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 1937 –לרגל ארבעים שנה לקונגרס הציוני . דיוקן הרצל, גיליון מיוחד של הארץ 1

  ס"מ / חתום ומתואר בלוח / מעט כתמים 18.5X23.5* דיוקן תאודור הרצל / שאול רסקין / תחריט / 
  .3.8.1937. גיליון מיוחד, תוספת לקוראי "הארץ", ת"א, יום ג' כ"ו אב תרצ"ז, 1897-1937* הארץ, ארבעים שנה לקונגרס הציוני 

  ס"מ. מצב בינוני. כתמי חלודה, כתמים. בלאי רב, קרעים וקרעים חסרים בשולי הדפים.  26.5] עמ', 32[
  $70 פתיחה:

1. Portrait of Herzl, Special Edition of Ha'aretz on the Fortieth Anniversary of the Zionist Congress – 
1937 

* Portrait of Theodor Herzl / Shaul Raskin / engraving / 18.5X23.5 cm / Signed and titled in the plate / some stains 
* Ha'aretz, forty years to the Zionist Congress 1897-1937. Special edition, supplement for "Ha'aretz" readers, Tel-Aviv, 

3.8.1937. 
[32] pp, 26.5 cm. Fair condition. Foxing, stains. Significant wear, tears and open tears at margins of leaves. 

Opening price: $70 

 1954 –שלושה פריטים לזכרו  –. תיאודור הרצל 2

 שלושה פריטים לזכרו של הרצל:
1 .Theodor Herzel, by Louis Lipsky הוצאת .American Zionist Councilאנגלית. חוברת אודות הרצל במלאות 1954יורק, [-, ניו .[
  ובל לפטירתו, מאת יו"ר הועדה הציונית האמריקאית. י

  ס"מ. מצב טוב. כתמים. 22עמ',  11
2 .Aтикво", еврейский национальный гимн גיליון מקופל עם תווים ומילים להמנון "התקווה". אודסה. רוסית ועברית. תצלום ."

  דיוקן הרצל בחזית הגיליון.
  כתמים. חותמות דיו.ס"מ. מצב טוב.  25.5גיליון מקופל, 

  . עברית וצרפתית. 1954. כרזה עם תצלומים מחייו של הרצל ומהלווייתו. 1904-1905חמישים שנה לפטירתו,  –. בנימין זאב הרצל 3
34.5X99.5 .ס"מ. מצב טוב. קמטים. סימני קיפול. קרעים בסימני הקיפול  

  $100 פתיחה:

2. Theodor Herzl – Three Items in His Memory – 1954  

Three items in commemoration of Herzl: 

1. Theodor Herzel, by Louis Lipsky, New-York: American Zionist Council, [1954]. English. A booklet about Herzl on the 
50th anniversary of his death, by chairman of the Zionist American Council. 
11 pp, 22 cm. Good condition. Stains. 
2. "Aтикво", еврейский национальный гимн… Folded sheet with sheet music and lyrics of HaTikva anthem. Odessa. 

Russian and Hebrew. Portrait photograph of Herzl on the cover. 
Folded sheet, 25.5 cm. Good condition. Stains. Ink stamps. 

3. Binyamin Zeev Herzl – fiftieth memorial day, 1904-1905. Poster with photographs from Herzl's life and from his funeral. 
1954. Hebrew and French. 
34.5X99.5 cm. Good condition. Creases. Folding marks. Tears at folding marks. 

Opening price: $100 

 בנימין זאב הרצל –. כרזה 3

  אביב. -כרזה, "ד"ר בנימין זאב הרצל חוזה מדינת ישראל", הוצאת "פרסום תוצרת הארץ", משה חלוץ, תל
70X49.5 .ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. קרעים חסרים קטנים בשוליים  

  $50 פתיחה:

3. Poster – Binyamin Zeev Herzl 

Poster, "Dr. Binyamin Zeev Herzl Visionary of the State of Israel", published by "Pirsum Totzeret HaAretz", Moshe Halutz, 
Tel-Aviv. 
70X49.5 cm. Good condition. Foxing. Small open tears at margins. 

Opening price: $50 
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  בדמותו של תאודור הרצל. ששה לוחות זיכרון ופריטי קישוט 4

) 1860* לוחית סגלגלה עם דיוקן הרצל בצדודית, ותחתיה לוח מלבני עם הכיתוב "ד"ר בנימין זאב הרצל י' אייר תר"כ כ' תמוז תרס"ד (
  רגלית מעוטרת. פליז.-)". מוברגים בניצב על תחתית שטוחה ארבע1904(

המתכת עמומה ומוכתמת, פגם בבסיס המיועד לבורג. שלושה נקבים, ס"מ בקירוב.  11.5X7.5ס"מ בקירוב, שטח הבסיס  13גובה 
  שניים מהם גדולים, קדוחים בבסיס.

* לוחית ארד, מגן דוד שזור בזר עלים, עם דיוקן הרצל בצדודית, ובצד המילים "ד"ר ט. הרצל". ממוסמרת אל מגן הרלדי מחופה קטיפה 
  שחורה, קבוע על בסיס עץ.

  . מסמר אחד מן השניים המהדקים את הלוחית אל המגן חסר. הקטיפה שחוקה ופרומה. הגב מתקלף.ס"מ בקירוב 18אורך המגן 
  * לוח מלבני, דיוקן הרצל בצדודית, לצדו הכיתוב "הרצל" ומסגרת מעוטרת. נחושת רקועה.

8.5X13.5 .ס"מ. מעט שריטות. הלוח מעוקם  
  * מדליה, דיוקן הרצל בצדודית. מתכת רקועה [ארד?].

  ס"מ בקירוב. מצב טוב. מוכתמת מאחור. 5קוטר 
". [אמצע המאה By Sors". חתום "Dr. Theodor Herzl* דיוקן הרצל בצדודית, תבליט ארד יצוק דמוי פרוטומה על כן. על הכן הכיתוב "

  בקירוב]. 20-ה
15.5X20.5 .ס"מ בקירוב. מצב טוב  

. לימינו של הרצל דמות משה רבנו ולשמאלו ציטוט מתוך מילות הסיום * לוחית זכרון עם דיוקנו של הרצל בצדודית, בעיצוב בוריס שץ
לספרו של הרצל, מדינת היהודים: "אאמינה כי עוד יקום דור יהודים מופלאים. המכבים עוד יקומו שנית [...]". מעשה ידי בוריס ש"ץ. 

  מוכספת.מתחת לדיוקן הכיתוב " אם תרצו אין זו אגדה". חתומה במונוגרמה. ברונזה יצוקה, 
5.5X7 .ס"מ בקירוב. מצב טוב. נתונה במסגרת, לא נבדקה מחוץ לה  

  $250 פתיחה:

4. Six Memorial Plaques and Decorative Items with Theodor Herzl's Image 

* Oval plaque with Herzl's profile portrait, with a rectangle plaque below it, inscribed "Dr. Binyamin Zeev Herzl 10 Iyar 
5620, 20 Tamuz 5664 (1860) (1904)". Screwed into a flat, four-legged, decorated base. Brass.  
Height: Approx. 13 cm, base approx. 11.5X7.5 cm. Metal is dull and stained, damage to base. Three holes, two of them 

large, drilled in the base. 
* Bronze plaque, Star of David with an entwined wreath of leaves, with Herzl's profile portrait, inscribed on the side "Dr. 
T. Herzl". Nailed to a heraldic shield covered with black velvet, fixed to a wooden base. 

Length of shield approx. 18 cm. One nail out of two is lacking. Velvet is worn and unraveled. Reverse of shield is peeling. 
* Rectangular plaque, Herzl's profile portrait, inscribed "Herzl" on the side with a decorated frame. Repousée copper. 
8.5X13.5 cm. Some scratches. Bent plaque. 

* Medal, Herzl's profile portrait. Repousée metal [bronze?]. 
Diameter approx. 5 cm. Good condition. Stained on the reverse. 
* Herzl's profile portrait, cast bust-like bronze relief. Inscribed on the stand "Dr. Theodor Herzl". Signed "By Sors" [ca. mid-

20th century]. 
Approx. 15.5X20.5 cm. Good condition. 
* Memorial plaque with Herzl's profile portrait, designed by Boris Schatz. To the right of Herzl's portrait appears the image 

of Moses and to the left a quotation from Herzl's book, "The Jewish State": "a wondrous generation of Jews will spring 
into existence …" Created by Boris Schatz. Below an inscription: "If you will it, it is no dream". Signed in monogram. Cast 
bronze, silver plated. 

Approx. 5.5X7 cm. Good condition. Framed, unexamined out of frame. 

Opening price: $250 

  . צלחת נחושת עם דיוקן הרצל5

צלחת נחושת לתליה עם דיוקן הרצל בצדודית וסביבו עיטורים במוטיב צמחי והטקסט "בנימין זאב הרצל חוזה מדינת ישראל". נחושת 
  רקועה וחקוקה. לולאה להשחלת חוט תליה מאחור.

  ס"מ. מצב טוב. מעט קורוזיה. 36קוטר 
  $400 פתיחה:

5. Copper Plate with Herzl's Portrait 

Copper plate for suspension, with Herzl's profile portrait surrounded by vegetal motif and the text "Binyamin Zeev Herzl 
visionary of the State of Israel". Repousée and engraved. Suspension loop on the reverse. 

Diameter 36 cm. Good condition. Some corrosion. 

Opening price: $400 
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  1966 –דיוקן הרצל  –. מדלית זהב 6

קראט. מצדה האחד דיוקן הרצל וסביבו המילים "בנימין זאב הרצל חוזה מדינת ישראל". מצדה השני מראה משכן  21.6מדלית זהב, 
 Houseה", ומולו הפסוק בתרגום האנגלי. למטה הכיתוב "הכנסת וציטוט מישעיה א' כ"ו "ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחיל

of Parliament, Jerusalem] ,900]. חתומה "זהב 1966". כפי הנראה נטבעה לרגל חנוכת משכן הכנסת ."  
  גרם. מצב טוב מאד. 8ס"מ. משקל  2.5קוטר 

  $150 פתיחה:

6. Gold Medal – Herzl's Portrait – 1966 

Gold medal, 21.6 karat.  
Obverse: Herzl's portrait surround by the Hebrew legend "Binyamin Ze'ev Herzl visionary of the State of Israel".  

Reverse:image of the Knesset building and a quotation from the book of Isaiah 1:26 "VaAshiva Shoftecha KeVarishona…" 
with an English translation. Bottom inscription "House of Parliament, Jerusalem" indicates that it was probably minted for 
the inauguration of the Knesset building [1966]. Marked: "Gold 900". 

Diameter 2.5 cm. Weight: 8 grams. Very good condition. 

Opening price: $150 

 מהדורה ראשונה  – 1898וינה,  –. פרוטוקול הקונגרס הציוני הראשון 7

Zionisten-Congress in Basel (29.30.und 31. August 1897), Officielles Protocoll הוצאת .Vereines Erez Israel ,1898, וינה .
 מהדורה ראשונה.

  . 1897-בהפרוטוקולים של ישיבות הקונגרס הציוני הראשון שהתקיים בבזל 
  ס"מ. מצב טוב. בלאי ונייר דבק במעטפת הנייר. חתימת בעט בחזית המעטפת. 23עמ',  200

  $400 פתיחה:

7. Protocol of the First Zionist Congree – Vienna, 1898– First Edition  

Zionisten-Congress in Basel (29.30.und 31. August 1897), Officielles Protocoll. Vienna: Vereines Erez Israel, 1898. First 

edition.  
Protocols of the sessions of the first Zionist Congress which took place in Basel in 1897. 
200 pp, 23 cm. Good condition. Wear to paper and adhesive tape to paper cover. Signature in pen on front cover. 

Opening price: $400 

 1898 –ועידת חובבי ציון בלונדון  –. תכנַית־מזכרת 8

Zionist Conference, 5658, (Convened by the Chovevei Zion Association of England). Souvenir Programme, Glerkenwell 
Town Hall דפוס .Philip Johnes & Co.] ,אנגלית.1898, לונדון .[  

. בתכניה שיר הלל למשתתפים, שמות הצירים, 1898במרץ  6-חובבי ציון שחולקה למזכרת בוועידה שהתקיימה בלונדון בתכנית ועידת 
תמונות מירושלים וממטולה וסדר היום המתוכנן. בוועידה זו קיבלו עליהם חובבי ציון את ההנהגה הציונית המרכזית שיסד הקונגרס 

  הציוני בווינה.
  ב, דפים מוכתמים ומושחרים. סימן קיפול לרוחב החוברת.ס"מ. מצב טו 28] דף, 4[

  אינו רשום בספריה הלאומית.
  $100 פתיחה:

8. Souvenir Program – Conference of Chovevei Zion Association in London – 1898 

Zionist Conference, 5658, (Convened by the Chovevei Zion Association of England). Souvenir Programme, Glerkenwell 

Town Hall. Printed by Philip Johnes & Co. London, [1898]. English. 
Program of Chovevei Zion conference, which was distributed as a souvenir during the conference in London on March 6, 
1898. The program features an ode to the participants, names of delegates, pictures from Jerusalem and Metula and the 

scheduled agenda. During this conference Chovevei Zion accepted the central Zionist leadership which established the 
Zionist congress in Vienna. 
[4] leaves, 28 cm. Good condition, stained and darkened leaves. Folding mark throughout the booklet. 

Not listed in the NLI catalogue. 

Opening price: $100 
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 1920וינה,  –מכתב מאת יעקב מאירסון  –. "הברית העולמית של פועלי ציון" 9

ס.א.פ.פ.צ. אין פאלעסטינא פון י. מאירזאן. דפוס "אדריא",  קאנפערענץ א בריוו צו די חברים פון-ציון וועלט-טער פועלי-Vנאך דער  
  . יידיש.1920וינה, 

ציון") "הועד הזמני של -פארטיי אין פאליסטינא, פועלי-מכתב מאת יעקב מאירסון לחברי ס. א. פ. פ. צ. (סאציאליסטישע ארבייטער
  . 1920עלי ציון" בוינה בשנת ישראל" לאחר הועידה העולמית של "פו-מפלגת הפועלים הסוציאליסטים בארץ

  ) פוליטיקאי מראשי מפלגת פועלים סוציאליסטית עברית, ממייסדי התנועה הקומוניסטית בארץ ישראל.1886-1947יעקב מאירסון (
גוריון ויצחק בן צבי, -התעמת מאירסון קשות עם דוד בן 1920בוועידה החמישית של 'הברית העולמית של פועלי ציון' בווינה בשנת 

הסתדרות מזוינת שנוצרה מתחילתה  –כאשר טען כי בארץ ישראל אין לגמרי אדמה בלתי מושבת... כל אדמת א"י מיושבת... השומר 
לשמירת הונה ורכושה של הבורגנות היהודית ולמלחמה בעובדים הערבים. בעקבות אמירות אלה ודומות להן התכחשה לו אף מפלגתו, 

ועידה המשיך בפעילות פוליטית ואף נבחר לוועד העיר יפו. לאחר שלא יכול היה לסבול את רדיפות ומאירסון גורש מהוועידה. לאחר הו
  הציונים ושלטונות המנדט הבריטי עזב את הארץ לברית המועצות, והתיישב באודסה.

תיוק. חותמות דיו. כתמים. ס"מ. מצב בינוני. חותמת דיו עם איור של ליליין בצד הפנימי של המעטפת הקדמית. נקבי  22.5] עמ', 1, [7
  קמטים וקרעים.

  $50 פתיחה:

9. "HaBrit HaOlamit Shel Poale Zion" – Letter from Ya'akov Meirson – Vienna, 1920 

Nokh der V-ter Poale Zion velt-konferenz a briv tsu di Khaverim fun s.a.p.p.z. in palestina fun Y. Meirson". Adria printing 
press, Vienna, 1920. Yiddish. 
A letter from Ya'akov Meirson to members of S.A.P.P.Z. (sotzyalistishe arbayter-partye in Palestina, Poale Zion"), 

"Temporary committee of Socialist Workers Party in Eretz Israel" after the Poale Zion World Conference of in Vienna in 
1920. 
Ya'akov Meirson (1886-1947), politician, was one of the leaders of Jewish Socialist Workers Party and one of the founders 

of the communist movement in Eretz Israel. 
In the fifth conference of the 'World Alliance of Poale Zion' in Vienna in 1920, he disagreed with David Ben-Gurion and 
Yitzchak Ben Zvi and claimed that there is no unoccupied land in Eretz Israel… Hashomer is an armed union founded to 

protect the capital of the Jewish Bourgeoisie and fight the Arab workers. Following these remarks and similar ones his 
party turned its back to him and Meirson was expelled from the conference. After the conference, he continued his political 
activism and was elected to the Jaffa Committee. When he could no longer stand the way the Zionists treated him and 

the persecution by British Mandate authorities, he left the country, moved to the Soviet Union and settled in Odessa. 
7, [1] pp, 22.5 cm. Fair condition. Ink stamp of illustration by Lilien on the inner side of front cover. Filing holes. Ink stamps. 
Stains. Creases and tears. 

Opening price: $50 

 1930-1928 –אגוד תנועות הנוער הציוניות  –. שתי חוברות 10

  ):Verband der jüdischen Jugendvereine Deutschlandsשתי חוברות של כנסים של ארגון תנועות הנוער הציוניות בגרמניה (
 Fritz-ו Dr. Hugo Hahnידם של -. בעמוד הראשון, חתימות בכתב1928 . חוברת מהקונגרס השביעי של הארגון. דרזדן,1

Schwarzschild.  
  ס"מ. מצב טוב. חוברת כרוכה בחוט. 30עמ',  30], 1[
  . 1930. אלבום מהקונגרס השמיני של הארגון. דיסלדורף, 2

ידו של -תצלום של הנציגים באולם הקונגרסים, שני תצלומים של מופעי תיאטרון ותצלום של מרטין בובר. בדף הראשון, חתימה בכתב
Herbert Friedenthal .(מנהל התיאטרון) 

  ס"מ. מצב בינוני. חוברת כרוכה בחוט. כתמים. קרעים ופגמים במעטפת הנייר.  24.5X32] דף, 5[
  $300 פתיחה:

10. Two Booklets – Association of Zionist Youth Movements – 1928-1930 

Two booklets about conventions of Zionist youth movements in Germany (Verband der jüdischen Jugendvereine 

Deutschlands): 
1. Booklet from the seventh congress of the organization. Dresden, 1928. On the first page, signatures by Dr. Hugo Hahn 
and Fritz Schwarzschild. 

[1], 30 pp, 30 cm. Good condition. Bound with string. 
2. Album from the eighth congress of the association. Duesseldorf, 1930. 
Photograph of delegates in the congress hall, two photographs of theater performances and a photograph of Martin Buber. 

On the first page a signature by Herbert Friedenthal (theater director). 
[5] leaves, 24.5X32 cm. Fair condition. Bound with string. Stains. Tears and defects to wrapper. 

Opening price: $300  
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 רומניה –בחירות לתנועות הנוער הציוניות  –. עלון מידע 11

Buletin de Vot .[רומניה] עלון מידע לבוחרים בבחירות לתנועות הנוער הציוניות במזרח אירופה .  
 רשימות מפורטות של חברי תנועות הנוער השונות ורשימת המתמודדים.

  קרעים. סימני קיפול.ס"מ. מצב גרוע. כתמים. קמטים.  22X30.5דף בודד, 
 $50 פתיחה:

11. Information Leaf – Election to Zionist Youth Movements – Romania 

Buletin de Vot. Information leaf for voters – election to youth movements in East Europe [Romania]. 
Detailed lists of youth movements' members and list of candidates. 
Single leaf, 22X30.5 cm. Poor condition. Stains. Creases. Tears. Folding marks. 

Opening price: $50 

 נדפס בעשרה עותקים – 1935 –החלטות הקונגרסים הציוניים  –. ארכיון מסמכים 12

. בעריכת מ[שה] גרדון וג[אורג] הרליץ. Die beschluesse der Zionisten Kongresse/1897-1933י"ח, -החלטות הקונגרסים הציוניים א
  . גרמנית ומעט עברית.1935

בעריכת משה גרדון (מנהל "מוסד ביאליק")  1897-1933י"ח, -כרך המאגד ארכיון דפים ומסמכים של החלטות הקונגרסים הציוניים א
גרסים, הצעות לדיון שנמסרו להנהלה הציונית ולוועד וגאורג הרליץ, מייסד הארכיון הציוני המרכזי. המסמכים כוללים החלטות מהקונ

הפועל הציוני. לקובץ מצורף מכתב מאת העורכים להנהלת ההסתדרות הציונית בירושלים: "עד הקונגרס הי"א ובכלל היה הנוסח 
ציא את הרשמי של החלטות הקונגרסים מתפרסם מטעם ההנהלה הציונית בשפה הגרמנית... מצאנו לראוי מטעמים מעשיים להו

הקובץ שנעתק רק בעשרה אכסמפלרים לפי הנוסח הגרמני המוסמך...מן הרצוי לערוך את הנוסח הרשמי של החלטות הקונגרס בשפה 
  העברית והצעתנו היא כי ההנהלה תושיב ועדה מצומצמת לשם עבודת התרגום והעריכה הזאת".

  סה"כ מאות מסמכים. רובם מודפסים במכונת כתיבה. מצב טוב.
  מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.אינו 

  $100 פתיחה:

12. Archive of Documents –Zionist Congresses Decisions – 1935 – Printed in Ten Copies 

Decisions by the Zionist Congresses 1-18, 1897-1933/ Die beschluesse der Zionisten Kongresse. Edited by M[oshe] 
Gordon and G[eorg] Herliz. 1935. German and some Hebrew. 

A bound volume compiling an archive of leaves and documents with decisions of the Zionist Congresses 1-18, 1897-1933 
edited by Moshe Gordon (director of "Bialik Institute") and Georg Herliz, founder of the Central Zionist Archive. The 
documents include decisions, proposals for discussions submitted to the Zionist Organization and the Zionist Executive 

Committee. A letter from the editors to the management of the Zionist Organization in Jerusalem is enclosed: "Until the 
11th congress the formal version of decisions was published in German…it is advisable to appoint a committee to translate 
and edit the material". 

Lot of hundreds of documents. Most of the documents are typewritten. Good condition. 
Not listed in the NLI catalogue. 

Opening price: $100  

  1935 –. כרוז מטעם מרכז "עזרה" לצירי הקונגרס 13

  . עברית ויידיש.1935. 19-כרוז מטעם הועד המרכזי של "עזרה" בקרקוב ובלבוב לצירי הקונגרס הציוני ה
ידי הקונגרס. הכרוז -אושרת עלכרוז מפורט של פעולות מרכז "עזרה" עבור החלוצים ובקשה להכיר את "עזרה" בתור קרן עולמית מ

  מודפס משני צדיו בעברית וביידיש. 
43X31.5 .ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים קלים בסימני הקיפול ובשוליים  

  $50 פתיחה:

13. Broadside on behalf of "Ezra" Center to the Congress Delegates –1935 

Broadside on behalf of the central committee of "Ezra" in Krakow and Lvov to the 19th Zionist Congess delegates. 1935. 
Hebrew and Yiddish. 

A detailed broadside about "Ezra"'s assistance to pioneers, and a request to acknowledge "Ezra" as a world fund 
authorized by the congress. Broadside is printed on both sides in Hebrew and Yiddish. 
43X31.5 cm. Good condition. Folding marks. Slight tears at folding marks and at margins. 

Opening price: $50 
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  1930פראג,  –עטיפה בעיצוב אוטה ווליש  –. בלדה לזכר יוסף טרומפלדור 14

Die Ballade vom Leutnant Trumpeldor הוצאת .Dr. Josef Flesch ,גרמנית.1930, פראג . 
. איור עטיפה (דיוקן Walter Kohn, לחן מאת Georg Mannheimerבלדה לזכרו של יוסף טרומפלדור, חוברת תווים. מילים מאת 

  טרומפלדור) מאת האמן אוטה ווליש.
  ס"מ. מצב טוב. 33.5עמ',  11

  $50פתיחה: 

14. Ballade in Memory of Joseph Trumpeldor – Cover Design by Otte Wallish – Prague, 1930 

Die Ballade vom Leutnant Trumpeldor. Prague: Dr. Josef Flesch, 1930. German. 
Ballade in memory of Joseph Trumpeldor, sheet music. Verse by Georg Mannheimer, tune by Walter Kohn. Cover design 

(Trumpeldor's portrait) by the artist Otte Wallish. 
11 pp, 33.5 cm. Good condition. 

Opening price: $50 

 1935 –עיצוב עטיפה בידי פרנץ קראוס  –. חוברת "המכביה השניה" 15

 . עברית ואנגלית.1935חיפה, -אביב-המכביה השניה, אביב, תרצ"ה. הוצאת הסתדרות עולמית "מכבי", תל
וברת הכולל את תכנית המכביה השנייה מלווה תצלומים רבים מימי המכביה הראשונה, איורים ומודעות פרסומת רבות. עיצוב ח

אביב. חוברת -העטיפה בידי פרנץ קראוס. איור צבעוני נאה בו נראית דמותו של נער המניף דגל עם סמל המכביה, על רקע העיר תל
  אנגלית וחוברת עברית כרוכות יחד.

  ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקמטים. 30X23עמ',  38+37] שער מעטפת, 1[
  $50 פתיחה:

15. Booklet – Second Maccabia – Cover Design by Franz Kraus – 1935 

Second Maccabia, spring, 1935. Published Maccabi World Union, Tel-Aviv-Haifa, 1935. Hebrew and English. 
A booklet with the second Maccabia program, with numerous photographs from the first Maccabia, illustrations and 

numerous advertisements. Cover design by Franz Kraus. A fine illustration in color of a boy flying a flag with the Maccabia 
emblem, on the background of Tel-Aviv. English booklet and Hebrew booklet bound together. 
[1] title-cover, 37+38 pp, 30X23 cm. Good condition. Some stains and creases. 

Opening price: $50 

  1938 –חי -. פרוספקט מטעם קרן תל16

תרצ"ח, במטרה לעודד גיוס לפלוגות העבודה וההגנה  חי שיצא לאור לכבוד הועידה העולמית בפראג בשנת-פרוספקט מטעם קרן תל
 . 1938חי, לונדון, -של בית"ר. הוצאת קרן תל

  בפרוספקט תצלומים מוקטנים של אימונים ופעולות בפלוגות השונות ו מפת ארץ ישראל השלימה.
  ס"מ. מצב טוב. קמטים. כתמים וקרעים קלים. 33.5גיליון מקופל. 

  $50 פתיחה:

16. Prospectus on behalf of Tel-Hai Fund – 1938 

Prospectus on behalf of Tel-Hai Fund issued for the World Convention in Prague in 1938, meant to recruit members to 

the Beitar work and defense groups. Published by Tel-Hai Fund, London, 1938. 
The prospectus displays small photographs of training and activity in the various legions and a map of Greater Eretz 
Israel. 

Folded sheet. 33.5 cm. Good condition. Creases. Slight tears and stains. 

Opening price: $50 

 1945 –אוסטרליה  –תעודת הוקרה  –. לוחות הברזל לקרן תל חי 17

 .1945חי". אוסטרליה, -חי. כרזה עם ציור מפת ארץ ישראל, מנורה וסמל "קרן תל-לוחות הברזל לקרן תל –אל מדינת ישר
תעודת הוקרה מטעם מפעל התרמה "לוחות הברזל לקרן תל חי", המורשה לקרן תל חי באוסטרליה, שהוענקה למר זאב קאמיל ורעיתו 

. בתחתית הכרזה מוטבע חותם קרן תל חי וסביבו חתימות 1945המסורה. יוני, רייזל, נרשמו ע"י מרכז הצ"ח באוסטרליה על עבודתם 
  המעניקים בכתב יד.

46X62 .ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים מועטים, קמטים וסימני קיפול  
  $200 פתיחה:
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17. Iron Boards for Tel Hai Fund – Certificate of Appreciation – Australia – 1945 

State of Israel – Iron Boards for Tel Hai Fund. Poster with an illustration of the Map of Eretz Israel, a Menorah and emblem 

of "Tel Hai Fund". Australia, 1945. 
A certificate of appreciation on behalf of the fundraising enterprise "Iron Boards for Tel Hai Fund", Keren Tel Hai Fund 
Heritage in Australia, awarded to Mr. Ze'ev Kamil and his wife Reisl, inscribed by the Revisionist Zionist organization in 

Australia, in gratitude for their devoted work. June, 1945. Emblem of Tel Hai Fund embossed on the bottom of the poster, 
surrounded by handwritten signatures. 
Approx. 46X62 cm. Good condition. Some stains, creases and folding marks. 

Opening price: $200 

 1956 –קריקטורות של צירי הקונגרס  –. יואל בוכוולד 18

  . עברית אנגלית ויידיש. 1956אביב, -תל-קריקטורות של צירי הקונגרס הכ"ד. יואל בוכוואלד. הוצאת "לעצטע נייעס", ירושלים 500
  ס"מ. מצב טוב. חוברת כרוכה בחוט. כתמים. בלאי בשולי המעטפת. 17X23] דף, 31] שער מעטפת, [1[

  $50 פתיחה:

18. Yoel Buchwald – Caricatures of Congress Delegates – 1956 

500 caricatures of the 24th congress delegate. Yoel Buchwald.  

Published by Letste Nayes, Jerusalem-Tel-Aviv, 1956. Hebrew, English and Yiddish. 
[1] title cover, [31] leaves, 17X23 cm. Good condition. Booklet bound with thread. Stains. Wear at margins of wrapper. 

Opening price: $50 

  . אוסף מסמכים מעזבון נשיא ההסתדרות הציונית במקסיקו אריה דולצ'ין 19

  .80-עד שנות שנות ה 20-ישראל. שנות ה-אוסף חוברות ומסמכים מעזבון אריה דולצ'ין. מקסיקו
עלה לישראל. כיהן כראש המחלקה  1956ית במקסיקו. בשנת ), כיהן כנשיא שלוחת ההסתדרות הציונ1913-1989אריה דולצ'ין (

הכלכלית של הסוכנות היהודית, ולאחר מכן כראש מחלקת העלייה והקליטה וכגזבר הסוכנות היהודית. היה חבר הנהגת גח"ל מטעם 
  המפלגה הליברלית.

יד, מחזה סאטירי שכתב -מחברת בכתב ידו. טיוטות נאומים ומאמרים בכתב יד ובמכונת כתיבה.-* מכתבים ומסמכים רבים בכתב
  דולצ'ין בצעירותו.

  יד מאת אישים שונים ביניהם יוסף ויניצקי, פרץ ברנשטיין ועוד.-* מכתבים מודפסים ומכתבים בכתב
* מסמכים מודפסים רבים ביניהם מסמכים מאת שרות המודיעין הציוני, הקונגרס היהודי העולמי, הסוכנות היהודית, ההסתדרות 

  ית במקסיקו. התאחדות העולמית של הציוניים הכלליים. מסמך מודפס בנושא עליית יהודי אמריקה הלטינית וקליטתם.הציונ
  * מברקים ומכתבים תנחומים שנשלחו אל דולצי'ן לאחר פטירת אביו ואחיו.

[נידוני קהיר ("עסק  The Cairo Trial, facts and comment. 1959אביב, -* חוברות: זכויות חבר קופת חולים של הציונים הכלליים. תל
 For Peace and Security, by Abba. חוברת מהכינוס הראשון של הציונים הכלליים של אמריקה הדרומית. 1955הביש")], ירושלים, 

Eban .The Peaceful Use of Atomic Energy, by Abba Ebanבלעטער,  . חוברת מידע על קיבוץ עין השלושה וכפר סילבר. ציוניסטישע
  ספיר.-מאת מ. אבן

. הזמנה 1951ציר מהקונגרס הציוני הכ"ג. הזמנה לטקס פתיחת הקונגרס הציוני הכ"ג על הר הרצל בירושלים, -* כרטיסים: תעודת
  .1966אביב, -. תעודת מלווה של המפלגה הליברלית בישראל. תל1961לכנס פתיחת המכביה השישית. 

  לאחר פטירת בעלה.* מכתבים שנשלחו אל אנט דולצ'ין 
  פריטים, חלקם בני מספר דפים. גודל ומצב משתנים. 100-סה"כ כ

  $200פתיחה: 

19. Collection of Documents from the Estate of the President of the Zionist Organization in Mexico 
Areih Dulzin 

Collection of booklets and documents from the estate of Arieh Dulzin. Mexico-Israel. 1920 through 1980s. 
Arieh Dulzin (1913-1989), served as the president of the Zionist Organization in Mexico. In 1956 immigrated to Israel, 
served as the head of the economic department of the Jewish Agency, and later as head of the immigrant absorption 

department and treasurer of the Jewish Agency. Was member of "Gahal" party directorship on behalf of the Liberal party. 
* Letters and documents in his handwriting. Drafts of speeches and essays, written by hand and typewritten. A notebook 
written by hand, with a satiric play composed by Dulzin in his youth.  

* Typewritten letters and autographed letters from various public figures, among them Yosef Vinizky, Peretz Bernstein 
and more. 
* Numerous printed documents among them from the Zionist intelligence services, the World Jewish Congress, Jewish 

Agency, Zionist organization in Mexico. World Association of Zionim Klalyim. A printed document concerning the 
immigration of Latin American Jews and their absorption. 
* Telegrams and letters of condolences sent to Dulzin after the death of his father and his brother. 
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* Booklets: Members rights – Kupat Holim shel HaZionim Haklalim. Tel-Aviv, 1959. The Cairo Trial, facts and comment, 
Jerusalem, 1955. Booklet from the first convention of the Zionim Klalim in South America. For Peace and Security by 
Abba Eban. The Peaceful Use of Atomic Energy, by Abba Eban. Information booklet about Kibutz Ein HaShlosha and 

Kfar Silver. Zionistishe bleter by M. Even Sapir. 
* Tickets: delegate card from the 23rd Zionist Congress. Invitation to the opening ceremony of the 23rd congress on Mount 
Herzl in Jerusalem. 1951. Invitation to the opening ceremony of the sixth Maccabia. 1961. Loan certificate of the Liberal 

Party in Israel. Tel-Aviv, 1966. 
* Letters sent to Annette Dulzin after the passing of her husband. 
Total of about 100 items, some consisting of several leaves. Size and condition vary. 

Opening price: $200 

 . ארבע קבלות "שקל ציוני" 20

  ארבע קבלות עבור תרומת "שקל ציוני":
  .20-הפועל המצומצם של ההסתדרות הציונית, לונדון, שנות ה* קבלה בעיצוב יוסף בודקו. הוצא ע"י הועד 

  ).1919* קבלה מטעם ההסתדרות הציונית בפולין. תרע"ט (
  .20-* קבלה מטעם הסתדרות "המזרחי" בפולין. הוצא ע"י הועד הפועל המצומצם של ההסתדרות הציונית, לונדון, שנות ה

  * קבלה משנת העשרים לקונגרס.
  מצב כללי בינוני.

  $50 פתיחה:

20. Four Receipts – "Shekel Zioni" 

For receipts for donations of "Shekel Zioni": 
* Receipt designed by Josef Budko. Issued by the limited excutive committee of the Zionist Organization, London, 1920s. 
* Receipt on behalf of the Zionist Organization in Poland. 1919. 

* Receipt on behalf of "HaMizrahi" in Poland. Issued by the limited executive committee of the Zionist Organization, 
London, 1920s. 
* Receipt from the twentieth year to the Congress. 

Overall fair condition. 

Opening price: $50 

 20-המחצית הראשונה של המאה ה –קק"ל  –גאולה/עשירית השקל . שקל ה21

  :20-שתי קבלות עבור תרומה לקק"ל. המחצית הראשונה של המאה ה
 12* שקל הגאולה. קבלה שיצאה לכבוד שנת העשרים ושתיים של הקרן קימת לישראל במרכז הקבלה איור דיוקן הרצל וסביבו דגלי 

  .1919טרוגרד], השבטים. דפוס מ. פיוואווארסקי, [פ
  ].40-* עשירית השקל לגלגלת. קבלה עבור תרומה של עשר מיל' עבור הקרן קימת לישראל. [שנות ה

  בינוני.-מצב טוב 
  $50 פתיחה:

21. Shekel HaGeula/Asirit HaShekel – JNF – first half of 20th century 

Two receipts for donations to JNF. First half of 20th century. 
* Shekel HaGeula. A receipt published for the twenty-second year of JNF. In the center appears Herzl's portrait surrounded 
by the flags of the twelve tribes. Pivovarski printing press. [Petrograd], 1919. 

* Asirit HaShekel per capita. Receipt for a donation of ten Mil to JNF. [1940s]. 
Good-fair condition. 

Opening price: $50 

 1960-1921 –קבלות ופנקס קבלות  –. "שקל הציוני" 22

  . 1921-1960ישראל, -חמש קבלות בודדות ופנקס קבלות (לא היה בשימוש) עבור תרומת ה"שקל הציוני". אנגליה, גרמניה וארץ
  תש"ט עם הכיתוב: "שנה ראשונה למדינת ישראל".ביניהם, קבלה משנת 

  מצב כללי טוב. 
  $50 פתיחה:

  



   היסטוריה ותרבות יהודית וישראלית  
   

11  
  

22. "Shekel HaZioni" – Receipts and Receipts Notebook – 1921-1960 

Five single receipt and a receipts book (unused) for donation of "Shekel HaZioni". England, Germany and Eretz Israel, 

1921-1960. 
Including a receipt from 1949 inscribed "First year to the State of Israel". 
Good overall condition. 

Opening price: $50 

 30-וה 20-שנות ה –שני פריטי נייר  –. "השקל הציוני" 23

 שני פריטי נייר, "השקל הציוני":
ישראל עם חתימות חברי הועד, ממוען לנציג בצפת. -ארצי לעניני השקל בארץ* מסמך מודפס להפצת השקל הציוני מטעם הועד ה

]1932.[  
28X22 בינוני. כתמים. סימני קיפול. קרעים.-ס"מ. מצב טוב  

  ].20-* פנקס ובו ארבע קבלות עבור תרומת "שקל ציוני". [שנות ה
10.5X18.5 .ס"מ. מצב טוב. כתמים. הקבלות מנותקות מהפנקס  

  $50 פתיחה:

23. "HaShekel HaZioni" – Two Paper Items – 1920s and 1930s 

Two paper items, "HaShekel HaZioni": 
* Printed document for distribution of the "Shekel Zioni" on behalf of the national committee for the "Shekel" in Eretz Israel, 
with signatures of the committee members, addressed to the representative in Safed. [1932]. 

28X22 cm. Good-fair condition. Stains. Folding marks. Tears. 
* Notebook with four receipts for donation of "Shekel Zioni". [1920s]. 
10.5X18.5 cm. Good condition. Stains. Receipts are detached from booklet. 

Opening price: $50 

 הקרן הקימת לישראל –. אוסף פריטי נייר מגוון 24

שבעה פריטי נייר שונים. הקרן הקימת לישראל: * פנקס בולים לתלמיד. איור העטיפה מאת נחום גוטמן. * חוברת אודות ספר הזהב 
צ"ז * חוברת כפר נהלל, איך בונה קרן היסוד כפרים שנה לקרן הקימת לישראל. ורשא תר 35של הקרן הקימת לישראל. * כרזה ליובל 

. * חסידים עלו אל הארץ.... (להתישבות חסידי יבלונה וקוזיניטץ 1924ישראל על אדמת הקרן הקימת לישראל, י. אטינגר. -חדשים בארץ
פים לקיפול עבור תרומה יזרעאל). הוצאת הלשכה המרכזית של הקרן הקימת לישראל. ירושלים, תרפ"ו. * חוברת יזכור עם ד-בעמק

  לגאולת אדמת ישראל.
  שבעה פריטים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

  $50 פתיחה:

24. Diverse Collection of Paper Items – JNF 

Seven paper items. JNF: * Stamps booklet for a pupil. Cover illustration by Nahum Gutman. * Booklet about JNF "Golden 
Book". * Poster for the 35th anniversary of JNF. Warsaw 1937. * Kfar Nahalal booklet, how JNF builds new villages in 
Eretz Israel on JNF lands, I. Etinger, 1924. * Hassidim came to the country… (settlement of Hassidim from Jabłonna and 

Kozhenitz in Jezreel Valley), published by JNF, Jerusalem, 1926. * Yizkor booklet with leaves for folding, as a donation 
for the redemption of the land of Israel. 
Seven items. Size and condition vary. Overall good condition. 

Opening price: $50  

 1949-1936 –תבי תעודה למזכרת נצח מכ 17 –. ספר הזהב של קק"ל 25

תעודות רישום בספר הזהב של קק"ל, על שם אישים שונים, בהם רש"י, רבי יהודה הלוי, פרץ סמולנסקין, חיים ויצמן, מנחם  17
בין  אוסישקין והנרייטה סאלד. חתומים על התעודות, בין השאר: אברהם גרנובסקי (גרנות), ברל כצנלסון ומנחם אוסישקין. הוענקו

  .1936-1949השנים 
  תעודות, גודל ומצב משתנים.  17

  $200 פתיחה:
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25. JNF Golden Book – 17 "Eternal Souvenir" Certificates – 1936-1949 

17 inscription certificates in JNF Golden Book, made in honor of various persons, among them: Rashi, Rabbi Yehudah 

Halevi, Peretz Smolenskin, Haim Weizmann, Menachem Ussishkin and Henrietta Szold. Signed on the certificates, among 
others, are: Avraham Granovsky (Granot), Berl Katzenelsohn and Menachem Ussishkin. Awarded between the years 
1936-1949. 

17 certificates, size and condition vary. 

Opening price: $200 

  1946-1935 –. גיליונות "קרננו" הוצאת קק"ל 26

  . עברית, אנגלית וגרמנית.1935-1946ששה גיליונות "קרננו". הוצאת קרן קיימת לישראל, ירושלים, 
  לבן.-ישראל מלווים תצלומים בשחור-גיליון בהוצאת קק"ל ובו מאמרים בנושא קרקעות בארץ

  גיליונות. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 5
  $50 פתיחה:

26. Issues of "Karnenu" – Published by JNF – 1935-1946 

Six issues of "Karnenu". Published by JNF, Jerusalem, 1935-1946. Hebrew, English and German. 
Issues published by JNF with articles about lands in Eretz Israel, accompanied by black and white photographs. 

5 issues. Size and condition vary. Overall good condition. 

Opening price: $50 

  1937 –קרן קיימת לישראל  –. לוח שנה 27

  .1936לוח תרצ"ז, קרן קימת לישראל, הלשכה הראשית, ירושלים. דפוס הוצאת ארץ ישראל, תל אביב, 
כרזת לוח שנה, במרכזה לוח לשנת תרצ"ז עם פרוט המועדים ואיורי המזלות. מימין ומשמאל ללוח טקסט, תמונות ותרשימים המפרטים 

  את פעילותה של הקרן הקיימת לישראל ואת הישגיה.
70X50  בעט על צדו האחורי של הלוח.ס"מ בקירוב. מצב טוב. קמטים. סימני קיפול רבים. קרע לאורך אחד מסימני הקיפול. שרבוטים  

  $50 פתיחה:

27. Calendar – JNF – 1937 

Calendar for the year 1937, JNF, head office, Jerusalem. Printed by Hotza'at Eretz Israel, Tel-Aviv, 1936. 

A calendar poster. In the center appears a calendar for the year of 5697 (1936-1937) with dates of holidays and illustrations 
of the signs. On the right and left sides of the calendar appear pictures and charts detailing the operations of JNF and its 
achievements. 
Approx. 70X50 cm. Good condition. Creases. Numerous folding marks. Tear along one of the folding marks. Scribbles in 
pen on the reverse. 

Opening price: $50 

 1946יורק, -ניו –הוצאת קק"ל  –. עיתון קיר חודשי 28

Land of Israel, Wall newspaper for boys and girls Volume 1 No. 1, /September 29, 1946ישראל, תשרי ד', תש"ו. הוצאת -ארץ
  .1946יורק, -ת לישראל, ניוהקרן הקימ

יורק מטעם קק"ל. העיתון כולל מאמרים, תצלומים, שירים, איורים, קומיקס בנושא פעולות -עיתון קיר חודשי לנוער שהתפרסם בניו
  ישראל.-קק"ל, ביוגרפיות קצרות של אנשי רוח ציוניים ומידע כללי על ארץ

86X55.5 .ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים קלים  
  $50 תיחה:פ

28. Monthly Wall Newspaper – JNF – New-York, 1946 

Land of Israel, Wall Newspaper for Boys and Girls Volume I No. 1 September 29, 1946/Eretz Israel, 1946. Published by 
JNF, New-York, 1946. 

A monthly wall newspaper for youth published in New-York on behalf of JNF. The paper features articles, photographs, 
poems, illustrations, comic strips about JNF operations, short biographies of Zionist intellectuals and general information 
about Eretz Israel. 

55.5X86 cm. Good condition. Folding marks. Some tears. 

Opening price: $50 
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 הדפס על קנווס –. חנוכת האוניברסיטה העברית 29

הלורד בלפור נואם בטקס חנוכת האוניברסיטה העברית, הדפסה על בד. רפרודוקציה של ציור מאת לאופולד פיליכובסקי. נתון 
  במסגרת.
  ס"מ. מצב טוב. מעט קילופי צבע בהדפס. 57X26מסגרת 
  $50 פתיחה:

29. Inauguration of the Hebrew University – Print on Canvas 

Lord Balfour delivering a speech at the inauguration ceremony of the Hebrew University, print on canvas. Reproduction 
of a painting by Leopold Pilichovsky. Framed. 
Frame 26X57 cm. Good condition. Some peelings of color. 

Opening price: $50 

  1917לונדון,  –מכתב מודפס בתגובה להצהרת בלפור  –. האגודה הציונית בלונדון 30

  . אנגלית.1917בתגובה להצהרת בלפור. לונדון,  English Zionist Federationמכתב מודפס ללא שם נמען מטעם 
ה היהודית, מתבקש הנמען להביע את הכרת טובתו במברק אישי לראש במכתב שנשלח ככל הנראה אל דמויות חשובות בקהיל

  ממשלת אנגליה.
26.5X21 .ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים קלים בסימני הקיפול  

  $100 פתיחה:

30. English Zionist Federation – Printed Letter in Response to the Balfour Declaration – London, 
1917 

A printed letter, with no addressee name, on behalf of the English Zionist Federation, in response to the Balfour 

Declaration. London, 1917. English. 
In the letter, probably sent to leaders and dignitaries in the Jewish congregation, the receiver is asked to express his 
gratitude in a personal telegram to the English Prime Minister. 

26.5X21 cm. Good condition. Folding marks. Slight tears at folding marks. 

Opening price: $100 

  1918לונדון,  –. חוברת בנושא הצהרת בלפור 31

  .1918השקפותיהם. הוצאת ההסתדרות הציונית, לשכת לונדון, בריטניה, ארץ ישראל והיהודים. אישי העולם הנוצרי ו
  חוברת שנדפסה בעקבות הצהרת בלפור. נדפסו בה נוסח ההצהרה לצד תגובות אישים שונים מהעולם הנוצרי ועיתונים ברחבי העולם. 

  ס"מ. מצב טוב. כמה דפים כהים מעט בשוליים. קרעים לאורך השדרה. 21.5עמ',  16
  $300 פתיחה:

31. Booklet about the Balfour Declaration – London, 1918 

Britain, Eretz Israel and the Jews. Notable Persons of the Christian world and their views. Published by the Zionist 

Organization, London chamber, 1918. 
A booklet printed following the Balfour Declaration. The text of the declaration was printed in the booklet alongside with 
responses by notable Christian personalities and by newspapers from all over the world. 

16 pp, 21.5 cm. Good condition. Several leaves are slightly darkened at the margins. Tears along the spine. 

Opening price: $300 

 1919אנגליה,  –עצומה הקוראת למימוש הצהרת בלפור  –. שני כרוזים 32

 *"Sign the Petition Here! Of the Jews of the United Kingdom to the Peace conference"  חתמו על העצומה כאן! מיהודי]
  ]. אנגלית.1919. לונדון, [English Zionist Federation, Petition Committee-הממלכה המאוחדת לוועידת השלום]. יצא מטעם ה
קאנפערענץ." יצא מטעם -פעטיציע פון די אידען פון ענגלאנד צו דעם פריעדענס-* "דא שרייבט אונטער די פעטיציע! אידישע פאלקס

  ]. יידיש.1919מרכז הציונים באנגליה, לונדון, [
מטעם מרכז הציונים באנגליה הקוראים ליהודי בריטניה לחתום על עצומה שתשלח לוועידת השלום בפריז. כרוז באנגלית וכרוז ביידיש 

  נוסח העצומה מצוטט בכרוז והיא קוראת לועידה לתת את דעתה על קיום המובטח בהצהרת בלפור.
  ס"מ. מצב טוב. קמטים מעטים. 41.5X27שני כרוזים, 

  $200 פתיחה:
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32. Two Broadsides – Petition Calling to Realize the Balfour Declaration – England, 1919 

* "Sign the Petition Here! Of the Jews of the United Kingdom to the Peace conference". Issued by the English Zionist 

Federation, Petition Committee. London, [1919]. English. 
* "Do shraybt unter di petitsye! Idishe folks-petitsye fun di idn fun England tsu dem Friedens-konferenz". Issued by the 
Zionist center in England, London, [1919]. Yiddish. 

One broadside in English and one broadside in Yiddish issued by the Zionist center in England calling upon British Jews 
to sign a petition that will be sent to the Paris Peace Conference. The text of the petition is quoted in the broadside and it 
calls the conference to consider realization of the promises in the Balfour declaration. 

Two broadsides, 41.5X27 cm. Good condition. Some creases. 

Opening price: $200 

  1933 –. אוסף מסמכים בנושא פקודת העיריות 33

המציגים הערות והצעות לשינויים בפקודת אביב עבור הממשל הבריטי -דפי מסמכים של ועד הדר הכרמל ועיריית תל 70-אוסף של כ
  . עברית ואנגלית.1933העיריות. 
  מצב טוב.

  $50 פתיחה:

33. Collection of Documents on the subject of Municipalities Ordinance – 1933 

Collection of about 70 documents of Hadar HaCarmel Committee, and the municipality of Tel-Aviv, for the British 
Government, with comments and suggestions for changes in the municipalities' ordinance. 1933. Hebrew and English. 

Good condition. 

Opening price: $50 

  1940חיפה,  –אניית מעפילים "הילדה"  –. כרוז 34

  .1940כרוז הקורא לתושבים לדרוש את העלאתם של מעפילי אניית "הילדה" ארצה. חיפה, 
31.5X24 ומים בעט. סימני קיפול. קרעים קלים.בינוני. כתמים. ריש-ס"מ. מצב טוב  

  $100 פתיחה:

34. Broadside – "Hilda" Illegal Immigrants Ship – Haifa, 1940 

Broadside calling the public to demand that illegal immigrants on the ship "Hilda" be allowed to enter the country. Haifa, 
1940. 
31.5X24 cm. Good-fair condition. Stains. Inscription in pen. Folding marks. Slight tears. 

Opening price: $100 

 1945 –. מנשר מטעם ממשלת המנדט 35

מנשר מטעם מנהל ענייני הממשלה לגבי איסור החזקת נשק מכל סוג שהוא והחובה לציית לחוק ולשמור על הסדר הציבורי והאזרחי 
  . עברית, אנגלית וערבית.1945בנובמבר,  15מקום מזכיר ראשי. -וברט סקוט, ממלאבארץ. חתום על ידי ר

63X70 .ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים משוקמים שיקום מקצועי. הודבק על נייר דק  
  $200 פתיחה:

35. Manifest – Mandate Government – 1945 

Manifest issued by the British Mandatory government concerning the prohibition to hold arms of any kind and the obligation 
to obey the law and keep the public and civil order in the country. Signed by Robert Scott, deputy chief secretary. 
November 15, 1945. Hebrew, English and Arabic. 

63X70 cm. Fair condition. Stains. Professionally restored tears. Mounted on thin paper. 

Opening price: $200 
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 1948במאי  15-מוסף ידיעות מעריב ל –. פני המנדט מתחילתו ועד סופו 36

  .1948במאי  15פני המנדט מתחילתו ועד סופו, גיליון ידיעות מעריב, מוסף מצויר, 
ב שיצא לרגל סיום המנדט הבריטי. הכותרות: "הם הבטיחו...", "אנחנו קיימנו...", "הם הפרו...", "ובקלון גיליון מיוחד של ידיעות מערי

גורשו". ארבעה עמודים ובהם תמונות רבות מתקופת המנדט, רשימת אירועים ותאריכים משמעותיים ומפות המראות את המתווים 
  השונים לחלוקת הארץ.

  תמים, קרעים בשוליים ולאורך סימני הקיפול.ס"מ. מצב בינוני, כ 47] עמ', 4[
  $100 פתיחה:

36. The Mandate from Beginning to End – "Yediot Maariv" Supplement, May 15, 1948 

The Mandate from Beginning to End – "Yediot Maariv", illustrated supplement, May 15, 1948. 

Special issue of Yediot Maariv published on the last day of the British Mandate. Titles: "They promised…", "We fulfilled…", 
"They broke their promises…" "and they were expelled". Four pages with many photographs from the mandate period, 
lists of events and significant dates and maps depicting the various outlines for the division of the land. 

[4] pp, 47 cm. Fair condition, stains, tears at margins and along folding marks. 

Opening price: $100 

 1899 –טוב -המושבה הר –. שטר רכישת קרקע 37

  . 1899ת בירושלים. טוב) מטעם ועד העדה הספרדי-שטר רכישת קרקע בכפר ארתוף (הר
  השטר חתום בחותמות הדיו של הועד ושל רבי יעקב שאול אלישר.

  ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול. קמטים. 34X21דף 
  $50 פתיחה:

37. Bill of Land Purchase – Moshava Har-Tuv – 1899 

Bill of land purchase in the village Artuf (Har-Tuv) issued by the committee of the Sephardi Community in Jerusalem. 
1899. 

The bill carries Rabbi Ya'akov Shaul Elyashar's ink-stamp and the committee's stamp. 
Leaf 34X21 cm. Good condition. Stains. Folding marks. Creases. 

Opening price: $50 

 1915-9121יפו,  –. גיליונות המשק החקלאי 38

-י. וילקנסקי [יצחק וולקני-המשק החקלאי, ירחון שמושי ומדעי לכל מקצועות עבודת האדמה, בעריכת ד"ר מ. [מלך] זגֹורֹודסקי ו
  ].1912-1915תרע"ה. [-י"ב וכרך ד'. דפוס א. אתין, יפו, תרע"ב-אלעזרי]. שני כרכי גיליונות. כרך א': חוברות א

אלעזרי, שניים מבכירי הבוטנאים והאגרונומים בארץ -ריכתם של מלך זגֹורֹודסקי ויצחק וולקניעת מקצועי בנושא חקלאות בע-כתב
ישראל. הכרכים כוללים מאמרים בנושא התפשטות הארבה ומחלת המלריה וכן גיליונות עם מאמרים מאת ד"ר הלל יפה בנושא שמירת 

  הבריאות וגיליונות בנושא רפואת בעלי החיים. 
  עמ'. 418], 4ברות כרוכות יחד. [כרך א': תריסר חו

  כרך ד': כמה חוברות כרוכות יחד במספור שונה ובסדר מסורג.
  מצב טוב. החוברות ללא עטיפות מלבד המעטפת הראשונה של כל כרך. כתמים. פגמים בכריכה.

  $50 פתיחה:

38. Issues of Hameshek Hahaklai – Jaffa, 1912-1915 

The agricultural farm, a practical and scientific monthly journal for all agricultural professions, edited by Dr. M. [Melech] 

Zgorodsky and I. Vilkansky [Yitzchak Volcani-Elazari]. Two bound volumes. Volume 1: issues 1-12 and volume 4. Jaffa, 
A. Etin printing press, [1912-1915]. 
A professional periodical edited by Dr. Melech Zgorodsky and Yitzchak Volcani-Elazari, two of the leading botanists and 

agronomists in Eretz Israel. The volumes feature articles about the spreading of locust and Malaria, articles by Dr. Hillel 
Yaffe concerning hygiene and articles discussing veterinary medicine. 
Vol. 1: a dozen issues bound together. [4], 418 pp. 

Vol. 4: several booklets bound together with different pagination and alternating order. 
Good condition. Booklets with no wrappers except for the first wrapper of each volume. Stains. Damage to binding. 

Opening price: $50 
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 1921ירושלים,  –מדריך כתובות ובעלי מלאכה  –"כל ירושלים"  .39

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

  כולל פרקים נפרדים עם פירוט המוסדות היהודיים והזרים, בעלי מקצועות שונים, כתובות התושבים, ועוד. 
  ס"מ. מצב בינוני. ללא העטיפה המקורית ומפת ירושלים.  27עמ',  120

  $50 פתיחה:

39. "Kol Yerushalayim" – Address Guide and Professional Directory – Jerusalem, 1921 

Kol Yerushalayim, useful book, information, addresses, with a map of Jerusalem, gathered and composed by A. Oskotsky 
[Avraham Herz ben Zalman Oskotsky]. Published by "A. Oskotsky", Jerusalem, 1921. 

Consisting of separate chapters with detailed lists of Jewish and foreign institutes, craftsmen and professionals, addresses 
of residents, and more. 
120 pp, 27 cm. Fair condition. Lacking original cover and map. 

Opening price: $50 

 שלוש חוברות – 1922 –. כתב העת "הקטר" 40

  הקטר, כלי מבטא של הסתדרות פועלי הרכבת, הדאר והטלגרף בארץ ישראל, יוצא לאור על ידי הועד המרכזי. שלוש חוברות:
  . נדפסה כולה בדיו זהובה. 1922* חוברת ראשונה, חיפה, שבט תרפ"ב 

  עים בדפי החוברת.. חור עם קר1922* חוברת שניה. חיפה, חשון תרפ"ג 
  . דף אחרון מנותק. 1922* ירושלים, טבת תרפ"ד 

  מצורפת מודעה לתלייה בה הודפס: "פה אפשר להשיג את החוברת הראשונה של הקטר...".
  חוברות + מודעה. גודל ומצב משתנים. 3

  $50 פתיחה:

40. "Hakatar" Periodical – 1922 – Three Booklets 

Hakatar (the locomotive) – Professional Organ of Railway, Post & Telegraph Workers Organization of Palestine, published 
by the central committee. Three booklets: 

* First booklet, Haifa, Shevat, 1922. Printed in golden ink throughout. 
* Second booklet. Haifa, Heshvan 1922. Hole and tears to leaves. 
* Jerusalem, Tevet 1922. Last leaf – detached. 

Enclosed is a printed notice: "The first booklet of Hakatar is available here…" 
3 booklets + notice. Size and condition vary. 

Opening price: $50 

 1926 –. כל תל אביב ויפו 41

  .1926בוגוסלבסקי. הוצאת "תועלת", תל אביב, -, ישראל יברכיהו1926לשנת כל תל אביב ויפו, 
. בעמוד השער מתואר כ"ספר שנה לידיעות שימושיות עם כתובות של המוסדות, בתי 1926ספר שנה, כתובות ומידע לתל אביב לשנת 

ועירוניות, לוח הפלגות, ספר טלפונים קצר החרושת, בתי מסחר ותושבי תל אביב". בספר מפורטים גם מוסדות ציבור, תקנות ארציות 
  יפו. בצדה הפנימי של הכריכה הפנימית מודבקת מפה צבעונית מקופלת של תל אביב.-של תושבי תל אביב

] עמ'. מצב בינוני. כתמים, כתמי חלודה. צדה הקדמי של הכריכה מנותק. דף השער והדך 2*, [12], לח, 1, [XLVIII ,119], 2] מפה, [1[
  ו מנותקים. פגעי תילוע. חותמות דיו.שלאחרי
  $100 פתיחה:

41. All of Tel-Aviv and Jaffa – 1926 

All of Tel-Aviv and Jaffa, for the year 1926, Israel Yevarcheyahu-Bogolawsky. Tel-Aviv: "Toelet", 1926. 

A year book, with addresses and information about Tel-Aviv for the year 1926. The book is described on the title page as 
a "yearbook for practical information with addresses of institutes, factories, stores and the citizens of Tel-Aviv". Listed in 
the book are public institutes, national and local regulations, ship departure schedule and a short telephone directory of 

citizens of Tel-Aviv-Jaffa. Folding color map of Tel-Aviv mounted on the inner side of the front cover.  
[1] map, [2], XLVIII, 119, [1], 38, 12*, [2] pp. Fair condition. Stains, foxing. Front coverboard detached. Title page and the 
page following it are detached. Worming. Ink-stamps. 

Opening price: $100 
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  1930ירושלים,  –. כרזה בנושא מספד לחללי מאורעות תרפ"ט 42

  ?].1930כרזה מטעם "חברה קדישא גחש"א הראשית והכללית דכוללות אשכנזים", ירושלים, [
ה קדישא על מספד מר ואזכרה לעילוי נשמת חללי המאורעות [תרפ"ט?] ביום חמישי, ו' באדר (מוקדם) כרזה המודיעה לחברי החבר

  בבית הכנסת "מנחם ציון" בעיר העתיקה.
אנשי החברה קדישא נוהגים לצום בז' באדר, יום לידת ופטירת משה רבנו, כסמל להתאבלות על כל אותם מתים שמקום קבורתם לא 

  בכבוד הנפטרים שאולי לא נהגו בהם כשורה. נודע וככפרה על פגיעה
56X45.5 .ס"מ. מצב בינוני. כתמים. סימני קיפול. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור  

  $50 פתיחה:

42. Poster about Eulogy for Victims of 1929 Riots – Jerusalem, 1930 

Poster on behalf of "Hevra Kadisha", Jerusalem, [1930?]. 
A poster notifying the members of Hevra Kadisha about a eulogy and memorial for victims of the riots [1929?] on Thursday, 
6 Adar in "Menachem Zion" synagogue in the Old City. Hevra Kadisha members fast on Adar 7, date of birth and death 

of Moses, as a symbol of mourning for those whose burial place is unknown and as penance for possible lack of respect 
for the dead during burial. 
56X45.5 cm. Fair condition. Stains. Folding marks. Linen-backed for display and preservation. 

Opening price: $50 

 1935גדיניה,  –הכשרה הימי "זבולון" מרכז ה –. תעודה 43

. "התאגדות עברית לפיתוח הדיגוע Zebulun", Palestine Seafaring Society"תעודת גמר מהשנה הראשונה של הדיג העברי הראשון,
 מנית.. תעודה מודפסת עם מילוי פרטים במכונת כתיבה ותצלום הבעלים. גר1935עולים לא"י". גדיניה, -ועבודת הים בין חלוצים

בעיר גדיניה, עיר נמל היושבת לשפת מפרץ דנציג. חבריו  1935"זבולון", מרכז להכשרה ימית של תנועת "החלוץ" בפולין. הוקם בשנת 
  היו בוגרי תנועות נוער חלוציות מרחבי פולין.

29.5X22.5 בינוני. כתמים. סימני קיפול. רישומים בעט ובצבע.-ס"מ. מצב טוב  
  $50 פתיחה:

43. Certificate – Marine Training Center "Zebulun" – Gdynia, 1935 

Certificate of graduation from the first year of "Zebulun" Seafaring Society. "Jewish society for development of fishing and 

seafaring among pioneers and immigrants to Eretz Israel" (Hebrew). Gdynia, 1935. A printed certificate with typewritten 
details of the graduating student and his photograph. German. 
"Zebulun", a center for marine training of "HeChalutz" movement in Poland, was founded in 1935 in Gdynia, a town on 

the shore of Danzig bay. The trainees were members of youth movements from all across Poland. 
29.5X22.5 cm. Good-fair condition. Stains. Folding marks. Pen and crayon inscriptions. 

Opening price: $50 

 1936 –תעודה  –. תוצרת הארץ 44

  ).1936וצרת הארץ, תל אביב, תרצ"ו (אגוד למען תוצרת הארץ, תעודה לממלא חובת הבנין. מרכז למען ת
תעודה צבעונית נאה, עיטורים בדיו מתכתית, טקסט בכתב סת"ם :"תעודה זו נתנה לבית המדרש למורות גננות על שם אלחנן ליב 

ור לוינסקי ז"ל בתל אביב על פעלותו המסורה בשלושים ימי תוצרת הארץ. תל אביב יום א' ח' מנחם אב לשנת התרצ"ו". חתום בעיט
  דמוי חותם שעווה ועל גביו "הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל, מרכז למען תוצרת הארץ".

50X35 טוב. כתמי חלודה. קמטים. קרעים משוקמים רבים. מודבקת על ניר דק נטול חומציות. רישום בעיפרון -ס"מ בקירוב. מצב בינוני
  מאחור.
  $50 פתיחה:

44. Totzeret HaAretz – Certificate – 1936 

Society for Totzeret HaAretz (locally made), a certificate to a fulfiller of the duty. Center for Totzeret HaAretz, Tel-Aviv, 
1936. 
A fine certificate in color, decorations in metallic ink, text in scribal script: "This certificate is awarded to the Elhanan Leib 

Lewinsky Teacher's Seminary for their dedicated contribution during the thirty "Totzeret HaAretz" Days. Tel Aviv, 1936" 
(Hebrew). Signed in a wax-seal shapes illustration inscribed "National committee of Knesset Israel in Eretz Israel, center 
for Totzeret HaAretz" (Hebrew). 

Approx. 50X35 cm. Fair-good condition. Foxing, creases, many restored tears. Mounted on thin, acid-free paper. Pencil 
inscription on the reverse. 

Opening price: $50 
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  1936-1933לונדון,  –ישראל -ץציונות, תעשיה ומסחר באר –. שלושה גיליונות 45

ישראל. מלווים תצלומים של מקומות ומפעלים שונים, -שלושה גיליונות המציגים סקירה של מפעלי הציונות התעשייה והמסחר בארץ
  ישראל ומודעות פרסומת רבות:-מפות של ארץ

*Palestine  הוצאת .The Financial News ,מר מאת פנחס רוטנברג אודות תעשיית החשמל . אנגלית עברית וערבית. מא1933, לונדון
  ומאמר מאת אליעזר הופיין על ייצוא התפוזים. פרסומת ליריד המזרח.

iv ,36  ,'עמX4530 .ס"מ. מצב טוב  
 *Palestineהוצאת .The Manchester Guardian Commercial  ,צבי וגרשון אגרון. -. אנגלית. מאמרים מאת יצחק בן1933, לונדון

  ליריד המזרח.פרסומת 
iv ,44  ,'43.5עמX31.5 .ס"מ. מצב טוב  
 *Palestine הוצאת .The Financial News ,אנגלית. פרסומת לתפוזי יפו. תצלום של יריד המזרח.1936, לונדון . 
iv ,32  ,'44עמX31  .ס"מ. מצב טוב  

  $100 פתיחה:

45. Three Issues – Zionism, Industry and Trade in Eretz Israel – London, 1933-1936 

Three issues presenting a survey of Zionist enterprises, industry and trade in Eretz Israel. Accompanied by photographs 
of various sites plants, maps of Eretz Israel and numerous advertisements: 

* Palestine. The Financial News, London, 1933. English, Hebrew and Arabic. 
An article by Pinchas Rutenberg about the electricity industry and an article by Eliezer Hoofein about export of oranges. 
Advertisement for the Levant Fair. 

iv, 36 pp, 45X30 cm. Good condition. 
* Palestine. Published by The Manchester Guardian Commercial, London, 1933. English. Essays by Yitzchak Ben-Zvi 
and Gershon Agron. Advertisement for the Levant Fair. 

iv, 44 pp, 43.5X31.5 cm. Good condition. 
* Palestine. Published by The Financial News, London, 1936. English. Advertisment for Jaffa Oranges. Photograph of the 
Levant Fair. 

iv, 32 pp, 44X31 cm. Good condition. 

Opening price: $100 

 "יריד המזרח" ותערוכות נוספות –. ארבע חוברות 46

  .1927-1942אביב, -ארבע חוברות מידע וקטלוגים. תערוכות שונות. תל
  רית, ערבית ואנגלית. . עב1927זהב. יפו, -* תערוכת תפוחי

-ידי התאגדות א"י לתערוכות וירידים. תל-. יצא לאור על1925ישראל -* חוברת מידע על התערוכה והיריד של המזרח הקרוב בארץ
  . כולל חוזה השתתפות בתערוכה.1925אביב, 

  . 1936* תעודת יריד המזרח. 
  לווה פרסומות לחברות שונות.. מ1942* מדריך לתערוכת היובל של הקרן הקימת לישראל. תש"ב. 

  גודל ומצב משתנים.
  $100 פתיחה:

46. Four Booklets – "Levant Fair" and Other Exhibitions 

Four information booklets and catalogues. Various exhibitions. Tel-Aviv, 1927-1942. 

* Oranges exhibition. Jaffa, 1927. Hebrew, Arabic and English. 
* Information booklet about the exhibition and the Levant fair of the Near East in Eretz Israel, 1925. Published by Eretz 
Israel Society for exhibitions and fairs. Tel-Aviv, 1925. Includes a contract for participation in the fair. 

* Levant Fair certificate. 1936. 
* Guide for Jubilee Exhibition of JNF. 1942. With advertisement for different companies. 
Size and condition vary. 

Opening price: $100 
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  יריד המזרח  –. חמש חוברות 47

  חמש חוברות, יריד המזרח וחוברות נוספות:
 *Guide to Jewish Palestine הוצאת .Zionist Information Bureau for Tourists in Palestine ,מדריך למטייל 1930-1931. ירושלים .

הכולל מידע בנושאים שונים: אתרים, ישובים, אמצעי תחבורה, מפעלי הציונות. מלווה תצלומים ופרסומות לחברות שונות. בסוף 
  ישראל.-החוברת מודבקת מפה צבעונית, מקופלת, של ארץ

 *Palestine Economic Armament, The story of Keren Hayesod in the Third year of war ,1943. לונדון.  
  * קטלוג ליריד המזרח. עברית, אנגלית וערבית. חוברת פרסומות של סחורות שונות המוצגות ביריד. 

  .1939אביב, תרצ"ט, -ישראלית. תל-* ברית ידידי התעשיה הארץ
  ישראל. מלווה תצלומים ותרשימים. -התעשיה השונות בארץ חוברת הסוקרת את חברות

  . עלון מידע מלווה מספר תצלומים ומפת מתחם היריד.1934אביב, -* יריד המזרח. תל
  גודל ומצב משתנים. 

  $50 פתיחה:

47. Five Booklets and Booklets – Levant Fair  

Five booklets and booklets, Levant Fair and others: 
* Guide to Jewish Palestine. Published by Zionist Information Bureau for Tourists in Palestine. Jerusalem, 1930-1931. 

Guide for tourists with information about: sites, settlements, transportation, and Zionist enterprises, with photographs and 
advertisements for various companies. A map of Eretz Israel in color, folded, is mounted at the end of the booklet. 
* Palestine Economic Armament, The story of Keren HaYesod in the Third year of war. London, 1943. 

* Levant Fair catalogue. Hebrew, English and Arabic. Advertisements for exhibits in the fair. 
* Alliance of Friends of Industry in Eretz Israel. Tel-Aviv, 1939. A booklet surveying the various industrial companies in 
Eretz Israel. Accompanied by photographs and schemes. 

* Levant Fair. Tel-Aviv, 1934. Information leaflet accompanied by some photographs and map of the fair grounds. 
Size and condition vary. 

Opening price: $50 

  "The Palestine Weekly". גיליונות "ארץ ישראל והמזרח הקרוב" / 48

  אריה.-מאיר גור. העטיפות בעיצובו של 1925-1926. ירושלים, "The Palestine Weekly". גיליונות 1-2
3.Palestine & Near East – Economic Magazine. A Fortnightly for Trade, Industry & Agricultureישראל והמזרח הקרוב -. [ארץ
  .1926. 11-12שבועון למסחר, תעשייה וחקלאות]. גיליון כפול, -מגזין כלכלי. דו –

רבן: מודעת פרסומת לתפוזי "יפו" ומודעת פרסומת ל"תפוחי זהב מובחרים הגיליון כולל שתי ליטוגרפיות צבעוניות בעיצוב זאב 
  שי.-העת עוצב בידי פסח עיר-'לורד'". סמליל כתב

  סה"כ שלושה גיליונות. מצב כללי טוב.
  $100 פתיחה:

48. Issues of "Eretz Israel and the Near East" / "The Palestine Weekly" 

1-2. Issues of "The Palestine Weekly". Jerusalem, 1925-1926. Covers designed by Meir Gur Aryeh. 

3. Palestine & Near East – Economic Magazine. A Biweekly for Trade, Industry & Agriculture. Double issue, 11-12. 1926. 
This issue includes two lithographs in color designed by Zeev Raban: advertisement for Jaffa oranges and advertisement 
for "Selected Oranges 'Lord'". The logo of the periodical was designed by Pesach Ir-Shay. 

Total of three issues. Overall good condition. 

Opening price: $100 

  ישראל-. שני חיבורים בנושא פיתוח ארץ49

  ישראל:-ם בנושא פיתוח ארץשני חיבורי
 *Industrial Palestine, A survey of recent undertakings and future possibilities, by B. S. Binah ,אנגלית.1924. לונדון .  

תצלומים, חלקם מאת יוסף שוויג ואברהם סוסקין. תצלומים של  71ישראל מלווה -ספר המציג סקירה של המסחר והתעשייה בארץ
שיות שונות: שמן, שוקולד וממתקים, סיגריות, סבון, מלח, מלט, יקבי כרמל מזרחי ועוד. בסוף הספר כרוכה מפה מקופלת של תע

  .Emry Walkerישראל, שורטטה בידי -ארץ
xii ,66  ,'ס"מ. מצב טוב.  21.5עמ  

  תרפ"ג. עברית יידיש ואנגלית. -ת תרפ"אישראל, משרד לעבודות צבוריות ובנין. עבודו-* הסתדרות העובדים העברים הכללית בארץ
חוברת המסכמת את פעילות "סולל בונה" בשנותיה הראשונות. נתונים סטטיסטיים ותצלומים רבים של מבני "סולל בונה" ועבודותיה, 

  במקומות שונים בארץ.
  ס"מ. מצב טוב. כרוך בכריכה קשה כולל המעטפת המקורית.  14X23עמ',  20

  $100 פתיחה:
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49. Two Compositions about the Development of Eretz Israel 

Two compositions about the development of Eretz Israel: 

* Industrial Palestine, A survey of recent undertakings and future possibilities, by B. S. Binah. London, 1924. English. 
A book presenting a survey of trade and industry in Eretz Israel accompanied by 71 photographs, some by Joseph 
Schweig and Avraham Soskin. Photographs of various industries: oil, chocolate and sweets, cigarettes, soap, salt, 

cement, Carmel Mizrahi wineries and more. A folding map of Eretz Israel is bound at the end of the book, drawn by Emry 
Walker. 
xii, 66 pp, 21.5 cm. Good condition. 

* Histadrut HaOvdim HaIvrim HaKelalit BeEretz Israel, Misrad LeAvodot Ziburiot Uvinyan. Works 1921-1923. Hebrew, 
Yiddish and English. 
A booklet summarizing the enterprises of "Solel Boneh" during its early years. Statistical data and photographs of "Solel 

Boneh" buildings and works in different places in the country. 
20 pp, 14X23 cm. Good condition. Bound in hard cover including the original wrapper. 

Opening price: $100 

 חוברת הסברה –. בית היתומים "דיסקין" 50

  ]. עברית ואנגלית.30-בית מחסה ליתומים הגדול "דיסקין", ירושלם, [שנות ה
  חוברת הסברה על בית היתומים "דיסקין", מלווה תצלומים של נופי ירושלים ומראות מבית היתומים.

שה יהושע ליב דיסקין. במוסד התגוררו בנים בלבד. תחילה אספם אל ביתו, ומשצר ידי הרב מ-על 1881בית היתומים נוסד בשנת 
  עבר בית היתומים למבנה הגדול הנוכחי. 1927המקום, שכר עבורם מבנים בעיר העתיקה. רק בשנת 

  ס"מ. מצב טוב. חוברת כרוכה בחוט. כתמים. פגמים במעטפת הנייר. 18X25] דף, 17[
  $50 פתיחה:

50. "Diskin Orphanage" – Informational Booklet 

"Diskin Orphanage", Jerusalem, [1930s]. Hebrew and English. 
Informational booklet about Diskin orphanage, with photographs of Jerusalem views and the orphanage. 

The orphanage was founded in 1881 by Rabbi Moshe Yehoshua Leib Diskin. The institute was for boys only. Rabbi Diskin 
started by lodging the boys in his home and later, when there was not enough space, he rented for them buildings in the 
Old City. The orphanage moved to its present building in 1927. 

[17] leaves, 18X25 cm. Good condition. Bound with thread. Stains. Damage to wrapper. 

Opening price: $50 

 20-המחצית הראשונה של המאה ה –אביב -תל –. אוסף פריטי נייר 51

  .20-אביב. המחצית הראשונה של המאה ה-עשרה פריטי נייר תל
וקבלה מיריד המזרח * מכתב מודפס למאיר דיזינגוף בנושא בנין היכל אביב * קטלוג -באוסף, בין היתר: * שלוש מפות של העיר תל

  אביב * עלון מצויר בהוצאת קרן היסוד ועוד.-שנה שנים ליסוד תל 75מיכאל * מוסף מיוחד של עיתון הארץ במלאות 
  בינוני.-עשרה פריטי נייר. מצב כללי טוב

  $100 פתיחה:

51. Collection of Ephemera – Tel-Aviv – First Half of 20th century 

Ten paper items, Tel-Aviv. First half of 20th century. 

The collection includes: * three maps of Tel-Aviv * catalogue and a receipt from the Levant Fair * a printed letter to Meir 
Dizengoff concerning the construction of Heichal Michael * special supplement of Haaretz newspaper on the 75th 
anniversary of Tel-Aviv * illustrated leaflet published by Keren HaYesod and more. 

Ten paper items. Good-fair overall condition. 

Opening price: $100 

 60-עד שנות ה 20-שנות ה –. אוסף מודעות, כרזות, עיתונים ופריטי נייר 52

  :60-עד שנות ה 20-מודעות, כרזות, עיתונים ופריטי נייר. שנות ה 45-אוסף הכולל כ
* פרסומות לחברות שונות, בהן שתי פרסומות לחנויות יין * מודעות וכרוזים מטעם העדה החרדית * מודעות על דרשות רבנים בבתי 

-חי" * מודעות הקוראות להיענות למפקד הממשלתי מטעם הסתדרות ילידי ארץכנסת שונים * מודעות מטעם תנועת "הפועל המזר
) 1928ישראל בא"י * מודעות אבל * כרזת הזמנה להנחת אבן הפינה לשכונת "עץ חיים" * מוסף לגיליון "קול ישראל". ירושלים, תרפ"ח (

לומר * שני גיליונות "פנים אל פנים", שבועון המציג את נוסח חוקת הקהלות מטעם ממשלת המנדט בראשות הנציב העליון הרברט פ
  ) הכוללים כתבה על פרשת יוסל'ה שוחמכר וכתבה על הבחירות לכנסת החמישית ועוד.117-118מצויר למשפחה (מס' 

  גרוע.-גודל משתנה. מצב כללי בינוני
  $200 פתיחה:
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52. Collection of Notices, Posters, Newspapers and Paper Items – 1920s until 1960s 

A collection of about 45 notices, posters, newspapers and paper items. 1920s until 1960s: 

* Advertisements for various companied, including two advertisements for wine-shops. * Notices and broadsides issued 
by the Haredi community. * Notices about sermons by rabbis in different synagogues. * Notices issued by "HaPo'el 
HaMizrahi" movement. * Notices calling upon the public to respond to the government census on behalf of the Union of 

Natives of Eretz Israel. * Obituaries. * Invitation to corner stone laying – "Etz Haim" neighborhood. * Supplement to issue 
of "Kol Israel", (1928) outlining the version of the ordinance of the communities issued by the Mandate government headed 
by the High Commissioner Herbert Flumer * Two issues of "Panim el Panim", illustrated weekly for the family (no. 117-

118) including an article about Yosale Shumacher and about the election for the fifth Knesset and more. 
Size varies. Overall fair-poor condition. 

Opening price: $200 

 40-שנות ה-20-ה צפת, שנות-אורוגואי –. אוסף מסמכים אישיים 53

-לקט מסמכים אישיים השייכים למשה רחמים יאיר, סוחר טקסטיל ותכשיטים מטעם הרשויות באורוגואי ורשויות המנדט בארץ
 . עברית, ערבית, ספרדית ואנגלית.40-עד שנות ה 20-ישראל. שנות ה

פלשתינה, -אורוגואי, שטרות חוב מטעם בנק אנגלוכרטיס ביקור של הסוחר, מסמכים עם בולי הכנסה, תעודת אזרחות מטעם ממשלת 
ידי המפקד הצבאי של נפת גליל ועוד מסמכים נוספים. -רישיון עסק מטעם פקודת המלאכות והתעשיות, רישיון מעבר שהונפק על

  והתיישב בעיר צפת. 30-כפי הנראה מהמסמכים, הסוחר עלה לארץ מאורוגואי בשנות ה
  כללי גרוע. מסמכים. גודל משתנה. מצב 15-כ

  $150 פתיחה:

53. Collection of Personal Documents – Uruguay-Safed, 1920s-40s 

Collection of personal documents belonging to Moshe Rachamim Yair, a textile and jewelry merchant, issued by 

authorities in Uruguay and Mandate authorities in Eretz Israel. 1920s- to 1940s. Hebrew, Arabic, Spanish and English. 
Yair's calling card, documents with revenue stamps. Naturalization certificate issued by the state of Uruguay, promissory 
bills on behalf of Anglo-Palestine Bank, business permit according to the Crafts and Industries Ordinance, transit permit 

issued by the military commander of the Galilee and other documents. The documents imply that the merchant relocated 
to Eretz Israel from Uruguay in the 1930s and settled in Safed. 
About 15 documents. Size varies. Overall poor condition. 

Opening price: $150 

 1927-1925 –אוסף מסמכים  –מירון -. סלילת כביש צפת54

  . עברית וערבית.1925-1927אוסף מסמכים בכתב יד העוסקים בסלילת הכביש בין צפת למירון. 
עם קבלנים, רישומי תשלומים והתכתבויות  גרוש מצרי על תרומות לצורך סלילת הכביש, חוזים 100באוסף קבלות מודפסות על סך 

  שונות בין אישים שעסקו במלאכה.
  עשרות דפים, חלקם מסמכים בודדים וחלקם מהודקים לתכריך מסמכים. גודל ומצב משתנים.

  $300 פתיחה:

54. Paving the Safed-Miron Road – Collection of Documents – 1925-1927 

Collection of autographed documents concerning the paving of the Safed-Miron road, 1925-1927. Hebrew and Arabic. 
The collection includes printed receipts on the amount of 100 Egyptian Grush for donations towards paving the road; 

contracts with contractors; registration of payments and correspondences between people involved in the project. 
Tens of leaves, some are single documents and others are compiles as a bound collection of documents. Size and 
condition vary. 

Opening price: $300 

 40-וה 30-צפת וא"י, שנות ה –. אוסף מסמכים 55

מכים גדול בנושאים שונים. חלק מן המסמכים עוסקים בבנקאות, במסחר ובישוב בצפת. מסמכים מודפסים וכתובים ביד. אוסף מס
 ואילך. עברית, אנגלית וערבית. 20-שנות ה

  בין המסמכים באוסף:
  .1870פרנק,  400* איגרת חוב של האימפריה העותמאנית על סך 
  .1921בקשר להסדרת חוב על נחלת משה רבינוביץ בעין זיתים. * מכתב מהחברה היהודית להתיישבות, חיפה, 

  .1922* יפוי כח לבנקאי. רומנית. 
  .1924* רשיון לאלחוט מקבל. 

  .1924* תכתובת על אודות מסחר בטבק. 
  .1925* התחייבות קבלן לסלילת דרך בצפת, 
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  .1926* קבלות ממרדכי ש. טפרברג, יקבי אפרת, על רכישת יין. 
  .1927, 1926גבית מס, * קבלות על 

  .1930* הצעת מחיר לאספקת נפט לעירית צפת 
  .30-* תכתובות של עו"ד מ. בן ישראל מחיפה. שנות ה

  .1931* תעודה לתלמיד מטעם הקולג' הסקוטי בצפת. 
  .1931* בקשה להסדר החזרים על הוצאות על כינוס היובל של מכבי מאת מכבי עצמון צפת. 

  .1932סת ישראל בצפת. * בחירות לועד קהילת כנ
 .1933באוקטובר  13, מרסיי, "Providence"* רשימת הנוסעים על האניה 

* הודעות זכות וחובה מבנקים שונים, כמו בנק קליערס בטבריה, בנק אשראי ארץ ישראלי בחיפה, בנק אשראי בתל אביב ואישורי 
  הפקדה בבנקים שונים.

  תשלום, ערבית ועברית.-* פרוטסט בעד אי
  קבלה עבור שהיה במלון סן רמו בתל אביב.* 

  * שטר בוררות בין בעלי חנות מכולת בצפת.
 30-, תכתובות ומסמכים שונים של לשכת גינוסר בטבריה של הבונים החופשיים. שנות ה1933* עלון לשכות הבונים החופשיים בארץ, 

  .40-וה
   1934* החלטה מן האסיפה הכללית של חברת אשלג א"י בע"מ, 

  .1942ני מכתבים מחייל הבריגדה, * ש
  מסמכים. גודל ומצב משתנים. 300-כ

 $200 פתיחה:

55. Collection of Documents – Safed and Eretz Israel, 1930s-40s 

Large collection of documents related to various subjects. Some documents concern banking, trade and the settlement 

of Safed. Printed and handwritten documents. 1920s and onward. Hebrew, English and Arabic. 
Among the documents: 
* Ottoman Empire bond in the amount of 400 Francs, 1870. 

* A letter from the Jewish Colonization Society, Haifa, concerning settling a debt for the estate of Moshe Rabinowich in 
Eiz Zaytim. 1921. 
 * Power of Attorney to a banker. Romanian. 1922. 

* Wireless Telegraphy License. 1924. 
* Correspondence regarding tobacco trade. 1924. 
* Contractor's commitment letter, confirming he has taken on a road paving project in Safed. 1925. 

* Receipts from Mordechai S. Teberberg, Efrat wineries, for purchase of wine. 1926. 
* Receipts for tax payments, 1926, 1927. 
* Price quote for supply of kerosene to the municipality of Safed, 1930. 

* Correspondences by Adv. M. Ben Israel, Haifa. 1930s. 
* Student report card, given by the Scottish College in Safed. 1931. 
* Request to settle payments for expenses involved in the jubilee convention of Maccabi from Maccabi Azmon Safed. 

1931. 
* Election to the Kehilat Knesset Israel committee in Safed. 1932. 
* Passengers' list on the ship "Providence", Marseille, October 13, 1933 

* Credit and debit notes from different banks such as Bank Klieres in Tiberias, "Bank Ashrai Eretz Israeli" in Haifa, "Bank 
Ashrai Eretz Israeli" in Tel-Aviv and deposit notes from various banks. 
* Protest for non-payment, Arabic and Hebrew. 

* Receipt for stay in San Remo Hotel in Tel-Aviv. 
* Arbitration bill between grocers in Safed. 
* Bulletin of Freemasons chambers in the Israel, 1933; correspondences and various documents of the Freemasons 

Genosar chamber in Tiberias. 1930s-40s. 
* General meeting resolution, Ashlag Eretz Israel Ltd. Company, 1934. 
* Two letters from a Jewish Brigade soldier, 1942. 

About 300 documents. Size and condition vary. 

Opening price: $200 
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 30-שנות ה –"בנק האיכרים"  –. לקט מסמכים 56

  .30-לקט מסמכים מטעם "בנק האיכרים". שנות ה
. * הזמנה לאספה המייסדת של 1932* הזמנה מטעם הסתדרות החקלאים "רחבות" לאסיפה חקלאים לשם הקמת "בנק האיכרים". 

  * שטר חוב . * טופס הצטרפות לאגודה * חוברת תקנות1934"בנק האיכרים". 
 1934עלתה בהתאחדות האיכרים ההצעה להקים בנק, שיספק הלוואות בריבית נמוכה לאיכרים. באוקטובר  20-כבר בראשית שנות ה

  התקיים כנס יסוד של בנק האיכרים. הקמת הבנק מומנה ממכירת מניותיו לאיכרים, שנדרשו לקנות מניות בחצי לא"י לכל דונם. 
  גודל ומצב משתנים.סה"כ חמישה פריטי נייר. 

  $100 פתיחה:

56. Collection of Documents – "The Farmers Bank" – 1930s 

Collection of documents on behalf of"The Farmers Bank. 1930s. 
* Invitation issued by the Rehovot farmers' union to a farmers' meeting for founding The Farmers Bank. 1932. * Invitation 
to a statutory meeting of The Farmers Bank, 1934. * Joining form * Regulation booklet * Promissory bill. 

Early in the 1920s the Farmers' Union considered founding a bank which will grant loans at a low interest to farmers. The 
founding meeting of the Farmers Bank was held in October 1934. The founding of the bank was financed through selling 
shares to farmers. Farmers were requested to buy shares in the amount of half an Israeli Lira per each dunam of land. 

Total of five paper items. Size and condition vary. 

Opening price: $100 

 . אוסף מסמכים ומכתבים בענייני העדה השומרונית57

אוסף מסמכים ומכתבים, מעזבונו של אברהם נור צדקה מועד העדה השומרונית בישראל, אשר עסק, בין היתר, בעריכת ובהדפסת 
  ומנהגיהם.מהדורות מוערות של כתבי יד שומרוניים עם פירושים לדיני השומרונים 

צבי אודות "ספר אבישע" השומרוני, עם הקדשה. * התכתבויות בנושאים שונים: הקצאת בשר כבש -בין המסמכים: * חוברת שחיבר בן
שומרונית שערך אברהם צדקה, בקשת אישור לקבלת קמח -לעדה השומרונית, גיוס לצה"ל, כתבי השומרונים ומהדורת התורה עברית

 15מראש עירית חולון פנחס אילון בנושא הקמת שיכון לשומרונים ומכתב מיפת צדקה בנושא הסכמת לאפיית מצות לפסח, מכתב 
משפחות לעבור לחולון, מכתב אישור על קבלת עזרה מהצלב האדום, בחתימת ראש ועד השומרונים בשכם הכהן עמרם יצחק כהן 

לום", נכתבה ע"י אלעזר בן צדקה הכהן בשכם. * לקט פרסומים וצדקה יצחק כהן. * צילום "שלשלת יחוס אדונינו משה בן עמרם עליו הש
  ומאמרים בנושא השומרונים. * מספר דפים בכתב יד שומרוני, ועוד. 

  מסמכים, חלקם בני מספר דפים. גודל ומצב משתנים. 50 -סה"כ כ
  $100 פתיחה:

57. Collection of Documents and Letters concerning the Samaritan Community 

A collection of documents and letters from the estate of Avraham Nur Tsedakah of the Board of the Samaritans in Israel, 
who, among his other activities, edited and printed annotated editions of Samaritan manuscripts with commentary of 

Samaritan laws and customs. 
Documents include: 
* Booklet written by Ben-Zvi on the Samaritan Abisha Scroll, with dedication.  

* Correspondence on various matters: allocation of lamb meat to the Samaritan people, recruitment to the IDF, Samaritan 
writings and the edition of the Hebrew-Samaritan Torah edited by Avraham Tsedakah, request of permit for flour to bake 
matzot for Passover, letter from the mayor of Holon Pinchas Ayalon regarding a housing project to be built for Samaritans 

and a letter from Yeffet Tsedakah regarding the agreement of 15 families to move to Holon, letter of confirmation of receipt 
of medical aid from the Red Cross, signed by the Head of the Board of Samaritans in Nablus High Priest Amram ben 
Yitzhaq Cohen and Tsedakah Yitzhaq Cohen.  

* Copy of “Lineage of Our Lord Moshe ben Amram, May He Rest in Peace”, written by Elazar ben Tsedakah, High Priest 
in Nablus.  
* Collection of publications and essays about the Samaritans. 

* Several leaves in Samaritan handwriting, and more. 
Total of about 50 documents, part of them consist of several leaves. Size and condition vary. 

Opening price: $50 
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 40-עד שנות ה 20-ירושלים, שנות ה –. לקט תעודות, קבלות וכרוזים 58

נדוניא", מוסד לעזרת חתנים ] * דף תקנות המוסד "40-עד שנות ה 20-תעודות, קבלות, כרוזים. ירושלים [שנות ה ;לקט דפים בודדים
וכלות, ירושלים. * שטרות קבלה ותעודות עבור תרומות ל"מושב זקנים וזקנות המאוחד ירושלם", ל"עדת תפארת צבי דכולל מונקאטש 

 פוילין" * מודעה הקוראת לתרום עבור בית זבול-ועשרה גלילות", ול"לבית מסחר יין אתרוגים ושמן זית לתמיכת אנשי כולל ווארשא
  מדרש גבוה לתלמוד.

  בינוני.-דפים בודדים. מצב טוב 6סה"כ 
  $80 פתיחה:

58. Collection of Certificates, Receipts and Broadsides – Jerusalem, 1920s-1940s 

Collection of single leaves; certificates, receipts, broadsides. Jerusalem [1920s through 1940s]. * Leaf of regulations, 

"Nedunya" institute for assistance to grooms and brides, Jerusalem. * Receipts and certificates for donations to "Moshav 
Zekenim U-Zekenot Jerusalem", "Adat Tiferet Zvi…", and wine, oil and Etrog shop for supporting Kolel Warsaw-Poland * 
Notice calling to donate to "Beit Midrash Zvul". 

Total of 6 single leaves. Good-fair condition. 

Opening price: $80 

 1945 –לונדון  –. חוברת על התגייסות בני הישוב לצבא הבריטי 59

Jewish Palestine Fights Back הוצאת .The Jewish Agency for Palestine ,אנגלית.. 1945, לונדון  
חוברת על התגייסות בני הישוב היהודי לצבא הבריטי בהוצאת הסוכנות היהודית בלונדון. מלווה תצלומים רבים ומפה עם סימון 

  החזיתות השונות בהן נלחמו חיילים יהודים במסגרת הצבא הבריטי.
  ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 24] עמ', 1, [31

  $50 פתיחה:

59. The Jewish Yishuv in the British Army – Booklet – London, 1945 

Jewish Palestine Fights Back. Published by The Jewish Agency for Palestine, London, 1945. English. 

A booklet about Jewish Yishuv enlistment to the British Army, published by the Jewish Agency in London. Accompanied 
by numerous photographs and a map showing the fronts where Jewish soldiers fought with the British Army. 
31, [1] pp, 24 cm. Good condition. Some Stains. 

Opening price: $50 

 המנדט הבריטי וצה"ל –. לקט פריטים בנושאי צבא 60

ארגון ויצו, פירוט הפעילויות שהנשים לוקחות בהן חלק, קריאה ועידוד לנשים להתגייס  * אשה עבריה אל הדגל, עלון הסברה מטעם
ווא"ף. הדף האחרון מנותק. כפי הנראה חסרים  –חיל העזר של צבא היבשה, וחיל העזר של חיל האוויר  –לכוחות הצבא הבריטי, אט"ס 

  .1941דפים בסוף. אנגלית. נובמבר/דצמבר 
  דפים מודפסים המפרטים את השלבים השונים במלחמת העצמאות.* מלחמת העצמאות, קובץ 

  * א"ש כתה, קובץ דפים מודפסים בנושא תרגולות קרב לחייל במסגרת כתה.
  * תמונה של שיירה מאובטחת על ידי רכב משוריין. תקופת מלחמת העצמאות.

  .1948מועצת פועלי ירושלים, יוני  * חדשות צהרים, שני קבצי ידיעות מכל העולם הנוגעות למצב בארץ ישראל, הוצאת
  פריטים. גודל ומצב משתנה. 6

  $100 פתיחה:

60. Collection of Items Related to the Army – British Mandate and IDF 

* Isha Ivriya el HaDegel, information leaflet issued by WIZO, detailing the operations in which women take part, calling 
and encouraging women to enlist to the British Army, ATS – Auxiliary Territorial Service, and to WAAF – Women's Auxiliary 
Air Force. Last leaf is detached. It is possible that some leaves are lacking at the end. English. November/December 

1941. 
* War of Independence, compilation of printed leaves detailing the various stages of the war. 
* Squad field training, compilation of printed leaves on the subject of squad military training. 

* Photograph of a convoy guarded by an armored vehicle. War of Independence. 
* Noon news, two compilations of worldwide news related to the situation in Eretz Israel, published by Moetzet Po'alay 
Yerushalayim, June 1948. 

6 items. Size and condition vary.  

Opening price: $100 
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 1948-1947 –. לקט כרוזים מטעם האצ"ל ו"תנועת החרות" 61

  :1947-1948תש"ח -תשעה כרוזים מטעם האצ"ל ו"תנועת החרות". תש"ז
* מודעה על מותם של לוחמי האצ"ל שהועלו לגרדום במבצר עכו: דב גרונר, דב רוזנבאום, מרדכי אלקושי, אליעזר קשאני. * גלוי דעת, 

במאי. *  15-להכנע ולהכריז על הקמת ממשלה ב"הממשלה העברית קום תקום!, אזהרה ל'מנהיגים'", אזהרה למנהיגי הסוכנות לא 
מודעות אבל על לוחמי האצ"ל שנפלו בקרב * מודעת אבל על הירצחו של סגן גבריאל (ידידיה סגל), "שעונה עד מוות בידי חוטפי 

ות מיד!", הצביעו בעד ההגנה בחיפה", "נרצח בידי בני בליעל יהודים". * "לא א, לא ב, לא ג ולא כל רשימה אחרת אלא ח", "בחירות כללי
  האמת המנצחת". שלושה מנשרים מטעם "תנועת החרות".

  גודל משתנה. מצב כללי טוב.
  $100 פתיחה:

61. Collection of Broadsides on behalf of Etzel and "Herut Movement" – 1947-1948 

Nine broadsides on behalf of Etzel and Herut Movement. 1947-1948: 
* Notice announcing the death of Etzel fighters who were hanged in the Acre Fortress: Dov Gruner, Dov Rosenbaum, 

Mordechai Alkoshi, Eliezer Kashani. * Manifest, "The Jewish Government will be Established!", warning the Jewish 
Agency leaders not to give in and declare the establishment of a government on May 15. * Obituaries commemorating 
Etzel fighter who fell in the line of duty. * Obituary announcing the assassination of first lieutenant Gabriel (Yedidya Segal), 

who was "tortured to death by Haganah kidnappers in Haifa", "assassinated by Jewish Huligans". * Lo Aleph, Lo 
Beth…"Het" (Herut), "General Election Immediately!", "Vote for the Winning Truth". Three manifests issued by "Herut 
Movement". 

Size varies. Overall good condition. 

Opening price: $100 

  יידיש  – 1948 –נאומיו של מנחם בגין  –שתי חוברות  – . אצ"ל62

  פאטערלאנד פרייהייט, שתי חוברות בהוצאת הארגון הצבאי הלאומי (אצ"ל). משוכפלות בסטנסיל:
 העלדן-/ דאס ווארט פון מנחם בעגין אויף די קברים פון די עשאפאט 4.8.1948. די רעדע פון מנחם בעגין פאר די מאסן אין ירושלים, 1

  . 1948אביב, -. תמליל שני נאומיו של מנחם בגין בירושלים ובצפת. הוצאת "תנועת החרות מיסודו של האצ"ל", תל17.8.1948אין צפת, 
  ס"מ. מצב טוב. 21דף,  19
. ערקלערונג-. צו דער זעלבסטשטענדיקייט1948טען מאי -15. די רעדע פון דעם קאמאנדאנט פון ארגון צבאי לאומי געהאלטען אם 2

  . 1948במאי  15תמליל שידורו של מנחם בגין עם קום מדינת ישראל ב"קול ציון הלוחמת", 
  ס"מ. מצב טוב. 21דף,  12

  $100 פתיחה:

62. Etzel – Two Booklets – Menachem Begin's Speeches – 1948 – Yiddish 

Faterland frayhayt, two booklets published by Etzel. Stenciled: 

1. Di rede fun Menachem Begin far di masn in Yerushaleum, 4.8.1948 / dos vort fun Menachem Begin oyf di kvarim fun 
di eshofat-heldn in tzfat, 17.8.1948. A transcript of two of Menachem Begin's speeches in Jerusalem and in Safed. 
Published by "Herut Movement founded by the Etzel organization", Tel-Aviv, 1948. 

19 leaves, 21 cm. Good condition. 
2. Di rede fun dem komandant fun irgun tzevai leumi gehalten im 15-tn May 1948. Tsu der zelbstendikayt-erklerung. 
Transcript of Menachem Begin's speech broadcasted on "Kol Zion HaLochemet" when the State of Israel was established, 

May 15, 1948. 
12 leaves, 21 cm. Good condition. 

Opening price: $100 

 1948 –שני גיליונות "הכרזת העצמאות"  63

-. ישראלSponsored by State of Israel Bondsשני גיליונות עם נוסח "מגילת העצמאות" בעברית ובאנגלית. על אחד מהם מצוין 
  .1948ארה"ב. 

43X28  31.5ס"מ עדX48 .ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול  
  $100 פתיחה:

63. Two Issues of the Independence Declaration – 1948 

Two issues with the Declaration of Independence in Hebrew and in English. Noted on one: Sponsored by State of Israel 
Bonds. Israel-USA, 1948. 
43X28 cm to 31.5X48 cm. Good condition. Folding marks. 

Opening price: $100 
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 ו' באייר תש"ח –יומה הראשון של מדינת ישראל  –. גיליון עתון העתונאים 64

  .1948דינת ישראל. דפוס קואופ, חיפה, עתון העתונאים, הוצאה למוצאי־שבת של התאגדות העתונאים בחיפה, יומה הראשון של מ
גיליון מיוחד שהוציאה התאגדות העיתונאים בחיפה לרגל הכרזת המדינה. הכותרת הראשית מכריזה "מדינת ישראל הוכרה ע"י ארה"ב" 

ה מטעם והכותרת שתחתיה מודיעה "צבאות ערב פלשו אמש לארצנו". בעיתון ידיעות ופקודות שונות הנוגעות למלחמה, מודעת הערכ
  בית החרושת שמן לעומדים במערכה ומאמר שכתב אבא חושי הקורא לקביעת בירת ישראל בחיפה.

47X32 .ס"מ בקירוב. מצב טוב, נייר חום מיושן, כתמי חלודה ומעט קרעים חסרים מזעריים בשוליים  
  אינו רשום בספריה הלאומית.

  $200 פתיחה:

64. Issue of the Journalists Paper – First Day of the State of Israel – Iyar 6, 1948 

Journalists Paper, publication of Shabbat Night issued by The Journalists Association in Haifa on the first day of the State 
of Israel. Printed by Co-op printing press, Haifa, 1948. 
A special issue published by the Journalist Association in Haifa on the occasion of the establishment of the State of Israel. 

The headline reads "United States Recognition of the State of Israel" and the headline below announces "Arab armies 
invaded our country last night". The paper features various news concerning the war, an ad placed by Shemen factory 
thanking the fighting soldiers and an essay by Abba Hushi who calls to establish Haifa as the capital of Israel. 

Approx. 47X32 cm. Good condition, age-brown paper, foxing and some minor open tears at margins. 
Not listed in NLI catalogue. 

Opening price: $200 

 ה' באייר תש"ח –גיליון מיוחד  –. יום המדינה 65

  .1948במאי  14יום המדינה, עיתון משותף של עיתוני הארץ. יום שישי, ה' באייר תש"ח, 
יום אחרון לשלטון הזרים", ובהדפסתו השתתפו כל עיתוני הארץ. גיליון מיוחד שיצא בצהרי יום שישי שבו הוכרזה הקמת המדינה, "

  הכותרת הראשית מבשרת: "העם מכריז על מדינת ישראל".
  גרוע. קרעים לאורך סימני הקיפול.-ס"מ. מצב בינוני 58] גיליון עיתון, 1[

  $100 פתיחה:

65. Yom HaMedinah – Special Issue – Iyar 5, 5708 

Yom HaMedinah, joint newspaper of all of the country's newspapers. Friday, Iyar 5, 5708, May 14, 1948. 
Special issue published on Friday noon following the declaration of the State of Israel. "Last day for foreigners' rule", 
printed as a joint initiative of all the newspapers in Israel. Headline declares: "The People declares the State of Israel". 

[1] issue of newspaper, 58 cm. Fair-poor condition. Tears along folding marks. 

Opening price: $100 

 תש"ח  –. הגדה לא מסורתית לחיילי צה"ל 66

  ). 1948אביב, תש"ח (-, תללחג החרות, פרקים למסיבות פסח. דפוס י. שלומי
הגדה לא מסורתית, עם איורים מעשה ידי הצייר אריה אלואיל, בדפוס ליטוגרפי. כוס ראשונה לחיי המדינה העברית, כוס שניה לחיי 

  ההגנה, כוס שלישית לחיי העליה וכוס רביעית לחיי היחידה.
  הנייר. ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים. כתמים וקמטים במעטפת 24] עמ', 1, [18

  $50 פתיחה:

  

66. Non-traditional Haggadah for IDF Soldiers – 1948 

For the Holiday of Freedom, passages for Pesach celebrations. Printed by I. Shlomi, Tel-Aviv, 1948. 

Non-traditional Haggadah, with illustrations by Arieh Allweil, in lithographic printing. First glass for the State of Israel, 
second glass for the Haganah, third glass for Aliyah and forth glass for the unit. 
18, [1] pp, 24 cm. Good condition. Slight tears. Stains and creases to paper cover. 

Opening price: $50  
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 1949-1948 –מטעם הממשלה הזמנית . שלושה מסמכים 67

  :1948-1949שלושה מסמכים מטעם מדינת ישראל, הממשלה הזמנית, 
, הודעה על רישום ברשימת המפעלים החיוניים. מסמך מטעם משרד העבודה 1948-* תקנות שעת חירום לגיוס כוח האדם תש"ח

  ידי המפקח הכללי על כוח האדם.-והבינוי, חתום על
  .1948ידי מנהל משרד העליה. -מטעם משרד העליה, חתום על* מסמך שינוי שם 

  .1949* מסמך אשרת עליה לעולה מבוקרשט מטעם משרד העליה. 
  דפים בודדים. גודל ומצב משתנים. 3

  $70 פתיחה:

67. Three Documents on behalf of the Provisional Government – 1948-1949 

Three documents on behalf of the State of Israel, the Provisional Government, 1948-1949: 
* Emergency Regulations for recruitment of manpower, 1948, announcement about registration of essential factories. 
Documents on behalf of Ministry of Labor and Building, signed by the chief personnel supervior. 

