 
Good condition. Stains and minor blemishes. 

Opening price: $150 

54. דגל רקום – ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי )בנק"י( – גרסה נדירה של סמל הארגון משולב עם דגל ישראל 

דגל סניף רמלה של ארגון ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי. רמלה, ]שנות ה-50-60 בקירוב[. 
דגל רקום ביד על גבי בד ורוד. במרכזו סמל הארגון, הכוכב האדום מוקף בשני ענפי זית, ומעליו דגל מדינת ישראל. שם התנועה – ב.נ.ק.י. 

– רקום בעברית ובערבית, ותחתיו הכתובת "סניף רמלה". 
בערכי המארקסיזם  דגלה  מירושלים. התנועה  קומץ סטודנטים  בידי   1924 נוסדה בשנת  )בנק"י(  הישראלי  הנוער הקומוניסטי  ברית 
והלניניזם, שללה את הציונות והיתה היחידה מבין תנועות הנוער שפעלו בה יהודים וערבים במשותף. חברי התנועה הזדהו עם המפלגה 
הקומוניסטית הישראלית, מפלגת מק"י, וכאשר זו התקרבה לרעיון הציוני בראשית שנות המדינה, התקרבו אליו גם חברי בנק"י. בשנת 

1965, התפצלה מק"י על רקע יחסם של חברי התנועה לציונות, וארגון בנק"י הצטרף לפלג של שוללי הציונות, מפלגת רק"ח. 
הדגל שלפנינו, המציג את סמל הארגון משולב עם דגל מדינת ישראל, הוכן כנראה בתקופה הקצרה שבה אמצה התנועה את הציונות.

77 ס"מ בקירוב )שוליים לא ישרים(. מצב טוב. כתמים קלים. פרימות ופגמים ביריעת הבד ובאניצים.  X107

פתיחה: $150

54. Embroidered Flag – Alliance of the Israeli Communist Youth – A Rare Representation of the Emblem 
of the Organization Surmounted by the Flag of Israel

Flag of the Ramle Branch of the Alliance of the Israeli Communist Youth. Ramle, [ca. 1950s and 1960s]. 
Flag, hand-embroidered onto pink fabric. In the center, the emblem of the movement – the Red Star encircled by 
two olive branches surmounted by the flag of the State of Israel. The movement's Hebrew acronym – "Banki" – is 
embroidered in Hebrew and Arabic letters above the inscription "Ramle Branch" (Hebrew).
The Alliance of the Israeli Communist Youth (Hebrew acronym: Banki) was established in 1924 by a small group 
of students from Jerusalem. The movement espoused a Marxist-Leninist ideology, rejected Zionism, and was 
the only youth organization in which Jews and Arabs were jointly active. Its members identified with the Israeli 
Communist Party (Hebrew acronym: Maki), and when that party began showing an affinity to Zionism in the 
early years of the State, members of Banki expressed similar sympathies. But when, in 1965, Maki was torn apart 
by divisions over the issue of Zionism, the Banki youth movement sided with the rival, anti-Zionist faction and its 
like-minded break-off, the Rakah party.
This particular flag – displaying the organization's emblem in conjunction with the Israeli flag – evidently 
represents the brief period when the movement identified with Zionist values.
Approx. 77 X107 cm (uneven edges). Good condition. Minor stains. Blemishes and minor unraveling to fabric and fringes.

Opening price: $150

55. מות דוד בן גוריון – אוסף פריטים מטקס ההלוויה וטקסי האזכרה הראשונים – הזמנות רשמיות, תגי אבל, רשימת 
משתתפים שהוטסו במסוק, ועוד

אוסף פריטים שחולקו למשתתפי ההלוויה וימי האבל הראשונים לזכר דוד בן גוריון. ירושלים ושדה בוקר, 1973-1975.
רשימת  לנשים,  אבל  סרטי  שני  מקורי,  אבל  תג  ישראל,  מדינת  סמל  עם  רשמיות  הזמנות  שתי  ההלוויה:  מטקס  פריטים  עשרה   ·
משתתפים שהוטסו במסוק מירושלים לשדה בוקר, תו חניה להצמדה על שמשת הרכב, תדריך לטקס האשכבה במשכן הכנסת וטקס 

הקבורה בשדה בוקר, ועוד. 
· כעשרים פריטים שהונפקו לקראת שלושה ימי אבל נוספים – יום השלושים לפטירה, יום השנה הראשון ויום השנה השני )תגי אבל, 
הזמנות רשמיות, כרטיס טיסה במסוק מירושלים לשדה בוקר, הזמנה לטקס הנחת אבן הפינה לקרית האוניברסיטה בשדה בוקר, 

ועוד(. 
לטקסים  הבינמשרדית  "הוועדה  ראש  ויושב  הממשלה  ראש  של  הקריה  לשכת  מנהל  ארזי,  שלמה  של  מעזבונו  הנם  הפריטים 

ממלכתיים".
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. מצורפות המעטפות מקוריות שבהן נשלחו ההזמנות.

פתיחה: $200
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55. Death of David Ben Gurion – Collection of Items from the Funeral and Early Memorial Ceremonies 
– Official Invitations, Mourning Badges, List of Participants Airlifted by Helicopter, and More

Collection of items distributed to participants in the funeral of David Ben Gurion, and in the memorial ceremonies 
of the early days of mourning for him. Jerusalem and Sde Boker, 1973-75.

· Ten items from the funeral ceremony: Two official invitations with the Emblem of the State of Israel, original 
mourning badges, two mourning ribbons for women, list of participants airlifted by helicopter from Jerusalem 
to Kibbutz Sde Boker, parking permit stickers to be attached to car windshields, instruction sheets for the funeral 
service at the Knesset building and the interment ceremony at Sde Boker, and more.

· Some twenty items provided for the purposes of three additional days of mourning: the "Shloshim" (memorial 
day marking 30 days since the passing), and the first and second anniversaries of the passing – mourning badges, 
official invitations, flight ticket for helicopter ride from Jerusalem to Sde Boker, invitation to the ceremony of the 
laying of a cornerstone for the new university campus at Sde Boker, and more).
These items are all from the estate of Shlomo Arazi, Director of the Prime Minister's Office and Chairman of the 
Interdepartmental Committee for National Ceremonies.
Size and condition vary. Overall good condition. Also enclosed are the original envelopes in which the invitations were sent.

Opening price: $200

56. ספר דקדוק לארבע שפות: עברית, ארמית, ארמית-סורית וערבית – יוהאן היינריך הוטינגר – היידלברג, 1659

Grammatica, quatuor linguarum hebraicae, chaldaicae, syriacae et arabicae, harmonica ]דקדוק הרמוני לארבע שפות, 
עברית, ארמית, ארמית-סורית וערבית[. מאת יוהאן היינריך הוטינגר. דפוס Adriani Wyngaerden, היידלברג, 1659.

ספרו של המזרחן יוהאן היינריך הוטינגר, המציג את כללי הדקדוק של ארבע לשונות חשובות מהמזרח הקרוב. 
ערך  ספריו,  את  להדפיס  כדי  החדשה.  העת  בתחילת  וההבראיסטים  המזרחנים  מחשובי  היה   )1620-1667( הוטינגר  היינריך  יוהאן 
הוטינגר "מצוד" אחר אותיות-דפוס של לשונות המזרח, שהיו בלתי נפוצות בצפון אירופה אותה תקופה )בין היתר, ניסה לרכוש אותיות 
מהמדפיס Wilhelm Schickard, המזרחן Theodor Hackspan ואף לרכוש את אותיות הדפוס ששמשו להכנת התנ"ך הפוליגלוטי של 
פריז – Paris Polyglot Bible(. לבסוף, הצליח לשכנע שני מדפיסים מהעיר היידלברג, Samuel Brown ו-Adrian Weyngard, לצייד 

את בתי הדפוס שלהם באותיות ארמיות וערביות, והדפיס כמה מחיבוריו בעיר זו.
המילה "הרמוני", המופיעה בכותר הספר, שימשה לאורך המאות ה-16 וה-17 לתיאור מילונים וספרי דקדוק שהציגו מספר לשונות 
וכללי  האותיות  שצורת  המזרח,  לשונות  חקר  בתולדות  אלה  לספרים  נודעה  גדולה  חשיבות  "הרמוניה"(.  בהשאלה,  )ויצרו,  במקביל 

הדקדוק שלהן היו ידועות למעטים באירופה בתקופה זו.
]6[, 211, ]1[ עמ', 19 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים. קרעים וקרעים חסרים בשוליים של מספר דפים )חלקם משוקמים; 

ללא נזק לטקסט(. שוליים קצוצים, עם פגיעה בטקסט במספר עמודים. הקונטרס הראשון מנותק. ללא כריכה.
אינו מופיע בקטלוג הספרייה הלאומית.

פתיחה: $250

56. Grammar Textbook for Four Languages: Hebrew, Aramaic, Syrian Aramaic, and Arabic – Johann 
Heinrich Hottinger – Heidelberg, 1659

Grammatica, Quatuor Linguarum Hebraicae, Chaldaicae, Syriacae et Arabicae, Harmonica [Harmonic Grammar 
of Four Languages, (specifically) Hebrew, Aramaic, Syrian Aramaic, and Arabic]. By Johann Heinrich Hottinger. 
Heidelberg: Adriani Wyngaerden, 1659.
A textbook by the Orientalist Johann Heinrich Hottinger, presenting the rules of grammar of four of the most 
important languages of the Near East.
Johann Heinrich Hottinger (1620-1667) was one of the foremost Hebraic and Oriental studies scholars of the 
17th-century "Age of Reason." In the process of getting his books printed, Hottinger found it necessary to hunt 
down print types for the letters of Oriental alphabets, which were highly uncommon in northern Europe in those 
days. He employed a number of different strategies; among other things, he attempted to buy types from the 
printer Wilhelm Schickard and from the Orientalist Theodor Hackspan, and successfully purchased the types used 
in preparing the Paris Polyglot Bible. In the end, he managed to convince two printers in the town of Heidelberg, 
Samuel Brown and Adrian Weyngard, to equip their printing houses with Aramaic and Arabic types. Thus, several 
of his works were printed and published in Heidelberg.
In the sixteenth and seventeenth centuries, the Latin term "Harmonica" (i.e., harmonic), which appears in the 
book title, was used to describe comparative dictionaries and grammar textbooks that presented a number of 
different, related languages "under one roof." Specifically, they would focus on particular words that had similar 
forms or identical roots in all the languages in question (thus creating "harmony," so to speak). Such books were 
highly regarded in the philological study of Oriental languages, insofar as knowledge of the forms of the letters 
of the alphabets of these languages and their rules of grammar was restricted to only a few chosen individuals 
in Europe in those days.
[6], 211, [1] pp., approx. 19 cm. Good condition. Minor stains and blemishes. Closed and open tears to edges of several leaves 
(some restored; not affecting text). Trimmed margins, affecting text in some leaves. First gathering detached. No binding.
Not in NLI.

Opening price: $250
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57. "גמרא דלשנא ארמיא" – ספר ללימוד ארמית סורית, מאת היינריך אופיץ – גרמניה, 1678 – עם מילים בעברית

 Bartholomaeum מאת היינריך אופיץ. דפוס ,]Gemara de-lesana armaya[ Syriasmus Facilitati & Integritati suae Restitutus 
Mola, לייפציג ופרנקפורט דמיין, 1678. לטינית, ארמית סורית ומעט עברית.

ספר על דקדוק הארמית הסורית, מאת המזרחן והפילולוג היינריך אופיץ )Heinrich Opitz, 1642-1712(. בתחילת הספר טבלה של 
האותיות הארמיות והאותיות המקבילות בכתב העברי, ובכמה מהפרקים נדפסו מילים עבריות בעלות דמיון למילים הארמיות. בסוף 

הספר נדפסו פרקים מספר תהילים בתרגום לארמית )עם תרגום לטיני וביאורים בשוליים(. כותר הספר נדפס באותיות ארמיות.
כולל לוח פעלים מקופל. 

]4[ דף, 200 עמ', ]10[ דף + ]1[ לוח מקופל, 19 ס"מ. מצב טוב. סימונים בדיו בגוף הטקסט )ישנים(. ללא כריכה.

פתיחה: $300

57. "Gemara De-Lesana Armaya" – Textbook for Learning Syrian Aramaic, by Heinrich Opitz – Germany, 
1678 – With Words in Hebrew

Syriasmus Facilitati & Integritati suae Restitutus [Gemara De-Lesana Armaya], by Heinrich Opitz. Leipzig and 
Frankfurt-Am-Main: Bartholomaeum Mola, 1678. Latin, Syrian Aramaic, and some Hebrew.
A textbook on the subject of Syrian Aramaic grammar by the Orientalist and philologist Heinrich Opitz (1642-1712). 
At the beginning of the book is a table listing the letters of the Aramaic alphabet alongside the corresponding 
letters of the Hebrew alphabet. In some chapters, Hebrew words bearing a resemblance to the Aramaic words in 
question are given. The end of the book contains Aramaic translations of a selected number of chapters from the 
biblical Book of Psalms, with Latin translations and commentary appearing as footnotes. The main title on the 
title page is printed in Aramaic letters.
Includes a folding table of verbs.
[4] ff., 200 pp., [10] ff. + [1] folding table, 19 cm. Good condition. Selected passages in body of text underlined in (old) ink. 
No binding.

Opening price: $300

58. תרי"ג המצוות על פי הרמב"ם – מהדורה עברית-לטינית בתרגום יוהאן לסדן – אוטרכט, 1686

Sexcenta & tredecim praecepta mosaica ]תרי"ג המצוות על פי הרמב"ם[, בתרגום יוהאן לסדן. דפוס Francisci Halma, אוטרכט, 
1686. עברית ולטינית.

מהדורה דו-לשונית, עברית מול לטינית, לתרי"ג המצוות על פי הרמב"ם, מתוך ההקדמה לספרו "משנה תורה". תרגום מאת המזרחן 
 .)1624-1699 ,Johann Leusden( והפילולוג הקלוויניסט יוהאן לסדן

]3[, 56 עמ', 19 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. פגמים קלים. ללא כריכה.

פתיחה: $250

58. The 613 Precepts According to Maimonides – Hebrew-Latin Edition, Translated by Johann Leusden 
– Utrecht, 1686

Sexcenta & tredecim praecepta mosaica [The 613 Precepts According to Maimonides], translated by Johann 
Leusden. Utrecht: Francisci Halma, 1686. Hebrew and Latin.
Bilingual edition (arranged with Hebrew and Latin aligned facing each other, on opposite pages) of Maimonides's 
listing of the 613 mitzvot (precepts), excerpted from the introduction to his seminal halakhic work, the "Mishneh 
Torah." Translated by the Calvinist Orientalist and philologist Johann Leusden (1624-1699).
[3], 56 pp., approx. 19 cm. Good condition. Stains. Minor blemishes. No binding.

Opening price: $250

59. דברי הימים – מהדורה דו לשונית בארמית ובלטינית – אמשטרדם, 1715

 Paraphrasis Chaldaica, In Librum Priorem Et / תרגום של דברי הימים, ראשונים ואחרונים, יסדו רבי יוסף ראש ישיבה בסוריא
Posteriorem Chronicorum, מאת Davide Wilkins. הוצאת Johannem Boom, אמשטרדם, 1715. ארמית ולטינית.

תרגומו של המזרחן והמלומד דויד וילקינס )1685-1745( לספר דברי הימים, על פי הנוסח הארמי של האמורא רב יוסף בר חייא )רב יוסף 
"סגי נהור", נפטר 333 בקירוב(. נדפס בשתי השפות, עמוד מול עמוד.

]53[, 415 עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. דפים עבים, נקיים ברובם. קמטים בדף השער. רישום בכתב-יד בדף השער. כתמים קלים. הכריכה 
הקדמית ודף השער רופפים קמעה. בלאי קל בכריכה. 

פתיחה: $100

59. The Books of Chronicles – Bilingual Edition in Aramaic and Latin – Amsterdam, 1715

Translation of the Books of Chronicles (I and II), authored by "Rabbi Yosef, Rosh Yeshiva in Syria" / Paraphrasis 
Chaldaica, In Librum Priorem Et Posteriorem Chronicorum, translated by David Wilkins. Amsterdam: Johannem 
Boom, 1715. Aramaic and Hebrew.
Translation of the biblical Books of Chronicles by the Prussian-born Orientalist and Bible scholar David Wilkins 
(1685-1745), according to the Aramaic version authored by the Amoretic Babylonian sage Rav Yosef ("the Blind") 
bar Hiyya (d. ca. 333 CE). Aramic and Latin on facing pages.
[53], 415 pp., 20 cm. Good condition. Thick leaves, mostly clean. Creases to title page. Handwritten notation on title page. 
Minor stains. Front binding and title page slightly loose. Minor wear to binding.

Opening price: $100
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Das Buch Jezira" .60" – אסופת חיבורים העוסקים בתורת הנסתר והמאגיה – כולל תרגום של "ספר יצירה" – גרמניה, 
סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20

יצירה...  Das Buch jezira, das ist das grosse Buch der Bücher Moses... aus ältesten kabbalistischen Urkunden ]ספר 
מהתעודות הקבליות העתיקות ביותר...[. ללא פרטי דפוס; כפי הנראה Berlin-Weissensee: E. Bartels. ]גרמניה, סוף המאה ה-19 או 

ראשית המאה העשרים[. גרמנית. 
אסופת חיבורים שנכתבו בתקופות שונות על ידי מחברים שונים, ושעוסקים בתורת הסוד והנסתר, ובחוכמות המאגיה, המיסטיקה 
והאזוטריקה )אוקולטיזם(, ובהם גם תרגום של החיבור העברי העתיק, הנושא את שם הספר – "ספר יצירה". מלווה באיורים, תרשימים 
החיבורים  רשימת  בחיבורים.  המובאים  והרעיונות  המושגים  את  חזותית  בצורה  והמציגים  בטקסטים  המשולבים  רבים,  ושרטוטים 

המרכיבים את הספר תינתן על פי דרישה.
208; 207; 128; 144 עמ', 18 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים קלים. דפים רופפים. קונטרס מנותק. נקבי תילוע בחמשת הדפים הראשונים. 
חותמת שעווה שחורה )עם הטבעת סמל מיסטי - גולגולת, נחש מלופף סביב מטה, וצלב( מוטבעת על הדף שלאחר דף השער. קרעים 

קלים בדף שלאחר השער. כריכה לא-מקורית )עם דפי בטנה חדשים(; שפשופים ופגמים בכריכה. 

פתיחה: $200

60. "Das Buch Jezira" – Compendium of Compositions Dealing with Kabbalah and Magic – Includes A 
Translation of "Sefer Yetzira" – Germany, Late 19th or Early 20th Century

"Das Buch jezira, das ist das grosse Buch der Bücher Moses... aus ältesten kabbalistischen Urkunden" [The Book 
of Formation… From the Earliest Kabbalistic Documents…]. Printer and place not indicated, but probably [Berlin-
Weissensee: E. Bartels]. [Germany, late 19th or early 20th century]. German.
Compendium of compositions written in different periods by various authors, all dealing with Kabbalistic and 
other mystical, magical, occultic, and esoteric Jewish teachings, including a translation of the ancient Kabbalistic 
Hebrew text known as "Sefer Yetzira," which gives the collection its title. Accompanied by numerous illustrations, 
diagrams, and sketches in the text lending visual expression to various terms and concepts introduced in the 
compositions. A list of the compositions included in this compendium can be provided upon request.
208; 207; 128; 144 pp., approx. 18 cm. Good condition. Minor stains. Some loose leaves. One detached gathering. 
Worming to first five leaves. Black wax seal (showing a mystical emblem consisting of a skull, a snake entwined around a 
staff, and a cross) stamped on the leaf following title page. Minor tears to leaf following title page. Later binding (with new 
pastedowns); abrasions and blemishes to binding.

Opening price: $200

61. ביבליה לטינית – ונציה, 1494 – אינקונבולה

]Biblia cum tabula noviter edita. הוצאת Symonem beuilaqua[, ונציה, 1494. )פרטי הדפוס בקולופון(.
מהדורה לטינית מוקדמת של התנ"ך והברית החדשה )הוולגטה(. שני טורים בעמוד )פרט להקדמה ולאינדקס בסוף הספר(.

]446[ דף )מתוך 456 דף. חסרים חמישה דפים בפתח הספר וחמישה דפים בסיומו(. 21 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים, ובהם כתמי רטיבות 
רבים. קרעים וקרעים חסרים בשולי דפים בודדים. רישומים בכתב-יד בשולי מספר דפים. חיתוך דפים צבוע בצהוב. כריכת עור חדשה.

אינו מופיע בקטלוג הספרייה הלאומית.
ראו: Incunabula biblica: or the first half century of the Latin Bible, מאת Walter Arthur Copinger, לונדון 1892; מס' 100 

)עמ' 167-168(.

פתיחה: $300

61. Latin Bibe – Venice, 1494 – Incunabulum

[Biblia cum tabula noviter edita]. Venice: [Symonem beuilaqua], 1494. (Imprint from colophon).
Early Latin edition of the Hebrew Bible and the New Testament (the Vulgate). Two columns per page (excepting 
the introduction and the index).
[446] ff. (out of 456 ff. Missing five ff. at the beginning of the book and five ff. at its end). Approx. 21 cm. Good condition. 
Stains, including many dampstains. Closed tears and open tears to edges of several folios. Marginal notations to several 
folios. Yellow edges. New leather binding. 
Not in NLI. 
See: Incunabula biblica: or the first half century of the Latin Bible, by Walter Arthur Copinger, London, 1892; no. 
100 (pp. 167-168).

Opening price: $300

62. ביבליה לטינית – אנטוורפן, 1534 

Biblia breves in eadem Annotations. דפוס Martinus Caesar, אנטוורפן, 1534. לטינית, עם מעט עברית.
 )Robertus Stephanus( Robert Estienne התנ"ך והברית החדשה בלטינית; מהדורה מחודשת של הוולגטה שערך המדפיס הצרפתי
)פורסמה לראשונה בשנת 1528(. שלושה שערים, מעוטרים במסגרת חיתוכי עץ המציגה סצנות מתוך התנ"ך. אותיות פתיחה מאוירות.
]8[, 416; 101; 41; 82 )צ"ל 81( דף )פגינציה משובשת במספר דפים(, 34 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, ובהם כתמי רטיבות וכתמי דיו. 
קמטים קלים. קרעים וקרעים חסרים בשוליים, מרביתם בדפים הראשונים והאחרונים )עם השלמות נייר בדפים הראשונים(. דפים ספורים 
עם שוליים קצוצים )ללא פגיעה בטקסט(. נקבי תילוע בשוליים הפנימיים של כחמישים דפים )דפים 166-210(. רישומים בדיו )ישנים(. תו 
ספר בצידה הפנימי של הכריכה הקדמית. כריכת עץ עתיקה מחופת עור, מעט פגומה ומשופשפת, עם שדרה משוחזרת ודפי בטנה חדשים. 

פתיחה: $400
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62. Latin Bible – Antwerp, 1534

Biblia Breves in Eadem Annotations. Antwerp: Martinus Caesar Press, 1534. Latin, with some Hebrew.
Latin edition of the Hebrew Bible and New Testament; second edition of the Vulgata, edited by the French 
printer Robert Estienne (Robertus Stephanus), first published in 1528. Three title pages, with an ornate woodcut 
border depicting biblical scenes. Historiated initials.
[8], 416; 101; 41; 82 (i.e. 81) ff. (some leaves misfoliated), 34 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains and ink 
stains. Minor creases. Closed and open tears to edges, mostly to first leaves (with paper completions to first leaves). Several 
leaves with trimmed edges (not affecting text). Worming to gutters of approx. fifty leaves (ff. 166-210). Ink notations (old). 
Bookplate to inside front board. Contemporary leather-covered wooden binding, slightly blemished and scuffed, with a 
restored spine and new endpapers. 

Opening price: $400  

63. "ספר השעות" – מהדורת דפוס מוקדמת, מעוטרת בחיתוכי עץ רבים – Philippe Pigouchet – סוף המאה ה-15 או 
תחילת המאה ה-16

 Philippe דפוס  ]כנראה:  דפוס  ופרטי  שער  דף  ללא  השעות".  "ספר  הנוצרי  התפילה  ספר  של  ומאוירת  מוקדמת  דפוס  מהדורת 
Pigouchet, פריז, סוף המאה ה-15 או תחילת המאה ה-16[. לטינית ומעט צרפתית.

בכל אחד מן העמודים נדפסה מסגרת עם איורים מיניאטוריים, ובשמונה עמודים נדפסו איורים בגודל עמוד מלא )חיתוכי עץ(. אותיות 
פתיחה באדום ובכחול. 

"ספר השעות" של Philippe Pigouchet נחשב לאחת הגרסאות היפות ביותר של "ספר השעות" לאחר המצאת הדפוס, ולאחד מספרי 
וספרים  כתבי-יד  מגוון  בהשראת  לספר  האיורים  את  הכין   Pigouchet המוקדמת.  הדפוס  תקופת  של  ביותר  המרשימים  התפילה 
 Danse( "ריקוד המוות"   ,)Legenda aurea( הזהב"  "מקראת   ,)Biblia pauperum( "תנ"ך העניים"   – הנוצרית  מאוירים מהמסורת 
Macabre( וספרים נוספים, והדפיס מהדורות שונות של הספר בסוף המאה ה-15 ובתחילת המאה ה-16 )הספרים ראו אור בהוצאה 

.)Simon Vostre משותפת עם מוכר הספרים הפריזאי
עותק חסר. חסרים, כנראה, דף השער, דפים מתוך האלמנך )עבור החודשים ינואר-מרץ ו-אוגוסט-דצמבר(, שלושה דפים עם איורים 

גדולים ודפים נוספים בגוף הספר.
]76[ דף, 16 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-גרוע. כתמים, נקבים וקרעים. קרעים חסרים בשולי חלק מהדפים, עם פגיעות בחיתוכי העץ. קרע 

חסר גדול באחד הדפים )רוב הדף חסר(. ללא כריכה. הספר מפורק לכמה חלקים )קונטרסים ודפים מנותקים(. 

פתיחה: $150

63. Book of Hours – Early Print Edition, Illustrated with Numerous Woodcuts – Philippe Pigouchet – End 
of the 15th or Beginning of the 16th Century

Book of Hours, early illustrated print edition. No title page, publisher not indicated otherwise [probably Paris: 
Philippe Pigouchet, late 15th or early 16th century]. Latin and some French.
Each page of text is framed with miniature illustrations; eight full-page woodcut illustrations. Red and blue 
initials. 
Philippe Pigouchet's particular version of the Book of Hours is considered to be one of the most beautiful 
variants of this composition to be created following the introduction of the printing press, and one of the 
most splendid prayer books from the early years of printing. In preparing this book, Pigouchet was evidently 
influenced and inspired by a number of different illuminated Christian manuscripts and books, such as the "Biblia 
pauperum" (Paupers' Bible), Legenda aurea (Golden Legend), "Danse Macabre" (Dance of Death), and other 
books. He printed a number of different editions of the Book of Hours in the late 15th and early 16th centuries 
in collaboration with the renowned Parisian bookseller Simon Vostre.
Incomplete copy. Apparently missing title page, numerous pages of almanac (for months January-March and 
August-December), three full-page woodcuts, and additional leaves from body of text.
[76] ff., approx. 16 cm. Fair-poor condition. Stains, small holes, and tears. Open tears to edges of some leaves, affecting 
woodcuts. Large open tear to one leaf (most of leaf missing). No binding. Book split into several parts (detached gatherings 
and leaves).

Opening price: $150

64. שני כרכים מתנ"ך עם תרגום ללטינית – ליידן, 1610-1615

 Plantiniana Raphelengii שני כרכים – נביאים אחרונים וכתובים – מתוך מהדורות תנ"ך עם תרגום ללטינית שנדפסו בליידן בדפוס
)פלנטיניוס רפלנגיוש( בשנים 1610-1615. 

עברית ולטינית, שורה אחר שורה, עם שורשי המילים בעברית ועם הערות בלטינית בשולי העמודים. 
1. נביאים אחרונים )ישעיה, ירמיה, יחזקאל ותרי עשר(. 1610. 527 דף. 

2. כתובים )תהילים, משלי, איוב, שיר השירים, רות, איכה, קהלת, אסתר, דניאל, עזרא ונחמיה, דברי הימים(. 1611-1615. 763 עמ'.
שני כרכים, 19 ס"מ. מצב טוב. נייר מעט כהה. מעט כתמים. קרעים בשולי מספר דפים. מעט הערות ורישומים בכתב יד. כריכות נאות, 

חדשות, עם שדרות עור תואמות. 

פתיחה: $150
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64. Two Volumes of a Bible with Latin Translation – Leiden, 1610-1615

Two volumes – Nevi'im Acharonim and Ketuvim – from Bible editions with a Latin translation printed in Leiden 
by the Plantiniana Raphelengii press during the years 1610-1615.
Hebrew and Latin in alternating lines, with the Hebrew word roots and Latin marginal notes.
1. Nevi'im Acharonim (Isaiah, Jeremiah, Ezekiel and the Twelve Prophets). 1610. 527 ff.
2. Ketuvim (Psalms, Proverbs, Job, Song of Songs, Ruth, Lamentations, Ecclesiastes, Esther, Daniel, Ezra and 
Nehemia). 1611-1615. 763 pp.
Two volumes, 19 cm. Good condition. Slightly browned paper. Some stains. Tears to edges of several leaves. Some comments 
and notations. Fine new bindings, with matching leather spines. 

Opening price: $150

65. "תנ"ך ז'נבה" – אמשטרדם, המאה ה-17 – חיתוכי עץ

The Bible, that is, the holy Scriptures conteined in the Olde and new Testament. ]אמשטרדם?, שנות ה-30 של המאה 
ה-17 בקירוב[. בשער: לונדון, 1599 )דפוס Deputies of Christopher Barker(. אנגלית. 

לפסוקים  שחולק  והראשון  לאנגלית  החדשה  והברית  התנ"ך  של  המוקדמים  התרגומים  מן  הוא  ז'נבה"(  "ביבליית  )או  ז'נבה"  "תנ"ך 
)החלוקה לפרקים נעשתה מוקדם יותר(. מלאכת תרגום התנ"ך נעשתה בידי מלומדים פרוטסטנטים שגלו מאנגליה, בעקבות רדיפותיה 
של המלכה מרי שניסתה להשיב את אנגליה אל הנצרות הקתולית, ומצאו מקלט בז'נבה הפרוטסטנטית. לאחר הכתרתה של המלכה 
אליזבת )בראשית שנת 1559(, והשלטת הנצרות האנגליקנית באנגליה, נדפסה לראשונה מהדורה שלמה של "תנ"ך ז'נבה" )ז'נבה 1560( 
ובשנת 1575 נדפס תנ"ך זה לראשונה באנגליה. "תנ"ך ז'נבה" זכה לפופולריות רבה ולתפוצה רחבה, ועד למחצית המאה ה-17 נדפסו 

ממנו למעלה מ-150 מהדורות שונות. 
בספר חיתוכי עץ )ובהם איורי סצנות תנ"כיות, מפת ארץ ישראל ועוד(, טבלאות, הפניות ומבואות. 

ידועות מספר מהדורות של "תנ"ך ז'נבה" בהן מופיעים פרטי הדפוס "לונדון 1599". מהדורות אלו שונות זו מזו ונדפסו למעשה במהלך 
 Historical catalogue :המאה ה-17. המהדורה שלפנינו נדפסה כפי הנראה באמשטרדם בשנות ה-30 של המאה ה-17 בקירוב )ראו
 T. H. Darlow בעריכת ,of the printed editions of Holy Scripture in the library of the British and Foreign Bible Society

 .)E לונדון, 1903. חלק א', עמ' 117, סעיף .H. F. Moule-ו
]3[, ]11[, 2-190, ]2[127-, 121 דף. ]11[ דפי מפתחות המופיעים בפתח הספר, לפני ספר בראשית, נכרכו במקור בסוף הספר, לאחר 
הברית החדשה. חסרים שלושה דפים. )במקור: ]4[, 190, 127, 121, ]11[ דף(. חסרים: שער ראשון לתנ"ך, דף ראשון של ספר בראשית 

ושער לתהילים. מספר דפים קרועים וחלקם העליון חסר )בהם חלקו העליון של דף השער השני לתנ"ך(. 
21 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים. קרעים וקרעים חסרים )במספר דפים קרעים גסים, עם פגיעות בטקסט(. שוליים קצוצים, עם פגיעה 
קלה בטקסט. פגמים ובלאי. כריכת קרטון מחופה עור, בלויה ופגומה, עם שפשופים וקילופים; קרעים בשוליה ובפינות. שדרה חדשה. 

פתיחה: $300

65. Geneva Bible – Amsterdam, 17th Century – Woodcuts

The Bible, that is, the holy Scriptures conteined in the Olde and new Testament. [Amsterdam? ca. 1630s]. On the 
title page: London, 1599 (Deputies of Christopher Barker Press). English. 
The Geneva Bible was one of the earliest translations into English of the Hebrew Bible and the New Testament, 
and the first to be divided into verses (the division into chapters was done earlier). The Bible was translated by 
Protestant scholars, who escaped England due to the persecutions of Queen Mary who tried to bring England back 
to Catholic Christianity and found refuge in Protestant Geneva. After the crowning of Queen Elizabeth I (in early 
1559) and the return to Anglican Christianity in England, a complete edition of the Geneva Bible was printed for the 
first time (Geneva, 1560) and in 1575, this Bible was printed for the first time in England. The Geneva Bible became 
very popular and was widely distributed; by the mid-17th century over a hundred editions were printed. 
The book contains woodcuts (biblical scenes, a map of Palestine and more), tables, references and introductions. 
Several different editions of the Geneva Bible are known to use the imprint "London 1599". These editions were 
in fact printed in ca. 1630s (see: Historical catalogue of the printed editions of Holy Scripture in the library of the 
British and Foreign Bible Society, edited by T.H. Darlow and H.F. Moule. London, 1903. Part I, p. 117 E).
[3], [11]. 2-190, [2]-127, 121 ff. [11] indices ff. bound before the Book of Genesis were originally bound at the end, after 
the New Testament. Three ff. are missing (originally: [4], 190, 127, 121, [11] ff.). Missing: the first title page of the Hebrew 
Bible, the first page of the Book of Genesis and the title page of Psalms. Several folios are torn and their upper part is missing 
(including the upper part of the second title page of the Hebrew Bible). 
Approx. 21 cm. Fair condition. Stains. Closed and open tears (crude tears to several folios, affecting text). Trimmed margins, 
slightly affecting text. Blemishes and wear. Leather-covered cardboard binding, worn, blemished and scuffed; tears to edges 
and corners. New spine. 

Opening price: $300      

66. אכילת קורבן הפסח בליל יציאת מצרים – חיתוך עץ צבוע ביד – ויטנברג, 1572

פסח מצרים, חיתוך עץ צבוע ביד מעשה ידי יוהן טויפל )Johann Teufel(, מתוך התנ"ך בתרגום מרטין לותר. ]ויטנברג, 1572[.
גברים, מותניהם חגורים  ישראל להקריב קרבן פסח(, מתאר קבוצת  בני  )שבו מצווים  י"ב  חיתוך העץ, המשובץ בספר שמות בפרק 

ומטותיהם בידיהם )כמצוות הפסוק(, סועדים על קרבן הפסח. צבוע ביד ומעוטר בהזהבה.
תיאורי ליל הסדר ומאורעות יציאת מצרים מעשה ידי אמנים נוצרים שהופיעו במהדורות התנ"ך המאוירות בדפוס השפיעו רבות על 
איורי ההגדה במאות הראשונות להדפסתה. בייחוד בולטת הגדת אמשטרדם )1695( שהתחריטים המלווים אותה, מעשה ידי אברהם בן 

.)Matthaeus Merian( יעקב הגר, שאולים ברובם מן התחריטים לסיפורי התנ"ך מאת האמן השוויצרי מתיוס מריאן
35 ס"מ. מצב טוב. כתמים בדף. קרעים קלים בשוליו. סימני קיפול. X22.5 15 ס"מ, דף X11.5 הדפס

פתיחה: $100
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66. Consumption of the Passover Offering on the Night of the Exodus from Egypt – Hand-colored 
Woodcut – Wittenberg, 1572

Passover in Egypt, a hand-colored woodcut by Johann Teufel, from the edition of the Bible translated by Martin 
Luther. [Wittenberg, Germany, 1572].
A woodcut, inserted into the Book of Exodus, Chapter 12 (wherein the Children of Israel are commanded to 
deliver the Passover Sacrifice [or Offering]). It depicts a group of men with belts around their waists and with 
their staffs in hand (as prescribed in the Biblical passage), feasting on the Passover Offering. Hand-colored and 
gilt.
Portrayals by Christian artists of the First Seder Night and the biblical events leading up to the Exodus from 
Egypt – as they appeared in illustrated printed bibles – profoundly influenced the illustrations that accompanied 
the Passover Haggadah in the first centuries following the advent of the printing press. Such an influence is 
dramatically evident in the Amsterdam Haggadah (1695), whose engravings, by the artist Avraham ben Jacob the 
proselyte, are mostly borrowed from engravings of biblical scenes by the Swiss artist Matthaeus Merian.
Print: 15 X11.5 cm, on sheet 35 X22.5 cm. Good condition. Stains to paper. Minor tears to edges. Fold lines.

Opening price: $100

Joodse Oudheden .67 – אמשטרדם, 1690 – חיבור מקיף בנושא היסטוריה מקראית, מלווה עשרות תחריטים 

 ,Wilhelmus Goeree דפוס .Willem Goeree מאת ,Joodse Oudheden, ofte Voor-bereidselen op de Bybelsche Wysheid
אמשטרדם, 1690. הולנדית. מהדורה ראשונה בשני כרכים.

חיבורו של הארכיטקט והמלומד Willem Goeree, המבקש להניח יסודות מדעיים לסיפורי המקרא והברית החדשה. מלווה 88 תחריטים 
מרשימים )כולל שני תחריטי שער. רבים מהתחריטים על גבי לוחות מקופלים( ועשרות תחריטים קטנים בגוף הטקסט, המציגים את 
מידותיהם וצורתם של מבנים, כלים ואתרים מקראיים: מגדל בבל, תיבת נוח, בית המקדש הראשון )תחריט גדול במיוחד(, מלבושי הכהן 
הגדול, העולם בשלבים שונים של מעשה הבריאה, ועוד. אחד המקורות החשובים ששמשו את Goeree בחיבורו היה מטבעות עבריים 

קדומים, שמאות מהם מצוירים בתחריטי הספר.
Willem Goeree )1635-1711( היה ארכיטקט, מו"ל ומלומד הולנדי, יליד העיר מידלבורך. אביו, ההיבראיסט Hugo Goeree, השתתף 
בהכנת דגם מקדש שלמה של הרב יהודה לאון טמפלו. הפרויקט השפיע עמוקות על עבודתו של הבן, שהקדיש חלק ניכר מחיבוריו 
לשחזור של מבנים ואתרים מקראיים באמצעות כלים מדעיים. Goeree ייחס חשיבות גדולה לייצוג החזותי של שחזוריו, וספריו נחשבו 

ליפים במיוחד בזכות שפע האיורים והשרטוטים שנדפסו בהם, חלקם מעשה ידי החרטים החשובים של תקופתו. 
כרך א: ]20[ דף, 844 עמ', ]18[ דף + ]49[ לוחות תחריט; כרך ב: ]1[ דף, 845-1716 עמ', ]18[ דף + ]39[ לוחות תחריט. 33.5 ס"מ בקירוב. 

מצב טוב. כתמים. קרעים ופגמים קלים. אחד מלוחות התחריט כרוך במהופך. כריכות קלף מעוטרות, עם פגמים ובלאי.

פתיחה: $100

67. Joodse Oudheden – Amsterdam, 1690 – A Comprehensive Work on Biblical History, accompanied 
by Dozens of Engravings

Joodse Oudheden, ofte Voor-bereidselen op de Bybelsche Wysheid, by Willem Goeree. Amsterdam: Wilhelmus 
Goeree, 1690. Dutch. First edition in two volumes. 
This work by architect and scholar Willem Goeree seeks to lay scientific foundations for biblical stories. 
Accompanied by 88 impressive engravings (including two engraved title pages. Many of the engravings are 
on folding plates) and dozens of in-text small engravings, depicting the dimensions and shape of Biblical 
edifices, objects and sites: The Tower of Babel, Noah's Ark, the First Temple (an especially large engraving), 
the garments of the High Priest, the world during the various stages of its creation, and more. One of the 
important sources used by Goeree for this composition was ancient Hebrew coins, hundreds of which were 
illustrated in the engravings of the book. 
Willem Goeree (1635-1711), native of Middelburg, the Netherlands, was an architect, publisher and scholar. 
His father, the Hebraist Hugo Georee, participated in the making of Rabbi Yehuda Leon Templo's model of 
Solomon's Temple. The project deeply affected the son's work and many of his compositions were dedicated 
to the reconstruction of Biblical structures and sites using scientific tools. Georee assigned great importance to 
the visual representation of his reconstructions and his books were considered particularly beautiful due to the 
numerous illustrations and sketches that were printed in them, some of which were made by the most important 
printmakers of his time. 
Volume I: [2] ff., 844 pp., [18] ff. + [49] engraved plates; Volume II: [1] f., 845-1716 pp., [18] ff. + [39] engraved plates. 

Approx. 33.5 cm. Good condition. Stains. Tears and minor blemishes. One of the engraved plates is bound upside down. 

Ornate parchment bindings, with blemishes and wear. 

Opening price: $100
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68. כתבי יוספוס פלביוס – ונציה, 1702 – למעלה ממאה חמישים חיתוכי עץ

דפוס  היהודים[.  ומלחמות  קדמוניות  על  פלביוס,  ]יוספוס   Gioseffo Flavio historico, Delle antichità, e Guerre Giudaiche
Angelo Bosio, ונציה, 1702. איטלקית. 

שניים מחיבוריו של יוספוס פלביוס – "קדמוניות היהודים" ו"מלחמות היהודים". החיבור "קדמוניות היהודים", שנדפס בתחילת הכרך, 
מתאר את תולדות עם ישראל מבריאת העולם ועד תחילת המרד הגדול בשנת 66 לספירה )לחיבור שני חלקים; כל חלק כולל עשרה 
פרקים ושער נפרד( ומלווה בלמעלה מ-150 חיתוכי עץ )בהם 23 דיוקנאות של נביאי ישראל, מודפסים על גבי עמוד שלם(. החיבור 

"מלחמות היהודים", שנדפס בחלקו השני של הכרך )עם שער נפרד(, מתאר את מלחמת היהודים ברומאים בארץ ישראל.
בשלושת עמודי השער נדפס חיתוך עץ קטן המציג את תיבת נוח. 

]24[, 1-500, 509-544; 291 עמ'. חסרים עמ' 501-508. ארבעה דפים )עמ' 497-500, 509-512( נכרכו פעמיים. 22.5 ס"מ. מצב בינוני. 
כתמים וקמטים. קרעים בשוליים, חלקם חסרים )הדבקת נייר לשיקום בדף השער הראשון ובדף נוסף(. נקבי תילוע רבים )עם פגיעה 

בטקסט(. כריכת קרטון עם שדרת קלף, פגומה ובלויה, עם קרעים; מנותקת חלקית. 

פתיחה: $100

68. The Works of Flavius Josephus – Venice, 1702 – Over One Hundred and Fifty Woodcuts

Gioseffo Flavio historico, Delle antichità, e Guerre Giudaiche [Josephus Flavius, Antiquities and The Wars of the 
Jews]. Venice: Angelo Bosio, 1702. Italian.
Two of Flavius Josephus' works – "Antiquities" and "The War of the Jews". "Antiquities", which appears at 
the beginning of the volume, delineates the history of the Israelites since the creation of the world until the 
onset of the Great Revolt in 66 A.D. (two parts; each part contains ten chapters and a separate title page) and 
is accompanied by more than 150 woodcuts (including 23 full-page portraits of Jewish prophets). "The Wars of 
the Jews", which appears at the end of the volume (with a separate title page), describes the wars of the Jews 
against the Romans in Palestine. 
All three title pages feature a small woodcut depicting Noah's Ark. 
[24], 1-500, 509-544; 291 pp. Missing pp. 501-508. Four leaves (pp. 497-500, 509-512) were bound in twice. 22.5 cm. 
Fair condition. Stains and creases. Tears to edges, some open (paper restorations to first title page and an additional leaf). 
Significant worming (affecting text). Cardboard binding with vellum spine, damaged and worn, with tears; partly detached. 

Opening price: $100

69. כתבי יוספוס פלביוס – מהדורה לטינית-יוונית – אוקספורד, 1720 

Phlabiou Iōsēpou ta heuriskomena Flavii Josephi opera, בעריכת John Hudson. הוצאת Theatro Sheldoniano, אוקספורד, 
1720. יוונית ולטינית. מהדורה ראשונה. שני כרכים. 

מהדורה מדעית מוערת של כתבי יוספוס פלביוס, המציגה את הטקסט היווני אל מול הטקסט הלטיני )עמודה מול עמודה(. שני כרכים 
הכוללים את החיבורים קדמוניות היהודים, חיי יוסף, מלחמות היהודים, על קדמות היהודים )נגד אפיון(, ועוד. בסוף הכרך השני נדפסו 

מפתחות, מילואים, תיקונים ורשימת מנויים )אנגלית(. 
את הספר ערך והגיה המלומד האנגלי, "שומר הספרייה הבודליינית" – John Hudson )1662-1719(, והוא נדפס חודשים ספורים לאחר 

מותו על ידי עמיתו וידידו, ההיסטוריון ואיש הדת Anthony Hall )1679-1729(, שאף הוסיף הקדמה לספר. 
כרך א: ]20[ דף, 704 עמ'. כרך ב: ]1[ דף, VI ,705-1411 עמ', ]21[ דף. 46 ס"מ בקירוב. נייר איכותי, שוליים רחבים. מצב טוב. כתמים. 
נקבי תילוע )מרביתם בדפי הבטנה ובשוליים הפנימיים(. תווי ספר. כריכות נאות מחופות עור עם עיטורים מוזהבים. שפשופים וקרעים 

בכריכות, מרביתם בשוליים ובחיבור עם השדרות. 

פתיחה: $200

69. The Works of Flavius Josephus – Latin-Greek Edition – Oxford, 1720

Phlabiou Iōsēpou ta heuriskomena Flavii Josephi opera, edited by John Hudson. Oxford: Theatro Sheldoniano, 
1720. Greek and Latin. First edition. Two volumes. 
An annotated scientific edition of the works of Flavius Josephus, with the Greek text facing the Latin text (on 
two columns). Two volumes containing the works "Antiquities of the Jews", "The Life of Flavius Josephus", "Wars 
of the Jews", "Against Apion", and more. Followed by indices, supplements, corrections and list of subscribers 
(English). 
The book was edited and proofread by the English scholar and Keeper of the Bodleian Library, John Hudson 
(1662-1719) and was published several months after his death by his friend and colleague, the historian and cleric 
Anthony Hall (1679-1729), who added an introduction.
Volume I: [20] ff., 704 pp. Volume II: [1] f., 705-1411, VI pp., [21] ff. Approx. 46 cm. Quality paper, wide margins. Good 
condition. Stains. Worming (mostly to endpapers and gutters). Bookplates. Fine leather-covered, gilt-decorated binding. 
Scuffs and tears to bindings, mostly to edges and hinges. 

Opening price: $200  
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70. כתבי יוספוס פלביוס – מהדורה אנגלית – לונדון, 1733 – תחריטים ומפות

 .]1733[ לונדון,   ,Mr. Janeway's R. Penny אצל  ידי  על  נדפס  יוספוס…[.  פלביוס  ]כתביו של   The works of Flavius Josephus…
אנגלית. עם דף השער השני המתוארך 1732 )דף השער הראשון, המתוארך 1733, חסר(. 

מבחר כתביו של יוספוס פלביוס )יוסף בן מתתיהו(: קדמוניות היהודים, חיי יוסף, מלחמות היהודים, על קדמות היהודים )נגד אפיון( 
וספר מקבים; הכרך מלווה ב-2 מפות )מקופלות( - מפת ארץ ישראל ומפת ירושלים, וב-6 לוחות-תחריט )שניים מהם מקופלים( – 

יוספוס פלביוס, מגדל בבל, המשכן וכליו, פנים וחזית בית המקדש וכליו. שלושה לוחות תחריט חסרים. 
 )1662-1719 John Hudson( תרגום מיוונית לאנגלית על פי המהדורה היוונית-לטינית, אוקספורד 1720, בעריכתו של ד"ר ג'ון הודסון

]ראו פריט קודם[. 
 A Critical Dissertation on the History of Flavius( פלביוס  יוספוס  של  וכתביו  תולדותיו  על  מדעי  חיבור  נדפסו  הכרך  בסוף 
Josephus(, מאת הסופר הצרפתי François de La Mothe le Vayer )1588-1672(; תרגום לאנגלית של קורות חייו של המלך הורדוס 

)A supplement containing The lives of the Herods(, מאת התיאולוג הדני Christianus Noldius )1626-1683(; מפתחות. 
978, ]45[ עמ' + ]8[ לוחות-תחריט )מתוך 11. שלושה לוחות חסרים(, 34.5 ס"מ בקירוב. חסר דף השער הראשון. מצב טוב. חלק מדפים 
מעט כהים. כתמים. נקבי תילוע רבים )מרביתם בשוליים, עם פגיעה מזערית בטקסט(. קרעים, רובם קלים )קרע ארוך באחד במפת 
ירושלים המקופלת וקרע של כ-5 ס"מ בלוח תחריט נוסף(. התחריט הראשון משוקם. מספר רישומים בשוליים. כריכה חדשה )עם שדרת 

עור( ודפי בטנה חדשים. 

פתיחה: $100

70. The Works of Flavius Josephus – English-Language Edition – London, 1733 – Engravings and Maps

The Works of Flavius Josephus. London: R. Penny, at Mr. Janeway's, [1733]. English. With second title page, dated 
1732 (first title page, dated 1733, is missing).
The writings of Flavius Josephus including "Of the Antiquities of the Jews," "The Life of Flavius Josephus," "Of 
the Jewish War," "Against Apion," "Of the Maccabees," and other works. The book includes two folding maps – 
"A Map of the Holy Land," and a map of Jerusalem; and six plates (engravings; two of them folding) – a portrait 
of Flavius Josephus, "The Tower of Babylon," the Tabernacle and its elements and vessels, "The View of the Inside 
of the Temple of Solomon," the façade of "Solomon's Temple," and its elements and vessels. Three plates of 
engravings are missing.
An English translation of the Greek, after the Greek-Latin edition, Oxford, 1720, edited by Dr. John Hudson (1662-
1719) [please refer to Item no. 69].
Appended at the end of the book: "A Critical Dissertation on the History of Flavius Josephus" by the French 
author François de La Mothe le Vayer (1588-1672); "A Supplement, Containing the Lives of the Herods," by the 
Danish theologian Christopher Noldius (1626-1683); explanatory notes and an index.
978, [45] pp. + [8] engraved plates (out of 11; three plates missing), approx. 34.5 cm. First title page missing. Good 
condition. Moderate browning to some leaves. Stains. Considerable worming (mostly to margins, rarely affecting text). 
Tears, mostly minor (one major tear to folding map of Jerusalem, and another tear, approx. 5 cm, to one engraved plate). 
First engraving restored. Several notations in margins. New binding, with leather spine, and new endpapers.

Opening price: $100

71. תנ"ך באנגלית – גלזגו, 1861-1862 – מפות ותחריטים

 The Holy Bible, containing Old and New Testaments, according to the authorized version… and the commentaries
 )Matthew Henry( הביבליה, כולל התנ"ך והברית החדשה, על פי התרגום המורשה... עם ביאורים מאת הנרי[ of Henry and Scott

וסקוט )Thomas Scott(. הוצאת William Collins, גלזגו, 1861-1862 )שער נפרד לברית החדשה(. אנגלית.
מהדורה אנגלית של התנ"ך והברית החדשה, מלווה ב-29 לוחות-תחריט המתארים נופים ואתרים שונים בארץ ישראל )בהקדמה מצוין 

.)J. Cramb :שהתחריטים נעשו על-פי תצלומים שצולמו בשנת 1860 במיוחד עבור מהדורה זו. הצלם
בסוף הספר מופיעים מספר נספחים. ביניהם: כרונולוגיה של התנ"ך; טבלה אלפביתית של שמות מקראיים, אנציקלופדיה תנ"כית; 

מאמר על החיים בימי התנ"ך )עם איורים של המקדש וכליו, החושן, תפילין, מטבעות, ועוד(; ועוד.  
)אנגלית(  בכתב-יד  מולאו  הטפסים   .)Family register( משפחה  בני  לרישום  שנועדו  מודפסים  טפסים  שני  כרוכים  הכרך  בתחילת 

ומתעדים נישואין, לידות ופטירות במשפחה שבבעלותה היה התנ"ך שלפנינו )הרישומים מהשנים 1866-1974(.  
]4[, 944, 288, ]40[, 48 עמ' + ]29[ לוחות הדפס ו-]7[ מפות, 32.5 ס"מ. חיתוך דפים מוזהב. מצב טוב. כתמים קלים. קרעים וקרעים 
חסרים בשולי מספר דפים )ללא פגיעה בטקסט(. קרע בשולי אחד הלוחות וקרע חסר בשוליים של לוח אחר )ללא פגיעה באיורים(. 
תו-ספר בצדה הפנימי של הכריכה הקדמית. כריכת עור מהודרת, מנותקת חלקית מהשדרה, עם פגמים ובלאי קל )בעיקר בפינות 

ובשוליים(. קרעים בשולי השדרה. 

פתיחה: $200

71. English Bible – Glasgow, 1861-1862 – Maps and Engravings

The Holy Bible, containing Old and New Testaments, according to the authorized version… and the commentaries 
of (Matthew) Henry and (Thomas) Scott. Glasgow: William Collins, 1861-1862 (separate title page for the New 
Testament). English.
English edition of the Bible and the New Testament, accompanied by 29 steel engravings depicting various views 
and sites in Palestine (the introduction indicates that the engravings were made "after photographs of the most 
interesting localities in the Holy Land, which were taken in the spring and summer of 1860 expressly for this 
purpose" by J. Cramb). 
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Several addenda at end, including Scripture Chronology; Alphabetical table of the proper names in the Old 
and New Testaments, with the meaning of the words in the original languages; Biblical Cyclopedia; Summary 
of Biblical Antiquities (with illustrations of the Temple and its vessels, the breastplate of the High Priest, tefillin, 
coins, and more); and more. 
Two printed forms of family registers bound preceding the title page. The forms are filled-in (English), 
documenting marriages, births and deaths in the family who owned the present copy (dating to 1866-1974). 
[4], 944, 288, [40], 48 pp. + [29] engraved plates and [7] maps, 32.5 cm. Gilt edges. Good condition. Minor stains. Closed 
and open tears to edges of several leaves (not affecting text). Tear to edge of one plate; open tear to edge of another (not 
affecting the illustrations). Bookplate to inside front board. Elegant leather binding, partly detached from the spine, with 
blemishes and slight wear (mainly to the corners and edges). Tears to edge of spine. 

Opening price: $200

72. אוסף תחריטים מתוך "טקסים ומנהגים דתיים של כל עמי העולם" – ברנאר פיקאר – טקסים ומנהגים יהודיים

שלושה עשר לוחות תחריט המתארים מנהגים יהודיים שונים, מתוך מהדורה צרפתית של הספר "טקסים ומנהגים דתיים של כל עמי 
העולם" )Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde(, מאת ברנאר פיקאר. ]המאה ה-18 או תחילת 

המאה ה-19[. צרפתית. 
שלושה עשר לוחות תחריט )ובהם 21 איורים(, המציגים טקסים ומנהגים יהודיים שונים: חנוכת בית הכנסת הפורטוגזי באמשטרדם 
)תחריט גדול(, חג הפורים בבית הכנסת הפורטוגזי באמשטרדם )תחריט גדול(, ראש השנה, יום הכיפורים ושמחת תורה, ברכת כוהנים 
והגבהת ספר התורה, ברית מילה ופדיון הבן, טקס הנישואין והקבורה היהודית, ישיבה בסוכה וסעודת ליל הסדר, וכן חפצי דת שונים 

)תפילין, מזוזה, שופר, טלית, ארבעת המינים, ועוד(.
תחריטים אלו הופיעו בספרו של ברנאר פיקאר "טקסים ומנהגים דתיים של כל עמי העולם". הם התבססו על ביקוריו של פיקאר בבית 
הכנסת של העדה הפורטוגזית וביקוריו בבתי היהודים הספרדים בעיר אמשטרדם. פיקאר, שהכיר היטב את קהילת יהודי אמשטרדם 
)ואף יצר את תחריט השער של ספר "תיקון סופרים" שנדפס באמשטרדם ב-1725( השקיע מאמץ מיוחד בתחריטים המתארים את 

היהודים, והם נחשבים כיום לאחד המקורות האמינים ביותר לתיעוד חיי הקהילה והתרבות היהודית בהולנד במאה ה-18.
גודל משתנה. מצב כללי טוב. נתונים במסגרות )לא נבדקו מחוץ למסגרות(.  

פתיחה: $150

72. Collection of Engravings from "Religious Ceremonies and Customs of All the Peoples of the World" 
– Bernard Picart – Jewish Rituals and Customs

Thirteen engraved plates depicting various Jewish customs, from a French edition of "Religious Ceremonies and 
Customs of All the Peoples of the World" (Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde), by 
Jean Frédéric Bernard. [18th century or early 19th century]. French. 
Thirteen engraved plates (with 21 illustrations), depicting various Jewish rituals and customs: the inauguration of 
the Portuguese synagogue in Amsterdam (large engraving), Purim at the Portuguese synagogue in Amsterdam 
(large engraving), Rosh Hashana, Yom Kippur and Simchat Torah, blessing of the Cohanim and the raising the 
Torah scroll, circumcision and the redemption of the first-born, marriage ceremony and Jewish burial, sitting in 
the Sukkah and the feast of Seder, and various religious objects (Tefillin, Mezuzah, Shofar, prayer shawl, the Four 
Species, and more). 
These engravings appeared in Bernard Picart's book "Religious Ceremonies and Customs of All the Peoples of the 
World". They were based on Picart's visits to the Portuguese synagogue and his visits to the houses of Sephardic 
Jews in Amsterdam. Picart, who knew the Jewish community of Amsterdam well (and even made the engraved 
title page of the book "Tikkun Sofrim", printed in Amsterdam in 1725) spent considerable effort making the 
engravings depicting the Jews; they are considered one of the most reliable sources for the documentation of 
Jewish life and culture in the Netherlands in the 18th century. 
Size varies. Good overall condition. Framed (unexamined out of frame).

Opening price: $150

73. "יהודי פולין" – לאון הולנדרסקי – פריז, 1846 – חמישה הדפסים עם דמויות יהודים

Les Israélites de Pologne, (Édition ornée de gravures.), par Léon Hollaenderski ]יהודי פולין, )מהדורה מלווה בתחריטים(, 
מאת לאון הולנדרסקי[. הוצאת chez Dagetau et Cie, Libraires, פריז, 1846. צרפתית. 

תורגם  שאף   ,)1808-1878( הולנדרסקי  דוד(  בן  )ליב  לאון  הפולני  והמשורר  המתרגם  הסופר,  של  החשוב  לחיבורו  ראשונה  מהדורה 
לגרמנית באותה שנה )ולאנגלית כעבור עשרים שנה(. הספר מלווה חמישה הדפסים )מתוך שישה שנדפסו במקור( המציגים דמויות 

 .Bisson יהודים. שניים מהאיורים חתומים בדפוס
XVI, ]1[, 342 עמ', ]5[ לוחות )מתוך 6 במקור; הלוח שמול עמוד השער חסר(, 22.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים קלים. קמטים וקפלים 

בפינות הדפים, לעתים עם קרעים קלים. עטיפה מקורית, משוקמת, עם שדרה ודפי בטנה חדשים. כתמים וקרעים בעטיפה. חתימה על 
העטיפה הקדמית. הכרך מעוות קמעה. 

פתיחה: $200
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73. "The Jews of Poland" – Léon Hollaenderski – Paris, 1846 – Five Prints Depicting Jewish Figures

Les Israélites de Pologne, (Édition ornée de gravures.), par Léon Hollaenderski [The Jews of Poland (illustrated 
with engravings), by Léon Hollaenderski]. Paris: Chez Dagetau et Cie, Libraires, 1846. French. 
First edition of the important essay by the Polish writer, translator and poet Léon (Leib Ben David) Hollaenderski 
(1808-1878), which was translated into German in that same year (and into English twenty years later). The book 
is accompanied by five prints (out of the original six) depicting Jewish figures. Two of the illustrations are signed 
in the plate "Bisson".
XVI, [1], 342 pp. [5] plates (out of the original six; frontispiece missing), 22.5 cm. Fair-good condition. Minor stains. Creases 
and folds to corners of leaves, sometimes with small tears. Original cover, restored, with new spine and endpapers. Stains 
and tears to cover. Signature on front cover. The volume is slightly misshapen. 

Opening price: $200 

74. "אלמוגי ערב", מאת חוקר הטבע ארנסט הקל – ברלין, 1876 – ליטוגרפיות ואיורים – עם מכתב בכתב-ידו ובחתימתו 
של המחבר

 Arabische Korallen, ein Ausflug nach den Korallenbänken des Rothen Meeres und ein Blick in das Leben der
Georg Reimer, ברלין, 1876  Korallenthiere ]אלמוגי ערב, מסע אל שוניות האלמוגים של ים-סוף...[, מאת ארנסט הקל. הוצאת 

]בליטוגרפיה שלפני דף השער: 1875[. גרמנית. 
מהדורה ראשונה של ספר המחקר "אלמוגי ערב" מאת הזואולוג, חוקר הטבע, הפילוסוף והצייר הגרמני ֶאְרְנְסט ַהייְנִריך ִפיִליּפ ַאּוגּוְסט 
)Ernst Heinrich Philipp August Haeckel, 1834-1919(, המתאר את המסע שערך במצרים ובים סוף במהלך חודשי מרץ- ֶהֶקל 

אפריל 1873 ואת הממצאים המדעיים שלו בנוגע לשוניות האלמוגים בים סוף.  
מלווה בשישה לוחות-ליטוגרפיה )ארבעה מהם צבעוניים( ועשרים איורים )חיתוכי עץ( בגוף הטקסט – ציורים מאת המחבר, ארנסט 

הקל, המציגים מינים שונים של אלמוגים, שוניות אלמוגים, מחנה אוהלים ערבי בסיני, שקיעת השמש בים סוף, ועוד. 
הקדשה מודפסת מאת המחבר אל מושל מצרים אסמאעיל פאשא )1830-1895( בעמוד הראשון לאחר דף השער.

בצדה הפנימי של הכריכה הקדמית מודבק מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של הקל )גרמנית( משנת 1897. במכתב משיב הקל על הצעת 
אחד מעמיתיו לעבד לגרמנית מחקר של הזואולוג הבריטי John Stanley Gardiner: "לפני 10 שנים הייתי לוקח על עצמי בשמחה את 

העבודה המעניינת הזו. עכשיו לצערי מאוחר מידי! גם העיניים שלי וגם יתר הנסיבות שלי אינן מאפשרות לי עבודה שיטתית שכזו". 
]2[ דף, 48 עמ' + ]6[ לוחות, 36 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים קלים. נקבי תילוע )מרביתם בשוליים, עם פגיעה מזערית בטקסט ובאיורים. 

הספר עבר עישון(. קמטים וקרעים בשולי דפי הבטנה. כריכת קרטון, עם נקבי תילוע, פגמים ובלאי )מרביתם בשוליים ובפינות(. 

פתיחה: $200

74. "Arabian Corals", by the Naturalist Ernst Haeckel – Berlin, 1876 – Lithographs and Illustrations – 
With a Letter Handwritten and Signed by the Writer 

Arabische Korallen, ein Ausflug nach den Korallenbänken des Rothen Meeres und ein Blick in das Leben der 
Korallenthiere [Arabian corals, a trip to the Coral Reef of the Red Sea…] by Ernst Haeckel. Berlin: Georg Reimer, 
1876 [on the frontispiece lithograph: 1875]. German. 
First edition of "Arabian Corals" by the German zoologist, naturalist, philosopher and painter Ernst Heinrich 
Philipp August Haeckel (1834-1919), describing his journey to Egypt and the Red Sea during March-April 1873 and 
his scientific findings regarding the Coral Reef of the Red Sea. 
With six lithographic plates (four of them in color) and twenty in-text woodcut illustrations, all by the author, 
depicting various species of corals, coral reefs, an Arab tent camp in Sinai, sunset in the Red Sea, and more.
A printed dedication by the author to the governor of Egypt Isma'il Pasha (1830-1895) following the title page. 
Mounted on the inside front board is a letter handwritten and signed by Haeckel (German), dated 1897. In the 
letter Haeckel responds to a suggestion by one of his colleagues to translate to German a study by the British 
zoologist John Stanley Gardiner: "10 years ago I would have happily taken upon myself this interesting task. Now, 
unfortunately it is too late! My eyes as well as my other circumstances do not allow me such a methodical task". 
[2] ff., 48 pp. + [6] plates, 36 cm. Good-fair condition. Minor stains. Worming (mostly to margins, slightly affecting text 
and illustrations. The book has been fumigated). Creases and tears to edges of endpapers. Card binding, with worming, 
blemishes and wear (mostly to edges and corners). 

Opening price: $200 

75. דייויד רוברטס )1796-1864( – שלוש ליטוגרפיות – נופי ארץ ישראל וסביבותיה

Vincent Brooks, Day & Son. מתוך אחת  הוצאת   .)1796-1864( רוברטס  דיוויד  ציוריו של  פי  על  ביד  צבועות  ליטוגרפיות  שלוש 
ממהדורות הקווארטו של "ארץ הקודש" )The Holy Land, Syria, Idumea, Arabia, Egypt & Nubia(, ]המחצית השניה של המאה 

ה-19[. 
15 ס"מ. X23 .)קבר אהרן בהֹר ההר( Tomb of Aaron, Summit of Mount Hor .1

15 ס"מ. X23 .)חברון( Hebron .2
16 ס"מ. X22 .)סלע משה, ואדי אל-לג'ה ]אל-ארבעין[, הר חורב( Rock of Moses, Wadi-El-Leja, Mount Horeb .3

34 ס"מ. לא נבדקו מחוץ למסגרות. X39 מצב טוב. כתמים קלים והתכהויות. נתונות כל אחת במסגרת

פתיחה: $100
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75. David Roberts (1796-1864) – Three Lithographs – Views of Palestine and Its Surroundings 

Three hand-colored lithographs after sketches by David Roberts (1796-1864). Published by Vincent Brooks, Day 
& Son. From one of the quarto editions of The Holy Land, Syria, Idumea, Arabia, Egypt & Nubia, [second half of 
the 19th century].
1. Tomb of Aaron, Summit of Mount Hor. 23 X15 cm. 
2. Hebron. 23 X15 cm. 
3. Rock of Moses, Wadi-El-Leja, Mount Horeb. 22 X16 cm. 
Good condition. Minor stains and browning. Each lithograph is framed: 39 X34 cm. Unexamined out of frames.

Opening price: $100    

Jerusalem, The Holy City" .76" – צ'ארלס וילסון – לונדון, 1889 – תחריטים

Jerusalem, The Holy City, מאת צ'ארלס וילסון. הוצאת J. S. Virtue, לונדון, 1889. אנגלית.
ספרו של צ'ארלס וילסון, הסוקר באיורים ובמילים את העיר ירושלים. בספר ארבעה לוחות תחריט המציגים את ירושלים וסביבתה: נוף 
ירושלים מכיוון הר הצופים, נוף ירושלים מכיוון הר הזיתים, אלעיזריה )Bethany(, ונוף הר הזיתים מכיוון הר ציון. כן כולל הספר לוח עם 

מפת ירושלים ועשרות איורים בגוף הטקסט המציגים שערים, מנזרים וכנסיות, אנשים, מלבושים, ושווקים באזור ירושלים. 
ב-1864 הגיע קפטן צ'ארלס וילסון לירושלים בראש צוות הנדסי ושימש במשך עשרות שנים כמהנדס, מודד קרקעות וארכאולוג מטעם 

השלטון והצבא הבריטי. במשך השנים פרסם מספר ספרים ואלבומים העוסקים בארץ-ישראל.
XXII, 120, ]4[ עמ' + ]4[ לוחות )מחופים דפי מגן( ו-]1[ מפה, 35.5 ס"מ. חיתוך דפים מוזהב. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים. מדבקה 

בדף הבטנה הקדמי )ישנה(. לוח אחד מנותק )עם דף המגן(. כריכה בלויה ופגומה, מנותקת חלקית. 

פתיחה: $100

76. "Jerusalem, The Holy City" – Charles Wilson – London, 1889 – Engravings

Jerusalem, The Holy City, by Charles Wilson, London: J.S. Virtue, 1889. English.
Charles Wilson's work, presenting a pictorial and verbal overview of the city of Jerusalem. With four engravings 
depicting Jerusalem and its environs: Views of Jerusalem as seen from the summits of Mt. Scopus and Mt. of 
Olives; Bethany; and view of Mt. of Olives as seen from Mt. Zion. Also included are a plate with a map of 
Jerusalem, and dozens of in-text illustrations, representing gates, monasteries and churches, people, costumes, 
and markets in Jerusalem and its vicinity.
In 1864, Captain Charles Wilson arrived in Jerusalem leading an engineering team. For decades, he worked on 
behalf of the British government and army as an engineer, land surveyor, and archaeologist. Over the years, he 
published a number of books and albums on the subject of Palestine.
XXII, 120, [4] pp. + [4] plates (with tissue guards) and [1] map, 35.5 cm. Gilt edges. Good condition. Minor stains and 
blemishes. Sticker to front flyleaf (old). One plate detached (with tissue guard). Binding worn and blemished, partly detached.

Opening price: $100

77. לקט ספרי מסע לארץ ישראל – המאה ה-19 והמאה ה-20 – הדפסים ומפות

לקט ספרי מסע וספרי מחקר העוסקים בארץ ישראל ובסביבותיה. המאה ה-19 והמאה ה-20.
 John הוצאת   .E. Smith-ו  E. Robinson מאת   ,Biblical Researches in Palestine, Mount Sinai and Arabia Petraea  .1-3

Murray, לונדון, 1841. אנגלית. שלושה כרכים.
 248 ,]1[ ,475 ,XI :III מפה מקופלת )צבועה ביד(. כרך ]1[ + '679 עמ ,VI-XVI ,]3[ :II מפות מקופלות. כרך ]571 עמ' + ]3 ,XXVIII :I כרך
עמ', ]1[ מפה מקופלת )צבועה ביד(. 20 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בשדרות. עותק ספריה לשעבר, עם חותמות ספריה במפות. קרע 

בעמוד השער וקרע חסר בודד בפינת אחד הדפים בכרך II. מעט כתמים. כתמים וקרעים קלים במפות, חלקם מחוזקים בפיסות נייר.
Later Biblical Researches in Palestine and the Adjacent Regions .4, מאת Edward Robinson, Eli Smith ואחרים. הוצאת 

John Murray, לונדון, 1856. אנגלית.
]1[ דף, XXX, 664 עמ' + ]2[ מפות מקופלות, 20 ס"מ. מצב טוב. המפות מוצמדות לבד פשתן. פגמים בכריכה. פגמים קלים בשולי מקצת 

מן הדפים. כתמים מעטים. כמה קרעים חסרים מזעריים.
 .]Alexander William Kinglake ספר מסע מאת ,Eothen, or, Traces of travel brought home from the East[ .Eothen .5

הוצאת John Ollivier, לונדון, 1845. מהדורה רביעית. אנגלית.
XI, 423 עמ' + ]2[ לוחות ליטוגרפיה, 22.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. פגמים בשולי הדפים. כתמים רבים בליטוגרפיות. קונטרסים 

רופפים. פגמים בכריכה ובשדרה. השדרה מנותקת בצדה האחד. קרעים חסרים בשדרה.
Antiquities of the Orient Unveiled .6, מאת M. Wolcott Redding. הוצאת .Redding & Co, ניו-יורק, 1873. אנגלית.

בספר 65 לוחות תחריט-עץ, שני לוחות כרומוליטוגרפיה ומפה מתקפלת של ירושלים )מרבית הלוחות כלולים בספרור העמודים הרציף; 
חלקם מקופלים(

XII, ]1[, 14-421 עמ' + ]1[ מפה מתקפלת של ירושלים, ]1[ לוח כרומוליטוגרפיה )לפני דף השער( ו-]5[ לוחות תחריט-עץ )יתר הלוחות 
כלולים בספרור העמודים הרציף(, 22.5 ס"מ. חיתוך דפים מוזהב. מצב טוב. מעט כתמים. פגמים בכריכה. הדף ועליו המפה מנותק. 

קרעים במפה, חלקם מחוזקים בגבה בנייר דבק.
 Lands of the Bible, a geographical and topographical description of Palestine with letters of travel in Egypt,  .7

Syria, Asia Minor and Greece, מאת J. W. McGarvey. הוצאת J. B. Lippincott, פילדלפיה ולונדון, 1881. אנגלית.
624 עמ' + ]38[ לוחות תחריט-עץ, 22.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. פגמים בכריכה.

With the Russian Pilgrims to Jerusalem .8, מאת Stephen Graham. הוצאת Macmillan and Co., Limited, לונדון, 1913. אנגלית. 
מלווה בתצלומים ובמפה המציגה את נתיב מסעם של הצליינים הרוסים למקומות הקדושים בארץ ישראל.

X, 306 עמ' + ]38[ לוחות )תצלומים משועתקים(, ]1[ מפה, 22 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. כתמים, לרוב ללא פגיעה בתצלומים. פגמים 
בכריכה.

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $150
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77. Collection of Travelogues to Palestine – The 19th Century and 20th Century – Prints and Maps

Collection of travelogues and research books dealing with Palestine and its surroundings. 19th century and 20th 
century. 
1-3. Biblical Researches in Palestine, Mount Sinai and Arabia Petraea, by E. Robinson and E. Smith. London: John 
Murray, 1841. English. Three volumes.
Vol. I: xxviii, 571 pp. + [3] folding maps. Vol. II: [3], vi-xvi, 679 pp. + [1] folding map (hand-colored). Volume III: xi, 475, [1], 
248 pp. [1] folding map (hand-colored). 20 cm. Good condition. Minor blemishes to spines. Ex-library copy, with library 
stamps to maps. Tear to title page and a single open tear to corner of one leaf of vol. II. Some stains. Stains and small tears 
to maps, some reinforced with paper. 
4. Later Biblical Researches in Palestine and the Adjacent Regions, by Edward Robinson, Eli Smith and others. 
London: John Murray, 1856. English.
[1] f., xxx, 664 pp. + [2] folding maps, 20 cm. Good condition. The maps are linen-backed. Blemishes to binding. Minor 
blemishes to edges of some leaves. Few stains. Some negligible open tears.
5. Eothen. [Eothen, or, Traces of travel brought home from the East, Travelogue by Alexander William Kinglake]. 
London: John Ollivier, 1845. Fourth edition. English.
XI, 423 pp. + [2] lithographic plates, 22.5 cm. Good condition. Some stains. Blemishes to edges of leaves. Many stains to 
lithographs. Loose gatherings. Blemishes to binding and spine. Spine detached at one hinge. Open tears to spine. 
6. Antiquities of the Orient Unveiled, by M. Wolcott Redding. New York: Redding & Co., 1873. English.
Containing 65 wood-engraved plates, two chromolithographic plates and a folding map of Jerusalem (most of 
the plates are included in the consecutive pagination; some of them folding).
XII, [1], 14-421 pp. + [1] folding map of Jerusalem, [1] frontispiece chromolithographic plate and [5] wood-engraved plates 
(the other plates are included in the consecutive pagination), 22.5 cm. Gilt edges. Good condition. Some stains. Blemishes 
to binding. Map detached. Tears to map, some reinforced on verso with tape.
7. Lands of the Bible, a geographical and topographical description of Palestine with letters of travel in Egypt, 
Syria, Asia Minor and Greece, by J. W. McGarvey. Philadelphia and London: J. B. Lippincott, 1881. English.
624 pp. + [38] wood-engraved plates, 22.5 cm. Good condition. Some stains. Blemishes to binding. 
8. With the Russian Pilgrims to Jerusalem, by Stephen Graham. London: Macmillan and Co., Limited, 1913. English. 
Accompanied by photographs and a map depicting the route of the Russian pilgrims to sacred sites in Palestine. 
X, 306 pp. + [38] plates (reproduced photographs), [1] map, 22 cm. Good condition. Minor blemishes. Stains, mostly not 
affecting the photographs. Blemishes to binding. 
Provenance: The Rimon Family Collection. 

Opening price: $150

78. "אטלס של הגיאוגרפיה העתיקה" – מפות של ארץ ישראל וירושלים – לונדון, 1875

 William אטלס של הגיאוגרפיה העתיקה, מקראית וקלאסית[, בעריכת[ An atlas of Ancient Geography, Biblical & Classical
Smith ו-George Grove. הוצאת John Murray, לונדון, 1875. אנגלית. 

אטלס היסטורי הכולל עשרות מפות צבועות ביד )מודפסות על 43 לוחות ממוספרים, 24 מהם כפולים(, ובהן: שמונה מפות קטנות 
של ארץ ישראל בתקופות היסטוריות שונות, החל מכיבושה בשנת 1451 לפנה"ס ועד לחורבן ירושלים בשנת 70 לספירה )מודפסות זו 
לצד זו על לוח כפול(; שתי מפות גדולות של ארץ ישראל, האחת של חלקה והצפוני והשנייה של חלקה הדרומי )מודפסות על לוחות 
כפולים(; מפת ירושלים העתיקה והמודרנית )לוח כפול(; מפה של סביבות ירושלים; ועוד. מלוות בטקסט תיאורי ובאינדקסים של שמות 

המקומות והאתרים השונים.
על פי ההקדמה לספר, שורטטו המפות המקראיות בידי Trelawny Saunders, תחת השגחתו של מזכיר "הקרן לחקר ארץ ישראל" 

 .Charles Müller ג'ורג' גרוב. מפות העולם הקלאסי שורטטו בידי
]3[ דף, 26 עמ', ]26[ דף + 43 מפות-תחריט )24 על גבי לוחות כפולים(, 49.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ופגמים )ברובם קלים, בגב 
הלוחות(. נקבי תילוע בשוליים, ללא פגיעה בטקסט ובמפות. רישום בעט בשולי דף הבטנה הקדמי. חותמת דיו בדף השער. כריכה עם 

פינות ושדרה מעור, מוכתמת ובלויה, עם שפשופים וקילופים בגב ובשוליים. כריכה ודפים ראשונים מנותקים חלקית. 
אינו מופיע בקטלוג הספרייה הלאומית. 

פתיחה: $200

78. Atlas of Ancient Geography – Maps of Palestine and Jerusalem – London, 1875

An atlas of Ancient Geography, Biblical & Classical, edited by William and Smith and George Grove. London: John 
Murray, 1875. English.
Historical atlas containing dozens of hand-colored maps (printed on 43 numbered plates, 24 of them double-
spread), including: eight small maps of Palestine in various historical periods, since its conquest in 1451 BC to the 
destruction of Jerusalem in 70 AD. (printed side by side on a double-spread plate); two large maps of Palestine, 
one of its northern and the other of its southern region (printed on double-spread plates); a map of ancient 
and modern Jerusalem (double-spread plate); map of the vicinity of Jerusalem; and more. Accompanied by a 
descriptive text and indices of various localities and sites.
According to the introduction, the biblical maps were drawn by Trelany Saunders, under the supervision of 
the secretary of The Palestine Exploration Fund, George Grove. The maps of the classical world were drawn by 
Charles Müller.
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[3] ff., 26 pp. [26] ff. + 43 engraved maps (24 on double-spread plates), 49.5 cm. Good-fair condition. Stains and blemishes 
(mostly minor, on verso of plates). Worming to margins, not affecting text or maps. Pen notations on front endpaper. Stamp 
to title page. Half-leather binding, stained and worn, with scuffs to back cover and margins. The binding and first leaves 
are partly detached. 
Not in NLI.

Opening price: $200

79. מפת ארץ ישראל – אברהם אורטליוס – אנטוורפן, 1590 – תחריט צבוע ביד

Typus chorographicus, celebrium locorum in regno Iudae et Israhel, מפת ארץ ישראל. תחריט צבוע ביד, מתוך האטלס 
"תיאטרון העולם" )Terrarum Orbis Theatrum(, מאת אברהם אורטליוס. ]הוצאת Officina Plantiniana, אנטוורפן, 1590 )התחריט 

מתוארך 1586([. 
מפת ארץ ישראל משני עברי הירדן. המפה מציגה את האתרים המרכזיים של ממלכות יהודה וישראל )על פי שרטוטים מאת טילמנוס 
)Rhinocorura( בדרום. ים המלח בצורת חצי סהר.  סטלה( בחלוקה לנחלות השבטים. קו החוף נמתח בין ביירות בצפון לאל-עריש 

בצדה הימני התחתון ובצדה השמאלי העליון של המפה קרטושים מעוטרים בסגנון הבארוק. 
 ."Ivdaea et Israhel" :בגב המפה טקסט בלטינית

45 ס"מ. מצב טוב.  X56 :35 ס"מ בקירוב, במסגרת X46 :מפת תחריט
ראו לאור 546. 

פתיחה: $150

79. Map of Palestine – Abraham Ortelius – Antwerp, 1590 – Hand-Colored Engraving

Typus chorographicus, celebrium locorum in regno Iudae et Israhel, map of Palestine. Hand-colored engraving, 
from the atlas Terrarum Orbis Theatrum (Theater of the World), by Abraham Ortelius. [Antwerp: Officina 
Plantiniana, 1590 (engraving dated 1586)].
Map of Palestine on both sides of the Jordan River. The map depicts the central sites of the kingdoms of Judah 
and Israel (after sketches by Tilemann Stella) and the territories of the Tribes. The shoreline stretches between 
Beirut in the north to el-'Arīsh (Rhinocorura) in the south. The Dead Sea is shaped like a crescent. On the lower 
right side and the upper left side of the map, Baroque-style decorated cartouches. 
Latin text on verso: "Ivdaea et Israhel". 
Engraved map: approx. 46 X35 cm. Frame: 56 X45 cm. Good condition.
See Laor 546.

Opening price: $150  

80. מפת ארץ ישראל – אברהם אורטליוס – תחריט צבוע ביד – אנטוורפן, 1601

Terra Sancta, a Petro Laicstain perlustrata, et ab eius ore et schedis a Christiano Schrot in tabulam redacta, מפת ארץ 
ישראל. תחריט צבוע ביד, מתוך האטלס "תיאטרון העולם" )Terrarum Orbis Theatrum(, מאת אברהם אורטליוס. ]אנטוורפן, 1601[. 
מפת ארץ ישראל בעקבות פטר לייקסטין )Peter Laicstain( וכריסטיאן שרוט )Christian Sgrooten(. המפה מכוונת למזרח ומציגה 
את ארץ ישראל משני עברי הירדן, בחלוקה לנחלות השבטים. קו החוף נמתח בן בירות לעזה. בפינה הימנית העליונה, שלושה מדליונים 

עם איורים של סצנות תנ"כיות. בפינה השמאלית התחתונה איור מפורט המציג את סיפורו של יונה הנביא. 
בגב המפה מופיע טקסט בלטינית – "Terra Sancta" )עמ' 111(. 

בשנת 1556 ביקר הקרטוגרף והאסטרונום ההולנדי פטר לייקסטין )Peter Laicstain( בארץ ישראל והכין מתווה מפורט למפת ארץ ישראל, 
אותו הוא מסר לקרטוגרף כריסטיאן שרוט )Christian Sgrooten( שהוציא לאור את המפה בשנת 1570. ב-1584 העתיק אורטליוס את 

המפה בשינוי האוריינטציה מצפון למזרח )המפה שלפנינו(. ראו: ארץ ישראל במפות ממידבא עד הלוויין, בעריכת אריאל תשבי, עמ' 92. 
48.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים.  X60 37 ס"מ בקירוב, במסגרת X50 :מפת תחריט

.534b לאור

פתיחה: $100

80. Map of Palestine – Abraham Ortelius – Hand-Colored Engraving – Antwerp, 1601

Terra Sancta, a Petro Laicstain perlustrata, et ab eius ore et schedis a Christiano Schrot in tabulam redacta, map of 
Palestine. Hand-colored engraving, from the atlas Terrarum Orbis Theatrum (Theater of the World), by Abraham 
Ortelius. [Antwerp: 1601].
Map of Palestine after Peter Laicstain and Christian Sgrooten. The map is east-oriented, depicting Palestine on 
both sides of the Jordan River, with the territories of the Tribes. The shoreline stretches between Beirut and Gaza. 
Three medallions with illustrations of biblical scenes in the upper right corner. A detailed illustration depicting 
the story of Jonah the prophet at lower left.  
Latin text on verso, titled "Terra Sancta" (p. 111).
In 1556, the Dutch cartographer and astronomer Peter Laicstain visited Palestine and made a detailed draft of 
the map of Palestine, which he gave to cartographer Christian Sgrooten, who published the map in 1570. In 1584, 
Ortelius copied the map, changing the orientation from north to east, which resulted in the present map. See: 
Palestine in Maps from Madaba to the Satellite (Hebrew), edited by Ariel Tishbi, p. 92.
Engraved map: approx. 50 X37 cm. Framed: approx. 60 X48.5 cm. Good condition. Stains and minor blemishes.
Laor 534b. 

Opening price: $100 
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81. שני חיתוכי עץ – מפות ארץ ישראל – חיתוך עץ צבוע ביד מתוך "קוסמוגרפיה" של סבסטיאן מינסטר – באזל, 1558 
/ חיתוך עץ מתוך "מסע דרך ספרי הקודש" של היינריך בונטינג – פראג, 1592

שני חיתוכי עץ – מפות ארץ ישראל: 
 Sei libri della Cosmografia( "1. מפת ארץ ישראל. חיתוך עץ צבוע ביד, מתוך המהדורה האיטלקית הראשונה של "קוסמוגרפיה

Vniuersale( מאת הקרטוגרף סבסטיאן מינסטר )Sebastian Münster(. ]באזל, 1558[. 
מפת ארץ ישראל וסוריה. קו החוף נמתח בין דרום אנטוליה לדלתת הנילוס. במפה משובצים שני קטעי טקסט באיטלקית. חיתוך עץ 

.RMD :1525-1571(, חתום בלוח בראשי תיבות( Hans Rudolf Manuel Deutsch מעשה ידי
בגב המפה טקסט באיטלקית, ובתוכו משובץ חיתוך עץ עם איור של משה אוחז בלוחות הברית )עם עשרת הדברות בעברית(, עמ' 1076.   

26 ס"מ בקירוב )מוצמד לפספרטו(. מצב טוב. פגמים קלים.  X17
2. מפת ארץ כנען. חיתוך עץ מתוך המהדורה הצ'כית של "מסע דרך ספרי הקודש" )Itinerarium Sacrae Scripturae( מאת היינריך 

בונטינג. ]פראג, 1592[. 
מפת ארץ כנען, המציגה את הארץ משני עברי הירדן, קודם שבני ישראל נכנסו אליה. קו החוף נמתח בין צידון לעזה. ירושלים מכונה 

במפה זו גם בשמותיה הקדומים – "שלם" ו"יבוס". בגב המפה טקסט בצ'כית, עמ' 30. 
הספר "מסע דרך ספרי הקודש", מאת הכומר, התיאולוג והקרטוגרף הגרמני היינריך בונטינג )Heinrich Bünting, 1645-1606( ראה 
אור לראשונה בשנת 1581 והיה עם צאתו לתיאור השלם והמקיף ביותר של הגיאוגרפיה המקראית. מאז נדפס במספר מהדורות ותורגם 

לשפות רבות. 
ראו לאור 139-140 למהדורות נוספות של המפה.

בשוליים, חלקם חסרים, משוקמים  ופגמים קלים. קרעים  טוב. כתמים  נתונה בפספרטו. מצב  בקירוב,  ס"מ   26 X16.5 מפת תחריט: 
שיקום מקצועי. שוליים מעט קצוצים. 

פתיחה: $150

81. Two Woodcuts – Maps of Palestine – Hand-Colored Woodcut from "Cosmografia" by Sebastian 
Münster – Basel, 1558 / Woodcut from "Itinerarium Sacrae Scripturae" by Heinrich Bünting – Prague, 
1592

Two woodcuts – maps of Palestine:
1. Map of Palestine. Hand-colored woodcut, from the first Italian edition of Sei libri della Cosmografia Vniuersale 
by the cartograph Sebastian Münster. [Basel, 1558].
Map of Palestine and Syria. The shoreline stretches between southern Anatolia and the Nile Delta. Two insets 
with Italian texts. Woodcut by Hans Rudolf Manuel Deutsch (1525-1571), signed in the plate with initials: RMD.
Italian text in verso, with an in-text woodcut depicting Moses holding the Tablets of the Law (with the Ten 
Commandments in Hebrew), p. 1076.
Approx. 17 X26 cm (matted). Good condition. Minor blemishes. 
2. Map of the Land of Canaan. Woodcut from the Czech edition of Itinerarium Sacrae Scripturae (Journey through 
the Sacred Scriptures) by Heinrich Bünting. [Prague, 1592].
Map of the Land of Canaan, depicting the land on both sides of the Jordan River, before the Israelites' entry. The 
shoreline stretches between Sidon and Gaza. In this map, Jerusalem is called by its early names as well – "Shalem" 
and "Yevus". Czech text on verso, p. 30.
The book "Itinerarium Sacrae Scripturae", by the German priest, theologian and cartographer Heinrich Bünting 
(1645-1606) was first published in 1581 and was the most complete and comprehensive work on Biblical geography 
to date. Since then, it was repeatedly reprinted and translated into many languages. 
See Laor 139-140 for additional editions of the map. 
Engraved map: approx. 16.5 X26 cm, matted. Good condition. Stains and minor blemishes. Tears to edges, some open, 
professionally restored. Slightly trimmed margins. 

Opening price: $150       

82. מראה העיר ירושלים – חיתוך עץ מתוך "קוסמוגרפיה", צבוע ביד – באזל, 1598

Die Heylige Statt Jerusalem, Contrafehtet nach Form und Gestallt wie sie zu unsern zeiten erbawen ist ]ירושלים עיר 
הקודש... כפי שהיא בנויה בימינו[. חיתוך עץ מתוך מהדורה גרמנית של "קוסמוגרפיה" )Cosmographia( מאת הקרטוגרף סבסטיאן 

מינסטר )Sebastian Münster(. ]באזל, 1598[. גרמנית.
Iacob Clauser )חתום בשולי האיור "IC"(, עם ציון  מראה פנורמי של העיר ירושלים מכיוון מזרח – חיתוך עץ צבוע ביד, מעשה ידי 
האתרים הבולטים בעיר בגרמנית. בחלקו התחתון של הדף שתי עמודות טקסט המתארות את ירושלים. בגב המפה טקסט בגרמנית, 

 .MCCCXL-MCCCXXXVII 'עמ
15 ס"מ(. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים ובלאי קל )בעיקר בשוליים ובקו הקיפול(. הדף עבר  X37 :42 ס"מ )מראה ירושלים X35 דף

שיקום מקצועי )עם מילוי נייר(. 
ראו לאור 1087 למהדורה נוספת של המפה.

פתיחה: $150
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82. View of Jerusalem – Hand-Colored Woodcut from "Cosmographia" – Basel, 1598

Die Heilige Statt Jerusalem Contrafehtet nach Form und Gestalt wie sie zu unsern zeiten erbawen ist. [Jerusalem 
the holy city… as seen in our days]. Woodcut from
the German edition of Cosmographia, by Sebastian Münster. [Basel, 1598]. German.
Panoramic view of Jerusalem from the east – hand-colored woodcut by Iacob Clauser (signed in the margin "IC"), 
with German captions indicating prominent sites. On the lower part of the leaf appear two columns of text 
describing Jerusalem. German text on verso, pp. MCCCXL-MCCCXXXVII.
Leaf: 35 X42 cm. (view of Jerusalem: 37 X15 cm.). Good-fair condition. Stains. Tears and minor wear (mainly to margins and 
fold line). Professionally restored (with paper completions).
See Laor 1087 for an additional edition of the map. 

Opening price: $150

83. מראה העיר ירושלים – חיתוך עץ מתוך "קוסמוגרפיה" – באזל, 1614

Die Heylige Statt Jerusalem, Contrafehtet nach Form und Gestallt wie sie zu unsern zeiten erbawen ist ]ירושלים עיר 
הקודש... כפי שהיא בנויה בימינו[. חיתוך עץ מתוך מהדורה גרמנית של "קוסמוגרפיה" )Cosmographia( מאת הקרטוגרף סבסטיאן 

מינסטר )Sebastian Münster(. ]באזל, 1614[. גרמנית.
מראה פנורמי של העיר ירושלים מכיוון מזרח – חיתוך עץ מעשה ידי Iacob Clauser )חתום בשולי האיור "IC"(, עם ציון האתרים הבולטים 
בעיר בגרמנית. בחלקו התחתון של הדף שתי עמודות טקסט המתארות את ירושלים, עם חיתוך עץ נוסף בעמודה השמאלית – איור של 

חצר כנסיית הקבר )במהדורות אחרות של "קוסמוגרפיה" בגרמנית איור זה מופיע באחד הדפים הסמוכים למראה העיר ירושלים(.
בגב הדף טקסט בגרמנית – תיאור הערים ירושלים ויריחו, עמ' 1469-1472.

40 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים קלים.  X50 15.5 ס"מ(, מוצמד לפספרטו ונתון במסגרתX37.5 :42 ס"מ בקירוב )מראה ירושליםX30.5 דף
קרעים קלים )עם פגיעה קלה מאוד בחיתוך העץ(. קרעים חסרים בשוליים )ללא פגיעה בטקסט או בחיתוכי העץ(. הדף עבר שיקום מקצועי.  

ראו לאור 1087 למהדורה נוספת של המפה.

פתיחה: $150

83. View of Jerusalem – Woodcut from "Cosmographia" – Basel, 1614

Die Heilige Statt Jerusalem Contrafehtet nach Form und Gestalt wie sie zu unsern zeiten erbawen ist. [Jerusalem 
the holy city… as seen in our days]. Woodcut from
the German edition of Cosmographia, by Sebastian Münster. [Basel, 1614]. German.
Panoramic view of Jerusalem from the east – woodcut by Iacob Clauser (signed in the margin "IC"), with German 
captions indicating prominent sites. On the lower part of the leaf appear two columns of text describing 
Jerusalem, with an additional woodcut set in the left column – depiction the yard of the Church of the Holy 
Sepulchre (in other German editions of Cosmographia, this illustration appears in one of the leaves adjacent to 
the view of Jerusalem).
German text on verso, describing Jerusalem and Jericho, pp. 1469-1472. 
Approx. 50 X40 cm. (view of Jerusalem: 37.5 X15.5 cm.) matted and framed: approx. 40 X50 cm. Good condition. Minor 
stains. Small tears (slightly affecting woodcut). Open tears to edges (not affecting text or woodcuts). Professionally restored. 
See Laor 1087 for an additional edition of the map. 

Opening price: $150

84. מפת ארץ ישראל – תחריט צבוע ביד – אמשטרדם, 1631

 Appendix מפת ארץ ישראל. תחריט צבוע ביד, מתוך האטלס ,Terra Sancta quae in Sacris Terra Promissionis olim Palestina
Theatri של וילם ינסון בלאו )Willem Janszoon Blaeu(. ]אמשטרדם, 1631 )המפה מתוארכת 1629([.

המפה מכוונת למערב ומציגה את ארץ ישראל משני עברי נהר הירדן. קו החוף נמתח מטריפולי בצפון עד לדלתה של הנילוס. במעבר ים 
סוף נראים פרעה וחילו טובעים בים, וקווים מקוטעים מציגים את מסלול בני ישראל במדבר. משני צדי הקרטוש ובו כותר המפה ניצבים 

משה עם לוחות הברית ואהרון בבגדי כהונה. 
המפה מיוחסת לקרטוגרף יודוקס הונדיוס הבן )Jodocus Hondius II(, שכפי הנראה יצר את לוח התחריט ומכרו לידי וילם ינסון בלאו.  

 ."Descriptio Palaestinae" :בגב המפה טקסט בלטינית
38 ס"מ בקירוב. מצב טוב. קמטים וכתמים קלים. קרעים קלים בשוליים. נייר מעט כהה.   X50 :מפת תחריט

ראו לאור 106. 

פתיחה: $100

84. Map of Palestine – Hand-Colored Engraving – Amsterdam, 1631

Terra Sancta quae in Sacris Terra Promissionis olim Palestina, map of Palestine. Hand-colored engraving from the 
Appendix Theatri Atlas by Willem Janszoon Blaeu. [Amsterdam, 1631 (the map is dated 1629)].
The map is west-oriented and depicts Palestine on both sides of the Jordan River. The shoreline stretches from 
Tripoli in the north to the Nile Delta. Pharaoh and his army are seen drowning in the Red Sea and broken lines 
depict the route of the Israelites in the desert. The title cartouche is flanked by Moses with the Tablets of the Law 
and Aaron in priestly attire.
The map is attributed to cartographer Jodocus Hondius II, who presumably created the engraved plate and sold 
it to Willem Janszoon Blaeu.
Latin text on verso, titled "Descriptio Palaestinae".
Engraved map: approx. 50 X38 cm. Good condition. Creases and minor stains. Small tears to edges. Slight browning.
See Laor 106.

Opening price: $100  
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85. מפת ארץ ישראל – משפחת וישר – תחריט צבוע ביד – ויטנברג, 1670

ישראל, מאת משפחת  …Eÿgentliche Delineatio und Beschreibung der Kinder Israel Auszug aus Egÿpten, מפת ארץ 
הקרטוגרפים ההולנדית – וישר )Visscher Family(. תחריט צבוע ביד

מתוך התנ"ך בתרגומו לגרמנית של לותר )Biblia… Durch Martin Luther(. ]ויטנברג, 1670[. 
תחריט מאת Johann Friedrich Fleischberger, על-פי Georg Andreas Böckler )חתומים בלוח בשולי המפה(. 

המפה מכוונת למערב ומציגה את ארץ ישראל משני עברי הירדן, בחלוקה לנחלות השבטים. קו החוף נמתח מטריפולי בצפון לדלתת 
הנילוס. קווים מקוטעים משרטטים את מסלול נדודי בני ישראל ממצרים לכנען, דרך ים סוף ומדבר סיני. לאורך קו החוף, מצידון ליפו, 
נראות ספינות הגוררות את רפסודות ארזי הלבנון ששלח חירם מלך צור לשלמה לבניית המקדש, ומעליהן איור המתאר את סיפורו של 

יונה הנביא. 
שני מדליונים, בפינות העליונות, מציגים את דמויותיהם של משה עם לוחות הברית ואהרון בבגדי כהונה. בחלקה התחתון של המפה 

חמישה איורים של כלי המקדש, ובשוליים הימניים – לוח המציג את סדר חניית השבטים במדבר סביב למשכן. 
45.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. פגמים קלים וקרעים  X60 26 ס"מ בקירוב. מוצמדת לפספרטו ונתונה במסגרת X40 :מפת תחריט

קלים בשוליים. 
לאור 799. 

פתיחה: $100

85. Map of Palestine – The Visscher Family – Hand-Colored Engraving – Wittenberg, 1670

Eÿgentliche Delineatio und Beschreibung der Kinder Israel Auszug aus Egÿpten…, map of Palestine, by the Dutch 
cartographer family Visscher. Hand-colored engraving from the Bible in its German translation by Luther (Biblia… 
Durch Martin Luther). [Wittenberg, 1670].
Engraving by Johann Friedrich Fleischberger, after Georg Andreas Böckler (signed in the plate in the margin).
The map is west-oriented, depicting Palestine on both sides of the Jordan River, with the territories of the Tribes. 
The shoreline stretches from Tripoli in the north the Nile Delta. Broken lines outline the route of the Israelites 
from Egypt to Canaan, via the Red Sea and Sinai Desert. Shown along the shoreline, from Sidon to Jaffa, are ships 
hauling rafts of Lebanon cedar that were sent by Hiram King of Tyre to King Solomon to build the Temple. An 
additional illustration depicts the story of Jonah the prophet. 
Two medallions, in the upper corners, depict the figures of Moses with the Tablets of the Law and Aaron in 
priestly garb. Five inset illustrations of the Temple vessels at bottom and an inset depicting the location of the 
Tribes around the Tabernacle in the desert at right margin.
Engraved map: approx. 40 X26 cm. Matted and framed: 60 X45.5 cm. Good condition. Minor stains. Minor blemishes and 
small tears to edges. 
Laor 799.

Opening price: $100  

86. מפת ארץ ישראל – תחריט – ליוורדן, 1717 

 Kanaän en d'omleggende תחריט מתוך .Jacques Bonfrère מפת ארץ ישראל, בעריכת ,Tabula geographica Terrae Sanctae
landen ]הוצאת Fraciscus Halma, ליוורדן, הולנד, 1717[. 

ְגַבל שבמורדות הר  המפה מכוונת למזרח ומציגה את ארץ ישראל משני עברי הירדן, בחלוקה לנחלות השבטים. קו החוף נמתח בין 
הלבנון לדלתא של הנילוס. בחלקה התחתון של המפה מקראה, מצפן וקנה מידה. 

 Onomasticon :המפה היא העתק בקנה מידה מוקטן של מפת ארץ ישראל על-פי אדריכום שפורסמה לראשונה בשנת 1631 )בתוך
urbium et locorum Sacrae Scripturae, מאת Jacques Bonfrère. פריז 1631(. 

84 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קמטים וכתמים קלים. הנייר  X39 22 ס"מ, מוצמדת לפספרטו ונתונה במסגרת X36.5 :מפת תחריט
מעט כהה. קרעים קלים בשוליים. פגמים קלים.  

לאור 118. 

פתיחה: $100

86. Map of Palestine – Engraving – Leeuwarden, 1717

Tabula geographica Terrae Sanctae, map of Palestine, edited by Jacques Bonfrère. Engraving from Kanaän en 
d'omleggende landen [Leeuwarden, Holland: Fraciscus Halma. 1717].
The map is east-oriented and depicts Palestine on both sides of the Jordan River, with the territories of the Tribes. 
The shoreline stretches from Byblos on the slopes of the Lebanon Mountain to the Nile Delta. With a key, compass 
and scale at bottom.
This map is a smaller scale version of the map of Palestine after Adrichom that was first published in 1631 (in 
Onomasticon urbium et locorum Sacrae Scripturae, by Jacques Bonfrère. Paris 1631).
Engraved map: 36.5 X22 cm. Matted and framed: 84 X39 cm. Good condition. Fold lines. Creases and minor stains. The 
paper is slightly browned. Small tears to edges. Minor blemishes. 
Laor 118.

Opening price: $100 
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87. מפת ארץ ישראל – תחריט גדול צבוע ביד – ליידן, 1729

 La galerie מתוך  ביד,  צבוע  תחריט   .Jacques Bonfrère בעריכת  ישראל,  ארץ  מפת   ,Tabula geographica Terrae Sanctae
agréable du monde, מאת Pieter van der Aa. הוצאת Petrum Vander, ליידן, ]1729[. 

ְגַבל שבמורדות הר  המפה מכוונת למזרח ומציגה את ארץ ישראל משני עברי הירדן, בחלוקה לנחלות השבטים. קו החוף נמתח בין 
הלבנון לדלתא של הנילוס. בחלקה התחתון של המפה מקראה, מצפן וקנה מידה. 

המפה היא העתק בקנה מידה שונה של מפת ארץ ישראל על-פי אדריכום שפורסמה לראשונה 
בשנת 1631 )בתוך: Onomasticon urbium et locorum Sacrae Scripturae, מאת Jacques Bonfrère. פריז 1631(. 

ראו פריט קודם.
50 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קמטים  X107 38 ס"מ בקירוב )מודפסת על שני גליונות נייר מחוברים(, במסגרת X102 :מפת תחריט
וכתמים קלים. מספר קרעים, נקבים ונקבי תילוע, רובם בשוליים. מספר נקבים, עם פגיעות קלות במפה, משוקמים בהדבקת נייר בגב. 

שני רישומים קטנים בדיו בשולי הדף. 
לאור 119. 

פתיחה: $100

87. Map of Palestine – Large Hand-Colored Engraving – Leiden, 1729

Tabula geographica Terrae Sanctae, map of Palestine, edited by Jacques Bonfrère. Hand-colored engraving, from 
La galerie agréable du monde, by Pieter van der Aa. Leiden: Petrum Vander, [1729].
The map is east-oriented and depicts Palestine on both sides of the Jordan River, with the territories of the Tribes. 
The shoreline stretches from Byblos on the slopes of the Lebanon Mountain to the Nile Delta. With a key, compass 
and scale at bottom.
This map is a different scale version of the map of Palestine after Adrichom that was first published in 1631 (in 
Onomasticon urbium et locorum Sacrae Scripturae, by Jacques Bonfrère. Paris 1631).
See previous item.
Engraved map: approx. 102 X38 cm. (printed on two conjoined sheets of paper), framed: 107 X50 cm. Good condition. Fold 
lines. Creases and minor stains. Several tears, perforations and wormholes, mostly to margins. Several perforations, slightly 
affecting the map, restored with paper on verso. Two small ink notations on margins. 
Laor 119. 

Opening price: $100

88. פנורמה של ירושלים – תחריט צבוע ביד, על פי קורנליס דה ברוין

A draught of the city of Jerusalem as it is now taken from the South-East, by Corneille Le Bruyn, פנורמה של ירושלים, 
תחריט צבוע ביד. ללא פרטי מדפיס או שנת הדפסה. ]לונדון?, 1737?[. אנגלית. 

מראה העיר ירושלים מכיוון דרום-מזרח. בחזית נראות מספר דמויות בלבוש מזרחי. בחלקו התחתון של הדף נדפס מקרא ל-25 אתרים 
."Vol. I. page 461" :בולטים בירושלים. בפינה השמאלית העליונה

תחריט מעשה ידי James Hulett )חתום בלוח(, על-פי ציור מאת קורנליוס דה ברוין. 
23 ס"מ. מצב טוב. מודבק לקרטון )עם מסגרת פספרטו(. כתמים, בעיקר בשוליים. קמטים ופגמים קלים בשוליים.  X37 דף

פתיחה: $150

88. Panorama of Jerusalem – Hand-Colored Engraving, after Corneille Le Bruyn

A draught of the city of Jerusalem as it is now taken from the South-East, by Corneille Le Bruyn, panorama of 
Jerusalem, hand-colored engraving. The printer as well as year of printing are not indicated. [London? 1737?]. 
English.
View of Jerusalem from South-East, depicting several figures in oriental attire in the foreground. With a key for 
25 prominent sites in Jerusalem. In the upper left corner: "Vol. I. page 461".
Engraving by James Hulett (signed in the plate) after Corneille Le Bruyn.
Leaf: 37 X23 cm. Good condition. Mounted on cardboard (matted). Stains, mainly to margins. Creases and minor blemishes 
to margins. 

Opening price: $150 

89. מפת ארץ ישראל – תחריט צבוע ביד על פי אדריכום – אאוגסבורג, 1771

 Commentarius מפת ארץ ישראל. תחריט צבוע ביד, מתוך ,Chorographia Terrae Sanctae in Angustiorem Formam Redacta
in Sacram Scripturam מאת Jacobi Tirini [Jacobus Tirinius[. ]אאוגסבורג, 1771[. 

 "Jos. Erasm. Belling, Cathol. Sculps. Aug. Vindel" – תחריט, חתום בלוח:  ואן-אדריכום  כריסטיאן  ישראל, על-פי  מפת ארץ 
.]August Vindel-ו Josef Erasmus Belling[

צידון בצפון לדלתת  בין  נמתח  לנחלות השבטים. קו החוף  ומציגה את הארץ משני עברי הירדן, בחלוקה  המפה מכוונת אל המזרח 
הנילוס. קווים מקוטעים מציגים את מסלול בני ישראל במדבר. בתחתית משובצת מפה אובלית של ירושלים העתיקה ממעוף הציפור, 
"Hierosolymae veteris imago", כפי הנראה נוצרה על ידי Cornelius Galle, על-פי מפת ירושלים מאת חואן באוטיסטה וילאלפנדו 
מבית  כלים  חזיתו,  על  ומבט  המקדש  בית  פנים  שרטוט  עתיקים,  מטבעות  של  איורים  עם  משבצות  המפה  בשולי   .)Villalpando(

המקדש, ועוד.
58 ס"מ בקירוב. מצב טוב. לא נבדקה מחוץ למסגרת. X108 :32 ס"מ בקירוב, במסגרת X82 :מפת תחריט

מפה זו נדפסה במהדורות שונות הנבדלות זו מזו, בין היתר, בּגֹוָפן. המהדורה הראשונה נדפסה באנטוורפן, 1632 )ראו לאור 771(. 

פתיחה: $100
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89. Map of Palestine – Hand-Colored Engraving after Adrichom – Augsburg, 1771

Chorographia Terrae Sanctae in Angustiorem Formam Redacta, map of Palestine. Hand-colored engraving, from 
Commentarius in Sacram Scripturam, by Jacobi Tirini [Jacobus Tirinus]. [Augsburg, 1711].
Engraved map of Palestine after Christian van Adrichom, signed in the plate: "Jos. Erasm. Belling, Cathol. Sculps. 
Aug. Vindel" [Josef Erasmus Belling and August Vindel].
The map is east-oriented and depicts Palestine on both sides of the Jordan River, with the territories of the Tribes. 
The shoreline stretches from Sidon in the north to the Nile Delta. Broken lines depict the route of the Israelites 
in the desert.
With an inset oval map of a bird's eye view of Jerusalem, "Hierosolymae veteris imago", presumably made by 
Cornelius Galle, after a map of Jerusalem by Juan Bautista  
Engraved map: approx. 82 X32 cm. Frame: approx. 108 X58 cm. Good condition. Unexamined out of frame.  
This map was reprinted in several editions which differ, among other things, in their font. The first edition was 
printed in Antwerp, 1632 (see Laor 771).

Opening price: $100 

90. מפת ארץ ישראל – תחריט צבוע ביד – סוף המאה ה-17 או ראשית המאה ה-18

Geographiae Sacrae ex Veteri et Novo Testamento desumptae Tabula in qua Terra Promissa, מפת ארץ ישראל. תחריט 
צבוע ביד מתוך אחת המהדורות של האטלס Geographia Sacra מאת הקרטוגרף ניקולס סנסון )Nicolas Sanson, 1600-1667(. ללא 

פרטי מדפיס ושנת הדפסה. ]פריז?, המחצית השנייה של המאה ה-17 או ראשית המאה ה-18[. לטינית. 
מפת ארץ ישראל, משני עברי הירדן, מחולקת לנחלות השבטים. קו החוף נמתח בין צידון בצפון לעזה בדרום.   

ראו לאור 688-690. 
39.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. נייר מעט כהה. כתמים וסימני קיפול. פגמים קלים. מוצמד לפספרטו.  X50

פתיחה: $100

90. Map of Palestine – Hand-Colored Engraving – Late 17th Century or Early 18th Century

Geographiae Sacrae ex Veteri et Novo Testamento desumptae Tabula in qua Terra Promissa. Map of Palestine. 
Hand-colored engraving from "Geographia Sacra" by the cartographer Nicolas Sanson (1600-1667). Printer and 
year of printing not indicated. [Paris?, second half of the 17th century or early 18th century]. Latin. 
Map of Palestine, encompassing both banks of the Jordan River, outlining the territories of the Tribes. The 
coastline stretches from Sidon in the North to Gaza in the south.
See Laor 688-690.
Approx. 50 X39.5 cm. Good-fair condition. Slightly browned paper. Creases and fold lines. Minor blemishes. Matted. 

Opening price: $100 

91. מפת ארץ ישראל – תחריט גדול, צבוע ביד – אמשטרדם, סוף המאה ה-17 או ראשית המאה ה-18

 Iudaea seu Terra Sancta quae Hebraeorum sive Israelitarum in suas duodecim Tribus divisa secretis ab invicem
 Alexis Hubert מאת Atlas Nouveau מפת ארץ ישראל. תחריט צבוע ביד, מתוך אחת המהדורות של האטלס ,Regnis Iuda et Israel

Jaillot. הוצאת P. Mortier, אמשטרדם, ללא ציון שנה ]סוף המאה ה-17 או ראשית המאה ה-18[. לטינית. 
מפת ארץ ישראל משני עברי הירדן, בחלוקה לנחלות השבטים. קו החוף נמתח מצידון בצפון לעזה בדרום. הקרטוש ובו כותר המפה 
מעוטר בדגם צמחי ומשני צדיו ניצבים משה ואהרון. בתחתית הקרטוש מדליון ובו איור של נחש הנחושת. לצד קרטוש נוסף, בפינה 

הימנית התחתונה של המפה, נראים אדם וחווה בגן עדן, ומעליהם מתפתל הנחש סביב עץ הדעת. 
.)Guillaume Sanson( על-פי ג'ילום סנסון ,)חתום בלוח, בפינה התחתונה משמאל( Louis Cordier התחריט מעשה ידי

62 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים. סימני קיפול וקמטים. קרעים  X92 :59 ס"מ; מודבקת על בד פשתן ונתונה במסגרת X89 :מפת תחריט
חסרים קטנים בשוליים. 

ראו לאור 367.

פתיחה: $100 

91. Map of Palestine – Large, Hand-Colored Engraving – Amsterdam, Late 17th Century or Early 18th 
Century

Iudaea seu Terra Sancta quae Hebraeorum sive Israelitarum in suas duodecim Tribus divisa secretis ab invicem 
Regnis Iuda et Israel, map of Palestine. Hand-colored engraving, from one of the editions of Atlas Nouveau by 
Alexis Hubert Jaillot. Amsterdam: P. Mortier, year not indicated [late 17th century or early 18th century]. Latin.
Map of Palestine on both sides of the Jordan River, with the territories of the Tribes. The shoreline stretches from 
Sidon in the north to Gaza in the south. Elaborate title cartouche with vegetal border, flanked by Moses and 
Aaron. A medallion at base of the cartouche depicts the brass serpent. An additional cartouche at lower right 
depicts Adam and Eve in the Garden of Eden under the snake, wounded around the tree of knowledge. 
The engraving was made by Louis Cordier (signed in the plate, in the lower left corner), after Guillaume Sanson.
Engraved map: 89 X59 cm; linen-backed and framed: 92 X62 cm. Fair condition. Many stains. Fold lines and creases. Small 
open tears to edges.  
See Laor 367. 

Opening price: $100
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92. מפות ארץ ישראל וירושלים – אוסף תחריטים צבועים ביד – אירופה, המאות ה-16-18

11 תחריטים צבועים ביד מתוך אטלסים וספרים שונים – מפות ארץ ישראל וירושלים. אירופה, ]המאות ה-16-18[.
בין הפריטים: 

· The description of the holy Land, conteining [sic] the places, מפת ארץ ישראל מאת Guillaume Postel. תחריט צבוע ביד 
מתוך התנ"ך של The Bible, that is, the Holy Scriptures( Christopher Barker(. ]לונדון, 1595[. 

 Christopher מתוך אחת ממהדורות התנ"ך של .Guillaume Postel מפת ארץ ישראל מאת ,This mappe declareth the way…. ·
The Bible, that is, the Holy Scriptures( Barker(. ]לונדון, סוף המאה ה-16[. 

 Il Theatro del מפת ארץ ישראל . תחריט צבוע ביד מתוך הספר ,Palestinae Sive Totius Terrae Promissionis Nova Descriptio ·
Mondo מאת אברהם אורטליוס. [ברשיה )איטליה(, 1598[. 

· Tabula Cananaeae prout tempore Christi et Apostolorum divisa fuit, מפת ארץ ישראל. תחריט צבוע ביד מתוך הספר 
Tabularum Geographicarum Contractarum, Libri septem. ]אמשטרדם, 1618[. 

]פריז, 1685[. שניים   Alain Mannesson Mallet Description de L'Univers מאת  ביד, מתוך הספר  · שלושה תחריטים, צבועים 
מציגים את העיר ירושלים )"ירושלים העתיקה" ו"ירושלים המודרנית" ואחד את הר סיני ומנזר סנטה קתרינה. ]פריז, 1685[. 

 Neu-außgefertigter Kleiner Palestina et Iter Israelita rup Desertum, מפת ארץ ישראל. תחריט צבוע ביד מתוך הספר   ·
Atlas. ]פרנקפורט, 1702[. 

 Notitiae orbis antique, תחריט צבוע ביד מתוך .Christoph Cellarius מפת ארץ ישראל מאת ,Palaestina seu Terra Sancta ·
Liber III de Asia. )אמשטרדם, 1706(. 

30 ס"מ בקירוב(. מצב כללי טוב. כולם נתונים במסגרות ולא נבדקו מחוץ להן.  X20 – 8.5 ס"מ עד X7 :11 מפות. גודל משתנה )תחריטים

פתיחה: $200

92. Maps of Palestine and Jerusalem – Collection of Hand-Colored Engravings – Europe, The 16th-18th 
Centuries

11 hand-colored engravings from various atlases and books – maps of Palestine and Jerusalem. Europe, [16th–
18th centuries].

· "The description of the holy Land, conteining [sic] the places", map of Palestine by Guillaume Postel. Hand-
colored engraving from Christopher Barker's bible ("The Bible, that is, the Holy Scriptures"). [London, 1595].

· "This mappe declareth the way…", map of Palestine by Guillaume Postel. From one of the editions of Christopher 
Barker's bible ("The Bible, that is, the Holy Scriptures"). [London, late 16th century].

· "Palestinae Sive Totius Terrae Promissionis Nova Descriptio", map of Palestine. Hand-colored engraving from "Il 
Theatro del Mondo" by Abraham Ortelius. [Brescia (Italy), 1598]. 

· "Tabula Cananaeae prout tempore Christi et Apostolorum divisa fuit", map of Palestine. Hand-colored 
engraving from the "Tabularum Geographicarum Contractarum, Libri septem". [Amsterdam, 1618].

· Three engravings, hand-colored, from "Description de L'Univers" by Alain Mannesson Mallet [Paris, 1685]. Two 
depicting Jerusalem (The Old City of Jerusalem and Modern Jerusalem) and one depicting Mount Sinai and Saint 
Catherine's Monastery. [Paris, 1685]. 

· "Palestina et Iter Israelita rup Desertum", map of Palestine. Hand-colored engraving from "Neu-außgefertigter 
Kleiner Atlas". [Frankfurt, 1702].

· "Palaestina seu Terra Sancta", map of Palestine by Christoph Cellarius. Hand-colored engraving from "Notitiae 
orbis antique, Liber III de Asia" (Amsterdam, 1706). 
11 maps. Size varies (engravings approx. 7 X8.5 cm. to 20 X30 cm.). Good overall condition. All framed and unexamined 
out of frames. 

Opening price: $200  

93. מפת ארץ ישראל – ויקטור גרן – פריז, 1881

Carte de la Palestine, מפת ארץ ישראל מאת ויקטור גרן )Victor Guérin(, תחריט מאת Rémy Hausermann )1843-1933(. דפוס 
Becquet, פריז 1881. צרפתית.

מפה מדויקת ומפורטת של ארץ ישראל, הכוללת תיאור גאוגרפי, היסטורי וארכאולוגי של הארץ. תחריט צבעוני גדול, מוצמד לבד פשתן, 
ונתון בנרתיק קרטון ייעודי. 

והמזרח  יוון  איי  וארכיאולוג חובב. ערך מסעות מחקר שונים בצפון אפריקה, אסיה הקטנה,  )1891-1821(, חוקר צרפתי  גרן  ויקטור 
התיכון. ביקר בארץ ישראל שמונה פעמים בין השנים 1852-1888, וסייר בה לאורכה ולרוחבה. תוצאות מחקריו נדפסו בספרים "דוחות 
על שליחות לארץ-ישראל" )1879(; "ארץ הקודש, תולדותיה וזכרונותיה" )1881-1883. חיבור זה זיכה אותו בפרס האקדמיה הצרפתית 

למדעים(; "ירושלים, תולדותיה, תיאורה ומוסדות הדת שבה" )1889(; "תיאור ארץ-ישראל" )שבעה כרכים. 1880-1869(. 
119.5 ס"מ, מחולקת ל-18 חלקים נפרדים, מודבקת לבד, מקופלת ונתונה בנרתיק קרטון. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים. קרע  X86.5

בבד )כעשרה ס"מ בחיבור בין שני חלקים של המפה, ללא פגיעה במפה(. קרעים ופגמים בנרתיק הקרטון.

פתיחה: $200
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93. Map of Palestine – Victor Guérin – Paris, 1881

Carte de la Palestine, map of Palestine by Victor Guérin, engraved by Rémy Hausermann (1843-1933). Paris: 
Becquet Press, 1881. French. 
A precise, detailed map of Palestine, with a geographic, historical and archeological description of the country. 
Large color engraving, linen-backed and placed in a designated cardboard case.
Victor Guérin (1821-1891) was a French scholar and amateur archeologist. He made numerous expeditions to 
North Africa, Asia Minor, the islands of Greece and the Middle East. He visited Palestine eight times during the 
years 1852-1888 and toured it thoroughly. The results of his studies were published in his works: "Reports on an 
Expedition to Palestine" (1879); "The Holy Land: Its History, Its Records, Its Sites, Its Monuments" (1881-1883). This 
composition awarded him the Prize of the French Academy of Sciences; "Jerusalem, Its History, Its Description and 
Its Religious Institutions" (1889); "Description of Palestine" (seven volumes, 1880-1869). 
86.5 X119.5 cm. 18 separate parts, mounted on fabric, folded and placed in a cardboard case.   
Good condition. Stains and minor blemishes. Tear to fabric (approx. 10-cm long, in the seam between two parts 
of the map, not affecting the map). Tears and blemishes to cardboard case. 

Opening price: $200  

94. אטלס – ז'בוטינסקי ופרלמן – לונדון, 1925

אטלס, בעריכת ז.]זאב[ ז'בוטינסקי וד"ר ש. ]שמואל[ פרלמן. הוצאת חברת "הספר", לונדון, תרפ"ו-1925.
האטלס העברי הראשון. כולל מפות המציגות את שיעור היהודים בכל אחת מארצות הגולה, מפות היסטוריות, ועוד.

"האטלס הנתן בזה נועד בעקר לשמוש תלמידי בית-הספר העברי. ואולם סבורים היינו, כי במצב זה של חוסר ספרים שמושיים בעברית 
אין לנו לעוג עוגה ולהצטמצם בתחומי הנחוץ לתלמיד, כי חובה עלינו להרחיב מעט את הגבולות, למען יוכל הספר לספק באיזו מדה גם 

את צרכי כל איש המבקש ידיעה מן 'הגיאוגרפיה העברית'" )מתוך הקדמת העורכים(.
]4[, 48 דף, 27.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. השוליים התחתונים של דף השער חתוכים )ללא פגיעה במסגרת המודפסת(.

פתיחה: $150

94. Atlas – Jabotinsky and Perlman – London, 1925

Atlas edited by Z. [Ze'ev] Jabotinsky and Dr. S. [Shmuel] Perlman. London: HaSefer, 1925.
The first Hebrew atlas. Includes maps showing the Jewish population in each country of the Diaspora, historic 
maps, and more.
"This atlas was designed mainly for the use of students at Hebrew schools. However, we believed that in this 
state of lack of useful Hebrew books, we cannot draw the line and limit ourselves only to the subjects that are 
necessary to students, since it is our duty to slightly extend the limits so that the book will be able to satisfy, 
to some extent, the needs of any person who seeks knowledge of 'Hebrew Geography'" (From the editors' 
introduction, Hebrew).   
[4], 48 leaves, 27.5 cm. Good condition. Minor blemishes. Lower margins of title page trimmed (not affecting the printed 
frame). 

Opening price: $150

95. מפה בהוצאת קרן היסוד – יישובי "חומה ומגדל" – אוסקר לקס

"האומן",  דפוס  היסוד,  לקרן  הראשית  הלשכה  של  לנוער  המחלקה  בהוצאת  מפה   ."1936-1939 החדשה,  ההתיישבות  היסוד,  "קרן 
ירושלים, ת"ש-1940. חתומה בדפוס: לקס ]אוסקר לקס[.

והערים  דרכים ראשיות  ואגם החולה,  כנרת  ים  ים המלח,  גביה משורטטים  ועל  הנגב,  ועד  ישראל מאצבע הגליל  נראית ארץ  במפה 
ירושלים, תל-אביב, חיפה, טבריה, צפת ועכו. בין הערים הגדולות, הדרכים והימים, מופיעות חמישים ושתיים נקודות קטנות, המציינות 
את היישובים החדשים שקמו בן-לילה במסגרת מבצע "חומה ומגדל" )שמם של היישובים כתוב לצד הנקודות, בעברית ובאנגלית(. על 

גבי הים התיכון, בפינה השמאלית עליונה, מצוירת מעין "שושנת רוחות" עם חומה ומגדל.
המפה מודפסת על מחציתו של גיליון נייר גדול, שעל מחציתו האחרת נדפסו קטעים מתוך "מגילות היסוד" של חלק מיישובי חומה 
ומגדל, ושני תצלומים של היישוב "ניר דוד" – אחד סמוך להקמתו והשני לאחר שלוש שנים )הגיליון כולו מתקפל לצורת חוברת עם 

ארבעה עמודי-טקסט(.
באוסף המפות של הספרייה הלאומית מופיעה מפה דומה למפה שלפנינו, שנדפסה בהוצאת הקרן הקיימת לישראל )במפה זו מצוירות 

נקודות נוספות, של יישובים שהוקמו עד שנת 1944(.
70 ס"מ ומתקפל לחוברת בגודל 25 ס"מ(. מצב טוב. סימני קיפול. מעט כתמים. פגמים  X50 50 ס"מ )הגיליון כולו בגודל X35 מפה בגודל

קלים. במספר מקומות במפה נוספו נקודות בכתב-יד, ולצדם שמות יישובים נוספים.

פתיחה: $250
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95. Map Published by Keren Hayesod – "Tower and Stockade" Settlements – Oskar Lachs

"Keren Hayesod, the New Settlement [Enterprise], 1936-1939." Map published by the Youth Department of the 
Head Office of Keren Hayesod. Jerusalem: Ha-Uman Press, 1940. Signed in print: "Lachs" [Oskar Lachs].
This map shows Palestine, from the Galilee Panhandle in the north to the Negev Desert in the south. Indicated 
are the Dead Sea, the Sea of Galilee, Lake Hula, the main roads, and the cities of Jerusalem, Tel Aviv, Haifa, 
Tiberias, Safed, and Acre. Labeled – in among the main cities, roads, and bodies of water – are 52 small points 
representing the new settlements established overnight as part of the Tower and Stockade enterprise. The names 
of the settlements are given in Hebrew and English. A compass rose-like image, depicting a tower and stockade, 
appears in the upper left corner of the area indicated as the Mediterranean Sea on the map.
The map covers half of a large sheet of paper. The other half contains excerpts from the founding charter of 
some of the Tower and Stockade settlements, along with two photographs of the Nir David settlement – one 
taken not long after its establishment, and the other taken three years later. The full sheet folds up into a leaflet 
with four pages of text. A map similar to this one, printed and published by the Jewish National Fund, is included 
in the map collection of the National Library of Israel. The NLI's copy features additional points indicating later 
settlements, established up until 1944.
Map 50 X35 cm in size, on a 70 X50 cm sheet, folding up into leaflet, 25 cm. Good condition. Fold lines. Few stains. Minor 
blemishes. Points labeled with names of additional settlements added in handwriting on the map.

Opening price: $250

96. שני אלבומי פרחים מיובשים – כריכות עץ זית, סוף המאה ה-19

שני אלבומים עם קומפוזיציות של פרחים מיובשים מארץ ישראל ולצדן הדפסים עם מראות מרחבי הארץ. ]ירושלים, סוף המאה ה-19[.
1. ]אלבום פרחים מיובשים ומראות מארץ הקודש[. ללא כותר, ללא ציון שם מו"ל או מקום הדפסה. ]ירושלים, סוף המאה ה-19[. 

