קטלוג פריטים
מכירה פומבית מס' 095

המכירה תתקיים ביום רביעי,
ד‘ אלול תשע“ו 7 ,בספטמבר 2016
בשעה  ,17:00במשרדנו ,מרכז שטנר ,3
קומה א' ,גבעת שאול ,ירושלים.
זמני התערוכה:
יום ראשון  -א' אלול ] 4בספטמבר [2016
יום שני -

ב' אלול ] 5בספטמבר [2016

יום שלישי  -ג' אלול ] 6בספטמבר [2016
בין השעות 12:00 - 19:00

קטגוריה

מספר
פריט

ארץ ישראל
וציונות

1

תאור פריט

כותרת

מחיר

הערכה

*פרוספקט מקראה דלת הוצאת א .גיטלין ,ורשה -ת"א.1935 .
*פרוספטקט מקראה הא .שערים ללמוד השפה והספרות .ורשה-ת"א .1936
*פרוספקט עמנו בעבר ובהוה .מאת י .וינגרטן וד"ר מ .טויבר .הוצאת ורשה-ניו יורק-
ת"א .שנות ה .30
שלושה פרוספקטים לחוברות
לימוד .ורשה -תל אביב .שנות ה במהלך שנות ה  30הוציא לאור י .וינגרטן שבעה כרכי "מקראה" ללמוד עברית על פי
סדר האותיות ,וסדרת ספרי למוד היסטוריה בשם "עמנו" .החוברות שלפנינו הן
30
פרוספקטים כתובים ומאוירים שיצאו לאור במקביל לכרכים המקוריים ,בהם מפורט תוכנו
ותמציתו של הספר העתיד לצאת לאור ,כולל המלצות.
שלוש החוברות במצב טוב מאד ואינן בספריה הלאומית.

$250

$350 - $300

ארץ ישראל
וציונות

2

] [2דף ,25x17.5 ,חתימות וחותמות.
תעודות מניה של חברת ניר ,תל תעודות מניה לירה ארצישראלית אחת של חברת ניר :חברה שתופית להתישבות עובדים
עבריים מהתאריך  30לספטמבר .1947
אביב 1947
חורי תיוק ,מצב טוב מאוד.

$50

$120 - $100

ארץ ישראל
וציונות

3

מקבץ חוברות ותעודת מניה,
חברת אנגליא-פלסטינה ,יפו-
לונדון וביירות1927 ,1913 ,

] [1תעודת הפקדה על סך  33פאונד טורקי עם ריבית של  ,4%של סניף בנק אנגליא
פלסטינה בביירות .מילוי בכתב יד ,חתימות וחותמות ,בולים צרפתיים 25X25 ,ס"מ.
ביירות .1927 ,סימני קיפול.
] [2מחברת זכרון .חוברות שיצאו לציון עשר שנות פעילות החברה .אחת בעברית
והשניה באנגלית .תמונות היסטוריות של סניפי הבנק בעולם ,המייסדים והמנהלים ,ומפת
א"י .יפו ולונדון.1913 ,
 [2] ,43ע'  :איורים ,מפ' ;  23ס"מ.
מצב טוב מאד.

$100

ארץ ישראל
וציונות

4

בין הספרים שבאוסף :שירון לסילון ,חוברת שירי חיל האויר לישראל ,הוצאת מפקדת חיל
האויר בעריכת ניסן כהן,תוי נגינה .איננה בספריה הלאומית .רשימות למש"ק אפסנאי
הוצאת חיל האויר מאי  1956איננה בספריה הלאומית .הגדת סיני מאת דוש  124ימים
אוסף ספרי צה"ל ] ,[23הדפסות היסטורים ב  62קריקאטורות  hachette world guides .1957פריז  ,1956כולל מספר
מפות גדולות של ערים שונות בארץ ישראל" .ידען" בהוצאת מעריב תשי"ח ] ,[1957כולל
סטנסיל ,ומהדורות יחידות
מפות גדולות של ת"א וחיפה וחומר היסטורי רב ,חוברות "פרשיות גבורה" -מלחמת
ששת הימים,תקצירי אמונים של חיל האויר בהדפסת סטנסיל ועוד.
גדלים ומצבים שונים.

$100

ארץ ישראל
וציונות

5

מקבץ תלושי בנזין ,קבלות
ותרומות .ישראל ,שנות ה 30

] [8תלושי בנזין מוקדמים בערכים שונים של קק"ל ,חתומים בחותמת הקק"ל.
] [23קבלות ותרומות ממוסדות שונים ,ישראל שנות ה  .50-30בין הקבלות  6קבלות
מוקדמות על סך  5מיל תרומה לקרן היישוב עם הכיתוב "אגרא דתעניתא צדקתא" ,וכן
קבלות של בית היתומים דיסקין ,בית לפליטות ירושלים ,חברת החזקת "זקנים וחלושים"
ועוד.
גדלים שונים ,מצב טוב.

$200

ארץ ישראל
וציונות

6

אוסף קבלות ,וכרטיסי כניסה
לאירועים ציוניים – ראשית
המאה ה 20

] [4כרטיסי כניסה לאירועים ציוניים :כרטיס כניסה עם מקום מסומן  -הקונגרס הציוני
החמשה עשר תרפ"ז ] ,[1927כרטיס חבר ההסתדרות העולמית להתעמלות ולספורט
"מכבי" משנת תרפ"ט ,[1929] ,ועוד.
] [2קבלות ההסתדרות הציונית ,וינה וירושלים ,שנת תרפ"ז ].[1927
גדלים שונים .מצב טוב.

$250

$400 - $300

ארץ ישראל
וציונות

7

] [5קבלות קק"ל משנות ה .20
אוסף קבלות קק"ל ועוד .שנות ה ] [8קבלות וכרטיסים מוקדמים ביניהם :מס חבר ל"בית העם" ,הסתדרות צעירות עבריות,
אגודת הציירים והפסלים ,ועוד.
20
גדלים שונים ,מצב טוב.

$100

$200 - $150

ארץ ישראל
וציונות

8

מקבץ קבלות שוברים ומכתבים [7] .שוברים ,מכתבים מודפסים במכונת כתיבה על נייר רשמי של הקרן הקיימת לישראל,
ועוד.
קק"ל ,שנות ה 20
גודל משתנה ,מצב טוב.

$100

$150 - $130

ארץ ישראל
וציונות

9

ארץ ישראל
וציונות

10

מקבץ פריטים בכריכת עץ זית
] .[8ראשית המאה ה 20

 3אלבומי פרחים מיובשים מארץ הקדש בכריכת עץ זית והכיתוב "ירושלים" בכריכה,
הוצאות שונות ,ראשית המאה ה .-20גודל  16.5x10ס"מ .מצב טוב.
 2ספרי זיכרונות ,בכל אחד דפים ריקים המשמשים לכתיבת זכרונות מארץ הקדש,
ראשית המאה ה .20 -בגודל  12.5x 21ס"מ.
 2קופסאות עץ זית בגודל  10x8ס"מ.
הגדה של פסח עם הכיתוב "ירושלים" ,הוצאת סיני ת"א תש"א ].[1941
כללית מצב טוב.

] [7מכתבים ציוניים ,מארצות שונות באירופה ,גרמניה ,וינה ועוד ,חלקם הודפסו במכונת
לקט מכתבים ציוניים .אוסטריה ,כתיבה וחלקם בכתב יד ,על דפים רשמיים של הלשכה הראשית של הקרן הקיימת
גרמניה ועוד .ראשית המאה ה לישראל ,ה  , die weltהחבצלת ועוד .באחד המכתבים מופיע ע"ג פיסת קרטון קטנה
הכיתוב" :נבקש את כבודו להדביק תוים של הקרן הקיימת לישראל על כל מכתביו".
20
גדלים שונים ,מצב טוב.

$80

$150

$200 - $150

$250 - $200

$300 - $250

$250 - $150

$250 - $200

ארץ ישראל
וציונות

11

מקבץ ] [3טלגרמות מאוירות
–פלשתינה

* פדיון טלגרמה בעיצוב יוסף בודקו ,לטובת הקק"ל משנת תרפ"ג ] [1923מאויר וחתום
בדפוס י .בודקה ,איורי חלוץ עודר בקרקע ,ויהודי בתפילה פונה לציון ,וביניהם מגן דוד
מקושט עם הכתוב ציון .בתחתית הטלגרמה תאריך ההדפסה משנת .1919
* טלגרמת ברכה מאוירת בצבעים משנת  1938של "הדאר והתלגרף של פלשתינה",
ועוד.
גודל ממוצע  20X20ס"מ .מצב טוב.

$150

ארץ ישראל
וציונות

12

מקבץ ] [6חוברות ועלוני בתי
ספר ומדריכים-ישראל ,שנות ה
70-50

שש חוברות ארץ ישראליות משנות ה  70-50בהוצאות שונות :הקבוץ הארצי ,המחלקה
להכשרה גופנית של הועד הלאומי ,איחוד הקבוצות והקיבוצים ,הקיבוץ המאוחד,
ההסתדרות הציונית ,חלקן בהדפסת סטנסיל בנושאים שונים :חנוך גופני ,הגינה ,מועדוני
המחלקה בישובי העולים ועוד.
גודל ומצב משתנים.

$200

$300 - $250

ארץ ישראל
וציונות

13

תשע חוברות ]רובן נדירות[ בנושאים :קציר העומר ,ט"ו בשבט ,וחנוכה ,הוצאות:
מקבץ פרסומים קיבוציים יחודיים חפציבה ,הלשכה הראשית של הקק"ל ,ומחלקת החינוך של הקיבוץ הארצי .חמש מתוכן
בנושא חגים חלקן בהדפסת
ה -50בהדפסת סטנסיל מקומית ,שהופצה בעותקים בודדים.
סטנסיל ] .[9ישראל שנות
גדלים ומצבים שונים .טוב-טוב מאוד.

$200

$400 - $300

ארץ ישראל
וציונות

14

] [1דף שלם ,תוויות לא גזורות ,הדפסה בזהב וצבעים 50x35 ,ס"מ.
תוויות יין וברנדי של 'כרמל' ו'אגודת כורמים קואופרטיוית' מסוגים שונים ,מודפסים על דף
דף שלם של תוויות יין כרמל.
ראשון לציון ,ראשית המאה ה  20אחד מיועדים לגזירה.
קמטים בקיפולים ,מצב טוב.

$80

$150 - $120

1

$250 - $200

קטגוריה

מספר
פריט

ארץ ישראל
וציונות

15

אלפרד זלצמן .מכתבים מודפסים ] [2ניירות מכתבים רשמיים של חברת החשמל חתומים בחתימתו של היצרן אלפרד
זלצמן.
במכונת כתיבה .פלשתינה ,שנות ] [4ניירות מכתבים  GOVERNMENT OF PALESTINEפלשתינה שנות ה .30
ה 20
מצב טוב.

ארץ ישראל
וציונות

16

] [1דף סטנסיל שקוף מודפס 20 ,ס"מ.
דף פרסומת של מפעל אדר .קרן דף פרסומת לציון  14שנה לפעילות קרן תל חי עם סצינה של נפילת דמותו של יוסף
הגלילי טרומפלדור והמילים" :טוב למות בעד ארצנו" .מפעל אדר הינו מפעל גיוס תרומות
תל חי1934 ,
בי"א אדר  -יום נפילתו של טרומפלדור בתל חי.
חורי תיוק ,מצב טוב.

תאור פריט

כותרת

מחיר

הערכה

$100

$180 - $150

$50

$100 - $80

ארץ ישראל
וציונות

17

ערי הגולה .וינה ,תש"ו ][1946
מהדורה יחידה

ספר וינה ,הראשון מתוך סדרה בשם "ערי הגולה" שתוכננה לצאת לאור .מאת משה
אונגרפלד .תש"ו ] .[1946דפוס הכרמל.
בעמוד השער מופיע הכיתוב  -ספר ראשון ,אך לא יצאו לאור יותר .הספר מגולל בעיקר
את תולדות הציונות בעיר וינה מראשיתה.
 [1] 155עמ'  17סמ' .כריכה מקורית .מעט כתמים .מצב טוב מאוד.

$50

ארץ ישראל
וציונות

18

] [128גליונות העתון אשנב.
עיתון המחתרת של מפא"י,
1942-1947

 8עמ' בגיליון בממוצע 25 ,ס"מ .גיליונות כ"ו-קנ"ד  ,26/3/1947 - 21/8/1942סה"כ 128
גיליונות )חסרים א-כה ,קנ"ה-קנ"ז( .עיתון פנימי של מפא"י מימי מלחמת העולם השניה
וכמעט עד קום המדינה .כולל התייחסות למלחמה ,עמדות וסוגיות פוליטיות בארץ
ובעולם ,דבריהם של מנהיגי הציונות ,אודות הזכות לצבא עברי ,העיתונות העברית ,ועוד.
מגיליון נ"ח ועד ק' שינה העיתון את שמו לא"ב EX-LIBRIS .של מכון ז'בוטינסקי
והארכיון הציוני.
קרעים קטנים בשוליים העלונים ,מצב כללי טוב.

$150

ארץ ישראל
וציונות

19

גליונות ה"יידישע קולטור"
פברואר-יוני 1948

 5גליונות המגזין "יידישע קולטור" מקום המדינה ,חודשים פברואר עד יוני ) 1948כולל
הגליון המיוחד של מאי  .(48המגזין יצא לאור בניו יורק מדי חדש ונכתב בידי מיטב
משוררי וסופרי התקופה :ביאליק ,י.ל .פרץ ועוד .בגליונות שלפנינו התייחסויות נרחבת
למאורעות שהתרחשו באותה העת בארץ ישראל ,המחתרות ,ההגנה ,וקום המדינה,
מלווה בתמונות.

$30

ארץ ישראל
וציונות

20

אוסף של כ  70חוברות וכתבי עת נדירים בנושא מוסיקה ושירה ,ביניהן פרסומים רבים
במהדורות מצומצמות ו/או יחידות.
בין הפרסומים :חוברות של מועדון הזמר ק .טבעון ,חוברות האקדמיה הישראלית
חוברות וכתבי עת בנושא מוסיקה למוסיקה ,המרכז למוסיקה ישראלית ,חוברות שיצאו לאור במהדורות בודדות בהדפסת
ושירה ,המאה ה  ,20אוסף גדול סטנסיל עצמאית ] ערב של שושנים עם המלחין יוסף הדר[ ,כתב העת "זמירות",
התזמורת הפילהרמונית הישראלית ,פרסומיים יחודיים של בוגרי בתי ספר בארץ ,ועוד.
מקצת מן החוברות אינן בספריה הלאומית.
גודל ומצב משתנים.

$100

ארץ ישראל
וציונות

21

 16.5x12ס"מ .מגילות השנים תש"י-תשי"א ]ב' וג' למדינת ישראל[ ,תשי"ט ,תשכ"א,
תשל"א .הוצאת הרבנות הצבאית הראשית.
מקבץ מגילות אסתר לחיילי צבא המגילות עמוסות בתוכן רב כולל מאמרים לפורים ,ודיני פורים לחייל .עורכים :שמואל
הכהן ,יצחק אלפסי .בכל מגילה מאמר מהרב הראשי לצה"ל שלמה גורן ,ומכותבים
הגנה לישראל ][5
נוספים.
שער מעטפת מאויר לכל המגילות .מצב טוב.

$80

$200 - $150

ארץ ישראל
וציונות

22

הדיג העברי .ת"א ,ינואר 1944

$50

$100 - $80

ארץ ישראל
וציונות

23

 8עמ' 23 .ס"מ.
חוברת בהוצאת פנימית של חברי מועדון הדיגים בתל-אביב ,בעריכת נחום אלתר.
החוברת איננה בספריה הלאומית .לא ידוע על חוברות נוספות שיצאו לאור בסדרה זו.
כתמי זמן .מצב טוב.

$80 - $70

$300 - $250

$70 - $50

$500 - $300

 7עמ' 21 ,ס"מ.
חוברת ובה קריקטורות וסאטירות על התנועה הציונית ,חברת "מעביר" ]קווי האוטובוס
הקפות ,חוברת לצחוק .ת"א,
שיצאה בשנות ה  ,[-30הייבסקציה המוסקבאית ועוד .בעריכת ש .י .צביאלי .העורך שהעלים את
תרצ"ה .החוברת היחידה
שמו תחת השם "עוזר דלים" נתכוון להוציא לאור חוברות נוספות ברוח זו ,אך למעשה זו
לאור
היחידה שהודפסה.
כרוך מחדש ,מצב טוב.

$30

$80 - $50

ארץ ישראל
וציונות

24

חוברת היובל לכבוד המחנך
אהרון פראנק .תרצ"ט 1939

 30עמ' .חוברת שיצאה לאור בהוצאת הגימנסיון העברי בשיאאוליי ]שוול[ לציון יום
הולדתו ה  ,50ולרגל מלאת עשרים וחמש שנות הוראה בגימנסיון העברי בברלין .תוי
נגינה ,איורים .הדפסת סטנסיל.
שער מעטפת קרוע בפינה שמאלית עליונה ,הדבקות לחיזוק ,כתמי זמן ,מצב בינוני-טוב.

$50

$100 - $80

ארץ ישראל
וציונות

25

 22עמ' 22 ,ס"מ.
פולמוס שנכתב בידי חבר אצ"ל אנונימי ,המבקש להוכיח לאנשי ההגנה את צדקת דרכו
הנח דעתי :תשובת חבר
הארגון של האצ"ל ויחד עם זאת את הצורך באהבת רעים ושיתוף פעולה .בתחילת החוברת
הצבאי הלאומי לחבר ההגנה,
נוסף פתק המסביר כי החוברת נכתבה בימי ה'מלחמה החמה' בין האצ"ל להגנה ,אם כי
תש"ה ][1944
מרבית הדברים עדיין נכונים עתה )כסלו תש"ה( בזמן ה'מלחמה הקרה' בין הארגונים.
מצב טוב.

$50

ארץ ישראל
וציונות

26

*] [2גליונות של השבועון הבינלאומי הערבי  Palestine & Transjordanמחודש אפריל
 ,(Vol. 1: 43,45) 1937ובהן התייחסות רחבה אל הציונות והיהודית ,פרעות התקופה,
זכותם של הערבים למולדת ,קריקטורה על וייצמן ,מעמד האשה באיסלאם ועוד 12 .עמ'
,Palestine & Transjordan
כל גיליון.
שבועון ערבי ופרסום הסוכנות
שנות ה *] ,Financial Aspects of Jewish Reconstruction in Palestine [1לונדון.1930 ,
אודות ערבים ,פלסטינה,
] 14 [3עמ' .פרסום הסוכנות היהודית אודות שיפור מצבם הכלכלי של הערבים בארץ
[3] 30
בעקבות עליית היהודים .הודפס בשנת  1930והוגש לועדת החקירה הבריטית של
מאורעות תרפ"ט.
מצב טוב.

$80

ארץ ישראל
וציונות

27

שני קבצים מסדרת "תכנית עשר השנים" -שנה ו' ושנה ח' של הקובץ "תכנית עשר
השנים" בהוצאת השומר הצעיר בארץ ישראל -ההנהגה הראשית -מחלקת החינוך,
בנושא תולדות המשטרים ,ובורוכוביזם ובעיות האידאולוגיה הציונית .יצא לאור בהדפסת
תכנית עשר השנים .השומר
הצעיר בארץ ישראל .שני קבצים ,סטנסיל .שני קבצים אלה חסרים בספריה הלאומית.
תולדות המשטרים  95דף ,
ישראל שנות ה 50
בורוכוביזם כו'  119דף.
מצב טוב.

$100

ארץ ישראל
וציונות

28

 25.5x17.5ס"מ 64 .דף מודפסים רק בצד אחד.
קו לקו :אוסף קריקטורות של
ספר אלבום עם שרוך .הוצאת תעמולה .הספר מאגד את הקריקטורות הביקורתיות
יהושע אדרי בעריכת יוסף
ויניצקי .תל אביב תרצ"ט ] .[1939מעיתונות התקופה של האמן הריוויזיוניסטי יהושע אדרי ) (1911-1966שכוונו בעיקר נגד
הממסד הציוני ,דוד בן גוריון ,חיים ויצמן ,השומר הצעיר ועוד.
נדיר
קרע קטן בפינת הספר ,שער הספר נתלש ממקומו אך שלם ,מצב כללי טוב.

$50

2

$120 - $80

$200 - $150

$200 - $150

$150 - $120

קטגוריה

מספר
פריט

ארץ ישראל
וציונות

29

כלפי תשעים ותשעה ,אורי צבי
גרינברג ,ת"א תרפ"ח ].[1928
מהדורה ראשונה

ארץ ישראל
וציונות

30

] [1דף 26 ,ס"מ .י"ח תמוז תש"ז .17.7.46 ,דף רשמי של הועד הלאומי עם חתימות א.
דובקין וי .בן צבי .מכתב הממוען 'לאחינו העצורים ברפיח' מאת הועד הלאומי בו הוא
מכתבים אודות ואל אסירים ,אחד מביע את תמיכתו במאבקם לשחרור ,יחד עם בקשה לעצור את שביתת הרעב .חוסר
חתום ע"י יצחק בן צבי ,פלסטינה בחלק העליון שלא פוגע בטקסט ,מצב טוב.
] [1דף 29 ,ס"מ .31.3.40 .דף רשמי של מועצת פועלי תל אביב ויפו בעברית אל מפקד
[2] 1947 ,1940
מחנה סרפנד )צריפין( אודות מעצרם של עסקנים נבחרים שנעצרו והוחזקו בכלא עכו ללא
משפט פומבי וללא אפשרות הגנה .עם תוספת שורות בכתב יד ,לא חתום .מצב טוב.

ארץ ישראל
וציונות

31

מכתבים ובקשת עליה עבור
שוחט מקיבוץ ההכשרה של
המזרחי ,מישיניץ וטשעכנוב,
פולין תרצ"ה [2] 1934

תאור פריט

כותרת

] [2דף ג-מו עמ' .מהדורה ראשונה של אחד מספריו הראשונים של המחבר  -משורר
התנועה הלאומית הרוויזיוניסטית .הספר יצא לאור בהוצאת "סדן" ת"א.
שער מעטפת .כריכה מקורית עם קיפולים קלים ,מצב טוב.

] [2דף נייר 20X25 .ס"מ .כתובים בכתב יד.
המכתבים ממוענים אל הנהלת 'ברית העולמית לתנועת תורה ועבודה בירושלים' .תוכן
המכתבים זהה :אודות שוחט מומחה מהעיר מישיניץ שהתנכלו לו וביקשו להעביר אותו
ממשרתו לאחר שסיים את הכשרתו בקיבוץ ,ועל כן מבקשים מההנהלה לעזור לו לעלות
ארצה .המכתבים חתומים ע"י יו"ר ומזכיר תנועת תורה ועבודה במישינץ ,ובנוסף הם
מאושרים בכתב יד על ידי הרב חיים מרדכי ברונרוטה מהעיר טשעכנוב.
חורי תיוק ,מצב טוב.

מחיר

הערכה

$100

$250 - $150

$100

$200 - $150

$50

$100 - $80

ארץ ישראל
וציונות

32

 [16] 312 ,312עמ' .גרמנית.
herzl's zionistische
 Theodorאוסף מאמרים של הרצל אודות הציונות ,מהדורה ראשונה שיצאה לאחר מותו
 schriftenגרמנית 1905
בהוצאת  Jüdischer Verlagברלין .1905
מהדורה ראשונה
כריכה חדשה ,חיזוקים ,קרעים בשער ובמס' דפים  ,מצב בינוני-טוב.

$60

$120 - $80

ארץ ישראל
וציונות

33

* אוצר הארץ ,שבחי ארץ ישראל ,חבתה ,שיכותה לישראל כו' .חיבור מאת יהושע בן
ישראל התלמי .ירושלים תרפ"ו ] .[1926קמח] [4עמ' [1],מפה .מפת עמק יזרעאל לא
ידועה משנים אלו ,שצורפה במיוחד לספר.
* שער ישוב .מאמרים ופרקים בדברי ימי הישוב העברי בארץ ישראל .הוצאת דבר ,תל
לוט שלשה ספרים כרוכים יחד -אביב תרפ"ז ] .[1927מהדורה יחידה .חיבור לא ידוע מאת יצחק בן צבי ,כנראה חיבורו
אודות ישוב ארץ ישראל ,תרפ"ו -הראשון בעברית ]לפני כן פרסום חיבורים בעיקר באידיש[ [1][6] .מפה 192 .עמ' .מפת
ארץ ישראל.
תרצ"ב .מהדורות יחידות
* מקומת קדושים ומקומות היסטוריים בארץ ישראל .חיבור מאת מיכאל איש שלום
הוצאת תחיה ,ירושלים תרצ"ב ] .[1932קי ] [1עמ' +14לוחות תצלומים .ישנם עותקים
ללא התצלומים בסוף .כאן הכל בשלמות .נדיר.
כריכה מפוארת ,מצב טוב מאד לשלשת הספרים.

$120

ארץ ישראל
וציונות

34

חוברת שירים ]מאוירת על ידי נחום גוטמן[ מאת א.ז .בן ישי בהוצאת לשכת התרבות של
ה"משמר האזרחי".
 14עמ' 12 .ס"מ 8 .איורים צבעוניים.
מה הם שרותי ההתגוננות?.
אוייר ע"י נחום גוטמן .ת"א ,שנות החוברת חולקה כמתנה לילדי העיר על ידי עיריית ת"א .בחוברת הסברים קצרים בצורת
שיר מלווים באיורים אודות שירותי התגוננות העיר :המשמר האזרחי ,המקלט הצבורי,
ה  .50חוברת נדירה
מגן דוד אדום ועוד .איננה בספריה הלאומית.
שער מעטפת מאויר .כתמים ,מצב טוב.

$80

ארץ ישראל
וציונות

35

ספר יזכור .קדושי אב תרפ"ט
][1929

מאת א .צ .ברזין .נדפס בירושלים בחודש אב תר"ץ ].[1930
תולדותיהם של כל קדושי אב שנרצחו בפרעות תרפ"ט על פי מוצאם ותמונותיהם,
מהדורה יחידה.
 [1] 271עמ'.
לא כרוך ,מצב בינוני.

$200 - $150

$150 - $120

$50

$80 - $70

ארץ ישראל
וציונות

36

] [1ציונ'ס פאהן ]דגל ציון[ מאת אליעזר מאנפריד ,יצא לכבוד הקונגרס הציוני ה .-5ורשה,
] [2חוברות תווי נגינה לשירים
 .1901יידיש .שער מאוייר [4].עמ' 34 ,ס"מ .מעט כתמי מים בשוליים ,מצב טוב.
ציוניים ,וורשה ,ראשית המאה ה ] [1שיר עבודה ,נעימה ארצה ישראלית בעד סולה ,מקהלה ופסנתר ,מסודר ע"י ליא ליוב
20
) .(Leo Löwהוצאת ניגון ,ורשה [6] .עמ' 32.5 ,ס"מ .קרע קטן ,מצב טוב.

$100

$150 - $130

ארץ ישראל
וציונות

37

ד' 68 ,עמ' 16 .ס"מ.
] [2חוברת הלבנון ,ארץ התירות שתי חוברות מקבילות שיצאו לאור בו זמנית בעברית ובאנגלית על ידי המחלקה
הכלכלית של ממשלת לבנון בהוצאת  .la desssse-parisתאור גאוגרפי ופיסי של ערים
והקיטנות ,עברית ואנגלית,
שונות בלבנון ,עם תצלומים רבים ,ומפת האזור .הגירסה האנגלית איננה בספריה
תרצ"ה ][1935
הלאומית.
לשתי החוברות שער מעטפת מאויר ,כתמי זמן ,מצב טוב.

$60

$150 - $120

ארץ ישראל
וציונות

38

מגלת מזכרת מיום התנ"ך
העולמי הראשון של ארגון ויצ"ו.
יוהנסבורג תשכ"ג ][1963

$50

$120 - $100

ארץ ישראל
וציונות

39

Israel Honors Dr. Armand Hammer on the Occasion of His 90th Birthday
 42עמ' 29 ,ס"מ .עשרות צילומים מקוריים צבעוניים מודבקים בין דפי הספר.
ספר תצלומים שיצא לאור לרגל בשנת  1988ביקר האמר בארץ וזכה לאירוח רשמי מכובד מראש עיריית ת"א דאז מר
שלמה להט .בספר שלפנינו עשרות תצלומים מקוריים באיכות גבוהה מאותו אירוע שחל
יום הולדתו ה -90של אספן
האומנות והפילנטרופ היהודי דר .כשנתיים לפני מותו.
ד"ר ארמנד האמר  ,[armand hammer] 1898-1990,היה איל נפט ופילנטרופ יהודי-
ארמנד האמר
אמריקאי ,ואספן אומנות.
כריכה מקורית עם כיתוב מוזהב ,מצב מצויין.

$50

כתבי עת
ומסמכים
היסטוריים

40

] [1קול קורא מערי הקודש לעזר בצרה .כרוז גדול שנשלח ליוצאי גליציה בארה"ב .חתום
בדפוס ע"י הרב אברהם שור והרב אברהם ליב זילבערמאן ,עם חותמת כולל ויז'ניץ.
אידיש לצד אנגלית.
] [1דף 47X31,ס"מ .צפת ,תרפ"ז .סימני קיפול .מצב טוב.
] [1לוח לשנת תרפ"ט עם ברכת כתיבה וחתימה טובה של ה'תפארת ישראל'
והראדוויטצער רבי שליט"א .לוח שנה ,זמני הדלקת נרות ומולדות .אידיש.
] [1דף 28X43.5 ,ס"מ .ירושלים ,צפת וטבריה ,תרפ"ט .קרע קל בקיפול ,מצב טוב.

$100

כתבי עת
ומסמכים
היסטוריים

41

כתבי עת
ומסמכים
היסטוריים

42

כרוז ולוח שנה .כולל ויז'ניץ,
צפת ,תרפ"ז ותרפ"ט
][1927,1929

הדפסה על נייר גלול בצורת מגילה .אנגלית ועברית .תכנית הערב ,שמות המרצים
וכדו' ,מסר ששלח דוד בן גוריון למשתתפי הכינוס ,שירים ,תכניה ועוד 20 .ס"מ.
מצב טוב מאד.

] [7לוחות שנה ירושלמיים ,כולל שומרי החומות ,לוח לשנת תשכ"ב של ישיבת אהל משה
אוסף לוחות שנה -ירושלים שנות עם דיוקנאות המהרי"ל דיסקין ,הגרי"י דיסקין ,ורבי יוסף חיים זוננפלד ,ועוד
גודל משתנה ,מצב טוב
ה -50-80

שארית העולם ,לוח העיבור.
כזבלנקה תש"א ][1941

] [2] ,14 ,[12ע' 11 .ס"מ.
לוח מיניאטורי מאת שלמה נחמיאס ,עיבור השנים  5701-6000לבריאת העולם ,כולל
טבלאות ,ומועדים .ערבית באותיות עבריות .שער מעטפת.
מצב טוב.

3

$150 - $100

$200 - $150

$90

$200 - $150

$50

$120 - $80

קטגוריה

מספר
פריט

כותרת

תאור פריט

מחיר

כתבי עת
ומסמכים
היסטוריים

43

לוח אחיאסף לשנת תרס"ד
] ,[1904ורשה ,הקונגרס הציוני
הששי ,תצלומים

] [57] ,[460עמ' ] [10דף 21 .ס"מ ,ללא שער.
אחיאסף ,לוח עם ספרותי ושמושי לשנת תרס"ד ] ,[1904הלוח יצא לרגל הקונגרס הציוני
הששי ,ומשתתפים בו שאול טשרניחובסקי ,י.ח .ברנר ,ד"ר יוסף קלוזנר ועוד .ללא שער.
כולל  4לוחות תצלומים ,פרסומות רבות .ועוד.
כריכה מקורית ,שדרה ושער מנותקים .כתמים ,מצב טוב.

$70

$120 - $100

כתבי עת
ומסמכים
היסטוריים

44

לוח שנה של הקרן הקיימת
לישראל שנת ,1925-1926
הוצאת י.ב.ק .נדיר.

בשער המעטפת יד אבשלום ,וכן מופיעים בלוח תצלומים בתמונות מהווי ארץ ישראל
המתחדשת ,מפת ארץ ישראל ,ציוני דרך בתולדות הציונות ועוד.
אינו נמצא בספריה הלאומית .מצב טוב.

$180

$250 - $220

כתבי עת
ומסמכים
היסטוריים

45

 6x4ס"מ .פראקטישער טאשען-לוח כיס לשנת תרנ"ו עם כל הדברים הנחוצים לסוחרים
לוח
כיס מיניאטורי לשנת תרנ"ו .ואנשי מעשה ,דפוס וארשא  .1895אין בספריה הלאומית.
לא ידוע
הוראות בעברית ורוסית .שער מעטפת בצבע כתום .מצב טוב מאד ,נדיר.

$100

$150 - $120

כתבי עת
ומסמכים
היסטוריים

46

* ירושלים .ירחון בעריכת יונה קרפל ,קרקוב תר"ס  ,1900חוברות א' וב' .לשתי חוברות
אלו שער בעברית ובגרמנית .חוברת א'  32עמ' וחוברת ב' עמ' .33-72
לקט
] [2כתבי עת בנושא ספרות * שורות .כתב עת בנושא ספרות ישראל ,חוברות  ,10-11אדר-ניסן תרצ"ו ] ,[1936יצא
ישראל
לאור בבלצי שברומניה .שער מעטפת 34 ,עמ'.
כל החוברות במצב טוב מאד.

$100

$250 - $200

כתבי עת
ומסמכים
היסטוריים

47

מקבץ חוברות "לשוננו לעם"
שנות ה 70

 44חוברות "לשוננו לעם" -קונטרסים עממיים לענייני לשון בעריכת ע' איתן ומ' מדן שנות
ה  .-70ושני חוברות נוספות "לשיפור הלשון" תשכ"ט  ,ו"על חידושי מילים" תשכ"ח.
 30עמ' לערך כל חוברת 16.5x12 .ס"מ .מצב טוב.

$50

$100 - $80

כתבי עת
ומסמכים
היסטוריים

48

* חמישה שירים ,בהוצאת הספריה המוסקלית של ביהמ"ד למורות ולגננות ע"ש א.ל.
לוינסקי ,דפוס לנגר ת"א ללא ציון שנה ,תוי נגינה .אין בספריה הלאומית .שער מעטפת,
מצב טוב.
* המחזות ,במסגרת שיעורי הקיץ למורים תש"ט ] ,[1949הוצאת הסתדרות המורים
בארץ ישראל ,הועדה המרכזית לתרבות .שער מעטפת ,כתמים 53 ,עמ' .אין בספריה
מקבץ חוברות נדירות בנושא
הלאומית.
מחזות ומוסיקה ] .[4שנות ה  * 40מבוא למתודיקה של הוראת המוסיקה בבית הספר היסודי ,ע .עמירן –פוגצ'וב ,הוצאת
מדרשה למחנכים למוסיקה ,חוברת בהדפסת סטנסיל .ללא ציון שנה .שער מעטפת14 .
עמ' .אין בספריה הלאומית.
* תרגילי סולפג' ,הוצאת ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ,המרכז
לתרבות .לוקטו ע"י נ .נסימוב וא .הורביץ ,1946 .תוי נגינה 15 ,34 .עמ' .לא כרוך.

$200

כתבי עת
ומסמכים
היסטוריים

49

דרכון בגרמנית ואידיש  -ליטא
תחת הכיבוש הגרמני1917 ,

פאס ]פספורט[  15x9ס"מ .הדרכון הונפק בהנהלת ה Gebiet des
 Oberbefehlshabers Ostבנובמבר ,1917עם חותמות-דיו "Verwaltungsgebiet
 – "Litauenהמִנהל בליטא.
הדרכון הונפק על ידי השלטון הגרמני בשטחים שגרמניה כבשה זמנית במלחמת העולם
הראשונה .הסעיפים בו כתובים במקביל באידיש וגרמנית .בין סעיפי התקנות המופיעים
בו עונשים שבין חמש לעשר שנים לאדם שימצא ללא דרכון ,בעל דרכון מזוייף וכדו'.
כמו"כ עונשים לאדם שלא יודיע על אבדן דרכונו תוך  24שעות .בדרכון תמונה של בעלת
הדרכון ,וטביעת אצבעה.
מצב טוב.

$50

כתבי עת
ומסמכים
היסטוריים

50

] [7דף סטנסיל 33 ,ס"מ .מצולם צד אחד ,עם איורים ושירים מקוריים.
גיליון ב' .עורך ראובן סימון )סילמן( ,ציורים :הדסה זקס .יצא ע"י חיילים ששירתו בבית
במפצע ,בטאון חיילי בית החולים החולים הצבאי מס'  10בחיפה וכולל מאמרים ,בדיחות ותשב"ץ מאת החיילים ,על הווי
הצבאי מס'  ,10ה' באייר תש"ט בית החולים הצבאי בחיפה ולכבוד יום העצמאות הראשון של מדינת ישראל ,ה' באייר
תש"ט ] .[1949על פי הקטלוג הספריה הלאומית זהו הגיליון הראשון מתוך ארבע שיצאו
] 1949חיפה[
לאור.
כתמי זמן בשער ובשולי העמודים ,סימני קיפול ,מצב בינוני-טוב.

$100

$150 - $130

כתבי עת
ומסמכים
היסטוריים

51

בית ועד לחכמים ,סאטמר.
חוברות השנים תרפ"ד -תרפ"ה
][1924-5

קובץ לכל מקצועות התורה וחיזוק דת ישראל בעריכת רבי יוסף שמעון פולק .לפנינו 45
חוברות כרוכות יחד מהשנה השלישית והרביעית של הירחון.
כריכת קרטון רופפת ,כתמי זמן ,מספר דפים מנותקים ,פגמים עם פגיעה בטקסט
בעמודים האחרונים .מצב בינוני.

$150

$250 - $200

כתבי עת
ומסמכים
היסטוריים

52

חשבון כולל אמריקה .ניו יורק,
תרנ"ח 1898

 16עמ' ,חסר  4עמ' בסוף.
חשבון כולל אמריקה ,מעת הווסדו עד ט"ו אדר שנת התרנ"ח ,חוברת ראשונה .העותק
כולל :חוברת פולמוסית שכתב י.ד .אייזנשטיין אודות המחלוקת בין ה'כוללים' באמריקה.
נדיר במיוחד .גולדמן .1111
קרעים קלים מאד בשולי שני הדפים הראשונים .מצב טוב-טוב מאד.

$100

$300 - $200

כתבי עת
ומסמכים
היסטוריים

53

מסמכים מהקהילה היהודית
בהונגריה .שנות ה 40 - 30

ארבעה מסמכים בהונגרית של רשם הקהילה היהודית בהונגריה .בהם תוכן בכת"י
ובדפוס הקשורים בבית הכנסת המרכזי בהוגריה ,וכן בקהילה היהודית .רובם עם ציוני
שנה ] .[1942 ,1939 ,1931מצב טוב.

$50

$200 - $150

כתבי עת
ומסמכים
היסטוריים

54

] [1דף נייר מודפס 70x50 .ס"מ.
אילן יוחסין של משפחות אדמור"י אילן היוחסין של משפחת רבי שמשון וורטהימר ווינר ,הגאון רבי שמואל פאפא הלוי
יונגרייז ובעל ה'מנוחת אשר' מטשענגער  -רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז ,הגאון רבי יעקב
ורבני הונגריה .המאה ה 20
שיק אב"ד נאדאדוואר ועוד .עובד על ידי נכדם הרב פנחס מיללר.
כתמים ,סימני קיפול ,קרע בחלק התחתון ,מצב בינוני.

כתבי עת
ומסמכים
היסטוריים

55

Le sanscritisme de la
תדפיס langue assyrienne ,
ומזכרת מחתונה ,פאדובה,
]2] 1855 ,1849

כתבי עת
ומסמכים
היסטוריים

56

רשימת בוחרים פנימית ]בהדפסת סטנסיל[ לועד שכונת מאה שערים  -העדה
האשכנזית .קבלות ,סדר הבחירות ,תקנות הועד ועוד.
בין השמות המופיעים :רבי אלעזר שך )הרב שך( ,הרב שמואל וואזנר ,הרב יעקב מאיר
פנקס רשימת הבוחרים של
העדה החרדית .ירושלים תשט"ו שכטר ,רבי אריה לייב רוחמקין ,רבי יעקב זונדל קרויזר ,רבי בן ציון ידלר ,הרבנים
למשפחת זלזניק ,הרב משה בלוי ,הרב עמרם בלוי ועוד.
][1955
נתון בכריכת קרטון .שני הדפים עם תקנות הבחירות חתוכים ולפנינו רק החצי העליון
שלהם .מצב טוב.

כתבי עת
ומסמכים
היסטוריים

57

 .Madrichimblätterבטאון
צעירי אגודת ישראל ,שוויץ,
תשי"ח-תשי"ט ][1958-1959

]Le sanscritisme de la langue assyrienne. Etudes preliminaires au [1
 dechiffrement des inscriptions assyriennesמאת ,LUZZATTO Philoxene
הוצאת  ,Bianchiפאדובה ,אילטיה 80 .1849 ,עמ' נייר משובח ]לא חתוכים[18 ,
ס"מ ,Per Le Faustissime Nozze [1] .מזכרת מחתונה ,דפוס  ,Bianchiפאדובה
 20 .1855עמ' 24 ,ס"מ.
קמטים בפינות ,מצב טוב.

] [3חוברות ,שנה  :5גיליון מס'  4,6 .13-14עמ' .שנה  :6גיליון מס'  6 .2עמ' .הדפסת
סטנסיל רשמית הו"ל ע"י  ,Agudas Jisroel Jugendleitungציריך.
מצב טוב.

4

$50

$100

הערכה

$400 - $300

$100 - $70

$150 - $100

$180 - $150

$100

$200 - $150

$60

$130 - $100

קטגוריה

מספר
פריט

כתבי עת
ומסמכים
היסטוריים

58

כתבי עת
ומסמכים
היסטוריים

59

כתב עת .האסיפה השנתית
הששית של מועצת הרבנים
במרוקו .פאס ,תשט"ו ][1955

תאור פריט

כותרת

גיליון ה  ] france juiveLaצרפת היהודית[ .פריז ,בעריכת אדוארד דרומונט שנת
גיליון ה  ,La france juiveצרפת .1892
 945עמ' .מאות איורים.
המאה ה 19
לא כרוך .מצב בינוני.
בכתב העת סיכום אסיפות בית הדין הגבוה של דייני ורבני מרוקו ,פסקים מנומקים
בענייני כשרות היין ,ירושת הבת ,ועוד .בחוברת שלפנינו מכתב ברכה מיוחד שנשלח
מאמריקה מהאדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מילובביטש בשנה הרביעית לישיבתו
על כס האדמורו"ת ,לחזק את קיום ועידת רבני מרוקו שהתכנסו לביצור הדת והתורה.
ובסופו הערה מהמו"ל" :ברכות האדמו"ר שליט"א שמחו לבב כל הרבנים."..
שער מעטפת 26 .עמ' עברית 23 .עמ' צרפתית 25 .ס"מ .כריכת מעטפת .מצב טוב
מאוד.

מחיר

הערכה

$50

$120 - $100

$50

$120 - $100

כתבי עת
ומסמכים
היסטוריים

60

 28ס"מ .כתב עת בעריכת שמואל הוכברג שיצא לאור במשך שנתיים ,ועסק בתחיה
כתב עת המבשר ,קושטא תרע"א העברית לאומית בין יהודי המזרח ,ונועד לשמש כגשר אל הספרות העברית החדשה
עבור יהדות ספרד .כאן חוברות .12,24,25-26,31
] [1911שנה שניה
קרעים קלים בשערי שתי החוברות .מעטפת מנותקת בחוברת  .12כללית מצב טוב.

$100

$250 - $150

כתבי עת
ומסמכים
היסטוריים

61

מאות מכתבים כתובים בכתב יד בעברית ,סוגים שונים של נייר .מכתבים אישיים
ארכיון אישי של חייל
יהודי העולם ומשפחתיים בעברית של חייל יהודי בשם תדי ויינשל ששירת באוגדה המזרח התיכונית
מהצבא הבריטי במלחמת
) (M.E.Fשל הצבא הבריטי במהלך מלחמת העולם השניה.1942-1945 ,
השניה1945-1942 ,
הארכיון לא נבדק כלל ומצבו הכללי טוב.

$100

$400 - $200

שואה

62

מדלית ליגת האלופות של
'הפועל' .שארית הפליטה ,כסף
ונחושת ,הונגריה 1948

שואה

63

שואה

64

] [1מטבע מנחושת מצופה כסף ,קוטר  3.6ס"מ .רצועת בד משולשת בפסי כחול לבן.
צד א'') A Pesti izraelita hitkozseg: zsido allam kupa bajnoksagra :הקהילה
היהודית בפסט ,ליגת האלופות ,המדינה היהודית'(.
צד ב' :תבליט שולחן טניס ושחקן') HAPOEL orsz. cs. b. 1948.1.25 ,הפועל ,אליפות
המדינה'(.
מעט שחוק ,מצב טוב.

$80

$150 - $120

 5גלויות בהוצאת ארגון ההתנגדות הצרפתית  C.O.S.O.Rעם כותרות ותיאורים
מקבץ גלויות צילומים של מחנה בצרפתית של מחנה הריכוז  .Natzweiler-Struthofכולל תצלומים של המחנה ,אסירים
בצעידה ,הקרימטריום וחביות לאפר הקורבנות .התצלומים צולמו כנראה על ידי חייל
הריכוז נאצווילר בסטרוטהוף,
אמריקאי בשנת  ,1944עם גילוי המחנה .נוסף קטע עיתונות בנושא.
צרפת ,סוף שנות ה [5] ?40
מצב טוב.

$50

$300 - $150

]הטרגדיה היהודית באירופה[ .ספר שני מתוך הסדרה אונזער צייט] ,בזמננו[ בהוצאת
די יידישע טראגעדיע אין
אייראפע .פרסום מוקדם ביידיש ,מעדעם קלוב ,ניו יארק .1943
 79עמ' 21 .ס"מ .שער מעטפת מקורי .מצב טוב.
1943

$80

$150 - $120

שואה

65

 ,Die Judenמחקרים
אנתרופולוגים אודות היהודים
מאת יהודים .גרמניה - 1877
[3] 1922

*' ,Spaßvogel der jüdische oder Jocosus hebricosusספר הומור יהודי/עברי',
 350עמ' , viii ,איורים 19 ,ס"מ .מהדורה ראשונה ,מינכן .[1877] ,מצב טוב.
*Die Rassenmerkmale der Juden : eine Einführung in ihre
' .Anthropologieמחקר אנתרופולגי אודות המאפיינים של היהודים' נערך בידי מוריס
פישמן ,רופא ואנתרופולוג יהודי שהיגר מקמינץ לארה"ב בשנת  xi, 272, 4 .1889עמ'.
] [42לוחות ,איורים 24 .ס"מ .מינכן .1913 ,מדבקת בעלות EXLIBRIS DR.
 .SIGISMUND PICKמצב טוב.
*' ,Die Juden als Rasse und Kulturvolkאודות הגזע ותרבות היהודים' .מחקר מאת
הרופא ,המחנך והמדען  ,Franz Kahnשנרדף ע"י הנאצים בגרמניה ,משם היגר
לפלסטינה ,ומשם לצרפת וארה"ב [3] 253 .עמ' ,מפות 24 ,ס"מ .ברלין .1922 ,חותמת
וחתימה של  ,Dr. Manfred Swarsanskyרב מברלין וניצול שואה .מצב טוב.