* Name change form issued by the Ministry of Aliyah, signed by the Director of Ministry of Aliyah. 1948.  
* Certificate of immigration, given to an immigrant from Bucharest by the Ministry if Immigration.  
3 single leaves. Size and condition vary. 

Opening price: $70 

 1949עד  1946 –. גיליונות הארץ, ידיעות אחרונות ומעריב 68

  עד לאחר קום המדינה.  1946אוסף גיליונות עיתון משנת 
לרגל שנה לכניסת החי"ל לקרב, * גיליון הארץ המוקדש לקונגרס הציוני הכ"ב בבאזל עם תמליל  1946באוסף: * גיליון הארץ, מרץ 

בן גוריון, * גיליונות רבים העוסקים במאבק הבינלאומי להקמת מדינת ישראל, * גיליון מעריב העוסק ברצח הרוזן  נאומו המלא של
לארגון האומות המאוחדות" מיום י"ג באיר תש"ט, * גיליון הארץ  59-ברנדוט, * גיליון הארץ שכותרתו "ישראל נתקבלה כחברה ה

ון לעצמאותה וחרותה" מיום ה' באייר תש"ט, * שני גיליונות מעריב שנדפסו מחדש שכותרתו "מדינת ישראל חוגגת יום השנה הראש
  של העיתון, הגיליון הראשון וגיליון נוסף משנת תש"ח. 15-וה 13-לרגל שנת ה

  גיליונות עיתון, גודל ומצב משתנים. 33-כ
  $200 פתיחה:

68. Issues of Haaretz, Yediot Achronot and Maariv – 1946-1949 

Collection of newspapers from 1946 until 1949. 
In the collection: * issue of Haaretz, March 1946 marking one year since the Jewish Brigade joined the fighting, * issue of 

Haaretz dedicated to the 22nd Zionist Congress in Basel with the complete transcript of Ben-Gurion's speech, * numerous 
issues dealing with the international endeavors to establish the State of Israel, * issue of Maariv concerning the 
assassination of Count Bernadotte, * issue of Haaretz healined "Israel was accepted as the 59th member of the United 

Nations" of Iyar 13, 1949, * issue of Haaretz headlined "Israel celebrates its first day of independence" of Iyar 5, 1949, * 
two issues of Maariv reprinted on the 13th and 15th years of the newspaper: the first issue and an additional issue of 1948. 
About 33 issues, size and condition vary. 

Opening price: $200 

 1982-1979 –. אוסף מסמכים וכרזות בנושא פינוי חבל ימית 69

  .1979-1982אוסף הכולל מסמכים, מפות וכרזות בנושא פינוי חבל ימית. 
, פינתה 1979האזור העיקרי של התיישבות אזרחית ישראלית בסיני. בעקבות הסכם השלום בין ישראל ומצרים בשנת חבל ימית היה 

ישראל את חבל ימית מתושביו הישראלים והרסה את יישוביו. בעקבות ההסכם פרשו כמה מחברי הליכוד והקימו את מפלגת "תחיה, 
  ישראל".-נאמני ארץ

טי נייר מטעם תנועת "תחיה, נאמני ארץ ישראל": כרוזים, רשימת המייסדים, טופס חברות, פנקס * מפות של חצי האי סיני * פרי
חתימות. * "מדינת ערפאת לא תקום! הליכוד ימנע זאת". כרוז מטעם מפלגת הליכוד. (שני עותקים). * מודעה אירונית המודיעה על 

מולדת. * "שטחים תמורת שלום, מהדורה רביעית בנוסח בגין". פטירת שדה הנפט "עלמה" מטעם גוש ארגונים פטריוטיים להצלת ה
קובץ דפים, אלפון מפוני חבל ימית עם ציון כתובת המגורים החדשה. * גזיר עיתון, מודעה  קריקטורה מאוירת בידי יעקב אלעזר. *

. שי מזכרת לקוראי "ידיעות 1979מצרים. -דייויד. * תצלום מחתימת הסכם השלום ישראל-מטעם אנשי אצ"ל (לשעבר) נגד הסכמי קמפ
  אחרונות".

* "שלום עכשיו שלום על ישראל". שתי כרזות מצולמות מטעם נאמני א"י המציגות את מנחם בגין עונד טלאי צהוב ואנואר סאדאת 
  ".1979חיפה, -1938ענוב עניבה עם דוגמת צלבי קרס ומעליהן הכיתוב "הפתרון הסופי, מינכן 

  חלקם בני מספר דפים. גודל ומצב משתנים. פריטי נייר.  25-סה"כ כ
  $150 פתיחה:
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69. Collection of Documents and Posters – Evacuation of Yamit – 1979-1982 

A collection of documents, maps and posters related to the evacuation of Yamit. 1979-1982. 

Yamit region was the main area of civil Israeli settlement in Sinai. Following the peace treaty between Israel and Egypt in 
1979, Israel evacuated the settlers inYamit and destroyed all the settlements. Following the agreement, some of Likud 
party members quit the party and founded the party "Techiya – Ne'emanei Eretz Israel". 

* Maps of the Sinai Peninsula. * Paper items on behalf of "Techiya, Ne'emanei Eretz Israel" movement: broadsides, list 
of founders, membership form, signatures notebook. * "The State of Arafat will not be Established! Likud will Prevent it!". 
Broadside on behalf of Likud party (two copies). * Ironic notice announcing the death of "Alma" oil field on behalf of patriotic 

organizations for salvation of the homeland. * "Territories for Peace, Fourth Edition Begin Style". Caricature by Ya'akov 
Elazar. * Collection of leaves, alphabetic list of Yamit evacuated settlers with their new addresses. * Newspaper clipping, 
notice on behalf of ex-Etzel members against the Camp David agreements. * Photographs from signature ceremony of 

the peace treaty between Israel and Egypt. 1979. Souvenir for "Yeidot Ahronot" readers. 
* Shalom Achshav Shalom Al Israel". Two photographic posters on behalf of "Ne'emanei Eretz Israel" depicting Begin 
wearing a Yellow Magen David and Anwar Sadat wearing a tie with swastikas and the inscription "Final Solution, Munich 

1938-Haifa 1979". 
Lot of about 25 paper items. Some of several leaves. Size and condition vary. 

Opening price: $150 

  2003-1959 –. אוסף עיתונים ועלונים העוסקים במערכות הבחירות 70

 1949-מיוחדים ומצעי בחירות העוסקים במערכות הבחירות השונות לכנסת, החל מן הכנסת הראשונה שנבחרה בעיתונים, מוספים 
. באוסף: * גיליון 'מעריב' עם תמונות חברי האסיפה המכוננת בעת הפיכתה לכנסת הראשונה, 2003-שהחלה לכהן ב 16-ועד הכנסת ה

מכונת כתיבה), * גיליון 'מוסף הכנסת' של מעריב משנת תשי"א המציג את ט"ו בשבט תש"ט, * מצע המפלגה הפרוגרסיבית (מודפס ב
תמונות חברי הכנסת השניה, * מפית נייר דקה שעל גביה מודפסות המילים 'הצבע' בשחור ובורוד, האותיות 'את' והסיסמה 'תן קול 

ועלים המאוחדת, מפלגת אחדות לממשלת אשכול', * חוברות הפורשות את מצע הבחירות של מפלגות שונות ובהן מפלגת הפ
חוברת הדרכה לבחירה בקלפי לקראת  –פועלי ציון, החזית הדתית התורנית ואחרות, * חוברת 'יום הבחירות בממלכת הקלפי' -העבודה

  הבחירות לכנסת הששית, מאוירת בידי דוש.
  פריטי ניר, גודל ומצב משתנים. 22-כ

  $150 פתיחה:

70. Collection of Newspapers and Leaflets – Elections Campaigns – 1959-2003 

Newspapers, special supplements and elections platforms concerning various elections campaigns for the Knesset 
starting with the first elected Knesset in 1949 until the 16th Knesset which started its term in 2003. 

In the collection: * issue of 'Ma'ariv' with names of members of the constituent assembly when it became the first Knesset 
on 15 of Shevat 1949, * platform of the Progressive Party (typewritten), * supplement to 'Ma'ariv" titled 'HaKnesset 
Supplement' of 1951, featuring photographs of second Knesset members, * thin paper napkin with the printed words 'vote' 

in pink and black, the letters "Aleph" and "Tav" and the slogan "Vote for Eshkol Government" (Hebrew), * booklets with 
platforms of various parties including "Mifleget HaPo'alim HaMeuchedet", "Mifleget Achdut HaAvodah Po'alei Zion" and 
other parties, * "Election Day and the Ballot Box", guide to voting for the 6th Knesset, illustrated by Dosh. 

About 22 paper items, size and condition vary. 

Opening price: $150 

  1986-1924 –ארץ ישראל  –. אוסף לוחות שנה 71

 .1924-1986ישראל. -לוחות שנה בפורמט כיס. הוצאות שונות. ארץ 33אוסף של 
  ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. 11ס"מ עד  7גודל 

  $50 פתיחה:

71. Collection of Calendars – Eretz Israel – 1924-1986 

A collection of 33 calendars in a pocket-format. Different publishers. Eretz Israel. 1924-1986. 
Approx. 7 cm. to 11 cm. Overall good condition. 

Opening price: $50 
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 20-תחילת המאה ה –פלשתינה -בנק אנגלו –. גלויות שנה טובה 72

  . על שלוש מהן מודפסים איחולים לשנה חדשה.20-הפלשתינה. תחילת המאה -ארבע גלויות מצולמות. בנק אנגלו
  בינוני. שתיים היו בשימוש. בגלויה אחת קרע משוקם.-שתי גלויות לא מחולקות. מצב טוב

  $200 פתיחה:

72. "Shana Tovah" Postcards – Anglo-Palestine Bank – Early 20th century 

Four real-photo postcards. Anglo-Palestine bank. Early 20th century. Greetings for the new year are printed on three 

postcards. 
Two undivided postcards. Good-fair condition. Two were used. Tear to one postcard, restored. 

Opening price: $200 

 1914הונגריה, -צבא אוסטרו –. שתי גלויות "שנה טובה" 73

  .1914"לשנה טובה תכתבו". בודפשט,  שתי גלויות
 *Elso Segely  * .[עזרה ראשונה]Motorkerekpar es Automobil Osztaly  [חטיבת אופנועים ומכוניות]. שתי גלויות מצולמות המציגות

  הונגרי. -חיילים בצבא האוסטרו
  מצב טוב. כתמים ופגמים קלים באחת הגלויות.

  $100 פתיחה:

73. Two "Shana Tova" Postcards – Austro-Hungarian Army, 1914 

Two postcards with the inscription "LeShana Tova Tikatevu" ("May you be inscribed for a good year"). Budapest, 1914. 
* Elso Segely [First Aid]. * Motorkerekpar es Automobil Osztaly [Motorcycle and Automobile Brigade]. Two Real-Photo 
postcards depicting soldiers in the Austro-Hungarian Army. 

Good condition. Stains and minor damage to one postcard. 

Opening price: $100 

 20-ראשית המאה ה –מנהגים יהודיים  –. גלויות שנה טובה 74

  ].20-לים, מקומות וזמני הדפסה שונים. [ראשית המאה התשע גלויות שנה טובה המציגות מנהגים יהודיים. מו"
  שלוש גלויות אינן מחולקות. מצב כללי טוב. חמש גלויות היו בשימוש.

  $200 פתיחה:

74. Shanah Tova Postcards – Jewish Customs – Early 20th century 

Nine Shanah Tova postcards depicting Jewish customs. Various publishers, locations and printing dates. [early 20th 
century]. 

Three postcards are not divided. Good overall condition. Five postcards were used. 

Opening price: $200 

  Wiener Werkstätte –. גלויות שנה טובה 75

  בקירוב]. עברית וגרמנית. 1910סטריה, [. אוWiener Werkstätteחמש גלויות שנה טובה בהוצאת 
  נובו. אחת מופיעה בשלושה עותקים והשנייה בשני עותקים. -גלויות צבעוניות בסגנון אר

  מצב טוב.
  $100 פתיחה:

75. Shanah Tova Postcards – Wiener Werkstätte 

Five Shanah Tova postcards published by Wiener Werkstätte. Austria, [ca. 1910]. Hebrew and German. 
Postcards in color, in Art-Nouveau style. One postcard appears in three copies and the other in two copies. 

Good condition. 

Opening price: $100 

   Wiener Werkstätte –. גלויה שנה טובה 76

  ]. עברית וגרמנית.1910אוסטריה, [. Wiener Werkstätteגלויה שנה טובה בהוצאת חברת 
  מצב טוב.

  $50 פתיחה:
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76. Shanah Tova Postcard – Wiener Werkstätte 

Shanh Tova postcard published by Wiener Werkstätte. Austria, [1910]. Hebrew and German. 

Good condition. 

Opening price: $50 

 תרצ"ט-אביב, תרפ"ט-תל –. תשע גלויות שנה טובה עם תצלומים 77

ישראל. ביניהן גלויות -תשע גלויות עם תצלומים (פורטרטים ותצלומים משפחתיים) וסביבם תצלומים וציורים של אתרים שונים בארץ
  תרצ"ט. -אביב, תרפ"ט-בהוצאת צלמניה "רקורד", תל

  מצב כללי טוב. על חלק מן הגלויות נכתבו ברכות אך הן לא נשלחו בדואר.
  $500 פתיחה:

77. Nine Shanah Tova Postcards with Photographs – Tel-Aviv, 1929-1939 

Nine postcards with photographs (portraits and family photographs) surrounded by photographs and illustrations of 
various sites in Eretz Israel. Among them, postcards published by "Record" photo-studio, Tel-Aviv, 1929-1939. 

Good overall condition. Greetings were inscribed on some of the postcards but they were not mailed. 

Opening price: $500 

 20-ראשית המאה ה –"פאלעסטינע בילדער"  –. גלויות שנה טובה 78

  .20-. [ורשה, פולין]. ראשית המאה הR. Rieznikינע בילדער". הוצאת שלוש גלויות שנה טובה מסדרת "פאלעסט
  ישראל (ירושלים, יפו, פתח תקוה וראשון לציון). -על כל גלויה שני תצלומים מארץ

  מצב טוב. מעט כתמים וקמטים בשוליים.
  $100 פתיחה:

78. Shanah Tova Postcards – "Palestine bilder" – early 20th century 

Three Shanah Tova postcards from the series "Palestine bilder". Published by R. Rieznik [Warsaw, Poland]. Early 20th 
century. 

On each postcard appear two photographs from Eretz Israel (Jerusalem, Jaffa, Petach Tikva and Rishon LeZion).  
Good condition. Some stains and creases at margins. 

Opening price: $100 

  טובה-. אוסף גלויות שנה79

  טובה. מו"לים, מקומות וזמני הדפסה שונים (שש גלויות בהוצאת ז. רעזניק). -גלויות שנה 15
  מצב טוב. שש היו בשימוש.

  $100 פתיחה:

79. Collection of Shanah Tovah Postcards 

15 Shanah Tovah postcards. Various publishers, dates and printing locations (six postcards published by Z. Reznik). 
Good condition. Six were used. 

Opening price: $100 

 הוצאת ז. רעזניק –. חמש גלויות "שנה טובה" 80

  חמש גלויות "שנה טובה" בהוצאת ז. רעזניק. 
  ופיעה בעותק כפול.מצב טוב. גלויה אחת מ

  $100 פתיחה:

80. Five "Shanah Tovah" Postcards – Published by Z. Rieznik 

Five "Shanah Tovah" postcards published by Z. Rieznik. 

Good condition. One postcard appears twice. 

Opening price: $100 
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 20-ראשית המאה ה –. אגרות שנה טובה 81

  וכרטיסי שנה טובה.אגרות  4
שכבתית, חלון גזור בצורת ספר תורה בשכבה -, בואנוס איירס. גלויה דוS. Sigal. הוצאת Feliz Año Nuevo. לשנה טובה תכתבו, 1

העליונה וממנו בולט בד משיי במילוי ספוג ועליו מודפסים זוג אריות זהובים לצד לוחות הברית והמילים "לשנה טובה". עצי החיים 
  ת משני הצדדים מודפסים בדיו מובלטת כסופה.ופמוטו

14X9 .ס"מ. מצב טוב  
  , בריטניה.Vera Patterson. שנה טובה. גלויה עם ציור של האמנית ורה פטרסון. הוצאת 2

12X9 .ס"מ. מצב טוב 
  . לשנה טובה. גלויה עם חלון מסורג נפתח וממנו מציצות שתי ילדות.3

6.5X7.5 .ס"מ. מצב טוב מאד  
  .1927מרק פולני לבית התמחוי בית לחם בוורשה. עיצוב: מ. זאספיצקי. פולין,  10,000נפש עבור בית לחם, קבלה על תרומת  . פדיון4

13X10.5 .ס"מ. מצב טוב  
  $50 פתיחה:

81. Shanah Tovah Cards – Early 20th century 

4 Shanah Tovah cards. 

1. Leshanah Tovah Tikatevu, Feliz Año Nuevo. Published by S. Sigal, Buenos Aires. A two-layers postcard; a cut out 
window in the shape of a Torah Scroll on the upper layer filled with thin silky cushion on which two golden lions are printed 
by the Tablets of the Law and the words "LeShanah Tovah". The Torah Scroll handles and candlesticks on both sides are 

printed in raised silvery ink. 
14X9 cm. Good condition. 
2. Shanah Tovah. A postcard with a painting by Vera Patterson, Britian. 

12X9 cm. Good condition. 
3. LeShanah Tovah. A postcard with an openable barred window from which two girls peep. 
6.5X7.5 cm. Very good condition. 

4. Pidyon Nefesh for Bethlehem, receipt for donation of 10,000 Polish Marks to "Bethlehem" Soup-Kitchen in Warsaw. 
Design: M. Zaspizky. Poland, 1927. 
13X10.5 cm. Good condition. 

Opening price: $50 

  . אוסף גלויות שנה טובה מגוון82

  תשע גלויות שנה טובה מגוונות. מו"לים וזמני הדפסה משתנים. גרמניה, צרפת וארה"ב. עברית אנגלית ואידיש.
  ציור של הנציגים בקונגרס הציוני השני בבאזל, ציורים של קיום מנהגים יהודיים, כרטיס המעוצב כהמחאה ועוד.

  לא מחולקת. מצב כללי טוב. שתי גלויות היו בשימוש.גלויה אחת 
  $70 פתיחה:

82. Diverse Collection of Shanah Tovah Postcards 

Nine Shanah Tovah postcards. Different publishers and printing dates. Germany, France and the United States. Hebrew, 
English and Yiddish. 
A drawing of the delegates to the second Zionist congress in Basel, postcards depicting Jewish customs, a card designed 

as a cheque, and more. 
One postcard is undivided. Overall good condition. Two postcards were used. 

Opening price: $70 

 . אוסף גלויות "שנה טובה" 83

  ].20-עד אמצע המאה ה 19-. [סוף המאה הWilliamsburg Post Card Co. New Yorkגלויות "שנה טובה". ארבע מהן בהוצאת  17
  בינוני. בלאי. בחלקן קרעים בפינות.-מצב כללי טוב

  $50 פתיחה:

83. Collection of "Shanah Tovah" Postcards 

17 "Shanah Tovah" postcards. Four published by Williamsburg Post Card Co. New York. [Late 19th until mid-20th century]. 

Good-fair overall condition. Wear. Tears at corners to some cards. 

Opening price: $50  
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 אפ של תל אביב-פנורמת פופ –. כרטיס שנה טובה 84

  ?].1906-1912?, נדפס בגרמניה, Hebrew Publishing Companyפאנאראמא פון תל אביב, לשנה טובה תכתבו. [
  כרטיס ברכה לראש השנה, ציור פנורמי של תל אביב ובמרכזו אשה מניפה דגל כחול ולבן. 

22X22 טוב. אחת משכבות הכרטיס מנותקת.-ס"מ בקירוב. מצב בינוני  
  $50 פתיחה:

84. Shana Tovah Greeting Card – Pop-Up Panorama of Tel-Aviv 

"Panorama fun Tel Aviv, Leshana Tova Tikatevu" [Hebrew Publishing Company?, printed in Germany, 1906-1912?]. 
Greeting card for Rosh Hashanh, a panorama drawing of Tel Aviv; image of a woman flying a blue and white flag appears 
in the center. 

Approx. 22X22 cm. Fair-good condition. One of the card's layers is detached. 

Opening price: $50 

 1923 –. כרטיס שנה טובה 85

  .1923כרטיס שנה טובה גדול. עם תצלומים של שלוש ילדות. 
15.5X22.5 .ס"מ. מצב טוב. מודבק על נייר עבה. כתמים. קמטים. קרע חסר קטן  

  $50 פתיחה:

85. Shanah Tovah Greeting Card – 1923 

A large Shanah Tovah greeting card. Photographs of three girls. 1923. 
15.5X22.5 cm. Good condition. Mounted on thick paper. Stains. Creases. Small open tear. 

Opening price: $50 

 20-רה"ב, ראשית המאה הא –. תצלומים ודפים עם ברכות "שנה טובה" 86

. ארבעה תצלומי סטודיו, מוצמדים ללוחות קרטון, עם ברכות מודפסות ומעוטרות "לשנה טובה" וברכות נוספות לכבוד השנה 1-4
  . על אחד מלוחות הקרטון נדפס איור של פסל החירות. 1908; אחת מתוארכת 20-יורק, ראשית המאה ה-החדשה. ניו

  טוב. שברים בשולי לוחות הקרטון.-ס"מ. מצב בינוני 23.5X17.5מ עד ס" 18.5X13.5גודל משתנה, 
. מעוטרים בדגלי ארה"ב, 20-. שני דפים מודפסים, עם ברכות "לשנה טובה תכתבו ותחתמו". [ארה"ב], העשור הראשון של המאה ה5-6

  יהונתן אייבשיץ.  ובעיטורים נוספים. על דף אחד נדפס דיוקנו של הגאון מווילנא ועל השני דיוקנו של רבי
  ס"מ. מצב טוב. 21] דף, 2[

  $200 פתיחה:

86. Photographs and Leaves with "Shana Tova" Greetings – United States, Early 20th Century 

1-4 .Four studio-photographs, mounted on cardboard, with printed and decorated "Shana Tova" greetings and some other 
greetings for the new year. New-York, early 20th century; one dated 1908. The Statue of Liberty is printed on one of the 
cardboard pages.  

Size varies, 18.5X13.5 cm to 23.5X17.5 cm. Fair-good condition. Breaks to cardboard pages. 
5-6 .Two printed leaves, with greetings "LeShana Tova Tikatevu VeTechatemu". [USA], first decade of 20th century. 
Decorated with the American flag and some other images. The portrait of the Vilna Gaon is printed on one leaf and on 

another leaf the portrait of Rabbi Yehonatan Eibeschitz.  
[2] leaves, 21 cm. Good condition. 

Opening price: $200 

 20-ארה"ב, ראשית המאה ה –. גלוית שנה טובה 87

  . עברית ואנגלית.20-, [ארה"ב]. ראשית המאה ה.Hebrew Publishing Coגלוית שנה טובה. 
  נערה אמריקאית פותחת את השער למהגרים יהודים והפסוקים: "פתחו לי שערי צדק", "פתחו שערים ויבוא גוי צדיק". 

  מצב טוב.
  $50 פתיחה:
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87. Shanah Tovah Postcard – USA, early 20th century 

Shanah Tovah postcard. Hebrew Publishing Co., [USA]. Early 20th century. Hebrew and English. 

An American girl opening the gate for Jewish immigrants, inscribed: "Open to me the gates of righteousness", "Open ye 
the gates, that the righteous nation which keepeth the truth may enter in". 
Good condition. 

Opening price: $50 

 20-תחילת המאה ה –ארה"ב  –. שתי גלויות "שנה טובה" מצולמות 88

  ].20-שתי גלויות "שנה טובה" עם תצלומים אישיים. ארה"ב, [תחילת המאה ה
  גלויה אחת לא מחולקת. מצב טוב. גלויה אחת היתה בשימוש.

  $50 פתיחה:

88. Two Real-Photo Postcards – "Shanah Tovah" – USA – Early 20th century 

Two Shanah Tovah real-photo postcards. USA, [early 20th century]. 

One postcard is undivided. Good condition. One postcard was not used. 

Opening price: $50 

 30-שנות ה –ארה"ב  –. כרטיסי שנה טובה 89

  עברית, יידיש ואנגלית. ].30-ארבעה כרטיסי שנה טובה מעוצבים. ארה"ב, [שנות ה
13X12.5  21.5עדX14 .ס"מ. מצב טוב  

  $50פתיחה: 

89. Shanah Tovah Greeting Cards – USA – 1930s 

Four Shanah Tovah greeting cards. USA [1930s]. Hebrew, Yiddish and English. 
13X12.5 cm to 21.5X14 cm. Good condition. 

Opening price: $50 

 ארה"ב – Hebrew Publishing Coהוצאת  –ויות שנה טובה . גל90

  . עברית, אנגלית ויידיש.20-יורק. ראשית המאה ה-, ניו.Hebrew Publishing Coשש גלויות שנה טובה בהוצאת 
רטן) ואברהם גלויות עם שירים בנושא "הימים הנוראים", מאת משוררים יידים: מוריס רוזנפלד, י.ל. פרץ, יהואש (יהושע שלמה בלומגַא

  רייזן. השירים מודפסים בתוך במסגרת מאוירת עם דגלי ישראל וארה"ב.
  מצב טוב. על גלויה אחת נרשמו ברכות.

  $100 פתיחה:

90. Shanah Tovah Postcards – Hebrew Publishing Co. – USA 

Six Shanah Tovah postcards by Hebrew Publishing Co., New-York. Early 20th century. Hebrew, English and Yiddish. 
Postcards with poems about the High Holidays by Yiddish poets: Moris Rosenfeld, I.L. Peretz, Yehoash (Yehoshua 
Shlomo Blumgarten) and Avraham Reisen. Poems are printed in a frame illustrated with Israeli and American flags. 

Good condition. Greetings are inscribed on one postcard. 

Opening price: $100 

 30-יורק, שנות ה-ניו-וורשא –. תשע גלויות שנה טובה בעיצוב חיים גולדברג 91

יורק, שנות -ניו-ורשאתשע גלויות בעיצוב חיים גולדברג (שתים מתוכן בעיצוב אופייני אך אינן חתומות). הוצאת "יהודיה" / ז. רעזניק, 
  .30-ה

  מצב טוב. מספר גלויות נתלשו מאלבום.
  $200 פתיחה:

91. Nine Shanah Tova Postcards designed by Haim Goldberg – Warsaw-New-York, 1930s 

Nine postcards designed by Haim Goldberg (two of which are unsigned but with similar design). Published by "Yehudiya" 
/ Z. Reznik, Warsaw-New-York, 1930s. 

Good condition. Several postcards were torn out of an album. 

Opening price: $200 
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 ) ו"פרסים" Up-Pop. אוסף ברכות "שנה טובה" נפתחות (92

  ].20-/ ראשית המאה ה 19-וארה"ב, סוף המאה האפ. [גרמניה -"פרסים" וחמשה כרטיסי "שנה טובה" פופ 39אוסף הכולל 
שמשון, "וגר זאב עם כבש"  ;"פרסים" צבעוניים המתארים אירועים תנ"כיים וסצינות יהודיות: תשליך, הקפות עם לולבים, כפרות 39

  ועוד. מספר פרסים בנושאים ציוניים. חלקם מופיעים במספר עותקים. 
  גודל משתנה, מצב כללי טוב מאד.

  $50 פתיחה:

92. Collection of "Shana Tovah" Greeting Cards – Pop-up / Scraps 

Collection of 39 "scraps" and five pop-up "Shana Tovah" greeting cards. [Germany and the United States, late 19th 
century/early 20th century]. 

39 colorful "scraps" depicting biblical and Jewish scenes: "Tashlich", "Hakafot" with palm branches, "Kaparot"; Shimshon, 
"the wolf shall dwell with the lamb", and more. Some scraps depict Zionist themes. Some appear in several copies. 
Size varies, very good overall condition. 

Opening price: $50 

 הבריגדה היהודית –. כרטיסי "שנה טובה" 93

 ).1943-1945תש"ו (-חמישה כרטיסים עם ברכות "שנה טובה", אשר נשלחו בידי חיילים בבריגדה היהודית. תש"ד
לפקוח על התנעה, מהנדסים מלכותיים, תש"ד. * "תכלה שנה וקללותיה", כרטיס ברכה מצויר ביד, תש"ה. *  21יחידה אי"ת מס'  *

 יד.-, א. ט. ס., תש"ו. הקדשות בכתב531, תש"ו. * פלוגה 650, איטליה, תש"ה. * פלוגה א"י להובלה כללית 745לל בונה פלוגת סו
11.56.5X  7.5ס"מ עדX15 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. נקבי תיוק בשני כרטיסים.  

  $100 פתיחה:

93. "Shana Tova" Greeting Cards – Jewish Brigade 

Five cards with "Shana Tova" (New Year) greetings, sent by soldiers in the Jewish Brigade. 1943-1945. 
* Unit no. 21, Royal Engineers, 1943. * "May the year end with her woes", hand-painted greeting card, 1944. * Artisan 

Works Company 745 (Solel Boneh), Italy, 1944. * Palestine General Transport Company 650, 1945. * Company 531, 
A.T.S., 1945. Handwritten dedications. 
11.5X6.5 cm. to approx. 15X7.5 cm. Overall good condition. Filing holes on two cards. 

Opening price: $100 

 

 19-סוף המאה ה –הוצאת "צבי קדש"  –. גלויות פרחי הארץ הקדושה 94

 1890. הוצאת "צבי קדש". דפוס ליטוגרפי מונזון, ירושלים ["Holy Land Album, Views and Flowers"גלויות מתוך האלבום  18
 בקירוב].

תמונות צבעוניות של אתרים בארץ, מושבות ושכונות ירושלים הראשונות. בצידה השני של כל גלויה (למעט הראשונה) מודבקים 
  בשים.פרחים מיו
  מצב טוב. 

  $300 פתיחה:

94. Postcards – Flowers from the Holy Land – Published by Zvi Kadesh – Late 19th Century 

18 postcards out of the album Holy Land Album, Views and Flowers. Published by "Zvi Kadesh". Monsohn lithographic 

printing, Jerusalem [ca.1890]. 
Pictures in color of sites in the country, colonies and the new Jerusalem neighborhoods. Mounted on the reverse of each 
postcard (except for the first) are pressed flowers. 

Good condition. 

Opening price: $300 

 19-ה הסוף המא –גלויה  –. משה מונטיפיורי 95

  , הנאו (גרמניה). Heinr. & Aug. Brüningמשה מונטיפיורי. גלויה צבעונית לא מחולקת. דפוס ליטוגרפי,
  במרכז הגלויה דיוקן מונטיפיורי עם תאריכי הלידה והפטירה שלו וסמל משפחת מונטיפיורי.

  .1898מצב טוב. נשלחה בדואר בשנת 
  $50 פתיחה:
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95. Moses Montefiore – Postcard – Late 19th Century 

Moses Montefiore. A postcard in color, undivided. Lithographic printing, Heinr. & Aug Brüning, Hanau (Germany). 

In the center of the postcard – portrait of Montefiore with dates of his birth and death and insignia of the Montefiore family. 
Good condition. Sent by mail in 1898. 

Opening price: $50 

 19-סוף המאה ה –תצלומים מארץ ישראל ומתימן  –. שבע גלויות 96

 ].19-, ברלין, [סוף המאה הPhönix/Leo Winzשבע גלויות מצולמות לא מחולקות. הוצאת 
ו, ירושלים, המושבה חדרה, עמק אפרים, צור. מתוארים בעברית, אנגלית ישראל: חוף יפ-חמש גלויות עם תצלומים של נופים בארץ

  ורוסית. על שתי גלויות תצלומים של דמויות יהודיות בתימן. 
  מצב טוב.

  $80 פתיחה:

96. Seven Postcards – Photographs from Eretz Israel and from Yemen – Late 19th Century 

Seven real-photo postcards, undivided. Published by Phönix/Leo Winz, Berlin, [late 19th century]. 
Five postcards with photographs of views in Eretz Israel: Jaffa beach, Jerusalem, Hadera, Emek Ephraim, Zor. Titled in 
Hebrew, English and Russian. Jewish Yemenite figures appear on two postcards. 

Good condition. 

Opening price: $80 

 אוסף גלויות בלתי מחולקות –. סצנות מן החיים היהודיים 97

  גלויות בלתי מחולקות המציגות מנהגים יהודיים וסצנות מן החיים היהודיים. מו"לים שונים. 19
ות מהווי החיים היהודי כמנוחת צהרי השבת על ספסל הגלויות מציגות מנהגים יהודיים כגון בניית סוכה, תפילה והנחת תפילין, מרא

  ברחוב וסצנת הסיום מתוך האופרה 'היהודיה' מאת פרומנטל הלוי.
  גלויות, מצב טוב. רובן נשלחו בדואר. 19

   $100 פתיחה:

97. Jewish Life Scenes – Collection of Undivided Postcards 

19 undivided postcards depicting Jewish customs and Jewish life scenes. Various publishers. 

The postcards depict Jewish customs such as building a Sukkah, prayer and laying Tefillin, scenes from Jewish life such 
as rest on Shabbat afternoon on a street bench and the final scene of the opera "The Jewess" by Fromenthal Halevi. 
19 postcards. Good condition. Most of the postcards were used. 

Opening price: $100 

 1910 –הוצאת יצחק חגיז, ירושלים  –. אוגדן גלויות 98

 בקירוב]. 1910[הוצאת יצחק חאגיז], ירושלים, [ Edition Jsac Chagiseגלויות בדפוס ליטוגרפי.  9אוגדן ובו 
"). Next to the town at Jaffa gateמחוברות זו לזו (למעט אחת) ונתונות בעטיפת קרטון עם פרסום מודפס לחנותו של יצחק חאגיז ("

  מציגות מראות מחברון, ירושלים ויפו.
  תילוע.טוב. כתמים כהים על אחת הגלויות. נזקים קלים. עטיפת קרטון בלויה, פגעי -ס"מ. מצב בינוני 14עטיפה 
  $50 פתיחה:

98. Postcard Binder – Published by Jsac Chagise, Jerusalem – 1910 

Binder with 9 postcards in lithographic printing. Edition Jsac Chagise, Jerusalem, [ca. 1910]. 
Bound together (except for one) and contained in a cardboard cover with a printed advertisement promoting the Jsac 

Chagise shop ("Next to the town at Jaffa gate"). Views from Hebron, Jerusalem and Jaffa. 
Cover 14 cm. Fair-good condition. Dark stains to one of the postcards. Some damage. Cardboard cover worn, worming 
damage. 

Opening price: $50 
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  20-רוסיה, ראשית המאה ה –גלויה  –. קינה על חללי יום ראשון העקוב מדם 99

  . יידיש.20-יאנוואר". גלויה. רוסיה, ראשית המאה ה 9"צום 
לי שבמהלכה ניסו פוע 1905החלה מהפכת  1905בינואר  9-. ב1905בינואר  9גלויה ועליה קינה ביידיש על חללי יום ראשון העקוב מדם, 

רוסיה להפיל את שלטון הצאר. באותו יום נרצחו מאות ובהמשך דוכאה המהפכה. פנחס רוטנברג, הזקן מנהריים, היה ממתכנני הפגנת 
  יום ראשון העקוב מדם.

14X9 .ס"מ בקירוב. מצב טוב. מעט כתמי חלודה. הגלויה לא נשלחה בדואר  
  $50 פתיחה:

99. Eulogy for "Bloody Sunday" Victims – Postcard – Russia, early 20th century 

"Tsum 9 Yanuar". Postcard. Russia, early 20th century. Yiddish. 

A postcard with a eulogy in Yiddish in memory of "Bloody Sunday" victims, January 9, 1905. On January 9, 1905 started 
the 1905 revolution during which Russian workers tried to overthrow the Tzar's regime. On that day hundreds were killed. 
Later on, the revolution was oppressed. Pinchas Rutenberg, the "old man from Naharayim", was one of the initiators of 

the "Bloody Sunday" demonstration. 
Approx. 14X9 cm. Good condition. Some foxing. Postcard was not used. 

Opening price: $50 

 1917 –שלוש גלויות  –. דמויות יהודים 100

תצלום, תמונות יהודים. הוצאות שונות. על האחת תצלום ממלחמת העולם הראשונה. השניה נשלחה בדואר בתאריך -שלוש גלויות
  אומרת "סוחר בקר יהודי". . הכותרת תחת הגלויה השלישית27/01/1917

13.5X9 האחרות. ס"מ בקירוב. מצב טוב. אחת הגלויות נשלחה בדואר. רישומים בעיפרון על  
  $50 פתיחה:

100. Jewish Figures – Three Postcards – 1917 

Three Real-Photo postcards, Jewish figures. Various publishers. One postcard features a photograph from World War I. 

The second was mailed on January 27, 1917. The title of the third postcards reads: "Jewish Cattle Merchant". 
Approx. 13.5X9 cm. Good condition. One postcard was used. Inscriptions in pencil on the others 

Opening price: $50 

 1917 –מזכרת מכיבוש פלשתינה בידי הבריטים  –שתי גלויות  .101

 9[מזכרת מכיבוש פלשתינה בידי הבריטים].   Souvenir of the occupation of Palestine by the British troopsשתי גלויות מאוירות,
  .1917בדצמבר 

  איורים של הר הבית וקבר רחל וסביבם פרחים.
  מצב טוב.

  $50 פתיחה:

101. Two Postcards – Souvenir of the Occupation of Palestine by the British Troops – 1917 

Two illustrated postcards, Souvenir of the occupation of Palestine by the British Troops. December 9, 1917. 
Illustrations of the Temple Mount and Rachel's Tomb surrounded by flowers. 

Good condition. 

Opening price: $50 

 20-ראשית המאה ה –קרוגליאקוב  –אביב -העיר תל –. שבע גלויות 102

  .20-אביב. הוצאת בימ"ס ה. קרוגליאקוב, יפו. ראשית המאה ה-שבע גלויות עם תצלומים של העיר תל
אביב, -בנימין רוטשילד, רח' לילנבלום א', מבט כללי של העיר תל בנימין, רחוב שדרות-תצלומים של רח' יהודה הלוי, דיליז'נס, נחלת

  חברי הועד ופקידיו.
  מצב כללי טוב. חלקן נשלחו בדואר.

  $200 פתיחה:
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102. Seven Postcards – City of Tel-Aviv – Early 20th century 

Seven postcards with photographs of Tel-Aviv. Published by H. Krugliakov bookstore, Jaffa. Early 20th century. 

Photographs of Yehuda Halevi street, a Dilijans, Nachlat Binyamin, Binyamin Rothschild Blvd, Lilienblum street, general 
view of Tel Aviv, Members of the committee. 
Good overall condition. Some postcards were used. 

Opening price: $200 

 הלוי-שתי גלויות בהוצאת י"מ ששה –. פתח תקוה 103

  .20-שתי גלויות בהוצאת י"מ ששה הלוי. "פתח תקוה אצל יפו", ארץ ישראל, ראשית המאה ה
  חבישת תפוחי זהב, אספת חגרן. 

  בינוני. אחת הגלויות נשלחה בדואר.-מצב טוב
  $50 פתיחה:

103. Petach Tika – Two Postcards Published by Y.M. Shisha-Halevi 

Two postcards published by Y.M. Shisha-Halevi. "Petach Tikva near Jaffa", Eretz Israel, early 20th century. 
Wrapping oranges; gathering the threshed straw. 
Good-fair condition. One postcard was used. 

Opening price: $50 

 ורשה –איורי מנחם בירנבאום  –שתי גלויות הומוריסטיות  .104

  שתי גלויות עם איורים צבעוניים מאת מנחם בירנבאום (בירנבוים). הוצאת "צענטראל", ורשה (נדפסו בגרמניה).
  מצב טוב.

  $50 פתיחה:

104. Two Humorous Postcards – Illustrations by Menachem Birenbaum – Warsaw 

Two postcards with illustrations in color by Menachem Birenbaum (Birenboim). Published by "Tsentral" Warsaw (printed 

in Germany). 
Good condition. 

Opening price: $50 

 20-המחצית הראשונה של המאה ה –. אוסף גלויות מגוון 105

  .20-ם. המחצית הראשונה של המאה הגלויות מגוונות. מו"לים וזמני הדפסה שוני 87
עשר * -* גלויות המתארות סצנות תנכ"יות * גלויות עם תצלומים של מנהיגים ואנשי רוח ציוניים * גלויה מהקונגרס הציוני השבעה

נושאים ישראל ואת ביקורו של בלפור בארץ * גלויות ב-גלויות עם תצלומים של דמויות יהודיות * גלויות עם תצלומים שונים מארץ
  פי איורים של אמנים, גלויה עם דיוקן מונטיפיורי וגלויה צבועה ביד.-כלליים, תצלומים של אתרים שונים, גלויות על

  גלויות היו בשימוש. 17מצב כללי טוב. 
 $100 פתיחה:

105. Diverse Collection of Postcards – First Half of 20th century 

87 diverse postcards. Various publishers and printing dates. First half of 20th century. 
* Postcards depicting biblical scenes. * Postcards with photographs of Zionist leaders and intellectuals. * Postcards from 

the 17th Zionist Congress. * Postcards with photographs of Jewish figures. * Postcards with photographs from Eretz Israel 
and Balfour's visit to the country. * Postcards depicting various subjects, views of sites, works by artists, one postcards 
with Montefiore's portrait and one postcard colored by hand. 

Overall good condition. 17 postcards were used. 

Opening price: $100 

 אפרים משה ליליאן  –. אוסף גלויות 106

), ברלין, Benjamin Harzגלויות עם רפרודוקציות של יצירות מאת אפרים משה ליליאן. כולן (למעט אחת) בהוצאת בנימין הרץ ( 18
  . חלקן מופיעות בעותקים כפולים.20-המחצית הראשונה של המאה ה

  גלויה אחת לא מחולקת. מצב טוב.
  $100 פתיחה:
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106. Collection of Postcards – Ephraim Moshe Lilien 

18 postcards with reproductions of works by Ephraim Moshe Lilien. All (except for one) were published by Benjamin Harz, 

Berlin, first half of 20th century. Some postcards appear twice. 
One undivided postcard. Good condition. 

Opening price: $100 

 אפרים משה ליליאן –. תשע גלויות 107

  ].20-תשע גלויות עם רפרודוקציות של ציורים מאת אפרים משה ליליאן. כולן (למעט אחת) בהוצאת בנימין הרץ, ברלין, [שנות ה
  ה בדואר.מצב טוב. גלויה אחת נשלח

  $50 פתיחה:

107. Nine Postcards – Ephraim Moshe Lilien 

Nine postcards with reproductions of paintings by Ephraim Moshe Lilien. All excepting one were published by Benjamin 
Harz, Berlin, [1920s]. 

Good condition. One postcard was used. 

Opening price: $50 

 "בצלאל" –. אוסף גלויות 108

עד אמצע  20-גלויות הקשורות בבית הנכות הלאומי ובית הספר לאמנות "בצלאל". מו"לים וזמני הדפסה שונים, [ראשית המאה ה 45-כ
  ].20-המאה ה

  ה מורו.אריה; עבודות תבליט של מש-ביניהן: רפרודוקציות של איורים מאת אמני "בצלאל" אבל פן, זאב רבן, מאיר גור
  מצב טוב. 

  $100 פתיחה:

108. Collection of Postcards – Bezalel 

About 45 postcards related to the National Museum and Bezalel Art Academy. Various publishers and printing dates, 

[early to mid-20th century]. 
Among the postcards: reproductions of illustrations by Bezalel artists Abel Pann, Ze'ev Raban, Meir Gur-Aryeh; relief 
works by Moshe Murro. 

Good condition. 

Opening price: $100 

 20-ראשית המאה ה –. גלויות תאטרון יהודי 109

מאחת הגלויות. תצלומים מתוך העלאת המחזה  גלויות המציגות דמויות שונות בטרגדיה 'אנתמה' ללאוניד אנדרייב. עותק נוסף 18* 
  ].1909בתיאטרון האמנותי של מוסקבה. צלם: ק. פישר. [

 'אנתמה' היא טרגדיה מטפיזית בשבע תמונות בסגנון פאוסט שגיבורה הוא חנווני יהודי עני ושמו דוד לייזר.
'כוב היהודי". תצלומים מתוך העלאת המחזה בתיאטרון גלויות המציגות דמויות מן המחזה 'מיזררה' לסמיון יושקביץ, המכונה "צ 5* 

  ].1910האמנותי של מוסקבה. צלם: ק. פישר. [
גלויות לא מחולקות המציגות את השחקן וסבולוד מיירהולד במחזה 'מותו של איוון האיום' לאלכסיי קונסטנטינוביץ' טולסטוי.  2* 
]1899.[ 

  חלקן חתומות בחותמות דיו. מעט שחיקה בפינות.גלויות. מצב טוב. חלקן נשלחו בדואר.  26סה"כ 
  .Jews and theatre in an intercultural context, Edna Nahshon. Leiden; Boston: Brill. 2012ראה: 

  $100 פתיחה:
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109. Jewish Theater Postcards- Early 20th century 

* 18 postcards portraying figures in the play 'Anathema' by Leoni Andreyev. Additional copy of one of the postcards. 

Photographs from the performance in the Moscow Art Theater. Photographer K. Fisher. [1909]. 
'Anathema' is a metaphysical tragedy in seven pictures inspired by 'Faust'. The protagonist is a poor Jewish shopkeeper 
named David Leizer. 

* 5 postcards portraying figures from the play 'Miserere' by Semion Yoshkevitz, known as "Jewish Chekhov". Photographs 
from the performance in Moscow Art Theater. Photographer: K. Fisher. [1910]. 
* 2 undivided postcards portraying the actor Vsevolod Meyerhold in the play 'The Death of Ivan the Terrible' by Aleksey 

Nikolayevich Tolstoy. [1899]. 
Lot of 26 postcards. Good condition. Some were used. Some are ink-stamped. Some wear at corners. 
See: Jews and theatre in an intercultural context, Edna Nahshon. Leiden; Boston: Brill. 2012. 

Opening price: $100 

 20-המאה ה –דמויות יהודיות  –. גלויות 110

  .20-גלויות. מו"לים וזמני הדפסה שונים. ארה"ב ואירופה. המאה ה 60-כ
  ות בטקסים יהודיים וסצנות רומנטיות.יום, דיוקני רבנים, דמוי-בגלויות מופיעות דמויות יהודיות מחיי היום

  מצב כללי טוב. חלקן נשלחו בדואר.
  $100 פתיחה:

110. Postcards – Jewish Figures – 20th century 

About 60 postcards. Various publishers and printing locations. United States and Europe. 20th century. 
Images of Jewish figures in daily scenes, portraits of rabbis, figures in Jewish ceremonies and romantic scenes. 
Good overall condition. Some postcards were used. 

Opening price: $100 

 אלפונס לוי –. אוסף גלויות מנהגים יהודיים 111

  מאת אלפונס לוי.  גלויות המתארות מנהגים יהודיים, רפרודוקציות של איורים 20
  הוצאות שונות. 

  שתי גלויות אינן מחולקות. מצב טוב. שתי גלויות נשלחו בדואר.
  $50 פתיחה:

111. Collection of Postcards – Jewish Customs – Alfons Levy 

20 postcards depicting Jewish customs, reproductions of works by Alfons Levy. Various publishers. 
Two postcards are undivided. Good condition. Two postcards were used. 

Opening price: $50 

 20-המאה ה –. אוסף גלויות מגוון 112

גלויות שנה טובה, דמויות יהודיות,  –. גלויות בעלות הקשר יהודי 20-גלויות, מו"לים, מקומות וזמני הדפסה משתנים, המאה ה 130-כ
  חפצי יודאיקה ועוד. בתי כנסת,

  מצב משתנה, חלק מהגלויות נשלחו בדואר. מצב כללי טוב עד בינוני.
  $50 פתיחה:

112. Diverse Collection of Postcards – 20th century 

About 130 postcards, different publishers, locations and dates of printing, 20th century. Postcards with a Jewish context: 

Shanah Tovah postcards, Jewish figures, synagogues, Jewish ceremonial objects and more. 
Condition varies, some postcards were used. Overall good-fair condition. 

Opening price: $50 
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 חברת "לבנון" –. לקט גלויות מצולמות 113

  ].20-"לבנון", [המחצית הראשונה של המאה ה גלויות מצולמות. הוצאת 14
ישראל: יד אבשלום, יפו, חוף הים, ילדי רחובות נושאים במוט ענבים, בית ספר "מקוה -תצלומים של דמויות, מבנים ונופים ברחבי ארץ

ציור מאת ליאופולד  ישראל" ועוד. התצלומים מתוארים בעברית חלקם גם בגרמנית וחלקם גם ברוסית. על גלויה אחת רפרודוקציה של
  פיליחובסקי, יהודי לומד בפתח ביתו.

  מצב טוב.
  $80 פתיחה:

113. Collection of Real-Photo Postcards – Levanon Company 

14 real-photo postcards. Levanon Publishing, [first half of 20th century]. 

Photographs of figures, buildings and views across Eretz Israel: Tomb of Absalom, Jaffa, the beach, children in Rehovot 
carrying grapes on a pole, "Mikveh Israel" school and more. Photographs are titled in Hebrew, some also in German and 
some in Russian as well. A reproduction of a painting by Leopold Pilichovsky – a Jew studying at the entrance to his 

house – appears on one postcard. 
Good condition. 

Opening price: $80 

 גלויות מצולמות –. אמריקן קולוני 114

]. תצלומים של אתרים ונופים ברחבי הארץ, 20-ראשית המאה ה-19-גלויות מצולמות מאת צלמי האמריקן קולוני. [סוף המאה ה 51
  עם דגש על ירושלים וסביבתה. 

כל הגלויות מלבד שבע מתוארות בלוח. גלויות בודדות מופיעות בשני עותקים. מצב טוב. שלוש גלויות היו בשימוש. שתי גלויות 
  שו מתוך אלבום.נתל

  $100 פתיחה:

114. American Colony – Real-Photo Postcards 

51 Real-Photo postcards by photographers of American Colony [late 19th-early 20th century]. Photographs of sites and 
views across the country, with emphasis on Jerusalem and the vicinity.  
All postcards except for seven are titled in the plate. Several postcards appear in two copies. Good condition. Three 

postcards were used. Two postcards were cut out of an album. 

Opening price: $100 

 20-שנות ה –פי חיתוכי עץ של האמן שלמה יודובין -. גלויות על115

-1892פי חיתוכי העץ של שלמה יודובין (-עשר גלויות (מתוך סדרה של תריסר גלויות) עם הדפסים של דמויות מעיירה יהודית על
  רות וממוספרות בצדן האחורי. מצורפת המעטפת המקורית.]. הגלויות מתוא20-). [שנות ה1954

  מצב טוב. קרעים במעטפת.
  $50 פתיחה:

115. Postcards after Woodcuts by the Artist Shlomo Yudovin – 1920s 

Ten postcards (out of a series of a dozen) with prints of figures from a Jewish town after woodcuts by Shlomo Yudovin 

(1892-1954). [1920s]. The postcards are titled and numbered on the reverse. Enclosed is the original envelope. 
Good condition. Tears to envelope. 

Opening price: $50 

 19-סוף המאה ה –. פנורמה מצולמת של ירושלים 116

  ].19-סוף המאה הפנורמה מצולמת של העיר ירושלים, [
  ידי נייר דבק. -תצלום בגוון ספיה, מודפס על שלושה לוחות המוצמדים זה לזה על

  ס"מ. מצב טוב. נייר מעט גלי. כתמים. קרעים בשוליים. 21.5X83.5גודל התצלומים יחד 
  $200 פתיחה:
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116. Photographic Panorama of Jerusalem – Late 19th century 

Photographed panorama of Jerusalem [late 19th century]. 

Sepia tone photograph, printed on three plates attached to each other with adhesive tape. 
Size of attached photographs 21.5X83.5 cm. Good condition. Paper is somewhat wavy. Stains. Tears at margins. 

Opening price: $200 

  1891 –ליטוגרפיה צבעונית  –. פנורמה של ירושלים 117

Jerusalem ,Eduard Walther לקוח מתוך הספר בספר .Bilder zum Anschauungsunterricht fur die Jugend  הוצאת ,Schreiber ,
  .1891אסלינגן (גרמניה), 

  ). כפולת עמודים מתוך אטלס מצויר לילדים.1868-1939(פנורמה צבעונית של ירושלים, ליטוגרפיה מעשה ידי אדוארד ולטר 
39.5X31  .ס"מ. מצב טוב. שני דפי ספר מודבקים בצדם האחורי. קרע חסר מזערי בפינה השמאלית התחתונה ללא פגיעה בליטוגרפיה

  מעט כיתובים בעיפרון.
  $50 פתיחה:

117. Panorama of Jerusalem – Lithograph in Color – 1891 

Eduard Walther, Jerusalem. Out of a book titled 'Bilder zum Anschauungsunterricht fur die Jugend', published by 
Schreiber, Esslingen (Germany), 1891. 

Panorama in color of Jerusalem, lithograph created by Eduard Walther (1868-1939). Double-page spread, taken out of 
an atlas for children. 
39.5X31 cm. Good condition. Two leaves mounted on the reverse. Tiny open tear to lower left corner not affecting 

lithograph. Some pencil-inscriptions. 

Opening price: $50 

 תצלום פנורמה –. אוסף תצלומים מוקדמים של ירושלים 118

  ].20-לומים מוקדמים של העיר ירושלים. צלם לא ידוע. [המחצית הראשונה של המאה התצ 60-כ
  בין היתר, לוח מקופל עם תצלום פנורמה של ירושלים.

  מצב טוב מאוד.
  $100 פתיחה:

118. Collection of Early Photographs of Jerusalem – Panorama Photograph 

About 60 early photographs of Jerusalem. Unknown photographer [first half of 20th century]. 
Including a folding sheet with a panorama photograph of Jerusalem. 

Very good condition. 

Opening price: $100 

 1911 –בית הכנסת בקצ'קמט  –. חמישה תצלומים 119

  ולאחריה ותצלום של רחוב היהודים בעיר. 1911) במהלך רעידת האדמה בשנת חמישה תצלומים, בית כנסת בקצ'קמט (הונגריה
. סמוך לכיכר המרכזית של העיר 1871. נבנה בשנת Matthias Zitterbarthבית הכנסת שהתהדר בכיפה ייחודית תוכנן בידי האדריכל 

. Lipót Baumhornבידי האדריכל  1913ושוחזרה בשנת  1911כיפת בית הכנסת נהרסה ברעידת האדמה שהתרחשה בעיר בשנת 
  התצלום של המבנה ללא הכיפה הפך לאחד מסמליה של העיר.

  ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 11.5X16.5חמישה תצלומים מודבקים על קרטון. גודל התצלומים 
  $100 פתיחה:

119. Five Photographs – Synagogue in Kecskemét – 1911 

Five photographs, the Kecskemét synagogue (Hungary) during the 1911 earthquake and following it, and a photograph 

of the Jewish street in the town. 
The synagogue, built in 1871 near the central square of the town, was designed by the architect Matthias Zitterbarth and 
had a unique onion dome. The dome was destroyed during the earthquake in 1911 and restored in 1913 by the architect 

Lipót Baumhorn. The photograph of the building without the dome became one of the town's symbols. 
Five photographs mounted on cardboard. Photograph size 11.5X16.5 cm. Good condition. Some stains. 

Opening price: $100 
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 1917ירושלים,  –. שני תצלומים של תותחנים בריטיים 120

  ]. R. Beeton Studio, Red Hill, Arnold] ,1917שני תצלומים של תותחנים בריטיים בירושלים, הדפס ג'לטין כסף.
  ס"מ. מצב בינוני. פגמים בתצלומים ובלוח הקרטון. 32X42מודבקים על קרטון ס"מ בקירוב.  22X36ס"מ עד  22X31תצלומים 

  $50 פתיחה:

120. Two Photographs of British Artillery Soldiers – Jerusalem, 1917 

Two photographs of British artillerymen in Jerusalem, gelatin silver print. R. Beeton Studio, Red Hill, Arnold, [1917]. 

Photographs approx. 22X31 cm to 22X36 cm. Mounted on cardboard 32X42 cm. Fair condition. Damage to photographs 
and to cardboard. 

Opening price: $50 

 תצלום –טקס הכניעה הרשמי  –. אלנבי נכנס לירושלים 121

  .1917והה. תצלום מוגדל של טקס הכניעה הרשמי של ירושלים, אלנבי רוכב על סוסו אל שער יפו. צלם לא מז
28.5X20.5 .ס"מ. מצב בינוני. נזקי זמן. נתון במסגרת, לא נבדק מחוץ לה  

  $100 פתיחה:

121. Allenby Enters Jerusalem – The Official Ceremony of Surrender – Photograph 

Allenby riding his horse to Jaffa Gate. Unidentified photographer. Enlarged photograph of the official ceremony of 
surrender of Jerusalem, 1917. 

28.5X20.5 cm. Fair condition. Age-damage. Framed. Unexamined out of frame. 

Opening price: $100 

 20-ראשית המאה ה –. מקבץ תצלומים של הטמפלרים בחיפה 122

 ].20-צלומים של חברי קבוצת הטמפלרים במושבה הגרמנית בחיפה ונופים בכרמל ובחיפה. [ראשית המאה הת 26
*בית שומאכר. * תצלום קבוצתי של נשות התנועה. * חברי הקבוצה בטיול במערת שיח. * מבנה טחנת הרוח הטמפלרית ומנזר 

 הכרמליתיות. * תצלומים נוספים.
  שומכר" בכתב יד.-ע הכיתוב "מרצ'ינקובסקיבצדם האחורי של התצלומים מופי

. בין הדמויות הבולטות בתנועה היה יעקב שומאכר, אדריכל שבנה את המבנה הידוע 19-הטמפלרים התישבו בחיפה בסוף המאה ה
יקבי ראשון במושבה הגרמנית, הנקרא בית שומאכר. בנו, גוטליב שומכר, היה מהנדס וארכיאולוג אשרר תרם רבות לחקר הגולן ולתכנון 

שומכר, קיבלה את התואר יקירת העיר חיפה וחיברה ספר אודות -לציון וקו הרכבת מדמשק לחיפה. בתו של גוטליב, נלי מרצ'ינקובסקי
  העיר ואודות המושבה הגרמנית.

  גודל ומצב משתנים.
  $200 פתיחה:

122. Collection of Photographs – Templars in Haifa – Early 20th century 

26 photographs of the Temple Society members in the German Colony in Haifa and photographs of views of the Carmel 

and Haifa. [early 20th century]. 
* Schumacher House. * Group photograph of the movement's women. * Members of the group on a trip to Siach Cave. * 
Templar wind mill and the Monastery of Mount Carmel. * Additional photographs. 

On the reverse of the photographs appears the inscription "Marchinkovsky-Schumacher", inscribed by hand. 
The Templars settled in Haifa late in the 19th century. Among the outstanding figures of the movement was Jacob 
Schumacher, an architect who designed the famous building in the German Colony known asSchumacher House. His 

son, Gotlieb Schumacher, was an engineer and archaeologist who contributed significantly to the study of the Golan and 
to the planning of Rishon LeZion wineries as well as to the railway from Damascus to Haifa. Gotlieb's daughter, Nelly 
Marchinkovsky-Schumacher, was awarded the title of Worthy Citizen of Haifa and wrote a book about the city and about 

the German Colony. 
Size and condition vary. 

Opening price: $200 
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 ראשית המאה העשרים – Lehnert & Landrock. אלבום תצלומים בהוצאת 123

Meine Orientreise אלבום תצלומים בהוצאת הצלמניה ,Lehnert & Landrock.תוניס, ראשית המאה העשרים ,  
קהיר, תוניס, פורט סעיד, אתונה ותצלומים מארץ  ;התיכון ביניהם-ערים שונות לחופי יםאלבום מסע הכולל חמישים תצלומים של 

  ישראל של ירושלים, הר הבית, הכותל המערבי, שער שכם ועוד נוספים.
ס"מ. מצב טוב.  12X18ס"מ. גודל התצלומים  32.5תצלומים נתונים בתוך מסגרות ומודבקים על דפי האלבום. גודל דפי האלבום  50

  תמים ומעט קרעים בדפי האלבום. כתמים ופגמים בכריכה.כ
  $50 פתיחה:

123. Photo-Album Published by Lehnert & Landrock – early 20th century 

Meine Orientreise, photo album published by the photography studio Lehnert & Landrock, Tunisia, early 20th century. 

Travel-album featuring fifty photographs of towns along the Mediterranean shores, among them: Cairo, Tunisia, Port Said 
and Athens, and photographs from Eretz Israel – Jerusalem, Temple Mount, Western Wall, Nablus Gate and others. 
50 photographs framed and mounted on album's leaves. Size of album leaves 32.5 cm. Size of photographs 12X18 cm. 

Good condition. Stains and tears to album leaves. Stains and damage to binding. 

Opening price: $50 

 1944-1924 –. אלבום תצלומים מארץ ישראל ומצרים 124

  . 1924-1944ישראל ומצרים. -מים שצולמו מזווית אישית בארץתצלו 158אלבום הכולל 
  * הכותל המערבי * קבר רחל * הר הבית * הר הזיתים * שער יפו * רחוב במלך דוד * הפירמידות * נמל פורט סעיד * ים המלח ועוד. 

  מגדל דוד וסביבו מסגרת עץ זית.יד. האלבום כרוך בכריכת עור. בחזית הכריכה תבליט של -חלק מהתצלומים מלווים כותרות בכתב
ס"מ. מצב טוב. מספר  23.5X28.5ס"מ) מוצמדים לדפי האלבום  17X23.5ס"מ בקירוב (פרט לאחד בגודל  8.5X9.5תצלומים  158

  תצלומים מנותקים. כתמים. בלאי וקרעים בשולי הדפים. פגמים בכריכה.
  $200 פתיחה:

124. Photo-Album – Eretz Israel and Egypt – 1924-1944 

A personal photo album with 158 photographs taken in Eretz Israel and Egypt. 1924-1944.  
* Western Wall * Rachel's Tomb * Temple Mount * Mount of Olives * Jaffa Gate * King David Street * The Pyramids * Port 
Said port * Dead Sea and more. 

Some photographs are titled by hand. Leather binding. Tower of David relief set on the front, surrounded by an olive wood 
frame. 
158 photographs approx. 8.5X9.5 cm (except for one 17X23.4 cm) mounted on the album leaves 23.5X28.5 cm. Good 

condition. Some detached photographs. Stains. Wear and tears at margins of leaves. Defects to binding. 

Opening price: $200 

 20-תצלומים איכותיים, שנות ה 32 –ישראל -. ארץ125

  בקירוב]. 1924-1925תצלומים. [לונדון? הוצאת הלשכה המרכזית של קרן היסוד? -לוחות 32, תיקייה ובה Erez Israel –ארץ ישראל 
  ישראל. התצלומים מתוארים בעברית, יידיש, אנגלית וגרמנית.-תצלומים איכותיים של מושבות, ערים ובעלי מלאכה בארץ

  ס"מ. מצב טוב. קרעים ופגמים בתיקייה. 16X23.5תצלומים,  32
  $50 פתיחה:

125. Eretz Israel – 32 Professional Photographs, 1920s 

Eretz Israel, folder with 32 photograph-plates [London? Published by the central bureau of Keren HaYesod? Ca. 1924-

1925]. 
Professional photographs of settlements, towns and craftsmen in Eretz Israel. Photographs are titled in Yiddish, English 
and German. 

32 photographs 16X23.5 cm. Good condition. Tears and damage to folder. 

Opening price: $50 
   



   היסטוריה ותרבות יהודית וישראלית  
   

44  
  

 1930 –פנחס גראייבסקי  –. אוסף תמונות (אלבום) מילידי הארץ 126

 ). [ירושלים, תר"ץ]. חלק ראשון.1941-1873פנחס גראייבסקי ( –אוסף תמונות (אלבום) מילידי הארץ ירושלם ארץ ישראל 
  וגרפיים קצרים של "רבנים, חכמים וסופרים, עסקני הצבור, בעלי מסחר וקנין". נדפס בצד אחד של הדפים.תצלומים ופרטים בי

] לוחות תמונות. מצב בינוני. התמונות באלבום נדפסו על שני סוגי דפים, חלק מן הלוחות מופיעים בעותקים 64] שער מעטפת, [1[
  שדרה.חלודה. קרעים ב-כפולים בכל אחד מסוגי הדפים. כתמי

  $50 פתיחה:

126. Collection of Photographs (Album) of the People of Jerusalem – Pinchas Grayevski – 1930 

Photograph collection (album) of native Jews of Eretz Israel – Pinchas Grayevski (1873-1941). [Jerusalem, 1930]. First 
Part. 

Photographs and short biographies of "rabbies, scholars and writers, go-getters, merchants and property owners." Printed 
on one side of the leaves. 
[1] Title-cover [64] picture plates. Fair condition. Photographs in the album were printed on two kinds of leaves, some 

plates appear in two copies – one on each of the different kinds of paper. Foxing. Tears to spine. 

Opening price: $50 

  ישראל והמזרח התיכון-ארץ –. אלבום תצלומים 127

  . 20-המאה הישראל והמזרח התיכון. צלם לא ידוע. המחצית הראשונה של -תצלומים של דמויות, נופים ואתרים בארץ 84אלבום ובו 
יד (אנגלית), חלקם -המלח, שער שכם, נחל קדרון ועוד. רובם מתוארים על גבי דפי האלבום בכתב-תצלומים של הר תבור, הכנרת, ים

  אף מתוארכים.
בינוני. האלבום מפורק חלקית. כתמים. פגמים -ס"מ. מצב טוב 24.5X20בקירוב מודבקים לדפי האלבום. אלבום  13X7.5תצלומים,  84

  כריכה.ב
  $150 פתיחה:

127. Photo-Album – Eretz Israel and the Middle East 

Album with 84 photographs of figures, views and sites in Eretz Israel and the Middle East. Unknown photographer. First 
half of 20th century. 
Photographs of Mount Tabor, the Sea of Galilee, the Dead Sea, Nablus Gate, Kidron valley and more. Most photographs 

are titled on the album's leaves, by hand (English), several are dated. 
84 photographs, approx.13X7.5 cm, mounted on album leaves. Album 24.5X20 cm. Good-fair condition. Album is partly 
dismantled. Stains. Damage to binding. 

Opening price: $150 

 כריכת עץ זית –. אלבום תצלומים מארץ ישראל וסביבותיה 128

  .1946אלבום תצלומים של ארץ ישראל וסביבותיה. "שרות הצילום של מטסון", "פלפוט". 
אביב, הר -יד (אנגלית). בין התצלומים: חיפה, תל-אלבום בכתבלבן, מסודרים באלבום. רובם מתוארים על גבי ה-תצלומים שחור 52

  הכרמל, פיצוץ מלון המלך דוד ועוד. 
ס"מ. מצב גרוע. כריכת עץ זית עם איור של אורחת גמלים. תמונות חסרות. דפי  16.5X24ס"מ בקירוב, אלבום  6.5X9תצלומים  52

בחלקו). כריכת האלבום פגומה. קרעים בנייר הפרגמנט המכסה את האלבום מנותקים (החוט הכורך את האלבום פרום וחסר 
  התצלומים.

  $100פתיחה: 

128. Photo-Album – Eretz Israel and the Vicinity – Olive Wood Binding 

Photo-album of Eretz Israel and the vicinity. "Matson's photography service", "Palphot". 1946. 
52 black and white photographs, arranged in an album. Most photographs are titled on the album leaves, by hand 

(English). Among the photographs: Haifa, Tel-Aviv, Mount Carmel, the King David Hotel Bombing and more. 
52 photographs approx. 6.5X9 cm, album 16.5X24 cm. Poor condition. Olive wood binding with illustration of a convoy of 
camels. Missing photographs. Album's leaves are detached (the thread holding the album together is unraveled and partly 

missing). Binding damaged. Tears to tissue guards. 

Opening price: $100 
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  20-שנות ה –ארץ ישראל  –. אלבום תצלומים 129

ישראל. שנות -ידי צלם פרטי מזוית אישית. תצלומים של נופים, דמויות ואתרים בארץ-לבן שצולמו על-תצלומים שחור 46אלבום ובו 
  .20-ה

יניהם: קבר רחל, ברכות על כריכת האלבום מופיע הכיתוב "ארץ ישראל" עם תצלום של דקלים, בדפי האלבום הודבקו תצלומים, ב
שלמה, הכתל המערבי, ביקור הנציב הרברט סמואל, ביקור אחד העם ואוסישקין בבלפוריה ועוד. התצלומים מתוארים בדפי האלבום 

  יד (עברית). האלבום נכרך בחוט שבקצותיו מושחלים חרוזים.-בכתב
. חותמת דיו: הסתדרות "השומר הצעיר" בפולניה. כתמים. ס"מ. מצב טוב 20X28תצלומים בגדלים שונים מודבקים לדפי האלבום,  46

  פגמים בכריכה.
  $200 פתיחה:

129. Photo-Album – Eretz Israel – 1920s 

Album with 46 black and white photographs taken by a private photographer from a personal point of view. Photographs 
of views, figures and sites in Eretz Israel. 1920s. 

Front cover titled "Eretz Israel" with a photograph of palm trees; photographs are mounted on the album leaves, among 
them: Rachel's Tomb, King Solomon Pools, Western Wall, visit of High Commissioner Herbert Samuel, visit of Ahad 
HaAm and Usishkin to Balfouria and more. The photographs are titled on the album leaves in handwriting (Hebrew). The 

album is bound with a thread ending with beads. 
46 photographs in different sizes mounted to the album leaves, 20X28 cm. Good condition. Ink-Stamp: Histadrut 
"HaShomer HaTza'ir" in Poland. Stains. Damage to binding. 

Opening price: $200 

 20-המחצית הראשונה של המאה ה –ישראל -ארץ –. אוסף מגוון של תצלומים וגלויות 130

, צלמניה ר. Agence Trampusדה, פוטו איקא, , פוטו ארArchivo E.E. Haynesתצלומים וגלויות. פוטו ברנר,  20-אוסף מגוון הכולל כ
  .20-ישראל, המחצית הראשונה של המאה ה-גרוס, פוטו "יפלא" ועוד. ארץ

* תצלומים ממחנה הקיץ "רמה" * תצלומים רבים של חיילים וחיילות בגדוד העברי ובשנותיו הראשונות של צה"ל * תצלום של תחנת 
  רצליה בקבלת פנים לכבוד הלורד בלפור ועוד.הרכבת בזכרון יעקב * תלמידי הגימנסיה ה

6X8  17ס"מ עדX11 .ס"מ. מצב טוב  
  $50 פתיחה:

130. Diverse Collection of Photographs and Postcards – Eretz-Israel – First Half of 20th century 

A diverse collection of about 20 photographs and postcards. Photo Brenner, Archivo E.E. Haynes, Photo Erde, Photo Ika, 

Agence Trampus, Photo R. Gross, Photo "Yifla" and more. Eretz Israel, first half of 20th century. 
* Photographs from "Rama" summer camp. * Photographs of soldiers – male and female, in the Jewish Legion and during 
the first years of IDF. * Photograph of Zichron Ya'akov railway station. * Students of Herzliya Gymnasium in a reception 

in honor of Lord Balfour and more. 
6X8 cm to 17X11 cm. Good condition. 

Opening price: $50 

 יםשני תצלומ –אמריקן קולוני  –. בדווים בארץ 131

 The"אריגה במאהל בדווי, בדווי עם חמורו במדבר. שני תצלומים של צלמי המושבה האמריקנית. חתומים מאחור בחותמת דיו 
American Colony Photographers Jerusalem" בפינתו התחתונה של כל תצלום מוטבעות המילים ."American Colony Jerusalem" .

 ]. 20-30-[שנות ה
23X29  טוב מאד. ס"מ. מצב  

  $100 פתיחה:

131. Bedouins in Palestine – American Colony – Two Photographs 

Weaving in a Bedouin tent encampment; Bedouin with his donkey in the desert. Two photographs taken by American 
Colony photographers. Stamped on the reverse "The American Colony Photographers Jerusalem". On the lower corner 

of each photograph appears the inscription "American Colony Jerusalem". [1920s-30s]. 
23X29 cm. Very good condition. 

Opening price: $100 
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 ארץ ישראל –תצלום צבעוני גדול  –. אמריקן קולוני 132

  תצלום צבעוני גדול מאת צלמי "מחלקת הצילום של האמריקן קולוני". 
צל מאחד הגגות. חתום בהטבעה: -רוכלים ערביים בכיכר השוק. דוכני פירות, נשים נושאות סלים על ראשן וצעירים מותחים יריעת

"American Colony Jerusalem."  
56.5X40.5 יונים. פגמים קלים בשוליים. נתון במסגרת. לא נבדק מחוץ למסגרת.על-ס"מ בקירוב. קרע חסר קל בשוליים השמאליים  

  $50 פתיחה:

132. American Colony – Large Photograph in Color – Eretz Israel 

Large photograph in color by "Photography Department of American Colony". 
Arab peddlers in the market square; fruit stands, women carrying baskets on their heads and young people stretching a 

sunshade from one of the roofs. Embossed stamp: "American Colony Jerusalem". 
Approx. 56.5X40.5 cm. Small open tear at upper left margins. Some defects at margins. Framed. Unexamined out of 
frame. 

Opening price: $50 

 20-שנות ה –אביב -תל –. שני תצלומים מוקדמים 133

  .20-אביב. שנות ה-שני תצלומים מוקדמים, חוף הים, רחוב בבניה. תל
10X16.5  11ס"מ עדX15.5 .ס"מ. מצב טוב  

  $100 פתיחה:

133. Two Early Photographs – Tel-Aviv – 1920s 

Two early photographs, the beach, construction of a street. Tel-Aviv. 1920s. 

10X16.5 cm-11X15.5 cm. Good condition. 

Opening price: $100 

  70-עד שנות ה 20-שנות ה –. אוסף תצלומים משפחתיים 134

  שונים.תצלומים משפחתיים של בני משפחת קלנר לדורותיה, רישומים של דיוקנאות משפחתיים ומסמכים  644
  בלקט:

אלבומים וחלקם בתפזורת. בהם תצלומי נוף שצילמה דינה גץ, חברת התאחדות הצלמים  11-תצלומים, חלקם נתונים ב 644-* כ
המקצועיים בארץ ישראל. תצלומים משפחתיים ובהם מופיעים רודולף וגרטרוד קלנר, בנימין קלנר וחנה שטיינר. חלק מן התצלומים 

  ב יד. מתוארים ומתוארכים בכת
  . מצורפים תצלומים, גלויות, מסמכים שונים ואילן יוחסין בכתב יד. גרמנית.1947* כרוניקה משפחתית שכתב אלפרד קלנר בשנת 

* כתב יד (מודפס במכונת כתיבה) לתרגום מוער של ספר תהלים לגרמנית, מאת רודולף קלנר. כפי הנראה אינו מופיע בספריה 
  הלאומית.

  , של הורי רודולף קלנר.20-נאות מסוף שנות ה* שבעה רישומי דיוק
  גודל ומצב משתנים.

  $200 פתיחה:

134. Collection of Family Photographs – 1920s – 1970s 

644 photographs of the Kelner family, drawings of family portraits and other documents. 
The collection includes: 
* About 644 photographs, part of them organized in 11 photo-albums and others are loose. Among the photographs are 

views photographed by Dina Getz, member of the Association of Professional Photographers in Eretz Israel. Family 
photographs portraying Rudolf and Gertrud Kelner, Binyamin Kelner and Hanah Steiner. Some of the photographs are 
titled and dated by hand. 

* Family chronicle composed by Alfred Kelner in 1947. Enclosed are photographs, postcards, various documents and a 
hand drawn family tree. German. 
* Manuscript (typewritten) for an annotated translation of the Book of Psalms into German, by Rudolf Kelner. Apparently 

not listed in the NLI catalogue. 
* Seven drawings of portraits from of Rudolf Kelner's parents. Late 1920s.  
Size and condition vary. 

Opening price: $200 
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  1945-1935 –ששה תצלומים  –. יומני כרמל 135

] * יהודים 1938] * הלווית הרוגי רמת הכובש [1938] * העליה לחניתה [1935ששה תצלומים מתוך יומני כרמל: * עולים על סיפון האניה [
  ].1945הולכים בסמטאות ירושלים * מתפללים בכותל המערבי * שחרור מחנה ריכוז דכאו [

ס"מ בקירוב. מצב בינוני. קמטים. נקבי סיכות. כתמים. בשתי תצלומים, קרעים חסרים בפינות. על שלושה  17X26.5תצלומים.  6
  תצלומים מודבקים כותרות.

  $300 פתיחה:

135. Carmel Newsreel – Six Photographs – 1935-1945 

Six photographs out of Carmel newsreels: * Immigrants on a ship [1935] * Settlement in Hanita [1938] * Funeral of Ramat 
HaKovesh casualties [1938] * Jews walking in Jerusalem lanes * Worshippers at the Western Wall * Liberation of Dachau 

concentration camp [1945]. 
6 photographs. Approx. 17X26.5. Fair condition. Creases. Pin holes. Stains, open tears at corners. Titles are mounted on 
three photographs. 

Opening price: $300 

 1937 –. תצלום קבוצת חלוצים 136

, Associated Pressלבן של קבוצת חלוצים מציבים את המגדל באחד הישובים שהוקמו במסגרת מבצע "חומה ומגדל". -תצלום שחור
  .1937ון, לונד
17.5X23.5  .ס"מ. מצב טוב  

  $50 פתיחה:

136. Photograph of a Group of Pioneers – 1937 

Black and white photograph of a group of pioneers placing a tower in one of the settlements built in the operation 
"Stockade and Tower". Associated Press, London, 1937. 
17.5X23.5 cm. Good condition. 

Opening price: $50 

  1948ירושלים,  –פיצוץ ברח' בן יהודה ופיצוץ בנין הסוכנות היהודית  –. שלושה תצלומים 137

  :1948שלושה תצלומים, פיצוץ מכונית תופת. ירושלים, 
  . תצלומים של תוצאות הפיצוץ ברח' בן יהודה. פוטו קרן היסוד. 1-2

  על רקע הבניינים ההרוסים, דמויות נוברות בערימת פסולת שנאספה. דמויות
20X25  .ס"מ. מצב טוב  

  . תצלום של תוצאות הפיצוץ בבנין הסוכנות היהודית.3
24X18 .ס"מ. מצב טוב. נייר דבק  

  $200 פתיחה:

137. Three Photographs – Ben-Yehudah Street Bombing and Bombing of Jewish Agency Building – 
Jerusalem, 1948 

Three photographs, car bomb. Jerusalem, 1948. 

1-2. Photograph of car bomb on Ben Yehudah Street. Keren HaYesod photo.  
Figures on the background of destroyed buildings; figures digging through trash piles. 
20X25 cm. Good condition. 

3. Outcomes of bombing of Jewish Agency bombing. 
24X18 cm. Good condition. Adhesive tape. 

Opening price: $200 

 אלבום בהוצאת "פלפוט" –. ארץ ישראל בתמונות 138

  ].40-. הוצאת "פלפוט", הרצליה, [שנות הPhotos of Eretz-Israelישראל בתמונות / -ארץ
לבן איכותיים וגדולים של אתרים וערים בארץ ישראל, ממוספרים ומתוארים בלוח בעברית ובאנגלית. -עשר תצלומים בשחור-שהחמ

  כרוכים באלבום נאה, כריכה דמוית עור ובמרכזה לוחית נחושת עם תבליט של הכותל המערבי. 
18.5X28  מנותק. כריכה רופפת ופגומה. ס"מ. מצב טוב. התצלומים כרוכים בסדר משובש. כתמים. דף השער  

  $100 פתיחה:
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138. Photos of Eretz Israel – Album Published by Palphot 

Photos of Eretz Israel. Published by Palphot, Herzlia, [1940s]. 

Fifteen Large high-quality photographs in black and white of sites and towns in Eretz Israel, numbered and titled in the 
plate in Hebrew and English. Bound in a fine album, faux leather binding set with a copper relief of the Western Wall. 
18.5X28 cm. Good condition. Photographs bound irregularly. Stains. Title leaf is detached. Binding is loose and damaged. 

Opening price: $100 

 . שני תצלומים צבעוניים של ירושלים 139

שני תצלומים צבעוניים של ירושלים. צלם לא מזוהה. תצלום אחד משקיף אל הר הבית ממערב והשני אל החומה ואל מגדל דוד מכיוון 
  גיא בן הינום.

  ק מחוץ לה.ס"מ. מצב טוב. אחד מהם נתון במסגרת ולא נבד 30X40כל תצלום 
  $50 פתיחה:

139. Two Color Photographs of Jerusalem 

Two photographs in color of Jerusalem. Unidentified photographer. One photograph overlooks the Temple Mount from 
the west and the other – the Tower of David from the direction of Gehenna Valley. 
Each photograph 30X40 cm. Good condition. One is framed and was not examined out of frame. 

Opening price: $50 

 40-שנות ה –קבוצת אלונים, חיי צבא ותמונות משפחתיות  –. אלבום תצלומים 140

ילות צבאית ותצלומים משפחתיים. בשער תצלום תצלומים מחיי קיבוץ אלונים, תצלומים של פע 186-אלבום כרוך עור ובו מודבקים כ
ועליו הכיתוב "לשנת ניצחון, שלום ויצירה! קבוצת אלונים". בין התצלומים המשפחתיים תצלום שמאחוריו הכיתוב (בגרמנית) "תל 

צלומים של חייל " ושני ת1949" ושמות המצולמים, תצלום נוסף שמאחוריו נכתב (בגרמנית) "בגינה, קיבוץ ZADEK, 1946אביב, סתיו 
  במדים. במרכז הכריכה קבוע תבליט נחושת של קבר רחל.

ס"מ בקירוב. מצב האלבום גרוע. הדפים כולם מנותקים ודפי הפרגמנט שביניהם מתפוררים. כריכה  23X17תצלומים,  186-] דף, כ36[
  שחוקה. התמונות כולן במצב טוב.

  $100 פתיחה:

140. Photo-Album – Kevutzat Alonim, Army Life and Family Photographs – 1940s 

Leather bound photo-album with about 186 photographs of life in Alonim, photographs of military life and family 
photographs. On the title appears a photograph, inscribed: "For a year of victory, peace and creation! Kevutzat Alonim". 
Among the family photographs is one inscribed in German on the reverse "Tel-Aviv, autumn 1946, Zadek" and names of 

the photographed; an additional photograph inscribed on the reverse (German) "in the garden, Kibutz 1949" and two 
photographs of a soldier in uniform. In the center of the binding – a copper relief of Rachel's Tomb. 
[36] leaves, about 186 photographs, approx. 23X17 cm. Album in poor condition. All of the leaves are detached and the 

tissue guards are falling apart. Worn binding. Photographs in good condition. 

Opening price: $100 

 50-ירושלים, שנות ה –. אוסף תצלומים 141

  .50-אוסף גדול של תצלומים, אישים, רבנים, מבנים ואירועים. ירושלים, שנות ה
אילן, הרב -ציון מאיר חי עוזיאל, הרב יצחק הרצוג, הרב מרדכי אליהו, הרב מאיר בר-* תצלומים של רבנים: הרב שלמה גורן, הרב בן

  יצחק ניסים, הרב שלמה יוסף זווין, הרב יהודה לייב פישמן מימון, הרב מטשעבין, הרב זאב גולד ועוד. 
  צבי, לוי אשכול, משה שרת, ד"ר יוסף בורג, אבא אבן ועוד. -יצחק בן גוריון,-* תצלומים של פוליטיקאים ומדינאים: בן

  * תצלומים מהועידה העולמית העולמית של תנועת המזרחי, הנחת אבן הפינה לישיבת קול תורה ולבית היתומים בלומנטל.
  * תצלומים של חתונות ותהלוכות "עדלאידע".

  תצלומים. מצב טוב. נתונים באלבומים. 430-סה"כ כ
  $200 פתיחה:
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141. Collection of Photographs – Jerusalem, 1950s 

Extensive collection of photographs of dignitaries, rabbis, buildings and events. Jerusalem, 1950s. 

* Photographs of rabbis: Rabbi Shlomo Goren, Rabbi Ben-Zion Meir Hai Uziel, Rabbi Yitzchak Herzog, Rabbi Mordechai 
Eliyahu, Rabbi Meir Bar-Ilan, Rabbi Yitzchak Nisim, Rabbi Shlomo Yosef Zevin, Rabbi Yehuda Leib Fishman Mimon, 
Rabbi of Tshebin, Rabbi Zeev Gold and more.  

* Photographs of politicians and statesmen: Ben-Gurion, Yitzchak Ben-Zvi, Levi Eshkol, Moshe Sharett, Dr. Yosef Burg, 
Abba Eban and more. 
* Photographs from the World Convention of HaMizrahi Movement, laying a corner stone for Yeshivat Kol Torah and for 

Blumenthal Orphanage. 
* Photographs of weddings and "Adloyada" parades. 
Total of about 430 photographs. Good condition. Arranged in albums. 

Opening price: $200 

 30-שנות ה –תיאטרון "האוהל"/"הבימה"  –. אלבום תצלומים 142

  ].30-אלבום מעוצב ביד שהוקדש לתיאטרון. [שנות ה
מאת ה. ליוויק שהועלתה בתיאטרון ה"בימה" עשר תצלומים של דמויות השחקנים מההצגות "כבלים" -על דפי האלבום הודבקו שישה

ו"ירמיהו" מאת סטפן צוויג שהועלתה בתיאטרון "האוהל", ושבע דפי תוכניות להצגות בתיאטרון "הבימה": טרטיוף, היהודי הנצחי, 
  עשר או כרצונכם, כבלים, הלהבה הקדושה. -אוריאל ד'אקוסטה, הלילה השנים

  עניינים ומספרי העמודים מעוצבים ביד.כותרת האלבום, רשימת המחזאים, תוכן ה
יד בעיפרון. מספר תצלומים -גרוע. האלבום כרוך בחוט ירוק. בגב התצלומים נרשם תיאור בכתב-ס"מ. מצב בינוני 17X25] דף, 15[

  מנותקים. דפים מנותקים. קרעים ובלאי בשולי הדפים. חסרים תצלומים. פגמים בכריכה.
  $200 פתיחה:

142. Photo Album – "Haohel"/"Habima" Theater – 1930s 

An album designed by hand dedicated to the theater. [1930s]. 
Sixteen photographs are mounted on the album leaves: photographs of actors from the play "Kvalim" by H. Leivick 

performed in "Habima" theater and "Jeremiah" by Stefan Zweig performed by "Haohel" theater, and seven program leaves 
for plays in "Habima": Tartuffe, the Eternal Jew, Uriel D'Acosta, the Twelfth Night or What You Will, Kvalim, Halehava 
HaKedosha. Title of the album, names of playwrights, table of content and page numbers are designed by hand. 

[15] leaves, 17X25 cm. Fair-poor condition. The album is bound with green thread. On the reverse of the photographs 
appear titles handwritten in pencil. Several photographs are detached. Tears and wear to margins of leaves. Lacking 
photographs. Damage to binding. 

Opening price: $200 

  20-המחצית השניה של המאה ה –ישראל -. אוסף מונוגרפיות וקטלוגים של תצלומים מארץ143

בם ישראל. רו-ספרים, חוברות, מונוגרפיות וקטלוגים של תערוכות עם תצלומים של דמויות, נופים ואתרים בארץ 22אוסף של 
  . בין הצלמים: שמעון קורבמן, אלפונס הימלרייך, ולטר צדק, בוריס כרמי, אלפרד ברנהיים ועוד.20-מהמחצית השניה של המאה ה

  ספרים וחוברות. גודל ומצב משתנים. מצב הספרים לא נבדק על ידנו לעומק והם נמכרים כמות שהם. 22
  מקור: אוסף שלמה שבא.

  $100 פתיחה:

143. Collection of Monographs and Catalogues of Photographs from Israel – Second half of the 20th 
century 

A collection of 22 books, booklets, monographs and exhibition catalogues, with photographs of figures, views and sites in 

Eretz Israel. Most books are from the second half of the 20th century. Among the photographers: Shimon Korbman, Alfons 
Himmelreich, Walter Zadek, Boris Carmi, Alfred Bernheim and more. 
22 books and booklets. Size and condition vary. Books were not thoroughly examined by us and are sold as is. 

Provenance: Collection of Shlomo Shva. 

Opening price: $100 
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 וילנה –מלחמת העולם הראשונה  –. שתי כרזות 144

  .1915-1916שתי כרזות אינפורמטיביות, שנדפסו בארבע שפות: גרמנית, פולנית, ליטאית ויידיש. [וילנה], 
. 1915), נובמבר Paul von Hindenburgפאול פון הינדנבורג (. תקנות בדבר תיקון שערי החליפין של הרובל, חתומה (בדפוס) בידי 1

  בתקופה זו שימש הינדנבורג, מי שהיה לימים נשיא גרמניה, כפילדמרשל הכללי של צבא הקיסרות הגרמנית.
 X29.572.5 .ס"מ. מצב טוב. קרעים, קמטים וסימני קיפול. תיקוני הדבקה. חותמת  
  .1916ל בקר, פברואר . תקנות שנתקנו בדבר שחיטה וסירוס ש2

X44.571 .ס"מ. מצב טוב. קרעים, קמטים וסימני קיפול. תיקוני הדבקה. רישומים בעפרון בצידה האחורי. חותמות  
  $50 פתיחה:

144. Two Posters – World War I – Vilnius 

Two informative posters printed in four languages: German, Polish, Lithuanian and Yiddish. [Vilnius], 1915-1916. 
1. Regulations regarding a correction of the ruble exchange rate, signed (in print) by Paul von Hindenburg, November 
1915. In this period Hindenburg, later president of Germany, served as General Feldmarschall of the Imperial German 

Army.  
29.5X72.5 cm. Good condition. Tears, creases and folding marks. Pastings. Ink-stamp. 
2. Regulations regarding the slaughter and castration of cattle, February 1916.  

44.5X71 cm. Good condition. Tears, creases and folding marks. Adhesive paper repairs. Pencil inscriptions on reverse. 
Ink stamps 

Opening price: $50 

145.Jerusalem eingenommen: Die Heilige Stadt von den Türken befreit  –  כרזה לכבוד כיבוש ירושלים מידי
  1917 –הטורקים 

Jerusalem eingenommen: Die Heilige Stadt von den Türken befreit ] .1917.גרמנית .[  
כרזה שהתפרסמה לכבוד כיבוש ירושלים מידי הטורקים. הכרזה נוקטת את עמדת בעלות הברית ויצאה כפי הנראה בשוויץ או בקהילה 
דוברת הגרמנית בארצות הברית. מתחת לכותרת תצלום פנורמי של ירושלים ולצד הטקסט תמונות של אדמונד אלנבי ושל נופי 

  ירושלים. 
54X84 קירוב. מצב בינוני. קרעים לכל אורך סימני הקיפול, משוקמים שיקום מקצועי. קרעים חסרים בפינות, משוקמים שיקום ס"מ ב

  מקצועי. רישום תאריך בעיפרון. כתמים מעטים.
  $200 פתיחה:

145. Jerusalem eingenommen: Die Heilige Stadt von den Türken befreit – 

Poster Celebrating the Liberation of Jerusalem from Turkish Rule – 1917 
Jerusalem eingenommen: Die Heilige Stadt von den Türken befreit. [1917]. German. 
A poster celebrating the f liberation of Jerusalem from the Turks. The poster adopts the Allies' viewpoint and was most 

probably published in Switzerland or by the German speaking community in the United States. Below the title appears a 
panorama photograph of Jerusalem and along the text appear photographs of Edmund Allenby and views of Jerusalem. 
Approx. 54X84 cm. Fair condition. Tears along folding marks, professionally restored. Open tears at corners, 

professionally restores. Date inscribed in pencil. Some stains. 

Opening price: $200 

 ערבית באותיות עבריות – 1917כיבוש ירושלים בידי אלנבי,  –. כרזה תלת לשונית 146

 1917כרזה בנושא כיבוש ירושלים בידי הבריטים. [ –בריטאניה ואלאלמאניה מקארנה בין אנתנתין מנהא" "אלמנשוראת אלחרביה אל
  בקירוב]. אנגלית, צרפתית וערבית באותיות עבריות.

בכרזה נדפס נוסח ההכרזה הרשמית של אדמונד אלנבי על משטר צבאי לאחר כיבוש ירושלים, באנגלית, ולצדו כרוז שפורסם בידי 
. תחת שני הכרוזים פסקת הבהרה המדגישה את ההבדלים בין ההצהרות, 1915, צרפת) בשנת Holnonהגרמנים עם כיבוש העיר הולנון (

ובעיקר את יחסם הטוב של הכובשים האנגלים לעומת יחסם של הגרמנים לבני המקום בהולנון. בתחתית הכרזה תרגום של שני 
  הכרוזים לערבית באותיות עבריות.

74.5X48  ס"מ. מצב בינוני. קמטים. קרעים בשוליים משוקמים. הודבק על בד פשתן לתצוגה ושימור ולאחר מכן הודבק שנית על נייר
  דק.

  $100 פתיחה:
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146. Trilingual Poster – The Occupation of Jerusalem by Allenby, 1917 – Arabic in Hebrew Letters 

"Almanshurat Alcharbia Albritania Walalmania Makarna Bin Antantin Manha" – poster on the occupation of Jerusalem by 

the British. [ca. 1917]. English, French and Arabic written in Hebrew script. 
The poster is printed with the official declaration of Edmund Allenby of a military regime after the occupation of Jerusalem, 
in English, alongside a broadside published by the Germans after occupying the city of Holnon, France, in 1915. Beneath 

the two broadsides is a paragraph clarifying and emphasizing the differences between them, particularly the positive 
attitude of the British occupiers compared to that of the Germans with respect to the native residents of Holnon. At the 
bottom of the poster is a translation of the two broadsides to Arabic in Hebrew script. 

74.5X48 cm. Fair condition. Creases. Restored tears at margins. Linen-backed for display and preservation and later 
mounted again on thin paper. 

Opening price: $100 

 1918יורק, -ניו – The Jewish Welfare Board –. כרזה 147

 .1918יורק, -. ללא ציון מדפיס. ניוThe Jewish Welfare Boardכרזה מטעם ארגון 
הארגון נוסד שלושה ימים לאחר שארה"ב הכריזה מלחמה על גרמניה, כדי לתמוך בחיילים יהודים בצבא ארה"ב במלחמת העולם 

  הראשונה.
X55.583.5 .ס"מ. מצב טוב. מעט קרעים בשוליים. סימני קיפול  

  $50 פתיחה:

147. Poster – The Jewish Welfare Board – New York, 1918 

Poster on behalf of The Jewish Welfare Board. No printer indicated. New York, 1918. 
The organization was founded three days after the USA declaration of war against Germany in order to support Jewish 
soldiers in the US army during WWI. 

83.5X55.5 cm. Good condition. Some tears at margins. Folding marks. 

Opening price: $50 

 1918יורק, -ניו – The Jewish Welfare Board –. כרזה 148

  .1918יורק, -. ללא ציון מדפיס. ניוThe Jewish Welfare Boardכרזה מטעם ארגון 
 YMCA; YWCA; National Catholicעל הכרזה מצוירים שלושה חיילים מחייכים וסביבם מסגרת ועליה סמלילים של הארגונים: 

War Council, K of C; Jewish Welfare Board, U.S. Army and Navy; War Camp Community Service; the Salvation Army; 
ALA.  

" נוסד בזמן מלחמת העולם הראשונה, שלושה ימים לאחר שארה"ב הכריזה מלחמה על גרמניה, "The Jewish Welfare Boardהארגון 
  כדי לתמוך בחיילים יהודים המשרתים בצבא ארה"ב.

26X18  .ס"מ. מצב טוב  
  $50 פתיחה:

148. Poster – The Jewish Welfare Board – New-York, 1918 

Poster on behalf of The Jewish Welfare Board. Printer not indicated. New-York, 1918. 

Drawing of three smiling soldiers surrounded by a frame with logos of the organizations:  
YMCA; YWCA; National Catholic War Council, K of C; Jewish Welfare Board, U.S. Army and Navy; War Camp Community 
Service; the Salvation Army; ALA. 

"The Jewish Welfare Board" was founded in World War I, three days after the United States declared war against 
Germany, in order to support Jewish soldiers in the US army. 
26X18 cm. Good condition. 

Opening price: $50 

149 .Serah" "–  ברלין,  –פרסומת למרגרינה כשרה 

 Israelitische Synagogen-Gemeinde (Adassבהכשר  "berolina"" של חברת "Serahמודעה מאוירת, פרסומת למרגרינה הכשרה 
Jisroel) zu Berlin  דפוס .Fuks20-, ברלין, [תחילת המאה ה.[  

23X31.5 ם. קרע בפינה השמאלית התחתונה של המודעה.ס"מ. מצב טוב. נדפסה על נייר קרטון עבה. קרעים קלי  
  $100 פתיחה:
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149. "Serah" – Advertisement for Kosher Margarine – Berlin 

Illustrated advertisement for Kosher margarine "Serah" made by "Berolina" company with Kashrut issued by Israelitische 

Synagogen-Gemeinde (Adass Jisroel) zu Berlin. Printed by Fuks, Berlin, [early 20th century]. 
23X31.5 cm. Good condition. Printed on thick cardboard. Some tears. Tear to lower left corner. 

Opening price: $100 

 20-מוסקבה, שנות ה –כרזה ביידיש  –. על גידול החיטה 150

פארלג פון פ.ס.ס.ר.", -"צענטראלער פעלקר –) Центриздат )Tsentrizdatווייץ [חיטה], כרזה מאוירת, לצרכי הוראה ולימוד. הוצאת 
  עותקים. 300-]. יידיש. נדפסה ב20-מוסקבה, [שנות ה

  ו ריקים (לא נשלמו בדפוס).כרזה צבעונית, מאוירת. מחולקת למספר מלבנים ובהם תרשימים, איורים ותצלומים. ארבעה מלבנים נותר
X5472 .(חלקם מחוזקים בנייר דבק בגב הכרזה. קרע אחד חסר) ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. כתמים. מספר קרעים בשוליים  

  $300 פתיחה:

150. Wheat Growing – Poster in Yiddish – Moscow, 1920s 

Weitz [Wheat], illustrated poster for instruction and learning. Published by Центриздат (Tsentrizdat) – "Tsentraler Pelker-

Farlag fon P.S.S.R.", Moscow, [1920s]. Yiddish. Printed in 300 copies. 
Color illustrated poster. Divided into a number of rectangular boxes with diagrams, illustrations and photographs. Four 

boxes are blank (left unfinished in the printing process). 
54X72 cm. Good condition. Folding marks and creases. Stains. Some tears to margins (partly reinforced with adhesive 
tape to verso. One open tear). 

Opening price: $300 

  20-ראשית המאה ה –וטרת לקונדיטוריה . מודעת פרסומת מע151

La plus grande patisserie orientale proprietaries, Mohamed, Ibrahum & Abdel Basset Seniora. Grands prix & medailles d'or, 
des expositions de Damas, Bayrouth & Jerusalemמודעת פרסומת מעוטרת לקונדיטוריה .Mohamed, Ibrahim & Abdel Basset 

Seniora  ) הכי תוצרת הקונדיטוריה זכתה במדליות זהב בתערוכות שהתקיימו בדמשק, ירושלים וביירות. צידון(Saida ראשית המאה] ,
 ]. ערבית וצרפתית.20-ה

60X44.5 .ס"מ. מצב גרוע. כתמים. קמטים. סימני קיפול. קרעים  
  $50 פתיחה:

151. Ornamented Advertising Poster for a Bakery – Early 20th Century 

La plus grande patisserie orientale proprietaries, Mohamed, Ibrahum & Abdel Basset Seniora. Grands prix & medailles 

d'or, des expositions de Damas, Bayrouth & Jerusalem. Ornamented advertisement for Mohamed, Ibrahim & Abdel Basset 
Seniora patisserie, whose products won gold medals in exhibitions in Damascus, Jerusalem and Beirut. Saida, [early 20th 
century]. Arabic and French. 

60X44.5 cm. Poor condition. Stains. Creases. Folding marks. Tears. 

Opening price: $50 

 1929 –כרזת פרסומת לסרט  –ויה . חרבן טר152

  .1929חרבן טרויה, הסוף של הסרט הלינה. דפוס "הארץ", תל אביב, 
בשני חלקים. כאן מתפרסמת הקרנת חלקו השני של הסרט  1924-כרזת פרסומת לסרט 'חורבן טרויה (הלנה)', סרט גרמני אילם שיצא ב

  .בראינע גן רינה בתל אביב
63X93  טוב. כתמים. קרעים משוקמים רבים. מעט קמטים.-בינוניס"מ בקירוב. מצב  

  $100 פתיחה:

152. Destruction of Troy – Advertisement Poster for the Film – 1929 

“Destruction of Troy: the final part of the film ‘Helena’". HaAretz Printing Press, Tel-Aviv, 1929. 

Poster for the film ‘the Destruction of Troy,’ the second part of the film ‘Helena.’, ‘Helena’ was a German, two-part silent 
movie produced in 1924 and directed by Manfred Noa. This poster advertises the screening of the second part, at the 
Gan Rina Cinema in Tel-Aviv. 

Approx. 63X93 cm. Fair-good condition. Stains. Numerous restored tears. Some creases. 

Opening price: $100 
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 1929כרזה,  –אביב" -. "יומן כל תל153

-אביב לשלוח כתבות לקראת פרסומו של היומן השנתי. [תל-אביב", הקוראת לתושבי תל-כרזת פרסום מטעם מערכת "יומן כל תל
  ].1929אביב, 

אביב" כלל לוח שנה ויומן, כתובות של מוסדות וארגונים, מפה של העיר, רשימת רופאים, בתי מרקחת ועורכי דין, ומידע -מן כל תל"יו
  שימושי נוסף.

X5067  .ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. מספר כתמים. אחת משורות הטקסט נדפסה על פיסת נייר נפרדת והודבקה לכרזה
  .חותמת "מס המודעות"

  $100 פתיחה:

153. "Yoman Kol Tel Aviv" – Poster, 1929 

Advertising poster on behalf of the "Yoman Kol Tel Aviv" (Tel Aviv Diary) editorial board, calling on Tel Aviv residents to 
send in articles to be published in the publication's annual issue. [Tel Aviv, 1929].  
The "Yoman Kol Tel Aviv" included a calendar and diary, addresses of institutions and organizations, a map of the city, a 

list of doctors, pharmacies and lawyers, and additional useful information. 
50X67 cm. Good condition. Folding marks and creases. Some stains. One line of text was printed on a separate piece of 
paper and glued to the poster. "Advertising tax" ink-stamp. 

Opening price: $100 

  1930חיפה,  –יואל -ליטוגרפיה צבעונית מאת אסתר ברלין –. פרסומת לחברת "לויד" 154

Fast regular service for passengers and cargo Haifa-Constantza-Haifa via Istanbulישראלי -. פרסומת לחברת ללויד ימי ארץ
  ].1930יואל. דפוס ליטוגרפי "קאופמן", חיפה, [-. עיצוב: אסתר ברלין(Palestine Maritime Lloyd Ltd. Haifa)בע"מ, חיפה, 

32.5X23.5 ה. קמטים. קרעים בשוליים. סימני נייר דבק בצד האחורי.ס"מ. מצב טוב. הפינה השמאלית העליונה קרוע  
  $80 פתיחה:

154. Advertisement for "Lloyd" Company – Lithograph in Color by Esther Berlin-Yoel – Haifa, 1930 

Fast regular service for passengers and cargo Haifa-Constantza-Haifa via Istanbul. Advertisement for Palestine Maritime 
Lloyd Ltd. Haifa. Design: Esther Berlin-Yoel. "Kaufman" lithographic printing, Haifa [1930]. 
32.5 X 23.5 cm. Good condition. Upper left corner torn. Creases. Tears at margins. Traces of adhesive tape on the 

reverse. 

Opening price: $80 

 1930אביב, -תל –. כרזת פרסום לקרב אגרוף 155

The grand boxing tournament" "כרזת פרסום לקרב אגרוף בין יחידת רגלים של הצבא הבריטי ומועדון בני לאונרד ב"בית העם ."
  .1930אביב, -, תל"Haaretz"אביב, דפוס -בתל

47X62 מת דיו.ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. קמטים וסימני קיפול. חות  
  $300 פתיחה:

155. Advertisement Poster for a Boxing Tournament – Tel-Aviv, 1930 

"The grand boxing tournament". Advertisement poster for a boxing tournament between a British Army infantry regiment 

and Benny Leonard Club in "Beit Ha'am" in Tel-Aviv, Haaretz printing press, Tel-Aviv, 1930. 
62X47 cm. Good condition. Foxing. Creases and folding marks. Ink stamps. 

Opening price: $300 

 1933 –כרזת פרסום  –. קולנוע "עדן" 156

 .1933כרזת פרסום להקרנת הסרט "הוד מעלתה הכובסת" בקולנוע "עדן", 
). מעל האיור מופיע הכיתוב "עדן הקיץ... במוצאי Hansi Nieseדיוקן כוכבת הסרט, השחקנית האוסטרית הנזי ניזה ( –איור צבעוני נאה 

ובמשך השבוע, א. יומן 'פרמונט' מהמתרחש בעולם, ב. הסרט האוסטרי הגדול המפגין את הכוחות המעולים  VII.15.33שבת 
  שבתיאטרון הוינאי...".

) יצא לאקרנים Max Neufeld), קומדיה רומנטית בבימוי של מקס נויפלד (Purpur und Waschblauהסרט "הוד מעלתה הכובסת" (
  . 1931באוסטריה בשנת 

X12363  ס"מ בקירוב. מצב בינוני. קמטים, קרעים ובלאי. חותמת. מודבקת על בד פשתן (מופרדת מעט מן הבד בחלקה העליון
  .חתוןתליון והוהתחתון). הבד מוצמד לשתי פיסות עץ בחלקו הע

  $250 פתיחה:
  



   היסטוריה ותרבות יהודית וישראלית  
   

54  
  

156. Eden Cinema – Advertisement Poster – 1933 

Advertisement poster for the film Purpur und Waschblau (Her Highness, the Laundress) screened in the Eden cinema, 

1933. 
A nice illustration in color – portrait of the star, the Austrian actor Hansi Niese. 
An inscription above the illustration: "Eden this summer…on Saturday night 15.VII.33 and during the week, (a) ’Paramont’ 

world news, (b) the great Austrian film demonstrating the great talents of the Viennese theater…" (Hebrew). 
The film "Purpur und Waschblau", a romantic comedy directed by Max Neufeld was first screened in Austria in 1931.  
Approx. 63X123 cm. Fair condition. Creases, tears and wear. Ink-stamp. Linen-backed (upper and lower parts slightly 

separated from linen). The linen is attached to two pieces of wood (top and bottom). 

