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המכירה תתקיים ביום חמישי י״ד בכסלו תשע״ט  22.11.2018 בשעה 17:30

במשרדי King David Auction, הנשיא השישי 22, 

קריית הלאום, משכנות האומה, ירושלים     

טלפון: 029900008

פקס:  026595496

תצוגה מוקדמת

יום שלישי י״ב בכסלו       20.11       13:00-21:00 

יום רביעי י״ג בכסלו      21.11     13:00-21:00

יום חמישי י״ד בכסלו       22.11        10:00-14:00

לצפייה בקטלוג באינטרנט, להשתתפות במכירה 
ולהגשת הצעות לרכישה אנא היכנסו לאתר:

 KING DAVID AUCTIONS LTD

KD

To view the online catalog, participate 
the online auction and pre-bid please 
enter the site: 

Auction 6 מכירה

The Auction will take place on Thursday, 22.11.2018 at 17:30

at ״King David Auctions״ office 22 Ha׳Nasi Ha׳Shishi st., 

Kiryat Ha׳Leom, Jerusalem

Phone: +16466641942

Preview

Tuesday  20.11 13:00-21:00

Wednesday       21.11     13:00-21:00

Thursday          22.11       10:00-14:00

kingdavid.bidspirit.com
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תנאי המכירה
1. ״King David Auctions בע״מ״ )להלן ״החברה״( פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים המוצעים 

למכירה פומבית.

2. לפני כל מכירה פומבית תפיק החברה קטלוג שבו יוצגו תיאורי הפריטים, תמונותיהם ומחירי פתיחה 
ואין בהם כל אחריות  נועדו לשמש לצורכי מידע בלבד לקונה  )מינימום(. הנתונים המופיעים בקטלוג 
לגבי תיאור, ייחוס, בעלים קודמים, תקופה, מקור או כל נתון אחר. באחריות הקונה לוודא פרטים אלה 

לפי רצונו.

הדפסת  לאחר  חדש,  פריט  הכנסת  או  פריט  הוצאת  וכן  הפריט,  בתיאור  או  במחירים  שינוי  ייתכן   .3
הקטלוג. השינויים יעודכנו באתר האינטרנט.

מעוניין  שאינו  מאנשים  במכירה  השתתפות  למנוע  הזכות  את  לעצמו  שומר  המכירה  מנהל   .4
זכה במכירה, לבטל מכירה של פריט  מי  בהשתתפותם. למנהל המכירה הסמכות הבלעדית לקבוע 

כלשהו )גם אחרי מכירתו(, או להעמידו מחדש למכירה.

והרמת שלטית  נוכחות באולם המכירה  יותר מהדרכים האלה:  או  5. הקנייה במכירה תיעשה באחת 
אתר  דרך  או  המכירה  למנהל  בכתב  מוקדמת  הצעה  הגשת  לאולם;  בכניסה  שתינתן  ממוספרת 
השתתפות  האינטרנט;  אתר  דרך  אמת  בזמן  המקוונת  במכירה  השתתפות   ;)6 סע׳  )ראה  האינטרנט 

טלפונית במכירה )ראה סע׳ 7(.

6. החברה תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או שאינם מעוניינים להשתתף במכירה בזמן 
אמת. לקוחות אלו יתבקשו למלא עד יום המכירה את ״טופס הצעת מחיר״ המופיע בקטלוג המכירה או 
באתר האינטרנט של החברה. למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי 

להטיל על החברה ו/או על הפועלים מכוחה חבות מכל סוג.

7. לקוחות המעוניינים להשתתף במכירה באמצעות שיחת הטלפון, מתבקשים לפנות מראש ובהקדם 
לצורך תיאום. אנו נתקשר אל הלקוחות בזמן אמת כשמכירת הפריט תחל באולם.

8. המכירה תתנהל בדולרים של ארה״ב. המחיר בשקלים יחושב לפי שער הדולר היציג המפורסם ע״י 
בנק ישראל ביום המכירה או ביום התשלום, הגבוה מבין שניהם.

9. ״מחיר פטיש״ לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו נתקבלה 
מנהל  ע״י  בכוח  הקונה  של  הסידורי  מספרו  והכרזת  ה״פטיש״  הקשת  לאחר  מיד  אלה.  תנאים  עפ״י 
המכירה, תיחשב הצעת הקונה בכוח כאילו התקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של אותו 
בכוח  הקונה  זה.  הסכם  עפ״י  לתשלום  התחייבויותיו  מלוא  ביצוע  לאחר  בכפוף  ההצעה,  מציע  קונה 
)בתוספת מע״מ על   20% ישלם לחברה, בתוספת למחיר הפטיש, עמלה בשיעור  שהצעתו נתקבלה 

העמלה(.

10. ניתן לשלם במזומן או בהעברה בנקאית ללא עמלה נוספת מלבד האמור לעיל. תשלום בכרטיס 
 4% של  בעמלה  כרוך   Paypal דרך  תשלום  נוספים.   3% של  אשראי  חברות  בעמלת  כרוך  אשראי 
מחוץ  המחאות  על  העמלה  בנקאית.  בהמחאה  לשלם  ניתן  מראש,  אושר  שבהם  במקרים  נוספים. 

לישראל - 1.5%.

11. כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2% לחודש בתוספת 
הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה״ב.

12. הרוכש פריט, בין אם לעצמו בין אם עבור אדם אחר, מתחייב לשלם עבור הפריטים ולקחתם. בידי 
ובין  בהתחייבותו  יעמוד  שהרוכש  מנת  על  לו  שייראו  האמצעים  בכל  לנקוט  הסמכות  המכירה  מנהל 
לחייב את הרוכש בהוצאות שנגרמו למנהל המכירה  גם לבטל מכירה, למכור הפריט לאחר,  השאר 
כולל ריבית והצמדה, להגיש תביעת פיצויים, לעכב שחרור הפריט ולהוסיף לסכום המגיע את ההוצאות 

שנגרמו.
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13. באחריות הקונה לדאוג להוצאת הפריטים שרכש, ישירות ממשרדי החברה, או באמצעות שליח או 
חברת משלוחים מטעמו. במקרה שהרוכש יבקש, החברה תוכל לארוז ולשלוח את הפריטים בתשלום 
בסוג  מותנה  המחיר  החברה.  למשרדי  לפנות  יש  ומשלוח  אריזה  לתעריפי  הקונה.  חשבון  על  מלא 

האריזה, חברת המשלוח וארץ היעד.

15. החברה אחראית כלפי הקונה בכוח לספק מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו ומצבו. מבלי לגרוע 
מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע״י החברה ניתן במעמדה כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס 
לקהל  הפריטים  הצגת  במהלך  לבדוק  בכוח  קונה  כל  על  מטעמה.  מומחים  וניסיון  מצטבר  מידע  על 
במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו, מקורו, טיבו וערכו של הפריט. מבלי לגרוע מהאמור, לקונה 
הזוכה נתונה הזכות להשיג בכתב בפני החברה בכל הנוגע למקוריותו ומצבו וזאת לא יאוחר מ-30 יום 
ממועד המכירה. היה ויוכח לחברה שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב החברה לקונה 
הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט לחזקתה. ביצעה החברה הלכה כאמור, לא יהיו לקונה 

כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה.

יאוחר  16. הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא 
משבוע ממועד המכירה. למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את 

מלוא התחייבויותיו לתשלום.

17. לבתי הדין הישר והטוב בירושלים מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע 
לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין החברה לבין הקונה.
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ומיוחד . 1 עתיק  קמיע 
לשמירה על התינוק, עם תפילה 
מיוחדת – אירופה, המאה ה-18

גיל הפריט: כ-300 שנה בערך.

פריט מיוחד במינו, נדיר ומרשים. 

ובתוכה  ה'  האות  במרכז  הקמיע:  פנים 
יגדל  הילד  "זה  מסביב:  פורח,  שיח 
]מעשים  ולמע"ט  לחופה  לתורה. 

טובים[". 

כיתוב:  ומתחתם  דגים  זוג  הקמיע:  גב 
ה'  מלפניך  רצון  ]יהי  ה'א'ו'א'  "י'ר'מ' 
תנוקת  שתציל  אבותינו[  ואלהי  אלהינו 
אסכרה  תפול  שלא  ישראל  עמך  של 
עליהם  ותגן  לתורתך  ותגדלם  בפיהם 

ברחמיך אמן". 

קוטר: 3.8 ס"מ.

מצב טוב מאוד יחסית לקמיעות קדומים 
מסוג זה. ישנו נקב בראש הקמיע. פגמים 

בשוליים. מעט אותיות שחוקות בגב

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 500$

1. Special, Ancient Amulet for 
Protecting the Baby, with a Special Prayer 
– Europe, the 18th Century
A special, rare and impressive item.

Obverse side of the amulet: In the center, the 
Hebrew letter ״ה״ and in it a blooming bush. 
Around it, a Hebrew inscription: ״May this child 

grow up to Torah, Chuppah and good deeds״.

Reverse side of the amulet: a pair of fish and 
under them the Hebrew inscription: ״May it 
be the will of God, our God and the God of 
our fathers, that you save this baby of your 
nation Israel so that they will not be sick with 
diphtheria and raise them to your Torah and 
protect them by your merci Amen״.

Diameter: 3.8cm.

Age of item: approximately 300 years.

Condition: Good compared to other amulets 
of this type. There is a hole in the upper part 
of the amulet. Wrinkles in the margins. A few 
letters are worn on the reverse side of the 
amulet.

Opening Price: $150
Estimated Price: $300-$500  
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מגילת אסתר על קלף, עם ידית . 2
המאה  איטליה,   – ומרהיבה  מגולפת 

ה-19
סת"ם  כתיבת  ומרשימה.  עתיקה  אסתר  מגילת 

נאה.

גיל הפריט: למעלה מ-200 שנה. 

בטסי  ומעוטר  מגולף  עץ  על  גלולה  המגילה 
מתכת.

 17 הקלף:  גובה  שורות.   22 עמודים.   17 גודל: 
ס"מ. גובה כולל ידית עץ: 40 ס"מ. 

עם  בידית  פגמים  בשוליים.  פגמים  טוב.  מצב: 
חסרונות של חלקים מעיטורי המתכת. 

יותר  קטנה  בכתיבה  תיקונים   10-11 בעמודים 
מכתב המגילה.

פתיחה: 500$
הערכה: 1,000$ - 1,200$

2. Megillat Ester (Esther Scroll) 
on Parchment, with an Impressive, 
Carved Handle – Italy, the 19thCentury
An ancient, impressive Esther Scroll. Nice 
scribal script.

Age of item: more than 200 years.

The scroll is rolled on carved wood 
decorated with metal platters.

Size: 17 columns. 22 lines. Height of 
parchment: 17cm. Height including the 
wooden handle: 40cm.

Condition: Good. The margins are flawed 
as well as the handle with omissions 
of parts of the metal decorations. On 
columns 10-11 corrections in script that 
is smaller than the rest of the script of 
the scroll.

Opening Price: $500
 Estimated Price: $1,000-$1,200
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במינו . 3 מיוחד  היסטורי  שריד 
יד  כתב   - ״הראשונים״!  מתקופת 
ספר  מתוך  ה-14,  מהמאה  קלף,  על 

השורשים לרד״ק – פריט מוזיאוני!
על  כתובים  יומין,  עתיק  יד  בכתב  דפים  שלושה 
פריט  הראשונים.  רבותינו  מתקופת  קלף,  גבי 
בדפים  קדומים!  הוד  אפוף  מרגש,  היסטורי 
תקופה  באותה  שחי  חכמים  תלמידי  למדו  אלו 

חשובה, המעוררת בנו חרדת קודש עצומה. 

באותה תקופה קדומה, שנים רבות טרם המצאת 
החיבורים  את  להעתיק  העדיפו  העברי,  הדפוס 
נייר,  ולא על דפי  יריעות קלף,  התורניים על גבי 
בין היתר משום איכותם הרבה לשימור כתב היד 
הדפים  נשמרו  כך  בזכות   – ואכן  רבות,  לשנים 
העתיקים שלפנינו עד היום, במשך כ-700 שנה! 

דבר מופלא ביותר.

רשב״ץ,  אבודרהם,  הטורים,  בעל  הרא״ש,  רבינו 
ופעלו  חיו  אלו  כל   – רבים  ועוד  הריב״ש,  הר״ן, 
לישראל  תורה  הורו  תקופה,  באותה  בספרד 
וכתבו את חיבוריהם שהאירו לדורות. כתב היד 
אז  שהיה  המיוחד  האויר  את  ״נשם״  שלפנינו 

בבתי המדרשות בספרד.

העתקה  שרדה  שלפניו,  העתיק  הקלף  גבי  על 
רבותינו  מגדולי  אחד  של  חיבורו  מתוך  חשובה 

הראשונים – הרד״ק. 

רבי דוד בן יוסף קמחי היה מגדולי פרשני המקרא, 
אשר מאז ועד היום אינספור יהודים לומדים את 
של  הדקדקנים  מגדולי  כאחד  נודע  הוא  תורתו. 
״ספר  את  חיבר  זו  ובמסגרת  העברית,  השפה 
המכלול״, אשר נדפס לראשונה רק בשנת ש״ה 
בוונציה, זמן רב לאחר שנכתב כתב היד שלפנינו.

בידי סופר  ההעתקה הקדומה שלפנינו נעשתה 
במיוחד.  נאה  ספרדית  בכתיבה  שניחן  מומחה 

כתבי יד תורניים

״ספר  של  השני  החלק  מתוך  קטעים  לפנינו 
המכלול״, אשר נקרא: ״ספר השרשים״.

דפים שניצלו מתוך  אופייני לקטעי  מצב הפריט 
וחוסרים,  פגמים  עתיקים.  ספרים  כריכות 
חסרון  עם  בצדם  )חתוכים  שלמים  לא  הדפים 
בפריט  מדובר  זאת  ועם  בטקסט(.  משמעותי 
עתיקותו  מתוכו  ניכרת  אשר  ומרהיב,  מרשים 
הלא  שנים,  כ-700  לתוכו  ספג  הוא  המפוארת. 

דבר הוא!

פתיחה: $1,000
הערכה: $10,000 - $20,000
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leading Rishonim – the Radak.

Rabbi David Ben Yosef Kimchi was one of 
the greatest biblical commentators, his 
commentary being studied to this day by 
an infinite number of Jews. He was also 
known as a Hebrew grammarian who 
authored the book ״Sefer Ha׳Michlol״ 
which was first printed in Venice in 1545, 
a long time after the manuscript before 
us was written.

The early copying before us was done by 
an expert scribe in nice Sephardic script. 
Before us are segments of the second 
section of ״Sefer Ha׳Michlol״, which is 
titled ״Sefer Ha׳Shorashim״.

Condition: The condition of the item 
is typical of leaves that survived in the 
bindings of ancient books. Flaws and 
omissions. The leaves are incomplete 
(their side is cut with significant 
omission of text). Nevertheless, the 
ancient item is most impressive!

Opening Price: $1000
Estimated Price: $10000-$20000

Three ancient handwritten leaves, 
handwritten on parchment from the 
time of the Rishonim. A historical item! 
From these leaves, contemporary Torah 
scholars had studied.

At that ancient time, many years before 
the invention of Hebrew printing, 
religious compositions were copied on 
to parchment rather than paper, among 
others because parchment was much 
more durable. Indeed, due to this, the 
ancient leaves before us, which are 
about 700 years old, were preserved! A 
wonderful thing.

The Rosh, Ba׳al Ha׳Turim, Abudrahm, 
Rashbatz, the Ribash and many more – 
all of them lived and operated in Spain 
at the time, teaching Torah and writing 
their well-known compositions. The 
manuscript before us has ״absorbed״ the 
special atmosphere that prevailed then 
in the Batei Midrash of Spain. 

On the ancient parchment before us 
there is an important copying of a 
segment of a composition by one of the 

3. Special Historical Remnant from the Time of the Rishonim! – 
Manuscript on Parchment from the 14th Century from Sefer Ha׳Shorashim 

by the Radak – An Item Fit for a Museum!

דפים בכתב יד ״פירוש בעלי . 4
התוספות״ – ספרד, סוף המאה ה-15

שני דפים מכתב יד של "חידושי צרפת" או פירוש 
בספר  שנדפס  כמו  התורה,  על  התוספות  בעלי 
ה-15. המאה  סוף  ת"ר(.  )ליוורנו,  זקנים"   "הדר 
בה  יש  מאוד.  קדומה  העתקה  הפריט:  חשיבות 
האשכנזי  החיבור  לתפוצת  מאוד  חשובה  עדות 
 הזה אצל הספרדים לקראת סוף המאה ה-15.

ריצ'לר  בנימין  פרופ'  של  הערכתו  מתוך 
מהספרייה הלאומית:

ותחילת  מקץ  פרשת  מסוף  קטעים  "שרדו 
פרשת ויגש, וכן מפרשת ויחי. כמעט ואין שינויים 
מחיבור  יד  כתבי   7-6 עוד  קיימים  מהנדפס. 
וביזנטית. ספרדיות  אשכנזיות,  בכתיבות   זה 
כתב יד זה נכתב בכתיבה ספרדית, כנראה בסוף 

המאה הט"ו.

יש כאן עדות לכתב יד נוסף של חיבור "אשכנזי" 
זה, שהיה נפוץ גם בספרד כבר במאה הט"ו, והוא 
שנכתבו  החיבור  של  אחרים  יד  לכתבי  מצטרף 
מחוץ לאשכנז, וכן לפופולריות של החיבור בימי 

הביניים המאוחרים".

15x19 ס"מ.

גיל הפריט: כ-600 שנים.

מצב: טוב. מעט כתמים.

פתיחה: 150$
הערכה: 500$ - 1,000$
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this composition in Ashkenazic, 

Sephardic and Byzantine script. 

This manuscript was written in Sephardic 
script, most likely during the late 15th 
century.

This is evidence of an additional 
manuscript of this ״Ashkenazic״ 
composition, which was widespread in 
Spain as well in the 15th century and it joins 
other manuscripts of the composition 
which were written outside of Ashkenaz. 
It is also evidence of the popularity of the 
composition during the late Middle Ages. 
15x19 cm.

Condition: Good. Stains.

Opening Price: $150
 Estimated Price: $500-$1,000

Two leaves of the manuscript of 
 or the commentary ״Chidushei Tzarfat״
of Ba׳alei Ha׳Tosafot on the Torah, as 
was printed in the book ״Hadar Zkenim״ 
(Livorno, 1840). The late 15th century.

A very important evidence of the 
prevalence of this Ashkenazic 
composition among the Sephardic 
communities in the late 15th century.

From the evaluation of Prof. Binyamin 
Richler of the National Library:

Segments from the end of Parashat 
Miketz and the beginning of Parashat 
Vayigash and from Parashat Vayechi have 
survived. There are almost no changes 
from what has been printed. 

There are 6-7 additional manuscripts of 

4. Two Leaves of the ״Chidushei Tzarfat״ 
Manuscript - the Late 15th Century
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פיוט מיוחד לברית מילה, חובר על ידי רבי שלמה 
בר שלם ידיע בן אלראבעה. 

 17 צידיהם.  משני  כתובים  דף   10 עליון.  ניקוד 
שורות בעמוד. 14 ס"מ.

עולי  קהילות  בכמה  היום  עד  נאמר  הפיוט 
מתוך  ורק  אך  כיום  לנו  ידוע  מקורו  תימן. 
יוסף משתא,  בן רבי  ישראל  התכלאל של רבינו 
היד  כתב  ה-17[.  ]המאה  תימן  יד.  בכתב 
ישראל. רבינו  של  ידו  לכתב  דומה   שלפנינו 
השיר בנוי בתים בתים, בסדר א"ב )כשבתוכם גם 
רמוז שמו של המחבר רבי שלמה, באקרוסטריכון, 
במילה השניה בכל בית(. הפיוט מתאר בהרחבה 
המילה. ענייני  את  וכן  הולד  יצירת  סדר   את 
הסמוך  העליון  "במדור  נכתב:  העמודים  באחד 
בצד  עליון".  ובמדור  אמצעי  ובמדור  לצירים, 
התחתון.  "העליון"(:  )במקום:  מילה  נוספה 

בדפוסים אין אף אחת מהמילים הללו.

רבי  והמשורר  הסופר  שהזכרנו,  התכלאל  בעל 

כתב יד נדיר של הפיוט לברית מילה: ״אלופים שאננים״ . 5
]מהתקופה בה חובר, המאה ה-17[ – יתכן וזהו כתב ידו של הסופר 
והמשורר רבינו ישראל משתא זיע״א, רבו של רבי שלום שבזי זיע״א

היה  שרעב(  )אזור  משתא  יוסף  ב"ר  ישראל 
מרבותיו של בן משפחתו, רבי שלום שבזי זיע"א, 
רבי  משורריה.  וגדול  תימן  רבני  מגדולי  שהיה 
ב'תכלאל  וכן  החשובים,  בשיריו  נודע  ישראל 
משתא שבזי', שנכתב על ידו בשנת ת"ב – 1642, 
ובמהדורת  האחרונות  בשנים  רק  לאור  ויצא 

צילום בלבד מכתב ידו המקורי. 

כאמור כתב היד שלפנינו דומה מאוד לכתב ידו.

הפיוט.  בתחילת  הראשונה  השורה  חסרה 
תודה".  טעמי  "וכל  במילים:  מתחיל  היד  כתב 
אחרת. תפילה  מתחילה  האחרון  העמוד   בסוף 

גיל הפריט: כ-400 שנים.

מצב: טוב. כתמי דיו. בלאי אופייני. סימן עש זעיר 
בדף הראשון.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 500$
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Yosef Mashta was one of the rabbis of his 
family member Rabbi Shalom Shabazi, 
who was on eof the greatest rabbis an 
dpoets of Yemen. 

Rabbi Yisrael was known for his 
important poems and for the ׳Tiklal 
Mashta Shabazi״ that was written by him 
in 1642 and was published only in recent 
years in a facsimile edition of the original 
manuscript. 

The first line of the Piyyut is missing. 
The manuscript begins with the words 
 .״amei Todah׳Chol Ta׳Ve״

10 leaves written on both their sides. 17 
liners per page. 14 cm.

Condition: Good. Ink stains. Typical wear. 
A tiny moth sign on the first leaf.

Opening Price: $200
 Estimated Price: $400-$500

A special Piyyut for a Brit Milah, written 
by Rabbi Shlomo Bar Shalem Yadi׳ah ben 
Alrabeh.

Upper vowelization.

 The Piyyut is still said today by several 
communities of Yemen immigrants. Its 
source is known to us today only from the 
 of Rabbi (Yemenite prayer book) ״Tiklal״
Yisrael the son of Rabbi Yosef Mashta. 
Manuscript, Yemen, [the 17th century]. 
The script of the manuscript before 
us is similar to that of Rabbi Yisrael. 
The Piyyut is made of alphabetically 
ordered verses (the author׳s name, 
Rabbi Shomo, appears in an acrostic 
of the second word of each verse). The 
Piyyut describes the creation of the fetus 
and the Brit Milah.

The author of the aforementioned Tichlal, 
the poet Rabbi Yisrael the son of Rabbi 

5. Manuscript – ״Alufim Sha׳ananim״ – Piyyut for a Brit Milah – [the 
17th Century]
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6. Account Book, Most Likely of 
a Shadar (Emmissary of the Rabbis), 
the Late 17th Century-Early 18th 
Century [?], Hebrew and a Foreign 
Language [Italian?]
Hebrew names are mentioned at the 
beginning of the pages as well as the 
names of the Parashot.

Has not been studied!

12pp. 9x25cm.

Condition: Good, matching the age of 
the item.

Opening Price: $200
Estimated Price: $800-$1000

פנקס חשבונות קדום מאוד )של . 6
שד״ר?(, שנות הת׳ - עברית ולועזית

וכן  העמודים  בראשי  בעברית  שמות  מוזכרים 
שמות הפרשות בשורות החשבון.

הת"ק  או  הת'  בשנות  נכתב  הנראה  ככל 
המוקדמות. ]באיטליה?[.

פריט חשוב, הדורש מחקר מעמיק.

שמות  וכן  השבוע,  פרשיות  של  שמות  נזכרים 
כמו: "אהרן בן ברוך".

12 עמודים.

9x25 ס"מ.

מצב: טוב, בהתאם לגיל הפריט.

פתיחה: 200$
הערכה: 800$ - 1,000$
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עמודים . 7 שני   – סופר'  ה'חתם  מרנא 
בכתב יד קודשו, חידושים על ספר שמות – 

חתום בחתימת קדשו 
יד  בכתב  סופם,  ועד  מתחילתם  שלמים,  חידושים 

קודשו של גאון ישראל מרן החתם סופר זיע"א.
וארא";  "לפ'  שמות";  לפ'  הי"ת  שחנני  מה  "בעזה"י 

"בעזה"י מה שחנני הי"ת פ' וארא".
הוספות  עם  נכדו,  יד  בכתב  ותיקונים  מחיקות  כולל 

מעטות ממנו.
יקרי  הנם  התורה  על  מפירושיו  ידו  כתיבות  נדירות: 

המציאות מאוד!
מצב טוב. נתון בכריכה חדשה ומהודרת.

שפעם  מסאטמר,  הרבי  סיפר  שמים  ליראת  סגולה 
אחת שלח החת"ס מכתב בכתב ידו לגאון רבי מרדכי 
בנעט זצ"ל אב"ד ניקלשבורג. כשקיבל מהר"ם בנעט 
אלה  פעמים.  כמה  וקראו  וחזר  קראו  המכתב  את 
שעמדו בסמוך תמהו מאוד מדוע הוא קורא שוב ושוב. 
ירדתי  אמנם  הסביר:  בתמיהתם,  המהר"ם  כשחש 
אני  אך  הראשונה,  בפעם  ומיד  תיכף  דבריו  לעומק 
ידו  בכתב  שהקריאה  מפני  הדברים  את  וקורא  חוזר 

של החתם סופר מסוגלת ליראת שמים!
מצב טוב.

פתיחה: $18,000
הערכה: $25,000 - $35,000

7. The Chatam Sofer – Two Pages Handwritten and Signed by 
Him – Novellae on Sefer Shemot

Complete novellae handwritten by the Chatam Sofer.

Includes erasures and corrections handwritten by his grandson, with few 
additions by him.

Extremely rare!

Segulah for piety. The Rebbe of Satmar told that once the Chatam Sofer sent 
a handwritten letter to Rabbi Mordechai Bennet Av Beit Din of Nikolsburg. 
When Rabbi Bennet received the letter, he read it again and again. Those 
who stood near him wondered why he was rereading the letter. When Rabbi 
Bennet saw their wonder, he explained: I indeed understood what he had 
written the first time I read the letter, yet I am reading it repeatedly since 
reading the Chatam Sofer׳s handwriting is a Segulah for piety!

Condition: Good. In a new, impressive binding.

Opening Price: $18000 
Estimated Price: $25000-$30000
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רבי . 8 שכתב  הלכתית  תשובה 
דיין  סופר  זוסמן  זילברשטיין לרבי  ישעיה 

בעיר פעסט. בעניין התרת עגונות
כנראה  – יד  בכתב  הש"ס  על  חידושים   מחברת 
 תשובה הלכתית שכתב רבי ישעיה זילברשטיין לרבי

 זוסמן סופר דיין בעיר פעסט.

דף כתוב משני צידיו, בכתב ידו ובחתימתו.

זילברשטיין ישעיהו  רבי  הקדוש  העצום   הגאון 
לפני הונגריה  שברבני  מהבולטים   )תרי"ז-תר"ץ(, 
למלך" "מעשי  המפורסם  הספר  מחבר   השואה, 
זילברשטיין לייב  דוד  רבי  לאביו  נולד  הרמב"ם.   על 
 בעל "שבילי דוד" על השולחן ערוך, הוסמך להוראה
 מרבי חיים סופר ממונקאטש בעל "מחנה חיים", רבי
 חיים מנהיימר מאונגוואר ורבי אברהם יהודה שוורץ
,72 בן  אך  והוא  תרמ"ד,  בשנת  אריה".  "קול   בעל 
 החל לכהן כרב ואב"ד וויצען. התכתב עם גדולי רבני

 הונגריה כמו המהר"ם שיק, רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים, המהרש"ם מברעז'אן ועוד. תשובות ממנו
נדפסו בשו"ת מהר"ם שיק

העמיד מאות תלמידים, ביניהם גדולי ישראל כמו האדמו"ר רבי אהרן ראטה בעל "שומר אמונים, ועוד.

 מהנהגותיו בקודש כותבים בניו הגדולים בהקדמת ספרו "מעשי למלך" חלק ב, שמעולם לא עבר עליו
 חצות לילה בשינה, ובלילות ימי רביעי ושישי לא היה ישן כלל. את תורתו וחידושיו היה כותב כשהוא עטוף

בטלית ועטור בתפילין.

מצב טוב. סימני קיפול. שוקם מקצועית.

פתיחה: $1,000
הערכה: $2,500 - $4,000

8. The Halachic answer written by Rabbi Isaiah Silberstein to r. 
sussmann Super Dane in town past. About permitting agunot

Halachic responsum handwritten by Rabbi Yeshaya Zilberstein to Rabbi Zussman, 
a scribe and Dayan in the city pf Pest.
A leaf handwritten on both its sides and signed by Rabbi Zilberstein.
Rabbi Yeshaya Zilberstein (1857-1930) was one of the leading rabbis of Hungary 
before the Holocaust, author of the well-known book ׳Ma׳asay La׳Melech׳ on 
Maimonides. In 1884, when he was only 27, he started serving as a rabbi and Av 
Beit Din in Weitzen (Vác).
He had hundreds of students, among them leading rabbis such as the Rebbe 
Rabbi Aharon Roth, author of “Shomer Emunim”.
In the preface to his book “Ma׳asay La׳Melech” section b, his sons tell of him 
that he always woke up at midnight and on Tuesdays and Fridays he never slept 
at all. He used to write his novellae while being wrapped in his prayer shawl and 
wearing his Tefillin.
Condition: Good. Folding marks. Has been professionally restored.
Opening Price: $1000
Estimated Price: $2500-$4000



 15 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

השנה.  ראש  תפילות  על  חיבור  מתוך  דפים  א. 
וכותרות  בעברית,  מילים  שילוב  עם  גרמנית, 
בעברית. כותרת בדף הראשון: ״תשובה תפילה 
פריט  העולמים!״.  כל  אדון   – תחינה  צדקה 

מרשים, הדורש מחקר. המאה ה-19. 

ב. הושענות, בכתב יד תימני. קולופון חתום בסוף 
הקונטרס.  

ג. סיפור מופלא )כנראה לא ידוע!( על פגישת 
חכם אחד עם אליהו הנביא. כולל שמות על פי 

הקבלה. 

תורת  על  המבוסס  קבלי,  חיבור  מתוך  דפים  ד. 
נדפס  לא  בדיקתנו  למיטב  ויטאל.  חיים  רבי 

מעולם.

יד  בכתב  השנה,  לראש  מחזור  מתוך  דפים  ה. 
עתיק מאוד.

כתיבה  התורה.  על  מדרשים  יד,  בכתב  דפים  ו. 
תימנית.

ז. דף מתוך ספר שמואל עם תרגום. תימן. ניקוד 
עליון.

אוסף מיוחד של כתבי יד עתיקים ומרתקים )קבלה, פיוטים, . 9
מדרשים ומעשיות( – אירופה, ותימן – המאה ה-18 ואילך

בכתב  רישומים  עם  עתיקים,  ספרים  כריכות  ח. 
יד.

הלכות  חיים,  אורח  טור  תימני,  יד  בכתב  דף  ט. 
מגילה. 

י. דפים בכתיבה תימנית, בנושא הלכות שחיטה. 

יא. שער מסכת כתובות שהודפסה באמשטרדם 
בדפוס פרופס עם חתימת רבי יוסף צרום מרבני 

צנעה. עם רישומים תורניים רבים בכתב יד.

יד  בכתב  ושמות,  בראשית  מספר  דפים  יב. 
)המאה ה-18?(. פגועים וקרועים.

מאירופה  תורה,  דברי  של  נוספים  דפים  ועוד 
ומתימן )המאה ה-18 ואילך(.

היהודי  העולם  מרחבי  ומרתק,  מגוון  אוסף 
בדורות הקודמים.

מצב משתנה.

פתיחה: 300$
הערכה: 600$ - 1,000$
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H. Bindings of ancient books with 
handwritten inscriptions.

I. A leaf in Yemen script, Tur Orach Chaim, 
Hilchot Megilah.

J. Leaves with Yemen script about the 
laws of Shechitah.

K. Title page of the Ketubot Tractate 
that was printed in Amsterdam, Proops 
printing press, with the signature of 
Rabbi Yosef Tzarum, one of the rabbis of 
Sana. with many handwritten religious 
inscriptions.

L. Handwritten leaves from the books of 
Bereshit and Shemot (the 18th century?). 
Damaged and torn.

And additional leaves of Divrei Torah 
from Europe and Yemen.

Condition: Varying. 

Opening Price: $300
Estimated Price: $600 - $1,000

A. Leaves from a composition about the 
prayers of Rosh Ha׳Shana. German with 
Hebrew words and Hebrew titles. An 
impressive item that requires research. 
The 19th century.

B. Hoshanot, Yemen script. Signed 
Colophon at the end of the manuscript. 

C. A wonderful story (most likely 
unknown!) about the meeting of one 
rabbi with Elijah the prophet. Includes 
kabbalistic names.

D. Leaves from a Kabbalistic composition 
based on Rabbi Chaim Vital׳s doctrine. 
To the best of our knowledge, has never 
been printed.

E. Leaves of a Machzor for Rosh Ha׳Shana. 
Ancient script.

F. Handwritten leaves, Midrashim on the 
Torah. Yemen script.

G. A leaf of the Book of Samuel with 
translation. Yemen. Upper vowelization. 

9. Collection of Ancient Manuscripts – Europe, Yemen – the 18th 
Century and Onwards
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תפילות . 10  – יד  בכתב  קונטרס 
מיוחדות של העולים לציונו הקדוש של 
גדול חכמי תימן, רבי שלום שבזי זיע״א, 

מחולל הישועות – המאה ה-19
ה-19,  המאה  )כנראה  עתיק  יד  בכתב  קונטרס 
ומיוחדת  ארוכה  תפילה  ובו  לכן(  קודם  ואולי 
הקדוש  ציונו  על  מהעולים  אחד  שניסח  במינה 
זצ״ל, מגדולי חכמי  רבי שלום שבזי  של הצדיק 
מתאר  הכותב  משורריה.  ומגדולי  תימן,  וצדיקי 

את דרכו הארוכה עד הגעתו לציון הקדוש.

בין היתר נכתב בתפילה: ״... אשריך שאתה יושב 
ויזכנו  עליה...  בני  אצל  הקדושים  המלאכים  עם 
לראות פניך המאירים והמזהירים כזוהר הרקיע... 
אנא בכח גדולת רחמיך תהיינה אוזניך קשובות 
אלינו ותפילה שעה בזכות מ״ו אבא שלום בכמ״ו 

יוסף אלשבזי זי״ע...״.

גם  נתקדש  תעיז,  בעיר  שבזי,  הרב  של  קברו 
המוסלמים.  התימנים  אצל  וגם  היהודים  אצל 
יהודי  על  ביותר  הוא האישיות הרבנית הנערצת 
שלום  "אבא  בתואר  מכונה  הוא  ובפיהם  תימן 
שבזי". דמותו נתפסת בעיניהם כדמות מופלאה 
אנושיות  על  השגות  בעל  מופת  איש  של 
ומחולל ניסים, ורבים הם הסיפורים על מופתיו 

וישועותיו.

8 דף כתובים משני צידיהם.

הדפים  חסרים  וכתמים,  בלאי  טוב,  מצב 
הראשונים והאחרונים, ואולי גם דפים באמצע.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 1,000$

10. Handwritten Booklet – 
Special Prayers of the People who 
Came to Pray beside the Gravestone 
of Rabbi Shalom Shabazi, One of the 
Greatest Torah Scholars of Yemen – 
the 19th Century 
A booklet in ancient script (most likely, 
the 19th century, maybe even earlier) 
containing a long, special prayer phrased 
by one of the people who came to pray 
beside the gravestone of Rabbi Shalom 
Shabazi, who was one of the greatest Torah 
scholars of Yemen and one of its leading 
poets. The writer describes the long way he 
had passed to reach the holy gravestone.

Among others, it is written in the prayer: 
 good for you that you are sitting with …״
the holy angels … and may we merit 
seeing your shining and glowing face … 
due to the greatness of your mercy, may 
your ears be attentive to our prayers…״

Rabbi Shabazi׳s gravestone in the city 
of Ta׳izz became sanctified by Jews and 
Moslems alike. Rabbi Shalom Shabazi 
was the most admired rabbinical figure 
among the Jews of Yemen and they called 
him ״Abba (Father) Shalom Shabazi״. 

8 leaves written on both their sides.

Condition: Good. wear and stains. the 
first and last leaves are missing, and 
maybe some leaves in the middle as well.

Opening Price: $200
Estimated Price: $500 - $,1,000
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וחתימתו  ידו  בכתב  הלכתיות חשובות,  תשובות 
"לבושי  בעל  ווינקלר  ליב  מרדכי  רבי  הגאון  של 
אל  נשלחו   .]1921[ מרדכי" אב"ד מאד. תרפ"ב 
וועלץ זצ"ל, רבה של  השואל, הגאון רבי ישראל 

בודפסט.

דף בודד.

תוכן התשובות: 

א. הגדרה הלכתית של "תלמיד חכם", ומי צריך 
להנהיג עצמו בתואר זה.

ב. בדין השחתת זרע.

חשמלית  נורה   – אלעקטער"  של  אור  "בעניין  ג. 
לעיין  מפנה  הוא  בה  מאוד,  קצרה  תשובתו   –
בספרו, שם האריך בסוגיה זו שהתחדשה אז. עד 
פסיקתו בהלכות  היום נסמכים פוסקי דורנו על 
שבת, לפיה במצוות הדלקת נר שבת אי אפשר 
יש  חשמלית,  נורה  בהדלקת  חובה  ידי  לצאת 

צורך גם בדמיון כלשהו לנר - בשמן או בשעווה.

וועלץ  הרב  של  ידו  בכתב  רישום  לדף  )מעבר 
שלא   - זצ"ל  מאדע  אבד"ק  מהגאון  "תשובה 

נדפס']ה[ עדיין"(.

גם  נדפס  לא  זה  הלכתי  מכתב  כי  לציין  יש 
מרדכי  לבושי  שו"ת  של  החדשה  במהדורה 

תשובות הלכתיות חשובות בכתב ידו של הגאון בעל ׳לבושי . 11
מרדכי׳ הגאון רבי מרדכי ליב וינקלר זצ״ל, רבה של העיר מאד וראש 

הישיבה, ומגדולי הפוסקים בהונגריה – תרפ״ב – לא נדפסו עד היום

אחרות  תשובות  נדפסו  בה  תשע"א(,  יורק,  )ניו 
שנשלחו אל הרב וועלץ.

הגאון הנודע רבי מרדכי ליב וינקלר אב"ד מאד, 
תלמידו  )תר"ה-תרצ"ב(,  מרדכי"  "לבושי  בעל 
אב"ד  לנדסברג  אהרן  יצחק  רבי  של  המובהק 
תורה  להרביץ  החל  תרל"ד  משנת  גרוסוורדיין. 
ולכהן ברבנות בקהילות הונגריה. משנת תרס"א 
רבה של מאד )העדילא-מאדע(, בה כיהן למעלה 
בראש  עמד  במאד  העיר.  כרב  שנה  משלושים 
ומעמדו  תורה,  בשערי  נודע  שמו  גדולה.  ישיבה 
ההוראה  עמודי  משלשת  כאחד  הוכר  בהונגריה 
ווייטצען  אב"ד  זילברשטיין  ישעיה  רבי  עם  )יחד 
הדפסת  עם  המהרש"ג(.  גרינפלד  שמעון  ורבי 
ספרי השו"ת שלו, נודע שמו בכל רחבי העולם 
ופוסק הדור. תשובותיו  היהודי כמשיב בהלכה 
יסוד  לאבן  והפכו  עוררין  ללא  נתקבלו  בהלכה 

בספרות התשובות.

27.5 ס"מ.

גיל הפריט: 97 שנים.

ובשוליו  גדולים בקפלי הדף  בינוני. קרעים  מצב 
)ללא פגיעה בטקסט(. כתיבה בצד האחד של הדף.

פתיחה: $1,000
הערכה: -$2,000 $3,000
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letter has not been printed even in the 
new edition of the ״Levushei Mordechai״ 
responsa (New York, 2011), which did 
contain other responsa that was sent to 
Rabbi Weltz.

Rabbi Mordechai Leib Winkler, Av 
Beit Din of Mád, author of ״Levushei 
Mordechai1845-1932)  was a leading ,(״ 
disciple of Rabbi Yitzchak Aharon 
Landsberg Av Beit Din of Grosswardein. 
Rabbi Winkler started teaching Torah in 
1874 and since 1901 served as the rabbi 
of Mád for more than thirty years. He 
also headed the Yeshiva of Mád. He was 
recognized as one of the three leading 
rabbis of Hungary (together with Rabbi 
Yeshaya Zilberstein and Rabbi Shimon 
Greenfeld). With the printing of his 
responsa books, he became known all 
around the Jewish world as the leading 
Posek of the generation. His halachic 
responsa was accepted unchallenged 
and became a foundation stone in the 
responsa literature. 

27.5cm. Written on one side of the leaf.

Condition: Fair. Large tears in the folds of 
the leaf and its margins (with no damage 
to text).   

Opening price: $1000
Estimated Price: $2000-$3000  

Important halachic responsa handwritten 
and signed by Rabbi Mordechai Leib 
Winkler, the author of ׳Levushei 
Mordechai׳, Av Beit Din of Mád. [1921]. 
Sent to the Rabbi Yisrael Weltz, the rabbi 
of Budapest, who had sent the questions 
to Rabbi Winkler.

The content of the responsa: 

A. Halachic definition of ״Talmid 
Chacham״ (Torah scholar) and who 
should adopt such a title.

B. The law of extracting semen in vain.

C. ״About the light of electricity״ – 
electric light – a very short responsum 
referring to his book, where he discussed 
the issue at length. To this day, the 
Poskim of our generation rely on his 
halachic ruling according to which the 
Mitzvah of lighting a Sabbath candle 
cannot be observed by switching on an 
electric light since there has to be some 
similarity to an oil or wax candle.

On the reverse side of the leaf, a 
handwritten inscription by Rabbi Weltz 
 Responsum from the genius Av Beit Din״
of Mád – which has not been printed 
yet״)   

It should be noted that this halachic 

11. Important Halachic Responsa Handwritten by the Author of 
 Rabbi Mordechai Leib Winkler, the Rabbi of Mád and ״Levushei Mordechai׳
Head of Its Yeshiva and One of the Leading Poskim of Hungary – 1921 – have 

Never been Printed
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רבי . 12 הדור  פוסק  מרן 
משה פיינשטיין זצ"ל – עשרה 
דפים בכתב ידו, ובהם תשובה 
הלכתית אחת ארוכה ושלמה, 

עם חתימתו
תשובה הלכתית בעניין הדחת כלים, 
האדמו”ר  אל  נשלחה  כלים.  ובליעת 

מצישנוב. אלול תשי”ח. 
מרן  של  ידו  בכתב  כולה  התשובה 

הגר”מ פיינשטיין, ובסופה חתימתו. 
הנן  כאלה  ארוכות  תשובות  נדירות: 

נדירות ביותר!
)כתובים  ידו  בכתב  דפים  עשרה 

בצדם האחד(.
רבי משה פיינשטיין, מגדולי הפוסקים 
לארצות  תרצ”ג  בשנת  הגיע  בדורו, 
ישיבת  ראש  היה  שם  הברית, 
במשך  יורק  בניו  ירושלים”  “תפארת 
כיהן  לפטירתו.  עד  שנה,  כחמישים 
ארצות  של  הרבנים  אגודת  כנשיא 
עזרת  ארגון  וכנשיא  וקנדה,  הברית 
תורה. קיבל אליו פניות בענייני הלכה 

מרבנים בעולם.

פתיחה: $2,000
הערכה: $4,000 - $6,000

12. Rabbi Moshe Feinstein – Ten Leaves 
handwritten by Him, Containing One long, 
Complete Halachic Responsum, with His 
Signature
Halachic responsum about Hadachat Kelim and 
Beli׳at Kelim. Sen to the Rebbe of Tzishnov. Elul, 
1958. 

The complete responsum was handwritten by 
Rabbi Feinstein. His signature appears at its end.

Rareness: such a long responsum is extremely rare!

Ten leaves handwritten by Rabbi Feinstein (written 
on one of their sides).

Rabbi Moshe Feinstein was one of the leading Poskim 
of his generation. He came to the USA in 1933, 
where he was head of the “Tiferet Yerushalayim” 
Yeshiva of New York from approximately fifty years, 
until his death. He also served as the president of 
the Union of Rabbis of the USA and Canada and 
as president of the Ezrat Torah Organization. He 
received questions from rabbis from all around the 
world on Halachic matters. 

Opening Price: $2000
Estimated Price: $4000-$6000
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כתובים,  עמודים  כ-100  בסה״כ  מחברות,   12
וכן  הש״ס,  מסכתות  על  תורה  חידושי  הכוללים 
דרשות חשובות. למיטב ידיעתנו חומר עשיר זה 

טרם נדפס עד היום. 

תיאור מפורט של המחברות וכתבי היד:

שניאור  רבי  של  ידו  בכתב  מחברות  תשעה  א. 
מקלם  הסבא  של  תלמידו  זצ״ל,  וואלט  דוד 

בבית מדרשו, ולאחר מכן תלמיד ישיבת טלז.

אדר  כ״ה  יום  ״טלז,  מסתיימת:   ,6 מס׳  מחברת 
 5 במחברת  גם  מופיע  כזה  סיום  ]תר[צ״ג״. 
רשם  אחרת  במחברת  נוספות.  ובמחברות 
ז׳ מנחם  ונרשם  בסופה: ״נתחדש בת״ת דקלם, 

אב ... שנת צ״ד״.

ב. מחברת הספדים ודרשות, בכתב ידו של הרב 
שניאור דוד וואלט, מתקופת רבנותו בסן פאולו 

)ברזיל(.

16 דפים כתובים. בין היתר הספד על רבי יעקב 

מחברות בכתב יד, גדושות בחידושים על מסכתות . 13
הש״ס, וכן דרשות חשובות, מאת הגאון רבי שניאור דוד וואלט 

זצ״ל – קלם / טעלז, שנות התר״צ

הרבנות  כסא  על  ״לעלותי  דרשה  וכן  ברוורמן, 
אולי  ביידיש.  כתובות  הדרשות  כל  פולא״.  דסן 

מדובר בהעתקה.

וואלט,  יד רבי שמואל אליהו  ג. מחברת בכתב 
וולקומיר, טאוויאן, הלומד בישיבת אור תורה.

מחברות עם מעטפת מאוירת. 

ד. מחברת ורודה נוספת, חמשה דפים כתובים, 
בכתב יד אחר. 

ישיבת  הנהלת  מאת  אודותיו  מעניין  מכתב  ה. 
׳אור תורה׳ בוילקאמיר ]תרפ״ג[. 

 ,]?[ ידו  בכתב  תורה  חידושי  ובהם  דפים  ו. 
ושני  אחרים;  כותבים  של  יד  בכתב  וחידושים 

מכתבים נוספים אליו.

מצב כללי טוב.

פתיחה: 500$ 
הערכה: 1,000$ - 2,000$
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16 handwritten leaves. Among others, a 
eulogy for Rabbi Ya׳akov Bracerman and 
a sermon ״for my becoming rabbi of Sao 
Paulo״. All the sermons are written in 
Yiddish. Maybe a copying.

C. A notebook handwritten by Rabbi 
Shmuel Eliyahu Walt, Vilkomir, Towiany, 
a student of the Or Torah Yeshiva. 

Notebooks with an illustrated cover.

D. An additional pink notebook, five 
handwritten leaves, different script.

E. An interesting letter about him by the 
management of the ׳Or Torah׳ Yeshiva of 
Vilkomir [1923].

F. Leaves with Torah Novellae in his 
handwriting [?] and novellae handwritten 
by other writers; and two additional 
letters to him.

Condition: Good.   

Opening price: $500
Estimated Price: $1000-$2000  

12 note books, a total of approximately 
100 handwritten pages of Torah novellae 
on the tractates of the Talmud and 
important sermons. To the best of our 
knowledge, this rich material has never 
been printed.

Detailed description of the notebooks 
and manuscripts:

A. Nine notebooks handwritten by Rabbi 
Shneur Savid Walt, a disciple of the Alter 
of Kelm at his Beit Midrash and later a 
student of the Telz Yeshiva.

Notebook no 6 ends with ״Telz, the 
25th of Adar 1933״. This ending appears 
also in notebook no. 5 and additional 
notebooks. In another notebook, he 
wrote at its end: ״Renewed in Talmud 
Torah of kelm and written down on the 
7th of Menachem Av … 34״.

B. Notebook of eulogies and sermons 
handwritten by Rabbi Shneur David Walt 
when he was a rabbi in Sao Paulo (Brazil).

13. Talmud and Important Sermons by Rabbi Shneur David Walt – 
Kelm/Telz, the 1930׳s
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וחשובים: . 14 נדירים  יד  כתבי 
כתב יד ״דרכה של תורה בישיבת 
טלז״ בכתב ידו של הגרא״מ בלוך 
ישיבת  וראש  מייסד  לימים  זצ״ל, 
ראשי  שיעורי   / בארה״ב  טלז 

ישיבת טלז
א. מחברת חידושי תורה משיעורי רבי חיים 
מטלז ומהרי״ל מטלז. 64 עמודים כתובים. 
עמודים   8 מופיעים  המחברת  באמצע 
מצב  האלמוני.  הכותב  של  חידושיו  ובהם 

טוב.

תורה  של  ״דרכה  על  הרצאה  יד:  כתב  ב. 
מאת  התורה,  לימוד  דרך   - טלז  בישיבת 
חשוב  מאמר  בלאך״.  מאיר  אליהו  רבי 

מאוד, ככל הנראה בכתב ידו!

שני  המכילים  כתובים,  גדולים  עמודים   4
פרקים. מצב טוב.

)תרנ"ה- בלוך,  מאיר  אליהו  רבי  הגאון 
באותם  טלז  ישיבת  תלמיד  תשט"ו(, 
יצחק  אברהם  רבי  הגאון  של  אחיו  הימים, 
בלוך ראש הישיבה. נמנה בצוות הישיבה. 
ישיבת  של  וראשה  מייסדה  היה  לימים 
אגודת  וממנהיגי  ארה"ב,  בקליבלנד,  טלז 

ישראל.

כתב  צילום  הגר״ח,  של  שיעורים  אוסף  ג. 
הופצו  אלו  שיעורים  בסטנסיל.  מודפס  יד, 
בישיבות ליטא ערב השואה. עשרות דפים. 

מצב טוב, קרעים ופגמים בשולי הדפים.

פתיחה: 300$
הערכה: 1,000$ - 1,500$

14. Rare and Important Manuscripts: 
a Manuscript ״the Way of the Torah in 
the Telz Yeshiva״ Handwritten by Rabbi 
Eliyahu Meir Bloch, the Future Founder 
and Head of the Telz Yeshiva in the USA / 
Lessons by the Heads of the Telz Yeshiva
A. Notebook of Torah Novellae from the 
lessons of Rabbi Chaim of Telz. 64 written 
pages. In the middle of the notebook there 
are 8 pages of Torah Novellae by the writer. 
Condition: good.

B. Manuscript: a lecture on ״the way of the 
Torah in the Telz Yeshiva – how Torah is studied 
by Rabbi Eliyahu Meir Bloch״. An important 
essay most likely handwritten by him!

4 large handwritten pages containing two 
chapters. Condition: Good.

Rabbi Eliyahu Meir Bloch (1895-1955) was 
a student of the Telz Yeshiva, the brother of 
Rabbi Avraham Yitzchak Bloch who was the 
head of the Yeshiva those days. Eventually, 
Rabbi Eliyahu was the founder and head of 
the Tezl Yeshiva in Cleveland, USA and one of 
the leaders of Agudat Yisrael. 

C. Collection of lessons by Rabbi Chaim of 
Telz, stencil photocopy of a manuscript. 
These lessons were distributed among 
the yeshivas of Lithuania before the 
Holocaust. Dozens of leaves. Condition: 
Good. Tears and flaws in the margins.

Opening Price: $300
Estimated Price: $1000-$1500  
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הכהן" . 15 מאיר  "ישראל 
מרן  של  הקדושה  חתימתו   –
הולך  לאורו  אשר  חיים',  'החפץ 
בית ישראל – פריט מיוחד ויחיד 

במינו!
לפנינו דבר מופלא: דף רשמי של ה׳חפץ 
חיים׳, אשר בראשו נדפס הלוגו “ישראל 
הכיתוב:  ותחתיו  ]בגדול[  הכהן”  מאיר 
ברורה׳.  ו׳משנה  חיים׳  ׳חפץ  “מח”ס 

ראדין, פלך ווילנא”. 
יודעים,  שאיננו  מסיבה  הדף,  באמצע 
“ישראל  שמו:  את  חיים  החפץ  חתם 

מאיר הכהן”.
ונהדר  ייחודי  פריט  נראה  לא  מעולם 
כזה במכירות. מסתבר שמדובר בפריט 

יחיד במינו.
שמו של האדם – מבטא את מהותו. שמו 
מקפל  ידו,  על  הכתוב  הח”ח,  מרן  של 
הגדול,  הכהן  של  אורו  כל  את  בתוכו 
מאיר מאז ועד היום שהנחיל לכל  אשר 

בית ישראל.
שנות התר”צ.

גיל הפריט: למעלה מ-80 שנה. 
מצב: טוב מאוד. סימני קיפול.

פתיחה: $1,000
הערכה: $4,000 - $6,000

15. “Yisrael Meir Ha׳Cohen” – The 
Holy Signature of the Chafetz Chaim – a 
Special, Unique Item
A wonderful item: an official leaf of the Chafetz 
Chaim, on whose upper part, the logo “Yisrael 
Meir Ha׳Cohen” was printed (in large fonts) 
and under it, the inscription: “Author of the 
books ׳Chafetz Chaim׳ and ׳Mishnah Berurah׳ 
Radin, the shire of Vilnius”.

In the middle of the leaf, for an unclear reason, 
the Chafetz Chaim signed his name: “Yisrael 
Meir Ha׳Cohen”.

Such a lovely, unique item has never been 
seen in auctions!

 A man׳s name expresses his essence. The 
name of the Chafetz Chaim, handwritten by 
him, hides within it the light of the Cohen 
Gadol who is constantly illuminating (Meir) 
what he has bequeathed to Beit Yisrael. 

The 1930׳s.

Age of item: more than 80 years.

Condition: Very Good. Folding marks.

Opening Price: $1000
Estimated Price: $4000-$6000
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אליה מזרחי – ונציה, ש״ה . 16
 – בעברית  ישראל  ארץ  מפת   –

רישומים וחתימות עתיקות
על  מזרחי  אליהו  רבי  פירוש  מזרחי.  אליה 
בדפוס  ונציה,  התורה.  על  רש"י  פירוש 

בומברג, ש"ה ]1545[. 

ארץ  של  סכמתית  מפה  נדפסה  רפ  בדף 
מהמפות  בעברית,  כיתוב  עם  ישראל 

הקדומות ביותר של ארץ ישראל בעברית.

בדף האחרון חתימות עתיקות: ״משה יעקב 
המפורסי׳  התורני  ל..  ״שייך  במו״ה...״;   ]?[

כש״ת כ״ה משה״; ״סגל״.

חסר דף השער. מתחיל בדף ב׳: ״בראשית״.

שכ דף.

גיל הפריט: 474 שנים.

מצב בינוני. סימני עש בחלק מהדפים. רוב 
וסביר בייחס לגיל  יפה  ככל הדפים במצב 

הפריט.

פתיחה: 500$
הערכה: 1,000$ - 1,500$

ספרים חתומים, הקדשות, הגהות

16. Eliyah Mizrachi – Venice, [1545] – 
Hebrew Map of the Land Israel – Ancient 
Inscriptions and Signatures
Eliyah Mizrachi. Commentary by Rabbi Eliyahu 
Mizrachi on Rashi׳s commentary on the Torah. 
Venice, Bemberg printing press, [1545]. 

Ownership stamp on the title page of Moshe 
Aryeh Leib Alter the son of Yonah Av Beit Din 
of Bakoi. 

On leaf 280 there is a schematic printed map 
of the Land of Israel with Hebrew inscriptions, 
one of the earliest Hebrew maps of the Land 
of Israel.

On the last leaf, ancient signatures of Moshe 
Ya׳akov [?], Moshe and Segal.

320 leaves. 29cm.

Condition: Fair. The title page is missing. The 
book begins with leaf 2: ״Bereshit״. Moth signs 
on some of the leaves. Most of the leaves are 
in reasonable condition matching the age of 
the item.

Opening Price: $500
Estimated Price: $1,000 - $1,500
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רבינו  מאת  שונים  הלכתיים  בענינים  תשובות 
יצחק בר ששת ברפת, מגדולי רבותינו הראשונים. 

קושטא, ש"ו – ש"ז – בדפוס אליעזר שונצינו. 

בשער הספר רישום וחתימה עם סלסול קליגרפי 
אותו  קניתי  עבדו  את  אלהים  חנן  "אשר  נאה: 
פרחי  דוד  הצעיר  אני  ליצירה  התק"ח  בשנת 
ס"ט" ]כנראה חותנו של הגאון רבי משה ישראל, 
מרבני אלכסנדריה[. תשובה ממנו נדפסה בספר 

'קול אליהו'.

מעבר לשער רישום נוסף וחתימה: "מקנת כספי 
לעבודת קוני לי לשמי הצעיר יעקב הלוי" ]מגאוני 

ירושלים בראשית שנות הת"ר?[.

חנוך  "שאול  הרב  של  נוספות  וחותמות  חתימה 
העניך בהרב מו"ה אברהם אריה ליבוש ברלינר". 

ארוכים  חידושים  קטעי  ששה  הספר,  בשולי 
בכתב יד ספרדי, ומספר הגהות קצרות. 

בעותק זה חסרים מספר דפים מדפי המפתחות 
וללא דף הקולופון. נמצאים 10 דפי מפתחות. 

ונמכר  נדפס  זה  ספר  הספר:  הדפסת  על 
אותם  מחלקים  שהיו  קונטרסים  קונטרסים 
למכור  זה  מנהג  כנסת,  בבית  בשבתות  לקונים 

שו״ת הריב״ש – קושטא, ש״ו-ש״ז – חידושים ארוכים . 17
בכתב יד קדום – חתימות רבנים

נהוג  היה  קונטרסים  קונטרסים  גדולים  ספרים 
המאה  מראשית  שנה,  מאות  כשלוש  בקושטא 
עשרה,  התשע  המאה  ראשית  עד  עשרה  השש 
להדפיס  העבריים  למדפיסים  איפשר  זה  מנהג 
לא  הכי  שבלאו  גדוליים,  ספרים  לקנות  ולקונים 
היה בידם של אלו להדפיס ובידם של אלו לקנות, 
רבים  ספרים  לאבדן  זה  מנהג  גרם  מאידך, 
מדפוסי קושטא, כי לא כל אחד ואחד שהתחיל 
לקנות קונטרסים יכול היה לעמוד בזה עד הסוף, 
מהם  אחר,  למקום  שנדדו  מהם  שנפטרו,  מהם 
היה  יכול  ואחד  אחד  כל  ולא  מנכסיהם,  שירדו 
לבסוף  ולכרכם  כראוי  הקונטרסים  על  לשמור 
והופצו  שנדפסו  מהספרים  ורבים  אחד,  בכרך 
רבים  עותקים  מדוע  נבין  מכאן  אבדו,  זו  בדרך 
המפתחות  דפי  בהם  חסרים  הריב"ש  משו"ת 
)שנדפסו בקונטרס בפני עצמו( כמו דף הקולופון.

גיל הפריט: 472 שנים.

לפי  הם  האחרונים  המפתחות  דפי  שני 
שנדפסו. הקונטרסים  ושמונה   ארבעים 
בחלק  זניחים  עש  סימני  מפורק.  טוב,  מצב 

מהדפים.

פתיחה: 200$
הערכה: 800$ - 1,200$
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 This book was printed and sold booklet 
by booklet. This was customary in 
Constantinople from the beginning of 
the 13th century to the beginning of the 
19th century. The custom enabled the 
Jewish printers to print and the Jewish 
buyers to buy large books. On the other 
hand, the custom led to it that many 
of the booklets, which were not bound 
together, were eventually lost. This 
explains why so many copies of the Rivash 
responsa lack their indices (which were 
printed in a separate booklet) as well as 
the colophon. The 2 last leaves of indices 
are according to the 48 booklets that 
had been printed of the complete book. 
Condition: Good. Falling apart. Minor 
moth signs on some of the leaves.

Opening Price: $200
Estimated Price: $800 - $1,200

Halachic responsa by Rabbi Isaac ben 
Sheshet Perfet, the Rivash.

Constantinople, 1546-1547. 

Eliezer Soncino printing press.

 On the title page, an inscription and nice, 
curly calligraphic signature of David Parhi. 
On the reverse side of the title page, an 
additional inscription and signature of 
Ya׳akov Ha׳levi. A signature and stamps 
of Rabbi Shaul Chanich Henich, the son 
of Rabbi AvrahamAryeh Leibush Berliner.

On the margins of the book, six passages 
of novellae in Sephardic script and 
several short glosses. 

The copy lacks several leaves of the 
indices (it contains only 10 leaves of 
indices) and the colophon leaf.

17. The Rivash Responsa Constantinople 1546 – 
First Edition – Signatures and Glosses

ילקוט שמעוני )ונציה, שכ״ו?( – חתימות חשובות מזמן . 18
ההדפסה

ילקוט שמעוני על תהילים, נביאים וכתובים. חסר 
שער. כנראה מהדורת ונציה, שכ״ו.

לאורך הספר חתימות עתיקות רבות, בין היתר:

על  ״הנשען  הגאון  חתימת  ו-קנט  קמו,  בדפים 
ממשפחה  ס״ט״,  אסולין  ן׳  מכלוף  ישראל  קדוש 
של מגורשי ספרד. כיהן כסופר בית הדין בפאס 
חתם  דאנון.  בן  סעדיה  בן  שמואל  רבי  עם  יחד 
תקנות  ועל  ש"ה,  בשנת  המגורשים,  תקנות  על 

והסכמות במשך השנים עד שס"ד. 

בכתב  ארוכים  ורישומים  חתימות  קכח,  בדפים 
ידו של הגאון רבי יוסף אדרעי זצ״ל.

בדף פ׳ רישומים עתיקים.

בדף פח חתימות רבי יוסף אדרעי ורבי מכלוף ן׳ 
אסולין, ועוד.

בדף פט )תחילת ספר תהילים( רישום עתיק.

חתימות  מספר  תהילים(  ספר  )סיום  קלא  בדף 
עתיקות ורישומים מעניינים.

קצרות,  הגהות  מספר  הדפים  בשולי  מצויות  כן 
חלקן קצוצות או פגועות.

גיל הפריט: 453 שנים.

השמורות  ניילוניות,  בתוך  נתונים  הדפים  מצב: 
העותק  דפים.  מספר  וחסרים  יתכן  בקלסר. 
מתחיל בדף סא ומסתיים בדף קסב. כל הדפים 
בתוך  קרעים  ישנם  ולעיתים  בשוליהם  פגועים 
לחתימות  רבה  חשיבות  ישנה  אולם  הטקסט. 

הנדירות שבעותק זה.

פתיחה: 200$
הערכה: 200$ - 300$
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On leaf 89 (the beginning of the Book of 
Psalms), an ancient inscription.

On leaf 131 (the end of the Book of 
Psalms), several ancient signatures and 
interesting inscriptions.

On the margins of the leaves there are 
several short glosses, some of them cut 
off or damaged.

Condition: The leaves are in plastic sheet 
protectors in a ring binder. It is possible 
that some leaves are missing. The copy 
begins with leaf 61 and ends with leaf 
162. The margins of all the leaves are 
damaged and sometimes, the text is also 
torn. However, the rare signatures on the 
copy are most important.

Opening Price: $200
Estimated Price: $200 - $300

Yalkut Shimoni on Tehillim, Nevi׳im and 
Ketuvim. Most likely the Venice edition, 
1566.

Throughout the book, many ancient 
signatures, among others:

On leaves, 146 and 159, the signature of 
 of a family of the ,״Makhluf Assulin S.T״
Spanish exiles. Served as the scribe of 
the Beit Din of Fes with rabbi Shmuel Ben 
Se׳adyah Ben Danon. In 1545, he signed 
the regulations of the exiles.

On leaf 127, signatures and long 
inscriptions handwritten by Rabbi Yosef 
Edre׳i.

On leaf 80, ancient inscriptions.

On leaf 88, signatures of Rabbi Yosef 
Edre׳I and Rabbi Makhluf Assulin and 
more.

18. Yalkut Shimoni (Venice, 1566?) – Important 
Signatures
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חיי אדם, עם תוספות חיים. ורשה, ]תרס״א[. 

חותמתו  נוספים(  )ובמקומות  הספר  בשער 
אב״ד  זצ״ל  סולובייציק  הלוי  שמחה  רבי  של 

דמאהליב.

בשולי הדפים עשרות הגהות הלכתיות חשובות, 
רבי  של  ידו  בכתב  ככולם  רובם  ובעפרון,  בדיו 

שמחה. 

פומביות  במכירות  היום  עד  נראו  לא  נדירות: 
חשובים  הלכתיים  חידושים  שכן  כל  ידו,  כתבי 

כמו שלפנינו!

הגאון רבי שמחה הלוי סולובייציק זצ״ל )תרל״ט-
תש״ב(, בנו של בעל ׳בית הלוי׳ הגאון רבי יוסף דב 

סולובייציק זצ״ל.

כיהן ברבנות מוהילוב בין השנים תרע"א - תרפ"ד. 
בכל  מוניטין  לה  יצאו  אשר  ישיבה  ייסד  גם  שם 
תלמידים  אליה  נהרו  ומרחוק  ומקרוב  הסביבה, 

חיי אדם – עשרות הגהות הלכתיות בכתב ידו של הגאון רבי . 19
שמחה הלוי סולובייציק אב״ד מוהילוב – נדיר ביותר

בעלי כשרונות עצומים. 

בשקלוב  בישיבה  שיעורים  מסר  במקביל 
בראשותו של רבי פסח פרוסקין זצ"ל.

כבר מגיל צעיר נודע בגאונותו. בהיותו בן עשרים, 
התבטא עליו אחיו הגדול, רבי חיים סולובייציק, כי 
הוא בקי בש״ס בבלי וירושלמי. גדלותו התורנית 
הרעישה את כל גדולי הזמן, בעמקותו הנפלאה 

ובבהירותו הגאונית. 

"שמחה  הספר  לאור  יצא  חודשים  מספר  לפני 
לארצך", ובו צילום חידושיו בכתב ידו.

]1[, רמא, קכ דף.

גיל הפריט: 118 שנים.

מצב  טוב. נייר מעט יבש. כריכה חדשה.

פתיחה: 800$
הערכה: 1,500$ - 3,000$
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Soloveitchik, author of ׳Beit Ha׳Levi׳.

Rabbi Simcha served as the rabbi of 
Mogilev during the years 1911-1924. 
He also established a reputable Yeshiva 
there with many talented students.

Several months ago, the book ״Simcha 
le׳Artzecha״ was published. The book 
contains a photocopy of a manuscript 
with his handwritten novellae.

[1] 241, 120 leaves.

Age of item: 118 years.

Condition: Good. Slightly dry leaves. New 
binding.

Opening Price: $800
Estimated Price: $1500-$3000    

Chayei Adam with Tosfot Chaim. Warsaw, 
[1901].

On the title page of the book (and on 
additional leaves), the stamp of Rabbi 
Simcha Ha׳Levi Soloveitchik Av Beit Din 
of Mogilev.

On the margins of the leaves, dozens of 
important halachic glosses, in ink and 
pencil, handwritten by Rabbi Simcha.

Rareness: manuscripts by Rabbi Simcha 
have never been seen in auctions, all the 
more so, important halachic novellae like 
those before us. 

Rabbi Simcha Ha׳Levi Soloveitchik (1879-
1942) was the son of Rabbi Yosef Dov 

19. Chayei Adam – Dozens of Halachic Glosses handwritten 
by Rabbi Simhca Ha׳Levi Soloveitchik, Av Beit Din of Mogilev – 

Extremely Rare
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שמרו משפט – עותק המחבר הגאון המופלא רבי עקיבא יוסף . 20
שלזינגר עם הגהות חשובות בכתב ידו – ירושלים, תרע״ב – יחיד במינו!

לקוטים,  עם  תנינא,  משפט  שמרו  "קונטרס 
המעל"ה  חברא  דברי  לחזק  ופזמונים  רעינים 
קהל  עם  הקדושה[  ליושנה  עטרה  ]מחזירי 
העיברים...כל הנעשה בקרב הארץ...לדורשי ציון 

הנאמנים...״. תרע״ב ]1912[ בערך.

דפוס ליפשיץ.

תיקונים   12 עם   המחבר,  של  האישי  העותק 
היא  ההגהות  אחת  ידו.  בכתב  חשובות  והגהות 
הפניה לזוהר הקדוש. כמה מההגהות הן הוספות 

משמעותיות למה שנדפס.

נדירות: ספרים עם הגהות של רבי עקיבא יוסף 
שלזינגר הנם בלתי מצויים, כל שכן כשההגהות 
הן על הספר שלו עצמו, כמו בספר שלפנינו. לא 

נראה כדבר הזה במכירות.

האחרים  החלקים  שלושת  לפנינו  קיימים 
שבספר:

שלזינגר  מאת  שירים  "פזמונים".  לד-סט,א:  דף 
)בלתי מנוקדים(.   

דף סט,ב-פד: "שיחות". דרשות בעניני השעה.  

חסר  המחבר,  הגאון  של  שלפנינו,  זה  בעותק 
חלקו הראשון של הספר, 

הנם  המחבר,  יד  בכתב  והתיקונים,  ההגהות 
השירים  בחלק  כולל  בספר,  מקומות  בכמה 

החשובים שחיבר!

תולדות הגאון המחבר

ארץ  מגאוני  זצ"ל,  שלזינגר  יוסף  עקיבא  רבי 
ישראל, תלמידם של גדולי הונגריה וחתנו של רבי 
ומעוף,  חזון  בעל  מקולומיאה.  ליכטנשטיין  הלל 

אשר נודע בדעותיו אשר הקדימו את זמנן. 

התפרסם כאיש חיל, קנאי עצום נגד הריפורמים 
עזריאל  רבי  כנגד  נלחם  ואף  וההשכלה 
עם  ויחד  המדינה.  בשפת  שדרש  הילדסהיימר 
זה חובב ציון נלהב וחוזה רעיון המדינה היהודית, 

צבא יהודי ועם הנהנה מיגיע כפיו.

גיל הפריט: 107 שנים.

 19 ס"מ.

בחוט  אגודים  הדפים  וקרעים.  בלאי  טוב.  מצב 
כהה. טביעות אצבעות )של המחבר?( וכתמי זמן. 
הדבקות. השער מנותק. ללא כריכה )כך נדפס, 

כנראה(.

פתיחה: 300$
הערכה: 1,000$ - 2,000$
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by the author, are in several places in the 
book, including the section of poems he 
wrote!

The author׳s biography

Rabbi Akiva Yosef Schlesinger, one of the 
geniuses of the Land of Israel, the disciple 
of the most prominent rabbis of Hungary 
and the son-in-law of Rabbi Hillel 
Lichtenstein of Kołomyja, a visionary 
who was known for his innovative ideas 
which were ahead of their time.

He was also known as a zealot who 
stood against reform Judaism and the 
Enlightenment Movement and even 
against rabbi Azriel Hildesheimer, who 
sermonized in German. Yet, Rabbi 
Schlesinger was also an enthusiastic 
Chovev Zion who foresaw the Jewish 
State, a Jewish army and a nation 
enjoying the fruit of its labor.

Age of item: 106 years. 

Size: 19cm.

Condition: Good. Wear and tear. The 
leaves are tied with a dark string. 
Fingerprints (the author׳s?) and time 
stains. Gluing. Detached title page. No 
binding (it seems that it was printed so).

Opening Price: $300
Estimated Price: $1000-$2000   

 circa ״…Kuntras Shimru Mishpat Tanina״
[1912]. Lifshitz printing press.

The author׳s personal copy, with 12 
important corrections and glosses 
handwritten by him. One gloss refers to 
the Zohar. Several of the glosses are a 
significant addition to what was printed.

Rareness: books with glosses by Rabbi 
Akiva Yosef Schlesinger are extremely 
rare, all the more so when the glosses are 
on a book he himself wrote, like the book 
before us. Has nevr been seen in auctions!

Before us are the three other sections of 
the book:

Leaves 1-33 – a collection of short 
commentaries and ideas on Aggadic 
matters, ״are not ordered or connected 
… there is no order of early or late״.

Leaves 34-69a: poems by Schlesinger 
(non-vowelized).

Leaves 69b-84: Derashot on matters of 
the moment.

In the copy before us, the author׳s, the 
first section of the book, which uncludes 
20 leaves, is missing: ״Shimru Mishpat 
<Tanina>״. A kind of continuation of 
his book ״Shimru Mishpat״ (Jerusalem, 
1900).

The corrections and glosses, handwritten 

20. Shimru Mishpat – the Copy of the Author Rabbi Akiva Yosef 
Schlesinger with His Handwritten Glosses – Jerusalem, 1912 – One of a 

Kind!
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ירושלים . 21  – במשפט  ציון 
רבי  המחבר  חתימת   – תרע״ב 

מרדכי לוריא
המקובל  של  הנודע  ספרו  במשפט.  ציון 
רבי  הסכמת  עם  זצ״ל.  לוריא  מרדכי  רבי 
הכוללת  ירושלים,  של  רבה  ברלין,  חיים 

הערות על הספר. מהדורה ראשונה.

מאת  מודפסת  בקשה  השער  דף  בגב 
של  קודשו  חתימת  בסופה  המחבר. 
המחבר המקובל רבי מרדכי לוריא זצ״ל.

החכמה  באוצר  הסרוקים  בטפסים 
ובהברובוקס לא מצאנו עמוד זה.

במשפט",  "ציון  בעל  לוריא  מרדכי  רבי 
הספר  את  חיבר  ירושלים.  חכמי  מגדולי 
שונים  פולמוס  וכתבי  יעב"ץ"  "מלחמת 
נגד הספר חמדת הימים. עסק גם בתורת 
הקבלה ולמד אצל רבי יהודה ב"ר שלמה 
גם:  חיבר  הבוקר".  "אשמורת  בעל  הכהן 

"דברי מרדכי" – שו"ת בד' חלקי השו"ע.

צו דף. 

ונקיים. בשני  זניחים  מצב טוב. סימני עש 
)המפתחות(  בספר  האחרונים  הדפים 

סימנים אלו בולטים קצת יותר. 

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

21. Zion Be׳Mishpat – Jerusalem, 1912 
– Signature of the Author Rabbi Mordechai 
Luria
Zion Be׳Mishpat. The well-known book by 
the kabbalist Rabbi Mordechai Luria. With an 
approbation by Rabbi Chaim Berlin, the rabbi 
of Jerusalem, which includes comments on the 
book. First edition.

On the reverse side of the title page, a printed 
request by the author. At its end, the signature of 
the author, the kabbalist Rabbi Mordechai Luria.

The scanned copies of Otzar ha׳Chochma 
and Hebrew Books do not include this page.

Rabbi Mordechai Luria, author of ״Zion 
Be׳Mishpat״, was one of the leading scholars of 
Jerusalem. He authored the book ״Milchement 
Yavatz״ and other polemic writings against the 
book ״Chemdat Yamim״. He was a kabbalist who 
studied with Rabbi Yehuda ben Rabbi Shlomo 
Ha׳Cohen author of ״Ashmoret Ha׳Boker״. He 
also authored the ״Divrei Mordechai״ responsa 
–on the four sections of the Shulchan Aruch. 

96 leaves.

Condition: Good. Minor, clean moth signs. 
These are slightly more prominent on the two 
last leaves of the book (the indices leaves). 

Opening Price: $100
Estimated Price: $200 - $300



 34 

מבר 2018
ט | נוב

שע”
ת

סלו 
כ

חק לישראל, בראשית – הגהות בכתב . 22
וחתימת  החיים׳,  ׳כף  בעל  מרן  של  קודשו  יד 

קודשו
נדפס בליוורנו )תק״ע(. חסרים השער והדפים הראשונים.

רבי  של  הקדושה  חתימתו  מופיעה  בעותק  הראשון  בדף 
זה,  ׳כף החיים׳. )מכך שחתם בדף  יעקב חיים סופר בעל 
משמע שכבר בעת שהיה אצלו נחסר שער הספר העתיק(.

בשולי הדפים שלוש הגהות בכתב יד קודשו.

פומביות  היום במכירות  היה עד  לא  ככל הנראה  נדירות: 
ספר עם הגהות בכתב יד קודשו! פריט יחיד מסוגו.

תרצ"ט(,   – )תר"ל  סופר  חיים  יעקב  רבי  המקובל  הגאון 
ה"בן  של  תלמידו  האחרונים.  בדורות  הפוסקים  מגדולי 
איש חי". מחכמי בבל וירושלים. מחבר סדרת הספרים "כף 

החיים". 

חיבר ספרים נוספים, ביניהם "חיים עד העולם" על סיומי 
מסכתות, "קול יעקב" – הלכות סת"ם, "חוקי חיים" – דרשות 

לזמנים שונים ו"יגל יעקב" – חידושים על התורה.

קצב ]1[ דף.

גיל הפריט: 209 שנים.

מצב בינוני-טוב. קרעים עם חוסרים במספר דפים. בלאי 
בעקבות הקריאה בספר.

פתיחה: 500$
הערכה: 1,000$ - 2,000$

22. Chok Le׳Yisrael, 
Bereshit – Signature of the 
Author of ׳Kaf Ha׳Chaim׳ 
with Handwritten Glosses by 
Him
Printed in Livorno (1810). The 
title page and first leaves are 
missing. 

On the first leaf of the book, 
the signature of Rabbi Ya׳akov 
Chaim Sofer author of ׳Kaf 
Ha׳Chaim׳ (Since his signature 
appears on this leaf, it is obvious 
that the title page of the book 
was missing already when the 
book was in his possession). 

The Kabbalist Rabbi Ya׳akov 
Chaim Sofer (1870-1939) was 
born in Babylon, the disciple 
of Rabbi Abdallah Somech and 
Rabbi Yosef Chaim, author of 
 One of the rabbis .״Ben Ish Chai״
of Babylon and Jerusalem and 
a leading Posek. Authored the 
series of books ׳Kaf Ha׳Chaim׳. 
He wrote this composition in the 
attic of the ״shoshanim Le׳David״ 
synagogue in Jerusalem, which 
was established by the Ben 
Ish Chai. Authored additional 
books, among them ״Chaim 
ad Ha׳Olam״  ״akov׳Kol Ya״, 
– the laws of scribal script, 
 Derashot – ״Chukei Chaim״
for various events. And ״Yagel 
Ya׳akov״ – Torah novellae.

192 [1] leaves. 

Age of item: 208 years.  

Condition: Fair-Good. Several 
leaves are torn with omission. 
Wear due to reading. 

Opening Price: $500
Estimated Price: $1,000 - $2,000
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חכמת אדם – העותק שבו למד . 23
זצ״ל,  עפשטיין  מרדכי  משה  רבי  מרן 
חותמתו  עם  סלבודקה,  ישיבת  ראש 

והגהה עיונית
חכמת אדם. שטטין תרכ״ג )1863(. ספר ההלכה 
ראש  זצ״ל,  עפשטיין  הגרמ״מ  מרן  למד  שבו 
ישיבת כנסת ישראל בסלובודקה ובחברון, אשר 

העמיד תלמידים רבים, מהם שהיו לגאוני הדור.

פריט חשוב ומיוחד!

באחד  עפשטיין.  הגרמ״מ  חותמת  הספר  בשער 
הדפים הגהה עיונית כנראה בכתב ידו.

גיל הפריט: 156 שנים.

מצב בינוני. נזקי עש.

פתיחה: $200  
הערכה: 400$ - 600$

23. Chochmat Adam – the Copy 
of Rabbi Moshe Mordechai Epstein, 
the Head of the Slabodka Yeshiva, 
with His Stamp and a Scholarly Gloss
Chochmat Adam. Stettin, 1863. On the 
title page of the book, the stamp of 
Rabbi Moshe Mordechai Epstein. On one 
of the leaves, a scholarly gloss most likely 
handwritten by him. 

Condition: Fair. Moth damage.

Opening Price: $200
Estimated Price: $400 - $600
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ספרים חשובים ונדירים בהם למד הגאון האדיר רבי משה . 24
פינקל זצ״ל, בנו של ה׳סבא מסלבודקה׳ ור״מ בישיבה הקדושה 

״כנסת ישראל״ בסלבודקה ובעיה״ק חברון

כן,  כמו  בבריסק.  סולובייצ'יק  חיים  רבי  אצל 
חיים.  החפץ  אצל  ראדין  בישיבת  תקופה   למד 
מרדכי  משה  רבי  של  לבתו  נישא  תרע"ג  בסיוון 

אפשטיין, ראש ישיבת סלובודקה.

והחל  בישיבה,  כר"מ  לכהן  החל  נישואיו,  לאחר 
למסור שיחות מוסר. בהמשך, 

"אור  בשם  סלובודקה,  לישיבת  מכינה  הקים 
ישראל", ובה העביר שיעורים.

כר"מ  לכהן  ישראל,  לארץ  עלה  תרפ"ה  בחורף 
בישיבה בחברון. כעבור פחות משנה, בחול המועד 
 סוכות תרפ"ו, נפטר באופן פתאומי, והוא בן 43. 

נודע בגאונותו המופלגת, עד כדי כך שרבי מאיר 
שמחה הכהן מדוינסק התבטא עליו שהוא יהיה 
תנחומים  במכתב  הדור.  של  החושן"  ה"קצות 
לאביו, כתב עליו רבי ירוחם ליבוביץ ממיר: "ארון 

ה'", "נר ישראל", "באורו נראה אור".

פתיחה: 300$
הערכה: 500$ - 1,000$

הגאון  של  חותמתו  את  הנושאים  ספרים  מקבץ 
רבי משה פינקל זצ״ל:

וילנה,  משלי.  על  הגר״א  פירוש  משלי.  שער  א. 
בעלות  רישומי  מהמוכר.  שונה  שער  תקצ״ט. 
הירש  צבי  רבי  הנודע  לגביר  הספר  שייכות  על 
נאוויאזער זצ"ל גביר ונאמן קהילת קובנה, ותומך 
ישראל  לרבי  מקושר  היה  אשר  בעירו,  הקלויז 

מסלנט זצ"ל. מצב בינוני. 

תרכ״ז.  וילנא  הגר״א.  ביאור  עם  זוהר,  תיקוני  ב. 
מהדורה ראשונה. מצב בינוני-טוב. ללא כריכה.

ג. ים של שלמה. יבמות. אלטונא, ת״ק. מהדורה 
ראשונה. שער מאויר. מצב טוב. כתמי זמן.

הגאון האדיר רבי משה פינקל זצ"ל

בישיבת  למד  מסלבודקה'.  ה'סבא  של  בנו 
אצל  וכן  קמאי,  ברוך  אליהו  הרב  אצל  מיר 
אביו  ידי  על  נשלח  כן,  כמו  גורדון.  אליעזר  הרב 
ללמוד  יהודה(  אליעזר  הרב  אחיו  עם  )יחד 
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to Rabbi Yisrael of Salant. Condition: Fair.

B. Tikunei Zohar, with the Vilna Gaon׳s 
commentary. Vilnius, 1867. Condition: 
Fair-Good. No binding.

C. Yam shel Shlomo. Altona, 1740. 
Illustrated title page. Condition: Good. 
Time stains.

Opening Price: $300
Estimated Price: $500 - $1,000

Collection of books bearing the stamp of 
Rabbi Moshe Finkel:

A. Sha׳ar Mishlei. The Vilna Gaon׳s 
commentary on Mishlei. Vilnius, 1839. 
A different title page than the familiar 
one. Ownership inscriptions of the well-
known philanthropist Rabbi Zvi Hirsch 
Neuweiser of Kovno, the supporter of the 
Kloiz of his hometown, who was related 

24. Rare Books with Stamps of Rabbi Moshe Finkel

רבי . 25 העותק של   – שיק  מהר״ם 
יהודה ליב גרינוולד זצ״ל אב״ד סאטמר 

עם חתימות קדשו
תרס״ה  מונקאטש,  התורה.  על  שיק  מהר״ם 

]1905[. מהדורה ראשונה.

הגאון  של  מלאות  חתימות  שלוש  הפורזץ  בדף 
רבי יהודה גרינוולד מגדולי רבני הונגריה.

'זכרון  בעל  )תר"ה-תר"פ(,  גרינוולד  יהודה  רבי 
סופר".  ה"חתם  בן  סופר  יוזפא  רבי  חתן  יהודה', 
תרנ"ח  ובשנת  ושוראני,  בבאניהאד  כאב"ד  כיהן 
תלמידי  מחשובי  סאטמאר.  בעיר  לרב  הוכתר 

ה"כתב סופר", ומגדולי הרבנים בהונגריה.

גיל הפריט: 114 שנים.

מצב בינוני-טוב. השער מנותק. כריכה מנותקת. 
דפים יבשים מעט.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 800$

25. Maharam Shick – the Copy of 
rabbi Yehuda Leib Greenwald Av Beit 
Din of Satmar
Maharam Shick on the Torah. Munkatch, 
1905. First edition.

On the Forsazt leaf, three signature of 
Rabbi Yehuda Greenwald, one of the 
most prominent rabbis of Hungary.

Rabbi Yehuda Greenwald (1845-1920), 
athor of ׳Zichron Yehuda׳, the son-in-
law of Rabbi Joseph Sofer the son of the 
Chatam Sofer. He served as Av Beit Din 
of Bonyhad and in 1898 became a rabbi 
in Satmar. He was one of the leading 
disciples of the ״Ketav Sofer״ and a 
prominent rabbi in Hungary.

Condition: Fair-Good. Detached title 
page and binding. Slightly dry leaves.

Opening Price: $200
Estimated Price: $500 - $800
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ידו של . 26 הגהות למדניות בכתב 
הגאון החסיד ממאקווא, רבי חיים יודא 
 – אריה׳  ׳לב  הספר  על  דייטש,  סג״ל 

למברג, תרנ״ח
דייטש  יודא  חיים  ״הק׳  חתימת:  הספר  בשער 

סג״ל פקק״ חוסט יצ״ו בששון לפ״ק״.

לאורך הספר כ-15 הגהות למדניות בכתב ידו.

ספרים עם הגהותיו הנם נדירים מאוד.

)תרל"ו- דייטש  סג"ל  יהודא  חיים  רבי  הגאון 
 35 במשך  במאקווא  צדק  ומורה  דיין  תרצ"ח(, 
הסתופף  הבושם".  "ערוגת  בעל  תלמיד  שנה. 
ושל  משינווא  יחזקאל  רבי  האדמו"ר  של  בצילם 
חיים",  "מים  בעל  מבעלז.  מוהרי"ד  האדמו"ר 
והגדה  יהודה"  "באר  חיים"  ו"רוח  חיים"  "אהבת 

של פסח "קול יהודה".

גיל הפריט: 121 שנים.

מצב טוב. מעט בלאי בשער ובדפים נוספים.

פתיחה: 200$
הערכה: $500 - $1000

26. Glosses handwritten by Rabbi 
Chaim Yuda Segal Deutsch on the 
Book ׳Lev Aryeh׳ – Lemberg, 1898
On the title page of the book, a 
Hebrew signature: ״the young Chaim 
Yuda Deutsch Segal here in the holy 
community of Hust …״

Throughout the book, approximately 15 
scholarly glosses in his handwriting.

Rabbi Chaim Yuda Segal Deutsch (1876-
1938),a genius and Hassid, Dayan and 
Moreh Tzeddek in Makó for 35 years. 
a disciple of the author of ״Arugat 
Ha׳Bosem״. Was close to the Rebbe 
Rabbi Yechezkel of Szeniawa and the 
Rebbe of Belz. Author of ״Mayim Chaim,״ 
״Ahavat Chaim״ ״Ruach Chaim״,   er׳Be״, 
Yehuda״ and the ״Kol Yehuda״ Passover 
Haggadah.

Condition: Good. The title page and a 
few additional leaves are slightly worn.

Opening Price: $200
Estimated Price: $500 - $1,000
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חיים  רבי  הגאון  מאת  נדירים  חיבורים  חמישה 
בשנות  נדפסו  העגונות״.  ״מתיר  רולר  מרדכי 
ארוכה  הקדשה  מהם  באחד  התר״פ-תר״צ. 

בכתב יד קודשו.

עגונות!(,  להיתר  )תשובה  מרדכי  חיים  באר  א. 
תרפ״ג, גליונות לא חתוכים; 

ב. מאמרי באר חיים מרדכי, תרצ״ט.

ג. באר יצחק. עם שירת דבורה, תרפ״ה. גליונות 
לא חתוכים.

ד. שער נפתלי, תרפ״ב. 

הקדשה  הספר  בפתח  תרפ״ח.  נפשי,  ברכי  ה. 
ארוכה בכתב ידו לנכדו היקר, שהינו ״ממשפחת 
רשכבה״ג ר׳ אפרים זלמן מרגליות והרב הגאון ר׳ 

חיים מרדכי מרגליות״. גליונות לא חתוכים.

במיוחד  הקפיד  רולר  הרב  מסופר:  זה  ספר  על 
שבוצעו  בעת  בקלוז'  שהה  במניין.  תפילה  על 
פרעות נגד היהודים, ובכל זאת יצא לחפש מניין. 
נס  ובדרך  עליו  שהתנפלה  בכנופיה  נתקל  הוא 

הקדשה בכתב ידו של ״מתיר העגונות״ רבי חיים מרדכי . 27
רולר זצ״ל – חמישה מחיבוריו הנדירים והמיוחדים

ניצל מהם. בעקבות כך הדפיס את ספרו "ברכי 
נפשי". רבי אליעזר זוסיא פורטוגל מסקולן סיפר 
כי פעם חיפש הרב רולר בערב ביום חורפי מניין 
רב  בממון  שכר  מצא  וכשלא  ערבית,  לתפילת 
לביתו  לסקולן  קילומטרים  עשרה  ונסע  עגלה 
של רבי אליעזר זוסיא כדי לאסוף מניין לאמירת 
ברכו. לאחר מכן חזר שוב בעגלה למקום מוצאו.

אודות הגאון המחבר

)תרכ"ח-תש"ז(,  רולר  מרדכי  חיים  רבי  הגאון 
מפורסם.  וצדיק  גאון  רומניה.  רבני  מגדולי 
בצעירותו הדפיס את חידושיו על הש"ס "חידושי 
חביב  שהיה  ספר   - תר"ס(  )טשרנוביץ  יאיר"  בן 
כפוסק  גם  נודע  מבריסק.  חיים  רבי  בעיני 
פעל  השניה  העולם  מלחמת  ולאחר  מובהק, 
נדפסו  בהלכה  עגונות. תשובותיו  להתרת  רבות 

בשלשת כרכי ספרו "שו"ת באר חיים מרדכי".