$100

שואה

66

טשענסטאכאווער יידן ]יהודי
צ'נסטוחובה[ ,ניו יורק.1947 ,
ספר קהילה מונומנטלי,

 XII, 404, CXLIVעמ' 28 ,ס"מ .ספר קהילה בעריכת ד"ר רפאל מאַהלער ,אידיש .ניו-
יורק.1947 ,הודפס על נייר כרומו .רפרודוקציות-אמנותיות נעשו בידי ארתור שיק ,איורים
מאת נאָטע קוזלובסקי.ספר מקיף אודות יהדות טשנסטוחובה ,כולל מאות תצלומים
ופרקים היסטוריים לתולדות יהודי העיר ,חיי תרבות ,פוגרומים ותקופת השואה ,תמונות,
קטעי ביוגרפיה ,ועוד.
כריכה מקורית מאוירת עם פגם בחלק העליון ,מצב טוב-טוב מאד.

$100

$250 - $150

שואה

67

קהלת צ'חנוב בחורבנה ומות
גבורים של רוזה רובוטה ,ת"א
תשי"ג .מהדורה יחידה

 36דף 22 .ס"מ.
חיבור באידיש בעריכת משה פוקס אודות על קהלת צ'חנוב בזמן השואה ,וסיפור חייה של
רוזה רובוטה .אין בספריה הלאומית.
שער מעטפת ,מצב טוב.

$100

$180 - $150

שואה

68

* קורות מעפיל צעיר מאת ברכה חבס הוצ' עם עובד ת"א תש"ב ] [1941מהדורה
ראשונה .סיפור עלילה המבוסס על עדויות מוקדמות שנתקבלו בארץ על שיטות העינויים
של האס אס ,הרעב ,מחנות הריכוז )דכאו ,בוכנוולד( ,ועוד .הסופרת הסתמכה על עדויות
של אנשים מפה לאוזן כשלש שנים לפני שהזוועות התפרסמו בעיתונות התקופה.
] 191 [4עמ' 17 .ס"מ .כתמים ,מצב טוב .אין בספריה הלאומית.
שני ספרי שואה מוקדמים.
*
טרעבלינקע ,בואנוס איירס 1946 ,מאת וו .גראסמאן ויעקב וויערניק ,מהדורה ראשונה$50 ,
מהדורות ראשונות ,ראשית שנות יידיש.
ה 40
חשיפה מוקדמת של זוועות טרבלינקה ,ראה אור בארגנטינה סמוך לסוף מלחמת העולם
השנייה .תיאור מדויק ומפורט של מבנה המחנה ,סדר היום ,העינויים ,השימוש בגז,
הסלקציה ועוד .הספר מבוסס על עדויות מפה לאוזן שהגיעו לראשונה לארגנטינה של
סוף המלחמה.
] [4] 124 [14עמ' 20 .ס"מ ,מצב טוב.

שואה

69

ידיעות ה.ג.א ,.בטאון בנושא
התגוננות העורף ,תל אביב,
תש"א 1940-1941

חמשת הגיליונות היחידים שיצאו לאור של ידיעות ה.ג.א מימי מלחמת העולם השניה.
בגליונות תעוד ראשוני מוקדם ומפורט אודות שמוש הנאצים בגז מהשנים הראשונות
למלחמה .אוקטובר 1940-ינואר .1941
] [5גילונות שלמים 15 ,עמ' כל אחד 24 ,ס"מ.
חורי תיוק .כתמי זמן .מצב כללי טוב.

5

$100

$200 - $150

$130 - $100

$200 - $150

קטגוריה

מספר
פריט

שואה

70

] [3מהדורות יחידות-היהודים
בגרמניה הנאצית ובמחנות
ההשמדה ,איורים ותצלומים

אנטישמיות

71

 25 ,Die Juden in Deutschlandס"מ 416 ,עמ' .אותיות זהב בשדרה ובכריכה הקדמית.
הוצאת  ,Zentralverlag der NSDAPמינכן .1935
בהוצאת המפלגה הנאצית,
כתמי בלאי בכריכה ,מצב טוב
מינכן1935 ,

אנטישמיות

72

 .EFES DAMIMמהדורה
ראשונה באנגלית ,לונדון 1841

אנטישמיות

73

* ' ,Rassenkunde des Jüdischen Volkesמדע הגזע של העם היהודי' מאת
 .Günther, Hans F. Kכולל  305תמונות ,איורים ומפות  -מחקר מעמיק אודות העם
היהודי בהקשר גאוגרפי ,היסטורי ותרבותי ,כולל למעלה מ  300איורים ,תמונות ומפות
מאת  Hans F. K Güntherמדען הגזע שהשפיע רבות על הרייך השלישי 23 .ס"מ,
 [8] ,352עמ' .מהדורה שניה ,מינכן .1931 ,כריכה מקורית עם כתמי זמן ,מצב
טובStammeskunde Der Juden; Die Jüdischen Stämme Der Erde in Alter *.
מחקרים אתנולוגים וגזעניים
אודות היהודים ,גרמניה ,שנות ה  ,Und Neuer Zeit, Historisch-Anthropologische Skizzenמאת $80 .Sigmund Feist
מחקר אתנולוגי אודות היהודים ,כולל  89איורים 25 .ס"מ 191 ,עמ' [38] ,לוחות.
[4] 20-30
מהדורה ראשונה ,לייפציג .1925 ,מצב טובDas Wesen des *.
 Antisemitismusמאת  .Coudenhove-Kalergiתמונת המחבר מול דף השער23 .
ס"מ 284 ,עמ' .וינה-לייפציג-פריז .1929 ,מצב טוב,Ordnung in der Judenfrage *.
מאת  .Czermak and Karbachקיים קדם שער 19 .ס"מ 154 ,[5] ,עמ' .וינה-לייפציג,
] .[1934מצב טוב.

$200 - $150

אנטישמיות

74

" The Nazi Party, the Stateעל מנת לעודד שיתוף פעולה ,למנוע מלחמה ולהשיג שלום"
קאמפ'.וליידע את דוברי האנגלית $50
 and Religion by Adolf Hitler.בעולם אודות רעיונותיו של היטלר ,על בסיס ספרו 'מיין

$120 - $80

ספרי שארית
הפליטה

75

] [1תעודת זהות של הסוכנות היהודית] ,גרמניה .[1946 ,פנקס בת  4עמ' 12 ,ס"מ,
עברית ואנגלית .התעודה של הילדה טובה הללר שעם סיום המלחמה שהתה במחנה
העקורים אינסדרדורף בגרמניה .חתום ע"י ד"ר חיים )יחיל( הופמן ,ראש משלחת
הסוכנות היהודית שיצאה לארגן את שארית הפליטה במחנות ,ואח"כ שימש כקונסול
ישראל הראשון בגרמניה.
מקבץ תעודות עליה
של שארית ] [1תעודת עליה והגירה ,ממשלת פלסטינה ,חיפה  [1] .1946דף ,תעודה רשמית במילוי
הפליטה ,גרמניה ,פולין
מקורית$100 .
כתב יד וחתימה ,חותמות של מחלקת ההגירה בנמל חיפה ,בול  50מיל ,ותמונה
ופלסטינה[3] 1946-1948 ,
התעודה ניתנה לילדה טובה הללר .סימני קיפול.
] [1תעודת עולה מאורגן של מדינת ישראל ,פולין  .1948פנקס בן  4עמ' 12 ,ס"מ,
עברית .חותמות של 'המרכז לשירות העם' ,פולניה .תמונה מקורית של אם ותינוקת.
ניתנה לרבקה מילר בתאריך .8.11.1948
מצב כללי טוב.

$300 - $200

ספרי שארית
הפליטה

76

ספרות שו"ת וזכרון שארית
הפליטה ,תש"ח  -תשכ"ג ][4

*אומקום און אויפקום :חורבן ותקומה  ,Holocaust and Rebirthברגן בלזן 1945-
 ,1965ניו יורק-תל אביב  .1965עותק ביבליופילי )ללא מספר( .מהדורה מפוארת עם
הטבעת אותיות בזהב ,חיתוך דפים בזהב LXXXV, 386 .עמ' 32 ,ס"מ .מאות תמונות -
לכל תמונה כותר באידיש ,עברית ואנגלית .נתון בקופסא תצוגה תואמת ,מצב טוב-טוב
מאוד* .ספר מעמק הבכא מאת הרב שמעון אפרתי ,ירושלים ,תש"ח,[1],15 .קכח עמ',
 25ס"מ .עם הקדשת המחבר בכתב ידו' .בירור לאור ההלכה של שאלות שנתהוו לרגלי
האסון שקרה לעמנו ותיאור מחריד מחייהם ומותם של קדושינו' .בלאי בכריכה ,מצב
$100
טוב*.בלזן ,בהוצאת שארית הפליטה מהאזור הבריטי ,ישראל  191 .1958עמ’ :איורים,
מפות ,פורטרט 21 ,ס"מ .כתמי זמן ,מצב טוב*.יום זה :מגילת עדות ,מוגשת לקריאה על
ידי אבא קובנר .הוצאת הקרן הקיימת לישראל ,המחלקה לחינוך ולנוער ,ירושלים ,תשכ"ג
] 15 .[1963עמ' .מגילת עדות שחוברה במלאת עשרים שנה למרד הגטאות )מטעם
ההסתדרות הציונית( על ידי אבא קובנר בניסיון לעצב את טקס הזיכרון הלאומי לשואה.
כולל קטעי עדות ושירים .עטיפת מנותקת חלקית .מצב טוב.

$250 - $200

ספרי שארית
הפליטה

77

] [10סג דף .חלק ה"מדע" מספר משנה תורה לרמב"ם ,הקדמה מאת המו"ל הניצול הרב
יצחק מאיר זעמבה ,בה הוא מגולל את הסיבות שהביאוהו להדפיס את הספר" :אחר
שהאודים המוצלים נתיבשו במשך ימי התופת ,ובפרט הנוער ,שנפלו בעודם רכים...
משנה תורה לרמב"ם ,הוצאת
סיני ,מינכן תש"ז ] [1947שארית ונגדע קרן ישראל ...לזאת אחשוב שדבר בעתו הוא לקיים את מחשבתי ולהדפיס את
$50
ספרי הרמב"ם "...ומסיים שם" :דברי אחד האומללים המתגורר עוד בארץ .שיכתב
הפליטה .מצב מצויין
לדראון עולם היא אשכנז הטמאה"...
כריכה מקורית מפוארת עם עיטורים סימטרים רבים .מצב מצויין.

$250 - $150

ספרי שארית
הפליטה

78

* מחזור לראש השנה ויום הכפורים ,הוצאת שארית הפליטה בשוועדן תש"ז ,שער
מעטפת מאויר * .סדור סדר העבודה נוסח אשכנז ,ניו יורק תש"ו .שדרה מנותקת* .
חמשה חומשי תורה מינכן תש"ז .הודפס על ידי הועד להוצאות ספרים אצל ועד ההצלה$60 ,
מכתב תודה והועד לנשיא ארה"ב הארי טרומן באנגלית ועברית .כריכת קרטון בלויה.
שלושת הספרים במצב בינוני.

$120 - $100

תאור פריט

כותרת

מחיר

הערכה

* בייטשלאנד ,דערציילונגען פון אידישן לעבן אין נאצי-לאנד ,מאת מארגאלעס דאווידזאן
]חיים מרגלית דוידזון[ .ניו יורק ,פברואר .1939מהדורה יחידה  48עמ' 23 ,ס"מ .אידיש.
איורים מאת י .זעלדין וס .ריינדארף .מהספרים הראשונים המתארים את חיי היהודים
בגרמניה ערב השואה .הקדשה ארוכה ביידיש בכתב ידו וחתימתו של המחבר .כריכה
מקורית עם איור של חיילים נאצים .מצב טוב מאד.
* DAS FRUHESTE VORKOMMEN DER JUDEN IN
 , DEUTSCHLANDעותק ממוספר ] .[1528טריר  .1932מחקר על המקורות
המוקדמים אודות בואם של היהודים הראשונים לטריר שבגרמניה עוד בתקופה הרומית.
מהדורה $50
מאת רבה הראשי של טריר הרב ד"ר  .Adolf Altmanכולל  9צילומים .גרמנית.
יחידה] 32,[2עמ' 28 .ס"מ .כריכה מקורית כפולה רכה ומנותקת .מצב טוב.
*פרחי אושוונצ'ים ,עותק ממוספר ] .[90אלבום רישומים ותמונות המתעדים את מחנות
המוות בפולין ,במיוחד את חיי הילדים – 'הפרחים' במחנה המוות אושוויץ .מאת הצייר
זינובי טולקצו'ב ) .(Zinovii Tolkatchevקראקוב ,תש"ז  .1947מהדורה יחידה ] [13עמ',
] [33לוחות-תמונות 26 .ס"מ .בגב כל אחת מהתמונות תיאור קצר בחמש שפות .כריכה
מקורית יפה .עטיפה מקורית מצוירת צבעונית .עם הקדמה בעברית ובאנגלית .מצב טוב
מאוד.

$200 - $150

$50

$120 - $80

 22.5ס"מ xvi, 208 ,עמ'EFES DAMIM. A series of Conversations at .
Jerusalem between a patriarch of the Greek church and a chief Rabbi of
the Jews concerning the malicious charge against the Jews of using
Christian blood. By J. B. Levinsohn. Translated from the Hebrew as a
 .tribute to the memory of the martyrs at Damascus by Dr. L Loeweהספר
$100
'אפס דמים' בעריכתו של יצחק בער לוינזסון ,ממייסדי תנועת ההשכלה ברוסיה ,יצא
להגנתם של היהודים ונגד עלילות דם בצורת דיאלוג בין כומר יווני לבין הרב הראשי .יצא
לאור בשנת  .1837לאור תמיכתו ובקשתו של השר מונטיפיורי יצא לאור לראשונה
באנגלית בשנת  ,1841בעקבות עלילת הדם בדמשק.
כריכה מקורית .מצב טוב.

$200 - $150

 22ס"מ 24 .עמ' .חוברת פרופוגנדה שיצאה בלונדון בהוצאת עצמית בשם 'ידידי אירופה'

]לונדון ]1936

שני סידורים וחומש ,שארית
הפליטה

מעטפת קרועה בשדרה ,מצב טוב.

6

קטגוריה

מספר
פריט

ספרי ילדים

79

תאור פריט

כותרת

בין ספרי הילדים המופיעים יש לציין את :החתול במגפיים בהוצאת נחליאלי ללא שנת
הוצאה ]שנות ה  ,[30-40בין עדרי הצאן ,הוצאת אחיאסף ירושלים תש"ב ],[1942
אוסף גדול של ספרי ילדים ] [49ספרים בהוצאת אמנות ,לוין קיפניס ,הפועל הצעיר ,ספריית פועלים ,יבנה ,ועוד.
מרבית הספרים מאוירים בצבע באיורים גדולים על פני עמוד שלם.
גדלים ומצבים שונים .מצב טוב מאד.

מחיר

הערכה

$120

$350 - $250

ספרי ילדים

80

 .der retter von chulaברלין,
] [1935מספרי הילדים
האחרונים שהדפיס המחבר
בגרמניה לפני השואה

") der retter von chulaהמושיע של צ'ולה"( ספר ילדים מאת אליעזר סמולי .ברלין
 .1935בהוצאת .erich reiss verlag
 96עמ' ] [10דף .גרמנית .עם  9איורים על פני עמ' שלם מאת היינץ וולברג.
כריכה מקורית צבעונית .שדרת בד עם קרע .כתמים .מצב טוב.

$80

$180 - $150

ספרי ילדים

81

מקבץ ספרי ילדים ] [3בנימין
ברלוי ולוין קיפניס

* ספר האשה מאת ש .ארנסט הוצאת ספרות –בנימין ברלוי ת"א ה'תרצ"א ][1931
מהדורה יחידה.
 [10] 249עמ' 21 ,ס"מ .כתמים קלים ,מצב טוב.
* בית ,ספר הבית לילדי כתה ב' מאת לוין קיפניס הוצאת ספרים קרני ,תשי"ז ],[1956
איורים.
 [1] 141עמ' 24 .ס"מ .כריכה מנותקת קלות ,שדרה מודבקת ,מצב בינוני.
* ברוך אתה בפי הטף ,ילקוט ברכות הנהנים מאת זאב ליפמן ,תשט"ז ] ,[1956איורים.
 [1] 34עמ' 22 ,ס"מ .מצב טוב.

$60

$120 - $100

ספרי ילדים

82

] [1] ,20 ,[2עמ' [20] ,לוחות-תמונות 29.5X19.5 ,ס"מ .ספר ילדים בהוצאת
דודאים ,לקט צלליות מאת מאיר "פנינה" 20 .צלליות מאת מאיר גור-אריה ,מלוות חרוזים מאת מרים וילנסקי ]ילן[-
שטקליס.
גור אריה .ת"א תש"ז ][1947
כתמים קלים על העטיפה .מצב טוב מאוד.

$100

$180 - $150

יודאיקה

83

הדלקת נרות' .גרשון רנרט
) .(1929-2010ישראל1961 ,

צבעי גואש על נייר 24X34 .ס"מ .חתום עם תאריך.
רנרט נולד במנהיים שבגרמניה בשנת  .1929הדינאמיקה הבולטת ביצירותיו של גרשון
רנ רט הביאה אותו למחוזות מגוונים ביותר של התנסויות סגנוניים ואסתטיים .החל
כ -65מציור $100
פיגורטיבי ,סימבולי ועד למופשט לירי ואקספרסיוניסטי .במהלך הקריירה ערך
תערוכות יחיד בארץ ובאירופה והשתתף בלמעלה מ 200 -תערוכות קבוצתיות.
נתון במסגרת ,מצב טוב.

$400 - $200

יודאיקה

84

כתובה פרסית .אצפהן ,פרס,
תרע"א 1911

חתימת העדים.
וחיסורים בטקסט ובמסגרת ,קיפולים ,נתון בתוך מסגרת עם זכוכית שבורה$100 ,
קרעים רבים

$250 - $150

יודאיקה

85

בין הכתובות שבאוסף:
 7כתובות גדולות צבועות ביד ,כתובות מודפסות בהדפס ליטוגרפי )צבעוני( ,כתובות
אוסף כתובות גדול ] ,[32אירופה מערים שונות בארץ ובעולם :ירושלים ,ניו יורק ,אוהיו ,פריז ,לונדון ,פילדלפיה ,ניו ג'רסי,
ועוד$280 .
כתובות מקהילות רפורמים] -ארגנטינה[ בואנוס איירס ,כתובה רוסית משנת 1940
וארה"ב המאה ה 20
גודל ממוצע  50x40ס"מ .פרט לשתי כתובות גדולות  76x55ס"מ.
גדלים ומצבים שונים ,כללית מצב טוב מאד.

$500 - $400

יודאיקה

86

גובה 32 :ס"מ .עבודת גזירה ופטיש פרימיטיבית במתכת .סביב כל רימון פעמונים תלויים
זוג רמונים .מרוקו ,המאה ה  20בשרשרת .מס' פעמונים חסרים.
מעיכות ופגמים קלים .מצב בינוני.

$200

$400 - $300

יודאיקה

87

זוג פמוטות נחושת ענקיים.
ראשית המאה ה 20

$100

$250 - $200

יודאיקה

88

מקבץ ] [5בתי מזוזה מיניאטורים חמשה בתי מזוזה מיניאטורים ,עץ ומתכת ,באחד הבתים ישנו הקלף.
גובה ממוצע 7 :ס"מ.
המאה ה 20

$20

$100 - $50

יודאיקה

89

] boznice drewnianeבתי
הכנסת מעץ[ ,פולנית ,ורשה
1957

 [1] 219עמ' 27.ס"מ .חיבור בפולנית מאת ,maria i kazimierz piechotkowie
בהוצאת  ,Wydawn. Budownictwo i Architekturaתצלומים ושרטוטים רבים של
בתי כנסת מוכרים ופחות מוכרים העשויים מעץ באזורי פולין ,אוקראינה ורוסיה,
הכוללים גם עיירות קטנות באזורים אלו .בתי כנסת עשויים עץ היו מצויים בעיקר
בארצות $80
אלו של אירופה ורובם ככולם נבנו ע"י יהודים בלבד לאחר שעלה בידם בקושי לקבל
אישורים מהשלטונות לבנייתם ,חלק גדול מהם נשרפו בידי הנאצים בזמן מלחמת העולם
השניה .הקדשה משנת .1973
כריכת עור מקורית ,קרע קל בצדה האחורי ,מצב טוב.

$150 - $130

יודאיקה

90

 304עמ' 26 ,ס"מ.
 ,DIE BUCHER DER BIBELחלק ג' ]על משלי ,איוב ,רות ,יונה ,אסתר ודניאל[ מתוך שלשה חלקים של התנ"ך,
שהוציא לאור פרדיננד ראווס עם איוריו של א"מ לילאן בהוצאת .Benjamin Harz
איורי א"מ ליליאן ,ברלין -וינה
כותרות באדום ,חלק מהאיורים על פני עמוד שלם.
 ,1923גרמנית.
כריכה מקורית מאוירת ,כתמי זמן ,מעטפת השדרה מנותקת בחלקה.
מצב טוב.

יודאיקה

91

 ,Isaac Israelsהולנד/צרפת,
המאה ה 20

יודאיקה

92

שני חלקים .יצא לאור בהולנד בשנים  1929-1932בשפה ההולנדית בהוצאת
 zutphen w.j. thieme"" Joodsch riten en symbolenמאת פ .סימון ,מהדורה ראשונה.
ח"א ] 299 [14עמ' .ח"ב ] 287 [7עמ'.
]סמלים וטקסים יהודיים[
מהספרים הראשונים מסוגו שנכתב בהולנדית בנושא אמנות יהודית ,יודאיקה ,חגים
הולנדית .1929-1932 .מהדורה יהודיים ,סמלים ,ועוד .מלווה בתמונות מאיוריהם המפורסמים של רמברנט ,מוריץ
ראשונה
אופנהיים ,איזידור קאופמן ועוד .המחבר נרצח בשואה.
כריכות מקוריות .מצב טוב.

כתובה על נייר 77X69 .ס"מ .איורים צבעוניים בסגנון פרסי .נוסח כתובה פרסי עם
מצב לא טוב.

גובה  60ס"מ .קוטר הבסיס  19ס"מ.
עבודת חריטה עדינה על פני כל שטח הפמוט.
מצב טוב מאוד.

$50

ריצת נשים על חוף הים.
פחם על נייר ,חתום ).Isaac Israels (1865-1934
 25.5X22ס"מ .נתון בזכוכית כפולה ומסגרת עץ ישנה .מאחור איור נוסף לא חתום.
יצחק לזרוס ישראלס ) (Isaac Lazarus Israëlsצייר הולנדי יהודי ,בנו של הצייר יוסף
ישראלס .למד בשנים  1878-1880באקדמיה בהאג ונודע כבר בצעירותו כבעל כישרון$1000 .
בניגוד לאביו ,לא היו כלל מטיבים יהודיים בציוריו .בשנת  1928זכה במדליית זהב
בתחרות האמנותית של אולימפיאדת אמסטרדם בקטגוריית הציור .עד היום נחשב לצייר
משפיע וחשוב מבין צייר אירופה האימפרסיוניסטים של ראשית המאה ה .20
פגמים במסגרת ,חוסר קטן ביותר בפינת הציור ,מצב טוב מאוד.

7

$100

$120 - $80

$3000 - $2000

$150 - $130

קטגוריה

מספר
פריט

יודאיקה

93

מרק שאגל ],[Марк Шагал
רוסית ,1923 .מהדורה יחידה

יודאיקה

94

מיקרוגרפיה של חמשת המגילות מיקרוגרפיה מודפסת של כל חמשת המגילות בצורת נשר ,מעשה ידי האמן לוי
ראבינאוויטש ,דפוס התחיה תל אביב ].[1920
בצורת נשר .דפוס התחיה
 29.5X24.5ס"מ .נדפס על קרטון .מעט כתמים .מצב טוב.
].[1920

יודאיקה

95

* חוברות ג' ה' ו' מהמאסף רִמּוֹן מאסף עתי לאמנות ולספרות ,בעריכת מארק ווישניצר
וברוך קרופניק ,עריכה אמנותית :רחל ווישניצר-ברנשטיין .ברלין תרפ"ג-תרפ"ד ,1924
.1923
חוברות מילגרוים ורמון ברלין ] 30.5 [5ס"מ .בשתיים מהחוברות קרעים בשדרה.
* חוברות א' ו' של המאסף מילגרוים [רמון[,שנים  1922ו  ,1924שיצא לאור ביידיש
$50
1922-1924
במקביל למאסף "רמון" .כתב-עת לאמנות וספרות בעריכת מרק וישניצר .תמונות רבות
בצבע ובשחור-לבן.
 31ס"מ .מצב בינוני .קרעים עם חסרון בתחתית הכריכה ובשלשת העמודים הראשונים
של חוברת ו'.

תאור פריט

כותרת

מחיר

 [4] ,26עמ' .רוסית.
ספר מאת בוריס ארונסון ,בהוצאת פטרופוליס ,ברלין .איורים רבים מיצירותיו המוקדמות
של הצייר היהודי הגדול בכל הזמנים מרק שאגל ,מלווים בהסברים ורקע לכל
יצירה .ספר $80
נדיר הבוחן את יצירותיו של האמן בתקופה יחסית מוקדמת לפני שהצייר נתפרסם
בעולם.
שער מעטפת מאויר ,כתמים ,קרעים בשדרה ,מצב בינוני.

$100

הערכה

$200 - $150

$250 - $200

$300 - $200

ספר  16ס"מ ,קופסה  17.5x5ס"מ .עצי חיים צבועים בשחור ,מעיל בד בצבע אדום עם
הטבעה בזהב של לוחות הברית וכתר תורה .נתון בקופסת קרטון מקורית שחורה בצורת
ארון עם הטבעת זהב של לוחות הברית ,אריות מגן דוד והפסוק" :כי לקח טוב נתתי
לכם."...
הספר במצב טוב מאד ,הארון במצב טוב.

$150

$250 - $200

יודאיקה

97

ציור שמן על בד -הרב יצחק
כדורי

 67x82ס"מ.
תמונת שמן על בד בצבעים עזים של דיוקנו של גדול המקובלים הרב יצחק כדורי.
ללא מסגרת .מצב טוב.

$80

$200 - $150

יודאיקה

98

טכס פתיחת האוניברסיטה
העברית בירושלים .הדפס
אומנותי ][1.4.1925

 27x60ס"מ .הדפס אמנותי צבעוני ,דמוי עבודת יד .על קרטון עבה.
נאומו המפורסם של הלורד בלפור בטכס פתיחת האוניברסיטה העברית בירושלים
בתאריך  .1.4.1925בין אורחי הכבוד יושבים הרב קוק ,הראשון לציון הרב יעקב מאיר,
חיים נחמן ביאליק ,חיים וייצמן ,סוקולוב ועוד .התמונה הודפסה בטכניקה מיוחדת
שמקנה מראה אמיתי של משיכות מכחול .צויר במקור ע"י הצייר הריאליסט היהודי-פולני
הנודע ליאופלד פיליחובסקי )שדיוקנו העצמי גם מופיע בציור( .עבודת הציור ארכה
כשנתיים ! עקב גודלו של הציור המקורי –  5x2.5מטר בערך ,ההדפס האמנותי נעשה
באנגליה ,ע"י המו"ל של המלך והמלכה האנגלים :רפאל טאק ובניו ,כנראה מיד לאחר
שצוירה .פרטים אודות הציור בשפה האנגלית בצדה האחורי )מדבקה עם רשימה שמית
של הנוכחים חסרה( .פגמים זעירים ושפשופים קלים בעיקר בשוליים ,מצב טוב.

$250

יודאיקה

99

קופסה לתפילין וטלית .קרטון בצורת ספר עטופה בבד קטיפה אדום עם ריקמת מגן
דוד ופרחים .בצדה רקומה השנה  -תרצ"ד .בתוך הקופסה טלית ישנה וזוג תפילין
תפילין מיניאטורים,
וטלית תרצ"ד מיניאטורים נתונות בשקית בד רקומה במגן דוד עם הכיתוב "ציון" ובתחתיתה הכיתוב
בקופסת קטיפה מפוארת.
"מזכרת ירושלים".
][1934
קופסה  27x19ס"מ .עובי  7ס"מ.
מצב טוב.

יודאיקה

96

ספר תורה מיניאטורי ,מודפס,
המאה ה 20

יודאיקה

שתי הקופסאות זהות בגודלן :אורך 4 :ס"מ .רוחב 3 :ס"מ .גובה 2 :ס"מ.
זוג תפילין מיניאטוריות ,עם
המאה ה זוג תפילין בנוסת אשכנז .תפילה של יד פתוחה וניתן לראות את הקלף
 100קופסאות מפח .ראשית
המגולגל .מצב טוב.
20
כשרות התפילין לא נבדקה.

יודאיקה

דיוקן יוסף טרומפלדור,
 101אפליקציה על בד .שנות ה?-20

יודאיקה

בד קטיפה ,בצמוד לדיוקן המילים שאמר יוסף טרומפלדור לפני מותו :אין דבר! טוב למות
בעד ארצנו .שנות ה.-20
 39.5X26.5ס"מ .מצב טוב.

$600 - $500

$180

$300 - $250

$100

$160 - $140

$100

$200 - $150

תחריט 19x25 .ס"מ .חתום בעפרון בעברית ובאנגלית יעקב אייזנברג ),(1897-1965
ירושלים.
דיוקן
חכם תימני .יעקב אייזנברג .יעקב איזנברג )פינסק  ,1887ישראל  .(1966צייר ישראלי נודע .מאמני 'בצלאל'
 102ירושלים
ומהתושבים הראשונים של מושבת האמנים 'נוה בצלאל' בירושלים בשנות ה.-20
נתון במסגרת עץ וזכוכית ,מצב טוב מאוד.

$150

$220 - $200

יודאיקה

 103רפאל אוזן .ציור ,המאה ה 20

איור בצבעי גואש על קרטון מאת הצייר רפאל אוזן .חתום ,עם ציון מקום :עיה"ק צפת.
הציור מוצמד לקרטון 23x34 .ס"מ.
מעט קמטים .מצב טוב.

$250

$350 - $300

יודאיקה

synagogen-baustil in
achtzehn jahrhunderten. 104
פראג  ,1940איורים

 24ס"מ [17] 15 .עמ' שער מעטפת .גרמנית.
חוברת מאוירת מאת  ,miklos atlaszבנושא אדריכלות בתי הכנסת באירופה ,איורים
רבים של פנים וחוץ בתי כנסת המבוססים על תצלומים מקוריים .איורי ערים שונות
ברחבי אירופה כולה] worms :גרמניה[ ,לובלין ]פולין[ ,בודפאסט ]הונגריה[ ,אמשטרדם
]הולנד[ ,צ'כיה ,טולדו ]ספרד[ ,ארץ ישראל ועוד .החוברת יצאה לאור בפראג תחת
הכיבוש הגרמני בשנת .1939
דפים חומים ,מצב טוב.

$50

$120 - $100

יודאיקה

שלושה עצי חיים .ראשית המאה זוג עצי חיים לספר תורה .עשויות עץ צבוע עם פיתוחים .אורך  82ס"מ.
עץ חיים בודד .ידית עשוייה עצם .אורך  88ס"מ .מצב טוב.
 105ה 20

$50

$120 - $80

יודאיקה

מעיל לספר תורה .הונגריה,
 106תרס"ה ][1905

 61X37ס"מ .בד קטיפה בצבע ירוק .הקדשה ועיטורי פרחים רקומים בחוטי כסף וזהב.
המעיל הוקדש 'תרומה לה' מאת לגרשון בכ"ה שלמה קנעפפעלמאכר" ,פרנס שני
דקהילתנו יצ"ו בשנת תרסה לפ"ק" .בחלקו העליון של המעיל כתר תורה עם בטנה
נפוחה וכפתורים צבעוניים ,גם הוא עשוי עבודת רקמת חוטי כסף .מודבק על קרטון.
בד המעיל משופשף וכן מעט מעבודת הרקמה .מצב בינוני.

יודאיקה

תבליט דיוקן תימני .ישראל,
 107המאה ה 20

תבליט יצוקה מפליז .התבליט 13X20 :ס"מ .מסגרת אובאלית 33X38 :ס"מ.
נתונה על לבד בתוך מסגרת אובאלית אומנותית.
סימני קורוזיה ,מצב טוב.

יודאיקה

סביב הכתר סמלי שנים עשר השבטים שמותיהם ,ופעמונים .בתחתיתו כתוב מנוסר "כי
כתר לספר תורה .מוכסף .תוצרת מציון תצא
תורה ודבר ד' מירושלים" .חתום א .סגל ] hand made, silver platedעבודת $1500
יד ,ציפוי כסף[.
 108א .סגל
משקל 1800 :גרם .מצב טוב מאוד.

8

$80

$250 - $150

$150

$300 - $250

$2500 - $2000

קטגוריה

מספר
פריט

יודאיקה

אוסף חשוב של ספרים בנושא אומנות יהודית ,ספרים שונים וקטלוגי תערוכה ממיטב
האומנים היהודים במאות ה .19-20
*חוברת א' של כתב העת מילגרוים ]המהדורה ביידיש של כתב העת "רימון"[ .1922
* max liebermannמאת .karl scheffler 1922.
*יוסף ישראל'ס מסדרת ציירים יהודיים בעריכת אריה נבון ולאה גולדברג ,הוצאת ספריית
אלכסון,תש"ה ] ,[1945מהדורה יחידה.
*זכרונות מאת מוריץ אופנהיים ,הוצאת מוסד ביאליק ,תשי"א ] .[1951תצלומים רבים של
איורי שמן על בד של האמן.
*בשבילי אמנות יהודית מאת יעקב פינקרפלד ,הוצאת ספרית פועלים ,תשי"ח ].[1957
*מאנה כ"ץ ,מאת אלפרד ורנר ,הוצאת ספרית מסדה.1966 ,
*המרד והמרי בתקופת השואה ,סדרת תמונות לתערוכה ,הוצאת יד ושם ומשרד החינוך,
ירושלים תשכ"ח ].[1968
* rembrant bibelמאת  ,'e.w.bredtהודפס על נייר מיוחד.
*אמנים יהודים חיים יהודיים מאת משה זרטל ,הוצאת ספרית פועלים.1970 ,
אוסף ספרי אומנות יהודית ]* .[20שיר השירים ,ציורים מאת שרגא ווייל ,ספרית פועלים תשל"ב ].[1972
$150
* song of songבעריכת dov joseph stier 1976.
 109המאה ה 20
*אמנות יהודית עממית במהלך הדורות ,מאת עלי ועליזה דייויס ]בצירוף  154תצלומים,
מהם  22בצבעים מהאוסף של המחברים[ ,הוצאת ראובן מס ,ירושלים תשל"ח ] .[1978
*אדריכלות במנורת החנוכה ,הוצאת מוזאון ישראל ,תשל"ט ].[1979
*מגזרות נייר אמנות יהודית עממית ,מאת גיזה פרנקל ,הוצאת מסדה .1983
*שאגאל ,מאת סידני אלכסנדר ,כרך ב' ,הוצאת לדורי ,ת"א .1990
*שאגאל חלומות ומחזות ,בעריכת רות אפטר-גבריאל ,הוצאת מוזאון ישראל ,ירושלים
.1993
*בתי הכנסת בימי הביניים ,מאת ריכרד קראוטהיימר ,הוצאת מוסד ביאליק.1994 ,
*יד המזל ,ח'מסות מאוסף משפחת גרוס ומאוסף המוזאון ,בהוצאת מוזאון ארץ ישראל,
ת"א .2002
*גבולות של קדושה ,בעריכת אמילי בילסקי ואביגדור שנאן ,הוצאת כתר .2003
* die verborgege spur the hidden traceמאת  Dr.Angela Merkelהוצאת
.niedersachsen 2009.
גדלים ומצבים שונים .כללית מצב טוב מאד.

$400 - $300

כ  60בתי מזוזה ומזוזות בעיצובים שונים .עשויים נחושת ,עץ ,פלסטיק ,אמייל ,וברזל.
במקצת בתי המזוזה ישנו הקלף.
גדלים ומצבים שונים.

$100

$250 - $150

חנוכיית מתכת מרוקעת מעוטרת עם זוג אריות רובצים מעל כיתוב "הנרות הללו קודש
הם" .בחלקה התחתון כיתוב בולט" :בצלאל" ו"ירושלם" .שמש בנפרד.
מצב טוב.

$60

$150 - $120

כותרת

אוסף מזוזות ובתי מזוזה ],[60
חפצי יודאיקה
וישראלינה  110המאה ה 20

חפצי
יודאיקה
וישראלינה

חנוכיית גב .חתום 'בצלאל
 111ירושלם' .המאה ה 20

תאור פריט

אות כבוד בצורת מפתח העיר תל-אביב שניתן מראש עיריית ת"א רוני מלוא לקבוצת
קבוצת הכדורסל מכבי ת"א .אות הכדורסל מכבי ת"א לרגל השתתפותה בגמר אליפות אירופה ,מתוארך  19 -באפריל
חפצי יודאיקה
 ,1994ומוטבע בחתימתו של ראש העיר דאז רוני מלוא " ."with complimentsבחלק
וישראלינה  112כבוד לגמר אליפות אירופה
העליון מימין תבליט מוזהב בצורת כדורסל ,ובשמאל סמל עיריית ת"א.
1994
נתון בקופסה המקורית ,עם אבזם מוזהב לסגירה 26X26 ,ס"מ .מצב טוב מאד.

חפצי
יודאיקה
וישראלינה

אגרטל  -עץ זית .ירושלים ,סוף
 113המאה ה  19ראשית המאה ה
20

חפצי
יודאיקה
וישראלינה

מתכת ,דמות אריה אוחז בדקל ]חלקו העליון של הדקל חתוך[ .תבליט גמל ומעליו כתוב
 114חנוכיה ישראלית .שנות ה  40-50חרוט "ישראל" .עיטורים סימטרים בבסיס החנוכיה.
בסיס 16x9 :ס"מ .גובה 20 :ס"מ.

עבודת גילוף יפה של מקום המקדש ,שיבולים ,כיתוב דהוי בשחור בחלקו העליון
"."jerusalem
גובה 15 :ס"מ ,קוטר 7 :ס"מ .מצב טוב מאוד.

מחיר

$200

$300 - $250

$100

$150 - $120

$60

$120 - $100

 13סכינים שיוצרו בוורשה ע"י היצרן הוורשאי שמואל גרלך ,חמש מתוכן עשויות כסף
חתום ,חותמת היצרן " "GERLACH WARSZAWIEוסמל כתר כשלצידו שני מגיני דוד
)סמל הכתר הוא מותג החברה ,עוד מימי ניקולאי מראשית המאה ה .(19
חברת גרלך נוסדה בפולין בשנת  1760ומתמחה ביצור סכיני מטבח וסכו"ם ,בעיקר
$100
ידועה בעיצוביה הקלאסיים והאלגנטיים כמו באלו שלפנינו .מוצרי "גרלך" עם סימון יהודי
)כדוגמת המגיני דוד שלפנינו( נחשבים נדירים.
משקל הכולל של סכיני הכסף הוא  670גרם .מצב טוב.

כלי כסף

מקבץ סכינים תוצרת
 .'GERLACH' 115ורשה1900 ,
בערך.

כלי כסף

כסף חתום  ,925עבודת ריקוע 14 .ס"מ.
בית מזוזה כסף ]חתום[.
 .ASAPH 116ישראל ,שנות ה  ?60מצב טוב מאוד.

הערכה

$300 - $200

$50

$150 - $120

כלי כסף

צלחת מעוטרת כסף .רוסיה,
 117המאה ה 20

קוטר 15 :ס"מ .משקל 90 :גרם.
כסף חתום .סביב הצלחת עיטורי עלים ופרחים ,מעט שיפשופים ,וכתמים.
מצב טוב.

$50

$180 - $100

כלי כסף

נטלה מעוטרת .כסף.BIER .
 118המאה ה 20

נטלה תוצרת  BIERכסף ]חתום  ,[925עיצוב בעבודת יד .בדופן הנטלה כיתוב מוזהב:
"על נטילת ידים" .בתחתית דוגמה מוזהבת של חומות ירושלים ,מגדל דוד ,ועצים.
קוטר  11ס"מ .משקל  440גרם .מצב טוב מאוד.

$400

$600 - $500

כלי כסף

בקבוק זכוכית משולב כסף.
 119תוצרת carl Fabergé 1846-
[1920] .фАбЕРЖЕ

גובה 26 :ס"מ .משקל כולל 900 :גרם.
ידית כסף מחוברת לפקק עם מכסה מתרומם על ציר .חלקו הפנימי של הפקק
מוזהב.חותמת כסף של האמן המפורסם  фАбЕРЖЕעל הפקק מבחוץ ועל המכסה
ובבסיס $1500
מבפנים .שתי חותמות כסף נוספות .חריטת פרחים ועלים עדינה בגוף הזכוכית,
הכד .סדק זעיר בזכוכית ,בחלקו העליון של הכד.
מצב טוב.

$6000 - $4000

כלי כסף

זוג פמוטות .כסף .הצורפים,
 120ישראל ,המאה ה-20

כסף חתום ,הצורפים.
 32.5ס"מ .משקל כולל 0.340 :קילוגרם .בסיס מעוגל ,עמוד משושה ,בראשו גביע
המחזיק את הנרות.
שבר מתוקן באחד הפמוטים ,מצב טוב.

$170

$300 - $250

כלי כסף

 121זוג פמוטי כסף .הצורפים

כסף חתום .הצורפים  .925גובה 36 :ס"מ.
בתחתית כל פמוט משקולת הכבדה .משקל הכסף  620גרם.
מצב טוב.

$400

$700 - $600

כלי כסף

זוג פמוטי כסף מרשימים .המאה גובה 30 :ס"מ .משקל 500 :גרם .חתום . ST925
פמוטות מעוטרים בעלי אקנתוס מסולסלים ,בסגנון מלכותי .מצב טוב.
 122ה 20

$250

$800 - $500

9

קטגוריה

מספר
פריט

כלי כסף

 123זוג רמונים .כסף .המאה ה 20

רימוני כסף בעבודת פטיש ,רקוע וחקיקה .כיתוב "ציון" בתוך מגן דוד ,עיטורי לוחות
הברית ,אריות ,עלים ,והפסוק כי מציון תצא תורה כו' 6 .פעמונים תלויים על כל רימון )1
חסר( .הקדשה מאוחרת משנת תשי"ח.
$200
משקל 420 :גרם .גובה 30 :ס"מ.
מצב טוב-בינוני.

$400 - $300

כלי כסף

קערת הגשה עם מכסה .כסף.
 124המאה ה 20

קערת כסף ]חתום[ מעוטרת ,על שלוש רגלים עגולות עם מכסה תואם.
משקל 400 :גרם .קוטר 19 :ס"מ .גובה 12 :ס"מ.
מצב טוב מאוד.

$200

$350 - $250

כלי כסף

סט  12כפיות כסף ]חתום[ להגשה .ידיות מוכספות עם סיומת אומנותית של פריטים
סט כפיות כסף להגשה .אנגליה בנויים מחלקים בדוגמאות שונות :בת יענה ,עגלה ,כלי זמר ועוד .אורך כל כפית 10
ס"מ.
 125ראשית המאה ה 20
משקל כולל  90גרם .נתון בתוך קופסה מקורית.
מצב טוב מאד.

תאור פריט

כותרת

בית מזוזה כסף חתום .BIER, MADE IN ISRAEL
גובה 7 :ס"מ .מצב טוב מאד.

מחיר

הערכה

$50

$200 - $150

$50

$120 - $80
$250 - $200

כלי כסף

בית מזוזה מכסף,BIER .
 126ישראל ,המאה ה 20

כלי כסף

מזלף בשמים כסף .סגנון תורכי .מזלף כסף חתום .בסגנון תורכי.
הצינורית העליונה מתברגת החוצה .גובה  15ס"מ .מצב טוב.
 127ראשית המאה ה 20

$150

כלי כסף

חמש גביעי יין מעוטרים מכסף חתום  .925משקל כולל 330 :גרם.
על פי קבלת הרש"ש גביע שיש בתוכו חריטה של נהרות גן עדן ובכל צורות חילופי
מקבץ גביעי כסף לקידוש "שמות האותיות מקובל כסגולה לזיווג ,פרנסה ,ופריון.
בפנים הגביעים שמות הנהרות :פרת ,חידקל ,פישון ,וגיחון .כתובים במחזורים שונים
 128הנהרות" .המאה ה 20
ובהיפוך אותיות .סביב עיטורי אשכולות ענבים ,ועוד.
פגמים קלים בתחתית מקצת הגביעים.

$150

כלי כסף

גביע כסף חתום בתחתית .עבודת פטיש נאה בכל שטח פני הגביע .עיטורי עלים ובעלי
גביע כסף מעוטר .רוסיה.
סוףה חיים .שיירי הזהבה.
 129המאה ה  - 18ראשית המאה
בתחתית הכוס חריטה מאוחרת באנגלית.Free French Dance .
19
משקל  105גרם  .גובה  8.5ס"מ .מעיכות קלות בתחתית .מצב טוב.

$1000

כלי כסף

גביע כסף ,הבונים החופשיים,
 130גרמניה 1810

גובה  27ס"מ )כולל מכסה( ,קוטר מירבי  9ס"מ .כסף חתום .(.750) 12
עבודה משולבת של ריקוע וחריטה בסגנון פרחים בכל שטח הגביע .מכסה מעוטר
בדוגמה זהה.
בצידי הגביע חרוט סמל הבונים החופשיים עם ראשי תיבות  V. d. tr. B Brוהקדשה
בגרמנית Zum geburtstag des Br. Crost am 14 December 1810 :ליום הולדת
של האח קרוסט ב 14לדצמבר .1810
מעיכות ופגימות קלות .מצב טוב.

$800

כלי כסף

כוס מכסף ]חתום[ בשיבוץ אבני
 131חן

כסף חתום  ,925אבני חן בצבעים שונים ,עיטורים בצורת מגן דוד ולבבות.
משקל 55.5.:גרם .גובה 8.5 :ס"מ.

$50

$120 - $80

כלי כסף

כסף חתום  .925עיטורים סימטרים בעבודת יהלום.
גביע לקידוש עם צלחת
תואמת .גובה הכוס 9 :ס"מ .קוטר הצלחת 15 :ס"מ .משקל כולל 174 :גרם.
 132עבודת יהלום .המאה ה 20
מצב טוב מאוד.

$150

$300 - $250

כלי כסף

גביע כסף חתום.800 .
 133גביע קידוש כסף ,גרמניה .המאה חריטה בעברית" :לכבוד המורה והמנהל." Tammuz 5743 ,
ה 20
גובה  15ס"מ .מצב טוב.

$150

$250 - $200

כלי כסף

גביע כסף לקידוש וצלחת
 134תואמת .פרס .ראשית המאה ה
20

כסף חתום 84 .וחותמות פרסיות.
עיטורי חריטה עדינים בעבודת יד ,מגן דוד עם הכיתוב "ציון" ,מנורת המקדש ועלים.
משקל הכוס עם התחתית 215:גרם .גובה 9.5:ס"מ.
מצב טוב.

$250

$400 - $350

כלי כסף

ארנק כסף .חתום .רוסיה,
 135ראשית המאה ה 20

כסף חתום ) Kokoshnik 84מבט שמאל ,אותיות היצרן(.
 12X6.5ס"מ .משקל כולל 0.150 :קילוגרם .מונוגרמה  .L Mחריטות פרחים ציפור
ואותיות .שרשרת .כפתור ,חלקו הפנימי מחולק לשלושה תאים מבד.
מעט כתמים ,מכה קטנה ,מצב טוב.

