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חלק א׳ פריטים 1-46: ביום רביעי כ״ז בכסלו תשע״ט  5.12.2018 בשעה 20:00

חלק ב׳ 241 - 47: ביום חמישי כ״ח בכסלו תשע״ט  6.12.2018 בשעה 20:00

במשרדי King David Auction, הנשיא השישי 22, 

קריית הלאום, משכנות האומה, ירושלים     

טלפון: 029900008

פקס:  026595496

תצוגה מוקדמת

יום שלישי כ״ו בכסלו            4.12       9:00-15:00 

יום רביעי כ״ז בכסלו      5.12     9:00-15:00

יום חמישי כ״ח בכסלו         6.12        9:00-15:00

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 7 מכירה

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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יקר המציאות! מכתבו של מרא דארעא קדישא מרן . 1
האדר"ת זצוק"ל, מהתקופה הקצרה בה כיהן כרבה של 
ירושלים! כתוב על הדף הרשמי שלו! – תרס"ג ]1903[

הרב סלנט אלא על ידו. וכך ניהלו שניהם יחד את 
ענייני הציבור, ואנו מוצאים את חתימותיהם יחד 
טיפל  מעבודתו  כחלק  שנים.  מאותן  כרוזים  על 
האדר”ת בשאלות בענייני מצוות התלויות בארץ 
שהגיעו מהמושבות החדשות )שטרם התמנו להן 
רבנים(, כמו שאנו רואים במכתב הנדיר שלפנינו.

טיקוצ'ינסקי  מיכל  יחיאל  הרב  סידר  בהוראתו, 
שהיה אז אברך צעיר לוח זמני היום מעודכן לפי 

אופק ירושלים.

ירושלים.  רק כשנתיים כיהן האדר”ת כרבה של 
למגינת לב, בג’ באדר א' תרס”ה נפטר בגיל צעיר 
הישיש!(,  סלנט  הגר”ש  של  בחייו  )עוד  יחסית 
לאחר כמה חודשים בהם היה חולה, ונקבר בהר 
לפי  דיסקין.  מהרי”ל  של  לקברו  סמוך  הזיתים, 
יציינו  לא  מותו  לאחר  כי  בניו  על  ציווה  פטירתו 
יהודי  אלא  כשר',  'יהודי  לא  ואפילו  שבח,  תארי 
היה  חתנו,  כשר'.  יהודי  להיות  חפץ  ימיו  ש'כל 
הרבנות  כס  על  שישב  זצ”ל,  קוק  הראי”ה  מרן 

בירושלים החל משנת תר”פ.

מצב טוב. קרעים קלים. נדיר ביותר!

פתיחה: 500
הערכה: $1,000 - $2,000

יד קודשו ובחתימתו גאון הגאונים  מכתב בכתב 
מרן רבי אליהו דוד רבינוביץ-תאומים, ]ירושלים[, 
שבט תרס”ג ]1903[. ממוען לגאון רבי יוסף הלוי 
הכשרת  בענין  בראשון-לציון,  היקב  רב  זצ”ל 

בקבוקי יין לפסח.

של  נוספים  מכתבים  על  לנו  ידוע  לא  נדירות: 
הרשמי  הדף  על  במיוחד  זו,  מתקופה  האדר”ת 
אשכנזים  לעדת  “רב  שלו:  הלוגו  עם  שלו 
מתקופת  שריד  המציאות,  יקר  פריט  פרושים”. 

ההוד! פריט נאדר ונהדר!

הגאון רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים )האדר”ת( 
כאחד  נודע  שבליטא.  ומיר  פוניבז'  של  רבן  היה 
ממאה  למעלה  חיבר  המופלאים.  הדור  מגאוני 
חיבורים מלאי גאונות ובקיאות מרשימה, חלקם 

טרם נדפסו עד היום.

האשכנזים  קהילת  הצעת  את  קיבל  כאשר 
שמואל  רבי  מרן  במקום  כרבה  לכהן  בירושלים 
סלנט שהיה אז זקן מופלג )בהסכמתו ובהמלצתו 
של הרב סלנט(, נענה להצעה, ובכ”ו באדר תרס”ו 
בקבלת  ירושלים.  של  כרבה  לכהן  ארצה  עלה 
הוא  כי  סלנט  הרב  הכריז  לו,  שנערכה  הפנים 
מעביר לאדר”ת את כתר הרבנות, אולם האדר”ת 
של  בכסאו  לשבת  הסכים  ולא  מיד  זאת  דחה 
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המלצתו של רבי משה קליערס . 2
על רבי שמעיה לוריא מראשי העסקנים 
באגודת ישראל – נשלחה אל רבי יוסף 
חיים זוננפלד רבה של אגו"י הירושלמית
מכתב המלצה בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי 
ידידו הגאון  משה קליערס, רבה של טבריה, אל 
רבי יוסף חיים זוננפלד רבה של העדה החרדית 
בירושלים. במכתב, מבקש הרב קליערס מהרב 
הצעיר  לוריא  שמעיה  לרבי  שיסייע  זוננפלד 
העתיקה  בעיר  מחסה'  ב'בתי  לידו  דירה  לקבל 

בירושלים, )ובכך למעשה יהיה שכנו(.

)תרס"ה-תשמ"ט(,  לוריא  שמעיה  שמואל  רבי 
נולד בטבריה לאביו הרה"צ רבי צבי לוריא. גדל 
בצילם של גדולי חבורת חסידי סלונים בטבריה 
תחת הדרכת אחיו הגדולים, לאחר נישואיו היה 
מעסקניה המרכזיים של "אגודת ישראל", ובשלב 
רבות  שם  ופעל  בירושלים  התגורר  אכן  מסוים 

ונצורות בתחומים שונים. 

'אור  ישיבת  של  רשמי  דף  על  כתוב  המכתב 
תורה' בטבריה, אשר הרב קליערס עמד בראשה. 

חותמת הרב בשולי דבריו. 

תאריך: אדר א' תרפ"ז.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 200
הערכה: $600-$500

מרן . 3 מאת  במינו  מיוחד  מכתב 
יום  מלחמת  על  פיינשטיין  משה  רבי 

כיפור – תשל"ד
גדול  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מיוחד  מכתב 
פוסקי ארה”ב מרן רבי משה פיינשטיין זצ”ל, בו 
הוא קורא לאסיפה חשובה בעקבות מלחמת יום 
כיפור אשר “פרצה על אחינו בני ישראל שבארץ 

ישראל... ונפל ממנו רב...”.

המכתב כתוב כולו בכתב ידו ובחתימתו על נייר 
רשמי שלו.