Opening price: $250 

  30-שנות ה –כרזה  –. גן החיות תל אביב 157

  ]. מודפסת על קרטון דק.30-שי. חתומה "עיר שי". [שנות ה-גן החיות תל אביב. עיצוב: פסח עיר
46X31  העליון. כיתוב בעיפרון.ס"מ בקירוב. מצב טוב. נקבי תיוק לאורך הקצה 

  $200 פתיחה:

157. Tel-Aviv Zoo – Poster – 1930s 

Tel-Aviv Zoo. Design: Pesach Ir-Shay. Signed "Ir Shay". [1930s]. Printed on thin cardboard. 
Approx. 46X31 cm. Good condition. Filing holes along upper edge. Pencil inscription. 

Opening price: $200 

 30-שנות ה –כרזה  –. גן החיות תל אביב 158

שי. תצלום: -גן החיות תל אביב. כרזה צבעונית המציגה תמונת קרנף וציור נערה ונער בפינה השמאלית העליונה. עיצוב: פסח עיר
  ].30-בוריס כרמי. חתומה "עיר שי". [שנות ה

48X63 .ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול  
  $200 פתיחה:

158. Tel-Aviv Zoo – Poster – 1930s 

Tel-Aviv zoo. A poster in color depicting a rhinoceros and a drawing of a boy and a girl on the upper left corner. Design: 

Pesach Ir-Shay. Photograph: Boris Carmi. Signed "Ir-Shay". [1930]. 
Approx. 48X63 cm. Good condition. Folding marks. 

Opening price: $200 

 יידיש – 1933קולומיאה,  –. כרזת פרסום של עתון "דער זעלבסטשוץ" 159

של 'זעלבסטשוץ'], כרזת פרסום מאוירת של העתון היידי "דער  7פונ'ם 'זעלבסטשוץ'" [ראה אור גליון מס'  7"שוין ערשינען דער נר. 
  . יידיש ופולנית.1933, [קולומיאה], Szymon Teicher). דפוס Samoobronaזעלבסטשוץ" [הגנה עצמית] (

X6347.5 בינוני. סימני קיפול, קמטים ומספר קרעים בשוליים ובקוי הקיפול.-ס"מ. מצב טוב  
  $400 פתיחה:

159. Advertisement Poster – "Der Zelbstshutz" Newspaper – Kolomyya, 1933 – Yiddish 

"shoyn ershinen der nr. 7 funm 'zelbstshutz'" [Issue no. 7 of 'zelbstshutz' was published], an illustrated advertisement 

poster of the Yiddish newspaper "Der Zelbstshutz" [self-defense] (Samoobrona). Szymon Teicher Printing Press 
[Kolomyya], 1933. Yiddish and Polish. 
47.5X63 cm. Good-fair condition. Folding marks, creases and some tears at margins and at folding marks. 

From the collection of Dr. Simon Cohen. 

Opening price: $400 

 בעיצוב זאב רבן –תפוחי זהב "לורד"  –. כרזה 160

?, ייתכן שההדפסה מאוחרת 20-: זאב רבן. דפוס "גרפיקה", ירושלים, [שנות הישראל. עיצוב-תפוחי זהב מובחרים "לורד", יפו ארץ
 יותר].
56.5X41.5 .ס"מ. מצב טוב. שכבת הצבע אינה מותאמת לדפוס. כתמים. קמטים  

  $100 פתיחה:
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160. Poster – "Lord" Oranges – Designed by Ze'ev Raban 

Selected oranges "Lord", Jaffa, Eretz Israel. Design: Ze'ev Raban. "Grafika" printing press, Jerusalem, [1920?, possibly 

later printing]. 
41.4X56.5 cm. Good condition. The layer of color does not match the print. Stains. Creases. 

Opening price: $100 

 כרזה בעיצוב מאיר גור אריה  –. טופי קולה "נופת" 161

קולה "נופת" לחסון העצבים ולרעננותם. בעיצוב מאיר גור אריה. דפוס "גרפיקה", ירושלים. עברית -קולה, בסירופ-השתמש בטופי
  ואנגלית.

  רבן, בצלאל'.-. חתומה 'מג' ולמטה 'גור אריה1935בית החרושת לממתקים "נופת" נוסד בירושלים בשנת 
35X25 ם.ס"מ בקירוב. שרבוטים בעיפרון. מעט קמטי  

  $100 פתיחה:

161. Toffee Kola "Nophet" – Poster Designed by Meir Gur Aryeh 

Use Toffee-Kola, kola syrup "Nophet" to refresh and to strengthen your nerves. Designed by Meir Gur-Aryeh. Printed by 
"Grafika", Jerusalem. Hebrew and English. 
Sweets factory "Nophet" was founded in Jerusalem in 1935. Signed MG and on the bottom 'Gur Aryeh-Raban, Bezalel'. 

Approx. 35X25 cm. Scribbles in pencil. Some creases. 

Opening price: $100 

 1936חיפה,  –כרזה  –. "היודע אתה את סמלי מסחר האלה?" 162

סמלי מסחר האלה?", כרזה מטעם חברת "פרסום 'צורה'", המזמינה את תושבי העיר חיפה  "התחרות בחיפה / היודע אתה את
  . אנגלית ועברית.1936להשתתף בתחרות לזיהוי סמלים של בתי מסחר חיפאיים. חיפה, 

  סמלילים של חנויות וחברות מסחריות שונות, ומימין תנאי התחרות ורשימת הפרסים שיוענקו לזוכה. 34משמאל מופיעים 
63X95 .ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, קמטים וכתמים. כמה קרעים בשוליים. שתי חותמות  

  $200 פתיחה:

162. "Do You Know These Trade-Marks?" – Poster – Haifa, 1936 

"Competition in Haifa / Are You Familiar with these Trade-Marks?", a poster on behalf of the "Zurah Advertising" company 

inviting the residents of Haifa to join a competition in which participants were required to identify the trademarks of Haifa 
businesses. Haifa, 1936. English and Hebrew. 
On the left are 34 logos of various shops and commercial companies and on the right are the terms of the competition 

and a list of prizes to be awarded to the winner. 
95X63 cm. Good condition. Folding marks, creases and stains. Some tears to margins. Two ink-stamps. 

Opening price: $200 

 1922 –צפת  –כרזה  –. הזמנה לנשף מסכות של קק"ל 163

  .1922לכבוד חג יובל העשרים של הקהק"ל, יערך [...] נשף מסכות. דפוס הגליל, צפת, 
הנשף התקיים בי"ד אדר תרפ"ב בבית הקפה של עבדול רחמן ובמהלכו הועלתה מהתלה במערכה אחת ונערכה תחרות מסכות. כל 

  ההכנסות הוקדשו לקרן הקיימת לישראל.
30X46 מים, כתמי חלודה. קמטים, קרעים וקרעים חסרים קטנים. ניר דבק וקרע לאורך סימן הקיפול.ס"מ. מצב בינוני. כת  

  $300 פתיחה:

163. Invitation to a JNF Costume Party – Safed – 1922 

A costume party on the 20th anniversary of JNF. HaGalil Press, Safed, 1922.  
The ball took place on Adar 14, 5682, in Abdul Rahman's café; the program included a one-act-comedy and a mask 
competition. All proceeds were dedicated to JNF. 

30X46 cm. Fair condition. Stains, foxing. Creases, tears and small open tears. Adhesive tape and a tear along the folding 
mark. 

Opening price: $300 
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 1942 –כרזה  –תערוכה מטעם קק"ל  –. גאולת הארץ במראות ובמספרים 164

  .1942דפוס האומן, ירושלים,  תש"ב, תערוכה "גאולת הארץ במראות ובמספרים".-, קרן קימת לישראל, תרס"ב40
46X67 של הגיליון מפת הארץ. ס"מ בקירוב. מצב טוב, קרעים מזעריים לאורך סימני הקיפול. מעברו השני  

  $100 פתיחה:

164. Settlement of the Land in Views and Figures – Exhibition on behalf of JNF – Poster – 1942 

40, JNF, 1902-2942, exhibition "Settlement of the Land in Views and Figures". Ha'Uman printing press, Jerusalem, 1942. 

Approx. 46X67 cm. Good condition, minor tears along folding marks. Israel map printed on reverse. 

Opening price: $100 

 1945 –כרזה  –קרן קיימת לישראל  –. יער החלוצה 165

  )].1945יער החלוצה, מפעל תנועת הפועלות בארץ ישראל והסתדרות החברות באמריקה למען קרן קימת לישראל. [תש"ה (
  טוב. כתמים. סימני קיפול. קרעים קטנים. קרע ארוך לאורך סימן הקיפול המאוזן. -ס"מ בקירוב. מצב בינוני 50X34.5כרזה 

  $50 פתיחה:

165. Ya'ar Hachalutzah – JNF – Poster – 1945 

Ya'ar Hachalutza, enterprise of Working Women's Movement in Eretz Israel and Association of Members in America for 
JNF. [1945]. 
Poster approx. 50X34.5 cm. Fair-good condition. Stains. Folding marks. Minor tears. Long tear along the horizontal folding 

mark. 

Opening price: $50 

 1946 –כרזה מטעם קק"ל  –. "אנו נעמוד איתן" 166

  ].1946אביב [-רזה מטעם קק"ל. לינול: שמואל אלחריף. דפוס שושני, תל"אנו נעמוד איתן" כ
נקודות בנגב" שנבנו במסגרת "חומה ומגדל" וקוראת לישוב העברי לתרום להמשך המפעל לבנית  11הכרזה מפרטת את יישובי "

  ישובים חדשים.
70X50 .ס"מ. מצב בינוני. כתמים. סימני קיפול. קרעים קלים  

  $200 פתיחה:

166. "Anu Na'amod Eitan" – JNF Poster – 1946 

"Anu Na'amod Eitan" (we shall stand strongly). JNF poster. Lino: Shmuel Elharif. Shoshani printing press, Tel-Aviv [1946]. 
The poster lists the settlements of "11 sites in the Negev" built during "Homa U-Migdal" operation and calls the Jewish 
Yishuv to continue and donate to the enterprise of building new settlements. 

70X50 cm. Fair condition. Stains. Folding marks. Slight tears. 

Opening price: $200 

 1946 –כרזה  –. שקול את השקל 167

את השקל, סמל החברות בהסתדרות הציונית. עיצוב: אמנים מאוחדים. דפוס פרסא, תל אביב,  נעמוד מלוכדים לקראת ההכרעה, שקול
1946.  

  במרכז הכרזה נראה השקל ועליו "ההסתדרות הציונית העולמית, שקל תש"ו" על רקע מפת א"י השלמה.
49.5X35 .ס"מ בקירוב. מצב טוב. קרעים מזעריים. קרע חסר משוקם שיקום מקצועי 

  0$30 פתיחה:

167. Weigh the Shekel – Poster – 1947 

Let us face together the decision, weigh the Shekel, symbol of membership in the Zionist Organization. Design: Omanim 

Meuchadim. Parsa Press, Tel Aviv, 1946. 
In the center of the poster: A Shekel reading "HaHistadrut HaZionit HaOlamit, Shekel, 1946" on a background of Greater 
Israel map. 

Approx. 49.5X35 cm. Good condition. Minor tears. Professionally restored open tear. 

Opening price: $300  
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 פרנץ קראוס – 1949כרזה מטעם הקק"ל,  –. " נטע ארזי הרצל" 168

-יד לזכרו בירושלים", כרזה מטעם הקרן הקיימת לישראל. לינול: מכון ע"ש צבי ברגמן, דפוס "הארץ" בע"מ, תל"נטע ארזי הרצל / 
  ). עיצוב: פרנץ קראוס.1949אביב, תש"ט (

כרזה הקוראת לתרום למפעל הקק"ל לנטיעת עצי ארז סביב למקום קבורתו של הרצל בירושלים. במרכז איור עצי ארז על רקע בתי 
  ישוב.

X94.563 .ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. פגמים קלים. מספר קרעים משוקמים  
  $300 פתיחה:

168. "Nita Arazei Herzl" – JNF Poster, 1949 – Franz Kraus 

"Nita Arazei Herzl / Herzl Memorial in Jerusalem" (Hebrew), poster issued by JNF. Linol: Zvi Bergman Institute, "Ha'aretz" 

printing press, Tel-Aviv, 1949. Design: Franz Kraus. 
A poster calling to donate to the JNF campaign, to plant cedar trees around Herzl's grave in Jerusalem. In the center – 
illustration of cedar trees on the background of houses.  

Approx. 63X94.5 cm. Good condition. Folding marks and creases. Slight damage. Several restored tears. 

Opening price: $300 

 1949 –כרזה  –קרן קיימת לישראל  –. קרקע לגאולים 169

ועליה במדינת ישראל".  קרקע להתישבות –קרן קימת לישראל, קרקע לגאולים, המפעל השנתי של הנוער למען הקרן הקימת לישראל 
  יום העצמאות ה' אייר תש"ט.

50.5X47.5 .ס"מ. מצב טוב. הנייר מוכתם לאורך אחד מסימני הקיפול  
  $50 פתיחה:

169. Karka LeGeulim – JNF – Poster – 1949 

JNF, Karka LeGeulim, yearly enterprise of youth for JNF – Land for settlement and Aliya in the State of Israel. 
Independence Day, 5 Iyar, 1949. 

50.5X47.5 cm. Good condition. Paper is stained along one of the folding marks. 

Opening price: $50 

 1936 –כרזה  –נשף חנוכה  –. קרן תל חי 170

  ר של בית העם נשף חנוכה עם תכנית אמנותית עשירה. יתקיים באולם הסגו 9.12.36קרן תל חי, ביום רביעי כ"ה בכסלו א' דחנוכה 
64X95 .ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמי חלודה מעטים. קמטים. מודבקת על נייר דק  

  $200 פתיחה:

170. Tel-Hai Fund – Hanukkah Party – Poster – 1936 

Tel-Hai Fund, on Wednesday, 9.12.36, a party will take place in the closed hall of Beit Ha'am, with a rich program. 
Approx. 64X96 cm. Good condition. Some foxing. Creases. Mounted on thin paper. 

Opening price: $200 

 1939 –כרזה  –. קרן תל חי מפעל חנוכה תרצ"ט 171

חנוכה חג המכבים. ...הרימו תרומתכם. חיתוך לינולאום קרן תל חי בארץ ישראל מפעל חנוכה תרצ"ט. לביצור ולביטחון פלוגות הגיוס, 
  .1939צבי ברגמן. דפוס דיג, תל אביב, 

64X95 .ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים, קמטים. קרעים קטנים מעטים  
  $200 פתיחה:

171. Tel-Hai Fund 1939 Hanukkah Campaign – Poster  

Tel-Hai Fund in Eretz Israel Hanukkah fund raising campaign 1939. For the safeguard and strengthening of the armed 
forces – raise your donation. Linocut Zvi Bergman. Dig printing press, Tel-Aviv, 1939. 
Approx. 64X95 cm. Good condition. Stains, creases. Some minor tears. 

Opening price: $200 
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 כרזה –לבנין אולם הנוער במצודת זאב  –ל חי . קרן ת172

?]. ברקע ציור בנין 40-50-כ"ט בתמוז לבנין אולם הנוער ב"מצודת זאב", בית ז'בוטינסקי ת"א. דפוס סטרוד, תל אביב, [שנות ה-ימי כ'
  .1963מצודת זאב הישן כפי שנראה עד שנת 

48X31.5 .ס"מ בקירוב. מצב טוב  
  $100 פתיחה:

172. Tel-Hai Fund – for building a Youth Hall in Metzudat Zeev – Poster 

On the days of Tamuz 20-29 for building a Youth Hall in "Metzudat Zeev", Jabotinsky House, Tel-Aviv. Strod printing 

press, Tel-Aviv, [1940s-50s?].  
In the background – the old building of Metzudat Zeev before renovated in 1963. 
Approx.48X31.5 cm. Good condition. 

Opening price: $100 

  בנה ביתך –. כרזה 173

 אביב.-כרזה מטעם חברת צל קורתי, חברה לחיסכון ובניה. [עיצוב: אוטה וליש]. דפוס א.ב., תל
  לא"י הלוואה לבניין בית בלי ריבית. 500 לא"י (לירה ארץ ישראלית) ולקבל 2הכרזה מציעה לאזרחים לשלם כל חודש 

29X46 .ס"מ. מצב טוב. קרעים משוקמים. סימני קיפול. מודבקת על ניר דק  

 פתיחה: $50

173. Poster – Build your House 

Poster on behalf of "Tzel Korati", a company for savings and construction. [Designed by Otte Wallish]. A.B. printing press, 
Tel-Aviv. 
The poster calls the public to pay every month two Palestine pound and receive a no-interest 500-pound loan for 

constructing a house. 
46X29 cm. Good condition. Restored tears. Folding marks. Mounted on thin paper. 

Opening price: $50 

 1938חיפה,  –כרזה מטעם "התאחדות לוחמי החזית העברים"  –. נשף אביב 174

. עברית, 1938אביב" בקפה גן רולניצקי בחיפה. דפוס "אמנות", חיפה, -הזמנה ל"נשף –כרזה מטעם "התאחדות לוחמי החזית העברים" 
  אנגלית וגרמנית.

. משמאל מופיע איור נאה של דגל "התאחדות לוחמי החזית 1938י במא 19הזמנה לנשף ריקודים אשר התקיים בחיפה בל"ג בעומר, 
  ".H. Weissenbergהעברים" על רקע הר הכרמל. חתום בדפוס: "המפרסם", "

X48.563 דיו.-ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול ומעט קמטים. חותמת  
  $300 פתיחה:

174. Springtime Festival – Poster on Behalf of the "Union of Jewish Combatants" – Haifa, 1938 

Poster on behalf of the "Union of Jewish Combatants" – an invitation to a "springtime festival" at Café Rolnicki in Haifa. 
"Omanut" printing press, Haifa, 1938. Hebrew, English and German. 

Invitation to a ball to be held in Haifa on Lag B'Omer, May 19, 1938. On the left is a fine illustration of the flag of the "Union 
of Jewish Combatants", with Mount Carmel in the background. Signed in the plate: "HaMefarsem" [The Advertiser], "H. 
Weissenberg." 

48.5X63 cm. Good condition. Folding marks and some creases. Ink stamp. 

Opening price: $300 

 1939 –כרזה מטעם משרד הגיוס הכללי  –. "מקומך כאן, התגייס!" 175

-"מקומך כאן, התגייס!", כרזה מטעם משרד הגיוס הכללי. לינול: צבי ברגמן. דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר", פרסום "צורה", תל
  .1939אביב, 
  הקוראת לגיוס לצבא הבריטי, כדי להשתתף במלחמה נגד גרמניה הנאצית.כרזה 

  בכרזה נראה חייל נושא רובה מצביע על שורת חיילים וקורא: "מקומך כאן, התגייס!"
94.5X62.5  ,ס"מ בקירוב. מצב טוב. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ולשימור. קרע גדול חסר בפינה הימנית ובחלק התחתון של הכרזה

  ם שיקום מקצועי, מצויר וצבוע ביד.משוק
  $300 פתיחה:
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175. "You Belong Here, Enlist!" – Poster on behalf of the General Enlistment Office – 1939 

"You Belong Here, Enlist!" A poster on behlf of the General Enlistment Office, Linol: Zvi Bergman. "HaPo'el HaTza'ir" 

cooperative printing press, "Zura" advertising, Tel-Aviv, 1939. 
A poster calling to enlist to the British Army in order to join the war against Nazi Germany. 
The poster features an image of a soldier with a rifle pointing at a row of soldiers and calling: "You Belong Here, Enlist!" 

Approx. 62.5X94.5 cm. Good condition. Linen-backed for display and preservation. Large open tear to right corner and 
bottom of poster, professionally restored, drawn and colored by hand. 

Opening price: $300 

 40-שנות ה –כרזה  –תל אביב . מטה המשמר האזרחי 176

  ?].40-להתייצב לשרותי הצופרים, הטלפונים והפקחות. [שנות ה 30-45המשמר האזרחי קורא לנשי תל אביב בגילים 
47X63 .ס"מ בקירוב. מצב טוב  

  $200 פתיחה:

176. Civil Guard Headquarters Tel-Aviv – Poster – 1940s 

The Civil Guard calls women of Tel-Aviv, ages 30-45, to volunteer as operators of sirens, telephone and supervision. 
[1940?]. 

Approx. 47X63 cm. Good condition. 

Opening price: $200 

 40-שנות ה –כרזה  –. מס עם לוחם 177

  ].40-חתומה בסמלם. [שנות המגבית התגייסות והצלה, מס עם לוחם, סעד לגולה מגן למולדת. עיצוב: האחים שמיר. 
21X31 .ס"מ בקירוב. מצב טוב  

  $50 פתיחה:

177. Mass Am Lochem – Poster -1940s 

A leaf calling for donations for rescue and assistance "Tax for a Fighting Nation" (Hebrew). Design: Shamir brothers 
Signed with their logo. [1940s]. 
Approx. 21X31 cm. Good condition. 

Opening price: $50 

  1943 –כרזה  –. ס.ס.ס.ר. וארץ ישראל במלחמה 178

  . ללא ציון שם מדפיס.1943בשנת  Vכרזת פרסומת לתערוכה 'ס.ס.ס.ר. וארץ ישראל במלחמה' שקיימה ליגה 
50X70 .ס"מ בקירוב. מצב טוב. קמטים בשוליים. בלאי לאורך סימני הקיפול  

  $100 חה:פתי

178. S.S.S.R and Eretz Israel in the War – Poster – 1943 

Promotional poster for the exhibition 'S.S.S.R. and Eretz Israel in the War', held by V League in 1943. No printer's name 

indicated. 
Approx. 50X70 cm. Good condition. Creases at margins. Wear along folding marks. 

Opening price: $100 

  40-שנות ה –כרזה מטעם בית"ר  –. "נוער עברי במולדת!" 179

"נוער עברי במולדת!", כרזה מטעם "נציבות ברית תרומפלדור בארץ ישראל" הקוראת להצטרף לשורות בית"ר. דפוס אפרים סטרוד 
 ].40-אביב, [שנות ה-ובניו, תל

בראש הכרזה תצלום של זאב ז'בוטינסקי; תחתיו הכיתוב: "בית"ר קוראת לך: למלחמה בעד שלמות המולדת, בעד חיי חופש במדינתנו, 
  בעד הגשמת חזון ראש בית"ר...". 

63x96.5 .ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים בשוליים ומעט פגמים משוקמים  
  מודבקת כולה על נייר דק נטול חומציות.

  סיימון כהן.מקור: אוסף 
  $200 פתיחה:
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179. "Hebrew Youth in the Homeland!" – Betar Poster – 1940s 

"Hebrew Youth in the Homeland!", a poster issued by the "Betar Commissionership in Palestine" calling on young people 

to join Betar. Ephraim Strod and Sons Printing Press, Tel Aviv, [1940s]. Hebrew. 
A photograph of Ze'ev Jabotinsky appears at the top of the poster; beneath it the text reads: "Betar is Calling You: Fight 
for the Homeland's Integrity, for Freedom in our State, for Fulfilling the Vision of Beitar's Leader"… 

6.59 X63 cm. Good condition. Some stains on margins and some repaired damage. Mounted on thin acid-free paper. 
From the collection of Dr. Simon Cohen. 

Opening price: $200 

 לאחר השואה –. כרזה מטעם תנועות הנוער במינכן 180

תנועות הנוער במינכן, לאחר השואה, הפונה אל הנוער משארית הפליטה. דפוס "באפרייונג", "יוגנט צום דינסט פון פאלק!". כרזה מטעם 
 בקירוב]. יידיש. 1947מינכן, [

כרזה הקוראת לנוער שארית הפליטה להתעוררות פוליטית וחברתית, ול"התייצבות לשרות העם", לטובת העם היהודי ולטובת ארץ 
  ישראל.

ית הפליטה בגרמניה במהלך הפגנה, נושאים שלטים עליהם מופיע הכיתוב "חבריך בעמדות, ואתה? במרכז הכרזה תצלום של נוער שאר
  בבית?". בתחתית מצוינים שמותיהן של תנועות הנוער בני עקיבא, דרור, הנוער הציוני, השומר הצעיר, נוחם ונוער בורוכוב. –

69.5X92 ל. כתמים בשוליים.ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קמטים וקרעים בקווי הקיפו  
 $400 פתיחה:

180. Poster issued by Youth Movements in Munich after the Holocaust 

"Yugnt tzum dienst fun folk!". A poster issued by youth movements in Munich, after the holocaust, addressing youth of 
She'erit Ha-Pletah. Bafrayung Printing Press, Munich, [ca. 1947]. Yiddish. 
A poster calling the youth of She'erit Ha-Pletah to revive socially and politically and to "support the Jewish people and 

Eretz Israel." 
A photograph of She'erit Ha-Pletah youth in Germany during a demonstration, holding signs reading: "Your friends are in 
bunkers, and you? – at home?". Names of youth movements appear on the lower part of the poster: Bnei Akiva, Dror, 

HaNo'ar HaZioni, HaShomer HaTza'ir, Nocham and No'ar Borochov. 
92X69.5 cm. Good condition. Folding marks. Creases and tears at folding marks. Stains at margins. 
From the collection of Dr. Simon Cohen. 

Opening price: $400 

 שארית הפליטה –כרזה  –. ההעפלה תגבר ותגאה 181

  .1946-1948ההעפלה תגבר ותגאה. הוצאת ההגנה. בין 
תמונות של אנית המעפילים ברכה פולד. הטקסט מתחת לכותרת הכרזה מכריז  כרזה, בראשה נדפס 'החומה, עניני ביטחון והגנה'. שתי

  ארץ ישראל. העם היהודי לא ישקוט ולא ינוח עד אשר יקבץ את בניו במולדת." –כי "רק מקום אחד לשארית הפליטה 
31.5X47.5 מני קיפול וקמטים.ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים, כתמי מריחת דיו קלים. קרעים וקרעים חסרים מזעריים. סי  

  $100 פתיחה:

181. HaHa'apala Tigbar VeTig'eh – Poster – She'erit Hapletha 

Illegal immigration will increase. Published by the Haganah. Between 1946-1948. 
Poster, on top the text "HaChomah, Inyanay Bitachon VeHaganah" (The wall, security and defense matters). Two 

photographs of illegal immigrant ship "Bracha Fuld". The text below the poster's title declares "only one place for She'erit 
Hapletha – Eretz Israel. People of Israel will not be at peace until all his sons are in their homeland" (Hebrew). 
Approx.31.5X47.5 cm. Good condition. Stains, some ink smears. Tears and miniature open tears. Folding marks and 

creases. 

Opening price: $100 

 מינכן, תש"ז –שארית הפליטה  –כרזה לרגל ימי הזיכרון של תאודור הרצל וחיים נחמן ביאליק  –כ"א תמוז -. כ'182

  ). יידיש ועברית.1947התאחדות בגרמניה, מינכן, תש"ז (-ציון (צ.ס.)-א' תמוז. הוצאת מפלגת פועליכ-כ'
. הכרזה מציגה את דיוקנאותיהם של הרצל וביאליק, מאמרים לדמותם, על הגותם ועל חזונם ומסגרת "Dos Wort"מוסף מיוחד לעיתון 

  אמצעית בולטת ובה לקט משירי ביאליק.
85X61 מצב בינוני. קרעים לאורך סימני הקיפול.ס"מ בקירוב .  

  $100 פתיחה:
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182. 20-21 Tamuz – Poster – Memorial Days of Theodor Herzl and Haim Nachman Bialik – She'erit 
Hapletha – Munich, 1947 

20-21 Tamuz. Issued by mifleget Poa'lei Zion – association in Germany, Munich, [1947). Yiddish and Hebrew. 
Special supplement to the paper "Dos Wort". The poster depicts the portraits of Herzl and Bialik alongside essays about 
them, their writings and their vision and a central frame within which appear some of Bialik's poems. 

Approx. 85X61 cm. Fair condition. Tears along the folding marks. 

Opening price: $100 

 1946 –כרזה  –. הנוער למען ישובי משלט 183

  ?].1946הנוער למען ישובי משלט, קרן היסוד, מפעל של הנוער העברי. עיצוב וחיתוך לינולאום: (צבי) ברגר. דפוס מוריה, ירושלים, [
50X70  .מצב טוב.. קרעים קטנים משוקמים שיקום מקצועי. פינות הכרזה שחוקות. הצבע דהוי מעט בסימני הקיפול.ס"מ בקירוב  

  $300 פתיחה:

183. "HaNo'ar LeMa'an Yishuvey Mishlat" – Poster – 1946 

HaNo'ar LeMa'an Yishuvey Mishlat, Keren HaYesod, the Jewish Youth Project. Design and Linocut: (Zvi) Berger. Moriya 
printing press, Jerusalem, [1946?]. 
Approx. 50X70 cm. Good condition. Small professionally restored tears. Wear to corners. Slightly faded color at folding 

marks. 

Opening price: $300 

 1946 –כרזה  –. תורה ועבודה 184

בחירות של מפלגת הפועל המזרחי. עיצוב: האחים שמיר, חתומה: -ישראל דתית". כרזת-"תורה ועבודה, מהגולה הבוערת לבנין ארץ
  ]. 40-אביב, המחצית השנייה של שנות ה-"שמיר". דפוס רוהלד, [תל

50X35.5 .ס"מ בקירוב. מצב טוב. מודבקת על בד לתצוגה ולשימור  
  $100 פתיחה:

184. Torah VeAvodah – Poster – 1946 

"Torah VeAvodah, from the burning exile to building a religious Eretz Israel" (Hebrew). 
Election poster of HaPoel HaMizrahi party. Design: Shamir Brothers, signed: "Shamir". Rohald printing press [Tel-Aviv, 

second half of 1940s]. 
Approx. 50X35 cm. Good Condition. Linen backed for display and preservation. 

Opening price: $100  

 1946אביב, -תל –"לעם במצור"  –. כרזה 185

  . 1946אביב. -אביב". דפוס שושני, תל-"לעם במצור, פתיחת המפעל בתל
63X47  .ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול  

  $100 פתיחה:

185. Poster – "LaAm BeMatzor" – Tel-Aviv, 1946 

"LaAm BeMatzor, Opening of the special operation for a besieged nation". Shoshani printing press, Tel-Aviv, 1946. 
63X47 cm. Good condition. Stains. Folding marks.  

Opening price: $100 

 1947 –כרזה  –. יום הים 186

למאי, בשבוע החגיגות של "יום הים" יענוד כל אדם בישוב תו זה. פרסומת י. כגן. דפוס שמואל אלחדיף, תל  13 –הים, כ"ג באייר  יום
  ]. במרכז הכרזה סמל "חבל ימי לישראל", ארגון להכשרת הנוער לים.1947אביב, [

63X47 בשולי הכרזה. טוב. קרעים חסרים קטנים. ציון תאריך בעט-ס"מ בקירוב. מצב בינוני  
  $100 פתיחה:
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186. Sea Day – Poster – 1947 

Yom Hayam (Sea Day), May 13, during the week of "Sea Day" celebrations everyone will wear this badge. I. Kagan 

Advertising. Shmuel Alhadif Printing Press, Tel-Aviv, [1947]. In the center of the poster appears the emblem of HaHevel 
HaYami LeIsrael – an association for marine training. 
Approx. 63X47 cm. Fair-good condition. Small open tears. Date marked in pen on the margin. 

Opening price: $100 

 כרזת העצמאותכרזה מטעם החבל הימי לישראל, בעקבות ה –. "הים קורא לנו!" 187

"הים קורא לנו!", כרזה מטעם "החבל הימי לישראל" אשר נדפסה בעקבות הכרזת העצמאות של מדינת ישראל. דפוס "הפועל המזרחי", 
  ).1948אביב, אייר תש"ח (-תל

הכושר,  "התגשם חזון דורות. מדינת ישראל קמה. בטחונה, עצמאותה ועצם קיומה תלויים בכח עמידתו של הישוב במלחמה ובמדת
ואל העם  –ממשלת ישראל  –אשר עם ישראל יגלה, כדי להחיות את אדמת המולדת ולהקים ימאות עברית עצמאית... אל ממשלתנו 

  היהודי פונה החבל הימי לישראל: נגבירה עוזנו בימים!".
  .1936-באגודת "החבל הימי לישראל" (חי"ל) היא אגודה להכשרה ימית ולהעמקת התודעה הימית, אשר נוסדה 

X6347.5 .ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. פגמים קלים. חותמת דיו ורישום בעט  
  100$ פתיחה:

187. "The Sea Calls on Us!" – Poster on behalf of "HaHevel HaYami LeIsrael", following the 
Declaration of Independence 

"The Sea Calls on Us!", A poster on behalf of "HaHevel HaYami LeIsrael" (an association for marine training) printed 

following Israel's Declaration of Independence. "HaPoel HaMizrachi" printing press, Tel Aviv, Iyar 5708 (1948).  
"The vision of ages has been realized. The State of Israel has been established. Its security, independence and very 
existence depend on the yishuv's fortitude in war and the people's skill in reviving the soil of the homeland and establishing 

independent Jewish seamanship… HaHevel HaYami LeIsrael calls on our government – the Government of Israel – and 
on the Jewish people: Let us strengthen our power on the seas"! 
"HaHevel HaYami LeIsrael" (HIL) is an association for marine training and the promotion of marine awareness, founded 

in 1936. 
63X47.5 cm. Good condition. Folding marks and creases. Slight damage. Ink stamp and pen marking. 

Opening price: $100 

 כרזה  –דיוקן זאב ז'בוטינסקי  –נס -. חד188

  כרזה המציגה את דיוקן זאב ז'בוטינסקי וציטוטים משיריו. לינול: צבי ברגמן.
נס' מתוך שירו של ז'בוטינסקי 'הנדר', את הבית האחרון משירו 'שמאל הירדן' ואת דברי -הפותח במילים 'חד הכרזה מצטטת את הבית

  .הקולונל סקוט בדבר מחויבות בריטניה לרעיון שיבת היהודים לארצם
61X94 ל, משוקמים ס"מ בקירוב. מודבקת על בד לתצוגה ולשימור. מצב טוב. קרעים חסרים קטנים וקרעים לאורך סימני הקיפו

  במקצועיות.
  $350 פתיחה:

188. Had-Ness – Portrait of Zeev Jabotinsky – Poster 

Poster showing a portrait of Zeev Jabotinsky with quotations from his poems. Linol Zvi Bergman. 
The poster quotes the verse opening with the words ‘Chad-Ness’ from Jabotinsky's poem "HaNeder [The Vow]", the last 

verse from his poem "Smol HaYarden [The Left Bank of the Jordan River]" and a quote of Colonel Scott about Britain’s 
commitment of to the idea of Jews returning to their homeland. 
Approx. 61X94 cm. Linen-backed for display and preservation. Good condition. Small open tears and tears along folding 

marks, professionally restored. 

Opening price: $350 

 1949 –כרזת בחירות  –דיוקן זאב ז'בוטינסקי  –. תנועת החרות 189

 .]1949"). [עיצוב: שלמה (הלמוט) זבדי]. [ראשית כרזת בחירות של תנועת החרות ("מיסודו של הארגון הצבאי הלאומי
כרזה צבעונית בדפוס ליטוגרפי, העושה שימוש אייקוני בדיוקנו של זאב ז'בוטינסקי, מנהיגּה הרוחני של המפלגה. תחת דיוקנו נדפס 

ָעל" מאת ז'בוטינסקי, הייתה סיסמתה של תנועת -ָעל". שורה זו, הלקוחה מתוך "ִׁשיר ֶאל-הכיתוב: "עֹז ַחָּיל, ֵנס ָעָמל, ַיגִּביהּונּו ַעד ֶאל
  .1949-החרות לקראת הבחירות לאסיפה המכוננת ב

66X97 .ס"מ בקירוב. מצב טוב. מעט קמטים. חותמת דיו בפינה הימנית התחתונה. מודבקת על נייר דק  
  $500 פתיחה:
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189. Herut Movement – Portrait of Zeev Jabotinsky – Election Poster – 1949 

Election poster of Herut movement ("founded by Etzel"). [Design: Shlomo (Helmut) Zavdi]. [Early 1949]. 

A poster in color, in lithographic printing, making an iconic use of the portrait of Zeev Jabotinsky, the spiritual leader of the 
movement. The text underneath the portrait reads: "Oz Chayal, Ness Amal, Yagbihenu El-Al". This line, from the poem 
"Shir El-Al" by Jabotinsky, was the slogan of Herut towards the election to the constituent assembly in 1949. 

Approx. 66X97 cm. Good condition. Some creases. Ink-stamp on the lower right corner. Mounted on thin paper. 

Opening price: $500 

 1949 –כרזת בחירות  –. רשימת יצחק גרינבוים 190

  ].1949יג, רשימת יצחק גרינבוים. כרזת בחירות לכנסת הראשונה. דפוס ליטו. אביבה, תל אביב, [
 יל הים, טנקים, חיילים צועדים, מגדל שמירה ואוהלים.אופק הכרזה מעוטר במוטיבים צבאיים כאניות ח

48X34 .ס"מ בקירוב. מצב טוב. מעט קרעים. סימני קיפול וקמטים לרוחב הכרזה  
  $200 פתיחה:

190. Yitzchak Gruenbaum List – Election Campaign Poster – 1949 

Yod-Gimel, Yitzchak Gruenbaum List. Election campaign poster for the first Knesset. Lito. Press. Aviva, Tel-Aviv, [1949]. 
The poster depicts military imagery such as navy ships, tanks, marching soldiers, a watchtower and tents. 

Approx. 34X48 cm. Good condition. Small tears. Folding marks and horizontal creases 

Opening price: $200 

  40-סוף שנות ה –. מודעה ללימוד מקצוע אחיות 191

"נערה המחפשת דרך בחיים" ,מודעה מטעם שירותי המודיעין הקוראת לנערות ללמוד את מקצוע האחיות. עיצוב: גראו. דפוס אופסט 
  ]40-זיו, ירושלים, [סוף שנות ה

49.5X34.5 ל. נקבי תיוק.ס"מ. מצב בינוני. קמטים. כתמים. סימני קיפו  
  $50 פתיחה:

191. Broadside Advertising Nursing Studies – Late 1940s 

"A girl looking for a way in life" (Hebrew), Broadside on behalf of the Intelligence Services advertising nursing studies. 
Design: Grau. Ziv Offset printing press, Jerusalem, [late 1940s]. 

49.5X34.5 cm. Fair condition. Creases. stains. Folding marks. Filing holes. 

Opening price: $50 

 כרזה – 1949. חגיגות העשור של אגודת הספורט "אליצור", 192

  ].1949צור", כרזה מאוירת ע"י "אמנים מאוחדים". תש"ט [-"חגיגות העשור של אלי
אגודת ספורט דתית מייסודה של הסתדרות "הפועל  –גיגות העשור להיווסדה של אגודת הספורט "אליצור" כרזת פרסום לכבוד ח

  המזרחי". במרכז הכרזה מופיע סמל האגודה ולצדו איור נער מתעמל.
69.5X49.5 .ס"מ. מצב טוב. קמטים. סימני קיפול. קרעים קטנים בשוליים  

  $200 פתיחה:

192. First Decade Celebrations of "Elitzur" Sports Association, 1949 – Poster 

"First decade celebrations of Eli-Zur", a poster illustrated by "Omanim Meuchadim". [1949]. 

Poster advertising the first decade celebrations of Elitzur Sports Association – a religious sports association founded by 
the "Hapoel Hamizrachi" organization. In the center of the poster is the association's logo alongside an illustration of a 
youth doing exercise. 

69.5X49 cm. Good condition. Creases. Folding marks. Small tears at margins. 

Opening price: $200 
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 1949אביב, -תל –כרזה לתערוכת בולים בינלאומית  –"תבול"  .193

  .1949אביב, -אפשטיין בע"מ, תל-ליטו א. לוין-"תבול", תערוכת בולים בינלאומית. עיצוב: ך וליש. פוטו
  כרזת פרסומת לתערוכת בולים הבינלאומית הראשונה בישראל.

49.5X34.5 .ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קמטים  
  $50 פתיחה:

193. "Tabul" – Poster for an International philatelic exhibition – Tel-Aviv, 1949 

"Tabul", international philatelic exhibition. Design: Otte Wallish. Photo-lito a. Levin-Epstein Ltd., Tel-Aviv, 1949. 
Advertisment poster for the first international philatelic exhibition in Israel. 
34.5X49.5 cm. Fair condition. Stains. Creases. 

Opening price: $50 

 1949 –כרזת שנה טובה  –. דואר ישראל 194

. בכרזה מופיעה תמונה של "בול 1949אביב, -"דואר ישראל, תש"ט, שנה טובה". עיצוב: אנקוריון (משה וורוביצ'יק). דפוס "אחדות", תל
 ם" הראשון.המועדי

69.5X49.5 .ס"מ. מצב בינוני. קרעים  
  $50 פתיחה:

194. Israel Post – Shanah Tovah Poster – 1949 

"Israel Post, 1949, Shanah Tovah". Design: Ankorion (Moshe Vorobeichik). "Achdut" printing press, Tel-Aviv, 1949. A 
picture of the first "Bul HaMoadim" appears on the poster. 
49.5X69.5 cm. Fair condition. Tears. 

Opening price: $50 

 1949 –כרזה מטעם "דאר ישראל"  –. "למועדים" 195

  .1949אביב, -"למועדים", כרזת פרסום מטעם דאר ישראל לסדרת הבולים "מועדים לשמחה". עיצוב: אוטה וליש. דפוס י. נכטיגל, תל
49.5X34.5 טוב. קמטים. סימני קיפול. ס"מ. מצב  

  $50 פתיחה:

195. "LeMo'adim" – Poster – "Israel Post" – 1949 

"LeMo'adim", advertisement poster on behalf of Israel Post for a series of stamps "Mo'adim LeSimcha". Design: Otte 
Wallish. I. Nachtigal printing press, Tel-Aviv, 1949. 
49.5X34.5 cm. Good condition. Creases. Folding marks. 

Opening price: $50 

 שנות הצנע –. כרזה בשבח אבקת ביצים 196

  בקירוב]. כרזה צבעונית ומאוירת בשבח אבקת הביצים. 1949"חי כרבולתי! אין בין ביצה טרייה לביצה מיובשת אלא המחיר והקליפה". [
34.5X24.5 .קרעים. נקבי תיוק. רישום בעט בגב הכרזה. ס"מ. מצב בינוני  

  $100 פתיחה:

196. Poster Praising Powdered Eggs – Austerity Years 

"So live my crest! there is nothing between a fresh egg and a dry egg except the price and the shell". [Ca. 1949]. 

Color illustrated poster praising powdered eggs. 
 34.5X24.5 cm. Fair condition. Tears. Filing holes. Pen inscription on the reverse. 

Opening price: $100 

 50-שנות ה –כרזה  –. מעריב בכל בית 197

  ].50-עמודים!". עיצוב: האחים שמיר. דפוס שמואל אלחדיף, תל אביב, [שנות ה 4שוב  –"מעריב בכל בית 
  ס"מ בקירוב. מצב טוב. מודבקת על בד לתצוגה ולשימור. X32.5.547כרזה 

  $50 פתיחה:
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197. Maariv Bekol Bayit – Poster – 1950s 

"Maariv in every home – again 4 pages" (Hebrew). Design: Shamir Brothers. Printed by Shmuel Alhadif, Tel-Aviv, [1950s]. 

Poster approx. 47.5X32.5 cm. Good condition. Linen-backed for display and preservation. 

Opening price: $50 

 1951כרזה,  –. "המילווה העממי" 198

  ]. עיצוב: "גולן".1951אביב, -כרזה לעידוד תשלום המילווה העממי. דפוס ליטו. "אביבה", [תל
הממשלתי" ניצב על גבי שטר חוב של המלווה, ובחזיתו רישום הסכומים כרזה בדפוס ליטוגרפי צבעוני. איור של "בית המדפיס 

  לי). 30,000המצטברים הדרושים למלווה (
X46.558.5 .ס"מ. מצב טוב. קמטים קלים וקרעים קלים מאוד בשוליים  

  $50 פתיחה:

198. "HaMilve HaAmami" – Poster, 1951 

Poster encouraging the public to contribute to the Popular Loan (HaMilve HaAmami). Lithographic press: "Aviva", [Tel 

Aviv, 1951]. Design: "Golan". Hebrew. 
Color lithograph poster. Illustration of the "Government Printer Headquarters" perched on a promissory note of the Loan. 
On its façade is a list of the accumulating funds required by the Loan (30,000 Israeli pounds). 

46.5X58.5 cm. Good condition. Light creases and very small tears to margins. 

Opening price: $50 

 1951 –כרזת בחירות מפא"י  –. נדאג לשניהם 199

  ].1951. עיצוב: האחים שמיר. ליטו "דפנה", בני ברק, [הוצאת מפלגת פועלי א"י (מפא"י)”, נדאג לשניהם, א"
  כרזת בחירות של מפא"י לקראת הבחירות לכנסת השנייה. חתומה 'שמיר'.

48X34 .ס"מ בקירוב. מצב טוב. מעט כתמים, קרעים וקמטים מזעריים. קרע חסר קטן, משוקם. סימני קיפול  
  $100 פתיחה:

199. We Shall Take Care of Both – Mapai Elections Poster – 1951 

“We Shall Take Care of Both, Aleph". Published by Mifleget Po'aley Eretz Israel (‘Mapai’). Design: Shamir Brothers. Litho 
Dafna, Bnei Brak, [1951]. 

Election poster issued by the Mapai Party for the Second Knesset elections. Signed: "Shamir". 
Approx. 48X34 cm. Good condition. Some stains, minor tears and creases. Small open tear, restored. Folding marks. 

Opening price: $100 

 1953 –כרזה  –לפתח תקווה  75. יובל 200

  .1953"דפנה", [בני ברק], . עיצוב: פינקלשטין. ליטו 1878-1953תשי"ג, -לפתח תקווה, תרל"ח 75יובל 
  .בתחתית הכרזה נקובים הימים שבהן תערכנה חגיגות היובל. בפינתה הימנית העליונה סמל העיר

48X68 .ס"מ בקירוב. מודבקת על בד לתצוגה ולשימור. מצב טוב. קרעים וקרעים חסרים משוקמים שיקום מקצועי  
  $150 פתיחה:

200. 75th Jubilee of Petach Tikva – Poster – 1953 

“75th Jubilee of Petach Tikva, 1878-1953”. Design: Finkelstein. Litho Dafna, [Bnei Brak], 1953. 

Noted at the bottom of the poster are the dates of the celebrations. On the upper right corner – the emblem of the city. 
Approx. 48X68 cm. Linen-back for display and preservation. Good condition. Professionally restored tears and open tears. 

Opening price: $150 

 1955 –כרזה  –. מכבי מאוחדים לנצחון 201

  ?].1955מכבי תנועת האיחוד הלאומי, כב, מאוחדים לנצחון. עיצוב: ריכרד בלס. דפוס סטרוד, תל אביב, [
50X35 בקירוב. מצב טוב. כתמי חלודה. מודבקת על ניר דק. ס"מ  

  $300 פתיחה:
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201. Macabi Meuchadim Lenizachon – Poster – 1955 

Macabi Haichud HaLeumi movement, 22, Meuchadim Lenizachon. Design: Richard Blass. Strod printing press, Tel-Aviv, 

[1955?]. 
Approx. 50X35 cm. Good condition. Foxing. Mounted on thin paper 

Opening price: $300 

 הסתדרות הציונים הכלליים –. כרזת בחירות 202

מפלגת המרכז. עיצוב: אהרן אבדי. בכרזה נראים נופי הכנרת בתוך אות  –העיר הכפר והמעברה יצביעו: צ'. הסתדרות הציונים הכלליים 
  ברק].צ' גדולה. דפוס ליטו. דפנה, [בני 

48X68  .ס"מ בקירוב. מצב טוב. קרעים וקרעים חסרים מזעריים משוקמים לאורך סימני הקיפול  
  $200 פתיחה:

202. Election Poster – Histadrut Haziunim HaKlaliyim 

The city, the village and the Ma'abara will vote: 'צ. Histadrut Hazionim HaKlaliyim – Mifleget HaMerkaz. Design: Aharon 

Abadi. The poster depicts views of the Kineret within a large letter 'צ. Litho-press Dafna, [Bnei Brak]. 
Approx. 48X68 cm. Good condition. Restored tears and minor open tears along folding marks.  

Opening price: $200 

 1955 –כרזה  –שנה להסתדרות  35. 203

שנה להסתדרות. ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י, הועד הפועל, המרכז  35"אלה המחיים את השממה יגנו על החיים", 
  .]1955לתרבות וחינוך. עיצוב: ירום ורדימון. אורצל חברה להדפסה בע"מ, רמת גן, [

47X76 .ס"מ בקירוב. מצב טוב. קרעים משוקמים. מודבקת על בד לתצוגה ולשימור  
  $200 פתיחה:

203. 35th Anniversary of the Histadrut – Poster – 1955 

""Those Who Make the Desert Bloom Protect the Living". Poster commemorating the 35th anniversary of the Histadrut. 

Published by HaHistadrut HaKlalit shel HaOvdim HaIvri’im BeEretz Israel, Executive Committee, Center for Culture and 
Education. Design: Yarom Vardimon. Orzel Printing Company Ltd., Ramat Gan, [1955]. 
Approx. 47X67 cm. Good condition. Restored tears. Linen-backed for display and preservation. 

Opening price: $200 

 1956 –כרזה  –. הכל לבטחון ישראל 204

, הכל לבטחון ישראל". עיצוב: צילה בינדר. הוצאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, הועד הפועל, 1956במאי  1"
  .1956מרכז לתרבות ולחינוך. 

93X66 בד לתצוגה ולשימור. מצב בינוני. קרע חסר גדול בפינה הימנית התחתונה, משוקם במקצועיות.  ס"מ בקירוב. מודבקת על
  .רישומים בעט וחותמת דיו על גבי הכרזה

93X66  .ס"מ בקירוב. מודבקת על בד לתצוגה ולשימור. מצב בינוני. קרע חסר גדול בפינה הימנית התחתונה, משוקם במקצועיות
  ל גבי הכרזה.רישומים בעט וחותמת דיו ע

  $250 פתיחה:

204. Hakol LeVitchon Israel – Poster – 1956 

“May 1, 1956, HaKol LeBitchon Israel.” Design: Zila Binder. First of May poster published by the HaHistadrut HaKlalit shel 
HaOvdin HaIvri’im BeEretz Israel, Executive Committee, Center for Culture and Education. 1956. 
Approx. 93X66 cm. Linen-backed for display and preservation. Fair condition. Professionally restored large open tear at 

lower right corner. Inscription in pen and ink-stamp on the poster. 

Opening price: $250 

 1958 –כרזה  –צבא אחד, עם מאוחד . חינוך אחיד, 205

  ?].1958חינוך אחיד, צבא אחד, עם מאוחד, הסתדרות הציונים הכלליים בישראל. עיצוב: מכון רייכמן. דפוס שמואל אלחדיף, [תל אביב], [
70X50 מני הקיפול.ס"מ. מצב טוב. קרעים חסרים קטנים משוקמים שיקום מקצועי. מעט כתמים וקרעים. קמטים. צבע דהוי לאורך סי  

  $200 פתיחה:
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205. Uniform Education, One Army, United Nation – Poster – 1958 

Uniform Education, One Army, United Nation, Histadrut HaZionim HaKlalilyim BeIsrael. Design: Reichman Institute. 

Shmuel Alhadif press, [Tel-Aviv], [1958?]. 
70X50 cm. Good condition. Small open tears professionally restored. Some stains and tears. Creases. Faded color along 
folding marks. 

Opening price: $200 

 1958 –כרזה  –. כ' תמוז, שבתון העובד הלאומי 206

  .1958אפרים סטרוד, תל אביב,  שבתון העובד הלאומי. הסתדרות העובדים הלאומית בישראל, דפוס –כ' תמוז 
כרזה הקוראת לחברי הסתדרות העובדים הלאומית לעלות לקברו של הרצל ביום השנה למותו. בראש הכרזה שני ציטוטים מכתבי 

  הרצל.
50X70 .ס"מ. מצב טוב. קמטים. רישום בעפרון. כתם צבע  

  $50 פתיחה:

206. 20 Tamuz, Shabaton HaOved HaLeumi – Poster – 1958 

20 Tamuz – Worker's Day of Rest. National Workers' Union in Israel, Ephraim Strod printing press, Tel-Aviv, 1958. 
A poster calling the members of the National Workers' Union to visit Herzl's grave on his memorial day. Two quotations 

from Herzl's writings appear on upper part of the poster. 
50X70 cm. Good condition. Creases. Pencil inscriptions. Dark stain. 

Opening price: $50 
 50-חיפה, שנות ה –כרזה  –. "האויב אינו מחכה" 207

יהודה טרמו. לינול: פינקלשטיין. "אות" המגן. ציור: -הועדה למען קרן –התרמת?", כרזה מטעם עירית חיפה  –"האויב אינו מחכה ואתה 
  ].50-דפוס קואופרטיבי, חיפה, [שנות ה

  ופעלה להתרמת כספים למימון רכישת נשק לצה"ל. 50-קרן המגן קמה באמצע שנות ה
94X64.5 .ס"מ. מצב טוב  

  $400 פתיחה:

207. "The Enemy Does Not Wait" – Poster – Haifa, 1950s 

"The Enemy does not wait and you – did you donate?" (Hebrew), a poster issued by Haifa municipality – committee for 
Keren HaMagen. Illustration: Yehuda Termo. Lino: Finkelstein. "Ot" cooperative printing press, Haifa [1950s]. 
Keren HaMagen [Defense Fund], was founded in the mid-1950s and raised funds to finance acquisition of weapons for 

IDF. 
94X64.5 cm. Good condition. 

Opening price: $400 

 50-כרזת בחירות, שנות ה –. "הסתדרות הציונים הכלליים" 208

]. מעצב לא 50-אביב, [שנות הכרזת בחירות מטעם "הסתדרות הציונים הכלליים, מפלגת המרכז". דפוס גרפיקה בצלאל בע"מ, תל 
  ידוע (חתום במונוגרמה).

  ציור צבעוני של מטאטא המבריש פתקאות ועליהן הכיתוב: "שוק שחור", "שחיתות", "בזבוז".
X49.569 .ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול, קמטים קלים  

  $200 פתיחה:

208. "Histadrut HaTziyonim HaKlaliyim" – Election Poster, 1950s 

Poster of "Histadrut HaTziyonim HaKlaliyim, Mifleget Merkaz" ("Organization of General Zionists, Central Party"). Printed 
by Grafika Bezalel Ltd., Tel Aviv, [1950s]. Designer unknown (signed with monogram).  
Color drawing of a broom sweeping notes inscribed with: "black market", "corruption", "wastefulness." 

Approx. 49.5X69 cm. Good condition. Folding marks, slight creases. 

Opening price: $200 
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 כרזה מאוירת –. מפא"י 209

]. [עיצוב: משה וורוביצ'יק 50-שנות הראשית  – 40-אביב, סוף שנות ה-כרזה של מפלגת פועלי ארץ ישראל. דפוס ליטו. "אביבה", [תל
  (רביב)?].

לוחם, עובד אדמה וגבר המושך אחריו בחבל אניות מלב ים. שם וסמל המפלגה נדפסו בצבע  –לבן המתאר שלוש דמויות -איור שחור
  אדום.

X69.550  .ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. קרעים משוקמים שיקום מקצועי  
  $300 פתיחה:

209. Mapai – Illustrated Poster 

Poster of Mifleget Poalei Eretz Israel (Workers' Party of Palestine). Litho Press. "Aviva", [Tel Aviv, late 1940s-early 1950s]. 

[Design: Moshe Vorobeichik (Raviv)?]. 
Black-and-white illustration depicting three figures – a fighter, a farmer and a man pulling ships from sea with a rope. The 
party's name and emblem are printed in red ink. 

Approx. 69.5X50 cm. Good condition. Folding marks and creases. Tears professionally restored.  

Opening price: $300 

 המזרחי" תנועת "הפועל  –. כרזה 210

ישראל דתית עובדת", כרזת בחירות של תנועת "הפועל המזרחי". דפוס ליטוגרפי, "א. -"תן קולך לרשימתינו והוספת לבנה לבנין ארץ
  ].1950קופמן ושות". [

67X47.5 .ס"מ. מצב טוב. קרעים משוקמים שיקום מקצועי  
  $200 פתיחה:

210. Poster – "HaPoel HaMizrahi" Movement 

"Ten Kolcha LeReshimateinu…" (give your vote to our list and add a brick to the building of a religious and working Eretz 
Israel", election poster of "HaPoel HaMizrahi" movement. Lithographic printing, A. Kofman & Co. [1950]. 

67X47.5 cm. Good condition. Tears, professionally restored. 

Opening price: $200 

  "חזית דתית תורתית"  –. כרזת בחירות 211

רשימה חרדית שאיחדה את מפלגות אגודת ישראל , פועלי אגודת ישראל  –כרזת בחירות של מפלגת "גד", החזית הדתית התורתית 
  ].50-מפלגתיים. [שנות ה-ודתיים בלתי

50X34.5 .קרעים קלים ונקבי תיוק משוקמים שיקום מקצועי. ס"מ. מצב טוב. כתמים  
  $50 פתיחה:

211. Election Poster – "Religious Torah Front" 

Election poster of "Gad" political party, the Torah religious front – unified list of Orthodox political parties including Agudat 

Israel, Po'alei Agudat Israel and non-partisan religious individuals. [1950s]. 
50X34.5 cm. Good condition. Stains. Slight tears and filing holes professionally restored. 

Opening price: $50 

 כרזה  –. משי זקס 212

-ברחוב יפו בירושלים. דפוס פוטוגרבור ארץ כרזת פרסומת למפעל משי זקס המודיעה על פתיחת חנות המוכרת את תוצרת המפעל
 ישראלי בע"מ, ירושלים.

. בכרזה נראים דמות אשה הלובשת שמלת משי, סמל המפעל וכותרת: 70-ונסגר בשנות ה 1933"משי זקס" הוקם ברמת גן בשנת 
  "משי זקס". 

62X47 .ס"מ. מצב טוב. צבע דהוי לאורך סימני הקיפול  
  $200 פתיחה:
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212. Meshi Sachs – Poster 

Advertisement poster – Meshi Sachs factory, announcing the opening of a store selling the products of this factory on 

Jaffa road in Jerusalem. Eretz Israeli Photogravue printing press Ltd., Jerusalem. 
"Meshi Sachs" was founded in Ramat Gan in 1933 and closed down in the 1970s. of the poster depicts a woman wearing 
a silk dress, logo of the factory and the title: "Meshi Sachs". 

62X47 cm. Good condition. Faded color along folding marks. 

Opening price: $200 

 שבע כרזות – שלבי דפוס –. מעבר חופשי מונע תאונה 213

מעבר חופשי מונע תאונה!. עיצוב: רודי דויטש דיין. הוצאת המוסד להיגיינה מקצועית בתעשייה ליד משרד העבודה, התאחדות בעלי 
  ?].1955תעשיה והסתדרות העובדים הכללית. דפוס דפנה, [בני ברק], [

  לכרזה הצבעונית.שבע כרזות המציגות את שלבי הדפוס השונים, מקווי המתאר הראשוניים ועד 
70X50 .בקירוב. מצב טוב. כתמים, קמטים, חלק מן הכרזות כהות מיושן, קרעים חסרים מזעריים. רישומים בעיפרון  

  $500 פתיחה:

213. Clear Passageways Prevent Accidents – Printing Stages – Seven Posters 

Clear Passageways Prevent Accidents! Design: Rudi Deutsch Dayan. Published by the Institute for Professional Hygiene 

in Industry, by the Ministry of Labor, Association of Industrialists and Histadrut HaOvdim Hakelalit. Dafna printing press, 
[Bnei Brak], [1955?]. 
Seven posters presenting the various stages of printing, from early outlines to the finished poster in color. 

Approx. 70X50 cm. Good condition. Stains, creases, some posters are age-darkened, miniature open tears. Pencil 
inscriptions. 

Opening price: $500 

  כרזה –עפרונות ירושלים  –. תהליך היצור של העפרון 214

בקירוב) המראה את תהליך הייצור של העיפרון מכריית הגרפיט ועד השיווק  1950כרזה מאוירת שהוציא מפעל עפרונות ירושלים (נוסד 
  אופסט ש. מונזון, ירושלים.-לחנויות ולצד האיורים טקסט המפרט את שלבי היצור. עיצוב: נחום מרון. דפוס ליטו

48X69 חלודה. קרעים ותיקונים לאורך סימני הקיפול. קרעים וקמטים לאורך השוליים. קרעים חסרים בינוני. כתמי -ס"מ. מצב טוב
  בפינות הכרזה העליונות ובקצה השמאלי.

  $50 פתיחה:

214. Process of Manufacturing a Pencil – Efronot Yerushalayim – Poster 

Illustrated poster issued by the factory Efronot Yerushalaim (founded ca. 1950) showing the process of manufacturing a 
pencil – from mining the graphite through marketing to stores. Alongside the illustrations appears a text explaining the 
manufacturing stages. Design: Nahum Meron. Litho-offset press S. Monsohn, Jerusalem. 

48X69 cm. Good-fair condition. Foxing. Tears and restorations along folding marks. Tears and creases along the margins. 
Open tears to upper corners of poster and to left side. 

Opening price: $50 

  50-שנות ה –ילנה התיאטרון היהודי בו –. כרזה להצגה "שפילפויגל" 215

 Respublikiniai-כרזה להצגה "שפילפויגל" מטעם "ווילנער יידישער פאלקס טעאטער" [תיאטרון היידיש העממי בוילנה] ו
Profsajungu Kulturos Rumai  [היכל התרבות של איגוד הסחר הרפובליקני]. דפוס"Vaizdas"ליטאית. עברית 50-, וילנה [שנות ה .[

  ורוסית.
85X58.5 מ. מצב טוב. סימני קיפול. קמטים. קרעים קלים בשוליים.ס" 

  $300 פתיחה:

215. Poster for the Play "Shpilfoygl" – Jewish Theater in Vilnius – 1950s 

Poster for the play "Shpilfoygl" on behalf of the "Vilner yiddisher folks teater" [Yiddish folk theater in Vilnius] and 
Respublikiniai Profsajungu Kulturos Rumai [Theater Hall of the Republican Trade Union]. Vilnius: Vaizdas printing press, 
[1950s]. Lithuanian, Hebrew and Russian. 

58.5X 85 cm. Good condition. Folding marks. Creases. Slight tears at margins. 

Opening price: $300 
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 1962 –כרזה  –. אליפות אירופה באגרוף 216

  .. עברית ואנגלית1962יצחק. -". עיצוב: בנציV.15 .62"ג'ק סלומון מציג: הכונו הכונו. אליפות אירופה באיגרוף, 
56X85 .ס"מ בקירוב. מצב טוב. מודבקת על בד לתצוגה ולשימור. קרעים חסרים משוקמים. מעט כתמי דיו  

  $250 פתיחה:

216. European Boxing Title – Poster – 1962 

Jack Salomon Presents: Get Ready! European Boxing Title, 15.V.62 [May 15, 1962]”. Design: Benzi-Yitzchak. 1962. 

Hebrew and English. 
Approx. 56X85 cm. Good condition. Linen-backed for display and preservation. Restored open tears. Some ink stains. 

Opening price: $250 

 60-שנות ה –שתי כרזות תיאטרון  –. יגאל תומרקין 217

  שתי כרזות להצגות תיאטרון בעיצוב יגאל תומרקין, חתומות בדפוס:
  ].1961ליצוא. [* "האדון פונטילה ומאטי משרתו" מאת ב. ברכט, כרזה מטעם תיאטרון "הבימה". דפוס אופסט ישראלי 
  ].1962אביב. [-* "הסירוב", מאת יהודה אזרחי. כרזה מטעם תיאטרון "האהל". פוטו אופסט אומנים מאוחדים בע"מ, תל

70X49 ."ס"מ בקירוב. מצב טוב. קמטים וקרעים קלים בכרזת תיאטרון "הבימה  
  מקור: אוסף שלמה שבא.

  $100 פתיחה:

217. Yigal Tomarkin – Two Theater Posters – 1960s 

Two posters for theater plays designed by Yigal Tomarkin, signed in the plate: 
* "Mr Puntila and his Man Matti" by B. Brecht, poster on behalf of "Habima" theater. Offset Israeli LeYetzu printing press. 

[1961]. 
* "Haseruv" by Yehudah Ezrahi. Poster on behalf of "HaOhel" theater. "Foto Offset Omanim Meuchadim Ltd.", Tel-Aviv. 
[1962]. 

Approx. 70X49 cm. Good condition. Slight creases and tears to "Habimah" poster. 
Provenance: Collection of Shlomo Shva. 

Opening price: $100  

 1987אביב, -תל –שייקה אופיר ערב הצדעה ל –. כרזה 218

ישראל טובה, א.מ.י. איגוד אמני -"ערב הצדעה לנחשון הבידור הישראלי, שייקה אופיר". עיצוב: גבי נוימן קריקטורה. התנועה למען ארץ
  .1987אביב, -אביב. תל-על בשיתוף: התיאטרון הלאומי הבימה ועירית תל-ישראל, מעריב, ידיעות אחרונות ואל

ה קריקטורה של שייקה אופיר וסביבה חתימות בכתב ידם של אמנים ישראליים: מירי אלוני, חנן יובל, רבקה רז, אילי במרכז הכרז
  סירא, גידי גוב, גברי בנאי ועוד.-גורליצקי, בני ברמן, יוני נמרי, יעקב בן

68X48.5 .ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים. בלאי בשוליים. רישום במצבע בצד האחורי  
  $100 פתיחה:

218. Poster – Salute to Sheike Ofir – Tel-Aviv, 1987 

"Salute Evening for the Pioneer of Israeli Entertainment, Shaike Ofir". Design: Gaby Neuman Caricature. 

The Movement for a Better Eretz Israel, Union of Israeli Artists, Ma'ariv, Yediot Ahronot and El-Al in cooperation with the 
National theater Habima and Tel-Aviv municipality. Tel-Aviv, 1987. 
A caricature of Sheike Ofir in the center of the poster surrounded by authographs of Israeli artists: Miri Aloni, Hanan Yuval, 

Rivka Raz, Ili Gorlitzky, Beny Berman, Yoni Nemeri, Ya'akov Ben-Sira, Gidi Gov, Gavri Banai and more. 
68X48.5 cm. Good condition. Stains. Creases. Wear at margins. Inscription in felt-tip pen on the reverse. 

Opening price: $100 
 1989 –כרזה  –דן בן אמוץ  –. "ניסיתי הכל" 219

  . 1989אביב, -[ן] ב[ן] א[מוץ]. עיצוב: דוד טרטקובר עפ"י דב"א. תצלום: דוד רובינגר. הוצאת תוצרת הארץ, תל"ניסיתי הכל". ד
  בפינה הימנית התחתונה. 96כרזה למסיבת הפרידה שערך דן בן אמוץ לחבריו בחמאם ביפו כשידע שימיו ספורים. הכרזה ממוספרת 

69X49.5 .ס"מ. מצב טוב. קמטים. כתמים 
  $100 פתיחה:

  



   היסטוריה ותרבות יהודית וישראלית  
   

71  
  

219. "Nissiti Hakol" – Dahn Ben-Amotz – Poster – 1989 

"Nissiti Hakol". D[ahn] B[en] A[motz]. Design: David Tartakover after D.B.A., photograph by David Rubinger. Published 

by Torzeret HaAretz, Tel-Aviv, 1989. 
A poster printed for a farewell party that Dahn Ben Amotz organized for his friends in the HaHamam, Jaffa, when he 
realized that his end is near. 

Poster numbered 96 on lower right corner. 
69X49.5 cm. Good condition. Creases. Stains. 

Opening price: $100 

 90-שנות ה –רבין כרזת הסתה נגד  –. "לאיזה רבין הצבעת?" 220

  ].90-"לאיזה רבין הצבעת? היום הגולן... לשנה הבאה בירושלים". כרזה מטעם מטה מאוכזבי רבין. [שנות ה
  הכרזה עושה שימוש אירוני בתמונה המפורסמת של רבין, משה דיין ועוזי נרקיס בשערי ירושלים.

65X48.5 .ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים  
  $50 פתיחה:

220. "LeAyze Rabin Hitzba'ata?" – Incitement Poster against Rabin – 1990s 

"For which Rabin did you vote? Today the Golan… Next Year in Jerusalem". A poster issued by disappointed voters. 

[1990s]. 
The poster makes ironic use of a famous photograph of Rabin, Moshe Dayan and Uzi Narkiss at the gates of Jerusalem. 
65X48.5 cm. Some creases. 

Opening price: $50 

  2000-שנות ה –. כרזות אנטי ישראליות בצרפתית 221

  :2000-תשע כרזות בצרפתית אנטי ישראליות. שנות ה
 *Apres les fruits de la passion ceux de la haine!, Pourquo! Financeriez-vous un Genocide?  פירות של שנאה! מדוע אתם]

 מממנים רצח עם?].
 *N'achetez pas les fruits et legumes des colonies israeliennes .[אל תקנו פירות וירקות מהתנחלויות ישראליות]  
 *Israel apartheid boycott  .[חרם אפרטהייד בישראל]  
*Boycott, Desinvestissement, Sanctions campagne BDS France, Notre reponse l'apartheid, a l'occupation et a la colonization 

israelienne  .[חרם, משיכת השקעות, סנקציות, התגובה שלנו לכיבוש הישראלי]  
 *Ensemble, Refusons le mur de separation raciste  .[יחד נתגבר על חומת ההפרדה הגזענית]  
 *Palestine, Le vrai visage de l'occupation israelienne  .[פלסטין, הפרצוף האמיתי של הכיבוש הישראלי]  
*Palestine il est temps l'onu proclame 2014 annee de la solidarite avec le people palestinien   ,פלסטין, הגיע הזמן. האו"ם קבע]

  , שנת הזדהות עם העם הפלסטיני]. 2014
 *La Securit?, Ni Gurre, Ni Occupation, Ni Racisme  .[אבטחה? לא. מלחמה, כיבוש, גזענות]  
 *Marwan, Je crie ton nom liberte! .[מרואן, אני קורא לשחרורו]  

42X30  99עדX70 .ס"מ. מצב כללי טוב  
 $350 פתיחה:

221. Anti-Israeli Posters in French – 2000th  

Nine anti-Israeli posters in French, 2000th: 

* Apres les fruits de la passion ceux de la haine!, Pourquo! Financeriez-vous un Genocide? [fruits of hate! why do you 
finance genocide?] 
* N'achetez pas les fruits et legumes des colonies israeliennes [Do not buy fruit and vegetables from the occupied 

territories] 
* Israel Apartheid Boycott  
* Boycott, Desinvestissement, Sanctions campagne BDS France, Notre reponse l'apartheid, a l'occupation et a la 

colonization israelienne [boycott, draw investments, sanctions, our response to Israeli occupation] 
* Ensemble, Refusons le mur de separation raciste [together, refuse the wall of racist separation] 
* Palestine, Le vrai visage de l'occupation israelienne [Palestine, the real face of Israeli occupation] 

* Palestine il est temps l'onu proclame 2014 annee de la solidarite avec le people palestinien [Palestine, it is about time 
that the UN declares 2014 as the year of solidarity with the Palestinian people] 
* La Securit?, Ni Gurre, Ni Occupation, Ni Racisme [Security? No war, no occupation, no racism]. 

 * Marwan, Je crie ton nom liberte! [Marwan – I call for your liberation]. 
42X30 to 99X70 cm. Overall good condition. 

Opening price: $350 
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 מוריץ אופנהיים –. תמונות מחיי משפחה יהודית 222

Bilder aus dem Altjudischen Familienleben, Photographieen nach Originalgemalden von Prof. M. Oppenheim הוצאת .
Heinrich Keller] ,גרמנית.1868, פרנקפורט .[  

"תמונות מחיי משפחה יהודית מסורתית", שבע [מתוך תריסר] רפרודוקציות של ציורים מאת מוריץ אופנהיים, המתארים את 
  ת, טקסי הברית, בר המצווה, חתונה, ועוד). תיאורים בגרמנית. המשפחה היהודית הגרמנית ואת מנהגיה (יום השבת, פסח, סוכו

  ס"מ. מצב בינוני. כתמים. תיקייה מפורקת. 32X24ס"מ, מודבקות על לוחות קרטון  9X11רפרודוקציות  7
  $50 פתיחה:

222. Pictures of a Jewish Family Life – Moritz Oppenheim  

Bilder aus dem Altjüdischen Familienleben, Photographien nach Originalgemalden von Prof. M. Oppenheim. Published 

by Heinrich Keller, Frankfurt am Main, [1868]. German. 
"Pictures of a traditional Jewish family life", seven [out of a dozen] reproductions of paintings by Moritz Oppenheim, 
depicting life of a Jewish German family and its customs (Shabbath, Passover, Sukkoth, Brith Milah, Bar Mitzvah, wedding 

and more). Titled in German. 
7 Reproductions 9X11 cm, mounted on cardboard sheets 32X24 cm. Fair condition. Stains. Folder fallen apart. 

Opening price: $50 

  )1894-1808. קארל וורנר (223

    צבעוניים ?] / רפרודוקציה של ציור בצבעי מים ועפרונות1866-[הדפס מ 1863הכותל המערבי / 
52X36 ס"מ בקירוב / מודבקת על קרטון  

  $100 פתיחה:

223. Carl Werner (1808-1894) 

Western Wall / 1863 [print from 1866?] / reproduction of a drawing in watercolor and crayons  
Approx. 52X36 cm / mounted on cardboard 

Opening price: $100 

 הדפס –. בית המקדש 224

Der Heilige Tempel zu Jerusalem.בית המקדש בנין הורדס מלך ישראל. זגורוב. גרמנית, פולנית ועברית .  
. מתחת להדפס H. Weintraubהמקדש שחידש הורדוס בדמות מבנה אירופי, על פי מיניאטורה שיצר הדפס צבעוני של בניין בית 

  הודבק מקרא לחלקי המבנה השונים. שלוש מרוחות השמים מצוינות בפולנית משלושת צידי ההדפס.
60.5X45.5 טוב. קרעים משוקמים. קמטים רבים.-ס"מ בקירוב. מצב בינוני 

 $100 פתיחה:

224. The Temple – Print 

Der Heilige Tempel zu Jerusalem. The Temple built by Herods King of Israel. Zagorov. German, Polish and Hebrew. 

A print in color depicting the Temple restored by Herods, designed as a European building, after a miniature created by 
H. Weintraub. Below the print a legend is pasted for the various parts of the building. Three of the Cardinal Directions are 
noted in Polish on three sides of the print. 

Approx. 60.5X45.5 cm. Fair-good condition. Restored tears. Creases. 

Opening price: $100 
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 הולנד –פי לודוויג בלום -. שלושה הדפסים גדולים על225

  ].20-פי ציורים של לודוויג בלום. [הולנד, המאה ה-שלושה הדפסים גדולים על
  ). Jeruzalem – Gezien Van Den Olijfbergמראה מהר הזיתים" ( –. הדפס צבעוני על לוח קרטון קשיח. "ירושלים 1

70X99.5 קילופים, חרירי תליה, וסימני הדבקה.ס"מ. מצב בינוני. כתמים ,  
  ). Jeruzalem – Het Tempelpleinכיכר המקדש" ( –. הדפס צבעוני על לוח קרטון קשיח. "ירושלים 2

104X74.5 ההדפס. ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קילופים, וחרירי תליה. כתם מים רחב בתחתית  
  ). מצוי בין שני מוטות עץ. חוט תליה במוט העליון. Straat in Jeruzalem. הדפס צבעוני על נייר חום עבה. "רחוב בירושלים" (3

76.5X96.5 בינוני. כתמים, קמטים. כולל תיק בד.-ס"מ. מצב טוב  
ספר. הצייר לודוויג בלום, שנולד בעיירה -הלוחות שלפנינו, מסדרת "פלשתינה במילים ובתמונות", נדפסו בהולנד ונועדו לתליה בבתי

והתיישב בירושלים. הציג תערוכות רבות בארץ, באירופה  1923, עלה לארץ ישראל בשנת 1891שבצ'כוסלובקיה בשנת  )Lisenלישן (
ובארה''ב; היה מהיוזמים הראשיים להקמת בית האמנים בירושלים, במבנה ששכן ליד מלון המלך דוד ושימש כמועדון קצינים בריטים. 

  .1974ור תרומתו האמנותית לעיר. בלום נפטר בירושלים בשנת קיבל את תואר ''יקיר ירושלים'' עב 1968-ב
  מקור: אוסף ווילי לינדוור.

  $150 פתיחה:

225. Three Large Prints After Ludwig Blum – Netherlands 

Three large prints after paintings by Ludwig Blum. [Netherlands, 20th century]. 

1. Color print on hard cardboard sheet. "Jerusalem – View from the Mount of Olives" (Jeruzalem – Gezien Van Den 
Olijfberg).  

70X99.5 cm. Fair condition. Stains, peeling, hanging holes and pasting marks. 
2. Color print on hard cardboard sheet. "Jerusalem – The Temple Square" (Jeruzalem – Het Tempelplein).  
74.5X104 cm. Fair condition. Stains, peeling and hanging marks. Wide dampstain to bottom of print. 

3. Color print on thick brown paper. "Street in Jerusalem" (Straat in Jeruzalem). Stretched between two wooden poles. 
Hanging wire on top pole.  
76.5X95.5 cm. Good-fair condition. Stains, creases. Includes cloth bag. 

These plates, from the series "Palestine in Words and Pictures", were printed in the Netherlands for hanging in schools. 
The painter Ludwig Blum, born in Lisen, Czechoslovakia in 1891, immigrated to Palestine in 1923 and settled in 
Jerusalem. He held many exhibitions in Palestine, Europe and the U.S., and was one of the leaders of the initiative to 

found the Artists' House in Jerusalem, in a building situated near the King David Hotel that had been in use as a British 
officers' club. In 1968 Blum received the "Yakir Yerushalayim" (Worthy Citizen of Jerusalem) award for his artistic 
contribution to the city. Blum died in Jerusalem in 1974. 

Provenance: Willy Lindwer collection. 

Opening price: $150 

   1919ברלין,  –חיתוכי עץ מאת יוסף בודקו  –ש"י עגנון  –. והיה העקוב למישור 226

  . 1919, ברלין, Jüdischer Verlagנון. הוצאת והיה העקוב למישור, ש"י עג
ספרו הראשון של ש"י עגנון, מחולק לארבעה פרקים. בראשית כל פרק דף שער עם חיתוך עץ מאת יוסף בודוקו. דף המבוא שאחרי 

נת יסוד דף השער, אף הוא בעיצוב בודקו ונדפס בדפוס אדום ושחור. בצידה הפנימי של הכריכה הקדמית מדבקה עם הכיתוב: מת
  שוקן.
  ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. פגמים בכריכה. 18.5] עמ', 3צג, [

  $50 פתיחה:

226. Vehaya Heakov Lemishor – Shmuel Yosef Agnon – Woodcuts by Joseph Budko – Berlin, 1919 

Vehaya Heakov Lemishor, Shmuel Yosef Agnon. Berlin: Jüdischer Verlag, 1919.  
S.Y. Agnon's first book, divided into four chapters. Each chapter opens with a woodcut by Joseph Budko. Introduction 
page which follows the title page is also designed by Budko and printed in red and black. On the inner side of the front 

cover, a label inscribed: Gift for the foundation of Schocken. 
93, [3] pp, 18.5 cm. Good condition. Some stains. Damage to binding. 

Opening price: $50 
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 1920-1919ברלין,  –עתון להומור ולאמנות  –. "שלומיאל" 227

Schlemiel, Jüdische Blätter für Humor und Kunst  [שלומיאל, עתון יהודי להומור ולאמנות]. הוצאתWelt ,1919-1920. ברלין .
  ).19/20(גיליון אחד כפול,  1-24גיליונות 

שילר, שלום עליכם, -העת היהודי הסאטירי "שלומיאל". בגיליונות נדפסו שירים וטקסטים מאת אלזה לסקר-כרך גיליונות של כתב
מלווים איורים הומוריסטיים רבים מאת האמן מנחם בירנבוים [בירנבאום] וכן איורים מאת  אוריאל בירנבאום, מקס יונגמן ואחרים,

  אוריאל בירנבאום, הרמן שטרוק, יעקב שטיינהרט ואחרים.
  החיות בברלין.-בסוף הכרך כרוך גיליון נוסף, מהדורה מיוחדת שיצאה לכבוד נשף שערך העיתון באולם השיש בגן

Vii] ,1 ,[322] ,2 ,[27] ,1 ,'ס"מ. מצב טוב.  23.5] עמ  
  $100 פתיחה:

227. "Schlemiel " – Paper for Humor and Art – Berlin, 1919-1920 

Schlemiel, Jüdische Blätter für Humor und Kunst [Schlemiel, Jewish paper for humor and art]. Published by Welt. Berlin, 
1919-1920. Issues 1-24 (one double issue, 19/20). 

A bound volume of the Jewish satiric periodical "Schlemiel", featuringfeatures poems and texts by Else Lasker-Schiller, 
Shalom Aleichem, Uriel Birnbaum, Max Yungman and others, accompanied by many humorous illustrations by the artist 
Menachem Birenboim [Birenbaum] as well as illustrations by Uriel Birenbaum, Hermann Struck, Jacob Steinhardt and 

others. 
At the end of the volume, an additional issue is bound, a special edition published for a party which the paper held in the 
Berlin zoo marble hall. 

Vii, [1], 322, [2], 27, [1] pp, 23.5 cm. Good condition. 

Opening price: $100 

 1921וינה,  –. אלבום מאת אוריאל בירנבאום 228

אוריאל בינבוים אלבום צייכנונגען צו יצחק לייב פרץ/ יעקב דינעזאהן/ מענדעלע מוכר ספרים/ שלום עליכם/ שמעון שמואל פרוג. 
  ). יידיש.1921ער קוואל פארלאג, וינה, תרפ"א (הוצאת ד

: יצחק לייב פרץ, יעקב דינזון, 1915-1919אלבום מאת אוריאל בירנבאום יצא לאור לזכרם של חמשה סופרים ידיים שנפטרו בין השנים 
  מנדלי מוכר הספרים, שלום עליכם ושמעון פרוג.

באום: דיוקנאות הסופרים ורישומים של דמויות מתוך חיבורים מפורסמים רפרודוקציות של רישומים מעשה ידי בירנ 13האלבום כולל 
  של הסופרים.

בצידה הפנימי של העטיפה מודבק פיסת נייר עם הקדמה קצרה מאת הסופר פטר אלטנברג. האלבום נדפס בדיו שחורה וירוקה על 
  ום עצב את סמל ההוצאה המופיע בגב האלבום.נייר חום עבה. הרפרודוקציות מודבקות על גבי דפי האלבום. כרוך בחוט. בירנבא

  ס"מ. מצב בינוני. כתמים. בלאי וקרעים במעטפת.  24] דף, 8[
  $50 פתיחה:

228. Album by Uriel Birnbaum – Vienna, 1921 

Uriel Birnbaum album tsaykhnungen tsu Yitzchak Leib Peretz/Ya'akov Dinesohn/Mendele Mokher Sfarim/ Shalom 
Aleichem/Shimon Shmuel Frug. Published by der Kval Farlag, Vienna, 1921. Yiddish. 

Album by Uriel Bornbaum, published in memory of five Yiddish authors who passed away between 1915-1919: Yitzchak 
Leib Peretz, Ya'akov Dinesohn, Mendele Mocher Sefarim, Shalom Aleichem and Shimon Frug. 
The album features 13 reproductions of drawings by Uriel Birnbaum: portraits of the authors and drawings of figures out 

of famous works by the authors. 
A piece of paper with a short introduction by the author Peter Altenberg is mounted on the inside of the cover. The album 
is printed in black and green ink on thick brown paper. Reproductions are mounted on the album leaves. Bound with 

thread. Birnbaum designed the publishing house emblem appearring on the rear. 
[8] leaves, 24 cm. Fair condition. Stains. Wear and tear to wrapper. 

Opening price: $50 

 1928ברלין,  –אוטו גייסמר  –. ספר עם רישומי קו לסיפורי התורה 229

Bilder-Bibel für kinder gezeichnet, von Otto Geismar הוצאת .R. Mass  ,גרמנית. 1928[רובין / ראובן מס], ברלין . 
  קו פשוטים ונאים לסיפורי התורה, מאת אוטו גייסמר.-רישומי בכל דפי הספר

  ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. כריכה מקורית. בלאי בכריכה.  14x21דף.  48], 2[
 $100 פתיחה:
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229. Book with Sketches for Stories of the Torah – Otto Geismar – Berlin, 1928 

Bilder-Bibel für kinder gezeichnet, von Otto Geismar. Berlin: R. Mass, 1928. German. 

Simple and fine sketches for stories of the Torah, by Otto Geismar. 
[2], 48 leaves. 14X21 cm. Good condition. Foxing. Original binding. Wear to binding. 

Opening price: $100 

 ליטוגרפיות  –. אלכסנדר ברוולד 230

  ), צייר ואדריכל, מתכנן בניין הטכניון.1877-1930( Alexander Baerwald)אוסף ליטוגרפיות מאת אלכסנדר ברוולד (
  עשרה ליטוגרפיות של נופי יון. ללא ציון מדפיס, מקום ושנה. -. יון, פורטפוליו ובו אחת1
  ה בד, פגומה.ס"מ. מצב טוב. הליטוגרפיות נתונות בתיקייה מחופ 25X35] ליטוגרפיות, 11[
  . שבע ליטוגרפיות של נופים שונים. חתומות, מתוארות, ממוספרות ומתוארכות בעיפרון (מלבד אחת שאינה מתוארכת).2

  ס"מ. מצב טוב. 50X34.5עד  31X44.5גודל 
  $100 פתיחה:

230. Alexander Baerwald – Lithographs 

Collection of lithographs by Alexander Baerwald (1877-1930) painter and architect, designer of the Technion building. 
1. Greece, portfolio with eleven lithographs of view in Greece, Printer, location and year not indicated.  

[11] lithographs, 25X35 cm. Good condition. Lithographs are placed in a cloth-covered portfolio, damaged. 
2. Seven lithographs of various views. Signed, titled, numbered and dated in pencil (except for one which is not dated). 
Size 31X44.5 cm to 50X 34.5 cm. Good condition. 

Opening price: $100 

 1934ברלין,  –ן איורים מאת לודוויג שוורי –. ספר יונה 231

Die Denkwürdigkeiten des widerspenstigen Propheten Jona, genau wie sie die Bibel erzählt, Ludwig Schwerin הוצאת .
Dr. Herbert Loewenstein ,גרמנית.1934, ברלין .  

  . 1933מעשה ידי שוורין, מתוארך יד ומאויר בידי לודוויג שוורין. האיור על התיקייה -ספר יונה, פורטפוליו. כתוב בכתב
  ס"מ. מצב טוב. קמטים ומעט כתמים. כתמי חלודה רבים על התיקייה, קרעים בשדרה. 20] דף, 20[

  $50 פתיחה:

231. Book of Jonah – Illustrations by Ludwig Schwerin – Berlin, 1934 

Die Denkwürdigkeiten des widerspenstigen Propheten Jona, genau wie sie die Bibel erzählt, Ludwig Schwerin. Berlin: Dr. 
Herbert Loewenstein. 1934. German. 

Book of Jonah, portfolio, autographed and illustrated by Ludwig Schwerin. Illustration on the portfolio by Schwerin, dated 
1933. 
[20] leaves, 20 cm. Good condition. Creases and some stains. Significant foxing to portfolio, tears to spine. 

Opening price: $50 

 שבעה מתווים מקוריים  –אריה -. מאיר גור232

  אריה. שבעה מתווים מקוריים לספר "דודאים". עיפרון על נייר. אינם חתומים.-מאיר גור
  ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. קרעים קלים. נקבי תיוק. 20.5X82ס"מ עד  13.5X20.5גודל משתנה. 

  $100 פתיחה:

232. Meir Gur- Aryeh – Seven Original Sketches 

Meir Gur-Aryeh. Seven original sketches for the book "Dudaim". Pencil on paper. Not signed. 

Size varies. 13.5X20.5 cm to 20.5X28 cm. Good condition. Foxing. Some tears. Filing holes. 

Opening price: $100 

 1940 –מאיר גור אריה  –. מתווה לכרטיס התרמה 233

  . 1940מאיר גור אריה, מתווה לכרטיס התרמה. דיו שחורה על ניר עבה. חתום 'ג'. 
  ועי המלחמה, מפעל ועד הקהלה העברית בירושלם". כרטיס התרמה, "יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה, לטובת קרן העזרה הבריטית לנג

  ס"מ. מצב טוב. 23X12כרטיס 
  $50 פתיחה:
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233. Sketch for a Fundraising Card – Meir Gur Aryeh – 1940 

Meir Gur Aryeh, sketch for a fundraising card. Black ink on thick paper. Signed 'G'. 1940.  

Fundraising card, "…for the British aid fund …from the Jewish community board in Jerusalem". 
Card 23X12 cm. Good condition. 

Opening price: $50 

 זאב רבן  –. א' ב' 234

  ?].1923בית, זאב רבן. [-ליטוגרפיות מתוך ספר האלף
בית בעיצוב זאב רבן יצא -תואמים לאות בידי זאב רבן. ספר האלף האותיות א', ב', ג', ד', ה', ו', נ', ם', משורטטות ומעוטרות באיורים

  צדדית נאה ובפספרטו, ארבע בכל צד. לא נבדקו מחוץ למסגרת.-. האותיות נתונות במסגרת דו1923-בברלין ב
  ס"מ. מצב טוב. 41X44ס"מ, מסגרת  10X10גודל אות 

  $50 פתיחה:

234. Aleph-Beth – Zeev Raban 

Lithographs from Aleph-Beth book, Zeev Raban. [1923?]. 
The letters Aleph, Beth, Gimmel, Daled, Heh, Vav, Nun and Mem are drawn and decorated with illustrations corresponding 
to the letters. Letters and illustrations by Zeev Raban. The Aleph-Beth book designed by Zeev Raban was published in 

Berlin in 1923. The letters are framed in a fine double sided frame and matted – four letters on each side. Unexamined 
out of frame. 
Size of letter 10X10 cm, frame 41X44 cm. Good condition. 

Opening price: $50 

  זאב רבן –. ארץ ישראל 235

 ].30-אביב, [שנות ה-, צייר זאב רבן. הוצאת "סיני", תלPalestine 10 Picturesתמונות /  10ארץ ישראל 
עשר רפרודוקציות של יצירות מאת רבן לנופי ארץ ישראל: ירושלים, יפו, טבריה, הכותל המערבי, צפת, מגדל דוד, חיפה, קבר רחל, 

  חברון, יריחו. 
ס"מ. מצב טוב. כריכת דמוי עור עם תבליט של מגדל  17X24ס"מ, מודבקים לדפי הספר. הספר  8.5X4.51תמונה, -לוחות 10] עמ', 2[

  דוד, תוצרת "בצלאל". כתמים. פגמים בכריכה.
  $50 פתיחה:

235. Eretz Israel – Ze'ev Raban 

Palestine 10 Pictures, painted by Ze'ev Raban. Tel-Aviv: "Sinai", [1930s]. 

Ten reproductions of works by Raban depicting Eretz Israel views: Jerusalem, Jaffa, Tiberias, Western Wall, Safed, Tower 
of David, Haifa, Rachel's Tomb, Hebron, Jericho. 
[2] pp, 10 picture-plates, 8.5X14.5 cm, mounted to book's leaves. Book 17X24 cm. Good condition. Faux leather binding 

with a relief of the Tower of David, created by "Bezalel". Stains. Damage to binding. 

Opening price: $50 

 זאב רבן –תעודה  – 1934. "יריד המזרח", 236

ת זהב "עבור רקמה" ב"יריד יד), אשר ניתנה לגברת לידיה סוראני מאיטליה עם קבלת מדליי-תעודה מודפסת (עם מילוי פרטים בכתב
 . עברית, אנגלית וערבית. [עיצוב: זאב רבן].1934אביב. דפוס אופסט "גרפיקה", ירושלים, -המזרח" בתל

סמל הגמל  –תעודה נאה, מאוירת. מימין נראה פועל מכה בפטיש על סדן, ומשמאל אשה נושאת טנא על ראשה ולצדה צבי. במרכז 
  יא ועדת השופטים בתחרות, ובחותמת "יריד המזרח".המעופף. התעודה חתומה בידי נש

  ס"מ. נייר עבה. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. פגמים קלים בשוליים. מעט כתמים. X42.565.5דף 
  $50 פתיחה:

236. "Levant Fair", 1934 – Award Certificate – Ze'ev Raban 

Printed certificate (with details filled in handwriting), granted to Ms. Lydia Sorani from Italy upon receiving a gold medal 
"for embroidery" at the "Levant Fair" in Tel Aviv. "Grafika" offset press, Jerusalem, 1934. Hebrew, English and Arabic. 
[Design: Ze'ev Raban]. 

Fine illustrated certificate. On the right is a laborer hitting an anvil with a hammer, on the left is a woman carrying a basket 
on her head alongside a gazelle. In the center is the flying camel emblem. The certificate is signed by the president of the 
competition judges committee, and stamped with the "Levant Fair" stamp. 

Leaf 42.5X65.5 cm. Thick paper. Good condition. Folding marks and creases. Slight damage to margins. Some stains. 

Opening price: $50 



   היסטוריה ותרבות יהודית וישראלית  
   

77  
  

 1937, 1918 –ליטוגרפיות ותעודת גמר מבצלאל  –. רפאל אברהם שלם 237

 ל רפאל שלם וליטוגרפיות מעשה ידיו.תעודת גמר לתלמיד בצלא
  כך אף לימד שם.-ואחר 20-. למד ב"בצלאל" בשנות העשרה של המאה ה1888האמן רפאל אברהם שלם (רא"ש) נולד בסלוניקי בשנת 

, מפרטת שמונה 1918* תעודה כתובה ביד על ניר מכתבים רשמי של בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות אמנות. נתנה בשנת 
  ות שונים וחתומה בידי בוריס שץ ובחותמת בצלאל.מקצוע

27.5X20.5 .ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים. קרעים מודבקים בניר דבק. קרע חסר במרכז סימני הקיפול  
]. שלושה עותקים, אחד מהם שלם 1937* הדלקת התמיד בערב שבת, בית הכנסת בסלוניקי, ליטוגרפיה. דפוס מונזון, ירושלים, [

  האחרים קרועים לרחבם. והשניים
(כפי שמופיע בליטוגרפיה), אך הוצאות הדפוס היו יקרות עבורו והוא זכה להדפיסה רק  1916שלם רצה להדפיס את ציורו כבר בשנת 

  .1937בשנת 
63X41 טוב. קרעים, מעט כתמים, סימן קיפול לרוחב. קרעים חסרים קטנים בשוליים.-ס"מ בקירוב. העותק השלם במצב בינוני  

  $300 פתיחה:

237. Raphael Avraham Shalem – Lithographs and a Bezalel Graduation Certificate – 1918, 1937 

Graduation certificate given to Bezalel student Raphael Shalem and lithographs created by him. 
The artist Raphael Avraham Shalem (RASH) was born in Thessaloniki in 1888. Studied in "Bezalel" in the 1910s and later 

served there as a teacher. 
* Handwritten certificate on Bezalel Academy for Arts and Crafts official stationery. Awarded in 1918, and listing eight 
different subjects; signed by Boris Schatz and with Bezalel Ink stamp. 

Approx.27.5X20.5 cm. Fair condition. Tears restored with adhesive tape. Open tear at the center of folding mark. 
* Lighting the sanctuary lamp, synagogue in Thessaloniki, lithograph. Monsohn printing press, Jerusalem [1937]. Three 
copies, one is complete and the two others are torn widthwise. 

Shalem meant to print this painting in 1916 (as appears in the lithograph) but he could not afford the high expenses 
involved, and printed it only in 1937. 
Approx. 63X41 cm. The complete copy in good-fair condition. Tears, some stains, horizontal folding mark. Some open 

tears at margins. 

Opening price: $300 

 יידיש – 20-ראשית המאה ה –אודסה  –. בצלאל, תולדותיו, מהותו, עתידו 238

. אודסה, תחילת 22, מהותו, עתידו], בוריס שץ. חוברת מס' בצלאל, זיין פארגאנגאנהייט געגענווארט און צוקונפט [בצלאל, תולדותיו
 . יידיש.20-המאה ה

  איורים רבים ועיטורים מאת יעקב שטארק (בן דוד) לצד תצלומים מאת צדוק בסן.
  ס"מ. מצב בינוני. כתמים. בלאי בשולי הדפים. 17.5] עמ', 5, [43

  $50 פתיחה:

238. Bezalel, history, vision and future – Odessa Early 20th Century – Yiddish  

Bezalel, zayn farganghait gegenvort un tsukunft [Bezalel, history, vision and future], Boris Schatz. Booklet no. 22. Odessa, 

early 20th century. Yiddish. 
Numerous illustrations and decorations by Ya'akov Stark (Ben David) alongside photographs by Zadok Bassan. 
43, [5] pp, 17.5 cm. Fair condition. Stains. Wear to margins. 

Opening price: $50 

 הקדשות האמנים –איורים מאת זאב רבן והרמן שטרוק  –ישראל -. שני ספרים אודות ארץ239

]. הקדשה בכתב ידו של רבן בדף השער 1931אביב [-. הוצאת "סיני", תלישראל עשר תמונות, צייר זאב רבן "בצלאל" ירושלים-* ארץ
 ). 1953(ירושלים, 

  ס"מ. מצב טוב. 16X24ס"מ מודבקים על דפים  9X15תמונה, -] לוחות10] דף, [1[
 *Reisebilder Aus Palastina, Adolf Friedemann  [רישומי מסע בפלשתינה]. הוצאתBruno Cassirer ,מלווה . 1904, ברלין

  ידו של שטרוק בדף השער (אייר תרצ"ו).-רפרודוקציות של תחריטים וציורים מקוריים מאת הרמן שטרוק. הקדשה בכתב
  ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרע חסר באחד הדפים. פגמים בכריכה. שדרה מנותקת חלקית. 25עמ',  134

  $100 פתיחה:
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239. Two Books about Eretz Israel – Illustrations by Zeev Raban and Hermann Struck – Artist's 
dedications 

* Eretz Israel Ten Pictures, drawn by Zeev Raban, "Bezalel" Jerusalem. Tel-Aviv: "Sinai", [1931]. Dedication handwritten 
by Raban on title page (Jerusalem, 1953). 
[1] leaf, [10] picture plates, 9X15 cm mounted on leaves 24X16 cm. Good condition. 

* Reisebilder Aus Palastina, Adolf Friedemann [Sketches of Tour in Palestine]. Berlin: Bruno Cassirer, 1904. With 
reproductions of engravings and original paintings by Hermann Struck. Dedication in Stuck's handwriting on title page 
(Iyar 1936). 

134 pp, 25 cm. Fair condition. Stains. Open tear to one leaf. Damage to binding. Spine partly detached. 

Opening price: $100 

 "בצלאל"  –. חמש חוברות 240

 חמש חוברות, "בית הנכות הלאומי בצלאל":
). עברית 1941. מלאכת האמנות של יהודי תימן, מאת מ. נרקיס. הוצאת אגודת ידידי בית הנכות הלאומי בצלאל, ירושלים, תש"א (1

  מתוך מהדורה מצומצמת.  26ואנגלית. מלווה תצלומים. עותק ממוספר 
40 ,vii ] + 'ס"מ. מצב טוב. כתמים. 16.5] לוחות תצלומים, 16עמ  

  ). 1900מהותו ועתידו, פרופ' ב. שץ. הוצאת "סנונית", ירושלים, תר"ע (. בצלאל, תולדותיו, 2
  ס"מ. מצב טוב. כתמים. 15.5] שער מעטפת, לב עמ', 1[
ידי אגודת ידידי בית הנכות הלאומי בצלאל. -. "אמנות", רבעון לידיעות בית הנכות הלאומי בצלאל. שנה א' / חוברת ג'. יוצא לאור על3

  ה תצלומים.. מלוו1940ירושלים, 
  ס"מ. מצב טוב. כתמים. חותמות דיו. קרע קטן במעטפת הקדמית. 24עמ',  52-37] שער מעטפת, 1[
ספר תיכוני לאמנות ומלאכת אמנות. דפוס "אחדות", ירושלם. פנקס לתלמיד בצלאל הכולל תקנון, פרוגרמה וטבלת -. בצלאל, בית4

  ציונים.
  כתמים. קמטים. ס"מ. מצב טוב. 16] דף, 7] שער מעטפת, [1[
  . פרוספקט, קטלוג לתערוכת יצירותיו של פרופ' ב. שץ. דפוס "מוריה", [ירושלים]. רשימת פריטים ומחירים.5

  ס"מ. מצב טוב. 24גיליון מקופל לארבע, 
  $50 פתיחה:

240. Five Booklets – "Bezalel" 

Five booklets, "Beit HaNechot HaLeumi Bezalel": 
1. Melechet HaOmanut shel Yehuday Teiman (Crafts by Yemenite Jews), by M. Narkiss. Published by Friends of the 
National Museum Bezalel, Jerusalem 1941. Hebrew and English. Photographs. Copy no. 26 out of a limited edition. 

40, vii pp + [16] photograph-plates, 16.5 cm. Good condition. Stains. 
2. Bezalel, history, essence and future (Hebrew), Prof. B. Schatz. Jerusalem: Snunit", 1900. 
[1] title cover, 32 pp, 15.5 cm. Good condition. Stains. 

3. "Omanut", quarterly for news of National Museum Bezalel. First year / third booklet. Published by the Association of 
Bezalel Friends. Jerusalem, 1940. Photographs. 
[1] title cover, 37-52 pp, 24 cm. Good condition. Stains. Ink stamp. Small tear to front cover. 

4. Bezalel, high school for art and crafts. Achdut Press, Jerusalem. Notebook for Bezalel students with regulations, 
program and table of grades. 
[1] title cover, [7] leaves, 16 cm. Good condition. Stains. Creases. 

5. Prospectus, catalogue for exhibition of works by Prof. B. Schatz. Moriah Press, [Jerusalem]. Item and price list. 
Sheet folded into four, 24 cm. Good condition. 

Opening price: $50 
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 "בצלאל" –. אוסף ספרים וחוברות 241

 שבעה ספרים וחוברות המציגים יצירות מאת אמני "בצלאל":
ות פאסטעל של אבל התנ"ך בתמונות של אבל פן, (המבול, בנין המגדל של בבל, מהפכת סדום ועמורה), ציורים פאקסימיליים התמונ* 

  .1926פן, ירושלים. הוצאת חברת א"י להוצאת אמנותיות, וינה, 
  .1996אביב, -ישראל", תל-, בתיה כרמיאל. הוצאת "מוזיאון ארץ1929-1923אביב -אריחים מעטרים עיר, קרמיקה "בצלאל" בבתי תל* 

ורי שמן מאת האמן בוריס שץ. הקדמה מאת פרופ' יוסף צי 31-]. קטלוג ל1929תמונות בצבעי שמן. ירושלם, תרפ"ט [ 31* ברוך שץ, 
  קלוזנר. 

 *The Story of Ruth" איורים מאת זאב רבן, "בצלאל" ירושלים. הוצאת ,shulamith] ,1955", ירושלים.[  
  בידי זאב רבן.). איור השער 1924* ירושלים הבנויה, חלום בהקיץ. ספר ראשון, מאת בוריס שץ. הוצאת "בצלאל", ירושלים, תרפ"ד (

  ]. כריכה נאה עם תבליט מתכת במרכזה.1955* שיר השירים, ציר זאב רבן, "בצלאל", ירושלים. הוצאת "שולמית", ירושלים [תשט"ו, 
  .1996* חמשה חומשי תורה, אבל פן. הוצאת "גלריה מעינות", ירושלים, 

במלאת שנה לפטירתו. הוצאת בית הנכות הלאומי  1866-1932* קטלוג של תערוכת הזכרון מיצירות הפרופיסור בוריס ש"ץ ז"ל 
  .1933"בצלאל", ירושלם, 

  גודל משתנה. מצב כללי טוב.
  $200 פתיחה:

241. Collection of Books and Booklets – "Bezalel" 
Seven books and booklets featuring works by "Bezalel" artists: 
* Bible in pictures by Abel Pann (Hebrew), (the deluge, Tower of Babel, Sodom And Gomora), facsimiles and Pastels by 

Abel Pann, Jerusalem. Published by Palestine Art Publishing Company, Vienna, 1926. 
* "Arichim Meatrim Ir" (Tiles decorating a city), "Bezalel" ceramics in Tel-Aviv houses 1923-1929, Batya Karmiel. Tel-Aviv: 
Eretz Israel Museum, 1996. 

* Baruch Schatz, 31 oil paintings. Jerusalem, 1929. Catalogue with 31 oil paintings by the artist Boris Schatz, introduction 
by Prof. Joseph Klausner. 
* The Story of Ruth, illustrations by Zeev Raban, "Bezalel" Jerusalem. Jerusalem: "Shulamith", [1955]. 

* "Yerushalayim Habenuya, Chalom Behakitz", (Built Jerusalem, a daydream), first book, by Boris Schatz. Jerusalem: 
"Bezalel" 1924. Title illustration by Zeev Raban. 
* Shir HaShirim" (Song of Songs), illustrated by Zeev Raban, "Bezalel", Jerusalem: "Shuolamith", [1955]. Fine binding 

with a metal relief in its center. 
* Pentateuch, Abel Pann. Jerusalem: "Ma'ayanot" gallery, 1996. 
* Catalogue of the memorial exhibition of works by Prof. Boris Schatz 1866-1932 on the first anniversary of his death. 

Published by "Bezalel" museum, Jerusalem, 1933. 
Size varies. Overall good condition. 