$200

$300 - $250

כלי כסף

מנורת חנוכה מרשימה .כסף.
 136חתום  .925המאה ה 20

חתום  .925עבודת רקוע ,וחריטה עדינה .שמש עליון מתפרק .כד שמן מעוטר תלוי
במרכזה.
גובה 56 :ס"מ .רוחב 41 :ס"מ .משקל 1520 :גרם .מצב טוב מאד.

$1000

כלי כסף

מנורת חנוכה ופמוטות לשבת.
 137כסף .ישראל שנות ה 60

מנורת חנוכה קטנה מכסף .חתום  925וחותמת יצרן  .I.M.FINEעיטורי פיליגראן לכל
אורכה.
גובה 12 :ס"מ .אורך 15 :ס"מ.
מורכבת מחמישה חלקים .חלקה העליון משמש כבסיס לבזיכי הנרות .חלק זה מתפרק
ותחתיו מקום להדלקת שתי נרות שבת .מצב טוב.

$100

$250 - $200

כלי כסף

מנורת חנוכה .כסף ]חתום[ .LG SILVER 833 .כל זוג קנים מחוברים כיחידה
 138מנורת חנוכה .כסף ,המאה ה  20אחת וסובבים על ציר מרכזי .השמש נשלף.
גובה 33.5 :ס"מ .משקל 480 :גרם ,מצב טוב.

$480

$700 - $600

$300 - $250

$2000 - $1500

$1500 - $1200

$1800 - $1500

כלי כסף

כתר וטס תואמים לספר תורה,
' 139שבטי ישראל' .כסף .ישראל.
המאה ה 21

* כתר תורה מסוגנן .כסף ]חתום[ .STERLING 925 .סביב שמות שנים עשר השבטים
עם סמליהם .שלצידו של כל שבט שני פעמונים ,בתחתיתו הפסוק "כי מציון תצא תורה
ודבר ד' מירושלים" ,בראש הכתר ניצבות בצורת עיגול אותיות הפס' "יהי שם ד' מבורך"
בראשי אותיות.
$3000
גובה  40ס"מ  .משקל 1.800 :ק"ג.
* טס לספר תורה ,כסף )כנראה לא חתום(.טס מלבני כדוגמת החושן ובמקום האבנים
מופיעים סמלי השבטים ושמותיהם .בראשו שרשרת לתליה מכסף.
גודל 35x26 :ס"מ .משקל 650 :גרם.
מצב טוב מאוד.

$4500 - $4000

כלי כסף

עשוי כסף )כנראה לא חתום( בעבודת ריקוע ,ניסור וגזירה .עיטורים בצורת אריות,
אשכולות ,פירות ופרחים .בראש הכתר לוחות הברית ואריות מוזהבים .שלוש שורות של
כתר תורה מרשים מכסף.
 140אוקראינה ]?[ ,ראשית המאה ה רימונים תלויים סביב היקפו .בשורה התחתונה כל רימון תלוי בפי ציפור קטנה .חסר רימון $1500
אחד.
20
משקל 1480 :גרם .גובה 40 :ס"מ .מצב טוב.

$2500 - $2000

10

קטגוריה

מספר
פריט

תאור פריט

כותרת

מחיר

הערכה

כלי כסף

טס מיניאטורי לבקבוק יין
 141לקידוש .כסף ,גרמניה ראשית
המאה ה 20

טס כסף חתום .עם שרשרת כסף המיועדת לתליה על בקבוק יין.
במרכז הטס חריטה בעברית "יין קדוש" ,וסביב עיטורי אשכולות גפן ותינוקות.
 8x6.5ס"מ .מצב טוב.

$100

$300 - $200

כלי כסף

בקבוק בושם .קריסטל וכסף.
 142המאה ה ?19

בקבוק בושם .קריסטל עם עבודת חריטה עדינה .בחלק העליון של הבקבוק חיפוי כסף
מסוגנן .פקק כסף ללא הברגה ומעליו מכסה כסף עשוי עבודת גזירה של פרחים ועלים.
חותמת דהויה .גובה  12ס"מ.
מצב טוב מאוד.

$50

$150 - $100

כלי כסף

קופסת פודרה עגולה מכסף חתום  LG 833על המכסה חריטה בעבודת יד של מגדל דוד
קופסת פודרה .כסף ,מגדל דוד .בירושלים ועיטורי פרחים עם הכיתוב " "DAVID'S TOWER JERUSALEMבצד
$40
הפנימי מראה.
 143שנות ה 40
משקל כולל 35 :גרם.קוטר 60 :מ"מ.
מצב טוב מאד.

$100 - $70

כלי כסף

] [2כלי הגשה מעוצבים .רוסיה
 144המאה ה 19

*כלי מכסף ]חתום[ מרובע בעל ארבע רגליים עגולות ,עיטורים נאים.
גובה  5.5ס"מ .משקל הכסף  110גרם.
*כלי מכסף ]חתום[ מלבני מעוטר בפרחים ,ארבע רגליים מעוטרים בצדו.
גובה  2.5ס"מ .משקל הכסף  65.5גרם.

$50

$150 - $100

כלי כסף

קופסה לסיגריות כסף ]חתום[.
 145המאה ה 20

כסף  .800חתום .משקל 145 :גרם .גודל 10x7.5 :ס"מ.
בחזית הקופסה חריטה עדינה של אנדרטת הזכרון לקהילה היהודית שנספתה בשואה
מגטו ורשה .לערך שנות ה .50
בתחתית הקופסה מונגרמה באותיות משולבות .MBL
מצב טוב.

$80

$150 - $120

כלי כסף

קסת סופר מכסף ]חתום[,
 146אנגליה

משקל 400 :גרם .קוטר 12.5:ס"מ .גובה 6 :ס"מ .תוצרת  .ASPREY LONDONכסף
חתום בארבע חותמות שונות.

$200

$300 - $250

$10

$60 - $40

בין הסיכות והסמלים :מאה שנה להולדת הרצל עם דיוקנו ,סמל תל חי ,סיכות
מקבץ סיכות וסמלים ][21
טוב.בני עקיבא$20 ,
חפצים שונים  148המחצית השניה של המאה ה  20חיל ההנדסה 15 ,שנה לעצמאות ישראל ועוד .האוסף נתון בקופסה .מצב

$60 - $40

בקבוק קריסטל מעוטר המאה ה בקבוק קריסטל בגווני ירוק ושקוף .מעוטר עם פקק תואם .גובה  36ס"מ.
שברים זעירים בראש הבקבוק .מצב טוב.
חפצים שונים 20 147

מצת זהב בשילוב אמייל כחול.
חפצים שונים  18K 149רוסיה

מצת זהב .k 18חתום  .750בשילוב אמייל כחול .רוסיה?
עבודת חריטה עדינה ומפוארת בצורת עלים.
משקל כולל  102גרם.
סריטות קלות באמייל .מנגנון לא נבדק .מצב טוב.

מצית זהב  .18Kחתום .תוצרת . Pierre Cardin
חפצים שונים K . Pierre Cardin 150מצת זהב  18מנגנון  .BRONICAמספר סידורי .B8399
משקל כולל  77גרם .מעיכות זעירות .תקינות המצת לא נבדקה .מצב טוב.

$550

$1200 - $800

$400

$800 - $600

מצת זהב Cartier 18K .פריז.
חפצים שונים  151שני גוונים

מצת זהב  .18Kחתום .תוצרת  Cartierפריז .מספר סידורי .13514D
עבודת אומנות זעירה
גרם.של השחלת פסי הזהב בגווני צהוב ולבן ,פנים וחוץ בצורת ריקמה$1300 .
משקל כולל 100
מנגנון לא נבדק .מצב טוב מאוד.

$3000 - $2500

פגיון ערבי .דרום לבנון .ראשית
חפצים שונים  152המאה ה 20

להב ברזל עם חריטה עדינה .סימני חלודה .כת הפגיון עשויה אבן מגולפת בשלל צבעים
ודוגמאות .נדן עשוי עור.
אורך הפגיון 22 :ס"מ .מצב טוב.

$70

$130 - $100

קערת הגשת קוויאר 3 .חלקים.
חפצים שונים  153רוסיה ,המאה ה 19

קערת הגשה עגולה ,שלשה חלקים.
בתחתיתו של כל חלק עיטורי חריטה בצורת עלים ופרחים ,ארבע רגליים מעוטרות.
מכסה עגול לשמירה על האוכל מפני חרקים.
קוטר  15ס"מ ,מצב טוב.

$50

$150 - $100

שעון מסע ]צרפת?[ סוף המאה
חפצים שונים  154ה 19

גובה 15 :ס"מ .רוחב 13 :ס"מ.
מנגנון קפיצי ,מחוג נוסף לשניות ,ושעון מעורר שלא מצוי בשעוני מסע מתקופה זו.
מאחור דלת נפתחת עם מפתח למתיחת השעון.
מנגנון תקין .מצב טוב.

$50

$120 - $80

ערכת תפירה .כסף .צרפת סוף
חפצים שונים  155המאה ה 19

נתונה בקופסת עץ מקורית  20x10ס"מ .חותמת המפיץ על הבד הפנימי מ lille
שבצרפת .כסף ,ציפוי כסף ,ומתכת .אבזם מוזהב לסגירת הקופסה ,מספר קילופים בעץ$100 .
מצב הקופסה בינוני-טוב ,כלי התפירה במצב טוב.

צלחת פליז מסוגננת .גרמניה,
חפצים שונים 1886 156

צלחת הגשה מסוגננת .במרכזה דמות דיוקן קיסר גרמני מסתובב וכן שתי ידיות הגשה.
חריטה של עיטורי עלים וכיתוב באנגלית ובגרמנית עם ציון שנה .1886
קוטר  24ס"מ ,מצב טוב.

$250 - $200

$50

$150 - $100

טקסטילים

 157פרוכת בד ,שנות ה 50

בד רקום בצבע כחול ,במרכז הפרוכת לוחות הברית מנחושת מעליהם כיתוב רקום :לע"נ $40
ניסים גאגין וכו' תשט"ו .בראש הפרוכת טבעות לתליה .מצב טוב.

$120 - $80

טקסטילים

 158פרוכת שנות ה 50

 170x130ס"מ .רקמה אדומה עם עיטורים
מנחושת .במרכז הפרוכת כיתוב רקום ,לע"נ $40
האשה הצדקת מרקדה גאגין כו' תשי"ד .מצב טוב.

$120 - $80

טקסטילים

מפת קיר מבד .פרס ,המאה ה
20 159

טקסטילים

 40X48ס"מ .הדפס על בד ,שחור לבן.
מפה מודפסת לחלות .ועד הכללי מפת חלות מודפסת שנשלחה אל תורמים מטעם 'ועד הכללי כנסת ישראל לתמיכת עניי
 160כנסת ישראל ,ראשית המאה ה כוללות האשכנזים המאוחדים שבערי הקודש ירושלים צפת טבריא וסביבותיהן' .הדפסה $50
של ברכות ותפילות להדלקת נרות וקידוש לשבת יום טוב.
20
נפרם בשוליים ,כתמים ,מצב טוב.

טקסטילים

 161מפת קיר .פרס ,המאה ה 20

 220x150ס"מ .מעוטרת בצבעים לבן אדום וכחול .מצב טוב מאד.

מדות 130x260 :ס"מ .עיטורים בצבעים אדום לבן וכחול .קרע באורך  20ס"מ וקרע קל
ליד אחת הפינות .מלבד זה מצב טוב מאד.

11

$100

$100

$300 - $200

$130 - $100

$300 - $200

קטגוריה

טקסטילים

מספר
פריט

תאור פריט

כותרת

 8שקיות בד ל'משלוח מנות' צבעוניות עם הדפסים צבעוניים ודמויות ממגילת אסתר,
החברה למען ארץ ישראל ,פלסטינה ,שנות ה.-20
] [8שקיות צבעוניות מבד 18.5X12 ,ס"מ.
מקבץ שקיות בד ל'משלוח מנות' שקיות בד שנועדו למשלוח לחו"ל ,כפרסומת לתוצרת הארץ ,מטעם ה'חברה למען ארץ
 162של החברה למען ארץ ישראל ,ישראל' .החברה פעלה בארץ בשנות ה -20לקידום התעשייה העברית בארץ .השקיות
בצבעים שונים ,עם הדפסים בצבע .מצד אחד דמויות מתוך מגילת אסתר ועיטורי
פלסטינה .שנות ה-20
אומנות ,ובצד השני המילים' :משלוח מנות מארץ ישראל ע"י 'חברה למען ארץ ישראל' ו
'.'MADE IN PALESTINE
כולם במצב טוב מאוד ,עם סרט סגירה מקורי.

מחיר

הערכה

$150

$400 - $300

$50

$150 - $100

$200

$800 - $500

טקסטילים

שתי מטפחות ראש לכלה,
 165תורכיה .שנות ה 20

גודל 70x70 :ס"מ .ו  60x60ס"מ .שתי מטפחות בד בצבע לבד ,חרוזים מוכספים סביב
כל מטפחת .כתמים במטפחת הקטנה .מצב טוב.

$50

$100 - $80

טקסטילים

שתי וילונות דקורטיבים
 166ומפוארים לתליה ,פאקיסטן.
המאה ה 19

דוגמאות של טווסים ססגוניים .אריגת מכונה נהדרת של חוטי צמר וכסף.
גודל הוילונות 70X200 :ס"מ 70X190 ,ס"מ.
מהצד האחורי של שני הוילונות חיזוקים אמנותיים וכן תוספת של כ  10ס"מ ופס חיזוק
אמנותי מהצד הקדמי של וילון אחד .מצב טוב.

$400

$1500 - $1000

טקסטילים

] [2שקיות גניזה מבד .ראשית
 167המאה ה 20

מיועדים לשימוש ביתי להשלכת גניזה בגודל ממוצע  30X40ס"מ.
*שקית בד בצבע לבן בחזיתו ריקמה -עבודת יד; ספר ציצית ,והכיתוב :גניזה.
*שקית בד בצבע חום עם דוגמה רקומה
באדום.להשלכת פריטים הטעונים גניזה בעיקר $50
שקיות גניזה מבד מסוג זה נועדו לשימוש פרטי
בארץ ישראל ובמשפחות המיוחסות באירופה.
מצב טוב.

מטבעות,
מדליות
ושטרות

מטבעות זכרון "הרודיון" .זהב
 168וכסף .סט  3מטבעות .תשמ"ד
1984

מטבע זהב  900קשוט .משקל  8.63גרם .מצב חדש.מטבע כסף  850קשוט .משקל
 14.4גרם .מצב חדש.מטבע כסף  850רגיל .משקל  7.2גרם .כתמי זמן.
המטבעות נתונות בקופסה המקורית .כולם בתוך כפסולות ללא מגע יד.

מטבעות,
מדליות
ושטרות

)Cassa Mediterranea di
Credito Per L'Egitto 5 Lire
 - ND (1942 169תגלית עולמית,
שטר יחיד מהכיבוש האיטלקי
במצרים1942 ,

הדפס על בד בשחור לבן ,רחוב היהודים במינכן ,גרמניה .ברקע נראה צדו האחורי של
בית הכנסת המרכזי של מינכן .ראשית המאה ה .20
 120x80ס"מ.
מצב טוב מאד.

טקסטילים

הדפס על בד ,רחוב היהודים
במינכן ]Jüdische Straße in
 .[München 163ראשית המאה ה
20

טקסטילים

 86x48ס"מ.
סינר מלכותי ,עבודת ריקמה
המאה סינר מלכותי עשוי בעבודת רקמה ידנית בשלל צבעים עם דוגמאות עלים ופרחים וירח.
 164ידנית מפוארת .תורכיה?
סביב הסינר ריקמה של כתובת הטורקית החוזרת על עצמה לכל אורכו.
ה 19
קרעים קלים ,מצב טוב.

$250

$120 - $100

$400 - $350

שטר  5לירות מצריות מכסף שהונפק בזמן הכיבוש האיטלקי במצרים בשנת  .1942כל
 500מיליון השטרות הושמדו ונותרו שטרות בודדים בעולם .שטר זה כיום ,הינו השטר
היחיד בעולם המוצא למכירה .מצרים.1942 ,
 Cassa Mediterranea di Credito per l'Egitto, 5לירות .איטלקית וערבית .מס'
סיראלי .066.592 0001
רקע:במלחמת העולם השניה ,איטליה היתה בעלת בריתה של גרמניה במה שכונה
'מדינות הציר' .בעקבות הצלחתם של האיטלקים בקרבות בספטמבר  ,1940החליטה
ממשלת מוסוליני לייסד בנק חדש בשם') Cassa Mediterranea di Credito :הבנק
הים תיכוני לקרדיט עבור מצרים'( אשר תפקידו היה להנפיק כסף חדש עבור מצרים
לאחר הכיבוש האיטלקי ,לפי הערכים של המטבע המקומי .הונפקה סדרה של  8שטרות
שונים ,ב  500מיליון עותקים ב  Istituto Poligraficoברומא .ב  16ביולי ,1942
השטרות הוטסו באווירון מיוחד ללוב ,ושם נשמרו בקפדנות בליווי טנקים .בינואר ,1943
בעקבות מתקפת הנגד המוצלחת של הכוחות הבריטים בפיקודו של המארשל מונטגומרי,
הגיעו האיטלקים למסקנה שיש לגנוז את תכנית הפצת השטרות .הכוחות האיטלקים
השאירו את השטרות בארגזי ברזל במבצר אלקוסבה )מבצר ספרדי מהמאה ה  (16שם $7000
נשרפו בפקודה מגבוה לפני הגעתו של מונטגומרי לאיזור.
תעלומת השטרות שניצלו:למרות השמדתם של כל השטרות שהונפקו ,במהלך השנים
נפוצו שמועות שכמה מן השטרות ניצלו .בשנת  1967נודע כי  5שטרות מהסדרה נמכרו
לאוסף של  .Italia d'Bancaעל פי מחקר שנערך ע"י הבנק האיטלקי ,התברר כי
השטרות ניצלו ע"י שוטר צבאי זמן קצר לפני שריפת השטרות .מאז לא נודע על שטרות
נוספים שנמצאו מאותו אירוע .הופעתו של שטר זה ,אשר נמצא באופן אקראי לא מזמן,
הינה הפתעה גמורה עבור עולם האספנים ,כאשר הוא היחיד המוצא כעת למכירה בכל
העולם!
פרוביננס:
שטר זה נמצא לא מזמן בתוך ספר .הספר בעברו הרחוק ניצל משיטפון בעיר וינציה,
לשם הועברו חפציו של יהודי מקהילת טריפולי .במכתב שצורף לשטר בין דפי הספר,
מגולל בעל השטר את קורותיו של השטר כפי שהוא שמע אותם מנהגו הפרטי ,שנתן לו
את השטר במתנה .השטר היה מוטמן כאמור בין דפי ספר ,ונמצא כעת כ  15שנה לאחר
פטירת הבעלים.
שני קרעים משוקמים קלות ,כתמים .מצב ) Fineלא מדורג(.

 $15000$12000

מטבעות,
מדליות
ושטרות

מטבע בערך מאה מיל .פלסטינה מצב .XF
1931 170

$100

$180 - $150

מטבעות,
מדליות
ושטרות

מטבע בערך מאה מיל .פלסטינה מצב .XF
1931 171

$100

$250 - $200

מטבעות,
מדליות
ושטרות

מטבע בערך מאה מיל .פלסטינה מצב .XF+
1942 172

$60

$180 - $120

$120

$250 - $200

$10

$40 - $30

משקל כל מטבע  26גרם .כסף  .900החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות .1975
המטבעות נתונים בקופסה המקורית.
מצב טוב מאד.

מטבעות,
מדליות
ושטרות

 5 173מטבעות כסף .פדיון הבן

מטבעות,
מדליות
ושטרות

 31מטבעות שיצאו לאור ע"י החברה הממשלתית למטבעות שנות ה -70עד שנות ה ,90
בנושאים מגוונים :שנים עשר השבטים ,קיבוץ גלויות ,יונת השלום ,חנוכה ועוד .מקצת
מקבץ ] [31מטבעות החברה
 174הממשלתית למדליות ולמטבעות המטבעות מופיעים במספר עותקים.
גדלים ומצבים שונים.

12

קטגוריה

מספר
פריט

תאור פריט

כותרת

מחיר

הערכה

מטבעות,
מדליות
ושטרות

אוסף מדליות ברונזה .ישראל,
 175אירועים היסטוריים ][29

אוסף המונה כ  25מדליות ברונזה ו  4מכסף .מדליות ממלכתיות לזכר אירועים הסטורים
שונים .1960-1990 ,בנושאים מגוונים :מבצע יונתן 40 ,שנה למדינת ישראל ,עשרים
שנה למרד הגטאות ,שנית מצדה לא תיפול ,יהדות פולין ,זאב ז'בוטינסקי ועוד.
מצב טוב.

$180

$300 - $250

מטבעות,
מדליות
ושטרות

אוסף מטבעות חנוכה מסדרת
" 176מטבעות ישראל" .שנות ה 80

אוסף המונה כ  54מטבעות חנוכה מסדרת "מטבעות ישראל" בערכים שונים ,שנות ה
.80
שבע סדרות שלמות נתונות בקופסה המקורית.
מצב טוב.

$50

$120 - $80

מטבעות,
מדליות
ושטרות

אוסף המונה כ ] [32מטבעות חנוכה ומדליות כסף וניקל הנושאים חנוכיות שונות .שנות ה
אוסף מטבעות ומדליות ,מנורות .80-60על פי ארצות המוצא :מצרים ,צרפת ,פרס ,תוניס ,אלגי'ר ,אנגליה ,פראג ,חנוכיה
 177חנוכה] .[32כסף וניקל .המאה ה מגטו טריזינשטט ,ירושלים ועוד.
$300
משקל הכסף הכולל 610 :גרם.
20
מצב טוב) .רובן מכסף והיתר עשויות ניקל(.

$450 - $400

מטבעות,
מדליות
ושטרות

אוסף מטבעות ישראל ופלסטינה ביניהם מטבעות פלסטינה בערך  1ו  2מיל .פרוטה בערכים שונים ,מטבעות מזכרת,
החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות ,מועדי ישראל ועוד.
] 178כ ,[-100המאה ה 20
האוסף נתון בקופסה ,מצב טוב.

$10

$70 - $40

מטבעות,
מדליות
ושטרות

מקבץ של כ  100מטבעות בערכים שונים ,תליונים ,ומדליות -נחשת וכסף :אנגליה
מקבץ מטבעות תליונים מדליות )המלכה אליזבת( ,צרפת ,הולנד ,ארה"ב )לאס וגאס( ,תליון מכסף עם הכתוב "שאלו
179
ושטרות ,ארצות שונות המאה ה שלום ירושלים" שטרות ארגנטינאים ועוד.
20
גדלים ומצבים שונים.

$15

$60 - $40

$10

$50 - $30

אוסף מגוון של  58מטבעות בעיקר מאירופה ,כולל*.NAPOLEON III, 1862*:מטבעות
רייך מראשית המאה ומלחמת העולם השניה*.מטבע גדול )רוסי?( משנת
*.1790מטבעות איטלקית  ,1848ושנות ה *.20אסימונים צרפתיים ,שנות ה
*.20מטבעות רוסיות 1877 ,ועוד\.

מטבעות,
מדליות
ושטרות

אוסף מטבעות אירופה ורוסיה.
 180המאה ה  - 19אמצע המאה ה
[58] 20

מטבעות,
מדליות
ושטרות

 18מדליות ממלכתיות בנושאים שונים ,מרביתם מכסף ,מדליה הנושאת את סמלי שנים
מקבץ מדליות ממלכתיות ישראל .עשר השבטים ,בן שלוש עשרה למצוות ,התעופה הישראלית ועוד ,מקצת המדליות
מופיעות במספר עותקים.
$140
 181כסף ועוד .שנות ה 70-80
משקל הכסף הכולל 286 :גרם.
גדלים ומצבים שונים.

$250 - $220

מטבעות,
מדליות
ושטרות

אוסף מטבעות זיכרון ליום
 182העצמאות .כסף[39] ,

אוסף של כ  39מטבעות זיכרון ליום העצמאות .כסף ,תשכ"ז -תשנ"ח ][1967-1998
)למעט השנים .(1995-1997 ,1993 ,1989 ,1983 ,1970-1972
חלק מהמטבעות כפולים.
סה"כ משקל הכסף  988גרם .גדלים ומצבים שונים.

$480

$800 - $600

מטבעות,
מדליות
ושטרות

מקבץ מטבעות ומדליות כסף
 .[18] 183המאה ה 20

 18מדליות ומטבעות כסף שנות ה  .70-80ביניהם :מטבע פדיון הבן ,נחל קידרון ,מאה
שנים למקוה ישראל ,כפר נחום ועוד .מקצת המטבעות כפולים.
משקל הכסף הכולל  370גרם.
גדלים ומצבים שונים.

$180

$350 - $300

מטבעות,
מדליות
ושטרות

מקבץ מטבעות ומדליות כסף.
 184המאה ה 20

 20מטבעות ומדליות מכסף ,בנושאים שונים :עקידת יצחק ,מדליה עם הכתוב "זכור את
יום השבת לקדשו" על גבי גביע ,חמשים שנה לניצחון על גרמניה הנאצית ,נחל קידרון,
כפר נחום ועוד ,חלקן נתונות בקופסה המקורית.
$190
משקל הכסף הכולל 380 :גרם.
מצב טוב מאד.

$350 - $300

מטבעות,
מדליות
ושטרות

מקבץ סיכות וסמלים ציוניים,
 185שנות ה[8] -50

] [6סיכות ציוניות שנות ה :-50הקונגרס הציוני הכ"ד ) ,(1954קק"ל הרצל תשי"ד
) ,(1954הרצליה קק"ל תש"ך ) ,(1960ההסתדרות הציונות תשי"ד ) ,(1954הכינוס הי"ב
לידיעת הארץ תשי"ז ) ,(1957בנק משכנתאות תשי"ט ) [2].(1959סיכות עולים$50 GIVE :
.THEM HOPE AND MORE
כללית מצב טוב.

$150 - $100

מטבעות,
מדליות
ושטרות

סמל כובע 'חיל המשמר' ,סוף
1947- 186ראשית 1948

במרכז הסמל שלושה רובים מכוונים כלפי מעלה ,סביבם עלי שבולים ,בתחתית הסמל
הכיתוב "חיל המשמר"
גובה  4ס"מ ,עם סיכה.
מצב טוב.

$70

$120 - $100

מטבעות,
מדליות
ושטרות

] [11מטבעות ומדליות שונות ,ביניהם שתי מדליות זכרון לשלום עם מצרים -תשל"ט
] ,[1979מדליות כסף ,אסימונים משנת תשמ"א ועוד.
מקבץ
מטבעות ואסימונים מגוון ,מטבעות פרוטה בערכים שונים של  250 ,50,100 ,25 ,10 ,5 ,1משנת תש"ט ותשי"ז$20 .
 187המאה ה 20
המצב של מטבעות הכסף בלוט זה הוא בינוני ,הוא כתב על הערכים השונים של הפרוטה
 ,1000אבל לפי קטלוג אהרוני הם לא שווים כמה עשרות בלבד.

מטבעות,
מדליות
ושטרות

 41מארזים הכוללים את סידרת המטבעות הרשמית של ישראל שנות ה  60עד שנות ה
סדרת מטבעות רשמית –ישראל
 ,80כל סידרה מסודרת בקופסה המקורית.
 188המאה ה -20-אוסף ענק
מצב טוב מאד.

$50

מטבעות,
מדליות
ושטרות

סט שלם של מטבעות המנדט
 189הבריטי 1927-1946

מטבעות,
מדליות
ושטרות

* מדליה לזכר כ"ג יורדי הסירה ,שנת  .1941סירת מפרס גדולה והכתוב "לזכר כ"ג יורדי
הסירה" חתומה בחתימת האומן כ .אופק] .יורדי הסירה -עשרים ושלושה לוחמי הפלמ"ח
שתי מדליות זכרון גדולות בעיצוב וקצין בריטי אשר נעלמו בדרכם לביצוע פעולת חבלה בבתי הזיקוק בטריפולי ,לוב[.
$25
* מדליה לרגל ציון שנת ה  75לעיר תל אביב .מראה העיר תל אביב .חתומה בחתימת
 190כ .אופק ,המאה ה 20
האומן כ .אופק.
משקל כל מדליה  300גרם .קוטר 9 :ס"מ .מצב טוב.

מטבעות,
מדליות
ושטרות

לוט מטבעות נצחון מטבעות
 191פדיון הבן ומדליות-כסף

מטבעות בערכים  1-100מיל .כל המטבעות ]סה"כ  [59שנטבעו בתקופת המנדט הבריטי
בארץ ישראל.1927-1946 ,
נתונים באלבום יעודי ,מצבים שונים.

$1200

] [2מטבעות נצחון כסף ,החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות  [11].1967מטבעות
פדיון הבן ,כסף ,בערכים של 10 :ו -25לירות ,החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות
 [1].1975מדלית כסף ]חתום  [925הכנסיה הגדולה ,הסתדרות אגודת ישראל העולמית $250
ירושלים תש"מ [1].מדליית כסף ]חתום  [925מבצע יונתן .1976
משקל הכסף הכולל 506 :גרם

13

$80 - $50

$150 - $100

$2500 - $2000

$70 - $50

$700 - $500

קטגוריה

מספר
פריט

אמנות
ישראלית

על פי הפירוט הבא:
*אמנות הפיסול בישראל מאת ד"ר ח .גמזו ,הוצאת מכלול ,ת"א * .1927הבימה בת כ"ה
ראשי פרקים לתולדותיה .מאת ג' חנוך .הוצאת אלבום ת"א תש"ו ] ,[1946מהדורה
יחידה*.יוסי שוישה ציורים ופסלים ,הוצאת הקיבוץ המאוחד* 1957 ,אהרון מסקין
בדמויותיו בעריכת שלמה ברטונוב ,הוצאת ספרי גדיש ת"א ,תשי"ט* .אנה נוימן ,הוצאת
הדר *1964מולה בן חיים ,תערוכת יחיד ,חוברת ללא שם מדפיס ומקום הוצאה* .אגם
השירים מאת פטר מירום בהוצאת הקיבוץ המאוחד ,ת"א *.1972מפה של זכרון ,מרחב
ההנצחה לזכרו של יצחק רבין ,בהוצאת מוזאון ארץ ישראל ,ת"א  ,1996תצלומים רבים
בצבע ,רובם מהלוויה של יצחק רבין המנוח* .מעברים ,מאת דינה רקנאטי ,בהוצאת
מוזאון ת"א לאומנות * .2001פמלה לוי ,ציורים  ,1983-1994קטלוג תערוכה בהוצאת
מוזאון ת"א לאומנות* .1994 ,לשמש מאת פטר מירום ,הוצאת הקיבוץ המאוחד
תשכ"ט* .לאה מג'רו מינץ ,שיחות בחימר -היא ,הוא ,הסדין וכל היתר ,ירושלים .1988
*נבון ארט קטלוג יצירות אמנות מס'  ,1ינואר  *..1992יהושע ברנדשטטר ,דפוס יפת,
* .1982יומן הפקיד מאת דודו גבע ,הוצאת הקיבוץ המאוחד*.1987 ,בבואות בזעיר
אוסף גדול ספרי אמנות ,תאטרון ,אנפין ,מאת הדסה תל ורדי ,הוצאת צפרירים*..1985 ,חיבורים ,פיסול בברזל ,מאת
$100
אורנה בן-עמי ,בהוצאת המוזאון הפתוח *.2004-2005אמנות כל ההקשרים,הוצאת
 192ופיסול ישראלים ][30
עלמא* . .1999 ,ליאון אנגלסברג :רטרוספקטיבה מאת תמר מנור-פרידמן ,הוצאת מוזאון
ת"א לאומנות * .2006מאה שנות תרבות היצירה העברית בארץ ישראל ,מאת אורה
אחימאיר וחיים באר ,הוצאת עם עובד וידיעות אחרונות* .2000 ,הים המוזר מאת פטר
מירום ,הוצאת הקיבוץ המאוחד * .1971עשרים השנים הראשונות ,ספרות ואומנות בתל
אביב הקטנה ,בעריכת א.ב .יפה הוצאת קרן תל אביב לספרות ואמנות והקיבוץ המאוחד,
* .1980סיפורה של אומנות ישראל -תולדות האומנות הישראלית מימי בצלאל ועד ימינו,
מאת בנימין תמוז ,דורית לויטה ,וגדעון עפרת ,הוצאת מסדה*.1980 ,עם הגב לים המלח
מאת גדעון עפרת ,הוצאת אומנות ישראל* .1990 ,אלבום זכרונות אסתר רובין מאת
שולמית בר ,הוצאת ידיעות אחרונות *1999שחרחורת ,שש עשרה תערוכות יחיד,
הוצאת קרן היינריך בל ,ת"א  so they were* .2000-2001מאת נחום גוטמן ,הוצאת
מוזאון נחום גוטמן * .2002 ,חנה אורלוף מאת ד"ר גמזו ,הוצאת מסדה*.דימויים וימים
מאת דורות בר-אדון בהוצאת כנרת ,זמורה ביתן*.2007 ,סודות וצללים מאת סיגל
אידלמן דפוס חלפ .2010
גדלים ומצבים שונים ,כללית מצב טוב מאד.

$350 - $250

אמנות
ישראלית

מדות 30x38 :ס"מ .עובי הלוח 1.4 :ס"מ .משקל 3.8 :ק"ג.
דיוקן של ראש ממשלת בריטניה ווינסטון צ'רצ'יל עשויה בשיש מלאכותי .יצירה
מונומנטלית של האמן שמואל טוקר ,משנות ה  . 40מהעבודות הראשונות שבצע האומן
בטכניקה הייחודית שהיתה פרי המצאתו .ומרכיביה לא נודעו לאיש עד היום.
לפנינו עבודה ייחודית של יציקת שיש בדמות על ידי הרכב חומרי מלט וצבעי אוקסיד
בעזרת חומצות מתכת שונות )המשמשות מבחינה כימית יסוד למלט צבעוני ולצבעים(,
יחד עם הציור על כל פרטיו הצבעוניים ,ובסיומת עבודת ליטוש עדינה .האומן נשאל
פעמים רבות על הטכניקה המיוחדת ואופן ביצועה ,אך הקפיד שלא לגלות סודו לאיש.
ולמעשה הטכניקה בה השתמש נשארה בסוד עם מותו .מהמעט שגילה הוא שעבודת
ההכנה ליצירה מסוג זה ארכה כ -6חדשים .האומן יצר עוד מספר עבודות אבן בודדות
בטכניקה זו ביניהן דמיותיהם של בן גוריון ,ברל קצנלסון ,הנריטה סולד ,המלכה אליזבת,
משה שרת ודב הוז .יצירותיו של טוקר עוררו ענין רב בעתונות הישראלית של שנות
האמן שמואל טוקר -דיוקנו של הארבעים והחמישים ,ובעתונות העולמית .עבודות האמנות שסיים ליצור זכו דרך
קבע לסיקור נרחב בעיתונות התקופה.
$1500
 193ווינסטון
צ'רצ'יל בשיש מלאכותי .שמואל טוקר ] [1903-1969עלה ארצה מסלוצק בשנת  .1920הוא החל את פעילותו
שנות ה 40
כפועל בניין והיה לאחד מראשוני הטייחים בארץ .בשנות השלושים התמחה בהתזה
דקורטיבית בחומרים שונים על קירות חזית של בניינים .באותן שנים נתפרסם בזכות
עבודות יצירה של דיוקנאות אישיים ידועים על חזיתות בניינים שהתנוססו לתפארת
בבירות העולם ובאתרים מפורסמים ברחבי העולם ,כמו של צ'רציל באוסטרליה ,רוזבלט
במוזאון הלאומי בארה"ב ,גו'רג' מיני במרכז האיגודים המקצועיים בוושינגטון ,הנרייטה
סולד בהר הצופים ,ברל כצנלסון בבית ברל ,משה שרת בבית שרת בפתח תקווה,
דובינסקי בבאר שבע ועוד .כמו"כ יצק מפות ישראל מרהיבות ואריחים שונים אשר
שמשו לציפויים דקורטיבים על קירות וחזיתות בתים ,ולקישוטים אמנותיים
ביתיים .עבודותיו המונומנטליות הביאו להתעניינות רבה גם בקרב מנהיגים וראשי
ממשלות ,שהטריחו עצמם ובאו לפוגשו ,ולבחון מקרוב את יצירותיו במעונו שבפתח
תקוה .ביניהם ניתן למנות את דוד בן גוריון ,גולדה מאיר ,קדיש לוז ,אליהו ששון ,גב'
רוזבלט ועוד.
היצירה במצב טוב מאוד.

$5000 - $3000

תאור פריט

כותרת

מחיר

הערכה

אמנות
ישראלית

לילות ירושלים .ת"א תשי"ז
 .[1956] 194איורי זאב רבן

 68עמ' 20 ,ס"מ.
פואמה לירית מאת אהרן ראובני ,בהוצאת סיני .בספר סדרת איורים שאייר זאב רבן
באופן מיוחד עבור הפואמות המופיעות בספר .האיורים נעשו בטכניקה של גיר לבן על
נייר שחור ,בסגנון חיתוכי העץ והתחריטים הכהים של יוסף בודקו ,סגנון שבחר לאמץ
איור $50
רבן בשנות ה  .50האיורים נעשו על נייר מיוחד ומודבקים בין דפי הספר .תחת כל
מופיע כיתוב מהפואמה שאליה הוא מתייחס] .לעיון נוסף :זאב רבן ,סימבוליסט עברי עמ'
.[165
עטיפת ניילון לכריכה ,נתון בקופסת קרטון מקורית ,מצב מצויין.

$100 - $80

ארכאולוגיה

בקבוק זכוכית בעל גוף גדול,
 195צוואר כלפי חוץ ופטינה

התקופה האסלאמית )שלטון אסלאמי באזור בין השנים  638-1917לסה"נ ,למעט
תקופה קצרה של שלטון הצלבנים( 4.6 3.5x .ס"מ.
מצב טוב.

$20

$60 - $50

ארכאולוגיה

בקבוק זכוכית עם חרצים .פטינה התקופה האסלאמית )שלטון אסלאמי באזור בין השנים  638-1917לסה"נ ,למעט
תקופה קצרה של שלטון הצלבנים(;  4.4X3.4ס"מ.
 196עמוקה
מצב טוב מאד.

$30

$80 - $60

$80

$300 - $200

המאה השביעית-שמינית לסה"נ .קוטר  11ס"מ ,גובה  4.4ס"מ.
מצב טוב.

ארכאולוגיה

נר חרס מסוריה .תבליט בעלי
 197חיים וצייד בצדו העליון

ארכאולוגיה

פרוטת ברונזה שטבע אגריפס פנים :סוכך מלכותי ומסביבו כתובת יוונית ) AΓPIΠA BACIɅEWCשל אגריפס המלך(.
 198הראשון )נכדו של המלך הורדוס גב :שלוש שיבולים בוקעות משתי עלים ולצדדיהן התאריך ) L ςשנה שישית( 2.20 .גרם$50 ,
 17מ"מ ,ציר .12
הגדול( ,מטבעת ירושלים
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$70 - $55

קטגוריה

מספר
פריט

תאור פריט

כותרת

מחיר

הערכה

ארכאולוגיה

פנים :עוגן מוקף בכתובת יוונית ) AΛ[EΞ]ANΔPOY BAΣIΛEΩΣשל המלך אלכסנדר(.
גב :נזר מלכים ובתוכו הכתובת "יהונתן המלך" בכתב העברי הקדום.
לאחר ניצחון 'מרד המכבים' המפורסם ,נוסדה בארץ ישראל הממלכה החשמונאית אשר
פרוטת ברונזה שטבע אלכסנדר עמדה על תילה כמאה שנים .הכתובות שבמטבעות החשמונאים נכתבו בכתב שהיה נהוג
$70
בימי בית ראשון )כתב 'דעץ'( ולא בכתב הנהוג באותה התקופה .הסיבה לכך ,כנראה,
 199ינאי
הייתה רצונם של החשמונאים להידמות למלכי יהודה וישראל ולהציג עצמם כממשיכי
דרכם .הסמלים מביעים את הקרע התרבותי בו היו נתונים המלכים החשמונאים.
במטבעות מופיעים סמלים יהודיים ויווניים במקביל .המוטיב המרכזי – קרני שפע – הינו
מוטיב יווני אותו 'גיירו' החשמונאים באמצעות הוספת רימון במרכז.

$125 - $75

ארכאולוגיה

פנים :עוגן מוקף בכתובת יוונית ]) AΛEΞANΔPOY] [BA]ΣIΛEΩΣשל המלך
אלכסנדר( .גב :פרח שושן ומסביבו הכתובת )יהונתן המלך( בכתב העברי הקדום1.93 .
גרם 15 ,מ"מ ,ציר .6
לאחר ניצחון 'מרד המכבים' המפורסם ,נוסדה בארץ ישראל הממלכה החשמונאית אשר
פרוטת ברונזה שטבע אלכסנדר עמדה על תילה כמאה שנים .הכתובות שבמטבעות החשמונאים נכתבו בכתב שהיה נהוג
$70
בימי בית ראשון )כתב 'דעץ'( ולא בכתב הנהוג באותה התקופה .הסיבה לכך ,כנראה,
 200ינאי
הייתה רצונם של החשמונאים להידמות למלכי יהודה וישראל ולהציג עצמם כממשיכי
דרכם .הסמלים מביעים את הקרע התרבותי בו היו נתונים המלכים החשמונאים.
במטבעות מופיעים סמלים יהודיים ויווניים במקביל .המוטיב המרכזי – קרני שפע – הינו
מוטיב יווני אותו 'גיירו' החשמונאים באמצעות הוספת רימון במרכז.

$90 - $75

ארכאולוגיה

פרוטת ברונזה שטבע הורדוס
 201הגדול ,מטבעת ירושלים

פנים :עוגן ומסביבו כתובת יוונית ) H[P]W BACIקיצור של ;HPWΔOY BACIΛEWC
של הורדוס המלך( .גב :צמד קרני שפע וביניהן קדוקאוס ומעליהן נקודות 2.08 .גרם15 ,
מ"מ ,ציר .6
שושלת בית הורדוס נוסדה בידי הורדוס הגדול וכללה מספר מלכים מצאצאיו ,חלקם
$50
בעלי מודעות יהודית עמוקה ,כדוגמת אגריפס הראשון .מטבעותיו של הורדוס הגדול
מביעים התחשבות ברגשותיה הדתיים של האוכלוסייה היהודית .בנו הורדוס ארכילאוס
ונכדו אגריפס הראשון נקטו גם הם בקו מנחה זה ונמנעו מלהציג במטבעות שנטבעו
ביהודה מוטיבים פולחניים.

$80 - $55

ארכאולוגיה

פרוטת ברונזה שטבע הנציב
 202אמביבולוס תחת הקיסר
אוגוסטוס

פנים :שיבולת מוקפת כתובת יוונית ) KAICAPOCשל הקיסר( .גב :עץ תמר ומתחתיו
התאריך ) L ΛΘשנת  9/10 .(39לסה"נ 2.53 .גרם 18 ,מ"מ ,ציר .12
עם הדחת הורדוס ארכילאוס בחר הקיסר הרומי להנהיג בארץ צורת שלטון חדשה ושלח
נציבים שפיקחו על הסדר הפנימי ודאגו לגביית המיסים .רבים מהנציבים הראשונים
$55
הפגינו רגישות כלפי היהודים וטבעו מטבעות ללא מוטיבים פולחניים .אלו המטבעות
הרומיים היחידים ללא דמות הקיסר ומוטיבים רומאיים טיפוסיים ,ובמקום זאת מופיעים
סמלים משבעת המינים .אולם הנציבים המאוחרים פעלו רבות כנגד הציבור היהודי.
כאשר פלורוס ,הנציב הרומאי האחרון ,התעמר ביהודים והכניס אלמנטים פולחניים לבית
המקדש ,פתח הציבור היהודי במרד ארוך ומורט עצבים נגד רומא.

$85 - $65

ארכאולוגיה

פרוטת ברונזה שטבע הנציב
 203פונטיוס פילאטוס תחת הקיסר
טיבריוס

פנים :סימפולום ומסביבו כתובת יוונית ]) TIBE]PIOY KAICAPOC LIςשל הקיסר
טיבריוס ,שנת  .(16גב :שלוש שיבולים קשורות בבסיס משותף ומסביבן הכתובת
) IOYΛIA KAICAPOCשל הקיסרית יוליה( 29 .לסה"נ 2.09 .גרם 16 ,מ"מ ,ציר .11
עם הדחת הורדוס ארכילאוס בחר הקיסר הרומי להנהיג בארץ צורת שלטון חדשה ושלח
נציבים שפיקחו על הסדר הפנימי ודאגו לגביית המיסים .רבים מהנציבים הראשונים
$125
הפגינו רגישות כלפי היהודים וטבעו מטבעות ללא מוטיבים פולחניים .אלו המטבעות
הרומיים היחידים ללא דמות הקיסר ומוטיבים רומאיים טיפוסיים ,ובמקום זאת מופיעים
סמלים משבעת המינים .אולם הנציבים המאוחרים פעלו רבות כנגד הציבור היהודי.
כאשר פלורוס ,הנציב הרומאי האחרון ,התעמר ביהודים והכניס אלמנטים פולחניים לבית
המקדש ,פתח הציבור היהודי במרד ארוך ומורט עצבים נגד רומא.

$200 - $135

ארכאולוגיה

פרוטת ברונזה שטבע הנציב
 204ולריוס גראטוס תחת הקיסר
טיבריוס

פנים :כתובת יוונית מוקפת זר ) TIB/KAI/CAPטיבריוס קיסר( .גב :כף תמר ובצדדיה
הכתובת) IOY ΛIAיוליה( והתאריך ) L Δשנת ארבע( 17 .לסה"נ 2.29 .גרם 17 ,מ"מ,
ציר .12
עם הדחת הורדוס ארכילאוס בחר הקיסר הרומי להנהיג בארץ צורת שלטון חדשה ושלח
נציבים שפיקחו על הסדר הפנימי ודאגו לגביית המיסים .רבים מהנציבים הראשונים
$70
הפגינו רגישות כלפי היהודים וטבעו מטבעות ללא מוטיבים פולחניים .אלו המטבעות
הרומיים היחידים ללא דמות הקיסר ומוטיבים רומאיים טיפוסיים ,ובמקום זאת מופיעים
סמלים משבעת המינים .אולם הנציבים המאוחרים פעלו רבות כנגד הציבור היהודי.
כאשר פלורוס ,הנציב הרומאי האחרון ,התעמר ביהודים והכניס אלמנטים פולחניים לבית
המקדש ,פתח הציבור היהודי במרד ארוך ומורט עצבים נגד רומא.

$150 - $80

ארכאולוגיה

פרוטת ברונזה שטבע הנציב
 205וולריוס גראטוס תחת הקיסר
טיבריוס

פנים :זמורת גפן עם עלה ,קנוקנת ואשכול קטן ומעליה כתובת יוונית]) IOYΛI]Aיוליה(.
גב :אמפורה )כלי קיבול ליין( ומצדיה התאריך ) L Δשנת ארבע(.
עם הדחת הורדוס ארכילאוס בחר הקיסר הרומי להנהיג בארץ צורת שלטון חדשה ושלח
נציבים שפיקחו על הסדר הפנימי ודאגו לגביית המיסים .רבים מהנציבים הראשונים
$125
הפגינו רגישות כלפי היהודים וטבעו מטבעות ללא מוטיבים פולחניים .אלו המטבעות
הרומיים היחידים ללא דמות הקיסר ומוטיבים רומאיים טיפוסיים ,ובמקום זאת מופיעים
סמלים משבעת המינים .אולם הנציבים המאוחרים פעלו רבות כנגד הציבור היהודי.
כאשר פלורוס ,הנציב הרומאי האחרון ,התעמר ביהודים והכניס אלמנטים פולחניים לבית
המקדש ,פתח הציבור היהודי במרד ארוך ומורט עצבים נגד רומא.