ענייני  על  פיינשטיין  מהגר”מ  מכתבים  נדירות: 
חשוב  כה  נושא  במיוחד  ישראל,  בארץ  השעה 

ומשמעותי, הנם יקרי המציאות ביותר!

תענית  “והסכמתי  כותב:  הוא  מכתבו  בהמשך 
ביום ב' העבר, ויום תפילה”. ומתאר את התפילות 

והתעניות שנערכו ברחבי ארה”ב לרגל המצב.

מהרשעים  נקמתנו  וינקום   ...“ בתפילה  ומעתיר 
שרצו לכלותנו...”.

כמו כן קורא “יש חיוב על אלו ליתן כופר נפש כפי 

ואחד עבור קרן עזרה מיוחדת  יכולת לכל אחד 
לעזור  במה  שיהיה  כדי  ישראל...  ארץ  בשביל 
לאלו שסבלו ונעשו עניים מרודים על ידי פרצת 

המלחמה...”. 

כל  בשם  אגוה”ר  נשיא  פיינשטיין  “משה  חותם: 
הרבנים”.

פתיחה: 1500
הערכה: $2,500 - $4,000
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ידו . 5 בכתב  מרגש  מוסרי  מכתב 
ובחתימתו של המשגיח מרן רבי יחזקאל 

לוינשטיין
מכתב בכתב ידו ובחתימתו של הגאון הצדיק רבי 
יחזקאל לוינשטיין זצ”ל אל ידידו ורעו הצדיק רבי 

שמואל הומינער זצ”ל. תשי”ז.

סור  ע”ד  לראות  האדם  על  מאוד  מה  דברנו   ...“
מרע, כי מה יועיל כל קנייני האדם אם רע בעיני 
אדוניו, לשון של ר”י ז”ל... להסיר מידת הגאווה...

נמצא כי העיקר והראשית הוא סור מרע...”.

מצב טוב.

פתיחה: 700
הערכה: $1,000 - $2,000

“מותר לקחת הרפואות, ומצוה . 4
 - בעדינות”  ההורים  כלפי  להתנהג 
הסטייפלר  מאת  במינו  מיוחד  מכתב 

זצוק”ל
מכתב בכתב ידו ובחתימתו של הגאון הסטייפלר 
זצוק”ל, בו הוא מדריך את הבת המסתפקת האם 
ליטול תרופות, “שמא אינם כשרות”. הסטייפלר 
גדולה,  מצוה  וזו  התרופות,  את  לקחת  ממליץ 
בהמשך  נפשותיכם.  את  נשמרתם  דכתיב 
כיבוד  מצוות  חשיבות  על  מדבר  הוא  המכתב 

הורים. 

תשכ”ה. 

הדף נושא את חותמתו. 

מצב טוב. קמטים.

פתיחה: 500
הערכה: $1,000 - $2,000
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שלושה מכתבים מיוחדים מאת . 7
גדולי ישראל

לרבי  מכתב  נאה,  חיים  אברהם  רבי  מכתב  א. 
הרב  של  מספרו  הנאתו  מביע  בו  פורת,  ישראל 
פורת )עם השוני האידאולוגי בין שני גדולים אלו(.

זלמן  ורבי  חרל"פ  משה  יעקב  רבי  מכתב  ב. 
סורוצקין, בכתב ידם ובחתימתם, על מכתב של 

בית מדרש בית זבול.

הראשי  הרב  הרצוג,  הלוי  אייזיק  יצחק  רבי  ג. 
שלום  יוסף  רבי  מרן  לתלמידו  מכתב  לישראל, 

אלישיב! נדיר מאוד. 

מצב טוב.

פתיחה: 100
הערכה: $400-$300

ידו . 6 בכתב  נדיר  הסכמה  מכתב 
של  ובחתימתו  ידו  בכתב  ובחתימתו 
הגאון הצדיק ראש הישיבה רבי אברהם 

יפה'ן זצ"ל
לספר  הסכמה  ובחתימתו,  ידו  בכתב  מכתב 

חשוב שחיבר אחד מרבני דורנו. תשכ"ט.

"אין  שלפנינו:  במכתב  מציין  יפהן  הרב  נדירות: 
ידידותי  מרוב  אבל  המסכימים,  מן  להיות  דרכי 

למע"כ מאז הנני נותן הסכמתי בנפש חפצה".

גיל הפריט:

רבי אברהם יפהן )נפטר תש"ל(, מגדולי מרביצי 
יוזל  רבי  התורה בדורו, ממלא מקומו של חותנו 
בראשות  עמד  מנובהרדוק".  "הסבא  הורביץ 

רשת ישיבות "בית יוסף-נובהרדוק" כיובל שנים.

מצב טוב. סימני קיפול. כתמים מועטים.

פתיחה: 100
הערכה: $400-$300
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של . 9 בחתימתם  חשוב  מכתב 
מרן הרב שטיינמן, הגר"מ הלברשטאם, 

הגר"ש בעדני והגר"י נויבירט
המכתב מודפס, בעניין טהרת המשפחה. חתימת 

ארבעת הגדולים הנ"ל בכתב ידם.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 100
הערכה: $500-$400

שלושת . 8 בחתימת  חשוב  מסמך 
גאוני ישראל: רבי איסר זלמן מלצר, רבי 
אליעזר  ורבי  הרצוג  הלוי  אייזיק  יצחק 

יהודה פינקל – תש"ד – בלתי מצוי!
החלטה משפטית בעניין "המכון לחקר ההלכה". 
חתימת  בתחתית,  כתיבה.  במכונת  מודפסת 
שלושת הגאונים הנ"ל, עם הוספת בכתב ידו של 

אחד הגאונים.

מצב טוב.

פתיחה: 100
הערכה: $400-$300
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טשרנוביץ. 

לאחר שניצל מהשואה, עלה בשנת תש”ד לארץ 
ישראל, והתיישב בירושלים. למרות גילו המבוגר, 
הראשית  הרבנות  מועצת  כחבר  לכהן  התבקש 
לישראל, והרב הראשי הגרי”א הרצוג ביקש ממנו 

להיות יועצו האישי.

נודע בספרו שו”ת “קול מבשר”.

פתיחה: 50
הערכה: $200 - $300

החסיד . 10 הרב  הדור,  גאון  מכתב 
רבי משולם ראטה זצ"ל – תש"ה

מכתב מעניין, ממוען אל הגרי”א הרצוג זצ”ל הרב 
הראשי לישראל.