אלבום עם קומפוזיציות של פרחים מיובשים והדפסי תצלומים של ירושלים ושל אתרים אחרים בארץ ישראל, בגון ספיה )הליוגרבורה(. 
דפים  ללא  הלוחות.  בין  דפים מפרידים  ללא  רופפת.  כריכה  בדפי הבטנה.  כתמים. קרעים  בינוני-טוב.  ס"מ. מצב   27 X20.5 דף,   ]10[

ראשונים או אחרונים בין הבטנה לגוף האלבום. 
Blumen und Ansichten aus dem Heiligen Lande .2. "פרחים ומראות מארץ הקודש". אלבום פרחים מיובשים והדפסים צבעוניים 
)כרומו-ליטוגרפיות(, ללא ציון שם מו"ל. ]ירושלים, סוף המאה ה-19[. גרמנית, אנגלית, צרפתית ורוסית. כרוך בכריכה נאה עשויה עץ 

זית. 
16 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים ופגמים קלים.  X10 ,13 דף

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $100

96. Two Albums of Pressed Flowers – Olive Wood Bindings, Late 19th Century

Two albums with compositions of pressed flowers from Palestine alongside prints with views from the country. 
[Jerusalem, late 19th century].
1. [Album of Pressed Flowers and Views from the Holy Land]. Untitled and without indication of publisher's name 
or place of printing. [Jerusalem, late 19th century].
An album with pressed flowers compositions and sepia heliogravures depicting Jerusalem and other sites in 
Palestine. 
[10] ff., 20.5 X27 cm. fair-good condition. Stains. Tears to pastedowns. Loose binding. Without tissue guards. Possibly 
missing leaves at the beginning and at the end.
2. Blumen und Ansichten aus dem Heiligen Lande. "Flowers and Views of the Holy Land". An album of pressed 
flowers and chromolithographs. Publisher's name not indicated. [Jerusalem, late 19th century]. German, English, 
French and Russian. Fine olive wood binding.
13 ff, 16 X10 cm. Good condition. Stains. Tears and minor blemishes.  
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100

97. שני אלבומי "מזכרת מירושלים" – פרחים מיובשים – העשורים הראשונים של המאה ה-20

Album, Souvenirs of Jerusalem / Views and Flowers of the Holy Land – Jerusalem ]אלבום, מזכרת מירושלים / מראות 
ופרחים מארץ הקודש – ירושלים[, שני אלבומים. הוצאת Vassilios A. Rittas, ירושלים וחיפה ]1910-1920 בקירוב[. 

הפרחים  וסידורי  )התצלומים  מיובשים  פרחים  ולצדם  ובסביבותיה  בירושלים  ואתרים  נופים  של  תצלומים  עם  מזכרת  אלבומי  שני 
המיובשים מתוארים באנגלית, בצרפתית ובאיטלקית.(. עמודי השער וכמה מעמודי התצלומים של שני האלבומים זהים. על כריכת אחד 

 .Vassilios A. Rittas – Jerusalem & Haifa :האלבומים נדפסו שם ומקום ההוצאה
18 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים )בעיקר על דפי המגן(. פגמים קלים בסידורי  X24 ,)שני אלבומים, ]10[ דף בכל אחד )מחופים בדפי מגן

הפרחים המיובשים. פגמים ובלאי קל בכריכות. 
מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $200
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97. "Souvenirs of Jerusalem" – Two Albums – Pressed Flowers – First Decades of the 20th Century

Album, Souvenirs of Jerusalem / Views and Flowers of the Holy Land – Jerusalem, two albums. Jerusalem and 
Haifa: Vassilios A. Rittas, [ca. 1910-1920].
Two souvenir albums with photographs of views and sites in Jerusalem and its surroundings alongside pressed 
flowers (the photographs and pressed flower arrangements are captioned in English, French and Italian). 
The title pages and several of the photographs in the two albums are identical. The publisher's name and the 
publishing place – "Vassilios A. Rittas – Jerusalem & Haifa" – are noted on one cover.
Two albums, [10] ff. in each (with tissue guards), 24 X18 cm. Good overall condition. Stains (mainly to tissue guards). Minor 
blemishes to pressed flowers. Blemishes and minor wear to bindings. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200

98. אוסף גלויות וכרטיסים מודפסים לצליינים

כ-100 גלויות וכרטיסי קרטון ובריסטול מודפסים, מזכרות לצליינים. ללא ציון שם מו"ל או מדפיס, ]ארץ ישראל, ראשית המאה ה-20 
עד שנות ה-20[. 

האוסף כולל גלויות וכרטיסים ממספר סדרות, שנדפסו בדפוס ליטוגרפי או כרומו ליטוגרפי, בשחור-לבן או בצבעים, על ניירות בעובי 
משתנה, ומציגים אתרים נוצריים בכל רחבי ארץ ישראל, וכן מראות כלליים של ערי ארץ ישראל ונופיה. חלקם מציגים סצינות תנ"כיות. 

הגלויות והכרטיסים נמכרו כמזכרות לתיירים, ולפיכך חלקם נושאים תיאורים במספר שפות )רוסית, יוונית, געז, צרפתית, אנגלית(. 
מופיעים במספר  בחזיתן. כמה מהכרטיסים  וחותמת-דואר  בול  נושאים  מרבית הכרטיסים חלקים בצדם האחורי. כמה מהכרטיסים 

עותקים. 
מצב משתנה. חותמות-בעלים. כתמים. פגמים בכמה כרטיסים. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $150

98. Collection of Postcards and Printed Cards for Pilgrims

Approx. 100 souvenir postcards and printed board cards, aimed at pilgrims. The publisher's or printer's names are 
not indicated, [Palestine, early 20th century to 1920s].
The collection contains black-and-white and color postcards and cards, both lithographic and chromolithographic, 
of several series, printed on papers of varying thickness. These depict Christian sites throughout Palestine, as well 
as general views of cities and the countryside of Palestine. Some depict biblical scenes.
The postcards and cards were sold as souvenirs to tourists, and are therefore captioned in several languages 
(Russian, Greek, Ge'ez, French and English).
Most cards with blank verso. Several cards with postage stamps and postmarks on recto. Several duplicates. 
Condition varies. Ownership stamps. Stains. Blemishes to some of the cards.  
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150

99. אוסף גלויות – אתרים נוצריים בירושלים

120 גלויות המציגות אתרים הקדושים לדת הנוצרית בירושלים או בסביבתה הקרובה. מגוון מו"לים ומקומות הדפסה, ]המאה ה-20 
)רובן מהמחצית הראשונה של המאה ה-20([. 

גלויות המציגות כנסיות, מבנים נוצריים ואתרים שונים הקדושים או הקשורים לדת הנוצרית. כמה מהן גלויות מצולמות וכמה חלקות 
בצדן האחורי.

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. מרבית הגלויות לא היו בשימוש. 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $150

99. Collection of Postcards – Christian Sites in Jerusalem 

120 postcards depicting holy Christian sites in Jerusalem or its close vicinity. A variety of publishers and places of 
printing, [20th century (mostly first half of the 20th century)].
postcards depicting churches, Christian edifices and various holy sites or sites related to Christianity.
Several photographic postcards; several postcards with blank verso.
Size and condition vary. Good overall condition. Most postcards were not used.   
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150
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100. אוסף גלויות – ירושלים

כ-200 גלויות המציגות את העיר ירושלים. מגוון מו"לים ומקומות הדפסה, המאה ה-20 )רובן מהמחצית הראשונה של המאה ה-20(. 
גלויות המציגות אתרים שונים בירושלים, העתיקה והחדשה, מבנים חשובים, רחובות ומראות יום-יום. כמה מהן גלויות מצולמות וכמה 

חלקות בצדן האחורי. מספר גלויות מופיעות בכמה עותקים. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. מרבית הגלויות לא היו בשימוש. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $300

100. Collection of Postcards – Jerusalem

About 200 postcards depicting Jerusalem. Various publishers and places of printing, 20th century (mostly first half 
of the 20th century).
Postcards depicting various sites in Jerusalem, the Old City and the new city, important edifices, streets and daily 
sights. Several photographic postcards; some with blank verso. Several duplicate copies.
Condition varies. Good overall condition. Most of the postcards were not used.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $300

101. אוסף גלויות – טבריה וסביבותיה, הירדן והכנרת

כ-180 גלויות המציגות את טבריה וסביבותיה )מגדל, טבחה, כפר נחום, בית ציידה(, הכנרת, הר ארבל, מבואות הירדן, נהר הירדן, נהריים 
ומפעל החשמל. מגוון מו"לים ומקומות הדפסה, המאה ה-20 )רובן מהמחצית הראשונה של המאה ה-20(. 

כמה מהן הנן גלויות מצולמות )Real photo( שצולמו בידי צליינים, או כאלה המציגות את חיי היום-יום בעיר טבריה. 
מצב משתנה. מצב כללי טוב. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $300

101. Collection of Postcards – Tiberias and Its Surroundings, the Jordan River and the Sea of Galilee

About 180 postcards depicting Tiberias and its surroundings (Migdal, Tabgha, Capernaum, Bethsaida), the Sea 
of Galiliee, Mount Arbel, the Jordan River, Naharayim and the electric power plant. A variety of publishers and 
places of printing, 20th century (mostly first half of the 20th century).
Several Real Photo postcards, taken by pilgrims; others depict daily life in Tiberias. 
Condition varies. Good overall condition. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $300

102. לקט גלויות – ערים, אתרים ונופים בארץ ישראל

13 גלויות המציגות ערים, אתרים ונופים בארץ ישראל. מו"לים, מקומות וזמני הדפסה שונים, ]העשורים הראשונים של המאה ה-20[. 
הגלויות מציגות אתרים ונופים בערים יפו, ירושלים, טבריה, נס ציונה ותל-אביב. 

שלוש מהגלויות אינן מחולקות. 
גודל ומצב משתנים. 

מצורפים ארבעה פריטים נוספים: שני איורים )מודפסים כתצלומים ומודבקים על קרטון( של המשכן, ושני כרטיסים מודפסים. 

פתיחה: $150

102. Collection of Postcards – Towns, Sites, and Landscapes of Palestine

13 postcards featuring towns, sites, and landscapes of Palestine. Various publishers, printed in various places and 
times, [early decades of the 20th century].
The postcards feature sites and landscapes in Jaffa, Jerusalem, Tiberias, Nes Ziona, and Tel Aviv.
Three of the postcards have undivided backs.
Size and condition vary. 
Four additional items are enclosed: two illustrations (printed on photographic stock and mounted on card) of the 
Temple Tabernacle, and two printed postcards.

Opening price: $150

103. מקווה ישראל – גלויה מוקדמת / שש גלויות מצולמות – חגיגות ט"ו בשבט

)Elèves de l'institut agricole "Mikweh Jsrael" près Jaffa )Palestine ]תלמידי המכון החקלאי "מקוה ישראל" על יד יפו[. דפוס 
Joseph A. Mitri, יפו, ]סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20[. גלויה מוקדמת, בלתי-מחולקת, המציגה קבוצת תלמידים עם כלים 

חקלאיים. מצב טוב. 
מתוארות  אחת  למעט  כולן  ספורט(.  תחרות  )נטיעות,  בשבט  ט"ו  חגיגות  את  המציגות   )Real photo( מצולמות  גלויות  שש   .2-7

ומתוארכות בגב בכתב-יד: "חגיגות ט"ו בשבט במקוה ישראל, תרצ"ה" ]1935[. 
מצב בינוני-טוב. כתמים. מעט קמטים.

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $100 
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103. Mikveh Israel – Early Postcard / Six Real Photo Postcards – Tu Bishvat Celebrations

1. Elèves de l'institut agricole "Mikweh Jsrael" près Jaffa (Palestine) [Students of the agricultural institute "Mikveh 
Israel" near Jaffa]. Jaffa: Joseph A. Mitri Press, [late 19th century or early 20th century]. Early undivided postcard, 
depicting a group of students with agricultural tools. Good condition.
2-7. Six Real Photo postcards depicting Tu Bishvat celebrations (tree planting and athletic competition). All but 
one are captioned and dated on verso by hand: "Tu Bishvat celebrations at Mikveh Israel, 1935" (Hebrew). 
Fair-good condition. Stains. Some creases.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100

104. לקט גלויות – עלייה, מעברות ויישובים לעולים בישראל

28 גלויות המציגות עולים בדרכם לארץ ישראל או לאחר עלייתם, מפעלי-בנייה לטובת עולים, וגלויות לעידוד העליה למדינת ישראל. 
ישראל, שנות ה-40 עד שנות ה-80. 

ביניהן: גלויות שנדפסו מטעם "קרן היסוד", גלויה מטעם "ויצו" ברוסית, גלויות המציגות "שיכוני עולים", גלויות מטעם ענף ההסברה 
בצה"ל, עליהן נדפס שירו של נתן אלתרמן "הצבא לעזרת המעברות", גלויות עם צילומים של רוברט קאפה, ועוד. 

גלויה אחת מופיעה בשני עותקים.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $100

104. Collection of Postcards – Immigration, Transit camps and Settlements for New Immigrants in Israel

28 postcards depicting new immigrants on their way to Israel or after they reached it, housing enterprises for the 
new immigrants, and postcards promoting immigration to the State of Israel. Israel, 1940s to 1980s.
Including: postcards issued by "Keren Hayesod", a postcard issued by WIZO in Russian, postcards depicting new 
immigrants housing projects, postcards issued by the IDF public relations branch, with Nathan Alterman's poem 
"The Army Comes to the Help of Transit camps" (Hebrew), postcards with photographs by Robert Capa, and more. 
One duplicate copy.  
Size and condition vary. Good overall condition. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100

105. לקט גלויות יהודיות / גלויות ייחודיות ומוקדמות

35 גלויות בעלות הקשר יהודי, רבות מהן גלויות מוקדמות וייחודיות. מו"לים ומקומות הדפסה שונים, סוף המאה ה-19 )1891( עד 
שנות ה-30 של המאה ה-20.

ביניהן: גלויה מודפסת עם הזמנה לברית מילה, Hernyakova, רומניה )1891(; גלויה עם איור של מצה וכיתוב "שמחת יום טוב" )1901(; 
גלויה מטעם בית היתומים Hebrew Sheltering Guardian Society, Orphan Asylum, ניו-יורק )1904(; גלויה עם ברכה לכבוד חג 
 "Familien-Bezugs-Karte" – (, צרפת )1919(; גלויה עם איחולים לשנה החדשהJewish Welfare Board( JWB-הפורים, מטעם ה
)שנות ה-20(; גלויה של בית החרושת למתכת של Josef Rosenthal בוינה )שנות ה-20(; גלויה מטעם "תלמוד תורה" בטריפולי, לוב, 
עם טקסט בערבית-יהודית; גלויה לציון עשור לייסוד המקהלה היהודית "הזמיר" בקופנהגן, 1922; גלויה עם תצלום של מושב זקנים 
יהודי בבורדו, 1934; וגלויות מעניינות נוספות, רבות מהן מציגות דמויות יהודים ממזרח אירופה וממרכזה. שש מהגלויות אינן מחולקות.

מצב משתנה. רובן היו בשימוש. מצורפת גלויה גזורה אחת.

פתיחה: $300

105. Collection of Jewish Postcards / Unique and Early Postcards 

35 postcards with a Jewish context, many of them early and unique. Various publishers and places of printing, 
late 19th century (1891) to 1930s.
Including: a printed postcard with an invitation to a Brit Mila, Hernyakova, Romania (1891); a postcard depicting 
a Matzah and reading "Simchat Yom Tov" (1901); a postcard issued by the Hebrew Sheltering Guardian Society, 
Orphan Asylum, New-York (1904); a postcard with a greeting for Purim, issued by the JWB (Jewish Welfare 
Board), France (1919); a postcard with greetings for the New Year – "Familien-Bezugs-Karte" (1920s); a postcard 
of the metal factory of Josef Rosenthal in Vienna (1920s); a postcard issued by a "Talmud Torah" in Tripoli, 
Libya, with a Judeo-Arabic text; a postcard marking the tenth anniversary of the Jewish choir "HaZamir" in 
Copenhagen, 1922; a postcard with a photograph of a Jewish senior citizens' home in Bordeaux, 1934; and 
additional interesting postcards, many of which depicti Jewish figures from Eastern and Central Europe. Six of 
the postcards are undivided. 
Condition varies. Most of them were used. Enclosed is one cut postcard.

Opening price: $300 
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106. אוסף גלויות – אמנות יהודית ואמנים יהודים

70 גלויות המציגות עבודות אמנות בנושאים יהודיים )תנ"כיים, חגים, מנהגים וכו'(, או עבודות שנעשו בידי אמנים יהודיים. מגוון מו"לים 
ומקומות הדפסה, המאה ה-20 )רובן מהמחצית הראשונה של המאה(.

ביניהן: 16 גלויות עם ציורי מוריץ דניאל אופנהיים )חלקן נדפסו בברלין וחלקם בפריז(, גלויות עם ציורי ריבאק, וכטל, ארתור מרקוביץ, 
לזר קרסטין, הירשנברג, ואחרים. שש מהגלויות אינן מחולקות. 

מצב משתנה. מצב כללי טוב. 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $150

106. Collection of Postcards – Jewish Art and Jewish Artists

70 postcards depicting art concerned with Jewish themes (biblical, Jewish holidays and customs, etc.) or works by 
Jewish artists. A variety of publishers and places of printing, the 20th century (most of them from the first half 
of the 20th century).
Including 16 postcards with paintings by Moritz Daniel Oppenheim (some printed in Berlin and some in Paris), postcards with 

paintings by Rybak, Wachtel, Arthur Markowitz, Lazar Krestin, Hirschenberg and others. Six undivided postcards. 

Condition varies. Good overall condition. 

Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150

107. לקט גלויות – דמויות יהודים ונושאים יהודיים וארצישראליים

26 גלויות המציגות דמויות יהודים, דיוקנאות אישים יהודים, אתרים יהודיים או יצירות של אמנים ממוצא יהודי. מו"לים, מקומות וזמני 
הדפסה שונים, ]העשורים הראשונים של המאה ה-20[. 

ביניהן: גלויה מצולמת עם תצלום של חזן, יהודים מהקווקז, הכותל המערבי, רחוב Hester בניו-יורק, ועוד; שתי גלויות שנשלחו ב"דואר 
שדה" בזמן מלה"ע הראשונה. 

חמש מהגלויות אינן מחולקות. 
גודל ומצב משתנים. 

מצורפים ארבעה פריטים נוספים: כרטיס מודפס, תצלום, גלויה מאוחרת וגלויה נוספת. 

פתיחה: $200

107. Collection of Postcards – Sites in Palestine: Jewish Figures, and other Jewish and Local Subjects

26 postcards featuring Jewish figures, portraits of Jewish personalities, Jewish sites, or works by artists of Jewish 
origin. Various publishers, printed at various times and places, [early decades of the 20th century].
Including a photographic postcard featuring a cantor, Jews from the Caucasus Region, the Western Wall, New 
York City's Hester Street, and more; two postcards sent by field post during WWI. Five of the postcards have 
undivided backs.
Size and condition vary.

Four additional items are enclosed: a printed card, a photograph, a later postcard, and an additional postcard.

Opening price: $200

108. גלוית מזכרת מיום חנוכת הדגל של אגודת החסד היהודית "הומניטס"  – ברלין, 1900 

 )Humanitas( "מיום חנוכת הדגל של אגודת החסד היהודית "הומניטס )גלוית מזכרת )לא מחולקת ,Gruss von der Bannerweihe
בברלין. ]ברלין, 1900 בקירוב[.

בחזיתה תמונה של עשרה מחברי אגודת החסד היהודית "הומניטס" )Israelitischer Wohltätigkeits-Verein Humanitas( בברלין, 
ניצבים על רקע דגל האגודה ביום חנוכת הדגל.

בחלקו העליון של הדגל מופיע הכיתוב )בעברית( "בקור חולים" ובמרכזו איור של שתי ידיים אוחזות זו בזו.
בראש הגלויה נדפס הכיתוב:  "Gruss von der Bannerweihe. Berlin, den 30.12.1899")"מזכרת מחנוכת הדגל, ברלין ה-30.12.1899"(.

אגודת "הומניטס" נוסדה בברלין בשנות ה-90 של המאה ה-19. בשנת 1901 מנתה האגודה למעלה מ-300 חברים שלרשותם ולרשות 
בני משפחתם העמידה חמישה רופאים וטיפול רפואי חינם )כפי שנזכר בנאום שנשא סאלו קונץ ]Salo Kunz[, יו"ר האגודה וממייסדיה, 
 Allgemeinen Zeitung מוסף לעיתון ,Der Gemeindebote :באירוע התרמת כספים עבור האגודה שנערך בברלין בינואר 1901. ראו

des Judenthums, שנה 65, גליון מספר 6. ברלין, 8 בפברואר 1901. עמ' 1(. 
.)Johanna Auerbach 9 ס"מ בקירוב. מצב טוב. הגלויה נשלחה בדואר )אל גברת יוהנה אוארבך X14.5

פתיחה: $100
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108. Souvenir Postcard from the Day of the Consecration of the Flag of the Humanitas Jewish Charity 
Organization – Berlin, 1900

Gruss von der Bannerweihe, souvenir postcard (undivided) from the day of the consecration of the flag of the 
Humanitas Jewish charity organization in Berlin. [Berlin, ca. 1900].
on its front, a picture of ten members of the Humanitas Jewish charity organization (Israelitischer Wohltätigkeits-
Verein Humanitas) in Berlin, standing on the backdrop of the flag of the organization on the day of the 
consecration of the flag. The flag reads "Bikkur Cholim" (Hebrew) with an illustration of two hands holding one 
another. 
Postcard caption: "Gruss von der Bannerweihe. Berlin, den 30.12.1899" ("Souvenir from the consecration of the 
flag, Berlin 30.12.1899").
The Humanitas organization was established in Berlin in the 1890s. In 1910, the organization had more than 300 
members who enjoyed free medical services by five physicians employed by the organization (as mentioned in a 
speech delivered by Salo Kunz, chairman of the organization and one of its founders, in a fundraiser held in Berlin 
in January 1901. See: Der Gemeindebote, a supplement of the journal Allgemeinen Zeitung des Judenthums, year 
65, issue no. 6. Berlin, February 8, 1901. p. 1). 
Approx. 14.5 X9 cm. Good condition. The postcard was sent by mail (to Mrs. Johanna Auerbach). 

Opening price: $100 

109. אוסף גלויות ואגרות "שנה טובה" – ציונות, ארץ ישראל ומעגל השנה

 Littauer & ,ז. רעזניק ,Williamsburg Art Co., Phoenix ,אוסף גלויות ואגרות "שנה טובה". הוצאת צענטראל, יהודיה, ד. מארקאדיס
Boysen, ועוד. פולין, גרמניה, ארה"ב, ארץ ישראל ומקומות נוספים, ]המחצית הראשונה של המאה ה-20 )כמה מן הפריטים מאוחרים 

יותר([.
בחגי תשרי  היהודי,  השנה  במעגל  העוסקות  ואגרות  גלויות  בהן  ויהודיים;  ציוניים  דימויים  המציגות  אגרות  ו-18  גלויות   49 באוסף 

ובמנהגיהם, אגרות מעוטרות ב"עצי ארץ הקודש", ועוד.
באוסף: · גלויה צבעונית בלתי מחולקת ועליה הדימוי "פסח" מאת א"מ ליליין – יהודי זקן מוקף תיל על רקע הפירמידות של מצרים 
"ס"ג   ,1902 בשנת  באודסה  סאפיר"  מר  ל"ידידי  נשלחה  הגלויה  ה-20[.  המאה  ]ראשית  ברלין,   ,"Phoenix" הוצאת  העולה.  והשמש 
למספרנו הישן; ]...[ לתנועתנו הלאומית". נושאת בולי "ציון" של קק"ל ואיחול שנוסף ביד – "לשנה טובה תכתב ותחתם". הנמען הוא 
כפי הנראה ד"ר יוסף ספיר, יושב ראש האגודות הציוניות באודסה. · שש גלויות המציגות דמויות מן התנ"ך ומן החיים היהודיים, לצד 
פסוקי תפילה מתאימים ואיחולי שנה טובה. הוצאת Littauer & Boysen, ]ברלין, ראשית המאה ה-20[. · שלוש גלויות בעלות כנף 
נפתחת המעוצבת כספר, ותחתיה רצועת נייר מקופלת כאקורדיון הנושאת סדרת תמונות: האחת, "פאלעסטינא", מציגה מראות מארץ 
ישראל; השניה, "יודישע פרעסע", מציגה סדרת רפרודוקציות זעירות של עמודי השער של עיתונים וכתבי עת יהודיים בשפת היידיש, 
רובם משנת 1910; השלישית, "סופרים עברים", מציגה דיוקנאות של חשובי הסופרים העבריים בני הזמן, ובהם אחד העם, ח"נ ביאליק, 
שאול טשרניחובסקי, ז. שניאור ואחרים. ]העשור הראשון והשני של המאה ה-20 בקירוב[. · שש גלויות ציוניות המציגות דגלים, פסוקים 
בנושא תקומת ישראל, אוניות עולים ועוד. הוצאת ד. מארקאדיס, ירושלים, ]שנות ה-40[. · אגרת "שנה טובה" מצולמת, נושאת את 

דיוקן השולח. צולמה ב"פוטו 'ישראל'", תל אביב, ]שנות ה-50 בקירוב[. · ועוד.
מצורפת: מעטפה שבה נמכרה סדרת האגרות "עצי ארץ הקודש" )אנגלית( בעיצוב P. Steiner, )דפוס Schoen, תל אביב(, ש-11 מהן 

כלולות באוסף זה.
10 ס"מ. מצב כללי טוב עד בינוני. פגמים וכתמים בחלק מן הגלויות והאגרות.  X15 7.5 עד X6.5 :9 ס"מ בממוצע. אגרות X14 :גלויות

הפרדות שכבות הנייר בכמה מן הגלויות. שמונה מן הגלויות ושלוש מן האגרות היו בשימוש. גלויה אחת מופיעה בשלושה עותקים. 
מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $500

109. Collection of "Shana Tova" Postcards and Greeting Cards – Zionism, Palestine and the Cycle of the 
Year

Collection of "Shana Tova" (Happy New Year) postcards and greeting cards. Published by Tzentral, Yehudiya, 
D. Marcadis, Williamsburg Art Co., Z. Resnik, Phoenix, Littauer & Boysen, and others, Poland, Germany, USA, 
Palestine and elsewhere, [first half of the 20th century (several later items)].
The collection contains 49 postcards and 18 greeting cards depicting Zionist and Jewish images; including 
postcards and greeting cards dealing with the Jewish cycle of the year, the Jewish festivals of Tishrei and their 
customs, greeting cards decorated with "Trees of the Holy Land", and more.
In the collection: · An undivided color postcard with the work "Passover" by E.M. Lilien – an old Jew encircled 
by barbed wire on the backdrop of Egyptian pyramids and the rising sun. Berlin: Phoenix, [early 20th century]. 
The postcard was sent to "My Friend Mr. Sapir" in Odessa in 1902, "[55]63 to our old count; […] to our national 
movement". Bearing JNF "Zion" stamps and an additional handwritten greeting – "May you be inscribed and 
sealed to a happy New Year" (Hebrew). The addressee is presumably Dr. Yosef Sapir, chairman of the Zionist 
unions of Odessa. · Six postcards depicting biblical and Jewish figures, alongside prayer verses and happy New 
Year greetings. [Berlin]: Littauer & Boysen, [early 20th century]. · Three postcards with a folding, book-shaped 
flap, beneath which is an accordion-folded strip of paper bearing a series of pictures: the first, "Palestine", 
depicting sights of Palestine; the second, "Judishe Presse", depicting a series of tiny reproductions of the front 
pages of Jewish newspapers and journals in Yiddish, most of them from 1910; the third, "Hebrew Writers", 
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depicting portraits of contemporary Hebrew writers, including Achad Ha'am, Bialik, Shaul Tchernichovsky, Z. 
Shneur and others. [ca. 1900s and 1910s]. · Six Zionist postcards depicting flags, verses about the revival of Israel, 
immigrant ships and more. Jerusalem: D. Marcadis, [1940s]. · A real-photo "Shana Tova" greeting card bearing 
the sender's portrait. The picture was taken at the "'Israel' Photo", Tel Aviv, [ca. 1950s]. · And more.
Enclosed: The envelope in which the series of cards "Trees of the Holy Land" (11 of which are included in this 
collection), designed by P. Steiner, was sold (Schoen Press, Tel Aviv).
Postcards: 14 X9 cm on average. Greeting cards: 7.5 X6.5 cm to 10 X15 cm. Good to fair overall condition. Blemishes and 
stains to some postcards and greeting cards. Layer separation to several postcards. Eight of the postcards and three of the 
greeting cards were used. Three copies of one postcard.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $500

110. שבעה כרטיסי "פופ-אפ" גדולים – "שנה טובה"

שבעה כרטיסי "שנה טובה" מסוג "פופ-אפ". ]נדפסו בגרמניה עבור יהודי ארצות הברית, העשור השני של המאה ה-20[.
שבעה כרטיסים נפתחים גדולים במיוחד ועליהם ברכות לרגל השנה החדשה. 

23 ס"מ. מצב כללי טוב. מעט חלקים מנותקים או חסרים. X26 16 עד X24

פתיחה: $400

110. Seven Large "Pop-Up" "Shana Tova" Cards

Seven Jewish New Year greeting cards of the "pop-up" variety. [Printed in Germany for the American Jewish 
market, 1910s].
Seven particularly large pop-up cards, with greetings for the Jewish New Year.
16 X24 to 23 X26 cm. Overall good condition. Few parts detached or missing.

Opening price: $400

111. קטלוג אגרות "שנה טובה" – הוצאת "ליאון המדפיס", ישראל, שנות ה-60

קטלוג אגרות "שנה טובה" בהוצאת "ליאון המדפיס", תל אביב, עבור Shulsinger Brothers, ניו יורק. ]שנות ה-60 בקירוב[.
יהודיים  בדימויים  היהודית,  האמנות  מן  במוטיבים  מעוטרות  ובאנגלית(,  )בעברית  דו-לשוניות  טובה"  "שנה  אגרות   90 ובו  קטלוג 

מסורתיים ובמראות מרחבי ישראל. מוצמדות לדפי אלבום שעליהם נדפס מספור קטלוגי; עוד כ-45 אגרות חסרות מן האלבום.
מצורפים: 10 אגרות "שנה טובה" וכרטיסי ברכה אחרים, כולם בהוצאת "ליאון המדפיס".

נחתכו  מן האגרות  ומצבן משתנים. רבות  גודל האגרות  בדפי הכריכה.  רובם  וקרעים,  בינוני-טוב. כתמים  32 ס"מ. מצב  X22 :אלבום
וחסרים מהן חלקים )לרוב שורות הטקסט(.

פתיחה: $100

111. Catalog of "Shana Tova" Greeting Cards – Published by Lion the Printer, Israel, 1960s

Catalog of "Shana Tova" greeting cards published by Lion the Printer, Tel Aviv, for the Shulsinger Brothers, New 
York, [ca. 1960s].
A catalog containing 90 bilingual (Hebrew and English) "Shana Tova" greeting cards, decorated with motifs of 
Jewish art, traditional Jewish images and sights from Israel. Mounted to the leaves of an album on which the 
corresponding catalog numbers were printed; about 45 additional greeting cards are missing from the album.
Enclosed: 10 "Shana Tova" greeting cards and other greeting cards, all published by Lion the Printer.
Album: 22X32 cm. fair-good condition. Stains and tears, mostly to binding. Size and condition of greeting cards vary. Many 
of the greeting cards were cut and parts of them are missing (mostly text lines).

Opening price: $100 

112. "רחוב היהודים בוילנה" – משה וורוביצ'יק – מהדורה ביידיש ובגרמנית, 1931

אידישע גאס אין ווילנע / )Wilna( Ein Ghetto im Osten. המו"ל: ד"ר עמיל שעפפער )אמיל שפר / Dr. Emil Schaeffer(, הוצאת 
ָארעל פיסלי )Orell Füssli(, ציריך-לייפציג, 1931. יידיש וגרמנית.

65 תמונות מאת משה וורוביצ'יק )רביב(, המתעדות את אווירת הגטו היהודי בוילנה באמצעות שילובי אור וצל, שילוב צורות גיאומטריות 
וזוויות צילום נמוכות. הקדמה מאת זלמן שניאור.

 )Tartu( ורישומי בעלות מאסטוניה; רישום בעלות מפורט, המתעד את גלגולו של הספר שהיה ברשות אוניברסיטת טרטו  חותמות 
באסטוניה בזמן הכיבוש הנאצי ולאחר מכן הוחזר לבעליו, "שנאסר ע"י הכובש הסובייטי בקיץ תש"א... והצליח לחזור ממחנה-מוות 

סובייטי". 
מצורפים שני תצלומים של רחוב בוילנה ]משנת תשכ"ז[. 

7 עמ', 64 עמ' תצלומים, 8 עמ', 19 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים ופגמים קלים. פגמים קלים בכריכה. 

פתיחה: $100
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112. "The Ghetto Lane in Wilna" – Moshe Vorobeichic – Yiddish and German Edition, 1931

Idishe Gas in Vilne / Ein Ghetto im Osten (Wilna) [The Ghetto Lane in Wilna], published by Dr. Emil Schaeffer. 
Zurich-Leipzig: Orell Füssli, 1931. Yiddish and German.
55 photographs by Moshe Vorobeichic (Raviv), documenting life in the Jewish ghetto in Vilnius, using the 
interplay of light and shadow, geometric figures, and low-angle photography. Introduction by Zalman Shneur.
Ownership stamps and inscriptions from Estonia; detailed ownership inscription documenting the provenance 
of this copy of the book, which was in the possession of the University of Tartu, Estonia, at the time of the Nazi 
occupation, before returning to its rightful owner "who was arrested by the Soviet occupiers in the summer of 
1941 […] and managed to return from the Soviet death camp."
Enclosed are two photographs (dated 1966-67) of a street in Vilnius.
7 pp., 64 photographic pp., 8 pp., 19 cm. Good condition. Few stains and minor blemishes. Minor stains to binding.

Opening price: $100 

113. מראה ארץ ישראל והמושבות – ישעיהו רפאלוביץ' – 1899

מראה ארץ ישראל והמושבות, "צויר ונכתב מאת ישעיהו ראפאלוביטש ושותפו משה אליהו זאכס. צירי-אור )פוטוגרפים( בירושלם ת"ו". 
]פרנקפורט[, 1899. עברית וגרמנית.

אלבום תצלומים מסיור שערך ישעיהו רפאלוביץ' בארץ ישראל )מגדרה ועד מטולה( בשנת 1898, בלוויית חברו אליהו )אלייז'ה( מאיירס, 
צלם "אמריקן קולוני"; מהאלבומים הראשונים שתיעדו את ההתיישבות היהודית החדשה בארץ ישראל מנקודת מבט ציונית. 

מרבית התמונות באלבום מתעדות את המושבות הראשונות של "העלייה הראשונה" ומלוות בטקסט תיאורי בעברית ובגרמנית )עמודה 
מול עמודה(. שני תצלומים גדולים על גבי לוחות מקופלים )המושבות זכרון יעקב וראש פינה(. 

על הכריכה הקדמית מוטבעת הקדשה משנת 1908 )גרמנית(
16.5 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. דפים מנותקים. כתמים. קמטים וקרעים קלים, חלקם מחוזקים בנייר דבק. חותמות-דיו.  X23 ,61[ דף[

כריכה מקורית, מנותקת חלקית, עם קרעים ופגמים בשוליים ובשדרה. 
על הדפסת האלבום, ראו: ציונים ותמרורים: בשבעים שנות נדודים, תרמ"ב-תשי"ב: אוטוביוגרפיה, מאת ישעיהו רפאלוביץ' )תל-אביב, 

תשי"ב(, עמ' 67-76. 

פתיחה: $200 

113. View of Palestine and the Colonies – Isaiah Raffalovich – 1899

A view of Palestine and the Colonies, "Photographs and text by Isaiah Raffalovich and his Partner Moshe Eliyahu 
Zachs. Photographers in Jerusalem, May She be Rebuilt and Reestablished." [Frankfurt], 1899. Hebrew and 
German. 
An album of photographs taken in the course of a journey throughout Palestine from Gedera to Metula, taken 
in 1898 by Isaiah Raffalovich and his friend Eliyahu (Elijah) Myers, photographer of Jerusalem's American Colony. 
This was one of the first albums to be compiled documenting 19th-century Jewish settlement in Palestine from 
a Zionist perspective.
Most of the photographs in the album document the earliest colonies of the First Aliyah. The photos are 
accompanied by descriptive text, in Hebrew and German, aligned one facing the other, on opposite pages. Two 
large photographs on folding plates (of the colonies of Zikhron Ya'akov and Rosh Pina).
Embossed dedication (in German) dated 1908 on front cover.
[61] ff., approx. 16.5 X23 cm. Fair condition. Detached leaves. Stains. Creases and minor tears, some mended with adhesive 
tape. Inked stamps. Original binding, partly detached, with tears and blemishes to edges and spine.
On the printing of the album, see: Isaiah Raffalovich, "Landmarks and Road Signs: Through Seventy Years of 
Wanderings, 1882-1952: An Autobiography," Tel Aviv, 1951-52 (Hebrew), pp. 67-76.

Opening price: $200

114. סט תצלומים – המערכה על ארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה – צלמים טורקים

ונמכר כמזכרות  בידי צלמים טורקים  צולם  כנראה,  ישראל במלחמת העולם הראשונה.  סט של עשרה תצלומים מהמערכה על ארץ 
לחיילים בריטיים. ]1918 בקירוב[.

בין התצלומים: פרשים טורקיים לפני חור-פגז בתל הוריירה; מפקדים משקיפים על קרב תל א-שריעה מגבעה; שורת תנורים על-
גלגלים במאפיית שדה; מכונאים של הצבא הטורקי; תצלום מתוך הקהל של הגנרל אלנבי מקריא את הצהרת ירושלים בעיר העתיקה; 

ועוד.
מצורפים: פתקית מודפסת עם רשימה של התצלומים )אנגלית(; מעטפת נייר עם חותמת-דיו של שירות הרכבות הבריטי, מתוארכת 

בכתב-יד: 11.3.1918, תחנת לוד.
בחלק מהפתקאות שצורפו לסט התצלומים נוסף הכיתוב: "תצלומים אלה נעשו בידי צלמים טורקים רשמיים" )אנגלית(.

17 ס"מ. מצב טוב.  X12 .עשרה תצלומים

פתיחה: $300
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114. Set of Photographs – Battle for Palestine, WWI – Turkish Photographers

Set of ten photographs from the battle for Palestine in the course of the First World War. Apparently taken by 
Turkish photographers and sold as souvenirs to British soldiers. [Ca. 1918].
Among the photographs: Turkish Cavalry at Hareira [looking at the crater of an artillery shell]; Turks watching 
the battle at Sheria; Turkish field bakery; Turkish electricians in the field; photograph from the crowd listening to 
General Edmund Allenby reading the Jerusalem Proclamation in the Old City; and more.
Enclosed: Printed note with a numbered list (in English) of the photographs in the set; and large packing envelope 
with the inked stamp of the British Rail Service, with date and place indicated (in handwriting) as November 3, 
1918, Lod ("Ludd") Station.
On notes enclosed with some of the other sets of these photographs, the following caption (in English) has been 
added: "These photographs taken by the Turkish Official Photographer."
Ten photographs. 17 X12 cm. Good condition.

Opening price: $300

115. לקט תצלומים משפחתיים – ירושלים, ראשון לציון ועוד, העשורים הראשונים של המאה ה-20 – צדוק בסן, פלוא 
ציבלין ואחרים

11 תצלומים, רובם תצלומי סטודיו, המתעדים משפחות בירושלים, בראשון לציון ועוד. ארץ ישראל, ]העשורים הראשונים של המאה ה-20[.
בלקט: · שבעה תצלומים מאת צדוק בסן. · תצלום מאת מיליטאד סאווידס. · תצלום מאת גאראבד קריקוריאן. · תצלום מאת פלוא 

ציבלין. · תצלום בלתי חתום, מיוחס ליצחק ברלינד.
מן התצלומים  בתצלומים. תשעה  ופגמים  כתמים  גרוע(.  במצב  אחד  )מלבד תצלום  טוב  כללי  מצב  ס"מ.   38 X27.5 עד  ס"מ   14 X10

מוצמדים ללוחות קרטון, חלקם חתומים )בהטבעה, במדבקה או בדפוס(. פגמים בלוחות.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $200

115. Collection of Family Photographs – Jerusalem, Rishon LeZion and Elsewhere, Early Decades of the 
20th Century – Tzadok Bassan, Falu Zivlin and Others

11 photographs, mostly studio photographs, documenting families in Jerusalem, Rishon LeZion and elsewhere. 
Palestine, [early decades of the 20th century].
Including: · Seven photographs by Tzadok Bassan. · One photograph by M. Savvidès. · One photograph by 
Garabed Krikorian. · One photograph by Falu Zivlin. · One unsigned photograph, attributed to J. Berliand. 
10 X14 cm. to 27.5 X38 cm. Good overall condition (except for one photograph which is in poor condition). Stains and 
blemishes to photographs. All but two mounted on contemporary or photographers' mounts, some stamped, labeled or 
otherwise signed. Blemishes to mounts. 
Provenance: The Rimon Family Collection. 

Opening price: $200

116. שמונה תצלומים – הצלמים יעקב גליקסמן וסלים כהן – ארץ ישראל, שנות ה-20 

לקט תצלומים המתעדים, כנראה, נערים ונערות בבתי חינוך לא-מסורתיים בארץ ישראל. ]צפת? טבריה?, שנות ה-20 בקירוב[.
1-5. חמישה תצלומים חתומים בלוח "פוט. נשר גליקסמן. טבריה" )יעקב גליקסמן(. בשלושה מהם נראות נערות עוסקות בתפירה, באחד 
נערות כובסות ובאחד קבוצת נערים. בכל התצלומים למעט אחד מופיעה אישה מבוגרת עם מגבעת ומשקפיים )מנהלת במוסד החינוך?(.

6. תצלום נוסף, לא חתום, של קבוצת נערות מסקלות אבנים בחצר. לצד הנערות נראית האישה המופיעה בתצלומים האחרים.
7-8. שני תצלומים חתומים בצדם האחורי "סלים כהן פוטוגראף בעיה"ק צפת". קבוצת נערים לבושים בבגדי עבודה בסוכה ונער מאכיל 

תרנגולים.
מחולקים בצדם האחורי לשימוש כגלויה.

14 ס"מ בקירוב. מצב משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ופגמים קלים. קילופים עם פגיעות קלות בתמונה, רובם בשוליים. X8.5

פתיחה: $150

116. Eight Photographs – Photographers Yaakov Glucksmann and Salim Cohen – Palestine, 1920s

Collection of photographs presumably documenting boys and girls at non-traditional educational institutions in 
Palestine. [Safed? Tiberias? ca. 1920s].
1-5. Five photographs signed in the plate, in Hebrew: "Phot. Nesher Glucksmann. Tiberias" (Yaakov Glucksmann). 
Three of them depict girls sewing; one of them depicts girls laundering; one depicts a group of boys. All the 
photographs, except one, depict an elderly woman with a hat and glasses (the director of the educational 
institution?).
6. An additional photograph, not signed, of a group of girls removing stones from a yard. Depicted alongside the 
girls is the same woman appearing in the other photographs. 
7-8. Two photographs stamped on verso "Salim Cohen Photograph in the holy city of Safed" (Hebrew). A Group 
of boys wearing work clothes in a thatched hut and a boy feeding roosters. 
All with postcard-divided backs.
Approx. 8.5 X14 cm. Condition varies. Good overall condition. Stains and minor blemishes. Abrasions, slightly affecting the 
photographs, mostly to margins. 

Opening price: $150 
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117. אוסף תצלומים – ראשית ימי תל-אביב – "יריד המזרח", ביקור הלורד בלפור, משחק כדורגל בין "הכח וינה" ו"מכבי 
תל-אביב", ועוד – תחילת-אמצע שנות ה-20

עשרים וחמישה תצלומים של תל-אביב בראשית ימיה. תחילת-אמצע שנות ה-20 בקירוב.
בין התצלומים: בית העירייה הראשון של תל-אביב )"בית הועד"(; שני תצלומים של "התערוכה והיריד למען תוצרת הארץ" )גלגולו 
הראשון של "יריד המזרח", 1924(; משחק כדורגל בין קבוצת הכוח וינה ומכבי תל-אביב בשכונת מכבי הישנה; שנאי החשמל הראשון 
ברחוב אלנבי; הגימנסיה "הרצליה"; שלושה תצלומים של ביקור הלורד בלפור בתל-אביב )שער מקושט בדגל בריטניה לפני קזינו "גלי 

אביב", משמר פרשים בפתח הקזינו והלורד בלפור מגיע במכונית שרד(; ועוד.
תצלום אחד מתואר בשוליים התחתונים בדפוס, עם חותמת דיו של הצלם ז. בריל.

התצלומים שלפנינו לקוחים, כנראה, מאלבום פרטי של האדריכל התל-אביבי שמואל )סם( ברקאי, הנראה בעצמו מטייל ברחובות תל-
.)Sam Barkai אביב בכמה מהם )בצדם האחורי של שלושה מהתצלומים אף מופיעה חותמת הדיו

14 ס"מ. מצב משתנה. מצב כללי טוב. עקבות הדבקה. חלקם מחולקים בצדם האחורי לשימוש כגלויה וחלקם מתוארים  X9 4.5 עד X6
בכתב-יד )עברית ואנגלית(. חלקם חתוכים בקווים לא ישרים. 

פתיחה: $150

117. Collection of Photographs – Early Days of Tel Aviv – Levant Fair, Visit of Lord Balfour, Football 
Game between Hakoah Wien and Maccabee Tel Aviv, and More – Early-Mid 1920s

Twenty-five photographs of the early days of Tel Aviv. Ca. early-mid 1920s. 
Among the photographs: the first City Hall of Tel Aviv ("the Committee House"); two photographs of "The 
Exhibition and Fair for the Promotion of Goods Made in Israel" (which later evolved into the Levant Fair, 1924); 
a football game between HaKoah Wien and Maccabee Tel Aviv in the old Maccabee neighborhood; the first 
electrical transformer on Allenby St.; the Herzliah Gymnasium; three photographs depicting Lord Balfour's visit 
to Tel Aviv (showing a gate decorated with the British flag before the Galei Aviv casino, a mounted guard at the 
entrance to the casino and Lord Balfour arriving in an official car); and more. 
One photograph is captioned in the plate and marked with the stamp of the photographer, Z. Brill. 
The present photographs were presumably taken from a private album of the Tel Avivian architect Shmuel (Sam) 
Barkai, who can be seen strolling the streets of Tel Aviv in some of them (three of the photographs are stamped 
on verso with the stamp of Sam Barkai).
6 X4.5 to 9 X14 cm. Condition varies. Good overall condition. Traces of gluing. Several photographs with postcard divided 
back; some are captioned by hand (Hebrew and English). Several photographs trimmed unevenly. 

Opening price: $150

118. לקט תצלומים – גני ילדים וחג פורים / גן הילדים של רחל גראד בתל-אביב, שנות ה-20-30 – תצלום מאת סוסקין

שבעה תצלומים המתעדים את גן הילדים של רחל גַרד )גראד( בתל-אביב )עלתה לארץ יחד עם בעלה, המלחין גבריאל גראד, בסוף שנת 
1924( וגן-ילדים נוסף, בפתח תקוה. 

שישה מהתצלומים מציגים את ילדי גן הילדים שניהלה רחל גראד בתל-אביב )כולם מתוארים בלוח או בכתב יד(: פורים תרפ"ז 1927 
)מנהלת רחל גַרד(. צלם: סוסקין; פורים בגן "לב-תל-אביב", 1929 )רחוב קרל נטר 8( – שני עותקים, אחד בגודל 16.5X12 ס"מ והשני 
בגודל 28.5X22 ס"מ; חגיגת חנוכה תרצ"ד ]1933[ בגן-ילדים רחל גראד )אחד העם 51(; חגיגת פורים תרצ"ד ]1934[; חגיגת פורים תרצ"ה 

1935 )"המכביה השניה"(. 
מצורף: תצלום של חגיגת פורים בגן ילדים בפתח תקווה, 1928. 

30 ס"מ. מצב משתנה, בינוני עד טוב. מרבית התצלומים מוצמדים ללוחות קרטון. פגמים בחלק  X23.5 17 ס"מ עד X12.5 ,גודל משתנה
מהתצלומים ובלוחות הקרטון. 

פתיחה: $200

118. Collection of Photographs – Kindergartens and the Purim Holiday / Rachel Grad's Kindergarten in 
Tel Aviv, 1920s and 1930s – Photo by Abraham Soskin

Seven photographs capturing scenes from the Tel Aviv kindergarten of Rachel Grad (arrived in Palestine with 
her husband, the composer and music critic Gabriel Grad, in late 1924), and from another kindergarten, in Petah 
Tikva.
Six of the photographs show the children of the kindergarten run by Rachel Grad in Tel Aviv (all captioned in 
the plate or by hand): Purim 1927 ("Rachel Grad, Principal"). Photographer: Abraham Soskin; Purim in the Lev 
Tel Aviv Kindergarten, 1929 (8 Karl Netter St.) – two copies, one 16.5X12 cm in size, the other 28.5X22 cm in size; 
1933 Hanukkah celebration in Rachel Grad's kindergarten (51 Ahad Ha'Am St., Tel Aviv); 1934 Purim celebration; 
1935 Purim celebration ("the Second Maccabiah").
Also enclosed: Photograph of a Purim celebration at a kindergarten in Petah Tikva.
Size varies, 17 X12.5 cm to 30 X23.5 cm. Condition varies, fair to good. Most photos mounted on card. Blemishes to some 
photos and to mounts.

Opening price: $200
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119. חמישה תצלומים מתקופת "המרד הערבי הגדול" – פיזור הפגנה בכיכר השעון ביפו / חיילים אנגלים עורכים חיפוש 
על גופם של תושבים ערבים

חמישה תצלומים מתקופת המרד הערבי הגדול. יפו )ומקומות נוספים?(, ]אמצע-סוף שנות ה-30[.
1-2. שני תצלומים של פיזור הפגנה בכיכר השעון ביפו )1936?(. 

3-5. שלושה תצלומים של חיילים אנגלים עורכים חיפוש על גופם של תושבים ערבים )באחד התצלומים נראה גם שוטר בכובע "קלפאק", 
שהיה נהוג במשטרת היישובים העבריים(.

נתונים בתוך מעטפת תצלומים של חברת Ilford )עם כתובת הסניפים בתל-אביב ויפו(. 
13.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. פגמים קלים. מחולקים בצדם האחורי לשימוש כגלויה. X8.5

פתיחה: $150

119. Five Photographs from Time of the Great Arab Revolt – Break-Up of Demonstration in Clock Tower 
Square, Jaffa / British Soldiers Body-Searching Arab Residents

Five photographs from the period of the Great Arab Revolt. Jaffa (and additional locations?), [mid- to late 1930s].
1-2. Two photographs showing the break-up of a demonstration in the square surrounding the Jaffa Clock Tower 
(1936?).
3-5. Three photographs showing British soldiers conducting body searches of Arab residents (one of the photos 
also shows a police officer wearing a "kolpak" hat, customarily worn by members of the Jewish Settlement Police 
forces).
Kept in a photo envelope of the Ilford Photo company (listing branch addresses in Tel Aviv and Jaffa).
Approx. 13.5 X8.5 cm. Good condition. Minor blemishes. Divided postcard backs.

Opening price: $150 

120. לקט תצלומים – קרן היסוד והקק"ל – תצלומים מאת זולטן קלוגר ורודי ויסנשטין

אחד עשר תצלומים של יישובים ואתרים בארץ ישראל, מאת צלמי קרן היסוד והקק"ל. ]שנות ה-30 בקירוב[. 
בין התצלומים: הקמת סכר דגניה )יוסף גלעזר, 1935(; המושבה סג'רה )זולטן קלוגר, 1936(; תצלום אוויר של טחנת אבו רבאח בנהר 
הירקון )זולטן קלוגר, 1938(; תצלום קיבוץ ניר דוד )זולטן קלוגר, 1938(; תצלום אוויר של יישוב חומה ומגדל "שער הגולן" )רודי ויסנשטין, 

1937(; שכונת בית הכרם בירושלים; ועוד.
שניים מהם חתומים בצדם האחורי בחותמות של קרן היסוד ואחד בחותמת משותפת של קרן היסוד והקק"ל. מתוארים בכתב-יד, 

חלקם עם רישומים לקראת הדפסה. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $100

120. Eleven Photographs – Keren Hayesod and the JNF – Photographs by Zoltan Kluger and Rudi 
Weissenstein

Eleven photographs of settlements and sites in Palestine, by Keren Hayesod and JNF photographers. [Ca. 1930s].
Among the photographs: Construction of the Degania Dam (Yosef Galezer, 1935); The Colony of Sejera (Zoltan 
Kluger, 1936); Aerial Photograph of the "Abu Rabah [Flour] Mill" on the Yarkon River (Zoltan Kluger, 1938); 
Photograph of Kibbutz Nir David (Zoltan Kluger, 1938); Aerial Photograph of the "Tower and Stockade" 
Settlement Sha'ar HaGolan (Rudi Weissenstein. 1937); Jerusalem's Beit HaKerem Neighborhood; and more.
Two photographs marked on back with inked stamps of Keren Hayesod, and one with joint inked stamp of Keren 
Hayesod and JNF (Jewish National Fund). With handwritten captions. Some with prepress notations.
Size and condition vary. Overall good condition.

Opening price: $100

121. אוסף תצלומי-אדריכלות – ארץ ישראל – מבנים בסגנון "באוהאוס" – תצלומים מאת רודי ויסנשטין, יצחק קלטר, 
ולטר כריסטלר ואחרים

חמישה עשר תצלומי אדריכלות בארץ ישראל, חלקם מתעדים בנייה מוקדמת בסגנון "באוהאוס". ירושלים, חיפה, תל-אביב ומקומות 
נוספים ]שנות ה-30-40 בקירוב[.

בין התצלומים: חדר פנימי של "ארמון הנציב" בירושלים )תכנון אוסטן סיינט בארב הריסון, נחנך 1933(; בית ההבראה "סנטוריום כרמל" 
1939(; ארבעה  נחנך  ריכרד קאופמן,  )תכנון  בירושלים  "המקשר"  וחניון של חברת  מוסך   ;)1935 נחנך  ריכרד קאופמן,  )תכנון  בחיפה 

תצלומים של בתים פרטיים בסגנון "באוהאוס"; שלושה תצלומים של תוכניות אדריכליות עבור הטיילת בתל-אביב; ועוד.
בצדם האחורי של חמישה מהם מופיעות חותמות צלמים – רודי ויסנשטין, ו. לבנהים )שני תצלומים(, ולטר כריסטלר ויצחק קלטר; בצדם 

האחורי של שניים מהם מופיעות חותמות אדריכלים – ריכרד קאופמן ושמואל )סם( ברקאי. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. פגמים קלים. חלק מהתצלומים מתוארים בצדם האחורי בכתב-יד )אנגלית(.

פתיחה: $300
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121. Collection of Architecture Photographs – Palestine – Bauhaus-Style Architecture – Photographs by 
Rudi Weissenstein, Yitzhak Kalter, Walter Christaller and Others 

Fifteen photographs of architecture in Palestine, some of them documenting early Bauhaus-style buildings. 
Jerusalem, Haifa, Tel Aviv and elsewhere. 
The photographs include: an inner room at the Government House in Jerusalem (designed by Austen St. Barbe 
Harrison, completed in 1933); the Carmel Sanatorium in Haifa (designed by Richard Kauffmann, completed in 
1935); a garage and parking lot of the "HaMekasher" Company in Jerusalem (designed by Richard Kauffman, 
completed in 1939); four photographs of Bauhaus-style private residences; three photographs of architectural 
plans for the promenade of Tel Aviv; and more. 
Five of the photographs are stamped on verso with photographers' stamps – Rudi Weissenstein, Yitzhak Kalter, 
Walter Christaller and V. Levenheim (two photographs); two are stamped on verso with stamps of the architects 
– Richard Kauffman and Shmuel (Sam) Barkai. 
Size and condition vary. Good overall condition. Minor blemishes. Some of the photographs are captioned on verso by hand 
(English).

Opening price: $300

122. ארבעה תצלומים – לו לנדאוור, גרטה אקרמן ועליזה הולץ – שנות ה-30 וה-40

ארבעה תצלומים מאת צלמות ארצישראליות. מקומות שונים בארץ, ]שנות ה-30 וה-40 בקירוב[.
1. תצלום מאת לו לנדאוור, שיעור לתולדות האמנות בבית הספר "בצלאל החדש" בירושלים. המורה: יוסף בודקו. ]סוף שנות ה-30[.
2. תצלום מאת גרטה אקרמן, נערים עובדים בחצר בבית הספר החקלאי בגבעת השלושה. ]סוף שנות ה-30 או תחילת שנות ה-40[. 

3-4. שני תצלומים מאת עליזה הולץ, חזית בית-אבן בתוך חורשת עצים. ]מקום לא ידוע, שנות ה-40 בקירוב[.
חתומים בצדם האחורי בחותמות הצלמות. התצלום של גרטה אקרמן חתום גם בחותמת הטבעה ובחותמת דיו של בית הספר.

 Dr. Gidal phot…. in האחור:  בצדו  בכתב-יד  מתואר  גידל?(.  טים  )מאת  אבן  סמטת  במעלה  מטפסת  ילדה  של  תצלום  מצורף: 
.Jerusalem

10 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, קמטים ופגמים קלים. רישום בכתב-יד )מטושטש( וקרע חסר בשולי התצלום מאת גרטה  X17–17 X13
אקרמן )עם נזק קל לתמונה(. 

פתיחה: $120

122. Four Photographs – Lou Landauer, Grete Ackerman, and Alice Holz – 1930s and 1940s

Four photographs by female photographers active in Mandate Palestine. Various places throughout Palestine, 
[ca. 1930s and 1940s].
1. Photograph by Lou Landauer showing a lecture on the history of art at the New Bezalel School of Art in 
Jerusalem. Instructor: Joseph Budko. [Late 1930s.]
2. Photograph by Grete Ackerman, showing boys working in the yard of an agricultural school on Kibbutz Givat 
HaShlosha. [Late 1930s or early 1940s].
3-4. Two photographs by Alice Holz, showing the facade of a stone house in the woods [location unknown, ca. 
1940s].
Photos signed on backs with the photographers' inked stamps. The photograph by Grete Ackerman is signed with 
both the official embossed stamp and inked stamp of the agricultural school.
Enclosed: A photograph of a girl in a cobblestone alley (by Tim Gidal?). A handwritten caption appears on the 
back: "Dr. Gidal phot…. in Jerusalem."
10 X17–17 X13 cm. Good-fair condition. Minor stains, creases, and blemishes. Handwritten notation (mostly undecipherable) 
and open tear to edge of photograph by Grete Ackerman (slightly affecting photo). 

Opening price: $120

123. אוסף גדול – תצלומים וגלויות מצולמות מתקופת היישוב

כ-300 תצלומים וגלויות מצולמות )Real photo( מתקופת היישוב. ארץ ישראל, ]שנות ה-20 עד שנות ה-40 בקירוב[. 
אוסף גדול ומגוון של תצלומים, רובם מאלבומים פרטיים, המתעדים את ארץ ישראל בעשורים שקדמו להקמת המדינה: תצלומי-סטודיו 
זוגות, תצלומים של תיירים בביקור בארץ ישראל, תצלומים רבים המתעדים טיולים קבוצתיים ברחבי הארץ, אתרים  יחידים או  של 
היסטוריים, הקמת יישובים )"חומה ומגדל" ועוד( והקמת מבנים ביישובים ותיקים, רחובות ודמויות בערי ארץ ישראל, ועוד מגוון רחב 
של נושאים. תצלומים רבים נושאים חותמות של הצלמים )מגוון צלמים וצלמניות מרחבי הארץ( וכן תיאורים של המקומות המצולמים. 

מספר תצלומים משנות ה-50 עד שנות ה-70. 
9 ס"מ בקירוב. רובם בגודל גלויה. מצב משתנה.  X14 3 ס"מ עד X4 ,גודל משתנה

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $250
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123. Large Collection – Photographs and Real Photo Postcards from the Yishuv Period 

Approx. 300 photographs and Real Photo postcards from the Yishuv period. Palestine, [ca. 1920s to 1940s].
Large, varied collection of photographs, mostly from private albums, documenting Palestine in the decades 
before the establishment of the state: studio photographs of individuals or couples, photographs of tourists 
visiting Palestine, numerous photographs documenting group trips throughout the country, historical sites, 
the establishment of settlements ("Tower and Stockade" and more) and building works in existing villages 
and towns, streets and figures in cities in Palestine, and further themes. Numerous photographs stamped with 
photographers' stamps (a variety of photographers and studios in Palestine) and captioned, captions describing 
the photographed sites. Several photographs are from the 1950s to 1970s. 
Size varies, ca. 4 X3 cm. to 14 X9 cm. Mostly postcard-sized. Condition varies. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $250

124. לקט תצלומים משנות ה-40 – הקמת ישובים / צבא ומשטרה / בן-גוריון וויצמן / אניות ותעשיה / רודולף יונס / 
בירקנפלד / טאובר

36 תצלומים, במגוון נושאים. ארץ ישראל, ]שנות ה-40, 1947-1948 בקירוב[. צלמים שונים. 
צבאית"; מספר  "משטרה  חיילי  וצה"ל,  "הגנה"  חייליי  יישובים,  וחקלאות, הקמת  אניות, מפעלי תעשיה  מגוונים המציגים  תצלומים 

תצלומים מתעדים את דוד בן גוריון בטקסים רשמיים ואת חיים ויצמן יחד עם הארי טרומן, מאיר וייסגל וורה ויצמן. 
כמה מהתצלומים חתומים בחותמות הצלמים אוסקר טאובר, רודולף יונס, בירקנפלד )Trude & Egon Birkenfeld(; כמה תצלומים 
סימונים  חלקיים,  תיאורים  נושאים  חלקם  הממשלתית".  העתונות  "לשכת  ישראל",  למדינת  המודיעין  "שרותי  בחותמות  חתומים 

והערות בחזית או בצדם האחורי.
18 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. סימני הדבקה בצדם האחורי של חלק מהתצלומים.  X13 12 ס"מ עד X13 ,גודל משתנה

פתיחה: $250

124. Collection of Photographs from the 1940s – Establishment of Settlements / Army and Police / Ben 
Gurion and Weizmann / Ships and Manufacturing / Rudolf Jonas / Birkenfeld / Tauber

36 photographs, depicting different subjects. Palestine, [1940s, ca. 1947-48]. Various photographers.
A wide variety of photographs featuring ships, industrial facilities, agricultur, the establishment of settlements, 
Hagana and Israel Defense Forces soldiers, and Military Police soldiers. Other photographs show David Ben Gurion 
at official ceremonies, Chaim Weizmann with US President Harry Truman, Meyer Weisgal, and Vera Weizmann.
Some of the photographs are marked with the inked stamps of the photographers Oskar Tauber, Rudolf Jonas, 
Birkenfeld (Trude & Egon Birkenfeld); some are marked with the inked stamps of the State of Israel Intelligence 
Services or the Israel Government Press Office. Some are accompanied by partial captions, comments, or other 
marks on recto or verso.
Size varies, ranging from approx. 12 X13 to approx. 18 X13 cm. Overall good condition. Traces of glue to verso of some 
photos.

Opening price: $250

125. שמונה תצלומים של הצלם עמירם )עמי( ערב – פועלים וחיילים

8 תצלומים מאת הצלם עמירם ערב )נ. 1926(, אשר עסק רבות בצילום טכני, צילום תעשייה ופרסום, ועבד בשירות סולל בונה משך 
שנים רבות. 

התצלומים )שחור-לבן(, מציגים פועלים במפעל הפלדה בעכו, פועל עם מסמר בפיו, פועלים בבית יציקה, חיילים, ועוד. כולם חתומים 
בצדם האחורי בחתימת הצלם. 

24 ס"מ. מצב כללי טוב. תצלום אחד חתוך בשוליו.  X17.5 :גודל ממוצע
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $150

125. Eight photographs by Photographer Amiram (Ami) Erev – Laborers and Soldiers

8 photographs by photographer Amiram Erev (b. 1926), much of whose work involved technical, industrial, and 
promotional photography. Worked for the Solel Boneh construction company for many years.
These black-and-white photographs depict workers at a steel mill in Acre, a laborer with a nail in his mouth, 
foundry workers, soldiers, and other subjects. All photographs bear the photographer's stamp on the back.
Average size: 24 X17.5 cm. Good overall condition. Cut to corner of one photo.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150
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126. אוסף תצלומים – בנו רוטנברג – אתרים ארכיאולוגיים, בעלי חיים בארץ ישראל, תצלומים של העיר צפת ועוד

אוסף תצלומים מגוון מאת הצלם בנו רותנברג. מקומות שונים בארץ ישראל, שנות ה-40-50 בקירוב.
באוסף: תצלומי אתרים ארכיאולוגים בארץ )בית המרחץ הביזנטי בעבדת, שר החינוך בן ציון דינור מבקר בחפירות עם הארכיאולוג 
בנימין מזר וההיסטוריון חיים זאב הירשברג, ועוד(; תצלומים רבים של בעלי חיים )בהם תצלום הג'ירפה שנדפס על כריכת ספרו הראשון 

של רותנברג, "צלם החיה"(; תצלומים של העיר צפת; שני תצלומים של "מועדון השייטים תל אביב"; ועוד.
מרבית התצלומים חתומים בחותמת דיו של הצלם; שניים מהם חתומים בחתימת-ידו )בגב(. 

כ-80 תצלומים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. תשעה תצלומים מתוארים בכתב-יד בצדם האחורי.

פתיחה: $200

126. Collection of Photographs – Beno Rothenberg – Archaeological Sites, Wildlife of Palestine, Photos 
of Safed, and More

A diverse collection of photographs by photographer Beno Rothenberg. Various sites in Palestine/Israel, ca. 1940s 
and 1950s.
Included in the collection: Photographs of local archaeological sites (the Byzantine bath house of Avdat; Minister 
of Education Ben-Zion Dinur visiting the excavations along with archaeologist Benjamin Mazar and historian 
Haim Zev Hirschberg; other items); numerous photographs of fauna (including one of a giraffe which was used 
as the cover photo of Rothenberg's first book, "Animal Photographer"); photographs of the city of Safed; two 
photographs of the Tel Aviv Rowing Club; and more.
Most of the photographs are marked with the photographer's inked stamp; two are signed by hand on verso.
Approx. 80 photographs. Size and condition vary. Overall good condition. Nine photographs with handwritten captions on 
verso.

Opening price: $200

127. חמישה תצלומים – רכבים מתוצרת "קייזר-אילין" – ישראל, שנות ה-50-60

חמישה תצלומים של רכבים שיוצרו במפעל הרכב הישראלי "קייזר-אילין תעשיות בע"מ". ]ישראל, שנות ה-50-60[. 
· טור של טנדרים מסוג "ויליס" עם מדבקת-ייצוא על השמשה )Export(. חתום בצדו האחורי בחותמת הצלם שמעון רפפורט בחיפה. 
· שלושה טנדרים מסוג "סטודבייקר טרנסטאר" במפרץ אילת )כנראה, לקראת ייצוא באניות(, חתום בצדו האחורי בחותמת הצלם ד. 
ג'יפים  יעקובוביץ. · פועלים מרכיבים מכוניות בפס הייצור של המפעל בחיפה, חתום בצדו האחורי בחותמת קרן היסוד. · טור של 

חדשים בסמוך למפעל בנשר, ליד חיפה. · מכונית מסוג "קונסטה".
"קייזר-אילין תעשיות בע"מ" )בראשית דרכה "קייזר-פרייזר לישראל"(, הייתה חברה ישראלית לייצור כלי רכב, ונחשבה ליצרן הרכב 
ויצרן הרכב האמריקני  הישראלי החשוב ביותר בראשית שנות המדינה. החברה נוסדה בשנת 1951 בידי איש העסקים אפרים אילין 
"קייזר-פרייזר" )Kaiser-Frazer(, ופעלה עד שנת 1969, אז נרכשה בידי חברת "אוטוקרס". במהלך שנות קיומה ייצרה מעל למאה אלף 

רכבים.
23 ס"מ. מצב משתנה. מצב כללי טוב. פגמים קלים )בעיקר בגב(.  X17.5 – 8.5 X13.5

מצורפת: הזמנה לטקס פתיחת מפעל המכוניות בחיפה בשנת 1951, "שיתקיים בנוכחות ראש הממשלה מר דוד בן גוריון".
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $100

127. Five Photographs – Vehicles Assembled by Kaiser-Ilin – Israel, 1950s and 1960s

Five photographs of vehicles assembled by the Israeli automotive plants operated by Kaiser-Ilin Industries Ltd. 
[Israel, 1950s and 1960s].

· A row of Willys small pickup trucks with "Export" labels on their windshields. Marked on verso with the inked 
stamp of the photographer Shimon Rapaport of Haifa. · Three Studebaker Transtar pickup trucks in Eilat (most 
likely in preparation for export by ship). Marked on verso with the inked stamp of photographer D. Jackoboviz. 

· Workers assembling vehicles on the assembly line of the Haifa plant. Photo marked on verso with the inked 
stamp of Keren Hayesod. · A line of new jeeps next to the plant in Nesher, near Haifa. · A vehicle of the brand 
name Contessa.
Kaiser Ilin Industries Ltd. (originally Kaiser-Frazer of Israel, Ltd.) was an Israeli automotive assembly company, 
widely regarded as the most important Israeli car manufacturer in the early days of the state. The company 
was established in 1951 by the Israeli entrepreneur Ephraim Ilin in cooperation with the American Kaiser-Frazer 
automotive company, and remained in business until 1969, whereupon it was bought out by the Israeli automobile 
manufacturer Autocars. In the course of its lifetime, before being bought out, the company produced over 
100,000 motor vehicles.
23 X17.5–8.5 X13.5 cm. Condition varies. Overall good condition. Minor blemishes (mostly to backs).
Also enclosed: An invitation to the official opening ceremony of the Haifa plant in 1951 that took place "under 
the patronage of the Prime Minister, Mr. David Ben Gurion." 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100



63

היסטוריה, אמנות ותרבות יהודית וישראלית

128. אוסף תצלומים וחוברות מהצגות תיאטרון – "הקאמרי", 1948 עד שנות ה-60

36 תצלומים ו-10 חוברות, המתעדים מחזות שהוצגו בתיאטרון "הקאמרי" )נוסד 1944(, התיאטרון העירוני של תל-אביב, החל משנת 
1948 ועד שנות ה-60. 

עת",  לכל  "אדם  "טרטוף",  כנפות הארץ",  "ארבע  היתה אמא",  "כזאת  בשדות",  הלך  "הוא  באוסף שלפנינו:  בין ההצגות המתועדות 
"הביתה", "הרפתקה בקרקס", "מסיבת יום הולדת", "כולם היו בני", "קרא לי סיומקה", "אני והסרג'נט", "כטוב בעיניכם", ועוד. מרבית 

התצלומים חתומים בחותמת הצלמים: מולה את הרמתי, קרן-קדרון, ש. אלכסנדר, סם פרנק ואלכס גוטליב. 
33 ס"מ )רובם בפורמט גדול(. מצב כללי טוב.  X29 16 ס"מ עד X13 גודל משתנה, התצלומים

פתיחה: $150

128. Collection of Photographs and Program Brochures from Cameri Theater Productions, from 1948 
to the 1960s

36 photographs and 10 program brochures documenting theater productions of the Cameri Theater (est. 1944), 
Tel Aviv's municipal theater, from 1948 to the 1960s.
Among the productions documented in the collection: "He Walked Through the Fields"; "I Remember Mama"; 
"The Four Corners of the Earth"; "Tartuffe"; "A Man for All Seasons"; "Homeward"; "The Circus Adventure"; 
"The Birthday Party"; "All My Sons"; "Call me Siomka"; "No Time for Sergeants"; "As You Like It"; and other 
productions. Most of the photographs are marked with the inked stamps of the photographers: Mula & Haramaty, 
Keren-Kidron, Alexander Studio, Sam Frank, and Alex Gottlieb.
Size and condition vary, photos range in size from 16 X13 to 33 X29 cm, most of them in the 33 X29 format. Good overall 
condition. 

Opening price: $150

129. כרזה מטעם הרבנות הראשית לארץ ישראל – תפילות לשלום המלך ג'ורג' החמישי ולכבוד בואו של הנציב העליון 
ג'ון צ'נסלור – ירושלים, חנוכה 1928

כרזה מטעם הרבנות הראשית לארץ ישראל, קריאה להוספת תפילות ביום השבת בבתי הכנסת לשלומו ולבריאותו של מלך אנגליה 
ירושלים ע"י הבריטים. דפוס  "יום הכבוש" של  ולכבוד  צ'נסלור  ג'ון  בואו של הנציב העליון הבריטי החדש סר  ג'ורג' החמישי, לכבוד 

סלומון, ]ירושלים, דצמבר 1928[.
הכרזה נדפסה לקראת שבת, יום ראשון של חנוכה תרפ"ט )1928(. שמו של המלך – "גיאורג' החמשי יר"ה" ושמו של הנציב העליון – "מר 

צנסלור יר"ה" נדפסו באותיות זהובות )הטקסט נדפס בדיו כחולה(.
50.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול. קמטים. כתמים קלים. שולי הכרזה קצוצים על גבול הטקסט )ללא פגיעה בטקסט(. X37.5

פתיחה: $150

129. Poster Issued by Chief Rabbinate of Palestine – Prayers for the Welfare of King George V and In 
Honor of the Arrival of High Commissioner John Chancellor – Jerusalem, Hanukkah 1928

Poster issued by the Chief Rabbinate of Palestine calling for synagogue congregations to include prayers in the 
Sabbath service for the welfare and health of George V, King of England; in honor of the arrival of the new High 
Commissioner, Sir John Chancellor; and in honor of the Day of Conquest of Jerusalem at the hands of British 
forces. Jerusalem: Salomon Press, December, 1928.
This poster was printed prior to the Sabbath, on the first day of Hanukkah, 1928. The name of the King ("His 
Highness George V") and the High Commissioner ("His Excellency Mr. Chancellor") are highlighted in gold, 
whereas the remainder of the text is printed in blue.
50.5 X37.5 cm. Good-fair condition. Fold lines. Creases. Minor stains. Poster margins cropped close to edge of text (not 
affecting text).

Opening price: $150

130. "יומן כל תל-אביב" – כרזה, 1929

כרזת פרסום מטעם מערכת "יומן כל תל-אביב", הקוראת לתושבי תל-אביב לשלוח את כתובותיהם לקראת פרסומו של היומן השנתי. 
]תל-אביב, 1929[.

"יומן כל תל-אביב" כלל לוח שנה ויומן, כתובות של מוסדות וארגונים, מפה של העיר, רשימת רופאים, בתי מרקחת ועורכי דין, ומידע 
שימושי נוסף.

נייר נפרדת והודבקה לכרזה.  50 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. מספר כתמים. אחת משורות הטקסט נדפסה על פיסת  X67
חותמת "מס המודעות".

פתיחה: $100
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130. "Yoman Kol Tel Aviv" – Poster, 1929

Advertising poster issued by the "Yoman Kol Tel Aviv" (Tel Aviv Directory) editorial board calling on Tel Aviv 
residents to send in addresses so they can be listed in the annual directory. [Tel Aviv, 1929]. Hebrew.
The "Yoman Kol Tel Aviv" included a calendar and diary, addresses of institutions and organizations, a map of the 
city, a list of doctors, pharmacies and lawyers, and additional useful information.
50 X67 cm. Good condition. Fold lines and creases. Some stains. One line of text was printed on a separate piece of paper 

and mounted to the poster. Advertising tax stamp.

Opening price: $100

131. יריד המזרח – כרזת פרסום ל"ערב המחול העברי" בהפקתה של גרטרוד קראוס – תל אביב, 1936

"ערב המחול העברי, גרטרוד קראוס עם הסטודיה והאחיות אורנשטיין עם הסטודיה". כרזת פרסום למופע מחול ביריד המזרח. עיצוב: 
אוסקר לקס )חתום "ל"(. דפוס סטרוד, תל אביב, 1936. עברית ואנגלית.

בפינת הכרזה מופיע סמל הגמל המעופף ובימינה דימוי של גורד שחקים מודרניסטי, מוטיב החוזר ברבות מן הכרזות שעיצב לקס ליריד 
המזרח.

גרטרוד קראוס )1901-1977(, ילידת וינה, רקדנית, כוראוגרפית ומחלוצות המחול המודרני בארץ ישראל. 
66 ס"מ בקירוב. מצב טוב. מעט כתמים. מעט קרעים. קמטים. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ולשימור. X96

פתיחה: $400

131. The Levant Fair – Poster Advertising a "Ballet Evening" under the auspices of Gertrude Kraus – Tel 
Aviv, 1936

"Ballet Evening, Gertrude Kraus & Orenstein Studios." Advertising poster for a ballet performance at the Levant 
Fair. Design: Oskar Lachs (signed with the Hebrew letter "Lamed"). Tel Aviv: Strod Press, 1936. Hebrew and 
English.
Depicting the flying camel with a modernist skyscraper to its right. This type of emblem is a recurring theme in 
many of the posters designed by Oskar Lachs for the Levant Fair.
Gertrude Kraus (1901-1977), native of Vienna, was a dancer and choreographer, and a pioneer in the field of 
modern dance in Palestine.
Approx. 66 X96 cm. Good condition. Few stains. Few tears. Creases. Linen-backed for display and preservation.

Opening price: $400

132. כרזה מטעם קרן תל-חי – מפעל חנוכה תרצ"ט )1939( 

"קרן תל-חי בארץ-ישראל, מפעל חנוכה תרצ"ט", כרזה. חיתוך לינולאום: צבי ברגמן. דפוס דיג, תל אביב, ]1939[.
כרזה גדולה מטעם קרן תל-חי, הקוראת לתרום "לביצור ולביטחון פלוגות הגיוס". בשולי הכרזה רשימה של ציוד ופעילויות שעבורן 

ישמשו התרומות: "גדור, זרקורים, קורסים, ספורט, מכונות חקלאיות, צריפים, קליטת עולים, עזרה רפואית".
קרן תל-חי הוקמה בעקבות מאורעות תרפ"ט ושימשה כמנגנון איסוף הכספים של התנועה הרביזיוניסטית; מטרותיה המוצהרות היו 
תמיכה בהגנה העברית בארץ ישראל וחינוך הנוער העברי להגנה עצמית. חניכי תנועת הנוער בית"ר ערכו פעולות התרמה רבות עבור 

הקרן, והדבר הביא לתחרות בגיוס כספים בין קרן תל-חי לבין הקרן הקיימת לישראל.
95 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. קמטים וסימני קיפול. כתמים. קרעים בשוליים ובקווי הקפל, חלקם מחוזקים בנייר דבק. X63

פתיחה: $100

132. Poster Issued by the Tel-Chai Fund – Hanukkah Enterprise 1939

"Tel-Chai Fund in Palestine, Hanukkah Enterprise 1939" (Hebrew), poster. Linocut: Zvi Bergman. Tel Aviv: Dayag 
Press, [1939].
A large poster issued by the Tel-Chai Fund, calling to donate to "the reinforcement and security of the recruitment 
companies". The poster lists the equipment and activities to which the donations will go: fences, spotlights, 
courses, sport, agricultural machines, sheds, absorption of immigrants, medical help. 
The Tel-Chai Fund was established subsequent to the 1929 Palestine Riots as the fundraising arm of the Revisionist 
Movement; its declared objectives were to support Jewish defense in Palestine and to teach Jewish youth self-
defense. The members of the Betar youth movement were involved in fundraising activities for the fund, which 
led to competition between the Tel-Chai Fund and the Jewish National Fund over fundraising.
Approx. 63 X95 cm. Good-fair condition. Creases and fold lines. Stains. Tears to edges and fold lines, some mended with 

tape. 

Opening price: $100
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133. "חד נס" – כרזה עם דיוקן זאב ז'בוטינסקי 

חד נס, כרזה עם דיוקן זאב ז'בוטינסקי. לינול: צבי ברגמן. ]תחילת שנות ה-40 בקירוב[.
ז'בוטינסקי "הנדר", ובית משירו "שמאל הירדן". בתחתית הכרזה  ז'בוטינסקי. מתחתיו בית מתוך שירו של  בראש הכרזה דיוקן זאב 
ציטוט של לוטננט-קולונל מ. פ. סקוט, מפקדו השני של גדוד 40 של קלעי המלך )"הגדוד הארצישראלי" של הלגיון העברי(: "זכות גדולה 
נתגלגלה לאנגליה: אנחנו הוצאנו מהתנ"ך עמוד, שעליו כתובה הנבואה הכי קדומה, ובצדו של השטר האלהי הכרזנו את ערבותה של 

אנגליה. אין הלאום יכול למשוך את ידו מחתימה זו".
95 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים. קרע חסר קטן בשוליים )משוקם, עם השלמת צבע(. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ולשימור.  X61

פתיחה: $150

133. "Had Ness" – Poster with Portrait of Ze'ev Jabotinsky

"Had Ness" [Single Flag], poster with portrait of Ze'ev Jabotinsky. Linocut: Zvi Bergman. [Ca. early 1940s]. Hebrew.
The poster depicts a large portrait of Ze'ev Jabotinsky along with verses from his poems "HaNeder" [The Oath] 
and "Smol HaYarden" [lit. The Left (Bank) of the Jordan, also known as "Two Banks to the Jordan"]. At the 
bottom of the poster is a quote from Lt. Col. MF Scott, second commander of the 40th Battalion of Royal Fusiliers 
(the so-called "Palestine Battalion" of the Jewish Legion): "A great privilege has been bestowed upon England: 
We have taken a page from the Bible, upon which is written the most ancient of prophecies, and alongside this 
Divine document we have proclaimed England's solemn assurance. The nation cannot wash its hands of this 
commitment." (Hebrew).
95 X61 cm. Good condition. Minor stains and blemishes. Small open tear to edge (restored, colored in). Linen-backed for 
display and preservation.

Opening price: $150

134. "הזהר! האויב מאזין" – כרזה דו-צדדית

"הזהר! האויב מאזין", כרזה דו-צדדית מאוירת. ללא ציון פרטי מדפיס. ]ארץ ישראל, שנות ה-40 בקירוב[.
איור דמות עם אצבע על פיה בתנועת היסוי; מזהירה מפני דמות אחרת המאזינה לזוג בבית קפה. בתחתית הכרזה – סמל החי"ש )חיל 

השדה של ארגון ה"הגנה" בשנים 1939-1948(.
ח ְיִמיִני", מעליו איור של מגדל דוד ומתחתיו סמל החי"ש.  ַכּ ְשׁ ם ִתּ ִלָ ֵחְך ְירּוָשׁ ָכּ בצדה השני של הכרזה מופיע הכיתוב "ִאם ֶאְשׁ

34.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול, קמטים וכתמים. קרעים משוקמים שיקום מקצועי. X49.5

פתיחה: $200

134. "Beware! The Enemy is Listening!" – Double-Sided Poster

"Beware! The Enemy is Listening", double-sided illustrated poster. Printer not indicated. [Palestine, ca. 1940s]. 
Illustration of a man with his finger on his mouth signaling the viewer to keep silent, warning of another man 
listening to a couple in a café. With the emblem of the Hish (The Field Corps of the Haganah organization in the 
years 1939-1948) at bottom.
The other side of the poster reads "If I forget you, O Jerusalem, may my right hand wither". (Hebrew), with an 
illustration of the Tower of David above the inscription and the Hish emblem beneath.   
34.5 X49.5 cm. Good-fair condition. Fold lines, creases and stains. Tears, professionally restored.

Opening price: $200

135. חגיגות העשור של אגודת הספורט "אליצור", 1949 – כרזה

"חגיגות העשור של אלי-צור", כרזה מאוירת. דפוס פרידמן / אמנים מאוחדים, תל-אביב, תש"ט ]1949[. 
דתית  ספורט  אגודת   –  )1939-1949 )תרצ"ט-תש"ט  "אליצור"  הספורט  אגודת  של  להיווסדה  העשור  חגיגות  לכבוד  פרסום  כרזת 
מייסודה של הסתדרות "הפועל המזרחי". במרכז הכרזה מופיע סמל האגודה ולצדו איור של נער מתעמל. מימין פירוט אירועי החגיגות: 

"התייחדות עם זכר החברים שנפלו במלחמת השחרור / נשף העשור / מצעד העשור / תפלת הודיה".
68 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. קרעים מזעריים בשוליים. מספר תיקוני צבע. פינה ימנית תחתונה חסרה. מודבקת על  X49.5

בד פשתן לתצוגה ושימור.

פתיחה: $100

135. 10th Anniversary Celebrations of the Elizur Sports Association, 1949 – Poster

"10th Anniversary Celebrations of Elitzur", illustrated poster. Tel Aviv: Friedmann Press / Omanim Me'uchadim, 
1949. Hebrew.
Poster advertising the first decade anniversary celebrations of the Elizur Sports Association (1939-1949) – the 
religious sports association founded by the "Hapoel Hamizrachi" organization. Showing the association's logo 
alongside a young athlete. To the right is a list of the celebratory events: "Commemoration of our friends who 
fell in the War of Independence / 10th Anniversary Ball / 10th anniversary Parade / Prayer of Thanksgiving".
49.5 X68 cm. Good condition. Fold lines and creases. Negligible tears to edges. 
Some color touch-ups. Lower right corner missing. Linen-backed for display and preservation.

Opening price: $100
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136. "מזימות בינלאומיות" – כרזת קולנוע לסרט בבימויו של אלפרד היצ'קוק – 1959

North by Northwest, כרזת קולנוע לסרט "מזימות בינלאומיות". ]1959[. אנגלית. 
כרזת קולנוע צבעונית למותחן הריגול בבימויו של אלפרד היצ'קוק - "מזימות בינלאומיות", אשר יצא לאקרנים בשנת 1959 בהפקת 

חברת MGM. במרכז הכרזה מופיעים השחקנים הראשיים קרי גרנט ואווה מארי סיינט. 
כפי הנראה, עוצבה כרזה זו בידי המעצב היהודי-אמריקני סול באס )שגם היה אחראי לעיצוב כותרות הפתיחה של הסרט(.

"מזימות בינלאומיות" נחשב לאחד מסרטי המופת של היצ'קוק ולאחד מסרטי המתח והריגול המפורסמים בתולדות הקולנוע. מחבר 
ג'יימס  התסריט, ארנסט למן, היה מועמד לפרס האוסקר על עבודתו. בסרט כיכבו, לצד קרי גרנט ואווה מארי סיינט, גם השחקנים 

מייסון, מרטין לנדאו וג'סי רויס לנדיס. 
בשנת 1995 נבחר הסרט לשימור ב"ארכיון הסרטים הלאומי של ארצות הברית".

95.5 ס"מ בקירוב )שולי הכרזה חתוכים בקווים לא ישרים(. מצב טוב. סימני קיפול. קמטים קלים. כתמים )בעיקר בצדה האחורי(.  X65
קרעים בשוליים ולאורך קווי הקפל, חלקם מחוזקים ברצועות נייר דבק בגב. חותמת דיו בצדה האחורי.

פתיחה: $300 

136. North by Northwest – Theatrical Release Poster for a Movie Directed by Alfred Hitchcock – 1959

North by Northwest, movie poster. [1959]. English. 
Color theatrical release poster for the spy thriller directed by Alfred Hitchcock – North by Northwest, which was 
produced by the MGM company and released in 1959. The poster depicts lead actors Cary Grant and Eva Marie 
Saint.
The poster was presumably designed by the Jewish-American designer Saul Bass (who was also responsible for 
designing the opening title sequence of the movie).
North by Northwest is considered one of Hitchcock's masterpieces and one of the most famous spy thrillers in 
the history of cinema. The scriptwriter, Ernest Lehman, was nominated for an Oscar for his work. Alongside Cary 
Grant and Eva Marie Saint, the movie starred James Mason, Martin Landau and Jessie Royce Landis.
In 1995, the movie was selected for preservation in the National Film Registry.
Approx. 65 X95.5 cm. (edges unevenly trimmed). Good condition. Fold lines. Minor creases. Stains (mainly to verso). Tears 
to edges and fold lines, some mended with tape to verso. Stamp to verso.

Opening price: $300

137. שלוש כרזות קולנוע צבעוניות – הקרנות סרטים זרים בישראל, שנות ה-60 / כרזת פרסום לסרט "הגנב מבגדד" – 
ארה"ב, שנות ה-70

שלוש כרזות קולנוע צבעוניות. ]ישראל, סוף שנות ה-50 / שנות ה-60[. 
1. כרזת פרסום לסרט "נערה בארץ-האש" )La Tierra del Fuego se apaga( בבימויו של אמיליו פרננדז )Emilio Fernández( ובכיכובה 

של השחקנית הארגנטינאית אנה מריה לינץ׳ )Ana María Lynch(. ללא פרטי מדפיס או שנת הדפסה, ]סוף שנות ה-50 בקירוב[. 
80 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. סימני קיפול וקמטים. קרעים וקרעים חסרים בשוליים ולאורך קווי הקיפול. רצועות נייר דבק חומצי  X55.5

בגב לחיזוק. 
של  ובכיכובה   Juan José Ortega של  בבימויו   )Yo no Creo en los Hombres( בגברים"  מאמינה  "אינני  לסרט  פרסום  כרזת   .2

השחקנית הספרדייה שרה )סריטה( מונטיאל )Sarita Montiel(. ללא פרטי מדפיס או שנת הדפסה, ]ראשית שנות ה-60 בקירוב[. 
81 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול קמטים. כתמים. קרעים קלים בשוליים ולאורך קווי הקיפול.  X56.5

3. כרזת פרסום לסרט "שעור באהבה" )"A Lesson in Love"; על הכרזה: "Lesson of Love"( בבימויו של אינגמר ברגמן. דפוס "ליטו 
אופסט קופמן בע"מ", ]שנות ה-60[. 

96 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול וקמטים. פגמים קלים. קרעים בשוליים, חלקם מחוזקים ברצועות נייר דבק חומצי.  X65.5
מצורפת:

 ,Columbia Pictures Clive Donner. הוצאת  בבימויו של של  )הגנב מבגדד(   The Thief of Baghdad גדולה לסרט  כרזת פרסום 
ארה"ב, 1979. אנגלית. 

103 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. כתמים קלים וקרעים בשוליים. X68.5

פתיחה: $200

137. Three Color Movie Posters – Foreign Movie Screenings in Israel, 1960s / Advertising Poster of the 
Movie "The Thief of Baghdad" – USA, 1970s

Three color movie posters. [Israel, late 1950s / 1960s].
1. Advertising poster for the movie "La Tierra del Fuego se apaga" directed by Emilio Fernández and starring the 
Argentinian actor Ana María Lynch. Printer and year not indicated, [ca. late 1950s].
Approx. 55.5 X80 cm. Fair condition. Fold lines and creases. Closed and open tears to edges and fold lines. Acid tape to verso.  
2. Advertising poster for the movie "Yo no Creo en los Hombres" directed by Juan José Ortega and starring the 
Spanish actor Sarita Montiel. Printer and year not indicated, [ca. early 1960s].
56.5 X81 cm. Good-fair condition. Fold lines and creases. Stains. Small tears to edges and fold lines. 
3. Advertising poster for the movie "A Lesson in Love" (reading "Lesson of Love") directed by Ingmar Bergman. 
Litho. Offset Kaufman Ltd. Press, [1960s].
Approx. 65.5 X96 cm. Good-fair condition. Fold lines and creases. Minor blemishes. Tears to edges, some reinforced with 
acid tape. 
Enclosed: 
Advertising poster for the movie "The Thief of Baghdad" directed by Clive Donner. USA: Columbia Pictures, 1979. 
English. 
68.5 X103 cm. Good condition. Fold lines and creases. Minor stains and tears to edges. 

Opening price: $200
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138. שלוש חוברות בנושא פרשת דרייפוס – מכתבים אל ומאת אמיל זולא – פריז, 1897-1898

שלוש חוברות בנושא פרשת דרייפוס, ובהן מכתבים שחיבר אמיל זולא ומכתב תגובה מאת העיתונאי ז'אן קארר. פריז, 1897-1898. 
צרפתית. 

Humanité, vérité, justice. L'affaire Dreyfus. Lettre a la Jeunesse, par Émile Zola .1 ]מכתב אל הנוער, מאת אמיל זולא[. 
הוצאת Eugene Fasquelle, פריז, 1897. 

13 עמ'. 
Humanité, vérité, justice. L'affaire Dreyfus. Lettre à la France, par Émile Zola .2. ]מכתב לצרפת, מאת אמיל זולא[. הוצאת 

Eugene Fasquelle, פריז, 1898. 
15 עמ'. אינה בספריה הלאומית.

 Librairie J. Rouam תגובה לאמיל זולא, מאת ז'אן קארר[. הוצאת[ Affaire Dreyfus, Réponse à Émile Zola, par Jean Carrère .3
Cie &, פריז, 1898. 

15 עמ'. אינה בספריה הלאומית.
22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים קלים בשוליים ובשדרות. חתימות בדפי השער. 

פתיחה: $150

138. Three Booklets about the Dreyfus Affair – Letters to and by Émile Zola – Paris, 1897-1898

Three booklets concerning the Dreyfus Affair, including letters written by Émile Zola and a response letter by the 
journalist Jean Carrère. Paris, 1897-1898. French.
1. Humanité, vérité, justice. L'affaire Dreyfus. Lettre a la Jeunesse, par Émile Zola [Letter to the youth, by Émile 
Zola]. Paris: Eugene Fasquelle, 1897. 
13 pp. 

2. Humanité, vérité, justice. L'affaire Dreyfus. Lettre à la France, par Émile Zola [Letter to France, by Émile Zola]. 
Paris: Eugene Fasquelle, 1898.
15 pp. Not in NLI.
3. Affaire Dreyfus, Réponse à Émile Zola, par Jean Carrère [Response to Émile Zola, by Jean Carrère]. Paris: 
Librairie J. Rouam & Cie, 1898.
15 pp. Not in NLI.
22.5 cm. Good condition. Stains. Minor tears to edges and spines. Signatures on title pages.

Opening price: $150   

Zola dans La Mé… Lasse..! .139 – כרטיס נייר נע – קריקטורה אנטי-דרייפוסית

כרטיס נייר נע עם קריקטורה אנטי-דרייפוסית. הוצאת Leon Hayard, פריז, ]1898?[. 
על הכרטיס קריקטורה של חייל מטביל דבר מה בחבית זיקוק )Vidange(. ידו של החייל ניתנת להזזה, ועם הרמתה מתגלה מה בתוך 
החבית – הסופר אמיל זולא. לצד האיור נדפסה הכותרת: !..Zola dans La Mé… Lasse )"זולא שקוע בדבשה"; מטבע לשון צרפתי 

שמשמעו "נמצא בצרות"(.
.P. Dous Y'Nell :הקריקטורה חתומה בדפוס

כפי הנראה, מתייחסת הקריקטורה לתביעת הדיבה שהוגשה כנגד זולא בשנת 1898, בעקבות פרסום מאמרו "אני מאשים". זולא הורשע 
ונידון לשנת מאסר, נמלט לאנגליה וחי חיי מסתור משך קרוב לשנה. 

17 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים. קמטים קלים. שני קרעים בשוליים, אחד מהם משוקם חלקית. X12

פתיחה: $200

139. Zola dans La Mé… Lasse..! – Articulated Card – Anti-Dreyfus Caricature

Articulated card featuring an anti-Dreyfus caricature. Paris: Leon Hayard, [1898?].
The card depicts a French soldier dunking something into a barrel labeled "vidange" ("sewage"). The soldier's 
arm is movable, and when raised it appears to be pulling the figure of author Émile Zola out of the barrel. The 
cartoon's caption reads "Zola dans La Mé… Lasse..! (literally, "Zola is mired in molasses," a French figure of 
speech that translates as "Zola is in trouble").
The caricature bears the printed signature "P. Dous Y'Nell."
This cartoon apparently refers to the libel suit filed against Zola in 1898, following publication of his famous 
article entitled "J'Accuse…!" Zola was consequently found guilty and sentenced to a year in prison. He then 
escaped to England, where he spent almost a year in hiding.
Approx. 12 X17 cm. Good-fair condition. Stains. Minor creases. Two tears to edges, one partly restored.

Opening price: $200
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140. דף בודד – "יחי הצבא – המוות לבוגדים" / "מותו וצוואתו של דרייפוס" – שני שירים סאטיריים, מודפסים על גיליון 
גדול – פריז, 1898

שני שירים סאטיריים מאת Thomas de la Borde. ]דפוס Veuve Hardy?[, Rue des Canettes 11 ]פריז[, פברואר 1898. צרפתית.
)Vive l'Armée – A Bas les Traitres(, ולצדו איור המציג חייל  "יחי הצבא – המוות לבוגדים"  דף בודד. בחלק העליון נדפס השיר 
צרפתי וחייל רוסי לוחצים ידיים, וברקע חייל גרמני המחווה בידו סימן "עצור" )חתום בדפוס: Ludovic(. בחלק התחתון נדפס השיר 
"מותו וצוואתו של דרייפוס" )Mort et Testament de Dreyfus(, המודיע על מותו של דרייפוס בעקבות אכילה מוגזמת של "מסמכים 

מרשיעים", ומוסר את צוואתו האחרונה – "המוות לצרפת".
ברשומות הספרייה הלאומית של צרפת מופיעים מספר דפים עם שירים הומוריסטיים מאת Thomas de la Borde )חלקם בלוויית 
איורים או תווים(. האיור שלפנינו נדפס כשנה לפני כן לצד שיר אחר, שנכתב לרגל ביקור הצאר הרוסי בפריז וחידוש הברית הצרפתית-

רוסית.
55 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול. כתמים. קרעים ונקבים בשוליים ולאורך סימני הקיפול.  X36

פתיחה: $200

140. Single Sheet – "Long Live the Army – Death to the Traitors" / "Dreyfus's Death and Last Will and 
Testament" – Two Satirical Poems, Printed on a Large Sheet – Paris, 1898

Two satirical poems by Thomas de la Borde. [Paris]: [Veuve Hardy press?], 11 Rue des Canettes. February 1898. 
French.
Single sheet. The poem "Vive l'Armée – A Bas les Traitres" [Long Live the Army – Death to the Traitors] appears in 
the upper portion, with an illustration (signed in print "Ludovic") depicting a French soldier shaking hands with 
a Russian soldier, and a German soldier in the background gesturing "Stop." In the lower portion of the sheet 
is the poem "Mort et Testament de Dreyfus" [Dreyfus's Death and Last Will and Testament], "announcing" the 
death of Alfred Dreyfus from the unconstrained consumption of "incriminating documents," as Dreyfus delivers 
his last will and testament, titled "Death to France." 
A number of similar sheets with humorous poems by Thomas de la Borde – some accompanied by illustrations 
or musical scores – are listed in the catalogue of France's National Library. The present illustration was published 
roughly a year earlier next to a different poem which had been written on the occasion of the visit to Paris of the 
Russian Czar and the renewal of the Franco-Russian alliance.
Approx. 55 X36. Good-fair condition. Fold lines. Stains. Tears and punch holes to edges and fold lines.
Opening price: $200

141. פרשת דרייפוס – שתי חוברות עם איורים ותצלומים / גלויה – פריז וברלין, 1898-1899

שלושה פריטים הקשורים בפרשת דרייפוס. פריז וברלין, 1898-1899. צרפתית. 
פריז,   ,A. Godet הוצאת   .L'Affaire Dreyfus, Et ses Ressorts secrets, Histoire Documentaire, par Paschal Grousset  .1

]1898[. חלק שני בלבד. 
חלקו השני של מחקר בנושא פרשת דרייפוס, עם איורים רבים. 

121-240 עמ', 28 ס"מ, עם עטיפה מקורית )נדפס כך במקור(. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים קלים בשולי הדפים והעטיפה. 
 ,Black & White Publishing Co. הוצאת .Dreyfus, Nearly 100 Photos of Actors and Scenes in the Drama of Disgrace .2

לונדון, ]1899 בקירוב[. מהדורה שישית. 
"דרייפוס, כמאה תצלומים של שחקנים וסצנות בדרמת החרפה". חוברת המתעדת את משפט דרייפוס, שלב אחר שלב. כמאה תצלומים 
מתוארים  ועוד,  המשפט,  בית  אולם  הצבאי,  הכלא  בית  בפרשה,  המעורבים  של  תצלומים   – דרייפוס  של  ומשפטו  מעצרו  מתקופת 

באנגלית. 
32 עמ', 27 ס"מ. מצב טוב מאד. מעט כתמים. 

Erinnerung an den Zola-Prozess – Paris 1898 .3. גלויה המוקדשת למשפט של אמיל זולה. עם דיוקנאות זולא, אסטרהאזי, דרייפוס 
ולאבורי )פרקליטם של זולא ושל דרייפוס(. הוצאת Max Marcus, ברלין, נשלחה בדואר באוקטובר 1898. 

מצב טוב. פגמים קלים בשוליים. מעט כתמים. 

פתיחה: $120

141. The Dreyfus Affair – Two Booklets with Illustrations and Photographs / A Postcard – Paris and 
Berlin, 1898-1899

Three items related to the Dreyfus Affair. Paris and Berlin, 1898-1899. French.
1. L'Affaire Dreyfus, Et ses Ressorts secrets, Histoire Documentaire, par Paschal Grousset. Paris: A. Godet, [1898]. 
Second part only.
The second part of a study on the Drefus Affair, with many illustrations. 
121-140 pp. 28 cm. With the original cover. Good condition. Some stains. Small tears to edges of leaves and cover. 
2. Dreyfus, Nearly 100 Photos of Actors and Scenes in the Drama of Disgrace. London: Black & White Publishing 
Co., [ca. 1899]. Sixth edition. 
A booklet documenting the Dreyfus Trial, stage by stage. Approx. a hundred photographs from the time of 
Dreyfus' arrest and trial – photographs of persons involved in the affair, the military prison, the courtroom, and 
more, captioned in English. 
32 pp. 27 cm. Very good condition. Some stains. 



69

היסטוריה, אמנות ותרבות יהודית וישראלית

3. Erinnerung an den Zola-Prozess – Paris 1898. A postcard dedicated to the trial of Émile Zola. 
With portraits of Zola, Esterhazy, Dreyfus and Labori (Zola's and Dreyfus' attorney). Berlin: Max Marcus. Sent by 
mail in October 1898. 
Good condition. Minor blemishes to margins. Some stains. 

Opening price: $120

142. חוברות בנושא זיוף האיגרת של דרייפוס – Le Bordereau – פריז, 1904 – כרך הטקסט וכרך הלוחות

 Le Bordereau, Etude des Depositions de M. Bertillon et du Capitaine Valerio au Conseil de Guerre de Rennes,
Par un Ancien Eleve De L'ecole Polytechnique. Texte / Planches ]האיגרת, חקירת תצהיריהם של ברטיון והקצין ולריו בבית 
הדין הצבאי ברן, מאת תלמיד לשעבר ב"אקול פוליטכניק"[. הוצאת Hardy & Bernard. פריז, 1904. צרפתית. כרך הטקסט וכרך 

הלוחות.
שתי חוברות הכוללות מחקר בנושא האיגרת )Bordereau(, אשר בכתיבתה הואשם אלפרד דרייפוס )חשיפת האיגרת, אשר כללה מידע 
צבאי צרפתי חסוי ונשלחה אל השגרירות הגרמנית בפריז, היוותה את תחילת פרשת דרייפוס(. החוברת הראשונה הנה כרך הטקסט 
והשניה הנה כרך הלוחות, וכוללת תצלומי כתבי-יד של דרייפוס, תרשימים לצרכי ניתוח כתב-היד, ועוד, על סמך עדויות במשפט נגד 
דרייפוס ועדותו של אלפונס ברטיון בפרט. ברטיון, שוטר צרפתי, מאבות הזיהוי הביומטרי, זומן להעיד בתור מומחה במשפט, ועל אף 

שלא התמחה בניתוח כתבי-יד, טען כי דרייפוס אשם בכתיבת האיגרת.
כרך הטקסט: 64 עמ', 27 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקמטים. סימונים בעפרון; כרך הלוחות: ]23[ דף, 37.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 

סימני קיפול וקמטים. תיקונים בנייר דבק בכמה מהלוחות המקופלים. שתי החוברות כרוכות יחד בכריכה חדשה, 38 ס"מ.

פתיחה: $150

142. Booklet on the Subject of the Forging of Dreyfus's Slip – Le Bordereau – Paris, 1904 – Volume of 
Text and Volume of Plates

Le Bordereau, Etude des Depositions de M. Bertillon et du Capitaine Valerio au Conseil de Guerre de Rennes, Par 
un Ancien Eleve De L'ecole Polytechnique. Texte / Planches [The Slip, a Study of the Depositions of Mr. Bertillon 
and Captain Valerio at the Military Court in Rennes, by a Former Student at the École Polytechnique]. Paris: Hardy 
& Bernard, 1904. French. One volume of text and one volume of plates.
Two booklets composing a research on the subject of the "Bordereau" ["Slip"], which Alfred Dreyfus was accused 
of having written. The discovery of this slip – containing classified French military intelligence and dispatched 
to the Germany Embassy in Paris – sparked the beginning of what became known as the "Dreyfus Affair." The 
first booklet contains the text, and the second features plates, including photocopies of Dreyfus's handwriting, 
diagrams analyzing handwriting, and more. Much is based on the testimonies in court against Dreyfus, in 
particular those delivered by Alphonse Bertillon. The latter was a French police officer, regarded as one of the 
pioneers of biometric identification. Although, in the end, he did not turn out to be much of an expert on 
handwriting analysis, he was called upon to testify in the trial as an expert witness, whereupon he insisted that 
Dreyfus was the person responsible for writing the slip.
Volume of text: 64 pp., 27 cm. Good condition. Few stains and creases. Notations in pencil. Volume of plates: [23] ff., 37.5 
cm. Good condition. Fold lines and creases. Repairs with adhesive tape to some folded plates. Two booklets bound together 
in new binding, 38 cm.

Opening price: $150

143. "תמונות העתיד של הליברלים" – כרזה אנטישמית מהסדרה Politischer Bilderbogen – דרזדן, 1892

Freisinnige Zukunftsbilder ]תמונות העתיד של הליברלים[, כרזה מס' 3 מהסדרה Politischer Bilderbogen. הוצאת Glöss, דרזדן, 
גרמניה, 1892. גרמנית.

כרזה מס' 3 מהסדרה Politischer Bilderbogen. בכרזה תמונה "דיסטופית" של כיכר אירופית-מודרנית הומה יהודים, התופסים את 
 .)Deutsche Freisinnige Partei( מוסדות השלטון בגרמניה יחד עם בעלי בריתם מן המפלגה הליברלית הגרמנית

וכללה 33 כרזות שהופצו באלפי עותקים בכל רחבי גרמניה.  Politischer Bilderbogen ראתה אור בין השנים 1892-1901,  הסדרה 
הכרזות הציגו איורים וקריקטורות אנטישמיות חריפות, ולוו בטקסט תיאורי שנדפס בצדן האחורי. אף שנדפסו בעילום שם, מיוחסות 
הכרזות למאייר Siegfried Horn )שאייר גם את הסיפור האנטישמי לילדים Das Lied vom Levi; באחת הכרזות הופיעה החתימה 
Max Bewer. מאמציהם של מספר ארגונים יהודים במהלך השנים למנוע את הפצתם של  S. Horn(, והטקסטים לסופר האנטישמי 

העלונים, שהסיתו בגלוי לאלימות כלפי יהודים, נכשלו.
מודבקת על בד פשתן לתצוגה ולשימור )המסתיר את הטקסט המודפס בצד האחורי(.

49.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. קרעים בשוליים ולאורך סימני הקיפול )מקצתם עם השלמות צבע(. פגמים קלים. X63.5 :כרזה

פתיחה: $400
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143. "A Liberal Future" – Anti-Semitic Poster from the Series "Politischer Bilderbogen" – Dresden, 1892

"Freisinnige Zukunftsbilder" [(Pictures of) A Liberal Future], Poster No. 3 in the series "Politischer Bilderbogen." 
Dresden, Germany: Glöss, 1892. German. 
Poster No. 3 in the series "Politischer Bilderbogen." The poster portrays a dystopian future, showing a modern 
European public square teeming with Jews who take control of the institutions of government in Germany with 
the help of their allies from the German Liberal Party (Deutsche Freisinnige Partei).
The series "Politischer Bilderbogen" was published in the years 1892-1901, and comprised 33 posters. These were 
distributed in thousands of copies throughout Germany. The posters featured blatantly anti-Semitic illustrations 
and caricatures, accompanied by descriptive text printed on the back. Although the posters were published 
anonymously, they are ascribed to the illustrator Siegfried Horn, who also created the illustrations for the anti-
Semitic children's book "Das Lied vom Levi." (The signature "S. Horn" appears on one of the posters.) The texts 
are ascribed to the anti-Semitic author Max Bewer. The efforts over the years of several Jewish organizations to 
prevent the publication of these flyers – that openly incited violence against Jews – all ended in failure.
Linen-backed (hiding the printed text on verso) for display and preservation.
Poster: Approx. 49.5 X63.5 cm. Good condition. Tears to edges and fold lines (some tears restored, with color touch-up). 
Minor blemishes.

Opening price: $400

144. "אלבום משפט בייליס" – ורשה, 1913

אלבאם פון בייליס'עס פראצעס ]אלבום משפט בייליס[. הוצאת נ. ריווין, וורשה, 1913. יידיש ורוסית.
אלבום קטן המתעד בתמונות את חייו של מנדל בייליס ובעיקר את המשפט שנערך נגדו ואת האנשים הקשורים בו, בהם הנרצח, חבר 

השופטים, עדים, עורכי דין ועוד. כל תמונה מתוארת ביידיש וברוסית.
לחג הפסח.  מצות  מדמו  להכין  כדי  יושיצ'ינסקי  אנדרי  בשם  אוקראיני  נוצרי  נער   1911 באפריל  רצח  כי  הואשם  בייליס  מנדל  מנחם 
בייליס נאסר על סמך עדות שקר ומשפטו החל בספטמבר 1913. על רקע ה"רצח" והמשפט אורגן מסע הסתה כנגד היהודים. לאחר 
קרוב לשלוש שנות מאסר, ב-10 בנובמבר 1913, זוכה בייליס. ב-1917, לאחר המהפכה, הוקמה ועדת חקירה לפרשה. ממצאיה העלו 
כי השלטונות הכירו את הנסיבות האמיתיות וביימו את המשפט מטעמים אנטישמיים. האלבום שלפנינו נדפס לרגל זיכויו של בייליס 

ובתמונה האחרונה באלבום נראה בייליס בחיק משפחתו.
14.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים ובלאי. קרעים וקמטים. השדרה מחוזקת בנייר דבק. מספר רישומים בעט ובעפרון.  X10.5 ,'31 עמ

חותמות-בעלים. 

פתיחה: $100

144. "Beilis Trial Album" – Warsaw, 1913

Album Fun Beilises Protzess [The Beilis Trial Album]. Warsaw: N. Riwin, 1913. Yiddish and Russian.
Small album documenting – with illustrations and photos – the life of Mendel Beilis, in particular the trial in 
which he stood accused, and personalities associated with the trial, including the murder victim, the panel of 
judges, witnesses, attorneys, and others. Each picture is captioned in Yiddish and Russian.
Menahem Mendel Beilis was accused of the ritual murder of a Ukrainian Christian youth, Andrei Iushchinskii, 
in April, 1911. Beilis was arrested on the basis of false testimony, and his trial commenced in September 1913. 
The purported murder and trial triggered an anti-Jewish campaign of incitement. Beilis was finally acquitted 
on November 10, 1913, following three years in detention. In the wake of the 1917 Revolution, a commission 
of inquiry into the affair was established. Its findings revealed that the authorities were fully aware of the true 
story; the trial was staged, and the motives behind it were purely anti-Semitic. This album was printed to mark 
the occasion of Beilis's acquittal. The final photograph shows Beilis in the company of his family.
31 pp., 14.5 X10.5 cm. Fair condition. Numerous stains and wear. Tears and creases. Spine reinforced with adhesive tape. 
Several notations in pen and pencil. Ownership stamps.

Opening price: $100

145. כתב עת אנטישמי – "צרפת הישנה" – 15 גיליונות – פריז, 1921-1923

La Vieille-France ]צרפת היָׁשָנה[, בעריכת Urbain Gohier. פריז, 1921-1923. צרפתית.
15 גיליונות של כתב העת האנטישמי "צרפת הישנה" )גיליונות 251, 252, 257, 267, 281, 298, 299, 304, 305, 306, 327, 332, 338, 339, 

.)342
רוטשילד,  במשפחת  היהודית",  ב"קונספירציה  בצרפת,  ביהודים  היתר,  בין  העוסקים,  אנטישמיים רבים,  מאמרים  כוללים  הגיליונות 

בדרייפוס, ועוד.
עורך כתב העת, Urbain Gohier )1862-1951( היה עורך דין ועתונאי צרפתי, אשר נודע, בין היתר, בכך שתרגם לצרפתית והוציא לאור 

בצרפת את החיבור האנטישמי "הפרוטוקולים של זקני ציון".
מצורף: עותק נוסף של גליון 251.

20.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים קלים.
אינו בספריה הלאומית.

פתיחה: $200
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145. Anti-Semitic Journal – "Old France" – 15 Issues – Paris, 1921-1923

La Vieille-France [Old France], edited by Urbain Gohier. Paris, 1921-1923. French.
15 issues of the anti-Semitic journal "Old France" (issues 251, 252, 257, 267, 281, 298, 299, 304, 305, 306, 327, 332, 
338, 339, 342).
The issues contain many anti-Semitic articles, dealing, among other subjects, with the Jews of France, the "Jewish 
Conspiracy", the Rothschild Family, Dreyfus and more.
The editor, Urbain Gohier (1862-1951), was a French lawyer and journalist, known for translating into French and 
publishing in France the anti-Semitic text of The Protocols of the Elders of Zion.
Enclosed: an additional copy of issue 251.
20.5 cm. Good condition. Some stains. Small tears. 
Not in NLI.

Opening price: $200    

146. תווית נייר אנטישמית – "יחי דרימון" – צרפת

Vive Drumont, A Bas les Juifs ]יחי דרימון, הלאה היהודים[. תווית נייר מודפסת. ]צרפת, סוף המאה ה-19 או תחילת המאה ה-20[.
תווית נייר שבמרכזה מופיע דיוקנו של אדואר דרימון, כשמעליו ומתחתיו הכיתוב "יחי דרימון, הלאה היהודים" )צרפתית(. כפי הנראה, 

התווית נועדה לענידה על דש הבגד.
אדואר אדולף דרימון )1844-1917( התפרסם בצרפת כתועמלן אנטישמי. דרימון ייסד את "הליגה האנטישמית הצרפתית", הוציא לאור 
את העיתון La Libre Parole, אשר סיסמתו היתה "צרפת לצרפתים", כתב חוברות ופרסם ספרים רבים נגד היהודים. ספרו האנטישמי 

"צרפת היהודית", בו קרא לסילוקם של היהודים מן החברה הצרפתית, היה לרב המכר הראשון שלו ותרם רבות לפרסומו.
5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. נקב סיכה.  X5

פתיחה: $200

146. Anti-Semitic Paper Label – "Vive Drumont" – France

Vive Drumont, A Bas les Juifs [Long Live Drumont, Away with the Jews]. Printed paper label. [France, late 19th 
century or early 20th century].
A paper label with Eduard Drumont's portrait, reading "Vive Drumont, A Bas les Juifs". Presumably distributed 
as a lapel badge. 
Édouard Drumont (1844-1917) was famous in France as an anti-Semitic propagandist. Drumont founded the 
Antisemitic League for France, published the La Libre Parole newspaper whose motto was "France for the French", 
composed booklets and published numerous anti-Jewish books. His anti-Semitic book "Jewish France", in which he 
called for the expulsion of Jews from French society, was his first best seller and contributed to his fame.
5 X5 cm. Good condition. Minor stains. A pinhole.

Opening price: $200

147. אוסף גלויות עם תוויות הנושאות ציטוטים אנטישמיים – אוסטריה ומקומות נוספים באירופה

עשרים ושמונה גלויות, עם תוויות מודבקות הנושאות ציטוטים אנטישמיים מאת אישים והוגים בולטים בגרמניה. מו"לים ומקומות 
הדפסה שונים באירופה )מרביתן נדפסו באוסטריה(, סוף המאה ה-19 עד תחילת המאה ה-20. גרמנית. 

אוסף גלויות עם איורים ותמונות של נופים עירוניים וכפריים, דיוקנאות, מבנים, קתדרלות ואנדרטאות. בגב הגלויות מודבקות תוויות 
שעליהן מודפסים ציטוטים אנטישמיים מאת הוגים, סופרים ומנהיגים גרמניים בולטים: מרטין לותר, אוטו פון ביסמרק, עמנואל קאנט, 

יוהאן וולפגנג פון גתה, ואחרים. 
מרבית הגלויות נשלחו מווינה או אליה, והן נושאות בולים של הקיסרות האוסטרו-הונגרית )רובן עם תמונת-דיוקנו של הקיסר פרנץ 

יוזף הראשון(.
בגב אחת הגלויות מדבקה עם סמל איגוד הספורט הגרמני –Deutscher Turnerbund – ארבעה עותקים של האות F מעוצבים בצורת 

צלב הקרס )נשלחה בחודש דצמבר 1912(.
תריסר גלויות לא מחולקות. בכולן נעשה שימוש בדואר. 

13.5 ס"מ בקירוב. מצב משתנה. הגלויות נשלחו בדואר ונושאות רישומים בגבן ועל חזיתן.  X14.5 :28 גלויות

פתיחה: $100

147. Collection of Postcards with Labels Bearing Anti-Semitic Quotes – Austria and Other European 
Countries

Twenty-eight postcards with stickers bearing anti-Semitic quotes from prominent German personalities and 
thinkers. Various European (mostly Austrian) publishers and printing houses, from the end of the 19th century to 
the beginning of the 20th. German.
A collection of postcards with illustrations and pictures of urban and rural landscapes, portraits, buildings, 
cathedrals, and monuments. On the verso of the postcards are stickers bearing anti-Semitic quotes from 
prominent German thinkers, authors, and political leaders such as Martin Luther, Otto von Bismarck, Immanuel 
Kant, Johann Wolfgang von Göthe, and others. Most of the postcards were sent either to or from Vienna, and 
they bear the postage stamps of the Austro-Hungarian Imperial Court (with the majority featuring the portrait 
of Emperor Francis Joseph I (Franz Josef Karl I).
On the verso of one of the postcards (mailed December 1912) is a sticker with the emblem of the Deutscher 
Turnerbund (German Sports Federation), namely four "F's" arranged in the form of a swastika.
Twelve of the postcards have undivided backs. All the postcards were posted in the mail.
28 postcards: approx. 13.5 X14.5 cm. Condition varies. All were posted in the mail and bear notations on front and back.

Opening price: $100



72

היסטוריה, אמנות ותרבות יהודית וישראלית

148. אוסף תוויות-נייר ופתקי-תעמולה אנטישמיים – גרמניה

44 תוויות-נייר קטנות ו-45 פתקי-תעמולה מודפסים, עם מסרים ועם איורים אנטישמיים. גרמניה, ]שנות ה-20 עד שנות ה-40 בקירוב[. 
גרמנית. 

נועדו  התוויות  בוטים.  אנטישמיים  איורים  גם  כוללים  וחלקם  לאומניים  או  אנטישמיים  מסרים  נושאים  והתוויות  פתקי-התעמולה 
 .)NSDAP( חלקן מעוצבות כבולי-דואר. פתקי התעמולה נדפסו כולם מטעם המפלגה הנאצית ;)להדבקה )דבק בצדן האחורי

חלק מהפריטים מופיעים בכמה עותקים. 
גודל משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $200

148. Collection of Anti-Semitic Paper Labels and Propaganda Notes – Germany

44 small printed paper labels and 45 propaganda notes with anti-Semitic illustrations and messages. Germany, 
[ca. 1920s-1940s]. German.
Propaganda notes and labels bearing anti-Semitic, racist and nationalistic messages, some also with vitriolically 
anti-Semitic imagery. The labels, with glue on the back, were meant to serve as stickers; some are designed to 
look like postage stamps.
The propaganda notes were all issued by the Nazi Party (NSDAP).
Several duplicate items.
Sizes vary. Good overall condition.

Opening price: $200

149. דרכון גרמני לזרים ותעודת מסע צרפתית – פליטים יהודים מאירופה – גרמניה וצרפת, סוף שנות ה-30

שני דרכונים של יהודים שנמלטו מאירופה ערב השואה ובהם תיעוד מסעם והגעתם לארץ ישראל בינואר 1940: 
· דרכון גרמני לזרים )Deutsches Reich Fremdenpass(, שהונפק עבור פפי "שרה" נוימאן )Pepi Neumann( בבורג שליד מגדבורג 

)Burg bei Magdeburg(, 1935. גרמנית וצרפתית. 
בעמודים הראשונים של הדרכון מופיעים תמונתה ופרטיה האישיים של פפי נוימן, ואחריהם חותמות דיו המתעדות את דרכה לארץ 
ישראל: ויזת יציאה מגרמניה, הונפקה בבורג ב-28.11.1939; ויזת מעבר מטעם הקונסוליה האיטלקית בברלין, מיום 22.12.1939, עם 
חותמות יציאה מגרמניה וכניסה לאיטליה דרך מעבר ברנר, מיום 27.12.1939; ויזה לארץ ישראל מטעם הקונסוליה הבריטית ברומא 
 ;2.1.1940 מיום  בחיפה,  ישראל  בארץ  המנדטורית  ההגירה  מחלקת  של  חותמת   ;28.12.1939 מיום  טריאסט,  מנמל  יציאה  וחותמת 

חותמות נוספות. 
הדרכונים הגרמנים עבור זרים )Fremdenpass( הונפקו לראשונה בגרמניה לאחר מלחמת העולם הראשונה והמהפכה הרוסית, עבור 
פליטים שנמלטו משטחי הכיבוש הסובייטי אל המערב. עם עליית הנאצים לשלטון, צומצם השימוש בדרכונים אלה, להוציא מקרים 

נדירים, לנסיעות פנים בלבד, ומעטים הצליחו לצאת באמצעותם מגבולות גרמניה.
15 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים. פגמים קלים. כריכה בלויה. 

 )Rudolf Boehmer( שהונפקו עבור רודולף בהמר ,)France titre d'identité et de voyage( תעודת זהות ותעודת מסע צרפתית ·
בפריז, דצמבר 1939. 

עם ויזות וחותמות דיו המתעדות את יציאתו של בהמר מצרפת דרך נמל מרסיי, נסיעתו דרך ביירות וכניסתו לארץ ישראל דרך עיירת 
הגבול א-נאקורה ב-1.1.1940

15 ס"מ. מצב טוב. קמטים ובלאי קל. 

פתיחה: $200

149. German Issued Foreigner-Passport and French Travel Document – Jewish Refugees from Europe – 
Germany and France, Late 1930s

Two passports of Jewish refugees who escaped from Europe on the eve of the Holocaust, containing a 
documentation of their journey to Palestine in January 1940: 

· German alien passport (Deutsches Reich Fremdenpass), issued to Pepi "Sarah" Neumann in Burg bei Magdeburg, 
1935. German and French. 
With Pepi Neumann's photograph and personal details, followed by stamps documenting her route to Palestine: 
exit visa from Germany, issued in Burg on 28.11.1939; transit visa issued by the Italian Consulate in Berlin, dated 
22.12.1939, with exit stamp from Germany and entry stamp to Italy via the Brenner Pass, dated 27.12.1939; visa 
to Palestine, issued by the British consulate in Rome and exist stamp from the port of Trieste dated 28.12.1939; 
stamp of the mandatory immigration department in Palestine, in Haifa, dated 2.1.1940; and additional stamps.
German alien passports (Fremdenpass) were first issued in Germany after World War I to refugees who fled the 
Soviet occupied territories to the west. When the Nazis rose to power, they were used, almost exclusively, for 
domestic travel, and only a few succeeded in leaving German borders using these passports.
Approx. 15 cm. Good-fair condition. Stains. Minor blemishes. Worn cover. 

· French identity card and travel document (France titre d'identité et de voyage) issued to Rudolf Boehmer in 
Paris, December 1939. 
With visas and stamps documenting Boehmer's exit from France via the port of Marseilles, his route via Beirut and 
his entry into Palestine via the border town of Naqoura on 1.1.1940.
15 cm. Good condition. Creases and minor wear. 

Opening price: $200
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150. דרכון גרמני-נאצי של גבר יהודי מפרנקפורט – פליט שנמלט לצ'ילה בשנת 1938

דרכון גרמני )Deutsches Reich Reisepass(, על שם גבר יהודי מפרנקפורט דמיין )Alfred Schloss(, עם סימון האות J בחותמת בעמוד 
הראשון. הונפק בפרנקפורט בספטמבר 1938. גרמנית.

הדרכון נושא חותמות וחתימות המעידות על מאמציו של בעל הדרכון לעזוב את גרמניה לצ'ילה דרך צרפת בחודשים האחרונים של 
שנת 1938:

חותמות אישור ממשטרת פרנקפורט )ספטמבר 1938( ומבנק בפרנקפורט )נובמבר 1938(; חותמות הקונסוליה הצרפתית )אישור נסיעה 
 )Cesareo Alvarez de la Rivera :לצרפת( בחודשים נובמבר-דצמבר 1938; חותמות של הקונסוליה הצ'יליאנית בהמבורג )הקונסול

מיום 30 בספטמבר 1938; וחותמת אישור כניסה לצ'ילה )תאריך לא ברור(.
16.5 ס"מ. מצב כללי טוב. קרעים קלים וקמטים בעטיפה.

 Escaping Hitler: A Jewish Haven in Chile, by Eva ראה:  הנאצי,  השלטון  בזמן  בצ'ילה  יהודיים  פליטים  אודות  נוסף  למידע 
.Goldschmidt Wyman (University of Alabama Press, 2013)

פתיחה: $250

150. Nazi-issued Passport of a Jew from Frankfurt – A Refugee who Escaped to Chile in 1938

German passport (Deutsches Reich Reisepass), issued to Alfred Schloss, a Jewish resident of Frankfurt am Mein, 
with the letter "J" stamped on the first page. Issued in Frankfurt in September 1938. German. 
The passport bears stamps and signatures indicating the efforts of its owner to leave Germany to Chile via France 
during the last months of 1938: Stamps of approval by the Frankfurt police (September 1938) and by a bank in 
Frankfurt (November 1938); stamps of the French consulate (travel permit to France) from November-December 
1938; stamps of the Chilean consulate in Hamburg (the Consul: Cesareo Alvarez de la Rivera) from September 30, 
1938; and a pass stamp to Chile (undecipherable date). 
16.5 cm. Good overall condition. Small tears and creases to cover.
For additional information about the Jewish refugees in Chile, see: Escaping Hitler: A Jewish Haven in Chile, by 
Eva Goldschmidt Wyman (University of Alabama Press, 2013).