$200 - $145

ארכאולוגיה

פנים :אמפורה )כלי קיבול ליין( בעלת צוואר צר ,שפה רחבה ושתי ידיות .מסביבה
הכתובת )'שנת שתים'( בכתב עברי קדום .גב :עלה גפן בעל זמורה וקנוקנת ,ומסביבו
הכתובת )'חרות ציון'(.
 67/8לסה"נ 2.92 .גרם 18 ,מ"מ ,ציר .12
המרד הגדול ) 66-70לסה"נ( נחקק בהיסטוריה היהודית בשל תוצאותיו ההרסניות,
פרוטת ברונזה מן השנה השנייה שכללו השחתת הארץ עד היסוד ,הרג רבבות יהודים וחורבן בית המקדש השני .במהלך
המרד טבעו היהודים מטבעות מכסף וברונזה שהיוו קריאת תגר כנגד רומא )שכן טביעת $90
 206למרד הגדול
מטבעות סימלה ריבונות ועצמאות( ודרכם הפיצו סיסמאות מלחמה ומסרים לציבור
היהודי .הסיסמאות הביעו את כמיהת העם לניצחון )למשל בכתובת 'חרות ציון'( ,אמונה
בניצחון בעזרת האל )'לגאולת ציון'( ואזכור ירושלים )'ירושלים הקדושה'( .הסמלים
המופיעים במטבעות מציגים את שפע תנובת ארץ ישראל )ענף רימונים ,עלה גפן ,עץ
תמר( וכלים המזוהים ככלי המקדש )גביע העומר ,כלי ניסוך היין(.
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$175 - $100

קטגוריה

מספר
פריט

תאור פריט

כותרת

מחיר

הערכה

פנים :אמפורה )כלי קיבול ליין( בעלת צוואר צר ,שפה רחבה ושתי ידיות .מסביבה
הכתובת )'שנת שתים'( בכתב עברי קדום .גב :עלה גפן בעל זמורה וקנוקנת ,ומסביבו
הכתובת )'חרות ציון'(.
 67/8לסה"נ 2.26 .גרם 17 ,מ"מ ,ציר .12
המרד הגדול ) 66-70לסה"נ( נחקק בהיסטוריה היהודית בשל תוצאותיו ההרסניות,
פרוטת ברונזה מן השנה השנייה שכללו השחתת הארץ עד היסוד ,הרג רבבות יהודים וחורבן בית המקדש השני .במהלך
טביעת $125
המרד טבעו היהודים מטבעות מכסף וברונזה שהיוו קריאת תגר כנגד רומא )שכן
 207למרד הגדול
מטבעות סימלה ריבונות ועצמאות( ודרכם הפיצו סיסמאות מלחמה ומסרים לציבור
היהודי .הסיסמאות הביעו את כמיהת העם לניצחון )למשל בכתובת 'חרות ציון'( ,אמונה
בניצחון בעזרת האל )'לגאולת ציון'( ואזכור ירושלים )'ירושלים הקדושה'( .הסמלים
המופיעים במטבעות מציגים את שפע תנובת ארץ ישראל )ענף רימונים ,עלה גפן ,עץ
תמר( וכלים המזוהים ככלי המקדש )גביע העומר ,כלי ניסוך היין(.

$175 - $135

ארכאולוגיה

פרוטת ברונזה מן השנה
 208השלישית למרד הגדול

פנים :אמפורה )כלי קיבול ליין( בעלת מכסה משולש ,צוואר צר ושפה רחבה ומסביבה
הכתובת )'שנת שלוש'( בכתב עברי קדום .גב :עלה גפן בעל זמורה וקנוקנת ,ומסביבו
הכתובת )'חרות ציון'(.
 68/9לסה"נ 2.67 .גרם 17½ ,מ"מ ,ציר .12

$100

$175 - $110

ארכאולוגיה

לוט של חמש פרוטות ברונזה
 209שטבעו נציבי רומא ביהודה,
המאה הראשונה לסה"נ

בשורה העליונה :שלושה מטבעות שטבע הנציב ולריוס גראטוס המציגים כף תמר ,קרני
שפע ושלושה פרחי שושן .במטבעות אלה מופיעות כתובות ביוונית ,בין היתר
) TIB/KAI/CAPטיבריוס קיסר( ו) IOY/ ΛIA -יוליה( .בשורה התחתונה :שתי פרוטות
ברונזה שטבע אנטוניוס פליקס ,המציגים שתי חניטות ושני מגנים מצטלבים ,עץ תמר,
שתי כפות תמר מצטלבות וכתובות ביוונית ,כמו ) IOY/ ΛIA AΓ/ PIΠΠI/ NAיוליה
אגריפינה( או ) NEPW KΛAY KAICAPנירון קלאודיוס קיסר(.
עם הדחת הורדוס ארכילאוס בחר הקיסר הרומי להנהיג בארץ צורת שלטון חדשה ושלח $200
נציבים שפיקחו על הסדר הפנימי ודאגו לגביית המיסים .רבים מהנציבים הראשונים
הפגינו רגישות כלפי היהודים וטבעו מטבעות ללא מוטיבים פולחניים .אלו המטבעות
הרומיים היחידים ללא דמות הקיסר ומוטיבים רומאיים טיפוסיים ,ובמקום זאת מופיעים
סמלים משבעת המינים .אולם הנציבים המאוחרים פעלו רבות כנגד הציבור היהודי.
כאשר פלורוס ,הנציב הרומאי האחרון ,התעמר ביהודים והכניס אלמנטים פולחניים לבית
המקדש ,פתח הציבור היהודי במרד ארוך ומורט עצבים נגד רומא.

$320 - $240

ארכאולוגיה

בשורה העליונה :שני מטבעות שטבע המלך הורדוס הגדול ,המציגים שולחן בעל שלוש
רגליים וכפות תמר ,והכתובת היוונית  ,HPΩΔOY BAΣIΛEΩΣשפירושה "של המלך
הורדוס" .בשורה התחתונה :שתי פרוטות ברונזה שטבע בנו ,הורדוס ארכילאוס,
לוט של ארבעה מטבעות ברונזה המציגים עוגן וחרטום של ספינה וקיצור של המילים ) EΘNPXOYהאתנארך( ו-
שנטבעו בירושלים על ידי המלך ) HPWΔOYהורדוס(.
שושלת בית הורדוס נוסדה בידי הורדוס הגדול וכללה מספר מלכים מצאצאיו ,חלקם
 210הורדוס הגדול ובנו הורדוס
בעלי מודעות יהודית עמוקה ,כדוגמת אגריפס הראשון .מטבעותיו של הורדוס הגדול
ארכילאוס
מביעים התחשבות ברגשותיה הדתיים של האוכלוסייה היהודית .בנו הורדוס ארכילאוס
ונכדו אגריפס הראשון נקטו גם הם בקו מנחה זה ונמנעו מלהציג במטבעות שנטבעו
ביהודה מוטיבים פולחניים.

ארכאולוגיה

$140

$225 - $160

ארכאולוגיה

לוט של שש פרוטות ברונזה
שטבעו מלכי בית חשמונאי
 211בירושלים ,המאה השנייה
לפסה"נ – המאה הראשונה
לפסה"נ

המטבע הימני העליון נטבע על ידי אנטיוכוס השביעי )סידטס( בירושלים ועליו עוגן,
כתובת יוונית ) BAΣIɅEΩΣ ANTIOXOY EYEPΓETOYשל המלך אנטיוכוס המיטיב(
ופרח שושן .שני המטבעות האחרים בשורה העליונה נטבעו על ידי יהוחנן הורקנוס
ומופיעה עליהם כתובת מוקפת זר' :יהוחנן הכהן הגדול וחבר היהודים' בכתב עברי קדום.
בצד השני מופיע צמד קרני שפע וביניהן רימון )קיימים מספר הבדלים בצורה של
האותיות העבריות בשני המטבעות הללו(.
בשורה התחתונה ,מימין לשמאל :פרוטת ברונזה של אלכסנדר ינאי ,המציגה עוגן
ומסביבו כתובת ביוונית ) AΛEΞANΔPOY BAΣIΛEΩΣשל אלכסנדר המלך( ונזר
מלכים ומסביבו הכתובת "יהונתן המלך" בכתב עברי קדום .במרכז השורה ,פרוטה
נוספת שטבע אלכסנדר ינאי ,הנושאת את הכתובת 'יהונתן הכהן הגדול וחבר
היהודים' $285
בכתב עברי קדום ובגב המטבע צמד קרני שפע וביניהן רימון .כתובת זאת הינה חריגה
וייחודית .בצד שמאל ,פרוטה שטבע יהודה אריסטובוס ,הנושאת את הכתובת 'יהודה כהן
גדל וחבר היהודים' ובגב המטבע ,צמד קרני שפע וביניהן רימון.
לאחר ניצחון 'מרד המכבים' המפורסם ,נוסדה בארץ ישראל הממלכה החשמונאית אשר
עמדה על תילה כמאה שנים .הכתובות שבמטבעות החשמונאים נכתבו בכתב שהיה נהוג
בימי בית ראשון )כתב 'דעץ'( ולא בכתב הנהוג באותה התקופה .הסיבה לכך ,כנראה,
הייתה רצונם של החשמונאים להידמות למלכי יהודה וישראל ולהציג עצמם כממשיכי
דרכם .הסמלים מביעים את הקרע התרבותי בו היו נתונים המלכים החשמונאים.
במטבעות מופיעים סמלים יהודיים ויווניים במקביל .המוטיב המרכזי – קרני שפע – הינו
מוטיב יווני אותו 'גיירו' החשמונאים באמצעות הוספת רימון במרכז.

$540 - $360

ארכאולוגיה

שני מטבעות שטבע מתתיהו
 212אנטיגונוס בשני גדלים שונים

על המטבעות מופיעים קרני שפע וכתובות בעברית )שפירושן "מתתיהו הכהן הגדול"(
וכתובות ביוונית )שפירושן "של המלך אנטיגונוס"(.
לאחר ניצחון 'מרד המכבים' המפורסם ,נוסדה בארץ ישראל הממלכה החשמונאית אשר
עמדה על תילה כמאה שנים .הכתובות שבמטבעות החשמונאים נכתבו בכתב שהיה נהוג
$100
בימי בית ראשון )כתב 'דעץ'( ולא בכתב הנהוג באותה התקופה .הסיבה לכך ,כנראה,
הייתה רצונם של החשמונאים להידמות למלכי יהודה וישראל ולהציג עצמם כממשיכי
דרכם .הסמלים מביעים את הקרע התרבותי בו היו נתונים המלכים החשמונאים.
במטבעות מופיעים סמלים יהודיים ויווניים במקביל .המוטיב המרכזי – קרני שפע – הינו
מוטיב יווני אותו 'גיירו' החשמונאים באמצעות הוספת רימון במרכז.

$175 - $120

ארכאולוגיה

דינר כסף )'זוז'( מימי מרד בר
 213כוכבא

פנים :אשכול ענבים עם זמורה ,עלה וקנוקנת ומסביבו הכתובת )'שמעון'( בכתב עברי
קדום .בשוליים ניתן להבחין בשרידים של כתובת לטינית קדומה .גב :צלוחית ולימינה כף
תמר )לולב( ומסביב הכתובת )'לחרות ירושלם'(.
במהלך מרד בר כוכבא ) 132-135לסה"נ( נטבעו מטבעות בעלי סמלים וכתובות דומים
לעיטורים המופיעים במטבעות המרד הגדול .מרד בר כוכבא פרץ כשבעים שנה לאחר
חורבן בית המקדש השני ,וחמש עשרה שנים לאחר מרד יהודי התפוצות .תוצאות המרד
היו טרגיות ,ובעקבותיו הוחלף כינויו של בר כוכבא לבר כוזיבא ,ביטולי ייאוש ואכזבה .כל
מטבעות בר כוכבא נטבעו על גבי מטבעות רומיים.
 132/5לסה"נ 3.22 .גרם 20 ,מ"מ ,ציר .12
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$1050

$1400 - $1100

קטגוריה

מספר
פריט

תאור פריט

מחיר

ארכאולוגיה

דינר כסף )'זוז'( מימי מרד בר
 214כוכבא

פנים :אשכול ענבים עם זמורה ,עלה וקנוקנת ומסביבו הכתובת )']ש[מעון'( בכתב עברי
קדום .בשוליים ניתן להבחין בשרידים של כתובת לטינית קדומה .גב :שתי חצוצרות
ומסביבן הכתובת )'לח]רות[ ירושלם'( .בין החצוצרות ,נקודה קטנה .בשוליים ניתן
להבחין בשרידים של כתובת לטינית קדומה.
 132/5לסה"נ 3.09 .גרם 19 ,מ"מ ,ציר .7
במהלך מרד בר כוכבא ) 132-135לסה"נ( נטבעו מטבעות בעלי סמלים וכתובות דומים
לעיטורים המופיעים במטבעות המרד הגדול .מרד בר כוכבא פרץ כשבעים שנה לאחר
חורבן בית המקדש השני ,וחמש עשרה שנים לאחר מרד יהודי התפוצות .תוצאות המרד
היו טרגיות ,ובעקבותיו הוחלף כינויו של בר כוכבא לבר כוזיבא ,ביטולי ייאוש ואכזבה .כל
מטבעות בר כוכבא נטבעו על גבי מטבעות רומיים.

$1150

ארכאולוגיה

שקל כסף מן השנה השנייה
 215למלחמת היהודים ברומאים
)המרד הגדול(

פנים :גביע ועל שפתו עשר נקודות ומסביבו הכתובת "שקל ישראל" בכתב עברי קדום.
מעל הגביע מופיע התאריך שנה ב = שנה שנייה למרד.
גב :ענף הנושא שלושה רימונים מסוגננים ומסביבו הכתובת "ירושלים הקדושה".
 67/8לסה"נ 14.15 .גרם 22 ,מ"מ.
מצורף אישור מקוריות.

$2000

$6000 - $4000

ארכאולוגיה

פני המטבע :דמות הקיסר מוריס טבריוס ,מסביבו הכיתובM AVR TIB.. " :
מטבע זהב ביזנטי .דמות הקיסר ."PPAUGGגב המטבע :פני ויקטורי ,עומד לפנים ומחזיק שרביט ביד אחת ובשניה כדור
עם צלב ,כיתוב VICTORIA AUGG :מתחת לקו  CONOB.22Kזהב.
 216מוריס טיבריוס.
תיארוך 590-602 :לסה"נ.ערךSolidus :

$400

$600 - $500

ארכאולוגיה

מנורת חרס צבוטה מן המאה ה -התקופה האסלאמית )שלטון אסלאמי באזור בין השנים  638-1917לסה"נ ,למעט
תקופה קצרה של שלטון הצלבנים( 6.54.6x .ס"מ.
 13 217לסה"נ

$10

$80 - $50

$100

$300 - $200

ארכאולוגיה

בולים

כותרת

 [7] 218תליוני זכוכית בצורת כד

שישה שלמים ואחד שבור )בסה"כ שבעה(; המאה הרביעית-חמישית לסה"נ; כל תליון
גובהו כשלושה ס"מ.

אלבום ובו מאות בולים ,כולל ששה מתוך תשעת הבולים מסדרת הבולים הנדירה" -דאר
אוסף בולי ישראל המאה ה  ,20עברי" ]סדרת הבולים הראשונה שהנפיקה מדינת ישראל ועוצבה בידי אוטה וליש מיד
לאחר הכרזתה והופצה בארץ ביום שלמחרת קום המדינה[ בערכים של
 219כולל בולי "דאר עברי" מקום
 .50,20,15,10,5,3בולי קק"ל ,מרכז לחנוך הדתי ,דיוקנאות רבנים ועוד.
המדינה
אלבום  33x23ס"מ .מצב טוב מאד.

$50

הערכה

$1400 - $1100

$200 - $100

אוסף מגוון של מאות בולים מסודר בארבעה אלבומים ומחולק לפי ארצות המוצא:
ישראל ,אירופה ,וארה"ב .עשרות מעטפות מבוילות שנשלחו בדאר ,בולים מסודרים
בקופסאות גפרורים ממויינים על פי ארצות :גרמניה ,אנגליה ,שוויץ ,צרפת ,ארה"ב
ישראל ועוד.
מצב כללי טוב מאד ,גדלים שונים.

$50

$200 - $150

*שלוש סדרות בולי פלסטינה בערכים שונים.
*אלבום עם עשרות מעטפות יום ההופעה ובולי יום ההופעה ,ישראל שנות ה .50-60
מצב טוב מאד.

$50

$150 - $100

לקט תצלומים ] [10הראשון
גלויות,
צילומים ותווי  222לציון  -הרב בן ציון חי עוזיאל.
שנות ה 40
ספר

גודל ממוצע  ,17x11.5תצלומים בשחור לבן ,בכל התצלומים נראה הרב עוזיאל לבוש
בבגדי המסורת של הראשון לציון.
הרב עוזיאל כיהן כרבה הראשי של ת"א-יפו לפני קום המדינה ,ומשקמה מדינת ישראל,
היה לרבה הראשי הספרדי הראשון.
מצב טוב ,קרע קל באחד התצלומים.

$80

גלויות,
שתי תמונות-מקובלי בגדאד.
צילומים
ספרותווי  223ראשית המאה ה 20

*גלויה מצולמת ] [real photoמשנת תרצ"ה ] [1935של המקובל האלקי מוהר"ר יהודה
משה פתיה מח"ס יין הרקח ,בית לחם יהודה ,ומנחת יהודה 9x14 .ס"מ .קרע בחלקה
העליון .חורים ,וחסרון בתחתית התמונה.
*תמונה של המקובל האלקי מו"ה הר' שמעון אגסי מח"ס בני אהרן על שער הגלגולים.
התמונה מחולקת בצדה האחורי לשמוש כגלויה 9x14 .ס"מ .קילופים ,קרע בפינה
הימנית תחתונה.
שתי הגלויות במצב בינוני

$20

המעון לבנות ישראל נוסד על ידי מר אפרים כהן ואשתו בשנת  1912עבור יתומות מחוץ
לחומות העיר העתיקה בירושלים .כפי שצוין בכתב יד בחלקה האחורי של הגלויה
תמונה היסטורית של מעון
גלויות,
בנות המצולמת ] [real photoבתמונה נראות תלמידות ומורות והמנהלת מרת גולדשמיד,
צילומים ותווי  224ישראל מחוץ לחומות1912 .
כשברקע שער יפו ומגדל דוד.
לערך
ספר
 8.5X14ס"מ.
מצב טוב.

$50

] [1צילום מקורי 11.5X16.5 .ס"מ .מודבק על מסגרת קרטון מקורית 27 .חתימות,
תצלום היסטורי של כינוס מפקדי וחותמת 'מפקדה ראשית'.
גלויות,
צילומים ותווי ' 225מכבי הצעיר' ,עם חתימותיהם .עם חתימות של  27מפקדי מכבי הצעיר עם ציון מקום הסניפים .בחלקו האחורי כיתוב:
'מכבי הצעיר  1935בכינוס מפקדים זכרון יעקב  1935עם חתימות המשתתפים'.
זכרון יעקב1935 ,
ספר
מצב טוב מאד.

$80

גלויות,
מקבץ כרטיסי שנה טובה ].[5
צילומים
ספרותווי  226גרמניה ,ראשית המאה ה 20

כרטיסי שנה טובה צבעוניים נפתחים ,בדוגמאות ,לוחות הברית ,מנורת חנוכה ופרחים,
שהודפסו בגרמניה סביב שנת .1900
בארבעה מתוכם כיתוב מודפס של ברכת שנה טובה באנגלית ובאידיש ,באחד ברכת
שנה טובה באנגלית .בתחתית כל כרטיס הכתוב.made in germany :
גודל ממוצע  12x8ס"מ.
מצב טוב מאוד.

$120

גלויות,
מקבץ כרטיסי שנה טובה ],[5
צילומים
ספרותווי  227גרמניה ראשית המאה ה 20

כרטיסי שנה טובה צבעוניים נפתחים שיוצרו בגרמניה סביב שנת  ,1900דוגמאות פרחים
צבעוניים.
בארבעה מתוכם ברכת שנה טובה כתובה באנגלית ,ובאחד באנגלית ובאידיש .בכולם
מופיע הכתוב .made in germany
גודל.9x14 :
מצב טוב מאוד.

$120

$220 - $180

גלויות,
מקבץ גלויות מוקדמות של
צילומים
ספרותווי  228ירושלים ][7

 7גלויות בדפוס ליטוגרפי )צבעוני( ,שנת .1900
הגלויות מציגות אתרים בירושלים העתיקה ,סביב לכל גלויה תיאור בארבע שפות שונות,
הוצאה מיוחדת של ה "."british troops
מצב טוב מאד.

$40

$130 - $100

בולים

אוסף בולים גדול ,ישראל ובולי
 220העולם

בולים

אלבום בולי ישראל כולל שלוש
 221סדרות בולי פלסטינה

17

$180 - $150

$60 - $40

$120 - $80

$150 - $120

$200 - $150

קטגוריה

מספר
פריט

תאור פריט

מחיר

הערכה

כותרת

גלויות,
מקבץ ] [40גלויות ארץ ישראל.
צילומים
ספרותווי 1900-1920 229

 40גלויות המציגות ערים ואתרים שונים בארץ :ירושלים ,טבריה ,יריחו ועוד ,מרביתן
צבעוניות ,חלקן נשלחו בדאר ,הוצאות שונות ]גרמניה ,אנגליה ,צרפת ,סוריה ,פלסטינה,
ועוד[.
מצב טוב.

$80

$200 - $150

גלויות,
צילומים ותווי  230מקבץ גלויות העיר חברון ][9
ספר

 9גלויות העיר חברון מהשנים  ,1900-1920חמש מתוכן צבעוניות והיתר בחום לבן
ושחור לבן ,הוצאות האחים אליהו,freres port said ,
 ,TURQUIE UNION POSTALEועוד.
מצב טוב.

$50

$120 - $80

$80

$200 - $150

אוסף גדול של תצלומים וגלויות .כ  240תצלומים וגלויות מ  29ערים שונות בספרד כולל בית הכנסת בטולדו.
גלויות,
כל הגלויות והתצלומים מתוארים בתאור מוקדם בכתב יד.
צילומים ותווי 231
1940-1910
ספרד,
האוסף נתון בקלסר .מצב טוב.
ספר
 20ס"מ 14-144 [13] ,עמ' .אלבום תצלומים בעריכת י .קלינוב ול .קופרשטיין ,בהוצאת
"לעם" .תצלומים רבים בשחור לבן שצולמו בידי כעשרים צלמים שונים המתארים את
הווי החיים בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל .תצלומי ילדים שנולדו בארץ ,דוד בן
גוריון משמש כסנדק ,ילדי עולים בהגיעם מחו"ל על כבש המטוס ,ילדי תימן ,עולי הגדנ"ע
ועוד.
לא כרוך ,מצב טוב.

$50

$100 - $80

] [89תצלומי ארץ ישראל .העיר העתיקה בירושלים ,הכותל המערבי ,הרובע היהודי,
גלויות,
אוסף תצלומים ] .[89ארץ ישראל מגדל דוד ,הגליל העליון ,רמת הגולן ,מסדרים צבאיים של צה"ל ,עולי תימן ועוד .ארבעה
תצלומים בצבע והיתר בשחור-לבן .חלק מהתצלומים מוקדמים ,וצולמו לפני קום המדינה.
צילומים ותווי  233שנות ה 60-40
ספר
גדלים שונים .מצב טוב-טוב מאד.

$50

$150 - $100

כרזות
פוסטרים
ותחריטים

מודעת אבל לפטירת האדמו"ר
 234מבעלז רבי ישכר דוב רוקח.
ירושלים תרפ"ז ][1927

 1דף 30X46 .ס"מ .בדפוס צוקרמן".אבל כבד אל הלקח ארון האלקים צדיק יסוד עולם...
אדמו"ר מרנא ישכר דוב רוקח מבעלז זצוק"ל."...
רבי ישכר דוב רוקח ]תרי"ד-תרפ"ז  [1854-1927האדמו"ר השלישי לבית בעלז,
מהמנהיגים הבולטים בגליציה והונגריה .מודעת אבל זו התפרסמה בירושלים לאחר
שנודע על פטירתו באירופה .איננה באוסף האפמרה של הספריה הלאומית.
סימני קיפול ,קרעים משוקמים אמנותית .מצב טוב.

$80

$150 - $120

כרזות
פוסטרים
ותחריטים

כרזה של קופת הגמ"ח "כליל
 235החסד" ע"ש הגר"א מווילנא.
ירושלים ,תרפ"ו ][1926

כרזה גדולה הקוראת לתרום לקופת תלמידי חכמים עניים" -אוצר הגר"א" ,חתומה בדפוס
בחתימת רבי יוסף חיים זוננפלד ,רבי מרדכי דובער וואכטפויגיל ועוד.
] [1דף נייר מודבק לקרטון 49x23 .ס"מ .אנגלית ועברית.
קרעים קלים ללא חסרון .מצב טוב.

$50

$100 - $80

כרזות
פוסטרים
ותחריטים

] [4עמ' ,עברית ויידיש 21x33.5 .ס"מ.
קריאה לציבור להשתתף בתרומה לחברת תמיכה בתינוקות של בית רבן ובתלמידי
כרזה .ייסוד חברת בית הילל
 236ומחזיקי תורה .ראשית המאה ה חכמים שנוסדה לזכרו של רבי הלל מקאלאמעא .הקריאה חתומה בדפוס מאת רבי
מרדכי יהודא במו"ה ישכר .ללא ציון תאריך ושנה ,ראשית המאה ה .20
20
סמני קיפול .כתמים .קרעים בקיפול .מצב בינוני-טוב.

$50

$120 - $100

גלויות,
אלבום תצלומים  -ילדי ישראל,
צילומים
ספרותווי  232ת"א 1950

כרזות
פוסטרים
ותחריטים

אוסף גדול של כרזות ]ירושלים[
 237ראשית המאה ה 20

כ 50 -כרזות ,רובן של מוסדות תורה וצדקה ,בירושלים .כרזות בעברית ובאידיש ביניהן
כרזות רבות שאינן נמצאות באוסף האפמרה של הספריה הלאומית .בין הכרזות ישנן
מספר כרזות נדירות בדפוס ליטוגרפי ]צבעוני[ משנות העשרים של מוסדות שונים :בית
היתומות הכללי ,מושב זקנים המאוחד ,לוח יארצייט של ישיבת מרכז הרב מימי ראשית
הוסדה ,תעודות חברות גדולות של ישיבות שונות מראשית המאה ה  20ועוד .גדלים
ומצבים שונים.

$120

כרזות
פוסטרים
ותחריטים

כרזת קלפי לבחירת ועדים
 238בשכונת שערי חסד .ירושלים
תרצ"ג ][1933

] [1דף 50x35 .ס"מ.
בין השמות שיעדו לבחירת ראשי ועד השכונה מופיעים :רבי דוד בהר"ן ,הרב חרל"פ,
הרב יהושע בלוי ,הרב עמרם בלוי ,רבי יוסף גוטפרב ,הרב יעקב מאיר שכטר ,רבי אריה
לייב רוחמקין ועוד.
הכרזה מוצמדת לקרטון לחיזוק ,ועטופה בנייר ניילון ,עם וו לתליה .קרעים קלים בצידה
השמאלי ,מצב טוב.

$80

כרזות
פוסטרים
ותחריטים

גלוי דעת בדבר השחיטה מאת
רבי שלום מרדכי הכהן-
 239המהרש"ם מברעזאן .תרס"ז
] .[1907אינו ידוע

] [1דף".שורות היקרות האלו השגתי מאת רבינו הגאון שליט"א ."...גלוי דעת המהרש"ם
מברעזאן אודות הנדפס בספר "בית הבחירה" בשנת תרס"ו ,כי יש לבדוק בדיקה פנימית
את הבהמות המסוכנות שנשחטות .בגילוי זה פרסם המהרש"ם כי בדיקה זו איננה
חומרא בעלמא כפי שנתפרסם בשמו ,אלא היא מעיקר הדין.
כתמים,קרע קל ,מצב טוב

$250

כרזות
פוסטרים
ותחריטים

] [1דף 35 ,ס"מ.
כרוז 'הפרקציה הציונית
העממית מסמך המתאר את מטרות הקמת ה'פרקציה הציונית העממית' ,תנועה ציונית בקייב
ירושלים' ,חוזר מטעם ועד
הציונות .קייב בראשית המאה ,שביקשה לבסס את הציונות "על בסיס היהדות המסורתית וגדולי הרוח
 240המכונן של הסיעה
של האומה" .חותמות מאוסף אביגדור פרלמוטר ,ירושלם.
][1919
כתמי זמן וקרעים קלים בשולי העמוד ,מצב בינוני  -טוב.

$80

כרזות
פוסטרים
ותחריטים

] [1דף 25.5 ,ס"מ 24] .לנובמבר  .[1940כרוז ידיעות שיצא במהלך פינוי ספינת
כרוזי מחתרת ,האטלנטיק וערב המעפילים 'אטלנטיק' המפורסמת עם עגינתה בנמל חיפה ,עוד לפני פיצוצה בידי אנשי
ההגנה .קרע בפינה העליונה ובקיפול ,מצב בינוני-טוב.
 241ההצבעה באו"ם .פלסטינה
] [1דף 28.5 ,ס"מ .א' כסלו תש"ח ] 14לנובמבר  .[1947כרוז מטעם 'החומה :עניני
[2] 1940,1947
בטחון והגנה' של ארגון ההגנה הקורא לרגיעה של 'השלטון והפורשים' לאחר טבח
רעננה ,ערב ההצבעה הגורלית באו"ם בכ"ט בנובמבר .מצב טוב מאוד.

$100

כרזות
פוסטרים
ותחריטים

תחריטים שונים עם תבנית
 242מקדש שלמה והעיר בבל.
גרמניה ,המאה ה 19-18

.ס"מ ,עם פספרטו ,שניים נתונים במסגרת X36תחריטים ,גודל ממוצע[5] 21 :
*TEMPELS SALMONIS AUF DER NORD-SEITE.*Profil des TEMPELS
SALMONIS AUF DER NORD-SEITE.*GRUNDRISS DES TEMPELS
JERUSALEM durch den Konig Salomo.*GRUND-RISS VON DEM
MODELL DES SALOMONISCHEN TEMPELS.*DIE STADT BABYLON,
.לערך 1750
.מצב כללי טוב

$60

כרזות
פוסטרים
ותחריטים

תחריט אברהם ,שרה והגר.
 243לונדון1776 ,

תחריט מקורי גדול של "אברהם ,שרה והגר" .עבודתו של  .B. Michel Jעל פי יצירתו של
פייטרו קרטונה .לונדון 39X45 .1776 ,ס"מ .נתון בתוך מסגרת נאה עם פספרטו .גודל
כולל 61X72.5 :ס"מ (Jean Baptiste Michel (1748 – 1804 .תחריטן צרפתיPietra .
 Da Cartonaהצייר האיטלקי הבארוקי המוביל בתקופתו ואחת מדמויות המפתח
בפיתוחו של סגנון הארכיטקטורה של הבארוק הרומי .בתחריט נראית הסצנה האגדית
של שובה של הגר ,שפחתו של אברהם ,כאשר היא מלווה על ידי מלאך .חותמת עם סמל
של משפחת האצולה  Waplesהנורמנדית עם המוטו " – Fari Que Sentiatלדבר את
אשר מורגש" .ללא פגמים בחריטה ,קרעים קלים במסגרת ,מצב טוב מאוד.

$80

18

$600 - $400

$150 - $120

$400 - $300

$150 - $130

$200 - $150

$300 - $150

$250 - $200

קטגוריה

מספר
פריט

כרזות
פוסטרים
ותחריטים

תחריט עץ מוקדם ]המחצית הראשונה של המאה ה  ,[19לקוח מספר ,בו נראה בית
תחריט עץ -בית הכנסת שב
הכנסת המרכזי ב  kassaiשבסלובקיה.
244
 kassaiסלובקיה .המאה ה  19נתון בפספרטורה מהודרת .מצב טוב מאד.

$50

כרזות
פוסטרים
ותחריטים

* פינת רחוב חתום  .Neinich Qnuhiokגודל 5.5X8.5 :ס"מ.
] [3תחריטי נוף חתומים .גרמניה * ,ערוץ נחל עם נוף יערי חתום .Frido massohnerdגודל 10x15 :ס"מ.
*תחריט נוף חתום .nlriherגודל 23x17 :ס"מ.
 245ראשית המאה ה 20
שלוש התחריטים ממוסגרים ,עם וו לתליה ,מצב טוב מאד.

$50

מפות וספרי
מסע

מפות עתיקות ,תחריטים והדפסים בגדלים שונים והוצאות שונות לפי הפירוט הבא:
* IMPERII ROMANIפריז 44x48 .ס"מ48x62 ANTIQUOR IMPERIORUM * .
 TABULAס"מ 19x19 *.ס"מTURKY ASIA.* TVRCICVM IMPERIVM . .
 . 19X15 .* IMPERII PARTHORUMמפה צבעונית 32X22 .ס"מcarte des * .
אוסף ] [13מפות גאוגרפיות
עתיקות של חצי האי ערב ויבשת premiers ages du monde. 24x24.* irak arabi 34x28.* 45x32 paradise or the
246
 garden of edenס"מ 44x37 *.ס"מ romani imperi.* 51X38 .ס"מ.
אסיה ,מאות 18-19
 PATRIARCHARVM.* 39X32ס"מ TYPVS AETIOLOGICVS .מפה צבועה ביד
מהתקופה 55X49 *.ס"מ EMIRE DE LA PORTE OTTOMANNE .מפה צבועה ביד
מזמן ההדפסה 50x36 *.ס"מ.PATRIARCHATUS ANTIOCHENI .
כללית כל המפות במצב טוב.

$250

$800 - $500

מפות וספרי
מסע

 6מפות גאוגרפיות עתיקות של ארץ ישראל בגדלים שונים .תחריטים והדפסים בהוצאות
מקבץ ] [6מפות גאוגרפיות
שונות ,המאות  . 18-19כיתובים בלטינית .כל המפות צבועות ביד מתקופת ההדפסה.
עתיקות של ארץ ישראל LA
 JUDEE TERRE SAINTE 247ו גודל ממוצע 40x28 :ס"מ .כולל מפה גדולה  56x78ס"מ.
 ,PALESTINEהמאות  18-19מצב טוב.

$180

$400 - $300

מפות וספרי
מסע

גודל ממוצע 38x26 :ס"מ.
מקבץ מפות ] [8המזרח
התיכון ,שבע מפות עם כותרות בלטינית ,הוצאות שונות ,מפה אחת צבעוה ידנית ,והיתר בשחור
248
המדבר הערבי ועוד .מאות  18-לבן.
19
כתמי זמן בחלק מהמפות ,כללית מצב טוב.

$100

$500 - $300

מפות וספרי
מסע

מקבץ ] [7מפות עתיקות של ארץ מפות גאוגרפיות קדומות בהוצאות שונות .חלק מהמפות עם חלוקה לשבטים .שלוש
מפות צבועות ביד מתקופת ההדפסה ,וארבע בשחור לבן .שתי מפות גדולות 70x55
ישראל PALASTINA SEV
 TERRA SANCTA 249המאות ה ס"מ .והיתר גודל ממוצע  30x23ס"מ ,מאות ה .17-18
מצב טוב-טוב מאד.
17-18

$200

$800 - $600

מפות וספרי
מסע

33x48ס"מ.
מפת צבעונית של פלסטינה .תל מפה צבעונית בדפוס ליטוגרפי הכוללת את היישובים היהודים והערבים בסוף שנות
השלושים בארץ ,כולל דרכי תחבורה ומסילת הברזל ותקריב של הנגב .מודבק על מצע
 250אביב 1940 ,בערך
קרטון.
קרע קל בקיפול .מצב טוב.

$20

מפות וספרי
מסע

*יומן מסע לישראל ,בדפוס לאון ,ת"א שנות ה  .50בין דפי היומן ]הריק[ תצלומים בשחור
לבן מערי ארץ ישראל המתחדשת; ירושלים ,ת"א ,פתח תקוה ועוד ,מתוארים בשלש
יומן מסע לארץ ישראל ,וחוברת שפות ,איורים בצבע .ליומן מצורפת ]במקור[ מפת ארץ ישראל בצבעים לא ידועה עם
תצלומים מערי הארץ בצידה האחורי .כריכה קשה מאוירת ,מצב טוב מאד.
 251תיירים שנות ה 50
היומן והמפה נדירים ,אין בספריה הלאומית.
*חוברת לתיירים " ,welcome to Israel" 1950תמונות והסברים אודות ארץ ישראל.

$100

מפות וספרי
מסע

. La Judee ou Terreתחריט
Sainte divisée en ses
 Robert, 252של douze tribus
.פריז1750 ,

תחריט שחור לבן 50X60 ,ס"מ .צביעה ידנית מהתקופה עם חלוקה ל  12השבטים .נתון
במסגרת עץ מהודרת.
פרי יצירתם של האב גיליס ) Gillis (1766 - 1688והבן דידיאר )Didier (1786 - 1723
ממשפחת  ,Robert de Vaugondyיוצרי תחריטים פריזאים נודעים וחשובים של מפות
תנ"כיות בראשית דרכם .הצמד הכינו את המפות על פי התנ"ך וידע גיאוגרפי מוגבל,
טרם הגיעו החוקרים הראשונים לשטח לאמת ולסתור את ההערכותיהם.
מצב טוב.

$100

מפות וספרי
מסע

תחריט שחור לבן 58X44 .ס"מ .נתון במסגרת עץ מהודרת וזכוכית .תוספת צביעה ידנית
מהתקופה עם חלוקה ל  12השבטים.קטלוג ספרית הקונגרס:
תחריטChanaan .
Title: Terre de Chanaan ou Terre Promise a Abraham, et a sa Posterite de Terre de
ou Terre Promise a
G. Sanson Geographe du RoyContributor Names: Robert de Vaugondy,
 ,Abraham 253מפת הארץ
פריזGilles, 1688-1766. Sanson, Guillaume. Lattré, Jean. Published:Paris : 1743 ,
המובטחת לאברהם,
.[publisher not identified], 1743
כתמים קלים ,מצב טוב.

$50

מפות וספרי
מסע

תחריט שחור לבן 50X40 .ס"מ .צביעה ידנית מהתקופה .נתון במסגרת.
תחריטSuite de la .
Suite de la Genealogie ou Chronologie des Rois Patriarches et Prophetes
 Genealogieמפה עם
 ,du troisieme Periode du Mondeמתוך  Atlas Historiqueשל Henri Chatelain
 254גינואלוגיה של המלכים
והנביאים ,ומשפחתו ,שהודפס בין השנים  .1720 - 1705מפה עם גינאולוגיה של המלכים והנביאים
 ,Henri Chatelainאמשטרדם,
מתקופתו של שאול המלך ועד גלות בבל ,כולל שנים לבריאת העולם ,עם מפת קפריסין.
 1720לערך
מצב טוב.

$80

מפות וספרי
מסע

Forty Days in the Desert
]מסע ארבעים יום במדבר[ ,עם
 255תחריטים בעריכת W. H.
 ,BARTLETTמהדורה
מפוארת?1849 ,

' - Forty Days in the Desertמסע ארבעים יום בעקבות הישראלים' של התחריטן
הנודע  BARTLETTהכולל תיאורים ותחריטים של מסע עם ישראל במדבר בדרכם
לארץ ישראל ,לונדון?1849 ,
 22.5ס"מ [27] .לוחות תחריטים ,שער עם תחריט ,תחריטים נוספים בתוך הטקסט,
 218עמ'.
העובדה כי ספר זה יצא במספר מהדורות דומות ללא ציון שנה ,יצר בלבול גדול בקטלוגו
בספריות ברחבי העולם .לפי רישומים מסוימים היא תואמת את אחת ההוצאות
הראשונות של הספר סביב  ,1849ואילו לפי רישומים אחרים של מספר הלוחות היא
תואמת את המהדורה המחודשת של שנת  .1875בספר ישנו תעודת בעלות משנת
.1882
כריכה מקורית אדומה עם הטבעה מוזהבת .חתוך דפים בזהב מלא .חיזוק בצד השדרה.
מצב טוב.

$50

מפות וספרי
מסע

'LORIENTE SACRO L
ITALIA EGITTO
PALESTINA GRECIA 256
TURCHIA

ספר באיטלקית העוסק בטופוגרפיה של ארץ ישראל ,מצרים ,יוון ,וטורקיה .מלווה ב 260
תמונות בשחור לבן ,של אתרים ומבנים מפורסמים בארצות אלו .בפרק מיוחד העוסק
בארץ ישראל ,תמונות רבות מאתרים מפורסמים בירושלים :הכותל המערבי ,הר הבית,
מסגד עומר ,הר הזיתים ,יהודים בלבוש ירושלמי ועוד .הודפס בשנת  1925ע"י פריולה
פלרמו ,נועד לשימוש תיירים והולכי דרכים ,שער מאויר ,במגוון תמונות ביניהם בעלות
הקשר יהודי  :מגן דוד ,לוחות הברית ,המנורה והכותל המערבי.
 156עמ' ,לא כרוך ,שני הדפים האחרונים בסוף חתוכים ,דפים מנותקים .מצב בינוני.

$50

תאור פריט

כותרת

19

מחיר

הערכה
$120 - $80

$150 - $100

$70 - $50

$180 - $150

$400 - $300

$200 - $100

$200 - $150

$150 - $100

$150 - $120

קטגוריה
מפות וספרי
מסע

מספר
פריט

תאור פריט

כותרת

אוגדן ] [26מפות גאוגרפיות של מפות בצבע 55x46 :ס"מ .מפות צבעוניות בהוצאת משרד העבודה  -מחלקת המדידות.
 257ארץ ישראל ,ערים שונות ,שנות ערים שונות :נהריה ,בית שאן ,צפת ,חיפה ועוד.
המפות נתונות בתוך אוגדן מקורי .מצב טוב מאד.
ה 50-60

מחיר

הערכה

$50

$120 - $100

] 213 [13עמ' 24 .ס"מ .חיבור מאת  .E. N. ADLERמסע במה שכונה "גטאות"
היהודים בארצות המזרח .המחבר סוקר עשרות קהילות יהודיות באזורי ארץ ישראל,
בלקן ,תורכיה ,דמשק ,חלב ועוד .הספר מלווה בכ  80תצלומים מקהילות אלו,
רובם תצלומי בתי כנסת ויהודים בלבוש מסורתי מארצות שונות.
כריכה מקורית ,נייר כרומו ,מצב טוב מאד.

$100

$300 - $200

תכשיטים

 259שעון זהב 14k. DOXA

שעון זהב  .DOXA 14Kמנגנון לא תקין .משקל הזהב ]ללא המנגנון[ 14 :גרם.

$240

$400 - $350

תכשיטים

 260צמיד זהב 14k

צמיד עשוי חוליות .זהב ,חתום  .14Kאורך 20 :ס"מ .משקל 44.5 :גרם.
מצב טוב מאוד.

$800

$1400 - $1200

תכשיטים

 261שרשרת זהב 14k

שרשרת חוליות .זהב חתום  .14Kאורך 41 :ס"מ .משקל 12 :גרם.
פגם קל במספר חוליות .מצב טוב.

$220

$380 - $350

תכשיטים

 262שרשרת זהב 14k

שרשרת חוליות .זהב חתום  .14Kאורך  69 :ס"מ .משקל 30.8 :גרם.
מצב טוב מאוד.

$550

$1100 - $900

תכשיטים

שרשרת ותליון זהב בצורת בית
 263מזוזה 14k

שרשרת זהב ,חתום  14Kעם תליון בצורת מזוזה .משקל 4.4 :גרם.
תליון מעוטר ,עם אותיות ש -ד -י  ,בגב התליון פתח בצורת מגן דוד.
מצב טוב מאוד.

$80

$180 - $150

תכשיטים

צמיד זהב לבן  18Kמשובץ
 264יהלומים .שנות ה 60

צמיד זהב לבן  ,18Kמשובץ  48יהלומים צהובים ו  68יהלומים לבנים .משקל היהלומים כ
 26.12קרט .במרכז פנינה גדולה.
משקל כולל  61.96גרם .מצב טוב מאוד .מצורפת תעודת שמאות .IGL

$19000

 $50000$40000

תכשיטים

 265סיכת זהב 20k

סיכת זהב לבגד עשויה בצורת פרח ,20K .כנראה לא חתום .אורך 7 :ס"מ .משקל6 :
גרם.
מצב טוב מאוד.

$150

$350 - $300

תכשיטים

 266זוג חפתים .זהב 14k

זוג חפתים מלבניים .חתום זהב  .14Kבכל חפת מגן דוד עם הכתוב "ציון" .אורך2.3 :
ס"מ .משקל 12 :גרם.
מצב טוב מאוד.

$200

$400 - $350

תכשיטים

זוג חפתים .זהב  ,14kעם אבן חן זוג חפתים אובלים עם אבן חן עגולה במרכז .אורך 2.2 :ס"מ .משקל 10.5 :גרם.
267
מצב טוב מאוד.

$180

$320 - $280

תכשיטים

זוג עגילי פנינים ,זהב לבן
 268ויהלומים

 14kזהב לבן משובץ  16יהלומים של  0.1קרט ופנינה מתורבתת .חדש.

$200

$320 - $280

תכשיטים

זוג עגילי פנינים ,זהב לבן
 269ויהלומים

 14kזהב לבן משובץ  16יהלומים של  0.1קרט ופנינה מתורבתת .חדש.

$220

$320 - $280

תכשיטים

זוג עגילי פנינים ,זהב לבן
 270ויהלומים

 14kזהב לבן משובץ  16יהלומים של  0.1קרט ופנינה אובלית מתורבתת .חדש.

$220

$350 - $300

תכשיטים

גוף השעון 25X10 :מ"מ .אורך השעון והרצועות יחד 65 :מ"מ .חתום .Platinum
שעון פלטינה עם דיאמנטים.
המאה שעון עם מנגנון שוויצרי מהמאה ה  .19השעון והרצועה הנלווית משובצים דיאמנטים .על
 271הבונים החופשיים ,שוויץ,
הכפתור סמל הבונים החופשיים ,ייתכן והכפתור לא מקורי.
ה 19
חלק מרצועת ההמשך חסרה בשני הצדדים .מנגנון תקין ,שפשופים ,מצב טוב-בינוני.

$100

$400 - $300

מפות וספרי
מסע

] von ghetto zu ghettoמגטו
 258לגטו[ ,גרמנית ,שטוטגארט
 ,1909מהדורה יחידה

סיכת זהב לבן  14Kמשובצת  3יהלומים  Natural Fancy Orange Brownבמשקל של
תכשיטים

כ  2.8קרט 10 ,יהלומי באגט במשקל של כ 0.75
קרט ו  82יהלומים קטנים במשקל של $2200
 272סיכת זהב לבן משובצת יהלומים כ  2.5קרט .סה"כ יהלומים במשקל של כ  6.05קרט.

$4000 - $3000

משקל כולל  11.11גרם .מצב טוב מאוד .מצורפת תעודת שמאות .IGL
תכשיטים

 273גוש זהב 14k

תכשיטים

ענק זהב משובץ ב  119דיאמנטים ,זהב  ,21Kחתום במספר מקומות.משקל כולל90 :
גרם.
ענק זהב מלכותי  ,21Kמשובץ עבודת אמן יוצאת מן הכלל .שרשרת עליונה בנויה מחוליות בצורת שורות מלבניות
 274יהלומים ואמרלד .מרוקו? ראשית מחוברות בטבעות זעירות .חלק הצוואר דמוי מגן ,משובץ בדיאמנטים בגדלים שונים
המאה
וצורות שונות .בחלקו התחתון תליון מובנה במרכזו אבן אמרלד מרובעת גדולה.
מצב טוב מאוד.