)תרל”ה- ראטה  משולם  רבי  החסיד  הגאון 
בקולומיאה  להתגורר  עבר  בילדותו  תשכ”ה(, 
טשורטקוב,  חסיד  היה  אביו  שם.  ללמוד  והחל 
פרידמן  משה  דוד  רבי  האדמו”ר  אל  אותו  ולקח 
שמונה  בגיל  הרבה.  למד  ממנו  מטשורטקוב, 
רש”י  עם  שלמות  מסכתות  פה  על  ידע  כבר 
ותוספות. עוד בהיותו צעיר למד אצל גדולי דורו, 
מיעקב',  'כוכב  בעל  וינפלד-  יעקב  רבי  ביניהם: 
רבי אברהם מנחם מנדל שטינברג- בעל 'מחזה 

אברהם', רבי מאיר אריק ועוד.

בהיותו כבן מצוות התפרסם שמו בעולם התורני 
כבר  עשרה  חמש  בגיל  מהורודנקה”.  כ”העילוי 
בגיל  והמדרשים.  הש”ס  בכל  בקיאות  רכש 
בקהילת  לרבנות  מועמד  היה  עשרה  שמונה 

סערט. כיהן ברבנות במספר ערים. 

בשנת תרע”ד, בזמן מלחמת העולם הראשונה, 
עם  ישב  שם  לוינה.  רבים  יהודים  עם  יחד  ברח 
רבי  ביניהם  גדולים-  חכמים  תלמידי  חבורת 
החל  מכן,  לאחר  ועוד.  ענגל  מהר”י  אריק,  מאיר 
לכהן כרב העיר שאץ )סוצ'אבה(, ואחר כך בעיר 

פסק . 11 מיוחדים:  פריטים  שני 
 / תקמ"ו   – סמרגון  העיר  מרבני  דין 

התכתבות בין גדולי ישראל בחו"ל
א. פסק דין בעניין תביעת חוב על שכירות, וחיוב 
שבועה. מבית הדין בעיר סמרגון, חתום ע"י שני 
דיינים: רבי מאיר ב"ר נתן ורבי מאיר ב"ר מנחם. 

)כיום  הורדנה  במחוז  שוכנת  סמרגון  העיר 
בפלך  חשוב  יהודי  כמרכז  ונודעה  בלארוס(, 
היא  השואה.  ועד  ה-17  המאה  מן  בליטא  וילנה 
התפרסמהו במיוחד בזכות שנים מגדולי הרבנים 
רבינו  ממקורבי  מאיליא,  מנשה  רבי  בה:  שפעלו 
קוק,  הראי"ה  מרן  וכן  העיר.  של  ורבה  הגר"א, 

אשר למד בה במשך תקופה משמעותית.

דף מקופל לשניים, כתוב בעמוד אחד. 

x 22 17.5 ס"מ.
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בטענה שהוא פנוי. 

פריט מיוחד!

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 150
הערכה: $400-$300

מצב טוב. נייר ירקרק.

ב. התכתבות בכתב ידם ובחתימתם של הגאונים 
רבי מרדכי שארנשטיין רבה של קופנהגן - ורבי 
צבי יהודה קוסלביץ רבה של טיקטין. מכתביהם 
אחד אל השני כתובים על דף אחד. הנושא: יהודי 
להתחתן,  ומבקש  לקופנהגן  מטיקקטין  שהגיע 

תשובה הלכתית ארוכה בכתב . 12
שיק  המהר"ם  רבינו  של  קודשו  יד 
זצוקלל"ה - מגדולי דור דעה וממנהיגי 

יהדות הונגריה
הנודע  צפוף.הגאון  בכתב  גדולים  עמודים  שני 
)תקס”ז-תרל”ט(,  שיק  מהר”ם   - שיק  משה  רבי 
מגדולי  סופר”.  ה”חתם  של  תלמידיו  מגדולי 
ישיבה  ראש  הונגריה.  יהדות  וממנהיגי  דורו, 
בגיל  ברפורמה.  הלוחמים  ומראשי  מפורסם 
מהרה  ועד  סופר”  ה”חתם  של  לישיבתו  בא   14
היה לאחד מחשובי תלמידיו. שימש שנים רבות 
ברבנות בעיר יערגן הסמוכה לפרשבורג, ולאחר 
ייסד  מכן כיהן עד פטירתו כרבה של חוסט, בה 
ישיבה גדולה והעמיד תלמידים מפורסמים. מצב 

טוב. קרעים ופגמים קטנים.

פתיחה: 800
הערכה: $2,000 - $3,000

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של רבי יהודה ליב קניגסברגר . 13
זצ"ל אב"ד שטיינמנגר, תלמיד החתם סופר – ]תר"ז?[

אב"ד  קניגסברגר,  ליב  יהודה  הרב  מאת  מכתב 
ל"פאר  סופר,  החתם  מתלמידי  שטיינמאנער, 
דורנו" רבי שלמה זלמן אולמן זצ"ל בעל ה'יריעות 

שלמה'. ]תר"ז?[. כתב ידו וחתימתו של הגאון.

תוכן: ברכות שלום, דברי תורה, ועוד.

]תקנ"א-תרכ"ב[  קניגסברגר  ליב  יהודה  רבי 
רבי  אצל  גם  למד  סופר.  החתם  מרן  מתלמידי 
הנמען  של  )אביו  לאקענבך  אב"ד  אולמן  שלום 

בעל ה'יריעות שלמה'(. נסמך להוראה ע"י גאוני 
משנת  סופר.  והחתם  בנט  מרדכי  רבי  הדור 

תקצ"ט היה אב"ד בקהלת שטיינמאנגער.

מצב טוב. דיו מאכלת בכמה מילים, ובעקבותיה 
חורים קטנים.

פתיחה: 150
הערכה: $600-$400
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ה'בן איש חי' דרש בפני צאן מרעיתו במשך קרוב 
לחמישים שנה, ועם זאת מעולם לא נשמע חוזר 
פנים  וחידש  ביאר  דרשה  בכל  פעמים.  דבר  על 

נוספות ואופנים חדשים בתורה. 

מהם   53 רק  אך  חיבורים  מ-100  למעלה  כתב 
יצאו לאור. מחיבוריו: רב פעלים, תורה לשמה, בן 

איש חי, בן איש חיל, בן יהוידע, ועוד רבים. 

מצב טוב מאוד. נתון בכריכת עור מפוארת.

פתיחה: 2000
הערכה: $6,000 - $12,000

שיינפלד . 14 הגרמ"מ  הגאון  מכתב 
ה'יריעות  בעל  אל  שימאנדי  אב"ד 

שלמה'
חיטין לפסח מאת  אודות כשרות  מכתב הלכתי 
הגאון רבי משה מרדכי שינפלד, אב”ד שימאנדי, 
אל הגאון רבי שלמה זלמן אולמאן, בעל ה'יריעות 

שלמה'. שימאנדי רומניה, תרי”ח ]1858[.