Opening price: $200 

 ש. ידידיה –. פיסת קלף מצוירת 242

אל ההרים מאין יבוא עזרי עזרי מעם ד' עושה  פיסת קלף בצורת טיפה קטומה בראשה. במרכזה, בכתיבת סת"ם, המילים 'אשא עיני
שמים וארץ'. עיטורים בדיו כחולה וכתומה בדגם צמחים ואותיות מעל ומתחת לטקסט. בחלקה התחתון משולבות בעיטור המילים 

 'עד כאן'. חתומה בראשה ש. ידידיה. קשורה בפתיל פרום בחלקו בצבע החלודה המושחל בחור בבסיס פיסת הקלף.
בסנטש שבהונגריה. רכש את השכלתו האמנותית בבודפשט. פעל ולמד ברומא,  1875דיה (שלמון זילנפריינד) נולד בשנת שלמה ידי

, ולאחר 1921בפריז ובגרמניה ולאחר מכן שב להונגריה, ועיצב את בית הכנסת הנאולוגי החדש בסגד. עלה לארץ עם משפחתו בשנת 
  .6119-נדודים ותלאות התיישב בגבעתיים. נפטר ב

  בינוני. הדיו הכתומה דהויה. הפתיל הקשור פרום.-ס"מ. מצב טוב 13אורך פיסת הקלף 
  $100 פתיחה:

242. Illustrated Piece of Parchment – S. Yedidya 

Piece of parchment shaped as a drop cut off at the head. In the center, in scribal script, appear the verse 'Essa Aynai el 
heharim…'. Decoration in blue and orange ink in vegetal patterns and letters below and above the text. On the bottom are 
incorporated the words "ad kan". Signed S. Yedidya. Bound with a partly unraveled rust-colored-wick, threaded through 

a hole on the bottom of the parchment. 
Shlomo Yedidya (Salamon Seelenfreund) was born in 1875 in Szentes, Hungary. Studied art in Budapest. Worked and 
studied in Rome, Paris and Germany and later on returned to Hungary where he designed and decorated the new 

Neologist Synagogue in Szeged. Immigrated with his family to Eretz Israel in 1921, and after wandering in the country 
settled in Givatayim. Passed away in 1961. 
Length of parchment 13 cm. Good-fair condition. Orange ink is faded. Wick is unraveled. 

Opening price: $100 
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 איור מעשה ידי ש. ידידיה  –מגילת אסתר  –. פיסת קלף מצוירת 243

פיסת קלף ועליה ציור המתאר מתן משלוח מנות וסביבו פסוקים וקטעי פסוקים ממגילת אסתר העוסקים בקביעת יום הפורים כיום 
גבי הפסוקים. בפינה הימנית התחתונה חתימה ש. טוב, כתובים בכתיבת סת"ם. כותרת תחתונה 'משלח מנות', כתובה בצבע אדום על 

ידידיה. קטעי הטקסט מימין ומשמאל קטועים כך שפיסת הקלף תראה כאילו נחתכה מתוך מגילה. דיו, שמן, פסטל ואקוורל על קלף. 
 פיסת הקלף מודבקת על לוח עץ.

כלתו האמנותית בבודפשט. פעל ולמד ברומא, בסנטש שבהונגריה. רכש את הש 1875שלמה ידידיה (שלמון זילנפריינד) נולד בשנת 
, ולאחר 1921בפריז ובגרמניה ולאחר מכן שב להונגריה, ועיצב את בית הכנסת הנאולוגי החדש בסגד. עלה לארץ עם משפחתו בשנת 

  .1961-נדודים ותלאות התיישב בגבעתיים. נפטר ב
17X10.5 ח העץ מתקלף.ס"מ. מצב בינוני. הקלף מנותק ברובו מלוח העץ. ציפוי לו  

  $100 פתיחה:

243. Parchment Fragment from a Scroll of Esther – Drawing by S. Yedidya 

Piece of parchment with a drawing depicting Mishlo'ach Manot, surrounded by verses and sections of verses from the 

Scroll of Esther declaring Purim as a holiday, in scribal script. Lower title "Mishlo'ach Manot", in red, written over the 
verses. On lower right corner signature of S. Yedidya. The text on the right and left edges is disrupted to resemble a 
fragment cut out of a scroll. Ink, oil, Pastel and aquarelle on parchment. Parchment is mounted on a wooden board. 

Shlomo Yedidya (Salamon Seelenfreund) was born in 1875 in Szentes, Hungary. Studied art in Budapest. Worked and 
studied in Rome, Paris and Germany and later on returned to Hungary where he designed and decorated the new 
Neologist Synagogue in Szeged. Immigrated with his family to Eretz Israel in 1921, and after wandering across the country 

settled in Givatayim. Passed away in 1961. 
17X10.5 cm. Fair condition. Most of the parchment fragment is detached from the board. The coating of the wooden board 
is peeling. 

Opening price: $100 

 30-אביב, שנות ה-תל –שמואל ידידיה זילנפריינד  –. "משלבות" 244

 ג.-]. חוברות א30-אביב, [שנות ה-משלבות (מונגרמות), דגמאות לעבודת רקמה. הציורים מאת ש. ידידיה. הוצאת "אמנות", תל
ש חוברות עם איורים מעשה ידי שלמה ידידיה זילנפריינד המציגים דוגמאות שונות של מונוגרמות, עיטורים המורכבים מאותיות שלו

  משולבות זו בזו.
  ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. 13.5X20.5דפים בכל חוברת.  6חוברות.  3

  $50 פתיחה:

244. "Mishlavot" – Shlomo Yedidya Seelenfreund – Tel Aviv, 1930s 

Monograms, embroidery patterns. Illustrations by S. Yedidya. Published by "Omanut", Tel Aviv, [1930s]. Booklets 1-3. 
Three booklets with illustrations by Shlomo Yedidya Seelenfreund, presenting different patterns of monograms and 

ornamentations based on combinations of letters. 
3 booklets. 6 leaves per booklet. 13.5X20.5 cm. Good condition. Foxing. 

Opening price: $50 

 תרפ"ט –לשונית -מהדורה תלת –איורים מאת נחום גוטמן  –. מאורעות א"י 245

 .1930אפשטיין, ורשה, תרפ"ט -יןמאורעות א"י, טלגרמות וידיעות בציורים, מאת נחום גוטמן. דפוס לו
לשונית, עברית, יידיש ואנגלית. כפי -איורים מאת נחום גוטמן, העוסקים במאורעות תרפ"ט. מהדורה זו הינה מהדורה שניה, תלת

הנראה, נדפסה באירופה בשלוש שפות לאחר שהמהדורה הראשונה, העברית, שנדפסה בארץ ישראל, זכתה לפופולאריות רבה וצונזרה 
  ידי שלטונות המנדט; העותק שלפנינו עטוף ֶחֶבק נייר (ַּבְנֶּדרֹוָלה) עליו נדפס ביידיש ובאנגלית "צונזר על ידי ממשלת פלשתינה".-על

  ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרע באחד הדפים ובחבק. 24] דף, 16] נייר מעטפת, [1[
  $100 פתיחה:

245. The Palestine Riots – Illustrations by Nahum Gutman –Trilingual Edition – 1930  

The Palestine riots – news and telegrams in illustrations, by Nahum Gutman. Levine-Epstein Press, Warsaw, 1930. 

Illustrations by Nahum Gutman, depicting the 1929 riots. Second edition, trilingual: Hebrew, Yiddish and English. This 
edition was probably printed in Europe after the first Hebrew edition, printed in Eretz Israel, had gained great popularity 
and was censored by the British Mandate. This copy is wrapped in a paper banderole with a printed inscription in Yiddish 

and English – "Confiscated by the Government of Palestine".  
[1] paper wrapper, [16] leaves, 24 cm. Good condition. Some stains. Tear to one leaf and to banderole. 

Opening price: $100 
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 1941אביב, -תל –איורים מאת נחום גוטמן  –. "יציאת מצרים" 246

 ].1941אביב, [-ידי נחום גוטמן. מספר בחרוזים ע"י חנניה ריכמן. הוצאת "יבנה", תל-ים, ספור בציורים. מציר עליציאת מצר
  איורים צבעוניים מאת נחום גוטמן.  11ספור יציאת מצרים בחרוזים לילדים מלווה 

  ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים בכריכה. 23X24.5] עמ', 25[
  $100 פתיחה:

246. "Yetziat Mizrayim" – Illustrations by Nahum Gutman – Tel-Aviv, 1941 

The Exodus, story in pictures. Illustrated by Nahum Gutman. Rhymes by Hanania Reichman. Tel-Aviv: "Yavne", [1941]. 
Exodus – a rhymed story for children accompanied by 11 illustrations in color by Nahum Gutman. 
[25] pp, 23X24.5 cm. Good condition. Stains. Damage to binding. 

Opening price: $100 

 1979ישראל,  –תחריטים מאת נחום גוטמן  –אביב הקטנה -. תל247

 .עברית ואנגלית.1979אביב הקטנה. הוצאת "איגא", ישראל, -תחריטים של תל 10נחום גוטמן, 
מתוך  9. נתונים בתיקיה מקורית. עותק ממוספר A.Pחום גוטמן, חתומים בעיפרון, ממוספרים ומסומנים עשרה תחריטים מאת נ

  .A.Pעותקים ממוספרים ומסומנים  10מהדורה של 
  ס"מ. מצב טוב. 40X38] דף. (תחריטים בגודל משתנה). תיקייה 2] לוחות תחריטים + [10[

  $50 פתיחה:

247. Tel-Aviv HaKetana – Engravings by Nahum Gutman – Israel, 1979 
Nahum Gutman, 10 engravings of "Small Tel-Aviv". Published by "Iga" Israel, 1979. Hebrew and English. 
Ten engravings by Nahum Gutman, signed in pencil, numbered and marked A.P. Inserted in the original folder. Copy no. 

9 out of an edition of 10 numbered A.P. copies. 
[10] engraving plates + [2] leaves. (Engravings in various sizes). Folder 40X38 cm. Good condition. 

Opening price: $50 

 1979 –עשרה תחריטים חתומים מאת נחום גוטמן  –" 1920. "ארץ ישראל, 248

 . עברית ואנגלית.1979תחריטים, מאת נחום גוטמן. הוצאת "איגא", ישראל,  10, 1920ארץ ישראל, 
 .39/100עשרה תחריטים מאת נחום גוטמן, חתומים בעפרון ונתונים בתיקיה מקורית. עותק ממוספר 

רה מצומצמת.... הדפסי אבן במהדו 1920... לפי רישומים אלה יצר בוינה בשנת 11"גוטמן צייר את שכונות ירושלים כשהיה ילד בן 
ידי סדנת התחריטים של בצלאל בהשגחת נחום גוטמן... בתחריטים אלה -כך בוצעו ההדפסים מחדש על-חמישים ושמונה שנים אחר

  מצויים קולותיה, צבעיה, ריחה של ארץ ישראל, שלעולם לא נראנה יותר", (מתוך ההקדמה מאת שלמה שבא). –ציורי הבראשית  –
  ס"מ. מצב טוב.  38X40.5] דף. (תחריטים בגודל משתנה). תיקיה 3[] לוחות תחריטים + 10[

  $150 פתיחה:

248. "Eretz Israel 1920" – Ten Signed Engravings by Nachum Gutman – 1979 

Eretz Israel 1920, 10 engravings by Nachum Gutman. Published by I.G.A, Israel, 1979. Hebrew and English. 
Ten engravings by Nachum Gutman, signed in pencil and inserted in original portfolio. Numbered copy 39/100. 
"Guttman drew the various neighborhoods of Jerusalem when he was but a boy of 11… Using these sketches, he made 

a limited number of engravings in Vienna in 1920 in a limited edition… Fifty-eight years later these prints were done anew 
by the Bezalel engraving workshop, under the supervision of Nahum Gutman… in these engravings – the very early works 
– we have the sounds, colors, the very odors of the Land of Israel which we will never again see…" (from the introduction 

by Shlomo Shva). 
]10[  engraving plates + [3] leaves. (engravings' size varies). Portfolio: 38X40.5 cm. Good condition.  

Opening price: $150 

 1925 –עץ -אחד עשר פתוחי –ישראל פלדי  –. יפו 249

 ).1925אביב, תרפ"ה (-עץ מאת ישראל פלדמן [פלדי]. תל-ו, אחד עשר פתוחייפ
אביב. מלווים דף עם קולופון ושמות היצירות. נדפס במהדורה של מאה -פורטפוליו ובו אחד עשר חיתוכי עץ המתארים את יפו ותל

 עותקים. העותק שלפנינו אינו ממוספר.
ס"מ (גודל חיתוכי העץ משתנה). מצב בינוני. כתמים. בלאי בשולי הדפים. פגמים  31ו), ] דף + יא דפי הדפסים (כל דף נתון בפספרט1[

  בתיקייה. שלוש כנפיים חסרות. קרעים בכנף הנותרת.
  $50 פתיחה:
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249. Jaffa – Israel Paldi – Eleven Woodcuts – 1925 

Jaffa, eleven woodcuts by Israel Feldman [Paldi]. Tel-Aviv, 1925. 

Portfolio with eleven woodcuts depicting Jaffa and Tel-Aviv. Accompanied by a colophon sheet and titles of works. Printed 
in an edition of one hundred copies. Unnumbered copy. 
[1] leaf + 11 print-plates (each leaf is matted), 31 cm (size of woodcuts varies). Fair condition. Stains. Wear to margins of 

leaves. Damage to portfolio. Lacking three flaps. Tears to remaining flap. 

Opening price: $50 

 1938חיפה,  –עץ מאת פאול קונרד הניך -חיתוכי –. "החלוץ האלמוני" 250

 .1938ך. חיפה, החלוץ האלמוני, נתיב חיים בעשר תמונות, מאת פ. ק. הני
חוברת ובה עשרה חיתוכי עץ מתוארים בעיפרון מאת פאול קונרד הניך. "אשר חזיתי בעיני והרגשתי בלבי את דמויות החלוץ האלמוני 

עותקים אשר נדפסו מהלוחות המקוריים. "הדפסות מיוחדות בהוצאת הדור,  500מתוך  44נא על לוחות אלה". עותק ממוספר -אחרֹת
  קה, לא נעשו, כי סותרות הן את הרעיון היסודי של יצירה זו". כפי שהן נהוגות במחזורי גראפי

  ס"מ. מצב בינוני. כתמים. דפים מנותקים. הקדשה בעט בדף הפורזץ.  30.5] דף, 14[
  $50 פתיחה:

250. "Hechalutz HaAlmoni" – Woodcuts by Paul Konrad Henich – Haifa, 1938 

HeChalutz HaAlmoni, Netiv Haim BeEsser Temunot (the anonymous pioneer – route of life in ten pictures), by Paul Konrad 
Henich. Haifa, 1938. 
A booklet with ten woodcuts titled in pencil by Paul Konrad Henich. "What I saw with my eyes and felt with my heart…" 

(Hebrew). Numbered copy 44 out of 500 copies printed from the original plates. "Special prints as customary…were not 
done since they contradict the original intent of this work" (Hebrew). 
[14] leaves, 30.5 cm.30.5 cm. Fair condition. Stains. Detached leaves. Dedication in pen on endpaper. 

Opening price: $50 

 הקדשת המחבר – 1948 –משה וורוביצ'יק  –. מצדה 251

 ). 1948אביב, תש"ח (-מצדה, רשמי מסע במדבר יהודה מאת משה וורוביצ'יק. הוצאת "יבנה", תל
השער ידו של וורוביצ'יק בדף -הדפסי לינוליאום חלקם צבעוניים המתארים את נופי מצדה מדבר יהודה וים המלח. הקדשה בכתב 20

  (פסח, תש"ח). כולל המעטפת המקורית, אף היא הדפס לינוליאום מעשה ידי וורוביצ'יק.
ס"מ. מצב טוב. הקדשת המחבר בעמוד השער מחוקה מעט. כתמים. כתמים וקרעים קטנים  26X30.5] דף, 23] שער מעטפת, [1[

  במעטפת הנייר.
  $50 פתיחה:

251. Massada – Moshe Vorobeichik – 1948 – Author's Dedication 

Massada, travels in the Judean Desert (Hebrew) by Moshe Vorobeichik. Tel-Aviv: "Yavne", 1948. 

20 lino-prints, some in color, depicting Massada views, Judean desert and the Dead Sea. Dedication handwritten by 
Vorobeichik on the title page (Pesach, 1948). Includes original wrapper – which is also a linoleum print by Moshe 
Vorobeichik. 

[1] title-cover, [23] leaves, 26X30.5 cm. Good condition. Author's dedication on title page is faded. Stains. Stains and tears 
to wrapper. 

Opening price: $50 

 1955אביב, -תל –חיתוכי עץ מאת יעקב פינס  –. נופים 252

Landscapes woodcutsאנגלית.1955אביב, -, יעקב פינס. הוצאת דביר, תל . 
פורטפוליו ובו שמונה חיתוכי עץ מאת יעקב פינס המתארים נופים ואתרים שונים בארץ ישראל. חתומים בעט ומלווים הקדמה מאת 

  אביב לאומנות. הקדשה בכתב ידו של האמן בדף השער.-תל אויגן קולב, מנהל מוזיאון
  ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים קלים בתיקייה. 34X23.5שמונה הדפסים בגדלים שונים על דפים בגודל 

  $50 פתיחה:
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252. Landscapes – Woodcuts by Jacob Pins – Tel-Aviv, 1955 

Landscapes woodcuts, Jacob Pins. Tel-Aviv: Dvir, 1955. English. 

Portfolio with eight woodcuts by Jacob Pins depicting views and sites in Eretz Israel. Signed in pen and accompanied by 
an introduction by Eugen Kolb, director of Tel-Aviv Museum of Art. Dedication handwritten by the artist on the title page. 
Eight prints in different sizes on sheets 34X23.5 cm. Good condition. Stains. Slight damage to portfolio. 

Opening price: $50 

 1976 –רישומים מאת יעקב טראוב  –. "אבני דרך" 253

 .1976 –"אבני דרך", רישומים מאת יעקב טראוב 
קציה אחת מופיעה בעותק כפול), מאת יעקב טראוב. רישומים של תחנות הכח בישראל, עשר רפרודוקציות של רישומים (רפרודו

  חתומים ומתוארכים בלוח, מתוארים בדפוס. תיקיית הקרטון המקורית שעליה מופיע שם היצירה חסרה.
  ס"מ. מצב טוב. 32X49.5] לוחות רפרודוקציה, 10[

  $50 פתיחה:

253. "Avnay Derech" – Sketches by Ya'akov Traub – 1976 

"Avnay Derech", sketches by Ya'akov Traub. 1976. 
Ten reproductions of sketches (one reproduction appears twice), by Ya'akov Traub. Drawings of power plants in Israel, 

signed and dated in the plate, titled in print. Lacking original cardboard portfolio with the title of the work. 
[10] reproduction plates, 32X49.5 cm. Good condition. 

Opening price: $50 

 1987 –יעקב ימיני  –חריטה על מתכת  –. בית הסוכנות היהודית 254

קבועה על רקע קטיפה. בתחתית היה . העבודה Yaacov Yeminiחזית בית הסוכנות היהודית, חריטה על שלשה טסי מתכת. חתום 
קבוע לוח הקדשה לאריה דולצ'ין לרגל סיום תפקידו כחבר חבר הנאמנים של הסוכנות. על הלוחית חרוט הכיתוב: "אריה ל. דולצ'ין, 

ם " וציטוט מדברי חיים ויצמן: "משאלתנו היחידה שלכל היהודי1971-1987חבר, חבר הנאמנים, הסוכנות היהודית לארץ ישראל. 
השומעים את הקול הקורא של ארץ ישראל ימצאו בסוכנות היהודית ובאמצעותה הזדמנות למלא את תפקידם במלאכת הבניה". 

 ממוסגר.
  טוב. טס ההקדשה מנותק ממקומו.-ס"מ. מצב בינוני 35X44.5מסגרת 
  $80 פתיחה:

254. Jewish Agency Building – Engraving on Metal – Yaacov Yemini – 1987 

The facade of the Jewish Agency building engraved on three metal plaques. Signed: Yaacov Yemini. Fixed on a velvet-

covered board. Engraved dedication plaque on the bottom: "Arieh L. Dulzin, member, board of trustees, the Jewish Agency 
for Eretz Israel. 1971-1987", (Hebrew) and a quotation from words by Haim Weizmann: "our only wish is that all of the 
Jews… will find in the Jewish Agency and through it an opportunity to fulfill their role in the task of building" (Hebrew). 

Framed. 
Frame 35X44.5 cm. Fair-good condition. Dedication plaque is detached. 

Opening price: $80 

 אמנים ארצישראליים –עץ -. אוסף יצירות וחיתוכי255

 ששה ספרים, תיקיות וחוברות ליצירות מאת אמנים ארצישראליים:
  .1956, ירושלים, * שביבי ירושלים, שלושים ושתיים אגדות, כתב הימן הירושלמי, ציר מאיר בן אורי. דפוס "מונזון"

  ס"מ. מצב טוב. כתמים. 21] עמ', 2], לב, [1[
  .1935אביב, -פתוחי לינולאום, גרשון קורנפלד. תל 6* קרקס, 

  ששה חיתוכי לינולאום של דמויות מחיי הקרקס מודבקים על נייר עבה.
  . בלאי וקרעים קטנים במעטפת.ס"מ. מצב בינוני. חוברת כרוכה בחוט רפיה שחור 21] לוחות הדפסים. 6] שער מעטפת, [1[

 *10 pictures of old Haifa, David Wittman] ,1948. חיפה.[  
  פורטפוליו ובו עשר רפרודוקציות של ציורים מאת, דיויד ויטמן המתארים את העיר חיפה. מלווים הקדמה מאת אפרים הריס.

  ת הנייר של התיקייה.ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים במעטפ 21.5תמונה, -] לוחות10] דף, [2[
  . עברית ואנגלית.1962* פרברי חיפה, רשומים, עמנואל סלע (בלושטיין). הוצאת "רנסנס", חיפה, 

פורטפוליו ובו תריסר רפרודוקציות של רישומים מאת עמנואל סלע, המתארים את העיר חיפה. מלווים הקדמה מאת ד"ר קרל כץ, 
  של המו"ל בדף השער (שלמה גרפונקל).ידו -מנהל בית הנכות "בצלאל". הקדשה בכתב

  ס"מ. מצב טוב. כתמים. 22] דף, 3תמונה, [-] לוחות12] דף, [3[
 *This is Jerusalem, Twelve miniatures and five pen drawings, by Curt Singer הוצאת .E. J. Herzfelder1949אביב, [-, תל.[  
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) המתארים נופים ודמויות בעיר ירושלים. מלווים 1905-1989ציורים מאת קורט זינגר (פורטפוליו ובו תריסר רפרודוקציות צבעוניות של 
חוברת עם הקדמה מאת תיאודור פרידריך מייזלס. חמישה איורים נוספים מאת זינגר מופיעים בחזית התיקייה, בצידה הפנימי 

  ובחוברת ההקדמה.
  ס"מ. מצב טוב. 19X23.5ודל הדפים ס"מ מודבקים על דפים. ג 7X10.5תמונה -] לוחות12] דף, [6[

  ].1954גן, [-נוף ישראל, פיתוחי עץ בצבעים מאת יעקב איזנשר. הוצאת "אהרוני", רמת-* יפה
  ). 1896-1980ישראל (הדפס אחד מופיע בעותק כפול), מאת יעקב איזנשר (-חיתוכי עץ צבעוניים של נופי ארץ 13פורטפוליו ובו 

  ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בתיקייה. נתון בנרתיק מקרטון, פגום. 34X25צמדים לפספרטו ס"מ, מו 17X21] חיתוכי עץ 13[
  $50 פתיחה:

255. Collection of Works and Woodcuts – Eretz Israeli Artists 

Six portfolios, booklets and books with works by Eretz Israeli artists: 
* Shevivei Yerushalayim, thirty two legends, written by Hayman Hayerushalmi, illustrated by Meir Ben Uri. "Monsohn" 
printing press, Jerusalem, 1956. 

[1], 32, [2] pp, 21 cm. Good condition. Stains. 
* Circus, 6 linoleum cuts. Gershon Korenfeld. Tel-Aviv, 1935. 
Six linoleum cuts of circus performers mounted on thick paper. 

[1] title cover, [6] print- plates. 21 cm. Fair condition. Booklet bound with black raffia thread. Wear and small tears to cover. 
* 10 Pictures of Old Haifa, David Wittman. Haifa, [1948]. 
Portfolio with ten reproductions of illustrations by David Wittman depicting Haifa. Introduction by Ephraim Haris. 

[2] leaves, [10] picture-plates, 21.5 cm. Good condition. Stains. Tears to paper cover of portfolio. 
* Suburbs of Haifa, drawings, Emanuel Sela (Blaustein). Published by "Renaissance", Haifa, 1962. Hebrew and English. 
Portfolio with a dozen reproductions of drawings by Emanuel Sela, depicting the city of Haifa. Accompanied by an 

introduction by Dr. Karl Katz, director of "Bezalel" museum. Dedication handwritten by the publisher appears on the title 
page (Shlomo Garfunkel). 
[3] leaves, [12] picture-plates, [3] leaves, 22 cm. Good condition. Stains. 

* This is Jerusalem, Twelve miniatures and five pen drawings, by Curt Singer. Published by E.J. Herzfelder, Tel-Aviv, 
[1949]. 
Portfolio with a dozen color reproductions of paintings by Curt Singer (1905-1989) depicting views and figures in 

Jerusalem. Accompanied by an introduction booklet by Theodore Friedrich Maisels. Five additional drawings by Singer 
appear on the front of the portfolio, on the inside of the portfolio and in the introduction booklet. 
[6] leaves, [12] picture-plates 7X10.5 cm mounted on leaves. Size of leaves 19X23.5 cm. Good condition. 

* Yefe Nof Israel, woodcuts in color by Jacob Eisenscher. Published by "Aharoni", Ramat-Gan, [1954]. 
Portfolio with 13 color woodcuts of Eretz Israel views (one print appears twice) by Jacob Eisenscher (1896-1980). 
[13] woodcuts 17X21 cm, matted 34X25 cm. Good condition. Stains. Tears to portfolio. Placed in a cardboard folder, 

defected. 

Opening price: $50 

 הדפסים –אלווא  –. מעשה בראשית 256

 מעשה בראשית, מצויר בידי אלווא (שלמה זיגפריד אלוויס). [ירושלים].
פרק א' מספר בראשית וכמה פסוקים מפרק ב' כתובים בכתב קליגרפי ולצדם תשעה הדפסים צבעוניים, מעשה ידי אלווא. חתום 

  ן חסר.. דף הקולופו4וממוספר 
  טוב. שדרת מעטפת הניר קרועה וחסרה בחלקה. נרתיק הקרטון מפורק.-ס"מ. מצב בינוני 39] דף, 11[

  $100 פתיחה:

256. Ma'ase Bereshit – Alva – Prints 

Ma'ase Bereshit, illustrated by Alva (Shlomo Singfried Elvis). [Jerusalem]. 

Chapter 1 of the book of Genesis, and some verses from chapter 2. Inscribed in calligraphic script, with nine prints in 
color, created by Alva. Signed and numbered 4. Lacking colophon leaf. 
[11] leaves, 39 cm. Fair-good condition. Spine of wrapper is torn and partly lacking. Slipcase dismantled. 

Opening price: $100 

 1979 –מהדורה ביבליופילית לכבוד חתימת הסכם השלום  –. "גדול השלום" 257

גדול השלום. פרק השלום מתוך מסכת דרך ארץ זוטא. ההדיר תרגם ופירש דניאל שפרבר. עיצב, כתב ועיטר: צבי נרקיס. על העושים 
. עברית 1979ירושלים, שנת שלום לכל זרעו לפ"ק, שנת לב למדינת ישראל. פרס ודפי זהב, -במלאכה: שמשון קלאוס. הוצאת מסדה

 ואנגלית.
פרק השלום, טיפוגרפיה אמנותית. נדפס על נייר עבה בדיו ירוקה וזהובה עם עיטורים בשולי הטקסט. מהדורה ביבליופילית שפורסמה 

ם", קטעים מדברי מנחם בגין במעמד קבלת פרס נובל. לכבוד חתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים. מלווה פרק הקדמה "על השלו
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יד בכריכת עור -עותקים, חתום בידי שפרבר ובידי נרקיס בעברית ובאנגלית. נכרך בעבודת 1800מתוך מהדורה של  5עותק ממוספר 
  מלא. 

לאנואר סאדאת. בגב לספר מצורף קטלוג עם תצלומים. ביניהם תצלומים מהסכם השלום ותצלום של מנחם בגין מעניק את הספר 
  הקטלוג מודפסת ההקדשה של בגין לעותק שהעניק לאנואר סאדאת בשלוש שפות: עברית, אנגלית וערבית.

נתון בנרתיק עץ זית שבחזיתו לוחית מתכת עם חריטה בעברית, ערבית ואנגלית: "עותק מספר זה הוענק לנשיא מצרים אנואר סאדאת 
  א' סיון, תשל"ט".-בטקס ההיסטורי באל עריש ב ידי ראש ממשלת ישראל מר מנחם בגין-על

  ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים בלוחית המתכת שבחזית הנרתיק. 40] גיליון מקופל של תצלומים. 1] דף + [38[
  $80 פתיחה:

257. "Gadol HaShalom" – Bibliophile Edition Published on the Occasion of the Peace Treaty – 1979 

Gadol HaShalom (Great is the Peace). Perek HaShalom, a chapter from Tractate Derech Eretz Zuta. Edited, translated 
and interpreted by Daniel Sperber. Designed, composed and decorated by Zvi Narkiss. Supervision: Shimshon Klaus. 
Published by Massada Press and Golden Pages, Jerusalem, 1979. Hebrew and English. 

Perek HaShalom, artistic typography. Printed on thick paper in green and golden ink, with Marginal decorations. A 
bibliophilie edition published on the occasion of the Peace treaty between Israel and Egypt. Accompanied by an 
introduction "Al HaShalom", passages from Menachem Begin's address at the Nobel Prize ceremony. Copy no. 5 out of 

an edition of 1800 copies. Signed by Sperber and Narkiss in English and Hebrew. Bound by hand in a leather binding. 
A catalogue with photographs is enclosed, icluding photographs from the peace treaty and a photograph of Menachem 
Begin presenting the books to Anwar Sadat. The dedication which Begin wrote for Sadat, in three language: Hebrew, 

English and Arabic, appears on the back of the catalogue. 
Inserted in an olive-wood case with a metal plaque on the front, with an engraved inscription in Hebrew, Arabic and 
English: "A copy of this book was presented to the President of Egypt Anwar Sadat by the Prime Minister of Israel Mr. 

Menachem Begin in the historic ceremony in El-Arish on Sivan 1, 5739". 
[38] leaves + [1] folded sheet with photographs. 40 cm. Good condition. Stains and damage to metal plaque on the case. 

Opening price: $80 

 הוצאת "אבן חושן" –ה לוי דליה רביקוביץ ופמל –. "חצי שעה לפני המונסון" 258

 .1998חצי שעה לפני המונסון, דליה רביקוביץ. הוצאת אבן חֹשן, 
). נדפס במהדורה 1949-2004) מלווים תשעה חיתוכי עץ צבעוניים מאת פמלה לוי (1936-2005תשעה שירים מאת דליה רביקוביץ (

  רביקוביץ ולוי (בקולופון).והוא חתום בידי  31ביבליופילית בת תשעים עותקים, עותק זה מספרו 
יד) שגדל ועּוּבד בסדנת "תות נייר" בזכרון -ספר שלישי בסדרת "ִּפְטָדה". נדפס בדפוס ֶּבֶלט באות "דרוגולין" על נייר "קֹוזֹו" (עבודת

  יעקב. תשעת חיתוכי העץ הצבעוניים נדפסו בביתה של האמנית פמלה לוי וכל אחד מהם חתום בצדו האחורי.
הנאים, העדינים והליריים ביותר של הוצאת אבן חֹשן. נכרך כריכה יפנית מחופה בד ירוק ונתון במעטפת נייר בצבע ירוק.  אחד הספרים

  ס"מ. מצב טוב מאוד. 26] עמ', 3, [45
  $250 פתיחה:

258. "Half an Hour before the Monsoon" – Dahlia Ravikovitch and Pamela Levy – "Even Hoshen" 
Publishing  

Half an Hour before the Monsoon, Dahlia Ravikovitch. Even Hoshen publishing, 1998. 
Nine poems by Dahlia Ravikovitch (1936-2005) accompanied by nine woodcuts in color by Pamela Levy (1949-2004). 

Printed in a bibliophilic edition of ninety copies, this copy is no. 31 and signed by Ravikovitch and Levy (in the colophon). 
Third book of the "Pitedah" series. Letterpress printing, Drugulin fonts on hand made "Kozo" paper which was crafted in 
"Tut N'yar" workshop in Zichron Ya'akov. The nine color woodcuts were printed in Pamela Levy's home and each one is 

signed by the artist on the reverse. 
One of the finest, most delicate and lyrical books, by Even Hoshen. Bound in a green Japanese silk-covered binding and 
laid in a green paper cover. 45, [3] pp, 26 cm. Very good condition. 

Opening price: $250 
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 הוצאת "אבן חושן" –ישראל פינקס / לאה ניקל  –. "בים העתיק שלנו" 259

 .1999בים העתיק שלנו, ישראל פנקס. הוצאת אבן חֹשן, 
) עותקים המלווים תחריט מעשה ידי 36ספר שביעי בסדרת ספרי השירה "ִּפְטָדה". נדפס ערב ראש השנה תש"ס במהדורה בת "לאה" (

  ). 1918-2005האמנית לאה ניקל (
ת והוא חתום בקולופון בידי האמנית והמשורר, כרוך כריכת עור כחולה ואיכותית ונתון בקופסה גדולה ומפואר 14עותק זה מספרו 

ס"מ.  41ס"מ. קופסה  25עמ',  384). 14/36מחופה בד כחול וצהוב. בחלקו הפנימי של מכסה הקופסה נמצא התחריט, חתום וממוספר (
  מצב טוב מאוד. 

  $100 פתיחה:

259. "BaYam Ha'Atik Shelanu" – Israel Pincas / Lea Nikel – "Even Hoshen" Publishing  

Mare Nostrum, Israel Pincas, Even Hoshen publishing, 1999. 
Seventh book of the poetry book series "Pitedah". Printed on the eve of Rosh Hashanah 1999 in an edition of 36 copies 
accompanied by an engraving created by Lea Nikel (1918-2005).  

This is copy no. 14. The artist and the poet signed the colophon. Blue leather binding of good quality and contained in a 
large, fine box, covered with blue and yellow cloth. On the inner side of the box's lid is the engraving, signed and numbered 
(14/36). 384 pp, 25 cm. Box 41 cm. Very good condition. 

Opening price: $100 

 הוצאת "אבן חושן" –ספר אמן מאת צבי לחמן  –. גילגמש 260

 .1998גילגמש, צבי לחמן. הוצאת אבן חושן, רעננה, 
שלושה עשר תחריטי אקווטינטה ומחט יבשה, כסדרה שלמה. התחריטים הודפסו בשלושה ובארבעה צבעים. ההדפסים חתומים 

  ון.וממוספרים על ידי האמן בעיפר
אנתולוגיה משירת המזרח הקדום", מאת ש. שפרה ויעקב  –מתוך הספר "בימים הרחוקים ההם  –הטקסט המלווה את התחריטים 

  ).1996קליין (עם עובד, 
  כל הדפס נתון בתיקיה עם ציטוט מודפס על נייר פרגמנט. התיקיות נתונות באוגדן מהודר.

  טוב מאוד. ס"מ. מצב 28x38ס"מ. תיקייה:  19x27.5הדפסים: 

  $200 פתיחה:

260. Gilgamesh – Artist's Book by Zvi Lachman – "Even Hoshen" Publishing 

Gilgamesh, Zvi Lachman. Ra'anana: "Even Hoshen" publishing, 1998. 
Thirteen aquatints and dry-point engravings, as a complete series. Engravings printed in three and four colors. Prints are 
signed and numbered in pencil by the artist .Text accompanying the etchings – from "BaYamim HaRechokim Hahem – 

Anthology of Ancient World Poetry" by S. Shifra and Ya'akov Klein (Am Oved, 1966.) 
Each print is contained in a folder with a quotation printed on tracing paper. Folders are contained in an elaborate box. 
Prints: 19X27.5 cm. Folder: 28X38 cm. Very good condition. 

Opening price: $200 

 ספר אמן מאת נעמי סמילנסקי –. תחריטים לסיפור "הנרות" מאת ש"י עגנון 261

 .2002לסיפור "הנרות" מאת ש"י עגנון, נעמי סמילנסקי. הוצאת גוטסמן, תל אביב, תשס"ג שנים עשר תחריטים 
סדרה של שנים עשר תחריטים מעשה ידיה של נעמי סמילנסקי בהשראת הסיפור "הנרות" מתוך "ספר המעשים" לש"י עגנון שנדפס 

עותקים. ההדפסים אגודים  50מתוך מהדורה בת  42בראש הסדרה. ההדפסים חתומים וממוספרים בעיפרון בידי האמנית. עותק מס' 
  בתיקייה הנתונה באריזת קרטון תואמת מחופה בד.

  ס"מ. מצב טוב מאוד.  31x40ס"מ. מארז:  28x38דפים: 
  $50 פתיחה:

261. Engravings for the Story "HaNerot" by S.Y. Agnon – Artist's Book by Noemi Smilansky 

Twelve engravings for the story "HaNerot" (the candles) by S.Y. Agnon, Noemi Smilansky. Published by Gottesman, Tel-

Aviv, 2002. 
A series of twelve engravings created by Noemi Smilansky, inspired by the story "HaNerot" out of "Sefer HaMa'asim" by 
S.Y. Agnon which was printed as the first of the series. Prints are signed and numbered in pencil by the artist. Copy no. 

42 out of an edition of 50 copies. Prints are inserted in a portfolio which is contained in a matching cloth-covered cardboard 
case. 
Leaves: 28X38 cm. Case: 31X40 cm. Very good condition. 

Opening price: $50 
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 הוצאת "אבן חושן" –שלושה פרסומי שירה ביבליופיליים  –שים לדליה, הטייקון, שבו -. שי262

 שלושה פרסומי שירה ביבליופיליים בהוצאת אבן חושן:
הרישום מעשה ידי מנשה קדישמן. רעננה, שים לדליה. דף שיר, נדפס לכבוד יום הולדתה השישים של המשוררת דליה רביקוביץ. -* שי

  עותקים.  249מתוך מהדורה בת  110. עותק מס' )1996(תשנ"ז 
עותקים, חתום בידי  24מתוך מהדורה בת  10. דף דפוס בודד, כרוך. עותק מס' )1995(* הטייקון, מאת לאה אילון. רעננה, תשנ"ה 

  המחברת. 
מאת האמנית פמלה לוי שצורף  15/50(תשנ"ח). עם חיתוך עץ מקורי וממוספר  1998 . רעננה,1* שבו, כתב עת לשירה. גיליון מס' 

  לחמישים עותקים בלבד. נתון בנרתיק נאה תואם ומצויר. 
  ספרים וחוברות. גודל ומצב משתנים. 3

  $100 פתיחה:

262. Shishim LeDahlia, Ha-Taykun, Sh'vo – Three Bibliophile Poetry Books – "Even Hoshen" 
Publishing 

Three bibliophile poetry books published by "Even Hoshen": 
* Shishim LeDahlia. Poem printed in honor of poet Dalia Rabikowitz's 60th birthday. Portrait by Menashe Kadishman. 
Ra'anana, 1996. Copy no. 110 out of an edition of 249 copies. 

* Ha-Taykun by Lea Ayalon. Ra'anana, 1995. A single printed leaf, bound. Copy no. 10 out of an edition of 24 copies, 
signed by the author. 
* Sh'vo, periodical for poetry. Issue no. 1. Ra'anana, 1998. With original woodcut, numbered 15/50 by the artist Pamela 

Levy enclosed to fifty copies only. Inserted in a matching illustrated portfolio. 
3 books and booklets. Size and condition vary. 

Opening price: $100 

הוצאת "אבן  –שלושה ספרי פרוזה ביבליופיליים  –. אברהם בבוקר, שמלות המשי של גברת קליין, טריסטן ואיזולדה 263
 ושן"ח

 שלושה ספרי פרוזה ביבליופילים בהוצאת אבן חושן:
מתוך  46. עותק מס' 1995* אברהם בבוקר, מאת משה שמיר, עם שלושה פיתוחי מתכת מעשה ידי מנשה קדישמן. רעננה, תשנ"ו 

  עותקים, עם חתימת משה שמיר ומנשה קדישמן. 175מהדורה בת 
עותקים, עם חתימת המחברת. עותק י"ד  150. מהדורה בת 1995. רעננה, תשנ"ו * שמלות המשי של גברת קליין, מאת יהודית הנדל

  מתוך ל"ה עותקים מלווים בהדפסי אצטט מעשה ידי האמנית הקנדית רחל רובינשטיין קפלן, עם חתימתה בדף הקולופון. 
. עותק 2002חל גיל. רעננה, תשס"ב * טריסטן ואיזולדה, קורות אהבה בלתי אפשרית, מאת אברהם בלבן, עם איורים מעשה ידיה של ר

  עותקים על נייר מיוחד מלווים בהדפס מקורי חתום וממוספר מאת האמנית. חתימת המחבר והאמנית בדף הקולופון. 63מתוך  13מס' 
  ספרים. גודל ומצב משתנים.  3

  $100 פתיחה:

263. Avraham BaBoker, Semalot HaMeshi shel G'veret Klein, Tristan and Isolde – Three Bibliophile 
Prose Books – "Even Hoshen" Publishing 

Three bibliophile prose books published by "Even Hoshen"" 
* Avraham BaBoker by Moshe Shamir, with three etchings by Menashe Kadishman. Ra'anana, 1995. Copy no. 46 out of 
an edition of 175 copies, signed by Moshe Shamir and Menashe Kadishman. 

* Semalot HaMeshi shel G'veret Klein, (Silk dresses of Mrs. Klein) by Yehudit Hendel. Ra'anana, 1995. Edition of 150 
copies signed by the author. Copy no. 14 out of 35 copies accompanied by acetate prints (cut as dresses) created by the 
Canadian artist Rachel Rubinstein-Kaplan, signed by the artist on the colophon. 

* Tristan and Isolde, history of impossible love (Hebrew) by Avraham Balaban, with illustrations by Rachel Gil. Ra'anana, 
2002. Copy no. 13 out of 63 copies on special paper accompanied by an original print, signed and numbered by the artist. 
Signature of the author and the artist on the colophon. 

3 books, size and condition vary. 

Opening price: $100  

 הוצאת "אבן חושן" –רי שירה ביבליופיליים שלושה ספ –. גנאלוגיה, טיול באיונה, קאמלוט 264

 שלושה ספרי שירה ביבליופיליים בהוצאת "אבן חושן":
עותקים, מודפסת על נייר עבה ואיכותי  108מתוך מהדורה בת  41. עותק מס' 1997* גנאלוגיה, מאת ישראל פנקס. רעננה, תשנ"ז 

  תחריט מעשה ידי יוסף הירש. כריכת נייר, נתון בנרתיק קרטון.  –וחתומה בידי המשורר. דיוקן המחבר בראש הספר 
  .1996שנ"ו * טיול באיונה, מאת מאיר ויזלטיר. רעננה, ת

עותקים, מודפסת על נייר איכותי, מלווה בתחריטים ממוספרים וחתומים מעשה ידי אוהד  77מתוך מהדורה בת  15עותק מס' 
  שאלתיאל וחתומה בידי המחבר והאמן. הדפס אמנותי על הכריכה. נתון בנרתיק קרטון תואם. 

  מצורף לספר:
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]. דף דפוס כרוך, ובו דברים מאת מאיר ויזלטיר אודות היצירה, עם צילום 1995תשנ"ה [בשולי השיר טיול באיונה, מאיר ויזלטיר. רעננה, 
  עותקים חתומים בידי המחבר.  5מתוך  4המחבר מעשה ידי טלי שני. עותק מס' 

 העותקים הראשונים 186עותקים, מתוכם  500מתוך מהדורה בת  38. עותק מס' 1995* קאמלוט, מאת לאה אילון. רעננה, תשנ"ו 
  נדפסו על נייר איכותי. חתימת המחברת בדף הקולופון. כריכה מיוחדת עשויה נייר ממוחזר, נתונה בנרתיק תואם. 

 ספרים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב מאוד. 3
  $150 פתיחה:

264. Genealogy, Tiyul BeEyona, Camelot – Three Bibliophile Poetry Books – "Even Hoshen" 
Publishing 

Three Bibliophile poetry books published by "Even Hoshen": 

* Genealogy by Israel Pincas. Ra'anana, 1997. Copy no. 41 out of an edition of 108 copies, printed on thick paper of good 
quality and signed by the poet. Authors portrait – engraving created by Yosef Hirsh. Paper binding, cardboard slipcase. 
* Tiyul BeEyona, by Meir Wieseltier. Ra'anana, 1996. Copy no. 15 out of an edition of 77 copies, printed on paper of good 

quality, with numbered and signed engravings by Ohad Shaltiel and signed by the author and the artist. An artistic print 
on the binding. Matching slipcase. 
Enclosed: "Beshulay HaShir Tiyul BeEyona", Meir Wieseltier. Ra'anana, 1995. A bound sheet with a piece by Meir 

Wieseltier about the poem, with photograph of the author by Tali Shani. Copy no. 4 out of 5 copies signed by the author. 
* Camelot, by Lea Ayalon. Ra'anan, 1995. Copy no. 38 out of an edition of 500 copies, out of which the first 186 copies 
were printed on paper of good quality. Signed by the author on the colophon. Special binding made of recycled paper, in 

a matching slipcase. 
3 books. Size and condition vary. Overall very good condition. 

Opening price: $150 

 הוצאת "אבן חושן" –שני ספרים ביבליופיליים  –. משולשים, ולמעלה מזה לאהוב 265

 שני ספרים ביבליופיליים בהוצאת "אבן חושן":
  ). 2001לשים, שירים מאת ליאת קפלן ורישומים מעשה ידי תמרה ריקמן. רעננה, תשס"א (* משו

עותקים להם נוסף תחריט ממוספר וחתום  50מתוך מהדורה מצומצמת בת  36ספר עשירי בסדרת ספרי השירה "פטדה". עותק מס' 
  מעשה ידי תמרה ריקמן. חתימות שתי המשוררת והאמנית בדף הקולופון. 

  ס"מ. ארוז במארז קרטון תואם, מחופה בד צבעוני. מצב טוב מאוד. 32ס"מ. רוחב:  21. ] דף15[
  ?). 2003* ולמעלה מזה לאהוב, שירים מאת ש. שלום, ספר אומן מעשה ידי איתי אלטשולר ויזהר נוימן. רעננה, (תשס"ג 

כתום מיוחד, מעשה ידיו של יזהר נוימן, מלווה מהדורה מצומצמת בת עשרה עותקים בלבד של שיריו של ש. שלום. מודפסת על נייר 
מתוך  4בתשעה הדפסים חתומים וממוספרים מעשה ידיו של איתי אלטשולר וחתומה בידי שני האמנים בדף הקולופון. עותק מס' 

  שבעה עותקים בלבד שהוצעו למכירה.
ותקים, עטופים נייר עדין וארוזים בנרתיק עץ ספר רביעי בסדרת "אחלמה", סדרת המהדורות המחודשות והמתוקנות. תכריך דפים מנ

  נאה, עם כיתוב ואיור חרוטים משני צידיו ורצועות עור לסגירה.
  ס"מ. מצב טוב מאוד. 31ס"מ. גובה המארז:  28.5] דף. 1כח, [

  $100 פתיחה:

265. Meshulashim, UeLema'ala Mize Le'ehov – Two Bibliophile Books – "Even Hoshen" Publishing 

Two bibliophile books published by "Even Hoshen": 

* "Meshulashim", poems by Liat Kaplan with drawings by Tamara Rikman. Ra'anana, 2001. Tenth book of the series of 
poetry books "Piteda". Copy no. 36 out of a limited edition of 50 copies, to which a signed and numbered engraving by 
Tamara Rikman has been added. Signatures by the poet and the artist on the colophon. 

[15] leaves. 21 cm. Width: 32 cm. In a matching cardboard slipcase, covered with colorful cloth. Very good condition. 
* "UeLema'ala Mize Le'ehov", poems by S. Shalom, artist book created by Itai Altshuler and Yizhar Neuman. Ra'anana, 
(2003?). 

A limited edition of ten copies only, of poems by S. Shalom. Printed on orange colored paper hand-made by Yizhar 
Neuman, accompanied by nine signed and numbered prints by Itai Altshuler and signed by both artists on the colophon. 
Copy no. 4 out of 7 copies offered for sale, 

Fourth book of the series "Achlama", series of new and revised editions. 
Leaves are enveloped in delicate paper and contained in a fine wooden case, with inscription and an illustration on both 
sides and leather straps for closing. 

28. [1] leaves. 28.5 cm. Height of case: 31 cm. Very good condition. 

Opening price: $100 
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 חושן"הוצאת "אבן  –שני ספרים ביבליופיליים  –. על גדת הנהר, שתי אגדות 266

 שני ספרים ביבליופיליים בהוצאת אבן חושן:
  ].2000* על גדת הנהר, מאת צ'סלב מילוש. תרגם מפולנית: דוד וינפלד. הוצאת "אבן חושן", רעננה, [

מהדורה ביבליופילית לספר שיריו של המשורר הפולני זוכה פרס נובל, צ'סלב מילוש. הספר ראה אור במהדורה רגילה בהוצאת "הקיבוץ 
עותקים, ראתה אור לקראת פסטיבל השירה הבינלאומי והיא ממוספרת וחתומה  40. מהדורה מפוארת זו, בת 1999אוחד" בשנת המ

  בידי מילוש ובידי המתרגם, דוד וינפלד. הדפסה איכותית על נייר עבה, כריכה ידנית בעור כחול ואיכותי, עם נרתיק קרטון תואם.
  .ס"מ. מצב טוב מאד 23] עמ', 1, [96 

מתוך מהדורה  13). עותק מס' 1999* שתי אגדות, מאת דורית פלג ומאיה כהן לוי, בלוויית ליטוגרפיות מעשה ידיהן. רעננה, תשנ"ט (
עותקים חתומה על ידי האמניות, עם תחריט אקווטינטה צבעוני חתום וממוספר, מעשה ידיה של האמנית מאיה  56ביבליופילית בת 

  ר מיוחד, נתונה בנרתיק תואם. כהן לוי. כריכה מצופה ניי
  ] עמ'. מצב טוב מאוד.3, [52

  $100 פתיחה:

266. Facing the River, Shtay Agadot – Two Bibliophile Books – "Even Hoshen" Publishing 

Two bibliophile books published by "Even Hoshen": 
* Facing the River by Czesław Miłosz. Translated from Polish by David Weinfeld. Ra'anana: "Even Hoshen", [2000]. 

A bibliophile edition of a poetry book by Polish poet and literature Nobel laureate Czesław Miłosz. The book was published 
by "HaKibutz HaMeuchad" in 1999. This 40-copy deluxe edition was published on the occasion of the International Poetry 
Festival and is numbered and signed by the poet and by the translator David Weinfeld. Exceptional printing on thick paper, 

hand-made blue leather binding of good quality, with matching slipcase. 
96, [1], 23 cm, very good condition.  
* Shtay Agadot, by Dorit Peleg and Maya Cohen Levi with lithographs created by both of them. Ra'anana, 1999. Copy no. 

13 out of a bibliophile edition of 56 copies signed by the artists, with an aquatint print in color signed and numbered by 
the artist Maya Cohen Levi. Hand-made-paper-covered binding, in a matching slipcase. 
52, [3] pp, very good condition. 

Opening price: $100 

 הוצאת "אבן חושן" –שני ספרים ביבליופיליים  –. קליגרפיה, ארבע שעות גג 267

 חושן": שני ספרים ביבליופיליים בהוצאת "אבן
  ]. 2013לילה אברין. [הוצאת אבן חושן, רעננה, תשע"ג  –נח אופיר, טקסט וייעוץ  –* קליגרפיה, כתב עברי נאה, קליגרפיה ועיצוב 

עותקים  100עותקים, מהם  930עם חתימת המחבר, מתוך מהדורה בת  25בדף הפורזץ מדבקה מאת הוצאת אבן חושן: עותק מס' 
  שה מיוחדת וחתומים בידי המחבר. ממוספרים נכרכו בכריכה ק

למרות שאין עדות לכך בגוף הספר מלבד המדבקה על דף הפורזץ, ספר זה יצא לאור בהוצאת אבן חושן בשנת תשע"ג והוא דפוס 
  . 1993הוצאה לאור", ירושלים, תשנ"ג  –צילום עם שינויים קלים של ההוצאה הראשונה שיצאה לאור ב"תו 

  ס"מ. מצב טוב מאוד. 21(חלקם צבעוניים) רבים. ] עמ'. עם איורים 2, [92
  . 1997* ארבע שעות גג, דיוקנאות בשירה ובציור, יאן ראוכוורגר. הצאת אבן חושן, רעננה, תשנ"ז 

חמשה עשר שירי משוררים, עם פורטרטים מודבקים מעשה ידי האמן יאן ראוכוורגר. חתימת ידי כל משורר בדף לפני יצירתו. עותק 
  עותקים, מודפסת על נייר עבה ואיכותי עם חתימת האמן בדף הקולופון. נתון בנרתיק קרטון.  100ך מהדורה בת מתו 72מס' 

  ס"מ. מצב טוב מאוד.  32.5], עמ'. פורטרטים צבעוניים מודבקים. 1, [72
  $100 פתיחה:

267. Calligraphy, Four Hours Tops – Two Bibliophile Books – "Even Hoshen" Publishing 

Two bibliophile books published by "Even Hoshen": 

* Calligraphy, fine Hebrew script, calligraphy and design (Hebrew) – Noah Ofir, Text and consultation: Leila Avrin. 
[Published by "Even Hoshen", Ra'anana, 2013]. 
On the endpaper – a sticker by Even Hoshen publishing house: Copy no. 25 with author's signature, out of an edition of 

930 copies, out of which 100 numbered copies are bound in a special hard cover and are signed by the author. 
Although there is no proof within the book except for the sticker on the endpaper, this book was published by "Even 
Hoshen" in 2013 and it is a facsimile with slight changes from the first edition published by "Tav – Publishing House", 

Jerusalem, 1993. 
92, [2] pp. Numerous illustrations (some in color). 21 cm. Very good condition. 
* Four Hours Tops, portraits in poetry and painting, Jan Rauchwerger. Even Hoshen publishing, Ra'anana,1997.  

Fifteen poems by fifteen poets with portraits by Jan Rauchwerger. Signed by every one of the poets on the leaf preceding 
his work. Copy no. 72 out of an edition of 100 copies, printed on thick paper of good quality with artist's signature on the 
colophon. Cardboard slipcase. 

72, [1] pp. Portraits in color are mounted on the leaves. 32.5 cm. Very good condition. 

Opening price: $100 
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 1924-1922ברלין,  –עת לאמנות יהודית -כתב –מילגרוים . 268

 . יידיש.1922-1924עת לאמנות וספרות], בעריכת מרק וישניצר. ברלין, -מילגרוים [ִרמון], צייטשריפט פאר קונסט און ליטראטור [כתב
חר ומעוטף במעטפה מצוירת גבי נייר מן המוב-העת מילגרוים. "המאסף... נדפס על-כרך מהודר המאגד את שש החוברות של כתב

  לבן.-בשלל צבעים. המאסף מוקדש לאמנות, לנגינה ולתאטרון, ביחוד לאמנות ישראלית שבעבר ובהווה". תמונות רבות בצבע ובשחור
  גרוע. כתמים. קרעים. בלאי בשולי הדפים. כריכה מפורקת ומנותקת ברובה. קונטרסים רופפים. שדרה קרועה.-ס"מ. מצב בינוני 30כרך 

  $100 פתיחה:

268. Milgroim – Periodical for Jewish Art – Berlin, 1922-1924 

Milgroim [Rimon], Tsaytshrift Far Kunst un Literature [Periodical for Art and Literature]. Edited by Mark Wishnitzer. Berlin, 
1922-1924. Yiddish. 

A fine volume, compiling the six issues of the periodical "Milgroim". "The anthology…printed on paper of top quality and 
bound in an illustrated cover, in color. Dedicated to art, music and theater, mainly to Israeli art – past and present". 
Numerous pictures in color and black and white. 

Volume 30 cm. Fair-poor condition. Stains. Tears. Wear at margins of leaves. Binding dismantled and almost totally 
detached. Loose signatures. Torn spine. 

Opening price: $100 

 1924-1922ברלין,  –מאסף לאמנות וספרות  –. רימון 269

-ברנשטיין. ברלין, תרפ"ב-, בעריכת מארק ווישניצר וברוך קרופניק, עריכה אמנותית: רחל ווישניצרִרּמֹון, מאסף עתי לאמנות ולספרות
ו'. כרך המאגד שש חוברות של כתב העת "רמון", אשר נדפס במקביל ל"מילגרוים" היידי. "רמון" היה -. חוברות א'1922-1924תרפ"ד 

ת. חוברותיו וכן פרסומי הוצאת הספרים שפעלה בצמוד אליו, נעשו העת העברי הראשון שעסק באופן שיטתי באמנות הפלסטי-כתב
תוך הקפדה יתרה על צורתם החיצונית, הצבעונית והמרשימה, והקפדה על הדפסה איכותית. בגיליונות מופיעות יצירות של מיטב 

 ם.האמנים והסופרים, ביניהם: א. ליסיצקי, צ'ייקוב, בודקו; ביאליק, עגנון, טשרניחובסקי, ואחרי
  ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בכריכה. 30.5

  $150 פתיחה:

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

Rimon, periodical for art and literature edited by Mark Wishnitzer and Baruch Krupnik. Artistic editing: Rachel Wishnitzer-

Bernstein. Berlin, 1922-1924. Issues 1-6.  
A bound volume compiling the six issues of the periodical "Rimon", printed concurrently with its Yiddish version "Milgroim". 
"Rimon" was the first Hebrew periodical dealing systematically with plastic art. Like other publications by the same 

publishing house, the periodical was known for its meticulous high quality printing and impressive looks. Works by leading 
artists and writers are featured in the issues, amongst them: A. Lissitzky, Tchaikov, Budko; Bialik, Agnon, Tchernichovsky, 
and others.  

30.5 cm. Good condition. Slight damage to binding. 

Opening price: $150 

 1924ברלין,  –עבריים  קטלוג לגופנים –. בערטהאלד 270

 1924בערטהאלד, מאגערע סתם/רמבם/רחל, שריפטמוסטער און אנאנסענ זאץ. דפוס ה' בערטהאלד. ברלין, 
דפוס עברי ולעיטורים שנוצקו בבית יציקת האותיות ברתולד ביוזמתו של המדפיס יוסף -קטלוג לגופנים עבריים שונים, לסדר

  טלית בבית יציקת האותיות של החברה. טשרקסקי, שנעשה למנהל המחלקה האוריינ
  ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים. 29.5] דף, 10[

  $50 פתיחה:

270. Berthold – Hebrew Font Catalogue – Berlin, 1924 

Berthold, magere Stam/Rambam/Rachel, shriftmuster un anonsen zatz. H. Berthold printing press. Berlin, 1924. 
Catalogue for various Hebrew fonts, Hebrew typesetting and decorations cast in Berthold foundry, initiated by the printer 
Josef Tscherkassky, who became the head of the oriental department in the company's foundry.  

[10] leaves, 29.5 cm. Good condition. Stains. Creases. 

Opening price: $50 
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  1938אביב, -תל –. קטלוג לגופן "אהרוני" 271

 ].1938אביב [-קטלוג "אהרוני". דפוס אריאלי, תל
חרושת ליציקת אותיות -קטלוג מודפס לגופן "אהרוני" בעיצוב הטיפוגרף טוביה אהרוני. מלווה הקדמה מאת לודויג את מאיר בית

  בפרנקפורט.
  ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 29] עמ', 8] שער מעטפת, [1[

  $50 פתיחה:

271. Catalogue – "Aharoni" Font – Tel-Aviv, 1938 

Catalogue "Aharoni". Arieli printing press, Tel-Aviv, [1938]. 
A printed catalogue for the Aharoni font,designed by typographer Tuvia Aharoni. Introduction by Ludwig & Mayer, Frankfurt 

letters foundry. 
[1] title cover, [8] pp, 29 cm. Good condition. Some stains. 

Opening price: $50 

 1945-1936ירושלים,  –. רקמה אמנותית/אורנמוגרפיה 272

 ].1945* דפים לרקמה אמנותית. הוצאת "בצלאל החדש ירושלים", ירושלים, תש"ה [
  ללימוד תכים וסוגי רקמה שונים ובו תריסר לוחות ליטוגרפיה צבעוניים המציגים דוגמאות שונות של רקמות.פורטפוליו 

  ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי בתיקייה. 23X32.5] לוחות ליטוגרפיה 12[
]. חוברת ללימוד 1936[ אמנותי מאת נתן בנציון חבקין. ירושלים,-* אורנמוגרפיה, שיטה אורנמנטית ליצירת קישוטים באופן מדעי

  ידי צירופי צורות סימטריות.-שיטת האורנמוגרפיה, איור על
Iv ,35, [י"ב] לוחות איוריםX25 .ס"מ. מצב טוב. כתמים קמטים ובלאי במעטפת  

  $50 פתיחה:

272. Artistic Embroidery/Ornamography – Jerusalem, 1936-1945 

* Leaves for artistic embroidery. Published by Bezalel HaChadash Yerushalayim, Jerusalem [1945]. 

Portfolio for learning stitches and different kinds of embroidery. The portfolio contains a dozen lithographic plates in color 
depicting different patterns of embroidery. 
[12] lithograph plates 23X32.5 cm. Fair condition. Stains and wear to portfolio. 

* Ornamography, the principles of geometrical ornamentation and its use in decorative art by Nathan Benzion Havkin. 
Jerusalem, [1936]. 
A booklet for study of ornamography, illustration through combinations of symmetrical shapes. 

Iv, [12] illustration plates, 35X25 cm. Good condition. Stains, creases and wear to wrapper. 

Opening price: $50 

 רפרודוקציות –יידיש  –. ספרים אודות אמנים יהודיים 273

 ארבעה ספרים ביידיש אודות אמנים יהודיים:
בילדער [אמנים יהודיים, מאמרים אודות ציירים -קונסט 33עסייען איבער יידישע מאלער און סקולפטארן מיט * יידישע קינסטלער, 

  .1943יורק, -תמונות], י[עקב] ראשעל. ניו-לוחות 33ופסלים יהודיים מלווים 
  ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרע חסר, קטן בדף השער. פגמים בכריכה. 23.5] עמ', 1, [159

  .1957יידישע קינסטלער, יוסף סאנדעל. הוצאת "יידיש בוך", ורשה,  * אומגעקומענע
  שני כרכים. 

  ס"מ. מצב טוב. כתמים.  20.5] עמ', 2] לוחות תצלומים, [82] עמ', [1, [262 ;] עמ'2] לוחות תצלומים, [62] עמ', [2, [247
  . יידיש ואנגלית.1947יורק, -ויק. הוצאת "איקוף", ניוהיינטצייטיקע אמעריקאנער יידישע מאלער און סקולפטארן, לואיס לאזאו 100* 

xv ,207 ,xv  ,'ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרע באחד הדפים. 30.5עמ  
  $50 פתיחה:
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273. Books about Jewish Artists – Yiddish – Reproductions 

Four books in Yiddish about Jewish artists: 

* Yidishe kinstler, assayen iber yidish maler un skulptorn mit 33 kunst-bilder [Jewish artists, Essays about Jewish Painters 
and Sculptors accompanied by 33 Picture-plates], Y[akoc] Rachel. New-York, 1943. 
159, [1] pp, 23.5 cm. Good condition. Stains. Small open tear to title page. Damage to binding. 

* Umgekumene yidish kinstler, Yosef Sandel. Warsaw: "Yiddish Bukh", 1957. Two volumes. 
247, [2] pp, [62] photograph-plates, [2] pp; 262, [1] pp, [82] photograph-plates, [2] pp. 20.5 cm. Good condition. Stains. 
* 100 Haintsaytike amerkaner yidishe maler un skulptorn, Lewis Lazowik. New York: "YKUF", 1947. Yiddish and English. 

Xv, 207, xv pp, 30.5 cm. Good condition. Stains. Tear to one leaf. 

Opening price: $50 

 . אוסף ספרים עם איורים מאת אמנים יהודיים274

 ם:עשר ספרים עם איורים מאת אמנים יהודיי-אחד
 *Juda  [יהודה], ספר שירים מאת בריס פון מינכהאוזן מלווה איורים מאת אפרים משה ליליין. הוצאתEgon Fleischel and Co. ,ברלין ,

  . גרמנית. עיצוב הכריכה אף הוא בידי ליליין.1910
 *Palastina, Eine Werbeschrift fur die judische Arbeit in Erez Israel ישראל]. יצא לאור על-[חוברת פרסום למפעל הציוני בארץ-

  . גרמנית. רפרודוקציות של ציורים מאת אפרים משה ליליין.1910", קלן, Die Weltידי ההסתדרות הציונית העולמית. הוצאת "
 *Skizzen aus Litauen Weissrussland und Kurland  [סקיצות מליטא, בלארוס וקורלנד]. מאתHerbert Eulenberg 60, עם 

  . גרמנית.1916, ברלין, Georg Stilkeליטוגרפיות מאת הרמן שטרוק. הוצאת 
 *Lieder des Ghetto ) [שירי הגטו], מאת מוריס רוזנפלדMorris Rosenfeld) עם הקדמה מאת ברתולד פייבל (Berthold Feiwel (

  ]. עיצוב הכריכה גם הוא בידי ליליין.1920וינה, [-), ברליןBenjamin Harzמלווה איורים מאת אפרים משה ליליין. הוצאת בנימין הרץ (
" *Rot und Glühend ist das Auge des Juden) [אדומה וזוהרת עינו של היהודי], מאת ארנו נדל "Arno Nadel עם שמונה תחריטים ,(

  . גרמנית. 1920, ברלין, Fritz Gurlittמאת יעקב שטיינהרט. הוצאת 
 *Das jahr des Juden תחריטים מעשה ידי יוסף בודקו. הוצאת  12. ימים מקדם, מאת ארנו נדל, עםFritz Gurlitt ,גרמנית. 1920, ברלין . 

-בעל –ווארט -עליכמס ווערק "מאטל פייסי דעם חזנס יינגל" באלייט-* מענשעלאך און סצענעס, זעכצען צייכענונגען צו שלום
האמנית רחל שליט מרקוס לספרו של שלום עליכם, "מוטל בן פייסי החזן" מלווים הקדמה מאת מחשבות. [ששה עשר איורים מאת 

  .1922פארלאג, ברלין, -מחשבות (ישראל איסידור אלישב)]. הוצאת כלל-בעל
*E. M. Lilien, Eine Künstlerische Entwickelung Um Die Jahrhundertwende, von Lothar Brieger. Mit 226 abbildungen nach 

radierungen und zeichnungen des künstlers  א"מ ליליאן, התפתחותו האמנותית במפנה המאות, מאת לותר בריגר. עם תצלומי]
  . גרמנית.1922וינה, -), ברליןBenjamin Harzתחריטים ועבודות של האמן]. הוצאת בנימין הרץ ( 226

 *Die Denkwürdigkeiten des widerspenstigen Propheten Jona, genau wie sie die Bibel erzählt, Ludwig Schwerin ספר .
  . גרמנית. 1934, ברלין, Dr. Herbert Loewensteinיד ומאויר בידי לודוויג שוורין. הוצאת -יונה, פורטפוליו. כתוב בכתב

 *Art in Palestine, by Elias Newman הוצאת .Siebel Company Publishersתצלומים רבים של יצירות מאת אמנים 1939רק, יו-, ניו .
  שונים ביניהם: יוסף בודקו, בוריס ש"ץ, אנה טיכו, מרון סימה ועוד נוספים.

 *Faces From the Ghetto 'רישומים מאת אברהם וולקוביץ ,(Abraham Wolkowitz)  עם הקדמה מאתSimon L. Millner הוצאת .
Machamadim Artעותקים, חתום בידי האמן. הקדשה מאת האמן בדף הפורזץ. 500ותק מתוך מהדורה של . ע1946יורק, -, ניו  

 ספרים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי בינוני.  11
  מצב הספרים לא נבדק בידינו לעומק והם נמכרים כמות שהם.

  מקור: אוסף שלמה שבא.
 $100 פתיחה:

274. Collection of Books Illustrated by Jewish Artists 

Eleven books with illustrations by Jewish artists: 
* Juda, poetry book by Börries von Münchhausen with illustrations by Ephraim Moshe Lilien. Berlin: Egon Fleischel & Co., 

1910. German. Cover designed by Lilien. 
* Palastina, Eine Werbeschrift fur die judische Arbeit in Erez Israel [promotional booklet for the Zionist operation in Eretz 
Israel]. Published by the World Zionist Organization. Cologne: "Die Welt", 1910. German. Reproductions of works by 

Ephraim Moshe Lilien. 
* Skizzen aus Litauen Weissrussland und Kurland [Sketches from Lithuania, Belarus and Kurland]. By Herbert Eulenberg, 
with 60 lithographs by Hermann Struck. Berlin: Georg Stilke, 1916. German. 

* Lieder des Ghetto [Ghetto Songs], by Morris Rosenfeld with introduction by Berthold Feiwel with illustrations by Ephraim 
Moshe Lilien. Berlin-Vienna: Benjamin Harz, [1920]. Cover design by Lilien. 
* Rot und Glühend ist das Auge des Juden" [Red and bright is the eye of the Jew], by Arno Nadel, with eight engravings 

by Jacob Steinhardt. Berlin: Fritz Gurlitt, 1920. Berlin. 
* Das jahr des Juden. The year of the Jew by Arno Nadel, with 12 engravings by Josef Budko. Berlin: Fritz Gurlitt, 1920. 
German. 

* Menshelakh un Stsenes, zekhtsn tsaykhnungen tsu Shalom-Aleichems verk "Motl ben peysi dem khazns yingl" – Ba'al 
Machshavot. [Sixteen illustrations by the artist Rachel Shalit Marcus for Shalom Aleichem's book "Motl ben Peysi the 
Cantor", with introduction by Ba'al Machshavot (Israel Isidor Elyashev)]. Berlin: Klal Farlag, 1922. 
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* E. M. Lilien, Eine Künstlerische Entwickelung Um Die Jahrhundertwende, von Lothar Brieger. Mit 226 abbildungen nach 
radierungen und zeichnungen des künstlers [E.M. Lilien, his artistic development at the Turn of the Century, by Lothar 
Brieger. With photographs of 226 etchings and works by the artist]. Berlin-Vienna: Benjamin Harz,1922. German. 

* Die Denkwürdigkeiten des widerspenstigen Propheten Jona, genau wie sie die Bibel erzählt, Ludwig Schwerin. Book of 
Jonah, portfolio. Autographed and illustrated by Ludwig Schwerin. Berlin: Dr. Herbert Loewenstein, 1934. German. 
* Art in Palestine, by Elias Newman. New-York: Siebel Company Publishers, 1939. Numerous photographs of works by 

artists, among them: Joseph Budko, Boris Schatz, Anna Ticho, Miron Sima and others. 
* Faces from the Ghetto, drawings by Abraham Wolkowitz with introduction by Simon L. Millner. New-York: Machmadim 
Art, 1946. Copy out of an edition of 500 copies, signed by the artist. Dedication by the artist on endpaper. 

11 books. Size and condition vary. Overall fair condition.  
Books were not thoroughly examined and are sold as-is. 
Provenance: Collection of Shlomo Shva. 

Opening price: $100 

 יששכר בער ריבאק –. קטלוג תערוכה 275

Ausstellung J. Ryback ,אק ובו שבע רפרודוקציות של . חוברת קטלוג לתערוכת יצירותיו של האמן יששכר בער ריב1923/1924. ברלין
 יצירות מעשה ידיו.

  ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים קלים. מעטפת קרועה ומנותקת. 21] דף, 7] שער מעטפת, [1[
  $50 פתיחה:

275. Exhibition Catalogue – Issachar Ber Ryback 

Ausstellung J. Ryback. Berlin, 1923/24. Catalogue of an exhibition of works by the artist Issachar Ber Ryback with seven 
reproductions of his works. 
[1] title cover, [7] leaves, 21 cm. Fair condition. Stains. Some tears. Wrapper torn and detached. 

Opening price: $50 

 . אוסף ספרים וחוברות אודות פסלים ישראליים276

 ות אודות פסלים ישראליים:ספרים וחובר 16
  . הקדשה לד"ר קרל שוורץ בדף הפורזץ. 1937* רפאל חמיצר, ארי אבן זהב. הוצאת ראובן מס ירושלים, 

  . עברית ואנגלית.1949אביב, תערוכת פסלים. -* חנה אורלוף. מוזיאון תל
). 1969אביב, ביתן הלנה רובינשטיין, תשכ"ט (-תלרישומים. הוצאת מוזיאון  60 –פסלים  120 –* חנה אורלוף, תערוכה רטרוספקטיבית 

  עברית וצרפתית.
 *Chana Orloff הוצאת .Magnes Museum ,1975, קליפורניה.  
 *Chana Orloff הוצאת .Montgomery Gallery] ,1983, פריז.[  
 *Chana Orloff, Felix Marcilhac הוצאת . les editions de l'amateur ,צרפתית.1991פריז .  
 *Zeev Ben-Zvi, 1904-1952, Memorial Exhibition of the sculptor's works on the first anniversary of his death הוצאת בית .

  .1953הנכות "בצלאל", ירושלים, 
  . עברית ואנגלית.1955אביב, -צבי, ד"ר חיים גמזו. הוצאת "הצבי", תל-* הפסל בן

  .1981מוזיאון ישראל, ירושלים,  * יצחק דנציגר, מרדכי עומר. הוצאת
  . עברית ואנגלית.)1982(* מקום, יצחק דנציגר. הוצאת "הקיבץ המאוחד", תשמ"ב 

  * יצחק דנציגר, מרדכי עומר. הוצאת הקיבוץ המאוחד/בית הוצאה "כתר", ירושלים, 
1986.  

  נגלית.. עברית וא1996אביב לאמנות", -* יצחק דנציגר, מרדכי עומר. הוצאת "מוזיאון תל
קרמיקאית, עורכת נורה כוכבי. הוצאת אגודת אמני קרמיקה בישראל בשיתוף עם "בצלאל", אקדמיה לאמנות ועיצוב,  –* חוה סמואל 

  .1985ירושלים, 
  .1994* רודי להמן, "האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו". הוצאת המוזיאון הפתוח, גן התעשייה תפן, 

  .2005אביב, -וויג גרוסמן חייהם ויצירתם, הלגה קלר. הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל* פיסול כמולדת, רודי להמן והד
  . עברית ואנגלית. 1994אביב, -אביב לאמנות, תל-. הוצאת מוזיאון תל1992-1957* תומרקין פסלים 

  ספרים וחוברות. גודל ומצב משתנים. 16
  $100 פתיחה:
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276. Collection of Books and Booklets about Israeli Sculptors 

16 books and booklets about Israeli sculptors: 

* Raphael Hamitzer, Ari Even Zahav. Jerusalem: Reuven Mass, 1937. Dedication to Dr. Karl Schwartz on endpaper. 
* Chana Orloff. Tel-Aviv Museum, sculpture exhibition. 1949. Hebrew and English. 
* Chana Orloff, retrospective exhibition – 120 sculptures – 60 drawings. Tel-Aviv Museum of Art, Helena Rubinstein 

Pavilion, 1969. Hebrew and French. 
* Chana Orloff. California: Magnes Museum, 1975. 
* Chana Orloff, Paris: Montgomery Gallery, [1983]. 

* Chana Orloff, Felix Marcilhac. Paris: les editions de l'amateur, 1991. French. 
* Zeev Ben-Zvi, 1904-1952, Memorial Exhibition of the sculptor's works on the first anniversary of his death. Published by 
"Bezalel" museum, Jerusalem, 1953. 

* The Sculptor Ben-Zvi, Dr. Haim Gamzu. Tel-Aviv: "Hazvi", 1955. Hebrew and English. 
* Yitzchak Danziger, Mordechai Omer. Jerusalem: The Israel Museum, 1981. 
* Makom, Yitzchak Danziger. Published by "Hakibutz Hameuchad", [1982]. Hebrew and English. 

* Yitzchak Danziger, Mordechai Omer. Jerusalem: Hakibutz Hameuchad / "Keter", 1986. 
 * Yitzchak Danziger, Mordechai Omer, Tel-Aviv Museum of Art, 1996. Hebrew and English. 
* Hava Samuel – Ceramist, edited by Nora Kochavi. Published by the Association of Ceramic Artists in Israel in 

cooperation with "Bezalel" Academy for Art and Design, Jerusalem, 1985. 
* Rudi Lehman, "Man is Nothing but the Shape of his Native Landscape", The Open Museum, Tefen, 1994. 
*"Pisul KeMoledet" (Sculpture as Homeland), Rudi Lehman and Hedwig Grossman, their life and work, Helga Keller. Tel-

Aviv: Hakibutz HaMeuchad, 2005. 
* Tomarkin Sculptures 1957-1992. Tel-Aviv: Tel-Aviv Museum of Art, 1994. Hebrew and English. 
16 books and booklets. Size and condition vary. 

Opening price: $100  

 ריכלות בישראל. אוסף ספרים בנושא אד277

 עשר ספרים בנושא האדריכלות בישראל:-חמשה
 *Kibbutz+Bauhaus, an architectws way in a new land, by Arieh Sharon הוצאת .Karl Kramer Verlag/מסדה", שטוטגרט/תל"-

  . אנגלית, צרפתית וגרמנית.1976אביב, 
  . עברית ואנגלית.1977כון, , העורך: עמירם חרל"פ. הוצאת משרד השי1977* ישראל בונה 
  . עברית ואנגלית.1988, העורך: עמירם חרל"פ. הוצאת משרד הבינוי והשיכון, 1988* ישראל בונה 

 *Bauhaus on the Carmel and the crossroads of empire, Gilbert Herbert, Silvina Sosnovskyצבי", ירושלים, -. הוצאת "יד יצחק בן
1993.  

  .1993מגידוביץ, גלעד דובשני. הוצאת משרד הביטחון,  * אדריכל יהודה
  .1990מחקר ותיעוד, -הבנויה-), שישים שנות יצירה, דוד קרויאנקר. הוצאת "המורשת1900-1985* אדריכל זולטן שמשון הרמט (

 *White City, international Style Architecture in Israel, Judith Turner: Photographs1994אביב, -יאון תל. הוצאת מוז.  
 *White City, international Style Architecture in Israel, A Portrait of an Era 1994אביב, -. הוצאת מוזיאון תל.  

  .1994סמוק. הוצאת משרד הביטחון, -, ניצה מצגר1931-1948אביב, -* בתים מן החול, אדריכלות הסגנון הבינלאומי בתל
  . עברית ואנגלית.1994אביב", -האוס. הוצאת "משרד בתלאביב בעקבות הבאו-* תל

  .1996להמן ומיכאל לוין. הוצאת מוזיאון ישראל, ירושלים, -. בעריכת מאירה פרי1890-1954* לאופולד קרקואר, צייר ואדריכל, 
  .1998, אבא אלחנני. הוצאת משרד הביטחון, 20-* המאבק לעצמאות של האדריכלות הישראלית במאה ה

  . שני כרכים.2004אביב, -אביב לאמנות, תל-, צבי אפרת. הוצאת מוזיאון תל2, כרך 1973>1948הפרויקט הישראלי, בנייה ואדריכלות, * 
 *Szmuk-Aviv, modern movement and Bauhaus Ideals, Nitza Metzger-Dwelling on the Dunes, Tel הוצאת .Editions de 

l'eclat2004אביב, -, פריז/תל.  
  ספרים. גודל ומצב משתנים. 15

  $200 פתיחה:

277. Collection of Books about Architecture in Israel 

Fifteen books about architecture in Israel: 
* Kibbutz+Bauhaus, an architect's way in a new land, by Arieh Sharon. Stuttgart/Tel-Aviv: Karl Kramer Verlag/"Massada", 

1976. English, French and German. 
* Israel Builds 1977, editor: Amiram Harlap. Ministry of Housing, 1977. Hebrew and English. 
* Israel Builds 1988, editor: Amiram Harlap. Ministry of Construction and Housing, 1988. Hebrew and English. 

* Bauhaus on the Carmel and the crossroads of empire, Gilbert Herbert, Silvina Sosnovsky. Jerusalem: Ben Zvi Institute, 
1993. 
* Architect Yehudah Magidovich, Gilead Duvshany, Ministry of Defense, 1993. 

* Architect Zoltan Shimshon Harmat (1900-1985), Sixty Years of Creation, David Kroyanker. Published by "The Built 
Heritage – Research and Documentation", 1990. 
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* White City, international Style Architecture in Israel, Judith Turner: Photographs. Published by Tel-Aviv Museum of Art, 
1994. 
* White City, international Style Architecture in Israel, A Portrait of an Era. Published by the Tel-Aviv Museum of Art, 1994. 

* Houses from Sand, International Style Architecture in Tel-Aviv, 1931-1948, Nitza Metzger-Szmuk. Published by Ministry 
of Defense, 1994. 
* Tel-Aviv following Bauhaus. Published by "Misrad BeTel-Aviv", 1994. Hebrew and English. 

* Leopold Krakauer, Painter and Architect, 1890-1954. Edited by Meira Pery-Lehman and Michael Levin. Jerusalem: The 
Israel Museum, 1996. 
* Struggle for Independence of Israeli Architecture in the 20th century (Hebrew), Abba Elhanani. Published by Ministry of 

Defense, 1998. 
* The Israeli Project, Building and Architecture, 1948-1973, Vol. 2, Zvi Efrat. Tel-Aviv: Tel-Aviv Museum of Art, 2004. Two 
volumes. 

* Dwelling on the Dunes, Tel-Aviv, modern movement and Bauhaus Ideals, Nitza Metzger-Szmuk, Paris/Tel-Aviv: Editions 
de l'eclat, 2004. 
15 books. Size and condition vary. 

Opening price: $200 

 הקדשת האמן –ארבעה ספרים מאוירים  –. אריה אלואיל 278

 ):1901-1967ארבעה ספרים עם איורים מאת אריה אלואיל (
]. ספר עמוס, נכתב 1941אביב, תש"א [-עמוס. הכתב העטור שלושים וארבעה הציורים מאת אריה אלוייל. הוצאת "הלל", תל* ספר 

  חיתוכי לינולאום. 34-בכתיבה קליגרפית ומלווה איניציאלים ו
  ס"מ. מצב טוב. כתמים. 22.5] דף, 33[

-פוגצוב, הציורים: אריה אלויל. הוצאת "למען הילד"/"קרית ספר". תל* יד אל יד, שירי ילדים, החרוזים: שרה לוי, הנעימות: עמנואל 
  ].1941אביב/ירושלים, [

  עמ'. מצב טוב. כתמים. פגמים בכריכה. 32
  . עברית ואנגלית.1956אביב, -בצבע, ע"י מ[קס] ברוד וי[שראל מ[איר] לסק. הוצאת "סיני", תל 17* אלואיל, שבעים תמונות בזה 

לוחות רפרודוקציות צבעוניות, ביוגרפיה קצרה מאת  17רפרודוקציות, מהן  70תיו של אריה אלואיל הכולל אלבום המוקדש ליצירו
  האמן ופרקי הקדמה מאת מקס ברוד וישראל מאיר לסק.

  ס"מ. מצב טוב. רפרודוקציה צבעונית המופיעה בחזית הספר על גבי מעטפת הנייר, קרועה ומנותקת. 31.5] עמ', 4], [80], [1, [32
]. הקדשה 1940אביב, ת"ש [-פתוחים מאת אריה אלוייל עם הקדמה מאת מכס ברוד. הוצאת "אילה" ע"י "דביר", תל 32* מתור הארץ, 

  מאת האמן לד"ר קרל שוורץ בדף השער.
  ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים במעטפת הנייר המקורית. 21.5] לוחות הדפסים, 32] עמ' + [1], ג, [2[

  $100 פתיחה:

278. Arieh Allweil – Four Illustrated Books – Artist's Dedication 

Four books with illustrations by Arieh Allweil (1901-1967): 

* Sefer Amos. 34 illustrations by Arieh Allweil. Tel-Aviv: "Hillel", 1941. Sefer Amos, calligraphic script with initials and 34 
linocuts. 
[33] leaves, 22.5 cm. Good condition. Stains. 

* Yad El Yad, children's songs. Verses: Sarah Levi, Music: Emanuel Pougatchov, illustrations: Arieh Allweil. Tel-
Aviv/Jerusalem: "Lema'an HaYeled"/"Kiryat Sefer", [1941]. 
32 pp. Good condition. Stains. Damage to binding. 

* Allweil, seventy pictures out of which 17 are in color by M[ax] Brod and I[srael] M[eir] Lask. Tel-Aviv: "Sinai", 1956. 
Hebrew and English. 
Album dedicated to the works of Arieh Allweil with 70 reproductions out of which 17 are in color; a short biography by the 

artist and introductions by Max Brod and Israel Meir Lask. 
32, [1], [80], [4] pp, 31.5 cm. Good condition. Color reproduction on front of the the dust jacket torn and detached. 
* Mitoch HaAretz, 32 engravings by Arieh Allweil with introduction by Max Brod. Tel aviv: "Ayala" by "Dvir", 1940. 

Dedication by the artist to Dr. Karl Schwartz, on the title page. 
[2], 3, [1] pp + [32] print-plates, 21.5 cm. Good condition. Stains. Tears to original wrapper. 

Opening price: $100  
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 אוסף ספרים מאוירים וקטלוגים ליצירותיו –ברגנר . יוסל 279

 ספרים מאוירים בידי יוסל ברגנר וקטלוגים ליצירותיו: 11
 Illustrations to All the Folk Tales of Itzchok 59אילוסטראציעס צו אלע פאלקסטימלעכע געשיכטן פון יצחק לייבוש פרץ/ 59* 

Leibush Peretz הוצאת .Hertz & Edelstein , ,לבן של -לוחות רפרודוקציות שחור 59. יידיש ואנגלית. פורטפוליו ובו 1950מונטריאול
  איורים מאת יוסל ברגנר. מתוארים ביידיש ובאנגלית.

. מלווה ששה רישומים מאת יוסל ברגנר. 1958* ערער עלי שחם, דוד רוקח. הרישומים מאת יוסל ברגנר. הוצאת ספר תרשיש, ירושלים, 
  דו של המחבר בדף השער.הקדשה בכתב י

. מלווה חמשה רישומים 1962אביב, -* אביון לפני הניצה, שירים, מאת ישראל הר. הרישומים מעשה יוסל ברגנר. הוצאת "תחיה", תל
  מאת יוסל ברגנר.

ש"י עגנון "בשלושה  . כתבי1969אביב ,תשכ"ט -* שריפטן אין דריי טיילן, ש"י עגנון, יידיש: אליעזר רובינשטיין. הוצאת "המנורה", תל
עותקים, חתום בידי עגנון ובידי ברגנר בדף  50מתוך  24איורים מאת יוסל ברגנר. העותק ממוספר  18חלקים", בכרך אחד עבה. מלווים 

  השער הראשון. 
ביב, [תשל"ג?]. א-* מזמורים ופזמונות מעין שירי עם מאת חיים נחמן ביאליק עם רישומי ציפורן מאת יוסל ברגנר. הוצאת "דביר", תל

  רישומים מאת יוסל ברגנר.  23מלווה 
מתוך  148. עותק ממוספר 1981* מזל דגים, ש"י עגנון. רישומים, יוסל ברגנר. הוצאת בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ירושלים, 

  עותקים, חתום בידי האמן בעברית ובאנגלית. 250
  ). עברית ואנגלית.1976אביב, ביתן הלנה רובינשטיין, תשל"ו (-ן תל. הוצאת מוזיאו1955-1975* יוסל ברגנר, ציורים 

  .197אביב, [-. הוצאת גלריה בינט, תל1977* יוסל ברגנר, ציורי צעצועים, מאי 
  . עברית ואנגלית.1981פרי. בית הוצאה "כתר", ירושלים, -, נסים אלוני, רודי בינט1980-1938* יוסל ברגנר, ציורים 

  . עברית ואנגלית.1996ן ימים. הוצאת בית ראובן, * יוסל ברגנר, בי
  .2000אביב, -אביב לאומנות, תל-* יוסל ברגנר, רטרוספקטיבה, עורכת: כרמלה רובין. הוצאת מוזיאון תל

  ספרים וחוברות. גודל ומצב משתנים. 11
  $100 פתיחה:

279. Yosl Bergner – Collection of Illustrated Books and Catalogues for his Works 

11 Books illustrated by Yosl Bergner and catalogues for his works: 
* 59 ulustratsyes tzu alafolkstimlekhe geshikhtn fun Yitzchak Leibush Peretz / 59 Illustrations to All the Folk Tales of 
Itzchok Leibush Peretz. Montreal: Hertz & Edelstein, 1950. Yiddish and English. Portfolio with 59 black and white 

reproduction-plates, of illustrations by Yosl Bergner. Titled in Yiddish and English. 
* Arar Alei Shacham, David Rokach. Drawings by Yosl Bergner. Jerusalem: Tarshish, 1958. Accompanied by six drawings 
by Yosl Bergner. Dedication in the author's handwriting on the title page. 

* Evion Lifney Hanitza, Poems, by Israel Har. Drawings by Yosl Bergner. Tel-Aviv: "Techiya", 1962. Accompanied by 
drawing by Yosl Bergner. 
* Shriftn in dray teiln, S.Y. Agnon, Yiddish: Elizer Rubinstein. Tel-Aviv: "Hamenorah", 1969. Writings of S.Y. Agnon in 

"Three Parts", in one heavy volume. Accompanied by 18 illustrations by Yosl Bergner. Copy numbered 24 out of 50 
copies, signed by Agnon and by Bergner on the first leaf. 
* "Mizmorim Upizmonot Ma'ayan Shray Am" by Haim Nachman Bialik with pen nib drawings by Yosl Bergner. Tel-Aviv: 

"Dvir" [1973?]. Accompnied by 23 drawings by Yosl Bergner. 
* Mazal Dagin, S.Y. Agnon. Drawings by Yosl Bergner. Published by the Naitonal and University Library, Jerusalem, 1981. 
Numbered copy 148 out of 250 copies, signed by the artist in Hebrew and English. 

* Yosel Bergner, Paintings 1955-1975. Tel-Aviv Museum of Art, Helena Rubinstein Pavilion, [1976]. Hebrew and English. 
* Yosl Bergner, drawings of Toys, May 1977. Tel-Aviv: Binet Gallery, 1977. 
* Yosl Bergner, paintings 1938-1980, Nissim Alony, Rudi Binet-Pery. Jerusalem: "Keter", 1981. Hebrew and English. 

* Yosl Bergner, "Bayn Yamim". Beit Reuven Museum, 1996. Hebrew and English. 
* Yosl Bergner, Retrospective, editor: Carmela Rubin. Tel-Aviv: Tel-Aviv Museum of Art, 2000. 
11 Books and booklets. Size and Condition vary. 

Opening price: $100 

 אוסף קטלוגים ורישומים  –. שמואל בק 280

 מן שמואל בק:ששה קטלוגים ותיקיית הדפסי רישומים המציגים רפרודוקציות של יצירות מאת הא
 *Landscapes of Jewish Experience, Paintings by Samuel Bak הוצאת .Pucker Gallery ,1997, בוסטון .  

  . [עותק כפול].1973אביב, -* בק. הוצאת "גלריה הדסה 'ק' קלצ'קין", תל
 *Bak, Denkmaler unserer Traume, Rolf Kallenbach הוצאת .Limes Verlag ,1977, מינכן. 
 *Bak, paintings of the last decade. Artistic development; The metaphysical works / Paul T. Nagano. Conversation with the 

artist / A. Kaufman הוצאת .Aberbach Fine Art1978יורק, -, ניו.  
. קטלוג לתערוכתו בגלריה דבל. מצורף קובץ דפים, 1978* נופים של היסטוריה יהודית, שמואל בק. הוצאת גלריה "דבל", ירושלים, 

  תמליל שיחה בין רות דבל לבין שמואל בק לקראת התערוכה.
 *Ewiges Licht, Samuel Bak, eine Kindheit im Schatten des Holocaust, Georg Heuberger und Eva Atlan  הוצאת .Jüdischen 

Museums Frankfurt am Main1996ן, , פרנקפורט דמיי.  
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לוחות רפרודוקציות של  16. פורטפוליו ובו 1968קצין חינוך ראשי, משרד הביטחון, -* רישומי מלחמה, שמואל בק. הוצאת מטכ"ל
און (קצין חינוך ראשי). מצורף ראיון עם האמן שפורסם ב"ימים ולילות", -רישומים ממלחמת "ששת הימים". הקדמה מאת מרדכי בר

  . מוסף של עיתון "מעריב"
  גודל משתנה. מצב כללי טוב.

  $50 פתיחה:

280. Samuel Bak – Collection of Catalogues and Drawings 

Six catalogues and a portfolio with prints of drawings, presenting reproductions of works by the artist Samuel Bak: 
* Landscapes of Jewish Experience, Paintings by Samuel Bak. Boston: Pucker Gallery, 1997. 
* Bak. Tel-Aviv: Hadassa Klachkin Gallery, [1973] (double copy). 

* Bak, Denkmaler unserer Traume, Rolf Kallenbach. Munich: Limes Verlag, 1977. 
* Bak, paintings of the last decade. Artistic development: The metaphysical works / Paul T. Nagano. Conversation with 
the artist / A. Kaufman. New-York: Aberbach Fine Art, 1978. 

* Views of Jewish History, (Hebrew), Samuel Bak, Jerusalem: "Debel" gallery, 1978. Catalogue of an exhibition in Debel 
gallery. Enclosed are leaves with a transcript of a talk between Ruth Debel and Samuel Bak towards the exhibition. 
* Ewiges Licht, Samuel Bak, eine Kindheit im Schatten des Holocaust, Georg Heuberger und Eva Atlan. Frankfurt am 

Main: Jüdisches Museum Frankfurt am Main, 1996. 
* War drawings, (Hebrew), Samuel Bak. Published by General Staff – Chief Education Officer, Ministry of Defense, 1968. 
Portfolio with 16 reproduction-plates of drawings from the Six Day War. Introduction by Mordechai Bar-On (Chief 

Education Officer). Enclosed is an interview with the artist which was published in the "Yamim VeLaylot" supplement of 
"Ma'ariv" newspaper. 
Size varies. Overall good condition. 

Opening price: $50 

 20-המחצית השנייה של המאה ה –אמנים ישראליים  –. אוסף ספרים 281

 .20-שראליים וקטלוגים ליצירתם. המחצית השנייה של המאה הספרים על אמנים י 25-אוסף של כ
  ביניהם: מירון סימה, לאופולד קרקואר, פנחס ליטבינובסקי, יעקב פינס, אברהם אופק, משה הופמן, אנה טיכו ועוד.

  ספרים. גודל ומצב משתנים. מצב הספרים לא נבדק על ידנו לעומק והם נמכרים כמות שהם. 25-כ
  $100 פתיחה:

281. Collection of Books – Israeli Artists – Second Half of 20th century 

A collection of 25 books and catalogues about Israeli artists. Second Half of the 20th century. 
Among the artists: Miron Sima, Leopold Krakauer, Pinchas Litvinovsky, Jacob Pins, Avraham Ofek, Moshe Hofmann, 
Anna Ticho and more. 

About 25 books. Size and condition vary. Books were not thoroughly examined by us and they are sold as is.  

Opening price: $100 

 . אוסף ספרים אודות אמנים ואמנות יהודית282

 ששה ספרים אודות אומנים ואמנות יהודית:
 *Jewish Folk Art Over The Ages מאת ,Eli and Elise Davis ,אנגלית. מלווה בצילומים רבים. 1977. הוצאת ראובן מס, ירושלים .  
 *Painting a Place in America, Jewish Artists in New York 1900-1945 בעריכת ,Norman L. Kleeblatt, Susan Chevlowe הוצאת .

The Jewish Museum, New York ,Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis ,אנגלית. 1991, ניו יורק .  
 *Jewish Papercuts, A History and Guide מאת ,joseph and Yehudit Shadur הוצאת .Judah L. Magnes Museum ,Gefen 

Publication house(קליפורניה) אנגלית1994ירושלים, -, ברקלי . .  
 *Orphan Objects, Facets of Textiles Collections of the Joods Historisch Museum, Amsterdam מאת ,Daniel Swetschinski 

  . אנגלית.1997זוולה, -, אמשטרדםJoods Historisch Museum ,Waanders Publishersואחרים. הוצאת 
  .2001יד יצחק בן צבי, תל אביב,  –ה. הוצאת מוזיאון תל אביב לאמנות שבע גולדמן איד-* זאב רבן, סימבוליסט עברי, מאת בת

, מאת אילה גורדון. הוצאת מוזאון נחום גוטמן, תל אביב, 1900-1925* איורים עבריים, הספר העברי המאויר לילדים, העידן הבינלאומי 
2005.  

  ספרים. גודל ומצב משתנים. 6

   50$פתיחה: 
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282. Collection of Books – Jewish Artists and Jewish Art 

Six books about Jewish artists and Jewish art: 

* Jewish Folk Art over the Ages by Eli and Elise Davis. Jerusalem: Reuven Mass, 1977. English. Accompanied by 
numerous photographs. 
* Painting a Place in America, Jewish Artists in New York 1900-1945, edited by Norman L. Kleeblatt, Susan Chevlowe. 

Published by Jewish Museum; Indiana University Press, New York and Bloomington, 1991. English. 
* Jewish Papercuts, a History and Guide by Joseph and Yehudit Shadur. Berkley (California) – Jerusalem: Judah L. 
Magness Museum and Gefen Publishing House, 1994. English. 

* Orphan Objects, Facets of Textiles Collections of the Joods Historisch Museum, Amsterdam by Daniel Swetschinski 
and others. Amsterdam- Zwolle: Joods Historical Museum, Waanders Publishers, 1997. English. 
* Zeev Raban, Hebrew Symbolist by Bat-Sheva Goldman Ida. Tel-Aviv: Tel Aviv Museum and Yitzchak Ben-Zvi Institute, 

2001. (Hebrew). 
* Hebrew Illustrations, the Hebrew illustrated books for children, the International Era 1900-1925, by Ayala Gordon. Tel-
Aviv: Nahum Gutman Museum, 2005. (Hebrew). 

6 books. Size and condition vary. 

Opening price: $50 

 1920וינה, -ברלין –וינטר -ציורים מאת אלזה ונץ –. חתונה ביער 283

 ].1920וינה, [תר"ף -נורה", ברליןויטר, חרוזים מאת י"ד קמזון. הוצאת "מ-חתונה ביער, ציורים מאת אלזה ונץ
סיפור "חתונה ביער" הינו תרגום מגרמנית של סיפור מאת אדולף הולסט. הספר מתאר חתונה של גמדים וחיות קטנות ביער ומצויר 

  באופן חינני. 
לחיות  –לטבע נובו תוך רגישות רבה -), היתה אמנית גרמנית חשובה שפעלה בסגנון אר1973-1882וייטור (-המאיירת אלזה ונץ

  ולצמחים.
ס"מ. מצב בינוני. נייר דבק ברוב סימני  12.5X10.5ס"מ, נתון בכריכה  39X11.5הספר נפתח בצורת אקורדיון, אורך הגיליון במצב פתוח, 

  הקיפול. פגמים בכריכה.
  $100 פתיחה:

283. Wedding in the Forest – Illustrations by Else Wenz-Viëtor – Berlin-Vienna, 1920 

Wedding in the forest, illustrations by Else Wenz-Viëtor, rhymes by I.S. Kamzon. Berlin-Vienna: "Menorah", [1920]. 

The story "Wedding in the Forest" is a translation of a German story by Adolf Holst. It tells the story of a wedding of dwarfs 
and small animals in the forest and is illustrated with charming illustrations.  
The illustrator Else Wenz-Viëtor (1882-1973) was an important German Art Nouveau style artist, with a sensitive 

perception of nature, animals and plants.  
Accordion-folded sheet. Length of sheet when open, 39X11.5 cm, in a binding 12.5X10.5 cm. Fair condition. Adhesive 
tape to most folding marks. Damage to binding. 

Opening price: $100 

 1922הוצאת "אמנות",  –. לסביבון 284

 .1922אודסה, -ל", פרנקפורט ע"נ מיין, מוסקבהלסביבון, מאת זלמן שניאור. הוצאת "אמנות", ספריה "גמליא
  שיר לילדים, מלווה ששה איורים צבעוניים בדפוס ליטוגרפי, מאת "חבורת ציירים" (אפטר, מוצלמכר, קרבצוב וחיגר). 

  ס"מ. מצב טוב. כתמים וקרעים קלים. 29] עמ', 16[
  $200 פתיחה:

284. LaSevivon – "Omanut" Publishing, 1922 

LaSevivon, by Zalman Shneur. Frankfurt am Main, Moscow-Odessa: Omanut, Sifriya Gamliel, 1922. 
Poem for children, accompanied by six illustrations in color, in lithographic printing, by "Havurat Tzayarim" (Apter, 
Mutzelmacher, Kravtzov and Higer).  

[16] pp, 29 cm. Good condition. Stains and slight tears. 

Opening price: $200 

 1922הוצאת "אמנות",  –. התנים והפיל 285

 ]. 1922התנים והפיל. הוצאת אמנות, ספריה "גמליאל". פרנקפורט דמיין, [
  א. ֵנרּוֶצב.סיפור לילדים מאת לב ניקולאייביץ' טולסטוי, מלווה ששה איורים צבעוניים בדפוס ליטוגרפי, מאת 

  ס"מ. מצב טוב. קרע חסר במעטפת הקדמית. מעטפת אחורית מעט מנותקת. 15.5X21] עמ', 16[
  $200 פתיחה:
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285. The Jackals and the Elephant – Published by Omanut, 1922 

The jackals and the elephant. Frankfurt am Main: Sifriya Gamliel, [1922]. 

Story for children by Lev Nikolayevich Tolstoy, accompanied by six illustrations in color in lithographic printing, by A. 
Naruzev. 
[16] pp, 15.5X21 cm. Good condition. Open tear to front wrapper. Back wrapper slightly detached. 

Opening price: $200 

 1925ירושלים,  –איורים מאת זאב רבן  –ון ש"י עגנ –. מעשה העז 286

 ). 1925מעשה העז, ספר לילדים, ש"י עגנון. צייר זאב רבן. הוצאת הגנה, ירושלים, תרפ"ה (
  ספור לילדים מאת שמואל יוסף עגנון. מלווה ארבעה איורים צבעוניים מאת זאב רבן. איור העטיפה גם הוא מעשה ידי זאב רבן. 

ס"מ. החוברת כרוכה בחוט. מצב בינוני. פגעי תילוע, רישומים בעט. חותמת דיו. כתמים. בלאי בפינות  20ף, ] ד6] שער מעטפת, [1[
  הדפים ובמעטפת.

  $200 פתיחה:

286. Ma'ase HaEz – S.Y. Agnon – Illustrations by Zeev Raban – Jerusalem, 1925 

Ma'ase HaEz, children's book, S.Y. Agnon. Four illustrations in color by Zeev Raban. Illustration on the cover also by 
Zeev Raban. 

[1] title cover, [6] leaves, 20 cm. Bound with string. Fair condition. Worming, pen inscription. Ink-stamp. Stains. Wear to 
corners of leaves and to wrapper. 

Opening price: $200 

 1924 –חיים נחמן ביאליק  –. שלמה המלך והאדרת המעופפת 287

אודיסה, -שלמה המלך והאדרת המעופפת, אגדה מסופרת על ידי חיים נחמן ביאליק, הציורים של נ. יידיל. הוצאת "אמנות", מוסקבה
 .1924נדפס בפרנקפורט, 

 מלוות בשישה איורים משל נ. יידיל. ),1933שלוש אגדות לילדים מתוך המחזור "ויהי היום" (תל אביב, 
  טוב. קונטרסים מנותקים. עטיפה מנותקת, עם מעט כתמים וקרעים קלים (בעיקר בשדרה).-ס"מ. מצב בינוני 24X84] עמ', 1, [22], 2[

  $100 פתיחה:

287. "King Solomon and the Flying Cloak" – Haim Nachman Bialik – 1924 

Shlomo HaMelech Ve'HaAderet HaMe'ofefet [King Solomon and the Flying Cloak], a legend told by Haim Nachman Bialik 
with illustrations by N. Yidel. Moscow-Odessa: Omanut. Printed in Frankfurt, 1924. 
Three tales for children from Bialik's “Vayehi Hayom” (Tel Aviv, 1933), with six illustrations by N. Yidel. 

[2], 22, [1] pp, 24X18 cm. Fair-good condition. Detached signatures. Detached wrappers, with some stains and small tears 
(mainly to spine). 

Opening price: $100 

 1929-1927אביב, -תל –איורים מאת נחום גוטמן  –חיים נחמן ביאליק  –. אוסף אגדות 288

 .1927-1929אביב, -כרך המאגד שמונה חוברות, אגדות כתובות בידי חיים נחמן ביאליק. הציורים מאת נחום גוטמן. הוצאת "דביר", תל
* המלך שלמה ומלכת שבא * שלמה מלך החיות והעופות * קברות מלכי בית דוד * המלך דוד בחייו ובמותו * דוד המלך בילדותו * 

  מדאי * משפטי שלמה * אלוף בצלות ואלוף שום.שלמה ואש
  בינוני. כתמי חלודה רבים. חמשה איורים צבועים בצבעי פסטל.-שמונה חוברות כרוכות יחד כולל העטיפות המקוריות. מצב טוב

  $50 פתיחה:

288. Osef Agadot – Haim Nachman Bialik – Illustrations by Nahum Gutman – Tel-Aviv, 1927-1929 

A bound volume compiling eight booklets; legends composed by Haim Nachman Bialik. Illustrations by Nahum Gutman. 
Tel-Aviv: Dvir, 1927-1929. 
* Hamelech Shlomo u-Malkat Shva * Shlomo Melech HaChayot veHaofot * Kivrot Malchay Beit David * HaMelech David 

beChayav u-Bemoto * David HaMelech beYalduto * Shlomo veAshmedai * Mishpatay Shlomo * Aluf Batzlut veAluf Shum. 
Eight booklets bound together with original wrappers. Good-fair condition. Significant foxing. Five illustrations colored in 
Pastel colors. 

Opening price: $50 
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 1925אביב, -תל –אריה -לוין קיפניס ומאיר גור –. עזה פזיזה 289

 .1925אביב, -עזה פזיזה, לוין קיפניס. הוצאת דביר, תל
  אריה וכותרות טיפוגרפיות מעשה ידי קיפניס.-ששה סיפורים קצרים לילדים מאת לוין קיפניס מעוטרים צלליות מעשה ידי מאיר גור

  ס"מ. מצב טוב. כריכה מנותקת, פגומה. 15X24ספורים כל אחד בן שמונה עמודים. גודל הכרך: כרך הכולל ששה 
  $100 פתיחה:

289. Iza Peziza – Levin Kipniss and Meir Gur-Aryeh – Tel-Aviv, 1925 

Iza Pziza, Levin Kipniss. Tel-Aviv: Dvir, 1925. 
Six short stories for children by Levin Kipniss, decorated with silhouettes by Meir Gur-Aryeh and typographic titles by 
Kipniss. 