Opening price: $250   

151. תקנות לשטחי הגנרלגוברנמן – הגדרת סמכויות בעלי התפקידים בגטו ורשה – קראקוב, אפריל 1941

Verordnungsblatt für das Generalgouvernement ]עלון תקנות לשטחי הגנרלגוברנמן[, גיליון מס' 35. הוצאת ה"משרד לחקיקה 
בממשל הכללי" )Amt für Gesetzgebung in der Regierung des Generalgouvernements(, קראקוב, 28 באפריל 1941. גרמנית 

ופולנית.
קובץ תקנות של הגנרלגוברנמן )הממשל הכללי לשטחים הכבושים בפולין( העוסקות בסמכויות בעלי התפקידים בגטו ורשה, הכרה 

בכנסיות הקתוליות והמתודיסטיות ועוד.
וכוללת סעיפים מספר  )ַהנס מיכאל פרנק(  התקנה הראשונה בעלון שלפנינו חתומה )בדפוס( בידי המושל הכללי של הגנרלגוברנמן 
הנוגעים לבעלי התפקידים בגטו ורשה: הגדרת סמכויותיהם של מושל מחוז ורשה )ד"ר לודוויג פישר( ושל הממונה על גטו ורשה )היינץ 
אוארסוואלד(; סמכויותיה ומקורות המימון של רשות "לשכת ההעברה" )"טרנספרשטלה", Transferstelle( – רשות שנועדה להסדיר 
את הקשרים הכלכליים בין הגטו היהודי בורשה ובין חלקיה האחרים של העיר; כפיפותו של יו"ר היודנרט בגטו ורשה למושל המחוז 

ולממונה על הגטו ואחריותו לניהול התקציב של היודנרט. 
]4[ דף )עמ' 211-217(, 19.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. כתמים קלים בשוליים. מספר קרעים קלים. סימונים בעפרון.

פתיחה: $150

151. Edicts for the Lands of the Generalgouvernement – Designation of the Responsibilities of 
Officeholders in the Warsaw Ghetto – Krakow, April 1941

"Verordnungsblatt für das Generalgouvernement" [Page of Regulations (or decrees) for the Territories 
of the Generalgouvernement], Issue No. 35. Published by the "Amt für Gesetzgebung in der Regierung des 
Generalgouvernements" [Office for Legislation in the General Governing Authority], Krakow, April 28, 1941. 
German and Polish.
A set of edicts issued by the Generalgouvernement (the general governing authority ruling over the occupied 
territories of Poland) dealing with the responsibilities of officeholders in the Warsaw Ghetto, recognition of the 
Catholic and Methodist Churches, and other matters.
The first edict in the present paper is signed (in print) by the governor-general of the Generalgouvernement 
(Hans Michael Frank) and includes a number of paragraphs pertaining to officeholders in the Warsaw Ghetto, 
specifically the designation of the responsibilities of the Governor of the Warsaw District, Dr. Ludwig Fischer, and 
of the Commissioner of the Warsaw Ghetto, Heinz Auerswald; the responsibilities and sources of funding for the 
"Transferstelle" (Transfer Authority) – the authority responsible for the financial relations between the Warsaw 
Jewish Ghetto and the other parts of the city; the subordination of the chairman of the Judenrat to the District 
Governor and Ghetto Commissioner; and the chairman's responsibility for the Judenrat's budget.
[4] ff. (pp. 211-17), 19.5 cm. Good condition. Fold lines. Minor stains to edges. Several minor tears. Markings in pencil.

Opening price: $150 
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152. לקט פריטים פילטליים – פולין, גרמניה ואוסטריה – קודם השואה ולאחריה, 1938-1947

 Członek" בנק עממי", טרספול[ בפולין. תחת שם הבנק, נדפס הכיתוב"[ .Bank Ludowy w Terespolu n/B 1. מעטפה מודפסת של
Związku Żydowskich towarzystw spółdz w polsce" – "חבר איגוד החברות היהודיות בפולין". נשלחה בדואר באוקטובר 1938. 

2. מכתב מבוייל וחתום, מאת עו"ד ד"ר Salomon Goldberg )סלומון גולדברג( בטרנוב, עם חותמות של בית המשפט בעיר טרנוב. 
1939. פולנית. 

XII B, פרנקנטל  )Kriegsgefangenen-Arbeitskommando( סטאלג  ייעודית, מודפסת, של מחנה שבויי-מלחמה  3. מעטפת דואר 
)Frankenthal(. נשלחה לבינגן )Bingen(. התאריך מטושטש. 

4. גלויה שנשלחה מהעיר טרנוב אל הגטו בעיר נובי סונץ' )צאנז; Nowym Sączu / Nowy Sącz(, עם חותמות של בית המשפט בעיר נובי 
סונץ' – "Kierownik Sądu Grodzkiego w Nowym Sączu". באחת החותמות מופיע גם הכיתוב Judenrat )"יודנראט"(. ספטמבר 

1941. פולנית. 
שטייר  לעיר  הסמוך  עלית,  באוסטריה   )Camp Reithoffer  201( רייטהופר  העקורים  מחנה  אל  שנשלחו  דואר  גלויות  שתי   .5-6
)Steyr(. גלויה אחת, הכתובה פולנית, נשלחה מלודז' בינואר 1947. הגלויה השניה, הכתובה יידיש, נשלחה ממחנה העקורים אגנפלדן 

)Eggenfelden( בגרמניה במרץ 1947. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $150

152. Collection of Philatelic Items – Poland, Germany, and Austria – Prior to, During, and Following the 
Holocaust, 1938-47

1. Printed envelope of the Bank Ludowy w Terespolu n/B. ["Bank of the People," Terespol], Poland. The subtitle 
reads "Członek Związku Żydowskich towarzystw spółdz w polsce" – "Member of the Association of Jewish 
Companies in Poland." Mailed in October 1938.
2. Letter with postage stamps and postmarks, from Attorney Dr. Salomon Goldberg of the city of Tarnów. Marked 
with the inked stamps of the Tarnów court. 1939. Polish.
3. Stationery envelope with typewritten destination address, from the Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 
prisoner-of-war camp, Stalag B XII, Frankenthal. Mailed to Bingen. Date smudged.
4. Postcard mailed from the city of Tarnów to the ghetto of Nowym Sączu (Nowy Sącz; Sanz), marked with inked 
stamps of the city's courthouse. One of the inked stamps states "Judenrat". September 1941. Polish.
5-6. Two postcards mailed to the 201 Camp Reithoffer DP camp in Upper Austria, in the vicinity of the city of Steyr. 
One postcard, written in Polish, was mailed from Łódź in January 1947. The second postcard, written in Yiddish, 
was mailed from the Eggenfelden DP camp, Germany in March 1947.
Size and condition vary. Overall good condition.

Opening price: $150

153. לקט פריטים פילטליים וטפסים מגטו לודז' / גלויות ממחנות ומגטאות, 1940-1943

מעטפות-דואר  שתי  לודז':  בגטו  היודנראט  של   )Postabteilung( הדואר  מחלקת  של  )שונות(  חותמות  עם  פריטים  שלושה   .1-3
מבויילות, אפריל 1940; גלויה ייעודית שנשלחה למחנה שבויי-מלחמה )סטאלג(, יולי 1943.

 Litzmannstadt – groeste וחותמת   )Litzmannstadt( מלודז'  חותמות-דואר  עם   .1941 דצמבר  לוינה,  מלודז'  שנשלחה  גלויה   .4
Textil-Industrie Im Osten )"ליצמנשטאט – תעשיית הטקסטיל הגדולה ביותר במזרח"(. 

5. גלויה שנשלחה מפראג לגטו לודז', עם חותמת Ältestenrat der Juden in Prag וחותמות נוספות מלודז', 1942. 
6. גלויה ייעודית מודפסת )ריקה(, מטעם היודנראט בגטו לודז', 1943. 

7. מעטפה מודפסת, עם הכיתוב Sonderabteilung ועם חותמת של היודנראט בגטו לודז', Arbeits-Ressort )מחלקת העבודה(. ללא 
תאריך.

8. שובר לחם מטעם היודנראט בגטו לודז', 1943. 
9. טופס Dringende aufforderung )"בקשה דחופה"( של ה-Vollstreckungsstelle )משרד האכיפה( בגטו לודז', 1940. 

10. טופס Kassen-bericht )שובר תשלום( של מחלקת המזון )Verpflegungs-abteilung( של היודנראט בגטו לודז', 1941. 
11-13. שלושה טפסי "Einlieferungsschein", של בקשות לחבילות-סיוע בדואר: שניים עבור אסירים במחנה בירקנאו )אושוויץ( ואחד 

עבור יהודי בגטו לודז'. 
 .1943 ,)AF 562 / Arbeitergruppe( Oslavan במחנה העבודה )Oskar Schulz( 14. גלויה שנשלחה מגטו טרזינשטאט אל אוסקר שולץ

ללא בול. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $300

153. Collection of Philatelic Items and Forms from the Łódź Ghetto / Postcards from Camps and Ghettos, 
1940-43

1-3. Three items with various postmarks of the Postabteilung (Postal Department) of the Łódź Ghetto Judenrat: 
Two postal envelopes with postage stamps and postmarks dated April, 1940; stationery postcard (with pre-
printed form) / self-addressed postcard mailed to a prisoner-of-war camp, (Stalag), July 21, 1943.
4. Postcard sent from Łódź to Vienna, December, 1941. Postmarked "Litzmannstadt", additional inked stamp 
reading "Litzmannstadt – groeste Textil-Industrie Im Osten" ("Litzmannstadt – The Largest Textile Plant in the 
East").
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5. Postcard sent from Prague to the Łódź Ghetto, with an inked stamp from Prague reading "Ältestenrat der 
Juden in Prag," and additional inked stamps from Łódź, dated June 16, 1942.
6. Empty pre-printed stationery postcard issued by the Łódź Ghetto Judenrat, 1943.
7. Stationery envelope titled "Sonderabteilung," with the inked stamp of the Łódź Ghetto Judenrat, and the 
specific designation "Arbeits-Ressort" (Labor Department). Undated.
8. Ration coupon for bread issued by the Łódź Ghetto Judenrat, 1943.
9. A form titled "Dringende aufforderung" (Urgent Request), issued by the Vollstreckungsstelle (Enforcement 
Office) of the Łódź Ghetto, 1940.
10. A form titled "Kassen-bericht" (payment stub) of the "Verpflegungs-abteilung" ("Food Supply Department") 
of the Łódź Ghetto Judenrat, 1941.
11-13. Three forms titled "Einlieferungsschein" (consignment slip), requesting assistance packages to be sent by 
mail, two for inmates of Birkenau (Auschwitz), and one for a Jew in the Łódź Ghetto.
14. Postcard mailed from the Theresienstadt Ghetto, addressed to Oskar Schulz, at the "AF 562 Oslavan 
Arbeitergruppe" labor camp, 1943. No postage stamp. 
Size and condition vary. Overall good condition.

Opening price: $300

154. אוסף מכתבים שנשלחו ממחנה המעצר ליבנאו בגרמניה – אסירה יהודיה במחנה

אוסף מכתבים בכתב-יד מאת זלדה להרפלד )Zelda Thaler Lehrfeld(, אסירה יהודיה במחנה המעצר ליבנאו )Liebenau(, גרמניה. 
1943-1944. פולנית.

11 מכתבים שנשלחו ממחנה ליבנאו לקרקוב, מאי 1943 עד פברואר 1944. רובם כתובים על גבי גלויות )בהן גלויות "דואר שבויים" – 
Interniertenpost של המחנה( וחתומים בחותמות-דיו של המחנה וחותמות נוספות. מכתב אחד כתוב על גבי טופס "דואר שבויים" 

רשמי. 
המכתבים נכתבו בידי זלדה להרפלד, אישה יהודיה שהוחזקה במחנה ליבנאו בשנים 1943-1944. בינואר 1945, שוחררה להרפלד והיגרה 

לארה"ב. 
מחנה המעצר ליבנאו )Ilag V Liebenau( הוקם בשנת 1940 בטירה סמוכה לעיר פרידריכסהאפן שבדרום גרמניה. במקום שכן מוסד 
שנוהל בידי נזירות לטיפול בקשישים, מוגבלים ופגועי נפש. בחודש יולי 1940 שלחו השלטונות הנאציים כ-500 ממטופלי המוסד אל 
ה"בלתי  של  לחיסולם  )המבצע  אותנסיה"   –  T4 "תכנית  במסגרת  נרצחו  שם   ,)Hadamar( והדצמר   )Grafeneck( גראפנק  המחנות 
כשירים" מבני הגזע הארי(. לאחר מכן שימש המוסד כבית מעצר לנתיני מדינות אויב, ונכלאו בו אזרחים מבריטניה, בלגיה, יוון, הולנד 

ומדינות נוספות. 
מצורפים מספר מכתבים נוספים מאת להרפלד, בהם מכתבים ששלחה להרפלד מניו-יורק לקרקוב בשנת 1945, ותצלום )כפי הנראה 

של להרפלד עם ילדיה(. 
סה"כ 20 פריטים גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים, קמטים וקרעים )בהם קרעים חסרים(. 

פתיחה: $200

154. Collection of Letters Sent from the Liebenau Internment Camp in Germany – Correspondence of 
One of the Camp's Female Inmates

Collection of handwritten letters from Zelda Thaler Lehrfeld, a Jewish inmate at the Internment Camp in 
Liebenau, Germany. 1943-44. Polish.
11 letters sent from the Liebenau Internment Camp to Krakow, Poland, from May 1943 through February 1944. 
Most are written on postcards (some belonging to the camp's "Interniertenpost" – prisoners' mail) and marked 
with the inked stamps of the camp and other institutions. One letter is written on an official prisoners' mail form.
The letters were written by Zelda Lehrfeld, a Jewish woman imprisoned at the Liebenau Camp in the years 1943-
44. In January 1945, Lehrfeld was freed, whereupon she immigrated to the United States.
The Ilag V Liebenau internment camp was established in 1940 near the city of Friedrichshafen on Lake Constance in 
southern Germany, in what was once the local castle. The facility had previously housed the Liebenau Foundation, 
a nursing home and sanatorium run by nuns for people with special needs, specifically the mentally or physically 
handicapped, the elderly and the enfeebled. In the context of the Nazi program titled "T4 Euthanasia" – a 
campaign to cleanse the "Aryan Race" of those deemed "unfit" – from July 1940 and onward, some 510 patients 
were transferred from Liebenau and murdered at the Grafeneck and Hadamar camps. From then on, Liebenau 
was utilized as an internment camp for women from enemy countries; citizens of Great Britain, Belgium, Greece, 
the Netherlands, and other countries were imprisoned there. Other parts of the castle were used to house other 
institutions, including a Wehrmacht infirmary (beginning in 1942) and a relocated department of the German 
Foreign Ministry.
Also enclosed are a number of additional letters written by Lehrfeld, including ones she sent from New York to 
Krakow in 1945, and a photograph, apparently of Lehrfeld and her daughters.
Total of 20 items, size and condition varies. Overall good-fair condition. Stains, creases, and tears (including open tears).

Opening price: $200
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155. לקט מעטפות מכתבים מתקופת השואה – חותמות ובולים של הרייך השלישי, צרפת של וישי, מחנה המעצר גירס, 
היודנראט בקלן, ועוד

עשרים ותשע מעטפות מכתבים שהוחלפו בין קרובי משפחה יהודיים באירופה וארה"ב בתקופת השואה. מחנה המעצר גירס בצרפת, 
קלן, לונדון וניו-יורק, 1938-1942.

מניו-יורק.   Walter Katzenstein וקרובו  קלן,  מהעיר   Richard Katzenstein הד"ר  בין  התכתבות  מתוך  מעטפות  עשר   .1-10
צנזורה  נושאות מדבקות  והושבה לשולח. המעטפות מקלן  ואחת נשלחה בכיוון ההפוך  לניו-יורק  1938-1942. תשע מהן נשלחו 
וחותמות אישור של הוורמאכט, חותמות של היודנראט בקלן, חותמות דואר ובולים של הרייך השלישי, חותמות עם שם השולח 
אחת  אמריקניים.  ובולים  חותמות  נושאת  מניו-יורק  המעטפה  נוספות.  וחותמות  "ישראל"(  האמצעי  השם  נוסף  מהן  )באחת 

המעטפות, המאוחרת ביותר בהתכתבות זו, נשלחה מאת ד"ר Richard Katzenstein מלונדון בתחילת 1942.
 Le camp de( גירס  ו-Charlotte Doiny ממחנה המעצר   Hermann הזוג  בני  בין  11-29. תשע-עשרה מעטפות מתוך התכתבות 
Gurs( בצרפת, ובין קרובי משפחתם מניו-יורק. 1940-1942. תריסר מהן נשלחו ממחנה גירס לניו-יורק והיתר שנשלחו בכיוון ההפוך 
והושבו לשולח. המעטפות שנשלחו מגירס נושאות חותמות דואר וחותמות צנזורה של המחנה, בולי צרפת של וישי וחותמות נוספות. 
המעטפות מניו-יורק נושאות חותמות "השב לשולח" בצרפתית ובאנגלית, חותמות צנזורה של מחנה גירס, חותמות של הוורמאכט, 

בולים אמריקניים וחותמות נוספות.
מצורפים: שלושה מכתבים מקוריים שנשלחו במעטפות )גרמנית(.

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $150

155. Collection of Letter Envelopes from the Holocaust Period – Inked Stamps and Postage Stamps of 
the Third Reich, Vichy France, the Gurs Detention Camp, the Cologne Judenrat, and More

Twenty-nine letter envelopes exchanged between Jewish family members and relatives in Europe and the United 
States during the Holocaust period. The Camp de Gurs detention camp in France; Cologne, Germany; London, 
England; and New York, 1938-42.
1-10. Ten letter envelopes representing correspondence between Dr. Richard Katzenstein of Cologne, Germany, 
and his relative, Walter Katzenstein of New York. 1938-42. Nine were sent to New York, and one was mailed in 
the opposite direction and returned to sender. The envelopes from Cologne bear censor stickers and the inked 
stamps of approval of the Wehrmacht, as well as the inked stamps of the Cologne Judenrat (Jewish Council), of 
the sender (on one, the middle name "Israel" is added), and of other agencies; they also have postmarks and 
postage stamps of the Third Reich. The envelope from New York has American postmarks, inked stamps, and 
postage stamps. One envelope – the latest in this chain of correspondence – was sent by Dr. Richard Katzenstein 
from London, England in early 1942.
11-29. Nineteen letter envelopes representing correspondence between Hermann and Charlotte Doiny, a couple 
incarcerated in the Camp de Gurs detention camp in France, and their relatives in New York. 1940-42. Twelve of 
the envelopes were mailed from Camp de Gurs to New York, while the rest were sent in the opposite direction 
and returned to the sender. The envelopes sent from de Gurs bear the postmarks of the camp and the inked 
stamps of camp's censor and other agencies, as well as postage stamps of Vichy France. The envelopes sent from 
New York are marked with "Return to Sender" inked stamps in French and English, along with the inked stamps 
of the de Gurs's camp's censor, the Wehrmacht, and other agencies. They also have American postage stamps.
Also: Three of the envelopes still contain the letters (in German) originally enclosed in them.
Size and condition vary. Overall good condition.

Opening price: $150 

156. לקט מעטפות וגלויות מתקופת השואה – מחנות ריכוז ומעצר בצרפת – חותמות, תוויות ובולים רשמיים

תריסר מעטפות ושתי גלויות שנשלחו על ידי אסירים במחנות הריכוז והמעצר בצרפת. צרפת, תחילת שנות ה-40. צרפתית ושפות 
נוספות.

)Camp de Gurs; שש מעטפות ממחנה זה, נשלחו בשנים 1940-1942.  1-12. תריסר מעטפות ממחנות שונים: מחנה המעצר גירס 
 Camp du( מחנה המעצר והמעבר ורנה ,)Argelès-sur-Mer( מחנה הריכוז ארגלה-סור-מר ,)על חלקן חותמות צנזורה של המחנה
 Camp( מחנה הריכוז מיל ,)Camp de Noé( מחנה הריכוז נואה ,)Camp de Rivesaltes( מחנה הריכוז ריווזאלט ,)Vernet d'Ariège

des Milles(, והסנטוריום לחולי שחפת La Guiche )שימש בתקופת המלחמה כמחנה הסגר לחולים ממחנות ריכוז ברחבי צרפת(.
13-14. שני מכתבים על גבי גלויות )כתובים בכתב-יד(: מכתב ממחנה הריכוז ריווזאלט )Camp de Rivesaltes( ומכתב ממחנה הריכוז 

.)Nexon( נקסון
המעטפות והגלויות נושאות חותמות רשמיות של דואר המחנות, חותמות צנזורה ותוויות דואר רשום )חלקן עם שמות המחנות(, בולי 

"צרפת של וישי" וחותמות נוספות. 
דיו של היודנרט, חותמות דואר  )Ostrowiec Kielecki, דרום-מרכז פולין(, עם חותמת  מצורף: מעטפה שנשלחה מגטו אוסטרובייץ 

ובולים גרמניים. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב עד טוב-בינוני. 

פתיחה: $300
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156. Collection of Envelopes and Postcards from the Holocaust Period – Concentration and Detention 
Camps in France – Official Inked Stamps, Labels, and Postage Stamps

A dozen envelopes and two postcards sent by inmates of concentration and detention camps in France. France, 
early 1940s. French and additional languages.
1-12. A dozen envelopes from various camps, including the Camp de Gurs detention camp (six envelopes from 
this camp, mailed in the years 1940-42; some marked with inked stamps of the camp's censor); the concentration 
camp Argelès-sur-Mer; the detention and transit camp, Camp du Vernet d'Ariège; the Camp de Rivesaltes, Camp 
de Noé, and Camp des Milles concentration camps; and the La Guiche sanatorium for tuberculosis patients (which 
served, during the war, as a quarantine camp for patients from concentration camps throughout France).
13-14. Two letters from concentration camps, handwritten on postcards, one from Camp de Rivesaltes and the 
other from Nexon.
The envelopes and postcards bear the official inked stamps of the camp postal services and the camp censors, as 
well as registered mail labels (some with the names of the camps), postage stamps of Vichy France, and various 
other markings.
Also enclosed: An envelope mailed from the Ostrowiec Ghetto (Ostrowiec Kielecki) in south-central Poland, 
marked with the inked stamps of the Ghetto Judenrat (Jewish Council) and Ghetto postmarks, and German 
postage stamps.
Size and condition varies. Overall good to good-fair condition.

Opening price: $300 

157. אוסף מעטפות, גלויות ואישורים מתקופת השואה – חותמות רשמיות של היודנראט של פראג 

 )Ältestenrat der Juden in Prag( "24 מעטפות מכתבים, גלויות דואר ואישורים, הנושאים חותמות של הנהלת "היודנראט של פראג
וחותמות נוספות של הנהלת הקהילה היהודית בתקופת השואה. פראג, 1940-1944. גרמנית וצ'כית.

1-2. שני אישורי עבודה מטעם היודנראט של פראג עבור אולגה ברן )Olga Beran( – אישור חד פעמי מיום ה-10.9.1943, המתיר לברן 
לנוע ללא הפרעה בשעות העוצר בלילה, וכרטיס לעובד קבוע ביודנראט של פראג, שהונפק ביום 30.6.1944.

3-7. חמישה מכתבים על גבי גלויות )שלושה מהם כתובים ביד ושניים מודפסים במכונת כתיבה(, שנשלחו מפראג בין השנים 1941-1944. 
שניים מן המכתבים ממוענים אל ראש מחלקת הנהלת הגטו היהודי בעיריית לודז' )Gettoverwaltung(, בבקשה לקבלת מידע אודות 

קרובי משפחה, עם חותמות רשמיות של המחלקה. אחד המכתבים נשלח לארה"ב.
8-24. שבע-עשרה מעטפות מכתבים הנושאות חותמות של היודנראט של פראג. נשלחו מפראג לניו-יורק, ציריך, צ'ילה ומקומות שונים 

בצ'כיה. 1940-1943.
)בשתיים מהגלויות(   Jüdische Kultus Gemeinde Prag היהודית:  הנהלת הקהילה  חותמות של  מופיעות  על שלושה מהפריטים 

ו-Altestenrat der Juden fuer prot. Bohemen – Maehren )באחת מהמעטפות(.
 Oberkommando( לצד החותמות של הנהלת הקהילה, מופיעות על גבי המעטפות והגלויות חותמות של הפיקוד העליון של הוורמאכט
der Wehrmacht – OKW(, בולים של הרייך השלישי ושל הפרוטקטורט של בוהמיה ומורביה, חותמות צנזורה, וחותמות ותוויות נוספות. 
פלוסנבירג  הריכוז  מחנה  של  משנה  מחנה   ,)Venusberg( "ונוסבורג"  מחנה  של  דיו  חותמת  הנושאת  מכתב  מעטפת  מצורפת: 
)Flossenbürg( שאסיריו, ובהם כאלף נשים יהודיות, עבדו בבית-חרושת לייצור חלקי מטוסים. עם חותמת דואר מחודש יולי 1944 ובול 

של הרייך השלישי. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $200

157. Collection of Envelopes, Postcards, and Permits from the Holocaust Period – Official Inked Stamps 
of the Prague Judenrat

24 letter envelopes, postcards, and permits marked with the inked stamps of the "Altestenrat der Juden in Prag" 
– the Jewish Council of Elders [or Judenrat] of Prague – and additional inked stamps of the appointed leadership 
of the Jewish community at the time of the Holocaust. Prague, 1940-44. German and Czech.
1-2. Two work permits issued to Olga Beran by the Judenrat of Prague – a onetime permit dated September 10, 
1943, allowing Beran to move about undisturbed during the hours of the nighttime curfew, and the identity card 
of a permanent employee of the Prague Judenrat, issued June 30, 1944.
3-7. Five letters written on postcards (three handwritten and two typewritten) mailed from Prague in the years 
1941-44. Two of the letters are addressed to the head of the Gettoverwaltung – Jewish Ghetto Administration – 
of the Lodz Ghetto, requesting information regarding family and relatives, and bear the official inked stamps of 
the administrative department. One of the letters was mailed to the United States. 
8-24. Seventeen letter envelopes marked with the inked stamps of the Judenrat of Prague. Sent from Prague to 
New York, Zurich, Chile, and various destinations in what is today the Czech Republic. 1940-43.
Three of the items bear the inked stamps of Jewish leadership of the Ghetto; two are marked "Jüdische Kultus 
Gemeinde Prag" and one is stamped "Altestenrat der Juden fuer prot. Bohemen – Maehren."
In addition to the inked stamps of the Jewish leadership, the envelopes have the inked stamps of the High 
Command of the Wehrmacht ("OKW – Oberkommando der Wehrmacht"), the official censor and other agencies, 
and the postage stamps of the Third Reich and the Protectorate of Bohemia and Moravia.
Also enclosed: A letter envelope marked with the inked stamp of the Venusberg forced labor camp – a subsidiary 
of the Flossenbürg concentration camp – whose prisoners, among them roughly 1,000 Jewish women, were put 
to slave labor producing airplane parts at the local Junkers factory. With a postmark dated July 27, 1944, and a 
postage stamp of the Third Reich.
Varying sizes and condition. Overall good condition.

Opening price: $200
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158. לקט פריטי אפמרה – ההנהלה היהודית של גטו טרזיינשטט – פנקסי חיסון, תור למספרה, תעודת עובד ופריטים נוספים

)Moses(, מטעם ההנהלה היהודית של גטו טרזיינשטט. טרזיינשטט,  נייר שהונפקו עבור בני המשפחה היהודית מוזס  שבעה פריטי 
]1944-1945[. גרמנית.

1. כרטיס מטעם "מרשם האוכלוסין" )Zentralevidenz( של הגטו – מספר זיהוי עבור מטה )Meta( מוזס. 10.9.1944.
2. זימון התייצבות )Vorladung( לצורך קבלת עבודה בגטו, עבור ארתור מוזס. 10.9.1944.

3. תעודת עובד )Arbeitsausweis(, עם תיאור המקצוע ונספח רפואי, עבור מטה מוזס.
4. אישור שהייה מחוץ למגורים בשעות הלילה לצורך ביצוע עבודות מטבח, עבור גינטר מוזס )גרמנית, צ'כית ואוקראינית(.

5-6. שני פנקסי חיסון מטעם שירותי הבריאות של הגטו )Gesundheitswesen(, האחד על שם מטה מוזס והשני על שם גינטר מוזס. 
7. פתקה – זימון להגיע לתור-מספרה מטעם המחלקה לטיפול בנוער )Jugendfürsorge(, ביום 28.9.1940, שעה 11 בבוקר.

ממולאים בכתב-יד ובמכונת כתיבה, עם רישומים וחותמות דיו.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי בינוני-טוב. כתמים ופגמים. תעודת העובד חתוכה לשניים לאורך קו הקיפול ומחוברת בשלוש רצועות 

של נייר דבק. 

פתיחה: $300

158. Collection of items of Ephemera – Judenrat of Theresienstadt Ghetto – Vaccination Record Books, 
Barbershop Appointment Slips, Worker's Certificate, and Additional Items

Seven items of ephemera issued by the Theresienstadt Ghetto Judenrat (Jewish Council) to members of the 
Jewish Moses family. Theresienstadt, [1944-45]. German.
1. Printed card issued by the ghetto's population registry (Zentralevidenz) – identity number issued to Meta 
Moses. September 10, 1944.
2. Call-up order ("Vorladung"), instructing Arthur Moses to show up for work assignment. September 10, 1944.
3. Worker's certificate ("Arbeitsausweis") with description of profession and medical addendum, issued to Meta 
Moses.
4. Exemption from nighttime curfew for the purpose of performing kitchen duties, issued to Günter Moses 
(German, Czech, and Ukrainian).
5-6. Two vaccination record books issued by the Ghetto healthcare services ("Gesundheitswesen"), one to Meta 
Moses and the other to Günter Moses.
7. Barbershop appointment slip issued by the youth care department ("Jugendfürsorge"), the appointment 
taking place on September 28, 1940 at 11:00 AM.
Documents filled-in either in handwriting or by typewriter, along with written notations and inked stamps.
Size and condition vary. Overall good-fair condition. Stains and blemishes. Worker's certificate cut in two along fold lines, 
and re-attached with three strips of adhesive tape.

Opening price: $300

159. שני אמצעי תשלום מנייר – מחנה הריכוז בוכנוולד 

שני אמצעי תשלום ממחנה הריכוז בוכנוולד. שנות ה-40. 
1. אמצעי תשלום בעריך 2 רייכסמארק, עבור אסירי בוכנוולד. 

10.5 ס"מ. X7.5
)Aussenkommando( של בוכנוולד. עם חותמת דיו של  2. אמצעי תשלום עבור בעריך 1 רייכסמארק, עבור אסירי מחנות-המשנה 

.)Rottleberode( רוֶדה מחנה רוְטֶלֶבּ
10.5 ס"מ בקירוב.  X8

מצב בינוני. כתמים וקמטים. קרעים קלים בשוליים.

פתיחה: $100

159. Two Pieces of Scrip – Buchenwald Concentration Camp

Two pieces of paper scrip from the Buchenwald concentration camp. 1940s.
1. Scrip, bill with face value of 2 Reichsmarks, for Buchenwald inmates.
10.5 X7.5 cm.
2. Scrip, bill with face value of 1 Reichsmark, for inmates of Buchenwald's subsidiary camps (Aussenkommando). 
With inked stamp of the Rottleberode camp.
Approx. 10.5 X8 cm.
Fair condition. Stains and creases. Minor tears to edges.

Opening price: $100

160. ארבעה מטבעות 10 פפנינג – גטו לודז'

ארבעה מטבעות 10 פפנינג שהיו בשימוש בגטו לודז', 1942.
קוטר: 21 מ"מ בקירוב. מצב בינוני-גרוע. בלאי ושחיקה.

פתיחה: $300

160. Four 10-Pfennig Coins – Łódź Ghetto

Four 10-pfennig coins used as currency in the Łódź Ghetto, 1942.
Diameter: approx. 21 mm. Fair-poor condition. Wear.

Opening price: $300
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161. לקט מסמכים ותעודות – אישורים ממחנה הריכוז ריווזאלט ותעודות חבר בארגונים ציוניים לאחר השואה – צרפת, 
תחילת-אמצע שנות ה-40

)דרום צרפת(  )Jacques Mussler(, פעיל ציוני מבלגיה שנשלח למחנה הריכוז ריווזאלט  שישה מסמכים שהיו שייכים לז'אק מוסלר 
בתקופת השואה. צרפת, תחילת-אמצע שנות ה-40. צרפתית ומעט עברית.

JUIF )יהודי( בדיו  1. אישור בקשה לתעודה מזהה עבור תושב זר ב"צרפת של וישי". עם פרטים אישיים, תמונת פספורט והחותמת 
אדומה. הונפק ב-Lalanne-Trie )דרום צרפת(, 1941.

2. אישור מטעם הרוקח הראשי של מחנה הריכוז ריווזאלט, המעיד שז'אק עבד בבית המרקחת בין החודשים אפריל לאוקטובר 1941. 
חתום בחתימת-ידו ובחותמת הדיו של הרוקח הראשי.

3. אישור מטעם מפקד המשטרה של מחנה ריווזאלט, המעיד על ההחלטה לשחרר את ז'אק מן המחנה. 1942. חתום בחתימת ידו של 
המפקד ובחותמת דיו של "צרפת של וישי".

 Mouvement les Jeunesse( 4-6. שלוש תעודות-חבר בארגונים יהודיים וציוניים בצרפת לאחר המלחמה: תנועת הנוער הציוני בצרפת
Sioniste de France(, ההסתדרות הציונית בצרפת )Organization Sioniste de France( והפדרציה של האגודות היהודיות בצרפת 

.)Fédération des sociétés juives de France(
כל המסמכים מולאו בכתב-יד )אחד מהם גם במכונת כתיבה(, ונושאים חותמות דיו שונות. בול של קק"ל מודבק באחת התעודות.

– כרטיס חבר בארגון "הסתדרות תקותינו"  )בלגיה(   Berchem ז'אק לפני המלחמה בעיר  מצורפים: שני כרטיסים שהונפקו על שם 
.Atheneum וכרטיס חבר במחלקת השחייה של מועדון הספורט )Histadroth Tikvatenou(

)אחר מהם  ולאורך סימני הקיפול  גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב-בינוני. סימני קיפול, כתמים, קמטים ובלאי. קרעים בשוליים 
מחוזק בנייר דבק(.

פתיחה: $200

161. Collection of Documents and Certificates – Documents from the Rivesaltes Concentration Camp 
and Membership Certificates of Zionist Organizations after the Holocaust – France, Early-Mid 1940s 

Six documents which had belonged to Jacques Mussler, a Zionist activist from Belgium who was incarcerate in 
the Rivesaltes Concentration Camp (southern France) during the Holocaust. France, early-mid 1940s. French and 
some Hebrew. 
1. Confirmation of a request for an ID for an alien in Vichy France. With personal details, a passport picture and 
the stamp JUIF (Jew) in red ink. Issued in Lalanne-Trie (Southern France), 1941. 
2. Document issued by the chief pharmacist of the Rivesaltes Concentration Camp, confirming that Mussler had 
worked at the pharmacy during the months April to October 1941. Hand-signed by the chief pharmacist and with 
his stamp. 
3. Document issued by the police commander of the Rivesaltes camp, indicating the decision to release Mussler 
from the camp. 1942. Hand-signed by the commander and with a stamp of Vichy France.   
4-6. Three membership certificates of Jewish and Zionist organizations in France after WWII: the Zionist youth 
movement in France (Mouvement les Jeunesse Sioniste de France), the Zionist Organization in France (Organization 
Sioniste de France) and the Federation of Jewish societies in France (Fédération des sociétés juives de France). 
All the documents were filled-in by hand (one of them also by typewriter) and bear various stamps. A JNF postage 
stamp is mounted on one of the certificates. 
Enclosed: two cards issued to Mussler before the was in Berchen (Belgium) – a membership card of the Histadroth 
Tikvatenou and a membership card of the swimming department of the Atheneum Sports Club. 
Size and condition vary. Good-fair overall condition. Fold lines, stains, creases and wear. Tears to edges and fold lines (one 
of them mended with tape). 

Opening price: $200  

הכוחות  מטעם  כניסה  אישור  למזכרת,  ובולים  גלויות   – שחרורו  לאחר  דכאו  הריכוז  מחנה   – נייר  פריטי  לקט   .162
האמריקניים ועוד

גרמנית,  ]גרמניה, המחצית השנייה של שנות ה-40[.  נוספים הקשורים בשחרור מחנה הריכוז דכאו.  נייר  ופריטי  בולים  גלויות,  לקט 
אנגלית ופולנית.

 ,)Polish Committee for Dachau-Allach( "1-5. חמישה גיליונות בולים בהנפקת הצלב האדום הפולני ו"הוועדה הפולנית לדכאו-אלך
 Polish Political Prisoners out of עם בולים שעוצבו לזכר שחרור המחנה: עיט לבן )סמלה של ממלכת פולין(, דגל ארה"ב, והכיתוב
Gratitude )הגיליונות שונים זה מזה, אחד מהם בלתי מחורר(. כפי הנראה, הוקצו ההכנסות מבולים אלה לניצולי המחנה. מתוארכים 

 .1.11.1945
6-7. שני בולים בעיצוב דומה, מתוך גיליון נוסף שהונפק על ידי הצלב האדום הפולני )1.8.1945(. 

8. אישור כניסה קבוע )Permanent Pass( למחנה הריכוז דכאו )ממוספר 29(, שהונפק מטעם הכוחות האמריקניים עבור עובד פולני 
במחנה לאחר שחרורו. חתום בחותמות דיו וחתימות ידם של הקצינים האחראיים.

9-11. שלוש גלויות: גלויה לציון יום השנה הראשון לשחרור המחנה – עבודת פוטומונטאז' המציגה את פסל החירות על רקע תמונת 
גלויה  בדפוס(;  )חתום   Gerhard Kreische והגרפיקאי  הצייר  איור מאת  עם  לשחרור המחנה,  יום השנה השני  לציון  גלויה  המחנה; 
ובה הזמנה לעצרת-הזיכרון הראשונה של לוחמי ההתנגדות במשטר הנאצי, שנערכה מטעם "איגוד הנרדפים על ידי המשטר הנאצי" 

)Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes( ב-17-18 במאי 1947.
12. תצלום מחנה הריכוז דכאו. חותמת דיו בגב עם הכתובת )אנגלית וגרמנית(: "כך היה זה בדכאו".

12 פריטים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $200
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162. Collection of Items of Ephemera – Dachau Concentration Camp Following Liberation – Souvenir 
Postcards and Stamps, Entry Permit Issued by American Forces, and More

A collection of postcards, stamps, and additional items of ephemera related to the liberation of the Dachau 
concentration camp. [Germany, second half of the 1940s]. German, English, and Polish.
1-5. Five sheets of postage stamps issued by the Polish Red Cross and the Polish Committee for Dachau-Allach, 
with stamps specially produced to commemorate the liberation of the camp, featuring the white eagle (emblem 
of the Polish Republic), the American flag (Stars and Stripes), and the inscription "Polish Political Prisoners out of 
Gratitude." The sheets differ from each other. One is unperforated. Apparently, proceeds from the sale of these 
stamps were used for the benefit of camp survivors. Dated November 1, 1945.
6-7. Two stamps with a similar design, from an additional sheet issued by the Polish Red Cross, dated August 1, 
1945.
8. Permanent entry permit (Permanent Pass), numbered "29," to the Dachau concentration camp, issued by the 
American armed forces to a Polish worker following the camp's liberation. Signed with the inked stamps and 
handwritten signatures of the officers in command.
9-11. Three postcards: One marking the first anniversary of the camp's liberation – a photomontage showing 
the Statue of Liberty superimposed over a photo of the camp; another marking the second anniversary of the 
liberation of the camp, with an illustration by the painter and graphic artist Gerhard Kreische (with his printed 
signature); and a third with an invitation to a memorial ceremony on May 17-18, 1947, led by the "Vereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes" (Association of the Persecuted Victims of the Nazi Regime) honoring the 
resistance fighters who fought against the Nazis.
12. Photograph of the Dachau concentration camp. Inked stamp on verso, reading "So it was in Dachau" (English 
and German)
12 items. Varying sizes. Overall good condition.

Opening price: $200

163. "מחנה ריכוז לא ידוע" – חוברת על החיים במחנות ריכוז – קרל שונג – לוקסמבורג, 1945

 Stimmen aus dem פרסום מס' 1 בסדרה .)Karl Schnog( מחנה ריכוז לא ידוע[, מאת מאת קרל שונג[ Unbekanntes KZ, Erlebtes
KZ. דפוס Bourg-Bourger, לוקסמבורג, ]1945[. גרמנית. 

הסופר הגרמני )ממוצא יהודי( קרל שנוג )1897-1964( חי בלוקסמבורג בתקופת מלחמת העולם השניה. לאחר הכיבוש הנאצי נעצר 
על ידי הגסטאפו ונאסר במחנות דכאו, בוכנוולד וזקסנהאוזן. בחיבור שלפנינו הוא כותב על התקופה בה שהה כאסיר במחנות, בכתיבה 

יומנית, פרוזאית ובשירה. 
31, ]1[ עמ', 14 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים. כתמים קלים בעטיפה.

אינו בספריה הלאומית. 

פתיחה: $100

163. "Unknown Concentration Camp" – Booklet about Life in the Concentration Camps – Karl Schnog 
– Luxemburg, 1945

Unbekanntes KZ , Erlebtes [Unknown Concentration Camp], by Karl Schnog. 
Publication no. 1 of the Stimmen aus dem KZ series. Luxemburg: Bourg-Bourger Press, [1945].
The German writer (of Jewish descent) Karl Schnog (1897-1964) lived in Luxemburg during World War II. After 
the Nazi occupation, he was arrested by the Gestapo and interned in the camps of Dachau, Buchenwald and 
Sachsenhausen. In this work he writes about the time he spent as a prisoner of the camps, writing in diary, prose 
and poetry form.
31, [1] pp. 14 cm. Good condition. Minor tears. Minor stains to cover. 
Not in NLI.

Opening price: $100  

164. תצהירים של שני ניצולי שואה שנעצרו על ידי המשטרה הגרמנית באשמת גנבה – דרזדן, 1946 – תיעוד קורותיהם 
לאחר המלחמה 

שני תצהירים )מודפסים במכונת כתיבה( של שני יהודים ניצולי שואה שנעצרו על ידי המשטרה הגרמנית בדרזדן באשמת גנבה. דרזדן, 
גרמניה, אפריל 1946. גרמנית. 

תצהיריהם של אהרון אוארבך )Aron Auerbach( ומוניק ברייטברט )Moniek Breitbart(, שנמסרו ב-11 באפריל 1946, ככל כנראה 
בבית משפט בדרזדן, לאחר שהשניים נעצרו על ידי המשטרה הגרמנית באשמת גנבה של רכוש וכסף. בעדויותיהם מכחישים השניים כל 
קשר לרכוש הגנוב שנמצא בסמיכות אליהם, וטוענים כי הגיעו לדרזדן כדי לחפש את קרובי משפחתם במחנות העקורים הסמוכים לעיר. 
בתצהיריהם מתארים אוארבך וברייטברט, שניהם ילידי העיר בנדסבורג, את קורותיהם מסוף המלחמה ועד למעצר – השחרור מהמחנות 

בוכנוולד ודכאו בידי הצבא האמריקני, האשפוז בבתי החולים והנדידה בין מחנות העקורים השונים לאחר המלחמה. 
]2[ דף, 29.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. כתמים קלים. קרעים קלים בשוליים. 

פתיחה: $200
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164. Depositions of Two Holocaust Survivors who were Arrested by the German Police for Theft – 
Dresden, 1946 – Documentation of Their Ordeals after the War 

Two typewritten depositions of Jewish Holocaust survivors, who were arrested by the German Police in Dresden 
for theft. Dresden, Germany, April 1946. German. 
The depositions of Aron Auerbach and Moniek Breitbart which were given on April 11, 1946, presumably at the 
courthouse of Dresden, after the two were arrested by the German police for theft of property and money. In the 
depositions, the two deny any connection to the stolen property that was found near them and claim that they 
had come to Dresden to look for their relatives in the various DP camps near the city. 
In their depositions, Auerbach and Breitbart, both Bendsburg-born, recount their ordeals from the end of the war 
to their arrest – the liberation of the Buchenwald and Dachau camps by the American Army, their hospitalization 
and their wandering between the various DP camps after the war. 
[2] ff., 29.5 cm. Good condition. Fold lines. Minor stains. Small tears to edges. 

Opening price: $200   

165. "אונדזער ווארט!" – לקט גיליונות של ביטאון פועלי ציון בשוויץ, יוני 1944 - ספטמבר 1945 – שארית הפליטה

תשעה גיליונות )בשמונה חוברות( של ביטאון פועלי ציון בשוויץ – "אונדזער ווארט!" ]מילתנו![. שוויץ, יוני 1944 עד ספטמבר 1945. 
יידיש.

תשעה גיליונות )מודפסים במכונת כתיבה ומשוכפלים בסטנסיל(: גיליון לא ממוספר )יוני 1944(, גיליון מספר 9 )אוגוסט 1944(, גיליון 
מספר 12 )נובמבר 1944; שני עותקים(, גיליון לא ממוספר )נובמבר 1944(, גיליון מספר 13-14 )דצמבר 1944-ינואר 1945(, גיליון מספר 

15 )ספטמבר 1945( וגיליון מספר 16 )ספטמבר 1945(.
הגיליונות כוללים ידיעות ראשונות על חורבנה של יהדות אירופה, על החיים בגטאות ובמחנות הריכוז ועל גורל שארית הפליטה )עוד 
לפני סיומה של מלחמת העולם השנייה(. כמו כן, מופיעים בגיליונות מאמרים ורשימות על מוסדות התנועה הציונית, על מאבק היישוב 
היהודי בארץ ישראל, ונושאים נוספים. בין הכתבות: "על מפתן השחרור", "מהגיהינום הנאצי, השמדתו של גטו לודז'", "חורבנה של 
יהדות בסרביה", "הגורל המר של יהדות הונגריה", "הקונגרס היהודי ברוסיה שולח מכתב אל סטלין", "החגיגה הגרנדיוזית של ה-1 במאי 
בכל ארץ ישראל", "הדרך למלוכה סוציאליסטית יהודית – ארץ ישראל. נאומו של החבר ]משה[ ארם בישיבה ה-51 של ההסתדרות", 

"הפאשיזם היהודי", "בעיות היהודים לאחר המלחמה, התייחסות אישית וחברתית", ועוד. 
על דף השער של גיליון מספר 13-14 נדפס ציור-דיוקן של דב בר בורוכוב )הגיליון הוקדש לדמותו, לרגל יום-השנה ה-27 למותו(. 

מצורף: דף מתוך גיליון נוסף, מחודש מרץ 1945. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים. קרעים וקרעים חסרים במספר דפים. דפים מנותקים. דף חסר באחד הגיליונות 

)ייתכן שדפים נוספים חסרים בגיליונות אחרים(.

פתיחה: $150

165. "Undzer Vort!" – Collection of Issues of the Organ of Poalei Zion in Switzerland, June 1944 – 
September 1945 – She'erit Hapletah

Nine issues (in eight booklets) of the organ of Poalei Zion in Switzerland – "Undzer Vort!" [Our Word!], 
Switzerland, June 1944 to September 1945. Yiddish.
Nine issues (mimeographed typescript): unnumbered issue (June 1944), issue no. 9 (August 1944), issue no. 12 
(November 1944; two copies), unnumbered issue (November 1944), issue no. 13-14 (December 1944-January 
1945), issue no. 15 (September 1945), and issue no. 16 (September 1945).
The issues contain preliminary reports about the destruction of European Jewry, about life in the ghettoes and 
concentration camps and about the fate of She'erit Hapletah (even before the end of World War II). In addition, 
the issues contain articles and notes on the institutions of the Zionist movement, on the struggle of the Jewish 
Yishuv in Palestine and on additional issues. Among the articles: "On the Threshold of Liberation", "From the 
Nazi Hell, the Destruction of the Lodz Ghetto", "The Destruction of Bessarabian Jewry", "The Bitter Fate of the 
Jews of Hungary", "The Jewish Congress in Russia Sends a Letter to Stalin", "The Grand Celebration of May 1 
in Palestine", "The Road to Jewish Socialist Government – Palestine. The Speech of the Member [Moshe] Aram 
at the 51st Session of the Histadrut", "Jewish Fascism", "The Jewish Problem after the War, Personal and Social 
Reference", and more. 
The title page of issue no. 13-14 features an illustrated portrait of Dov Ber Borochov (the issue was published 
towards the 27th anniversary of his death).
Enclosed: a leaf from an additional issue, from March 1945.
Size and condition vary. Good-fair overall condition. Stains. Closed and open tears to several leaves. Detached leaves. One 

issue missing a leaf (possibly, additional leaves are missing from other issues). 

Opening price: $150 
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166. ארבעה תצלומים – שארית הפליטה בעיר ורשה, 1946 – תצלום קבוצתי של חברי "הוועד המרכזי ליהודי פולין"

ארבעה תצלומים של שארית הפליטה בעיר ורשה. ]1946 בקירוב[.

ואסר, חבר המחתרת  והירש  בוורשה,  יהודי פולין", בהם אברהם ברמן, חבר המחתרת היהודית  "הוועד המרכזי של  1. תצלום חברי 

היהודית ומזכיר הארכיון החשאי "עונג שבת". מתואר בצדו האחורי בכתב-יד )יידיש(.

2-3. שני תצלומים של פעילים ציונים לאחר המלחמה: פעילים צעירים במדי תנועת נוער )מתואר בצדו האחורי "חברי קיבוץ ווארשה"(, 

ופעילים וותיקים )מתואר בצדו האחורי "חברים וותיקי פועלי-ציון"(.

4. תצלום של הלוויה או אזכרה בבית הקברות היהודי בוורשה. מתואר בכתב-יד בצדו האחורי )יידיש(.

שלושה מהתצלומים מתוארכים בכתב-יד לשנת 1946.

9.5 ס"מ בקירוב. שלושה תצלומים במצב טוב, עם כתמים ופגמים קלים. תצלום אחד במצב בינוני, עם קרעים בשוליים. X6.5 8 עד X6

פתיחה: $200

166. Four Photographs – Holocaust Survivors in Warsaw, 1946 – Group Photograph of the Members of 

the Central Committee of Jews in Poland

Four photographs of She'erit Hapletah in Warsaw. [ca. 1946].

1. Photograph of the members of the Central Committee of Jews in Poland, including Avraham Berman, a 

member of the Jewish underground organization in Warsaw, and Hirsch Wasser, also a member of the Jewish 

underground organization and the secretary of the secret "Oneg Shabbat" archive. Captioned on verso by hand 

(Yiddish).

2-3. Two photographs of Zionist activists after the war: young activists wearing the uniform of a youth movement 

(captioned on verso "members of the Warsaw Kibbutz" [Hebrew]), and long-time activists (captioned on verso 

"long-time members of Poalei-Zion" [Hebrew]). 

4. Photograph of a funeral or memorial service at the Warsaw Jewish cemetery. Captioned by hand on verso 

(Yiddish). 

Three of the photographs are dated by hand, 1946.  

Approx. 6 X8 to 6.5 X9.5 cm. Three photographs in good condition, with stains and minor blemishes. One photograph in 

fair condition, with tears to edges. 

Opening price: $200 

167. אגרת "שנה טובה" – קבוצת "נילי" – בית הספר החקלאי באחוזת פלייקרסהוף של יוליוס שטרייכר – גרמניה, תש"ז 

1946

"לשנה טובה תזכו, לעליה חפשית ומדינה עברית". קבוצת "נילי", פלייקרסהוף, א' תשרי תש"ז-5707 ]ספטמבר 1946[. 

 Jewish Farm Kwucat Nili,  – נילי"  "קבוצת  של  רשמי  מכתבים  נייר  גבי  על  ליטוגרפי,  בדפוס  מודפסת  טובה"  "שנה  אגרת 

Landwirtschaftliche Schule, Pleikershof, עם חותמת הקבוצה. ליד החותמת מופיעות חתימותיהם של המדריכים ברוך חיטה 

)נהרג בשירות צה"ל ב-1950( ונח מ. רזזינסקי )רזינסקי(. 

על פעילותה של קבוצת "ניל"י" בחווה להכשרה חקלאית בפלייקרסהוף, מקודם מעונו של יוליוס שטרייכר, מראשי המשטר הנאצי, 

כותב אבינועם יעקב פת במאמרו "לחיות בלנדסברג, לחלום על דגניה – צעירים יהודים עקורים והציונות לאחר השואה": "כחמישה 

חודשים לאחר שחרור גרמניה עברה קבוצה של צעירים ניצולי שואה שזה עתה השתחררו מעול הנאצים לאחוזתו של התועמלן הנאצי 

האנטישמי להחריד יוליוס שטרייכר. בשעה שהמתין שטרייכר למשפטו בנירנברג הסמוכה, החלה קבוצת צעירים זו להכניס שינויים 

באחוזתו כדי שתשמש חווה להכשרה חקלאית, הכנה למה שהם קיוו שיהיו חייהם בעתיד בארץ ישראל". 

בעיתון מחנה העקורים לנדסברג ב-21 בדצמבר 1945 סיכם מנהיג הקבוצה ברוך חיטה )Baruch Cheta( את ההישגים של קיבוץ ניל"י: 

'עד לפני זמן לא רב הייתה פלייקרסהוף אחוזתו ומקום מושבו של אחד משותפיו הבכירים ביותר של היטלר, יוליוס שטרייכר, עורכו 

הנודע לשמצה של Der Stürmer. במשרד שבו ישב במשך שנים שונא היהודים הגדול וכתב את כתבות הנאצה נגד היהודים בקריאה 

להקיז את דמם... במקום שבו כתב שטרייכר לעם הגרמני "היהודים הם אסוננו" – נמצאת היום מזכירות של בית ספר חקלאי חלוצי 

לראות כתובות  ביותר...  זה אחד מגורמי הסיפוק הגדולים  ללמוד חקלאות...  כדי  אירופה  יהודים המגיעים מכל קצות  ולבנים  לבנות 

וססמאות בעברית נוסח "עם ישראל חי", "נצח ישראל לא ישקר" המתנוססות על הכתלים בארמונו של שטרייכר; אנו מכנים את הקיבוץ 

'בית הספר החקלאי הראשון בבווריה'. חברי הקיבוץ החדש השתמשו אפוא באדמותיו של 'המן המודרני, צורר  החדש שלנו בתואר 

היהודים' כדי להכשיר את עצמם לחיים במדינה היהודית... אין להתעלם מהסיפוק ששאבו הצעירים מנקמתם זו באחוזתו של שטרייכר. 

אולם לערך הפוליטי העצום שבפעילותם של הציונים למען בניית עתידם בארץ ישראל יהיו תוצאות מרחיקות לכת של ממש שישימו 

בצל כל סיפוק שיכלו לשאוב מכך חברי קיבוץ ניל"י". )נדפס ב"בשביל הזכרון, כתב עת לחינוך וללימוד השואה", סדרה חדשה, גליון מס' 4, 

הוצאת יד ושם – רשות הזכרון לשואה ולגבורה, נובמבר 2009(.

ראו גם: קטלוג "קדם" 34, פריט 562 – הגדה של פסח שנדפסה בפלייקרסהוף בשנת תש"ו. 

20 ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק. סימני קיפול. מעט כתמים.  X18.5

פתיחה: $100
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167. "Shana Tova" Greeting Card – Nili Group – The Agricultural School at the Pleikershof Manor, 
Previously Owned by Julius Streicher – Germany, 1946

"May you have a happy new year, free immigration and a Hebrew state" (Hebrew). Nili Group, Pleikershof, 
[September 1946].
A lithographic "Shana Tova" greeting card, on the official stationery of the Nili Group – "Jewish Farm Kwucat 
Nili, Landwirtschaftliche Schule, Pleikershof", with the group's stamp.
Avinoam Patt, in his article "To Build and be Rebuilt: Jewish Youth and Zionism in Postwar Europ", writes about 
the activity of the Nili Group at the farm for agricultural training in Pleikershof, previously the residence of Julius 
Streicher, one of the leaders of the Nazi regime: "Some five months after the liberation in Germany, a group of 
young holocaust survivors, barely removed from years of persecution and torture at the hands of the Nazi regime, 
moved to the estate of the virulently anti-Semitic Nazi propagandist Julius Streicher. As Streicher awaited trial in 
nearby Nuremberg, this group of young Zionists set about transforming his estate into a pioneering training farm 
or hakhsharah, in preparation for what they hoped would be their future lives in Palestine. 
In the December 21, 1945 issue of the Landsberg DP camp newspaper, Baruch Cheta, the leader of this group, 
summarized the accomplishments of Kibbutz Nili: 'not long ago, Pleikhershof was the estate and seat of one 
of Hitler's most high-ranking associates, the editor of the notorious der Sturmer, Julius Streicher. In the office, 
where for many years the great Jew-hater sat and wrote his vicious diatribes against the Jews, calling for 
their blood [ ... ] where Streicher wrote to the German people, 'di jidn zajnen Unzer umglik' (the Jews are 
our misfortune ) is today the home of the secretariat of an agricultural pioneering school for Jewish boys and 
girls that have come from all corners of Europe to learn agriculture, to cultivate the land, raise cattle, etc., those 
things most crucial to build the Land of Israel. This is one of the greatest Jewish Satisfactions, to be able to see 
Hebrew writings and slogans, such as 'am Jsroel chaj,' [the Jewish people lives] 'Necach Jsroel loj jeszaker' [the 
Eternal of Israel will not lie] hanging on the walls in Streicher's mansion; we have named our new kibbutz the 
first agricultural school in Bavaria.
[…] The satisfaction the young survivors drew from revenge they exacted on Streicher's estate was unmistakable. 
However, the powerful political value of young Zionists working to build their futures in Palestine had profound 
Implications that went far beyond the gratification the members of kibbutz Nili experienced." (in Religion 
Nationalism: The Struggle for Moden Jewish Identity. Ed. Yossi Goldstein. Pp 139E-151E).
See Kedem catalog 34, lot 562 – Passover Haggadah printed in Pleikershof in 1946.
18.5 X20 cm. Good condition. Filing holes. Fold lines. Some stains. 

Opening price: $100

168. גיליון "אונדזער שטימע" – שנה לשחרור ברגן בלזן / כרוז אל "שארית הפליטה" – ברגן בלזן, ערב פסח, 1946

שארית  של  ]דו-שבועון  זָאנע  ענגלישער  דער  אין  שארית-הפליטה  דער  פון  ארגאן  צווייווָאכנשריפט  ]"קֹולנּו"[,  שטימע  אונדזער   .1
הפליטה באזור הכיבוש הבריטי[. הוצאת הועד היהודי המרכזי בברגן בלזן, גיליון מס' 9, ערב פסח תש"ו, 15 באפריל 1946. יידיש ואנגלית.
גיליון מיוחד לציון יום השנה לשחרור מחנה ברגן בלזן ולכבוד חג הפסח. בסוף הגיליון )מעבר לשער האנגלי( הקדמה מאת המערכת, 

לציון שנה לשחרור המחנה, ומאמר מאת פרופ' יעקב ויינגרין )Weingreen( בנושא חג הפסח, ולכבוד פסח תש"ו.
]1[, 49, ]3[ עמ', 29.5 ס"מ. מצב טוב. נייר יבש, עדין ושביר. סימני קיפול. מספר קרעים קלים בשולי הדפים והעטיפה. בול ושרידי הדבקה 

בצדה האחורי.
2. "צו דער שארית-הפליטה אין דייטשלאנד". כרוז מטעם "צענטראל-קאמיטעט פון די באפרייטע יידן אין דער בריטישער זאנע", ברגן 

בלזן, 14 באפריל 1946. יידיש.
כרוז מאת הועד המרכזי של היהודים המשוחררים באיזור הבריטי בגרמניה, שעניינו יום השנה לשחרור ברגן בלזן, שחל בשנת 1946 בערב 

חג הפסח )כששוחרר המחנה, ב-1945, היה זה כשבועיים וחצי לאחר ליל הסדר(.
דף 29.5 ס"מ. מצב טוב. מעט קרעים וכתמים בשוליים.

פתיחה: $100

168. Issue of "Undzer Shtime" – The first Anniversary of the Liberation of Bergen-Belsen / Broadside 
to She'erit Hapletah – Bergen-Belsen, the Eve of Passover, 1946

1. Undzer Shtime ["Our Voice"], fortnightly of She'erit Hapletah in the British occupation zone. Published by 
the central Jewish committee in Bergen-Belsen, issue no. 9, eve of Passover, April 15, 1946. Yiddish and English. 
A special Passover issue, marking the first anniversary of the liberation of Bergen-Belsen. At the end of the issue 
(after the English title page) an introduction by the editorial board, marking one year to the liberation of the 
camp, and an article by Prof. Yaakov Weingreen about Passover.
[1], 49, [3] pp., 29.5 cm. Good condition. Dry, brittle paper. Fold lines. Several small tears to edges of leaves and cover. Stamp 
and traces of mounting to verso.
2. "Tsu der Sheyres Hapleyte in Deutschland". Broadside issued by "Tsentral-komitet fun di bafreyte yidn in der 
britisher zone", Bergen-Belsen, April 14, 1946. Yiddish.
A broadside issued by the central committee of the liberated Jews in the British Zone of occupation, Germany, 
marking the first anniversary of the liberation of Bergen-Belsen, which in 1946 occurred on the eve of Passover.
Leaf: 29.5 cm. good condition. Some tears and stains to margins. 

Opening price: $100  
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169. לקט פריטים – שארית הפליטה – הגדה של פסח / גליונות כתב העת "יידישע בילדער", 1946-1948

לקט פריטים שנדפסו עבור שארית הפליטה בלונדון ובגרמניה, 1946-1948.
1. הגדה של פסח. הוצאת "דער קאמיטעט פונים רב הכולל" / Chief Rabbi's )religious emergency( Council, לונדון, תש"ו 1946. 

הגדה עם פירושים ביידיש, נדפסה עבור "אחינו ואחיותינו משארית הפליטה". 
2. גלות-בייערן )נָאוועלן און סקיצן(, הערשל וויינרויך. הוצאת ההנהגה הראשית של "הנוער הציוני", מינכן, 1947. יידיש.

3-8. יידישע בילדער, אומפארטייאישער אילוסטרירטער חודש זשורנאל פאר אלע יידן ]"תמונות יהודיות", ירחון בלתי-מפלגתי עבור 
כל היהודים[, בעריכת שלמה פראנק. מינכן. שישה גליונות: שנה ראשונה, גליונות 5, 6, 9-10 )גליון כפול(, 11, מאי 1947 עד ינואר 1948; 

שנה שניה, גליונות 1, 8 )19(, 1948. יידיש.
עתון שנדפס עבור "שארית הפליטה" והופץ במחנות העקורים באירופה, כולל איורים ותצלומים רבים. 

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $150

169. Collection of Material Published for Holocaust Survivors – Passover Haggadah / Issues of the 
Periodical "Yiddishe Bilder," 1946-48

Collection of material published for Holocaust survivors in London and Germany, 1946-48.
1. Passover Haggadah. London: "Der Komitet Funim Rav Hakolel" / Chief Rabbi's (religious emergency) Council, 
1946. Passover Haggadah with Yiddish commentary, published on behalf of "our brothers and sisters [who are] 
the surviving remnants."
2. Galus-Beyern (Novelen un Skitsen) [Villages of the Diaspora (Novellas and Sketches)], by Herschel Weinroich. 
Munich: Central Leadership of the Zionist Youth, 1947. Yiddish.
3-8. Yiddishe Bilder, Umparteiischer Illustrierter Hodesh Zhournal Far Alleh Yidden [Jewish Pictures, Non-Partisan 
Illustrated Monthly Journal For All Jews], edited by Shlomo Frank. Munich. Six issues: First year, Issue Nos. 5, 6, 
9-10 (double issue), 11, May 1947 to January 1948: Second year, Issue Nos. 1, 8 (19), 1948. Yiddish. 
A journal, containing numerous illustrations and photos, published for the benefit of Holocaust survivors and 
distributed in the Displaced Persons camps of Europe.
Condition and size vary.

Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $150

170. "חורבננו בתמונות" – ברגן בלזן, 1946

]אונדזער חורבן אין בילד[, חורבננו בתמונות, נלקט ונערך בידי רפאל אולבסקי, פאול טרפמן ודוד רוזנטל. המו"ל: הועד המרכזי ליהודים 
המשוחררים באזור הבריטי. הוצאת: "אונדזער שטימע", ברגן בלזן, דצמבר 1946. יידיש, עברית, אנגלית וגרמנית.

תיעוד צילומי נדיר וחשוב, החל מעלייתו של הרייך השלישי ועד שחרור מחנות המוות. כולל 115 תצלומים בשחור-לבן, ביניהם תצלומים 
מהגטאות, האקציות והסלקציות. דפי השער, המבוא וכותרות התצלומים נדפסו ביידיש, בעברית, באנגלית ובגרמנית )בעותק שלפנינו 

חסר דף השער ביידיש(.
37.5 ס"מ. חסרים: העטיפה הקדמית )המאוירת(, העטיפה האחורית ודף השער הראשון )ביידיש(. מצב בינוני. הדף האחרון  X30 ,38 דף

קרוע וחסר בחלקו. קרעים בשולי כמה מהדפים )בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים(. כתמים ומעט קמטים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $100

170. "Our Destruction in Pictures" – Bergen-Belsen, 1946

[Undzer Hurben in Bild] Our Destruction in Pictures, collected and edited by Rafael Olevski, David Rosental, and 
Paul Trepman. Published Under the auspices of the Central Committee of the Liberated Jews in the British Zone. 
Bergen-Belsen: Undzer Shtimeh ["Our Voice"], December 1946. Yiddish, English, and German.
Rare and important photographic documentation of subjects and events from the rise of the Third Reich till 
the liberation of the death camps. Includes 115 black-and-white photographs, among them photos of the 
ghettoes, of the acts of persecution, and of the selection process at the extermination camps. The title pages, the 
introduction, and the photo captions were printed in Yiddish, Hebrew, English, and German. The present copy is 
missing its Yiddish title page.
38 ff., 37.5 X30 cm. Missing: (Illustrated) front cover, back cover, and (Yiddish) first title page. Fair condition. Final leaf torn 

and partly missing. Tears to edges of some leaves (especially first and last leaves). Stains and few creases. New binding.

Opening price: $100
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171. "מהחורבן האחרון" – כתב עת בנושא השואה – מינכן, 1946-1948 – כל הגיליונות

פון לעצטן חורבן ]מהחורבן האחרון[, צייטשריפט פאר געשיכטע פון יידישן לעבן בעתן נאצי-רעזשים ]כתב-עת להיסטוריה של העם 
די  פון  קאמיטעט  צענטראל  ביים  קאמיסיע  היסטארישע  צענטראלע  הוצאת  קפלן.  ישראל  בעריכת  הנאצי[,  השלטון  תחת  היהודי 

באפרייטע יידן אין דער אמעריקאנער זאנע, מינכן, 1946-1948. יידיש ומעט אנגלית. גליונות 1-10 )לא נדפסו גיליונות נוספים(. 
עשרה גיליונות רצופים הכוללים עשרות מאמרים על תקופת השואה, עם תצלומים, מפות, טבלאות נתונים וקטעי זכרונות של ניצולי שואה. 
10 כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. מעט כתמים. קמטים וקרעים קלים בשולי מספר גליונות. חותמות. גיליון 5 ללא עטיפה אחורית. 

כל החוברות כרוכות בכריכות קרטון ובד תואמות, חדשות. 

פתיחה: $200

171. "From the Last Extermination" – Periodical dealing with the Holocaust – All Issues

Fun Letsten Hurben [From the Last Extermination], Tseitshrift far Geshichte fun Yiddishen leben beten Nazi-
Rezhim [Periodical for the History of the Jewish People during the Nazi Regime]. Editor: Israel Kaplan. Central 
Historical Commission at the Central Committee of Liberated Jews in the American Zone of Occupation in 
Germany, Munich, 1946-48. Yiddish and some English. Issues Nos. 1-10 (no additional issues were printed).
Ten consecutive issues containing dozens of articles relating to the period of the Holocaust, with photographs, 
maps, data tables, and memoirs of Holocaust survivors.
10 volumes. Size varies. Overall good condition. Some stains. Minor creases and tears to edges of some issues. Inked stamps. 
Issue No. 5 missing back cover. All booklets bound in matching cloth-covered card bindings, new.

Opening price: $200

172. לקט חוברות וספרים – שארית הפליטה בגרמניה, 1947-1949

לקט חוברות וספרים שנדפסו בידי ועבור "שארית הפליטה" בגרמניה, 1947-1949. 
1. ווארשעווער געטא אויפשטאנד ]מרד גטו וארשה[. הוצאת פועלי-ציון, מרכז "דרור", לנדסברג, גרמניה ]1947[ . עם מאמרים מאת צביה 

]לובטקין[ ויצחק )אנטק( צוקרמן. חסר דף בסופו. 
2-3. דרור, עתון התנועה בגרמניה. הוצאת מרכז "דרור" בגרמניה, לנדסברג. גליון 5 )9(, 7 בינואר 1947. שני עותקים. קרעים בשולי 

העטיפה והדפים )נייר יבש ועדין(. 
4. דער תורה-קוואל )מעינה של תורה(, דרשות על פרשות השבוע, בעריכת אלכסנדר זושא פרידמאן. חלק ב', על ספר שמות. הוצאת 

"מסורה", באד-נויהים, תש"ח. ללא עטיפה. 
5. פראבלעמען פון קינסטלערישן שאפן, אפרים שרייער. הוצאת "נייוועלט", מינכן, 1948. ללא עטיפה אחורית. 

6. דאס פאלקס-מויל אין נאצי-קלעם, ריידענישן אין געטא און קאצעט, י. קאפלאן. מינכן, 1949.
גודל ומצב משתנים. כריכות חדשות )למעט לחוברות "דרור"(.

פתיחה: $100

172. Collection of Booklets and Books – Holocaust Survivors in Germany, 1947-49

Collection of booklets and books published by, or on behalf of Holocaust survivors in Germany, 1947-49.
1. Varshever Geto Oyfshtand [The Warsaw Ghetto Uprising]. Landsberg, Germany: Poalei Zion, Merkaz Dror, 
1947. With articles by Zivia Lubetkin and Yitzhak ("Antek") Zuckerman. Missing leaf at end.
2-3. Dror, journal of the Dror movement in Germany. Landsberg, Germany: Merkaz Dror. Issue No. 5 (9), January 
7, 1947. Two copies. Tears to edges of cover and leaves (dry, delicate paper).
4. Der Toyreh Kval [The Wellspring of Torah], sermons regarding the Torah Portion of the Week. Editor: Alexander 
Zusia Friedman. Part II, on the Book of Exodus. Bad Nauheim, Germany: Masora, 1947/48. No cover.
5. Problemen fun Kinstlerishen Shafen, by Efraim Shreier. Munich: Nayvelt, 1948. No cover.
6. Dos Folksmoyel in Natsi-Klem: Reydenishen in Geto un Katset, by Y. Kaplan. Munich: 1949.
Size and condition vary. New bindings (with the exception of the Dror issues).

Opening price: $100 

173. לקט ספרים וחוברות שנדפסו בפולין לאחר המלחמה, 1946-1949 / עטיפות בעיצוב הנריק הכטקופף

שמונה ספרים ושני גיליונות של כתב העת של תנועת "דרור", שנדפסו בפולין לאחר מלחמת העולם השניה. יידיש. 
1. ס'ברענט )1939-1942(, מאת מרדכי געבירטיג. קרקוב, 1946. מצב בינוני-גרוע. 

2. אויף די פעלדער פון טרעבלינקע, מאת רחל אויערבאך. ורשה-לודז'-קרקוב, 1947. עטיפה קדמית מנותקת, עטיפה אחורית חסרה. 
3. צו א ניי לעבן )צווי יאר יידישער ישוב אין נידערשלעזיע(, מאת יעקב עגיט. ורוצלב, 1947. עם מפות ותצלומים. 

4. דער יידישער אויפשטאנד, ווארשע 1943, מאת רחל אויערבאך. ורשה, 1948. ללא עטיפה. 
5. צו לויטערע ברעגן, מאת רייזל זשיכלינסקי. לודז', 1948. ללא עטיפה. 

6. דער אפגרונט רוישט, לידער, מאת גוטע גוטערמאן. לודז', 1948. איור העטיפה: הנריק הכטקופף. 
7. שרייבער און ביכער, מאת ד. ספארד. לודז', 1949. איור העטיפה: הנריק הכטקופף. 

8. אין א פוסטער שטאט, דערציילונגען, מאת יצחק גוטערמאן. לודז', 1949. איור העטיפה: הנריק הכטקופף. 
9-10. דרור, פרייהייט, החלוץ הצעיר. גליונות 4 ו-5. לודז', מאי, יוני-יולי 1947. מלווים תמונות ואיורים רבים. 

גודל ומצב משתנים. כל הספרים כרוכים בכריכות חדשות, תואמות )למעט גיליונות "דרור"(. 

פתיחה: $100
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173. Collection of Books and Booklets Printed in Poland after the War, 1946-1949 / Covers Designed 
by Henryk Hechtkopf

Eight books and two issues of the journal of the "Dror" Movement, which were printed in Poland after World 
War II. Yiddish.
1. S'Brent (1939-1942), by Mordechai Gebirtig. Krakow, 1946. Fair-poor condition. 
2. Oyf di Felder fun Treblinke, by Rachel Auerbach. Warsaw-Lodz-Krakow, 1947. Detached front cover, missing 
back cover. 
3. Tsu a nay lebn (tsṿey yor Yidisher yishev in Nidershlezye), by Yaakov Egit. Wrocław, 1947. With maps and 
photographs.  
4. Der Yidisher oyfshṭand, Ṿarshe 1943, by Rachel Auerbach. Warsaw, 1948. No cover.
5. Tsu loyṭere bregn, by Reisl Zshichlinsky. Lodz, 1948. No cover.
6. Der opgrunṭ royshṭ lider, by Gutte Gutterman. Lodz, 1948. Cover illustration: Henryk Hechtkopf.
7. Szrajber un bicher, by Dawid Sfard. Losz, 1949. Cover illustration: Henryk Hechtkopf. 
8. In a pusṭer shṭoṭ, dertseylungen, by Yitzchak Gutterman. Lodz, 1949. Cover illustration: Henryk Hechtkopf. 
9-10. Dror, Fryhyt, HeChalutz HaTzair. Issues 4 and 5. Lodz, May, June-July 1947. Accompanied by many pictures 
and illustrations. 
Size and condition vary. All (except the Dror issues) bound in new, matching bindings. 

Opening price: $100 

174. חוברת שירים לילדי "שארית הפליטה" – בריסל, 1945 – תצלומים ותווי נגינה

האנט-אין-האנט, קאלעקטיוו זאמלהעפט ]"יד ביד", מאסף שיתופי[. הוצאת "שול און דערציונג" ]"בית ספר וחינוך"[, בריסל, יולי 1945. 
יידיש. 

אסופת שירים לילדי "שארית הפליטה", מלווה בתווי נגינה ובתצלומים של ילדי בית הספר י"ל פרץ )י. ל. פרץ-שול( בבריסל. 
בראש עמוד השער הקדשה בכתב ידו של ישעיה זאנדבערג )זנדברג, פריז 1950(, אשר תרגם שני שירים מצרפתית בחוברת זו )תיקונים 

בכתב ידו בעמ' 12-13(. 
34 עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים קלים בשולי הדפים. קרעים קלים בשולי העטיפה. כריכת קרטון ובד חדשה. 

פתיחה: $100

174. Song Booklet for Child Holocaust Survivors – Brussels, 1945 – Photographs and Sheet Music

Hant-in-Hant, Kolektiv Zamlheft [Hand in Hand, Collective Booklet]. Brussels: "Shul un Dertsiung" [School and 
Education], July 1945. Yiddish.
A collection of songs for the children of She'erit HaPletah, accompanied by sheet music and photographs of the 
children of the Y.L. Peretz school (Y.L. Peretz Shul) in Brussels. 
Inscribed on the title page by Yeshaya (S.) Zandberg (Paris 1950), who translated two French songs in this booklet 
(handwritten corrections by him on pp. 12-13). 
34 pp. 21.5 cm. Good condition. Stains, small tears to edges of leaves. Small tears to edges of cover. New binding. 

Opening price: $100 

175. שמונה ספרי לימוד שנדפסו עבור ילדי שארית הפליטה – גרמניה, 1947-1949

ילדי שארית הפליטה בגרמניה, חלקם מהדורות-צילום של ספרי לימוד שנדפסו קודם לכן בארץ  שמונה ספרי לימוד שנדפסו עבור 
ישראל, ורובם בהוצאת הסוכנות היהודית )לשכת עליית הנוער( והג'וינט. על כמה מהספרים נדפס הכיתוב: "הוצא במספר אכסמפלרים 

מצמצם בשביל ילדי ישראל במחנות הנידחים באירופה. הפצה במקומות אחרים ומכירה בכלל אסורה בהחלט".
1. בשער, מקראה לילדי ישראל בגולה, א'. מינכן, תש"ז ]1947[. 

2. שבילי החשבון, קבץ שאלות חשבון והנדסה לשנת הלמודים הרביעית, שלמה סטרנין. מינכן, תש"ז 1947. ללא עטיפה אחורית.
3. פיסיקה לתלמידים, מ. בנארי, מ. כוכבא, בעריכת י. לדיז'נסקי. חוברת ד' – מכניקה. מינכן, תש"ח 1947. אינו בספריה הלאומית. 

4. יסודות, ספר למוד הלשון העברית למבוגרים. י. ]יצחק[ אבישי. מינכן, תש"ח 1948. ללא עטיפה אחורית. אינו בספריה הלאומית. 
5. תרגילי חשבון לשנת הלמודים השניה, י. פלר. הוצאת הג'וינט, גרמניה, ]תש"ח 1948 בערך[. אינו בספריה הלאומית. 

6. תורת בר-כוכבא. הוצאת שלטון בית"ר, מינכן, תש"ח 1948. 
7. י"א אדר תש"ט. הוצאת הג'וינט, מינכן 1949. חוברת שנדפסה לכבוד יום תל-חי.

8. ראה ודע, אלבום להוראת ההיסטוריה. עובד ע"י ד"ר פ. יעקב, הציור ע"י עליזה שלע. הוצאת הסוכנות היהודית לארץ ישראל, המחלקה 
לעלית ילדים ונוער, הלשכה הקונטיננטלית, פריז-מינכן, תש"ט )1949(. ספר להוראת ההיסטוריה, מלווה איורים צבעוניים. ללא עטיפה 

אחורית. 
גודל ומצב משתנים. כולם כרוכים בכריכות חדשות. 

פתיחה: $200
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175. Eight Textbooks written for Child Holocaust Survivors – Germany, 1947-49

Eight Textbooks written for child Holocaust survivors in Germany, some of them photocopy editions of textbooks 
previously published in Palestine, and most of them printed by the Jewish Agency (Youth Aliyah Office) and the 
Joint Distribution Committee. Hebrew.
Some of the books bear the following proviso: "Printed in a limited number of copies for the Jewish children in 
the DP camps in Europe. Distribution in other places and general sale are strictly prohibited."
1. BaSha'ar [In the Gateway], reader for Jewish children in the Diaspora, Part I. Munich, 1947.
2. Shvilei HaHeshbon [Trails in Arithmetic], problems in arithmetic and geomtry for the fourth grade, by Shelomoh 
Sternin. Munich, 1947. No back cover.
3."Fizika LeTalmidim [Physics for Students], by M. Benari and M. Kokhba, edited by Y. Ladizhanski. Workbook No. 
IV – Mechanics. Munich, 1947. Not in NLI.
4. Yesodot, Sefer Limud Haivrit Limevugarim [Basics, Hebrew Language Textbook for Adults], by Y. [Yitzhak] 
Avishai. Munich, 1948. No back cover. Not in NLI.
5. Targilei Heshbon LiShnat HaLimudim HaShniyah [Arithmetic Exercises for the Second Grade], by Y. Feller. 
Published by the JDC, Germany [ca. 1948]. Not in NLI.
6. "Torat Bar Kokhba" [The Philosophy of Bar Kokhba]. Published by Shilton Beitar [The Betar Headquarters], 
Munich, 1948.
7. Yod-Aleph Adar 5709 [The Eleventh Day of the Hebrew Month of Adar], 5709. Published by the JDC, Munich, 
1949. Booklet printed in time for Tel-Hai Day.
8. Re'eh VeDa,… [See and Know, An Album for the Teaching of History]. Compiled by Dr. P. Yaakov, illustration 
by Aliza Shela. Published by the Jewish Agency for Palestine, Youth and Child Aliyah Department, Continental 
Office, Paris-Munich, 1949. A history textbook, with illustrations in color. No back cover.
Size and condition vary. All books newly bound.

Opening price: $200

176. שני דו"חות של הצלב האדום ההולנדי על השואה, 1947

Auschwitz, Deel 1, Het Dodenboek van Auschwitz / Sobibor, Tweede Verbeterde en Aangevulde Uitagave. הוצאת 
הצלב האדום ההולנדי )Het Nederlandsche Roode Kruis(, ]האג[, 1947. הולנדית.

שני דו"חות שפרסמה מחלקת ההסברה של הצלב האדום ההולנדי על מחנות הריכוז וההשמדה אושוויץ וסוביבור, עם נתונים סטטיסטיים 
על פעילות המחנות.

20 עמ'; 16 עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. שני הדו"חות עם העטיפות המקוריות, כרוכים בכריכות חדשות. 

פתיחה: $100

176. Two Reports Regarding the Holocaust by the Dutch Red Cross, 1947

Auschwitz, Deel 1, Het Dodenboek van Auschwitz / Sobibor, Tweede Verbeterde en Aangevulde Uitagave. [The 
Hague]: Het Nederlandsche Roode Kruis [The Dutch Red Cross], 1947. Dutch.
Two reports published by the Dutch Red Cross's public relations department concerning the concentration and 
death camps Auschwitz and Sobibor, containing statistical data regarding the camps' activities.
20 pp.; 16 pp., 24 cm. Good condition. Few stains. Both reports with their original covers, bound in new bindings. 

Opening price: $100

177. דו"ח מצולם – ועד ההצלה – שארית הפליטה, 1948

Pictorial review, Vaad Hatzala, Germany, 1948. ]מינכן? ניו-יורק?[, 1948. אנגלית.

מזון,  חלוקת  בתצלומים ובמסמכים:  בגרמניה,  הפליטה  במחנות שארית  ברוך  נתן  הרב  של  בניהולו  ההצלה  ועד  פעילות  של  תיאור 
מטבחים כשרים, חינוך, הדפסת ספרי קודש וחלוקתם, תמונות רבני המחנות, אישים מרכזיים בוועד, ועוד.

כ-300 עמ' )מספור דפים משובש(, 30 ס"מ. גוף הספר במצב טוב, עם מעט כתמים. כתמים בכריכה; קרעים ובלאי בשוליה. שדרה ודפי-
בטנה חדשים. 

פתיחה: $150

177. "Pictorial Review, Vaad Hatzala, Germany, 1948" – Survivors' Album

Pictorial Review, Vaad Hatzala, Germany, 1948. [Munich? New York?], 1948. English.
A description of the work of the Vaad Hatzala (Rescue Committtee), directed by Rabbi Nathan Baruch, in the 
Displaced Persons Camps in Germany. 
The photographs and documents deal with subjects including food distribution, kosher kitchens, education, and 
the printing and distribution of Jewish texts. With photographs of camp rabbis and prominent members of the 
Committee, and more.
Some 300 pp. (mispagination), 30 cm. Book block in good condition, with few stains. Stains to binding; tears and wear to 
edges of binding. New spine and endpapers.

Opening price: $150 
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178. ספר זכרון לרבני קהילות צרפת ואלג'יריה, קרבנות השואה – פריז, 1947

הוצאת   .Mèmorial, en souvenir de nos rabbins et ministres officiants, victimes de la barbarie nazie  / עולם  לזכר 
Consistorie Central des Israélites de France et D'algerie ]הקונסיסטוריה המרכזית של יהודי צרפת ואלג'יריה[. פריז, 1947. 

צרפתית.
ספר זכרון לרבני ומנהיגי קהילות צרפת ואלג'יריה קורבנות הנאצים, עם תצלומים. הקדמה מאת הרב הראשי של צרפת, הרב ישעיהו 

שוורץ.
62 עמ', 22.5 ס"מ. מצב בינוני. קמטים וכתמי רטיבות גדולים בכל הדפים. כריכת קרטון ובד חדשה. 

פתיחה: $100

178. Memorial Book for Rabbis of French and Algerian Communities Murdered in the Holoca.ust – 
Paris, 1947

Mèmorial, en souvenir de nos rabbins et ministres officiants, victimes de la barbarie nazie. Paris: Consistorie 
Central des Israélites de France et D'algerie, 1947. French.
A memorial book for rabbis and leaders of Jewish communities in France and Algiers murdered by the Nazis, with 
photographs. Foreword by the Chief Rabbi of France, Rabbi Isaïe Schwartz.
62 pp. 22.5 cm. Fair condition. Creases and large dampstains to all leaves. New binding. 

Opening price: $100 

179. "שואת יהודי סלובקיה, תצלומים ומסמכים" – ברטיסלבה, 1949

שואת יהודי סלובקיה, תצלומים ומסמכים. הוצאת "מפעל אסף תעודות ע"י ההתאגדות המרכזית של הקהלות היהודיות בברטיסלבה", 
ברטיסלבה, 1949 )נדפס בפראג(. עברית ואנגלית )קיימת גם מהדורה בסלובקית(.

בסלובקיה בתקופת מלחמת  היהודית  רדיפת הקהילה  ותצלומים, המתעדים את  איכותיות של מסמכים  רפרודוקציות  ספר המכיל 
העולם השניה. 

142, ]4[ עמ', 29 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. הספר, בכריכה רכה, עם מעטפת נייר מקורית, כרוך כולו בכריכת קרטון חדשה. קרעים 
במעטפת הנייר ותיקון בנייר דבק. נייר לחיזוק מודבק בדשי מעטפת הנייר. 

פתיחה: $100

179. "The Tragedy of Slovak Jewry, Photographs and Documents" – Bratislava, 1949

The Tragedy of Slovak Jewry, Photographs and Documents. Bratislava (printed in Prague): Documentation Centre 
of the Central Union of Jewish Religious Communities, 1949. Hebrew and English (separate Slovak-language 
edition also published).
A photo-illustrated volume, containing high-quality reproductions of documents and photographs providing 
testimony of the persecution of the Jewish community of Slovakia during WWII.
142, [4] pp., 29 cm. Good condition. Minor stains. Entire book (in paperback with original paper jacket) newly bound in 

hardcover binding. Tears to paper jacket mended with adhesive tape. Jacket reinforced with paper.

Opening price: $100

180. "קרקע לפליטת ישראל" – כרזה מטעם הקרן הקיימת לישראל

"אנו פועלים כולנו למען גאולת הארץ והכנת אדמה בשביל ילדים מפליטת-ישראל", כרזה מטעם הקרן הקיימת לישראל. דפוס "הארץ", 
תל אביב, ]שנות ה-40[.

כרזה שנדפסה ממסגרת מפעל "קרקע לפליטת ישראל" של הקרן הקיימת לישראל – מפעל שנוסד בשנת 1942 לאור השמועות על 
נרחבים כדי להכשיר את הארץ לעליית  המתרחש באירופה ובמסגרתו נקרא הישוב לסייע לקרן הקיימת לרכוש קרקעות בהיקפים 

פליטי רדיפות הנאצים ולהתיישבותם.
הכרזה נועדה לתלייה בבתי ספר. על רוב שטחה נדפסה טבלה שבה היה על מוסד הלימודים לציין את שם המוסד, את מספר תלמידיו, 
והן  את הסכום המוערך שייאסף בשנה ומה הסכום שנאסף למעשה בכל כיתה מדי חודש בחודשו, הן במסגרת ההתרמה הקבועה 

במסגרת "מפעלים מיוחדים".
הכרזה נדפסה על צדה האחורי של מפת ארץ ישראל בהוצאת הקק"ל, 1932 בקירוב. המפה קצוצה בשוליה התחתונים.

62 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים. קווי קיפול רבים. קרעים וקרעים חסרים בשוליים, בפרט בקווי הקיפול. קרעים בהצטלבויות  X48.5
קווי הקיפול. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $150
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180. "Land for the Remnants of the Jewish People" – Poster Issued by the Jewish National Fund

"We are all working to Achieve the Redemption of the Land," poster issued by the Jewish National Fund. Tel Aviv: 

"Haaretz" Press, [1940s].

Poster printed by the Jewish National Fund in the framework of the project "Land for the Remnants of the Jewish 

people," a project established in 1942 in light of rumors regarding the events transpiring in Europe at the time. 

It was a campaign to encourage the Jewish population in Palestine to assist the JNF in purchasing as much land 

as possible, so as to prepare the country for the absorption and settlement of large waves of Jewish refugees 

escaping Nazi persecution.

The poster was meant to be displayed in schools across the country. Most of the sheet is dedicated to a table to be 

filled in by staff and students, giving the name of the institution, the number of its students, the estimated sum 

of money it was pledging to collect in the course of the year, and the actual amount collected thus far by each 

class, month after month, within the framework of pledged monthly donations as well as under the category of 

"special projects."

The poster was printed on the back of a map of Palestine published by the JNF, ca. 1932. The map's lower margin 

was cropped.

62 X48.5 cm. Fair condition. Numerous stains. Numerous fold lines. Closed and open tears to edges, especially at fold lines. 

Tears to intersections of fold lines.

Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150

181. "בגיא ההרגה" – רישומים מאת לאה גרונדיג – תל אביב, 1944

בגיא ההרגה, רישומים מאת לאה גרונדיג. דפוס "הארץ", תל-אביב, תש"ד 1944.

אלבום ציורים המתארים את זוועות השואה.

לאה גרונדיג )1906-1977(, אמנית ילידת דרזדן, חברה במפלגה הקומוניסטית הגרמנית. הייתה נשואה לצייר הגרמני האנס גרונדיג. 

בשל דעותיהם הקומוניסטיות, נאסרו בני הזוג במחנות ריכוז, אך לאה נחלצה מאירופה ועלתה לארץ ישראל בשנת 1940 על סיפון 

אוניית המעפילים "פאסיפיק". בשנים 1942-1943 יצרה את סדרת הרישומים "בגיא ההריגה", מיצירותיה הידועות ביותר. על הסדרה 

זאת. הייתי מוכרחה לצעוק עבור אלה שאת קולותיהם חנקו".  לצייר  גרונדיג: "המשימה כמו הוטלה עליי, הייתי מוכרחה  העידה 

במקביל ציירה קריקטורות עבור עיתון המפלגה הקומוניסטית של פלשתינה, רישומי נוף ועבודות בהשראת החיים בקיבוץ. בסוף 

שנות ה-40, לאחר שנודע לה שבעלה האנס שרד את המחנות, עזבה את ישראל ושבה לגרמניה, בעודה מותירה מאחוריה חלק ניכר 

מעבודותיה. 

בכריכה  נתון  הספר  בכריכה.  בעיקר  כתמים,  טוב.  מצב  ס"מ.   34 X25 דף,   ]1[ הצדדים(,  משני  )מודפסים  לוחות-תמונה   ]9[ דף,   ]1[

המקורית וכרוך בשלמותו בכריכה נוספת, חדשה. בלאי בשולי הכריכה המקורית. 

ספרות: "מדרזדן לתל אביב, לאה גרונדיג: 1933-1948". קטלוג תערוכה במוזיאון יגאל פרסלר. עורך: גדעון עפרת. תל-אביב, 2014. 

פתיחה: $100

181. "In the Valley of Slaughter" – Drawings by Leah Grundig – Tel Aviv, 1944

BeGey HaHarigah [In the Valley of Slaughter], Drawings by Leah Grundig. Tel Aviv: "Haaretz" Press, 1944.

Album of drawings depicting the horrors of the Holocaust.

Leah Grundig (1906-1977), Dresden-born artist, member of the German Communist Party, married to the German 

painter Hans Grundig. The two were interned in concentration camps on account of their Communist political 

views, but Leah managed to escape Europe and reach the shores of Palestine in 1940 on board the illegal 

immigrant ship SS Pacific. The series "In the Valley of Slaughter" – among her best-known works – was created in 

1942-43. In her words, "It was as if the task had been imposed on me. I was driven to portray this. I was obligated 

to cry out on behalf of those whose voices had been strangled." Grundig was also known for the political cartoons 

she sketched for the newspaper of the Communist Party of Palestine, as well as for her landscapes, and for works 

inspired by her experience of life on a kibbutz. In the late 1940s, once she had discovered that her husband Hans 

had survived the war and the death camps, she left Israel and returned to Germany, leaving a significant number 

of works behind.

[1] f., [9] plates (printed on both sides), [1] f., 34 X25 cm. Good condition. Stains, mostly to binding. Book in its original 

binding, entirely bound in new, additional binding. Wear to edges of original binding.

Literature: "Von Dresden nach Tel Aviv: Lea Grundig: 1933-1948." Exhibition catalogue, The Yigal Pressler Private 

Museum, Tel Aviv. Editor: Gideon Ofrat. Tel Aviv, 2014. Hebrew and German.

Opening price: $100
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182. תפילת "יזכור" לקדושי השואה – שני נוסחים שונים – ישראל

שלושה דפי תפילה, עם נוסח תפילת "יזכור" לקדושי השואה )שני נוסחים שונים(. ]ישראל, שנות ה-40-50 של המאה ה-20[. 
 .]1946[ יזכור לקדושי הגולה הי"ד שנספו במבול הדמים תרצ"ט-תש"ה". הוצאת בית הכנסת "כרמיה", חיפה, סיון תש"ו  1. "תפלת 

כתמים וקרעים.  
2. "אזכרה לקדושי השואה הי"ד". נוסח ה"יזכור" זהה לזה שנדפס לעיל )מס' 1(, עם שינויים קלים )העתקה בכתב-יד, או צילום של כתב יד(. 
3. "תפלה לזכר קדושי השואה הנאמרת בסיום פרק או מסכתא ובאזכרות", ]מאת הרב יונה שטנצל, מייסד מפעל לימוד משנה יומית 

והלכה יומית[. הוצאת "מפעל הנצחה לקדושי השואה, 'המשנה היומית'", דפוס לוריא, תל-אביב. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150

182. "Yizkor" Prayer for the Victims of the Holocaust – Two Different Versions – Israel

Three prayer leaves, with a version of the "Yizkor" prayer for the victims of the Holocaust (two different versions). 
[Israel, 1940s-1950s]. Hebrew. 
1. "Yizkor prayer for the martyrs of the Diaspora who perished during the bloodbath 1939-1945". Haifa: Karmia 
Synagogue, [1946]. Stains and tears.
2. "Memorial for the victims of the Holocaust". The version of the "Yizkor" is identical to the version above (no. 
1), with slight variations (handwritten copy or a photocopy of a manuscript). 
3. "Prayer in memory of the victims of the Holocaust said at the end of a chapter or tractate and memorial 
services", [by Rabbi Yonah Sztencl, founder of the Mishna Yomit and Halacha Yomit enterprise]. Tel Aviv: "The 
Commemoration Enterprise for the Victims of the Holocaust, 'HaMishna HaYomit'", Luria Press.
Size and condition vary. 

Opening price: $150     

 – חוברת בנושא ההכנות לחקיקה על-פי התורה במדינה היהודית העתידה לקום – לינץ, אוסטריה, אדר תש"ח   .183
פועלי אגודת ישראל – אינה ידועה ביבליוגרפית

די צוגרייטונגען צו דער געזעצגעבונג אין דער יידישער מדינה, לויט דער תורה ]ההכנות לחקיקה במדינה היהודית, על פי התורה[ תרגום 
מעברית: שלום שוואדרָאן )שבדרון(. הוצאת מרכז אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל באוסטריה, לינץ, אדר תש"ח ]1948[. יידיש.

חוברת משוכפלת בסטנסיל, הכוללת מגוון מקורות בנושא ההכנות לחקיקה במדינה היהודית העתידה לקום, על פי התורה: מכתב 
משנת 1947 מדוד בן-גוריון, הרב פישמן ויצחק גרינבוים; קטעים מכתביהם של הרב ד"ר יצחק ברויאר )ממייסדי אגודת ישראל(, הרב 

משה בלוי )בלויא(, "תזכירים" מטעם אישים וארגונים שונים, ועוד, כולם בנושא קיום חוקי התורה במדינה היהודית העתידה לקום. 
21 ס"מ בקירוב. הדפסה חובבנית, בשכפול סטנסיל, על נייר יבש ועדין. מצב כללי טוב. כתמים. מעט קרעים. ללא עטיפה  X15 ,'39 עמ

אחורית. רישום בעט על השער. כריכה חדשה. 
אינה ב-OCLC ואינה ידועה ביבליוגרפית. 

פתיחה: $100

183. Booklet with Draft Proposals for Torah-Based Legislation in the Future Jewish State – Linz, Austria, 
February-March 1948 – Poalei Agudat Yisrael – Bibliographically Unlisted

Die Tzugreytungen tzu der Gezetzgebung in der Yiddisher Medineh Loyt der Torah [The Draft Proposals for 
Torah-Based Legislation in the Jewish State], translated from the Hebrew by Sholom Schwadron. Linz: Center of 
Agudat Yisrael and Poalei Agudat Yisrael in Austria, February-March, 1948. Yiddish.
Mimeographed booklet citing a wide range of sources relevant to draft proposals for the enactment of Torah-
based legislation in the future Jewish state: a letter dated 1947 from David Ben Gurion, Rabbi Yehuda Leib Fishman 
(Maimon), and Yitzhak Gruenbaum; excerpts from the writings of Rabbi Dr. Yitzhak Breuer (one of the founders 
of the political party Agudat Yisrael) and Rabbi Moshe Blau; "memoranda" drafted by various personalities and 
organizations, all pertaining to the subject of adherence to the laws of the Torah in the future Jewish state.
39 pp., approx. 21 X15 cm. Amateur printing, mimeographed, on dry, brittle paper. Overall good condition. Stains. Few 
tears. No back cover. Notation in pen to title page. New binding.
Not on OCLC. Bibliographically unlisted.

Opening price: $100

184. לקט גיליונות עיתון "החיל" – חיילי הבריגדה היהודית באירופה, 1946 / הזמנה למסיבת חנוכה בטוברוק, לוב, 1942

החיל, עתון יומי לחיילים עברים. "מערב אירופה" ]כנראה, בריסל[, ינואר עד יוני 1946. גיליונות 519-521, 523, 540, 547-548, 550, 557, 
.640 ,625 ,605 ,594 ,582 ,570 ,563

16 גיליונות של עיתון "החיל". העיתון נדפס לראשונה באיטליה, תחת השם "לחייל, עלון חדשות יומי לחיילים עברים ביבשת אירופה", אך 
לאחר כניעת גרמניה הנאצית הועברו חיילי הבריגדה היהודית לארצות השפלה, ומערכת העיתון הועתקה לעיר בריסל, שם נדפס תחת 
כותרתו החדשה. הגיליונות שנדפסו בגלגולו השני של העיתון, בבריסל, מתעדים את חיי החיילים היהודיים באירופה שלאחר מלחמת 

העולם ותבוסת גרמניה וכוללים מידע רב בנושא ארץ ישראל והיישוב, השואה ושארית הפליטה, וכן מידע בנושא הבריגדה וחייליה. 
מצורף: דף הזמנה למסיבת חנוכה של חיילי יחידות ספקי המים ה-5 וה-11, יחידות ההובלה 462, 179 ו-178, בטוברוק, לוב, כ"ה כסלו 

תש"ג ]דצמבר 1942[. 
גיליונות עיתון 34 ס"מ; דף הזמנה 29 ס"מ. מצב משתנה.

פתיחה: $150
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184. Collection of Issues of the Newspaper "HaHayil" – Soldiers of the Jewish Brigade in Europe, 1946 
/ Invitation to a Hanukkah party in Tobruk, Libya, 1942

HaHayil, daily newspaper for Jewish soldiers. "Western Europe" [probably Brussels], January to June, 1946. Issue 
Nos. 519-21, 523, 540, 547-48, 550, 557, 563, 570, 582, 594, 605, 625, 640. Hebrew.
16 issues of the newspaper "HaHayil." The newspaper was first published in Italy under the title "LaHayal…" ["To 
the Soldier, Daily Newsmagazine for Jewish Soldiers in Continental Europe"], but following the surrender of Nazi 
Germany, the soldiers of the Jewish Brigade were transferred to the Low Countries, the newspaper's editorial 
board moved to Brussels, and the paper then began to appear under its new title. The issues printed during the 
newspaper's second incarnation, in Brussels, document the defeat of Germany and the lives of Jewish soldiers in 
postwar Europe, containing a wealth of information regarding Palestine and the Jewish Yishuv there, in addition 
to dealing with the Holocaust and its survivors, and the Jewish Brigade and it soldiers.
Enclosed: A one-page invitation to a Hanukkah party in December 1942 in Tobruk, Libya, extended to the soldiers 
of the 5th and 11th RASC (water supply) Companies, and the 462nd, 178th, and 179th RASC (general) Companies.
Newspaper issues 34 cm; invitation sheet 29 cm. Condition varies.

Opening price: $150

185. הזמנה לסעודת ליל הסדר – חיילים יהודיים באזור הכיבוש האמריקאי באוסטריה – זלצבורג, 1955

Passover the Festival of Freedom ]פסח, חג החירות[. זלצבורג, תשט"ו-1955. אנגלית. 
הזמנה לסעודת ליל הסדר תשט"ו בעיר זלצבורג; חולקה לחיילים היהודים באזור הכיבוש האמריקאי באוסטריה לאחר מלחמת העולם 

השנייה.
בשער איור של טירת זלצבורג )Festung Hohensalzburg( וסמל כוחות הצבא האמריקאי באזור הכיבוש באוסטריה. בגוף ההזמנה: 
מכתב מודפס מאת מפקד כוחות צבא ארה"ב באוסטריה, לוטננט גנרל William Howard Arnold; תפריט של סעודת החג )הבהרה 
בשוליים: "כל המאכלים המוגשים מוכנים על פי חוקי הכשרות היהודיים ובהתאמה קפדנית לכללים של פסח"(; ברכות ואיחולים מאת 
הכומר הצבאי John J. Mullaney והרב הצבאי אוסקר מייקל ליפשיץ )Oscar M. Lifshutz(. בגב ההזמנה איור נוסף – טירת זלצבורג 

מצידה השני ונופי העיר. 
]1[ דף מקופל )6 עמודים מודפסים(, 21.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים בודדים ושפשוף קל באחד העמודים. 

פתיחה: $150

185. Invitation to a Passover Seder – Jewish soldiers in the US Zone of Allied-Occupied Austria – 
Salzburg, 1955

Passover the Festival of Freedom. Salzburg, 1955. English.
Invitation to a Passover seder in 1955 in the city of Salzburg; distributed to Jewish soldiers in the United States 
Zone of Allied-occupied Austria following WWII.
On the front of the invitation is an illustration of Salzburg's famous 11th-century castle-fortress, the Festung 
Hohensalzburg, alongside the emblem of the American forces in the US occupation zone in Austria. The body 
of the invitation contains a printed letter from the commander of US forces in Austria, Lt. Gen. William Howard 
Arnold; the menu for the holiday meal (with footnote: "All foods served are prepared according to Jewish dietary 
laws and in strict conformance with Passover standards"); and holiday greetings and good wishes from the 
(Christian) Army Chaplain, John J. Mullaney, and Chaplain Rabbi Oscar Michael Lifshutz. An additional illustration 
on verso depicts the Festung Hohensalzburg from the opposite angle, and a panoramic view of the city.
[1] folded sheet (6 printed pages), approx. 21.5 cm. Good condition. A few stains and minor abrasion to one page.

Opening price: $150

יהדות אירופה  – התייחסות לחורבן  – שנחאי, אמצע שנות ה-40  ציוני בשנחאי  ועד  186. קול-קורא בגרמנית מטעם 
ולצורך בהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל

 Das Koordinierte Committee für קול-קורא אל "כל יהודי שנחאי" מטעם הועד הציוני ,An alle Juden Shanghais, Aufruf!
vereinigte Zionistische Aktionen ]"הועד המתואם לפעילות ציונית מאוחדת"[. ]שנחאי, אוקטובר 1945/1946?[. גרמנית. 

קול קורא )עלון מודפס( המתאר את חורבן יהדות אירופה ואת התפזרות שארית הפליטה במחנות העקורים וברחבי העולם, ומבקר 
את אדישות האומות לנוכח הטרגדיה, ואת התנגדותן להקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. בסופו פנייה אל כל יהודי שנחאי 
 )Kadoori( להתאחד סביב הרעיון הציוני ולהשתתף באסיפה המונית שתיערך ביום ראשון, ה-14 באוקטובר בחצר בית הספר כדורי

ברובע הונגקיו )Hongkew( בשנחאי. 
של  פעילותם  את  שאיגד   Das Koordinierte Committee für vereinigte Zionistische Aktionen הציוני  הועד  מטעם  נדפס 

הארגונים הציוניים בשנחאי: "קדימה", "ברית טרומפלדור", ברית נוער ציוני", "תיאודור הרצל" וארגונים נוספים. 
]1[ דף, 34 ס"מ. מצב בינוני. סימני קיפול וקמטים. כתמים. קרעים, נקבים וקרעים חסרים )מרביתם בשוליים ובקווי הקפל(, עם פגיעות 

קלות בטקסט. 
.OCLC-אינו מופיע ב

פתיחה: $200
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186. German Broadside Issued by a Zionist Committee in Shanghai – Shanghai, Mid-1940s – Reference 
to the Destruction of European Jewry and the Need to Establish a Jewish State in Palestine

An alle Juden Shanghais, Aufruf! a publication addressed to "All Jews of Shanghai" issued by the Zionist 
committee Das Koordinierte Committee für vereinigte Zionistische Aktionen [The Coordinated Committee for 
United Zionist Actions]. [Shanghai, October 1945/1946?]. German. 
A printed handbill describing the destruction of European Jewry and the dispersion of She'erit Hapletah in the DP 
camps and over the world and criticizing the indifference of the nations in face of the tragedy and their objection 
to the establishment of a national home for the Jews in Palestine. The text ends with an appeal to all the Jews 
of Shanghai to unite around the Zionist idea and take part in a mass meeting that will take place on Sunday, 
October 14 at the Kadoori School yard in the Hongkew Quarter of Shanghai. 
Issued by the Zionist Committee Das Koordinierte Committee für vereinigte Zionistische Aktionen, which directed 
the cooperative action of the Zionist organizations in Shanghai: "Kadimah", "Brit Trumpeldor", "Brit Noar Zioni" 
"Theodor Herzl" and more. 
[1] f., 34 cm. Fair condition. Fold lines and creases. Stains. Closed tears, open tears and small holes (mostly to edges and 
fold lines), slightly affecting the text. 
Not in OCLC.

Opening price: $200   

187. אוסף ספרי חוק ומשפט – אנגליה, המאה ה-16 עד המאה ה-19 – קבצי פסיקות של שופטים, סקירות של משפטים 
מפורסמים, מהדורות מוקדמות של ספרי חוק חשובים ועוד

בבריטניה,  נוספות  וערים  לונדון  ונדירים המתעדים את התפתחות המשפט האנגלי בתחילת העת החדשה.  כ-50 ספרים מוקדמים 
המאה ה-16 עד המאה ה-19. אנגלית ושפות נוספות.

בהם:
Richard Tottel, לונדון,  La Graunde Abridgement מאת השופט סר רוברט ברוק )sir Robert Broke(. מהדורה שנייה, דפוס   ·
1576 )ספר זה נחשב לאחד הספרים החשובים בתולדות המשפט האנגלי, ונמנה עם ה-books of authority – ספרי היסוד של המשפט 

המקובל באנגליה(.
· A collection of entrees… and diuers other matters, מאת William Rastell. ]לונדון[, 1596. אחד משלושה עשר הספרים שראו 
אור בבית הדפוס של Jane Yetsweirt – מראשונות המדפיסות האנגליות, והאישה היחידה שהחזיקה בהרשאה להדפיס ספרי משפט 

בתקופה האליזבתנית )בית הדפוס פעל במשך שלוש שנים בלבד, בין 1595 ל-1597, ונסגר מסיבות בלתי ידועות(.
לונדון, 1713. חיבור   ,G. James George Harbin. דפוס  The Hereditary Right of the Crown of England asserted, מאת   ·
משפטי התומך בהשבת הכתר האנגלי לשושלת המלוכה הגולה מבית סטיוארט. נדפס במהדורה אחת בלבד, כשנתיים לפני פרוץ המרד 

של תומכי בית סטיוארט במלך ג'ורג' הראשון )"מרד היעקוביטים" ב-1715(.
 Richard בהם:  השופט.  של  דיוקן  הדפסי  מלווים  חלקם  האנגלי,  המשפט  בתולדות  חשובים  שופטים  של  פסיקות  קבצי  עשרות   ·

Hutton, Henry Hobart, Henry Pollexfen, Creswell Levinz, Edward Bulstrode, Henry Rolle, ואחרים.
· חיבורים שונים הסוקרים משפטים מפורסמים בהיסטוריה האנגלית: משפטי המורדים היעקוביטים, משפט הארכיבישופ של קנטרברי, 

משפט הרצח של אן מרטן )"הרצח באסם האדום"(, ועוד.
· וספרים נוספים. 

כ-50 ספרים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. הספרים כרוכים בכריכות עור מקוריות או בכריכות חדשות נאות עם הטבעות על גבי 
השדרות, וחלקם עברו שיקום מקצועי. על גבי רבים מהם מופיעים רישומים והערות בכתב-יד )ישנים(.

פתיחה: $2500

187. Collection of Law Books – England, 16th Century to 19th Century – Collections of Rulings of 
Judges, Reviews of Well-Known Trials, Early editions of Important Law Books and More

About 50 early and rare books documenting the development of English common law in modern times. London 
and elsewhere in Britain, 16th century to the 19th century. English and additional languages. 
Including: 

· La Graunde Abridgement by Justice Sir Robert Broke. Second edition, London: Richard Tottel Press, 1576 (the 
book is considered one of the most important books in the history of English law and is one of the books of 
authority – the basic books of the English common law). 

· A collection of entrees… and diuers other matters, by William Rastell. [London], 1596. 
One of the thirteen books that were printed at the press owned and run by Jane Yetsweirt – one of the first 
English printers and the only woman who was permitted to print law books in the Elizabethan period (the 
printing house operated for three years only, between 1595 and 1597, and was closed for unknown reasons). 

· The Hereditary Right of the Crown of England asserted, by George Harbin. London: G. James Press, 1713. Legal 
composition supporting the restoration of the House of Stuart to the British throne. The book had only one 
edition, which was published about two years before the attempt of the Stuarts to overthrow King George I and 
regain the throne of England (the Jacobite risings in 1715). 

· Dozens of collections of rulings of important judges in the history of English law, some of the accompanied 
by prints of Judges' portraits, including Richard Hutton, Henry Hobart, Henry Pollexfen, Creswell Levinz, Edward 
Bulstrode, Henry Rolle and others. 

· Various essays reviewing well-known trials in English history: the trials of the Jacobite rebels, the trial of the 
Archbishop of Canterbury, the murder trial of Ann Marten (The Red Barn Murder), and more. 

· And additional books.  
About 50 books. Size and condition vary. Good overall condition. The books are bound in original leather bindings or new 
fine bindings with gilt lettering and decorations to spines; some have been professionally restored. Numerous handwritten 
notations and comments (old). 

Opening price: $2500
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188. דער רעכטער וועג – חוברת מטעם "ועד העתיד העברי" בראשות זאב ז'בוטינסקי – לונדון, 1916 – קריאה להתגייס 
ליחידות יהודיות בצבא האנגלי

דער רעכטער וועג ]הדרך הנכונה[, חוברת הסברה, הקוראת ליהודי אנגליה להתגייס ליחידות יהודיות בצבא האנגלי. פורסמה מטעם 
"קאמיטעט פאר אידישע צוקונפט" )ועד העתיד העברי( בראשות זאב ז'בוטינסקי. ללא פרטי הדפסה ]לונדון, 1916[. יידיש.

בעמוד הראשון נדפס מסר ליהודים שגלו מרוסיה לאנגליה בתחילת המלחמה – עליכם לבחור בין גיוס לצבא הרוסי ובין גיוס לצבא 
האנגלי. בהמשך, מתוארים חיי החייל היהודי בצבא הרוסי )היחס האכזרי של מפקדי הצבא, האנטישמיות במזרח אירופה, שכר החיילים 
הזעום, צוללות הגרמנים המבקשות להטביע אוניות בדרכן לרוסיה(, ולעומתם חיי החייל היהודי בצבא האנגלי )שירות תחת דגל וסמלים 

יהודיים, שמירת שבת וכשרות, השתתפות במערכה לכיבושה של ארץ ישראל(. 
החוברת חתומה בעמוד האחרון "קאמיטעט פאר אידישע צוקונפט", ועד העתיד העברי, שנוסד בשנת 1916 בלונדון בידי זאב ז'בוטינסקי 

ופעל להפיץ את רעיון הגדודים העבריים בקרב יהודי אנגליה )הארגון פורק בשנת הקמתו – 1916(. 
8 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול. כתמים רבים. קרעים קלים בשוליים. רישום בכתב-יד בעמוד הראשון. 

.OCLC-חוברת נדירה. אינה מופיעה ב

פתיחה: $100

188. "Der Rekhter Veg" – Brochure Issued by the "Committee for the Jewish Future" Headed by Ze'ev 
Jabotinsky – London, 1916 – Call to Enlist in the Jewish Legion of the British Army

Der Rekhter Veg [The Right Way], a publicity paper calling upon the Jews of England to enlist in the ranks of 
the Jewish Legion of the British armed forces. Issued by the "Komitet far Yiddishe Tzukunft" (Committee for the 
Jewish Future) headed by Ze'ev Jabotinsky. [London]: Publisher not indicated, [1916]. Yiddish.
The first page contains a message to Jews who left Russia for England at the start of the First World War: You 
must choose between joining either the Russian army or the English army. Subsequently, there is a grim depiction 
of the life that awaits a Jewish soldier in the Russian army (the brutal behavior of commanding officers, the 
anti-Semitism rampant in Eastern Europe, soldiers' meager salaries, German submarines ambushing and sinking 
ships en route to Russia), in contrast to a far rosier picture of the treatment of Jewish soldiers in the English 
army (serving under a Jewish flag and other Jewish symbols, allowance for the observance of the Sabbath and of 
Jewish dietary laws, participation in the campaign for the conquest of the Land of Israel).
The document ends with the printed signature of the "Komitet far Yiddishe Tzukunft" (Committee for the Jewish 
Future), founded in London in 1916 by Ze'ev Jabotinsky. This committee actively campaigned among British Jewry 
to promote the idea of joining the ranks of the so-called Jewish Legion. As an organization, the committee was 
short-lived; it was disbanded in 1916, the same year it was established.
8 pp., 21 cm. Good-fair condition. Fold lines. Numerous stains. Minor tears to edges. Handwritten notation to first leaf.
Rare document. Not in OCLC.

Opening price: $100

189. עלון – תגובת רבנים רפורמים להצהרת בלפור – שיקאגו, 1918

 Resolution Adopted by the Central Conference of American Rabbis at Chicago ILL., July 4th, 1918, Anent the
Balfour Declaration, ]החלטת הועידה המרכזית לרבנים באמריקה... כתגובה להצהרת בלפור[. ]שיקאגו, 1918[. אנגלית.

עלון מודפס עם נוסח תגובתו של איגוד הרבנים הרפורמים בארה"ב להצהרת בלפור. האיגוד מביע תמיכה במתן אפשרות ליהודים 
לעלות לארץ ישראל, אך התנגדות להגדרת ארץ ישראל כבית לאומי לעם היהודי. לטענת הכותבים, ליהודים, כמו לבני כל דת אחרת, 
ישנה הזכות לחיות כשווים בכל חלק מהעולם. התפרשותם של היהודים ברחבי העולם, נתפסת בעיניהם כחשובה יותר מהקמתה של 

מדינה יהודית.
]1[ דף )מודפס בצד אחד(, 21.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $300

189. Leaflet – Response of Reform Rabbis to the Balfour Declaration – Chicago, 1918

Resolution adopted by the Central Conference of American Rabbis at Chicago ILL., July 4th, 1918, Anent the 
Balfour Declaration. [Chicago, 1918]. English.
Printed leaflet presenting the resolution adopted by members of the Central Conference of American Rabbis in 
the United States in response to the Balfour Declaration. The Central Conference expresses support for enabling 
Jewish immigration to Palestine, but rejects the notion of defining Palestine as the national home of the Jewish 
people. In the opinion of the authors, like members of all other religions, Jews must have the right to settle 
freely and live as equals anywhere in the world, and it is of paramount importance that this right be upheld. In 
their words, "Jews in America are part of the American nation. The ideal of the Jew is not the establishment of 
a Jewish state – not the re-assertion of Jewish nationality which has long been outgrown. We believe that our 
survival as a people is dependent upon the assertion and the maintenance of our historic religious role and not 
upon the acceptance of Palestine as a home-land of the Jewish people. The mission of the Jew is to witness to 
God all over the world."
[1] f. (printed on one side only), 21.5 cm. Good condition. 

Opening price: $300



94

היסטוריה, אמנות ותרבות יהודית וישראלית

190. ארבעה בולים בעיצוב ארתור שיק – הבן החכם – הונפקו מטעם "הוועד העברי לשחרור האומה" – ארה"ב, 1945 

ארבעה בולים בעיצוב ארתור שיק, המציגים את הבן החכם מהגדת פסח בדמות חייל אמריקני. מודבקים בדף אלבום, לצד חלקים שנגזרו 
מעלון התעמולה There Were 4 Sons. הוצאת American League for a Free Palestine, ניו-יורק, ]1945[.

 American( האומה"  לשחרור  העברי  "הוועד  מטעם  השנייה  העולם  מלחמת  לאחר  פורסם   There Were 4 Sons התעמולה  עלון 
League for a Free Palestine(, והציג פרשנות אמריקנית למדרש ארבעת הבנים מההגדה של פסח. כל אחד מהבנים זכה ל"גרסה 
אמריקנית" עם איור מעשה-ידי ארתור שיק וטקסט נלווה ברוח ההגדה. לצד העלון, הנפיק הארגון בולים המציגים את דמותו של הבן 

החכם, בארבעה צבעים שונים. 
לפנינו דף אלבום שבו מודבקים ארבעת הבולים, ומעליהם שני דפים שנגזרו מתוך העלון – דף השער והדף שהוקדש לבן החכם. מעל 
לשני הדפים, הודבקו איורי שיק לשלוש הבנים האחרים: הרשע, התם וזה שאינו יודע לשאול )האיורים נגזרו מתוך דפי העלון(. סביב 

הדפים והבולים הודבקו רצועות נייר מאוירות )כנראה, מתוך העלון גם כן( ותוויות בכתב-יד )עברית(.
"הועד העברי לשחרור האומה" נוסד במאי 1944 בידי חברי משלחת ארגון האצ"ל בארה"ב, במטרה להשפיע על דעת הקהל האמריקנית 
ולהכשיר את רעיון המדינה היהודית. הארגון פעל למען הצלת יהודים באירופה וקרא להקמת צבא עברי ולהקמתה של מדינה עברית 

עצמאית בארץ ישראל. עם חבריו נמנו הלל קוק )"פטר ברגסון"(, ערי ז'בוטינסקי, ירמיהו הלפרין ואחרים.
4 ס"מ בקירוב. דף אלבום: 33.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ופגמים בבולים ובפיסות הגזורות. פיסות של נייר דבק בשולי  X4.5 :בולים

הדפים של העלון. קמטים, קרעים וקרעים חסרים בדף האלבום. נקבי תיוק בשולי הדף. 

פתיחה: $100

190. Four Stamps Designed by Arthur Szyk – The Wise Son – Issued by the American League for a Free 
Palestine – USA, 1945

Four stamps designed by Arthur Szyk, depicting the wise son of the Passover Haggadah as an American soldier. 
Mounted on an album leaf, alongside cutouts from the propaganda leaflet "There were 4 Sons". New York: 
American League for a Free Palestine, [1945].
The propaganda leaflet "There were 4 Sons" was published after World War II by the American League for a 
Free Palestine, introducing American commentary on the Midrash (Talmudic legend) of the four sons from the 
Passover Haggadah. Each one of the sons got an "American version" with an illustration by Arthur Szyk and an 
accompanying text inspired by the Haggadah. Alongside the leaflet, the League issued stamps depicting the wise 
son, in four different colors. 
The present lot consists of an album leaf on which the four stamps are mounted along with two leaves that were 
cut from the leaflet – the title page and the leaf dedicated to the wise son; Szyk's illustrations of the other three 
sons: the wicked son, the simple son and the son who doesn’t know how to ask, cut out of the leaflet; illustrated 
paper strips (presumably, also from the leaflet); and handwritten labels (Hebrew).
The American League for a Free Palestine was founded in May 1944 by the members of a delegation of the 
Irgun to the USA, in order to influence American public opinion and make a case for the idea of a Jewish state. 
The organization worked for saving Jews in Europe and promoted the establishment of a Hebrew army and 
an independent Jewish state in Palestine. Its members included Hillel Kook ("Peter Bergson"), Eri Jabotinsky, 
Yirmiyahu Halperin and others. 
Stamps: approx. 4.5 X4 cm. Album leaf: 33.5 cm. Fair-good condition. Stains and blemishes to stamps and leaflet cutouts. 
Tape to edges of leaflet leaves. Creases, closed and open tears to album leaf. Filing holes. 

Opening price: $100   

191. שטר כתובה עם נוסח בלאדינו – אמריקה, שנות ה-20-30

ה-20-30  שנות  בקובה?,  ]נדפס  ב"מדינת אמעריקה".  קידושין  לטקס  בארמית ובלאדינו,  כתובה,  Certificado Matrimonial, שטר 
בקירוב[.

שטר כתובה מודפס, מעוטר בזהב. תחת הנוסח הארמי נדפס נוסח מקביל בלאדינו.
בספריית Yeshiva University מופיע שטר זהה כמעט לגמרי, עם שם המקום "קובה אמעריקה".

33.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול, כתמים וקמטים קלים. רישומים בעפרון. לא נעשה שימוש בשטר. X48

פתיחה: $150

191. Ketubah with Ladino Translation – USA, 1920s-1930s 

"Certificado Matrimonial," a ketubah document in Aramaic and Ladino, for a marriage ceremony in the "State 
of America." [Printed in Cuba?, ca. 1920s-1930s].
A printed ketubah (ritual marriage contract) document with a Ladino (Judaeo-Spanish) translation printed 
underneath the standard Aramaic text. An almost identical copy, with the place name given as "Cuba America" 
is kept in the library of Yeshiva University.
Approx. 33.5 X48 cm. Good condition. Fold lines, minor stains and creases. Notations in pencil. Document never used.

Opening price: $150
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192. לקט צווים וחוברות – הקהילה היהודית ברומא – סוף המאה ה-16 עד המאה ה-18 – צווים כנסייתיים להגנה על 
היהודים 

ומעט  לטינית  רומא, סוף המאה ה-16 עד המאה ה-18. איטלקית, מעט  רומא.  יהודי  הנוגעים לקהילת  וארבע חוברות  צווים  שישה 
עברית. 

1-6. שישה צווים כנסייתיים מטעם חשמנים ובעלי תפקידים בכירים בכנסייה הקתולית, האוסרים על פגיעה או התעמרות ביהודים: 
צו משנת 1595 מטעם הבישופ של קרקסון )Carcassone(, צו משנת 1599 מטעם והבישופ של טיבולי )Domenico Toschi ,)Tivoli, צו 
משנת 1655 מטעם Carlo Bonelli ה"קרדינל-קמרלניו" של הכנסייה הקתולית )Camerlengo of the Holy Roman Church(, ועוד. 
1751, שתי עתירות משפטיות שהוגשו בשם הקהילה  חוברת תקנות משנת  ברומא:  היהודית  חוברות מטעם הקהילה  7-10. ארבע 

היהודית, ועוד. 
גודל ומצב משתנים. מצב טוב עד בינוני. כתמים וקמטים. נקבי תילוע, קרעים וקרעים חסרים בכמה מהם. 

פתיחה: $600

192. Collection of Decrees and Booklets – The Jewish Community of Rome – Late 16th Century to 18th 
Century – Church Decrees for Protecting the Jews

Six decrees and four booklets pertaining to the Jewish community of Rome. Rome, late 16th century to 18th 
century. Italian, some Latin and some Hebrew.
1-6. Six church decrees issued by cardinals and senior position holders of the Catholic Church, forbidding the harm 
or abuse of Jews: a decree issued in 1595 by the Bishop of Carcassone, a decree issued in 1599 by the Bishop of 
Tivoli, Domenico Toschi, a decree issued in 1655 by Carlo Bonelli, The Camerlengo of the Holy Roman Church, 
and more. 
7-10. Four booklets issued by the Jewish community of Rome: a booklet of regulations, 1751, two legal petitions 
submitted on behalf of the community, and more. 
Size and condition vary. Good to fair condition. Worming, closed and open tears to several items. 

Opening price: $600  

193. שלושה צווים העוסקים ביהודים, מטעם דוכס סבויה קרלו אמנואלה הראשון – טורינו, תחילת המאה ה-17 

Luigi Pizzamiglio, טורינו, 1604, 1610, 1616.  שלושה צווים מטעם דוכס סבויה קרלו אמנואלה הראשון העוסקים ביהודים. דפוס 
איטלקית. 

בקרב  סכסוכים  ליישוב  נוגע  הנראה,  כפי  הצו השלישי,  ביהודים.  פגיעה  על  איסור  מטילים  ו-1610(   1604 )מהשנים  מהצווים  שניים 
הקהילה היהודית. 

גודל משתנה. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול. קרעים בשוליים ולאורך סימני הקיפול ומספר קרעים חסרים )קטנים(. רישומים בכתב-יד. 
כתמים וקמטים, בעיקר בצו משנת 1604. 

מקור: עזבון פרופ' שלמה סימונסון. 

פתיחה: $200 

193. Three Decrees Concerning Jews, Issued by Carlo Emanuele I di Savoia – Torino, Early 17th Century

Three decrees issued by Carlo Emanuele I di Savoia concerning Jews. Torino: Luigi Pizzamiglio Press, 1604, 1610, 
1616. Italian.
Two of the decrees (from 1604 and 1610) impose a ban on harming Jews. The third decree, presumably, pertains 
to the settlement of conflicts in the Jewish community.
Size varies. Good-fair condition. Fold lines. Closed tears to edges and fold lines and several open tears (small). Notations. 

Stains and creases, especially to the 1604 decree. 

Provenance: The estate of Prof. Shlomo Simonsohn. 

Opening price: $200 

194. לקט צווים העוסקים ביהודים – ורונה, המאות ה-17-18 

חמישה צווים העוסקים ביהודים. ורונה, המאות ה-17-18. איטלקית.  
הצווים עוסקים בעניינים שונים הנוגעים לקהילה היהודית. אחד הצווים, משנת 1723 אוסר על יהודים שהתנצרו להיכנס לגטו היהודי. צו 
 The Lion of Saint( אחר, משנת 1736 מטיל איסור על פגיעה ביהודים. בראש כל אחד מהצווים מודפס חיתוך עץ נאה – אריה מכונף

Mark – סמל ונציה(. 

גודל ומצב משתנים. סימני קיפול, כתמים וקמטים. מספר קרעים חסרים )קטנים, עם פגיעה קלה בטקסט(. רישומים בשוליים ובגב.  
מקור: עזבון פרופ' שלמה סימונסון.

פתיחה: $150 
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194. Collection of Decrees Concerning Jews – Verona, 17th-18th Centuries

Five decrees concerning Jews. Verona, the 17th and 18th Centuries. Italian. 
The decrees deal with various matters pertaining to the Jewish community. One of the decrees, from 1723, 
forbids Jews who converted to Christianity to enter the Jewish ghetto. Another decree, from 1736 imposes a ban 
on harming Jews. 
All five decrees are headed by Venice's coat of arms, The Lion of Saint Mark (woodcut).
Size and condition vary. Fold lines, stains and creases. Some open tears (small, slightly affecting text). Notations to margins 

and verso.

Provenance: The estate of Prof. Shlomo Simonsohn. 

Opening price: $150

195. חוברת תקנות וצווים לקהילה היהודית – ונציה, 1763

 ,Z. Antonio Pinelli דפוס .Terminazione degli illustriss. & eccellentiss. signori Inquisitori sopra l'Università degl' Ebrei
]ונציה[, 1763. איטלקית. 