בעל  )תק”נ-תרכ”ח(,  שינפלד  מרדכי  משה  רבי 
'תוספות מרדכי', שימש כאב”ד שימאנדי, רומניה.

21x34 ס”מ.

מצב בינוני.

פתיחה: 100
הערכה: $400-$300

קודש הקדשים! שמונה עמודים . 15
בכתב יד קודשו של מרן ה'בן איש חי' 

– תרנ"ח
ארבעה דפים )שמונה עמודים( כתובים בכתב יד 
קודשו של מרן ה'בן איש חי'. חלקה הראשון של 

דרשה שנשא בבית הכנסת. אייר תרנ”ח.

חי”  איש  “בן  בעל  מבגדאד  חיים  יוסף  רבינו 
והפוסקים  המקובלים  מגדולי  )תקצ”ג-תרס”ט(, 
בדורות האחרונים. תלמידו של רבינו עבדאללה 
תרי”ט,  בשנת  אביו  פטירת  לאחר  זצ”ל.  סומך 
לדרוש  מקומו  על  עלה  שנה,  כ”ו  בן  כשהיה 
שבת  מדי  שם  דרש  ומאז  הגדול,  הכנסת  בבית 
כחמישים שנה. גדלותו המופלגת בנגלה ובנסתר 
התבטא  גדולתו  על  תבל.  קצוי  בכל  תפרסמה 
יחזקאל משה הלוי, ראש הדיינים בבגדאד:  רבי 
“אם יאמר לי רבי יוסף חיים על ימין שהוא שמאל, 
ועל שמאל שהוא ימין, לא אהרהר אחר דבריו!”. 

ובכך  בירושלים  לדפוס  ספריו  את  לשלוח  נהג 
את  ולהביע  ירושלים  אנשי  בפרנסת  לעזור 

מעלתה וקדושתה של ארץ ישראל בעיניו. 
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שמים  לשם  "השתדל  חקוק  שלו  המצבה  על 
חריף  ליבוש  רבי  הגאון  ספרי  לאור  להוציא 
קונטרס  ועשה  פלאצק  דק"ק  אב"ד  זצלה"ה 
אחרון לספר יעלת חן מעייני החכמה מקור חיים 

מגן אלף".

מצב טוב מאוד. חורי תיוק.

פתיחה: 100
הערכה: $400-$200

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של . 16
הצדיק רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג 

זצ"ל – תרס"ה
תוכן מעניין. סיום המכתב )שלוש שורות( בכתב 

ידו ובחתימתו. 

ממוען אל ידידו הגרי"ח זוננפלד זצ"ל.

)רבי  זילברברג  נפתלי  יעקב  חיים  רבי  הגאון 
ופוסקי  מרבני  תר"י-תר"ץ(,  וירשובר,  נפתלי 
בנימין  אברהם  הרב  של  בנו  ורשה,  של  ההלכה 
ווירשוב.  קוטנא  ואב"ד  רב  זילברברג,  בייניש 
יוסף דב  ורבי  היה מתלמידי רבי ישראל סלנטר 
הליטאיים  הדור  לגדולי  ומקורב  סולובייצ'יק, 
כהנצי"ב וה"חפץ חיים", יחד עם גדולי החסידות 
שנים  במשך  אמת".  וה"שפת  טל"  ה"אגלי  בעל 
רבות כיהן כמו"צ בוורשה. חיבר חיבורים תורניים 

רבים, אך רק מעט מהם הוציא בחייו.

בנו,  החיבורים  בהדפסת  עסק  פטירתו  לאחר 
נתפרסם  זילברברג.  יהודה  משה  מיכאל  הרב 
בעיקר הודות לעיסוקו הבלעדי בכתבי המרא"ל 
נכבד  חלק  הקדיש  רבות  שנים  במשך  צינץ. 
ספרי  של  לאור  ולהוצאתם  לביאורם  מזמנו 

מהרא"ל צינץ. 

ובחתימתו . 17 ידו  בכתב  מכתב 
המיוחדת של הגאון הקדוש רבי אברהם 

דובער כהנא שפירא הי"ד
זצ"ל,  מימון  פישמן  ליב  יהודה  רבי  אל  מכתב 
אשר  קוק'  הרב  'מוסד  שהוציא  ספרים  בעניין 
בראשו עמד הרב מימון. כן מבקש הרב שפירא 
של  העשירה  מספרייתו  נדירים  ספרים  לשאול 

הרב מיימון, לצורך עבודתו המחקרית של בנו. 

ב.  "א.  )שונה מכרגיל!(:  בסיום המכתב חתימתו 
שפירא".

שפירא  כהנא  דובער  אברהם  רבי  הגאון 
מגדולי  אברהם",  "דבר  בעל  )תרל"א-תש"ג(, 
רבני דורו המפורסמים, וממנהיגיה הגדולים של 
בן  ליטא.  במדינת  הרבנים"  ו"אגודת  היהדות 
של  וחתנו  שפירא  כהנא  סנדר  זלמן  רבי  הגאון 
פרלמן.  ליב  יהודה  ירוחם  רבי  ממינסק"  "הגדול 
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בשווייץ, אך חזר לקובנה באמרו כי קברניט לא 
נוטש את ספינתו בעת סערה. נפטר בגטו קובנה, 

ואלפי יהודים ליוו את מיטתו לקבורה.

23x29 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: 400
הערכה: $800-$600

וולאז'ין. כיהן ברבנות בסמילוביץ  תלמיד ישיבת 
"דבר אברהם", שחלקו  ובקובנה. ספרו הלמדני 
הוציא  תרס"ו,  בשנת  לראשונה  נדפס  הראשון 
גדולי  בדבריו  פלפלו  בדורו  וכבר  עולם,  שם  לו 
למסע  לארה"ב  יצא  תרפ"ד  בשנת  הרבנים. 
קוק  הראי"ה  מרן  עם  יחד  המפורסם  הרבנים 
והגרמ"מ עפשטיין. בפרוץ השואה שהה בביקור 

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של רבי דוד . 18
בודניק הי"ד ראש ישיבת 'בית יוסף' בדווינסק

בית  הגדולה  הישיבה  של  רשמי  נייר  על  כתוב 
יוסף. תמוז תרצ"ב. 