A bound volume with six stories, each consisting of eight pages. Size of volume: 15X24 cm. Good condition. Detached 
binding, with damage. 

Opening price: $100 

 30-ושנות ה 20-שנות ה –מצפה, שטיבל קק"ל ועוד  –ם לנוער . אוסף ספרי290

 ]:30-עד שנות ה 20-אוסף ספרים לנוער, חלקם מלווים איורים. הוצאות שונות. [שנות ה
תרצ"ב. מהדורה שניה. שלושה כרכים: -אביב, תרפ"ט-ישראל של הקרן הקימת לישראל. הוצאת "אמנות", תל-. "לנער", ספרית ארץ1

  ט. מלווים תצלומים רבים.-ו, כרך ג': חוברות ז-ג, כרך ב': חוברות ד-רות אכרך א': חוב
  אביב:-. ארבעה ספרים בהוצאת א. י. שטיבל, תל2-5

  אליעזר. שני כרכים.-ריד, תרגום מאת מ. בן-* הנוה במדבר, קפיטן מין
  יד ש. הרברג. איורים מאת נחום גוטמן.-* מטוס בארץ, מרים זינגר, תרגם מכתב

  ידות, אלי ברטה, תרגם ש. הרברג.* תלמ
  . שני כרכים.1934* הילד האובד, וו. ה. הודסון, תרגם ד"ר שמעון גינצבורג. 

  אביב: -. חמישה ספרים בהוצאת "מצפה", תל6-10
  . שני כרכים.1934חוה. -* מסעי הנס ארין, ליזה טצנר. תרגם, יצחק בן

  . 1934י אשר ברש. * פלח הרמון, מאגדות העמים ושיחותיהם, מספרים ביד
  * רדי הזקן, פרשת מעשיו ומותו, קפיטן מריאט. תרגם, נ. אלתרמן.

  . שני כרכים. 1936* היתד או יעל אשת חבר, ישראל שף. 
  .1937* חלום השלושה, צבי ליברמן. 

  . שני ספרים בהוצאת "ברקאי" ורשה: 11-12
פי מקורות שונים ע"י ח. דובניקוב. -מאורעותיהם ותגליותיהם, מעבד על* התירים האחרונים מקולומבוס עד ננסן, פרשת מסעיהם, 

  איורים חתומים ח. ג. [חיים גולדברג?].
  סיטון. תרגום, י.א. הנדלזלץ. -* רודפים ונרדפים, ספורים מעולם החי מאת, א. טומפסון

  בינוני.-ספרים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב 12
  $50 פתיחה:

290. Collection of Books for Youth – Mitzpe, Stibel, JNF and more – 1920s ans 1930s 
Collection of books for youth, some illustrated. Various publishers. [1920s to 1930s]. 

1. "LaNo'ar", Sifriyat Eretz Israel, JNF. Tel-Aviv: "Omanut", 1929-1932. Second edition. Three volumes: VOl. I: booklets 
103, Vol.II: booklets 4-6, Vol.III: booklets 7-9. Accompanied by numerous photographs. 
2-5. Four books published by A.I. Stibel, Tel-Aviv: 

* HaNaveh BaMidbar, Captain Mayne Reid, translated by M. Ben-Eliezer. Two volumes. 
* Matos BaAretz, Miriam Singer, translated from manuscript by S. Herberg. Illustrations by Nahum Gutman. 
* Talmidot, Eli Barta, translated by S. Herberg. 

* HaYeled HaOved, W.H. Hudson, translated by Dr. Shimon Ginzburg. 1934. Two volumes. 
6-10. Five books published by "Mitzpe", Tel-Aviv: 
* Travels of Hans Urian, Lisa Tetzner. Translated by Yitzchak ben Hava. 1934. Two volumes. 

* Pelach HaRimon, tales told by Asher Barash. 1934. 
* Old Ready, story of his deeds and death, by Captain Marryat. Translated by N. Alterman. 
* HaYated or Yael Eshet Hever, Israel Shef. 1936. Two volumes. 

* Halom HaShlosha, Zvi Lieberman. 1937. 
11-12. Two books published by "Barkai", Warsaw: 
* HaTayarim HaAchronim…. adapted by H. Dubnikov. Signed illustrations H.G. [Haim Goldberg?]. 

* Rodfim veNirdafim […], by E. Thompson-Seton. Translated by I.A. Handelsaltz. 
12 books. Size and condition vary. Overall good-fair condition. 

Opening price: $50 
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 60-עד שנות ה 20-אביב, שנות ה-תל –. חמישה ספרים מאוירים לילדים 291

 צבעוניים. הוצאות שונות.חמישה ספרים לילדים מלווים איורים 
  ]. 20-אביב. [שנות ה-. "ניסן", בנציון רסקין. הוצאת ב. ברלוי, תל1

פי אגדות ודברי סופרים. -תיקייה המכילה תריסר ספרוני ראשית קריאה לילדים בהקשר לחודש ניסן וחג הפסח, רובם מעבדים על
  מלווים איורים מאת שמואל עובדיהו. 

  ס"מ. מצב בינוני. כתמים. התיקייה מפורקת. 16X11.5גודל הספרונים  ס"מ. 17X12גודל התיקייה 
אביב, תרפ"ז -ק"ד. הוצאת קפת הספר, תל-. אגדות ארץ הקדושה מאת זכריה פישמן. ציורים מאת ש[מואל] עובדיהו. חוברת ק"א2
)1927 ..(  

  רה שלו.) מלוות תצלום דיוקנו וביוגרפיה קצ1926־1891תשע מאגדותיו של זכריה פישמן, (
  ס"מ. כרוך בכריכה חדשה כולל המעטפת המקורית. 18עמ',  107

]. שירים מאת אביגדור המאירי 1957אביב, [-. ילדים וחגים בישראל. שירים: אביגדור המאירי. ציורים: מרים ברטוב. הוצאת "סיני", תל3
  לחגי ישראל ומולם לוחות איורים צבעוניים מאת מרים ברטוב. 

  . מצב טוב מאוד.ס"מ 24] דף, 12[
). הספר כולל דוגמאות של גופנים בתחתית כל 1945אביב, תש"ה (-. סבא אלף בית, ספר וציר שלמה ידידיה. הוצאת "עם עובד", תל4

  דף, המוקדש לאות מאותיות הא"ב.
  ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. 18] דף, 16[
. קטעים 1962אביב, -תל-ציר א. לואיזאדה. הוצאת "יבנה", ירושליםידי י. גוטמן. -. שערים לתורה, ספר בראשית, חלק א'. מגש על5

  מספר בראשית ומן האגדה מלווים איורים מאת אביגדור ֶרנצו לּואיָזאָדא.
  ס"מ. מצב טוב מאוד. 27.5] דף, 2עמ' ,[ 64] דף, 2[

 $50 פתיחה:

291. Five Illustrated Children's Books  

Five children's books with illustrations in color. Different publishers. 
1. "Nissan", Benzion Raskin. Tel-Aviv: B. Barlevi [1920s]. 
A folder with a dozen reading booklets for beginners, for children. Most of them are adapted fairy tales and stories related 

to the month of Nissan and Pesach. Illustrations by Shmuel Ovadyahu. 
Size of folder 17X12 cm. Size of booklets: 11.5X16 cm. Fair condition. Stained. Folder is dismantled. 
2. Agadot Eretz HaKedosha by Zechariah Fishman. Illustrations by S[hmuel] Ovadyahu. Booklet 101-104. Tel-Aviv: "Kupat 

HaSefer, 1927. 
Nine fairy tales by Zechariah Fishman, (1891-1926), with his portrait and a short biography. 
107 pp, 18 cm. Bound in a new binding with the original wrapper. 

3. Yeladim VeChagim BeIsrael. Poems: Avigdor Hameiri. Illustrations: Miriam Bartov. Tel-Aviv: "Sinai", [1957]. Poems for 
holidays by Avigdor Hameiri with illustrations in color by Miriam Bartov. 
[12] leaves, 24 cm. Very good condition. 

4. Saba Aleph-Beth, written and illustrated by Shlomo Yedidya. Tel-Aviv" Am Oved", 1945. 
The books features samples of fonts on the bottom of each leaf, dedicated to one of the Aleph-Beth letters. 
[1] leaves, 18 cm. Good condition. Foxing. 

5. She'arim LaTorah, Sefer Bereshit, part I. By I. Gutman. Illustrated by A. Luisada. Jerusalem-Tel-Aviv: "Yavne", 1962. 
Passages from Sefer Bereshit and the Aggada, accompanied by illustrations by Avigdor Renzo Luisada. 
[2] leaves, 64 pp, [2] leaves, 27.5 cm. Very good condition. 

Opening price: $50 

 1929אביב, -תל –בן מנחם -איורים מאת יצחק –. "יום הלדת לקיבוץ" 292

-מנחם]. ארגון הציירים והפסלים של קבוצי השומר הצעיר, בהוצאת "מסדה", תל-ם הלדת לקיבוץ. ספר: יעקב [דורון]. ציר: יצחק [בןיו
 ).1929אביב, תרצ"ט (

בינואר). מלווה איורים צבעוניים מאת  21ספר לילדים מאת יעקב [קובה] דורון שיצא לאור לכבוד יום הלדת לקיבוץ "משמר העמק" (
  מנחם, מייסד "ארגון הציירים והפסלים של קבוצי השומר הצעיר".-ן יצחק בןהאמ

  ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרע קטן בשולי המעטפת הקדמית. 17X24.5] דף, 8] שער מעטפת, [1[
  $50פתיחה: 

292. "Yom Huledet LaKibutz" – Illustrations by Yitzchak Ben-Menachem – Tel-Aviv, 1929 

Yom Huledet LaKibutz. Author: Ya'akov [Doron]. Illustrator: Yitzchak [Ben-Menachem]. Painter and Sculptor Association 

of Kibbutzim of HaShomer HaTza'ir. Tel-Aviv: "Massada", 1929. 
Children's book by Ya'akov [Kuba] Doron published for the birthday of Kibbutz "Mishmar HaEmek" (January 21st). With 
illustrations in color by the artist Yitzchak Ben-Menachem, founder of the " Painter and Sculptor Association of kibbutzay 

HaShomer HaTza'ir". 
[1] title cover, [8] leaves, 17X24.5 cm. Good condition. Stains. Small tear at margins of front cover. 

Opening price: $50 
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 1933 –מקס שכטר  –. "רולי ריף מלך הבלשים" 293

הרקדנית שנעלמה / חמש יריות בפרזידנט רוזוולט. שתי חוברות מסדרת "רולי ריף מלך הבלשים שגיבורה הוא בלש אמריקני, מאת 
 ).1933מקס שכטר. חוברות ד', ו'. ירושלים, תרצ"ג (

 ס"מ. מצב טוב. קמטים.  15.5X12] עמ', 2, [30חוברת ד': 
  ס"מ. מצב בינוני. קמטים. קרעים. רישומים בעט. 18X13] עמ', 2, [29חוברת ו': 

  $50 פתיחה:

293. "Roli Rif Melech Habalashim” – Max Shechter – 1933 

"The Dancer who Disappeared" / " Five Shots at President Roosevelt". Two booklets from the series "Roli Rif Melech 
Habalashim" which tells the story of an American detective, By Max Shechter. Booklets 4, 6. Jerusalem, 1933. 

Booklet 4: 30, [2] pp, 15.5X12 cm. Good condition, Creases. 
Booklet 6: 29, [2] pp, 18X13 cm. Fair condition. Creases. Tears. Inscriptions in pen. 

Opening price: $50 

 1935אביב, -תל –איורים בידי איזה הרשקוביץ  –. ספורי התורה 294

 ].1935אביב, [-ספורי התורה. מסדרים על ידי פ. חופי. מצירים בידי איזה הרשקוביץ. הוצאת א. י. שטיבל, תל
מספר בראשית מעבדים לילדים. גרוש אדם וחוה, אברהם מכניס אורחים, אליעזר ורבקה, ארבע חוברות של סיפורי התורה, פסוקים 

  חלום יעקב. מלווים איורים.
  ס"מ. מצב טוב. כתמים בעטיפות. 20X14עמ'),  12עמ' בכל חוברת (חוברת אחת בת  8חוברות,  4

  $100 פתיחה:

294. Torah Stories – Illustrations by Iza Hershkovitz – Tel-Aviv, 1935 

Torah Stories. Composed by P. Hofi. Illustrated by Iza Hershkovitz. Tel-Aviv: A.I. Stibel, [1935]. 
Four booklets with Torah stories, verses from Bereshit adapted for children. Expulsion of Adam and Eve, Avraham 
receives guests, Elizer and Rivka, Dream of Ya'akov. Illustrations. 

4 booklets, 8 pages in each booklet (one booklet – 12 pp), 20X14 cm. Good condition. Stains to wrappers. 

Opeing price: $100 

 1939אביב, -תל –ציורים מאת פרץ רושקביץ  –. לארץ הילדים 295

 ].1939אביב, [-אנדה פינקרפלד. הציורים מאת פרץ רושקביץ. תללארץ הילדים, ספר שירים לילדים מאת 
  ס"מ. מצב בינוני. כתמים. מעטפת קרועה ומנותקת חלקית. 16.5] דף, 7] שער מעטפת, [1[

  $50 פתיחה:

295. LeEretz HaYeladim – Illustrations by Peretz Rushkevitz – Tel-Aviv, 1939 

LeEretz HaYeladim, poetry book for children by Anda Pinkerfeld, illustrations by Peretz Rushkevitz. Tel-Aviv, [1939]. 
[1] title cover, [7] leaves, 16.5 cm. Fair condition. Stains. Cover torn and partly detached. 

Opening price: $50 

 הוצאת ברלוי –. היונה הנבונה ועוד ספורים 296

 ]. ציורים: ש. צייטלין. 1939ועוד ספורים, ערוכים ע"י י. דושמן. הוצאת ב. ברלוי, תל אביב, [תרצ"ט  היונה הנבונה,
  שלש חוברות כרוכות יחד, בכל חוברת שני סיפורים. 

  בינוני. כתמים. כריכה מקורית, מעט בלויה.-ס"מ. מצב טוב 24.5x22.5] עמ'. 2, [10-10,3-3, 10
  $100 פתיחה:

296. "HaYona HaNevona veOd Sipurim" – Barlevi Publishing 

"HaYona HaNevona veOd Sipurim", edited by I. Dushman. Tel-Aviv: B. Barlevi, [1939]. Illustrations: S. Zeitlin. 
Three booklets bound together; two stories in each booklet. 
10, 3-10, 3-10, [2] pp. 24.5X22.5 cm. Good-fair condition. Stains. Original binding, slightly worn. 

Opening price: $100 
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 1939חיפה,  –עמנואל יפה  –מהו ואליהו -. מיקי297

 ]. 1939מהו ואליהו חרוזים וציורים מאת עמנואל יפה. הוצאת "אות", חיפה [-מיקי
  שורות חרוזים קצרות.פי "מיקי מאוס" של וולט דיסני מלווים -איורי קומיקס על

. הסדרה נחשבת לקומיקס הראשון שנכתב ופורסם בארץ 1935סדרת קומיקס זו התפרסמה לראשונה בעיתון "עיתוננו לקטנים" בשנת 
  ישראל.

  ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. פגמים בעטיפה. 14.5X23דף,  23] שער מעטפת, 1[
  $200 פתיחה:

297. Mickey Mahu Ve'Eliyahu – Emanuel Yaffe – Haifa, 1939 

Mickey Mahu Ve'Eliyahu rhymes and illustrations by Emanuel Yaffe. "Ot" Publishing, Haifa, [1939].  

Comic strips inspired by "Micky Mause" by Walt Disney accompanied by short rhymes. 
This series of comics was first published in the paper "Itonenu LeKtanim" in 1935. It is considered the first comic strip 
written and published in Eretz Israel. 

[1] title cover, 23 leaves, 14.5X23 cm. Good condition. Foxing. Damage to wrapper. 

Opening price: $200 

 1942אביב, -תל –כי לינולאום חיתו –לאה גולדברג  –. ספר גן החיות 298

ספר גן החיות. חרוזים מאת לאה גולדברג. ציור המעטפה ופתוח הלינלאום מאת א. להמן. הוצאת יואכים גולדשטיין ובנימין גרינבוים, 
 .1942אביב, -תל

  אביב.-ות בתלשבעה שירים מאת לאה גולדברג מלווים חיתוכי לינולאום מאת אליעזר להמן. בעמוד האחרון פרסומת לגן החי
  המעטפת. ס"מ. מצב טוב. גיליון אחד אינו חתוך. בלאי וקרעים בשולי 16X23.5] עמ', 2, [14

  $100 פתיחה:

298. Sefer Gan HaChayot – Lea Goldberg – Linocuts – Tel-Aviv, 1942 

Sefer Gan HaChayot. Rhymes by Lea Goldberg. Cover illustration and linocuts by A. Lehman. Tel-Aviv: Joachim Goldstein 

and Binyamin Greenbaum, 1942. 
Seven poems by Lea Goldberg accompanied by linocuts created by Eliezer lehman. On the last leaf, an advertisement 
for the Tel Aviv zoo 

14, [2] pp, 16X23.5 cm. Good condition. One unopened sheet. Wear and tears at margins of wrapper. 

Opening price: $100 

 1942ירושלים,  –פינקרפלד -אנדה עמיר –. "ראו הגן של רות ודן" 299

 ).1942ראו הגן של רות ודן. אנדה פינקרפלד. הוצאת א. אונא, ירושלים, תש"ב (
  צבעוניים.פינקרפלד מלווה איורים -ספור בחרוזים לילדים מאת אנדה עמיר

  ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים בעטיפה. המעטפת האחורית קרועה ומנותקת ברובה. 24X19.5] עמ', 16[
  $100 פתיחה:

299. "Reu HaGan shel Ruth veDan" – Anda Amir-Pinkerfeld – Jerusalem, 1942 

Reu HaGan shel Ruth veDan. Anda Pinkerfeld. Jerusalem: A. Una, 1942. 

Rhymed story for children by Anda Amir-Pinkerfeld, accompanied by illustrations in color. 
[16] pp, 24X19.5 cm. Good condition. Stains and defects to cover. Back cover torn and almost conpletely detached. 

Opening price: $100 

 שלוש חוברות – 1943אביב, -תל –צבי ליברמן  –. "זיזי הגמד" 300

 ].1943אביב, [-ג. הוצאת "מצפה", תל-מסעי זיזי הגמד/זיזי בשבי/זיזי חוזר לארצו, מאת צבי ליברמן. הציורים: דודו גלבוע. חלק א
  שלוש חוברות מסדרת "מסעי זיזי הגמד" מאת צבי ליבנה מלווים חיתוכי לינולאום צבעוניים מאת דוד גלבוע.

 ] לוחות איורים.3עמודות + [ 36חלק א': 
  ] לוחות איורים.3] עמ' + [2, [70-37חלק ב': 
  ] לוחות איורים.2+ [ 110-73חלק ג': 

19.5X28 .ס"מ. מצב בינוני. קרעים. כתמים ובלאי בעטיפות  
  $300 פתיחה:
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300. "Zizi HaGamad" – Zvi Lieberman – Tel-Aviv, 1943 – Three Booklets 

Masa'ay Zizi HaGamad/Zizi BaShevi/Zizi Chozer LeArtzo, by Zvi Lieverman. Illustrations: Dudu Gilboa. Parts 1-3. Tel-

Aviv: "Mizpe", [1943]. 
Three booklets from the series "Masay Zizi HaGamad" by Zvi Livne accompanied by linocuts in color by David Gilboa. 
Part 1: 36 columns + [3] illustration plates. 

Part 2: 37-70, [2] pp + [3] illustration plates. 
Part 3: 73-110 pp + [2] illustration plates. 
19.5X28 cm. Fair condition. Tears. Stains and wear to covers. 

Opening price: $300 

 1944אביב, -תל –שר איורים צבעוניים מאת חנן פי –אביב -. הגמדים בתל301

 ].1944אביב [-אביב. הציורים מאת חנן פישר. החרוזים מאת זאב רוזובסקי. הוצאת "פישר", תל-הגמדים בתל
  אביב.-ספר ילדים עם איורים צבעוניים של מבנים מפורסמים בעיר תל

שני של הדף הראשון נדפס הפוך. ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים במעטפת. הטקסט בצידו ה 17.5X25] עמ', 16] שער מעטפת, [1[
  המעטפת הקדמית והדף הראשון מנותקים חלקית.

  $100 פתיחה:

301. HaGamadim BeTel-Aviv – Illustrations in Color by Hanan Fisher – Tel-Aviv, 1944 

HaGamadim BeTel-Aviv. Illustrations by Hanan Fisher. Rhymes by Zeev Rosovsky. Tel-Aviv: Fisher, [1944]. 
A children's book with color illustrations of famous buildings in Tel-Aviv. 

[1] title cover, [16] pp, 17.5X25 cm. Good condition. Stains. Damage to wrapper. Text overleaf the first page is printed 
upside down. Front wrapper and first leaf are partly detached. 

Opening price: $100 

 איורים מאת דוד גלבוע –לוין קיפניס  –. מעין הקסם/ברוכים הבאים 302

 ].1944אביב, [-מעין הקסם/ברוכים הבאים!. שני ספרים מאת לוין קיפניס מצוירים בידי דוד גלבוע. דפוס "סגנון", תל
  מצב טוב. כתמים ופגמים בעטיפות. בספר ברוכים הבאים דף אחד מנותק.ס"מ בקירוב.  15X24עמ',  19שני ספרים. בכל ספרון 

  $150 פתיחה:

302. Ma'ayan HaKesem/Beruchim HaBaim – Levin Kipniss – Illustrations by David Gilboa 

Ma'ayan HaKesem/Beruchim HaBaim! Two books by Levin Kipniss, illustrated by David Gilboa. Tel-Aviv: Signon printing 
press, [1944]. 

Two books, 19 pp in each, approx. 15X24 cm. Good condition. Stains and damage to wrappers. In the book "Beruchim 
HaBaim" one detached leaf. 

Opening price: $150 

 4519אביב, -תל –ספר ילדים מאויר בידי תרצה טנאי  –. גשם 303

 ].1945אביב, תש"ה [-הוצאת "עם עובד", תל-גשם. כתבה מלכה ליסר. צירה תרצה. "מסילות"
  חוברת עם שירים, חידות וסיפורים קצרים לילדים בנושא הגשם והחורף מאת מלכה ליסר מלווים איורים מאת תרצה טנאי. 

  ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. בלאי במעטפת. 16X16עמ',  27] שער מעטפת, 1[
  $100 פתיחה:

303. "Geshem" – Children's Book Illustrated by Tirza Tanai – Tel-Aviv, 1945 

Geshem. written by Malka Lisser. Illustrated by Tirza. "Mesilot" – "Am Oved" publishing, Tel-Aviv, [1945]. 

Booklet with poems, riddles and short stories for children, all about rain and winter, by Malka Lisser with illustrations by 
Tirza Tanai. 
[1] title cover, 27 pp, 16X16 cm. Good condition. Foxing. Wear to wrapper. 

Opening price: $100 
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 1946אביב, -תל –איורים צבועים ביד  –. הזאב ושבעת הגדיים הקטנים 304

 ].1946אביב, [-ילדים. התמונות מאת ר[ודולף] סידנר. הוצאת "אולימפיה"/מרטין פוטונגר, תל-ים הקטנים, סיפורהזאב ושבעת הגדי
  פי האחים גרים מלווה איורים צבועים ביד.-מעשיה לילדים על

  ס"מ. מצב טוב. כתמים. 17.5X24.5] עמ', 7[
  $100 פתיחה:

304. The Wolf and the Seven Little Kids – Illustrations Colored by Hand – Tel Aviv, 1946 

The Wolf and the Seven Little Kids, a children's story, with illustrations by R[udolf] Sidner. Tel Aviv: "Olympia" (Martin 
Feuchtwanger), [1946]. 
A tale for children after Grimm Brothers, accompanied by illustrations colored by hand. 

[7] pp, 24.5x17.5 cm. Good condition, stains. 

Opening price: $100 

 1946אביב, -תל –צבי לבני (מלבנצ'יק)  –. "שלשלת הזהב" 305

 ]. עברית ואנגלית.1946אביב, [-ימי עמנו. ציר: צבי מלבנצ'יק. הוצאת "אל המעין", תל-שלשלת הזהב, דמויות מדברי
משה, שמשון, דוד, מתתיהו  –תשעה איורים צבעוניים מאת צבי לבני (מודבקים על לוחות בריסטול), המתארים גיבורים יהודים 

החשמונאי, יהודה המכבי, בר כוכבא, בנימין זאב הרצל, יוסף טרומפלדור ולוחמי הגטו. מלווים טקסטים אשר לוקטו מן התנ"ך 
  ב חורגין. וממקורות נוספים. עם הקדמה מאת יעק

  ס"מ. מצב כללי טוב. פגעי תילוע. כתמים. פגמים בכריכה. 33] דף, 28[
  $250 פתיחה:

305. "Shalshelet HaZahav" – Zvi Livni (Malbenchik) – Tel-Aviv, 1946 

"Shalshelet HaZahav", Jewish Historic Figures. Illustrations: Zvi Malbenchik. Tel-Aviv: "El HaMa'ayan", [1946]. Hebrew 
and English. 
Nine illustrations, in color, by Zvi Livni (mounted on Bristol boards) depicting Jewish heroes – Moses, Samson, David, 

Matityahu the Hasmonean, Yehuda HaMaccabi, Bar Kochba, Binyamin Zeev Herzl, Joseph Trumpeldor and Ghetto 
fighters. Biblical texts and texts from other origins. With a foreword by Jacob Churgin 
[28] leaves, 33 cm. Overall good condition. Worming. Stains. Damage to binding. 

Opening price: $250 

 1947אביב, -תל –חוברת ראשונה  –. מיקי מעוז 306

 .1]. עברית. חוברת מס' 1947אביב, [-בועיים, חרוזים והעריכה יהוֻשע ַטן ַּפי,תלמיקי מעוז, מופיע אחת לש
פי "מיקי מאוס", "פינוקיו" ו"דונלד דאק" [דני ַאְוָזִני] מאת וולט דיסני. מחוברות הקומיקס -חוברת מאוירת לילדים, כוללת קומיקס, על

 הראשונות שיצאו בארץ ישראל.
  .ס"מ. מצב טוב מאד 25] עמ', 8[

  $100 פתיחה:

306. Miki Maoz – First Booklet – Tel Aviv, 1947 

Miki Maoz, bi-weekly, verses and editing: Yehoshua Tan Pay, Tel Aviv [1947]. Hebrew. Booklet no. 1. 

Illustrated booklet for children, includes comics, inspired by "Miki Maus", "Pinoccio" and "Donald Duck" [Dany Avazani] by 
Walt Disney. One of the first comic booklets published in Eretz Israel. 

]8[  pp, 25 cm. Very good condition. 

Opening price: $100 

 סיפור מתקופת מלחמת העולם השניה –. "אבא שלי" 307

 בקירוב]. 40-אביב, [אמצע שנות ה-הן, תלאבא שלי, מאת אלישבע כהן. צירה: איזה. הוצאת אל. כ
  סיפור על הילד ֵעִלי ועל אביו, המשרת כחייל בחיל התעופה של הצבא הבריטי במצרים, בזמן מלחמת העולם השניה, מלווה איורים.

  ובקטלוג הספריה הלאומית. Worldcat-אינו מופיע ב
  בעטיפה. עטיפה מנותקת חלקית. ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים 15.5X23עמ',  16] שער מעטפת, 1[

  $100 פתיחה:
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307. "Aba Sheli” – Story from the World War II Period 

Aba Sheli [My Father], by Elisheva Cohen. Illustrations: Iza. Tel-Aviv: Al. Cohen, [ca. mid 1940s].  

A story about a child named Eli and his father who served in the British Royal Air Force in Egypt during World War II, with 
illustrations. 
Not listed in Worldcat; not listed in NLI catalogue. 

[1] title cover, 16 pp, 15.5X23 cm. Good condition. Stains. Creases to wrapper. Wrapper partly detached. 

Opening price: $100 

 40-אביב, שנות ה-תל –איורים מאת משה מטוסובסקי  –. צידי הפרפרים 308

 ].40-אביב, [שנות ה-צידי הפרפרים ועוד סיפורים, כתב: אברהם סלומון, צייר: משה מטוסובסקי. הוצאת ב. ברלוי, תל
מאת אברהם סולומון כרוכים יחד. צידי הפרפרים, הארבה המעופף, יורם והתולעים, שלושה סיפורים מסדרת "סיפורי הטבע בארץ" 

  מלווים איורים מאת משה מטוסובסקי.
  ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים וקרעים בעטיפה. 20.5X21.5עמ',  12, 12, 12

  $100 פתיחה:

308. Zayaday HaParparim – Illustrations by Moshe Matusovski – Tel-Aviv, 1940s 

Zayaday HaParparim veOd Sipurim, composed by: Avraham Slomon, illustrated by: Moshe Matusovski. Published by B. 

Barlevi, Tel-Aviv, [1940s]. 
Zayaday HaParparim, HaArbe HaMeofef, Yoram veHatolaim. Three stories from the series "Stories about nature in the 
country" by Avraham Solomon, bound together. Illustrations by Moshe Matusovski. 

12, 12, 12, pp, 202.5X21.5 cm. Good condition. Stains. Creases and tears to wrapper. 

Opening price: $100 

 40-אביב, שנות ה-תל –איורים מאת איזה הרשקוביץ  –. שני ספרים לילדים 309

 איזה הרשקוביץ:שני ספרי ילדים עם איורים צבעוניים מאת 
  ].40-אביב, [שנות ה-* הביצה שאנו אוכלים. ספרה: שרה. צירה: איזה הרשקוביץ. דפוס "אריאלי", תל

  ספור המתאר את גלגולה של הביצה מהלול עד לצלחת של הילד אורי. מלווה איורים ליטוגרפיים צבעוניים.
  ס"מ. מצב טוב. 15.5X16.5] עמ', 12[

  תאינו מופיע בספריה הלאומי
  ].1940אביב, [-* צבעים, דפים ללמוד, מאת יחיאל אהרון אלדמע. דפוס שושני, תל

  ספר ללימוד צבעים. בכל עמוד מוצג צבע אחר מלווה שיר קצר בחרוזים ואיור מתאים.
  ס"מ. מצב טוב. 16.5X24.5] דף (מודפסים בצד אחד), 20] שער מעטפת, [1[

  $100 פתיחה:

309. Two Children's Books – Illustrations by Iza Hershkovitz – Tel-Aviv, 1940s 

Two children's books with illustrations in color by Iza Hershkovitz: 
* Habeitza sheAnu Ochlim. Composed by: Sarah. Illustrated by: Iza Hershkovitz. Arieli printing press, Tel-Aviv, [1940s]. 
A story describing the way an egg makes from the chicken coop to the plate of the boy Uri. Accompanied by lithographic 

illustrations in color. 
[12] pp, 15.5X16.5 cm. Good condition. 
Not listed in the NLI catalogue. 

* Zeva'im, leaves for learning, by Yehiel Aharon Aldema. Shoshani printing press, Tel-Aviv, [1940]. A color-learning book. 
A different color is presented on each page, accompanied by a short-rhymed poem and an illustration. 
[1] title cover, [20] leave [printed on one side], 16.5X24.5 cm. Good condition. 

Opening price: $100 

 נסדרו בבית המלאכה של הוצאת תרשיש  –הוצאת שוקן  –. שלושה ספרי ילדים 310

 שלושה ספרי ילדים מעוצבים שיצאו לאור בהוצאת שוקן ונסדרו בבית המלאכה של הוצאת תרשיש:
). 1946משא מלכים, מאת יצחק שנברג, ציירה: תרצה (טנאי). ירושלים ותל אביב, תש"ו ( * ספורים מארץ עוץ, המעה של פשיטא,

  העטיפה מעשה ידיה של פ. ברוך. לא נמצא בספריה הלאומית.
תל אביב, תש"ו -* הסנדלים של אבולקסם / איש ושכרו, תרגם ועבד על פי מקורות ערביים שונים נח בראון, צייר: א. אשהיים. ירושלים

)1946 .(  
  ). 1946תל אביב, תש"ו (-* כלנית, צרור שירי ילדים מאת יעקב פיכמן, צייר: שלום רייזר. ירושלים

  ספרים. גודל ומצב משתנים. 3
  $100 פתיחה:
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310. Three Children's Books – Schocken Publishing – Printing Set up in Workshop of "Tarshish" 
Publishing House 

Three designed children's books published by Schocken and set up in Tarshish publishing workshop: 
* "Sipurim MeEretz Utz, HaMa'a shel Pshita, Massa Melachim" by Itzhak Shenberg, illustrated by: Tirza (Tanai). Jerusalem 
and Tel Aviv, 1946. Cover designed by F. Baruch. Not listed in NLI catalogue. 

* "HaSandalim shel Abuelkasam / Ish U-Secharo", translated and edited after different Arab sources by Noah Braun. 
Illustrated by I. Ashheim. Jerusalem-Tel Aviv, 1946. 
* "Kalanit", poems for children by Ya'akov Fichman, illustrated by Shalom Reiser. Jerusalem-Tel Aviv, 1946. 

3 books. Size and condition vary. 

Opening price: $100  

 "סדרת פז" בעריכת ד"ר חוה מרגולין –. אוסף ספרי ילדים 311

 אוסף ספרי ילדים מתוך סדרת "ספרית פז" בהוצאת ד"ר חוה מרגולין:
  ]. 1943* העכביש והדרור, מאת עמנואל הרוסי, צייר: משה מטוסובסקי. תל אביב, [תש"ג 

  ]. 1943* מי ומי? מאת וודינסקי, מעובד על ידי לאה גולדברג, צייר: משה מטוסובסקי. תל אביב, [תש"ג 
. קרק. תרשים הציור: שלמה כהן. השער ). תחריט בשעווה: אדריכל ה1943* גדיה, סוסנים וירקות, מאת אלישבע כהן. תל אביב, (תש"ג 

  בלבד בדפוס, השאר בהכפלה. 
  ]. 1944פסח, מאת יעקב חורגין, צייר: משה מטוסובסקי. תל אביב, [תש"ד -* חלום ליל

  ]. 1945* מעשה בילדה מיליק ובדודה פיליק, מאת מרים וילנסקי (שטקליס), צייר: משה מטוסובסקי. תל אביב, [תש"ה 
  ]. 1945ת חנניה ריכמן, צייר: משה מטוסובסקי. תל אביב, [תש"ה * אם הבנים, מא

  ].1945* הבחור הפלאי, מעבד לפי ס. מרשק ע"י אברהם לוינסון, צייר: משה מטוסובסקי. תל אביב, [תש"ה 
  ספרים. גודל ומצב משתנים.  7

  $200 פתיחה:

311. Collection of Children's Books – "Paz" Series edited by Dr. Hava Margolin 

Collection of children's books from the "Paz Library" series published by Dr. Hava Margolin: 

* "HaAkavish veHaDror" by Emnuel Harussi, illustrations: Moshe Matusovski. Tel-Aviv, [1943]. 
* "Mi VaMi?" by Wodinski, adapted by Lea Goldberg, illustrated by Moshe Matusovski. Tel Aviv, [1943]. 
* "Gadya", Susanim veYerakot", by Elisheva Cohen. Tel-Aviv, [1943]. Wax engraving: architect H. Kark. Illustration sketch: 

Shlomo Cohen. Only the title-page is printed the rest is stenciled. 
* "Chalom Leil Pesach", by Ya'akov Churgin. Illustrated by Moshe Matusovski. Tel-Aviv, [1944]. 
*"Ma'ase BaYalda Milik uVeDoda Filik", by Miriam Vilensky (Shteklis), illustrated by Moshe Matusovski. Tel-Aviv, [1945]. 

* "Em HaBanim", by Hanania Reichman. Illustrations by Moshe Matusovski. Tel-Aviv, [1945]. 
* "Habachur HaPel'I", adapted by Avraham Levinson after s. Marshak, illustrations by Moshe Matusovski. Tel-Aviv, [1945]. 
7 books. Size and condition vary. 

Opening price: $200 

 חמישה ספרים מאת צבי ליברמן –. "עלילות פוטי" 312

חמישה ספרים מסדרת "עלילות פוטי" מאת צבי ליברמן. סיפורים לילדים אשר הדמות המרכזית בסיפור היא ילד בשם פוטי. הסיפורים 
 ].40-אביב, [שנות ה-מלווים איורים מאת יוסף בס. הוצאת ב. ברלוי, תל

  הבמאי הצעיר, גדין, הדיג הקטן. ;* הדיג הקטן ועוד סיפורים
  פוטי על כסא המשפט, פוטי רופא, ענג שבת. ;ים* ענג שבת ועוד סיפור

  אביב.-פוטי מתערב, פוטי עושה שלום, פוטי רופא הבהמות, פוטי נוסע לתל ;* פוט פעוט ועוד סיפורים
  פוטי שומר, חומה ומגדל, גבעת הסלעים.  ;* השומר והחומה ועוד סיפורים

  פוטי עסקן של הקרן הקימת, ענשו של שקרן, הכלי. ;* הלגלגן וענשו ועוד סיפורים
  ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. בלאי בעטיפות. 21X23.5עמ',  12ספרים. בכל ספר כמה סיפורים כרוכים יחד. כל סיפור בן  5

  $200 פתיחה:
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312. "Alilot Puti" – Five Books by Zvi Lieberman 

Five books from the series "Alilot Puti" by Zvi Lieberman. Stories for children. The protagonist is a child named Puti. The 

stories are accompanied by illustrations by Yosef Bass. Tel-Aviv: B. Barlevi, [1940s]. 
* HaDayag HaKatan veOd Sipurim; HaBamai HaTza'ir, Gadin, HaDayag HaKatan. 
* Oneg Shabath veOd Sipurim; Puti al Kise HaMishpat, Puti Rofeh, Oneg Shabath. 

* Put Paot veOd Sipurim: Puti Shomer, Homa U-Migdal, Givat HaSela'im. 
* HaLaglegan veOnsho veOd Sipurim: Puti Askan shel Hakeren Hakayemet, Onsho shel Shakran, Hakli. 
5 books. Several stories bound together in each book. Each story – 12 pp, 21X23.5 cm. Good condition. Foxing, wear to 

wrappers. 

Opening price: $200 

 50-ושנות ה 40-שנות ה –. אוסף ספרי ילדים מאוירים 313

 ]:50-עד שנות ה 40-אביב [שנות ה-אוסף ספרי ילדים מאוירים באיורים צבעוניים. הוצאות שונות. תל
  . שלושה ספרים בהוצאת "אל המעין": 1-3

  * הלורד הקטן, עבוד לילדים מתוך הספר "הלורד הקטן" לפרנסיס הוג'סון ברנט. כתוב בידי י. שמיר מציר בידי דוד גלבוע.
  * גד הגבור, ספרה וצירה מרים ניק.

  נון. הציורים נחום גוטמן.-* שלגיה, כתב לילדים א. בן
  פרים בהוצאת "עמיחי":. שני ס4-5

  פנחס ציר דוד גלבוע.-* שלגונית ואדמונית מאת האחים גרים ספר י. בן
  * מעשה בעגל בכין וספורים אחרים כתובים בידי יצחק אבנון. ציורים מאת צבי לבני.

  . שני ספרים, הוצאת פישר. "ספרית הגמד":6-7
  חנן פישר.* יוחנן העצלן ועוד ספור. מעבד בידי ז. ורדי מציר בידי 

  * אצבעוני.
  . פלאים מסביב. העולם הגדול. הוצאת פרפרים. העורך, י. נון. איורים מאת ד. גלבוע.8
  . החמורון הרברבן. הוצאת א. זלקוביץ. 9

  . טיול באופניים.10
  בינוני.-ספרים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב 10

  $70 פתיחה:

313. Collection of Illustrated Children's Books – 1940s and 1950s 

Collection of children's books, with illustrations in color. Various publishers. Tel-Aviv [1940s-1950s]: 
1-3. Three books published by "El HaMa'ayan": 

* The Little Lord, adaptation for children of the book "Little Lord Fauntleroy" by Frances Hodgson Burnett. Written by I. 
Shamir, illustrated by David Gilboa. 
* Gad HaGibor, written and illustrated by Miriam Nick. 

* Shilgiya, written for children by A. Ben-Nun. Illustrations by Nahum Gutman. 
4-5. Two books published by "Amichai": 
* Shalgonit veAdmonit by Brothers Grimm, written by I. Ben-Pinchas, illustrated by David Gilboa. 

* Ma'ase BeEgel Bachyan veOd Sipurim written by Yitzchak Avnon. Illustrations by Zvi Livni. 
6-7. Two books, Fisher publishing. "Sifriyat HaGamad": 
* Yochanan HaAtzlan veOd Sipur. Adapted by Z. Vardi, illustrated by Hanan Fisher. 

* Etzbe'oni. 
8. Pela'im MiSaviv. HaOlam HaGadol. Parparim publishing. Editor I. Nun. Illustrations David Gilboa. 
9. HaChamoron HaRavrevan. A. Zelkovich publishing. 

10. Tiyul BeOfanayim. 
10 books. Size and condition vary. Overall good-fair condition. 

Opening price: $70 

 ספרי ילדים מאוירים  –. השעון/גדולים כקטנים 314

 שני ספרי ילדים מאוירים באיורים צבעוניים:
  ).1944ב, תש"ד (אבי-* השעון. י[חיאל].א[הרון]. אלדמע. הציורים מאת איזה. הוצאת ז. צולשיין, תל

  ס"מ. מצב טוב. כתמים. בלאי במעטפת. 18.5X22] עמ', 12] שער מעטפת, [1[
  ].50-אביב, [שנות ה-* גדולים כקטנים. כתב: ש[למה]. סקולסקי. צירה: מרים ניק. הוצאת "אל המעין", תל

  ס"מ. מצב טוב. כתמים. 16.5X23.5] עמ', 17] שער מעטפת, [1[
  $100 פתיחה:
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314. HaSha'on/Gedolim KeKtanim – Illustrated Children's Books 

Two children's books with Illustrations in color: 

* HaSha'on (the clock). Y[echiel] A[haron] Aldema. Illustrations by Iza. Published by Z. Zolschein, Tel-Aviv, 1944. 
[1] title cover, [12] pp, 18.5X22 cm. Good condition. Stains. Wear to wrapper. 
* Gedolim KeKtanim. Written by: S[hlomo] Skolsky. Illustrated by: Miriam Nick. Tel-Aviv: El HaMa'ayan, [1950s]. 

[1] title cover, [17] pp, 16.5X23.5 cm. Good condition. Stains. 

Opening price: $100 

 איורים צבעוניים –נסיך/החלילאי מהמלין/שושנת החוחים . צפרדע 315

פי האחים גרים בעבוד עברי בחרוזים מאת מאיר פרבר מלוות איורים צבעוניים מאת יחזקאל ירקוני. -עם על-שלושה ספרים עם אגדות
 אביב:-הוצאת "אזאתא", תל

  ).1951* צפרדע נסיך. תשי"א (
  ב טוב.ס"מ. מצ 17X24.5עמ',  14] שער מעטפת, 1[

  ).1948* החלילאי מהמלין. תש"ח (
ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קמטים. עטיפה מנותקת. שני הדפים הראשונים מנותקים חלקית.  17X24.5] עמ', 2, [14] שער מעטפת, 1[

  קרעים בשדרה.
  ).1952* שושנת החוחים. תשי"ב (

  ס"מ. מצב טוב. כתמים. 17X24.5] עמ', 1, [12] שער מעטפת, 1[
  ו מופיע בספריה הלאומית.אינ

  $100 פתיחה:

315. Tzfardea Nasich/HaChalilai MiHemlin/Shoshanat HaChochim – Illustrations in Color 

Three books with folk-tales after Grimm Brothers translated into Hebrew rhymes by Meir Farber, with illustrations in color 

by Yehezkel Yarkoni. Published by Azata, Tel-Aviv: 
* Tzfardea Nasich. 1951. 
[1] title cover, 14 pp, 17X24.5 cm. Good condition. 

* HaChalilai MiHemlin. 1948. 
[1] title cover, 14, [2] pp, 17X24.5 cm. Fair condition. Stains. Creases. Detached wrapper. Two first leaves partly detached. 
Tears to spine. 

* Shoshanat HaChochim. 1952. 
[1] title cover, 12, [1] pp, 17X24.5 cm. Good condition. Stains. 
Not listed in the NLI catalogue. 

Opening price: $100 

 חלקים נעים –איורים מאת דוד גלבוע  –. חברי! בתמונוע 316

 ].1950אביב, [-"גלבוע", תלחברי! בתמונוע. הוצאת 
  ספר ילדים מאויר בידי דוד גלבוע כולל חלקים מתנועעים הניתנים להזזה. 

  ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בשדרה. 18.5X22] דף, 9] שער מעטפת, [1[
   $150 פתיחה:

316. Chaverai! BeTmuno'a – Illustrations by David Gilboa – Movable Images 

Chaverai! BeTmuno'a. Gilboa publishing, Tel-Aviv, [1950]. 
Children's book illustrated by David Gilboa with movable images. 
[1] title cover, [9] leaves, 18.5X22 cm. Good condition. Stains. Tears to spine. 

Opening price: $150 

 קוביץאיורים מאת איזה הרש –. "מספרים מספרים" 317

 ].50-אביב, [שנות ה-, תל"Pressa"מספרים מספרים, המילים: אפרים דודזון. הציורים: איזה. דפוס 
  ספר עם שירים קצרים ללימוד המספרים מלווים איורים צבעוניים מאת איזה הרשקוביץ.

  ס"מ. מצב טוב. כתמים. 17X24.5] דף, 10] שער מעטפת, [1[
  $50 פתיחה:
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317. "Misparim Mesaprim" – Illustrations by Isa Hershkovitz 

Misparim Mesaprim, verses: Ephraim Davidson. Illustrations: Isa. Tel-Aviv: "Pressa" printing press [1950s]. 

Short poems for teaching counting, accompanied by illustrations in color by Isa Hershkovitz. 
[1] title cover, [10] leaves, 17X24.5 cm. Good condition. Stains. 

Opening price: $50 

 1956אביב, -תל –הוצאת ב. ברלוי  –. "המתנות ועוד סיפורים" 318

 ]. 1956אביב, [-המתנות ועוד ספורים, מעובדים לפי [האחים] גרים. [המתרגם: בנימין ברלוי]. הוצאת ב. ברלוי, תל
  ורים צבעוניים בדפוס ליטוגרפי (מאת אריה מוסקוביץ).פורמט גדול, עם אי

  ס"מ. מצב טוב. כתמים וקרע קטן בעטיפה. 34X24] עמ', 16[
  $100 פתיחה:

318. "HaMatanot veOd Sipurim" – B. Barlevi Publishing – Tel-Aviv, 1956 

HaMatanot veOd Sipurim, inspired by Grimm [Brothers]. [Translator: Binyamin Barlevi]. Tel-Aviv: B. Barlevi, [1956]. 

Large format, with illustrations in color, in lithographic printing (by Aryeh Moskovich). 
[16] pp, 34X24 cm. Good condition. Stains and a small tear to wrapper. 

Opening price: $100 

 את דוד גלבועאיורים מ –. "לפיד הגבורה" 319

 ].50-אביב, [שנות ה-לפיד הגבורה. ערך: י. נון. הציורים: דוד גלבוע. הוצאת "ניצנים", תל
  עשר איורים צבעוניים בדפוס ליטוגרפי, מאת דוד גלבוע. -סיפור לילדים מאת יצחק אבנון מלווה אחד

לחמת העצמאות: שמונה ילדים מבקשים להגן על עלילה פטריוטי המשלב בין קורות מרד החשמונאים וחג החנוכה לקורות מ-סיפור
מנת להדליק את "לפיד הגבורה" הקולקטיבי. הילדים מסתובבים -מולדתם והם יוצאים לרחבי הארץ לאסוף ניצוצות מ"אש הגבורה" על

  חי, בדגניה, קיבוץ יחיעם, ומקומות נוספים.-במגדל דוד, בקיבוץ נגבה, בתל
  מ. מצב טוב. כתמים וקמטים בעטיפה.ס" 17X24] דף, 10] שער מעטפת, [1[

  $100 פתיחה:

319. "Lapid HaGevurah" – Illustrations by David Gilboa 

Lapid HaGevura (Torch of bravery). Editor: I. Nun. Illustrations: David Gilboa. Tel-Aviv: Nizanim [1950s]. 

Story for children by Yitzchak Avnon, accompanied by eleven illustrations in color, in lithographic printing, by David Gilboa. 
A patriotic tale incorporating historical events which took place during the Hasmonean revolt and story of Chanukah with 
events of War of Independence: in an attempt to defend their homeland, eight children travel the country trying of gather 

sparks of “fire of bravery” in order to ignite the collective “torch of bravery”. The children visit Tower of David, Kibbutz 
Negba, Tel-Chai, Degania, Kibbutz Yechiam, and additional locations. 
[1] title cover, [10] leaves, 17X24 cm. Stains and creases to cover. 

Opening price: $100 

 איורים מאת פרידל שטרן –. מעשה בדובון לא רוצה/חברים חדשים 320

 .1951-1952ב, אבי-מעשה בדובון לא רוצה/חברים חדשים. ציירה: פ. שטרן. עבד מאנגלית: בן ישראל הדני. הוצאת שמואל זימזון, תל
  ישראל מלווים איורים צבעוניים מאת פרידל שטרן.-שני סיפורים מחורזים לילדים מאת דני בן

  ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 17X24עד  14.5X22.5עמ' בכל ספרון.  16ספרונים.  2
  $100 פתיחה:

320. Ma'ase BeDubon Lo Rotzeh/Chaverim Chadashim – Illustrations by Friedel Stern 

Ma'ase BeDubon Lo Rotzeh/Chaverim Chadashim. Illustrations: F. Stern. Adapted from the English by Ben Israel Hadani. 
Tel-Aviv: Shmuel Zimzon, 1951-1952. 
Two rhymed stories for children by Dani Ben-Israel accompanied by Illustrations in color by Friedel Stern. 

2 small books, 16 pp in each book. 14.5X22.5 to 17X24 cm. Good condition. Some stains. 

Opening price: $100 
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 איורים מאת דוד גלבוע –. פלאים מסביב/הכנר 321

 ספרי ילדים עם איורים מאת דוד גלבוע:
אביב, -רך: י. נון [יצחק אבנון]. הציר: דוד גלבוע. הוצאת "פרפרים", תל. פלאים מסביב: העולם הגדול, יש בעולם, ננסה ונעשה. העו1

  ].50-[שנות ה
  ס"מ. מצב טוב. כתמים. שדרה קרועה. גיליונות בודדים לא חתוכים. 15.5X23.5עמ',  34כרך המאגד שלוש חוברות, 

  ].50-אביב, [שנות ה-תל. הכנר. השירים: אלה אמיתן (וילנסקי). הציורים דוד גלבוע. הוצאת "ניצנים", 2
  ס"מ. מצב טוב. כתמים. 17.5X25] עמ', 16[

  $100 פתיחה:

321. Pela'im Misaviv/HaKanar – illustrations by David Gilboa\ 

Children's books with illustrations by David Gilboa: 
1. Pelaim Misaviv: HaOlam Gadol, Yesh BaOlam, Nenase veNa'ase. Editor: I. Nun [Yitzchak Avnon]. Illustrator: David 
Gilboa. Tel-Aviv: Parparim, [1950s]. 

A bound volume compiling three booklets, 34 pp, 15.5X23.5 cm. Good condition. Stains. Torn spine. Several unopened 
sheets. 
2. HaKanar. Poems: Ella Amitan (Vilensky). Illustrations by David Gilboa. Tel-Aviv: Nizanim, [1950s]. 

[16] pp, 17.5X25 cm. Good condition. Stains. 

Opening price: $100 

 50-אביב, שנות ה-תל –הוצאת בנימין ברלוי  –. שני ספרי ילדים מאוירים 322

 שני ספרי ילדים מאוירים בהוצאת ב. ברלוי:
  ].50-אביב, [שנות ה-יוסף סנוני. הוצאת ב. ברלוי, תל * עליזים. כתב: י. צבי. צייר:

  לבן. -שירים קצרים לילדים מלווים איורים בצבע ובשחור
  ס"מ. מצב טוב. כתמים. 16.5X24] עמ', 1, [15

  ].50-אביב, [שנות ה-דול מלכת הגמדים. כתב: ס. ירפאל. ציירה: איזה הוציא: ב. ברלוי, תל-* דולידול
  מצב טוב. מעט כתמי חלודה.ס"מ.  17X24עמ',  16

  אינו מופיע בספריה הלאומית.
  $100 פתיחה:

322. Two Illustrated Children's Books – Published by Binyamin Barlevi – Tel-Aviv, 1950s 

Two illustrated children's books published by B. Barlevi: 

* Alizim. Composed by: I. Zvi. Illustrated by: Yosef Snuni. Tel-Aviv: B. Barlevi, [1950s]. 
Short poems for children accompanied by illustrations in color and black and white. 
15, [1] pp, 16.5X24 cm. Good condition. Stains. 

* Dolidol-dol Malkat HaGamadim. Composed by: S. Yirpe'el. Illustrated by: Iza, published by: B. Barlevi, Tel-Aviv, [1950s]. 
16 pp, 17X24 cm. Good condition. Some foxing. 
Not listed in NLI catalogue. 

Opening price: $100 

  הוצאות פרטיות –. אמנון ותמר בני החיל/הבה נטילה 323

 ].50-שני ספרוני ילדים מאוירים שיצאו לאור בהוצאות פרטיות. [שנות ה
  * אמנון ותמר בני החיל. חרוזים ש. שרה המעטפה והציורים מתתיהו וינברג. 

  ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. פגמים במעטפת. 24X17] עמ', 20] שער מעטפת, [1[
  לוינסקי. איור העטיפה צבוע ביד.-* הבה נטילה!. ציורים וחרוזים מאת ג. רוזנטל

  וב. חוברת כרוכה בחוט. כתמי חלודה. פגמים במעטפת.ס"מ. מצב ט 18X12] עמ', 12] שער מעטפת, [1[
  $100 פתיחה:

323. "Amnon VeTamar Bnay HaChayil/Hava Netayela – Private Publications 
Two illustrated children's booklets published privately. [1950s]. 
* Amnon VeTamar Bnay HaChayil. Rhymes by S. Sarah, cover design and illustrations by Matityahu Weinberg. 

[1] title cover, [20] pp, 24X17 cm. Good condition. Foxing. Damage to wrapper. 
* Hava Natila! Illustrations and rhymes by G. Rosenthal-Levinsky. Cover illustration is colored by hand. 
[1] title cover, [12] pp, 18X12 cm. Good condition. Booklet bound with thread. Foxing. Damage to wrapper. 

Opening price: $100 
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 50-אביב, שנות ה-תל –"פרסא"  –. שלושה ספרי ילדים מאוירים 324

 ].50-אביב, [שנות ה-שלושה ספרי ילדים מאוירים בהוצאת "פרסא", תל
  * איה הכדור, ציורים וחרוזים מאת חוה פיאנס. 

  ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. 14X22] עמ', 16[
  אינו מופיע בספריה הלאומית.
לבן מאת איזה הרשקוביץ המתארים בעלי מלאכה בעמוד ממול דף משבצות ועליו משורטטים עיגולים -* מי זה?. שבעה ציורים בשחור

  ה. בחזית העטיפה איור צבעוני גם הוא מעשה ידי איזה.לצביעה היוצרים את שם בעל המלאכ
  ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 15.5X17] עמ', 16[

  אינו מופיע בספריה הלאומית.
  * אנו עסוקים. המילים מאת י[עקב] חורגין. שבעה סיפורים קצרים על שני ילדים, רני ורינה, מלווים איורים צבעוניים.

  וב. כתמים. ס"מ. מצב ט 22.5X17] עמ', 16[
  $200 פתיחה:

324. Three Illustrated Children's Books – Pressa Press – Tel-Aviv, 1950s 

Three illustrated children's books published by Pressa, Tel-Aviv, [1950s]. 
* Aye HaKadur, illustrations and rhymes by Hava Faiance. 

[16] pp, 14X22 cm. Good condition. Foxing. 
Not listed in NLI catalogue. 
* Mi Ze? Seven illustrations in black and white by Iza Herskovitz portraying craftsmen; on the facing leaf a grid is printed, 

with circles for coloring that create the name of the craftsman. 
On the cover – illustration in color by Iza. 
[16] pp, 15.5X 17 cm. Good condition. Some stains. 

Not listed in NLI catalogue. 
* Anu Asukim. Text by Y[a'akov] Churgin. Seven short stories about two children, Rani and Rina, accompanied by 
illustrations in color. 

[16] pp, 22.5X17 cm. Good condition. Stains. 

Opening price: $200 

 50-אביב, שנות ה-תל –הוצאת "תפוח"  –. אוסף חוברות מאוירות לילדים 325

 ].50-אביב, [שנות ה-שלוש עשרה חוברות עם סיפורים ושירי ילדים בעריכת רפאל ספורטה. הוצאת "תפוח", תל
רן הטרקטורן, שיר הכבאים, שלחן ערוך, הננס הקטן בליל הגשם, דוד לו, הרפתקאות ; ת* שש חוברות מסדרת "לטף" ספריה חינוכי

  אריה. -ופלאות. מלווים איורים ליטוגרפיים צבעוניים מאת איזה הרשקוביץ, הנריק הכטקופף וש. גור
שנה  ;ים מאת איזה הרשקוביץחוברות). מלווים איורים ליטוגרפיים צבעוני 24* שבע חוברות מסדרת "חג ומולדת" (במקור סדרה בת 

  טובה ומתוקה, סכתנו ירקרקת, חריש וזרע, יום הולדת המשורר, פסח חג החרות, יום האם, שי לחיל. 
  גודל משתנה. מצב כללי טוב.

  $100 פתיחה:

325. Collection of Illustrated Booklets for Children – Tapuach Publishing – Tel-Aviv, 1950s 

Thirteen booklets with stories and poems for children edited by Raphael Saporta. Tapuach publishing, Tel-Aviv, [1950s]. 
* Six booklets from the series "Lataf" didactical library; Ran HaTraktoran, Shir HaKabaim, Shulchan Aruch, HaNanas 

HaKatan Belayl Geshem, Dod Lu, Harpatkaot u-Pla'ot. Accompanied by Lithographic illustrations in color by Iza 
Hershkovitz, Henrik Hechtkopf and S. Gur-Aryeh. 
* Seven booklets from the series "Chag U-Moledet" (originaly 24-booklet series). Accompanied by lithographic illustrations 

in color by Iza Hershkovitz; Shanah Tovah U-Metuka, Succateinu Yerakreket, Harish VeZera, Yom Huledet HaMeshorer, 
Pesach Chag HaHerut, Yom HaEm, Shay LaChayal. 
Size varies. Overall good condition. 

Opening price: $100 

 1965אשר דיקשטיין,  –ונות, סט שלם ארבעה גילי –עיתון קומיקס לילדים  –. "במבי" 326

 ].1965אשר דיקשטיין], הוצאת רמדור, תל אביב, [ –במבי, העתון לילדים, [עורך ומאייר 
ארבעה גליונות כרוכים יחד המהווים סט שלם של "במבי, העתון לילדים" בעריכת אשר דיקשטיין. העתון, שצויר כולו על ידי דיקשטיין, 

וססים על אגדות וסיפורי ילדים ידועים כמו שלגיה ושבעת הגמדים, הברווזון המכוער, כיפה אדומה ודוקטור כולל סיפורי קומיקס המב
  דוליטל, וכן על משלים מוכרים. העתון חדל להופיע אחרי ארבעה גליונות בלבד.

  ס"מ. מצב טוב. פגמים בעטיפה. 23.5כרך 
  $50 פתיחה:
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326. "Bambi"– Comics Magazine for Children – Four Issues, Complete Set – Asher Dikstein, 1965 

Bambi, HaIton LeYeladim (The Magazine for Children) [Editor and artist: Asher Dikstein], Ramdor Publishing, Tel Aviv ,

.[1965] 
Four issues bound together – complete set – of 'Bambi,' children's comic magazine, published by Asher Dikstein. The 
magazine, designed and illustrated by Dikstein himself, features strips based on fairy tales and children's stories such as 

Snow White and the Seven Dwarfs, the Ugly Duckling, Little Red Riding Hood and Dr. Doolittle as well as well-known 
fables. The magazine ceased to appear after four issues only. 
Volume 23.5 cm. Good condition. Damage to cover. 

Opening price: $50 

 . חמישה ספרי לימוד מאוירים לילדים327

). 1918את יצחק קצנלסון. הוצאת "מרכז", ורשה, תרע"ח (* שפת עמנו, ספר שני ל"שפת עמי", הספר הראשון אחרי האלף בית, מ
 מהדורה זו אינה רשומה במפעל הביבליוגרפיה ובספריה הלאומית. כריכה חדשה עם הדבקה מהמעטפת המקורית. 

ברלין, -* ספרנו, ספרי קריאה לשמנה שנות למוד בבית הספר, מאת יש"י אדלר, פ. אורבך, י. יחיאלי, מ. אזרחי. הוצאת מוריה, ירושלים
  ). לא נמצא בספריה הלאומית. 1922תרפ"ב (

  לבן ובצבע:-חמישה ספרי למוד קריאה, חשבון וחומש מאוירים לילדים. איורים בשחור
) בערך]. 1925, לונדון, [תרפ"ה (R. Mazin & Coויקים על צד היותר טוב, ספר בראשית, עם ציורים. הוצאת * חמשה חומשי תורה, מד

  לוחות ציורים צבעוניים נאים לצד ציורים בשחור לבן המתארים סצנות תנכיות. ככל הנראה לא נדפסו עוד חלקים. 
  . איורים צבעוניים.1948ל. וולפרט. הוצאת אמנות, תל אביב, * מאחת עד עשר, ספר חשבון לקטנים מאת מרים ארנון, ציורים מאת 

* אוצר ציורים, להוראת הדבור העברי למתחילים, מאת י. גרזובסקי וש.ל. גרדון. הוצאת תושיה, ורשה, [ללא ציון שנה]. ציורים במספר 
  צבעים. מעטפת מקורית בלויה מודבקת על כריכה מחודשת. 

  ספרים. גודל ומצב משתנים. 5
  $50 תיחה:פ

327. Five Illustrated Study Books for Children 

* Sefat Ameinu, second book to "Sefat Ami", first book after the Aleph-Beth, by Itzchak Katzenelson. Warsaw: "Merkaz", 

1918. This edition is not listed in The Bibliography of the Hebrew Book or in the National Library of Israel. New binding 
with part of original cover. 
* Sifrenu, reading books for eight school years by I.J. Adler, P. Aurbeach, I. Yehieli, M. Ezrahi. Jerusalem-Berlin: Moriah, 

1922. Not listed in NLI. 
Five illustrated books for children for the study of reading, arithmetic and bible. Illustrations in black and white and in color: 
* Pentateuch, book of Genesis with illustrations. London: R. Mazin & Co, [ca. 1925]. Fine illustration plates alongside with 

illustrations in black and white depicting biblical scenes. Most probably no other parts were printed. 
* MeAchat ad Esser, arithmetic book for children by Miriam Arnon, illustrations by L. Wolpert. Tel-Aviv: Omanut, 1948. 
Illustrations in color. 

* Otzar Tziyurim, Hebrew study book for beginners, by I. Grozovsky and S.L. Gordon. Warsaw: Tushiya [no year 
mentioned]. Illustrations in several colors. Original cover worn and mounted on a renewed binding. 
5 books. Size and condition vary. 
Openinbg price: $50 

 1923-1921ורשה,  –ליגע"  "קולטור –. "פאר קליינע קינדער" 328

 . יידיש.1921-1923ליגע". ורשה, -פאר קליינע קינדער. הוצאת "קולטור
חוברות עם סיפורי עם ואגדות לילדים מתורגמים ליידיש וסיפורים קצרים מאת סופרים שונים: יצחק קיפניס, ש.  15כרך המאגד 

  גיטעליס ולייב קוויטקו.
  ס"מ. מצב טוב. פגעי תילוע. כתמים. קרעים בפינות הדפים של אחת החוברות. 14X4.51חוברות בגדלים שונים. כרך  15

  002$ פתיחה:
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328. "far klayne kinder" – Kultur Lige – Warsaw, 1921-1923 

"far klayne kinder". Published by Kultur Lige. Warsaw, 1921-1923. Yiddish. 

A bound volume compiling 15 booklets with folk tales and fairy tales for children translated into Yiddish and short stories 
by various authors: Yitzchak Kipnis, S. Gitelis and Leib Kvitko. 
15 booklets in different sizes. Volume 14X14.5 cm. Good condition. Worming. Stains. Tears at corners of leaves of one 

booklet. 

Opening price: $200 

 1922צ'רנוביץ,  –ספר ללמוד השפה העברית  –. "לצעירינו" 329

למוד השפה ודקדוקה לבוגרים מתחילים, א. רוזנצויג, מ.ד. רבינוביץ ונ. זיגלבוים. הוצאת "הכוכב", צ'רנוביץ, תרפ"ב -לצעירינו, ספר
)1922.( 

חלקים נוספים). שירים, סיפורים ותרגילים בעברית. בסוף הספר רשימות תרגום מלים מעברית ליידיש, חלק ראשון (כנראה לא נדפסו 
  גרמנית, רומנית ואנגלית.

  ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קמטים קרעים בעטיפה. 23] לוחות תמונות ואיורים, 12] עמ' + [1, [252
  $100 פתיחה:

329. For Our Young Ones – Hebrew Study Book – Czernowitz, 1922 

For our young ones, Hebrew language and grammar study book for beginners, A. Rosenzweig, M.D. Rabinovitz and N. 
Ziegelboim. Hakochav publishing, Tchernovitz, 1922. 
Part one (other parts were probably never printed). Poems, stories and exercises in Hebrew. Lists of words translated 

from Hebrew into Yiddish, German, Romanian and English appear in the end of the book 
252, [1] pp, + [12] picture- and illustration- plates, 23 cm. Fair condition. Stains. Creases and tears to cover. 

Opening price: $100 

 . שלוש חוברות ללימוד האלף בית והשפה העברית330

 שלוש חוברות ללימוד האלף בית והשפה העברית:
  . עברית אנגלית. 1931, ארה"ב, Hebrew Publishing. הוצאת Hebrew Alphabetבית -* אלף

  מצב טוב.] דף בודד מודפס משני צדדיו. 1] גיליון מקופל לשניים ומודפס משני צדדיו + [1[
  * ספר חנוך לנער. יחזקאל עזרא. מצרים, [תרצ"ד]. 

  ס"מ. מצב גרוע. ללא הכריכה המקורית. קרעים. כתמים. 20] עמ', 23[
). עברית ומעט 1934* בדרך, ספר קריאה לשנת הלימודים השלישית מאת א. וולודארסקי. הוצאת "תורה ומלאכה", סלוניקי, תרצ"ד (

  יוונית ולאדינו.
  ס"מ. מצב טוב. כתמים. חותמת דיו. הקדשה בעט בדף השער. רישומים בעיפרון. 20עמ',  144], 4[

  $50 פתיחה:

330. Three Booklets for the Study of the Aleph-Beth and the Hebrew Language 

Three booklets for the study of Aleph-Beth and the Hebrew language: 
* Hebrew Aleph-Beth. Published by Hebrew Publishing, USA, 1931. Hebrew and English. 

[1] sheet folded into two and printed on both sides of the sheet + [1] single leaf printed on both sides. Good condition. 
* Hanoch LaNa'ar. Yehezkel Ezra. Egypt, [1934]. 
[23] pp. 20 cm. Poor condition. Lacking original binding. Tears. Stains. 

* BaDerech, reading books for the third grade by A. Wolodarsky. Thessaloniki: Torah Umelacha, [1934]. Hebrew and 
some Greek and Ladino. 
[4], 144 pp, 20 cm. Good condition. Stains. Ink-stamp. Dedication in pen on the title page. Inscription in pencil. 

Opening price: $50 

  1944אביב, -תל –יחיאל אהרון אלדמע  –. ספר אלף בית 331

 ].1944אביב, [-אלף בית, יחיאל אהרן אלדמע. הוצאת ז. צולשין, תל
  ושורות חרוזים קצרות הפותחות באות.ספר להוראת האלף בית לילדים. בכל עמוד מוצגת אות אחרת מהא"ב מלווה איור מתאים 

  ס"מ. מצב טוב. הספר כרוך בחוט אדום. כתמים. קרעים בשדרה. 13.5X20] דף, 14[
  $100 פתיחה:
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331. Sefer Aleph Beth – Yehiel Aharon Aldema – Tel-Aviv, 1944 

Aleph Beth, Yehiel Aharon Aldema. Tel-Aviv: Z. Tzulshin, [1944]. 

A book for teaching the Aleph-Beth to children. One letter from the Aleph Beth appears on each page, with a matching 
illustration and short rhymes which open with the same letter. 
[14] leaves, 13.5X20 cm. Good condition. Bound with a red thread. Stains. Tears to spine. 

Opening price: $100 

 צדק-ארנה קנלר ומרים ריטר –. שני ספרים מאוירים ללימוד אלף בית 332

 ].50-אביב, [שנות ה-* ארון בבה, אלף בית לילדים מאת ארנה קנלר. הוצאת ראובן מס, תל
ששמותיהם מתחילים באותיות  חוברת ללימוד האלף בית עם איורים מאת ארנה קנלר. בכל עמוד מוצגת תכולת ארון שונה עם חפצים

  הנלמדות בעמוד זה.
  ס"מ. מצב טוב. כתמים. 15.5X8.5] דף, 14[

  ].1943אביב, [-צדק. הוצאת ב. ברלוי, תל-ספורים לילדים, כתוב ומצויר ע"י מרים ריטר 23ועלה, ספר עזר ללמוד הקריאה ע"י -* קרא
בית (שניים לאות ש'). בכל סיפור מוצגות מילים רבות המתחילות סיפורים קצרים, אחד לכל אחת מאותיות האלף  23ספר הכולל 

  באותה אות. מעל כל מילה איור קטן מתאים.
  ס"מ. מצב טוב. כתמים. 23] דף, 26[

  $100 פתיחה:

332. Two Illustrated Books for Learning Aleph Beth – Erna Kneller and Miriam Reiter-Zedek 

* Aron Buba, Aleph Beth for children by Erna Kneller. Tel-Aviv: Reuven Mass, [1950s]. 

A booklet for learning the Aleph Beth with illustrations by Erna Kneller. A different cupboard with its content is depicted 
on each page, with objects whose names start with the letter on the same page. 
[14] pp, 15.5X8 cm. Good condition. Stains. 

* Kera VaAleh, alphabeth reader, with 23 stories for children, composed and illustrated by Miriam Reiter-Zedek. Tel-Aviv: 
B. Barlevi, [1943]. 
A book with 23 short stories, one for each of the Aleph Beth letters. Each story contains many words which start with the 

same letter. Above each word is a small matching illustration. 
[26] leaves, 23 cm. Good condition. Stains. 

Opening price: $100 

 הוצאת בנימין ברלוי –. חמש חוברות לימוד לילדים 333

 ילדים בהוצאת בנימין ברלוי:חמש חוברות לימוד ל
  ].50-. [שנות ה3/215-ו 1/215. שתי חוברות: שרטט וציר, קורס שיטתי, מאת אלישבע נדל. חוברות מס' 1-2

  ס"מ. מצב טוב. מעט כתמי חלודה. 17X24] עמ' בכל חוברת, 15[
  ].50-. שתי חוברות ציור: ציר א"ב, צייר בעלי חיים. [שנות ה3-4

  ס"מ. מצב טוב. 17X24.5, ] עמ' בכל חוברת16[
  ].1942. תור הילד, חרוזים למשחק, מאת אנדה פינקרפלד. חוברת מלווה למשחק "תור הילד". [5
  ס"מ. מצב טוב. כתמים. 13.5X24] עמ', 14[

  $250 פתיחה:

333. Five Study Booklets for Children – Published by Binyamin Barlevi 

Five study booklets for children published by Binyamin Barlevi: 
1-2. Two booklets: Sartet veZayer, systematic course by Alisheva Nadel. Booklets no. 1/215 and 3/215. [1950s]. 
[15] pp in each booklet, 17X24 cm. Good condition. Some foxing. 

3-4. Two drawing booklets: draw the Aleph-Beth, draw animals. [1950s]. 
[16] pp in each booklet, 17X24.5 cm. Good condition. 
5. Tor HaYeled, Charuzim LeMischak by Anda Pinkerfeld. Accompanying booklet for the game "Tor HaYeled". [1942]. 

[14] pp, 13.5X24 cm. Good condition. Stains. 

Opening price: $250 
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 . שני ספרי לימוד עברית לילדים334

 שני ספרי לימוד עברית לילדים:
אפשתין ושותפ.", -בית, מאת רפאל גוטמן. הוצאת "האחים לוין-. ספרי, ספר מצויר ללימוד הקריאה והכתיבה, מדרגה ב': אחר האלף1

  . 1922ורשה, תרפ"ב, 
  כתמי חלודה רבים. קרעים בכריכה ובשולי הדפים. גיליונות לא חתוכים.ס"מ. מצב בינוני. פגעי תילוע.  23] עמ', 1, [95-50], 3[
. ַהָּדָבר, ספר למוד הקריאה והכתיבה וראשית דעת השפה העברית, על פי השטה הטבעית, מאת יצחק הרצברג. הוצאת "יצהר", וינה, 2
  ]. איורים: יהודית הניג.1931[
 אי וקמטים בפינות הדפים.ס"מ. מצב טוב. כתמים. בל 23.5] עמ', 2, [60], 2[

  $50 פתיחה:

334. Two Books for Children for the Study of Hebrew 

Two Hebrew study books: 
1. Sifri, illustrated book to study reading and writing, second grade: after the Aleph-Beth, by Raphael Gutman. Published 

by Brothers Levine-Epstein and Co., Warsaw, 1922. 
[3], 50-95, [1] pp, 23 cm. Fair condition. Worming. Foxing. Tears to binding and margins of leaves. Uncut signatures. 
2. HaDavar, a book for learning Hebrew reading, writing and early knowledge of Hebrew, according to the natural method, 

by Yitzchak Herzberg. Published by "Yitzhar ", Vienna, [1931]. Illustrations: Judith Henig.  
[2], 60, [2] pp, 23.5 cm. Good condition. Stains. Wear and creases at corners of leaves. 

Opening price: $50 

 1959הלסינקי,  –יוסף כרמי  –עורב בפינלנד . הגשר, ספר לימוד לעברית לבית הספר העברי המ335

 Helsingin juutalainen yhteiskouluבית הספר העברי המעורב בהלסינקי. הגשר, ספר למוד לעברית. חלק ג. מאת יוסף כרמי. הוצאת 
 . עברית ומעט פינית.1959(בית הספר היהודי בהלסינקי). הלסינקי, 

תרגום  –עברית בבית הספר היהודי בהלסינקי, פינלנד. בסוף הספר "באור המילים" ספר לימוד מאויר ומנוקד למחצה להוראת ה
  המילים החדשות שנלמדו לפינית.

  ס"מ. כתמים, כתמי חלודה, עקבות מזון. פינות הכריכה ושדרתה שחוקות. 21עמ',  62], 2[
  $50 פתיחה:

335. HaGesher, Hebrew Study Book for Jewish School in Finland – Joseph Carmi – Helsinki, 1959 

Jewish school of Helsinki. HaGesher, Hebrew study book. Part 3, by Joseph Carmi. Published by Helsingin juutalainen 
yhteiskoulu (Jewish school of Helsinki). Helsinki, 1959. Hebrew and some Finnish. 

An illustrated and partly vowelized book, for the study of Hebrew in the Jewish school of Helsinki, Finalnd. "Explanation 
of Words" at the end of the book: translation into Finnish of new words that had been studied. 
[2], 62 pp, 21 cm. Stains, foxing, food traces. Corners and spine of book are worn. 

Opening price: $50 

 בית" -"הכל אני לומד לפי האלף –. ארבע חוברות 336

אביב, -יעקב. איורים: ברוך אור. הוצאת "דעת", תל-ארבע חוברות, "הכל אני לומד אני לומד לפי האלף בית". ערוך ומסודר בידי מ. בן
 ].60-[שנות ה

  יות ובהמות / בעבודה ובמלאכה * ענג ושעשועים / משחקים וכלי נגינה.הספר * ח-* הבית והרחוב / מן הגן אל בית
  ס"מ. מצב טוב. 16.5X24ארבע חוברות. 

  $100 פתיחה:

336. Four Booklets – "Hakol Ani Lomed Lefi Ha-Aleph Beth" 

Four booklets, "Hakol Ani Lomed Lefi Ha-Aleph Beth". Edited and compiled by M. Ben-Ya'akov. Illustrations: Baruch Or. 

Tel-Aviv: Da'at, [1960s]. 
* HaBayit VeHaRechov / Min HaGan el Beit HaSefer * Chayot U-Vehemot / BaAvoda U-Vamelacha * Oneg VeSha'ashuim 
/ Mischakim U-Khlay Negina. 

Four booklets. 16.5X24 cm. Good condition. 

Opening price: $100 
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 יעקב זדק –משחק קלידוסקופי  –. הישוב במעגל 337

 הישוב במעגל, סדרה: קיבוצים. מאת י.זדק.
  הישוב במעגל, סדרה: השלטון המקומי העברי. מאת י. זדק.

שני לוחות משחק קלידוסקופיים. כל לוח משחק מורכב מדיסקית אחורית שעליה מודפס המידע הנלמד ומדיסקית קדמית מאוירת 
חלונות ולצדם כותרות כגון "נפשות באלפים", "המרחק בקילומטרים לתל אביב/לחיפה", "המוסד המישב" ו"נבחרי המועצה". ובה 

  כאשר מסובבים את הדיסקית הקדמית נחשפים בכל פעם שמו של קיבוץ או ישוב אחד ומידע עליו.
  ס"מ בקירוב. מצב טוב. 22.5משחקים, קוטר  2

  05$1 פתיחה:

337. HaYeshuv BeMa'agal – Kaleidoscopic Game – Ya'akov Zadek 

HaYeshuv BeMa'agal, Series: Kibutzim. By Y. Zadek. 
HaYeshuv BeMa'agal, series: HaShilton HaMekomi HaIvri. By Y. Zadek. 
Two kaleidoscopic playing boards. Each board consists of a rear disc with a text printed on it and an illustrated front disc 

with 'windows' and titles such as "Population in thousands", "Distance in kilometers from Tel Aviv/Haifa", "The Settling 
Institute" and "Council Members" (Hebrew). When the front disc is turned a name of a kibbutz or a settlement appears, 
with information about it. 

2 games, diameter approx. 22.5 cm. Good condition. 

Opening price: $150 

 ב. ברלוי –. אוסף משחקי קלפים וחלקי משחקים 338

 אוסף משחקי קלפים וחלקי משחקי קופסה, חלקם בהוצאת בנימין ברלוי.
  קלפים. 22ב. ברלוי.  ],30-* למך, משחק זוגות. [שנות ה

קלפים ושלושה כרטיסי הסבר למונחים במוסיקה.  32* מעולם הצלילים, משחק רביעיה. ב. ברלוי. קלפים עם דיוקנאות מלחינים שונים. 
  נתון בקופסה המקורית.

  קלפים וקלף הוראות. נתון בקופסה המקורית. 32* הספרן, רביעיות. ב. ברלוי. 
  קלפים וקלף דב שחור. נתון בקופסה המקורית. 24* הדב השחור, ב. ברלוי. 

  קלפים וקלף מפת ארץ ישראל. נתון בקופסה המקורית. 32* ארצנו, משחק רביעיות. הוצאת ב. ברלוי. 
  קלפים. נתון בקופסה המקורית. 24* רביעית ישראל, משחק רביעיות. הוצאת עמרנה. 

  ים. נתון בקופסה המקורית.קלפ 40* פרחי ארץ ישראל, משחק רביעיות. הוצאת פלפוט. 
  שתי מהדורות משנים שונות.

  קלפים. 24* סופרים וספרים, משחק רביעיות. הוצאת משבצון. 
  קלפים ודף הוראות. נתון בקופסה המקורית. 40* טיול בארץ, משחק רביעיות. הוצאת פלפוט. 

  קלפים. 40* ארצנו, משחק רביעיות. הוצאת פלפוט. 
  .1948עבור משחק 'מלחמתנו'. ברלוי, * קלפי משחק וחיילים 

  * חיילי משחק מעץ ומפלסטיק.
  * קנין, משחק מונופול. חלקי משחק ללא הלוח.

  משחקים וחלקי משחק. גודל ומצב משתנים. 14
  $50 פתיחה:

338. Collection of Card Games and Parts of Games – B. Barlevi 

Collection of card games and parts of board games, some of which were published by Binyamin Barlevi. 
* Lemech, matching game. [1930s], B. Barlevi. 22 cards. 
* MeOlam HaTzelilim, quartet card game. B. Barlevi. Cards with portraits of composers. 32 cards and three cards with 

explanations of musical terms. Original box. 
* HaSafran, quartet card game, B. Barlevi. 32 cards and instructions card.Original box. 
* HaDov HaShachor, (black bear), B. Barlevi. 24 cards and a black bear card. Original box. 

* Artzeinu, quartet card game. Published by B. Barlevi. 32 cards and a map of Eretz Israel card. Original box. 
* Revi'iyat Israel, quartet card game. Published by B. Barlevi. Published by Amarna. 24 cards. Original box. 
* Pirchay Eretz Israel, quartet card game. Published by Palphot. 40 cards. Original box. 

Two editions from two different years. 
* Sofrim U-sefarim, quartet card game. Published by Mishbetzon. 24 cards. 
* Tiyul BaAretz, quartet card game. Published by Palphot. 40 cards and instructions leaf. Original box. 

* Artzeinu, quartet card game. Published by Palphot. 40 cards. 
* Playing cards and soldiers for the game 'Milchamtaynu'. Barlevi, 1948. 
* Playing pawns of wood and plastic. 

* Kinyan, monopoly game. Game parts, lacking board. 
14 games and parts of games. Size and condition vary. 

Opening price: $50 
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339 .Allgemeine Zeitung des Judentums – הקדשה  – 1838-1837לייפציג,  –שני כרכי גליונות  –גרמני -כתב עת יהודי
 ידו של לודוויג פיליפסון, מייסד כתב העת-בכתב

. 1837-1838ייפציג, [עתונה הכללי של היהדות], בעריכת לודוויג פיליפסון. ל Allgemeine Zeitung des Judentumsשני כרכי גליונות 
 גרמנית.

+  1838דצמבר -מן השנה השניה, ינואר 1-155. כרך ב': גליונות מס' 1837דצמבר -מן השנה הראשונה, מאי 1-116כרך א': גליונות מס' 
  .Homiletisches und Literarisches Beiblattגליונות המוסף הספרותי 

-1811. פיליפסון (1838סד ועורך כתב העת, יהודה לודוויג פיליפסון, משנת ידו של מיי-בתחילת הכרך הראשון הקדשה חתומה בכתב
  ) היה רב רפורמי, סופר ומתרגם. בין היתר, תרגם את התנ"ך לגרמנית.1889

Allgemeine Zeitung des Judentumsוהוקדש לנושאים מעולם היהדות,  1837-1922גרמני אשר ראה אור בשנים -, כתב עת יהודי
ניה בפרט. מייסד ועורך כתב העת בשנותיו הראשונות, לודוויג פיליפסון, ביקש להעמיק את הידע ההיסטורי של היהודים וליהדות גרמ

אודות עמם, וכן לעסוק בכל התחומים הרלוונטיים לקהילה היהודית. הגליונות עסקו בהיסטוריה, פוליטיקה, דת, פילולוגיה וספרות 
  נים הראשונות נמנו גבריאל ריסר, לאופולד צונץ, אדולף ילינק, ורבים אחרים.יהודית וכללית. עם כותבי כתב העת בש

ס"מ. מצב משתנה. כתמים. חותמות בשער הכרך  25עמ' + גליונות המוסף הספרותי.  626] דף, 2עמ'. כרך ב': [ 464] דף, 2כרך א: [
  הראשון. כריכות בלויות.

  $50 פתיחה:

339. Allgemeine Zeitung des Judentums – Jewish-German Periodical – Two Volumes of Issues – 
Leipzig, 1837-1838 – Dedication Handwritten by Ludwig Philippson, Founder of the Periodical 

Two volumes of issues of the Allgemeine Zeitung des Judentums [The General Newspaper of Judaism], edited by Ludwig 

Philippson. Leipzig, 1837-1838. German. 
Volume I: issues 1-116 from the first year, May-December 1837. Volume II: issues 1-155 from the second year, January-
December 1838 + issues of the literary supplement Homiletisches und Literarisches Beiblatt. 

At the beginning of the first volume is a dedication signed in the hand of the periodical's founder and editor, Yehuda 
Ludwig Philippson, from 1838. Philippson (1811-1889) was a Reform Rabbi, writer and translator. His works include a 
German translation of the Bible. 

Allgemeine Zeitung des Judentums, a Jewish-German periodical published from 1837 to 1922 and dedicated to subjects 
from the Jewish world, particularly German Jewry. The periodical's founder and editor in its first years, Ludwig Philippson, 
sought to deepen the Jews' historical knowledge about their own people and to address all of the fields relevant to the 

Jewish community. The issues address general and Jewish history, politics, religion, philology and literature. The 
periodical's contributors during its first years included Gabriel Riesser, Leopold Zunz, Adolf Jellinek and many others. 
Volume I: [2] leaves, 464 pp. Volume II: [2] leaves, 626 pp + issues of the literary supplement. 25 cm. Condition varies. 

Stains. Stamps on title-page of volume I. Worn bindings. 

Opening price: $50 

 מוסקבה, תרע"ז  –. כרך גיליונות השבועון "העם" / גיליון "העם" העוסק בהצהרת בלפור 340

 סט חסרים). -עב (גליונות מ-לט, ע-. גיליונות א1917-1916ספרותי. כרך גיליונות השנה הראשונה. מוסקבה, -העם, שבועון פובליציסטי
סף ליומון "העם", וכתבו בו רבים מראשי התנועה הציונית ברוסיה ואישים מרכזיים ומפורסמים מקרב תומכי התנועה. השבועון יצא כמו

  במדור הספרותי התפרסמו יצירותיהם של גדולי עולם הספרות היהודי ברוסיה.
והתנצלות על ההפסקה בהוצאת ובו כתבות העוסקות בהצהרת בלפור  1917* מצורף גיליון בודד של היומון "העם" שיצא בנובמבר 

  העיתון בעקבות המהפכה הקומוניסטית שהתחוללה באותו זמן, והחרמת מכונות הדפוס. 
ס"מ. מצב בינוני. כתמים. נקבי תילוע. קרעים קטנים בשולי מספר דפים עם פגיעה בטקסט. כמה דפים משוקמים. בלאי. הגיליון  29

  ים משוקמים.הבודד קרוע לאורך סימני הקיפול. כמה מהקרע
  $50 פתיחה:

340. Bound Volume with Issues of the Weekly "Ha-Am" / Issue of "Ha-Am" Concerning the Balfour 
Declaration – Moscow, 1917 

HaAm, weekly for literature and opinion. First year issues bound in one volume. Moscow, 1916-1917. Issues 1-39, 70-72 
(lacking issues 40-69). 
The weekly was published as a supplement to the daily paper "HaAm"; among the contributors to the weekly were leaders 

of the Zionist Movement in Russia as well as famous and central figures among its supporters. Works by leading Jewish 
authors in Russia were published in the literary section of the weekly. 
* Enclosed is a single issue of the daily "HaAm" published in November 1917 featuring essays about the Balfour 

Declaration and an apology for ceasing the publication of the paper during the Communist Revolution and following 
confiscation of printing presses. 
29 cm. Fair condition. Stains. Worming. Small tears affecting text at margins of some leaves. Several restored leaves. 

Wear. The single issue is torn along the folding marks. Several restored tears. 

Opening price: $50 
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 1915אלכסנדריה,  – "The Truth". שני גיליונות של העיתון 341

 . אנגלית.177-178. גיליונות מס' 1915אלכסנדריה,  Artoro Serafini". דפוס "The Truthשני גיליונות של העיתון 
  "."Israel's Great Day is Dawning. כותרתו: 177גיליון 
  ""The Renaissance of Palestine. כותרתו: 178גיליון 

, תחילה בירושלים ולאחר מכן באלכסנדריה שאליה עבר 1910-1916עיתון 'האמת' בעריכת שלמה פיינגולד יצא לאור בין השנים 
  פיינגולד במלחמת העולם הראשונה. 

 ,A weekly paper founded in Jerusalem 1910"דפס המשפט: העיתון יצא באנגלית, עברית וצרפתית. תחת הכותרת של העיתון נ
temporarily published at Alexandria, Egypt" את הוצאת העיתון ממנה מרגרט פלמר, אשה בריטית עשירה. מרבית הרשימות .

  "."Yaffezב'האמת' נכתבו בידי פיינגולד, שחתם את שמו "כתם פז" ובאנגלית, 
אביב, ירושלים, טבריה ועפולה ומו"ל -יהודי מומר, יזם, עתונאי ומו"ל, בנה מספר מבנים מרשימים בתל –) 1865-1935שלמה פיינגולד (

של עיתון "הצבי" בעריכת איתמר בן אב"י; ("המשומד" בספרו של ש"י עגנון "תמול שלשום" והדמות הנראית עומדת ממרחק בתצלום 
  "הגרלת הצדפים" של אברהם סוסקין).

  ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים קלים בסימני הקיפול. בלאי בשולי הדפים.  47] עמ' בגיליון, 4שני גיליונות, [
  $50 פתיחה:

341. Two Issues of the Paper "TheTruth" – Alexandria, 1915 

Two issues of the paper "The Truth". Artoro Serafini printing press, Alexandria, 1915. 
Issues no. 177-178. English. 
Issue 177. Headline: "Israel's Great Day is Dawning". 

Issue 178. Headline: "The Renaissance of Palestine" 
The paper "The Truth", edited by Shlomo Feingold, was published between the years 1910-1916, first in Jerusalem and 
later in Alexandria where Feingold moved during World War I. 

The paper was published in English, Hebrew and French. Below the paper's title the following sentence was printed: "A 
weekly paper founded in Jerusalem 1910, temporarily published at Alexandria, Egypt". The publication of the paper was 
financed by Margaret Palmer, a wealthy British woman. Most articles in the paper were written by Feingold who signed 

under the pen name "Ketem Paz" and in English "Yaffez". 
Shlomo Feingold (1865-1935), who converted to Christianity, was an entrepreneur, journalist and publisher, built several 
impressive buildings in Tel-Aviv, Jerusalem, Tiberias and Afula and was the publisher of the paper "HaZvi" edited by 

Itamar Ben Avi; (the convert in S.Y. Agnon's book "Temol Shilshom" and the figure seen from a distance in the "Shell 
Lottery" photograph by Avraham Soskin). 
Two issues, [4] pp. per issue, 47 cm. Good condition. Folding marks. Slight tears to folding marks. Wear at margins of 

leaves. 

Opening price: $50 

342. The Jewish Chronicle" "–  ,1908לונדון 

"The Jewish Chronicle" ,אנגלית.1908. לונדון . 
חדשות, דעות, מאמרים וטורים בנושאי חברה, אוקטובר) של השבועון המרכזי של יהדות בריטניה הכולל -גיליונות (יולי 26כרך המאגד 

 בלונדון ועודנו מופיע.  1841. נוסד בשנת תרבות וספורט
  ס"מ. מצב טוב. פגמים בכריכה. 36גיליונות,  26רך המאגד כ

  $50 פתיחה:

342. "The Jewish Chronicle" – London, 1908 

"The Jewish Chronicle". London, 1908. English. 

A bound volume with 26 issues (July-October) of the central weekly of Jewry in Britain. The weekly contains news, 
opinions, essays and columns concerning society, culture and sports. Founded in 1841 in London and is published to the 
present day. 

A volume compiling 26 issues, 36 cm. Good condition. Damage to binding. 

Opening price: $50 

343 .ews""Jewish Relief N –  ,1922לונדון 

"Jewish Relief News" 'ידי-(חודש כסלו). יצא לאור על 1, גיליון מסAppeal Committee of the Fund for the Relief of Jewish 
Victims of the War in Eastern Europe ,אנגלית.1922, לונדון . 

ים ליהודי מזרח אירופה שנפגעו בפוגרומים במהלך מלחמת ידי ועדה שהוקמה בלונדון במטרה לאסוף כספ-עת שיצא לאור על-כתב
האזרחים. אוטו מוריץ שיף, בנקאי יהודי, היה יו"ר הועדה ומנהל הכספים שלה. בעמוד השער תצלום של ציור המתאר משפחה של 

  הפיוט "מעוז צור". פליטים יהודים. הגיליון כולל גם עמודים מיוחדים לילדים בנושא חנוכה מלווים איורים והבית הראשון של
  ס"מ. מצב בינוני. סימני קיפול. קרעים. 28.5עמ',  8

  $50 פתיחה:
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343. Jewish Relief News – London, 1922 

Jewish Relief News, issue no. 1 (Kislev), published by the Appeal Committee of the Fund for the Relief of Jewish Victims 

of the War in Eastern Europe, London, 1922. English. 
Periodical published by a committee founded in London to raise funds for Jewish pogrom victims in East Europe during 
the civil war. Otto Moritz Schiff, a Jewish banker, was chairman and treasurer of the committee. On the title page appears 

an illustration depicting a Jewish refugee family. The issue also includes special pages for children about Hanukkah 
accompanied by illustrations and the first stanza of "Maoz Zur". 
8 pp, 28.5 cm. Fair condition. Folding marks. Tears. 

Opening price: $50 

 1928-1924 –ורשה  –. גיליונות "אילוסטרירטע וואך" 344

 . יידיש.1924-1928אילוסטרירטע וואך, זשורנאל פאר ווארט און בילד [שבועון מאויר, מוקדש למילים ותמונות]. ורשה. 
עולמם התרבותי של יהודי ורשה בליווי  ומציג את 1923-1928עת בעריכת אברהם יצחק גראפמן אשר יצא לאור בורשה בין שנים -כתב

  תצלומים רבים. 
  .1928. 18, 17, 1-14, כרך גיליונות: 1924. 47, 27, 14, 11לפנינו גיליונות: 

  ס"מ. מצב כללי בינוני. דפים מנותקים. בלאי וקרעים קלים. כרך הגיליונות מפורק. 32.5
  $50 פתיחה:

344. Issues of "Ilustrirte Vokh" – Warsaw – 1924-1928 

Ilustrirte vokh, djurnal far vort un bild [illustrated weekly for words and pictures]. Warsaw. 1924-1928. Yiddish. 

A periodical edited by Avraham Yitzchak Grofman published in Warsaw between the years 1923-1928 and presenting the 
cultural world of Warsaw Jews, accompanied by many photographs. 
Offered here are issues; 11, 14, 27, 47. 1924. Bound volume of issues: 1-14, 17,18. 1928. 

32.5 cm. Overall fair condition. Detached leaves. Slight wear and tears. Bound volume is dismantled. 

Opening price: $50 

 1933-1932 –כרך גיליונות  –כתב עת של הסתדרות "תרבות"  –. אפקים 345

מהשנה השניה. יו"ל ע"י הועד המרכזי של ההסת. "תרבות"  1/2גיליונות השנה הראשונה וגיליון  8אפקים, במה לענייני החנוך. כרך של 
 .1932-1933בפולניה. 

  בעיקר מאמרים על נושאים שונים בחינוך ובהוראה.אוסף גיליונות כתב העת של הסתדרות תרבות, ובהם 
בינוני. נייר כהה מיושן. מעט פגעי תילוע. כריכה שחוקה. -ס"מ. מצב טוב 26גיליונות השנה הראשונה והגיליון הראשון מהשנה השניה.  8

  הגיליון הבודד מוכתם בכתמי יושן וחלודה ומעטפת הנייר שלו מנותקת.
  $50 פתיחה:

345. Ofakim – Periodical of "Tarbut" – Bound Volume with Issues – 1932-1933 

Ofakim, platform for education matters. Bound volume with 8 issues of the first year and issues 1-2 from the second year. 
Published by the central committee of "Tarbut" in Poland. 1932-1933. 
Collection of issues of the periodical of "Tarbut" association, with essays concerning various topics of education and 

teaching. 
8 issues from the first year and the first issue of the second year. 26 cm. Good-fair condition. Age-darkened paper. Some 
worming. Worn binding. Age-stains and foxing to single issue; detached paper wrapper. 

Opening price: $50 

 1938-1937ריגה,  –. גיליונות "אידישע בילדער" 346

. וגיליון 1937, משנת 25, 19, 10, 8, 6, 4, 3. גיליונות: 1937-1938שמונה גיליונות של השבועון "אידישע בילדער". דפוס "ריטי", ריגה, 
 . 1938משנת  1מס' 

שבועון "אידישע בילדער", עוסק בתרבות יהודית ומלווה תצלומים רבים בעריכת יעקב בראהמס. יצא לאור בריגה והתפרסם בקרב 
  . 1937-1939הילות יהודיות רבות ברחבי העולם בין השנים ק
  ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה רבים. 38גיליונות.  8

  $100 פתיחה:
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346. Issues of "Idishe Bilder" – Riga, 1937-1938 

Eight issues of the weekly "Idishe Bilder", Riga: "Riti" printing press, 1937-1938. 

Issues: 3,4,6,8,10,19,25 of the year 1937 and issue no. 1 from 1938. 
The weekly "Idishe Bilder", edited by Ya'akov Brahms, focused on Jewish culture and is featured numerous photographs. 
The weekly was published in Riga and became well known among Jewish communities all over the world between the 

years 1937-1939. 
8 issues. 38 cm. Good condition. Significant foxing. 

Opening price: $100 

 .1945 -1943יורק, -ניו –כרך גליונות  –. מוסף האמנות של העתון "פארווערטס" 347

 . יידיש ואנגלית.1943-1945יורק] -גליונות. [ניו 72 פארווערטס, קונסט ביילאגע. מוסף האמנות של העתון "פארווערטס"
גליונות מוסף האמנות של "פארווערטס", העוסקים בתיאטרון, אמנות פלסטית, תרבות וקהילה ובולטים בעיצובם המרשים. את מרבית 

  לבן, המלווים בטקסטים קצרים באנגלית וביידיש.-שטח הדפים תופסים תצלומים גדולים בשחור
  ורואה אור גם כיום (בשינויי פורמט ותדירות).  1897יורק בשנת -אמריקני "פארווערטס" [קדימה] נוסד בניו-דיהעתון היהו

ס"מ. מצב גרוע. נייר שביר. קרעים רבים. כתמים. דפים מנותקים. כריכה מפורקת  56גליונות (שני דפים בכל גליון), כרוכים בכרך אחד  72
  וקרועה.
  $50 פתיחה:

347. Art Supplement of "Forward" Newspaper – Bound Volume of Issues – New-York – 1943-1945 

Forverts, kunst baylage. Art supplement of the newspaper "Forverts", 72 issues. [New-York], 1943-1945. Yiddish and 

English. 
Issues of "Forverts" art supplement, dealing with theater, plastic art, culture and community which are outstanding in their 
impressive design. Large photos in black and white cover most of the leaves, accompanied by short texts in English and 

Yiddish. 
The Jewish-American paper "Forverts" [Forward] was founded in New-York in 1897 and still appears (different format and 
different frequency). 72 issues (two leaves to each issue), bound in one volume, 56 cm. Poor condition. Fragile paper. 

Many tears. Stains. Detached leaves. Binding dismantled and torn. 

Opening price: $50 

 50-ושנות ה 40-מקסיקו, שנות ה –. אוסף גיליונות של עיתונים ציוניים 348

 . עברית, יידיש וספרדית.50-ובשנות ה 40-אוסף כרכי גיליונות וגיליונות בודדים של עיתונים ציוניים שיצאו לאור במקסיקו בשנות ה
כנשריפט פון דער פארייניקטער ציוניסטישער ארגאניזאציע אין מעקסיקע. . כרך הכולל: "אונזער טריבונע, ("פארן פאלק"), צוויווא1

פעמית ראש השנה -. גיליון "תרבות", הוצאה חד1942. שני גיליונות "השומר הצעיר", 1943, 7-8, 5-6, 3-4. 1942, 7, 2-5גיליונות: 
  .1943תש"ג, 

. * "מולדת, ספעצייעלע צו 1945-1946, 40-51, 38, 37, 35, 1-32. כרך הכולל: * ציוניסטישע טריבונע (פארן פאלק) גיליונות: 2
  .1946'ציונסטישע טריבונע'" לכבוד פסח לכבוד דעם ערשטן יאר הכשרה אין מעקסיקע. 

פעמית -. * גיליון "תרבות", הוצאה חד1942-1943גיליונות "השומר הצעיר"  5. * 1942, 1-7. כרך הכולל: אונזער טריבונע, גיליונות 3
  .1943השנה תש"ג,  ראש

  .1956. *גיליון בודד, 1955גיליונות,  2. * 1955. * מוסף מיוחד חלק שני לכבוד שנת 1954גיליונות,  3. * 1946גיליונות,  3. "די שטימע": * 4
גיליונות,  5. * 1955גיליונות  6* . 1956גיליונות,  3. * 1954גיליונות,  4. * 1945. * גיליון בודד, 1942. גיליונות "דער וועג": * גיליון בודד, 5

1946.  
  1939. "יידישע טריבונע", גיליון בודד, 6
7" ."Prensa Israelita ,1952, גיליון בודד.  
8 ."El Estado Judio" ,1954, גיליון בודד. 
  .1954גיליונות,  5. "דאס יידישע ווארט", 9

  .1954. "אידישע צייטונג בראזיליאנער", גיליון בודד, 10
11 ."Diario Israelita" '1954, 3, גיליון מס. 
  .1955, 1. "ציוניסטישע בלעטער", גיליון מס' 12

  מספר עמודים בודדים וגזרי עיתונים נוספים.
  גיליונות. גודל ומצב משתנים. 150-סה"כ כ
  $100 פתיחה:
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348. Collection of Zionist Papers – Mexico, 1940-50s 

Collection of bound volumes and single issue of Zionist papers published in Mexico in the 1940s-50s. Hebrew, Yiddish 

and Spanish. 
1. Bound volume which includes: "unzer tribune" ("farn falk"), tsvayvokheshrift fun derparyenikter zionistisher organizatsye 
in Mexico. Issues: 2-5, 7, 1942. 3-4, 5-6, 7-8, 1943. Two issues of "Hashomer Hatzair", 1942. Issue of "Tarbut", a one-

time publication on the eve of Rosh Hashana 1943. 
2. A bound volume: * zionistishe tribune (farn falk) issues: 1-32, 35, 37, 38, 40-51, 1945-1946. * Moledet, spetsyale tsu 
'Zionistishe Tribune'" likhvod Pesach likhvod dem ershtn yor hachshara in Mexico. 1946. 

3. A bound volume: unzer tribune, issues 1-7 1942. * 5 issues "Hashomer Hatzair" 1942-1943. * Issue "Tarbut", a one-
time publication Rosh Hashanh ,1943. 
4. "di shtime": * 3 issues, 1946. * 3 issues, 1954. * Special supplement part two for the year 1955. * 2 issues, 1955. * 

Single issue, 1956. 
5. "der veg" Issues: * Single issue, 1942. * Single issue, 1945. * 4 issues, 1954. * 3 issues, 1956. * 6 issues, 1955. * 5 
issues, 1946. 

6. "idishe tribune", single issue, 1939. 
7. "Prensa Israelita", single issue, 1952. 
8. "El Estado Judio", single issue, 1954. 

9. "dos yidishe vort", 5 issues, 1954. 
10. "yidishe tsaytung brazilyaner", single issue, 1954. 
11. "Diario Israelita", issue no. 3, 1954. 

12. "zionistishe bleter", issue no. 1, 1955. 
Several single leaves and more newspaper clippings. 
Total of about 150 issues. Size and condition vary. 

Opening price: $100 

 . ארבעה ספרים מאת איציק מאנגר349

 ).1901-1969גר (ארבעה ספרים מאת איציק מאנ
  . מהדורה ראשונה. יידיש.1935. חומש לידער. הוצאת "אליינעניו", ורשה, 1
  . יידיש.1942לונדון, -ורשה-. וואלקענס איבערן דאך (ליד און באלאדע) [עננים מעל הגג, שירים ובלדות]. הוצאת "אליינעניו", טשרנוביץ2
  . איור עטיפה מאת ארטור קאלניק. יידיש.1948"אררט", לונדון, געזעלן נטע מאנגער זינגט. הוצאת -. דער שניידער3
  . יידיש.1951, פריז,  Comite  Itzik Manger. מדרש איציק [געזאמעלטע שריפטן]. הוצאת 4

  איור עטיפה, איורים וטיפוגרפיה מאת ארטור קאלניק. תצלום של מאנגר בדף לפני עמוד השער.
  גודל ומצב משתנים.

  $70 פתיחה:

349. Four Books by Itzik Manger 

Four books by Itzik Manger.(1901-1969)  
1. Chumesh Lider. Tchernovitz-Warsaw-London: "Alaynenyu ", 1942. Yiddish. 

2. Valkens ibrn dakh (lid un balade) [clouds over the roof, songs and ballads]. Tchenovitz-Warsaw-London: "Alaynenyu ", 
1942. Yiddish. 
3. Der shneider-gazlen Neta Manger zingt. London: "Ararat", 1948. Cover illustration by Arthur Kolnik. Yiddish. 

4. Midrash Itzik [gezamelte shrift]. Paris: Comité Itzik Manger, 1951. Yiddish. 
Cover illustration, illustrations and typography by Arthur Kolnik. Photograph of Manger on leaf preceding title page. 
Size and condition vary. 

Opening price: $70 

  1939-1918 –פולין ורוסיה  –. לקט מאספים ספרותיים ביידיש 350

ברודרזון, גרשון ברוידא, מנשה הלפרין . שירים מאת משה 1918. זאלבאפערט [רביעיה], מאסף לשירה. הוצאת "לעבן", מוסקבה, 1
 ודניאל טשארני.

ורשה (נדפס -שריפט פאר ליטעראטור, קונסט און געזעלשאפטלעכע פראגן, בעריכת דוד איינהָארן. פריז-. די עפאכע, חודש2-4
 .1-3. חוברות 1928בורשה), 

שתתפים: זלמן שניאור, דוד איינהורן, יעקב פיכמאן, בגליון הראשון מופיעים ציור מאת קלוד מונה וציור מאת מארק שאגאל. בין המ
 .משה קולבאק, ואחרים

. שתי 1939, פברואר 1938פולין), נובמבר  ,Siedlce. בשותפות, ליטעראריש זאמלהעפט, רעדאגירט דורך א קָאלעגיע. שעדעלץ, (5-6
 .חוברות

  .גודל משתנה. מצב בינוני
  $200 פתיחה:
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350. Collection of Literary Anthologies in Yiddish – Poland and Russia – 1918-1939  

1 .Zalbafert [Quartet], poetry compilation. Moscow: Leben, 1918. Poems by Moshe Broderzon, Gershon Broyda, Menashe 

Halperin and Daniel Tscharny. 
2-4. Di Epokhe, Chodesh-Schrift far Literatur, Kunst un Geselschaftleche fragen, edited by David Einhorn. Paris-Warsaw 
(printed in Warsaw), 1928. Booklets 1-3. 