 – בונציה  היהודית  הקהילה  על  לפיקוח  הרשמי  המוסד  מטעם  נדפסה  ומסחר.  כלכלה  בנושא  תקנות  ושתיים  שלושים  ובה  חוברת 
.Inquisitori sopra l'università degli Ebrei

הקהילה היהודית בוונציה נשאה חשיבות מיוחדת עבור השלטונות האיטלקיים, מאחר והפעילה את בתי העבוט הגדולים והמפותחים 
 Inquisitori sopra l'università במדינה. לאחר שהגיע הקהילה אל סיפה של קריסה כלכלית בתחילת המאה ה-18, הוקם הגוף המפקח
degli Ebrei, ובמשך קרוב למאה שנים פרסם תקנות כלכליות שנועדו להבטיח את קיום הקהילה, ולהמשיך את פעילותם השוטפת של 

בתי העבוט. המוסד פורק לאחר כיבוש העיר בידי נפוליאון בשנת 1797.
24 עמ', 23.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. עטיפת נייר, מוכתמת ובלויה מעט, עם רישום בכתב-יד.

מקור: עזבון פרופ' שלמה סימונסון.

פתיחה: $150

195. Booklet of Regulations and Decrees for the Jewish Community – Venice, 1763

Terminazione degli illustriss. & eccellentiss. signori Inquisitori sopra l'Università degl' Ebrei. [Venice]: Z. Antonio 
Pinelli Press, 1763. Italian.
The booklet lists thirty-two regulations pertaining to economy and commerce. Issued by the official institution 
supervising the Jewish community of Venice – Inquisitori sopra l'università degli Ebrei.
The Jewish community of Venice was of great importance to the Italian authorities since it operated the largest 
and most developed pawnshops in the state. After the community reached the verge of an economic collapse 
at the beginning of the 18th century, the supervising institution, the Inquisitori sopra l'università degli Ebrei, 
was established and for about a hundred years published economic regulations to ensure the existence of the 
community and to continue the operation of the pawnshops. The institution was dismantled after Napoleon 
conquered the city in 1797.
24 pp., 23.5 cm. Good condition. Minor blemishes. Paper cover, stained and slightly worn, with notation. 

Provenance: The Estate of Prof. Shlomo Simonsohn.

Opening price: $150

196. קהילת יהודי פרארה – שני פרסומים באיטלקית – איטליה, המאה ה-18

שני פרסומים העוסקים בחלוקת המיסים ובסדרי הממשל של הקהילה היהודית בפרארה, איטליה, 1702-1779. איטלקית ומעט עברית. 
בראש שני הפרסומים נדפסו סמלי אצולה. 

In nome del signore iddio! Regole delle Tasse della Natione Hebrea di Ferrara, Adi 14 Maggio 1702 .1 ]...חוקי המס של 
הקהילה היהודית בפרארה, בתוקף מה-14 במאי 1702[. דפוס Stampa camerale, פרארה, 24 ביוני 1702. 

כרוז מטעם הקרדינל Fulvio Astalli )1655-1721( ובו תקנות הקובעות את אופן חלוקת וגביית המיסים בפרארה. בסופו נדפס בעברית 
נוסח החרם שגזרו ראשי הקהילה יוסף בורגו, מרדכי צהלון ושבתי אלחנן סאנגויניטי על מפרי התקנות. 

55 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול. כתמים. מספר נקבים )עם פגיעה קלה בטקסט(. קמטים וקרעים בשוליים.
 Stampa Editto per li massari dell'Università degli Ebrei di Ferrara ]צו עבור נציגי הקהילה היהודית של פרארה[. דפוס   .2

Camerale, פרארה, 26 באוגוסט 1779. 
 Jacob Vitta( שנמסר לשני נציגי הקהילה היהודית בפרארה, יעקב ויטה מינרבי )1722-1818( Francesco Carafa צו מטעם הקרדינל
Minerbi( ושמריה לוי )Samaria Levi(. הצו עוסק בהפרות סדר ואי-ציות לבעלי התפקידים ונושאי המשרות בקהילה, קובע מספר 

סדרי ממשל ומפרט את העונשים שיחולו על מפרי ההוראות. 
42.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. קו קיפול אופקי. נקבים קטנים בשוליים )ללא פגיעה בטקסט(.  

פתיחה: $150
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196. The Jewish Community of Ferrara – Two Italian Publications – Italy, 18th Century

Two publications dealing with the taxes and governancel procedures of the Jewish community of Ferrara, Italy, 
1702-1779. Italian and some Hebrew. Both publications topped by coats of arms. 
1. In nome del signore iddio! Regole delle Tasse della Natione Hebrea di Ferrara, Adi 14 Maggio 1702 […the tax 
laws of the Jewish community of Ferrara, valid from May 14, 1702]. Ferrara: Stampa Camerale Press, June 24, 1702. 
A proclamation issued by the Cardinal Fulvio Astalli (1655-1721) with regulations for the payment and collection of 
taxes by the Jewish community of Ferrara. Followed by the Hebrew text of the excommunication placed by community 
leaders Joseph Burgo, Mordechai Zahalon and Shabbetai Elhanan Sanguinetti on violators of the regulations. 
Approx. 55 cm. good condition. Fold lines. Stains. Several perforations (slightly affecting the text). Creases and tears to the 
margins. 
2. Editto per li massari dell'Università degli Ebrei di Ferrara [Edict for the representatives of the Jewish community 
of Ferrara]. Ferrara: Stampa Camerale, August 26, 1779.
An edict issued by Cardinal Francesco Carafa (1722-1818) and given to the two representatives of the Jewish 
community of Ferrara, Jacob Vitta Minerbi and Samaria Levi. The edict deals with disturbances of public order 
and disobedience to various position-holders in the community, determines several governance procedures and 
details the penalties for the offenders. 
Approx. 42.5 cm. Good condition. Horizontal fold line. Small perforations to margins (not affecting the text). 

Opening price: $150

197. ארבעה כרוזים – הודעות ותקנות ליהודי איטליה – מודנה, רוביגו ופיזה, המאות ה-17-19

ארבעה כרוזים עם הודעות ותקנות עבור יהודי איטליה. מודנה, רוביגו ופיזה, סוף המאה ה-17 עד ראשית המאה ה-19. איטלקית ומעט עברית.
Grida Sopra L'appalto del Tabbacco .1. מודנה, 17 במרץ 1695.

הכרוז מודיע על מכירת מונופול המסחר בטבק למשך עשר שנים ליהודים David Teles, David Fano ו-Josef Nunes Franco. חתום 
.Gio: Galliani Coccapani בדפוס

2. כרוז מטעם Domenico Balbi, שליט רוביגו. רוביגו, 28 באוקטובר 1731.
הכרוז מצהיר על זכותם של היהודים לחיות כאזרחים חופשיים, ומזהיר כי אין להדפיס כל פרסום כנגד היהודים, או ללעוג להם בפומבי. 
כן מפורטים העונשים שיוטלו על המפרים את החוק. בראש הדף חיתוך-עץ בו נראה אריה מכונף )סמל הרפובליקה של ונציה, שבתחומה 

שכנה העיר רוביגו(.
Copia &c. Tratta dal Libro delle Parti dell'Universita Generale di questo Ghetto di Rovigo .3. רוביגו, ]1761 בקירוב[.

ולמנוע תחרות מצד  יהודי רוביגו  יחסי המסחר של  גדול. בחלקו העליון תקנה מיום 23 באוגוסט 1761, שמטרתה להסדיר את  כרוז 
סוחרים יהודים מחוץ לעיר, חתומה בדפוס בידי סופר קהילת רוביגו Abram Meschitta. בחלקו התחתון נדפס אישור לתקנה שניתן 
הכלכלית של הקהילות  הפעילות  על  )הגוף המפקח   Inquisitori sopra l'università degli Ebrei-ה ידי  על   1761 בדצמבר  ב-13 

היהודיות ברפובליקה של ונציה(. 
4. "מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים", כרוז ובו מספר תקנות להתנהגות נאותה בבית הכנסת, מטעם 

ראשי הקהילה היהודית בפיזה. פיזה, 1822.
בראש הכרוז נדפס בעברית הפסוק )בראשית כח, יז(: "מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים"; בגוף הטקסט 

משובצות מילים נוספות בעברית.
בין התקנות: איסור שיחה בטלה בשעת התפילה ובקריאת התורה; שלא להרים הקול על קול החזן; חובת השתתפות בדרשות; ועוד. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

197. Four Broadsides – Announcements and Regulations for the Jews of Italy – Modena, Rovigo and 
Pisa, 17th-19th Centuries

Four broadsides with announcements and regulations for the Jew of Italy. Modena, Rovigo and Pisa, late 17th 
century to early 19th century. Italian and some Hebrew. 
1. Grida Sopra L'appalto del Tabbacco. Modena, March 17, 1695. 
The broadside announces the sale of the monopoly on tobacco trade for ten years to David Teles, David fano and 
Josef Nunes Franco, Signed in the plate "Gio: Galliani Coccapani".
2. Broadside issued by Domenico Balbi, the governor of Rovigo. Rovigo, October 28, 1731.
The broadside states the Jews' right to live as free citizens and warns against printing publications against Jews 
or mocking them in public. The penalties for violations of the law are also listed. Topped by a woodcut depicting 
a winged lion (the emblem of the Republic of Venice, to which Rovigo belonged).
3. Copia &c. Tratta dal Libro delle Parti dell'Universita Generale di questo Ghetto di Rovigo. Rovigo, [ca. 1761].
Large broadside. On its upper part, a regulation from August 23, 1761, designated to moderate the trade 
relations of the Jews of Rovigo and prevent competition by Jewish traders from outside the city, signed in print by 
the Rovigo community scribe Abram Meschitta. The text is followed by an approval of the regulation which was 
given on December 13, 1761 by Inquisitori sopra l'università degli Ebrei (the authority supervising the economic 
activity of the Jewish communities of the Republic of Venice). 
4. " How awesome is this place! This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven" 
(Hebrew), a broadside with several regulations for appropriate conduct in the synagogue, issued by the leaders 
of the community of Pisa. Pisa, 1822. 
The broadside is headlined by the Hebrew verse (Genesis: 28:17): "How awesome is this place! This is none other 
than the house of God, and this is the gate of heaven"; additional in-text Hebrew words. 
The regulations include a prohibition against idle talk during the prayer service and the reading of the Torah; 
prohibition against raising one's voice more than the prayer leader's; the obligation to attend the sermons; and more. 
Size and condition vary. 

Opening price: $150
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198. חוברת מודפסת – סכסוך משפטי בין שלוש קהילות יהודיות בצפון איטליה – 1786 

 .Emerenzio Margini מידע משפטי לקהילה היהודית במודנה, מאת עורך הדין ,Informazione legale per l'Università degli Ebrei
דפוס Società Tipografica, מודנה, 1786. איטלקית.

בתחילת  וסקנדיאנו.  אמיליה  רג'ו  מודנה,   – באיטליה  יהודיות  קהילות  שלוש  בין  משפטי  סכסוך  בעקבות  כנראה,  שנדפסה,  חוברת 
החוברת מידע משפטי מאת עורך הדין Emerenzio Margini ובדפים האחרונים העתקים של מכתבים ומסמכים, חלקם חתומים בידי 

אישים מן הקהילות היהודיות.
35 עמ', 29 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקמטים. עטיפה מעוטרת מהתקופה, עם קרעים חסרים בשדרה. הדפים והעטיפה רופפים.

מקור: עזבון פרופ' שלמה סימונסון.

פתיחה: $100

198. Printed Booklet – A Legal Dispute between Three Jewish Communities in Northern Italy – 1786

Informazione legale per l'Università degli Ebrei, legal information for the Jewish community of Modena, by the 
attorney Emerenzio Margini. Modena: Società tipografica Press, 1786. Italian. 
The booklet was presumably printed following a legal dispute between three Jewish communities in Italy – 
Modena, Reggio Emilia and Scandiano. At the beginning of the booklet, legal information by the attorney 
Emerenzio Margini and in the last leaves, copies of letters and documents, some of them signed by dignitaries of 
the Jewish communities. 
35 pp., 29 cm. Good condition. Stains and creases. Ornate contemporary cover, with open tears to spine. The leaves and 
cover are loose. 
Provenance: The Estate of Prof. Shlomo Simonsohn.

Opening price: $100

199. "סדר פרגמטיקה" – קהילת יהודי מודנה, 1790

 ,Bartolomeo Soliani Prammatica instituita da osservarsi dai singoli dell'università degli ebrei di Modena. דפוס 
מודנה, 1790. איטלקית ומעט עברית. 

פרגמטיקה – חוברת תקנות מטעם הקהילה היהודית במודנה. בסוף החוברת נדפס אישור בעברית, חתום בדפוס בידי רבני מודנה.
"סדר הפרגמטיקה" או "סדר ההסכמה" היה תקנון התנהגות, שפורסם מטעם הנהלת הקהילות היהודיות אחת לכמה שנים. תקנון 
זה הכיל סעיפים שונים שעסקו בפרוטרוט בדרך ההתנהגות הנאותה בתחומים שונים: אופן השימוש המותר בבגדים ואריגים יקרים, 
בפאות, בתכשיטים ובאבני חן; צניעות בגדי הנשים ודרך התנהגותן במרחב הציבורי בקהילה; גודל הסעודות בשמחות שונות וההשקעה 
וכדומה; ותקנות רבות  נישואין; איסור ה"צחוק" – השתתפות במשחקי הימורים בקלפים, בקוביות  הכספית המקסימלית בשמחות 

נוספות. )על תולדות ה"פרגמטיקה", ראה: סימונסון, תולדות היהודים בדוכסות מנטובה, כרך שני, עמ' 386-395(.
18, ]1[ עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים ומעט קמטים. רישום בכתב-יד בדף האחרון )חלק(. עטיפת ניר, בלויה מעט.

מקור: עזבון פרופ' שלמה סימונסון.

פתיחה: $150

199. Pragmatica – The Jewish Community of Modena, 1790

Prammatica instituita da osservarsi dai singoli dell'università degli ebrei di Modena. Modena: Bartolomeo Soliani 
Press, 1790. Italian and some Hebrew. 
Booklet of regulations issued by the Jewish community of Modena. Printed at the end of the booklet is a Hebrew 
approval, signed in print by the rabbis of Modena. 
Pragmatica [in Hebrew "Seder HaPragmatica" or "Seder HaHaskama"] was the set of regulations pertaining 
to the conduct of the community members, instituted for a period of six years. These regulations contained 
various clauses which determined, in great detail, the standards of acceptable conduct in various areas: the use of 
luxurious clothes and fabric, wigs, jewelry and jewels; modesty in women's clothing and their conduct in public; 
the scope of various celebrations and the maximum amount of money to be spent on weddings; the prohibition 
of gambling with cards, dices and the like; and many other regulations. (For more information on the history of 
Pragmatica, see: Shlomo Simonsohn, The History of the Jews in the Duchy of Mantua, Hebrew edition, Vol. II, pp. 
386-395). 
18, [1] pp., 20 cm. Good condition. Stains and some creases. Notation to last leaf (blank). Paper cover, slightly worn.
Provenance: The Estate of Prof. Shlomo Simonsohn.

Opening price: $150

200. חוברת תקנות – "סדר הערכה" של קהילת יהודי ורונה, 1802 – תחריטים

Nuovo metodo per esigere le gravezze dell'Università degli Ebrei di Verona ]שיטה חדשה לתביעת המס של קהילת יהודי 
ורונה[. ]ורונה?[, 1802. איטלקית ומעט עברית.

"סדר הערכה" )תקנון מס( של קהילת יהודי ורונה - חוברת ובה 17 תקנות המסדירות את אופן גביית המיסים בקהילה. בפתח החוברת 
נדפסה רשימה של ראשי הקהילה שהשתתפו באסיפה לקביעת התקנות, ביום 28 במרץ 1802. חתומה בעמוד האחרון בדפוס בידי סופר 

.)Vita Salomon Levi( הקהילה סלומון לוי
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 .)Giacomo Leonardis אמן התחריט האיטלקי( "Jac. Leonardis" שני תחריטים משובצים בגוף הטקסט, אחד מהם חתום בלוח
10 עמ', 25.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים ספורים ופגמים קלים. רישום ישן בשוליים של עמוד אחד )איטלקית(. עטיפה מעוטרת 

מהתקופה. 
.OCLC-אינה מופיעה בקטלוג הספרייה הלאומית. שני עותקים ב

מקור: עזבון פרופ' שלמה סימונסון.

פתיחה: $150

200. Booklet of Regulations – Tax Code of the Jewish Community of Verona, 1802 – Etchings

"Nuovo metodo per esigere le gravezze dell'Università degli Ebrei di Verona" [New Method for Collecting Tax 
from the Jewish Community of Verona]. [Verona?], 1802. Italian and some Hebrew.
Tax code for the Jewish community of Verona, Italy. A booklet containing 17 regulations that determine the 
method of tax collection in the community. The booklet begins with the list of community leaders who took part 
in the meeting at which the regulations were established, on March 28, 1802. Signed on the final page with the 
printed signature of the community scribe, Vita Salomon Levi, who was responsible for penning it. 
Two in-text etchings, one signed in the plate "Jac. Leonardis" (Italian etcher and engraver, Giacomo Leonardis).
10 pp., approx. 25.5 cm. Good condition. Few stains and minor blemishes. Old notation in margins of one page (Italian). 
Contemporary ornate cover.
Not in NLI. Two copies in OCLC.
Provenance: Estate of Prof. Shlomo Simonsohn

Opening price: $150 

חוברת תקנות – "סדר הערכה" של יהודי מנטובה והנחיות פנימיות לניהול מוסדות הקהילה – מנטובה, ראשית   .201
המאה ה-19

 Regolamento di contribuenza per gli ebrei dell'Università di Mantova stato adottato, dal convocato generale di
essa tenutosi il giorno 14. decembre 1800 ]תקנון המס עבור יהודי מנטובה, כפי שנקבע על ידי הוועד ב-14 בדצמבר 1800[. דפוס 

Giuseppe Braglia, מנטובה, ]דצמבר 1800 / 1801[. איטלקית ומעט עברית.
החוברת פותחת ב"סדר הערכה" )תקנון מס( של יהודי מנטובה, ובו 25 תקנות המסדירות את הארגון הכלכלי ואת אופן גביית המיסים 
למשך שלוש שנים - ממרץ 1801 עד סוף פברואר 1804 )ראו: שלמה סימונסון, תולדות היהודים בדוכסות מנטובה, כרך א, ירושלים, 

1962. עמ' 278-272(.
לאחר התקנות נדפס, בעברית, נוסח החרם שגזרו הרבנים יקותיאל חיים, עזריאל יצחק, בן ציון מנחם ומצליח משה על בני קהילה שלא 
יצייתו לתקנות "כל איש ואשה... אשר יעבור בזדון ולא ישמור מאד לעשות ככל חקת תורת הסדרים אשר סדרו מע' הוועד כללי יצ"ו 
בליל כ"ח לחדש כסליו שנת התק"סא בעשות הבילאנצו שלו בדיוק נמרץ ובהטלה לקופה כל אשר יחוייב ובזמנים הקצובים יחרם הוא 

וכל רכושו ארור הוא לה'... ארור יהיה בשבתו בביתו ובלכתו בדרך ובשכבו ובקומו...". 
בחלקה השני של החוברת, 23 סעיפים הנוגעים לשיטת הניהול הפנימית של שני וועדי הקהילה )הקטן והגדול( ושל האספה הכללית 

)הוועד הכללי(, ומפתחות. 
27 עמ', 29.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. קמטים ופגמים קלים. עטיפת נייר חלקה, תפורה בחוט. 

מקור: עזבון פרופ' שלמה סימונסון.

פתיחה: $150

201. Booklet of Regulations – Tax Code of the Jewish Community of Mantua and Internal Instructions 
for Managing the Institutions of the Community – Mantua, Early 19th Century

Regolamento di contribuenza per gli ebrei dell'Università di Mantova stato adottato, dal convocato generale di 
essa tenutosi il giorno 14. decembre 1800 [Tax code for the Jews of Mantova, as adopted by the committee on 
December 14, 1800]. Mantua: Giuseppe Braglia Press, [December 1800/1801]. Italian and some Hebrew. 
The booklet begins with the Tax Code of the Jewish community of Mantua, with 25 regulations governing the 
economic organization and collection of taxes for three years, from March 1801 to the end of February 1804 
(see: Shlomo Simonsohn, The History of the Jews in the Duchy of Mantua, Hebrew edition, Vol. I, Jerusalem, 
1962. pp. 272-278). Followed by the Hebrew text of the excommunication placed by rabbis Yekuteil Chaim, Azriel 
Yitzchak, Ben Zion Menachem and Matzliach Moshe on members of the community who disobey the regulations: 
"Any man or woman … who willfully violates and disobeys the regulations which were adopted by the general 
committee on the 28th of Kislev 5561 … by paying all that he is charged and on time, will be excommunicated he 
and all his possessions shall be cursed before G-d …"
The second part of the booklet contains 23 clauses pertaining to the internal management of both large and 
executive community committee and the general committee as well as indices. 
27 pp., approx. 29.5 cm. Good condition. Stains. Creases and minor blemishes. Blank paper cover, sewn with thread.
Provenance: The estate of Prof. Shlomo Simonsohn.  

Opening price: $150    
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202. חוברת מטעם קהילת יהודי מנטובה – ביקור איזבלה נסיכת פארמה ויוזף השני ארכידוכס אוסטריה בגטו היהודי – 
איטליה, 1761

 Nel felicissimo passaggio di sua altezza reale Madama Isabella infanta di Spagna &c. &c. meritissima sposa di sua
 altezza reale il serenissimo arciduca Giuseppe d'Austria &c. &c. &c. per la citta di Mantova illuminazione del ghetto

degli ebrei di detta città. דפוס Agostino Carattoni, ורונה, 1761. איטלקית.
חוברת מטעם הקהילה היהודית במנטובה, שנדפסה לכבוד ביקור הזוג איזבלה, נסיכת פארמה, ויוזף השני, ארכידוכס אוסטריה )לימים 
קיסר האימפריה הרומית הקדושה( בשנת 1760 בגטו היהודי. לרגל הביקור ערכה הקהילה חגיגות מפוארות, הגטו כולו הואר, נשכרה 
תזמורת מיוחדת וברחובות והכיכרות הוצבו פסלים וקישוטים. בנוסף, הדפיסה הקהילה "תכנית" עם דברי שבח מן המקורות היהודיים, 
והעלתה הצגה חגיגית לכובד בני הזוג, שעלתה לקהילה הון עתק )ראו: שלמה סימונסון, תולדות היהודים בדוכסות מנטובה, כרך א, 

ירושלים, 1962. עמ' 129(.
חסר לוח תחריט בסוף הספר, עם איורי הפסלים והקישוטים שהוצבו בגטו.

XXIV עמ', 29.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים ופגמים קלים בשוליים. ארבעת הדפים האחרונים מנותקים. עטיפת נייר 

מעוטרת מהתקופה, בלויה ושחוקה.
מעזבון פרופ' שלמה סימונסון.

פתיחה: $100

202. Booklet Issued by the Jewish Community of Mantua – The Visit of Princess Isabella of Parma and 
Joseph II Archduke of Austria to the Jewish Ghetto – Italy, 1761

Nel felicissimo passaggio di sua altezza reale Madama Isabella infanta di Spagna &c. &c. meritissima sposa di 
sua altezza reale il serenissimo arciduca Giuseppe d'Austria &c. &c. &c. per la citta di Mantova illuminazione del 
ghetto degli ebrei di detta città. Verona: Agostino Carattoni, 1761. Italian. 
A booklet issued by the Jewish community of Mantua for the visit of the couple Isabela, Princess of Parma, 
and Joseph II, Archduke of Austria (the future Holy Roman Emperor) to the Jewish ghetto in 1760. The Jewish 
community held lavish celebrations to mark the visit, the entire ghetto was lit up, a special orchestra was hired 
and sculptures and ornaments were places in the streets and plazas. In addition, the community printed a 
program with words of praise from Jewish sources, and put on a festive play for the royal couple, which cost the 
community a fortune (see: Shlomo Simonsohn, The History of the Jews in the Duchy of Mantua, Hebrew edition, 
Vol. I, Jerusalem, 1962. p. 129). 
An engraved plate at the end of the book (depicting the sculptures and ornaments that were placed in the 
ghetto) is missing.
XXIV pp., approx. 29.5 cm. Good-fair condition. Stains. Tears and minor blemishes to edges. The four final leaves are 
detached. Ornate contemporary paper cover, worn and scuffed. 
Provenance: The Estate of Prof. Shlomo Simonsohn.

Opening price: $100

203. לקט חוברות מודפסות – יהדות איטליה, המאה ה-17 עד המאה ה-19 

שבע חוברות שנדפסו מטעם קהילות יהודי איטליה. רומא, מנטובה וונציה, 1699-1826. איטלקית, חוברת אחת בלטינית.  
 Descrizione delle decorazioni onde fù ornato il recinto degli ebrei di Mantova all'occasione delle illuminazioni · :בהן
in esso fatte dalla nazione ebrea nelle sere 4. 5. 6. ottobre 1799, חוברת שנדפסה מטעם קהילת יהודי מנטובה, עם תיאור 

מפורט של הקישוטים והפסלים שהוצבו לכבוד כניסת הצבא האוסטרי לעיר והשבתה לשלטונו של פרנץ השני )מנטובה, 1799 בקירוב(. 
 All' Illustrissima Congregazione Particolare Deputata Dalla Santita Di Nostro Signore S. Pio PP. VI. Per L'Universita ·
Degli Ebrei Di Roma, Memoriale / Sommario, עתירה של יהודי רומא ואנקונה לאפיפיור פיוס ה-6 בעקבות יחסם המפלה של 

השלטונות ליהודים. שתי חוברות )אחת אינה שלמה(.  
· Libretto da consegnare a' SS. tansadori per la nuova tansa, 5540, חוברת ובה רשימת שמות – כפי הנראה, משלמי מסים 

מהקהילה היהודית )ונציה, 1780?(. 
· ועוד. 

גודל ומצב משתנים. 
מקור: עזבון פרופ' שלמה סימונסון.

פתיחה: $200 

203. Collection of Printed Booklets – The Jews of Italy, 17th Century to 19th Century 

Seven booklets issued by Jewish communities in Italy. Rome, Mantua and Venice, 1699-1826. Italian, one booklet 
in Latin.
Including: · "Descrizione delle decorazioni onde fù ornato il recinto degli ebrei di Mantova all'occasione delle 
illuminazioni in esso fatte dalla nazione ebrea nelle sere 4. 5. 6. ottobre 1799", a booklet issued by the Jewish 
community of Mantua, with a detailed description of the decorations and sculptures placed in the city in honor 
of the entrance of the Austrian army and the city's return to the rule of Francis II, the last Holy Roman Emperor 
(Mantua, ca. 1799).
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· "All' Illustrissima Congregazione Particolare Deputata Dalla Santita Di Nostro Signore S. Pio PP. VI. Per 
L'Universita Degli Ebrei Di Roma, Memoriale / Sommario", a petition by the Jewish community of Rome and 
Ancona to Pope Pius VI subsequent to the government's discrimination against the Jews. Two booklets (one 
incomplete). 

· "Libretto da consegnare a' SS. tansadori per la nuova tansa, 5540", a booklet with a list of names – presumably, 
taxpayers of the Jewish community (Venice, 1780?).

· And more. 
Size and condition vary. 
Provenance: The estate of Prof. Shlomo Simonsohn. 

Opening price: $200

204. אלבום עם איורים צבעוניים של בית הכנסת הגדול בפירנצה – איטליה, 1882 בקירוב

)ליטוגרפיות( המציגים את בית הכנסת הגדול של פירנצה.  איורים צבעוניים  ]Tempio Israelitico di Firenze[. אלבום ובו שלושה 
]פירנצה, איטליה, 1882 בקירוב[. איטלקית. 

וההיכל  החיצוני, האולם  חלקו   – פירנצה  הגדול של  הכנסת  בית  )ליטוגרפיות( המציגים את  צבעוניים  איורים  כולל שלושה  האלבום 
 .)A. Arrigo הליטוגרפיות נדפסו בדפוס(

בפתח האלבום הקדמה שבראשה מופיע שמו של הרב דוד יעקב מרוני )1810-1888(, הרב הראשי של פירנצה. בהקדמה, שנכתבה בידי 
גוסטבו קסוטו )Cassuto; כנראה המו"ל של האלבום(, נזכר גם דוד לוי, נשיא הקהילה, אשר הוריש את אחוזתו ואת רכושו לטובת הקמת 

בית הכנסת.
כפי הנראה, האלבום נדפס לכבוד חנוכת בית הכנסת בשנת 1882 או כמה שנים לאחר מכן )לפני שנת 1888, שנת פטירתו של הרב מרוני(. 
19.5 ס"מ. מצב בינוני. הליטוגרפיות במצב טוב, עם מעט כתמים. דפי המגן קרועים וחסרים. שברים חסרים בכריכה וקרעים.  X28 אלבום

כריכה רופפת. 

פתיחה: $120

204. Album with Color Illustrations of the Great Synagogue of Florence – Italy, ca. 1882

[Tempio Israelitico di Firenze]. Album with three color lithographs depicting the great synagogue of Florence. 
[Florence, Italy, ca. 1882]. Italian.
The album contains three color lithographic illustrations depicting the great synagogue of Florence – its exterior, 
the hall and its interior (the lithographs were printed at the A. Arrigo Press).
With an introduction headed by the name of Rabbi David Jacob Maroni (1810-1888), Chief Rabbi of Florence. The 
introduction, by Gustavo Cassuto (presumably the publisher of the album), also refers to David Levi, the president 
of the community, who bequeathed his estate and fortune to the establishment of the synagogue. 
Presumably, the album was printed for the inauguration of the synagogue in 1882 or several years later (before 
1888, the year of Rabbi Maroni's death). 
Album 28 X19.5 cm. Fair condition. Lithographs in good condition, with some stains. Tissue guards torn and lacking. Losses 
and tears to binding. Loose binding. 

Opening price: $120

"נשארנו בעירום   – גולדשמידט, מאת ראשי הקהילה היהודית בבקאו  מכתב אל חבר הפרלמנט האנגלי פרנסיס   .205
ובחוסר כל... עורו נא!" – 2 במרץ 1871

מכתב בכתב-יד שנשלח מאת ראשי הקהילה היהודית בעיר הרומנית בקאו )Bacău(, המודיע על מצבה הקשה של הקהילה ומפציר 
בנמען, חבר הפרלמנט האנגלי פרנסיס גולדשמידט, לפעול לטובתם ב"קונפירענץ בעיר הבירה לאנדאן". חתום בחתימות ידם של ראשי 

הקהילה. בקאו, 2 במרץ 1871.
המלך  ב-1866.  הראשון  קרול  המלך  של  לשלטון  עלייתו  לאחר  ה-19,  המאה  בסוף  הקהילה  של  הקשה  מצבה  את  מתאר  המכתב 
זכויות ליהודי ארצו, אולם בעקבות גל פרעות אנטישמיות שפרץ ברחבי רומניה נסוג  קרול הבטיח למעצמות העולם שיעניק שוויון 

מהבטחותיו, שלל את אזרחותם של היהודים, אסר עליהם להחכיר אדמות והטיל עליהם מיסים כבדים. 
ראשי הקהילה כותבים: "עד מתי לא יכאב לב לאחינו הגדולים והיקרים והנעימים אשר בחצרות מלכים ושרים, יתחשבו על צרותינו 
ומכאובינו ועל פדות נפשינו מהזאבים הפראים אשר ט]ו[רפים אותנו בכל פה... בית ונחלה אין לנו רשות מהגיווערנר ]מושל[ לקנות, 
ומסחר מהגיווערנע רשות אין, ומס ואנשי חיל ל]ו[קחים מאתנו עד בלי די, נלאנו מנשוא יהבם. עורנו הפשיטו מעלינו. נשארנו בעירום 
לאנדאן  בעיר הבירה  היושבים על הקונפירענץ  לפני  והיקרים לבקש רחמים בעדינו  כל אחינו הגדולים  נא! את לב  עורו  כל..  ובחוסר 

]כנראה, "ההתאחדות האנגלו-יהודית"[... ומעשיכם לדור דור יספרו". 
בעברית   – פעמיים  חתומים  )חלקם  הקהילה  ראשי  של  ידם  ובחתימות  הקהילה,  של  רשמית  בחותמת  התחתונים  בשוליים  חתום 

ובאותיות לטיניות(.
ההתאחדות  ממייסדי  האנגלי,  בפרלמנט  יהודי  וחבר  דין  עורך  היה   ,)1808-1878  ;Francis Goldsmid( גולדשמידט  פרנסיס  הנמען, 
האנגלו-יהודית )Anglo-Jewish Association(. גולדשמידט השתמש בכוחו ומעמדו כדי להשפיע על מדיניות בריטניה לטובת היהודים, 
והביא למספר דיונים חשובים בפרלמנט אודות מצבן של קהילות יהודיות במזרח אירופה. בשנת 1872, כשנה לאחר שנשלח המכתב 
שלפנינו, הקים בהתאחדות האנגלו-יהודית ועדה מיוחדת לענייני רומניה )Rumanian Committee( ועמד בראשה. בעקבות פעילותו, 

הצהירה בריטניה בקונגרס ברלין )1878( שלא תכיר ברומניה כמדינה עצמאית עד שזו תעניק שוויון זכויות ליהודיה.
]1[ דף מקופל )עמוד אחד כתוב(, 29.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים, קמטים וסימני קיפול. קרעים בשוליים ולאורך סימני 

הקיפול. 

פתיחה: $100
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205. Letter to British Parliament Member Francis Goldsmid, by the Leaders of the Jewish Community in 
Bacău – "We have been Left in the Deepest Poverty… Please Awaken!" – March 2, 1871

A Handwritten letter that was sent by the leaders of the Jewish community of Bacău, Romania describing 
the difficult situation of the community and pleading with the addressee, British Parliament member Francis 
Goldsmid, to act on their behalf at "the conference in the capital city of London". Hand-signed by the leaders of 
the community. Bacău, March 2, 1871. Hebrew.
The letter describes the difficult situation of the community in the late 19th century, after the ascension of King 
Carol I in 1866. Carol I promised the Powers of the world to grant the Jews of his country equal rights; however, 
subsequent to a wave of anti-Semitic riots across Romania, he went back on his promise, revoked the Jews' 
citizenship, forbade them to lease lands and imposed heavy taxes.  
The leaders of the community write: "Until when will the heart of our dear and pleasant older brothers not ache, 
when will they consider our pains and troubles by the savage wolved who devour us … We are not permitted 
by the ruler to buy houses and estates nor to trade, and taxes […] are exacted upon us endlessly, we are tired 
of enduring them. They have skinned us. We have been left in the deepest poverty… please awaken! the heart 
of our dear older brothers to plead for our mercy before the members of the conference in the capital city of 
London [presumably, the Anglo-Jewish Association] … and your deeds will be told forever".  
Stamped at the bottom with the official stamp of the community; signed by the leaders of the community (some 
are signed twice – in Hebrew and in Latin characters).
The addressee, Francis Goldsmid (1808-1878), was a lawyer and a Jewish member of the British Parliament, one 
of the founders of the Anglo-Jewish Association. Goldsmid used his power and status to influence the British 
policy in favor of the Jews and led to several important discussions in the British Parliament about the situation of 
Jewish communities in Eastern Europe. In 1872, about a year after the present letter was sent, he established the 
Rumanian Committee of the Anglo-Jewish Association and headed it. As a result of his actions, Britain declared 
at the Berlin Congress (1878) that it will not acknowledge Romania as an independent state until it grants its 
Jews equal rights. 
[1] folded sheet (one written page), approx. 29.5 cm. Good-fair condition. Stains, creases and fold lines. Tears to edges and 
fold lines. 

Opening price: $100

206. מסה על מצבם של יהודי פרובנס בימי הביניים – צרפת, 1879

 Camille מסה על מצבם של יהודי פרובנס בימי הביניים[, מאת[ Essai sur la condition des Juifs en Provence, au moyen-age
Arnaud. דפוס Auguste Masson, Forcalquier )דרום צרפת(, 1879. צרפתית. 

חיבור המתאר את תנאי החיים של יהודי פרובנס לפני המהפכה הצרפתית: איסור להחזיק במשרות ציבוריות, החובה לשאת טלאי, 
מעשי ביזה והרג שביצעו הנוצרים בקהילות יהודיות, איסור למכירת בשר לנוצרים, המיסים שהוטלו על היהודים ושיטות הגבייה, כתבי 

זכויות שהוענקו ליהודים, המוסדות היהודים ועוד. 
חיבור זה נכתב כמאה שנים לאחר המהפכה הצרפתית והענקת שוויון הזכויות ליהודי צרפת. על פי ההקדמה לספר, ביסס המחבר את 
ממצאיו על המסמכים שב"ארכיון הלאומי הצרפתי" )שהוקם סמוך למהפכה, ופתח לעיון הציבור שפע מסמכים שהוחזקו בידי מוסדות 

הדת המדינה(, והם מתארים, לדבריו, את האמת בנוגע לעברם של יהודי פרובנס.
78 עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. דפי בטנה וכריכה חדשים, עם שחיקה ובלאי קל. תו ספר בצדה הפנימי של הכריכה הקדמית. 

פתיחה: $150

206. Essay on the Condition of the Jews of Provence in the Middle Ages – France, 1879

Essai sur la condition des Juifs en Provence, au moyen-age [Essay on the Condition of the Jews of Provence in the 
Middle Ages], by Camille Arnaud. Forcalquier (Southern France): Auguste Masson Press, 1879. French.
An essay describing the living conditions of the Jews of Provence before the French Revolution: the ban on 
holding public positions, the required Jewish badge, the looting and killing of Jews by Christians, the ban on 
selling meat to Christians, the taxes imposed on the Jews and how they were collected, the charters that were 
given to the Jews, Jewish institutions and more. 
The essay was written about one century after the French Revolution and the granting of equal rights to the 
Jews of France. According to the introduction to the book, the writer based his findings on documents from the 
"French National Archives" (established at the time of the French Revolution and offering plenty of documents 
which were held by state and religious institutions for public viewing) which, according to author, describe the 
truth about the past of the Jews of Provence. 
78 pp. 20 cm. Good condition. New endpapers and binding, with minor wear and scuff marks. Bookplate to inside front 
board. 

Opening price: $150
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207. אוסף מגוון של חוברות ופרסומים – יהדות הולנד – תקנות, דוחות כספיים, תכניות לימודים ועוד

אוסף מגוון של חוברות תקנות, דוחות כספיים, תכניות לימודים בבתי ספר ופרסומים נוספים מטעם יהדות הולנד. האג, אמשטרדם, 
רוטרדם ומאסטריכט, אמצע המאה ה-19 עד שנות ה-30. הולנדית ומעט עברית.

 Nederlands-Israëlietische בהם:  הולנד,  יהדות  של  שונים  וארגונים  קהילות  מטעם  מודפסים  פרסומים  של  מגוון  באוסף 
 Centrale Organisatie voor de religieuse en ;)ארגון הגג של הקהילה האשכנזית בהולנד ;NIHS( Hoofdsynagoge Amsterdam

moreele verheffing der juden in Nederland; Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap; ועוד. 
27 פריטים מודפסים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב עד טוב-בינוני.

פתיחה: $200

207. Diverse Collection of Booklets and Publications – Dutch Jewry – Regulations, Financial Reports, 
Educational Curricula, and More

A diverse collection of booklets with regulations, financial reports, school curricula, and other types of publications 
on behalf of Dutch Jewry. The Hague, Amsterdam, Rotterdam, and Maastricht, mid-19th century to the 1930s. 
Dutch and some Hebrew.
The collection comprises a broad range of material published by, and on behalf of, the Dutch Jewish community 
and its various affiliated organizations, including the NIHS (Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge Amsterdam, 
the umbrella organization the Dutch Ashkenazic community); the Centrale Organisatie voor de religieuse en 
moreele verheffing der juden in Nederland; the Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap; and other bodies.
27 printed items. Size and condition vary. Overall good to good-fair condition.

Opening price: $200

208. אוסף דפי תפילה, חוברות תפילה וחוברת-תקנות – הולנד, המאות ה-19-20

)ולונדון(,  20 דפי תפילה, חוברות תפילה וחוברת תקנות, שנדפסו מטעם הקהילות היהודיות בהולנד. אמשטרדם, חרונינגן, אוטרכט 
1858 עד שנות ה-40 של המאה ה-20. הולנדית ועברית. 

אוסף חוברות ודפים בודדים, שנדפסו מטעם קהילות הספרדים, הפורטוגזים והאשכנזים באמשטרדם ובערים אחרות בהולנד: חוברות 
הכנסת,  בבית  המלכה  ביקור  לכבוד  מלכותם,  שנות  )לציון  וילהלמינה  המלכה  בתו,  ולכבוד  השלישי  וילם  המלך  לכבוד  תפילות  עם 
ולאירועים נוספים(; חוברת תפילות לכבוד הכתרת הרב אהרן שוסטר בק"ק אשכנזים; דף תפילה לטובת יהודי מזרח אירופה )תרע"ט 
1919(; דף "תפלה נכונה", תפילה לשמירת תינוקות וילדים ממגיפה )תרמ"ג 1883, בדפוס שלמה בן אהרן מינדיס קויטיניו(; "תפלה בעת 

מלחמת ארצות איירופא", ופריטים נוספים. 
שניים מהפריטים, ובהם תפילות לכבוד המלכה וילהלמינה, נדפסו בלונדון, מטעם בתי הכנסת בוויס-מרקס )Bevis Marks( וניו ווסט 

.)New West End( אנד
מצורפת חוברת תקנות, Reglement voor de Gebroederschap Matsbeth Aben te Amsterdam. אמשטרדם, 1858. הולנדית. 

עותק אחד בלבד מופיע ב-OCLC; אינה בספריה הלאומית. 
מצורפות שתי חוברות נוספות: Den Tempel Der Joden tot Amsterdam )חוברת המוקדשת לבית הכנסת הפורטוגזי של אמשטרדם, 

1947(; סדר חופה וקדושין, קהלת האשכנזים באמשטרדם, ]סוף המאה ה-20[. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $350

208. Collection of Prayer Sheets, Prayer Booklets, and Booklet of Regulations, Netherlands, 19th and 
20th Centuries

20 prayer sheets, prayer booklets, and a booklet of regulations published on behalf of the Dutch Jewish 
community. Amsterdam, Groningen, Utrecht (and London), 1858 to the 1940s. Dutch and Hebrew.
A collection of booklets and individual sheets printed on behalf of the Spanish-Portuguese and Ashkenazic Jewish 
communities in Amsterdam and other cities in the Netherlands, including: a booklet of prayers for the welfare of 
King Willem (William) III and his daughter, Queen Wilhelmina (marking anniversaries of their accessions to the 
throne, and in honor of the Queen's visit to a synagogue and other events); a booklet of prayers in honor of the 
investiture of Rabbi Aaron Schuster as Chief Rabbi of the Dutch Ashkenazic community; a sheet of prayers for 
the welfare of the Jews of Eastern Europe (1919); a sheet titled "Proper Prayer," for the protection of infants and 
children from plague and disease (1883, published by Shlomo ben Aharon Mendes Koytinyo); "A Prayer in the 
Time of the War of the Lands of Europe," and other items. Two of the items, including the prayers for the welfare 
of Queen Wilhelmina, were printed in London on behalf of London's Bevis Marks and New West End Synagogues.
Enclosed: A booklet of regulations, "Reglement voor de Gebroederschap Matsbeth Aben te Amsterdam." 
Amsterdam, 1858. Dutch. 
One single copy in OCLC. Not in NLI.
Also enclosed: Two additional booklets: "Den Tempel Der Joden tot Amsterdam" (booklet dedicated to the 
Portuguese Synagogue of Amsterdam, 1947); and "Procedure for the Wedding and Betrothal Ceremony" for the 
Ashkenazic community in Amsterdam, [late 20th century]. Hebrew.
Varying condition and sizes. Overall good condition.

Opening price: $350
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209. שני ספרי שירה ומכתמים / תרגום ספר יהודית להולנדית – אמשטרדם, 1840-1852

1. חצי שנונים, מחברת ראשונה, "מאגדת מכתמים, רובם חברו ומקצתם נעתקו מלשונות שונות ללשון עבר", מאת צבי הירש זומרהויזן. 
אמשטרדם, ת"ר 1840. עברית ומספר שפות נוספות. 

]10[, 123, ]1[ עמ', 16.5 ס"מ. מצב טוב. דף הבטנה הקדמי מנותק. פגמים בכריכה. 
2. בן הא הא, "כולל שני שירים והם הד-הרים, הנני", מאת שמעון בן אפרים הייגמאנס. דפוס פרופס )Proops(, אמשטרדם, 1847. עברית 

והולנדית. 
30 עמ', 19 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים בשולי כמה דפים. 

3. מגלת יהודית עם תרגום האללנדית, מאת שמעון בן כ' אפרים הייגמאנס. דפוס M. Coster, אמשטרדם, תרי"ג 1852. 
ספר יהודית בעברית ובהולנדית, עמוד מול עמוד. התרגום העברי הוא תרגומו של יהודה ליב בן זאב.

]9[, כד, 23 עמ', 19.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בעיקר על העטיפה. החוברת מפורקת, העטיפה והקונטרסים מנותקים. קרעים 
קלים בשולי כמה מהדפים. 

פתיחה: $100

209. Two Books of Poetry and Epigrams / Dutch Translation of the Book of Judith – Amsterdam, 1840-
1852

1. Epigrammata Hebraica, by Zvi Hirsch Sommerhausen. Amsterdam, 1840. Hebrew and several additional 
languages. 
[1], 123, [1] pp. 16.5 cm. Good condition. The front endpaper is detached. Blemishes to binding. 
2. Twee dichtstukjes / door S. Heigmans. By Shimon ben Ephraim Heigmans. Amsterdam: Proops Press, 1847. 
Hebrew and Dutch. 
3. Jehudith / Hebreeuwsch, met eene nieuwe Nederduitsche vertaling, door S. Heigmans ... Amsterdam: M. Coster 
Press, 1852.
The Book of Judith in Hebrew and Dutch, on facing pages. The Hebrew translation is by Yehuda Leib Ben Ze'ev. 
[9], 24, 23 pp. 19.5 cm. Fair-good condition. Stains, mainly to cover. The booklet is falling apart; the cover and gatherings 
are detached. Small tears to edges of several leaves. 

Opening price: $100

210. שחוק השאך – ספר-הדרכה למשחק השחמט – שתי מהדורות – וילנה, 1879-1880

ׂשחוק הׁשאך, יוסף יהודה ליב זאסניץ. וילנה, 1879, 1880. שתי מהדורות. 
שני עותקים של הספר "שחוק השאך", כרוכים יחד. 

"יבואר בו דרכי הליכותיו בכלליהם ובפרטיהם... תהלוכותיהם, תחבולותיהם ומזמותיהם... אלה נעתקו ע"פ החכם אלפָאנס פָאן ברעדא 
]Alfons Von Breda[ ולוקטו מספרים אחרים וממ"ע ]ממכתבי-עתים[ שונים ממשכילים במלחמת השחוק הזה".

ספר למוד שח-מט עם הקדמה ארוכה, חוקי המשחק ותחבולות.
VIII, 102 עמ'; VIII, 102 עמ', 16.5 ס"מ. חסר לוח מקופל )בשתי המהדורות. הלוח חסר ברבים מעותקי הספר(. מצב בינוני-טוב. כתמים 

ובלאי, בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים. פגעי תילוע קלים. חותמות, רישומי בעלות והקדשות. רצועות נייר דבק מודבקות בשולי 
הדפים הראשון והאחרון. 

פתיחה: $100 

210. "The Game of Chess" – Game Manual – Two Editions – Vilnius, 1879-80

Sehok HaShach [The Game of Chess], by Joseph Judah Löb Sossnitz. Vilnius, 1879, 1880. Two editions.
Two copies of the book "The Game of Chess," bound together.
"Explained herein are its ways, its rules and details […] its moves, its stratagems, and its maneuvers […] based 
upon the learned one, Alfons Von Breda, and collected from other books and from various periodicals, from 
those scholared in [the art of] this battle game."
Instruction manual for the game of chess, with a lengthy introduction, presenting the rules of the game and 
various stratagems.
VIII, 102 pp.; VIII, 102 pp., 16.5 cm. Folded plate missing (in both editions; this plate is missing in many copies of this book). 
Good-fair condition. Stains and wear, mostly to first and last leaves. Minor worming. Inked stamps, ownership notations 
and inscriptions. Stains, especially to first and last leaves. Tears to first and last leaves (some mended with adhesive tape). 
Handwritten notations. Minor worming. Strips of adhesive tape to edges of first leaf and last leaf.

Opening price: $100

211. ד"ר צמח שאבאד – כרטיס שנה טובה מילדים נזקקים / אישור בכתב-ידו לחובש מתמחה במלחמת העולם הראשונה

שני פריטי נייר הקשורים ברופא היהודי צמח שאבאד. ]וילנה?, תחילת שנות ה-20 בקירוב[. יידיש.
1. כרטיס "שנה טובה" לד"ר שאבאד, כתוב ומאוייר ביד. הוכן בידי ילדים באחד מהמוסדות שניהל )חתום: "מכל החולים, ליבע אקושקא, 

 .)"III כיתה
16.5 ס"מ. מצב טוב. 



105

היסטוריה, אמנות ותרבות יהודית וישראלית

2. אישור בכתב-ידו של ד"ר שאבאד: "החובש דוד שאכנאוויטש התגורר בוילנה עד לשנת 1918, בעת הכיבוש הגרמני, והיה מתמחה 

]שלי[". מתוארך 9.9.1921 וחתום בחתימת ידו ובחותמת הדיו של שאבאד.

20 ס"מ. מצב טוב.

צמח שאבאד )1864-1935( היה רופא ואיש ציבור יהודי, יליד וילנה, מייסד ופעיל במגוון ארגוני סיוע לפליטים לאחר מלחמת העולם. 

לאורך חייו הקדיש תשומת לב מיוחדת לילדים נזקקים ויתומים, וטיפל ללא תשלום בנוצרים ויהודים כאחד. סופר הילדים הרוסי קורניי 

צ'וקובסקי ביסס את דמותו של רופא החיות "ד"ר אוי-כואב" על דמותו של ד"ר שאבאד.

פתיחה: $300 

211. Dr. Zemach Shabad – Shana Tov Greeting Card from Needy Children / Confirmation Handwritten 

by Him to an Intern Medic in World War I

Two paper items related to the Jewish physician Zemach Shabad. [Vilnius? ca. early 1920s]. Yiddish.

1. "Shana Tova" greeting card to Dr. Shabad, handwritten and hand-illustrated. Made by children in one of the 

institutions which he headed (signed: "From all the patients, Libeh Akushka, class III").

16.5 cm. Good condition.

2. Confirmation handwritten by Dr. Shabad: "The medic David Shachnowitz lived in Vilnius until 1918, during the 

German occupation, and was [my] resident". Dated 9.9.1921, signed with Shabad's handwritten signature and 

stamped with his stamp.

20 cm. Good condition.

Zemach Shabad (1864-1935) was a Jewish physician and public figure, born in Vilnius, the founder of various 

organizations that assisted refugees after World War I. Throughout his life, he paid particular attention to 

impoverished children and orphans and treated, free of charge, Jews and Christians alike. The Russian children's 

author Korney Chukovsky based the character of the animal doctor Doctor Aybolit on Shabad. 

Opening price: $300

212. תצלומים קבוצתיים של מנהלי ועובדי הבנק העממי ובנק בעלי-הבתים ברובנו – רובנו, פולין, שנות ה-20 וה-30 

שלושה תצלומים קבוצתיים של חברי ההנהלה והמועצה וחבר העובדים של הבנק העממי ושל בנק בעלי-הבתים ברובנו. רובנו, פולין 

)כיום אוקראינה(, שנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20. 

תצלומים קבוצתיים של העובדים והמנהלים של הבנק העממי ברובנו )נוסד לקראת סיום מלחמת העולם הראשונה, בסוף שנת 1917, 

על ידי סוחרים ובעלי מלאכה. בשנת 1920 הוחלף שמו ל"בנק לודובי"( ושל בנק בעלי-הבתים ברובנו )נוסד בשנת 1928 במטרה לאגד 

את האינטרסים הכלכליים של בעלי הבתים בעיר ולהעניק להם אשראי בשעת הצורך(. 

התצלומים מודבקים על גבי לוחות קרטון. שניים מהם מתוארים במדבקה בגב )עם רשימת שמות המצולמים(. שניים מהם מתוארים 

בשולי הלוח בכתב יד ומתוארכים 1928 ו-1930. חותמות-דיו של "ועדת הארכיון של והלין בא"י" מופיעות בשוליים העליונים של שניים 

מהתצלומים. 

29 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ופגמים בתצלומים.  X37.5 29 ס"מ עד X32 :23 ס"מ בקירוב. לוחות X28 16 ס"מ עד X22.5 :תצלומים

כתמים, קרעים קלים ופגמים בלוחות. 

פתיחה: $100

212. Group Photographs of Managers and Employees of the Popular Bank and the Bank of Homeowners 

in Rovno – Rovno, Poland, 1920s and 1930s

Three group photographs of the board and council members and the employees of the Popular Bank and 

Homeowners Bank in Rovno. Rovno, Poland (today, Ukraine), 1920s and 1930s.

Group photographs of the employees and managers of the Popular Bank of Rovno (established shortly before 

the end of World War I, in late 1917, by merchants and tradesmen and renamed Ludowy bank in 1920) and of 

the Homeowners Bank in Rovno (established in 1928 in order to combine homeowners' financial interests and 

give them credit when necessary). 

The photographs are mounted on card mounts. Two of them are captioned on a label on verso (listing). Two of 

them are captioned by hand on the mounts and are dated 1928 and 1930.  

Stamps of the "Volhynia Archive Committee in Palestine" (Hebrew) appear on the upper edge of two of the 

photographs.

Photographs: approx. 22.5 X16 cm. to 28 X23 cm. Mounts: 32 X29 cm. to 37.5 X29 cm. Good-fair condition. Stains and 

blemishes to photographs. Stains, small tears and blemishes to mounts.  

Opening price: $100
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213. תצלומים של מורי גימנסיה "תרבות" ברובנו ושל תלמידיה – ביקור שאול טשרניחובסקי ברובנו – רובנו, פולין, שנות 
ה-20 

ארבעה תצלומים המתעדים את מורי גימנסיה "תרבות" ברובנו ואת תלמידיה. רובנו, פולין )כיום אוקראינה(, שנות ה-20 של המאה ה-20.
1. ועד הגימנסיה "תרבות", 1919. מוצמד ללוח. מתואר ומתוארך בכתב יד בצדו האחורי, עם רשימת שמות המצולמים.
2. המורים הראשונים בגימנסיה "תרבות", 1919. מוצמד ללוח. מתואר ומתוארך בגבו בכתב יד וחתום בחותמת הצלם.

3. מורי הגימנסיה "תרבות" בשנת 1920-1921. מוצמד ללוח. מתואר ומתוארך בגבו בכתב יד וחתום בחותמת הצלם.
4. ביקור שאול טשרניחובסקי בגימנסיה "תרבות" ברובנו במאי 1928. באירוע ציינה הגימנסיה הענקת תעודות לבוגרי המחזור הראשון. 

מוצמד ללוח. 
31 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, קרעים ופגמים בתצלומים. כתמים,  X25 24 עד X19.5 :23 ס"מ. לוחות X17.5 16 עד X12 :תצלומים

קרעים, קרעים חסרים ופגמים בלוחות. 

פתיחה: $150

213. Photographs of Teachers and Students of the Tarbut Gymnasium in Rovno – A Visit of Shaul 
Tchernichovsky to Rovno – Rovno, Poland, 1920s

Four photographs documenting the teachers and students of the Tarbut Gymnasium in Rovno. Rovno, Poland 
(today Ukraine), 1920s.
1. The committee of the Tarbut Gymnasium, 1919. On a mount. Captioned and dated by hand on verso, listing 
the persons depicted.
2. The first teachers of the Tarbut Gymnasium, 1919. On a mount. Captioned and dated by hand on verso and 
stamped with the photographer's stamp.
3. The teachers of the Tarbut Gymnasium in 1920-1921. On a mount. Captioned and dated by hand on verso and 
stamped with the photographer's stamp.
4. Shaul Tchernichovsky visiting the Tarbut Gymnasium in Rovno in May 1928. During the event, the first graduates 
of the Gymnasium were given certificates. On a mount. 
Photographs: 12 X16 cm to 17.5 X23 cm. Mounts: 19.5 X24 to 25 X31 cm. Good-fair condition. Stains, tears and blemishes 
to photographs. Stains, closed and open tears and blemishes to mounts. 

Opening price: $150

214. תצלומים קבוצתיים של ילדים – רובנו, פולין, העשורים הראשונים של המאה ה-20

ארבעה תצלומים קבוצתיים של תלמידי בתי ספר יהודיים. רובנו, פולין )כיום אוקראינה(, העשורים הראשונים של המאה ה-20.
1. תצלום קבוצתי של תלמידי גימנסיה "תרבות" ברובנו. 1920. מוצמד ללוח קרטון. רישום ותיאור בעט בגב. 

2. תצלום קבוצתי של תלמידי בית הספר העממי על שם שלום עליכם ברובנו. בית הספר השתייך לרשת "ציש"א", רשת בתי הספר 
היהודיים-סוציאליסטיים-יידישיסטים שפעלה בפולין בין שתי מלחמות העולם, ונסגר בשנת 1922. מוצמד ללוח קרטון. מתואר בעט 

)בעברית( ובפתקה מודבקת )יידיש( בשוליים. חותמת הצלם Sz. Galperin בגב הלוח.
3. תצלום קבוצתי של ילדי בית הספר העממי של ה"בונד" על שם י. ל. פרץ ברובנו )נסגר ב-1921(. מוצמד ללוח קרטון. חותמת הצלם 

Sz. Galperin בגב הלוח. 
ויחיאל צ'לנוב "תרבות" ברובנו. ]1919?[. מוצמד ללוח קרטון. מתואר בפתקה  4. תצלום קבוצתי של גן הילדים על שם נחמן סירקין 

מודבקת ועליה חותמת-דיו של "ועדת הארכיון של והלין בא"י".  
33 ס"מ. מצב משתנה. שלושה תצלומים במצב טוב, עם כתמים ופגמים  X27.5 24 עד X18.5 :23 ס"מ. לוחות X17.5 17 עד X12 :תצלומים

קלים. תצלום אחד במצב בינוני-גרוע, עם קרעים חסרים בפינות, כתמים ופגמים. פגמים, קרעים וכתמים בלוחות. 

פתיחה: $120

214. Group Photographs of Children – Rovno, Poland, First Decades of the 20th Century

Four group photographs of students of Jewish schools. Rovno, Poland (today, Ukraine), first decades of the 20th 
century.
1. Group photograph of the students of the Tarbut Gymnasium in Rovno. 1920. Mounted to a card mount. 
Captioned and dated on verso.
2. Group photograph of the students of the "Shalom Aleichem" grade school in Rovno. The school belonged to 
the CYSZO school network, a Jewish-Socialist-Yiddish school network that operated in Poland between the two 
World Wars, and closed in 1922. Mounted to a card mount. Captioned in pen (in Hebrew) and on a label (Yiddish) 
on the edge. Stamp of the photographer Sz. Galperin on verso. 
3. Group photograph of the students of the Bund-run Y.L. Peretz grade school in Rovno (closed in 1921). Mounted 
to a card mount. Stamp of the photographer Sz. Galperin on verso. 
4. Group photograph of the Nachman Sirkin and Yechiel Tschlenow Tarbut kindergarten in Rovno. [1919?]. Mounted 
to a card mount. Captioned on a label with the stamp of the "Volhynia Archive Committee in Palestine" (Hebrew).
Photographs: 12 X17 to 17.5 X23 cm. Mounts: 18.5 X24 to 27.5 X33 cm. Condition varies. Three photographs are in good 
condition, with stains and minor blemishes. One photograph is in fair-poor condition, with open tears to corners, stains and 
blemishes. Blemishes, tears and stains to mounts. 

Opening price: $120
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215. לקט תצלומים – קהילת יהודי רובנו, פולין – שנות ה-20 וה-30 

ששה תצלומים של ארגונים, מוסדות חינוך וארועים קהילתיים של קהילת יהודי רובנו. רובנו, פולין )כיום אוקראינה(, שנות ה-20 וה-30 
של המאה ה-20. 

1-2. שני תצלומים של חברי אגודת הסיוע "לינת הצדק דוואליע ]ווהלין[". מוצמדים ללוחות קרטון. תרפ"ג )1922/1923(. אחד מהם 
מתואר בכתב יד על גבי הלוח; השני חתום בחותמת האגודה.

ללוחות  מוצמדים  בקירוב.   1931-1934 המנהל.  הועד  חברי  עם  ברובנו  היתומים  בית  וילדות  ילדי  של  קבוצתיים  תצלומים  שני   .3-4
 Fot. Sz." ,קרטון. מתוארים על גב הלוח בכתב יד )ואחד מהם גם על פיסת נייר המוצמדת מתחת לתצלום(. חתומים בחותמת הצלם

Galperin", בגב הלוח.
.Sz. Galperin 5. תצלום קבוצתי של נערות )יתכן שאף הן בנות בית היתומים ברובנו(. מוצמד ללוח קרטון. חתום בגבו בחותמת הצלם

6. תצלום של "חגיגה ציונית פומבית ביום ל"ג בעומר, 1922". מוצמד ללוח קרטון. מתואר ומתוארך בשני צדדיו בכתב יד. התצלום חתום 
בחותמת "ועדת הארכיון של והלין בא"י".

33.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ופגמים. קרעים קלים בלוחות.  X28.5 25 עד X20.5 :23 ס"מ. לוחות X16.5 17 עד X11.5 :תצלומים

פתיחה: $150

215. Collection of Photographs – The Jewish Community of Rovno – 1920s and 1930s

Six photographs of organizations, educational institutions and community events of the Jewish community of 
Rovno. Rovno, Poland (today, Ukraine) 1920s and 1930s.
1-2. Two photographs of the members of the "Linat HaTzaddek Dvalyeh [Volhynia]" aid association. On a card 
mount. 1922/1923. One photograph is captioned by hand on the mount; the second is stamped with the stamp 
of the association. 
3-4. Two group photographs of the children of the Rovno orphanage with the members of the executive 
committee. Ca. 1931-1934. On a card mount. Captioned on verso by hand (one photograph also captioned on a 
label mounted beneath the photograph). Stamped with the photographer's stamp "Fot. Sz. Galperin" on verso. 
5. Group photograph of girls (possibly, also from the Rovno orphanage). On a card mount. Stamped on verso with 
the stamp of the photographer Sz. Galperin.
6. Photograph of a "Public Zionist Celebration on Lag BaOmer, 1922". On a card mount. Captioned and dated by 
hand on both sides. The photograph is stamped with the stamp of the "Volhynia Archive Committee in Palestine" 
(Hebrew). 
Photographs: 11.5 X17 cm. to 16.5 X23 cm. Mounts: 20.5 X25 cm. to 28.5 X33.5 cm. Good-fair condition. Stains and 
blemishes. Small tears to mounts. 

Opening price: $150

216. אוסף מסמכים ומכתבים – ר' שלום שכנא מייזל מביאליסטוק ומשפחתו – תלמוד תורה "תחכמוני" בביאליסטוק

30 מכתבים ומסמכים, הקשורים בר' שלום שכנא מייזל )מייזיל(, מראשי וממנהלי תלמוד תורה "תחכמוני" בביאליסטוק, ובבני משפחתו. 
ביאליסטוק, פולין, ומקומות נוספים, 1901 עד 1935 בקירוב. עברית, יידיש, גרמנית.

אוסף מכתבים ומסמכים, מעזבונו של ר' שלום שכנא מייזל מביאליסטוק. בין הפריטים: · 15 מכתבים וטיוטות בכתב ידו של ש"ש מייזל 
)חלקם ארוכים, בהם מכתבים אל בתו מלכה ואל בעלה ר' חיים ברנשטיין בירושלים, כולל ברכות לרגל נישואיהם(. · מכתב בכתב ידו 
של ר' יצחק מייזל, אביו של ר' שלום שכנא ]חתן הגאון הנודע רבי אריה ליב יעלין בעל "יפה עינים", קרוב-משפחה של הגאון רבי אליהו 
חיים מייזל אב"ד לודז'[. · מכתב ארוך בכתב ידו של הרב ד"ר גדליה רוזנמן )לימים מראשי היודנראט בגטו ביאליסטוק(, ושני מכתבים 
הממוענים אל הרב ד"ר רוזנמן. · מכתב וגלויה בכתב ידו של רבי צבי הירש יפה ]תרי"ג-תרפ"ז, תלמיד-חכם ידוע מהעיר בריסק, בנו 
ר' שלום שכנא מייזל, ממוען אל ראשי  של הגאון רבי מרדכי גימפל יפה מנכבדי קהילת בריסק[. · מכתב-המלצה, על מעלותיו של 
"המזרחי" העולמי בירושלים, מאת ראשי סניף "המזרחי" בביאליסטוק )תרצ"ו( וחתום בידי הרב היילפרין מביאליסטוק וראשי ה"מזרחי" 
בעיר )עותק מודפס במכונת כתיבה ועותק בכתב יד(. · "תזכיר" – דף בודד שנדפס לאחר ייסוד בית האולפנא "מדרש גבוה תחכמוני" 

בביאליסטוק, הקורא לתרום למוסד )שני עותקים. אחד בעברית ואחד ביידיש(. · ופריטים נוספים.
גודל ומצב משתנים. חלק מהפריטים במצב בינוני-גרוע, עם כתמים, פגעי רטיבות, קמטים וקרעים )בעיקר בשוליים(.

פתיחה: $300

216. Collection of Documents and Letters – R. Shalom Shachna Meisel of Bialystok and His Family – 
Talmud Torah "Tachkemoni" in Bialystok

30 letters and documents, pertaining to R. Shalom Shachna Meisel, one of the directors of the "Tachkemoni" 
Talmud Torah in Bialystok, and to members of his family. Bialystok, Poland and elsewhere, ca. 1901 to 1935. 
Hebrew, Yiddish, German. 
Collection of letters and documents, from the estate of R. Shalom Shachna Meisel of Bialystok. Including: · 15 
letters and drafts handwritten by S.S. Meisel (some of them lengthy; including letters to his daughter Malka 
and her husband R. Chaim Bernstein in Jerusalem, and a greeting for their marriage). · A letter handwritten by 
R. Yitzchak Meisel, R. Shalom Shachna's father [son-in-law of the well-known Rabbi Aryeh Leib Yelin author of 
"Yeffe Enayim", a relative of R. Eliyahu Chaim Meisel Rabbi of Lodz]. · A lengthy letter handwritten by Rabbi 
Dr. Gedalya Rosenman (who later served as one of the heads of the Judenrat of the Bialystok Ghetto) and two 
letters addressed to Rabbi Dr. Rosenman. · A letter and postcard handwritten by Rabbi Zvi Hirsch Yaffeh [1853-
1927, a well-known Torah scholar from Brisk, the son of Rabbi Mordechai Gimpel Yaffeh of the dignitaries of the 
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Brisk community]. · A recommendation letter, attesting to the virtues of R. Shalom Shachna Meisel, addressed 
to the heads of the worldwide "HaMizrachi" in Jerusalem, by the heads of the "HaMizrachi" branch in Bialystok 
(1936) and signed by Rabbi Heilperin of Bialystok and the leaders of "HaMizrachi" in the town (one typewritten 
copy and one handwritten copy). · "Memorandum" printed after the foundation of the "Tachkemoni" School in 
Bialystok, calling to donate to the institution (one in Hebrew and the other in Yiddish). · And additional items. 
Size and condition vary. Some of the items in fair-poor condition, with stains, damp damage, creases and tears (especially 
to edges). 

Opening price: $300 

יהדות ביאליסטוק בין שתי מלחמות העולם – גיליון העשור של העיתון היהודי "דאס נייע לעבן", אלמנך לשנת   .217
1931 ושתי חוברות לציון שנות היובל של ארגונים יהודיים – עם תמונות רבות ושערים מאוירים

והכלכלה של הקהילה היהודית בביאליסטוק בין מלחמות  כרך ובו ארבע חוברות המתעדות את חיי התרבות, הדת, הסעד, החברה 
העולם – גיליון העשור של העיתון היהודי "דאס נייע לעבן", אלמנך לשנת 1931 ושתי חוברות לציון שנות היובל של ארגונים יהודיים, 

עם תמונות רבות ושערים מאוירים. 
1. דאס נייע לעבן, יוביליי-נומער No. 3000, צען יאר 1919-1929 ]החיים החדשים, גליון יובל מס' 3000, עשר שנים 1919-1929[. עורך: 

פסח קפלן. הוצאת אהרן אלבעק, ביאליסטוק, אפריל 1929. איור השער חתום בדפוס: "בן-ציון ראבינאוויטש" )בען(. 
מתרגם,  סופר,  היה   ,)1870-1943( קפלן  פסח  עורכו,   .1931-1919 השנים  בין  בביאליסטוק  נדפס  לעבן"  נייע  "דאס  היהודי  העיתון 
פובליציסט ופעיל בתנועה הציונית. בתקופת השואה היה חבר ביודנראט של גטו ביאליסטוק וכתב שני יומנים שתיארו את החיים בגטו 

– "היודנראט הביאליסטוקאי" ו"גירוש ביאליסטוק". נספה בגטו בשנת 1943.
72 עמ'. 

]אלמנך   1931 יאר  אויפן  קאלענדאר  א  מיט  קולטור-ענינים,  און  געזעלשאפטלאכע  עקאנאמישע  אלמאנאך,  פאר  ביאליסטאקער   .2
ביאליסטוק, לענייני כלכלה, חברה ותרבות, עם לוח לשנת 1931[, עורך: פסח קפלן. הוצאת העיתון "דאס נייע לעבן", ביאליסטוק, 1931. 

על גבי השער איור ליטוגרפי, חתום: "ה. פאכאטשעווסקי".
432 עמודות. 

3. אונזער יובל, -50יאר לינת-צדק אין ביאליסטוק ]היובל שלנו, חמישים שנות לינת-צדק בביאליסטוק[, 1885-1935 תרמ"ה-תרצ"ה. 
עורך: משה שוויף. דפוס Technograf, ביאליסטוק, ]1935[. 

26 עמ'. 
4. יובל-העפט, צו דער 25 יאריגער עקזיסטענץ פון דער אינדוסטרי און האנדל-באנק אין ביאליסטאק ]חוברת-יובל, לציון 25 שנות קיומו 

של הבנק לתעשייה ומסחר בביאליסטוק[, 1910-1935. עורך: משה וויסאצקי. ביאליסטוק, ]1935[. 
15, ]1[ עמ'.

ארבעת החוברות כרוכות יחד )עם עטיפותיהן המקוריות(. כרך 29 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. פגמים וקרעים קלים בשוליים. חותמות 
בעלות במספר עמודים. הכריכה פגומה, קרועה ומנותקת.

פתיחה: $150

217. The Jewish Community of Bialystok between the Two World Wars – The First Decade Issue of the 
Jewish Journal "Dos Neye Lebn", Almanac of 1931 and Two Booklets marking the Jubilee of Jewish 
Organizations – with Numerous Pictures and Illustrated Title Pages 

A volume with four booklets documenting the culture, religion, welfare and economics of the Jewish community 
in Bialystok between the two World Wars – the 10th anniversary issue of the Jewish journal "Dos Neye Lebn", 
almanac of 1931 and two booklets marking the Jubilee of Jewish organizations, with numerous pictures and 
illustrated title pages. 
1. Dos Naye Lebn, Yubiley-Numer No. 3000, Tzen Yar 1919-1929 [The New Life, Jubilee Issue no. 3000, ten years 
1919-1929]. Editor: Pesach Kaplan. Bialystok: Aharon Albek, April 1929. The title page illustration is signed in the 
plate: "Ben-Zion Rabinowitz" (Benn).
The Jewish journal "Dos Naye Lebn" was published in Bialystok during the years 1919-1931. Its editor, Pesach 
Kaplan (1870-1943) was an author, translator, journalist and active member of the Zionist Movement. During the 
Holocaust, he was a member of the Judenrat of the Bialystok Ghetto, writing two diaries describing life in the 
ghetto – "The Bialystok Judenrat" and "The Deportation of Bialystok". He perished in the ghetto in 1943. 
72 pp. 
2. Byalistoker almanakh: far ekonomishe gezelshaftlakhe un kultur-inyanim, mit a kalendar oyfn yor 1931 
[Bialystok Almanac, for Economic, Social and Cultural Affairs, with a calendar for 1931], editor: Pesach Kaplan. 
Bialystok: Dos Naye Lebn, 1931. Lithographic title page illustration signed "H. Pokhochevsky" (Yiddish). 
432 columns. 
3. Unzer yoyvl, 50-yor linas-tzedek in Bialystok [Our Jubilee, 50th Anniversary of the Linat Tzedek (help society) 
in Bialystok], 1885-1935. Editor: Moshe Schwif. Bialystok: Technograf Press, [1935]. 
26 pp. 
4.  Yoyvl-heft, tsu der 25 yoriger ekzistents fun der industri un handel-bank in Bialystok [Jubilee-booklet, marking 
the 25th anniversary of the Bialystok Industrial and Commercial Bank], 1910-1935. Editor: Moshe Wissotzky. 
Bialystok, [1935].
15, [1] pp.  
All four booklets are bound together (with their original covers). Volume 29 cm. Good-fair condition. Stains. Blemishes and 
small tears to edges. Ownership stamps to several pages. The binding is blemished, torn and detached. 

Opening price: $150
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218. העיתון הסאטירי "דער בלאפער" – כרך גיליונות – קריקטורות ואיורים – ורשה, 1929

 Pinkhes( דער בלאפער, וואכענבלאט פאר וויץ, הומאר און סאטירע ]הבלופר, שבועון לבדיחות, הומור וסאטירה[ בעריכת פנחס כ"ץ

Kats(. ארבעים ותשעה גיליונות כרוכים יחד. דפוס Central, ורשה, 1929. יידיש. 

כרך גליונות של העיתון הסאטירי "דער בלאפער". גיליונות מספר 1-53 מהשנה הרביעית, למעט גליונות 9, 16, 28 ו-35. בכל אחד 

מדפי השער קריקטורה גדולה, ובעמודים הבאים עשרות קריקטורות ואיורים קטנים. דפי השער של גיליונות החג מודפסים בדיו 

צבעונית.

העיתון ההומוריסטי "דער בלאפער" ראה אור בעיר ורשה בהוצאת המו"ל שלמה צוקר ובעריכת הפובליציסט וההומוריסטן פנחס כ"ץ 

)1891-1942(. הוא נדפס בין השנים 1926-1930 )תקופה ארוכה מאוד עבור עיתון סאטירה ביידיש באותן השנים( והציג הומור בוטה 

ונושכני במיוחד: בדיחות עממיות )"מאוצר ההומור היהודי", "מעשיות מחלם"(, הומור פוליטי, מדורי ארוטיקה ואף מדור הומוריסטי של 

"מודעות אבל". במאניפסט העיתון )שפורסם בגיליון הראשון(, נכתב: "בזמנים שבהם העולם כולו מבלף ללא רחם, בזמנים שבהם 'בלף, 

בלף מעל לכל' הפכה לסיסמת מחצית האנושות... דער בלאפער הוא היחיד הכן, הפתוח, הגלוי, בלפן ללא מסווה! זה הבלופר היחיד 

בעולם הקורא לעצמו בשמו האמיתי".

ראו: הפסימיות העליזה, עתונות הומוריסטית-סאטירית ביידיש בפולין בין שתי מלחמות העולם מאת מריאן פוקס, )"קשר", גליון 21, 

הוצאת אוניברסיטת תל-אביב, 1997, עמ' 80-90(.

49 גליונות )8 עמ' בכל גליון(, 34.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. קרעים )חלקם ארוכים, מקצתם משוקמים חלקית(. מספר גליונות עם קרעים 

חסרים. נייר שביר, חלק מהדפים מתפוררים בשוליים. דפים ספורים מנותקים. כריכה קשה, ללא שדרה, עם פגמים ובלאי.

פתיחה: $200

218. The Satirical Weekly "Der Blofer" – A Volume of Issues – Caricatures and Illustrations – Warsaw, 

1929

Der Blofer, der vokhenblat far vits, humor un satire [The Bluffer, a weekly magazine for jokes, humor and satire] 

edited by Pinkhes Kats. Forty-nine issues bound together. Warsaw: Central Press, 1929. Yiddish.

A volume of issues of the satirical weekly "Der Blofer". Issues no. 1-53 from the fourth year, except issues 9, 16, 28 

and 35. Each title page feature a large caricature, followed by dozens of caricatures and small illustrations. The 

title pages of the Holiday issues are printed in color. 

The humorist weekly "Der Blofer" was published in Warsaw by the publisher Shlomo Zucker and was edited 

by the publicist and humorist Pinkhes Kats (1891-1942). Published during the years 1926-1930 (an exceptionally 

long period for a Yiddish satirical weekly at the time), it introduced highly blatant and biting humor: folk jokes 

("From the Treasure of Jewish Humor", "Tales of Helm"), political humor, an erotic section and even a humorous 

section of "Obituaries". The weekly's manifesto (which was published in the first issue) states: "In times when the 

entire world is bluffing mercilessly, in times when 'bluff, bluff, bluff above all' has become the slogan of half of 

humanity… Der Blofer alone is honest, open, visible, an unhidden bluffer! It is the only bluffer in the world to 

call itself by its real name". 

See: The Cheerful Pessimism, Yiddish Humorous-Satirical Journalism in Poland between the Two World Wars 

(Hebrew) by Marian Fuks ("Kesher", issue 21, Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997, pp. 80-90).

49 issues (8 pp. in each issue), 34.5 cm. fair-poor condition. Tears (some long, a few partly restored). Several issues with 

open tears. Brittle paper, some leaves crumbling at edges. Several leaves detached. Hard binding, without a spine, with 

blemishes and wear. 

Opening price: $200

219. "הלוחם" – עיתון קיר של הסתדרות "חובבי-שפת-עבר" בקוריץ – כתוב ומעוטר ביד – קוריץ, 1931

"הלוחם", דו-שבועון של הסתדרות "חובבי-שפת-עבר" בקוריץ, בעריכת נגיל. קוריץ, כ' אב תרצ"א - 7 ביולי 1931. שנה שלישית, גיליון 

מספר 1 )25(. 

עיתון קיר – לוח גדול, כתוב ומעוטר ביד. כולל מאמרים, שירים וקטעי פרוזה מאת מרדכי בסיוק, יצחק גכט )דגוני( ואחרים. 

הסתדרות "חובבי-שפת-עבר" נוסדה בשנת 1928 על ידי קבוצת נערים בגילאים 14-15 מבני העיר קוריץ, ומטרתה הייתה להפיץ את 

השפה העברית בקרב יהודי העיר. בספר הזיכרון לקהילת קוריץ מספר יצחק גכט )דגוני( על ייסודה של הסתדרות "חובבי שפת עבר" 

ועל פרסום עיתון "הלוחם": "התאספנו בערבים, שרנו, קראנו, הקשבנו להרצאות ובילינו בצוותא. היינו צמאי פעולה. הפעולה הראשונה 

הייתה ההחלטה על חובת הדיבור העברי בינינו, בבית וברחוב ]...[ בתוך העבודה התרבותית תפס מקום נכבד העלון, שהופיע במשך 

שלוש שנים רצופות. בשנה הראשונה הופיע כשבועון, בשניה – כירחון ובשלישית – כעתון-קיר. עלון זה, אם כי הוא נראה לנו היום כפרי-

בוסר של משובת נעורים, היה בשעתו בטאון חשוב שליכד את רוב חברי האגודה" )"קוריץ ]ווהלין[, ספר זכרון לקהילתנו שעלה עליה 

הכורת", בעריכת אליעזר לאוני. הוצאת ארגון יוצאי קוריץ בישראל, תל-אביב, 1959. עמ' 233-237(.

49 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים וקרעים חסרים בשוליים ובמרכז קווי הקפל. נקבים זעירים. כתמים.  X70.5

פתיחה: $100



110

היסטוריה, אמנות ותרבות יהודית וישראלית

219. "The Fighter" – Wall Journal of the Organization "Hovevei Sefat Ever" in Korets – Written and 
Decorated by Hand – Korets, 1931

"HaLohem" [The Fighter], biweekly of the organization "Hovevei Sefat Ever" [Lovers of the Hebrew Language] 
in Korets, edited by Nagil. Korets, July 7, 1931. Third year, Issue No. 1 (25).
Wall journal – a large broadside, written and decorated by hand. Includes articles, poems, and selections of prose 
by Mordechai Bassiuk, Yitzhak Gecht (Dagoni), and others.
The Hovevei Sefat Ever association was established in 1928 by a group of teenagers, 14-15 years of age, in the 
small city of Korets, Poland (today in Ukraine). Its goal was to familiarize the local Jewish townspeople with the 
Hebrew language. In the memorial book dedicated to the Jewish community of Korets, Yitzhak Gecht (Dagoni) 
writes the following with regard to the establishment of the Hovevei Sefat Ever association and the publication 
of the journal "HaLohem": "We gathered in the evenings, we sang, we read, we listened to lectures, and we 
spent time together. We thirsted for activity. As our first act, we adopted a resolution to commit ourselves to 
converse in Hebrew, at home and on the street […] In the context of cultural activity, the journal – which appeared 
for three consecutive years – assumed a prominent role. In the first year it was published as a biweekly, in the 
second as a monthly, and in the third as a wall journal. The journal – though today it may seem to us to have 
been the inchoate product of youthful mischief – served, in its day, as an important mouthpiece that cemented 
the bonds between most members of the organization" ("Koretz [Volhynia], Memorial Book [dedicated] to Our 
Community, Which Was Annihilated," edited by Eliezer Leoni, published by the Association of Former Residents 
of Korets in Israel, Tel Aviv, 1959 [Hebrew], pp. 233-37).
49 X70.5 cm. Good condition. Fold lines. Closed and open tears to edges and to middle of fold lines. Minute holes. Stains.

Opening price: $100

220. שני פרסומים בגרמנית – הרחקת יהודים בעקבות הפצת מגפת הדבר ותקנות האוסרות על יהודים לעסוק ברוכלות 
– הנובר וברלין, 1709-1713

שני פרסומים עם הוראות ותקנות הנוגעות ליהודי גרמניה. הנובר וברלין, 1709 ו-1713. גרמנית. 
מתחומי  יהודים  בהרחקת  העוסק  בריטניה(,  מלך  הראשון,  ג'ורג'  )ולימים  בראונשווייג-לינבורג  דוכס  לודוויג,  גאורג  מטעם  כרוז   .1

הדוכסות בעקבות מגפת הדבר. הנובר, 5 בספטמבר 1709. 
נוודים וסוחרים יהודים, המגיעים לשטחי הדוכסות לצרכי מסחר ואיסוף כספי  הכרוז מתאר את סכנת הפצת הדבר על ידי קבצנים, 
צדקה, ומורה לנושאי המשרות השונות )פקידים, מוכסים, שוטרים וכמרים( לעצור אותם ולבדוק שהם אינם נגועים בדבר, ובמידת הצורך 

לגרשם אל מחוץ לתחומי הדוכסות. 
34 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. כתמים קלים. קרעים וקרעים חסרים קטנים בשוליים ולאורך קווי הקפל. רישומים בכתב- X40 ,1[ דף[

יד בצדו האחורי )מתוארכים 1709(. 
 24 והמסחר בתחומי פרוסיה. ברלין,  לחיי הכלכלה  וילהלם הראשון, ובו שמונה תקנות הנוגעות  צו מטעם מלך פרוסיה, פרידריך   .2

באוגוסט 1713. 
בין התקנות איסורים החלים על יהודים, זרים, קבצנים ונוודים, שנעים ונדים ברחבי המדינה ועוסקים ברוכלות ובמסחר זעיר, ופירוט 

העונשים והקנסות שיחולו על מפרי ההוראות. 
]4[ דף )7 עמודים מודפסים(, 32.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. כתמים, קמטים וקרעים קלים בשוליים. רישום בכתב-יד בגב העמוד 

האחרון )מתוארך 1713(. 

פתיחה: $300

220. Two German Publications – Expulsion of Jews Following an Outbreak of the Plague, and Ordinances 
Prohibiting Jews from Peddling – Hanover and Berlin, 1709-13

Two publications detailing guidelines and ordinances pertaining to Jews in Germany. Hanover and Berlin, 1709 
and 1713. German.
1. Proclamation issued by Georg Ludwig, Duke of Brunswick-Lünenberg (Hanover) – who later went on to become 
George I, King of Great Britain and Ireland – ordering the expulsion of Jews from the territory of the Duchy 
following an outbreak of the plague. Hanover, September 5, 1709.
The proclamation describes the dangers of the plague, and points to Jewish peddlers, transients, and merchants 
– and traders and beggars entering the lands of the Duchy – as agents in its spread. It orders the authorities 
(represented by clerks, customs officials, policemen, and priests) to arrest these people, verify that they are not 
infected with the plague, and, if necessary, expel them from the Duchy.
[1] f., 34 X40 cm. Good condition. Fold lines. Minor stains. Closed and small open tears to edges and fold lines. Handwritten 
notations (dated 1709) to verso.
2. Edict issued by Friedrich Wilhelm I, King of Prussia, containing eight ordinances pertaining to the commerce 
and trade being conducted on Prussian territory. Berlin, August 24, 1713.
Among the ordinances are prohibitions pertaining to Jews, foreigners, beggars, and transients wandering 
throughout the state, dealing in peddling and small trade. The penalties and fines to be imposed on violators of 
these ordinances are listed.
[4] ff. (7 printed pages), 32.5 cm. Good condition. Fold lines. Stains, creases, and minor tears to edges. Handwritten 
notation (dated 1713) to verso of last leaf.

Opening price: $300
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221. ספר משפחה ולוח אילן יוחסין – משפחת שטראוס מפרנקפורט דמיין

ספר משפחה בכתב-יד ולוח אילן יוחסין, המתעדים את תולדותיה של משפחת שטראוס )Straus( מהעיר פרנקפורט דמיין, החל מאבי 
המשפחה, הירש הרץ שטראוס )Hirsch Herz Straus, 1723-1808(. ]1854-1880?[. גרמנית.

· לוח אילן יוחסין בדפוס ליטוגרפי. עיצוב: היינריך יוסף שטראוס )Heinrich Joseph Straus(, 1854. דפוס R. Baist, פרנקפורט דמיין. 
איור עץ גדול ממדים על רקע בתי העיר פרנקפורט וגדות נהר המיין; על ענפיו מודבקות 186 מדבקות הנושאות את שמותיהם של בני 
משפחת שטראוס. ההדפס שלפנינו נלווה כנראה אל המהדורה הראשונה של ספר היוחסין של משפחת שטראוס )פרנקפורט דמיין, 

1854(, והשמות המופיעים על העץ תואמים לשמות בני המשפחה המופיעים בספר. 
66.5 ס"מ. מודבק על גבי לוח קרטון. מצב טוב-בינוני. כתמים וקרעים. פגמים קלים.  X52

· ספר משפחה )Stammbuch( המתעד את בני משפחת שטראוס מפרנקפורט דמיין. 
העתק בכתב-יד משתי המהדורות של ספר המשפחה של משפחת שטראוס: בעמודים 1-22 העתק המהדורה הראשונה משנת 1854 

 .)Ullmann ,בעריכת היינריך יוסף שטראוס(, ובעמודים 24-71 העתק המהדורה השנייה משנת 1880 )בעריכת אליאס אולמן(
בכמה מדפי הספר נרשמו בעט כחול ובכתב-יד שונה בני משפחה נוספים )בעמ' 28 רישום של בן משפחה שנפטר בשיקאגו בשנת 1973(. 
]2[, 71 דפים כתובים )עשרות דפים ריקים בסוף הספר(, 19.5 ס"מ. מצב טוב. דפים מנותקים. חיתוך דפים מוזהב. כרוך בכריכה חדשה; 

 ."Henry G. Lang, 1948" :בחזיתה מודבק חלק מכריכה קודמת, עם הטבעה מוזהבת

פתיחה: $200

221. Family History Book and Family Tree – The Straus Family of Frankfurt am Main

Handwritten family history book and family tree, documenting the story of the Straus family from the city of 
Frankfurt am Main, beginning with the family patriarch, Hirsch Herz Straus (1723-1808). [1854-80?]. German. 

· Lithographic print showing the family tree. Design: Heinrich Joseph Straus, 1854. Frankfurt am Main: R. Baist 
press.
Illustration showing a large, sprawling tree over the background of the urban landscape of the city of Frankfurt 
and the banks of the River Main. Over the tree's limbs and branches, 186 labels bearing the names of members of 
the Straus family are pasted. This particular print was apparently included in the first edition of the book on the 
genealogy of the Straus family (Frankfurt am Main, 1854), and the names appearing on the tree match those of 
the family members listed in the book.
66.5X52 cm. Mounted on card. Fair-good condition. Stains and tears. Minor blemishes.

· Family history book ("Stammbuch") documenting the lives of the Straus family of Frankfurt am Main.
Handwritten copies of the two editions of the Straus family history book; Pages 1-22 contain a copy of the first 
edition from 1854 (edited by Heinrich Joseph Straus), while pages 24-71 contain a copy of the second edition, 
dated 1880 (edited by Elias Ullmann).
The names of additional family members appear on some pages of the book, having been written in, in blue 
ink and in a different style of handwriting (one particular family member who passed away in Chicago in 1973 
appears in page 28).
[2], 71 handwritten ff. (dozens of blank leaves at end of book), 19.5 cm. Good condition. Detached leaves. Gilt edges. New 
binding with part of the previous binding laid down; gilt seal reading "Henry G. Lang, 1948."

Opening price: $200

222. "היסטוריה של היהודים בעיר ובמדינת זלצבורג" – הרב אדולף אלטמן – ברלין, 1912 – מהדורה ראשונה

Geschichte Der Juden in Stadt und Land Salzburg, von den frühesten Zeiten bis auf die Gegenwart ]היסטוריה של 
 .1912 Louis Lamm, ברלין,  לימינו[, מאת אדולף אלטמן. הוצאת  ועד  ביותר  זלצבורג, מן הזמנים הקדומים  היהודים בעיר ובמדינת 

גרמנית ומעט עברית. מהדורה ראשונה.
חלקה הראשון של עבודת הדיסרטציה שהגיש הרב אדולף אלטמן בפקולטה לפילוסופיה של אוניברסיטת ברן שבשווייץ, הסוקרת את 
ההיסטוריה של יהודי זלצבורג עד לגירושם בשנת 1498. מלווה בארבע לוחות-תמונה: שתי תמונות של מצבות בבית הקברות היהודי 

ב-Friesach מהמאות ה-13-14, ושתי תמונות המציגות את פנים בית הכנסת היהודי העתיק בזלצבורג. 
בשנים 1913 ו-1930 נדפסו שני חלקים נוספים של החיבור, העוסקים בתולדות יהודי זלצבורג עד לראשית המאה ה-20.

הרב אדולף )אברהם( אלטמן נולד ב-1879 בעיירה אונסדורף )כיום Huncovce בסלובקיה(. למד כשש שנים בישיבתו של הרב שמואל 
רוזנברג באונסדורף ובהמשך בישיבת פרשבורג )הוא אף קיבל סמיכה לרבנות מאת ראש ישיבת פרשבורג, הרב שמחה בונם סופר, בעל 
ה"שבט סופר"(. בפרשבורג נחשף אלטמן לציונות והחל להרצות בנושאי ציונות במפגשים של בני הישיבה. כמו כן, החל לכתוב בעיתונות 
היהודית בשפה הגרמנית. בין השנים 1907-1914 כיהן כרב קהילת זלצבורג, ולאחר מכן, בשנות מלחמת העולם הראשונה, שירת כרב 
צבאי בצבא האוסטרי. בשנת 1920 קיבל משרת רבנות בטריר, גרמניה, וכיהן כרב קהילת טריר עד לשנות 1938, אז עבר להולנד. במרץ 

1943 גורשו הוא ואשתו לאמשטרדם ובמאי 1944 נשלחו למחנה ההשמדה אושוויץ, שם נספו.   
ודפי בטנה  ופגמים קלים בשולי דפים בודדים. גיליונות לא חתוכים. כריכה  ]4[ לוחות-תמונה, 21 ס"מ. מצב טוב. קרעים   + 68 עמ' 
חדשים. העטיפה המקורית מודבקת בחזית ובגב הכריכה )קרועה בשוליים; חלקה חסר(. עותק ספריה לשעבר )חותמת-דיו בעמוד 

האחרון, רישום בעט וכיס נייר בעמוד הראשון הריק(. 
אינו מופיע בקטלוג הספרייה הלאומית. 

פתיחה: $100
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222. "The History of the Jews in the City and State of Salzburg" – Rabbi Adolph Altman – Berlin, 1912 
– First Edition  

Geschichte Der Juden in Stadt und Land Salzburg, von den frühesten Zeiten bis auf die Gegenwart [The History 
of the Jews in the City and State of Salzburg, from the earliest times to the present], by Adolph Altman. Berlin: 
Louis Lamm, 1912. German and some Hebrew. First edition. 
The first part of the dissertation submitted by Rabbi Adolph Altman to the Faculty of Philosophy at the Bern 
University in Switzerland, reviewing the history of the Jews of Salzburg until their deportation in 1498. 
With four plates: two plates depicting tombstones in the Jewish cemetery in Friesach from the 13th–14th centuries 
and two plates depicting the interior of the ancient Jewish synagogue of Salzburg. 
In 1913 and 1930, respectively, two additional parts of the dissertation were printed, dealing with the history of 
the Jews of Salzburg up until the early 20th century. 
Rabbi Adolph (Avraham) Altman was born in 1879 in Unsdorf (today Huncovce, Slovakia). He studied six years at 
the yeshiva of Rabbi Shmuel Rosenberg in Unsdorf and later at the Pressburg Yeshiva (and was even ordained 
as a rabbi by the head of the Pressburg Yeshiva, Rabbi Simcha Bunim Sofer, author of the "Shevet Sofer"). In 
Pressburg, Altman discovered Zionism and started delivering lectures on Zionism at yeshiva students' meetings. 
In addition, he started writing in Jewish journals in German. During the years 1907-1914, he served as the rabbi 
of the Salzburg community and during World War I served as a military rabbi in the Austrian Army. In 1920, he 
received a rabbinic position in Trier, Germany and served as a rabbi there until 1938, when he moved to Holland. 
In March 1943, he and his wife were deported to Amsterdam and in May 1944 were sent to the Auschwitz 
Extermination Camp, where they perished. 
68 pp. + [4] plates, 21 cm. Good condition. Tears and minor blemishes to edges of several leaves. Unopened sheets. New 
binding and endpapers, with original cover laid down (torn at edges and incomplete). Ex-library copy (stamp to last page, 
pen notation and paper sleeve to first blank page). 
Not in NLI. 

Opening price: $100   

223. חוברת-זכרון להיסטוריון וחוקר האמנות אּבי ורבורג – גרמניה, 1929 – ופריטים נוספים

דרמשטט- ורבורג[.  מ.  אבי  ד"ר  פרופסור  של  לקבורתו  ]דברים   Worte zur Beisetzung von Professor Dr. Aby M. Warburg
המבורג, גרמניה, ]סוף 1929/1930[. גרמנית. 

חוברת זכרון הכוללת הספדים שנשאו אישים שונים על קברו של אברהם )"אּבי" מוריץ ורבורג, 1866-1929( – היסטוריון של האמנות 
ושל תולדות התרבות ומייסדם של "ספריית ורבורג למדעי התרבות" ו"מכון ורבורג". 

אל חוברת-הזכרון מצורפת חוברת נוספת, הנושאת את הכותרת Nachrufe ]מודעת-אבל[ ובה דברי הספד נוספים. כמו כן, מצורפים 
חמישה דפים מודפסים במכונת כתיבה, ובהם הערות ביוגרפיות על חייו של ורבורג ורשימה של פרסומיו וכתביו. 

Nachrufe: ]14[ עמ'; ]5[ דף מודפסים במכונת כתיבה. גודל ומצב  חוברת-זכרון: ]24[ עמ' + ]1[ לוח )עם דיוקן אּבי ורבורג(, חוברת 
משתנים. מצב כללי טוב. כתמים. מעט קרעים. 

פתיחה: $100

223. Memorial Booklet Dedicated to the Historian and Art Scholar Aby Warburg – Germany, 1929 – And 
Additional Items

Worte zur Beisetzung von Professor Dr. Aby M. Warburg [Words delivered at the burial of Professor Dr. Aby M. 
Warburg]. Darmstadt-Hamburg, Germany, [late 1929/1930]. German.
Memorial booklet comprising eulogies delivered at the gravesite of Abraham ("Aby") Moritz Warburg (1866-
1929) – historian of art and culture, and founder of the Warburg Library for Cultural Studies and the Warburg 
Institute.
Also enclosed: A booklet entitled "Nachrufe" ["Eulogies"], containing additional eulogies; and a typewritten 
five-page document providing further biographical information on Warburg, along with a list of his publications 
and writings. 
Memorial booklet: [24] pp. + [1] plate (photo of Aby Warburg); "Nachrufe" booklet: [14] pp.; [5] pp. typewritten. Size and 
condition vary. Good overall condition. Stains. Few tears.

Opening price: $100

224. פנקס להדבקת בולים – תרומות לקהילה היהודית של ברלין, 1946-1948

פנקס להדבקת תוויות נייר – בולים עם סמל הקהילה היהודית של ברלין – Jüdische Gemeinde Berlin. ברלין, גרמניה, ]1946 בקירוב[. 
 Die Gemeinde hilft dir – durch ihre arbeit, hilf du der Gemeinde durch deine" הכיתוב  מופיע  עטיפתו  שעל  פנקס 

Spende" ]הקהילה עוזרת לך – באמצעות עבודתה, אתה עוזר לקהילה – באמצעות תרומתך[. 
בפנים הפנקס מקום להדבקת 24 בולים, מחודש ספטמבר 1946 עד חודש אוגוסט 1948 )בולים בערכים שונים, 1, 3 ו-10(. כפי הנראה, 

הבולים ניתנו כנגד תרומה לקהילה היהודית של ברלין בשנים שלאחר המלחמה. 
בפנקס מודבקים 15 בולים. 

14.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים ובלאי. קמטים וקרעים. מנותק לשניים. 

פתיחה: $300
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224. Stamp Notebook – Donations to the Jewish Community of Berlin, 1946-1948

Notebook for pasting paper labels – stamps with the logo of the Jewish community of Berlin – Jüdische Gemeinde 
Berlin. Berlin, Germany, [ca. 1946].
The cover reads "Die Gemeinde hilft dir – durch ihre arbeit, hilf du der Gemeinde durch deine Spende" [The 
community helps you – through its work, you help the community – through your donation].
With indicated spaces for 24 stamps, from September 1946 to August 1948 (stamps of various values, 1, 3 and 10). 
Presumably, the stamps were given against a donation to the Jewish community of Berlin in the post-war years. 
15 stamps are pasted in the notebook. 
14.5 cm. Fair-poor condition. Stains and wear. Creases and tears. Split to spine. 

Opening price: $300

225. "הקהילה היהודית וינה" – ארבעה פריטים מודפסים, 1919-1940 – עלונים מאוירים לפרשות השבוע "יתרו" ו"נשא"

ארבעה פרטים שנדפסו מטעם "הקהילה היהודית וינה" )Israelitische Kultusgemeinde Wien(. וינה, 1919-1940. גרמנית ומעט עברית.
Georg Fried לשנת 1919. חתומה בחותמת-דיו של נשיא "ועדת  1. מכתב רשמי – הודעה על מדרגת המס שנקבעה עבור היהודי 
ההערכה" )Schätzungs-Kommission(, עם הסכום בכתב-יד – 300 קרונות אוסטריות. מכתב-מעטפה עם פרטי הנמען, המוען, בול 

הדואר וחותמות הדואר בצדו האחורי.
2-3. שני עלונים מאויירים מהסדרה Kalenderblatt für den Jugendgottesdienst, עם מידע על פרשת השבוע לצעירים יהודים. 

עלון אחד לפרשת "יתרו" ועלון שני לפרשת "נשא" )עם איורים של מעמד הר סיני ושל אוהל המועד(. 1937. גרמנית ומעט עברית.
4. פתקה עם רישום פרטי הקבורה של היהודי Luser Heschel, ביום 24 במאי 1940 ב"בית הקברות המרכזי בוינה". מודפסת במסגרת 

עם שוליים שחורים וממולאת בכתב-יד. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $150

225. "The Jewish Community Vienna" – Four Printed Items, 

1919-40 – Illustrated Leaflets for the Weekly Torah Portions of "Yitro" and "Nasso"
Four items printed on behalf of the "Israelitische Kultusgemeinde Wien" (The Jewish Community Vienna). 
Vienna, 1919-40. German and some Hebrew.
1. Official letter – Notice regarding the tax bracket established for a Jewish individual named Georg Fried for tax 
year 1919. With inked stamp of the president of the "Schätzungs-Kommission" (Assessments Commission) and 
the sum of 300 Austrian Kronen indicated in handwriting. Lettersheet with information regarding the recipient 
and sender, postage stamps and postmarks.
2-3. Two illustrated brochures from the series "Kalenderblatt für den Jugendgottesdienst," with information for 
Jewish youth regarding the Torah portions of the week. One brochure is dedicated to the Torah portion "Yitro" 
and the other to "Nasso" (with illustrations showing the Gathering at Mt. Sinai and the Holy Tabernacle). 1937. 
German and some Hebrew.
4. Note with burial details pertaining to a Jewish individual named Luser Heschel, dated May 24, 1940, interred 
at the Central Cemetery of Vienna. Printed as a form document enclosed in black margins and completed in 
handwriting.
Size and condition vary. Overall good condition.

Opening price: $150

226. לקט מכתבים ותעודות – הקהילה היהודית בחרבין – שנות ה-20 עד שנות ה-50

לקט מכתבים ותעודות מטעם הקהילות היהודיות בסין; רובם מטעם הקהילה היהודית בחרבין. שנות ה-20 עד שנות ה-50. רוסית 
ועברית )מרבית הפריטים ברוסית(. 

14 מכתבים ותעודות, ובהם:
· מכתב בכתב-יד מטעם "הסתדרות ציונית-מזרחית בחרבין", תרפ"ד-1924, ממוען "להמערכת הנכבדה של התור" ]כתב-עת בעריכת 

יהודה לייב פישמן מימון[:
"מחיי המזרחי פה אין לי מה להודיע כי האג]ו[דה המזרחית פה נתבטלה ונבלעה בהאג]ו[דה של הציוניים הכלליים". 

· אישור נישואין מטעם הקהילה היהודית בחרבין, 1924. מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי וחתום בחתימת-ידו של הרב 
א. מ. קיסילב, רבה של חרבין. 

· קבלה מטעם "חברה קדישא" בחרבין, 1939.  
· מכתבים מטעם מוסדות שונים של הקהילה היהודית בחרבין שנשלחו אל חבר הקהילה אברהם רייצין לרגל עזיבתו את העיר, 1950: 
מכתב מטעם "הקהלה העברית בחרבין" בו מפורטים התפקידים השונים בהם החזיק רייצין משנת 1934 )חבר הנהלה ומזכיר אגודת 
"משמרת חולים" ובית החולים העברי, חבר הנהלה ומזכיר חברת "גמילות חסד", ועוד(; שני מכתבים מטעם "מושב זקנים" בחרבין; 
מכתב מטעם "אגודת 'משמרת חולים', בית החולים העברי החרבינאי" ומכתב מטעם "משפט הבוררים שע"י הקהלה העברית בחרבין". 

המכתבים מודפסים במכונת כתיבה על ניירות מכתבים רשמיים וחתומים בכתב-יד בידי נציגי המוסדות. 
· מכתב אל אברהם רייצין מטעם הקהילה היהודית של חיילר, 1937. במכתב מודים לו ראשי הקהילה על תרומתו לבניית בית כנסת. 

· אישורים רשמיים מטעם הקהילה היהודית בחרבין )מודפסים במכונת כתיבה, חתומים בכתב-יד ובחותמת "הועד של הקהלה העברית 
בחרבין"(, 1950. 

· ועוד. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200
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226. Collection of Letters and Certificates – The Jewish Community of Harbin – 1920s to 1950s

Collection of letters and certificates issued by the Jewish communities of China; most of them by the Jewish 
community of Harbin. 1920s to 1950s. Russian and some Hebrew.
14 letters and certificates, including: 

· A handwritten letter issued by the "Zionist-Mizrahi Histadrut in Harbin", 1924, addressed to "the honorable 
editorial staff of HaTor" [a journal edited by Yehuda Leib Fishman Maimon]:
"about the life of the Mizrahi here I have nothing to inform you since the Mizrahi Association here has been 
cancelled and swallowed by the association of General Zionists" (Hebrew). 

· Marriage certificate issued by the Jewish community of Harbin, 1924. Typewritten on official stationery and 
hand-signed by Rabbi A.M. Kiselev, rabbi of Harbin. 

· A receipt issued by the Jewish burial society of Harbin.

· Letters by various institutions of the Jewish community of Harbin that were sent to community member 
Avraham Reitzin on the occasion of his leaving the town, 1950: a letter from the "Hebrew community of Harbin" 
listing the various positions held by Reitzin since 1934 (board member and secretary of the "Mishmeret Cholim" 
association and the Hebrew hospital, board member and secretary of the "Gemilut Chessed" association, and 
more); two letters by "Moshav Zekenim" in Harbin; a letter by the "Mishmeret Cholim association, the Hebrew 
Hospital of Harbin" and a letter by the "Arbitration Tribunal by the Hebrew community of Harbin". The letters 
are typewritten on official stationery and hand-signed by the representatives of the institutions. 

· Letter to Avraham Reitzin by the Jewish community of Hailar, 1937. In the letter, the leaders of the community 
thank him for his contribution to the building of a synagogue.

· Official certificates issued by the Jewish community of Harbin (typewritten, hand-signed and stamped 
"committee of the Hebrew community of Harbin"), 1950.

· And more. 
Size and condition vary. 

Opening price: $200       

227. שישה מאספים ספרותיים – הוספות לעיתון "המליץ" – סנקט פטרבורג, 1871-1893

שישה קבצי מאמרים ומאספים ספרותיים – הוספות לעיתון העברי "המליץ". סנקט פטרבורג, 1871-1893.
1. הוספה מדעית להמליץ, חוברת שניה, מאת צבי הכהן רבינוביץ. יוצא לאור מידי חדש בחדשו בעזרת הועד לחברת מפיצי השכלה בין 

היהודים ברוסיא אשר בעיר המלוכה פטרבורג. דפוס א. צעדערבוים עט ד"ר גאלדענבלום, 1871.
2. קהלת, מאמרים ושירים מסופרים נודעים לשם. עורכים: אלכסנדר הלוי צדרבוים וד"ר אהרן יצחק גולדנבלום. דפוס א. צעדערבוים וא. 

י. גאלדענבלום, 1881.
 – נכרך לוח גדול )מקופל(  גורדון, ואחרים. בסוף המאמר הראשון, "צער גידול בנים",  י"ל  לייב ליליינבלום,  כולל מאמרים מאת משה 

"הערכות הכנסה והוצאה להשכלת העברים ברוסיא במשך שש עשרה שנה" )1863-1878(.
3. מגדנות, משלוח מנות לקוראי "המליץ" ליום הפורים... דפוס ג. פ. פינס וישעי' צעדערבוים, 1883.

4. קונטרס המלואים. דפוס אטינגר, 1888. בדף הראשון נדפסה הודעה: "שנת 1887 היתה שנת בצרת ל'המליץ'... גליונות אחדים פגרו 
ם". ָיּ מלבוא לידי הקוראים; הננו משלמים היום להקוראים את ְנִשׁ

5. ארבעה מאמרים... מנחה לחותמי "המליץ" במשך חצי שנת 1893. דפוס ברמן ורבינוביץ', 1893.
מאמרים מאת אלכסנדר צדרבוים, אברהם אליהו הרכבי, יוסף שמילג ויצחק רחלין.

6. משלוח מנות בעד החיים אל המתים, מאת אלכסנדר הלוי צדרבוים. בדפוס אלכסנדר צעדערבוים וא. י. גאלדענבלום, תרמ"א )1881(.
"המליץ" היה העיתון העברי השני שהופיע ברוסיה הצארית, בין השנים 1860-1904. הוא נוסד ביוזמתו ובעריכתו של אלכסנדר הלוי 
צדרבוים, ונעשה לעיתונה המרכזי של תנועת ההשכלה היהודית במזרח אירופה, עודד את היצירה העברית, הפיץ את רעיון התחייה 
ומאספים  מאמרים  קובצי  לפרסם  "המליץ"  מערכת  נהגה  השנים,  לאורך  ציון".  "חיבת  תנועת  של  לשופרה  היה  ובהמשך  הלאומית 

ספרותיים חד-פעמיים שנשלחו למנויי העיתון, בהם הקבצים שלפנינו.
גודל ומצב משתנים. כתמים. קרעים וקרעים חסרים )מרביתם משוקמים( במספר דפים. חותמות-דיו. כרוכים בכריכות חדשות, ללא 

עטיפות.

פתיחה: $300

227. Six Literary Anthologies – Supplements to the Newspaper "HaMelitz" – St. Petersburg, 1871-1893

Six literary supplements to the Hebrew newspaper "Hamelitz", containing literary works and various articles. St. 
Petersburg, 1871-1893.
1. HaMelitz Scientific supplement, second booklet, by Zvi Hacohen Rabinowitz. "Published monthly by the 
committee of the Society for the Promotion of Culture among the Jews of Russia in Petersburg". A. Zederbaum 
& Dr. Goldenblum Press, 1871.
2. Kohelet, articles and poems by well-known writers. Editors: Alexander Halevi Zederbaum and Dr. Aaron 
Yitzchak Goldenblum. A. Zederbaum & Dr. Goldenblum Press, 1881.
Featuring articles by Moshe Leib Lilienblum, Y.L. Gordon and others. Bound at the end of the last article, "The 
Pain of Raising Children", is a large plate (folded) – "Estimate of income and expenditure of promoting culture 
among the Jews of Russia for sixteen years" (1863-1878).
3. Migdanot, Mishloach Manot for the readers of "HaMelitz" for Purim … G.P. Pines and Yeshaya Zederbaum 
Press, 1883.
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4. Supplement Issue. Ettinger Press, 1888. The first page states: "1887 was a time of drought for 'Hamelitz'… 
several issues were delayed and did not reach the readers; we hereby fill in the readers' gap" (Hebrew).
5. "Four articles… a gift to the subscribers of 'HaMelitz' for six months of 1893". Berman and Rabinowitz Press, 
1893. Articles by Alexander Zederbaum, Avraham Eliyahu Harkavy, Joseph Shmileg and Yitzchak Rachlin.
6. "Mishloach Manot on behalf of the Living to the Dead", by Alexander Halevi Zederbaum. A. Zederbaum and 
Y. Goldenblum Press, 1881.
"HaMelitz" was the second Hebrew newspaper to be published in Tsarist Russia, during the years 1860-1904. 
Founded at the initiative of Alexander Halevi Zederbaum and edited by him, it became the central newspaper of 
the Jewish Enlightenment Movement in Eastern Europe, encouraging Hebrew creation, distributing the idea of 
national revival and later becoming the mouthpiece of the "Hibat Zion" movement. Over the years, the editorial 
staff of "HaMelitz" used to publish one-time supplements of literary articles and anthologies that were sent to 
the subscribers of the newspaper, including the present supplements.
Size and condition vary. Stains. Closed and open tears (mostly restored) to several leaves. Stamps. New bindings, without 
covers. 

Opening price: $300 

228. מצפה – כתב-עת בעריכת אלכסנדר הלוי צדרבוים – סנקט פטרבורג, 1886

מצפה, מאסף חדשי )זשורנאל(, אשר יכיל בקרבו מאמרים הנוגעים ליהודים וליהדות לפנים והיום, עם ציורים ותמונות. ארבע החוברות 
לארבע חדשי שנת 1885. יוצא לאור ע"י אלכסנדר הלוי צעדערבוים ]צדרבוים[. דפוס ה' צבי הירש פינס, סנקט פטרבורג, תרמ"ו )1886(.

בכרך שלפנינו כונס וסודר מחדש תוכן ארבעת הגיליונות הראשונים של הירחון "מצפה" )ספטמבר-דצמבר 1885(. 
הכרך מכיל מאמרים, סיפורים ושירים אודות היהדות והעם היהודי בתפוצות ובארץ ישראל, מאת כמה מהמשכילים היהודים הנודעים 
ומאנשי תקופת התחייה, בהם: אלכסנדר הלוי צדרבוים, יחיאל מיכל פינס, צבי הכהן שרשבסקי, יהל"ל )יהודה ליב לוין(, אברהם אליהו 
הרכבי, שניאור זק"ש, נפתלי הרץ וייזל, ואחרים. מלווה ב-16 לוחות-תמונה: דיוקנאות משה מונטיפיורי, ד"ר אליעזר הלוי, ואחרים; נופים 

בארץ ישראל )ירושלים, יפו, צפת(; אחוזתו של משה מונטיפיורי; ועוד.
העברי  העת  כתב  ועורך  מייסד  אודסה.  שבמשכילי  הבולטים  מן  יהודי,  ועיתונאי  סופר   ,)1816-1893 )אר"ז,  צדרבוים  הלוי  אלכסנדר 
 Вестни( "הראשון ברוסיה – "המליץ", כתבי העת "קול מבשר" ו"יודישעס פאלקסבלאט" ביידיש, וכתב העת "המודיע ליהודי רוסיה

русский евреев( ברוסית.
מספור דפים לא רציף. כרך 24 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים, קרעים וקרעים חסרים בשולי הדפים. קרעים בשולי העטיפה הקדמית 

ודף השער, מחוזקים בנייר דבק. כרוך בכריכת עור חדשה, עם העטיפה המקורית.

פתיחה: $150

228. Mitzpah – Journal Edited by Alexander Halevi Zederbaum – St. Petersburg, 1886

Mitzpah, monthly journal dedicated to Jews and Judaism in the past and present, with illustrations and pictures. 
Four issues published in the four last months of 1885. Published by Alexander Halevi Zederbaum. St. Petersburg: 
Zvi Hirsch Pines Press, 1886.
The present volume contains all four first issues of "Mitzpah", (September-December 1885), rearranged. 
The volume contains articles, literary works and poems dealing with Judaism and the Jewish people in the Diaspora 
and in Palestine, by some of the well-known Jewish intellectuals of the time, including: Alexander Halevi Zederbaum, 
Yechiel Michel Pines, Zvi Hacohen Sharshevsky, Yehalel (Yehuda Leib Levin), Avraham Eliyahu Harkavy, Shneur Sacks, 
Naftali Herz Wessely, and others. Accompanied by 16 picture-plates: portraits of Moses Montefiore, Dr. Eliezer 
Halevi and others; views of Palestine (Jerusalem, Jaffa, Safed); Moses Montefiore's estate; and more. 
Alexander Halevi Zederbaum (1816-1893), Jewish writer and journalist, a prominent figure in the Jewish 
Haskalah circles in Odessa. Founder and editor of the first Hebrew journal in Russia – "HaMelitz", the journals 
"Kol Mevaser", the Yiddish "Yiddishes Folksblat" in Yiddish, and the Russian-language Bulletin for Russian Jews 
(Вестни русский евреев).  
Volume: 24 cm. Good condition. Stains. Creases, closed tears and open tears to edges of leaves. Tears to edges of front 
cover and title page, reinforced with tape. New leather binding, with the original cover. 

Opening price: $150   

229. הירחון "דאס לעבען" – שלושה גיליונות – סנקט פטרבורג, 1905

דאס לעבען, א מאנאטליכער זשורנאל פאר ליטעראטור, וויסענשאפט און געזעלשאפטליכע פראגען ]החיים, כתב-עת חודשי לספרות, למדע 
ולשאלות חברתיות[, שלושה גיליונות בעריכת ובהוצאת שאול גינזבורג ואלכסנדר רפופורט. דפוס "פריינד", סנקט פטרבורג, 1905. יידיש. 

גליונות מאי, יולי ואוגוסט-ספטמבר )גליון כפול( 1905 של הירחון "דאס לעבען", מוספו הספרותי של היומון הראשון ביידיש שראה אור 
באימפריה הרוסית – "דער פריינד". הגיליונות כוללים רשימות, מאמרים, סיפורים, שירים ותרגומים מאת טובי הסופרים היהודים של 
התקופה, ובהם: שלום אש, מענדלי מוכר ספרים, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, רחל פייגנברג, ש. אנ-סקי, ברנרד גורין, יהואש )שם העט של 

שלמה בלומגרטן(, ואחרים.
הירחון )ממנו הופיעו תשעה גליונות בלבד( יצא לאור ביוזמתו ובעריכתו של ההיסטוריון, העיתונאי, מבקר הספרות והעסקן הנודע 

שאול גינזבורג )1866-1940(.
גיליון מאי: 128 עמ'; גיליון יולי: 128 עמ'; גיליון אוגוסט-ספטמבר: 253, ]4[ עמ', 23 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים קלים. מעט קרעים 
וקרעים חסרים )קרעים מחוזקים בנייר דבק בדפי השער של הגיליונות(. חותמות-דיו באחד הגיליונות. כרוכים בכריכת עור תואמות, 

ללא עטיפות.

פתיחה: $100
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229. "Das Leben" Journal – Three Issues – St. Petersburg, 1905

Das leben, a manatlikher zhurnal far literatur, visenshaft aun gezelshaftlikhe fragen [Life, a monthly magazine 
for literature, science and social issues], three issues edited by Saul Ginzburg and Alexander Rappaport. St. 
Petersburg: Freind Press, 1905. Yiddish.
Issues of May, July and August-September (a double issue) 1905 of the "Das Leben" journal, the literary 
supplement of the first Yiddish daily to be published in the Russian Empire – "Der Freind". The issues contain 
notes, articles, stories, poems and translations by the best Jewish writers of the period, including: Shalom Asch, 
Mendele Mocher Sforim, Micha Josef Berdyczewski, Rachel Feigenberg, S. An-Sky, Bernard Gorin, Yehoash (nom 
de plume of Solomon Blumgarten), and others. 
The journal (of which only nine issues were published) was published and edited by the well-known historian, 
journalist, literary critic and activist Saul Ginzburg (1866-1940).
May issue: 128 pp.; July issue: 128 pp.; August-September issue: 253, [4] pp. Approx. 23 cm. Good condition. Minor stains. 
Some closed and open tears (tears to title pages mended with tape). Stamps to one issue. Bound in matching leather 
bindings, without the covers. 

Opening price: $100     

230. "די אידישע וועלט" – גיליונות 1-6 – סנקט פטרבורג, 1912

ירחון ספרותי-חברתי[, גיליונות 1-6 של הירחון  ]העולם היהודי,  וועלט, א ליטעראריש-געזעלשאפטליכע מאנאטשריפט  די אידישע 
בעריכת ב. מוזיקנט. הוצאת א. מאירוביץ, סנקט פטרבורג, 1912. יידיש.

וועלט", מהעיתונים המשפיעים והחשובים  וגיליון כפול – 5-6( של כתב העת "די אידישע  )גיליונות 1-4  ששת הגיליונות הראשונים 
ביותר ביידיש בתקופה שלפני מלחמת העולם הראשונה. הגיליונות כוללים רשימות ומאמרים פובליציסטיים, ביקורות ספרות, שירים, 
מחזות וסיפורים, מאת טובי הסופרים והיוצרים היהודיים של התקופה, ובהם: שמעון דובנוב, שלום אש, ש. אנ-סקי, נתן בירנבוים, שאול 

גינזבורג, י"ל פרץ, דוד ברגלסון, ואחרים.
בגיליונות שני איורים מאת אפרים משה ליליין )"די האפנונג" ו"ירמיהו הנביא"(, שתי תמונות של פסלים מעשה ידי מרק אנטוקולסקי 

)"שפינוזה" ו"איוון האיום"(, תמונות דיוקן של נחום סוקולוב וחיים זליג סלונימסקי, ועוד.
וילנה, שם נדפס העיתון תחת השם  ינואר 1913 עברה המערכת לעיר  הגיליונות שלפנינו נדפסו כולם בעיר סנקט פטרבורג. בחודש 
"די יודישע וועלט" בעריכתו של שמואל ניגער )טשארני(, בבית ההוצאה של בוריס קלצקין "ווילנער פארלאג". באפריל 1915, בעקבות 
פרסום חוק האוסר על הדפסה של כתבי-עת ביידיש, נפסקה הוצאת העיתון. נסיון אחרון להחיות את העיתון נעשה בשנת 1928, בעיר 
וילנה, ובין החודשים אפריל לדצמבר של אותה השנה הופיעו תשעה גיליונות תחת השם "די יידישע וועלט", בעריכתם של נחמן מייזל, 

פרץ הירשביין וישראל יהושע זינגר.
גליונות מספר 3 ו-4 מכילים את אותו טקסט ומלווים באותם תמונות ואיורים, אך ערוכים בסדר מעט שונה )כפי הנראה, נדפס הגיליון 

פעם נוספת לאחר שהוחרם בידי השלטונות הרוסיים(. 
חמש חוברות, 25 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים. חותמות-דיו. שוליים קצוצים )דפים ספורים עם פגיעה קלה בטקסט(. 

כרוכות בכריכות חדשות עם הטבעה מוזהבת על השדרה. כולן למעט אחת ללא העטיפות המקוריות.

פתיחה: $150

230. Di Idishe Velt – Issues 1-6 – St. Petersburg, 1912

Di Idishe Velt, a literarish-gezelshaftlikhe manatshrift [The Jewish World, a literary-social monthly], issues 1-6 of 
the journal edited by B. Musicant. St. Petersburg: A. Meirowitz, 1912. Yiddish.
The first six issues (issues 1-4 and a double issue – 5-6) of the journal "Di Idishe Velt", one of most influential and 
important Yiddish journals prior to World War I. 
The issues contain opinion columns and articles, literary criticism, poems, plays and stories, by the best Jewish 
writers and creators of the period, including: Shimon Dubnow, Shalom Asch, S. An-sky, Nathan Birenbaum, Saul 
Ginzburg, Y.L. Peretz, David Bergelson, and others. 
The issues contain two illustrations by Ephraim Moses Lilien ("Di Hofnung" and "The Prophet Jeremiah"), two 
pictures of sculptures by Mark Antokolsky ("Spinoza" and "Ivan the Terrible") and portraits of Nahum Sokolow 
and Chaim Zelig Slonimski, and more.
The present issues were all printed in St. Petersburg. In January 1913, the journal's headquarters moved to Vilnius, 
where the journal was titled "Di Judishe Velt", edited by Shmuel Niger (Charney) and printed at Boris Klatzkin's 
publishing house "Vilner Farlag". In April 1915, as a new law prohibiting the printing of Yiddish journals was 
enacted, its publishing stopped. A final attempt to revive the journal was made in 1928, in Vilnius, and during the 
months April to December of that year, nine issues titled "Di Idishe Velt" appeared, edited by Nachman Meisel, 
Peretz Hirschbein and Israel Joshua Zinger. 
Issues no. 3 and 4 contain the same text and the same pictures and illustrations, in a slightly different order 
(presumably, the issue was reprinted after being banned by the Russian government). 
Five booklets, approx. 25 cm. Good condition. Stains and minor blemishes. Stamps. Trimmed margins (slightly affecting the 
text of several leaves). New bindings with gilt lettering to spine. All but one are without the original covers. 

Opening price: $150  
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231. "במה נושע / ""תולדות חברת מרבי השכלה בישראל" – סנקט פטרבורג, 1883-1885

ארבעה  כוללת  נושע,  במה   .1  .1883-1885 פטרבורג,  סנקט  החומרי.  מצבם  ובשיפור  רוסיה  יהודי  בהשכלת  העוסקות  חוברות  שתי 
מאמרים בשאלת הטבת מצב החמרי של יהודי רוסיא, מאת זאב וואלף ב"ר יעקב מענדלין. דפוס פ. ג. פינס וישעי' צעדערבוים. סנקט 

פטרבורג, 1883.
חוברת הכוללת ארבעה מאמרים שפורסמו ב"המליץ" בין השנים 1879-1882. המחבר קורא לעודד התאגדויות וחברות כלכליות בקרב 

יהודי רוסיה, ומבקר את תנועת ההשכלה שאינה עושה מאומה כדי לאגד את בעלי המקצועות.
48 עמ' )צ"ל 46 עמ'. פגינציה משובשת(, 21 ס"מ בקירוב. כתמים. קרעים קלים בשולי דפים בודדים. רצועות נייר דבק בשולי דף השער. 

כרוך בכריכת עור חדשה, ללא עטיפה.
2. תולדות חברת מרבי השכלה בישראל בארץ רוסיא,  משנת התיסדותה תרכ"ד )1863( עד שנת תרמ"ו )1885(, מאת יהודה ליב )ליאון( 

רוזנטל. דפוס ה' צבי הירש פינס, סנקט פטרבורג, 1885 .                                
פרוטוקולים של אספות הוועד של "חברת מרבי השכלה בישראל בארץ רוסיה" בין השנים 1866-1885, מלווה ב"לוח הוצאות" החברה 

)מקופל ומודבק בסוף החוברת(. 
"חברת מרבי השכלה בישראל בארץ רוסיה" )או חברת מפיצי השכלה( הוקמה בשנת 1863 בסנקט פטרבורג ביוזמת משפחת גינזבורג. 

החברה התמקדה בהפצת השכלה כללית וידיעות מדעיות בקרב הציבור היהודי במזרח אירופה. 
XIV, 208 + ]1[ לוח )מקופל(, 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. רצועות דבק בשולי דף השער. חותמות-דיו בעמוד הבטנה ובדף השער. 

שולי הלוח המקופל הודבקו כך שלא ניתן לפתוח את הלוח. נכרך בכריכה חדשה, ללא עטיפה.

פתיחה: $120

231. Bameh Nivasha / The History of the Society for the Promotion of Culture among the Jews of 
Russia – St. Petersburg, 1883-1885

Two booklets dealing with the promotion of education of the Jews of Russia and the improvement of their 
material situation. St. Petersburg, 1883-1885.  
1. "Bameh Nivasha, includes four articles concerning ways for improving the economic situation of Russian Jews", 
by Ze'ev Wolf, son of Ya'akov Mendlin. St. Petersburg: G.P. Pines and Yesha'ayahu Zederboim Press, 1883. 
The booklet contains four articles published in "HaMelitz" between the years 1879-1882. The author, Ze'ev Wolf 
Mendlin, encourages the establishing of associations and economic societies by Russian Jews. He criticizes the 
Jewish Enlightenment Movement for doing nothing to unite professionals.
48 pp. (i.e. 46. Mispagination). Approx. 21 cm. Stains. Small tears along the edges of several leaves. Tape on the 
margins of the title page. Bound in a new leather binding, without the original cover. 
2. The History of the Society for the Promotion of Culture among the Jews of Russia since the Year of Its 
Establishment 1863 to 1865, by Yehuda Leib (Leon) Rosenthal. St. Petersburg: Zvi Hirsch Pines Press, 1885. 
Protocols of the meetings of the committee of The Society for the Promotion of Culture among the Jews of Russia 
during the years 1866-1885. With a "Table of Expenses" of the Society (folded and mounted at the end of the 
booklet).
The Society for the Promotion of Culture among the Jews of Russia was established in 1863 in St. Petersburg at the 
initiative of the Ginzburg family. The society focused on spreading general education and scientific knowledge 
among the Jews of Eastern Europe. 
XIV, 208 pp. + [1] (folding) plate, 22 cm. Good condition. Minor stains. Tape to edges of title page. Inked stamps to 
endpaper and title page. The edges of the folded plate have been taped so that it cannot be opened. New binding, without 
the original cover.  