חתיכת זהב  14Kלא חתום .משקל 12.5 :גרם.

תכשיטים

 275תליון זהב משובץ יהלום

תליון זהב צהוב משובץ יהלום  0.81קרט.
צבע .Natural, Fancy Deep, Brownish Yellow, Even
מצורפת תעודת שמאות של .GIA

$220

$330 - $300

$3000

$8000 - $6000

$800

$1200 - $1000

תכשיטים

 276טבעת זהב עם יהלומים

טבעת זהב  14kמשובצת ב כ  22נקודות יהלומים.
משקל כולל 2.85 :גרם.
מצב טוב מאד.

$100

$180 - $150

תכשיטים

 277צמיד טניס זהב  14kויהלומים

אורך  19ס"מ 14.8 .גרם .כ  100חוליות משובצות יהלום בכל חוליה .בסה"כ כ  1קרט
יהלומים .נקיון .SI :מצב טוב מאד.

$700

$1300 - $1000

תכשיטים

תליון זנב לוויתן .זהב משובץ
 278יהלומים

תליון זהב צהוב  .14Kמשובץ יהלומים 40 ,נקודות יהלומים לבנים ו  35נקודות יהלומים
צבעוניים .משקל כולל  4.58גרם .חדש.

$650

$1100 - $900

תכשיטים

תליון זנב לוויתן .זהב משובץ
 279יהלומים

תליון זהב לבן  .14Kמשובץ  45נקודות יהלומים שחורים ו  45נקודות יהלומים לבנים.
משקל כולל  4.43גרם .חדש.

$600

$1000 - $800

20

קטגוריה

מספר
פריט

תכשיטים

 280טבעת זהב לבן עם יהלום

תכשיטים

שלוש טבעות נישואין .זהב  21K,טבעת זהב עגולה .21K ,חתום  .900עם חריטת  .4.2.29משקל 6.15 :גרם.
 2טבעות זהב עגולות .14K .משקל 6.2 :גרם.
14K 281
מצב טוב מאוד.

מחיר

הערכה

תאור פריט

כותרת

$250

$350 - $300

$250

$420 - $380

תכשיטים

ארנק זהב  .14kמזרח אירופה,
 282ראשית המאה ה 20

ארנק זהב ,חתום  .14Kמשקל 139 :גרם.
כיס הארנק עשוי חוליות זהב זעירות משולבות אחת בחבירתה עם דוגמאות עיגולים.
סוגר הארנק עשוי מוט זהב ובצידו שני אבני חן ואליו מוחברת שרשרת זהב.
מצב טוב מאוד.

$2500

$4000 - $3800

תכשיטים

צמיד זהב ,20k .ראשית המאה
 283ה 20

צמיד חוליות .זהב  ,20Kחותמת יצרן .אורך 20 :ס"מ .משקל 34 :גרם.
סימני הלחמה ופגימות קלות .מצב טוב.

$850

$1600 - $1400

ספרי קודש

עטרת שאול ,וילנא תר"ב  140 [8] .1841עמ' 42 .ס"מ .חידושי תורה על מסכת חולין מאת הרב שאול שאוולאן אב"ד
קראקינאווי.
 284מהדורה יחידה
שער מעוטר .כריכה מפוארת .מצב טוב.

$150

$250 - $200

ספרי קודש

המבקש .ארם צובה ,תרכ"ז
[1867] 285

] ,[1מח דף.
חיבור פילוסופי מאת רבי שם טוב פלקירה .חתימה בכת"י ספרדי בעמ' השער .ישנם
טפסים שנוסף בהם דף הקדשה לפני עמוד השער .וכן דף שהופיע בנפרד אך צורף
במקור לספר ועליו הסכמות חכמי ארם צובא תחת הכותרת "הסכמה חמורה" .שני
הדפים חסרים במהדורה זו.
כריכת קרטון ישנה ,שדרה מנותקת מצב בינוני-טוב.

$50

$120 - $80

ספרי קודש

קובץ הערות למסכת יבמות.
 286פיעטרקוב ,תרצ"ב ].[1932
מהדורה ראשונה

] 100 [1עמ' 30 .ס"מ.
מהדורה ראשונה של חידושי רבי אלחנן וסרמן למסכת יבמות .כרוך עם שו"ת הרשב"א
למס' יבמות עם הגהות שמחה ב"ר אלחנן וסרמן 54 [1] .עמ'.
כריכת קרטון ,דפים חומים ,דף אחרון מנותק ,מצב טוב.

$50

$120 - $100

ספרי קודש

שער בת רבים ,פיעטרקוב
 287תרס"ד ][1904

]א[ לה 148 ,דף .חיבור מאת רבי משה יעקב בן יצחק רבינוביץ מווילנא .עם "קונטרס
אחרון" מאת רבי העשיל מקרקוב-פיטריקוב.עותק חסר ] [1דף מקונטרס אחרון ,ו] [15דף
מ"פתח השער".
כריכת קרטון ישנה .כפלים בחלק מהדפים .מצב בינוני-טוב

$100

$150 - $120

ספרי קודש

] [4קפד דף .שו"ת בארבעת חלקי השו"ע מאת רבי שמעון פאללאק ]פולק[.
שער בצבעים .דיו אדומה ,ועיטורים בדיו ירוקה .חותמות רבי אברהם משה באב"ד רבה
שם משמעון ,סעאיני ]רומניה[
 288תרצ"ב ] ,[1932מהדורה יחידה .של בריטשאן.
כריכה חדשה נאה ,מצב טוב.

$100

$150 - $120

טבעת זהב לבן  .14Kיהלום מרכזי כ  0.34קרט .משקל כולל  2.76גרם .חדשה.

ספרי קודש

תנא דבי אליהו ,וורשא תר"מ
 ,[1880] 289חותמות רבי אברהם
משה באב"ד

] 238 [2עמ' .תנא דבי אליהו עם פירוש זיקוקין דנורא מהמקובל הקדמון רבי שמואל בן
משה היידא .הספר הודפס לראשונה בונציה שנ"ח  1598וכלל את פרק כ' בחלק ה"אליהו
זוטא" .במרוצת השנים הודפסו מהדורות רבות בהן הושמט פרק זה בשל עומקו והסודות
המופיעים בו .במהדורה זו נדפס פרק זה על פי הדפוס המקורי מהמהדורה הראשונה של
ונציה עם פירוש מיוחד בשם "מאורי אש" .בעמ' השער חותמת רבי אברהם משה באב"ד.
כריכה חדשה נאה .מצב טוב מאד

$120

ספרי קודש

יוסף לקח .המבורג ]תע"א,
[1711 290

יוסף לקח .פירוש מגלת אסתר ,מאת רבי אליעזר אשכנזי.
] ,[1ב ,ב-כד 1] ,נסמן :כג[ ,כה-מח [1] ,דף  20ס"מ .שער במסגרת ארכיטקטונית.
בשער חתימת בעלים של ד"ר מיכאל זקס והערות והדגשות ממנו בתוך דפי הספר.
הרב ד"ר יחיאל מיכל זק"ש ,מגדולי 'חכמת ישראל' בגרמניה במאה ה.-19
כריכה חדשה .כתמי זמן .מצב טוב.

$80

ספרי קודש

לקט ] [3ספרים שנדפסו ערב
 291השואה .הקדשה בכת"י

* שו"ת מרבי מרדכי בריסק ,חלק ראשון  -שני ,טאשנאד ,תרצ"ט  -תש"ב ]- 1939
 .[1942מהדורה ראשונה נדפסה ע"י חתן המחבר .המחבר ]תרמ"ו -תש"ד[ רבה הנודע
של טאשנאד וראש הישיבה המפורסמת בה ,נהרג בשואה .בדף הפורזץ הקדשת בעלים:
ה' יוציאיני מאפילה לאור בגדול ומשעבוד לגאולה ,אייר תש"ד ,בודפסט ,נתן צבי פרידמן.
רבי נתן צבי פרידמן רב בבודפשט ,ואחר השואה בבני ברק נודע בשל חיבורו אנציקלופדי
'אוצר הרבנים'.
* שו"ת אפרקסתא דעניא ,מאת רבי דוד שפערבר ,סאטו-מארע ,ת"ש ] .[1940בשער:
חלק ראשון ,אך לא נדפס יותר.
* שאלות ותשובות אבני זכרון ,חלק שני ,מאת רבי אלטר שאול פפעפפער ,סאטו-מארע,
תרצ"א ].[1931
כריכות חדשות לשלשת הספרים ,מצב טוב  -טוב מאד.

$80

ספרי קודש

* אוצר התורה ,מאת רבי שמריהו ליב הורוויץ ,ניו יורק ,תרצ"ב ] ,[1932אנציקלופדיה
לדרוש והטפה על חמשה חומשי תורה ,שני שערים ,שער מעטפת ושער נוסף מאויר,
מהדורה יחידה.
 [9] 188עמ' 24 ,ס"מ ,מצב טוב.
* עטרת צבי ,מאמרים ודרושים באגדה מאת רבי צבי לאס ,ניו יורק ,תרס"ב ],[1912
מקבץ ספרים שנדפסו בניו-יורק .מהדורה יחידה.
 [2] 38דף 25 ,ס"מ ,מצב טוב.
 292ראשית המאה ה [4] 20
* דרשות שלמות ח"א ,על הפטרות בראשית מאת רבי חנוך זונדיל לוין .ניו יורק ,תרצ"ח
מהדורות יחידות
].[1937
 93עמ' [9] .דף.
* הדעה והדבור ח"א ,הגיונות והרהורים מאת רבי אברהם זאב הלוי .ברוקלין ,תרצ"א
].[1931
 [10] 109עמ' 26 .ס"מ ,שדרה מנותקת בחלקה העליון ,מצב טוב.

ספרי קודש

לקט ספרי שו"ת ] .[4המאה ה
19-18 293

* מעיל צדקה .שאלות ותשובות מאת ]רבי יונה לאנדסופר[ .פראג ,תקי"ז ].[1756
מהדורה ראשונה [6] .פב דף 20 ,ס"מ .שרטוטים גאומטריים .בדפים האחרונים נדפס
קונטרס גאומטרי מספרי אקלידוס ]אוקלידס[ עם שרטוטים.
* שאלות ותשובות צמח צדק מאת רבי מנחם מענדל מניקלשבורג פיורדא תקכ"ו ].[1766
ח ,קצח דף 20 ,ס"מ .כריכה מנותקת.
* תשובות רבי יוסף קארו .שאלוניקי ,תקנ"א ] .[1791מהדורה ראשונה ] [2קן דף28 ,
ס"מ .הגהות במספר דפים .מעט נקבי עש בשוליים.
* שאלות ותשובות מהר"מ אלשיך .שאלות ותשובות מאת רבי משה אלשיך .סדילקוב,
תקצ"ד  [1] .1834עב דף 36 ,ס"מ.
גדלים שונים .כולם במצב טוב.

21

$70

$120

$200 - $150

$180 - $150

$200 - $150

$200 - $150

$300 - $200

קטגוריה

מספר
פריט

ספרי קודש

 294מקבץ ספרים חסרים ][10

*קיצור נחלת יעקב ,הודפס בהענא שנת תע"ח ] ,[1718ל"ו דף ,חסר ארבעה דפים בסוף
]במקור מ' דף[ .עמוד השער מחוזק בניירות דבק 17 .ס"מ כריכה חדשה ,מצב טוב.
*אהל יעקב מאת רבי יעקב כהנא שפירא ,פרנקפורט דאודר ,תע"ט ] ,[1719שער מאויר,
חסר דף ב' ,כריכת קרטון חדשה ,כתמי זמן מצב טוב.
*עטרת זקנים לרבי יצחק אברבנאל ,אמשטרדם תצ"ט ] ,[1739בדפוס היתומים פרופס.
] [12נ"ז דף עמוד אחרון בצילום .כריכה חדשה  18ס"מ ,מצב טוב.
*תקוני הזהר ,קושטאנדינא ]קושטא[ ת"ק ] [4] ,[1740קס דף ,חסר דפים ע' ,ע"א .כריכת
קרטון ישנה ,כתמי זמן ,מצב בינוני-טוב.
*זכרון לנפש מאת רבי אברהם בן ישעיהו דיין,ליוורנו בדפוס א"מ אוטולונגי שנת תר"ב
],[1842חתימות ,כריכת קרטון ישנה ,חסר שער .קכג דף 15 ,ס"מ.
*עיני אברהם מאת אברהם יהודא צפיג ,חיבור על הרמב"ם בהלכות מעשה הקורבנות.
דפוס האלמנה ויתומי פרופס ,אמשטרדם תקמ"ד ] .[1784בין ההסכמות הסכמת הנודע
ביהודה .חסר הקדמת המחבר שהיה עיוור ומספר על עצמו את הסיבות שהביאוהו
לכתוב את הספר .כריכה חדשה ,מצב טוב.
*מנחת אהרן מאת רבי אהרן ב"ר מאיר מבריסק ,נאווי דוואהר תקנ"ב  ,1792חסר דף
הקדמה [1] .צא [5] ,כג.
*תהלה לדוד מאת דוד בן חסין ,אמשטרדם תקס"ז ] [1807דפוס האלמנה ויתומי
פרופס .עותק חסר דף לג ולו [2] .מח [1] ,מט-סח ,ד' דף ,כריכה חדשה כתמי זמן
מצב טוב.
*סמוכים לעד מאת רבי אליהו הכהן האתמרי ,שאלוניקי תקפ"ו ] ,[1826כריכה חדשה,
חסר  2דף בסוף ,מצב בינוני-טוב
*זמרת הארץ ושמים מאת רבי מרדכי אליעזר וועבר ,ירושלים ,תרמ"ט ].[1849
] [1טז דף .חסר  6דפים בסוף ,במקור כב דף .כריכה חדשה ,מצב טוב.

$100

ספרי קודש

מקבץ ספרי מוסר ] [5דפוסים
 295שונים מאות ה 17-18

* סם חיים .דרושים ודברי מוסר מאת רבי חיים ב"ר צבי מפוזנא .אמשטרדם .תנ"ב
] .[1692מהדורה יחידה [3] .ה-מח דף 19 ,ס"מ .הסכמות חשובות.קרע בדף ט ,מצב
בינוני.
* ספר המצות להרמב"ם ,עם השגות הרמב"ן ו'מגלת אסתר' .ברלין ,תצ"ג ][5] .[1733
ה-קכד דף 19 ,ס"מ .מצב טוב.
* עטרת זקנים .מאת דון יצחק אברבנאל אמשטרדם ,תצ"ט ] [4] .[1739נז דף 18 ,ס"מ.
בדף נב ציור גדול של ידי כהנים .חיזוק בשער .מצב טוב.
* טל אורות .דרושים וחקירות על מהות הנפש ונצחיותה .מאת רבי יהודה ליב מרגלית
פרנקפורט דאודר ,תקע"א ] [1811מהדורה ראשונה .קכ"ד [1] ,דף 20 .ס"מ .בדפים קכג
 קכ"ד" :[1] ,שמות החתומים" .מצב טוב מאוד * .אהל יוסף .חיבור על ספר היראהלרבינו יונה ,מאת רבי יוסף אשכנזי .וילנא ,תרכ"ה  .1865מהדורה יחידה ,[5] .ד;[2] ,
] ,[1מה] ,[1] ,מו[ -פז] ,[1] ,פח[  -קלב דף 20 ,ס"מ .שלושה ספרים נוספים מרבי יוסף
אשכנזי :כנפי יונה ,נחפה בכסף ומצרף לכסף ,עם שער מיוחד לכל חלק .מצב טוב.

$150

ספרי קודש

לקט שבעה ספרים בדפוסי
 296גרמניה .ראשית המאה ה 20

* חמש מגילות בחמשה כרכים מבוארות ע"י רבי רפאל ברויאר ,פרנקפורט 1912-
 ,1921עברית וגרמנית.
* ספר ישעיהו עם באור רבי רפאל ברויאר פרנקפורט  .1911עברית וגרמנית.
* ספר תוצאות חיים ,דפוס רעדלהיים .1900 ,עברית וגרמנית .ענייני בית החיים ,פסוקים
על המת ועוד .העורך ר' יוסף נובל השתמש במהדורות רעדלהיים תרמ"ב וערך את
הספר מחדש בשינויים מעטים הוספות אחדות והשמטות.
מצבים שונים טוב-טוב מאוד.

$100

$250 - $200

ספרי קודש

קיח דף 20 .ס"מ .פירוש על סדר כל תפילות השנה ,סדר הפרשיות וההפטרות ,סדר
אבודרהם .פראג ,תקמ"ד
 .[1784] 297מהדורת פראג ראשונה תקופות והלכות ברכות .מאת רבי דוד ב"ר יוסף אבודרהם .פראג תקמ"ד ] .[1784עם
הסכמת ה"נודע ביהודה" .כריכת קרטון ,נייר דבק לחיזוק במקום שדרה .מצב טוב.

$60

$130 - $100

ספרי קודש

אגדתא דפסחא נוסח תימן עם
 298פירוש .תימן ,סוף המאה ה 19

] [34עמ' 18 ,ס"מ .שלם.
כת"י תימני עם פירוש קבלי סוף המאה ה  19ראשית המאה ה  .20הפירוש נכתב סביב
ההגדה ומלא ברמזים של שמות קדושים על פי הקבלה ,רמזי גמטראות ועוד.
ללא שער וכריכה ,כתמי זמן .דפים מנותקים .מצב בינוני-טוב.

$80

$150 - $120

ספרי קודש

עבודת הקודש ,אפען תקפ"א
[1820] 299

יג דף 30 .ס"מ.
חיבורו של הרשב"א בדיני יום טוב ותחומין.
כריכה חדשה מוכתמת ,מצב טוב.

$50

$120 - $100

ספרי קודש

תלמוד בבלי פרנקפורט דאודר
] 300ברלין[ תצ"ז [1737] .חמש
מסכתות בכרך אחד

כרך אחד הכולל מסכתות סנהדרין ,מכות ,שבועות ,הוריות ועדויות .לכל מסכת שער
נפרד ]סה"כ חמש שערים[ .שער ושני דפים ראשונים במס' סנהדרין פגומים.
כריכת עור ועץ מקורית מפוארת ,מפורקת וללא שדרה .גוף הספר במצב טוב.

$60

$150 - $100

ספרי קודש

בר מצוה רעדעס] .נאומי בר
 301מצוה[ ניו יורק שנות ה .20
מהדורה יחידה

דרשות לבר מצוה ,בעריכת פרופסור גצל זליקוביץ .הוצאת היברו פאבלישינג קאמפאני,
ניו-יורק] ,שנות ה .[-20יידיש ,עברית ואנגלית .מקבץ של  25דרשות לבר מצוה ,ערוכות
ומסוגננות על ידי מיטב הנואמים והסופרים של התקופה ,שנועדו לשמש בחורים בהגיעם
לגיל המצוות.
 [9] 91עמ' .מצב טוב.

$60

ספרי קודש

בית מדות ,דיהרנפורט תקל"ח
 .[1778] 302מיניאטורה

ספר מוסר ומחשבה מאת רבי יהודה ליב בן ר' אשר זעליג מרגליות .חיבור קטן בו מציין
המחבר שמפאת חסרון כסף מדפיס רק חלק ממה שאתו בכתובים .בשנת תקמ"ו הדפיס
המחבר ספר זה בשנית והוסיף בו כהנה וכהנה עניינים ,ומודיע שם שבחיבורו החדש הוא
מבטל הדברים שכתב בחיבור זה שלפנינו .המחבר נכד רבי מרדכי יפה בעל ה"לבוש".
חסרים שלוש דפים מהקדמת הספר.
כריכת קרטון מקורית פשוטה ,תו ספר של בית הספרים הלאומי עם איור בית הכנסת
בסגד .מצב טוב .רשום בעלים בעמ' השער.

$100

ספרי קודש

קונטרסים ביידיש ] - [2יהדות
 303אמריקה ,שנות ה 40

* ארטאדאקסיע אויף פאלשע וועגען ,כותר משנה :ווער איז שולדיג אין דער הפקרות אין
דעם אידישען רעליגיעזען לעבען אין אמעריקע ]אורטודוכסיה בדרכים מזוייפות .מי אחראי
להפקרות בחיים הדתיים באמריקה[ מאת מ .בן שלום ניו ג'רסי ,תש"ה ] .[1945קונטרס
נגד תנועות המתקדמים באמריקה.
 40עמ' ,לא כרוך .מצב טוב.
* דער אמת פון אמעריקאנער רבנות פעלד ,מאת ישראל מילר ,בהוצאת לייבאר וואירלד
פרעס ,שיקגו תש"י ].[1940
 38עמ' לא כרוך ,מצב טוב.

$50

ספרי קודש

חידושי רבינו יוסף אבן מיגש למסכת שבועות .פראג .1826 ,עם חידושים ותשובות
מבעל ה'חתם סופר' בחייו [1] .מד דף .זו פעם ראשונה שנדפסו חידושים מהחתם סופר.
חידושי ר"י מיגש .עם
חידושיללא כל החיבורים האחרים שלו ,החידושים התשובות והדרשות נדפסו לאחר פטירתו .במכתב
 304החתם סופר שנדפסו בחייו
לרבי צבי הירש חיות כותב החתם סופר שחידושיו אלו הועלו לדפוס ע"י תלמידו ,אבל לא
רשותו.
הסכים לכך .אמנם היה זה 'תחילתו באונס ולבסוף ברצוני' .כרוך עם* :חידושי הרמב"ן
למסכת קידושין פראג .1826 ,ל דף ]ללא השער[ .כתמי זמן .מצב טוב.

$60

כותרת

22

תאור פריט

מחיר

הערכה

$500 - $300

$300 - $250

$150 - $120

$150 - $120

$120 - $80

$120 - $100

קטגוריה

מספר
פריט

ספרי קודש

חכמת תקופות ומזלות ,ספר בין כד דף 23 ,ס"מ .ספר מאת רבי זאב וולף בן שמואל גרשטל רבה של קהילת יאריטשוב.
מבאר את הילוך הכוכבים וצבא השמים ,חשבונות קידוש החודש ועוד .במספר
השמשות ,וספר הכוכבים,
עותקים צורפה מפת כוכבים שאיננה בעותק זה .לוח הטעויות מופיע בסוף הספר ]ישנם
 305לעמבערג תרס"ז ].[1907
עותקים ללא הלוח[ .חותמות רבי אברהם משה באב"ד אב"ק גוראהמארא.
מהדורה ראשונה
כריכה נאה ,מצב טוב.

תאור פריט

כותרת

מחיר

הערכה

$100

$150 - $130

ספרי קודש

פירוש על משלי וקהלת שנות
 306חיים .אמשטרדם ,תקכ"ה
] [1765מהדורה יחידה

] [2נח [1] :יט דף 19 ,ס"מ .חיבור מאת רבי חיים יודתנש ]מזיא[ ראש הקהל
בפראג .שער נוסף לספר קהלת .נדפס על נייר לבן .הסכמות רבני אמשטרדם.
כריכה חדשה .מצב טוב מאד.

$50

$120 - $80

ספרי קודש

דעת קדשים ,לונדון תקל"ג
[1773] 307

] [1ל דף 20 .ס"מ .חסר דף יב.
קיצור כללי חכמת הדקדוק מאת רבי בנימין שמעון הלוי מאמשטרדם .כולל לוח הטעויות.
כריכת קרטון ישנה ,קרעים בשדרה ,חיזוקים בהדבקות נייר .מצב טוב.

$90

$200 - $150

ספרי קודש

דעת זקנים מבעלי התוספות.
 308ליוורנו תקמ"ג ][1783

] [8צ דף .פירוש בעלי התוספות על התורה .הסכמות ובהן הסכמת החיד"א ,שמיעט
לתת הסכמות .חסרה הקדמת מנחת יהודה.
נדפס ונכרך עם :עפר יעקב ,פירוש על רש"י והרא"ם ,מאת רבי משה זכות .ליוורנו,
תקמ"ג ] .[1783כט דף.
כריכה פשוטה .נקבי עש וחיזוקים .מצב בינוני.

$50

$100 - $80

ספרי קודש

פירוש רבי משה גאלנטי לספר קהלת .המהדורה המקורית הודפסה בשנת של"ח בצפת.
פקסימיליה של ספר קהלת יעקב ,פקסמיליה בהוצאת בית הספרים הלאומי ארנו פרס-ניו יורק ,ירושלים תשל"ז .בספר
המקורי קג דפים.
 309על מגילת קהלת
כריכה נאה .מצב טוב מאוד.

$50

$80 - $60

ספרי קודש

חמשה חומשי תורה עם תרגום אנגלי ע"י יצחק דלגאדו ,עם הפטרות וחמש מגלות ,ועם
כל התפלות לשבת כולל יוצרות .לונדון ,תרכ"ח .1868
חמשה כרכים 17.5 .ס"מ .התרגום האנגלי נדפס עמוד מול עמוד ,כולל התפלות
חמשה חומשי תורה עם תרגום והיוצרות .בכל כרך שער עברי ושער אנגלי 17.5 .ס"מ .כריכות אנגליות אדומות
 310אנגלי .לונדון ,תרכ"ח  .1868סט ומפוארות ,עם הטבעות בזהב .מסגרת רחבה משני צידי הכריכה ,בשדרה עיטורים עם
שם החומש .חיתוך דפים מוזהב .בכל כרך מדבקה מקורית זהה לכריכה עם
שלם ומפואר
כיתוב בהטבעת זהב:
PRESENTED TO JOSEPH LEVY BY HIS AFFECTIONATE FATHER
 ,M.G. LEVY ON HIS CONFIRMATIONביום  22אפריל .1871מצב טוב מאד.

$180

$600 - $500

ספרי קודש

 64עמ' .תולדות הגאון מוילנא .בעמוד האחרון נוסח השיר והכיתוב על מצבת
 311גדולת הצדיק .אידיש .פיעטרקוב ,הגר"א .וינוגרד ,ספרי הגר"א .1009
תר"ע 1910
לא כרוך .מעט נקבי עש .מצב טוב.

$50

$120 - $100

$100

$150 - $120

$70

$150 - $120

ספרי קודש

הדר עזר ,איזמיר תרכ"ה
 ,[1865] 314מהדורה ראשונה

] [2קמא דף ,נייר לבן .פירוש על פירוש רבי אברהם אבן עזרא על הנ"ך ,מאת רבי יצחק
שרים .החלק הראשון נקרא באר יצחק ,ולפנינו הפירוש מספר ישעיה עד סוף התנ"ך.
כריכה ישנה .מצב טוב מאד.

$50

$150 - $100

ספרי קודש

אגרות סופרים ,וינה-בודפאסט,
 315תרפ"ח ] ,[1928מהדורה
ראשונה

] [2דף VI , 6, 95, 106, 74, 108 ,עמ' .חיבור מאת רבי שלמה סופר אבד"ק
בערעגסאס אודות אבותיו למשפחת איגר וסופר .
אחת הפקסמליות קרועה וחסרה ,קרעים בפינה שמאלית עליונה בעמ'  89עד עמ' 100
ללא חסרון בטקסט.
במהדורות המאוחרות יותר של הספר הושמטו חלק מהפקסמליות ,התצלומים והכת"י.
נדיר מאד.
כריכת קרטון ,מצב בינוני-טוב.

$50

ספרי קודש

כף החיים ,ד' חלקים ,ירושלים.
 316מהדורות ראשונות

*שו"ע אורח חיים ח"א ,ירושלים תרס"ה ] -[1915קדם מהדורה ראשונה שהוציא המחבר
בפורמט קטן של  22ס"מ [2] .לו דף .סימנים א'-ח' מהלכות השכמת הבוקר בלבד.
מהדורה זו היא הראשונה שהדפיס המחבר מספרו המונומנטלי .נדיר מאד.
*או"ח ח"ד ,ירושלים תר"פ ] ,[1920מהדורה ראשונה] .ממהדורה זו ואילך יצאו הכרכים
בפורמט המוכר של  29ס"מ[ [2] .קסה דף ,שדרה מנותקת ,דף ראשון ואחרון מנותקים.
*או"ח ח"ח ,ירושלים תרצ"ג ,מהדורה ראשונה 29 ,ס"מ [2] .קעו דף ,שדרה ודף שער
מנותקים.
*או"ח ח"א ,ירושלים תרפ"ט ] ,[1929הדפסה שניה 29 ,ס"מ [4] .קלח דף.
לכל הספרים כריכות קרטון מקוריות ,מצב טוב.

$80

ספרי קודש

* סדר חמש תעניות כמנהג ק"ק ספרדים ,ליוורנו תרל"ו ] ,[1876דפוס ישראל קושטא
וחבריו .קמז דף .מצב בינוני .כרוך עם קצת חנה ושבעה בניה ,עדן תרצ"ה ][1935
לוט ] [3ספרים ]חסרים[ בדפוסי עברית באותיות ערביות 5 .דף .כריכת קרטון ישנה.
* מגילת אנטיוכוס ,ללא שער וללא שנת הוצאה ,רישומי בעלות בכת"י מזרחי בעמ'
 317ליוורנו
האחרון [3].מד ] [1דף .שדרה מנותקת ,כריכת בד ישנה .מצב בינוני.
* מחזור לג' רגלים ,ליוורנו ,ללא שער .קצד דף .כריכת קרטון ישנה .מצב בינוני.

$60

ספרי קודש

הספר הראשון שהביא לדפוס הראי"ה קוק לעורר המניחים תפילין של ראש שלא
במקומן ,יצא לאור בעילום שם המחבר ,ברמז המופיע בדף השער" -מאת כד"י" כהן
מאמר חבש פאר .ורשה ,תרנ"א דעתו יפה .בהסכמת חותנו שבראש הספר הגאון האדר"ת מגלה כי הכותב הוא חתנו
הראי"ה קוק אבד"ק זיימל.
 [1891] 318מהדורה ראשונה
 [1] 48עמ' 17 .ס"מ.
מעט חיזוקים .מצב טוב.

$50

 72עמ' 18 ,ס"מ.
הוציאם לאור הרד"ל מבוחאב על פי העתקות רבות מכת"י הגר"א ,הערת בעל ה"כתב
והקבלה" בפתח הספר.
כתמי זמן ,מצב טוב.

ספרי קודש

הגהות הגר"א על הירושלמי,
 312סדר זרעים ,קניגסברג תרי"ח
][1858

ספרי קודש

התשבי ,הוראדנא תקס"ה  .1805סו דף .מילון מאת רבי אליהו בחור.
 313מהדורה שניה .הוספות בכתב יד רישומים והוספת ערכים בכת"י אשכנזי ,שער בדיו אדומה ,חותמת צנזורה.
כריכת קרטון בלויה .כתמי זמן ,מצב בינוני.
בעברית ויידיש

ספרי קודש

מגיני ארץ ,אמשטרדם תקי"ד
 .[1754] 319שוליים רחבים

] [3לו ] [4לז-שלח דף 42.5 ,ס"מ.
שלחן ערוך אורח חיים עם טורי זהב ומגן אברהם ,ועם פרי חדש ואבן העוזר .אמשטרדם,
בדפוס פרופס .שני שערים ,השער הראשון מצוייר .מהדורה יפה וקדומה של מגיני ארץ.
שוליים רחבים במיוחד ,עד כדי  7ס"מ מהטקסט.
כריכת עור מפוארת ,פגומה מעט עם שיירי אבזמים .כתמי זמן .השער והדף שאחריו
הושלמו מעותק אחר ויש בהם קרעים וחיזוקים .מצב טוב.

23

$100

$150 - $100

$200 - $150

$100 - $80

$150 - $100

$200 - $150

קטגוריה

מספר
פריט

כותרת

תאור פריט

מחיר

שאלות ותשובות מאת רבי יונה לאנד סופר.
] [6פב דף 20 ,ס"מ .יצא לאור בעלום שם המחבר ,אולם בהסכמת רבני פראג ובראשם
בעל ה'נודע ביהודה' נכתב שמו עם שבחים רבים עליו .בדפים האחרונים נדפס קונטרס
גאומטרי מספרי אוקלידס עם שרטוטים.
שער מאויר ,כריכת חצי עור ,נייר עבה ,כתמים ,מצב טוב.

$150

$220 - $180

$150

$250 - $200

$80

$150 - $120

ספרי קודש

מעיל צדקה .פראג ,תקי"ז
 .[1756] 320מהדורה ראשונה

ספרי קודש

מגילת איכה וקינות .ונציה ,תק"ט ה ,רלב-רפב דף 16.5 ,ס"מ .הדפסה מיוחדת מתוך סדור ,עם שער מיוחד .בדף רף,
קינה על השריפה שנפלה במנטובה.
 .[1749] 321עם קינה על השריפה כריכת עור עתיקה .כתמי זמן .מעט נקבי עש בעיקר דפים האחרונים .פגם בדף רעט.
במנטובה
מצב טוב.
מגלת אסתר מצוירת ומקושטת מאת יוסף קאפלאן וי' מוהר.
] 5-32 ,[4עמ' 22 .ס"מ .שני שערים מצויירים .שער ראשון צבעוני 6 .לוחות ציורים.
כריכת בד חדשה .כתמי מים .מצב טוב.

ספרי קודש

מגלת אסתר .ציריך ,תרע"ח,
1918 322

ספרי קודש

ב' חלקים כרוכים יחד [5] .סח ,סט דף.
חיבור מאת רבי שמעון בהר"ר יהודה ליב פייזר מליסא ,הסכמות רבני וואנזיבעק ,ברלין
ופראג .עם השירים מעבר לשער.
נחלת שמעוני.
וואנזיבעק ,תפ"ח ח"א על כל השמות הנקובים בתורה ,נביאים וכתובים שאמרו ,ושנאמר עליהם בתלמוד
 .[1728] 323מהדורה יחידה
בבלי ...ח"ב על כל תנאי מתנייתי]...שמות התנאים על פי הא"ב ומקומות שהוזכרו
בש"ס[.
כריכה חדשה ,כתמי זמן ,חיזוקים ,מצב בינוני-טוב.

הערכה

$50

$120 - $100

ספרי קודש

עוטה אור על תרגום אונקלוס,
 324ווילנא תר"ג ] .[1843מהדורה
יחידה

] 120 [8עמ' .חיבורו של בן ציון יהודה בן אליהו ברקוביץ' על תרגום אונקלוס הגר.
כריכת קרטון מקורית ,מצב טוב.

$150

$250 - $200

ספרי קודש

רבנו אליהו מווילנא ,ווארשא
 325תר"ס .מהדורה יחידה

 159עמ' 20 ,ס"מ.
חיבור מאת שמואל יעקב יצקן אודות הגאון מווילנא ,חייו ,זמנו ,קורותיו ומפעליו .מהדורה
יחידה.
כריכת קרטון ישנה ,ללא שדרה ,כתמי זמן ,מצב בינוני-טוב.

$60

$150 - $120

ספרי קודש

סדר ההפטרות  571 Die Haftoroth /עמ' 23 .ס"מ.
תרגום ובאור להפטרות מאת מנדל הירש ,עברית וגרמנית .מהדורה יחידה.
Übersetzt und erläutert 326
כריכה מקורית מפוארת עם כיתוב מוזהב בשדרה ,מצב טוב מאד.
פרנקפורט ע"נ מיין 1896

$80

$170 - $150

ספרי קודש

ספר דברי הברית .רדלהיים,
 327תרל"ח ][1878

ספר דברי הברית .תפילות ברכות ושירים לברית מילה מאת יצחק בן אריה יוסף דוב,
כולל כל ענייני ברית המילה .רדלהיים ,תרל"ח ].[1878
 80עמ' 16 .ס"מ .עברית וגרמנית.
כריכת קרטון חדשה .כתמים ,מצב טוב.

$40

$80 - $70

ספרי קודש

ספר עוללות הבוחן .פיורדא,
 328תקס"ח ][1808

חיבור מאת הפניני ידעיה בן אברהם הבדרשי ,כולל בקשת הממין ובקשת הלמדין,
פיוטים עם באור .בדפוס התורני כהר"ר דוד צירנדארף,
כח ,ג דף 16 .ס"מ .עברית וגרמנית באותיות עבריות .מצב טוב.

$50

$120 - $80

ספרי קודש

ספר שכיות החמדה ]פסח
 329מעובין[ .ליוורנו ,תרי"ב ][1852

ענייני חג הפסח ,דינים ,תפילות ,זהר ,מלוקטים מספרים שונים )חיד"א ,יעב"ץ ,חיי אדם(
שסדר רבי אברהם אלנקאוה ,בדפוס משה וישראל פאלאג'י ושלמה בילפורטי ,ליוורנו
תרי"ב ].[1852
ס"א עמ' ] [2דף) ,בעותק הנמצא בספריה הלאומית דף ס"א בצילום ,כאן הכל בשלימות(.
כריכת חצי עור ,נקבי עש קלים בעמודים הראשונים ,ובסוף הספר .מצב טוב.

$40

ספרי קודש

ספר וזאת ליהודה .זולצבאך,
 330תקל"ו ][1776

ספר וזאת ליהודה מאת רבי יהודה עייאש .זולצבאך ,דפוס אהרן בן משלם זלמן ]פרנקל[
שנת תקל"ו ] ,[1776שני חלקים .חלק ראשון דברי הגדה ומוסר ,חלק שני ביאור ברייתא
דפיטום הקטרת ,ופירוש המזרחי על התורה ועוד .הסכמות רבני ונציה ,רבי יהונתן
אייבשיץ ועוד .רישומי בעלות עתיקים ]מראשית המאה ה  ,[-19שער מאויר בחיתוכי
נחושת .שער נוסף לחלק השני.
] [1ג-פח ,מח דף.
כריכת קרטון חדשה .קרע בשוליים הלבנים של השער וחיזוקים .כתמי זמן .מצב טוב.

$50

$100 - $80

ספרי קודש

 331שער המלך ,לבוב תרי"ט 1859

ביאור על הרמב"ם מאת רבי יצחק בן משה נוניס בילמונטי .במהדורה זו נדפסו לראשונה
חידושים והערות מאת רבי יוסף שאול נאטאהנזון רבה של לבוב ,וכן צורפה הסכמתו
לספר .שער נפרד לכל חלק.
] ,[1נא ,עז ,[1] ,נז 37 .ס"מ .כריכה נאה .קרע קל בשולי השער .מצב טוב.

$150

$200 - $180

ספרי קודש

]ה[ ב-קנג ] [6דף 38 .ס"מ .רשומי בעלות ,וחתימות רבות בדף הפרוזץ ,ובדף
שו"ת חתם סופר ,חלק יו"ד,
 332פרעסבורג תר"א  1841מהדורה האחרון .הספר כולל רשימת מפתחות.
כריכת קרטון ישנה מפורקת חלקית ,כתמי זמן ,מצב בינוני-טוב.
ראשונה

$100

$180 - $150

ספרי קודש

שופריה דיוסף ,אלכסנדריה,
 333מצרים תרנ"ז ][1897

] [1טו [1] ,קה [1] ,לז דף 21 ,ס"מ .דרושים למועדים ,מרבי יוסף בן אדהאן מטיטואן ,עם
דברי יוסף על התורה .אסכנדריה )אלכסנדריה( ,תרנ"ז ] .[1897הסכמות רבני איזמיר,
ג'יברלטר ועוד .רשום בעלים ישן והקדשה חתומה בכתב ספרדי.
כריכת חצי עור בלויה ,כתמים .מצב טוב -בינוני.

$50

$100 - $80

ספרי קודש

שלחן ערוך האר"י .לבוב ,תר"י
1850 334

] [1מד דף.
במהדורה זו נוספו נבואת הילד נחמן בן קטופה אשר הגיד עתידות בצאתו מרחם אמו
ומיד מת .ואגרת השבת מאת רבי אברהם אבן עזרא.
כריכת קרטון ישנה ונכתמי זמן ,מצב טוב.

$50

$100 - $80

ספרי קודש

$100 - $80

ספר ספרי .בדפוס זעקל בן אהרן ]אורנשטיין[ ,זולצבאך תקס"ב ] ,[1802הובא לדפוס ע"י
הגאון רבי דוד העשיל הלוי נכד ההפלאה ,הסכמת בעל ההפלאה בפתח הספר ,בסוף
 335ספרי .זולצבאך ,תקס"ב ] [1802הספר "קונטרס אחרון" מאתר ר' דוד העשיל.
] ,[1פט דף.
כתמי זמן ,פגימה משוקמת בשער .כתמי זמן .מעט נקבי עש .מצב טוב.

$50

$130 - $100

ספרי קודש

קכד דף ,דרושים וחקירות על מהות הנפש ונצחיותה .מאת רבי אהרון יהודה ליב
טל אורות ,פרנקפורט דאודר,
ראשונה מרגלית אב"ד בפלאצק ולעסלא .חתימות בעלים .חסר דף אחרון של 'שמות החתומים'.
 336תקע"א ] [1811מהדורה
כריכה ישנה רופפת .מצב טוב.

$60

$120 - $100

ספרי קודש

דברי מוסר מאת רבי מרדכי קלמנס מזאמושט [4] .נו דף 20 ,ס"מ .הסכמת רבי ישראל
תבנית הבית ,פרנקפורט דאודר ,הלוי מזאמושט שהושמטה ברוב העותקים ,והסכמות רבות נוספות בתחילת הספר
ובסופו.
337
תק"ז ] ,[1747מהדורה ראשונה כריכה חדשה ,כתמי זמן ,קרע מחוזק בנייר דבק באחד מדפי ההסכמות ,מצב טוב -טוב
מאד.

$60

24

$130 - $100

קטגוריה

מספר
פריט

תאור פריט

כותרת

מחיר

הערכה

ספר 'דרך עץ החיים' תמונה מחיי הישיבה הק' "עץ חיים" בוולוז'ין מאת ר' מנחם מנדל
ספר 'דרך עץ החיים' ,קורותיה הורוויץ .דפוס יוסף פישר ,קרקוב תרנ"ה ] [1895מהדורה יחידה .חותמות הרב חייקל
 338של ישיבת וולוז'ין ,קרקוב תרנ"ה לונסקי.
 [4] 112עמ' 18 .ס"מ.
] [1895מהדורה יחידה
כריכת קרטון .שידרת בד .כתמים .מצב טוב מאוד.

$50

$120 - $80

ספרי קודש

ספר חוות דעת .יוזפאף ,תקפ"ז חוות דעת .פירוש על שו"ע חלק יו"ד מאת רבי יעקב מליסא ,יוזפאף תקפ"ז ].[1827
רישומי בעלים ,וחתימות עתיקות מימי ההדפסה.
[1827] 339
כריכה מנותקת ,נקבי עש ,מצב בינוני.

$50

$80 - $70

ספרי קודש

חמשה שירים על מעשה דחולדה ובור המובא במסכת תענית מאת משה איש לאסקי,
ספר נאמני ארץ ]או חולדה
מהדורהובור[ ורשה ת"ר ] .[1840מהדורה ראשונה.
 340ורשה ת"ר[1940] ,
 78עמ' ] [3דף 16 .ס"מ.
ראשונה
כריכה ישנה מפוארת עם עיטורי הזהבה. .כתמים קלים ,מצב טוב

$40

$80 - $70

$50

$80 - $70

ספרי קודש

חיבורו של רבי יעקב בן משה טולדנו ,הכולל אוסף גדול של פייטני המערב ,מקנאס.
בדפוס משה שרביט ועמרם חזאן.
] [13] ,24 ,371 ,[4עמ' .שני שערים צבעונים במסגרת מעוטרת.
כתמי זמן .חיזוקים בדף אחרון .מצב טוב.

ספרי קודש

ספר ישמח ישראל בעושיו .יגל
 341יעקב .מרוקו ,תרצ"א ][1931

ספרי קודש

],[4נד ,פד [1],עמ' .פירושו של רבי אלחנן צדיקוב מק"ק רומשיסאק לספר איוב ,כולל
ספר איוב עם באורים מורה חיים ,מבוא ארוך מאת המחבר בענין הידיעה והבחירה .שמונה עשרה הסכמות חשובות ביניהן
הסכמת הבית הלוי ,והמהרי"ל דיסקין .הספר הודפס על נייר לבן ומשובח.
 342ורוממות צדק ,ווילנא תרל"ג
כריכה מקורית נאה ,מעט כתמי זמן ,קרע ללא חסרון מחוזק בנייר דבק בדף ההסכמות,
 .1873מהדורה יחידה
מצב טוב.

$100

$150 - $120

ספרי קודש

סדר הסעודה וברכת המזון,
 343טהראן תשט"ו ][1956

] 18 [2עמ' 22 .ס"מ .הוצא ע"י אוצר התורה וגוינט איראן .שער מעטפת מאויר ,איורים,
נדיר.
הנחיות לקורא בעברית ובפרסית.
מצב טוב מאד.

$50

$100 - $80

ספרי קודש

שלשה ספרי דקדוק ,גרמניה
 344ראשית המאה ה 19

*] schulworterbuchמלון בית הספר[ מאת Johann Heinrich Raphael
 Biesenthalהוצאת  .w.natorfברלין  604 ,1837עמ' .כריכת חצי עור ,שדרה מנותקת
בחלקה ,מצב טוב.
*יריעות שלמה ח"ב [2] ,ע"ו דף ,מאת רבי שלמה פפנהיים .רדלהיים תקצ"א ,1831
באור על שמות הנרדפים שבלשון העברי ,השמות המתייחסות אל הדיבור והקול וכלל
החושים .עם הוספות מאת המביא לדפוס וואלף היידנהיים .כריכת חצי עור חדשה ,מצב
טוב.
* ספר צוהר התיבה ,ברלין תק"י ] ,[1750על חכמת הדקדוק .ע' דף ] .[3כתמי זמן ,עמוד
שער פגום בחלקו ,מצב בינוני.

$60

ספרי קודש

* חסדי אבות ,למברג תרמ"א ] ,[1880שו"ת בהלכה מאת יחיאל מיכל מפרמישלן] .ג[ לב
דף.
לוט שלשה ספרים כרוכים .חסדי * תוספת חיים ,למברג תרמ"ה ] .[1885שו"ת ודרושים על התורה מאת יחיאל מיכל
מפרמישלן].ד[ כד דף.
אבות ,תוספת חיים ,אלפי
 345ישראל .למברג תרמ"א-תרמ"ו * אלפי ישראל ,חיבור על שו"ע חושן משפט מאת רבי ישראל מתתיהו אויערבך רבה של
בוסקא ,דפוס שני עם הרבה הוספות שלא הופיעו במהדורה ראשונה.
חותמות רבי אברהם משה באב"ד רבן של גוראהומארא בוקוינא.
כריכה חדשה ,מצב טוב מאד.

$100

ספרי קודש

תפארת יהונתן ,לבוב תרכ"ו
[1866] 346

] [1קלב עמ'.
ביאורים על חמשה חומשי תורה מאת רבי יהונתן אייבשיץ .מהדורה שלישית בה הופיעה
לראשונה הסכמת רבי יוסף שאול נאטנאזון ]צאצא של החכם צבי ור' יעקב עמדין[ רבה
של לבוב .חותמות רבי משה באב"ד רבה של הומארא.
כריכה חדשה .מצב טוב.

$100

$180 - $150

ספרי קודש

תקון שובבים .ונציה ,תצ"ט
[1739] 347

תקון שובבים להנוהגים להתענות בימי השובבים עם תפלת מנחה וקריאת "ויחל" מסודר
מפי המקובל האלקי כמוהר"ר משה זכות זצ"ל ,ונתוספו בו התרת נדרים ומסירת מודעא
כמוהר"ר שמואל דוד אוטוליגי .ונציה ,תצ"ט ].[1739
 [1] 49עמ'.
לא כרוך .כתמי זמן .מצב טוב.