The first issue depicts reproductions of a painting by Claude Monet and a painting by Marc Chagall. Contributors include: 
Zalman Shneur, David Einhorn, Jacob Fichman, Moshe Kulbak, and others. 
5-6 .BeShotfut, Literarische Zamelheft, Redagirt Dorch a Kolegie. Siedlce, Poland, November 1938, February 1939. Two 

booklets. 
Size varies. Fair condition. 

Opening price: $200 

 יידיש –. שלושה ספרים מאוירים 351

 ספרים מאוירים ביידיש: שלושה
  . שלושה מחזות מאת י"ל פרץ. בשער כל מחזה איור מאת שמעון בער קראטקָא.1909* דראמען, י. ל. פרץ. הוצאת "פראגרעס", ורשה, 

  ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים בכריכה. 23עמ',  27 ;40 ;29], 3[
. איורים מאת האמן אלכסנדר קורוטקין 1936עס", מוסקבה, * שטעלט אייכ פאר אונ מאלט אייכ אויס!, פרץ מרקיש. הוצאת "עמ

  (אלעקסאנדער קאראטקינ).

  ס"מ. מצב בינוני. קרעים בשולי הדפים ובמעטפת הנייר. 30עמ',  32] שער מעטפת, 1[
יורים מאת מ. . א1947געזעלשאפטן אין פראנקרייך, פריז, -עליכם. הוצאת פארבאנד פון יידישע קולטור-* דער זייגער [השעון], שלום

  באהעלפער.
  ס"מ. מצב טוב. כתמים. 20X27] דף, 10] שער מעטפת, [1[

  $50 פתיחה:

351. Three Illustrated Books – Yiddish 

Three illustrated books in Yiddish: 
* Dramen (dramas), I.L. Peretz. Warsaw: Progress, 1909. Three plays by I.L. Peretz. On the title page of each play – 
illustration by Shimon Ber Kratka. 
 [3], 29; 40; 27 pp, 23 cm. Good condition. Stains. Damage to binding. 
* Stelt aykh far un molt aykh oys! Peretz Markish. Moscow: Emes, 1936. Illustrations by the artist Alexander Korotkin. 
[1] title page, 32 pp, 30 cm. Fair condition. Tears at margins of leaves and wrapper. 

* Der zeyger [the clock], Shalom Aleichem. Paris: Farband fun Yidishe culture-gezelshafti in frankreich, 1947. Illustrations 
by M. M. Bahelfer. 
[1] title page, [10] leaves, 20X27 cm. Good condition. Stains. 

Opening price: $50 

 1930ברלין,  –יוסף צ'ייקוב  –. מכירת יוסף 352

 ]. יידיש.1930מכירת יוסף, מאת מאקס ויינרייך. הוצאת "וואסטָאק", ברלין, [
  הכריכה האיורים והטיפוגרפיה בעיצוב האמן יוסף צ'ייקוב. 

  יה בלשן יהודי שהתמחה בבלשנות חברתית וביידיש; ממייסדי ייווָא. ) ה1894-1969מקס (מאיר) לזרביץ ויינרייך (
  טוב. כתמים. רישום בעט בדף הפורזץ. דף הפורזץ מנותק. -ס"מ. מצב בינוני 25X20] דף, 53[

  $50 פתיחה:

352. Mechirat Yossef – Joseph Chaikov – Berlin, 1930 

Mechirat Yossef, by Max Weinreich. Wastok publishing, Berlin, [1930]. Yiddish. 
Illustrations, cover and typography designed by the artist Joseph Chaikov.  

Max (Meir) Lazarevich Weinreich (1894-1969) was a Jewish linguist specializing in social linguistics and in Yiddish; one 
of the founders of YIVO. 
[53] pp, 25X20 cm. Fair-good condition. Stains. Pen inscription on endpaper. Endpaper is detached. 

Opening price: $50 
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 1923, 1922ברלין,  –שירים מאת לייב קוויטקא  –" 1919. "גרין גראז" / "353

 שני ספרי שירה מאת לייב קוויטקא, כרוכים יחד: 
  . יידיש.1922הוצאת אידישער ליטערארישער פארלאג, ברלין, * "גרין גראז", 

  איורים מאת יששכר בער ריבאק. 
  . יידיש. 1923". הוצאת אידישער ליטערארישער פארלאג, ברלין, 1919* "

  ס"מ. מצב טוב. חסר דף השער של הספר השני. כריכה לא מקורית.  17] דף, 2עמ', [ 163 ;] דף2עמ', [ 206
  $100 פתיחה:

353. "Grin groz " / "1919" – Poems by Leib Kvitko – Berlin, 1922,1923 

Two poetry books by Leib Kvitko, bound together: 

* "Grin groz" Berlin: Idisher literarisher farlag, 1922. Yiddish. Illustrations by Yissachar Ber Rybak. 
* "1919". Berlin: Idisher literarisher farlag, 1923. Yiddish. 
206 pp, [2] leaves; 163 pp, [2] leaves, 17 cm. Good condition. Missing title page of second book. Rebound. 

Opening price: $100 

 1957אביב, -תל –פקסימיליה  –. שיחת חולין 354

. יידיש. פקסימיליה של 1957אביב, -ים מאת אליעזר ליסיצקי. תלשיחת חולין, איינע פון די געשיכטען, מאת משה ברודרזון, ציור
 .1917מהדורת מוסקבה 

. הספר אויר בידי אל ליסיצקי, מהדמויות החשובות ביותר 16-"שיחת חולין" נכתב בהשראת חיי הקהילה היהודית בפראג במאה ה
  בתנועת האוונגרד הרוסי, והוא הספר הראשון שעיצב ליסיצקי. 

 ס"מ. מצב טוב. הקדשה בעט בצדו הפנימי של דף המעטפת הקדמי. כתמים. X29.523] דף, 9[
  $50 פתיחה:

354. Sihas Hulin – Facsimile – Tel-Aviv, 1957 

Sihas Hulin, eyne fun di geshikhten, by Moshe Broderzon, illustrations by El Lissitzky. Tel-Avi, 1957. Yiddish. Facsimile 

of the Moscow edition, 1917. 
"Sihat Hulin" (An everyday conversation) was inspired by life of the Jewish congregation in Prague in the 16th century. 
The book was illustrated by El Lissitzky, one of the leading artists of the Russian Avant-garde, and is the first book 

designed by him. 
[9] leaves, 23.5X29 cm. Good condition. Dedication in pen on the inside of front cover. Stains. 

Opening price: $50 

 1932ריגה,  –אנין -מקס שאץ –. קריזיס פון דער בורזשואזער קולטור 355

 . יידיש.1932אנין. ריגה, -קריזיס פון דער בורזשואזער קולטור [משבר התרבות הבורגנית], מ. שאץ
  בעיצוב אוונגרד. ) היה ממייסדי מפלגת הפועלים הסוציאליסטית היהודית וקולטור ליגע בריגה. עטיפה1885-1975אנין (-מקס שץ

  ס"מ. מצב טוב. כרוך בכריכה חדשה כולל המעטפת המקורית. 19] עמ', 1, [87] שער מעטפת, 1[
  $50 פתיחה:

355. Krizis fun der burzshuazer kultur – Max Shats–Anin – Riga, 1932 
Krizis fun der burzshuazer kultur [crisis of the bourgeois culture]. M. Shats-Anin. Riga, 1932. Yiddish. 
Max Shats-Anin (1885-1975) was one of the founders of the Jewish Socialist Workers Party and the Kultur–Lige in Riga. 
Avant-Garde cover design. 

[1] title cover, 87, [1] pp, 19 cm. Good condition. Bound in a new binding including the original cover. 

Opening price: $50 

 .40-תל אביב, שנות ה –חמש החוברות הראשונות  –רומן בהמשכים  –. "סבינה" 356

"ד. -) ו1-2?). הוצאת "מ. מורגנשטרן" (חוברות 111(מתוך  1-5שוועסטר", [מאת א. קלינגר]. חוברות -"סאבינע, ראמאן פון א קראנקן
 בקירוב]. יידיש. 40-[תל אביב, שנות ה ).3-5סרפר" (חוברות 

ספרות בעלת גוון סנסציוני שנטתה לסוגת הרומן הרומנטי והסיפרות הבלשית. פרחה משלהי  –רומן מסוגת ה"שונד" (יידיש: אשפה) 
ה. עד מלחמת העולם השנייה. הרומן "סעבינא" נתפרסם לראשונה על גבי העיתון היידי "היינט" וזכה להצלחה רב 19-המאה ה

  במהדורה שלפנינו נדפסו דפי השער עם תמונה ועיצוב שונים מאלו שנדפסו במהדורות האחרות.
ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, קמטים וקרעים (ברובם קלים,  17.5עמ'.  80-65, 64-49, 48-33, 32-17, 16חמש חוברות בסך הכול. 

  בשוליים).
  $100 פתיחה:
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356. "Sabina" – Serial Novel – First Five Booklets – Tel-Aviv, 1940s. 

"Sabina, roman fun a krankn-shvester" [by A. Klieger]. Booklets 1-5 (out of 111?). Published by M. Morgnstern (booklets 

1-2) and D. Sarper (booklets 3-5). [Tel-Aviv, ca. 1940s]. Yiddish. 
A "shund" genre novel (Shund in Yiddish: rubbish) – literature of a sensational nature somewhat similar to the romantic 
novel and detective literature. This genre flourished from late 19th century to World War II. The novel "Sabina" was first 

published in the Yiddish paper "Haynt" and was very popular. In this edition, the title pages were printed with a different 
photograph and design from those printed in other editions. 
Total of five booklets. 16, 17-32, 33-48, 49-64, 65-80 pp. Approx. 17.5 cm. Fair condition. Stains, creases and tears 

(mostly small, at margins). 

Opening price: $100 

 20-פולין, תחילת המאה ה –דוד בייגלמן  –. חוברת תוים למחזה "הדיבוק" 357

Dybuk; na skrzypce lub mandolinę, opracował D. Beigelman20-. פולין, [תחילת המאה ה.[ 
  סקי. -ה "הדיבוק" מאת ש. אנחוברת תווים מאת דוד בייגלמן למוזיקה המלווה את מחז

נשלח בייגלמן לאושוויץ עם אחרוני תושבי  1944), כנר יהודי פולני, מנצח ומנהל תיאטרון בגיטו לודז'. באוגוסט 1887-1944דוד בייגלמן (
  הגטו, שם נרצח.

 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים. קרעים בעטיפה. 10.5X17דף,  12] שער מעטפת, 1[
  $50 פתיחה:

357. Sheet Music for the Play "The Dybbuk" – David Beigelman – Poland, early 20th century 

Dybuk; na skrzypce lub mandolinę, opracował D. Beigelman. Poland, [early 20th century]. 
Sheet music booklet by David Beigelman, for music accompanying the play "The Dybbuk" by S. An-Sky. 
David Beigelman (1887-1944), a Jewish-Polish violinist, conductor and director of the theater in Lodz Ghetto. In August 

1944 Beigelman was deported to Auschwitz with the last people in the Ghetto, and was murdered there. 
[1] title cover, 12 leaves, 10.5X17 cm. Good condition. Stains. Creases. Tears to cover. 

Opening price: $50 

 "שלום עליכם" וביאליק –חצי יובל ספרותי  –. שתי תוכניות 358

 שתי תכניות של אירועי חצי יובל ספרותי: 
  . עברית ויידיש. 1916יאליק. וילנה, * תכנית הנשף הספרותי לכבוד חגיגת יובל של המשורר הלאומי ח[יים] נ[חמן] ב

  ס"מ. מצב טוב.  18.5גיליון מקופל לשניים. 
. שיר 1908* להסופר שלום בן נחום ראבינאוויץ המכונה "שלום עליכם" ליום מלאת עשרים וחמשה שנה לכהונתו הספרותית. קייב, 

  הדרן מאת י. ראזעט ותצלום דיוקן שלום עליכם. 
  ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים וקמטים. 30.5X17מודפס על קרטון, 

  $50 פתיחה:

358. Two Programs – Literary Semi-Jubilee – "Shalom Aleichem" and Bialik 

Two programs of a semi-jubilee literary event: 

* Programs of a literary party in honor of the national poet H[aim] N[achman] Bialik jubilee. Vilnius, 1916. Hebrew and 
Yiddish. 
Sheet folded in two. 18.5 cm. Good condition. 

* To the author Shalom ben Nahum Rabinovich, known as "Shalom Aleichem", on the twenty-fifth anniversary of his 
literary fame. Kiev, 1908. A poem by I. Roset and a portrait photograph of Shalom Aleichem. 
Printed on cardboard, 30.5X17 cm. Fair condition. Stains. Tears and creases. 

Opening price: $50 

 40-שנות ה-20-שנות ה –. ארבע חוברות הומוריסטיות 359

ה. -]. חוברות: ג1921-1922תרפ"ב [-יב, תרפ"אאב-* המצליף, חוברת סאטירית בעריכת זאב אשור. דפוס קואופרטיבי "אחדות", תל
 .1920-1922סה"כ יצאו לאור חמש חוברות בשנים 

  ס"מ. מצב טוב.  24] עמ', 24[
  .1940אביב, -* חד גדיא, חוברת הומוריסטית, מאוירת בעריכת ש. י. צביאלי. פסח ת"ש. דפוס "דיג", תל

  שוליים.ס"מ. מצב בינוני. כתמים. בלאי וקרעים ב 28.5] דף, 6[
  $50 פתיחה:
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359. Four Humorous Booklets – 1920s-1940s 

* HaMatzlif, a satiric booklet edited by Zeev Ashur. Cooperative press Achdut, Tel-Aviv, [1921-1922]. Issues: 3-5. A total 

of five booklets were published during 1920-1922. 
[24] pp, 24 cm. Good condition. 
* Had Gadya, humorous booklet, illustrated by S.Y. Zvieli. Pesach 1940. Dig printing press, Tel-Aviv, 1940. 

[6] leaves, 28.5 cm. Fair condition. Stains. Wear and tears at margins. 

Opening price: $50 

 1958, 1957 –ה סנש אנה פרנק וחנ –. שתי תכניות להצגות 'הבימה' 360

 שתי תכניות להצגות הבימה.
. מעטפת 1.1957. 22* יומנה של אנה פרנק, ממומחז בשתי מערכות על ידי פרנסס גודריץ' ואלברט הקט. עברית: ניסים אלוני. בכורה: 

נבון נשיא המדינה אל  בעיצוב יוסף בס. בתכניה ציטוטים מיומנה של אנה פרנק, תמונות מן המחבוא שבו נכתב היומן ומכתב מיצחק
  תאטרון הבימה המשבח את העלאת ההצגה, מלבד הפרטים הטכניים ושמות צוות ההפקה והשחקנים.

  ס"מ. מצב טוב. 27] דף, 8[
. מעטפת בעיצוב יוסף בס. בתכניה נדפסו תמונתה, תמצית קורות 31.5.1958* חנה סנש, מחזה בשתי מערכות מאת אהרן מגד. בכורה: 

  ריה.חייה ולקט משי
  ס"מ. מצב טוב. 24] דף, 8[

  $50 פתיחה:

360. Two Programs for "Habima" Plays – Anna Frank and Hanna Senesz – 1957,1958 

Two programs for "Habima" plays. 
* Diary of Anna Frank, play in two acts, dramatized by Frances Goodrich and Albert Hackett. Hebrew: Nissim Aloni. 
Premiere: 22.1.1957. Cover design by Yosef Bass. Quotations from the Diary of Anna Frank appear in the program, 

photographs from the hiding place where the diary was written, and a letter from Yitzchak Navon, President of Israel, to 
"Habima" theater praising the play; technical details and names of production team and actors. 
[8] leaves, 27 cm. Good condition. 

* Hanna Senesz, play in two acts by Aharon Meged. Premiere: 31.5.1958. Cover design by Yosef Bass. Picture of Hanna 
Senesz, a short biography and some of her poems were printed in the program. 
[8] leaves, 24 cm. Good condition. 

Opening price: $50 

 60-שנות ה –תכניות  –. התרנגולים, החמאם 361

 תכניות למופעים של להקת התרנגולים ולמופעים שונים שעלו בתאטרון החמאם, יפו.
. עיצוב תכניה בידי צילה בינדר. על התכניה חתימותיהם של חברי הלהקה: יורם [יהורם] 1961אי במ 16* התרנגולים, תכנית בכורה. 

  גאון, חנן גולדבלט, צבי גרטל, שיקה לוי, עמירם ספקטור, ישראל פוליאקוב, תובל פטר ויוסי צמח.
  ס"מ. מצב בינוני, שרבוטים רבים בעט, קרעים. פינות שחוקות. 24] עמ', 1, [23

  .15.7.1963ים, תכנית ב'. בחוברת תמונות חברי הלהקה ופרסומות רבות. מצורף כרטיס להצגת התכנית השניה, * התרנגול
  ס"מ. מצב טוב. 24] דף, 6[

  * החמאם של דן בן אמוץ וחיים חפר. תכנית ב', תל אביב הקטנה. עיצוב מעטפת: ז'אן דוד.
  ס"מ. מצב טוב. כתמים. 24] דף, 8[

  מגילה פון איציק מאנגער. עיצוב מעטפת: ז'אן דוד. * החמאם, תכנית ט', די
  ס"מ. מצב טוב. 24] דף, 6[

  * החמאם, תכנית י', שלישית גשר הירקון, התכנית החדשה. עיצוב מעטפת ז'אן דוד. 
  ס"מ. מצב טוב. 24] דף, 6[

  $50 פתיחה:
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361. "HaTarnegolim", "Hahamam" – Programs – 1960s 

Programs for performances of "HaTarnegolim" band and other performances in Hahamam Theater in Jaffa. 

* "HaTarnegolim", the premiere. May 16, 1961. Cover illustrated by Zila Binder. Signatures of the band members appear 
on the cover: Yoram [Yehoram] Gaon, Hanan Goldblat, Zvi Gertel, Shaike Levi, Amiram Spector, Israel Poliakov, Tuval 
Peter and Yosi Zemach. 

23, [1] pp, 24 cm. Fair condition, pen scribbles, tears. Worn corners. 
* "HaTarnegolim", Program 2. Photographs of the band members and numerous advertisements appear in the booklet. 
Enclosed is an entrance ticket to this performance, 15.7.1963. 

[6] leaves, 24 cm. Good condition. 
* Hahamam – Dan Ben Amotz and Haim Hefer. "Program B", "Tel Aviv HaKetana". Cover design: Jean David. 
[8] leaves, 24 cm. Good condition. Stains. 

* Hahamam, Program 9, di megile fun Itzik Manger. Cover design: Jean David. 
[6] leaves, 24 cm. Good condition. 
* Hahamam, Program 10, "Gesher HaYarkon" trio, new program. Cover design by Jean David. 

[6] leaves, 24 cm. Good condition. 

Opening price: $50 

 מאיר חרטינר –. אוסף רשימות ומאמרים בכתב יד 362

]. 20-ספר. וינה, [שנות ה-אוסף רשימות, דפים וטיוטות מאמרים בכתב ידו של מאיר חרטינר רובם קשורים לעבודתו כמורה בבית
 יידיש. עברית וגרמנית.

בטרנופול (גליציה), בוינה ובארץ ישראל ופרסם ספר -מחנך ועורך עברי יליד גליציה. שימש כמורה בבתי –) 1881-1972מאיר חרטינר (
עת עבריים. פזמוניו ביידיש, שחיבר להם נעימות, זכו לפופולאריות -באופן קבוע מאמרים, רשימות, תרגומים ומסות בעתונים ובכתבי

  רבה בימים שלפני מלחמת העולם הראשונה.
  יד. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.-דפים בכתב 25 -סה"כ כ
  $100 פתיחה:

362. Collection of Handwritten Writings and Essays – Meir Hartiner 

Collection of writings, leaves and essay-drafts handwritten by Meir Hartiner, most of them related to his work as a school 
teacher. Vienna, [1920s]. Yiddish, Hebrew and German. 

Meir Hartiner (1881-1971) – Jewish educator and editor, born in Galicia. Served as a teacher in schools in Tarnopol 
(Galicia), in Vienna and in Eretz Israel and constantly published articles, essays and translations in Hebrew newspapers 
and periodicals. His poems in Yiddish, for which he composed tunes, were very popular in the days prior to WWI.  

Total of about 25 handwritten leaves. Size and condition vary. Overall good condition. 

Opening price: $100 

 1927 –ישראל בלקינד  –. מכתב תנחומים 363

 . רוסית.1927וב רוסית ששלח ישראל בלקינד לאשה על מות קרוב משפחתה. מכתב תנחומים כת
המכתב כתוב על ניר מכתבים רשמי של בית הספר הלאומי לעבודת האדמה "קרית ספר". ישראל בלקינד, מחנך עברי מחלוצי העלייה 

  וחינך בו יתומים מפרעות קישינב. 1922הראשונה, הקים את בית הספר בשנת 
27.5X21.5 "טוב. כתמים, כתמי חלודה. קרעים קטנים, סימני קיפול רבים.-מ. הדף כתוב משני צדדיו. מצב בינוניס  

  $50 פתיחה:

363. Letter of Condolences – Israel Belkind – 1927 

Letter of condolences in Russian sent by Israel Belkind to a woman who lost a relative. 1927. Russian. 

The letter is written on official stationery of the national school for farming "Kiryat Sefer". Israel Belkind, a Jewish educator 
and a second Aiyah pioneer, founded the school in 1922 in order to take care of Kishinev pogrom orphans. 
27.5X21.5 cm. Letter written on both sides of the leaf. Fair-good condition. Stains, foxing. Small tears, numerous folding 

marks. 

Opening price: $50 

 יוסף קסטיין –"ירמיהו"  –. כתב יד מודפס 364

Jeremias, der Bericht vom Schicksal einer Idee, Josef Kasteinכונת כתיבה, של ספרו של יוסף קסטיין . כתב יד מקורי, מודפס במ
 "ירמיהו, דו"ח על גורלה של אידאה" (מונוגרפיה על הנביא ירמיהו). גרמנית.

  ).1937. על העטיפה הקדשת המחבר בכתב יד, בעברית, משנת תרצ"ז (1938הספר ראה אור בוינה בשנת 
ישראלי, עורך דין במקצועו. יליד ברמן -ארץ-יהודי גרמני ) סופר, ביוגרף, היסטוריון, משורר ועיתונאי1890-1946יוסף קסטיין (

  .1946-בעקבות עליית הנאצים לשלטון, ונפטר משחפת בחיפה ב 1934-שבגרמניה, עלה לארץ ב



   היסטוריה ותרבות יהודית וישראלית  
   

128  
  

טוב. עמוד שער קרוע, עם חוסרים. בלאי -ס"מ. מצב בינוני 31עמ' מודפסים במכונת כתיבה ואגודים בתיקיית קרטון פשוטה,  288
  ם. מעט כתמי חלודה. תיקיית הקרטון בלויה, קרועה ומוכתמת.בשולי הדפי

  $50 פתיחה:

364. Printed Manuscript – "Jeremiah" – Josef Kastein 

Jeremias, der Bericht vom Schicksal einer Idee, Josef Kastein. Original typewritten manuscript of the book “Jeremiah, 
Report on the Fate of an Idea” (monograph on Jeremiah the Prophet) by Josef Kastein. German. 

The book was published in Vienna in 1938 Handwritten dedication by the author (Hebrew) on the cover' dated 1937. 
Josef Kastein (1890-1946), Jewish German-Eretz Israeli writer, biographer, historian, poet and reporter, an attorney by 
profession. Born in Bremen, Germany, immigrated to Palestine in 1934 following the Nazi rise to power. Died of 

tuberculosis in Haifa in 1946. 
 288  typewritten pages, placed in a simple cardboard portfolio, 31 cm. Good-fair condition. Torn title page, with open tears. 

Wear to leaf margins. Some foxing. Cardboard portfolio worn, torn and stained. 

Opening price: $100 

 1941חיפה,  –ד"ר יוסף קסטיין  –כתב יד  –. נובלה ארצישראלית 365

Eine palaestinensische Novelle , ,1940-1941יוסף קסטיין. כתב יד. [חיפה.[ 
ובדף שנוסף בתחילה  III.1940.6). בדף האחרון מתוארך 1942-כתב היד של הספר "נובלה ארצישראלית", מאת ד"ר יוסף קסטיין (יצא ב

  . 27.7.41מתוארך 
  עקב רדיפות הנאצים.  1934) היה סופר והיסטוריון ציוני, חי ופעל בגרמניה. עלה לארץ בשנת 1890-1946קסטיין (

ס"מ. נתונים בתיקיית קרטון. מצב  28דפים (פגינציה משובשת מעט), רובם המכריע כתוב ביד ומיעוטם מודפס במכונת כתיבה,  97], 1[
  טוב. כתמים, כתמי חלודה, קמטים וקרעים קטנים בשולי הדפים. תיקיה פגומה ושחוקה, קרעים חסרים בפינותיה ובשדרתה.-בינוני

  $100 :פתיחה

365. Eretz Israeli Novella – Manuscript – Dr. Josef Kastein – Haifa, 1941 

Eine palaestinensische Novelle, Josef Kastein. Manuscript. [Haifa, 1940-1941].  
The manuscript of the novella "Eine palaestinensische Novelle", by Dr. Josef Kastein (published in 1942). Dated on the 
last leaf: 6.III.1940, and on a leaf added at the beginning 17.7.41. 

Kastein (1890-1946), a Zionist author and historian, lived and acted in Germany. Immigrated to Eretz Israel in 1934 due 
to Nazi persecutions. 
[1], 97 leaves (pagination somewhat out of order), most of which are written by hand and some typewritten, 28 cm. Inserted 

in a cardboard folder. Fair-good condition. Stains, foxing, small stains and tears at margins of leaves. Worn and damaged 
folder with open tears at corners and spine. 

Opening price: $100 

 30-שנות ה –ד"ר יוסף קסטיין  –. לקט מכתבים 366

 . גרמנית, אנגלית ועברית.1939עד  1934מכתבים, רובם ממוענים אל ד"ר קסטיין ומיעוטם נכתבו בידיו, משנת  44-לקט של כ
עקב רדיפות הנאצים. חלק מן  1934ל בגרמניה. עלה לארץ בשנת ) היה סופר והיסטוריון ציוני, חי ופע1890-1946ד"ר יוסף קסטיין (

המכתבים דנים בבקשתו להרצות בארה"ב, אחד מהם בהוצאת ספרו ובמכתב אחד הוא מודיע כי לא יתרום כסף לרעבים בספרד כל 
  עוד יש אנשים הרעבים ללחם בארץ ישראל.

  ביד. גודל ומצב משתנים. מכתבים, מרביתם מודפסים במכונת כתיבה ומיעוטם כתובים 44-כ
  002$ פתיחה:

366. Collection of Letters – Dr. Josef Kastein – 1930s 

Collection of about 40 letters, most of which are addressed to Dr. Kastein while some were written by him, from 1934 
through 1939. German, English and Hebrew. 

Dr. Josef Kastein (1890-1946), a Zionist author and historian, lived and acted in Germany. Immigrated to Eretz Israel in 
1934 due to Nazi persecution. Some of the letters concern his request to lecture in the United States; one letter concerns 
the publication of his book and in one letter he announced that he will not donate money for starving people in Spain as 

long as there are starving people in Eretz Israel. 
About 44 letters, most of which are typewritten and several are handwritten. Size and condition vary. 

Opening price: $200 
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 1936 –. ארבעה מכתבים מאת הרמן שטרוק 367

 . גרמנית ועברית.1936ארבעה מכתבים ששלח הרמן שטרוק לד"ר לבני משדרות רוטשילד בתל אביב. 
בכתב * מכתב מודפס בגרמנית, חתום בכתב יד בעברית. * מכתב מודפס בגרמנית, תוספת בכתב יד בעברית, חתומה. * מכתב המלצה 

יד על הפסל מאיר מיכאל [וולפגנג], עברית. * מכתב כתוב בכתב יד, גרמנית. המכתבים כולם מודפסים או כתובים על ניר המכתבים 
  .1936הרשמי של שטרוק, חתומים בידיו ומתוארכים 

  וטים בצבע.ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. כתמי יושן. קמטים, סימני קיפול ונקבי תיוק. מעט שרב 29X23מכתבים,  4
  $100 פתיחה:

367. Four Letters from Hermann Struck – 1936 

Four letters sent by Hermann Struck to Dr. Livni from Rothschild Boulevard in Tel-Aviv. 1936. German and Hebrew. 

* Typewritten letter, German, signed in Hebrew. * Typewritten letter, German, handwritten addition in Hebrew. * 
Handwritten letter recommending the sculptor Meir Michael [Wolfgang], Hebrew. * Handwritten letter, German. All of the 
letters are typewritten or autographed on Struck's stationery, signed by him and dated 1936. 

4 letters, 29X23 cm. Good condition. Foxing. Age stains. Creases, folding marks and filing holes. Some scribbles in 
crayon. 

Opening price: $100 

 תרגום לגרמנית של פירוש המלבי"ם על ספר איוב/רשימת קטלוג חנות הספרים "קום קרא" –יד -. מחברת בכתב368

יד, תרגום בגרמנית של פירוש המלבי"ם על ספר איוב: הקדמה ופירוש שמונת הפרקים הראשונים (מחצית -מחברת כתובה בכתב
 קרא", בית מסחר והוצאת ספרים.-יד של קטלוג הספרים בהוצאת "קום-הפרק השמיני). מצדה השני של המחברת רשימות בכתב

  כפי הנראה כתב היד של פירוש המלבי"ם קודם לקטלוג הספרים. 
  ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים בכריכה. 20יד. גודל המחברת, -] עמ' כתובים בכתב15+ [ 138

  $100 פתיחה:

368. Manuscript Notebook – Translation into German of Malbim Commentary on the Book of 
Job/Catalogue of "Kum Kra" Bookstore 

Notebook written by hand, German translation of the Malbim commentary on the Book of Job: introduction and 
commentary on the first eight chapters (half of the eighth chapter). On the other side of the notebooks are lists written by 

hand of the catalogue of books published by "Kum Kra" bookstore and publishing house. The Malbim commentary 
manuscript seems to have preceded the catalogue of books. 
138+ [15] handwritten pages. Size of notebook, 20 cm. Good condition. Stains. Defects to binding. 

Opening price: $100 

מיכה יוסף בן גוריון, יעקב פיכמן, יעקב שטיינברג  –ומשוררים עבריים  . מכתבים ושירים בכתב ידם של סופרים369
 וגרשון שופמן

 מכתבים, דפי שיר ופרוזה בכתב ידם של מיכה יוסף בן גוריון, יעקב פיכמן, יעקב שטיינברג וגרשון שופמן.
 הרמן שטרוק?].* כרטיס קטן ועל גביו מכתב מאת מיכה יוסף בן גוריון (ברדיצ'בסקי), ממוען למר שטרוק [

  * "לפי שעה", רשימה מאת גרשון שופמן בכתב ידו. צרור דפים מהודק ושלושה דפים בודדים. הוראות למדפיס בדף הראשון.
  * בלדות, חלק מן "בלדות מבית הצורף", מאת יעקב שטיינברג, בכתב ידו ובחתימתו. צרור דפים מהודק. 

  בכתב ידו ובחתימתו של יעקב שטיינברג.* שלושה בתים מן השיר 'ויצא איש לשדה הקרב', 
* מכתב בכתב ידו ובחתימתו של יעקב פיכמן, מתוארך כ"ה כסלו תרצ"ג, ממוען לפרופ' דר' י.ל. לנדאו. דף רשמי של אגודת הסופרים 

  העברים בארץ ישראל.
  גודל ומצב משתנים.

  $100 פתיחה:
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369. Letters and Poems – Autograph Manuscripts by Jewish Authors and Poets – Micha Yossef Ben-
Gurion, Ya'akov Fichman, Ya'akov Steinberg and Gershon Shofman 

Autograph manuscripts – letters, poetry and prose by Micha Yossef Ben-Gurion, Ya'akov Fichman, Ya'akov Steinberg 
and Gershon Shofman. 
* a Letter from Micha Yossef Ben Gurion (Berdichevsky) on a small card, addressed to Mr. Struck (Hermann Struck?]. 

* "Lefi Sha'ah", composition by Gershon Shofman in his handwriting. Stapled leaves and three single leaves. Instructions 
for the printer on the first leaf. 
* Ballads, part of "Baladot MiBeit HaZoref", by Ya'akov Steinberg, in his handwriting with his signature. Stapled leaves. 

* Three stanzas of the poem "VaYetze Ish LiSde HaKrav" (Hebrew: a man has gone to war), handwritten and signed by 
Ya'akov Steinberg. 
* Autograph letter, signed by Ya'akov Fichman, dated Kislev 25, 5693 (1932-1933), addressed to Prof. Dr. I.L. Landau. 

Society of Jewish Authors in Eretz Israel stationery. 
Size and condition vary. 

Opening price: $100 

 של ש. שלום. שתי מחברות מכתבים וטיוטות בכתב ידו 370

 ).1909-1990שתי מחברות ובהם טיוטות שירים ופרוזה, מכתבים ופתגמים, בכתב ידו של הסופר והמשורר ש. שלום (
במחברות טיוטות לשירים כדוגמת 'שרף', מכתב לנשיא המדינה, שיחות, בהן שיחה על גרשון שופמן, מכתבים שכתב ושקיבל ורשימות 

  שונות.
  ס"מ. מצב בינוני. בלאי, קמטים וקרעים. דפים רבים נחתכו מתוך המחברות. 32כתובים,  עמודים 250-שתי מחברות, כ

  $50 פתיחה:

370. Two notebooks with Letters and Drafts Handwritten by S. Shalom 

Two notebooks with drafts of poems and prose, letters and proverbs, handwritten by the author and poet S. Shalom (1909-
1990). 
Drafts of poems, a letter to the president of the state, various compositions, including a composition about Gershon 

Shofman, letters which he wrote and received and various lists. 
Two notebooks, about 250 written pages, 32 cm. Fair condition. Wear, creases and tears. Many leaves were cut out of 
the notebooks. 

Opening price: $50 

 . מכתבים ורשימות בכתב ידו של תאודור זלוציסטי371

. 1900, 1899לקט מכתבים, פתקים ורשימות בכתב ידו של ד"ר תאודור זלוציסטי, רופא, סופר וציר בקונגרס הציוני. חלקם מתוארכים 
 גרמנית.

  דפים ומחברת אחת, גודל ומצב משתנים. 109-אוסף מכתבים בכתב יד, כ
  020$ פתיחה:

371. Letters and Lists Handwritten by Theodor Zlocisti  
Collection of letters, notes and lists handwritten by Dr. Theodor Zlocisti, physician, author and delegate to the Zionist 
Congress. Some dated 1899, 1900. German. 
Collection of autograph letters, about 109 leaves and one notebook, size and condition vary. 

Opening price: $200 

 . מכתב בכתב ידו של אוטו ורבורג 372

 ). גרמנית.1859-1938ת הציונית (מכתב בכתב ידו ובחתימתו של אוטו ורבורג, יו"ר ההסתדרו
  ס"מ. סימני קיפול וחורי תיוק זעירים. 23X18דף מקופל לשניים, עמוד אחד כתוב, 

  $50 פתיחה:

372. Autograph Letter by Otto Warburg 

Autograph letter, signed, by Otto Warburg, Chairman of the Zionist Organization (1859-1938). German. 

Leaf folded into two, one inscribed page, 23X18 cm. Folding marks and miniature filing holes. 

Opening price: $50 
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 הקדשת המחבר – 1878ורשה,  –נחום סוקולוב  –. מצוקי ארץ 373

ירי, מתורגם ומבואר עם הערות מצוקי ארץ או יסודי ידיעת הגעאגראפיע הטבעית... בעקבות שיטת החכם המפואר האנגלי מ. פ. מו
 ).1878בסוף הספר... מאתי נחום ט. סאקאלאוו. דפוס ר' יצחק גאלדמאן. ורשה, תרל"ח (
  ספרו הראשון של נחום סוקולוב עם הקדשה בכתב ידו בעמוד לפני פרק המבוא.

ליונות לא חתוכים. קמטים בשולי ס"מ. מצב טוב. כרוך בכריכה חדשה כולל המעטפת המקורית. גי 21.5עמ',  96] שער מעטפת, 1[
  הדפים.
  $100 פתיחה:

373. Metzukay Eretz – Nahum Sokolov – Warsaw, 1878 – Author's Dedication 

Metzukay Eretz or Fundamentals of Natural Geography… after the English scholar M.P. Murray, translated…. by Nahum 

Sokolov. Warsaw: Yitzchak Goldman printing press, 1878. 
First book by Nahum Sokolov with a dedication handwritten by him on the page preceding the introduction. 
[1] title cover, 96 pp, 21.5 cm. Good condition. Bound in a new binding with the original cover. Unopened sheets. Creases 

to margins. 

Opening price: $100 

 הקדשות בכתב ידו לאריה דולצ'ין –. אוסף ספרים מאת אברהם סוצקבר 374

 אוסף ספרים מאת אברהם סוצקבר עם הקדשות בכתב ידו לאריה דולצ'ין:
  . יידיש.1963אביב, -* פאעטישע ווערק [שירים ופואמות]. כרך א'. דפוס קואופ' "אחדות", תל

. יידיש. איור דיוקן סוצקובר מאת שאגאל בעמוד לפני 1968אביב, -ירקאנטיקע אותיות און מופתים. הוצאת די גאלדענע קייט, תל* פ
  דף השער. (עותק כפול).

  . יידיש. איור דיוקן סוצקובר מאת ראובן רובין בעמוד אחרי דף השער.1970אביב, -* צייטיקע פנימער. הוצאת י. ל. פרץ, תל
  . עברית. איור העטיפה מאת יוסל ברגנר.1983אביב, -חם. הוצאת "עם עובד", תל* כנפי ש

  . יידיש.1979אביב, -בוך, תל-* דארטן ווו עס נעכטיקן די שטערן. איורים מאת יאני פיין. הוצאת ישראל
  ש.. יידי1982אביב, -* פון אלטע און יונגע כתב=ידן. איורים מאת יוסל ברגנר. הוצאת "ישראל בוך", תל

  . איור דיוקן סוצקובר על העטיפה מאת מרדכי ארדון. יידיש.1986אביב, -ברודער. הוצאת די גאלדענע קייט, תל-* צווילינג
  . עברית ויידיש.1983אביב, -* ייחוס פון ליד/יחוסו של שיר לכבוד אברהם סוצקעווער. הוצאת ועד היובל, תל

. יידיש. דיוקן סוצקבר, 1970אביב, -וערשטערן. הוצאת "ישראל בוך", תלביבליאגראפיע, מאת אברהם נאו-* אברהם סוצקעווער
  רפרודוקציה של ציור שמן מאת זיגמונט שרטר בעמוד לפני דף השער.

  . יידיש.1974אביב, -* די פידלרויז. איורים מאת מארק שאגאל. הוצאת די גאלדענע קייט, תל
. רפרודוקציה של ציור בגואש מאת מרדכי ארדון בעמוד 1989רית, ירושלים, *די נבואה פון שווארצאפלען. הוצאת האוניברסיטה העב

  מול דף השער. אנגלית עברית ויידיש.
  ].1983* סיביר, פואמה. תרגום: ה. בנימין. ציורים: מארק שאגאל. הוצאת הקיבוץ המאוחד, [

  ספרים. גודל ומצב משתנים. 13סה"כ 
  08$ פתיחה:

374. Collection of Books by Abraham Sutzkever – Handwritten Dedications to Arieh Dulzin 

Collection of books by Abraham Sutzkever with dedications written by hand to Arieh Dulzin: 
* Poetishe verk [poems]. Volume I. Tel-Aviv: Cooperative printing press Achdut, 1963. Yiddish. 
* Pirkantike otiot un moftim. Tel-Aviv: Di Goldene Kayt Press, 1968. Yiddish. Sutzkever's portrait by Chagall on the flyleaf. 

(two copies). 
* Tsayṭiḳe penemer. Tel-Aviv: I.L. Peretz, 1970. Yiddish. Portrait of Sutzkever by Reuven Rubin on the page following the 

title page. 

* Kanfay Shacham. Tel-Aviv: Am Oved, 1983. Hebrew. Cover design by Yosl Bergner. 
* Dortn vu es nekhtikn di stern. Illustrations by Yani Fein. Tel-Aviv: Israel Bukh, 1979. Yiddish. 
* Fun alte un yunge ktav-yadn. Illustrations by Yosl Bergner. Tel-Aviv: Israel Bukh, 1982. Yiddish. 

* Tsviling bruder. Tel-Aviv: Di Golden Kayt Press, 1986. Portrait of Sutzkever on the cover, by Mordechai Ardon. Yiddish. 
* Yikhus fun lid in honor of Abraham Sutzkever. Published by Va'ad HaYovel, Tel-Aviv, 1983. Hebrew and Yiddish. 
* Abraham Sutzkever-bibliografye, by Abraham Nowerstern. Tel-Aviv: Israel Bukh, 1970. Yiddish. Portrait of Sutzkever, 

reproduction of an oil painting by Zygmunt Schreter on flyleaf. 
* Di Fidlroys. Illustrations by Marc Chagall. Tel-Aviv: Di Goldene Kayt Press, 1974. Yiddish. 
* Di nevue fun shvartsaplen. Published by the Hebrew University, Jerusalem, 1989. Reproduction of a gouache painting 

by Mordechai Ardon facing the title page. English, Hebrew and Yiddish. 
* Sibir, a poem. Translation: H. Binyamin. Illustrations: Marc Chagall. Published by HaKibutz HaMeuchad, [1983]. 
Total of 13 books. Size and condition vary. 

Opening price: $80 
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 רוסיה –חיבור בנושא פתגמים יהודיים על אוכל  –יד -. כתב375

 30-40-וניבים יהודיים על מזון], מאת יס. עמ. פולנער, לנינגרד. [שנות ה אידישע שפריכווערטער און רעדנסארטן וועגן שפייז [פתגמים
 יד ביידיש.-בקירוב]. כתב

מחקר פולקלורי שנושאו פתגמים וניבים יהודיים בנושא מזון, ביידיש. כולל לוחות וטבלאות (מקופלים). מקורו של כתב היד בעזבונו 
  יידיש).של אהרן וינקובצקי (עורך האנתולוגיה לשירי עם ב

  ס"מ. מצב טוב. קרעים וכתמים בשולי הדפים. 18.522.5Xדף כרוכים יחד בחוט,  150-כ
  $100 פתיחה:

375. Manuscript – a Study of Jewish Proverbs about Food – Russia 

Yidishe shprikhtverter un rednsartn vegn shpayz [Jewish proverbs and idioms about food], by Is. Em. Folner, Leningrad. 

[ca.1930s-40s]. Yiddish manuscript. 
A folkloristic study concerning Jewish proverbs and idioms about food, in Yiddish. Includes tables and plates (folded). 
This manuscript originates in the estate of Aharon Vinkovetzky (editor of the Yiddish Folk Songs Anthology). 

About 150 leaves, bound with thread, 18.5X22.5 cm. Good condition. Tears and stains at margins of leaves. 

Opening price: $100 

 1940 –כתב יד  –. שיר השירים 376

 ]. 1940שיר השירים, ספר בכתב יד, [
קליגרפי על דפים כפולים. איניציאלים ודף שער בדיו אדומה, איור בודד. את המגילה כתב ואייר אריה ברגר שיר השירים, כתוב בכתב יד 

  של נכדתו, פנינה וולך. 18-לכבוד יום הולדתה ה
ס"מ. מצב בינוני. פגמים בכריכה. קרעים חסרים בדף הבטנה ובדף השער. קרע בדף האחרון. ניר דבק ועקבות  20] דפים כפולים, 10[

  ניר דבק. בדף הבטנה מודבק פתק ועליו פרטי הכותב ונסיבות הכתיבה.
  05$ פתיחה:

376. Song of Songs – Manuscript – 1940 
Shir Hashirim (Song of Songs), manuscript book, [1940]. 
Song of Songs, inscribed in a calligraphic script on double leaves. Initials and title page in red ink, single illustration. The 
manuscript was written and illustrated by Aryeh Berger in honor of his granddaughter Pnina Wallach's 18th birthday. 

[10] double leaves, 20 cm. Fair condition. Damage to binding, open tears to endpapers and to title page. Tear to last leaf. 
Adhesive tape and traces of adhesive tape. A note with details of the writer and the occasion is pasted to endpaper. 

Opening price: $50 

 ראשי הצבא והמדינה  –. מכתבים וכרטיסי ברכה 377

 ראשי הצבא והמדינה: –מכתבים וכרטיסי ברכה 
  .1955ודפס, הודעה על מינוי הרב פירון כסגן הרב הצבאי הראשי. חתימת הרמטכ"ל משה דיין בסוף המכתב. * מכתב מ

  .1958* מכתב מודפס, ברכת שנה טובה לרב מרדכי פירון, מאת אלוף פיקוד המרכז צבי צור, החותם בסוף המכתב. 
  .1963ר הוסיף את חתימת ידו. * כרטיס מודפס, ברכת שנה טובה לרב פירון, מאת הרמטכ"ל צבי צור, אש

  .1965* מכתב הקדשה לרב מרדכי פירון, בכתב ידו של אלוף פיקוד מרכז יוסף גבע. 
  .1971* מכתב ברכה בכתב ידו של הרמטכ"ל חיים בר לב שנשלח לרב מרדכי פירון, הרב הצבאי הראשי. 

  .1974* מכתב הערכה לרב מרדכי פירון, בכתב ידו של שר הביטחון שמעון פרס. 
* מכתב מודפס, מאת נשיא המדינה משה קצב. במכתב מברך הנשיא את מר יצחק לנגפוס על מילות החום והעידוד ששלח לו, ומוסיף 

 .2006שהוא בטוח שאמת תצא לאור. בסוף המכתב חתימת הנשיא בכתב ידו. 
  פריטים. גודל משתנה. מצב טוב. 7

  05$ פתיחה:

377. Letters and Greeting Cards – Heads of State and Army 

Letters and greeting cards – heads of the State and the army: 
* Printed letter, notifying of Rabbi Piron's appointment as second-in-command to chief military rabbi. Signed by Chief of 

Staff Moshe Dayan, at the end of the letter. 1955. 
* Printed letter, New Year greeting, sent to Rabbi Piron by Central Command Commander Major General Tzvi Tzur, signed 
by him at the end of the letter. 1958. 

* Printed card, New Year greeting to Mordechai Piron from Chief of Staff Tzvi Tzur, signed by him. 1963. 
* Letter of dedication to Rabbi Piron, handwritten by Central Command Commander Major General Joseph Geva. 1965. 
* letter of greeting, signed by Chief of Staff Haim Bar-Lev, sent to Rabbi Mordechai Piron, Chief Military Rabbi. 1971. 
* Letter of appreciation to Rabbi Mordechai Piron, signed by Minister of Defense Shimon Peres. 1974. 
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* Printed letter, from President Moshe Katzav. The president thanks Mr. Yitzchak Langfus for the words of encouragement 
he sent him and adds that he is confident that truth will come out. President's signature at the end of the letter. 2006. 
7 items. Size varies. Good condition. 

Opening price: $50 

 ידו-הקדשות בכתב –גוריון -. שני ספרים מאת דוד בן378

 גוריון עם הקדשות בכתב ידו לאריה דולצ'ין:-שני ספרים מאת דוד בן
ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים  21] לוחות תצלומים, 4עמ' + [ 303. 1968אביב, -פולה ואל הילדים. הוצאת "עם עובד", תל * מכתבים אל

  בכריכה.
  גוריון, מאת אפרים ארדה.-. תצלום המעטפת, דיוקן בן1971אביב, -* זכרונות. הוצאת "עם עובד", תל

  וקרעים במעטפת הנייר.ס"מ. מצב טוב. כתמים. כתמים  23.5עמ',  765] דף, 3[
  015$ פתיחה:

378. Two Books by David Ben-Gurion – Dedications in his Handwriting 

Two books by David Ben-Gurion with dedications in his handwriting to Arieh Dulzin: 

* Letters to Pola and the Children. Tel-Aviv: Am Oved, 1968. 303 pp + [4] photograph-plates, 21 cm. Good condition. 
Stains. Damage to binding. 
* Zichronot. Tel-Aviv: "Am Oved", 1971. Photographic ortrait of Ben-Gurion on the cover, taken by Ephraim Erde. 

[3] leaves, 765 pp, 23.5 cm. Good condition. Stains. Stains and tears to dust jacket. 

Opening price: $150 

 1932 –תצלום חתום  –. חיים ויצמן 379

תצלום, ישובים משמאל לימין: חיים ויצמן, ורה ויצמן, אלכסנדר גולדשטיין. מודבקת על לוח קרטון שעליו הקדשה וחתימות ויצמן 
רה"ב שאליו יצאו ויצמן וגולדשטיין יחד בשנת . יתכן שהתמונה צולמה במסע לא1932 –וגולדשטיין. תחת החתימות מצוינת השנה 

1932 . 
19X22.5 גרוע. פגעי יושן בשולי התמונה. לוח הקרטון שביר מאד, קרעים וקרעים חסרים רבים. נזק לטקסט ההקדשה.-ס"מ. מצב בינוני  

  010$ פתיחה:

379. Haim Weizmann – Autographed Photograph – 1932 

Photograph, sitting from left to right: Haim Weizmann, Vera Weizmann, Alexander Goldstein. Mounted on a cardboard 

board on which appears a dedication and Weizmann's and Goldstein's autographs. The year, 1932, indicated below the 
autographs. It is possible that this photograph was taken during Weizmann's and Goldstein's visit to the USA in 1932.  
19X22.5 cm. Fair-poor condition. Age-damage at margins of photograph. Cardboard is very fragile, tears and open tears. 

Damage to dedication text. 

Opening price: $100 

 חתומים –ארה"ב עם רבנים יהודיים  נשיאי –. שני תצלומים 380

 .1976-1990), וושינגטון, "Official Photograh "The White Houseשני תצלומים רשמיים של "הבית הלבן" (
שני תצלומים של נשיאי ארה"ב ג'רלד פורד וג'ורג' בוש עם רבנים יהודיים. מלווים הקדשה מודפסת לרב תאודור לואיס וחתימות 

  ידם. -בכתב
20.5X25.5 בינוני. נתונים במסגרת.-ס"מ. מצב טוב  

  020$ פתיחה:

380. Two Photographs – USA Presidents with Jewish Rabbis – Signed 

Two official White House photographs, Washington, 1976-1990. 

Two photographs of US Presidents Gerald Ford and George Bush with Jewish rabbis. Accompanied by a printed 
dedication to Rabbi Theodore Lewis, and their autographs. 
20.5X 25.5 cm. Good-fair condition. Framed. 
Opening price: $200 
 

  הקדשה בכתב ידו –שמעון פרס  –. "לך עם האנשים" 381

. 1979. ציורים: אסף ברג. הוצאת "עידנים" מהדורת ידיעות אחרונות, ירושלים, "לך עם האנשים, שבעה דיוקנאות", מאת שמעון פרס
 ידו של שמעון פרס לאנט דולצי'ן (רעיתו של אריה דולצ'ין) בדף הפורזץ. -הקדשה בכתב

  ס"מ. מצב טוב.  21עמ',  169
  05$ פתיחה:
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381. "Lech Im HaAnashim" Shimon Peres – Handwritten Dedication 

"Lech Im HaAnashim, Seven Portraits" by Shimon Peres. Illustrations: Asaf Berg. Published by "Idanim", Yediot Ahronot 

edition, Jerusalem, 1979. A dedication handwritten by Shimon Peres to Anette Dulzin (wife of Arieh Dulzin) on endpaper. 
169 pp, 21 c. Good condition. 

Opening price: $50 

 פוליטיקאים שונים –. אוסף אוטוגרפים 382

 אוסף של חתימות פוליטיקאים ואנשי שם.
  באוסף, בין היתר: 

  * פתקית ועליה חתימת בנימין ד'יזראלי.
בידיו. נתון * פריטים רבים חתומים בידי טדי קולק, בהם כרטיס ברכה לשנה החדשה מירושלים השלמה, עם בולי ירושלים, חתום 

במעטפה חתומה, תעודה של תערוכת הבולים הלאומית, תבירה, תשכ"ט. בולים וחותמות התערוכה, חתומה בידיו ונתונה במעטפה 
  חתומה וגלוית הכותל, תשכ"ז. חתומה בידיו.

  * יצחק צוקרמן, חתימה על חוברת שי מאת מוזיאון השואה והמרד, קיבוץ לוחמי הגיטאות.
ונים, חתומות בידיהם: משה דיין, אפרים קציר, יצחק רבין, לוי אשכול, חיים בר לב, זלמן שז"ר, מנחם בגין, יצחק * תמונות אישים ש

  נבון, אהרן פלד וגולדה מאיר.
  * כרטיס ברכה מאת דוד בן גוריון, חתום בידיו.

 * מעטפות חתומות בידי יצחק רבין.
  * מעטפה חתומה בידי יצחק בן צבי.

שון, עם הכיתוב "תחי מדינת ישראל!" ודיוקן הרצל. על המעטפה מודבק בול הדגל, והיא חתומה בידי פרנץ קראוס, * מעטפת היום הרא
  מעצב הבול.

  פריטים חתומים. גודל ומצב משתנים. 60-כ
  040$ פתיחה:

382. Collection of Autographs – Politicians 

Collection of autographs of politicians and dignitaries. 

In the collection, among others: 
* Note with signature of Benjamin Disraeli. 
* Numerous items signed by Teddy Kollek, including a New Year greeting card from Greater Jerusalem, with Jerusalem 

stamps, hand signed by him. Inserted in a sealed envelope, certificate of an international philatelic exhibition, Tabira, 
1969. Stamps and exhibition ink-stamps, signed by Kollek and inserted in a sealed envelope with a Western Wall 
postcards, 1967. Signed by Kollek. 

* Yitzchak Zuckermann, autograph on a gift booklet from the holocaust and ghetto fighters museum, Kibutz Lohamei 
Haghetaot. 
* Photographs of dignitaries signed by them: Moshe Dayan, Ephraim Katzir, Yitzchak Rabin. Levi Eshkol, Haim Bar Lev, 

Zalman Shazar, Menachem Begin, Yitzchak Navon, Aharon Peled and Golda Meir. 
* Greeting card from David Ben Gurion, signed by him. 
* Envelopes signed by Yitzchak Rabin. 

* Envelope signed by Yitzchak Ben Zvi. 
* First Day Envelope, inscribed: "Long Live the State of Israel!" with Herzl's portrait. The Israeli flag postal stamp appears 
on the envelope which is signed by Franz Kraus, designer of the stamp. 

About 60 signed items. Size and condition vary. 

Opening price: $400 
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 1653לונדון,  – William Robertson –. ספר אודות הדקדוק העברי 383

 .J. דפוס William Robertson, מאת A Gate or Door to the Holy Tongue, Opened in Englishשער או פתח אל לשון הקודש, 
Flesher, for Joseph Cranford .אנגלית ועברית. מהדורה ראשונה.1653, לונדון . 

שורשים  . טבלת2. יסודות הדקדוק העברי. 1. בספר שלושה פרקים: William Robertsonספר אודות הדקדוק העברי מאת ההבראיסט 
פי פסוקים מעובדיה, -. יישום של העקרונות הדקדוקיים המופיעים בספר על3פי סדר האלף בית של השורשים המופיעים בתנ"ך. -על

  ישעיהו ועשרת הדברות. 
  . The Second Gate or The Inner Door to the Holy Tongueהוציא רוברטסון חלק שני לחיבור זה בשם 1655בשנת 

  בינוני. כתמים. רישומים בדיו. כרוך בכריכת עור חדשה.-ס"מ. מצב טוב 14.5] עמ', 1, [131], 12[
  010$ פתיחה:

383. A Gate or Door to the Holy Tongue – Hebrew Grammar – William Robertson – London – 1653 

A Gate or Door to the Holy Tongue, Opened in English by William Robertson. Printed by J. Flesher for Joseph Cranford, 
London, 1653. English and Hebrew. First edition. 

Hebrew grammar book by the Hebraist William Robertson. The book is divided into three chapters: 1. Fundamentals of 
Hebrew grammar. 2. Table of appearing in the bible, in in alphabetical order. 3. Application of grammatical principles 
which appear in the book according to verses from Ovadia, Isaiah and the Ten Commandments. 

In 1655 Robertson published a second part of this book, titled The Second Gate or the Inner Door to the Holy Tongue. 
[12], 131, [1] pp, 14.5 cm. Good-fair condition. Stains. Inscriptions in ink. Bound in a new leather binding. 

Opening price: $100 

 1875, 1868 –לבוב, לונדון  –. שני ספרים אודות משה מונטיפיורי 384

 שני ספרים אודות משה מונטיפיורי:
  . 1868הלה, "מקדש מעט לאביר גבירי יעקב... סיר משה מונטיפיורי", מאת יוסף כהן צדק. לבוב, . נוה ת1

מכתבים שנשלחו אל מונטיפיורי מקהילות שונות. הספר מחולק לארבעה שערים: שער התפלה, שער התודה, שער הזמרה ושער 
  ה של משה מונטיפיורי בדף הראשון. הישועה. כותרות ומילים מודגשות בפתיחה נדפסו באותיות מוזהבות. תמונ

  ס"מ. מצב בינוני. כתמים. כריכה פגומה ומנותקת חלקית. 21.5עמ',  38 ;80 ;72 ;24
2 .An Open Letter, Addressed to Sir Moses Montefiore… On his Arrival in the Holy City of Jerusalem / … מכתב גלוי אל השר"

הצדיק סיר משה מונטפיורי... אשר העריכו לפניו הרבנים המפורסמים ה"ה הרב הגאון... מאיר אוירבך... והרב הגאון שמואל 
 Wertheimer, Lea and)סלאנט...ונלווה אליו סיפור ישיבת ארבעים יום בארץ הקדושה בלשון אנגליזי...". נדפס ע"י ווערטהיימר וליא 

co.) ,עברית ואנגלית. תמונה של מונטיפיורי בצידה הפנימי של הכריכה.1875, לונדון .  
  מצורף מכתב מודפס ממשה מונטיפיורי.

  עמ'. מצב טוב. כתמי חלודה. פגמים בכריכה. 148מ', 
  010$ פתיחה:

384. Two Books about Moses Montefiore – Lvov, London – 1868, 1875 

Two books about Moses Montefiore: 
1. Neve Tehila, by Yosef Cohen Tzedek. Lvov, 1868. Letters sent to Montefiore from various communities. The book is 

divided into four titles: Prayer, Todah, Zimra and Yeshua. Titles and initial words are printed in golden letters. Portrait of 
Montefiore on first leaf. 
24; 72; 80; 38 pp. 21 cm. fair condition. Stains. Binding damaged and partly detached. 

2. An Open Letter, Addressed to Sir Moses Montefiore… On his Arrival in the Holy City of Jerusalem. Printed by 
Wertheimer, Lea & Co., London, 1875. Hebrew and English. Portrait of Montefiore on inner side of binding. 
Enclosed is a printed letter from Moses Montefiore. 

40, 148 pp. Good condition. Foxing. Damage to binding. 

Opening price: $100 
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 1877ניו יורק,  –אנגלית  –. ספר יצירה 385

Sefer Yetzirah: a book on creation, or, The Jewish Metaphysics of Remote Antiquity, Rev. Dr. Isidor Kalisch הוצאת .L. H. 
Frank & Co. ,עברית ואנגלית.1877. ניו יורק . 

  כרוך עם:
A sketch of the Talmud: the world renowned collection of Jewish traditions, Rev. Dr. Isidor Kalisch הוצאת .L. H. Frank & 

Co. ,אנגלית.1877. ניו יורק .  
  שני ספרים מאת ד"ר איזידור קאליש:

ספר יצירה הוא הספר הראשון העוסק בתורת הסוד. הספר מיוחס לאברהם אבינו, ועניינו סודות בריאת העולם. זהו התרגום הראשון 
 לאנגלית, תרגם הרב הרפורמי ד"ר איזידור קאליש.

חיבור קצר העוסק בתלמוד ובחשיבותו ומביא  –", אף הוא מאת ד"ר איזידור קאליש A Sketch of the Talmudעם הספר " כרוך יחד
  קטעים ממנו.

גרוע. דפים רבים מנותקים. בלאי בשולי הדפים. קרעים חסרים. הכריכה מנותקת. בלאי בשולי -ס"מ. מצב בינוני 18.5עמ',  38עמ';  57
  וזהב.הכריכה. חיתוך דפים מ

  010$ פתיחה:

385. "Sefer Yitzirah" – English – New-York, 1877 

"Sefer Yetzirah": a book on creation, or, The Jewish Metaphysics of Remote Antiquity, Rev. Dr. Isidor Kalisch. New-York: 
L.H. Frank & Co., 1877. Hebrew and English. 
Bound with: 

A sketch of the Talmud: the world renowned collection of Jewish traditions, Rev. Dr. Isidor Kalisch. New-York: L.H. Frank 
& Co., 1877. English. 
Two books by Rev. Dr. Isidor Kalisch: 

Sefer Yetzirah is the first Jewish book to deal with Metaphysics (Torat HaSod). Attributed to Abraham the Patriarch and 
discussing the secrets of creation. This is the first English translation, done by Reform Rabbi Dr. Isidor Kalisch. 
Bound with the book "A Sketch of the Talmud", also by Dr. Isidor Kalisch – short composition about Talmud and its 

importance, with passages from the Talmud. 
57 pp; 38 pp, 18.5 cm. Fair-poor condition. Many leaves detached. Wear to edges. Open tears. Detached binding with 
wear to edges. Gilt edges. 

Opening price: $100 

 חמישה כרכים –. ידיעות החברה לחקר מונומנטים יהודיים 386

Mitteilungen der Gesellschaft zur Erforschung Jüdischer Kunstdenkmäler  [ידיעות החברה לחקר מונומנטים יהודיים]. פרנקפורט
 . גרמנית.1900-1915דמיין, 

  כנסת, תשמישי קדושה ואמנות יהודית.-חמישה כרכים רצופים, מלווים תצלומים ואיורים רבים, בנושא בתי
[מטרותיה  Zweck und Ziel der Gesellschaft zur Erforschung Jüdischer Kunstdenkmäler zu Frankfurt am Mainראשון,  . כרך1

  .1900ויעדיה של החברה לחקר מונומנטים יהודיים]. אוקטובר, 
  .1901קים]. אוקטובר כנסת עתי-[על בניה ודקורציה של בתי Ueber Bau und Ausschmückung alter Synagogen. כרך שני, 2
  .1903[תשמישי קדושה עתיקים בבית ובבית הכנסת]. אוקטובר,  Uber alte Kultusgegenstände in Synagoge und Haus, 3-4. כרך 3
  .1909[כתבי קודש עבריים מעוטרים]. אוקטובר  Verzierte Hebräische Schrift und Jüdischer Buchschmuck, 5-6. כרך 4
כנסת -[בתי Deutsche, böhmische und polnische Synagogentypen vom XI. bis Anfang des XIX Jahrhunderts ,7-8. כרך 5

  .1915]. אוקטובר, 19-ועד ראשית המאה ה 11-גרמנים, צ'כים ופולנים, מן המאה ה
  ס"מ. מצב משתנה. כתמים. פגמים קלים בכריכות. 32חמישה כרכים, 

  025$ פתיחה:
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386. The Association for Study of Jewish Monuments Magazine – Five Volumes 

Mitteilungen der Gesellschaft zur Erforschung Jüdischer Kunstdenkmäler [news from the Society for Research of Jewish 

Monuments]. Frankfurt am Main, 1900-1915. German. 
Five consecutive volumes, with numerous photographs and illustrations concerning synagogues, religious ceremonial 
objects and Jewish art. 

1. First volume, Zweck und ziel der Gesellschaft zur Erforschung Jüdischer Kunstdenkmäler zu Frankfurt am Main 
[objectives and aims of the association for the study of Jewish monuments], October 1900. 
2. Second volume, Ueber Bau und Ausschmückung alter Synagogen [construction and decoration of ancient 

synagogues], October 1901. 
3. Volume 3-4, Verzierte Hebräische Schrift und Jüdischer Buchschmuck [ancient Jewish ceremonial objects at home and 
in the synagogue], October, 1903. 

4. Volume 5-6: Verzierte Hebräische Schrift und Jüdischer Buchschmuck [Illuminated Jewish manuscripts], October 1909. 
5. Volume 7-8, Deutsche, böhmische und polnische Synagogentypen vom XI. bis Anfang des XIX Jahrhunderts [German, 
Czech and Polish synagogues, from the 11th cent. until the early 19th cent.]. October 1915. 

Five volumes, 32 cm. Condition varies. Stains. Some damage to bindings. 

Opening price: $250 

 1993-1893 –אוסף ספרים בנושא ביבליוגרפיה ומחקר  .387

 שבעה ספרי ביבליוגרפיה ומחקר:
 ).1893-1918תרע"ח (-. קהלת משה, מאת שמואל ווינער. פטרגרד, תרנ"ג1

רשימה ביבליוגרפית של הספרים העבריים הנמצאים במוזיאון האסיאתי של האקדמיה למדעים בסט. פטרבורג (ספריית אריה ליב 
  כ. עם שערי המעטפות. -ד). כרך הכולל את חוברות ערכי האותיות אפרידלנ

2 .Soncino-Blätter – Beiträge zur Kunde des jüdischen Buches ,גרמנית.1929. הוצאת סונצ'ינו, ברלין .  
  חוברת מאמרים העוסקים בדפוס העברי בפולין, בתווי ספר ובנושאים נוספים. פגמים בכריכה. 

תשכ"ז). הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשכ"ז -לזכרו של אברהם יערי (תרנ"ט. באהלי ספר, 3
)1967 .(  
  . 1969. שערי ספרים עברים, יוצאים לאור בצירוף מבוא ומפתחות, מאת א.מ. הברמן. הוצאת המוזיאון לאומנות הדפוס, צפת, תשכ"ט 4
5 .The Jewish Printed Book in India מאת ,Fred Astren הוצאת .Judah L. Magnes Museum ,(קליפורניה) אנגלית.1992, ברקלי .  
6 .Hebrew and the Bible in America, the first two centuries בעריכת ,Shalom Goldmanהוצאת אוניברסיטת ברנדייס, הנובר .-

  . אנגלית.1993לונדון, 
7 .Talmud Incunables of Spain and Portugal מאת ,Elkan N. Adler [ללא שנה ומקום]. תדפיס מתוך .Jewish studies in memory 

of George A. Kohut ,אנגלית.1935, ניו יורק .  
  ספרים. גודל ומצב משתנים. 7

  010$ פתיחה:

387. Collection of Books – Bibliography and Research – 1918-1992 

Seven bibliography and research books: 
1. Kehilat Moshe by Shmuel Weiner.St. Petersburg, 1893-1918. 

Bibliographical listing of the Hebrew books which can be found at the St. Petersburg Asian Museum of the Academy of 
Sciences (Aryeh Leib Friedland’s library). A volume compiling the booklets with entries between the letters Alef-Kaf, with 
title-covers. 

2. Soncino-Blätter – Beiträge zur Kunde des jüdischen Buches.Berlin: Soncino, 1929. German. 
Booklets with essays about Hebrew printing in Poland, Ex-Libris and other subjects. Defects to binding. 
3. BeOholei Sefer, in memory of Avraham Yaari (1899-1967). Jerusalem: I.L. Magness, the Hebrew University, 1967. 

4. Title pages of Hebrew books, published with foreword and indices, by A.M. Habermann. (Hebrew) Safed: Museum for 
the Art of Printing, 1969. 
5. The Jewish Printed Book in India by Fred Astren. Berkley (California): Judah L. Magness Museum, 1992. English. 

6. Hebrew and the Bible in America, the first two centuries, edited by Shalom Goldman. Hannover-London: Brandeis 
University, 1993. English. 
7. Talmud Incunables of Spain and Portugal by Elkan N. Adler (no date, no printing location]. Printout out of Jewish studies 

in memory of George A. Kohut, New-York, 1935. English. 
7 books. Size and condition vary. 

Opening price: $100 
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 . אוסף ספרי ביבליוגרפיה, קטלוגים ומחקר  388

 אוסף ספרי ביבליוגרפיה ומחקר, קטלוגים של תערוכות שונות ופקסימיליות:
 *Descriptive catalogue of a collection of objects of Jewish ceremonial, deposited in the U.S. National Museum, by Hadji 

Ephraim Benguiat מאת ,Cyrus Adler הוצאת .Government Printing Office ,בראש השער: 1901, וושינגטון .Smithonian 
Institution, United States National Museum.אנגלית .  

* אוצר הספרים, ספר ערוך לידיעת ספרי ישראל, נדפסים וכתבי יד, מאת יצחק אייזיק בן יעקב. הוצאת ירושלים, ניו יורק, [תש"ד 
  ?]. דפוס צילום של מהדורת ווילנא, תר"ם. 1944

 *Printed Jewish Canadiana, 1685-1900, tentative check list of books, pamphlets, pictures, magazine and newspaper articles 
and Currency written by or relating to the Jews of Canada מאת ,Raymond Arthur Davies הוצאת .L. Davies ,1955, מונטריאול .

  אנגלית.
. 1960* ביבליוגרפיה של הגדות פסח, מראשית הדפוס ועד היום, מאת אברהם יערי. הוצאת במברגר את ואהרמן, ירושלים, תשכ"א 

  בצירוף חוברת הפקסימיליה של ההגדה הראשונה שבדפוס. 
 *Prague Ghetto in the Renaissance Period הוצאת .The State Jewish Museum in Prague ,אנגלית.1965, פראג .  
 *Hebrew Illuminated Manuscripts מאת ,Bezalel Narkiss הוצאת .Encyclopaedia Judaica ,אנגלית.1969, ירושלים .  

  עותקים.  135של ]. כרך א'. מהדורה 1972* אוסף כתבי היד של התלמוד הבבלי, בספרית הוטיקן ברומא. הוצאת מקור, ירושלים, [תשל"ב 
 *Incunabula, Hebraica and Judaica, Exhibition אינקונבולים וספרים נדירים, מתוך אוסף יעקב א. לוי, קטלוג תערוכה. הוצאת בית ,

  . עברית, אנגלית וצרפתית. 1981הספרים הלאומי של קנדה, אוטווה, 
 *Bibliography of Passover Haggadahs, from early days of printing to the present day, by Avraham Yaari (Hebrew). 

Jerusalem: Bamberger and Wohrman, 1960. Enclosed is a facsimile of the first printed Haggadah. 
*Exhibition "50 Years From The Martyrdom of The Romanian Jewry"  The Federation of Jewish Communities in Romania .

  . אנגלית. 1991, בוקרשט, Editura Haseferהוצאת 
 . עברית ואנגלית.2005* מרומא לירושלים, פאר כתבי היד העבריים של ספריית הוותיקן. הוצאת מוזיאון ישראל, ירושלים, 

  ספרים וחוברות. גודל ומצב משתנים. 10
  020$ פתיחה:

388. Collection of Bibliography Books, Catalogues and Research Books 

Collection of bibliography and research books, catalogues of various exhibitions, and facsimiles: 
* Descriptive catalogue of a collection of Jewish ceremonial objects, deposited in the U.S. National Museum, by Hadji 

Ephraim Benguiat, by Cyrus Adler. Washington: Government Printing Office, 1901. On title page: Smithonian Institution, 
United States National Museum. English. 
* Otzar HaSefarim…by Yitzchak Isaac ben Ya'akov. (Hebrew) New-York: Yerushalyim, [1944?]. Facsimile of the Vilnius 

edition,1880. 
* Printed Jewish Canadiana, 1685-1900, tentative check list of books, pamphlets, pictures, magazine and newspaper 
articles and Currency written by or relating to the Jews of Canada by Raymond Arthur Davies. Montreal: L. David, 1955. 

English. 
* Bibliography of Passover Haggadahs, from early days of printing to the present day, by Avraham Yaari (Hebrew). 
Jerusalem: Bamberger and Wohrman, 1960. Enclosed is a facsimile of the first printed Haggadah. 

* Prague Ghetto in the Renaissance Period. Prague: The State Jewish Museum in Prague, 1965. English. 
* Hebrew Illuminated Manuscripts by Bezalel Narkiss. Jerusalem: Encyclopedia Judaica, 1969. English. 
* Collection of manuscripts of the Babylonian Talmud in the Vatican Library in Rome. (Hebrew). Jerusalem: Makor [1972]. 

Vol. 1. Edition of 135 copies. 
* Incunabula, Hebraica and Judaica, Exhibition from the collection of Ya'akov A. Levi, exhibition catalogue. Published by 
the Canadian National Library, Otawa, 1981. Hebrew, English and French. 

* Exhibition "50 Years from The Martyrdom of The Romanian Jewry" ,The Federation of Jewish Communities in Romania. 
Bucharest: Editura Hasefer, 1991. English. 
* Rome to Jerusalem: four Jewish masterpieces from the Vatican Library. Jerusalem: The Israel Museum, 2005. Hebrew 

and English. 
10 books and booklets. Size and condition vary. 

Opening price: $200 

 20-המאה ה –. אוסף ספרים אודות הביבליוגרפיה של הספר העברי 389

 20-ספרים אודות הביבליוגרפיה של הספר העברי. המאה ה 35-אוסף הכולל כ
ניהו ואברהם מאיר הברמן, ספרים בהוצאת שוקן, שישה כרכי "ארשת", ספר שנה לחקר ביניהם: ספרים מאת אברהם יערי, מאיר ב

  הספר העברי בהוצאת מוסד הרב קוק, ארבעה כרכי "בית עקד ספרים" מאת ח. ד. פרידברג ועוד.
  ספרים. גודל ומצב משתנים. מצב הספרים לא נבדק על ידנו לעומק והם נמכרים כמות שהם. 35-כ

  שבא. מקור: אוסף שלמה
  015$ פתיחה:
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389. Bibliography of the Hebrew Books – Book Collection –20th century 

A collection of 35 books about the bibliography of the Hebrew book. 20th century. 

Including books by Avraham Yaari, Meir Benayahu and Avraham Meir Habermann, books published by Schocken, six 
volumes of "Areshet", year book for the study of the Hebrew book published by Harav Kook Institute, four volumes of "Beit 
Eked Sefarim" by H.S. Friedberg and more. 

About 35 books. Size and condition vary. Books were not thoroughly examined by us and are sold as is. 
Provenance: Collection of Shlomo Shva. 

Opening price: $150 

 אוסף ספרים וכתבי עת –. תולדות הארץ וידיעת הארץ 390

 אוסף ספרים וכתבי עת העוסקים בתולדות הארץ וידיעת הארץ.
הקודש, אברהם אלעזר המכונה דר. לודוויג אויגוסט פרנקל. וינה, * ירושלימה! ספר המסע לארצות יון, אזיא הקטנה, סיריען ולאדמת 

  ).1859דפוס פרידריך פארסטער, תרי"ט (
  ).1882* ירושלים, ספר קבוצת מאמרים, אברהם משה לונץ. דפוס געארג בראג, וינה, תרמ"ב (
  תרע"א, תרע"ג.* לוח ארץ ישראל שימושי וספרותי, אברהם משה לונץ. לשנים: תרנ"ה, תרנ"ו, תרס"ה, 

  ).1889* חוברת דברי מרדכי, על עניין ישוב הארץ ותולדותיה [...], מרדכי דיסקין. [דפוס פרומקין], ירושלים, תרמ"ט (
  ).1909* החיים והטבע, ד"ר י. ל. מטמן. הוצאת אגדת הטבע בא"י, יפו, תרס"ט (

  .1925* עכו, מונוגרפיה מאת אהרן אהרנסון, הוצאת הישוב, תל אביב, 
* ירושלים, קובץ החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, מוקדש לזכר ר' אברהם משה לונץ, בעריכת א. ל. סוקניק וי. פרס. 

  ).1928הוצאת בית מסחר והוצאת ספרים דרום, ירושלים, תרפ"ח (
  ).1933ושלים, תרצ"ג (תקכ"ב, ר' יוסף סופר. הוצאת דרום, יר-* עדות ביהוסף, אגרת מסע לארץ ישראל בשנות תק"כ

כסלו תש"ח. הוצאת מוסד הרב קוק והאגודה העברית למען -* ירושלים, רבעון לחקר ירושלים ותולדותיה, שנה א חוברת א, תשרי
  ירושלים, ירושלים.

עולמי * קברי אבות, לחקר מסורות הקברים העבריים בארץ ישראל, ד"ר מיכאל איש־שלום. הוצאת מוסד הרב קוק שעל־יד המזרחי ה
  ).1948והמכון הארצישראלי לפולקלור ואתנולוגיה, ירושלים, תש"ח (

* בניינים דתיים של המוסלמים במדינת ישראל, ל.א. מאיר, י. פינקרפלד, ח.ז. הירשברג, י.ל. הכהן מימון. הוועדה לשמירת בניינים 
  ).1950מוסלמיים דתיים במשרד הדתות, ירושלים, תש"י (

  גודל ומצב משתנים.ספרים וחוברות.  15
  010$ פתיחה:

390. Collection of Books about the History and Geography of Eretz Israel 

Collection of books and periodicals about the history and geography of Eretz Israel. 

* Yerushalayma! (Hebrew). A book about an expedition to Greece, Asia Minor, Syria and the Holy Land, by Avraham 
Elazar named Dr. Ludwig August Frankel. Vienna, Freidrich Forster printing press, 1859. 
* Yerushalayim, (Hebrew) essays, by Avraham Moshe Lunz. Vienna: Georg Brag printing press, 1882. 

* Lu'ach Eretz Israel (Hebrew), practical and literary, by Avraham Moshe Lunz. Calendar for the years 1895, 1896, 1905, 
1911, 1913. 
* Choveret Divrei Mordechai, (Hebrew), about settling the country and about its history […], Mordechai Diskin. [Frumkin 

printing Press], Jerusalem, 1889. 
* Hachayim VeHateva, (Hebrew), Dr. Y.L. Metmann. Published by Nature Society in Eretz Israel, Jaffa, 1909. 
* Akko,(Hebrew), Monograph by Aharon Ahronson, Hayishuv publishing, Tel-Aviv, 1925. 

* Yerushalayim, (Hebrew), Israel Exploration Society, in memory of R' Avraham Moshe Lunz, edited by A.L. Sukenik and 
I. Peres. Published by Darom publishing house, Jerusalem, 1928. 
* Edut BiYehosef, (Hebrew) expedition to Eretz Israel in the years 1760-1762, by R' Yosef Sofer. Published by Darom, 

Jerusalem, 1933. 
* Yerushalayim, (Hebrew), quarterly published by Israel Exploration Society, First year, booklet no. 1, Tishre-Kislev, 1948. 
Published by Harav Kook Institute and the Jewish Society for Jerusalem, Jerusalem. 

* Kivrei Avot, (Hebrew), the study of Jewish graves in Eretz Israel, by Dr. Michael Ben Ish Shalom. Published by Harav 
Kook Institute of World Mizrahi and the Eretz Israeli Institute for Folklore and Ethnology, Jerusalem, 1948. 
* Religious building of Moslems in Eretz Israel (Hebrew), by L.A. Meir, I. Pinkerfeld, H.Z. Hirsheberg, I.L. Hachohen Mimon. 

Published by the Committee for Conservation of Religious Moslem Buildings in the Ministry of Religions, Jerusalem, 1950. 
15 books and booklets. Size and condition vary. 

Opening price: $100 
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 שמואל אביצור –. אוסף ספרי ידיעת הארץ 391

ספרים, חוברות וכתבי עת העוסקים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל, בהתפתחות החקלאות והתעשייה בארץ ובמשאבי הטבע  35-כ
ה . על אחד מהם הקדשת המחבר לשלמ1941-1989בארץ, כולם פרי עטו של שמואל אביצור. הספרים יצאו בהוצאות שונות בין השנים 

 שבא.
  ספרים וחוברות. גודל ומצב משתנים. 35-כ

  מקור: אוסף שלמה שבא
  010$ פתיחה:

391. Geography of Eretz Israel – Collection of Shmuel Avizur Books 

About 35 books, booklets and periodicals about the geography of Eretz Israel, development of agriculture and industry in 

the country and the natural resources, all authored by Shmuel Avizur. The books were published by various publishers 
between the years 1941-1989. A dedication by the author to Shlomo Shva appears in one book. 
About 35 books and booklets. Size and condition vary. 

Provenance: Collection of Shlomo Shva. 

Opening price: $100 

 מפה צבעונית – 1898וילנה,  –. ספר גבולי ציון 392

 ). 1899ספר גבולי ציון, מאת שבתי מאצקעוויטש [מצקביץ']. דפוס אברהם צבי קאצינעלינבויגען, וילנה, תרנ"ט (
שראל, בהתבסס על כתבי הקודש. לפני דף השער כרוכה מפה של ארץ ישראל וסביבותיה, בדפוס ספר העוסק בגיאוגרפיה של ארץ י

 ליטוגרפי צבעוני (מקופלת).
ס"מ. גוף הספר במצב טוב, עם מעט כתמים. הכריכה במצב בינוני, קרעים גסים, כתמים ופגעי תילוע  23.5כד דף + מפה מקופלת, 

  קלים.
  05$ פתיחה:

392. Sefer Gevulay Zion – Vilnius, 1898 – Map in Color 

Sefer Gevulay Zion, (The borders of Israel), by Shabtai Metzkrwitz. Printed by Avraham Zvi Katzenelenbogen. Vilnius, 
1889. 
A book about the geography of Eretz Israel based on the Holy Scriptures. Preceding the title page is a map of Eretz Israel 

with sites surrounding it, in lithographic printing, in color (folded). 
24 leaves + folded map, 23.5 cm. Body of book in good condition, some stains. Binding in fair condition, rough tears, 
stains and some worming. 

Opening price: $50 

  1677פריז,  –ישראל -. מפת ארץ393

Iudaea, seu Terra Sancta quae Hebraeorum sive Israelitarum in suas duodecim Tribus divisa ex Conatibus Geographicis 
Gulielmi Sansonידי -. נדפסה עלAlexis Hubert Jaillot ,1677, פריז. 

. Alexis Hubert Jaillot, מאת Atlas Nouveauריט נחושת צבוע ביד, מתוך האטלס ישראל מחולקת לנחלות השבטים, תח-מפת ארץ
  .Guillaume Sansonשורטט מחדש על פי מפתו המקורית של הכרטוגרף 

  367לאור: 
  ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים בשוליים. נייר דבק. 64X90תחריט, 
  010$ פתיחה:

393. Map of Eretz Israel – Paris, 1677 

Iudaea, seu Terra Sancta quae Hebraeorum sive Israelitarum in suas duodecim Tribus divisa ex Conatibus Geographicis 
Gulielmi Sanson. Printed by Alexis Hubert Jaillot, Paris, 1677. 

Map of Eretz-Israel with division into tribal territories, a copper engraving colored by hand, out of the "Atlas Nouveau" by 
Alexis Hubert Jaillot. Drawn again after the original map by the cartographer Guillaume Sanson. 
Laor: 367. 

Engraving, 64X90 cm. Fair condition. Stains. Tears at margins. Adhesive tape. 

Opening price: $100 
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 1864 –אדוארד ווינקלמן ודניאל וולטר  –. מפת ארץ ישראל 394

Wand-Karte von Palaestina, gezeichnet und bearbeitet von Eduard Winckelmann, herausgegeben von Daniel Völter הוצאת .
Conrad Weychardt] ,(גרמניה) גרמנית.1864, אסלינגן .[? 

  ת, צבועה ביד. בפינה השמאלית העליונה מפת ירושלים העתיקה. מודבקת על בד.מפה גדולה של ארץ ישראל, מקופל
71X103  ס"מ בקירוב. מצב בינוני. קרעים לכל אורך סימני הקיפול. מעט קרעים גם בבד. מודבקת מאחור בניר דבק לכל אורך סימני

  הקיפול. ניר כהה מיושן.
  05$ פתיחה:

 394. Map of Eretz Israel – Eduard Winckelmann and Daniel Völter – 1864 

Wand-Karte von Palaestina, gezeichnet und bearbeitet von Eduard Winckelmann, herausgegeben von Daniel Völter. 

Esslingen (Germany): Conrad Weychardt, [1864?]. German. 
Large map of Eretz Israel, folded, colored by hand. Map of old Jerusalem on the upper left corner. Linen-backed. 
Approx. 71X103 cm. Fair condition. Tears all along the folding marks. Some tears to linen. Adhesive tape to reverse, 

along the folding marks. Age-darkened paper. 

Opening price: $50 

 תחריטים  – 1880 –צ'ארלס וילסון  –בנושא ארץ ישראל וסביבותיה  . מחקר מקיף395

Picturesque Palestine, Sinai and Egypt, Edited by Colonel Sir Charles W. Wilson הוצאת .J. S. Virtue and Co.] ,1880, לונדון 
 בקירוב]. אנגלית. ארבעה כרכים. 

כתב בידי מספר חוקרים. כל כרך עוסק באזורים שונים: ירושלים וסביבתה, יפו, חברון, מדריך מפורט ומקיף לארץ ישראל וסביבותיה, נ
פי איורים -דמשק, סיני ומצרים ומלווה תחריטים מפורטים המציגים את נופי האזור, לבוש תושביו, מנהגיהם ועוד. התחריטים נעשו על

  ריט צבעוני ובו מפת ארץ ישראל.. באחד הכרכים מופיע תחHarry Fenn-ו John Douglas Woodwardמאת 
  ] לוחות תחריטים.10עמ' + [ x ,240כרך ראשון: 

  ] לוחות תחריטים.12עמ' + [ vi ,240כרך שני: 
  ישראל-] לוח מקופל של מפת ארץ 1] לוחות תחריטים, [vi ,240] + ,11כרך שלישי: 
  ] לוח מקופל, מפה של סיני ומצרים 1] לוחות תחריטים, [vi ,236] + ,9כרך רביעי: 

  ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים בכריכות. 32
  מקור: אוסף שלמה שבא

  020$ פתיחה:

395. Comprehensive Study of Eretz Israel and the Neighboring Countries – Charles Wilson – 1880 – 
Engravings 

Picturesque Palestine, Sinai and Egypt, Edited by Colonel Sir Charles W. Wilson. Ondon: J.S. Virtue and Co., [ca. 1880]. 
English. Four volumes. 

A detailed and comprehensive guide to Eretz Israel and the neighboring countries, composed by several scholars. Each 
volume deals with different areas: Jerusalem and the vicinity, Jaffa, Hebron, Damascus, Sinai and Egypt and is 
accompanied by detailed engravings depicting the views of the area, costumes of natives, their customs and more. 

Engravings were created after illustrations by John Douglas Woodward and Harry Fenn. In one volume appears a color 
engraved map of Eretz Israel. 
Volume I: x, 240 pp+ [10] engraving plates. 

Volume II: vi, 240 pp + [12] engraving plates. 
Volume III: vi, 240 + [11] engraving plates, [1] folding plate with map of Eretz Israel 
Volume IV: vi, 236 + [9] engraving plates, [1] folding plate, map of Sinai and Egypt. 

32 cm. Good condition. Stains. Damage to binding. 
Provenance: Collection of Shlomo Shva. 

Opening price: $200 
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 1911-1849 –ארץ ישראל  . שמונה ספרי מסע וספרים אודות396

 ישראל:-שמונה ספרי מסע וספרים אודות ארץ
 *Hellig Jord, Rejsebilleder fra Palæstina, Med over 100 Illustrationer, Edvard Blaumüller  ארץ הקודש, רשמי מסע]

  . דנית.1898, קופנהגן, Gyldendalske boghandels forlagמפלשתינה עם למעלה ממאה תמונות]. הוצאת 
  ס"מ. מצב טוב. כתמים. מספר דפים מנותקים. פגמים בכריכה. 25.5] לוחות תצלומים, 26] עמ' + [2, [345] דף, 1[

 *Die Länder und Stätten der Heiligen Schrift, in ausgewählten Bildern mit erläuterndem Texte, Friedrich Adolf 
Strauss and Otto Strauss גרמנית.1861מינכן, -[ארצות ומקומות במקורות, תמונות נבחרות מלוות טקסט]. שטוטגרט .  

לוחות תחריטים וליטוגרפיות, חלקם צבעוניים (מהם צבועים ביד)  67מלווה לוחות ליטוגרפיות ותחריטים רבים: * תחריט דף השער * 
  והמזרח הקרוב. איורים רבים נוספים בגוף הטקסט. מפות: ירושלים, ארץ ישראל ולוח כפול של ארצות הים התיכון 3* 

vii ,542 ] + 'ס"מ. עותק חסר. מצב בינוני. כתמים.  27.5] לוחות מפות (אחד כפול), 3] לוחות תחריטים, [90שער, [-] תחריט קדם1עמ
  הספר מפורק חלקית. לוחות תחריטים מנותקים. פגמים בכריכה.

 *Reisebilder Aus Palastina, Adolf Friedemann  [רישומי מסע בפלשתינה]. הוצאתBruno Cassirer ,מלווה 1904, ברלין .
  ).1905רפרודוקציות של תחריטים וציורים מקוריים מאת הרמן שטרוק. הקדשה בידי המחבר בעמוד הראשון (

 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים בכריכה.  26] עמ', 1, [134
 *Wanderungen durch Palästina, Konrad Furrer  [מסע דרך פלשתינה]. הוצאתOrell, Fussli und Comp ,גרמנית. 1865, ציריך .

  ישראל.-מלווה לוח הדפס, נכרך לפני דף השער ושני לוחות מקופלים של מפת ירושלים ומפת ארץ
xii ,414 ] + 'ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים בכריכה. 19.5] מפות מקופלות. 2עמ  
 *Le livre d'or des familles ou La Terre-sainte illustrée, Jean Guillaume Antoine Luthereau הוצאת .Imprimerie des Beaux-

Arts ,צרפתית.1849, בריסל .  
  ישראל. איורים נוספים בגוף הטקסט. -לוחות ליטוגרפיות. ולוח מקופל של מפת ארץ 58מלווה 

  ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגעי תילוע. 25.5פלת. ] מפה מקו1] לוחות ליטוגרפיות ,[58עמ' + [ 232
 *Eine Orientreise vom Jahre 1881, Kronprinz Rudolf von Osterreich  ,לוחות הדפסים ואיורים  60. גרמנית. מלווה 1885. וינה

  רבים בגוף הטקסט. איור דיוקן המחבר מול דף השער. 
  פגמים בכריכה.ס"מ. מצב טוב. כתמים.  28] עמ', 2, [361] דף, 3[

 *Sinaï Ma'ân Pe tra, sur les traces d'Israël et chez les Nabate ens, avec une lettre-pre face du Marquis de Vogüe  de 
l'Acade mie française, Adelaide Sargenton-Galichon הוצאת .Lecoffre ,צרפתית. 1904, פריז . 

xv ,304] ,1.פגעי תילוע. כתמים.  ] עמ', מצב בינוני  
 *Eine Die Palästina-Literatur, eine internationale Bibliographie in Orientreise vom Jahre 1881, Kronprinz Rudolf von 

Osterreich .  
systematischer Ordnung mit Autoren- und Sachregister, auf Veranlassung des Deutschen Vereins zur Erforschung 

Palästinas, Peter Thomsenישראל]. הוצאת -ישראל ביוזמת האגודה הגרמנית לחקר ארץ-. [ביבליוגרפיה של ספרות בנושא ארץJ.C. 
Hinrichs ,גרמנית. שלושה חלקים כרוכים בכרך אחד, עבה.1911, לייפציג . 

xvi ,203] ,1'עמ [; xx ,315] ,1'עמ' (חסרים: דף השער + 1, [387 ;] עמ [xx  ,(ס"מ. מצב בינוני. כתמים. פגעי תילוע. 20.5דפים 
  ספרים. 8

  010$ פתיחה:

396. Eight Travel Books and Books About Eretz Israel – 1849-1911 

Eight travel books and books about Eretz Israel: 
* Hellig Jord, Rejsebilleder fra Palæstina, Med over 100 Illustrationer, Edvard Blaumüller [the Holy Land, memoir of travel 
to Palestine with more than one hundred pictures]. Copenhagen: Gyldendalske boghandels forlag, 1898. Danish. 

[1] leaf, 345, [2] pp + [26] picture-plates, 25.5 cm. Good condition. Stains. Several detached leaves. Damage to binding. 
* Die Länder und Stätten der Heiligen Schrift, in ausgewählten Bildern mit erläuterndem Texte, Friedrich Adolf Strauss 
and Otto Strauss [Countries and towns in the Holy Scriptures, selected pictures accompanied by text]. Stuttgars-Munich, 

1861. German.  
Accompanied by numerous lithographs and engravings: * title page engraving * 67 engraving-plates and lithographs, 
some in color (some colored by hand) * 3 maps: Jerusalem, Eretz Israel and a double-plate of Mediterranean and Near 

East countries. Many additional illustrations within the text. 
vii, 542 pp + [1] engraving preceding the title page, [90] engraving-plates, [3] map-plates (one double), 27.5 cm. Lacking 
copy. Fair condition. Stains. Partly dismantled book. Detached engraving-plates. Damage to binding. 

* Reisebilder aus Palastina, Adolf Friedemann [Travel to Palestine]. Berlin: Bruno Cassirer, 1904. Accompanied by 
reproductions of original engravings and paintings by Hermann Struck. Dedication by the author on the first page (1905). 
134, [1] pp, 26 cm. Good condition. Stains. Damage to binding. 

* Wanderungen durch Palästina, Konrad Furrer [wandering through Palestine]. Zurich: Orell, Fussli und Comp, 1865. 
German. Accompanied by a print-plate, preceding the title page and to folding plates with map of Jerusalem and a map 
of Eretz Israel. 

Xii, 414 pp + [2] folding maps. 19.5 cm. Good condition. Stains. Damage to binding. 
* Le livre d'or des familles ou La Terre-sainte illustrée, Jean Guillaume Antoine Luthereau. Brussels: Imprimerie des 
Beaux-Arts, 1849. French. 

Accompanied by 58 lithograph-plates and a folding plate map of Eretz Israel. Additional illustration within the text. 
232 pp + [58] lithograph plates, [1] folding map. 25.5 cm. Good condition. Stains. Worming. 



   היסטוריה ותרבות יהודית וישראלית  
   

143  
  

* Eine Orientreise vom Jahre 1881, Kronprinz Rudolf von Osterreich . Vienna, 1885. German. Accompanied by 60 print-
plates and numerous illustrations within the text. Illustration of author's portrait facing the title page. 
[3] leaves, 361, [2] pp, 28 cm. Good condition. Stains. Damage to binding. 

* Sinaï Ma'ân Pétra, sur les traces d'Israël et chez les Nabatéens, avec une lettre-préface du Marquis de Vogüé de 
l'Académie française, Adelaide Sargenton-Galichon Paris: Lecoffre, 1904. French. 
Xv, 304, [1] pp. Fair condition. Worming. Stains. 

* Eine Die Palästina-Literatur, eine internationale Bibliographie in Orientreise vom Jahre 1881, Kronprinz Rudolf von 
Osterreich . 
systematischer Ordnung mit Autoren- und Sachregister, auf Veranlassung des Deutschen Vereins zur Erforschung 

Palästinas, Peter Thomsen. [Bibliography of literature about Eretz Israel on behalf of the German society for study of Eretz 
Israel]. Leipzig: J.C. Hinrichs, 1911. German. Three parts bound together in one thick volume. 
Xvi, 203, [1] pp; xx, 315, [1] pp; 387, [1] pp (missing: title page + xx leaves), 20.5 cm. Fair condition. Stains. Worming. 

8 books. 

Opening price: $100 

  1976-1860 –. שבעה ספרי מסעות לארץ ישראל 397

 שבעה ספרי מסעות לארץ ישראל. עברית, יידיש ואנגלית. 
1 .Travels and adventures of the Rev. Joseph Wolff, D.D., LL.D., vicar of Ile Brewers, near Taunton, and late missionary to 

the Jews and Muhammadans in Persia, Bokhara, Cashmeer, etc מאת ג'וזף וולף. הוצאת .Saunders, Otley, and Co. ,1860, לונדון .
ראשון (מתוך שניים) של ספר מסעותיו של הכומר ג'וזף וולף. מול עמוד השער מופיע דיוקנו של המחבר מלווה בצילום  אנגלית. כרך

  הקדשה ממנו. 
]. עברית. מהדורה 1875. מסעי היר"ח באה"ק תובב"א. מאת הצעיר רחמים יוסף חיים. דפוס אליהו ומשה ששון, ירושלים, [תרל"ו, 2

  .100מתוך  20ממוספרת, עותק 
). עברית. 1909. הגליל העליון: מעבד ממקורות שונים ונמסר בתור רשמי מסע. מאת א.ז. רבינוביץ. דפוס פרומקין, ירושלים, תרס"ט (3

 מסעו של הסופר אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ'. מהדורת פקסימיליה, עותק י' מתוך פ' עותקים.
מיינע רייזעבעשרייבונג נאך ארץ ישראל וירושלים עיה"ק תובב"א פאן ג' בהר ביז ג' שלח תרפ"ז לפ"ק. מאת פישל סופר  . אלה מסעי,4

  ). יידיש ועברית. 1927זוסמאנן. הוצאת תפארת בחורים, בודפשט, תרפ"ז (
). עברית. 1948, ירושלים, תש"ט (). מאת אברהם יערי. הוצאת "ספרי תרשיש"1481. מסע משולם מוולטרה בארץ ישראל בשנת רמ"א (5

למסע ברודוס, מצרים, ארץ ישראל, לבנון  1481ספר מסעו של משולם בן מנחם מוולטרה, סוחר יהודי איטלקי עשיר שיצא בשנת 
וסוריה. הספר כולל מבוא מקיף מאת אברהם יערי, שלוש פקסימיליות של כתב היד: חתימת ספר המסע, הנמל של רודוס והנמל של 

  צו, וכן שתי מפות: מפת מסעו של משולם מוולטרה ומפת מסעו של משולם מוולטרה ממצרים לארץ ישראל. פרינ
. יידיש 1950. מאת הערש מינץ. הוצאת ייוו"א קאמיטעט, מלבורן, 1861. יעקב ספיר און זיינע נסיעות, א באזוך אין אויסטראליע אין 6

  לנד שכתב יעקב ספיר. בשער הספר תמונתו של ספיר. ואנגלית. תרגום של ספר המסע לאוסטרליה וניו זי
). תורגם 1976. לפני שלשים שנה: מסע בא"י בשנת תרס"ג. מאת מנשה מאירוביץ (מזקני הישוב). הוצאה לא ידועה, ירושלים, תשל"ו (7

  לעברית ע"י יצחק אבינרי. 
יקר מסעו מתמקד בצפון הארץ. מהדורת פקסימיליה תיאור מסעו של איש ביל"ו והישוב היהודי בארץ ישראל, מנשה מאירוביץ. ע

  ממוספרת, עותק ט"ו מתוך פ' עותקים. 
  גודל ומצב משתנים. 

  05$ פתיחה:

397. Seven Travel Books to Eretz Israel – 1860-1976 

Seven travel books to Eretz Israel. Hebrew, Yiddish and English. 

1. Travels and adventures of the Rev. Joseph Wolff, D.D., LL.D., vicar of Ile Brewers, near Taunton, and late missionary 
to the Jews and Muhammadans in Persia, Bokhara, Cashmeer, etc. by Joseph Wolff. London: Saunders, Otley, and Co., 
1860. English. First volume (out of two) of vicar Joseph Wolff travel book. Author's portrait with a photocopy of a dedication 

by him follows the title page. 
2. Travels of Rahamim Yosef Haim. Eliyahu and Moshe Sasson printing press, Jerusalem, [1875]. Hebrew. Numbered 
edition, copy no. 20 out of 100. 

3. Upper Galilee: adapted from various sources and transmitted as travel impressions, by A.Z. Ravinovitz. Frumkin printing 
press, Jerusalem, 1909. Hebrew. Travels of the author Alexander Ziskind Rabinowitz. Facsimile edition, copy no. 10 out 
of 80 copies. 

4. Ele Masa'ai, Mayne reisnshraybung nokh Eretz Israel veYerushalayim, by Fishel Sofer Zusmann. Published by Tiferet 
Bahurim, Budapest, 1927. Yiddish and Hebrew. 
5. Masa Meshulam da Volterra beEretz Israel 1481, by Avraham Yaari. Jerusalem: Tarshish, 1948. Hebrew. Travel book 

by Meshulam ben Menachem of Volterra, a wealthy Jewish-Italian merchant who, in 1481 traveled to Rhodes, Egypt, 
Eretz Israel, Lebanon and Syria. The book includes a comprehensive introduction by Avraham Yaari, three facsimiles of 
the manuscript: epilogue, port of Rhodes and port of Florence, and two maps: Map of Meshulam da Volterra's journey 

and travel of Meshulam da Volterra's journey from Egypt to Eretz Israel. 
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6. Ya'akọv Safir un zayne nesiot, a bazukh in Oysṭralye in 1861, by Hirsch Munz. Published by YIVO Komitet, Melbourne, 

1950. Yiddish and English. Translation of travel book to Australia and New Zealand composed by Ya'akov Safir. Safir's 
portrait on the title page. 

7. Lifnei Shloshim Shana: travels in Eretz Israel in 5663, by Menash Meirovich (of the Yishuv elderlies). Unknown 
publisher, Jerusalem, 1976. Translated into Hebrew by Yitzchak Avineri. 
Travel of a member of Bilu movement, Menashe Meirovich. He traveled mainly the North of the country. A numbered 

facsimile edition, copy no. 15 of of 80 copies. 
Size and condition vary. 

Opening price: $50 

 ישראל וסביבתה-. אוסף ספרי מסע לארץ398

ישראל, אוסטריה, ארה"ב ואנגליה. המחצית השנייה של -ספרי מסע לארץ ישראל וסביבתה אשר נדפסו בשוויץ, ארץ 48אוסף של 
 לית. חלקם מלווים תצלומים, איורים ומפות.. אנג20-והמחצית הראשונה של המאה ה 19-המאה ה

  ספרים. גודל ומצב משתנים. מצב הספרים לא נבדק על ידנו לעומק והם נמכרים כמות שהם. 48
  מקור: אוסף שלמה שבא.

  015$ פתיחה:

398. Collection of Travel Books to Eretz Israel and the Vicinity 

A collection of 48 travel books to Eretz Israel and the vicinity printed in Switzerland, Eretz-Israel, Austria, USA and 
England. Second half of the 19th century and first half of 20th century. English. Some are accompanied by photographs, 
illustrations and maps. 

48 books. Size and condition vary. Books were not thoroughly examined by us and are sold as is. 
Provenance: Collection of Shlomo Shva. 

Opening price: $150 

  1852פרנקפורט,  –רבי יהוסף שוורץ  –. ספר "תבואות הארץ" בתרגום לגרמנית 399

Das Heilige Land, nach seiner ehemaligen und jetzigen geographischen Beschaffenheit, nebst kritischen Blicken in das Carl 
v. Raumer’sche "Palaestina", von Joseph Schwarz; Deutsch bearbeitet von Israel Schwarz הוצאת .J. Kaufmann ,פרנקפורט ,

 . גרמנית.1852
מישה לוחות: בעמוד מול השער דיוקנו של רבי יהוסף שוורץ, תרגום לגרמנית של הספר "תבואות הארץ" מאת רבי יהוסף שוורץ. ח

ציור פנורמה של העיר ירושלים  –ציור הר הבית והכותל המערבי ובית לחם (שני ציורים על לוח אחד), ציור מערת המכפלה, לוח מקופל 
  ). 1847בדפוס ליטוגרפי ומפה מקופלת של ארץ ישראל (

XIX ,452 ,20 ] + 'ס"מ. מצב בינוני. כתמים, כתמי חלודה. אחת המפות המקופלות בלויה וקרועה מעט בשוליה.  20.5] לוחות, 5עמ
  שולי הכריכה שחוקים. חלק מן השדרה חסר.

  05$ פתיחה:

399. "Tvu'ot Ha'Aretz" – German Translation – Rabbi Yehosef Schwartz– Frankfurt, 1852 

Das Heilige Land, nach seiner ehemaligen und jetzigen geographischen Beschaffenheit, nebst kritischen Blicken in das 
Carl v. Raumer’sche "Palaestina", von Joseph Schwarz; Deutsch bearbeitet von Israel Schwarz. Frankfurt am Main, 1852. 

German. 
German translation of the book "Tvu’ot Ha’aretz", by Rabbi Yehosef Schwartz. Five plates: R' Yehosef Schwartz's portrait 
facing the title page. Images of the Temple Mount, Western Wall and Bethlehem (two illustrations on one plate); Cave of 

the Patriarchs and a folding plate with a panoramic view of Jerusalem in lithographic printing, together with a folding map 
of Eretz Israel (1847).  
XIX, 452, 20 pp.+ [5] plates, 20.5 cm. Fair condition. Stains, foxing. One folding map is worn and slightly torn at margins. 

Margins of binding are worn. Lacking part of spine. 

Opening price: $50 
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 1899, 1891 –אברהם משה לונץ  –. מורה דרך/ארץ הצבי 400

 ישראל מאת אברהם משה לונץ:-שני חיבורים אודות ארץ
 ).1891* מורה דרך בארץ ישראל וסוריה, אברהם משה לונץ. ירושלים, תרנ"א (

ברורה ונאמנה מתכונת וקורות ארץ אבותינו ויושביה, מצבם "לתועלת העולים לראות אותה, להאחז בה ולכל הכמהים לדעת ידיעה 
ישראל, -ערבי, מידע על מקומות שונים ואתרים ברחבי ארץ-ומצב המושבות אשר נוסדו בה". הספר כולל: מידע שימושי, שיחון עברי

סד ובתי מלאכה וחרושת בארץ חלקם מלווים איורים. בסוף הספר כרוך חלק נוסף: הודעות [מודעות פרסומת] לבתי מלון, בתי ספר וח
  ישראל.