בערך.  תרנ"ג  בשנת  נולד  בודניק  דוד  רבי 
בצעירותו למד בישיבת ראדין, ואחר כך בישיבת 
נובהרדוק, שם נקשר בכל נימי נפשו אל ה"סבא" 
עם  תלמידיו.  מבחירי  לאחד  והפך  מנובהרדוק 
רבו  עם  גלה  הראשונה  העולם  מלחמת  פרוץ 
המדינה  ברחבי  ישיבות  בייסוד  לו  עזר  לרוסיה, 
המלחמה  לאחר  מהן.  כמה  בראש  עמד  ואף 
וסייע  בביאליסטוק  קצר  זמן  שהה  לפולין,  חזר 
בעיר  ישיבה  הקים  מזעריטש.  ישיבת  בייסוד 

שהקים  הישיבה  של  המקורי  בבניין  נובהרדוק, 
"בית  הישיבות  רשת  הקמת  את  יזם  ה"סבא". 
יוסף'" בדווינסק ובחמש עיירות נוספות בלטביה, 
וניהל את הישיבות הללו. לרב בודניק היו תכניות 
לדאבון  אך  בלטביה,  התורה  לחיזוק  נרחבות 
הלב הקדימהו חורבן יהדות אירופה. הוא נספה 

בשואה יחד עם תלמידיו, הי"ד. 

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 50
הערכה: $400-$200
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ישיבת . 20 של  המשגיח  מכתב 
קמניץ, הצדיק רבי נפתלי זאב ליבוביץ 
מתקופת  הישיבה,  אודות  על  זצ"ל, 

השואה
מכתב בכתב ידו ובחתימתו: "נפתלי זאב ליבאוויץ 

משגיח הישיבה כעת בווילנא".

נדירות: מכתבים מאותה תקופה קשה, בה גלתה 
ישיבת קמניץ, אינם מצויים כלל!

תוכן המכתב: אישור על קבלת כספים ל"ישיבה 
פון קאמיניץ יעצט אין ווילנא" ]ישיבת קמניץ כעת 

בווילנא[. יידיש.

3 בינואר  ]כ"ב טבת ת"ש  וארא ת"ש  ד'  תאריך: 
הישיבה  ברחה  בה  בתקופה  נכתב   .]1940
ימים  באותם  ווילנא.  לעיר  הכבושה  מקמניץ 
בשביל  מיוחדות  לתרומות  הישיבה  הזדקקה 
במסירות  שלמדו  התורה,  לומדי  את  להחזיק 

נפש גם באותה תקופה קשה.

הישיבה,  של  רשמי  דף  על  כתוב  המכתב 
נתיסדה  יצחק,  בית  כנסת  הגדולה  "הישיבה 
בסלאבאדקא, כעת בקאמעניץ דליטא". משמאל 
הרב  של  כתובתו   – האדרסה  מודפסת  למעלה 

נ"ז ליבוביץ.

ליבוביץ,  הכהן  זאב  נפתלי  רבי  הגאון  תולדותיו: 

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של . 19
הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל הי"ד

ללא  ברנוביץ,  ובחתימתו.  ידו  בכתב  שורות   21
ציון שנה.

י”א   –  1874 )תרל”ה  וסרמן  בונים  אלחנן  רבי 
בתמוז תש”א 6 ביולי 1941( היה מגדולי ישראל 
השואה.  ערב  באירופה  הישיבות  ראשי  ומגדולי 
חיים”. מחבר  “החפץ  היה תלמידו המובהק של 
מהספרים  שהוא  שיעורים”  “קובץ  הספר 
ישראל  מגאוני  בלומדות.  ביותר  החשובים 
מותו  סיפור  אשר  בשואה,  שנספו  המפורסמים 
לבבות  הרטיט  עילאית,  בגבורה  ה',  קידוש  על 

רבים. המכתב כתוב על גבי גלויה.

מצב טוב.

פתיחה: 1500
הערכה: $6000-$4000

רבי  חתן  מסלבודקה.  ה"סבא"  של  תלמידו 
כיהן  קרמנצוג.  אב"ד  צימרמן  יצחק  אברהם 
בראשות  קמניץ  בישיבת  רוחני  ומנהל  כמשגיח 
גיסו הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ. כשגיסו ראש 
הישיבה נסע לארה"ב, ניהל רבי נפתלי זאב את 

כל עניני הישיבה. 

הישיבה  את  במסירות  ניהל  השואה  בשנות 
במכתב  שרואים  כפי  ולראסיין,  לווילנא  בגלותה 

הנדיר שלפנינו.

בניו- קמניץ  ישיבת  את  והקים  לארה"ב  הגיע 
יורק. נפטר בשנת תשט"ו. לזכרו יצא הספר 'דגל 

נפתלי'.

מצב טוב.

פתיחה: 100
הערכה: $400-$300
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הלך  התורה.  מקצועות  בכל  דדינא  לעומקא 
בדרכם של גאוני ירושלים, שיצק מים על ידיהם: 
מרן הגראי”ה קוק זצ”ל ומרן הגרצ”פ פרנק זצ”ל. 
היה מהראשונים שעסקו בהלכות תורה ומדינה, 

ובפסיקת הלכה בעניינים המתחדשים בדורנו.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 200
הערכה: $600-$400

חשובה . 21 הלכתית  תשובה 
בעל  הגאון  של  ידו  בכתב  ומעניינת 
בחצוצרות  תקיעה   – אליעזר'  ה'ציץ 

בעת מלחמה
ובסופה  ידו  תשובה ארוכה, כתובה כולה בכתב 

חתימתו.

של  רבה  לשעבר  וועלץ,  ישראל  רבי  הנמען: 
תש”ל  סיוון  הונגריה.  רבני  ומגדולי  בודפסט, 

.]1970[

ששה עמודים!

לב  על  בשימנו  כן,  “אם  שיטתו:  את  מסכם  הוא 
אם  גדול  בספק  הדבר  מוטל  אחד  שמצד  איך 
ובפרט  בחצוצרות,  לתקוע  המצווה  ישנה  בכלל 
נשתמש  אם  שני  ומצד  הזה...  ובזמן  בגבולין 
בחצוצרות אנו נתקלים לדעת הרבה מהפוסקים 
היא  ברורה  המתבקשת  המסקנה  באיסור...  גם 
לנו  דאין  ולומר  לשלילה  להכריע  דיש  איפוא 
ישראל  גדולי  שכל  ומציין  אלו...”,  מצוות  לחדש 
בדורות הקודמים לא חשבו לחדש את התקיעה.

)תרע”ו- ולדנברג  יהודה  אליעזר  רבי  הגאון 
ומחשובי  הגדול  הרבני  הדין  בית  חבר  תשס”ז(, 
הוא  אליעזר',  'ציץ  ספרו,  בדורו.  הפוסקים 
מעמודי פסיקת ההלכה בדורנו. היה ראש ישיבת 
'שערי ציון' ורבו של המרכז הרפואי שערי צדק. 
ובירידתו  בלימוד,  המופלאה  בבהירותו  נודע 

פוסק . 22 מרן  מאת  מעניין  מכתב 
הדור בעל 'שבט הלוי' ובית דינו

מכתב מבד"ץ חתום בידי הראב"ד הרב שמואל 
גשטטנר.  נתן  רבי  הבד"ץ  וחברי  וואזנר,  הלוי 
רבי יצחק שלמה אונגר ורבי יצחק צבי ברנפלד. 