מהמעטפות  חלק  אופייני,  בלאי  טוב,  מצב 
)הנדירות( מנותקות או פגומות.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$
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printed his book ״Barchi Nafshi״. Rabbi 
Eliezer Zussia Portugal of Skolen recalled 
that once on a winter night, Rabbi Roller 
could not find a Minyan for praying 
Aravit. So he hired a wagon and rode 
ten kilometers to Skolen, to Rabbi Eliezer 
Zussia׳s house, to gather a Minyan for 
saying ״Barchu״. Then he returned with 
the wagon to his hometown.

About the author

Rabbi Chaim Mordechai Roller (1868-
1947) was one of the leading rabbis of 
Romania. He was a well-known genius 
and Tzaddik. In his youth, he printed his 
novella on the Talmud ״Chidushei Ben 
Ya׳ir״ (Czernowitz, 1900) – a book that 
Rabbi Chaim of Brisk favored. Rabbi 
Roller was also known as a leading Posek 
and after World War II acted to release 
Agunot. He Halachic responsa was 
printed in the three volumes of his book 
the ״Be׳er Chaim Mordechai״ response.

Condition: Good. Typical wear. Some of 
the (rare) covers are detached or flawed/

Opening Price: $200
Estimated Price: $400 - $600

Five rare compositions by Rabbi Chaim 
Mordechai Roller, the ״Matir Agunot״ 
(releaser of Agunot). Printed during the 
 s. in one of them, a long׳s-1930׳1920
handwritten dedication by him.

Be׳er Mordechai Chaim (response for 
Heter Agunot!), 1923, uncut sheets.

Ma׳amarei Be׳er Mordechai Chaim, 
1939.

Be׳er Yitzchak with Shirat Devorah, 1925. 
Uncut sheets.

Sha׳ar Naftali, 1922.

Barchi Nafshi, 1928. At the beginning of 
the book, a long handwritten dedication 
to his dear grandson, who is a member 
 of the family of Rabbi Efrayim Zalman״
Margaliyot and Rabbi Chaim Mordechai 
Margaliyot״. Uncut sheets.

About this book it is told that Rabbi Roller 
insisted on praying only with a Minyan. 
He was in the Kloiz when a pogrom 
occurred; yet he insisted on searching 
for a Minyan. He met members of gang 
who pounced on him yet miraculously, 
he escaped them. Subsequently, he 

27. Handwritten Dedication by the ״Matir Agunot״ Rabbi Chaim 
Mordechai Roller – Five of His Rare and Special Compositions
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בעלות  רישומי  ויקרא-במדבר-דברים.  זוהר, 
וחתימות בשער הספר.

לפנינו העותק בו למד המקובל הצדיק רבי אהרן 
רפאל חיים משה פירירא זיע״א.

העוסקת  ריט(  )בדף  ידו  בכתב  חשובה  הגהה 
בא  שלזה  ״נלע״ד  נכתב:  וכך  הקץ.  בחישוב 
קץ  יהיה  גאולה....  יהיה   ... שאחר  לומר  הזוה״ק 
וסוף שיגאלנו גאולה שלימה....״. באמצע ההגהה 

חתם: ״ממני אפ״ר יצחק״.

בדף רנא הגהה ארוכה בכתב ידו, חתום בסופה: 
״ממני אפ״ר יצחק״.

מספר תיקוני לשון בכתב יד, כנראה כתב ידו.

המקובל רבי אהרן רפאל פירירא נולד בשאלוניקי 
לאביו רבי יצחק פירירא, עלה עם בני ביתו בשנת 
המקובלים  חכמי  בין  נמנה  לירושלים.  תר"ח, 

ויחידי ישיבת בית אל. 

זוהר )ליוורנו, תרי״א( עם הגהות חשובות בכתב יד קודשו ובחתימתו של . 28
המקובל רבי אהרן רפאל פירירא זיע״א, באחת מהן חישובי הקץ!

המובהק  תלמידו  בחסידות.  התנהג  ימיו  כל 
הגאון המפורסם רבי עקיבא יוסף שלזינגר כותב 
אהרן  של  מדותיו  לספר  ואין  לשער  "אין  עליו 
חצות  עליו  עבר  לא  מותו  יום  עד  לרובו  זיע"א, 
לעלות  בחצות  התנשא  וכארי  בשינה,  לילה 
ולזרז את  יכב"ץ, ולעורר  לבית המדרש בית אל 
החברים לזאת, מלבד אשר רבים השיב מעון עוד 

בבחרותו בשלוניקי ... ". נפטר בשנת תרמ"ו. 

יצחק"  ואפר  ומשה  אהרן  "תולדות  חיבוריו 
)ירושלים, תר"ל(. "דבר ה' מירושלים" )ירושלים, 
יצחק  רבי  הירושלמי  המקובל  הוא  בנו  תרל"ג(. 

פירירא זצ"ל, מחכמי ישיבת 'בית אל'.

גיל הפריט: 167 שנים.

השער(  )כולל  הראשונים  הדפים  בינוני.  מצב 
הספר  דפי  רוב  עש.  סימני  פגמים,  מנותקים. 

במצב טוב וסביר.

פתיחה: 200$
הערכה: 600$ - 800$
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Schlesinger, wrote of him ״One cannot 
imagine the greatness of his virtues. Until 
his death he used to get up at midnight 
to go to the Beit El Beit Midrash and 
encouraged his friends to do as he did…״ 
He died in 1886.

He left a detailed will of twelve clauses 
requesting that his manuscripts be 
printed and published.

His compositions: ״Toldot Aharon 
Ve׳Moshe Ve׳Efer Yitzchak״ (Jerusalem, 
 ״Yerushalayim׳Devar Hashem Mi״ ,(1870
(Jerusalem, 1873). His son is the Kabbalist 
Rabbi Yitzchak Ferrara of Jerusalem, of 
the Beit El Yeshiva.

Condition: Fair. The first leaves (including 
the title page) are detached. Flaws. Moth 
signs. Most of the leaves of the book are 
in good condition.

Opening Price: $200
Estimated Price: $600-$800 

Zohar, Vayikra-Bamidbar-Devarim. 
Ownership inscriptions and signatures 
on the title page of the book.

Before us is the copy from which the 
Kabbalist Rabbi Aharon Raphael Chaim 
Moshe Ferrara had studied.

An important gloss handwritten by him 
(on leaf 219) dealing with the calculation 
of the redemption.

On leaf 251, a long gloss in his script 
singed: ״From me … Yitzchak״.

Several handwritten lingual corrections, 
most likely in his script.

The Kabbalist Rabbi Aharon Raphael 
Ferrara was born in Salonika to his father 
Rabbi Yitzchak Ferrara. He immigrated 
to Jerusalem with his family in 1848 and 
was one of the kabbalists of the Beit El 
Yeshiva.

His leading disciple, Rabbi Akiva Yosef 

28. Zohar (Livorno 1851) with Important Glosses Handwritten 
by the Kabbalist Rabbi Raphael Aharon Ferrara, One of Them 

Contains  Calculations of the Redemption – His Signatures
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ספר התהילים של הצדיק רבי יהושע . 29
פאליק זאב וולפסון זצ״ל בעל ״תורת האדם״
תרכ״ד  ורשה,  פירושים.  ל״ב  עם  גדולות  מקראות 

]1864[. תהילים, משלי, איוב, דניאל, עזרא ונחמיה.

בדפי הפורזץ רישומים רבים על שייכות הספר לגאון 
הצדיק רבי יהושע פאליק זאב וולפסון אב״ד פאליטשאן 

שברומניה. בשער הספר חותמתו )בלועזית(. 

ספר מיוחד זה עבר בירושה במשפחת הצדיק, במשך 
כמה דורות. קיימים בספר רישומים וחידושים בכתב יד 

אחד מנכדיו.

פומביות ספרים  נראו מעולם במכירות  לא  היום  עד 
של הגרי״פ וולפסון.

רבי יהושע פאליק זאב וולפסון )תקצ"ה-תרע"ה( בעל 
הישועה"  "מעייני  חכמה",  "פליאות  דאורייתא",  "נהר 
דורו,  מגאוני  הסכמות  קיבל  לספריו  האדם".  ו"תורת 
אורנשטיין  הירש  צבי  ורבי  ומשיב׳  ה׳שואל  בעל  בהם 

זצ״ל.

גיל הפריט: 154 שנים.

בספר  לימוד  בעקבות  אופייני,  בלאי  טוב-בינוני.  מצב 
ואמירת התהילים.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 700$

29. The Book of Psalms of 
Rabbi Yehoshua Falik Ze׳ev 
Wolfson Author of ״Torat 
Ha׳Adam״
Mikra׳ot Gedolot with 32 
commentaries. Warsaw, 1864. 
Tehillim, Mishlei, Iyov, Dabiel, Ezra 
and Nechemya.

on the Forsazt leaves, many 
inscriptions indicating the book 
had belonged to Rabbi Yehoshua 
Falik Ze׳ev Wolfson Av Beit Din of 
Fălticeni, Romania. On the title page, 
his (foreign) stamp. Inscriptions and 
novellae handwritten by one of his 
grandsons.

Rabbi Yehoshua Falik Ze׳ev Wolfson 
(1835-1915) author of ״Nahar 
De׳Orayta״  ״,ot Chochma׳Pli״, 
 Torat״ and ״ah׳Yeshu׳ayanei Ha׳Ma״
Ha׳Adam״.

Condition: Good-Fair. typical wear.

Opening Price: $200
Estimated Price: $500 - $700
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של . 30 האישי  העותק   – יעקב  שאילת 
המחבר רבי יעקב סגל פרגר זצ״ל, חתנו של 
המהר״ם שיק – עם חידוש בכתב ידו – ויצן, תרס״ו

שו״ת שאילת יעקב. ויצן תרס״ו. מהדורה ראשונה. 

עותק המחבר, הגאון רבי יעקב סגל פרגר זצ״ל, תלמידו 
של הכתב סופר, וחתנו של המהר״ם שיק. כיהן כרבה 

של העיירות אדא ופעטראווסלע.

כתב ידו של הרב פרגר זצ״ל הינו נדיר מאוד!

דף השער חסר. בדף הראשון הקיים, בו נדפס ״דבר אל 
חידוש  ידו  בכתב  הוסיף  המחבר,  הרב  מאת  הקורא״  

יפה על הפסוק ״והוצאתו מאור כשדים״. 

נייר- עליה  שהודבק  מכיוון  קריאה,  לא  הכתיבה  סוף 
דבק לשיקום, אולם עיקר הדברים קריא לחלוטין.

עד דף ]במקור: קב ]4[ דף[.

גיל הפריט: 113 שנים.

בדפים  קרעים  הספר.  לאורך  עש  סימני  בינוני.  מצב 
הראשונים. רוב ככל הדפים במצב סביר, כשהפגמים 

הנם בעיקר בשולי הדף ולא בטקסט.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

30. She׳ilat Ya׳akov – the 
Personal Copy of the Author 
Rabbi Ya׳akov Segal Prager, the 
Maharam Shik׳s Son-in-Law– 
with a Novellae Handwritten by 
Him – Waitzen, 1906
She׳ilat Ya׳akov Responsa. Waitzen, 
1906. First edition.

The copy of the author, Rabbi 
Ya׳akov Segal Prager, a disciple of the 
Ketav Sofer and the son-in-law of the 
Maharam Shik. Served as the rabbi 
of the towns of Ada and Petravesle.

Rabbi Prager׳s handwriting is 
extremely rare!

The title page is missing. On the first 
leaf that exists, on which was printed 
 ,by the author ״Words to the reader״
he added in his handwriting a nice 
novellae on the verse ״and didst 
bring him out of Ur of the Kasdim״.

The end of what he wrote is unclear 
since scotch tape was glued onto it 
for support; however, the basics are 
completely readable.

74 leaves [originally 102 [4] leaves].

Condition: Fair. Moth signs 
throughout the book. The first leaves 
are torn. Practically all the leaves are 
in reasonable condition since the 
flaws are especially on the margins 
of the leaves and not on the text.

Opening Price: $100
Estimated Price: $200 - $300
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כרכי השולחן ערוך, הרמב״ם . 31
זאב  רבי  המקובל  הגאון  של  והטור 
וואלף טירנואר זצ״ל – עם חתימותיו 

ועשרות הגהות בכתב יד קודשו
א. משנה תורה להרמב״ם. וילנא תר״ס 1900. 

חלקים זרעים, עבודה.

וואלף  זאב  רבי  של  חתימתו  הפורזץ  בדף 
טירנואר זצ״ל. לאורך דפי הספר שלוש הגהות 
נוספת  והגהה  ידו,  בכתב  ארוכות  למדניות 
מרבותיו  מאחד  אולי  יותר,  קדומה  שנראית 

הגאונים.

ונקיים  מאוד  זניחים  עש  סימני  טוב.  מצב 
בדפים האחרונים בספר.

בדיו  שער  תר"ס.  וילנא  חיים.  אורח  טור  ב. 
טירנואר  הרב  חותמת  השער  בדף  אדומה. 
זצ"ל. לאורך דפי הספר שש הגהות למדניות 

בכתב ידו. ישנן שערות זקן בין הדפים.

כרך עב כרס. מצב טוב.

הספר  בשער  בוורשה.  נדפס  ערוך.  שולחן  ג. 
חתימת רבי זאב וואלף טירנאור. בדפי הספר 
מספר  ועוד  ידו,  בכתב  עיוניות  הגהות  שתי 
תיקונים בכתב ידו. מצב בינוני-טוב. כריכת עור 

מקורית.

רבי זאב וואלף הלוי טירנואר )תרל"ט-תשי"ט(, 
חכם  ותלמיד  מקובל  ערים,  בכמה  ראב"ד 
יהודה  רבי  של  המובהק  תלמידו  מובהק, 
לרבנות  שהסמיכו  סאטמר,  ראב"ד  גרינוולד 
בבחרותו. התמיד בלימודו יומם ולילה בתנאים 
שו"ת  אורות",  "ט"ל  מחיבוריו:  ביותר.  קשים 

"אגודת אזוב" ועוד.

פתיחה: 200$
הערכה: 300$ - 500$

31. The Shulchan Aruch, Rambam 
and Tur of Rabbi Ze׳ev Wolf Tyrnaur 
– with His Signatures and Dozens of 
Glosses Handwritten by Him
A. Mishneh Torah Le׳Ha׳Rambam. Vilnius, 
1900. Sections of Zera׳I and Avodah.

On the Forzatz leaf, the signature of Rabbi 
Ze׳ev Wolf Tyrnaur. Throughout the book, 
three long scholarly glosses handwritten by 
him and an additional gloss, which looks to 
be earlier, maybe by one of his rabbis.

Condition: Good. Minor, clean moth signs 
on the last leaves of the book.

B. Tur Orach Chaim. Vilnius, 1900. Title 
page in red ink. On the title page, the 
stamp of Rabbi Tyrnaur. Throughout the 
book, six scholarly glosses handwritten by 
him. There is beard hair among the leaves.

Condition: Good. A thick volume.

C. Shulchan Aruch. Printed in Warsaw. On 
the title page of the book, the signature 
of Rabbi Tyrnaur. on the leaves of the 
book, two scholarly glosses handwritten 
and by him as well as several handwritten 
corrections by him.

Condition: Fair-Good. Original leather 
binding.

Rabbi Ze׳ev Ha׳Levi Tyrnaur (1879-1959) 
was Rosh Av Beit Din of several cities, a 
kabbalist and a leading Torah scholar. He 
was the leading disciple of Rabbi Yehuda 
Greenwald Rosh Av Beit Din of Satmar, 
who gave him his Semicha (rabbinical 
ordination). Authored the compositions ״Tal 
Orot״ .Responsa and more ״Agudat Ezov״, 

Opening Price: $200
Estimated Price: $300 - $500
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טור אורח חיים – פרשבורג תר״ו . 32
- עשרות הגהות למדניות

טור אורח חיים. פרסבורג, תר״ו. חתימת בעלות 
בכתב מזרחי בשער הספר. הגהות מאותו כותב 

לאורך הדפים.

מעל 120 הגהות אשכנזיות לאורך דפי הספר, 
כתובות בעפרון. חלק גדול מהן למדניות וחלקן 
גדול  גאון  ידי  על  שנכתבו  ניכר  לשון.  תיקוני 

בתורה.

גיל הפריט: 173 שנים.

כרך גדול. מצב בינוני-טוב. קרעים ובלאי. 

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 500$

32. Tur Orach Chaim – Pressburg, 
1846 – Dozens of Scholarly Glosses

Tur Orach Chaim. Pressburg, 1846. 
Ownership signature in oriental script on 
the title page of the book. Glosses by the 
same writer on the leaves.

More than 120 Ashkenazic glosses on the 
leaves, written with pencil. A large part 
of them are scholarly while others are 
lingual corrections. It is obvious that they 
were written by a genius Torah scholar.

Condition: Fair-Good. A large volume. 
Wear and tear.

Opening Price: $200
Estimated Price: $400 - $500
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33 . – זרעים  וסדר  ברכות  מסכת 
פרנקפורט דמיין, תפ״ב – עשרות הגהות 

למדניות ותיקונים חשובים בכתב יד
סדר  משניות  עם  ברכות,  מסכת  בבלי,  תלמוד 

זרעים. 

לשון  ותיקוני  הגהות  עשרות  הדפים  בשולי 
חשובים, בכתב יד קדום, מתקופת ההדפסה או 

קרוב אליה. 

מלבד  דורו.  מגאוני  אחד  הוא  שהכותב  ניכר 
את  להגיה  מרבה  גם  הוא  הלמדניות,  הערותיו 
הנוסחא שלפנינו, וכן מפנה פעמים רבות לדברי 

הירושלמי ולדברי הראשונים.

העותק מתחיל בדף ג׳. דף השער של המשניות 
קיים.

גיל הפריט: 297 שנים.

מצב טוב. בלאי וקרעים בשולי הדפים.

פתיחה: 200$
הערכה: 1,000$ - 2,000$

33. Berachot Tractate and Seder 
Zera׳im – [Frankfurt am Mein, 1722] 
– Dozens of Handwritten Scholarly 
Glosses and important Corrections
Babylonian Talmud, the Berachot 
tractate, with Mishnayot Seder Zera׳im.

On the margins of the leaves, dozens of 
glosses and important lingual corrections 
in ancient script, from the time of printing 
or close to it.

It is obvious that the writer is a genius 
Torah scholar. In addition to his scholarly 
glosses, he proofreads the version before 
us and often refers to the Jerusalemite 
Talmud and the Rishonim.

The copy begins with leaf 3. The title 
page of the Mishnayot exists.

Condition: Good. The margins of the 
leaves are worn and torn.

Opening Price: $200
Estimated Price: $1,000 - $2,000
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אליהו  רבי  חותמת  יוהניסבורג.  דרבנן.  ארעא  א. 
חיים מייזל זצ״ל אב״ד לודז׳. מצב טוב. כתמים.

ב. יד מלאכי. פרמישלא, 1888. סימני עש. חותמת 
הגר״מ דנישבסקי.

ג. שו״ת מעיל צדקה. פראג, תקי״ז. שער מאויר. 
סימני עש בולטים ומשמעותיים. חותמת הגר״מ 

דנישבסקי.

חותמת   .1870 לובלין  מיגאש.  ר״י  תשובות  ד. 
משה  רבי  וחתימת  חותמת  דנישבסקי.  הגר״מ 

פינקל.

ה. חידושי הרמב״ן. ]אמשטרדם תע״ה?. חסר דף 
השער[. חותמות וחתימת רבי משה פינקל. בדף 
ה׳ ישנה חתימה עתיקה משנות הת״ק: ״שייך לי 
זצ״ל  וואל]ף[  מה״ו  הרב  בן  איס]ר[  הק׳  לשמי 
אב״ד ק״ק איי]---[״. מצב בינוני. נזקי עש. חסרים 

דפים בסוף הספר.

רישומי  ברלין, תקכ״ו.  קידושין.  ים של שלמה.  ו. 
של  )הראשון!(  לרבה  הספר  שייכות  על  בעלות 
בעל  ]ליפשיץ,  זלמן  שלמה  רבי  הגאון  וורשה, 
משה  רבי  חותמת  מאוד.  נדיר  שלמה׳[.  ׳חמדת 

פינקל. מצב בינוני. סימני עש.

תולדות הגאונים

ששה ספרים  נדירים עם חתימות גאוני ישראל. 34

הוזמן  )תק״ץ-תר״ע(  דנישבסקי  משה  רבי 
בשנת תרנ"ד על ידי רבה של קובנה, רבי יצחק 
אלחנן ספקטור, לכהן כרבו של הפרבר הקובנאי 
היה  פטירתו.  עד  כיהן  בה  משרה  סלובודקה, 
יצחק  בית  כנסת  ישיבת  של  בהקמתה  שותף 
עד  קיומה  שנות  כל  במשך  ומנהלה  בעירו, 

פטירתו. 

של  כרבה  תחתיו  התמנה  פטירתו  לאחר 
סלובודקה, רבי משה מרדכי אפשטיין.

נודע  )תקפ"א-תרע"ב(  מייזל  חיים  אליהו  רבי 
תשע  בגיל  המופלאה.  בגאונות  בצעירותו  כבר 
יצחק  רבי  אצל  וולוז'ין  בישיבת  ללמוד  התחיל 
מוולוז'ין. בגיל צעיר נקרא לשמש ברבנות בעירו 
נוספות.  ערים  ברבנות  כיהן  בהמשך  הורודוק. 
הגדולה  העיר  של  לרבה  נבחר  תרל"ז  בשנת 
משלושים  למעלה  במשך  כרב  כיהן  ושם  לודז', 
שנה עד לפטירתו בשנת תרע"ב. מלבד גאונותו 
בתורה התפרסם ברחמנותו ובטוב לבו והיה ידוע 
כבעל צדקה גדול. דמותו הפכה לאישיות נערצת 
כמקום  נודע  שבעירו  וקברו  העם.  המוני  בקרב 

תפלה והיה מכוסה ב'פתקאות'.

ה'סבא  של  בנו  זצ"ל,  פינקל  משה  רבי  על 
מסלבודקה', ראו בפריט 24.

פתיחה: 200$
הערכה: 600$ - 1,000$
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[Lifshitz, author of ׳Chemdat Shlomo׳]. 
Stamp of Rabbi Moshe Finkel/ Condition: 
Fair. Moth signs.

Their biography

Rabbi Moshe Danishevsky (1830-1910) 
was invited in 1894 by the rabbi of Kovno, 
Rabbi Yitzchal Elchanan Spektor to serve 
as the rabbi of Slabodka, a position he 
accepted and held until his death. He 
was one of the founders of the Knesset 
Beit Yitzchak Yeshiva in the town and its 
manager until his death. 

After his death, Rabbi Moshe Mordechai 
Epstein was appointed the rabbi of 
Slabodka.

Rabbi Eliyahu Chaim Meisel (1821-
1912) was known already in his youth as 
a genius. At the age of none, he started 
learning at the Volozhin Yeshiva with 
Rabbi Yitzchak of Volzhin. At a young 
age he was asked to serve as the rabbi 
of Horodok. In 1877, he was chosen as 
the rabbi of Lodz, a position he held for 
more than thirty years, until his death in 
1912. In addition to his genius, he was 
known as a kind, charitable person who 
was admired by many. 

Opening Price: $200
Estimated Price: $600 - $1,000

A.	 Ara De׳Rabanan. Johannesburg. 
Stamp of Rabbi Eliyahu Chaim Meisel. 
Condition: Good. Stains.

B.	 Yad Malachi. Przemyśl, 1888. 
Stamp of Rabbi Moshe Danishevsky. 
Condition: Moth signs.

C.	 Me׳il Tzeddakah Responsa. 
Prague, 1757. Illustrated title page. 
Stamp of Rabbi Moshe Danishevsky. 
Condition: Significant, prominent moth 
signs. 

D.	 Teshuvot Ri Migash. Lublin, 1870. 
Stamp of Rabbi Moshe Danishevsky. 
Stamp and signature of Rabbi Moshe 
Finkel.

E.	 Chidushei Ha׳ramban. 
[Amsterdam, 1715? The title page 
is missing]. Stamps and signature of 
Rabbi Moshe Finkel. On leaf 5, there is 
an ancient signature from the 1740׳s: 
 Belongs to me the young Isser son״
of Rabbi Wol[f] Av Beit Din of Ai[---]״. 
Condition: Fair. Moth damage. Leaves 
missing from the end of the book.

F.	 Yam shel Shlomo. Kiddushin. 
Berlin, 1766. Ownership inscriptions 
indicating that book had belonged to the 
Rabbi of Warsaw, Rabbi Shlomo Zalman 

34. Collection of Books with Stamps of the Geniuses of Israel
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של . 35 ידו  בכתב  חידושים 
האישי  העותק  על  זצוק״ל  הסטייפלר 

של ספרו ׳קהילות יעקב׳
שניים מכרכי סדרת הספרים הלמדניים 'קהילות 
יעקב', שחיבר הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי 
הם  שלפנינו  אלו  כרכים  'הסטייפלר'.  זצוק"ל 
הכרכים בהם למד המחבר בעצמו, והוא הוסיף 

בהם חידושים בכתב יד קודשו!

א. קהילות יעקב על סדר זרעים. בני ברק, שנת 
השמיטה תשל"ג. בסוף הספר )על פנים הכריכה 
הוספות  שתי  המחבר  הגאון  רשם  האחורית( 
ארוכות לחידושים שהדפיס בספרו. )מעט דהיה 
של הכתב, בכמה מילים(. מצב טוב, בלאי ופגמים 

קלים. כריכה מנותקת.

עירובין  שבת,  מסכתות  על  יעקב  קהילות  ב. 
הוספות  חמש  הספר  בדפי  ברק.  בני  וביצה. 
ותיקון  המחבר,  הגאון  של  ידו  בכתב  עיוניות 

בכתב ידו. מצב טוב מאוד.

פתיחה: 300$
הערכה: 600$ - 1,000$

35. Novellae Handwritten by The 
Steipler on His Personal Copy of His 
Book ׳Kehilot Ya׳akov״
Two of the volumes of the series 
of scholarly books ׳Kehilot Ya׳akov׳ 
authored by Rabbi Ya׳akov Yisrael 
Kanievsky, ׳The Steipler׳. The volumes 
before us are the volumes from which 
the author himself had studied and on 
them he added his handwritten novellae!

A. Kehilot Ya׳akov on Seder Zera׳im. 
Bnei Berak, 1973. At the end of the book 
(on the inner back binding), the author 
handwrote two long additions to the 
novellae printed in his book. (The script 
of several words has slightly faded). 
Condition: Food. Slight wear and flaws. 
Detached binding.

B. Kehilot Ya׳akov on the tractates of 
Shabbat, Eruvin and Beitza. Bnei Berak. 
On the leaves of the book there are five 
scholarly additions handwritten by the 
author and a handwritten correction by 
him. Condition: Very Good. 

Opening Price: $300
Estimated Price: $600-$1000
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שלוש מיניאטורות – ספירת העומר עם כוונות קבליות – . 36
ונציה, המאה ה-18 – מהדורות נדירות במיוחד

מיניאטורות

כחול. 

כוונות  עם  העומר  ספירת  סדר  מיניאטורה.  ב. 
לפריט  זהות  תפילות  תקמ״ו.  ונציה,  קבליות. 

שתואר בסעיף הקודם. 8.5 ס״מ.

מציינים  הביבליוגרפיה  במפעל  פואה.  גד  דפוס 
כפי  תקנ״ו,  ההוצאה  שנת  את  שרשמו  שיש 

שלכאורה עולה מהנכתב בשער.

מצב טוב. סימני עש בארבעת הדפים האחרונים, 
זעירים וזניחים, בשוליים בלבד. כריכה מקורית. 
פריט יפהפה. כיתובים בדיו בדף הפורזץ הקדמי. 

דפים נקיים.

ג. עותק נוסף של מהדורת תקמ״ו. 8.5 ס״מ.

על  וגם  עש,  סימני  מהדפים  בחלק  בינוני.  מצב 
גבי הכריכה המקורית הנאה. פגמים בדף השער. 
בולטים  בחמשת הדפים האחרונים סימני העש 

יותר.

פתיחה: 400$
הערכה: 800$ - 1,000$

כוונות  עם  העומר  ספירת  סדר  מיניאטורה.  א. 
קבליות. ונציה, תק״מ]?[. 8.5 ס״מ.

דפוס גד פואה. זוהי מהדורה נדירה באופן יוצא 
מן הכלל, שאינה רשומה במפעל הביבליוגרפיה 

ואינה מצויה בספריות בארץ!

העומר,  ספירת  דיני  קיצור  הספר:  בתחילת 
ותפילות.

המעלות  שיר  וכן  תפילה,  פרקי  הסידור  בסוף 
שלאחר  ״תפילה  וכן  ציון,  שיבת  את  ה׳  בשוב 
המשכיל  הבחור  ידי  ״על   : קולופון  הספירה״. 

מצליח קורינאלדי יצ״ו״.

למשל  כך  הימים,  בשמות  בדפוס  שיבושים 
ניסן״,  ״לא  התאריך:  הדפים  אחד  בראש  מופיע 

במקום ״א׳ אייר״.

]32[ דף כולל השער, שמודפס גם בגבו.

מצב בינוני. סימני עש בכל הדפים, בעיקר בחציו 
דפים  חיתוך  פתיל-סימניה.  הספר.  של  השני 
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B. Miniature Seder Sefirat Ha׳Omer 
with Kabbalistic kavanot. Venice, 1786. 
Prayers identical to those that appear in 
the aforementioned item. 8.5cm.

Printed by Gad Foa. According to the 
Bibliography of the Hebrew Book, some 
note the publishing year as 1796, as can 
be deducted from the what is written on 
the title page. 

Condition: Good. Minor moth signs 
on the margins of the last four leaves. 
Original binding. A beautiful item. Ink 
inscriptions on the front Forsazt leaf. 
Clean leaves.

C. An additional copy of the 1786 edition. 

Condition: Fair. Moth signs on some of 
the leaves as well as on the nice, original 
binding. The title page is flawed. More 
prominent moth signs on the last five 
leaves.

Opening Price: $400
Estimated Price: $800-$1000  

A. Miniature. Seder Sefirat Ha׳Omer with 
Kabbalistic Kavanot. Venice, 1780 [?]. 
8.5cm.

Printed by Gad Foa. An extremely 
rare edition which Is not listed by the 
Bibliography of the Hebrew Book and 
does not appear in libraries in Israel!

At the beginning of the book, a summary 
of the laws of Sefirat Ha׳Omer and 
prayers.

At the end of the book, prayers, Shir 
Ha׳Ma׳a lot and a pryer that is said after 
the Sefirah. 

Colophon: ״By the educated young man 
Matzli׳ach Corinaldi …״

[32] leaves including the title page which 
is printed on both its sides.

Condition: fair. Moth signs on all the 
leaves, especially of the second half of 
the book. Blue edges. A wick bookmark. 

36. Three Miniatures – Sefirat Ha׳Omer with Kabbalistic Kavanot – 
Venice, the 18th Century – Extremely Rare Editions
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37. Miniature, Ancient 
Machzor and Siddur – with 
the Passover Haggadah
A. Miniature Machzor for 
Shalosh Regalim – Amsterdam, 
[1740]

 The prayers of the Jewish״
holidays according to the 
Sephard version in a small 
volume…״ Amsterdam 1740, 
printed by Avraham Atias. 
Original red leather binding with 
golden decorations. 

Age of item: 278 years.

The last thirteen leaves are 
missing. Before us are 288 leaves 
(originally, 300 leaves).

8.5cm.

Condition: Good.

B. Miniature Siddur – Beit Tefilah 
according to the custom of the 
Italian communities – Livorno 
[1862]

Printed by Shlomo Belforte. After 
the title page, there is a page 
with ״La׳Menatze׳ach״ printed 
in the shape of the Menorah.

287 (originally 288) leaves. 
Original, half-leather binding. 
10cm.

Condition: Good. Tear with no 
omission in the title page. A few 
tears and folds throughout the 
book. A few moth signs on the 
last leaves.

Opening Price: $100
Estimated Price: $200-$300

עתיקים, . 37 מיניאטוריים  וסידור  מחזור 
כולל הגדה של פסח

ת״ק  אמשטרדם,   – רגלים  לשלוש  מיניאטורי  מחזור  א. 
.]1740[

יזיי"א  ספרדים  כמנהג  המועדים  תפלות  "סדר 
אמשטרדם   – ויפה"  נאה  ובסדר  קטן  בכרך  מתוקן 
בכריכת  כרוך  עטיאש.  הישיש  בן  אברהם  דפוס  ת"ק, 
זהב. בעיטורי  ומעוטרת  אדומה  מקורית   עור 

חסרים שלושה עשר דפים אחרונים. 

לפנינו רפ"ח דף )במקור ש' דף(.

8.5 ס"מ.

מצב טוב ונאה.

גיל הפריט: 278 שנים.

ב. סידור מיניאטורי – בית תפלה כמנהג ק״ק איטאלייאני 
– ליוורנו תרכ״ב.

דפוס שלמה בילפורטי, אחרי עמוד השער מודפס ״למנצח״ 
בצורת המנורה.

10 ס״מ. רפ״ז דף )במקור רפ״ח(. כריכת חצי עור מקורית.

קרעים  מעט  השער,  בעמוד  חסרון  ללא  קרע  טוב,  מצב 
וקיפולים לאורך הספר, מעט סימני עש בדפים האחרונים.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$
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38. The First, Rare Edition of 
[Kitzur Shulchan Aruch1864״  –  – [״ 
the Halacha Book with Hundreds of 
Editions!
The first edition of the Halachic book 
which was accepted by Jews all around 
the world. 14 editions were printed 
during the lifetime of its author and ever 
since, hundreds of additional editions 
were printed – a unique phenomenon in 
religious literature.

[3] 144 leaves.

Condition: Good. Moth signs and 
additional flaws which have been 
professionally restored.

Opening Price: $3000
Estimated Price: $5000-$7000    

ספרים נדירים

והנדירה . 38 הראשונה  המהדורה 
תרכ״ד   – ערוך״  שולחן  ״קיצור  של 
למאות  שזכה  ההלכה  ספר   –  ]1864[
מהדורות והתקבל בכל תפוצות ישראל!
ההלכה  קיצור  ספר  של  ראשונה  מהדורה 
עוד  ישראל.  תפוצות  בכל  שהתקבל  המפורסם 
ועד  ומאז  מהדורות,   14 ב  נדפס  המחבר  בחיי 
עותקים.  ברבבות  נוספות  מהדורות  מאות  היום 

תופעה מיוחדת במינה בספרות התורנית.

]3[ קמד דף.

הושלמו  אחרים  ופגמים  עש  סימני  טוב.  מצב: 
בשיקום מקצועי.

פתיחה: $3000
הערכה: 5,000$ - 7,000$
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on Tuesday, the 5th of Av 1620, the same 
time the Rabbi… the Divine Kabbalist 
Rabbi Chaim Vital died…”
On the title page of the book, the 
signature and stamp of Rabbi Akiva Yosef 
Schlesinger, author of ׳Lev Ivri׳, who 
was known for his special library which 
included rare and unique books.
65, [2] leaves.
Condition: Good. Stains. New, impressive 
binding. Relatively few moth signs. 
Restorations in the last leaves (those of 
the indices).
Opening Price: $1000
Estimated Price: $2000-$3000

המציאות ויחידים מסוגם. 

סה, ]2[ דף.

מצב טוב. כתמים. כריכה חדשה מפוארת. סימני 
עש מועטים יחסית. שיקומים בדפים האחרונים 

)מפתחות(. 

פתיחה: $1,000
הערכה: $2,000 - $3,000

39. The First Book of the Ari׳s Doctrine according to Rabbi Chaim 
Vital: ׳Sefer Ha׳Kavanot׳ – First, Rare Edition which was Printed during 

the Lifetime of Rabbi Chaim Vital – Venice, 1620 – a Complete Copy 
that had Belonged to Rabbi Akiva Yosef Schlesinger

הספר הראשון של תורת האר"י . 39
על פי קבלת מהרח"ו: 'ספר הכוונות' – 
מהדורה ראשונה ונדירה, שנדפסה בחיי 
 – שלם  עותק   – ש"פ  ונציה   – מהרח"ו 

עותק מיוחס
כולל כוונות התפלות וקונטרס מנהגים מהמקובל 
רבים  מאמרים  ופירושי  ז"ל,  האר"י  האלוקי 
 )0261( ש"פ  ויניציאה  הסוד.  דרך  על  מהאר"י 
טרינקי  משה  רבי  המקובל  ידי  על  לדפוס  הובא 

שד"ר צפת.

הספר נדפס פחות מחמישים שנה אחר פטירת 
בהם  הראשונים  מהספרים  והוא  האריז"ל, 

נדפסה תורתו הקדושה.

גנזי ישראל: 1801.

בקולופון בסוף הספר נדפס: "ותשלם המלאכה 
יום ג' ה' לחדש אב שנת באותו הפר"ק שנתבקש 
הכולל  הרב  ישראל  אור  מעלה  של  בישיבה 
ויטאל"י זצוק"לל  המקובל האלהי כמהר"ר חיים 

הריני כפרת משכבו".

בשער הספר חתימת וחותמת הגאון רבי עקיבא 
שנודע  העברי',  'לב  בעל  זצ"ל,  שלזינגר  יוסף 
יקרי  ספרים  כללה  אשר  המיוחדת  בספרייתו 

Contains Kavanot of the prayers and 
a booklet of customs by the Divine 
Kabbalist the Ari, and Kabbalistic 
commentary on the Ari. Venice, 1620. 
Prepared for printing by the Kabbalist 
Rabbi Moshe Trinky, Shadar (emissary of 
the rabbis) of Safed.
The book was printed less than fifty years 
after the death of the Ari and it is one of 
the first books that introduced his holy 
Torah.
Ginzei Yisrael: 1081.
On the colophon at the end of the book 
it was printed: “The work was completed 
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40. Sefer Naftali [Kabbala] – Krakow, 
[1593] – with the Rare Leaf of the Sketch of 
the Ten Sefirot
This composition is also known as “Simanim al 
Chidushei Ha׳Bachya” or “Sefer Naftulei Elohim 
Niftalti”.

The composition is based on the Kabbalistic issues 
of Rabbi Bachya׳s commentary on the Torah.

At the beginning of the book, there is the rare leaf 
(which is missing from some of the copies of the 
book) with a sketch of the ten Sefirot.

The book contains additional Kabbalistic 
illustrations. 

The author: the Kabbalist Rabbi Naftali Hertz 
Trivish of Frankfurt (1531-1556) the forefather of 
the Trivish, Dreifus and Trepes families. Served as 
a prayer leader in his hometown.

[1] 16 leaves. Mispagination. Printed without a 
title page.

Condition:  Good. New impressive binding. Ancient 
ownership inscriptions.

Opening Price: $2000
Estimated Price: $3000-$5000

    
]קבלה[ . 40 נפתלי  ספר 

– קראקא, שנ"ג ]1593[ – עם 
עשר  תרשים  של  הנדיר  הדף 

הספירות
סימנים  בשם:  גם  ידוע  זה  חיבור 
נפתולי  ספר  או:  הבחיי,  חידושי  על 

אלוקים נפתלתי.
העניינים  על  מבוסס  החיבור 
בחיי  רבינו  של  שבפירושו  הקבליים 

על התורה, 
הנדיר  הדף  קיים  הספר  בפתח 
ובו  מהעותקים(  בחלק  )שחסר 

נדפס תרשים עשרת הספירות.
בספר נדפסו איורים קבליים נוספים.
הרץ  נפתלי  רבי  המקובל  המחבר: 
)רצ"א- מפרנקפורט  זיע"א  טריוויש 
טריבש,   - המשפחות  אבי  שט"ז( 
דרייפוס, טרעפעס, ועוד. כיהן כשליח 

הציבור בעירו.
דפים משובשת.  דף. ספירת  טז   ]1[

נדפס ללא שער.
מפוארת,  חדשה  כריכה  טוב.  מצב 
בעלות  חותמות  עתיק.  בסגנון 

עתיקות.
פתיחה: $2,000 

הערכה: $3,000 - $5,000
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41. Mayim Rabim – the Rare Book 
by the Brothers Rabbi Nissan and Rabbi 
Yosef Gertenberg – 1883
Mayim Rabim. First section on Shulchan 
Aruch Yoreh Deah. By ״the well-known 
pleasant brothers״ Rabbi Nissan of Frilik, 
Russia and Rabbi Yosef, who served as 
rabbi of three communities of Moldova.  
Czernowitz, 1883. Single edition (a facsimile 
edition was printed in recent years).

A rare book. Does not appear in the National 
Library. 

In his approbation to the book, Rabbi 
Binyamin Aryeh Ha׳Cohen Weiss wrote: ״It is 
appropriate that this book be distinguished 
among the important compositions that 
were published in our generation״. 

A long, fascinating preface by Rabbi Yoseg 
Gertenberg describing his and his brother׳s 
biography.

75 leaves. A ״Table of Errors״ is printed at 
the end of the book.

Condition: Good. Minor, clean moth signs. 
Time stains. Slightly loose binding.

Opening Price: $200
Estimated Price: $200 - $300

מים רבים – ספרם הנדיר של . 41
ורבי  ניסן  רבי  הגאונים  האחים  שני 

יוסף גרטנברג זצ״ל – תרמ״ג
מים רבים. חלק ראשון על שולחן ערוך יורה 
המפורסמים"  הנעימים  "האחים  מאת  דעה. 
רבי ניסן מק"ק פריליק, במדינת רוסיא, ורבי 
בשלושה  הרבנות  בכתר  שימש  אשר  יוסף 
טשרנוביץ,  מולדובה.  במדינת  קהילות 
)בשנים  יחידה  מהדורה   .1883 תרמ"ג 

האחרונות נדפסה מהדורת צילום(.

אינו בספריה הלאומית  יקר המציאות.  ספר 
בירושלים. 

זצ"ל  וייס  הכהן  אריה  בנימין  רבי  בהסכמת 
לספר, כתב: "ראוי ספרו זה כי תחד כבודו בין 
החיבורים הנכבדים אשרי צאו בדורנו לאור".

יוסף  רבי  מאת  ומרתקת  ארוכה  הקדמה 
גרטנברג זצ"ל, בה מספר על עצמו ועל אחיו. 

עה דף. בסופו נדפס 'לוח הטעות'.

גיל הפריט: 135 שנים.

כתמי  וזעירים.  נקיים  עש  סימני  טוב.  מצב 
זמן. כריכה רופפת מעט.

פתיחה: 200$
הערכה: 200$ - 300$
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 ״The Seventeenth of Kislev״ .42
Booklet – Memories from the Alter 
of Novardok – the Only Copy in the 
World? 
 ,Booklet ״The Seventeenth of Kislev״
memories from the life of the Rebbe, 
Rabbi Yosef Yozel Horowitz, the Alter of 
Novardok, who founded the Novardok 
Yeshiva, copied from the book ״Or 
Ha׳Mussar״. Bialystok, Kislev 1935.

A rare booklet which is 
bibliographically unknown and does 
not appear in libraries in Israel! 
The content:

A. the seventeenth of Kislev; B. the last 
Elul in the Rebbe׳s life; C. In the shadow 
of the Alter; D. The Rebbe׳s gravestone.  
The booklet was published by 
 ״Mussar׳adat Mefitzei Torah U׳Va״
by the Beit Yosef yeshiva of Bialystok. 
On the last leaf, a letter by the 
committee: ״To the reader!״ Among 
others, they announce the upcoming 
publication of a new Mussar journal.  
17 [1] pp.

Condition: Good. Stains. The last leaf is 
detached. The paper is fragile.

Opening Price: $200
Estimated Price: $150 - $300

זכרונות . 42  – כסליו״  ״י״ז  קונטרס 
יחיד  ]עותק   – מנובהרדוק  הסבא  על 

בעולם?[
קונטרס "י"ז כסליו", ילקוט זכרונות מחיי אדמו"ר 
הגאון החסיד מוהר"י הורוויץ זצל"ה, רבן של כל 
הישיבות דנאווארידאק "בית יוסף", נעתקו ממ"ע 
 .1935 תרצ"ו.  כסלו  ביאליסטוק,  המוסר".   "אור 

ביבליוגרפית,  ידועה  שאינה  נדירה  חוברת 
בארץ! הציבוריות  בספריות  נמצאת   ואינה 

התוכן:

אדמו"ר  בחיי  האחרון  האלול  ב.  כסלו.  י"ז  א. 
 זצ"ל. ג. בצלו של הסבא. ד. מצבת אדמו"ר זצ"ל. 
"ועדת מפיצי תורה  ידי  יצאה לאור על  החוברת 
יוסף בביאליסטוק.  ידי ישיבת בית   ומוסר" שעל 
"אל  הועדה:  מאת  מכתב  האחרון  בעמוד 
שבקרוב  מודיעים:  הם  היתר  בין  הקורא!". 
כן  בדפוס".  מוסרי  עיתון  ממחנינו  ויפיע 
הועדה.  מטרות  על  מודעה  בתחתית   מופיעה 

יז ]1[ עמ'.

גיל הפריט: 83 שנים.

נייר  מנותק.  האחרון  הדף  כתמים.  טוב.  מצב: 
מעט עדין.

פתיחה: 200$
הערכה: 150$ - 300$
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43. Rabbi Eliyahu Elizer Dessler 
Author of ׳Michtav Me׳Eliyahu׳ – 
Collection of Rare Stencil Editions of 
Lessons
1. Two copies of the volumes of 
 collection of essays and lists from the״
writings of Rabbi Eliyahu Eliezer Dessler״. 
London, 1959. Stencil. Om one of them, 
a signature: A.S. Condition: Good.

2. Michtav Me׳Eliyahu by ״the Mussar 
gemius Rabbi Eliyahu Eliezer Dessler״, 
published on his first Yahrzeit by his 
disciples, edited by the [rabbis] Aryeh 
karmel and Alter Halperin, the 14th of 
Tevet 1955. Condition: Good. Time stains.

3. Approximately ten typewritten, 
stenciled leaves with lessons given by 
Rabbi Dessler. Condition: Fair-Good.

4. Two leaves concerning the printing of 
Rabbi Dessler׳s books. Typewriting and 
script. Condition: Good.

5. Stencil booklet fastened by staples. 
 to all essays, lessons and ״General Index״
lists by Rabbi Dessler. The front cover is 
missing. Condition: Good.

Opening price: $300
Estimated Price: $500-$700  

הגה״צ רבי אליהו אליעזר דסלר . 43
בעל ׳מכתב מאליהו׳ – מקבץ שיחותיו 
 / נדירות  סטנסיל  במהדורות  ושיעוריו 

דפים מודפסים הנוגעים לספריו
1. שני עותקים מכרכי ״קובץ מאמרים ורשימות 
תשי״ט.  לונדון  דסלר״.  א״א  הרב  כתבי  מתוך 
סטנסיל. על אחד מהם חתימה: A.S..  מצב טוב.

2. מכתב מאליהו, "מאת גאון המוסר הרב אליהו 
הראשון,  השנה  ליום  יו"ל  זצ"ל",  דסלר  אליעזר 
ע"י חבר תלמידיו בעריכת ]הרבנים[ אריה כרמל 
ואלטר האלפרן. לונדון, כ"ד טבת תשט"ו, 1955. 

מצב טוב. כתמי זמן.

כתיבה  במכונת  מודפסים  דפים  כעשרה   .3
ומשוכפלים בסטנסיל, משיעורי הרב דסלר. מצב 

בינוני-טוב.

4. שני דפים הנוגעים להדפסת ספרי הרב דסלר. 
מודפס וכתב יד. מצב טוב.

״מפתח  בסיכות,  מהודקת  סטנסיל  חוברת   .5
של  והרשימות  השיחות  המאמרים,  לכל  כללי״ 
הרב דסלר. חסרה המעטפת הקדמית. מצב טוב.

פתיחה: 300$
הערכה: 500$ - 700$
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רבינוביץ  יהושע  יחיאל  רבי  מביאלא,  האדמו"ר 
רבי  האדמו"ר   של  תלמידו  )תרס"א-תשמ"ב(, 
אמת".  "אמרי  בעל  מגור  אלתר  מרדכי  אברהם 
ניצל מהשואה האיומה ועלה ארצה. כונה "חלקת 
שבו  חלקים(  )חמישה  ספרו  שם  על  יהושע" 

נדפסו דברי תורתו שהשאיר בכתב ידו. 

בדברי  מעוטרים  החסידות  של  התפילה  סידורי 
חלקת  תפילה  "סידור  שמו  על  ונקראים  תורתו 
יהושע", "מחזור חלקת יהושע" ו"תהילים חלקת 

יהושע", וזכו לפרסום רב.

]2[, נד דף. 24 ס"מ.

גיל הפריט: 235 שנים.

מצב טוב. פגמים ובלאי אופיינים.

פתיחה: 500$
הערכה: 800$ - 1,000$

פורים, פסח, ל״ג בעומר

הגדה מפוארת של פסח בעברי-טייטש – אמשטרדם, תקמ״ג . 44
– העותק של האדמו״ר מביאלא רבי יחיאל יהושע רבינוביץ

פירושים  יסודות",  "ארבע  פסח  של  הגדה 
מלוקטים מהאברבנאל, מעשי ה', אלשיך, גבורות 
רבי  הסכמות  עם  ושל"ה.  אפרים  עוללות  ה', 
אמשטרדם.  אב"ד  שאול  ורבי  האג  אב"ד  שאול 

אמשטרדם, תקמ"ג. 

וכתובים  ההגדה,  סביב  מודפסים  הפירושים 
בעברי-טייטש.

העומר,  ספירת  הלכות  נוספו  ההגדה  בסוף 
שבועות, יום טוב, חול המועד, ודינים מלוקטים, 

גם הם בעברי-טייטש.

)בלאי  זהב  עיטורי  עם  מפוארת  עור  כריכת 
טבעי(.

של  חותמות  מצויות  בספר  מקומות  בחמש 
האדמו״ר בעל ה׳חלקת יהושע׳ מביאלא.
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44. Impressive Passover Haggadah in Hebrew-Teitch – Amsterdam, 
1783 – the Copy of the Rebbe of Biala Rabbi Yechiel Yehoshua 

Rabinowitz

Passover Haggadah ״Arba Yessodot״, 
collected commentary by the Abravanel, 
Ma׳asei hashem, Alsheich, Gevurot 
Hasehm, Olelot Efrayim and the Shela. 
With approbations by Rabbi Shaul Av Beit 
Din of Amsterdam. Amsterdam, 1783.

The commentary is printed around the 
Haggadah in Hebrew-Teitch.

At the end of the Haggadah, the laws of 
Sefirat ha׳Omer, Shavu׳ot, Yom Tov, Chol 
Ha׳Moed, and a collection of Dinim, also 
in Hebrew-Teitch.

Impressive leather bindings with golden 
decorations (natural wear).  

In five places in the book, the stamps of 
the Rebbe author of ״Chelkat Yehoshua״ 
of Biala.

The Rebbe of Biala, Rabbi Yechiel 
Yehoshua Rabinowitz (1901-1982). In his 
youth was a disciple of Rabbi Avraham 
Mordechai Alter of Gur author of ׳Imrei 
Emet׳. Survive dthe Holocaust and 
immigrated of the Land of Israel. Was 
called ״Chelkat Yehoshua״ in the name of 
his book (five volumes) which contained 
his Divrei Torah. The prayer books of the 
Hassidism also contain his Divrei Torah 
and are titled ״Siddur Tefilah Chelkat 
Yehoshua״, ״Machzor Chelkat Yehoshua״ 
and ״Tehillim Chelkat Yehoshua״.

[2] 54 leaves. 24cm.

Siz eof item: 235 years.

Condition: Good. Typical flaws and wear.

Opening Price: $500
Estimated Price: $800 - $1,000

הגדה של פסח, מגילת אסתר ותצלום ילדים מחופשים . 45
– וינה, שנות ה-30 – פריטים מיוחדים במינם!

מגילת אסתר והגדה של פסח, שנדפסו באותה 
שתיהן  הצייר.  אותו  של  ציורים  עם  הוצאה, 

נדירות ביותר.

א. מגילת אסתר, מאוירת. וינה 1931 ]תרצ״א[. 
מהדורה יחידה. הקדמה מאת ד"ר ק' קופפר.

כל  אדום.  בצבע  השער  מנוסח  וחלק  הכותרות 
העמודים מוקפים מסגרת אדומה.

מצב טוב, כתמי זמן. 

ד"ר  לגרמנית.  תרגום  עם  פסח,  של  הגדה  ב. 
יעקב ברונר. וינה ]תרצ"ב[. 

עם איורים עדינים רבים בתוך הטקסט וכן איורים 

בדפים שלמים, מאותו הצייר שעיטר את המגילה 
דלעיל. 79 עמ'.

;אוצר   9032 )יערי  מצויירת.  צבעונית  כריכה 
3010.( מצב טוב. כתמי זמן ויין. קרעים  ההגדות 

בשולי חלק מהדפים.

יהודיים מחופשים. תר״ץ  ילדים  ג. תצלום של 
 .]1930[

לפי הרישום שעל התצלום, כנראה ישנו קשר בין 
התצלום ובין המגילה )פריט א׳(. מצב טוב. 

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 500$
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45. Passover Haggadah, Esther Scroll and a Photograph of 
Dressed Up Children – Vienna, the 1930׳s – Unique Items

Esther scroll and Passover Haggadah, 
printed by the same publishing house 
with illustrations by the same artist. Both 
of them are extremely rare!

A. Illustrated Esther Scroll. Vienna 
1931. Single edition. Preface by Dr. K. 
Kupfer. 

The captions and part of the title 
page are in red ink. All the pages are 
encircled by a red frame. Hebrew and 
German, column-by-column. With seven 
impressive illustrations. Includes the 
blessing of the Megilah and the Mincha 
prayer for Ta׳anit Esther and the Aravit 
prayer for Purim. 72pp.

Condition: Good. Time stains.

B. Passover Haggadah, with 
German translation. Dr. Ya׳akov 

Bruner. Vienna 1932. With many 
delicate illustrations inside the text as 
well as illustrations on complete pages 
by the same artist that illustrated the 
aforementioned Esther Scroll. 79pp.

Illustrated colorful binding. (Ya׳ari 9032; 
Otzar Ha׳Haggadot 3010). 

Condition: Good. Time and wine stains. 
The margins of some of the leaves are 
torn.

C. Photograph of dressed up 
Jewish children. [1930]. According to an 
inscription on the photograph, there is a 
connection between the photograph and 
the Esther Scroll. 

Condition: Good.

Opening Price: $100
Estimated Price: $300 - $500
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הגפן"  פרי  "בורא  לברכת  והיין  כוסות",  "ארבע 
נעשה ממיץ צימוקים מושרים. 

במספר  נדפסה  זו  הגדה  הדברים  מטבע 
הקראים  לחבורת  עותקים,  של  מצומצם 
מלפני  ממנה,  עותק  שרד  איכשהו  המצריים. 
למעלה מ100 שנה, יצא ממצריים והגיע לארץ 

ישראל...

במצרים התקיים מרכז קראי חשוב עד להקמת 
לארץ. מהקראים  רבים  עלו  אז  ישראל,   מדינת 

 14עמ', 19 ס"מ.

מעטפת  כתמים.  ובלאי.  פגמים  טוב.  מצב 
מנותקת ופגומה.

פתיחה: 200$
הערכה: 300$ - 500$

הגדה של פסח שהדפיסו הקראים במצרים במהדורה . 46
מצומצמת - תרס״ג ]1903[ – פריט מעניין ונדיר

סדר הגדה של חג הפסח כפי מנהג הישראלים 
מצרים,  קה"ק  בהוצאות  נדפס  יצ"ו,  הקראים 
דין  בית  בחותמת  חתום   .]1903[ תרס"ג 

הישראלים הקראים במצרים. 

זוהי הגדה של פסח מוזרה ומיוחדת: יש בה נוסח 
שונה של ההגדה, מהמקובל בקרב עם ישראל. 
על  חוברה  היא  כלומר  קראית,  בהגדה  מדובר 
ידי אנשים שלא מאמינים במסורת חז"ל אלא 
רק בפסוקי התורה. היום הקהילה הקראית היא 
די זניחה, אולם בעבר היא היתה מפוארת יותר, 
והעמידה חכמים חשובים, וחיבורים מעניינים. 

האותנטי  במקום  נדפסה  שלפנינו  הזו  ההגדה 
ביותר בחג הפסח: במצרים... 

נשים לב לברכות המיוחדות המופיעות בנוסח 
הארץ",  מן  עוני  לחם  "המוציא  למשל:  הקראי, 
וכדו'. יש לציין כי במנהג הקראים לא קיים מנהג 
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46. Passover Haggadah according to the Karaite Custom – Egypt 
[!], [1903] – Extremely Rare!

[In a Tefillin case of Yemen manuscripts].

Seder Haggadah shel Pesach according to 
the custom of the Karaite Jews. Printed in 
Egypt, [1903]. Stamped with the stamp 
of the Karaite Beit Din of Egypt.

This is a special, unusual Passover 
Haggadah: it contains a version of the 
Haggadah that differs from the standard 
version of the Haggadah as we know 
it. The Haggadah is a Karaite one, that 
it, it was authored by the members 
of a community that does not accept 
the tradition of the Sages but only the 
verses of the Scriptures. Today, the 
Karaite community is minor; however, in 
the past it was much more impressive, 
had important scholars and interesting 
compositions. Egypt was an important 
Karaite center until the establishment 
of the State of Israel; then many Karaite 
Jews immigrated to the Land of Israel.

The Haggadah before us was printed in 

the most relevant location for Passover: 
Egypt…

There are textual variation in the blessing 
of the Matzah, the Marror, the Kiddush, 
the blessing on the wine and additional 
blessings. There is no custom of drinking 
four cups of wine in the Karaite Leil Seder 
and the wine for the Kiddush is made of 
soaked raisins. 

Naturally, only a limited number of copies 
was printed of this Haggadah, since it 
was designated for the members of the 
Karaite community only. Somehow, a 
copy had survived and made its way to 
the land of Israel.
14pp. 19cm.

Condition: Good. Flaws and wear.

Opening Price: $200 
Estimated Price: $300-$500
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מקסוול האוס בתקופה שלפני חג הפסח – הגדה 
לפסח.

90 שנה אחרי, מקסוול האוס ממשיכה להדפיס 
את ההגדה הממותגת שהפכה להגדה של פסח 
הנפוצה ביותר בעולם. עד כה הדפיסה מקסוול 
במהדורות  הגדות  מיליון  מ-50  למעלה  האוס 
רבות ושונות. אחת מהן אפילו זכתה לעלות על 

שולחן הסדר בבית הלבן.

ההגדה של פסח מבית מקסוול האוס היא קמפיין 
התוכן הממושך ביותר בעולם.

)התיאור מתוך הבלוג של שיאון – אינפו(.

אינה  נדירה.   .1940 משנת  שלפנינו  ההגדה 
הפנימי  בעמוד  הלאומית!  בספריה  נמצאת 
של הכריכה האחורית פרסומת מאוירת לקפה 

מקסוול הכשר לפסח.

מהשדרה  התפרקה  הכריכה  בינוני-טוב.  מצב: 
וחסרה בפינותיה.

פתיחה: 200$
הערכה:  400$ - 500$

הגדת קפה מקסוול – ניו יורק, 1940 – מהדורה נדירה מאוד, שאינה . 47
נמצאת בספריה הלאומית

היהודים  גם  תבל,  רחבי  בכל  היהודים  כל  כמו 
באמריקה חוגגים את פסח ואת ליל הסדר כחלק 
נאלצו  הם  שנים  לאורך  היהודית.  המסורת  מן 
לוותר בימי הפסח על המשקה האהוב שלהם – 
הקפה – עד שבשנת 1923 הציגה חברת מקסוול 

האוס )Maxwell House( קפה כשר לפסח.

של  הלב  תשומת  את  שמשך  נבון  צעד  היה  זה 
וגדלה  שהלכה  בארה"ב,  היהודית  הקהילה 
הצרכנית  בתרבות  חשוב  מקום  לתפוס  והחלה 
חברות  ושאר  רב  זמן  עבר  לא  האמריקנית. 
הקפה החרו החזיקו אחרי מקסוול האוס והציגו 

גם הן קפה כשר לפסח.

האוס  מקסוול  של  הפרסום  סוכנות  יזמה  ואז 
מהלך גאוני שהציב את מותג הקפה שלה על כל 
ביותר  לנמכר  אותו  והפך  בארה"ב  סדר  שולחן 
ומה  הזה.  היום  עצם  עד  ארה"ב  יהודי  בקרב 

שהיה כך היה…

לזה  קראו  אז  ממותג,  תוכן  לזה  קוראים  היום 
סתם גימיק שיווקי חכם וחדשני; בתחילת שנות 
ה-30 של המאה העשרים הפיקה מקסוול האוס 
קפה  שקנה  מי  לכל  חינם  שחולק  קטן  ספרון 
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who bought its kosher-for-Passover 
coffee – a Passover Haggadah.

90 years later, Maxwell House still 
continues to print its branded Haggadah, 
which became the most common 
Haggadah in the world! So far, Maxwell 
House has printed more than 50 million 
Haggadot and one of them was even 
presented on the table of the White 
House.

The Passover Haggadah of Maxwell 
House in the most continuous content 
campaign in the world. 

The Haggadah before us is from 
1940. Rare. It does not appear in the 
National Library! On the inner page of 
the back binding there is an illustrated 
advertisement for the Maxwell kosher-
for-Passover coffee.

Condition: Fair-Good. The binding 
has fallen off the spine and there are 
omissions in its corners.

Opening Price: $100
Estimated Price: $400-$500

47. The Maxwell Coffee Haggadah – New York, 1940 – Extremely 
Rare Edition – Does not Appear in the National Library

The following description is from the 
Sion-Info Blog.

Like all Jews around the world, the Jews 
of America celebrate Passover and Leil 
Ha׳Seder as part of their Jewish tradition. 
Over the years, they were forced to give 
up their favorite drink – coffee – until in 
1923, the Maxwell House introduced its 
Kosher-for-Passover coffee.

This was a smart move which drew 
the attention of the American Jewish 
community, which had an increasingly 
growing consumer purchasing power in 
the American market.  It was not long 
before other coffee companies followed 
suit and presented their own kosher-for-
Passover coffee.

In a brilliant move, the advertising agency 
of the Maxwell House then placed its 
coffee brand on every Seder table in the 
USA and turned it into the most sold 
brand among American Jews.

In the early 1930׳s, using a smart and 
innovative marketing gimmick, the 
Maxwell House issued a small booklet 
that was handed out for free to anyone 
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במצוות ומעשים טובים. ביום ל,ג בעומר נוהגים 
את  )חאלאקען(  להחליק  ובחו״ל  ישראל  בארץ 
בצדעיו...  פאות  ומניחים  משערותיו,  הילד  ראש 
שהוא  עליו  וניכר  פנים-יהודי,  הילד  מקבל  ואז 

מזרע ישראל...״.

משה  דמויות  של  יפים  איורים  הצדדים  משני 
רבינו ואהרן הכהן.

ביידיש,  הפאות״,  ״שיר  נדפס  השני  בעמוד 
מנוקד. במרכזו מגן דוד עם פסוקים שונים. 

שמו של הכותב והמדפיס לא מוזכר בדף, אולם 
פי מקורות שונים מתברר שהוא הרב מאיר  על 

הכהן ז״ל, שהיה פעיל ציבור ידוע ביישוב הישן. 

הוא הדפיס גם דפים דומים בשנות הת״ש )והם 
בעמוד  משמעותי:  בהבדל  אולם  יותר(,  מצויים 
שלפנינו,  היפהפה  הפאות״  ״שיר  במקום  השני, 

הוא הדפיס טבלה מסוימת הנוגעת לחלאקה.

גיל הפריט: 88 שנים.

ללא  רובם  טוב. קרעים בשוליים הרחבים,  מצב 
נגיעה במודפס.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 500$

מנהג ה״חאלאקה״ בל״ג בעומר במירון – פרסום מאויר בדיו . 48
מוזהב, עם ״שיר הפאות״ - פריט מיוחד ויפה – ירושלים, תר״ץ – ״אז 

מקבל הילד פנים יהודיות״...

וכיתובים  איורים  עם  צידיו,  משני  מודפס  דף 
מנהג  על  בדגש  במירון,  בעומר  ל״ג  חגיגת  על 
באייר  ז׳  סלומון.  דפוס  המפורסם.  ה״חאלאקע״ 
תר״ץ ]1930[. האיורים והכיתובים בדיו מוזהבת.

נדירות: דף זה הנו נדיר מאוד כיום. ככל הנראה 
הגיעו  הם  וגם  רבים,  עותקים  ממנו  נדפסו   לא 
לשמור  נזהרו  לא  אשר  ילדים,  של  לידיהם 
אינו רשום במפעל הביבליוגרפיה,  עליהם. הדף 
הספריות  וביתר  הלאומית  בספריה  קיים  ואינו 
בארץ, מלבד עותק יחיד השמור ב'אוסף הארכיון 

המרכזי לתולדות העם היהודי'. 

מעולם לא נראה במכירות פומביות. 

של  זו  מהדפסה  ונדיר  אותנטי  עותק  לפנינו 
למנהג  ייחודית  הצצה  המספק  הפאות״,  ״שיר 

החאלאקה באותם ימים.

תיאור הדף

בעמוד הראשון מופיע הכיתוב הבא:

שמעון  דרבי  הלולא  יום   – בעומר  ל״ג  ״חגיגת 
יוחאי זיע״א – מנהג ישראל תורה! כי האדם  בר 
בן  וערלתם ערלתו את פריו... תינוק  עץ השדה, 
שלוש שנים מכניסים אותו לחדר ומחנכים אותו 
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baby is put in a room and is educated 
to observe the commandments and do 
good deeds. On Lag Ba׳Omer it is the 
custom of the Land of Israel to cut the 
child׳s hair, leaving his sidelocks … and 
then the child gets a Jewish face and you 
can see he is of the Jewish Nation …״

On both sides, nice illustrations of the 
figures of Moses and Aaron.

On the second page, the ״Sidelocks 
Song״ is printed, in Yiddish, vowelized. 
At its center, a Star-of-David with various 
verses.

The name of the writer and printer is 
not mentioned by the leaf; however, our 
sources revealed that it is Rabbi Meir 
Ha׳Cohen, who was a well-known activist 
of the Old Yishuv.

He printed similar leaves during the 
 ;s (which are more common)׳1940
however there is a significant difference: 
on the second page, instead of the 
beautiful ״Sidelocks Song״ which is 
printed on the leaf before us, he printed 
a certain table related to the custom of 
the Chalakeh.

Age of item: 88 years old.

Condition: Good. There are tears in the 
wide margins, most of them with no 
damage to what is printed.

Opening Price: $200
Estimated Price: $400-$500

48. The Custom of ״Chalakeh״ on Lag Ba׳Omer in Meron – an 
Illustrated Publication in Golden Ink, with the ״Sidelocks Song״ – a Nice, 

Special Item – Jerusalem, 1930 – ״Then the Child Gets a Jewish Face״

A leaf rpited on both its sides with 
illustrations and inscriptions about the 
celebration of Lag Ba׳Omer in Meron, 
with an emphasis on the well-known 
custom of the ״Chalakeh״. Solomon 
printing press. The 7th of Iyar [1930]. 
The illustrations and inscriptions are in 
golden ink.

A rare item: the leaf is extremely rare. It 
is most likely that not many copies of it 
were printed, and those that were, came 
into the hands of children, who were not 
careful with them. The leaf is not listed 
by the Bibliography of the Hebrew Book 
and does not exist in the National Library 
and other libraries in Israel, except for a 
single copy that is kept in the ״ Collection 
of the Central Archive for the History of 
the Jewish Nation״.

The leaf has never been seen in auctions.

Before us is a rare, authentic copy of the 
 ,(printed on the leaf) ״Sidelocks Song״
which provides a unique peek at the 
custom of Chalakeh of those days. 

Description of the leaf

On the first page, the following inscription 
appears:

 Omer – the׳The celebration of lag Ba״
Hillulla of Rabbi Shimon Bar Yochai – a 
custom of Israel is considered Torah! 
Man is the tree of the field and you must 
circumcise its fruit … a three-year-old 
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תהילים עם מעמדות – סלאוויטא, תקפ״ד – יקר המציאות! . 49
לא נראה במכירות!

עם  תהלים  שלם,  כמעט  עותק  לפנינו  כאן 
המעמדות!

הנדיר  בעותק  שחסרים  היחידים  הדפים 
שלפנינו:

חסרים  כן  כמו  ד.  ג,  ב,  א,   ]2[ והדפים  השער, 
דפים פב-פט, דף צב. מלבד זה לא חסרים דפים 

בתהילים, ומסתיים בדף קפד. 

ב׳מעמדות׳ קיים השער בשלמות, וכן נמצאים כל 
הדפים, וחסר רק הדף האחרון )מד(.

ויפה, אולם  מצב: דפים רבים הינם במצב סביר 
רבים אחרים הנם במצב בינוני. נזקי עש, קרעים, 

עם חוסרים בדפים ספורים. 

פתיחה: 400$
הערכה: $5,000 - $10,000

הדפוס החסידי: זיטאמיר, סלאוויטא, קאפוסט

למעמדות.  נפרד  שער  מעמדות.  עם  תהילים 
סלאוויטא, תקפ״ד ]1824[.

דפוס הרה״ק רבי שמואל אברהם שפירא בן הרב 
מסלאוויטא.

נייר כחלחל.

מהדורה זו הינה יקרת המציאות ביותר, ומעולם 
לא נראה ממנה עותק שלם במכירות. עד היום 
נראו רק עותקים שכוללים את המעמדות לבד, 
של  החלק  משמעותי!  דפים  בחסרון  הם  וגם 

ה׳תהילים׳ מעולם לא הופיע במכירות!

חסר  עותק  למכירה  שהוצע  אחת  פעם  )היתה 
שער, תוך ציון שישנו ספק אם מדובר במהדורת 
והנה העותק שלפנינו, הכולל שער עם  תקפ״ד, 

ציון השנה תקפ״ד, שונה מהעותק הנ״ל(. 



 70 

מבר 2018
ט | נוב

שע”
ת

סלו 
כ

Tehillim with the Ma׳amadot!

The only leaves that are missing from the 
rare copy before us are the following:

The title page and leaves [2] 1, 2, 3, 4. 
In addition, leaves 82-89 and leaf 92 are 
also missing. Except for these, no other 
leaves are missing from the section of 
Tehillim and its ends with leaf 184.

The section of the Ma׳amadot contains 
a complete title page and all the leaves 
except for the last one (44).

Condition: Many leaves are in nice, 
reasonable condition; however, many 
others are in fair condition. Moth 
damage and tears with omissions in 
several leaves.

Opening Price: $400
Estimated Price: $5000-$10000

Tehillim with Ma׳amadot. A separate title 
page for the Ma׳amadot. Slavita, [1824].

Printed by Rabbi Shmuel Avraham 
Shapira the son of the rabbi of Slavita.

Bluish paper.

An extremely rare edition, a complete 
copy of which has never been seen in 
auctions. To this day, copies containing 
only the Ma׳amadot were offered for 
sale and they too were lacking copies! 
The section of the Tehillim has never 
appeared in auctions! 

(Once a copy which lacked its title page 
was offered for sale yet it was noted that 
there was doubt whether it was the 1824 
edition)

Before us is an almost complete copy of 

49. Tehillim (the Book of Psalms) with Ma׳amadot – Slavita, 1824 
– Extremely Rare! Has Never been Seen in Auctions!



 71 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

50. Ha׳Maggid – Slavita, 1825 – 
Unknown Edition – Printed by the 
Rebbe Rabbi Shmuel Avraham Shapira 
of Slavita
Ha׳Maggid, on some of the prophets of Trei 
Assar, Daniel, Ezra, Nechemya and Divrei 
Ha׳Yamim. Fourth section. With Ashkenazi 
translation (Hebrew Teitch) in square letters. 

Printed by the well-known printing house of 
the Shapira family. A popular belief is that 
owning a book that was printed in Slavita is 
aSegulah for protection and success. 

Part of the title page is in red ink. 

Rareness: An extremely rare edition, is not 
listed in the Bibliography of the Hebrew 
Book, and does not appear in libraries in 
Israel! A bibliographic discovery!

Some of the leaves are printed on bluish 
paper.

Age of item: 193 years, 

Condition: Fair-Good. Varying moth signs. 
Re-bound.

Opening Price: $200
Estimated Price: $500-$1000

– סלאוויטא, תקפ״ה . 50 המגיד 
]1825[ – מהדורה לא ידועה – נדפס 
הדפוס  בבית  הקודש  טהרת  על 
שמואל  רבי  הקדוש  האדמו״ר  של 

אברהם שפירא מסלאוויטא
עשר,  תרי  אחרונים  מנביאים  המגיד, 
ומכתובים דניאל, עזרא, נחמיה ודברי הימים. 
חלק רביעי. עם פירוש אשכנז )עברי טייטש( 

באותיות מרובעות. 

הדפוס  בבית  הקודש  טהרת  על  נדפס 
המפורסם של הרה״ק בני משפחת שפירא. 
סלאוויטא,  מדפוס  ספר  החזקת  כי  מקובל 

יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה.

חלק מהשער בדיו אדומה.

נדירה  ממהדורה  שריד  לפנינו  נדירות: 
הביבליוגרפיה,  במפעל  רשומה  לא  מאוד, 
תגלית  בארץ.  בספריות  מצויה  ואינה 

ביבליוגרפית.

חלק מהדפים בנייר כחלחל.

גיל הפריט: 193 שנים.

כרוך  משתנים.  עש  סימני  בינוני-טוב.  מצב 
מחדש.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 1,000$
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ועם  אונקלוס  תרגום  עם  תורה,  חומשי  חמישה 
פירוש רש״י. עם ההפטרות וחמש מגילות. 

מהדורה מיוחדת במינה, בה נדפסו כל החומשים, 
עם ההפטרות, בכרך אחד!

לעולמים  היה  לא  אשר  חדש  דבר  ״והוספנו 
וזמני  החדשים  קביעות  כאלו:  בחומשים 
יעזרו  למען  שנים,  שבעה  מזמן  הלבנה  מולדות 
גבול  מעל  נפוצו  אשר  ישראל  בני  מאחינו  במו 
אחיהם...״. לוח המולדות מתייחס לשנים תקפ״ו-

תקצ״ב.

דפוס החסיד רבי יהודה יפה מקאפוסט, חסידו 
המובהק של האדמו״ר האמצעי מחב״ד. 

מהדפים  חלק  אדומה.  בדיו  מהשער  חלק 
מודפסים על נייר כחלחל.

בראשית: סד דף.

שמות: עז דף.

ויקרא: מד דף.

במדבר: ]מה[-צה דף.

דברים: ]צו[ – קמ דף.

דפים  מספור   – למועדים  והפטרות  מגילות 
משובש.

ברחבי  מיהודים  וחתימות,  בעלות  רישומי 
העולם, מתקופת ההדפסה. הרישומים מופיעים 

בתחילת הספר ובסופו.

גיל הפריט: 193 שנים.

מהדפים.  בכמחצית  עש  סימני  בינוני-טוב.  מצב 
נוספים  פגמים  השער.  בדף  הדבקות  שיקומי 

בדפים בודדים. שריד ממהדורה לא ידועה.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 1,000$

חמישה חומשי תורה – קאפוסט, תקפ״ה ]1825[ – מהדורה . 51
מיוחדת במינה ולא ידועה – עם לוח המולדות - דפוס החסיד החב״די 

רבי יהודה יפה זצ״ל
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Bereshit: 64 leaves.

Shemot: 77 leaves.

Vayikra: 44 leaves.

Bamidbar: [45]-95 leaves.

Devarim: [96]-140 leaves.

The scrolls and the Haftaroth of the 
Jewish holidays – mispagination.

Ownership inscriptions and signatures 
from the time of printing at the beginning 
and end of the book. 

Condition: Fair-Good. Moth signs 
on approximately half of the leaves. 
Restorations on the title page. Additional 
flaws in single leaves. 

Opening Price: $200
Estimated Price: $500 - $1,000

Chamisha Cgumshei Torah with 
the Onkelos translation and Rashi 
commentary. With the Haftaroth and five 
scrolls. Special edition, which contains all 
five Chumashim with the Haftaroth in 
one volume.

 And we have added a new thing which״
has never appeared in these Chumashim: 
the determination of the months and the 
times of the new moon for seven years, 
to assist our brothers abroad״. The table 
of the new moon refers to the years 
1826-1832.

the printing press of Rabbi Yehuda Yaffe 
of Kopust. Printed by his son-in-law Rabbi 
Shabtai. Kopust, [1825].

Part of the title page is in red ink.

Some of the leaves are printed on bluish 
paper. 

51. Chamisha Chumshei Torah – Kopust, [1825] – Special, Unknown 
Edition – the Printing Press of Rabbi Yehuda Yaffe
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52. Hassidic Chumash, with the 
Sabbath Prayers – Large Volume – 
Zhitomir [1854] – Rare, Important Edition
Chumash Vayikra, with commentators 
including ״Or Ha׳Chaim״ and the Shacharit and 
Mussaf prayers of Sabbath at the end of the 
book. On the last leaf, ״the table determining 
the New Moon of twenty nine years״. a large 
volume.

The prayers are according to the Sephard 
version.

Rareness: an extremely rare edition. Does not 
appear in the National Library and in other 
libraries in Israel. The book is listed by the 
Bibliography of the Hebrew Book according to 
a copy of a private collection.

Age of item: 164 years.

Condition: Good. A few leaves are in fair 
condition.

Opening Price: $200
Estimated Price: $600-$1200

חומש חסידי, כולל תפילות . 52
זיטאמיר   – גדול  כרך   – לשבת 
חשובה  מהדורה   –  ]1854[ תרי״ד 

ויקרת המציאות!
׳אור  ובראשם  ויקרא, עם מפרשים  חומש 
ומוסף  לשחרית  תפילות  עם  החיים׳. 
נדפס  האחרון  בדף  הכרך.  בסוף  בשבת, 
״לוח הקביעות ומולדות על תשע ועשרים 

שנה״. כרך גדול. 

התפילות כמנהג ספרד.

נמצא  לא  מאוד.  נדירה  מהדורה  נדירות: 
בספריה הלאומית וביתר הספריות בארץ. 
במפעל הביבליוגרפיה נרשם על פי עותק 

שראו באוסף פרטי. 

גיל הפריט: 164 שנים.

מצב טוב. מעט דפים במצב בינוני.

פתיחה: 200$
הערכה: 600$ - 1,200$



 75 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

53. Siddur Ha׳Ari (״Rabbi Kapil׳s 
Siddur״) – Slavita, 1804 – First Edition 
of the Siddur from which the Leading 
Rebbes had Prayed – (Lacking Copy)
Collection of leaves from Siddur Ha׳Ari 
 first section, prayers for ,״akov׳Kol Ya״
the days of the week, with Derushim and 
Kavanot by the Ari, by the Kabbalist Rabbi 
Ya׳akov Kapil Lifshitz of Mezeritch. [Slavita, 
18-4]. First edition. Printed by Rabbu Dov 
Ber Segal and Rabbi Dov Ber the son of 
Rabbi Pesach.

An extremely rare edition!

Enclosed are several double (from other 
copies) and single leaves of later editions.

This Siddur is greatly in demand since 
he contains commentary on and Kavanot 
of the prayers and Kabbalistic laws and 
customs. Many leading Rebbes used to 
pray from this Siddur. In the approbation 
by Rabbi Asher Zvi of Ostroh to the Siddur, 
he wrote: ״I have heard that this Siddur 
was seen by the Ba׳al Shem Tov himself 
and he saw it as fit״.

Condition: Fair. Significant moth signs and 
additional flaws. Some of the leaves are 
nice and relatively complete.

Opening Price: $500
Estimated Price: $1,000 - $2,000 

ר׳ . 53 )״סידור  האר״י  סידור 
 - תקס״ד  סלאוויטא,   - קאפיל״( 
בו  הסידור  של  ראשונה  מהדורה 
)עותק   - האדמו״רים  גדולי  התפללו 

חסר(
סידור  מתוך  בודדים  ודפים  קונטרסים  מקבץ 
האר"י "קול יעקב", חלק ראשון, תפלות לימות 
החול, עם דרושים וכוונות האר"י, מאת המקובל 
חלק  ממעזריטש.  ליפשיץ  קאפיל  יעקב  רבי 
ראשון, לימות החול. ]סלאוויטא, תקס"ד 1804[. 
מהדורה ראשונה. דפוס רבי דוב בער סג"ל ורבי 
דוב בער ב"ר פסח. סטפנסקי חסידות מס׳ 404.

מהדורה זו הינה נדירה באופן יוצא מן הכלל!

מצורפים כמה דפים כפולים )מעותקים אחרים( 
ודפים בודדים ממהדורות מאוחרות יותר. 

סידור זה הינו מבוקש ביותר, באשר הוא מכיל 
על  והנהגות  ודינים  התפילה  וכוונות  ביאורים 
קבעו  החסידות  מענקי  רבים  הקבלה.  דרך 
בסידור זה את תפילתם. בהסכמת ר' אשר צבי 
השמועה  "מפי  כתב:  הסידור  על  מאוסטרהא 
שמעתי שהסידור הזה ראה הנשר הגדול קדוש 

עליון מ"ו הבעש"ט נבג"מ וישר בעיניו".

גיל הפריט: 214 שנים.

ופגמים  משמעותיים,  עש  סימני  בינוני.  מצב 
נוספים. חלק מהדפים יפים ושלמים יחסית.

פתיחה: 500$
הערכה: 1,000$ - 2,000$
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54. Four rare Books Bound 
Together – Zhitomir, Jerusalem and 
Czernowitz Printing Presses
A. Sefer Ha׳Roke׳ach by Rabbi Eliezer 
of Worms, one of ״Ba׳alei Ha׳Tosafot״. 
Ownership inscirptions on the reverse 
side of the title page. 

B. Darkei Yesharim by Rabbi Mendel of 
Przemyśl. Czernowitz 1859.

C. Milchemet Mitzvah by the Rashbatz 
[Lemberg] 1869. Extremely rare edition.

D. ״The book of regulations and customs 
that are customary here in the holy city of 
Jerusalem״ – the Sephardic community 
– printing house of Reb Yoel Moshe 
Solomon. Jerusalem, 1883. The title page 
and last leaf are missing. 15.5cm.

Condition: Good. 

Opening Price: $200
Estimated Price: $600 - $800

כרוכים . 54 נדירים  ספרים  ארבעה 
ירושלים  זיטאמיר,  דפוסי   - יחד 

וטשרנוביץ
מגרמיזא  אליעזר  רבי  מאת  הרוקח.  ספר  א. 
מבעלי התוספות. זיטאמיר, דפוס האחים שפירא, 

תר"ז. רישומי בעלות בגב השער.

רבי מענדיל מפרעמישלן.  ישרים. מאת  דרכי  ב. 
טשרנוביץ תרי"ט. 

]למברג[  הרשב"ץ.  מאת  מצוה.  מלחמת  ג. 
תרכ"ט. מהדורה נדירה ביותר.

הנוהגים  ומנהגים  והסכמות  התקנות  "ספר  ד. 
דפוס   - הספרדים  עדת   - ת"ו"  ירושלם  פעה"ק 
ר' יואל משה סלומון. ירושלים תרמ"ג. חסר שער 

ודף אחרון.

ז.  15.5 ס"מ.

מצב טוב. 

פתיחה: 200$
הערכה: 600$ - 800$
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55. Collection of Title Pages of 
Books that were Printed in Zhitomir 
and Slavita
Title pages of the following books: 
Ma׳amadot, 1826; Chok Le׳Yisrael, 1822; 
two partial title pages of the Zohar, one 
from 1826; Siddur Tikunei Shabbat, 
1860; two title pages of ״Mishnayot –
Seder Nezikin1858 ,״.

Condition: Good. Natural wear and tear.

Opening Price: $200
Estimated Price: $300 - $500

חשובים . 55 ספרים  שערי  מקבץ 
מדפוסי זיטאמיר סלאוויטא

תקפ"ו.  סלאוויטא,  "מעמדות",  לספר  שער   •
חתימות בעלים "אברהם שעכטער".

• שער לספר "חק לישראל" – במדבר, סלאוויטא, 
תקפ"ב.

• שני חלקי שערים, זוהר, אחד תקפ"ו.

זיטאמיר,  שבת"  תקוני  "סידור  לספר  שער   •
תר"ך.

נזיקין"  סדר   – "משניות  לספר  שערים  שני   •
זיטאמיר תרי"ח. חתימות בעלים "מרדכי גולדמן".

טבעי,  בלאי  משתנים,  מצבים  טוב,  כללי  מצב 
מעט קרעים.

פתיחה: $200 
הערכה: 300$ - 500$
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מרגליות . 56 אשר  רבי  סידור 
תלמיד הבעש״ט - נוסח ספרד - לבוב, 
תקמ״ח - דפוס המקובלים קדושי עליון 
עותקים  מספר   – ראשונה  מהדורה   -

חסרים
רקע על הסידור החשוב:

האר"י.  כוונת  עם  השנה,  מכל  תפילה  סדר 
"סידור  ולשבת.  לחול  אחד:  בכרך  חלקים  שני 
בעריכת  ותיקונים  השלמות  עם   - אשר"  רבי 
ומעזיבוז,  מבראד  מרגליות  אשר  רבי  המקובל 
דפוס   .)1787( תקמ"ח  לבוב,  הבעש"ט.  תלמיד 
רבי שלמה יארוש ראפופורט )גנזי ישראל 219(. 

סטפנסקי חסידות מס' 414. 

החבריא  מבני  היה  זצ"ל  מרגליות  אשר  רבי 
קדישא דאור שבעת הימים רבנו ישראל בעל שם 
בבראד.  המפורסם  הקלויז  חכמי  ומגדולי  טוב, 
הסידור נדפס בלבוב בשנת תקמ"ח, בדפוסו של 
רבי שלמה יארוש. העובדים באותו בית דפוס היו 
שבאותו  הנסתרים  הצדיקים  מל"ו  עליון,  קדושי 
נחשבים  זה  בדפוס  שנדפסו  הספרים  הדור. 
שנה  באותה  נדפסה  זה  דפוס  בבית  כסגולה. 
"נועם  הקדוש  הספר  של  הראשונה  המהדורה 

אלימלך".

של  הסוערת  התקופה  באותה  הסידור  הדפסת 
נוסח  את  החסידים  שינו  החסידות,  צמיחת  ימי 
התפלה לנוסח האריז"ל. כך למשל הוסיפו לפני 
מספר  קטע  שבת  קבלת  אחרי  ערבית  תפילת 
הזוהר פרשת תרומה )קלה, א( המתחיל "כגוונא". 
קטע זה, שתוכנו מעלת שבת בעת "ברכו", ונאמר 
החסידיות  הקהילות  בכל  כמעט  היום  ועד  מאז 
שלפנינו.  בסידור  מופיע  ל"ברכו",  כהקדמה 
נדפס  תקמ"א,  בשנת  כן,  לפני  שנים  כשבע 
בעידודם  האריז"ל,  כוונת  עם  סידור  בזולקווה 
ונודע כ"סידור  של המקובלים מהקלויז בבראד, 

חכמי הקלויז". 

סידור זה היה הסידור הראשון עם כוונות הקבלה 
שנדפס באותו מחוז, בעקבות התפשטות תורת 
ותלמידי  בראד  חכמי  ידי  על  באזור  הקבלה 
בסידור  התעמק  מרגליות  אשר  רבי  הבעש"ט. 

ספר  הייחודים,  ספר  האר"י,  כתבי  ובמקורותיו: 
המקובל  החסיד  סידור  יד  כתב  חיים,  עץ  פרי 
טרח  כך  בתוך  ועוד.  מראשקוב  שבתי  מוה"ר 
לנקותו משגיאות ולהעמידו על מכונו. בהקדמתו 
חכמי  סידור  על  אשר  רבי  כותב  הסידור  בראש 
הראשונה  בפעם  שיהיה  אפשר  ש"אי  הקלויז 

בשלמות". 

הוא מסביר שמתיר לעצמו לתקן, משום ש"ראיתי 
כי  לי לתקן ברצון חכמים, בפרט  הניחו  שמקום 
הרב  ורבנו  מורנו  עליו  לסמוך  גדול  אילן  לי  היה 
חיים  מוהר"ר  האלוקי  המקובל  הגדול...  המאור 
יותר  שימושה  גדולה  אשר  מבראד  ז"ל  צאנזר 
בלימוד  בפרט  ידו  על  מים  ויצקתי  מלימודה 
מפני  ועוד,  הזאת".  האמיתית  הנוראה  החכמה 
שרבו הנ"ל הגיה את הסידור הזה, "לכן יש לאל 

ידי להגיהו ולתקנו". 

סידור זה נקרא בפי כול על שם עורכו, "סידור רבי 
הקבלה  לתורת  נאמן  מקור  מהווה  והוא  אשר", 
בני  הדור.  אותו  ומקובלי  הבעש"ט  תלמידי  של 
החבריא קדישא של הבעש"ט השתמשו בסידור 

זה. סידור חשוב ונדיר באופן יוצא מן הכלל!

א. רובו של החלק השני הכולל תפילות לשבת. 
של  קולופון  נדפס  בו  האחרון,  בדף  מסתיים 

ספרי חסידות
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Ba׳al Shem Tov used this Siddur.

A. Most of the second section which 
includes the Sabbath prayers. Ends 
on the last leaf on which the printers׳ 
colophon was printed.

B. Part of the second section.

C. Four copies each one containing most 
of the first section.

D. A copy that contains most of the three 
sections of the Siddur. Inscription: ״Rabbi 
Menachem Menchin Halperin״ (the 
Jerusalemite kabbalist).

E. Two copies each one of them 
containing most of the third sections (the 
Jewish holidays).

And additional leaves of the first section 
(prayers for the days of the week) and 
the third section (prayers for the Jewish 
holidays) from at least two copies.

Condition: Fair-Bad. Significant moth 
signs and additional flaws. Some of the 
leaves are nice and relatively complete.

Opening Price: $500
Estimated Price: $1,000 - $2,000

Prayers for all year round with Kavanat 
Ha׳Ari. Two sections in one volume: for 
the days of the week and for Sabbath. 
 with completions ״Siddur Rabbi Asher״
and corrections edited by the Kabbalist 
Rabbi Asher Margaliyot of Brody and 
Mezhbizh, a disciple of the Ba׳al Shem 
Tov. Lvov, 1787. Printed by Rabbi Shlomo 
Yarish Rappoport (Ginzei Yisrael 219). 
Stefansky Hassidut no. 414).

Rabbi Asher Margaliyot was a member 
of the group of disciples of Rabbi Yisrael 
Ba׳al Shem Tov and one of the scholars 
of the well-known Kloiz of Brody. The 
Siddur was printed in Lvov in 1787 by 
Rabbi Shlomo Yarish, whose workers at 
the printing house were reputedly holy 
men of the 36 hidden righteous people of 
the generation. The books printed by the 
printing house are considered a Segulah. 
The holy book ״Noam Elimelech״ was 
printed in the same year by the printing 
house.

The Siddur was commonly called in the 
name of its editor, ״Siddur Rabbi Asher״, 
and it constitutes a reliable source of 
the kabbalah of the disciples of the Ba׳al 
Shem Tov and of other kabbalists of the 
generation. The group of disciples of the 

החלק השלישי )המועדים(

וכן קטעי קונטרסים, ודפים בודדים, מתוך החלק 
הראשון )תפילות לחול( והחלק השלישי )תפילות 

למועדים(. משני עותקים לפחות. 

גיל הפריט: 231 שנים.

מצב בינוני-גרוע. סימני עש משמעותיים, ופגמים 
נוספים. חלק מהדפים יפים ושלמים יחסית.

פתיחה: 500$
הערכה: 1,000$ - 2,000$

המדפיסים.

ב. חלק מהחלק השני.

ג. ארבעה עותקים, הכוללים )כל אחד מהם( את 
רובו של חלק ראשון.