Opening price: $120  

232. "ר' מרדכי אהרן גינצבורג" / "ספר תולדות משפחות גינצבורג" – שני חיבורים מאת דוד מגיד – סנקט פטרבורג, סוף 
המאה ה-19 – הקדשת המחבר לפרופסור דניאל חבולסון

שני חיבורים העוסקים בתולדות משפחת גינצבורג, מאת דוד מגיד. סנקט פטרבורג, 1897-1899. עברית. שערים נוספים בגרמנית.
)1795-1846(, ספור תולדותיו ופרשת עבודתו בשדה ספרות העברית )עם תמונתו(. דפוס  ר' מרדכי אהרן גינצבורג, תקנ"ו-תר"ז   .1

בעהרמאן ושותפו, סנקט פטרבורג, 1897.
בגב דף השער מופיעה הקדשה בכתב-ידו של המחבר, עבור המזרחן, ההיסטוריון, הבלשן וחוקר המקרא דניאל חבולסון )1819-1911(: 

"לפני אדוני הפרופיסור הנכבד למאד מר דניאל בן אברהם חוואלזאן הי"ו, מנחת כבוד ויקר מאת המחבר" )אפריל 1897(.
]1[ דף שער, 32 עמ' + ]1[ לוח תמונה. 21.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. רצועות נייר דבק בשולי העטיפה. כרוך בכריכה חדשה, עם 

העטיפה המקורית.
2. ספר תולדות משפחות גינצבורג. דפוס ל. רבינוביץ וש. סוקולובסקי, סנקט פטרבורג, 1899.

"הוא ספר דברי הימים לכל בני גינצבורג המצוינים מן הדורות הראשונים )בשנת המאה הט"ז לספה"נ( עד ימי הדור האחרון. בו יבאו... 
תולדות הקצין ר' שמעון גינצבורג מפוזנא, תולדות הגאון בעל 'שאגת אריה' ותולדות הסופר המליץ ר' מרדכי אהרן גינצבורג, ובסופו 

הערות והוספות מאת גדולי חכמי הדור". כרוך בכריכה חדשה, עם העטיפה המקורית.
XIV, 306, ]2[ עמ' + ]1[ לוח מקופל עם תרשים של אילן יוחסין )ממוספר כעמ' 150(. 25 ס"מ בקירוב. מצב טוב. פגמים קלים. הלוח קרוע 
לאורך קווי הקיפול, חלקו מנותק. כרוך בכריכה חדשה, עם העטיפה המקורית. עטיפה כהה, עם קרעים בשוליים; משוקמים בעטיפה 

הקדמית.
וחוקר במדעי היהדות, הפרופסור היהודי הראשון לעברית באוניברסיטת  ביבליוגרף  )1862-1942(, סופר עברי, היסטוריון,  דוד מגיד 

סנקט פטרבורג.

פתיחה: $200



118

היסטוריה, אמנות ותרבות יהודית וישראלית

232. "R. Mordechai Aaron Ginzburg" / "The History of the Ginzburg Families" – Two Essays by David 
Maggid – St. Petersburg, Late 19th Century – Writer's Inscription to Professor Daniel Chwolson

Two essays dealing with the history of the Ginzburg family, by David Maggid. St. Petersburg, 1897-1899. Hebrew. 
Additional German title pages. 
1. R. Mordechai Aaron Ginzburg, 1795-1846, his biography and work in the field of Hebrew literature (with his 
picture). St. Petersburg: Berman and Co. Press, 1897.
Inscribed by the writer on verso of title page to the Orientalist, linguist and Biblical scholar Daniel Chwolson 
(1819-1911): "To the most honorable Professor Mr. Daniel ben Avraham Chwolson, a gift of honor and respect by 
the writer" (Hebrew, April 1897).
[1] title page, 32 pp. + [3] photographic plate. 21.5 cm. Good condition. Minor blemishes. Tape to edges of cover. Bound 
in a new binding, with the original cover. 
2. The History of the Ginzburg Families. St. Petersburg: L. Rabinowitz and S. Sokolovsky Press, 1899. 
"The chronicles of the Ginzburg family since the first generations (in the 16th century) to our generation. 
Introducing the history of R. Shimon Ginzburg of Posen, the history of the Gaon author of 'Sha'agat Aryeh' and 
the history of the writer R. Mordechai Aaron Ginzburg, with comments and additions by contemporary leading 
scholars" (Hebrew). Bound in a new binding, with the original cover. 
XIV, 306, [2] pp. + [1] folding plate - family tree (paginated 150), approx. 25 cm. Good condition. Minor blemishes. The plate 
is torn along the fold lines and part of it is detached. Bound in a new binding, with the original cover. Browned cover, with 
tears to edges (restored in the front cover). 
David Maggid (1862-1942) a Hebrew writer, historian, bibliographer and a scholar of Jewish Studies, the First 
Jewish professor of Hebrew at the St. Petersburg University.  

Opening price: $200

233. שישה לוחות שנה – הקהילה היהודית בסנקט פטרבורג, 1879-1912 

שישה לוחות שנה שנדפסו עבור יהודי סנקט פטרבורג. סנקט פטרבורג )לוח אחד נדפס בווילנה(, 1879-1912. עברית, יידיש ורוסית.
1. לוח ישראל בשפת רוססית]![ ועברית לשנת ה'תר"מ לבריאה, מאת ח"י ]חיים יונה[ בן יצחק אליהו גורלאנד )סופר וביבליוגרף, מחנך 

ורב באודסה(. דפוס א. צעדערבוים וד"ר א. י. גאלדענבלום. סנקט פטרבורג, 1879. 
כולל מאמרים, רשימות ומידע רב אודות יהדות רוסיה.

128 עמ', 19.5 ס"מ.
2-3. לוח לשנת תרנ"ו / לוח לשנת תרנ"ח. דפוס בעהרמאן, סנקט פטרבורג, 1895-1897. עברית ורוסית.

"עם זמן תפילה לכל השנה וסדר התפלה לחגים ולצומות בבהכ"נ לעדת ישראל בקרית מלך רב ס"ט פטרבורג".
40 עמ', ]4[ דף, 15.5 ס"מ.

4. לוח ציוני לשנת תרס"ד. דפוס וו. י. מילשטיין, סנקט פטרבורג, 1903. יידיש ורוסית.
מלווה במאמרים העוסקים בציונות ובעלייה לארץ ישראל. איור של דגל ציוני עם שבעה כוכבים על גבי העטיפה הקדמית.

13.5 ס"מ בקירוב. X13 ,18[ דף[
5. לוח לשנת תרס"ח. בדפוס י. פיראזשניקאוו, וילנה, 1907. עברית ורוסית.

"עם זמן תפילה לכל השנה וסדר התפלה לחגים ולצומות בבהכ"נ לעדת ישראל בקרית מלך רב ס"ט פטרבורג".
42 עמ', ]5[ דף, 15 ס"מ.

6. לוח "עזרה" פון יאהר תרע"ג. הוצאת "עזרה", סנקט פטרבורג, 1912. יידיש ומעט רוסית.
21, ]3[ עמ', 16.5 ס"מ.

מצב כללי טוב. פגמים קלים. רצועות נייר דבק במספר דפים. הלוח הראשון במצב טוב-בינוני, עם נקבי תילוע בשוליים, חותמות-דיו 
ורישומים בכתב-יד. כרוכים בכריכות חדשות. שלושה ללא עטיפה; באחד חסרה העטיפה האחורית. 

פתיחה: $300

233. Six Calendars – The Jewish Community of St. Petersburg, 1879-1912

Six calendars that were printed for the Jews of St. Petersburg. St. Petersburg (one calendar was printed in Vilnius), 
1879-1912. Hebrew, Yiddish and Russian. 
1. Calendar in Russian and Hebrew for the Hebrew year of 5640 [1879/1880], by Ch.Y [Chaim Yonah] ben Yitzchak 
Eliyahu Gurland (writer, bibliographer, educator and rabbi in Odessa). St. Petersburg: A. Zederbaum and A. I. 
Goldenblum Press, 1879.
Contains articles, notes and much information on the Jews of Russia. 
128 pp. 19.5 cm. 
2-3. Calendar for the Hebrew year of 5656 [1895/1896] / Calendar for the Hebrew year of 5658 [1897/1898]. St. 
Petersburg: Berman Press, 1895-1897. Hebrew and Russian.
"With the time of prayers all year round and the prayers of the Jewish holidays and fasts at the synagogue of the 
Jewish community of St. Petersburg" (Hebrew).
40 pp., [4] ff., 15.5 cm.
4. Zionist calendar for the Hebrew year of 5664 [1903/1904]. St. Petersburg: W.Y. Milstein Press, 1903. Yiddish and 
Russian. 
Accompanied by articles dealing with Zionism and immigration to Palestine. The seven-star Zionist flag depicted 
on the front cover. 
[18] ff., approx. 13 X13.5 cm. 
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5. Calendar for the Hebrew year of 5668 [1907/1908]. Vilnius: Y. Piroshnikoff Press, 1907. Hebrew and Russian. 
"With the time of prayers all year round and the prayers of the Jewish holidays and fasts at the synagogue of the 
Jewish community of St. Petersburg" (Hebrew).
42 pp., [5] ff., 15 cm. 
6. "Ezra" calendar fun yohr 5673 [1912/1913]. St. Petersburg: "Ezra", 1912. Yiddish and some Russian.
21, [3] pp. 16.5 cm. 
Good overall condition. Minor blemishes. Strips of tape to several leaves. The first calendar is in good-fair condition, with 
worming to margins, stamps and notations. New bindings. Three calendars are without the cover; one is missing the back 
cover. 

Opening price: $300

234. מילון עברי-רוסי ומילון רוסי-עברי – לאון מנדלשטם – סנקט פטרבורג, 1859-1860

מילון עברי-רוסי ומילון רוסי-עברי, מאת לאון מנדלשטם. דפוס מ. אטינגר )Эттингер(, סנקט פטרבורג, 1859-1960.
Еврейско-русскій словарь .1 ]מילון עברי רוסי[. 1859. שני חלקים )א-מ; נ-ת( בכרך אחד. 

]2[ דף, 524 עמ', ]2[ דף, 323, ]23[ עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. קרע בשולי אחד הדפים. רצועות נייר דבק לחיזוק בשולי 
דפים בודדים בתחילת הספר ובסופו.

Русско-еврейскій словарь .2 ]מילון רוסי-עברי[. 1860. 
]1[ דף, 933 עמ', 20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בדף השער, עם רצועות נייר דבק לחיזוק. חותמת-דיו בדף שער.

בליטא(.  )כיום  זאגר  העיירה  יליד  יהודי,  ומשכיל  סופר   ,)1819-1889( מנדלשטם  דוב(  )אריה  לאון  בידי  חוברו  המילונים שלפנינו  שני 
לימודיו  חוק  את  שסיים  הראשון  היהודי  והיה  פטרבורג,  סנקט  באוניברסיטת  מכן  ולאחר  מוסקבה  באוניברסיטת  למד  מנדלשטם 
באוניברסיטה רוסית. בשנת 1846 התמנה לפקיד הממונה על ענייני היהודים במשרד החינוך הרוסי. במסגרת תפקידו היה ממונה על 
הרפורמה בחינוך היהודי ופעל לקידום חינוך מודרני בקרב היהודים ולהכנסת מקצועות חול במוסדות הלימוד. הוא היה אחראי על ארגון 
בתי ספר יהודיים חדשים מטעם המדינה וחיבר ספרי לימוד רבים. בשנותיו האחרונות חי בעוני רב. כשנפטר לא נמצאו עליו כל מסמכים 

מזהים והוא נקבר כאלמוני בבית עלמין נוצרי. מאוחר יותר הובא למנוחות בבית עלמין יהודי. 
שני הספרים כרוכים בכריכות עור תואמות. 

פתיחה: $200

234. Hebrew-Russian Dictionary and Russian-Hebrew Dictionary – Leon Mandelstam – St. Petersburg, 
1859-1860

Hebrew-Russian Dictionary and Russian-Hebrew Dictionary, by Leon Mandelstam. St. Petersburg: M. Ettinger 
Press (Эттингер), 1859-1860.
1. Еврейско-русскій словарь [Hebrew Russian Dictionary]. 1859. Two sections (א-מ; נ-ת) in one volume. 
[2] ff., 524 pp. [2] ff., 323, [23] pp. 21.5 cm. Good condition. Minor stains. Tear to edge of one leaf. Tape for reinforcement 
to edges of several leaves at the beginning and end of the book.
2. Русско-еврейскій словарь [Russian-Hebrew Dictionary]. 1860. 
[1] f., 933 pp. 20.5 cm. Good condition. Stains. Tears to title page, mended with tape. Inked stamp to title page. 
Both dictionaries were authored by Leon (Aryeh Dov) Mandelstam (1819-1889), a Jewish writer and intellectual, 
born in Žagarė (today, in Lithuania). Mandelstam studied at the University of Moscow and later at the University 
of St. Petersburg, becoming the first Jew to graduate from a Russian university. In 1846, he was appointed the 
official in charge of Jewish matters at the Russian Ministry of Education. In this role he was in charge of the 
reform in Jewish education, working to promote modern education among the Jews and introducing general 
education into educational institutions. He was responsible for establishing new Jewish schools on behalf of the 
state and authored numerous textbooks. In his last years, he lived in great poverty. When he died, no identifying 
documents were to be found on his person, and he was buried anonymously in a Christian cemetery. Later he was 
laid to rest at a Jewish cemetery. 
Both books are bound in matching leather bindings. 

Opening price: $200

235. לקט פריטים מודפסים – הקהילה היהודית בסנקט פטרבורג – כרטיס ציר ל"ועידת הציונים ברוסיה", הודעה על 
ייסוד "אגודת חובבי שפת עבר", ועוד

שבעה פריטי נייר שנדפסו מטעם הקהילה היהודית בסנקט פטרבורג, 1879-1917. עברית, רוסית ויידיש.
· כרטיס ברכה לשושן פורים, תרל"ט-1879 )עברית(. · הזמנה מודפסת – "ראשי הועדה וחברי הועד המפקח על בנין בית הכנסת והועד 
אשר שמר משמרת הסדר והמשטר ביום חנכתו יתאספו ביום ההוא אל המשתה... בבית הרב", י"א טבת תרנ"ד )דצמבר 1893; עברית 
ורוסית(. · כרוז המבשר על הדפסת הגליון הראשון של "דער פריינד" )היומון היידי הראשון ברוסיה(. ]1902?[. · חוזר מודפס הקורא 
לתרום לכיסוי הוצאות הפרסום של "קובץ מדעי" לכבודו של ד"ר אברהם אליהו הרכבי, 1906 )רוסית(. · עלון המבשר על ייסוד "אגודת 
חובבי שפת עבר" בסנקט פטרבורג, 1907 )עברית ורוסית(. · עלון למשתתפים באזכרה שנערכה ביום השנה למותו של הוראצי )נפתלי 
הרץ( גינצבורג בבית הכנסת הכוראלי, 1910 )רוסית(. · כרטיס ציר ל"ועידת הציונים ברוסיה" )הועידה השנייה של "צעירי ציון" בסנקט 

פטרבורג?(, על שם נציג העיר זגוריצה, )עברית ורוסית(, 1917. 
שבעה פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150
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235. Collection of Printed Items – Jewish Community of St. Petersburg – ID Card of a Delegate to the 
Zionist Congress in Russia, Notice Regarding the Founding of the "Hebrew Language Lovers' Society," 
and More

Seven items, printed on behalf of the Jewish community of St. Petersburg, 1879-1917. Hebrew, Russian, and 
Yiddish.

· Greeting card for the holiday of Shushan Purim, 1879 (Hebrew). · Printed invitation, stating that the "Heads of 
the Council and the Members of the Committee Supervising the Premises of the Synagogue and the Committee 
that has Maintained Law and Order on the Day of its Consecration will Gather on the Specified Day to the 
Celebratory Feast… at the Rabbi's Home" (December 1893; Hebrew and Russian). · Notice announcing the 
publication of the first issue of "Der Fraynd" (the first Yiddish daily newspaper in Russia). [1902?]. · Printed notice 
requesting donations to cover the costs of publishing of a "Scientific Anthology" in honor of Dr. Avraham Eliyahu 
Harkavy, 1906 (Russian). · Leaflet announcing the establishment of "Agudat Hovevei Sfat Ever" [the Hebrew 
Language Lovers' Society] in St. Petersburg, 1907 (Hebrew and Russian). · Program for the memorial service on 
the anniversary of the passing of Horacy (Naftali Hertz) Ginzburg, held at the choral Synagogue, 1910 (Russian). 

· Identity card issued to the elected delegate representing the town of Zgurița (northern Moldova) to the Zionist 
Congress in Russia (the second congress of the "Tze'irei Tziyon" [Young Men of Zion] in St. Petersburg?), 1917 
(Hebrew and Russian).
Seven items. Size and condition vary.

Opening price: $150 

236. שתי חוברות – המחוז היהודי האוטונומי בירוביג'ן – מוסקבה, 1936-1939

שתי חוברות העוסקות ביהודי המחוז היהודי האוטונומי בירוביג'ן. מוסקבה, 1936-1939. יידיש ואנגלית.
1. בירעבידזשאנ אינ 1935 אונ אינ 1936 יאר ]בירוביג'ן בשנת 1935 ובשנת 1936[, מאת ב. אי. טראצקי. הוצאת "עמעס", מוסקבה, 1936. 

יידיש.
תמליל הרצאה שנמסרה במליאת "געזערד" )"אוזט" – חברה לארגון התיישבותם של היהודים העמלים בברית המועצות( ב-4 בפברואר 
הכלכלה, החקלאות,  1935-1936 בתחומי  במהלך השנים  בירוביג'ן  האוטונומי  היהודי  במחוז  וההישגים  תיאור הפעולות  כולל   .1936

התרבות, ההגירה והתחבורה, ובנתונים סטטיסטיים רבים.
60, ]3[ עמ', 17 ס"מ. מצב טוב. העטיפה המקורית חסרה. גוף החוברת מנותק. כריכת עור ודפי בטנה חדשים.

 Foreign Languages Publishing The Jewish Autonomous Region ]המחוז היהודי האוטונומי[, מאת דוד ברגלסון. הוצאת   .2
House, מוסקבה. 1939. אנגלית.

חוברת תעמולה מאת המחזאי והסופר דוד ברגלסון )1884-1952( המתארת את תנאיהם הטובים של יהודי בירוביג'ן תחת שלטון ברית 
המועצות. מלווה בשישה תצלומים בהם נראים חקלאים, מבני שלטון ואתרים בבירוביג'ן.

בדף שלפני דף השער מופיע סמל ביתן ברית המועצות בתערוכה העולמית של ניו יורק )1939( - פועל המחזיק בידו המושטת כוכב 
אדום )כפי הנראה, החוברת הופצה בתערוכה למטרות תעמולה(. על העטיפה הקדמית, מפה של בירוביג'ן

אינה בספרייה הלאומית.
47, ]1[ עמ', 14 ס"מ. מצב טוב. כתמים בעטיפה. כרוך בכריכת עור חדשה, עם העטיפה המקורית.

פתיחה: $150

236. Two Booklets – The Birobidzhan Jewish Autonomous Region – Moscow, 1936-1939

Two booklets dealing with the Birobidzhan Jewish Autonomous Region. Moscow, 1936-1939. Yiddish and English. 
1. Birobidzhan in 1935 un in 1936 Yohr [Birobidzhan in 1935 and 1936], by B.A. Trotsky. Moscow: "Emes", 1936. 
Yiddish. 
Transcript of a lecture delivered at the "Gezerd" (Yiddish for OZET – the Society for Settling Toiling Jews on the 
Land in the Soviet Union) assembly on February 4, 1936. Includes a description of the actions and achievements 
at the Birobidzhan Jewish Autonomous Region during the years 1936-1939 in the fields of economics, agriculture, 
culture, immigration and transportation and much statistical data. 
60, [3] pp. 17 cm. Good condition. The original cover is missing. The body of the booklet is detached. New leather 
binding and endpapers. 
2. The Jewish Autonomous Region by David Bergelson. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1939. 
English.
Propaganda booklet by the playwright and writer David Bergelson (1884-1952) depicting the good conditions of 
the Jews of Birobidzhan under the rule of the Soviet Union. Accompanied by six photographs depicting farmers, 
governmental buildings and sites in Birobidzhan. 
The logo of the USSR pavilion at the New York World's Fair (1939) – a worker holding a red star in his outstretched 
hand – appears on the front free endpaper (presumably, the booklet was distributed at the fair for propaganda 
purposes). With a map of Birobidzhan on the front cover.
Not in NLI.
47, [1] pp. 14 cm. Stains to cover. Bound in a new leather binding, with the original cover. 

Opening price: $150
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237. מגלת אסתר עם איורים מאת אוטו גייסמר – ברלין, 1936

מגלת אסתר עם איורים מאת אוטו ]נתן[ גייסמר. הוצאת ד"ר ה. לוונשטין, נדפס בידי M. Lessmann, ברלין, 1936.
המגילה מוצמדת לנייר אפלין )עבה ודמוי בד( המאפשר גלילה נוחה ונתונה בנרתיק קרטון תואם. בסוף המגילה נדפס שמו של סופר 

הסת"ם: "כתב יד סופר ווייסנברג".
אוטו גייסמר )1873-1957( היה מורה לאמנות בבית הספר של הקהילה היהודית בברלין בשנים 1904-1936; בשנת 1930 נשלח מטעם 
ולאחר מלחמת העולם השניה עברו  היגר עם אשתו לברזיל   1939 חודשים. בשנת  בה מספר  ועשה  ישראל  לארץ  היהודית  הקהילה 

השניים לאנגליה. 
גובה: 20 ס"מ. מצב כללי טוב. גובה הקופסה: 22.5 ס"מ. 

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $100

237. Esther Scroll with Illustrations by Otto Geismar – Berlin, 1936

Esther Scroll with illustrations by Otto [Nathan] Geismar. Berlin: Dr. H. Löwenstein / M. Lessmann press, 1936.
Mounted unto Efalin paper, which allows for convenient rolling up, and housed in a matching cardboard case. 
A printed Hebrew inscription at the end of the text names the ritual scribe responsible for the calligraphy: 
"Manuscript by scribe Weissenberg."
Otto (Nathan) Geismar (1873-1957) was an art teacher at the Jewish community school in Berlin in the years 
1904-36. In 1930, he was sent to Palestine on behalf of the community, and spent a number of months there. He 
emigrated to Brazil along with his wife in 1939. Following the Second World War, the couple moved to England.
Height: 20 cm. Overall good condition. Height of case: 22.5 cm.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100

238. ארבע הגדות לא מסורתיות – חמדיה / שכבת "צורים" של תנועת "הצופים"

ארבע הגדות לא מסורתיות לפסח.
1. הגדה של פסח. קבוצת החוגים, חמדיה, תש"ג ]1943[.

מלווה איורים נאים )חיתוכי לינולאום(. ]24[ עמ'. מצב טוב. 
2. הגדה של פסח. שכבת צורים, שבט "החרש" ]"החורש"[ של תנועת "הצופים". ללא ציון מקום ושנה. 

הגדה היתולית, המשלבת קטעים מנוסח ההגדה המסורתי לצד וואריאציות היתוליות על הטקסטים, המשקפות את הווי חניכי תנועת 
"הצופים": "לכל השכבות מדריכים בעיר, מדריכה של שכבת 'צורים' שותל דשא בגונן"; "עבדים היינו לנאוה בשבט החרש ותוציאנו משם 
למשמר השרון. וימלאו ימיה, ותסע להולנד ותטוש אותנו". בסוף ההגדה נכתב: "הוצא בעזרתה האדיבה של המחלקה לנוער ולחלוץ של 
הסוכנות היהודית ומזכירות הצופים, תודה. בעזרת חגי שנהר, גונן". ]1[, 25 דף. מצב בינוני. שכפול סטנסיל על נייר יבש ושביר. קרעים 

בשולי הדפים וכתמים. 
3. הגדה של פסח. ללא ציון מקום דפוס, ]אחרי 1948, סוף שנות ה-40 / ראשית שנות ה-50[. 

בסוף ההגדה מצוטטים השיר "מגש הכסף" וקטע מההכרזה על הקמת המדינה )מגילת העצמאות(. ]11[ דף. מצב טוב. כתמים. 
4. ]הגדה לילדים[. ללא ציון מקום דפוס או שנה ]שנות ה-40/50[. 

כוללת בעיקר שירים הקשורים בחג הפסח. ]6[ דף. מצב בינוני-טוב. ייתכן שאינה שלמה. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $120

238. Four Non-Traditional Passover Haggadahs – Kibbutz Hamadia / "Tzurim" Class of the Scouts Youth 
Movement

Four non-traditional Passover Haggadahs:
1. Passover Haggadah, Kevutzat Hachugim, Kibbutz Hamadia, 5703 [1943].
Accompanied by illustrations (linocuts). [24] pp. Good condition.
2. Passover Haggadah. "Tzurim" Class, "HaHoresh" Chapter of the Scouts ["Hatzofim"] youth movement. Date 
and place not indicated.
Humorous Haggadah, featuring excerpts from the traditional Haggadah alongside comedic variations on the 
traditional text, reflecting the atmosphere experienced by members of the Scouts youth movement: "To all class 
counselors in the city, the ‘Tzurim' class's counselor is planting grass in [Kibbutz] Gonen"; "We were slaves to 
Naava in the ‘HaHoresh' Chapter, and she delivered us from there to [Kibbutz] Mishmar HaSharon. And her time 
expired, and she left for Holland and abandoned us." Noted at the bottom of the last page of the Haggadah: 
"Published with the generous assistance of the Youth and Pioneering Department of the Jewish Agency and the 
Scouts Secretariat, thank you. With assistance from Hagi Shenhar, Gonen." [1], 25 pp. Mimeographed on dry and 
brittle paper. Tears to edges. Stains.
3. Passover Haggadah. Print location not indicated, [after 1948, late 1940s / early 1950s].
Nathan Alterman's poem "Magash HaKesef" ("The Silver Platter") appears in the final pages alongside the first 
part of Israel's Declaration of Independence. [11] pp. Good condition. Stains.
4. [Passover Haggadah for children]. Print location and date not indicated [1940s / 1950s].
Contains mostly songs connected to the Passover holiday. [6] pp. Good-fair condition. May be incomplete.
Size and condition vary.

Opening price: $120
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239. לקט דפים וחוברות – הגדות לא-מסורתיות ושירה בציבור, 1948

שתי הגדות לא-מסורתיות ודפי שירים לשירה בציבור. ארץ ישראל ומדינת ישראל, 1948.

1. לחג החרות תשח, פרקים למסיבות פסח. הגדה לא-מסורתית. איורים: אריה אלואיל. דפוס י' שלומי, תל אביב, תש"ח ]1948[.

18 עמ', ]1[ עטיפה אחורית, 23.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים קלים.

2. סדר פסח תש"ח. 1. שירים להגדה. 2. שירים לזמרה בציבור. הוצאת מחלקת התרבות לחייל, ]ארץ ישראל[, תש"ח ]1948[.

]1[ עטיפה, 3, 5 דף, 21.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים רבים בעטיפה. מעט כתמים בדפים.

3. לקט שירים לשירה בציבור במסיבת המטה ביום 3 ביולי 1948. הוצאת קריתי/תרבות ]מטה חטיבת קריתי – תרבות, תל אביב[, 1948. 

אינו בס"ל.

2 דף, 33 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמי חלודה רבים. קרעים בשוליים ובסימני הקיפול.

4. שני דפים בודדים, מודפסים, ובהם מילות שירים כגון "שיר הנגב", "שיר החיל", "שיר הפרטיזנים היהודים" ועוד. ללא מקום הוצאה 

ושנה.

פתיחה: $100

239. Collection of Leaves and Booklets – Non-Traditional Haggadahs and Lyrics for Sing-Alongs, 1938

1. For Passover 1948, Chapters for Passover Parties (Hebrew). Non-traditional Haggadah. Illustrations: Aryeh 
Allweil. Tel Aviv: Y. Shlomi Press, 1948.
18 pp. [1] back cover, 23.5 cm. Stains. Minor blemishes. 

2. Seder Pesach 1948. 1. Songs for the Haggadah. 2. Songs for group singing. [Palestine]: Culture Department for 
the Soldier, 1948.
[1] cover, 3, 5 ff., 21.5 cm. Good-fair condition. Many stains to cover. Some stains to leaves. 

3. Selected Songs for a Sing-Along at the Headquarters Party on July 3, 1948 (Hebrew). [Tel Aviv]: Kiryati/Tarbut 
[The Headquarters of the Kiryati Brigade / culture], 1948. Not in NLI.
2 ff., 33 cm. Fair-poor condition. Much foxing. Tears to edges and fold lines. 

4. Two single printed leaves with lyrics of songs such as "Shir HaNegev", "Shir HaChayal", "Shir Hapartisanim 
Hayehudim" and more. Place of printing and the year are not indicated. 

Opening price: $100 

240. "סדר פסח מיוחד" – ארגון אסירי ציון מברית המועצות – תל-אביב, 1974

סדר פסח מיוחד, ארגון אסירי ציון מברית המועצות, 11.4.74. הוקלט ופוענח על ידי "רקורד" שירותי הקלטה בע"מ, תל-אביב, 1974. 

תמלול מודפס במכונת כתיבה ומשוכפל, של "סדר פסח מיוחד" מטעם ארגון "אסירי ציון" מברית המועצות, שהתקיים במבואה של 

בניין עיריית תל-אביב, בניהולו של הרב ישראל מאיר לאו )אז רב שכונות צפון תל-אביב( ובהשתתפות נשיאּות הארגון וחבריו, ראש 

העיר שלמה להט, אופירה גלוסקא )שירה – "ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך"(, יחזקאל פולרביץ, מנחם קליונסקי, ברברה אוברמן, 

יהושע גלבוע, ואחרים. 

שנה קודם לכן, בשנת 1973, התקיים הסדר תחת כיפת השמיים בכיכר מלכי ישראל )כיכר רבין(, אך בשנה זו, בגלל הגשם, התקיים 

הטקס בתוך בניין העיריה. 

]1[ שער מעטפת, 16 דף, 31.5 ס"מ. מצב כללי טוב. קמטים וקפלים בפינות הדפים. נקבי סיכות זעירים. 

אינו ב-OCLC ואינו ידוע ביבליוגרפית. 

פתיחה: $100

240. "A Special Passover Seder" – "Prisoners of Zion" Movement from the Soviet Union – Tel Aviv, 1974

A Special Passover Seder, Prisoners of Zion movement from the Soviet Union, April 11, 1974. Recorded by Rekord 
Recording Services Ltd., Tel Aviv, 1974.
Transcript (mimeographed typescript) of "A Special Passover Seder," organized by the Prisoners of Zion movement 
from the Soviet Union. The seder took place in the lobby of Tel Aviv City Hall and was conducted by Rabbi Yisrael 
Meir Lau (then rabbi of Tel Aviv's northern neighborhoods). Participants included members and board members 
of the movement, Tel Aviv Mayor Shlomo Lahat, singer Ofira Gluska (who sang "O Zion, will you not ask after 
the welfare of your prisoners"), Yehezkel Pularevitch, Menahem Klionsky, Barbara Oberman, Yehoshua Gilboa, 
and others.
A year earlier, in 1973, a Passover seder in a similar vein was held out in the open in Malkhei Yisrael (today Yitzhak 
Rabin) Square, the plaza in front of City Hall, but rainy weather forced the ceremony indoors in 1974.
[1] Printed cover, 16 ff., 31.5 cm. Good overall condition. Creases and folds to corners. Minute staple holes.

Not in OCLC. Bibliographically unlisted.

Opening price: $100
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241. המחקר הראשון אודות הגדת סרייבו – וינה, 1898 – כרך הטקסט וכרך הלוחות 

 Die Haggadah von Sarajevo, Eine spanisch-jüdische Bilderhandschrift des Mittelalters, von Dav. Heinr. Müller und
Julius v. Schlosser. הוצאת Alfred Hölder, וינה, ]תרנ"ח[ 1898. כרך ראשון: Textband ]כרך הטקסט[, כרך שני: Tafelband ]כרך 

הלוחות[. גרמנית.
מחקר ראשון ומקיף על כתב היד "הגדת סרייבו" שנוצר בספרד במאה ה-14. 

בשנת 1894 כתב היד נמכר למוזיאון הלאומי של בוסניה בעיר סרייבו, והמחקר שלפנינו, מאת חוקר הליטורגיה דוד צבי )היינריך( מילר 
וחוקר האמנות יוליוס פון שלוסר )עם נספח מאת פרופ' דוד קאופמן(, פורסם ארבע שנים לאחר מכן. 

עותק נאה, עם העטיפות המקוריות, כרוך בכריכות עור עבות. 
כרך הטקסט: 316 עמ', XXXVIII לוחות; כרך הלוחות: ]2[ עמ', 35 לוחות, 28 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים קלים וכתמים בעטיפות. 

חותמות בעלים. כריכות עור עבות. 

פתיחה: $300

241. The First Research on the Sarajevo Haggadah – Vienna, 1898 – Text Volume and Plates Volume 

Die Haggadah von Sarajevo, Eine spanisch-jüdische Bilderhandschrift des Mittelalters, von Dav. Heinr. Müller und 
Julius v. Schlosser. Vienna: Alfred Hölder, 1898. First volume: Textband [text volume], Second volume: Tafelband 
[plate volume]. German. 
A first, comprehensive research on the Sarajevo Haggadah manuscript, created in Spain in the 14th century. 
In 1894, the manuscript was sold to the National Museum of Bosnia in Sarajevo. The present research, by the 
liturgy scholar David Zvi (Heinrich) Müller and art historian Julius von Schlosser (with an appendix by Prf. David 
Kauffman) was published four years later. 
Fine copy, with the original covers, bound in thick leather.
Text volume: 316 pp. XXXVIII plates; Plate volume: [2] pp. 35 plates, 28 cm. Good condition. Stains. Minor blemishes and 
stains to covers. Owner's stamps. Thick leather bindings. 

Opening price: $300

242. משה מונטיפיורי – מכתב עם חתימתו באנגלית – רמסגייט, 1882

מכתב מאת משה מונטיפיורי, עם חתימתו, ממוען אל רבי שמואל סלאנט. רמסגייט, אנגליה, כסלו תרמ"ג ]נובמבר 1882[. 
יעקב שלמה  הגביר  הגיעו מאת  לירות שטרלינג, אשר   4.10 סך  על  בנושא העברת שטר תשלום  נייר מכתבים רשמי,  גבי  על  מכתב 

רוטשילד "היושב בק"ק סאן פראנציסקא". 
המכתב כתוב עברית )כתיבת ידי מזכיר( וחתימתו של מונטיפיורי כתובה באנגלית. 

]1[ דף 19.5 ס"מ. מצב טוב. שם הנמען מחוק בצבע שחור.

פתיחה: $300

242. Moses Montefiore – Letter with His English Signature – Ramsgate, 1882

A letter by Moses Montefiore, with his signature, addressed to Rabbi Shmuel Salant. Ramsgate, England, 
November 1882.
A letter on Montefoire's stationery, discussing the transfer of a payment bill for 4.10 pound sterling, from the 
philanthropist Yaakov Shlomo Rothschild "residing in the community of San Francisco". 
The letter is written in Hebrew (by a secretary), and is signed by Montefiore in English.
[1] f., 19.5 cm. good condition. The addressee's name was deleted with black ink. 

Opening price: $300 

243. גלויה חתומה בידי אליעזר בן יהודה – ירושלים, 1902

גלויה עם חתימתו של אליעזר בן יהודה. ירושלים, ב' כסלו תרס"ג ]2 בדצמבר 1902[. 
מנוי  דמי  תשלום  ועניינה  בברלין   )Gutthold Weil( וייל[  גוטהולד  ]האדון  ב'ייל  ג'  הא'  אל  ממוענת  רש"י",  ב"כתב  כתובה  הגלויה 
ל"ההשקפה" – כתב העת שהוציא לאור אליעזר בן-יהודה: "סך הכל שבעה ועשרים פרנק. נקוה שישלחם בהקדם האפשרי ונחנחנהו". 
בתחתית הגלויה מופיעה חתימתו של אליעזר בן-יהודה, יחד עם המלים "בשם המערכת" וחותמת "מערכת השקפה, העורך א'. בן 

יהודה, ירושלם". 
9 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים קלים. X14

פתיחה: $200

243. Postcard signed by Eliezer Ben Yehuda – Jerusalem, 1902

Postcard bearing the signature of Eliezer Ben Yehuda. Jerusalem, December 2, 1902.
This postcard, written in "Rashi" script, is addressed to "Mr. G. Weil" [Gutthold Weil] in Berlin. It involves payment 
of the subscription fee for "HaHashkafa" – the periodical published by Eliezer Ben Yehuda: "The sum of seven 
and twenty franks. We hope he will send it as soon as possible and we shall thank him." Eliezer Ben Yehuda's 
signature appears at the bottom of the postcard, along with the words "on behalf of the editorial board," and 
an inked stamp of the "‘Hashkafa' Editorial Board, E. Ben Yehuda, Editor, Jerusalem."
14 X9 cm. Good condition. Stains. Minor creases. 

Opening price: $200
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244. גלוית-ברכה בכתב ידו של אליעזר בן-יהודה – אל דוד יודילוביץ בראשון לציון, 1903

גלויה ששלחו בני הזוג אליעזר וחמדה בן-יהודה )בכתב ידו של אליעזר בן-יהודה(, אל דוד וציפורה יודילוביץ מראשון לציון, לרגל הולדת 
בנם השישי. ירושלים, כ"ד תשרי א'תתל"ג לגלותנו ]תרס"ג, אוקטובר 1903[. 

"ידידינו דוד וצפורה, בסימן טוב ובמזל טוב בעד בנכם השש, שנולד לכם הידד! אם תלד עוד ארבעה אז ראויה הנה לפרס לפי חקי צרפת 
ובהיות כי אנו עם מסדר נדע להוקיר אם מברכה כזאת... עוד פעם: בסימן טוב! א' וח' בן יהודה". 

נמען המכתב, דוד יודילוביץ )1863-1943(, היה חניכו של אליעזר בן יהודה, איש ביל"ו, מורה וסופר, מהמורים הראשונים בראשון לציון 
אשר הנהיג לימודים בבית הספר בשפה העברית, וכן הקים את הגן הראשון לילדים בראשון לציון. בין שאר תפקידיו הציבוריים עסק 
גם בכתיבת ספרים, בעריכה ובתרגום )בין היתר ערך את העיתון הראשון לילדים בעברית, "עולם קטן"(. לזוג דוד וציפורה יודילוביץ 

נולדו – בסופו של דבר – שמונה ילדים. 
9 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים ומריחות דיו קלות.  X14

פתיחה: $300

244. Postcard Handwritten by Eliezer Ben Yehuda – To David Judilowitz in Rishon LeZion, 1903

Postcard sent by the couple Eliezer and Hemda Ben Yehuda (handwritten by Eliezer Ben Yehuda) to David and 
Zipporah Judilowitz in Rishon LeZion, on the occasion of the birth of the latter couple's sixth child. "Jerusalem, 
24 Tishrei [Year] 1833 of our Exile" [October 1903].
"Our friends David and Zipporah, congratulations and mazal tov [on the occasion of] the sixth child born to you, 
hooray! If she gives birth to an additional four she will be eligible for a prize according to the laws of France, and 
seeing as we are an established people, we shall know how to recognize such a blessed mother […] Once again: 
Congratulations! E. and H. Ben Yehuda."
The letter's recipient, David Judilowitz (1863-1943), was Eliezer Ben Yehuda's protégé, an adherent of the "Bilu" 
movement, a teacher, and an author. He was one of the first educators in Rishon LeZion to conduct classroom 
studies in Hebrew, and accordingly he established a Hebrew-speaking kindergarten, the town's first. Among his 
other noteworthy accomplishments, he authored, edited, and translated books, and served as the editor of the 
very first Hebrew-language children's journal, "Olam Katan" ("Small World"). He and his wife Tzipporah would 
eventually raise a total of eight children.
9 X14 cm. Good condition. Minor stains and ink smudges.

Opening price: $300

245. מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של יהודה לייב מאגנס – היידלברג, 1902

מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של יהודה לאון )לייב( מאגנס. היידלברג, 14 בספטמבר 1902. גרמנית. 
המכתב שלפנינו נשלח בתקופת לימודי הדוקטורט של מאגנס בהיידלברג )אוגוסט עד דצמבר 1902(. שמו של הנמען לא נזכר לאורך 

המכתב, אולם מתכנו עולה שהשתייך לחוגים הציוניים בברלין, ושהיה, כנראה, עורך או עיתונאי.  
בפתח מכתבו מבקש מאגנס לדעת אם עוד ניתן למצוא עותק של עלון שפרסם ידידו תחת השם "הקונגרס הציוני". הוא ממשיך ומספר 
לו על תוכניותיו העתידיות: "לצערי, עלי להודיע לך, שהניו-יורק טיימס אינם מרוצים מכך שאני נוסע למזרח ]אירופה[... במקום מסע 
למזרח אעשה, אולי, סיור קטן ברומניה". בסיום, מציין מאגנס שצירף למכתב 3.75 מארק, אותם הוא מבקש להעביר בשמו ל"רונדשאו" 
)כפי הנראה, העתון Israelitische Rundschau בברלין, שמאמר ארוך פרי עטו של מאגנס, אודות בית המדרש הגבוה למדעי היהדות 

בברלין, התפרסם בו כחודשיים לפני כן(, ומבקש מידידו למסור דרישת שלום ל"אדון אוארבך".
יהודה לאון )לייב( מאגנס )1877-1948(, מרבניה הבולטים של היהדות הרפורמית בארה"ב, מנהיג ציוני, קאנצלר האוניברסיטה העברית 
בירושלים )1925( ונשיאה הראשון )1935-1948(. היה מקורב לתנועת "ברית שלום" ולחבריה – גרשם שלום, מרטין בובר ואחרים. מאגנס 
נולד באוקלנד, קליפורניה, לבית שהשתייך לקהילה הרפורמית. אמו, שהייתה ממוצא גרמני, הקנתה לו שליטה מלאה בשפה זו. לאחר 
סיום לימודיו לתואר ראשון באוניברסיטת סינסינטי וסמיכתו לרבנות ב"היברו יוניון קולג'" המשיך ללימודי דוקטורט באוניברסיטת ברלין 
)אותם השלים במחלקה ללימוד שפות של אוניברסיטת היידלברג(, ובמקביל למד בבית המדרש למדעי היהדות. בברלין התקרב לרעיון 
הציוני, ובשנת 1901 ייסד את "האגודה הלאומית", אגודת סטודנטים ציונית שבין חבריה נמנו מקס שלזינגר, ארתור בירם, גוטהולד וויל 

ואחרים.
]1[ דף, 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול. נקבי תיוק. קמטים וקרעים קלים בשוליים.

פתיחה: $100

245. Letter handwritten and Signed by Judah Leon Magnes – Heidelberg, 1902

A letter handwritten and signed by Judah Leon (Leib) Magnes. Hedelberg, September 14, 1902. German. 
The letter was sent during Magnes' doctoral studies in Heidelberg (from August to December 1902). The 
addressee's name is not mentioned throughout the letter; its content, however, indicates that he was a member 
of the Zionist circles of Berlin and, presumably, an editor or journalist.
At the beginning of his letter, Magnes inquires about a leaflet that was published by his correspondent, titled 
"The Zionist Congress. He continues by telling his correspondent about his future plans: "Unfortunately, I must 
inform you that the New York Times is unhappy with my travelling east [i.e. to Eastern Europe]… instead of 
a journey to the East I might go on a short journey in Romania" (Hebrew). At the end, Magnes notes that he 
has enclosed with the letter 3.75 Mark, which he requests to give on his behalf to Rundschau (presumably, the 
Israelitische Rundschau periodical in Berlin, which two months earlier published a long article by Magnes about 
the Higher Institute for Jewish Studies in Berlin) and also asks his friend to give his regards to "Mr. Auerbach". 
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Judah Leon (Leib) Magnes (1877-1948), one of the prominent rabbis of Reform Judaism in the USA, a Zionist 

leader, chancellor of the Hebrew University of Jerusalem (1925) and its first president (1935-1948). He was close 

to the Brit Shalom movement and its members – Gershom Scholem, Martin Buber and others. Magnes was born 

in Oakland, California, to a family that was affiliated with the Jewish Reform community. From his mother, who 

was of German origin, he acquired his fluent German. After he graduated from the University of Cincinnati and 

was ordained as a rabbi by the Hebrew Union College, he pursued his doctoral studies at the Berlin University 

(which he completed at the Department of Language Studies in the Heidelberg University) and at the same time 

also studied at the Higher Institute for Jewish Studies. In Berlin, he became familiar with the Zionist idea and in 

1901 founded the "Agudah Leumit", a Zionist student union whose members included Max Schlesinger, Arthur 

Biram, Gotthold Weil and others.

[1] f., 22 cm. Good condition. Satins. Fold lines. Filing holes. Creases and small tears to edges. 

Opening price: $100  

246. מכתב מאת מנחם אוסישקין אל מנחם שינקין – אודסה, 1908 – איסוף כספים לטובת "אגודת הגימנסיה העברית 

בארץ ישראל" – חתום בחתימת-ידו של מנחם אוסישקין

מכתב מאת מנחם אוסישקין אל מנחם שינקין. מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של "הוועד האודסאי" וחתום בחתימת-ידו 

של מנחם אוסישקין. אודסה, י"ט שבת תרס"ח ]22 ינואר 1908[. 

"אגודת הגימנסיה העברית בארץ ישראל" הוקמה בידי מנחם שינקין, נציג "הועד האודסאי" ביפו, לאחר שביקר במשכנה הראשון של 

הגימנסיה העברית – דירתו הפרטית והצפופה של המורה יהודה לייב מטמון. מיד לאחר הקמת האגודה יצא שינקין למסע גיוס כספים 

ברחבי רוסיה, והצליח למכור מניות-מייסדים על סך 40,000 רובלים.

המכתב שלפנינו מדווח על תשלומים שהתקבלו מאת תשעה מרוכשי המניות: אלחנן לייב לוינסקי )25 רובלים, תשלום ראשון(; ד"ר 

שמשון רוזנבאום )25 רובלים, תשלום ראשון(; ד"ר ניסן )הכהן( כצנלסון )100 רובלים(; ואחרים. "מיתר הרשומים לא קבלנו כלום... מכאן 

תשובה לשאלתו בנוגע לה"ה טשלנוב, ב. גולדברג, טיומקין". 

]1[ דף, 26.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים קלים. קרעים קלים בשוליים )מרביתם משוקמים(. שני נקבי תיוק משוקמים 

ברצועות נייר.

פתיחה: $300

246. Letter by Menachem Ussishkin to Menachem Sheinkin – Odessa, 1908 – Raising Funds for The 

Association of the Hebrew Gymnasium in Palestine – Hand-Signed by Menachem Ussishkin

A letter by Menachem Ussishkin to Menachem Sheinkin. Typewritten on the official stationery of the Odessa 

Committee and hand-signed by Menachem Ussishkin. Odessa, January 22, 1908.

The Association of the Hebrew Gymnasium in Palestine was established by Menachem Sheinkin, the Odessa 

Committee representative in Jaffa, after his visit to the first location of the Hebrew Gymnasium – in the private 

and crowded apartment of the teacher Yehuda Leib Matmon. Immediately after the establishment of the 

Association, Sheinkin embarked on a fundraising campaign throughout Russia and managed to sell founding 

shares for 40,000 Rubles. 

The letter reports payments made by nine share purchasers: Elchanan Leib Levinsky (25 Rubles, first payment); 

Dr. Shimshon Rosenbaum (925 Rubles, first payment); Dr. Nissan (Hacohen) Katznelson (100 Rubles); and others. 

"From the other subscribers we received nothing… this is the answer to his question about H.H. Tchelnov, B. 

Goldberg, Tiomkin" (Hebrew).

[1] f., approx. 26.5 cm. Good condition. Fold lines and minor creases. Small tears to edges (mostly restored). Two filing holes 

restored with strips of paper.

Opening price: $300

247. יעקב ישראל דה האן – מכתב בכתב יד – ירושלים, 1919

מכתב בכתב ידו של יעקב ישראל דה האן, חתום בחתימתו המלאה "Jacob Israel De Haan". ירושלים, 12 ביוני 1919. הולנדית. 

במכתב, הממוען לחברה העוסקת ביהלומים, ממליץ דה האן על אדם בשם Simon Tal, ומעיד עליו, כי הוא ציוני מסור. 

ישראל בשאיפה להשתלב  לארץ  1919 עלה  הולנד. בשנת  יליד  יהודי,  ומשורר  עיתונאי  )1881-1924(, משפטן,  דה האן  ישראל  יעקב 

והחל לפעול  והמוסדות בהם ביקש להשתלב, הצטרף לחוגי העדה החרדית בירושלים  בידי החוגים  בתנועה הציונית. לאחר שנדחה 

כנגד היישוב הציוני. בין היתר ארגן משלחת חרדית אל האמיר עבדאללה מלך ירדן. דה האן נרצח בהתנקשות שנחשבת לרצח הפוליטי 

הראשון בארץ ישראל.

דף 25.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרע של כ-3 ס"מ בשוליים השמאליים. מעט קמטים. 

פתיחה: $250
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247. Jacob Israël de Haan – Handwritten Letter – Jerusalem, 1919

Handwritten letter by Jacob Israël de Haan, personally signed with his full signature, "Jacob Israël de Haan." 
Jerusalem, June 12, 1919. Dutch.
In this letter, addressed to a company dealing in diamonds, de Haan gives his personal recommendation to an 
individual named Simon Tal, and affirms that he is a dedicated Zionist. 
Jacob Israël de Haan (1881-1924), Jewish jurist, journalist, and poet, born in the Netherlands. He immigrated to 
Palestine in 1919 with the hope of fulfilling a role in the Zionist movement. But after experiencing rejection at 
the hands of the circles and institutions he sought to associate with, he joined the ranks of the ultra-Orthodox 
(and anti-Zionist) "Edah Haredit" organization in Jerusalem, and began campaigning against the interests of the 
country's Zionist community. Among other things, he organized for an ultra-Orthodox delegation to meet with 
King Abdullah of Jordan. De Haan was consequently killed in what is thought to have been the first political 
assassination in modern Palestine.
[1] f. 25.5 cm. Good condition. Fold lines. Tear (approx. 3 cm) to left edge. Few creases.

Opening price: $250

248. תצלום של זאב ז'בוטינסקי – חתום בחתימת-ידו בעברית ובלועזית

תצלום זאב ז'בוטינסקי, חתום פעמיים בחתימת-ידו. ]ורשה, 1937[. 
ז'בוטינסקי יושב במושב האחורי של מכונית עם גג פתוח. בצדו האחורי של התצלום מופיעה חתימת-ידו בעברית,  תצלום של זאב 

ותחתיה חתימה נוספת באותיות לטיניות. מתוארך בפינה השמאלית-עליונה מעל החתימות )בכתב-יד אחר(: 1937", ורשה".
בארכיון התצלומים של מכון ז'בוטינסקי מופיע תצלום נוסף מאותו מועד, המתואר ברשומה: "וועידת הצה"ר בורשה" ומתוארך לשנת 

.1937
12 ס"מ. מצב טוב. כתמים.  X8.5

פתיחה: $300

248. Photograph of Ze'ev Jabotinsky – Bi-lingual Autograph

Photograph of Ze'ev Jabotinsky, with two handwritten signatures. [Warsaw, 1937].
Photograph of Ze'ev Jabotinsky seated in the back seat of a convertible motor vehicle. Signed twice (Hebrew 
and Roman characters) on verso. Inscribed in the upper left corner, above the autographs (in a different hand): 
"1937, Warsaw."
In the photo archives of the Jabotinsky Institute in Tel Aviv, there is another photograph from the same time 
period, which, in the listings, is given the title "the Revisionist Zionist [movement] Conference in Warsaw." This 
photo is also dated 1937.
12 X8.5 cm. Good condition. Stains.

Opening price: $300

249. חתימת מנחם בגין על פתק-תעמולה של האצ"ל

פתק-תעמולה של האצ"ל מתקופת המנדט הבריטי – "הברירה לפנינו: להיות לאומה – או לא להיות. התנדב לצבא האומה". ]שנות 
ה-40[. 

בשולי הפתק נוספה חתימתו של מנחם בגין, בעברית ובאנגלית: "מ. בגין M. Begin" )החתימה נוספה בדיעבד(. 
11 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קמטים קלים. X11.5

פתיחה: $100

249. Menachem Begin's Signature on an Etzel Note Soliciting Enlistment

Note soliciting enlistment issued by the Etzel (Irgun Tzva'i Leumi) underground during the British Mandate 
period – "The choice is ours: to be[come] a nation – or not to be. Volunteer for the Army of the Nation" [1940s].
Menachem Begin's signature appears in Hebrew and in English – "M. Begin" – at the bottom of the note (the 
signature was added at a later time).
11 X11.5 cm. Good-fair condition. Stains. Minor creases.

Opening price: $100

250. חתימת מנחם בגין על עלון שמטרתו גיוס מיליון דולר לטובת האצ"ל מיהודי ארה"ב, פברואר 1948

עלון מטעם הארגון הצבאי הלאומי, המעוצב כ"אגרת אוויר" )Air letter( הממוענת אל נמען בניו-יורק, שעניינו גיוס כספים לטובת 
פעילות האצ"ל, זמן קצר לפני סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל. פברואר 1948. אנגלית. 

בעלון, המנוסח בפאתוס האופייני למחברו, מבקש בגין לגייס מיליון דולר לטובת פעילות האצ"ל והיערכותו למלחמה, כאשר ברקע 
מהדהד סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל:
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 One hundred days, at most, is all that is left to us […] It will cost us streams of blood - but we can win […] I write"
 these lines not only with deep faith but also with great anxiety […] We could achieve miracles. We are preparing to
 go out to the firing line in full strength […] We need iron – in the widest sense of the term. We need war material

."and the means to make war
על הכרוז חתום בדפוס מנחם בגין בראשי תיבות, וליד החתימה המודפסת מופיעה גם חתימתו בעט: "מ. בגין". 

באותו יום בו נכתב הכרוז )22 בפברואר 1948( ניסו אנשי אצ"ל לשדוד את בנק ברקליס ברחוב אלנבי בתל-אביב. 
דף 20 ס"מ, מודפס משני צדיו. מצב טוב. כתמים קלים. סימני קיפול. 

פתיחה: $100

250. Menachem Begin's Signature on a Fundraising Flyer in a Campaign to Acumulate a Million Dollars 
for the Etzel from US Jewry, February 1948

Flyer issued by the "Irgun Zevai Leumi" (Etzel) underground, designed to look like an air letter addressed to 
an anonymous recipient in New York. The flyer was issued as part of a campaign to raise a million dollars in 
support of the Etzel's activities from the American Jewish community, shortly before the termination of the 
British Mandate in Palestine. February 1948. English.
In this flyer, colored by the passion so characteristic of its author's style, Menachem Begin campaigns to collect a 
million dollars in donations in support of the Etzel and its activities in preparation for war, while the impending 
departure of the British Mandatory authorities from Palestine hovers in the background.
"One hundred days, at most, is all that is left to us […] It will cost us streams of blood – but we can win […] I write 
these lines not only with deep faith but also with great anxiety […] We could achieve miracles. We are preparing 
to go out to the firing line in full strength […] We need iron – in the widest sense of the term. We need war 
material and the means to make war."
The flyer is signed in print with Begin's initials, and his signature in pen – "M. Begin" – appears next to that.
On the very day the flyer was signed (February 22, 1948), members of the Etzel attempted to rob a branch of 
Barclays Bank on Allenby St. in Tel Aviv.
[1] f., 20 cm., printed on both sides. Good condition. Minor stains. Fold lines.

Opening price: $100

251. חתימת מנחם בגין על מעטפה עם חותמת "האספה המכוננת", 1949

מעטפת דואר, מבויילת עם בולי "דאר עברי" )20 פרוטות( ו"מועדים לשמחה" תש"ט, וחתומה בחותמת "האספה המכוננת למדינת 
ישראל, ירושלים, 17.2.1949 י"ח שבט תש"ט". 

על המעטפה מופיעה חתימתו של מנחם בגין: "מ. בגין", אז ראש תנועת "חרות". 
ישיבת הפתיחה של "האספה המכוננת" )הכנסת הראשונה( התקיימה ב-14 בפברואר 1949 וב-16 בפברואר קיבלה האספה את חוק 

המעבר, תש"ט-1949, שבו הפכה את עצמה לכנסת הראשונה.
14 ס"מ. מצב טוב. קילוף בנייר ומעט כתמים.  X11

פתיחה: $100

251. Menachem Begin's Signature on an Envelope bearing the Stamp of the "Constituent Assembly," 
1949

Postal envelope, with postage stamps inscribed "Do'ar Ivri" ["Hebrew Mail"] and "Mo'adim LeSimha" ["Happy 
Holidays'] (with each stamp valued at 20 prutot), 1949. 
Also on the envelope are the inked stamps of the "Constituent Assembly of the State of Israel" ["HaAsefah 
HaMehonenet LiMedinat Yisrael"], Jerusalem, February 17, 1949."
The envelope is signed "M. Begin" by Menachem Begin, who was head of the "Herut" party at the time. The 
opening session of the Constituent Assembly took place on February 14, 1949. Two days later, on February 16, the 
Assembly adopted "Transition Law – 1949," and by so doing, turned itself into the first Knesset.
14 X11 cm. Good condition. Abrasion and few stains.

Opening price: $100

252. חתימות מנחם בגין ולוחמי אצ"ל ולח"י ידועים על גיליון בולים מ"תערוכת המרד"

גיליון בולים מ"תערוכת המרד" של האצ"ל והלח"י, שנפתחה ב-14 בדצמבר 1958 במכון ז'בוטינסקי בתל אביב.
בתחתית הגיליון מופיעות חתימותיהם של מנהיגים ולוחמים ידועים מארגוני האצ"ל והלח"י: יעקב מרידור, מנחם בגין, אריה בן-אליעזר, 

ישראל אלדד, גאולה כהן ואליהו עמיקם. 
חותמת אירוע של "תערוכת המרד" וחותמות "יום ההופעה" של בולי "הרוגי מלכות בדור התקומה". 

על הגיליון הודבקו חלק מבולי "הרוגי מלכות בדור התקומה". 
23.5 ס"מ. מצב טוב. קילופים קלים בנייר.  X14.5

פתיחה: $100
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252. Signatures of Menachem Begin and Other Prominent Members of the Etzel (Irgun) and Lehi 
Organizations on a Sheet of Postage Stamps from the "Fight for Freedom" Exhibition

Sheet of postage stamps from the Etzel (Irgun Zevai Leumi) and Lehi (Lohamei Herut Yisrael) Organizations' 
"Fight for Freedom" Exhibition, which opened on December 14, 1958 at the Jabotinsky Institute in Tel Aviv.
Signed at the bottom by prominent leaders and fighters of the former underground organizations Etzel and 
Lehi: Ya'akov Meridor, Menachem Begin, Aryeh Ben-Eliezer, Yisrael Eldad, Geulah Cohen, and Eliyahu Amikam.
Marked with the inked stamps of the "‘Fight for Freedom' Exhibition," "Day of Issue," and "Martyrs of the 
Generation of the Redemption."
Some of the stamps belonging to the series "Martyrs of the Generation of the Redemption" have been affixed 
to the sheet. 
23.5 X14.5 cm. Good condition. Minor abrasions to paper.

Opening price: $100

253. דוד בן-גוריון – מכתב בכתב-יד אל ראובן מס – חגיגות יום העצמאות במדינת ישראל

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של דוד בן-גוריון, ממוען אל ראובן מס. ירושלים, אוגוסט 1966. 
במכתבו מגיב דוד בן-גוריון למכתב ששלח לו מס, בנוגע לחגיגות יום העצמאות במדינת ישראל: "כאשר הקשבתי לך בעל פה בעיון 
רב, כן קראתי מכתבך בעיון – דעתי לא נשתנתה! יום העצמאות מן ההכרח שיוחג רק יום אחד, ביום ה' אייר, ולא ייתכן שרק המצעד 

הצבאי יציין יום העצמאות...".
הנמען, ראובן מס )1894-1979( היה מו"ל ידוע, מייסד "הוצאת ראובן מס". בנו הצעיר, דניאל )דני( מס, היה מפקד מחלקת הל"ה ונהרג 

יחד עם כל חבריו למחלקה בדרך לגוש עציון הנצור במלחמת העצמאות. 
]1[ דף, 21 ס"מ. מצב טוב. קמטים קלים. 

פתיחה: $300

253. David Ben-Gurion – Handwritten Letter to Rubin Mass – Independence Day Celebrations in the 
State of Israel

A letter handwritten and signed by David Ben-Gurion, addressed to Rubin Mass. Jerusalem, August 1966.
In his letter, Ben-Gurion responds to a letter sent to him by Mass, pertaining to the Independence Day celebrations 
in the State of Israel: "As I carefully listened to you speaking, so I carefully read your letter – my opinion has not 
changed! Independence Day must be celebrated on one day only, on the fifth of Iyar, and it cannot be that only 
a military parade will mark Independence Day…" (Hebrew).
The addressee, Rubin Mass (1894-1979), was a well-known publisher, the founder of the Rubin Mass Publishing 
House. His youngest son, Daniel (Danny) was the commander of the Convoy of 35 and was killed together with 
his commandeers on the way to the besieged Gush Etzion in the 1948 war.
[1] f., 21 cm. Good condition. Minor creases.

Opening price: $300

254. מכתבים מאת דוד בן-גוריון, משה שרת, יצחק בן-צבי ויצחק רבין 

לקט מכתבים והעתקי-מכתבים מעזבונו של שלמה ארזי. בהם שלושה מכתבים מקוריים בחתימות-ידם של הנשיא יצחק בן צבי וראשי 
הממשלה משה שרת ויצחק רבין. תל-אביב וירושלים, 1949-1976.

1. מכתב תודה, חתום בחתימת-ידו של נשיא מדינת ישראל יצחק בן-צבי, עבור ארגון טקס הצהרת האמונים של הנשיא. ירושלים, 26 
בדצמבר 1952 )מודפס על גבי נייר מכתבים רשמי של נשיא מדינת ישראל(.

2. מכתב תודה, חתום בחתימת-ידו של ראש הממשלה משה שרת, עבור ארגון טקסי יום העצמאות תשי"ד. ירושלים, 7 במאי 1954: 
"הנני רואה חובה נעימה לעצמי להביע לך ברכה והוקרה על ההצלחה המרהיבה... בארגון טקסי יום העצמאות תשי"ד" )מודפס על נייר 

מכתבים רשמי של ממשלת ישראל(. 
3. מכתב מינוי, חתום בחתימת-ידו של ראש הממשלה יצחק רבין, לחבר במועצת המנהלים של "יד חיים ויצמן". ירושלים, מרץ 1976 

)מודפס על נייר מכתבים רשמי של ממשלת ישראל(.
4. העתק מכתב תודה מאת ראש הממשלה דוד בן-גוריון, על ארגון העלאת עצמותיו של בנימין זאב הרצל. הקריה )תל-אביב(, 19 
בספטמבר 1949: "אתה מתבקש בשם הממשלה ובשמי למסור את תודתנו והוקרתנו הנאמנה לכל אלה אשר השתתפו אתך בסדור 

העלאת עצמות הרצל. התכנון המדוקדק והביצוע המוצלח הם לכבוד ולתפארת לכל אלה שהשתתפו במבצע היסטורי זה...".
5-7. שלושה פריטי נייר שנשלחו, כנראה, למארגני חגיגות יום העצמאות תשי"ב: העתק מצולם של מכתב תודה מאת דוד בן-גוריון; 

העתק של מכתב תודה מאת ארזי; כרטיס ברכה רשמי של לשכת ראש הממשלה.
מצורפים: שני העתקים של מכתב התשובה של ארזי למכתב המינוי של יצחק רבין )ירושלים, 1976(.

גודל משתנה, מצב כללי טוב. כתמים וקמטים קלים. סימני קיפול. 

פתיחה: $100 
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254. Letters by David Ben-Gurion, Moshe Sharet, Yitzchak Ben-Zvi and Yitzchak Rabin

Collection of letters and copies of letters from the estate of Shlomo Arazi. Including three original letters hand-
signed by President Yitzchak Ben-Zvi, Prime Ministers Moshe Sharet and Yitzchak Rabin. Tel Aviv and Jerusalem, 
1949-1976.
1. Letter of gratitude, hand-signed by Israeli President Yitzchak Ben-Zvi, for the organization of the Presidential 
inauguration ceremony. Jerusalem, December 26, 1952 (printed on the official stationery of the Israeli President).
2. Letter of gratitude, hand-signed by Israeli Prime Minister Moshe Sharet, for the organization of the 1954 
Independence Day Ceremonies. Jerusalem, May 7, 1954: "I see it as my pleasant duty to express greetings and 
gratitude for the spectacular success… in organizing the 1954 Independence Day ceremonies" (printed on the 
official stationery of the Israeli Government).
3. Letter of nomination, hand-signed by Israeli Prime Minister Yitzchak Rabin, to a member of the board of "Yad 
Chaim Weizmann". Jerusalem, March 1976 (printed on the official stationery of the Israeli Government).
4. Copy of a letter of gratitude, by Prime Minister David Ben-Gurion, for bringing the remains of Theodor Herzl 
for reinternment. Hakirya (Tel Aviv), September 19, 1949: "You are requested on behalf of the government and 
on my behalf to express our true gratitude and appreciation to all those who assisted you in bringing the remains 
of Herzl for burial. The precise planning and successful implementation are an honor and glory to all those who 
took part in this historical operation…".   
5-7. Three paper items that were sent, presumably, to the organizers of the 1952 Independence Day Celebrations: 
a photocopy of a letter of gratitude by David Ben-Gurion; a copy of a letter of gratitude by Arazi; an official 
greeting card of the Prime Minister's Office.
Enclosed: two copies of a letter of response by Arazi to Yitzchak Rabin's letter of nomination (Jerusalem, 1976).
Size varies. Good overall condition. Stains and minor creases. Fold lines.

Opening price: $100 

255. דגל נייר קטן לרגל יום העצמאות – חתום בידי ראש הממשלה גולדה מאיר והרמטכ"ל דוד אלעזר )"דדו"( – 1972/1973

דגל נייר קטן שנדפס לרגל חגיגות יום העצמאות, חתום בידי ראש הממשלה גולדה מאיר והרמטכ"ל דוד אלעזר. ]ישראל, 1972 או 1973[. 
דף מודפס משני צדדיו, מעוצב כדגל מדינת ישראל, עם הכיתוב "יום העצמאות" בראשו וסמלי מדינת ישראל וצה"ל בצדדים. 

בצדו האחד, חתימות בכתב-יד ראש הממשלה גולדה מאיר והרמטכ"ל דוד )"דדו"( אלעזר )רמטכ"ל צה"ל מינואר 1972 עד אפריל 1974(. 
8.5 ס"מ. מצב טוב. קו קיפול אופקי.  X21

פתיחה: $200

255. Small Paper Flag for Independence Day – Signed by Prime Minister Golda Meir and IDF Chief of 
Staff David Elazar ("Dado") – 1972/1973

Small paper flag printed for the celebrations of the Israeli Independence Day, signed by Prime Minister Golda 
Meir and the IDF Chief of Staff David Elazar. [Israel, 1972 or 1973].
A small sheet, printed on both sides, designed as the flag of the State of Israel, with the inscription "Independence 
Day" (Hebrew) and the emblems of the State of Israel and the IDF. 
Hand-signed by Prime Minister Golda Meir and the IDF Chief of Staff David ("Dado") Elazar (the IDF Chief of Staff 
from January 1972 to April 1974). 
21 X8.5 cm. Good condition. Horizontal fold line. 

Opening price: $200

256. אוסף פריטי נייר מעזבונו של אבא אבן – טיוטות לעשרות נאומים ומאמרים – המחצית השנייה של המאה ה-20

אוסף פריטי נייר, בכתב-יד ובדפוס, מעזבונו של הדיפלומט הישראלי אבא אבן. סוף שנות ה-40 עד שנות ה-90. אנגלית ומעט עברית.
באוסף:

· עשרות טיוטות, בדפוס ובכתב-יד, לנאומים, הרצאות ומאמרים שחיבר אבן בתפקידיו השונים. בהם: הודעה שנמסרה לעתונות יום 
לפני פרוץ מלחמת סיני )"מבצע קדש"(, 28 באוקטובר 1956; נאום שנכתב, כנראה, סמוך לאחר מלחמת יום הכיפורים – "טוב לחיות 
כיון שהיו השגים חשובים  נתידד אתם. הפעם,  אליהם,  נתקרב  להכירם,  נלמד  ערבים. הבה  גרים  כמות שהיא. סביבנו  עם המציאות 
לערבים, הם מוכנים להידבר עמנו. הבה נענה להם 'כן' ונשב למלאכה"; וכן מאמרים בנושא תהליך השלום, שטחי עזה והגדה המערבית, 

אסטרטגיות משא ומתן ומיקוח, ועוד.
 A New Spirit, A New Commitment, A :ארבעה עשר ספרים עם הקדשות מאת אבן, הקדשות אליו והערות בכתב-ידו. בהם ·
New America, מאת נשיא ארה"ב ג'ימי קארטר )הקדשה בכתב-ידו של קארטר(; "הר הבית בידינו!" מאת הרמטכ"ל מוטה גור )עם 
 Jacques Lipchitz, ;)"29.5.1974 ,הקדשה בכתב-ידו של גור, "ביום בו אושר בממשלה ההסכם להפרדת כוחות בין ישראל ובין סוריה

His Sculpture, מונוגרפיה של הפסל ז'ק ליפשיץ, עם הקדשה בכתב-ידו; ועוד.
Reflections On The New Diplomacy מאת אבן )כפי  · כתב-יד )Manuscript(, מודפס וכרוך בכריכת ספירלה, עבור ספר בשם 

הנראה, יצא לאור לבסוף תחת הכותר Diplomacy for the Next Century, בהוצאת Yale University Press, ניו הייבן, 1998(.
· פריטי נייר נוספים, בהם: מעטפת דואר לכבוד "הסכם השלום ישראל-מצרים, 26 מרץ 1979"; חמש חוברות עם הדפסות של נאומי 

אבן; טיוטה, מודפסת במכונת כתיבה, לתרגום אנגלי מלא של המחזה "אדיפוס המלך"; ועוד.
מצורף: A Recording Of The Vote On Israel Admission To The United Nations ]"הקלטת ההצבעה על קבלת ישראל לאומות 

המאוחדות"[, תקליט בצבע זהב. במרכזו לוחית מתכת עם סמל מדינת ישראל וסמל האו"ם.
סך הכל כ-80 פריטים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $300
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256. Collection of Paper Items from the Estate of Abba Eban – Drafts for Dozens of Speeches and 
Articles – Second Half of the 20th Century

Collection of paper items, both handwritten and printed, from the estate of the Israeli diplomat Abba Eban. Late 
1940s to 1990s. English and some Hebrew. 
In the collection:

· Dozens of drafts, typed and handwritten, for speeches, lectures and articles written by Eban in his various 
positions. Including: a press release made one day before the outbreak of the Sinai War (The Suez Crisis), October 
28, 1956; a speech that was written, presumably, shortly after the Yom Kippur War – "It is good to live with reality as 
it is. Around us live Arabs. Let us get to know them, draw closer to them, befriend them. This time, since the Arabs 
had important achievements, they will be willing to negotiate with us. Let us say 'yes' to them and get to work" 
(Hebrew); and articles about the peace process, Gaza and the Western Bank, negotiation strategies, and more. 

· Fourteen books inscribed by Eban, inscribed to him and with comments handwritten by him. Including "A New 
Spirit, A New Commitment, A New America" by USA President Jimmy Carter (inscribed by Carter); "The Temple 
Mount is in Our Hands!" (Hebrew) by the IDF Chief of Staff Mota Gur (inscribed by Gur, in Hebrew: "On the day 
the government confirmed the agreement on disengagement between Israel and Syria, 29.5.1974"); "Jacques 
Lipchitz, His Sculpture", monograph on the sculptor Jacques Lipchitz, inscribed by him; and more. 

· Manuscript, printed and bound in a spiral binding, of a book titled "Reflections on the New Diplomacy" by 
Eban (presumably, this manuscript was eventually published as "Diplomacy for the Next Century", New Haven: 
Yale University Press, 1998).

· Additional paper items, including a mail envelope commemorating The Egypt–Israel Peace Treaty, March 26, 
1979; five booklets with printout of Eban's speeches; a typescript draft of a full English translation of the play 
"Oedipus Rex" and more.
Enclosed: The record "A Recording Of The Vote On Israel Admission To The United Nations". Central metal plaque 
with the emblem of the State of Israel and the emblem of the UN. 
A total of 80 items. Size and condition vary. Good overall condition. 

Opening price: $300

257. לקט פריטים בחתימת-ידו של יצחק רבין

ארבעה ספרים, תצלום ולוח מודפס לתליה, הנושאים את חתימת-ידו של יצחק רבין. תל-אביב, ירושלים, לונדון וארה"ב, סוף שנות 
ה-70 עד שנות ה-90.

1. תצלום של יצחק רבין בלשכת ראש הממשלה. חתום בשוליו התחתונים.
18 ס"מ בקירוב. מצב טוב. X22.5

בשוליו  חתום  הממשלה".  ראש  רבין,  "יצחק  והכיתוב:  סער(,  יעקב  )צילום:  רבין  יצחק  של  דיוקן  תמונת  עם  לתליה  מודפס  לוח   .2
התחתונים בעברית ובאנגלית.

34 ס"מ בקירוב. מצב טוב. פגמים קלים בשוליים. X24
3-6. ארבעה ספרים מאת יצחק רבין: "המלחמה בלבנון" )הוצאת עם עובד, תל-אביב, 1983(; "פנקס שירות" )שני כרכים, הוצאת ספרית 
 "The Rabin Memoirs"  ;)1979 לונדון,   ,Weidenfeld and Nicolson )הוצאת   "The Rabin Memoirs"  ;)1979 מעריב, תל-אביב, 
יצחק רבין,  ידו של  כולם חתומים בעמודים הראשונים בחתימת   .)1979 וטורונטו,  בוסטון   ,Little, Brown and Company )הוצאת 

בעברית ובאנגלית. שניים מהם מתוארכים בכתב-ידו.
גודל משתנה. מצב טוב.

שר  לשכת  מטעם  מודפס  ברכה  כרטיס  המודפס;  והלוח  התצלום  נשלחו  בהן  ישראל,  מדינת  של  רשמיות  מעטפות  שתי  מצורפים: 
הביטחון.

פתיחה: $300

257. Collection of Items Hand-Signed by Yitzchak Rabin

Four books, a photograph and a poster, bearing the handwritten signature of Yitzchak Rabin. Tel Aviv, Jerusalem, 
London and the USA, late 1970s to 1990s.
1. Photograph of Yitzchak Rabin in the Prime Minister's office. Signed on bottom.
Approx. 18 X23 cm. Good condition.
2. Poster with Yitzchak Rabin's photographic portrait (photograph: Ya'akov Sa'ar), and the Hebrew inscription: 
"Yitzchak Rabin, Prime Minister". Signed on bottom in Hebrew and English.
Approx. 24 X34 cm. Good condition. Minor blemishes to margins.
3-6. Four books by Yitzchak Rabin: "The War in Lebanon" (Hebrew; Tel Aviv: Am Oved, 1983); "The Rabin 
Memoirs" ("Service Notebook"; Hebrew; two volumes, Tel Aviv: Ma'ariv Library, 1979); "The Rabin Memoirs" 
(London: Weidenfeld and Nicolson, 1979); "The Rabin Memoirs" (Boston and Toronto: Little, Brown and Company, 
1979). All are hand-signed on their first pages by Yitzchak Rabin, in Hebrew and English. Two are dated in his 
handwriting.
Size varies. Good condition
Enclosed: two official envelopes of the State of Israel, in which the photograph and the poster were sent; a 
printed greeting card issued by the Minister of Defense's Office.

Opening price: $300
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258. ביל קלינטון – לקט מכתבים ונאומים חתומים

ארבעה מכתבים וארבעה נאומים חתומים בחתימתו של נשיא ארה"ב ה-42, ביל קלינטון. נשלחו אל חוקר מהמחלקה ליחסים בינלאומיים 
באוניברסיטת חיפה בשנים 1991-1992 )התקופה בה שימש קלינטון כמושל מדינת ארקנסו(.

במכתביו מגיב קלינטון בתודה להתעניינות בגישתו הפוליטית ובקמפיין הבחירות לנשיאות ארה"ב. באחד המכתבים הוא כותב על 
יחסו למדינת ישראל: "תמיד תמכתי במחויבותה של האומה שלנו לבטחונה של ישראל ובמציאת פתרון לבעיות המזרח התיכון, פתרון 

שיבטיח את קיומה המתמשך כמדינה דמוקרטית".
במכתב אחר, משנת 1992, מביע קלינטון את תודתו על העניין בקמפיין שלו, ומצרף כמה חומרי-תעמולה ותצלום.

הנאומים המצורפים, החתומים כל אחד בעמוד הראשון או האחרון, נישאו בהזדמנויות שונות )חלקם כחלק ממסע התעמולה לבחירות( 
וקשורים במדינת ישראל, ביהודי ארה"ב, במזה"ת או בתכניות מדיניות.

גודל משתנה. מצב כללי טוב עד טוב מאד. סימני קיפול. מצורפות המעטפות המקוריות ומספר פריטים נוספים.

פתיחה: $200

258. Bill Clinton – Collection of Signed Letters and Speeches

Four letters and four speeches signed by the 42nd USA President Bill Clinton. Sent to a fellow of the Department 
of International Relations at the Haifa University during the years 1991-1992 (when Clinton served as Governor 
of Arkansas).
In his letters, Clinton responds with thanks to the interest in his political approach and the USA presidential 
campaign. In one of the letters, he writes about his attitude to the State of Israel: "I have always supported our 
nation's commitment to the security of Israel and to seeking a solution to problems in the Middle East which will 
assure guarantees of Israel's continued existence as a democratic state".
In another letter, from 1992, Clinton expresses his gratitude for the interest in his campaign and encloses some 
propaganda material and a photograph. 
The enclosed speeches, which are each signed on their first or last page, were delivered on different occasions 
(some of them as part of the presidential campaign), pertaining to the State of Israel, American Jews, the Middle 
east or political plans.  
Size varies. Good to very good overall condition. Fold lines. Enclosed are the original envelopes and several additional items. 

Opening price: $200

259. גלויה בכתב-ידו של יוסף חיים ברנר – אל המשורר האמריקני אפרים ליסיצקי – ירושלים, 1912

גלויה עם מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של יוסף חיים ברנר. נשלחה לבולטימור אל המשורר אפרים אליהו ליסיצקי. ירושלים, ]1912[.
בגלויה מכתב קצר המתייחס לפרסום שיריו של ליסיצקי בעיתונים שערך ברנר אותה התקופה: "גלויתך האחרונה נשארה מונחה בלי 
תשובה עד היום, שבו קמתי מערש-דוי. בנוגע לשירים כבר הודעתיך את גורלם בשעתם. 'אל הקטר' נדפס ב'האחדות', 'בואי' ו'סונטה' 
נדפסו כבר בקובץ, שיצא בעוד שבועות אחדים. הקובץ – שמו לא יהיה 'רביבים', כי אם 'בינתיים', ואף החלטתי לבלי לתת עליו את שמי 

בתור עורך, מטעמים פרטיים. שכר השירים תקבל מאת המו"ל: י. פלדמן )ר' בנימין(. ושלום לך וברכה, י.ח. ברנר".
בצדה הקדמי של הגלויה כתובים פרטי השולח והמען )אנגלית(, ולצדם חותמת דיו של בית הדואר האוסטרי בירושלים. 

)"מדורות  האינדיאנים  בחיי  ובנופיה,  באמריקה  לעסוק  הרבו  יצירותיו  אמריקני.  עברי  משורר   ,)1885-1962( ליסיצקי  אליהו  אפרים 
דועכות"( ובחיי השחורים )"באוהלי כוש"(. בתחילת דרכו פרסם רבים משיריו בהדרכתו ותמיכתו של יוסף חיים ברנר.

9 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. פגמים בשוליים. X14
גלויה זו נדפסה בספר "אגרות י"ח ברנר" מאת מנחם פוזננסקי )הוצאת "דבר", תל-אביב, תש"א; אגרת מספר 529(.

פתיחה: $300

259. Postcard Handwritten by Yosef Haim Brenner – Addressed to the American Poet Ephraim Lisitzky 
– Jerusalem, 1912

Postcard with a letter handwritten and signed by Yosef Haim Brenner. Sent to Baltimore, addressed to the 
American Hebrew poet Ephraim Eliyahu Lisitzky. Jerusalem, [1912].
This postcard contains a brief letter relating to the publication of Lisitzky's poetry in the journals Brenner edited 
at the time: "Your last postcard lay unanswered till today, when I [finally] got up from the deathbed. With regard 
to the poems, I already informed you as to their fate at the time. ‘To the Locomotive' was printed in ‘HeAhdut,' 
‘Come' and ‘Sonata' have already been compiled as parts of an anthology which will appear in a few weeks. 
The anthology will not be under the title ‘Revivim,' but rather under ‘Meanwhile'; I have decided not to have 
my name associated with it as editor, for reasons of my own. You will receive payment for the poems from the 
publisher: Y. Feldman (R. Binyamin). Be well and regards, Y. H. Brenner."
The postcard bears the name of the sender, the name and address of the recipient and a postmark of the Austrian 
post in Jerusalem. 
Ephraim Eliyahu Lisitzky (1885-1962), a prominent American Hebrew-language poet. His works often focused 
on America and its landscapes, and on the Native American ("Smouldering Campfires") and African American 
("Tents of Africa") populations. Early in his career, he published many of his poems with the support and under 
the guiding hand of Yosef Haim Brenner.
Approx. 14 X9 cm. Good condition. Stains. Blemishes to margins.
This postcard was published in the book titled "Letters of Y. H. Brenner" by Menahem Poznansky (Tel Aviv: Davar, 
1940/41; Letter No. 529).

Opening price: $300
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260. לקט שירים בכתב יד – דוד שמעוני, יעקב פיכמן, יצחק שנברג / מכתבים מא"ל סמיאטיצקי ושושנה פרסיץ

לקט שירים בכתב ידם של מחבריהם, ומכתב בעניין הוצאה לאור. 

1-3. שני שירים מוקדמים )שירי נעורים(, בכתב ידו של המשורר והסופר יצחק שנברג )חותם "שיינברג"(. פרסקורוב, תרע"ז ]1917[. אל 

השירים מצורף מכתב בכתב ידו של שנברג, ממוען אל "העורך הנכבד ד"ר מר י. קלוזנר". 

4-8. חמישה שירים בכתב ידו של דוד שמעוני )שמעונוביץ(: "בפרוח השקד", "סוד הקרבן", "מערכון בירכתי צפון", "אשר על הבית 

)קומדיה טרגית במערכה לא גמורה(" ו"בצהרי שבת )פרק מהפואימה 'נחשון'(".

9. "קריעת ים סוף", שיר בכתב יד, ייתכן כי כתב ידו של דוד שמעוני. 

10. "ענן", שיר בכתב ידו של המשורר יעקב פיכמן. 

11. מכתב בכתב ידו של אריה ליב סמיאטיצקי, אל יוסף קלוזנר, על נייר מכתבים של הוצאת "אמנות", מוסקבה, 1918. על אותו דף, בסוף 

המכתב מסמיאטיצקי, מופיע מכתב נוסף, משושנה פרסיץ. 

גודל ומצב משתנים.

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $150

260. Collection of Handwritten Poems – David Shimoni, Yakov Fichman, Yitzhak Schoenberg (Shenhar) 

/ Letters from Aryeh Leib Smiatitzky and Shoshana Persitz

Collection of poems, handwritten by the poets themselves, and a letter on the subject of publication.

1-3. Two early, handwritten poems by the poet and author Yitzhak Schoenberg (signed "Scheinberg"), written in 

his youth. Proskurov: 5677 [1917]. Enclosed: a letter, also handwritten by Schoenberg, addressed to "the honored 

editor Dr. Mr. Y. Klausner").

4-8. Five poems, handwritten by David Shimoni (Shimonovitch): "BiFro'ah HaShaked" (With the Blooming of 

the Almond Tree), "Sod HaKorban" (Secret of the Sacrifice), "Ma'arkhon BeYarketei Tzafon" (Skit in the Nether 

Regions of the North), "Asher Al HaBayit…" (In Charge of the Household), and "BeTzohorei Shabbat…" (On 

Shabbat afternoon [A Chapter from the Poem ‘Nahshon']).

9. "Kri'at Yam Suf" (Parting of the Red Sea), poem, handwritten, possibly by David Shimoni.

10. "Anan" (Cloud), poem, handwritten by the poet Yakov Fichman.

11. Letter by Aryeh Leib Smiatitzky, addressed to Joseph Klausner, handwritten on stationery of the publisher 

"Omanut," Moscow, 1919. On the same page, at the end of Smiatitzky's letter, is an additional letter written by 

Shoshana Persitz.

Size and condition vary.

Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $150

261. חמישה ספרים מאת הסופר והפילוסוף שלמה פרידלנדר )Mynona( – גרמניה, 1920-1932 – הקדשות בכתב-ידו

חמישה ספרים מאת שלמה פרידלנדר )Mynona(. גרמניה, 1920-1932. גרמנית. שניים מספרים נושאים הקדשות בכתב-ידו.

 ,Alfred Kubin( מינכן, 1920. מלווה איורים מאת אלפרד קובין ,Kurt Wolff היוצר, פנטזיה[. הוצאת[ Der Schöpfer, Phantasie .1

 .)1877-1959

גרוס  ג'ורג'  מאת  עבודות  של  רפרודוקציות  ושבע  שלושים  מלווה   .1922 דרזדן,   ,Rudolf Kaemmerer הוצאת   .George Grosz  .2

 .)1893-1959 ,George Grosz(

 ,Jahoda & Siegel Mein hundertster Geburtstag u.a. Grimassen ]יום הולדת המאה שלי והעוויות-פנים אחרות[. הוצאת   .3

וינה-לייפציג, 1928.

Der Philosoph Ernst Marcus als Nachfolger Kants. Sein Leben und Lehre .4 ]הפילוסוף ארנסט מרקוס כממשיך דרכו של 

קאנט. חייו ותורתו[. הוצאת G.D. Baedeker, אסן, 1930. בדף השער הקדשה בכתב ידו של פרידלנדר – האלנזה )ברלין(, 16.1.1931.

Kant gegen Einstein .5 ]קאנט כנגד איינשטיין[. הוצאת Der Neue Geist, ברלין, 1932. בדף השער הקדשה בכתב ידו של פרידלנדר 

לאחותו אגתה בורכרדט )Agathe Borchardt( – האלנזה )ברלין(, מרץ 1932. 

שלמה פרידלנדר )Salomo Friedlaender, 1871-1946(, סופר, פובליציסט ופילוסוף יהודי-גרמני המזוהה עם תנועת האוונגרד וזרם 

הדאדא. לאחר שהשלים את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת יינה, עבר בשנת 1906 להתגורר בברלין, שם התיידד עם כמה מההוגים 

על  ואחרים.  קובין,  אלפרד  מיהזם,  אריך  לנדאואר,  גוסטב  לסקר-שילר,  אלזה  בובר,  מרטין  התקופה:  אותה  של  הבולטים  והאמנים 

אותיות  היפוך   ,Mynona( "מינונה"  בשם-העט  לחתום  נהג  שונים,  אוונגרדיים  עת  בכתבי  לראשונה  שהופיעו  הספרותיים,  פרסומיו 

 Ernst )שם העט של קרוב משפחתו   Anselm Ruest והפובליציסט  יחד עם הסופר  ייסד   1919 אנונימי(. בשנת   –  Anonym המילה 

Samuel(, את כתב-העת האנרכיסטי Der Einzige. שבועות ספורים לאחר עליית הנאצים לשלטון ב-1933, היגר פרידלנדר לפריז, שם 

נפטר בודד וחסר כל בשנת 1946. 

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $100
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261. Five Books by Writer and Philosopher Salomo Friedlaender (Mynona) – Germany, 1920-1932 – 
Dedications Handwritten by Him

Five Books by Salomo Friedlaender (Mynona). Germany, 1920-1932. Two of the books are inscribed by him.
1. Der Schöpfer, Phantasie [The Creator, Fantasy]. Munich: Kurt Wolff, 1920. Illustrated by Alfred Kubin (1877-
1959).
2. George Grosz. Dresden: Rudolf Kaemmerer, 1922. Including thirty-seven reproductions of works by George 
Grosz (1893-1959). 
3. Mein hundertster Geburtstag u.a. Grimassen [My hundredth birthday and other Grimaces]. Vienna-Leipzig: 
Jahoda & Siegel, 1928.
4. Der Philosoph Ernst Marcus als Nachfolger Kants. Sein Leben und Lehre [The philosopher Ernst Marcus as Kant's 
successor. His life and teachings]. Essen: G.D. Baedeker, 1930. Inscribed on title page by Friedlaender – Halensee 
(Berlin), 16.1.1931.  
5. Kant gegen Einstein [Kant versus Einstein]. Berlin: Der Neue Geist, 1932. Inscribed on title page by Friedlaender 
to his sister Agathe Borchardt – Halensee (Berlin), March 1932.  
Salomo Friedlaender (1871-1946), Jewish-German writer, publicist and philosopher identified with the Avant-
Garde Movement and Dadaism. In 1906, after completing his doctoral studies at the Jena University, he moved to 
Berlin, where he befriended several of the prominent thinkers and artists of the era: Martin Buber, Else Lasker-
Schüler, Gustav Landauer, Erich Mühsam, Alfred Kobin and others. He used to sign his literary publications, which 
were published for the first time in various Avant-Garde journals, with the pseudonym Mynona (an anagram of 
"Anonym" – anonymous). In 1919, he cofounded with the writer and publicist Anselm Ruest (the pseudonym of 
his relative Ernst Samuel) the anarchist journal Der Einzige. Several weeks after the rise of the Nazis to power in 
1933, Friedlaender moved to Paris, where he died lonely and penniless in 1946.
Size and condition vary. Good overall condition. 

Opening price: $100   

262. "מיינע לידער" – ספר שירים מאת מרדכי גבירטיג, עם הקדשה בכתב-ידו למשורר יונה גרובער – קרקוב, 1936

מיינע לידער, מאת מרדכי גבירטיג. הוצאת געבירטיג-קאמיטעט, קרקוב, 1936. יידיש.
אוסף שירים מאת מרדכי גבירטיג, מלווה דפי-תווים לכל השירים. בדף השער הקדשה: "דעם יונגען טאלענטירטן דיכטער, חבר און 
פריינד יונה גרובער, מיט הארציקייט, מ. געבירטיג" ]למשורר הצעיר והמוכשר, חבר וידיד, יונה גרובער, בלבביות, מ. גבירטיג[, מתוארכת: 

22 למרץ 1936, קרקוב.
המשורר מרדכי גבירטיג )1877-1942( מחשובי המשוררים היידים בתחילת המאה ה-20, מחברו של השיר "העיירה בוערת". גבירטיג 
היה נגר במקצועו, ומשום שלא זכה להשכלה מוזיקלית רשמית, נהג להלחין את שיריו תוך נגינה "חופשית" באצבע אחת על פסנתר. 
השירים שחיבר והלחין, כמאה ושישים במספר, נפוצו בין קהילות אירופה ונעשו לנכסי צאן ברזל של התרבות היהודית-עממית עוד 
בימי חייו. אסופת שיריו "מיינע לידער" ]השירים שלי[ פורסמה בשנת 1936 עם מנגינות השירים )התווים נרשמו בידי יוליוס הופמן וברוך 

שפרבר( וזכתה להצלחה גדולה עם פרסומה.
מקבל ההקדשה הנו, כנראה, המשורר והמתרגם יונה גרובער )Jona Gruber, 1908-1980(, יליד בוקובינה, ששהה בשנות ה-30 בעיר 

קרקוב וכפי הנראה התוודע לגבירטיג בתקופה זו.
109, ]2[ עמ' + ]1[ לוח, 24 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים. נתון בכריכה מקורית עם הטבעה מוזהבת, בלויה ושחוקה מעט.

פתיחה: $150

262. "Meine Lider" – Song Book by Mordechai Gebirtig, Inscribed by Him to Poet Jona Gruber – Krakow, 
1936

Meine Lider by Mordechai Gebirtig. Krakow: Gebirtig-Komitet, 1936. Yiddish. 
Collection of songs by Mordechai Gebirtig, accompanied by musical scores for all the songs. The title page is 
inscribed: "Dem yungen talentritn dichter, chaver un freind Yonah Gruber, mit hartzikeit, M. Gebirtig" [To the 
young and talented poet, companion and friend, Jona Gruber, cordially, M. Gebirtig], dated: March 22, 1936, 
Krakow.
Poet Mordechai Gebirtig (1877-1942) one of the most important Yiddish poets in the early 20th century, the 
author of the poem "Our Town is Burning". Gebirtig was a carpenter by profession and, having no formal musical 
training, used to compose his songs while playing the piano with one finger. The songs he wrote and composed, 
about one hundred and sixty songs, spread among European communities and even in his lifetime became 
anthems of the popular Jewish culture. The present song anthology, "Meine Lider" [My Songs], was published 
in 1936 (the sheet music was written by Julius Hoffman and Barukh Sperber) and soon became a great success. 
The recipient of the dedication is, presumably, the poet and translator Jona Gruber (1908-1980), born in Bucovina, 
who, during the 1930s, was a resident of Krakow and presumably became acquainted with Gebirtig during this 
period. 
109, [2] pp. + [1] plate, approx. 24 cm. Good condition. Stains and minor blemishes. Original binding with gilt lettering, 
worn and slightly scuffed. 

Opening price: $150 
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263. בלבב ימים – ש"י עגנון – מהדורה מצומצמת – הקדשה בכתב ידו של ש"י עגנון

 In the Heart of the Seas, a Story of a Journey to the Land of Israel by Shmuel Yosef Agnon, translated from the
Hebrew by I. M. Lask, with drawings by T. Herzl Rome. הוצאת שוקן )Schocken Books(, ניו-יורק, 1947. אנגלית.

"בלבב ימים", מאת ש"י עגנון. תרגום לאנגלית מאת י. מ. )ישראל מאיר( לסק. איורים מאת T. Herzl Rome. נדפס ב-300 עותקים. 
בפתח הספר הקדשה בכתב-ידו של עגנון: "לידידי זיגפריד מוזס יצ"ו, ש"י עגנון". 

זיגפריד מוזס )1887-1974( היה משפטן וכלכלן יהודי ופעיל ציוני בגרמניה, אחד מהמנהלים הבכירים של עסקי שוקן. עלה לארץ בשנת 
1937, ובשנת 1949 מונה למבקר המדינה הראשון. 

122, ]2[ עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. מעט קרעים וקמטים בשולי חלק מן הדפים. כתמים בעטיפה. קרעים בשדרה. נתון בנרתיק קרטון 
מחופה בד.

פתיחה: $150

263. In the Heart of the Seas – S.Y. Agnon – Limited Edition – Inscribed by Agnon

In the Heart of the Seas, a Story of a Journey to the Land of Israel by Shmuel Yosef Agnon, translated from the 
Hebrew by I. M. Lask, with drawings by T. Herzl Rome. New York: Schocken Books, 1947. English.
An edition of 300 copies. Inscribed by Agnon: "To my friend Siegfried Moses, S.Y. Agnon". 
Siegfried Moses (1887-1974), a Jewish lawyer, economist and Zionist activist in Germany, a senior director of 
the Schocken enterprises. He immigrated to Palestine in 1937, and in 1949 was appointed Israel's first State 
Comptroller. 
122, [2] pp, 24 cm. Good condition. Some tears and creases to edges of several leaves. Stains to cover. Tears to spine. Cloth-
covered slipcase.

Opening price: $150

264. "ספריהם של צדיקים" – ש"י עגנון – הקדשה לפרופ' ישעיהו תשבי

ספריהם של צדיקים, מאה סיפורים ואחד על ספריהם של תלמידי הבעש"ט ז"ל ושל תלמידי תלמידיו, מאת שמואל יוסף עגנון. הוצאת 
שוקן, ירושלים ותל-אביב, תשכ"א ]1961[. 

בעמוד הראשון מופיעה הקדשה בכתב ידו של ש"י עגנון, לכבוד פרופ' ישעיהו תשבי. 
ישעיהו תשבי )1908-1992(, מחשובי חוקרי הקבלה, ספרות המחשבה והמוסר והמיסטיקה היהודית, חתן פרס ישראל )1979( וכן חתן 

הפרס הראשון בחקר הקבלה על שם גרשם שלום )1991(.
בספר מופיעים חותמות של פרופ' תשבי ותו-ספר שלו. 

נא, ]4[ עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים רבים על העטיפה. 

פתיחה: $100

264. "Hasidic Parables" – S.Y. Agnon – Inscribed to Prof. Isaiah Tishby

Sifrehem shel Tsadiḳim: Me'ah Sipurim Ve-eḥad 'al Sifrehem shel Talmidey Ha-Beshṭ zal Ve-shel Talmidey Talmidaṿ 
[Hasidic Parables] by Shmuel Yosef Agnon. Jerusalem and Tel Aviv: Schocken Publishing House Ltd., 1961. Hebrew.
Inscribed on the first page by Agnon to Prof. Isaiah Tishby.
Isaiah Tishby (1908-1992), one of the foremost scholars in the fields of Kabbalah and the literature of Jewish 
thought, ethics, and mysticism, an Israel Prize laureate (1979), and the very first recipient of the Gershom Scholem 
Prize for Kabbalah Research (1991). The present copy has Prof. Tishby's bookplate, and a number of his inked 
stamps.
51, [4] pp., 21 cm. Good condition. Numerous stains to cover.

Opening price: $100

265. מכתב בכתב-ידו של הסופר ס. יזהר מתקופת שירותו הצבאי במלחמת העצמאות – נשלח אל ידידו, המשורר יצחק 
למדן – רחובות, ספטמבר 1948

מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של יזהר סמילנסקי, ממוען אל יצחק למדן. רחובות, 6 בספטמבר 1948.
מכתב מעניין מאת יזהר סמילנסקי )ידוע בשם העט ס. יזהר(, מתקופת שירותו הצבאי במלחמת העצמאות. סמילנסקי כותב לידידו, 
המשורר והעורך יצחק למדן: "אשר לבקשתך ביחס לאותו בחור יוסף הרי – א( מעולם לא הייתי בעל יחסים קרובים עם שמעון אבידן 
משרת  שאיני  אלא  בלבד  זו  ולא  וכמפקד(,  כחבר  כאדם,  אותו  ומעריכים  ממנו  מתפעלים  פקודיו  אגב,  )ודרך  'גבעתי'  חטיבת  מפקד 

בחטיבתו כל עיקר, ואין לי כל קשרים אליה...". 
בסיום מכתבו מתאר סמילנסקי את שגרת יומו: "חוץ מזה אני עובד הרבה מאד, קורא וכותב מעט מעט מעט מאד, ומחכה בקוצר הרוח 

לימים טובים ואורים מאלה, ומאחל לך הרבה טוב, ומשטח בקשתי לפניך שלא תהא נושא בלבך טינה על עבדך הנאמן". 
יזהר סמילנסקי )1916-2006(, מהבולטים והחשובים שבסופרי דור תש"ח. סיפורו הראשון, "אפרים חוזר לאספסת", פורסם בכתב העת 
"גליונות" בעריכת יצחק למדן )1938(, שהעניק לו את שם העט "ס. יזהר". יצירתו המונומנטלית על מלחמת העצמאות - ״ימי צקלג״ 

זיכתה אותו בפרס ישראל לספרות יפה.
]1[ דף מחברת, 23 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול. 

פתיחה: $150  
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265. Autograph Letter by the Writer S. Yizhar, Written during his Military Service in Israel's War of 
Independence – Sent to His Friend, the Poet Yitzchak Lamdan – Rehovot, September 1948

Autograph Letter by Yizhar Smilansky, addressed to Yitzchak Lamdan. Rehovot, September 6, 1948.
An interesting letter by Yizhar Smilansky (known by the pseudonym S. Yizhar), written during his military service in 
the 1948 War. Smilansky writes to his friend, the poet and editor Yitzchak Lamdan: "As to your request regarding 
that fellow Yosef – a) I never had a close relationship with Shimon Avidan, the 'Givati' Brigade commander (and 
by the way, his soldiers admire and appreciate him as a person, friend and commander), and not only that, but I 
do not serve in his brigade at all and have nothing to do with it…".
At the end of his letter, Smilansky describes his routine: "Besides, I work a lot, read and write very, very, very little 
and wait eagerly for days better than these and wish you all the best and beg you to not hold a grudge against 
your loyal friend" (Hebrew). 
Yizhar Smilansky (1916-2006), one of the most prominent and important writers of the 1948 generation. His first 
story, "Ephraim Goes Back to Alfalfa" was published in the journal "Gilyonot" edited by Yitzchak Lamdan (1938) 
who gave him the pseudonym "S. Yizhar". For his monumental work on Israel's War of Independence – "Days of 
Ziklag", he was awarded the Israel Prize for Literature. 
[1] f., approx. 23 cm. Good condition. Fold lines. 

Opening price: $150 

266. מכתב מאת יהודה עמיחי, אל ט. כרמי – דצמבר 1955 – ביוגרפיה קצרה על עצמו, לקראת פרסום מוקדם של שיריו 
בכתב-העת "אורות"

מכתב ששלח יהודה עמיחי אל המשורר והעורך ט. כרמי )כרמי טשרני(, לקראת פרסום שיריו בכתב העת "אורות". ירושלים, 25 לדצמבר 
.1955

עמיחי כותב: "הסכמתי להבאת שירים ב'אורות' נתונה בזה. אשר לתולדות חיי, נולדתי ב-1924 בגרמניה הדרומית. ב-1936 עליתי עם 
הורי ארצה. סימתי ב"ס תיכוני בירושלים וב-1942 עם סיומי התגיסתי לשורות הצבא הבריטי ]...[ בתחילת 1948 שוב התגיסתי לחטיבת 
הנגב של הפלמח בה שרתי עד תום מלחמת העצמאות. בין המלחמות והגיוסים הספקתי ללמוד את מקצ]ו[ע ההוראה ולהיות מורה, וגם 

לסיים את לימודי באוניברסיטה ולשאת אשה, את תמר ]...[ אני מקווה, כי ביוגרפיה זו תספיק. רצופה תמונה". חתום: "יהודה עמיחי".
חותמת דיו ומספר רישומים בכתב-יד בשוליים )קטנים(. 

]1[ דף, 23 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים קלים. נקבי תיוק )ללא פגיעה בכיתוב(.

פתיחה: $100

266. Letter from Yehuda Amichai to T. Carmi – December 1955 – Brief Autobiography, Prior to the Early 
Publication of his Poetry in the Periodical "Orot"

Letter sent by Yehuda Amichai to the poet and editor T. Carmi (Carmi Charney) in anticipation of the publication 
of his poems in the periodical "Orot." Jerusalem, December 25, 1955.
Yehuda Amichai writes as follows: "My consent to the presentation of [my] poems in ‘Orot' is hereby given. With 
regard to my biography: I was born in 1924 in southern Germany. In 1936 I immigrated to Palestine with my 
parents. I graduated from high school in Jerusalem, and upon graduation in 1942 I enlisted in the British Army 
[…] In early 1948 I enlisted again [this time in the services of] the Negev Brigade of the Palmach [underground], 
where I served until the end of the War of Independence. In between the wars and enlistments, I found time 
to acquire professional training in the field of education and become a teacher, and in addition I completed my 
studies at the university and married a woman, Tamar. I hope this biography will suffice. Enclosed is a picture." 
Signed: "Yehuda Amichai."
Inked stamp, and few small notations in the margins.
[1] f., 23 cm. Good condition. Fold lines and minor stains. Punch holes (not affecting written text).

Opening price: $100

267. מכתב פיוטי בכתב-ידו ובחתימתו של אורי צבי גרינברג – ערב ראש השנה תשכ"א )1960( – "אני מברך אותך, רבקה 
היקרה, הנושאת בלב הרבה הרבה הרבה"

מכתב אישי ופיוטי בכתב-ידו ובחתימתו של אורי צבי גרינבג, אל "מרת רבקה". כתוב על נייר מכתבים רשמי. רמת גן, "שלהי שנת תש"ך 
ועל סף תשכ"א" ]1960[.

אורי צבי גרינברג כותב: "לכבוד ידידתי היקרה מרת רבקה שתחי', הנה הנה נוטה השנה לערוב. ברוך השם, שאנו יוצאים בגוף ובנפש 
לקראת השנה החדשה. יודע אלהים את נפשנו ואת מאווייה יסוריה ומשאלותיה לעצמנו ולגבי עמנו וארצנו. חסד עשה לביתי ה', שמכל 
הפגעים שנפגעו ילדי הם יצאו בשלום. ואני הייתי 'הגבור' שהחזקתי מעמד בגוף, ויכולתי בתוך כל הטרדות והדאגות להתקין דברי-
יצירה לפרסום ב'הארץ' וגם ל'מאזניים' )אלו עוד לא יצאו ויצאו אחרי יוה"כ(. בכן אני מברך אותך, רבקה היקרה, הנושאת בלב הרבה 
הרבה הרבה ויש ללב כח לשאת, והפנים מחייכים, ויש עוד נצנוץ דמעה מהתרגשות בעין! הרי אין את מסיחה את אשר בלבך, ואולם אני 
מרגיש במתח שבו ובדפקו ביומך ובלילך. אני מברך אותך בבריאות הגוף והנפש לקראת הבא – וברעננות הרוח! ושנזכה להתברך שוב 
לשנה הבאה. ועוד ברכה: לֶחְדָות הגאולה של ירושלים. מקרב לב שלום לך: אורי צבי, שלהי שנת תש"ך ועל סף תשכ"א הבע"ל ]הבאה 

עלינו לטובה[. אני מצרף מכתב למלכה".
לא הצלחנו לגלות מי היא "מרת רבקה". ייתכן שמדובר ברבקה אהרנסון, שהכירה את אורי צבי גרינברג, ובחודש מרץ 1960 – שנת 
כתיבת המכתב שלפנינו – אף השתתפה במסיבה פרטית לכבודו בבית המדפיס אלכסנדר מוזס. אחת מידידותיה הקרובות ביותר של 

אהרנסון היתה סוכנת ביתה, מלכה סמסונוב, ואפשר שהיא "מלכה" הנזכרת בסוף המכתב.
]1[ דף, 20.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. קו קיפול אפקי. 

פתיחה: $200
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267. Poetic Letter, Handwritten and Signed by Uri Zvi Greenberg – Eve of Rosh HaShanah 5721 (1960) 
– "I bless you my dear Rivkah, who carries in her heart so very very very much"

Personal, poetic letter, handwritten and signed by Uri Zvi Greenberg, to "Ms Rivkah." Written on official 
stationery. Ramat Gan, "the end of Year 5720 and on the threshold of 5721 [1960]."
In the letter, Uri Zvi Greenberg writes as follows: "To my dear friend Ms Rivkah, May She Live [Long], even as 
we speak the year draws to its conclusion. Blessed be G-d, that we exit with body and soul [intact] into the new 
year. The Lord does discern our soul and its desires, its torments and its wishes, for ourselves, and for our people 
and our land. He has been gracious with my household, and notwithstanding all the injuries sustained by my 
children, they have endured. And I was ‘the hero,' who remained steadfast of body, and was able, in between 
all the disturbances and worries, to create compositions for publication in ‘Haaretz' and ‘Moznayim' (these have 
not as yet been published, and will appear after Yom Kippur). And so I bless you, my dear Rivkah, who carries 
in her heart so very very very much, and her heart has the strength to carry, and with a smiling face, and yet a 
tear of emotion does sparkle in her eye! Indeed you do not set aside that which weighs upon your heart. And 
yet I sense the tension in it [your heart], and in its beating, in your day and in your night. I wish you health of 
body and soul in anticipation of that which approaches – and [I wish you] vitality of the spirit! And may we be 
so fortunate as to be blessed [in this way] again in the upcoming year. And yet another aspiration: Oh to rejoice 
over the redemption of Jerusalem. From the bottom of my heart, peace unto you: Uri Zvi, the end of Year 5720 
and on the threshold of 5721 which approaches us with good [tidings]. I enclose a letter to Malka." 
We were unable to confirm the identity of "Ms Rivkah." It is quite possible that the woman in question is Rivkah 
Aharonson, who was well acquainted with Uri Zvi Greenberg, and who participated in a private party in his 
honor at the home of the publisher Alexander Mozes in March 1960, the year this letter was written. One of 
Rivkah Aharonson's closest friends was her housekeeper, Malka Samsonov, and this may indeed be the "Malka" 
mentioned at the very end of the letter.
[1] f., approx. 20.5 cm. Good condition. Horizontal fold line.

Opening price: $200

268. מכתב-תודה מאת מרטין בובר, עם חתימתו

מכתב-תודה ששלח מרטין בובר למברכים אותו לכבוד יום הולדתו ה-85, עם חתימתו. ירושלים, פברואר 1963. 
בגרמנית  באנגלית,  ובמשמעותה  "הודות"  המילה  של  באטימולוגיה  בובר  עוסק  עבה,  נייר  על  איכותית  בהדפסה  שנדפס  במכתב, 

ובעברית. בסוף המכתב מופיעה חתימתו: "מ. בובר". 
]1[ עמ' מודפס, 23.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. 

פתיחה: $100

268. Thank-you Letter from Martin Buber, with his Signature

Thank-you letter sent by Martin Buber to well-wishers in response to birthday greetings on the occasion of his 
85th birthday, with his signature. Jerusalem, February 1963.
In this letter, produced in high-quality print on thick stationery paper, Martin Buber discusses the etymology of 
the word "thank" in English, German, and Hebrew. His signature – "M. Buber" – appears at the end of the letter.
[1] pp., 23.5 cm. Good condition. Fold lines.

Opening price: $100

269. קובץ שירים מאת האנס מיינקה – המבורג, 1936 / מכתב והקדשה לכבוד מרטין בובר

Gedichte, Hanns Meinke. הוצאת Das Gedicht, Blatter fur die Dichtung, המבורג. שנה שניה, גליון 8, ינואר 1936. גרמנית.
אסופת שירים מאת המשורר הגרמני האנס מיינקה )עשרה דפים נפרדים הנתונים במעטפת בריסטול(.

 Das( אל האסופה מצורפים מכתב בכתב ידו של המשורר, ממוען אל מרטין בובר, בו הוא מודה לו על ששלח לו את תרגומו לספר תהלים
Buch der Preisungen(. כמו כן, בדף השער מופיע שיר בכתב ידו של המשורר, ובסופו הקדשה לכבוד מרטין בובר. 

]10[ דף, 22.5 ס"מ )המכתב 18.5 ס"מ(. מצב טוב. מעט כתמים. קמטים, כתמים, קרעים וסימני הדבקה בעטיפה. 

פתיחה: $100

269. Collection of Poems by Hanns Meinke – Hamburg, 1936 / Letter and Dedication to Martin Buber

Gedichte, Hanns Meinke. Hamburg: Das Gedicht, Blatter fur die Dichtung. Second year, issue 8, January 1936. 
German. 
Collection of poems by the German poet Hanns Meinke (ten separate leaves placed in a card cover).
Enclosed with the collection is a letter handwritten by the poet, addressed to Martin Buber, thanking the latter 
for sending the author his translation of the Book of Psalms (Das Buch der Preisungen). The title page is inscribed 
with a poem handwritten by the poet, dedicated to Martin Buber. 
[10] ff., 22.5 cm. (the letter: 18.5 cm.). Good condition. Some stains. Creases, stains, tears and traces of gluing to cover. 

Opening price: $100  
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270. "ביצה" מאת אנטון צ'כוב בתרגום א"נ גנסין – הוצאת י.ח. ברנר – ירושלים, 1912

ִּבָּצה, מאת א. פ. צ'יחוב ]צ'כוב[, תרגום א. נ. ]אורי ניסן[ גנסין. הוצאת י. ח. ברנר, דפוס "אחדות", ירושלים, תרע"ב ]1912[.
סיפור מאת הסופר והמחזאי הרוסי אנטון צ'כוב. חוברת זו הנה החוברת השנייה שנדפסה בידי ברנר בהוצאה לאור שהקים; השלישית, 

שנדפסה באותה שנה, היתה "והיה העקוב למישור" מאת ש"י עגנון.
37 עמ', 16.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קמטים וקרעים בעטיפה. השדרה מחוזקת בנייר דבק. הגיליון האחרון לא נחתך לאחר הקיפול.  

פתיחה: $100

270. "Mire" by Anton Chekhov Translated by U.N. Gnessin – Published by J.C. Brenner – Jerusalem 1912

Mire (Hebrew) by A.P. Chekhov, translated by U.N. ]Uri Nissan] Gnessin. Jerusalem: J.C. Brenner, "Achdut" Press, 
[1912].
A short story by the Russian writer and playwright Anton Chekhov. This booklet was the second publication of 
Brenner's publishing house; the third, which was printed in the same year, was VeHaya HeAkov LeMishor [And 
the Crooked Shall be Made Straight] by S.Y. Agnon. 
37 pp. 16.5 cm. Good condition. Some stains. Creases and tears to cover. The spine reinforced with tape. The last sheet 
remains unopened. 

Opening price: $100     

271. ארבע חוברות – אורי צבי גרינברג – שנות ה-20 עד שנות ה-40

1. "סדנא דארעא, קובץ לביטוי, בהשתתפות אורי צבי גרינברג ]...[". דפוס אחדות, תל-אביב, אדר תרפ"ה ]1925[. חיתוך לינוליאום מעשה 
ידי מרק שורץ על גבי העטיפה האחורית.

2. "אזור מגן ונאום בן הדם", מאת אורי צבי גרינברג. הוצאת סדן, ירושלים, תר"ץ ]1930[. חיתוך לינוליאום מעשה ידי ליאון פין על גבי 
העטיפה הקדמית.

3. "בעקבי השיר, דברי הערכה ומחקר על שירת אורי צבי גרינברג, יוצאים לאור מזמן לזמן". הוצאת המילוא, ירושלים, תמוז תש"ט 
.]1949[

4. "שירים", מאת אורי צבי גרינברג. ללא פרטי הוצאה. דיוקן המשורר מאת ראובן רובין בדף הראשון.
גודל ומצב משתנים. כתמים ופגמים )ברובם קלים(, דף עם קרע ארוך באחת החוברות. העטיפות עם פגמים ובלאי )אחת מהן מנותקת 

ואחת עם קרעים ארוכים וקרעים חסרים לאורך השדרה(.

פתיחה: $120

271. Four Booklets – Uri Zvi Greenberg – 1920s to 1940s

1. "Sadna DeAra, a mouthpiece, with the participation of Uri Zvi Greenberg […]" (Hebrew). Tel Aviv: Achdut 
Press, Adar [1925]. Linocut by Marek Szwarc on the back cover. 
2. "Ezor Magen uNe'um Ben HaDam" (Hebrew), by Uri Zvi Greenberg. Jerusalem: Sadan, 1930. Linocut by Leon 
Finn on the front cover. 
3. "BeIkvei HaShir, words of praise and research on the poetry of Uri Zvi Greenberg, published from time to time" 
(Hebrew). Jerusalem: HaMiloh, Tamuz 1949.
4. "Poems" (Hebrew), by Uri Zvi Greenberg, publisher not indicated. The poet's portrait by Reuben Rubin on the 
first leaf. 
Size and condition vary. Stains and blemishes (mostly minor); single long tear to one booklet. Blemishes and wear to covers 
(one detached, one with long tears and open tears to spine). 

Opening price: $120  

272. לקט ספרים ארצישראליים עם עטיפות מודרניסטיות, שנות ה-20-30

שבעה ספרים ארצישראליים, עם עטיפות מאוירות בסגנון מודרניסטי. ירושלים ותל-אביב-יפו, שנות ה-20-30. 
1. מלקוש, שירים א', מאת יעקב פארמן. דפוס מ' שהם, יפו, תל-אביב, תרפ"ו ]1926[. ללא ציון שם מעצב העטיפה. 

2. משיח בן יוסף, מאת ב. שטימן ]ביינוש שטיימאן[. תרגם )מיידיש( יהודה יערי. הוצאת "הסטודיה הדרמתית 'מסד'", ירושלים, תרפ"ז. 
ייתכן כי סמל הקבוצה התיאטרלית "מסד" אשר נדפס על העטיפה, עוצב בידי אריה אלחנני )אלחנני עיצב את התלבושות ואת התפאורה 

למחזה "משיח בן יוסף"(. 
3. אדם, מאת ש. ]שמואל[ בס. הוצאת "הדים", תל-אביב, תרפ"ז ]1927[. איור ועיצוב השער נעשו בידי האמן נחום פליי )פלי, -1889

 .)1956
4. בשער, מחזור שירים, מאת ל. ]ליובה[ אלמי. ירושלים, תרפ"ז ]1927[. עיצוב העטיפה והאיור המודבק עליה )בדרך כלל נתלש( מאת 

פנחס ליטבינובסקי. 
5. אל השמש, דרמה בשלש מערכות, מאת יונה ריגאי. הוצאת "ניבים", תל-אביב, תרפ"ח ]1928[. ללא ציון שם מעצב העטיפה. 

6. עין רחל )אגדה(, מאת שרה גלוזמן. תל-אביב, תרצ"ד ]1934[. הציורים: ]דוד[ הנדלר. 
7. מבית, שירים, מאת אברהם ברוידס. הוצאת "דבר", תל-אביב, תרצ"ו ]1936[. עיצוב העטיפה: משה וורובייצ'יק. 

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. בחלק מהספרים כתמים, קרעים וקמטים בשולי העטיפות.
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $200
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272. Collection of Books from Palestine with Modernist Covers, 1920s-1930s

Seven books from Palestine, with covers illustrated in a Modernist style. Jerusalem and Tel Aviv-Jaffa, 1920s-1930s.

1. Malkosh, Shirim Aleph [Last Rain, Poems I], by Yaakov Peremen. Jaffa-Tel Aviv: M. Shoham, 5686 [1926]. Cover 

designer not indicated.

2. Mashiah Ben Yosef [Messiah son of Joseph], by Beinush Steiman. Translated from the Yiddish by Yehuda Ya'ari. 

Jerusalem: HaStudia Hadramatit "Masad," 1926/27. The logo of the "Masad" theater group printed on the cover 

may have been designed by Arieh Elhanani, who was responsible for the costume and set design of the stage 

production "Messiah son of Joseph."

3. Adam, by Samuel Bass. Tel Aviv: Hedim, 5687 [1927]. Title page design and illustration by Nahum Paley (1889-

1956).

4. BaSha'ar, Mahzor Shirim [In the Gateway: A Cycle of Poems], by Lyova (Yehuda) Almi. Jerusalem, 5687 [1927]. 

The design of the cover and the mounted illustration (intact in the current copy; usually torn off) are by Pinhas 

Litvinovsky.

5. El HaShemesh, Drama BeShalosh Ma'arakhot [Toward the Sun, Drama in Three Acts] by Yonah Rigai. Tel Aviv: 

Nivim, 5688 [1928]. Cover designer not indicated.

6. Ein Rahel (Agadah) [Ein Rahel (A Legend)], by Sara Gluzman. Tel Aviv, 5694 [1934]. Illustrated by David Hendler.

7. MiBayit, Shirim [From Within, Poems], by Avraham Broides. Tel Aviv: Davar, 5696 [1936]. Cover design: Moshe 

Vorobeichic.

Size and condition vary. Good overall condition. In some books, stains, tears, and creases to edges of covers.

Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $200

273. אוסף חוברות תווי נגינה לשירים עבריים ולשירי-עם

36 קונטרסים עם תווי נגינה לשירים עבריים, שירים ביידיש ושירי-עם יהודיים, ושלוש חוברות נוספות, שעניינן שירים עבריים ומוזיקה. 

ארץ ישראל, אירופה, אנגליה וארה"ב, ראשית המאה ה-20 עד שנות ה-40 בקירוב. עברית, אנגלית, רוסית ויידיש. 

אוסף מגוון של קונטרסים, בהם נדפסו תווי נגינה לשירים, רובם עם עטיפות מאוירות. ביניהם, קונטרסים בהוצאת "יובל" למוסיקה 

עברית, ברלין; הוצאת "יבנה", ירושלים – הסוכנות בעד הגולה בברלין; הוצאת "קיפניסעס פאלקס-ליעדער זאמלונג", ורשה; הוצאת 

יורק;  ניו   ,Jos. P. Katz ירושלים; הוצאת  אידלסון,  צ.  א.  ליטערארישער פארלאג", למברג; הוצאת  "יודישער  ורשה; הוצאת  "זמרה", 

הוצאת Gesellschaft fur Judische Volksmusik in St.-Petersburg; הוצאת S. Alman, לונדון; ומו"לים נוספים. 

מצורפים: שני גליונות "הלל", ירחון אמנותי ומדעי לעניני השירה והזמרה, בעריכת ד"ר מ. זנדברג ומ. ש. גשורי. הוצאת המכון הירושלמי 

לנגינה חדשה, ירושלים. גליונות 1 ו-2, 1930; חוברת "משירי ארץ ישראל – תוכן התקליטים", הוצאת ביח"ר ]בית חרושת[ לתקליטים 

ולפטפונים "אחוה", תל-אביב, ]1940 בקירוב[. 

כמה מהקונטרסים מופיעים במספר עותקים. 

גודל ומצב משתנים. בחלק מהקונטרסים רישומים בכתב יד וחותמות. בכמה מהקונטרסים פגעי רטיבות. 

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $150

273. Collection of Booklets of Sheet Music for Hebrew Songs and Folk Songs

36 booklets with sheet music for Hebrew songs, Yiddish songs and Jewish folk songs, and three additional 

booklets about Hebrew songs and music, Palestine, Europe, England and the USA, ca. early 20th century to 1940s. 

Hebrew, English, Russian and Yiddish.

Varied collection of booklets with sheet music for songs, most of them with illustrated covers. Including booklets 

published by "Yuval", Hebrew music publishers, Berlin; by "Yavneh", Jerusalem – the Agency for the Diaspora 

in Berlin; by "Kipnis Falks-Leader Zamlong", Warsaw; by "Zimra", Warsaw; by "Yudisher Literarisher Farlag", 

Lemberg; by A.Z. Idelsohn, Jerusalem; by Jos. P. Katz, New York; by Gesellschaft fur Judische Volksmusik in St.-

Petersburg; by S. Alman, London; and additional publishers.

Enclosed: two issues of "Hallel", an artistic and scientific journal for poetry and singing, edited by Dr. M. Zandberg 

and M. S. Gshuri. Published by the Jerusalemite Institute for New Music, Jerusalem. Issues 1 and 2, 1930; a booklet 

"From the Songs of Palestine – Content of the Records", Tel Aviv: The "Achva" Records and Phonographs Factory, 

[ca. 1940].

Some booklets appear in several copies. 

Size and condition vary. Notations and stamps to several booklets. Damp damage to several booklets. 

Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $150
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274. ארבעה פרסומים ספרותיים ביידיש – ארה"ב וארגנטינה, שנות ה-20-30

ארבעה פרסומים ספרותיים ביידיש:
1. שריפטען, א דריי מאנאט בוך ]"כתבים", רבעון[. הוצאת "אמעריקא", ]ניו יורק[, אביב 1921.

צלצץ ]כרך 7[. עותק ספריה לשעבר, מצב בינוני. 
2. זעגלען )Zeglen(, זאמל-העפט ]מפרשים, מאסף[. בואנוס איירס, 1925. ]גליון 1?[. בהשתתפות יעקב אייזנשטיין, א. זייד, שמואל 

גלזרמן, יצחק בלומשטיין, יעקב שטרייכר ואברהם מושקוביץ. העטיפה הקדמית ודף השער מנותקים.
3. אידיש אמעריקע, זאמלבוך ]"אמריקה היהודית", מאסף[, בעריכת נח שטיינברג. הוצאת "לעבן", ניו-יורק, 1929. איורים מאת שאגאל, 

מנישביץ, וולקוביץ, יוסל קוטלר, ועוד. כריכה מנותקת חלקית. 
4. דער ווארשטאט )א פיעסע פאר קינדער אין צוויי אקטן( ]בית המלאכה )מחזה לילדים בשני מערכות([, מאת לייב מלאך )שם העט של 

הסופר אריה ליב זלצמן, 1894-1936(. הוצאת מ. צעשינסקי, שיקגו, 1934. איור העטיפה: מ. ציפָארין.  
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $150

274. Four Yiddish Literary Publications – USA and Argentine, 1920s-1930s

Four Yiddish literary publications:
1. Shrifṭen: a dray monaṭ bukh ["Writings", a quarterly]. [New York]: "America", Spring 1921. Tzeltz [volume 7]. 
Ex-library copy, fair condition.
2. Zeglen, Zaml-Heft [Sails, Anthology]. Buenos Aires, 1925. [Issue 1?]. With the participation of Yaakov Eisenstein, 
A. Zeid, Shmuel Glasserman, Yitzchak Blumstein, Yaakov Streicher and Avraham Moskowitz. The front cover and 
title page are detached. 
3. Iddish America, Zamelbuch ["Jewish America", Anthology], edited by Noah Steinberg. New York: "Leben", 
1929. Illustrations by Chagall, Manischewitz, Volkowitz, Yosel Kotler, and others. Binding partly detached. 
4. Der Varshtat (a pyese far kinder in tsvey aktn) [Workshop, a play for children in two acts], by Leib Malach 
(pseudonym of Aryeh Leib Saltzman, 1894-1936). Chicago: M. Tzeshinsky, 1934. Cover illustration: M. Tziporin.
Size and condition vary. 
Provenance: The Uzi Agassi Collection. 

Opening price: $150 

275. "ביי אונז יודען" – מאסף לפולקלור – איורים מאת שלמה יודובין – ורשה, 1923

ביי אונז יודען, זאמעלבוך פאר פאלקלאר און פילאלאגיע ]"אצלנו היהודים", מאסף לפולקלור ולפילולוגיה[ בעריכת מ. וואנווילד. הוצאת 
פנחס גראובארד, ורשה, 1923. יידיש.

סמל ההוצאה עוצב בידי האמן וולף )זאב( וויינטרויב )ויינטראוב, 1893-1986(. המאסף כולל למעלה מעשרה איורים מאת שלמה יודובין 
)ברשימת המשתתפים בקובץ, שמו מאוית "יּודינָאוו" - יודינוב(. כולל מספר רפרודוקציות של תצלומים ותוי-נגינה. 

218, ]3[ עמ' + לוחות, 29.5 ס"מ. ללא עטיפת הנייר המאוירת. מצב כללי טוב. כתמים. חותמות ספריה. נקבי תילוע קלים. 
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $150

275. "Bay Unz Yuden" – Folkloric Anthology – Illustrations by Shlomo Yudovin – Warsaw, 1923

Bay Unz Yuden, Zamelbukh far Folklor un Filalogia [Among Us Jews, Folkloric and Philological Anthology] Edited 
by M. Wanwild. Warsaw: Pinchas Graubard, 1923. Yiddish.
The publisher's logo was designed by the artist Wolf Ze'ev Weintraub (1893-1986). The anthology includes more 
than ten illustrations by Shlomo Yudovin (listed in the list of contributors to the anthology as "Yudinov"). Includes 
several reproductions of photographs and several musical scores.
218, [3] pp. + plates, 29.5 cm. Illustrated paper cover missing. Good overall condition. Stains. Library inked stamps. Minor 
worming.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $150

276. "קונסט-רינג אלמאנאך" – מאסף ספרותי עם איורים – שני גיליונות 

 1922[ ברלין,  "עבר",  דפוס  "אידיש",  הוצאת   .1-2 חוברות  זינגמאן.  ]קלמן[  ק.  בעריכת  חוג-אמנות[,  ]אלמנך  אלמאנאך  קונסט-רינג 
בקירוב[. יידיש. מהדורה שניה. 