  ס"מ. מצב טוב. כתמים. כרוך בכריכה חדשה. הדף הראשון נדבק על נייר חדש בשיקום לא מקצועי. 14עמ',  24, 274], ו, 2[
. 1899* ארץ צבי, מכלכל תכונת כל ערי ארה"ק והמושבות שנוסדו בה, עם תמונות וציורים רבים. דפוס א"מ לונץ, ירושלים, תרנ"ט 

  עברית וגרמנית.
  ישראל מלווה איורים ותצלומים. -חוברת הכוללת מידע על ערים וישובים ברחבי ארץ

  ס"מ. מצב טוב. כתמים. כרוך בכריכה חדשה. 15עמ',  78], 2[
  010$ פתיחה:

400. Moreh Derech/Eretz HaZvi – Avraham Moshe Lunz – 1891, 1899 

Two compositions about Eretz Israel by Avraham Moshe Lunz: 

* Guide in Eretz Israel and Syria, (Hebrew) Avraham Moshe Lunz. Jerusalem, 1891. 
"For the pilgrims coming to see her, for those who come to settle there or for those who want to know…" (Hebrew). The 
book includes: useful information, Hebrew-Arabic dictionary, information about places and sites across Eretz Israel, some 

accompanied by illustrations. An additional part is bound at the end of the book: advertisements for hotels, schools and 
workshops in Eretz Israel. 
[2], 6, 274, 24 pp, 14 cm. Good condition. Stains. New binding. First leaf mounted on new paper, unprofessionally restored. 

* "Eretz Zvi", towns of the Holy Land and its settlements, with many pictures and illustrations. Jerusalem: A. M. Lunz, 
1899. Hebrew and German. 
Booklet with information about towns and settlements in Eretz Israel accompanied by illustrations and photographs. 

[2], 78 pp, 15 cm. Good condition. Stains. New binding. 

Opening price: $100 

 כריכות עץ זית –פרחי הארץ הקדושה  –. שלושה אלבומים 401

 20-י פרחי הארץ הקדושה כרוכים בכריכת עץ זית. המאה השלושה אלבומ
*Flowers and Views of the Holy Land .דפוס ליטוגרפי, "מונזון", ירושלים. אנגלית, גרמנית, צרפתית ורוסית .  

 *December 1917, Jerusalem thFlowers and Views of the Holy Land. Souvenir of the British Accupation 9.  ,דפוס ליטוגרפי
  "מונזון", ירושלים. אנגלית, גרמנית, צרפתית ורוסית. בכריכה האחורית מגולפת כיפת הזהב.

  * פרחי הארץ הקדושה, אספת פרחים מהמקומות הקדושים בארץ הקדש, ירושלם.
  ללא ציון מדפיס. עברית, אנגלית, גרמנית וצרפתית.

  מצב כללי טוב.
  05$ פתיחה:

401. Three Albums – Flowers of the Holy Land – Olive Wood Bindings 

Three albums – Flowers of the Holy Land – bound in olive wood bindings. 20th century. 

* Flowers and Views of the Holy Land. Lithographic printing, "Monsohn", Jerusalem. English, German, French and 
Russian. 
* Flowers and Views of the Holy Land, Souvenir of the British Accupation [sic] 9th December 1917, Jerusalem. Lithographic 

printing "Monsohn", Jerusalem. English, German, French and Russian. The Golden Dome is carved on the back binding. 
* Flowers of the Holy Land, flowers from holy places in the Holy Land, Jerusalem. Printer not indicated. Hebrew, English, 
German and French. 

Overall good condition. 

Opening price; $50 
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402 .Khalil-Le Haram El –Hébron  –  ,1923פריז 

Khalil, Sépulture des Patriarches -Le Haram El –Hébron   מערת המכפלה],  –[חברוןL.H. Vincent, F. M. Abel  E.J.H Mackay,. 
 .1923פריז,  .Ernest Lerouxהוצאת 

עם חיבור בנושא מערת המכפלה פרי מחקר שערכו צמד חוקרים מבית הספר הצרפתי למקרא ולארכאולוגיה בירושלים, בשיתוף 
  .המפקח מטעם מחלקת העתיקות של שלטון המנדט הבריטי

VI  ,256] ,1 ,'ס"מ. מצב כללי טוב, קרע בכריכה, גיליונות לא חתוכים. 39] עמ  
  05$ פתיחה:

402. Hébron – Le Haram El-Khalil – Paris, 1923 

Hébron – Le Haram El-Khalil, Sépulture des Patriarches [Hebron – Cave of the Patriarchs], by L.H. Vincent, F. M. Abel 

and E.J.H. Mackay. Published by Ernest Leroux. Paris, 1923. 
Composition concerning the Cave of the Patriarchs, following a study conducted by two researchers from the French 
school for Bible and Archaeology in Jerusalem, in cooperation with the supervisor on behalf of the Antiquities Department 

of the British Mandate. 
VI, 256, [1] pp, 39 cm. Good overall condition, tear to binding, unopened sheets throughout. 

Opening price: $50 

 1931 –שני כרכי תצלומים  –. יפו 403

Palestine Illustrated, Including References to Passages Illustrated in the Bible, the Talmud and the Koran, Frank Scholten .
 . אנגלית.1931טורונטו, -יורק-ניו-, לונדון.Longmans, Green and Coהוצאת 

פירות וצמחים, בעלי מלאכה ועוד, בני כל העדות והדתות. בכרך שני כרכים המציגים תצלומים איכותיים של העיר יפו, אנשיה, נופים, 
תצלומים. לצד כל תצלום נדפס ציטוט רלוונטי מהתנ"ך, התלמוד או הקוראן. עותקים ממוספרים  371תצלומים, בכרך השני  449הראשון 

  מתוך מהדורה של אלף עותקים (מספור שונה לכל כרך).
  ] לוחות תצלומים. 202+ [ ] עמ'1, [XXXVIII ,203], 2כרך א': [
  ] לוחות תצלומים.168] עמ' + [1, [XXV ,169], 4כרך ב': [

  ס"מ. מצב טוב. פגעי תילוע. כתמי חלודה. פגמים בכריכות. 27.5
  05$ פתיחה:

403. Jaffa – Two Volumes of Photographs – 1931 

Palestine Illustrated, Including References to Passages Illustrated in the Bible, the Talmud and the Koran, Frank Scholten. 
London-New-York-Toronto: Longmans, Green and Co., 1931. English. 

Two volumes featuring professional photographs of Jaffa, its inhabitants, views, fruit and plants, craftsmen and more, of 
all religions and ethnic groups. In the first volume are 449 photographs, in the second volume – 371 photographs. A 
relevant quotation from the bible, the Talmud or the Quran appears by each photograph. Numbered copies out of an 

edition of 1000 copies (different numbering for each volume). 
Vol. I: [2], XXXVIII, 203, [1] pp + [202] photograph-plates 
Vol. II: [4], XXV, 169, [1] pp + [168] photograph-plates. 

27.5 cm. Good condition. Worming. Foxing. Damage to binding. 

Opening price: $50 
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 תקופת המנדט –ראל וירושלים ארץ יש –. שבע מפות 404

 שבע מפות של ארץ ישראל וירושלים מתקופת המנדט:
. מפת דרכים בפלשתינה (א"י) לנסיעות באוטומוביל; נערכה, שורטטה ונדפסה בהנהלת מנהל מחלקת המדידות בפלשתינה (א"י), 1

  . מהדורה שניה.1934
56.5X35 .ס"מ. מצב טוב. מודבקת על בד פשתן לשימור  

2 .Jerusalem, South East Sheet הוצאת .Survey of Palestine ,1938.  
71X60 .ס"מ. מצב טוב. בלאי בשוליים. נייר דבק בצידה האחורי בסימני הקיפול  

3 .Jerusalem, North East Sheet הוצאת .Survey of Palestine ,1938. 
72X60  בסימני הקיפול.ס"מ. מצב טוב. קמטים. כתמים. נייר דבק בצידה האחורי  

4 .Jerusalem, Town planning area הוצאת .Survey of Palestine ,1938, יפו. 
75X98 .ס"מ. מצב טוב. כתמים. נייר דבק בצידה האחורי בסימני הקיפול  

5 .The Old City of Jerusalem; compiled, drawn & printed under the direction of F. J. Salmon, Commissioner for Lands & 
Surveys, Palestine, 1936הוצאת . Survey of Palestine ,1943. 

75X61 בינוני. כתמים.-ס"מ. מצב טוב  
6 .Safad הוצאת] .Survey of Palestine ,1942-1947 .[ 

67X53 .ס"מ. מצב בינוני. החלק התחתון של הגיליון חתוך. קמטים. נייר דבק בצידה האחורי בסימני הקיפול  
7 .The Holy Land, a Guide for Pilgrims הוצאת .Israel Travel Newsאנגלית. חוברת מלווה תצלומים ומפה של 1950אביב, -, תל .

 ישראל (גיליון נפרד, מקופל) משורטטת בידי פ. שטיינר.-ארץ
  ס"מ. מצב טוב מאוד. 33.5X13ס"מ. מפה:  15.5עמ',  48חוברת: 
  05$ פתיחה:

404. Seven Maps – Eretz Israel and Jerusalem – British Mandate Period 

Seven maps of Eretz Israel and Jerusalem from the British Mandate period: 
1. Road Map of Palestine (Eretz Israel) for Automobile Rides; prepared, drawn and printed by the Department of Surveys, 
1934. Second edition. 

56.5X35 cm. Good condition. Linen-backed for display and preservation. 
2. Jerusalem, South East Sheet. Published by Survey of Palestine, 1938. 
71X60 cm. Good condition. Wear at margins. Adhesive tape on the reverse, at folding marks. 

3. Jerusalem, North East Sheet. Published by Survey of Palestine, 1938. 
72X60 cm. Good condition. Creases. Stains. Adhesive tape on the reverse, at folding marks. 
4. Jerusalem, Town Planning area. Published by Survey of Palestine, Jaffa, 1938. 

75X98 cm. Good condition. Stains. Adhesive tape on the reverse, at folding marks. 
5. The Old City of Jerusalem; compiled, drawn & printed under the direction of F. J. Salmon, Commissioner for Lands & 
Surveys, Palestine,1936. Published by Survey of Palestine, 1943. 

75X61 cm. Good-fair condition. Stains. 
6. Safad. [Published by Survey of Palestine, 1942-1947]. 
67X53 cm. Fair condition. Lower part of sheet is cut. Creases. Adhesive tape on the reverse, at folding marks. 

7. The Holy Land, A Guide for Pilgrims. Published by Israel Travel News, Tel-Aviv, 1950. English. A booklet with 
photographs and a map of Eretz Israel (separate sheet, folded) drawn by P. Steiner 
Booklet: 48 pp, 15.5 cm. Map: 33.5X 13 cm. Very good condition. 

Opening price: $50 

 1945 –הבריטי דף מידע לחייל  –יפו -אביב-. מפת תל405

יפו, מפת התמצאות לחייל הבריטי עם ציוני מקומות חשובים, בצדה השני של המפה רשימת הוראות ומידע כללי על -אביב-מפת תל
 . אנגלית.Survey of Palestin .1945ידי -השירותים השונים הניתנים לחייל הבריטי. שורטט ונדפס על

34X23 .ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. כתמים  
  05$ פתיחה:

405. Map of Tel-Aviv-Jaffa – Information Leaf for the British Soldier – 1945 

Map of Tel-Aviv-Jaffa, orientation map for the British Soldier with notations of important places. On the reverse of the map 
are instructions and general information about services supplied to British Soldiers. Drawn and printed by Survey of 
Palestine. 1945. English. 

23X34 cm. Good condition. Folding marks. Stains. 

Opening price: $50 
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 1878-1874 –. ארבע תעודות מסע רומניות 406

 . רומנית וצרפתית.1874-1878ארבע תעודות מסע שהוענקו ברומניה בין השנים 
 Mihel), ומיכאל היינגר (Josef Manasch), יוסף מאנאש (Aron Fridmanבין השמות המופיעים על התעודות: אהרן פרידמן (

Haïngher.(   
ול. כתמי ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, קרעים, קרעים חסרים קטנים בשוליים ולאורך סימני הקיפ 28X45תעודות, גודל כל אחת  4

  חלודה. שרבוטים בעט.
  020$ פתיחה:

406. Four Romanian Laissez-Passer Certificates– 1874-1878 

Four Laissez-Passer certificates granted in Romania between the years 1878 and 1874. Romanian and French. 

Among the names appearing on the documents: Aron Fridman, Joseph Manasch and Mihel Haïngher. 
4 certificates, size of each one approx. 28X45 cm. Fair condition. Stains, tears, small open tears at margins and along 
folding marks, foxing. Scibbles in pen. 

Opening price: $200 

 הראשונהמלחמת העולם  –ליטא  –. פספורט 407

[הממשל הגרמני באיזור המזרח], עם  Deutsche Verwaltung im Gebiet des Oberbefehlschabers Ost), פספורט מטעםpassפאס (
-" [הִמנהל בליטא]. הכיתוב בדרכון נדפס בגרמנית וביידיש. כולל תצלום הבעלים וטביעתVerwaltungsgebiet Litauenדיו "-חותמות

 אצבע שלה. 
  צב טוב. כתמים.ס"מ. מ 15

  05$ פתיחה:

407. Passport – Lithuania – World War I 

Pass, passport issued on behalf of Deutsche Verwaltung im Gebiet des Oberbefehlschabers Ost [German regime in the 
eastern region], with ink stamps "Verwaltungsgebiet Litauen" [Lithuanian administration]. The passport was printed in 

German and Yiddish. Includes a photograph of the passport holder and her fingerprint. 
15 cm. Good condition. Stains. 

Opening price: $50 

 1913גליציה,  –. קטלוג חנות כלי העבודה של נתן גרינשפן 408

. לקטלוג מצורף גיליון מקופל עם מחירון 1913). דמביץ, גליציה, Natan Grünspanהעבודה של נתן גרינשפן ( קטלוג מאויר, חנות כלי
 למוטות עץ מלווה איורים.

  ס"מ. מצב טוב. מעטפת פגומה ומנותקת. 23עמ',  44
  05$ פתיחה:

408. Catalogue – Nathan Grünspan's Hardware Store – Galicia, 1913 

Illustrated catalogue, Nathan Grünspan's handware store. Dembitz, Galicia, 1913. Enclosed is a folded sheet with an 
illustrated pricelist for wood poles. 
44 pp, 23 cm. Wrapper damaged and detached. 

Opening price: $50 

 1913, 9121 –. שני מכתבי שנה טובה מאת חיים נייגר למשפחתו 409

שני מכתבי שנה טובה שכתב חיים נייגר, פעיל ציוני, יו"ר ההסתדרות הציונית במערב גליציה וחבר מועצת העיר טרנוב שבגליציה, 
  למשפחתו.

* מכתב שנה טובה בכתב יד לראש השנה תרס"ב. בפתחו שיר שבכל אחת משורותיו, האותיות הפותחות כל מילה יוצרות את 
 כשם אביו. כתוב על נייר המכתבים הרשמי של חיים נייגר. –הרן' האקרוסטיכון 'משה א

  ס"מ. מצב בינוני. כתמי חלודה, קרעים לאורך סימני הקיפול. 22.5] עמ', 3[
אות -* מכתב שנה טובה בכתב יד לשנת תרס"ג. המכתב כתוב באלכסון לגיליון ובמרכזו משורטטות האותיות תרס"ג. בתוך כל חלק

  רה שלש מילים הפותחות באותה אות. כך נוצר בכל בית אקרוסטיכון משולש של השם 'משה אהרן נייגר'.בית משיר, ובכל שו
  ס"מ. מצב בינוני. כתמי חלודה רבים, קרעים וקרעים חסרים לאורך סימני הקיפול. חורי כרסום. 34X41.5] דף, 1[

  010$ פתיחה:
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409. Two Shanah Tovah Letters from Haim Neiger to his Family – 1912,1913 

Two letters for the new year written by Haim Neiger, Zionist activist, president of the Zionist Organization in West Galicia 

and council member in Tarnov, Galicia, to his family. 
* Autographed Shanah Tovah letter for the year 1902. The letter opens with a poem. In each line of the poem the initials 
create the acronym 'Moshe Aharon" – his father's name. Written on Neiger's stationery. 

[3] pp, 22.5 cm. Fair condition. Foxing, tears along folding marks. 
* Autographed Shanah Tovah letter for the year 1903. The letter is written diagonally with the characters (5663) תרס"ג 
drawn in the center. Each part of the hollow letters is filled with a stanza from a poem, and in each line are three words 

opening all with the same letter. In each stanza a triple acronym creates the name 'Moshe Aharon Neiger'. 
[1] leaf, 34X41.5 cm. Fair condition. Significant foxing, tears and open tears along folding marks. Chewing holes. 

Opening price: $100 

  1915ורשה,  – חיילים יהודים במלחמת העולם הראשונה –העלדען" -יודישע מלחמה". 410

]. הוצאת "צענטראל", 1914-15[גיבורי מלחמה יהודיים באירופה  1914-15יודישע מלחמה העלדען אין גרויסען אייראפעישען קריעג 
 ]. יידיש.1915ורשה, [

המסגרות אלבום עם דיוקנאות מצוירים של חיילים יהודיים במלחמת העולם הראשונה מלווים ביוגרפיות קצרות של חיילים ידועים. 
  המאוירות הסובבות את דיוקנאות החיילים ואיור המעטפת בעיצוב חיים גולדברג.

  דף, מצב בינוני. כתמים. עטיפה ודף ראשון מנותקים. בלאי וקרעים בעטיפה. 12] שער מעטפת, 1[
  020$ פתיחה:

410. "Yudishe Milkhume Heldn" – Jewish Soldiers in World War I – Warsaw, 1915 

Yudishe Milkhume Heldn in groysn eiropeishn krig 1914-15 [Jewish war heroes in Europe 1914-15]. Warsaw: Tsentral, 
[1915]. Yiddish. 

Album with portrait-drawings of Jewish soldiers in World War I, accompanied by short biographies of famous soldiers. 
Illustrated frames around the portraits of soldiers and cover illustration designed by Haim Goldberg. 
[1] title cover, 12 leaves, fair condition. Stains. Wrapper and first leaf are detached. Wear and tears to wrapper. 

Opening price: $200 

 1919 –היהודים לועידת השלום בפריז . שני מסמכים מטעם משלחת 411

[משלחת היהודים לועידת  comité des délégations juives auprès de la conférence de la paixשני דפים משוכפלים בסטנסיל מטעם
 . צרפתית.1919השלום בפריז]. פריז, 

Les Massacres de Juifs en Ukraine מקומות השונים בהם נעשו פוגרומים ביהודים עם [טבח יהודי אוקראינה], מסמך מפורט של ה
  ציון מספר ההרוגים.

tous les juifs des etats-unis protestent dans des meetings monstres contre les pogromes en ukraine et dans les autres pays 
de l'europe orientaleים ביהודים ברוסיה ובמזרח אירופה.. מכתב הפונה ליהודי ארה"ב בקריאה למחות נגד הפוגרומ  

  ס"מ בקירוב. מצב טוב.  31X21שני דפים מודפסים. 
  010$ פתיחה:

411. Two Documents on behalf of the Jewish Delegations to the Paris Peace Conference – 1919 

Two stenciled leaves on behalf of comité des délégations juives auprès de la conférence de la paix [Jewish delegations 
to the Paris Peace Conference]. Paris, 1919. French. 

Les Massacres de Juifs en Ukraine [The massacre of Ukrainian Jews], a detailed document listing the places where 
pogroms against Jews took place and the number of victims. 
Tous les juifs des etats-unis protestent dans des meetings monstres contre les pogromes en ukraine et dans les autres 

pays de l'europe orientale. A letter addressed to Jews in the United States calling them to protest against the pogroms in 
Russia and East Europe. 
Two printed leaves. Approx. 21X31 cm. Good condition. 

Opening price: $100 
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 1919וילנה,  –ליטוגרפיה צבעונית  –. לוח זיכרון 412

ולזכרון עולם לזכרון יום היאהרצייט של אבי ז"ל, על פטירת אבי מורי ר' אהרן ב"ר מרדכי הכהן... כ"ב לחודש אדר שני שנת תרע"ט. 
 ].20-יאות לחרות עלי לוח. הוצאת בית מסחר הספרים של ר' מרדכי קאצענעלענבאגען, וילנה, [ראשית המאה ה

לוח זיכרון, ליטוגרפיה צבעונית בדמות מצבה ניצבת ועליה טקסט זיכרון מודפס ושם הנפטר כתוב בכתב יד. לצדי המצבה נרות דולקים 
  ערבות בכות. על גבי מצבות נמוכות ומאחוריהן

33X43 .ס"מ בקירוב. מצב טוב. סדקים בצבע בשולי הדף. מעט כתמים  
  010$ פתיחה:

412. Memorial Plate – Lithograph in Color – Vilnius, 1919 

Commemorating my father's memorial day, in memory of my father R' Aharon ben Mordechai Hacohen….1919. Published 

by R' Mordechai Katzenelnbogen bookstore, Vilnius, [early 20th century]. 
Memorial plate, lithograph in color designed as a grave stone with a memorial plate printed and the name of the deceased 
completed by hand. On the sides of the grave stone are burning candles on lower graves stones, and weeping willows in 

the background. 
Approx. 33X44 cm. Good condition. Cracked color at the margins of leaf. Some stains. 

Opening price: $100 

 תעודות ספר הזהב של קק"ל –. תעודות שהוענקו לדוד פינסקי 413

ום הולדתו, חתומה בידי צוות בית הספר שניהל וכל תלמידיו. אותיות ועיטורים משורטטים וצבועים ביד אמן. * תעודת מזל טוב לרגל י
 . יידיש.1936

* חמש תעודות רישום בספר הזהב של קק"ל, ביזמת ארגונים ואישים שונים לרגל מאורעות שונים בחייו של הסופר. שלוש מהן לרגל 
  .1944, 1942. 70-יום הולדתו ה

  ל ומצב משתנים.גוד
55X74 .ס"מ בקירוב. מצב בינוני. חורי כרסום. כתמי חלודה. חתומה משני צדיה  

נאציאנאל ארבעטער פארבאנד", בולטימור, ארה"ב. משורטטת וצבועה ביד -, מחברי ה"אידיש75-* תעודת מזל טוב לרגל יום הולדתו ה
  . יידיש. 1947אמן. חתומה בידי חברי האיגוד. 

54X60 ירוב. מצב טוב. מעט כתמים.ס"מ בק  
  * ביקורת שהתפרסמה בניו יורק טיימס על מחזהו של פינסקי, "משפחת צבי". צילום על גבי גיליון.

46X59.5 .ס"מ בקירוב. מצב טוב  
  תעודות גלולות. 7

  020$ פתיחה:

413. Certificates Awarded to David Pinski – JNF Golden Book Certificates 

* Mazal Tov for his birthday, signed by staff of the school where he served as director and by all of the students. Artistic 

illustrations. 1936. Yiddish.  
Approx. 55X74 cm. Fair condition. Chewing holes. Foxing. Signatures on both sides. 
* Five certificates – inscription in JNF Golden Book, initiated by different organizations and public figures in honor of 

various occasions in the life of the author. Three are for his 70th birthday. 1942, 1944. 
Size and condition vary. 
* Mazal Tov certificate for his 75th birthday, from members of "Yiddish-Natsional Arbeter Farband", Baltimore, USA. 

Artistically drawn and colored. Signed by the union's members. 1947. Yiddish. 
Approx. 54X60 cm. Good condition. Some stains. 
* Review of the Pinski's play "The Zvi Family", published in the New York Times. Photocopy on a sheet. 

Approx. 46X59.5 cm. Good condition. 
7 rolled certificated. 

Opening price: $200 

 1931לייפציג, -ציריך –. רחוב היהודים בוילנה 414

 . עברית וגרמנית.1931לייפציג, -רחוב היהודים בוילנה. הוצאת אוריל פיסלי, ציריך
תמונות מאת משה וורוביצ'יק (רביב), המתעדות את אווירת הגטו היהודי באמצעות שילובי אור וצל, שילוב צורות גיאומטריות  65

  וזוויות צילום נמוכות. הקדמה מאת זלמן שניאור.
  ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים בכריכה. 18.5] עמ', 8] לוחות תצלומים, [64עמ', [ 7

  05$ פתיחה:
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414. The Ghetto Lane in Vilnius – Zürich-Leipzig, 1931 

The Jewish Street in Vilnius. Zürich-Leipzig: Orell Füssli, 1931. Hebrew and German. 

65 photos taken by Moshe Vorobeichic (Raviv), documenting the atmosphere of the Jewish ghetto through composition 
of light and shade, making use of geometric shapes and low camera angles. Introduction by Zalman Shneur. 
7 pp, [64] photo-plates, [8] pp, 18.5 cm. Good condition. Stains. Damage to binding. 

Opening price: $50 

 1947יורק, -ניו –ספר תצלומים  –. "העולם שנעלם" 415

 .1947יורק, -פַארשוואונדענע וועלט [העולם שנעלם], ערוך בידי רפאל אברמוביץ. ניודי 
מסחר ודמויות, בשני חלקים: -כנסת, רחובות, בתי-ספר אלבומי המכיל תצלומים של יהדות מזרח אירופה. כולל תצלומים רבים של בתי

  ר קציזנה ורומן וישניאק. על הכריכה איור של שלמה יודובין. ערים יהודיות ואנשים. התצלומים מאוספי הג'וינט, ייווא והצלמים אלת
  ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה מנותקת חלקית. כמה קונטרסים רופפים. 20X26.5] עמ', 8, [575

  015$ פתיחה:

415. "The World that Vanished" – Photograph Book – New-York, 1947 

Di farshvundene velt [The World that Vanished], edited by Rafael Abramovitch. New-York, 1947. 
A book in album format, with photographs of Jews from East Europe. Numerous photographs of synagogues, streets, 

stores and figures, in two parts: Jewish cities and people. Photographs are from the collections of the Joint, Yivo and 
photographers Alter Kacyzne and Roman Vishniak. Cover illustration by Shlomo Yudovin 
575, [8] pp, 20X26.5 cm. Good condition. Stains. Binding is partly detached. Several loose signatures. 

Opening price: $150 

 20-המחצית הראשונה של המאה ה –א"י ואירופה  –ר ופספורטים . תעודות מעב416

 דרכונים, תעודות חבר, מכתבים משפחתיים והזמנות חתונה. אירופה וארץ ישראל. ביניהם: –לקט מסמכים של משפחת בש 
תי הטלפוניסטים * תעודת מתגייס מטעם השרות העירוני להתגוננות פסיבית בתל אביב. התעודה שייכת לבלה בש, שהתגייסה לשרו

  . 1942והמקשרים. תל אביב, 
  . 1947. רשות המעבר מוגבלת לאזור ולזמנים מסוימים ביום. I. Bash* אישור מעבר זמני בעת עוצר של 

* מכתב רשמי מטעם המשרד הממשלתי הצרפתי, המטפל בקרבנות המלחמה, המודיע כי נמצאה גופת הלוחם חנוך בש שנהרג 
  .1952במלחמה. 

  .1920פולני של חנוך בש. הדרכון נופק בשנת  * דרכון
  .1925* כרטיס חבר של יחיאל בש, הסתדרות "החלוץ" בפולניה. 

  מסמכים. גודל משתנה. מצב טוב.  15
  010$ פתיחה:

416. Laissez-Passer and Passports – Eretz Israel and Europe – First Half of 20th century 

Collection of documents, Bash Family. Passports, member cards, family letters and wedding invitations. Europe and Eretz 
Israel. Among them: 
* Enlistment card issued by the municipal service for passive self-defense in Tel-Aviv. Card in the name of Bella Bash, 

who enlisted to telephone and communication services. Tel-Aviv, 1942. 
* Temporary Laissez-passer during curfew in the name of I. Bash. Transit is limited to certain areas and times during the 
day. 1947. 

* Official letter from the French ministry in charge of war fatalities, informing that the body of the fighter Hanoch Bash was 
located. 1952. 
* Polish passport of Hanoch Bash. Issued in 1920. 

* Member card of Yehiel Bash, "Hechalutz" organization in Poland. 1925. 
15 documents. Size varies. Good condition. 

Opening price: $100 

 

 1934-1896 –. שתי חוברות אודות יהודי וינה 417

 שתי חוברות אודות יהודי וינה:
 *Die Wiener Juden in Handel und Industrie, nach den Protokollen des Nieder-Österr. Merkantil- und Wechselgerichtes, 

Bernhard Wachstein 1934 [מעורבותם של יהודי וינה במסחר ובתעשייה]. וינה.  
  ס"מ. מצב בינוני. כתמים. מעטפת קרועה ומפורקת. 24עמ',  96], 2[
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 *Zwei Jubiläums-Reden, gehalten am 2. Dez. 1898 anlässlich der Feier der 50 jährigen Regierung Sr. Majestät des Kaisers 
Franz Josef I שנות שלטון של הוד מלכותו הקיסר פרנץ יוזף  50לכבוד חגיגות היובל,  1898בדצמבר,  2-[שני נאומים, שנאמרו בI ,[.

  .1898, וינה, R. Lowit. הוצאת Moses Rosenmannמאת 
  ס"מ. מצב גרוע. כתמים. קמטים. כתמים וקרעים במעטפת. 19.5עמ',  16

  05$ פתיחה:

417. Two Booklets about Jews in Vienna – 1896-1934 

Two booklets about Jews in Vienna: 
* Die Wiener Juden in Handel und Industrie, nach den Protokollen des Nieder-Österr. Merkantil- und Wechselgerichtes, 
Bernhard Wachstein [involvement of Viennese Jews in trade and industry]. Vienna 1934. 

[2], 96 pp, 24 cm. Fair condition. Stains. Wrapper torn and dismantled. 
* Zwei Jubiläums-Reden, gehalten am 2. Dez. 1898 anlässlich der Feier der 50 jährigen Regierung Sr. Majestät des 
Kaisers Franz Josef I [two speeches delivered on December 2, 1898 in honor of the jubilee, 50 years of his highness 

emperor Franz Josef I government]. By Moses Rosenmann. Vienna: R. Lowit, 1898. 
16 pp, 19.5 cm. Poor condition. Stains. Creases. Stains and tears to wrapper. 

Opening price: $50 

 מלחמת העולם הראשונה –המבורג  –תפילה -. חוברת418

Gebete während der Kriegszeit (Gebet für die Kriegszeit, angeordnet von Seiner Majestät dem Kaiser) נדפס מטעם .
Deutsch-Israelitischer Synagogen-Verband zu Hamburg ,גרמנית ועברית.1915, [המבורג .[? 

"...האל הגדול הגבור והנורא... הננו מתחננים לפניך ברוח נמוכה, שתתן עזרתך החזקה בעד ארץ אשכנז, ארץ מולדתנו, ברך את כל 
  כך נדפסו פרקי תהלים. -צבאות ארץ אשכנז, נחנו לנצח את צוררינו... ותהי מלכות אשכנז שוררת בארצה תמיד, ואין מחריד, אמן". אחר

  וב. קמטים. כתמים.ס"מ. מצב ט 26עמ',  8
  05$ פתיחה:

418. Prayer-Booklet – Hamburg – World War I 

Gebete während der Kriegszeit (Gebet für die Kriegszeit, angeordnet von Seiner Majestät dem Kaiser). Printed on behalf 
of Deutsch-Israelitischer Synagogen-Verband zu Hamburg, [Hamburg, 1915?]. German and Hebrew. 

"…G-d the great… we pray to you… help the land of Ashkenaz, our homeland… bless all the armies of Ashkenaz… 
Amen." Several psalms printed after this prayer. 
8 pp, 26 cm. Good condition. Creases and stains. 

Opening price: $50 

 30-20-גרמניה, שנות ה –. ארבעה כרכים בנושא מנגינות יהודיות מהמזרח 941

אוריינטליות], שנאספו ונערכו -" [אוצר מנגינות עבריותHebräisch-orientalischer Melodienschatzארבעה כרכים מסדרת הספרים "
, Breitkopf & Härtelוינה / הוצאת -ברלין-לים, ירושBenjamin Harz). הוצאת Abraham Zevi Idelsohnבידי אברהם צבי אידלסון (

 . גרמנית.1932, 1929, 1922לייפציג, 
  . מנגינות של יהודי פרס, בוכרה ודאגסטן.Gesänge der persischen, bucharischen und daghestanischen Juden. כרך שלישי, 1
  י מרוקו.. מנגינות של יהודGesänge der marokkanischen Juden. כרך חמישי, 2
  . מנגינות מסורתיות של יהודי דרום גרמניה.Die traditionellen Gesänge der süddeutschen Juden. כרך שביעי, 3
  . מנגינות חסידיות.Gesänge der Chassidim. כרך עשירי, 4

  ס"מ. מצב כללי טוב. פגמים בשדרות. 34ארבעה כרכים 
  015$ פתיחה:

419. Four Volumes – Jewish Oriental Melodies – Germany, 1920s-30s 

Four volumes from the books series "Hebräisch-orientalischer Melodienschatz" [treasure of Jewish-Oriental melodies], 

gathered and edited by Abraham Zevi Idelsohn. Jerusalem-Berlin-Vienna: Benjamin Harz/Leipzig: Breitkopf & Härtel, 
1922, 1929, 1932. German. 
1. Third volume, Gesänge der persischen, bucharischen und daghestanischen Juden. Jewish melodies of Persia, Bukhara 

and Daghestan. 
2. Fifth volume, Gesänge der marokkanischen Juden. Melodies of Moroccan Jews. 
3. Seventh volume, Die traditionellen Gesänge der süddeutschen Juden. Traditional melodies of the Jews of Southern 

Germany. 
4. Tenth volume, Gesänge der Chassidim. Hassidic melodies. 
Four volumes 34 cm. Overall good condition. Damage to spines. 

Opening price: $150 
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 1827ארה"ב,  –. המחאה על שם מרדכי מנואל נח 420

 .1827דולר ארה"ב. ניו יורק,  156המחאה מאת ראש העיר ניו יורק, המורה לגזבר לשלם למרדכי מנואל נח סך של 
נה שטח בצפון מרדכי מנואל נח היה עיתונאי, דיפלומט מחזאי ושופט יהודי אמריקני שביקש לייסד מדינה יהודית בארה"ב. הוא אף ק

  ארה"ב וייסד בו את מדינת אררט. חזונו לא צלח והיהודים לא נהרו בהמוניהם אל המדינה שהקים.
15.5X10 .ס"מ בקירוב. מצב טוב  

  05$ פתיחה:

420. Cheque in the name of Mordechai Manuel Noah – United States, 1827 

Cheque from the Mayor of New York, instructing the treasurer to pay Mordechai Manuel Noah the amount of 156 US 
Dollars. New York, 1827. 
Mordechai Manuel Noah was a Jewish-American journalist, diplomat, playwright and judge, who planned to establish a 

Jewish refuge in the United States. He bought land in the north of the Unites States where he founded the refuge which 
he named "Ararat". His vision failed and Jews did not rush to the country of Ararat. 
Approx. 15.5X10 cm. Good condition. 

Opening price: $50 

 1845פילדלפיה,  –תיה . חוקת החברה היהודית להוצאה לאור בארה"ב ותקנו421

Constitution and By-laws of the American Jewish Publication Society, Adopted at Philadelphia דפוס .C. Sherman ,פילדלפיה ,
 . אנגלית.1845

ונסגר עקב  1845חוברת החוקה והתקנות של החברה היהודית להוצאה לאור בארה"ב שנוסדה בפילדלפיה ביזמת יצחק ליסר בשנת 
  שרפה במשרדיו כשש שנים לאחר מכן.

  ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים וקרעים חסרים במעטפת הנייר. 18עמ',  11
  05$ פתיחה:

421. Constitution and Regulations of the American Jewish Publication Society – Philadelphia, 1845 

Constitution and By-laws of the American Jewish Publication Society, Adopted at Philadelphia. Philadelphia: C. Sherman 

printing press, 1845. English. 
The Jewish Publication Society constitution and regulation. The society was founded in Philadelphia by Isaac Leeser in 
1845, and closed down after a fire in the offices some six years later. 

11 pp, 18 cm. Good condition. Some stains. Tears and open tears to paper cover. 

Opening price: $50 

 1882ארה"ב,  –. שתי הזמנות מעוטרות ומאוירות לערבי צדקה 422

 .1882ארגונים יהודיים שהכנסותיהם לצדקה. ארה"ב, שתי הזמנות מאוירות למופעי מוסיקה וריקודים מטעם 
 .Hebrew Hospital and Asylum-על אחת ההזמנות נכתב כי הכנסות הנשף תהינה קודש ל

  ס"מ בקירוב. מצב טוב. מאוגדות בחוט. 11.5
  05$ פתיחה:

422. Two Illustrated Invitations to Charity Dinners – United States, 1882 

Two illustrated invitations to charity balls on behalf of Jewish Organizations. Inscribed on one invitation: all revenues will 
be donated to "Hebrew Hospital and Asylum". 

Approx. 11.5 cm. Good condition. Bound with thread. 

Opening price: $50 
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 1903יורק, -ניו –רכישת כרכי "האנציקלופדיה היהודית" . הודעה על הסכם ל423

 The Jewishשנשלח מטעם חברי  The Jewish Encyclopedia)הודעה על הסכם לרכישת אלף עותקים של "האנציקלופדיה היהודית" (
Encyclopedia Guarantee Fund Committee  "ליעקב ברלינר, נציג לשכת "אהבת שלום(Ahaveth Sholem)1903יורק, -ו. ני. 

מכתב מודפס שנשלח לנציגי הלשכות של קהילת "בני ברית" בארה"ב. המכתב קורא לנציגים לרכוש את שלושת הכרכים הראשונים 
-ו Daniel Guggenheimמנת לסייע במימון הוצאת כרכים נוספים. על המכתב חתומים נציגי הועדה, ביניהם -של האנציקלופדיה על

Mayer Sulzberger.  
  תב מצורפים שני ספחים לחתימה עבור הסכם הרכישה.למכ

The Jewish Encyclopedia  1906–1901הינה אנציקלופדיה לנושאי יהדות ועם ישראל בעריכת סיירוס אדלר שיצאה לאור לראשונה ב .
י יהדות ותולדות עם כרכים, ועד היום היא אחד המקורות המקיפים ביותר למידע בנושא 12-ערכים ב 15,000-באנציקלופדיה ישנם כ

  ישראל.
 ס"מ. מצב טוב מאוד. 21.5X9ס"מ + שני דפי ספח  28X21.5שני דפים 

  05$ פתיחה:

423. Agreement to Purchase Copies of The Jewish Encyclopedia – New-York, 1903 

Announcement of an agreement to acquire one thousand sets of the Jewish Encyclopedia sent by members of The Jewish 
Encyclopedia Guarantee Fund Committee to Ya'akov Berliner, representative of "Ahaveth Sholem" chamber. New-York, 

1903. 
A printed letter sent to chamber representatives of "Bnei Brith" community in the United States. The letter calls the 
representative to acquire the first three volumes of the Encyclopedia in order to assist in financing publication of additional 

volumes. Signed on the letter are representatives of the committee, including Daniel Guggenheim and Mayer Sulzberger. 
Enclosed are two blank purchase agreement forms. 
The Jewish Encyclopedia for subjects of Judaism and the People of Israel, edited by Cyrus Adler, was first published in 

1901-1906. The encyclopedia contains 15,000 entries in 12 volumes and to the present day it is one of the most 
comprehensive sources for Judaism and Jewish history. 
Two leaves 28X21.5 cm + two purchase forms 21.5X9 cm. Very good condition. 

Opening price: $50 

 1907-1905 –משטרת ניו יורק  –. תמונות מעצר 424

 . אנגלית.1905-1907שלוש רשומות מעצר. 
שלשה כרטיסים ועליהם תמונות מעצר של עבריינים צעירים שנעצרו על פריצה למטרות שוד. מעברם השני של הכרטיסים פרטי 

. 1907-והשניים האחרים מ 1905-. כרטיס אחד מNathan Lerhen, Henry Golding, John Lavinהעצורים ונסיבות המעצר. שמותיהם: 
Golding ו-Lerhen .הם שמות שנפוצו גם בקרב יהודי ארה"ב יוצאי אירופה  

טוב. כתמים, ניר דבק על אחד התצלומים. קרע חסר בפינת אחד הכרטיסים ללא פגיעה -ס"מ בקירוב. מצב בינוני 13X8כרטיסים,  3
  בתצלום או בטקסט.

  05$ פתיחה:

424. Mugshots – New York Police Department – 1905-1907 

Three arrest records. 1905-1907. English. 
Three cards with mugshots of young criminals arrested for burglary. On the reverse of the cards appear the personal 
details of the criminals and arrest reasons. Names: Nathan Lerhenm, Henry Golding, John Lavin. One card from 1905 

and the two others from 1907. Lerhen and Golding are common names amongst American Jews of European origin. 
3 cards, approx.13X8 cm. Fair-good condition. Stains, adhesive tape on one photograph. Open tear at corner of one card 
not affecting photograph or text. 

Opening price: $50 

 1905לונדון,  –כרך מברקים ואגרות ברכה  –. ברכות לחתונת מוריס גולדסטיין וזארה גרינבאום 425

) לרגל Zara Grünbaum) וזארה גרינבאום (Morris Goldsteinברכה שנשלחו לזוג מוריס גולדשטיין (-אגרות 180-כרך בו מאוגדות כ
 . גרמנית ומעט עברית.1905 בינואר 23נישואיהם ביום 

גולדשטין מלונדון, ונשלחו מאת מכרים וידידים -יעודיים של משפחת גרינבאום Telegram-Briefהברכות נכתבו ברובן על טפסי 
  .22.1.1930בלונדון מתאריך  Imperial Hotel, Russel Squareבגרמניה. מצורף מכתב לבני הזוג על גבי נייר מכתבים של מלון 

  .rdMorris Goldstein, Zara Grünbaum, Jan. 23 1905, מצורפת פיסת קרטון (נחתכה מכריכה) ועל גביה מוטבע הכיתוב כמו כן
  מכתבים ומברקים. מצב בינוני. 175-ס"מ, כ 16כרך 

  05$ פתיחה:
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425. Greetings for the Wedding of Morris Goldstein and Zara Grünbaum – Bound Volume with 
Telegrams and Greeting Cards – London, 1905 

Volume compiling some 180 greeting cards sent to Morris Goldstein and Zara Grünbaum for their wedding day on January 
23, 1905. German and some Hebrew. 
Most of the greetings were written on designated Brief-Telegrams forms of the Grünbaum-Goldstein family in London, 

and were sent by acquaintances and friends in Germany. Enclosed in a letter to the couple on Imperial Hotel, Russel 
Square, stationery, London, dated 22.1.1930. Also enclosed is a piece of cardboard (cut out of a binding) with an 
embossed inscription: Morris Goldstein, Zara Grünbaum, Jan. 23rd 1905. 

Volume 16 cm, about 175 letters and telegrams. Fair condition. 

Opening price: $50 

 1953-1910לונדון,  –. סדרי תפילות לשלום המלכות 426

 לרגל מאורעות שונים בבית המלוכה בבריטניה, רובן בהוצאת לשכת הרב הראשי לאנגליה.שמונה חוברות סדרי תפילה 
 .1910, לונדון, .Wertheimer, Lea & Co* סדר למספד על המלך הנאהב עדוארד ע"ה. דפוס 

מלכה מערי * תפלה וקול זמרה במקהלות עם בבתי כנסיות במלכות בריטאניא ביום הושם כתר מלכות בראש המלך געארג ובראש ה
  .1911, לונדון, .Wertheimer, Lea & Coיר"ה. דפוס 

, .Williams, Lea & Co* תפלה בעד אדוננו המלך יר"ה אשר שוכב על ערש דווי להתפלל בבתי כנסיות של ק"ק ספרדים יצ"ו. דפוס 
  .1928לונדון, 

 Office of theך ג'ארג' יר"ה על כסא מלכותו. * תודה וקול זמרה, בבתי כנסיות במדינות ברטניא, למלאת כ"ה שנה לממשלת המל
Chief Rabbi ,1935, לונדון. 

 Vestry* הלל והודאה ביום חגיגת חצי יובל לממלכת המלך ג'ורג' יר"ה ולברכו במקהלות של ק"ק ספרדים שער השמים בלונדון יצ"ו. 
of the Spanish and Portuguese Jews' Congregation ,1935, לונדון. 

 Office of the Chiefתודה וקול זמרה בבתי כנסיות במדינות בריטניא להכרת אדונינו המלך ג'ארג' והמלכה אלישבע יר"ה.  * סדר
Rabbi ,שני עותקים, אחד מהם חסר מעטפת.1937, לונדון .  

, לונדון, Office of the Chief Rabbi* סדר תודה וקול זמרה בבתי כנסיות במדינות בריטניא להכתרת גברתנו המלכה אליזבטה יר"ה. 
1953.  

  ס"מ בקירוב. מצב משתנה. 22חוברות,  8
  010$ פתיחה:

426. Order of Prayers in Honor of the British Empire – London, 1910-1953 

Eight booklets with order of service on various occasions in the British Empire, most of them published by the Office of 
the Chief Rabbi of England. 

* Order of prayer to be used at the memorial service for the beloved King Edward. London: printed by Wertheimer, Lea & 
Co, 1910. 
* Order of Service to be used in the London synagogues in His Majesty's Empire in celebration of the coronation of their 

majesties King George and Queen Mary. London: printed by Wertheimer, Lea & Co., London, 1911. 
* Prayer for the recovery of His Majesty the King to be read in the Spanish and Portuguese synagogues. Printed by: 
Williams, Lea & Co., London, 1928. 

* Prayer and thanksgiving in the Empire's synagogue for the semi-jubilee of His Majesty King George accession to the 
throne. Office of the Chief Rabbi, London, 1935. 
* Thanksgiving and prayer for the semi-jubilee of His Majesty King George accession to the throne to be blessed in the 

Sephardi synagogue Sha'ar Hashamayim in London. Vestry of the Spanish and Portuguese Jews' Congregation. Office 
of the Chief Rabbi, London, 1935. 
* Prayer and thanksgiving in the Empire's synagogues for the coronation of their Majesties King George and Queen 

Elizabeth, Office of the Chief Rabbi, London,1937. Two copies, one with no cover. 
* Prayer and Thanksgiving in the Empire's Synagogues for the Coronation of Her Majesty Queen Elizabeth, Office of the 
Chief Rabbi, London, 1953. 

8 booklets, approx. 22 cm. Condition varies. 

Opening price: $100 

 40-לונדון, שנות ה –יהודים במלחמת העולם השניה  –. אוסף חוברות 427

 . אנגלית.40-חוברות בנושא יהודים במלחמת העולם השניה. לונדון, שנות ה 20-כ
  ביניהן: 

 *Jews are News, A. C. Crouchהוצאת .Newman Wolsy Ltd.  .לסטר ,  
 *The Jews In the Post-War Settlement, Professor S. Brodetsky הוצאת .The Jewish Historical Society of England ,לונדון ,

1942 .  
 *Anti-Semitism and the Jewish Question, I. Rennap הוצאת .Lawrence & Wishart Ltd. ,1942, לונדון .  
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*"Let My People Go", Some Practical Proposals for dealing with Hitler's massacre of the Jews and an appeal to the British 
public, Victor Gollancz] ,1943. לונדון .[  

 * The Jews In the War, Israel Cohen הוצאת .Frederick Muller Ltd. ,1943, לונדון .  
* Soldiers from Judaea, Palestinian Jewish units in the middle east, 1941-1943, Rabbi L. Rabinowitz הוצאת .Victor Gollancz 

Ltd. ,1944, לונדון .  
 *Falsehoods and Facts About the Jews, Eleanor F. Rathbone הוצאת .Victor Gollancz Ltd.,1945 , לונדון.  
  חוברות. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. מצב החוברות לא נבדק בידינו לעומק והן נמכרות כמות שהן. 20-כ

  020$ פתיחה:

427. Collection of Booklets – Jews in World War II – London, 1940s 

About 20 booklets on the subject of Jews in World War II. London, 1940s. English 
Among them:  
* Jews are News, A. C. Crouch, Leicester: Newman Wolsy Ltd.  

* The Jews In the Post-War Settlement, Professor S. Brodetsky. London: The Jewish Historical Society of England, 1942. 
* Anti-Semitism and the Jewish Question, I. Rennap. London: Lawrence & Wishart Ltd, 1942. 
* "Let My People Go", Some Practical Proposals for dealing with Hitler's massacre of the Jews and an appeal to the British 

public, Victor Gollancz. London, [1943].  
* The Jews in the War, Israel Cohen. London: Frederick Muller Ltd., 1943. 
* Soldiers from Judaea, Palestinian Jewish units in the middle east, 1941-1943, Rabbi L. Rabinowitz, London: Victor 

Gollancz Lotd.,1944. 
* Falsehoods and Facts About the Jews, Eleanor F. Rathbone. London: Victor Gollancz Ltd., 1945. 
About 20 booklets. Size and condition vary. Good overall condition. Booklets have not been thoroughly examined by us 

and are sold as is. 

Opening price: $200 

 60-וה 50-שנות ה –לונדון  –. אוסף חוברות תפילה ודרשות ליום העצמאות 428

דה". סדרי תפילה ליום העצמאות של מדינת ישראל שהתקיימו בבתי כנסת שונים בלונדון. לונדון, * שתים עשרה חוברות "סדר רינה ותו
 . עברית ואנגלית.60-50שנות 

 *"Three Talks by Israel Brodi, Chief Rabbi" חוברת דרשות מאת הרב ישראל ברודי, הרב הראשי לבריטניה, לרגל עשור למדינת .
  ואנגלית.. עברית 1958ישראל. לונדון, 

  חוברות. גודל משתנה. מצב כללי טוב.  13
  010$ פתיחה:

428. Collection of Prayer and Sermons Booklets for Independence Day – London – 1950s-60s 

* Twelve booklets "Seder Rina veToda". Order of prayers for the State of Israel's Independence Day, which were held in 
various synagogues in London. London, 1950s-60s. Hebrew and English. 
* "Three Talks by Israel Brodi, Chief Rabbi". Booklet with sermons by Rabbi Israel Brodi, chief Rabbi of Britain, in honor 

of the tenth anniversary of the State of Israel. London, 1958. Hebrew and English. 
13 booklets. Size varies. Good overall condition. 

Opening price: $100 

 40-עד שנות ה 20-שנות ה –. אוסף טלגרמות יהודיות 429

-עד שנות ה 20-טלגרמות יהודיות. תמורתן צדקה לארגונים שונים כדוגמת הקרן הקיימת. ארץ ישראל, אירופה ואנגליה, [שנות ה 22
 בקירוב]. 40

אביב וטלגרמה מוקדמת יותר של "תחכמוני" ביפו, עם איור של הרמן שטרוק; -ביניהן: טלגרמה לטובת בית הספר תחכמוני בתל
; בית החולים 1948קרבנות", אנטוורפן, -טלגרמות של הארגונים הבאים: אגודת הנשים "רות" בלייפציג; "הילף פאר יידישע מלחמה

; בית הספר לרבנים בברטיסלבה (פרשבורג); אגודת ישראל בברטיסלבה; "מברק ברכה" של קק"ל, 1940לים" באנטוורפן, "ביקור חו
בקירוב]; טלגרמה של קק"ל בעיצוב רנצנהופר; שתי טלגרמות של קק"ל  1942בקירוב]; "אגרת" של קק"ל, ארץ ישראל, [ 1927פולין, [

  ועוד. מצורף דף פרסום "כאן מוכרים אגרות ברכה (טלגרמות) של הקרן הקימת לישראל".  ],30-מעוצבות בידי יוסף בודקו, [שנות ה
  גודל ומצב משתנים.

  מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.
  015$ פתיחה:
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429. Collection of Jewish Telegrams – 1920s-1940s 

22 Jewish telegrams. Proceed went to various organizations such as JNF. Eretz Israel, Europe and England, [ca.1920s 

through 1940s]. 
Including: telegram for Tachkemoni School in Tel-Aviv and an earlier telegram of Tachkemoni in Jaffa, with artwork by 
Hermann Struck; telegrams of the following organizations: "Ruth" Women's Society in Leipzig; "hilf far yidishe milchama-

korbanot", Antwerp, 1948; "Bikur Holim" hospital in Antwerp, 1940; Rabbinical Seminary in Bratislava (Pressburg); Agudat 
Israel in Bratislava; JNF "Greetings Telegram", Poland, [ca.1927]; JNF "Letter", Eretz Israel, [ca.1942]; JNF Telegram 
designed by Ranzenhofer; two JNF Telegrams designed by Joseph Budko, [1930s], and more. Enclosed is a prospectus: 

"Here we sell JNF greeting cards (telegrams)".  
Varied sizes and conditions. 
From the collection of Dr. Simon Cohen. 

Opening price: $150 

 1938אלג'יר,  –אלבר קונפינו  –. "הפרוטוקולים של זקני ציון" 430

Les Protocoles des Sages de Sion, Albert Confino הוצאת .Editions du comite  juif, alge rien d'e tudes sociales ,1938, אלג'יר .
 צרפתית.

"הפרוטוקולים של זקני ציון", חיבור על מקורותיהם ומשמעותם האמיתיים של הפרוטוקולים מאת אלבר קונפינו, נציג חברת כי"ח 
מיים ידי חוגים אנטיש-באלגיריה. קונפינו פרסם את חיבורו כדי להפריך את טענות הפרוטוקולים שהופצו באלג'יריה באותה תקופה על

 בצרפת.
 בינוני. כתמים. קמטים בפינות העטיפה. בלאי בשוליים.-ס"מ. מצב טוב 22] עמ', 1, [36

  010$ פתיחה:

430. "Protocols of the Elders of Zion" – Albert Confino – Algiers, 1938 

Les Protocoles des Sages de Sion, Albert Confino. Published by Editions du comité juif, algérien d'études socials, Algiers, 
1938. French. 
"The Protocols of the Elders of Zion", composition about the real sources and significance of the protocols by Albert 

Confino, representative of Alliance Israélite Universelle in Algiers, Confino published his composition in order to refute the 
arguments of the protocols which were distributed in Algiers at the time by anti-Semitic elements in France. 
36, [1] pp, 22 cm. Good-fair condition. Stains. Creases at corners of cover. Wear at margins. 

Opening price: $100 

 40-טהראן , שנות ה –. שלושה מסמכים מטעם הג'וינט 431

 . 40-שלושה מסמכים מטעם הג'וינט בטהראן. שנות ה
* גלויה אישית שנשלחה אל הג'וינט מיהודי תושב מזרח אירופה [פולין]. יידיש. * מסמך רשום, הודעה על קבלת חבילה למשרדי הדואר. 

  ר דואר.* אישור על קבלת דב
  גודל משתנה. מצב כללי טוב.

  010$ פתיחה:

431. Three Documents on behalf of Joint – Teheran, 1940s 

Three documents on behalf of the Joint in Teheran. 1940s. 
* Personal postcard sent to the Joint by a Jew from East Europe [Poland]. Yiddish. * A registered document, notice about 

receipt of a parcel in the post office. * Post delivery confirmation. 
Size varies. Overall good condition. 

Opening price: $100 
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 1880/ הרשאה לבנית בניין,  60-וה 50-שנות ה –אוסף מסמכים מעדן, תימן . 432

  . אנגלית.60-וה 50-, שנות ה1880שור מעדן, תימן. -מנצוראוסף מסמכים של משפחת 
  באוסף, בין היתר:

* הרשאה לבנית בנין על קרקע בעדן (מסמך רשמי מודפס עם מילוי פרטים בכתב יד), הוענקה ליחיא סלם מטעם שגריר בריטניה 
  . אנגלית. 1880בעדן הכפוף לשלטון הקולוניאלי בהודו, 

  .1951, 1942, 1896הבעלים השונים של הבניין, מן השנים בגב המסמך תיעוד רשמי של 
  . אנגלית.1953* טופס משכנתה כנגד הלוואה, חתומה חנון בת סאלם חזן הלווה כסף מאהרין בן עוודת אהרין. 

  . אנגלית.1951* חוזה שכירות שנחתם בין מורי יחיא אברהם, רבה הראשי של עדן, לבין אליאס סולומון ג'ייקוב אטר. 
  . אנגלית.1951פירוט של בני משפחת מנצור מעדן ופרטיהם במרשם התושבים. מסמך רשמי של עיריית עדן. * 

  . אנגלית.50-* קבלות מעיריית עדן, שנות ה
  . אנגלית.1966* טפסי פרטים מתוך מרשם התושבים של בני משפחת מנצור יחיא. 

ל האדם המוכר בשם מנחם מנצור יחיא הוא מנחם מנצור יחיא שור. השריעה היהודית כי שמו המלא ש –* טופס אישור מרבנות עדן 
  . אנגלית ומעט עברית.1966

* מכתב הממוען למנחם מנצור יחיא, מאת מנהל בית הספר היהודי "ֶסלים", אברהם מרקס, על אודות המשכורת המגיעה למנצור על 
  .1960עבודתו בבית הספר. אנגלית. 

  .1954-1955הספר היהודי "ֶסלים" למנחם מנצור. * מכתבים בעניינים שונים מבית 
  מסמכים. גודל ומצב משתנים. 30-כ

-וה 60-מסמכים מהארץ: חוזים, התכתבויות עם רשויות ממשלתיות ומקומיות, חשבונות מים וחשמל. שנות ה 100מצורפים מעל 
  . מצורפים מסמכים מבריטניה: אישורי הפקדה בבנק, מכתבים ועוד.70

  סמכים. גודל ומצב משתנים.מ 160-סה"כ כ

  020$ פתיחה:

432. Collection of Documents from Aden, Yemen – 1950s-60s / Building Grant, 1880 

Collection of documents belonging to Mansur-Shor family from Aden. 1880, 1950s-60s. English. The collection includes: 

* Building Grant, Aden (Official printed documents with information filled in by hand). Granted to Yehye Salem "… by 
Virtue of Power, vested in the Political Resident at Aden by the Government of India…", 1880. English.  
In the inner part of the folded document appear further entries documenting later owners. 1896, 1942, 1951. 

* Mortgage form against a loan, signed Hanun Bat Salem, for borrowing money from Ahrin, son of Awdat Ahrin, 1953. 
English. 
* Rent agreement signed between Mori Yehye Avraham, Chief Rabbi of Aden, and Elias Solomon Jacob. 1951. English. 

* List of Mansur family members, from Aden, with their details in the Civil Registration Authority. Official document issued 
by the Aden Municipality. 1951. English. 
* Receipts from the Municipality of Aden, 1950s. English. 

* Forms of details regarding the family of Mansur Yehye from the Civil Registration Office. 1966. English. 
* Certificate from the Aden Rabbinate, stating that the full name of the person known as Menachem Mansur Yehye is 
Menachem Mansur Yehye Shor. 1966. English and some Hebrew. 

* A letter addressed to Menachem Mansur Yehye, from Abraham Marx, director of the ‘Selim Jewish School’, regarding 
the salary due to Mansur for his work in the school. English. 1960. 
* Letters concerning various matters, from the ‘Selim Jewish School’ to Menachem Mansur. 1954-1955.  

About 30 documents. Size and condition vary. 
Enclosed are over 100 documents from Israel: contracts, correspondences with government and local authorities, water 
and electricity bills. 1960s-70s. Enclosed also are documents from Britain: bank deposit documents, letters and more. 

Total of about 160 documents. Size and condition vary. 

Opening price: $200 

 קהילות יהודיות באירופה וצפון אפריקה –. אוסף ספרים 433

 :1973-2008הילות יהודיות באירופה וצפון אפריקה, אוסף ספרי מחקר העוסקים בק
 *The Jews of Poland, a social and economic history of the Jewish community in Poland from 1100 to 1800, by Bernard D. 

Weinryb. הוצאתThe Jewish Publication Society of America ,1973, פילדלפיה.  
 *Pioneers in Argentina, the Jewish immigrants / Pioneros de la Argentina, los inmigrantes judi os הוצאת .Manrique Zago 

Ediciones ,יידיש, אנגלית וספרדית.1982, בואנוס איירס .  
 *Versunkene Welt, Joachim Ried  הוצאת .Jewish Welcome Service Wien ,1984, וינה.  
 *Jewish privileges in the Polish commonwealth, charters of rights granted to Jewish communities in Poland-Lithuania in 

the sixteenth to eighteenth centuries, critical edition of original Latin and Polish documents with English introductions and 
notes, Jacob Goldbergהוצאת . Israel Academy of Sciences and Humanities ,1985, ירושלים.  

*Authority and Community, Polish Jewry in Sixteenth Century, Nisson E. Shulman הוצאת .Ktav Publishing House, Yeshiva 
University Press1986יורק, -, ניו.  

 *Studies on Polish Jewry, Paul Glikson Memorial Volume, edited by Ezra Mendelsohn and Chone Shmeruk הוצאת .
  .1987האוניברסיטה העברית, ירושלים, 
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*The Jews of the Soviet Union, the History of a National Minority, Benjamin Pinkus הוצאת .Cambridge University Press ,
  .1988קיימברידג', 

 *Drehscheibe Prag Deutsche Emigranten, Staging point prague German Exiles 1933-1939,  .München, Sudetendeutsches 
Haus/ Regensburg, Museum Ostdeutsche .1989.  

עשרה. הוצאת האוניברסיטה -הספרותית בפולין ובארצות אשכנז בשלהי המאה השש-* פתיחות והסתגרות, היצירה הרוחנית
  . (עותק כפול).1990העברית, ירושלים, 

 *The Jews in Poland, Volume I, Andrzej K. Paluch הוצאת .Jagiellonian University, Research Center on Jewish History 
and Culture in Poland ,1992, קרקוב.  

 *Jews in Poland, a documentary history ,the rise of Jews as a nation from Congressus Judaicus in Poland to the Knesset in 
Israel, by Iwo Cyprian Pogonowski הוצאת .Hippocrene Books1993יורק, -, ניו.  

* בין שתי מלחמות עולם, פרקים מחיי התרבות של יהודי פולין ללשונותיהם, בעריכת חנא שמרוק ושמואל ורסס. הוצאת האוניברסיטה 
 .1997העברית, ירושלים, 

. 1997ום ושבר, יהודי פולין לדורותיהם. עורכים: ישראל ברטל, ישראל גוטמן. הוצאת מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים, * קי
  שני כרכים.

 *Rotbuch: Stalin und die Juden, die tragische Geschichte des Jüdischen Antifaschistischen Komitees und der 
sowjetischen Juden, Arno Lustiger הוצאת .Aufbau-Verlag ,1998, ברלין.  

 *The Jews in Poland, Volume II, Slawomir Kapralski הוצאת .Judaica Foundation ,1999, קרקוב.  
. עברית 1999צרפת, -אביב-* בלב הרי האטלס, בעריכת שרה הראל חושן. הוצאת בית התפוצות / המוזיאון לאמנות והיסטוריה, תל

  תית. הקדשה מאת הצלמת בדף השער.וצרפ
  . עברית ופולנית.1999, קרקוב, Wydawnictwo, סטניסלב מארקובסקי. הוצאת 1870-1988* קאז'ימייז' בקרקוב, הרובע היהודי 

 *The Litvaks, a short history of the Jews in Lithuania, Dov Levin ,2000. הוצאת יד ושם, ירושלים.  
 *"Gegen den Strom", der Allgemeine Jüdische Arbeiterbund "Bund" in Polen 1918-1939, Gertrud Pickhan הוצאת .

Deutsche Verlags-Anstalt2001מינכן, -, שטוטגרט. 
 *The Jews in South Africa, an illustrated history, Richard Mendelsohn and Milton Shain הוצאת .Jonathan Ball Publishers ,

  . 2008קיפטאון, -יוהנסבורג
  ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב מאוד. 22סה"כ 

  05$ פתיחה:

433. Collection of Books – Jewish Congregations in Europe and North Africa 

Collection of books on the subject of Jewish congregations in Europe and North Africa, 1973-2008: 
* The Jews of Poland, a social and economic history of the Jewish community in Poland from 1100 to 1800, by Bernard 

D. Weinryb. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1973. 
* Pioneers in Argentina, the Jewish immigrants/ Pioneros de la Argentina, los inmigrantes judıós. Buenos Aires: Manrique 
Zago Ediciones, 1982. Yiddish, English and Spanish. 

* Versunkene Welt, Joachim Ried. Vienna: Jewish Welcome Service Wien, 1984. 
* Jewish privileges in the Polish commonwealth, charters of rights granted to Jewish communities in Poland-Lithuania in 
the sixteenth to eighteenth centuries, critical edition of original Latin and Polish documents with English introductions and 

notes, Jacob Goldberg. Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities, 1985. 
* Authority and Community, Polish Jewry in Sixteenth Century, Nisson E. Shulman. New-York: Ktav Publishing House, 
Yeshiva University Press, 1986. 

* Studies on Polish Jewry, Paul Glikson Memorial Volume, edited by Ezra Mendelsohn and Chone Shmeruk. Jerusalem: 
The Hebrew University, 1987. 
* The Jews of the Soviet Union, the History of a National Minority, Benjamin Pinkus. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1988. 
* Drehscheibe Prag Deutsche Emigranten, Staging point Prague German Exiles 1933-1939. Regensburg/ München, 
Sudetendeutsches Haus Museum Ostdeutsche, 1989. 

* "Petichut veHistagrut", The spiritual-literary creation in Poland and in Ashkenazi countries in the late 16th century" 
(Hebrew), Jerusalem: The Hebrew University, 1990. (Two copies). 
* The Jews in Poland, Volume I, Andrzej K. Paluch. Krakow: Jagiellonian University, Research Center on Jewish History 

and Culture in Poland, 1992. 
* Jews in Poland, a documentary history, the rise of Jews as a nation from Congressus Judaicus in Poland to the Knesset 
in Israel, by Iwo Cyprian Pogonowski. New York: Hippocrene Books, 1993. 

* "Bein Shtei Milchamot Olam", the cultural life of Polish Jews in Various Languages edited by Chone Shmeruk and 
Shmuel Verses. Jerusalem: Hebrew University Press, 1997. 
* "Kiyum VaShever", the History of Jews in Poland, edited by Israel Bartal and Israel Guttman. Jerusalem: Zalman Shazar 

Center for Jewish History Press, 1997. 
* Rotbuch: Stalin und die Juden, die tragische Geschichte des Jüdischen Antifaschistischen Komitees und der 
sowjetischen Juden, Arno Lustiger. Berlin: Aufbau-Verlag, 1998. 

* The Jews in Poland, Volume II, Slawomir Kapralski. Krakow: Judaica Foundation, 1999.  
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* "Belev Haray HaAtlas" (in the heart of the Atlas Mountains), edited by Sarah Harel Choshen. Published by Beit Hatefutzot 
/ the Museum for Art and History, Tel-Aviv-France, 1999. Hebrew and French. Dedication by the photographer on the title 
page. 

* Kazimierz in Krakow, The Jewish Quarter 1870-1988, Stanislav Markovsky. (Hebrew). Krakow: Wydawnictwo, 1999. 
Hebrew and Polish. 
* The Litvaks, a short history of the Jews in Lithuania, Dov Levin. Jerusalem: Yad Vashem, 2000. 

* "Gegen den Strom", der Allgemeine Jüdische Arbeiterbund "Bund" in Polen 1918-1939, Gertrud Pickhan. Stuttgart-
Munich: Deutsche Verlags-Anstalt, 2001. 
* The Jews in South Africa, an illustrated history, Richard Mendelsohn and Milton Shain. Johannesburg-Cape town: 

Jonathan Ball Publishers, 2008. 
Lot of 22 books. Size varies. Overall very good condition. 

Opening price: $50 

 . ששה ספרים בנושא יהדות אוסטרליה344

 ששה ספרים העוסקים ביהדות אוסטרליה: 
1 .Jews in South Australia, 1836-1936, an historical outline, by Hirch Munzדפוס .Thornquest  ,אנגלית.1936, אדלייד .  
2 .Jewish Settlers in Australia, Charles A. Price assisted by Lilian Wilson and Elizabeth Tyler הוצאת .The Australian 

National University] ,1964, קנברה.[  
3 .Jews in Van Diemen's Land, Max Gordon הוצאת .Ponsford Newsman & Benson 1965, [מלבורן, אחרי.[  
4 .Australian genesis, Jewish convicts and settlers, 1788-1850, by John S Levi; George F J Bergman הוצאת .Robert Hale & 

Compay ,1974, לונדון.  
5 .A Dictionary of Biography of the Jews of Australia, 1788-1830, by John Simon Levi הוצאת .The Australian Jewish 

Historical Society ,[סידני] ,1976.  
6 .Report on the Second Australasian Tour, by Chief Rabbi Dr. Immanuel Jakobovits and Mrs. Jakobovits, March 1978 .

  .1978, [לונדון], Office of the Chief Rabbiהוצאת 
 גודל משתנה. מצב כללי טוב.

  05$ פתיחה:

434. Six Books – Australian Jewry 

Six books concerning Australian Jewry: 

1. Jews in South Australia, 1836-1936, an historical outline, by Hirch Munz. Adeleide: Thornquest printing press, 1936. 
English. 
2. Jewish Settlers in Australia, Charles A. Price assisted by Lilian Wilson and Elizabeth Tyler. Canberra: The Australian 

National University, [1964]. 
3. Jews in Van Diemen's Land, Max Gordon. Published by Ponsford Newsman Benson, [Melbourne, post 1965]. 
4. Australian genesis, Jewish convicts and settlers, 1788-1850, by John S Levi; George F J Bergman. London: Robert 

Hale & Company, 1974. 
5. A Dictionary of Biography of the Jews of Australia, 1788-1830, by John Simon Levi. Published by The Australian Jewish 
Historical Society, [Sidney], 1976. 

6. Report on the Second Australasian Tour, by Chief Rabbi Dr. Immanuel Jakobovits and Mrs. Jakobovits, March 1978. 
Published by Office of the Chief Rabbi, [London], 1978. 
Size varies. Overall good condition. 

Opening price: $50  

 1865פריז,  – Caran d'Ache –. פנקס המחאות אנטישמי 435

Carnet de Chéques  [פנקס המחאות] מאתCaran d'Ache ,צרפתית.1865. פריז . 
), אמן צרפתי וצייר קריקטורות פוליטיות 1858-1909טורות אנטישמי של קראן ד'אש (פסבדונים של עמנואל פוארה, ספר קריק

  ואנטישמיות, מחלוצי אמנות הקומיקס והקריקטורה ומחשובי הקריקטוריסטים הצרפתיים של התקופה.
 1892ברפובליקה הצרפתית השלישית בשנת  הקריקטורות בספר זה מתייחסות ל"פרשת פנמה", פרשת השחיתות הכלכלית הגדולה

(הממשלה הצרפתית קבלה שוחד כדי לשמור בסוד את דבר בעיותיה הכלכליות של "חברת תעלת פנמה"). הספר ודפיו מעוצבים 
בצורת פנקס המחאות. מרבית הדמויות הנראות אוחזות בידיהן שטרות כסף או נותנות שוחד הן בעלות מאפיינים אנטישמיים 

  ם. מובהקי
  בינוני. כתמים. כריכה רופפת עם פגמים קלים.-ס"מ. מצב טוב 12X27] דף, 24[

  010$ פתיחה:
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435. Anti-Semitic Check Book – Caran d'Ache – Paris, 1865 

Carnet de Chéques [Checkbook], par Caran d’Ache. Paris, 1865. French. 

Anti-Semitic caricature book by Caran d’Ache (pseudonym of Emmanuel Poiré, 1858-1909), a French artist and painter 
of political and anti-Semitic caricatures, a pioneering artist of comic strips and caricatures and one of the leading French 
caricaturists of the period. The caricatures in this book refer to the “Panama Affair,” the economic corruption affair that 

broke out in France in 1892 (in which the French Government took bribes to keep quiet about the financial problems of 
the Panama Canal Company). The book and its pages are designed as a checkbook. Most of the figures shown holding 
bills of money or bribing others are depicted with viciously obvious anti-Semitic characteristics.  

[24] leaves, 12X27 cm. Good-fair condition. Stains. Loose cover with slight damage. 

Opening price: $100 

436 .roi des Juifs""Le  –  1892פריז,  –כרזה אנטישמית 

Ahmra!! Alerte Gaullois! Tu descends des Gaullois dis-tu! Eh bien mon petit, tu me parais furieusement diminué הוצאת .
"La Libre Parole" ,1892, פריז. 

 .Georges Duval" [מלך היהודים], מאת Le roi des Juifs", פרסומת לספר "La Libre Parole"כרזה מתוך העיתון הצרפתי אנטישמי 
52.5X41 .ס"מ. מצב טוב. הודבקה על בד פשתן לתצוגה ולשימור  

  05$ פתיחה:

436. "Le roi des Juifs" – Anti-Semitic Poster – Paris, 1892 

Ahmra!! Alerte Gaullois! Tu descends des Gaullois dis-tu! Eh bien mon petit, tu me parais furieusement diminué. Published 

by "LaLibre Parole", Paris, 1892. 
A poster from the anti-Semitic French paper "La Libre Parol", advertising the book "Le roi des Juifs" [King of the Jews], 
by Georges Duval. 

52.5X41 cm. Good condition. Linen-backed for display and preservation. 

Opening price: $50 

 1913 –משפט בייליס  –. כרזה 437

 ]. יידיש1913פראצעס". כרזה בנושא משפט בייליס. הוצאת רעזניק [ורשה, -"צום אנדיינקען פון בייליס
  למשפט. במרכז הכרזה מופיע תצלום של משפחת בייליס וסביבו תצלומים של דמויות נוספות הקשורות

מנת להכין מדמו מצות לחג הפסח. -רצח נער נוצרי אוקראיני בשם אנדרי יושיצ'ינסקי על 1911מנחם מנדל בייליס הואשם כי באפריל 
. על רקע ה"רצח" והמשפט, אורגן מסע הסתה כנגד היהודים. לאחר 1913בייליס נאסר על סמך עדות שקר ומשפטו החל בספטמבר 

, לאחר המהפכה, הוקמה ועדת חקירה לפרשה. ממצאיה העלו כי השלטונות הכירו את 1917-ליס. בשלוש שנות מאסר זוכה ביי
 הנסיבות האמיתיות וביימו את המשפט מטעמים אנטישמיים.

  ס"מ. מצב בינוני. כתמים. סימני קיפול. קרעים בסימני הקיפול. 38
  035$ פתיחה:

437. Poster – Beilis Trial – 1913 

"Tzum endaynken fun Beilis protzes". Poster dealing with the Beilis trial. Resnik publishing [Warsaw, 1913]. Yiddish. 

A photograph of the Beilis family appears in the center and around it are photographs of other figures related to the trial. 
Menachem Mendel Beilis was accused of murdering a Ukrainian Christian child named Andrei Iushchinskii in April 1911 
to use his blood in Passover Matzot. Beilis was imprisoned due to false testimony and his trial began in September 1913. 

On the background of "the murder" and the trial, an incitement campaign was organized against the Jews. After three 
years of imprisonment, Beilis was acquitted. After the 1917 revolution, a committee of inquiry was established to 
investigate the case. Its findings proved that the government knew the truth and staged the trial for anti-Semitic reasons. 

38 cm. Fair condition. Stains. Folding marks. Tears to folding marks. 

Opening price: $350 
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 20-תחילת המאה ה-19-סוף המאה ה –מזימה יהודית  –. כרזה 438

Une escroquerie juive parce qu'ils veulent ruiner la France par tous moyens ,[הונאה יהודית, לרושש את צרפת בכל האמצעים] ,
 ].20-, תחילת המאה ה19-צדדית. צרפת, [סוף המאה ה-מודעה אנטישמית, דו

) שבה היו מעורבים כמה יהודים, ביניהם הברון דה ריינך 1903-1890הכרזה נדפסה כנפי הנראה בעקבות שערוריית תעלת פנמה (
  וקורנליאוס הרץ.

  ס"מ עם המסגרת. 36.5X29.5דף בודד מודפס משני הצדדים, נתון במסגרת נאה, לא נבדק מחוץ למסגרת. 
  05$ פתיחה:

438. Poster – Jewish Conspiracy – Turn of the 20th Century 

Une escroquerie juive parce qu'ils veulent ruiner la France par tous moyens, [Jewish plot, to impoverish France by all 

means], anti -Semitic poster, double- sided. France, [late19th, early 20th century]. 
The poster was printed, most probably, following the Panama Canal affair (1890-1903) with which several Jews were 
involved, among them Baron Reinach and Conrnelius Hertz. 

Single leaf printed on both sides, framed in a fine frame, unexamined out of frame. 36.5X29.5 cm, framed. 

Opening price: $50 

 40-או ה 30-שנות ה –צ'כיה  –נאצית -. כרזה פרו439

. כפי הנראה מתקופת מלחמת העולם השניה]. 40-30-צ'כיה), [שנות ה, Tábor. תאבור (H. Čeněkגרמנית ואנטישמית. דפוס -כרזה פרו
 צ'כית וגרמנית.

  בדיו אדומה. מסביב הכיתוב "הנצחון הגרמני הוא השמדת הפלוטוקרטיה היהודית והבולשביזם". Vבמרכז הכרזה מודפסת האות 
47X63 .ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים, כיתוב בעפרון בצד האחורי, מקופלת  

  05$ פתיחה:

439. Pro-Nazi Poster– Czechoslovakia – 1930s or 1940s 

A pro-German, Anti-Semitic, poster. Printed by H. Čeněk, Tábor, (Czechoslovakia), [1930s-40s. Most probably from World 

War II period]. Czech and German. 
Red "V" printed in the center, surrounded by text: "The German victory means destruction of Jewish Plutocracy and 
Bolshevism". 

63X47 cm. Good condition. Some damage, inscription in pencil on the reverse, folded. 

Opening price: $50 

 . גלויות המתארות את משפט דרייפוס 440

 ].20-וראשית המאה ה 19-. ונציה, [סוף המאה הG. Sternfeldעשר גלויות לא מחולקות בהוצאת 
  הגלויות מתארות את משפט דרייפוס באופן כרונולוגי תוך הצגת דרייפוס באור חיובי. 

  מצב טוב.
  010$ פתיחה:

440. Postcards Depicting the Dreyfus Affair 

Ten undivided postcards published by G. Sternfeld. Venice, [late 19th and early 20th century]. 

The postcards depict the Dreyfus Affair chronologically, presenting Dreyfus positively. 
Good condition. 

Opening price: $100 

  תריסר גלויות –. משפט דרייפוס 441

 ].19-, ברלין. [סוף המאה הMax Marcusתריסר גלויות לא מחולקות המצדדות בדרייפוס. כולן מלבד אחת בהוצאת 
  קריקטורות, איורים ותצלומים. ביניהן: דיוקנאות דרייפוס, אמיל זולה, אסטרהאזי ודמויות נוספות הקשורות לפרשה.

  מצב טוב. גלויה אחת נשלחה בדואר.
  010$ פתיחה:
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441. Dreyfus Affair – a Dozen Postcards 

A dozen postcards, undivided, supporting Dreyfus. All except for one were published by Max Marcus, Berlin. [late 19th 

century]. 
Caricatures, illustrations and photographs, including portraits of Dreyfus, Emil Zola, Esterhazy and other figures related 
to the affair. 

Good condition. One postcard was used. 

Opening price: $100 

 . חמש גלויות אנטישמיות442

 .20-וראשית המאה ה 19-חמש גלויות אנטישמיות. מו"לים ומקומות הדפסה שונים. סוף המאה ה
  גלויה אחת לא מחולקת. מצב טוב. שלוש היו בשימוש.

  010$ פתיחה:

442. Five Anti-Semitic Postcards 

Five anti-Semitic postcards. Different publishers and printing locations. Late 19th and early 20th century. 
One postcard is undivided. Good condition. Three were used. 

Opening price: $100 

 20-ראשית המאה ה –"כהן הקטן"  –. שלוש גלויות אנטישמיות 443

 , בקירוב].1905(כהן הקטן). גרמניה. [ "Kleine Cohn"שלוש גלויות אנטישמיות מסדרת 
. דמותו הופיעה לראשונה 20-הקריקטורות של "אדון כהן הקטן" שימשו נושא לגלויות ואיורים אנטישמיים רבים בראשית המאה ה

 ת עד לשנות מלחמת העולם הראשונה, אז דעכה.) ונעשתה אפנתיJulius Einödshoferבשיר שחיבר המלחין יוליוס אינדשופר (
  שתי גלויות לא מחולקות. מצב טוב. כולן היו בשימוש.

  010$ פתיחה:

443. Three Anti-Semitic Postcards – "Little Cohen" – Early 20th Century 

Three anti-Semitic postcards from the series "Kleine Cohn" ("Little Cohen"). Germany. Ca. 1905]. 
The caricatures "Little Mr. Cohen" were used for postcards and other anti-Semitic illustrations, early in the 20th century. 
His character first appeared in the poem composed by the composer Julius Einödshofer and became popular until the 

days of World War I, then faded away.  
Two postcards are undivided. Good condition. All were used. 

Opening price: $100 

 20-המחצית הראשונה של המאה ה –ות אנטישמיות אוסף גלוי 444

 . 20-גלויות וכרטיסים עם איורים אנטישמיים בהקשר למלחמת העולם הראשונה והשואה. המחצית הראשונה של המאה ה 37
  מצב טוב. שתי גלויות מופיעות במספר עותקים.

  010$ פתיחה:

444. Collection of Anti-Semitic Postcards – First Half of 20th century 

37 postcards and cards with anti-Semitic illustrations related to World War I and the holocaust. First half of 20th century. 
Good condition. Two postcards appear in several copies. 

Opening price: $100 

 1906ארה"ב,  –אנטישמיים  איורים –. סדרת תמונות סטריאוסקופיות 445

 .1906ארה"ב,  Herman Knutzenשש תמונות סטריאוסקופיות עם איורים אנטישמיים. הוצאת 
  סדרה בת שש תמונות סטריאוסקופיות עם איורים אנטישמיים המציגים סיפור ובו שני נערים אמריקאים המתעללים בנגן צ'לו יהודי. 

  ס"מ. מצב טוב.  9X17.5ואחת נוספת מופיעה בעותק כפול).  שש תמונות (חסרה גלויה אחת מתוך הסדרה
  010$ פתיחה:
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445. Series of Stereoscopic Pictures – Anti-Semitic Illustrations – United States, 1906 

Six stereoscopic pictures with anti-Semitic illustrations, telling the story of two American boys abusing a Jewish Cello 

player. 
Six pictures (one postcard of the series is missing and one appears twice). 9X17.5 cm. Good condition. 

Opening price: $100 

 . קריקטורה אנטישמית דו משמעית446

"Zwei Staatsfeinde und ihre…"ל שני אנשים משוחחים. כאשר הופכים את הדף על . קריקטורה אנטישמית המציגה ציור דו משמעי ש
ראשו נראית קריקטורה אנטישמית של שני יהודים טיפוסיים. כיתוב בגרמנית: "לכל מדינה יש אויבים אשר ידועים לכל, אך גרועים 

 מהם הם האויבים הסמויים. סובבו את הדף וגלו שניים מהם". 
27X20.5 ים בסימני הקיפול.ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים קל 

  010$ פתיחה:

446. Double-Meaning Anti-Semitic Caricature 

"Zwei Staatsfeinde und ihre…". An anti-Semitic caricature presenting an ambiguous illustration of two people talking. 
When the leaf is turned up- side down an anti-Semitic caricature of two characteristic Jews is revealed. German inscription 
"Each state has known enemies but the secret enemies are much worse. Turn the page and discover two of them". 

27X20.5 cm. Good condition. Folding marks. Slight tears to folding marks. 

Opening price: $100 

 1937ברלין,  –. מדריך לתערוכה "אמנות מנוונת" 447

Entartete "Kunst" Austellungsführer ] ,גרמנית. מהדורה ראשונה.1937או  1936[מדריך לתערוכה 'אמנות' מנוונת]. ברלין .[ 
  מדריך לתערוכה "אמנות מנוונת", מלווה תמונות.

אמנים, שהוחרמו ממוזיאונים וגלריות ברחבי גרמניה. מטרת  112ציורים ופסלים של  650 והציגה 1937התערוכה נפתחה במינכן ביולי 
התערוכה היתה להציג את כל מה שנתפש בעיני המפלגה הנאצית כמנוון וסוטה באמנות המודרנית, והוצגו בה יצירות של מיטב 

ו, מונק, שאגאל, קנדינסקי, ואחרים. הכניסה , ביניהם מאטיס, פיקאס20-האמנים המודרניים של המחצית הראשונה של המאה ה
  לתערוכה לא היתה כרוכה בתשלום ולמעלה משני מליון אנשים בקרו בה. 

  ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בעטיפה. 21] עמ', 2, [30
  010$ פתיחה:

447. Guide to the "Degenerate Art" Exhibition – Berlin, 1937 

Entartete "Kunst" Ausstellungsführer. ["Degenerate Art" exhibition guide], Berlin: [1936 or 1937]. German. 1st edition. 

"Degenerate Art" exhibition guide, with pictures. 
The Nazi "Degenerate Art" exhibition opened in Munich in July 1937 and displayed 650 paintings and sculptures by 112 
artists, confiscated from museums and galleries throughout Germany. The exhibition's aim was to exhibit whatever was 

perceived in the eyes of the Nazi party as degenerate and pervert in modern art. Among the works of art exhibited were 
oeuvres by leading artists of the first half of the 20th century, including Matisse, Picasso, Munch, Chagall, Kandinsky and 
others. Entrance was free and more than 2 million people visited the exhibition. 

30, [2] pp, 21 cm. Good condition. Minor damage to cover. 

Opening price: $100 

 J – 1938חותמת  –. דרכון נאצי 448

Deutsches Reich Reisepass) דרכון על שם ולרי הולשק .Valerie Hollschek בעמוד השער של הדרכון 26/10/1938). הונפק בתאריך .
 ).J) "Judeחותמת סגולה "

 ס"מ. מצב טוב מאד. 16.5
  05$ פתיחה:

448. Nazi Passport – "J" Ink-Stamp – 1938 

Deutsches Reich Reisepass. Passport in the name of Valerie Hollschek. Issued on 26/10/1938. On the title page of the 
passport appears a purple ink-stamp "J" (Jude). 

16.5 cm. Very good condition. 

Opening price: $50 
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 1939גרמניה,  – "J. דרכון של הרייך השלישי עם חותמת "449

), ובו אשרת מעבר לסין. Gustave Floersheimerעל שם גוסטב פלורשיימר ( 1939באוגוסט  15-* דרכון של הרייך השלישי שהונפק ב
 .10.8.1939 –אדומה ועליה תאריך ההחתמה  Jבעמוד הראשון חותמת 

ים בנייר דבק. כתמי חלודה מהטבעת המהדקת את טוב. הכריכה מקומטת. דפים מנותקים למחצה ותיקונ-ס"מ, מצב בינוני 16.5
  התמונה לדרכון.

  015$ פתיחה:

449. Third Reich Passport with "J" Ink-stamp – Germany, 1939 

Third Reich passport issued on August 15 1939 in the name of Gustave Floersheimer with a visa to China. First leaf 
stamped "J" in red ink 10.8.1939. 

16.5 cm. Fair-good condition. Creased binding. Partly detached leaves and restorations with adhesive tape. Rust stains 
from a ring attaching the photograph to the passport. 

Opening price: $150 

  1939 –מל . תצלום של משפחה יהודית בורחת מהעיר מ450

. צרפת, France Presse Voirתצלום של משפחה יהודית הבורחת מהעיר ממל. ברקע נראית קבוצת חיילים גרמניים שמחים לאיד. 
1939 . 

12X17 .ס"מ. מצב טוב. התצלום מודבק למסגרת קרטון  
  010$ פתיחה:

450. Photograph of a Jewish Family Escaping from Memel – 1939 

A photograph portraying a Jewish family escaping from Memel. Seen in the background is a group of German soldiers 

who seem to enjoy the distress of the Jewish family. France Presse Voir. France, 1939. 
12X17 cm. Good condition. Mounted on a cardboard frame. 

Opening price: $100 

 40-צרפת, שנות ה –. שני פרסומים אנטישמיים 451

 .בקירוב]. צרפתית 1944דולר, צרפת, [ 1שטר" אנטישמי של "* 
בצדו הפנימי של ה"שטר" דברים בגנות מזכיר האוצר היהודי של ארה"ב, הנרי מורגנטאו, ובגנות ההשפעה היהודית על הכלכלה, עם 

 .קף ללא חתימת מורגנטאו", ו"שטר הדולר אינו מדיף ריח, היהודי כן" ועודמשפטים דוגמת: "שטר זה אינו ת
  , מצב טוב.6.5X31.5 –פתוח 

* דף פרסומת מקופל לפרוטוקולים של זקני ציון בתרגום לצרפתית ולפרסומים אנטישמיים נוספים, חלקם פרי עטו של העיתונאי 
כסף של "בנק יהודה", עם ציור של בנקאי יהודי תאב כסף והסיסמה  האנטישמי אנרי קוסטון. צידו החיצוני מעוצב כמחצית שטר

"Israël über alles40-". [שנות ה.[?  
גרוע. כתמים. פגיעה בציור. קרעים לאורך סימני הקיפול לאורך ולרוחב. תיקונים בנייר -ס"מ בקירוב. מצב בינוני 17.5X9.5 –פתוח 

  דבק.
  010$ פתיחה:

451. Two Anti-Semitic Publications – France, 1940s 

* Anti-Semitic mock 1-dollar bill, France, [ca. 1944]. French. 
Inner side bears slander about the Jewish US treasurer, Henry Morgenthau, and defames the Jews' influence on the 
economy, with sentences such as "This bill is only valid if signed by Morgenthau", and "It's not the dollar that smells – it's 

the Jew", and more. 
 Spread: 6.5X31.5 cm, good condition. 
* A folded promotional leaf for the Protocols of the Elders of Zion translated into French and for other anti-Semitic 

publication, some written by the anti-Semitic journalist Henri Coston. On the outside, it is designed as half a bill of money 
of "Juda Bank" with an illustration of a greedy Jewish banker and the inscription "Israël über alles." [1940s?]. 
Spread – approx. 17.5X9.5 cm. Fair-poor condition. Stains. Damage to illustration. Tear along the folding marks, vertical 

and horizontal. Restored with adhesive tape. 

Opening price: $100 
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 1941פולין,  –גטו לובלין  –. טופס רישום לאנשי מקצועות הבריאות 452

Fragebogen zur erstmaligen Meldung der Heilberufe ,גרמנית ופולנית.1941. לובלין . 
, טכנאי שיניים. בראשו חותמת (Daniel Himmelberg)טופס רישום דו לשוני לאנשי מקצועות הבריאות, על שם דניאל הימלברג 

"JUDE"  האשה, השתתפות במלחמת בין שני מגיני דוד. בטופס פירוט האזרחות, שמות ההורים והסבים, המקצוע, שם נעוריה של
  בלובלין. 25/10/1941העולם הראשונה ופרטים רבים נוספים. הטופס נחתם בתאריך 

טוב. בצדו האחורי פתיל מודבק באמצעות פיסת ניר ועליה חותמת דיו. קרעים קטנים -ס"מ. מצב בינוני 31.5] עמ', 3טופס מקופל, [
  וכתמי יושן בשולי הדף. נקבי תיוק.

  05$ פתיחה:

452. Registration Form for Healthcare Professionals – Ghetto Lublin – Poland, 1941 

Fragebogen zur erstmaligen Meldung der Heilberufe. Lublin, 1941. German and Polish. 
A bi-lingual registration form for healthcare professionals, in the name of Daniel Himmelberg, dental technician. Ink-stamp 
"Jude" on top, between two Stars of David. The form lists personal details to be completed such as nationality, names of 

parents and grandparents, profession, maiden name of spouse, participation in World War I and other details. The form 
was signed on October 25, 1941 in Lublin. 
Folded form, [3] pp, 31.5 cm. Fair-good condition. On the reverse – a wick is attached with a piece of paper with an ink 

stamp on it. Small tears and age-stains at margins of leaf. Filing holes. 

Opening price: $50 

 1942-1941 –. לקט מברקים שנשלחו ממחנה המעצר גירס, צרפת 453

-1941ישראל, -ידי זוג הורים יהודיים אל בנם הלומד בארץ-שמונה מברקים שנשלחו ממחנה המעצר גירס באמצעות הצלב האדום על
 . צרפתית. 1942

-שהגיע לצרפת מעבר לגבול הספרדי. לאחר החקיקה האנטיעל מנת לשלוט בזרם הפליטים  1939מחנה המעצר גירס הוקם בשנת 
  יצאו ממנו משאיות מלאות יהודים אל מחנות ההשמדה במזרח. 1942-התרחבה כליאת מהגרים יהודים. מ 1940יהודית של אוקטובר 

  שמונה מברקים. מצב טוב. 
  020$ פתיחה:

453. Collection of Telegrams Sent from the Gurs Detention Camp, France – 1941-1942 

Eight telegrams sent from the Gurs detention camp via the Red Cross by Jewish parents to their son, a student in Eretz 
Israel, 1941-1942. French. 
Gurs detention camp was established in 1939 to control the flood of refugees who arrived in France through the Spanish 

border. After the anti-Jewish legislation of October 1940, more and more Jewish immigrants were imprisoned 
there.Starting in 1942, trucks loaded with Jews left the camp to extermination camps in the east. 
Eight telegrams. Good condition. 

Opening price: $200 

454" .Cahier Jaune "–  1942צרפת,  –מגזין אנטישמי 

Cahier Jaune, L'Algerie, Nouvelle Terre Promise, Revue Mensuelle, No. 11, December, 1942 ,1942. פריז. 
פון אפריקה מלווים איורים, קריקטורות אנטישמיות מגזין אנטישמי, כותרת הגיליון "אלג'יריה הארץ המובטחת". מאמרים על יהודי צ

[את זאת היהודים אינם  !Comment on ne verra jamis le Juifותצלומים. בגב הגיליון תצלום של עובד אדמה וכותרת המכריזה 
 עושים!].

  ו חוקי הגזע הנאצים. מעמדם המשפטי של יהודי הקולוניות הצרפתיות בצפון אפריקה היה זהה לזה של יהודי צרפת, שם הופעל
"Cahier Jaune"  היה מגזין תעמולה אנטישמי בעריכתAndré Chaumet  שיצא לאור על ידי המכון לחקר השאלה היהודית בחסות

  ."Revivre", התפרסם המגזין בשם 1943-1944. לאחר מכן, בין השנים 1941-1943הנאצים והתפרסם בצרפת בין השנים 
  עמ', מצב בינוני. כתמים. מעטפת מנותקת וקרועה.] 2[ 24] שער מעטפת, 1[

  05$ פתיחה:

454. "Cahier Jaune" – Anti-Semitic Magazine – France, 1942 

Cahier Jaune, L'Algerie, Nouvelle Terre Promise, Revue Mensuelle, No. 11, December, 1942. Paris, 1942. 
Anti-Semitic magazine, headline: "Algiers the Promised Land". Essays about North-African Jews, with illustrations, anti-
Semitic caricatures and photographs. On the reverse appears a photograph of a farmer and the headline announcing 

'Comment on ne verra jamis le Juif!' [This is how we will never see the Jews!]. 
The legal status of Jews in French colonies in North Africa was identical to that Jews in France, where Nazi race laws 
were applied. 
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"Cahier Jaune" was an anti-Semitic propaganda magazine edited by André Chaumet and published by the institute for 
research of the Jewish question sponsored by the Nazis and was published in France between the years 1941-1943. 
Later on, in the years 1943-1944, the magazine was published under the name "Revivre". 

[1] title cover, 24 [2] pp. Fair condition. Stains. Wrapper torn and detached. 

Opening price: $50 

 1943גטו טרייזנשטט,  –ששה שטרות  .455

 . 1943ששה שטרות בעלי ערך שונה, גטו טרייזנשטט. ינואר, 
  כסף "יהודי" שהונפק על ידי השלטונות הנאציים בגטו טרייזנשטט כחלק ממודל "גטו לדוגמה", על מנת להטעות את הצלב האדום.

אסירי הגטו היהודים החליפו את כספם בשטרות אלו עם כניסתם לגטו. מרק גרמני אחד היה שווה לעשר קרונות טרייזנשטט אך הכסף 
  היה חסר ערך מחוץ לחומות הגטו.

ל ונדפסו בבנק הלאומי בפראג. במרכז השטר מוצגת דמותו ש Bedrich Potasek-ו  Jindra Schmidtידי האמנים-השטרות עוצבו על
  משה, מעוותת מעט.

  ששה שטרות. מצב טוב מאוד.
  05$ פתיחה:

455. Six Currency Bills – Theresienstadt Ghetto, 1943 

Six bills, different denominations, Theresienstadt Ghetto. January, 1943. 

"Jewish" money was issued by the Nazi authorities in Theresienstadt Ghetto as part of a "model ghetto" meant to mislead 
the Red Cross. 
Jewish inmates converted their money when entering the camp for those bills. One German Mark was equal to ten 

Theresienstadt Kronen, but the money had no value outside the Ghetto walls. 
The bills were designed by the artists Jindra Schmidt and Bedrich Potasek and printed in the national bank in Prague. 
Image of Moses, distorted, is printed in the center of the bill. 

Six bills. Very good condition. 

Opening price: $50 

 1943 –חוברת תעמולה אנטישמית  –פחות לחם"  –. "פחות חיטה 456

Moins de blé = moins de pain ,צרפתית.1943. [הוצאת מחלקת התעמולה הגרמנית, פריז .[ 
חוברת מאוירת בסגנון אנטישמי מובהק. האיורים והכותרות תחתיהם מבהירים לקורא כי השריפות המכלות את התבואה הן מזימה 

 ת למנוע לחם מפי אזרחי צרפת וכי שריפת תבואה תביא לקיצוב קשה יותר.של המחתרת, של היהודים ושל בעלות הברי
  ס"מ. מצב טוב. 16] דף, 6[

  05$ פתיחה:

456. "Less Wheat – Less Bread" – Anti-Semitic Propaganda Booklet – 1943 

Moins de blé = moins de pain [issued by the German propaganda division, Paris, 1943]. French. 

Illustrated booklet in a typical anti-Semitic style. Illustrations and titles tell the reader that the fires destroying the wheat 
are a Jewish-underground-Allied Forces conspiracy meant to sabotage bread production and starve the French people, 
and that burning wheat will lead to stricter rationing of food. 

[6] leaves, 16 cm. Good condition. 

Opening price: $50  

457 .Harc –  1944הונגריה,  –אוסף גיליונות  –עיתון אנטישמי 

Harc, A Zsidókérdést Kutató Magyar Intézet hivatalos lapja .9  .הונגרית.1944בודפשט, גיליונות . 
עיתון אנטישמי שיצא מטעם "המכון ההונגרי לחקר הבעיה היהודית". העיתון הוקדש כולו לעניין היהודים בחיים ההונגריים ועל אף 
האופי העיוני לכאורה שמשווה לו הכותרת התאפיין באנטישמיות וולגרית ופרסם, מלבד מאמרים, אף קריקטורות אנטישמיות 

  . באחד הגיליונות תמונות רבות של יהודים עוטי טלאי צהוב.1944גיליונות מהחודשים מאי, יוני, אוגוסט וספטמבר  אופייניות.
 טוב. כתמים, קמטים, קרעים, קרעים חסרים. תיקונים רבים בנייר דבק.-ס"מ בקירוב. מצב בינוני 47גיליונות,  9

  ובספריה הלאומית. OCLC-אינו רשום ב
  05$ פתיחה:

457. Harc – Anti-Semitic Paper – Collection of Issues – Hungary, 1944 

Harc, A Zsidókérdést Kutató Magyar Intézet hivatalos lapja. 9 Issues. Budapest, 1944. Hungarian. 
Anti-Semitic paper published on behalf of the "Hungarian Institute for the Study of the Jewish Question". The paper was 

entirely dedicated to Jews in Hungary and in spite of the seemingly theoretical nature implied by its title, it was 
characterized by vulgar anti-Semitism and published, in addition to essays, anti-Semitic caricatures. Issues from May, 
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June, August and September 1944. Numerous photographs of Jews with a Yellow Star of David appear in one of the 
issues. 
9 issues, approx. 47 cm. Fair-good condition. Stains, creases, tears, open tears. Many restorations with adhesive tape. 

Not listed in OCLC or in NLI catalogues. 

Opening price: $50 

 40-ארה"ב, שנות ה –. משחק אנטישמי על ברית המילה 458

משחק אנטישמי הלועג לברית המילה. המשחק הוא גרסה של משחק הקסם "לוחם השוורים", שבו נוצרת אשליה כי החרב עוברת דרך 
סחרית של המשחק שבה הוחלף הציור ברקע לציור של תינוק ורב סטריאוטיפי מ-צוואר השור אך אינה מתיזה את ראשו. זוהי גרסה לא

-Francoהעומד על גביו למול אותו. נתון בקופסת המשחק המקורית שאף היא שונתה והודבקה עליה מדבקה עם איור זהה. 
American Novelty Co.40-, ארה"ב, [שנות ה.[? 

  ת הקרטון שחוקה וכנף הסגירה מנותקת.ס"מ. מצב טוב. איור רקע מוכתם. קופס 5.5קוטר 
  05$ פתיחה:

458. Anti-Semitic Game – Circumcision – United States, 1940s 

An anti-Semitic game mocking circumcision. The game is a version of the magic game "The Bull Fighter", which creates 
an illusion that the sword goes through the bull's neck without decapitating it. This is a non-commercial version of the 
game: the drawing in the background was replaced by a drawing of a baby and a stereotypical rabbi standing over the 

baby to circumcise him. Inserted in the original box which was also altered, and a label with an identical illustration was 
mounted on it. Franco-American Novelty co., USA, [1940s?]. 
Diameter 5.5 cm. Good condition. Background illustration is stained. Cardboard box is worn and the flap is detached. 

Opening price: $50 

 1944ויצו,  –. חוברת בנושא הסיוע לילדי טהרן 459

The Teheran Train Nearing Palestine / Women & Children from Teheran in Wizo's Care הוצאת הסתדרות עולמית של נשים .
 ]. אנגלית.1944ציוניות (ויצו), לונדון, [

. תצלום על 1943הנשים והילדים ניצולי השואה שהגיעו לארץ ישראל מפולין בשנת  –חוברת בנושא סיועו של ארגון ויצו לילדי טהרן 
  העטיפה. 

  ס"מ. מצב טוב. 17] עמ', 8[
  05$ פתיחה:

459. Booklet Dealing with Aid to Teheran Children – WIZO, 1944 

The Teheran Train Nearing Palestine / Women & Children from Teheran in Wizo's Care. Women International Zionist 

Organization (WIZO), London, [1944]. English. 
A booklet dealing with the WIZO organization's aid to the "Teheran Children" – women and children, holocaust survivors, 
who arrived in Eretz Israel from Poland in 1943. Photograph on the cover.  

[8] pp, 17 cm. Good condition. 

Opening Price: $50 

 ואילך 1944 –אוסף מסמכים  –. הנצחת קהילות אירופה שנספו בשואה 460

 מסמכים, תצלומים ודברי דפוס העוסקים בהנצחת קהילות אירופה. עברית, מעט יידיש ומעט שפות אירופיות שונות. 140-אוסף של כ
, בעניין מגבית למען פליטי פולין הנמצאים בברית 1944מכתב מטעם לשכת המסחר והתעשיה בחיפה, מתוארך ספטמבר  באוסף

המועצות, הזמנות ותכניות לטקסי זיכרון מטעם איגודי יוצאי הקהילות השונות, תצלומים של לוחות זיכרון, גלוית תרומה ליער 
יער הקדושים, חוברות זיכרון, דפי 'יזכור' בהוצאת יד ושם, 'תעודת קיום יארצייט' הקדושים, מפת יער הקדושים, קבלות על תרומה ל

מטעם מושב זקנים וזקנות המאוחד בירושלם, רישום כתובות של יוצאי הקהילות השונות ודפי מידע. נזכרות קהילות רבות, בהן 
  אנז, גור, חוסט, ברז'ניצה ואונגוואר.צ-מורביץ, סאנוק, רובנה, נמירוב, נובי-ויטבסק, חלם, ברודי, קובל, מלינוב

  פריטים. גודל ומצב משתנים. 140-כ
  020$ פתיחה:

460. Commemorating European Congregation that Perished in the Holocaust – Collection of 
Documents – 1944 and onwards 

Collection of about 140 documents, photographs and printed items concerning commemoration of European 
congregations. Hebrew, some Yiddish and some European languages. 
The collection includes a letter from Haifa Chamber of Commerce and Industry, dated September 1944, about donations 

for refugees from Poland who are in the Soviet Union, invitations and programs to memorial ceremonies on behalf of Jews 
from different congregations, photographs of memorial plaques, a donation postcard for Forest of the Martyrs, Forest of 
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the Martyrs map, commemoration booklets, "Yizkor" leaves issued by Yad Vashem, 'Yorzeit Certificate' on behalf of the 
home for the elderly in Jerusalem, lists of addresses of Jews from different congregations and information leaves. Many 
communities are mentioned, including Vitebsk, Chelm, Brody, Kovel, Mlyniv- Murawica, Sanok, Rovno, Nemyriv, Nowy 
Sącz, Gur, Khust, Berezhnytsia and Ungvar. 

About 140 items. Size and condition vary. 

Opening price: $200 

 40-שנות ה –. רשימת היזכור של קדושי בליצה 461

 ?]. יידיש ועברית.40-אין ארץ ישראל. [שנות הרשימת ה"יזכור של קדושי בליצה. דער קאמיטאט פון די בעליצער 
  חוברת ובה רשימת השמות של בני קהילת בליצה שנטבחו בשואה ותאריכי הרצחם.

  ס"מ. פגמים בדף בשער. תיקונים בעט בדף השער. כתמי חלודה. כתמים בניר מסיכות המהדק שהחלידו. 20] דף, 12[
  אינו רשום בספריה הלאומית.

  010$ פתיחה:

461. Yizkor List of Belitsah Martyrs – 1940s 

Yizkor list of Belitsah martyrs. Der komitet fun di Belitser in Eretz Israel. [1940s?]. Yiddish and Hebrew. 
A booklet listing the names of Belitsah congregation members who were murdered in the holocaust and the dates of their 
death. 

[12] leaves, 20 cm. Damage to title page. Corrections in pen on title page. Foxing, stains caused by rusting paper clips. 
Not listed in NLI catalogue. 

Opening price: $100 

 אוסף מסמכים –. הנצחת קהילת אלכסנדריה בחבל ווהלין 462

 ואילך. יידיש ועברית. 1944מכים העוסקים בהנצחת קהילת אלכסנדריה שבחבל ווהלין, אוקראינה. מס 40-אוסף של כ
באוסף מכתבים בכתב יד ומכתבים מודפסים במכונת כתיבה, רשימת זיכרון על העיירה, מודפסת במכונת כתיבה, מודעת חיפוש 

העמותה להנצחת הרוגי אלכסנדריה, מסמכים ומחברות  –קרובים, רשימות שמות ההרוגים, מכתב מיד ושם אל 'קרן אלכסנדריה' 
  רישומים של העמותה למכתבים ולתרומות.

  מסמכים. גודל ומצב משתנים. 40-כ
  020$ פתיחה:

462. Commemoration of Alexandria Congregation in the Region of Wolyn – Collection of Documents 

Collection of about 40 documents concerning the commemoration of Aleksandria congregation in the region of Wolyn, 
Ukraine. 1944 and onwards. Yiddish and Hebrew. 