ג. עותק הכולל את רוב הסידור כולו על שלושת 
האלפערין״  מענחין  מנחם  ״ר׳   : רישום  חלקיו. 

)המקובל הירושלמי(.

ד. שני עותקים, כל אחד מהם כולל את רובו של 

56. Siddur Rabbi Asher Margaliyot, the Disciple of the Ba׳al Shem Tov 
– Sephard Version – Lvov, 1787 – First Edition – Several Lacking Copies
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57. Ktonet Passim /Likutei 
Maharil – First Editions – Lvov, 
1866
A volume containing the two 
following compositions: 

A. Torah Novellae on the Parashot 
of Vayikra and Bamidbar by 
Rabbi Ya׳akov Yosef Ha׳Cohen 
of Polonnoye, author of ׳Toldot 
Ya׳akov Yosef׳/ Lvov (Lemberg), 
1866.

The book includes many Torah 
Novellae the author had heard 
from his rabbi the Ba׳al Shem Tov.

B. Likutei Maharil. Lemberg 1862. 
First edition. By Rabbi Yehuda Leib 
Av Beit Din of Zaklików, a disciple 
of the ״Noam Elimelech״. On the 
Torah and the tractates of Ketubot 
and Kiddushin. 

59 leaves. The title page and leaf of 
approbations is missing. 

Condition: Fair. Moth signs. No 
binding. Stains and tears.

Opening Price: $200
Estimated Price: $500 - $700

57 . – מהרי״ל  ליקוטי   / פסים  כתונת 
מהדורות ראשונות – לבוב תרכ״ו

כרך הכולל את שני החיבורים הבאים:

א. כתונת פסים. לבוב )למברג(, תרכ"ו.

ויקרא  חומשים  של  השבוע  פרשות  על  תורה  חידושי 
ובמדבר, מאת הרה"ק רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה, 

בעל 'תולדות יעקב יוסף'.

סטפנסקי חסידות מס' 245.

הספר כולל חידושי תורה רבים שהמחבר קיבל מרבו 
הבעל שם טוב. 

מט דף.

ב. ליקוטי מהרי״ל. למברג תרכ״ב. מהדורה ראשונה.

סטנפסקי חסידות מס׳ 282.

וזאוויחוואסט,  זאקילקוב  אבד"ק  ליב  יהודה  רבי  מאת 
תלמידו של ה׳נועם אלימלך׳ הקדוש.

על התורה, ועל מסכתות כתובות וקידושין, וכן ליקוטים 
שונים.

נט דף. חסר דף השער ודף ההסכמות.

מצב בינוני. סימני עש. ללא כריכה. כתמים וקרעים. 

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 700$
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58. Divrei Chaim on the Torah 
and the Talmud – First Edition
Divrei Chaim, first section on the Torah, 
by the Rebbe Rabbi Chaim Halberstam of 
Sanz. Munkatch, 1877. Bound with the 
second section on the Jewish holidays 
and the Bab Metzi׳ah tractate, Munkatch 
1877. First edition published by the 
author׳s sons.

Condition: Fair. No binding. The first 
ten leaves are flawed with tears and 
omissions and they are detached. Leaf 
5 is missing. The rest of the book is in 
reasonable condition with minor moth 
signs. 

Opening Price: $200
Estimated Price: $500 - $700

דברי חיים על התורה ועל הש״ס . 58
– מונקאטש, תרל״ז – מהדורה ראשונה 
מאת  התורה,  על  ראשון  חלק  חיים,  דברי  ספר 
מצאנז.  הלברשטאם  חיים  רבי  האדמו"ר 

מונקאטש, תרל"ז 1877. 

כרוך עם חלק שני, על מועדים ועל מסכת בבא 
מציעא. מונקאטש, תרל"ח 1877.

מהדורה ראשונה, בהוצאת "בני המחבר".

גיל הפריט: 141 שנים.

הדפים  עשרת  כריכה.  ללא  בינוני.  מצב: 
הראשונים פגומים עם קרעים וחסרון, מנותקים. 
יתר הספר במצב סביר, עם סימני  ה׳.  חסר דף 

עש די זניחים. 

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 700$
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59. Atzei Chaim – Siget, [1927] – 
First Edition
Atzei Chaim on the Torah by the Rebbe 
Rabbi Chaim Zvi Teitelbaum Av Beit Din 
of Siget. Siget, [1927]. First edition. Two 
sections. 

On the Forsazt leaves, stamps of Rabbi 
Mordechai Friedman of Bistritz and an 
ownership inscription handwritten by 
Rabbi Chananya Yom Tov Lipa Friedman 
(of Rachov).

Age of item: 92 years. 

Condition: Good. Stains. Minor moth 
signs on several leaves. Loose binding.

Opening Price: $150
Estimated Price: $300-$500

59 . – תרפ״ז  סיגוט,   – חיים  עצי 
מהדורה ראשונה

רבי  האדמו"ר  מאת  התורה.  על  חיים  עצי  ספר 
סיגוט  סיגוט.  אב"ד  זצ"ל  טייטלבוים  צבי  חיים 
חלקים.  שני  ראשונה.  מהדורה   .]1927[ תרפ"ז 
דרך  על  שני  חלק  אגדה,  דרך  על  ראשון  חלק 

דרוש. 

פרידמן  מרדכי  רבי  חותמות  הפורזץ  בדפי 
רבי  של  ידו  בכתב  בעלות  ורישום  מביסטריץ 

חנניא יום טוב ליפא פרידמן ]מראחוב?[.

גיל הפריט: 92 שנים.

בדפים  זניחים  עש  סימני  כתמים  טוב.  מצב 
ספורים. הכרך רופף.

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 500$
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וחותמת . 60 חתימת   – יצחק  בית  המציאות:  יקר 
הרה״ק מאלכסנדר רבי בצלאל יאיר דאנציגער זצוק״ל

לקבלם וקיבל את מרות אחיו הרה"ק בעל 'ישמח 
ישראל'. 

סירב  הוא  ישראל'  ה'ישמח  פטירת  לאחר  גם 
'תפארת  בעל  באחיו  ודבק  חסידים  לקבל 
הראשונה  העולם  מלחמת  כשפרצה  שמואל', 
הסכים לקבל חסידים בלודז'. את מקומו לאחר 
כממשיך  משה  יהודה  רבי  חתנו  מילא  השואה 

שושלת אלכסנדר.

גודל הפריט: 27 ס״מ.

גיל הפריט: 158 שנים.

מצב טוב מאוד. כתמי זמן. כריכה חדשה.

פתיחה: $1,500
הערכה: 5,000$ - 9,000$

ספרי אדמו״רים

תר״כ  טשרנוביץ,  טריפות.  הלכות  יצחק.  בית 
חותמתו  פעמיים  מופיעה  הספר  בשער   .1860
חתימה  ]א[  בדף  מאלכסנדר.  הרה״ק  של 
בעפרון: ״בצלאל יאיר בהה״ק... זי״ע...״. החותמת 

מופיעה במקומות נוספים בספר.

נדירות: כמעט ואין בנמצא ספרים עם חתימתו! 
שכן  כל  פומביות!  במכירות  מעולם  נראה  לא 
במצב יפה כמו שלפנינו – נדיר באופן יוצא דופן.

)תרכ"ה- מאלכסנדר  יאיר  בצלאל  רבי  הרה"ק 
אלכסנדר  שושלת  מייסד  של  בנו  תרצ"ה( 
פייבל  שרגא  רבי  בהרה"ק  דנציגר  יחיאל  רבי 
מגריצא. היה חביב ונערץ על אביו הגדול. לאחר 
הסתלקות אביו דבקו בו החסידים אך הוא סירב 
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the authority of his brother, author of 
.instead ,׳Yismach Yisrael׳

After the death of the ׳Yismach Yisrael׳ 
he still refused to accept the Hassidim, 
accepting the authority of his second 
brother, the ׳Tiferet Shmuel׳. With the 
outbreak of World War I, he agreed 
to accept Hassidim in Lodz. After the 
Holocaust, he was replaced by his son-in-
law Rabbi Yehuda Moshe as the continuer 
of the Alexander Hassidic dynasty. 

Size: 27cm.

Age of item: 158 years.

Condition: Very Good. Time stains. New 
binding.

Opening Price: $1500
Estimated Price: $5000-$9000

Beit Yitzchak. The laws of Treifot. 
Czernowitz, 1860. On the title page of 
the book, the stamp of the Rebbe of 
Alexander. On leaf [1] a pencil signature: 
 The stamp .״… Bezalel Yair the son of״
appears on additional leaves of the book.

Rareness: there are almost no books 
with his stamp! Has never been seen in 
auctions! All the more so in such good 
condition like the book before us – 
extremely rare!

Rabbi Bezalel Yair of Alexander (1865-
1935) was the son of the founder of the 
Alexander Hassidic dynasty Rabbi Yechiel 
Danziger the son of Rabbi Sheraga Feibel 
of Grójec. After his father׳s death, his 
father׳s Hassidim followed him; yet 
he refused to accept them, accepting 

60. Rare: Signature and Stamp of the Rebbe of Alexander Rabbi 
Bezalel Yair Danziger

מדרש רבה – העותק של הרה״ק רבי נחמיה . 61
אלטר מגור הי״ד

מדרש רבה, על ספר ויקרא. עם שלושה פירושים. 
ורשה 1873. 

ובסופו חותמות )מעט דהויה( של  בשער הספר 
רבי נחמיה אלטר מגור. 

חתימה בעפרון: ראפאפרט. 

כרך עבה.

הגאון הקדוש רבי נחמיה אלטר )תרל"ה- תש"ב, 
בעל  מגור  האדמו"ר  של  בנו  בשואה(,  נספה 
"אמרי  בעל  האדמו"ר  של  ואחיו  אמת",  "שפת 
שמחה".  "לב  בעל  האדמו"ר  של  חמיו  אמת". 
מלומאז-  מורגנשטרן  הירש  צבי  רבי  של  חתנו 
מקוצק. נודע כגאון מופלג בנגלה ובנסתר. לאחר 

גור  העיר  את  עזב  הראשונה  העולם  מלחמת 
ארצה  עלה  תרפ"ה  בשנת  באוטווצק.  והתיישב 
לירושלים  עבר  תרפ"ז  בשנת  בצפת.  והתיישב 
וכיהן כראש ישיבת "שפת אמת". בשנת תרצ"א 
בלודז'.  הרבנים"  "ועד  כחבר  וכיהן  לפולין  שב 
וורשה.  לגיטו  לודז'  מגיטו  תש"א  בשנת  הוברח 
נספו  צאצאיו  רוב  הנוראה.  בשואה  נספה 
הניא  יוטא  בשואה, מלבד בתו הבכירה הרבנית 
]אמו של כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א[. שרידים 
מדברי תורתו נדפסו בספר "חידושי רבי נחמיה" 

)ירושלים, תשמ"ג(.

מצב טוב. בלאי אופייני.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 800$
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he immigrated to the Land of Israel and 
lived in Safed, moving to Jerusalem in 
1927 to serve as the head of the ׳Sefat 
Emet׳ Yeshiva.

In 1931, he returned to Poland and was 
a member of the ״Rabbis Committee״ of 
Lodz. In 1941, he was smuggled out of 
the Lodz Ghetto to the Warsaw Ghetto. 
He perished in the Holocaust as did most 
of his descendants, except for his eldest 
daughter the Rebbetzen Yutah Henya 
[the mother of the present Rebbe of 
Gur].

Remnants of his Torah Novellae were 
printed in the book ״Chidushei Rabbi 
Nechemya״ (Jerusalem, 1983).

Condition: Good. Typical wear.

Opening Price: $200
Estimated Price: $500-$800

Midrash Rabba, on Vayikra. With three 
commentaries. Warsaw, 1873.

On the title page of the book and at its 
end, (slightly faded) stamps of Rabbi 
Nechemya Alter of Gur.

Pencil signature: Rappaport.

Thick volume. 

Rabbi Nechemya Alter (1875-1942, 
perished in the Holocaust), the son of 
the Rebbe of Gur author of ׳Sefat Emet׳, 
the brother of the Rebbe author of ׳Imrei 
Emet׳, the father-in-law of the Rebbe 
author of ׳Lev Simcha׳ and son-in-law of 
Rabbi Zvi Hirsch Morgenstern of Lomaz-
Kock. 

He was known as a Torah and kabbala 
genius. After World War I, he left the city 
of Gur and settled in Otwock. In 1925, 

61. Midrash Rabba – the Copy of Rabbi Nechemya 
Alter of Gur
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שניה.  מהדורה  משפט.  חושן  על  הרי״מ  חידושי 
ורשה, תרמ״ו ]1886[.

מופיעה  האחרון  הדף  על  וכן  הספר  בשער 
מנחם  פנחס  רבי  הרה״ק  המו״ל  של  חותמת 

יוסטמאן זצ״ל בעל ׳שפתי צדיק׳.

נדירות: הגם שבראש הספר הוא הדפיס אזהרה 
ולא  הלז  ספר  ליד  שיבוא  קונה  מכל  ״אבקש 
יהיה חתום בחותמי ידע בבירור שהוא גנב אתו״, 
הנמכרים  העותקים  שברוב  משמע  ולכאורה 
שערכנו  מבדיקה  חותמתו,  להופיע  אמורה 
כיום  הקיימים  העותקים  שברוב  מתברר 
החותמות לא מופיעות! לפנינו עותק נדיר שאכן 
נושא את חותמותיו; עותק כשר, כדת וכדין, וגם 

שמור במצב יפה.

האדמו"ר רבי פנחס מנחם מפילץ – נכדו חביבו 
צדיק'  'שפתי  בעל  הרה"ק  הרי"ם.  החידושי  של 

אליעזר  בנימין  רבי  לאביו  תר"ח  בשנת  נולד 
יוסטמן חתן הרה"ק בעל חידושי הרי"ם, ראשית 
חינוכו היה אצל סבו הגדול שחיבבו מאוד, לאחר 
מכן דבק ברבי חנוך העניך מאלכסנדר וכשהחל 
נשא  אליו,  נסע  עדה  להנהיג  אמת  השפת  גיסו 
מופלג  כגאון  .נודע  אמת.  האמרי  דודו  בת  את 
כל  על  עצום  רושם  נשגב, עשה  וכצדיק  בתורה 
לו  "יש  עליו  העיד  מטשכנוב  אברהם  ורבי  רואיו 

את כל הצלם אלוקים', נפטר בשנת תרפ"א.

גודל: 30 ס״מ.

גיל הפריט: 132 שנים.

יבשים. כריכה  ויפה. הדפים מעט  מצב טוב. נקי 
חדשה.

פתיחה: 300$
הערכה: 600$ - 1,000$

חידושי הרי״מ על חו״מ – חותמתיו הנדירות של המו״ל . 62
הרה״ק רבי פנחס מנחם יוסטמאן זצ״ל בעל ה׳שפתי צדיק׳
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Ha׳Rim and author of ׳Siftei Tzaddik׳. 
He was born in 1848 to his father Rabbi 
Binyamin Eliezer Justman, the son-in-
low of Chidushei Ha׳Rim. As a child, he 
studied with his grandfather, who liked 
him very much. Later, he studied with 
Rabbi Chanoch Henich of Alexander. 
When his brother-in-law, the Sefat Emet, 
became the leader of a community, he 
travelled to him and married his cousin, 
daughter of the ׳Imrei Emet׳. He was 
known as a Torah genius and as a Tzaddik 
who left his impression on all those 
around him. He died in 1921.

Size: 30cm.

Age of item: 132 years.

Condition: Good. Nice and clean. The 
leaves are slightly dry. New binding.

Opening Price: $300
Estimated Price: $600 - $1,000

Chidushei Ha׳Rim on Choshen Mishpat. 
Second edition. Warsaw, [1886].

On the title page of the book and on its 
last leaf, the stamp of the publisher Rabbi 
Pinchas Menachem Justman author of 
.׳Siftei Tzaddik׳

Rareness: Although a warning appears 
at the beginning of the book, according 
to which ״Any buyer who buys this book 
and does not find my stamp on it will 
know for sure that it has been stolen״. 
Seemingly, his stamp must appear on 
most copies of the book. However, our 
research has revealed that his stamps do 
not appear on most of the copies that 
exist today! Before us is a rare copy that 
does bear his stamps; a ״kosher״ copy 
which is also nicely preserved.

The Rebbe Rabbi Pinchas Menachem of 
Pilica, the favorite grandson of Chidushei 

62. Chidushei Ha׳Rim on Choshen Mishpat – the Rare Stamps of the 
Publisher Rabbi Pinchas Menachem Justman, Author of ׳Siftei Tzaddik׳
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63. Tal Chaim Ve׳Ha׳Beracha – Gift 
of the Rebbe of Munkatch Author of 
 Three Handwritten – ׳Darkei Teshuvah׳
Scholarly Glosses
Tal Chaim Ve׳Ha׳Beracha. Novellae on the 
Suggiyot of the Talmud. By the REbbe Rabbi 
Chaim Friedlander of Liska, the son-in-law of 
the Rebbe Rabbi Zvi Hirsch of Liska. Single 
edition. Przemyśl [1898].

Approbations by the Rebbe Rabbi Yechezkel 
Sheraga Halberstam and Rabbi Yitzchak 
Shmelkis.

On the title page, two handwritten 
inscriptions about the book being received 
as a gift by ״Rabbi Zvi Hirsch Shapira author 
of Darkei Teshuvah Av Beit Din of Munkatch 
in 1900״. Signatures of the receiver.

On the leaves of the book, three important 
handwritten scholarly glosses from the time 
of printing. 

15-114 leaves (the first leaves after the title 
page are missing).

Condition: Fair-Good. No binding. Detached 
title page. typical flaws. Several leaves are 
torn. 

Opening Price: $400
Estimated Price: $1,000 - $3,000

דורון-. 63  – והברכה  חיים  טל 
דרשה מהאדמו״ר ממונקאטש בעל 
הגהות  שלוש   – תשובה׳  ׳דרכי 

למדניות בכתב יד
הש"ס.  סוגיות  חידושי  והברכה.  חיים  טל 
מליסקא  פרידלנדר  חיים  רבי  מהאדמו"ר 
מליסקא.  הירש  צבי  רבי  האדמו"ר  חתן 
מהדורה יחידה. פרעמישלא. תרנ"ח )1898(.

שרגא  יחזקאל  רבי  האדמו"ר  הסכמות 
יצחק  רבי  והרה"ג  משינאווא  הלברשטאם 

שמעלקיש. 

על  יד,  בכתב  רישומים  שני  השער  בדף 
"הרה"ג  מאת  דרשה  כדורון  הספר  קבלת 
דרכי  המחבר  בעל  שפירא  הירש  צבי  מו"ה 
תר"ס".  בשנת  מונקאטש  אבד"ק  תשובה 

חתימות המקבל.

בדפי הספר שלוש הגהות למדניות חשובות, 
בכתב יד מתקופת ההדפסה.

הראשונים  הדפים  )חסרים  דף  טו-קי"ד 
שלאחר השער(. 

גיל הפריט: 121 שנים.

דפים  חסרון  כריכה.  ללא  בינוני-טוב.  מצב 
כנ"ל. השער מנותק. פגמים אופיינים. קרעים 

במספר דפים.

פתיחה: 400$
הערכה: 1,000$ - 3,000$
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64. Religious Ruling (Takanah) 
of Rabbi Zvi Elimelech of Dynów 
Author of ׳Bnei Yissachar׳ – a Large, 
Impressive Proclamation – Kołomyja, 
1936 – an Extremely Rare Hassidic 
Item!
A call for donations for the Talmud Torah 
of Kołomyja, ״according to the religious 
ruling of Rabbi Zvi Elimelech of Dynów״. 
The proclamation was printed by the 
Badatz and managers of the Talmud 
Torah of Kołomyja. Shevat 1936.

In the lower part of the proclamation, 
a call of the above (in Yiddish) to bless 
the donators with the ״Mi Sh׳Berach״ 
blessing. 

Extremely rare! 

Size: 35cm.

Condition: Good. The proclamation is 
glued onto thick paper, for preservation. 
The margins are slightly torn with no 
damage to text. The name of the printing 
press, on the lower part of the leaf, is 
slightly cut.

Opening price: $300
Estimated Price: $600-$1000 

תקנת הרה״ק רבי צבי אלימלך . 64
מדינוב זיע״א בעל ה׳בני יששכר׳ – כרוז 
גדול ומרשים – קולומיה, תרצ״ו ]1936[ 

– פריט חסידי נדיר ביותר!
קריאה לתרומות עבור תלמוד תורה בקולומיה, 
בשעת קריאת עשרת הדברים, ״כתקנת הרה״ק 
רבי צבי אלימלך מדינוב זצ״ל״. הכרוז נדפס על 
תורה,  תלמוד  החברה  וגבאי  ומנהלי  הבד״ץ  ידי 

בקולומיה, שבט תרצ״ו. 

בו קוראים הנ״ל  )ביידיש(  נוסח  בתחתית הכרוז 
לברך ב׳מי שברך׳ את התורמים.

קרעים  לשימור.  עבה,  דף  על  מודבק  הכרוז 
קלים בשוליים, ללא חסרון בטקסט. שם הדפוס, 

בתחתית העמוד, חתוך מעט.

נדיר מאוד!

35 ס״מ.

גיל הפריט: 83 שנים.

מצב טוב. 

פתיחה: 300$
הערכה: 600$ - 1,000$
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מכתב בכתב ידם ובחתימתם של הקדושים האדמו"ר . 65
רבי חנה הלברשטאם מקאלשיץ ואחיו האדמו"ר רבי חיים ברוך 

הלברשטאם מפריסטיק

מכתבי אדמו״רים

 מכתב בכתב יד קודשו ובחתימתו של האדמו"ר
הי"ד זצ"ל  הלברשטאם  חנה  רבי   הקדוש 

 מקאלשיץ.

של ובחתימתו  ידו  בכתב  הוספה  המכתב   בגב 
 אחיו האדמו"ר רבי חיים ברוך הי"ד, המציין: "ידידי

הה"צ מצעשינוב שליט"א יבוא לפריסטיק...".

 המכתב נשלח מקאלשיץ. כתוב על גבי גלויה. דיו
ועיפרון.

)תרמ"ד- הי"ד  הלברשטאם  חנה  אלחנן  רבי 
 תש"ג(, האדמו"ר מקולושיץ, מגזע צאנז.

וייסד רישא,  של  לרבה  נבחר  תרפ"ג   בשנת 
 בהשתתפות בני נוער ישיבה בשם "זרע קודש".
נספו בשואה  משפחתו.  כל  עם  בשואה   נספה 

המורחבת משפחתו  וכל  ונכדיו,  בניו  אשתו,   גם 
חיים רבי  בנו  ובתוכם  נפש,  משבעים  למעלה   - 

ברוך הי"ד.

וקונטרסיו מקוה',  ו'תורת  השמשות'  'בין   חיבוריו 
 שיצאו בעילום שם, הודפסו אחרי תום המלחמה

בשם "דברי חנה".

מפריסטיק הלברשטאם  ברוך  חיים   רבי 
בפריסטיק אביו  מקום  ממלא   -  )תרמ"ז-תש"ב( 
לאחר פטירתו בתרפ"ו. חמשת בניו נספו בשואה.

 מצב טוב. חסר מעט בפינות הגלויה, ללא נגיעה
בטקסט.

פתיחה: $1,500
הערכה: $3,000 - $5,000
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sons and grandchildren – more than 
seventy people.
His compositions ׳Bein Ha׳Shemashot׳ 
and ׳Torat Mikveh׳ as well as booklets he 
wrote anonymously were printed after 
the war in a book titled ׳Divrei Chaneh׳.
Rabbi Chaim Baruch Halberstam of 
Frysztak (1887-1942) replaced his father 
as the rabbi of Frysztak after his father׳s 
death in 1926. His five sons perished 
during the Holocaust.
Condition: Good. Slight omissions in the 
corners of the postcard, with no damage 
to text.
Opening Price: $1500
Estimated Price: $3000-$5000

A letter handwritten and signed by the 
Rebbe Rabbi Chaneh Halberstam of 
Kołaczyce.
On the reverse side of the letter, an 
addition handwritten and signed by his 
brother the Rebbe Rabbi Chaim Baruch, 
who notes: “My friend from Cieszanów 
Shalita will come to Frysztak …”
The letter was sent from Kołaczyce. 
Written on a postcard. Ink and pencil.
Rabbi Elchanan Chaneh Halberstam 
(1884-1943), the Rebbe of Kołaczyce, of 
the Sanz Hassidism. 
In 1923 he was chosen as the Rabbi of 
Reyshe and established a yeshiva named 
“Zera Kodesh”. He died in the Holocaust 
with his entire family including his wife, 

65. Letter Handwritten and Signed by the Rebbes 
Rabbi Chaneh Halberstam of Kołaczyce and His Brother 

Rabbi Chaim Baruch Halberstam of Frysztak
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של . 66 הקדושה  מתורתו  שריד 
וולף  זאב  רבי  מקשיווקא  האדמו״ר 
גינצבורג זיע״א, בכתב יד קודשו – נדיר 

ביותר!
מכתב תורני בכתב ידו של האדמו״ר רבי וועלוולע 
אל  )דויד-הורודוק(,  מקשיווקא  זיע״א  גינצבורג 
גינצבורג, ״על דבר שהקשה בן  אחיו רבי אלתר 
ציון  ללא  הורודוק.  מגוריו  מעיר  נשלח  דודנו...״. 

שנה ]כנראה תרנ״ט[. 

בתחתיתו  חסר  המכתב,  סיום  בו  השני,  הדף 
וחסרות  יתכן  החתימה(.  של  שרידים  )ישנם 

שורות במכתב.

הדוש״ת  אחיך  ״דברי  האדמו״ר:  כותב  בסיום 
באהבה רבה ועזה, אהבת עולם״.

נדירות: כמעט ולא נותרו כתיבות יד מהאדמו״ר, 
כל שכן בדברי תורה!

הממשיך  היה  וועלוולע(  )רבי  וולף  זאב  רבי 
המרכזי ורוב חסידי אביו הלכו אליו. היה מאריך 
בתפילה. נפטר בג' באדר א' תרפ"א )1921(. בניו 

היו רבי אהרן ורבי משה יהושע.

של  חותנו  היה  אלתר,  רבי  המכתב,  מקבל 
האדמו״ר רבי שלמה מזוויעהל.

שני  שישנם  באופן  באמצעו  קרוע  הראשון  הדף 
מכותב  מכתב  שרידי  השני  הדף  בגב  דף.  גזירי 

אחר, אולי הוא אחיו.

מצב בינוני.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 800$

66. Religious Letter handwritten 
by the Rebbe of Davyd-Haradok, 
Rabbi Ze׳ev Wolf Ginzburg – 
Extremely Rare
A religious letter to his brother Rabbi 
Alter Ginzburg ״about a question raised 
by our cousin…״. Sent from his city of 
residence Haradok. the year is not noted 
[most likely 1899]. the second leaf, with 
the end of the letter, is missing its end 
(there are remnants of the signature). It 
is possible that several lines of the letter 
are also missing.

At the end, the Rebbe writes: ״The words 
of your brother … with great and intense 
love, eternal love״.

Rabbi Ze׳ev Wolf (Rabbi Velvale) was the 
main continuer and most of his father׳s 
Hassidim followed him. he died on the 
third of Adar A 1921. his sons were Rabbi 
Aharon and Rabbi Moshe Yehoshua. 

The addressee, Rabbi Alter, was the 
father-in-law of the Rebbe Rabbi Shlomo 
of Zvihl.

The first leaf is torn in its center so 
that there are two paperclips. On the 
reverse side of the second leaf, there are 
remnants of a lettr by a different writer, 
maybe his brother.

Condition: Fair. 

Opening Price: $200
Estimated Price: $500 - $800

.
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67. Letter handwritten and 
Signed by the Rebbe of Slonim Rabbi 
Mordechai Chaim Kastelnitz
The Rebbe Rabbi Mordechai Chaim 
Kastelnitz (1868-1954) immigrated to 
the land of Israel in 1875 and settled in 
Tiberius, where he studied with Rabbi 
David of Lubin and considred himself his 
leading disciple. After his marriage, he 
moved to Safed where he established 
the ״Eshel Avraham״ Yeshiva. At a young 
age he was appointed Dayan in Tiberius 
and was known by the title ״Rabbi Motel 
Dayan״.

In 1937, he moved to Jerusalem and in 
1950, became the leader of the Slonim 
Hassidism, although he insisted not to be 
called ״Admor״.

Among his disciples, the Rebbe Rabbi 
Avraham Weinberg, the ׳Birkat Avraham׳ 
of Slonim.

Enclosed is the envelope with his 
handwriting (flawed).

Condition: Fair. Tears. Part of the letter 
is detached. The corner is missing with 
omission of several words.

Opening Price: $200
Estimated Price: $400-$600 

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של . 67
מרדכי  רבי  הרה״ק  מסלונים  האדמו״ר 

חיים קסטלניץ
מסלונים  קסטלניץ  חיים  מרדכי  רבי  האדמו"ר 
תרל"ה  בשנת  ארצה  עלה  )תרכ"ח-תשי"ד( 
והתישב בטבריה בה קיבל תורה וחסידות מרבי 
דוד מלובין והחשיב את עצמו כתלמידו המובהק, 
ישיבת  את  ייסד  שם  לצפת  עבר  נשואיו  לאחר 
"אשל אברהם". בגיל צעיר נתמנה כדיין בטבריה 

ועל תפקידו זה נתפרסם בשם רבי מוטל דיין.

והיה  לירושלים,  עבר  זקנה  בגיל  תרצ"ז  בשנת 
מנהיג חסידות סלונים, החל משנת תש"י, אולם 

הקפיד שלא יכנוהו 'אדמו"ר'.

מתלמידיו: האדמו"ר רבי אברהם וינברג ה"ברכת 
אברהם" מסלונים.

מצורפת המעטפה עם כתב ידו )פגומה(.

מנותק.  מהמכתב  חלק  קרעים.  בינוני.  מצב 
חסרה הפינה, עם חסרון מילים.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$
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68. Reports and Letters by Shadarim (Emissaries of the Rabbis), which 
were Sent from the Office of the Slonim Hassidism in Kobryn to the Rabbis and 
Managers of the ״Or Torah״ Yeshiva of Tiberius
A collection of letters and monetary reports sent by the committee of the Slonim 
Hassidim to the ״Or Torah״ Yeshiva of Tiberius. Kobryn, 1905-1911. Written on the 
official stationery of the committee, with its special logo. 

Letter signed by Rabbi Azriel Yeshaya [Leichtung], Rabbi Mordechai Shimon Ha׳Cohen [ 
son of Rabbi Zvi Hirsch] and the Shadar Rabbi Yitzchak Matityahu Sandberg. On some of 
the letters, additionas handwritten and signed by additional writers. 

The committee for the ״Or Torah״ Yeshiva was established by the activist Rabbi Azriel 
Yeshaya [Leichtung], who managed the committee since it was established in circa 1899. 

The letters and reports before us contain many details of various philanthropists and 
their requests for prayers in holy sites, addresses for sending receipts and different 
reports about the activities of the committee in favor of the yeshiva. 

Approximately 100 written leaves. Dozens of letters.

Condition: Fair-Good.

Opening Price: $1,000
Estimated Price: $1200-$2000 

שד״רים, . 68 ומכתבי  דו״חות  מכתבי 
בקוברין,  סלונים  חסידי  של  מהמשרד  שנשלחו 

לרבני ומנהלי ישיבת ״אור תורה״ בטבריה
מקבץ מכתבים ודו"חות כספיים, שנשלחו מהועד של חסידי 
סלונים לטובת ישיבת "אור תורה" שבעיה"ק טבריה, קוברין, 

שנות התרס"ו-תרע"ב 1905-1911. 

כתובים על דפים רשמיים של הוועד, עם לוגו מיוחד ומעניין. 

מכתבים בחתימות רבי עזריאל ישעיה לייכטונג, רבי מרדכי 
שמעון הכהן, והשד"ר רבי יצחק מתתיהו סנדברג. על חלק 
כותבים  של  וחתימתם  ידם  בכתב  הוספות  מהמכתבים 

נוספים. 

הועד למען ישיבת אור תורה, נוסד ע"י העסקן הרב לייכטונג, 
שניהל את הועד מיום היווסדו בשנת תרנ"ט בערך. 

שונים  דיווחים  מופיעים  שלפנינו  ובדוחו"ת  במכתבים 
דף  כ-100  הישיבה.  לטובת  הכספים  אסיפת  פעילות  על 

כתובים. 

עשרות מכתבים. מצב בינוני-טוב.

פתיחה: 1,000$
הערכה: 1,200$ - 2,000$
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69. Letter Handwritten and 
Signed by the Rebbe of erlou to Pray 
for Him, with Names of His Family 
Members Handwritten by Him
The Rebbe asked his ״soul mate Rabbi 
Meir Cohen״, one of the leaders of 
Neturei Karta ״to pray for my wife the 
Rebbetzen Miryam the daughter of Tzirel 
to get well soon … the young Yochanan 
Sofer״.

On the second leaf, a list of the names of 
his family members handwritten bythe 
Rebbe. 

Enclosed are the two original envelopes, 
with the Rebbe׳s logo, in which the 
leaves were sent to Rabbi Meir Cohen. 

Condition: Fair-Good. 

Opening Price: $200
Estimated Price: $600 - $1,000

ידו . 69 בכתב  מאוד  נדיר  מכתב 
ובו  מערלוי  האדמו״ר  של  ובחתימתו 
בקשה להתפלל עבור זוגתו, עם שמות 

בני משפחתו בכתב ידו
האדמו״ר ביקש מ״ידיד נפשי הרה״צ מו״ה מאיר 
כהן שליט״א״, מראשי נטורי קרתא: ״הנני מבקשו 
נא ונא להתפלל עבור זוגתי הרבנית שתחי׳ מרים 
יוחנן  הק׳  במהרה...  שלמה  לרפואה  צירל  בת 

סופר״.

בדף השני רשימת שמות בני משפחתו, בכתב ידו 
של האדמו״ר.

פריט חשוב, ונדיר במיוחד!

מצורפות שתי המעטפות מקוריות, עם הלוגו של 
כהן  מאיר  לרבי  הדפים  נשלחו  בהן  האדמו״ר, 

זצ״ל.

עץ  ישיבת  של  ה"בוחן"  זצ"ל,  כהן  מאיר  רבי 
חיים, חמיהם של הגאון רבי יהודה שפירא זצ"ל 
ויבדל"א הג"ר יוסף משה סופר שליט"א ורבי דוד 

בלויא שליט"א.

מצב בינוני-טוב.

פתיחה: 200$
הערכה: 600$ - 1,000$



 96 

מבר 2018
ט | נוב

שע”
ת

סלו 
כ

והזמנות . 71 מכתבים  מקבץ 
אדמו״רים

האדמו״ר  מאת  והמלצה,  בקשה  מכתב  א. 
עם  מודפס,  שלום׳.  ׳נתיבות  בעל  מסלונים 

חתימת קדשו וחותמתו. תשל״ה.

של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתבים  שני  ב. 
שרגא  יחזקאל  שלום  רבי  מציעשנוב,  האדמו״ר 

הלברשטאם. 

טווערסקי,  דב  אברהם  רבי  לחתונת  הזמנה  ג. 
יוחנן  רבי  מרחמסטריווקא,  האדמו״ר  של  בנו 
מויז'ניץ  הגר  מרדכי  רבי  של  וחתנו  טווערסקי, 

מונסי.

ועוד שלוש הזמנות נוספות, ומכתב.

מצב טוב.

פתיחה: 200$
הערכה: 300$ - 500$

70. Letter Handwritten and 
Signed by Rabbi Shimon Yisrael 
Posen Av Beit Din of Sopron
Rabbi Shimon Yisrael Posen was the 
rabbi and head of yeshiva of the Haredi 
community of Sopron. After World War 
II, he served as a Ram at the Satmar 
Yeshiva in Williamsburg. 

Condition: Very Good.

Opening Price: $400
Estimated Price: $600-$800 

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של . 70
אב״ד  זצ״ל  פאזען  ישראל  שמעון  רבי 

שאפראן
החרדית  הקהילה  של  הישיבה  וראש  רבה  היה 
מלחמת  ואחרי  )שופרון(  שאפראן  בעיר 
סאטמר  בישיבת  כר"מ  כיהן  השנייה  העולם 

בוויליאמסבורג.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 400$
הערכה: 600$ - 800$
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Rebbe of Rachmastrivka, Rabbi Yochanan 
Twersky and the son-in-law of Rabbi 
Mordechai Hager of Vizhnitz.

Three additional invitations and a letter.

Condition: Good.

Opening Price: $200
Estimated Price: $300 - $500

A. Letter of request and recommendation 
by the Rebbe of Slonim author of ׳Netivot 
Shalom׳. Printed with his handwritten 
signature and stamps. 1975.

B. Two letters handwritten and signed 
by the Rebbe of Sieniawa, Rabbi Shalom 
Yechezkel Sheraga Halberstam.

C. Invitation to the wedding of Rabbi 
Avraham Dov Twersky, the son of the 

71. Collection of Letters and 
Invitations by Rebbes

האדמו״ר . 72 לחתונת  הזמנה 
מסקווירא שליט״א

דוד  רבי  מסקווירא  האדמו״ר  לנישואי  הזמנה 
טברסקי שליט״א. 

נדיר מאוד.

מצב טוב. סימני קיפול וכתמים.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$

72. Invitation to the Wedding of 
the Rebbe of Skvira
Invitation to the wedding of the Rebbe of 
Skvira RabbiDavid Twersky.

Extremely rare.

Condition: Good. Folding marks and 
stains.

Opening Price: $200
Estimated Price: $400-$600 
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73. Certificate Handwritten 
and Signed by Rabbi Chaim Yisrael 
ShalomYekutiel Rabinowitz Av Beit Din 
of Szydłowiec 
A certificate handwritten and signed by Rabbi 
Chaim Yisrael ShalomYekutiel Rabinowitz, on 
a leaf of the Beit Din Tzeddek of Szydłowiec. 
[1935]/ his stamp appears on the margins of 
the certificate. 

Rareness: until now, documents by him have 
never been seen in auctions.

The certificate contains a recommendation 
for a rabbi who “… is now actually a rabbi 
in our town at the Chevrat Shas Synagogue”.

Rabbi Chaim Yisrael ShalomYekutiel 
Rabinowitz was the son of Rabbi Nathan 
David Rabinowitz, of Biala descent, the 
grandsons of Ha׳Yehudi Ha׳Kadosh (The 
Holy Jew).

He was born in 1889. At the age of twenty, he 
was appointed Av Beit Din of Szydłowiec, in 
the area of Lublin. He served as the last rabbi 
of the community there. In Tishrei 1942, he 
was sent to the camps and murdered by the 
Nazis together with all the members of his 
community.

Condition: Good. Filing holes.

Opening Price: $300
Estimated Price: $800-$1200

חפצי קודש

יקר המציאות! תעודה בכתב . 73
יד קודשו ובחתימתו של הרה"ק רבי 
חיים ישראל שלום יקותיאל רבינוביץ 
 – שידלאווצי  אבד"ק  הי"ד  זצוק"ל 

לא נראה מעולם במכירות!
של  ובחתימתו  קודשו  יד  בכתב  תעודה 
יקותיאל  שלום  ישראל  חיים  רבי  הרה”ק 
רבינוביץ הי”ד, על דף של בית דין צדק דק”ק 
שדילאווצי והגליל. תרצ”ה ]5391[. חותמתו 

בשולי התעודה.

נדירות: עד היום לא נראה כתב ידו במכירות 
פומביות.

“משמש  שהוא  רב  על  המלצה  בתעודה 
במשרת הרבנות, והוא כעת רב בפועל ממש 

בעירנו בבית הכנסת דחברת ש”ס”. 

רבי חיים ישראל יקותיאל רבינוביץ, בנו של 
הרה”ק רבי נתן דוד רבינוביץ זצוק”ל, מגזע 
ביאלה, נכדי היהודי הקדוש. חתן רבי משה 

בצלאל מגור. 

עשרים  בגיל   .)9981( תרנ”ט  בשנת  נולד 
שידלובצה,  העיר  לאב”ד  התמנה 
ceiwoldyzS  שבאזור לובלין, וכיהן כרבה 
האחרון של הקהילה. בתשרי תש”ג )2491( 
גורש למחנות, ונספה על ידי הצורר הנאצי, 

יחד עם כל בני קהילתו.

מצב טוב. חורי תיוק.

פתיחה: $300
הערכה: $800 - $1,200
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באר״י,  אז  התגורר  כאשר  עובדא,  הוי  שבדידיה 
מן  לרדת  בע״כ  החליט  ביתו  פרנסת  ומשום 
ויהי כאשר עשה  הארץ ולהתגורר במדינת הים. 
סיפון  על  כבר  והיה  חיפה,  נמל  לעיר  דרכו  את 
האוניה, מצאו אצלו אנשי המכס שוטרי הגבולות 
בין השאר, שהיה לו בחיקו סכום ניכר וגדול של 
אז  היה  ואסור  חוקי  היה  לא  אשר  זר׳  ׳מטבע 
בתכלית האיסור. נבהל ר׳ שמעיה מאוד בחששו 
דמלכותא  דינא  כפי  עתה,  לו  יחרימו  שוודאי 
ישראל,  בארץ  רכש  אשר  כל  את  ההם,  בימים 
שהמירם אח״כ למטבע זר - עובר לסוחר, שיהיה 
והנה  לארץ,  בחוץ  השתקעותו  עבור  לצורכו  לו 
באמתחתו היה גם כן ׳שטרוי׳ אשר מרן הקדוש 
הכיפורים  ביום  עליהם  עמד  זיע״א  מבעלזא 
והנה, השוטר  ירושלים,  הקדוש, בהיותו בקטמון 
בגבולות,  שהיה  הממונה  הראשי  המכס  ואיש 
משמירת  ורחוק  מובהק  חילוני  איש  שהיה 
של  צרור  עמו  יש  שהנה  ממנו  שמע  התומ״צ, 
תבן אשר עמד עליו קדוש ישראל הרבי מבעלז, 
במתנה  לו  לתת  ר״ש  שיואיל  הלז,  הימנו  ביקש 
׳חוט אחד׳ מן השטרוי, וכאשר נתן לו כפי בקשתו, 
לנפשו,  והניחוהו  המוכסים  השוטרים  עזבוהו 
מכל  אחת  פרוטה  לא  אף  ממנו  החרים  לבלתי 
בעל  מפי  )שמעתי  לפלא!  ויהיה  וכספו,  רכושו 

השטרוי )קש( שעליו עמד האדמו״ר הקדוש רבי אהרן מבעלז ביום . 74
הכיפורים - סגולה לשמירה!

מעט תבן הנקרא ״שטרוי״, שעמד עליו האדמו״ר 
הקדוש רבי אהרן מבעלז ביום הכיפורים, בשנת 
בשנה.  שנה  מדי  בעלז  אדמו״רי  כמנהג  תשט״ו, 

מצורף אישור חתום.

היה  זצ״ל  מבעלז  אהרן  רבי  הקדוש  האדמו״ר 
על  יחף  כשהוא  הכיפורים  יום  כל  במשך  עומד 
קש זה, הנקרא בחסידות בעלז ״שטרוי״. במוצאי 
היום הקדוש היה האדמו״ר לוקח מעט מן הקש, 
לקחת  החסידים  ליתר  הרשות  ניתנה  כך  ואחר 
מן הקש. מכיוון שהקש היה מועט, כל חסיד היה 
לוקח מעט מאוד. הקש התקבל בחסידות בעלז 

כסגולה לשמירה.

קודש  )סיפורי  אהרן״  של  ״בקדושתו  בספר 
״שמעתי  כתוב:  מבעלז(  אהרן  רבי  והנהגות 
מהגה״צ רבי ישעיה שנעבאלג זצ״ל, ראב״ד קהל 
לשטוח  מנהג  יש  שבבעלז  בא״צ,  הדת  מחזיקי 
כיפור.  ביום  האדמו״ר  של  לרגליו  מתחת  קש 
ופעם אחת לא היה קש והורה האדמו״ר מוהר״א 

לקנות מזרון להוציא הקש מתוכו״.

המופלא:  הקש  בדבר  מופת  סיפור  שם  מובא 
הר״ר  יבלחט״א  מפי  שמעתי  אחרת,  ״עובדא 
תשע״ה(  )תמוז  יצ״ו  מוויען  שיחי׳  קליין  שמעיה 
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large amount of foreign currency which 
was illegal and strictly forbidden those 
days. Reb Shema׳aya feared that he will 
confiscate the money, which was all he 
had to start a new life abroad. Behold, 
in his bag, he also had some ״Stroi״ on 
which the holy Belzer Rebbe stood on 
Yom Kippur when he was in the Katamon 
neighborhood of Jerusalem. The 
inspector, who was non-religious and 
far from being an observant Jew heard 
from him about the straw. Immediately, 
he asked that Reb Shema׳aya give him 
 of the straw as gift. And when ״one wisp״
Reb Shema׳aya gave him his request, 
the inspector left him alone without 
confiscating even a cent of his money. 
Wonder of wonders! 

(So I have heard from Rabbi Shema׳aya 
Klein himself … now in Wein).

Before us are several wisps of the holy 
straw in a sheet protector.

Enclosed is a signed confirmation: ״I 
the undersigned hereby confirm that 
I have sold the straw (Stroi) on which 
the Rebbe Rabbi Aharon of Belz stood 
on Yom Kippur 1955. I have signed Zvi 
Michael the son of Rabbi Yissachar Dov 
Goldstein״.

Opening Price: $1,000
Estimated Price: $2,000-$3,000

Some of the straw on which the Rebbe 
Rabbi Aharon of Belz Stood on Yom 
Kippur, in accordance with the custom of 
the Belzer Rebbes on Yom Kippur.

On Yom Kippur, the Rebbe Rabbi Aharon 
of Belz used to stand barefoot on this 
straw, which is called by the Belzer 
Hassidim ״Stroi״. On the evening after 
Yom Kippur, the Rebbe used to take 
some of the straw and then the Hassidim 
were allowed to take some too. Since 
there was only little straw, each Hassid 
would take very little of it. The straw was 
considered by the Belzer Hassidim as a 
Segulah for protection.

In the book ״Bi׳Kedushato shel Aharon״ 
(stories and customs of Rabbi Aharon 
of Belz), it is written: ״I have heard from 
Rabbi Yesha׳aya Schneelbalg … that Belz 
have a custom to lay out straw under 
the Rebbe׳s feet on Yom Kippur. And 
once, there was no straw and the Rebbe 
instructed to buy a mattress and take 
straw from it״. 

The book recalls a miraculous story about 
the straw: ״I have heard from Rabbi 
Shema׳aya Klein of Wein (Tamuz 2015) 
that when he lived in Israel he decided, 
in order to make a living, to emigrate and 
live abroad. When he made his way to 
Haifa and was already on board the ship, 
a customs inspector found that he had a 

בזה שמכרתי למוכ״ז את השטרוי ]קש[ שעמד 
עליו מרן קוה״ק מהר״א מבעלזא זיע״א ביוהכ״פ 
בשנת תשט״ו. באתי עה״ח צבי מיכאל בן הגה״צ 

רבי יששכר דוב גאלדשטיין זצללה״ה״.

פתיחה: $1,000
הערכה: 2,000$ - 3,000$

העובדא עצמו ה״ה הרב שמעיה קליין הי״ו כעת 
בוויען יצ״ו(״.

נתונים  הקדוש,  הקש  מן  חוטים  כמה  לפנינו 
בניילונית.

מאשר  מטה  החתום  ״אני  חתום:  אישור  מצורף 

74. The Stroi (Straw) on which the Rebbe Rabbi Aharon 
of Belz Stood on Yom Kippur - Segulah for Protection
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75. The Inside of the Shtreimel of 
the Rebbe of Toldot Aharon
The inside of the Shtreimel (without the

fur) of the Rebbe of Toldot Aharon.

Enclosed is a signed confirmation by the

Jew who made the Shtreimel.

Condition: Good. Signs of use. A Hebrew

inscription on the Shtreimel: ״Our Rabbi

Shalita ״.

Opening Price: $1000
Estimated Price: $2000-$4000

האדמו״ר . 75 של  פנים-השטריימל 
מתולדות אהרן זצוקל״ה

חבש  אותו  הפרווה(  )ללא  השטריימל  פנים 
אברהם  רבי  אהרן,  מתולדות  הקדוש  האדמו"ר 

יצחק קאהן זצוק"ל.

את  שהכין  מהיהודי  חתום,  אישור  מצורף 
השטריימל. 

מצב טוב, עם סימני שימוש. כיתוב על השטריימל: 
"רבינו שליט"א".

פתיחה: $1,000
הערכה: 2,000$ - 4,000$
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76. 10 Dollar Banknote Given by 
the Rebbe of Satmar
The banknote was given by the Rebbe of 
Satmar to a well-known, important rabbi 
(see next item, letters received by the 
aforementioned rabbi from the Gabai of 
the Rebbe). 

Enclosed is a signed confirmation by the 
rabbi who received the banknote. 

Opening Price: $500
Estimated Price: $2000-$4000

שטר 10 דולר שהעניק האדמו"ר . 76
'ויואל משה' מסאטמר בידיו הקדושות

השטר התקבל בשנת תשל״ח מאת הרבי זיע״א, 
לרב חשוב ומפורסם )ראו בפריט הבא, מכתבים 

שקיבל הרב הנ״ל מאת הגבאי של הרבי(.

חומר מצורף על הרב המקבל.

מצורף אישור חתום מהרב המקבל.

פתיחה: 500$
הערכה: 2,000$ - 4,000$

האדמו"ר . 77 של  בחתימתו  מסמך 
מגור בעל ה'לב שמחה'

נולד  מגור  אלתר  בונים  שמחה  רבי  האדמו”ר 
בשנת תרנ”ח. לאחר פטירת אחיו הבית ישראל 
ישב על כס האדמורו”ת והנהיג את עדת חסידות 

גור, עד פטירתו בשנת תשנ”ב.

פתיחה: $800
הערכה: $1,500 - $2,000

77. Document Signed by the 
Rebbe of Gur, Author of “Lev Simcha”
The Rebbe, Rabbi Simcha Bonem Alter of 
Gur was born in 1898. After the death of 
his brother, the “Beit Yisrael”, he replaced 
him as the Rebbe of Gur, leading the Gur 
Hassidim until his death in 1992.
Opening Price: $800
Estimated Price: $1500-$2000
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קדומים . 78 מכתבים  שני 
ומרתקים מה״סבא״ רבי ישראל 
דב אודסר זצוק״ל – בית החולים 

בצפת, תרפ״ז
בכתב  ה״סבא״  שכתב  מכתבים  שני 
דחול  א׳  שבת,  ערב   – היום  באותו  ידו, 
המועד פסח, תרפ״ז. באותם ימים שכב 
׳הדסה׳  החולים  בבית  חוליו  מיטת  על 

בצפת. 

שמואל  לרבי  מופנה  המכתבים  אחד 
כהן  זאב  יעקב  לרבי  והשני  הורוויץ, 

״ברסלבר״ ברעזבסקי.

חיזוק  בדברי  מלאים  המכתבים 
ותנחומים, כדרכו בקודש.

אני  ״ועתה  ה״סבא״:  כותב  היתר  בין 
חולים...  בית  בפה  הפעם  עוד  מוטל 
אני  כי  גדולים,  לרחמים  צריך  ואני 
ובכן באתי בבקשה  חולה על הריאה... 
דיבורים  ולכתוב  בעדי  להתפלל 
ורחוק  נמוך  קדושים להחיותנו במקום 

מהקדושה...״.

אחד המכתבים חתום בחתימת קדשו: 
״ישראל בער ברסלבר״.

עפרון ודיו. 

מצב טוב. קמטים וסימני קיפול. חריצים 
קלים.

פתיחה: 800$
הערכה: 1,500$ - 2,000$

78. Two Early Fascinating Letters 
by the ״Sabba״ Rabbi Yisrael Dov 
Odesser – The Hospital of Safed, 1927
Two letters handwritten by the ״Sabba״ on the 
same day – Sabbath eve, the first day of Chol 
Ha׳Moed Pesach, 1927. 

During that time he lay sick in the ״Hadassah״ 
Hospital of Safed. 

One of the letters is addressed to Rabbi Shmuel 
Horowitz an dthe other to Rabbi Ya׳akov Ze׳ev 
Cohen ״Breslaver״ Brezevsky.

The letters contain words of support and comfort, 
as his usual manner.

Among others, the ״Sabba״ writes: ״and now I am 
again lying here in the hospital … and I need great 
mercy since I am sick in my lung … so I request 
that you pray for me and write holy words to 
revive me in a place low and far from holiness…״

One of the letters was signed by him: ״Yisrael Ber 
Breslaver״.

Pencil and ink. 

Condition: Good. Wrinkles and folding marks. 
Slight slits.

Opening Price: $800
Estimated Price: $1,500 - $2,000

ברסלב
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ספר ליקוטי-אמרים תניא, מאת האדמו”ר הזקן 
]תקנ”ט  זולקווא,  מלאדי.  זלמן  שניאור  רבי 

1798[. סטפנסקי חסידות, מס׳ 623.

ליקוטי  ספר  והוא  “תניא  נדפס:  הספר  בשער 
הרב  מהגאון...  נופך...  בו  והוספנו  אמרים... 
המחבר נר”ו, והוא לבאר מהות התשובה וענינה, 
והוא חלק שלישי אשר לא היה בראשוני׳ הנדפס 
בסלאוויטא...”. במהדורה מיוחדת, שנדפסה בחיי 
המחבר, הועלם שמו לחלוטין! ככל הנראה היא 

נדפסה ללא ידיעתו. 
זו היא הדפסה שניה של ספר התניא,  מהדורה 
פרקי  הספר  בסוף  לראשונה  נדפסו  בה  אולם 
)בשקלוב  קמא  מהדורה   – התשובה”  “אגרת 
התשובה”  “אגרת  את  המחבר  הדפיס  תקס”ו 

מהדורה בתרא(.
“אמר  נדפס:  סז/1[  ]דף  התשובה  אגרת  לפני 
מהגאון  בידי  היתה  טובה  מרגלית  המתעסק: 
המחבר נר”ו, קונטרס בכ”י מדבר מעניני תשובה, 

ולזכות את הרבים העליתיו על מזבח הדפוס”.

הסכמות גדולי ישראל:
אב”ד  מייזליש  הירש  צבי  משה  מרבי  הסכמה 

זולקווה, בה נדפס הספר.
הסכמה מרבי יצחק הלוי מלבוב אב”ד קראקא, 
הדבר  החסידות!  לתנועת  המתנגדים  מגדולי 
מראשי  היה  שהוא  משום  ביותר,  מפתיע 
בקראקא  החסידים  נגד  חרם  על  החותמים 
צוואת  ספר  נשרף  ובהוראתו  תקמ”ו,  בשנת 
יצא מגדרו בהסכמתו,  ואילו בספר זה  הריב”ש! 

והוא מפליג בשבח המחבר וספרו! 
ואלו דבריו בהסכמתו החמה: 

מפי  יצאו  אשר  נפלאים  דברים  ה׳...  דבר  “...ראו 
חכמה  יהב  ימלל,  עילאה  לצד  מלין  וקדיש,  עיר 
בכרך  תושיה...  הגדיל  עצה  הפליא  לחכימין, 
פי  אשר  אמרים  לקוטי  ס׳  הזה,  והנורא  הגדול 
לא  ענוותו  ומגודל  קדישא.  תניא  יקבנו  השם 
הצצתי  דבריו  מכותלי  אמנם  המחבר,  שם  נודע 

ספר "התניא" שנדפס בחיי המחבר האדמו"ר הזקן זיע"א – . 79
זולקווה, תקנ"ט – מהדורה ראשונה של 'איגרת התשובה' – הסכמה 

נלהבת ומפתיעה ממחנה ה"מתנגדים"!

חב״ד
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.“I printed it
 Approbations by the most prominent
:rabbis
 Approbation by Rabbi Moshe Zvi Hirsch
 Meislish Av Beit Din of Zholkva, where
.the book was printed
 Levi׳Approbation by Rabbi Yitzchak Ha
 of Lvov Av Beit Din of Krakow, one of the
 leading rabbis who opposed Hassidism!
 This is most surprising, since in 1786,
 he was one of the first to sign a ban on
 the Hassidim of Krakow and according
 at׳to his instructions, the book “Tzava
 Ribash” was burned! However,׳Ha
 his approbation of this book is most
 enthusiastic, praising the author and
 his book! This might be explained by
 s identity is not׳the fact that the author
 mentioned in this edition of the book
 and therefore, Rabbi Yitzchak did not
.know the author was a Hassidic Rebbe
.leaves. 17cm 2-74 ,[3]
 Condition: Fair-Good. Signatures on the
.title page. Moyh signs
Opening Price: $5000
Estimated Price: $8000-$12000 

 Likutei Amaraim Tanya by the Alter Rebbe
 Rabbi Shneur Zalman of Liadi. Zholkva
.[1789]. Stefansky, Chassidut, no. 623
 On the title page of the book, it was
 printed: “Tanya which is the book Likutei
 Amarim  … and we have added a touch
 to it … by the genius … the rabbi author,
 explaining the essence of Teshuvah
 (repentance) and its matters and it is the
 third section which was not contained
 in the first edition which was printed in
 Slavita …” In this special edition, which
 s lifetime, his׳was printed in the author
 name was not mentioned at all! Thus,
 it was most likely printed without his
 .knowledge
 This edition was the second edition of the
 Tanya, yet the first edition of the chapters
 teshuvah” – Kama edition׳of “Igeret Ha
 teshuvah”׳(the author printed “Igeret Ha
.(– Batra edition in Shklow in 1806
 Teshuva [leaf 67/1]׳Before Igeret Ha
 it was printed: “So said the printer:
 the genius author had a good gem, a
 manuscript talking about matters of
 repentance and to provide for the public,

79. The “Tanya”  which was Printed during the Lifetime of Its Author, 
the Alter Rebbe – Zholkva, 1789 – First Edition of ׳Igeret Ha׳Teshuvah׳ -  
Surprisingly Enthusiastic Approbation by the Camp of the ׳Mitnagdim׳!

שהמחבר הוא איש אלקים קדוש, ובקראי שנים 
ושלשה דלתות, בינותי בדבריו הקדושים שהמה 
חכו  ומצוחצח,  צח  באור  השכל  עיני  מאירים 

ממתקים...”.
שזהות  בעובדה  התמיהה  את  לתרץ  אפשר 
הלוי  יצחק  ורבי  זו,  במהדורה  הוסתרה  המחבר 

לא ידע שמדובר באדמו”ר חסידי. 

]3[, ב-עד דף. 17 ס”מ.
סימני  השער.  דף  על  חתימות  בינוני-טוב.  מצב: 

עש.
פתיחה: $5,000

הערכה: $8,000 - $12,000
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לבוש עטרת זהב – ברדיטשוב, תקע״ט – העותק של רבי אריה ליב ריבלין . 80
זצ״ל חסידו המובהק של האדמו״ר הזקן בעל ה׳תניא׳, ושל בנו רבי אליהו יוסף 
ריבלין חסידו המובהק של האדמו״ר האמצעי, וראש עדת חב״ד בארץ הקודש – 

חידושים בהלכה בכתב יד עתיק

כלשון חותמתו המופיעה בספר.

בעמוד הראשון נדפס ״מאמר המדפיסים״. בשולי 
הגיליון הגהה הלכתית בכתב יד הזהה לכתב ידו 

של רבי אליהו יוסף ריבלין זצ״ל.

בדף הפורזץ האחורי מופיעים שלושה חידושים 
הלכתיים בכתב ידו של רא״י ריבלין או של כותב 

אחר מגאוני דורו.

גיל הפריט: 200 שנים.

 רבי אליהו יוסף ריבלין, ראש עדת חב"ד בארה"ק
)תקס"ה-תרכ"ה(,  ריבלין  יוסף  אליהו  רבי 
החסידים  מגדולי  יוסף",  "אהלי  הספר  מחבר 
צדק".  ה"צמח  ואדמו"ר  האמצעי  אדמו"ר  של 
הקדושים  "רבותיו  עליו:  נכתב  רבי"  "בית  בספר 
אליו  שולחים  והיו  מאוד,  אותו  מחבבים  היו 

 .1819 תקע״ט  ברדיטשוב,  זהב.  עטרת  לבוש 
רבי  הרה״ח  של  המפורסם  דפוסו  בבית  נדפס 
בארץ  הדפוס  מייסד  לימים  זצ״ל,  ב״ק  ישראל 

הקודש. 

חלק מהשער נדפס בדיו אדומה. 

מופלא  להרבני  ״שייך  הקדמי:  הפורזץ  בדף 
ירא אלוקים... מוהר״ר  ומופלא הנגיד המפורסם 
ארי׳ ליב במהור״ר... ריבלין״ )רבי אריה ליב ריבלין 

מאולע, חסידו המובהק של האדמו״ר הזקן(.

בכתב אחר נוסף: ״וזכה במתנה לבנו המופלג ... 
מו״ה אלי׳ יוסף ריבלין״. 

לאחר עשרות שנים התגלגל ספר חשוב זה לידיו 
דישיבה  ״ר״מ  זצ״ל  פינקל  משה  רבי  הגאון  של 
 – סלאבאדקא-קובנא״   – ישראל״  ״כנסת  הק׳ 
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In an additional script: ״Given as a gift to 
his son … Eliyahu Yosef Rivlin״.

On the title page of the book, the stamp 
of Rabbi ״Moshe Finkel Ram of the 
-Yeshiva – Slabodka ״Knesset Yisrael״
Kovna״.

On the first page, the ״printers׳ words״ 
are printed. On the margins of the sheet, 

Levush Ateret Zahav. Bardichev, 1819. 
Printed by the well-known printing house 
of rabbi Yisrael Bak. Title page in red ink.

On the front Forsazt leaf: ״Belongs to the 
exceptional rabbinical the well-known 
God-fearing Naggid … rabbi Aryeh leib … 
Rivlin״ (Rabbi Aryeh Leib Rivlin of Oleh, 
the leading disciple of the Alter Rebbe).

וכן אצל הרב  ברוך קמאי,  אליהו  מיר אצל הרב 
)יחד  אביו  ידי  על  נשלח  כן,  כמו  גורדון.  אליעזר 
רבי  אצל  ללמוד  יהודה(  אליעזר  הרב  אחיו  עם 
כן, למד תקופה  כמו  סולובייצ'יק בבריסק.  חיים 

בישיבת ראדין אצל החפץ חיים. 

מרדכי  משה  רבי  של  לבתו  נישא  תרע"ג  בסיוון 
אפשטיין, ראש ישיבת סלובודקה. 

והחל  בישיבה,  כר"מ  לכהן  החל  נישואיו,  לאחר 
מכינה  הקים  בהמשך,  מוסר.  שיחות  למסור 
ובה  ישראל",  "אור  בשם  סלובודקה,  לישיבת 

העביר שיעורים.

כר"מ  לכהן  ישראל,  לארץ  עלה  תרפ"ה  בחורף 
בחול  משנה,  פחות  כעבור  בחברון.  בישיבה 
המועד סוכות תרפ"ו, נפטר באופן פתאומי, והוא 

בן 43. 

נודע בגאונותו המופלגת, עד כדי כך שרבי מאיר 
שמחה הכהן מדוינסק התבטא עליו שהוא יהיה 

ה"קצות החושן" של הדור.

פגיעה  עם  קרע  מנותק.  הקדמי  הפורזץ  דף 
בטקסט בדף הפורזץ האחורי.

בשער  קרעים  משתנים.  עש  סימני  בינוני.  מצב 
הספר. 

פתיחה: 300$
הערכה: 600$ - 1,000$

בחורים לישב אצלו ללמוד ד"ת... אחד מהרבנים 
לעומק  יורד  שהוא  עליו  אמר  רבנו  נכדי 
הגדולים". החסידים  מכל  יותר  רבותינו   דעת 
מחסידי  ליב,  אריה  רבי  לאביו  נולד  ריבלין  רא"י 
ומשפיע  רב  היה  נישואיו  לאחר  הזקן.  האדמו"ר 
שם  פולוצק  לעיר  עבר  כך  אחר  דריבין.  בעיר 
גם  כיהן  החסידים.  לקהל  ורב  כמשפיע  שימש 
במחלה  שחלה  לאחר  דננבורג.  העיר  ברבנות 
ולהירפא  לעלות לארץ הקודש  מסוכנת החליט 
מראשוני  ארצה.  עלה  תר"ז  ובשנת  באווירה, 
מראשי  לאחד  התמנה  בירושלים.  חב"ד  חסידי 
חשובים  מסמכים  על  חתום  הוא  חב"ד.  כולל 
היה  התקופה.  באותה  ירושלים  רבני  שפרסמו 
נחשב לרבם של חסידי חב"ד בארץ. אף שמקום 
לנסוע  הרבה  בירושלים,  היה  הקבוע  מושבו 
חב"ד  עדת  ממייסדי  לאחד  ונחשב  לחברון, 
האשכנזים  יישוב  של  העיקרי  ולמחזק  בחברון, 
והגיד  בחברון  ישיבה  יסד  הדור.  באותו  בחברון 

בה שיעורים. 

יצא לחו"ל רק פעם אחת, בשנת תרט"ו, להיפגש 
עם האדמו"ר ה"צמח צדק", והאדמו"ר היה יוצא 
אליהו  רבי  בידיו.  דולקים  נרות  כששני  לקראתו 
היה זה שהקים את בית הכנסת "צמח צדק" על 
פי ציוויו של האדמו"ר, והיה מגדולי תלמידיו עד 
וחצי  שניים  לי  "יש  פעם:  עליו  שיתבטא  שזכה 

חסידים" - אחד מהם הוא רבי אליהו יוסף.

הגאון האדיר רבי משה פינקל זצ"ל

בישיבת  למד  מסלבודקה'.  ה'סבא  של  בנו 

80. Levush Ateret Zahav – Bardichev, 1819 – the Copy of Rabbi 
Aryeh Leib Rivlin, the Leading Hassid of the Alter Rebbe, and of His 

Son, Rabbi Eliyahu Yosef Rivlin, a Leading Hassid of the Mitteler Rebbe 
and Head of the Chabad Community of the Land of Israel – Early 

Halachic Glosses
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Chessed״. He left the land of Israel only 
once, in 1855, to meet the Rebbe, the 
Tzemach Tzeddek, who received him with 
two burning candles in his hands. Rabbi 
Eliyahu was the one who established the 
Tzemach Tzeddek Synagogue, according 
to the request of the Rebbe and was one 
of his leading Hassidim.

Rabbi Moshe Finkel

Studied at the Mir Yeshiva with Rabbi 
Eliyahu Baruch Kamai and Rabbi Eliezer 
Gordon. He was also sent by his father 
(together with his brother Rabbi Eliezer 
Yehuda) to study with Rabbi Chaim 
Solovetchik in Brisk. He also studied a 
while with the Chafetz Chaim in Radun. 

In Sivan 1913, he married Sarah, the 
daughter of Rabbi Moshe Mordechai 
Epstein, the head of the Slabodka 
yeshiva. After his marriage, he started 
serving as a Ram in the Yeshiva amd gave 
Mussar lessons. Later, he established a 
preparatory program for the Slabodka 
Yeshiva titled ״Or Yisrael״, where he also 
gave lessons.

In 1925, he immigrated to the Land of 
Israel to serve as a Ram in a Yeshiva in 
Hebron. After less than a year, on Chol 
Ha׳Moed Sukkot, he died suddenly when 
he was 43 years old.

Condition: Fair. Varying moth signs. The 
title page is torn. The front Forsazt leaf 
is detached. The back Forsazt leaf is torn 
with damage to text.

Opening Price: $300
Estimated Price: $600-$1000

a halachic gloss in script identical to that 
of Rabbi Eliyahu Yosef Rivlin 

On the back Forsazt leaf, three glosses 
handwritten by Rabbi Eliyahu Yosef Rivlin 
or another writer of the geniuses of his 
generation.  

Age of item: 200 years.

Rabbi Eliyahu Yosef Rivlin, the Head of 
the Chabad Community of the Land of 
Israel

Rabbi Eliyahu Yosef Rivlin (1805-1865), 
author of the book ״Ohalei Yosef״, a 
leading Hassid of the Mitteler Rebbe 
and the ״Tzemach Tzeddek״.  In the book 
 His holy״ :it is written of him ״Beit Rabbi״
Rebbes liked him very much and used to 
send boys to study Torah with him … one 
of the rabbis, a grandson of our Rebbe, 
said of him the he understood our 
Rebbes more than the greatest Hassidim.

Rabbi Eliyahu Yosef Rivlin was born to 
his father Rabbi Aryeh Leib who was one 
of the Hasidim of the Alter Rebbe. After 
his marriage, he served as a rabbi and 
Mashpi׳ah in the city of Dribin and later 
in Plock. After becoming sick, he decided 
to immigrate to the Land of Israel to 
be cured by its pure air and in 1947 he 
indeed immigrated and became of the 
first Chabad Hassidim of Jerusalem. 
He was appointed one of the heads of 
Kollel Chabad and his signature appears 
on important documents that were 
published by the rabbis of Jerusalem at 
the time.  He was considered the rabbi 
of the Chabad Hassidim of the Land 
of Israel. Among his disciples: Rabbi 
Shneur Zalman of Lublin author of ״Torat 
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81. Likutei Be׳urim – First 
Edition – Warsaw, [1868]
Sefer Likutei Be׳urim. 
Commentary on Kuntras 
Ha׳Hitpa׳alut by the Rebbe 
Rabbi Dobver of Lubavitch by 
his disciple Rabbi Hillel of Parich. 
Warsaw, 1868. First edition. 
Rare. 

Rabbi Hillel of Partich became 
a Chabad Hassid after being 
captured in the charms of the 
Tanya. The Tzemach Tzeddek 
respected him and used to send 
his selected disciples to him. He 
was a fertile author who wrote 
books on the Chabad Hassidism. 
Stefansky Hassidut 272. 

[1] 67, 52 leaves.

Condition: Good. Time stains. 
Ownership stamps and 
signatures.

Opening Price: $100
Estimated Price: $300 - $500

81 . – ראשונה  מהדורה   – ביאורים  ליקוטי 
ורשה, תרכ״ח ]1868[

רבי  האדמו"ר  מאמרי  על  ביאורים  ביאורים.  לקוטי  ספר 
מפאריטש.  הלל  רבי  תלמידו  מאת  מליובאוויטש  דובער 

וארשא תרכ"ח 1868. מהדורה ראשונה ונדירה.

סטפנסקי חסידות 272.

הספר כולל ביאורים על קונטרס ההתפעלות, חלק משער 
במרכז  נדפס  הקונטרס  גוף  חיים,  דרך  והקדמת  היחוד, 

הדף, וסביבו הביאורים. 

רבי הלל מפאריטש, שראשית גידולו באוורוטש וטשרנוביל, 
נשבה בקסמה של תורת חב"ד לאחר שעיין בספר התניא, 
ועוד הספיק להיות אצל האדמו"ר השני, רבי דובער. הצמח 
צדק נהג בו כבוד, והיה שולח אליו את בחירי תלמידיו. היה 

מגדולי המחברים בחסידות חב"ד.

 ]1[ סז, נב דף.

גיל הפריט: 150 שנים.

מצב טוב. כתמי זמן.

חותמות וחתימות בעלות. 

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 500$
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82. Compositions by the 
Rebbes of Chabad – First Editions 
– Warsaw, [1871]
Rare composition by the Chabad 
Rebbes, mainly the Alter Rebbe 
author of the ׳Tanya׳. The composition 
is made up of four sections:

A. Iyun Tefilah – Yiddish. 22pp. first 
edition.

B. Igeret Ha׳Kodesh by the Alter 
Rebbe. First edition.

C. About praying on graves og 
Tzaddikim by the Alter Rebbe. Second 
edition. With a separate title page. 
12pp.

D. Bad Kodesh. With a separate 
title page. includes first editions of 
three compositions by the Rebbes of 
Chabad. 14pp.

Age of item: 148 years.

Condition: Good. Handwritten lingual 
corrections.

Opening Price: $300
Estimated Price: $600 - $1,000

חיבורים מאדמו״רי חב״ד, מהדורות . 82
ראשונות – ורשה, תרל״א ]1871[

מהאדמו״ר  ובעיקר  חב״ד,  אדמו״רי  מאת  נדיר  ספר 
הזקן בעל ה׳תניא׳. 

רק  ממנו  נותרו  ביותר;  המציאות  יקר  ספר  נדירות: 
עותקים מועטים.

הספר מורכב מארבעה חיבורים:

א. עיון תפילה – ביידיש. כב עמ׳. מהדורה ראשונה.

ב. איגרת הקודש מהאדמו״ר הזקן. מהדורה ראשונה.

ג. עניין ההשתטחות על קברי צדיקים. מאת האדמו״ר 
הזקן. מהדורה שניה. עם שער בפני עצמו. יב עמ׳.

ד. בד קודש. עם שער בפני עצמו. כולל מספר חיבורים 
פאוויל  להמלך  בקשה  ״כתב  ובהם  חב״ד,  מאדמו״רי 
קיסר רוסיא״; ״אגרת הקודש״ מהאדמו״ר הזקן לרבי 
אהרן  מרבי  רות  מגילת  ביאור  מברדיטשב;  יצחק  לוי 
מסטארשלע. מהדורה ראשונה של שלושת הדברים 

הנ״ל. יד עמ׳.

גיל הפריט: 148 שנים.

מצב טוב. תיקוני לשון בכתב יד. כתמי זמן.

פתיחה: 300$
הערכה: 600$ - 1,000$
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83. Chabad Hassidism – Important 
Letters
A. Six letters by the secretary of the Rebbe 
Rayatz, Rabbi Yechezkel feigin, to Rabbi 
Chanoch Handel Havlin, Otwock and Riga, 
1938-1939. Among others, the letters refer 
to a letter by Rabbi Yitzchak Isaac Herzog 
in favor of the ׳Torat Emet׳. In two of the 
letters, he describes holidays with the Rebbe! 
Typewritten letters with his signature. On one 
of them, a handwritten addition. Two of the 
letters are written on the stationery of the 
Rebbe Rayatz.

B. Letter by Rabbi Shemarya Gurary ״Chatan 
Dvei Nessiah״ to the above. 1950/ typewritten 
letter with his signature.

C. Two letters by Rabbi Moshe Leib Rodstein, 
the Rebbe Rayatz׳ secretary. Typewritten wuth 
his signature. 1933-1939.

D. Letter on behalf of Rabbi Shemarya Gur 
Aryeh. Signed. 1950.

E. Letter by Rabbi Chaim Liberman, with his 
signature. Rabbi Liberman was the manager 
of the library and manuscripts of the Rebbe 
Rayatz. ״On behalf of the Rebbe Shalita״. 
Warsaw, 1934.

Condition: Good. 

Opening Price: $500
Estimated Price: $1,000 - $1,200

מכתבים . 83  – חב״ד  חסידות 
חשובים

האדמו״ר  מזכיר  מאת  מכתבים  ששה  א.	
חנוך  רבי  אל  פייגין  יחזקאל  רבי  הריי״ץ, 
תרח״ץ- וריגא,  אטוואצק  הבלין.  הנדל 
של  מכתבו  על  מדובר  היתר  בין  תרצ״ט. 
הגרי״א הרצוג לטובת ׳תורת אמת׳. בשניים 
אצל  החג  ימי  על  מספר  הוא  מהמכתבים 
האדמו״ר! מכתבים מודפסים, עם חתימתו. 
שניים  ידו.  בכתב  הוספה  מהם  באחד 
מהמכתבים כתובים על נייר של האדמו״ר 

הריי״ץ.

ב. מכתב מרבי שמריה גוראריה ״חתנא דבי 
נשיאה״, אל הנ״ל. תש״י. מכתב מודפס, עם 

חתימתו. 

ליב  משה  רבי  מאת  מכתבים  שני  ג. 
רודשטיין, מזכירו של הריי״צ. מודפסים, עם 

חתימתו. תרצ״ג-ט.

אריה,  גור  שמריה  הרב  בשם  מכתב  ד. 
חתום. תש״י.

ה. מכתב מאת ר׳ חיים ליברמן, בחתימתו, 
׳ליובאויטש׳  יד  וכתבי  ספרים  אוסף  מנהל 
אדמו״ר  כ״ק  ״בשם  הריי״צ.  האדמו״ר  של 

שליט״א״. ורשה, תרצ״ד.

מצב טוב.

פתיחה: 500$
הערכה: 1,000$ - 1,200$
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85. Two Banknotes of 1 Dollar 
Handed Out by the Lubavitcher 
Rebbe
Enclosed is a signed confirmation.

Condition: Fair-Good.

Opening Price: $250
Estimated Price: $500-$770

בידיו . 85 מליובאויטש  הרבי 
הקדושות

מצורף אישור חתום.

מצב בינוני-טוב. 

פתיחה: 250$
הערכה: 500$ - 770$

84. Rare! A 100 Dollar Banknote 
Handed Out by the Lubavitcher 
Rebbe
100 Dollar banknote given by the 
Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem 
Mendel Schneersohn to one of his 
Hassidim.

Condition: Excellent.

Opening Price: $1770
Estimated Price: $3000-$5000

נדיר! שטר של 100 דולר שחילק . 84
הרבי מליובאוויטש בידיו הקדושות

100 דולר, שהעניק כ"ק אדמו"ר רבי  שטר בסך 
מנחם מנדל שניאורסון זיע"א מליובאויטש לאחד 

מחסידיו.

מצב נהדר. 

פתיחה: $1770
הערכה: 3,000$ - 5,000$
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86. 1 Dollar Banknote Handed 
Out by the Lubavitcher Rebbe
Given on the 14th of Tamuz 1988.

Condition: Fair-Good. 

Opening Price: $200
Estimated Price: $300 - $500

מידיו . 86 שניתן  דולר   1 שטר 
הקדושות של הרבי מליובאויטש זיע״א

ניתן בי״ד בתמוז תשמ״ח.

מצב בינוני-טוב.

פתיחה: 200$
הערכה: 300$ - 500$

לירה שהרבי . 87 מאוד! שטר  נדיר 
 – הקדושות  בידיו  חילק  מליובאוויטש 

לא נראה במכירות מעולם!
מצב טוב. סימן קיפול באמצעו.

פתיחה: 770$
הערכה: $1,200  - $1,500

87. Extremely Rare! A Lira 
Banknote Handed Out by the 
Lubavitcher Rebbe – Has Never been 
Seen in Auctions
Condition: Good. Folding mark at its 
center.

Opening Price: $770
Estimated Price: $1200-$1500
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88. 5 Cent Coin Handed Out by 
the Lubavitcher Rebbe
Condition: Good. 

Opening Price: $200
Estimated Price: $300-$400

הרבי . 88 שחילק  סנט   5 מטבע 
מליובאויטש בידיו הקדושות

מצב טוב.

פתיחה: 200$
הערכה: 300$ - 400$

הרבי . 89 שחילק  סנט   10 מטבע 
מליובאויטש בידיו הקדושות

מצב טוב.

פתיחה: 400$
הערכה: 600$ - 1,000$

89. yb tuO dednaH nioC tneC 01 
ebbeR rehctivabuL eht
Condition: Good. 

Opening Price: $400
Estimated Price: $600-$1000
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90. yb tuO dednaH nioC tneC 52 
ebbeR rehctivabuL eht

 .Condition: Good

Opening Price: $500
Estimated Price: $800-$1200

הרבי . 90 שחילק  סנט   25 מטבע 
מליובאויטש בידיו הקדושות

מצב טוב.

פתיחה: 500$
הערכה: 800$ - 1,200$
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91. Illustrated Certificates of Donation 
to Keren Ha׳Torah – with (Printed) 
signatures of the ׳Imrei Emet׳ and the 
Rebbe Rabbi Yisrael of Chortkiv – on the 
Amount of 1 Dollar and Half a Dollar
Published by the center of Keren Ha׳Torah 
(Torah Fund) of Agudat Yisrael of Vienna. The 
16th of Tishrei 1924.

On the certificates, the inscription ״Keren 
Ha׳Torah״ appears whose aim is ״to support 
our Torah institutions and improve their 
terrible situation and to do so issues bills of 
half a dollar and up in order to make a profit 
of a hundred thousand dollars which was 
determined for 1925; therefore, it is the duty 
for every member of Israel to purchase at 
least one bill of Keren Ha׳Torah״.

Printed signatures of the Rebbe Rabbi Yisrael 
of Chortkiv and of the ׳Imrei Emet׳.

An inscription: ״May I show you Torah 
scholars studying the Torah in poverty״ and 
an illustration (by Uriel Birenbaum) of people 
studying.

A. Certificate on the amount of one dollar. 
Condition: reasonable. The margins and 
corners are flawed and torn.

B. Certificate on the amount of half a dollar. 
Condition: Fair. Omissions.

Size: 20x13cm.

Opening Price: $200
Estimated Price: $400 - $600

ראשיתה של תנועת אגודת ישראל בארץ ובחו״ל

לקרן . 91 תרומה  תעודות 
חתימות  עם  מאוירת,  התורה, 
אמת׳  ה׳אמרי  מרן  של  )בדפוס( 
והאדמו״ר רבי ישראל מטשורטקוב 

– על סך 1 דולר וחצי דולר
המו"ל מרכז קרן התורה של אגודת ישראל 

וינה. כ"ו תשרי תרפ"ה. 

התורה"  "קרן  הכיתוב  מופיע  התעודות  על 
מוסדות-תורתנו  את  להחזיק  ש"תעודתה 
שטרות  מוציאה  הנורא  מצבם  את  ולהטיב 
הכנסת- לשם  ומעלה  מבני-חצי-דולר 
תקציבה בגובה של מאת אלף דולר שהקבע 
לשנת ה'תרפ"ה מוטל איפא חוב קדוש על 
כל בר-ישראל לרכוש לו לכל-הפחות שטר 

אחד של קרן התורה"

ישראל  רבי  האדמו"ר  של  בדפוס  חתימות 
מטשורטקוב והאמרי אמת. 

מופיע הכיתוב: "בא ואראך תלמידי חכמים 
שעוסקין בתורה מתוך הדחק", ואיור )מאת 

אוריאל בירנבאום( של אנשים לומדים. 

סביר.  מצב  אחד.  דולר  סך  על  תעודה  א. 
פגמים וקרעים בשוליים ובפינות.

ב. תעודה על סך חצי דולר. מצב בינוני, עם 
חוסרים.

גודל: 20x13 ס"מ.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$
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92. Kovetz Agudat Yisrael – 
1923 – a Review of the Movement׳s 
Activities since Its Establishment 
until Its Congress – Includes Letters 
by Prominent Rabbis and Fascinating 
Descriptions – Extremely Rare 
Historical Publication
Vienna, published by the bureau of the 
Center of Agudat Yisrael. 

A survey of the movement since its 
establishment in 1912 until 1923. 

The booklet contains passages from the 
sermon of Rabbi Meir Shapira of Lublin 
about Agudat Yisrael and letters by rabbis 
of the Land of Israel: the Ridbaz, Rabbi 
Yosef Chaim Sonnenfeld, Rabbi Chaim 
Berlin and more.

86pp.

Condition: Good.

Opening Price: $100
Estimated Price: $200 - $300

תרפ״ג . 92  – ישראל  אגודת  קובץ 
מאז  התנועה  פעילות  על  סקירה   –
כולל   – הגדולה  הכנסיה  ועד  היווסדה 
מכתבי גדולי ישראל, ותיאורים מרתקים 
– פרסום היסטורי, נדיר באופן יוצא מן 

הכלל!
וינה, הוצאת לשכת המרכז של אגודת ישראל.

מעת  ותנועתה  האגדה  מחיי  כללית  סקירה  ״ 
הוסדה ... בשנת תרע"ב עד ... תרפ"ג ...".

מאיר  רבי  של  מדרשתו  קטעים  גם  מובאים 
שפירא מלובלין, על אגודת ישראל, וכן מכתבים 
חיים  יוסף  רבי  הרידב"ז,  ישראל:  ארץ  מגאוני 

זוננפלד, רבי חיים ברלין, ועוד.

פריט יפה ונדיר!

86 עמ'.

מצב טוב.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$
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הזידונית  הכוונה  את  לבצע  יתן  לא  היהודי  עם 
לנשל אותו מסביבת שריד קדשי הקדשים שלו 
"בשטח  היא  אחרת  כתבה  המערבי".  הכותל   -
הצלת  אסירנו";  חיי  "הצלת  והביטחון";  הגיוס 
יהודי העיר העתיקה שבמצור. ידיעה על הרצחו 
מיוחדות.  ידיעות  ועוד  הי"ד,  הויזמן  אברהם  של 

נדיר מאוד. 

הפליטה  שארית  בעניין  ביידיש  חוברת  ד. 
ישראל  אגודת  הסתדרות  בהוצאת  באירופה, 
הדפסת  לונדון.  תש"ו.  תמוז  סיון  העולמית. 

סטנסיל. דפים אחרונים באנגלית. נדיר מאוד.

 ה. דין וחשבון וסקירה של 'בית יעקב'. סיוון תש"ד.
ו. דין וחשבון מפעולות הסתדרות הנוער האגודתי 

בארץ ישראל. ]תש"ד[.

ז. סקירה על פעולות מרכז אגודת ישראל בא"י. 
סיון תש"א-סיון תש"ד. 

]תש"ד[. בלויא.  משה  ר'  ידי  על   נערכה 
ח. עם התורה המאורגן. להתחדשותה של אגודת 
ספרי  תש"ד.  ברויאר.  יצחק  ד"ר  מאת  ישראל. 

נצח. 

ישראל  אגודת  הסתדרות  של  הפעולה  קרן  ט. 
בא"י. תשי"ג.

מצב טוב.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 400$

אגודת ישראל בזמן הקמת המדינה, מלחמת . 93
השחרור, והתקופה שבדרך

אוסף פריטי דפוס שנדפסו על ידי סניפים שונים 
ערב  ובחו"ל,  בארץ  ישראל,  אגודת  תנועת  של 
הקמת המדינה, ובימיה הראשונים של המדינה. 
לישראל  הגנה  לצבא  למחתרות,  נוגעים  חלקם 
פריטים  ועוד.  החדשה,  למדינה  דרכו,  בראשית 

נדירים ומובחרים.

א. אל תעלו בחומה. ירושלים, תש"ז. 

נגד  כלומר  הטרור",  נגד  המאמרים:  תוכן 
חוברת  למחתרות...  החרדי  הנוער  הצטרפות 

היסטורית ומרתקת, כאובה ונדירה!

הסתדרות  ע"י  נדפס   .12 גיליון  לחייל.  אגרת  ב. 
ראשית:  כתבה  האגודתי.  הנוער  אגו"י,  צעירי 
"אסירי השבת בצבא ישראל": "הולכים ומתרבים 
המקרים בהם חברינו וגם חיילים אחרים שומרי 
סרובם  על  צבאיים  כלא  בבתי  מתענים  תורה 
לחלל את שבת קדשנו...". 4 עמ'. בעמוד האחורי 
ומהעורף  לעורף,  מהחזית  וד"שים,  איחולים 
לחזית. למשל: "לפנחס גולומב בגדודי הפורצים, 

אי שם, אבקר אותך בקרוב, גבריאל".

שבט   .2 מס'  גיליון  בארץ.  אגו"י  מרכז  ידיעות  ג. 
הראשית  הכתבה  סטנסיל.  הדפסת  תש"ח. 
כעת,  בו  נתון  שהישוב  החמור  המבחן  פותחת: 
מחאה  מובעת  האויב...".  עם  הקשה  המערכה 
המגן  נשק  את  המחרימים  השלטונות  נגד 
הישוב.  של  והרכוש  הנפש  לשמירת  המיועד 
היתר:  בין  מעניינות.  נוספות  קריאות  יש  וכן 
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93. Agudat Yisrael during the Establishment of the State, the 
War of Independence and the First Years of the State

Collection of printed items that were 
printed by various branches of Agudat 
Yisrael, in Israel and abroad, during the 
time before the establishment of the 
State and its first years. Some of them 
refer to the underground organizations, 
the IDF and the new State. Rare, selected 
items.

Al Ta׳alu Ba׳Choma. Jerusalem, 1947. 
Content of articles: ״Against Terror״, 
that is, against Haredi youth joining the 
underground organizations. 

Fascinating historical booklet. Rare! 
Igeret La׳Chayal (Missive to the soldier). 
Issue 12. Printed by the federation 
of the youth of Agudat Yisrael. Main 
article: ״The prisoners of the Sabbath in 
the Israeli army״  There are more and״: 
more cases of our members and other 
religious soldiers suffering in military 
prisons for their refusal to desecrate our 
holy Sabbath…4 ״ pp. On the back page, 
greetings and regards from the front to 
the rear and vice versa. For example: 
 To Pinchas Golomb of the pioneering״
regiment, somewhere, I will visit you 
soon, Gabriel״.

Yedi׳ot Merkaz Agudat Yisrael Ba׳Aretz. 
Issue no. 2. Shevat 1948. Stencil. The 
main article is about: ״The difficult 
battle against the enemy…״. The issue 
also protests against the government 
that confiscates weapons that were 
meant to protect the people and 

possessions of the Yishuv. There are 
also additional interesting calls. For 
example: the Jewish nation will not 
enable the realizing of the malicious 
intent of banishing it from the remnants 
of its holy of holies - the Western Wall. 
There is a news item about the murder 
of Avraham Hoisman and additional 
interesring news items. Extremely rare. 
Yiddish booklet about She׳erit 
Ha׳Pleta in Europe, published by the 
federation of Agudat Yisrael. Sivan-
Tamuz, 1946. London. Stencil. The last 
leaves are in English. Extremely rare!  
Report and survey of ׳Beit Ya׳akov׳. 
Sivan, 1944.

Report about the activities of the 
federation of the youth of Agudat Yisrael 
in the Land of Israel. 1944.

Survey of the activities of the center of 
Agudat Yisrael in the Land of Israel. Sivan 
1941 - Sivan 1944. 

Edited by Rabbi Moshe Blau. 1944.

Am Ha׳Torah Ha׳Me׳urgan. About the 
revival of Agudat Yisrael. By Dr. Yitzchak 
Breuer. 1944.

Keren Ha׳Peulah shel Histadrut Aguday 
Yisrael Be׳Eretz Yisrael. 1953.

Condition: Good

Opening Price: $100
Estimated Price: $300 - $400
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שהתגורר באיזור קובנה, לעניין שידוכים עם בתו. 
יתירה  בהפלגה  משבח  הגר"י  שלפנינו  במכתב 
מזכיר  וכן  המדובר,  הבחור  של  מעלותיו  את 
הגאון  הרב  כבוד  אברהם  היה  "אחד  אביו:  את 
למשגב  הנודע  עולם  יסוד  צדיק  המפורסם 
בתורתו וצדקתו וחסידותו ופרישותו כש"ת מו"ה 
אברהם זצוק"ל". "ובנו יבדל לחיים הבן יקיר הזה 
הולך בעקבות אביו הרה"ג זצ"ל..."; "ואי"ה בודאי 

לאילנא רבא ותקיפא יתעביד".
18 שורות בכתב יד קודשו!

תולדותיו בקודש
מגדולי  )תקצ"ז-תרס"ז(,  בלאזר  יצחק  רבי 
תלמידי רבי ישראל מסלאנט ומהדיר ספרו "אור 
ישראל". כיהן כרבה של פטרבורג. אחרי פטירת 
רבו בשנת תרמ"ג, נשא את דגל תנועת המוסר 
ועמד בראש המחזיקים בשיטת המוסר,  בעולם 

במיוחד כנגד המתנגדים שקמו לה.
הגר"י בלאזר כתב את “אור ישראל” – ספר יסוד 
רבי  של  אגרותיו  על  המבוסס  המוסר,  בלימוד 
היה  ארוכה  תקופה  שבמשך  סלנטר,  ישראל 
החיבור היחיד שנתחבר על – ידי תנועת המוסר. 