שני גליונות של מאסף ספרותי-אמנותי, שנדפס קודם לכן בחרקוב ב-1917-1919. כוללים יצירות מאת משה ברודרזון, בעל המחשבות, 
יונה רוזנפלד, דניאל טשארני, ואחרים, לצד מספר איורים מאת אל ליסיצקי, יוסף צ'ייקוב, מארק שאגאל, ואחרים. עיצוב סמל ההוצאה 

נעשה בידי ליסיצקי.
חוברת 1: ]1[, 70 עמ', 22 ס"מ. מצב בינוני-טוב. מעט כתמים. שדרה קרועה, מרבית הגליונות והעטיפה הקדמית מנותקים. 

חוברת 2: ]2[, 221, ]1[ עמ', 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקמטים בשולי העטיפה ובשולי חלק מהדפים. השוליים העליונים של הגיליונות 
לא נחתכו לאחר הקיפול. 

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $150
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276. "Kunst-Ring Almanach" – Illustrated Literary Anthology – Two Issues

Kunst-Ring Almanach [Almanac of the Art Circle], edited by K. [Kalman] Zingman. Issues 1-2. Berlin: "Iddish" 
Publishing House, "Ever" Press, [ca. 1922]. Yiddish. Second edition. 
Two issues of the literary-artistic anthology, which was previously published in Kharkiv during the years 1917-
1919. With works by Moshe Broderzon, Bal-Makhshoves, Yonah Rosenfeld, Daniel Tsharni, and others, with 
several illustrations by El Lissitzky, Yosef Tchaikov, Marc Chagall, and others. The logo of the publishing house 
was designed by Lissitzky. 
Issue 1: [1], 70 pp. 22 cm. Fair-good condition. Some stains. Torn spine; most sheets and front cover detached.
Issue 2: [2], 221, [1] pp. 19 cm. Good condition. Stains and creases to edges of cover and some leaves. Unopened at top 
edge. 
Provenance: The Uzi Agassi Collection. 

Opening price: $150 

277. "צושטייער" – שני גיליונות – למברג, 1929-1930 / "בסך" – קובץ ספרותי בעברית – ורשה, 1932  

דוד  בעריכת  ולתרבות[,  לאמנות  לספרות,  ]ְנָדָבה, רבעון  קולטור  און  קונסט  ליטעראטור,  פאר  חודשים שריפט,  דריי  צושטייער,   .1-2
קניגסברג )Dawid Königsberg(. דפוס י. פרידמאן, למברג )לבוב(. שנה ראשונה, גליון 1, ספטמבר 1929; גליון 2, יוני 1930. 

שני גיליונות של הרבעון לספרות, לאמנות ולתרבות – "צושטייער" )מאסף ספרותי של יוצרי יידיש בגליציה שראה אור בלמברג בין 
בגיליון הראשון  לוחות  )שני  ואחרים  קליינמן,  )פריץ(  ברונו שולץ, פרדריק  איורים מאת  לוחות עם  ב-6  מלווים   .)1929-1931 השנים 

וארבעה בגיליון השני(. 
בשני הגיליונות שלפנינו התפרסם, בין היתר, גם מאמר של דבורה פוגל על יצירתו של מארק שאגאל, עם כמה רפרודוקציות של עבודותיו. 
גליון 1: ]2[, 64, ]2[ עמ' + ]2[ לוחות, 24.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים, כתמים וקמטים. קרעים חסרים בעטיפה ובשדרה. גליון 2: ]2[, 62 

עמ' + ]4[ לוחות, 24.5 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. קרע בדף השער. השדרה והעטיפה האחורית חסרות. 
3. בסך, אוסף לדברי שירה. קבץ א' )לא נדפסו קבצים נוספים(. הוצאת "בסך", ורשה, 1932. 

צ'סלר  יוסף  ריכטר,  דוב חומסקי, אשר  נח פלנטובסקי,  לוסטרניק,  יעקב חופאי, משה טייטלמן, מלכיאל  קובץ שירים בעברית, מאת 
ועזריאל החיימי. ציור העטיפה: מ. קוחנסקי. 

]18[ דף, 14.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. קרעים קלים. 
 .OCLC-נדיר. עותק אחד בלבד מופיע ב

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $150

277. "Tsushteyer" – Two Issues – Lemberg, 1929-1930 / "Basach" – Hebrew Literary Anthology – 
Warsaw, 1932

1-2. Tsushteyer, drey khodoshim shrift, far literatur, kunst un kultur [Charity, quarterly for literature, art and 
culture], edited by Dawid Königsberg. Lemberg (Lviv): Y. Friedman Press, First year, Issue 1, September 1929; Issue 
2 June 1930.
Two issues of the quarterly for literature, art and culture – "Tsushteyer" (a literary anthology of Galician Yiddish 
writers, published in Lemberg during the years 1929-1931). Accompanied by 6 plates with illustrations by Bruno 
Schulz, Frederick (Fritz) Kleinman, and others (two plates in the first issue and four in the second one). 
Featuring an article by Devorah Fogel about the art of Marc Chagall, with several reproductions of his works. 
Issue 1: [2], 64, [2] pp. + [2] plates, 24.5 cm. Fair condition. Tears, stains and creases. Open tears to cover and spine, Issue 2: 
[2], 62 pp. + [4] plates, approx. 24.5 cm. Fair-good condition. Tear to title page. Spine and back cover missing. 
3. Basach, Poetry Anthology. Issue 1 (no additional issues printed). Warsaw: Basach, 1932. Anthology of Hebrew 
poems by Yaakov Chofai, Moshe Teitelman, Malkiel Lusternik, Noah Plantowsky, Dov Chomsky, Asher Richter, 
Josef Czesler and Azriel HaChaimi. Cover illustration by M. Kohansky. 
[18] ff., approx. 14.5 cm. Good condition. Stains. Minor tears. 
Rare. One copy only in OCLC.
Provenance: The Uzi Agassi Collection. 

Opening price: $150 

278. שלושה גיליונות כתבי-עת לספרות ולאמנות – חרקוב-וילנה, 1925-1936

שלושה גיליונות של כתבי עת ביידיש, לספרות, לאמנות ולביקורת. חרקוב ווילנה, 1925-1936. 
1. די רויטע וועלט, פאליטיש-געזעלשאפטלעכער ליטעראריש-קינסטלערישער און וויסנשאפלעכער זשורנאל ]"העולם האדום", כתב-

עת פוליטי-חברתי, ספרותי-אמנותי ומדעי[. הוצאת "מעלוכע פארלאג פון אוקראינע", חרקוב. גליון 15, אוקטובר 1925. יידיש. 
הגיליון כולל, בין היתר, מאמר אודות יצירתו של נתן אלטמן, עם תצלומים של עבודותיו. 

128 עמ', 24 ס"מ. מצב בינוני-טוב. העטיפה והדפים במצב טוב. פגמים קלים. שדרה חסרה. עטיפה ודפים מנותקים. 
2. פרָאליט, ליטעראריש-קינסטלערישער, קריטיש-ביבליאגראפישער כוידעש-זשורנאל ]"פרוליט" )פרולטריון(, ירחון ספרותי-אמנותי, 
ביקורתי-ביבליוגרפי[, ביטאון "האיגוד הכל-אוקראיני של הסופרים הפרולטריים" )"דער אלוקראינישער אסאציאציע פראלעטארישע 
שרייבער – וואוספפ"( בעריכת איציק פעפער. הוצאת "אוקרמעלוכע-נאצמינדפארלאג", חרקוב, שנה חמישית, גליון 3-4 )גליון כפול(, 

מרץ-אפריל 1932. 
נחתכו  לא  ושביר. חלק מהגיליונות  נייר יבש  והעטיפה.  וקמטים בשולי הדפים  בינוני. קרעים  ס"מ. מצב   21.5 עמ',   ]1[  ,143 דף,   ]2[

בשוליים העליונים לאחר הקיפול. קרעים בשדרה. העטיפה האחורית והדף האחרון מנותקים. 
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אינסטיטוט"  וויסנשאפטלעכן  יידישן  ביים  "קונסטמוזיי  הוצאת  דו-ירחון.  יהודית[,  לאמנות  ]חוברות  קונסט  יידישער  פאר  העפטן   .3
]מוזיאון האמנות על יד המכון למדעי היהדות – ייווא[, וילנה, גיליון 1, נובמבר-דצמבר 1936. 

הגיליון כולל מאמרים בנושא אומנות יהודית, עם תצלומים של פריטי יודאיקה, מכתבים ממארק שאגאל, ועוד. עיצוב העטיפה נעשה 
בידי האמנית אומע ָאלקעניצקי )1899-1943(. כנראה, לא נדפסו חוברות נוספות. 

31, ]1[ עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים )בעיקר בשולי העטיפה(. פגמים קלים בעטיפה.  
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $200

278. Three Issues of Journals for Literature and Art – Kharkiv-Vilnius, 1925-1936

Three issues of Yiddish journals for literature, art and critique. Kharkiv and Vilnius, 1925-1936.
1. Di Roite Velt, politish-gezellshaftlekher literarish-kinstlerisher un visnshaflekher zshurnal ["The Red World", 
political-social, literary-artistic and scientific journal]. Kharkiv: "Meluche Farlag fun Ukraine", issue 15, October 
1925. Yiddish.
Featuring an article about Nathan Altman's works, with photographs of his works. 
128 pp. 24 cm. Fair-good condition. Cover and body in good condition. Minor blemishes. Missing spine. Detached cover 
and leaves. 
2. Proliṭ: liṭerarish-ḳinsṭlerisher, ḳriṭish-bibliografisher kḥoydesh-zshurnal [Prolit (proletariat), literary-artistic, 
critical-bibliographic journal], the journal of The All-Ukrainian Association of Proletarian Writers ("Al-Ukrainishe 
Assotziatzie Fun Proliterishe Schreiber – VUSPP") edited by Itzik Feffer. Kharkiv: Ukremeluche-Natzmindfarlag, 
fifth year, issue 3-4 (double issue), march-April 1932.
[2] ff., 143, [1] pp. 21.5 cm. Fair condition. Tears and creases to edges of cover. Dry and brittle paper. Some unopened pages. 
Tears to spine. Back cover and last leaf detached.  
3. Heftn far Yiddisher Kunst [Booklets for Jewish Art], bi-monthly. Vilnius: Kunstmuzey Beym Yidishen 
Visnshaftlekher Institut [Art Museum by the Jewish Scientific Institute – YIVO], issue 1, November-December 1936.
The issue features articles on Jewish art, with photographs of Judaica items, letters by Marc Chagall and more. 
Cover design by the artist Ume Olkenitski (1899-1943). Presumably, no additional issues were printed. 
31, [1] pp. 24 cm. Good condition. Some stains (especially to edges of cover). Minor blemishes to cover. 
Provenance: The Uzi Agassi Collection. 

Opening price: $200

279. אנתולוגיה לשירה מהפכנית – עטיפה בעיצוב אברהם מינצ'ין – ברלין, 1923

ברענענדיקע בריקן, אנטאלאגיע פון רעוואלוציאנערער ליריק אין דער נייער יידישער דיכטונג פון אוקראינע ]"גשרים בוערים", אנתולוגיה 
לשירה מהפכנית של משוררים יהודיים באוקראינה[, בעריכת עזרא קָארמאן. הוצאת "יידישער ליטערארישער פארלאג", ברלין, 1923. 

יידיש. מהדורה שניה. עיצוב ואיורים: אברהם מינצ'ין. 
מהדורה שניה של "אנתולוגית השירה המהפכנית" )המהדורה הראשונה ראתה אור בקייב, 1920(. האנתולוגיה כוללת בעיקר יצירות של 
משוררים סובייטים יהודיים צעירים, )דוד הופשטיין, פרץ מרקיש, עזרא פינינברג, קדיה מולודובסקי, אשר שוורצמן ואחרים(, אשר נכתבו 
בשנות המהפכה ומלחמת האזרחים ברוסיה. העטיפה, גופני הכותרות והאיורים נעשו בידי האמן אברהם מינטשין )מינצ'ין, 1898-1931(, 

אמן יהודי אוקראיני יליד קייב, אשר היגר לפריז בשנת 1925. 
סמל ההוצאה עוצב בידי יששכר בער-ריבאק. 

]1[ עמ', 19 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, חלקם כהים. הדפים הראשונים מנותקים. חלק מהדפים רופפים. קמטים בשולי הדפים   ,158
הראשונים והעטיפה. קרעים שולי העטיפה ובשדרה. 

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $100

279. Anthology of Revolutionary Poetry – Cover designed by Avraham Minchin – Berlin, 1923

Brenendiḳe Briḳn: Anṭologye fun Reṿolutsiyonerer Liriḳ in der Nayer Yidisher Dikhṭung fun Uḳraine ["Burning 
Bridges," Anthology of Revolutionary Poetry by Jewish Poets in the Ukraine], edited by Ezra Korman. Berlin: 
Yidisher liṭerarisher farlag, 1923. Yiddish. Second Edition. Design and illustrations: Avraham Minchin.
Second edition of the "Anthology of Revolutionary Poetry" (the first edition was published in Kiev in 1920).
The anthology mostly contains works by young Soviet Jewish poets (David Hofstein, Peretz Markish, Ezra 
Feininberg, Kadya Moldavsky, Asher Schwarzman, and others) that were written in the years of the Russian 
Revolution and Civil War.
The cover, title fonts, and illustrations were created by the artist Avraham Minchin (1898-1931), a Kiev-born 
Ukrainian-Jewish artist who moved to Paris in 1925.
The publisher's logo was designed by Yisakhar Ber Rybak.
158, [1] pp., 19 cm. Fair condition. Stains, some dark. First leaves detached. Some loose leaves. Creases to edges of first 
leaves and cover. Tears to edges of cover and spine.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $100
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280. "וועגן" – מאסף לשירה ולפרוזה – לודז', 1922 – איור מאת יוסף הכט

וועגן, העפט א' ]דרכים, חוברת א'[, מאסף לשירה ולפרוזה בעריכת מ. שוורץ )M. Szwarc(. לודז', 1922. יידיש.
מאסף לשירה ולפרוזה הכולל יצירות מאת משה ברודרזון, עוזר ורשבסקי, חיים לייב פוקס, דוד קניגסברג, חיים קרול, יצחק ברלינר, שרה 

בוים ואחרים. על עטיפת המאסף מופיעה רפרודוקציה של הציור "אדם וחוה" מאת יוסף הכט.
האמן יוסף הכט )?-1891( נולד בלודז', למד באקדמיה לאמנות בקרקוב בין השנים 1909-1914 ולאחר מכן נסע לנורבגיה, שם עבד והציג 
 La Jeune( "עד שנת 1919. ב-1920 הגיע לפריז, שם עסק בעיקר בתחריט ולקח חלק בהקמת הארגון "אמני תחריט צעירים עכשוויים

Gravure Contemporaine(. קיימת מחלוקת האם נספה במחנה השמדה, או שמא נפטר בפריז בשנת 1951.
32 עמודות )שתי עמודות בעמוד(, 35 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. דפים מנותקים. קמטים קלים. קרעים וקרעים חסרים בשוליים )קרעים 

חסרים גדולים בעטיפה האחורית(. כתמי חלודה )רובם על גבי העטיפה(. שני חלקי העטיפה מנותקים זה מזה ומגוף החוברת.
.OCLC-המאסף אינו מופיע ב

פתיחה: $200

280. "Wegen" – Anthology of Poetry and Prose – Lodz, 1922 – Illustration by Joseph Hecht

"Wegen, Heft A" [Roads, Booklet A], anthology of poetry and prose edited by M. Szwarc. Lodz, 1922. Yiddish.
An anthology of poetry and prose featuring works by Moishe Broderzon, Oser Warszawski, Chaim Leib Fox 
(Fuks), David Koenigsberg, Hayim Krol, Yitskhok Berliner, Sarah Baum, and others. A reproduction of the painting 
"Adam and Eve" by Joseph Hecht is printed on the front cover.
The artist Joseph Hecht (1891-?) was born in Lodz, studied at the Art Academy in Krakow in the years 1909-
1914, and then travelled to Norway, where he worked and exhibited his art until 1919. In 1920, he moved 
to Paris, where he dealt mostly in engraving. Here he took part in the establishment of the organization "La 
Jeune Gravure Contemporaine" (Young Contemporary Engraving Artists). It is unclear whether he perished in an 
extermination camp, or died in Paris in 1951.
32 columns (two columns per page), approx. 35 cm. Fair condition. Detached leaves. Minor creases. Closed and open 
tears to edges (large open tears to back cover). Foxing (mostly to cover). The two parts of the cover are detached from one 
another and from the booklet.
Not in OCLC.

Opening price: $200

281. "זגלמביה הצעירה" – קובץ שירים – סוסנוביץ, 1936

יונג-זאגלעמביע, לידער-זאמלבוך ]זגלמביה הצעירה, קובץ שירים[. הוצאת "יונג-פען", דפוס Ekonomja, סוסנוביץ, 1936. יידיש. 
"זגלמביה הצעירה", אסופת שירים בהשתתפות טוביה בוים, אברהם בלאט, העשל דנציגר, דוד זיטמן, משה מונשיין, אפריים קליימן 

ולייזר שיקמן. 
 École nationale( "איור העטיפה – חיתוך לינולאום מאת זיגמנוט ש. בוים, "בוגר בית הספר הלאומי הגבוה לאמנויות היפות בפריז

 .)supérieure des beaux-arts de Paris
קבוצת האמנים "זגלמביה הצעירה" נוסדה בשנת 1933. חברי הקבוצה – משוררים, סופרים ואמנים פלסטיים – שמו להם למטרה להפיץ 
"בייטשן"   ,)1933 )מאבק,  "געראנגעל"  ופרוזה:  שירה  הקבוצה שלושה מאספי  פרסמה  השנים  במהלך  דרך.  ופורצת  מקורית  אמנות 
)שוטים, 1935( והקובץ שלפנינו, "יונג-זאגלעמביע" )1936(. על עטיפות שלושת המאספים נדפסו חיתוכי לינולאום מאת זיגמנוט ש. 

בוים.
]1[ שער-מעטפת, 48 עמ', ]1[ מעטפת אחורית, 23 ס"מ. מצב בינוני-טוב. עטיפה מנותקת חלקית. קמטים, קרעים וקרעים חסרים 
בשולי העטיפה. כתמים, ובהם כתמי רטיבות. חותמת דיו )"Printed in Poland"( בגב דף השער. תו ספר בצדה הפנימי של העטיפה 

הקדמית. 
 .OCLC-נדיר. אינו מופיע ב

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $100

281. Yung Zagłębie (Young Zagłębie) – Poetry Anthology – Sosnowiec, 1936

Yung Zagłębie, Lider-Zamelbuch [Young Zagłębie, Poetry Anthology]. Sosnowiec: "Yung-Fen", Ekonomja Press, 
1936. Yiddish.
"Young Zagłębie", poetry anthology by Tuvia Boim, Avraham Blat, Heschel Danziger, David Zitman, Moshe 
Moonshine, Ephraim Kleiman and Leiser Schikman. 
Cover illustration – linocut by Zygmunt S. Boim, graduate of the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris.
The Young Zagłębie group of artists was established in 1933. The members – poets, writers and plastic artists 
– dedicated themselves to distributing original and groundbreaking art. Over the years, the group published 
three poetry and prose anthologies: "Gerangel" (Struggle, 1933), "Baytshen" (Whips, 1935), and the present 
anthology, "Yung Zagłębie" (1936). All three anthologies with cover linocuts illustrations by Zygmunt S. Boim. 
[1] printed front cover, 48 pp. [1] back cover, 23 cm. Fair-good condition. Partly detached cover. Creases, tears and open tears 
to edges. Stains, including dampstains. Stamp ("Printed in Poland") to verso of title page. Bookplate to inside front cover. 
Rare. Not in OCLC. 
Provenance: The Uzi Agassi Collection. 

Opening price: $100
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282. שירים מאת וועלפקע האכמאן – איורים מאת בן-ציון רבינוביץ )"בען"( – ביאליסטוק, 1928

לידער )7 לידער(, מאת וועלפקע האכמאן )Wełfkie Hochman( ]ווָאלף יונין[. ביאליסטוק, 1928. יידיש. 
שירים מאת וועלפקע האכמאן )1908-1984(, משורר יליד ביאליסטוק, אשר היגר לארה"ב ופרסם עוד שני ספרי שירה בניו-יורק. חתם 

גם בשם העט "וואלף יונין". 
העטיפה והאיורים שבגוף החוברת – חיתוכי לינולאום מקוריים מאת האמן בן-ציון ראבינָאוויטש )רבינוביץ(, הידוע בכינויו "בען" 
)Benn, 1905-1989(. רבינוביץ נולד בביאליסטוק, החל ליצור ולהציג בגיל צעיר ועבודותיו בספר שלפנינו הן מפרסומיו הראשונים 

בדפוס. את מרבית שנותיו עשה בפריז ואף נמנה עם אמני "אסכולת פריז". רבות מעבודותיו עוסקות בנושאים תנ"כיים. 
נדפס על דפי נייר אפרפרים ועבים. 

]1[ עטיפה מאוירת, ]2[, XX, ]1[ עמ', 22 ס"מ. העטיפה האחורית חסרה. מצב בינוני-טוב. גוף הספר במצב טוב. מעט כתמים. נקבי תילוע 
זעירים בעטיפה ובדפי הספר. חותמות. כתמים ומספר קרעים בעטיפה הקדמית. 

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $200

282. Poems by Wełfkie Hochman – Illustrations by Ben-Zion Rabinowitz ("Benn") – Bialystok, 1928

[7] Lider [(Seven) Poems], by Wełfkie Hochman (Wolf Younin). Bialystok, 1928. Yiddish.
Poems by Wełfkie Hochman (1908-1984), a Yiddish poet and native of Bialystok who immigrated to the United 
States. He published two additional books of poetry in New York. His writings were often under the pen name 
"Wolf Younin." 
The illustrations on the cover and in the body of the text are original linocuts by the artist Ben-Zion Rabinowitz 
(1905-1989), better known by the pen name "Benn." Rabinowitz was also born in Bialystok, and began creating 
and exhibiting his art at a young age. The linocuts appearing in the current book are among the earliest of his 
works to have been printed and published. Most of his life was spent in Paris, and he was associated with the 
"School of Paris." Many of Rabinowitz's works deal with biblical themes.
Printed on thick, grayish paper.
[1] illustrated cover, [2], XX, [1] pp., 22 cm. Back cover missing. Good-fair condition. Book block in good condition. Few 
stains. Minute worming to cover and book leaves. Inked stamps. Stains and few tears to front cover.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $200

283. ספר שירים מאת זוסמן סגלוביץ – סמל-הוצאה בעיצוב הנריק ברלוי – ורשה, 1921

הסופרים  "אגודת  של  "ליטעראטור-פאנד"  הוצאת  )סגלוביץ(.  סעגאלאוויטש  ]זוסמן[  ז.  מאת  שירים[,  ]גחמות,  לידער  קאפריזען, 
והעתונאים היהודים בוורשה", דפוס קופערשטאך און קראמאזש, ורשה, 1921. יידיש. 

ספר שירים מאת זוסמן סגלוביץ. איור סמל ההוצאה "ליטעראטור פָאנד" )"קרן הספרות"( שבדף השער נעשה בידי האמן הנריק ברלוי 
)אף העטיפה, החסרה בעותק זה, עוצבה בידי ברלוי(. 

235, ]4[ עמ', 22 ס"מ. ללא עטיפה. מצב בינוני-גרוע. קרעים בשולי הדפים. כתמים. דפים וגליונות מנותקים. רצועות נייר מודבקות 
בעמוד השער ובעמוד האחרון. 

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $100

283. Book of Poems by Zusman Segalowitch – Publisher's Logo Designed by Henryk Berlewi – Warsaw, 
1921

Kaprizen, Lider [Caprices, Poems], by Zusman Segalowitch. Published by the "Literatur Fond" [Literature Fund] of 
the Warsaw Society of Jewish Authors and Journalists. Warsaw: Kupersztoch i Kramarz, 1921. Yiddish.
Poems by Zusman Segalowitch. The design of the logo of the "Literatur Fond" on the title page is by the artist 
Henryk Berlewi (who also designed the book cover, missing in this copy).
335, [4] pp., 22 cm. Cover missing. Fair-poor condition. Tears to edges of leaves. Stains. Detached leaves and gatherings. 
Strips of paper glued to title page and last page.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $100

284. ספר שירים מאת משה שולשטיין – הקדשת המחבר – איור מאת יחיאל טינוביצקי – ורשה, 1936

"ליטערארישע  הוצאת  שולשטיין.  מוישע  מאת  קרפטיים[,  שירים  בהרים"  ]"המשרוקית  קארפאטן-לידער  בערג,  די  אין  פייפל  דָאס 
בלעטער", ורשה, 1936. יידיש. 

ספר שיריו השני של המשורר משה שולשטיין )1911-1981(, עם הקדשה בכתב ידו בדף שלפני השער, לכבוד אברהם ברייזבלאט )ורשה, 
יולי 1936(. 

האיור שעל העטיפה מאת האמן י. ]יחיאל[ טינָאוויצקי )טינוביצקי( – למידע נוסף אודותיו, ראו פריט הבא. 
]3[ דף, 9-45 עמ', ]1[ דף, 20 ס"מ. מצב בינוני. קרעים וקמטים בשולי העטיפה. שדרה חסרה. כתמים, רובם על העטיפה. הדפים במצב 

טוב, אך הספר מפורק; העטיפה מנותקת והדפים רופפים או מנותקים. 
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $100
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284. Poems by Moshe Schulstein – Inscribed by the Poet – Illustration by Ichiel Tynowicki – Warsaw, 
1936

Dos Fayfel in di Berg, Karpaten-Lider [The Whistle in the Mountains, Carpathian Poems], by Moishe Schulstein. 
Warsaw: Literarische Bletter, 1936. Yiddish.
The second book of poems by the Yiddish poet Moshe Schulstein (1911-1981), inscribed to the author Avraham 
Braizblatt (Warsaw, July 1936) on the front flyleaf.
Cover illustration by the artist Ichiel Tynowicki. For information regarding Tynowicki, please refer to Item no. 285.
[3] ff., 9-45 pp., [1] f., 20 cm. Fair condition. Tears and creases to edges of cover. Spine missing. Stains, mostly to cover. 
Leaves in good condition, but book disassembled; cover detached, and leaves loose or detached.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $100

285. גיליון כתב עת סוציאליסטי – עטיפה עם איור מאת יחיאל טינוביצקי – ורשה, 1934

איבערבוי, חודש-זשורנאל, בעריכת ובהוצאת M. Rakowski / Ch. M. Cukierman )מ. רקובסקי / ח. מ. צוקרמן(. דפוס Grafia, ורשה. 
שנה שניה, גליון 7 )16(, יולי 1934. יידיש. 

"אוזט" במוסקבה,  בין היתר, בקונגרס  גליון כתב עת ברוח הסוציאליזם, אשר ראה אור בשנים 1933-1935. מאמרי הגליון עוסקים, 
בטריטוריאליזם הסובייטי ובהתיישבות היהודית בבירוביג'אן. 

על העטיפה איור מאת האמן יחיאל טינוביצקי )Ichiel /Jerachmil, Jakub Tynowicki(. טינוביצקי, יליד ביאליסטוק )1906 בקירוב(, 
היה אמן גרפי וצייר, חבר בקבוצות אמנותיות בעיר הולדתו יחד עם האמנים בן-ציון רבינוביץ )"בען"(, נחום אדלמן, מיכל דוניץ וצ'סלב 
סדובסקי. יצר הדפסים ועבודות גרפיות המושפעות מהאקספרסיוניזם הגרמני כמו גם מהדפסים יפניים. טינוביצקי היה פעיל בחוגי 
האספרנטו של זמנהוף )שאף הוא חי בביאליסטוק( ויצר עבודות עבור אגודת האספרנטו וכן עבודות בנושאים חברתיים. נספה בשואה, 

בגטו ביאליסטוק, בשנת 1942 או 1943. 
ראו פריט 284.

32 עמ', 25 ס"מ. מצב בינוני. קרעים וקרעים חסרים. כתמים. עטיפה מנותקת. מספר שרבוטים בעט. 
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $150

285. Issue of a Socialist Monthly – Cover Illustration by Ichiel Tynowicki – Warsaw, 1934

Iberboi, Hodesh-Zhurnal, edited and published by M. Rakowski / Ch. M. Cukierman. Grafia Press. Second year, 
Issue No. 7 (16), Warsaw, July 1934. Yiddish.
Issue of a Socialist-oriented Yiddish monthly circulated in the years 1933-35. Among other things, articles in the 
issue deal with the OZET Congress in Moscow, with Soviet territorialism, and with the Jewish settlement project 
in Birobidzhan. Cover illustration by Ichiel (Jerachmil, Jakub) Tynowicki, native of Białystok (b. ca. 1906), who was 
a graphic artist and painter, and a member of a number of artists' group in his native city alongside such notable 
artists as Bencjon Rabinowicz (Benn), Nachum Edelman, Michał Duniec, and Czesław Sadowski. Tynowicki created 
prints and graphic works influenced by German Expressionism as well as by Japanese prints. He was an active 
participant in the Esperanto-speaking circles led by Ludwik Lejzer Zamenhof – another native of Białystok – and 
created works on behalf of the Esperanto Society. More generally, he focused on art with a socially-oriented 
message. Perished in the Holocaust, in the Białystok Ghetto, in either 1942 or 1943.
Please refer to Item no. 284.
32 pp. 25 cm. Fair condition. Closed and open tears. Stains. Cover detached. Several scribbles in ink.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $150

286. שני ספרי שירה מאת פרץ מארקיש

שני ספרי שירה מאת פרץ מארקיש:
סָאקָאלָאווסקי  ד.  איורים:   .1919 )יקטרינוסלב(,  קאטערינאסלאוו  "וויסנשאפט",  הוצאת  מארקיש.  פרץ  מאת  פאס,  און  פוסט   .1

)סוקולובסקי; ראו גם פריט 292(. ספר שיריו השלישי של מארקיש. 
165, ]1[ עמ', 23 ס"מ. מצב בינוני. קרעים, כתמים וקמטים בשולי חלק מהדפים והעטיפה. קרעים בשדרה. חלק מהגליונות מנותקים. 

רישום בעלות. 
בערך[.   1930[ וילנה,  שול-ארגאניזאציע,  יידישער  צענטראלער  הוצאת  מארקיש.  פרץ  מאת  שירים[,  ]"עליז",  לידער  שטיפעריש,   .2

מהדורה שניה.
מחזור-שירים מאת המשורר פרץ מרקיש, מחולק לארבעה חלקים, על-פי עונות השנה.

46, ]2[ עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בעיקר בעטיפה. קרעים חסרים בעטיפה ובשדרה. 
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $150
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286. Two Books of Poetry by Peretz Markish

Two Books of Poetry by Peretz Markish:
1. Post un Pass, by Peretz Markish. Ekaterinoslav: Vissenschaft, 1919. Illustrations: D. Sokolowski (please refer also 
to Item no. 292). This is the third book of poems by Markish.
165, [1] pp., 23 cm. Fair condition, Tears, Stains and creases to cover and some leaves. Tears to spine. Some leaves detached. 
Ownership notation.
2. Shtieferish, Lieder [Cheerful, Poems], by Peretz Markish. Vilnius: Tsentraler Yidisher Shul-Organizatsye, [ca. 
1930]. Second Edition.
A cycle of poems by the poet Peretz Markish, divided into four parts corresponding to the four seasons.
46, [2] pp., 21 cm. Good condition. Stains, mostly to cover. Open tears to cover and spine. 
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $150

287. שני ספרים מאת משה קולבק – כריכות מאוירות – וילנה-ורשה, שנות ה-20

שני ספרים מאת המשורר והסופר היידי משה קולבק )1896-1940(, עם כריכות מאוירות. 
]הוצאת איגוד  ווילנע  יידישע ליטעראטן און זשורנאליסטן אין  די  1. שירים, מאת מ. ]משה[ קולבאק. פארלאג פון דעם פאראיין פון 

הסופרים והעתונאים היהודים בוילנה[. וילנה, 1920. יידיש. 
ספר השירים הראשון של קולבק. הגופנים ואיור הכריכה, שנעשו בידי ב. גוטלר )גָאטלער( בסגנון אקספרסיוניסטי, מבטאים את הפאתוס 

האורבני של שירת קולבק. סמל ההוצאה לאור )על הכריכה האחורית( עוצב על-ידי בן-ציון צוקרמן.
85, ]3[ עמ', 21.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים בדפי הספר. כתמים ופגמים בכריכה. עותק ספריה לשעבר, עם חותמות וסימונים נוספים. 

2. מאנטאג )א קליינער רָאמאן( ]יום שני, רומן קטן[, מאת משה קולבאק. הוצאת קולטור-ליגע, ורשה, ]1926[.
האיור על הכריכה מאת י. גָאלדשלַאק )גולדשלק(.

116 עמ', 21.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים. קרעים קלים. עותק ספריה לשעבר, עם חותמות. רצועת נייר רחבה מודבקת על הכריכה. 
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $300

287. Two books by Moyshe Kulbak – Illustrated Covers – Vilnius-Warsaw, 1920s

Two books by the Yiddish poet and author Moyshe Kulbak (1896-1940), with illustrated covers.
1. Poems, by M. [Moyshe] Kulbak. Vilnius: Farlag fun dem Fareyn fun di Yidishe Liṭeraṭen un zhurnalisṭen in Ṿilne 
[Union of Jewish Authors and Journalists in Vilna], 1920. Yiddish.
First book of poems by Moyshe Kulbak. The Expressionist style of the cover lettering and illustrations – the work 
of B. Gotler – is a fitting symbolization of the urban pathos characteristic of Kulbak's poetry. The publisher's logo 
which appears on the back cover was designed by Bencion Cukierman.
85, [3] pp., 21.5 cm. Fair condition. Stains to book leaves. Stains and blemishes to binding. Ex-library copy, with inked 
stamps and additional marks.
2. Montag (A Kleyner Roman) [Monday, A Novelette], by Moyshe Kulbak. Warsaw: Kultur Liege, [1926].
Cover illustration by Y. Goldschlak.
116 pp., 21.5 cm. Fair condition. Numerous stains. Minor tears. Ex-library copy, with inked stamps. Broad paper strip to 
binding.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $300

288. "אין טאוול פון ווענט", מאת דוד הופשטיין – ברלין, 1923 – עטיפה בעיצוב נתן אלטמן

אין טאוול פון ווענט )זאמלונג(, מאת דוד האפשטיין ]הופשטיין[. הוצאת "פונקען", ברלין, 1923. יידיש.
ספר שירה מאת המשורר והסופר דוד הופשטיין )1889-1952(. העטיפה עוצבה בידי נתן אלטמן )חתום בשוליים: "נ. א. 23"(. 

60, ]4[ עמ', 25 ס"מ. מצב בינוני. ללא עטיפה אחורית. 18 הדפים הראשונים מנותקים. כתמים. חותמות ספריה. הקדשה וחתימות 
בכתב-יד בעמ' 7. העטיפה הקדמית במצב טוב. פגעי עש קלים. כריכה קשה, מתקופת ההדפסה, בלויה ופגומה. 

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $200

288. "In Tovl fun Vent" by David Hofstein – Berlin, 1923 – Cover Design by Nathan Altman

In Tovl fun Vent (Zamlung), by David Hofstein. Berlin: Funken, 1923. Yiddish.
Book of poetry by the poet and author David Hofstein (1889-1952). Cover design by Nathan Altman (signed in 
the margins: "N. A. 23").
60, [4] pp., 25 cm. Fair condition. No back cover. 18 first leaves detached. Stains. Library inked stamp. Dedication and 
handwritten signatures on p. 7. Front cover in good condition. Minor worming. Contemporary binding, worn and blemished.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $100
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289. ארבעה ספרים בהוצאת "קולטור ליגע" – עטיפה בעיצוב מארק אפשטיין / איורים מאת נתן אלטמן

ארבעה ספרים בהוצאת "קולטור ליגע":
1. פון מיר צו דיר, הומָארעסקן ]"ממני אליך", הומורסקות[, מאת מ. ]משה[ נאדיר ]יצחק רייז[. הוצאת "קולטור ליגע", קייב, 1927. יידיש. 

עיצוב העטיפה: מארק אפשטיין. 
העטיפה האחורית חסרה. העטיפה הקדמית מנותקת חלקית. קרעים וכתמים רבים. 

2. אהין און צוריק ]לשם ובחזרה[, מאת ל. טרָאצקי ]לאון )לב( טרוצקי[. הוצאת "קולטור ליגע", קייב, 1926 )בשער ברוסית – 1925(. יידיש. 
פרסום מס' 7 בסדרה "שול-און פיָאנערן ביבליָאטעק". ללא ציון שם מעצב העטיפה. 

קרעים וקרעים חסרים. חלק מהגליונות לא נחתכו בשוליים העליונים לאחר הקיפול. עמוד השער מנותק. כרוך בעטיפת קרטון חדשה 
)עם העטיפה המקורית(.

3. אונטער דער בריק ]תחת הגשר[, מאת א. מ. ]אברהם משה[ פוקס. הוצאת "קולטור ליגע", קייב, 1928. יידיש. פרסום מס' 10 בסדרה 
"אוניווערסאלע ביבליָאטעק". ללא ציון שם מעצב העטיפה. מעט קרעים. 

4. דרייצן אונדזערע ]שלושה-עשר משלנו[, סיפורי ילדים מאת מענוכע ]מנוחה[ ברוק, תרגם ליידיש י. ]יצחק[ קיפניס. הוצאת "קולטור 
ליגע", קייב, 1930. פרסום מס' 42 בסדרה "שול-און פיָאנערן ביבליָאטעק". איורים מאת נתן אלטמן. 

העטיפה האחורית חסרה. דפים מנותקים. חותמות. 
גודל ומצב משתנים.

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $300 

289. Four Books Published by Kultur Lige – Cover Design by Mark Epstein / Illustrations by Nathan 
Altman

Four books published by Kultur Lige:
1. Fun Mir tsu Dir, Humoreskn [From Me to You, Humoresques], by M. [Moshe] Nadir [Yitzchak Rayz]. Kiev: 
"Kultur Lige", 1927. Yiddish. Cover design: Mark Epstein. 
Back cover missing. Front cover partly detached. Tears and many stains. 
2. Ahin un Tsurik [Back and Forth], by L. [Leon (Lev)] Trotzky. Kiev: "Kultur Lige", 1926 (the Russian title page 
indicates the year as 1925). Yiddish. Publication no. 7 of the series "Shul-un Pionern Biblyotek". Cover designer 
not indicated.
Tears and open tears. Some sheets are unopened. Detached title page. New card binding (with the original cover). 
3. Unter der Brik [Under the bridge], by A.M. [Avraham Moshe] Fuchs. Kiev: "Kultur Lige", 1928. Yiddish. 
Publication no. 10 of the series "Universale Biblyotek". Cover designer not indicated. 
Some tears.
4. Dreytsn Undzere [Thirteen of Ours], children's stories by Menucheh [Menuchah] Bruck, translated into Yiddish 
by Y. [Yitzchak] Kipnis. Kiev: "Kultur Lige", 1930. Publication no. 42 of the series "Shul-un Pionern Biblyotek". 
Illustrations by Nathan Altman. 
The back cover is missing. Detached leaves. Stamps.
Size and condition vary. 
Provenance: The Uzi Agassi Collection. 

Opening price: $300 

290. שני ספרים עם עטיפות מאוירות בידי יוסף צ'ייקוב

 – )Tchaikov או Chaikov שני ספרים עם עטיפות מאוירות בידי האמן יוסף מויסביץ צ'ייקוב )1888-1979; יידיש: טשאיקאוו, נכתב גם
פסל, אמן גרפי, צייר, מורה ותיאורטיקן יהודי יליד קייב.

1. אין שטורעם פון געשיכטע, ארויסגעריסענע בלעטלאך פון טאג-בוך, 1914-1921 ]בסער ההיסטוריה, דפים תלושים מתוך יומן, 
ליטערארישער  "יידישער  הוצאת  קלמנוביץ'[.  ]זליג  קאלמאנאוויטש  ז'  מגרמנית:  תרגום  ]קויגן[.  קאיגען  דוד  מאת   ,]1914-1921

פארלאג", ברלין, 1923. יידיש. עטיפה בעיצוב יוסף צ'ייקוב.
קטעים מתוך יומנו הפרטי של דוד קויגן, המתעדים ממקור ראשון את המאורעות ההיסטוריים במזרח אירופה בין השנים 1914-1921: 
פרוץ מלחמת העולם הראשונה, מהפכת אוקטובר ומלחמת האזרחים ברוסיה, הפוגרומים ביהודי אוקראינה וכן בריחתו של המחבר 

מברית המועצות לאחר כיבוש אוקראינה. על העטיפה הקדמית איור מעשה ידי יוסף צ'ייקוב.
247, ]1[ עמ', 18.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים בגוף הספר. כתמים על העטיפה. קרעים קלים בעטיפה, משוקמים שיקום מקצועי. 

2. בראשית, א' )לא יצאו חלקים נוספים(. מוסקבה-לנינגרד, 1926. דפוס Gutenberg, ברלין. "ציור השער של י. צ'יקוב ]יוסף צ'ייקוב[. 
ציור תו ההוצאה של ב. שובין".

מאסף ספרותי הכולל יצירות מאת איסאק באבל, יוכבד בת מרים, גרשון חנוביץ' ואחרים. איור הכריכה הקדמית נעשה בידי יוסף צ'ייקוב.
קבוצת הסופרים שהוציאה לאור את הקובץ שלפנינו לא הצליחה למצוא בברית המועצות בית-דפוס שיסכים להדפיס ספר עברי, לכן 

כתב-היד נשלח להדפסה בברלין. רק חלק קטן מהטפסים שנדפסו הורשו להיכנס לתחום ברית המועצות.
]1[, 199, ]5[ עמ', 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים וקמטים קלים בשולי העטיפה. חותמות. עטיפה מקורית, מנותקת חלקית. 

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $150
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290. Two Books with Covers Illustrated by Iosif Chaikov

Two books with covers illustrated by the artist Iosif Moisevich Chaikov (or Tchaikov, 1888-1979) – Kiev-born Jewish 
sculptor, graphic artist, painter, educator, and theoretician.
1. In Shurem fun Geshikhe: Aroysgerisene Blelakh fun Tog-Bukh, 1914-1921 [In the Storm of History, Pages 
Torn from a Diary, 1914-21], by David Koigen. Translated from German by Zelig Kalmanovitch. Berlin: Yidisher 
Lierarisher Farlag, 1923. Yiddish. Cover design: Iosif Chaikov.
Excerpts from the personal diary of David Koigen, providing eyewitness accounts of historical events in Eastern 
Europe in the years 1914-21, including the outbreak of World War I, the October Revolution and the Russian Civil 
War, the pogroms targeting Ukrainian Jewry, and the author's personal story of his escape from the Soviet Union 
following the conquest of Ukraine. The front cover features an illustration by Iosif Chaikov.
247, [1] pp., 18.5 cm. Good condition. Few stains to book block. Stains to cover. Minor tears to cover, professionally 
restored.
2. Bereshis Aleph [Genesis I] (no additional parts published). Moscow-Leningrad, 1926. Berlin: Gutenberg Press. 
"Title Page Illustration by Iosif Chaikov. Publisher's Logo by B. Schubin."
Literary anthology including works by Isaac Babel, Yocheved Bat-Miriam, Gershon Hanowitz, and others. Front 
page illustration by Iosif Chaikov. 
The contributing authors were unable to find a printing press in the Soviet Union willing to publish a Hebrew 
book, and the manuscript was therefore sent to Berlin for printing. Of the copies printed, only a handful were 
legally allowed to be brought into the Soviet Union.
[1], 199, [5] pp., 23 cm. Good condition. Stains. Minor tears and creases to edges of cover. Inked stamps. Original cover, 
partly detached.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $150

291. ארבעה ספרים עם עטיפות מאוירות – ורשה, 1922-1923

ארבעה ספרים עם עטיפות מאוירות, שנדפסו בורשה בשנים 1922-1923.
1. מָאן, מיניאטורען ]ָּפָרג, מיניאטורות[, מאת ז. ]זוסמן[ סעגאלאוויטש )סגלוביץ(. הוצאת א. גיטלין, ורשה, 1922. יידיש. 

איור העטיפה ועיצובה נעשו בידי האמן וולף )זאב( וויינטרויב )ויינטראוב, 1893-1986(. 
2. מטטרון, אפאקאליפטישע פאעמע ]פואמה אפוקליפטית[, מאת אהרון צייטלין. הוצאת "אלט-יונג", ורשה, 1922. יידיש.

אחד מספריו הראשונים של צייטלין, סופר ומשורר עברי ויידי )1898-1973(. שמו של מאייר העטיפה אינו נזכר. עותק ספריה לשעבר. 
3. מאסע מענטש ]איש ההמונים[, מאת ערנסט טָאלער )ארנסט טולר(. תורגם מגרמנית בידי שרה ברענער )ברנר(. הוצאת "די וועלט", 

ורשה, 1922. יידיש. 
תרגום ליידיש של מחזהו הסוציאליסטי של ארנסט טולר )1893-1939, מחזאי סוציאליסטי יהודי(, העוסק במהפכה הסוציאליסטית 

ומוקדש "לפרולטריון". עיצוב העטיפה נעשה בידי מנחם בירנבוים.
4. ְרָנִנים )שירים(, מאת מאיר ְטשּוְדֶנר. הוצאת "קולות", ורשה, תרפ"ד 1923.

ספר שיריו הראשון של הסופר והמשורר מאיר טשודנר )צ'ודנר, 1888-1943, נספה בשואה(. 
עיצוב העטיפה נעשה בידי האמן חיים ַהְנְפט. כתמים רבים על העטיפה. חותמות. 

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $200

291. Four Books with Illustrated Covers – Warsaw, 1922-23

Four Books with Illustrated Covers, published in Warsaw, 1922-23.
1. Mon, Miniaturen [Poppies, Miniatures], by Z. [Zusman] Segalowicz. Warsaw: E. Gitlin, 1922. Yiddish.
The cover design and illustration are the work of the artist Wolf (Zev) Weintraub (1893-1886).
2. Meṭaṭron: Apoḳalipṭishe Poeme [Apocalyptic Poetry], by Aaron Zeitlin. Warsaw: Alt-Yung, 1922. Yiddish.
An early work of Aaron Zeitlin (1898-1973), a Hebrew and Yiddish author and poet. The cover illustrator is 
unidentified. Ex-library copy.
3. Masse Mensch [Man of the Masses], by Ernst Toller. Translated from the German by Sarah Brenner. Warsaw: 
Die Velt, 1922. Yiddish.
Translation into Yiddish of the Socialist-inspired play by Ernst Toller (1893-1939) – a Jewish Socialist playwright – 
dealing with the Socialist Revolution and dedicated to "the Proletariat." Cover design by Menahem Birnbaum.
4. Renanim [Poems], by Meir Czudner. Warsaw: Kolot, 1923. Hebrew.
First published book of poems by the author and poet Meir Czudner (1888-1943), who perished in the Holocaust.
Cover design by the artist Haim Hanft. Numerous stains to cover. Inked stamps.
Size and condition vary.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $200
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292. שלושה פרסומים ביידיש – מינסק ומוסקבה, 1930-1934

שלושה פרסומים ביידיש, שנדפסו במינסק )בלארוס( ובמוסקבה, 1930-1934. 
ליובָאמירסקי  ]יהושע[  י.  מאת  וביאורם[,  הקולנוע  פלאי  ]קינמטוגרף,  דערקלערונג  זייער  און  קינָא  פון  וונדער  קינעמאטָאגראף,   .1
ד.  העטיפה:  עיצוב  יידיש.   .1930 מוסקבה-חרקוב-מינסק,  פססר",  פון  פעלקער-פאראלג  "צענטרלער  הוצאת  )ליובומירסקי(. 

סָאקָאלָאווסקי )סוקולובסקי; ראה גם פריט 286(. 
ספר בנושא אמנות הקולנוע והצילום, עם איורים ותצלומים. 

127, ]2[ עמ', 19.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. קרעים וקמטים בעטיפה )קרעים חסרים בשדרה(. רישום בעט על העטיפה הקדמית. העטיפה 
האחורית מנותקת. ייתכן כי חסר דף בסופו. 

2. רעווָאליוציָאנערע נָאוועלן, זאמלונג ]נובלות מהפכניות, מאסף[, תורגם ונאסף בידי ז. וויטענזָאן ומ. ]משה[ קולבאק. הוצאת "צענטרלער 
פעלקער-פאראלג פון פססר" / ווייסרוסישע אפטיילונג ]האגף הבלארוסי[, מוסקבה-חרקוב-מינסק, 1931. יידיש. 

מעצב  שם  חלקים.  נותרו  העמודים  בספר  מקומות  בכמה  ועוד.  יפנית  ארמנית,  לטבית,  גרמנית,  אנגלית,  מרוסית,  סיפורים  תרגומי 
הכריכה אינו נזכר. 

170, ]1[ עמ', 19.5 ס"מ. מצב בינוני. נקבי תילוע קלים. חותמות ספריה. כתמים ופגמים בכריכה. שדרת בד ודפי בטנה לא מקוריים. 
ופוליטי-מדעי[,  ספרותי-אמנותי  ]ירחון  כוידעש-זשורנאל  פאליטיש-וויסנשאפטלעכער  און  ליטעראריש-קינסטלערישער  שטערן,   .3

העורך: איזי כאריק. מינסק, שנה עשירית, גליון 1, ינואר 1934. יידיש. 
96 עמ', 24 ס"מ. מצב בינוני. כתמים קלים. קרעים, קפלים וקמטים בשולי הדפים והעטיפה. נייר יבש ושביר. תו-ספר גדול בצדה הפנימי 

של העטיפה הקדמית. חותמות. 
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $200

292. Three Yiddish Publications – Minsk and Moscow, 1930-34

Three Yiddish publications, published in Minsk (Belarus) and Moscow, 1930-34.
1. Kinematograf, Vunder fun Kino un Zeyer Derklerung [Cinematograph, the Wonders of Cinema Explained], by 
Y. (Yehoshua) Lyubomirski. Moscow-Kharkov-Minsk: Tsenṭraler Felḳer-Farlag fun FSSR, 1930. Yiddish. Cover design 
by D. Sokolowski (please refer also to Item no. 286).
A book on the subject of the cinematic arts and photography, with illustrations and photographs.
127 [2] pp., 19.5 cm. Good-fair condition. Tears and creases to cover (open tears to spine). Notation in pen to front cover. 
Back cover detached. Leaf possibly missing at end.
2. Revolutsionere Novelen: Zamlung [Revolutionary Novels, An Anthology], translated and collected by Z. 
Vitenzon and M. [Moyshe] Kulbak. Moscow-Kharkov-Minsk: Tsenṭraler Felḳer-Farlag fun FSSR, Ṿaysrusishe 
opṭeylung [Belarussian Division], 1931, Yiddish.
Works translated from from Russian, English, German, Latvian, Armenian, Japanese, and more. In some places, 
book pages have been left blank. The designer of the cover is unidentified.
170, [1] pp., 19.5 cm. Fair condition. Minor worming. Library inked stamps. Stains and blemishes to binding. New cloth 
spine and endsheets.
3. Shtern: Literarish-Kinstlerisher un Politish Visnshaftlikher Khoydesh-Zshurnal [Literary-Artistic and Political-
Scientific Monthly]. Editor: Izi Kharik. 10th year, Issue No. 1, Minsk, January 1934. Yiddish.
96 pp., 24 cm. Fair condition. Minor stains. Tears, fold lines, and creases to edges of leaves and to cover. Paper dry and 
brittle. Large bookplate to inside front cover. Inked stamps.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $200

293. "מעשה-ביכל" – דוד ברגלסון / לזר סגל – ברלין, 1923 – הקדשה בכתב ידו של לזר סגל

דוד בערגלסאן ]ברגלסון[, מעשה-ביכל, מיט ליטאגראפיעס און האלצשניטן פון לאזאר סגל. הוצאת וואסטאק )Wostok(, ברלין, 1923. יידיש.
מעשיות מאת דוד ברגלסון, מלוות איורים – ליטוגרפיות וחיתוכי עץ – מאת לזר סגל )Lasar Segall(, צייר, חרט ופסל יהודי, יליד וילנה. 

ברגלסון )1884-1952(, מחזאי וסופר יידי, הוצא להורג על-ידי סטאלין בשנת 1952.
בדף השער הקדשה מאת המאייר, לזר סגל, עם חתימתו )אפריל 1928(. 

]4[, ז-מח עמ' + ]8[ דפי איורים, 26 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים רבים בדפי הבטנה ובדפים הראשונים והאחרונים. כמה מהדפים 
רופפים. חותמות ספריה. כריכה מקורית, מעוותת מעט, עם שברים בקרטון וקרעים בשוליים. 

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $100

293. "Mayse Bikhl" – David Berglsohn / Lasar Segall – Berlin, 1923 – Inscribed by Lasar Segall

David Berglsohn, Mayse-Bikhl, mit litografyes un holtshniten fun Lasar Segall. Berlin: Wostok, 1923. Yiddish.
Tales by David Berglsohn, with illustrations – lithographs and woodcuts – by Lasar Segall, a Jewish painter, 
engraver and sculptor, born in Vilnius. Berglsohn (1884-1952), Yiddish playwright and author, was executed by 
Stalin in 1952.
Title page inscribed by the illustrator, Lasar Segall, with his signature (April 1928).
[4], 7-48 pp. + [8] plates, 26 cm. Fair-good condition. Many stains to endpapers and first and last leaves. Several leaves are 
loose. Ex-library copy. Original binding, slightly warped, with fractures to the cardboard and tears to edges. 
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $100 
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294. אלמנך "וואּוסּפּפ" – חרקוב, 1929 – עותק נאה עם מעטפת-הנייר המקורית

אלמאנאך וואּוסּפּפ ]VUSPP[, "אלאוקראינישע אסאציאציע פון פראלעטארישע שרייבער – אידישע סעקציע" – ]האגודה האוקראינית 
לסופרים פרולטריים – האגף היהודי[. הוצאת "צענטרפארלאג", חרקוב, 1929. יידיש.

 ,)All-Ukrainian Association of Proletarian Writers( מאסף ספרותי בהוצאת האגף היהודי של איגוד סופרים ממעמד הפרולטריון
שהוקם בשנת 1927. כולל יצירות מאת 21 סופרים ומשוררים יהודיים. מלווה בעבודות – חיתוכי עץ וחיתוכי לינולאום – מאת האמנים 
ּב. ּבלאנק )Ber / Boris Blank, 1897-1957( ו-מ. פראדקין )Moisei Fradkin, 1904-1974(, שניהם אמנים צעירים אז, בוגרי אותו מחזור 

במכון לאמנות של חרקוב )האיורים חתומים בראשי התיבות של שמות שני האמנים, ב' ו-פ'(. 
עותק נאה, בכריכה המקורית ועם מעטפת הנייר המאוירת. 

363, ]3[ עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. כתמי רטיבות בשוליים העליונים של הדפים. כריכה מקורית, קרועה מעט בחיבור לגוף 
הספר. חותמות ושאריות הדבקה )תוויות של ספריה(. הכריכה נתונה במעטפת הנייר המקורית – קרעים וכתמים בשוליה, חלקם עם 

פגיעות באיורים, משוקמת שיקום מקצועי. 
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $200

294. "VUSPP Almanac" – Kharkiv, 1929 – Fine Copy with Original Jacket

Almanakh VUSPP [VUSPP Almanac] (VUSPP = Al-Ukrainishe Assotziatzie Fun Proliterishe Schreiber = All-Ukrainian 
Association of Proletarian Writers) – Yiddishe Sektzie [Jewish Section]. Kharkiv (Kharkov): Tzenterfarlag, 1929. 
Yiddish.
Literary anthology published by the Jewish Section of the All-Ukrainian Association of Proletarian Writers, 
established in 1927. Includes works by 21 Jewish authors and poets, with accompanying woodcuts and linocuts 
by artists Ber/Boris Blank (1897-1957) and Moisei Fradkin (1904-1974) – both of them young artists at the time, 
from the same graduating class of students from the Kharkiv Institute of Art. The illustrations are signed with 
the initials of the two artists.
Fine copy with original binding and illustrated paper jacket.
363, [3] pp., 22.5 cm. Good condition. Few stains. Dampstains to upper parts of leaves. Original binding, partly detached 
from book block. Inked stamps and traces of gluing (library labels). Binding enclosed in original paper jacket, with tears and 
stains to edges, some affecting illustrations; professionally restored.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $200

295. קורט שוויטרס – "אנה בלום" – שתי מהדורות, כולל ההדפסה הראשונה – שירת "דאדא" – עטיפות בעיצוב שוויטרס

Anna Blume Dichtungen, Kurt Schwitters .1 ]"שירת אנה בלום", מאת קורט שוויטרס[. הוצאת Paul Steegmann, הנובר, 1919. 
 .)Erstes bis fünftes Tausend( גרמנית. מהדורה ראשונה, הדפסה ראשונה

הדפסה ראשונה ל"אנה בלום", יצירתו השירית של הצייר והפסל הגרמני קורט שוויטרס )1887-1948(, אמן דאדאיסט ופוטוריסט. שיר 
האהבה "אנה בלום" )"אנא בלומה" בתרגום עברי של שמעון זנדבנק( נדפס לראשונה בכתב העת "Der Sturm" באוגוסט 1919, וכבר 

באותה שנה נדפס שוב בשתי מהדורות עצמאיות. 
עם "שיר-מבוא" מאת כריסטוף שפנגמן )Der Künstler, ein einleitendes Gedicht von Christof Spengemann(. העטיפה עוצבה 

בידי שוויטרס. 
37, ]3[ עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. 

 Die Blume anna, die neue Anna Blume, Eine Gedichtsammlung aus den Jahren 1918-1922. Einbecker  .2
Politurausgabe von Kurt Merz Schwitters. הוצאת Der Sturm, ברלין, ]1922/1923[. גרמנית. 

מבחר שירים דאדאיסטיים, צורניים ופונטיים )Sound poems(. העטיפה עוצבה בידי שוויטרס. 
32 עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. עמ' 19-30 מנותקים. תו-ספר בצדה הפנימי של העטיפה הקדמית. 

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $300

295. Kurt Schwitters – "Anna Blume" –Two Editions, including the First Printing – Dada Poetry – Covers 
Designed by Schwitters Himself

1. Anna Blume Dichtungen [The Poetry of Anna Blume], by Kurt Schwitters. Hanover: Paul Steegmann, 1919. 
German. "Erstes bis fünftes Tausend" [First Edition, First Printing].
First printing of "Anna Blume," the poetic work by the Dadaist and Futurist German painter and sculptor, Kurt 
Schwitters (1887-1948). His love poem, "Anna Blume" (or "Anna Bluma" in its translation into Hebrew by Shimon 
Sandbank), was first published in the German periodical "Der Sturm" in August 1919. The very same year, it was 
republished in two separate and independent editions.
With an introductory poem ("Der Künstler, ein einleitendes Gedicht"), by Christof Spengemann. Cover design by 
Kurt Schwitters.
37, [3] pp., 21.5 cm. Good condition. Minor stains.
2. Die Blume anna, die neue Anna Blume, Eine Gedichtsammlung aus den Jahren 1918-1922. Einbecker 
Politurausgabe by Kurt Merz Schwitters. Berlin: Der Sturm, [1922/23]. German.
Selected Dadaist, concrete and sound poems. Cover design by Kurt Schwitters.
32 pp., 22.5 cm. Good condition. Minor stains, pp. 19-30 detached. Bookplate to inside front cover.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $300
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 – צ'וקובסקי  קורניי   – יצירתו  על  ומאמרים  וויטמן  וולט  משירת  תרגומים   – מתקרבת"  דמוקרטיה  של  "שירה   .296
מוסקבה-סנקט פטרבורג, 1923

Уот Уитмэн, поэзия грядущей демократии / Уот Уитмэн и его "Листья травы" ]וולט וויטמן – שירה של דמוקרטיה מתקרבת 
]ההוצאה לאור הממלכתית[,   Государственное издательство צ'וקובסקי. הוצאת  ו"עלי העשב" שלו[, מאת קורניי  וויטמן  וולט   /

מוסקבה-פטרוגרד )סנקט פטרבורג(, 1923. רוסית. איור העטיפה: יבגני בלוחה. 
אסופת מאמרים מאת הסופר ומשורר-הילדים הרוסי קורניי איוואנוביץ' צ'וקובסקי )1882-1969(, העוסקת במשורר האמריקני וולט 
וויטמן וביצירתו, לצד תרגומים למבחר שירים מתוך ספרו המפורסם "עלי עשב". תרגומיו של המחבר לשירי "עלי עשב" נחשבים לאבן 

דרך בהכרת שירתו של וויטמן לקהל הרוסי. דיוקנו של וויטמן מופיע מול דף השער הראשון.
איור העטיפה, המשלב את הדגל האמריקני בדגל המהפכה האדום ומציב את שניהם על רקע אורבני )כמה משירי "עלי עשב" עוסקים 

.)1889-1943 ,Evgeny Dmitrievich Belukha( נעשה בידי האמן, המאייר והמעצב הגרפי הרוסי יבגני בלוחה )בנושא האורבניזציה
]1[ לוח פורטרט, 165, ]2[ עמ', 23.5 ס"מ. גוף הספר במצב טוב מאד. העטיפה במצב טוב. קרעים קלים בשולי העטיפה והשדרה. מעט 

כתמים. העטיפה הקדמית והשדרה מנותקות חלקית מגוף הספר. 
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $200

296. "Poetry of Approaching Democracy" – Translations of the Poetry of Walt Whitman and Articles on 
his Work – Korney Chukovsky – Moscow-St. Petersburg, 1923

Уот Уитмэн, поэзия грядущей демократии / Уот Уитмэн и его "Листья травы" [Walt Whitman – Poetry of Approaching 
Democracy / Walt Whitman and his "Leaves of Grass"], by Korney Chukovsky. Moscow-Petrograd (Moscow-St. 
Petersburg): Государственное издательство [State Publisher], 1923. Russian. Cover illustration: Evgeny Belukha 
(Евгений Дмитриевич Белуха).
Anthology of articles by the Russian author and children's poet Korney Ivanovich Chukovsky (1882-1969) on the 
subject of American poet Walt Whitman and his work, alongside translations of selected poems from Whitman's 
famous book "Leaves of Grass." The author's translation of poems from "Leaves of Grass" was a groundbreaking 
milestone in exposing and familiarizing the Russian public with Whitman's poetry. A portrait of Whitman appears 
opposite the title page.
The illustration on the cover is the work of Russian artist, illustrator, and graphic designer Evgeny Dmitrievich 
Belukha (1889-1943). It shows the American "Stars and Stripes" juxtaposed with the Red Flag of the Russian 
Revolution, with both superimposed over the backdrop of an urban landscape. This symbolism points to the 
connection of some of the poems in "Leaves of Grass" to the theme of urbanization. 
[1] portrait plate., 165, [2] pp., 23.5 cm. Book block in very good condition. Cover in good condition. Minor tears to cover 
and spine. Few stains. Front cover and spine partly detached from book block.
Provenance: The Uzi Agassi Collection. 

Opening price: $200

297. "לפני הסערה" מאת איוונוב-רזומניק – פטרוגרד, 1923 – עטיפה בעיצוב ולדימיר לויטסקי 

Перед грозой. 1916-1917г ]לפני הסערה, 1916-1917[, מאת איוונוב-רזומניק. הוצאת Колос ]Kolos, "שיבולת"[, פטרוגרד )סנקט 
פטרבורג(, 1923. רוסית. עיצוב העטיפה: ולדימיר לויטסקי. 

  ,Razumnik Vasilyevich Ivanov-Razumnik( מבחר מסות מפרי עטו של הסופר, מבקר הספרות והפילוסוף רזומניק איוונוב-רזומניק
1878-1946(, שפורסמו בעיתונות קודם המהפכה )"לפני הסערה"(. 

עיצוב העטיפה נעשה בידי האמן ולדימיר ניקולאייביץ לויטסקי )Vladimir Nikolaevich Levitsky, 1879-1942(, צייר, אמן גרפי, מאייר, 
אמן הדפס וכרזות, עורכם של מספר ספרי אמנות. 

136 עמ', 21.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. העטיפה הקדמית מנותקת כמעט לחלוטין והעטיפה האחורית מנותקת חלקית. כמה מהגיליונות 
רופפים. קמטים, קפלים וקרעים קלים בשולי העטיפה ובשולי מספר דפים. כתמים וקרעים בשדרה )פיסות חסרות(. סימני הדבקה 

בעמוד שמול דף השער. חותמות-דיו על העטיפה האחורית.
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $100

297. "Before the Storm" by Ivanov-Razumnik, Petrograd, 1923 – Cover Design by Vladimir Levitsky

Перед грозой. 1916-1917г. [Before the Storm, 1916-1917], by Ivanov-Razumnik. Petrograd (St. Petersburg): Колос 
[Kolos, i.e., "Stalk of Grain"], 1923. Russian. Cover design: Vladimir Levitsky.
Selection of essays penned by the author, literary critic, and philosopher Razumnik Vasilyevich Ivanov-Razumnik 
(1878-1946) published in the media prior to the Revolution (hence the book title "Before the Storm").
The cover design is the work of Russian artist Vladimir Nikolaevich Levitsky (1879-1942), painter, graphic artist, 
illustrator, print and poster artist, and editor of a number of books on art.
136 pp., 21.5 cm. Good-fair condition. Front cover almost entirely detached and back cover partly detached. Some loose 
gatherings. Minor creases, folds, and tears to edges of cover and to edges of some leaves. Stains and tears to spine (missing 
segments). Traces of glue on page opposite title page. Inked stamps to back cover.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $100



151

היסטוריה, אמנות ותרבות יהודית וישראלית

298. "אבן", שירים מאת אוסיפ מנדלשטם – מוסקבה-פטרוגרד, 1923 – עטיפה בעיצוב אלכסנדר רודצ'נקו

 Государственное издательство הוצאת  מנדלשטם.  אוסיּפ  מאת  ראשון[,  שירים  ספר  ]אבן,   Камень, Первая книга стихов
]ההוצאה לאור הממלכתית[, סדרת Библиотека современной русской литературы ]ספריה לספרות רוסית מודרנית[, מוסקבה-

פטרוגרד )סנקט פטרבורג(, 1923. מהדורה שלישית )התוכן שונה בין מהדורה למהדורה(. רוסית. עיצוב העטיפה: אלכסנדר רודצ'נקו. 
)בין שלוש המהדורות   1913 בשנת  לראשונה  אור  ראה  מנדלשטם, אשר  אוסיּפ  שיריו הראשון של המשורר  לספר  מהדורה שלישית 

שנדפסו תחת שם זה קיימים הבדלים הן במבחר השירים והן בכמותם(. 
עיצוב העטיפה נעשה בידי אלכסנדר רודצ'נקו )1891-1956( – אמן, מעצב, פסל וצלם רוסי, איש התנועה הקונסטרוקטיביסטית.

95, ]4[ עמ', 18 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים וקמטים בשולי העטיפה וחלק מהדפים. הדף האחרון נפרד במעט מגוף הספר. כתמים, 
בעיקר על העטיפה.

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $200

298. "Stone," Poems by Osip Mandelstam – Moscow-Petrograd, 1923 – Cover Design by Aleksandr 
Rodchenko

Камень, Первая книга стихов [Stone, First Book of Poems] by Osip Mandelstam. Moscow-Petrograd (Moscow-
St. Petersburg): Государственное издательство [State Publisher], Библиотека современной русской литературы 
[Library of Modern Russian Literature series], 1923. Third Edition (content modified with each edition). Russian. 
Cover Design: Aleksandr Rodchenko.
Third edition of the first book of poems by Osip Mandelstam, first published in 1913 (in the second and third 
editions printed under this title, changes were introduced in both the selection of poems and their number).
The cover design is the work of Aleksandr Rodchenko (1891-1956) – a Russian artist, designer, sculptor, and 
photographer, one of the founders of Russian Constructivism.
95, [4] pp., 18 cm. Good condition. Minor tears and creases to edges of cover and to some leaves. Last leaf partly detached 
from book block. Stains, particularly to cover.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.
Opening price: $200

299. "עכשיו במערב", מאת ניקולאי ניקיטין – לנינגרד-מוסקבה, 1924 – עטיפה מאוירת בידי יורי אננקוב, 1924

הוצאת  ניקיטין.  ניקולאייביץ׳  ניקולאי  מאת  ברלין-רוהר-לונדון[,  במערב,  ]עכשיו   Сейчас на Западе. Берлин – Рур – Лондон
"פטרוגרד", לנינגרד-מוסקבה, 1924. רוסית. איור העטיפה: יורי אננקוב.

 Yury( רשמי-מסע של ניקיטין לאחר ביקור במערב. איור העטיפה, בו מופיע דיוקנו של המחבר, נעשה בידי האמן הרוסי יורי אננקוב
Annenkov, 1889-1974(. הדיוקן מופיע גם בספרו המפורסם של אננקוב "פורטרטים", שנדפס בסנקט פטרבורג שנתיים קודם לכן. 

138, ]6[ עמ', 20.5 ס"מ. מצב כללי טוב. פגמים קלים. קרעים וקמטים בשולי העטיפה ובשולי חלק מהדפים. תווית נייר מודבקת על 
העטיפה הקדמית.

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $200

299. "Now in the West," by Nikolai Nikitin – Leningrad-Moscow, 1924 – Cover Illustrated by Yury 
Annenkov, 1924

Сейчас на Западе. Берлин – Рур – Лондон [Now in the West, Berlin – Ruhr – London], by Nikolay Nikolayevich 
Nikitin. Leningrad-Moscow (St. Petersburg-Moscow): Petrograd, 1924. Russian. Cover illustration: Yury Annenkov.
Travelogue by Nikitin following a visit to the West. The cover illustration, featuring a portrait of the author, is 
the work of Russian artist Yury Annenkov (1889-1974). This likeness also appears in "Portraits," Annenkov's well-
known book, printed two years earlier in St. Petersburg.
138, [6] pp., 20.5 cm. Good overall condition. Minor blemishes. Tears and creases to edges of cover and edges of some 
leaves. Paper label glued to front cover.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $200

300. "שנת 1905", מאת בוריס פסטרנק – מוסקבה-לנינגרד, 1927 – עטיפה בעיצוב ולדימיר רוסקין

]ההוצאה לאור הממלכתית[,   Государственное издательство שנת 1905[, מאת בוריס פסטרנק. הוצאת[  девятьсот пятый год
מוסקבה-לנינגרד )סנקט פטרבורג(, 1927. רוסית. מהדורה ראשונה. עיצוב העטיפה: ולדימיר רוסקין.

מהדורה ראשונה ליצירתו השירית המפורסמת של בוריס פסטרנק, העוסקת במהפכת 1905. עיצוב העטיפה נעשה בידי ולדימיר רוסקין 
)Vladimir Osipovich Roskin, 1896-1984(, צייר, אמן-כרזות ומעצב גרפי רוסי חשוב, ממוצא יהודי.

100 עמ', 17.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים וקרעים קלים בשולי העטיפה. 
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $100
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300. "The year 1905," by Boris Pasternak – Moscow-Leningrad, 1927 – Cover Design by Vladimir Roskin

девятьсот пятый год [The year 1905], by Boris Pasternak. Moscow-Leningrad (Moscow-St. Petersburg): 
Государственное издательство [State Publisher], 1927. Russian. First Edition. Cover Design: Vladimir Roskin.
First edition of Boris Pasternak's renowned epic poem dealing with the Revolution of 1905. The cover was 
designed by Vladimir Osipovich Roskin (1896-1984), a prominent Russian painter, poster artist, and graphic 
designer of Jewish origin.
100 pp., 17.5 cm. Good condition. Minor creases and tears to edges of cover.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $100

301. סיפור מאת פייר בוסט – איורים מאת ניקולאי אקימוב – סנקט פטרבורג, 1928

 Лев Самойлович( תורגם מצרפתית בידי ל. ס. אוטבסקי ,)Pierre Bost( מותו של מר ג'וליאן[, מאת פייר בוסט[ Смерть г-на Жюльена
 .1928 פטרבורג(,  )סנקט  לנינגרד  "זמן"[,  הקואופרטיבית  ]ההוצאה   Кооперативное издательство "Время" הוצאת   .)Утевский

רוסית. איורים: ניקולאי אקימוב. 
סיפור קצר מאת התסריטאי, הסופר והעיתונאי הצרפתי פייר בוסט.

איור העטיפה וארבעה איורים נוספים בגוף הספר נעשו בידי האמן-גרפיקאי, מעצב-הבמה ובמאי התיאטרון ניקולאי פבלוביץ אקימוב 
 .)1901-1968 ,Nikolay Pavlovich Akimov(

48 עמ' + ]4[ לוחות איורים, 19.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים וכתמי רטיבות קלים. קרעים ופגמים קלים בעטיפה. 
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $100

301. Story by Pierre Bost – Illustrations by Nikolay Akimov – St. Petersburg, 1928

Смерть г-на Жюльена [Death of M. Julien], by Pierre Bost, translated from the French by L. S. Utevsky (Лев 
Самойлович Утевский). Leningrad (St. Petersburg): Кооперативное издательство "Время" ["Time" Cooperative 
Publishers], 1928. Russian. Illustrations: Nikolay Akimov.
Short story by the French screenwriter, author, and journalist, Pierre Bost.
The illustration on the cover and four additional illustrations within the text are the work of graphic artist, stage 
designer, and theater director Nikolay Pavlovich Akimov (1901-1968).
48 pp. + [4] illustrated plates, 19.5 cm. Good condition. Minor creases and dampstains. Minor tears and blemishes to cover.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $100

302. אסופת טיוטות-שירים ומכתבים של ולימיר חלבניקוב –מוסקבה, 1930 – עטיפה עם איור מאת נטליה גונצ'רובה 

 Группа друзей הוצאת   .]1912-1914  ,8 גיליון  פורסם,  שלא  ]חלבניקוב   Неизданный Хлебников. Вып. ХVIII: 1912-1914 гг
Хлебникова ]קבוצת ידידי חלבניקוב[, מוסקבה, 1930. רוסית. איור העטיפה: נטליה גונצ'רובה. 

חוברת מתוך סדרת חוברות שהוציא לאור חוג ידידי המשורר ולימיר חלבניקוב לאחר מותו, ובהן כתבים ויצירות שלא ראו אור. לצד 
טיוטות וגרסאות-שירים שלא פורסמו קודם לכן, כוללת החוברת גם שני מכתבים ששלח חלבניקוב אל הצייר והמלחין האוונגרדיסט 

 .)Mikhail Matyushin( מיכאיל מטיושין
מעצבת-תלבושות  ציירת,   ,)1881-1962  ,Natalia Goncharova( גונצ'רובה  נטליה  האמנית  מאת  הקדמית  העטיפה  שעל  האיור 

ומעצבת-במה, מתנועת האוונגרד הרוסי. 
נדפס ב-150 עותקים. 

21.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים בעטיפה, משוקמים שיקום מקצועי. קמטים ופגמים  X16.5 ,)1[ שער-מעטפת, 16 דף )מודפסים בצד אחד[
קלים בשולי מספר דפים. ייתכן כי העטיפה האחורית אינה מקורית. 

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $200

302. Anthology of Draft Poems and Letters by Velimir Khlebnikov – Moscow, 1930 – Cover with 
Illustration by Natalia Goncharova

Неизданный Хлебников. Вып. ХVIII: 1912-1914 гг [Khlebnikov Unpublished, Issue 8, 1912-1914]. Moscow: Группа 
друзей Хлебникова [Friends of Khlebnikov], 1930. Russian. Cover illustration: Natalia Goncharova.
Booklet in a series published posthumously by an organization of friends of the poet Velimir Khlebnikov, containing 
unpublished writings and compositions. In addition to drafts and previously unpublished versions of poems, the 
booklet includes two letters sent by Khlebnikov to the avant-garde painter and composer Mikhail Matyushin.
The illustration on the front cover is by the artist Natalia Goncharova (1881-1962), a painter, costume designer, 
and theater stage designer belonging to the Russian avant-garde movement.
Published in 150 copies.
[1] Printed cover, 16 ff. (printed on one side only), 21.5 X16.5 cm. Good condition. Tears to cover, professionally restored. 
Minor creases and blemishes to edges of several leaves. Back cover possibly not original.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $200
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303. "נעוריו של מאיאקובסקי" – טיביליסי, 1931 – כריכה קונסטרוקטיביסטית בעיצוב בור-רמנסקי 

Юность Маяковского ]נעוריו של מאיאקובסקי[, מאת וסילי קמנסקי. הוצאת Заккнига ]Zakkniga[, טיביליסי, 1931. רוסית. עיצוב 
הכריכה: БорР – קונסטנטין בור-רמנסקי. 

מונוגרפיה על נעוריו של המשורר והאמן הפוטוריסט ולדימיר מאיאקובסקי, פרי עטו של ידידו, המשורר, המחזאי והאמן וסילי קמנסקי 

)Vasily Vasilevich Kamensky, 1884-1961(, אחד מראשוני הטייסים הרוסים. המונוגרפיה התפרסמה שנה אחת בלבד לאחר מותו 

של מאיאקובסקי. 

דיוקנו של קמנסקי, המופיע בין עמודים 24-25, נעשה בידי מאיאקובסקי. 

כריכת הספר עוצבה בידי האמן הגרפי קונסטנטין בור-רמנסקי )Konstantin Bor Ramensky, 1900-1942(, אמן אוטודידקט, מחלוצי 

העיצוב הגרפי הרוסי; פעל כמעצב גרפי וכמעצב פנים. נהרג במלחמת העולם השניה. כריכה זו, שנדפסה בדפוס ליטוגרפי בצבעים אדום 

ושחור, התפרסמה באיכויותיה הקונסטרוקטיביסטיות. משולבים בה דיוקנו של מאיאקובסקי, שנת המהפכה, גילו של מאיאקובסקי 

בזמן המהפכה, שמות פרסומים שלו וציטוט מאחד משיריו. 

84 עמ', 17.5 ס"מ. גוף הספר במצב טוב מאד. הכריכה במצב טוב. כתמים קלים על הכריכה. קרעים בשדרה. פגמים קלים בפינות הכריכה 

ובשוליה. 

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $100

303. "Mayakovsy's Youth" – Tbilisi, 1931 – Constructivist Cover designed by Bor-Ramensky

Юность Маяковского ["Mayakovsy's Youth"], by Vasily Kamensky. Tbilisi: Заккнига [Zakkniga], 1931. Russian. 

Cover design: БорР – Konstantin Bor-Ramensky.

Monograph on the younger years of the Futurist poet and artist Vladimir Mayakovsky, written by his friend, the 

poet, playwright, and artist Vasily Vasilevich Kamensky (1884-1961), who was also one of the first of Russia's 

aviators. This monograph was published only a year after Mayakovsky's death.

The portrait of Kamensky, appearing between pages 24 and 25, is the work of Mayakovsky. 

The book's cover was designed by the autodidactic graphic artist Konstantin Bor-Ramensky (1900-1942), who 

was among the pioneers of Russian graphic design, and was also active in the field of interior design. Bor-

Ramensky was killed in the Second World War. This lithographed cover, printed in red and black, was acclaimed 

for its distinct Constructivist qualities. All in one, it features Mayakovsky's portrait, the date of the Revolution, 

Mayakovsky's age at the time of the Revolution, titles of his publications, and a quote from one of his poems.

84 pp., 17.5 cm. Book block in very good condition. Binding in good condition. Minor stains to binding. Tears to spine. 

Minor blemishes to corners and edges of binding.

Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $100

304. קטלוג תערוכה בעיצוב סולומון טלינגטר – קבוצת "קוקריניקסי" – מוסקבה, 1932

שש  לסיכום  ]תערוכה   Отчетная выставка за 6 лет, Карикатура, политплакат, книга, журнал, газета, живопись, театр
 Mikhail( שנים, קריקטורה, כרזה פוליטית, ספר, מגזין, עתון, ציור, תיאטרון[. קטלוג תערוכה של קבוצת "קוקריניקסי" - קופריאנוב

עיצוב:  רוסית.   .1932 ]מוסקבה[,   ,]Izogiz[  Изогиз הוצאת   .)Nikolai Sokolov( וסוקולוב   )Porfiri Krylov( קרילוב   ,)Kupriyanov

סולומון טלינגטר. 

קטלוג תערוכה רטרוספקטיבית המציגה את פועלם האמנותי המגוון של ציירי חבורת "קוקריניקסי" במשך שש שנים. בפתח הקטלוג 

מופיעה קריקטורה בה נראים שלושת חברי "קוקריניקסי", מאת האמן עמינדב קנייבסקי )Aminadav Kanevsky( ואחריה נדפסו דברי-

הקדמה מאת מקסים גורקי ומאת ב' מלכין. 

קוקריניקסי )Кукрыниксы( הוא "שם העט" המשותף של שלישיית ציירים – מיכאיל קופריאנוב, פורפירי קרילוב וניקולאי סוקולוב – 

אשר פעלו יחד במשך עשרות שנים ועסקו בעיקר באיור ובקריקטורה לספרים. על פעילותם הוענקו להם תוארי "הצייר העממי של ברית 

המועצות", "גיבור העמל הסוציאליסטי", פרס ברית המועצות ופרס לנין )1965(. הכינוי "קוקריניקסי" מבוסס על האותיות הראשונות 

של שמות שלושת החברים. 

הקטלוג עוצב בידי האמן סולומון טלינגטר )Solomon Telingater, 1903-1969(. טלינגטר, יליד טביליסי, למד אמנות בבאקו ובמוסקבה. 

הוא עסק בעיצוב ספרים וגופנים והיה חבר ב"קבוצת אוקטובר", יחד עם אל ליסיצקי ואלכסנדר רודצ'נקו. בשנת 1963 זכה בפרס יוהאן 

גוטנברג על עבודתו והיה לאמן הסובייטי הראשון שזכה בפרס זה.

]2[ עמ' עטיפה, ]4[ עמ', ]16[ חצאי-עמודים )הדפים שבאמצע הקטלוג נחתכו במקור לשניים(, ]4[ עמ', ]1[ עמ' עטיפה אחורית, 26 ס"מ. 

מצב טוב. כתמים, בעיקר על העטיפה. קמטים קלים וקפלים קלים בשולי חלק מהדפים והעטיפה. 

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $200
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304. Retrospective Exhibition Catalogue Designed by Solomon Telingater – "Kukryniksy" Trio – 
Moscow, 1932

Отчетная выставка за 6 лет, Карикатура, политплакат, книга, журнал, газета, живопись, театр [Retrospective 
Exhibition of Six Years' Work: Caricature, Political Poster, Book, Journal, Newspaper, Painting, Theater]. Exhibition 
Catalogue featuring works of the "Kukryniksy" trio of artists – Mikhail Kupriyanov, Porfiri Krylov, and Nikolai 
Sokolov. Moscow: Изогиз [Izogiz], 1932. Russian. Design: Solomon Telingater.
Retrospective exhibition catalogue spotlighting the diverse artistic output of the painters belonging to the 
"Kukryniksy" trio over a six-year period. The catalogue opens with a caricature of the trio by artist Aminadav 
Kanevsky, followed by introductory remarks by Maxim Gorky and B. Malkin.
"Kukryniksy" (Кукрыниксы) is the group name for three painters – Mikhail Kupriyanov, Porfiri Krylov, and Nikolai 
Sokolov – who worked together for decades, mostly producing illustrations and caricatures for books. Their 
achievements earned each of them the titles "Popular Painter of the Soviet Union," "Hero of Socialist Labor," 
the USSR State Prize, and, in 1965, the Lenin Prize. The name "Kukryniksy" is an acronym composed of the first 
letters of the names of the three artists.
The catalogue was designed by the artist Solomon Telingater (Соломoн Телингaтер, 1903-1969), who was born 
in Tbilisi, Georgia, and studied art in Baku and Moscow. He was a book and typeface designer and a member of 
the "October Group" alongside El Lissitzky and Aleksandr Rodchenko. In 1963, he became the first Soviet artist 
to receive the Iohan Gutenberg award for designing books and typefaces.
[2] pp. cover, [4] pp., [16] half-pages (pages in middle of catalogue originally cut into halves), [4] pp., [1] p. back cover, 26 
cm. Good condition. Stains, particularly to cover. Minor creases and folds to edges of some leaves and cover.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $200

305. "אמנות השחורים" מאת ולדימיר מרקוב – סנקט פטרבורג, 1919 – עטיפה וסמל-הוצאה בעיצוב נתן אלטמן

 Отдел изобразительных искусств Народного הוצאת  מרקוב.  ולדימיר  מאת  השחורים[,  ]אמנות   Искусство негров
יפות של הקומיסריון העממי לענייני חינוך[, פטרסבורג )סנקט פטרבורג(,  ]המחלקה לאמנויות   комиссариата по просвещению

1919. רוסית. 
Voldemārs Matvejs( בנושא "אמנות שחורה". מרקוב  נודע גם בשם   ,Vladimir Ivanovich Markov( ולדימיר מרקוב  מחקרו של 
במאמריו  במיוחד  ונודע  האוונגרד  לחוגי  השתייך  אשר  לטבי(  )ממוצא  רוסי  אמנות  ותיאורטיקן  היסטוריון  אמן,  היה   ,)1877-1914(

התיאורטיים ובמחקריו בנושא אמנות אפריקנית ופרימיטיביזם.
העיצוב הטיפוגרפי שעל העטיפה הקדמית וכן סמל ההוצאה שנדפס על העטיפה האחורית נעשו בידי נתן אלטמן )1889-1970(, אמן 

אוונגרד, צייר, גרפיקאי, מאייר ספרים, פסל ומעצב תפאורות.
153 עמ', 25.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בעיקר על העטיפה. חותמות. קרעים קלים וקמטים בשולי העטיפה וחלק מהדפים. קפלים 

ופגמים קלים בעטיפה )סימני קילוף והדבקה, שרידי חותמת(. 
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $200

305. "Negro Art" by Vladimir Markov – St. Petersburg, 1919 – Cover and Publisher's Logo Designed by 
Nathan Altman

Искусство негров [Negro Art], by Vladimir Markov. Petersburg (St. Petersburg): Отдел изобразительных искусств 
Народного комиссариата по просвещению [Department of Fine Arts of the Popular Commissary for Educational 
Affairs], 1919. Russian.
Research conducted by Vladimir Ivanovich Markov (also known as Voldemārs Matvejs) on the subject of African 
art. Markov (1877-1914) was a Russian artist, historian, and art theoretician of Latvian origin, associated with the 
avant-garde wave of Russian art, and particularly renowned for his articles on art theory and his studies in the 
fields of African art and Primitivism.
The typographic design of the front cover, as well as the publisher's logo printed on the back cover, are the work 
of Nathan Altman (1889-1970), an avant-garde Russian painter, graphic artist, book illustrator, sculptor, and stage 
set designer.
153 pp., 25.5 cm. Good condition. Stains, primarily to cover. Inked stamps. Minor tears and creases to edges of cover and 
to some leaves. Minor folds and blemishes to cover (signs of abrasion and traces of glue, remnants of inked stamp).
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $200

306. מונוגרפיה אודות הצייר מסטיסלב דובוז'ינסקי, 1923 – עטיפה בעיצוב דובוז'ינסקי

Рисунки М. Добужинского ]ציוריו של מ. דובוז'ינסקי[, מאת אריך גולרבאך. הוצאת Государственное издательство ]ההוצאה 
לאור הממלכתית[, מוסקבה-פטרוגרד )סנקט פטרבורג(, 1923. רוסית. עיצוב: דובוז'ינסקי. 

מונוגרפיה אודות הצייר מסטיסלב דובוז'ינסקי )Mstislav Valerianovich Dobuzhinsky, 1875-1957(, צייר ומאייר ליטאי-רוסי, אשר 
מוכר במיוחד בזכות ציוריו המתארים את תהליך האורבניזציה. 
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 .Sergey Chekhonin מאת )Initial( העטיפה הקדמית ועמוד השער עוצבו בידי דובוז'ינסקי. אות-הפתיחה
המחבר, אריך גולרבאך )Erich Fedorovich Gollerbach, 1895-1942(, היה מבקר ספרות ואמנות, ביבליוגרף וביבליופיל רוסי.

104 עמ', 27.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים )כתמים רבים בעטיפה(. קרעים בשדרה )פיסות חסרות(. חותמות על העטיפה האחורית. קמטים 
בפינות העטיפה וחלק מהדפים. 

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $100

306. Monograph relating to Painter Mstislav Dobuzhinsky, 1923 – Cover Design by Dobuzhinsky

Рисунки М. Добужинского [The Paintings of M. Dobuzhinsky] by Erich Gollerbach. Moscow-Petrograd (Moscow-St. 
Petersburg): Государственное издательство [State Publisher], 1923. Russian. Design: Dobuzhinsky.
Monograph relating to the painter Mstislav Valerianovich Dobuzhinsky (1875-1957), Lithuanian-Russian painter 
and illustrator, who was famous for paintings focused primarily on the theme of urbanization.
The front cover and title page were designed by Dobuzhinsky himself. The decorated opening initial of the text 
is the work of Sergey Chekhonin.
The author, Erich Fedorovich Gollerbach (1896-1942), was a Russian critic of art and literature, and a bibliographer 
and bibliophile.
104 pp., 27.5 cm. Good condition. Stains (many on cover). Tears to spine (missing segments). Inked stamps to back cover. 
Creases to corners of cover and to some leaves.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $100

307. מונוגרפיה אודות אלכסנדרה אקסטר – ברלין, 1922

טוגנדהולד  י'  מאת  במה[,  וכמעצבת  כציירת  אקסטר  ]אלכסנדרה   Александра Экстер как живописец и художник сцены
)Тугендхольд(. הוצאת "Заря" )Saria(, ברלין, 1922. רוסית. 

ציירת ומעצבת במה   ,)1882-1949 ,Aleksandra Aleksandrovna Ekster( מונוגרפיה ראשונה אודות האמנית אלכסנדרה אקסטר 
ותלבושות קובו-פוטוריסטית אוונגרדית, ילידת אוקראינה. אקסטר נמנתה עם הבולטים שבאמני האוונגרד הרוסי והאוקראיני. פעלה 

וחיה בקייב, סנקט פטרבורג, מוסקבה, וינה ופריז, לימדה והשפיעה על אמנים רבים ובהם בוריס ארונסון, יששכר ריבק ויצחק פרנקל.
ארבעה לוחות איורים בגוף הספר )שלושה מהם צבעוניים; מוצמדים לדפים( ועוד 39 לוחות בסוף הספר, עם דוגמאות ליצירותיה של 

אקסטר בתחומים שונים: ציור, תלבושות ועיצוב במה. 
המחבר, מבקר האמנות יעקב טוגנדהולד )Yakov Alexandrovich Tugendhold, 1882-1928(, חיבר גם את המונוגרפיה הראשונה 
אודות מארק שאגאל בשפה הרוסית ומגוון ספרים אחרים בנושא אמנות; שימש, בין היתר, כמומחה וכקניין עבור אוסף האימפרסיוניזם 

 .)Sergei Shchukin( המפורסם של האספן סרגיי שצ'וקין
32 עמ' + ]4[ לוחות; 39 לוחות, 21.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. קרע בשולי העטיפה והדפים הראשונים. קמטים וקרעים קלים 

בשולי העטיפה ובשדרה. 
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $200

307. Monograph relating to Aleksandra Ekster – Berlin, 1922

Александра Экстер как живописец и художник сцены [Aleksandra Ekster as a Painter and Stage Designer], by 
Yakov Tugendhold. Berlin: Saria, 1922. Russian.
The earliest known monograph relating to Aleksandra Aleksandrovna Ekster (1882-1949), a Ukrainian-born 
avant-garde and cubo-futuristic painter, and stage and costume designer. Ekster was among the most notable 
of Russian and Ukrainian avant-garde artists. She lived and worked in a number of cities, among them Kiev, St. 
Petersburg, Moscow, Vienna, and Paris, and taught and influenced a host of artists, including Boris Aronson, 
Yisakhar Rybak, and Yitzhak Frenkel.
Four plates featuring her works (glued to the pages, three of them in color) appear in the main part of the book, 
while an additional 39 black-and-white plates are presented at the end of the book. These offer glimpses of 
Ekster's output in a number of different fields, namely painting, and costume and stage design.
The author, art critic Yakov Alexandrovich Tugendhold (1882-1928), was also responsible for the earliest Russian-
language monograph relating to Marc Chagall, in addition to a wide variety of other art-related books. Among 
other things, he served as an expert adviser and purchaser for art collector Sergei Shchukin's renowned collection 
of Impressionist works.
32 pp. + [4] plates; 39 plates, 21.5 cm. Good-fair condition. Stains. Tears to edges of cover and first leaves. Minor creases 
and tears to cover and spine.
Provenance: The Uzi Agassi Collection. 

Opening price: $200
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308. מאמר ביקורת על המשורר סרגיי יסנין – חוברת שנאסרה להפצה בברית המועצות – מוסקבה, 1926

 .1926 הוצאת המחבר, מוסקבה,  א. רבייקין.  יסנין?[, מאת  מי המשורר סרגיי  ]של   )Чей поэт Сергей Есенин? )Беглые заметки
רוסית. 

  ,Alexander Ivanovich Revyakin( על המשורר סרגיי יסנין ועל שירתו, מאת אלכסנדר איוונוביץ רבייקין )חיבור ביקורתי )בלתי אוהד
1900-1983(, מבקר ספרות ופרופסור לספרות סובייטי. החיבור פורסם כחודש לאחר מותו של יסנין. 

לטרוצקי  האזכורים  בגלל  והושמדו,  מהספריות  נאספו  אף  ועותקיו  המועצות  בברית  נאסרה  הספר  הפצת  ה-30  שנות  בראשית 
המופיעים בו. 

על העטיפה – שזהות מעצבה אינה ידועה – מופיע דיוקנו של יסנין משולב בתוך סימן שאלה גדול. 
39 עמ', 22.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, קרעים וקמטים בשולי העטיפה ובשדרה. העטיפה האחורית והדף האחרון מנותקים. קרע 

קל בדף הראשון. חתימה בעט מול דף השער. 
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $100

308. Article Criticizing the Poet Sergei Yesenin – A Booklet Banned in the Soviet Union – Moscow, 1926

Чей поэт Сергей Есенин? )Беглые заметки( [Whose Poet is Sergei Yesenin?], by Alexander Revyakin. Moscow: self-
published, 1926. Russian.
An unflattering critical essay on the poet Sergei Yesenin and his work, by Alexander Ivanovich Revyakin (1900-1983), 
a Soviet literary critic and professor of literature. The essay was published roughly a month after Yesenin's death.
Because of its references to Leon Trotsky, this booklet was labeled subversive and consequently banned in the 
Soviet Union from the early 1930s onward. The authorities went so far as to remove and destroy all copies in 
local libraries.
The cover – whose designer is unidentified – features a portrait of Yesenin, encircled by a large question mark.
39 pp., 22.5 cm. Good-fair condition. Stains, tears, and creases to edges of cover and to spine. Back cover and last leaf 
detached. Minor tear to first leaf. Signature in pen to page facing title page.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $100

309. אסופת מאמרים בנושא תיאטרון – מוסקבה, 1922

 Задруга הוצאת  קיזבטר.  אלכסנדר  מאת  הערות[,  הרהורים,  מאמרים,  ]תיאטרון,   Театр, Очерки, размышления, заметки
]Zadruga[, מוסקבה, 1922. רוסית. 

 ,)1866-1933 ,Aleksandr Aleksandrovich Kizevetter / Kiesewetter( אסופת מאמרים בנושא תיאטרון, מאת פרופ' אלכסנדר קיזבטר
היסטוריון ופובליציסט רוסי. איור נאה על העטיפה )אמן לא מזוהה(. 

115 עמ', 23.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים וקמטים קלים בשולי הדפים והעטיפה. קרעים של סנטימטרים בודדים בעטיפה. מעט כתמים. 
חלק מהגליונות לא נחתכו לאחר הקיפול. 

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $200

309. Anthology of Articles on the Subject of Theater – Moscow, 1922

Театр, Очерки, размышления, заметки [Theater, Articles, Passing Thoughts, Comments], by Aleksandr Kiesewetter. 
Moscow: Задруга [Zadruga], 1922. Russian.
Anthology of articles on the subject of theater, by Prof. Aleksandr Aleksandrovich Kiesewetter (Алекса́ндр 
Алекса́ндрович Кизеве́ттер, 1866-1933), a Russian historian and publicist. The cover is illustrated by an unidentified 
artist. 
115 pp., 23.5 cm. Good condition. Minor tears and creases to edges of leaves and cover. Tears of a few cm to cover. Few 
stains. Some unopened pages. 
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $200

310. מגילת רות בתרגום לרוסית – תחריטי עץ מאת ולדימיר פבורסקי – מוסקבה, 1925

 ,]M. and S. Sabashnikov[ М. и С. Сабашниковых הוצאת .]מגלת רות[. תרגם לרוסית אברהם מרקוביץ אפרוס ]אפרת[ Книга Руфь
מוסקבה, 1925. רוסית. איורים: ולדימיר פבורסקי. 

תרגום רוסי למגילת רות התנ"כית, מאת אברהם מרקוביץ אפרוס )1888-1954(, מבקר ספרות ואמנות ומתרגם יהודי-סובייטי, אשר 
תרגם לרוסית גם את שיר השירים. 

עיצוב העטיפה וכן האיורים שבגוף הספר )תצריבי עץ( מאת ולדימיר פבורסקי )Vladimir Andreyevich Favorsky, 1886-1964(, צייר, 
אמן גרפי, אמן הדפס, מורה ותיאורטיקן סובייטי-מוסקבאי. 

בינוני-טוב. קרעים וקמטים בשולי העטיפה והשדרה. כתמים על העטיפה. העטיפה הקדמית והאחורית  ]1[ עמ', 26 ס"מ. מצב   ,42
מנותקות. כתמים קלים בדפי הספר. קונטרסים רופפים. 

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $200
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310. Book of Ruth, Russian Translation – Woodcuts by Vladimir Favorsky – Moscow, 1925

Книга Руфь [Book of Ruth]. Translated into Russian by Abram Markovich Efros. Moscow: М. и С. Сабашниковых [M. 
and S. Sabashnikov], 1925. Russian. Illustrations: Vladimir Favorsky.
Translation into Russian of the biblical Book of Ruth by Abram Markovich Efros (1888-1954), a Soviet-Jewish art 
and literary critic and translator, who also translated the biblical Song of Songs (Song of Solomon) into Russian.
Both the cover design and the illustrations (woodcuts) in the text itself are the work of Vladimir Andreyevich 
Favorsky (1886-1964), a Muscovite-Soviet painter, graphic artist, print artist, educator, and theoretician.
42, [1] pp., 26 cm. Good-fair condition. Tears and creases to edges of cover and spine. Stains to cover. Front and back covers 
detached. Minor stains to leaves. Loose gatherings.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $200

311. "מופעי בובות תנ"כיים" – חוברת לילדים – הוצאת Aufbau של הקרן הקיימת לישראל - ברלין, 1924

Biblische Puppenspiele ]מופעי בובות תנ"כיים[ מאת Albert Baer, איורים מאת Käte Baer-Freyer. הוצאת Aufbau של הקרן 
הקיימת לישראל. ברלין, 1924. גרמנית. 

בטכניקת  צבועים  נאיביים  באיורים  מלווים  ומלכת שבא(,  וגוליית, שלמה  דוד  ואחיו,  )יוסף  תנ"כיים  סיפורים  על-פי שלושה  מחזות 
 .)Neue Sachlichkeit( "בסגנון "האובייקטיביות החדשה )פושואר )סטנסיל צבוע ביד

המחזות, אשר כתובים בדיאלוגים מחורזים ופשוטים ובצורה משעשעת והומוריסטית, נועדו להעלאת מופע בובות ביתי לילדים עבור 
4-5 משתתפים. על הילדים היה ליצור את הבובות בעצמם, על פי האיורים בספר )לחלופין ניתן היה לרכוש בובות-עץ מקוריות בביתה 

של הציירת בברלין(. 
"מופעי בובות תנ"כיים" היה הספר הראשון שראה אור בהוצאת Aufbau של הקרן הקיימת לישראל; בעמוד האחרון מופיע תיאור קצר 

של מטרותיו והישגיו של הארגון. 
44, ]4[ עמ', 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקמטים קלים. קרעים וקמטים בשולי העטיפה.  

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $100

311. "Biblical Puppet Shows" – A Booklet for Children – Published by Aufbau of the Jewish National 
Fund – Berlin, 1924

Biblische Puppenspiele [Biblical Puppet Shows] by Albert Baer, illustrations by Käte Baer-Freyer. Berlin: Aufbau, 
by the Jewish National Fund, 1924. German.  
Plays after three biblical stories (Joseph and his brothers, David and Goliath, Solomon and the Queen of Sheba) 
accompanied by naïve pochoir (hand-colored stencil) illustrations in the Neue Sachlichkeit style. 
The plays, consisting of rhymed, simple dialogues written in a humorous manner, were to be performed as 
a homemade puppet show by four or five participants. The children were supposed to make the puppets 
themselves, following the illustrations in the book (original wooden puppets could also be purchased at the 
artist's home in Berlin). 
"Biblical Puppet Shows" was the first book to be published by the Aufbau press run by the Jewish national Fund; 
appearing on the last page is a short description of the goals and achievements of the organization. 
44, [4] pp. 19 cm. Good condition. Stains and minor creases. Tears and creases to edges of cover. 
Provenance: The Uzi Agassi Collection. 

Opening price: $100 

312. אלעפבייס – מקראה יידית ללימוד אותיות האלף-בית – מוסקבה, 1947

אלעפבייס, לייב קוויטקא )קוויטקו(. הוצאת "דער עמעס", מוסקבה, 1947. יידיש. איורים: מיכאיל יָא )יופה(. 
מקראה ללימוד יידיש במתכונת הסובייטית, שאינה כוללת אותיות סופיות ומאייתת מילים שמקורן בעברית על פי כללי הכתיב החדשים 

של היידיש. המקראה יצאה בהוצאת ה"יבסקציה", הזרוע היהודית במפלגה הקומוניסטית. 
העטיפה והאותיות מעוטרות בידי האמן מאיר יופה )יָאֶפה, 1895-1960(, אשר פעל תחת שם העט מיכאיל יָא. יופה, גרפיקאי, צייר 
ותיאורטיקן, היה מהדמויות המרכזיות של חיי התרבות והאמנות בריגה, עבד בתיאטרון היהודי בריגה ובתיאטרון היהודי הממלכתי 

במוסקבה.
לצד כל אות מופיע שיר קצר מחורז הדן בה. במקראה מופיעים גם שירים וסיפורים קצרים ביידיש )ביניהם שיר על לנין והמנון "האיחוד 

הסובייטי" – ברית המועצות( וכן לוח המשווה בין האלפבית היידי לאלפבית הקירילי.
47, ]1[ עמ', 25.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים, בעיקר בשולי הדפים ובעטיפה. קרעים קלים בשולי העטיפה. העטיפה והדף האחרון 

רופפים קמעה. 
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $100
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312. "Alefbeys" – Yiddish Reader for Learning the Yiddish Alphabet – Moscow, 1947

Alefbeys, by Leib Kvitko. Moscow: "Der Emes," 1947. Yiddish. Illustrations: Mikhail Yo (Ioffe).
Reader for learning the Yiddish alphabet conforming with the system established by the Soviet authorities, which 
does not allow for terminal letters, and determines that words originating in Hebrew must be spelled according 
to modern Yiddish phonetic rules. The reader was published by "Yevsektsiya," the Jewish section of the Soviet 
Communist Party.
The cover and the individual letters of the alphabet were rendered by the artist Meir Ioffeh (1895-1960), who 
went by the pen name "Mikhael Yo." Ioffeh – a graphic artist, painter, and theoretician – was one of the most 
notable figures in Riga's artistic and cultural circles. He worked both for the Jewish Theater in Riga and the Jewish 
State Theater in Moscow.
Accompanying each letter of the alphabet is a short poem in rhyme pertaining to that letter. The reader also 
features Yiddish poems and short stories (including a poem by Vladimir Lenin and lyrics to the anthem of the 
Soviet Union), as well as a table listing the letters of the Yiddish alphabet along with their corresponding 
characters in the Cyrillic alphabet.
47 [1] pp., 25.4-5 cm. Good condition. Stains. Creases, mostly to edges and cover. Minor tears to cover edges. Final leaf 

and cover slightly loose.

Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $100

313. שתילים, עיתון מאויר לילדים – גליון 6-7 – עם איורים מעשה ידי אל ליסיצקי לסיפור "שלמה המלך" מאת חיים 
נחמן ביאליק

הדפוס",  "אמנות  דפוס  אחת(.  )חוברת   6-7 מס'  גליון  זלטופולסקי.  מ.  המו"ל:  אליעזר,  בן  מ.  העורך:  לילדים.  מאויר  עתון  שתילים, 
מוסקבה )פרטי המדפיס ברוסית(, חשון תרע"ח, 5 נובמבר 1917. 

גיליון מס' 6-7 של העיתון "שתילים", בעריכת העתונאי משה בן-אליעזר. בחוברת זו נדפסו איורים מאת אל )אליעזר( ליסיצקי לסיפור 
 Tradition and שלמה המלך" מאת ח. נ. ביאליק, והם האיורים הידועים היחידים של ליסיצקי לטקסט שנכתב במקור בעברית. )ראו"

Revolution, The Jewish Renaissance in Russian Avant-Garde Art 1912-1928, פריט 77; עמ' 107(.

העתון "שתילים" היה פרסומה הראשון של הוצאת "אמנות", אשר נוסדה באותם ימים במוסקבה )כאשר רכשה שושנה פרסיץ את בית 
הדפוס "אמנות הדפוס"( ביוזמת המו"ל משה זלטופולסקי, בנו של הנדבן הלל זלטופולסקי. העיתון ראה אור במוסקבה באופן לא סדיר 
במשך פחות משנה, וגליונותיו כללו יצירות מאת מיטב הסופרים והמשוררים העבריים, כגון ח"נ ביאליק, שאול טשרניחובסקי, יעקב 

פיכמן, אליעזר שטיינמן, ואחרים, לצד אגדות ותרגומים מספרות העולם, כמו גם מדור חדשות מארץ ישראל והעולם.
המחצית התחתונה של דף השער חסרה )עם פגיעה באיור הראשון של ליסיצקי(.

63 עמ', 25 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. דף אחד חסר )עמודים 57-58(. כתמים ופגמים קלים. קרעים קלים בשולי העטיפה )עם פגיעה 
קלה מאוד בהדפסה(. השדרה חסרה. חותמות דיו על העטיפה הקדמית.

פתיחה: $100

313. "Shtilim," Illustrated Children's Magazine – Issue No. 6-7 – With Illustrations by El Lissitzky for the 
Story "Wise King Solomon and the Honey Bee" by Hayim Nahman Bialik

"Shtilim," illustrated children's magazine. Editor: M. Ben Eliezer; Publisher: M. Zlatopolski. Issue No. 6-7 (single 
magazine). Moscow: Omanut HaDfus (printer details in Russian), November 5, 1917.
Issue No. 6-7 of the children's magazine "Shtilim," under the editorship of the journalist Moshe Ben-Eliezer. This 
issue includes illustrations by El (Eliezer) Lissitzky for the story "Wise King Solomon and the Honey Bee" by Hayim 
Nahman Bialik, and they are the only known illustrations by Lissitzky for original Hebrew texts. (See "Tradition 
and Revolution, The Jewish Renaissance in Russian Avant-Garde Art, 1912-1928," exhibition catalogue, The Israel 
Museum, Jerusalem, 1987, item no. 77, p. 107).
The magazine "Shtilim" was the first journal to be published by "Omanut" publishing house, which had just 
been established in Moscow at the time (following the purchase by Shoshana Persitz of the "Art of Print" press) 
at the initiative of the publisher Moshe Zlatopolski, son of the philanthropist Hillel Zlatopolski. The magazine 
was irregularly published in Moscow over a period of less than a year. Its issues contained works by some of 
the greatest of Hebrew authors and poets such as Hayim Nahman Bialik, Shaul Tchernichovsky, Yakov Fichman, 
Eliezer Steinman, and others, as well as legends and translations of internationally known literary works. It also 
featured news items from Palestine and the world at large.
The bottom half of the title page is missing, and the first illustration by Lissitzky is therefore incomplete.
63 pp., approx. 25 cm. Good-fair condition. One leaf missing (pp. 57-58). Minor stains and blemishes. Minor tears to edges 

of cover (somewhat affecting text). Spine missing. Inked stamps to front cover.

Opening price: $100



159

היסטוריה, אמנות ותרבות יהודית וישראלית

314. קטלוג ספרי קודש – המו"ל והמדפיס Philip Vallentine – לונדון, 1868

Catalogue of works published, and on sale, at the establishment of P. Vallentine. ללא פרטי מדפיס. ]לונדון?, 1868?[. 
אנגלית ומעט עברית.

 34 Alfred Street,( בלונדון Philip Vallentine קטלוג ספרי קודש, שנדפסו, או שמוצעים למכירה, על ידי המו"ל, הכורך והמדפיס 
נדפסה  הראשונים  העמודים  עשר  שלושה  בשולי  הספרים.  של  קצרים  תיאורים  עם  ומחיריהם,  ספרים  רשימת   .)Bedford Square

 .)"Continuation of Addenda – 5628-1868" רשימה נוספת של ספרים )תחת הכותרת
31, ]1[ עמ', 11.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים וקרעים חסרים קטנים בשולי דפים בודדים. כרוך בכריכת עור חדשה, ללא עטיפה.

 .OCLC-אינו מופיע ב

פתיחה: $200

314. Catalog of Religious Books – Publisher and Printer Philip Vallentine – London, 1868

Catalogue of works published, and on sale, at the establishment of P. Vallentine. Printer not indicated. [London? 
1868?]. English and some Hebrew.
Catalog of books published and on sale at the establishment of Philip Vallentine, a London publisher, binder and 
printer (his address is given as 34 Alfred Street, Bedford Square). The catalogue lists books and prices, with a short 
descriptive entry for each book. With an additional list of books (titled "Continuation of Addenda – 5628-1868") 
printed on the margins of the first thirteen pages. 
31, [1] pp. 11.5 cm. Good condition. Closed tears and small open tears to edges of several leaves. New leather binding; 
missing original cover.
Not in OCLC. 

Opening price: $200

315. "קטלוג של אליעזר סטווסקי" – חנות יודאיקה במנהטן – ניו-יורק, שנות ה-30-40

קאטאלאג פון אליעזר סטאווסקי / Catalog from Louis Stavsky. ללא פרטי מדפיס. ]ניו-יורק, שנות ה-30-40?[. יידיש ומעט אנגלית.
קטלוג חנות היודאיקה של אליעזר סטווסקי במנהטן )Norfolk St., New York 63(. כולל רשימה של המוצרים העומדים למכירה בחנות 

)ספרים, טליתות, פרוכות, כתובות, תפילין, מזוזות, ועוד(, ותצלום דיוקן של סטאווסקי. שער נוסף באנגלית.
]18[ דף )כולל העטיפה(, 13.5 ס"מ. מצב טוב. דף אחד מנותק, עם קרע קטן בשוליו )מחוזק בנייר דבק(. כרוך בכריכת עור חדשה, עם 

העטיפה המקורית.

 .OCLC-אינו מופיע ב

פתיחה: $100

315. Catalog from Louis Stavsky – Judaica Store in Manhattan – New-York, 1930s-1940s

Catalog from Louis Stavsky. Printer not indicated. [New York, 1930s-1940s?]. Yiddish and some English.
Catalog of Louis [Eliezer] Stavsky's Judaica store in Manhattan (63 Norfolk St., New York). Contains a list of the 
merchandise (books, prayer shawls, Torah ark curtains, Ketubot, Tefillin, Mezuzahs, and more) and a portrait 
photograph of Stavsky. An additional English title page. 
[18] ff. (including cover), 13.5 cm. One leaf detached, with a small tear to edge (mended with tape). New leather biding, 
with the original cover. 
Not in OCLC.

Opening price: $100

316. אוסף קטלוגים של הוצאות וחנויות ספרים – ארץ ישראל ופולין, שנות ה-20-40

)וכן של משחקים(, שנדפסו מטעם הוצאות ספרים ובתי-מסחר לספרים  22 רשימות-ספרים וקטלוגים של ספרים בעברית וביידיש 
בארץ ישראל ובפולין, שנות ה-20 עד שנות ה-40. עברית ויידיש. 

1. קטלוג של "למען הספר – משרד להפצת הספר העברי בישראל" )בימ"ס ספרים(. דפוס "השחר", תל-אביב, טבת תרפ"ח בקירוב 
]דצמבר 1927 / ראשית 1928[. 

2. קטלוג לספרים העברים, ספרית תלמידי הגימנסיה "הרצליה". דפוס א. סטרוד, תל-אביב, שבט תרפ"ד ]1924[. 
3. רשימת ספרים של בית מסחר וסוכנות לספרים "מוריה", ]1929[. 

4. קטלוג מס' 1 של ספרי-לימוד, מכשירי-חנוך ומשחקים. "אמסום", ארגון מוכרי-ספרים ומכשירי-כתיבה, תל-אביב, תשרי תרצ"ז 
 .]1936[

5. קטלוג ספרי ארץ ישראל, חברת "צנטרל", ורשה, תשרי תר"ץ ]1929[. עם ציורים של ראובן רובין. 
6. "פרָאספעקט" )Prospekt(, קטלוג של הוצאת "טאמאר" )Tomor(, וילנה, 1936. 

7. ביכער-קאטאלאג, קאאפעראטיווער ביכער-לאגער ״קולט-בוך״ )מחסן-ספרים שיתופי "קולט-בוך"(, ורשה, 1939. 
8. קטלוג "ספרים ומשחקים מארץ ישראל", הוצאת המכון למסחר חוץ בע"מ )מחלקת "תוצרת הארץ לגולה"( בהשתתפות הברית 

העברית העולמית, תל-אביב, תש"ו ]1946[. עם תצלומים. 
9. קטלוג של הוצאת א. י. שטיבל, מוסקבה, אוגוסט 1935. 
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10-16. שבעה קטלוגים של הוצאת "דביר", מהשנים 1936-1940, 1945, 1949. 
17. קטלוג של הוצאת "יבנה", ספטמבר 1945.
18. קטלוג של הוצאת "קרית ספר", יוני 1946.

19. קטלוג של הוצאת "ספרית פועלים", הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1946.
20. קטלוג של הוצאת "עם עובד", 1950.

21. קטלוג של הוצאת המרכז לתרבות, ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, ]1951 בקירוב[.
22. קטלוג תערוכת הספר העברי במוזיאון תל-אביב, 1949. 

בכמה מהקטלוגים חתימה או הערות בכתב ידו של המלחין גבריאל גראד. 
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $100

316. Collection of Booksellers' and Publishers' Catalogues – Palestine and Poland, 1920s to 1940s

22 book listings and catalogues of Hebrew and Yiddish books (and games), published on behalf of book publishers 
and booksellers in Palestine and Poland, 1920s to 1940s. Hebrew and Yiddish.
1. Catalogue of the "For the Sake of the Book – Office for the Distribution of the Hebrew Book in Israel" 
bookseller. Tel Aviv: HaShahar Publishers, ca. December 1927 / early 1928.
2. Catalogue of Hebrew books, Student Library of the Gymnasia Herzliya Hebrew High School. Tel Aviv: A. Strod 
Printing, 1924.
3. Book list of the Moriah Bookseller and Book Agency, 1929.
4. Catalogue No. 1 of textbooks, teaching aids, and games. Tel Aviv: Amsom Stationery and Bookseller's 
Organization, 1936.
5. Catalogue of books of the Land of Israel. Warsaw: Zentral Co., 1929. Featuring paintings by Reuven Rubin.
6. "Prospekt," Catalogue of Tomor Publishers, Vilnius, 1936.
7. Bikher-Katalog, Kooperativer Bikher-Lager ‘Kult-Bukh' ("Kult-Bukh" Cooperative Book Warehouse), Warsaw, 
1939.
8. Books and Games from Palestine, catalogue, published by the Institute for Foreign Trade, Ltd., (Department 
of Products of Palestine for the Diaspora), in cooperation with the World Hebrew Alliance, Tel Aviv, 1946. With 
photographs.
9. Catalogue of A. Y. Stybel Publishers, Moscow, August 1935.
10-16. Seven catalogues of the Dvir publishing company from the years 1936-40, 1945, and 1949.
17. Catalogue of the Yavneh publishing company, September, 1945.
18. Catalogue of the Kiryat Sefer publishing company, June, 1946.
19. Catalogue of the Sifriyat Poalim publishing company, the Kibbutz HaArtzi / Hashomer Hatzair youth 
movement, 1946.
20. Catalogue of the Am Oved publishing company, 1950.
21. Catalogue of the Center for Culture of the Histadrut Labour Federation (The General Organization of Workers 
in Israel), [ca. 1951].
22. Catalogue of the Hebrew Book Fair at the Tel Aviv Museum, 1949.
The signature or handwritten comments of the composer Gabriel Grad appear on some of the catalogues.
Sizes and condition vary.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $100

317. לקט קטלוגים – בתי ממכר ספרים והוצאות ספרים

חמישה קטלוגים בהוצאת בתי ממכר ספרים והוצאות ספרים. ירושלים, ברלין ולונדון, ראשית המאה ה-20 עד 1956. גרמנית ועברית.
Catalog 241 von Mayer & Müller […] Hebraica. Judaica. Das Alte Testament .1. הוצאת Mayer & Müller, ברלין, ]העשור 

הראשון של המאה ה-20 בקירוב[.
]1[ דף, 18 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. קרעים וקרעים חסרים קלים בשולי הדפים.

Foyles Catalog of Books on Hebraica .2 / קטלוג )רשימה קצרה( של המחלקה העברית בבית מסחר והוצאת ספרים של ו.ג. פוייל 
בע"מ. לונדון, 1937.

28 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים ורישום בעט על העטיפה.
Bücher für die jüdische Jugend .3. הוצאת Berthold Levy, Jüdischer Buchverlag, ברלין, 1938. גרמנית.

]2[ דף, 16 עמ', ]2[ דף, 21 ס"מ. מצב טוב. נזקי נייר דבק ופיסות נייר דבק על העטיפה. חותמות ספריה.
Hebraica .4, ספרים עברים עתיקים. הוצאת במברגר את וואהרמן, ירושלים, תרצ"ח )1937/1938(.

92 עמ', ]2[ דף, 21 ס"מ. מצב טוב. קמטים וכתמים. קרעים קלים, רובם בעטיפה.
5. בית מסחר ספרים משה שרייבר ]...[ רשימת ספרים מדפוסי ארץ ישראל. ירושלים, 1956.

50, ]2[ עמ', 16 ס"מ. מצב טוב. קרעים וקרעים חסרים קלים בשולי כמה דפים.

פתיחה: $100
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317. Collection of Catalogs – Bookstores and Publishers

Five catalogs published by book shops and publishers. Jerusalem, Berlin and London, early 20th century to 1956. 
German and Hebrew.
1. Catalog 241 von Mayer & Müller […] Hebraica. Judaica. Das Alte Testament. Berlin: Mayer & Müller, [ca. first 
decade of the 20th century].
[1] f., 18 pp. 21 cm. Good condition. Closed teard and small open tears to edges of leaves. 
2. Foyles Catalog of Books on Hebraica / Catalog (short list) of the Hebrew Department of the bookstore and 
publishing house of W. & G. Foyle Ltd. London, 1937.
28 pp. 22 cm. Good condition. Stains and notation to cover.
3. Bücher für die jüdische Jugend. Berlin: Berthold Levy, Jüdischer Buchverlag, 1938. German. 
[2] ff., 16 pp. 21 cm. Good condition. Tape damage and pieces of tape to cover. Ex-library copy. 
4. Hebraica, Early Hebrew Books. Jerusalem: Bamberger & Wahrmann, 1937/1938. 
92 pp. [2] ff., 21 cm. Good condition. Creases and stains. Small tears, mostly to cover. 
5. Book Store Moses Schreiber […] Catalogue of Books Printed in Israel. Jerusalem, 1956. 
50, [2] pp. 16 cm. Good condition. Closed tears and small open tears to edges of some leaves. 

Opening price: $100

318. קטלוג ספרי יידיש לספרנים ולספריות – ורשה, 1929 – מספריית חייקל לונסקי

"דעם  בידי  נערך  לעזער,  און  ביבליאטעקארן  פאר  האנטבוך  פאלקס-ביבליאטעקן,  פאר  קאטאלאג  מוסטער  בוך,  יידישע  דאס 
ביבליאטעקן-צענטר" ]מרכז הספריות[. הוצאת קולטור ליגע, ורשה, 1929. יידיש. 

"קטלוג-לדוגמה לספריות עממיות, מדריך לספרנים ולקוראים". קטלוג מפורט של ספרי יידיש במגוון תחומים. על העטיפה מצוין גם: 
"שנה ראשונה, מס' 1", אך נראה כי לא נדפס יותר. 

חותמות "חייקיל לונסקי, ווילנא" – חיים חייקל לונסקי )1881-1942( – סופר יידי ועברי, פולקלוריסט וביבליוגרף יהודי-ליטאי, ספרן 
ספריית שטראשון במשך כיובל שנים )1895-1941( והיסטוריון של יהדות וילנה. נספה בשואה, בגטו וילנה. 

]2[ דף, 4 עמ', ]1[ דף, 189 עמ' + ]8[ עמ' פרסומות )עמודי הפרסומות אינם מופיעים בעותק שבספריה הלאומית(. מצב בינוני-טוב. 
כתמים. מספר דפים מנותקים. נייר דבק בשולי מספר דפים. ללא העטיפה האחורית. כריכה מקורית, בלויה ופגומה קמעה. 

פתיחה: $200

318. Catalogue of Yiddish Books for Librarians – Warsaw, 1929 – From the Library of Haikel Lunsky

Dos Yidishe Bukh, Muster Katalog far Folksbibliotekn, Hantbukh far Bibliotekarn un Lezer [Model Library 
Catalogue of Yiddish Books for General Public Libraries, a Guide for Librarians and Readers], edited by Dem 
Biblioteken Tzenter [Center for Libraries]. Warsaw: Kultur Lige, 1929. Yiddish.
Detailed catalog of Yiddish books covering a wide range of fields. A designation of "Year 1, No. 1," appears on 
the cover, but no further issues are known to have been published.
With inked stamp of "Haikel Lunsky, Vilna," – Haim Haikel Lunsky (1881-1942), a renowned Lithuanian Jewish 
author of Yiddish and Hebrew literature, a folklorist and bibliographer, a librarian at Vilnius's Strashun Library 
for almost a half century (1895-1941), and a historian of Lithuanian Jewry. Perished in the Holocaust, in the Vilna 
Ghetto.
[2] ff., 4 pp., [1] f., 189 pp. + [8] pp. of advertisements (ad pages do not appear in NLI copy). Good-fair condition. Stains. 
Several detached leaves. Adhesive tape to edges of several pages. No back cover. Original binding, worn and somewhat 
damaged.

Opening price: $200

319. קטלוג ספרים של הוצאת "אמנות" – פרנקפורט, 1924

אמנות, רשימת הספרים שיצאו בשנות תרפב-תרפד. הוצאת "אמנות", פרנקפורט ע"נ מין, ]כנראה 1924[.
העיתונות  מן  ביקורת  הספרים, דברי  מן  וקטעים  שירים  מלווה   .1922-1924 השנים  בין  "אמנות"  הוצאת  פרסומי  את  הכולל  קטלוג 

ואיורים רבים.
]2[, 76, ]2[ עמ', 19.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. קרעים קלים. קמטים וקפלים בפינות כמה מהדפים. 

אינו בספרייה הלאומית.

פתיחה: $100

319. Book Catalog of the "Omanut" Publishing House – Frankfurt, 1924

Omanut, list of books published in the years 1922-1924. Frankfurt am Main: "Omanut", [presumably 1924]. 
A catalogue listing publications by "Omanut" during the years 1922-1924. Accompanied by poems and excerpts 
from books, critiques from newspapers and numerous illustrations.
[2], 76, [2] pp. approx. 19.5 cm. Good condition. Minor tears. Creases and folds to corners of several leaves. 
Not in NLI.

Opening price: $100
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320. חמישה חומשי תורה – הוצאת אגודת סונצ'ינו – ברלין, שנות ה-30

חמשה חומשי תורה. הוצאת "חברת שונצינו" )אגודת סונצ'ינו(, ברלין, תר"צ-תרצ"ג ]1933-1930[.
מהדורה ביבליופילית נאה בפורמט גדול, נדפסה ב-850 עותקים. האותיות ותיבות הפתיחה עוצבו בידי מרקוס בהמר "על פי תמונת 

האותיות בדפוסו של גרשם כהן בפראג".
"חברת שונצינו של ידידי הספר היהודי", נוסדה בברלין בשנת 1924 ופעלה להוציא ספרים מוקפדים מצד עיצובם הטיפוגרפי. החברה 

פעלה עד פרוקה בפקודת הממשל הנאצי בשנת 1937.
בכוונת האגודה היה להמשיך ולהדפיס את שאר ספרי התנ"ך, אך השינויים הפוליטיים הדרמטיים שהתרחשו בגרמניה באותה תקופה 

הביאו להפסקתו המוקדמת של הפרויקט.
]132[ דף, 40 ס"מ. ללא דפי ההקדמה הגרמנית. מצב טוב. כתמים כהים בכמה דפים )מרבית הדפים נקיים(. כריכה חדשה, נאה, עם 

שדרה ושוליים מעור. 

פתיחה: $400

320. The Pentateuch – Soncino Society – Berlin, 1930s

The Pentateuch. Berlin: Soncino, 1930-1933. 
A fine bibliophile folio edition printed in 850 copies. The letters and initials were designed by Marcus Behmer 
"after the letters used in the printing press of Gershom Cohen in Prague". 
The Soncino Society of Friends of the Jewish Book was founded in Berlin in 1924 and published books with 
meticulous attention to typographic design. The society was dismantled by order of the Nazi authorities in 
1937.
The Soncino Society meant to continue and print all the other books of the bible, but the dramatic political 
changes in Germany at the time led to the early termination of the project.
[132] ff., 40 cm. Without the German introductory leaves. Good condition. Dark stains to several leaves (most of the leaves 

are clean). New, fine, half-leather binding.

Opening price: $400

321. ש"י עגנון – שלוש מהדורות ביבליופיליות של סיפוריו – ברלין, 1923-1925

שלושה סיפורים של הסופר שמואל יוסף עגנון, במהדורות ביבליופיליות, שנדפסו בידי חברת סונצ'ינו ובידי הוצאת .Marx & Co בברלין 
)את ההוצאה ניהל משה מרקס, ביבליוגרף וספרן, שהיה ממייסדי אגודת סונצ'ינו וגיסו של עגנון(. 

Die Erzählung vom Toraschreiber .1 ]אגדת הסופר[. הוצאת .Marx & Co, ברלין 1923. גרמנית. סיפור קצר מאת ש"י עגנון. עותק 
ממוספר; נדפס ב-400 עותקים. 

40, ]1[ עמ', 15 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה רבים.
Das Schass Meines Grossvaters .2 ]ש"ס של בית זקני[. הוצאת חברת סונצ'ינו, ברלין, 1925. גרמנית. סיפור קצר מאת ש"י עגנון. 

 .Marx & Co. נדפס ב-550 עותקים, לכבוד יום השנה לייסוד חברת
]26[ עמ', 15 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים ופגמים בעטיפה.

3. מעשה רבי גדיאל התינוק, ש"י עגנון. דפוס מארכס ושותפו, ברלין, תרפ"ה ]1925[.
סיפור מאת ש"י עגנון. נדפס בפורמט קטן במיוחד ב-500 עותקים, כ"מנחה לחברי חברת-שונצינו, לכבוד כנסיתה השנתית הראשונה... 