חותמת הבד"צ דרכי הוראה. תשל"ז.

מצב טוב מאוד. חורי תיוק. סימני קיפול.

פתיחה: 100
הערכה: $400-$300
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הגאון . 24 של  והתהילים  הסידור 
הצדיק רבי חיים פרידלנדר זצוק"ל

שבת  חול  ליום  סידור  והוא:  צבי',  'לקוטי  ספר 
וחגים, תהילים, תיקון ליל שבועות והושענא רבה, 
ר"ה  אלול  חודש  הבן  פדיון  מילה  סדר  סליחות, 

ויו"כ, ועוד.

הגה"צ  המשגיח  של  והתהילים  הסידור  לפנינו 
רבי חיים פרידלנדר זצ"ל. בדף הפורזץ חותמתו. 
בין דפי הספר מספר סימונים בכתב ידו בעיפרון, 

יתכן וזהו כתב ידו.

)תרפ"ג-תשמ"ו(,  פרידלנדר  חיים  רבי  הגאון 
בדור  המוסר  תנועת  של  הבולטים  מהאישים 
נחשב  והנגב.  פוניבז'  בישיבת  משגיח  האחרון. 
כבקי בחכמת הקבלה ובעיקר בתורת הרמח"ל, 
שבעת  עם  נמנה  בצעירותו  רבות.  עסק  שבה 
עם  פוניבז'  ישיבת  של  הראשונים  התלמידים 
הקמתה בחורף תש"ד, שם התקרב למשגיח רבי 
את  כממשיך  עצמו  וראה  דסלר  אליעזר  אליהו 
דרכו המוסרית. מספרי הרמח"ל שההדיר: "דעת 
במרום"  "אדיר  חכמה",  פתחי  "קל"ח  תבונות", 
לאור  יצאה  שמסר  הרבות  מהשיחות  ועוד. 

מכתבו של מרן הגרי"ש אלישיב . 23
הערות  ובו  אליעזר',  ה'ציץ  בעל  אל 

והשגות חשובות על ספרו
של  ובחתימתו  ידו  בכתב  גדולים  עמודים  שני 
מרן הגרי”ש. על דף רשמי שלו כ”חבר בית הדין 

הגדול”. תשכ”א.

קבלת  על  מאליפות  ברכות  המכתב  בתחילת 
הערותיו  מכן  ולאחר  אליעזר’,  'ציץ  הספר 

והשגותיו של הגרי”ש על כמה מפרקי הספר.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 400
הערכה: $1500 - $2000

סדרת הספרים "שפתי חיים" - מאמרים ושיחות, 
"מסילות חיים בחינוך" ועוד.

מצב טוב – טוב מאוד.

פתיחה: 100
הערכה: $400-$300
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כתב יד עם עיטורים צבעוניים – . 26
תימן, תחילת המאה ה-20

תחילת  תימן  לנביאים,  ארמי  תרגום  יד,  כתב 
ובמקומות  הפרקים  בראשי   .20  - ה  המאה 
צבעים.  בשלל  צבעוניים  שערים  ציורי  נוספים 

כתיבה מרובעת.

31 דפים כתובים משני צדדים. 12.5 ס"מ.

רבים.  במקומות  דיו  טשטושי  חדשה.  כריכה 
כתמים ובלאי. מצב כללי טוב – בינוני.

פתיחה: 100
הערכה: $400-$200

שני ספרים עם הקדשות נדירות. 25
א. ספר אורות חיים, שיעורי המקובל הצדיק רבי 
בדף  התורה.  על  שליט"א  ]החלבן[  כהן  חיים 
תשנ"ג.  וחתימתו.  ידו  בכתב  הקדשה  הפורזץ 

נדיר! מצב טוב מאוד.

1915. את  יורק  ניו  ב. תהלים עם תעתיק אנגלי, 
הספר נתן רבי שלום ב"ר אברהם יהושע העשיל 
–שיקאגו(  מאלין  אדמור"י  )משושלת  זצוק"ל 
הקדשה  צירף  הפרוזץ  ובדף  לאמו,  במתנה 
מרגשת בכתב ידו וחתימתו. רוב הטקסט בכתב 

מרובע. בסה"כ 14 שורות בכתב ידו.

פתיחה: 50
הערכה: $400-$200

זקן . 27 של  האישי  יומנו  מתוך  דף 
המקובלים רבי יצחק כדורי זיע"א, ובו תיאורים, 
לאנשים  ועצותיו  ברכותיו  של  ידו,  בכתב 
הצצה   – מצרותיהם  להיוושע  לפתחו  שהגיעו 
נדירה ומרתקת לעולמם של "פועלי הישועות"!
את  קדשו,  יד  בכתב  הירושלמי,  המקובל  רשם  בו  דף 
לברכה  לעצה  לפניו  שהביאו  והבעיות  האנשים  שמות 

ולתיקונים עפ"י הקבלה.

פריט מעניין ומיוחד במינו. רואים כאן את גדלות הרוח של 
הרב כדורי, שהיה אוזן קשבת לצרותיהם הקשות של עם 
ברכותיו.  בכח  אותם  מחזק   , אותם  מנחם  והיה  ישראל, 

הצצה נדירה לעולם פנימי וקדוש של צדיקי עליון!

מצב טוב.

פתיחה: 100
הערכה: $500-$300
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האדמו"ר . 29 מאת  ברכה  מכתב 
מהוסיאטין – תרח"ץ ]1938[

של  קדשו  יד  ובחתימת  סופר  ידי  בכתב  מכתב 
פייביש”  מרדכי  במו”ה  “ישראל  רבי  האדמו”ר 

מהוסיאטין. תל אביב, תרח”ץ. 

שיקאגו  מהעיר  חסידיו  אל  נשלח  המכתב 
שבארה”ב כמענה להעברה בנקאית של תרומות 

שנאספו בעירם. 

בתוך הדברים מברך האדמו”ר את כל העושים 
]=המארגנים[  הְמַעשים  וכל  ]=התורמים[ 

בברכות רבות, ובברכת חתימה טובה.

מצב טוב-בינוני. סימני קיפול. קרעים קלים.