חיבורו בהלכה: “פרי יצחק” בשני חלקים.

מכתבי רבנים

המכתב הקדום ביותר של ראש תנועת המוסר, "גדול הדור . 94
ביראה", רבינו יצחק בלאזר זיע"א – תוכן נפלא על שבח ההתנהגות 

המוסרית – נכתב קודם עלותו ארצה! יחיד במינו!

מכתב קדום ונדיר במיוחד, כתוב כולו בכתב יד 
קודשו של "גדול הדור ביראה" רבי יצחק בלאזר 

זיע"א, וחתום בחתימת קדשו. 
יוצא מן הכלל, קרוב לוודאי  נדירות: נדיר באופן 
שהנו יחיד מסוגו בעולם. לא נראה מעולם פריט 

דומה לו במכירות פומביות!
חתם  עליהם  ספורים  מכתבים  נראו  היום  עד 
הגר"י, אולם מכתב שלם וארוך שכזה בכתב ידו – 
לא נראה כלל. גם אותם המכתבים הנדירים הנם 
מתקופת מגוריו בירושלים, לאחר שנת תרס"ד. 
שנים,  ב-14  לכך  שקודם  מכתב  כאן  אולם 
מתקופת מגוריו בחו"ל, ומטבע הדברים מכתבים 

מתקופה זו הנם נדירים הרבה יותר.
תאריך: ז' בניסן תר"ן. 

מיקום: קובנה.
ולמסמכים  המכתבים  לעומת  המכתב:  תוכן 
היום מהגר"י בלאזר, שעסקו בענייני  שנראו עד 
שלפנינו  שהמכתב  הרי  חולין,  בענייני  או  ציבור 
הינו בעל תוכן מוסרי נהדר, והוא מבטא יפה את 
המוסריות,  דרכיו  ואת  הגר"י  של  אישיותו  יקרת 

המשבח את המידות הטובות ויראת ה' טהורה. 
פנה  ז"ל  פרידמן  מרדכי  רבי  למכתב:  רקע 
בחור  אודות  על  בהתעניינו  בלאזר  הגר"י  אל 
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Kovno and who might be a match to his 
daughter.
In the letter before us, Rabbi Blazer 
praises the young man׳s virtues and 
mentions his father, who was “a well-
known, genius and pious rabbi known 
for his Torah, piety, righteousness and 
asceticism… and his dear son is following 
in his father׳s footsteps”
18 lines handwritten by Rabbi Blazer!
Rabbi Blazer׳s biography
Rabbi Yitzchak Blazer (1837-1907) was 
one of the leading disciples of Rabbi 
Yisrael of Salant and the editor of his 
book “Or Yisrael”. He served as the rabbi 
of Petersburg. After the death of his rabbi 
in 1883, he carried the torch of Mussar in 
the world and led those who supported 
the doctrine.
Rabbi Blazer edited the book “Or Yisrael” 
– a basic Mussar book based on the 
missives of Rabbi Yisrael Salanter. For 
a long time, this was the only book 
authored by the Mussar movement. 
Rabbi Blazer authored the halachic book 
“Pri Yitzchak”, two sections.
He immigrated to the Land of Israel 
in 1904 and was chosen by the rabbis 
of Jerusalem to lead the religious 
community of Jerusalem as the president 

על מצבתו נכתב:
כככב דרך לאלפי רבבה אורו זרח מתלמידי גאון 
בישראל  לשם  המיוחד  הוא  מסלאנט  ישראל 
זצוק"ל  יצחק  רבנו  נשגב  ועניו  צדיק  עצום  גאון 
וגבורתו  חכמתו  וסופר,  שוקל  איה  בלאזער... 
מוסר  תורה  להגדיל  נפשו  ומסירת  ד',  בעבודת 
השיב  ורבים  בפיהו,  היתה  אמת  תורת  ויראה, 

מעון. העמיד תלמידים הרבה...".
בפינה  קל  חסרון  עם  קרע  מאוד.  טוב  מצב 

העליונה, ללא פגיעה או חסרון בטקסט.
פתיחה: $1,000

הערכה: $3,000 - $6,000

על  ונבחר  תרס"ד  בשנת  ישראל  לארץ  עלה 
הנהגת  את  שכמו  על  לשאת  ירושלים  רבני  ידי 
ה"הוועד  נשיא  במשרת  הירושלמי,  הציבור 

הכללי" בירושלים, למרות חולשתו וזקנותו.
נפטר בי"א באב תרס"ז, ואע"פ שביקש בצוואתו 
זוננפלד  חיים  יוסף  הרב  דיבר  להספידו,  שלא 
בנימוק  ביפו  הספידו  קוק  הרב  וכן  מיטתו,  לפני 
על  כי  החליטו  האחרונים  הפוסקים  ש"גדולי 
להספידו",  "שלא  הצווי  מועיל  אין  הדור"  "גדול 
"גדול  הוא  מי  להכריע  נוכל  לא  אם  אף  לו  א"כ 
הדור" שלנו במקצוע ההלכה וים התלמוד עכ"פ 
בחכמת היראה והמוסר ידוע היה המנוח ל"גדול 

הדור" שלא הניח אחריו תמורתו".

94. The Earliest Letter of the Leader of the Mussar Movement, Rabbi 
Yitzchak Blazer – Wonderful Content about the Virtue of Moral Behavior – 

Written before His Immigration to the Land of Israel! – One of a Kind!

A rare, early letter handwritten and 
signed by Rabbi Yitzchak Blazer.
Rareness: extremely rare. Most likely, 
one of its kind. Such an item has never 
been seen in auctions!
Until now, only a few letters signed by 
Rabbi Blazer have been seen; however, a 
long, complete, handwritten letter such 
as the one before us has never been seen. 
Even those rare letters signed by him 
are from the time he lived in Jerusalem, 
after 1904. However, the letter before 
us was written 14 years earlier, when he 
lived abroad. Naturally, letters from this 
period are much rarer.
Date: the 7th of Nissan 1890.
Place: Kovno.
Content of letter: unlike the letters and 
documents signed by Rabbi Blazer which 
have been seen in auctions until now, 
whose content is public or daily matters, 
the letter before us is of lovely Mussar 
content, praising one׳s virtues and pure 
fear of God, and it nicely expresses the 
personality of Rabbi Blazer and his moral 
behavior.
Background of the letter: Rabbi 
Mordechai Friedman turned to Rabbi 
Blazer to receive information about 
a young man who lived in the area of 
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רבי  אל  נסע  חתונתו  לפני  מקפוסט.  האדמו”ר 
שניאור זלמן מלובלין ושם נהיה לחסיד חסידות 

חב”ד )ליובאוויטש(.

זלמן  שלמה  רבי  ידי  על  התמנה  תרמ”ט  בשנת 
שניאורסון לרב בעיר דווינסק, שהייתה מאוכלסת 
ברובה בחסידי חב”ד - קפוסט. במלחמת העולם 
שנים  עשר  ובמשך  בפטרבורג  נתקע  הראשונה 
שימש כרב עדת החסידים בעיר. לאחר מכן חזר 

לדווינסק.

בתורה.  בהתמדתו  דופן  יוצא  היה  הרוגוטשובר 
ובודדים  ביותר  נדירים  הם  וגאונותו  חריפותו 
שמשתווים לו. ספריו “צפנת פענח” על התורה, 
הש”ס והרמב”ם, עמוקים מאוד ורק יחידי סגולה 

in Halacha and Talmud is, in the field 
of piety and Mussar, Rabbi Blazer was 
definitely Gedol Ha׳Dor and no one can 
compare with him”.   
Condition: Very Good. A tear with slight 
omission in the upper corner with no 
damage or omission of text.
Opening Price: $1000
Estimated Price: $2000-$3000

of “Ha׳Va׳ad Ha׳Kelali” of Jerusalem, 
despite his being old and weak.
He died on the 11th of Av 1907 and 
although he had asked in his will not to 
be eulogized, he was eulogized by Rabbi 
Yosef Chaim Sonnenfeld and Rabbi Kook, 
who said that “the leading Poskim had 
decided that “Gedol Ha׳Dor” cannot 
order not to be eulogized and even if 
we cannot determine who Gedol Ha׳Dor 

מכתב גאון הדור הרוגוטשובר בכתב ידו . 95
ובחתימתו – דווינסק, תר"ץ ]1930[ 

המכתב מחודש סיוון תר”ץ. 

שבע וחצי שורות וחתימה: “יוסף”. 

היה  הרוגוטשובר”,  “הגאון  זצ”ל,  רוזין  יוסף  רבי 
הספר  ומחבר  חב”ד,  חסיד  בתורה,  מופלא  גאון 

“צפנת פענח”.

לו  הורה  צדק  הצמח  אדמו”ר  אצל  היה  כאשר 
הרבי ללמוד מסכת נזיר, ומזה הבין שעליו לנהוג 
בנזירות, וכן נהג כל חייו. )אף כי בענינים מסויימים 
כבר  ענבים(.  אוכל  שהיה  כגון  בנזירות,  נהג  לא 
בילדותו נודע כחריף ובעל זכרון לא שגרתי. למד 
היה  סולובייציק.  הלוי  חיים  רבי  עם  בחברותא 
מבקר גם אצל ר׳ שלמה שניאור זלמן שניאורסון, 
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Kapust Hassidim. During World War I, 
he got stuck in Petersburg and for ten 
years served as the rabbi of the Hassidic 
Community of the town. Then he 
returned to Dvinsk.
The Rogavitcher was extraordinary in his 
Torah diligence. His sharpness and genius 
were extremely rare. His books “Tzofnat 
Pa׳aneach” on the Torah, Talmud and 
Maimonides are so deep that only 
outstanding people can understand 
them. In order to interpret his books, 
the “Tzofnat Pa׳aneach” institute was 
established in the USA by the Yitzchak 
Elchanan Yeshiva. The institute presents 
all the sources to which the Rogavitcher 
refers.
“The Rogavitcher was one in his 
generation. No one in his generation 
or the ones before and after him could 
compete with his knowledge of the 
Torah, its details and depth…” (Rabbi 
Shlomo Yosef Zevin).
Condition: Good. Lined paper.
Opening price: $1500
Estimated Price: $2000-$3500

The letter is from Sivan 1930.
Seven and a half lines and a signature 
“Yosef”.
Rabbi Yosef Rosen, “The Genius the 
Rogatchover” was a Torah genius, a 
Chabad Hassid and author of the book 
“Tzofnat Pa׳aneach”.
When he visited the Rebbe the Tzemach 
Tzeddek, the Rebbe instructed him 
to study the Nazir tractate. Thus he 
understood that he had to behave as a 
Nazirite and so he did (although he did 
not follow all the laws of the Nazirite 
since he used, for example, to eat 
grapes). Already in his childhood he 
was known as sharp and of an irregular 
memory. He studied Chevruta with Rabbi 
Chaim Ha׳levi Solovaitchik. He used 
to visit Rabbi Shlomo Shneur Zalman 
Schneersohn, the Rabbe of Kapust. 
Before his wedding, he traveled to see 
Rabbi Shneur Zalman of Lublin, where he 
became a Hassid of Chabad (Lubavitch).
In 1889, he was appointed by Rabbi 
Shlomo Zalman Schneersohn as a rabbi 
in Dvinsk, which had many Chabad-

95. Letter Handwritten and Signed by the 
Rogatchover – Dvinsk, [1930]

ספריו  פענוח  למען  דעתו.  לסוף  לרדת  יכולים 
הוקם בארצות הברית על ידי ישיבת יצחק אלחנן, 
מכון “צפנת פענח” המביא את כל המקורות אליו 

הוא מפנה.

ולא  במליצה  לא  בדרא”  “חד  היה  “הרוגצ׳ובי 
בדורות  וגם  בדורנו,  לו  שני  נמצא  לא  בשגרה. 
בקיאותית  ידיעה  בבחינת  ולאחריו,  לפניו  הרבה 

מופלאה של כל התורה כולה, לכלליה ולפרטיה 
ולפרטי פרטיה, לחדרי חדריה ולעמקי סתריה...” 

)הרב ש”י זוין(.

מצב טוב. נייר שורות. 

פתיחה: $1,500
הערכה: $2,000 - $3,500
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96. Two Early Letters by Rabbi 
Yitzchak Isaac Ha׳Levi Herzog, the Chief 
Rabbi of Ireland, Before His Immigration 
to the Land of Israel – 1926, 1933 – about 
the Rabbinate of England and Divrei 
Torah
Two important letters handwritten and signed 
by Rabbi Herzog, the Rabbi of Ireland,on his 
official stationery.

Rareness: Letters from such an early period, 
before Rabbi Herzog immigrated to the 
Land of Israel to serve as its Chief Rabbi, 
are extremely rare! Already then, he was 
known for his religious greatness and was 
considered one of the greatest geniuses of 
his generation. Before us are two rare, early 
letters with important content such has never 
been seen in auctions!

A. Letter to Rabbi Yehuda Newman, a Rabbi 
in London. Dublin, 1926. About a negotiation 
between the community of Belfast and Rabbi 
Shechter. Condition: Good.

B. A long letter to the above from 1933. 
Halachic content. Refers to Rabbi Ya׳akov 
Rabinowitz. Written in English on both sides 
of the leaf. Condition: Fair-Good.

Age of item: approximately 90 years.

Opening Price: $200
Estimated Price: $500-$700

מוקדמים . 96 מכתבים  שני 
אייזיק  יצחק  רבי  האדיר  מהגאון 
הלוי הרצוג זצ״ל, רבה הראשי של 
ארצה  עלותו  טרם  אירלנד,  יהדות 
הרבנות  ענייני   – תרצ״ג  תרפ״ו,   –

באנגליה, ודברי תורה
הרצוג  מהגרי״א  חשובים  מכתבים  שני 
ידו  בכתב  כתובים  אירלנד,  של  רבה  זצ״ל, 

ובחתימתו, על נייר רשמי שלו.

קדומה,  תקופה  מאותה  מכתבים  נדירות: 
של  הראשי  כרבה  לכהן  ארצה  עלותו  טרם 
ארץ ישראל, הנם בלתי מצויים כלל! כבר אז 
נודע בגדלותו התורנית הנדירה, והיה נחשב 
כאן לפנינו  כאחד מגדולי הגאונים שבדור. 
תוכן  בעלי  ונדירים,  קדומים  מכתבים  שני 

חשוב. לא נראו כמותם במכירות פומביות.

רב  זצ״ל,  נוימן  יהודה  רבי  אל  מכתב  א. 
בלונדון. דובלין, תרפ״ו. בעניין מו״מ בין עדת 

בלפסט והרב יעקב שכטר זצ״ל. מצב טוב.

ב.  מכתב ארוך אל הנ״ל, משנת תרצ״ג. תוכן 
הלכתי. מזכיר את הרב יעקב רבינוביץ זצ״ל. 
כתוב באנגלית, משני צידי הדף. מצב בינוני-

טוב.

גיל הפריט: כ-90 שנה.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 700$
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97. Letter of Greeting 
Handwritten and Signed by Rabbi 
Shlomo Zalman Auerbach
A letter of greeting handwritten and 
signed by Rabbi Shlomo Zalman 
Auerbach, about the important issue of 
Taharat Ha׳Mishpacha (the purity of the 
family).

[1988]. Written on official stationery.

Condition: Good.

Opening Price: $300
Estimated Price: $700-$1500

ידו . 97 בכתב  ברכה  מכתב 
אוירבך  הגרש"ז  מרן  של  ובחתימתו 

זצ"ל 
מכתב ברכה בכתב ידו ובחתימתו של מרן פוסק 
זצ”ל,  אויערבאך  זלמן  שלמה  רבי  הגאון  הדור 

בנושא החשוב והקדוש של טהרת המשפחה.
להיוושע   המסייעים  כל  על  להגן  הזכות  “וגדול 

ממעיני הישועה בכל מילי דמיטב וברכה”.
תשמ”ח ]1988[. כתוב על דף רשמי.

מצב טוב.
פתיחה: $300

הערכה: $700 - $1,500 

הרב . 98 ממרן  מכתבים  שלושה 
שטיינמן זצוק״ל, בכתב ידו ובחתימתו

להתקבל  בחורים  על  המלצות  המכתבים:  תוכן 
לישיבות.

מצב בינוני-טוב. באחד המכתבים חלק מהטקסט 
דהוי.

פתיחה: 200$
הערכה: 600$ - 1,000$

98. Three Letters Handwritten 
and Signed by Rabbi Steinman
The content of the letters: 
recommendations for young men who 
wanted to be accepted in yeshivas.

Condition: fair-Good. In one of the 
letters, part of the text has faded.

Opening Price: $200
Estimated Price: $600-$1000
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99. Letter by Rabbi Chaim 
Kanievsky about Using Electricity on 
Sabbath
An addition handwritten and signed by 
Rabbi Chaim Kanievsky on a photocopy 
of a letter by Rabbi Azriel Auerbach.

The content of the letter: ״About 
observing the holiness of the Sabbath 
when using electricity on Sabbath, since 
unfortunately the system producing 
electricity is operated on Sabbath and 
God fearing people who fear the holiness 
of observing the Sabbath and especially 
Bnei Torah should avoid enjoying and 
using electricity … we stand by those 
who are planning a new generator in our 
neighborhood״.

Rabbi Kanievsky also added ״Of course it 
is a great Mitzvah … and will merit sons 
Torah scholars … Chaim Kanievsky״.

Opening Price: $200
Estimated Price: $500-$800

ידו . 99 בכתב  חשוב  מכתב 
חיים  רבי  התורה  שר  של  ובחתימתו 
בשבת  חשמל  על  שליט״א  קנייבסקי 

והשימוש בגנרטור
הוספה בכתב ידו ובחתימתו רבי חיים קנייבסקי 
עזריאל  רבי  של  מכתב  צילום  גבי  על  שליט״א, 

אוירבך שליט״א. 

תוכן המכתב – ״על דבר משמרת קדושת השבת 
לצערנו  אשר  קודש,  בשבת  החשמל  בשימוש 
בשבת  מופעלת  החמשל  יצירת  מפעל  מערכת 
ד׳  יראי  עליהם  קיבלו  וכבר  החול,  בימי  קודש 
בני  ובפרט  השבת  שמירת  לקדושת  החרדים 
הן  בחשמל  ולהשתמש  מליהנות  להינזר  תורה 
השם..  חילול  מבחינת  והן  שבת  מעשה  מצד 
בתכנון  ומטפלים  העוסקים  של  ידיהם  תחזקנה 
הרב  של  )לשונו  בשכונתנו״  חדש  גרנרטור 

אוירבך(.

רבה...  מצווה  ״בוודאי  הוסיף:  קנייבסקי  הרב 
וזוכים עבור זה לבנים ת״ח גדולי ישראל... חיים 

קניבסקי״.

מצורפת המעטפה המקורית בה נשלח הדף, עם 
כתב ידו של הגר״ח קניבסקי. 

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 800$
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100. Collection of Dozens of Letters by 
Rabbis and Tzaddikim
More than 60 letters of rabbis in Israel and 
abroad.

Some of the letters are of interesting and 
important content. 

among others, there are letters handwritten by 
Rabbi Raphael ha׳Cohen Kook (4); Rabbi Asher 
Ze׳ev Warner (6); Rabbi Ze׳ev Gold; the Rebbe 
of Shtefanesht, Rabbi David Mordechai Heshil; 
early letters (2) by Rabbi Mordechai Luria 
author of ׳Zion Be׳Mishpat׳; Rabbi Chanoch 
Henich Zack; the list of donators to the 
Talmudei Torah of the Land of Israel, the Kiryat 
Moshe neighborhood of Jerusalem, 1941; 
Rabbi Yosef Zvi Kalisch; Rabbi Moshe Chaim 
Kaminer; Rabbi Moshe Bonem Gliksberg; 
Rabbi Yehoshua Dov Grodzitzky; Rabbi 
Shimon Langbort (interesting content); Rabbi 
Avraham Mordechai Klaris; Rabbi Shmuel 
Aharon Shazuri; Rabbi Yosef Glarneter; Rabbi 
Hillel Posek (on a leaf of ׳Agudah Le׳Takanat 
Agunot׳); Rabbi Chanoch Henich Ashkenazi; 
Rabbi Noah Brisk; Rabbi Naftali Halberstam 
and more.

In addition, letter signed by Rabbi Hillel 
Witkind (important content); Rabbi Shmuel 
Kipnis (2) and more.

Condition: Good.

Opening Price: $150
Estimated Price: $200 - $300

מכתבים . 100 עשרות  אוסף 
חשובים מאת רבני ארץ ישראל

בארץ  מרבנים  מכתבים  מ-60  למעלה 
ובחו״ל.

חלק מהמכתבים בעלי תוכן מעניין וחשוב.

בין היתר נמצאים כאן מכתבים בכתב ידם 
של הרבנים:

זאב  הרב אשר   ;)4( קוק  הרב רפאל הכהן 
ורנר )6(; הרב זאב גולד; הרבי משטפנשט 
קדומים  מכתבים  העשיל;  מרדכי  דוד  רבי 
׳ציון במשפט׳;  )2( מרבי מרדכי לוריא בעל 
התורמים  רשימת  ז״ק;  העניך  חנוך  רבי 
שכונת  ישראל,  בארץ  הת״ת  בתי  לטובת 
קרית משה בירושלים, תש״א; רבי יוסף צבי 
משה  רבי  קמינר;  חיים  משה  רבי  קאליש; 
בונם גליקסברג; רבי יהושע דב גרודזיצקי; 
רבי  מעניין(;  )תוכן  לנגבורט  שמעון  רבי 
אהרן  שמואל  רבי  קלירס;  מרדכי  אברהם 
פוסק  הלל  רבי  גלרנטר;  יוסף  רבי  שזורי; 
רבי  עגונות׳(;  לתקנת  ׳אגודה  של  דף  )על 
חנוך העניך אשכנזי; רבי ישאל נח בריסק; 

רבי נפתלי הלברשטאם; ועוד. 

הלל  רבי  של  בחתימתם  מכתבים  וכן 
קיפניס  שמואל  רבי  חשוב(;  )תוכן  ויטקינד 

)2( ועוד.

מצב כללי טוב.

פתיחה: 150$
הערכה: 200$ - 300$
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101. Letter by Rabbi Avraham Yitzchak 
Ha׳Cohen Kook on behalf of e Jewish 
Policeman – Special
An interesting letter handwritten and signed 
by Rabbi Avraham Yitzchak Ha׳Cohen Kook on 
behalf of the policeman Yosef Bitter, whose 
wife gave birth to a son in the ״Bikkur Cholim״ 
hospital.

Rosh Chodesh Menachem Av 1931.

Written on Rabbi Kook׳s official stationery.

This is a nice example of the help Rabbi 
Kook willingly gave to each and every Jew 
and a special expression of his well-known 
charitability. 

The policeman who is mentioned here, Yosef 
Bitter, is most likely the person who served 
as the secretary of ״Tze׳irei Ha׳Mizrachi״ 
in his city of Rembertów, Poland and who 
immigrated to the Land of israel during the 
.s. He died in 1946׳1920

Condition: Good. Reasonable wrinkles and 
folding marks.  

Opening price: $150
Estimated Price: $400 - $600

הראי״ה קוק

קוק . 101 הראי״ה  של  מכתבו 
 – היהודי  השוטר  לעזרת  זצ״ל 

מיוחד במינו!
קדשו  ובחתימת  ידו  בכתב  מעניין  מכתב 
הכהן  יצחק  אברהם  רבי  הגאון  מרן  של 
קוק זצ"ל לטובת השוטר יוסף ביטר, אשר 

נולד לו בן בבית החולים 'ביקור חולים'.

ראש חודש מנחם אב תרצ"א. 

כתוב על נייר רשמי של הרב קוק. 

זוהי דוגמה יפה לעזרתו של הראי"ה לכל 
טובו  למידת  מיוחד  וביטוי  ויהודי,  יהודי 

וחסדו המופלאה והמפורסמת. 

הוא  ביטר,  יוסף  כאן,  הנזכר  השוטר 
כנראה מי שעלה ארצה בשנות העשרים 
כיהן  בעירו  שבפולין.  רמברטוב  מהעיר 
נפטר  המזרחי'.  'צעירי  אגודת  כמזכיר 

כנראה בשנת תש"ו ]1946[.

מצב טוב. קמטים וסימני קיפול סבירים.

פתיחה: $150
הערכה: $400 - $600
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102. Letter by Rabbi Avraham 
Yitzchak Ha׳Cohen Kook about a 
Prayer Leader in a Prison
Letter by Rabbi Avraham Yitzchak 
Ha׳Cohen Kook, on official stationery, 
to the General Committee (Ha׳Va׳ad 
Ha׳Kelali), on behalf of a Jew who served 
as a prayer leader on the Yamim Nora׳im 
in a prison. Handwritten by the secretary 
Rabbi Yitzchak Isaac Ralbag and signed 
by Rabbi Kook at the end of the letter.

The 3rd of Tishrei 1923.

Condition: Good. Typical wear.  

Opening price: $100
Estimated Price: $300 - $400

שליח . 102 על  קוק  הראי״ה  מכתב 
הציבור בבית האסורים

אל  רשמי,  נייר  על  קוק,  הראי"ה  מאת  מכתב 
הועד הכללי, לטובת יהודי ששימש כשליח ציבור 
בימים הנוראים בבית האסורים. כתב יד המזכיר 
של  קודשו  חתימת  רלב"ג.  אייזיק  יצחק  הרב 

הראי"ה בסיום המכתב. 

ג' תשרי תרפ"ג.

מצב טוב. בלאי אופייני. 

פתיחה: $100
הערכה: $300 - $400
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103. Halachic Responsum 
Handwritten and Signed by the 
Chazon Ish
The responsum is about the laws of Chilul 
Ma׳aser Sheni.

8 lines handwritten and signed by the 
Chazon Ish.

Condition: Good. A lined leaf.

Opening Price: $4000
Estimated Price: $8000-$12000

ידו . 103 בכתב  הלכתית  תשובה 
ובחתימתו של מרנא החזון איש זצוק"ל
תוכן התשובה עוסק בהלכות חילול מעשר שני.

8 שורות בכתב יד קודשו ובחתימתו.

מצב טוב. דף שורות.

פתיחה: $4,000
הערכה: $8,000 - $12,000
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104. Letter Handwritten and 
Signed by Rabbi Shemarya Yosef 
kerlitz, the Father of the Chazon Ish, 
to His Sons – [1914]
In the middle of the letter, he signed: 
 Then he .״your father Shemarya Yosef״
added several lines in which he refes to 
 Moshel the son of my sister Gettel. He is״
now in Kasawa. 

Condition: Good. Tear with no omission 
of text. 

Opening Price: $500
Estimated Price: $700 - $1,000

מרן החזון איש

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של . 104
הגאון רבי שמריה יוסף קרליץ זצ״ל אבי 

ה׳חזון איש׳, אל בניו – תרע״ד ]1914[
יוסף״,  שמריה  ״אביכם  חותם:  המכתב  באמצע 
לאחר מכן הוסיף מספר שורות, בהן הוא מזכיר 
עתה  נמצא  הוא  גיטל,  אחותי  בן  ״משה׳ל  את 

בקאסאווא״.

מצב טוב. קרע ללא חסרון טקסט.

פתיחה: $500
הערכה: $700 - $1,000
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105. Kvitle of the ׳Chazon Ish׳ 
– Names of Members of ״Brit 
Ha׳Kana׳im״ (Including Rabbi 
Mordechai Eliyahu)
A leaf with names for prayer (Kvitle) of 
the Chazon Ish. On one side of the leaf, a 
name he had handwritten; on the reverse 
side of the leaf, names of four members 
of ׳Brit Ha׳Kana׳im׳, one of them being 
 the ,״Mordechai Eliyahu Ben mazal״
future Rishon Le׳Zion.

Condition: Good.

Opening Price: $200
Estimated Price: $500 - $1,000

105 . – איש׳  ה׳חזון  של  קוויטלך 
הקנאים״  ״ברית  חברי  של  שמותיהם 

)ובתוכם הרב מרדכי אליהו(
דף שמות לתפילה )קוויטלאך( שבו התפלל מרן 
ידו,  בכתב  שרשם  שם  האחד  בצדו  איש.  החזון 
ובצדו השני של הדף רשומים שמות של ארבעת 
"מרדכי  הוא  מהם  אחד  הקנאים',  'ברית  חברי 

אליהו בן מזל", לימים הראשון לציון. 

מצב טוב.

פתיחה: $200
הערכה: $500 - $1,000
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106. Handwritten Illustration by 
the Chazon Ish / Names for Prayer 
handwritten by Him
A. A printed leaf by the school for girls of 
Ha׳Edah Ha׳Charedit. Sent to the Steipler. 
The leaf reached the desk of his brother-
in-law, the Chazon Ish, and he drew on it 
some halachic illustration.

Condition: Good. The margins are slightly 
torn. Wrinkles.

B. A letter handwritten and signed by 
Rabbi Bezalel Zolty to the Chazon Ish. On 
the reverse side of the leaf, three names 
for prayer handwritten by the Chazon 
Ish.

Opening Price: $200
Estimated Price: $500 - $700

מרן . 106 של  קודשו  יד  בכתב  איור 
יד  / שמות לתפילה בכתב  איש  החזון 

קודשו
א. דף מודפס מאת בית הספר לבנות, של העדה 
החרדית. נשלח אל הגאון הסטייפלר. הדף הגיע 
לשולחנו של גיסו מרן החזון איש, והוא רשם בגבו 

איור הלכתי כלשהו.

מצב טוב. קרעים קלים בשוליים, קמטים.

בצלאל  רבי  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב  ב. 
איש.  החזון  החסיד״  הגאון  ״אדמו״ר  אל  זולטי, 
בגב הדף שלוש שמות לתפילה, בכתב יד קודשו 

של החזו״א.

פתיחה: $200
הערכה: $500 - $700
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107. Letter by Rabbi Yitzchak Elyashuv, 
the Son of the Author of the ׳Leshem’, to His 
Brother-in-Law Rabbi Avraham Elyashuv, the 
Rabbi of ׳Tiferet Bachurim’ and Father of 
Rabbi Yosef Shalom Elyashiv [1937?]
The letter is written in Yiddish on a postcard. The 
letter also refers to Mrs. Chaya Musha, Rabbi Yosef 
Shalom’s mother and the wife of the addressee 
rabbi. Among others, he also refers to his daughters. 
He also praises Rabbi Avraham Elyashuv as being 
charitable.

The letter is not signed; however, its content 
indicates that it was written by Chaya Musha’s 
brother, and we know that she had only one 
brother: Rabbi Yitzchak Elyashuv.

(Rabbi Avraham Elyashuv adopted the family name 
of his father-in-law, Rabbi Shlomo Elyashuv, author 
of the “Leshem” and one of the leading kabbalists 
of his generation).

Extremely rare!

Condition: Good. Stains.

Opening Price: $200
Estimated Price: $1000-$2000

ארכיון משפחת אלישוב: בעל ה׳לשם׳, מחותנו 
רבי אריה לוין, ונכדו מרן הגרי״ש אלישיב

רבי . 107 מאת  מכתב 
של  בנו  זצ"ל  אלישוב  יצחק 
רבי  גיסו  אל  ה'לשם'  בעל 
רבה  זצ"ל  אלישוב  אברהם 
ואביו  בחורים'  'תפארת  של 

של מרן הגרי"ש
המכתב כתוב ביידיש, על גבי גלויה. 
מוזכרת גם מרת חיא מושא, אמו של 
בין  הנמען.  הרב  של  וזוגתו  הגרי”ש, 
היתר מספר גם על בנותיו. הוא כותב 
גם בשבחו של רבי אברהם אלישוב 

שהוא בעל חסד. 

)רבי אברהם אלישוב אימץ את שם 
משפחת חותנו, רבי שלמה אלישוב, 
המקובלים  וגדול  ה’לשם’,  בעל 

בדורו(.

נדיר מאוד.

מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $200
הערכה: $1,000 - $2,000
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108. The Official Certificate 
Changing the Last name of Rabbi 
Yosef Shalom Elyashiv from ״Popka״ 
to ״Elyashiv1932 – ״
A certificate indicating the change of 
Rabbi Yosef Shalom Elyashiv׳s last name 
from Popka to Elyashiv. 

The typewritten certificate contains 
Rabbi Elyashiv׳s personal detail. With the 
supervisor׳s signature on the lower part 
of the certificate.

The certificate refers to the wife the 
Rebbetzen Sheina Chaya Elyashiv and the 
child Shlomo Elyashiv.

Condition: Good. Folding marks and 
typical wear.

Opening Price: $500
Estimated Price:  $1,000 - $2,000

שם . 108 לשינוי  הרשמית  התעודה 
״פופקא״  הגרי״ש  מרן  של  משפחתו 

אלישיב – תרצ״ב
תעודה לשינוי שם משפחתו של מרן פוסק הדור 
נקראה  בתחילה  זצ"ל.  אלישיב  שלום  יוסף  רבי 

המשפחה 'פופקא'.

כתיבה(  )במכונת  מולאו  המודפסת  בתעודה 
ובתחתיתה  הגרי"ש,  מרן  של  האישיים  פרטיו 

חתימת האחראי. 

חיה  שינה  הרבנית  האשה  בתעודה  נזכרים 
אליאשב, והילד שלמה אליאשב. 

מצב טוב. סימני קיפול ובלאי אופייני.

פתיחה: $500
הערכה: $1,000 - $2,000
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110. Letter by the Steipler to Rabbi 
Yosef Shalom Elyashiv – Condolences 
for the Death of His Father-in_law 
Rabbi Aryeh Levin – 1969
Letter by the Steipler, Rabbi Ya׳akov 
Yisrael Kanievsky, to Rabbi Yosef Shalom 
Elyashiv. The letter contains greetings 
for the upcoming Passover. Seven lines 
handwritten and signed by him.

On the reverse side of the postcard, he 
added in his handwriting: ״While the 
postcard was ready to be sent, we heard 
about the death of his father-in-law at an 
advance age…״

Condition: Very Good. 

Opening Price: $1,000
Estimated Price: $1,500 - $2,000

הסטייפלר . 110 הגאון  מאת  מכתב 
אל מרן הגרי״ש אלישיב – תנחומים על 
 – לוין  אריה  רבי  הגה״צ  חותנו  פטירת 

תשכ״ט
יעקב  רבי  הגאון  הסטייפלר,  הגאון  מאת  מכתב 
ש.  יוסף  ר׳  הגאון  ״כבוד  אל  קניבסקי,  ישראל 
שבע  הפסח.  חג  לקראת  ברכה  ובו  אלישוב״, 

שורות בכתב ידו ובחתימתו. 

בגב הגלויה הוסיף בכתב ידו:

השמועה  באה  לשלוח  מוכנה  הגלויה  ״בעוד 
מפטירת חמיו הרה״צ וכו׳ זצללה״ה בשיבה טובה 

ובכתר שם טוב....״. 

מצב טוב מאוד.

פתיחה: $1,000
הערכה: 1,500$ - 2,000$

109. Two Long Touching letters 
handwritten by Rabbi Aryeh Levin
Handwritten in his pearly, orderly script.

Condition: Very Good.

Opening Price: $250
Estimated Price: $600 - $1,000

ומרגשים . 109 ארוכים  מכתבים  שני 
הצדיק  של  הפניני  קודשו  יד  בכתב 

הירושלמי רבי אריה לוין זצ״ל
כתובים בכתב ידו הפניני והמסודר.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: $250
הערכה: $600 - $1,000
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פנקסו של מרן פוסק הדור הגאון . 111
רבי יוסף שלום אלישיב זצ״ל

יומן-כיס בו רשם מרן הגרי״ש במשך שנה תמימה 
כמו  חובותיו,  ותשלומי  הכספיים  חשבונותיו  את 

גם חידושים תורניים שהבריקו במוחו. 

בדפי היומן עצמו עדכן מפעם לפעם את פרעון 
היומן,  בסוף  הנספחים  בדפים  ואילו  חובותיו, 
הגרי״ש  רשם  טלפונים,  לרשימת  המוקדשים 
שונים,  למקורות  הפניות  קצרים,  תורה  חידושי 

ועוד. 

היתומות  בית  בהוצאת  תשכ״ט.  לשנת  )יומן 
הכללי(.

מצב טוב.

פתיחה: 300$
הערכה: 600$ - 1,000$

111. The Personal Appointment 
Calendar of Rabbi Yosef Shalom 
Elyashiv
A pocket appointment diary in which 
Rabbi Yosef Shalom Elyashiv wrote his 
financial accounts and payment of his 
debts as well as Torah novellae.

On the leaves of the calendar, he updated 
from time to time the payment of his 
debts and on the appendix leaves at the 
end of the calendar, which are usually 
designated for telephone numbers, rabbi 
Elyashiv wrote short Torah novellae, 
references to various sources and more.

(Appointment calendar for 1965. 
Published by Beit Ha׳yetomot ha׳Kelali״.

Condition: Good. 

Opening Price: $300
Estimated Price: $600 - $1,000
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112. Letter by Rabbi Yosef Shalom 
Elyashiv Condemning the Smoking of 
Cigarettes
A letter handwritten and signed by Rabbi 
Yosef Shalom Elyashiv to Rabbi Dov 
Etinger.

In the letter, Rabbi Elyashiv thanks Rabbi 
Etinger for sending him his book, which 
clarifies the severity of smoking and the 
damage it causes one׳s health and the 
halachic prohibition to smoke since a Jew 
has a duty to maintain his health.

Among others, Rabbi Elyashiv writes: 
 His important book … which aims to״
clarify all the aspects of the problem of 
smoking … I give him my blessing and 
God willing, he will succeed in conveying 
the dangers of smoking and may this be 
his reward״.

Condition: Very Good.

Opening Price: $200
Estimated Price: $500-$800

מכתבו של מרן הגרי״ש אלישיב . 112
זצ״ל בגנות עישון סיגריות  - ״להחדיר 

תחושת הסיכון שיש בעישון״
מכתב בכתב ידו ובחתימתו של מרן פוסק הדור 
דב  רבי  אל  זצוק״ל,  אלישיב  שלום  יוסף  רבי 

אטינגר. 

של  ספרו  קבלת  על  הגרי״ש  מודה  במכתב 
ונזקיו  הרב אטינגר, המברר את חומרת העישון 
ואת האיסור ההלכתי לעשן, בגלל  הבריאותיים, 

חובת שמירת הבריאות.

אשר  החשוב...  ״ספרו  הגרי״ש:  כותב  היתר  בין 
מכל  העישון  בעיית  את  ללבן  למטרה  לו  שם 
צדדיו, איבעית אימא גמרא איבעית אימא סברא... 
ברכתי נתונה לכ״ג, חפץ ד׳ בידו יצליח להחדיר 

תחושת הסיכון שיש בעישון, והיה זה שכרו״.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 800$
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113. Letter of Recommendation 
Handwritten by Rabbi Yosef Shalom 
Elyashiv about a Publishing a New 
Edition of Maimonides׳ Commentary 
on the Mishnah
A letter from 2006 about a rabbi who was 
involved in publishing a new translation 
of Maimonides׳ commentary on the 
Mishna from an Arabic manuscript.

Condition: Good. Written on official 
stationery.

Opening Price: $100
Estimated Price: $300 - $400

של . 113 ידו  בכתב  המלצה  מכתב 
בעניין  זצ״ל,  אלישיב  הגרי״ש  מרן 
המשניות  פירוש  של  חדשה  הוצאה 

להרמב״ם
בהוצאה  שעסק  רב  על  תשס״ו,  משנת  מכתב 
בתרגום  להרמב״ם  המשניות  פירוש  של  לאור 

חדש מכתב יד בלשון ערבי. 

מצב טוב. כתוב על דף רשמי.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 400$
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114. Collection of Document 
of the Chief Rabbinate, Signed by 
Rabbo Yosef Shalom Elyashiv and 
the Most Prominent Dayanim
One of the leaves is a long halachic 
responum (its beginning is missing), 
stencil printing, by Rabbi Yosef Shalom 
Elyashiv and with his signature.

A total of 14 leaves signed by him.

On some there are also signatures of 
rabbi Zvi Pesach Frank, Rabbi Ya׳akov 
Kelemas and additional Dayanim.

Condition: fair-Good. 

Opening Price: $250
Estimated Price: $500 - $800

הרבנות . 114 של  דין  פסקי  אוסף 
ידי מרן הגרי״ש  הראשית, חתומים על 

אלישיב זצ״ל וגדולי הדיינים
אחד הדפים הוא תשובה הלכתית ארוכה )חסר 
הגרי״ש  מאת  בסטנסיל,  מודפסת  התחלתה(, 
כחבר  גם  כיהן  )הגרי״ש  בחתימתו.  אלישיב, 

מועצת הרבנות הראשית(.

בסך הכל 14 דף חתומים על ידו. 

צבי  רבי  מרן  של  חתימות  גם  מופיעות  בחלקם 
פסח פראנק, רבי יעקב קלמס, ודיינים נוספים.

מצב בינוני-טוב.

פתיחה: 250$
הערכה: 500$ - 800$
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האתרוגים  סוחרי  ירדו  הסוכות  חג  לקראת 
ערביים  כפרים  ממספר  אתרוגים  לרכוש 
הייתה  בהם  הנטועים  האתרוג  לעצי  אשר 
היישוב  חידוש  מימי  קדומה  כשרות  מסורת 
הכפרים  ובכללם  ישראל,  בארץ  היהודי 
במבואות  וקולוניא  צובא  נקופא,  בית  ליפתא, 
לג׳נין. הסמוך  אל-פחם  אום  והכפר   ירושלים, 
היו רבנים שהביעו חשש כי חלק מאתרוגי חו״ל, 
אתרוגים  הנם  קורפו,  האי  אתרוגי  ובמיוחד 
מורכבים ופסולים. רבה של ירושלים בעת ההיא, 
רבי מאיר אויערבך מקאליש בעל ה״אמרי בינה״, 
מציין באיגרתו משנת תרל״ז כי ״לאחר הערעור 
שיצא על אתרוגי קורפו, נודע החשש שיש עליהם 
כי הם מורכבים, ולכתחילה כמעט רוב גאוני הדור 
הציע  ולכן  עליהם״,  לברך  אותם  אסרו  שלפנינו 
ש״חיובא  ופסק  ישראל,  ארץ  אתרוגי  את  ליטול 
רמיא על אחינו יושבי חוץ לארץ, לשמוע להוראת 

ארכיון רבי שמואל סלנט זצ״ל רבה של 
ירושלים

מאמרים חשובים בכתב ידם של גאוני ירושלים וביניהם רבי בינוש סלנט . 115
- מחאה חריפה נגד רבי שמעון דייטש, תלמידו המובהק של ה״חת״ם סופר״ 
וראש כולל אונגרין - פולמוס האתרוגים - תרל״ז ]1876[ - תגלית היסטורית!

רבני  של  ידם  בכתב  חשובים  מאמרים 
כשרותם  על  הידוע  הפולמוס  בעניין  ירושלים 
מובעת  במאמרים  ישראל.  ארץ  אתרוגי  של 
שמעון  רבי  נגד  כדוגמתה  שאין  חריפה  מחאה 
העולים  סופר״  ה״חת״ם  תלמידי  ראש  דייטש, 
פקפק  אשר  אונגרין,  כולל  ומייסד  ארצה 
הוכנו  המאמרים  הארץ.  אתרוגי  בכשרות 
מעולם! נדפסו  לא  אולם  לדפוס,  ימים   באותם 
בפרשייה  כלל  ידוע  שאינו  משמעותי  חלק 
לתהליכים  הנוגע  זאת,  מפורסמת  היסטורית 
ימים.  באותם  הישן  היישוב  בחיי   משמעותיים 

רקע היסטורי

פולמוס אתרוגי ארץ ישראל הסעיר את העולם 
ה-19. במאה  שנים  עשרות  במשך   היהודי 
יהודית.  בבעלות  היו  לא  בארץ  הפרדסים  רוב 
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עין  בטביעת  המורכבים  הם  ומוכרים  לבטלה, 
כי  עין,  בטביעת  במראיתן  עליהם  כמתבונן 
אעפ״י שיש להם כל תואר אתרוג בגדולו הנאה 
שיש  בעוקצו  גם  עליה,  ושושנתא  נאה  בפיטום 
 ]...[ במראיהן  הם  נכרים  מ״מ  שיקוע,  להם 
אתרוג. במראה  עין  טביעת  אדם  לכל  שיש   כמו 
שהם  יאמר  שאפילו  להודיע  ויש  שנית...  זאת 
מן נמל פחם, כל זמן שהיא רואה שהוא משונה 
בנמל  מן הסוחרים  א׳  לי  סיפר  גם  ענה,  שקר   -
מגדל  א׳  מצד  גדול  א׳  אילן  יש  גופי׳  פחם 
ופירותיו מורכבות. מורכב  הוא  א׳  ומצד   כשרים, 
פיטם  בלא  שהם  אתרוגים  אודות  להודיע  גם 
וכשר, אבל שקר אחר שגדל  גידולו כך  אומרים 
ראוי  והיה  פסול.  הוא  ולכן  הפיטם...  יבש  מעט, 
ממני  שיבקש  ומי  כוחי,  אין  אך  הדיבור  להאריך 
מאת  ונבקש  ואודיעהו.  לי  יכתוב  דבר  פשר 
מכבוד  ואבקש  מורכבים.  יקנו  שלא  הסוחרים 
שמים  כבוד  המבקשים  צייטונגען  כותבי  כל 
מתרבה.  שמים  כבוד  ויהיה  ברבים  דבריי  יודיעו 
אלא  ניקח  אינו  ואמרו  מתכלת,  זה  דבר  וחמור 
וניכר  לפנינו  ה״ה  פה  אבל   ]...[ המומחה  מן 
מומחה.  שהוא  לו  נאמין  ולמה  מזויף,  שהוא 
מורכבים  נמכרים  בעיה״ק  פה  גם  ובעוה״ר 
חו״ל,  יושבי  ידעו  ומה  למחות,  כוח  בנו  ואין 
שהוא  ונשבעין  מורכב,  שהוא  יודעין  והמוכרים 
לשקר. קדישין,  תפוחין  חקל  בירך   משדה 
ובעוה״ר כבר נבטלתי ונתאחרתי מלהודיע. ואם 
לבם  על  ידבר  מי  קנו,  המוכרים  הסוחרים  כבר 
שלא ימכרו, והלוואי שישמעו לכתחילה ולא יקנו. 
ה״ק  מצוותיו,  ולכבוד  ה׳  לכבוד  המדבר  דברי 
שמעון דייטש, תלמיד הגאון רכשבה״ג מו״ה משה 
יע״א״. פ״ב  דק״ק  ור״מ  האב״ד  זללה״ה   סופר 

התקופה  באותה  שפורסמו  מאמרים  מגוון 
רבני  של  בכבודם  ופגעו  ב״חבצלת״ 
הרבנים,  של  קפידתם  את  עוררו  ירושלים, 
בשנת  עורכו  ועל  העיתון  על  ״חרם״  שהכריזו 
של  זה  מאמר  שגם  הנמנע  מן  לא  תרל״ז. 
החרם. להכרזת  תרם  דייטש  שמעון   רבי 
וכך אנו מוצאים באחד מגיליונות העיתון ״יהודה 
סלומון(  משה  יואל  רבי  )שהדפיס  וירושלים״ 
אברהם  )רבי  ירושלים  רבני  של  מכתב  העתק 
אשכנזי, רבי מאיר אויערבך ורבי שמואל סלנט( 
קריאה  ובו  אדלר,  נתן  רבי  אל  נשלח  אשר 
דחופה נגד העשירים בחו״ל המחזיקים בכספם 
ירושלים:  רבני  מתארים  וכך  ״חבצלת״.  את 

גדולי הרבנים, שלא לברך על אתרוג קורפו, באם 
ישיג מאתרוגים הגדלים בארץ הקדושה תובב״א, 
שזה כשר אליבא דכולי עלמא״. במאמציו להגדיל 
ישראל,  ארץ  אתרוגי  של  הכשרות  חזקת  את 
שבהם  הכפרים  שמות  את  אויערבך  ר״מ  פירט 
מסורת  לגביהם  שיש  וציין  האתרוגים,  גדלים 
מורכבים״. בהם  נמצא  ״שלא  דור  אחר   מדור 
ארץ  אתרוגי  למען  שפעלו  הרבנים  גדולי 
בשבח  חז״ל  מאמרי  את  בדבריהם  ציינו  ישראל 
חשיבות  שיש  הסבירו  ואף  הארץ,  של  פירותיה 
שכן  ישראל,  מארץ  אתרוגים  בקניית  קריטית 
בארץ. היהודי  ליישוב  משמעותי  חיזוק  בכך   יש 
ואולם, למרות התמיכה שניתנה לאתרוגי הארץ, 
לא יכלו אלה לעמוד בתחרות מול אתרוגי קורפו, 
סוחרי  בנוסף,  בחיצוניותם.  מהודרים  שהיו 
הארץ. אתרוגי  את  השמיצו  מחו״ל   האתרוגים 
עשרות  במשך  העם  את  הסעירה  זו  מחלוקת 
שנים, כשהיא מתלבה מחדש מדי שנה לקראת 
קונטרסי  פרסמו  חשובים  רבנים  הסוכות.  חג 
פולמוס חריפים, ונשלחו שאלות ותשובות בנושא 
בעיתונים  גם  באירופה.  הפוסקים  גדולי  בין 
מאמרים  התפרסמו  ובאירופה  בארץ  היהודיים 
העיתונים  גם  ולעתים  פולמוסיים,  ומכתבים 
אחר. או  זה  בצד  גלויה  תמיכה  הביעו   עצמם 

מאמרו של רבי שמעון דייטש

שאת.  ביתר  הפולמוס  נעור  תרל״ה  בשנת 
שנה  בעיתונות.  אז  פורסמו  חריפים  מאמרים 
שככה  שכבר  נדמה  תרל״ו,  בקיץ  מכן,  לאחר 
הירושלמי  בעיתון  התפרסם  והנה  המחלוקת, 
״חבצלת״ מכתב מטלטל מאת רבי שמעון דייטש, 
שישי,  יום  )חבצלת,  קורא״  ״קול  הכותרת  תחת 
 ,)1876 באוגוסט   11 תרל״ו,  אב  במנחם  כ״א 

ועורר מחדש את הפולמוס.

מכתבו של רבי שמעון דייטש גדוש בביטויים על 
אהבת ה׳ לעמו, וכן הוא מבאר את טעמיה הקבליים 
 של מצוות ארבעת המינים. לאחר מכן הוא כותב: 
כי  נאמנה,  ישראל  בשבטי  להודיע  ״אמרתי 
אדמת  בגלילי  מורכבים  נטיעות  ניטעו  מקרוב 
אתרוגים  מירושלים  ושולחים  יחללו,  הקודש 
למקום  שבגולה  אחב״י  גלילות  לכל  מורכבים 
בתרתי׳,  קודש  עם  ומכשילים  מגעת,  שידם 
הם  מזויפים  ]=האתרוגים[  קרבא  שמנא  די  לא 
ברכות  ורב  מ״ע  וביטול  רמי׳  כקשת  ונהפכו 
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יען כי בוקי סריקי הלזה תולה עצמו באילן גדול, 
וחתם שמו תלמיד הגאון חתם סופר זצ״ל, להונות 
את הבריות למען ידמו כי יש איזה ממש בדבריו, 
על כן... נאלץ להחלץ חושים להשמיע אל אחינו 
ומבוטלים...  בטלים  הם  הזה  האיש  דברי  כל  כי 
כי  רבים...  בת  בשער  ולהודיע  כלה,  ועד  מהחל 
אתרוגי ארצנו הקדושה הגדלים בפרדסים ׳עמעל 
ופרדסות סביבות עיר שכם,  וסביבותי׳  פאחעם׳ 
ושארי הכפרים, ידוע ונתברר משנים כבירים... כי 
 אין עליהם שום פקפוק וחשש מורכבים כלל...״. 
לאתרוגים  גם  התייחסות  המאמר  בהמשך 
״החכם  ולדעת  אירופא״,  ״איכרי  שמגדלים 
לחקור  הרבה  אשר  שווארץ,  הר״י  המפורסם 
לאתרוגי  בנוגע  הקדושה״  ארצנו  בטיב  ולדרוש 
הארץ. כן נמצאת התייחסות מפורטת לפרדסים 

נוספים בארץ. 

רבי  של  טענותיו  את  לאחת  אחת  פורך  הכותב 
שמעון דייטש.

לא נזכר במאמר תאריך כתיבתו, אולם מופיע בו 
 בדרך אגב תאריך: ״בשנה העברה סוכות תרל״ו״.
בברכה:  מסתיים  המאמר  של  הראשון  חלקו 
״וה׳ הטוב ישים שלום בפמליא של הת״ח בחו״ל 
יחולל שם שמים...״. לאחר מכן חלקו השני  ולא 
מה  להודיע  חובה  מצאנו  ״עוד  המאמר:  של 
א״י  אתרוגי  על  מפקפק  אחד  שרב  ששמענו 
האילנות-״  בטיב  ידע  לא  כי  ספק  חשש  משום 
המאמר(. בסוף  בודדות  שורות  חסרות   )אולי 

של  ידו  בכתב  הנ״ל,  המאמר  העתקת  ב. 
ושינויים  הוספות  סלנט.  בינוש  בנימין  רבי 
מגאוני  מאחד  נוסף  מכתב  כולל  משמעותיים. 
ירושלים בכתב יד ספרדי. 2 דף )3 עמ׳(.    20 

x 26 ס״מ.

לכתב  הזהה  מרובע,  יד  בכתב  כתובים  דפים 
הגאון  של  בנו  סלנט,  בינוש  בנימין  רבי  של  ידו 
רבי  ירושלים.  של  רבה  סלנט  שמואל  רבי 
יחד  בארץ,  האתרוגים  מגדלי  ראש  היה  בינוש 
של  בנו  סלנט,  ליב  יהודה  רבי  ושותפו  דודו  עם 
בחו״ל  אתרוגים  מכרו  יחד  זונדל.  רבי  הצדיק 
יצחק  רבי  גם  היה  )ביניהם  נציגיהם  באמצעות 
מעורבותו  על  לנו  ידוע  ואכן,  זצ״ל(.  ריינס  יעקב 
 של רבי בינוש בפולמוס האתרוגים באותה שנה.
כי החציף  ״ראינו ב׳חבצלת׳  זו פותחת:  העתקה 
איש אחד את פניו לצאת בקול קורא, קול עלה 

׳חבצלת׳,  את  ידם  תושיע  אשר  הימים  ״כל 
כותבי  כל  דרך  שקריו  דברי  ירוצו  מהרה  עד 
יאמרו  ומה  דבריהם,  קוראי  כל  לב  אל  העתים, 
מעשי  מה  תראו  ׳הלא  הרעפארם:  בעלי  אותם 
ירושלם  בתוככי  הארטעדאקסין]![  ה׳  יראי 
מתחלל...״. שמים  שם  ונמצא  הקדושה׳!   עיר 

המכתבים שלפנינו

בחריפותם  מדהימים  מחאה  מאמרי  לפנינו 
רבי  של  מאמרו  נגד  ירושלים  רבני  שכתבו 
היו  אלה  מכתבים  הנראה,  ככל  דייטש.  שמעון 
אמורים להיות מודפסים בעיתונים ״האריאל״ או 
ומופצים  מודפסים  להיות  לחלופין  או  ״הלבנון״, 
לא  הם  דבר  של  בסופו  ברם,  בודדים.  כדפים 
המחקרית  התורנית  בספרות  מעולם!  נדפסו 
היה  לא  כלל  האתרוגים  פולמוס  על  הענפה 
ידוע על תגובה מצד רבני ירושלים למאמרו של 
שכזה. חריף  בנוסח  שכן  כל  דייטש,  שמעון   רבי 
להלן תיאור קצר של המאמרים, שכמובן יש מה 
להעמיק ולחקור בהם עוד רבות )לא נמסרו ולא 

יימסרו צילומים(.

א. מאמר מחאה חריף. אוטוגרף של אחד מרבני 
אחד  דף  תרל״ז.  בירושלים.  האשכנזית  העדה 

)2 עמ׳(. x28 20 ס״מ.

בפסוקי  הפותח  כמוהו,  מאין  חריף  מאמר 
פה  תרחיבו  מי  ״על  בהם:  והראשון  תוכחה, 
את  הכותב  מביא  מכן  לאחר  לשון״.  תאריכו 
הראשון  ״...הנחש  )שופטים(:  רבה  מדרש  דברי 
שאתם  עד  להם  אמר  אדם...  כבני  מסיח  היה 
לאחר  הרע...״.  לשון  לבעלי  שאלו  אותי  שואלין 
שמנו  אמנם  ״ואם  המילים:  מופיעות  מכן 
קריאות. אך  מחוקות  אלו  מילים  לקו-״.   לנו 
גוף המאמר פותח במילים: ״ראינו ב׳חבצלת׳ כי 
איש...  יצא  כי  הזאת,  הנוראה  החוצפה  החציף... 
ירושלם,  יושבי  לכל  ומפורסם  הידוע  כמוהו, 
להבזות את פרי הדר פרי ארצנו הקדושה אשר 
נאמנו, ולא יצא עליהם שום לעז וחשש ופקפוק 
תועה  לדבר  לב  בר  כל  לב  על  עלה  ולא  כלל, 
ודברי בלע ורעות רוח כאלה, והאף אמנם כי שמנו 
ב״ה... מחסום לפינו מאז לבלי להשיב על דיבת 
אנשי לשון... מוציאי דיבת הארץ רעה כאשר כבר 
הודיעו בכתבי העת... ובפרט להאיש הידוע הזה... 
והכל  ומפורסם...  פה,  ידועים  ומעשיו...  הוא  כי 
אך  האיש...  לאותו  להשיב  היא  וחרפה  יודעים... 
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אונגרין(,  )כולל  הונגריה  עולי  של  החומות״ 
רבי  חתנו,  מכן  לאחר  שנים  עמד  שבראשו 
שמעון  ״רבי  בשם  נודע  וולנשטיין.  נחום  משה 
רבי  המפורסם  הרב  הוא  אחיו  מפרשבורג״. 
דוד״. ״גורן  בעל  יארמוט  אב״ד  דייטש  דוד   אהרן 
העתיק  סופר״,  ה״חת״ם  של  המובהק  כתלמידו 
הוא  בכתביו  מחידושיו.  רבים  ספרים  ידיו  במו 
״למד  ישראל  לארץ  האהבה  את  שגם  מציין 
משה  רבי  מפי  כלומר  ע״ה״,  רבנו  משה  מתורת 
תלמידו  ״ואני  כתב:  ממכתביו  באחד  סופר. 
סופר  משה  רבי  הגולה  מאור  הקדוש  רבנו  של 
החובה  בלבבי  נטעה  הקדושה  שתורתו  ז״ל 
לעלות לירושלים... ואני הולך בדרכי השי״ת כמו 
שלמדתי אותם מרבנו החת״ס ז״ל״. הוא התפאר 
 בכך שמיום שעלה לארץ ישראל, לא יצא ממנה. 
לאחר פטירתו כתב רבי יואל משה סלומון בעיתונו 
״יהודה וירושלים״: ״הוא היה אחד מתלמידי הגאון 
חת״ם סופר... שקד על דלתי תורת ה׳, ועשה צדקה 
בעמיו. כל יושבי ירושלם נהו וספרו עליו ויחלקו לו 
 את הכבוד האחרון וילווהו לבית עולמו ברוב עם״.
בדרך  ״התהלך  עליו:  נכתב  ב״חבצלת״ 
האמת  ואדם,  אלוהים  בעיני  והנכון  הישר 
נשא  לא  למשקולת,  והצדק  לקו,  לו  הייתה 
לחסדיו  ממנו,  רחקו  וחנופה  וכזב  איש,  פני 
ספורות...״. אין  עמנו  עניי  את  הרבים   וצדקותיו 
סופדים״  ו״שדים  מציון״  ״ברכות  מספריו: 
סופר״(,  וה״כתב  סופר״  ה״חת״ם  על  )הספדים 
ירושלים.  ענייני  על  לציון״  ״דרש  קונטרס  וכן 
מסכת  על  הספר  לאור  יצא  תשס״ה  בשנת 
ברכות ״ברכות מציון - אמרי שפר״, על פי כתב 

יד שהשאיר.

מצב: טוב. סימני קיפול.

פתיחה: $400 
הערכה: 700$ - 1,000$

למאמר  בכללו  דומה  ההעתקה  נוסח  נידף...״. 
שינויים  ישנם  אולם  חלקיו.  שני  על  המקורי, 
הוספות  השמטות,  כולל  ומעניינים,  מסוימים 
 ומחיקות בקו של ביטויים שהועתקו מהדף המקורי.
)אולם  מחיקה  קו  הועבר  שורות  כעשרים  על 
נכתב  היתר  בין  בקלות(.  לקריאה  ניתן  הכתב 
חובה  מצאנו  דברנו  ״ומדי  אלו:  בשורות 
נפשנו  את  אין  אשר  אמנם  אף  כי  גלוי,  להודיע 
אודות  השערורי׳  בדבר  ראשנו  את  להכניס 
על  לדבר  נפשנו  את  אין  גם  קורפו...  אתרוגי 
המה  אשר  עליהם...  הבאים  ההכשרים  דבר 
המשטמה...״. ורבה  בזה  דנים  חו״ל  גאוני   רבני 
בעמוד השלישי מסתיים המאמר, ולאחריו הוספה 
של שש שורות, בכתב יד ספרדי אחר: ״ועל דבר 
להכניס  רצוננו  אין  כעת  נשמע  אשר  השערורי׳ 
ראשינו בזה, אחרי כי העניין אינו נוגע לנו, כי ת״ל 
יש לנו פה אתרוגים מפרי ארה״ק אשר לא יבושו 
אנחנו  כי  גם  ומה  קורפו,  אתרוגי  לפני  בהידורם 
חו״ל...״. מיושבי  יותר  הרבה  מקום,  בריחוק   פה 

ירושלים  רבני  שנקטו  החריף  הניסוח  מאחורי 
ששררו  והמתח  העוינות  תחושת  גם  עומדים 
לפני  הרבה  הישן,  ביישוב  שונות  קבוצות  בין  אז 
כאן  מוזכרים  ואכן,  ואכמ״ל.  האתרוגים,  שאלת 
וצדיק  גאון  אותו  של  קדומים  מעשים  בפירוש 
כמוהו,  ״איש  ירושלים:  רבני  מחו  הונגרי שכנגדו 
הוא  כי  ירושלים  יושבי  לכל  ומפורסם  הידוע 

ומעשיו ]...[ ידועים פה״.

מחכמי  )תקע״ד-תרל״ח(,  דייטש  שמעון  רבי 
ה״חת״ם  תלמידי  מגדולי  המופלגים.  ירושלים 
ה״חת״ם  תלמידי  עליית  ממנהיגי  סופר״, 
לעלות  השתוקק  מנעוריו  ישראל.  לארץ  סופר״ 
בשנת  חזונו.  את  הגשים  תר״ב  ובשנת  ארצה, 
״שומרי  כולל  ממייסדי  היה   )1856( תרט״ז 
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115. Important Essays Handwritten by the Geniuses of Jerusalem, 
Rabbi Beinush Salant among Them - Protest against Rabbi Shimon 

Deutsch, the Disciple of the ״Chatam Sofer״ and Head of the Ungarin 
Kollel - the Etrogim Polemic - 1876 - Historical Discovery!

 Important essays handwritten by the
rabbis of Jerusalem about the well-

 known polemic regarding the Kashrut
 of the Etrogim of the Land of Israel.
 The essays express an unprecedented
 protest against Rabbi Shimon
 Deutsch )1814-1878(, the leader of the
 who disciples of th e״Chatam Sofer״ 
 immigrated to the Land of Israel and
 the founder of the Ungarin Kollel, who
 doubted the Kashrut of the Etrogim
 of the Land of Israel. The essays
 were prepared for printing; however,
 !they have never been printed 

The essay by Rabbi Shimon Deutsch 
 In 1875 began a heated debate
 regarding the Kashrut of the Etrogim
 of the Land of Israel. Articles were
 published in the contemporary
 press. A year later, in the summer of
 1876, it seemed that the controversy
 had calmed down. But then, the
״Chavatzelet״   Jerusalem newspaper
 published an upsetting letter by Rabbi
״Kol Koreh״   Shimon Deutsch titled
 Chavatzelet, Friday, August 11 1876((
 which rekindled the controversy.
 In his article, Rabbi Deutsch wrote
 that the Etrogim of the Land of
 Israel could not be used for blessing

 and must not be sold. He signed his
 Shimon Deutsch, the disciple״  :article
 of the Genius Rabbi Moshe Sofer
 Av Beit Din and Ram of Pressburg״.

The letters before us 
 Before us are essays by the rabbis of
 Jerusalem, which strongly protest
 s article. It is׳against Rabbi Deutsch
 most likely that these letters were
 supposed to be printed. However,
 eventually, they were not! The
 branched research literature about
 the Etrogim polemic did not know
 of the response of the rabbis of
.s article׳Jerusalem to Rabbi Deutsch 
 A. A strongly protesting essay.
 Autograph of one of the rabbis of the
 Ashkenazic community of Jerusalem.
.1877. One leaf )2 pp.(. 20x28 cm 
 B. A copying of the above essay,
 handwritten by Rabbi Binyamin
 Beinush Salant. Significant
 additions and changes. Including
 an additional letter by one of the
 geniuses of Jerusalem in Sephardic
.handwriting. 2 leaves )3 pp.(. 20x26 cm 

.Condition: Good. Folding marks

Opening Price: $400
Estimated Price: $700 - $1,000
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 )1943 תש"ג   -1863 )תרכ"ג  רייס  כהן  אפרים 
הקים את מערכת בתי הספר העברית הראשונה 
בארץ ישראל. למד ב'עץ חיים'. כיהן כמנהל בית 
היה  ברית'.  'בני  אגודת  ממייסדי  'למל'.  הספר 
קשור משפחתית למשפחת סלאנט ולמשפחות 
הקנאים בירושלים, ומשום כך לא הוטל חרם על 
בית הספר שבראשותו. היה מקורב לרבי שמואל 
סלאנט. ב- 1903 קיבל על עצמו את ניהול "חברת 

עזרה". ביתו היה מרכז למשכילי ירושלים.

1927 תרפ"ז( עיתונאי,  )1857 תרי"ז-  פאול נתן 
פוליטיקאי ופילנטרופ יהודי-גרמני, שהקים ועמד 
בראש "עזרה" - חברת עזרה של יהודי גרמניה. 
פעל רבות בסיוע ליהודי העולם, ובמיוחד ליישוב 
הטכניון  מקימי  בין  והיה  ישראל,  בארץ  היהודי 
בחיפה. כן נודע בעזרתו למוסדות התורה בארץ.

מצב יחסית טוב. הדפים משוקמים. 

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 400$

מסמכי קבלות של הרבנית סלאנט והרבנית ברדקי על . 116
חברותן ב״חברת העזרה״ של יהודי גרמניה - חתימות ד״ר פאול נתן 

ואפרים כהן - תרס״ז 1907

העזרה,  ועד  של  מודפסים  מסמכים  שני  א. 
לחברת  חבר  תשלום  בתור  סך...  על  "קבלה 

העזרה". חתומים על ידי אפרים כהן. 21 ס"מ.

סלאנט  ה.  לרבנית  ניתן  המסמכים  אחד 
 A.[ ברדקי  א.  לרבנית  והשני   ]H. Salant[
יד  בכתב  כתובים  שמותיהן  אשר   ,]Bardeki

במסמכים. תרס"ז 1907. עברית ואנגלית.

 1839( ככל הנראה מדובר ברבנית חיה סלאנט 
תקצ"ט - 1920 תר"פ(, זוגתו )בנישואין רביעיים( 

של מרן רבי שמואל סלאנט רבה של ירושלים, 

ב. מסמך של ועד העזרה בחתימות אפרים כהן 
ופאול נתן. 1909 )תרס"ט(. 12.5 ס"מ.

לסיוע  ה-20  המאה  בראשית  פעל  העזרה  ועד 
ישראל  וארץ  אירופה  מזרח  ליהודי  פילנתרופי 
ולקידום התרבות הגרמנית בקרב היהודים מחוץ 

לגרמניה.
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116. Receipts of the Rebbetzen of Salant and the Rebbetzen Bardeki 
given for their Membership in the ״Aid Society״ of the German Jews – 

Signatures of Dr. Paul Nathan and Efrayim Cohen – 1907

A. Two printed documents of the Aid 
Society, ״A receipt on the amount … 
as payment of membership in the Aid 
Society״. Signed by Efrayim Cohen. 21cm.

One of the documents was given to the 
Rebbetzen H. Salant and the other to the 
Rebbetzen A. Bardeki, whose names are 
handwritten on the documents. 1907. 
Hebrew and English.

The Rebbetzen H. Salant is most likely 
the Rebbetzen Haya Salany (1839-1920), 
the fourth wife of Rabbi Shmuel Salant, 
the rabbi of Jerusalem.

B. Document of the Aid Society signed by 
Efrayim Cohen and Paul Nathan. Given to 
++++ 1909. 12.5cm.

The Aid Society was active during the 
early 20th century to assist the Jews of 
Eastern Europe and the land of Israel abd 
promote the German culture among the 
Jews outside of Germany.

Efrayim Cohen Reiss (1863-1943) 
established the first Hebrew school 

system in the Land of Israel. He studied 
at ׳Etz Chaim׳. Served as the principal 
of the ׳Lemel׳ school. Was one of the 
founders of the ׳Bnei Brit׳ Association. 
He was a relative of the Salant family 
and of other families of the zealots of 
Jerusalem; therefore, his school was not 
banned. In 1903, he became the director 
of the Aid Society. His house served as 
center for the intellectuals of Jerusalem.

Paul Nathan (1857-1927) was a Jewish-
German journalist, politician and 
philanthropist who established and 
headed the Aid Society of the German 
Jews. He acted for the Jews of the world 
and especially the Jewish Yishuv of 
the Land of Israel and was one of the 
founders of the Technion of Haifa. He was 
also known for the monetary assistance 
he gave the Torah institutions of the Land 
of Israel. 

Condition: Good. The leaves are restored.

Opening Price: $150
Estimated Price: $300 - $400
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ז. תעודה בלועזית בה מסמיך רבי מנחם מנדל 
באב"ד את בנו רבי אברהם משה באב"ד, ומאשר 
וחותמות.  חתימות  בולים,  עם  אצלו.  שלמד 

]1918?[. דף כתוב משני צידיו.

כתיבה,  במכונת  מודפסת  ברומנית,  תעודה  ח. 
עם חתימה וחותמת ]שנות הארבעים[.

ברומנית,  עמודים(,  )שלושה  גדולה  תעודה  ט. 
חתימות   .]?1918[ באב"ד  משפחת  בני  בעניין 

וחותמות. קרעים וכתמים בולטים.

אב"ד  )תרכ"ב-תר"צ(,  באב"ד  מנדל  מנחם  רבי 
יוסף  רבי  של  נכדו  תר"נ.  משנת  הומורה,  גורה 
הרבנים  מגדולי  חינוך",  "מנחת  בעל  באב"ד 

בבוקובינה, שימש במשך כ-40 שנה. 

)תר"ס- באב"ד  משה  אברהם  רבי  החסיד  בנו 
תש"מ(. גאון מופלג בנגלה ובנסתר. ממלא מקום 
רב  השואה  ולאחר  הומורה  גורה  ברבנות  אביו 
בתל אביב-יפו. גיסו של האדמו"ר ה"מקור ברוך" 
מסרט וויזניץ ומייסד ישיבת "יחל ישראל" בחיפה.

מצב בינוני-טוב. בלאי, קרעים וכתמים. 

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 700$

ארכיונים

ארכיון מכתבים ומסמכים חשובים של רבני משפחת . 117
באב״ד ברומניה

אגודת  של  המרכזי  הועד  של  רשמי  מכתב  א. 
רבי  אל  תרצ״ז.  אייר  ח״י  בצ׳רנוביץ.  ישראל 
מרדכי  רבי  חתום:  באב״ד.  משה  אברהם 
נוסף.  ואדם  מסדיגורא(  )האדמו״ר  פריעדמאן 
תוכן: קרן השמיטה, שתפקידה לאפשר את קיום 
היושבים  החרדים  להפועלים  השמיטה  מצות 
על אדמת הקודש. מכתב מרתק וחשוב, מודפס 

בסטנסיל על נייר דק.

תרפ״ב,  השנה  ראש  בערב  שנשלחה  גלויה  ב. 
יעקב  רבי  מאת  באב״ד,  מנדל  מנחם  רבי   אל 

]שלופר?[ וכותב נוסף. ]כתוב ברומנית?[.

ג. גלויה שנשלחה מקפריסין ]1947?[ מאת הרב 
שיינפלד-הגר, אל דודו רבי אברהם משה באב״ד. 

]אנגלית[.

ד. גלויה שנשלחה ב-1948 אל רבי מנחם מנדל 
באב״ד.  ]רומנית?[.

של  חתימה  עם   ,1919 משנת  עתיק,  מסמך  ה. 
הצנזורה. נראה תוכן חשוב.

שנות  מעניין.  תוכן  ביידיש,  בעפרון,  מכתב  ו. 
הארבעים. 
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117. An Archive of Interesting Letters and Important Documents 
of the Rabbis of the Babad family of Romania

A.	Official letter of the central committee 
of Agudat Yisrael of Czernowitz. The 18th 
of Iyar 1938. To Rabbi Avraham Moshe 
Babad. Signed by Rabbi Mordechai 
Friedman (the Rebbe of Sadigura?) 
and an additional person. Content: the 
Shemitah fund, whose role is to enable 
the observation of the Shemitah by the 
haredi workers in the Land of Israel. A 
fascinating, important letter. Stencil on 
thin paper.

B.	 A postcard that was sent on the 
eve of Rosh Ha׳Shana 1922 to Rabbi 
Menachem Mendel Babad by Rabbi 
Ya׳akov [Shloofer?)and an additional 
writer. [Written in Romanin?].

C.	A postcard that was sent from Cyprus 
[1947?] by Rabbi Sheinfeld-Hager, to hi 
suncle Rabbi Avraham Moshe Babad. 
[English].

D.	A postcard that was in 1948 to Rabbi 
Menachem Mendel Babad [Romanian?].

E.	 An ancient document from 1919, 
with the signature of the censor. Seems 
important content.

F.	A Yiddish letter, written in pencil. The 
.s׳1940

G.	A certificate in a foreign language in 

which Rabbi Menachem Mendel Babad 
ordain his son Rabbi Avraham Moshe 
Babad and confirms that he had studied 
with him. With stamps and signatures 
[1918?]/ a leaf written on both its sides.

H.	 A Romanian typewritten certificate, 
with a signature and a stamp [the 1940׳s].

I.	 A large Romanian certificate (three 
pages) about the members of the Babad 
family [1918?]. signatures and stamps. 
Prominent stains and tears.

Rabbi Menachem Mendel Babad (1862-
1930) Av Beit Din of Gura Humora since 
1890. The grandson of Rabbi Yosef Babad, 
author of ״Minchat Chinuch״, one of the 
leading rabbis of Bucovina.

His Hassid son Rabbi Avraham Moshe 
Babad (1900-1980)a Torah and Kabbalah 
genius. Replaced his father as the rabbi 
of Gura Humora and after the Holocaust, 
a rabbi in Tel Aviv. The brother-in-law of 
the Rebbe, the ״Makor Baruch״ of Siret-
Vizhnitz and the founder of the ״Yachel 
Yisrael״ Yeshiva of Haifa. 

Condition: Fair-Good. Wear and tear, 
stains.

Opening Price: $200
Estimated Price:  $500 - $700
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ארכיון רבני משפחת פראגר - . 118
חידושי תורה ומכתבים

מתוך  דפים,  קטעי  כמה  ועוד  דפים  ארבע  א. 
סג"ל  יעקב  לרבי  יעקב  שאילת  שו"ת  הספר 
פראגער זצ"ל, עם תיקונים והגהה עיונית בכתב 

יד קודשו. 

רבי יעקב פראגר היה תלמידו של הכתב סופר, 
וחתנו של המהר״ם שיק. כיהן כרבה של העיירות 

אדא ופעטראווסלע.

בלמדנות,  בהלכה,  חידושים  עם  רבים  דפים  ב. 
אליהו  יעקב  רבי  של  ידו  בכתב  כנראה  ובמוסר, 

פראגר. שנות התר"ע-תר"צ.

פראג  זאב  בנימין  שמואל   – "דרשה  מחברת  ג. 
תרצ"ג",  יו"כ  ערב  שהיה  שלו  מצוה  הבר  ביום 
כתובה ברובה בכתב ידו, ובסופה בכתב יד אביו 

רבי יעקב אליהו פראגר.

היקר  אאמו"ר  "מכתבי  סטנסיל,  דפי  ארבעה  ד. 
הרה"ג מוה"ר יעקב אלי' שליט"א ]פראגר[.

ה. קוויטלך עם תפילות בכתב יד, ושמות לתפילה. 
באחד מהם נזכר "פאר דורנו" רבי אליעזר זוסמן.

)משי  פראגר  יונה  מרת  הדודה  מאת  מכתב  ו. 
זהב(.

ז. שלושה מכתבים בכתב ידו ובחתימתו של רבי 
ברוך מרדכי פראגר. 

ח. שלושה מכתבים מרבי יקותיאל הלוי פראגר.

ועוד מכתבים נוספים.

מצב בינוני-טוב.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 700$
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118. The Archive of the rabbis of the Prager 
Family – Torah Novellae and Letters

A. Four leaves and additional segment of 
leaves from the book ״She׳ilat Ya׳akov״ 
Responsa by rabbi Ya׳akov Segal Prager, 
with corrections and a scholarly gloss 
handwritten by him.

B. Many leaves with Halachic, Torah and 
Mussar Novellae, most likely handwritten 
by Rabbi Ya׳akov Eliyahu Prager. 1910-
1930.

C. A notebook titled ״Derasha – Shmuel 
Binyamin Ze׳ev Prague on the day of his 
Bar Mitzvah which was on Yom Kippur 
Eve 1933״, mostly handwritten by him 
and at its end, the handwriting of his 
father Rabbi Ya׳akov Eliyahu Prager.

D. Four stencil leaves, ״Letters … by rabbi 

Ya׳akov Eliyahu [Prager]״.

E. Kvitles with handwritten prayers and 
names for prayer. On eof them refers to 
Rabbi Eliezer Zussman.

F. Letter by the aunt, Mrs. Yonah Prager 
(Meshi Zahav).

G. Three letters handwritten and signed 
by Rabbi Baruch Mordechai Prager.

H. Three letters by Rabbi Yekutiel Ha׳Levi 
Prager. 

And additional letters.

Condition: fair-Good.

Opening Price: $200
Estimated Price: $500-$700 

ארכיון מסמכים נדירים וחשובים היהדות החרדית . 119
בירושלים, בשנות התהוותה – חלקם פולמוסיים

משנותיה  ייחודיים  פריטים  עשר  שבעה 
הראשונות של העדה החרדית בעיה״ק ירושלים 
כרוזים  כמה  כולל  ואילך[.  העשרים  ]שנות 
ידועים  אינם  הנראה  שכל  מודפסים  ומסמכים 
הישוב  לתולדות  רב-ערך  חומר  ביבליוגרפית. 

הישן, וביסוס עולם התורה בארץ.

א. ״כרוזא קרא בחיל״. כרוז נגד בחירת נשים, הן 
להבחר והן לבחור. מאת רבי יוסף חיים זוננפלד, 
יידיש.  ומולו  ורבני בד״ץ העדה החרדית. עברית 
תוכן חריף מאוד, נגד המשאל עם שהוצע כפתרון 
החותרים  ״לכם  נשים:  לבחירת  בנוגע  לויכוח 
ישראל,  על  שואה  להמיט  דוקא  והמשתדלים 
ולהכשילם כעצת בלעם הרשע, אנו אומרים גורו 
לכם מפני ה׳ אלוקי ישראל...״. 42 ס״מ. מצב טוב. 

רישומים קטנים בעט בשוליים. 

ב. כרוז פולמוסי נדיר בעניין כולל שומרי החומות. 
נדפסו בו מכתב מרבי יעקב מאיר ומכתב מרבי 

לדברי  כלל  לב  לשים  ״אין  זוננפלד.  חיים  יוסף 
המטילים מומים בקדשים״. דפוס מוריה. רישום 
ישראל  בני  ״לאחינו  הכרוז:  בתחתית  בדיו 

שבגולה...״. 31x42 ס״מ. מצב בינוני-טוב. 

ג. רשימת הנבחרים של ועד העדה החרדית, עם 
טוב.  מצב  ס״מ.   23 בעפרון.  יד  בכתב  הוספות 

קרע עם חסרון בשוליים ללא נגיעה בטקסט.

החרדית  העדה  לצורך  תרומה  בעניין  כרטיס  ד. 
מילוי בכתב  ועד העיר לקהילת האשכנזים. עם 
ברנשטיין  פישל  ירוחם  רבי  של  ובחתימתו  ידו 

זצ״ל, דיין הבד״ץ. מצב טוב.

בועד  השבעים  באספת  שנתקבלה  החלטה  ה. 
חבורה  ״  תרפ״ב.  יד.  בכתב  דף  האשכנזי.  העיר 
ראשי  על  באיומים  לפנות  החציפה  בריונים  של 
החרדים, והתנפלו בהכאות על יו״ר הועד״. מצב 

טוב, קרעים.
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הוספות  עם  מזכירו.  כתיבת  כנראה  ישראל. 
המכתב:  נושא  בעפרון.  יד  בכתב  ותיקונים 
שליחת הצירים הירושלמים אל הכנסיה הגדולה 
של אגודת ישראל, תרפ״ג. פריט היסטורי חשוב 

מאוד!

ועוד תשעה מכתבים עם תוכן חשוב ומרתק של 
העשרים.  שנות  החרדית.  העדה  ומזכירי  רבני 
בסטנסיל  מודפסים  וחלקם  יד,  כתב  עם  חלקם 

)אולי מדובר בהעתקות?(.

פתיחה: 500$
הערכה: 800$ - 1,200$

שמעון  הרב  מאת  יד,  בכתב  רשמי  מכתב  ו. 
בלונדון,  ישראל  אגודת  מזכיר  באמבערג,  הלוי 
״השאון  בעניין  בירושלים,  החרדית  העדה  אל 
ממתנגדנו״. ״נראה שהם נוטים לגסיסה״. תרפ״ד. 

מצב טוב. 

העדה  של  הבחירה  ועד  מאת  מודפס  מכתב  ז. 
שני  אדר  הבחירות.  חשיבות  בעניין  החרדית, 
כתום.  נייר  ביותר.  נדיר  היסטורי  פריט  תרע״ט. 

מצב טוב. חורי תיוק שהורחבו.

יוסף  רבי  יד, על דף רשמי של  ח. מכתב בכתב 
אגודת  של  הפועל  ועד  רבני  אל  זוננפלד,  חיים 

119. Collection of Rare and Important Documents from the First Years 
of the Haredi Community of Jerusalem – Some of them Polemic

Seventeen unique items from the 
first years of Ha׳Edah Ha׳Charedit of 
Jerusalem [the 1920׳s and onwards]. 
Include several printed proclamations 
and documents which are most likely 
bibliographically unknown. Valuable 
material for the history of the Old Yishuv 
and the establishment of the Torah world 
in the land of Israel.

A. A proclamation against the 
participation of women in the elections: 
both being elected and voting. By Rabbi 
Yosef Chaim Sonnenfeld and the rabbis 
of Badatz Ha׳Edah Ha׳Charedit. Hebrew 
and Yiddisg. Sharp content, against the 
referendum that was suggested as a 
solution to the controversy regarding the 
matter: ״You who strive to wreak havoc 
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and cause Israel to sin like the advice 
of the evil Balaam, we tell you fear the 
God of Israel …42 .״cm. Condition: Good. 
Small pen inscriptions on the margins.

B. A rare polemic proclamation about 
Kollel Shomrei Ha׳Chomot. Contains the 
printed letters of Rabbi Ya׳akov Meir and 
Rabbi Yosef Chaim Somnenfeld. Moriyah 
printing press. 42x31cm. Condition: Fair-
Good. An ink inscription on the lower 
part of the proclamation: ״To our brother 
in the Diaspora…״

C. The list of representatives of the 
committee of Ha;Edah Ha׳Charedit, with 
handwritten pencil additions. 23cm. 
Condition: Good. A tear with omission in 
the margins with no damage to text.

D. Ticket regarding a donation to Ha׳Edah 
Ha׳Charedit the City Committee of the 
Ashkenazic community. With a filling 
out of details handwritten and signed by 
Rabbi Yerucham Fischel Bernstein, Dayan 
of the Badatz. Condition: Good.   

E. A decision that was made during 
a gathering of the Ashkenazic City 
Committee. A handwritten leaf from 
 A group of thugs was impudent״ .1922
enough to threaten the Haredi leaders 

and attacked the chairman of the 
committee״. Condition: Good. Tears.

F. An official handwritten letter by 
the election committee of Ha׳Edah 
Ha׳Charedit about the importance of 
the elections. Adar B 1919. An extremely 
rare historical document. Orange paper. 
Condition: Good. Filing holes that have 
broadened.

G. Handwritten letter on the official 
stationery of Rabbi Yosef Chaim 
Sonnenfeld to the rabbis of the 
executive committee of Agudat Yisrael. 
Most likely written by his secretary. 
With handwritten pencil additions and 
corrections. The content of the letter: 
sending Jerusalemit representatives to 
the congress of Agudat Yisrael, 1923. 
Very important historical item!

And nine additional letters with 
fascinating, important content by the 
rabbis and secretaries of Ha׳Edah 
Ha׳Charedit. the 1920׳s. Some of them 
are handwritten and some are stencil 
printed (maybe copies?).

Opening price: $500
Estimated Price: $800-$1200  
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בלבוב, עם חתימתו וחותמתו. 1932.

ח. תעודה מאת ארגון צרי גלעד בלבוב. חתומה 
על ידי המנהלים, עם חותמת של הארגון. 1932.

ט. מכתב מאת סניף הקק״ל בלבוב. עם חתימות. 
 .1938

י. תעודה מאת אגודת החזנים דפולניה הקטנה 
חותמת  עם  המנהלים,  ידי  על  חתומה  בלבוב. 

האגודה. 1936.

המרכזית  הלשכה  חלוצים,  בעד  עזרה  ועד  יא. 
בלבוב, שלוש תעודות חתומות, על דפים מגוונים, 

.1936 ,1934 ,1933

הילמן.  יצחק  מאת  הקונצרט  של  פרוגרמה  יב. 
לבוב, 1933. 

אסתר׳  ׳מגילת  מופע  על  פרסומית  מודעה  יג. 
לבוב,  הילמן.  יצחק  והחזן  שמידט  אפרים  מאת 

שנות השלושים. 

וכן  הילמן,  של  פרטיו  עם  בפולנית,  תעודה  יד. 
תצלום שלו מהודק לתעודה, חתום. 1942 ]בזמן 

השואה![.

המסמכים כתובים בשפות שונות, בעיקר פולנית, 
חלקם ביידיש, ומיעוטם בעברית.

ועוד חומר רב של יצחק הילמן, הכולל מסמכים 
השלושים  משנות  חשובים,  ומכתבים  חתומים, 
השואה!(,  )תחילת  הארבעים  שנות  וראשית 
העתקי מכתבים, קטעי עיתונות מהארץ ומחו״ל 

)חלקם קודם השואה(, תווים, ועוד.

מצב כללי טוב.

פתיחה: 300$
הערכה: 500$ - 600$

ארכיון חשוב ונדיר של הקהילה היהודית בלבוב, עם תעודות חתומות . 120
ממגוון האגודות והתנועות שפעלו בה ערב השואה – מאוסף החזן יצחק הילמן

מאמרי  תעודות,  מסמכים,  מכתבים,  עשרות 
הילמן,  יצחק  החזן  של  מארכיונו  ועוד,  עיתונות 
חומר  כאן  יש  בלבוב.  היהודית  הקהילה  תושב 
של  והציונות  התרבות  מחיי  מאוד  ונדיר  גדול 
הקהילה היהודית המעטירה בלבוב. ערב מלחמת 
העולם השנייה, הייתה בלבוב הקהילה היהודית 
ורשה  בפולין, לאחר קהילות  בגודלה  השלישית 

ולודז', עם יותר ממאה אלף יהודים. 

 ,1942-1943 בשנים  מכן,  לאחר  ספורות  שנים 
אישים  ובתוכם  בשואה,  לבוב  יהודי  רוב  נספו 
שלפנינו.  המסמכים  על  חתומים  אשר  חשובים 

רק יהודים מעטים שרדו מקהילה מפוארת זו.

בשנות  בלבוב,.  מפורסם  חזן  היה  הילמן  יצחק 
גם  הוזמנה  אשר  מקהלה,  ניהל  השלושים 

לאירועים רשמיים של הקהילה. 

לזכר טרומפלדור  עכו,  אסירי  ]שיר  דן״  ״מיני  א. 
נדפס  החיל׳.  ׳בית  של  המנון  חי[,  תל  וגיבורי 
תווים.  כולל  עמ׳.   4 השלושים.  בשנות  באירופה 

נדיר מאוד.

ב. מכתב רשמי של התאחדות פועלי ציון, לבוב. 
1935. חתום.

בר  המדינתיים  הציונים  האקדמאים  אגודת  ג. 
גיורא בלוב. מכתב חתום. 1934. 

בלבוב.  ׳דרור׳  להתעמלות  עברית  אגודה  ד. 
מכתב רשמי נאה, חתום על ידי המנהלים. 1935. 

ה. תעודה מאת הלשכה המרכזית של קרן היסוד 
בלבוב. חתומה על ידי המנהל )?(. 1935. 

עד׳  ׳גל  קדושה  חברה  מאת  חתומה  תעודה  ו. 
לבוב. 1932.

ציבור  שליח  שור,  מרדכי  החזן  מאת  מכתב  ז. 
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120. Large, Important Archive of the Jewish Community of Lvov, with 
Signed Certificates of Various Associations and Movements that were Active 

There before the Holocaust – from the Collection of the Cantor Yitzchak 
Hillman

Dozens of letters, documents, press 
articles and more from the archive of 
the cantor Yitzchak Hillman, a member 
of the Jewish community of Lvov. A 
large, rare collection documenting the 
cultural and Zionist life of the glorified 
Jewish community of Lvov. Before the 
Holocaust, the Jewish community of Lvov 
was the third in size among the Jewish 
communities of Poland, after Warsaw 
and Lodz, with more than 100,000 Jews.

Several years later, during the years 
1942-1943, most of the Jews of Lvov 
were murdered, among them important 
public figures whose signatures appear 
on the documents before us. Only a few 
of the members of the Jewish community 
of Lvov survived the Holocaust.

Yitzchak Hillman was a well-known 
cantor in Lvov. During the 1930׳s he was 
the leader of a choir that was invoted 
also to official events of the community.

A.	  the song of the Acre] ״Mini Dan״
prisoners, in memory of Trumpeldor and 
the heroes of Tel Chai], the hymn of ״Beit 
Ha׳Chayal״. Printed in Europe during the 
 ,s. 4 pp. includes musical notes׳1930
extremely rare. 

B.	 Official letter of Poalei Zion 
Organization, Lvov. 1935. Signed.

C.	The Bar Giyora Association of Zionist 
Academics of Lvov. Signed letter. 1934.

D.	 The Hebrew Gymnastics Association 
Dror of Lvov. Nice, official letter signed 
by the directors. 1935.

E.	 Certificate by the central bureau of 
Keren Ha׳Yessod of Lvov. Signed by its 
director (?). 1935.

F.	 Certificate signed by the Gal Ed 
Association of Lvov. 1932.

G.	Letter by the cantor Mordechai Schor,  
a prayer leader in Lvov. With his signature 
and stamp. 1932.

H.	 Certificate by the Tzori Gilad 
Organization of Lvov. Signed by its 
directors and with the stamp of the 
organization. 1932.