מאת בית הדפוס של מארכס ושותפו בברלין".
]16[ עמ', 10.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $200

321. S.Y. Agnon – Three Bibliophile Editions of His Works – Berlin, 1923-1925

Three works by writer S.Y. Agnon, bibliophile editions by the Soncino Society and Marx & Co. in Berlin (the 
publishing house directed by Moses Marx, a bibliographer and librarian, who was one of the founders of the 
Soncino Society and Agnon's brother-in-law). 
1. Die Erzählung vom Toraschreiber [The Tale of the Scribe]. Berlin: Marx & Co., 1923. German. A short story by 
S.Y. Agnon. A numbered copy of an edition of 400 copies. 
40, [1] pp. 15 cm. Good condition. Significant foxing. 

2. Das Schass Meines Grossvaters [My Grandfathers' Talmud]. Berlin: Soncino Society, 1925. German. A short story 
by S.Y. Agnon. An edition of 500 copies, for the anniversary of the Marx & Co. Company. 
[29] pp. 15 cm. Good condition. Some stains. Tears and blemishes to cover. 

3. Ma'asseh Rabbi Gadiel HaTinok [The Story of Rabbi Gadiel the Infant], S.Y. Agnon. Berlin: Marx & Co., 1925.
A story by S.Y. Agnon. Small-format edition of 500 copies as "a gift to the members of the Soncino Society, for 
their first annual congress … by the Marx & Co. printing press in Berlin" (Hebrew). 
[16] pp. 10.5 cm. Good condition. Stains. 

Opening price: $200 
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322. ש"י עגנון – שלושה ספרונים מוקדמים – ברלין, 1919-1926

שלושה ספרונים מאת ואודות ש"י עגנון. ברלין, 1919-1926. 
1. גבעת החול. הוצאת Jüdischer Verlag, ברלין, תר"ף 1919. 

עז, ]2[ עמ', 15 ס"מ. 
2. מחמת המציק. הוצאת Jüdischer Verlag, ברלין, תרפ"א 1921. 

פב, ]1[ עמ', 15 ס"מ. 
3. ש"י עגנון, מאת א. מ. ]אלעזר מאיר[ ליפשיץ. ברלין, תרפ"ו ]1926[.

מאמר על עגנון ועל יצירתו. נדפס במאתיים עותקים בידי משה מרקס לכבוד בר המצוה של בנו, יוסף אברהם מרקס. 
]1[, 41, ]1[ עמ', 20.5 ס"מ. עטיפה מנותקת, עם קרעים.

מצב כללי טוב. 

פתיחה: $100

322. S.Y. Agnon – Three Early Booklets – Berlin, 1919-1926

Three booklets by and about S.Y. Agnon. Belin, 1919-1926.
1. Givat HaChol [The Hill of Sand]. Berlin: Jüdischer Verlag, 1919.
77, [2] pp. 15 cm. 
2. MeChamat HaMetzik [From the Wrath of the Oppressor]. Berlin: Jüdischer Verlag, 1921. 
82, [1] pp. 15 cm. 
3. S.Y. Agnon, by E.M. [Elazar Meir] Lifshitz. Berlin, 1926. 
An essay about Agnon and his work. An edition of 200 copies printed by Moses Marx for the bar Mitzvah of his 
son, Joseph Abraham Marx. 
[1], 41, [1] pp. 20.5 cm. Detached cover, with tears. 
Good overall condition. 

Opening price: $100

323. ספריית הוצאת שוקן – ברלין, 1933 עד 1939 – 70 כרכים

70 כרכים מסדרת "Bücherei des Schocken Verlag" ]ספריית הוצאת שוקן[. ברלין, 1933-1939. גרמנית.
באוסף 70 כרכים – ספרים מס' 1-6, 8-14, 16-47, 49-59, 61, 63-72, 75-80, 84, 85, 87, 90-92. 

הייתה לבחור  מטרתה  אלו,  אירועים  ולאור   ,1933 בשנת  הנאצים  בידי  הגדולה  הספרים  שריפת  לאחר  נוסדה  שוקן  הוצאת  ספריית 
יהודיים בגרמניה הנאצית. ספרי הסדרה מתמקדים בטווח רחב של  ממעיינות הספרות היהודית טקסטים שלהם חשיבות לקוראים 
נושאים – מהגות ופרשנות לספרי התנ"ך ועד למחקר, לשירה, למחזות ולספרות יפה מאת סופרים יהודיים. את ספרי הסדרה )האחידים 

בחזותם( עיצב משה שפיצר.
70 כרכים )חלקם בעלי מספור כפול(, 19 ס"מ. מצב משתנה. מצב כללי טוב עד טוב-בינוני. הכרכים החסרים: 7, 48, 60, 62, 73, 74, 81, 

.89 ,88 ,86 ,83 ,82

פתיחה: $300

323. "Library of the Schocken Publishing House" – Berlin, 1933-39 – 70 Volumes

70 volumes belonging to the series "Bücherei des Schocken Verlag" [Library of the Schocken Publishing House]. 
Berlin, 1933-39. German.
The collection comprises 70 volumes – Book Nos. 1-6, 8-14, 16-47, 49-59, 61, 63-72, 75-80, 84, 85, 87, 90-92.
The Library of the Schocken Publishing House was established in the wake of the great burnings of the books at 
the hands of Nazis that occurred nationwide in Germany in 1933. These events were viewed as a call to action. 
The goal of the library's founders was to choose texts from the wellspring of Jewish literature of particular 
importance to Jewish readers in Nazi Germany. The books in the series focus on a broad range of topics, everything 
from philosophy and biblical commentary to scientific research, poetry, drama, and all forms of belle-lettres by 
Jewish authors. The books in the series – all uniform in their outward appearance – were designed by Moritz 
(Moshe) Spitzer.
70 volumes, some with double numbering, 19 cm. Condition varies. Overall good to good-fair condition. Missing volumes: 
7, 48, 60, 62, 73, 74, 81-83, 86, 88, 89.

Opening price: $300

324. אוסף פרסומים יהודיים – ברלין, שנות ה-20 – תכנייה למפגש השנתי של "חברת שונצינו", חיבורים מאת היינריך 
לווה וחוברות תווים עם הקדשות בכתב-יד

אוסף פרסומים שנדפסו בברלין בשנות ה-20 בקירוב. גרמנית )פריט אחד בגרמנית ובעברית(.
1. קורות משה וואסערצוג ונדיבת לב אביו המנוח ר' איסרל ז"ל, הוציא לאור מכתב יד אליקים בן יהודה ממשפחת אריה )היינריך לווה(. 

ברלין, 1911. עברית וגרמנית.
Monumenta Hebraica .2-3, הספרות העברית במקורה, על פי הדפוסים הראשונים, יוצאת לאור על ידי בן ציון כ"ץ והינריך לוה, 

בהשתתפות ועד של מלומדים. הוצאת Josef Altmann, ברלין, ]ראשית שנות ה-20 בקירוב[. שני עותקים.
An Herzl .4 ]להרצל[, חוברת תווים לשירו של המשורר הגרמני בריס פון מינכהאוזן )Börries von Münchhausen(, מאת המלחין 
זיגפריד פרידלנדר )Siegfried Friedländer(. הוצאת R. Löwit, ברלין, ]1921?[. הקדשה מתוארכת מאת המלחין זיגפריד פרידלנדר, 

עבור היינריך לווה – ברלין, מאי 1921. 
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 .)Josef Kahn( מעוז צור, לשירה, כינור ופסנתר[, חוברת תווים מאת יוסף קהאן[ Moaus zur, für Gesang, Violine u. Klavier .5
של  )בכתב-ידו  הדסה  לווה,  היינריך  של  בתו  עבור  בכתב-יד  הקדשה  בקירוב[.  ה-20  שנות  ]ראשית  ברלין,   ,Louis Lamm הוצאת 

המלחין?(, 28.10.1923.
לקראת  שפורסמה  תכנייה   ,Jahresversammlung der Soncino Gesellschaft der Freunde des jüdischen Buches ev  .6-7
המפגש השנתי של חברת סונצ'ינו, אגודת ידידי הספר העברי, ב-16-17 בפברואר 1929 בברלין. דפוס Aldus, ברלין, ]1929[. גרמנית. 

שני עותקים. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב עד טוב בינוני. 

פתיחה: $100

324. Collection of Jewish Publications – Berlin, 1920s – Programme of an Annual Meeting of the Soncino 
Society, Essays by Heinrich Lowe and Sheet Music Booklets with Handwritten Dedications

Collection of publications printed in berlin during the 1910s and 1920s. German (except for one item in German 
and Hebrew).
1. Lebensgeschichte von Mosche Wasserzug, und die edle Gesinnung seines Vaters R. Isserl. Ins Deutsche 
übertragen von Heinrich Loewe (The History of Moshe Wasserzog and the Philanthropy of His Late Father R. 
Isserl. Published from a Manuscript by Elyakim Ben Yehuda of the Aryeh Family [Heinrich Loewe]). Berlin, 1911. 
Hebrew and German.
2-3. Monumenta Hebraica, published by Ben Zion Katz and Heinrich Lowe, with the participation of a committee 
of scholars. Berlin: Josef Altmann, [ca. early 1920s]. Two copies.
4. An Herzl [To Herzl], booklet of sheet music for a song by the German poet Börries von Münchhausen, by 
composer Siegfried Friedländer. Berlin: R. Löwit, [1921?]. Dated inscription by Siegfried Friedländer, to Heinrich 
Lowe – Berlin, May 1921.
5. Moaus zur, für Gesang, Violine u. Klavier [Ma'oz Tzur, for voice, violin and piano], sheet music booklet by Josef 
Kahn. Berlin: Louis Lamm, [ca. early 1920s]. Inscribed to Heinrich Lowe's daughter, Hadassah (possibly by the 
composer?), 28/10/1923.
6-7. Jahresversammlung der Soncino Gesellschaft der Freunde des jüdischen Buches ev. Programme published 
for the annual meeting of the Soncino Society, Union of Friends of the Hebrew Book, on February 16-17, 1929 in 
Berlin. Berlin: Aldus Press, [1929]. German. Two copies. 
Size and condition vary. Good to good-fair overall condition.

Opening price: $100  

325. אוסף ספרים, חוברות ודפים בודדים – אגודת "סונצ'ינו", 1925-1932

"ידידי הספר העברי", בברלין,  ודפים בודדים – שראו אור מטעם אגודת סונצ'ינו,  אוסף פריטי דפוס ביבליופיליים – ספרים, חוברות 
 .1925-1932

Szefiroh-Melodie, Zur ersten Geburtstagsfeier der Soncino- Gesellschaft am 1. Siwan 5685 (24. Mai 1925). דף   .1
בפורמט צר וארוך, עליו נדפס שיר בן עשרה בתים, במלאת שנה ליסוד חברת סונצ'ינו, מאי 1925.

2. דף בודד, בנוגע לפקסימיליה שהפיקה האגודה )של צו הנוגע למסחר יהודי ביריד בלייפציג משנת 1687(, שתישלח לחברים בהמשך 
לאסיפה השנתית הראשונה. ]ברלין[, 1925. 

Das Schass Meines Grossvaters, S. J. Agnon .3. ברלין, 1925. גרמנית. נדפס ב-550 עותקים. 
Von Gotts gnaden Johans Friderich… .4. ]ברלין, 1925[. מהדורת פקסימיליה של צו משנת 1543 מאת יוהאן פרידריך הראשון אשר 

מתייחס לטענותיו של מרטין לותר כנגד היהודים.
מהדורת   .1926 ברלין,   .Verzeichniss der auserlesenen Büchersammlung des seeligen Herrn Moses Mendelssohn  .5
פקסימיליה של ספר שיצא לאור בשנת 1786 וסוקר את ספרייתו של משה מנדלסון, עם מאמר מאת הרמן מאייר. נדפס ב-800 עותקים. 
זיסקינד  Der Jude von Trimberg – Minnelieder, Suezkint. ברלין, 1926. שישה שירים של הטרובדור היהודי מימי הביניים   .6

מטרימברג. נדפס ב-800 עותקים.
 Moses( מנדלסון  ומשה   )David Friedländer( פרידלנדר  דוד  יהודים[,  לילדים  ]מקראה   Lesebuch für jüdische Kinder  .7-8
Mendelssohn(. ]ברלין[, 1927. מהדורת פקסימיליה של מקראה עבור "חברת חינוך נערים", בית הספר היהודי המודרני הראשון. מלווה 

.)Moritz Stern( בחוברת הקדמה מאת מוריץ שטרן
Neun Holzschnitte zu ausgewählten Versen aus dem Buche Jeschu ben Elieser ben Sirah .9. ]תשעה חיתוכי עץ לקטעים 
נבחרים מספר... בן סירא[, עם הקדמה מאת ארנולד צווייג. ברלין, 1929. חיתוכי עץ מאת יעקב שטיינהרט. מהדורה של 800 עותקים, 

עם חתימתו של שטיינהרט בקולופון. 
Der Jüdische Spieler, Heinrich Loewe .10. ברלין, 1930. עותק ממוספר מתוך 300 עותקים.

Die Schöpfung, Manfred Sturmann .11. ברלין, 1931. 
Der Zweiundneunzigste psalm .12. ברלין, 1932. תהלים צ"ב. נדפס ב-700 עותקים.

Frucht Vom Baum Des Lebens )אוצר פירות עץ חיים(. ברלין-אנטרוופן, 1936. מפתח לשו"תים בישיבת הרבנים "עץ חיים"   .13
באמשטרדם. כולל תקצירים, שיוך על-פי פרשות השבוע ומפתחות. לוקט ותורגם לגרמנית על-ידי מנחם הלוי הירש. גרמנית, עם שער 

עברי. נדפס ב-1000 עותקים. נקבי תילוע. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $300
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325. Collection of Books, Booklets and Leaves – The Soncino Society, 1925-1932

Collection of bibliophilic printed items – books, booklets and leaves – published by the Soncino Society, of Friends 
of the Hebrew Book in Berlin, 1925-1932.
1. Szefiroh-Melodie, Zur ersten Geburtstagsfeier der Soncino- Gesellschaft am 1. Siwan 5685 (24. Mai 1925). A 
long, narrow sheet with a ten-stanza poem, published for the first anniversary of the Soncino Society, May 1925. 
2. A single leaf discussing a facsimile published by the Society (of a decree pertaining to Jewish commerce at the 
Leipzig fair, 1687), which will be sent to the members subsequent to the first annual assembly. [Berlin], 1925.
3. Das Schass Meines Grossvaters, S. J. Agnon. Berlin, 1925. German. An edition of 550 copies. 
4. Von Gotts gnaden Johans Friderich… [Berlin, 1925]. Facsimile edition of a decree issued in 1543 by Johan 
Friedrich I pertaining to Martin Luther's arguments against the Jews. 
5. Verzeichniss der auserlesenen Büchersammlung des seeligen Herrn Moses Mendelssohn. Berlin, 1926. Facsimile 
edition of Moses Mendelssohn's library catalog, published in 1786, with an article by Hermann Meyer. An edition 
of 800 copies.
6. Der Jude von Trimberg – Minnelieder, Suezkint. Berlin, 1926. Sixt poems by the medieval Jewish troubadour 
Susskind of Trimberg. An edition of 800 copies.
7-8. Lesebuch für jüdische Kinder [Textbook for Jewish Children], David Friedländer and Moses Mendelssohn. 
[Berlin], 1927. A facsimile edition of a textbook for the "Chevrat Chnich Nearim", the first modern Jewish school. 
Accompanied by an introductory booklet by Moritz Stern.
9. Neun Holzschnitte zu ausgewählten Versen aus dem Buche Jeschu ben Elieser ben Sirah. [Nine woodcuts for 
chosen passages from the book … Ben Sirah], with an introduction by Arnold Zweig. Berlin, 1929. Woodcuts by 
Jacob Steinhardt. An edition of 800 copies, with Steinhardt's signature on the colophon.
10. Der Jüdische Spieler, Heinrich Loewe. Berlin, 1930. Numbered copy from an edition of 300 copies. 
11. Die Schöpfung, Manfred Sturmann. Berlin, 1930.
12. Der Zweiundneunzigste psalm. Berlin, 1932. Psalms 92. An edition of 700 copies.
13. Frucht Vom Baum Des Lebens. Berlin-Antwerp, 1936. An index of responsa from the "Etz Chaim" rabbinical 
yeshiva in Amsterdam. Compiled and translated into German by Menachem Halevi Hirsch. German with a Hebrew 
title page. An edition of 1000 copies. Worming.
Size and condition vary. Good overall condition. 
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $300 

326. "שלומיאל מצא צל" – הקדשה חתומה מאת המחבר 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[. עותק עם הקדשה בכתב-ידו של יהודה יערי. 

 .)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.

בעמוד שלפני דף השער, הקדשה חתומה מאת יהודה יערי אל הסופר והמתרגם יצחק שנברג )שנהר(, ירושלים תש"ט )1948(. 
לז, ]1[ עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים בדפי הבטנה. כריכה מעט דהויה, עם פגמים.

פתיחה: $200

326. "Schlemihl Matsa Tsel" – Inscribed and Signed by the Writer, Yehuda Yaari – Published by 
"Tarshish", Jerusalem, 1947 – Limited Edition, with Woodcuts by Jacob Pins

Schlemihl Matsa Tsel [Peter Schlemihl], by Yehuda Yaari; with nine woodcuts by Jacob Pins. Jerusalem: Tarshish 
(established by Dr. Moshe Spitzer), 5708 [1947]. Hebrew. Copy inscribed by Yehuda Yaari.
Adaptation of the German-language novella "Peter Schlemihls wundersame Geschichte" (Peter Schlemihl's 
Miraculous Story) by the French-German poet Adelbert von Chamisso. Printed in a limited edition of 300 copies. 
With nine woodcuts by Jacob Pins.
Inscribed on the front flyleaf by Yehuda Yaari to the author and translator Yitshak Schönberg (Shenhar), 
Jerusalem, 1948.
37, [1] pp., 24 cm. Good condition. Minor stains to pastedowns. Binding somewhat faded, with blemishes.

Opening price: $200

327. "שלומיאל מצא צל" – הוצאת "תרשיש" – ירושלים\ 1947 / 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" )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. קרעים בשדרה. 

פתיחה: $100
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327. "Schlemihl Matza Tzel" – "Tarshish" Press – Jerusalem, 1947 / Woodcuts by Jacob Pins 

Schlemihl Matza Tzel [Peter Schlemihl], Yehuda Yaari; with nine woodcuts by Jacob Pins. Jerusalem: Tarshish 
(established by Dr. Moshe Spitzer), 5708 [1947]. Hebrew.
Adaptation of the German-language novella "Peter Schlemihls wundersame Geschichte" (Peter Schlemihl's 
Miraculous Story) by the French-German poet Adelbert von Chamisso. Printed in a limited edition of 300 copies. 
With nine woodcuts by Jacob Pins.
37, [1] pp, 24 cm. Good condition. Tears to spine. 

Opening price: $100 

328. הוצאת "ספרי תרשיש" – שלושת הספרים הראשונים בסדרת "דפוסי תרשיש" – עותקים ממוספרים

שלושה ספרים שנדפסו במהדורות מצומצמות )עותקים ממוספרים( בידי הוצאת "תרשיש" של ד"ר משה שפיצר, בשנותיה הראשונות, 
כחלק מהסדרה "דפוסי תרשיש".

1. משא אהבתו ומותו של הקורנט כריסטוף רילקה, מאת ריינר מריה רילקה. תרגום לעברית: יצחק שנברג )שנהר(. ירושלים, תש"ב ]1942[. 
ספר ראשון בסדרת "דפוסי תרשיש". עותק מס' 240 מתוך מהדורה של שי"א )311( עותקים.

מצב טוב. הכריכה מנותקת חלקית. 
2. עפעפי צבי, מאה שירי חשק של משוררים עבריים אשר בספרד ובארצות המזרח, נלקטו ונערכו מתוך כתבי יד וספרי דפוס ע"י א. מ. 

הברמן. ירושלים, תש"ג ]1942[. 
ספר שני בסדרת "דפוסי תרשיש". עותק מס' 39 מתוך מהדורה של ק"ן )150( עותקים.

מצב טוב. כתמים. פגמים וכתמים בכריכה. כריכה עם שדרת קלף. 
3. עלי הגיון, לקט אמרים משל טובי המוראליסטים הצרפתים, תורגם ונאסף בידי יצחק שנברג. ירושלים, תש"ד ]1944[. 

ספר שלישי בסדרת "דפוסי תרשיש". עותק מס' 2 מתוך מהדורה של תע"ו )476( עותקים. 
מצב טוב. מעט כתמים. פגמים בשולי הכריכה. כריכה עם שדרת קלף. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

328. Tarshish Publications – First Three Books in the "Tarshish Printings" Series – Numbered Copies

Three books published in limited editions (with numbered copies) by Dr. Moritz (Moshe) Spitzer's Tarshish 
Publishing House in its early years, as part of a series titled "Defusei Tarshish" [Tarshish Printings]. 
1. Masa Ahavato Umoto shel Hacornet Christoph Rilke [The Lay of the Love and Death of Cornet Christopher 
Rilke], by Rainer Maria Rilke. Translated from German into Hebrew by Yitshak Schönberg (Shenhar). Jerusalem, 
1941/1942. 
First book in the series titled "Defusei Tarshish." Copy No. 240 out of an edition printed in 311 copies.
Good condition. Binding partly detached.
2. Af'apei Tzvi [Eyelids of a Gazelle: One Hundred Poems of Passion by Hebrew Poets of Spain and the Lands of 
the Orient], compiled and edited from manuscripts and printed books by Avraham Meir Haberman. Jerusalem, 
1941/1942. Hebrew.
Second book in the series titled "Defusei Tarshish." Copy No. 39 out of an edition printed in 150 copies.
Good condition. Stains. Blemishes and stains to binding. Binding with parchment spine.
3. Aley Higaion [On Reason: A Collection of Aphorisms from the Best of the French Moralists], translated (from 
the French) and collected by Yitshak Schönberg (Shenhar). Jerusalem, 1943/1944. Hebrew.
Third book in the series titled "Defusei Tarshish." Copy No. 2 out of an edition printed in 476 copies.
Good condition. Few stains. Blemishes to edges of binding. Binding with parchment spine.
Size and condition vary.

Opening price: $200

329. הוצאת "ספרי תרשיש" – חמישה ספרים וקטלוג

חמישה ספרים שראו אור על ידי הוצאת "ספרי תרשיש" )ד"ר משה שפיצר( בירושלים, וקטלוג ספרי ההוצאה. 
1. בין כוכב ודשא, יצחק שנברג. תש"ב ]1942[. שירים לילדים, עם חיתוכי עץ מאת אביגדור רינצו לואיזאדא. 

2. המחזה העברי הראשון, צחות בדיחותא דקידושין, קומידיה בחמש מערכות מאת יהודה סומו איש מאנטובה. תש"ו ]1946[. נדפס 
ב-500 עותקים. 

3. מבית דפוסו של מנשה בן-ישראל, מאת אברהם יערי. תש"ז ]1947[. נדפס ב-300 עותקים.
4. שירים, מאת אברהם בן יצחק ]סוֶנה[. תשי"ב ]1952[. נדפס ב-400 עותקים.

5. תביעה, שיר מאת ט. כרמי, תחריטים מאת תמרה ריקמן. ירושלים, 1967. נדפס ב-318 עותקים. מצורף מכתב בכתב ידו של המשורר 
והסופר ט. כרמי. 

6. ד"ר משה שפיצר, ספרים-אותיות-עיצוב, הוצאת "ידידי הספר", ירושלים, 1981. קטלוג ספרי הוצאת "תרשיש", בעברית ובאנגלית.
מצורף: פרקי חיים בארבע גרסאות, כתובות בידי חיים נחמן ביאליק. ירושלים, תש"ד ]1944[. נדפס ב-500 עותקים. ללא דף השער וללא 

דיוקנו של ביאליק. כריכה חדשה. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $100
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329. Tarshish Publications – Five Books and a Catalogue 

Five books published in Jerusalem by Dr. Moritz (Moshe) Spitzer's Tarshish Publishing House in Jerusalem, and a 
catalogue of the publisher's publications.
1. Bein Kohav Vedeshe [Between Star and Grass], by Yitshak Schönberg (Shenhar). 1941/194]. Poems for children, 
with woodcuts by Avigdor Renzo Luisada. Hebrew.
2. Hamahaze Haivri Harishon, Tzahut Bdihuta DeKidushin [The First Hebrew Play: A Comedy in Five Acts], by 
Yehuda Leone de' Sommi of Mantua. 1945/1946. Printed in 500 copies. Hebrew.
3. Mibeit Dfuso shel Menashe Ben Israel [From the Publishing House of Menasseh ben Israel], by Abraham Yaari. 
1946/194]. Printed in 300 copies. Hebrew.
4. Shirim [Poems], by Avraham Ben-Yitzhak (Sonne). 5712 [1952]. Printed in 400 copies. Hebrew.
5. Tvi'a [The Claim], A Poem by T. Carmi, etchings by Tamarah Rikman. Jerusalem, 1967. Printed in 318 copies. 
Hebrew. Enclosed: A handwritten letter by the poet and author, T. Carmi.
6. Dr. Moshe (Moritz) Spitzer, Books · Typography · Design. Jerusalem: Yedid HaSefer, 1981. A catalogue of books 
published by the Tarshish Publishing House, in Hebrew and English.
Also enclosed: Pirkei Haim Be'arba Girsa'ot [Chapters of Life in Four Different Versions], by Hayim Nahman Bialik. 
Jerusalem, 1943/1944. Hebrew. Printed in 500 copies. Missing title page and portrait of Bialik. New binding.
Size and condition vary.

Opening price: $100

330. ספרים בנושא תווי-ספר / לקט תווי-ספר

שבעה ספרים וחוברות בנושא תווי-ספר ו-25 תווי-ספר: 
CLX [160] Ex-Libris par Andre Vlaanderen, A. G. Stainforth .1. אנטוורפן, 1946. עותק ממוספר מתוך מהדורה בת 350 עותקים.

Die Exlibris des Uriel Birnbaum, Abraham Horodisch .2. ציריך, 1957. נדפס במהדורה מצומצמת, עותק ממוספר.
3. קטלוג לתערוכת תוי-ספר יהודיים, הוצאת הארכיון והמוזיאון הגרפי, ירושלים, 1956.

Nordisk Exlibris Tidsskrift .4. גליון של כתב העת Nordisk Exlibris, שנה 9, מס' 3, 1957. עם מאמר על תווי ספר יהודיים. 
5. לזכר שלמה ידידיה, דברי מרדכי אבי-שאול; אברהם ווייס. הוצאת המוזיאון לאמנות הדפוס, צפת, 1963 )תדפיס מתוך "עולם הדפוס", 

כרך חמישי, 9/57, ספטמבר 1962(. 
6. תווי ספר יהודיים )אכס-ליבריס(, מאת א. מ. הברמן. המוזיאון לאמנות הדפוס בצפת והוצאת מסדה, 1972.

Contemporary Finnish Ex-Libris, Jan Kotlowski .7. טורון, 1993. 
מצורפים: 25 תווי-ספר. כמה מהתווים מופיעים במספר עותקים. 

גודל ומצב משתנים. הספרים במצב כללי טוב. חלק מתווי-הספר במצב בינוני. 

פתיחה: $100

330. Books on the Subjects of Bookplates / Collection of Bookplates

Seven books and booklets on the subject of bookplates and 25 bookplates. 
1. CLX [160] Ex-Libris par Andre Vlaanderen, A. G. Stainforth. Antwerp, 1946. A numbered copy of an edition of 
350 copies. 
2. Die Exlibris des Uriel Birnbaum, Abraham Horodisch. Zurich, 1957. A numbered, limited edition copy. 
3. Catalog of an exhibition of Jewish bookplates, Jerusalem: The Graphic Archive and Museum, 1956.
4. Nordisk Exlibris Tidsskrift. An issue of the Nordisk Exlibris journal, year 9, no. 3, 1957. With an article about 
Jewish bookplates.
5. In Memory of Shlomo Yedidya, Divrei Mordechai Avi-Shaul; Avraham Weiss (Hebrew). Safed: Museum of 
Printing Art, 1963 (a printout from "The World of Print", fifth volume, 9/57, September 1962).
6. Jewish Bookplates (Ex-Libris) (Hebrew), by A.M. Haberman. Museum of printing Art in Safed and Massada 
Publishing, 1972.
7. Contemporary Finnish Ex-Libris, Jan Kotlowski. Toruń, 1993.
Enclosed: 25 bookplates. Some duplicate copies. 
Size and condition vary. The books are in good overall condition. Some of the bookplates are in fair condition.

Opening price: $100     

331. אוסף תווי ס2פר וחותמות של ספריות פרטיות וציבוריות

כ-130 תווי ספר )Ex Libris( וכ-80 גזירי נייר עם חותמות של ספריות. ]מקומות שונים, המאה ה-20[. 
האוסף כולל תווי ספר המודפסים בטכניקות שונות )כמה מהם הדפסים מקוריים(, תווי ספר של בעלי-ספרים ממוצא יהודי, תווים 
כן, כולל  ועוד. כמו  יהודיים,  )ליליין(, תווים של ספריות ומוסדות  יהודים, מספר תווי ספר בעיצוב א"מ ליליאן  מעוצבים בידי אמנים 

האוסף גזירי נייר ועליהם חותמות של ספריות אישיות )המשמשות כ"אקס ליבריס"( ושל ספריות ציבוריות בארץ ישראל ובאירופה. 
כמה מהתווים מופיעים במספר עותקים. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150
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331. Collection of Bookplates and Stamps of Private and Public Libraries

About 130 bookplates (Ex Libris) and about 80 paper fragments with stamps of libraries. [Various places, 20th century].
The collection contains bookplates printed in various techniques (some of them original prints), bookplates of 
book-owners of Jewish origin, bookplates designed by Jewish artists, several bookplates designed by E.M. Lilien, 
bookplates of Jewish libraries and institutions, and more. In addition, the collection contains paper fragments 
with stamps of private libraries (to be used as bookplates) and of public libraries in Israel and Europe.
Some multiple copies.  
Size and condition vary. 

Opening price: $150

332. אוסף תוויות של חנויות ספרים – ארץ ישראל, אירופה, אנגליה וארה"ב

57 תוויות של חנויות ספרים. ירושלים, חיפה, תל-אביב, ברלין, וינה, יוהנסבורג, לונדון, אנטוורפן, ברסלאו וניו-יורק, ]המאה ה-20[. 
ביניהן, תוויות של החנויות הארצישראליות בוצ'בר, למען הספר, זהר, לוגוס, מעין, בלומשטין, לודוויג מאייר, לוי, ספרי, רינגרט, ועוד, 

לצד כמה תוויות של חנויות ספרים מאירופה, אנגליה וארצות הברית. 
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

332. Collection of Bookstore Labels – Palestine, Europe, England and the USA

57 bookstore labels. Jerusalem, Haifa, Tel Aviv, Berlin, Vienna, Johannesburg, London, Antwerp, Breslau and New 
York, [20th century].
Including labels of bookstores in Palestine – Bochevar, LeMa'an HaSefer, Zohar, Logos, Blumstein, Ludwig Mayer, 
Levi, Sifri, Ringert, and more, alongside several labels of bookstores in Europe, England and the USA.
Size and condition vary.

Opening price: $100

 / לקט פריטים בנושא טיפוגרפיה – "על אותיות עבריות וגופנים" מאת רפאל פרנק / קטלוג אותיות צבי ברגמן   .333
אותיות "הדסה"

לקט פריטים בנושא טיפוגרפיה עברית:
Über Hebräische Typen und Schriftarten .1 ]על אותיות עבריות וגופנים[, מאת רפאל פרנק. נדפס בבית יציקת האותיות ברתולד, 

ברלין, 1926. גרמנית.
חיבורו של מעצב הגופנים העבריים "פרנק-ריהל" ו"מרים", כולל החיבור "תחית הלשון העברית" מאת ד"ר יעקב אדלר. עותק ממוספר 

מתוך מהדורה בת 500 עותקים ממוספרים.
כתמים ומחיקה בנוזל מחיקה לבן. פגמים בכריכה. 

2. אותיות עץ, צבי ברגמן. דפוס "הדפס", תל אביב ]תרצ"ט, 1938[.
קטלוג אותיות של בית החרושת לאותיות עץ של צבי ברגמן, עם הקדשה בכתב ידו של ברגמן. 

גוף הקטלוג במצב טוב. העטיפה מנותקת וקרועה )נייר יבש ושביר(. 
3. ]יצירת אות הדסה[, עלון. דפוס לימודי ירושלים )מפעלי הדסה לחינוך מקצועי(, ירושלים, ]1958[. 

עלון מודפס בצבעים שחור וכתום, המודיע על יצירת אות "הדסה" של הנרי פרידלנדר.
 ,)Perth( 'מצורף: כרטיס "משלח-מנות לפורים של ביה"ס העברי", כרטיס בריסטול מודפס, בעיצוב טיפוגרפי מעניין, אשר נדפס בפרת

אוסטרליה, 1920. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $120

333. Collection of Items on Typography – "About Hebrew Letters and Fonts" by Rafael Frank / Catalog 
of Fonts Zvi Bergman / "Hadassah" Fonts

Collection of items on Hebrew typography:
1. Über Hebräische typen und schriftarten [About Hebrew Letters and Fonts], by Rafael Frank. Printed at the 
Berthold foundry, Berlin, 1926.
Essay by the Frank-Ruehl and Miriam Hebrew fonts designer, including Dr. Jacques Adler's work "Die Renaissance 
des Hebräischen" [The Revival of the Hebrew Language]. Many samples of Hebrew letters. Numbered copy out 
of a 500-copy numbered edition.
Stains and erasing with white correction fluid. Blemishes to binding. 
2. Wooden Fonts (Hebrew), Zvi Bergman. Tel Aviv: "Hedpes" Press, [1938].
Catalog of fonts offered at Zvi Bergman's factory for wooden fonts, inscribed by Bergman. 
The body of the catalog is in good condition. The cover is detached and torn (dry and brittle paper).  
3. [The Creation of the Hadassah Font], leaflet. Jerusalem: The Hadassah Apprentice School of Printing, [1958].
A black and orange printed leaflet, announcing the creation of the "Hadassah" font by Henry Friedlander. 
Enclosed: "Purim Celebration" card by Perth Hebrew School. Printed Bristol card featuring unique typographical 
design. Perth, Australia, 1920.
Size and condition vary. 

Opening price: $120 
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334. "הד הדפוס" – תריסר גיליונות, 1947-1958

הד הדפוס. הוצאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, הארגון הארצי של פועלי הדפוס, תל-אביב. נובמבר 1947 
עד דצמבר 1958, גיליונות 1-12 )בשמונה חוברות(.

תריסר גיליונות של כתב העת "הד הדפוס", הכוללים שפע מאמרים וכן שירים, תצלומים, פרסומות ואיורים בנושא מלאכת הדפוס. 
חוברות א-ב, ג-ד, ה-ו, ז-ח, ט, י, יא, יב.

גודל ממוצע 33.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים וקרעים, בעיקר בעטיפות. עטיפת אחד הגיליונות מנותקת.

פתיחה: $100

334. Hed Hadfus – Twelve Issues, 1947-1958

Hed Hadfus. Published by the Histadrut General Organization of Workers in Palestine / Israel, the national 
organization of print workers. November 1947 to December 1958, issues 1-12 (in eight booklets). 
Twelve issues of the journal "Hed Hadfus", containing many articles as well as poems, photographs, advertisements 
and illustrations on the art of printing. 
Issues 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9, 10, 11, 12. 
Average size: 33.5 cm. Good overall condition. Stains and tears, mainly to covers. Cover of one issue detached. 

Opening price: $100

335. "איקונוגרפיה יהודית" – אלפרד רובנס – לונדון, 1981 – מהדורה ביבליופילית, חתומה

A Jewish Iconography, Revised Edition, מאת Alfred Rubens. הוצאת Nonpareil, לונדון, 1981. אנגלית.
"איקונוגרפיה יהודית" – רישום ביבליוגרפי של הדפסים המתעדים חמש מאות שנה של היסטוריה יהודית, חלקם מאוספו של רובנס 

וחלקם מאוספים אחרים. מהדורה מורחבת, הכוללת את מהדורת 1954 ואת "דיוקנאות יהודיים-אנגליים" שיצא בשנת 1935. 
ונתון  בזהב  מעוטר  בעור,  כרוך  הראשון.  בשער  רובנס  בידי  חתום  ממוספרים,  עותקים   260 מתוך   192 עותק  ביבליופילית.  מהדורה 

בקופסת עור נאה תואמת. חיתוך דפים עליון מוזהב. מלווה בכרך משלים, 1982, חתום אף הוא בידי רובנס בשער הראשון.
אלפרד רובנס )1903-1998(, אספן והיסטוריון, שימש כמנהל המוזיאון היהודי בלונדון בשנים 1958-1983.

xxxi, 277, 128 עמ', 29.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים בכמה דפים. פגמים בקופסה. כרך משלים: 128 עמ', 29.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. 

קמטים קלים.

פתיחה: $150

335. "A Jewish Iconography" – Alfred Rubens – London, 1981 – Bibliographical Edition, Signed

A Jewish Iconography, Revised Edition, by Alfred Rubens. London: Nonpareil, 1981.
Comprehensive catalog of prints, some from Rubens's collection and some from others, documenting five 
hundred years of Jewish history. Expanded edition, including both the 1954 edition and "Anglo-Jewish Portraits," 
published in 1935. 
Bibliophile edition. Copy No. 192 from a series of 260 numbered copies, all signed by Alfred Rubens on the 
title page. Bound in green goatskin, gilt, in a matching clamshell box. Gilt upper edges. Accompanied by a 
supplementary volume, 1982, also signed by Rubens on the title page.
Alfred Rubens (1903-1998), collector and historian, served as director of the Jewish Museum London in the years 
1958-83.
xxxi, 277, 128 pp., 29.5 cm. Good condition. Stains to some leaves. Blemishes to box. Supplementary volume: 128 pp., 29.5 

cm. Good condition. Minor stains. Minor creases.

Opening price: $150

336. "מי יחמֹל עליך ירושלם" – תבליט מעשה ידי בוריס שץ – נתון בקופסת "בצלאל" מקורית

יהודים בתפילה, לוחית תבליט מעשה ידי בוריס שץ )1867-1932(. כתובת: "ִמי-ַיְחמֹל ָעַלִיְך ְירּוָׁשלם ּוִמי ָינּוד ָלְך ּוִמי ָיסּור ִלְׁשאֹל ְלָׁשֹלם 
ָלְך" )ירמיהו טו ה(.

ברונזה יצוקה, מוכספת וחקוקה.
הלוחית נתונה בקופסה מקורית. הקופסה מחופה עור ומעוטרת בהטבעות זהב ובתו-הספר של בוריס שץ, ומרופדת בקטיפה. תווית 

נייר של "בצלאל" מוצמדת לצדה התחתון.
7.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. שברים בצלע הקרובה לציר בשני חלקי הקופסה; חלקי הקופסה  X12.5 :5 ס"מ. מצב טוב. קופסה X10 :תבליט
מנותקים ברובם זה מזה. פגמים וקרעים רבים בחיפוי העור. פגמים בריפוד הבד. המנעול חסר. קרע חסר בתווית הנייר שעל תחתית 

הקופסה.

פתיחה: $150
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336. "For who shall have pity upon thee, O Jerusalem?" – Relief by Boris Schatz – Housed in Original 
Bezalel Box

Jews in prayer, plaque with relief by Boris Schatz (1867-1932). Inscription: "For who shall have pity upon thee, O 
Jerusalem? Or who shall bemoan thee? Or who shall turn aside to ask of thy welfare?" (Jeremiah 15:5).
Cast Bronze, silver-plated and engraved.
Original leather-covered box, gilt embossed with Boris Schatz's bookplate and lined with velvet. A Bezalel 
workshop paper tag is glued to the bottom of the box.
Relief: 5 X10 cm. Good condition. Box: 7.5 X12.5 cm. Fair-poor condition. Cracks to edges nearest hinge in both parts of 
box; parts of box mostly detached from one another. Numerous blemishes and tears to leather covering. Blemishes to velvet 
lining. Lock missing. Closed and open tears to paper tag on bottom of box.

Opening price: $150

בית  חוברת הפרסום המקורית של  עם   – עברית-גרמנית  1930, מהדורה  ירושלים,   – זאב רבן   – "שיר השירים"   .337
ההוצאה

Das Hohelied Salomos / שיר השירים, ִצֵּיר זאב רבן, 'בצלאל', ירושלים. הוצאת "שיר השירים", ירושלים, תר"ץ )1930(. עברית וגרמנית.
26 לוחות-איורים צבעוניים מאת זאב רבן, מודבקים על דפי הספר, בצד ימין של כל מפתח )נדפס משמאל לימין(. בשולי האיורים מופיע 

הטקסט של המגילה. בצד שמאל של כל מפתח נדפס תרגום לגרמנית.
מצורפת חוברת פרסומית של הוצאת "שיר השירים", עם איור גן-העדן מאת זאב רבן על העטיפה הקדמית, ביאורים עבור כל אחד 
מעשרים ושישה הציורים שבספר ושני שוברים נתלשים להזמנת עותקים )עם כתובת בית ההוצאה בירושלים ומקום להדבקת בול(. 

גרמנית.
הקדשה בכתב-יד בעמוד השני של הספר, חתומה "א. האפט, 25.11.1933" )אברהם האפט?(.

]31[ דף, 33 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. מעט כתמים. קרעם וקרעים חסרים בכמה מדפי המגן. הכריכה וחלק מהדפים רופפים. חוברת: 
]4[ דף, 24 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $150

337. "The Song of Songs" – Ze'ev Raban – Jerusalem, 1930, Hebrew-German Edition – With the Original 
Advertising Booklet of the Publishing House

Das Hohelied Salomos / The Song of Songs, illustrated by Ze'ev Raban, Bezalel Jerusalem. Jerusalem: Shir HaShirim, 
1930. Hebrew and German.
26 color illustrated plates by Ze'ev Raban, each mounted on the right side of each spread (printed from left 
to right). The text of the Song of Songs appears on the margins of the illustrations. The German translation is 
printed on the left side of each spread.
With an advertising booklet of the "Shir HaShirim" publishing house, with an illustration of the Garden of Eden 
by Ze'ev Raban on the front cover, commentaries on each of the twenty-six illustrations of the book and two 
cuttable vouchers for ordering copies (with the address of the publishing house in Jerusalem and a place to 
mount the stamp). German.
Inscribed by "A. Haft, 25.11.1933" (Avraham Haft?) on second page.
[31] pp., 33 cm. Good condition. Some stains. Closed and open tears to several tissue guards. The binding and some of the 
leaves are loose. Booklet: [4] ff., 24 cm. Good condition. 

Opening price: $150

338. "שיר השירים" – זאב רבן – ירושלים, 1930 – מהדורה עברית-אנגלית

The Song of Solomon / שיר השירים, ִצֵּיר זאב רבן, "בצלאל", ירושלים. הוצאת "שיר השירים", ירושלים, תר"ץ 1930. עברית ואנגלית.
26 לוחות-איורים צבעוניים מאת זאב רבן, מודבקים על דפי הספר, בצד ימין של כל מפתח )נפתח משמאל לימין(. בשולי האיורים מופיע 

הטקסט של המגילה. בצד שמאל של כל מפתח נדפס תרגום לאנגלית.
]31[ דף, 34 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. רישום בדף הבטנה הקדמי. נתון בנרתיק קרטון מקורי. 

פתיחה: $100

338. "The Song of Songs" – Ze'ev Raban – Jerusalem, 1930 – Bi-lingual Hebrew-English Edition

The Song of Solomon, illustrated by Ze'ev Raban, Bezalel, Jerusalem. Jerusalem: Shir haShirim, 1930. Hebrew and 
English. 
26 color illustrated plates by Ze'ev Raban, mounted onto the book – on the right side of each spread (book opens 
from left to right), with the text under the illustrations. The English translation is printed on the left side of each 
spread.
[31] pp, 34 cm. Good condition. Minor stains. Notation to front endpaper. Original slipcase.

Opening price: $100
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339. אבל פן – "התנ"ך בתמונות" – איורים לספר בראשית – ירושלים-וינה, 1926 – חתום בידי האמן

Die Bibel in bildern ]התנ"ך בתמונות[, מאת אבל פן. הוצאת .The Palestine Art Publishing Co, ירושלים-וינה, 1926. גרמנית.
עשרים וארבע ליטוגרפיות צבעוניות לספר בראשית, מן המבול ועד הפיכת סדום. על דף המגן הקודם לכל ליטוגרפיה נדפס הפסוק 

המתאים )בגרמנית(. דף השער חתום בידי האמן )בעיפרון(.
]34[ דף, ]24[ לוחות + ]24[ דפי מגן, 36 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים, לרוב ללא נזק לליטוגרפיות. קרע חסר בדף המגן הקודם לדף 
השער. דף הבטנה הקדמי מנותק. תיקונים בנייר דבק עבה בצדם הפנימי של שני לוחות הכריכה. השדרה ופינות הכריכה מחוזקים בנייר 

דבק עבה. כתמים ופגמים בכריכה.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $120

339. Abel Pann – The Bible in Pictures – Illustrations for the Book of Genesis – Jerusalem-Vienna, 1926 
– Signed by the Artist

Die Bibel in bildern [The Bible in Pictures] by Abel Pann. Jerusalem-Vienna: The Palestine Art Publishing Co., 1926. 
German. 
Twenty-four color lithographs for the Book of Genesis, from The Flood to Sodom and Gomorrah. The corresponding 
verse to each lithograph printed German on the preceding tissue guards. The title page is signed by the artist (in 
pencil).
[34] ff., [24] plates + [24] tissue guards, 36 cm. Fair condition. Many stains, mostly not affecting the lithographs. Open 
tear to tissue guard preceding the title page. Front endpaper detached. Repairs with thick tape to inside covers. Spine and 
corners reinforced with thick tape. Stains and blemishes to binding.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $120 

340. אבל פן – "נאד הדמעות" – מהדורה גרמנית – ירושלים, 1926

Der Traenen-Krug, 24 Zeichnungen von Abel Pann, mit einem vorwort von Dr. H. P. Chajes ]נאד הדמעות, 24 ציורים 
מאת אבל פן, עם הקדמה מאת ד"ר צבי פרץ חיות[. הוצאת "בצלאל", ירושלים, 1926. גרמנית.

פורטפוליו ובו 24 ליטוגרפיות המתארות את הפרעות שנעשו ביהודי אוקראינה.
]24[ לוחות ליטוגרפיה, 30 ס"מ + ]1[ דף מקופל. נתונים בתיקייה מקורית. מצב טוב. כתמים וקרעים קלים בדף השער וההקדמה. 

כתמים, קרעים ופגמים קלים בתיקיה. 

פתיחה: $200

340. Abel Pann – "The Tear Jug" – German Edition – Jerusalem, 1926

Der Traenen-Krug, 24 Zeichnungen von Abel Pann [The Tear Jug, 24 paintings by Abel Pann, with a foreword by 
Dr. Z.P. Chajes]. Jerusalem: "Bezalel", 1926. German.
Portfolio with 24 lithographs depicting pogroms in the Ukraine.
[24] lithographic plates, 30 cm + [1] folding leaf. Original portfolio. Good condition. Stains and small tears to title page and 
foreword. Stains, tears and minor blemishes to portfolio.

Opening price: $200

341. מאיר גור אריה )1891-1951( – ירושלים – רישום / חיתוך עץ

רישום וחיתוך עץ מעשה ידי מאיר גור אריה )1891-1951(. 
1. ירושלים. עיפרון על נייר. חתום.

31 ס"מ. מצב טוב. לא נבדק מחוץ למסגרת. X36.5 11 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. קמטים קלים. נתון במסגרת X16
2. ירושלים. חיתוך עץ. חתום.

42.5 ס"מ. מצב טוב. לא נבדק מחוץ למסגרת. X33.5 25.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים רבים. נתון במסגרת X16.5
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $200

341. Meir Gur Aryeh (1891-1951) – Jerusalem – Sketch / Woodcut

Sketch and woodcut by Meir Gur Aryeh (1891-1951). 
1. Jerusalem. Pencil on paper. Signed.
Approx. 16 X11 cm. Good condition. Stains. Minor creases. In a 36.5 X31 cm frame. Good condition. Unexamined out of 
frame. 
2. Jerusalem. Woodcut. Signed. 
16.5 X25.5 cm. Good condition. Many stains. In a 33.5 X42.5 cm frame. Good condition. Unexamined out of frame. 
Provenance: The Rimon Family Collection. 

Opening price: $200
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342. קבר רחל ודיוקן סופר תימני – הדפסי סטנסיל על בד – ארץ ישראל, שנות ה-30

שני הדפסי סטנסיל על בד, בסגנון "בצלאל". ]ארץ ישראל, שנות ה-30 בקירוב[.
38 ס"מ. לא נבדק מחוץ למסגרת. X27 28 ס"מ. מצב טוב. כתמים. נתון במסגרת X17 .1. דיוקן סופר תימני

43 ס"מ. לא נבדק מחוץ למסגרת.  X31 29 ס"מ. מצב טוב. נתון במסגרת X17 .2. קבר רחל
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $200

342. Rachel's Tomb and a Portrait of a Yemenite Scribe – Stencil Prints on Fabric – Palestine, 1930s

Two Bezalel style stencil prints on fabric. [Palestine, ca. 1930s].
1. Portrait of a Yemenite scribe. 17 X28 cm. Good condition. Stains. In a 27 X38 cm frame. Unexamined out of frame. 
2. Rachel's Tomb. 17 X29 cm. Good condition. In a 31 X43 cm frame. Unexamined out of frame. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200 

343. אפרים משה ליליין )1874-1925( – "ירושלים" – ברלין ווינה, 1921

Jerusalem, 36 Heliogravüren nach Originalradierungen von E.M. Lilien, ]ירושלים, 36 רפרודוקציות של תחריטים מקוריים 
מאת א"מ ליליין[. הוצאת Benjamin Harz Verlag, ברלין ווינה, 1921.

אוגדן ובו 35 )מתוך 36( רפרודוקציות של תחריטים מאת א"מ ליליין, בשלושה פרקים: "ירושלים", "ארץ ישראל" ו"זרע יעקב". הקדמה 
)בשפה הגרמנית( מאת אויגן הפליך )משה יעקב בן גבריאל(. הלוחות מלווים בכותרות עבריות.

]8[ דף, ]35[ לוחות )מתוך 36; לוח מס' XIX חסר(, 40 ס"מ. מצב כללי טוב. מקצת הלוחות קטנים יותר. כתמים, קמטים, פגמים, קרעים 
וקרעים משוקמים, ללא פגיעה בהדפסים. דפי מגן חסרים. פגמים וכתמים בתיקיה.

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $200

343. Ephraim Moses Lilien (1874-1925) – "Jerusalem" – Berlin and Vienna, 1921

Jerusalem, 36 Heliogravüren nach Originalradierungen von E.M. Lilien [Jerusalem, 36 Reproductions of Engravings 
by E.M. Lilien]. Berlin and Vienna: Benjamin Harz Verlag, 1921.
Portfolio with 35 (of 36) reproductions of engravings by E.M. Lilien (1874-1925), in three chapters: "Jerusalem," 
"Palestine," and "Seed of Jacob." Introduction (in German) by Eugen Höflich (Moshe Ya'akov Ben Gavriel). The 
plates have captions in Hebrew.
[8] ff., [35] plates (of 36; Plate No. XIX is missing), 40 cm. Overall good condition. Some plates smaller. Stains, creases, 
blemishes, tears and restored tears, not affecting prints. Tissue guards missing. Blemishes and stains to folder.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200

344. אפרים משה ליליין )1874-1925( – הקדשה לאשתו ותו-ספר מקורי – כרך ממהדורת התנ"ך – בראונשווייג, 1909

 ,George Westermann הוצאת .Die Bücher der Bibel, Herausgegeben von F. Rahlwes, Zeichnungen von E. M. Lilien
בראונשווייג, 1909. גרמנית. כרך שישי, מהדורה ראשונה.

הכרך השישי ממהדורת התנ"ך עם איורי אפרים משה ליליין, הכולל את ספרי תהלים, איכה ושיר השירים. 
לפני דף השער הראשון מופיעה הקדשה ארוכה בכתב ידו של ליליין לכבוד אשתו, הכוללת ציטוט ארוך מספר תהלים )מופיע בספר 

שלפנינו בעמ' 48( ואת חתימת שמו, "Efra", כפי שנהג לחתום במכתביו אליה. 
בצדה הפנימי של הכריכה הקדמית מודבק תו-ספר עם הכיתוב "Mein Kind, Mein Buch, Helene Lilien" – תחריט מקורי מעשה 

ידי א"מ ליליאן. 
328 עמ', 25.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בכריכה.

פתיחה: $250

344. Ephraim Moses Lilien (1874-1925) – Inscription to his Wife and an Original Bookplate – Volume of 
the Bible Edition – Braunschweig, 1909

Die Bücher der Bibel, Herausgegeben von F. Rahlwes, Zeichnungen von E.M. Lilien. Braunschweig: George 
Westermann, 1909. German. Sixth volume, first edition.
The sixth volume of the Bible edition illustrated by Ephraim Moses Lilien, including Psalms, Book of Lamentations 
and Song of Songs. 
Inscribed by Lilien to his wife on the front flyleaf, with a long quotation from the book of Psalms (page 48 in the 
present book); signed "Efra", as Lilien used to sign his letters to his wife. 
Bookplate to inside front board, reading "Mein Kind, Mein Buch Helene Lilien" – an original engraving by E.M. 
Lilien. 
328 pp, 25.5 cm. Good condition. Minor blemishes to binding.

Opening price: $250
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345. אפרים משה ליליין )1874-1925( – תצריב גדול – קבר המהר"ל בבית העלמין בפראג 

בית העלמין היהודי העתיק בפראג, תצריב מעשה ידי אפרים משה ליליין. ]ראשית המאה ה-20[. 
במרכז התצריב נראות מצבותיהם של המהר"ל מפראג, רבי יהודה בן בצלאל, ורעייתו, פערל בת ר' שמואל, בבית העלמין היהודי העתיק 

בפראג, עם הכיתוב המקורי שעל גבי המצבות. 
חתום בלוח ובעפרון.

37 ס"מ, מוצמד לפספרטו. מצב טוב. כתמים בשולי הדף. קרעים ופגמים קלים בשוליים ונקבי תלוע בשוליים העליונים )ללא  X35 תצריב
פגיעה בתחריט; משוקמים(. החתימה מעט דהויה. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $300

345. Ephraim Moses Lilien (1874-1925) – Large Etching – Tombstone of the Maharal, Prague Cemetery

The Old Jewish Cemetery in Prague, etching by Ephraim Moses Lilien. [Early 20th century].
The tombstones of the Maharal of Prague (Rabbi Judah Loew ben Bezalel) and his wife (Pearl daughter of R. 
Shmuel), appear in the center of this etching, which shows a section of the old Jewish cemetery of Prague. The 
original inscriptions can be seen on the tombstones.
Signed in the plate, in pencil.
Etching: 37 X35 cm, matted. Good condition. Stains to edges of paper. Minor tears and blemishes to edges and worming 
to upper edges (not affecting etching; restored). Signature somewhat faded. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $300

346. הרמן שטרוק – לקט ספרים עם ליטוגרפיות / הקדשה וחתימה

ספר מאת הרמן שטרוק ושלושה ספרים נוספים עם איורים )ליטוגרפיות( מעשה ידיו. 
 ,Georg Stilke הוצאת .Skizzen aus Litauen Weissrussland und Kurland, von Hermann Struck und Herbert Eulenberg .1

ברלין, 1916. גרמנית.
"סקיצות מליטא, בלארוס וקורלנד", עם 60 ליטוגרפיות מאת הרמן שטרוק.  

Die Radierung im Schönen Buche, Hermann Struck .2. הוצאת Euphorion, ברלין, 1921. גרמנית. נדפס ב-800 עותקים. 
Welt- Das Ostjudische Antlitz, von Arnold Zweig, zu Zweiundgunfzig Zeichnungen von Hermann Struck. הוצאת   .3

Verlag, ברלין, 1922. מהדורה שניה. גרמנית.
הספר מלווה 52 ליטוגרפיות של דיוקנאות יהודים ממזרח אירופה מאת הרמן שטרוק. בעמוד השער הקדשה בכתב ידו של הרמן שטרוק 

)בעברית( לכבוד פנחס רוטנברג )חיפה, תרצ"ח(; חתימתו של הרמן שטרוק מופיעה בעמוד הבטנה הקדמי )בגרמנית(. 
4. וילנה )פואימה מצוירת(, מאת זלמן שניאור, איורים מאת הרמן שטרוק. הוצאת "הספר", ברלין, 1923. עותק ממוספר מתוך 1700 

עותקים, חתום בידי זלמן שניאור בקולופון. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $100

346. Hermann Struck – Collection of Books with Lithographs / Inscription and Signature

A book by Hermann Struck and three additional books with illustrations (lithographs) by him. 
1. Skizzen aus Litauen Weissrussland und Kurland, von Hermann Struck und Herbert Eulenberg. Berlin: Georg 
Stilke, 1916. German. 
"Sketches from Lithuania, Belarus and Kurland", with 60 lithographs by Hermann Struck. 
2. Die Radierung im Schönen Buche, Hermann Struck. Berlin: Euphorion, 1921. German. An edition of 800 copies. 
3. Das Ostjudische Antlitz, von Arnold Zweig, zu Zweiundgunfzig Zeichnungen von Hermann Struck. Berlin: Welt-
Verlag, 1922. Second edition. German. 
Accompanied by 52 lithographed portraits of Jews from Eastern Europe by Hermann Struck. Inscribed on title 
page by by Hermann Struck (Hebrew) to Pinchas Rutenberg (Haifa, 1938); Signed by Struck on the front endpaper 
(German). 
4. Vilna (illustrated Poem), by Zalman Shneur, illustrations by Hermann Struck. Berlin: "HaSefer", 1923. A 
numbered copy of an edition of 1700 copies, signed by Zalman Shneur on the colophon. 
Size and condition vary. 

Opening price: $100 

347. הרמן שטרוק – "שיר על פלשתינה" – עותק ממוספר וחתום – ברלין, 1922

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", שיר בפרוזה מאת המחזאי והסופר היהודי-הונגרי ארתור הוליטשר )הוליצ'ר(, מלווה בתריסר תחריטים מאת הרמן 
שטרוק, המתארים את נופי ארץ ישראל ותושביה. 

עותק ממוספר, מתוך מהדורה בת 320 עותקים, חתום בחתימת ידו של הרמן שטרוק בעמוד הקולופון.
28, ]1[ עמ' + ]12[ לוחות תחריטים, 35 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. כריכה מקורית, עם שדרת עור, פגומה קמעה בפינות ובשוליים. 

פתיחה: $200
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347. Hermann Struck – "Song on Palestine" – Signed and Numbered Copy – Berlin, 1922

Gesang an Palästina [Song on Palestine], by Arthur Holitscher, with twelve etchings by Hermann Struck. Berlin: 
Hans Heinrich Tillgner, 1922. German.
"Song on Palestine", by the Jewish-Hungarian playwright Arthur Holitscher accompanied by twelve etchings by 
Hermann Struck depicting views of Palestine and its inhabitants. 
Numbered copy of an edition of 320 copies, hand-signed by Struck in the colophon.
28, [1] pp + [12] etched plates, 35 cm. Good condition. Some stains. Original binding, with a leather spine, slightly damaged 
in the corners and edges. 

Opening price: $200

348. הרמן שטרוק – "אמריקה" – עותק ממוספר וחתום – ברלין, 1922

 Hans Heinrich הוצאת   .Amerika, Zwanzig Radierungen von Hermann Struck, Mit Worten von Arthur Holitscher
Tillgner, ברלין, 1922. גרמנית. 

"אמריקה", עשרים תחריטים מאת הרמן שטרוק, המתארים נופים ודמויות באמריקה, עם טקסט מאת ארתור הוליטשר )הוליצ'ר(. עותק 
מספר 268 מתוך מהדורה בת 300 עותקים, חתום בידי שטרוק. נייר עבה ואיכותי.

]31[ עמ', 34 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים בדפים ובכמה מהתחריטים. כריכה מקורית, עם שדרת קלף. פגמים ובלאי בשולי הכריכה. 

פתיחה: $300

348. Hermann Struck – "Amerika" – Numbered and Signed Copy – Berlin, 1922

Amerika, Zwanzig Radierungen von Hermann Struck, Mit Worten von Arthur Holitscher. Berlin: Hans Heinrich 
Tillgner, 1922. German. 
"Amerika", twenty etchings by Hermann Struck, depicting views and figures in America, with a text by Arthur 
Holitscher. Copy no. 268 of an edition of 300 copies, signed by Struck. Heavy, high quality paper. 
[31] pp. 34 cm. Good-fair condition. Stains to leaves and several etchings. Original binding, with vellum spine. Blemishes 
and wear to edges of binding.

Opening price: $300

349. "אמנות התחריט" – הרמן שטרוק – שתי מהדורות – הדפסים מקוריים 

Die Kunst des Radierens, Ein Handbuch von Hermann Struck. הוצאת Paul Cassirer, ברלין. גרמנית. 
ספר קלאסי על אמנות התחריט, המתאר את תהליך יצירת והדפסת תחריטים. הספר יצא בחמש מהדורות, כשבכל מהדורה הדפסים 

מקוריים שונים. 
1. מהדורה שניה, 1912. ללא ההדפסים המקוריים. 

מצב כללי טוב. השדרה ודפי הבטנה אינם מקוריים. 
2. מהדורה חמישית, 1923. כוללת ארבעה הדפסים מקוריים מאת הרמן שטרוק )תחריט(, אוסקר קוקושקה )ליטוגרפיה(, מקס ליברמן 

)תחריט( וארנסט בארלאך )חיתוך עץ(. 
מצב בינוני-טוב. גוף הספר במצב טוב. פגעי רטיבות קלים בכריכה ובדפים הראשונים והאחרונים. השדרה קרועה ומנותקת. 

פתיחה: $100

349. "The Art of Engraving" – Hermann Struck – Two Editions – Original Prints 

Die Kunst des Radierens, Ein Handbuch von Hermann Struck. Berlin: Paul Cassirer. German. 
A classic work on the art of engraving, describing the process of making and printing engravings. The book had 
five editions, each containing different original prints. 
1. Second edition, 1912. Without the original prints. 
Good overall condition. New spine and endpapers.
2. Fifth edition, 1923. Contains four original prints by Hermann Struck (engraving), Oskar Kokoschka (lithograph), 
Max Lieberman (engraving) and Ernst Barlach (woodcut). 
Fair-good condition. Body in good condition. Slight damp damage to binding and first and last leaves. The spine is torn and 
detached. 

Opening price: $100

350. הרמן שטרוק וארנולד צווייג – "כנען החדשה" – ליטוגרפיות מאת שטרוק – ברלין, 1925

 Das Neue Kanaan, Eine untersuchung über land und geist, von Arnold Zweig; 15 Steinzeichnungen von Hermann
Struck. הוצאת Horodisch & Marx, ברלין, 1925. גרמנית. 

ישראל  נופי ארץ  ליטוגרפי מאת הרמן שטרוק, המציגים את  צווייג, מלווה 15 איורים בדפוס  "כנען החדשה" – טקסט מאת ארנולד 
ותושביה. 

]21[ דף, 38.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים בשולי מספר דפים. כריכה מקורית, מעט בלויה ורופפת. חותמות. סימני הדבקה בדף הבטנה 
הקדמי. 

פתיחה: $150
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350. Hermann Struck and Arnold Zweig – "New Kanaan" – Lithographs by Struck – Berlin, 1925

Das Neue Kanaan, Eine untersuchung über land und geist, von Arnold Zweig; 15 Steinzeichnungen von Hermann 
Struck. Berlin: Horodisch & Marx, 1925. German. 
"New Kanaan" – text by Arnold Zweig, accompanied by 15 lithographs by Hermann Struck, depicting the views 
of Palestine and its inhabitants. 
[21] ff., 38.5 cm. Good condition. Small tears to edges of several leaves. Original binding, slightly worn and loose. Stamps. 

Traces of mounting to front endpaper. 

Opening price: $150

351. הרמן שטרוק )1876-1944( – ארבעה תחריטי דיוקן 

ארבעה תחריטי דיוקן מעשה ידי הרמן שטרוק )1876-1944(:
1. דיוקן ראש הכפר )תחריט קרומית רכה(, 1903. חתום וממוספר בלוח; חתום וממוספר בעפרון – 55/100. 

57.5 ס"מ.  X40.5 29 ס"מ, במסגרת X21 תחריט
2. דיוקן איש זקן, 1913. חתום ומתוארך בלוח; חתום וממוספר בעפרון – 112/150. 

48.5 ס"מ.  X41 23.5 ס"מ בקירוב, במסגרת X18 תחריט
3. דיוקן גבר. חתום ומתוארך בלוח )28.1.1906(; חתום וממוספר בעפרון – 10/100. 

52.5 ס"מ. כתמים.  X43.5 )32.5 ס"מ בקירוב, במסגרת )ללא זכוכית X26.5 תחריט
4. דיוקן אריך שמידט )Erich Schmidt(. חתום וממוספר בעיפרון – 18/100. 

40.5 ס"מ.  X31 17.5 ס"מ בקירוב, במסגרת X16 תחריט
מצב כללי טוב. ארבעת התחריטים לא נבדקו מחוץ למסגרות. 

תחריטים 3-4 אינם מתועדים בספר "חיים אהרן בן דוד, הרמן שטרוק 1944-1876, אמן ההדפס" )המוזאון הפתוח, גן התעשיה תפן, 
.)2007

פתיחה: $300

351. Hermann Struck (1876-1944) – Four Portrait Etchings

Four portrait etchings by Hermann Struck (1876-1944):
1. Dorfschulze [Portrait of the Village Chieftain], (soft-ground etching [verni mous]), 1903. Signed and numbered 
in the plate; signed and numbered in pencil – 55/100.
Etching 29 X21 cm, including frame 57.5 X40.5 cm.

2. Portrait of an Old Man, 1913. Signed and dated in the plate; signed and numbered in pencil – 112/150.
Etching approx. 23.5 X18 cm, including frame 48.5 X41 cm.

3. Male Portrait. Signed and dated in the plate (January 28, 1906); signed and numbered in pencil – 10/100.
Etching approx. 32.5 X26.5 cm, including frame (no glass) 52.5 X43.5 cm. Stains.

4. Portrait of Erich Schmidt. Signed and numbered in pencil – 18/100.
Etching approx. 17.5 X16 cm, including frame 40.5 X31 cm.

Overall good condition. None of the four etchings examined outside frames. Etchings 3-4 not listed in "Hayim 
Aharon Ben David, Hermann Struck (1876-1944), Print Artist," exhibition catalogue, Open Museum, Tefen 
Industrial Park, 2007, Hebrew.

Opening price: $300

352. הרמן שטרוק )1876-1944( – שלושה תחריטי דיוקן 

שלושה תחריטי דיוקן מעשה ידי הרמן שטרוק )1876-1944(:
1. דיוקן הסופר והמחזאי הגרמני גרהרט האופטמן )Gerhart Hauptmann, 1862-1946(, תחריט קרומית רכה. ]1904[. חתום בלוח בידי 

"Original radierung von Hermann Struck" :האופטמן. חתום בדפוס
65.5 ס"מ. X52.5 :45.5 ס"מ בקירוב, במסגרת X36 תחריט

2. דיוקן גבר, 1909. חתום ומתוארך בלוח. 
59 ס"מ בקירוב.  X50 29 ס"מ בקירוב, במסגרת X24 תחריט

3. דיוקן אישה, 1926. חתום ומתוארך בלוח; חתום בעפרון. מסומן "Probedruck" )הדפסת ניסיון(. 
69 ס"מ. X54 :47.5 ס"מ בקירוב, במסגרת X37.5 תחריט

מצב כללי טוב. שלושת התחריטים לא נבדקו מחוץ למסגרות. 
תחריטים 2-3 אינם מתועדים בספר "חיים אהרן בן דוד, הרמן שטרוק 1944-1876, אמן ההדפס" )המוזאון הפתוח, גן התעשיה תפן, 

 .)2007

פתיחה: $300
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352. Hermann Struck (1876-1944) – Three Portrait Etchings

Three portrait etchings by Hermann Struck (1876-1944):
1. Portrait of the German artist and playwright Gerhart Hauptmann (1862-1946), (soft-ground etching [verni 
mous]). [1904]. Signed in the plate by Hauptmann. Signed in print: "Original radierung von Hermann Struck."
Etching approx. 45.5 X36 cm, including frame 65.5 X52.5 cm.
2. Male Portrait, 1909. Signed and dated in the plate.
Etching approx. 29 X24 cm, including frame approx. 59 X50 cm.
3. Female Portrait, 1926. Signed and dated in the plate; signed in pencil. Marked "Probedruck" (artist's proof).
Etching approx. 47.5 X37.5 cm, including frame 69 X54 cm.
Overall good condition. None of the three etchings examined outside frames.
Etchings 2-3 not listed in "Hayim Aharon Ben David, Hermann Struck (1876-1944), Print Artist," exhibition 
catalogue, Open Museum, Tefen Industrial Park, 2007, Hebrew.

Opening price: $300

353. הרמן שטרוק )1876-1944( – חמש ליטוגרפיות – חיילים

חמש ליטוגרפיות מעשה ידי הרמן שטרוק )1876-1944(, ]1916-1917[.
חתומות בעיפרון.

ויצר סדרות  דיוקנאות חיילים במדים. שטרוק שרת בצבא גרמניה במהלך מלחמת העולם הראשונה  כל חמש הליטוגרפיות מציגות 
הדפסים המתעדות חיילים, את שבויי המלחמה ואת יהודי מזרח אירופה.

41.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. נתונות במסגרות ולא נבדקו מחוץ להן. X35 13 ס"מ עד X19

פתיחה: $100

353. Hermann Struck (1876-1944) – Five Lithographs – Soldiers

Five lithographs by Hermann Struck (1876-1944), [1916-17].
Signed in pencil.
All five lithographs feature portraits of soldiers in uniform. Struck served in the German army during the First World 
War, and created several series of prints documenting soldiers, war prisoners, and the Jews of Eastern Europe.
Approx. 13 X19 cm to 41.5 X35 cm. Good condition. Stains. Framed; unexamined outside frames.

Opening price: $100

354. הרמן שטרוק )1876-1944( – שני תחריטי נוף 

שני תחריטי נוף מעשה ידי הרמן שטרוק )1876-1944(:
1. באר ליד יפו, ]1903[. חתום ומתואר בלוח; חתום וממוספר בעפרון – 149/150. 

52.5 ס"מ. מצב טוב. לא נבדק מחוץ למסגרת.  X38.5 30.5 ס"מ בקירוב; במסגרת X22.5 תחריט
2. אנייה עוגנת אל מול החוף. חתום בעיפרון. 

57.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. לא נבדק מחוץ למסגרת.  X40.5 36 ס"מ בקירוב; במסגרת X26 תחריט
תחריט 2 אינו מתועד בספר "חיים אהרן בן דוד, הרמן שטרוק 1944-1876, אמן ההדפס" )המוזאון הפתוח, גן התעשיה תפן, 2007(. 

פתיחה: $100

354. Hermann Struck (1876-1944) – Two Landscape Etchings

Two landscape etchings by Hermann Struck (1876-1944):
1. Well near Jaffa, [1903]. Signed and captioned in the plate; signed and numbered in pencil – 149/150.
Etching approx. 30.5 X22.5 cm, including frame 52.5 X38.5 cm.
Good condition. Not examined outside frame.
2. Ship Anchored Offshore. Signed in pencil.
Etching approx. 36 X26 cm, including frame approx. 57.5 X40.5 cm.
Good condition. Not examined outside frame. 
Etching 2 not listed in "Hayim Aharon Ben David, Hermann Struck (1876-1944), Print Artist," exhibition catalogue, 
Open Museum, Tefen Industrial Park, 2007, Hebrew.

Opening price: $100

355. יעקב שטיינהרט )1887-1968( – "יהודי ליטא" – אוגדן תצריבים 

 Verlag für Jüdische Kunst und יהודי ליטא[, אוגדן תצריבים מעשה ידי יעקב שטיינהרט )1887-1968(. הוצאת[ Litauische Juden
Kultur, Fritz Gurlitt, ברלין, 1920.

אוגדן ובו שבעה תצריבים )מתוך שמונה( המתארים את חיי יהודי ליטא, מתוך מהדורה של 36 עותקים. התצריבים חתומים בלוח. חלקם 
מתוארכים בלוח 1917. חתומים בעיפרון. 

יתכן  חסר.  אחד  תצריב  לפספרטו.  מוצמדים  טוב.  במצב  התצריבים  ס"מ.   40 אוגדן:  ס"מ.   18.5 X22.5עד ס"מ   10.5 X10.5 תצריבים: 
שחסרה הקדמה. האוגדן במצב בינוני-גרוע. כתמים רבים. קרעים ופגמים. תווית נייר על השדרה.

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $200
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355. Jacob Steinhardt (1887-1968) – "Jews of Lithuania" – Portfolio of Etchings

Litauische Juden [Jews of Lithuania], portfolio of etchings by Jacob Steinhardt (1887-1968). Berlin: Verlag für 
Jüdische Kunst und Kultur, Fritz Gurlitt, 1920.
Portfolio containing seven etchings (out of a total of eight) depicting the daily lives of Jews in Lithuania, from 
an edition published in 36 copies. All etchings are signed in the plate, with some dated in the plate 1917. Signed 
in pencil.
Etchings: 10.5 X10.5 cm to 22.5 X18.5 cm. Portfolio: 40 cm. Etchings in good condition. Matted. One etching missing. 
Preface possibly missing. Portfolio in fair-poor condition. Numerous stains. Tears and blemishes. Paper labels to binding.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200

356. יעקב שטיינהרט )1887-1968( – שלושה ספרים עם ליטוגרפיות ותחריטים

 ,Fritz Gurlitt שלושה ספרים עם ליטוגרפיות ועם תחריטים מאת האמן יעקב שטיינהרט )1887-1968(. שלושתם ראו אור בהוצאת
ברלין, 1920. גרמנית.

 .Rot und glühend ist das Auge des Juden, Arno Nadel, Gedichte zu 8 Radierungen von Jacob Steinhardt .1
מצב טוב. כתמים. רישום בכתב יד. פגמים בכריכה. 

 .Musikalische Novellen, Jizchok-Leib Perez, Mit Funf Original-Lithographien von Jacob Steinhardt .2
מצב בינוני. חותמות ורישום בכתב יד. כתמים. פגמים בכריכה. 

 .Gleichnisse, Jizchok-Leib Perez, Lithographien von Jakob Steinhardt .3
מצב בינוני. כתמים. פגמים בכריכה. 

גודל ומצב משתנים. שלושת הספרים נתונים בקופסת קרטון ייעודית )חדשה(. 

פתיחה: $100

356. Jacob Steinhardt (1887-1968) – Three Books with Lithographs and Engravings

Three books with lithographs and engravings by the artist Jacob Steinhardt (1887-1968). Berlin: Fritz Gurlitt, 
1920. German. 
1. Rot und glühend ist das Auge des Juden, Arno Nadel, Gedichte zu 8 Radierungen von Jacob Steinhardt.
Good condition. Stains. Notation. Blemishes to binding. 
2. Musikalische Novellen, Jizchok-Leib Perez, Mit Funf Original-Lithographien von Jacob Steinhardt.
Fair condition. Stamps and notation. Stains. Blemishes to binding. 
3. Gleichnisse, Jizchok-Leib Perez, Lithographien von Jakob Steinhardt. 
Fair condition. Stains. Blemishes to binding. 
Size and condition vary. The books are placed in a custom-made cardboard box (new). 

Opening price: $100

357. יעקב שטיינהרט )1887-1968( – הדלקת נרות – תחריט

יעקב שטיינהרט )1887-1968(, הדלקת נרות, 1920.
תחריט. חתום ומתוארך בלוח; חתום ומתוארך בעיפרון.

23 ס"מ. מצב טוב. כתמים. הנייר כהה במידה ניכרת. מוצמד לפספרטו. X18.5 תחריט
מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $150

357. Jacob Steinhardt (1887-1968) – Candle Lighting – Engraving

Jacob Steinhardt (1887-1968), candle lighting, 1920. 
Engraving. Signed and dated in the plate; signed and dated in pencil.
Engraving 23 X18.5 cm. Good condition. Stains. Considerable browning. Matted.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $150

358. יוסף בודקו )1888-1940( – ספרים עם ליטוגרפיות ותחריטים / תחריט חתום

ארבעה ספרים מאת האמן יוסף בודקו )1888-1940( ותחריט חתום. 
Jüdische Köpfe, Sch. Gorelik, Lithographien von Joseph Budko .1 ]הראש היהודי, מאת שמריהו גורליק, ליטוגרפיות מאת 

יוסף בודקו[. הוצאת Fritz Gurlitt, ברלין, 1920. גרמנית. 
מצב בינוני. כתמים. הכריכה מנותקת חלקית. 

Joseph Budko / Arno Nadel, Das Jahr Des Juden, Zwolf Gedichte zu Zwolf Radierungen .2 ]יוסף בודקו וארנו נדל, ימים 
מקדם, תריסר שירים לתריסר תחריטים[. הוצאת Fritz Gurlitt, ברלין, 1921. גרמנית. 

מצב בינוני. כתמים. 
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3. "שישו וגילו בשמחת תורה", תחריט מאת יוסף בודקו )מהסדרה Das Jahr des Juden – "ימים מקדם"(. חתום בלוח "בודקה תרע"ט, 
אדר ב"; חתום בעפרון בידי בודקו ומצוין "probedruck" )בעפרון(. 

7.5 ס"מ. מצב טוב.  X7.5
Die Psalmen, Uebertragen von Moses Mendelssohn, Mit 12 Holzschnitten von Joseph Budko .4. ספר תהלים בתרגום 

משה מנדלסון, עם תריסר חיתוכי עץ מאת בודקו. הוצאת Fritz Gurlitt, ברלין, 1921. גרמנית. 
מצב בינוני. כתמים. שדרה לא מקורית. 

]אגדות   Chassidische Legende, Samuel Lewin, Deutsch von Arno Nadel, Mit 7 Holzschnitten von Josef Budko  .5
חסידיות מאת שמואל לוין, תרגם לגרמנית ארנו נדל, עם שבעה חיתוכי עץ מאת יוסף בודקו[. הוצאת O. v. Holten, ברלין, ]1925[. 

גרמנית. 
מצב טוב. כתמים. כריכה עם שדרת קלף. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $120

358. Joseph Budko (1888-1949) – Books with Lithographs and Etchings / Signed Etching

Four books by the artist Joseph Budko (1888-1949) and a signed etching. 
1. Jüdische Köpfe, Sch. Gorelik, Lithographien von Joseph Budko [The Jewish Head, by Schmaryahu Gorelik, 
lithographs by Joseph Budko]. Berlin: Fritz Gurlitt, 1920. German. 
Fair condition. Stains. Binding partly detached. 
2. Joseph Budko / Arno Nadel, Das Jahr Des Juden, Zwolf Gedichte zu Zwolf Radierungen [Joseph Budko and Arno 
Nadel, The Year of the Jew, Twelve Poems for Twelve Etchings]. Berlin: Fritz Gurlitt, 1921. German. 
Fair condition. Stains. 
3. "Rejoice on Simchat Torah", an etching by Joseph Budko (of the series Das Jahr des Juden). Signed in the plate 
"Budko, 1919, Adar B" (Hebrew); signed in pencil by Budko; marked "probedruck" (in pencil). 
7.5 X7.5 cm. Good condition.  
4. Die Psalmen, Uebertragen von Moses Mendelssohn, Mit 12 Holzschnitten von Joseph Budko. Book of Psalms 
translated by Moses Mendelsohn, with a dozen woodcuts by Budko. Berlin: Fritz Gurlitt, 1921. German. 
Fair condition. Stains. New spine. 
5. Chassidische Legende, Samuel Lewin, Deutsch von Arno Nadel, Mit 7 Holzschnitten von Josef Budko [Hassidic 
Legends by Samuel Lewin, translated into German by Arno Nadel, with seven woodcuts by Joseph Budko]. Berlin: 
O.v. Holten, [1925]. German. 
Good condition. Stains. Vellum spine. 
Size and condition vary. 

Opening price: $120

359. יוסף בודקו )1888-1940( – "חזון העצמות היבשות" – חיתוך עץ – 1920

"חזון העצמות היבשות", חיתוך עץ מעשה ידי יוסף בודקו, חתום בחתימת ידו. ]1920[. 
"חזון העצמות היבשות", חיתוך עץ גדול המתאר קשיש מקונן פוסע בינות למצבות בית עלמין. בראש חיתוך העץ מופיע הכיתוב: "אני 

פתח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל" )יחזקאל, לז, יב(. 
55 ס"מ. מצב טוב. לא נבדק מחוץ למסגרת.  X46.5 :36 ס"מ, נתון במסגרת X29.5 :חיתוך עץ

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $100

359. Joseph Budko (1888-1940) – "The Vision of the Valley of the Dry Bones" – Woodcut – 1920

"The Vision of the Valley of the Dry Bones", woodcut by Joseph Budko, hand-signed by him. [1920]. 
The Vision of the Valley of the Dry Bones, large woodcut depicting a mournful old man walking among the 
tombstones of a cemetery, with a verse on top: "I will open your graves and cause you to come up out of your 
graves and bring you into the land of Israel" (Ezekiel, 37: 12; Hebrew).
Woodcut: 29.5 X36 cm. Placed in a frame: 46.5 X55 cm. Good condition. Unexamined out of frame. 
Provenance: The Rimon Family Collection. 

Opening price: $100

360. יוסף בודקו )1888-1940( – שלושה הדפסים

שלושה הדפסים )תחריט ושני חיתוכי עץ( מעשה ידי יוסף בודקו, חתומים בחתימת-ידו.
1. "בית קברות בפלונסק", תחריט קטן, ]1914[.

17 ס"מ.   X22 7.5 ס"מ בקירוב, נתון במסגרת X10
2. "ליל שבת", חיתוך עץ המציג יהודים שבים מבית הכנסת בפלונסק, ]1921[.

63 ס"מ.  X53 40 ס"מ, נתון במסגרת X36
3. "בעיר ההרגה", חיתוך עץ שנוצר עבור מהדורת היובל של כתבי חיים נחמן ביאליק, ]1923[.

33 ס"מ.  X24 17 ס"מ, נתון במסגרת X12.5
מצב טוב עד טוב-בינוני. ההדפסים לא נבדקו מחוץ למסגרות. 

פתיחה: $100
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360. Joseph Budko (1888-1940) – Three Prints

Three prints (one engraving and two woodcuts) by Joseph Budko, hand-signed by him.
1. "The Cemetery of Płońsk", small engraving, [1914].
Approx. 10 X7.5 cm. Frame: 22 X17 cm. 
2. "Sabbath Eve", woodcut depicting Jews returning from the synagogue of Płońsk, [1921].
36 X40 cm. Frame: 53 X63 cm. 
3. "The City of Death", woodcut made for the jubilee edition of the writings of Chaim Nachman Bialik, [1923].
12.5 X17 cm. Frame: 24 X33 cm. 
Good to good-fair condition. The prints have not been examined out of frames.

Opening price: $100

361. יוסף בודקו )1888-1940( – שלושה תחריטים

שלושה תחריטים מעשה ידי יוסף בודקו, חתומים בחתימת-ידו:
1. כיכר השוק בפלונסק. עם הקדשת האמן להוריו )בדפוס. ההקדשה מתוארכת – פברואר 1915(. 

20.5 ס"מ הקירוב.  X14.5
2. תחריט נוף גדול )אגם לניץ?(, ]1915?[. 

25 ס"מ בקירוב. X34
 .)1636-1672 ,Van de Velde Adriaen( 3. נוף הולנדי, העתק של ציור מאת האמן ההולנדי אדריאן ואן דה ולדה

14 ס"מ בקירוב. X23
שלושה הדפסים על נייר עבה. מצב כללי טוב. כתמים קלים בשולי הדפים. 

פתיחה: $150

361. Joseph Budko (1888-1940) – Three Engravings 

Three engravings by Joseph Budko, hand-signed by him:
1. The Market Square of Płońsk. With the artist's dedication to his parents (in the plate. The dedication is dated 
February 1915). 
Approx. 14.5 X20.5 cm. 
2. Large scenery engraving (Lehnitzsee Lake?), [1915?].
Approx. 34 X25 cm. 
3. Dutch Scenery, after a painting by the Dutch artist Adriaen Van de Velde (1636-1672).
Approx. 23 X14 cm. 
Three prints on heavy paper. Good overall condition. Minor stains to edges of leaves.

Opening price: $150   

362. יוסף בודקו )1888-1940( – שני הדפסי מזוטינט

שני הדפסי מזוטינט מעשה ידי יוסף בודקו, חתומים בחתימת-ידו, ]1919[. 
"משה על הר נבו", "לוט ובנותיו" – שני איורים לסיפורים תנ"כיים שיצר יוסף בודקו בשנת 1919, לקראת עבודתו על תריסר חיתוכי העץ 

לספר "בראשית" )ברלין, 1920(.
21 ס"מ בקירוב( על נייר עבה. מצב טוב. כתמים קלים.  X24.5( שני הדפסים

פתיחה: $100 

362. Joseph Budko (1888-1940) – Two Mezzotint Prints 

Two mezzotint prints by Joseph Budko, hand-signed by him, [1919].
"Moses on Mount Nevo", "Lot and His Daughters" – two illustrations for Biblical stories made by Joseph Budko 
in 1919, preceding his work on a dozen woodcuts for the Book of Genesis (Berlin, 1920). 
Two prints (approx. 24.5 X21 cm.) on thick paper. Good condition. Minor stains. 

Opening price: $100

363. יוסף בודקו )1888-1940( – חיתוכי עץ לספר "אגדות חסידיות" 

שבעה חיתוכי עץ מאת יוסף בודקו )1888-1940( – איורים לספרו של שמואל לוין "אגדות חסידיות" )Chassidische Legende(. כולם 
חתומים בעפרון.

חיתוכי עץ המתארים את חיי העיירה היהודית. בודקו יצר את סדרת האיורים ל"אגדות חסידיות" בשנת 1922. הספר עם איוריו יצא 
לאור בברלין בסתיו 1924, בתרגומו הגרמני של ארנו נדל. 

7 ס"מ בקירוב. נייר דק. מצב טוב.  X9 6 ס"מ עד X7 :7 חיתוכי-עץ
מצורפים שני הדפסים נוספים מאת בודקו: 

· "הפלפול" )1924-5(, חיתוך עץ. חתום בעיפרון. 
· "בבית המדרש" )1921(, תחריט. חתום בעפרון. 

פתיחה: $150
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363. Joseph Budko (1888-1940) – Woodcuts for the Work "Chassidische Legende" 

Seven woodcuts by Joseph Budko (1888-1940) – illustrations for Shmuel Levin's book "Chassidische Legende" 
(Hassidic Legends). All signed in pencil. 
Woodcuts depicting the life of the Jewish Shtetl. Budko created the series of illustrations for "Chassidische 
Legende" in 1922. The book with his illustrations (translated into German by Arno Nadel) was published in Berlin, 
in the fall of 1924. 
7 woodcuts: approx. 7 X6 cm. to 7 X9 cm. Thin paper. Good condition. 
Enclosed are two additional prints by Budko:

· "Torah Study" (1924-5), woodcut. Signed in pencil. 

· "At the Beit Midrash" (1921). Engraving. Signed in pencil. 

Opening price: $150

364. יוסף בודקו )1888-1940( – שבעה-עשר איניציאלים – חיתוכי עץ

יוסף בודקו )1888-1940(, שבעה עשר איניציאלים לועזיים ועבריים.
חיתוכי עץ; שמונה מהם מודפסים על דפים נפרדים ותשעה מודפסים בשלשות על גבי שלושה דפים. כולם חתומים מלבד אחד. שלושה 

מתוארכים 1921. 
שלושה מן האיניציאלים הלועזיים מופיעים בארבעה עותקים כל אחד.

4.5 ס"מ )מודפסים על דפים בגודל משתנה(. מצב טוב. כתמים וקרעים חסרים בשולי שני דפים.  X5 2 ס"מ עד X2 :חיתוכי עץ
מקור: עזבון האמן.

פתיחה: $100

364. Joseph Budko (1888-1940) – Seventeen Initials – Woodcuts

Joseph Budko (1888-1940), seventeen Hebrew and Roman initials.
Woodcuts; eight of them printed on separate sheets and nine in groups of three on three sheets. All are signed 
but one. Three are dated 1921. 
Three of the Roman initials appear in four copies each. 
Woodcuts: 2 X2 cm. to 5 X4.5 cm (printed on sheets of varying sizes). Good condition. Stains and open tears to edges of 
two sheets. 
Provenance: The artist's estate. 

Opening price: $100

365. יוסף בודקו )1888-1940( – חמישה חיתוכי עץ

יוסף בודקו )1888-1940(, חמישה חיתוכי עץ.
1. לא יברח איש כמוני, 1930. חתום ומתוארך בעפרון.

40.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. מוצמד לפספרטו. X25 חיתוך עץ
2-5. הרבי מבכרך, ארבעה חיתוכי עץ, ]1921[. חתומים בעפרון.

8 ס"מ. מצב טוב. נתונים יחד בפספרטו.  X11 8 עד X7.5 חיתוכי עץ
מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $150

365. Joseph Budko (1888-1940) – Five Woodcuts

Joseph Budko (1888-1940), five woodcuts.
1. "A man such as I shall not flee," 1930. Signed and dated in pencil.
Woodcut 40.5 X25 cm. Good condition. Stains. Matted.
2-5. Four iwoodcuts for Heinrich Heine's "The Rabbi of Bacharach," [1921]. Signed in pencil.
Woodcuts 8 X7.5 to 8 X11 cm. Good condition. Matted, all on one surface.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $150

366. יוסף בודקו )1888-1940( – דיוקן יהודי – רישום עפרון

יוסף בודקו )1888-1940(, דיוקן יהודי.
עיפרון על נייר. חתום.

13 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. X18
מקור: עזבון האמן.

פתיחה: $100
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366. Joseph Budko (1888-1940) – Portrait of a Jew – Pencil Sketch

Joseph Budko (1888-1940), Portrait of a Jew.
Pencil on paper. Signed.
18 X13 cm. Good condition. Minor stains. 
Provenance: The artist's estate. 

Opening price: $100

367. ספר איוב – ליטוגרפיות מאת Willi Jaeckel – ברלין, 1917

Das Buch Hiob ]ספר איוב[. הוצאת Erich Reiss, ברלין, 1917. גרמנית. 
.)1888-1944( Willi Jaeckel מהדורה גרמנית של ספר איוב, מלווה שלוש עשרה ליטוגרפיות מאת

עותק ממוספר 176/200 )בדף הקולופון(.
]15[ דף + ]13[ לוחות הדפס, 38 ס"מ בקירוב. מצב טוב. פגמים קלים )בעיקר בדפי המגן(. כריכה מקורית עם שדרת עור, מנותקת 

חלקית ופגומה. קרעים חסרים בשדרה. 

פתיחה: $200

367. Book of Job – Lithographs by Willi Jaeckel – Berlin, 1917

Das Buch Hiob [Book of Job]. Berlin: Erich Reiss, 1917. German. 
German edition of the Book of Job, accompanied by thirteen lithographs by Willi Jaeckel (1888-1944). Copy 
numbered 176/200 (in the colophon).
[15] ff. + [13] plates, approx. 38 cm. Good condition. Minor blemishes (mainly to the tissue guards). Original binding with a 
leather spine, partly detached and damaged. Open tears to spine. 

Opening price: $200

368. דיוקנאות מוסיקאים – B. F. Dolbin – רישומים מקוריים וחוברת

דיוקנאות מוסיקאים, 19 רישומים מקוריים וחוברת מאת הצייר והקריקטוריסט B. F. Dolbin )בנדיקט פרד דולבין(
· 19 רישומי דיוקן של מוסיקאים )כולם למעט אחד בעפרון(. כולם מתוארים; 15 מתוכם חתומים וחמישה מתוארכים. 

מן  וקמטים. חלק  נייר דבק  טוב. מעט כתמים, קרעים, פיסות  כללי  47.5 ס"מ. מצב  X59 בגודל רישום אחד  25 ס"מ בממוצע.  X29.5
הניירות כהים.

 Die Festwoche des Reichsverbandes Deutscher Tonkünstler und Musiklehrer anlässlich der Internationalen  ·
והמורים למוסיקה  ]שבוע המוסיקאים   Ausstellung Musik im Leben der Völker in Frankfurt a./M. 16.-21. August 1927

בגרמניה בתערוכה הבינלאומית למוזיקה בחיי-העם[. הוצאת Verlagsanstalt Deutscher Tonkünstler, ברלין, ]1927[.
34 לוחות מודפסים ובהם עשרות דיוקנאות של מוסיקאים ומוסיקאיות מאת דולבין.
]1[ שער מעטפת, 34 לוחות, 28 ס"מ. ללא עטיפה אחורית. מצב טוב. קמטים קלים. 

בנדיקט פרד דולבין )1883-1971(, יליד וינה. לאחר תקופה כמהנדס אזרחי וכזמר קברט, פנה אל האיור והרישום. קריקטורות מעשה 
ידיו נדפסו בעיתונים, בספרים, בתוכניות לתיאטרון ובפרסומות. מ-1926 חי בברלין. ברח מפני רדיפות הנאצים בשנת 1935 והשתקע 

בניו-יורק, שם המשיך לעבוד כמאייר וקריקטוריסט.

פתיחה: $100

368. Portraits of Musicians – B.F. Dolbin – Original Sketches and a Booklet

Portraits of musicians, 19 original sketches and a booklet by the artist and caricaturist B.F. Dolbin (Benedikt Fred 
Dolbin). 

· 19 sketched portraits of musicians (all except one in pencil). All captioned; 15 of them signed and five dated.
29.5 X25 on average. One sketch the size of 59 X47.5 cm. Good overall condition. Some stains, tears, pieces of tape and 
creases. Browning to some portraits. 

· Die Festwoche des Reichsverbandes Deutscher Tonkünstler und Musiklehrer anlässlich der Internationalen 
Ausstellung Musik im Leben der Völker in Frankfurt a./M. 16.-21. August 1927 [German musicians' and music 
teachers' week at the international exhibition for music in the life of the nation]. Berlin: Verlagsanstalt Deutscher 
Tonkünstler, [1927]. 
34 printed plates with dozens of musicians' portraits by Dolbin. 
[1] title cover, 34 plates, 28 cm. Without the back cover. Good condition. Minor creases. 
Benedikt Fred Dolbin (1883-1971) was born in Vienna. After a period as a civil engineer and a cabaret singer, he 
turned to illustration and sketching. Caricatures by him were published in journals, books, theater programmes 
and advertisements. Since 1926, he lived in Berlin. In 1935, escaping Nazi persecution, he settled in New York, 
where he continued to work as an illustrator and caricaturist. 

Opening price: $100
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369. דיוקן תומאס מאן – היינריך גוטזליג )1884-1935( – חתום בידי מאן

היינריך גוטזליג )Heinrich Gottselig, 1884-1935(, דיוקן תומאס מאן.
תחריט. חתום בעיפרון בידי האמן ובידי תומאס מאן.

היינריך גוטזליג )1884-1935(, צייר, מאייר ואמן הדפס. יליד אושוויינצ'ים שבפולין, החל את הכשרתו האמנותית בבית הספר לאמנות 
שימושית בפרנקפורט ואת עיקר לימודיו עשה באקדמיה לאמנות Städelschule. היה צייר דיוקנאות מבוקש בפרנקפורט, ומתחת ידיו 

יצאו דיוקנאותיהם של סופרים, אנשי רוח ומוסיקאים בולטים. 
31 ס"מ. מצב טוב. לא נבדק מחוץ למסגרת. X39 18 ס"מ, נתון במסגרת X24 תחריט

פתיחה: $200

369. Portrait of Thomas Mann – Heinrich Gottselig (1884-1935) – Signed by Mann

Heinrich Gottselig (1884-1935), Portrait of Thomas Mann. 
Engraving. Signed in pencil by the artist and by Thomas Mann. 
Heinrich Gottselig (1884-1935), painter, illustrator and printmaker. Born in Oświęcim, Poland. Studied at the 
School of Applied Arts of Frankfurt and at the Städelschule Academy of Fine Arts. As a prominent portrait artist 
in Frankfurt, Gottselig painted the portraits of prominent writers, intellectuals and musicians. 
Engraving: 24 X18 cm, framed: 39 X31 cm. Good condition. Unexamined out of frame.

Opening price: $200 

370. גאורג קארס )1880-1945( – בית קפה 

גאורג קארס )Georges Kars, 1880-1945(, בית קפה, ]1913?[.
עיפרון צבעוני על נייר. חתום. מתוארך בגבו.

13.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים.  X20
מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $100

370. Georges Kars (1880-1945) – Café

Georges Kars (1880-1945), Café, [1913?].
Colored pencil on paper. Signed. Dated on verso.
13.5 X20 cm. Good condition. Stains.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $100

371. ז'ורז' רואו )1871-1958( – שני תצריבים

ז'ורז' רואו )Georges Rouault, 1871-1958(, שני תצריבים.
1. עירום, 1918.

תצריב. חתום ומתוארך בלוח.
20 ס"מ. מצב טוב. מוצמד לפספרטו. כתמים קלים בדף, ללא פגיעה בהדפס. X30 תצריב

2. איש בכובע, 1919. נדפס בספר Réincarnations du Père Ubu )פריז 1932(.
תצריב. חתום ומתוארך בלוח.

19.5 ס"מ. מצב טוב. מוצמד לפספרטו. כתמים קלים בדף, ללא פגיעה בהדפס. X30
מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $200

371. Georges Rouault (1871-1958) – Two Etchings 

Georges Rouault (1871-1958), two etchings.
1. Nude, 1918.
Etching. Signed and dated in the plate.
Etching 20 X30 cm. Good condition. Matted. Minor stains to sheet, not affecting print.
2. Man in Hat. 1919. Printed and published in the book "Réincarnations du Père Ubu" (Paris, 1932).
Etching. Signed and dated in the plate.
19.5 X30 cm. Good condition. Matted. Minor stains to sheet, not affecting print.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $200
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372. פוליה חנטוב )1890-1933?( – לקט הדפסים

פוליה חנטוב )Polia Chentoff, 1890-1933?(, שמונה תחריטים וחיתוך עץ.
כל ההדפסים חתומים בלוח. תחריט אחד חתום בעיפרון. שלושה תחריטים צבועים ביד.

חיתוך העץ נדפס על גב הספר "The Voice of Fire" מאת הסופר האמריקני Emmanuel Komroff )פריז, 1927(.
פוליה )פולינה( חנטוב )1890-1933?(, ציירת, מאיירת, פסלת ואמנית הדפס. נולדה בעיר ויטבסק ברוסיה הלבנה. את הכשרתה האמנותית 
רכשה באקדמיה המלכותית לאמנויות יפות בבריסל. פעלה ברוסיה, בצרפת ובגרמניה, ובשנים האחרונות לחייה חייתה ועבדה בלונדון. 

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. כתמים ופגמים קלים. שרבוטים בעיפרון על תחריט אחד.
מצורפים מספר הדפסים נוספים. 

פתיחה: $200

372. Polia Chentoff (1890?-1933) – Collection of Prints

Polia Chentoff (1890?-1933), eight engravings and a woodcut.
All the prints are signed in the plate. One engraving is signed in pencil. Three engravings are hand-colored. 
The woodcut was featured on the back cover of the book "The Voice of Fire" by the American writer Emmanuel 
Komroff (Paris, 1927).
Polia (Polina) Chentoff (1890?-1933), painter, illustrator, sculptor and print artist, born in Vitebsk, Belarus. She 
acquired her artistic training at the Royal Academy of Arts in Brussels. She worked in Russia, France and Germany, 
in the last years of her life lived and worked in London. 
Size and condition vary. Good overall condition. Stains and minor blemishes. Pencil scribbles to one engraving. 
Enclosed are several additional prints. 

Opening price: $200  

373. יששכר בער ריבאק – "בשדותיה היהודיים של אוקראינה" – פריז, 1926 – עותק חתום מתוך מהדורה מצומצמת

אויף די אידישע פעלדער פון אוקראינע ]בשדותיה היהודיים של אוקראינה[, מאת י. ב. ריבאק. הוצאת A. Simon & Cie, פריז, 1926. 
יידיש. עותק מס' 2 מתוך מהדורה של 50 עותקים, על נייר הולנדי, חתום בידי ריבאק. 

רשמיו של המחבר, האמן יששכר בר ריבאק )1897-1935(, בעקבות מסעו במושבות החקלאיים שבמחוז חרסון ובחצי האי קרים: "במשך 
חודשיים נדדתי בכפרים היהודיים החדשים בחרסון, ובמחוז קרים. חייתי עם האיכר היהודי, חלקתי עמו את מיטתו, אכלתי את תפוח 

האדמה שלו עם לחמו, התבוננתי כיצד הוא עובד וחי". 
בספר 25 רפרודוקציות איכותיות )חלקן צבעוניות( המציגות דמויות ובעלי-מלאכה במושבות היהודיות בדרום אוקראינה. ממוספרות 

ומתוארות על גבי דפי מגן. 
16, ]1[ עמ', ]25[ לוחות, ]1[ עמ', 38 ס"מ בקירוב. מצב טוב. פגמים קלים. קמטים בדפי המגן. כתמים ופגמים קלים בכריכה. 

פתיחה: $200

373. Issachar Ber Rybak – "In the Jewish Fields of Ukraine" – Paris, 1926 – Signed, Limited Edition Copy

Oyf di yidishe felder fun Ukaraine, [In the Jewish Fields of Ukraine] by Y.B. Rybak. Paris: A. Simon & Cie. 1926. 
Yiddish. Copy no. 2 of an edition of 50 copies, on Dutch paper, signed by Rybak. 
The impressions of the writer, the artist Issachar Ber Rybak (1897-1935), following his journey to the agricultural 
settlements of the Kherson region and Crimea: "For two months I lived in the new Jewish villages in the province 
of Kherson and in the Crimes. I slept in their huts and shared their bread and potato meals, watched them at 
work".  
The book contains 25 high-quality reproductions (some in color) of works depicting Jewish figures and Jewish 
craftsmen in the Jewish settlements of Southern Ukraine. Numbered and captioned on the tissue guards.
16, [1] pp, [25] plates, [1] pp. Approx. 38 cm. Good condition. Minor blemishes. Creases to tissue guards. Stains and minor 
blemishes to binding.

Opening price: $200

374. מארק שאגאל )The Painter in Rose" – )1887-1985" – כרזה ליטוגרפית, חתומה בידי שאגאל

]The Painter in Rose[, כרזה ליטוגרפית צבעונית מאת מארק שאגאל. ]פריז, 1959[. חתומה בחתימת-ידו.
כרזה ליטוגרפית קטנה, לרגל תערוכה רטרוספקטיבית על יצירתו של האמן מארק שאגאל במוזיאון לאמנויות דקורטיביות – מוזיאון 

הלובר, פריז בקיץ 1959. חתומה )בעפרון( בידי שאגאל.
50 ס"ב בקירוב. מצב טוב.  X40 29 ס"מ בקירוב, מוצמדת לפספרטו ונתונה במסגרת X19 :כרזה

פתיחה: $100

374. Marc Chagall (1887-1985) – "The Painter in Rose" – Lithographic Poster, signed by Chagall

[The Painter in Rose], lithographic poster in color by Marc Chagall. [Paris, 1959]. Signed by the artist.
Small lithographic poster, marking the retrospective exhibition of the works of the artist Marc Chagall at the 
Department of Decorative Arts of the Louvre, Paris, summer 1959. Signed in pencil by Chagall.
Poster: approx. 29 X19 cm. Matted and framed, frame approx. 50 X40 cm. Good condition.

Opening price: $100
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375. מארק שאגאל )1887-1985( – "חלונות ירושלים" – שתי ליטוגרפיות מקוריות

 André הוצאת .Jean Leymarie מארק שאגאל, חלונות ירושלים[. הקדמה והערות מאת[ Marc Chagall, The Jerusalem Windows
Sauret, מונטה-קרלו, 1962. אנגלית.

ספר העוסק ביצירת סדרת תריסר חלונות הויטראז' בבית הכנסת של בית החולים "הדסה עין כרם" בירושלים, בידי מארק שאגאל. 
החלונות, המייצגים את שנים-עשר שבטי ישראל, הם אחת מיצירותיו המפורסמות ביותר של שאגאל. הספר כולל לוחות-הדפס רבים, 

בצבע ובשחור-לבן, ושתי ליטוגרפיות מקוריות, צבעוניות, מאת שאגאל.
210, ]2[ עמ' )כולל לוחות ההדפס(, 32.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. נתון בעטיפת הנייר המקורית. קרעים בשולי העטיפה.

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $200

375. Marc Chagall (1887-1985) – "Jerusalem Windows" – Two Original Lithographs

Marc Chagall, The Jerusalem Windows. Foreword and comments by Jean Leymarie. Monte Carlo: André Sauret, 
1962. English.
Overview of the process of Chagall's twelve stained glass window designs for the synagogue of the Hadassah 
Medical Centre in Jerusalem. The windows depict the Twelve Tribes and are one of Chagall's most famous works. 
The book contains numerous illustrated plates, in color and black-and-white, and two original color lithographs 
by Chagall.
210, [2] pp. (including plates), 32.5 cm. Good condition. Minor blemishes. Original dust jacket. Tears to edges of jacket.
Provenance: The Rimon Family Collection. 

Opening price: $200 

376. ששה קטלוגים ליצירתו של מארק שאגאל )1887-1985( – ליטוגרפיות מקוריות

ששה קטלוגים ליצירתו של מארק שאגאל, בהם קטלוגים הכוללים ליטוגרפיות מקוריות. ניו-יורק, 1971-1975. אנגלית
Chagall at the "Met" .1, טקסט מאת Emily Genauer. הוצאת Metropolitan Opera Association Inc, ניו-יורק, 1971. 

149, ]1[ עמ', ]2[ דף, 35 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. כתמים בכריכה. פגמים קלים וכתמים בעטיפת הנייר.
 Tudor הוצאת   .G. di San Lazzaro עורך:   .XXe siècle Review מיוחד של כתב העת  Chagall Monumental Works, גיליון   .2
עמודים( מאת מארק  כפולת  פני  )על  מקורית  צבעונית  ליטוגרפיה  מופיעה  הכרך  בפתח   .]1973[ ניו-יורק,   ,Publishing Company

שאגאל.
]1[ ליטוגרפיה מקורית )כפולת עמודים(, ]2[, 133, ]3[ עמ', 31 ס"מ. מצב טוב. כתמים בדפי הבטנה ובליטוגרפיה. פגמים קלים בעטיפת 

הנייר.
The Biblical Message of Marc Chagall .3, הקדמה מאת Jean Chatelain. הוצאת Tudor Publishing Company, ניו-יורק, 1973. 

ליטוגרפיה צבעונית מקורית לפני דף השער. 
199, ]1[ עמ', 32 ס"מ. מצב טוב. כתמים בגב הליטוגרפיה. פגמים קלים בשולי עטיפת הנייר.

Chagall's Posters, A Catalogue raisonné .4, הקדמה מאת Jean Adhémar. הוצאת .Crown Publishers, Inc, ניו-יורק, 1975. 
146, ]13[ עמ', 32 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. פגמים קלים בשולי עטיפת הנייר.

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $200

376. Six Catalogues of Works by Marc Chagall (1887-1985) – Original Lithographs

Six catalogues of works by Marc Chagall, including catalogues featuring original lithographs. New York, 1971-75. 
English.
1. Chagall at the "Met, with text by Emily Genauer. New York: Metropolitan Opera Association Inc., 1971.
149, [1] p., [2] ff., 35 cm. Good condition. Few stains. Stains to binding. Minor blemishes and stains to dust jacket.
2. Chagall Monumental Works, special issue of the XXe Siècle Review. Editor: G. di San Lazzaro. New York: 
Tudor Publishing Company [1973]. With a double-page folding original color lithograph by Marc Chagall at the 
beginning of the volume).
[1] original lithograph (folding double-page spread), [2], 133, [3] pp., 31 cm. Good condition. Stains to flyleaves and 
lithograph. Minor blemishes to dust jacket.
3. The Biblical Message of Marc Chagall, with introduction by Jean Chatelain. New York: Tudor Publishing 
Company, 1973. Frontispiece original color lithograph.
199, [1] p., 32 cm. Good condition. Stains to verso of lithograph. Minor blemishes to edges of dust jacket.
4. Chagall's Posters, A Catalogue raisonné, with introduction by Jean Adhémar. New York: Crown Publishers, Inc., 
1975.
146, [13] pp., 32 cm. Good condition. Minor stains. Minor blemishes to edges of dust jacket.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200



185

היסטוריה, אמנות ותרבות יהודית וישראלית

377. מרינו מריני )1901-1980( – מתעמלים – תצריב אקווטינטה צבעוני

מרינו מריני )Marino Marini; 1901-1980(, מתעמלים, ]1963[.
תצריב אקווטינטה צבעוני. חתום בעיפרון וממוספר 4/50.

40 ס"מ. מצב טוב. הנייר כהה )עקב מסגור(. נייר דבק לשולי הדף בצדו האחורי. X30
מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $100

377. Marino Marini (1901-1980) – Acrobats – Etching, Color Aquatint

Marino Marini (1901-1980), Acrobats, [1963].
Etching, color aquatint. Signed in pencil and numbered 4/50.
40 X30 cm. Good condition. Browning (caused by framing). Adhesive tape to edges of sheet on verso.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $100

378. משה גת )נ. 1935( – חמישה חיתוכי עץ

משה גת )נ. 1935(, פועלים, חמישה הדפסים, 1952-1954.
חיתוכי עץ. חתומים. אחד מתוארך 1952; ארבעה מתוארכים 1954.

42 ס"מ. מצב כללי טוב.  X26.5 :גודל משתנה. גודל ממוצע
מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $150

378. Moshe Gat (b. 1935) – Five Woodcuts

Moshe Gat (b. 1935), Laborers, five prints, 1952-54.
Woodcuts. Signed. One dated 1952; Four dated 1954.
Size varies. Average size: 42 X26.5 cm. Overall good condition.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $150

379. מירון סימה )1902-1999( – חסידים – חיתוך עץ צבוע ביד

מירון סימה )1902-1999(, חסידים, 1968.
חיתוך עץ צבוע ביד. חתום, מתוארך ומוקדש "לגורי היקר ליום בר מצוה" )גורי סגל, בנו של השחקן שמוליק סגל(.

28 ס"מ. מודבק לקרטון. מצב טוב. קמטים ופגמים עקב ההדבקה. X20.5 :חיתוך עץ
מקור: עזבון השחקן שמוליק סגל.

פתיחה: $100

379. Miron Sima (1902-1999) – Hassidim – Hand-Colored Woodcut

Miron Sima (1902-1999), Hassidim, 1968. 
Hand-colored woodcut. Signed, dated and dedicated in Hebrew "To dear Guri for his Bar Mitzvah day" (Guri 
Segal, actor Shmulik Segal's son). 
Woodcut: 20.5 X28 cm. Mounted on cardboard. Good condition. Creases and blemishes due to mounting. 
Provenance: Estate of Shmulik Segal.

Opening price: $100 

380. פנחס ליטבינובסקי )1894-1985( – חמורים ורוכביהם

פנחס ליטבינובסקי )1894-1985(, חמורים ורוכביהם.
שמן על נייר. חתום.

30 ס"מ. מצב בינוני. קרעים עקב משקל הצבע. קרעים חסרים בשולי הדף. מוצמד לפספרטו. X37
מקור: עזבון השחקן שמוליק סגל.

פתיחה: $100

380. Pinchas Litvinovsky (1894-1985) – Donkeys and Riders 

Pinchas Litvinovsky (1894-1985), Donkeys and Riders.
Oil on paper. Signed.
37 X30 cm. Fair condition. Tears due to weight of paint. Open tears to edges. Matted. 
Provenance: Estate of Shmulik Segal.

Opening price: $100 
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381. פנחס ליטבינובסקי )1894-1985( – דיוקן משה דיין – הדפס חתום בידי ליטבינובסקי ודיין

דיוקן משה דיין, מאת פנחס ליטבינובסקי )1894-1985(.
הדפס צבעוני, חתום בעפרון בידי ליטבינובסקי ובידי דיין.

70 ס"מ. מצב טוב. קמטים קלים. כתמים קלים בשוליים. קרע קטן בשוליים )ללא פגיעה בדיוקן(.  X51

פתיחה: $100

381. Pinchas Litvinovsky – Portrait of Moshe Dayan – Print Signed by Litvinovsky and Dayan

Portrait of Moshe Dayan, by Pinchas Litvinovsky (1894-1985).
Color print, signed in pencil by both Litvinovsky and Dayan.
70 X51 cm. Good condition. Minor creases. Minor stains to edges. Small tear to edges (not affecting portrait).

Opening price: $100

382. וילהלם וכטל )1875-1942( – דיוקן ליאו מוצקין – רישום 

וילהלם וכטל )1875-1942(, דיוקן ליאו מוצקין, 1921.
עיפרון על קרטון. חתום ומתוארך 1921.

וילהלם )זאב( וכטל )1875-1942(, צייר, מאייר ומעצב גרפי יליד לבוב, רכש את השכלתו האמנותית באקדמיה לאמנויות יפות בקרקוב 
לארצות  היגר  מכן  ולאחר  לארץ  עלה   1936 בשנת  ובצרפת.  באוסטריה  בפולין,  פעל  במינכן.  יפות  לאמנויות  באקדמיה  מכן  ולאחר 
הברית, שם הלך לעולמו. וכטל ידוע בדימויי השטעטל הריאליסטיים שלו, בתמונות מחיי החלוצים בארץ ובסצנות תנ"כיות רומנטיות 

ואוריינטליסטיות ברוח "בצלאל".
ליאו מוצקין )1867-1933(, מראשי התנועה הציונית, מיוזמי הקונגרס הציוני ויושב הראש השני של הועד הפועל הציוני. נולד באוקראינה, 
אולם למד ופעל רוב שנותיו בגרמניה. היה מבעלי בריתו של הרצל בתנועה הציונית ודגל כמוהו בציונות מדינית. פעל רבות לרווחת 

מיעוטים בכלל ולרווחת יהודי רוסיה בפרט, ובערוב ימיו נלחם למען יהודי גרמניה תחת שלטון הנאצים. הלך לעולמו בפריז.
25.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. מוצמד לפספרטו. X30.5

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $100

382. Wilhelm Wachtel (1874-1942) – Portrait of Leo Motzkin – Drawing

Wilhelm Wachtel (1874-1942), Portrait of Leo Motzkin, 1921.
Pencil on card. Signed and dated 1921.
Wilhelm (Ze'ev) Wachtel (1875-1942), a Lviv-born artist, illustrator and graphic designer, acquired his artistic 
training at the Krakow Academy of Fine Arts and later at the Munich Academy of Fine Arts. Active in Poland, 
Austria and France. In 1936, he immigrated to Palestine, later moving to the USA, where he passed away. Wachtel 
is known for his realistic Shtetl images, pictures from the lives of the pioneers of Palestine and Romantic and 
Oriental biblical scenes inspired by the Bezalel school. 
Leo Motzkin (1876-1933), a Zionist leader, one of the initiators of the Zionist Congress and the second chairman of 
the Zionist executive committee. He was born in Ukraine, yet most of his life studied and worked in Germany. An 
ally of Herzl's within the Zionist Movement, he supported political Zionism. He worked to promote the welfare 
of minorities in general and the welfare of the Jews of Russia in particular. During his last years he lobbied for 
the Jews of Germany under the Nazi regime. He passed away in Paris. 
30.5 X25.5 cm. Good condition. Minor stains. Matted. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100 

383. שלום רייזר )1920-2001( – דמות נושאת כבש – גואש על נייר

שלום רייזר )1920-2001(, דמות נושאת כבש.
גואש על נייר. חתום.

42 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרע חסר בפינה השמאלית התחתונה, ללא פגיעה בגוף הציור. פיסות נייר דבק מוצמדות לשולי הדף  X66
בצדו האחורי.

פתיחה: $100

383. Shalom Reiser (1920-2001) – A Figure Carrying a Lamb – Gouache on Paper

Shalom Reiser (1920-2001), A Figure Carrying a Lamb.
Gouache on Paper. Signed. 
66 X42 cm. Good condition. Stains. Open tear to lower left corner, not affecting the illustration. Pieces of tape to edges of 
sheet on verso.

Opening price: $100

384. ידיד רובין )1938-2012( – עצים

ידיד רובין )1938-2012(, עצים, 1978.
מדיה מעורבת על נייר. חתום ומתוארך.

65.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים. X51
מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $100



187

היסטוריה, אמנות ותרבות יהודית וישראלית

384. Yadid Rubin (1938-2012) – Trees

Yadid Rubin (1938-2012), Trees, 1978.
Mixed media on paper. Signed and dated.
65.5 X51 cm. Good condition. Stains and minor blemishes.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $100

385. אברהם נתון )1906-1959( – סירות על שפת המים

אברהם נתון )נתנזון; 1906-1959(, סירות על שפת המים. 
טכניקה מעורבת על נייר. חתום.

50 ס"מ. מצב טוב-בינוני. נייר כהה )כתוצאה ממסגור(. כתמים. קמטים. פיסות דבק נייר לשולי הדף בצדו האחורי. X35.5
מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $150

385. Avraham Naton (1906-1959) – Boats on the Seashore

Avraham Naton (Natanzon; 1906-1959), Boats on the Seashore.
Mixed media on paper. Signed. 
50 X35.5 cm. Good-fair condition. Browning (caused by framing). Stains. Creases. Strips of adhesive tape to edges of sheet 
on verso.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $150

386. אברהם נתון )1906-1959( – דיוקן גבר

אברהם נתון )נתנזון; 1906-1959(, דיוקן גבר.
גואש על נייר. חתום "א. נתנזון".

39.5 ס"מ. מצב טוב. נקבי תלייה בפינות הדף. X29
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $200

386. Avraham Naton (1906-1959) – Male Portrait

Avraham Naton (Natanzon; 1906-1959), Male Portrait.
Gouache on paper. Signed "A. Natanzon."
39.5 X29 cm. Good condition. Suspension holes in corners of sheet.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $200

387. נפתלי בזם )1924-2018( – דמות אישה

נפתלי בזם )1924-2018(, דמות אישה, 1963.
צבעי מים ועט על נייר. חתום ומתוארך.

32.5 ס"מ. מצב טוב.  X24.5
מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $150

387. Naftali Bezem (1924-2018) – Female Figure 

Naftali Bezem (1924-2018), Female Figure, 1963.
Watercolor and pen on paper. Signed and dated.
32.5 X24.5 cm. Good condition. 
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $150

388. ישראל פלדי )1872-1979( – ללא כותרת

ישראל פלדי )1872-1979(, ללא כותרת.
טכניקה מעורבת על נייר. חתום.

61 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים רבים. X46
מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $200

388. Israel Paldi (1872-1979) – Untitled

Israel Paldi (1872-1979), Untitled.
Mixed media on paper. Signed.
Approx. 61 X46 cm. Fair condition. Numerous stains.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $200
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389. רות שלוס )1922-2013( – שלושה רישומים

רות שלוס )1922-2013(, שלושה דיוקנאות.
1. דיוקן אישה. טוש על נייר. חתום.

27 ס"מ. מצב טוב. כתמים. זליגת צבע סביב החתימה. X35
2. דיוקן אישה. עט על נייר. חתום.

22 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. X28
3. דיוקן גבר. עיפרון על נייר. חתום.

25 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים רבים. קרעים, קרעים חסרים בשולי הדף.  X33
מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $150

389. Ruth Schloss (1922-2013) – Three Drawings

Ruth Schloss (1922-2013), three portraits.
1. Portrait of Woman. Felt-tipped pen on paper. Signed.
27 X35 cm. Good condition. Stains. Minor stain (where ink has run) surrounding signature.
2. Portrait of Woman. Pen on paper. Signed.
22 X28 cm. Good condition. Minor stains.
3. Male Portrait. Pencil on paper. Signed.
25 X33 cm. Good-fair condition. Numerous stains. Tears, open tears to edges of sheet. 
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $150

רות שלוס )1922-2013( נולדה בנירנברג ועלתה לארץ עם משפחתה בשנת 1935. בעודה בת 16 בלבד החלה ללמוד ב"בצלאל", 

והדפוס של  קיבוץ להבות הבשן. שלוס תרמה מכישוריה למפעלי האמנות  לגרעין המקימים של  לימודיה הצטרפה  סיום  ועם 

למדה  בערך   1952 עד  מ-1950  פועלים".  "ספריית  עבור  כריכות  וכמעצבת  לילדים"  "משמר  בעיתון  כמאיירת  ועבדה  התנועה, 

אמנות ב"אקדמיה גרנד שומייר" בפריז, ולאחר שובה ארצה, עקב הפילוג בתנועה הקיבוצית, עזבה את קיבוצה. שלוס הייתה חברה 

במפלגה הקומוניסטית וציוריה שהתאפיינו בריאליזם חברתי הביעו לעתים קרובות מסר סוציאליסטי של חשיפת פערי הכוחות 

וההשלכות של הבדלי המעמדות. היא ציירה את שוליה של החברה – נשים קשות-יום, ילדים רעבים, פועלים ויושבי-מעברות. 

בהמשך פנתה לחייהן של נשים, לחוסר האונים שבחוויית הלידה ולקושי שבזקנה – ואת כולם ציירה במבט רגיש הרואה את האדם 

הנטוע בסביבתו, כפי שכתב עליה המשורר נתן זך – "המוטו שלה נותר זה שהיה לאורך כל השנים. החיים עצמם. ללא כחל ושרק".

ספרות: אופקים רחבים יותר, 120 שנות אמנות ישראלית, מאוסף עפרת לאוסף לוין. עבודות נבחרות, חלק ב', מאת גדעון עפרת. 

הוצאת קרן וינה-ירושלים לאמנות ישראלית, ירושלים, 2013.

Ruth Schloss (1922-2013) was born in Nuremberg, Germany, and immigrated to Palestine with her family in 1935. 

When she was only sixteen she began her studies at the Bezalel School, and then joined the founding group of Kibbutz 

Lehavot HaBashan. Schloss devoted her talents to the art and printing enterprises of the Kibbutz Movement, working 

as an illustrator for the newspaper "Mishmar LiYeladim" and as a book cover designer for "Sifriyat Poalim." From ca. 

1950 to 1952, she studied art at the Académie de la Grande Chaumière in Paris, and after returning to Israel, due to the 

rift in the Kibbutz Movement, she left her kibbutz. Schloss was a member of the Communist Party, and her paintings, 

in the style of Social Realism, often conveyed a socialist message, exposing social differences and class distinctions. Her 

works focused on the weaker members of society – downtrodden women, hungry children, workers, and residents of 

transit camps. Later, she turned her attention to the lives of women, to the helplessness of birth, and to the decline of 

old age, all of which she painted from the perspective – and with the sensitivity – of a woman viewing human beings 

as rooted in their surroundings. In the words of the poet Nathan Zach: “Her motto remained the same over the years. 

Life itself. Without embellishment".

Reference: Gideon Ofrat, “Broader Horizons, 120 Years of Israeli Art, from the Ofrat Collection to the Levin Collection, 

Selected Works," Part II, Vienna-Jerusalem Foundation for Israeli Art, Jerusalem, 2013, Hebrew (English edition 

available).
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390. רות שלוס )1922-2013( – ארבעה רישומים

רות שלוס )1922-2013(, ארבעה רישומים.
1. גולשי שלג. דיו על נייר. חתום.

34 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בשולי הדף. X26.5
2. נוף הררי. עט על נייר. חתום.

34 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים. X26.5
3. הבית המופצץ. דיו על נייר. חתום. 

33 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים רבים. קרעים בשולי הדף. X21
4. הבית המופצץ. דיו על נייר. חתום.

34 ס"מ. מצב בינוני. מוצמד לפספרטו. כתמים רבים. קרעים בשולי הדף. מתואר בגבו. X21
מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $200

390. Ruth Schloss (1922-2013) – Four Drawings

Ruth Schloss (1922-2013), four drawings.
1. Skiers. Ink on paper. Signed.
34 X26.5 cm. Good condition. Stains. Tears to edges of sheet.
2. Mountainous Landscape. Pen on paper. Signed.
34 X26.5 cm. Good condition. Stains. Creases.
3. The Bombed-Out House I. Ink on paper. Signed.
33 X21 cm. Good-fair condition. Numerous stains. Tears to edges of sheets.
4. The Bombed-Out House II. Ink on paper. Signed.
34 X21 cm. Fair condition. Matted. Numerous stains. Tears to edges of sheet. Captioned on verso.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $200

391. רות שלוס )1922-2013( – שני רישומים

רות שלוס )1922-2013(, שני רישומים.
1. דמויות. עט על נייר. חתום.

34 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים קלים. X27
2. דמויות. טוש על נייר. חתום.

50.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קמטים וקרעים בשולי הדף. קרע חסר בפינה השמאלית התחתונה, ללא פגיעה ברישום. X34
מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $150

391. Ruth Schloss (1922-2013) – Two Drawings

Ruth Schloss (1922-2013), two drawings.
1. Figures. Pen on paper. Signed.
34 X27 cm. Good condition. Stains. Minor creases.
2. Figures. Felt-tipped pen on paper. Signed.
50.5 X34 cm. Good-fair condition. Stains. Creases and tears to edges of sheet. Open tear to lower left corner, not affecting 
drawing.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $150

392. רות שלוס )1922-2013( – דיוקן איש צעיר

רות שלוס )1922-2013(, דיוקן איש צעיר.
פסטל על נייר. חתום.

25.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים, קרעים וקרעים חסרים בשולי הדף. X36
מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $100

392. Ruth Schloss (1922-2013) – Portrait of a Young Man

Ruth Schloss (1922-2013), Portrait of a Young Man.
Pastel on paper. Signed.
25.5 X36 cm. Good condition. Stains. Creases, closed tears and open tears to edges of sheet. 
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $100
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393. רות שלוס )1922-2013( – דיוקן גבר

רות שלוס )1922-2013(, דיוקן גבר.
דיו על נייר. חתום.

38 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרעים קלים בשולי הדף. כתמים רבים. X28
מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $100

393. Ruth Schloss (1922-2013) – Male Portrait

Ruth Schloss (1922-2013), Male Portrait.
Ink on paper. Signed. 
28 X38 cm. Good-fair condition. Tears to edges of sheet. Numerous stains.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $100

394. רות שלוס )1922-2013( – חמישה דיוקנאות

רות שלוס )1922-2013(, חמישה דיוקנאות.
דיו על נייר; דיו ועט על נייר. חתומים.

21 ס"מ. מצב משתנה. כתמים. קמטים קלים. קרעים, קרעים חסרים ונייר דבק לשולי רישום אחד. X33 18.5 ס"מ עד X28.5
מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $200

394. Ruth Schloss (1922-2013) – Five Portraits

Ruth Schloss (1922-2013), five portraits.
Ink on paper; pen and ink on paper. Signed.
18.5 X28.5 cm to 21 X33 cm. Condition varies. Stains. Minor creases. Closed tears, open tears and adhesive tape to edges 
of one drawing.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.
Opening price: $200

395. יוסל ברגנר )1920-2017( – ילד על סוס נדנדה – צבעי מים על נייר

יוסל ברגנר )1920-2017(, ילד על סוס נדנדה.
צבעי מים על נייר. חתום. מוקדש "לגורי לבר מצווה, 1968" )גורי סגל, בנו של השחקן שמוליק סגל(. 

23 ס"מ. מצב טוב. כתמי מסגור. מוצמד לפספרטו. X30
מקור: עזבון השחקן שמוליק סגל.

פתיחה: $150

395. Yosl Bergner (1920-2017) – A Child on a Rocking Horse – Watercolor on Paper

Yosl Bergner (1920-2017), A Child on a Rocking Horse.
Watercolor on Paper. Signed. Dedicated in Hebrew "To Guri for the Bar Mitzvah, 1968" (Guri Segal, actor Shmulik 
Segal's son). 
30 X23 cm. Framing stains. Good condition. Matted.
Provenance: Estate of Shmulik Segal.