$50

$100 - $80

ספרי קודש

] 350 [5עמ' 21 .ס"מ .חמישה חומשי תורה עם תרגום לרוסית.
תורה נביאים וכתובים מדוייק על רבי מאיר הלוי לעטעריס הוציא לאור מהדורות רבות של ספרים עם הגהה מדוקדקת
הפי המסורה על ידי מאיר הלוי
 348לעטעריס .ווינה ,תרנ"ט  1899בשפות שונות .מהדורה זו עם תרגום לרוסית לא ידועה .איננה בספריה הלאומית.
כריכה פשוטה .קרעים בשער ברוסית .מצב טוב.

$100

$200 - $150

$150 - $120

$150 - $120

ספרי קודש

תורת הרא"ם -שו"ת הרא"ם,
 349לבוב תרנ"ז ] [1897מהדורה
יחידה

] [4פ' דף .דברי תורה לפי סדר הפרשיות והתנ"ך ,וכן שו"ת בהלכה מאת רבי אלכסנדר
סנדר בן רבי מרדכי מרגליות רבה זאבריז וסאטאנוב ,שהיה חברותא של ה"נודע
ביהודה" .שני חלקים בכרך אחד .לספר הסכמות רבות ובהם הסכמת רבי אריה ליבוש
איש הוורוביץ.
כריכה בלויה .מצב טוב.

$120

ספרי קודש

שני ספרי פולמוס חשובים.
 350איזמיר ,וירושלים סוף המאה ה
19

* ישמח לב .שאלות ותשובות מאת רבי שלום משה חי גאגין .ירושלם ,תרל"ח ].[1878
מהדורה יחידה.
] [2יח; מג; מו; כד ,כו-צח דף;  [28] ,12עמ’ 35 ,ס"מ .הספר עמד בפולמוס חריף עם רבי
יצחק אבואלעאפייא מחכמי דמשק.
כריכה חדשה .מעט נקבי עש .מצב טוב.
* לב נשבר .תשובות הלכתיות והשגות נגד הקמים לערער על פסקי הלכה מאת רבי
יצחק אבואלעפייא .אזמיר ,תרל"ח ] .[1878מהדורה יחידה.
] [7עה דף 19.5 ,ס"מ.
כריכה חדשה .נקבי עש .קרעים בדף אחרון .מצב בינוני.

$100

ספרי קודש

שני ספרים מדפוסי עדן ,סוף
 351המאה ה י"ט

* פתח האהל מאת רבי יחיא בן יוסף עמוד ,דיני הלכות שחיטה וקידושים וסדר כתובה,
עדן תרנ"ד ] .[1894סג דף .מהדורה יחידה ,נקבי עש בודדים ,מצב טוב.
* מקור חיים ,הלכות שחיטה וטריפות ,עדן תרנ"ג ] ,[8] .[1893קל"ז דף .השער והעמוד
שאחריו ודף קלו הושלמו בכתב יד .כרוך בכריכת עור תימנית מהודרת .הדבקות לחיזוק.
נזקי עש .מצב בינוני.

$80

$150 - $130

ספרי קודש

זקן אהרן ,מונקאטש תרס"ד
 .[1904] 352מהדורה ראשונה

] [1ע' ] [1דף .חידושי תורה על חמשה חומשי תורה ודרשות למועדים מאת רבי אהרן
פריעד .הקדמה מאת בן המחבר.
כריכה נאה ,מצב טוב מאד.

$50

$100 - $80

25

$200 - $150

$200 - $150

קטגוריה

ספרי קודש

מספר
פריט

תאור פריט

כותרת

] [2ספרים כרוכים יחד :עצי עדן * עצי עדן .דרושים מאת רבי יהודה ליב בן ר' אשר זעליג מרגליות .ל דף.
פרנקפורט דאודר תקס"ב
 .[1802] 353גורן אטד ]ורשה תקצ"ז * גורן אטד .הספד מאת הרב יוסף שמואל סג"ל לנדא ,אב"ד קעמפנא .טז דף.
כריכת קרטון ישנה .נקבי עש .פינות דפים בלויות .מצב בינוני.
[1837
*יש נוחלין ,אמשטרדם תס"א ] [1701מאת רבי אברהם בן שבתאי הלוי הורוויץ [2] .מו.
] [1דף .חסר דף מ"ה .דפוס עמנואל עטיאש ,הסכמות רבני אמשטרדם .בעמ' השער
חתימה בכ"י אשכנזי ,חותמות רבי אליהו סאבאן .בעמ' האחרון חתימת רפאל יצחק
ברניאן.
*ספר קיצור השל"ה ,אמשטרדם תס"ז ] [2] ,[1707קטו [3] ,דף .דפוס עמנואל עטיאש,
הסכמות רבני אמשטרדם .כריכת קרטון ישנה בלויה ומתפרקת ,נקבי עש בכריכה ,ללא
שדרה .כתמים ,גוף הספר במצב טוב.

ספרי קודש

] [2ספרים בדפוסי אמשטרדם,
 354ראשית המאה ה-י"ח

ספרי קודש

* כרתי ופלתי על שו"ע יו"ד .פח,כג ,קיג עמ'.
לוט שלושה ספרים כרוכים ,מאת * פארת ישראל ,ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ על הל' נדה.
* לב אריה על מס' חולין .הסכמות ארוכות מאת רבי אפרים זלמן מרגליות רבי אריה
 355רבי יוהנתן אייבשיץ .למברג
ליבוש הלוי איש הורוויץ מסטניסלב ,ורבי יוסף שאול הלוי נאטאנזאהן.
תרנ"ז-תרנ"ח ][1897
כריכת ישנה ,מצב טוב.

ספרי קודש

שני ספרים כרוכים יחד,
מהדורות ראה 353
 356יחידות ,ראשית המאה ה י"ט

מחיר

הערכה

$60

$120 - $100

$50

$100

$150 - $120

$180 - $150

הגדות,
מיניאטורות,
ספרי תפילה
ותהלים

מעשי ה' .הגדה של פסח .האג,
 357תקל"ז ][1777

] [4קנ דף 25.5 ,ס"מ .גדולים מעשי ה' .דרשות על ספר בראשית ושמות ,ופירוש על
הגדה של פסח ,עם נוסח ההגדה ,מאת רבי אליעזר אשכנזי הרופא.
ההגדה והפירוש הם בפרק כד – מעשה מצרים .בשער סמל המדפיס ר' ליב זוסמנש,
אריה כשמו .אוצר ההגדות .281
כריכת חצי עור עתיקה פגומה .מעט נקבי עש .מס' כותרות חתוכות .מצב בינוני.

$80

הגדות,
מיניאטורות,
ספרי תפילה
ותהלים

מקבץ ] [6הגדות של פסח,
 358איורים .מחצית ראשונה של
המאה ה 20

*סדר הגדה לליל שמרים ,עם תרגום אנגלי ע"י  ,Rev. A. P. Mendesעם תמונות
מרהיבות .לונדון .בדפוס  Wyndham Printers. 64עמ' 21.5 ,ס"מ .בשער ציור 'פרעה
מלך מצרים בימי יוסף' .אוצר ההגדות  .3957ללא שער מעטפת .הגדה נדירה.
*גאולת ישראל .הגדה של פסח עם תרגום לגרמנית ותמונות .טרנוב] ,תרס"ו[ 95 .1906
] 4] ,[3לוחות תמונות[ 19 ,ס"מ .בעותק שלפנינו נוסף שער בסוף הספר – בפתיחה
הלועזית של הספר .יערי  ,1721אוצר ההגדות .2349
*ערב פסח .סדר חודש ניסן עם הגדה של פסח .ליוורנו ]תרס"ח .[1908 ,הוצאה שניה עם
הוספות [1] .מב ] [8מג-קז דף 19 ,ס"מ .שער בצבע אדום וירוק .הגדה נדירה ,שנרשמה
ביערי בצורה משובשת .יערי  ,1312אוצר ההגדות .1749
*הגדה של פסח עם תרגום אנגלית ועם ציורים] .ניו יורק [1935 ,ע"י General Foods
 .Corporationמתנת  [Compliments of Maxwell House Coffee"". [68עמ' .בשער
המעטפת הפנימי לוח לתאריך הלועזי של החגים היהודיים לשנים תרצ"ה-תרצ"ט,
באנגלית .הגדה לא מצויה .אין ביערי ,וינר א  ,188אוצר ההגדות .3528
*סדר הגדה של פסח .Die Pessach-Haggada .עם תרגום גרמני ע"י ]E[rnst
 .D[aniel] Goldschmidtברלין [1] 115 .1937 ,עמ' 19 ,ס"מ .יערי  ,2231אוצר
ההגדות .3602
* הגדה של פסח ,נכתבה ועטרה ע"י י]עקב[ צימברקנופף )צים( .תל אביב ]תשי"ב
 .[1952פז ] [1עמ' .כריכה מקורית מפוארת פגומה מעט .מצב טוב מאד ,אוצר ההגדות
 .4330ההגדות במצבים שונים ,טוב-טוב מאוד למעט גאולת ישראל במצב בינוני.

$100

$250 - $200

הגדה של פסח עם פירוש הלל
 359נרצה .בערעגסאס ,תרפ"ב
][1922

פירוש הגאון רבי משה בן עמרם גרינוולד אב"ד הומנא להגדה של פסח בערעגסאס
]ברהובו[ ,הונגריה ,תרפ"ב ] ,[1922בדפוס שמואל שמעלקא קליין.
 128עמ' 22 .ס"מ.
כריכת מעטפת .כתמים .מצב טוב .יערי  ;1934יודלוב .2848

$

$-$

הגדת אוגסבורג רצ"ד.
 360פקסימיליה ממוספרת על נייר
כחול

ההגדה המקורית הודפסה בשנת רצ"ד ] .[1534הטופס המקורי היה שייך לרבי דוד
אופנהיימר רבה של פראג .מעזבונו נמכר לבריטיש מוזיאום ,והמו"ל רבי חיים ישעיהו
שווארץ קיבל רשות להדפיסו .הוא הדפיס  35עותקים על נייר כחול .העותק שלפנינו הוא
עותק מספר  .31לונדון .1983
 21.5ס"מ .עותק נאה במצב מצויין.

$50

מיניאטורות,
מקבץ הגדות של פסח מאוירות
ספרי תפילה  .[4] 361המאה ה 20

* הגדה כתובה ומצוירת בידי ארתור שיק ,הוצאת מסדה ואלומות ,ת"א שנות ה .50
הוצאה מיוחדת בה כל זוג דפים מחוברים זה לזה בקצה הדף.
כריכת קטיפה 22 .ס"מ ,מצב טוב.
* "מעבדות לחרות" בדפוס האחים שולזינגר ניו יורק תש"ט ] .[1949אנגלית ועברית.
איורים נאים ,תוי נגינה לשירי פסח ,במרכז ההגדה מגילת העצמאות מאוירת .כריכה
קשה מאוירת.
 172עמ' 32 ,ס"מ .מצב בינוני.
* פקסמיליה מפוארת של הגדת מורביה תצ"ז ] [1737בהוצאת פלפוט ישראל שנות ה
 .80נתונה בקופסה המקורית ,הכריכה והנרתיק מאוירים בצבעים עזים.
 19x31ס"מ ,מצב טוב מאד.
* הגדה עם איורים מאת אילן הגרי על פי הגדת זאב רבן ,ישראל שנות ה  .90הגדה בה
השלים הגרי את האיורים החסרים בהגדה המקורית ,על פי סגנונו של רבן ,שלא הספיק
לסיים את איוריה בחייו.
 [6] 57עמ' 30.5 .ס"מ .מצב טוב.

$60

הגדה של פסח עם איורי הצייר
מיניאטורות,
 362שלמה ידידה זלנפריינד .קלוז'
ספרי תפילה
]הונגריה[ 1938

] 74 [1עמ' 23 .ס"מ.
הגדה עברית עם מבוא והערות בהונגרית .כל עמוד במסגרת מאוירת צבעונית ,ואיורים
גדולים נוספים ,מאת האומן שלמה ידידה ]ידידיה[ זלנפריינד .אוצר ההגדות ,3669
יערי .2264
כריכה מקורית צבעונית ,מצב טוב.

הגדות,
מיניאטורות,
ספרי תפילה
ותהלים

הגדות,
ותהלים

הגדות,

ותהלים

מקבץ סידורים ומחזורים ,צרפת ,אוסטריה ,גרמניה מוסקבה חלקם בכריכות עור וחיתוך
דפים מוזהב.
*  3מחזורים לראש השנה ,צרפת המאה ה  ,19כריכות חצי עור מפוארות ,חיתוך דפים
מוזהב.
הגדות,
* סידור "השלום" יצא לאור ע"י הקהילה הדתית במוסקבה תחת עינם הפקוחה של
מיניאטורות,
מקבץ סידורים ומחזורים חשובים השלטונות הסובייטים ,עם תפילה לשלום המלכות הסובייטית ה  ,.u.s.s.rוהשמטה של
363
ש"שלא עשאנו כגויי הארצות" בתפילת עלינו לשבח.
] .[7המאה ה 19
ספרי תפילה
* סידור תפילת ישרון ,אוסטריה  1935עם השמטה מכוונת של תפילה לשלום המלכות
ותהלים
הגרמנית נתון בנרתיק מיוחד .אין בספריה הלאומית.
* סידור תפילת ישראל פרנקפורט הוצ' קאופמן בכריכת שנהב מעוטרת בפרחים ובלוחות
הברית ,אבזם מוזהב לסגירה.
גדלים ומצבים שונים.

26

$100

$70

$120 - $100

$120 - $80

$150 - $120

$300 - $200

$200 - $150

קטגוריה

מספר
פריט

תאור פריט

מחיר

כותרת

מיניאטורות,
לוט ] [14סידורים ומחזורים
ספרי תפילה  364מיניאטורים ,חלקם חסרים

* תפילה בפי ישרים כמנהג ספרדים ,ירושלים ,כריכת עץ זית *.מחזור זוטא לראש
השנה ,וילנא תרפ"ד *.סדור אמרי חן ,נוסח אשכנז ,ירושלים *.סידור בכריכת עור ללא
שער * .סדר ברכות הנהנין ,עברית ואנגלית ,וינה *.מחזור זוטא לראש השנה ,וארשא
תרפ"ה * .סדור תפילת ישראל הוצאת סיני * .סידור נוסח ספרד ,ירושלים לא כרוך* .
תהלים הוצאת מוריה תש"ך .מחזור ליום הכפורים כריכת בד מפוארת ,ללא שער *.סדור
זכרון ירושלים ,ירושלים תרצ"ה *.סדור בכריכת עור עתיקה עם אבזמי עור לסגירה ללא
שער *.סדור יפה לתפילה ,כריכת עץ זית מאוירת בצלאל ירושלים *.סידור בדפוס
ירושלים שנות ה  30ללא שער.
גודלים ומצבים שונים ,כללית מצב בינוני-טוב.

$80

לקט ] [10ספרי תפילה ותנ"ך
מיניאטורות,
 365מיניאטורים בכריכות מפוארות,
ספרי תפילה
ומגילת אסתר בנרתיק עץ זית

* שני ספרי תפילה  -תפילת ישורון וינה  ,1857עברית ואנגלית ,כריכות בקליט מפוארות,
אבזם מוזהב לסגירה וחיתוך דפים מוזהב *.סידור וינה בכריכת בקליט מפוארת ללא שער
וללא אבזם *.מחזור ליום הכפורים מועדי א-ל ,וינה ,1904 ,כריכת בקליט מפוארת,
חיתוך דפים מוזהב *.מחזור לערבית יום כפור ,דפוס רעדעלהיים תרכ"ד ] ,[1864חיתוך
דפים מוזהב *.סדור מפי עוללים הוצאת אמנות תל אביב תר"ץ *.סדור ואני תפילה כמנהג
ספרדים בהוצאת סיני *.שני ספרי תנ"ך בהוצאת מ .ניומן ,כריכות מפוארות ,שערים
מאוירים *.תנ"ך בתמונות 125 ,ציורים מאת גוסטב דורה ,ת"א תשי"ג ] ,[1953נקבי
עש *.מגילת אסתר ,ה"מלך" ]כל ראש דף פותח במילה "המלך"[ .המגילה נתונה בנרתיק
עץ זית מגולף וחרוט בצורת הכותל המערבי .חסרה יריעה ראשונה.
גדלים ומצבים שונים.

תפילה על הצלת מערכות
מיניאטורות,
 366איטליה .מלחמת העולם
ספרי תפילה
הראשונה

תפילה מיוחדת שנתפרסמה בזמן מלחמת העולם הראשונה בליוורנו ע"י אלישע מפאנו
"על גאולת אחינו בני איטליא ועל גאולת כל העמים הנתונים בצרה ובשביה ,"...בדפוס S.
Belforte & C
 [1] 7עמ' .שני שערים ,עברית ואיטלקית.
קרעים ללא חסרון .מצב בינוני.

הגדות,
ותהלים

הגדות,

ותהלים

הגדות,

ותהלים

$120

$80

הערכה

$160 - $140

$250 - $200

$200 - $150

הגדות,

מלון קטן ,עברי גרמני מאת בן
מיניאטורות,
] [7] 405 [8עמ' .מדות 11 :ס"מ.
 367חביב ,בדפוס
][1937יוסף שלזינגר ,וינה כריכה מקורית .כתמי זמן ,מצב טוב.
ספרי תפילה
תרצ"ז

$50

$100 - $80

ותהלים
הגדות,

מיניאטורות,
דברי הצומות וזעקתם .ליוורנו,
ספרי תפילה  368תר"י ][1850

ספר תפילה "דברי הצומות וזעקתם" כמנהג ק"ק ספרדים ,תפילות ופיוטים לארבעת
הצומות .בדפוס אלעזר מנחם אוטולונגי .בשער חתימת בעלים עתיקה בכתב מזרחי.
 14.5ס"מ.
נקבי עש קלים במספר דפים ,מספר עמודים משוקמים עם פגיעה בטקסט .מצב בינוני.

מיניאטורות,
מענה לשון ,וינה ,תקס"א
ספרי תפילה  ,[1801] 369מהדורה נדירה

] [1עט דף 17 ,ס"מ.
תחינות תענית על בית עלמין ,עברית והוראות ביידיש-טייטש .מהדורה נדירה של
התחינות בדפוס ווין ]וינה[ ,לא ידועה בבליוגרפיה ,אינה בספריה הלאומית.
כריכת קרטון בלויה עם נקבי עש ,קרע ללא חסרון בשער ,כתמי זמן ,מצב בינוני.

מיניאטורות,
מחזור לראש השנה ,תוניס,
ספרי תפילה  370תש"ח ][1948

מחזור כמנהג ק"ק ספרדים ג'רבה ,תש"ח ] [1948בדפוס בואיז חדד .באותה שנה הודפס
המחזור בשני חלקים בתוספת מחזור ליום הכפורים.
קח ,כד עמ'.
כריכה ישנה .מצב טוב.

prayer book for jewish
מיניאטורות,
 371לונדון sailors and soldiers.
ספרי תפילה
 ,1914מהדורה ראשונה

ספר תפילות עבור חיילים ומלחים יהודיים בצבא הבריטי עם תרגום לאנגלית .בעריכת
הרב מיכאל אדלר.
כולל לקט תפילות כמנהג אשכנז ,תפילות לחול ולשבת ,ברכות,תפילות לחולים ומתים.
מעמ'  41ואילך מופיע באנגלית בלבד :מזמורי תהלים ,פרקים מספר המכבים ,ומכתב
מהמלך ג'ורג' והלורד קיטשנר 15 .ס"מ.
כריכת בד מקורית נאה עם כתוב .מצב טוב מאד.

ותהלים
הגדות,
ותהלים
הגדות,
ותהלים
הגדות,

ותהלים

הגדות,
חותמות רבי אברהם משה באב"ד אב"ד גוראהומארא ובוקוינא .חיזוקים בהדבקות נייר
מיניאטורות,
ספר תפילה נוסח ספרד ,וארשא עם פגיעה בטקסט בדף טו .מספר דפים מספר תהלים חסרים והושלמו ממהדורה
372
אחרת.
תרס"ג ][1903
ספרי תפילה
כריכת חצי עור מקורית ,כתמי זמן ,מצב בינוני-טוב.
ותהלים
הגדות,

סדר תפילות ,סגולות ודינים
מיניאטורות,
 373להולכי דרכים .ליוורנו ,תקכ"א
ספרי תפילה
 .1760מיניאטורה

] [12סח דף 10 ,ס"מ.
כולל :תפלת הדרך ,תפלת הים שחיבר הרמב"ן בנסיעתו לארץ ישראל ,דינים הנוהגים
בדרך ,פסוקים לשמירה וסגולות רבות ,דברי מוסר ועוד .עם הסכמת רבני ליוורנו.
כריכת חצי עור עם הטבעות בזהב .מעט כתמי זמן ונקבי עש .מצב טוב.

סדר תפלות לראש השנה ויום
מיניאטורות,
 374הכפורים וסדר תעניות ,ונציה
ספרי תפילה
תס"ד ][1704

שדמ דף .במקור הודפס הספר יחד עם סדור תפילות מכל השנה ,ונציה תס"ג .כאן החלק
השני שנכרך מחדש הכולל תפלות ראש השנה ויום הכפורים וסדר תעניות .בחלק
מהדפים חיתוך הדף העליון פגע בכותרת ,גוף הטקסט לא נפגע.
כריכת קרטון ,כתמי זמן ,מצב טוב.

ותהלים
הגדות,

ותהלים

$50

$50

$50

$100

$80 - $70

$150 - $100

$80 - $70

$180 - $150

$100

$130 - $120

$150

$250 - $200

$100

$180 - $150

הגדות,

] [1קח עמ' 16 ,ס"מ .י"ל על ידי שמעון יעקוב כרילכר.
מיניאטורות,
 375סליחות עם התרת נדרים .בומבי ,לסדר התרת נדרים כעין שער חלקי .אינו ביערי בומבי ואינו בספריה הלאומית.
תרצ"ה 1935
ספרי תפילה
כריכה מקורית עם הטבעה ,הכריכה דהויה מעט .כתמי זמן ,מצב טוב-טוב מאד.

$80

$200 - $150

ותהלים
הגדות,

מיניאטורות,
סידור תפלה לדוד ,אלכסנדריה
ספרי תפילה  376תרצ"ה ][1935

סידור כמנהג הספרדים עם תרגום לאיטלקית עמוד מול עמוד ,מאת רבה הראשי של
אלכסנדריה ,הרב דוד פראטו מפירנצי ,בדפוס יהודה פלומבו.
כריכת קרטון ישנה ,נקבי עש בודדים ,מצב טוב.

מיניאטורות,
תחנונים וסליחות .ונציה ,תק"כ
ספרי תפילה  [1760] 377מנהג איטאליאני

סליחות כמנהג אטליה בדפוס גד שמואל פואה ,ונציה תק"כ ].[1760
 [5] 68עמ' .רשום בעלים איטלקי angelo mandolino

ותהלים

$50

$90 - $70

הגדות,
$40

$100 - $80

ותהלים
תכלאל – סדור כמנהג כל קהלות הקדש תימן ...עם ספר עץ חיים .מאת רבי יחיא צאלח
הגדות,
תכלאל -סדור כמנהג תימן...עם רבה של צנעא .ב' חלקים בכרך אחד .חלק ב' – תפילות לפסח ,הגדה וסדר העומר" ,סדר
מיניאטורות,
חול המועד"" ,סדר שמחת תורה" ועוד .חלק ג' – סדר ט' אב ,סליחות לחודש אלול,
 378ספר עץ חיים .ירושלים תרנ"ד
ספרי תפילה
תפילות לימים הנוראים ועוד 22.ס"מ.
] ,[1894חלקים ב'-ג'
ותהלים
כריכה חדשה .מצב טוב מאד.

27

$80

$150 - $100

קטגוריה

מספר
פריט

מחיר

הערכה

תאור פריט

כותרת

$80

$150 - $120

$40

$100 - $70

הגדות,
מיניאטורות,
ספרי תפילה
ותהלים

תהלים עם פירוש שערי חיים,
 381פרעסבורג תרנ"ז ][1897

רנו דף .פירוש לספר תהלים מאת רבי חיים סופר מגדולי רבני הונגריה .במהדורה זו
לוקטו לראשונה פירושו ופירוש רש"י לספר אחד.
כריכת קרטון ישנה ,כתמי זמן .במספר עמודים חיזוקים בהדבקות נייר .מצב טוב.

$120

$180 - $150

הגדות,
מיניאטורות,
ספרי תפילה
ותהלים

תהלים עם פירוש רד"ק.
 382אמשטרדם ,תקכ"ה ][1765

] [3עב דף 24 ,ס"מ .מהדורה יפה ומוגהת של תהלים עם פירוש הרד"ק .בדפים
האחרונים נדפסו תפלות ע"פ קבלה .תפלה ליולדת ,פדיון הנפש מהרמב"ן ,תפילת אבות
על בנים ועוד.
כריכה חדשה .מעט נקבי עש .כתמי זמן .מצב טוב.

$50

$130 - $100

הגדות,
מיניאטורות,
ספרי תפילה
ותהלים

סדר תשליך שסדר רבי יעקב
 383מליסא ,אמשטרדם תרט"ז
] .[1856מהדורה יחידה

יד עמ' 19 ,ס"מ.
מהדורה יחידה של סדר ה"תשליך" שסדר רבי יעקב מליסא ,בעל נתיבות המשפט.
כריכת נייר חדשה ,קיפולים בקצוות הדפים ,מצב טוב.

$50

$120 - $80

הגדות,
מיניאטורות,
ספרי תפילה
ותהלים

לוט ] [3מחזורים בכריכות עצם
 384מפוארות ,תר"נ ][1890

] [3מחזורים ליום הכפורים ,ראש השנה ,ושלש רגלים כפי מנהג קהילות קונשטאנטינה,
מזרח ומערב איטליה .נוסח ספרד .שנת תר"ן ] .[1890ללא שדרה.
לשלוש המחזורים כריכה אומנותית מפוארת עשויה שילוב של עצם ,מתכת וקטיפה
ובמרכזה לוחות הברית.
שנים מתוך המחזורים במצב טוב מאד עם שני אבזמים מוזהבים לסגירה .במחזור אחד
חסר אבזם אחד והוא ללא שדרה ,ומנותק.

$100

הגדות,
מיניאטורות,
ספרי תפילה
ותהלים

שני סדורים מיניאטורים .שער
 385ירושלם .זכרון ירושלם.

* שער ירושלם .כריכת עץ זית .ירושלים ,תרע"א ] [1911שפב עמ') ,במקור שצ"ח עמ'(.
 7X9.5ס"מ.
בצדה הפנימי של הכריכה איור אמנותי :קבר רחל ,מגן דוד ,ושיבולים ,מתוארך לשנת
 1912וחתום "רחל מזרחי" באותיות אנגליות .כל עמוד בסידור מוקף מסגרת מעוטרת.
חסר  16עמודים בסוף ,שני דפים אחרונים חתוכים ,כריכה רופפת.
* סידור מיניאטורי כמנהג קהילת קדש ספרדים .זיכרון ירושלם .ירושלים ,תרצ"ה ][1935
] [4תלב  ,לב עמ' .חסר עמ' ב' 6X8.5 .ס"מ.
דפים חומים ,שדרה מנותקת בצד החזית ,מצב בינוני.

$50

הגדות,
מיניאטורות,
ספרי תפילה
ותהלים

 386שני ספרי תפלה

*סדר סליחות מכל השנה כמנהג עלזוז ]פיורדא? תקכ"ו  .[?1766פ דף 20 ,ס"מ .נדפס
ללא שם המוציא לאור ומקום הדפוס ,באותיות אמשטרדם .אולם כנראה שנדפס בפיורדא
בשנת תקכ"ו ]וינוגרד ,פיורדא  .[344כריכה פשוטה .פגימה במסגרת השער וחיזוקים
מאחור הפוגמים בטקסט .כתמי שימוש .מצב בינוני .נדיר.
*מחזור אהלי יעקב  -אהל העדות ,חלק ראשון ,לראש השנה ,ע"י רבי יעקב ן' יצחקי.
ירושלים ,תרס"ח ] .[1908מהדורה ראשונה [1] .קסו דף .חתימת בעלים .מצב טוב-טוב
מאד.

$50

מקבץ ] [4ספרים רבי יעקב דוד
מרדאמסק ,דפוסי ירושלים
דפוסי ירושלים  387תרפ"ה-תרפ"ז ],[1925-1927
מהדורות יחידות

* אבני המקום דפוס מוריה -עץ הדר ירושלים תרפ"ו ] ,[1926בעמ' האחרון איור של
מקום המקדש [1] 31 .עמ',כתמי זמן ,מצב בינוני-טוב.
* מכלל ציון ,דפוס ברסלב ירושלים תרפ"ו ] [1] 29 ,[1926עמ' ,מצב טוב.
* מימי הירדן ,ירושלים תרפ"ה ] ,[1925איור הכותל המערבי על פי תצלום ,טז עמ',
כתמים ,מצב טוב.
* נאוה תהלה על הגדה של פסח ,ירושלים תרפ"ז ] ,[1927דפוס ברסלב 46 ,עמ' ,כתמי
זמן ,מצב טוב.
הספרים כרוכים יחד בכריכת קרטון בלויה ומפורקת.

$80

] [5ספרים בדפוסי ירושלים ,
דפוסי ירושלים  388תרפ"ח ][1928

חמשה ספרים כרוכים יחד מאת רבי יצחק ב"ר מיכאל ב"ר רפאל בדאהב ,ירושלים
תרפ"ח:
*הפרדס ]הוא פרדס התורה יקרא בשם זכור ליצחק[ ,לב עמ* .גן ירושלים ,טז עמ'* .זכור
ליצחק טז עמ'* .קובץ כיבוד אם יט עמ'* .שנות חיים יב עמ'.
 17ס"מ .כריכת נייר עם כתמי רטיבות ,מצב טוב.

$80

] [VI,[19,40,[1עמ' 19 .ס"מ.
סודרו והובאו לדפוס על ידי יהודה הלוי שחטר .תאור פעולותיו של רבי זרח ברנט
זכרונות ר' זרח ברנט ,ירושלים] ,ממיסדי פתח תקוה[ שסופרו על ידו  -למען יישוב ארץ ישראל .תמונת רבי זרח ברנט
דפוסי ירושלים
 389תרפ"ט ] .[1929מהדורה יחידה ורעיתו בפתח הספר )קרעים קלים( ,הסכמות רבנים :רבי יוסף חיים זוננפלד ,רבי אברהם
יצחק הכהן קוק ועוד.
שער מעטפת ,כריכה מקורית ,כתמים ,מצב טוב.

$50

*תורת זבח .הלכות טריפות מאת רבי חיים דוד חזן .ירושלים ,תרמ"ד ] [2] .[1884פ"ח
דף .הגהות הלכתיות ארוכות בכתב יד בעפרון .נקבי עש .כריכה חדשה ,מצב טוב.
*כבוד התורה .מאמר מאת ר' יעקב מרדכי הירשענזאהן .ירושלם ,תר"מ ] 28 [1880עמ'.
שער חסר ,והושלם בכתב יד .ש .הלוי ספרי ירושלים הראשונים  .343כריכת בד חדשה.
אין בספריה הלאומית .מצב טוב.
*טהרת ישראל .בדפוס צוקרמן ירושלים ]תרפ"ו  .[1926כ"א דף .הלכות טהרת
המשפחה על פי הספר מעין טהור שנדפס בלשון אשכנזית ,תורגם ללשון הקודש עם
הרבה תיקונים והוספות מאת רבי יחיאל מיכל טוקיצנסקי על פי הצעת רבי ראובן
אלוואשאוולי רבה של קוטאיס .לא מצוי .מדבקה בעמוד השער .כתמי זמן .מצב טוב.

$100

הגדות,
מיניאטורות,
ספרי תפילה
ותהלים

תהלים מתורגם ומבואר מאת
רבי שמשון רפאל הירש,
 379פרנקפורט דמיין תרמ"ב.
מהדורה ראשונה

הגדות,
מיניאטורות,
ספרי תפילה
ותהלים

ספר תהלים עם ארבעה פירושים על דרך הקבלה ,מטע לשם ,משל ומליצה ,משפט צדק,
תהלים עם באור כפליים לתושיה .ושושני לקט ,ובסופו נוסף ספר עלים לתרופה ,קיצור ספר חרדים ,וסדר שמחת בית
השואבה .ווילנא תרמ"ה ].[1884
 380ווילנא ,תרמ"ה ][1884
]ב[ קצב ]י[ דפים .כתמי זמן ושימוש .מצב בינוני-טוב.

דפוסי ירושלים  390שלשה ספרים מדפוסי ירושלים

 23ס"מ .תהלים שלם בשני חלקים ]שער נפרד לכל חלק[ .התרגום
והבאור לגרמנית מאת רבי שמשון רפאל הירש .מהדורה ראשונה של הספר שהודפס
לאחר מכן במהדורות רבות  -רשום בעלים בעמוד השער.
כריכת קרטון מקורית ,שדרה פגומה .מצב טוב.

] [2ח ,קטז עמ' 20 ,ס"מ.
מאמרים ודרשות מאת רבי יהושע זאב ]אבנר[ זיססענוויין ]זיסנווין[ .שער נוסף נדפס
ציר נאמן .השער הצבעוני
בצבעים ,כנראה השער הצבעוני הראשון שנדפס בירושלים .הסכמות רבות מהארץ
הראשון שנדפס בירושלים.
מהדורה ומחו"ל .לקראת סוף הספר נדפס קונטרס עם רשימות התורמים ,רובם מאמריקה ,ובו
דפוסי ירושלים  391ירושלם תרנ"ט ],[1899
קרוב לאלף שמות של יהודי אמריקה .עם 'זכרונות ציון וירושלים' היסטוריה של ירושלים
יחידה
עם ציורים מיניאטוריים .שני הגהות בכתב יד.
כריכה חדשה .טוב מאד.
דפוסים
קדומים

נהג כצאן יוסף .האנויא ,תע"ח
[1717] 392

] [3פט ] [1דף.
דינים מנהגים והלכות מאת רבי יוסף יוספא בן משה קוסמאן הלוי .שער מאויר.
שני העמודים האחרונים חסרים ,והושלמו בצילום .כריכה ישנה ,מצב טוב.

28

$250 - $150

$120 - $100

$120 - $80

$180 - $150

$150 - $130

$120 - $80

$200 - $150

$50

$150 - $120

$100

$180 - $150

קטגוריה

מספר
פריט

דפוסים
קדומים

יוסף לקח .המבורג ]תע"א,
[1711 393

יוסף לקח .פירוש מגלת אסתר ,מאת רבי אליעזר אשכנזי.
] ,[1ב ,ב-כד 1] ,נסמן :כג[ ,כה-מח [1] ,דף  20ס"מ .שער במסגרת ארכיטקטונית.
לא כרוך ,קרעים ,כתמי זמן .מצב בינוני.

עותקים
מיוחסים

עשרה מאמרות עם פירוש יד
 394יהודה .לעמברג תרי"ח .1858
מהדורה שניה ,עותק מיוחס

רמח ] [12עמ' .פירוש לספרו של רבי עזריה מפאנו "עשרה מאמרות" ,מאת רבי יהודה
ליב ב"ר שמעון רבה של מגנצא.
חתימת ידו וחותמות רבי אברהם משה באב"ד אב"ק גורמהומארא ממשפחת ה"מנחת
חינוך" .חסרים המפתחות בסוף הספר והושלמו בכתב יד נאה כפי הנראה של ר' אברהם
הנ"ל.
כריכה חדשה נאה ,כתמי זמן ,מצב טוב.

$100

עותקים
מיוחסים

ארבע ספרים כרוכים יחד,
 395חותמות וחת"י הג"ר זבולון לייב
ברי"ט אב"ד פוליגיאן

ספר ברכה משולשת עמ"ס ברכות ,ווארשא תרכ"ג ] [1863מהדורה ראשונה.
חידושי הר"ן עמ"ס שבת ,ווארשא תרכ"ב ] ,[1862מהדורה ראשונה.
שושנת יעקב על דיני דגרמי להרמב"ן ,פרעמיסלא תרמ"ב ].[1882
שו"ת אמונת שמואל ,למברג תרמ"ד ].[1884
לכל ספר שער נפרד .בכל הספרים חותמות וחת"י הג"ר זבולון לייב ברייט אב"ד פולגיאן.
תלמיד ביהמ"ד בקובנא ,מהכותבים הקבועים של כתב העת "יגדיל תורה" שיצא לאור
באודסא.
כתמי זמן ,מצב טוב.

$100

עותקים
מיוחסים

]ה[ שעה דף .בעריכת רבי חיים יהודה עהרנרייך רב בהעלישוי ,דעווא והומנא ,מהדורה
הפרדס לרש"י ,בודאפסט תרפ"ד ראשונה של ההערות וההוספות .בשער חתימת המחבר ,וחתימה וחותמת של רבי יעקב
שמואל עליאש  -רבה של סאמושאויוואר ]שניהם נספו בשואה[ ,אוצר הרבנים ,6350
 ,[1924] 396עותק מיוחס
.10336
כריכה חדשה ,כתמי זמן ,פגימה בדף ג' עם פגיעה בטקסט .כללית מצב בינוני-טוב.

$200

תאור פריט

כותרת

מחיר

הערכה

$50

$180 - $150

$200 - $150

$150 - $130

$300 - $250

עותקים
מיוחסים

מעלה בית חורין .וינה ,תקפ"ג
 [1823] 397עותק מיוחס

מעלה בית חורין .סדר הגדה של פסח ,עם פירושי האלשי"ך ,גבורות ה' ]המהר"ל[,
עוללות אפרים ועוד .וינה ,תקפ"ג ] .[1823חותמת בעל ה"שמן למנחה"  -רבי אשר
אנשיל ווייס ,אב"ד סילאדי נאדיאפאלו )הונגריה(.
נ"ב ] [1דף  26ס"מ .תחריטי נחושת יפים .חסרה המפה בסוף.
כריכת קרטון חדשה .כתמים ,מעט חיזוקים .מצב בינוני-טוב.

$80

עותקים
מיוחסים

הגדה של פסח מגדל עדר,
 398העותק של האדמו"ר מספינקא

] [2נד דף .וילנא תרנ"ג  .1893הוצאה שניה .הגדה עם אוסף פירושים שליקט רבי ישראל
דוד מיללער מהורדנה.
בדף הפרוזץ רשום בעלים :זה ההגדה שייך להב' יצחק אייזיק ווייס הצעיר .ותחתיו
חתימת קודשו .רבי יצחק אייזיק ווייס ה"חקל יצחק" הוא האדמו"ר מספינקא .האדמו"ר
חתם את שמו פעמיים על הגדה זו .בפעם הראשונה בצעירותו "הצעיר" ותחתיה רשום
שכתב לאחר שנים בעפרון "הק' יצחק אייזיק ווייס".
האדמו"ר מספינקא ]תרל"ה-תש"ד .[1875-1944 ,ראש ישיבת "בית יוסף" ,ממנהיגי
יהדות הונגריה כולה .חסידות ספינקא הפכה בימיו לאחת משלוש החצרות הגדולות
בהונגריה יחד עם מונקאטש וסאטמר .היו לו אלפי חסידים במרמורש ,בטרנסילבניה
ולמעשה בכל ארץ הונגריה .בא' בסיוון לאחר שסירב לברוח לארץ ישראל גורש לאושוויץ
יחד עם משפחתו וקהילתו ושם נספה בי"ג לחודש.
בעמוד השער חותמת תלמיד החתם סופר  -רבי יהושע גולדשטיין מדונא-סערעדהלי.
כריכה מקורית ,בחלק מהדפים ישנם כתמים .קרעים קלים ללא חסרון .שער מעטפת.
מצב בינוני-טוב.
מצורף חומר אודות האדמו"ר מספינקא.

$400

$600 - $500

עותקים
מיוחסים

חותמות ר' מאיר יהושע רוזנברג בעל "כור המבחן" )בנו של ר' יהודה רוזנברג בעל
ספר ישועות משיחו.
קעניגסברג ,ה"ידות נדרים"( ,ממנהיגי היהדות החרדית בארה"ב בשנות ה  20של המאה העשרים.
 399תרכ"א ] [1862עותק מיוחס
עותק חסר  3דפים בסוף ,לא כרוך ,כתמים .מצב בינוני.

$30

$80 - $60

$150 - $120

] [6קמה דף 21.5 ,ס"מ .פסקי הלכות ומנהגים ענייני משיח ותחיית המתים מאת רבי
מנחם בן זרח .בשער ובדף א חותמות :יהודה האגער דיין ,קלויזענבורג.
רבי יהודה הגר-הורוויץ )תרס"ה-תשמ"ט [1989-1905 ,הנודע גם בכינוי רבי יהודל'ה
דזיקובר ,אביו -האדמו"ר מדזיקוב ,ונכדו של האדמו"ר רבי ישראל מוויזניץ ,תלמידו
של רבי מאיר אריק .משנת תרצ"ו כיהן כדיין בקלויזנבורג .לאחר השואה בה נהרג אביו,
סירב בתוקף להתמנות כאדמו"ר ולמרות זאת הסתופפו בצילו חסידים רבים.
כריכה ישנה .חסר דף במפתחות .כתמי זמן .קרעים קלים ונייר דבק לחיזוק .מצב בינוני-
טוב.

$80

$150 - $120

רישום בעלים בכת"י וחותמות של הרב אליהו זלטניק ז"ל בעל ה"פרי אליהו" ורבה של
שכונת "כנסת" הירושלמית .בסוף הספר מפת ארץ ישראל על פי גבולי יהושע.
] [2] ,38 ,232 [1עמ'.
כריכה מנותקת ופגומה .מצב בינוני-טוב.

$50

$120 - $100

 283עמ' 33 .ס"מ .חיבור הכולל שלושה ספרים ,השיב משה ,כבוד חכמים ,ובנין ירושלים
מאת משה נחום ירושלימסקי אבד"ק קאמינקא ואסטראלענקא ]פולין[ .בעמ' השער
הקדשת המחבר עם ברכת שנה טובה וחתימתו.
הגאון החסיד רבי משה נחום ירושלימסקי )תרט"ו-תרע"ו ,אוצר הרבנים  .(15589עוד
בהיותו בן שבע עשרה צירפו ה"שואל ומשיב" ל"היתר מאה רבנים" .נחשב לאחד מגדולי
המשיבים בדורו ובפרט בעניני שמות גיטין ובהלכות טריפות .בצעירותו נסע לצאנז ובעל
ה"דברי חיים" קירבו מאד .היה ממנהיגי יהדות פולין.
מצב טוב.

$100

]] [4קעו[ ] [6עמ'.
חיבור מאת רבי יוסף שמעון פאלאק .המחבר הוסיף לספר "שדה חמד" מאות הוספות
ראשי בשמים ]שדה חמד חדש[ ,לאחר התייעצות עם האדמו"ר מבעלז החל בהדפסת ספרו זה .הוא התחיל באות ב'
הגהות ,הערות
וחתימות על  403סאטמר תש"ב ] .[1942מהדורה ]ברכות[ אך לא הספיק להדפיס יותר .מהספרים האחרונים שנדפסו בהונגריה .בחלקו
העליון של עמ' השער רשום בעלים בכת"י של נפתלי צבי הכהן שווארץ מסאטמר ]מצורף
יחידה
ספרים
חומר אודותיו[ ,אשר קיבל את הספר מהמחבר.
כריכה מקורית ,מצב טוב.

$100

עותקים
מיוחסים

צדה לדרך ,לעמברג תרי"ט
 .1859 400עותק מיוחס

עותקים
מיוחסים

יסוד ושורש העבודה .ווארשא,
 401תרל"ה ] [1875חתימת בעל
ה"פרי אליהו"

באר משה וארשא תרס"א,
הגהות ,הערות
וחתימות על  402מהדורה יחידה עם הקדשה
וחתימת המחבר
ספרים

הגהות ,הערות
שו"ת משאת בנימין ,מיץ תקכ"ו
וחתימות על
 -[1966] 404עותק מיוחס
ספרים

פט ]ד[ עמ' .חותמות האדמו"ר יבי אלטר מנחם מענדל הגר מבורשה .אדמו"ר לשושלת
קוסוב-ויזניץ' חתנו של האדמו"ר רבי יעקב יוסף וייס מספינקא,האדמו"ר נספה בשואה
עת שברח מבורשה בשל עלילת דם ,ונהרג בחיסול הגטו בסעליש .רשום בעלים בכת"י
אשכנזי .עותק חסר שער ודף אחרון מהמפתחות .מצורף חומר אודות האדמו"ר
כריכה חדשה נאה .מצב טוב מאד.

29

$150

$200 - $150

$150 - $120

$300 - $250

קטגוריה

מספר
פריט

כותרת

הערכה

תאור פריט

מחיר

לקט ספרים בדפוסים שונים
הגהות ,הערות
וחתימות על  405מהדורות יחידות ,חתימות,
חותמות ,הגהות והקדשות
ספרים

* משניות סדר טהרות בדפוס ליוורנו ,תקס"ו .חתימת הרב משה אברהם חמווי .כריכת
עור מקורית *.שו"ע חושן משפט,דפוס אמשטרדם ,חתימת רבי יצחק עטיה .עמוד השער
חתוך *.סמא דחיי ,ירושלים תרפ"ד *.סידור בית עובד ,ליוורנו תרע"ג ,חתימת רבי יצחק
בוקאעי מדמשק *.שמש ומגן על הגדה של פסח ,ירושלים תרנ"א *.דבר אליעזר מאת רבי
אליעזר ידיד הלוי ,דפוס ירושלים]שתי מהדורות[ *.ארצות החיים מאת הרב מרדכי עטיה,
מכסיקו תשי"ב ,מהדורה יחידה * .שביתת השבת מאת רבי יצחק מלצן ,מהדורה
ראשונה .חתימת הרב יעקב קצין *.מילי דעזרא מאת הרב יהודה חיים הכהן טראב,
ירושלים תרפ"ד *.מדבר קדמות להרב החיד"א ,פרעמישלא תרל"ה ,חתימת רבי יעקב
ענתבי השמ"ש *.שש ספרים עם חתימות והגהות רבנים מקהילת ארם צובא :מדרש רבה
ויקרא ,1859,סליחות למברג תרכ"ד *.שו"ע או"ח ,אמשטרדם ,חתימת רבי חיים חלאק.
עוד יוסף חי ,בן איש חי ,איוב ורשה תרל"ה.
גדלים ומצבים שונים.

$120

$300 - $200

מקבץ קבלות ] [8מישיבת "עץ
הגהות ,הערות
וחתימות על  406חיים" בחתימת רבי איסר זלמן
מלצר
ספרים

 8קבלות של ישיבת "עץ חיים" מהשנים תש"ה-תש"י ) (1945-1950כולן מתוארכות
וחתומות בחתימתו המקורית של רבי איסר זלמן מלצר) .בחלקן מודבק בול עם הכיתוב
"פלשטינה"(.
מצב טוב מאוד.

$120

$250 - $200

הגהות ,הערות
לוט שלשה ספרים כרוכים יחד,
וחתימות על  407דפוס זאלקווא המאה הי"ח
ספרים

*מגיד מישרים לר' יוסף קארו ,זאלקווא תק"ל ] .[1770חסר שער .רשום בעלים בכת"י
מזרחי בעמוד הראשון .הגהות בכת"י ספרדי קדום בכמה מדפי הספר.
*שומר אמונים ,זאלקווא תקכ"ו ].[1776
*מבוא פתחים ,זאלקווא תקכ"ו ] [1766חיבורים בקבלה מאת רבי יוסף אירגאס
הגהות בכת"י מזרחי בשלשת הספרים .בדף הפרוזץ לוח שנה בכתב יד.
כריכת קרטון מקורית בלויה ,נקבי עש .מצב בינוני-טוב.