I.	 A letter by the branch of the 
Jewish National Fund of Lvov. With 
signatures. 1938.

J.	 Certificate by the Cantors 
Association of Lesser Poland (Polonia 
Minor). Signed by its directors, with a 
stamp of the association. 1936.  

K.	 Support committee for the 
pioneers, the central bureau of Lvov, 
three signed certificates, 1933, 1934 and 
1936.

L.	 Programme of a concert by 
Yitzchak Hillman. Lvov, 1933.

M.	 Advertisement the show 
 by Efrayim Schmidt and ״Megilat Ester״
the cantor Yitzchak Hillman. Lvov, the 
.s׳1930

N.	 Polish certificate with Hillman׳s 
details and his photograph. Signed. 1942 
[during the Holocaust!]

The documents are written in different 
languages, mainly Polish, some in Yiddish 
and a few in Hebrew. 

And many more documents including 
signed ones, important letter from the 
 ,s, copies of letters׳s and early 1940׳1930
press clippings from the Land of Israel 
and abroad (some of them from before 
the Holocaust), musical notes and more. 

Condition: Good.

Opening Price: $300
Estimated Price:  $500 - $600
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לימים כיהן הרב דיסקין כרבה של העדה החרדית 
 בירושלים, לצדו של הגרי״ח זוננפלד, החתום כאן.
רבי  של  והוצאות,  הכנסות  חשבונות,  פנקס  ב. 
פנחס לייבוש וועבר )בכתב ידו(, מתקופת השלטון 
 העות׳מאני. תרס״ו-תרע״ד. עשרות דפים כתובים.
בואי  מיום  לי  שהיו  ההכנסות  ״פרטי   :]2[ בדף 
תרס״ז״.  אדר  כ״ה  יום  עד  תרס״ו  אלול   י״ב 
אבי,  ״ממר  בפנקס:  הנזכרים  החשבונות  בין 
״בעד  החלב״;  מוכר  לגוי  ״נתתי  חנוכה״;  מעות 
כריכות  ״בעד  מטבע״;  חילוף  ושכר  מקוה 
הסידורים״, ״להמלמד של זלמן״; ״קניתי דברים 
ועוד  ]שלזינגר[״;  ר״ש  גיסי  של  בהחנות  קטנים 
שלו  הוצאה  מציין  הוא  הדפים  באחד  ועוד. 
והעליות״.   ״לביהמ״ד מארעמארש בעד המקום 
בקשר  הנם  המפורטים  מהחשבונות  הרבה 
ל״ישיבה״ ול״כולל״ ]הכוונה כנראה ל׳אוהל משה׳ 
שבו למד[. מזכיר פעמים רבות את שכר הלימוד 
שנתן למלמדים של בניו הצעירים ״זלמן״ )לימים 
הגאון הנודע רבי שניאור זלמן וועבר ראש ישיבת 
של  זוגתו  )לימים  ו״הינדע״  ״מרדכי״  פרשבורג(, 
הקנאי ר׳ עמרם בלוי ז״ל(. אחיו: ר׳ אהרן )נפטר 

תשכ״ג( ועוד.

ב. מכתב פולמוסי בכתב יד, מפרשיה היסטורית 
האדיר  הפולמוס   – השנים  במשך  שהועלמה 
המהרי״ל  שהקים  היתומים׳  ׳בית  לניהול  בנוגע 
מנחם  רבי  על  ביקורת  מובעת  במכתב  דיסקין. 
משה׳  ׳מזכרת  של  רבה  לימים  זצ״ל,  אוירבך 
ומחותנו של הגרי״ח זוננפלד, אשר עמדו שניהם 
מחלוקת מול רבי יצחק ירוחם דיסקין. בין היתר 
הרחוקות,  שאיפותיו  ״בשביל  במכתב:  נכתב 

פנחס . 121 רבי  של  מארכיונו  היסטוריים  ומסמכים  חוברות 
לייבוש וועבר מירושלים, מקורבו של מרן רבי יצחק ירוחם דיסקין

מארכיונו  וחשובים  נדירים  מסמכים  מקבץ 
וועבער  לייבוש  ]אריה[  פנחס  רבי  של  האישי 

זצ״ל, מדמויות ההוד של ירושלים. 

משה׳  ׳אוהל  בישיבת  הלומדים  מראשוני  היה 
מסוימת  בתקופה  דיסקין.  המהרי״ל  של  מיסודו 
שימש בה כר״מ ומנהל. שימש גם כשד״ר מטעם 

הישיבה. 

נודע בגדלותו בתורה, אך נפטר במבחר שנותיו 
ר׳  החשוב  העסקן  של  חתנו  היה  תרע״ז.  בשנת 
אלימלך פרלמן. אחד מבניו הוא רבי חיים משה 

וועבר זצ״ל, מגדולי חסידי חב״ד.

רשימת המסמכים: 

התר״פ(  משנות  הנראה  )ככל  ישנה  העתקה  א. 
תרס״ח  בשנת  ששלחו  היסטורי  המכתב  של 
דיסקין  ירוחם  יצחק  רבי  אל  ירושלים  רבני 
מאוד  ״שמחנו  לירושלים.  הגעתו  לרגל  זצ״ל 
הקודש...  אל  בואו  דבר  החלטת  מבשורת 
מוסדי  לחזק  ותעצומות  עוז  בידו  השי״ת  יתן 
אביו  מר  וקדושו  ישראל  אור  יסד  אשר  קודש 
מבריסק(״.  )המהרי״ל  זצללה״ה  הקדוש   הגאון 
נשמר,  לא  המקורי  המכתב  ידיעתנו  למיטב 
שלפנינו! להעתקה  רבה  חשיבות  ישנה   ולכן 
יעקב  חיים  רבי  בדפוס:  חתומים  המכתב  על 
לייב  ישראל  רבי  מוינשטר,  מנדיל  רבי  שפירא, 
יהוסף  רבי  אורנשטיין,  יעקב  רבי  ברינשטיין, 
רלב״ג, רבי יעקב בלומנטל, רבי ישעיה אורנשטיין 

ורבי יוסף חיים זוננפלד.
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והשליח  ברוקלין[  ברלין  חיים  רבי  ישיבת  ראש 
באפריקה הרב חנניה פיטקאווסקי שתמך בו מרן 
הלימוד  סדרי  את  מפרט  הכותב  סלנט.  הגר״ש 
על  מספר  שיעורים.  בשלשה  בישיבה  שלהם 
מזכיר  משה.  ר׳  בנו  בת  הקטנה,  נכדתו  פטירת 
את התלמיד האברך ר׳ אליעזר פרלמאן. )קרעים 

עם חסרון בדף(. 

העסקן  של  רשמיים  מסמכים  ארבעה  ה. 
ידו,  בכתב  פיינשטיין,  דוד  ר׳  החשוב  הירושלמי 
ובהם חשבונות רבי לייבוש וועבר. שנות התר״ע. 

ו. חוברת מודפסת נדירה, ״תקנות כולל אונגארן 
בפרשבורג.  נדפס  תובב״א״.  ירושלים  בעה״ק 
סופר  בונם  שמה  רבי  בדפוס:  חתומים   .]1903[
אב״ד  זצ״ל  לעוו  אלעזר  ורבי  פרשבורג  אב״ד 
מנותקים.  דפים  קרעים.  עמ׳.   11 אונגוואר. 
)אביו של רבי פנחס לייבוש, רבי דוד וועבר, היה 

מהממונים בכולל אונגארן(.

בית  גבאי  וועבר  ליביש  רבי  אל  מכתב  ז. 
אבא  אברהם  רבי  מאת  דיסקין,  היתומים 
וחסר. קרוע  הדף  תרע״ד.  מונטריאול   ריכטער. 

מצב בינוני-טוב.

פתיחה: 120$
הערכה: 300$ - 500$

כזה  ונשגב  ענקי  מוסד  ח״ו  יהרס  הטובות...  גם 
חתום:  זצוק״ל...״.  דיסקין  הגרי״ל  מרן  שיסדהו 
ביתו  מבאי  שהיה  וועבר,  הרב  ירושלם״.  ״איש 
של הרי״י דיסקין, התמנה על ידו כבא כוחו לפני 

הדיינים שעסקו בנושא.

חיים  ר׳  ובחתימתו של  ידו  נאה בכתב  ג. מכתב 
לייביש  רבי  אל  תרע״ד.  פעסט,  ויסברג.  זלמן 
הג׳  הרב  ״גם  כותב:  הוא  מכתבו  בסיום  וועבר. 
הצ׳ הפוא״מ שליט״א פקד עלי לכתב לכם פ״ש 
וברכת גמר חתימה טובה...״. ר׳ חיים זלמן היה זה 
שהקים את בית החרושת הראשון בארץ לגזוז. 
נסע כמה פעמים בשליחות כולל הונגריה לאסוף 

כספים, ובאותה תקופה שלח את מכתבו זה. 

ישיבה  ראש  מאת  מאוד,  מעניין  מכתב  ד. 
בירושלים ]כנראה ישיבת ׳אוהל משה׳[, אל רבי 
תרס״ה  ירושלים,  ]וועבר[,  ליבוש  אריה  פנחס 
יעקב  רבי  הוא  שהכותב  מאוד  מסתבר   .1904
אורנשטיין זצ״ל, מגאוניה הנודעים של ירושלים, 
המכתב  בישיבה.  שיעור״  ה״מגיד  היה  אשר 
יד.  בכתב  תיקונים  עם  כתיבה,  במכונת  מודפס 
בראש המכתב כתב: ״עצם כתב ידי נתתי ל]רבי[ 
משה׳[  ׳אוהל  ישיבת  ]תלמיד  אורנשטיין״  יצחק 
בתוך המכתב מוזכרים תלמיד נאמן של הכותב 
לימים  ]תאומים,  פרענקיל  מרדכי  מנחם  רבי 

121. Historical Documents from the Archive of Rabbi Pinchas leibush 
Weber of Jerusalem, a Close Associate of Rabbi Yitzchak Yerucham Diskin

A collection of rare and important 
documents from the personal archive of 
Rabbi Pinchas [Aryeh] Leibush Weber.

Rabbi Wewber was one of the first 
students of the ׳Ohel Moshe׳ Yeshiva 
that was founded by the Maharil Diskin. 
For a certain period of time, he served as 
a Ram and manager of the yeshiva. He 

also served as a Shadar on its behalf.

For a list of the documents, please see 
Hebrew catalog.

Condition: Fair-Good. 

Opening Price: $120
Estimated Price: $300 - $500
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ביום  הש"ס  סיום  לחגיגת  הזמנה  *כרטיס 
בשנת  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  של  היארצייט 

תש"ד;

*כרוז 'הסכת ושמע ישראל' )שנות התר"פ(; 

*כרטיס נסיעה רכבת מיוחדת לקבלת פנים של 
האדמו"ר מסאטמר; 

*גיליון חגיגי של העיתון 'מחזיקי הדת' הירושלמי, 
שחבר  כך  על   המבשר  ישראל,  אגודת  של 
הלאומים מאשר את המנדט זכות עם ישראל על 
ארץ אבותיו. תרפ"ב 1922. פריט מפתיע ומיוחד 

במינו.

עם  החומות,  שומרי  כולל  של  ענקית  *מודעה 
חתימות בדפוס של גדולי ישראל, תצלום מודפס 
חוברת  שליט"א,  דושינסקי  צבי  יוסף  רבי  של 
'מזכרת מאת הנהלת הנשיאות של כולל שומרי 
החומות', שנדפסה בפרשבורג-אונגוואר בשנות 

התר"פ; 

*שטר עסקא מודפס, משנות התר"ס.

מצב טוב-בינוני.

פתיחה: 500$
הערכה: 800$ - 1,000$

ארכיונו החשוב של איש היישוב הישן, הרב מאיר כהן זצ״ל: אוסף . 122
גדול של חוברות, מסמכים, מכתבים ורשימות מאגודת ישראל הירושלמית, 

העדה החרדית ונטורי קרתא – התקופה העות׳מאנית ותקופת המנדט

אוסף ענק ומגוון המכיל עשרות פריטים, חלקם 
נדירים מאוד, ובעלי תוכן היסטורי.

בין היתר: 

גליקמן  משה  ור'  בלוי  משה  ר'  מאת  *מכתבים 
פרוש

*כתבי יד ורשימות, 

*כרוזים וליטוגרפיות צבעוניות.

*מכתבים ומסמכים של כולל שומרי החומות.

עם  תרפ"ח,  משנת  מרשימה,  חבר  *תעודת 
נדירה  בירושלים.  ישראל  אגודת  ראשי  חתימות 

באופן יוצא מן הכלל!

*שתי פתקות מודפסות של בית המדרש בשערי 
חסד, עם חתימות רבי אברהם בנימין ריבלין ורבי 

אברהם חיים הקלמן. תרפ"ד.

הנהלת  של  לכינוסים  נדירות  הזמנות  *שלוש 
העדה החרדית. נדיר מאוד. שנות התר"פ.

הירושלמית  השכונה  חסד",  שערי  *"המושבה 
מהתקופה  ותעודות  קבלות  אוסף  הנודעת, 

העות'מאנית, חתומות.
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122. The Personal Archive of Rabbi Meir Cohen, One of the Leaders 
of Ha׳Edah Ha׳Charedit: a Very Large Collection of Booklets, Documents 

and Letters by Agudat Yisrael and Neturie Karta of Jerusalem

A very large, variegated collection of 
items, some of which are extremely rare 
and of historical content.

Among others: letters by Rabbi Moshe 
Blau and Rabbi Moshe Glokman Porush. 

Manuscripts and lists,

Proclamations and colorful lithographs.

Letters and documents of Kollel Shomrei 
Ha׳Chomot.

Impressive membership certificate from 
1928 with signatures of the leader sof 
Agudat Yisrael of Jerusalem. Extremely 
rare!

Two printed notes of the Beit Midrash 
of Sha׳arei Chessed with the signatures 
of Rabbi Avraham Binyamin Rivlin and 
Rabbi Avraham Chaim Hackleman. 1924.

Three rare invitations to congresses of the 
management of Ha׳Edah Ha׳Charedit. 
extremely rare. The 1920׳s.

 the ,״arei Chessed׳The Moshava Sha״
well-known neighborhood of Jerusalem, 
a collection of receipts and certificates 
from the Ottoman period. Signed.

Invitation to celebrate Siyum Ha׳Shas 
on the Yahrzeit of Rabbi Yosef Chaim 
Sonnenfeld in 1944.

Proclamation ׳Listen Israel׳ (the 1920׳s).

Special train ticket for the reception for 
the Rebbe of Satmar

A festive issue of the Jerusalemite 
newspaper ׳Machzikei Ha׳dat׳ of Agudat 
Yisrael announcing that the League of 
Nations confirms the right of the Jewish 
Nation to the Land of its forefathers. 
1922.

A very large announcement of Kollle 
Shomrei Ha׳Chomot with the printed 
signatures of the most prominent rabbis 
and a printed photograph of Rabbi Yosef 
Zvi Dushinsky, a booklet ״souvenir by 
the management of Kollel Shomrei 
Ha׳Chomot״, which was printed in 
Pressburg-Ungvar during the 1920׳s.

A printed deed from the 1900׳s and 
many more items.

Condition: Good.

Opening Price: $500
Estimated Price: $800 - $1,000



 160 

מבר 2018
ט | נוב

שע”
ת

סלו 
כ

123. The Establishment of the 
Military Chief Rabbinate – a Unique 
Collection containing more than 
100 Lovely Photographs 0 1948 and 
Onwards
106 nice, important photographs from 
the first years of the military Chief 
Rabbinate. Many of the photographs 
show Rabbi Shlomo Goren, the military 
Chief Rabbi.

They also show various events of the 
Military Rabbinate, a visiting a wounded 
soldier, Hachnasat Sefer Torah, soldiers 
in far-away military bases (Eilat or Sinai), 
and more.

From the personal archive of Rabbi 
She׳ar Yashuv Ha׳Cohen, who served as 
a military rabbi during the first years of 
the State of Israel. 

Condition: Good.

Opening Price: $400
Estimated Price: $1,000 - $2,000

מהקמת . 123 תצלומים  ארכיון 
הרבנות הראשית הצבאית – אוסף יחיד 
מסוגו הכולל למעלה מ-100 תצלומים 

חשובים ונהדרים – תש״ח ואילך
ויפים מהשני הראשונות  106 תצלומים חשובים 
בהרבה  הצבאית.  הראשית  הרבנות  של 
הרב  גורן,  שלמה  הרב  גם  נראה  מהתצלומים 

הצבאי הראשי. 

הצבאית.  הרבנות  של  שונים  אירועים  נראים 
תורה  ספר  הכנסות  מלחמה.  פצוע  אצל  ביקור 
ברחבי הארץ. תהלוכות שונות. חיילים בבסיסים 

מרוחקים )גם באילת או סיני(, ועוד. 

הרב  של  האישי  מארכיונו  ומרהיב!  עשיר  חומר 
צבאי  כרב  כיהן  אשר  זצ״ל,  הכהן  ישוב  שאר 
נראה  הוא  המדינה.  של  הראשונות  בשנותיה 
בתפקיד.  נושא  כשהוא  התצלומים,  ככל  ברוב 
הוא כיהן כרב צבאי מחוזי, רב צבאי פיקודי ורב 

ראשי של חיל האוויר.

מצב טוב.

פתיחה: 400$
הערכה: 1,000$ - 2,000$



 161 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

בעשרות שנים, ולא היה ידוע עד היום!

״על כן דעת הקהל מכל אחינו האשכנזים תובעים 
הדין )על דברת הרח״ז הנ״ל( כי בזה חטא: א( נגד 
רבותינו  נגד  ב(  מופלגים...  שוחטים  עשר  ששה 
הגאונים אשר כאלו תמיד הבשר האסור הזה... ג( 

פגע בזה בכבוד כל העדה הקדושה... ״.

ומסכמים המוחים: על כן רבותינו הגאונים ובתי 
דיני הצדק, משפט צדק תובעים מכם הנעלבים 
האלה- לא תכירו פנים במשפט... אל נא תעלימו 
דם  הנז׳  כי דם שפך הרחז״פ  הזה,  עין מהדבר 
צדיקים בפני כל עם ועדה. קדשו נא שם שמים 
יהיה  לא  הרח״ז  כבוד  כי  וידענו  כתורה,  ועשו 
סרבן לקבל עליו הדין... ואין מקיפין בחילול ה׳״.

מצב טוב. חריץ בעקבות קיפול. 

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 500$

פולמוסים היסטוריים בארץ ישראל 
וברחבי העולם היהודי

פשקוויל חריף במיוחד נגד רבי יוסף חיים זוננפלד – פולמוס . 124
השחיטה בירושלים – שנות התר״ן

ועד  חוגי  ידי  על  שפרסום  ונדיר  חריף  כרוז 
השחיטה בירושלים, נגד רבי יוסף חיים זוננפלד, 
הרבנים  אחינו  את  ונתן  עם  ברוב  ״דיבר  אשר 
השוחטים לחשודים להאכיל טריפות לישראל... 
עמלק,  של  שותפים  המה  כי  עליהם  אמר  והוא 

ובלי עומד על גבם... שחיטתם טריפה״. 

במספר  נדפס  הסתם  מן  מאוד,  נדיר  כרוז 
ואולי  שרדו  לא  שרובם  עותקים,  של  מצומצם 
אף הושמדו בכוונה כבר באותם ימים. אינו קיים 

בספריות בארץ ואינו ידוע ביבליוגרפית.

מעורב  שהיה  ידוע,  לא  ציבורי  מפולמוס  שריד 
לימים,  יחסית.  צעיר  כשהוא  זוננפלד,  הרב  בו 
בהיותו רבה של העדה החרדית בירושלים, שב 
הקבועה  בשחיטה  פקפוק  זוננפלד  הרב  ועורר 
בירושלים, והקים מערך שחיטה חדש של העדה 
בארץ  אדיר  פולמוס  עורר  ששוב  מה  החרדית, 
ומחוצה לה. אך לפנינו פולמוס דומה שקדם לו 
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124. An Especially Sharp Pasquil against Rabbi Yosef Chaim 
Sonnenfeld – the Shechita Polemic of Jerusalem – the 1890׳s

A rare, sharp proclamation published by 
the circles of the Shechita Committee 
of Jerusalem against Rabbi Yosef Chaim 
Sonnenfeld, who ״spoke publicly and 
cast suspicion upon our brothers the 
Shochatim rabbis that they are feeding 
Israel Treifot … and he said of the, that 
they are partners of Amalek and without 
supervision … their Shechita is Treifa״.

An extremely rare proclamation which 
was most likely printed in only a limited 
number of copies, most of which did 
not survive or were even intentionally 
destroyed in those days. It does not 
appear in libraries in Israel and is 
bibliographically unknown.

A remnant of an unknown public polemic, 
involving Rabbi Sonnenfeld, who was 
relatively young then. Eventually, when 
he was the rabbi of Ha׳Edah Ha׳Charedit 
of Jerusalem, Rabbi Sonnenfeld again 
raised doubts regarding the Shechita 
of Jerusalem and established a new 
Shechita system of Ha׳Edah Ha׳Charedit, 
which again caused great controversy in 

Israel and abroad. However, before us is 
evidence of a similar unknown polemic 
which preceded the known one!

 Therefore, the public opinion of all״
Ashkenazic brothers prosecutes Rabbi 
Chaim Sonnenfeld for he has sinned: A)
against the sixteen exalted Shochatim… 
B) against our genius rabbis who always 
ate these assumingly forbidden meat … 
C) against the complete holy community 
״…

And the protestors conclude: therefore 
our genius rabbis and Batei Din Tzeddek, 
the offended demand a just trial of you - 
You shall not favor persons in judgment 
… do not ignore this thing, since Rabbi 
Chaim Sonnenfeld has publicly shed the 
blood of the pious. Sanctify the name of 
God … and we know that the honorable 
Rabbi Chaim Sonnenfeld will not refuse 
to reconcile himself…״ 

Condition: Good. A slit due to folding.

Opening Price: $150
Estimated Price: $300 - $500
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125. Polemic Proclamations of 
Ha׳Edah Ha׳Charedit
Collection of rare proclamations, with 
polemic content, printed by Ha׳Edah 
Ha׳Charedit. the 1920׳s and onwards. 
Some of them are very large.

Some of the proclamations are extremely 
rare and unknown!

Opening Price: $120
Estimated Price: $200 - $300

נדירות . 125 פולמוסיות  כרזות 
וגדולי  החרדית  העדה  של  וחשובות 

רבניה - תקופת המנדט
בתוכנן,  פולמוסיות  נדירות,  כרזות  אוסף 
שנות  החרדית.  העדה  ידי  על  שנדפסו 
מאוד. גדולות  חלקן  ואילך.   העשרים 

כמה מהכרזות נדירות ביותר ולא ידועות!

בין היתר:

ורבני  חכמי  ישראל,  אגודת  חברי  אל  *מודעה 
הישיבות וחברי צעירי אגודת ישראל, להשתתף 
האגודה.  הנהלת  מטעם  חדש,  לועד  בבחירות 

ירושלים, ]שנות ה-20/30[. 

להיות  החמור  האיסור  בדבר  חמורה"  *"אזהרה 
חבר בועד הלאומי, עליה חתומים בדפוס רבנים 

רבים ממגזרים שונים. ]ירושלים, תרפ"ו 1926[.

*"עלבונה של תורה בארץ אבות" – מודעה כנגד 
קהילות  בארץ  ליסד  המתירה  קהלות"  "חוקת 

חילוניות. ירושלים, תרפ"ח ]1928[.

ישראל  לקהל  התעוררות  מודעת   – *"הבדלו!!" 
בירושלים, מאת "שלומי אמוני ישראל". ירושלים, 

]שנות ה-20/30[. 

ועוד כרוזים ומודעות נוספות.

מצב כללי טוב. סימני עש זעירים. קרעים בשולי 
אחת מהן. על כמה מהן מודבק בול מס מקורי. 

חותמת ועד איחוד הרבנים על כרזה אחת.

פתיחה: 120$
הערכה: 200$ - 300$
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אוניברסיטה תחת בית דין הגדול, שלוש ממלכות 
בעזרה  זה  מפעל  לתמוך  הבטיחוני  אדירות 
פרטי  לגלות  אוכל  המלחמה  ואחרי  שנתית, 

הדברים". 

שקיבל  חשובים  מכתבים  נדפסו  בחוברת 
המחבר מאת רבי יעקב דוד וילובסקי )הרידב״ז( 

ורבי אליעזר דייטש מבוניהד )פרי השדה(.

מסיבות שונות תוכנית זו, של הקמת הסנהדרין 
בימינו, לא יצאה אל הפועל.

12 עמ'. 

כולל מעטפת קדמית.

מצב טוב. בלאי אופייני. מעטפת קדמית מנותקת. 

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 400$

הקמת הסנהדרין בירושלים תחת הנהגתו של הגאון הרידב״ז . 126
– חיבור מיוחד במינו – ניו יורק, תרע״א

התייסדות  אודות  כתבים  שני   – ציון  למען 
סנהדרין, וחזרת עטרת תפארת ישראל ליושנה, 
היא סמיכת חכמי בית דין הגדול על הר הקודש 

ירושלם תובב"א. מאת רבי אריה ליב פרידמן. 

מהדורה יחידה. גולדמן 1660.

מחדש  הסנהדרין  ייסוד  את  המעודד  חיבור 
כפתרון  הרידב״ז  האון  הנהגת  תחת  בירושלים 

להתבוללות ולהתפשטות תנועת הרפורמה. 

בעיות  מיוחדים לפתרון  המחבר מציע פתרונות 
היהדות העולמית, כולל, בין היתר, איסור הדפסת 
מפעלי  ופתיחת   )!( ישראל  לארץ  מחוץ  ספרים 
נייר בארץ ישראל למען יצירת פרנסה עצמאית 
לתושבי היישוב הישן העניים. "ובמקום החלוקה 
תפארת  והיתה  כפיהם,  מיגיע  ציון  בני  יתפרנסו 

להם ולארץ ישראל".

בירושלים  נקים  המחבר:  כותב  היתר  בין 
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126. The Establishment of the Sanhedrin in Jerusalem under the 
Leadership of the Ridbaz – a Special Composition – New York, 1911

Le׳Ma׳an Zion – two composition about 
the establishment of the Sanhedrin 
and the Semicha of Chachmei Beid Din 
Ha׳Gadol in Jerusalem. By Rabbi Aryeh 
Leib Friedman. 

Single edition. Goldman 1660.

A composition that encourages the 
reestablishment of the Sanhedrin in 
Jerusalem under the leadership of the 
Ridbaz as a solution for assimilation and 
the spreading of Reform Judaism.

The author suggest unique solutions 
to solve worldwide Jewish problems 
including, among the others, a prohibition 
to print book outside the Land of Israel 
(!) and opening paper factories in the 
Land of Israel to create jobs for the poor 
residents of the Old Yishuv.

Among others, the author writes: ״We 
shall establish a university in Jerusalem 

which will be subject to the Beit Din 
Ha׳Gadol. Three great kingdoms have 
promised me support this enterprise and 
after the war I will be able to reveal the 
details״.

The booklets includes printed letters 
the author had received from Rabbi 
Ya׳akov David Wilovsky (the Ridbaz) and 
Rabbi Eliezer Deutsch of Bonyhad (Pri 
Ha׳Sadeh).

For various reasons, the initiative to 
reestablish the Sanhedrin was not 
carried out.

12pp. With the front cover.

Condition: Good. Typical wear.  Detached 
front cover.

Opening price: $150
Estimated Price: $300 - $400

מכתב הסמיכה ומכתב ״אזהרה״ מאת רבני גרמניה, לרבי יונה . 127
מרצבך זצ״ל – התייחסות מיוחדת להתגברות הרפורמים בגרמניה, 

המנגנים בכלי שיר בשבתות בבתי הכנסת – תרפ״ה ]1925[

מרצבך  יונה  הרב  סיים   ]1925[ תרפ״ה  בשנת 
ב׳בית  הבחורים  מטובי  )תרס״א-תשמ״א(, 
הוא  לימודיו.  את  שבברלין,  לרבנים׳  המדרש 
עם  יחד  מפוארת,  סמיכה  תעודת  את  קיבל 
ה״סמיכה״.   קיום  אודות  על  אזהרה  תעודת 
של  כרבה  לכהן  החל  הסמיכה  תעודת  בעזרת 
העיר דרמשטאדט. בשנת תרפ"ו )1926(, ולאחר 
אגודת  של  התורה  גדולי  למועצת  הצטרף  מכן 

ישראל.

לארץ  מרצבך  הרב  עלה   )1939( תרצ"ט  בשנת 
בירושלים.  וגן  בית  בשכונת  התגורר  ישראל. 
שמו  נודע  אז  תורה,  קול  ישיבת  מראשי  היה 
שקיבל  שלפנינו  בתעודה  שנכתב  כפי  ברבים, 
למשקל  יודע  כי  הישר  שכלו  ״נראה  בצעירותו: 
גם  דהלכתא,  אליבא  שמעתא  לאסוקי  ומלטרי 

ראשית חכמה יראת ה׳ סמכתנו, ומצא חן ושכל 
טוב בעיני אלוהים ואדם, על תמימות דרכו ורוב 

ומעלות הטובות״. 

מטעם  נאמנה״,  ״הודעה  מודפסת  תעודה  א. 
׳בית מדרש לרבנים׳ בברלין. 

מו״ה  מוהר״ר  הבחור  ואהובנו  ״לתלמידנו  ניתנה 
ר׳ יונה בן הח׳ ר׳ משה מערצבאך״ )שמו הושלם 

בכתב יד(. 

״ביום  ומליצי:  מרגש  בנוסח  כתובה  התעודה 
הפרדך מישיבת בית מדרשנו... אוזניך תשמענה 
תסור  לא  בו,  תלך  הדרך  זה  האלה...  הדברים 
על  תוקם  כי  הגבר  אתה  ושמאל.  ימין  ממנו 
עולה  להקים  עליך  הקדושות,  הקהילות  באחת 
גם  ידעת  הלא  והמסורה...  הכתובה  תורה  של 
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אהבה מסותרת״.

יוסף  רבי  המדרש:  בבית  רבותיו  חתומים 
וואלגמוט, רבי שמואל הכהן גרינברג, ורבי משה 

אויערבך.

מצב טוב. בלאי קליל.

מאת  קלף,  גבי  על  כתובה  סמיכה,  תעודת  ב. 
מרצבך.  יונה  לרב  שניתנה  המדרש,  בית  רבני 
עליה  חתומים  ונאה.  מרובע  יד  בכתב  כתובה 

שלושת הרבנים הנ״ל. תרפ״ה ]1925[.

הרבנים מפליגים בשבחו של הרב מרצבך, ״אחד 
מטובי חניכי בית מדרשנו ועמד בין עמודיו משנת 
תרע״ח עד שנת תרפ״ג וזכה עוד ליצק מים על 
זצ״ל  האפמאן  צבי  דוד  מו״ה  הגאון  מורנו  ידי 
זצ״ל...  קפלן  אליהו  אברהם  מו״ה  הגאון  ומורנו 
ועדים אנחנו שהגאונים הנ״ל דברו נכבדות בו...״.

כנראה  שנעשה  התעודה,  של  העתק  מצורף 
והעתקת  המלא  הנוסח  עם  ימים,  באותם  אז 

החתימות. כתוב על דף נייר. 

מצב טוב. בלאי וקרעים בשולי דף ההעתק.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 700$

מעליהן  פרקו  אשר  הקהילות  רבו  כי  שמעת, 
עול התורה והמצווה... להעמיד בבית ה׳ כלי שיר 
ולנגן בו גם ביום שבת קודש לחלל בקהל עם את 
שבתות ה׳... לא יארכו הימים ולרגל הארגעל קול 
ובסדר  ה׳,  בהיכל  נשמע  שרות  נשים  מקהלות 
פרצה  נפרצה  מאבותינו  קיבלנו  אשר  התפילה 
אחר פרצה... ועתה הבן יקיר לנו, אם אנשי קהילה 
אשר פרצו באחת החטאות כאלה יקראוך להיות 
להם לרב ומורה, לא תאבה ולא תשמע להם, עד 
התפילה  מבית  מכשול  כל  והסירה  הרימו  אשר 
אשר יכינו לך להתפלל ולהטיף שם מילותיך...״.. 

מוסיפים ומזהירים רבותיו:

שם  ויקומו  הרבנות...  כסא  על  ישבת  כבר  ״אם 
אנשים וידיחו את יושבי עירם... לא תעמוד בדרך 
אתם, כי אם הסר את משרת הרבנות הזאת מעל 

שכמך...״. 

ולסיום הם כותבים:

ותשליך  עליך  תעבור  אחרת  רוח  ח״ו  אם  ״והיה 
אזהרתנו זאת אחרי גוך... כי אזי כל דברי התורה 
התרת  בכתב  הן  הנמצאים,  וסמיכה  ורשות 
הוראה אשר ניתן לך והן בכתב תעודת הרבנות 

אשר תחת ידיך, בטלין ומבוטלין...״. 

״אלה דברי מוריך המזהירים באזהרה מגולה עם 
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127. Letter of Semicha (Rabbinical Ordination) and a Letter of ״Warning 
by the Rabbis of Germany, to Rabbi Yonah Mertzbach – Special Reference 

to the Strengthening of Reform Judaism, whose Members Play Musical 
Instruments on Sabbath in Synagogues – [1925]

In 1925, Rabbi Yonah Mertzbach (1901-
1981), one of the best students of the 
Beit Midrash for rabbis of Berlin, finished 
his studies. He received the impressive 
Semicha certificate together with a 
letter of warning regarding his Semicha. 
In 1926, by means of his Semicha 
certificate, he started serving as the rabbi 
of Darmstadt and later joined Moetzet 
Gedolei Ha׳Torah of Agudat Yisrael. 

In 1939, Rabbi Mertzbach immigrated to 
the Land of Israel. He lived in the Bayit 
Va׳Gan neighborhood of Jerusalem. He 
was one of the heads of the Kol Torah 
Yeshiva.

A. Printed certificate on behalf of ״Beit 
Midrash Le׳Rabbanim״ (Beit Midrash 
for rabbis) of Berlin.

Given to ״our beloved student … 
Rabbi Yonah the son of Rabbi Moshe 
Mertzbach״ (his name was filled in by 
hand).

The certificate is written in poetic 
language: ״On the day you say goodbye 
to out yeshiva … may your ears hear 
the following words … the path you are 
going on, do not deviate from it to the 
right or to the left. If you are leader of 
one of the holy communities, you must 
observe the written and oral Torah … you 
have probably hear that there are many 
communities that have unloaded the 
burden of Torah and Mitzvah … bringing 
musical instruments to the house of God 
and playing them on Sabbath, publicly 
desecrating the Sabbath … and now our 
dear son, if members of a community 
which has sinned as such will ask you to 
be their rabbis and teacher, you shall not 
heed to their requests until they remove 
the obstacle from their synagogue where 
they want you to pray and preach…״   

His rabbis add a warning:

 If you are already rabbi … and people״
temp the residents of their town to sin … 
you shall not follow in their footsteps but 
resign this position of rabbi you hold…״

In summary they write: 

 And if God forbid you ignore this warning״
of ours … then all the words of the Torah 
and the Semicha that was given to you is 
null and void…״

 These are the words of your teachers״
who warn explicitly with implicit love״.

The following rabbis are signed: Rabbi 
Yosef Wohlgemuth, Rabbi Shmuel 
Ha׳Cohen Greenberg and Rabbi Moshe 
Auerbach.

Condition: Good. Slight wear.

B. Semicha Certificate, written on 
parchment, by the rabbis of the 
Beit Midrash, given to Rabbi Yonah 
Mertzbach. Nice, square script. Signed 
by the three aforementioned rabbis. 
[1925].

The rabbis praise Rabbi Mertzbach: ״One 
of the best students of our Beit Midrash 
who studied here during the years 1918 
until 1923 and merited studying with our 
genius teacher Rabbi David Zvi Hoffman 
and our genius teacher Rabbi Avraham 
Eliyahu Kaplan … and we attest that the 
above geniuses highly praised him…״

Enclosed is a copy of the certificate, 
written on paper.

Condition: Good. The margins of the 
copy are worn and torn.

Opening Price: $200
Estimated Price: $500 - $700
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ימים  באותם  אליו  ונשלחו  בירושלים,  החרדית 
מאת ״ועד המסדר של אספת הרבנים בראדין״. 

א. מכתב אל הגרי״ח זוננפלד, י״ד טבת תרפ״ט, 
מודפס בסטנסיל, עם מילוי שמו בכתב יד בדיו. 

כבר  לא  זה  שהיתה  הרבנים  אספת  ״מטעם 
בעל  הגה״צ  מרן  של  קריאתו  פי  על  בראדין 
ה׳חפץ חיים׳ שליט״א בדבר השערוריה שנעשה 
הננו  הרבנות...  שאלת  סידור  בעניין  ווילנא  פה 
ונבקש  מחאה,  של  נוסחאות  שני  בזה  מצרפים 
את כתר״ה שייטיב נא ג״כ לחתום שמו על אחד 

מהנוסחות הללו, אשר תודפסנה...״.

ב-ג. שני נוסחאות המחאה, ובהן קנאות לכבודו 
של רשכבה״ג רבי חיים עוזר רבה של ״ירושלים 

דליטא״ – קהילת וילנה המעטירה. 

העדה  כבוד  על  רק  ״לא  נכתב:  מהן  באחת 
בהחלטתה,  החדשה  הקהילה  עוותה  העתיקה 
אנו בזה צעד  רואים  כולו...  ישראל  כי אם לכלל 
ראשון שנעשה במחשבה תחילה להביא שינויים 

בדמותה של הרבנות הנהוגה מדור דור״. 

נהדר.  במצב  שמור  ס״מ.   21x13 המכתב:  גודל 
חורי תיוק.

גודל דפי המחאה: 30 ס״מ. מצב טוב. באחד מהם 
קרעים וסימני הדבקה עם פגיעה קלה בטקסט. 

חורי תיוק.

פתיחה: 300$
הערכה: 600$ - 1,000$

פולמוס הרבנות בוילנא, שהסעיר את כל העולם היהודי – מכתבי . 128
המחאה של גאוני הדור נגד ״שינוי בדמותה של הרבנות הנהוגה מדור 

דור״ – תרפ״ט ]1929[ – פריט היסטורי

רקע היסטורי: 

בעולם  הרוחות  סערו  תר״ץ   – תרפ״ח  בשנים 
ראש  זצ״ל,  גרודזינסקי  עוזר  חיים  רבי  היהודי. 
בתואר  ונשא  וילנה,  בעיר  התגורר  אריאל,  גולת 
זו  למשרה  הוראה.  מורה  ביותר:  צנוע  רשמי 
היות  עם   ,24 כבן  אברך  בהיותו  כבר  נתמנה 

בוילנא גאוני תורה מופלגים.

אינם  העיר  שרבני  בוילנא,  מקובל  היה  כך 
מוכתרים באופן רשמי למשרת הרבנות. 

מחניכי  רובינשטיין,  יצחק  הרבי  אז  הגיע  לוילנא 
לרב  מועמדותו  את  והציג  סלבודקה,  ישיבת 
וילנא  ורבני  עוזר  חיים  רבי  הממשלה.  מטעם 
המועמד  לעומת  בבחירות,  ינצח  שהוא  השפיעו 
הרב  הקפיד  ספרות  שנים  במשך  האחר. 
רובינשטיין שלא להתערב בענייני הרבנות, אלא 
מלחמת  לאחר  אך  וגבאי.  כעסקן  שימש  רק 
לפעול  רובינשטיין  הרב  החל  הראשונה  העולם 
וכאן  למעשה.  הלכה  וילנא,  של  הראשי  כרבה 
וילנא,  נוצר פולמוס אדיר שחרג מגבולותיה של 
והסעיר את העולם היהודי כולו. גאוני ישראל חיוו 
דעתם בויכוח בין רשכבה״ג רבי חיים עוזר לבין 
הרב רובינשטיין, בין הפועלים במערכה היה גם 

מרן החזון איש.

מאותו  אותנטיים  מסמכים  שלושה  לפנינו 
כל  במשך  נהדרת  בצורה  שנשתמרו  פולמוס, 
השנים שחלפו מאז. מסמכים אלו הנם מארכיונו 
של רבי יוסף חיים זוננפלד זיע״א רבה של העדה 
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128. Polemic of the Rabbinate of Vilnius, which Stirred Up the 
Emotions of the Entire Jewish World – the Letters of Protest of the 

Geniuses of the Generation against ״the Change of the Character of 
the Rabbinate1929] – ״] – a Historical Item

Historical background

During the years 1928-1930, an intense 
controversy shook up the Jewish world. 
Rabbi Chaim Ozer Grodzinsky lived then 
in the city of Vilnius, bearing a very 
modest official title: teacher of Jewish 
law (Moreh Hora׳ah). He was appointed 
as such already when he was twenty four 
years old, although there were other 
prominent Torah geniuses in Vilnius at 
the time.

It was customary in Vilnius at the time 
that the rabbis of the city were not 
officially ordained as rabbis.

During those years, Rabbi Yitzchak 
Rubenstein, a student of the Slabodka 
Yeshiva, arrived in Vilnius and presented 
himself as a candidate for the position 
of rabbi on behalf of the government. 
Rabbi Chaim Ozer and the other rabbis 
of Vilnius exerted their influence so 
that Rabbi Rubenstein will win the 
elections. Indeed, for several years, 
Rabbi Rubenstein did not interfere with 
rabbinical matters but served only as 
a Gabai and public activist. However, 
after World War I, he started to act in 
practice as the Chief Rabbi of Vilnius. 
Consequently, an intense controversy 
arose, which exceeded the boundaries of 
Vilnius and stirred up the emotions of the 
entire Jewish world. The most prominent 
rabbis expressed their opinion on the 
dispute between Rabbi Chaim Ozer and 
Rabbi Rubenstein, among them the 
Chazon Ish.

Before us are three authentic documents 
related to the controversy, which were 
impressively well-preserved. These 

documents are from the archive of Rabbo 
Yosef Chaim Sonnenfeld, the rabbi of 
Ha׳Edah Ha׳Charedit of Jerusalem, which 
were sent to him by the ״Committee of 
the Gathering of Rabbis in Raduń״. 

A. A letter to Rabbi Yosef Chaim 
Sonnenfeld, the 14th of Tevet 1929, 
stencil priniting, with his hand-filled 
name in ink. 

 On behalf of the gathering of rabbis that״
took place recently in Raduń according 
to the call of the ׳Chafetz Chaim׳ about 
the scandal here in Vilnius regarding the 
question of the Chief Rabbi … we hereby 
enclose two versions of protest and ask 
his honor to sign his name on each of 
these versions, which will be printed …״

B. And C. The two versions of protest, 
defending Rabbi Chaim Ozer the rabbi 
of ״Jerusalem of Lithuania״ – the 
community of Vilnius.

In one of them it was written ״The new 
community with its decision has offended 
not only the honor of the ancient 
community but that of the entire Jewish 
community … we see this as a first step 
that was intentionally taken to change 
the character of the Rabbinate, which 
has been customary for generations״. 

Size of letter: 13x21cm. Condition: 
Impressively well-preserved. Filing holes. 

Size of leaves of protest: 30cm. Condition: 
Good. One of them was torn and glues 
with slight damage to text. Filing holes.

Opening price: $300
Estimated Price: $600-$1000  
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reason that they extremely annoyed the 
population of Jerusalem which supported 
Agudat Yisrael and saw such booklets as 
an insult to the rabbis and Rebbes who 
did support Agudat Yisrael and who are 
specifically mentioned by the booklet. 
Therefore, such booklets were destroyed 
or archived, making them extremely rare.

16pp. 22cm.

Condition: Good. Typical flaws and stains. 
The last leaf is torn with slight damage to 
text. Extremely rare.

Opening Price: $200
Estimated Price: $500 - $700

16 עמ', 22 ס"מ.

מצב טוב. פגמים וקרעים אופייניים. קרעים בדף 
האחרון עם פגיעה מועטה בטקסט. נדיר מאוד .

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 700$

129. Polemic: Letter against Agudat Yisrael by 
the Rebbe Rayatz of Lubavitch

אגודת . 129 נגד  מכתב  פולמוס: 
הריי״צ   האדמו״ר  מאת  ישראל, 

מליובאויטש
מכתב עוז של תורה נגד האגודה, מאת האדמו"ר 
הגדול הגה"צ מלובאוויטש שליט"א אשר אלפים 

ורבבות מישראל חסידי חב"ד יחסו בצילו.

'מועצי  כבוד  אל  גלוי  "מכתב  הכוללת  חוברת 
אל...  וביחוד  פולין...  במדינת  אשר  התורה' 
מראדזין..."  האדמו"ר...  ואל...  מגור  האדמו"ר... 
ומכתב קצר נוסף. נגד "מועצת גדולי התורה" של 
"יסודי  החינוך  רשת  נגד  בפולין,  ישראל  אגודת 
התורה" ונגד "קרן ארץ ישראל" שמטרתה ישוב 

יהודים דתיים בארץ. 

חוברות פולמוסיות כמו זה שלפנינו, נגד אגודת 
ברורה:  והסיבה  השתמרו,  ולא  כמעט  ישראל, 
הם הכעיסו מאוד את הציבור הירושלמי שתמך 
פגיעה  אלו  בדברים  וראה  ישראל,  באגודת 
ישראל,  באגודת  שתמכו  ובאדמו"רים  ברבותיו 
היו  כך  מתוך  בחוברת.  במפורש  נזכרים  אשר 
גם שהשמידו או גנזו חוברות שכאלה, וזו הסיבה 

לנדירותן הרבה.

Letter against Agudat Yisrael by the 
Lubavitcher Rebbe.

A booklet containing “ a direct letter 
to ׳Moatzei Ha’Torah’ of Poland … and 
especially to the Rebbe … of Gur and … 
the Rebbe … of Radzyn” and an additional 
short letter. Against “Moetzet Gedolei 
Ha’Torah” of Agudat Yisrael of Poland, 
against the education network “Yesodei 
Ha’Torah” and against “Keren Eretz 
Yisrael” whose goal is to settle religious 
Jews in the Land of Israel.

Polemic booklets like the one before us 
have usually not survived for the obvious 
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האגודאיים עד שרבם מגור היה בירושלים כמה 
פעמים והלך לעשות ווזיטעס אצל הכופר הציוני, 
ושתה אצלו יין, אוי לעינים שכך רואות ולאוזניים 
שכך שומעות... ואהבתו להד"ר קארלבאך והד"ר 
קאהן הוא בלתי גבול...". "וכן בבתי עשו הסמוכים 
מחלוקות  פעמים  כמה  היו  התפילה  לחדרי 
זמירות  וחלונות  הכתלים  דרך  ששמעו  ובזיונות 
דודי  לכה  הבתולות  של  ערוה(  באשה  )קול 
ומי  החסידים,  של  עשרה  שמונה  תפילת  בעת 
שמע כזאת? ולמה להם לימוד הזמירות ושירות 

לבתולות, הכזה התירו אבותינו זי"ע?". 

"ובעיקר עניין ישוב א"י אם מצוה בזה הזמן לאחר 
אבני  בתשובות  כי  לפרסם  עלי  חובה  החורבן... 
נזר הדפיס שם בנו "קונטרס ישוב ארץ ישראל", 
וכתב שליקטו מבין כתבי אביו הגה"צ ז"ל... אסור 
להאמין שיצא זאת מפי אותו צדיק הגאון המחבר, 
ישראל  בארץ  שיושבים  מה  כי  שם  שכתב 
יוצאים מצות ישוב  ולוקחים מעות רמבעה"נ אין 
א"י הגם שעוסקים בתורה, רק שצריכים לקנות 
הכנסה  ושיהיה  אדמה  עבודת  ולעבוד  שדה 

מהשדה אשר יעבוד. הוי ואבוי!...". 

האדמו״ר ממונקאטש נגד אגודת ישראל והאדמו״ר . 130
מגור – חוברת פולמוסית נדירה – תרצ״ב

דברי האגרת - מונקאטש - פולמוס נגד "אגודת 
רבי  האדמו"ר  מכתבי  האגרת,  דברי  ישראל" 
דבר  על  מונקאטש  אב"ד  שפירא  אלעזר  חיים 
פעיה"ק  דפה  היראים  ע"י  הודפס  "האגודה". 

ירושלים. ]תרצ"ב, 1932[. 

עותקים  הרבה  נדפסו  לא  כנראה  ביותר!  נדיר 
במשך  השתמרו  לא  המעטים  וגם  זו,  מחוברת 
של  החריף  התוכן  בגלל  הסתם  מן  השנים, 
יושבי  ככל  רוב  החוברת, שעורר את כעסם של 

ירושלים. 

בחוברת שלפנינו דברי פולמוס נגד אגודת ישראל 
האורתודוכסיים  הסמינרים  ]על  ומוסדותיה. 
על  שנעשה  "חזיר  כמו  שנעשו  נכתב  בברלין 
"בית יעקב" מכונים  טהרת הקודש", בתי הספר 
התבטאויות  גם  יש  וכיו"ב[.  עשו",  "בית  בפיו 
מגדולי  שהיה  מגור  האדמו"ר  נגד  חריפות 
כוללת  החוברת  ישראל".  ב"אגודת  התומכים 
רבי  מאת  האדמו"ר  שקיבל  השאלה  מכתב  את 
אברהם חיים דוד שרייבר, נשיא כולל עסטרייך, 
היתר  בין  האדמו"ר.  של  תשובתו  מכתבי  ואת 
של  הקנאות  גודל  ראינו  "הלא  האדמו"ר:  כותב 
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ח עמ'. 25 ס"מ. 

מצב: בינוני-טוב. קרעים.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 500$

)תרל"ב- שפירא  אלעזר  חיים  רבי  האדמו"ר 
והחסידות  ההלכה  התורה,  מגאוני  תרצ"ז(, 
שער  אלעזר",  "מנחת  שו"ת  מספריו:  בדורו. 
יששכר, נמוקי אורח חיים, דברי תורה ט' חלקים, 
בציונות  ובמלחמתו  הרבה  בקנאותו  נודע  ועוד. 

וב"אגודת ישראל". 

130. The Rebbe of Munkatch against Agudat Yisrael and 
the Rebbe of Gur – a Rare Polemic Booklet – 1932

Divrei Ha׳Igeret – Munkatch – polemic 
against ״Agudat Yisrael״, letters by the 
Rebbe Rabbi Chaim Elazar Shapira Av 
beit Din of Munkatch against ״Agudat 
Yisrael״. Printed by the ״God-fearing here 
in the holy city of Jerusalem1932] .״].

Extremely rare! It is most likely that 
not many copies of this booklet had 
been printed and the few that were, did 
not survive, apparently because of its 
content which caused the anger of the 
residents of Jerusalem. 

The booklet before us contains sharp 
remarks against Agudat Yisrael and 
its institutions. [About the Orthodox 
seminars in Berlin it is written that 
they are ״like a pig which is considered 
sacred״, the Beit Ya׳akov schools are 
called ״the house of Esau״ etc.]. There 
are also sharp remarks against the Rebbe 
of Gur who was one of the greatest 
supporters of Agudat Yisrael.  

The booklet contains the letter by 
Rabbi Avraham Chaim David Schreiber, 
the president of Kollel Estreich, to the 
Rebbe and the Rebbe׳s response. In his 
response, the Rebbe attacks the Rebbe 
of Gur for supporting Agudat Yisrael and 
the schools of Beit Ya׳akov. 

The Rebbe Rabbi Chaim Elazar Shapira 
(1872-1937) was a Torah, Halacha and 
Hassidism genius. Among others, he 
authored the books ״Minchat Elazar״ 
Responsa, Sha׳ar Yissachar, Nimukei 
Orach Chaim, Divrei Torah 9 sections and 
more. He was known for his zealousness 
and his war against Zionism and Agudat 
Yisrael. 

8 pp. 25 cm.

Condition: Fair-Good. Tears. 

Opening Price: $200
Estimated Price: $400 - $500
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131. Rare Polemic Booklets by the 
Rebbe of Munkatch – Jerusalem, 
1929/1931
A. ״Some pure sayings by our pure and 
holy Rebbe … Av Beit Din of Munkatch 
… while saying the Hoshanot on the day 
of Hoshana Rabba״. [Jerusalem, 1931]. 4 
pp. 25.5cm. Condition: Reasonable. Torn 
margins.

B. ״Divrei Torah from Seder Hoshanot 
of our genius Rebbe … Av Beit Din of 
Munkatch״ [Jerusalem, 1931]. 4pp. 
Condition: Fair. Prominent stains and 
tears.

Opening Price: $200
Estimated Price:  $400 - $600

נדירים . 131 פולמוסיים  קונטרסים 
ירושלים,   – ממונקאטש  מהאדמו״ר 

תרפ״ט/תרצ״א
א. "קצת רשומי דברים אמרות טהורות, היוצאים 
מפה קדוש וטהור ה"ה מרן רבינו הגדול הגה"ק 
האב"ד דק"ק מונקאטש והגלילות... בעת אמירת 
]ירושלים[,  רבה".  הושענא  ביום  ההושענות 
סביר.  מצב  ס"מ.   25.5 עמ'.  ד   .]1931[ תרצ"א 

קרעים בשוליים.

של  ההושענות  מסדר  תורה  דברי  "רשומי  ב. 
מונקאטש  דק"ק  אב"ד  הגאון...  רבינו  מרן  כ"ק 
 4 1931[. עלון בן  שליט"א". ]ירושלים[, ]תרצ"א 

עמ'. מצב בינוני. כתמים וקריעם בולטים.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$
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132. Proclamation by Rabbi Elchanan 
Wasserman against Participation in the 
Elections for the ׳Va׳ad Leumi׳ [National 
Council] in Jerusalem – [1935]
In 1935, there was a public dispute in Jerusalem 
concerning the nature of its communities and 
joining the National Council.

A private letter written by Rabbi Elchanan 
Wasserman to his friend Rabbi David Potash 
of Tel Aviv was published to the public. In 
the letter, Rabbi Elchanan wrote sharp words 
against the suggestion to join the National 
Council.

Before us are two original proclamations 
regarding the aforementioned controversy:

A. The original proclamation which published 
what Rabbi Elchanan had written in the letter 
to Tabbi Potash.

B. A proclamation that was published by 
Rabbi David Baharan, one of the geniuses of 
Jerusalem, supporting Rabbi Elchanan׳s letter. 
Among others, Rabbi Baharan praises Rabbi 
Elchanan, citing things he had heard from the 
.״Chafetz Chaim״

Condition: Good. Folding marks. Tears. 

Opening Price: $200
Estimated Price:  $400 - $600

רבי . 132 הקדוש  הגאון  דברי 
אלחנן וסרמן הי״ד נגד ההשתתפות 
בבחירות ל׳ועד הלאומי׳ בירושלים 

– תרצ״ה ]1935[
ירושלים  בעיה"ק  התנהל  תרצ"ה  בשנת 
הקהילות,  לצביון  בנוגע  ציבורי  ויכוח 

וההתחברות עם ה"ועד הלאומי". 

התפרסמה אז ברבים אגרת פרטית שכתב 
רבי אלחנן וסרמן בנושא זה אל מיודעו רבי 
דוד פוטאש מתל אביב. באותה איגרת כתב 
מאוד  ונוקבים  חריפים  דברים  אלחנן  רבי 
ע"ד ההצעה להתחבר עם ה"ועד הלאומי". 

לפנינו שני כרוזים מקוריים מאותו פולמוס 
שהסעיר את היישוב החרדי בארץ באותם 

הימים:

רבי  דברי  פורסמו  בו  המקורי  הכרוז  א. 
אלחנן במכתבו הנ"ל.

מגאוני  בהר"ן,  דוד  רבי  שפרסם  ב.כרוז 
וחיזוק  רקע  דברי  ובו  וצדיקיה,  ירושלים 
מספר  היתר  בין  אלחנן.  רבי  של  למכתבו 
נשמע  מה  פי  על  אלחנן,  רבי  של  בשבחו 

ממרן ה'חפץ חיים'.

מצב טוב. סימני קיפול. קרעים.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$
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בלוויתו  השתתפות  נגד  אש.  לפיד  קונטרס  ג. 
מודפסת  חוברת  הציונות.  ממנהיגי  אחד  של 
בסטנסיל, מהודקת בסיכות, נדירה ביותר, אינה 

בספריות בארץ. )שנות החמישים?(. מצב טוב.

מאת  בכד',  מאיר  ונר  דר,  מאבן  'כיור  חוברת  ד. 
הפעיל הציוני הרב יעקב זאב ברכר. נדפס לזכר 
הראשונה.  העולם  במלחמת  שנפל  החייל  בנו 
כוללת פרקים במשנת 'תורה ועבודה' ועוד. מצב 

נפלא.

הערות  עליו  ונלווה  ציון.  לריב  שלומים  ספר  ה. 
יקרות בשם פניני יפו. מאת רבי יהודה ליב יאפו 
גליונות  יחידה.  מהדורה  תרנ"א.  וילנא  מקובנה. 

לא חתוכים.

ו. שיר היוצאים. עם תווים. ירושלים, תרפ"ח.

ועוד עשרות פריטים מגוונים ומעניינים.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 1,000$

אוסף קונטרסים ודפים מודפסים – פולמוסים ציבוריים – תר״ל ואילך . 133
– כולל פרסומים היסטוריים לא ידועים ביבליוגרפית

קונטרסים,  פריטים:  עשרות  של  מיוחד  אוסף 
בעניינים  וכדומה,  מודפסים  מכתבים  כרוזים, 
פולמוסיים )ציונות, עליה לארץ, הקמת המדינה, 

ועוד(. 

נדירים  פריטים  כולל  לעומקו.  נבדק  לא  החומר 
מאוד, שאינם ידועים ביבליוגרפית!

מצב: טוב-בינוני-גרוע.

בין היתר:

א. קונטרס קול אבירי הרועים. לא נמצא בספריות 
בארץ! נדפס בעיר לעסלא, תר"ל. מאת רבי נתן 
גוטמאכר  אליהו  מרבי  מכתבים  עם  פרידלנד, 
קרעים  עמוד.  טז  קאלישר.  הירש  צבי  ורבי 

וחוסרים. מצב בעייתי. )נדפס ללא שער(.

ב. קונטרס מדבר שקר תרחק. על השקר והזיוף 
"הלאומית".  זרה  והעבודה  השיטה  של  הגדול 
אדר  ירושלים,  אפרים.  ר'  בן  ישראל  ר'  מאת 

תש"ח.
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133. Collection of Booklets and Printed Leaves – Public Controversies 
– 1870 and Onward – Including Bibliographically Unknown Historical 

Publications

A special collection of dozens of items: 
booklets, proclamations, printed letters 
and the like about controversial issues 
(Zionism, immigration to the Land of 
Israel), the establishment of the State 
and more).

The material has not been thoroughly 
examined. Includes extremely rare, 
bibliographically unknown items!

Among others: 

A. Kuntras Kol Abirei Ha׳Ro׳im. Does not 
appear in libraries in Israel! Was printed 
in the city of Leslau, 1870. By Rabbi 
Nathan Friedland, with letters by Rabbi 
Eliyahu Guttmacher and Rabbi Zvi Hirsch 
Kalisher. 16pp. Condition: tears and 
omissions. (Printed without a title page).

B. Kuntras Mi׳Devar Sheker Tirchak. 
About the bif lie and forgery of the 
 system. By Rabbi Yisrael ben ׳National׳
Rabbi Efrayi,m. Jerusalem, Adar 1948.

C. Kuntras Lapid Esh. Against attending 
the funeral of one of the Zionist leaders. 

A stencil booklet, extremely rare, does 
not appear in libraries in Israel. (the 
.s?). Condition: Good׳1950

D. The booklet ״Kiyor Me׳Even Dar, 
Ve׳Ner Me׳ir Ba׳Kad״ by the Zionist 
activist Rabbi Ya׳akov Ze׳ev Bracher. 
Printed in memory of his son, the soldier, 
who died during World War I. Condition: 
excellent.

E. Sefer Shlomim Le׳Riv Zion with glosses 
titled Pninei Yaffo. By Rabbi Yehuda Leib 
Yaffo of Kovna (Kaunas). Vilnius 1891. 
Single edition. Uncut sheets. 

F. Shir Ha׳Yotzim. With musical notes. 
Jerusalem, 1928.

And many more variegated and 
interesting items.

Condition: Good-Fair-Bad.

Opening Price: $200
Estimated Price:  $500 - $1,000
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משתמשים  דרכם,  האמת  נוכח  לא  כי  רואה 
בישראל". מחלוקת  להרבות  פלסתר   בכתבי 
"הציבור  לבנו:  ימים  באותם  כתב  עצמו  הראי"ה 
'קול  החוברת  של  הנבלה  מפני  תוסס  היה 
כל  פעלה  לא  אבל  הריב,  מחרחרי  של  השופר' 
השתדלותם להצר את הצעדים של דרך הקודש 
ד'". בעזרת  להרחיבם  אם  כי  בה,  הולכים   שאנו 

החוברת  את  ירושלים  רבני  דנו  דבר  של  בסופו 
זמם  וכאשר  ולכיליון,  לשריפה  המתועבת 
לו.  נעשה  כן   - הראי"ה  לתורת  לעשות  המחבר 
מפורסם בירושלים הסיפור על מיתתו החטופה 

בעוון ביזויו של מרן הראי"ה.

פלסתר  מחוברת  עותקים  נותרו  שלא  כמעט 
העותקים  ברוב  ונשרפו.  הושמדו  רובם  שכן  זו, 

שנותרו הידועים כיום חסרים עמודים.

ישראל  שגדולי  זו,  מחוברת  שלם  עותק  לפנינו 
נחרדו והזדעזעו ממנה.

הדפים לא אגודים, אלא כפי שיצאו מהדפוס.

בסוף החוברת חותמת "אגודת הקודש".

מצב טוב. קרע בכל הדפים ללא חסרון טקסט.

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 400$

קול השופר – חוברת הפולמוס . 134
החריפה נגד מרן הראי״ה קוק, שעותקיה 

נידונו לשריפה – תר״פ
כשהוציא מרן הראי"ה את ספרו "אורות" שכתב 
בברכה  הספר  התקבל  הנשגבה,  קודשו  ברוח 
ובשמחה אצל ציבור החרדים שהסתופפו בצלו 
של הרב. אך הקנאים קצרי הדעת, שביקשו עילה 
להילחם בקדוש ה' הראי"ה זיע"א, החליטו לנצל 
חרל"פ.  הרי"מ  ובתלמידו  בו  לפגוע  העניין  את 
לשם כך כתבו חוברת פלסתר בשם "קול שופר", 
ומסורסת משפטים  ובה הובאו בצורה מקוטעת 
מתוך הספר "אורות", וכן דברי התנגדות לספר, 
ושלחו זאת למספר רבנים בארץ ובחו"ל על מנת 
שיוסיפו את חתימתם לקריאה הנדפסת בחוברת, 
לכיליון. ולדונם  הראי"ה  של  ספריו  את   לפסול 

מחבר החוברת הוא עקיבא פרוש, 

שהעלים את שמו )אולם רמזו בשער(. 

בידידות  אמנם  שהיו  ירושלים,  מרבני  שניים 
לנוסח  חתימתם  את  צירפו  הראי"ה,  עם  אישית 
הראשוני שמסרו להם הקנאים, אשר היה מתון 
במכתבו  מגור  האדמו"ר  שהסביר  )כפי  יחסית 
דברי  לחוברת  הקנאים  הוסיפו  כך  אחר  הידוע(. 
חירוף וגידוף נגד הראי"ה, ככל שעלה על רוחם, 
מגדולי  כביכול  ומסורסים  מזויפים  מכתבים  וכן 
ישראל נגד הראיה! למרבה האבסורד, בין היתר 
מובא מכתב הסכמה שכביכול קיבלו מאת הגאון 
האדר"ת )חותנו של הראי"ה, שנודע בה-ערצתו 

עצומה כלפי חתנו!(.

החוברת נדפסה באלול תר"פ,

והבעירה את אש המחלוקת בירושלים. 

שלמה  נחמן  רבי  הגאון  אז  כתב  למשל  כך 
גרינשפאן זצ"ל: "מעולם לא ראיתי כתב פלסתר 
הרב  עירנו.  כל  את  הרעיש  הזה  הדבר  כזה. 
במחאה  לצאת  החליט  דייכעס  חיים  ישראל 

נמרצה כנגד התנפלות מגונה כזו".

חריפים  דברים  אז  כתב  פרנק  פסח  צבי  רבי 
הצביעות  במסווה  "שנתלבשו  הקנאים  על 
ומכריזים כי מקנאים המה קנאת ה' ומשתמשים 
מבין  וכל  העיניים  לסמא  הזקנים  בשמות  רק 
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134. Kol Ha׳Shofar – a Polemic Booklet against Rabbi Avraham Yitzchak 
Ha׳Cohen Kook, whose Copies were Meant to be Destroyed – 1920

When Rabbi Avraham Yitzchak Ha׳Cohen 
Kook published his book ״Orot״ it 
was happily accepted by most of the 
Haredi community. However, some of 
the zealots, who looked for a reason 
to fight Rabbi Kook, decided to use the 
matter to hurt him and his student Rabbi 
Harlap. For this purpose, they wrote the 
booklet ״Kol Ha׳Shofar״ which presents, 
in a fragmented and distorted manner 
passages from the book ״Orot״. They also 
presented their objection to the book. 
They sent the booklet to several rabbis 
in Israel and abroad so that they will add 
their support to the call printed in the 
booklet to reject Rabbi Kook׳s books. 

The booklet was written by Akiva Porush, 
who concealed his name (yet hinted at it 
in the name of the booklet). 

The booklet was printed in Elul 1920 
and caused a great dispute in Jerusalem. 

Eventually, the rabbis of Jerusalem 
decided to destroy the revolting booklet 
and what the author had thought to 
have done to Rabbi Kook׳s books was 
done to his. There are almost no copies 
left of this revolting booklet since most 
of them were indeed destroyed. Most 
of the surviving copies are missing some 
leaves. Before us is a complete copy of 
the booklet, which shocked and outraged 
the most prominent rabbis.

The leaves are unbound, as they had left 
the printing press. 

At the end of the booklet, a stamp of 
.״Kodesh׳Agudat Ha״

Condition: Good. A tear in all leaves with 
no damage to text

Opening Price: $150
Estimated Price: $300 - $400
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135. Large, Original, Rare and 
Unknown Photograph of the Scholars 
of Baghdad – [circa 1905]
The photograph is in a paper frame and in 
a wooden frame. Has not been examined 
outside the frame.

The photograph depicts eight of the 
geniuses and Torah scholars of Baghdad:

From right to left:

Rabbi Yechezkel Ha׳Levi, Rabbi Avraham 
Hillel, Rabbi Yitzchak Avraham Shlomo, 
Rabbi David Pappo, Rabbi Sasson Levi, 
Rabbi Moshe Shemesh, Rabbi Ezra Adam 
and Rabbi Ezra Dangor.

22x17cm.

Condition: Very Good.

Opening Price: $200
Estimated Price: $500 - $600

תצלומים

תצלום מקורי גדול ונאה, נדיר, . 135
של חכמי בגדאד – ]1905 בקירוב[

לא  עץ.  ובמסגרת  נייר  במסגרת  נתון  התצלום 
נבדק מחוץ למסגרות.

נראים בו שמונה מגאוני וצדיקי בגדאד:

אברהם  רבי  הלוי,  יחזקאל  רבי  לשמאל:  מימין 
פאפו,  דוד  רבי  שלמה,  אברהם  יצחק  רבי  הלל, 
אדם  עזרא  רבי  שמש,  משה  רבי  לוי,  ששון  רבי 

ורבי עזרא דנגור.

17x22 ס״מ.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 600$
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136. An Original, One of a Kind, 
Photograph of Rabbi Avraham 
Yitzchak Ha׳Cohen Kook – Holding a 
Gavel – [the 1920׳s]
A photograph of Rabbi Avraham Yitzchak 
Ha׳Cohen Kook, the rabbi of Jerusalem, 
speaking before a large audience. Rabbi 
Kook is holding a gavel.

We do not know when the picture was 
taken and at which event. We assume 
that is was taken during the laying of the 
cornerstone of one of the neighborhoods 
of Jerusalem.

Photographs of Rabbi Kook are rare and 
practically all of them are kept in public 
archive and are not offered for sale.

Therefore, this is a rare opportunity 
to purchase an original, beautiful and 
interesting photograph.

13x8.5cm.

Condition: Good. Stains on the sides of 
the photograph, especially the upper 
corner.

Opening Price: $150
Estimated Price: $400 - $700

ויחיד . 136 מסקרן  מקורי,  תצלום 
מסוגו, של מרן הראי״ה קוק זצ״ל, אוחז 

בידו בפטיש שופטים – ]שנות התר״פ[
תצלום של הראי״ה קוק, רבה של ירושלים, נושא 
חשוב.  גביר  עומד  לצידו  רב.  קהל  בפני  דברים 

הרב קוק מחזיק בידו פטיש שופטים. 

איננו יודעים מתי צולמה תמונה זו, ובאיזה אירוע. 
לאחת  פינה  אבן  בהנחת  מדובר  הנראה  ככל 

משכונותיה של ירושלים.

ורובם  נדירים,  הנם  קוק  מהראי״ה  תצלומים 
מצויים  ולא  ציבוריים  בארכיונים  מצויים  ככולם 
למכירה. כעת ישנה הזדמנות פז לרכוש תצלום 

מקורי, יפהפה ומעניין. 

13x8.5 ס״מ.

מצב טוב. כתמים בצדי התצלום, בעיקר בפינה 
העליונה.

פתיחה: 150$
הערכה: 400$ - 700$
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ב. תצלום של הרב הנזיר אוחז בידי בנו, לקראת 
החופה.

בטלית,  עטור  ״הנזיר״  של  יפהפה  תצלום  ג. 
כשלצידו הרב שלמה גורן עטור אף הוא בטלית, 
ברית  בטקס  צולם  שלו.  התפילין  את  וחולץ 

המילה לבנו של הרב גורן.

זהים(  )כמעט  משפחתיים  תצלומים  שני  ד-ה. 
של משפחת הרב הנזיר, עם זקני המשפחה. הוא 
ומאחוריו  הטרי,  החתן  כשלצידו  במרכז,  יושב 

עומד הרב שלמה גורן.

הרב  הרצוג,  הגרי״א  הראשי  הרב  של  תצלום  ו. 
הנזיר, והרב שלמה גורן, בסעודה.

גורן בוצע  ז. תצלום של הנ״ל בסעודה, כשהרב 
את החלה. 

החתונה,  סעודת  של  תצלומים  חמישה  ח-יב. 
ישוב, אביו הרב הנזיר,  נראים: החתן הרב שאר 

גיסו הרב שלמה גורן, רבנים ואישים נוספים.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 300$
הערכה: 500$ - 700$

סדרת תצלומים מקוריים מחתונת הרב שאר ישוב הכהן . 137
זצ״ל, לבוש במדי צה״ל, לצדו של אביו המקובל רבי דוד כהן ׳הנזיר׳ 

הירושלמי, וגיסו הרב שלמה גורן – תשי״ג

הרב  של  חופתו  נערכה  תשי״ג  בשבט  ד׳  ביום 
רב  גיסו,ה  עם  בהתייעצות  הכהן.  ישוב  שאר 
ועם  לצה״ל,  הראשי  כרב  ששימש  גורן,  שלמה 
ישוב  שאר  הרב  החליט  לעתיד,  רעייתו  נעמי, 
)שהיה אז רבו של חיל האוויר( להתחתן בטקס 
הייצוג של  נכנס לחופה לבוש במדי  והוא  צבאי, 
– עמדו  ומשני צדדיו בלכתו לחופה  חיל האוויר, 

קצינים בשורה.

עובדה זו עוררה תמיהה אצל כמה אורחים, אשר 
בחתונה:  שנכח  קוק  הרצי״ה  את  לשאול  ניגשו 
האם זה מתאים, שחתן יעמוד תחת החופה במדי 
לחתונה  בא  שהחתן  נהוג  בירושלים  והרי  צבא, 

בבגדי שבת מכובדים?

השיב הרצי״ה: דווקא בגדים אלו הם המתאימים 
מדי   – ואלו  למלך,  דומה  חתן  שהרי  למעמד, 
הצבא – הם בגדי מלכות. יש בהם קדושה עצמית 

מקורית. )ראו: האיש על העדה, עמ׳ 132( 

שנים עשר תצלומים נהדרים, נדירים מאוד:

א. תצלום של הרב הנזיר מוביל לחופה את בנו 
ואבי  גורן  שלמה  הרב  הנזיר,  ישוב.  שאר  הרב 

הכלה מחזיקים בנרות.
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137. Series of Original Photographs from the Wedding of Rabbi 
She׳ar Yashuv Ha׳Cohen, Dressed in the Uniform of the IDF, beside 
His Kabbalist Father Rabbi David Ha׳Cohen, the Jerusalemite ׳Nazir׳ 

and His Brother-in-Law Rabbi Shlomo Goren – 1953

On the fourth of Shevat 1953, the 
wedding of Rabbi She׳ar Yashuv 
Ha׳Cohen took place. After consulting 
with his brother-in-law, Rabbi Shlomo 
Goren, who was then the Military Chief 
Rabbi, and with his bride Naomi, Rabbi 
She׳ar Yashuv (who was then the rabbi 
of the IDF air force) decided that the 
wedding ceremony will be a military one: 
he was dressed with the dress uniform of 
the air force and two rows of IDF officers 
accompanied him to his Chupah.

This fact puzzled several of the guests, 
who approached Rabbi Zvi Yehuda 
Ha׳Cohen Kook, who was also present 
at the wedding, to ask whether it was 
appropriate for a groom to stand under 
his Chupah dressed with the IDF uniform 
when it was customary for a groom 
to come to his wedding dressed with 
honorable Sabbath clothes.

Rabbi Zvi Yehuda answered: ״On the 
contrary, these clothes are the most 
suitable since a groom is like a king and 
these – the IDF uniform – are clothes 
fit for a king. They have original innate 
holiness. (See Ha׳Ish al Ha׳Edah, p. 132).

Twelve lovely, rare photographs:

A. A photograph of Ha׳Rav Ha׳Nazir 
leading his son to the Chupah. Ha׳Nazir, 
Rabbi Shlomo Goren and the bride׳s 
father are holding candles.

B. A Photograph of Ha׳Rav Ha׳Nazir 
holding his son׳s hand before the 
Chupah.

C. A beautiful photograph of Ha׳Rav 
Ha׳Nazir wearing a prayer shawl standing 
beside Rabbi Shlomo Goren, who is also 
wearing a prayer shawl and taking of his 
Tefillin. The picture was taken during the 
Brit Milah of Rabbi Goren׳s son.

D. Two family photographs (almost 
identical) of the family member sof 
Ha׳Rav Ha׳Nazir, with him sitting at the 
center, the groom beside him and Rabbi 
Shlomo Goren standing behind him.

E. A photograph of Chief Rabbi, Rabbi 
Yitzchak Isaac Herzog, Ha׳rav Ha׳nazir 
and Rabbi Shlomo Goren during the 
wedding feast.

F. A photograph of the above during 
the feast, with Rabbi Goren slicing the 
Chalah.

G. Five photographs of the wedding feast 
depicting Rabbi She׳ar Yashuv, his father 
Ha׳rav Ha׳Nazir, his brother-in-law Rabbi 
Shlomo Goren and additional rabbis and 
figures. 

Condition: Very Good. 

Opening Price: $300
Estimated Price: $500 - $700
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138. A Very Large Collection of 
Important Photographs of Rabbi 
She׳ar Yashuv Ha׳Cohen – a Member 
of the Underground Organization, 
Lieutenant Colonel of the IDF and 
the rabbi of Haifa
A collection of more than 100 
photographs. 

Among others:

Rabbi She׳ar Yashuv conducting a 
wedding ceremony, serving as a 
Sandak during a Brit Milah, and the 
guest of honor of various events. The 
photographs are from the 1950׳s and 
onwards. Some of the photographs bear 
handwritten dedications. There are also 
various letters and documents. 

Some of the material is from his wife the 
Rebbetzen.

Condition: Good.

Opening Price: $200
Estimated Price: $200 - $300

תצלומים . 138 של  ענק  ארכיון 
זצ״ל  הכהן  ישוב  שאר  מהרב  חשובים 
בצה״ל,  אלוף  סגן  המחתרת,  לוחם   –

ורבה של חיפה
אוסף של למעלה מ-100 תצלומים. 

ביניהם:

כסנדק  משמש  חופות,  עורך  ישוב  שאר  הרב 
שונים.  באירועים  כבוד  ואורח  בבריתות, 
חלק  ואילך.  החמישים  משנות  התצלומים 
וכן  יד.  בכתב  הקדשות  נושאים  מהתצלומים 

מכתבים ומסמכים שונים.

חלק מהחומר הוא מאשתו הרבנית.

מצב כללי טוב.

פתיחה: 200$
הערכה: 200$ - 300$
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139. Dozens of Photographs from 
the Wedding of Rabbi She׳ar Yashuv 
Ha׳Cohen, the Rabbi of Haifa – 
Important Rabbis and Public Figures
33 beautiful photographs.

Among others, the bridegroom, his 
father – the ׳Nazir׳ and important rabbis 
sitting beside the table of honor, circles 
of dancers – Rabbi She׳ar Yashuv׳s 
friends (soldiers and yeshiva students), 
his brother-in-law, Rabbi Goren and 
more.

Condition: Good.

Opening Price: $200
Estimated Price: $200 - $400

עשרות תצלומים מחתונת הרב . 139
שאר ישוב הכהן זצ״ל רבה של חיפה – 

רבנים ואישים חשובים
33 תצלומים מרגשים ויפהפיים!

מסבים  שבו  הכבוד  שולחן  נראה  היתר  בין 
כן  חשובים.  ואישים  רבנים  ׳הנזיר׳,  אביו  החתן, 
נראים מעגלי הריקודים, של חבריו החיילים ובני 
הרב  גם  נראה  מהתצלומים  בכמה  הישיבות. 

שלמה גורן, גיסו.

מצב טוב.

פתיחה: 200$
הערכה: 200$ - 400$
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כפי  הם  אלו  כרזות  תמרי,  סלים  ד"ר  לדברי 
את  שמבטאות  ביותר]![  המוקדמות  הנראה 

זכות השיבה הפלשתינית. 

באחת  זאת.  ברוח  כרזות  כמה  שלפנינו  באוסף 
מהן מצוירת ישראל כעכביש אכזרי 

נגד  נגד הישות הציונית,  גם קריקטורות  באוסף 
האו"ם  ונגד  הברית  וארצות  בריטניה  ממשלת 

שהם משתפי פעולה עם הפשעים של היהודים.

אלבינה לא הסתפק בתעמולה שטנית, מחוכמת, 
מאורגנת ושיטתית. הוא גם שלח מכתבים מעת 
לעת לאישים שונים בעניין פשעי היהודים שסלקו 
ערבים תמימים מנחלתם. אחדים מן המכתבים 

פריטים נדירים מהארכיון האישי של ראשון תעמולני הערבים לזכות . 140
השיבה, הערבי הנוצרי האנטישמי ומכחיש השואה, אנטואן פ. אלבינה, על 
חיסול הישות הציונית שעשתה פשעים נגד הערבים האומללים, ועל זכות 

השיבה לאדמתם של המסכנים, 1949 – פריט יחיד מסוגו שלא נראה מעולם 
כדוגמתו במכירות!

אנטואן פ. אלבינה, חבר הפרלמנט הירדני, נוצרי 
בראש  ועמד  יסד   – בירושלים  שגר  אנטישמי 
בהסברה  שעסקה  עולמית"  לאמת  "הליגה 
בשם  הקמתה  עם  מיד  ישראל  נגד  ובתעמולה 
וההומינזם. היה מחוגו של המופתי חג'  הנצרות 
אמין אל חוסייני ותמך כמוהו בהשמדת היהודים 

על ידי הנאצים. 

 The Falsehood about the Six את  חיבר 
 Million Jews Said to be Gassed by
Hitler Exposed להכחשת השואה                                                          

בין השאר הוא פירסם כרזות בעד זכות השיבה 
הפלשתינית לאדמתם הכבושה. 
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• החיבור שבין הכחשת השואה, תמיכה בנאציזם 
ואנטישמיות עמוקה לבין ההתנגדות לישראל

בריטניה  עמדת  את  הערבים  של  תפיסתם   •
ביחס לשאלת ארץ ישראל

• השימוש בשקרים היסטוריים שחוזרים עליהם 
מדינת  קיום  נגד  לתעמולה  כבסיס  ושוב  שוב 

ישראל

]לפי  מודרניות  תעמולה  בדרכי  השימוש   •
יחס  את  לשנות  כדי  שונות  ההיא[  התקופה 
דפי  יש  שבאוסף  לציין  מעניין  לישראל.  העולם 
לשפר  כדי  התעמולה  את  לקוראים  משוב]![ 

אותה!

סך הכל 17 פריטים

מצב: טוב מאוד

פתיחה: 1000$
הערכה: 2000$ -  3000$

במזימה  תומכים  שלדעתו  אישים  אל  ממעונים 
הציונית והוא מוחה על כך בחריפות.

נשיא  אל  כזה  מודפס  מכתב  שלפנינו  באוסף 
של  מקורית  בחותמת  חתום  הברית  ארצות 

הארגון.

עם  ארוך  מכתב  היא  הכותרת  גולת  ספק  ללא 
חתימה בכתב ידו]![ שממוען אל ארגון האומות 

המאוחדות 

תוכן המכתב בחתימת ידו:

הפריטים הנדירים הללו מכילים תוכן רב. הרבה 
נושאים עולים מן הפריטים ויכולים לשמש כר 

נרחב לדיון בשאלות חשובות. למשל:

• ראשית התביעה לזכות השיבה

• התגובה הערבית להקמת המדינה

אנטישמיות  לבין  ונוצרים  נצרות  בין  הקשר   •
ערבית 

140. Extremely Rare Items from the Personal Archive of the First Arab 
Propagandist, the Anti-Semite Christian Arab and Holocaust Denier, Antoine 

P. Albina, about the Destruction of the Zionist Entity which Committed 
Crimes against the Poor Arabs and Their Right of Return to Their Land, 1949 

– a Unique Item!

Antoine P. Albina, a member of the 
Jordanian Parliament, an anti-Semite 
Christian who lived in Jerusalem 
established and headed the ״League for 
Worldwide Truth, which was involved in 
propaganda against Israel on behalf of 
Christianity and humanism.  He belonged 
to the circle of the Mufti Haj Amin al-
Husseini and like him supported the 
eradication of the Jews by the Nazis.

He authored ״The Falsehood about the 
Six Million Jews Said to be Gassed by 
Hitler Exposed״ denying the Holocaust. 

Among others, he published 
proclamations supporting the Palestinian 
Right of Return.

According to Dr. Salim Tamari, these 
proclamations are most likely the earliest 
[!] that express the Palestinian Right of 
Return. 

The collection before us includes several 
such proclamations. On one of the them, 
Israel appears as a cruel spider.

The collection also contains caricatures 
against the Zionist entity, the British 
government, the USA and the UN, which 
are partners to the Jews׳ crimes.

Albina did not confine himself to 
demonic, sophisticated, organized and 
methodical propaganda. He also sent 
letters to various public figures about 
the crimes of the Jews whereby they 
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removed innocent Arabs from their land. 
Several of the letters are addressed to 
figures whom he believed supported the 
Zionist conspiracy.

The collection before us includes such a 
printed letter to the president of the USA 
signed by the organization׳s original 
stamp.

Undoubtedly, the highlight of the 
collection is a long letter with his 
handwritten signature [!] addresses to 
the UN. 

These rare items are of important 
content. Many of the issues discussed 
by the items can serve as fertile ground 
for a discussion of important issues such 
as

• The onset of the demand for the 
Palestinian right of return.

• The Arab reaction to the establishment 
of the State.

• The relationship between Christianity 
and Christians to Arabic anti-Semitism.

• The relationship between denial of 
the Holocaust, support of Nazism, anti-
Semitism and rejection of the State of 
Israel.

• The way the Arabs perceived Britain׳s 
position to the State of Israel.

• Using historical lies as a basis for anti-
Israeli propaganda.

• Using modern propaganda to change 
the attitude of the world to Israel.  It 
should be noted that the collection 
contains leaves of feedback to be filled in 
by its readers to improve it!

A total of 17 items.

Condition: Very Good.

Opening Price: $1000
Estimated Price: $2000-$3000
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 נמצאים בסכנה נוראה ושאין מקום לתירוצי סרק
 ולבטלנות. הוא מצא שותפים לדעה ולמעש אצל
 הרביזיוניסטים. הסיבה לכל הייתה שז׳בוטינסקי
בסכנה. כולה  שהגולה  שהבין  היחד  כמעט   היה 
היהודים את  לעורר  וניסה  לעיר  מעיר  עבר   הוא 
 לעזוב מייד את הגולה ולעלות לארץ מפני האסון
 המשמש לבוא. תלמידי ז׳בוטינסקי שהיו אמונים
 על תורת רבם פירשו בגלל זה את דברי היטלר
הראשונים היו  ולכן   33 בשנת  כבר   כפשוטם 
וחבריו קוק  הלל  בעניין.  לפעול  מוכנים   שהיו 
 הפכו להיות שותפים למזכיר הפנים של רוזוולט

  במאבק ההירואי למען היהודים בגרמניה.

ליישב את כל  38 איקס בשנת   בין השאר הציע 
 יהודי גרמניה באלסקה! הסיבה לכך הייתה שכל
 מדינות המערב הסכימו לכניסת היהודים אליהם
מדינה שאינה  כעוון  אלסקה  מכסות.  לפי   רק 
הוא הגבלה.  שום  ללא  כולם  את  לקלוט   תוכל 
 נסע לשם כך לאלסקה והחל בפעולות ממשיות
תמך האמריקאי  הממשל  התכנית.   למימוש 
את המפרט  דו"ח  הכין  הפנים  ומשרד   בתכנית 
המנהיגים מן  כמה  אך  התוכנית.  של   היתרונות 
 היהודיים והציונים ובראשם ראביי סטפן ויז טענו
לוקחים שהיהודים  יגידו  יגידו״:  ״מה  חשש   שיש 

חוברת היסטורית נדירה למען היהודים בגרמניה . 141
-  מאת מזכיר הפנים האמריקאי שעורר והוביל את המלחמה 
באנטישמיות ואת המאבק למען היהודים בשואה – הגוי שקרא 

ליהודי אמריקה להתעורר!

הממסד  מן  יהודים  על  יאומן  שלא  הסיפור 
העולם  אומות  וחסיד  שר  גוי  ועל  נרדמו  שקצת 
שהשתתף עם אנשי בית״ר בנסיונות לעורר את 

היהודים לפעולה נמרצה!

Palestine and the destiny of the 
Jewish people / by Harold L. Ickes 
... with a message from President 

Franklin D. Roosevelt.

איקס   במרץHarold L. Ickesהרלוד   15[   
 1874- 3 בפברואר 1952[ היה היה פעיל חברתי
ונשא במשרה לזכויות האדם  גדול  ולוחם   בולט 
אצל אמריקה  של  הפנים  מזכיר  ביותר:   חשובה 
 הנשיא פרנקלין רוזוולט. איקס הזדעזע מעליית
 הנאצים לשלטון בגרמניה ומצב היהודים שם. הוא
 החל לפעול למען היהודים שם ולתדהמתו הוא
שהיו באמריקה,  היהדות  ממנהיגי  שכמה   מצא 
 בעלי ממון והשפעה, היו ישנים למדי וחזרי מעש
הללו מהמנהיגים  עמה  עם  שוחח  הוא   בעניין. 
 ושמע מהם חששות בנוסח הידוע: מה יגידו אם
 נעשה רעש. הוא התאכזב מאוד וחיפש שותפים
 אחרים. הוא הבין, מה שלא הבינו המנהיגים הללו
והיהודים נורא  שהמצב  הבשר,  סיר  על   שישבו 
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הברית.

חסידי של  הזהב  בספר  איקס  יזכר  ספק   ללא 
 אומות העולם. גוי שהקדיש את כל מעמדו ומרצו
פעם הרעה.  בימי  היהודים  להצלת   לנסיונות 
אחת הוא אמר: אני הצלתי את אמריקה מבושה.

נדיר מאוד!

פתיחה: 100$
הערכה: 400$ - 600$

"רושם לעצמם...  הברית  לארצות  ששייך   שטח 
לוקחים חלק מהארץ ... שיהודים  ופוגע   מוטעה 
ובשנות ההם  בשנים  פעל  ]וויז   להתיישבות". 
 השואה עצמה במסירות למען יהודי אירופה אך
לדעת ובסודיות.  בשקט  לפעול  הייתה   שיטתו 
הביאה ולא  צלחה  לא  זו  שיטתו   ההיסטוריונים 

 להישגים ממשיים.[

 איקס הצליח בפעולותיו השונות לסייע בהבאת
לארצות ההם  בשנים  יהודים  פליטים   אלפי 

141. Rare Historical Booklet for the Benefit of the Jews of Germany – 
by the American Secretary of the Interior  who Led the Struggle against 
Anti-Semitism and  for the Jews of Germany during the Holocaust – the 

Gentile who Called the Jews of America to Awaken

The unbelievable story about the Jews 
who fell asleep on their watch and 
a righteous gentile who joined the 
members of Beitar in their efforts to 
awaken the Jews to vigorous action. 

Palestine and the destiny of the Jewish 
people / by Harold L. Ickes ... with a 
message from President Franklin D. 
Roosevelt.

Harold L. Ickes (1874-1952) was a 
prominent social activist and a leading 
fighter for human rights. He held a 
very important position: he was the 
American secretary of the interior 
during the presidency of Roosevelt. Ickes 
was shocked by the rise of the Nazis in 
Germany and worried by the situation 
of the German Jews. He started to act 
in their favor and to his amazement, 
found out that some influential Jewish 
American leaders were indifferent to 
what was happening. He understood 
what those Jewish leaders did not 
that the situation was awful and the 
Jews were in great danger. He found 

supporters of his opinion among the 
Revisionists, since Jabotinsky was among 
the few who understood that Europe in 
its entirety was facing grave danger. 

Among others, Ickes suggested in 1938 
to settle all the German Jews in Alaska, 
since Alaska did not limit the number of 
Jews who could enter it. The American 
government supported his plan; yet 
Jewish and Zionist leader rejected it, 
claiming it would be claimed that the 
Jews were taking for themselves territory 
that belonged to the USA. Although this 
plan of his failed, Icke succeeded by 
other actions to help bring thousands of 
Jewish refugees to the USA. 

Undoubtedly, Ickes will be remembered 
in the Golden Book of Righteous Gentiles 
as a gentile who devoted his time and 
best efforts to saving Jews from Europe. 
He once said: ״I have saved America from 
shame״.

Extremely rare!

Opening Price: $100
Estimated Price: $400-$600



 190 

מבר 2018
ט | נוב

שע”
ת

סלו 
כ

142. Colorful Poster – the 
Collapse of the Nazi Rule – 
First of May
A colorful poster printed by 
 Klalit shel׳Histadrut ha׳Ha״
Ha׳Ovdim Ha׳Ivriyim Be׳Erezt 
Yisrael״ depicting a red hammer 
with the inscription 1943״ 
May 1״ breaking a swastika 
– the Nazi rule (May 1 is the 
International Workers׳ Day) 
Designed by Bergman. Printed by 
Dfus Achdut, Tel Aviv.

50 cm.

Condition: Good. Tears, mainly in 
the margins.