פתיחה: 800
הערכה: $1,500 - $2,500

הריי"ץ . 28 מהרבי  מיוחד  מכתב 
על  השוכב  ממודז'יץ  לאדמו"ר  לעזור 

ערש דווי
יצחק  יוסף  )רבי  הריי”ץ  האדמו”ר  מאת  מכתב 
לידידו  לעזור  קורא  הוא  בו  מחב”ד,  שניאורסון( 
טאוב  ידידיה  שאול  רבי  ממודז'יץ,  האדמו”ר 
זצ”ל, השוכב במיטת חוליו, “ברמת גן”. ה' בכסלו 

תש”ח.

יבקרו  אשר  שי'  ידידי  את  לבקש  בזה  “הנני 
מזמן לזמן ולפקח דעתו בדברי חיזוק ולעודדו... 

והשי”ת ישלח לו רפואה...”.

בט”ז  זה,  מכתב  שנכתב  לאחר  ספורים  ימים 
תגן  זכותו  ממודזיץ,  האדמו”ר  נפטר  בכסלו, 

עלינו.

חתימתו בשולי המכתב.

ברוקלין, תש”ח. כתוב על דף רשמי של האדמו”ר.

מצב טוב.

פתיחה: 600
הערכה: $1,000 - $2,000



 22 

מבר 2018
ט | דצ

שע”
ת

סלו 
כ

וחתנו רבי שמעון שיף מקלויזנבורג נספו בשואה. 
הי”ד.

פתיחה: 2000
הערכה: $3,000 - $6,000

של . 30 הנדיר  מכתבו  א'ה'ב'ה':  
קודשו  יד  בכתב  איציק'ל,  רבי  הרה"ק 
ובחתימתו, עם ברכה לעשירות – חשוב 

ונדיר מאוד!
רבי  האדמו”ר  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב 

איציק'ל מפשבורסק זצוק”ל.

המכתב כולל ברכות רבות, בהן ברכה לעשירות 
וכבוד, פרנסה טובה ורחבה בנקל. 

הראשונות  שהאותיות  בכך  מתייחד  המכתב 
בארבע השורות הראשונות מרכיבות את המילה: 

“אהבה”!

גבירצמן  יצחק  משה  רבי  הקדוש  האדמו”ר 
של  מצאצאיו  )תרמ”ב-תשל”ז(,  מפשבורסק, 
וחסידו המובהק  רבי אלימלך מליז'נסק. תלמיד 
משינווא,  שרגא  יחזקאל  רבי  האדמו”ר  של 
צדיקי  אצל  גם  ובצדקתו  בקדושתו  התפרסם 
הוגלה  השואה  בשנות  מאוד.  שהחשיבוהו  הדור 
ומשם  לצרפת  עבר  ומשם  לפולין,  חזר  לסיביר. 
לאנטוורפן. בעיר זו נתפרסם מאוד וחסידים נהרו 
ועצותיו.  ברכותיו  את  לקבל  אירופה  מכל  אליו 
חתנו רבי יעקב לייזר מילא את מקומו. בנו יחידו 

של . 31 קודשו  יד  בכתב  מכתב 
 – לייזר מפשעוורסק  יעקב  רבי  הרה"ק 

ברוקלין, תשכ"ו
14 שורות בכתב יד קודשו ובחתימתו.

)רבי  מפשעווארסק  לייזער  יעקב  רבי  האדמו”ר 
ירא  היה  ומילדותו  תרס”ז  בשנת  נולד  יענקל'ה( 
דוד טעוולי  רבי  שמיים במידה מופלאה. תלמיד 
מקולשיץ.  הלברשטאם  חונה  ורבי  מדוקלא 
גווירצמן  איצ'יקל  רבי  האדמו”ר  של  חתנו  היה 
)בלגיה(  באנטוורפן  התגורר  מפשעווארסק. 
הסתלקות  לאחר  הקהילה  את  להנהיג  והחל 
חותנו. לפני השואה שימש כבר בעיר יאשליסק, 
עצום  וכבקי  ובהלכה  בתורה  כגאון  התפרסם 
והמופלא  המיוחד  בכוחו  נודע  חסידות.  בספרי 
שנשמרו  החסידות  גדולי  על  צדיקים  בספורי 
נפטר  רב.  בדיוק  איש,  מפי  איש  בקבלה  אצלו 
מכהן  שליט”א  לייבוש  רבי  ובנו  תשנ”ז,  בשנת 

אחריו כאדמו”ר.

מצב טוב. כתוב על מכתב אוויר.

פתיחה: 700
הערכה: $1,000 - $2,000



 23 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

משאץ . 33 מהאדמו"ר  מכתב 
זצוק"ל עם כתב ידו וחתימתו – תשט"ו

מכתב אל מוהר”ש שצדרוביצקי זצ”ל, ובתחתיתו 
קודשו  יד  בכתב  שורות  שלוש  בת  הוספה 
משאץ  שלום  רבי  האדמו”ר  של  ובחתימתו 
בדורו,  האדמו”רים  מגדולי  )תרל”ח-תשי”ח(, 

קדוש ומקובל. 

תרס”ג  משנת  שאץ  ברבנות  כיהן  האדמו”ר 
מלובלין,  שפירא  מאיר  רבי  של  ורבו  מורו  והיה 
מייסד “הדף היומי”. משנת תרפ”ז כיהן כאדמו”ר 
ועל  הש”ס  על  רבים  ספרים  חיבר  בלונדון. 
חכם  הרה״ח  הנמען,  ועוד.  בחסידות  התורה, 
יעקב  רבי  הרה״צ  בן  זצ״ל,  הלברשטאם  צבי 
ואב׳׳׳ד טשאקוועה. בשנת  הלברשטאם אדמו״ר 
הרבנית  מאמו  נתייתם  י״ב  כבר  בהיותו  תש״ט 
איידל דינה בת האדמו”ר רבי שלום משאץ. נהרג 
יחד עם בנו בתאונת דרכים בדרך לאפיית מצות. 

בנו הוא האדמו”ר מלייפניק שליט”א.

מצב טוב מאוד. חורי תיוק.

פתיחה: 500
הערכה: $750 - $1,200

מכתב נדיר מהאדמו"ר מבאבוב, . 32
עם כתב יד קודשו וחתימתו!

הלברשטאם  שלמה  רבי  האדמו”ר  מאת  מכתב 
שורות(  )שתי  מהמכתב  חלק  זצוק”ל,  מבאבוב 
המכתב  ובסיום  קודשו,  יד  כתב  בעצם  הינו 

חתימתו. נדיר!

תשל”ט.

מצב טוב.

פתיחה: 600
הערכה: $2500-$1600
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יד . 35 בכתב  וחשוב  ארוך  מכתב 
משה  רבי  הגאון  האדמו"ר  דת',  ה'אש 
יחיאל הלוי אפשטיין מאוז'רוב - אודות 

הדפסת ספריו
רבי  המקובל  בשרו  ושאר  הקרוב  ידידו  הנמען: 

משה יאיר וינשטוק זיע"א.