The collection includes autographed letters and typewritten letters, a memorial article about the town, typewritten, a 
relative search announcement, victims' name list, a letter from Yad Vashem to "Keren Alexandria" – the association for 
commemorating the victims of Alexandria, documents and notebooks listing letters and donations to the association. 

About 40 documents. Size and condition vary. 

Opening price: $200 

 1945-1942יד ולקט פריטים של לוחם בבריגדה, -שני יומנים בכתב –. הבריגדה היהודית ומחנות העקורים 463

-לתותחנות נגד 1-ישראלית ה-יד ולקט פריטים של לוחם הבריגדה היהודית אהרון ליזר, חייל "הסוללה הארץ-שני יומנים בכתב
 בקירוב. צרפתית ועברית. 1942-1945]. קפריסין, איטליה, גרמניה ומקומות נוספים באירופה, 202תותחני השדה מטוסית" [גדוד 

, ובהם תיעוד מקורי ונוקב של 11.12.45-עד ה 27.5.44יד, מן התאריכים -. שני יומני מלחמה, כתובים על גבי פנקסי שורות, בכתב1-2
  .חודשי המלחמה האחרונים ואירופה המשוחררת

חודשים לאחר השחרור... ראיתי כיצד חיו כעבדים... אלה אשר נדונו למוות... לא היה ליהודים קשר עם העולם היהודי  3"הנסיבות שבהן 
ועם פלשתינה. אני עד למראה הילדים המשוחררים ולמחנות המשוחררים"; "אני חושב להשתמש בביטויים... ולומר שבנות הברית לא 

ררים"; "מאז פגישתי הראשונה עם יתר הילדים הגרמנים... אני פונה אליך כיהודי... משוחרר ממחנה ריכוז, גילו חמלה כלפי המשוח
  כאיש בעל מצפון...".

בין היתר נזכרים בפנקסים: המערכה על נהר הסניו (אשר גבתה את חיי ידידו של מחבר היומן, המכונה בראשי תיבות שמו, מ.ג.); 
הייה בת שבוע ימים במחנה העקורים מיטנוואלד בלוויית הכוחות האמריקניים, וכן יחסם הבעייתי של מפגשים עם ניצולי המחנות; ש

  כוחות השחרור אל העקורים; מאמצי אנשי הבריגדה לסייע בידי העקורים לעלות ארצה; ועוד.
נם מרובים. באחד הפנקסים טיוטה יד צפוף, חטוף וקשה לקריאה, ללא סדר כרונולוגי קבוע, עם מחיקות ותיקו-היומנים כתובים בכתב

  משוכתבת של פרקים קודמים.
  היומנים לא פוענחו במלואם.

גרוע. עטיפות מנותקות או מנותקות חלקית. דפים מנותקים בחלקם. -ס"מ בקירוב. מצב בינוני 21עמ' כתובים,  95-שתי מחברות. כ
  קמטים, דהיות וכתמים. דפים אחדים מחוזקים בנייר דבק.

3 .Aliya!,  ,צרפתית.1945כרוז מטעם "השומר הצעיר", הקורא לפתוח לאלתר את שערי הארץ עבור הפליטים. [אירופה .[?  
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  טוב. סימני קיפול, כתמים קלים וקרעים קלים בשוליים, מחוזקים בנייר דבק.-ס"מ. מצב בינוני 27דף 
מטוסית", על שם אהרן ליזר, חתום -לתותחנות נגדישראלית -. פנקס חבר בקופת העזרה ההדדית והחיסכון של "הסוללה הארץ4

  .15.10.42-ידו ומתוארך ל-בכתב
  בינוני. כתמים ופגמים קלים.-ס"מ. מצב טוב 12

  . תצלום קבוצתי של חילי הבריגדה, כפי הנראה במחנה אוהלים באירופה.5
8X13 טוב. כתמים, קמטים וקרעים קלים.-ס"מ. מצב בינוני  

  040$ פתיחה:

463. Jewish Brigade and Displaced Persons Camps – Two Diaries Written by Hand and Collection of 
Items of a Brigade Soldier, 1942-1945 

Two handwritten diaries and a collection of items that belonged to the Jewish Brigade soldier Aharon Laser, soldier in the 
1st Palestine Light Anti-Aircraft Battery [202 Field Artillery Regiment]. Cyprus, Italy, Germany and other locations in 
Europe, ca. 1942-1945. French and Hebrew. 

1-2. Two war diaries, written by hand in lined notebooks, from 27.5.44 through 11.12.45, documenting the last months of 
war in liberated Europe. 
"The circumstance 3 months after liberation… I saw how they lived as slaves… those who were sentenced to death… 

Jews had no contact with the Jewish world or with Palestine. I am witnessing the liberated children and the camps of 
liberated people; I believe I should use expressions… and say that the Allies did not have any compassion towards the 
liberated"; "since my first meeting with the rest of German children… I turn to you as a Jew… liberated from a concentration 

camp, a man of conscience."… 
Among other things, mentioned in the diaries are: the battle on the Senio River (where the author's friend M.G., as he is 
referred to in the diary, lost his life): encounters with camps survivors; a week's sojourn in Mittenwald Displace Persons 

Camp with the American forces, and the problematic attitude of the liberation forces toward the displaced people; efforts 
of the Jewish Brigade people to assist the displaced to go to Palestine; and more. 
The diaries are written hastily in a very dense handwriting, almost illegible, with no chronological order, with many 

corrections and deletions. In one of the notebooks appears a rewritten draft of previous chapters. 
The diaries have not been completely deciphered. 
Two notebooks. About 95 written pages, approx. 21 cm. Fair-poor condition. Detached or partly detached covers. Leaves 

are partly detached. Creases, fading and stains. Some leaves fastened with adhesive tape. 
3. Aliya! Broadside issued by "HaShomer HaTza'ir", calling to open the gates of Israel for the refugees. [Europe, 1945?]. 
French. 

Leaf, 27 cm. Fair-good condition. Folding marks, some stains and tears at margins, fastened with adhesive tape. 
4. Member card – mutual aid and savings fund of the 1st Palestine Light Anti-Aircraft Battery, in the name of Aharon Laser, 
signed by him and dated 15.10.42. 

12 cm. Good-fair condition. Slight stains and damage. 
5. Group-photo of Brigade soldiers, probably in a tent camp in Europe. 
13X8 cm. Fair-good condition. Stains, slight creases and tears. 

Opening price: $400 

 1946-1945 –ביטאון "במבחן" של תנועת "המחנות העולים"  –. כרזות פרסום 464

. בכרזה 1945-1946כ"ז. -המחנות העולים. גיליונות כ"ד –ארבע כרזות פרסום לביטאון "במבחן", תנועת הנוער הלומד בארץ ישראל 
ים מלווה תצלום מאת משה וורוביצי'ק של סירות לחילוץ המעפילים. תצלום נוסף לגיליון כ"ה מופיעה קריאה לעידוד העלאת מעפיל

 מאת וורוביצ'יק בכרזה לגיליון כ"ו.
  גרוע. רישום בעט בגב אחת הכרזות. קרעים. כרזה אחת חתוכה לשניים.-ס"מ. מצב בינוני 38X26.5ס"מ עד  32.5X20.5ארבע כרזות, 

  020$ פתיחה:

464. Advertisement Posters – "Bamivchan" Bulletin of "Hamachanot Haolim" Movement – 1945-1946 

Four advertisement posters for "Bamivchan" bulletin, HaNo'ar HaLomed beEretz Israel Movement – Hamachanot HaOlim. 
Issues 24-27. 1945-1946. The poster for issue no. 25 urges the readers to encourage immigration of illegal immigrants 

accompanied by a photograph of boats rescuing illegal immigrants, taken by Moshe Vorobeichic. Additional photograph 
by Vorobeichic appears on the poster for issue 26. 
Four posters, 32.5X20.5 cm to 38X26.5 cm. Fair-poor condition. Inscription in pen on the reverse of one poster. Tears. 

One poster cut into two. 

Opening price: $200 
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 1947-1946גרמניה,  –שארית הפליטה  –. "ברל כצנלסון", "בער באראכאוו" 465

 שני חיבורים שנדפסו עבור שארית הפליטה:
. יידיש. תצלום 1946לעבן, שאפן, און קאמף [בער בורוכוב, חייו מפעליו ומאבקיו]. הוצאת "פועלי ציון". גרמניה,  * בער באראכאוו, זיין

  דיוקן בורוכוב בעמוד לפני דף השער.
  ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים. קרעים קלים במעטפת הנייר. 20.5עמ',  32] שער מעטפת, 1[

  ]. יידיש. שכפול בסטנסיל.1947ציון צ.ס. התאחדות" "ונחם" בגרמניה. [-וצאת מפלגת "פועליתש"ח. ה-* ברל כצנלסון, כ"ד באב, תש"ד
  עמ' נדפסו על צד אחד של הדף. מצב טוב. כתמים. קמטים. קרעים בשדרה. 74] נייר מעטפת, 1[

  015$ פתיחה:

465. "Berl Katzenelson", "Ber Borochov" – She'erit Hapleta – Germany, 1946-1947 

Two publication printed for She'erit Hapleta: 
* Ber Borochov, zayn lebn, shafn, un kampf [Ber Borochov, his life, enterprises and struggles]. Germany: Poa'ley Zion, 
1946. Yiddish. Photographic portrait of Borochov on flyleaf. 

[1] title cover, 32 pp, 20.5 cm. Good condition. Stains. Creases. Slight tears to paper wrapper. 
* Berl Katsenelson, 1944-1948. Published by Po'alay Zion and "Nocham" in Germany. [1947]. Yiddish. Stenciled. 
[1] paper wrapper, 74 pp, printed on one side of the leaf. Good condition. Stains. Creases. Tears to spine. 

Opening price: $150 

 1947גרמניה,  –שארית הפליטה  –. שתי הזמנות לחתונה 466

 :1947שתי הזמנות לחתונה שנדפסו על כרטיסי נייר במחנות העקורים בגרמניה לאחר השואה. תש"ז 
ד' אוד מוצל מאש הכלה המהוללה מרת צפורה ראז * "הנני מתכבד להזמין את כ' וב"ב לקחת חבל בשמחת אחותי הבתולה בחמלת 

  עם החתן המצוין מר שלמה הכהן כ"ץ. שתתקיים... באולם המסעדה הכשרה של ר' ירוחם שטיימעץ...."
  ההזמנה נתונה במעטפה המקורית.

ם... בלנדסברג בקבוץ * "הננו מתכבדים להזמין את כב' לקחת חבל בשמחת כלולות חבירינו מרים שלזינגר ואברהם יונה גרין שתתקיי
  "בני עקיבא", בכבוד רב מרכז "מזרחי" ותוע"ב".

10X15 .ס"מ בקירוב. מצב טוב. מעט כתמים. סימני קיפול. נקבי תיוק  
  05$ פתיחה:

466. Two Wedding Invitations – She'erit Hapleta – Germany, 1947 

Two invitations to a wedding printed on paper cards in Displaced Persons Camps in Germany, after the holocaust. 1947: 
* "I am honored to invite you to take part in the celebration of my sister… Zipora Raz with the groom Shlomo Hacohen 

Katz… the wedding will take place in the Kosher restaurant of Yerucham Steimetz…" 
Invitation is inserted in the original envelope. 
* "We are honored to invite you to take part in the wedding ceremony of our friends Miriam Schlesinger and Avraham 

Yona Green in… Landsberg, Kibbutz "Bnei Akiva"… Sincerely, Merkaz "Bnei Akiva"…" 
Approx. 10X15 cm. Good condition. Some stains. Folding marks. Filing holes. 

Opening price: $50 

 1947צרפת,  –ספר לזכרם של רבנים קורבנות השואה  –. "לזכר עולם" 467

[לזכר רבנינו... קורבנות  Memorial, en souvenir de nos rabbins et ministres officiants victimes de la barbarie nazieלזכר עולם, 
[הקונסיסטוריה המרכזית של יהודי צרפת ואלג'יריה],  Consistoire central des Israe lites de France et d'Alge rieהנאצים]. הוצאת 

 ]. צרפתית.1947[פריז, 
הרבנים הנזכרים בספר: רנה הירשלר, ספר אשר נדפס לזכרם של רבנים אשר נספו בשואה, עם תצלומים וטקסטים ביוגרפיים קצרים. בין 

), רבה הראשי של ז'נבה; לאון ברמן, הרב Ginsburgerרבה הראשי של שטרסבורג; יוסף וינר, רבה הראשי של בלגיה; ארנסט גינסבורגר (
 הראשי של ליל (צרפת); ואחרים.

ראש הקונסיסטוריה המרכזית של יהודי  ), יושבMeissהקדמה מאת ישעיה שוורץ, הרב הראשי של צרפת, ומבוא מאת לאון מייס (
  צרפת. 

  ס"מ. מצב טוב. חותמת ספריה. כריכה קשה, מנותקת. 23.5עמ',  62
  010$ פתיחה:

467. "Lezecher Olam" – Book in Memory of Rabbis Murdered in the Holocaust – France, 1947 

Memorial, en souvenir de nos rabbins et ministres officiants victimes de la barbarie nazie [in memory of our rabbis – 
victims of the Nazis]. Published by the Consistoire central des Israélites de France et d'Algérie [Central Consistory of The 
Jews of France and Algiers], [Paris, 1947]. French. 
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A book printed in memory of rabbis who perished in the holocaust, with photos and short biographic texts. Among the 
rabbis mentioned: Rene Hirshler, chief rabbi of Strassburg; Joseph Wiener, chief rabbi of Belgium; Ernst Ginsburger, chief 
rabbi of Geneva; Leon Berman, chief rabbi of Lille (France); and others. 

Introduction by Yeshayahu Schwartz, chief rabbi of France, and foreword by Leon Meiss, chairman of the Central 
Consistory of The Jews of France. 
62 pp, 23.5 cm. Good condition. Library ink stamp. Hardcover, detached. 

Opening price: $100 

 1957 –מהדורה פולנית ראשונה  –. יומנה של אנה פרנק 468

Dziennik Anny Frank, 12 czerwca 1942-1 sierpnia 1944 :תרגום .Zofia Jaremko-Pytowska הוצאת .Panstwowy Instytut 
Wydawniczy ,1957, ורשה. 

 פרנק". תצלום של אנה פרנק מול דף השער. המהדורה הפולנית הראשונה של הספר "יומנה של אנה
  ס"מ. מצב בינוני. כתמים. מעטפת מעט מנותקת, פגומה.  20] עמ', 2, [ 277

  010$ פתיחה:

468. Diary of Anna Frank – First Polish Edition – 1957 

Dziennik Anny Frank, 12 czerwca 1942-1 sierpnia 1944. Translation: Zofia Jaremko-Pytowska. Warsaw: Panstwowy 
Instytut Wydawniczy, 1957. 

First Polish edition of "Diary of Anne Frank". Photograph of Anna Frank facing the title page. 
277, [2] pp, 20 cm. Fair condition. Stains, wrapper slightly detached, damaged. 

Opening price: $100 

 1947-1945 –סף ספרים בנושא שואה, ציונות ומחתרת יהודית בצרפת . או469

 תריסר ספרים וחוברות בנושא שואה, ציונות ומחתרת יהודית בצרפת:
 *Le Role de la Palestine Dans La Solution du Probleme Juif  .[תפקידה של פלשתינה בפתרון הבעיה היהודית], מאת חיים ויצמן

  .1945. פריז, E ditions de la Terre retrouve eהוצאת 
 *Palestine terre des promesses, Walter Glay Lowdermilk  [פלשתינה, ארץ ההבטחה]. הוצאתE ditions de la Terre retrouve e ,

  ]. 1945פריז, [
 *Un An de Reconstruction Juive en France, par Eric Schieber ת בצרפת]. הוצאת [שנה לחידוש ההתישבות היהודיORT-

Français] ,1946, פריז .[  
 *Menahem Ussishkin, sa vie et son oeuvre   [מנחם אוסישקין, חייו ופועלו]. הוצאתE ditions de la Terre retrouve e ,1946, פריז.  
 *La condition des Juifs en France sous l'occupation italienne, Le on Poliakov  [תנאי יהדות צרפת תחת הכיבוש האיטלקי] הוצאת

E ditions du Centre ,1946, פריז.  
 *La Bataille du Ghetto de Varsovie vue et raconte e par les allemands  .[הקרב על גטו ורשה, על פי עדויות הגרמנים]

  .1946, פריז Centre de Documentation Juive Contemporaineהוצאת
 *La Politique foncie re en Palestine, les recommandations et leur re alisation, par Abraham Granovsky  ,מדינת פלשתינה]

 .1947, פריז, E ditions de la Terre retrouve eההמלצות ומימושן]. הוצאת 
 *La Palestine de Balfour a  Bevin. De clarations et documents ,בלפור ובווין, דוחות ומסמכים]. הוצאת  [פלשתינהE ditions de la 

Terre retrouve e ,1947, פריז.  
 *La perse cution des Juifs en France et dans les autres pays de l'Ouest, presente e par la France a  Nuremberg, Henri 

Monneray; Rene  Cassin; Edgar Faure רפת ומדינות מערביות אחרות שהוצגו ע"י צרפת בנירנברג]. הוצאת [רדיפות היהודים בצ
E ditions du Centre ,1947, פריז.  

 *Juifs au combat, te moignage sur l'activite  d'un mouvement de re sistance, Jacques Lazarus  יהודים בקרב, עדויות לפעילות]
  .1947פריז,  ,E ditions du Centreתנועת המחתרת]. הוצאת 

 *Le Pillage par les Allemands des oeuvres d'art et des bibliothe ques appartenant a  des juifs en France, recueil de documents, 
Jean Cassou  [הביזה הגרמנית של ספריות ויצירות אמנות של יהודי צרפת]. הוצאתE ditions du Centre ,1947, פריז.  

 *Activité des organisations juives en France sous l'occupation, Centre de documentation juive contemporaine  פעילות של]
  .1947, פריז, E ditions du Centreארגונים יהודיים בצרפת תחת הכיבוש] הוצאת 

  ספרים וחוברות. גודל ומצב משתנים. 12
  010$ פתיחה:
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469. Holocaust, Zionism and Jewish Resistance in France – Book Collection – 1945-1947 

A dozen books and booklets about the holocaust, Zionism and the Jewish Resistance in France: 

* Le Role de la Palestine Dans La Solution du Probleme Juif [The role of Palestine in the Solution of the Jewish Problem], 
by Haim Weizmann. Paris: Éditions de la Terre retrouvée, 1945. 
* Palestine terre des promesses, Walter Glay Lowdermilk [Palestine, Land of Promise]. Paris: Éditions de la Terre 

retrouvée, [1945]. 
* Un An de Reconstruction Juive en France, par Eric Schieber [One Year to the Renewal of Jewish life in France], Paris: 
ORT-Français,[1946]. 

* Menahem Ussishkin, sa vie et son oeuvre [Menahem Ussishkin, his Life and Works]. Paris: Éditions de la Terre 
retrouvée, 1946. 
* La condition des Juifs en France sous l'occupation italienne, Léon Poliakov [Condition of the Jews in France under Italian 

Occupation], Paris: Éditions du Centre, 1946. 
* La Bataille du Ghetto de Varsovie vue et racontée par les allemands [The Warsaw Ghetto Uprising as seen and 
recounted by the Germans], Paris: Centre de Documentation Juive Contemporaine, 1946. 

* La Politique foncière en Palestine, les recommandations et leur réalisation, par Abraham Granovsky [Policy of Land in 
Palestine, Recommendations and realization], Paris: 1947. 
* La Palestine de Balfour à Bevin. Déclarations et documents [Palestine from Balfour to Bevin. Declarations and 

Documents]. Paris: Éditions de la Terre retrouvée, 1947. 
* La persécution des Juifs en France et dans les autres pays de l'Ouest, presentée par la France à Nuremberg, Henri 
Monneray; René Cassin; Edgar Faure [Persecutions of Jews in France and in other Western Counties as presented by 

France in Nuremberg]. Paris: Éditions du Centre, 1947. 
* Juifs au combat, témoignage sur l'activité d'un mouvement de résistance, Jacques Lazarus [Jews in Battle, testimonies 
of the resistance]. Paris: Éditions du Centre, 1947. 

* Le Pillage par les Allemands des oeuvres d'art et des bibliothèques appartenant à des juifs en France, recueil de 
documents, Jean Cassou [German looting of Libraries and Works of Art which belonged to Jews of France]. Paris: Éditions 
du Centre, 1947. 

* Activité des organisations juives en France sous l'occupation, Centre de documentation juive contemporaine [Operation 
of Jewish Organizations in France under the Occupation] Paris: Éditions du Centre, 1947. 
12 books and booklets. Size and condition vary. 

Opening price: $100 

 גלוית תרומה לקק"ל –. יער קדושי פולין 470

ישראל על אדמת הלאום ע"ש קדושי פולין חללי שלטון הדמים הנאצי. -עת יער בארץשלוש גלויות, יער קדושי פולין, תרומה לנטי
 ].40-[שנות ה

  . שם התורם ושמות הקדושים כתובים בעט בתחתית הגלויה. (Perec Willenberg)הגלויה בעיצוב פרופ' פרץ ווילנברג 
  מצב טוב. מעט כתמים.

  05$ פתיחה:

470. Polish Martyrs Forest – Postcard – Donation to JNF 

Three postcards, Polish Martyrs Forest, donation for planting a forest in Eretz Israel commemorating Polish Martyrs, 
victims of the Nazis. [1940s]. 

The postcard was designed by Perec Willenberg. Name of donor and names of martyrs are inscribed in pen on the bottom 
of the postcard. 
Good condition. Some stains. 

Opening price: $50 

 50-חיפה, שנות ה –יד ושם לגולה  –"שיויתי" -. לוח "מזרח" ו471

 ].50-"שיויתי", יד ושם לגולה. הוצאת חוג חובבי אמנות התנ"ך, חיפה, [שנות ה-לוח "מזרח" ו
המילים "מזרח, שויתי ה' לנגדי תמיד" וסביבן רפרודוקציות של ציורים ותצלומים מלווים כותרות ומסגרת  במרכז הלוח מופיעות

  מעוטרת. 
ציורים של תבנית המשכן וביהמ"ק, המנורה, מחצית השקל, ביהכנ"ס של רש"י, בית המדרש של הבעש"ט במז'יבוז', ביהכנ"ס "על 

  גדול בורשה. תנאי", רחוב יהודי בוילנה ושרידי ביהכנ"ס ה
  אביב. -תצלומים של ירושלים, קבר רחל, דגם בית המקדש השני, ביהכנ"ס בסלונים, ביהכנ"ס הגדול בתל

35X24.5 .ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים בפינה הימנית העליונה  
  05$ פתיחה:
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471. "Mizrah" and "Shiviti" – Yad Vashem Lagola – Haifa, 1950s 

"Mizrah" and "Shiviti", Yad Vashem Lagola. Issued by "Chug Hovevei Omanut HaTanach", Haifa, [1950s]. 

In the center appear the words "Mizrah, Shiviti Hashem Lenegdi Tamid" surrounded by reproductions of paintings and 
photographs, titled, and an ornamented frame. 
Paintings of the plan of the Temple, Menorah, Half a Shekel, Synagogue of Rashi, Beit Midrash of the Besht in 

MedzhybizhAltnoi Shul, Jewish street in Vilnius and ruins of the great synagogue in Warsaw. 
Photographs of Jerusalem, Rachel's Tomb, model of the Second Temple, synagogue in Slonim, Great Synagogue in Tel-
Aviv. 

35X24.5 cm. Good condition. Slight tears to upper right corner. 

Opening price: $50 

 1947מינכן,  –. "יציאת אירופה תש"ז" 472

"דרור" ומדריכיהם. עבד וערך, יהויקים. ". מסופרת בפי ילדי 1947יציאת אירופה תש"ז, פרשת ההעפלה והגירוש של מעפילי "אקזודוס, 
 הוצאת מרכז "דרור" בגרמניה, מינכן, תש"ח.

  ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בנייר המעטפת משוקמים בנייר דבק ארכיונאי נטול חומצה. 21] עמ', 1, [98
  010$ פתיחה:

472. "Yetziat Europa 1947" – Munich, 1947 

Yetziat Europe 1947; illegal immigration and deportation of "Exodus, 1947". Narrated by "Dror" children and their 
counselors. Edited by Yehoyakim. Published by "Dror" center in Germany, Munich, 1948. 

98, [1] pp, 21 cm. Good condition. Stains. Tears to cover restored with acid-free adhesive tape. 

Opening price: $100 

 יד-הקדשה בכתב – 1947מחנות המעצר קפריסין,  –. ארץ מולדתנו 473

(תש"ו). מהדורה  1945אביב, -ארץ מולדתנו, ספר לימוד לבתי ספר עממיים ותיכונים, מאת ד"ר א. י. ברור ומ. בנארי. הוצאת "דביר", תל
 ששית.

מלווה תצלומים רבים ואיור של מפת הארץ ועבר הירדן. בדף הקולופון הקדשה בעט מאת ישראל. -ספר בנושא הגיאוגרפיה של ארץ
מעפיל במחנות המעצר בקפריסין בשם חיים יעקב קליין לאשתו שושנה לכבוד יום הנישואין הראשון. בהקדשה מביע את תקוותו 

  "לחוג את השנה השניה ברוב שמחה בחרות בארצנו הקדושה..."
  ס"מ. מצב בינוני. כתמים. כריכה פגומה ומעט מנותקת. 22', ] עמ10, [159], 2[

  010$ פתיחה:

473. Our Homeland – Cyprus Internment Camps, 1947 – Handwritten Dedication 

Eretz Moladetenu (our homeland), a study book for elementary and high schools, by Dr. A.I. Brawer and M. Benari. Tel-
Aviv: Dvir, 1945. Sixth edition. 

A book about the geography of Eretz Israel. Numerous photographs and a map of the country and of Trans Jordan. 
Inscription in pen appears on the colophon, written by an internee in Cyprus internment camps by the name of Haim 
Ya'akov Klein, dedicating the book to his wife Shoshana for their first wedding anniversary. In the dedication, he expresses 

his hope to "celebrate the second year happy and free in our holy land…". 
[2], 159, [10] pp, 22 cm. Fair condition. Stains. Damage to binding. Binding is slightly detached. 

Opening price: $100  

 1948קפריסין,  –עלון ט"ו בשבט  –שרשים  474

 ). עברית ויידיש.1948תנועת "הנוער הציוני" בגרוש קפריסין. תש"ח ( –שרשים, עלון מאויר לכבוד טו בשבט. הוצאת מערכת "מנגד" 
  ס"מ. מצב טוב. סימן קיפול. רישומים בעט בצדה האחורי.  30.5] דף, 6] שער מעטפת, [1[

  05$ פתיחה:

474. Shorashim – Leaflet for Tu Beshvat – Cyprus, 1948 

Shorashim, illustrated leaflet for Beshvat 15th. Published by the editorial of "MiNeged" – "HaNo'ar HaZioni" movement in 
Cyprus exile. 1948. Hebrew and Yiddish. 

[1] title cover, [6] leaves, 30.5 cm. Good condition. Folding marks. Inscriptions on the reverse. 

Opening price: $50 
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 1948 –שחרור ממחנה המעצר בקפריסין  –. שלושה פריטי נייר 475

מטעם בית העולים רעננה, שלושה פריטי נייר השייכים לעולה מאנית המעפילים "התקוה" שהונפקו סרטיפיקט, תעודת עולה ואישור 
 . 1948ידי הסוכנות היהודית בתהליך שחרורו ממחנה המעצר בקפריסין. -על

  גרוע.-מצב בינוני
  010$ פתיחה:

475. Three Paper Items – Liberation from Cyprus Detention Camp – 1948 

Immigration certificate, new immigrant certificate and a certificate from a home for new immigrants in Raanana, three 
paper items which belonged to a new immigrant on the illegal immigrant ship "Hatikva", issued by the Jewish Agency 
when he was liberated from the detention camp in Cyprus. 1948. 

Fair-poor condition. 

Opening price: $100 

 מוקדשים למעפילים –. שני כרטיסי "שנה טובה" 476

 ]. הכנסה מוקדשת לטובת המעפילים.1940שני כרטיסי "שנה טובה". הוצאת "התאחדות עולי פולניה". ת"ש [
6X10 .ס"מ בקירוב. מצב טוב  

  010$ פתיחה:

476. Two "Shanah Tovah" Cards – Dedicated to Illegal Immigrants 

Two "Shanah Tovah" greeting cards issued by "Association of Polish Jews in Israel". [1940]. All proceeds to go to illegal 
immigrants (Ma'apilim). 
Approx 10X6 cm. Good condition. 

Opening price: $100 

 שארית הפליטה – 1948לינץ,  –. תפילה לשלום מדינת ישראל 477

), Ebelsbergאבלסברג (-). הוצאת מרכז מזרחי, תורה ועבודה, באוסטריה, לינץ22.9.1948תפלה לשלום מדינת ישראל (מתוך "הבוקר" 
 .)1948(תשרי תש"ט 

העקורים אבלסברג הסמוך ללינץ, אוסטריה. נתון בפספרטו. בפינה  דף בודד, עם נוסח התפילה לשלום מדינת ישראל. נדפס במחנה
  ."Bnei Akiwah Executive Holland"השמאלית התחתונה חותמת 

44X33.5 .ס"מ (גודל מסגרת)/ מצב טוב  
  020$ פתיחה:

477. Prayer for the Well-Being of the State of Israel – Linz, 1948 – She'erit Hapletah 

Prayer for the well-being of the State of Israel (from "Haboker" 22.9.1948). Issued by Merkaz Mizrahi, Torah VeAvodah, 
in Austria, Linz-Ebelsberg, 1948. 
 Single leaf, with a prayer for the State of Israel. Printed in Ebelsberg Displaced Persons Camp, nearby Linz, Austria. 

Matted. On the lower left corner an ink-stamp "Bnei Akiwah Executive Holland". 
44X33.5 cm (size of frame). Good condition. 

Opening price: $200 

 שארית הפליטה – 1948וינה,  –ויקטור רוזנשפן  –. שתי תעודות עיתונאי 478

-וב 21.2.1948-בוינה. הונפקו ב Die Stimme), כתב העיתון היהודי Victor Rosenspanנשפן (שתי תעודות עיתונאי על שם ויקטור רוז
8.4.1948 . 

12X16 .ס"מ. האחת במצב טוב מאד. מעט כתמי חלודה. השניה במצב בינוני, קרעים, קמטים, מודבקת לאורכה בנייר דבק  
  010$ פתיחה:

478. Two Journalist Cards – Victor Rosenspan – Vienna, 1948 – She'erit Hapleta 

Two journalist cards in the name of Victor Rosenspan, reporter of the Jewish paper in Vienna "Die Stimme". Issued on 

21.2.1948 and 8.4. 1948. 
12X16 cm. One in very good condition. Some foxing. The other in fair condition, tears, creases, restored with adhesive 
tape lengthwise. 

Opening price: $100 
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  ייבר, גרמניה – 1951ינואר  –. מכתב המלצה לפליט השואה 479

. מכתב 5.1.1951מכתב המלצה ליעקב יעקובוביץ, ניצול שואה משארית הפליטה, מאת ד"ר בסרמן, הרופא הראשי בבית החולים בייבר. 
  מכונת כתיבה וחתום בחותמת בית החולים. גרמנית.מודפס ב

, והמכתב ניתן לו 1950יעקובוביץ שימש נהג, נהג אמבולנס ומכונאי במחנות העקורים השונים מסוף מלחמת העולם השניה עד סוף 
  עם עלייתו לארץ. כותב המכתב ממליץ על מקצועיותו ועל מסירותו.

  וב. כתמי חלודה.ס"מ. מצב ט 30X21דף מודפס במכונת כתיבה, 
  05$ פתיחה:

479. Letter of Recommendation to a Holocaust Survivor – January 1951 – Jever, Germany 

A letter of recommendation for Ya'akov Ya'akobovitz, a holocaust survivor from She'erit Hapletha, from Dr. Bessermann, 

chief physician in the hospital in Jever. January 5, 1951. A typewritten letter stamped with the hospital's ink-stamp. 
German. 
Ya'akobovitz served as a driver, ambulance driver and mechanic in various Displaced Persons Camps from the end of 

World War II until the end of 1950 and the letter was submitted to him when he relocated to Israel. The writer recommends 
his professionalism and devotion. 
A typewritten leaf, 21X30. Good condition. Foxing. 

Opening price: $50 

  1957חיפה,  –טוביה פרידמן  –. חוברת עדויות על פושעי מלחמה נאציים 480

Schupo-Kriegsverbrecher in Kolomea vor dem wiener volksgericht  פושעי מלחמה בקולומיאה, בפני בית המשפט הלאומי]
 בוינה]. מאת טוביה פרידמן. הוצאת 

 Verband der ehemaligen Einwohner von Kolomea in Israel  ,1957[ארגון יוצאי קולומיאה בישראל], חיפה. 
סטנסיל מאת "צייד הנאצים", טוביה פרידמן. החוברת כוללת פרוטוקולים ועדויות על רצח היהודים בקולומיאה חוברת משוכפלת ב

  אשר שמע מעדי ראייה במסגרת עבודתו כקצין חקירות במשרד הביטחון הפולני.
מסגרת עבודתו זו למד רבות ), ניצול שואה. בסיום המלחמה שמש כקצין חקירות במשרד הביטחון הפולני. ב1922-2011טוביה פרידמן (

עלה  1952על הדרכים והשיטות לאיתור פושעי מלחמה וכן עצר כמה מאות גרמנים נאצים, חקר אותם והביא להעמדתם לדין. בשנת 
הקים את המכון לדוקומנטציה לחקר פעולות הנאצים.  1957ארצה והתגורר בחיפה. שלוש שנים ניהל את סניף "יד ושם" בחיפה ובשנת 

  ן סייע רבות ללכידתו של אדולף אייכמן.פרידמ
  ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים וקמטים בפינות הדפים. בלאי בשוליים. 32X21עמ',  65, 9], 3[

  05$ פתיחה:

480. Testimonies About Nazi War Criminals – Tuvia Friedman – Haifa, 1957 

Schupo-Kriegsverbrecher in Kolomea vor dem wiener volksgericht [war criminals in Kolomea, in the national court in 
Vienna]. By Tuvia Fiedman. Published by Verband der ehemaligen Einwohner von Kolomea in Israel [Organization of 

Kolomyia Jews in Israel]. Haifa, 1957. 
A stenciled booklet by Nazi hunter Tuvia Friedman. The booklet contains protocols and testimonies of the murder of 
kolomyian jews given by eyewitnesses, recorded Friedman in his capacity as interrogation officer in the Polish ministry of 

defense. 
Tuvia Friedman (1922-2011), was a holocaust survivor. After the war, he served as an interrogation officer in the Polish 
ministry of defense. In this capacity, he learned about the methods and ways to locate war criminals and he arrested some 

hundreds of Nazi Germans, interrogated them brought them to trial for their crimes. Friedman immigrated to Israel in 1952 
and lived in Haifa. For three years he managed the Yad Vashem branch in Haifa and in 1957 founded the institute for 
documentation and research of Nazi operations. Friedman played a role in the capture of Adolf Eichmann. 

[3], 9, 65 pp, 32X21 cm. Fair condition. Stains. Tears and creases to corners of leaves. Wear at margins. 

Opening price: $50 

 1961ירושלים,  –. שני כרטיסי כניסה למשפט אייכמן 481

 . 1961במאי,  24שני כרטיסי כניסה למשפט אייכמן בבית העם בירושלים. 
  בנוסף, מצורפים שני גזרי עיתונים שהתפרסמו במהלך משפט אייכמן.

7X9.5  .ס"מ. הפינה השמאלית התחתונה בשני הכרטיסים קטומה היות שמשניהם נתלש הספח עם הכניסה לאולם המשפט. מצב טוב
  כתמים.
  05$ פתיחה:
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481. Two Entrance Tickets to the Eichmann Trial – Jerusalem, 1961 

Two entrance tickets to the Eichmann trial in Beit HaAm in Jerusalem. May 24,1961. 

In addition, enclosed are two newspaper clippings published during the Eichmann trial. 
7X9.5 cm. Lower left corner of both tickets is chopped since the stub was detached when entering the court hall. Good 
condition. Stains. 

Opening price: $50 

 1961אפריל,  –. גיליון מיום פתיחת משפט אייכמן 482

 . אנגלית.1961באפריל,  12מיום פתיחת משפט אדולף אייכמן,  "The Jerusalem Post"גיליון של 
  . תצלום מאולם בית המשפט תחת הכותרת.Sharp debate opens Eichmann Trialכותרתו: 

  ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. מעט כתמים.  58X42עמ' בגיליון,  4
  05$ פתיחה:

482. Newspaper Issue – The Day Eichamnn's Trial Opened – April, 1961 

Issue of The Jerusalem Post of the day the Eichmann Trial opened, April 12, 1961. English. 
Headline: Sharp debate opens Eichmann Trial. Photographs from the court hall below the headline. 
4 pp, 58X42 cm. Good condition. Folding marks. Some stains. 

Opening price: $50 

 1889יורק, -ניו –הוצאת ספרים "מנורה"  –מניה -. תעודת483

 .1889יורק, -. ניו "The Menorah Publishing"מניה,-תעודת
17X28.5 .ס"מ. מצב בינוני. כתמים. סימני קיפול. קרעים בסימני הקיפול  

  05$ פתיחה:

483. Share-Certificate – "Menorah" Publishing House – New-York, 1889 

Share certificate, "The Menorah Publishing". New-York, 1889. 

17X28.5 cm. Fair condition. Stains. Folding marks. Tears at folding marks. 

Opening price: $50 

 1912ארה"ב,  –אגודה לחקלאות ומושבים יהודיים  –מניה -. תעודת484

 .1912. ארה"ב, Jewish Agricultural and Colonial Associationמניה של -תעודת
40X35  .ס"מ כולל דף הספחים. מצב טוב  

  05$ פתיחה:

484. Share Certificate – Jewish Agricultural and Colonial Association – USA, 1912 

Share Certificate – Jewish Agricultural and Colonial Association. USA, 1912. 
40X35 cm including vouchers. Good condition. 

Opening price: $50 

 20-תחילת המאה ה – "Jewish Times" –. תעודת מניה 485

 .20-, לונדון, תחילת המאה ה.Scannell & Co. דפוס "Jewish Times"תעודת מניה של העיתון 
22X24 .ס"מ. מצב טוב. כולל דף הספח  

  05$ פתיחה:

485. Stock Certificate – "Jewish Times" – early 20th century 

"Jewish Times" stock certificate. Scannell & Co. printing press, London, early 20th century. 
22X24 cm. Good condition. Voucher. 

Opening price: $50 
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 1923יורק, -ניו – The Jewish Tribute –מניה -. תעודת486

 1923, יורק-. ניוThe Jewish Tribute Incorporatedמניה, -תעודת
42X42 .ס"מ. כולל דף הספחים. מצב טוב. שני ספחים חסרים  

  05$ פתיחה:

486. Share Certificate – The Jewish Tribute – New-York, 1923 

Share Certificate, The Jewish Tribute Incorporated. New-York, 1923. 

42X42 cm. Includes vouchers. Good condition. Lacking two vouchers. 

Opening price: $50 

 1925יורק, -ניו – "Jewish Daily Bulletin" –מניה -. תעודת487

 .1925יורק, -", ניוJewish Daily Bulletinתעודת מניה של העיתון "
21X27.5 .ס"מ. מצב בינוני. סימני קיפול. קרעים  

  05$ פתיחה:

487. Share Certificate – "Jewish Daily Bulletin" – New-York, 1925 

Share certificate of the paper "Jewish Daily Bulletin", New-York, 1925. 
21X27.5 cm. Fair condition. Folding marks. Tears. 

Opening price: $50 

 1899 –אוצר התיישבות היהודים  –מניה -. תעודת488

 צרפתית.. The Jewish Colonial Trust .1899מניה, -תעודת
32.5X41 .ס"מ כולל הספחים  

  010$ פתיחה:

488. Share Certificate – The Jewish Colonial Trust – 1899 

Share certificate, The Jewish Colonial Trust. 1899. French. 

32.5X41 cm including vouchers 

Opening price: $100 

 1907ד, בלגר –ארגון "הצלב האדום"  –מניה -. תעודת489

 .1907מניה של ארגון "הצלב האדום". בלגרד, -תעודת
25.5X37.5 .ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול  

  05$ פתיחה:

489. Share Certificate – "Red Cross" Organization – Belgrade, 1907 

Share certificate of the "Red Cross" Organization. Belgrade, 1907. 
25.5X37.5 cm. Good condition. Stains. Folding marks. 

Opening price: $50 

 1923ליטא,  –מניה -. תעודת490

 . כתובה בשש שפות: יידיש, אנגלית, רוסית, ליטאית וגרמנית.1923מניה של בנק בליטא. -תעודת
16X20.5 .ס"מ. מצב בינוני. כתמים. סימני קיפול. קרעים  

  05$ פתיחה:

490. Share Certificate – Lithuania, 1923 

Bank share certificate, Lithuania. 1923. Text in six languages: Yiddish, English, Russian, Lithuanian and German. 
16X20.5 cm. Fair condition. Stains. Folding marks. Tears. 

Opening price: $50 
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 1910 –פלשתינה -אנגלה –מניה -. תעודת491

 . בעיצוב אמן "בצלאל" יעקב שטרק.1910פלשתינה". -מניה של חברת "אנגלה-תעודת
20.5X29 .ס"מ. מצב טוב. קרע משוקם באחת הפינות  

  010$ פתיחה:

491. Share-Certificate – Anglo-Palestine – 1910 

Share-certificate of "Anglo-Palestine" Company. 1910. Designed by "Bezalel" artist Jacob Starck. 

20.5X29 cm. Good condition. Restored tear at one corner. 

Opening price: $100 

 הוצאת ספרים "התאחדות" –מניה זמנית -. תעודת492

 וינה.-יפו-מניה זמנית של הוצאת ספרים "התאחדות". ורשה-תעודת
15.5X27 .ס"מ. מצב טוב  

  05$ פתיחה:

492. Temporary Share Certificate – Hitachdut Publishing House 

Temporary share certificate of Hitachdut publishing house. Warsaw-Jaffa-Vienna. 
15.5X27 cm. Good condition. 

Opening price: $50 

493 .Kessem Film Corporation –  1924 –אגרת חוב 

 . אנגלית וגרמנית.1924גיד הסרטים קסם, . תא22דולר ארה"ב, מס.  100אגרת חוב על סך 
26X35 .ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמי חלודה. קמטים. סימני קיפול. נקבי תיוק  

  05$ פתיחה:

493. Kessem Film Corporation – Bond – 1924 

Bond in the amount of 100 US dollars, no. 22. Kessem Film Corporation, 1924. English and German. 

Approx.26X35 cm. Good condition. Foxing. Creases. Folding marks. Filing holes. 

Opening price: $50 

 1926 –סולל בונה  –מניה -. תעודת494

 .1926מניה של חברת סולל בונה. ירושלם, -תעודת
16X41 .ס"מ כולל דף הספחים  

  05$ פתיחה:

494. Share Certificate – Solel Boneh – 1926 

Share certificate, Solel Boneh. Jerusalem, 1926. 
16X41 cm including vouchers. 

Opening price: $50 

 1929ירושלים,  –אריה -מניה בעיצוב רבן וגור-. תעודת495

"גרפיקה", ירושלם, אריה ורבן "בצלאל". דפוס -ישראל בערבון מוגבל. עיצוב: גור-ישיבות בארץ-מניה, "חברה להתאכרות בני-תעודת
1929. 

17X34 .ס"מ. מצב טוב  
  05$ פתיחה:

495. Share Certificate Designed by Raban and Gur-Aryeh – Jerusalem, 1929 

Share certificate, "The Colonisation of Yeshiva-Students in Eretz Israel Company Ltd." Design: Gur-Aryeh and Raban 

"Bezalel". Grafika printing press, Jerusalem, 1929. 
17X34 cm. Good condition. 

Opening price: $50 
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 1933 –בנק שלמה המלך  –. אובליגציה 496

 .1933תעודת אובליגציה (אגרת חוב), בנק שלמה המלך בע"מ, ירושלים, 
27.5X36 .ס"מ, מצב טוב. סימני קיפול  

  $50: פתיחה

496. Debenture Certificate (bond) – King Solomon Bank Ltd. – Jerusalem, 1933. 

Debenture certificate, Shlomo Hamelech Bank Ltd, Jerusalem, 1933. 
27.5X36 cm. Folding marks. 

Opening price: $50 

 1959אביב, -תל –יעסור בנק למשכנתאות  –מניה -. תעודת497

 .1959אביב, -תאות. תלמניה, יעסור בנק למשכנ-תעודת
43X23.5 בינוני. מעט כתמים. קמטים וקרעים.-ס"מ. כולל דף הספחים. מצב טוב  

  05$ פתיחה:

497. Share Certificate – Ya'asur Mortgage Bank – Tel-Aviv, 1959 

Share certificate, Yaasur Mortgage Bank. Tel-Aviv, 1959. 
43X23.5 cm. Includes vouchers leaf. Good-fair condition. Some stains. Creases and tears. 

Opening price: $50 

 20-תחילת המאה ה –ארגונים יהודיים  –. אמצעי תשלום 498

 20-אמצעי תשלום. ארגונים יהודיים. תחילת המאה ה
* שני אמצעי תשלום של  1925ירושלם,  * דף תלושי מזון לבית התבשיל "נתן שטרויס", 1916* שני כרטיסים לרכישת מצות, ורשה, 

  .1920, שלטון הקהילה, קארעץ פלך וואלין. 1919קהילות יהודיות: קהילה יהודית באוקראינה. 
  חמשה אמצעי תשלום. מצב טוב.

  010$ פתיחה:

498. Means of Payment – Jewish Organizations – Early 20th century 

Payment means. Jewish organizations. Early 20th century. 
* Two cards for purchase of Matzot, Warsaw, 1916. Food stamps sheet – "Beit HaTavshil 'Nathan Straus'", Jerusalem, 

1925. * Two paymaent means of Jewish communities: Jewish community in Ukraine. 1919, "Shilton Hakehilah", Korez, 
Province of Wolyn. 1920. 
Five means of payment. Good condition. 

Opening price: $100 

 20-צפת, תחילת המאה ה –. אוסף המחאות ופריטי נייר בנקאיים 499

 :20-ישראל. צפת, תחילת המאה ה-אוסף פנקסים, קבלות ושטרות של בנקים שונים בארץ
 Messieurs de Rothschild freres. * פנקס המחאות של חברת 1929, לונדון, The Anglo-Egyptian Bank* פנקס המחאות של חברת 

a Paris? .-191  .פנקס לניהול חשבון בנק,1931* כרטיס לווה, בנק הלוואות בע"מ, צפת * .The Anglo-Palestine Company, Beirout .
 The Anglo-Egyptian Bank ,Deutschenאביב, -בע"מ, תל* קבלות ושטרות של חברות שונות, ביניהם: בנק אשראי, חברה ההדדית 

Palastina-Bank in Beirut ,The National bank of Australasia Limited.בנק המזרחי בע"מ, בנק א.מ. קלירס, טבריה ועוד ,  
  פריטי נייר. גודל ומצב משתנים. 90-סה"כ כ
  020$ פתיחה:

499. Collection of Checks and Paper Items related to Banks – Safed, early 20th century 

Collection of check books, receipts and bills issued by various banks in Eretz Israel, Safed. Early 20th century: 
* Check book of The Anglo-Egyptian Bank, London, 1929. * Check book of Messieurs de Rothschild frères a Paris, 191-

?. * Borrower card, Loans Bank Ltd, Safed. 1931. * Ledger given out by The Anglo-Palestine Company, Beirut. * receipts 
and bills of various companies, among them: Credit Bank, Musutal Company Ltd, Tel-Aviv, The Anglo-Egyptian Bank, 
Deutschen Palastina-Bank in Beirut, The National bank of Australaia Limited, Bank Hamizrahi Ltd, Bank A.M. Kliers, 

Tiberias, and more. 
Total of about 90 paper items. Size and condition vary. 

Opening price: $200 
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 20-המאה ה המחצית הראשונה של –צפת  –. אוסף כרטיסים וקבלות 500

: * ארבע קבלות של חברת פקידי ואמרכלי ערי הקודש מעי"ת 20-אוסף כרטיסים וקבלות. צפת, המחצית הראשונה של המאה ה
. * 1931. * כרטיס הזמנה ליום הולדת הוד מלכותו ג'ורג' החמישי. 1930. * חברת ביקור חולים בעה"ק צפת. 1914-1919אמשטרדם. 

. * תעודה מטעם חברת הביטוח "בטחון ואחריות חברה 1941הועד הלאומי לכנסת ישראל. -כנות היהודיתמגבית התגיסות והצלה, הסו
 ועוד. 1946יוחאי ומושב זקנים במירון, צפת. -* ישיבת בר 1946צפת, -* בית מושב זקנים וזקנות הכללי 1941בע"מ". 

  כרטיסים וקבלות. גודל ומצב משתנים. 29סה"כ 
  010$ פתיחה:

500. Collection of Tickets and Receipts – Safed – First Half of 20th century 

Collection of tickets and receipts. Safed, first half of 20th century. * Four receipts of society of clerks of the holy cities of 

the celebrated city of Amsterdam, 1914-1919. * Bikur Holim Society in Safed. 1930. * Invitation card to the birthday of his 
highness George IV. 1931. * Rescue fund, The Jewish Agency – Jewish National Council. 1941. * Certificate on behalf of 
insurance company Bitachon VeAchrayut Ltd. 1941. * Beit Moshav Zekenim U-Zekenot HaKlali, Safed, 1946. * Yeshivat 

Bar Yochai and Moshav Zekenim in Miron, Safed. 1946 and more. 
Lot of 29 tickets and receipts. Size and condition vary. 

Opening price: $100 

 1933-1927ברית המועצות,  –ארגון אוזט  –. ששה כרטיסי הגרלה 501

 . רוסית ויידיש.1927-1933גרלה, ארגון אוזט, [ברית המועצות], ששה כרטיסי ה
, במטרה לעודד את 1925-1938ארגון "אוזט" (חברה לארגון התיישבותם של היהודים העמלים), פעל בברית המועצות בשנים 

עצמו את ארגון  לקח על 1928ההתיישבות החקלאית בקרב יהודי ברית המועצות ולמצוא מקומות מתאימים להתיישבות. בשנת 
  ההתיישבות היהודית בבירוביג'אן.

  גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.
  010$ פתיחה:

501. Six Lottery Tickets – OZET Organization – Soviet Union, 1927-1933 

Six lottery tickets, OZET Organization, [Soviet Union], 1927-1933. Russian and Yiddish. 
"OZET" organization (Society for Settling Toiling Jews on the Land) was active in the Soviet Union from 1925 until 1938, 

encouraging Jewish agricultural settlement and locating suitable sites for settlement. In 1928, the organization undertook 
organization of Jewish settlement in Birobidzhan.  
Size and condition vary. Good overall condition. 

Opening price: $100 

 70-עד שנות ה 20-שנות ה –. בולים פרטיים ואמצעי תשלום 502

 .70-העד שנות  20-אמצעי תשלום נוספים, הודו, פולין, גרמניה, צ'כסלובקיה וארץ ישראל, שנות ה 11בולים ועוד  72
בולים של בית יתומים לבנות בירושלים, בית כנסת בקוצ'ין, אגודת ישראל, קק"ל, מגן דוד אדום ועוד. חלק מהבולים מופיעים ביותר 

  מעותק אחד.
אמצעי התשלום כוללים קבלות עבור תרומה ושוברים לתרומה למוסדות שונים בירושלים, תלמודי תורה, בית היתומים חפץ חיים, 

  ישראל ועוד. מאמצעי התשלום מופיע בשני עותקים. בנות אגודת
  גודל ומצב משתנים, כפלים וקרעים בחלק מאמצעי התשלום, מצב כללי טוב עד בינוני.

  08$ פתיחה:

502. Private Stamps and Means of Payment – 1920s-1970s 

72 stamps and 11 additional paper items used as means of payment, India, Poland, Germany, Czechoslovakia and Eretz 
Israel, 1920s-70s. 

Stamps of a girls' orphanage in Jerusalem, synagogue in Cochin, Agudat Israel, JNF, Magen David Adom and more. 
Some stamps appear in more than one copy. 
Means of payment include receipts for a donation and donation vouchers to various institutes in Jerusalem, Talmud Tora, 

Hafetz Haim orphanage, Banot Agudat Israel and more. Some appear in two copies. 
Size and condition vary; folds and tears to some of the paper items. Overall good-fair condition. 

Opening price: $80 
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 70-עד שנות ה 40-שנות ה –. אמצעי תשלום 503

-אמצעי תשלום שונים, רובם תלושים לקנית מזון, ריהוט והנעלה מקיבוצים, קבוצות ואגודות קואופרטיביות. שנות ה 144-לקט של כ
 .70-עד שנות ה 40

ל"ה, רוחמה, יפעת, גבת, כפר מל"ל ועוד, מקבוצות ומהאגודה הצרכנית תלושים, קופונים וכרטיסיות מקיבוצים שונים כשמיר, נתיב ה
שיתופית קריית חיים. תלושים שווי ערך לכסף ותלושים לקבלת מצרכים מסוימים כביצים, מרגרינה, סיגריות חלב הנעלה -יצרנית

), ובו תלושים לבשר 1960-(מ חטיבת המזון –וריהוט ולקניה בחנות הכלבו. באוסף פנקס מזון מטעם משרד התעשייה והמסחר 
ותלושים כלליים. כרטיסי נסיעה לנסיעה בחברות תחבורה שונות, תלוש לכוס גזוז בקיוסק ויטמן בתל אביב, תלושים שווי ערך לכסף 

  לשימוש בחנות מכולת קלמן זיק ברמת השרון ועוד.
  כרטיסים ותלושים. גודל ומצב משתנים. 144-כ

  מקור: אוסף סיימון כהן
  010$ :פתיחה

503. Means of Payment – 1940s-1970s 

Collection of about 144 various means of payment, mostly food, furniture and footwear coupons issued by Kibbutzim, 
Kevutzot and cooperative unions. 1940s-70s. 
Coupons used in Kibbutzim such as Shamir, Netiv HaLamed Heh, Ruchama, Yifat, G'vat, Kfar Malal and more, in Kevutzot 

and in the cooperative society Kiryat Haim. Money-equivalent coupons for buying eggs, margarine, cigarettes, milk, 
footwear and furniture. The collection includes a food stamps booklet issued by the Ministry of Trade and Industry – Food 
Division (1960s) with coupons for meat and some general coupons. Bus tickets issued by various transportation 

companies, coupon for a soft drink in "Vitman" Tel-Aviv, coupons for Kalman Zik grocery store in Ramat HaSharon and 
more. 
Provenance: Collection of Simon Cohen 

Opening price: $100  

 . אוסף מגוון של אמצעי תשלום, בולי הכנסה שטרות וכרטיסים 504

 .20-אמצעי תשלום, בולי הכנסה, שטרות וכרטיסים רובם כרטיסי נסיעות של חברות תחבורה שונות. המאה ה 350-אוסף של כ
וכרטיסי נסיעה של חברות מוניות, רכבות ואוטובוסים: רכבת ישראל, אגד, אריה, המקשר, דן, קשר קבוצת נהגים * כרטיסי * כרטיסיות 

אביב * כרטיסי כניסה לנקרות ונסיעה ברכבל ראש הנקרה * קבלות עבור תרומה למגן דוד אדום -חניה של עירית ירושלים ועירית תל
יה בקנטינה או ניידת "שקם" * גיליון בולי הכנסה * דף תלושים לקרח * כרטיסי חניה לחניונים * פנקס מצרכים מוקצבים, תלושים לקנ

  שונים * שטרות חוב של הבנק הבינלאומי הראשון ועוד.
  כרטיסים. מצב כללי טוב. 350-כ

  05$ פתיחה:

504. Collection of Various Means of Payment, Revenue Stamps, Bills and Tickets 

A collection of about 350 means of payment, revenue stamps, bills and tickets, most of them transportation tickets issues 
by various transportation companies. 20th century. 
* Tickets of transportation companies such as taxis, trains and buses: Israel Railways, Egged, Aryeh, Hamekasher, Dan, 

Kesher Kevutzat Nehagim * Parking receipts for parking in Jerusalem and Tel-Aviv * Entrance tickets to Rosh Hanikra 
grottoes and cable car * Receipts for donation to Magen David Adom * Shekem trailer and canteen voucher booklet * 
Revenue stamp sheet * Ice voucher sheet * Parking receipts for different parking lots * First International Bank Promissory 

Notes and more. 
About 350 tickets, vouchers and receipts. Overall good condition. 

Opening price: $50  

 30-שנות ה –יסי כניסה לסרטי קולנוע, הופעות וכנסים . אוסף מגוון של כרט505

 ].30-כרטיסי כניסה להצגות, סרטים וכנסים בבתי תיאטרון ואולמות שונים. [שנות ה 40-אוסף הכולל כ
-אביב *ששה כרטיסים לראי-* שמונה כרטיסים להצגות שהועלו בתיאטרון "הבימה" * ארבעה כרטיסים לתיאטרון "בית העם" בתל

אביב * שני כרטיסים לתיאטרון "אדיסון" * חמשה כרטיסים לאולם "ציון", ירושלים * -נע "עדן", תל-פיר" * שני כרטיסים לראינע "או
כרטיס לנשף רקודים אמנותיים "האחיות אורנשטין וקבוצת הריקוד" * כרטיס כניסה למופע חזנות של זבולון קוורטין ועוד כרטיסים 

  נוספים.
  על חלק מהכרטיסים מודבקים בולי הכנסה. מצב כללי טוב. כרטיסים בודדים קרועים. כרטיסים.  40-סה"כ כ
  010$ פתיחה:
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505. Collection of Cinema and Show Tickets – 1930s 

Collection includes about 40 entrance tickets to plays, films and conferences in theatre halls and other venues. [1930s]. 

* Eight tickets to plays in "Habima". * Four tickets to "Beit HaAm" in Tel-Aviv. * Six tickets to Ophir cinema. * Two tickets 
to Eden cinema, Tel-Aviv. * Two tickets to Edison theater. * Five tickets to Zion hall, Jerusalem * Ticket to an artistic ball 
"The OrensteinSisters and a dancing band". * Entrance ticket to a performance by cantor Zevulun Kwartin and more 

tickets. 
Total of about 40 tickets. Revenue stamps are attached to some tickets. Overall good condition. Several tickets are torn. 

Opening price: $100 

 שנות הארבעים –רפאל הלפרין  –. אוסף כרטיסים להופעות, תכניות ודפי פרסומת 506

פרסומות וכרטיסי כניסה להופעותיו של רפאל הלפרין כמפתח גוף ופרסומת למכון "גיבורי ישראל" לכושר ולפיתוח הגוף שפתח בתל 
 בעליה של רשת חנויות אופטומטריה ועורך אנציקלופדיה דתית.. לימים חזר רפאל הלפרין בתשובה ונעשה 1949אביב בשנת 

  * פרסומת להופעתו, פרסומת למכון פיתוח הגוף ותכניה להופעתו.
  , שניים מהם חתומים בידיו.13.9.49-ולערב פתיחת המכון, ב 1949עד  1947* חמישה כרטיסי הזמנה וכרטיסי כניסה להופעות בשנים 

  פריטי ניר. מצב טוב. 8
  010$ :פתיחה

506. Collection of Tickets to Performances, Programs and Promotional Leaflets – Raphael Halperin 
– 1940 

Promotional leaflets and entrance tickets to performances by Raphael Halperin as a body-builder, and advertisements for 

"Giborei Israel" club for fitness and body-building which he opened in Tel Aviv in 1949. Halperin went on to become 
religious, founded “Halperin Optics" and edited a religious encyclopedia. 
* Promotion for his performance, advertisement for his body-building club and program of his performance. 

* Five invitation and entry tickets to performances in 1947 through 1949 and to the club inauguration evening on 13.9.1949, 
two signed by Helperin. 
8 paper items. Good condition. 

Opening price: $100 

 1875אנגליה,  –. סימניה רקומה לכבוד משה מונטיפיורי 507

In Commemoration of the Testimonial to Sir Moses Montefiore .סימניה לכבוד משה מונטיפיורי, רקומה ברקמה מכאנית .
 .1875, אנגליה), Coventryקובנטרי (

 .Tתמת היצרן: איור רקום של משה בתיבה. תחתיו הפסוק "שאלו שלום ירושלם ישליו אוהביך" בעברית ובאנגלית. בגב מופיעה חו
Stevens.  

5.5X29 .ס"מ. מצב טוב. כתמים וקרעים קלים  
  030$ פתיחה:

507. Embroidered Bookmark in Honor of Moses Montefiore – England, 1875 

In Commemoration of the Testimonial to Sir Moses Montefiore. Bookmark in honor of Moses Montefiore, embroidered by 

machine. Coventry, England, 1875. An embroidered illustration of Moses in the basket. The verse "Pray for the Peace of 
Jerusalem" in Hebrew and in English. On the reverse appears the name of the manufacturer: T. Stevens. 
5.5X29 cm. Good condition. Some stains and tears. 

Opening price: $300 

 1884 –. מפית רקומה למצות 508

 מפית למצות, תרמ"ד.
מפית משי עגולה בצבע השנהב. במרכזה רקום בחוט זהוב התאריך "שנת תרמ"ד ל[פ"ק?]", והמילים "כהן לוי ישראל". סביבן רקומה 

אשר קדשנו במצוותיו וצונו על אכילת מצה". סביב רקמת פרחים ועלים  בעיגול, אף היא בחוט זהוב, הברכה "ברוך אתה... מלך העולם
קומתית עם כיס לכל מצה משלוש -בצבעים שונים. סביב המפית סרט בצבע יין מעשה קפלים ואמרת תחרה צבעונית. מפית תלת

  המצות שעליהן נערך הסדר.
  פרום בכמה נקודות. כתמי יושן וכתמי יין. המשי גרוע.-ס"מ בקירוב. מצב בינוני 42קוטר: 

  05$ פתיחה:
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508. Embroidered Matzah Cover – 1884 

Matzah cover, 1884. 

A round ivory-colored Matzah silken cover. Embroidered in the center, in golden thread, is the date "5644…" (1884) and 
the words "Cohen Levi Israel". Around the words, in a circle, also in golden thread, appears the blessing "…asher 
kidshanu… al achilat Matzah". Embroidered flowers and leaves in various colors surround the blessing. A pleated wine-

colored ribbon and a colorful lace border. A three-pocket cover for each of the three Matzahs. 
Diameter: approx. 42 cm. Fair-poor condition. Age stains and wine stains. Silk is unraveled in several spots. 

Opening price: $50 

 20-תחילת המאה ה-19-סוף המאה ה –דפוס אברהם משה לונץ  –רחל מזרחי  –. מפית בד מודפסת לחג הפסח 509

 ], ירושלים.20-תחילת המאה ה-19-כבוד הפסח. דפוס אברהם משה לונץ, [סוף המאה המפית בד, ל
מפית בד צהובה שעליה נדפסו טקסטים ופסוקים שונים מענייני הפסח, חלק מסדר ההגדה, תפילה בשעת הדלקת נרות המזכירה את 

שבות בארץ. בבסיס המפית נדפס הטקסט: "איין זכות הצדקה לעניי ירושלים, סדר קידוש למועדים וציורים של אתרים, שכונות ומו
  ".Adresse: Fran Rachel Mizrachi Jerusalem. Palestineפריזענט אויס ירושלם לכבוד חג הפסח פון מיר רחל מזרחי", "

57X68 טוב. כתמי דיו, מעט קרעים וכתמים.-ס"מ בקירוב. מצב בינוני  
  05$ פתיחה:

509. Printed Cloth Napkin for Passover – Rachel Mizrachi – Printed by Avraham Moshe Lunz – Late 
19th – early 20th century 

Cloth napkin, for Passover. Printed by Avraham Moshe Lunz, [late 19th – early 20th century], Jerusalem. 

A yellow cloth napkin with printed texts and verses related to Passover, some are from the Passover Seder Haggadah; 
prayers for lighting candles mentioning the virtue of donating to the poor; Kiddush for holidays and drawings of sites, 
neighborhoods and colonies in the country. A text is printed on the bottom of the napkin: "Ayn prisent oys Yerushalayim 

likhvod khag hapesakh fun mir Rachel Mizrachi", "Addresse: Fran Rachel Mizrachi Jerusalem. Palestine". 
Approx. 57X68 cm. Fair-good condition. Ink stains, some tears and stains. 

Opening price: $50 

 ים המלח  –. גביע אבן 510

 ].20-או ראשית המאה ה 19-גביע "אבן ים המלח". גביע מעוטר בעל רגל. ארץ ישראל, [סוף המאה ה
אבן ביטומן ("אבן ים המלח") חרוטה. כיתוב חרוט "פעיה"ק ירושלים ת"ו", טבעת עיטורים במוטיב צמחי, ותחתיה חרוט הפסוק "כי 

  ".Stone from the Dead Seaתוב "רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו". על הבסיס נחרט הכי
  ס"מ בקירוב. מצב טוב. שבר בבסיס הגביע (הפיסה השבורה קיימת). 7ס"מ בקירוב. קוטר השפה  15גובה: 

  .151-153), עמ' 1979עשרה" (הוצאת מוזיאון ישראל, ירושלים, -ראה: "אמנות ואומנות בארץ ישראל במאה התשע
  010$ פתיחה:

510. "Dead Sea Stone" Goblet – The Dead Sea 

"Dead Sea Stone" Goblet. Decorated footed goblet. Eretz Israel, [late 19th or early 20th century]. 
Bitumen stone ("Dead Sea Stone"), engraved. Engraved inscription "Ir Hakodesh Yerushalayim", decorations in a vegetal 

pattern with an engraved verse below "Ki Razu Avadecha et Avaneha…". Engraved inscription on the base "Stone from 
the Dead Sea". 
Height: approx. 15 cm. Diameter of rim approx. 7 cm. Good condition. Break to base of goblet (broken piece exists).  

See: Arts and Crafts in Eretz Israel in the Nineteenth Century (published by Israel Museum, Jerusalem, 1979), pages 151-
153. 

Opening price: $100 

 20-ראשית המאה ה-19-סוף המאה ה –. בקבוק עץ זית וסכין מכתבים מעץ זית 511

 ].20-עד ראשית המאה ה 19-. [סוף המאה ה* בקבוק עץ זית. עיטורים מגולפים: הכותל המערבי, קבר רחל ומקום המקדש
  טוב. כמה שברים ופגמים בצוואר הבקבוק. צוואר מתברג על הבסיס.-ס"מ בקירוב. מצב בינוני 8.5ס"מ בקירוב, קוטר בסיס  20גובה 

  * סכין מכתבים עשויה עץ זית. ידית חלולה מחוטבת. על הלהב הכיתוב "ירושלים". 
  ב.ס"מ בקירוב. מצב טו 22.5אורך 

  010$ פתיחה:
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511. Olive-Wood Bottle and Olive-Wood Letter Opener – Late 19th – early 20th century 

* Olive-wood bottle. Carved decorations: Western Wall, Rachel's Tomb and the Temple Mount. [Late 19th – early 20th 

century]. 
Height approx. 20 cm, diameter of base approx. 8.5 cm. Fair-good condition. Some breaks and defects to neck of bottle. 
Screw-in neck. 

* Olive-wood letter opener. Carved hollow handle. Inscribed on the blade "Yerushalayim". 

Length approx. 22.5 cm. Good condition. 

Opening price: $100 

 20-ראשית המאה ה –. שעון כיס עם אותיות עבריות 512

 בקירוב?]. 1920שעון כיס מעוטר עם אותיות עבריות. לוח אמייל לבן. בגב השעון ותבליט של משה עם הלוחות. [
  ס"מ בקירוב. מצב טוב. המנגנון תקין. מעט שריטות על לוח האמייל ולוח הזכוכית. 5קוטר 

  015$ פתיחה:

512. Pocket Watch with Hebrew Numerals – Early 20th century 

Pocket watch with Hebrew numerals. White enamel dial. Rear cover decorated with a repoussé image of Moses holding 

the Tablets of the Law. [ca. 1920?]. 
Diameter approx. 5 cm. Good condition. Mechanism in operating order. Some scratches to enamel dial and to crystal. 

Opening price: $150 

 . תליון ירושלים513

מגן דוד ומתחתיו מראה מגדל דוד מרחוק.  –תליון דמוי פנקס, עם כריכה קדמית נפתחת על צירים. פליז, עיטור אמייל על הלוח הקדמי 
 ].20-[ראשית המאה ה

4X2.5 טוב. מעט מעוקם, מעט כתמים. פגם בצד האחורי.-ינוניס"מ. מצב ב  
  05$ פתיחה:

513. Jerusalem Pendant 

Pendant shaped as a notebook, with a hinged front binding. Brass; enamel ornament on the front with a Star of David and 

the Tower of David seen in the distance. [early 20th century]. 
4X2.5 cm. Fair-Good condition. Slightly curved, some stains. Damage to reverse. 

Opening price: $50 

  1796לונדון,  –"אגודת הכרוב"  –. אסימון 514

 אסימון של "אגודת הכרוב", אגודה יהודית לונדונית, שטיבה אינו ידוע.
  מ"מ. 32". קוטר: PURIM 1796". גב: "Society Cabbageפנים: הטבעת צורת כרוב, כיתוב: "

  05$ פתיחה:

514. Token – "Cabbage Society" – London, 1796  

Token of the "Cabbage Society", a Jewish Society based in London whose nature is unknown. 
Obverse: embossed shape of a cabbage, inscription: "Cabbage Society". 

Reverse: "Purim 1796". 
Diameter: 32 mm. 

Opening price: $50 

 עסק וסוחרים יהודיים בטסמניה ובלונדון-בתי –. אסימונים 515

 .19-שמונה אסימונים, שהוטבעו לשימוש בתי עסק וסוחרים יהודים בטסמניה ובלונדון במחצית השנייה של המאה ה
בקירוב]. בצדו האחד מופיע שור עם ראשו  1820. לונדון [Bartholomew Lane, עמיל בורסה בבנק John Ashby. אסימון שהונפק בידי 1

". בצדו השני מופיעות שעות John Ashby Stock Broker no. 3, Bartholomew Lane Bankשל הבנקאי נתן מאיר רוטשילד והכיתוב "
  ). Moses Macattaפתיחת המשרד ודב עם ראשו של הבנקאי משה מוקטה (

  מ"מ. 35קוטר: 
  . 1855שבטסמניה,  New Town-, גובה אגרה במחסום האגרה בR. Josephs. אסימון שהונפק בידי 2

  מ"מ. 33קוטר: 
  . 1855, סוחר בבדים ובחומרי תפירה. טסמניה, Lewis Abrahams. אסימון שהונפק בידי 3
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  מ"מ. 34קוטר: 
  . 1857), מלווה בריבית בטסמניה, I. Friedman(. שלושה אסימונים שהונפקו בידי י. פרידמן 4-6

  מ"מ.  29מ"מ, אחד בקוטר  33שניים בקוטר 
  זילנד. -, יצרן נעליים ומגפיים בניוLipman Levy. אסימון בערך של פני אחד, הונפק בידי 7

  מ"מ. 35קוטר: 
  , סוחר בטבק וסיגרים בלונדון. Louis Silberberg. אסימון שהונפק בידי 8

  מ"מ. 23קוטר: 
  010$ פתיחה:

515. Tokens – Jewish Stores and Merchants in Tasmania and London 

Eight tokens, minted for use by Jewish stores and merchants in Tasmania and London. Second half of the 19th century. 
1. Token issued by John Ashby, stock broker in Bartholomew Lane bank. London [ca. 1820]. On one side appears a bull 
with the head of banker Nathan Meir Rothschild and the inscription ”John Ashby Stock Broker no. 3, Bartholomew Lane 

Bank". On the reverse appear the office hours and animal bear with the head of the banker Moses Macatta.  
Diameter: 35 mm. 
2. Token minted by R. Josephs, New-Town Toll Gate in Tasmania, 1855.  

Diameter: 33 mm. 
3. Token minted by Lewis Abrhams, a merchant of fabrics and sewing accessories. Tasmania, 1855.  
Diameter: 34 mm.  

4-6. Three tokens minted by I Friedman, a money lender in Tasmania, 1857.  
Diameter of two: 33 mm, diameter of one: 29 mm. 
7. A one penny token, issued by Lipman Levy, shoes and boots manufacturer in New-Zealand.  

Diameter: 35 mm. 
8. Token issued by Louis Silberger, a London tobacco and cigar merchant.  
Diameter: 23 mm. 

Opening price: $100 

 1884אנגליה,  –משה מונטיפיורי  –. מדליה 516

 .1884מדליה אשר נטבעה לרגל יום הולדתו המאה של משה מונטיפיורי. אנגליה, 
 A Universal Tributeההלך בדרכיו, שנת התרמה לבריע". גב: הקדשה "פנים: דיוקן משה מונטיפיורי והכיתוב העברי "אשרי כל ירא ה' 

of Respect & Esteem to Sir Moses Montefiore Bart. Philanthropist From His Edmirers & Friends."  
  מ"מ. 40קוטר: 

  010$ פתיחה:

516. Medal – Moses Montefiore – England, 1884 

Medal minted to commemorate Moses Montefiore's hundredth birthday. England, 1884. 
Obverse: Portrait of Moshe Montefiore and inscription in Hebrew: "Ashrei kol yere Hashem… fundraising year…" 

Reverse: dedication "A Universal Tribute of Respect & Esteem to Sir Moses Montefiore Bart. Philanthropist from His 
Admirers and Friends." 
Diameter: 40 mm. 

Opening price: $100 

 . מדליה לזכר הרב יצחק אלחנן ספקטור517

 ].19-, סוף המאה ה1896), רבה הראשי של קובנה. קובנה, רוסיה, [אחרי 1817-1896מדליה לזכר הרב יצחק אלחנן ספקטור (
פקטור והכיתוב "הרב הגאון ר' יצחק אלחנן שפקטאר". גב: קברו של הרב, הכיתוב "תמונת קבר הרב פנים: דיוקן של יצחק אלחנן ס

  הגאון ר' יצחק אלחנן שפקטאר" ותאריכי לידתו ופטירתו. 
  מ"מ. לולאת מתכת לתליה בראש המדליה. 23קוטר: 

  010$ פתיחה:
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517. Medal in Memory of Rabbi Yitzchak Elchanan Spektor 

Medal in memory of Rabbi Yitzchak Elchanan Spektor (1817-1896), chief Rabbi of Kovno. Kovno, Russia, [post 1896, 

late 19th cent.]. Obverse: image of Yitzchak Elchanan Spektor and an inscription: "HaRav HaGaon R' Yitzchak Elchanan 
Spektor". Reverse: the rabbi's grave, inscription: "image of the Gaon R' Yitzchak Elchanan Spektor's grave" and the dates 
of his birth and death.  

Diameter: 23 mm. Metal suspension loop. 

Opening price: $100 

 משה מורו – 1929. מדליה לכבוד "התערוכה והיריד הא"י", 518

 .1929ישראל, -), מעשה ידי משה מורו. ארץPalestine Exhibition and Fairוהיריד הא"י" (מדליה לכבוד "התערוכה 
". גב: M. Murroפנים: איכר חורש את האדמה. מסביב הכיתוב: "התערוכה והיריד הא"י תרפ"ט", בעברית, אנגלית וערבית. חתום: "

  "מ. מורו".תרפ"ט", בעברית, אנגלית וערבית. חתום: -אביב תרס"ט-הכיתוב: "תל
  מ"מ. 60קוטר: 

  010$ פתיחה:

518. Medal for "Palestine Exhibition and Fair" – Moshe Murro – 1929 

Medal minted for the "Palestine Exhibition and Fair", created by Moshe Muro, Eretz Israel, 1929. 

Obverse: a farmer plowing his land, surrounded by the inscription: "Palestine Exhibition and Fair 1929" in Hebrew, English 
and Arabic. Signed: "M. Murro". 
Reverse: inscription: "Tel-Aviv 1919-1929" in Hebrew, English and Arabic. Signed: M. Murro. 

Diameter: 60 mm. 

Opening price: $100 

 1986 –מוקדשת לאריה דולצ'ין  –ה לישיבה יוניברסיטי מאה שנ –. מדליה מוזהבת 519

Anniversary thYeshiva University 100 קראט. פנים:  24. מדלית ארד מצופה זהב-Anniversary, 1886 thYeshiva University, 100
ונה בקופסת מרופדת קטיפה ". תלויה על סרט מפוספס באדום, כחול ולבן. נתArye Dulzin. גב: סמל האוניברסיטה והכיתוב "1986

 ומצופה בקטיפה.
  ס"מ בקירוב. מצב טוב. 7.5קוטר 

  05$ פתיחה:

519. Gold Plated Medal – Yeshiva University 100th Anniversary – Dedicated to Arieh Dulzin – 1986 

Yeshiva University 100th Anniversary. 24k gold plated bronze medal. 

Obverse: Yeshiva University 100th Anniversary, 1886-1986. 
Reverse: the university insignia and inscription "Arye Dulzin". Suspended on a red, blue and white striped. Inserted in a 
velvet lined and velvet covered box. 

Approx. diameter 7.5 cm. Good condition. 

Opening price: $50 

 1961ארה"ב,  –משפט אייכמן  –. סיכת אייכמן 520

 ."I Only Followed Orders"סיכה צהובה שעליה דיוקנו של אייכמן והמשפט 
  ס"מ. מצב טוב. כתמים. 4

  05$ פתיחה:

520. Eichmann Badge – Eichmann Trial – United States, 1961 

A yellow badge with the portrait of Eichmann and the inscription: "I Only Followed Orders". 
4 cm. Good condition. Stains. 

Opening price: $50 

 70-וה 60-שנות ה –. סיכות שלח את עמי וכ"ך 521

 Never Again" ,"Free Syrianחמש סיכות עם סיסמאות הליגה להגנה יהודית ולמען שחרור יהודי רוסיה וסוריה, כדוגמת "זכור", "
Jews.וכדומה. על שתיים מהן מופיע סמל האגרוף הקמוץ של כ"ך " 

  ס"מ בקירוב. מצב טוב. אחת הסיכות חסרה סיכה מאחור. 4.5-3.5סיכות,  5
  05$ פתיחה:
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521. Five Badges "Let my People Go" and "Kach" – 1960s-70s 

Five badges with slogans of the "Jewish Defense League" and for the liberation of Russian and Syrian Jews, like "Zechor", 

"Never Again", "Free Syrian Jews" etc. On two appears the clenched fist which was the emblem of "Kach". 
5 badges, approx. 3.5-4.5 cm. Good condition. One badge lacks the pin on the reverse. 

Opening price: $50  

 90-ושנות ה 60-ארה"ב, שנות ה –עברית  –. סיכות ג'וליאני וניקסון 522

'. ככל הנראה חולקו באחת הפעמים שבהן רץ ריצ'ארד ניקסון לנשיאות. Nixon'-* שתי סיכות זהות בתכלת ובלבן עם הכיתוב 'ניכסון' ו
 .1968או  1960

  יה ושקועה מעט במרכזה באחת הסיכות. השנייה מוכתמת ודהויה.בינוני. המתכת דהו-ס"מ. מצב טוב 3.5
  , ועל השניה 'רודי ג'ולייני לראש העיר'.'Giuliani'-* שתי סיכות בכחול ולבן, על האחת השם 'ג'וליאני' ו

  ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 4.5סיכות,  2
  05$ פתיחה:

522. Giuliani and Nixon Badges – Hebrew – USA, 1960s and 1990s 

* Two identical blue and white badges inscribed "Nixon" in English and Hebrew. The badge were probably distributed 
during one of the times when Richard Nixon ran for president. 1960 or 1968. 

2 badges, 3.5 cm. Good-fair condition. Metal is slightly faded and sunken in the center. The other badge faded and stained. 
* Two blue and white badges, on one appears the inscription "Giuliani" in English and Hebrew and on the other "Rudy 
Giuliani for Mayor" in Hebrew. 

2 badges, 4.5 cm. Good condition. Some stains. 

Opening price: $50 

  סיכת דש –. הדסה 523

 ". זר עלים מתחת לכובע.Hadassahסיכת דש מפליז, צורתה ככובע אחיות ועליה מגן דוד והכיתוב "
2X1.5 .ס"מ. מצב טוב  

  05$ פתיחה:

523. Hadassah – Lapel Pin 

Brass lapel pin, shaped as a nurse's cap with a Star of David and the inscription "Hadassah". Wreath of leaves below the 
cap. 
2X1.5 cm. Good condition. 

Opening price: $50 

 . שלש סיכות זהב ציוניות524

 Mizrachi Women's Organization. פנים: ספינה ומטוס, ובהיקף הכיתוב ".10k G.F 1/10* תליון אם בישראל תשכ"ד. מוזהב, חתום 
of America" :אם בישראל תשכ"ד. 1964". גב ,Mother in Israel." 

  ס"מ בקירוב. מצב טוב. מעט שרוטה ועמומה. 3קוטר 
 Mizrachi Womens' Organization ofקראט. משובצת אבן לבנה במרכזה. כיתוב בהיקף: " 14* סיכת ארגון נשות המזרחי. זהב חתום 

America."  
  ב. מעט שריטות.ס"מ בקירוב. מצב טו 3קוטר 

  קראט. מגן דוד מעוטר חסום במעגל ובתוכו חרוטה המילה "ציון". 14* סיכת "ציון". זהב חתום 
  ס"מ בקירוב. מצב טוב. הזהב עמום. 2קוטר 

  010$ פתיחה:
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524. Three Zionist Gold Pins 

* Pendant "Mother in Israel" 1964. Gold plated, marked 1/10 10k G.F. Obverse: ship and airplane, inscribed on the 

circumference "Mizrachi Women's Organization of America". Reverse: "1964 Mother in Israel". 
Approx. diameter 3 cm. Good condition. Slightly scratched and dull. 
* Pin of Mizrachi Womens' Organization. Gold marked 14 karat. A white stone set in the center. Inscribed on the 

circumference "Mizrachi Womens' Organization of America". 
Approx. diameter 3 cm. Good condition. Slight scratches. 
* "Zion" pin. Gold marked 14 karat. An ornamented Star of David, within a circle, with the word "Zion" engraved on it. 

Approx. diameter 2 cm. Good condition. Gold is dull. 

Opening price: $100 

 . אוסף סיכות וסמלים525

 90-עד שנות ה 50-שנות ה –אוסף גדול של סיכות דש, מדליות ומדבקות 
  .90-עד שנות ה 50-וימים שונים. שנות ה אוסף גדול של סיכות דש, מדליות ומדבקות שהוצאו לציון אירועים

להולדת חיים ויצמן, תש"י. *  75-באוסף: * תג יום העצמאות תש"ח תש"ט קרן קיימת לישראל. * מדבקה מתכתית, קק"ל, ליובל ה
תל אביב. * תג יום לישראל. * יובל לתל אביב, תשי"ט, אבנך ונבנית  30, 24, 20, 18, 17, 16, 15, יג, 10, 9סיכות ליום העצמאות, בהן 

העצמאות תשי"ט של ארגון נכי מלחמת השחרור. * סיכת מאה שנה להולדת הרצל תש"ך. * סיכות צעדת ירושלים מן השנים תשכ"א, 
תשכ"ב, תשכ"ג, תשכ"ה, תשכ"ו, תשכ"ח. * מדלית צעדת ארבעת הימים תשכ"ג. * מדליון הכותל לרגל שחרור ירושלים. * מדלית צעדת 

. * סיכות ומדבקות 1983ז, הפועל. * סיכות עליה לרגל לירושלים. * סיכת ישראל, יריד הספרים הבינלאומי במוסקבה ירושלים תשכ"
  למדינה. * מדבקות דם המכבים.  50-ושנות ה 40-, שנות ה30-, שנות ה20-קק"ל, שנות ה

  ות הקהק"ל".כמה מהסיכות המוקדמות נעוצות על גבי פיסות עץ המוחתמות בצדן האחורי "מעצי יער
 סיכות, תגים ומדבקות, חלקם כפולים. גודל ומצב משתנים. 194-כ

  05$ פתיחה:

525. Collection of Pins, Badges and Stickers 

Large collection of lapel-pins, medals and stickers issued for events and for various special days. 1950s until 1990s. 

Collection includes: * Independence Day 1948 1949 badge, JNF. * Metallic sticker, JNF, 75th jubilee of Haim Weizmann, 
1950. * Independence Day pins, including 9th, 10th, 13th, 15th, 16th, 17th, 18th, 20th, 24th, 30th Independence Day. * Jubilee 
of Tel-Aviv, 1959. * Independence Day 1959 badge, Organization of Independence War Disabled Veterans. * Pin on the 

hundredth birthday of Herzl's, 1960. * Pins of the Jerusalem March from the years 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1968. 
* Medal of the Four Day March 1963. * Western Wall Medal for the liberation of Jerusalem. * Medal of the Jerusalem 
March 1967, HaPo'el. * Pins for pilgrims to Jerusalem. * Israel pin, International Book Fair Moscow 1983. * JNF pins and 

stickers, 20th,, 30th, 40th, and 50th anniversary of the state of Israel. * Dam HaMacabim stickers. 
Some of the early pins are pinned to pieces of wood stamped on the reverse "from JNF trees". 
About 194 Pins, badges and stickers, some double. Size and condition vary. 

Opening price: $50 

 . שבעה סמלים שונים526

 ].1953* סמל כנס הלוחמים, מגרדום היכל, לכבוד דב גרונר. [
  * סמל האצ"ל, והמוטו "רק כך".

 * סמל תנועת חירות, בבסיסו הסיסמה "לנצחון החירות!".
  * סמל בית"ר.

  .100* סמל בית"ר. בראשו הכיתוב "ראש בית"ר" ובבסיס המנורה המספר 
  מל, מגן דוד ועליו כלב מן הצדודית, ניצב על כן בצבעי אדום וירוק.* ס

  . כ' שנה לחיסול מחנה הגולים.1948-1968* סמל כנס גולי אריתראה, סודן, קניה. 
  שבעה תגים, גודל ומצב משתנים.

  010$ פתיחה:
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526. Seven Different Badges 

* Badge "Kenes HaLochamim", MiGardom Haychal, in honor of Dov Gruner. [1953]. 

* Badge of Etzel and the motto "Rak Kach". 
* Badge of Herut Movement, at the base the slogan "Lenitzchon HaHerut!". 
* Badge of Beitar. 

* Badge of Beitar. On top the inscription "Rosh Beitar" and on the base of the Menorah the number 100. 
* Badge, Star of David with a profile of a dog on a red and green pedestal. 
* Badge of Eritrea, Sudan, Kenya Exiles Convention. 1948-1968. 20 years to the liquidation of the camp of exiles. 

Seven badges, size and condition vary. 

Opening price: $100 

 סמלים וטלאי –. המשמר האזרחי, תל אביב 527

 שלושה סמלי המשמר האזרחי, סמל המשמר האזרחי על פיסת בד ופנקס פקח.
  ס"מ בקירוב. 2.5א. בצבעי ירוק וכסף. קוטר -* סמל, תל אביב, מ

  ס"מ בקירוב. 6* סמל מוכסף גדול, "מא". קוטר 
  ס"מ בקירוב. 2. קוטר 1963תשכ"ג -1938 * סמל המשמר האזרחי, עירית תל אביב יפו. תרצ"ט

  ס"מ בקירוב. 5.5X6* סמל המשמר האזרחי ותחתיו האותיות שמ"ז (שוטר מוסף זמני), מודפס על פיסת בד שנגזרה מפריט גדול יותר. 
  ס"מ. 12] עמ', 4. [1942* פנקס הפקח, עירית תל אביב, המשמר האזרחי. של הפקח אמנון הורביץ. 

  מצב כללי טוב.
  05$ יחה:פת

527. Civil Guard, Tel-Aviv – Pins and a Badge 

Three Civil Guard pins, Civil Guard badge on cloth and a supervisor notebook. 

* Pin, Tel-Aviv, Civil Guard, green and silver. Diameter: approx. 2.5 cm. 
* Large silver-colored pin, "Civil Guard", diameter: approx. 6 cm. 
* Civil guard pin, Tel-Aviv-Jaffa. 1938-1963. Diameter approx. 2 cm. 

* Logo of the Civil Guard with the letters standing for "temporary policeman", printed on a piece of cloth cut out from a 
larger piece. Approx. 5.5X6 cm. 
* Supervisor notebook, Tel Aviv municipality, Civil Guard. Supervisor Amnon Horowitz, 1942. [4] pp, 12 cm. 

Overall good condition. 

Opening price: $50 

 1949-1948 –. שלשה פריטי משמר העם, ירושלים 528

ס"מ בקירוב. מצב טוב. עקבות הלחמת סיכה  3* תג משמר העם, ירושלים. לוחמת ולוחם על רקע מגן דוד ובאופק מגדל דוד. קוטר 
 ניכרים מאחור.

, ירושלים. פנקס ובו פרטי נושאו, פרוט תפקידיו של משמר העם 1948* פנקס כיס, משמר העם ירושלים. הוצאת מחלקת התכנון, 
הקדמית כפולה כעין כיס ומבנהו, הוראות פעולה בשעת חרום, הוראות סניטציה והוראות לתזונה ולקימוץ במים בשעת מצור. הכריכה 

  ובו פתקים ריקים לכתיבה.
  ס"מ. מצב טוב. הכריכה הקדמית מנותקת בחלקה. 12.5עמודים,  96

* שנה למשמר העם ירושלים. תש"ט. דפוס קואופרטיבי "רונלד", ירושלים. מאמרים, פרוט מבנה משמר העם ותפקידיו, מנשרי בחירות, 
  מערכון הומוריסטי, איורים, קריקטורות, תמונות ופרסומות. 

  ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה על המעטפת. 21.5עמ',  64
  010$ פתיחה:

528. Three "Mishmar HaAm" Items. Jerusalem – 1948-1949 

* "Mishmar HaAm" badge, Jerusalem. Two fighters – a woman and a man, on a background of a Star of David with the 
Tower of David in the horizon. Diameter: approx. 3 cm. Good condition. Soldering traces on the reverse. 

* Pocket notebook, "Mishmar HaAm" Jerusalem. Issued by the Planning Department, 1948, Jerusalem. A notebook with 
personal information of its bearer, detailing the functions of Mishmar HaAm, instructions for emergency, sanitation 
instructions, nourishment instructions and instructions for saving water in times of siege. The front cover is bigger than 

the booklet and doubles over, creating a pocket with blank notes within. 
96 pp, 12.5 cm. Good condition. Front binding partly detached. 
* First year of Mishmar HaAm Jerusalem. 1949. "Ronald" cooperative printing press, Jerusalem. Articles, the organization 

and its functions, election manifests, a humorous sketch, illustrations, caricatures, pictures and advertisements. 
64 pp, 21.5 cm. Good condition. Foxing on the binding. 

Opening price: $100 
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 כנפי צניחה וסמל חיל האוויר –. שתי סיכות מכונפות 529

 ס"מ. המתכת עמומה מיושן ומוכתמת מעט. 8* כנפי צניחה על רקע כחול, לעוברים בהצלחה קורס צניחה. 
ס"מ. מצב בינוני. אחת הכנפיים  8.5. 1948. הצעה לדוגמה שלא נתקבלה. 50כוכב מכונף שעליו חרוט המספר  –* תג כובע לחיל האוויר 

  כפופה מעט. המתכת עמומה ושרוטה.
  010$ פתיחה:

529. Two Winged Pins – Paratrooper's Wings and Air Force Symbol 

* Paratrooper's wings on blue background for graduates of paratrooper's course. 8 cm. The metal is dull and stained. 
* Air Force cap badge – a winged star with the digits 50. A proposed sample that has not been accepted. 1948. 8.5 cm. 
Fair condition. One wing is bent. Metal is dull and scratched. 

Opening price: $100 

 . סיכה וסרטים של מועדון חמשת האותות530

 חמשת האותות. * סיכת דש של מועדון
  * חמשת האותות, קבועים יחד על לוח מתכת.

* כרטיס מקופל, "חברי מועדון חמשת האותות [...] מצדיעים לחבריהם מתנדבי הישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם השניה". בתוך 
  " וחתימת ישראל לבני נשיא המועדון.1939-1945הכרטיס בול "הנני שלחני 
  חברים לוחמים העונדים את אותות ההגנה, המשמר, ההתנדבות, הקוממיות וסיני.במועדון חמשת האותות 

  מצב טוב. האותות מהוהים ודהויים מעט.
  010$ פתיחה:

530. Pin and Ribbons – Five Badges Club 

* Lapel pin of "Five Badges Club". 

* Five badges, fixed together on a metal board. 
* Folded card, "members of Five Badges Club […] salute their friends, volunteers to the British Army in World War II". In 
the card is a stamp "Hineni Shlacheni 1939-1945" and signature of club president Israel Livni. 

Members of the Five Badges Club were all awarded all five badges of Haganah, HaMishmar, HaHitnadvut, HaKomemiyut 
and Sinai. 
Good condition. Badges are worn and slightly faded. 

Opening price: $100 

 1952-1949 –חיל הים  –. תגי כובע 531

בינוני. המתכת עמומה. התג מעוקם -. מצב טובס"מ בקירוב 4.5. קוטר: 1949-1952* תג כובע לקציני חיל הים. היה בשימוש בין השנים 
 במקצת.

  ס"מ בקירוב. מצב טוב.  4.5. קוטר: 1949-1952* תג כובע לנגדי חיל הים. היה בשימוש בין השנים 
  010$ פתיחה:

531. Military Cap Badges – the Navy – 1949-1952 

* Cap badge – navy officers. Was in use between the years 1949-1952.  
Diameter: Approx. 4.5 cm. Good-fair condition. Dull metal. Slightly bent. 
* Cap badge for navy non-commissioned officers. Was in use between the years 1949-1952.  

Diameter approx. 4.5 cm. Good condition. 

Opening price: $100 

 שלט בנושא צניעות  –. לוחית מתכת 532

לוחית מתכת כפולה עם חריטה: "בת ישראל התורה מחייבת אותך בתלבושת צנועה". בצדו השני המשפט בתרגום לאנגלית. בתחתית 
 הלוחית מולחם מוט מעוקל קטן (כפי הנראה שימש לנעיצת הלוחית).

  ס"מ. מצב טוב. 3ס"מ, גודל המוט:  3X4.5גודל הלוחית: 
  025$ פתיחה:
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532. Metal Plaque – Modesty Sign 

A double engraved metal plaque: "Daughter of Israel according to the Torah you have to dress modestly". (Hebrew). On 

the other side appears the same sentence in English. On the bottom, a small curved stick is soldered (probably meant for 
fixing the plaque to surfaces). 
Size of plaque: 3X4.5 cm, size of stick: 3 cm. Good condition. 

Opening price: $250 

 ה' באייר תש"ח –. מזלגות מצופים כסף 533

 Litvin Silver. מאחור חותמת "1948 –דוד וציון השנה  ", דיוקן תינוק, מגןBirth of Israelמזלגות מצופים כסף. על הידית כיתוב: " 6
Plate.נתונים באריזה המקורית ." 

  ס"מ בקירוב. מצב טוב. מושחרים במקצת. 15מזלגות מצופי כסף, אורך  6
  05$ פתיחה:

533. Silver-plated Forks – Iyar 5, 1948 

6 silver-plated forks. Inscription on the handle: "Birth of Israel", portrait of a baby, Magen David and the year – 1948. 
Marked on the reverse: "Litvin Silver Plate". Original packaging. 
6 silver-plated forks, length approx. 15 cm. Good condition. Slightly tarnished. 

Opening price: $50 

 שומרונית. שטיח נושא כתובת 534

שטיח נושא כתובת בשומרונית: 'אבא ואמונה' (אבא ואמנו) ותחתיה הכתובת 'ברוכים הבאים', עברית בכתב שומרוני. דוגמת ורדים 
 ארוגה לרוחב השטיח. 

 השטיח ניתן למשפחת ששון מתנה מהחכם בנימין יהודה, והיה בשימוש בבתי הכנסת של משפחת ששון בלונדון ובארץ.
70X135 ירוב. מצב טוב.ס"מ בק  

  מקור: אוסף משפחת ששון.
  05$ פתיחה:

534. Carpet with a Samaritan Inscription 

A carpet with an inscription in Samaritan: "Aba VeEmuna" (father and our mother) and below it an inscription "Beruchim 

HaBa'im" (welcome), Hebrew in Samaritan script. A crosswise pattern of roses appears on the carpet. 
The carpet was presented to the Sassoon family as a gift from the sage Binyamin Yehudah, and was used in synagogues 
of the Sassoon family in London and in Israel. 

Approx. 70X135 cm. Good condition. 
Provenance: Sassoon Family collection. 

Opening price: $50 

 30-לונדון, שנות ה –. ערכת תקליטים ללימוד עברית 535

Linguaphone Language Courses, Hebrew Course ,1935. בקולם של דוד ילין, יוסף יהודה ודינה חייקין. [לונדון.[? 
-צדדיים שעל גביהם מבוא ו-תקליטים דו 12. 1901הבריטית, נוסדה בשנת  Linguaphoneערכת תקליטים ללימוד עברית של חברת 

  שיעורים בשפה העברית. בתקליטים נתונים במעטפות המקוריות ובתיבת הנשיאה המקורית.  44
  ס"מ בקירוב. מצב התקליטים טוב מאד. התיבה שחוקה במקצת. 28X28X8ס"מ בקירוב. מידות התיבה:  25תקליטים, קוטר  12

  05$ :פתיחה

535. Set of Records for a Hebrew Language Course – London, 1930s 

Linguaphone Language Courses, Hebrew Course. Recorded by David Yellin, Yosef Yehudah and Dina Haeikin. [London, 
1935?]. 
A set of records for learning Hebrew published by Linguaphone, a British company founded in 1901. 12 double-sided 

records with an introduction and 44 Hebrew lessons. The records are inserted in their original sleeves and in the original 
case. 
12 records, diameter approx. 25 cm. Size of case: approx.28X28X8 cm. Records in very good condition. Case slightly 

worn. 

Opening price: $50 
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 50-שנות ה –. תקליט מאויר 536

 ].50-. סטורן. בריטניה, [שנות הBerland-Caschכנור, זיי געזונט מאמע / ישראל, 
וברחביה פזורים כמה מסמלי תקליט מצויר משני צדיו. על צדו האחד נדפס ציור נוף כפרי בארץ, ועל צדו השני מפת ארץ ישראל 

בהם מגדל מים בכפר, חומה ומגדל, אזור תעשיה, דקלים ואניה קרבה אל הנמל. במרכז חנוכיה ותחתיה המלה "ישראל".  –ההתישבות 
  את המוסיקה עיבד זיגמונד ברלנד וביצעו הוא ותזמורתו.

מאוסף אידית ודוד מופלרז / [אוצרת העירייה לקריאה נוספת: תקליטים מאויירים מצופים לכה עם מגוון מוסיקה יהודית: 
רעננה.  ;Wenger, Yossi ;אורנה פיכמן]. מופלרז, דוד ; מופלרז, אידית ; פיכמן, אורנה  –והתערוכה, קונספט ועריכת הקטלוג 

  .2009האגף לתרבות ולנוער; גלריה יד לבנים (רעננה); 
  ס"מ. מצב טוב. 25

  05$ פתיחה:

536. Picture Record – 1950s 

Violin, Zay gezunt mame / Israel, Berland-Casch. Saturn. Britain, [1950s]. 

Picture record. printed on both sides. A rural view in the country is printed on one side and a map of Eretz Israel with 
some of the symbols of the Hityashvut – a water tower in the country, Tower and Stockade, industrial zone, palm trees 
and a ship approaching port on the other side. In the center – a Hanukah Lamp and the inscription "Israel". Music arranged 

by Sigmund Berland and performed by him and his orchestra. 
For further reading: Shellac Picture Records: a selection of Jewish music from the collection of Edith and David Muflarz: 
[exhibition catalogue] / curator and editing, Orna Fichman. Yad Lebanim gallery, Raanana, 2009. 

25 cm. Good condition. 

Opening price: $50 

 אש"ף –שחק כדור לחור . מ537

 משחק הטבע את הכדור בחור. צאמד (החברה הכלכלית של אש"ף). ערבית ואנגלית. 
). ששה כדורוני מתכת להטבעה Palestineמסגרת עץ, ברקע מפה צבעונית של המזרח התיכון (על שטח ישראל ללא רמת הגולן כתוב 

  , יפו, חיפה, עכו וצפת. קדמת זכוכית. הגב מצופה קטיפה.בחורים הממוקמים בנקודות אסטרטגיות: ירושלים, עזה, שכם
16X11.5 טוב. מסגרת העץ שחוקה, סדוקה מעט ומתקלפת. גב הקטיפה שחוק ומוכתם. כדורוני מתכת -ס"מ. מצב בינוני 2.5, גובה

  חלודים. הרקע מוכתם מעט.
  010$ פתיחה:

537. Game – Ball in Hole – PLO 

Game – put the ball in the hole. "Samed" (economic corporation of PLO). Arabic and English. 
Wooden frame, in the background – a map in color of the Middle East (inscribed "Palestine" instead of "Israel", without 
the Golan Heights). Six small metal balls for drowning in the hole situated in strategic points: Jerusalem, Gaza, Nablus, 

Jaffa, Haifa, Acre and Safed. Glass in front and velvet on the reverse. 
16X11.5 cm, height 2.5 cm. Fair-good condition. Wood frame is worn, cracked and peeling. Velvet is worn and stained. 
Metal balls are rusted. Background is slightly stained. 

Opening price: $100 

 יוחנן סימון –. מטפחת תוצרת "משכית" 538

 ].60-מטפחת תוצרת "משכית". עם הדפס מאת יוחנן סימון. ישראל, [שנות ה
", ""יוחנן Maskitמה: "משכית "הדפס צבעוני הכולל דוגמאות עצים בסגנונו האופייני של סימון ודוגמאות אחרות מעולם הטבע. חתו

  "".Yohanan Simon", 65סימון 
פעולה בין בני הזוג הולידו -סימון היה נשוי למעצבת האופנה פיני לייטרסדורף, שהיתה המעצבת הראשית של חברת "משכית". שיתופי

  אפנה מרשימים, דוגמת זה שלפנינו.-אביזרי
X7878 ץ לה.ס"מ, מצב טוב, נתון במסגרת. לא נבדק מחו  

  05$ פתיחה:

538. Kerchief Made by "Maskit" – Yohanan Simon 

Kerchief made by "Maskit". Print by Yohanan Simon. Israel, [1960s]. 
A colorful tree-and-nature-motif print in a style typical of Simon. Marked: "Maskit", "Yohanan Simon 65". Simon was 

married to fashion designer Pini Leitersdorf who was the chief designer of "Maskit". Cooperation between the two of them 
resulted in impressive fashion accessories, such as this kerchief. 
78X78 cm, good condition, framed. Unxamined out of frame. 

Opening price: $50 
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 קופסאות מקוריות –זהרה שץ ומשה צברי  –. נרות זיכרון "יד ושם" 539

 שני נרות זיכרון שיוצרו ונמכרו בידי "יד ושם", דף מידע וטופס הזמנה.
* נר ברזל לבתים פרטיים המיועד לקביעה בקיר ובו מקום לנתינת שמן. דולק במשך יממה שלמה. על הנר תבליט הפסוק "ונתתי להם 

  לא יכרת" (ישעיהו נ"ו ה). נתון בקופסה מקורית ובה דף הוראות התקנה. עיצב האמן משה צברי.יד ושם אשר 
* מנורת ששת הקנים, סמל יד ושם. נר לבתי כנסת, לבתי ספר ולמוסדות ציבור בדמות מנורת פליז מוזהבת בעלת בסיס אשר ממנו 

חרותות המילים "יד ושם ירושלים" בעברית ובאנגלית. נתון עולה רגל המתפצלת לששה קנים ובראשם ששה בזיכים. בבסיס המנורה 
  בקופסה מקורית ובה דף הוראות התקנה. עיצבה האמנית זהרה שץ. פליז, חריתה.

 * דף מידע על הנרות ומועדי הדלקתם וטופס הזמנה מלא בחלקו.
 הדפים בלויים. קרעים חסרים. ] דפים. מצב טוב. כתמי יושן על מנורת הפליז. קופסאות בלויות, כתמים.4שני נרות, [

  015$ פתיחה:

539. Memorial Candles "Yad Vashem" – Zohara Schatz and Moshe Zabari – Original Boxes 

Two memorial candles created and sold by "Yad Vashem"; information leaf and order form. 

* Iron candle for private homes for fixing on a wall with an oil font. Burns for 24 hours. Relief on the candle: "To them I will 
give them an everlasting name that will endure forever."(Isaiah 56:5). (Hebrew). Inserted in the original box, with an 
instruction leaf. Designed by the artist Moshe Zabari. 

* Six-Candle Menorah, Yad Vashem emblem. Candle for synagogues, schools and public institutes in the shape of a 
golden brass Menorah; from the base rises a column splitting into six candle holders topped with six oil fonts.. The words 
"Yad Vashem Jerusalem" are engraved on the base of the Menorah in Hebrew and in English. Inserted in the original box 

with instructions. Designed by the artist Zohara Schatz. Brass, engraving. 
* An information leaf about the candles and dates of lighting them and a partly completed order form. 
Two candles, [4] leaves. Good condition. Aging stains to brass Menorah. Worn boxes, stains. Wear to leaves. Open tears. 

Opening price: $150 

 1977 –דן רפפורט  –. שולחן שנים עשר המזלות 540

 '.77שולחן בעיצוב הפסל דן רפפורט, חתום רפפורט 
לחן מלבני בעל רגלי מתכת מקושתות ומעוטרות. לוח השולחן עשוי מסגרת עץ בהיר ובה משובץ לוח מתכת המציג את שנים עשר שו

  המזלות.
  ) מפסל בעץ, בברזל, בברונזה ובאבן. פסלים סביבתיים מעשה ידיו מוצגים ברחבי העולם.1944דן רפפורט (נולד 

93X116  מסגרת העץ שחוקה ושרוטה מעט. ס"מ בקירוב. מצב טוב. 37ס"מ, גובה  
  025$ פתיחה:

540. Zodiac Table – Dan Rappaport – 1977 

Table designed by the sculptor Dan Rappaport. Signed: Rappaport 1977. 

A rectangular table on arched and decorated metal legs. The table is made of a light colored wooden frame with a metal 
board depicting the Twelve Zodiac signs. 
Dan Rappoport (b. 1944) sculpts in wood, iron, bronze and stone. Outdoor sculptures created by him are displayed in 

numerous sites across the world. 
93X116 cm, height: approx. 37 cm. Good condition. Wooden frame is slightly worn and scratched. 

Opening price: $250  

  