Opening Price: $200
Estimated Price: $300-$400

השלטון . 142 שבירת   – צבעונית  כרזה 
הנאצי – האחד במאי – 1943

כרזה צבעונית שנדפסה על ידי ההסתדרות הכללית של 
העובדים העברים בארץ ישראל. נראה בה פטיש אדום, 
ובו הכיתוב 1 במאי 1943, אשר מפוצץ את צלב הקרס – 

השלטון הנאצי. )האחד במאי הוא יום הפועלים(.

עיצוב: ברגמן. דפוס אחדות, תל אביב.

העמוק  השכנוע  את  רואים  אנו  שלפנינו  בכרזה 
שהסוציאליזם הוא זה שינצח את הנאציזם. ההסבר הוא 
אינו  שהוא  מפני  סוציאליסטי  כאנטי  נתפס  שהנאציזם 

חושב שכל בני האדם שווים וזכאים לחרות, כמובן.

מדהים שאפילו בשעת חרום היסוד האידאולוגי היה חזק 
כל כך. משמעות הכרזה היא שאם אתה רוצה לנצח את 
הסוציאליזם  של  המגמה  את  לחזק  צריך  אז  הנאצים 

וההסתדרות ולא חלילה את הרויזיוניסטים והאצ"ל...

ארגונים  שני  היו  המות,  סף  על  ורשה,  בגטו  גם  אכן 
 - אנילביץ'  מרדכי  של   - מהם  אחד  בנאציזם.  שלחמו 
בכרזה  כמו  הגגות,  על  סוציאליזם  של  אדום  דגל  הניף 
 - הרויזיוניסטים  של   - השני  והארגון  שלפנינו,  האדומה 

הניף רק דגל כחול לבן.

50  ס"מ.

קרעים בולטים. בעיקר בשוליים.

פתיחה: 200$
הערכה: 300$ - 400$
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143. A Letter by a Jew of Warsaw, the Eve of 
the Holocaust – “The World has been Given to 
Evil People”
A touching letter that was sent from Warsaw in 1939. 
On a postcard.

The writer tells his nephew (Reb Yehuda Newman of 
London): "I do not work as a teacher anymore since 
I am old and tired … and the troubles of the public 
make one become near-sighted".

Later in the letter the writer refers to the Nazis and 
writes: "The world has been given to evil and stupid 
people! The cruel German vampire's purpose is to 
eradicate Yisrael Saba and for the last five years 
has been spilling the blood of Israel like water, 
nevertheless, an agreement was signed with him, 
trusting his promise, and only now they see he 
cannot be trusted! Only now! And the blood of Israel 
that is being spilled is nothing to them…"

He prays: "May we, the Master of the Universe, get 
rid shortly of the subjugation of the exiles under 
such masters…" and signs: "Moshe ben Esther".

Condition: Good.

Opening Price: $200
Estimated Price: $400-$600

מכתבים מהשואה

מכתב ורשה תרצ״ט . 143
– יישלח בהמשך

מהעיר  שנשלח  מרגש  מכתב 
על   .1939 תרצ”ט  בשנת  וורשה 

גבי גלויה.
יהודה  )ר’  לאחיינו  מספר  הכותב 
עוסק  איני  “אני  מלונדון(:  ניומן 
ישיש  כבר  הנני  כי  בהוראה  כבר 
מכהין  הכלל  צרות  וגם  ותשוש... 

את העיניים”.
לשלטון  הכותב  מתייחס  בהמשך 
עלמא  “אמסר  וכותב:  הנאצי, 
האכזר  ורשיעאי!  דטפשאי  בידא 
הוואמפיר הגרמני שם לו למטרה 
חמש  זה  סבא,  ישראל  להכחיד 
ישראל  דם  שופך  שהוא  שנים 
חוזה,  עמו  עשו  זאת  ובכל  כמים, 
עכשיו  רק  הבטחתו,  על  סמכו 
רק  מהימן!  בר  שאיננו  רואים  הם 
עכשיו! ושפיכם דם ישראל זה לא 

כלום להם...”.
ומתפלל: “הלוואי, ריבונו של עולם, 
גלויות  משעבוד  במהרה  שנפטר 
חותם:  כאלה...”.  אדונים  תחת  זו 

“משה בן אסתר”.
מצב טוב.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ – 600$
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קהילת זבורוב הייתה דתית. 

 467 בזבורוב  נימנו  הקהילה  התמעטות  עם 
יהודים בשנת 1930.

השואה

הסכם מינכן מספטמבר 1938, כשנה לפני פרוץ 
צ'כוסלובקיה  על  כפה  השנייה,  העולם  מלחמת 
הנאצית,  לגרמניה  הסודטים  חבל  מסירת  את 
זאת התפרקה הרפובליקה. סלובקיה  ובעקבות 
 1939 במרס   15 וב-  אוטונומיה  על  הכריזה 
גרמניה.  גרורת  עצמאית  למדינה  נעשתה 
היהודים  נושלו  אנטי-יהודיים  חוקים  באמצעות 
עד  המלחמה  ובמשך  ומרכושם,  מזכויותיהם 
לידי  סלובקיה  יהודי  נמסרו   1942 אוקטובר 
על  והשמדה  ריכוז  למחנות  ושולחו  הגרמנים 

אדמת פולין הכבושה.

בזמן  זבורוב  יהודי  קורות  על  מפורט  מידע  אין 
מן  דבר  היום  נותר  לא  לצערנו  אך  המלחמה 

הקהילה המפוארת. 

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 500$

שריד מקהילה שנעלמה ואיננה - מכתב בכתב ידו ובחתימתו . 144
של הרב האחרון של הקהילה היהודית בזובורוב סלובקיה ]לפנים 

הונגריה[ – קהילה שהושמדה כליל בשואה – הי״ד

קהילת זבורוב

זבורוב, שוכנת בצפון מזרח סלובקיה גבול פולין 
11 ק"מ  בין פולין להונגריה,  על הדרך הראשית 

 .)Bardejov( מצפון לעיר בארדיוב

יהודים,  שלושה  בזבורוב  נרשמו   1726 במפקד 
אחוזת  את  שחכרה  אחת,  משפחה  בני  כנראה 
המקום  היה  תקופה  באותה  המקומי.  האציל 

כפר, ותושביו עסקו בחקלאות.

בתקופה  במקום  התארגנה  יהודית  קהילה 
ובית  עלמין,  בית  קודש  במקום  יותר.  מאוחרת 
כנסת קטן הוקם רק בראשית המאה העשרים. 
בבניין גדול יותר ליד בית הכנסת שכן בית מדרש 
ובמבנה קטן סמוך לו - דירת הרב. ילדי הקהילה 
ופעלה  חדרים,  כמה  שהיו  וידוע  בחדר,  למדו 

חברה קדישא.

השאגת  היו:  בקהילה  פאר  שכיהנו  הרבנים  בין 
 .18 ה-  במאה  שכיהן  ביהודה  והנודע  אריה 
ליכטנשטאנדט  מיכל  יחיאל  ר'  כיהנו  אחריהם 
ובנו ר' יוסף ליכטנשטאנדט. הרב איגנאץ אמסל 

)Amsel( היה רב הקהילה האחרון.
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144. A Remnant from a Community that has Disappeared – a Letter 
Handwritten and Signed by the Last Rabbi of the Jewish Community 
of  Zborów, Slovakia [Previously Hungary] – a Community that was 

Completely Destroyed in the Holocaust

 Zborów is located in north-east Slovakia 
near the border with Poland, 11 km. 
north to Bardejov.

In a census that was held in 1726, only 
three Jews were listed as residents of 
Zborów, most likely members of one 
family, who leased the house and land of 
a local nobleman. 

A larger Jewish community developed 
later. A small synagogue was established 
only in the early 20th century. In a larger 
building near the synagogue, there 
was a Beit Midrash and close to it, the 
rabbi׳s apartment. The children of the 
community studied in a Cheider and it is 
known that a Chevra Kadisha operated in 
the town. 

Among the rabbis who served as the 
rabbis of the town are the She׳agat Aryeh 
and the Nodah Bi׳Yehuda, who served 
as rabbis during the 18th century. After 
them, Rabbi Yechiel Michel Lichtenstadt 
and his son Rabbi Yosef Lichtenstadt. 
Rabbi Ignetz Amsel was the last was the 

last rabbi of the community. 

The community of Zborów was a religious 
one. In 1930, 467 Jews belonged to the 
community.

The Holocaust

The Munich Pact of September 1938, 
about a year before the outbreak of 
World War II, forced Czechoslovakia to 
give Sudetenland to Nazi Germany and 
the Czech Republic dissolved. Slovakia 
announced its autonomy and on march 
15 1939 became an independent state, a 
satellite state of Germany. By anti-Jewish 
laws, the Jews were expelled from their 
land and during the war were handed 
over to the Germans and sent to death 
and concentration camps in Poland. 

There is no detailed information about 
the Jews of Zborów during the war. 
However, unfortunately, nothing has 
remained today of the community. 

Opening Price: $100
Estimated Price: $300-$500
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ושם  קידן,  המחוז  לעיר  אותם  והעבירו  ויהודים 
כנראה הם הוצאו להורג. הליטאים גם התעללו 
יהודי  והרופא.  רבניה  ובהם  הקהילה,  בנכבדי 
קרוק רוכזו ברחוב אחד שהפך למעין גטו ושהו 
חיו   1941 אוגוסט  באמצע  אחדים.  שבועות  שם 
הובאו  החודש  אותו  ובסוף  יהודים,   452 בגטו 
לשם יהודים נוספים מן העיירות הסמוכות. ב-2 
שרוכזו  היהודים  כל  הובלו   1941 בספטמבר 
לא   ,)Pestinukai( פשטינוקאי  לכפר  בעיירה 
הרחק מהעיירה, ושם נרצחו ביריות בידי ליטאים. 
על-פי דוח יגר עמד מספר הנרצחים על 1,145 – 

448 גברים, 476 נשים ו-221 ילדים.

ד' יקום דמם!

הגלויה שלפנינו

למאוד  עד  קשה  מאוד.  קטנה  קהילה  הייתה  זו 
למצוא מכתבים שנשלחו משם לארץ ישראל. על 
אחת כמה וכמה תחת המגף הסובייטי ובתאריך 
הקהילה.  של  חיסולה  לפני   - מאוחר  כך  כל 
השלום האחרונה  בפריסת  שמדובר  מאוד  יתכן 
מקהילה זו, ואולי אף היחידה שנשתמרה ממנה! 

יידיש.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 100$
הערכה: 500$ - 1,000$

שריד יחיד מקהילה שחרבה בשואה. 145

גלויה שנשלחה מקראק בליטא לפלשתינה בזמן 
הסכם  פי  על  הסובייטי  הכיבוש  בזמן  השואה 
 – הרוסי  המגף  תחת   – מולוטוב   – ריבנטרופ 
ותחילת  הגרמני  הכיבוש  לפני  חודשים  שלושה 

חיסול הקהילה בידי הליטאים! 

יתכן מאוד שזו הגלויה ודרישת השלום האחרונה 
שזו  מאוד  יתכן  ישראל!  לארץ  משם  שנשלחה 
ששרדה  בעולם  היחידה  השלום  דרישת  אף 
קידוש  על  כולה  שנהרגה  הקטנה  מהקהילה 

השם! ד׳ יקום דמם. 

חותמת צנזורה בריטית

ברוסית:   - קרוק   - מקראק  נשלחה  הגלויה 
KRAKES בתאריך 11.3.41

רקע:

בקראק  חיו  הגרמנים  בידי  ליטא  כיבוש  ערב 
כ-470 יהודים. רובם התפרנסו ממסחר ומלאכה. 
יהודיים  ורווחה  חינוך  דת,  מוסדות  פעלו  בקרוק 

מסורתיים והתקיימה בה גם פעילות ציונית. 

 1940 ביוני  לברית-המועצות  ליטא  סיפוח  עם 
הציונית  והפעילות  בעיירה  העסק  בתי  הולאמו 

נפסקה. 

התקפת  לאחר  אחדים  ימים   ,1941 יוני  בסוף 
קרוק  על  השתלטו  ברית-המועצות,  על  גרמניה 
קומוניסטים  לעצור  החלו  לאומנים,  ליטאים 
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145. The Only Remnant from a Community that was Destroyed 
during the Holocaust

A postcard that was sent from Krakes, 
Lithuania, to Palestine during the 
Holocaust, during the Soviet occupation 
according to the Molotov-Ribbentrop 
Pact, three months before the German 
occupation and the destruction of the 
community by the Lithuanians!

It is most likely that this is the last postcard 
that was sent from there to the Land of 
Israel! It is also most likely that this is the 
only farewell that remained from the 
small community whose members were 
all killed! 

Stamp of the British censor.

The postcard was sent from Krakes on 
11.3.41

Background

Before the German occupation of 
Lithuania, about 470 Jews lived in 
Krakes. Most of them earned their 
living from trade and craft. There were 
Jewish religious, educational and social 
institutions in Krakes and there was 
Zionist activity. 

With the annexation of Lithuania to 

the Soviet Union on June 1940, the 
department stores were nationalized 
and Zionist activity was stopped.

At the end of June 1941, several days 
after the German attack on the Soviet 
Union, Krakes was taken over by 
nationalistic Lithuanians who arrested 
communists and Jews and transferred 
them to Kedahnen, where they were 
most likely executed. The Lithuanians 
abused the Jewish leaders of the town, 
including its rabbis and physicians. The 
Jews of Krakes were gathered in kind 
of a ghetto, where they remained for 
several weeks. In the middle of August, 
452 Jews lived in the ghetto and at the 
end of the month, additional Jews were 
brought there from close-by towns. On 
September 2 1941, all the Jews of the 
ghetto were led to Pestinukai where they 
were shot to death by the Lithuanians. 
1,145 Jews were murdered that day – 
448 men, 476 women and 221 children.

The postcard was written in Yiddish.

Condition: Very Good. 

Opening Price: $100
Estimated Price: $500-$1000
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גטו  תושבי  הועברו  שחר  עם   4491 ביוני  ב-5 
שורצות  ָבּאורוות  השילוח  למרכז  שלגוטריאן 
המקומית.  המכרות  חברת  של  העכברושים 
מגטאות  יהודים  גם  רוכזו  הזה  השילוח  במרכז 
אחרים, וכולם, 911,3 בני אדם בסך הכל, גורשו 

ממנו בקרונות בקר לאושוויץ ב-31 ביוני 4491.

נספה  הרשטיק  ]אלעזר[  לזר  המכתבים  שולח 
אף הוא עם כל תושבי הגטו. פרטים עליו אפשר 

למצוא באתר יד ושם.

מתוך אתר יד ושם:

היה  הוא   .2981 בשנת  נולד   Herstik לזר 
ב  התגורר  השניה  העולם  מלחמת  לפני  נשוי. 
הוא  המלחמה  בזמן  שבהונגריה.   Salgotarjan

היה בגטו Salgotarjan. לזר נרצח בשואה.

גאולה  ברחוב  לילדו  נכתבו  שלפנינו  המכתבים 
הצלב  של  דפים  על  המכתבים  בירושלים. 
האדום עם חותמות של הצלב האדום בבודפשט 
ב13  כאמור  נשלח  האחרון  המכתב  ובירושלים. 
בגטו.  וההתעללות  החיפוש  יום   4491 למאי 
מהקהילה  האחרון  השריד  גם  שזהו  מאוד  יתכן 
הקדושה שם. 5 ימים לאחר מכן כונסו באורוות 
הקהילה  כך  אחר  ספורים  כך  אחר  ימים  וכמה 

נשלחה לאושוויץ. ד' יקום דמם.

מצב: טוב

פתיחה: 200$
הערכה: 1000$

מכתבים מהעיירה שעלתה השמימה - 5 מכתבים מהעיירה ומהגטו . 146
שאלגוטאריאן בהונגריה לירושלים דרך הצלב האדום, 1943 – 1944 - כולל 
המכתב האחרון ]כמה נורא![ שנשלח כמה שעות לפני החיפוש וההתעללות 

של הגרמנים בגטו – 5 ימים לפני הכליון - השריד האחרון של האדם, 
המשפחה והעיירה, ד' נקום דם עבדיך השפוך 

היא   )Salgotarjan )בהונגרית:  שאלגוטאריאן 
עיר בצפון הונגריה בקרבת הגבול עם סלובקיה 

כ-011 ק"מ צפונית מזרחית מבודפשט.

בינואר 1491, במיפקד האוכלוסין הארצי האחרון 
נמנו  הגרמני,  הכיבוש  לפני  בהונגריה  שנעשה 
ושיעורם  יהודים  תושבים   552,1 בשלגוטריאן 
היו  רובם  אחוזים.  כשישה  היה  באוכלוסייתה 
בעיר  היהודית  הקהילה  מלאכה.  ובעלי  סוחרים 

השתייכה לזרם האורתודוקסי.

לשירות  היהודים  הצעירים  רוב  גויסו  .ב-2491 
עבודת כפייה במסגרת צבא הונגריה. הם הוצבו 
נספו  ומרביתם  באוקראינה,  המזרחית,  בחזית 

שם.

להונגריה  הגרמנים  פלשו   4491 במרץ  ב91 
השמדת  את  לזרז  כדי  לשם  הגיע  שר"י  ואיכמן 

יהודי הונגריה בטרם תסתיים המלחמה.

בין ה-3 וה-01 במאי 4491, רוכזו 621,1 היהודים 
שנותרו בעיר בתוך גטו.

את  הונגרים  ז'נדרמים  חקרו   4491 במאי  ב-13 
מוסתרים;  ערך  חפצי  לגלות  כדי  הגטו  תושבי 
היהודים נחקרו בעינויים אכזריים ו-61 מהם מתו 

במהלך החקירות.

זהו היום בו נשלח המכתב האחרון. כפי הנראה 
היה  אז  הנוראים.  הדברים  לפני  בבוקר  מוקדם 
עד  למסור  צריך  לארץ  לחוץ  שמכתב  מקובל 

שמונה וחצי בבוקר או סמוך לשעה זאת.
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On the dawn of June 5, 1944, the 
residents of the Salgótarján ghetto were 
moved to rat-infested stables of the local 
mining company where they joined Jews 
who were brought there from other 
ghettoes in the area. On June 13, 1944, 
the 3119 Jews that were brought there 
were sent to Auschwitz.

The sender of the letters, Lazar [Elazar] 
Herstik, perished with all the other 
residents of the ghetto. Information 
about him can be found in the website of 
Yad Va’Shem.

From the website of Yad Va’Shem:

Lazar Herstik was born in 1892. He was 
married. Before World War II, he lived in 
Salgótarján, Hungary. During the war, he 
lived in the Salgótarján ghetto. He was 
murdered in the Holocaust.    

The letters before us were written to his 
son, who lived in Geulah, Jerusalem.  The 
letters are on leaves of the Red Cross 
with stamps of the Red Cross of Budapest 
and Jerusalem. The last letter was sent, 
as said, on May 31 1944, the day the 
ghetto was searched for valuables. It is 
most likely that this is the last remnant 
of the Jewish community of Salgótarján. 
Five days later, the Jews were sent to the 
stables and from there, to their death in 
Auschwitz.

Condition: Good.

Opening Price: $200
Estimated Price: $1000 

146. Letters from an Extinct Town– 5 Letters from the Town and Ghetto of 
Salgótarján, Hungary that were Sent to Jerusalem Via the Red Cross, 1943-
1944 – Including [How Terrible!] the Last Letter that was Sent a Few Hours 
before the Nazis Searched the Ghetto – 5 Days before Its Destruction – the 

Last Remnant of Man, Family and Town – May God Revenge the Spilled Blood 
of His Slaves

Salgótarján is a town in the north of 
Hungary, near the border with Slovakia, 
about 110 kilometers north east of 
Budapest.

According to the last national population 
census that was conducted in Hungary, 
in January 1941, there were 1255 Jews 
living in Salgótarján, which constituted 
6% of the population. Most of them were 
merchants and craftsmen. The Jewish 
community of the town was orthodox.

In 1942, most of the young Jewish men 
were recruited to the Hungarian army, to 
work as force laborers. They were placed 
in the eastern front, in Ukraine, and most 
of them died there.

On March 19 1944, the Germans invaded 
Hungary and Eichmann came there 
to speed up the destruction of the 
Hungarian Jews before the war ends.

Between the third and tenth of May 
1944, the 1126 Jews who remained in 
the town were concentrated in a ghetto.

On May 31 1944, Hungarian gendarmes 
investigated the residents of the ghetto 
in order to find hidden valuables; the 
Jews were cruelly tortured and 16 of 
them died during their investigation.

This was the day that the last letter was 
sent from Salgótarján, most likely, in 
the morning, before the investigations 
began. It was then customary that a 
letter sent abroad was to be handed until 
8:30 in the morning.
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147. 8 Letters from Different 
Death and Concentration Camps 
– Handwritten Inscriptions by 
Prisoners, Stamps, Rare Items
Worth taking a closer look.

Opening Price: $250
Estimated Price: $650-$850 

8 מכתבי מחנות ריכוז והשמדה . 147
שונים – כיתוב של האסירים בכתב יד, 

חותמות, כולל פריטים נדירים
כדאי לראות!

פתיחה: 250$
הערכה: 650$ - 850$
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148. Calling to Come and Pray 
beside Rachel׳s Tomb ״for the Fate 
of Our Brothers Who are Daily led to 
Their Terrible Death״
 Anyone whose heart aches and worries״
about his relatives whose lives hang by a 
thread and about the fate of our brothers 
in the Diaspora, who are daily led to their 
terrible death, will come on Monday 
Parashat Chukat, the fifth of Tamuz, at 5 
in the evening to Rachel׳s Tomb, to pray 
for She׳erit Ha׳Pleta…״

An extremely rare, unknown 
proclamation. 

Condition: Good. Folding marls. Torn 
margins. 

Opening Price: $200
Estimated Price: $600 - $1,000

השואה

148 . – בניה בשואה  על  רחל מבכה 
מודעה כאובה הקוראת לבוא ולהתפלל 
המובלים  אחינו  גורל  ״על  רחל  בקבר 

מידי יום ביומו לטבח איום״
"כל מי שלבו מציר ודואג על אבותיו וקרוביו אשר 
חייהם תלויים להם מנגד ועל גורל אחינו שבגולה 
הדוויה בכלל, המובלים מדי יום ביומו לטבח איום 
 5 ה' תמוז, בשעה  ב' פר' חוקת,  ביום  יבוא  ר"ל, 
לפנות ערב, אצל קבר רחל אמנו, לעורר רחמים 

על שארית הפליטה...".

נותרו  לא  אולי  ידועה.  ולא  ביותר  נדירה  מודעה 
ממנה עותקים מלבד זה שלפנינו.

מצב טוב. סימני קיפול. קרעים בשוליים.

פתיחה: 200$
הערכה: 600$ - 1,000$
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ישראל"  אלפי  "מאות  על  מדובר  זו  בתפילה 
שנספו. עדיין לא נודעו בארץ מימדיה האמיתיים 
יהודים.  מליוני  נספו  בה  הנוראה,  השואה  של 
רבי  חורבת  הכנסת  בבית  התקיימה  התפילה 
יהודה החסיד בירושלים, בהשתתפות האדמו"ר 

מגור בעל 'אמרי אמת׳.

ב. "קינה". "אמרתי שעו מני בבכי אמרר...", מתוך 
הקינות לתשעה באב. 

28 ס"מ.

מצב טוב.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 500$

שני דפים שנדפסו בהדפסת סטנסיל, בעיצומה של השואה . 149
הנוראה, מהן נאמרה התפילה המיוחדת שנערכה בבית הכנסת 

׳החורבה׳ בירושלים. נדיר ביותר!

א. "סדר הכינוס": פתיחת הארון, מזמורי תהילים 
שופר,  תקיעת  שלפנינו(;  בדף  כולם  )שנדפסו 
תפילת אחינו כל בית ישראל. ישיבה על הארץ, 
הכינוס.  הכרזת  בדף(.  )נדפסה  איכה  ואמירת 
הליכה לכותל ]המערבי[. לאחר פרקי התהילים 
אל  רחמים...  מלא  "אל  מיוחדת  תפילה  נדפסה 
נא תחשה ותתאפק לדם ישראל שנשפך כמים... 
ילדים  ונשים  אנשים  ישראל  אלפי  מאות  הרבה 
ושנטבעו  ושנשרפו  ושנשחטו  שנהרגו  וילדות 
ושנחנקו ושנקברו חיים במדינות.... בזכותם נדחי 

ישראל ישובו לאחוזתם...״.

רבי  הראשי  הרב  ידי  על  חובר  התפילה  נוסח 
יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל והראשון לציון רבי 

בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל.

149. Prayer and Lamentation for the Those who Perished in 
the Holocaust at the ׳Churvah׳ Synagogue – Stencil Printing – 

Jerusalem, 1943 – Rare!

Two stencil leaves that were printed 
during the Holocaust with a special 
prayer that was said at the ״Churvah״ 
synagogue of Jerusalem. Extremely rare!

A. The prayer that includes the opening 
of the Holy Ark, Psalms (all printed on the 
leaf before us); the blowing of the shofar, 
the prayers of ״Acheinu kol beit Yisrael״ 
[our brothers the complete house of 
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Israel]. Reading the scroll of Eicha [the 
Book of Lamentations]. After the Psalms, 
a special prayer was printed: ״God full 
of mercy … do not fall silent and restrain 
yourself when the blood of Israel flows 
like water … many hundred thousands of 
men and women boys and girls which have 
been killed and slaughtered burnt and 
drowned strangled and buried alive …״

The version of the prayer was written by 
Chief Rabbi, Rabbi Yitzchak Isaac Ha׳Levi 
Herzog and the Rishon Le׳Zion Rabbi Ben 
Zion Meir Chai Uziel.

The prayer refers to ״hundred thousands 
of Jews״, the true numbers of the victims 
of the Holocaust being yet unknown. 
Th eprayer took place at the ״Churvah״ 
Synagogue of Jerusalem and was 
attended by the Rebbe of Ger author of 
 .Imrei Emet׳

B. ״Lamentation״ – one of the 
lamentations that are said on Tisha Be׳Av.

28cm.

Condition: good.

Opening Price: $100
Estimated Price: $300 - $500

נוסח תפילה מרטיטת לב אשר נוספה לתפילת נעילה ביום . 150
הכפורים בעיצומה של המלחמה הנוראית באירופה - הולנד תש״א-

תש״ב בערך – נדיר ביותר

נוסח תפילה מרטיטת לב אשר נוספה לתפילת 
המלחמה  של  בעיצומה  הכפורים  ביום  נעילה 
הולנד תש״א-תש״ב בערך   - באירופה  הנוראית 

- נדיר ביותר

דף ועליו מודפס נוסח תפילה מרטיטת לב אשר 
לתפילת  בהולנד  המפוארת  הקהילה  הוסיפו 
בתוך  הנוראית.  השואה  של  בעיצומה  נעילה 
לפניך  נבוא  העולמים  ״אדון  נכתב  התפילה 
דמע  יזלו  ועפעפינו  הזה  והנורא  הקדוש  ביום 
שעוברות  הקשות  המאורעות  הפוגות...  מאין 
לטובה  תזכור  הרוחות  אלוקי  נא  תסיר...  עלינו 
בארץ  חללים  שנפלו  קהילתנו  בני  נשמות  את 

שאלת  לפניך  באה  הלב  ממעמקי  רחוקה... 
אל  מתי?  עד  האומלל:  עמנו  מחרדת  חרדים 
עוד  הדמעות  שערי  הלא  תחרש  אל  דמעתנו 
וכו׳...״. וכו׳  ריקם...  תשיבנו  אל  נא  נשלבות   לא 
של  בעיצומה  נאמרה  זו  מחרידה  תפילה 
אם  יודע  ומי  הקדוש  ביום  נעילה  תפילת 
לעמוד  זכו  אומריה  או  התפילה  מכותבי  מי 
אחריו...  הבא  הכיפורים  ביום  נעילה   בתפילת 
מצב טוב, סימני קיפול, קרעים קלים בשולי הדף 

ובסימני הקיפול.

פתיחה: 200$
הערכה: 200$ - 500$
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150. A Version of a Heart-Moving Prayer that was Added to the 
Tefilat Ne׳ilah of Yom Kippur during the Terrible War in Europe – 

Holland, circa 1941-1942 – Extremely Rare

A leaf on which a heart-moving prayer 
was printed. The prayer was added to 
the Ne׳ilah prayer during the Holocaust 
by a Jewish community in Holland. 

Who knows whether those who wrote 
the prayer or said it on Yom Kippur said it 

again the following Yom Kippur…

Condition: Good. Folding marks. The 
margins of the leaf and the folding marks 
are slightly torn.

Opening Price: $200
Estimated Price: $200 - $500

שני פריטים חשובים: תצלום ״שארית קיבוץ ארלוזורוב ברוסיין אחרי . 151
חיסולו״ – חתימות חברי הקיבוץ -  1936 – תצלום שארית הפליטה בלובלין

מצב טוב.

ב. תצלום של שרידי קהילת פישטשאץ, יושבים 
ליד לוח גדול ובו הכיתוב: ״יזכור השם את נשמת 
השם  קידוש  על  שנפלו  והטהורים  הקדושים 
בעיר  הפשיסטי  הרשע  מידי  העם  קידוש  ועל 

פישטשאץ פלך לובלין, שנת תש״ב״. 

11x8 ס״מ. מצב טוב.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

התצלום  בגב  ארלוזורוב.  קיבוץ  תצלום  א. 
הנראות  הדמויות  עשרת  מתוך  ששה  חתומים 
בתצלום. וכן ישנה הקדשה בכתב יד ״לזכרון נצח 
לאסתר לעליתך ארצה, עלי והצליחי״. ההקדשה 

משנת 1936.

מעט מאוד ידוע על קבוצה ציונית זו, שבמסגרתה 
לארץ  צעירים  קבוצות  מספר  שנה  באותה  עלו 
של  שמו  על  נקראה  הקבוצה  הכשרה.  לאחר 

חיים ארלוזורוב, שנרצח בשנת 1933.

13x7.5 ס״מ.
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151. Two Important Items: a Photograph ״the Remnants of Kibbutz 
Arlosoroff in in after Its Extermination״ – Signatures of the members of 

the Kibbutz – 1936 – Photograph of She׳erit Ha׳Pletah of Lublin

A. Photograph of Kibbutz Arlosoroff. 
On the reverse side of the picture, 
signatures of six of the ten figures shown 
in the photograph. In addition, there is 
a handwritten dedication: ״For eternal 
memory to Esther with your immigration 
to the land of Israel, may you be 
successful״/ the dedication is from 1936.

Little is known about this Zionist group, 
within whose framework several groups 
of youngsters immigrated to the Land 
of Israel after a period of training. The 
group was named after Chaim Arlosoroff, 
who was murdered in 1933. 

7.5x13cm.

Condition: Good.

B. Photograph of the survivors of the 
Piszczac community, sitting beside a 
large plaque with the inscription: ״May 
God remember the souls of the holy and 
pure who died on Kiddush Hashem by 
the fascist criminal in the city of Piszczac, 
the district of Lublin, 1942״.

8x11cm.

Condition: Good.

Opening Price: $100
Estimated Price: $200 - $300

חמישה פריטי שואה ושארית . 152
הפליטה, נדירים ומרתקים

תש״ד - נדיר ביותר

בשער ״יזכור״ - שנה לגטו וארשה.

ביבליוגרפית. ידוע  ולא  בספריות  נמצא   לא 
8 עמ׳, הדפים מנותקים מהמעטפת.

תש״ז(,  תשרי   - תש״ו  )שבט  ההצלה  מסע   .3
ירושלים, תש״ז

חוברת המסכמת את מסעו של הרב הראשי ר׳ 
יצחק אייזיק הרצוג לאירופה שלאחר השואה.

הפליטה  שארית  ילדי  יתומים  של  תצלומים 
באירופה ועוד.

4. סליחות ליום כ׳ סיון

במדינת  ההריגות  על  נקבעו  הסליחות  סדר 
פולין בשנת ת״ח. ״ועתה נתחדש אורם למדינת 
הונגריא... על הריגת אחבנ״י בני מדינתנו משנת 
הי״ד  תש״ה  תש״ד  בשנת  ובפרט  והלאה  תש״א 
וכליון  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  הריסת  ועל 

1. מכתב בכתב יד ד״ר יצחק דב בר מרקון, תוכן 
מעניין מאוד, תש״ו

בני  של  מותם  על  הכותב  מצטער  במכתב 
על  ומפרט  הכהן,  מרדכי  הנמען,  משפחת 
נדודי  ועל  בבריטניה,  הארור״  ״היטלר  הפצצות 
ערי  בין  מגרמניה,  בריחתם  אחרי  המשפחה 
בנוסף  מנצ׳סטר.  דרך  רמסגייט,  אל  בריטניה 
מרחיב בנוגע לחגיגה שעשו בקהילה לכבוד יום 

הולדתו ה-70.

סופר   ,)1875-1949( מרקון  בר  דב  יצחק  ד״ר 
המדרש  בבית  למד  בירוסלבל,  נולד  ומרצה, 
המזרח  ללימודי  מרצה  היה  בברלין,  לרבנים 
סנט  באוניברסיטת  העברית  הספריה  וספרן 
פטרבורג. ייסד את אגודת הידידים לחקר הלשון 
לאמסטרדם,  עבר  בהמבורג,  התגורר  העברית. 

ולאחר מכן לבריטניה.

מכתב ארוך ומעניין, 2 עמודים.

2. עלון תרבות, המרכז הציוני בבריטניה, לונדון, 
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השואה - יידיש

ומזכיר  ראש  יושב  ע״י  חתומה  רשמי,  נייר  על 
הקהילה.

נראה שהתוכן מעניין, לא נחקר.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

ספרי תורה ושאר ספרים קדושים.

בודפשט, תש״ו.

מעטפת  שער  בשוליים,  קרעים  טוב,  כללי  מצב 
מנותק.

לאחר   - ה-40  שנות  לודז׳,  הוקרה,  תעודת   .5

152. Five Rare and Fascinating Holocaust Items

1. A Letter handwritten by Dr. 
Yitzchak Dov Bar Marcon (1875-
1949, a writer and lecturer on Eastern 
Studies). Interesting content. 1946. 
In the letter, the writer expresses his 
sorrow for the death of the family of 
the addressee, Mordechai Ha׳Cohen, 
and describes the bombing of Britain by 
 and the escape of the ״the damn Hitler״
family from Germany to Britain.

A long, interesting letter. 2 pp.

2. A cultural pamphlet, the Zionist Center 
of Britain, London, 1944 - extremely rare.

On the title page, ״Yizkor״ - the first 
anniversary of the Warsaw Ghetto. 

Bibliographically unknown and does not 
appear in libraries.

8 pp. the leaves are detached from the 
cover. 

3. Massah Ha׳Hatzala (Shevat 
1946-Tishrei 1946), Jerusalem, 1947.

A booklet that summarizes the journey 
of Chief Rabbi, Rabbi Yitzchak Isaac 
Herzog, to Europe after the Holocaust. 
Photographs of orphans in Europe and 
more.

4. Selichot for the 20th of Sivan. 
Budapest, 1946. 

Condition: Good. Torn margins. Detached 
title-cover.

5. Certificate of appreciation, Lodz, the 
  .s - after the Holocaust - Yiddish׳1940
On official stationery, signed by the 
chairman and secretary of the community.  
The content seems interesting. Has not 
been studied.

Opening Price: $100
Estimated Price: $200 - $300
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153. A Unique Item – Ticket of a 
Bank Deposit from Theresienstadt 
Ghetto – Additional Evidence of the 
Germans׳ Great Performance of the 
Extremely Rare – ״Model Ghetto״
The ticket before us like the postage 
stamps and banknotes from 
Theresienstadt Ghetto were part of the 
Germans׳ great performance of the 
 The ghetto had a bank .״Model Ghetto״
which issued worthless banknotes with 
Moses׳ figure holding the Tablets of the 
law, on which ״Thou shall not murder״ 
was written, which could buy nothing. 
The post office issued worthless postage 
stamps, to glue on post that was never 
sent. Behind this deceit, the Jews were 
constantly being sent eastward: to 
Auschwitz.

On the ticket appear a name, numbers 
and a stamp of ״Deposit״ from 10.4.1945, 
about a month before the control of the 
ghetto was transferred to the Red Cross.

Condition: Good. A fold in the middle. 
Wear. An inscription and stamp.

Opening Price: $500
Estimated Price: $600-$800

פריטי שואה

כרטיס . 153 במינו!  יחיד  פריט 
 – טרזינשטאט  מגטו  בנקאית  הפקדה 
הגדולה  להצגה  נוספת  עדות  תגלית 
של הגרמנים של ״הגטו לדוגמא״ – נדיר 

ביותר!
שלא  והשטרות  הבולים  כמו  שלפנינו  הכרטיס 
שימשו מעולם לשום דבר, הם היו חלק מההצגה 
לדוגמא״  ״הגטו  של  הגרמנים  של  הגדולה 
עם  שהונפקו  כסף  שטרות  עם  בנק  סניף  הזה, 
דמותו של משה רבנו מחזיק את לוחות הברית 
לקנות  אפשר  שאי  תרצח!  לא  כתוב  בהם 
לשלוח  אפשר  שאי  בולים  עם  דואר  דבר,  בהם 
עמדו  הזאת  התרמית  מאחורי  דבר.  בהם 
לאושוויץ.  למזרח:  משם  הקבועים   השילוחים 
ד׳ יקום דמם של הנספים וישיב לרשעים כגמולם.

מספרים  שם,  מופיעים:  הכרטיס  על 
לפני  כחודש   10.4.1945 ״הפקדה״  וחותמת 
האדום. לצלב  המחנה  על  השליטה   העברת 

מצב: טוב, קיפול באמצע בלאי, כיתוב וחותמת 

פתיחה: 500$
הערכה: 600$ - $800
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154. Complete Set of Banknotes 
of the Lodz-Litzmannstadt Ghetto in 
Excellent Condition – a Complete Set in 
Such Condition has Never been Seen in 
auctions – Extremely Rare
Values of 1, 2, 5, 10, 20 Mark and 50 Pfennig.

50 Mark – low number (1246) rare.

1 Mark – very low number (701) rare.

These banknotes were issued by the Judenrat 
of the Lodz Ghetto, headed by Chaim 
Rumkowsky, for internal use in the ghetto.

Rumkowsky׳s signature appears on the 
banknotes.

 Chaim Mordechai Rumkowski, the
 chairman of the Judenrat, supported the
 method of collaboration with the Germans
 and was convinced that Jewish productivity

 .would ensure survival

The name Litzmannstadt which is written on 
the banknotes was given to Lodz by Hitler in 
April 1940, commemorating a German general 
named Litzmann who was killed in the area 
during World War I. 

Condition: VF-AU

Opening Price: $300
Estimated Price: $600-$900

אלבומיים . 154 ספרים  שני 
ומרתקים על יהדות אירופה לפני 

השואה
ערכים: 50, 20, 10, 5, 2, 1 מרק, 50 פנינג. 

ביניהם:

50 מרק – מספר נמוך )1246( נדיר 

1 מרק – מספר נמוך מאוד )701( נדיר

היודנראט  ידי  על  הונפקו  אלו  שטרות 
מרדכי  חיים  בראשות  לודז׳,  בגטו 
בגטו.  פנימי  לשימוש   רומקובסקי, 
רומקובסקי. של  חתימתו  השטרות   על 
ראש  רומקובסקי,  מרדכי  חיים 
שיתוף  של  בשיטה  דגל  היודנראט, 
מסורה  ועבודה  הגרמנים,  עם  פעולה 
העבודה  במקומות  היהודים  של 
שהיהודים  שככל  סבר  הוא  האפשריים. 
למשוך  אפשר  יהיה  כך  יצרני,  כוח  יהוו 
ההשמדה.  את  ולמעט  הזמן   את 
על  שנכתב  ליצמנשטט,  השם 
הוראתו  פי  על  ללודז׳  ניתן  השטרות, 
שם  על   1940 באפריל  היטלר  של 
שנהרג  ליצמן  בשם  גרמני  גנרל 
הראשונה. העולם  במלחמת   באזור 

VF - AU :מצב

פתיחה: 300$
הערכה: 600$ - 900$
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155. Historical Remnant from the 
Ghetto! – A Spool of Thread that 
was Used for Sewing Uniforms in the 
Lodz Ghetto – 1941
The color of the thread is khaki. The 
spool is in its original packaging from the 
ghetto with a German inscription of the 
sewing workshop of the ghetto.

Source: Private Collection

Height: 7cm. Diameter: 4cm.

Condition: Very Good.

Opening Price: $300 
Estimated Price: $500-$800

גליל . 155 מהגטו!  היסטורי  שריד 
מדים  לתפירת  ששימשו  תפירה  חוטי 

בגטו לודז׳ – 1941
צבע החוט – חאקי, הגליל ארוז באריזה המקורית 
הגטו.  מתפרת  של  בגרמנית  כיתוב  עם  מהגטו 
הועסקו  שבהם  עבודה  מקומות  היו  בגטו 
היהודים בתנאים קשים עבור הצבא הגרמני. רוב 
חשבו  היהודים  המתפרות.  היו  הללו  המקומות 
סיכוי  ומעניקה  הגירוש  של  דחייה  היא  שעבודה 
היודרנאט  ראש  של  התפיסה  הייתה  זו  לחיים. 
חוסל  דבר  של  בסופו  למעשה,  רומקובסקי. 
פריט  נשלחו להשמדה. לפנינו  יושביו  וכל  הגטו 
נדיר מאוד ששרד מן המתפרות ההן עם כיתוב 

מקורי עליו.

מקור: אוסף פרטי.

מצב: טוב מאוד.

גודל: גובה 7 ס"מ, קוטר 4 ס"מ.

פתיחה: 300$
הערכה: 500$ - 800$
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156. Brand Plucked from the 
Burning - a Tefillin Case that Survived 
the Holocaust – Romania
A Tefillin case that had belonged to a 
Holocaust survivor, of the Goldenberg 
family from Romania. After the war, he 
immigrated to Israel with his wife with 
the Tefillin case, which was with him 
during the complete war (most likely in 
Transnistria). 

The couple lived in Rupin Street, Tel Aviv 
and died during the 1980׳s at an old age, 
leaving no children after them.

The case is entwined with silver threads 
and is a nice frame.

Condition: Good. Slight flaws.

Opening Price: $200 
Estimated Price: $400-$600

שארית הפליטה

אוד מוצל מאש, נרתיק תפילין . 156
ששרד את השואה, רומניה

נרתיק התפילין היה שייך לניצול שואה ממשפחת 
גולדנברג, לאחר המלחמה עלה לארץ עם אשתו 
מרומניה, עם נרתיק התפילין אשר היה איתו לכל 
 אורך המלחמה )ככל הנראה בטרנסניסטריה(.  
ונפטרו  אביב  בתל  רופין  ברחוב  התגורר  הזוג 
ילדים. ללא  טובה,  בשיבה  ה-80   בשנות 
 נרתיק בד שזור בחוטי כסף, נתון במסגרת נאה.

מצב טוב, פגמים קלים.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$
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157. The Immigration of Holocaust 
Survivors to the Land of Israel – a 
Special Booklet by the Rebbe of 
Stropkov – Germany, 1948
Kuntras Divrei Yechezkel by Rabbi 
Yechezkel Sheraga Lifshitz-Halberstam. 
Bamberg (Germany), [1948].

In the booklet, the Rebbe presents his 
attitude to the question of immigrating 
to the Land of Israel. He explains why the 
Jews of Europe, including many rabbis, 
had avoided immigrating to the Land 
of Israel before the Holocaust and why 
today, in 1948, they should immigrate to 
it.

Inside the binding there is a handwritten 
inscription about the book being received 
from the Rebbe, its author.

Green hardcover.

16pp.

Condition: Good. Stains. The title page 
has been professionally restored. Several 
stamps of a library. New binding. 

Opening Price: $150
Estimated Price: $300-$500

לארץ . 157 השואה  ניצולי  עליית 
האדמו״ר  מאת  מיוחדת  חוברת   –

מסטרופקוב – גרמניה, תש״ח
בייחס  שיטתו  את  האדמו״ר  מציג  בחוברת 
לשאלת העליה לארץ ישראל. הוא מסביר מדוע 
נמנעו לעלות יהודי אירופה, לארץ, ובתוכם רבנים 
רבים, ערב השואה, ומדוע כיום, בשנת תש״ח, יש 

לעלות אליה.

בפנים הכריכה מופיע רישום בכתב יד על קבלת 
הספר מהאדמו״ר המחבר.

מעטפת ירוקה, קשיחה.

16 עמ׳.

מצב טוב. כתמים.

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 500$
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158. Darkhei Noam - an Early 
Booklet of the ׳Ezra׳ Youth Movement 
- Reference to the Holocaust – 1945
Darkhei Noam. Hanukkah 1945. Stencil. 
Published by the ׳Moriyah׳ Group (of 
the ׳Kol Torah׳ yeshiva). Ezra, the youth 
movement of the Haredi youth of the 
Land of Israel. Jerusalem branch.

A rare booklet, have not been seen in 
auctions!

A collection of philosophical articles 
about matters of the moment, referring 
also to the Holocaust and its many 
victims. 

In a preface by Zvi Federgreen, he 
writes: ״A bitter period has passed. The 
saddest in the history of Israel. We have 
remained few in number. We have great 
responsibility …״  Today, the Torah has״ 
lost most of its learners. Only few have 
remained to study it … we must establish 
the yeshiva of Yavneh of our era…״
Among the writers: Aviezri Ha׳Levi 
Frankel, Mordechai Breuer, Zvi Jacobson. 

18 pp. 

Condition: Good. The cover is worn and 
torn.

Opening Price: $100 
Estimated Price: $100 - $150

קדומה . 158 חוברת   - נועם  דרכי 
בעקבות  נדפסה   - ׳עזרא׳  תנועת  של 

השואה – תש״ו
דרכי נועם. חנוכה תש״ו. הדפסת סטנסיל. הוצאת 
קבוצת ׳מוריה׳ )בישיבת ׳קול תורה׳(. עזרא, ארגון 
ירושלים.  סניף  ישראל,  בארץ  החרדי   הנוער 

חוברת נדירה ביותר!

אשר  השעה,  עניני  על  הגותיים  מאמרים  קובץ 
 מרחף ונזכר בהם האבל הגדול על הנספים בשואה.
בהקדמה מאת צבי פדרגרין, הוא כותב: ״תקופה 
ישראל.  בתולדות  מעציבה  הכי  חלפה.  מרה 
מוטלת  גדולה  אחריות  מספר.  מתי  נשארנו 
עלינו..״. ״היום הפסידה התורה את רוב לומדיה. 
לייסד  עלינו  בתורה...  העמלים  מועטים  נשארנו 

את הכרם של יבנה של ימינו...״.

בין הכותבים: אביעזרי הלוי פרנקל, 

מרדכי ברויער, צבי יעקבסון.

18 עמ׳. 17x21 ס״מ. 

מצב טוב. בלאי וקרעים במעטפת.

פתיחה: $100
הערכה: 100$ - 150$
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ובין היתר כותב: ״הרב מבזל )ר׳ אשר מיכאל כהן(, 
פרטי  כאיש  בא  אלא  לקונגרס,  חבר  היה  שלא 
תום  לפני  הבמה  על  עלה  ולהקשיב,  להתבונן 
האסיפה, ובדברים יוצאים מן הלב הודה בפומבי 
כי היה מתנגד גמור לציונות, ועתה חזר בדעתו. 
והאיש הישר הזה, שכבר אז כיבדנו אותו, כשהיה 
 מתנגד לנו, הנהו עתה אחד ממרחיבי תנועתנו״.
מארבע  ישראל  נידחי  נקבצו  נביאינו  ״כמליצת 
כנפות הארץ ויבואו אל הקונגרס לבזל״, משתפך 
מתאר  הציורית  ובשפתו  בכתיבתו,  הרצל 
בקונגרס:  ששררה  ההיסטורית  התחושה  את 
כשקם  השעה,  באותה  אנחנו  הרגשנו  ״מה 
עיני  ראשונה?  עיניו  את  ויפקח  לתחייה  עמנו 
דמעות.  זלגו  שיבה,  בהם  זרקה  שכבר  זקנים, 
כביר״. רצון  מפיקה  אש  קדחה  הצעירים   בעיני 
הוצאה לאור של העיתון Welt ׳ולט׳ בווינה, שייסד 
 הרצל. העיתון הרשמי של ההסתדרות הציונית. 

22 עמ׳.

עמוד השער עבר שיקום מקצועי, מספר חותמות 
ספריה. כריכה חדשה.

פתיחה: 200$
הערכה: 300$ - 500$

הרצל, קונגרסים, ציונות, קק״ל, 
מדינת ישראל

חיבורו של הרצל: ״הקונגרס הבזלאי״ – ״בקונגרס הראו היהודים . 159
בהחלטותיהם וגילוי דעתם הברורה, כי הנם עם״ -  וינה 1897

הרצל  זאב  בנימין  שכתב  ומרגש  חשוב  מאמר 
ובו  הראשון,  הציוני  הקונגרס  במוצאי  מיד 
השפעת  ואת  מהקונגרס  רשמיו  את  תיאר 
מסביר  הוא  כן  הרחב.  הציבור  על  הקונגרס 
ואופני  הציונית  התנועה  של  דרכה  את 
המקורית  המהדורה  לפנינו  פעילותה. 
בגרמנית. הכתובה  החוברת,  של   והנדירה 
״אנו  לעברית(:  )בתרגום  הרצל  כותב  היתר  בין 
את  ורב:  חדש  שכוחו  גדל-ערך,  מעשה  רואים 
הראו  הבזלאי  בקונגרס  הבזלאי!  הקונגרס 
הברורה,  דעתם  וגילוי  בהחלטותיהם  היהודים 
כי הנם עם״. הרצל מצביע על החידוש המהותי 
שקדמה  הפעילות  פני  על  הציונית  שבתנועה 
כי דרך הציונות שבחרתי בה,  ״רבים אמרו,  לה: 
איננה שונה מזו שכבר קדמונו בה בניסיונותיהם 
להפוך  ניסו  אשר  אחרים,  ונדיבים  הירש  הברון 
כי  חושב,  הנני  אבל  לאיכרים.  עמנו  עניי  את 
וכמוהו  הירש  הברון  מדרכיהם.  שונה  דרכי 
הקניין  מצד  לפעולותיהם  ניגשו  ציון  חובבי  גם 
רוצים  המדיניים  הציונים  שאנחנו  בעוד  הפרטי, 
הציבורי״.  המשפט  על  תנועתנו  את   לייסד 
החזקה  ההשפעה  את  בהרחבה  מתאר  הרצל 
בקונגרס,  שנישאו  הנלהבים  לנאומים  שהייתה 
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159. The Basel Congress, by Theodore Herzl – Vilna 1897 – end of the 
first Zionist congress – German – rare!

An important and touching article which 
Binyamin Ze׳ev Herzl wrote immediately 
after the first Zionist congress, in which he 
describes his impressions of the congress 
and the influence of the congress on the 
general population. He also explains 
the direction of the Zionist movement 
and the nature of its activities. We have 
before us the original and rare edition of 
the booklet, which is written in German. 
Amongst other things, Herzl writes: ״we 
see an important action, whose power 
is new and great: the Basel Congress! 
In the congress the Jews showed by 
their decisions and their clear opinions, 
that they are a nation״. Herzl points out 
the inherent innovation of the Zionist 
movement in comparison to the actions 
that were taken beforehand: ״many 
said, that the Zionist way which I have 
chosen, is no different than those which 
preceded it in their attempts, Baron 
Hirsch and many other generous people, 
who tried to transform the poor people 
of our nation into farmers. But I think 
that my way is different than their way. 
Baron Hirsh, and similarly Chovevei Zion 
approached their activities as private 
acquirements, whereas we, the state 
Zionists want to establish our movement 
on the community judgement״.

Herzl describes at length the strong 
influence which the impassioned 
speeches which were given at the 

congress had, and amongst other things 
writes: ״the rabbi from Basel (Rabbi Asher 
Michoel Cohen), who was not a member 
of the Congress but rather came as an 
individual person to contemplate and 
to listen, got up on the stage at the end 
of the gathering, and in heartfelt words 
publicly admitted that he was a total 
opponent of Zionism, and now he has 
changed his mind. And this straight man, 
who we also respected up until now, 
when he was our opponent, now he is 
one of the expanders of our movement״. 
 Like a prophetic turn of phrase the״
scattered ones of Israel were gathered 
from the four corners of the earth and 
came to the congress in Basel״ Herzl 
enthuses in his writing, and in his poetic 
language describes the historic feeling 
which existed at the congress: ״what did 
we feel at that time, when our nation 
rose to resurrection, and opened its 
eyes for the first time? The eyes of old 
men, who have already gone gray, shed 
tears. Fire showing strong willpower 
burned in the eyes of the youth״.  
Published by the ״Welt״ newspaper 
in Vilna, which Herzl founded. The 
official newspaper of the World Zionist 
organization. 

22 pages.

Size: 21 cm.

Opening Price: $200 
Estimated Price: $400-$600
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160. Eretz Moledet (Homeland) – 
a Zionist Song – Odessa, 1910 [?] – 
by the First Hebrew Poet for Children 
– Bibliographically Unknown!
Does not appear in the national Library 
and is not listed by the Bibliography of 
the Hebrew Book.

Words of the song and musical notes – 
Aharon Libushitzki – the first poet who 
wrote and published songs and rhymes 
for children in Hebrew.

Piano adaptation – P. Skokovsky.

Blue title page with an illustration of 
Rachel׳s Tomb and the Western Wall. 
Stars-of-David. Text in Russian and 
Hebrew. The artist׳s signature on the 
margins of the frame – Y.Z. Tabachnik 
– Yehoshua Zvi Tabachnik- Tavori  - 
an architect in Odessa. In 1919, he 
immigrated to the Land of Israel and 
settled in Tel Aviv, where he designed 
many houses in his unique style that was 
abundant wit Jewish and Oriental motifs. 

[4]pp. Approximately 24cm.

Condition: Good.

Opening Price: $100
Estimated Price: $200-$300 

160 . - ציוני  שיר   - מולדת  ארץ 
המשורר  מאת   –  ]?[1910  – אודסה 
ידוע  לא  לילדים!  הראשון  העברי 

ביבליוגרפית!
לא נמצא בספריה הלאומית ולא רשום במפעל 

הביבליוגרפיה

אהרן    - לפסנתר  נגינה  ותווי  השיר  מלות 
ופרסם  שכתב  הראשון  המשורר   - ליבושיצקי 

שירים וחרוזים לילדים בשפה העברית.

עיבוד לפסנתר - פ.סקוקובסקי. 

והכותל  רחל  קבר  ציור  עם  כחול  בצבע  שער 
המערבי. וציורי מגן דוד. 

בשולי  האמן  חתימת  ובעברית.  ברוסית  טקסט 
המסגרת -  י.צ. טבטשניק- יהושע צבי טבצ'ניק 
עלה   1919 בשנת  באודיסה.  אדריכל   - תבורי   –
בסגנונו  רבים  בתים  תכנן  בה  אביב,  בתל  לגור 
הייחודי, המשופע במוטיבים מזרחיים ויהודיים. 

עסק גם בציור.

 ]4[ עמ', כ-24 ס"מ.

מצב: טוב.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$
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161. Graphic Draft of a Decorated 
Leaf for a Donation of Trees to the 
Jewish National Fund – Graphic 
Work of the Artist Irma Seligman – 
Berlin, 1938 – the Last Days of the 
Activity of the Jewish National Fund 
in Germany – Most Likely, the Only 
Copy in the World of the Leaf that 
had Survived!
Description of the leaf:

Title: donation of trees – Hebrew and 
German

Subtitle: typewritten in German: 
example.

At the center of the leaf: a picture of a 
forest in the Land of Israel.

Under it, in German: certificate for 
____________ trees.

Under it, typewritten in German: a 
graphic draft by Mrs. Irma Seligman, 
Berlin, March 1938. 

Unfortunately, the leaf was most likely 
never printed. We could not find out the 
fate of the graphic designer.

Condition: Very Good. 

From the collection of Eliezer Beihoff.

Opening Price: $100
Estimated Price: $800-$1000 

מעוטר . 161 דף  של  גרפי  נסיון 
עבודת  הקיימת–  לקרן  עצים  לתרומת 
 – זליגמן  אירם  האומנית  של  גרפיקה 
עבור הקרן הקיימת בגרמניה בעצם ימי 
אחרונים  ימים    !1938 ברלין,  הרעה! 
ולתחילת  שם  הקיימת  הקרן  לפעילות 
השואה. כפי הנראה פריט יחיד בעולם 

ששרד מדף זה!
תיאור הדף:

כותרת הדף: תרומת עצים - בעברית ובגרמנית

כותרת משנה במכונת כתיבה בגרמנית: דוגמא

במרכז הדף: תמונת חורשת עצים בארץ ישראל

על________ תעודה   בגרמנית:  לזה  מתחת 
עצים

למטה בגרמנית: קרן קיימת לישראל

מתחת לזה במכונת כתיבה בגרמנית: נסיון גרפי 
מאת הגברת אירם זליגמן ברלין מרץ 1938

הדף  הונפק  לא  מעולם  לצערנו,  הנראה,  כפי 
הזה. לא עלה בידינו לברר מה עלה בגורלה של 

המעצבת. 

מצב: טוב מאוד

מאוסף אליעזר בייהוף.

פתיחה: 100$
הערכה: 800$ - 1,000$
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162. Signed Invitation to a 
Birthday Party of the Zionist Avodah 
Movement of America in Honor 
and with the Participation of the 
First Israeli Prime Minister David 
Ben Gurion on his 80th Birthday – 
with His Large, Nice Handwritten 
Signature on the Folder
The folder of the invitation: ״Ha׳Yom 
Tom Huledet…״

Date: 14.3.67

Ben Gurion who used to headstand daily 
maintained his good health even at an 
old age. He was stronger than ever at 
the age of 80 and flew to New York for 
a celebration of his 80th birthday by the 
Jews of America who welcomed him 
with love and admiration.

Condition: Good. Folding mark across 
the invitation. Enclosed is a ticket to the 
event.

Opening Price: $100
Estimated Price: $200-$300 

יום . 162 למסיבת  חתומה  הזמנה 
בן  דוד  הממשלה  ראש  של  הולדת 
הציונית  העבודה  תנועת  מאת  גוריון, 
״בונה   ,80 לגבורות  בהגיעו  באמריקה, 
תנועת העבודה הישראלית, הארכיטקט 
של מדינת ישראל״, עם חתימתו הגדולה 

והנאה בכתב ידו על הפולדר
פולדר ההזמנה, ״היום יום הולדת - יום לו שמח 

וזר לו פורח״. 

התאריך: 14.3.67

 בן גוריון, שהיה רגיל בעמידת ראש מידי יום שמר
היה הוא  מבוגר.  בגיל  אף  וצלילותו  בריאותו   על 
בניו לביקור  וטס  שלו  ה-80  בשנת  אונו   במלוא 
ידי על  ובהערצה  באהבה  התקבל  ושם   יורק 
הולדת יום  במסיבת  האמריקאי  היהודי   הקהל 

מיוחדת שסידרו לו.

 מצב: טוב, קיפול לרוחב ההזמנה. מצורף כרטיס
כניסה לאירוע.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$
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163. Melechet Machshevet – A 
First of Its Kind Composition for 
Studying Mathematics – a Thick 
Volume – Prague, 1775 – First Edition
Melechet Machshevet by Moshe Zerach 
Eidlitz. Prague, 1775. first edition.

Hebrew and Yiddish, page-by-page.

A large composition, first of its kind (as 
the author describes in his preface) for 
studying mathematics.

In his preface, the author wrote that he 
had printed the book booklet by booklet, 
each time, a booklet of 8 leaves. After it 
was sold, he printed an additional one.

At the end of the book, ׳The author׳s 
apology׳ was printed as well as an index. 
Similar to most copies of the book, the 
two folded leaves with the tables are 
missing. Without the ׳Table of errors׳.

281 [5] leaves. 15cm.

Condition: Good. 

Opening Price: $100
Estimated Price: $300 - $400 

ספרי חול, הקדשות המחברים

מלאכת מחשבת – חיבור ראשון . 163
מסוגו ללימוד חכמת החשבון – כרך עב 
כרס – פראג, תקל״ה – מהדורה ראשונה
איידליץ.  זרח  משה  מאת  מחשבת.  מלאכת 

פראג, תקל"ה. מהדורה ראשונה.

עברית ויידיש בעמודים מקבילים. 

חיבור גדול, ראשון מסוגו )כפי שמתאר המחבר 
בהקדמתו( ללימוד חכמת החשבון. 

הספר  את  שהדפיס  בהקדמה  כתב  המחבר 
קונטרסים -קונטרסים, בכל פעם קונטרס אחד 
קונטרס  הדפיס  נמכר  שהוא  ואחרי  דפים,  ח  בן 

נוסף. 

המחבר',  'התנצלות  נדפסה  הספר   בסוף 
ו'מפתח'. כמו ברוב העותקים אין את שני הדפים 

המקופלים עם הטבלאות. ללא 'לוח הטעות'.

רפא ]5[ דף, 15 ס"מ.

מצב טוב.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 400$
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עצמו בתוכו וזר לא יבין, כמשנתו שאותה לימד. 
נפגש  מאיר  רפאל  התרבות  איש  פטירתו  אחרי 
קיבל  ואף  ראשון  מכלי  הסיפור  את  שמע  אתה, 
כולל  לה  כתב  שקריקגור  המכתבים  את  ממנה 

את המכתב שבו הודיע לה את החלטתו.

בגרמנית  המצוין  בספרו  הכל  את  העלה  הוא 
אשר עותק ממנו מוצג כאן. 

הגדולים  מהסיפורים  אחד  להיות  הפך  הסיפור 
בדורות האחרונים והוא נידון בהרבה במות.

ידו  בכתב  וחתימה  הקדשה  שבו  עותק  לפנינו 
את  שהביא  האיש  והעורך,  הכותב  השומע,  של 

הסיפור אלינו היהודי רפאל מאיר. 

ההקדשה בגרמנית בכתב ברור. 

מצב: טוב, כריכה רופפת.

פתיחה: 200$
הערכה: 800$ - 1,000$

י ִקיְרֶקגֹור, גדול הפילוסופים בדורו ו"אבי האקזיסטנציאליזם", . 164 ֶסְרן אֹוִבּ
וסיפור אירוסיו המפורסם לרגינה אולסן ]לימים שלגל[ – מאת האיש שלו 

סיפרה רגינה את הסיפור כולו, איש התרבות היהודי רפאל מאיר, עם 
הקדשתו בכתב יד וחתימת ידו מלפני מאה ועשר שנים, 1905, – יחיד בעולם!

 – האסתטי  הראשון  שהמעגל  לימד   קירקגור 
ובהרגשת  בהנאות  עוסק  האדם  של  הקיומי 
אלא  לאושר  מביאו  אינו  לבדו  הוא  אך  האושר 
 – האתיקה  של  השני  המעגל  ודיכאון.  לייאוש 
המעגל  אך  לחייו.  ואושר  משמעות  נותן  המוסר 
האמונה.  העיקרי:  הוא  שניהם  שמעל  השלישי 
במתב זה האדם חי את הדברים בתוכו והוא לא 
הק- מול  לבדו  הוא  מהסביבה.  לאישורים  נזקק 
ל, ואמונתו הזו כוללת גם דברים של פרדוכסים 

והחלטות משמעותיות שזר לא יבין.                      

נכרכה  צעירה  נערה  כאלו.  היו  האישיים  חייו 
מאוד.  עמוק  היה  ביניהם  הקשר  אישיותו.  אחרי 
את  ביטל  הוא  שנה  חצי  אחרי  אך  התארסו  הם 
האירוסין למרות שבאמת נפשו המשיכה להיות 
יקשה  שכפילוסוף  אמר  הוא  בנפשה.  קשורה 
עמוק  צער  לו  גרם  הגרם  בית.  לבנות  עליו 
וכן  שעשה  מה  על  חייו  במשך  הרהורים  והרבה 
וחייה היו  כמובן לאישה. לבסוף היא נשאה שוב 
בסימן  עמדו  חייה  ואף  חייו  כל  אך  מאושרים. 
הסיפור הזה. הוא אמר שאלו החלטות של האדם 
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164. Sören Kierkegaard, the Greatest Philosopher of His Generation, 
and the ״Father of Existentialism״, and the Well-Known Story of His 

Engagement to Regine Olsen [Schlegel]  - by the Man to Whom Regine 
had Told the Complete Story, Raphael Meyer, with His Handwritten 

Dedication and Signature – 1905 – One of a Kind!

Kierkegaard believed that the first 
aesthetic-existential circle of man deals 
with pleasures and a sense of happiness 
yet it by itself does not lead to happiness 
but rather to despair and depression. 
The second circle of ethics- morals gives 
man meaning and happiness. Yet the 
third circle, which is above both of them, 
is the fundamental one: faith. In such a 
situation, man experiences things within 
himself without needing confirmation by 
the environment. He himself faces God 
and his faith contains paradoxes and 
significant decisions that no stranger can 
understand.

His personal life was as such. A young girl 
fell in love with him and they had a deep 
relationship. They got engaged yet after 
six months, he broke off the engagement 
although they were still deeply in love. 
He said that as a philosopher he will not 
be able to build a family. This caused 
him great sorrow and regret. His fiancée 
eventually remarried and lived a happy 
life yet the broken engagement exerted 
a crucial influence over his intellectual 
development, philosophy and theology, 
and the legacy of their engagement 
figures prominently in his writings. This 

was the decision that no stranger could 
understand. 

After Kierkegaard׳s death, the librarian 
Raphael Meir met with Olsen, heard her 
side of the story and even received from 
her the letters Kierkegaard had written 
to her, including the one announcing his 
decision to break off the engagement.

He wrote everything down in his 
excellent German book, a copy of which 
is presented here.  

The copy before us contains a 
handwritten dedication in clear script 
by Raphael Meyer and his handwritten 
signature.

Printed in Stuttgart by A. Juncker, 1905.

Vii, 157pp; 19cm.

Bibliographic note: Selections from 
Kierkegaard׳s letters and journals                               

Condition: Good. Loose binding.

Opening Price: $200
Estimated Price: $800-$1000
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חומרים לאסוף  התחיל  ב-1922   אירופיות. 
יידיש ועל  עבור ספר שיכלול מידע על תיאטרון 
 שחקנים בתיאטרון זה. תוצאת עבודתו זו הייתה
יידיש לתיאטרון  הכרכים  ששת  בן   הלקסיקון 
עד שמהווה,  טעאטער  יידישן  פון   לעקסיקאן 
תיאטרון לתולדות  ביותר  המקיף  הכלי   היום, 
 יידיש. הלקסיקון כולל ערכים על יותר מ-3000
וכן ערכים על להקות תיאטרון, ארגוני  אנשים 
אישים על  מסוימים  ערכים  וכדומה.   שחקנים 
אברהם כמו  יידיש  תיאטרון  בתולדות   חשובים 
 גולדפדן, י"ל פרץ, אסתר רחל קמינסקה, שלום
 עליכם, מנדלי מוכר ספרים, יעקב גורדין ועוד הם
כולל גם  מונוגרפיות. הלקסיקון   בעלי היקף של 
 ערכים על בדחנים, זמרי עם, מלחינים, מבקרים
יחד ערך  הראשונים  הכרכים  שלושת  את   ועוד. 
כולו עוסק  החמישי  הכרך  מעסטעל.  יעקב   עם 
 באנשי תיאטרון שנספו בשואה. זילברצווייג כתב
יידיש רבים, ביניהם היינט, פארווערטס,  לעיתוני 
ייווא־ קינא,  און  טעאטער  קונסט,  און  טעאטער 

בלעטער ואחרים

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

קומדיה יהודית לא מוכרת: דער אמעריקאנער חתן, . 165
קאמעדיע אין 1 אקט. בתרגום חופשי ליידיש של שחקן היידיש 

הנודע זלמן זילברצווייג, וורשה. ]שנות השלושים?[ 

במערכה קומדיה   – מחזה  האמריקאי,   החתן 
 אחת. מאת ע. לאביש.

 תרגום חופשי ליידיש של המתרגם האידי הנודע
זלמן זילבערצווייג

 הקומדיה אינה ידועה ולא הוזכרה בשום מקום.
ועד בספריות  נמצאת  לא  עצמה   החוברת 
לאחרונה ביבליוגרפית.  נודעה  לא   לאחרונה 

נתקבל עותק אחד בספריה הלאומית.

תיאטרון, שחקן  מחזאי,  היה  זילברצווייג   זלמן 
היסטוריון של תיאטרון יידיש ומתרגם ליידיש.

 זילברצווייג נולד ב-1894, למד בחדר מצוקן וזמן
 קצר בישיבה של הרב יצחק יעקב ריינס בלידא.

אחרי לימודיו עבד כפקיד בבית מסחר.

עם הופיע  בהתחלה  תיאטרון.  אהב  צעיר   מגיל 
 להקות תיאטרון חובבים ביידיש ובעברית ואחרי
עד  1915 בשנים  מקצועיות.  בלהקות  שיחק   כן 
שהופיעה להקה  של  הבמאי  היה  הוא   1918 
בני מחזות  עבורה  וכתב  וסביבתה   בלודז' 
משפות מחזות  עבורה  תרגם  וכן  אחת   מערכה 
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165. Der Americaner Chatan, Camediye in 1 Act – Yiddish Free 
Translation by the Well-Known Yiddisher Actor Zalman Zilberzweig – 

Warsaw, [the 1930׳s?] – an Unknown Jewish Comedy – Extremely Rare

The American Groom – a comedy in one 
act by A. Lavish. 

Yiddish free translation of the well-
known Yiddisher translator and actor 
Zalman Zilberzweig.

The comedy is unknown and is not 
referred to anywhere. The booklet 
itself does not appear in libraries and 
until recently was bibliographically 
unknown. Recently, a copy was given to 
the national Library.

Zalman Zilberzweig was a playwright, 
theater actor, historian of the Yiddisher 
Theater and translator into Yiddish. 

Zilberzweig was born in 1894, studied 
at a Cheider and for a short time at the 
yeshiva of Rabbi Yitzchak Ya׳akov Reines 
in Lida. He worked as a clerk in a store.

From a young age he liked theater. At 
first he performed with amateur theater 
bands in Yiddish and Hebrew and then 
joined professional bands. During the 
years 1915-1918, he was the playwright 
and director of a band that performed 
in the area of Lodz. In 1922, he started 
collecting material for a book about the 
Yiddisher Theater and actors. The result 
of his research was a six-volume lexicon 
of the Yiddisher Theater which to this 
day constitutes the most comprehensive 
book about the Yiddisher Theater. The 
lexicon contains entries about more than 
3000 people as well as entries about 
theatrical bands, organizations of actors, 
comedians, composers, critics and more. 

Opening Price: $100
Estimated Price: $200-$300 
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מכתב מאת איינשטיין ומזכירתו גב’ הלן דוקאס, 
מייסד  להמן,  זיגפריד  ד”ר  הותיק  ידידו  אל 
במכונת  מודפס  שמן”.  “בן  הנוער  כפר  ומנהל 
כתיבה. גרמנית. עם חותמו וחתימת כתב ידו של 

איינשטיין. פרינסטון, 26.3.1955. 

תוכן המכתב: איינשטיין מודה לד”ר להמן ולילדי 
בן  הכפר  ילדי  לו  שהכינו  הסנדלים  על  שמן  בן 
את  להם  מוסר  הוא  הולדתו.  יום  לכבוד  שמן 
תודתו על זוג הסנדלים שהגיע אליו, ומוסר להם 

את אהבתו. 

מחנך,  היה   )1958  –  1892( להמן  זיגפריד  ד”ר 
עד  הפועל  שמן,  בן  הנוער  כפר  ומנהל  מייסד 

היום. 

איינשטיין,  אלברט  עם  יחד  בצעירותו  למד  הוא 
אמיצה.  ידידות  על  השניים  שמרו  ומאז  בברלין, 
מורה  בו  וראה  מאוד,  אותו  העריץ  איינשטיין 
“שנים  היהודית.  ההומאניות  להתגשמות  דרך 
רבות עקבתי אחר השגיו הנדירים של ד”ר להמן 
בהצלה ובשיקום של ילדים יהודים”, כתב לימים 
נתארחו  איינשטיין  משפחת  בבית  איינשטיין. 
קבוצות הנוער הראשונות שעלו לבן שמן. בן שמן 
ההיה המוסד הראשון שנועד לנוער עולה מחו”ל.

להמן  ד”ר  שירת  הראשונה  העולם  במלחמת 
נוער  חבורת  מדריך  היה  הגרמני.  בצבא  כרופא 
אידאליסטי במרכז קהילתי בברלין, באזור  ציוני 

בו התרכזו פליטים ממרכז אירופה.

יהודים  לנערים  מחסה  בית  פתח   1919 בשנת 
עלה   1926 בשנת  בקובנה.  המלחמה  יתומי 
לארץ ישראל עם קומץ חניכיו, ייסד בה את כפר 
הראשון  למנהלו  והיה  שמן  בבן  החקלאי  הנוער 

של הכפר. 

איינשטיין  שלפנינו,  במכתב  רואים  שאנו  כפי 
ד”ר  עם  מכתבים  קשרי  על  שנים  במשך  שמר 
הכספים  בגיוס  סייע  ואף  הכפר,  וילדי  להמן 
למען הקמת הכפר. אגב: באותה תקופה הוחלט 
שכפר הנוער ישא את שמו של איינשטיין )בפועל 

נחנך בית הספר על שמו בשנת 1957(.

על  ישראל  בפרס  להמן  ד”ר  זכה   1957 בשנת 
ונקבר   1958 בשנת  נפטר  הוא  החינוכי.  מפעלו 

בכפר הנוער בבן שמן.

מצב טוב. סימני קיפול. 

פתיחה: $1,000
הערכה: $5,000 - $8,000

מכתב תודה מאת הגאון היהודי שפיצח את סודות היקום - אלברט . 166
איינשטיין, על הסנדלים שהכינו בשבילו ילדים יתומים בארץ ישראל



 222 

מבר 2018
ט | נוב

שע”
ת

סלו 
כ

A typewritten letter by Einstein and his 
secretary, Mrs. Hellen Dukas, to his old 
friend Dr. Siegfried Lehman, the founder 
and manager of the "Ben Shemen" youth 
village. German. With the handwritten 
signature and stamp of Einstein. 
Princeton, 26.3.1955.

The content of the letter: Einstein 
expresses his gratitude to Dr. Lehman 
and the children of Ben Shemen for the 
sandals they had made for him for his 
birthday. He thanks them for the pair of 
sandals and sends them his love.

Dr. Siegfried Lehman (1892-1958) was an 
educator, the founder and manager of 
the "Ben Shemen" youth village, which 
was the first institution in the Land of 
Israel for immigrant youth. In his youth, 
he studied with Albert Einstein in Berlin 
and even since they were close friends. 
Einstein admired Lehman and saw him 
as a guide for realizing Jewish humanism. 
"For many years I have been following 
Dr. Lehman's rare achievements in saving 
and rehabilitating Jewish children", 
Einstein wrote.  

166. Letter of Appreciation by the Jewish Genius who 
Solved the Mysteries of the Universe, Albert Einstein, for 
the Sandals Made for Him by Orphans in the Land of Israel

During World War I, Dr. Lehman served 
as a physician of the German army. He 
was a guide of a group of Zionist youth in 
Berlin, in an area that absorbed refugees 
from central Europe.

In 1919, he opened a shelter for Jewish 
boys, orphans of the war of Kovno. In 
1926, he immigrated to the Land of Israel 
with several of his pupils. He established 
the agricultural youth village of ben 
Shemen and was his first manager.

As indicated by the letter before us, 
Einstein had corresponded with Dr. 
Lehman and the children of the youth 
village and helped raise funds for the 
village. During that time it was decided 
that the youth village will be named after 
Einstein.

In 1957, Dr. Lehman won the Israel Prize 
for his educational enterprise. He died in 
1958 and was buried in the youth village 
of Ben Shemen.

Condition: Good. Folding marks.

Opening Price: $1,000
Estimated Price: $5,000 - $10,000
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167. Rare Letter Handwritten by 
the Biblical Scholar Moshe David 
Cassuto – [1931]
A letter on a postcard sent from Florence 
on the eve of Rosh Ha׳Shana 1931.

The content of the letter: Cassuto thanks 
the addressee for his book, ״All lovers 
of our Torah and literature should be 
grateful that he bothered to publish his 
excellent composition which was hidden 
until now in the darkness of libraries …״

Cassuto signs: ״Wishing you Ketivah 
Ve׳Chatimah Tovah … M.D. Cassuti״.

Rareness: letters by Cassuto are 
extremely rare and are almost never 
seen in auctions.

Size of item: 87 years.

Moshe David Cassuto (1883-1951) was 
a rabbi in Florence and a biblical scholar 
at the Hebrew University who wrote 
a comprehensive commentary on the 
bible. 

Condition: Good.

Opening price: $200
Estimated Price: $400-$600

מכתב נדיר בכתב ידו של פרשן . 167
תרצ״א   – קאסוטו  דוד  משה  המקרא 

]1931[
מכתב על גבי גלויה. נשלח מפרינצי, ערב ראש 

השנה תרצ״א.

תוכן המכתב: תודה על ספרו של הנמען, ״על כל 
חובבי תורתנו וספרותנו להיות לו אסירי תודה על 
שטרח והוציא לאור את חיבור המצוין שהיה עד 
בבקיאותו  לו  וספח  הספריות,  בחושך  טמון  כה 
ומלאות  מאוד  החשובות  הערותיו  את  הנפלאה 

עניין רב״.

טובה,  וחתימה  כתיבה  ״בברכת  חותם  קאסוטו 
מוקירו ודו״ש ]-דורש שלומו[ מ. ד. קאסוטו״.

נדירים מאוד,  הנם  של קאסוטו  נדירות: מכתבו 
מכתבים  ובמיוחד  במכירות,  נראו  שלא  כמעט 

בעלי תוכן.

גיל הפריט: 87 שנים.

רב  היה   )1883-1951( ָקאסּוטֹו  דוד  משה 
באוניברסיטה  למקרא  ופרופסור  בפירנצה 
בביקורת  המקרא,  בפרשנות  עסק  העברית. 

נוסח המקרא ובאשורולוגיה. 

מצב טוב. 

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$
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תתמ״ב  כסלו  כ״ב  לזכרון,  ציון,  ״לבן  )בן-ציון(: 
העניק  יהודה  בן  אליעזר״.  ]תרע״א[,  לגלותנו 

לבנו את הספר הזה, לצורך עבודתו הלשונית.

במהלך שנות ה-30 שקד איתמר בן אבי על אחד 
פרוייקט מיוחד במינו, אשר הקדיש לו את מיטב 
)!( - כתיבת מילון  שנותיו – שבע שנים תמימות 

עברי באותיות לטיניות. 

היה  אשר  בעבודתו,  השתמש  בו  המילון  לפנינו 
הערותיו  את  רשם  ובו  שנים,  אותן  בכל  לפניו 
וחידושיו הלשוניים. בדפי המילון מופיעים עשרות 
אב״י  בן  איתמר  של  ידו  בכתב  והערות  תיקונים 
אביו  של  ידו  בכתב  הן  הערות  מספר  כי  )ייתכן 

אליעזר בן-יהודה, למשל בעמ׳ 823(.

זו,  עבודתו  את  אבי  בן  איתמר  סיים   1938 ביולי 
)לפני  המילון  מסתיים  )שם   902 לעמ׳  והגיע 
והביע על הדף  חלק הנספחים(, התרגש מאוד, 
בעברית  ידו,   בכתב  רשם  וכך  התרגשותו.  את 

כתבי יד

מפעלו הלשוני של איתמר בן אב״י: המילון בו השתמש במשך שנות . 168
עבודתו הבלשנית, עם הקדשה של אביו אליעזר בן-יהודה, מחייה השפה 
העברית, עם הערות בכתב ידו של איתמר בן אב״י / ״אחרי שבע שנות 
עבודה - תם ונשלם מילון שפתנו באותיות לטיניות!״ / רשימת עשרות 

המילים שהמציא בן אבי, בכתב ידו!

איתמר בן-אבי, בנו של ״אבי הישראלית״, אליעזר 
בן-יהודה, נחשב באופן סמלי למי שהיה הדובר 
הילידי הראשון של השפה הישראלית. איתמר בן 
אב״י המשיך את מפעלו של אביו , מחיה השפה 
מלים  וחידש  העברית  הלשון  בפיתוח  העברית, 

עבריות רבות. 

במינם  ומיוחדים  חשובים  פריטים  לפנינו 
מעבודתו הלשונאית של איתמר בן אב״י , שהיה 

גם עתונאי עברי, סופר ועסקן ציוני

הפריט המרכזי הוא מילון עברי וארמי )תנ״כי( - 
גרמני.

 Hebraisches und ׳Wilhelm Gesenius .1
 Aramaisches Handworterbuch uber
 das Alte Testament… von Dr. Frants

Buhl. לייפציג, 1899. מהדורה שלוש-עשרה.

בפתח הספר, בעמוד ההקדמה, מופיעה הקדשה 
איתמר  לבנו,  בן-יהודה,  אליעזר  של  ידו  בכתב 
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לה  שהקדיש  אהבה  שירי  כתיבת  ידי  על  לאה 
בכינוי "אלה" ו"אלתי". אולם לאחר שפרסם את 
שירים  פרסם  מכן  לאחר  "האור".  בעיתון  רובם 
יהודה.  בן  ׳הצבי׳ שהדפיס אביו,  שכאלה בעיתון 
הסכמתה,  את  המשפחה  נתנה  דבר  של  בסופו 
שכתב  השירים  אחד  לאיתמר.  נישאה  ולאה 
המודעה  "פינת  בטורו  אבושדיד  ללאה  איתמר 
הקטנה", בעיתונו "האור", עובד על ידי דודו ברק 

והולחן על ידי נורית הירש.

להרחבת  ועד  מאת  אבי.  בן  איתמר  אל  מאת  ז. 
חתום.  ישראלי.  ארץ  ימי  ללויד  של  הפעולות 

.1939

אבי בן  איתמר  של  העברי-לטיני   מפעלו 
אביו  של  מפעלו  את  המשיך  אב״י  בן  איתמר 
עבריות  מלים  וחידש  העברית  הלשון  בפיתוח 
האספרנטו  בשפת  גם  תמך  במקביל,  רבות. 
האלפבית  להחלפת  וקראת  הבינלאומית 
העברית  הפיכת  על  להקל  כדי  בלטיני,  העברי 

ל״אספרנטו יהודית״. 

היות  מקורית:  מחשבה  הדריכה  בן-אב"י  "את 
ישראל  בארץ  שהתגורר  היהודי,  היישוב  ורוב 
בתחילת שנות השלושים, כבר סיים את 'מהפכת 
בן-יהודה,  אליעזר  אביו,  החל  שבה  העברית' 
שפת  את  כולו  העולם  את  ללמד  העת  הגיעה 
הנביאים. כדי להקל עליו לעשות זאת – כך חשב 
'במוחו הקודח' – הבה נציע לו לקרוא עיתון עברי 
שהמשימה  העריך  בן-אב"י  לטיניות.  באותיות 
עובדה  גדולים.  עמים  בקרב  ואפילו  אפשרית, 
העביר  הראשונה  העולם  מלחמת  שאחרי  היא, 
הכתב  אל  הלאומית  שפתו  את  הטורקי  העם 
עברי  עיתון  'דרור':  המאמר:  )מתוך  הלטיני" 
באותיות לטיניות – מאת פרופ' דוד אסף, מתוך 

הבלוג 'עונג שבת'(.

 1928 בשנת  לאור  הוציא  זו,  אידיאולוגיה  מתוך 
״השבוע  בשם  לטיניות  באותיות  עברי  עתון 
  ,)ha Savuja ha Palestini( ״  הפלשתיני 
  )Deror( ובשנת 1933 ייסד את השבועון ״דרור״
אף הוא באותיות לטיניות, אך שניהם לא האריכו 

ימים. 

אותו,  תקפו  רבים  העיתון  הדפסת  "בעקבות 
אך היו גם כמה תומכים, ובהם זאב ז'בוטינסקי. 
התנגדות  הביע  טשרניחובסקי  שאול  המשורר 

את  יפה  לבטא  כדי  )וזאת  לטיניות  באותיות  אך 
המסר(: ״האזינו, אבא ואמא במרומים! תל אביב, 

5698 )לא תרצ״ח עוד(.

תם ונשלם מילון שפתנו באותיות לטיניות... 

לאחר שבע שנות עבודה, עם שקט יחסי בארצנו, 
וללא מסגרות שחורות בעתוננו! ברוך השם! 

ותהי יהודה העצמאית אולי כבר בספטמבר״.

להפקיד  אב״י  בן  איתמר  בחר  הזה  המילון  את 
ובשני  ייסד,  אותה  בנתניה,  העירונית  בספרייה 
ידו  בכתב  הקדשה  ישנה  בספר  מקומות 

ובחתימתו לספריה. 

בעברית  מלים  רשימות  עם  דפים  תשעה  ב. 
ובתעתיק לאותיות לטיניות, בכתב ידו של איתמר 

בן אב״י.

בראשו  מאוד:  וחשוב  מרתק  הוא  הדפים  אחד 
וכאן  כי שלי הם:״,  טוען  איני  אבי: מדוע  בן  כתב 
ביאליק  שהמציאו  חדשות  מילים  כעשר  רשם 
ואז  הן:״,  שלי  ״אבל  רשם:  מכן  לאחר  ואחרים. 
עם  ובהן  חידש,  אותן  מילים  עשרות  רשם 

ישראל משתמש עד היום! 

בין המילים שחידש ורשם בדף שלפנינו: כדורגל, 
רמקול, כספת, קולנוע, אופנוע, טעים, משקפת, 
ועוד  )מטריה(,  מטרון  אגרופן,  מכונאי,  מספרה, 

ועוד.

ובהם  אב״י,  בן  איתמר  של  ידו  בכתב  דפים  ג. 
רשימות ספרותיות )קטעי פרוזה(. ]7[ דף + ]1[ 

פתקה.

ספרותית  רשימה   - הראשון״  ״חלומי  ד.  
אוטוביוגרפית בכתב ידו של איתמר בן אב״י, בה 

מספר על ילדותו. ]2[ דף.

ה. שיר על החיטה, כנראה בכתב ידו של איתמר 
בן אב״י. ]1[ דף כתוב משני צדיו.

אל  אב״י  בן  איתמר  ששלח  טלגרמות  שלוש  ו.  
 .1937 ארה״ב,  אשר   )אבושדיד(,  לאה  רעייתו 

אנגלית. 

הוא  בן-אב"י,  איתמר  של  האוטוביוגרפיה  פי  על 
הכיר את לאה "עוד בעריסתה". הוא חיזר אחרי 
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במהלך שנות ה-30, במסגרת עבודה זו, שקד בן 
אב״י גם על כתיבת מילון עברי באותיות לטיניות 

)למיטב ידיעתנו, המילון לא ראה אור מעולם(.

מצב המילון והדפים: טוב-בינוני.

פתיחה: 600$
הערכה: 2,000$ - 3,000$

עזה, ואילו ביאליק שתק. הרב האשכנזי הראשי, 
לבן-אב"י  כתב  קוק,  הכהן  יצחק  אברהם  ר' 
שאסור לו בתכלית האיסור להדפיס דברי קודש 
שהרב  מכך  הסיק  ובן-אב"י  לטיניות,  באותיות 
קוק דווקא מברך על שאר החלקים של העיתון..." 

)שם(.

כי  נראה  שלפנינו,  מהמסמכים  העולה  כפי 

168. The Lingual Enterprise of Itamar Ben Avi: the Dictionary He Used 
during the Years of His Work, with a Dedication by His Father Eliezer ben 
Yehuda, the Reviver of the Hebrew Language – Comments Handwritten 
by Itamar Ben Avi/״After Seven Years of Work – the Dictionary of Our 
Language in Latin Letters has been Completely Finished!״/List of the 

Dozens of Words Made Up by Ben Avi, in His Handwriting!

Important and special items from the 
lingual work of Itamar Ben Avi (Ben Zion 
Ben Yehuda), a Hebrew hournalist, author 
and Zionist activist, who continued 
the linguistic work of his father Eliezer 
Ben Yehuda, the reviver of the Hebrew 
language [the 1930׳s].

A. Wilhelm Gesenius׳ Hebraisches und 
Aramaisches Handworterbuch uber das 
Alte Testament… von Dr. Frants Buhl. 
Leipzig, 1899. 13th edition.

Hebrew-Aramaic (Biblical) – 
GermanDictionary. on the preface 
page, there is a handwritten Hebrew 
dedication by Eliezer Ben Yehuda to his 
son, Itamar (Ben Zion): ״To Ben Zion, the 
22sd of Kislev [1921], Eliezer״.

Under Eliezer׳s dedication, Itamar added 
a dedication of his own: ״And from me to 
the public library of Netanya, Ben Zion״.

An additional dedication handwritten by 
Itamar appears on the first title page: ״To 
the public library of Netanya, Itamar Ben 
Avi״.

During the 1930׳s. Itamar Ben Avi 
devoted his time – seven (!) years to be 
precise - to a special project – the writing 
of a Hebrew dictionary in Latin letters. 

 Before us is the dictionary he used 
for his work and in which he wrote his 
comments and lingual innovations. 
On the leaves of the dictionary appear 
dozens of corrections and comments 
handwritten by Itamar Ben Avi (it is 
possible that several of the comments 
were handwritten by his father, Eliezer 
Ben Yehuda, for example, on page 823).

In July 1938, Itamar Ben Avi finished 
his work, reaching page 902 (where the 
dictionary ends, before the section of 
appendices). He was very excited and 
expressed his excitement on paper. Thus, 
he wrote in Hebrew in Latin letters (to 
convey the message of the book): ״Listen 
father and mother in heaven! Tel Aviv 
5698. After seven years of work – the 
dictionary of our language in Latin letters 
has been completely finished! After 
seven years of work, with relative quiet 
in our country and no black frames in 
our newspapers! Thank God! And may 
Judah be independent maybe even in 
September ״.

B. Leaves with lists of Hebrew words and 
their Latin transcription handwritten by 
Itamar. [9] leaves.

One of the leaves is fascinating. On its 
upper part, Ben Avi wrote: ״Why I do not 
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enterprise of developing the Hebrew 
language and renewed many Hebrew 
words. At the same time, he also 
supported the international Esperanto 
and called for replacing the Hebrew 
alphabet with the Latin one in order to 
help turn the Hebrew language into a 
 Subsequently, in .״Jewish Esperanto״
1928, he published a Hebrew newspaper 
in Latin letters titled ״Ha Savuja ha 
Palestini״ (The Palestinian Week) and in 
1933 established the weekly ״Deror״, 
also in Latin letters. However, both soon 
closed down. The material before us 
indicates that during the 1930׳s he also 
worked on writing a Hebrew dictionary 
in Latin letters (the dictionary was never 
published).

Condition: The dictionary is in Fair 
condition. The leaves are in Fair-Good 
condition.

Opening Price: $600
Estimated Price: $2,000 - $3,000

claim that they are mine״ then he wrote 
down about ten new Hebrew words 
made up by Bialik and others. Then he 
wrote: ״But they are mine״ and then 
he wrote down dozens of words which 
he renewed, among them the Hebrew 
words for football, loudspeaker, safe-box, 
cinema, motorbike, tasty, binoculars, 
hairdressing salon, mechanic, umbrella 
and many more.

C. Leaves handwritten by Itamar Ben Avi 
with prose. [7] leaves + [1] note.

D. ״Chalomi Ha׳Rishon״ (M First Dream) 
– an autobiographic literary composition 
handwritten by Itamar Ben Avi describing 
hischildhood. [2] leaves.