$100

$200 - $150

חידושים על הש"ס וחידושי הלכות ,מאת רבי אברהם בן יעקב פרץ.
] [3קכח דף 29.5 ,ס"מ .הספר יצא לאור ע"י בן המחבר ,רבי רפאל חיים בנימין פרץ,
שהיה רב בשלוניקי ,בשער הקדשה בכתב ידו.
אבני שהם .קושטא תר"ח
הגהות ,הערות
וחתימות על  [1848] 408מהדורה יחידה .הקדשה נדפס ונכרך עם :צעיר רדם .חידושי הלכות וביאורים על התורה ועוד ,מאת רבי רפאל דוד
מזרחי .שאלוניקי ,תר"ט ] .[1849מהדורה יחידה [2] .כה דף 29.5 ,ס"מ .יצא לאור ע"י
מבן המחבר
ספרים
רבי רפאל חיים בנימין פרץ.
כריכה ישנה ופגומה .קרע בדף השער של אבני שהם  .חיזוקים בדף האחרון .מצב טוב

$80

$250 - $150

חידושים על הרמב"ם מאת רבי יהונתן אייבשיץ.
הגהות ,הערות
] ,[3פב ,[1] ,כה דף 34 ,ס"מ .שלשה חלקים ,עם שלושה שערים .כמו בחלק מהעותקים,
בני אהובה ,פראג ,תקע"ט
וחתימות
ספריםעל  ,1819 409מהדורה ראשונה ,הגהות יש דף אחד של הסכמות .שתי הגהות הערות למדניות בכתב יד ישן.
כריכה פשוטה .נקבי עש ב  10דפים ראשונים .כתמי זמן .מצב טוב.

$50

$150 - $100

] [2סב דף.
חדושי הלכות נדה .זאלקווא
הגהות ,הערות
תקס"ב ] .[1802חתימת בנו של חידושי הלכות נדה מאת רבי יוהנותן אייבשיץ .חתימת יד הק' שרגא פייבל בכמה"ר משה
וחתימות על 410
ז"ל מקעפנא .הוא הגאון הגדול רבי משה מאניס מקעמפנא ,אוצר הרבנים .15555
רבי משה מאניס מקעמפנא
ספרים
לא כרוך .חסר שני דפים אחרונים .מצב טוב.

$50

$150 - $100

] [4] [1עד ,נ ,דף .מהדורה ראשונה של חידושי החתם סופר בסוגיות הש"ס עם הגהות
רבות וארוכות מת"ח עצום בכת"י אשכנזי .ההגהות לא מזוהות אך מהתוכן ניכר שהכותב
חידושי חת"ס חלקים א-ב,
הגהות ,הערות
בקי מאד בתורת הראשונים והאחרונים.
וחתימות על  411ירושלים תרנ"ג
] [1893מהדורה ב' חלקים ,שער נפרד לכל חלק ,שער שני בדיו אדומה.
ראשונה עם הגהות
ספרים
כריכה מקורית יפה .כריכה קדמית מנותקת ,שדרה מנותקת בחלקה ,דפים חומים .מצב
בינוני-טוב.

$100

קכ עמ' 20 .ס"מ .רישומי בעלים מזמן ההדפסה ,איורים בפתוחי נחשת.
בדף האחרון של הספר הקדשה נאה לחתן רבי אהרן שלמה מאת רבי רפאל ווארמסער
חכמת שלמה .זולצבאך ,תקט"ו אב"ד בולטען.
הגהות ,הערות
וחתימות על  [1755] 412הקדשה בכתב יד בצורת בצידו האחורי של הדף נכתב בכתב ידו של הגאון דבולטען שהספר שייך לרבי משה
ווארמסער .תרשימים בפרק העוסק במסכת עירובין.
שיר
ספרים
דפים חומים ,נקבי עש במקצת הדפים עם פגיעה קלה בטקסט ,כתמי זמן .מצב בינוני-
טוב.

$100

* פענח רזא .פירוש יפה על התורה מאת ]רבי יצחק ב"ר יהודה[ .אמשטרדם ,תנ"ח
] [2] .[1698סו דף 18.5 ,ס"מ .חתימות בעלים .חתימת הצעיר שאול עדאדי .מצב בינוני.
* חסדי דוד ,חלק שני .ביאור ארוך על התוספתא מסדר נזיקין ,מאת רבי דוד פארדו.
ליוורנו ,תק"ן ] .[1790מהדורה ראשונה .חתימת רבי נתן קורוניל [2] .קג דף 34.5 ,ס"מ.
הגהות ,הערות
מקבץ ספרים עם חתימות רבנים חתימת בעלים נוספת :חיים יוסף כאפן )?( כריכה ישנה .מצב טוב.
וחתימות
* שאלות ותשובות די השב ,מאת רבי דוד בונאן .ליוורנו ,תרי"ז ] .[1857מהדורה
ספריםעל [4] 413
ראשונה [3] .עה ,ב-כה דף 30.5 ,ס"מ .עם חיבור 'נשאל דוד' ,ועם 'קונטרס המרת דת
פוסלת' מאת ר’ ]רפאל[ ישראל אליקים .חתימת בעלים בשער .לא כרוך .מצב טוב.
* אבני מילואים ,שני חלקים .שטעטין ,תר"ך ] [4] .[1860עח ,צ ] .[5בשער חתימת רבי
חיים דוד כליפי ,מרבני טריפולי המפורסמים במאה ה-י"ט .מצב טוב.

$150

עין יעקב ,חותמות רבי משה
הגהות ,הערות
וחתימות על  414אריה פריינד בעת כהונתו
כראב"ד סטמאר
ספרים

הגהות ,הערות
וחתימות על
ספרים

ארבעה ספרים עם הגהות
 415וחתימות חכמי מרוקו

כנסת ישראל ,ליוורנו תרט"ז
הגהות ,הערות
וחתימות על  .[1856] 416מהדורה יחידה,
הקדשת המוציא לאור.
ספרים

עין יעקב ,מסכת ברכות עד ראש השנה .שטעטין ,תרכ"ו .עם חותמות רבי משה אריה
פריינד מתקופת כהונותו כראב"ד בעיר סאטמר שבהונגריה .בשער ,אזכרה בכתב יד:
אברהם יצחק בן שינדל .בחלק שני דף ה ,תיקון ב כתב יד.
כריכה מפורקת .כתמי זמן .מצב בינוני-טוב.
הגאון הקדוש רבי משה אריה פריינד גאב"ד שימש כרב וראש ישיבה בהונגריה ומשעלה
ארצה שימש כרב שכונת בית ישראל ,ראש ישיבת ייטב לב ,ראב"ד העדה החרדית
בירושלים ,ואחר גם גאב"ד העדה החרדית .נודע בצדקותו הרבה ובהנהגותיו הקדושות,
נפטר בשנת תשנ"ו ].[1996

$80

* משניות עם נקודות הכו'סף סדר זרעים ,דפוס ליוורנו ,תקפ"ד .בעמ' השער רשום
בעלים וחתימת הרב אלישע עטיה ]לא כרוך[* .ספר הדרת זקנים  ,דפוס ליוורנו ,תר"ן.
חתימת רבי אברהם אדהאן .בראשית הספר ובסופו נוספו תפילות בכתב יד קדום*.ספר
הרא"ם על התורה ,פיורדא המאה ה י"ח ,ללא שער .מספר הגהות של רבי יעקב אבן
צור*.עין יעקב וילנא תרמ"ג ,שער בדיו אדומה .הקדשה ארוכה בכת"י השד"ר הרב
שמואל קורקס.
כריכות קרטון ישנות ,גדלים ומצבים שונים.

$200

] [1ה ,לא דף 30 ,ס"מ.
תשובות וחידושי הלכות מאת רבי ישראל ששון . .בשער :חלק ראשון ,אך לא נדפס
יותר .עם הסכמת רבני ירושלים ורבני ליוורנו ,והקדמה ארוכה מאת נכד המחבר רבי
אברהם ששון ,המוציא לאור .בדף הפורזץ הקדשה ארוכה ,מהמוציא לאור רבי אברהם
ששון .נדפס ונכרך עם :ישועת ישראל [1] .לה .דרשות מאת רבי ישועה ששון .ליוורנו,
תרט"ז ].[1856
כריכה מקורית ,שדרה חסרה .מעט כתמי זמן .מצב טוב מאוד.

$80

30

$300 - $150

$200 - $150

$600 - $400

$150 - $120

$350 - $250

$150 - $130

קטגוריה

מספר
פריט

תאור פריט

כותרת

קול אליהו .ליוורנו תקנ"ב
הגהות ,הערות
וחתימות על  .[1792] 417חתימה והערות בכת"י
רבי חיים דוד כליפי.
ספרים

] [4קח דף 30 ,ס"מ.
בשער חתימת רבי חיים דוד כליפי מטריפולי ,ובגוף הספר  2הערות בכתב ידו.
רבי חיים דוד כליפי ]כליפא[ מרבני טריפולי במאה ה-י"ט ,בעל ה 'אורח לחיים' .דברי
תורה ממנו בספר 'מעטה אליהו'.
כריכה מקורית .כתמי זמן .נקבי עש .מצב בינוני.

הגהות ,הערות
לב שומע .ליוורנו ,תרמ"ה
וחתימות על  [1885] 418הקדשת המחבר
ספרים

ה ,סד ,ה דף 31 .ס"מ .כללים בש"ס וכן הערות על ספר נתיב מצותיך למוה"ר מוהרש"ך
]ר’ שאול ב"ר מוסא הכהן[.
הקדשה וחותמת המחבר רבי חיים כהן בן שלמה מטריפולי בקדם שער.
כריכת קרטון חדשה ,מצב טוב.

לקוטי תהלים .פסוקי תהלים מסודרים לפי סדר א"ב .שקלוב ,תקע"ח ].[1818
חסר התחלה ,מתחיל בדף ו .חתימת ידו של רבי יהושע העשיל הלטובסקי.
הגהות ,הערות
לקוטי תהלים .העותק של הצדיק הרב הצדיק רבי יהושע העשיל הלטובסקי ]תרל"ח-תשכ"ו[ נכד אדמו"רי קרלין ,היה
וחתימות
מגדולי החסידים בירושלים ,ומראשי קהילת קרלין בירושלים משך תקופה ארוכה ואף
ספריםעל  419רבי יהושע העשיל הלטובסקי
הכתיר כמה אדמו"רים .מצורף חומר אודותיו .נכדו הוא האדמו"ר מפינסק קרלין .נוספה
חתימת יד :חיים ישראל הלטובסקי ,בית הכנסת קרלין בירושלים .מצב בינוני.

מחיר

הערכה

$80

$200 - $150

$100

$150 - $130

$100

$250 - $200

$50

$100 - $80

] ,[11קי"א ] [3דף .שו"ת חלק אורח חיים מאת רבי יוסף משאש .שער בדיו אדומה,
הגהות ,הערות
מים חיים ,פאס תרצ"ד ]  ,[1934תמונה גדולה של הרב המחבר .מילוי הקדשה מאת המחבר בכת"י סת"ם בדיו כחולה.
וחתימות
הסכמות רבי רפאל אנקאווה ,ורבי יצחק מרעלי.
ספריםעל  421מהדורה ראשונה
כריכת קרטון ,כתמים ,מצב טוב.

$50

$130 - $100

] [1קנט דף.
מאיר עיני חכמים .פיורדא
הגהות ,הערות
יהושעתפ"ד חיבורו על הש"ס של רבי מאיר  -המהר"ם מלובלין .בשער חתימת רבי יהושע פאפא,
וחתימות על  ,[1724] 422חתימת רבי
מדייני וינה.
פאפא ,דיין בוינה
ספרים
שער ומספר דפים אחריו מחוזקים .מצב בינוני.

$30

$80 - $60

מעשה צדיקים ,לובלין תרפ"ז
הגהות ,הערות
וחתימות על  ,1927 420חותמת רבי אליה
לייכטאג מסאטמר
ספרים

 63עמ' .דברי צדיקים .תולדות גדולי החסידות .חותמת רבי אלי' לייכטאג ]ליטיג[ דיין
בסאטמר לפני השואה .נספה בשואה .אוצר הרבנים .2144
לא כרוך .מעט נקבי עש בשוליים .מצב טוב.

חותמתו האישית של רב מחנה  69בקפריסין רבי אברהם משה ראב"ד .לפני השואה היה
מדרש תנחומא ,הוצאת חורב ניו רבם של מספר קהילות בהונגריה .עבר ללונדון וכיהן שם כרב קהילה וכראש
הגהות ,הערות
ישיבה .לאחר השואה רבה של סונדרלאנד שבאנגליה .בדף האחרון העתיק הרב בכתב
יורק/ברלין ,גרמניה .תרפ"ד
וחתימות
ידו את סימן תקס"א בשו"ע בו מופיעים הלכות קריעה לכשיזכה ויגיע לארץ ישראל .ובעמ'
ספריםעל  [1924] 423חותמת אברהם משה
האחרון צייר הרב את דיוקנו העצמי.
באב"ד
מצב טוב מאד .נדיר.
משנה ברורה עם הכיתוב
הגהות ,הערות
"מוגה" בכתב יד המחבר מרן
וחתימות על  424בעל החפץ חיים? מהדורה
ספרים
ראשונה

משנה ברורה ,פיעטריקוב ,תרס"ז ] [1907או"ח חלק ו' .מהדורה ראשונה.
בדף הקדם שער מופיע הכיתוב "מוגה" בעפרון בכתב ידו של המחבר מרן בעל החפץ
חיים .המחבר היה נוהג לבדוק את הספרים לאחר הבאתם לדפוס ,ולציין בכיתוב "מוגה"
שהספר נקי מטעויות.
כריכת בד עם קרעים ,ללא שדרה ,כתמי זמן ,מצב בינוני-טוב.

$120

$50

$200 - $150

$120 - $100

קדושת ומעלת ארץ ישראל ,והנהגות טובות לבאים בשעריה ,מאת רבי ]ישראל הורוויץ[
נחלה לישראל ,ירושלים ,תרמ"ב רבה של אוהעל .ירושלם ,בדפוס יואל משה שאלאמן ,תרמ"ב ] ,6 .[1882מ' דף .מהדורה
הגהות ,הערות
יחידה .הקדמה מעניינת מנכד המחבר .בדף ב ,הערה ארוכה בכתב יד ,כנראה של נכד
וחתימות על  .[1882] 425הערה בכתב יד נכד
המחבר .שושנה הלוי .406
המחבר
ספרים
כריכה ישנה .פגם בשער ,מלבד זה מצב טוב מאד.

$50

$150 - $100

 238עמ' .חידושים על חמשה חומשי תורה מאת רבי מאיר הלוי רוטנברג אב"ד סטאבניץ
אור לשמים ,לובלין תרע"ד
הגהות ,הערות
 .1914מהדורה ראשונה .רישום ואפטא מגדולי אדמור"י פולין ,ניד ונכד לשל"ה הקדוש .בעמוד ראשון רשום בעלים בצורת
וחתימות
שיר של רבי משה באב"ד מצאצאי המנחת חינוך ,וכן חותמות של הנ"ל.
ספריםעל  426בעלים וחותמות רבי אברהם
כריכה חדשה מקורית ,מצב טוב.
משה באב"ד.

$150

$250 - $200

בשער חתימתו של רבי יעקב יצחק הורביץ מרודניק ,וחותמת רבי יעקב יצחק הורוויץ
אב"ד קאנטשינא והגליל .הגהות קצרות בכתב ידו במספר דפים.
רבי יעקב יצחק הורביץ ]ת"ר-תר"ס[ רבה של קהילת רודניק ,כיהן גם כאב"ד ראדומישלא,
שלחן ערוך חושן משפט ,ווין
הגהות ,הערות
וחתימות על  427תק"ע ] .[1810חתימות והגהות ולאחר פטירת חותנו רבי יוסף יוסקא ווסטרייך בשנת תרמ"ג מילא את מקומו ברבנות
רבי יעקב יצחק אב"ד קאנטשינא קאנטשינא )גליציה( .חותנו היה ממשפחת רבי צבי אלימלך מדינוב ורבי אלימלך
ספרים
מליז'נסק.
כריכה מפורקת .מצב בינוני-טוב.

$50

$120 - $100

במהדורה זו נוספו לראשונה הערות והוספות מאת רבי יוסף שאול הלוי נאטאהנזון .עותק
על נייר כחלחל .עם חותמות יונה הלוי טננבוים בהגאון רמ"צ ה"דברי מלכיאל" 38 .ס"מ.
סג ,יא דף.
כריכה קדמית מנותקת ,נקבי עש בדפים בודדים .מצב בינוני-טוב.

$100

$150 - $130

הגהות ,הערות
טיב גיטין ,יד אפרים .למברג
וחתימות על
 428תרי"ט 1859
ספרים

* מקור מיים חיים ,שו"ת על שו"ע יו"ד מאת רבי יעקב מאיר פאדווא ,סדילקוב תקצ"ו
] ,[4] .[1836קיז ,יג ,טז דף 38 .ס"מ .הסכמת רבי אריה ליב קצנלבוגן .הגהות למדניות
לוט שני ספרים .מקור מים חיים .בכת"י מתקופת ההדפסה שניכר שמחברם היה ת"ח עצום .שער בדיו אדומה ,כריכה
הגהות ,הערות
חדשה.
וחתימות על 429
מסתרים
בכי
* בכי מסתרים ,וארשא תרכ"א ] ,[1861מהדורה יחידה .הספד על המחבר הנ"ל ,רבי
ספרים
יעקב מאיר פאדווא ,מאת דובער קעסטין.
רבי יעקב מאיר פאדווא רבה של בריסק .מצורף חומר אודותיו.

צרור החיים מונקאטש תרל"ו
הגהות ,הערות
וחתימות על  .[1876] 430מהדורה ראשונה,
חתימות בעלים
ספרים

] ,[10צד [3] ,דף 35 ,ס"מ.
חידושי סוגיות וחידושי הלכות מאת רבי שמואל שמעלקא קליין .המחבר רבי שמואל
שמעלקא קליין ]תקס"ה  – 1805תרל"ה  [1875מחשובי רבני הונגריה ,היה רב בבאלקאן
בחוסט ובסוליש .בשער ובדף אחריו כיתובים וחתימות מרבני הונגריה ,ביניהם ממשפחת
פרידמן ,ומבן המחבר רבי פנחס חיים שהוציא לאור את הספר.
כריכת עור מפוארת .פגימה בשער .הדף האחרון של לוח התיקונים מנותק ,ויש בו
פגימה עם חסרון  .מצב בינוני-טוב.

*מאורות נתן ,ספר קבלה בגימטראות ושמות הקודש מאת רבי מאיר בן יהודה ליב הכהן
פופרש [4] ,ג-פח דף .שער חסר והושלם בצילום .חסרים דפים א-ב ושני הדפים
שלפניהם חסרים.
מאורות נתן ,פרנקפורט דמיין
תס"ט ] [1709מהדורה ראשונה* .גולל אור ,חיבור בקבלה מאת רבי מאיר בן חליפה ביקיאם ,בענין גלגולי נשמות ועוד.
הגהות ,הערות
וחתימות על  431גולל אור ,איזמיר תצ"ז מהדורה ]א[ נח .כולל ערכי הכינויים ][3לא דף .ותורת משה מאת רבי משה בונצין .טו דף.
יחידה .הגהות חתומות מהמקובל הספרים כרוכים יחד .בכל הספרים הגהות רבות ]חלקן חתומות[ בכתב ידו של המקובל
ספרים
רבי מסעוד אמסלם ,רב העיר מידלת שבמרוקו .עלה ארצה בשנות ה  -70ושמש
האלקי רבי מסעוד אמסלם
ברבנות העיר רמלה .למד בחברותא עם הבבא סאלי.
כריכת קרטון ישנה ,כתמי זמן ,נקבי עש בודדים ,הדבקות לחיזוק ,מצב בינוני-טוב.
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$250

$50

$500

$450 - $350

$200 - $150

$800 - $700

קטגוריה

מספר
פריט

תאור פריט

מחיר

כותרת

מדרש רבה על חמש מגילות.
הגהות ,הערות
לבוב תרל"ה ] ,[1874חותמת
וחתימות על  432האדמו"ר רבי שמחה הורביץ
ספרים
מווישנא

מדרש רבה עם פירוש מתנות כהונה ,ועם פירוש מהרי"א מזידיטשוב .מהדורה ראשונה
של הפירוש הקבלי מאת האדמו"ר מזידיטשוב ,סטפנסקי חסידות  .336ועם חותמות רבי
שמחה הורוויטץ בהרה"ק זצ"ל מראזוודוב ,קאמרנא .בדף הפורזץ חתימת יד חסידית
רבנית-אדמו"רית.
האדמו"ר רבי שמחה הורביץ היה בנו של רבי צבי הירש מרוזבדוב משושלת רופשיץ וחתן
רבי משה מקומרנא .היה אדמו"ר בווישנא ונהרג בשואה .אנציקלופדיה לחסידות ג,
תתטו .כריכה ישנה נפרדת מעט ,מצב טוב-טוב מאד.

$100

אוסף מכתבים גדול מאת רבי
מכתבי
רבנים  433חיים יעקב נפתלי זילברברג,
אשכנזים
ומבני משפחתו

* מכתב על גלוית דאר משנת תרס"ג בכתב ידו וחתימתו של רבי חיים יעקב נפתלי
זילברברג [1] .דף 9x14 ,ס"מ.
* עשרות מכתבים בעניינים שונים מבני משפחתו של הנ"ל ,חידושי תורה ,שירים ,ועוד.
רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג ]תר"י-תר"ץ[ נודע כמו"ץ בוארשה ,מקורבם של החפץ
חיים ונצי"ב מוולוז'ין.
גדלים ומצבים שונים.

$200

* מכתב שכתב לרבי יוסף חיים זוננפלד בשנת תרע"ג בענין חלוקת הלימוד בין מספר
תלמידי חכמים בו הוא פונה אליו" :כבוד ידיד עליון הגאון המובהק כו' חסיד ועניו."...
לקט ] [4מכתבים מאת רבי חיים  10.5x17.5ס"מ .מצב טוב מאד.
מכתבי רבנים
* שלושה מכתבי חידושי תורה בכתב ידו .גדלים שונים ,מצב טוב.
 434יעקב נפתלי זילברברג
אשכנזים
הרב חיים יעקב נפתלי זילברברג ]תר"י-תר"צ[ נודע כמו"צ בוראשה ,היה מקורבם של
הנציב מוולוז'ין ומרן החפץ חיים.

$200

מקבץ מכתבי רבני קהילות
מכתבי
רבנים  435אירופה וארה"ב ] .[13המאה ה
אשכנזים
20

] [13מכתבי רבנים ומנהיגי קהילות ,רובם בענייני הנהגת הציבור ,בחלקם משא ומתן
הלכתי בעניינים שונים ,אירופה וארה"ב .ביניהם :מכתבים בכת"י של :רבי שמריהו
שולמן ,הרב מנחם כהנא ,הרב חנני' יום טוב ליפא דייטש ,הרב אליהו שטרנבוך ,רבה
הראשי של אנדוורפן ר' הלל בן המהרשי"ל ,הרב חיים ראזין ,הרב אלימלך ברגר ,רבי
בערל וויס ועוד.
* מכתבים שנשלחו למנהיגי קהילת אנטוורפן ,וקליבלנד מכתבים בענייני הלכה ועוד.
גודל ומצב משתנים.

$150

מקבץ מכתבי ראשי ישיבות
מכתבי רבנים
 436שליט"א ][13
אשכנזים

גודל ממוצע 21x16 :ס"מ.
* מכתב בכתב ידו וחתימתו של ראש ישיבת פוניבז' רבי חיים שלמה לייבוביץ' * .שני
מכתבים ]על נייר רשמי[ בכתב ידו וחתימתו של רבי יצחק שיינר *.מכתב ברכה חתום
בחתימת רבי יצחק שיינר ,ורבי ברוך דב ליכטשטיין *.גלויית דאר כתובה וחתומה בכתב
ידו של רבי יעקב חיים סופר *.מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי נתן הכהן קופשיץ[8] *.
מכתבים על נייר רשמי בכתב ידו וחתימתו של רבי אליעזר שטרן דומ"צ בביד"צ של
הגר"ש ואזנר.
קיפולי נייר ,כתמים בחלק מהמכתבים ,כללית מצב טוב.

$50

מקבץ מכתבי רבני העדה
מכתבי רבנים
 437החרדית ] .[14תשמ"ט-תשס"ב
אשכנזים

] [14דפי נייר ,חמש מתוכם על נייר רשמי .גודל ממוצע 28x21 :ס"מ.
*מכתב תמיכה ]על נייר רשמי[ בארגון "אור זרוע" לקרוב רחוקים ,בבית שמש ,חתום
בכת"י של רבני בד"צ העדה החרדית רבי ישראל יעקב פישר ,רבי בנימין ראבינוביץ' ,ורבי
אברהם דוד הורוויץ* .שני מכתבים ]על נייר רשמי[ בכתב ידו של רבי משה אריה פריינד
ראב"ד העדה החרדית ,ומכתב נוסף חתום בחתימתו ,ובחותמתו* .מכתב בכתב ידו של
רבי מאיר בראנדסופר* .מכתב מודפס על נייר רשמי של בד"צ העדה החרדית בענייני
צניעות ,חתום בכת"י של חברי הבד"צ :רבי ישראל יעקב פישר ,רבי מאיר בראנדסופר,
ורבי משה הלברשטאם*.מכתב חתום בחתימת רבי אברהם יצחק אולמן*.מכתב בכתב
ידו וחתימתו של רבי יוחנן פריינד*.שטר פרוזבול על נייר רשמי של הבד"צ חתום
בחתימת רבי אברהם יצחק אולמן ,רבי שמעון יצחק שלזינגר ,ורבי משה בראנדסופר *][5
תשובות הלכתיות מאת מו"צ העדה החרדית רבי מנחם מנדל פוקס.
סימני קיפול ,כתמים בחלק מהמכתבים ,כללית מצב טוב מאד.

$50

מכתבי רבנים
אשכנזים

] [1דף 20x15 .ס"מ.
קוויטל עם שם לתפילה בכתב ידו מברק דאר שנשלח לחזו"א ובו שמות שונים מסודרים בטבלה .בצדו האחורי של המברק
נכתב בכתב יד קודשו של מרן החזו"א שם לתפילה .כפי שהיה נוהג לכתוב על ניירות
 438של מרן בעל החזון איש
שאצלו שמות אנשים שבקשו שיעתיר בעדם.
מצב טוב מאד.

$180

מכתבי רבנים
אשכנזים

אוסף של למעלה מ  100מכתבים שונים :היישוב הישן בירושלים ,ועד הישיבות בארץ
ישראל ,בית ועד הכללי ,מכתב חתום בחתימת רבי משה חיים חשין בעל ה"מסרת",
אוסף מכתבים גדול מארץ ישראל רשימת תרומות ,רשימת הכנסת אורחים בה מופיע שמו של רבי שמואל סלנט ,מכתב
שנשלח לרבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי ,מכתבים במכונת כתיבה מבית היתומים דיסקין
 439ואירופה .ראשית המאה ה 20
ועוד .יידיש ועברית .נבדק בצורה שטחית.
גודל ומצב משתנים.

$400

מכתבי רבנים
אשכנזים

מכתב מאת רבי משה חברוני,
 440ראש ישיבת חברון

] [1דף נייר מכתבים 28x18 .ס"מ 16 .שורות בכתב ידו וחתימתו.
אגרת שנשלחה לרבי הלל מדליע אב"ד אנטווערפען ,בו הוא מפרט את מצב חוליו הקשה
והסיבות שלא נענה למכתבו הקודם "אני במעצר בית על פי פקודת רופא למשך
שבוע."...
רבי אברהם משה חברוני ]תרס"ה-תשל"ה[ ,למד בצעירותו אצל החפץ חיים בראדין,
בשנת תרפ"ד עלה ארצה ,ובמשך השנים היה לראש ישיבת חברון ,ולחבר מועצת חכמי
התורה.
מצב טוב מאד.

$100

מכתבי רבנים
אשכנזים

מכתב מאת רבי רפאל זילברמן
 441מצפת

] [1דף נייר 21x15 ,ס"מ .כתוב משני צידיו .מכתב בעניין חוב משותף כתוב בכתב יד
וחתום בחתימות מספר רבנים ,ביניהם רבי רפאל זילברמן רבה הראשי של עדת
האשכנזים בצפת .כמו"כ מופיעה חותמתו האישית.
רבי רפאל זילברמן ]תקצ"ט-תרע"ח[ ,בשנת תר"כ התמנה לדיין ומו"צ העדה החרדית
בצפת ,נתפרסם בקדושתו ופרישותו.
מצב טוב מאד.

$70

מכתבי רבנים
אשכנזים

מכתב מאת רבי חיים
 442קרייזווירטה

] [1דף שורות 26x21 .ס"מ .כתב שליחות למכירת חמץ משנת תשמ"ג בכתב ידו
וחתימתו.
רבי חיים קרייסווירטה תר"פ -תשס"ב .משנת תשט"ו שמש רבה של קהילת מחזיקי הדת
באנטוורפן ,הקהילה המרכזית בעיר ,ואחת הקהילות החשובות והותיקות באירופה.
מצב טוב מאד.

$150

מכתבי רבנים
אשכנזים

מכתב מאת רבי אלעזר יהודה
 443פינקל ראש ישיבת מיר

] [1דף נייר רשמי מודפס 28x22 .ס"מ.
מכתב משנת תשכ"ג בענין עזרה כספית לקיומה של ישיבת מיר .חתום בחתימת ידו.
הרב אליעזר יהודה פינקל ]תרל"ז-תשכ"ה[ ,היה ראש ישיבת מיר בעיירה מיר ומייסדה
מחדש בארץ ישראל ,חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל.
מצב טוב מאד.

$130
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הערכה

$250 - $200

$400 - $300

$400 - $300

$350 - $250

$200 - $150

$400 - $300

$350 - $250

$800 - $600

$250 - $200

$200 - $150

$300 - $250

$250 - $200

קטגוריה

מספר
פריט

תאור פריט

כותרת

מחיר

הערכה

מכתבי רבנים
אשכנזים

] [1דף נייר רשמי 14.5x23 .ס"מ .מכתב משנת תרפ"ו בכתב ידו וחתימתו בענין תשלום
על שטח שנקנה בפלסטינה.
מכתב מאת רבי משה קליערס ,רבי משה קליערס ]תרל"ו-תרצ"ד[ ראש ישיבת אור תורה שהוקמה בשנת תר"ס ליד ציונו
 444רבה הראשי האשכנזי של טבריה של רבי מאיר בעל הנס .ידוע בעיקר בשל הנהגותיו הקדושות ,מבניו ראשי חסידות
סלונים.
חורי תיוק ,מצב טוב.

$180

מכתבי רבנים
אשכנזים

] [1דף נייר מכתבים .28x20 .כתוב משני הצדדים בכתב ידו וחתימתו.
אגרת מבויילת שנשלחה לרבי ישראל פורת רב ק"ק בקליוולנד ,בשולי המכתב תוספת
של מספר שורות שכתב בענייני הלכות תענית.
מכתב מאת רבי פנחס
החרדית אפשטיין ,רבי פנחס אפשטיין שמש כראב"ד העדה החרדית בירושלים משנת תש"ח .כהן כדיין
 445ראב"ד העדה
בבית הדין של העדה החרדית לצדם של רבי יוסף חיים זוננפלד והרב יצחק ירוחם
דיסקין.
מצב טוב מאד.

$100

מכתבי רבנים
אשכנזים

] [1דף נייר רשמי 21x17 ,ס"מ .כתב ידו וחתימתו.
רבי פנחס הירשפרונג ]תרע"ב-תשנ"ח[ היה רבה הראשי של מונטראול ,מגדולי תלמידיו
של רבי מאיר שפירא מלובלין ,בפרוץ השואה גלה לווילנא ומשם לשנחאי .בשנת תש"א
מכתב מאת הרב פנחס
 446הירשפרונג ,רבה של מונטריאול הגיע לקנדה והפך למנהיג קהילת עדת ישורון ,וכיהן גם כראש ישיבת חב"ד "תומכי
תמימים".
מצב טוב מאוד.

$60

מכתבי רבנים
אשכנזים

מכתב מאת רבי שלמה זלמן
 447אויערבך

] [1דף נייר רשמי 22x28 .ס"מ.
מכתב משנת תש"מ כתוב כולו בכתב ידו וחתימתו של רבי שלמה זלמן אויערבאך.
המכתב נשלח לרב מנחם פורוש בדבר עזרה בענין סמוי .מצב טוב מאד.
רבי שלמה זלמן אויערבך ]תר"ע-תשנ"ה[ ,ראש ישיבת קול תורה ומגדולי פוסקי ההלכה
של הדור האחרון.

$250

מכתבי רבנים
אשכנזים

] [1דף נייר רשמי 22X27 .ס"מ .מכתב משנת תשמ"ח כולו בכתב ידו וחתימתו.
מכתב מאת ה"ציץ אליעזר" הרב הרב אליעזר יהודה וולדנברג )תרע"ו  -תשס"ז( מחשובי הפוסקים בדור האחרון נודע
בעיקר בזכות תשובותיו בנושאי רפואה והלכה .חבר בית הדין הרבני הגדול ,זוכה פרס
 448אליעזר יהודה וולדינברג
ישראל לספרות תורנית ,ופרס הרב קוק.
חורי תיוק .מצב טוב מאד.

$60

מכתבי רבנים
אשכנזים

] [1דף נייר 14x20 .ס"מ .מכתב משנת תשמ"ט .קבלה בכתב ידו וחתימתו על סך סכום
כסף שקיבל.
הצדיק רבי אברהם יחיאל פיש הידוע בכינויו ה"רצף הקדוש") ,נפטר י"ג אלול
 449מכתב המקובל רבי אברהם פיש תשנ"ח( ,מקובל בעל רוח הקודש ופועל ישועות .ממקובלי תל-אביב הנסתרים ,שהתגלה
בסוף ימיו בהוראת ה"בבא סאלי" ורבים שחרו לפתחו .היה תלמידו של "הסנדלר
הקדוש".
סימני קיפול .מצב טוב.

$100

מכתבי רבנים
אשכנזים

] [1דף 9x12 .ס"מ.
שטר קבלה שנתקבל מהרב שמואל סלנט על סך חמשה זהובים ועשרים  .bחתום
שטר קבלה חתום בחתימת רבי בחתימת רבי יוסף חיים זוננפלד.
רבי יוסף חיים זוננפלד ]תר"ט-תרצ"ב[ ,רבה הראשון ,ומנהיגה של העדה החרדית
 450יוסף חיים זוננפלד
בירושלים.
מצב טוב מאד.

$140

$300 - $250

מכתבי רבנים
אשכנזים

פסק דין הבד"ץ ,חתום בחתימת ] [1דף נייר 22X29 .ס"מ .הדפסת סטנסיל ,חתימות רבי זעליג ראובן בענגיס ]תרכ"ד-
תשי"ג[ גאב"ד העדה החרדית בירושלים ,רבי פינחס עפשטיין ,ורבי דוד הלוי יונגרייז.
 451רבי זעליג ראובן בענגיס ועוד
קיפולי נייר ,מצב טוב.

$50

$200 - $150

מכתבי רבנים
אשכנזים

שו"ת אודות הרוג אלמוני ,ושני ] [1דף 31.5 ,ס"מ .כתב יד וחתימה .שו"ת שנשלח אל הרב אב בית הדין בוקרשט אודות
אישורי חברא קדישא ,בוקרשט ,הרוג אלמוני שנמצא בסמוך לעיירה ברומניה .חתום על ידי הרב המקומי הרב יהודה
אריה .פלאמקשט? ,רומניה ,תרל"ד ) .(1874חורי תיוק ,סימני קיפול ,מצב טוב.
 452רומניה תרכ"ד,
תרכ"ט ,תרל"ד [2] ,דף ,גדלים שונים ,אישורים חתומים בנושא קבורה עם חותמת 'חבורה קדושה דפה
1864,1869,1874
באקארעשט' ,שנת תרכ"ד ) (1864ותרכ"ט ) .(1869מצב כללי טוב.

$50

$150 - $120

$100

$150 - $130

שתי תשובות קצרות בהלכה שנכתבו ונשלחו בגלויות דאר בכתב ידו וחתימתו של רבי
חיים קנייבסקי.
] [2גלויות 9.5X14.5 .ס"מ .מצב טוב מאד.

מכתבי רבנים
אשכנזים

תשובות על גלויה בכתב יד של
 453רבי חיים קנייבסקי

מכתבי רבנים
אשכנזים

] [2קלסרים גדולים ,מכילים למעלה ממאה עמודים ,סטנסלים ומכתבים מודפסים על נייר
רשמי ובכתב יד .מכתבים והתכתבויות עם הרב עדין שטיינזלץ ,הצעות לתיקונים והגהות
ארכיון הגהות התלמוד .הרב עדין מרבנים ופרופסורים מפורסמים ברחבי העולם ,אודות מסכת ברכות ומסכתות נוספות.
כולל הערות בכתב יד ,מכתבים וחתימות בכתב ידו של הרב שטיינזלץ .שמות הכותבים
 454שטיינזלץ ,שנות ה 80 - 70
לא נבדקו.
מצב כללי טוב.

$350 - $250

$250 - $150

$200 - $150

$450 - $350

$200 - $150

$300 - $200

$200

$500 - $300

מכתבי רבנים
אשכנזים

דברי תורה בכתב ידו של רבי
 455יוסף שלום אלישיב

] [1דף שורות 20x15.5 .ס"מ ,כתוב בכתב ידו משני הצדדים.
דברי תורה במילי דאגדתא ,בענין המעלה העצומה של לימוד התורה ,שכתב הרב
אלישיב בשנת תשי"ט ביום ההולדת ה  36של חברת "תפארת בחורים" ,בהיותו בגיל
 .49לא נבדק אם החידושים נדפסו .מצב טוב מאד.

$200

$500 - $400

מכתבי רבנים
אשכנזים

דברי תורה בכתב ידו של רבי
 456יוסף שלום אלישיב

] [1דף נייר 20x16 .ס"מ .כתוב משני צדדיו בכתב ידו של מרן רבי יוסף שלום אלישיב.
חידושי תורה שכתב בליל כל נדרי בשנת תש"ט בהיותו בגיל  ,39בענייני תשובה וכפרת
עוונות .לא נבדק אם החידושים נדפסו.
מצב טוב מאד.

$200

$500 - $400

מכתבי רבנים
אשכנזים

דברי תורה בכתב ידו של רבי
 457יוסף שלום אלישיב

] [1דף נייר 20x15.5 .ס"מ .כתוב משני צדדיו .חידושי תורה שכתב מרן הרב יוסף שלום
אלישיב בערב ראש השנה תשכ"ב בעניין תשובה וכפרת עוונות .לא נבדק אם החידושים
נדפסו.
מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב )תר"ע-תשע"ב(,מנהיג היהדות החרדית-ליטאית
מגדולי הפוסקים במשך למעלה משבעים שנה.
מעט כתמים זעירים .מצב טוב מאד.

$200

33

$400 - $300

קטגוריה

מספר
פריט

כותרת

תאור פריט

מחיר

] [2גלויות  10x15ס"מ [1] .נייר מכתבים.
שני מכתבים בכתב ידו על גלויות שנשלחו בדאר ,וכתב יד נוסף על נייר מכתבים,
חתומים .אחת הגלויות שנשלחה כפי הנראה בזמן מלחמת העולם הראשונה כותב הרב:
"כי ממש ...את הצר והמציק והלחץ ...שאנשים כמונו סובלים בקיעוו ]הכוונה כנראה
לקייב[ ...והוא ירחם על שארית ב"ו המוסרים נפשם על קדושת השם ממש"...
ר' ישראל ליוארטווסקי נולד בשנת תרל"ד ] ,[1874משנת תרס"ח ] [1908היה אב"ד
אלקסניץ ומשנת תר"ע ] [1910אב"ד מאזיר .מצד אביו היה מצאצאי המגיד מזלוטשוב
ורבי ליבר הגדול מברדיטשוב .למד בישיבות נובהרדוק  ,סלבודקה וואלוז'ין ,ונסמך
להוראה מבעל "ערוך השלחן" ורבי משה דנישבסקי אב"ד סלבודקה.
מצב טוב.

$100

$300 - $200

$120

$300 - $250

מכתבי רבנים
אשכנזים

] [3מכתבים מאת רבי ישראל
 458ליוארטווסקי

מכתבי רבנים
אשכנזים

] [9דפי נייר .גודל ממוצע 17x15 :ס"מ.
] [9תשובות הלכתיות בכתב ידו תשע תשובות הלכתיות קצרות בנושאים שונים שהשיב רבי חיים קנייבסקי לשואל .כולן
בכתב ידו] .מצורפים גם דפי השאלות ,והמעטפות המקוריות בהן נשלחו התשובות[.
 459של רבי חיים קנייבסקי
סימני קיפול ,מצב טוב.

מכתבי רבנים
אשכנזים

 460הוצא מהמכירה

הוצא מהמכירה

הערכה

מכתבי רבנים
אשכנזים

מכתב ממרן בעל החפץ חיים.
 461תרע"ג ][1913

] [1דף נייר בהדפסת סטנסיל 28x20 .ס"מ.
מכתב מודפס בו קורא מרן החפץ חיים לחיזוקה של אגדת ישראל העולמית ]"...גם כהיום
שישראל נפוצים בקצוות וכל מקום שהם ...הלא ישראלים הם אחינו בשרנו ונכנסנו
בערבות עליהם ...אי אפשר רק באגודה מכונסת מאחינו מכל קצוות הארץ .ובשביל זה
לבד כדאי החבורה הזו להתחבר אליה כל יראי ה' יחד .["...המכתב חתום בהדפסת
סנטסיל" :ישראל מאיר הכהן מעיר ראדין בעה"מ ספר חפץ חיים ומשנה ברורה".
לא נבדק אם המכתב מופיע בספרי המחבר שהודפסו.
חורי תיוק ,קרעים ,סימני קיפול ,מצב בינוני-טוב.

$50

$150 - $100

מכתבי רבנים
ספרדיים

] [1דף נייר רשמי 20x14 .ס"מ .מכתב מודפס במכונת כתיבה ,חתום בחתימתו.
מכתב מאת רבי יצחק אבוחצירא רבי יצחק אבוחצירא  -הבבא חאקי ]תרנ"א-תש"ל[ רבה הראשי של רמלה-לוד ,ואחיו של
הבבא סאלי .ידוע כמקובל ובעל מופת.
 - 462הבבא חאקי .תשי"ז ][1957
מצב טוב מאד.

$90

$200 - $150

מכתבי רבנים
ספרדיים

 463מכתב מאת הרב עובדיה יוסף

] [1דף נייר רשמי 16X24 .ס"מ .מכתב המלצה עבור כולל אברכים "משכן משה"
בחתימת הראשון לציון הרב עובדיה יוסף.
רבי עובדיה יוסף )תרפ"א-תשע"ד  ,(1920-2013ה"ראשון לציון" והרב הראשי למדינת
ישראל .מגדולי פוסקי ההלכה בדורנו .עמד בראש "מועצת חכמי התורה" והנהיג את
תנועת ש"ס העולמית.
סימני קיפול .מצב טוב מאד.

$60

$120 - $100

מכתבים רבניים

מגוון עצום של כרטיסי שנה טובה ,גלויות ,תמונות רבנים ,מסמכים הקשורים בישיבות,
ארכיון ענק  -מאות מכתבים,
חסידויות ,קהילות ספרד ]מרוקו[ ,מוסדות המדינה ,ואישיים פרטיים .נתון בשני קלסרים.
 464מסמכים ,תצלומים ,קבלות
וכרוזים-ישיבות ומוסדות תורניים נבדק בצורה שטחית ביותר .גדלים ומצבים שונים.

$100

$500 - $300

מכתבים רבניים

 465מקבץ של מכתבי רבנים ][17

בין המכתבים מופיעים:
* מכתב מודפס וחתום בחתימת הראשון לציון הרב בן ציון חי עוזיאל *.כת"י וחתימת רבי
מרדכי יפה שלזינגר אב"ד ת"א *.כת"י רבי יששכר דוב גולדשטיין * .כת"י וחתימת רבי
ניסים קרליץ * .כת"י וחתימת הראשון לציון רבי יצחק ניסים * .כת"י וחתימת הרב בצלאל
ז'ולטי רבה של ירושלים * .חתימת רבי שמחה הכהן קפלן אב"ד צפת * .מכתב המלצה
חתום מרבי ישראל גרוסמן * .כת"י וחתימת רבי יצחק הלוי הרצוג רבה הראשי של ארץ
ישראל משנת תש"ג ] [1943ועוד.

$120

מכתבי אדמור"ים

 466לוט ] [3מכתבים אדמו"רים

*מכתב ]ברכת שנה טובה שנשלחה בדאר[ משנת תשכ"ח בכתב ידו וחתימתו של
המקובל רבי משה יאיר וויינשטאק נכד האדמו"ר מלעלוב [1] .דף נייר רשמי 28x18
ס"מ.
*] [2תשובות קצרות בענייני הלכה בכתב ידו של רבי חיים אלטר דוד לייפער -האדמו"ר
מנדבורנא חיפה 2 .דף נייר 10x14 .ס"מ.
כולם במצב טוב מאד.

$60

מכתבי אדמור"ים

מקבץ מכתבי אדמורי"ם ][6
 467תשמ"ד -תשנ"ד

*מכתב בחתימת האדמו"ר רבי ישראל מרדכי טברסקי.
*מכתב מודפס ובו תשובה הלכתית בשם האדמו"ר מקרלין-סטאלין חתום בחתימת
משמשו יואל בוקשפן.
*שתי תשובות הלכתיות בכתב יד וחתימה מבית הרב מווישניץ שליט"א.
*קוויטל עם שמות שונים בכתב ידו של האדמו"ר מקרלסבורג הרב יחזקאל ראטה
שליט"א.
*מכתב על נייר רשמי בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי חונא הלפרין מרדומישלא.
גודל ממוצע 21x29 :ס"מ .סימני קיפול בחלק מהמכתבים ,כללית מצב טוב מאד.

$150

מכתבי אדמור"ים

מכתב רבי אברהם ישכר
 468ענגלארד ,האדמו"ר מראדזין

] [1דף נייר רשמי 21X28 .ס"מ .כתוב משני צדדיו .כתב ידו וחתימתו של האדמו"ר.
האדמו"ר רבי אברהם ישכר אנגלרד )תר"ע-תשס"ו( ,אב"ד סוסנוביץ ,חתנו של האדמו"ר
רבי מרדכי יוסף אלעזר מראדזין .עמד בראש ישיבות ראדזין בפולין וסייע לגיסו האדמו"ר
 רבי שמואל שלמה ליינר  -בהנהגת החסידות .כל משפחתו ומשפחת חותנו נספובשואה והוא ניצל בנס .האריך ימים ועד זקנה ושיבה הרביץ תורה וחסידות בעירו בני
ברק.
סמני קיפול וכתמים .מצב טוב.

$100

$300 - $200

מכתבי אדמור"ים

] [1דף נייר 21x30 .ס"מ .הזמנה לחתונה עם תוספת בכתב ידו וחתימתו.
מכתב מאת רבי בן ציון רבינוביץ' ,הרב בצלאל שמחה מנחם בן ציון ראבינוביץ' נולד בשנת תרצ"ה .בשנת תשל"ט שמש
האדמו"ר כרב העיר לוגאנו שבשוויץ ,בשנת תשע"א עבר האדמו"ר להתגורר בצפת.
 469האדמו"ר מביאלה-לוגאנו
מצב טוב מאד.