Opening price: $150 

396. אביבה אורי )1922-1989( – ללא כותרת

אביבה אורי )1922-1989(, ללא כותרת, 1974.
פחם על נייר. חתום ומתוארך.

77 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים על פני כל העבודה. X70
מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $300

396. Aviva Uri (1922-1989) – Untitled

Aviva Uri (1922-1989), Untitled, 1974.
Charcoal on paper. Signed and dated. 
70 X77 cm. Fair condition. Heavily stained. 
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $300  
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397. מרדכי ארדון )1896-1992( – אנטבה, 1977 – הדפס משי

מרדכי ארדון )1896-1992(, אנטבה, ]1977[.

הדפס משי. חתום. ממוספר 30/150.

74 ס"מ בקירוב. מצב טוב. מעט כתמים )ללא פגיעה בהדפס(. קמטים קלים. נתון במסגרת. X104 86 ס"מ בקירוב. דף בגודל X35

פתיחה: $100

397. Mordechai Ardon (1896-1992) – Entebbe, 1977 – Screenprint

Mordechai Ardon (1896-1992), Entebbe, [1977].

Screenprint. Signed. Numbered 30/150. 

Approx. 35 X86 cm. Sheet size: approx. 104 X74 cm. Good condition. Some stains (not affecting the print). Minor creases. 

Framed.

Opening price: $100 

398. זאב )1923-2002( – חמש קריקטורות מקוריות של השחקן שמוליק סגל

זאב )יעקב פרקש, 1923-2002(, חמש קריקטורות של השחקן שמוליק סגל. בהן קריקטורה המוקדשת ליום הולדתו ה-60 וקריקטורה 

לרגל זכייתו בפרס אשמן )אקו"ם(.

טוש ועפרון על נייר. חתומות. ארבע מהן מתוארכות 1953 עד 1987.

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. נתונות במסגרות לא נבדקו מחוץ להן.

מקור: עזבון שמוליק סגל.

פתיחה: $100 

398. Ze'ev (1923-2002) – Five Original Caricatures of the Actor Shmulik Segal 

Ze'ev (Yaakov Farkash, 1923-2002), five caricatures of the actor Shmulik Segal. Including a caricature dedicated to 

his 60th birthday and a caricature marking his being awarded the Ashman (ACUM) Award. 

Felt-tipped pen and pencil on paper. Signed. Four works dated 1953 to 1987.

Size and condition vary. Good overall condition. Framed and unexamined out of frame. 

Provenance: Estate of Shmulik Segal.

Opening price: $100 

399. לקט גלויות שנשלחו בתקופה העות'מאנית / חותמות-דואר

29 גלויות שנשלחו מארץ ישראל בשלהי השלטון העות'מאני, הנושאות מגוון חותמות-דואר מהתקופה. ארץ ישראל, 1898 עד 1914. 

בין החותמות: חותמות הדואר האיטלקי בירושלים; חותמות הדואר הטורקי ביפו, יריחו, בית לחם, ירושלים, חיפה, טבריה; הדואר הרוסי 

בירושלים; הדואר האוסטרי בירושלים; הדואר הגרמני ביפו ובירושלים; וחותמות נוספות. 

על אחת הגלויות חותמת משרד הדואר בקרון הרכבת בקו ירושלים-יפו, 1899.

מצב משתנה, פגמים בחלקן. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $150

399. Collection of Postcards Sent during the Ottoman Period / Postmarks

29 postcards that were sent from Palestine in the late Ottoman Rule, bearing a variety of period postmarks. 

Palestine, 1898 to 1914.

Among the postmarks: postmarks of the Italian post in Jerusalem; postmarks of the Turkish post in Jaffa, Jericho, 

Bethlehem, Jerusalem, Haifa and Tiberias; the Russian post in Jerusalem; the Austrian post in Jerusalem; the 

German post in Jaffa and Jerusalem; and additional postmarks.

One postcard is stamped with a postmark of the Jerusalem-Jaffa line railway post office, 1899. 

Condition varies. Blemishes to some postcards.

Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150
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400. אוסף גדול של בולי הכנסה, בולי תרומה ותוויות "יום סרט" – ארץ ישראל המנדטורית ומדינת ישראל

כ-450 בולי הכנסה, בולי תרומה, תוויות "יום סרט" ובולים בלתי רשמיים בהנפקת ארגונים ציוניים. ארץ ישראל ומדינת ישראל, ]שנות 
ה-20 עד שנות ה-70 בקירוב[. 

· שלושה עשר בולי הכנסה מנדטוריים )מודבקים על גבי פיסות נייר עם רישומים בכתב-יד, בעברית(. · שבעה בולי "מס שעשועים" 
מטעם עיריית פתח תקווה. · ארבעה בולי-תרומה מטעם "קרן היובל למען ילדינו" )מוסד לטיפול בילדים חסרי בית בתל-אביב(. · שש 
תוויות "יום סרט", עבור תרומה ל"קרן הילד" )מטעם ארגון ויצ"ו(. · תווית "יום סרט" עבור תרומה לקק"ל )ע"פ כרזה בעיצוב אוטה 
וליש(. · כ-300 בולי הכנסה רשמיים של מדינת ישראל )ערכים וסדרות שונות(. · בולים מטעם "ליגה למלחמה בשחפת", "יריד המזרח", 

"המכבייה", ועוד.
מצורפים: שלושה כרטיסי נסיעה של חברת "המקשר" )סדרה שנייה, 1942(; שני כרטיסי נסיעה של חבר אגודה קואופרטיבית בע"מ 

חיפה )1942(; שתי פיסות נייר גזורות עם חותמת דיו של בית המשפט המחוזי ביפו. 
סך הכל כ-450 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

400. Large Collection of Revenue Stamps, Donation Stamps, "Tag Day" Labels – Mandatory Palestine 
and The State of Israel

About 450 Revenue Stamps, Donation Stamps, "Tag Day" Labels and Unofficial Stamps Issued by Zionist 
Organizations. MandatoryPalestine and the State of Israel, [ca. 1920s to 1970s].

· Thirteen mandatory revenue stamps (mounted on pieces of paper with Hebrew notations). · Seven Entertainment 
Tax stamps issued by the Petach Tikvah Municipality. · Four donation stamps issued by the "Jubilee Fund for Our 
Children" (the Tel Aviv homeless children care initiative). · Six "Tag Day" labels, for a donation to the "Child's 
Fund" (issued by the VIZO organization). · "Tag Day" label for a donation to the JNF (after a poster designed by 
Otte Wallisch). · Approx. 300 official revenue stamps of the State of Israel (various values and series). · Stamps 
issued by "The League for Fighting Tuberculosis", "Levant Affair", "Maccabiah", and more. 
Enclosed: three transport tickets of "HaMekasher" company (second series, 1942); two transport tickets of a 
member of Cooperative Association Ltd. Haifa (1942); two cut pieces of paper with a stamp of the district court 
of Jaffa.
Approx. 450 items. Size and condition vary.

Opening price: $100

401. אוסף פריטי נייר גדול – תחבורה ותעבורה יבשתית, ימית ואווירית בארץ ישראל

כ-230 פריטים שעניינם תחבורה ותעבורה בארץ ישראל )גמלים, חמורים, רכבות, מטוסים, אניות, צוללות, צפלין, אוטובוסים, רכבל, 
מכוניות, מוניות וכדומה(. ]העשורים הראשונים של המאה ה-20 עד שנות ה-2000[. 

האוסף כולל: 
וגלויות מצולמות. הגלויות מציגות הובלת משאות על חמורים ועל גמלים, תחבורה ברחובות הערים בארץ ישראל,  · כ-135 גלויות 
אחרות(  וחברות  האויר,  חיל  )חי"ל,  תעופה  או  תחבורה  חברות  מטעם  נדפסו  חלקן  אחרים;  תחבורה  וכלי  צוללות  ואניות,  מטוסים 

כפרסומת. רובן מהשנים שלאחר הקמת המדינה; כ-30 גלויות משנות ה-20 עד שנות ה-40. 
· כ-95 פריטי נייר הנוגעים לתחבורה – תצלומים, דפים, קבלות, חוברות, עלונים ודפים בודדים – ביניהם: חוברת ותפריטים של אניית 
Conte Di Savoia שהפליגה לחיפה במרץ 1935; כרטיסי אישור לעלות על אנייה לרגל עסקים )שנות ה-30 וה-40(; מתווים  הפאר 
רוזמן, חיפה, 1937; תצלומים של מכוניות ספורט בארץ ישראל בשנות ה-20,  "פולוניה" בעיצוב הגרפיקאית שרה  לפרסומת לאניה 
ה-30 וה-40; תצלום של צפלין מעל ירושלים; חוברות כתב העת "התעופה"; כרטיס נסיעה מחיפה לטריאסט באניה "תל-אביב" )שנות 
ה-30(; ניירות מכתבים וקבלות של חברות תחבורה והובלה ושל סוכנויות נסיעות שפעלו בארץ ישראל; לוחות זמנים ותעריפים של 
הפלגות אניות; שטר-מטען של אניה; תפריט ארוחה באניה "ישראל"; אלבום "דפי זכרונות, תולדות קואופרטיב 'דרום יהודה'", בעריכת 
צבי רוזנבלום )ציורים ועימוד: רוטשילד את ליפמן(, הוצאת הנהלת "דרום יהודה", 1956; כרטיסים לרכבל החרמון ולרכבל ראש הנקרה; 

קבלות של שירותי מוניות; ופריטים נוספים. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $300

401. Large Collection of Ephemera – Transportation in Palestine by Land, Sea, and Air

Some 230 items relating to modes of transport in Palestine (camels, donkeys, trains, airplanes, ships, submarines, 
zeppelins, buses, cable cars, automobiles, taxis, etc.). [From the early decades of the 20th century to the 2000s].
Included:

· Some 135 postcards and real-photo postcards. The postcards feature cargo transport on the backs of donkeys 
and camels, transportation in the cities of Palestine, airplanes, ships, submarines, and other modes of transport; 
some were printed on behalf of specific transport companies or airlines (including the Palestine [or Israel] 
Maritime League and the Israel Air Force) for purposes of advertisement. Most date from the years following the 
establishment of the State of Israel, but roughly 30 postcards are from the 1920s through the 1940s.

· Some 95 items of ephemera relating to transportation – photographs, flyers, receipts, brochures, pamphlets, 
single sheets. These include brochures and menus of the luxury ocean liner SS Conte di Savoia, which landed in 
the Port of Haifa in March 1935; permits to board a ship for business purposes (1930s and 1940s); preparatory 
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sketches for an advertisement for the SS Polonia, by the graphic artist Sarah Rozman, Haifa, 1937; photos of 
sports cars in Palestine from the 1920s through the 1940s; a photograph of a zeppelin over Jerusalem; an issue 
of the aviation journal "HaTe'ufah"; passenger ticket for a journey on board the SS Tel Aviv from Haifa to Trieste 
(1930s); stationery and receipts of transportation and transport companies and Palestine-based travel agencies; 
time schedules and fare schedules for ship departures; bill of lading for a cargo ship; menu for the SS Israel liner; 
the album "Pages of Memoirs, History of the ‘Drom Yehudah' Cooperative" (Hebrew), edited by Zvi Rosenblum 
(illustration and layout by graphic designers Rothschild and Lipman), published by the directorate of the Drom 
Yehudah Cooperative bus company, 1956; tickets for the chair lift at the Mt. Hermon ski resort and the cable car 
at the Rosh Hanikra tourist site; receipts for "sherut" taxi services; additional items.
Size and condition vary. Overall good condition.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $300

402. לקט פריטי נייר – תחבורה ותעבורה יבשתית, ימית ואווירית בארץ ישראל

24 פריטי נייר שעניינם תחבורה ותעבורה יבשתית, ימית ואווירית בארץ ישראל, ]שנות ה-40 עד שנות ה-70 בקירוב[. 
בין הפריטים: · "טופס לסחורות המובאות באניה, מסילת ברזל, יבשה או במכונות אויר לשמוש הארץ" – שני טפסים של משלוחי צמר 
שהגיעו באנייה לנמל חיפה, עם תוויות נייר מודבקות של "חבל ימי לישראל" )בעיצוב האחים שמיר(. · שתי קבלות שניתנו כנגד תרומה 
 boat( "כרטיס לטיסה מרפידים ללוד. · "כרטיס נסיעה · .)ל"חבל ימי לישראל" לטובת הקמת מעון ים בקיסריה )בעיצוב האחים שמיר
ticket( לשייט בכנרת. · כרטיסי פרסום של משרדי הובלה, שירותי מוניות ומשלוחים. · קבלה של "שרות טקסי הדר הכרמל" )"לכל 

חלקי ארץ ישראל וסוריה"(. · שוברים של "מס החזקת כבישים" מטעם "ועדה לשרותי המדינה", ופריטים נוספים. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $100

402. Collection of Items of Ephemera – Transit and Transport by Land, Water, and Air

24 items of ephemera – transit and transport by land, water, and air in Mandatory Palestine and the State of Israel 
[ca. 1940s to 1970s].
Including: · "Entry for goods Ex Ship, Rail, Road, or Aircraft for Home Consumption" – two forms dealing with 
oceangoing wool shipments arriving at the Port of Haifa, with glued labels of "Palestine Maritime League" 
(designed by Shamir Bros.); · Two receipts for a donation to the "Palestine Maritime League" (designed by 
Shamir Bros.) toward establishing a seafarers' residence in Caesarea; · Plane ticket for flight from Refidim to Lod 
Airport; · Boat ticket for cruise on Lake Kinneret; · Business cards for moving companies and taxi and courier 
services; · Receipt from "Taxi Service Hadar Hacarmel" ("All Parts of Palestine & Syria"); · "Road Maintenance 
Tax" coupons issued by the "Committee for State Services"; additional items.
Size and condition vary. Good overall condition. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100

403. חברת הספנות "צים" – אוסף פריטי נייר – גלויות רבות

110 פריטי נייר הקשורים בפעילות חברת הספנות "צים שרותי ספנות משולבים בע"מ". ]סוף שנות ה-40 עד שנות ה-70[. 
האוסף שלפנינו כולל: תפריטים לארוחות, כרטיסים לאירועים, חוברות-הסברה, כרטיסים עם איחולים שונים לכבוד הנוסעים, ניירות-
מכתבים, מעטפות ופריטים בולאיים, מפיות, כ-75 גלויות ואגרות "שנה טובה" עם צילומי אוניות שונות של החברה או מתקנים שונים 

על האניות, ופריטים נוספים. 
חברת "צים" הוקמה בשנת 1945 על ידי הסוכנות היהודית, ההסתדרות והחבל הימי לישראל, ונמנית עם עשרים החברות הגדולות 

בעולם בתחום ההובלה במכולות.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $200

403. Zim Shipping Company – Collection of Ephemera – Numerous Postcards

110 items of ephemera related to the operations of the Zim shipping company. [Late 1940s to 1970s].
The collection includes dinner menus; tickets to events; informational brochures; greeting cards of various kinds; 
stationery; envelopes and philatelic items; napkins; some 75 "Shana Tova" postcards and greeting cards with 
photos of the company's various ocean liners and onboard facilities; and other items.
Zim Integrated Shipping Services Ltd. was established in 1945 by the Jewish Agency, the Histadrut national trade 
union, and the Palestine Maritime League. Today it ranks among the world's 20 largest shipping and container 
transport companies.
Size and condition vary. Good overall condition.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200
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404. חברת התעופה "אל על" – אוסף פריטי נייר – גלויות רבות

110 פריטי נייר הקשורים בפעילות חברת התעופה "אל על". ]המחצית השניה של המאה ה-20[. 
האוסף כולל תצלום, כרטיס ברכה, מעטפת דואר, מספר עלונים וכן כ-100 גלויות המציגות את מטוסי אל על או שנדפסו מטעם החברה 

ומפרסמות את פעילותה בטיסות לרחבי העולם. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. כמה מהפריטים מופיעים במספר עותקים. כמה מהפריטים אינם קשורים בחברת "אלעל" אלא 

בחברות תעופה אחרות. 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $200

404. El Al Israel Airlines – Collection of Ephemera – Numerous Postcards

110 items of ephemera related to the operations of El Al Israel Airlines Ltd. [Second half of the 20th century].
The collection includes a photograph, a greeting card, a mailing envelope, several brochures, and some 100 
postcards either featuring the airline's planes or printed by the airline to advertise its services and flights around 
the world.
Size and condition vary. Good overall condition. Several duplicate items. Some items relate to airlines other than El Al.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200

405. אוסף גדול של כ-420 כרטיסים לנסיעה ברכבת

אוסף גדול הכולל כ-420 כרטיסים לנסיעה ברכבת, וכ-20 פריטי נייר שונים הקשורים בפעילות חברות הרכבות. ארץ ישראל ומצרים, 
]שנות ה-40 עד שנות ה-2000; פריטים בודדים מהעשורים הראשונים של המאה ה-20[. 

האוסף כולל כ-420 כרטיסי נסיעה ב"רכבת ישראל", משנות ה-60 בקירוב ועד שנות ה-2000, וכן כ-20 פריטי נייר נלווים )לוחות זמנים, 
 Egyptian State ושל חברת Palestine Railways – ")קבלות, גלויות ועוד( של רכבת ישראל, של חברת "מסילות הברזל פלשתינה )א"י

.Railways
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $100

405. Large Collection of Some 420 Train Tickets

Large collection comprising some 420 train tickets and some 20 other items of ephemera related to the operations 
of train companies. Palestine, Israel, and Egypt, [1940s to 2000s; a small number of items from the early decades 
of the 20th century].
The collection includes some 420 Israel Railways train tickets from ca. 1960s till the 2000s, along with approximately 
20 accompanying items of ephemera (timetables, receipts, postcards, etc.) issued by Israel Railways, Palestine 
Railways, and Egyptian State Railways.
Size and condition vary.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100

406. אוסף תוויות נייר – משקאות וממתקים מישראל – שנות ה-50-70

אוסף גדול של תוויות נייר צבעוניות לממתקים, משקאות ומוצרים מתוצרת הארץ. ]שנות ה-50 עד שנות ה-70 בקירוב[.
בין התוויות: ממתקים מבית החרושת "Adonis" בבאר שבע; משקאות מבית החרושת "הדרום" בחולון; "מקרוני" מבית החרושת "עמר 

מפעלי אטריות" בתל-אביב; אקונומיקה "אקסטרא"; אבקת גזוז "תססן"; משקה "בוזה"; "קימק, יוגורט מחלב כבשים"; ועוד. 
נייר  אריזות  שתי  החברות(;  שתי  של  הסמלילים  )עם  "ארטיק-קרטיב"  חברת  מתוצרת  ל"קסטה"  קטן  פרסומת  שלט  מצורפים: 

ל"מקרונים" מתוצרת בית החרושת "שבלים" )לא מקופלות(.
כ-70 תוויות בודדות וכ-30 גיליונות דפוס לא חתוכים )סך הכל כ-280 תוויות, רובן בעותקים רבים(. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $150

406. Collection of Paper Labels – Beverages and Sweets from Israel – 1950s-1960s

Large collection of colorful paper labels for locally produced sweets, beverages, and other products. Israel, [ca. 
1950s to 1970s].
Including: sweets from the Adonis factory of Beersheba; beverages from the Hadarom factory of Holon; macaroni 
from the Amar Pasta Production factory of Tel Aviv; "Extra" bleach; Tassessan soft drink powder; Boza beverage; 
Kimak Sheep's Milk Yogurt; and more.
Enclosed: small sign advertising the "Cassata" ice cream sandwich produced by the (merged) Artik-Kartiv 
companies, with the logos of both companies; two unfolded paper wrappers for macaroons, produced at the 
Shibolim factory.
Approx. 70 individual labels and some 30 uncut printed sheets (totalling approx. 280 labels, most in multiple duplicates). 
Size and condition vary. Overall good condition.

Opening price: $150
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407. אוסף גדול של כרטיסי חיוג – "טלכרט", "טוקמן" וכרטיסים נוספים 

אוסף גדול של מאות כרטיסי חיוג. ארצות שונות )רובם מישראל(, סוף המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21.
באוסף כרטיסי חיוג ישראליים מסוג "טלכרט" )עם הדפסות צבעוניות: אתרים בארץ, אירועים היסטוריים, דמויות ואישים, פרסומות, 

ועוד(, כרטיסים מסוג "טוקמן", כרטיסי SIM לשימוש בארצות שונות ברחבי העולם, ועוד.
חלק מהכרטיסים מופיעים במספר עותקים.

מצורפים נרתיקי פלסטיק.
8.5 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. X5.5

פתיחה: $120

407. Large Collection of Phonecards – Telecard, Talkman, and Other Cards

Large collection of hundreds of phonecards (calling cards). From various countries (mostly Israel). Late 20th and 
early 21st century.
The collection includes Israeli phonecards of the Telecard variety (in an assortment of colorful editions, featuring 
tourist sites in Israel, historical events, notable personalities, advertisements, and other themes); Talkman cards, 
SIM cards for use in various countries and throughout the world, and more.
A number of duplicate copies.
Plastic cases for the cards are also enclosed.
Approx. 8.5 X5.5 cm. Overall good condition.

Opening price: $120 

408. שבע עשרה אגרות חוב של "חברת אנגלא-פלשתינה" –בעיצוב יעקב שטרק, "בצלאל" –לונדון, 1908 

 ,Howard & Jones דפוס .)The Anglo-Palestine Co. Limited( "שבעה-עשר אגרות חוב של "חברת אנגלא-פלשתינה בערבון מוגבל
לונדון, ]1908 בקירוב[. עיצוב: יעקב שטרק )חתום בדפוס: "בצלאל, שטרק, ירושלם"(. עברית ואנגלית. 

אגרות חוב של "חברת אנגלא-פלשתינה" )אפ"ק( המעידים כי נתקבל מאת "החברה קרן קימת לישראל" סך 1000 פרנק כפיקדון נושא 
רווח. 12 מהאגרות מסומנות בחותמת "annulled" )מתוכן שמונה גזורות בשוליהן התחתונים – לביטול(. 

ידי "חברת אנגלא-פלשתינה" כנגד הלוואה מקק"ל )ששימשה מסווה משפטי לעקיפת האיסור שהטילו  אגרות חוב אלו הונפקו על 
הטורקים על פעילות קק"ל בשטחים עירוניים(, כדי לסייע בהקמת שכונת "אחוזת בית". 

המעצב, יעקב שטרק )1881-1915(, יליד פולין, עלה לארץ ישראל בשנת 1906 והיה לאחד מעשרת התלמידים הראשונים ב"בצלאל". 
26.5 ס"מ בקירוב )מקופלות(. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים.  X32 .17 אגרות חוב, עם תלושים

פתיחה: $100

408. Seventeen Debentures of the Anglo-Palestine Co. Limited – Designed by Yaakov Stark, "Bezalel" 
– London, 1908

Seventeen debentures of the Anglo-Palestine Co. Limited. London: Howard & Jones Press, [ca. 1908]. Design: 
Yaakov Stark (signed in the plate, in Hebrew: "Bezalel, Stark, Jerusalem"). Hebrew and English. 
Debentures of the Anglo-Palestine Co. Limited, indicating that the company "Received from the Jeudischer 
Nationalfonds (keren Kajemeth Le jisroel), Limited, the sum of Frcs. 1000 (One Thousand Francs) as a deposit…". 12 
of the debentures are marked "annulled" (of these, eight are cut in their lower margins to finalize their annulment). 
These debentures were issued by the Anglo-Palestine Co. Limited against a loan from the JNF (which served as a 
legal cover for circumventing the ban placed by the Turkish government on the activity of the JNF in urban areas), 
to assist in the establishment of the "Achuzat Bayit" neighborhood. 
The designer, Yaakov Stark (1881-1915), born in Poland, immigrated to Palestine in 1906 and was one of the ten 
first students of Bezalel.
17 debentures, with coupons. Approx. 32 X26.5 cm. (folded). Good condition. Stains and minor blemishes. 

Opening price: $100

409. אוסף מניות ואגרות חוב – בנקים, אגודות וחברות – ארץ ישראל, ארה"ב, ומדינות נוספות, המחצית הראשונה של 
המאה ה-20

כ-55 תעודות מניה, אגרות חוב, תעודות חסכון ותעודות פקדון בהנפקתם של בנקים, חברות בנייה ומסחר וארגונים שעסקו בפיתוח 
יותר(. עברית ואנגלית, ומעט  כלכלי של ארץ ישראל. ארץ ישראל, ארה"ב, מצרים ובולגריה. שנות ה-20-50 )כמה פריטים מאוחרים 

ערבית, צרפתית, רוסית וגרמנית.
באוסף:

· שלוש תעודות מניה של "אוצר התיישבות היהודים" )The Jewish Colonial Trust(, נחתמו ב-1900, ב-1901 וב-1923. · תעודת מניה 
של "אגודת החקלאים מארץ ישראל" ).American Fruit Growers of Palestine, Inc(. ארה"ב, 1921. · שלוש תעודות מטעם חברת 
"Y. Rofe & Co., Le Caire" )י. רופא ושות', קהיר(, שנות ה-20. )צרפתית וערבית(. · אגרות חוב ומניות של בנק מזרחי )בעיצוב הרמן 
שטרוק. אחת מהן חתומה בחתימת-ידו(, בנק זרובבל, בנק הפועלים )שלוש תעודת חתומות, בין היתר, בחתימת ידו של יוסף שפרינצק(, 
בנק ישראל אמריקה לפתוח התעשיה, בנק העולים ארץ ישראל-פולניה, בנק קפת-עם, בנק לחקלאות ולבנין לארץ-ישראל, ובנק שלמה 
המלך. ]שנות ה-20-50[ · שתי תעודת פקדון של "הלוואה וחסכון, ירושלם, אגודה הדדית בע"מ". דפוס "גרפיקה", ירושלים. עיצוב: מאיר 
גור אריה וזאב רבן. · תעודת מלווה של חברת "Sabetay L. Benyaich" )"שבתי ל. בן-יעיש"(. עם בול בולגרי מ-1932. )בולגרית וצרפתית( 
· אגרת חוב על סך עשרה פונטים בהנפקת ממשלת פלשתינה )1945(. · תעודות של חברות מסחריות וציבוריות, ובהן: "חברת קופת 
הפועלים והפלחים העמלים", "מפעלי ישראל אמריקה", "תקוה, השקעות כספים", "ביתי, חב' א"י לחסכון ובנין", "חברת א. פלוני ושות'", 

"החברה למפעלי כלכלה ותרבות של עובדי המדינה", חברת "שלמה המלך פנת מגידו", "עזרה ובצרון חברה לשיכון". · ועוד.
כ-55 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150
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409. Collection of Share Certificates and Bonds – Banks, Associations and Companies – Palestine, USA 
and Elsewhere, First Half of the 20th Century

About 55 share certificates, bonds, savings certificates and certificates of deposit issued by banks, construction 
and commerce companies and organizations dealing with the economic development of Palestine. Palestine, 
USA, Egypt and Bulgaria. 1920s-1950s (several later items). Hebrew and English, and some Arabic, French, Russian 
and German.
In the collection: 

· Three share certificates of The Jewish Colonial Trust, signed in 1900, in 1901 and in 1923. · Share certificate of 
the American Fruit Growers of Palestine, Inc. USA, 1921. · Three certificates issued by Y. Rofe & Co., Le Caire, 1920s 
(French and Arabic). · Bonds and shares of Mizrahi Bank (designed by Hermann Struck. One of them hand-signed 
by him), Zrubavel Bank, Bank Hapoalim (three signed certificates, including by Yosef Sprinzak), Israel-American 
Bank for the development of industry, The Immigrant Bank Palestine-Poland Ltd., Bank Kupat Am, Agriculture 
and Building Bank, and King Solomon Bank. [1920s-1950s]. · Two certificates of deposit of Halva'ah VeChisachon, 
Jerusalem, Mutual Society Ltd. "Graphica" press, Jerusalem. Designed by Meir Gur Aryeh and Ze'ev Raban. · 
Loan certificate of the Sabetay L. Benyaich Company. With a Bulgarian stamp from 1932 (Bulgarian and French). 

· Bond in the sum of ten pounds issued by the Government of Palestine (1945). · Certificates of commercial and 
public companies, including: "The Association of the Workers' and Farmers' Trust", "Israel-America Enterprises", 
"Tikvah, Monetary Investments","Beiti, Palestinian Company for Savings and Construction", "A. Ploni and Co. 
Company", "The Company for Economic and Cultural Enterprises of State Workers", The "Shlomo HaMelech 
Pinat Megido" Company, "Ezra U'Vitzaron Housing Company". · And more. 
Approx. 55 items. Size and condition vary. 

Opening price: $150

410. לקט תעודות מניה – בנייה, מסחר ופיתוח כלכלי – ארץ ישראל, ארה"ב ופולין, שנות ה-20-60

שמונה תעודות מניה של חברות בנייה ומסחר ושל ארגונים שעסקו בפיתוח כלכלי של ארץ ישראל. ארץ ישראל ארה"ב ופולין, שנות 
ה-20-60. עברית, אנגלית ופולנית.

American Palestine Company .1, תעודת מניה. ניתנה בשנת 1921. חתומה בידי מנהלי החברה.
2. "חברת בנין הארץ )מיסודה של אגודת ישראל(", תעודת מניה, הונפקה ב-1924. עם 17 תלושים.

3. "בנק למלאכה, אגודה קואופרטיבית ארץ-ישראלית" ).The Artisans Bank, Cooperative Society of Eretz-Israel Ltd(, תעודת 
מניה. ניתנה בשנת 1927. חתומה בידי מנהלי הבנק ומזכירו.

Przędzalnia Wełny Czesankowej Markus Kohn" .4", תעודת מניה של המטווייה ובית האריגה לצמר של מרקוס קהאן בעיר לודז', 
הונפקה בדצמבר 1931. חתומה בחותמות-דיו של החברה מהשנים 1947/1948 ובידי מנהליה.

5. "אחוזתי, חברה לחסכון ולבנין בע"מ" ).Achuzati, Saving and Building Co. Ltd(, תעודת מניה ריקה. ]שנות ה-30[.
Jerusalem Neroth Shabath Construction Corp .6., תעודת מניה, 1948.

7. "החברה למפעלי כלכלה ותרבות של עובדי המדינה בע"מ", תעודת מניית בכורה. ניתנה בשנת 1958. 
8. הדפסת דוגמה: תעודת מנייה של "אלרן – חברה להשקעות בע"מ", עם ספח ובו 12 תלושים, 1961. על גבי התעודה ועל גבי כל אחד 

מהתלושים מודפסת בדיו אדומה המילה "דוגמה".
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

410. Collection of Share Certificates – Construction, Commerce and Economic Development – Palestine, 
USA and Poland, 1920s-1950s

Eight share certificates of construction and commerce companies and organizations that were involved in the 
economic development of Palestine. Palestine, USA and Poland, 1920s-1950s. Hebrew, English and Polish.
1. American Palestine Company, share certificate. Granted in 1921. Signed by the directors of the company.
2. Binyan Haaretz Ltd. (Founded by Agudath Israel), share certificate, 1924. With 17 coupons.
3. The Artisans Bank, Cooperative Society of Eretz-Israel Ltd., share certificate. Granted in 1927. Signed by the 
directors and secretary of the bank.
4. "Przędzalnia Wełny Czesankowej Markus Kohn", share certificate issued in December 1931. Stamped with the 
stamps of the company from the years 1947/1948 and signed by its directors.
5. "Achuzati, Saving and Building Co. Ltd.", blank share certificate. [1930s].
6. Jerusalem Neroth Shabath Construction Corp., share certificate, 1948.
7. "The Company for Economic and Cultural Projects of Civil servants Ltd." (Hebrew), Preferred stock certificate. 
Granted in 1958. 
8. Sample share certificate of "Elran – Investment Company Ltd." (Hebrew), with a 12-coupon stub, 1961. The 
word "sample" printed with red ink across the certificate and each of the coupons.   
Size and condition vary.

Opening price: $100
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411. פנקס מניות של "חברת האכרים העברים בארץ ישראל" – תל-אביב, 1945

פנקס מניות של "חברת האכרים העברים בא"י בע"מ". דפוס שושני, תל-אביב, 1945. עברית ואנגלית.
פנקס ובו ארבע תעודות מניה של "חברת האכרים העברים בא"י" ).The Jewish Farmers' Company in Palestine Ltd(, עם מילוי 
פרטים בכתב-יד בעברית. המניות חתומות בחותמת-דיו של החברה ובחתימת ידם של מנהליה )ובהם צבי איזקסון, נשיא התאחדות 

האיכרים בין השנים 1957-1974(. 
בשולי הפנקס, 46 ספחים נוספים של מניות שנתלשו ונמסרו לבעליהם )עם מילוי פרטים בכתב-יד(.

נוסדה על-ידי התאחדות האיכרים העבריים, במרץ 1941 בתל-אביב. מטרת החברה הייתה להקים  "חברת האיכרים העברים בא"י" 
פרוץ מלחמת העולם השנייה.  הכלכלי שבאו עם  והשפל  בארץ בעקבות המיתון  היהודי  היישוב  לאיכרי  כלכליים עצמאיים  מפעלים 
החברה הייתה חברת-אב למספר חברות, כמו חברת "עמיר הספקה" שהוקמה בסוף 1942, "משווקי הדרים" בשנת 1944, "בית האיכר", 

ועוד.
מצורפת: מניה נוספת של "חברת האכרים העברים בא"י" מפברואר 1942 )ממולאת בכתב-יד, וחתומה בחותמת החברה ובחתימות 

מנהליה(. 
16 ס"מ. מצב טוב. כתמים. אחת המניות תלושה מהספח. עטיפה מוכתמת ובלויה, עם קרע  X24 :)16 ס"מ, מניה )ללא הספח X31 :פנקס

בשוליה הפנימיים ומדבקת נייר בחזית. השדרה מנותקת חלקית. 

פתיחה: $100

411. Share Certificate Book – The Jewish Farmers' Company in Palestine – Tel Aviv, 1945

Share certificate book of the Jewish Farmers' Company in Palestine Ltd. Tel Aviv: Shoshani press, 1945. Hebrew 
and English.
Book containing four documents certifying shares in the Jewish Farmers' Company in Palestine Ltd. The forms on 
the documents were filled-in in handwritten Hebrew. The shares are signed with the company's inked stamps, 
and with the company directors' personal signatures. Among these signatory directors is Tzvi Isaakson, president 
of the Farmers Federation of Israel from 1957 until 1974.
With 46 additional stubs (also filled in in handwriting) of share certificate that were torn off and handed to their 
owners so that they could be cashed.
The Jewish Farmers' Company in Palestine was founded in Tel Aviv by the Hebrew (or Jewish) Farmers Federation 
in March, 1941. The purpose of the company was to assist the country's Jewish community's farmers in establishing 
independent and economically viable enterprises in the wake of the recession and depressed economy that 
coincided with the outbreak of WWII. It was a parent company to a number of subsidiaries such as Amir Suppliers 
(founded in late 1942), Citrus Marketers (1944), Beit Ha'Ikar [Farmer's House], and others.
Enclosed: An additional share certificate of the Jewish Farmers' Company in Palestine, dated February, 1942 (filled 
in in handwriting, and signed with the inked stamp of the company and the personal signatures of its directors).
Share certificate book: 16 X31 cm. Share certificate (without stub): 16 X24 cm. Good condition. Stains. One share certificate 
detached from stub. Cover stained, with signs of wear, and with tear to inner edges, and paper sticker to front. Spine partly 
detached.

Opening price: $100

412. לקט מדליות – ישראל, ארה"ב ומקומות נוספים, המחצית השניה של המאה ה-20

שמונה מדליות. ישראל, ארה"ב ומקומות נוספים, המחצית השניה של המאה ה-20.
1. מדליה על פי חותם קהילת רגנסבורג מן המאה ה-13. במרכזה כוכב וסהר, סמל קהילת רגנסבורג. ]גרמניה? שנות ה-80?[.

קוטר: 82 מ"מ. מצב טוב. תלויה על שרוך אדום.
2. מדליה המציגה את היכל בית הכנסת ברגנסבורג, גרמניה, לפני חורבנו בשנת 1519. ]גרמניה? שנות ה-80?[.

קוטר: 82 מ"מ. מצב טוב. תלויה על שרוך אדום.
 ,Freedom Foundation at Valley Forge .3. מדלית כסף לזכרו של לואיס ברנדייס )1856-1941(, שופט בית המשפט העליון בארה"ב

ארצות הברית, ]המחצית השניה של המאה ה-20[.
קוטר: 38 מ"מ. מצב טוב. נתונה בלוח קרטון ועליו ביוגרפיה קצרה של ברנדייס.

 ,Freedom Foundation at Valley Forge .4. מדלית כסף לזכרו של ברנרד ברוך )1870-1965(, איל הון ויועץ לשבעה מנשיאי ארה"ב
ארצות הברית, ]המחצית השניה של המאה ה-20[.

קוטר: 38 מ"מ. מצב טוב. נתונה בלוח קרטון ועליו ביוגרפיה קצרה של ברוך.
 The Britannia של  הזיכרון  מדליות  מסדרת   .)1804-1881( ד'יזראלי  בנימין  בריטניה  ממשלת  ראש  של  לזכרו  כסף  מדלית   .5

Commemorative Society. בריטניה, 1972. 
קוטר: 44 מ"מ. מצב טוב. כתמים לשולי המדליה.

6. "תשכ"ו, שנת שלום ושפע", מדליה לרגל השנה החדשה. החברה הממשלתית למדליות ומטבעות, ישראל, 1965.
קוטר: 30 מ"מ. מצב טוב.

7. מדלית כסף לרגל חנוכת תחנת הכוח "רוטנברג". החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, ישראל, 1990.
קוטר: 37 ס"מ. מצב טוב. נתונה בקופסת זכוכית אקרילית.

8. "לב אחד", מדלית כסף ממלכתית קינטית. החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, ישראל. עיצוב: נעים בסון. חתומה בידי האמן.
קוטר: 50 מ"מ. מצב טוב.

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $100
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412. Collection of Medals – Israel, United States, and Other Countries, Second Half of 20th Century

Eight medals. Israel, United States, and other countries, second half of the 20th century.
1. Medal designed after the 13th-century seal of the Regensburg community. At the center is a star and crescent, 
symbol of the Regensburg community. [Germany? 1980s?].
Diameter: 82 mm. Good condition. Suspended on red band.
2. Medal featuring the sanctuary of the Regensburg synagogue prior to its destruction in 1519. [Germany? 1980s?].
Diameter: 82 mm. Good condition. Suspended on red band.
3. Silver medal in memory of U.S. Supreme Court Justice Louis Brandeis (1856-1941). Freedom Foundation at 
Valley Forge, USA, [second half of the 20th century].
Diameter: 38 mm. Good condition. Set in a card panel upon which a brief biography of Justice Louis Brandeis is printed.
4. Silver medal in memory of the financier and tycoon Bernard Baruch (1870-1965), advisor to seven US presidents. 
Freedom Foundation at Valley Forge, USA, [second half of the 20th century].
Diameter: 38 mm. Good condition. Set in a card panel upon which a brief biography of Bernard Baruch is printed.
5. Silver medal in memory of Benjamin Disraeli (1804-1881), Prime Minister of the United Kingdom. From a series 
of commemorative medallions issued by the Britannia Commemorative Society. Great Britain, 1972.
Diameter: 44 mm. Good condition. Stains to edges.
6. "5726, Year of Peace and Prosperity," medal issued to mark the New Year. Israel Coins & Medals Corp., Israel, 
1965.
Diameter: 30 mm. Good condition.
7. Silver medal issued in honor of the inauguration of the Rutenberg Power Station (Ashkelon). Israel Coins & 
Medals Corp., Israel, 1990.
Diameter: 37 mm. Good condition. Housed in acrylic glass case.
8. "As One Heart," silver kinetic state medal. Israel Coins & Medals Corp., Israel.
Design: Naim Basson. Signed by the artist.
Diameter: 50 mm. Good condition.
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $100

413. מטבעות מדינת ישראל, 1949

סדרת המטבעות הרשמית הראשונה של ישראל. מארז שהוכן על ידי בנק לאומי לישראל, 1952-1954.
תשעה מטבעות בערכים, 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250 )שני מטבעות( ו-500 פרוטה ומטבע בערך 25 מיל, תש"ט. מטבעות 250 ו-500 
פרוטה עשויים כסף. המטבעות נתונים במארז פלסטיק כחול ועליו לוחית פרספקס שקופה עם הכיתוב "מדינת ישראל תש"ט תש"י" 

וסמל המדינה.
סדרת מטבעות זו הוכנה על ידי בנק לאומי בשנים 1952-1954 להפצה בקרב מבקרים, תיירים ואספנים. ידועות כ-300 סדרות מסוג זה, 

עם גרסאות שונות מעט של הכיתוב על לוחית הפרספקס.
10.5 ס"מ.  X17 :גודל מארז הפלסטיק

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $150

413. Coins of the State of Israel, 1949

The first official series of coins of the State of Israel. A boxed set issued by Bank Leumi Le-Israel, 1952–1954.
Nine coins of the following denominations: 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250 (two coins), and 500 prutah, and a 25-mil 
coin, 1949. The 250 and 500 prutah coins are made of silver. The coins are in a blue plastic container with a 
transparent acrylic plate bearing the caption "State of Israel 1949–1950," (Hebrew) with the emblem of the State 
of Israel.
This coin series was issued by Bank Leumi in 1952–1954 for visitors, tourists, and collectors. Approximately 300 of 
these sets are known to exist, with slightly different versions of the caption on the acrylic plate.
Size of the plastic container: 10 X17.5 cm.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $150

414. שטר 100 קרבובנץ – אוקראינה, 1917 – כיתוב ביידיש

שטר 100 קרבובנץ )karbovanets( של הרפובליקה העממית של אוקראינה. 
השטר הונפק ב-1917, עם הקמת הרפובליקה העממית של אוקראינה, ועוצב על-ידי האמן האוקראיני Heorhii Narbut. גב השטר 
של  יחסה  את  שיקפה  השפות  בארבעת  השטר  הדפסת  קאונאווענצעס"(.  )"הונדערט  ויידיש  פולנית  רוסית,  באוקראינית,  מודפס 
הרפובליקה החדשה למיעוטים השונים החיים בה )עם הקמתה העניקה הרפובליקה שוויון זכויות מלא ליהודים והיידיש החלה לשמש 

בשטרות ובמסמכים רשמיים(.
17 ס"מ. מצב טוב.  X10.5

פתיחה: $100
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414. 100 Karbovanets Note – Ukraine, 1917 – Yiddish Inscription

100 Karbovanets note of the Ukrainian People's Republic.
This note was printed in 1917, with the establishment of the Ukrainian People's Republic. It was designed by the 
Ukrainian artist Heorhii Narbut. The back of the note is printed in Ukrainian, Russian, Polish, and Yiddish, with 
the Yiddish inscription "Hundert Kaunoventses". The fact that the note is printed in four languages is evidence 
of the positive attitude of the young republic to the minorities living in its midst. Upon its establishment, the 
republic granted full equal rights to Jews, and thus Yiddish began to appear on paper currency and on other 
official documents.
17 X10.5 cm. Good condition. 

Opening price: $100

415. תשע סיכות – יריד המזרח – 1934, 1936 ו-1959

תשע סיכות של תערוכות יריד המזרח, עם סמל "הגמל המעופף". ]שנות ה-30 עד שנות ה-50 בקירוב[.
בהן: ארבע סיכות של יריד המזרח 1934, סיכת יריד המזרח 1936, שתי סיכות של יריד המזרח 1959 )"תערוכת היובל תל-אביב"(, סיכה 

עם סמל הגמל המעופף )ללא כיתוב(, סמל כובע עם סמל הגמל המעופף.
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

415. Nine Pins – The Levant Fair – 1934, 1936 and 1959

Nine pins of the Levant Fair exhibitions, with the logo of the "Flying Camel". [ca. 1930s to 1950s].
Including: four pins of the 1934 Levant Fair, a pin of the 1936 Levant Fair, two pins of the 1959 Levant Fair 
("Jubilee Exhibition Tel Aviv"), a pin with the logo of the Flying Camel (no legend), a cap badge with the logo 
of the Flying Camel. 
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50   

416. שלוש סיכות – חגיגות פורים בארץ ישראל

שלוש סיכות לציון חגיגות פורים בארץ ישראל. ]ישראל, אמצע המאה ה-20[. 
1-2. שתי סיכות בעלות תבליט זהה, המציג את המן מוביל את סוסו של מרדכי היהודי. בשוליים של אחת מהן נכתב "פורים", ובשוליים 

."Purim Nacht in Tel Aviv – של השנייה "ליל פורים תל אביב
קוטר: 20 מ"מ בקירוב. מצב טוב.

3. סיכת עדלידע תשט"ו )1956( בתל-אביב.
20מ"מ בקירוב. מצב טוב. X10

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

416. Three Pins – Purim Festivals in Israel

Three pins marking Purim festivals in Israel. [Israel, mid-20th century]. 
1-2. Two pins with an identical relief, depicting Haman leading Mordecai on the horse. One pin reads "Purim" 
(Hebrew); the other pin reads "Purim Nacht in Tel Aviv" (Hebrew). 
Diameter: approx. 20 mm. Good condition. 
3. Pin marking the 1956 Tel Aviv Purim Carnival (Adloyada). 
Approx. 20 X10 mm. Good condition. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50   

417. שמונה סיכות – הישוב והציונות 

8 סיכות עם סמלי תנועות ציוניות ותנועות נוער, דימויים ציוניים ויהודיים ועוד. ]ארה"ב, אירופה, ארץ ישראל וישראל, המאה ה-20[.
בהן: · סיכת הביתן הארץ-ישראלי בתערוכה הבינלאומית בניו-יורק, 1939. · סיכת "מחנה מרכזי מדורות ]השומר הצעיר[ בריגה". · 

סיכה של תנועת "המזרחי". · ועוד.
גודל ומצב משתנים.

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50
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417. Eight Pins – The Yishuv and Zionism

8 pins with the emblems of Zionist and youth movements, Zionist and Jewish images and more. [USA, Europe, 
Mandatory Palestine and Israel, 20th century].
Including: · A pin of the Palestinian pavilion at the 1939 New York World's Fair. · A pin of the "Central Camp 
Medurot [HaShomer HaTza'ir] in Riga". · A pin of "HaMizrachi" Movement. · And more.  
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50   

418. לקט סיכות – תנועות נוער

42 סיכות של תנועות נוער. ]ארץ ישראל ומדינת ישראל, המאה ה-20[.
סיכות של השומר הצעיר, הצופים, בני עקיבא, הנוער העובד והלומד, מכבי הצעיר, הנוער הציוני, החלוץ, נוער יהודי ערבי ועוד.

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

418. Collection of Pins – Youth Movements

42 pins of youth movements. [Mandatory Palestine and Israel, 20th century].
Pins of HaShomer HaTza'ir, Bnei Akiva, HaNo'ar HaOved VehaLomed, Maccabee Youth, Zionist Youth, HeChalutz, 
Jewish Arabic Youth and more. 
Size and condition vary.   
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50    

חברים  עבור  סיכה  "אנטיפא",  הסוציאליסטית",  "הבחרות   – ציוניים  שמאל  וארגוני  מפלגות   – סיכות  תשע   .419
קומוניסטים בארגון ההגנה ועוד

תשע סיכות מטעם מפלגות וארגוני שמאל ציוניים. ]ארץ ישראל ומדינת ישראל, המאה ה-20[.
בהן סיכות מטעם "הבחרות הסוציאליסטית העברית בארץ ישראל" )שני סיכות, שונות זו מזו(, סיכת ארגון "אנטיפא" בארץ ישראל, 
סיכה מטעם מפלגת מפ"ם, שלוש סיכות מטעם מפלגת העבודה, סיכה אחת מטעם תנועת העבודה הציונית העולמית, וסיכה נדירה 

בצורת צריח שבראשו דגל ישראל ובבסיסו הכוכב האדום )כנראה, עבור לוחמים קומוניסטיים בארגון ההגנה בירושלים(. 
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

419. Nine Pins – Left-Wing Parties and Zionist Organizations – "Socialist Youth", "Antifa", a Pin for the 
Use of Communist Members of the Haganah and More

Nine pins issued by left-wing parties and Zionist organizations. [Palestine and Israel, 20th century].
Including pins issued by the "Hebrew Socialist Youth in Palestine" (Two different pins), an Antifa pin, a pin issued 
by the Mapam Party, three pins issued by the Israeli Labor Party, a pin issued by the Zionist Worldwide Labor 
Movement and a rare tower-shaped pin with the Israeli flag and a red star (presumably struck for communist 
fighters of the Haganah organization in Jerusalem).
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50   

420. סיכת כנפיים – חברת "אווירון" – תקופת היישוב

סיכת כנפיים מוקדמת של חברת התעופה הארץ-ישראלית "אווירון". ]ארץ ישראל, אמצע שנות ה-30 עד סוף שנות ה-40 בקירוב[.
פנים.  לטיסות  היישוב  והייתה חברת התעופה הראשונה בתקופת   1936 נוסדה בשנת  בע"מ",  "אוירון חברה ארצישראלית לתעופה 
החברה הוקמה בעיצומו של "המרד הערבי הגדול" בידי המוסדות הלאומיים, ותפקדה בתור הזרוע האווירית של כוחות הביטחון לפני 
הקמת מדינת ישראל. במהלך מלחמת העצמאות הועברו מטוסיה לידי ארגון ההגנה וזמן קצר אחר כך פורקה החברה. במהלך שנות 

קיומה הוכשרו בחברה כמאה וארבעים טייסים.
50 מ"מ בקירוב. מצב טוב. X10

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50
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420. Winged Pin – Aviron Aviation Company – The Yishuv Period 

An early winged pin of the Aviron Aviation Company LTD. [Palestine, ca. mid-1930s to late 1940s].
Aviron Aviation Company LTD was established in 1936 and was the first aviation company in the Yishuv period 
to offer domestic flights. The company was established in the midst of the Great Arab Revolt by the national 
institutions and functioned as the aerial branch of the armed forces before the establishment of the State of 
Israel. During the 1948 War, its airplanes were handed over to the Haganah organization and shortly afterwards, 
the company was dismantled. During the years of its existence, the company trained about one hundred and 
forty pilots. 
Approx. 10 X50 mm. Good condition. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50   

421. ארבע סיכות – לוחמים יהודיים בתקופת היישוב – סיכת הגדוד העברי "הראשון ליהודה" וסיכת "ציון" עם חרבות 
מוצלבות

ארבע סיכות שניתנו ללוחמים יהודיים בתקופת היישוב. ]ארץ ישראל, המחצית הראשונה של המאה ה-20[.
סיכת הגדוד העברי "הראשון ליהודה" )עם סמל המנורה והכיתוב "קדימה"(; סיכת הגדוד השלישי של הבריגדה היהודית; סיכת "מגויס" 
דוד,  כנראה, למגויסי הצבא האנגלי בתקופת מלחמת העולם השנייה(; סיכה לא מזוהה בצורת מגן  )ניתנה,  ומגדל  מעוצבת כחומה 
חרבות מוצלבות והכיתוב "ציון" )ניתנו, כנראה, ללוחמים יהודיים בארגון או יחידה צבאיים לפני הקמת מדינת ישראל. ראו פריט הבא(.

גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק. 

פתיחה: $50

421. Four Pins – Jewish Fighters in the Yishuv Period – "First Judeans" Jewish Legion and "Zion" 
Crossed Swords Pins 

Four pins awarded to Jewish fighters in the Yishuv Period. [Palestine, first half of the 20th century].
"First Judeans" Jewish Legion pin (with the logo of the Menorah and the legend "Kadima" ]Forward[); Jewish 
Brigade third battalion pin; Tower and Stockade-shaped "Recruited" pin (given, presumably, to recruits of the 
British army during World War II); unidentified pin shaped as a Star of David, crossed swords and the legend 
"Zion" (Hebrew) (given, presumably to Jewish fighters of a military organization before the establishment of the 
State of Israel. See next item). 
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 

422. שתי סיכות "ציון" עם חרבות מוצלבות – תקופת היישוב

שתי סיכות בצורת מגן דוד, חרבות מוצלבות והכיתוב "ציון". ]ארץ ישראל, המחצית הראשונה של המאה ה-20[.
כפי הנראה, ניתנו הסיכות ללוחמים יהודיים מטעם מסגרת צבאית או ארגון של יוצאי צבא לפני הקמת מדינת ישראל.

שונות זו מזו. סיכה אחת משובצת אמייל בכחול ולבן.
35 מ"מ בקירוב. מצב טוב. X15

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

422. Two "Zion" Pins with Crossed Swords – The Yishuv Period

Two pins shaped like a Star of David, with crossed swords and the legend "Zion" (Hebrew). [Palestine, first half 
of the 20th century].
Presumably, the pins were awarded to Jewish fighters by a military organization or a military veterans' 
organization before the establishment of the State of Israel.
Two different pins. One pin is inlaid with blue and white enamel.  
Approx. 15 X35 mm. Good condition. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 

423. סמל אגודת הקצינים העברים בא"י 

סמל "אגודת הקצינים העברים בארץ ישראל". ]ארץ ישראל, 1936?[. 
"אגודת הקצינים העברים בארץ ישראל" נוסדה בתל-אביב בשנות ה-30 ומנתה קצינים יהודיים מהגדודים העבריים ומצבאות שונים 

במלחמת העולם הראשונה.  
בתחתית הסיכה שלפנינו מופיע התאריך 1936 )שאינו מופיע בגרסאות אחרות של הסמל(.

20 מ"מ בקירוב. מצב טוב.  X20
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50
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423. Badge of the Association of Jewish Officers in Palestine 

Badge of the Association of Jewish Officers in Palestine. [Palestine, 1936?].
The Association of Jewish Officers in Palestine was founded in Tel Aviv during the 1930s by Jewish officers, 
veterans of the Jewish Legion and various armies during World War I. 
The badge is dated 1936 (unlike other undated versions of the badge).
Approx. 20 X20 mm. Good condition. 

Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 

424. ארבע סיכות – אצ"ל ובית"ר – ארץ ישראל, שנות ה-40

ארבע סיכות עם סמלי האצ"ל ובית"ר. ]ארץ ישראל, שנות ה-40 בקירוב[.

1. סיכה שצורתה כמגן ועליה נראית מפת ארץ ישראל השלמה. על המפה חקוק סמל בית"ר.

2-4. שלוש סיכות עם סמל האצ"ל.

גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

424. Four Pins – The Irgun and Betar – Palestine, 1940s

Four pins with the emblems of the Irgun and Betar. [Palestine, ca. 1940s].
1. A pin shaped as a shield depicting the map of Greater Israel and the Betar emblem. 
2-4 Three pins with the emblem of the Irgun. 
Size and condition vary. 

Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50   

425. לקט סיכות – שואה, העפלה, אסירי המחתרות ואסירי ציון – ישראל וארה"ב, המחצית השניה של המאה ה-20

13 סיכות לזכר השואה, ההעפלה, אסירי המחתרות ואסירי ציון, ועוד. ]ישראל וארה"ב, המחצית השניה של המאה ה-20[.

בלקט 9 סיכות לזכר השואה ולזכר קהילות שנספו. לצדן סיכות של "כנס פעילי הבריחה", "כנס אסירים ליובלו של הרה"ג אריה לוין", 

"שלח את עמי" וסיכה המציינת, כפי הנראה, יובל לפרעות פטליורה בקהילת לבוב.

גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

425. Collection of Pins – Holocaust, Illegal Immigration, Underground Prisoners and Prisoners of Zion 

– Israel and the USA, Second Half of the 20th Century

13 pins commemorating the Holocaust, illegal immigration, underground prisoners, prisoners of Zion and more. 
[Israel and the USA, second half of the 20th century].
9 pins commemorating the Holocaust and communities that had perished; an "Illegal Immigration Activists 
Conference" pin; a "Conference of Prisoners on the Jubilee of Rabbi Aryeh Levin" pin; a pin reading "Let My 
People Go"; and a pin, marking, presumably, the 50th anniversary of the 1918 Lwów pogrom. 
Size and condition vary. 

Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50   

426. סיכה לזכר ספינת המעפילים "אף-על-פי ג'" – ישראל, 1973

סיכה לציון חצי יובל להפלגתה של ספינת המעפילים "אף-על-פי ג'". ]ישראל, 1973[.

סיכה בדמות סמל תנועת ההעפלה הרוויזיוניסטית "אף-על-פי" – אריה מניף חרב על רקע מגן דוד – המציינת חצי יובל להפלגת ספינת 

המעפילים "אף-על-פי ג'", שיצאה בפברואר 1938 מאלבניה ונחתה בהצלחה בחוף דור. מתחת למגן הדוד סרט ועליו הכתובת ""אף-

על-פי ג', 1938–1973".

20 מ"מ. מצב טוב. X25

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50
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426. Pin Commemorating the Af-Al-Pi III Illegal Immigrant Ship – Israel, 1973

A pin marking the 25th anniversary of the sailing of the Af-Al-Pi III illegal immigrant ship. [Israel, 1973].
A pin shaped like the emblem of the "Af-Al-Pi" Revisionist Illegal Immigration Movement – a lion swinging a 
sword on the backdrop of a Star of David – marking the 25th anniversary of the sailing of the Af-Al-Pi III illegal 
immigrant ship, which in February 1938 sailed from Albania and arrived successfully at the Dor beach. Motto 
ribbon with the legend "Af-Al-Pi III, 1938-1973". 
20 X25 mm. Good condition.
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50  

427. סמל חבר ההגנה תל-אביב

סמל חבר ארגון ההגנה בתל-אביב. ]ישראל, סוף שנות ה-40/ראשית שנות ה-50[.
קוטר: 15 מ"מ בקירוב. מצב טוב.

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק. 

פתיחה: $50

427. Badge of a Hagana Organization Member in Tel Aviv

Badge of a Hagana organization member in Tel Aviv. [Israel, late 1940s/early 1950s].
Diameter: approx. 15 mm. Good condition. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 

428. סיכה – ארגון ההגנה בירושלים

סיכת ארגון ההגנה בירושלים. ]ישראל, סוף שנות ה-40/ראשית שנות ה-50[.
סיכה עם סמל ארגון ההגנה על רקע חומה והכיתוב "הגנה ירושלם".

30 מ"מ בקירוב. מצב טוב. X10
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק. 

פתיחה: $50

428. Pin – The Hagana Organization in Jerusalem

Pin of the Hagana organization in Jerusalem. [Israel, late 1940s/early 1950s].
Pin with the emblem of the Hagana organization on the background of a wall and the legend "Hagana 
Jerusalem" (Hebrew). 
Approx. 10 X30 mm. Good condition. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 

429. סיכה – "הגנה חיפה" 

סיכה שחולקה, כנראה, ללוחמי "הקרב על חיפה" במלחמת העצמאות. ]ישראל, שנות ה-50 בקירוב[.
מעוצבת בצורת חרב על רקע מפרץ חיפה.

18 מ"מ בקירוב. מצב טוב. X20
ראו פריט 431.

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

429. Pin – "The Defense of Haifa"

A pin that was given, presumably, to the fighters of the battle for Haifa during the 1948 War. [Israel, ca. 1950s]. 
Shaped like a sword on the backdrop of the Haifa Bay. 
Approx. 20 X18 mm. Good condition. 
See item 431.
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 
Opening price: $50   

430. סיכה – "הגנת טבריה"

סיכה שחולקה, כנראה, ללוחמי "הקרב על טבריה" במלחמת העצמאות. ]ישראל, שנות ה-50 בקירוב[.
מעוצבת בצורת מגן עם חרב ושרידי חומה על רקע הכנרת.

20 מ"מ בקירוב. מצב טוב. X25
ראו פריט הבא.

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50
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430. Pin – "The Defense of Tiberias"

A pin that was given, presumably, to the fighters of the battle for Tiberias during the 1948 War. [Israel, ca. 1950s]. 
Shaped like a shield with a sword and the ruins of a wall on the backdrop of the Sea of Galilee. 
Approx. 25 X20 mm. Good condition. 
See next item.
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50   

431. סיכה – "למגיני עמק יזרעאל"

סיכה שחולקה ללוחמי "קרב משמר העמק" במלחמת העצמאות; הונפקה לרגל חגיגות העשור למדינת ישראל. ישראל, 1958.
מעוצבת בצורת מגן עם חרב, עלי זית וסמל העשור למדינת ישראל.

17 מ"מ בקירוב. מצב טוב. X20
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

431. Pin – "For the Defenders of the Jezreel Valley"

A pin that was given to the fighters of the battle for Mishmar HaEmek during the 1948 War; issued for the 
celebrations of the tenth anniversary of the State of Israel. Israel, 1958.
Shaped like a shield with a sword, olive branches and the emblem of the tenth anniversary of the State of Israel. 
Approx. 20 X17 mm. Good condition. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50   

432. סיכת היחידה "שהד" )שרות הובלה ודלק( – ארגון ההגנה בירושלים – מלחמת העצמאות

סיכה נדירה עם סמל היחידה "שהד" )שרות הובלה ודלק(. ]ישראל, 1947 או 1948[. 
סיכה עם סמל יחידת שה"ד, יחידת ההובלה של ארגון ההגנה בירושלים, שפעלה בשלהי תקופת המנדט ובתחילת מלחמת העצמאות. 

היחידה היתה אחראית לתפעול ותחזוקת כלי הרכב בגזרת ירושלים, ולאחר הקמת צה"ל צורפה לחטיבת עציוני.
שני חלקים )ממתכות שונות(: בסיס בצורת הגה ועליו חרב כסופה.

35 מ"מ. מצב טוב. X25
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

432. Pin of the "S.H.D" Unit – the Haganah Organization in Jerusalem – 1948 War

A rare pin with the emblem of the S.H.D (Transportation and Fuel Service) Unit. [Israel, 1947 or 1948].
Pin with the emblem of the S.H.D Unit, the transportation unit of the Haganah organization in Jerusalem, which 
operated during the late British Mandate period and at the beginning of the 1948 War. The unit was responsible 
for the operation and maintenance of the vehicles in the Jerusalem district; after the establishment of the IDF, it 
was attached to the Etzioni Brigade.
Two parts (different metals): a steering wheel-shaped base under a silver-colored sword.  
25 X35 mm. Good condition.
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50  

433. סיכה נדירה של "גדוד 89" – יחידת הקומנדו בפיקודו של משה דיין – מלחמת העצמאות

סיכה של "גדוד הפשיטה הממוכן 89". ]ישראל, 1948-1949 בקירוב[. 
היחידה הוקמה במהלך מלחמת העצמאות במטרה לבצע פשיטות בעומק שטח האויב, ביזמתו ובפיקודו של משה דיין. בין היתר נטלה 

חלק חשוב ב"מבצע דני" לכיבוש שדה התעופה בלוד. בשנת 1949 פורקה בהוראת דוד בן גוריון.
40 מ"מ בקירוב. מצב טוב. X30

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

433. Rare Pin of Regiment 89 – The Commando Unit Commanded by Moshe Dayan – 1948 War

Pin of the Mechanized Expeditionary Regiment 89. [Israel, ca. 1948-1949].
The unit, established during the 1948 War in order to carry out raids on enemy territory, was initiated and 
commanded by Moshe Dayan. Among others, it took an important part in "Operation Danny" for conquering 
the Lod Airport. In 1949 it was dismantled by order of David Ben-Gurion.
Approx. 30 X40 mm. Good condition. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50   
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434. שש סיכות מתקופת מלחמת העצמאות – גדוד "שועלי שמשון", הפלוגה המיוחדת של ההגנה והפלמ"ח

שש סיכות של יחידות וכוחות מיוחדים בתקופת מלחמת העצמאות. ]ישראל, סוף שנות ה-40 בקירוב[.
סיכה של גדוד "שועלי שמשון", סיכת הפלוגה המיוחדת של ההגנה )פ"מ(, שלוש סיכות עם סמל הפלמ"ח )אחת מהן קטנה(, וסיכה 
בצורת אריה על רקע מפת ארץ ישראל )סיכה בעיצוב זהה, בתוספת המספר 54, שמשה את אחד מגדודי חטיבת גבעתי במלחמת 

העצמאות(.
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

434. Six Pins from the Period of the 1948 War – the "Shu'alei Shimshon" Regiment, the Special Company 
of the Haganah and the Palmach 

Six pins of special units and forces during the period of the 1948 War. [Israel, ca. late 1940s].
A pin of the "Shualei Shimshon" Regiment, a pin of the special company of the Haganah, three pins with the 
emblem of the Palmach (one of them small) and a pin depicting a lion on the backdrop of the map of Israel (an 
identically shaped pin, with the addition of the number 54, served one of the regiments of the Givati brigade in 
the 1948 War). 
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 
Opening price: $50   

435. סמל צווארון של חטיבת עציוני – מלחמת העצמאות 

סמל צווארון של חטיבת עציוני. ]ישראל, 1947-1949[.
מגן עם סמל ארגון ההגנה והכיתוב "ירושלים". 

10 מ"מ בקירוב. מצב טוב. X15
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק. 

פתיחה: $50

435. Collar Badge of the Etzioni Brigade – 1948 War

Collar badge of the Etzioni Brigade. [Israel, 1947-1949].
Shield with the emblem of the Hagana organization and the legend: "Jerusalem" (Hebrew).
Approx. 15 X10 mm. Good condition. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 

436. סיכה – גדוד "מצודה" – מלחמת העצמאות

סיכת גדוד "מצודה" שלחם בקרבות ירושלים במלחמת העצמאות. ]ישראל, סוף שנות ה-40 בקירוב[.
מציגה רובאי על רקע ירושלים. ייתכן שהגדוד פעל תחת חטיבת "עציוני".

קוטר: 30 מ"מ. מצב טוב.
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

436. Pin – "Metzudah" Regiment – 1948 War 

A pin of the "Metzudah" Regiment, which fought in the battles over Jerusalem in the 1948 War. [Israel, ca. late 
1940s].
Depicting a rifleman on the backdrop of Jerusalem. Possibly, the regiment operated within the "Etzioni" Brigade. 
Diameter: 30 mm. Good condition. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50   

437. סיכה – גדוד לוחמה נגד טנקים 421 – תקופת מלחמת העצמאות או ראשית שנות המדינה

סיכה של גדוד 421 ללוחמה נגד טנקים. ]ישראל, סוף שנות ה-40 או תחילת שנות ה-50[.
סיכה נדירה של יחידת הלוחמה נגד טנקים גדוד 421. מעוצבת כמשולש שבמרכזו טנק ועליו איקס אדום.

20 מ"מ בקירוב. מצב טוב. X16
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50
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437. Pin – Anti-Tank Regiment 421 – 1948 War or the Early Years of the State of Israel

A pin of the Anti-tank Regiment 421. [Israel, late 1940s or early 1950s].
A rare pin of the Anti-tank Regiment 421. Shaped as a triangle with a tank in the center, marked with a red X.
Approx. 16 X20 mm. Good condition. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50   

438. סיכה מוקדמת של המשטרה הצבאית – סמל צריח ודגל

סיכה מוקדמת של המשטרה הצבאית. ]ישראל, המאה ה-20[.
סיכה של המשטרה הצבאית עם סמל צריח ודגל ישראל, ותחתם הכיתוב "משטרה צבאית".

30 מ"מ בקירוב. מצב טוב. X30
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

438. Early Pin of the Military Police – Tower and Flag

An early pin of the Military Police. [Israel, 20th century].
A pin of the Military Police, depicting a tower and the Israeli flag. Legend: "Military Police" (Hebrew). 
Approx. 30 X30 mm. Good condition. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50    

439. שלוש סיכות – הג"א

שלוש סיכות עם סמל יחידות ההגנה האזרחית )הג"א(. ]ארץ ישראל ומדינת ישראל, המאה ה-20[.
1-2. שתי סיכות עם סמל יחידת ההגנה האזרחית בצה"ל, אחת מהן עבור מתנדבים.

3. סיכה אחת עם הכיתוב "הג"א, א"י, ARP" )כנראה, מתקופת המנדט. עיצוב: קרצ'מר(.
גודל ומצב משתנים.

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

439. Three Pins – Civil Defense

Three pins with the emblem of the Civil Defense (Haga) units. [Palestine and Israel, 20th century].
1-2. Two pins with the emblem of the IDF civil defense unit, one of them for volunteers. 
3. A pin with the legend "Haga, Palestine, ARP" (presumably, from the period of the British Mandate. Designed 
by Kretschmer). 
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50   

440. סיכה – "יום ק"ת" – ישראל, 1949

סיכת ועליה הכתובת "יום ק"ת", ירושלים". ישראל, תש"ט )1949(.
סיכה שצורתה כמגן, ועליה הכתובת "יום ק"ת, ירושלים, ד' טבת תש"ט". לצד הכתובת ענף עץ זית.

15 מ"מ. מצב טוב. X2 0
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

440. Pin – "KT Day" Israel, 1949

A pin with the legend "KT [the Hebrew letters ק"ת] Day, Jerusalem". Israel, 1949.
A shield-shaped pin with the legend "KT Day Jerusalem, 4 Tevet, 1949" and an olive wood branch. 
15 X20 mm. Good condition.
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50   

441. שמונה עיטורים ואותות מערכה – אות השבי של האצ"ל ואות "אסורי שלטון המנדט"

שמונה עיטורים ואותות מערכה. ]ארץ ישראל ומדינת ישראל, המאה ה-20[.
בהם: אות השבי של האצ"ל, אות "אסורי שלטון המנדט", עיטור השירות של משטרת ישראל, אות השירות המבצעי )שתי סיכות, שונות 

זו מזו(, צל"ש אלוף ועוד.
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50
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441. Eight Decorations and Campaign Ribbons– the Irgun Prisoners Decoration and the Mandate 
Prisoners Decoration

Eight decorations and campaign ribbons. [Palestine and Israel, 20th century].
Including: The Irgun Prisoners Decoration, the Mandate Prisoners Decoration, the Israeli Police Service Decoration, 
Operational Service Decoration (two different pins), Head of Regional Command (Aluf) Citation and more. 
Size and condition vary.   
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50    

I – 442. לקט סיכות – יחידות צה"ל

עשרים וחמש סיכות עם סמלי יחידות בצה"ל. ]ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20[.
בלקט: סיכת החפה של חטיבת גבעתי )עם סמל התנין(, סיכות של "גדוד הבוקעים הראשון", חטיבת השריון "קרייתי", חטיבת הצנחנים, 

יחידת "עורב" של חטיבת הנח"ל, יחידת לוט"ר, מרכז ההובלה, גדוד אספקה, ועוד. 
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

442. Collection of Pins – IDF Units – I

Twenty-five pins with IDF unit emblems. [Israel, second half of the 20th century]. 
In the collection: Amphibious warfare pin of the Givati Brigade (with the crocodile emblem), pins of "The 
HaBoki'm First Regiment", the "Kiryati" Armored Brigade, the Paratroopers Brigade, the "Orev" unit of the 
Nachal Brigade, the counterterrorism unit, the transportation center, the logistics regiment, and more. 
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50  

II – 443. לקט סיכות – יחידות צה"ל

עשרים וחמש סיכות עם סמלי יחידות צה"ל או ארגונים הקשורים בצה"ל. ]ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20[.
ס בחיל ההנדסה  ָלּ בלקט: סיכות של הג"א )הגנה אזרחית(, גדוד גדעון )גדוד 13 של חטיבת גולני(, חטיבת קרייתי, ותזמורת צה"ל; סיכת ַפּ

הקרבית, סיכה מוקדמת של "הוועד למען החייל", סיכות לעובדי צה"ל; ועוד.  
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

443. Collection of Pins – IDF Units – II

Twenty-five pins with IDF unit emblems or emblems of organizations related to the IDF. [Israel, second half of 
the 20th century].
In the collection: pins used by Haga (Civil Defense), the Gideon Regiment (Regiment 13 of the Golani Brigade), 
the Kiryaty Brigade and the IDF Orchestra; a sapper pin of the Combat Engineering Corps, an early pin of the 
"Committee for the Soldier", pins of IDF employees; and more. 
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50  

III – 444. לקט סיכות – יחידות צה"ל

עשרים וחמש סיכות עם סמלי יחידות צה"ל. ]ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20[.
בלקט: סיכות היחידה לסילוק פצצות )כיום יחידת "יהלום"(, יחידת עורב של חטיבת גולני, פלס"ר גבעתי, הג"א )הגנה אזרחית( בנפת 

ס בחיל ההנדסה הקרבית, שתי סיכות של רשת הקנטינות שק"ם )שונות(, ועוד. ָלּ עזה, סיכת ַפּ
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

444. Collection of Pins – IDF Units – III

Twenty-five pins with IDF unit emblems. [Israel, second half of the 20th century].
In the collection: pins of the Bomb Disposal Unit (today, the Yahalom Unit), the Orev Unit of the Golani Brigade, 
reconnaissance company of the Givati Brigade, Haga (Civil Defense) of the Gaza district, a sapper pin of the 
Combat Engineering Corps, two different pins of the Shekem canteen network, and more.  
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50  



208

היסטוריה, אמנות ותרבות יהודית וישראלית

IV – 445. לקט סיכות – יחידות צה"ל

עשרים סיכות של יחידות שונות בצה"ל. ]ישראל, המאה ה-20 או ה-21[.
ס בחיל ההנדסה הקרבית, ועוד.  ָלּ בהן: סיכות של היחידות פלס"ר גולני, "עורב צנחנים", עורב גבעתי ומודיעין אוויר מוטס, סיכת ַפּ

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

445. Collection of Pins – IDF Units – IV

Twenty pins of various IDF units. [Israel, 20th or 21st century].
Including: pins of the Palsar Golani, Paratrooper's Orev, Givati's Orev, and Airborne Intelligence units, Combat 
Engineering Corps sapper pin, and more. 
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 

446. שבעה תגי כובע – חילות צה"ל – סיכת חיל החינוך עם סמל הגדנ"ע וסיכה עם סמלו הראשון של חיל התותחנים

שבעה תגי כובע של חילות צה"ל. ]ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20[.
תגי כובע של חיל התותחנים )עם סמלו הראשון של החיל(, חיל הרגלים, חיל התחזוקה, החיל הכללי וחיל החינוך )שלושה תגים שונים 

זה מזה, אחד מהם עם סמל הגדנ"ע(.
מצורף: תג כובע של המגמה הימית בכפר הנוער ניצנים.

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

446. Seven Cap Badges – IDF Corps – Pin of the Education Corps with the Emblem of the Gadna and a 
Pin with the First Emblem of the Artillery Corps

Seven cap badges of IDF corps. [Israel, second half of the 20th century]. 
Cap badges of the Artillery Corps (with the first emblem of the Corps), the Infantry corps, the Logistics Corps, the 
General Corps and the Education Corps (three different badges, one of them with the emblem of the Gadna). 
Enclosed: A cap badge of the Marine Course of Study of the Nitzanim Youth Village. 
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50   

447. לקט סיכות – יחידות וקורסי-מפקדים בצה"ל – סיכה מוקדמת של "עוצבת סיני"

עשרים וארבע סיכות עם סמלי יחידות או קורסי מפקדים בצה"ל. ]ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20[.
במלחמת  גבעתי  חטיבת  של   52 )גדוד  "הבוקעים"  גדוד   ,)77( עז  השריון  גדוד  של  סיכות  סיני;  עוצבת  של  מוקדמת  סיכה  בלקט: 
העצמאות(, עוצבת ברק )חטיבה 188 של חיל השריון(, יחידת הג"א )הגנה אזרחית. ארבע סיכות, שונות זו מזו(, ועוד; וכן סיכת מפקד 

גדוד, מפקד חטיבה ובוגר המכללה לביטחון לאומי.
מצורפת: סיכה של ארגון נכי צה"ל.

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

447. Collection of Pins – IDF Units and Officer Training Courses – Early Pin of the Sinai Division

Twenty-four pins with IDF unit emblems or officer training courses emblems. [Israel, second half of the 20th 
century].
In the collection: an early pin of the Sinai Division; pins of the Oz armored regiment (77), "HaBok'im" regiment 
(regiment 52 of the Givati Brigade during the 1948 war), the Barak Division (Brigade 188 of the armored corps), the 
Haga unit (Civil Defense. Four different pins), and more; and a battalion commander pin, a brigade commander 
pin and graduate of the National Security College pin. 
Enclosed: a pin issued by the IDF Disabled Veterans Organization.
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50  
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448. אוסף דרגות של צה"ל – קצינים, נגדים והגנה אזרחית 

שלושים דרגות וסיכות מפקדים של צה"ל. ]ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20[.
בהן: דרגות קצונה וחוגרים, דרגות קצונה אקדמית, דרגות נגדים, דרגות של הג"א )הגנה אזרחית(, ועוד.

שתי דרגות בד והיתר ממתכת. 
מצורף: תג כתף של משטרה צבאית, סיכה עם סמל צה"ל וסיכה בצורת כוכב עם זר )כנראה, חלק מדרגה של משטרת ישראל(.

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק. 

פתיחה: $50

448. Collection of IDF Rank Insignias – Officers, Non-Commissioned Officers and Civil Defense

Thirty IDF rank insignias and officer's pins. [Israel, second half of the 20th century].
Including: officer and soldier rank insignias, academic officer rank insignias, non-commissioned officer rank 
insignias, Civil Defense (Haga) rank insignias, and more. 
All but two cloth insignias are made of metal. 
Enclosed: a Military Police shoulder tag, a pin with the IDF emblem and a star-shaped pin with a wreath 
(presumably, part of an Israel Police rank insignia).  
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 

449. אוסף סיכות מגוון – חיל האוויר

כ-40 סיכות של חיל האוויר הישראלי. ]ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20[.
אוסף מגוון של סיכות חיל האוויר הישראלי, רובן של טייסות ויחידות שונות: סיכת סייר תצפיות מיוחדות )תצ''מ(; יחידת ניסויי טילים 
)ינ"ט(; טייסת "מובילי הלילה"; טייסת המסוקים הקלים; מערכת תקשורת "קשר אמיץ"; ועוד. כמה מהסיכות באוסף מוקדמות ובלתי 
שכיחות: סיכת מגמת מכונאות מטוסי סילון "בית הספר הטכני בחיפה"; סיכה מוקדמת של טייסת "העטלף" )עם שבעה כוכבים(; אות 

הוקרה אישי עם הכיתוב "מיחידתך בהערכה, חיל האוויר", והטבעה של סמל החיל מוקף אוזניות; ועוד.  
מצורפות: סיכת-כנפיים של "חיל האוויר המלכותי" )RAF( ושתי סיכות "מתנדבי הישוב ל-RAF, יובל לנצחון".

גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק. 

פתיחה: $50

449. Varied Collection of Pins – Israeli Airforce

About 40 Israeli Airforce pins. [Israel, second half of the 20th century]. 
Varied collection of Israeli Airforce pins, most of them of various squadrons and units: Special Observations 
Scout (Tatzam) pin; Missile Experiments Unit (Yanat); the Night Leaders Squadron; the Light Helicopter Squadron; 
the "Unbreakable Bond" communication system; and more. Several of the pins in the collection are early and 
uncommon: The Haifa Technical School jet aircraft mechanics course of study pin; early Bat Squadron pin (with 
seven stars); personal merit badge with the legend "From your unit with appreciation, Israeli Airforce" (Hebrew), 
embossed with the air force logo surrounded by earphones; and more. 
Enclosed: a RAF winged pin and two "Yishuv Volunteers to the RAF, Fifty years since the Victory" pins.
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 

450. אוסף סיכות חיל האוויר – סיכות-טייסת וסיכות בצורת מטוסים ישראליים 

כ-40 סיכות של חיל האוויר הישראלי. ]ישראל, המאה ה-20[.
באוסף: שתי סיכות 25 שנות טיסה )"כנפי הכסף"(, סיכה נדירה ומוקדמת עם סמל יחידת תלס"מ – תובלה, סער ומסוקים )הסוס פונה 
לימין(, סיכות טייסת )"אבירי הזנב הכפול", "אבירי הציפור הצהובה", "טייסת הנגב", ועוד(, סיכות בצורת מטוסים )"כפיר", "מיראז' 3", 

מסוק "אנפה", ועוד(, סיכות של בתי הספר לתעופה ומקצועות אוויר )"יסודות", "המכון ללימודי המשך", ביסמ"ת(, וסיכות נוספות.
כמה מהן בשני עותקים.

מצורפות: סיכת "מתנדבי הישוב ל-RAF, יובל לנצחון" ושלוש סיכות של חברת "אלסינט". 
גודל ומצב משתנים.

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50
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450. Collection of Israeli Airforce Pins – Squadron Pins and Pins shaped like Israeli Airplanes

About 40 Israeli Airforce pins. [Israel, 20th century].
Including: two pins marking 25 years of flight ("The Silver Wings"), a rare and early pin with the logo of the 
Talsam – the Transportation, Assault and Helicopters Unit (with the horse facing right), squadron pins (Knights 
of The Twin Tail, Knights of the Yellow Bird, The Negev Squadron, and more). Aircraft-shaped pins (Kfir, Mirage 
3, Bell 212 Helicopter, and more), Aviation School pins ("Yessodot", "The Institute for Continuing Education", 
"Bismat") and additional pins. 
Two copies of several of them.
Enclosed: Pin of "Volunteers of the Yishuv to the RAF, Fifty years to the Victory" and three pins of the "Analyst" 
company. 
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 

451. שבע סיכות של חיל האוויר הישראלי – צוות אוויר מוטס 

שבע סיכות-כנפיים של חברי צוות אוויר מוטס בחיל האוויר הישראלי. ]ישראל, המאה ה-20 או ה-21[. 
סיכת מפעיל מערכות לוחמה אלקטרונית, רופא מוטס, רופא ביחידת החילוץ 669, סייר אווירי )"הוק-איי"(, מכונאי, מפעיל קשר ופקח 

העמסה.
75 מ"מ בקירוב. מצב טוב. X15

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

451. Seven Pins of the Israeli Air Force – Aircrew

Seven winged pins of members of an IDF aircrew. [Israel, 20th century or 21st century].
Pin of an electronic warfare system operator, air force physician, physician of the Airborne Combat Rescue and 
Evacuation Unit 669, air observer ("Hawk A"), mechanic, radio operator and loading supervisor. 
Approx. 75 X15 mm. Good condition. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50  

452. חמש סיכות – יחידות מובחרות בחיל האוויר הישראלי – "שלדג", "669" ו-"תצפיות מיוחדות" 

חמש סיכות של יחידות מובחרות בחיל האוויר הישראלי. ]ישראל, המאה ה-20 או ה-21[.
שתי סיכות של יחידת 669 )שונות זו מזו(, סיכה של יחידת שלדג, סיכה של יחידת תצפיות מיוחדות 5707 )תצ"מ( וסיכה של יחידת נגד 

מטוסים מוצנחת )ינמ"ם(.
גודל משתנה. מצב טוב.

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

452. Five Pins – Elite Units of the Israeli Air Force – "Shaldag", 669 and Special Observations

Five pins of elite units of the Israeli Air Force. [Israel, 20th century or 21st century].
Two (different) pins of Unit 669, pin of the Shaldag Unit, pin of Special Observations Unit 5707 and a pin of the 
Airborne Anti-Aircraft Unit. 
Size varies. Good condition.  
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50  

453. תג כובע של חיל האוויר – הצעה שלא התקבלה

תג כובע של חיל האוויר הישראלי. ]ישראל, המאה ה-20[.
מעוצב בצורת כוכב חלק עם שתי כנפיים )כפי הנראה, הוגש עיצוב זה כהצעה ולא התקבל(. 

85 מ"מ בקירוב. מצב טוב. X40
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

453. Cap Badge of the Israeli Air Force – Rejected Proposal

Cap badge of the Israeli Air Force. [Israel, 20th century].
Shaped as a blank winged star (presumably, a rejected proposal for a badge). 
Approx. 40 X85 mm. Good condition. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50   
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454. סיכה בצורת מטוס – מזכרת מחיל האוויר לילדי המעברות – תשי"ב-1952

סיכת מזכרת מחיל האוויר הישראלי לילדי העולים החדשים במעברות. ]ישראל, 1952[.
הסיכה מעוצבת בצורת מטוס נוסעים קטן, שעל דפנו נכתב "מחנה ילדים" ועל כנפו הימנית השנה תשי"ב. על גבי הכנף השמאלית 

מופיע מגן דוד זעיר.
כפי הנראה, ניתנה הסיכה כמזכרת מידי חיל האוויר לילדי העולים החדשים, לאחר סיומו של מבצע סיוע רחב היקף – "מבצע מעברות". 
המבצע הוטל על חיל האוויר וחיל הרפואה, ובמהלכו שוקמו המעברות שניזוקו במהלך חורף 1951 והוקמו מחנות מיוחדים לילדים. 

בחודש מרץ 1952 הוכרז על סיום המבצע.
25 מ"מ בקירוב. מצב טוב. X20

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

454. Airplane-Shaped Pin – Souvenir from the Israeli Air Force to the Children of the Absorption Camps 
– 1953

A souvenir pin from the Israeli Air Force to new immigrant children of the Ma'abarot (Absorption Camps). [Israel, 
1952].
The pin is shaped like a small passenger jet, inscribed "Children's Camp" (Hebrew), with the right wing dated 
5712 [1952]. Appearing on the left wing is a tiny Star of David.
Presumably, the pin was given as a souvenir by the Israeli Air Force to new immigrant children, following a 
large-scale relief operation – "Operation Ma'abarot". The operation was carried out by the Israeli Air Force and 
Medical Corps and involved the reconstruction of the Absorption Camps that were damaged during the winter 
of 1951 and the establishment of special camps for children. The operation was announced to be complete in 
March 1952.
Approx. 25 X20 mm. Good condition. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50  

455. תריסר סיכות של חיל הים – סיכת הצוללת "אח"י דקר"

תריסר סיכות של חיל הים הישראלי. ]ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20[.
בהן סיכת הצוללת "דקר", סיכת הצוללת "רהב", סיכה של אניית חיל הים "אילת", ועוד.

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

455. Twelve Pins of the Israeli Navy – Pin of INS Dakar 

Twelve pins of the Israeli navy. [Israel, second half of the 20th century]. 
Including a pin of the submarine Dakar, a pin of the submarine Rahav, a pin of the Israeli navy ship Eilat, and 
more. 
Size and condition vary.
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50  

456. חמש סיכות-לוחם – חיל הים – שייטת 13 ושייטת הצוללות

חמש סיכות של חיל הים הישראלי. ]ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20[.
סיכת לוחם בשייטת 13, שתי סיכות לוחם בשייטת 7 )"שייטת הצוללות"(, סיכת לוחם ותיק בשייטת 7, וסיכה של פלוגת הבט"ש.

מצורפת: סיכת המגמה הימית בכפר הנוער ניצנים.
גודל משתנה. מצב כללי טוב.

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

456. Five Combat Soldier Pins – The Israeli Navy – Shayetet 13 and the Submarine Flotilla

Five pins of the Israeli navy. [Israel, second half of the 20th century]. 
A combat soldier pin of Shayetet 13, two combat soldier pins of Shayetet 7 (the Submarine flotilla), a veteran 
combat soldier pin of Shayetet 7 and a pin of the Batash Company. 
Enclosed: a pin of the marine course of study of the Nitzanim youth village. 
Size varies. Good overall condition. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50  



212

היסטוריה, אמנות ותרבות יהודית וישראלית

457. שתי סיכות-לוחם – יחידת "דובדבן"

שתי סיכות-לוחם ביחידת הקומנדו 217 של צה"ל )"דובדבן"(. ]ישראל, המאה ה-20 או ה-21[.
סיכה אחת קטנה וסיכה אחת גדולה, עם חרב מוזהבת.

75 מ"מ בקירוב. מצב טוב. הסיכה הגדולה ללא הסוגר המקורי, עם סוגר חדש מחובר באמצעות דבק מגע )עם פגיעה  X30-40 מ"מ ו X15
בצידה הקדמי(. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

457. Two Combat Soldier Pins – The "Duvdevan" Unit

Two combat soldier pins of the IDF Commando Unit 217 ("Duvdevan"). [Israel, 20th or 21st century]. 
One small pin and one large pin, with a gilt sword.
Approx. 15 X40 mm and 30 X75 mm. Good condition. The large pin is without the original clasp, with a new clasp attached 
with contact glue (affecting obverse). 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 
Opening price: $50  

458. לקט סיכות מגוון – צה"ל ומערכת הביטחון

25 סיכות עם סמלים הקשורים בצה"ל ובמערכת הביטחון. ]ישראל, המאה ה-20[.
בהן: סיכת גדוד 53 של חטיבת גבעתי במלחמת העצמאות, סיכת מודיעין פיקוד מרכז, סיכת בית הספר "אורט תעש", שתי סיכות כושר 

קרבי, סיכה של משרד הביטחון, ועוד.
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

458. Varied Collection of Pins – IDF and the Israeli Security Forces

25 pins with symbols related to the IDF and the Israeli Security Forces. [Israel, 20th century].
Including: a pin of the 53th regiment of the Givati Brigade in the 1948 War, Central Command Intelligence pin, 
"Ort Ta'as" school pin, two combat fitness pins, Ministry of Defense pin, and more.
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 

459. לקט סיכות גדנ"ע – סיכות דאייה, תחרויות קליעה, "אות ההלך" ועוד

עשרים ושתיים סיכות גדנ"ע. ]ישראל, שנות ה-50-70[.
סיכות  הסייר",  "אות  ההלך",  "אות  מזרחנות,  גדנ"ע  סיכות-דאייה(,  )שתי  אוויר  גדנ"ע  חובלים,  גדנ"ע  קשר,  גדנ"ע  של  סיכות  בהן: 

השתתפות באירועי גדנ"ע שונים )תחרות קליעה לחג ל"ג בעמר, כנס סוכות תשכ"ד, השתתפות ביום העצמאות(, ועוד.
כמה מהסיכות מופיעות ביותר מגרסה אחת.

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

459. Collection of Gadna Pins – Gliding, Shooting Competitions, "The Nomad Badge" and More

Twenty-two Gadna (Youth Battalions) pins. [Israel, 1950s-1970s].
Including: Signal Gadna pins, Navy Gadna pins, Air Gadna (two gliding pins), Oriental Gadna pins, "The Nomad 
Ribbon", "Scout Ribbon", pins issued to participants in various Gadna events (Lag BaOmer shooting competitions, 
Sukkot Conference 1964, participation in Independence Day), and more. 
Several of the pins appear in more than one version. 
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 

460. שלוש סיכות ותג כובע – גדנ"ע אוויר

שלוש סיכות ותג כובע של גדנ"ע אוויר. ]ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20[.
שתי סיכות קטנות )שונות זו מזו(, סיכה גדולה ותג כובע.

גודל משתנה. מצב טוב.
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50
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460. Three Pins and a Cap Badge – Air Gadna

Three pins and a cap badge of Air Gadna (Youth Battalions). [Israel, second half of the 20th century].
Two small (different) pins, a large pin and a cap badge. 
Size varies. Good condition.  
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50  

461. אוסף מגוון של סיכות וסמלים ישראליים – צה"ל, קק"ל, תנועות נוער, סיכה נדירה של שארית הפליטה ממחנה ברגן 
בלזן, תליון "אסיר ציון" בברית המועצות, ועוד

אוסף מגוון של סיכות וסמלים ישראלים וציוניים. ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20 )ייתכן שכמה מהם משנים מוקדמות יותר 
וממקומות נוספים(.

בהם: סיכה של ארגון שארית הפליטה בישראל, לניצולי מחנה ברגן-בלזן; תליון "אסיר ציון" בברית המועצות )עם הכיתוב "שלח את 
עמי" ושמו של האסיר(; סיכות של תנועות הנוער צופי בריאות, בני מצדה, השומר הצעיר והצופים; סיכות עם סמלי הערים תל-אביב, 
ירושלים, באר שבע וחדרה; תג כובע ישן של חברת "אגד"; סיכת 25 שנה לתזמורת הפילהרמונית; סיכות שונות מטעם הקק"ל )יום 
ההולדת המאה של הרצל, "התנחלות בהר", רישום בספר בר המצוה, סיכות ימי עצמאות, ועוד(; סיכות צה"ל )אותות מלחמת העצמאות 

ומלחמת סיני, תגי כובע משנות צה"ל הראשונות(, ועוד.
כ-80 סיכות. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

461. Varied Collection of Israeli Pins and Badges – IDF, JNF, Youth Movements, a Rare Pin of She'erit 
Hapletah in the Bergen Belsen Camp, Pendant of 'Prisoner of Zion' in the USSR and More

Varied collection of Israeli and Zionists pins and badges. Israel, second half of the 20th century (some possibly 
earlier and from elsewhere). 
Including: a pin of the organization of She'erit Hapletah in Israel, for the survivors of the Bergen Belsen Camp; 
pendant of "A Prisoner of Zion" in the USSR (with the Hebrew legend "Let My People Go" and the prisoner's 
name); pins of the youth movements Tzofei Bri'ut, Bnei Metzadah, Hashomer Hatza'ir and the Scouts; pins with 
the emblem of the cities of Tel Aviv, Jerusalem, Be'er Sheva, and Hadera; an old cap badge of the Egged Company; 
pin of the 25th anniversary of the Philharmonic Orchestra; various pins issued by the JNF (Herzl's 100th birthday, 
"Settling the Mountain", inscription in the Bar Mitzvah Book, Independence Days pins, and more); IDF pins (1948 
and 1956 wars campaign medals, cap badges from the IDF's first years), and more. 
Approx. 80 pins. Size and condition vary. 

Opening price: $150 

462. אוסף סיכות וסמלים – קק"ל – סיכות ימי עצמאות, תגי כובע, ועוד

אוסף מגוון של סיכות הקרן הקיימת לישראל. ]ישראל )ומקומות נוספים?(, המאה ה-20[.
· עשרים סיכות ימי עצמאות )לימי העצמאות ה-10, 14, 17-23, 25-28, 30-32, 35 ו-36; שתיים מהן בשתי גרסאות(.

· עשרים ושלושה סיכות וסמלים: שתי סיכות קק"ל משנת תרצ"ה-1925; שלוש סיכות "להתנחלות בהר" )שונות זו מזו(; סיכה עם 
דיוקן הרצל, לרגל יום השנה ה-50 למותו; סיכה לרגל שנת היובל לייסוד הקק"ל; שלוש סיכות בצורת עץ; שני תגי כובע; ועוד.

מצורפות: שתי תוויות מתכת מודפסות לתלייה על הדש מטעם הקק"ל )אחת עם תמונת הרצל – ראו פריט 7 - והשנייה עם הכיתוב 
 American Israel Numismatic Association קימתי את המצוה"(; דיסקית עץ מודפסת, עם סמל הקק"ל בצדה האחד וסמל ארגון"

בצדה השני. 
סך הכל ארבעים ושלוש סיכות. גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק. 

פתיחה: $50

462. Collection of Pins and Badges – JNF – Independence Days Pins, Cap Badges and More

Varied collection of pins of the Jewish National Fund. [Israel (and elsewhere?), 20th century].

· Twenty Independence Days pins (for the 10th, 14th, 17th – 23rd, 25th – 28th, 30th – 32nd, 35th and 36th 
Independence Days; two of them in two versions). 

· Twenty-three pins and badges: two JNF pins, 1925; three pins reading "For Settling the Mountain" (Hebrew; 
three different pins); pin with Herzl's portrait, towards the 50th anniversary of his death; JNF Jubilee pin; three 
tree-shaped pins; two cap badges; and more. 
Enclosed: two printed metal lapel-labels issued by the JNF (one with Herzl's portrait – see item 7 – and the second 
with the Hebrew legend "I have observed the commandment"); printed wooden disc with the JNF logo on the 
obverse and the American Israel Numismatic Association logo to reverse. 
A total of forty-three pins. Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 
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463. תג כובע וחמש סיכות – משמר הכנסת

תג כובע וחמש סיכות עם סמל משמר הכנסת. ]ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20[.
תג כובע וחמש סיכות קטנות עם סמל משמר הכנסת )שונות זו מזו(. 

מצורף: תג שם של מחלקת ההדרכה בכנסת.
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק. 

פתיחה: $50

463. Cap Badge and Five Pins – The Knesset Guard

Cap badge and five pins with the emblem of the Knesset Guard. [Israel, second half of the 20th century].
Cap badge and five small pins with the emblem of the Knesset Guard (five different pins). 
Enclosed: a Kenesset tour guide name tag. 
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50

464. לקט סיכות וסמלים – משטרת ישראל

שלושים ושמונה סיכות וסמלים של משטרת ישראל, משמר הגבול והמשמר האזרחי. ]ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20[.
בהן: סיכות וסמלים של אגף המודיעין, איגוד הגימלאים של המשטרה, תזמורת המשטרה, סיכה ישנה של המחוז הצפוני )עם ארבע 
נקודות(, סיכה ישנה של מרחב ירושלים )עם הכיתוב "המחוז הדרומי"(, ארבעה כפתורים עם סמל המשטרה )בגדלים שונים(, שבעה תגי 

כובע עם סמל המשטרה )שונים זה מזה(, שלוש סיכות של משמר הגבול )שונות זו מזו(, סיכת משמר אזרחי נהריה, ועוד.
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק. 

פתיחה: $50

464. Collection of Pins and Badges – The Israel Police

Thirty-eight pins and badges of the Israel Police, Israel Border Police and the Civil Guard. [Israel, second half of 
the 20th century]. 
Including: pins and badges of the intelligence department, the Police Veterans' Union, the Police Orchestra, 
an old pin of the Northern District (with four dots), an old pin of the Jerusalem District (with the legend "The 
Southern District" in Hebrew), four buttons with the emblem of the Israel Police (of varying sizes), three pins of 
the Israel Border Police (three different pins), a pin of the Nahariya Civil Guard, and more. 
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 

465. עשר סיכות – שב"ס 

עשר סיכות של שירות בתי הסוהר. ]ישראל, המאה ה-20 או ה-21[.
סיכת בוגר קורס סוהרים בכיר, שלוש אותות ותק )עבור שירות של עשר, עשרים ועשרים וחמש שנים(, אות הכושר של שירות בתי 

הסוהר )בצבע כסף(, ארבע סמלי דרגת מישר משנה )שניים מהם מוזהבים( ותג כובע.
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק. 

פתיחה: $50

465. Ten Pins – Israel Prison Service

Ten pins of the Israel Prison Service. [Israel, 20th or 21st century]. 
Senior wardens course graduate pin, three service awards (for service of ten, twenty and twenty-five years), Israel 
Prison Service fitness badge (silver-colored), four deputy prison service officer badges, (two of them gilt) and a 
cap badge. 
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 

466. שמונה סיכות וסמלים – כבאות

שמונה סיכות וסמלים של שירותי הכבאות בישראל. ]ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20 )ייתכן שחלקן מתקופת המנדט([.
סיכת כבאי ביחידת הכיבוי נמל התעופה בן גוריון; כוכב לדרגות כבאים )בעיצוב ישן(; שני תגי כובע )שונים זה מזה(; סיכה של אגודת 

חוקרי דליקות בישראל; ועוד.
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק. 

פתיחה: $50
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466. Eight Pins and Badges – Firefighting

Eight pins and badges of the Israeli Firefighting Services. [Israel, second half of the 20th century (some possibly 
date to the Mandate period)]. 
Firefighter pin of the Ben-Gurion Airport firefighting unit; star for use in firefighters' rank insignia (old design); 
two cap badges (two different badges); Israeli Fire Investigators Association pin; and more. 
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 

467. לקט סיכות וסמלים – משפט, מכס ובקורת גבולות – תג כתף של פקח "מכס ובלו"

חמישה סיכות וסמלים של רשויות ממשלתיות במדינת ישראל. ]ישראל, המחצית השניה של המאה ה-20[.
תג כתף של פקח "מכס ובלו"; סיכה מוזהבת של "מכס ומע"מ"; כפתור קטן של משמר בתי המשפט; סיכה עגולה עם סמל מדינת 

ישראל והכיתוב "בית המשפט"; סיכה עם סמל מדינת ישראל והכיתוב "בקרת בגבולות".
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק. 

פתיחה: $50

467. Collection of Pins and Badges – Courts, Customs and Border Control – Customs and Excise 
Supervisor Shoulder Tag 

Five Israel governmental authorities pins and badges. [Israel, second half of the 20th century]. 
Customs and Excise supervisor shoulder tag; Customs and VAT gilt pin; small button of the Courts Guard; round 
pin with the emblem of the State of Israel and the legend "Court" (Hebrew); pin with the emblem of the State 
of Israel and the legend "Border Inspection" (Hebrew). 
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 

468. אוסף סיכות גדול – בתי ספר ומוסדות חינוך בישראל

כ-70 סיכות בתי ספר, מוסדות חינוך וכנסי בוגרים בישראל. ]ארץ ישראל ומדינת ישראל, המאה ה-20[. 
בין בתי הספר והמוסדות: הגמנסיה העברית הרצליה )סיכה מוקדמת, עם תבליט בצורת חזית בית הספר(; בית ספר ממלכתי ויצמן 
ברחובות )עם דיוקן חיים ויצמן(; מרכז התורה עץ-חיים בירושלים; בית הספר הריאלי בחיפה )שתי סיכות, שונות זו מזו(; בית הספר 
בצלאל בירושלים )סיכה קטנה, עם תבליט בצורת חזית בית הספר(; בית הספר אבוקה, ת"ת לבנות א'; כנס בוגרי בית הספר התיכוני 

למסחר גאולה בתל-אביב; ועוד.
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק. 

פתיחה: $50

468. Large Collection of Pins – Schools and Educational Institutions in Israel

Approx. 70 pins of schools, educational institutions and Alumni conferences in Israel. [Mandatory Palestine and 
Israel, 20th century].
The schools and institutions include: the Hebrew Gymnasium Herzliya (early pin, showing the school façade 
in relief); the Weizmann National School in Rechovot (with Chaim Weizmann's portrait); the Etz Chaim Torah 
Center in Jerusalem; the Reali School in Haifa (two different pins); the Bezalel school in Jerusalem (a small pin, 
showing the school façade in relief); the Avukah A Girls' Talmud Torah Schools; the Tel Aviv Geulah high school 
of commerce alumni conference; and more. 
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 

469. לקט סיכות – בתי חולים, בתי ספר לסיעוד וארגוני רפואה אחרים 

25 סיכות מטעם בתי חולים, בתי ספר לסיעוד, קופות חולים, מגן דוד אדום, ועוד. ]ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20 )מיעוטן 
מוקדמות יותר([.

בהן סיכות מטעם בתי החולים "הדסה", "שערי צדק", "לניאדו" ומשגב לדך", בתי ספר שונים לסיעוד, מגן דוד אדום, האגודה למלחמה 
בסרטן, קופת חולים כללית, "צופי בריאות", ועוד.

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50
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469. Collection of Pins – Hospitals, Nursing Schools and other Medical Organizations

25 pins issued by hospitals, nursing schools, health maintenance organization, Magen David Adom, and more. 
[Israel, the second half of the 20th century (a few are earlier)].
Including pins issued by the Hadassah, Sha'arei Tzedde", Laniado and Misgav LaDach Hospitals, various nursing 
schools, Magen David Adom, the Israel Cancer Association, Kupat Cholim Klalit, "Health Scouts" and more. 
Size and condition vary.   
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 
Opening price: $50    

470. לקט סיכות – צעדות, מרוצים ואירועי ספורט 

26 סיכות לרגל צעדות, מרוצים ואירועי ספורט שונים. ]ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20 )יתכן שמיעוטן מוקדמות יותר([.
בלקט סיכות לרגל צעדת מצדה, צליחת הכנרת, העלייה לתל חי, צעדת הנגב, השתתפות ישראל באולימפיאדה ועוד. כמו כן, בלקט 

סיכות של ארגוני ומועדוני ספורט, בהם "אליצור", "מכבי" ועוד.
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

470. Collection of Pins – Walks, Races and Sports Events

26 pins marking various walks, races and sports events. [Israel, second half of the 20th century (some possibly 
earlier)]. 
Including pins marking the Masada walk, the Kinneret Crossing, the Tel Chai annual pilgrimage, The Negev walk, 
Israel's Participation in the Olympic games and more. The collection includes also pins of sports organizations and 
clubs, including "Elitzur", "Maccabee", and more.  
Size and condition vary.   
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50    

471. לקט סיכות – תיירות בארץ ישראל

15 סיכות הקשורות בתיירות בארץ ישראל. ]ישראל, המאה ה-20[.
בהן: סיכת "מורה דרך ציבורי" )באנגלית, עברית וערבית(; סיכה עם תבליט בצורת האנייה "ציון" של חברת הספנות "צים"; שלוש סיכות 

של משרד התיירות, עם סמל המרגלים )שונות זו מזו(; וסיכות נוספות של חברות תיירות, בתי מלון ומדריכים בישראל.
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

471. Collection of Pins – Tourism in Israel 

15 pins related to tourism in Israel. [Israel, 20th century]. 
Including: "Public Tour Guide" pin (in Hebrew, English and Arabic); a pin with a relief of SS Zion of the Zim 
shipping company; three Ministry of Tourism pins, with the logo showing the biblical spies (three different pins); 
and additional pins by tourism companies, hotels and guides in Israel. 
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 

472. אוסף סיכות – ערים וישובים 

46 סיכות – סמלי ערים וישובים. ]ישראל, המחצית השניה של המאה ה-20 )מיעוטן מוקדמות יותר([.
מרבית הסיכות הן סמלי ערים וישובים שונים. לצדן גם סיכות מטעם ארגונים ומוסדות רשמיים בערים שונות ואתרים שונים בולטים 

המזוהים עם ערים או ישובים ותולדותיהם, כגון "בית ועד לחברת בילו" גדרה, ומערת אליהו הנביא בהר הכרמל.
גודל ומצב משתנים.

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק. 

פתיחה: $50

472. Collection of Pins – Cities and Settlements

46 pins – emblems of cities and settlements. [Israel, second half of the 20th century (some earlier)]. 
Most of the pins are emblems of various cities and settlements. Other pins issued by organizations and official 
institutions in various cities and various prominent sites identified with the cities or settlements and their history, 
such as "The Building of the Committee of the Bilu Society" in Gedera and the Cave of Elijah on Mount Carmel.
Size and condition vary.  
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York.  

Opening price: $50    
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473. לקט סיכות – ירושלים 

26 סיכות מטעם עיריית ירושלים ומטעם ארגונים שונים הפועלים בה או עוסקים בה. ]ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20 )יתכן 
שמיעוטן מוקדמות יותר([.

בהן סיכות עם סמל העיר, סיכה לרגל "ירחי לימוד ירושלים תשכ"ט", סיכה מטעם "Mount of Olives Bible Center", סיכה מטעם 
"ועד הכללי, כנסת ישראל, רבי מאיר בעל הנס, ירושלים"; סיכה מטעם "The Jerusalem Institute for Israel Studies"; ועוד.

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

473. Collection of Pins – Jerusalem

26 pins issued by the Jerusalem Municipality and by various organizations active in or in connection with 
Jerusalem. [Israel, second half of the 20th century (some possibly earlier)].
Including pins with the city's emblem, a pin marking 'Months of Study Jerusalem 1969", a pin issued by the 
Mount of Olives Bible Center, a pin issued by "The general Committee, Knesset Israel, Rabbi Meir Baal HaNess, 
Jerusalem"; a pin issued by The Jerusalem Institute for Israel Studies; and more. 
Size and condition vary.   
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50    

474. לקט סיכות וסמלים – תחבורה בארץ ישראל – "המקשר", "שחר", "עלה" ועוד

לקט סיכות וסמלים של חברות תחבורה בארץ ישראל וסיכת מפקח ב"רשות למתן רשיונות". ]ישראל, שנות ה-50-70 בקירוב[.
· סיכות ותגי-כובע של חברות האוטובוסים והמוניות "שחר", "נשר", "עלה", "דן" )שתי סיכות שונות(, "המקשר" )שתי סיכות שונות( 
רשיונות, משרד  למתן  הרשות  על התעבורה,  "המפקח  של  כובע  תג   · ישראל".  "רכבת  חברת  של  כפתור   · "צים".  הספנות  וחברת 

התחבורה".
.)IAPH( מצורפת: סיכה קטנה של ארגון הנמלים הבינלאומי

סך הכל עשרה סיכות וסמלים. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק. 

פתיחה: $50

474. Collection of Pins and Badges – Transportation in Israel – "HaMekasher", "Shachar", "Aleh" and 
More

Collection of pins and badges of transportation companies in Israel and a "Licensing Authority" supervisor pin. 
[Israel, ca. 1950s-1970s]. 

· Pins and cap badges of the bus and taxi service companies "Shachar", "Nesher", "Aleh", "Dan" (two 
different pins), "HaMekasher" and the Zim Shipping Company. · Israel Railways button. · Cap badge reading 
"Transportation Supervisor, the Licensing Authority, Ministry of Transport".
Enclosed: A small International Association of Ports and Harbors (IAPH) pin.
A total of ten pins and badges. Size and condition vary.
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York.

Opening price: $50 

475. חמישה תגי כובע וסיכה – חברת אגד-אש"ד

חמישה תגי כובע וסיכה של חברת התחבורה אגד. ]ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20[.
1-4. תגי כובע של חברת אגד-אש"ד: תג רגיל, שני תגים לנהג "בשרות" )שונים זה מזה(, ותג "מבקר". 

5-6. תג כובע וסיכה קטנה של חברת "אגד".
גודל ומצב משתנים. מדבקה על גבי אחד התגים )מהתקופה, עם המילה "בשירות" בכתב-יד(.

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

475. Five Cap Badges and a Pin – Egged-Eshed Company 

Five cap badges and a pin of the Egged transportation company, [Israel, second half of the 20th century]. 
1-4. Cap badges of the Egged-Eshed company: a regular badge, two "Driver on Duty" badges (two different 
badges), and a supervisor badge.
5-6. Cap badge and a small pin of the Egged Company. 
Size and condition vary. Sticker to verso of one badge (contemporary, with the notation "on duty in Hebrew). 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 
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476. סיכה – נהגי מוניות ישראל )נמ"י(

סיכה של ארגון נהגי מוניות ישראל. ]ישראל, המאה העשרים[.
מעוצבת כמכונית עם כנפיים והכיתוב "נמ"י" על רקע כחול לבן.

40 מ"מ בקירוב. מצב טוב. X20
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

476. Pin – Israeli Taxi Drivers (NMI) 

A pin of the organization of Israeli Taxi Drivers. [Israel, 20th century].
Shaped as a winged car with the Hebrew legend NMI on a blue and white backdrop.
Approx. 20 X40 mm. Good condition. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 
Opening price: $50   

477. לקט סיכות וסמלים – אל-על

שלושים סיכות וסמלים של חברת התעופה הישראלית אל-על. ]ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20[.
בהם: תג כובע עם סמליל החברה הראשון )בעיצוב פרנץ קראוס, שימש עד תחילת שנות ה-60(, סיכת דייל מצטיין, תג שם ממתכת 
לדייל )עם שם הדייל(, שתי סיכות ותק )אחת עבור חמש שנות עבודה בחברה והשנייה עבור חמש עשרה(, סיכה לציון 20 שנים לייסוד 

החברה, ועוד.
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק. 

פתיחה: $50

477. Collection of Pins and Badges – El-Al

Thirty El-Al Israeli Airline Company pins and badges. [Israel, second half of the 20th century]. 
Including: a cap badge with the first logo of the company (designed by Franz Kraus and used until the early 
1960s), flight attendant excellence pin, flight attendant metal name tag (with the attendant's name), two 
service awards (one for five years of service in the company and the second for fifteen), pin marking El-Al's 20th 
anniversary, and more. 
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 

478. לקט סמלים וסיכות – חברת התעופה "ארקיע" ובסיס חיל האוויר לוד

ארבעה סמלים וסיכות של חברת התעופה "ארקיע" וסיכה של בסיס חיל האוויר לוד. ]ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20[.
1-4. שני תגי כובע, סיכה וכפתור של חברית "ארקיע".

5. סיכה של בסיס חיל האוויר לוד: סמל חיל האוויר, שבעה כוכבים והכיתוב "נמל התעופה לד, תחום א'".
מצורפת: סיכה של חברת התעופה הגרמנית "לופטהנזה".

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק. 

פתיחה: $50

478. Collection of Badges and Pins – The Arkia Airline Company and the Lod Israeli Air Force Base 

Four badges and pins of the Arkia airline company and one pin of the Lod Israeli air force base. [Israel, second 
half of the 20th century].
1-4. Two cap badges, a pin and button of the Arkia company. 
5. Pin of the Lod Israeli air force base: emblem of the Israeli Airforce, seven stars and the legend "Lod Airport, 
Zone A". 
Enclosed: a Lufthansa Pin.
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 

479. לקט תגי כובע – חברות תחבורה, חברות שמירה ועוד 

22 תגי כובע של חברות תחבורה, חברות שמירה ועוד. ]ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20 )ייתכן שמיעוטן מוקדמות יותר([.
תגי כובע מטעם "אגד" ,"אל על" ומשרד התחבורה; תגים מטעם חברות שמירה ומטעם "אגודת השומרים"; תגים נוספים, בהם של דואר 

ישראל, בית המשפט ועוד.
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50
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479. Collection of Cap Badges – Transportation Companies, Security Companies and More

22 cap badges of transportation companies, security companies and more. [Israel, second half of the 20th century 
(some possibly earlier)]. 
Cap badges of "Egged", "El-Al" and the Ministry of Transportation; badges issued by security companies and 
"The Union of Guards"; additional badges, including of the Israeli post, the Israeli court and more. 
Size and condition vary.   

Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50    

480. אוסף גדול של סיכות – סיכות צבאיות ומשטרתיות, סיכות מטעם ארגונים ממשלתיים ואזרחיים, ועוד

כ-260 סיכות. ]ארץ ישראל ומדינת ישראל, המאה ה-20[.

כגון  ימי עצמאות, ארגונים  לציון  ואזרחיים:  וסיכות מטעם ארגונים ממשלתיים  באוסף סיכות רשמיות, סיכות צבאיות ומשטרתיות 

קק"ל, בתי ספר, עיריות, חברות ממשלתיות ופרטיות, אגודות ותנועות נוער, לציון ימים מיוחדים ומאורעות בולטים, ועוד.

גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

480. Large Collection of Pins – Military and Police Pins, Pins Issued by Governmental and Civil 

Organizations, and More

Approx. 260 pins. [Mandatory Palestine and Israel, the 20th century].
The collection includes official pins, military and police pins and pins issued by governmental and civil organizations: 
marking Independence days, by organizations such as the JNF, schools, municipalities, governmental and private 
companies, youth associations and movements, marking special days and events, and more. 
Size and condition vary.   

Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50

481. אוסף גדול של סיכות – חברות וארגונים, תערוכות וכנסים

כ-120 סיכות. ]ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20[.

סיכות מטעם חברות מסחריות וארגונים, לרגל תערוכות וכנסים, לציון ימים שונים ועוד.

גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

481. Large Collection of Pins – Companies and Organizations, Exhibitions and Conferences

About 120 pins. [Israel, second half of the 20th century]. 
Pins issued by commercial companies and organizations, for exhibitions and conferences, for marking various 
days and more. 
Size and condition vary.   

Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50    

482. לקט כפתורים עם סמלים מוטבעים – ההגנה, משטרת ישראל, חברת הספנות הישראלית סומרפין, ועוד

שבעה עשר כפתורים עם סמלים מוטבעים. ]ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20[.

שמונה כפתורים עם סמל ההגנה, חמישה כפתורים עם סמל משטרת ישראל, וכפתורים בודדים עם סמלי דואר ישראל, חברת הספנות 

הישראלית סומרפין )עם שמות האניות Bilu ו-Nili(, חיל הים )סמל ישן( וסמל מדינת ישראל והכיתוב "בתי המשפט".

שניים מהם עם שם היצרן מאחור: "קריצ'מר ירושלים", "מורו ירושלים". 

גודל ומצב משתנים.

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק. 

פתיחה: $50
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482. Collection of Emblem Buttons – The Hagana, Israel Police, the Somerfin Israeli Shipping Company, 
and More

Seventeen buttons with embossed emblems. [Israel, second half of the 20th century].
Eight buttons with the emblem of the Hagana, five buttons with the emblem of the Israel Police and several 
buttons with the emblem of the Israeli Post, the Somerfin Israeli shipping company (with the names of the ships 
Bilu and Nili), the Israeli Navy (an old badge) and the emblem of the State of Israel with the legend "Courts" 
(Hebrew).
Two of them with the manufacturer's name on verso: "Kretschmer Jerusalem" and "Murro Jerusalem".
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50 

483. שמונה סיכות – מבצע איסוף צעצועים של ה"ג'רוזלם פוסט" – ישראל, 1956-1969

8 סיכות לציון "שי – מבצע צעצועים" ביוזמת העיתון "ג'רוזלם פוסט". ישראל, תשט"ז-תשכ"ט )1956-1969(.
שמונה סיכות ששימשו לציון "שי – מבצע צעצועים", מבצע לאיסוף צעצועים לילדי עולים ונזקקים שנערך החל משנת 1948 ביוזמת 

העיתון "ג'רוזלם פוסט".
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

483. Eight Pins – Toy Drive of the Jerusalem Post – Israel, 1956-1969

8 pins marking the "Shai" Toy Drive initiated by the Jerusalem Post. Israel, 1956-1969.
Eight pins struck to mark the "Shai" toy drive for immigrant and needy children that took place since 1948 at the 
initiative of the Jerusalem Post. 
Size and condition vary. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50   

484. סיכה – "אני בחבל ימית ביום פקודה"

סיכה שהונפקה, כנראה, עבור מתנגדי פינוי חבל ימית שבסיני, במסגרת הסכם השלום ישראל-מצרים. ]ישראל, תחילת שנות ה-80?[.
מעוצבת בצורת מגן דוד בתוך להבה, וסביבם הכיתוב: "אני בחבל ימית ביום פקודה".  

קוטר: 20 מ"מ. מצב טוב.
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

פתיחה: $50

484. Pin – "I am in the Yamit Region on the Crucial Day"

A pin issued, presumably, for opponents of the evacuation of the Yamit Region in Sinai as part of the Egypt-Israel 
Peace Treaty. [Israel, early 1980s?].
Shaped as a Star of David within a flame. Legend: "I am in the Yamit Region on the Crucial Day" (Hebrew).
Diameter: 20 mm. Good condition. 
Provenance: The Morton Leventhal Collection, New York. 

Opening price: $50   

485. אוסף "שטנצים" לייצור סיכות וסמלים – "המלאכים של אייבי", "מבצע עזרא ונחמיה", סמל "ההגנה", ועוד

עשרים ואחד מבלטים )"שטנצים"( – יציקות מתכת לייצור סיכות וסמלים. ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20.
בין הסיכות והסמלים: סמל "ההגנה", סיכת "המלאכים של אייבי", סיכת "מבצע עזרא ונחמיה", סמל העיר "אור יהודה", סיכת "מרכז 

מורשת בבל", ועוד.
גודל משתנה. מצב כללי טוב.

פתיחה: $100

485. Collection of Dies for Producing Pins and Emblems – "Abie's Angels," "Operation Ezra and 
Nehemiah," Emblem of the Haganah, and More

Twenty-one metal dies for producing pins and emblems. Israel, 2nd half of 20th century.
Including dies for: Emblem of the Haganah; pin for "Abie's Angels"; pin from Operation Ezra and Nehemiah; 
Emblem of the Municipality of Or Yehuda; pin of the Babylonian Jewry Heritage; and more.
Size varies. Overall good condition.

Opening price: $100
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486. עבודת אריגה – "רחל אמנו"

שטיח קיר ארוג ועליו דמויות שלוש נשים והכתובת "רחל אמנו". ]תוצרת "תורה ומלאכה" מייסוד "כל ישראל חברים"? ארץ ישראל, סוף 
המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20[.

למרחב  אופייני  מבנה  נראה  ברקע  בתוף.  מכות  נשים  שתי  ולצדיה  מחוללת  נערה  נראית  במרכזו  מכונה.  באריגת  קטן  רבוע  שטיח 
העות'מאני. בתחתית התמונה כתובת: "רחל אמנו".

שטיחי המכונה מתוצרת "תורה ומלאכה" עשו שימוש בדימויים ניטרליים ונפוצים באמנות השימושית לצד כתובות "מייהדות" שהפכו 
את השטיח למזכרת מארץ הקודש. לעתים, כמו בשטיח זה, לא היה קשר ממשי בין הדימוי עצמו לכתובת.

40 ס"מ )ללא האניצים(. מצב טוב. כתמים קלים. פגמים באניצים. X43.5
ספרות: ההתחלה הראשונה: "תורה ומלאכה", מאת גדעון עפרת.

פתיחה: $150

486. Woven Tapestry – "Rahel Imenu"

Woven tapestry depicting three female figures, with the inscription "Rahel Imenu" (Rachel Our Mother). 
[Produced by the Torah Umelakha school, established by the Alliance Israélite Universelle (?), Palestine, late 19th 
or early 20th century].
Small, square, machine-woven tapestry. The central panel depicts a young dancing woman, and next to her, two 
other women, drumming. A typical Ottoman, mosque-like building appears in the background. The inscription 
at the bottom reads "Rahel Imenu" (Rachel Our Mother).
Machine-made tapestries created by the Torah Umelakha school made use of neutral images commonly found 
in the applied arts, but the tapestries were turned into Holy Land souvenirs with the addition of "Judaizing" 
inscriptions. At times, as in the case of the present tapestries, there was no true connection between the actual 
imagery and the inscription.
40 X43.5 cm (not including fringes). Good condition. Minor stains. Blemishes to fringes.   
Reference: Gideon Ofrat, "The First Beginning: ‘Torah Umelakha.'" Hebrew.

Opening price: $150

487. שלט פח – "כרמל מזרחי"

שלט פרסומת של חברת "כרמל מזרחי", עשוי פח. ]ישראל, שנות ה-50-60 בקירוב[.
שלט עם סמליל החברה "כרמל מזרחי", מצויר ביד באמצעות שבלונה.

33 ס"מ. מצב בינוני. שני חורים לתלייה בפינות העליות. כיפופים בשוליים. קילופי צבע, חלקם על גבי הסמליל והכיתוב )רובם  X27.5
צבועים מחדש ביד(. נתון במסגרת.

פתיחה: $150

487. Metal Sign – "Carmel Mizrahi"

Sheet metal sign advertising the Carmel Mizrahi company. [Israel, ca. 1950s-1960s].
Sign bearing the logo of the Carmel Mizrahi wine company, hand-painted using a stencil.
33 X27.5 cm. Fair condition. Two holes for suspension in upper corners. Warping to edges. Losses to paint, including logo 
and label (mostly repainted by hand). Framed.
Opening price: $150

488. קופסת כסף לפודרה – דגל ישראל ומפת ישראל – "ה' אייר תש"ח" – ישראל, 1948

קופסת פודרה מעוטרת במפת ישראל, בדגל ישראל ובכתובת המציינת את יום קום המדינה. ישראל, ]1948 בקירוב[.
כסף )חתום 833, "כסף" ו"ל.ג."( חקוק; מראה.

קופסה עגולה; במרכזה חקוקה מפת ישראל ומעליה דגל ישראל. כתובת לשולי הקופסה: "מדינת ישראל, ה' אייר תש"ח". בתוך הקופסה 
נתונה מראה.

קוטר: 5.5 ס"מ. מצב טוב. המראה מנותקת ופגומה בשוליה.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $100

488. Silver Compact – Flag of Israel and Map of Israel – "5th of Iyar 5708" – Israel, 1948

Compact decorated with the flag of Israel, the map of Israel, and an inscription with the Hebrew date of the 
establishment of the State of Israel. Israel, [ca. 1948].
Silver (marked "833," "kessef" [silver], and Hebrew initials "lamed-gimel"), engraved; mirror.
Round box, with the map of Israel engraved in the center, surmounted by the flag of Israel. Hebrew inscription 
in margins of box: "State of Israel, 5th of Iyar 5708." A mirror is set within the box.
Diameter: 5.5 cm. Good condition. Mirror detached, with blemishes to edges.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $100
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489. צלחת כסף – "מדינה עברית" – אישור תוכנית החלוקה באו"ם

צלחת כסף המציינת את יום י"ז בכסלו תש"ח, יום אישור תוכנית החלוקה באו"ם. ישראל, ]1948[.
כסף )חתום "L.G. Silver 833"( חקוק.

במרכז הצלחת חקוקה מפת המדינה העברית העתידית, מוקפת פרחים, ובה מצוינות חיפה, תל-אביב וירושלים. מעל המפה מתנוסס 
דגל ישראל. כתובת: "מדינה עברית, י"ז כסלו תש"ח".

ביום י"ז בכסלו תש"ח )כ"ט בנובמבר(, הצביעה עצרת האומות המאוחדות על סיום המנדט הבריטי והקמת שתי מדינות בארץ ישראל 
על פי תוכנית החלוקה.

קוטר: 15 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים וכיפופים קלים.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $120

489. Silver Plate – "Jewish State" – Adoption of the Partition Plan by the United Nations

Silver plate, with inscription marking the Hebrew date of the 17th of Kislev 5708 [November 29, 1947], the day 
the Partition Plan was adopted by the United Nations General Assembly. Israel, [1948].
Silver (marked "L.G. Silver 833"), engraved.
A map of the future Jewish state, encircled by flowers, is engraved in the center of the plate. The cities of Haifa, 
Tel Aviv, and Jerusalem are labeled on the map. Above the map is an unfurled Flag of Israel. Hebrew inscription: 
"Jewish State, 17th of Kislev 5708" [November 29, 1947].
On November 29, 1947, the General Assembly of the United Nations voted to end the British Mandate, calling for 
the establishment of two states in Palestine on the basis of the Partition Plan.
Diameter: approx. 15 cm. Good condition. Minor stains and bends.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $120

490. "הנה בא הצבא" – צעצוע בהוצאת "עמרנה", שנות ה-50 – מצעד צה"ל

"הנה בא הצבא", צעצוע בהוצאת חברת "עמרנה". ]ישראל, שנות ה-50 בקירוב[.
סרט-נייר מצויר, כרוך סביב שני מוטות במסגרת עץ. אחד המוטות בולט החוצה מהמסגרת, ועם גלגולו מתחיל לנוע "מצעד" של דמויות 

קטנות – חילות צה"ל: חיל הים, חיל הרגלים, רכב משוריין, תותח "דוידקה", פרש על סוס ומטוסים.
ייתכן שהציור נעשה בידי רודולף סידנר, מעצב כרזת יום העצמאות 1951. 

18 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. קרעים משוקמים בסרט הנייר. כפי הנראה, חסרים שני  X9 :רוחב סרט הנייר: 6.5 ס"מ. מסגרת עץ
לוחות מאוירים שהודבקו במקור למסגרת העץ )עם "חלון" גזור שדרכו נראה המצעד(.

ראו: "איפה היינו ומה עשינו" מאת אמנון דנקנר ודוד טרטקובר )"כתר", 1996(, עמ' 205; "שם המשחק עמרנה" )קטלוג תערוכה בגלריית 
"יד לבנים" רעננה, 2014(.

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $200

490. "Here Comes the Army" – A Toy by "Amarna", 1950s – IDF Parade

"Here Comes the Army", a toy made by the "Amarna" company. [Israel, ca. 1959s].
An illustrated paper strip, wrapped around two rollers in a wooden frame. One of the rollers protrudes out of the 
frame, and when it is turned, a "parade" of small figures starts moving – the IDF forces: the navy, the infantry, an 
armored vehicle, a Davidka mortar, a rider on a horse and airplanes. 
Possibly, the illustration was made by Rudolf Sidner, who designed the 1951 Independence Day Poster.
Width of paper strip: 6.5 cm. Wooden frame: approx. 9 X18 cm. Good-fair condition. Restored tears to paper strip. 
Presumably, two illustrated plates that were originally mounted to the wooden frame (with a cut "window" through which 
the parade could be seen) are missing.
See: "Where We Were and What We Did" (Hebrew) by Amnon Dankner and David Tartakover ("Keter", 1996), p. 
205; "Name of the Game Amarna" (exhibition catalogue, the "Yad LaBanim" gallery, Ra'anana, 2014).
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $200 