E. Three telegrams sent by Itamar Ben 
Avi to his wife Leah. USA, 1937. English. 

Itamar Ben Avi׳s Hebrew-Latin and 
lingual enterprise

Itamar Ben Avi continued his father׳s 
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169. Manuscript – the Book of 
Protocols of the Workers׳ Council of 
Safed – 1940
A thick, handwritten notebook which 
contains interesting and important 
protocols of the workers׳ council of 
Safed. 1940, the British Mandate.

A unique notebook which contains 
detailed descriptions of the 
establishment of the Hebrew Yishuv of 
Safed at the time. An important item for 
historians and researchers of the period 
and a unique item for lovers of the 
history of Safed.

More than 200 handwritten pages.

Condition: Good. 

Opening Price: $200
Estimated Price: $200 - $400

הפרוטוקולים . 169 ספר   – יד  כתב 
של מועצת פועלי צפת – 1940

פרוטוקולים  הכולל  יד,  בכתב  עבה  מחברת 
מעניינים וחשובים של מועצת פועלי צפת. 1940, 

תקופת המנדט הבריטי.

תיאורים  הכוללת  מסוגה,  יחידה  מחברת 
בצפת  העברי  הישוב  התבססות  של  מפורטים 
באותה תקופה. פריט חשוב ביותר להיסטוריונים 
לשוחרי  מסוגו  יחיד  ופריט  התקופה,  וחוקרי 

תולדותיה של צפת.

למעלה מ-200 עמודים כתובים.

מצב טוב.

פתיחה: 200$
הערכה: 200$ - 400$
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170. Manuscript – Illustrated, 
Colorful Children׳s Book – ״Shimoni 
Chachmoni Ha׳Metzitzan״ – 
Palestine
A children׳s book titled ״ Shimoni 
Chachmoni Ha׳Matzetzan״ – illustrated 
by hand by Heidi Roth (signed on the 
lower part of the illustrations). Text by 
Aharon Rabinowitz. 

The book was most likely never published.

Illustrated cover + title page + 10 
numbered leaves. A total of 12 illustrated 
pages (not bound). The illustrations are 
colorful. The text does not appear. 

Most likely the early 1940׳s.

Size: 25x23.5cm.

Condition: Very Good. 

Opening Price: $200
Estimated Price: $500 -$700

מצויר . 170 ילדים  ספר   – יד  כתב 
 – המצצן״  חכמוני  ״שמעוני   – וצבעוני 

פלשתינה
 – המציצן"  חכמוני  "שמעוני  בשם  ילדים  ספר 
מצויר בעבודת יד ע"י הידי רוט )חתומה בתחתית 

הציורים(. הטקסט מאת אהרן רבינוביץ. 

הספר לא יצא לאור. 

ציור כריכה מאויר + שער + 10 דפים ממוספרים. 
כרוכים(.  )לא  מאוירים  עמודים   12 הכל  בסך 
האיורים בעפרונות צבעוניים. קטעי הטקסט לא 

מופיעים. 

ה-40  שנות  כנראה  אביב,  תל  צ.פ.פ,  הוצאת 
המוקדמות. 

מידות: X 23.5 25 ס"מ. 

מצב טוב מאוד. 

פתיחה: 200$
הערכה: $500  - $700
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בידי יצחק ורפל ]רפאל[. ירושלים, תש״ב. כולל 
 מאמרים ותיאורים על החייל העברי בצבא הבריטי.
מכתב  מחובר(  )לא  מצורף  החוברת  בתחילת 
״רב  רבינוביץ,  יצחק  לוי  הרב  מאת  מודפס 
העברי.  החייל  אל  התיכון״,  למזרח  ראשי   צבאי 
ישעיהו  בעריכת  היהודי.  לחייל  מזמורים  ד. 
תל  החייל.  למען  הארצי  הוועד  שפירא. 
היהודיים  החיילים  עבור  הוצא   .1943 אביב, 
שירים  כולל  הבריטי.  בצבא  המשרתים 
בצבאות  היהודי  החייל  של  ומרגשים  מיוחדים 
עמ׳.  74 מהשירים.  לחלק  תווים  עם   הנכר. 

מצב טוב-מצוין.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

הבריגדה, ההגנה, מלחמת השחרור

ארבע חוברות מיוחדות לחייל . 171
העברי בבריגדה

א]הרן[  הצבאי  הרב  מאת  לחיל״,  ״אגרת  א. 
של  ההצלה  ועדת  הוצאת  אשכולי.  ז]אב[ 
עברית.   .1945 איטליה,  היהודית,  הסוכנות 
האנגלי  בצבא  יהודיים  לחיילים  מיועדת  האגרת 
מעניינת  חוברת  לוחמת(,  יהודית  )חטיבה 
המתחתן.  לחייל  מדריך  מעין  כנראה  מאוד, 
כחולה. מעטפת  ס״מ.   14.5 עמ׳.   ]1[  6 

בבקשה  הרב  פונה  בה  כנ״ל.  לחיילת,  אגרת  ב. 
אהבה  בקשרי  לבוא  שלא  היהודיות,  לחיילות 
אינו  הזה  הנכרי  ״האיש   - נכריים  חיילים  עם 
כלל  לו  הפריע  לא  ואולם,  מיהודי.  כלל  ׳גרוע׳ 
11, ]1[ עמ׳. 14.5 ס״מ.  כאשר טבחו את אמך״. 

ומאמרים  פסוקים  ילקוט  האיתנים.  ירח  ג. 
וסיפורים לימים נוראים. מוגש לחייל העברי, ערוך 
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171. For Special Booklets for the Hebrew Soldier of the Brigade

 Missive to the) ״Chayal׳Igeret La״
soldier) by the military rabbi A[haron] 
Z[e׳ev] Eshkoli. Published by Va׳adat 
Ha׳Hatzalah of the Jewish Agency, 

Italy, 1945. Hebrew. An interesting 
booklet. 6[1]pp. 14.5cm. Blue cover. 

 missive to the) ״Chayelet׳Igeret La״
female soldier), as the above. The rabbi 
asks the female soldiers not to become 
romantically involved with gentile 
soldiers. 11, [1]pp. 14.5cm.

Yerach Ha׳eitanim. A collection of 
verses, articles and stories for the High 
Holidays. Edited by Yitzchak Warpel 
[Raphael]. Jerusalem, 1942. 

At the beginning of the booklet, a 
printed letter by Rabbi Levi Yitzchak 
Rabinowitz to the Hebrew soldier is 
enclosed (not attached).

Mizmorim for the Jewish soldiers. 
Edited by Yeshaya Shapira. The national 
Committee for the Solcier. Tel Aviv 
1943. Published for the Jewish soldiers 
serving in the British Army. 

Contains special songs of the Jewish 
soldier in foreign armies. With musical 
notes for some of the songs. 74 pp.  
Condition: Good-Excellent

Opening Price: $100
Estimated Price: $200 - $300

על חומותיך ירושלים – חוברת היסטורית נדירה שהדפיס . 172
ארגון ׳ההגנה׳ בעת מלחמת השחרור, ערב קום המדינה – 1948 – 

״יפה ארצנו, נגן עליה״

מלחמת בר כוכבא...״. 

כולל  1947-8״,  הפעולות  ״יומן  החוברת  בסוף 
פני  על  נפרס  התיאור  בלבד.  ירושלים  מחוז 

מספר עמודים.

בפתח החוברת שירו של אצ״ג ״החיים בזכותם 
אומרים״. 

על המעטפת האחורית מודפסת תמונה נאה של 
ארצנו  ״יפה  הכיתוב:  ותחתיה  בירושלים,  שדרה 

– נגן עליה״.

15 ]1[ עמ׳.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 400$

בגודלה  צנומה  חוברת  ירושלים.  חומותיך  על 
מסה  כוללת  היא  בתוכנה.  גדולה  אך  עמ׳(   15(
העיר  יהודי   1,700 של  מצבם  על  מרתקת 
ביותר.  הקשה  בתקופתם  בירושלים,  העתיקה 

הדברים כתובים ברגש ובפאתוס רב.

יהודי  למען  ההגנה  פעולות  מתוארות  בהמשך 
העיר, אשר הכלל ״הבא להורגך השכם להורגו״ 

הוא נר לרגליה.

הפרק החמישי בחוברת הוא ״צו השעה״, ובסופו 
נכתב: אל תרבו שיחות על ענייני ביחון ברחוב או 
בבית קפה. יש מי שמעוניין להקשיב ולדעת את 

מוצאינו ומבואינו״.

עומדים  ״אנו  גיבורים״:  ״בנפול  השישי:  הפרק 
ל״ה  של  נפילתם  במערכה.  וממשיכים  דום, 
ימי  למן  ובייחודה  במינה  ראשונה  היא  חיילינו,... 



 232 

מבר 2018
ט | נוב

שע”
ת

סלו 
כ

Al Chomotayich Yerushalayim (On the 
Walls of Jerusalem), booklet which is 
small in size (15pp.) yet large in content. 
In contains a fascinating essay about the 
situation of the 1,700 Jewish residents 
of the Old City of Jerusalem, at their 
most difficult time. Written with intense 
emotion and pathos.

The booklet also describes the actions of 
the Haganah to protect the Jews of the 
city, the rule ״Kill or be Killed״ serving as 
the guiding principle of the haganah.

The fifth chapter of the booklet is the 
 and at its end, it is ״Present Need״
written: ״Do not talk about security 
matters on the street or in coffee shops. 
There are those who are interested in 
knowing when we come and go״.

The sixth chapter: ״When Heroes Die:״ 
 We stand to attention, and continue the״

172. Al Chomotayich Yerushalayim (On the Walls of Jerusalem) – 
a Rare Historical Booklet Published by the ׳Haganah׳ Organization 

during the War of Independence – 1948 – ״Our Country is Beautiful, 
We Shall Protect It״

campaign. The death of our 35 soldiers … 
is exceptional and unique since the days 
of the war of Bar Kokhba …״

At the end of the booklet, several pages 
of a journal of activities 1947-8, for the 
region of Jerusalem only. 

At the beginning of the booklet, a 
poem by Uri Zvi Greenberg ״Ha׳Chaim 
Bizchutam Omrim״.

On the back cover, a nice printed picture 
of an avenue of Jerusalem and under it 
the Hebrew inscription ״Our Country is 
Beautiful, We Shall Protect It״.

15 [1]pp.

Condition: Very Good.

Opening Price: $150
Estimated Price: $300 - $400
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173. Two Albums of Photographs 
of a Commander of the Givati 
Brigade – the First Years of the State: 
1948-1950
Dozens of military photographs from 
various events and operations during 
the war of Independence and several 
invitations to events of the Givati Brigade. 

An explanation is written on some of the 
photographs. 

Condition: Good.

Opening Price: $100
Estimated Price:  $200 - $300

שני אלבומי תצלומים של מפקד . 173
בחטיבת בגבעתי, במלחמת השחרור 

המדינה:  של  הראשונות  משנותיה  אלבומים 
1948-1950

מאירועים  צבאיים,  תצלומים  עשרות  כולל 
וכן  השחרור,  מלחמת  בתקופת  שונות  ופעולות 

מספר הזמנות לאירועים של חטיבת גבעתי.

על חלק מהתצלומים רשום הסבר.

מצב כללי טוב.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$
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174 . 79 של  מאוד  גדול  אוסף 
בתי  של  יודאיקה  בנושא  קטלוגים 
קסטנבאום  הפומביות:  המכירות 
ס  י ב ׳ ת ו ס  , )K e s t e n b a u m (
)S׳CHRISTIE(  וכריסטיס )s׳Sotheby(

 Kestenbaum( – 1996 – 2013( קסטנבאום 
סה"כ: 32 קטלוגים

סות'ביס )Sotheby׳s(- 1983 – 2008 סה"כ: 37 
קטלוגים

כריסטיס  )CHRISTIE׳S(- 1981 – 2005 סה"כ: 
10 קטלוגים

מאוד  וגדול  חשוב  אוסף  כפולים,  ללא  האוסף 
בנושא יודאיקה שחלקם לא ניתן להשיג ולראות 
תצלומים  אלפי  ישנם  בקטלוגים  באינטרנט, 
שערי  אמנות,  יודאיקה,  חפצי  של  וחומרים 
אוטוגרפים   , רבנים  ומכתבי  יד  כתבי  ספרים, 
בתחומי היודאיקה מכל העולם, מידע ביבליוגרפי 
הרבנים  השונים,  המחברים  אודות  וביוגרפי 

והאמנים השונים.

ל40  שקרוב  אספן  הינו  המוכר  להחמיץ!  אסור 
שנה שמר את הקטלוגים שקיבל.

והשנים  המכירות  בתי  לפי  המלאה  הרשימה 
תמסר לכל דורש.

פתיחה: 200 $
הערכה: 400 – 700

174. Very Large Collection of 79 
Judaica Catalogs of the Following 
Auctions Houses: Kestenbaum, 
Sotheby’s and Christie’s
Kestenbaum: 1996-2013, 23 catalogs

Sothbey’s: 1983-2008, 37 catalogs

Christie’s: 1981-2005, 10 catalogs.

A large, important collection of Judaica 
catalogs, some of which cannot be found 
on the internet (no doubles). The catalogs 
contain thousands of photographs of and 
information about Judaica items, art, 
title pages of books, manuscripts, letters 
by rabbis, autographs from all around 
the world, bibliographic and biographic 
information about various authors, 
rabbis and artists.

An opportunity that should not be 
missed! The seller is a collector who 
collected the catalogs during a period of 
forty years.

A full list of the catalogs will be given 
upon request.

Opening Price: $ 200
Estimated Price: $400-$700
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BALE  # 121 הדואר האוסטרי

הדואר הרוסי BALE # 616 בשחור

BALE # RC-  -  R – הדואר הרוסי חותמת רשום
11 מקוטלג שם רק מ1910!!

 BALE # - -T הדואר הצרפתי חותמת דמי דואר
347 - 348

מצב: טוב – טוב מאוד

פריט נהדר!

פתיחה: $100
הערכה: 200$ - 300$

תולדות הדואר בארץ ישראל בסוף המאה ה-19 
ותחילת המאה ה-20

דואר . 175 בתי  ארבעה]![  של  חותמות   –  1901 נהדרת,  פילאטלית  גלויה 
בירושלים: הצרפתי, התורכי, האוסטרי והרוסי - יחידה במינה!

בולים  של  אספן  תייר  לארץ  הגיע   1901 בשנת 
גלויה  לירושלים שלח  ותולדות הדואר. כשהגיע 
הצרפתי  הדואר  חותמת  עם  עותומני  בול  עם 
הסתפק  לא  הוא  אמיתי  כאספן  אך  בירושלים. 
האחרים  הדואר  לבתי  רגליו  את  וכיתת  בזה 
גם  בה  הגלויה  את  החתים  הוא  בירושלים. 
האוסטרי  הדואר  התורכי,  הדואר  של  בחותמות 
והוסיף  הסתפק   לא  בזה  וגם  הרוסי.  והדואר 
כבר  וזה  הרוסי.  הדואר  של  רשום   -  R חותמת 
נדיר עוד יותר כי חותמת כזו ידועה בקטלוג בל 

רק עשר שנים מאוחר יותר!

הגלויה נשלחה מירושלים לבולגריה. 

חותמות:

314  ֳBALE PMK הדואר הצרפתי

BALE # 800 הדואר התורכי
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175. Wonderful Philatelic Postcard, 1901 – Postmarks of Four [!] 
Post Offices of Jerusalem: the French, the Ottoman, the Austrian and 

the Russian – One of a Kind!

In 1901, a tourist arrived in Israel who 
was a collector of philately items. When 
he arrived in Jerusalem he sent a postcard 
with an Ottoman postage stamp and a 
postmark of the French post office of 
Jerusalem. However, as a true collector, 
he was not content with it and went 
to the Ottoman, Austrian and Russian 
post offices of Jerusalem, asking them 
to add their postmarks to the postcard, 
which they did. In addition, he added 
the postmark “R” of the registered mail 
of the Russian post office. This postmark 
is even rarer since according to the Bell 
Catalog, such a postmark is known only 
from ten years later!

The postcard was sent from Jerusalem to 
Bulgaria.

Postmarks: 

The French post office: BALE PMK 314 ֳ

The Ottoman post office: BALE # 800

The Austrian post office:  BALE  # 121

The Russian post office: BALE # 616 in 
black

The Russian post office: a postmark of 
registered mail – R - BALE # RC-11, which 
is cataloged only from 1910!

The French post office: postage fees T-  
BALE # 347 – 348

Condition: Good-Very Good.

Opening price: $100
Estimated Price: 
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176. The French Postal Service – 
Extremely Rare, Special Item! – A 
Very Early Folded Letter from 1867 
– Sent by Mail from Jerusalem via 
Jaffa and From There on a Boat to 
Bordeaux – 40 Cent Postage Stamp, 
Postmark “5089” of Jaffa, Postmark 
“Jaffa Siria” and All Postmarks of 
Transfer and Reception Postmarks
The letter was written in Jerusalem on 
June 13 1867 and was sent from Jerusalem 
via Jaffa, as was the custom of the French 
postal service. In Jaffa, the letter was 
affixed with stamps and postmarked a 
day later, on June 14 1867. From there, 
the letter was sent to Alexandria, Egypt, 
where it arrived and was postmarked on 
June 15 1867. On June 19, the letter was 
sent to Marseille, France and on June 26 
1867 it was postmarked there and sent 
to Bordeaux, were it was received and 
postmarked [partial postmark]the next 
day. 

The letter is handwritten in French. Has 
not been studied!

Postmark “5089” – BALE #43

Postmark “Jaffa Siria” BALE #44

Postmark “PD”.

Signed confirmation by Ya׳akov Tzachor 
and Zvi Aloni.

Condition: Good-Very Good.

Opening Price: $1500
Estimated Price: $2,000 - $5,000     

מיוחד . 176 פריט   – הצרפתי  הדואר 
בפנים[  ]הכתיבה  מקופל  מכתב  במינו! 
בדואר  נשלח   ,1867 מאוד,  מוקדם 
באנייה  ומשם  יפו  דרך  מירושלים 
לברודקוס בצרפת, בול 40 סנט וחותמת 
“5089” של יפו, וחותמת “יפו סוריה”, 
נדיר   – והקבלה  המעבר  חותמות  כל 

מאוד
המכתב נכתב בירושלים ב13 ביוני 1867 ונשלח 
יפו. כך נהג הדואר הצרפתי אז.  מירושלים דרך 
ביפו הוא בויל והוחתם למחרת בתאריך 14 ביוני 
לאלכסנדריה  למחרת  הגיע  הוא  משם   .1867
 15 של  מעבר  בחותמת  הוחתם  ושם  במצרים 
ביוני   19 בתאריך  באנייה  יצא  ומשם   1867 ביוני 
ב26  בחותמת  שם  והוחתם  בצרפת  למרשיליה 
 brdeaux ביוני 1867 ולמחרת התקבל ונחתם ב
על המעטפה  בעיפרון  ]חלק מהחותמת[ חתום 

עצמה על ידי נקרי. 

לפנינו,  נמצא  נהדר  יד  בכתב  כולו,  המכתב 
צרפתית. לא נחקר!

43#  BALE-”5089“ חותנת

44#  BALE – ”JAFFA SIRIA“ חותמת

”PD“ חותמת

אישור חתום של יעקב צחור וצבי אלוני

מצב טוב – טוב מאוד.

פתיחה: $1500
הערכה: 2,000$ - 5,000$
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 Vereinigung( היהודים"  הסטודנטים 
תיבות:  ובראשי   ,Jüdischer Studenten
הסטודנטים  ל"אגודת  כאופוזיציה   ,)V.j.St
הגרמניים" האנטישמית – לצד תאודור זלוציסטי, 
ארתור הנטקה ומרטין בובר, כולם לימים מראשי 
 Berliner( "ציונות גרמניה – ו"אגודת ציוני ברלין

.)Zionistische Vereinigung; 1898

מתוך  ישראל,  בארץ  לראשונה  ביקר  ב-1895 
כוונה לעלות אליה, ובשנת 1897 עלה אליה. הוא 
הספיק לגור בארץ מספר חודשים עד ששלחו 
לקונגרס  ישראל  ארץ  מטעם  כציר  הארץ  בני 
הציוני הראשון בבזל,. משהיגיע לשם מיד החל 
כך  לשם  לגרמניה  ובא  גדולה  ציונית  בעבודה 
וכבר לא שב אל הארץ מפני עבודתו הציונית עד 
שהחל החושך לכסות את גרמניה בשנת 1933. 
ד"ר לווה לא חיכה. מיד ארז מטלטליו ועלה שוב 
לארץ והפעם לצמיתות.  המכתב שלפנינו הוא 
הארץ  את  לנחול  שזכה  הספורים  מהחודשים 
האוטוגרפים  וכל  המכתבים  כל   .1897 בשנת 
ממנו הם משנות פעילותו בגרמניה אחרי ששב 
מן הארץ או יותר מאוחר מביאתו השנייה לארץ 
לווה  ריכרד  ד"ר  לאחיו  ממוען  המכתב  ישראל. 

שהיה שותפו לדעת ולמעשה. 

מצב: טוב מאוד.

פתיחה: $100
הערכה: 200$ - 400$

הדואר האוסטרי, יפו, -1897 מכתב רשום נדיר ביותר ]יחיד . 177
בעולם?[ שנשלח על ידי אחד מראשוני מנהיגי הציונות וציר של ארץ 

ישראל בקונגרס הציוני הראשון]![ ד”ר היינריך לווה בחודשים הספורים 
שהיה גר בארץ – אוטוגרף! חותמות שלמות ונאות – פריט מיוחד לאספני 

ראשוני הציונות ואספני בולאות ארץ ישראל 

 R רשום  דאר  של  צהובה  תוית  המעטפה  על 
jaffa osterr. Post. מס' 437. 

בחותמת  ומוחתם  המעטפה  בגב  מודבק  הבול 
מלאה ונקיה – שני עיגולים - של הדואר האוסטרי 

ביפו. תאריך: 8.6.97. 

ד"ר  של  אוטוגרפית  כתיבה  המעטפה  על 
ותורכית!  גרמנית  שפות:  בשתי  לווה  היינריך 
ביפו  וכתובתו  שמו  של  הדפסה  המעטפה  בגב 
היחידה  המעטפה  הנראה  כפי  זו  פלשתינה. 
בשנת  בראשונה  לארץ  עלייתו  מזמן  ששרדה 

 .1897

רקע: 

אליקום היינריך ֶלֶוה )לעיתים: אליקים בן יהודה; 
 ,1869 ביולי   11   ;Heinrich Loewe בגרמנית: 
ואנצלבן, פרוסיה – 2 באוגוסט 1951, כ"ט בתמוז 
דעות  הוגה  היותו  עם  יחד   - אביב(  תל  תשי"א, 
ואיש ספר, מראשוני הספרנות בארץ ישראל היה 
לאחד  נחשב  לווה  הציונות.  מייסדי  מראשוני 
בין היתר בשל פועלו  מאבות הציונות בגרמניה, 
 Fin de ובעשייה עיתונאית בתקופת  בתעמולה 
siècle. בנוסף לכך, היה לווה ממייסדי "האגודה 
 ,)1889( בברלין"  היהודית-רוסית  המדעית 
שפת  חובבי  העברית,  הלשון  לטיפוח  "האגודה 
אגודת  ל"תרבות",  שהתגלגלה   )1891( עבר" 
הצעיר"  "ישראל  בברלין  הציוניים  הסטודנטים 
ל-"התאחדות  התגלגלה  שב-1895   ,)1892(
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177. The Austrian Postal Service, Jaffa, 1897 – a Rare Registered Letter [the 
Only One in the World?] that was Sent by One of the First Zionist Leaders 
and Representative of the Land of Israel in the First Zionist Congress [!] Dr. 

Heinrich Loewe in the Few Months He had Lived in the Land of Israel during 
the Late 19th Century – Autograph – Nice, Complete Postmarks – a Special 

Item for Collectors of Zionist and Israeli Philatelic Items

On the envelope, a yellow label of 
registered post:  jaffa osterr. Post R. No. 

347.

The postage stamp is glued on the 
reverse side of the envelope and has a 
full, clean postmark – two circles – of the 
Austrian post office of Jaffa. Date: 8.6.97

On the envelope, autographic writing of 
Dr. Heinrich us two languages: German 
and Ottoman! On the reverse side of 
the envelope, his typewritten name and 
address in Jaffa, Palestine. This is most 
likely the only [?] envelope that has 
survived from the time he lived in the 
Land of Israel during the late 19th century.

Background:

Elyakum Heinrich Loewe (1869-1951) 
was a philosopher, journalist, librarian 
and one of the first leaders of the Zionist 
Movement of Germany. In addition, he 
was one of the founders of the “Jewish-

Russian Scientific Association of Berlin” 
(1889) and the “Association for Nurturing 
the Hebrew Language” (1891).

In 1895, he visited the Land of Israel for 
the first time and in 1897, immigrated to 
it. He lived in Israel for several months 
and was then sent as its representative 
to the first Zionist Congress in Basel. Due 
to his Zionist activities, he did not return 
to the Land of Israel until 1933. The letter 
before us is from the several months he 
lived in the Land of Israel before he was 
sent to the Zionist congress. All letters 
and autographs of his are from the years 
he lived in Germany after the Congress 
or later, when he again lived in the Land 
of Israel. The letter is addressed to his 
brother Dr. Richard, who was partner to 
his Zionist activities and thought. 

Condition: Very Good. 

Opening Price: $100
Estimated Price: $200 - $400
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178. The Ottoman Postal Service 
– an Envelope of Registered Mail 
– Jerusalem, 1894 – with a Rare 
Postmark of Registered Mail 
of Jerusalem, Palestine – Nice, 
Complete Postmarks – Red Wax Seal 
of the Bank that Sent the Letter from 
Jerusalem – Beautiful Envelope!
Postmark of registered mail, Jerusalem 
Palestine BALE RC29 TIPE 11 1RC

Two Ottoman postage stamps, 2 Piaster 
each – delivery fee.

Ottoman postmarks Jerusalem July 27 
1894, double ring – 774 # BALE – DOUBL 
RING

On the reverse side of the envelope, a 
red wax seal of the bank in Jerusalem. 
Such seals were used when money or 
cheques were being sent.

Postmarks of the letter being received 
in Le Havre, France on the observe and 
reverse side of the envelope.

Opening Price: $200
  Estimated Price: $350-$400

הדואר התורכי - מעטפה דואר . 178
חותמת  עם   ,1894 ירושלים,  רשום 
דואר רשום ירושלים פלשתינה נדירה – 
חותמות שלמות ונאות - חותמת שעווה 
 – בירושלים  השולח  הבנק  של  אדומה 

מעטפה יפיפיה!
 BALE RC29 חותמת רשום ירושלים פלשתינה 

TIPE 11 1RC

דמי   – כ”א  פיאסטר   2 עותומניים   בולים  שני 
משלוח רשום לחו”ל

 ,1894 ביולי   27 ירושלים  עותומניות  חותמות 
774 #  BALE -  -  DOUBL RING – עיגול כפול

לסגירת  המעטפה  בגב  אדומה  שעוה  חותמת 
כאלו  חותמות  בירושלים.  הבנק  של  המכתב 

שישמשו למשלוח כסף או המחאות כספיות. 

העיר  של  של  ובגב  בפרונט  קבלה  חותמות 
לה׳הבר בצרפת

פריט נהדר!

פתיחה: 200$
הערכה: 300$ - 400$
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179. The Ottoman Postal Service – 
the Jewish Quarter, 1902 – Bilingual 
Label of Registered Mail, including 
Yerushalem in Hebrew! – Extremely 
Rare!
An envelope that was sent from the 
Ottoman post office of the Jewish Quarter 
of Jerusalem, near the Great Synagogue 
at Churvat Yehuda Ha׳Chassid, with 
a special stamp:  JERUSALEM QUART 
ISRAELIT6  ,pm, 9.11.1902.

The pink label is bilingual: JERUSALEM-
.no. 6116 ,ירושלם

Extremely rare!

The envelope was sent to Mr. Ansbacher 
of the orthodox community of Würzburg 
led by Rabbi Yitzchak Dov Bamberger of 
Würzburg.

Condition: Very Good.

Opening Price: $600
Estimated Price: $800 - $1,000

הדואר התורכי – הרובע היהודי, . 179
1902 תוית דואר רשום דו לשונית כולל 

ירושלם בעברית!  נדיר
מעטפה שנשלחה מסניף הדואר התורכי ברובע 
היהודי בירושלים ליד בית הכנסת הגדול בחורבת 
המיוחדת:  החותמת  עם  החסיד  יהודה  רבי 
 ,PM6 ,  JERUSALEM QUART ISRAELITE

 9.11.1902

ועברית:  לועזית  לשונית  דו  ורודה  דואר  תוית 
JERUSALEM – ירושלם, מס׳ 6116. 

נדיר ביותר!

בוירצבורג  אנסבכר  לאדון  נשלחה  המעטפה 
של  בהנהגתו  שם  האורתודוכסית  מהקהילה 

הגאון רבי יצחק דב במברגר מוירצבורג  

מצב: טוב מאוד. 

פתיחה: $600
הערכה: 800$ - 1,000$



 242 

מבר 2018
ט | נוב

שע”
ת

סלו 
כ

180. Bir Salim, Ramla – a Colorful 
Postcard of Port Sa׳id which was 
Sent from Port Sa׳id to Bir Salim 
near Ramla – Palestine, 1912 – Rare 
Arrival Postmark of Ramla: REMLE – 
Nice, Complete Postmarks – a Nice, 
Rare Item!
Postmark of Port Sa׳id 10.10.1912 and 
postmark indicating arrival in Ramla – 
REMLE 13/10/1912.

Postmark of Ramla: BALE PM #809

Bir Salim was a small Arabic village with 
only several hundreds of residents. Its 
residents joined the Arab Liberation 
Army of Qawuqji during the War of 
Independence. When the Givati Brigade 
conquered the village, its residents 
escaped. The settlement Netzer Chazani 
was built where the village used to be.

The letter is handwritten in German, a 
surprising fact since the poor residents 
of the village were most likely illiterate. 
The letter has not been translated.

It is most likely that no other envelope 
from this small village had survived, 
which makes it extremely rare!

Condition: Very Good. Signs of age in the 
corners and sides of the envelope.

Opening Price: $100
Estimated Price: $300 - $400

גלויה . 180  - רמלה  סאלים,  ביר 
צבעונית של פורט סעיד – נשלחה משם 
פלשתינה   – רמלה  ליד  סאלם,  לביר 
מאוד  נדירה  הגעה  חותמת   ,1912
חותמות   .REMLE באיות:  רמלה  של 

שלמות ונאות. פריט נדיר ויפה!
חותמת פורט סעיד 10.10.1912 וחותמת הגעה 

REMLE 13/10/1912 – רמלה

מחיר   –  809#   BALE PM רמלה:  חותמת 
בקטלוג $600

ביר סאלים היה כפר ערבי קטן שמנה כמה מאות 
נפשות. תושביו פעלו יחד עם צבא השחרור של 
קאוקג׳י ששהה שם במלחמת השחרור. חטיבת 
ברחו. במקום  ותושביו  הכפר  את  כבשה  גבעתי 

הוקם הישוב נצר סירני. 

המכתב כתוב בכתב יד בגרמנית וזה דבר פלא 
שכן תושביו העניים של כפר זה לא קראו גרמנית 
אם בכלל ידעו קרוא וכתוב... המכתב לא תורגם 

וכדאי לקונה לבדוק את הדברים.

ששרדה  בעולם  מעטפה  עוד  יש  אם  ידוע  לא 
מכפר קטן זה. נדיר מאוד!

מצב טוב מאוד. מעט סימני יושן בפינות ובצדדים. 

פתיחה: $100
הערכה: 300$ - 400$
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181. The Ottoman Postal Service – 
a Collection of Postage Stamps and 
Postmarks – an Envelope that was 
Sent from Nablus to Germany Via 
Istanbul – Various Ottoman Postage 
Stamps and Blocks – the Ottoman 
Postmark of Nablus Appears Five 
Times – Red Ottoman Censor Label 
and Ottoman and German Censor 
Stamps
Worth a look!

Opening Price: $100
Estimated Price: $300 - $400

שלל . 181  –  1912 התורכי   הדואר 
שנשלחה  מעטפה   – וחותמות  בולים 
משכם לגרמניה דרך אינסנבול - בולים 
החותמת   - תורכיים  שונים  ובלוקים 
התורכית של שכם חמש פעמים - תוית 
צנזורה אדומה תורכית וחותמות צנזורה 

תורכיה וגרמניה
כדאי לראות!

פתיחה: $100 
הערכה: 300$ - 400$

הדואר התורכי – 2 פריטים של מאה שערים ירושלים, . 182
חותמת מס׳ 1 - כולל רשום נדיר מאוד!

1917 – מכתב   ,1 א. חותמת מאה שערים מס׳ 
דואר רשום עם חותמת RC4  ]בקולינס רשומים 
רק שישה מעטפות ושלפנינו לא רשומה שם! - 

מס׳ 7726[ נדיר מאוד!

מכתב שנשלח ממאה שערים בירושלים לבלגיה 
עם  כ”א  פיאסטר   1 של  תורכיים  בולים  שני   –
תוספת 20 פארה כדמי מלחמה ]מלחמת העולם 
הראשונה[  חתומים בחותמת מאה שערים מס׳ 
1, בתאריך 5.1917 2 חותמות צנזורה שונות של 
חותמת  בגב  אוסטרית.  צנזורה  וחותמת  בירות 

מעבר של אינסטנבול. 

ב. חותמת מאה שערים  מס׳ 1, 1915 – מכתב 

שנשלח על ידי הגאון רבי יצחק דאנציג מרבני 
מאה שערים – כפי הנראה אוטוגרף

בירושלים  שערים  ממאה  שנשלח  מכתב 
תוספת  עם  פארה   20 בול   - דנמרק  לקופנהגן, 
העולם  ]מלחמת  מלחמה  כדמי  פארה   20
הראשונה[  חתומים בחותמת מאה שערים מס׳ 
בירות  של  מעבר  חותמת   .5.1915 בתאריך    ,1

בגב המעטפה וכן חותמת צנזורה יפה.

רבי יצחק דאנציג מגדולי רבני מאה שערים. היה 
נוהג לדרוש בישיבת מאה שערים ובבית הכנסת 

בזכרון משה. מנוחתו כבוד בהר הזיתים. 

פתיחה: 300$
הערכה: 500$ - 600$ 
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Shearim – most likely, an autograph.

The letter was sent from Meah Shearim, 
Jerusalem to Copenhagen, Denmark 
– postage stamp of 20 Para with an 
addition of 20 Para as war fee [World War 
I. Postmarked by the postmark of Meah 
Shea׳rim No. 1, on 5.1915. Postmark 
of Beirut on the reverse side and a nice 
stamp of the censor.

Rabbi Yitzchak Danzig was one of the 
leading rabbis of Meah She׳arim. He used 
to give sermons in a yeshiva in Meah 
She׳arim and a synagogue in Zichron 
Moshe. He is buried on the Mount of 
Olives.

Opening Price: $100
Estimated Price: $500 - $600

A. Postmark of Meah Shearim 
No. 1, 1917 – registered mail with a 
postmark of RC4 [in Collins, only six 
envelopes are listed and the one before 
us is not among them! – No. 7726]. 
Extremely rare!

A letter sent from Meah She׳arim, 
Jerusalem to Belgium – two Ottoman 
postage stamps of 1 piaster each with 
an addition of 20 Para as war fee [World 
War I] Postmarked by the postmark 
of Meah Shea׳rim No. 1, on 2.5.1917. 
Various censor stamps including one of 
the Austrian Censor. On the reverse side, 
a postmark of Istanbul.

B. Postmark of Meah Shearim No. 
1, 1915 – a letter sent by Rabbi Yitzchak 
Danzig, one of the rabbis of Meah 

182. The Ottoman Postal Service – 2 Items of Meah She׳arim, 
Jerusalem, Postmark No. 1 – Including and Extremely Rare Postmark 

of Registered Mail
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183. The Ottomal Postal Service – 
an Interesting Envelope frזom Beit 
Lechem to the USA via Jerusalem 
– Postmark of Beit Lechem and 
Rare Postmark of Jerusalem, 1913 
– an Error in the Postmark and 
the Envelope seemingly Reached 
Jerusalem before it was Sent from 
Beit Lechem
Rare postmark of Jerusalem: OCTAG 4 
PM24

An envelope that a tourist sent from 
Beit Lechem to the USA by the Ottoman 
postal service on 9.4.1913. The envelope 
was sent via Jerusalem, where it was 
postmarked on 10.3.1913 – a month 
before it was actually sent. The reason 
is of course an error in the postmark of 
Beit Lechem – which was supposed to be 
9.3.1913 and not 9.4.1913.

Opening Price: $100
Estimated Price: $200 - $300

מעטפה . 183  - התורכי  הדואר 
הברית  לארצות  לחם  מבית  מעניינת 
לחם  בית  חותמת   – ירושלים  דרך 
וחותמת ירושלים נדירה, 1913 - טעות 
הגיעה  כביכול  והמעטפה  בחותמת 
לירושלים לפני שנשלחה מבית לחם...

OCTAG 4 PM24  :חותמת ירושלים נדירה

מעטפה ששלח תייר מבית לחם לארצות הברית 
בדואר התורכי שם בתאריך 9.4.1913 והמעטפה 
בתאריך  הוחתמה  ושם  ירושלים  דרך  עברה 
הסיבה  שנשלחה.  לפני  חודש   ...10.3.1913
לפליאה היא כמובן שגיאה שנפלה בחותמת של 
נרשם שם  בית לחם שבמקום החודש השלישי 

בטעות הרביעי.

פתיחה: $100
הערכה: 200$ - 300$
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של  תצלום  בעיניו:  שנראתה  כפי  ירושלים 
בידואיות בירושלים בלבושן המסורתי.

ליד הדואר  מסניף  בדואר  שנשלחה   גלויה 
 הרכבת בירושלים לבלגיה, חומר מודפס ]דברי

דפוס[, 23.3.1910

בול עותומני 10 פארה

- )JERUSALEM )GAREחותמת    
BALE # 842הסניף שליד תחנת הרכבת, 

GRAND NEW HOTELחותמת מלון 

 חותמות נאות ]בחותמת של המלון מטושטשות
כמה אותיות[

תעודה חתומה של מינץ

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

לכבוד קו הרכבת החדש ירושלים תל אביב אנו מביאים פריטים 
נהדרים של קו הרכבת העותומני ירושלים יפו

חותמת סניף הדואר שליד תחנת הרכבת בירושלים, . 184
”grand new hotel “ 1910 – כולל חותמת מלון

דואר  סניפי  שישה  בירושלים  הפעילו  התורכים 
היהודי  ברובע  סניף  למשל  מרכזיים.  במקומות 
בתי  שכונת  ליד  וסניף  החורבה  כנסת  בית  ליד 
אונגרין. סניף דואר חשוב היה ליד תחנת הרכבת 
וקיימת  שנים  מספר  לפני  עד  שפעלה  ]זו 
לירושלים.  הכניסה  שער  היה  שם  היום[.  עד 
הביאו  הדליז׳נסים  מול  ]אל  המהירות  הרכבות 
את העולים ירושלימה מחוצה לארץ. כולם הגיעו 
המשוכללת  ברכבת  ומשם  ביפו  לנמל  באניות 
רואות  עיניהם  והנה  לירושלים.  ורמלה  לוד  דרך 
את ירושלים! במרכז הגדול הזה יסדו התורכים 

סניף דואר. 

תייר  ידי  על  יד  בכתב  נכתבה  שלפנינו  הגלויה 
הוא  ירושלימה.  ועלה  הארץ  את  לתור  שבא 
הגלויה  ואת  - הוטל  ניו   - גרנד  התאכסן במלון 
]אולי  הרכבת  תחנת  שליד  הדואר  מסניף  שלח 
לשלוח  בחר  הוא  ירושלים[.  את  שיצא  לפני 
שמתארת  נאה  צבעונית  גלויה  בבלגיה  לקרוביו 
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184. Postmark of the Post Office Near the Train Station of 
Jerusalem, 1910 – Including a Stamp of the “Grand New Hotel”

The Turkish had six post offices in 
Jerusalem, all in central locations, for 
example, in the Jewish Quarter near the 
Hurva Synagogue and near the Batei 
Ungarin neighborhood. An important 
post office was near the train station 
[the one that had operated until a few 
years ago and still exists]. There was 
the gateway to Jerusalem. The fast 
trains (compared to the stagecoaches) 
brought people who came from abroad 
to Jerusalem. Everyone arrived in ships 
to the Jaffa port and from there took the 
train via Lod and Ramla to Jerusalem. 
Here, the Turkish located one of their 
post offices. 

The postcard before us was handwritten 
by a tourist who came to see Jerusalem. 
He was a guest at the Grand New Hotel 
and sent the postcard from the post 
office near the train station [maybe 
before leaving Jerusalem]. He chose 
to send his relatives in Belgium a nice, 

colorful postcard depicting Jerusalem: a 
photograph of Bedouin women wearing 
traditional dresses.

The postcard was sent from the post 
office near the train station to Belgium 
on 23.3.1910

Ottoman postage stamp of 10 Para.

Postmark of Jerusalem (GARE) – the 
post office near the train station, BALE 
# 842.

Stamp of the Grand New Hotel.

Nice postmarks and stamps [several 
letters have faded in the stamp of the 
hotel ].

Signed certificate by Mintz.

Opening Price: $100
Estimated Price: $200 - $300
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185. 2 Postcards – TPO – Mobile Post 
Office of the Jerusalem-Jaffa Train – 
Nice Postmarks
In the past, the mobile post office used 
the Jerusalem-Jaffa train to deliver its 
post.

Before us are two postcards that were 
sent by the mobile post office with two 
different postmarks of the service.

A. No. 1 – Jaffa-Jerusalem 2RP, 
sent to Paris, 11.18.99, 20 Para 
postage stamp.

B. No. 2 – Jaffa-Jerusalem 3RP, sent 
to Germany, a printed postcard 
of 20 Para, 3.18.98

Condition: Good-Very Good. Nice 
postmarks. nice items!

Opening Price: $150
Estimated Price: $300 - $400

שתי גלויות  TPO -- דואר נע . 185
יפו - חותמות   – ירושלים  של הרכבת 

נאות 
בדיוק כמו היום יש דואר נע שנוסע בין מקומות 
היום עם מכוניות דואר אדומות ואז עם  בארץ. 

הרכבת שנסעה בין ירושלים ליפו. 

של  הנע  בדואר  שנשלחו  גלויות  שתי  לפנינו 
השירות  של  שונות  חותמות  שתי  עם  הרכבת 

הזה. 

 .	 ,JAFFA – JERUSALEM RP2 – 1 מס׳
נשלח לפריס, 11.18.99, בול 20 פארה

 .	 ,JAFFA JERUSALEM RP3 – 2 מס׳
נשלח לגרמניה, גלויה מודפסת של 20 פארה, 

3.18.98

פריטים  נאות.  חותמות  מאוד.  טוב   - טוב  מצב: 
יפים – כדאי לראות!

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 400$
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186. The French Postal Service – 
1912 – Postcard – Complete, Clean 
Postmark of “Haifa, Syria”
French Levant printed postage stamp of 
10 Para with a postmark of Haifa Syria 
from 7.10.12

Large red stamp of the “Otto Fischer 
Import” Firm. On the reverse side of the 
postcard, a red stamp of “Otto Fischer”. 

Nice, clean stamps and postmarks

It is possible this is the firm of Otto 
Fischer on whose lands the Templar 
neighborhood of Haifa was built. 

Otto Fischer was a German who assisted 
the Templars in their first attempts to 
settle in the land of Israel. He gave them, 
free of charge, land for building the 
Templar neighborhood of Haifa – Sarona. 
Either the postcard refers to his firm or 
there was another rich German named 
Otto Fischer who lived in Haifa [and who 
most likely was a Templar]. Requires 
additional study!

Condition: Very Good. 

Opening Price: $120
Estimated Price: $200 - $300

הטמפלרים

גלויה, . 186  ,1912 הצרפתי,  הדואר 
חותמת מלאה ונקייה של “חיפה, סוריה” 
פארה   10 של  בערך  מודפס  צרפתי  לבנט  בול 
ועליו חותמת של חיפה סוריה מתאריך 7.10.12.

 חותמת אדומה גדולה של הפירמה “אוטו פישר
אוטו אדומה:  חותמת  הגלויה  גב  על  וכן   יבוא”. 

פישר

חותמות מלאות נקיות ויפות.

שעל פישר  אוטו  של  בפירמה  שמדובר   יתכן 
אדמותיו נבנתה שכונת הטמפלרים בחיפה.

לראשית מכל  יותר  שעזר  גרמני  היה  פיש   אוטו 
הוא בארץ.  הגרמנים  הטמפלרים   התישבות 
 העניק להם, חינם את האדמות לבניית השכונה
בחיפה. שרונה  שכונת   – בארץ   הטמפלרית 
]לפי אחרי  שנתיים  נשלחה  שלפנינו   הגלויה 
 הרשום בויקפדיה, אך ללא תיעוד אחר[ פטירתו
 מהפירמה שלו בחיפה לצרפת. ושמא היה גרמני
]כפי בחיפה  גר  שהיה  זה  בשם  נוסף   עשיר 
עדיין היום.  נודע  ולא  מהטמפלרים[   הנראה 

צריך מחקר!

מצב: טוב מאוד!

פתיחה: 120$
הערכה: 200$ - 300$
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187. The German Postal Service – 
Jaffa, Registered Mail, Sarona, 1910 
– an Envelope that was Sent by a 
Templar of Sarona, the Moshava 
near Jaffa – with a Postage Stamp 
and Postmark of the German Post 
Office of Jaffa and the Postmark “Aus 
Sarona Bei Jaffa (Deutsche Post)”
An envelope that was sent from Sarona, 
near Jaffa, to Germany on 18.7.10

Complete nice postmark of two rings of 
the German post office.

Purple postmark of AUS SARONA BEI 
JAFFA (DEUTSCHE POST, BALE # 412.

Label of registered mail – BALE # R49, 
No. 772, R Jaffa (Deutsche Post)

Condition: Very Good.

Opening Price: $200
Estimated Price:  $300 - $400

הדואר הגרמני, יפו, דואר רשום, . 187
על  שנשלחה  מעטפה   -  1910 שרונה, 
ידי אחד מן הטמפלרים במושבה שרונה 
הדואר  וחותמת של  בול  עם  יפו  שליד 
 AUS“ החותמת:  ועם  ביפו  הגרמני 
 SARONA BEI JAFFA )DEUTSCHE
)הדואר  יפו,  ליד  משרונה,   ”)POST

הגרמני( 
ללודרבורג  יפו  ליד  משרונה  שנשלחה  מעטפה 

בגרמניה ב18.7.10.

של הדואר ויפה  נקיה  שלמה  2 טבעות   חותמת 
 הגרמני

סגולה   AUS SARONA BEI JAFFAחותמת 
)DEUTSCHE POST( ,BALE # 412

הגרמני  הדואר  רשום  דואר   R JAFFAתוית 
)DEUTSCHE POST( NO. 772, BALE # R 49

מצב: טוב מאוד. כדאי לראות!

פתיחה: 200$
הערכה: 300$ - 400$
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188. Postal History – Zichron Ya׳akov 
– Zamarin Stamp (Haifa) on a Receipt 
for the Experiment Station of Aharon 
Aharonson for Buying Postage 
Stamps and Postal Services at the 
Post Office of the Committee of the 
Moshava – Unique Item!
A leaf with the logo of the committee of 
the Moshava Zichrin Ya׳akov with a bill 
for the agricultural experiment station 
of Aharon Aharonson. The bill includes 
postage stamps for several months and 
services of the Austrian postal service. 
Handwritten signature on behalf of the 
committee by Raphael Ster[man?]. with 
a postmark of the Ottoman post office 
of Zichron Ya׳akov: Zamarin (Haifa). 
Zamarin was the first name of Zihcron 
Ya׳akov.

Opening Price: $120
Estimated Price: $200 - $400 

תולדות הדואר - זכרון יעקב – . 188
חותמת זמרין )חיפה( על קבלה לתחנת 
הנסיונות של אהרון אהרונסון  על קניית 
בולים ושירותי הדואר אצל הדואר של 

ועד המושבה – פריט בלתי רגיל! 
יעקב עם  זכרון  ועד המושבה  דף עם הלוגו של 
חשבון בעד תחנת הסיונות החקלאית של אהרון 
חודשים  לכמה  בולים  בעד  בחשבון:   אהרונסון. 
ובעד הפוסט האוסטרית. חתימה בכתב יד בשם 
חותמת  בתוספת  שטער]מן?[.  רפאל  של  הועד 
יעקב: זמרין )חיפה(.  הדואר התורכית של זכרון 

זמרין היה שמה הראשון של זכרון יעקב. 

 פריט מיוחד ונהדר!

פתיחה: 120$
הערכה: 200$ - 400$
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189. Safed Postage Stamp – an 
Envelope that was Sent by Mail to 
Haifa on 6.5.48 – Rare
An envelope with a postage stamp of 
the post office of Safed with a lower tab, 
which was sent to Haifa on 6.5.48. 

Red postmark of Safed.

Condition: Very Good.

Opening Price: $200
Estimated Price: $300 - $400

189 . – צפת  בול  המעבר:  תקופת 
מעטפה שנשלחה בדואר לחיפה 6.5.48 

מצב טוב מאוד – נדיר 
שובל עם  מיל   10 צפת  דואר  בול  עם   מעטפה 
חותמת  48 למאי  ב6  לחיפה  שנשלחה   תחתון 

צפת אדומה

מצב: טוב מאוד.

פתיחה: 200$
הערכה: 300$ - 400$
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כלומר הצמדות של ימין למעלה, שמאל למעלה, 
עם  בולים   8 סה”כ   למטה.  ושמאל  למטה  ימין 

שובלים. 

Mi:IL 18

ה. מועדים לשמחה תש”י, 1949, סדרה מלאה 
בכל  שובלים  ]שני  כ”א  בולים   4 בלוקים  של 

בלוק בסדרה[, נדיר

Mi:IL 19 - 21

 4 של  בלוקים   ,1950 תש”י,  העצמאות  יום  ו. 
בכולים ]שני שובלים בכל בלוק בסדרה[, נדיר

Mi:IL 30 - 31

ז. דואר אויר הסדרה הראשונה, 1950, בלוקים 
של 4 בולים ]שני שובלים בכל בלוק בסדרה[

Mi:IL 33 - 38

בולאות ישראל

סדרות טובות מהשנים הראשונות 1948 – 1951, כולם עם . 190
שובלים כולל בלוקים של 4 בולים. מצב טוב מאוד, שמור היטב!

בין השאר:

 10 וכן  - 50 מיל עם שובלים   3 א. דואר עברי 
מיל נוסף – שובל שגוי של שלוש שורות, .1948 

מצב טוב מאוד אך כתם קטן על השובל של ה10 
השגוי. לראות מקרוב.

  ב. דמי דואר הסדרה השניה, 1949, עם שובלים

מצב: טוב מאוד. 

 4 של  שובל  צמדות   2  ,1949 הדגל,  בול  ג. 
צמדה[,  בכל  שובלים  עם  ]שניים  כ”א  בולים 

ימין ושמאל. 

Mi:IL 16

צמדות   4   ,1949 תקוה,  פתח  של  בארה  ד. 
שובל של 4 בולים כ”א ]2 שובלים בכל צמדה[ 

של 4 הפינות של הגליון! נדיר! 
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מהשנים הראשונות עד 1952

מצב טוב מאוד! 

פתיחה: $1500
הערכה: 3,000$ - 4,000$

 2[ בולים   4 של  בלוק   ,1952 המנורה,  בול  ח. 
שובלים בבלוק[

Mi:IL 66

וסדרות  בולים  של  כאלו  בלוקים  כמה  ועוד 

190. Good Series from the Years 1948-1951, All with Tabs, 
including a Block of 4 Stamps – Very Well Preserved!

Among others:

A. Do׳ar Ivri 3 – 50 Mil with tabs 
and an additional 10 Mil – errored tab 
of 3 lines, 1948

Condition: Very Good. A small stain on 
the tab of the errored 10.

B. Postage due stamp, the second 
series, 1949, with tabs.

Condition: Very Good. 

C. Ha׳Degel (The Flag) postage 
stamp, 2 tab blocks of 4 stamps each 
[two with tabs in every block], left and 
right.

Mi: IL 16

D. Be׳erah shel Petcha Tikvah (the 
well of Petach Tikvah), 1949, 4 tab blocks 
of 4 stamps each [2 tabs in each block] 
of the 4 corners of the sheet! Rare!

That is, the blocks of upper right, upper 
left, lower right and lower left. A total of 
8 stamps with tabs.

Mi: IL18

E. Mo׳adim Le׳Simcha, 1949, a full 
series of blocks 4 stamps in each [two 
tabs in every block of the series]. Rare/

Mi: IL 19-21

F. Independence Day, 1950, blocks 
of 4 stamps [two tabs in each block of 
the series]. Rare!

Mi: IL 30-31

G. Do׳ar Ivri the first series, 1950, 
blocks of 4 stamps [two tabs in each 
block of the series]

Mi: IL 33-38

H. Menorah stamp, 1952, block of 
4 stamps [2 tabs in the block]

Mi: IL 66

And several additional blocks of postage 
stamps and series from the first years of 
the State until 1952

Condition: Very Good.

Opening Price: $1500
Estimated Price: $3,000 - $4,000



 255 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

191. Postage Envelope, the First 
Series with a Postage Stamp of 10 
Mil with a Tab! – Extremely Rare!
Condition: Good. Sold as is.

Opening Price: $100
Estimated Price:  $1000 - $2,000

הסדרה . 191 דואר,  דמי  מעטפת 
שובל!  עם  מיל   10 בול  עם  הראשונה 

נדיר מאוד!
מצב: טוב. נמכר כמו שהוא. נא לראות.

פתיחה: 100$
הערכה: 1,000$ - 2,000$
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מנוף הארץ – אוסף מקצועי – כפי הנראה הטוב ביותר בעולם . 192
- מדהים ויקר ערך באיכותו ענקי בכמותו כל ההדפסות, סוגי הנייר, 

שינויי הזרחן כולל פריטים יחידניים – בשישה אלבומים מפוארים 
מחולקים למחלקות ומלווים בהסברים – לא נראה כמותו מעולם! 

רקע:

ששימשה  המניין  מן  סדרה  הייתה  הארץ  מנוף 
בפועל למשלוח מכתבים במשך תקופה ארוכה. 
הסדרה  את  להנפיק  הדואר  החל   1970 משנת 
באותו  הדואר  לתעריפי  המותאמים  בערכים 
הזמן. במשך השנים יצאו בולים נוספים בסדרה 
שימשו  הבולים  התעריפים.  לשינויי  בהתאם 
למשלוח מכתבים מכל הסוגים כגון: רגיל, רשום, 
מאוד  יפה  הייתה  עצמה  הסדרה  ועוד.  לחו"ל 
וקהל האספנים והקהל הרחב אהב אותה מפני 
והיפה,  הטובה  הארץ  של  נופיה  את  שביטאה 

ארץ ישראל.

כתוצאה מכך היו הדפסות חוזרות ונשנות שיצרו 
שפע של שינויים ווריאנטים. שינויים בתאריכי 
בזרחנים,  הדבק,  בסוגי  הנייר,  בסוגי  ההדפסה, 

וגם בהדפסות עצמן כגון בשוליים ועוד.  

מגדולי  אחד  לאספנים.  נרחב  כר  ישנו  כאן 
הוא  רבות.  שנים  במשך  בכך  עסק  האספנים 
אסף גיליון לגיליון, צמדה לצמדה כאשר לא ויתר 

על אף שינוי משמעותי. הוא השקיע אלפי שעות 
הפריטים  על  אף  ויתר  ולא  כסף,  מאוד  והרבה 
באוסף  כלל.  כמותם  להשיג  שאין  היחידניים, 
מבתי  באחד  שנקנה  בודד  פריט  למשל,  ישנו 
המכירות המובילים ב$2900, ועוד פריטים יקרי 
בעולם.  יחידים  שהם  מאוד  שיתכן  ביותר  ערך 
האספן לא הסתפק במציאת הפריטים הטובים 
בו  יחסר  שלא  שיטתי  אוסף  בנה  אלא  ביותר 

דבר!

ברמה  מפורטים  הסבר  בדפי  מלווה  האוסף 
הפריטים  של  מדוייק  תיאור  עם  גבוהה  הכי 
של  מרתקת  כהרצאה  בנוי  האוסף  השונים. 
הנושא כולו, מחלקה אחרי מחלקה ופריט אחרי 
פריט. שישה אלבומים ענקיים עם פריטים רבים 
מאוד מלספור שמהווים, למעשה, סדרת ספרים 

מרתקת הבנויה לתלפיות.

האספן  הקדים  והנפלאים  הרבים  לפריטים 
הקדמה מרתקת שבה דברי מבוא על הסדרה, 
מפתח וביאור המושגים הבולאיים שמשמשים 
את  שם  מסביר  הוא  השאר  בין  האוסף.  את 
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פריטים  ועם  מרהיב  מקצועי,  מושקע,  שיטתי, 
כל כך יקרי ערך. כולל מאות גליונות וצמדות.

כדאי לבוא ולראות. נא להכין הרבה זמן ולצפות 
ודאי  הקונה  צרופה.  הנאה  של  שעות  לכמה 

מובטחות לו מאות שעות כאלו.

מצב: טוב מאוד!

פתיחה: $6000
הערכה: $10000 - $12000

השימוש בזרחנים השונים בדואר בסדרה זו לפי 
שם  מסביר  הוא  השונות.  וההדפסות  הערכים 
בשניים  מתי  אחד,  זרחן  בפס  שימוש  היה  מתי 
מתברר  כלל.  זרחנים  ללא  בולים  הונפקו  ומתי 

שיש שיטיות ומחשבה רבה מאחורי הדברים.

גדולים  אלבומים  בשישה  נמצא  כולו  האוסף 
ומפוארים בקופסאות תואמות  של "לינדר".

מנוף  של  אוסף  נראה  לא  מעולם  הנראה  כפי 
כך  כל  המניין,  מן  אחרת  סדרה  של  או  הארץ 

192. Landscapes of Israel – Professional Collection – Most Likley 
the Best in the World – Valuable in Quality and Enormous in 
Quantity – All Types of Printing and Paper, Phosphor Bands 

Including Unique Items  - in Six Impressive Albums divided into 
Departments and Accompanied by Explanations – Unique!

Landscapes of Israel was a definitive 
series which for a long time served to 
send mail. Since 1970, the Israeli postal 
service issued the series to match the 
postage at the time. Over the years, 
additional postage stamps of the series 
were issued according to changes in 
the postage. The postage stamps were 
used for sending letters of all types: 
regular, registered, abroad, and more. 
The series itself was nice and collectors 
as well as the general public liked it 
since it expressed the landscapes of our 
beloved country.

As a result, there were recurring printings 
which generated an abundance of 
changes and variants such as changes 
in dates of printing, type of paper used, 
type of glue, phosphor bands, the 
margins and more. 

One of the greatest collectors collected 
all these. He bought sheet after sheet, 
pair after pair, adding to his collection 
every significant variant. He invested 
thousands of hours and a lot of money 
to add the most unique items to his 
collection. For example, the collection 

contains a single item that was bought 
in one of the leading auction houses 
for $2900. The collection contains items 
that are most likely the only one of their 
type in the world. The collector did not 
only add the best items to his collection 
but built a methodical collection which 
misses nothing!

The collection is accompanied by 
detailed explanatory leaves containing 
a precise description of the items. The 
collection is thus built as a fascinating 
lecture on the subject. Six huge albums 
with an infinite number of items which 
actually constitute a fascinating series 
of books. There is also an interesting 
preface by the collector introducing the 
series, an index and an explanation of 
the philately concepts that appear in 
the descriptions of the items.    

One of the greatest collectors collected 
all these. He bought sheet after sheet, 
pair after pair, adding to his collection 
every significant variant. He invested 
thousands of hours and a lot of money 
to add the most unique items to his 
collection. For example, the collection 
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contains a single item that was bought 
in one of the leading auction houses 
for $2900. The collection contains items 
that are most likely the only one of their 
type in the world. The collector did not 
only add the best items to his collection 
but built a methodical collection which 
misses nothing!

The collection is accompanied by 
detailed explanatory leaves containing 
a precise description of the items. The 
collection is thus built as a fascinating 
lecture on the subject. Six huge albums 
with an infinite number of items which 
actually constitute a fascinating series 
of books. There is also an interesting 
preface by the collector introducing the 

series, an index and an explanation of 
the philately concepts that appear in 
the descriptions of the items.    

The complete collection is in six large, 
impressive Linder albums with matching 
cases.

Such a professional, methodical and 
impressive collection of the landscape of 
Israel series, or any other series for that 
matter, has never been seen in auctions! 
The collection includes hundreds of 
sheets and pairs.

Condition: Very Good. 

Opening Price: $6000
Estimated Price: $10000-$12000 
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193. The Mejuajaim, 2009 – a 
Complete Series of 8 Sheets in 
Excellent Condition
In February 2009, the seriest of 
“Mejuajaim” postage stamps was issued 
as part of an initiative to promote 
stamp collection among children and 
youth. These were leaves with stickers 
for children, who collected them in an 
album. Among those who completed the 
album there was a lottery, the first prize 
being 3 days in Disnyland Park in Paris for 
two children and an adult. However, the 
stickers were actually postage stamps 
of the “Ha׳Bul Sheli” (My Stamp) series. 
The sheets were issued by the Israeli 
Postal Authority and could be used to 
send mail. Because they were designated 
for children, collectors and even traders 
paid them no heed. Therefore, they are 
extremely rare.

Opening Price: $200
Estimated Price: $300 - $400

סדרה . 193  ,2009 המג׳ועג׳עים, 
שלמה של 8 גליונות במצב מעולה!

בולי חבורת המג'ועג'עים

בפברואר 2009 הושקו בולי המג'ועג'עים. כחלק 
ילדים  בקרב  הבולים  איסוף  קידום  מתכנית 
ונוער. אלו היו דפים עם מדבקות לילדים שאספו 
הייתה  האלבום  השלמת  בעת  באלבום.  אותם 
לשני  ביורודיסני  ימים   3 של  על חופשה  הגרלה 
הלו  בדפים  אך  ויפה.  טוב  הכל  ומבוגר.  ילדים 
היו מדבקות שהיו בעצם בולים דביקים מסדרת 
רשות  ידי  על  הוצאו  הללו  הדפים  שלי.  הבול 
להשתמש  ואפשר  דבר  לכל  בולים  והם  הדואר 
הוצאו  שהם  בגלל  מכתבים.  למשלוח  בהם 
בשביל משחק ילדים האספנים ואפילו הסוחרים 
לא שמו מספיק את ליבם אליהם. לכן הם נדירים 
מאוד. שהרי אלו שנרכשו על ידי הילדים כבר לא 

נמצאים במצבם הראשון.   

פתיחה: $200
הערכה: 300$ - 400$
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נדיר   - ביניהם  מנוקבבים  לא  אנכיים  בולים  זוג 
מאוד!

	 .	 King George V 1928-29 ”Scroll”
 Mi:CA קטלוגי:   מספר   Definitive Issue

128, תאריך הנפקה: 1928-10

זוג בולים לא מנוקבבים ביניהם - נדיר מאוד!

	 .	 King George V 1928-29 “Scroll”
 Mi:CA 132 :מספר קטלוגי Definitive Issue

תאריך הנפקה: 1928-12

זוג בולים לא מנוקבבים ביניהם - נדיר מאוד!

 פתיחה: $300
הערכה: 1,000$ - 2,000$

בולאות חוץ לארץ

בולי קנדה ישנים מינטים - דבק מקורי - ללא נקבוב . 194
– פריטים נדירים מאוד!

	 .	 Mount Hurd & Indian Totem
תאריך   Mi:CA 134 קטלוגי:  מספר   Poles

הנפקה: 5 בדצמבר 1928 

נדיר  בשמאלו.  לבן  שובל  עם  נקבוב  ללא  כולו 
מאוד מאוד! 

	 .	 King Edward VII definitive
הנפקה:  תאריך    Mi:CA78:קטלוגי מספר 

1903-07

צמדה של 4 בולים לא מנוקבבים. נדיר מאוד!

	 .	 King George V 1911-22
 s Uniform” Definitive Issue׳”Admiral

מספר קטלוגי:    

Mi:CA 106, תאריך הנפקה: 1924-09. 
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195. 7 Postcards of Captives – 
Prisoner-of-War Camps – World War 
I – German and French Stamps – Has 
not been Studied
7 envelopes of German captives in 
French prisoner-of-war camps + 3 other 
important envelopes and additional 
material.

Condition: Very Good.

Opening Price: $100
Estimated Price: $500-$700 

גלויות שבויים -  מחנות . 195 שבע 
 – הראשונה  העולם  מלחמת   - שבויים 
חותמות גרמניות וצרפתיות, לא נחקר!

שבע מעטפות של שבויי מלחמה גרמניים בשבי 
וחומר  אחרות  חשובות  מעטפות   3  + הצרפתי 

נוסף.

מצב: טוב מאוד.

פתיחה: $100
הערכה: 500$ - 700$

194. Old Canadian Postage Stamp – Mints – Original Glue – Imperforated – 
Extremely Rare Items

A. Mount Hurd & Indian Totem Poles. 
Catalog Number: Mi: CA 134. Date of 
issue: December 5 1928.

Imperforated, with a white left tab. 
Extremely rare!

B. King Edward VII definitive. Catalog 
Number: Mi: CA78. Date of issue: 07-
1903.

A block of 4 imperforated postage 
stamps. Extremely rare!

C. King George V 1911-22 “Admiral׳s 
Uniform” Definitive Issue. Catalog 
Number: Mi: Ca 106. Date of issue: 09-
1924.

A pair of vertical imperforated postage 
stamps – extremely rare!

D. King George V 1928-29 “Scroll” 
Definitive Issue. Catalog Number: Mi: 
CA 128. Date of issue: 10-1928.

A pair of imperforated postage stamps – 
extremely rare!

E. King George V 1928-29 “Scroll” 
Definitive Issue. Catalog Number: Mi: 
Ca 132. Date of issue: 12-1928

A pair of imperforated postage stamps – 
extremely rare!

Opening Price: $300
Estimated Price: $1000 - $2,000
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אוסף אדיר של מאה חמישים ושש אלבומי “לינדר” מהודרים . 196
מלאים בבולים חדשים – ספורט -סדרות שלמות ממאות מדינות כולל 
פריטים נדירים, מוקדמים, בלוקים, ללא ניקבוב, גיליונות מזכרת ועוד 
פריטים מצוינים. מכדורגל ועד סייף, מכדורסל ועד שחמט – מעולם לא 

נראה אוסף עצום ונהדר כזה!

אוגנדה,  )איחוד האמריות הערביות(,  אג'מאן   .4
אודמורטיה )רוסיה(, אוזביקסטן

5. אום – אל – קיוין )איחוד האמריות הערביות(, 
אוסטריה

6. אוסטרליה, אוקאינה

7. אורוגוואי, אזרבייג'ן

8. אזרבייג'ן, איחוד האמריות הערביות, אייטוטקי 
)איי קוק(, איטליה, איטליה )מושבות(, איי הבתולה

איפני  איסלנד,  אינדונזיה,  הבתולה,  איי   .9
)מושבה ספרדית בדרום מרוקו(, אירלנד, איראן.

10. איראן, אלבניה, אלג'יריה, אלנד )אי בשוודיה(, 
אל סלבדור

הקריבי(,  בים  )אי  אנגווילה  סלבדור,  אל   .11
אנגולה

 12. אנגולה, אנגליה, אנדורה הספרדית, אנדורה 
הצרפתית, אנטיגואה

כמעט כל הבולים מינטים עם דבק מקורי. ישנם 
גם חתומים. 

"לינדר'  ובאלבומי  ב"האוויד"  הבולים  כל 
מפוארים כולל קופסאות תואמות. 

שלמה  סדרה   - יוון  מצוינים:  לפריטים  דוגמא 
 ,1898  - האולימפיאדה הראשונה  בולי  של 
השנייה  האולימפיאדה  של  שלימה  סדרה  וכן 

 1906  -

כדאי לבוא ולראות מקרוב. 

)המספרים  הא"ב  סדר  לפי  הארצות  רשימת 
הינם מספרי האלבומים(

)איחוד  אג'מאן  קווקז(,   - )אבקזיה  אבחיה   .1
האמריות הערביות(

2. אג'מאן )איחוד האמריות הערביות(

3. אג'מאן )איחוד האמריות הערביות(
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ואליס,  גילברט  גילברט,  גיברלטר,  ג'יבוטי,   .40
ג'מאיקה

41. גמביה, גרוזיה, גרינלנד, גרמניה )הרייך(

42. גרמניה המזרחית, גרמניה )ברלין(

43. גרמניה )הרפובליקה הפדרלית, גרנדה

44. גרנדה

גרנדה, גרנדינוס של גרנדה, ג'רנסי, ג'רנסי   .45
אלדרני.

46. ג'רסי, דהומיי, דובאי, דוואר, דומיניקה

47. דומיניקה, דומיניקנה, דופאר

מערב  דרום  אפריקה,  דרום  דנמרק,   .48
אפריקה, דרום ערב, האו"ם, האיטי.

הודו  הודו,  ההולנדיים,  האנטילים,  האיטי,   .49
סין, הולנד,   – ההולנדית, הודו הפורטוגזית, הודו 

הונג קונג

50. הונג – קונג, הונגריה

51. הונגריה

52. הונגריה, הונדורס

הטריטוריה  הבריטית,  הונדורס  הונדורס,   .53
האנטרקטית הבריטית, הטריטוריה האנטרקטית

באוקיאנוס  הבריטית  הטריטוריה  הצרפתית, 
האט",   " נהר  של  הנסיכות  הרם,  ההודי, 

הרפובליקה המרכז אפריקנית.

54. הרפובליקה המרכז אפריקנית

הרשות  אפריקנית,  המרכז  הרפובליקה   .55
הפלשתינית

56. וואליס ופוטונה, וולטה העילית

ויטנאם  הדרומית,  ויטנאם  העילית,  וולטה   .57
הצפונית, ויטנאם

זאיר  ותיקן,  ונצואלה,  ונואטו,  ונדה,  ויטנאם,   .58
)קונגו קינשאסה(, זימבאווה

59. זמביה, זנזיבר, חוף השנהב

60. חוף השנהב, טאיוואן )פורמוזה(, טדיג'יקיסטן

61. טובלו, טובלו )ואיטופו(, טובלו )נואר(, טובלו 
)נוקולאי לאי(, טובלו )נוקופטאו(, טובלו )ניאוטאו(, 

אנטרטיקה  וברבודה,  אנטיגואה  אנטיגואה,   .13
האוסטרלית

14. אסטוניה, אסנסיון )בירת פרגוואי(, אפגניסטן,

אפריקה  הצרפתית,  המערבית  אפריקה   .15
המשוונית הצרפתית, אפרס והאיסאס, אקוודור, 

ארגנטינה.

ארמניה,  אריתראה,  ארובה,  ארגנטינה,   .16
ארצות הברית

17. ארצות הברית, אתיופיה, באהמה, בוטאן.

18. בוטסואנה, בולגריה

19. בולגריה, בוליביה

20. בוליביה, בוסניה הרצגובינה

21. בורונדי

בחריין,  פאסו,  בורקינה  בורמה,  בורונדי,   .22
בטום, ביאפרה, בךגיה, בלייז

23. בלייז, בלרוס, בנגלדש, בנין

24. בנין, בקוויאה, ברבדוס

25. ברבודה, ברוניי, ברזיל

26. ברזיל, ברית המועצות

27. ברית המועצות

28. ברית המועצות

29. ברית המועצות, ברמודה, גאבון

30. גאבון, גאנה

31. גאנה, גוואטמלה, גוורנסיי, גויאנה

32. גויאנה

33. גויאנה, גויניאה

34. גויניאה

35. גויניאה

36. גויניאה, גוייניאה המשוונית

37. גוייניאה המשוונית

38. גוייניאה המשוונית

גויניאה  הספרדית,  גויניאה  ביסאו,  גוייניאה   .39
הפורטוגזית, ג'ורג'יה הדרומית
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90. מנמה, מצרים, מקאו

מרשל,  האנגלית,  מרוקו  מרוקו,  מקדוניה,   .91
נאורו, נגלנד, נווידאד

ניאסה  ניאואפואו,  נורפולק,  נורבגיה,  נוויס,   .92
)מושבה פורטגזית(, ניג'ר.

93. ניג'ר

94. ניג'ר, ניגריה, ניו הברידס, ניווי

95. ניו זינלנד, ניקרגואה

96. ניקרגואה, נמיביה, נפאל, סאאר )גרמניה(

97. סהרב )R.A.S.D(, סהרב הספרדית, סודן, 
סוואזולנד, סולומון, סומליה.

סומליה  האיטלקית,  סומליה  סומליה,   .98
הצרפתית, סוריה.

99. סורינאם, סנט הלנה, סנט וינסנט

וינסטנט  סנט  של  גרנדינס  וינסנט,  סנט   .100
)יוניון איילנד(, גרנדינס של סנט וינסנט

101. גרנדינס של סנט וינסנט

לוסיה,  סנט  וינסנט,  סנט  של  גרנדינס   .102
סנט  סטרומה,  קיטס,  סנט  ומיקואלון,  פייר  סנט 

תומאס ופרינס

103. סנט תומאס ופרינס, סיירה ליאונה

104. סיירה ליאונה, סיישל, סיישל )זייל אלוואגן 
ססל(

105. סין, סינגפור, סלובניה, סלובקיה

106. סמואה, סנגל, סן מרינו.

אנגווילה(,  )נוויס,  קריסטובל  סן  מרינו,  סן   .107
ספרד

108. ספרד, סקוטלנד

ערב  עירק,  עומאן,  לנקה,  סרי  סרביה,   .109
הסעודית, פאביי, פארו, פוג'יארה

110. פוג'יארה

111. פוג'יארה, פולין

112. פולין, פולינזיה הצרפתית, פוקלנד, פוקלנד 
)דרום שטלנד(, פורויאר )דנמרק(, פורטוגל

טובלו )ננומגה(

62. טובלו )ננומיאה(, טובלו )פונפוטי( טוגו.

63. טוגו

64. טוגו, טונגה, טוקלאו, טוקמניסטן

וטיבקו,  טרינידד  טנזניה,  טנגנייקה,  טימור,   .65
טריסטן דה – קונה.

66. טרנסקאי, טרקס, וקייקוס, יוגוסלביה

67. יוגוסלביה

68. יון, יפה העילית, יפן

69. יפן

70. ירדן, ישראל, כווית כורדיסטן.

71. כריסטמאס, לאוס, לבנון, לוב

72. לוב, לוקסמבורג, לטביה, ליבריה

73. ליבריה

74. ליבריה

75. ליבריה, ליטא )לייטובה(, ליכטנשטיין, לסוטו

76. לסוטו, מאהרה, )עדן(, מאוריטניה

)מושבה  מאייוט  מאוריציוס,  מאורטניה,   .77
צרפתית(, מאלי

78. מאלי

79. מאלי, מאן, מדגסקר

80. מדגסקר

81. מדיירה, מוזמביק, מולדובה

82. מונגוליה

83. מונגוליה

84. מונגוליה, מונטנגרו

85. מונטסראט, מונקו, מזרח אפריקה, מיאנמר 
)בורמה(

86. מיקרונזיה, מקסיקו, מלאווי

87. מלאווי, מלאיה, מלדיבה

88. מלדיביה, מלזיה, מלטה, מנמה

89. מנמה
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136. קוריאה הצפונית

137. קוריאה הצפונית

138. קוריאה הצפונית

קזחסטן,  קוריאקיה,  הצפונית,  קוריאה   .139
קטאר, קטירי )מדינת הדרמאוט(

)מדינת  קטירי  הדרמאוט(,  )מדינת  קטירי   .140
קיסקיי,  קייקוס,  קיימן,  בלייז,  של  קיוס  סאיון(, 

קירג'יסטן

החדשה,  קלדוניה  קיריבאטי,  קירג'יסטן,   .141
קמבודיה, קמבודיה )קמפוצ'יאה(

142. קמבודיה )קמפוצ'יאה(, קמבודיה )קהמר(, 
קמרון

קנדה, קניה, קפריסין, קפריסין התורכית,   .143
קרואטיה

144. קרנה גורה, ראס אל קיימה

145. ראס אל קיימה, רדונדה, רואנדה

146. רואנדה, רואנדה אורנדי, רומניה

147. רומניה

148. רומניה

149. רוסיה

150. רוסיה, ריוקו, שארג'ה

151. שארג'ה, שארג'ה )קהור פאקאן(, שבדיה, 
שוויץ

152. תאילנד, תוניסיה, תורכיה, תימן )הממלכה(

153. תימן )הממלכה(

154. תימן )הממלכה(, תימן )הרפובליקה(

155. תימן )הרפובליקה(

156. תימן )הרפובליקה(, תימן הדרומית
פתיחה: $23,000 

הערכה: $40,000 - $50,000 

האזוריים(,  )האיים  פורטוגל,  פורטוגל,   .113
פיליפינים,  פיטקורן,  פיג'י,  )מדיירה(,  פורטוגל 

פינלנד.

114. פלאו, פנטלנד, פנמה

פנרין,  התעלה(,  )איזור  פנמה,  פנמה,   .115
פפואה )גויניאה החדשה(, פקיסטן, פרגוואי

116. פרגוואי

117. פרגוואי

118. פרגוואי

119. פרגוואי

120. פרגוואי, פרו, פרידניסטרובסקה, צ'אד

121. צ'אד

122. צ'אד, ציילון, צי'לה

123. צ'כוסלובקיה, צ'כיה, צרפת

צרפת, קבו – ורדה )כף התקווה הטובה(,   .124
קובה

125. קובה

126. קובה, קוואיטי )מדינת הדרמאוט(

הדרמאוט(,קולומביה,  )מדינת  קוואיטי   .127
קומורס

128. קומורס, קונגו )ברזוויל(

129. קונגו )ברזוויל(

קוסטה  הבלגית,  קונגו  )ברזוויל(,  קונגו   .130
ריקה, קוק

131. קוק, קוקוס, קוריאה הדרומית

132. קוריאה הדרומית, קוריאה הצפונית

133. קוריאה הצפונית

134. קוריאה הצפונית

135. קוריאה הצפונית
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196. Marvelous Collection of a Hundred Fifty Six Impressive “Lindner” 
Albums containing New Postage Stamps – Sports: Football and Fencing, 

Basketball and Chess – Complete Series from Hundreds of Countries 
including Rare Items, Early Items, Blocks, Imperforated, Souvenir 

Sheets – Such a Lovely Collection has Never been Seen in Auctions!
Almost all the postage stamps are mints with the original glue. Some are 

postmarked.

All the postage stamps are in Hawidd 
and impressive Lindner albums including 
matching cases.

For example: 

Greece – a complete series of stamps of 
the First Olympic Games – 1898 and a 
complete series of the Second Olympic  
Games – 1906.

We invite you to come and see for 
yourselves.

List of countries (the numbers are the 
numbers of the albums):

1. Abkhazia (Caucasus), Emirate of Ajman 
(United Arab Emirates)

2. Emirate of Ajman (United Arab 
Emirates)

3. Emirate of Ajman (United Arab 
Emirates)

4. Emirate of Ajman (United Arab 
Emirates), Uganda, Udmurtia (Russia), 
Uzbekistan

5. Umm Al Quwain (United Arab 
Emirates), Austria

6. Australia, Ukraine

7. Uruguay, Azerbaijan

8. Azerbaijan, United Arab Emirates, 
Cook islands, Italy, Italy (colonies), the 
Virgin Islands.

9. The Virgin Islands, Indonesia, Iceland, 
Ifni (a Spanish colony in the south of 
Morocco), Ireland, Iran.

10. Iran, Albania, Algeria, Öland 
(Sweden), Al Salvador

11. Al Salvador, Anguilla (an island in the 
Caribbean Sea) Angola

12. Angola, England, Spanish Andorra,  
French Andorra, Antigua

13. Antigua, Antigua and Barbuda, 
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Australian Antarctica

14. Estonia, Asuncion (the capital city of 
Paraguay), Afghanistan

15.  French Western Africa, French 
Equatorial Africa, Ecuador, Argentine. 

16.  Argentine, Aruba, Eritrea, Armenia, 
USA

17. USA, Ethiopia, Bahamas, Butane

18. Botswana, Bulgaria

19. Bulgaria, Bolivia

20. Bolivia, Bosnia and Herzegovina

21. Burundi

22. Burundi, Burma, Burkina Faso, 
Bahrain, Batumi, Biafra, Belgium, Blaise

23. Blaise, Belarus, Bangladesh, 
République du Bénin

24. République du Bénin, Bequia, 
Barbados

25. Barbuda, Brunei, Brazil

26. Brazil, Soviet Union

27. Soviet Union

28. Soviet Union

29. Soviet Union, Bermuda, Gabon

30. Gabon, Ghana

31. Ghana, Guatemala, Guiana

32. Guiana

33. Guiana, Guinée

34. Guinée

35. Guinée

36. Guinée, República de Guinea 
Ecuatorial

37. República de Guinea Ecuatorial

38. República de Guinea Ecuatorial

39. Guinea Bissau, Spanish Guinée , 
Portuguese Guinée, Southern Georgia

40. Jibuti, Gibraltar, Gilbert, Gilbert and 
Alice, Jamaica

41. Gambia, Georgia, Greenland, 
Germany (the Reich)

42. Eastern Germany, Germany (Berlin)

43. Germany (the Federal Republic), 
Grenada

44. Grenada

45. Grenada, Grenadines, Guernsey, 
Alderney

46. Jersey, Dahomey, Dubai, Dominica

47. Dominica, Dominicana, Dupar

48. Denmark, South Africa, South-
Western Africa, South Arabia, the UN, 
Haiti

49. Haiti, Antilles, Netherlands Antilles, 
India, Portuguese India, India-China, 
Holland, Hong Kong

50. Hong Kong, Hungary

51. Hungary

52. Hungary, Honduras

53. Honduras, British Honduras, the 
British Antarctic Territory, the French 
Antarctic Territory, the British Territory 
in the Indian Ocean, The Central African 
Republic

54. The Central African Republic

55. The Central African Republic, the 
Palestinian National Authority

56. Wallis et Futuna, Burkina Faso
57. Burkina Faso, Southern Vietnam, 
Northern Vietnam, Vietnam

58. Vietnam, Venda, Vanuatu, Venezuela, 
Vatican, Congo, Zimbabwe

59. Zambia, Zanzibar, Ivory Coast

60. Ivory Coast, Taiwan, Tajikistan

61. Tuvalu, Tuvalu (Noir), Tuvalu 
(Nokolai), Tuvalu (Nukufetau), Tuvalu 
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90. Manama, Egypt, Macau

91. Macedonia, Morocco, English 
Morocco, Marshal, Nauru, Nagaland, 
Navidad

92. Nevis, Norway, Norfolk, Nyasa, Niger

93. Niger

94. Niger, Nigeria, New Habridas, Niwey

95. New Zealand, Nicaragua

96. Nicaragua, Namibia, Nepal, 

97. R.A.S.D, Spanish R.A.S.D, Sudan, 
Kingdom of Eswatini, Solomon, Somalia

98. Somalia, Italian Somalia, French 
Somalia, Syria

99. Suriname, St, Helena, St. Vincent 

100. St. Vincent, Grenadines of St. 
Vincent (Union Island), Grenadines of St. 
Vincent

101. Grenadines of St. Vincent

102. Grenadines of St. Vincent, St. Lucia, 
St. Pier St. Kitts, Struma, St. Thomas and 
Prince

103. St. Thomas and Prince, Sierra Leone

104. Sierra Leone, Seychelles 

105. China, Singapore, Slovenia, Slovakia

106. Samoa, Senegal, San Marino

107. San Marino, San Cristobal, Spain

108. Spain, Scotland

109. Servia, Sri Lanka, Oman, Iraq, Saudi 
Arabia, Phabbay, Faro, Fujairah

110. Fujairah

111. Fujairah, Poland

112. Poland, French Polynesia, Falkland, 
Falkland (South Shetland), Portugal

113. Portugal, Portugal (Azores), Portugal 
(Madeira), Fiji, Pitcairn, Philippines, 
Finland

114. Palau, Pentland, Panama

(Neotau), Tuvalu (Nanomega)

62. Tuvalu (Nanomea), Tuvalu (Ponfoti), 
Togo

63. Togo

64. Togo, Tonga, Tokelau, Türkmenistan

65. Timor, Tanganyika, Trinidad and 
Tobago, Tristan da Cunha

66. Transkei, Turks and Caicos Islands, 
Yugoslavia

67. Yugoslavia

68. Greece, Japan

69. Japan

70. Jordan, Israel, Kuwait, Kurdistan

71. Christmas, Laos, Lebanon, Libya

72. Libya, Luxemburg, Latvia, Liberia

73. Liberia

74. Liberia

75. Liberia, Lithuania, Lichtenstein, 
Lesotho

76. Lesotho, Maehara, (Aden), 
Mauritania

77. Mauritania, Mauritius, Mali

78. Mali

79. Mali, Isle of man, Madagascar

80. Madagascar

81. Madeira, Mozambique, Moldova

82. Mongolia

83. Mongolia

84. Mongolia, Montenegro

85. Montserrat, Monaco, Eastern Africa, 
Myanmar (Burma)

86. Micronesia, Mexico, Moldova

87. Malawi, Malaysia, Moldova

88. Moldova, Malaysia, Malta, Manama

89. Manama
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138. North Korea

139. North Korea, Koriakia, Kazakhstan, 
Qatar, Katiri (Dermot Country)

140. Katiri (Dermot Country), Katiri 
(Seiyun Country), Cayman, Caicos, Kiskei, 
Kyrgyzstan

141. Kyrgyzstan, Kiribati, New Caledonia, 
Cambodia, Cambodia (Kampuchea)

142. Cambodia (Kampuchea), Cambodia 
(Khmer), Camron

143. Canada, Kenya, Cyorus, Turkish 
Cyprus, Croatia

144. Karna Gora, Ras al-Kayma

145. Ras al-Kayma, Redonda, Ruanda

146. Ruanda, Ruanda Urandi, Romania

147. Romania

148. Romania

149. Russia

150. Russia, Ryoko, Sharjah

151. Sharjah, Sharjah (Khor Fakkan), 
Sweden, Switzerland

152. Thailand, Tunisia, Turkey, Yemen 
(the Kingdom)

153. Yemen (the Kingdom)

154. Yemen (the Kingdom), Yemen (the 
Republic)

155. Yemen (the Republic)

156. Yemen (the Republic), Southern 
Yemen

Opening Price: $23000
Estimated Price: $40000-$50000 

115. Panama, Panama (the Channel), 
Penrhyn, Papua New Guinea, Pakistan, 
Paraguay

116. Paraguay

117. Paraguay

118. Paraguay

119. Paraguay

120. Paraguay, Peru, Chad

121. Chad

122. Chad, Ceylon, Chile

123. Czechoslovakia, the Czech Republic, 
France

124. France, Cabo Verde, Cuba

125. Cuba

126. Cuba, the Dermot Country

127. The Dermot Country, Colombia, 
Comores

128. Comores, Congo (Brazzaville)

129. Congo (Brazzaville)

130. Congo (Brazzaville), Belgium Congo, 
Costa Rica, Kook

131. Kook, Cocos, South Korea

132. South Korea, North Korea

133. North Korea

134. North Korea

135. North Korea

136. North Korea

137. North Korea
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אפרים משה ליליאן – תחריט מרהיב . 197
1909 –

מעשן נרגילה, חתום בפלטה ליליאן שנת 1909, 
חתום בעפרון על ידי ליליאן

אפרים משה ליליאן )1874 – 1925(

גודל: 34.5 / 25.5

מצב: טוב, בתוך מסגרת, פרספטו.

פתיחה: 700 $
הערכה: 1000 $ - 1500 $

197. Efrayim Moshe Lilien – 
Impressive Engraving – 1909
A narghile smoker, signed in pencil by 
Lilien, 1909.

Efrayim Moshe Lilien (1874-1925)

Size: 25.5x34.5cm.

Condition: Good. Framed. Passe-partout

Opening Price: $700
Estimated Price: $1000-$1500
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198. Pinchas Litvinovsky – Lithograph of “Ha’Rav 
Ha’Nazir”, Signed – 90/100

פנחס ליטבינובסקי – ליטוגרפיה של . 198
“הרב הנזיר”, חתום – 90/100

ליטבינובסקי, פנחס  של  ידיו  מעשה   ליטוגרפיה 
 ובה דיוקנו של "הרב הנזיר",  הליטוגרפיה נתונה

במסגרת נאה.

תשמ"ה  –  1894 )תרנ"ד  ליטבינובסקי   פנחס 
בשנת באוקראינה,  נולד  ישראלי.  צייר   ,)1985 
 1919 עלה ארצה והתגורר בירושלים ולאחר מכן
 בגליל. עבודתו הושפעה מזרמים שונים ויצירותיו

המוכרות ביותר הן דיוקנאות. 

 רבי דוד כהן )תרמ"ז-תשל"ב(, "הרב הנזיר", היה
 גדול בתורה, בעבודה ובחכמה, מגדולי תלמידיו
בנפש דבקה  נפשו  אשר  קוק,  הראי"ה  מרן   של 
 הרב ובתורתו בהיותו בגלות שווייץ, וזכה לעלות
 אחריו לארץ ישראל, להיות דולה ומשקה מתורת

."רבו ולערוך את ספרו הגדול "אורות הקודש

הקבלה. בחכמת  מופלג  גאון  היה  הנזיר   הרב 
שאיפותיו ואצילית.  מוסרית  הייתה   דמותו 
 הרוחניות היו מופלגות ופלאיות. בשבתות גזר על
 עצמו שתיקה, כדי לקלוט סודות עליונים. מתוך
שתה לא  נזירות,  עצמו  על  קיבל  קודש   שאיפת 
נמנע אף  ובנוסף  ראשו,  שערות  את  גזז  ולא   יין 

.מאכילת בשר כל חייו

.מצב מצוין

.גודל: 53 ס"מ / 74 ס"מ כולל פספרטו

פתיחה: 200$
הערכה: 300$ - 500$

Lithograph by Pinchas Litvinovsky – 
a portrait of “Ha’Rav Ha’Nazir”. The 
lithograph is in a nice frame. 

Pinchas Litvinovsky (1894-1985) was an 
Israeli artist. He was born in Ukraine in 
1919, immigrated to the Land of Israel 
and lived in Jerusalem and later in the 
Galilee. His work was influenced by 
various artistic movements and his best 
known works of art are portraits.

Rabbi David Cohen (1887–1972) 
“Ha’Rav Ha’Nazir” (The Nazirite Rabbi) 
was a rabbi, Talmudist, philosopher, 
and kabbalist. He met Rabbi Kook in 

Switzerland and immigrated to the Land 
of Israel after him, to be his disciple and 
editor of his great book “Orot Ha’Kodesh”.  
Ha’Rav Ha’Nazir was a noted Jewish 
ascetic. He took a Nazirite vow at the 
outbreak of the World War I, avoiding 
the drinking of wine and eating of meat 
and not cutting his hair his whole life. 

Size: 53x74cm (including the passe-
partout).

Condition: Excellent.

Opening Price: $200
Estimated Price: $300-$400
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רחבי התנועות הקיבוציות.

והפסלים  הציירים  אגודת  את  רכז  ב1957 
 10 במלאת  שנה  באותה  הקיבוצית.  בתנועה 
לציור.  הירדן  עמק  פרס  קבל  למדינה,  שנים 
בערי  מיצירותיו  ניידת  תערוכה  הציג  ב1988 

ספרד.

פרטיים  ובאוספים  במוזיאונים  מוצגות  יצירותיו 
בארץ ובחוץ לארץ.