$100

$200 - $150

מכתבי אדמור"ים

מכתב מאת רבי ארי' ליבש
 470הלברשטאם ,האדמו"ר
מזמיגראד

] [1דף נייר רשמי 21x30 .ס"מ.
מכתב הזמנה לחתונה משנת תשס"ו ,חתום בחתימתו ובחותמתו של האדמו"ר.
מצב טוב מאד.

$90

$200 - $150

מכתבי אדמור"ים

מכתב מאת רבי אברהם שלמה
 471בידרמן ,-האדמו"ר מלעלוב

] [1דף נייר רשמי 17x22 .ס"מ .כולו בכתב ידו וחתימתו.
מכתב שנשלח מהאדמו"ר לרב יהודה מאיר אברומוביץ ,ובו הוא מכנהו "ידידי וידיד
אנשים ללחום מלחמת היהדות החרדית"...
רבי אברהם שלמה בידרמן האדמו"ר מלעלוב הקודם .בית מדרשו שכן בירושלים ,נפטר
בשנת תש"ס.
מצב טוב מאד.

$100

34

$600 - $400

$200 - $150

$250 - $200

$300 - $200

קטגוריה

מספר
פריט

מחיר

הערכה

תאור פריט

כותרת

מכתבי אדמור"ים

מכתב מאת רבי אליעזר שלמה
 472שיק ,מוהרא"ש הצדיק מיבניאל

] [2דפים רשמיים מודפסים במכונת כתיבה 22x28 .ס"מ ,בחותמתו וחתימת ידו.
מכתב חיזוק עמוק לקראת חודש אלול תשמ"ו ,בו הוא מבאר כל מיני עניינים הצריכים
חיזוק ,ופונה לחסידיו בבקשה למסור נפשם בהפצת ספרי רבי נחמן מברסלב.
מצב טוב מאד.

$120

$250 - $200

מכתבי אדמור"ים

מכתב מאת רבי מרדכי דוד
 473ראכמאנן ,גבאי האדמו"ר
מסאדיגורא

] [1דף נייר רשמי 14.5x23 .ס"מ .כתוב משני צדדיו.
מכתב משנת תרפ"ט ] ,[1929שנשלח מווינה )אוסטריה( בכתב ידו וחתימתו של הגבאי.
מצב טוב מאד.

$60

$200 - $150

מכתבי אדמור"ים

מכתב מאת רבי מרדכי שלום
 474יוסף פרידמן ,האדמו"ר
מסדיגורא

] [1דף נייר רשמי 13.5x22 .ס"מ .בחתימת האדמו"ר.
הזמנה משנת תש"ח ]מודפסת בסטנסיל[ להשתתף בישיבת חברי הועד העולמי של
אגודת ישראל.
רבי מרדכי שלום יוסף פרידמן בעל ה"קדושת אהרון" ,האדמו"ר השלישי ]סבו של
האדמו"ר הנוכחי[ לבית סאדיגורא ממנהיגי אגודת ישראל באירופה.
מצב טוב מאד.

$150

מכתבי אדמור"ים

מכתב מאת רבי יצחק פרידמן
 475האדמו"ר מבוהוש

] [1דף נייר רשמי 22x14 .ס"מ .כתוב במכונת כתיבה בעניין מינוי רבנים בת"א בחתימת
האדמו"ר.
רבי יצחק פרידמן ]תרס"ג-תשנ"ב[ הרביעי בשושלת אדמור"י בוהוש ,כהן באדמורו"ת גם
בת"א ובבני ברק.
מצב טוב מאד.

$250

$450 - $350

מכתבי אדמור"ים

מכתב מאת הרבנית מבעלז,
 476שרה רוקח שליט"א

] [1דף נייר 10x15 .ס"מ.
ברכת מזל טוב להולדת הבן מהרבנית מבעלז דהיום ,כתב ידה וחתימתה.
מצב טוב.

$60

$120 - $100

מכתבי
אדמור"ים

מכתב מאת האדמו"ר מסרט-
 477ויז'ניץ רבי אליעזר הגר

] [1דף נייר רשמי 16x21 ,ס"מ.
מכתב משנת תשמ"ג בכתב ידו וחתימתו ,בענין ברכת ישועה ורחמים לפלוני הצריך
רפואה.
רבי אלעזר הגר ]תרפ"ה-תשע"ה[ האדמו"ר השני לחסידות סרט-ויזניץ.
מצב טוב מאד.

$140

מכתבי
אדמור"ים

] [1דף נייר 14x22 .ס"מ 15 .שורות בכתב יד קודשו ,וחתימתו.
מכתב מאת האדמו"ר מתולדות רבי אברהם יצחק קאהן ]תרע"ד-תשנ"ז[ מייסד חסידות תולדות אהרון ,אביו של
 478אהרון  -רבי אברהם יצחק קאהן האדמו"ר הנוכחי .לאחר מותו של רבי אהרון ראטה בשנת תש"ז קיבלו עליהם רוב
החסידים את רבי אברהם יצחק קאהן לאדמו"ר שמש באדמורו"ת כ 50 -שנה.
מצב טוב מאד.
צ'ק על סך  3000לירות מהתאריך יג חשון תשכ"ט חתום בחתימת האדמו"ר מגור רבי
פנחס מנחם אלטר ,עם חותמת של מרכז החינוך העצמאי .מצב טוב מאוד.
רבי פנחס מנחם אלטר ,ה"פני מנחם" ]תרפ"ו-תשנ"ו [1926-1996 ,האדמו"ר הששי
לבית גור ,ראש ישיבת שפת אמת ונשיא מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארבעת
השנים האחרונות לחייו.

מכתבי
אדמור"ים

המחאה ]צ'ק[ חתומה בחתימת
 479האדמו"ר מגור ,ה"פני מנחם",
רבי פינחס מנחם אלטר

מכתבי
אדמור"ים

] [1דף נייר 16.5X10 .ס"מ 11 .שורות בכתב ידו וחתימתו.
מכתב חשוב שיועד לר"מ לוריא בדבר תקומתה מחדש של אגודת ישראל בו מפרט
האדמו"ר" :אני מקוה שהלחצים שלי ישאו פרי ובתקופה הלא רחוקה יהי' כבר תוצאות
מכתב חשוב מאת האדמו"ר מגור ראשונות של בנינה המחודש של ארגון אגו"י "...חתום" :בברכה פ.מ .אלטר".
רבי פנחס מנחם אלטר ]הפני מנחם ,תרפ"ו-תשנ"ו[ ,האדמו"ר הששי לבית גור ,ראש
 480ה"פני מנחם" ,כת"י וחתימה
ישיבת שפת אמת ונשיא מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארבעת השנים
האחרונות לחייו.
הדף קרוע בחלקו התחתון ללא פגיעה בטקסט .מצב טוב.

$300

$100

$300 - $250

$350 - $250

$550 - $450

$150 - $120

$200

$400 - $300

] 114 [2דף 32 .ס"מ.
מגיד תעלומה .פרעמישלא תרל"ו חידושי הגאון רבי צבי אלימלך שפירא ]אב"ק דינאב[ על מסכת ברכות .הסכמות רבי חיים
האלברשטאם ,ורבי יוסף שאול הלוי נאטנזון.
קבלה וחסידות  .1876 481מהדורה ראשונה
כריכה חדשה ,כתמי זמן ,חיזוקים בדף ס .מצב טוב.

$80

$180 - $150

 27ס"מ .ח"א :רג דף .ח"ב :רה דף.
מחזור כמנהג פולין ,ליטא ,ורייסין ,פיהם ,ומעהרין ,עם תרגום יידיש -טייטש .ח"א :לראש
השנה ויום הכפורים ,ח"ב :לג' רגלים .שערי כל חלק בדיו אדומה.
כריכות מקוריות עם הטבעת שם בעלים בחלק הראשון .בחלק הראשון הדף האחרון חסר
ברובו.
כתמי זמן ,מצב טוב.

$80

מחזור ב' כרכים .טשערנאוויץ
קבלה וחסידות  482תרט"ו ][1856

35

$150 - $120

קטגוריה

מספר
פריט

תאור פריט

כותרת

*הקדמה ודרך לעץ חיים רבי צבי הירש מזידיטשוב ,דפוס שני לבוב תקצ"ב ]?[
*.1832אש דת .דרשות לרבי משה הלל רובינשטיין ,ווארשא תרס"ו ] [1906עם חתימת
ידו של האדמו"ר מאוזרוב רבי משה יחיאל אפשטיין .כרוך עם* :תפארת היהודי ,היהודי
הקדוש מפשיסחא ,תרע"ב ] [1912מהדורה ראשונה .וגבורות שלמה דרשות על התורה
מאת רבי שלמה קלוגר ,לבוב תרס"ב ] [1902מהדורה יחידה*.זכרון נפתלי קליינווארדיין
תרח"צ ] ,[1938מהדורה ראשונה* .נוסח הקפות בבית מדרשו של רבי אלימלך
מליזענסק .קלוז' תרפ"ה ] .[1925מהדורה ראשונה*.ישמח ישראל ,דרשות לשבתות
ומועדים מאת רבי ישראל מטשורטקוב ,וינה תרצ"ג ] ,[1933מהדורה יחידה* .ויצבור
יוסף,מאת רבי יוסף רוטנברג ,מונקאטש תרע"ה ] ,[1915מהדורה יחידה* .האדמו"ר
האמצעי רבי דובער שניאור .תל-אביב תש"י ] ,[1950מהדורה יחידה* .אורח לצדיק מאת
רבי אליעזר ליפא בן רבי אלימלך מליז'נסק ,ווארשא תר"ע ] ,[1910דפוס שני*.תולדות
אהרון ,מאת רבי אהרן מז'יטומיר לבוב תרכ"ה ] [1864דפוס שני* .אגרות קודש ,מכתבים
מהמגיד ממזריטש ותלמידיו מהשנים תקכ"א-תקמ"ח ] ,[1761-1788ירושלים תרצ"ג
] [1933י"ל על ידי יואל דיסקין* .פקודת המלך .ליוורנו תקס"ד ] ,[1804ספר זכרון לרבי
אוסף ] [27ספרי חסידות ,וספרים משולם איגרא מסטניסלאב ,דברים ממנו ואודותיו מאת רבי ישראל נחמן דרוהוביטשער,
מספרי החסידות הראשונים שהודפסו באטליה .חסר שער לח"א .ח"ב בשלמות *.נועם
קבלה וחסידות
 483אודות חסידות
אלימלך ,למברג תרי"ח ]* .[1858נועם אלימלך מונקאטש ת"ש ] ,[1940הסכמות רבות,
כולל הסכמת רבי שלום אליעזר הלברשטאם מרצפארט ,שהופיעה כאן לראשונה*.תורת
רבי נחמן מברסלב ושיחותיו ,ברלין תרפ"ג ] [1923בעריכת ש .הורודצקי ,שער מעטפת
מצוייר* .כתר שם טוב ,שני חלקים בכרך אחד ,פיעטריקוב תרע"ב ]* .[1912דגל מחנה
אפרים ,פיעטריקוב תרע"ב* .העליות הראשונות של החסידים לארץ ,הוצאת שוקן.
ירושלים תש"ז ]* .[1947בית אברהם ,רבי אברהם מסלונים ,ירושלים תשי"ח ] [1958עם
מכתב בשבח הספר בחתימת רבי דוד ויינברג*.גזע קודש ,אודות רבי אפרים מסדילקוב
ורבי ברוך ממעז'יבוז' .ת"א תשי"א ]*.[1951הגאון הרוגוצ'ובי ותלמודו ,ירושלים תשי"ח
]*.[1958בנין שלמה בעריכת רבי מאיר לייבוש דברים ששמע מרבי אברהם יעקב
מסדיגורא ירושלים תשי"ג ]* .[1943רבי פנחס מקוריץ ,חייו ומאורעות ותורתו .תל אביב
תש"י ] [1950בעריכת הרב מתתיהו גוטמן*.עטרת תפארת ישראל אודות שושלת רוז'ין,
צר'נוביל ,וקרלין .ת"א תשכ"ט ]* .[1969כתבי רבי נחמן מברסלב בעריכת אליעזר
שטיינמן ,ת"א תשי"א ]*.[1951כתונת פסים .ערך והו"ל יוסף וואקס נכד השר שלום
מבעלז .ניו יורק תש"י ].[1950
כללית כל הספרים במצב טוב ,כולם שלמים פרט למה שצויין.
לוט ] [2ספרים כרוכים יחד,
קבלה וחסידות  484מהדורות יחידות ,הסכמות
אדמור"ים

*בית הבחירה ,בענייני שחיטה ,פרעמישלא תרס"ו ] .[1906מהדורה יחידה .חיבור מאת
רבי אפרים לעוו מקאליש אודות שחיטת בהמה מסוכנת .הסכמת האדמו"ר מבעלז.
טז דף מצב טוב.
*אגרא דשמעתתא בענייני חזקה מאת רבי משה אברהם אבלי .מונקאטש ,תרס"ו
] ,[1906הסכמות אדמורי"ם רבות.
כריכה מפורקת .כתמי זמן .מצב בינוני-טוב.

מחיר

$270

$120

הערכה

$600 - $400

$200 - $150

* הקדמה ודרך לעץ חיים מאת האדמו"ר ר' צבי הירש מזידיטשוב ,למברג ,אחרי תקצ"ב
] .[1832סטפנסקי חסידות ,מס'  .184ללא כריכה [1] .יב ,ז דף .כתמי זמן מצב בינוני-
טוב.
* לבושי שרד ,חלק או"ח ,עם באור בנין הבית דיחזקאל ,ציורים .מאת האדמו"ר רבי דוד
מקבץ ] [4ספרי חסידות .המאה שלמה אייבשיץ ]בעל ה"ערבי נח"ל"[ .זאלקווא תקצ"ו ] [1] .[1836לח דף .ללא כריכה.
קרע בראש עמ' השער ללא פגיעה בטקסט ,כתמי זמן ,מצב בינוני-טוב.
קבלה וחסידות  485ה י"ט
* אור המאיר ,מאמרי חסידות על התורה ,מאת רבי זאב וואלף מזיטאמיר ,למברג תרי"א
][1] .[1851קנח,מב ,דף .לא כרוך .נקבי עש ,כתמי זמן ,מצב בינוני-טוב.
* לבושי שרד ,על חלק יורה דעה ,מאת האדמו"ר רבי דוד שלמה אייבשיץ ]בעל ה"ערבי
נחל"[ ,הרובשוב תקע"ט ] ,[1819מהדורה שניה .סטפנסקי חסידות מס'  [2] .257קב דף.
כריכה חדשה ,מצב בינוני-טוב.

$100

*עבודת הקודש להרב הקדוש מוהר"ר מאיר גבאי ,סלאוויטא תקפ"ז ] .[1827עותק על
נייר כחלחל ,שער בדיו אדומה ,נקבי עש .כריכה חדשה ,מצב בינוני.
*אשלי רברבי ,ח"ב ,סלאוויטא תקצ"ג ] .[1833עותק על נייר כחלחל ,שער בדיו אדומה,
נקבי עש ,כריכה ישנה מפורקת ,מצב בינוני.
*סליחות כמנהג פולין קטן ופולין גדול ,זיטאמיר ,תרל"א ] .[1870כריכה ישנה מפורקת,
כתמי זמן ,מצב בינוני.
*אור זרוע מאת רבי יצחק ב"ר משה מווינא ב' חלקים .זיטאמיר תרכ"ב ] [1862שער בדיו
אדומה .שער נפרד לכל חלק .כריכה חדשה .חותמות ר' יצחק פרץ קאשער מווארשא.
מצב טוב.

$100

$400 - $300

$60

$300 - $200

קמיע שמירה ירושלמית בדפוס
קבלה וחסידות  488ראשית המאה ה 20

 19X25ס"מ .שמירה ממגיפה ,משריפה ,מפגע רע וכו' .במרכז הקמיע איורים קבליים
בצורת ארבעה מגיני דוד בתוך עיגול ,בצידיו איורי המקומות הקדושים .לחשים וצירופי
שמות ,ובתחתיתו הכיתוב "סגולה לאריכות יו"ש ,לפרנסה ,להצלחה וכו'.
מצב טוב.

$60

$150 - $100

חומש ויקרא עם פירוש אור
קבלה וחסידות  489החיים .זיטאמיר ,תר"כ ][1860

ספר ויקרא ,עם תרגומים ,פירוש רש"י ,בעל הטורים ופירוש אור החיים .זיטאמיר ,בדפוס
רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא .תר"ך ] 270 .[1860עמ' 25 ,ס"מ .לאחר
החומש הודפס שיר השירים עם תרגום ופירושי רש"י ,ראשון לציון ופירוש נחל אשכול
מאת החיד"א .ללא השער הראשון הכללי וללא התפילות לשבת .מהדורה שהייתה
בשימוש אצל צדיקים וחסידים ,שנדפסה ע"י הצדיקים למשפחת שפירא.
נייר דבק לחיזוק בשער ובכמה דפים .כתמי זמן .מצב טוב.

$150

חכמת הנפש .צפת ,תרע"ג
קבלה וחסידות
 [1913] 490קבלה

] [2לד דף.
ספר קבלה קדמון ,עם פירוש מרבי צבי אלימלך שפירא מדינוב ]בעל ה'בני יששכר'[.
צפת ,בדפוס הגליל .עם רשימת פרוטנמרנטן של עשרות אנשים מיהודי צפת מקהילות
שונות.
כריכה מפורקת .דפי הספר במצב טוב מאד.

$100

דברי קודש .ירושלים ,תרצ"ג
קבלה וחסידות [1933] 491

דרושים ורשמי התעוררות בענין הושענה רבה מאת הרה"ק ר' חיים אלעזר שפירא
ממונקאטש ,ונוסף בו מחאה מה"יראים" נגד עתון קול ישראל של האגודה בענין הצהרת
בלפור.
טז ] [1עמ' 18 .ס"מ.
שער מעטפת ,כתמים .מצב בינוני-טוב.

$50

$100 - $80

קבלה וחסידות  492כוזרי .זיטאמיר ,תרכ"ז 1866

 575עמ' 22 .ס"מ .ספר הכוזרי מאת רבי יהודה הלוי ,עם פירוש "קול יהודה" .זיטאמיר,
בדפוס אברהם שלום שאדאוו .הסכמות רבני בארדיטשוב.
כריכת עור מקורית מפוארת ומעוטרת ,כתמי זמן ,מצב טוב.

$60

$120 - $100

מקבץ ספרים ] [4בדפוסי
קבלה וחסידות  486סלאוויטא וזיטומיר

אוסף המכיל למעלה מ  25קמעות ,חלקן כתובות על נייר ,חלקן מתכתיות )נחשת,
אוסף גדול של קמעות המאה ה -כסף?( ,אחת נושאת את דמות דיוקנו של הרב כדורי ,אחרות חתומות בתוך נרתיקי עור
ועוד.
קבלה וחסידות 20 487
מצב כללי טוב.

36

$250 - $200

$250 - $200

$200 - $150

קטגוריה

מספר
פריט

כותרת

תאור פריט

מחיר

][1קכט ] [1דף 30 .ס"מ.
פירוש עצי עדן למשניות סדר נשים ,מאת האדמו"ר רבי יצחק יהודה אייזיק סאפרין
מקאמרנא ,דפוס רבי בעריש ורבי הירש שפרלינג ,מהדורה ראשונה ]ללא סמל המדפיס
בשער[.
האדמו"ר מקומרנא ]אב"ד ק"ק קומרנא[ בן אחיו ותלמידו המובהק של האדמו"ר רבי צבי
הירש מזידיטשוב .מקורבו של החוזה מלובלין ,הרב מאפטא ,רבי משה צבי מסווראן ,רבי
ישראל רוז'ין ועוד.
כריכה עתיקה מפורקת ,נקבי עש .מצב טוב-בינוני.

$120

קבלה
וחסידות

שמירה לילד וליולדת .ירושלים,
 494המאה ה 20

שמירה ,בדפוס יוסף לוגאסי ירושלים ,המאה ה .20
 20X28ס"מ .לחש לעין הרע מהבעש"ט וסגולות לשמירה .במרכז ציור כף יד ובתוכה
שמות קבליים ,מתחתיה ריבוע גדול ובתוכו גלגל עם שמות וסמלים קבליים .בצדי הריבוע
עשרת הדיברות ,שמע ישראל וצירופים שונים של המילים "מכשפה לא תחיה".
שמירה זו אינה באוסף האפמרה של הספריה הלאומית.
נתונה במסגרת עץ ,וזכוכית) .הזכוכית סדוקה( .מצב טוב.

$100

$180 - $150

קבלה
וחסידות

דפי שמירה ] [2קזבלנקה,
] 495כאזאבלאנכא ,מרוקו[ ,מחצית
ראשונה של המאה ה 20

] [2דפי נייר 18x21 ,ס"מ .שמירה בדפוס לילד וליולדת מהבעש"ט בהוצאת ספרים
חאדידא .איור כף יד ומסביבה מעשה אליהו ולילית .נדיר .שני הדפים זהים ,ואינם
בספריה הלאומית.
קרעים קלים בשוליים ,כתמי זמן ,מצב בינוני-טוב.

$50

$150 - $100

קבלה
וחסידות

 128עמ' .סגולות קמיעות ורפואות ,מאת רבי יהודה יודל רוזנברג מלודז'.
טבלאות ושרטוטים .חותמת הרב גרשון שטויבער ,דיין מו"ץ וראש ישיבה בבורשא ,נהרג
רפאל המלאך .פיעטרקוב,
 496תרע"א  .1911מהדורה ראשונה בשואה .חתימות יד הרב יוסף הלוי טורנאער.
כריכה חלקית רופפת .מצב טוב.

$80

$150 - $120

קבלה
וחסידות

תהלים עם פירוש רש"י ,מצודות ופירושו של רבי יהודה גרינוואלד אב"ד סאטמר ,יצא
תהלים עם פירוש עוללות יהודה .לאור על ידי תלמידו חיים צבי צימנעד .תרפ"ז ].[1927
 497מאת האדמו"ר מסאטמר .תרפ"ז ] [4רנו [9] ,דף .בסוף הספר רשימת "מתנדבים" ו"חותמים" ארוכה יותר מהמצוי
במהדורות הרגילות של הספר.
] [1927מהדורה ראשונה
כריכה ישנה ופגומה .מס' דפים מנותקים ,מצב בינוני-טוב.

$50

$100 - $80

קבלה
וחסידות

ספר קריה נאמנה .וינה ,תרי"ד
 [1854] 498מהדורה יחידה .נדיר

שמונה עשרה דרשות על כל עתותי שנה דברי חג בחג על פי החקירה והדרישה בדברי
חז"ל מאת רבי זאב וואלף טננבוים ,ווין תרי"ד ] ,[1854בדפוס אדלברט דלה טור
], [Adalbert della tottelהסכמת הגה"ק ר' מאיר א"ש ,מהדורה יחידה.
] [2מ' דף .כריכה לא מקורית ,כתמי זמן ,הדבקות נייר לשיקום .מצב בינוני.

$100

$200 - $150

קבלה
וחסידות

תורת שלום ,ספר השיחות .ניו
 499יורק ,תש"ו ][1946

] 338 [4עמ' .שיחות האדמו"ר רבי שלום דובער מליובאוויטש.
עברית ואידיש .גוף הספר נדפס בסטנסיל 4 ,עמודים ראשונים בדפוס .שיחות האדמו"ר
בשנים תרנ"ב-תר"ף .הקדמה מרבי מנחם מנדל שניאורסון בחיי חמיו האדמו"ר .הוצאה
מוגבלת ,טופס מספר .356
כריכה מקורית עם הטבעה .מעט כתמי זמן מצב טוב-טוב מאד.

$70

$150 - $120

קבלה
וחסידות

מסכת שבת .סלאוויטא.
 500המהדורה שלא הושלמה

מסכת שבת עם רב אלפס .סלאוויטא ,בדפוס שפירא ,תקצ"ו .[?] 1836
ה-קצה ,מג ,פח דף 36.5 .ס"מ .חסר התחלה ,ודף ה פגום .כידוע ,מהדורה זו לא
הושלמה.
כריכת עור עתיקה נפרדת מהספר .נקבי עש .מצב בינוני.

$80

$200 - $150

קבלה
וחסידות

זהר ,חלק ראשון .סלאויטא,
 501תקס"ד ] [1804שוליים רחבים

ספר הזהר ,חלק ראשון .סלאוויטא ,בדפוס דוב בער בן ישראל סג"ל ודוב בער בן פסח.
תקס"ד ] ,[3] .[1804רנג ,רנג-רנו [8] ,דף 22.5 ,ס"מ .כריכת חצי עור עתיקה .פגם
בשער .מעט כתמים .מצב טוב.

$100

$200 - $150

חב"ד

סדר ברכת הנהנין ונטילת ידים
מהאדמו"ר הזקן רבי שניאור
 502זלמן מלאדי .ווארשא תר"ד
] [1844מהדורה שניה

] [1ב-כב דף.
חתימות ורשומי בעלים ,חותמת צנזורה ,ללא כריכה ,כתמי זמן .מצב בינוני-טוב.

$70

$150 - $100

חב"ד

מקבץ ] [11מטבעות דמי חנוכה ] [9שקיות דמי חנוכה של האדמו"ר מחב"ד הרבי מילובביטש ,בכל השקיות תמונת
האדמו"ר-שנים שונות.
 503מהאדמו"ר
מילובביטש ,הבבא ] [1שקית עם מטבעות הבבא סאלי ,עם תמונתו בגב השקית.
סאלי ,והרבנית מבעלז
] [1נרתיק בצורת כד שמן ובו מעות חנוכה שחולקו מהרבנית מבעלז ,תשס"ח.

$100

$150 - $120

משניות קומרנא ,סדר נשים.
קבלה וחסידות
 493לעמבערג תרכ"ב 1862

חב"ד

אוסף ] [4ספרי תניא ,ערים
 504שונות ברחבי העולם .חב"ד

*תניא שהודפס ביוהנסבורג ]דרום אפריקה[ ,תשל"ח ,עם רשימת המסייעים בסוף הספר.
 20ס"מ ,כריכה מפוארת עם כיתוב מוזהב.
*תניא שהודפס בסניף פראג ,טשכוסלובקיה ,תש"מ 12 .ס"מ.
*תניא שהודפס במלבורן ,אוסטרליה ,תשכ"ז 12 .ס"מ.
*תניא שהודפס בחולון ,תש"מ 12 .ס"מ.
כל הספרים במצב טוב מאד.

חב"ד

מקבץ ספרי חב"ד .מחצית
 505ראשונה של המאה ה [6] 20
מהדורות יחידות

* בונה ירושלים מאת רבי חיים אליעזר ביחאווסקי ,ירושלים תרפ"ו ] ,[1926בדפוס ר'
אלטר משה ליפא ,מהדורה יחידה.
* בד קודש מאת רבי דובער נבג"מ ,מבוא מאת האדמו"ר יוסף יצחק שניאורסון ,ברוקלין
תש"ז ] ,[1947מהדורה יחידה.
* פוקח עורים עם באור האדמו"ר מילובוויטש ,ניו יורק ת"ש ] ,[1940מהדורה יחידה.
* משנה חב"ד מאת חיים יצחק בונין ,ג' חלקים בכרך אחד ,ורשה תרצ"ו ],[1936
מהדורה שניה.
* לקוטי אמרים -תניא שנת תש"ז ] [1947כריכה קדמית ושדרה מנותקת ,קרעים
בכריכה.
* היום יום  -לוח אור זרוע לחסידי חב"ד,שיעורי לימוד ,מנהגים ,פתגמים שנים תש"ג-
תש"ד ].[1944-4
* קובץ התמים .בהוצאת איגוד תלמידי התמימים .שנים תרצ"ה-תרח"ץ .סה"כ שש
קבצים ,שנה א'-ד' חוברות א'-ח .כנראה כל החוברות שיצאו לאור במסגרת קובץ זה.
כריכה קדמית חסרה .מצב בינוני.

$50

הערכה

$160 - $140

$150 - $100

$200

$400 - $300

חב"ד

מכתב שנה טובה מאת האדמו"ר ] [1דף נייר רשמי 14x22 .ס"מ .מודפס במכונת כתיבה.
מנחם מענדל שניאורסהאן ,הרבי ברכת שנה טובה משנת תשט"ו )מראשית שמשו באדמורו"ת( חתום בחתימת הרבי
506
מליובאוויטש.
מליובאוויטש
מצב טוב מאד.

$400

$600 - $500

חב"ד

ספר לקוטי אמרים ,תניא ,לר' שניאור זלמן מלאדי .מהדורה מיוחדת שיצאה לאור בפאיד-
מצרים מעבר המערבי של תעלת סואץ ,בשנת  1973בסוף מלחמת יום הכיפורים בבסיס
ספר ליקוטי אמרים ,תניא -פאיד ,צה"ל ,הספר הודפס במכונת דפוס נודדת במסגרת הוראת הרבי להדפיס את ספר התניא
בכל מקום אפשרי.
 507מצרים .תשל"ד ][1974
 [5] 444עמ' 8x11.5 .ס"מ.
כריכה מקורית .קרעים בעמ' השער ,מצב טוב.

$80

37

$250 - $200

קטגוריה

מספר
פריט

תאור פריט

כותרת

מחיר

הערכה

הגדה של פסח עם פירוש על פי הסוד מרבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא ,ועם פירוש
תלמידו רבי אהרן הורוויץ מסטראשעלע ,ורשה ,תרס"ג ] [1903בדפוס ר' אליעזר
סוד קדושים .עם פירוש בעל
] [1903טיקאצינסקי.
 508התניא .ווארשא ,תרס"ג
] 77 [2עמ'.
כתמים ,מצב בינוני-טוב.

$50

ספרי
ביבליוגרפיה
ושונות

 24עמ' 22 .ס"מ .דרשה שנשא אלעזר הלוי ]המכונה דאקאטר לאווע[ בבית המדרש
"אהל משה ויהודית" והועתקה על ישי משה איצי בן אבאלי ברעטטעהלץ ,במלאת
בכי אבל משה .דרשת אבל
למלאת יום השלושים למותו של שלושים יום למותו של סייר משה מונטיפיורי .הודפסה בדראהאביטש ]עיר באוקראינה
בחבל לבוב באזור גליציה[ ,בשנת תרמ"ו ] .[1886מעטים החיבורים היהודיים
 509סייר משה מונטיפיורי.
שהודפסו בעיר זו .שני שערים מקבילים עברית וגרמנית .נדיר.
דראהאביטש 1886
כריכת קרטון ישנה .מצב טוב

$60

ספרי
ביבליוגרפיה
ושונות

מכתב בכתב ידו של החוקר
 510התורני שלמה בובר

מכתב מר' שלמה בובר ,כתב ידו וחתימתו] .תרנ"ג .[?1893
 17x11ס"מ .המלומד התורני ר' שלמה בובר ]באבער[ ]תקפ"ז  – 1827תרס"ז [1906
נודע במיוחד כמהדיר מדרשים קדומים על פי כתבי יד ,והיה חבר בנשיאות הקהילה
היהודית בלמברג משנת .1870
מצב טוב מאוד.

$50

$150 - $100

ספרי
ביבליוגרפיה
ושונות

ו דף [1] ,5 ,19 ,24 ,עמ' 23 .ס"מ.
פרוייקטו די איסטאטוטו
אורגאניקו דיל ז'ודאאיסמו די לה מאת  .j.castroקונסטנטינופול .לדינו וצרפתית .חיבור העוסק בחוקה של היהדות
 511ריפובליקה די טורקיאה .לאדינו ,התורכית של שנות ה .30
שער מעטפת ,קרעים בשדרה ,כתמים ,מצב טוב.
תרפ"ה 1925

$50

$120 - $80

ספרי
ביבליוגרפיה
ושונות

שמן על קנבס 60X90 .ס"מ .נתון במסגרת עץ.
קרולין ברנט ,ילידת ארה"ב ,התייחדה בציוריה האימרפזיוניסטים של רחובות פריז.
רחובות פריז'Caroline ,
 ,Burnett 512צרפת ,אמצע המאה ה עברה לפריז בשנות ה -80של המאה ה ,-19שם עשתה את רוב עבודתה כחברה
ב .Societe Nationale des Beaux Arts
20
מסגרת אמנותית פגומה בפינות ,מצב טוב.

$50

$200 - $150

ספרי
ביבליוגרפיה
ושונות

ממבחר האוסף של אברהם שבדרון אודות אנשי שם יהודיים ]רבנים ומשכילים[ ,האוסף
קטלוג של תערוכת
אוטוגרפים המקורי הוקדש במתנה לספריה הלאומית ,ובו  4000אנשי שם יהודיים .בחוברת שלפנינו
 513ופורטריטים של אנשי שם
מקצת מן האוסף.
יהודים ,ירושלים ,תרפ"ז ] 28 [1927עמ' .מצב טוב.

$50

$100 - $80

ספרי
ביבליוגרפיה
ושונות

*רשימת כתבי היד העבריים בבית הספרים הלאומי בירושלים ,יששכר יואל .ירושלים,
תרצ"ד.
 514מקבץ ] [3ספרים אודות כתבי יד *כתבי יד של התלמוד בבלי ,מבחר צילומים ,ירושלים ,תשל"ד.
*משנה תורה להרמב"ם ,צלום דפוס רומי משנת ר"מ ,הוצאת מוסד הרב קוק .ירושלים,
תשט"ו .מצב טוב.

$30

ספרי
ביבליוגרפיה
ושונות

כרך  368 [9] ,2/9עמ' 18 ,ס"מ .כולל איורים ותחריטים.
 Der Judeיצא בין השנים  1772 - 1768בתשעה כרכים ,בעריכתו של היהודי המומר
זליג גוטפריד ) .(Selig Gottfriedביצירה זו אודות ההיסטוריה והמנהגים של היהודים,
Der Jude : eine
 ,Wochenschrift 515בעריכת זליג ביקש המחבר לפייס בין הנוצרים ליהודים .הספר זכה להתנגדות משני הצדדים .היהודים
גוטפריד .כרך שני .ליפציג  1768טענו כי מטרתו האמיתית היתה להמיר את היהודים לנצרות ,ואילו הנוצרים טענו לחוסר
מהימנות היסטורית ומצגת שווא ניטרלית.
חורי עש בחלקו ,שדרה מתפרקת ,מצב בינוני  -טוב.

$100

ספרי
ביבליוגרפיה
ושונות

 88עמ' 24 .ס"מ.
חיבור באידיש מאת  N. shemenאודות רבה של ורשה הרב צבי יחזקאל מיכלזאן
די ביאגראפיע פון א
ווארשעווער שנספה בשואה ,בהוצאת "דער קענעדער אדלער" .מהדורה יחידה ]?[ אין בספריה
 516רב ,אידיש ,מונטריאול תש"ט
הלאומית.
][1948
כריכת קרטון מקורית מקושקשת ,שדרה מחוזקת.
מצב טוב.

$80

חב"ד

ב' כרכים ,ספרדית .ח"א [1] 737 ,[16] :עמ' .ח"ב [1] 638 [8] :עמ'.
מסדרת  Biblioteca Historicaמחקר עומק בנושא היהודים בספרד ובפורטוגל.
המהדורה הראשונה של הספר פורסמה בספרדית בשנת  .1875לפנינו מהדורה
מאוחרת שהודפסה בבאנוס איירס בשנת  .1943שער מעטפת בצבעים אדום ושחור.
כתמי זמן ,מצב טוב.

$50

$100

$250 - $150

ספרי
ביבליוגרפיה
ושונות

 109עמ' 17 ,ס"מ .חיבור מאת רבי שמעון אליעזר במוהר"ר יקותיאל פרידענשטיין,
עיר גבורים ,וילנא תר"מ ] [1880קורות העיר הוראדנא מראשית ימי הוסדה .גדולי הוראדנא ,נוסח מצבות של גדולי עולם
שחיו בה ועוד .נדיר.
 519מהדורה ראשונה
כריכת קרטון רופפת ,מצב טוב.

ספרי

] La Fe Triunfanteאמונה
ביבליוגרפיה  522וניצחון[ מדריד1815 ,

ושונות

$150 - $120

$120 - $80

ספרי
ביבליוגרפיה
ושונות

ספרי
ביבליוגרפיה
ושונות

$200 - $150

$150

historia social politica y
religiosa de los judios de
 518בואנוס espana y portugal.
איירס 1943

כופר האשכול ,וארשא תרע"א
1910 521

$100 - $80

$350 - $300

ספרי
ביבליוגרפיה
ושונות

ספרי
ביבליוגרפיה
ושונות

$120 - $80

אשכל הכפר עם נחל אשכל ,מאת הקראי יהודה הדסי .גוזלוב ,תקצ"ו .1836
קנה דף 34 ,ס"מ .חסר שער ודף אחריו ,מתחיל בדף א.
חיבור אודות יסודות אמונת הקראים ,המופנה כנגד היהדות הרבנית ,מסודר לפי סדר
עשרת הדברות .נכתב בעברית בסגנון עתיק .הקראי יהודה הדסי שכונה 'האבל' חי
בקושטא במאה ה ,-12ולפנינו החיבור העיקרי שכתב .בגוזלוב נדפסו ספרים קראיים והם
נדירים.
כריכת עור .שוליים רחבים .מצב טוב מאד.

אשכל הכפר .קראי .גוזלוב,
 517תקצ"ו 1836

Karlsbader Karikaturen,
Friedrich August von 520
]מינכן ]Kaulbach, 1923

$120 - $100

 35ס"מ [22] ,לוחות ,חלקם צבעוניים .אוסף קריקטורות וציורים בנושא קרלסבד מאת
) Friedrich August von Kaulbach (1850-1920בעריכתו של .Franz Wolter
קאולבך ,צייר גרמני ,התפרסם בזכות הדיוקנים הדמיוניים והדקורטיביים שלו ,בעיקר של
החברה הנשית ,בסגנון הצרפתי של המאה ה .-19
כריכת בד מקורית ,מצב טוב.

$100

$180 - $150

 18עמ' .ספר פולמוס מאת שלום אלבעק שנכתב נגד מהדורת הרב ד"ר צבי בנימין
אויערבך לספר האשכול ]האלברשטאט ,תרכ"ח-תרכ"ט[.
כריכת מעטפת צבעונית פגומה .דפים במצב טוב.

$150

$350 - $250

חיבור על האמונה היהודית מול הנוצרית מאת .Don Juan Joseph Heydeck
 404עמ' 20 ,ס"מ .ספרדית .ציטוטים רבים של פסוקים מהמקרא ומילים עבריות .ספר
אודות ה'סנהדרין' שהקים נפוליאון בונפרטה ב ,-1806נכתב ע"י דון חואן יוזף היידק
שהיה פרופסור לשפות שמיות .כריכת עור מקורית עם הטבעות זהב בשדרה .כתמי זמן,
שוליים רחבים.
מצב טוב מאד.

$30

38

$80 - $50

קטגוריה

מספר
פריט

תאור פריט

כותרת

מחיר

חיבור מאת דוקטור צמח ראבינער ,על האמהות העבריות בזמן התנ"ך ,ניתוח פסיכולוגי
לאס מא'דריס ז'ודיאס דילה
ספרי
של המדות הדתיות המוסריות והלאומיות בהן הצטיינו האמהות העבריות ,לאדינו,
איפוקה ביבליקה .חיבור
מהדורהבלאדינו ,קונסטאנטינופלה ]קושטא[ תרע"ג ] ,[1913מהדורה ראשונה.
ביבליוגרפיה 523
תרע"ג.
קושטא,
] [2] 488 [10עמ'.
ושונות
ראשונה
כתמים ,מצב טוב.

$80

.letters de quelques juifs
ביבליוגרפיה  524פריז  .1815מהדורה שלישית

 452עמ' .כרך ד' ]מתוך ארבעה חלקים[.
מכתבים של כמה יהודים פורטוגזים ,גרמנים ,ופולנים .מאת  .antoine gueneeספר
פולמוס שנכתב לסתור את טענותיו של הפלוסוף הצרפתי וולטר .כרך זה עוסק בארץ
הקודש בו מרבה המחבר להביא ראיות בשבח ארץ ישראל )מבחינה פיסית( מגלות בבל
ועד ימיו.
כריכה משוחזרת חלקית .מצב טוב.

$30

מגילת פורענויות ,תל אביב,
ביבליוגרפיה  525תרפ"ט ] [1929מהדורה יחידה

 ,[2] ,207עמ' 23 ,ס"מ .זיכרונות על מאורעות פינסק וחבל פוליסיה בשנות מלחמת
העולם הראשונה ,מאת אברהם אשר פינשטין ,שהיה עד ראיה לפוגרומים שאירעו
באזורים אלו בזמן המלחמה ,תיאור חי ומזעזע של אדם שחווה על בשרו את המאורעות
עצמם .נדיר.
שער מעטפת מאויר ,כריכה מקורית ,מצב טוב.

ספרי

ושונות

ספרי

ושונות

$120

מו ] 560 [1עמ' 27 ,ס"מ.
ספרי
אהלי שם .פינסק ,תרע"ב  .1912תולדות רבנים וגדולי הדור מכל תפוצות ישראל :אירופה ,אסיה ,אפריקה ,אמריקה
ואוסטרליה ,מאת שמואל נח במוהר"ר דובער גאטליב .קדם שער מקוצר ,שער נוסף
ביבליוגרפיה 526
ראשונה
מהדורה
ברוסית ובגרמנית.
ושונות
כריכת קרטון רופפת .נייר שביר .מצב טוב.

$180

] 306 [6עמ' .חיבור בחכמת הטבע והכימיה מאת צבי בן מאיר הכהן ראבינאוויץ ,דפוס
ספרי
האלמנה והאחים ראם .כולל  212ציורים מתוכם  185פתוחי עץ .הספר עוסק בהרכבה
אוצר החכמה והמדע ,וילנא
ראשונה וההפרדה של החומר .מספרי הכימיה הראשונים שנכתבו בעברית בנושאים אלו .המחבר
ביבליוגרפיה  527תרל"ו ] [1876מהדורה
חיבר מספר ספרים בנושא .שלשה שערים ,עברית ,רוסית וגרמנית.
ושונות
כריכה מקורית מפוארת,כתמי זמן ,מצב טוב.

$100

 63עמ' 19 ,ס"מ.
Rücksprache mit allen Gläubigen des rabbinischen Judenthums über die
jüngst erschienene Brochüre betitelt Ansprache an meine Gemeinde von
Rücksprache mit allen
ספרי
 .Dr. Abraham Geiger, Breslau 1842 Gläubigen des rabbinischenמאמר של הרבנים ישראל ודוד דויטש )בעל
ביבליוגרפיה  .Judenthums 528פולמוס רבני נגד 'אסוף אסיפה'( ,רבני קהילות בגרמניה ,בתגובה למאמר שפרסם אברהם גייגר ,אביה
ושונות
הרוחני של הקהילה הרפורמית ,בקהילה .בתחילת דבריהם הם מזכירים את הרב הכללי
אברהם גייגר .ברסלאו 1843
של המחוז הוא רש"ר הירש ,חבר נעורים של גייגר שהפך למתנגדו העיקרי.
ללא כריכה ,דפים מנותקים ,כתמי זמן ,מצב טוב.

$200

 1כרך  32ס"מ .X,145, XIII .תולדות הרבנים והאדמורי"ם המפורסמים שנסמכו מגאוני
ספרי
וצדיקי אירופה ,תצלומי פורטרט של כל הרבנים המובאים בספר ,חלקם נדירים מאד.
תולדות אנשי שם ,ח"א ,ניו
יורק בהוצאת חבר המערכת ע"י חברת תולדות אנשי שם אינק .ניו יורק בעריכת הרב אשר ז.
ביבליוגרפיה 529
יחידה
מהדורה
],[1950
תש"י
ראנד.
ושונות
כריכה מקורית ,מצב טוב מאד.

$100

ספרי
שני כתבי עת ביבליוגרפיים.
ביבליוגרפיה  530מהדורות ראשונות .ראשית
המאה ה 20
ושונות

* בשורות ספרים ,מערכת ספרים ערוך ומסודר לידיעת ספרי ישראל ,ללא ציון מדפיס
ושנה ,מהדורה ראשונה .אין בספריה הלאומית .א-ה  [1],עמ' .כריכת קרטון .מעט קרעים
עם חסרון קל .מצב בינוני .נדיר.
* הספר ,כתב עת לביבליוגרפיה בעריכת צבי הרכבי ,ירושלים תשי"ד ] ,[1954שנה א',
קונטרס א' .מצב טוב מאוד.

$200

ספרי
שני ספרים מאת המחבר
ביבליוגרפיה  531האיטלקי ליליו דה לה טור.
ראשית המאה ה 19
ושונות

* DELLA SOCIALITA DELLA LEGGE MOSAICA SERMONEספר בנושא
טקסים יהודיים מאת ליליו דה לה טור ] [LELIO DELLA TORREהודפס בפאדובה
בשנת  ,1837מהדורה יחידה.
 29עמ' .כתמים ,מצב טוב.
* mose mendelssohn orazione inaugurale letta nell'aula dell'Istituto
 ,Convitto Rabbinicoפאדובה  ,1854מהדורה יחידה.
 31עמ' ,כתמי זמן ,שער מעטפת .מצב טוב.

$100

הערכה

$180 - $150

$70 - $50

$300 - $200

$300 - $250

$250 - $150

$300 - $250

$150 - $130

$300 - $250

$300 - $200

*  a coure in hebrew for sunday schoolsבהוצאת ה jewish community of new
 .yorkניו יורק  ,1913עברית ,איורים 35 [4] .עמ' .כריכת בד מקורית 20 ,ס"מ ,מצב טוב
ספרי
שני ספרי למוד לשון עברית
מאד .אין בספריה הלאומית.
ביבליוגרפיה  532מאויירים-
דפוסי ניו יורק ,ראשית *השחר .ספר קריאה ולמוד למתחילים מאת מ.מ .תומרוב וב .הירש ,בהוצאת היברו
המאה ה 20
ושונות
פאבלישינג קאמפאני,עברית ,ניו יורק תרפ"ח ] ,[1928איורים 60 [4],עמ' .כריכת קרטון
מקורית מכופפת ,מצב טוב.

$60

$150 - $100

צחות בדקדוק ,ברלין תקכ"ט
ביבליוגרפיה  .[1769] 533מהדורה שניה

] ,[2נג [1] ,דף .חיבורו של רבי אברהם אבן עזרא בנושא דקדוק לשון הקודש ,נדפס
לראשונה בוינציאה שו' ] .[1546לפנינו מהדורה שניה של הספר עם הסכמות רבני ברלין.
כריכה נאה ,מצב טוב מאד.

$100

$250 - $150

מכתבים ואגרות קודש .ניו-יורק
ביבליוגרפיה  534תשס"ב

 742עמ' 22 .ס"מ.
ספר ובו לוקטו מאות מכתבי רבנים ואדמורי"ם מהמאות ה  19וה ,20שנכתבו בכתב יד
קודשם ,מאוספו הפרטי של רבי יחיאל בן ציון פישהאף .המכתבים הועתקו ופוענחו ע"י
רבי דוד אברהם מנדלבוים .כמו"כ הובאו בספר תמונותיהם של רבים מהאדמורי"ם
שמכתביהם מופיעים בו ,וכן פירוט תולדות חייהם ,וייחוס משפחתם.
הספר הודפס על נייר מיוחד .כריכה מקורית מאוירת ,מצב טוב מאד.

$100

ספרי

ושונות
ספרי

ושונות

ספרי
חיבור לא ידוע בצרפתית מאת עמוס קינן ,ללא ציון שנה ,בדפוס כריסטיאן רוצ'פורט.
TRAIN
 LE DERNIERרכבת  72עמ' .נדפס בסטנסיל 26.5 .ס"מ .אין בספריה הלאומית.
ביבליוגרפיה  535אחרונה ,נדיר
כריכת מעטפת אדומה מקורית .מצב טוב מאוד.
ושונות

39

$200

$200 - $150

$300 - $250