גודל: 35.5 ס”מ / 53.5 ס”מ

מצב: טוב מאוד

פתיחה: 1500 $
הערכה: 3000 $ - 5000 $

ליאו רוט )1914-2002(, דיוקן עצמי . 199
מוקדם, שמן על בד, נדיר מאוד!

הציור  לכן  קיבוץ  חבר  היותו  מתקופת  הציור 
אינו חתום, הציור נדיר מאוד כי רוב יצירותיו היו 

שמן על עץ ונשרפו. 

עבר  ב1926  ב1914,  בפולין  נולד  רוט:  ליאו 
ציור,  למד  שבגרמניה.  להמבורן  משפחתו  עם 
הנודע  המורה  אצל  האומנות  ותולדות  גרפיקה 

יוסף דובלפלד.

חלונות  ועיצוב  פנים  דקורציות  בגרפיקה,  עבד 
ראווה. זכה במילגה והוציא ספר בחתוכי לינול.

עלה לארץ ב1933, הצטרף לגרעין קבוץ אפיקים. 
בצפת.  פרנקל  הצייר  אצל  השתלם  ב1935 
לאפיקים  חזר  בפריס.  פרסקו  למד  ב1951 
לציור  ספר  בית  הקים  ב1953  צאן.  רועה  והיה 
באפיקים ועמד בראשו. במוסד למדו אמנים מכל 
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199. Leo Roth - 1914-2002 – Extremely Rare Oil 
on Canvas Painting – Early Sekf-Portrait

The painting is from when he was 
a Kibbutz member and therefore is 
unsigned. The painting is extremely rare 
since most of works of art were oil on 
wood and were destroyed in a fire.

Leo Roth was born in Poland in 1914. 
In 1926, he moved with his family to 
Germany. He studied art, graphics and 
the history of art with the well-known 
teacher Yosef Dobelfeld.

He worked in the fields of graphics, 
interior design and showcase design. 

He immigrated to the Land of Israel in 
1933 and joined Kibbutz Afikim. In 1935, 
he studied with the Artist Frankel in Safed. 
He studied at the École des Beaux-Arts 

in Paris and completed frescoes in Italy 
and France in the 1950’s. He returned 
to Afikim and worked as a shepherd.  In 
1953 he established the Art Academy of 
the Kibbutzim.

In 1959, he was awarded the Jordan 
Valley Prize for Painting. In 1988, he 
exhibited some of his works in Spain.

Today, his works of art are exhibited in 
museums and private collections in Israel 
and abroad.

Size: 35.5x53.5cm.

Condition: Very Good.

Opening Price: $1500
Estimated Price: $3000-$5000
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200. Rachel Shavit-Bentoitz – Oil on 
Canvas – Untitled
Rachel Shavit-Bentoitz was an Israeli 
artist and sketcher. She was born in 1929. 
She was one of the founders of the Aklim 
Group, together with the painter Eliyahu 
Gat. She was the chairman of the Society 
of Painters and Sculptors of Tel Aviv 
during the years 1989-2005, chairman of 
the Artists Campus of Safed during the 
years 1997-2201 and an art teacher in 
various art institutions. Today she is the 
honorary president of the Tel Aviv Artists 
House. 

Rachel Shavit-Bentoitz exhibited in 
dozens exhibitions in Israel, Boston 
and Paris. She was the curator of 
approximately 10 exhibitions in Israel and 
abroad. He works of art are exhibited in 
Museums in Israel and private collections 
in Israel and abroad.  

Size: 81x65cm.

Opening Price: $200
Estimated Price: $300-$500

רחל שביט-בנטואיץ )נולדה 1929(, . 200
שמן על בד – ללא כותרת 

ציירת  ב-1929.  בנטואיץ נולדה   - שביט  רחל 
אקלים,  ממייסדי קבוצת  ישראלית,  ורשמת 
הציירים  יו"ר אגודת  גת.  הצייר אליהו  עם  יחד 
  1989  - השנים: 2005  בין  אביב  והפסלים בתל 
השנים: -2001 בין  בצפת,  האמנים  קריית  יו"ר 

שונים  במוסדות  לציור  מורה  הייתה    1997
בביתה.  ציור  מלמדת  ועדיין  האמנות  להוראת 
האמנים  של בית  כבוד  נשיאת  משמשת  כיום 
בתל אביב. רחל שביט בנטואיץ הציגה בעשרות 
גדול  ובמספר  ואף בפריז,  יחיד בארץ  תערוכות 
של תערוכות קבוצתיות בארץ, בבוסטון ובפריז. 
אצרה כ-10 תערוכות במקומות שונים בישראל 
מוזיאונים  במספר  מצויות  עבודותיה  ובחו"ל. 

בארץ ובאוספים פרטיים בארץ ובחו"ל.

גודל: 81 ס”מ / 65 ס”מ

פתיחה: $200
הערכה: $300 - $500
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201. George Shemesh – Oil on Canvas 
– a Rooster, Signed, 1965
George Shemesh in an Israeli artist. He 
was born in 1934 in Iraq. 

Size: 92x72cm.

Opening Price: $200
Estimated Price: $500-$800

201 .  ,1934 בשנת  נולד   – שמש  ג’ורג’ 
שמן על בד – תרנגול, חתום, 1965

גודל: 92 ס”מ / 72 ס”מ

פתיחה: $200
הערכה: $500 - $800

5. אליהו גת, דיוקן, חתום, שמן . 202
על בד

56 ס”מ / 62 ס”מ.

מצב: טוב מאוד.

פתיחה: $2000
הערכה: $3000 - $5000

202. Eliyahu Gat – Oil on Canvas 
– a Portrait, Signed
Size: 56x62cm.

Condition: Very Good. 

Opening Price: $2000
Estimated Price: $3000-$5000
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203. The Study of the Torah – an 
Impressive Oil Painting – the 18th 
Century?
Jews studying Torah, Oil on wood. A 
beautiful work of art. 

Signed. An unidentified artist. 

Nice, modern frame.

Size of painting: 40x52cm. Size of frame: 
59x71cm.

Condition: Very Good.

Start price: $500
Estimated price: 1,000-2,000$

203 . – מרשים  שמן  ציור   – תורה  לימוד 
המאה ה-18?

יהודים לומדים תורה, שמן על עץ. עבודת אומן 
יפהפייה ומרשימה.

חתום, אומן לא מזוהה.

מסגרת נאה מודרנית בסגנון עתיק.

המסגרת:  מידות  ס"מ,   40*52 הציור:  מידות 
71*59 ס"מ.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 500$
הערכה: 1,000$ - 2,000$
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204. A Rebbe - Oil on Hardboard - the 
20th Century - Nice and Impressive
Oil on hardboard, framed. Nice, special 
frame.

A handsome, impressive Rebbe in 
traditional clothing with a Shtreimel, 
recalling his father. The painting depicts 
the shadow of a man on a wall - most 
likely, the Rebbe’s father.

His look is deep and full of sorrow. 

Signed (unidentified artist). 

Size of frame: 70x88 cm. Size of 
painting: 46x66 cm.

Condition: Excellent.

Start price: $200
Estimated price: 500-1,000$

204 . – מזונית  על  שמן  ציור   – אדמו”ר 
המאה ה 20 – מרשים ויפה

שמן על מזונית, ממוסגר. מסגרת נאה ומיוחדת.

עם  בלבוש מסורתי  תואר  ויפה  מרשים  אדמו"ר 
בציור  אביו.  את  בזיכרונותיו  מעלה  שטריימל, 
הנראה,  כפי   - הקיר  על  גבר  של  צללית  רואים 

אביו של האדמו"ר.

מבטו עמוק ועצוב.

חתום )אומן לא מזוהה(.

הציור:  מידות  ס"מ,   70*88 המסגרת:  מידות 
66*46 ס"מ. 

מצב מצוין.

פתיחה: 200 $
הערכה: $500 - $1,000
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205. Etrog Case – Silver 13 – Alt Wein, 
circa 1855
Etrog case made of silver 13, marked 
and dated.

Embossed flower decorations. 

4 designed stems.

Size: 13x16cm. Weight: approximately 
460gr.

Condition: Very Good. Signs of age.

Opening price: $700
Estimated Price: $800-$1200

וין, . 205 אלט   .13 כסף  אתרוג.  קופסת 
1855 בקירוב

חתומה   ,13 כסף  עשויה  אתרוג,  קופסת 
ומתוארכת. 

עיטורי פרחים ססגוניים בבלט.

4 רגליים מעוצבות. 

מצב טוב מאוד, סימני גיל.

מידות 16/ 13 ס"מ, משקל: כ460 גרם.

פתיחה: $700
הערכה: $800 - $1200

נושאים . 206 דמשקאים,  אגרטלים  זוג 
כיתוב “מזל טוב”, סוף המאה 19 בקירוב

זוג אגרטלים דמשקאים מיוחדים, כל אחד לפרח 
נושאים  כסף,  משובצים   )  )Solifleur בודד 

כיתוב "מזל טוב". 

גובה: 18 ס"מ.

מצב טוב מאוד, סימני גיל.

פתיחה: $300
הערכה: $005 - $008
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206. Pair of Damascan Vases, Bearing the Inscription 
“Mazal Tov” – circa the Late 19th Century

A pair of special Damascan vases, each 
for a single fower (Solifluer) inlaid with 
silver and bearing the inscription “Mazal 
Tov”.

Height: 18cm. 

Condition: Very Good. Signs of age.

Opening price: $300
Estimated Price: $500-$800

אגרטל בצלאל, משובץ נחושת וכסף . 207
- 1920 בקירוב

אגרטל פליז, עשוי בטכניקה דמשקאית, משובץ 
נחושת וכסף, נושא עיטורים רבים, לרבות מילה 

"בצלאל" במרכז.

מצב טוב, סימני גיל וירוקת בתחתית.

גובה: 22 ס"מ.

פתיחה: $400
הערכה: $600 - $1000

207. Bezalel Vase – Inlaid with 
Copper and Silver – circa 1920
Brass vase, made by a Damascan 
technique, inlaid with copper and silver, 
with many decorations, including the 
word “Bezalel” in the center.

Height: 22cm.

Condition: Very Good. Signs of age and 
patina on the lower part of the vase.

Opening price: $400
Estimated Price: $600-$1000
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גביע כסף לקידוש, “בורא פרי הגפן”, . 209
גרמניה, המאה 17/18 בקירוב

מפותלת.  צמחיה  של  רקוע  עיטורי  כסף,  גביע 
ניצב על 3 רגליים כדוריות.

גרמניה   ,  ,ANSBACH אנסבך  עיר  חותמת 
מאה 17/18 בקירוב. 

נושא כיתוב חרוט : "בורא פרי הגפן"

מצב טוב, תיקון ישן ברגליים.

גובה: 10 ס"מ

פתיחה: $850
הערכה: $1000 - $1500

208. Bezalel – Brass Etched Picture – 
Landscape of Jerusalem – the 1920’s 
– Amazing!
An etched brass plaque with a copper 
frame, attached to wood.

Landscape of Jerusalem. Bezalel, 
Jerusalem, the 1920’s.

Signe dand numbered.

Size: 17x22cm.

Condition: Very Good. 

Opening price: $1500
Estimated Price: $2000-$3000

נוף . 208 צרובה  פליז  תמונת   - בצלאל 
של ירושלים, שנות ה20 – מדהים!

מוצמד  נחושת,  מסגרת  עם  צרוב  פליז  פלאק 
לעץ.

נוף העיר ירושלים, בצלאל ירושלם, שנות ה-20.

חתום וממוספר.

מצב טוב מאוד.

מידות: 22/17 ס"מ

פתיחה: $1500
הערכה: $2000 - $3000
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209. Silver Kiddush Cup – “Boreh Pri Ha’Gafen” – 
Germany, circa the 17th -18th Centuries

A silver Kiddush cup, hammered 
decorations of twisted plants. 3 
spherical stems.

Stamp of the city of Ansbach, Germany, 
circa the 17th -18th Centuries.

Bearing an engraved inscription: “Boreh 

Pri Ha’Gafen”.

Height: 10cm. 

Condition: Good. An old repair in the 
stems. 

Opening price: $850
Estimated Price: $1000-$1500

“זכור . 210 פיוטר  קידוש,  גביע  נדיר! 
גרמניה,  לקדשו”.  השבת  יום  את  ושמור 

המאה ה-18 בקירוב
גביע קידוש על רגל, בסיס עגול, רחב. 

עשוי פיוטר.

השבת  יום  את  ושמור  "זכור  חרוט:  כיתוב  נושא 
לקדשו"

מצב טוב , סימני שימוש וגיל.

גובה: 11 ס"מ , קוטר: 7.5 ס"מ.

פתיחה: $500
הערכה: $600 - $1000

210. Rare – Pewter Kiddush Cup 
– “Zachor Ve’Shamor et Yom 
Ha’Shabbat Le’kadsho” – Germany, 
circa the 18th Century
Kiddush cup on a stem, round, wide 
base.

Made of pewter.

Bearing an engraved inscription: 
“Zachor Ve’Shamor et Yom Ha’Shabbat 
Le’kadsho”.

Height: 11cm. Diameter: 7.5cm.

Condition: Good. Signs of age and use. 

Opening price: $500
Estimated Price: $600-$1000
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211. Silver Kiddush Cup with a Plate 
– Europe, the 19th Century
Kiddush cup on a stem, made of silver, 
marked (Germany, the late 19th century). 
Shaped like the Nürnberg Kiddush cups 
of the 17th century. The upper part is 
octagon with flower decorations. Bearing 
and engraved inscription: “Zachor et Yom 
Ha’Shabbat Le’kadsho”.

A plate with cylindrical sides designed 
with flowers. Made of silver. Marked 13, 
Alt Wein, 1825.

Total weight: approximately 370gr.

Size: Diameter of plate: 18cm. Height of 
cup: 12.5cm.

Condition: Very Good. Signs of age. 

Opening price: $500
Estimated Price: $600-$1000

גביע קידוש עם צלחת, כסף. אירופה, . 211
המאה ה-19

גביע קידוש על רגל, עשוי כסף, חתום ) גרמניה, 
נירנברג  גביעי  בצורת  עשוי   . ה-19(  המאה  סוף 
עיטורי  עם  מתומן,  עליון  חלק  ה-17.  מהמאה 
השבת  יום  את  זכור   " חריטה  נושא  פרחים. 

לקדשו"

עם  מעוצבות  גליליות  דפנות  בעלת  צלחת 
פרחים. עשויה כסף. חתומה 13, אלט וין, 1825.

מצב טוב מאוד, סימני גיל.

משקל כולל: כ370 גרם. 

גודל: קוטר צלחת: 18 ס"מ, גובה גביע: 12.5 ס"מ.

פתיחה: 500$ 
הערכה: $600 - $1000
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212. Pair of Jewish Cup Holders – Silver 84  
- Russia, the late 19th Century
A pair of unique cup holders. Engraved and 
sawed silver. Impressive work of art. Marked. 
Moscow, the late 19th century. Silver 84.

In the center, an engraving of the initials of the 
family “ה” and “ש”

Weight: 250gr.

Height (including the handle): 10cm.

Condition: fair. Repairs and dents. 

Opening price: $400
Estimated Price: $600-$1000

יהודיים. . 212 כוסות  מחזיקי  זוג 
כסף 84. רוסיה, סוף המאה ה-19

חרוט  כסף  ייחודיים.  כוסות  מחזיקי  זוג 
ומנוסר. עבודה יוצאת מן הכלל. חתומים. 

מוסקבה, סוף מאה 19,כסף 84.

במרכז חרוטים ר"ת של המשפחה: 

"ה ו ש".

מצב בינוני , תיקונים ומעיכות.

משקל: 250 גרם

גובה: לרבות ידית : 10ס"מ.

פתיחה: $400 
הערכה: $600 - $1000

213 . - ומכסה  צלחת  עם  קידוש  גביע 
עירק, המאה ה-19

גביע כסף עתיק, )כסף נבדק(, עירק מאה 19.

עיטורי חריטה עממית. בראש המכסה מעוצב.

מצב טוב מאוד, סימני גיל.

גובה: 12.5 ס"מ, משקל: 260 גרם

פתיחה: $500
הערכה: $750 - $1500
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213. Kiddush Cup with a Plate and a 
Lid – Iraq, the 19th Century

Ancient Kiddush cup (the silver has been 
examined), Iraq, the 19th century. 

Popular engraved decorations. A 
designed lid.

Height: 12.5cm. Weight: 260gr.

Condition: Good. Signs of age. 

Opening price: $500
Estimated Price: $750-$1500

זוג רימוני כסף לספר תורה נדירים. . 214
אמצע  אפריקה,  בצפון  קולוניות   / צרפת 

המאה ה-19
חתומים,  כסף,  עשויים  תורה.  ספר  רימוני  זוג 
 .19 מאה  אמצע  של  צרפת  חותמות   ,800 כסף 
לכלי  "סרטן"  חותמת  רבים:  במקומות  )חתומים 
דוד  מגן  סמל  יהודי.  יצרן  וחותמת  קטנים  כסף 

בתוך חותמת היצרן(

של  הקולוניות  באחת  יוצרו  שהרימונים  *ייתכן 
צרפת בצפון אפריקה כגון: מרוקו / תוניס שהיו 
של  כסף/זהב  של  החתמה  כללי  עליהן  חלים 

צרפת באותה התקופה.

כסף מנוסר, רקוע וחרוט.

עשויים בצורת צריח בעל 5 צלעות, בחלק העליון 
פעמונים עם שרשראות )חלקם חסרים( 

נושאים הקדשה חרוטה.

על רימון אחד: "אומאן ע"ח, אליאהו אדרעי,וסעריא 
גייאן, שינאת תוע"ד, מעאסי אירי.

על רימון שני הקדשה שחוקה ולא ניתנת לפיענוח 
למעט "קדש ל"ה" על אחת הצלעות.

גובה: 33 ס"מ, 

משקל: כ585 גרם.

מצב טוב, תיקונים ישנים וסימני שימוש.

פתיחה: $1500
הערכה: $2000 - $3000
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214. Pair of Rare Silver Torah Finials – France/Colonies of North Africa – 
the Middle of the 19th Century

A pair of Torah finials. Made of silver, 
marked, silver 800, French stamps of 
the middle of the 19th century. (Marked 
in many places: stamp of “crab” for 
small silverware and stamp of a Jewish 
manufacturer. A star-of-David in the 
stamp of the manufacturer).

It is possible that the finials were made 
in one of the French colonies of North 
Africa, such as Morocco/Tunisia, which 
had the same French stamping rules of 
silver/gold.

Hammered, sawed and engraved silver. 

Shaped as a five-sided tower. On the 
upper part, bells with chains (some of 

which are missing).

Bearing an engraved Hebrew inscription:

On one finial: “Oman …Eliyahu Edre’I and 
Seraya Giyen …”

On the other finial there is a worn 
dedication which is almost completely 
undecipherable except for “Kodesh 
La’Hashem” on one of the sides.

Height: 33cm. Weight: approximately 
585gr.

Condition: Good. Old repairs and signs of 
use. 

Opening price: $1500
Estimated Price: $2000-$3000

גדולה . 215 נדירה  תורה  לספר  יד 
גליציה,  – אזור  ושנהב  ומרשימה ביותר! עץ 

סוף המאה ה-19 בקירוב
שילוב  עם  מגולף  עץ  עשויה  תורה.  לספר  יד 

שנהב .

בחלקה העליון סצנה מתוך סיפור עקידת יצחק. 
עשוי ע"י עבודת אומן מרהיבה, גילוף עץ מקשה 

אחת.

מצב טוב מאוד. שמור.

אורך: 30 ס"מ.

פתיחה: $1200
הערכה: $1500 - $2000

215. Rare Torah Pointer – Large and 
Impressive – Wood and Ivory – the 
Area of Galicia, circa the Late 19th 
Century
Torah pointer made of carved wood and 
ivory.

On its upper part, a scene from the story 
of Isaac’s Binding. An impressive work of 
an artist.

Length: 30cm.

Condition: Very Good. Well-preserved. 

Opening price: $1200
Estimated Price: $1500-$2000
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זוג ידיות של עצי חיים, כסף ועץ – . 217
המאה ה-18/19

מעוטרים  כסף.  עשויים  חיים.  עצי  של  ידיות  זוג 
בחריטת נשרים ואריות. 

חתומים בחותמת ייצר )ר"ת – EC(, מזרח אירופה, 
סוף המאה ה-18/תחילת המאה ה-19. )בקירוב 

.)1780-1820

ידיות מוכבדות מבפנים. עץ וחומר הכבדה נוסף 
לא מזוהה. 

העץ כנראה הוחלף עם השנים. 

מצב טוב מאוד. סימני שימוש שהולמים את גיל 
הפריט. 

מידו: קוטר: כ-15 ס"מ, גובה: 16 ס"מ

משקל ברוטו: 1061 גרם

פתיחה: 500 $
הערכה: $800 - $1,500

217. A Pair of Atzei Chaim Handles 
- Silver and Wood - the 18th/19th 
Centuries
A pair of handles of Atzei Chaim. Made 
of silver. Decorated with an engraving of 
vultures and lions. 

Stamped by the manufacturer’s stamp 
– EC. Eastern Europe, the late 18th 
century/early 19th century (circa 1780-
1820).

The handles are weighed down with 
wood and an additional unidentified 
substance.

The wood had most likely been replaced 
during the years. 

Diameter: approximately 15 cm. Height: 
16 cm.

Gross Weight: 1061 gr. 

Condition: Very Good. Signs of use 
matching the age of the item.

Start price: $500
Estimated price: $800 – 1500

216. Torah Pointer – Rare – Damascan 
Work, circa the 19th Century
Torah pointer. Made of cast brass inlaid 
with silver by Damsacan technique. 
Flower decorations. Length: 15.5cm.

Condition: Good. Signs of use. 

Opening price: $1000
Estimated Price: $1500-$2000

עבודת . 216  – נדירה   – תורה  לספר  יד 
דמשק, המאה ה-19 בקירוב

יד לספר תורה. עשויה בטכניקת דמשק מפליז 
יצוק עם שיבוצי כסף, עיטורי פרחים.

מצב טוב, סימני שימוש.

אורך: 15.5 ס"מ

פתיחה: $1000
הערכה: $1500 - $2000
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218. Ivory Buckle of a Belt for Yom Kippur 
– Eastern Europe, circa the 19th Century 
– “Ki Ba’Yom Ha’Zeh Yechaper Aleichem” 
– Extremely Rare!
A buckle of a belt for Yom Kippur. Made of ivory, 
carved by an artist. Unique work of art. A pair 
of lions holding a shield with the inscription: 
“Ki Ba’Yom Ha’Zeh Yechaper Aleichem” .

On the reverse side, a latch for the belt.

Size: 5.5x9cm.

Condition: Very Good. 

Opening price: $600
Estimated Price: $800-$1500

כיפור . 218 ליום  חגורה  אבזם 
משנהב. מזרח אירופה, המאה ה-19 
בקירוב – “כי ביום הזה יכפר עליכם” 

– נדיר ביותר!
עשוי  הכיפורים.  ליום  חגורה  אבזם 
עבודה  אומן.  ידי  על  מגולף  שנהב, 
מיוחדת ברמה הגבוהה ביותר. זוג אריות 
הזה  ביום  "כי  כיתוב:  עם  מגן  אוחזים 

יכפר עליכם".

מאחורה תפס לחגורה.

מצב טוב מאוד.

מידות:  9 / 5.5 ס"מ

פתיחה: $600
הערכה: $800 - $1500

המאה . 219 סוף  הולנד,  נחושת,  חנוכייה 
ה-19 בקירוב, “נר מצוה”

חנוכיית גב הולנדית. עשויה פח נחושת מרוקע.

עיטורי פרחים וכיתוב "נר מצוה".

שמש נשלף.

מידות: 25.5 / 25 / 9.5 ס"מ

פתיחה: $1000
הערכה: $1500 - $2000
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219. Copper Hanukkah Lamp – Holland, circa the Late 19th 
Century – “Ner Mitzvah”

Back-plate Dutch Hanukkah lamp. Made 
of hammered copper.

Flower decorations and the inscription 
“Ner Mitzvah”.

Size: 9.5x25x25.5cm.

Opening price: $1000
Estimated Price: $1500-$2000

נשים . 220 אגודת  נדירה,  צדקה  קופת 
ופליז, גרמניה, ראשית המאה  יהודיות – עץ 

ה-20 בקירוב
גוף  אור.  מגדל-  בצורת  עשויה  צדקה  קופת 
הקופה עשויה פליז, בסיס וחלק עליון עשוי מעץ 

חרוט.

מתחתיו  מטבעות.  לשלשול  חריץ  במרכזה 
אגודת    Frauen uerein חריטה:  עם  פלאק 
נשים -  לצד זוג מגני דוד קטנים. בתוך הקופסא 

ישנן מטבעות ישנים.

מצב טוב, סימני גיל.

גובה: 22 ס"מ

פתיחה: $1000
הערכה: $1500 - $2000

220. Rare Charity Box – Union of 
Jewish Women –Wood and Brass 
– Germany, circa the Early 20th 
Century
A charity box shaped as a lighthouse. The 
body of the box is made of brass while 
its base and upper part are made of 
engraved wood. 

In the center, a slot for inserting the coins. 
Under it, a plaque with an engraved 
inscription:  “Frauen Uerein” – Union 
of Women and a pair of small stars-of-
David. Inside the box there are some old 
coins.

Height: 22cm.

Condition: Good. Signs of age. 

Opening price: $1000
Estimated Price: $1500-$2000



 289 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

221. Copper Tray of Blessing – Aharon 
Ha’Cohen and Bnei Israel – Persia
Copper tray with a special work of 
hammering. 

In its center, Aharon Ha’Cohen, wearing 
his breastplate (Choshen). Beside him 
Bnei Israel , a Menorah and a wall.

Around it the Hebrew inscription: 
“Beracha” (Blessing).

Diameter: 36cm.

Condition: Good. 

Opening price: $400
Estimated Price: $500-$800
 

הכהן . 221 אהרון  נחושת,  “ברכה”  מגש 
ובני ישראל - פרס

מגש נחושת עם עבודת רקוע מיוחדת.

במרכזו אהרון הכהן, על חזהו לוח אבני החושן. 
לצדו בני ישראל, מנורה וכותל.

מסביב כיתוב: "ברכה" מסביב לכל המגש.

קוטר: 36 ס"מ.

מצב טוב.

פתיחה: $400
הערכה: 500$ - 800$
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222. Bronze Hanukkah lamp – 
Moravia/Bohemia, the 19th Century 
– Extremely Rare
A rare bronze Hanukkah lamp, the 19th 
century. Moravia/Bohemia. The lamp 
is made of cast bronze with side-plates 
with the figures of Moses and Aaron.

Appears in the catalog of a Jewish 
Museum in New York.

Width: 26cm. Height: 18cn. Depth: 8cm.

Condition: Very Good. Signs of time and 
use. In the hand of Aaron’s figure there 
is a slot for inserting the Shamash (most 
likely) missing.

Opening Price: $850
Estimated Price: $1000-$2000

/בוהמיה . 222 מורביה  ברונזה,  חנוכיית 
מאה 19. – נדירה ביותר!

מורביה/  ,19 מאה  נדירה.  ברונזה  חנוכיית 
צד  דפנות  עם  יצוקה  ברונזה  עשויה  בוהמיה, 

דמויות משה ואהרון. 

מופיע בקטלוג של מוזיאון יהודי בניו-יורק. 

מצב טוב, סימני שימוש וזמן, בידו של הדמות של 
הנראה(  )ככל  שמש  להכנסת  חריץ  ישנו  אהרון 

חסר.

ס''מ   8 גובה,  ס''מ   18 רוחב,  ס''מ   26  : מידות 
עומק. 

פתיחה : $850
הערכה: 1000 – 2000
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223. The Binding of Yitzchak – a 
Jug for Hand-Washing – Ancient, 
Hand-Painted and Glazed Ceramic – 
Germany, the 17th-18th Centuries 
– Popular, Impressive Handicraft – 
Extremely Rare
On the body of the jug, illustrated reliefs 
of the Binding of Yitzchak: Abraham 
holding the knife beside his son, Yitzchak, 
an angel, and the ram with its horns 
tangled in the bush.

The lid of the jug is decorated with a 
sheep and the spout of the jug is shaped 
as a sheep.

Size: Height (including the lid) 20 cm. 
Width: 14cm.

Condition: Very Good. Minor flaws 
matching the age of the item.

Opening Price: $4000
Estimated Price: $7000-$10000

ידיים, . 223 לנטילת  קנקן  יצחק,  עקידת 
קרמיקה עתיקה צבועה ביד עם ציפוי גלזורה, 
גרמניה, המאה ה-17 / המאה ה-18 - עבודה 

עממית, מרשימה ומיוחדת  – נדיר ביותר
בגוף הקנקן תבליטים מאוירים של עקידת יצחק, 
אברהם עם המאכלת )סכין( שלופה לצד יצחק 

בנו, מלאך, איל סבוך בקרניו לסבך העצים.

מכסה הקנקן עם עיטור כבשה, פית הקנקן אף 
היא מעוצבת בצורת כבשה.

לגיל  התואמים  מינוריים  פגמי  מאוד,  טוב  מצב: 
הפריט.

גודל: גובה )כולל מכסה( 20 ס”מ, רוחב 14 ס”מ.

פתיחה: 4000 $
הערכה: 7000 $ - 10000 $
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224. Impressive Sabbath Candlesticks 
– Marked Silver (800) – Austria, the 
Late 18th Century
Nice, impressive Sabbath candlesticks, 
with a wide, round base with engraved 
decorations. 

Height: 35cm.

Weight: approximately 695gr.

Condition: Very Good. Minor flaws.

Opening Price: $300
Estimated Price: $600-$800

חתום . 224 כסף  מהודרים,  שבת  פמוטי 
)800( - אוסטריה, סוף המאה ה-19

פמוטים יפים ומרשימים ביותר, בעלי בסיס עגול 
וחריטת  גליושה  רחב היקף, מעוטירים בחריטת 

שטיכל עדינה.

מצב טוב מאוד. פגמים מינוריים זעירים.

גובה: 35 ס"מ

משקל: כ-695 גרם

פתיחה: 300 $
הערכה: 600 – 800
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ומיוחדים, . 225 יפים  כסף  פמוטי  זוג 
אוסטריה,   -  13 מוקדמות  חותמות  נושאים 

סוף המאה ה-18 תחילת המאה ה-19
ה-18  המאה  סוף  אוסטריה,  כסף,  פמוטי  זוג 

ראשית המאה ה-19.

כסף חתום, 13 מתוך 16.

וכתר   S עיטורי פרחים ססגוניים. חריטת האות 
מעליה בבסיס.

גובה: 26 ס"מ, משקל: 380 גרם.

מצב טוב-בינוני, תיקונים ישנים וסימני גיל.

פתיחה: 200 $
הערכה: 400 - 800

225. Pair of Special Silver Candlesticks 
– Bearing Early Stamps 13 – Austria, 
the Late 18th Century-Early 19th 
Century
A pair of silver candlesticks, Austria, the 
late 18th century0early 19th century.

Marked silver, 13 of 16. 

Decorations of variegated flowers. On 
the base, an engraving of the letter ״S״ 
and a crown above it.

Height: 26cm. Weight: 380gr.

Condition: fair-Good. Old repairs and 
signs of age.

Opening Price: $200
Estimated Price: $400-$800 
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1903, he immigrated to the land of Israel 
and settled in Jerusalem. He was one of 
the rabbis who studied at the Kabbalistic 
Yeshiva “Sha’ar Ha’Shamayim”. He 
authored commentaries on the Tosefta 
“Minchat Yitzchak” and “Shirei Mincha”, 
on Seder Zeraim, Moed, Nashim and 
Nezikin. He edited and proofread the 
writings of his father the Maharsham 
of Brzeżany.  His wife was pious and 
scholarly and some of her novellae on 
the Talmud were printed.
Among his children is “the Jerusalemite 
Maggid” Rabbi Shalom Schwadron. 
Height: 18cm.
Condition: Very Good.
Opening Price: $1500
Estimated Price: $2000-$3000

226. Silver Spice Container of Rabbi Yitzchak Ha’Cohen 
Schwadron Author of ׳Minchat Yitzchak’ – the 19th Century 

מגדל בשמים, כסף, של רבי יצחק הכהן שבדרון זצ"ל . 226
בעל 'מנחת יצחק' – המאה ה-19 

הכהן  יצחק  רבי  לגאון  שייך  שהיה  ונדיר,  מיוחד  בשמים  מגדל 
שבדרון זצ”ל, מגאוני ירושלים.

על דגל המגדל חריטה “תרנא” )1891( ו”יצחק כהן שוואדראן”.

כסף )נבדק, לא חתום(. אמצע המאה ה-19 בקירוב. גרמניה / פולין.

המגדל ניצב על שלושה רגליים. מיכל כדורי לבשמים עם חריטה 
וחורים להפצת ריח הבשמים במכסה העליון. מחובר על ידי תורן 
עם הברגה. בקצהו העליון 2 דגלים וחריטה: “יצחק כהן שוואדראן”; 

“תרנ”א”.

הגאון רבי יצחק הכהן שבדרון )תרכ”ו, 1856 - תרע”ט, 1919( היה 
והתיישב בירושלים. נמנה  רב בגליציה. בשנת תרס”ג עלה ארצה 
עם רבני ישיבת המקובלים שער השמים. חיבר את הפירושים על 
מועד,  זרעים,  סדר  על  מנחה”,  ו”שירי  יצחק”  “מנחת  התוספתא 
זוגתו  מברז’אן.  המהרש”ם  אביו  כתבי  וההדיר  ערך  ונזיקין.  נשים 

היתה צדקנית וחכמנית, וחלק מחידושיה על הש”ס נדפסו.

בין ילדיו: “המגיד הירושלמי” הרב שלום שבדרון.

מצב: טוב מאוד.

גודל: 18 ס”מ.

פתיחה: $1,500
הערכה: $2,000 - $3,000

Special, Rare Silver Spice Container, 
which had belonged to Rabbi Yitzchak 
Hacohen Schwadron, one of the geniuses 
of Jerusalem.
On the flag of the tower, an engraving 
of the Hebrew year and “Yitzchak Cohen 
Schwadron”.
Silver (has been examined, not marked). 
Circa the middle of the 19th century. 
Fermany/Poland.
The container stands on three stems. 
Spherical container for the spices with 
engravings and holes for spreading 
the smell of the spices in the upper lid. 
Connected by a mast with screwing. On 
its upper end, two flags and an engraving: 
“Yitzchak Schwadron”;  “651 (1891)”.
Rabbi Yitzchak Ha’Cohen Schwadron 
(1856-1919) was a rabbi in Galicia. In 
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227. Unique Silver Spice Container – 
the Ottoman Empire, the Late 19th 
Century – Large, Impressive, rare 
Item
 A silver )has been examined, not
 marked( spice container decorated
 with ethnic engravings shaped as a
 goblet with a lid on a hinge. The lid
 has holes for spreading the smell of
 the spices. The container stands on a
 .wide plate with three spherical stems

Size: Height: 16cm. Diameter: 14cm.

.Weight: 403gr

 Condition: Very Good. A tiny crack in
.the stem of the container

Opening Price: $300
Estimated Price: $600-$800

)נבדק, . 227 כסף  ייחודי,  בשמים  מגדל 
לא חתום( אמפריה העותמנית, סוף מאה 19, 

פריט נדיר גדול ומרשים
בצורת  אתניות  בחריטות  מעוטר  בשמים  מגדל 
חורים  המכסה  על  ציר,  על  מכסה  עם  גביע 
להפצת הבשמים, המגדל עומד על צלחת רחבה 

עם שלושה כדורי רגלים.

מצב: טוב מאוד, סדק זעיר ברגל המגדל.

גודל: גובה 16 ס״מ, קוטר 14 ס״מ.

משקל:403 גרם

פתיחה: 300 $
הערכה: 600 – 800
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228. Wristwatch for Men of the Tag 
Heuer Company, Switzerland – the 
 s – a Special Model for׳s-1960׳1950
Collectors – Extremely Rare
The mechanism of the watch is in order 
(the watch has been repaired about a year 
ago at large cost) with a chronograph, 
made in Switzerland.

Size: 33cm.

New, non-original leather strap (made by 
Miller).

Condition: Very Good. In an impressive, 
non-original case.

Opening Price: $1500
Estimated Price: $2000-$3000

228 . TAG חברת  של  לגבר  יד  שעון 
HEUER, שנות ה50 – 60 דגם אספני מיוחד, 
נפרד  לוח  תקין,  עבודה  מצב   – מכני  מנגנון 
נדיר   – שוויץ  תוצרת  כרונוגרף,  לתאריך, 

ביותר
מצב עבודה תקין )השעון עבר שיפוץ כללי לפני 
כשנה בעלות יקרה( עם לוח נפרד לתאריך, עם 

כרונוגרף, תוצרת שוויץ

)חברת  מקורית  לא  חדשה  עור  רצועת 
)MILLER

לא  ישנה  מהודרת  בקופסה  מאוד,  טוב  מצב: 
מקורית

גודל: 33 מ"מ 

 פתיחה: 1500 $ 
הערכה: 2000 $ – 3000 
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229. Complete Set of Banknotes of the 
Lodz-Litzmannstadt Ghetto in Excellent 
Condition – a Complete Set in Such 
Condition has Never been Seen in 
auctions – Extremely Rare
Values of 1, 2, 5, 10, 20 Mark and 50 Pfennig.

50 Mark – low number (1246) rare.

1 Mark – very low number (701) rare.

These banknotes were issued by the Judenrat 
of the Lodz Ghetto, headed by Chaim 
Rumkowsky, for internal use in the ghetto.

Rumkowsky׳s signature appears on the 
banknotes.

Chaim Mordechai Rumkowski, the chairman 
of the Judenrat, supported the method of 
collaboration with the Germans and was 
convinced that Jewish productivity would 
ensure survival. 

The name Litzmannstadt which is written on 
the banknotes was given to Lodz by Hitler in 
April 1940, commemorating a German general 
named Litzmann who was killed in the area 
during World War I. 

Condition: VF-AU

Opening Price: $1000
Estimated Price: $2000-$3000

מגטו . 229 שטרות  של  שלם  סט 
לא   – מצויין  במצב  ליצמנשטט  לודז' 
נראה מעולם במכירות סט שלם במצב 

שכזה – נדיר במיוחד
ערכים: 50, 20, 10, 5, 2, 1 מרק, 50 פנינג. 

ביניהם:

50 מרק – מספר נמוך )1246( נדיר 

1 מרק – מספר נמוך מאוד )701( נדיר

שטרות אלו הונפקו על ידי היודנראט בגטו 
רומקובסקי,  מרדכי  חיים  בראשות  לודז', 

לשימוש פנימי בגטו. 

רומקובסקי. של  חתימתו  השטרות   על 
חיים מרדכי רומקובסקי, ראש היודנראט, 
עם  פעולה  שיתוף  של  בשיטה  דגל 
היהודים  של  מסורה  ועבודה  הגרמנים, 
הוא  האפשריים.  העבודה  במקומות 
סבר שככל שהיהודים יהוו כוח יצרני, כך 
יהיה אפשר למשוך את הזמן ולמעט את 

ההשמדה. 

השטרות,  על  שנכתב  ליצמנשטט,  השם 
היטלר  של  הוראתו  פי  על  ללודז'  ניתן 
בשם  גרמני  גנרל  שם  על   1940 באפריל 
העולם  במלחמת  באזור  שנהרג  ליצמן 

הראשונה.

VF - AU :מצב
פתיחה: 1000 $

הערכה:  $2000 - 3000 $

שואה
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231 . 20 בערך  טמפלרים,  פליז,  אסימון 
ע”י   XF  40 מדורג   ,1917  –  1880 פארה, 
מופיעים  פומבית  במכירה  לראשונה   ,PCGS

אסימוני טמפלרים מדורגים!
נוצרית  תנועה  חברי  גרמנים  היו  הטמפלרים 
שנה.  כ-051  לפני  גרמניה  בדרום  שנוסדה 
רק  להתבצע  יכול  הגאולה  שקירוב  סברו  הם 
הקודש  בארץ  קשה  ועבודה  מגורים  באמצעות 
ובירושלים, שבה הם שאפו לקיים מודל של חיים 
יצרניים.   כפרים  הקמת  באמצעות  אידיאליים 
באותן שנים התיישבו מאות טמפלרים במושבות 
אחדות שהוקמו ברחבי ארץ ישראל, ועסקו בהן 

בחקלאות, במלאכה ובמסחר. 

אסימוני פליז היו בשימוש על ידי חברי הקהילה 
בארץ  שלהם  היישוב  במרכזי  הטמפלרית 
ועד   0881 משנת  החל  במחזור  הילכו  ישראל. 
בצד   .)7191( הראשונה  העולם  מלחמת  סוף 
מחרשה,  מופיע  השני  ובצד  ערך,  מצוין  האחד 
החקלאי-תעשייתי,  הישוב  רעיון  את  המייצגת 
 sed  essaclartneC“ הכיתוב  מופיע  מסביב 
slepmeT” – “ - הקופה המרכזית של המקדש”. 

SGCP ע”י FX 04 מצב: מדורג

פתיחה: 200 $
הערכה: 300 – 500

230.Brass Token – “Kursal” – was 
Used by the Templers during the 
British Mandate – Extremely Rare!
Condition: VF

Opening price: $200
Estimated Price: $400-$600

אסימון פליז "קורסל – kursal" – היה . 230
בשימוש הטמפלרים בתקופת המנדט – נדיר 

מאוד!
FV :מצב

פתיחה: 200 $
הערכה: 400 – 600
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231. Brass Templar Token – 20 Para, 1880 – 1917 – Graded 40 XF by 
PCFS – the First Time a Graded Templar Token Appears in an Auction!

The Templers were Germans, members 
of a Christian movement that was 
established in South Germany a hundred 
and fifty years ago. They believed that 
Redemption will come only by living 
and working hard in the Holy land and 
Jerusalem, where they strived to realize 
a model of ideal life by establishing 
productive villages. 

During those years, hundreds of Templers 
settled in several agricultural colonies 
that were established in the Land of 
Israel. They worked as farmers, traders 
and craftsmen. 

The brass tokens were used by the 
Templers in these aforementioned 
colonies. They were issued during the 
year 1880-1917. On obverse side of the 
token: the denomination. On the reverse 
side: a plow, representing the idea of 
an agricultural-industrial settlement. 
Around it, the inscription: “Centralcasse 
des Tempels” – the central fund of the 
Temple.

Condition: Graded 40 XF by PCGS.

Opening Price: $200
Estimated Price: $300-$500

232 . - – ”Consummarke אסימון פליז, טמפלרים, בערך 40 פארה 
אסימון לצריכה”, 1880 – 1917, מדורג VF ע”י PCGS, לראשונה במכירה 

פומבית מופיעים אסימוני טמפלרים מדורגים!

אסימון זה שייך לסדרה בה מופיע מסביב לערך 
“אסימון   –  ”Consummarke הכיתוב  האסימון 

לצריכה”.

נוצרית  תנועה  חברי  גרמנים  היו  הטמפלרים 
שנה.  כ-150  לפני  גרמניה  בדרום  שנוסדה 
רק  להתבצע  יכול  הגאולה  שקירוב  סברו  הם 
הקודש  בארץ  קשה  ועבודה  מגורים  באמצעות 
ובירושלים, שבה הם שאפו לקיים מודל של חיים 
יצרניים.   כפרים  הקמת  באמצעות  אידיאליים 
באותן שנים התיישבו מאות טמפלרים במושבות 
אחדות שהוקמו ברחבי ארץ ישראל, ועסקו בהן 

בחקלאות, במלאכה ובמסחר. 

אסימוני פליז היו בשימוש על ידי חברי הקהילה 
בארץ  שלהם  היישוב  במרכזי  הטמפלרית 
ועד   1880 משנת  החל  במחזור  הילכו  ישראל. 
בצד   .)1917( הראשונה  העולם  מלחמת  סוף 
מחרשה,  מופיע  השני  ובצד  ערך,  מצוין  האחד 
החקלאי-תעשייתי,  הישוב  רעיון  את  המייצגת 
 Centralcasse des“ הכיתוב  מופיע  מסביב 
Tempels” – “ - הקופה המרכזית של המקדש”. 

 PCGS, Environmental VFע”י  מצב: מדורג  
Damage

פתיחה: 200 $
הערכה: $300 - $500
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232. Brass Templar Token – 40 Para – “Consummarke” – Token for 
Consumption – 1880-1917 – Graded VF by PCGS - the First Time a Graded 

Templar Token Appears in an Auction!

The Templers were Germans, members 
of a Christian movement that was 
established in South Germany a hundred 
and fifty years ago. They believed that 
Redemption will come only by living 
and working hard in the Holy land and 
Jerusalem, where they strived to realize 
a model of ideal life by establishing 
productive villages. 

During those years, hundreds of Templers 
settled in several agricultural colonies 
that were established in the Land of 
Israel. They worked as farmers, traders 
and craftsmen. 

The brass tokens were used by the 
Templers in these aforementioned 
colonies. They were issued during the 
year 1880-1917. On obverse side of the 
token: the denomination. On the reverse 
side: a plow, representing the idea of 
an agricultural-industrial settlement. 
Around it, the inscription: “Centralcasse 
des Tempels” – the central fund of the 
Temple.

Condition: Graded VF by PCGS, 
Environmental Damage.

Opening Price: $200
Estimated Price: $300-$500
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233. Templar Token - Nickel Plated Zinc – 
Third Issue – 20 Para - “Consummarke” 
– Token for Consumption – 1880-1917 
– Graded VF by PCGS - the First Time a 
Graded Templar Token Appears in an 
Auction!

 The Templers were Germans, members of
 a Christian movement that was established
 in South Germany a hundred and fifty
 years ago. They believed that Redemption
 will come only by living and working hard
 in the Holy land and Jerusalem, where
 they strived to realize a model of ideal life
 .by establishing productive villages

 During those years, hundreds of Templers
 settled in several agricultural colonies that
 were established in the Land of Israel. They
 .worked as farmers, traders and craftsmen

The brass tokens were used by the 
Templers in these aforementioned 
colonies. They were issued during the 
year 1880-1917. On obverse side of the 
token: the denomination. On the reverse 
side: a plow, representing the idea of an 
agricultural-industrial settlement. Around 
it, the inscription: “Centralcasse des 
Tempels” – the central fund of the Temple.

 Condition: Graded VF by PCGS,
.Environmental Damage

Opening Price: $250
Estimated Price: $350-$500

סדרה . 233 ניקל,  מצופה  אבץ  אסימון 
פארה   20 בערך  טמפלרים,  שלישית, 
לצריכה”,  אסימון   -  –  ”Consummarke
 ,PCGS ע”י   VF מדורג   ,1917  –  1880
לראשונה במכירה פומבית מופיעים אסימוני 

טמפלרים מדורגים!
מסביב  מופיע  בה  לסדרה  שייך  זה  אסימון 
 –  ”ekrammusnoC הכיתוב  האסימון  לערך 

“אסימון לצריכה”.

נוצרית  תנועה  חברי  גרמנים  היו  הטמפלרים 
שנה.  כ-051  לפני  גרמניה  בדרום  שנוסדה 
רק  להתבצע  יכול  הגאולה  שקירוב  סברו  הם 
באמצעות מגורים ועבודה קשה בארץ הקודש 
של  מודל  לקיים  שאפו  הם  שבה  ובירושלים, 
כפרים  הקמת  באמצעות  אידיאליים  חיים 
יצרניים.  באותן שנים התיישבו מאות טמפלרים 
במושבות אחדות שהוקמו ברחבי ארץ ישראל, 

ועסקו בהן בחקלאות, במלאכה ובמסחר. 

אסימוני פליז היו בשימוש על ידי חברי הקהילה 
בארץ  שלהם  היישוב  במרכזי  הטמפלרית 
ועד  ישראל. הילכו במחזור החל משנת 0881 
בצד   .)7191( הראשונה  העולם  מלחמת  סוף 
ובצד השני מופיע מחרשה,  האחד מצוין ערך, 
החקלאי-תעשייתי,  הישוב  רעיון  את  המייצגת 
 essaclartneC“ הכיתוב  מופיע  מסביב 
של  המרכזית  הקופה   -  “  –  ”slepmeT  sed

המקדש”. 

 latnemnorivnE ,SGCP ע”יFV  מצב: מדורג
egamaD

פתיחה: 250 $
הערכה: 350 – 500



 302 

מבר 2018
ט | נוב

שע”
ת

סלו 
כ

234. Brass Templar Token – 1/4 Piaster 
– 1880 – Graded F by PCGS - the First 
Time a Graded Templar Token Appears 
in an Auction – Extremely Rare

 The Templers were Germans, members of
 a Christian movement that was established
 in South Germany a hundred and fifty years
 ago. They believed that Redemption will
 come only by living and working hard in
 the Holy land and Jerusalem, where they
 strived to realize a model of ideal life by
 .establishing productive villages

 During those years, hundreds of Templers
 settled in several agricultural colonies that
 were established in the Land of Israel. They
 .worked as farmers, traders and craftsmen

 The token was issued by “Breish &
 Company”, Jaffa, 1880. “Breish & Company”
 was a private commercial company owned
 by a Templar. On the obverse side of the
 token: the denomination of 1/4 (Piaster).
 On the reverse side: the inscription “B&C…”.
 The company closed in 1888 and its tokens
  .were redeemed

.Condition: Graded F by PCGS

Opening Price: $400
Estimated Price: $500-$1000

שטרות ומטבעות

בערך . 234 טמפלרים,  פליז,  אסימון 
 ,PCGS ע”י F 1/4 פיאסטר  1880, מדורג
מופיעים  פומבית  במכירה  לראשונה 
אסימון   – מדורגים!  טמפלרים  אסימוני 

נדיר מאוד!
הטמפלרים היו גרמנים חברי תנועה נוצרית 
שנה.  כ-051  לפני  גרמניה  בדרום  שנוסדה 
להתבצע  יכול  הגאולה  שקירוב  סברו  הם 
בארץ  קשה  ועבודה  מגורים  באמצעות  רק 
לקיים  שאפו  הם  שבה  ובירושלים,  הקודש 
מודל של חיים אידיאליים באמצעות הקמת 
כפרים יצרניים.  באותן שנים התיישבו מאות 
טמפלרים במושבות אחדות שהוקמו ברחבי 
ארץ ישראל, ועסקו בהן בחקלאות, במלאכה 

ובמסחר. 

אסימון שהונפק על-ידי חברת “ברייש ושות’”. 
חברה  היתה  ושות’”  “ברייש   .0881   - יפו 
הטמפלרים.  מן  אחד  של  פרטית  מסחרית 
)פיאסטר(   4/1 ערכו   מצוין  האחד  בצדו 
 8881 בשנת   .:.C&B“ הכיתוב  השני  ובצדו 

נסגרה החברה ואסימוניה נפדו. 

SGCP ע”י F מצב: מדורג

פתיחה: 400 $
הערכה: $500 - $1,000
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235. 100 NIS Banknote, 2017 – 
Graded 69 EPQ by PMG
Condition: Graded 68 EPQ by PMG, 
Superb Gem Unc

Opening Price: $200
Estimated Price: $200-$300

235 . EPQ 68 שטר 100 ₪, 2017 מדורג 
PMG ע״י

 Superb  ,PMG ע״י   ,EPQ  68 מדורג  מצב: 
Gem Unc

פתיחה: $200
הערכה: $200 - $300

שטר 200 ₪, 2006 השנה הכי נדירה . 236
PMG ע״י EPQ 67 בסדרה, מדורג

 Superb  ,PMG ע״י   ,EPQ  67 מדורג  מצב: 
Gem Unc

פתיחה: $200
הערכה: $200 - $300

236. 200 NIS Banknote, 2006, the 
Rarest Year of the Series – Graded 67 
EPQ by PMG
Condition: Graded 67 EPQ by PMG, 
Superb Gem Unc

Opening Price: $200
Estimated Price: $200-$300



 304 

מבר 2018
ט | נוב

שע”
ת

סלו 
כ

237. 500 Euro – Germany, Prefix X – 
Graded 58 by PMG – th eFirst Series 
from 2002 – Rare
Condition: Graded 58 by PMG, Choice 
About Unc.

Opening Price: $500
Estimated Price: $700-$900

פריפקס . 237 גרמניה,   - אירו   500 שטר 
הראשונה  הסדרה   ,PMG ע"י   58 מדורג   ,X

משנת 2002! – נדיר
 Choice About  ,PMG 58 ע"י  מצב: מדורג 

Unc

פתיחה: $500
הערכה: $700 - $900

פרוטה . 238  500 של   גמור  פרוף  שטר 
- בנק ישראל, סדרת הנופים, 1955 – טעות 
– מדורג  נדירה השטר הודפס ללא מספרים 

PMG 58 ע"י
 Choice About  ,PMG 58 ע"י  מצב: מדורג 

Unc

פתיחה: $300
הערכה: $500 - $800

238. Total Proof Banknote of 500 
Prutah – the Bank of Israel, the 
Scenery Series, 1955 – Rare Error: 
the Banknote was Printed Without 
Numbers – Graded 58 by PMG
 Condition: Graded 58 by PMG, Choice

.About Unc

Opening Price: $300
Estimated Price: $500-$800
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239. Total Proof Banknote of 1 
Israeli Lira – the Bank of Israel, the 
Scenery Series, 1955 – Rare Error: 
the Banknote was Printed Without 
Numbers – Graded 64 EPQ by PMG
Condition: Graded 64 EPQ! By PMG, 
Choice Uncirculated.

Opening Price: $300
Estimated Price: $500-$800

לירה . 239  1 של   גמור  פרוף  שטר 
ישראלית - בנק ישראל, סדרת הנופים, 1955 
– טעות נדירה השטר הודפס ללא מספרים, 

 PMG 64  ע"יEPQ מדורג
 Choice  ,PMG ע"י   !EPQ  64 מדורג  מצב: 

.Uncirculated

פתיחה: $300
הערכה: $500 - $800

לירות . 240  5 של   גמור  פרוף  שטר 
הנופים,  סדרת  ישראל,  בנק   - ישראליות 
ללא  הודפס  השטר  נדירה  טעות   –  1955

PMG 64  ע"יEPQ מספרים, מדורג
 Choice  ,PMG ע"י   !EPQ  64 מדורג  מצב: 

.Uncirculated

פתיחה: $300
הערכה: $500 - $800

240. Total Proof Banknote of 5 
Israeli Lirot – the Bank of Israel, the 
Scenery Series, 1955 – Rare Error: 
the Banknote was Printed Without 
Numbers – Graded 64 EPQ by PMG
Condition: Graded 64 EPQ! By PMG, 
Choice Uncirculated.

Opening Price: $300
Estimated Price: $500-$800
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 Rare Error – a 5000 ״Up Clutch״ .241
Shekalim Banknote of the Shekel 
Series 1980 – On the Obverse Side 
of the Banknote, Part of Its Reverse 
Side was Printed
On the obverse side of the banknote, 
the upside down inscription ״Bank of 
Israel״ in English and Arabic was printed 
by mistake as well as the number ״5000״.

Condition: VF.

Opening Price: $200
Estimated Price: $300-$500

שטר . 241 נדירה!  טעות  קלאץ׳״  ״אפ 
5000 שקלים מסדרת השקל תש״מ – 1980, 
מהצד  חלק  בטעות  הודפס  השטר  בחזית 

האחורי של השטר למעלה ולמטה.
בהיפוך  בטעות  הודפס  למעלה  השטר  בחזית 
הודפס  למטה  ובערבית,  באנגלית  ישראל  בנק 

בטעות בהיפוך הספרה 5000.

VF :מצב

פתיחה: $200
הערכה: $300 - $500

242 . : שטרות(  )שני  נדירות  טעויות 
מסדרת  ״הדייג״,   – ישראלית  לירה   1 שטר 
יתר על  חזק שהודפס  1958, צבע  הדמויות, 
המידה, שטר לירות ישראליות, ״מונטיפיורי״, 

1973, מספר לא זהה – נדיר
F – VF :מצבים

פתיחה: $200
הערכה: $300 - $500

242. Rare Errors (Two Banknotes): 
1 Israeli Lira Banknote – ״The 
Fisherman1958  Over-Printed ,״, 
Strong Color – Israeli Lira Banknote, 
Montefiore, 1973 – Non-Identical 
Number – Rare
Condition: F-VF

Opening Price: $200
Estimated Price: $300-$500
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243. 1 Israeli Lira Banknote – Bank 
of Israel, the Scenery Series, 1955 – 
Graded 64 EPQ by PMG
Condition: Graded 64 EPQ! By PMG, 
Choice Uncirculated.

Opening Price: $200
Estimated Price: $300-$600

בנק . 243  – ישראלית  לירה   1 שטר 
  64EPQ ישראל, סדרת הנופים, 1955, מדורג

PMG ע"י
 Choice  ,PMG ע"י   !EPQ  64 מדורג  מצב: 

.Uncirculated

פתיחה: 200 $
הערכה: 300 $ - 600 $

בנק . 244  – ישראליות   לירות   5 שטר 
  64EPQ ישראל, סדרת הנופים, 1955, מדורג

PMG ע"י
 Choice  ,PMG ע"י   !EPQ  64 מדורג  מצב: 

.Uncirculated

פתיחה: $200
הערכה: $300 - $600

244. 5 Israeli Lirot Banknote – Bank 
of Israel, the Scenery Series, 1955 – 
Graded 64 EPQ by PMG
Condition: Graded 64 EPQ! By PMG, 
Choice Uncirculated.

Opening Price: $200
Estimated Price: $300-$600
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245. 50 Israeli Lirot Banknote – the 
Bank of Israel – the Scenery Series, 
1955 – Graded 58 by PMG
 Condition: Graded 58 by PMG, Choice

.About Une

Opening Price: $200
Estimated Price: $300-$600

בנק . 245   - ישראליות  לירות   50 שטר 
ישראל, סדרת הנופים, 1955, מדורג 58 ע"י 

PMG
 Choice About  , PMGמצב: מדורג 58 ע"י

 Une

פתיחה: $200
הערכה: $300 - $600

מקבץ שטרות מסדרת הנופים במצב . 246
AU!, תשט״ו – 1955, 500 פרוטה, לירה, 10 

לירות ו50 לירות
AU :מצבים

פתיחה: $300
הערכה: $400 - $600

246. Collection of Banknotes of the 
Scenery Series, 1955 – AU Condition! 
– Lira, 10 Lirot and 50 Lirot 500 pruta

.Condition: AU

Opening Price: $300
Estimated Price: $400-$600
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247. 500 Prutah Banknote – the Bank 
of Israel, the Scenery Series, 1955 – 
 Graded 65 EPQ by PMG – ׳Specimen׳
– Extremely Rare
A specimen banknote is one with the 
inscription ״Specimen״ on it, usually in 
red ink. A specimen banknote is printed 
generally in very limited quantities for 
distribution to central banks to aid in the 
recognition of banknotes from a country 
other than its own.

Condition: Graded 65 by PMG, Gem 
Uncirculated, Exceptional paper Quality.

Opening Price: $300
Estimated Price: $600-$1000

247 . 'SPECIMEN'  - שטר 500 פרוטה
)דוגמא( - בנק ישראל, סדרת הנופים, 1955, 
מדורג EPQ 65! ע"י PMG, דירוג נדיר גבוה 

ביותר!
עליהם  שמוטבע  שטרות  הם  הדוגמה  שטרות 
אשר  אדום,  בדיו   SPECIMEN הכיתוב 
של  חדשה  סדרה  שיצאה  פעם  בכל  הודפסו 
שטרות. בנק ישראל שולח שטרות אלו לבנקים 
מרכזיים של מדינות שמצויות בקשרים מסחריים 
עם ישראל או שיש להן תיירות נכנסת מישראל, 
כדי שיכירו את השטרות ויוכלו לזהות חשד לזיוף.

 Gem  ,PMG ע"י   65 מדורג  מצב: 
 Exceptional Paper  ,Uncirculated

Quality

פתיחה: $300
הערכה: $600 - $1000
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248. 10 Israeli Lirot Banknote – the 
Bank of Israel, ״The Scientist1958 ,״ 
׳  –Specimen׳ – a Completely New 
Banknote! – Red Number – Rare!
A specimen banknote is one with the 
inscription ״Specimen״ on it, usually in 
red ink. A specimen banknote is printed 
generally in very limited quantities for 
distribution to central banks to aid in the 
recognition of banknotes from a country 
other than its own.

Condition: UNC, perforation holes, 
unique stamps of ׳Specimen׳.

Opening Price: $400
Estimated Price: $800-$1000

בנק . 248   - ישראליות  לירות   10 שטר 
  1958 הדמויות,  מסדרת  "מדען"  ישראל, 
לגמרי!  חדש  שטר  )דוגמא(,   'SPECIMEN'

מספר אדום, פריט נדיר! 
מצב: UNC, חורי ניקוב ביטול, חותמות ייחודיות 

.specimen של

עליהם  שמוטבע  שטרות  הם  הדוגמה  שטרות 
אשר  אדום,  בדיו   SPECIMEN הכיתוב 
של  חדשה  סדרה  שיצאה  פעם  בכל  הודפסו 
שטרות. בנק ישראל שולח שטרות אלו לבנקים 
מרכזיים של מדינות שמצויות בקשרים מסחריים 
עם ישראל או שיש להן תיירות נכנסת מישראל, 
כדי שיכירו את השטרות ויוכלו לזהות חשד לזיוף.

פתיחה: $400
הערכה: 800$ - 1000$
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249. 50 Israeli Lirot Banknote – the Bank of 
Israel, the Scenery Series, 1955 – ׳Specimen׳ – 
Black Serial Number – Rare! – Graded 65 EPQ 
by PMG
A specimen banknote is one with the inscription 
 on it, usually in red ink. A specimen ״Specimen״
banknote is printed generally in very limited 
quantities for distribution to central banks to aid in 
the recognition of banknotes from a country other 
than its own.

Condition: Graded 65 by PMG, Gem Uncirculated, 
Exceptional paper Quality.

Opening Price: $400 
Estimated Price: $600-$1000

לירות . 249  50 שטר 
 'SPECIMEN'  - ישראליות 
סדרת  ישראל,  בנק  )דוגמא(,  
סידורי  מספר   -  1955 הנופים, 
בצבע שחור )נדיר!( - מדורג 65  

PMG ע"י EPQ
 Gem ,PMG מצב: מדורג 65 ע"י
 Exceptional ,Uncirculated

Paper Quality

פתיחה: $400
הערכה: $600 - $1000

מטבע 100 פרוטה, תשי״ד, 1954 – . 250
זר פנימי – דירוג גבוה – נדיר

 UTRECHT MINT ע"י MS 61 מצב: מדורג
.NGC

פתיחה: 200 $
הערכה: 300 $ - 500 $

250. 100 Prutah Coin – 1954 – Rare
Condition: Graded 61 MS by NGC. 
Utrecht Mint.

Opening Price: $200
Estimated Price: $300-$500



 312 

מבר 2018
ט | נוב

שע”
ת

סלו 
כ

251. 5 Lirot Banknote –Bank Leumi 
Le׳Yisrael LTD, 1952
Condition: XF

Opening Price: $200
Estimated Price: $250-$300

שטר 5 לירות, בנק לאומי לישראל . 251
XF ,1952 ,בע"מ

XF :מצב

פתיחה: $200
הערכה: $250 - $300

שטר 10 לירות, בנק לאומי לישראל . 252
XF ,1952 ,בע"מ

XF :מצב

פתיחה: 250 $
הערכה: 300 $ - 400 $

252. 10  Lirot Banknote, Bank Leumi 
LeYisrael LTD, 1952, XF
Condition:XF

Opening Price: 250
Estimated Price: 300-400
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253. 5 Lirot Banknote – Bank Leumi 
Le׳Yisrael LTD – 1952 – Graded 66 
EPQ by PMG – a Nice New Banknote!
Condition: Graded 66 by PMG, Gem 
Uncirculated, (we think injustice was 
done to this nice banknote! See for 
yourselves).

Opening Price: $300
Estimated Price: $500-$1000

שטר 5 לירות, בנק לאומי לישראל . 253
 – !PMG EPQ בע"מ, 1952, מדורג 66 ע"י 

שטר חדש ויפה מאוד – דירוג גבוה ביותר!
 Gem  ,PMG ע"י   66 מדורג  מצב: 

 Uncirculated

פתיחה: $300
הערכה: $500 - $1000

שטר 10 לירות, בנק לאומי לישראל . 254
יפה   –  PMG ע"י   53 מדורג   ,1952 בע"מ, 

מאוד!
 About  ,PMG 53 ע"י  מצב: יפה מאוד מדורג 
בדירוג  עוול  נעשה  )לטעמינו   ,Uncirculated

לשטר יפה זה! ראו בעיניכם( 

פתיחה: 200 $
הערכה: 300 $ - 500 $

254. 10 Lirot Banknote – Bank Leumi 
Le׳Yisrael LTD – 1952 – Graded 53 by 
PMG – Very Nice!
Condition: Graded 53 by PMG, About 
Uncirculated, (we think injustice was 
done to this nice banknote! See for 
yourselves).

Opening Price: $200
Estimated Price: $300-$500
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255. 250 Prutah Banknote – the 
Paper Money Series, 1948 - Series 
B, 1953 – without the Menorah! – 
Graded 66 by PMG
Condition: Graded 66 by PMG, Gem 
Uncirculated.

Opening Price: $200 
Estimated Price: $300-$400

מעות . 255 מסדרת  פרוטה,   250 שטר 
ללא   ,1953 ב',  סדרה   ,1948 תש״ח,  הנייר 

PMG מנורה!, מדורג 66 ע"י
 Gem  ,PMG ע"י   66 מדורג  מצב: 

Uncirculated

פתיחה: 200 $
הערכה: 300 $ - 400 $

פרוטה, . 256  50 מטבע  הצעת  שטר 
 – קפלן   ,1948 תש״ח,  הנייר  מעות  מסדרת 

זגגי, מדורג 64 ע"י PMG – נדיר מאוד
 Choice  ,PMG ע"י   64 מדורג  מצב: 

Uncirculated

פתיחה: 300 $
הערכה: 400 $ - 600 $

256. 50 Prutah Banknote – Currency 
Proposal, Kaplan-Zagagi – the Paper 
Money Series, 1948 -50 Prutah 
Banknote – Currency Proposal, 
Kaplan-Zagagi – Graded 64 by PMG 
– Extremely Rare
Condition: Graded 64 by PMG, Choice 
Uncirculated.

Opening Price: $300
Estimated Price: $400-$600
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257. 100 Mil ״Carpet״ Banknote 
– the Paper Money Series, 1948 – 
Graded 63 by PMG – Extremely Rare 
Grading!
Condition: graded 63 by PMG, Choice 
Uncirculated.

Opening Price: $700
Estimated Price: $1000-$1800

מסדרת . 257 ״שטיח״,  מיל   100 שטר 
ע״י   63 מדורג   ,1948 תש״ח,  הנייר  מעות 

PMG- נדיר דירוג גבוה!
 Choice  ,PMG ע"י   63 מדורג  מצב: 

.Uncirculated

פתיחה: 700 $
הערכה: 1000 $ - 1800 $

258 . – אנגלו  בנק  מיל,   500 שטר 
מצויין  נייר   -  +XF מצב    ,1948 פלשתינה, 

צבע מקורי - יפה מאוד!
+XF  מצב: מצב

פתיחה: $300
הערכה: $500 - $800

258. 500 Mil Banknote – Anglo-
Palestine Bank, 1948 – Excellent 
Paper, Original Color – Very Nice
+Condition: XF

Opening Price: $300
Estimated Price: $500-$800
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259. 500 Mil Banknote – the Anglo-
Palestine Bank, 1948 – Graded 45 by 
PMG, Choice XF – Extremely Rare
Condition: Graded 45 by PMG, Choice 
Extremely Fine. To the best of our 
knowledge, such a banknote which is 
so high graded has never appeared in 
auctions!

Opening Price: $500
Estimated Price: $1500-$2500

259 . – אנגלו  בנק  מיל,   500 שטר 
 PMG, ע"י   45 מדורג   ,1948 פלשתינה, 
ביותר!  נדיר  מאוד!  גבוה  דירוג   Choice XF
במכירות  מעולם  נראה  לא  ידיעתנו  למיטב 

פומביות שטר זה בדירוג גבוה שכזה!
 PMG, Extremely Fine מצב: מדורג 45 ע"י

Choice

פתיחה: 500 $
הערכה: 1500 $ - 2500 $

שטר 1 לירה, בנק אנגלו – פלשתינה, . 260
AU 1948, מצב

בבב: AU )שטר חזק וקשיח!(

פתיחה: 200 $
הערכה: 300 $ - 500 $

260. 1 Lira Banknote – Anglo-
Palestine Bank, 1948

)!Condition: AU )strong banknote

Opening Price: $200
Estimated Price: $300-$500
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261. 1 Lira Banknote – Anglo-
Palestine Bank, 1948 – Graded 40 by 
PMG
Condition: Graded 40 by PMG, Extremely 
Fine.

Opening Price: $200
Estimated Price: $300-$500

שטר 1 לירה, בנק אנגלו – פלשתינה, . 261
PMG 1948, מדורג 40 ע"י

Extremely Fine ,PMG מצב: מדורג 40 ע"י

פתיחה: 200 $
הערכה: 300 $ - 500 $

262 . – אנגלו  בנק  לירות,   5 שטר 
+XF פלשתינה, 1948, מצב

 +XF :מצב

פתיחה: 200 $
הערכה: 300 $ - 500 $

262. 5 Lirot banknote – Anglo-
Palestine Bank, 1948
+Condition: XF

Opening Price: $200
Estimated Price: $300-$500
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263. 5 Lirot Banknote – Anglo-
Palestine Bank, 1948
)!Condition: AU )strong banknote

Opening Price: $300
Estimated Price: $500-$1000

263 . – אנגלו  בנק  לירות,   5 שטר 
AU פלשתינה, 1948, מצב

מצב: AU )שטר חזק וקשיח!(

פתיחה: 300 $
הערכה: 500 $ - 1000 $

264 . 'SPECIMEN'  , מיל   500 שטר 
)דוגמא(, בנק אנגלו – פלשתינה, 1948, מדורג 
64 ע"י PMG, דירוג גבוה! –ללא הערות כלל! 

פריט נדיר ביותר! 
 Choice  PMG, ע"י   !64 מדורג  מצב: 

Uncirculated. ללא הערות כלל!

עליהם  שמוטבע  שטרות  הם  הדוגמה  שטרות 
אשר  אדום,  בדיו   SPECIMEN הכיתוב 
של  חדשה  סדרה  שיצאה  פעם  בכל  הודפסו 
שטרות. בנק ישראל שולח שטרות אלו לבנקים 
מרכזיים של מדינות שמצויות בקשרים מסחריים 
עם ישראל או שיש להן תיירות נכנסת מישראל, 
כדי שיכירו את השטרות ויוכלו לזהות חשד לזיוף.

לאספני  )הזדמנות  חשוב!  פרטי  אוסף  מקור: 
שטרות רציניים ומבינים עניין בלבד(

פתיחה: 1000 $
הערכה: $3000 - 5000 $

264. 500 Mil Banknote – ׳Specimen׳ 
– Anglo-Palestine Bank, 1948 – 
Graded 64 by PMG – High Grading! 
Extremely Rare
A specimen banknote is one with the 
inscription ״Specimen״ on it, usually in 
red ink. A specimen banknote is printed 
generally in very limited quantities for 
distribution to central banks to aid in the 
recognition of banknotes from a country 
other than its own.

Condition: Graded 64! By PMG, Choice 
Uncirculated. No comments at all!.

Source: Important private collection (an 
opportunity for serious collectors)

Opening Price: $1000
Estimated Price: $3000-$5000
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265. 1 Lira Banknote – ׳Specimen׳ – 
Anglo-Palestine Bank, 1948 – Graded 
64 by PMG – High Grading! Extremely 
Rare
A specimen banknote is one with the 
inscription ״Specimen״ on it, usually in 
red ink. A specimen banknote is printed 
generally in very limited quantities for 
distribution to central banks to aid in the 
recognition of banknotes from a country 
other than its own.

Condition: Graded 64! By PMG, Choice 
Uncirculated. NET. Paper Pulls.

Source: Important private collection (an 
opportunity for serious collectors)

Opening Price: $1000
Estimated Price: $3000-$5000

265 . 'SPECIMEN'  , לירה   1 שטר 
)דוגמא(, בנק אנגלו – פלשתינה, 1948, מדורג 
64 ע"י PMG, דירוג גבוה! - פריט נדיר ביותר!

 PMG, Choice ע"י   !64 מדורג  מצב: 
Uncirculated, NET.  Paper Pulls

עליהם  שמוטבע  שטרות  הם  הדוגמה  שטרות 
אשר  אדום,  בדיו   SPECIMEN הכיתוב 
של  חדשה  סדרה  שיצאה  פעם  בכל  הודפסו 
שטרות. בנק ישראל שולח שטרות אלו לבנקים 
מרכזיים של מדינות שמצויות בקשרים מסחריים 
עם ישראל או שיש להן תיירות נכנסת מישראל, 
כדי שיכירו את השטרות ויוכלו לזהות חשד לזיוף.

לאספני  )הזדמנות  חשוב!  פרטי  אוסף  מקור: 
שטרות רציניים ומבינים עניין בלבד(

פתיחה: 1000 $
הערכה: $3000 - 5000 $
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266. 5 Lirot Banknote – ׳Specimen׳ 
– Anglo-Palestine Bank, 1948 – 
Graded 63 by PMG – High Grading! 
Extremely Rare
 A specimen banknote is one with the
 on it, usually ״Specimen״   inscription
 in red ink. A specimen banknote is
 printed generally in very limited
 quantities for distribution to central
 banks to aid in the recognition of
 banknotes from a country other than

.its own

 Condition: Graded 63! By PMG, Choice
 Uncirculated. Annotation, Staple

.Holes

 Source: Important private collection
))an opportunity for serious collectors

Opening Price: $1000
Estimated Price: $3000-$5000

266 . 'SPECIMEN'  , לירות   5 שטר 
)דוגמא(, בנק אנגלו – פלשתינה, 1948, מדורג 
63 ע"י PMG, דירוג גבוה! - פריט נדיר ביותר!

 PMG, Choice ע"י   !63 מדורג  מצב: 
 Uncirculated. Staple Holes,

Annotation

עליהם  שמוטבע  שטרות  הם  הדוגמה  שטרות 
אשר  אדום,  בדיו   SPECIMEN הכיתוב 
של  חדשה  סדרה  שיצאה  פעם  בכל  הודפסו 
שטרות. בנק ישראל שולח שטרות אלו לבנקים 
מרכזיים של מדינות שמצויות בקשרים מסחריים 
עם ישראל או שיש להן תיירות נכנסת מישראל, 
כדי שיכירו את השטרות ויוכלו לזהות חשד לזיוף.

לאספני  )הזדמנות  חשוב!  פרטי  אוסף  מקור: 
שטרות רציניים ומבינים עניין בלבד(

פתיחה: 1000 $
הערכה: $3000 - 5000 $



 321 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

267. 10 Lirot Banknote – ׳Specimen׳ 
– Anglo-Palestine Bank, 1948 – 
Graded 64 by PMG – High Grading! 
Extremely Rare
A specimen banknote is one with the 
inscription ״Specimen״ on it, usually in 
red ink. A specimen banknote is printed 
generally in very limited quantities for 
distribution to central banks to aid in the 
recognition of banknotes from a country 
other than its own.

Condition: Graded 64! By PMG, Choice 
Uncirculated. Printer׳s Stamp.

Source: Important private collection (an 
opportunity for serious collectors)

Opening Price: $1500
Estimated Price: $3000-$5000

267 . 'SPECIMEN'  , לירות   10 שטר 
)דוגמא(, בנק אנגלו – פלשתינה, 1948, מדורג 
64 ע"י PMG, דירוג גבוה! - פריט נדיר ביותר!

 Choice  ,PMG ע"י   !64 מדורג  מצב: 
s Stamps׳Printer .Uncirculated

עליהם  שמוטבע  שטרות  הם  הדוגמה  שטרות 
אשר  אדום,  בדיו   SPECIMEN הכיתוב 
של  חדשה  סדרה  שיצאה  פעם  בכל  הודפסו 
שטרות. בנק ישראל שולח שטרות אלו לבנקים 
מרכזיים של מדינות שמצויות בקשרים מסחריים 
עם ישראל או שיש להן תיירות נכנסת מישראל, 
כדי שיכירו את השטרות ויוכלו לזהות חשד לזיוף.

לאספני  )הזדמנות  חשוב!  פרטי  אוסף  מקור: 
שטרות רציניים ומבינים עניין בלבד(

פתיחה: 1500 $
הערכה: $3000 - 5000 $
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268. 50 Lirot Banknote – ׳Specimen׳ 
– Anglo-Palestine Bank, 1948 – 
Graded 64 by PMG – High Grading! 
Extremely Rare
 A specimen banknote is one with the
 on it, usually ״Specimen״   inscription
 in red ink. A specimen banknote is
 printed generally in very limited
 quantities for distribution to central
 banks to aid in the recognition of
 banknotes from a country other than

.its own

 Condition: Graded 64! By PMG, Choice
.Uncirculated. Previously Mounted

 Source: Important private collection
))an opportunity for serious collectors

Opening Price: $7000
Estimated Price: $10000-$15000

268 . 'SPECIMEN'  , לירות   50 שטר 
 ,1948 פלשתינה,   – אנגלו  בנק  )דוגמא(, 
מדורג 64 ע"י PMG, דירוג גבוה! - פריט יקר 

המציאות!
 Choice  ,PMG ע"י   !64 מדורג  מצב: 

Previously Mounted .Uncirculated

עליהם  שמוטבע  שטרות  הם  הדוגמה  שטרות 
אשר  אדום,  בדיו   SPECIMEN הכיתוב 
של  חדשה  סדרה  שיצאה  פעם  בכל  הודפסו 
שטרות. בנק ישראל שולח שטרות אלו לבנקים 
מרכזיים של מדינות שמצויות בקשרים מסחריים 
עם ישראל או שיש להן תיירות נכנסת מישראל, 
כדי שיכירו את השטרות ויוכלו לזהות חשד לזיוף.

לאספני  )הזדמנות  חשוב!  פרטי  אוסף  מקור: 
שטרות רציניים ומבינים עניין בלבד(

פתיחה: 7000 $
הערכה: $10000 - 15000 $
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פרנק . 269  2500 בסך  נקובה  המחאה 
אנגליא  גדול מאוד( חברת  )סכום  עותמניים! 

– פלשתינה בע״מ 1901 – מצב מצוין, נדיר
המחאה מוקדמת מאוד בסך גדול מאוד לתקופה 
הזו )לא נחקר כלל למי ניתן ומי נתן ועל מה נמסר...(

מצב: מצוין,  חור תיוק

פתיחה: 150 $
הערכה: 250 $ - 400 $

269. Perforated Cheque on the 
Amount of 2500 Ottoman Frank (!) 
–Very Large Amount – Th eAnglo-
Palestine Company LTD, 1901 – Rare
A very early cheque on a very large 
amount of money ( We have not studied 
who gave it, to whom and for what)

Condition: Excellent. Filing holes.

Opening Price: $150
Estimated Price: $250-$400

VF מצב

דורה-  העבודה  ממחנה  שואה,  כסף  שטר  ח. 
VF -1943-1945 ,מיטלבאו–גרמניה, 0.1 מרק

 ט. שני מטבעות של כופר היישוב בערך חצי מיל.
מיוחדים  מטבעות  טבעה  היישוב"  "כופר  מגבית 
אלו בערך נקוב של חצי מיל. מטבעות אלו יוצאים 
ביותר  הנמוך  התשלום  שאמצעי  בעובדה  דופן 
של  ערכם  ואילו  הלירה,  אלפית  אחד,  מיל  היה 

מטבעות אלו היה נמוך מכך.

י. מטבע 25 מיל תש"ט

לוקסמבורג  קרונה,   2  ,1 בערך  שטרות   2 יא. 
 .1922

פתיחה: 200 $
הערכה: 250 $ - 400 $

אוסף מגוון של מניות אג"ח שטרות ואמצעי תשלום. 270

א. אגרובנק, בנק לחקלאות ולבנין לארץ ישראל 
בע"מ אגרת חוב ע"ס 20,000 לא"י 5.3.1937, מס' 

2 סריה 289 )שנה מוקדמת(

עם  מוגבל  בערבון  לישראל  קרדיט  בנק  ב. 
קופונים, 1961 

ג. בנק קפת – עם בערבון מוגבל, 1960 

ד. מניה חברת מן וברמן בערבון מוגבל, 1958

ה. חבילת מאה שטרות של 10 לירות )מונטיפיורי( 
UNC מסדרת השערים, ,1975 מצב

ו. חבילת מאה שטרות של שקל אחד ) מונטיפיורי( 
UNC מסדרת השקל, 1980, מצב

ז. שטר הצעת מטבע 100 פרוטה, אשכול – זגגי, 
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A. Agrobank, Bank for Agriculture and 
Building in the Land of Israel LTD, bond 
on the amount of 20,000 Lirot, 5.3.1937, 
no. 2 series 289 (early year).

B. Bank Credit Le׳Yisrael LTD with 
copouns, 1961

C. Bank Kupat Am LTD, 1960

D. Stock of the Mann and Berman 
Company LTD, 1958.

E. A pack of a hundred banknotes of 100 
Litor (Montefiore), the Gate Series, 1975, 
Condition: UNC.

F. A pack of a hundred banknotes of 1 
Shekel (Montefiore), the Shekel Series, 
1980, Condition: UNC.

G. Banknote of currency proposal – 100 
Prutah, Eshkol-Zagagai. Condition: VF.

H. Holocaust banknote of the Dora-

270. Variegated Collection of Bonds, Banknotes and Methods of Payment

Mittelbau Labor Camp. 0.1 Mark, 1943-
1945. Condition: VF.

I. Two half Mil coins of Kofer Ha׳Yishuv.

The community ransom (Kofer Ha׳Yishuv) 
was a tax imposed by the Jewish National 
Council in Mandatory Palestine to 
finance the central security operations of 
the Hagganah. These half Mil coins were 
issued by the Jewish National Council for 
the purposes of the special tax. These 
coins were extraordinary in that the 
lowest value of coins those days was 1 
Mil; whereas the value of these coins 
was even lower.

J. A coin of 25 Mil 1949.

K. 2 banknote of 1 and 2 Krona, 
Luxemburg 1922. 

Opening Price: $200
Estimated Price: $250-$400
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2 שטרות 1 לירה עותמאני – 1913 . 271
PMG מספרים רצים – נדיר – מדורג 55 ע״י –

 About  ,PMG ע״י   55 מדורגים  מצב: 
 .Uncirculated

פתיחה: 250 $
הערכה: 400 $ - 600 $

271. 2 Banknotes of 1 Ottoman Lira 
– 1913 – Sequential Numbers – Rare 
– Graded 55 by PMG
Condition: Graded 55 by PMG, About 
Uncirculated.

Opening Price: $250
Estimated Price: $400-$500
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272. 1 Ottoman Lira Banknote – 
1914, No Serial Number – Graded 64 
by PMG – Rare
Condition: Graded 64 by PMG, Choice 
Uncirculated.

Opening Price: $200
Estimated Price: $400-$600

שטר 1 לירה עותמאני – 1914, ללא . 272
מספר סידורי – מדורג 64 ע״י PMG - נדיר

 Choice  PMG ע״י   64 מדורג  מצב:  
Uncirculated

פתיחה: 200 $
הערכה: 400 $ - 600 $

273. 2 Coins of 100 Mil – the British 
mandate – The Rare Years of 1931 
and 1934
Condition: VF+-XF

Opening Price: $200
Estimated Price: $400-$700

2 מטבעות 100 מיל המנדט הבריטי . 273
בארץ ישראל, שנים נדירות 1931, 1934

 VF+ – XF :מצב

פתיחה: 200 $
הערכה: 400 $ - 700 $
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275. Mandate Coin of 20 Mil – 1942 
– Completely New! – Extremely Rare
Condition: Completely new.

Opening Price: $200
Estimated Price: $250-$400

שנת . 275 מיל   20 בערך  מנדט  מטבע 
1942 – חדש לגמרי! – נדיר ביותר

מצב: חדש לגמרי 

פתיחה: 200 $
הערכה: 250 $ - 400 $

שנת . 274 מיל   10 בערך  מנדט  מטבע 
1933 – חדש לגמרי! – נדיר ביותר

מצב: חדש לגמרי 

פתיחה: 200 $
הערכה: 250 $ - 400 $

274. Mandate Coin of 10 Mil – 1933 
– Completely New! – Extremely Rare
Condition: Completely new.

Opening Price: $200
Estimated Price: $250-$400
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שנת . 276 מיל   20 בערך  מנדט  מטבע 
1944 – חדש לגמרי! – נדיר ביותר

מצב: חדש לגמרי 

פתיחה: 250 $
הערכה: 400 $ - 600 $

276. Mandate Coin of 20 Mil – 1944 
– Completely New! – Extremely Rare
Condition: Completely new.

Opening Price: $250
Estimated Price: $400-$600

277. 500 Palestinian Mil Banknote – 
the British Mandate, 1939 – Graded 
35 by PCGS
Condition: Graded 35 by PCGS, Choice 
Very Fine.

Opening Price: $700
Estimated Price: $1200-$2000

שטר 500 מיל פלשתינאי – המנדט . 277
ע״י   35 מדורג   1939 ישראל,  בארץ  הבריטי 

PCGS – דירוג גבוה!
תקופת   –  1939 משנת  מיל   500 שטר 
. ישראל  בארץ  הבריטי   המנדט 

 Choice Very  ,PCGS 35 ע"י  מצב: מדורג 
 .Fine

פתיחה: 700 $
הערכה: 1200 $ – 2000 $
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279. 1 Palestinian Pound Banknote – 
the British Mandate, 1939 – Graded 
25 by PMG
Condition: Graded 25 by PMG, VF.

Opening Price: $300
Estimated Price: $800-$1200

– המנדט . 279 שטר 1 פאונד פלשתינאי 
הבריטי בארץ ישראל, 1939, מדורג 25 ע"י 

PMG
המנדט  תקופת   –  1939 משנת  פאונד   1 שטר 

הבריטי בארץ ישראל.

VF  ,PMG מצב: מדורג 25 ע"י

פתיחה: 300 $
הערכה: 800 $ - 1200 $ 

שטר 500 מיל פלשתינאי – המנדט . 278
ע״י   35 מדורג   1939 ישראל,  בארץ  הבריטי 

PMG – נראה כמו חדש!
תקופת   –  1939 משנת  מיל   500 שטר 
. ישראל  בארץ  הבריטי   המנדט 
 Choice Very  ,PMG ע"י   35 מדורג  מצב: 
יפה  Fine. )לטעמינו נעשה עוול בדירוג לשטר 

זה! ראו בעיניכם( 

פתיחה: 1000 $
הערכה: 1500 $ – 2000 $

278. 500 Palestinian Mil Banknote – 
the British mandate, 1939 – Graded 
35 by PMG – Good as New!
Condition: Graded 35 by PMG, Choice 
Very Fine  (we think injustice was done to 
this nice banknote! See for yourselves).

Opening Price: $1000
Estimated Price: $1500-$2000



 330 

מבר 2018
ט | נוב

שע”
ת

סלו 
כ

– המנדט . 280 שטר 1 פאונד פלשתינאי 
הבריטי בארץ ישראל, 1939, מדורג 30 ע״י 

PMG – יפה מאוד!
המנדט  תקופת   –  1939 משנת  פאונד   1 שטר 

הבריטי בארץ ישראל.

Very Fine ,PMG מצב: מדורג 30 ע״י

פתיחה: 500 $
הערכה: 1000 $ - 2000 $

280. 1 Palestinian Pound Banknote – 
the British Mandate, 1939 – Graded 
30 by PMG – Very Nice!
Condition: Graded 30 by PMG, Very Fine.

Opening Price: $500
Estimated Price: $1000-$2000

281. 1 Palestinian Pound Banknote – 
the British Mandate, 1939 – Graded 
35 by PMG – Very Nice
Condition: Graded 35 by PMG, Choice 
Very Fine.

Opening Price: $700
Estimated Price: $1000-$2000

– המנדט . 281 שטר 1 פאונד פלשתינאי 
הבריטי בארץ ישראל, 1939, מדורג 35 ע״י 

PMG – יפה מאוד!
המנדט  תקופת   –  1939 משנת  פאונד   1 שטר 

הבריטי בארץ ישראל.

 Very Fine  ,PMG ע״י   35 מדורג  מצב: 
Choice

פתיחה: 700 $
הערכה: 1000 $ - 2000 $
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283. 5 Palestinian Pound Banknote – 
the British Mandate, 1939 – Graded 
25 by PMG – Very Nice
Condition: Graded 25 by PMG, VF, Minor 
Erasure, Annotations.

Opening Price: $1800
Estimated Price: $3000-$4000

– המנדט . 282 שטר 1 פאונד פלשתינאי 
הנדירה,   1944 שנת  ישראל,  בארץ  הבריטי 
 PMG, ע"י   40 נדיר! מדורג  מגה   –  B1 אות 

Extremely Fine דירוג גבוה!
המנדט  תקופת   –  1939 משנת  פאונד   1 שטר 
את  יש  השטר  במספר  ישראל,  בארץ  הבריטי 

האות B1 מגה נדיר.

 Extremely  ,PMG ע"י   40 מדורג  מצב: 
Stains ,Fine

פתיחה: 800 $
הערכה: 1500 $ - 2500 $

282. 1 Palestinian Pound Banknote – 
the British Mandate, the Rare 1944 
– the Letter B1 – Extremely Rae – 
Graded 40 by PMG, Extremely Fine
The letter B1 is included in the serial 
number of the banknote. Extremely rare!

Condition: Graded 40 by PMG, Extremely 
Fine, Stains.

Opening Price: $800
Estimated Price: $1500-$2500

– המנדט . 283 שטר 5 פאונד פלשתינאי 
מדורג   ,1939 שנת   – ישראל  בארץ  הבריטי 

 PMG ע"י VF  25
המנדט  תקופת   –  1939 משנת  פאונד   5 שטר 

הבריטי בארץ ישראל. 

 Annotations,  , VF,PMG מצב מדורג 25 ע"י
Minor Erasure

פתיחה: 1800 $
הערכה: 3000 $ - 4000 $



השטר היקר והנדיר ביותר שנראה אי פעם במכירה פומבית בארץ, . 284
שטר 50 פאונד פלשתינאי – המנדט הבריטי בארץ ישראל – שנת 1929 

בקטלוגים המקצועיים של השטרות ומהטבעות 
בעולם בחרו ולא לחינם לא לקבוע מחיר לשטר 
המדוברות  בשנים  הרבה,  נדירותו  בגלל  זה 
הערכות  לפי  אפשר  היה  תקף  היה  שהשטר 
יקר  הכי  באזור  גדולה  קרקע  לרכוש  המומחים 

וחשוב בארץ ישראל.

מצורפת תעודת מקוריות של האספן המנוח מר 

אברהם בירנבוים

מצב: VF+, כיתוב, קיפולים לא משמעותיים, 

חורי סיכה קטנים, נייר חזק ובריא.

פתיחה: 80000 $
הערכה: 85000 $ - 100000 $
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284. The Rarest and Most Expensive Banknote that 
has Ever Been Seen in Auctions in the country. – 50 

Palestinian Pound Banknote – the British Mandate, 1929

Professional catalogs of banknotes and 
coins chose, not for nothing, not to 
determine the price of the banknote 
due to its rareness. Experts estimate that 
during the years the banknote was valid, 
one could buy land in the most expensive 
area in the land of Israel with it. 

Enclosed are original certificates of the 
late collector Mr. Avraham Birenbaum.

Condition: VF+, insignificant folds, small 
pin holes, thick, healthy paper.

Opening Price: $80000
Estimated Price: $85000-$100000
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