הספרים  הדפסת  בעניין  וחשוב,  מעניין  תוכן 
וכן על תרומות למוסדות התורה  של האדמו"ר, 
והחסד בירושלים. כמו כן מתוארות כאן הנהגותיו 

האישיות המיוחדות בעניינים שונים.

נא  "יראה  האדמו"ר  מבקש  מכתבו  בסיום 
חותם:  ביתי...".  בני  כל  ובעד  בעדי  שיתפללו 

"משה יחיאל הלוי בן רייצה מירל".

דף כתוב משני צידיו. 25 ס"מ.

מצב טוב. פגמים קלים.

פתיחה: 150
הערכה: $500-$300

ובחתימתו . 34 ידו  בכתב  מכתב 
תורה  דברי  עם  מערלוי,  האדמו"ר  של 
לאחר  בהונגריה  מגוריו  מתקופת   -

השואה!
עוסק  גלויה.  גבי  על  צפוף,  בכתב  ארוך  מכתב 
חג הסוכות.  בעניין ארבעת המינים, לקראת  גם 

מוזכרים כמה מצדיקי הדור.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 100
הערכה: $400-$300
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'ברך . 37 בעל  האדמו"ר  מכתב 
קודשו  יד  כתב  עם  מסאטמר,  משה' 

וחתימתו
חתימתו  ידו.  בכתב  שורה  עם  מודפס,  מכתב 

בסיום המכתב. תשנ”ט.

פתיחה: 300
הערכה: $750 - $1,200

האדמו"ר . 36 מאת  מיוחד  מכתב 
על  מסלונים,  אברהם'  'ברכת  בעל 
קום  לאחר  מיד  בצה"ל,  הכשרות 

המדינה
מכתב מרתק וחשוב!

כתוב במכונת כתיבה. בסיומו חתימת קודשו של 
האדמו"ר.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 100
הערכה: $500-$300

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של . 38
האדמו"ר רבי יוסף לייפער מפיטסבורג

רבי  האדמו"ר  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב 
יוסף לייפער מפיטסבורג

פתיחה: 120
הערכה: $300-$200
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חתימת הצדיק רבי יעקב יצחק . 40
בידרמן זצ"ל מלעלוב

משנת  חיים,  יוסף  רבינו  ישיבת  מאת  מסמך 
תש"ט. עליו חתום הרה"צ רבי יעקב יצחק בידרמן 
]בן הרה"ק רבי שמעון נתן נטע )הראשון( בידרמן 
הוא  אחיו  בידרמן.  דוד'ל  רבי  של  נכדו  מלעלוב. 
האדמו"ר הרה"ק רבי משה מרדכי בידרמן זיע"א 

מלעלוב[.

22x28 ס"מ.

מצב טוב. קמטים וסימני קיפול.

פתיחה: 50
הערכה: $400-$300

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של . 39
האדמו"ר מתולדות אהרן

קאהן  יצחק  אברהם  רבי  האדמו"ר  של  מכתב 
זצוק"ל.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 200
הערכה: $500-$300

תשובה הלכתית מאת האדמו"ר רבי יחזקאל ליפשיץ . 41
הלברשטאם מסטראפקוב, חתימת האדמו"ר ותיקון בכתב ידו

דברי  שו"ת  הספרים  סדרת  מחבר  בירושלים, 
האדמו"ר  שרגא.  יחזקאל  ודברי  שרגא,  יחזקאל 
השלישי מסטרופקוב ומייסד חסידות סטרופקוב 

בארץ ישראל. 

גודל הדף: 20x28 ס"מ. 

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 100
הערכה: $350-$250

יחזקאל  רבי  האדמו"ר  מאת  הלכתית  תשובה 
"אם  בענין  מסטרפקוב  הלברשטאם  ליפשיץ 
שייך ליבון בכלי אמאיל כמו כלי ברזל" התשובה 
ירושלים  פויגל,  מאיר  צבי  הבחור  אל  נשלחה 

תשכ"ד.

חתימת  עם  מכונה,  בכתיבת  התשובה  גוף 
האדמו"ר ותיקון בכתב ידו.

שרגא  יחזקאל  רבי  מסטראפקוב  האדמו"ר 
האדמור"ים  מגדולי  הלברשטאם,  ליפשיץ 
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הספרים  באוצר  שמור  שהיה  זה,  מיוחד  ספר 
החשוב של הרב בן ציון וועזעל אב"ד טורדה.

לח עמוד. 18 ס"מ. 

מעטפת  שער  קיים  שלפנינו  המושלם  בעותק 
בצבע כחול, החסרה בחלק מהעותקים היחידים 

ששרדו מחיבור נדיר זה.

מצב טוב מאוד, מעט סימני עש.

פתיחה: 80
הערכה: $600-$400

שלושה מכתבי רבנים וצדיקים. 42
רבי  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מעניין  מכתב  א. 
עם  החרדית  העדה  ראב"ד  עפשטיין  פנחס 

תוספת בכתב ידו ובחתימתו של בנו רבי ישעיה

שהשתייך  פורת,  ישראל  לרבי  ממוען  המכתב 
ביניהם  היתה  זאת  ועם  'המזרחי',  לתנועת 
רבה  מבקש  שלפנינו  במכתב  מרובה.  הערכה 
בן  פנחס  בתפילה,  "יזכרני  החרדית:  העדה  של 

אסתר"!

נפתלי  רבי  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב  ב. 
חיים אדלר זצ"ל, האדמו"ר מדזיקוב, חתן ה'אמרי 

חיים' מויזניץ'. 

ג. כרטיס שנה טובה, עם כתב ידו של האדמו"ר 
מסערט ויזיניץ רבי אליעזר הגר. מצב טוב.

פתיחה: 100
הערכה: $300-$200

בר', . 43 'נשק  המשיחיות!  פולמוס 
רבי  מאת  ישראל,  נצח  המחברת  נגד 
תרכ"ד  פיורדא,   - זצ"ל  שידלוב  ניסן 

]1864[
לספר  כתגובה  שידלוב  ניסן  רבי  שכתב  חיבור 
נצח ישראל שכתב אייזיק הירש וייס בהתייחסות 
לאופולד  הנודע  היהודי  הסופר  של  למשפטו 
 Jahrbuch für"[ בעתונו  שפרסם  קומפרט, 
צבי  ההסטוריון  של  מאמר   ]  "Israeliten
קבע  היתר  בין  ובו  היהודית,  המשיחיות  על  גרץ 
הסתייג  וממילא  מסוימת,  דמות  אינו  שהמשיח 

גרץ מהכמיהה אליו. 

השם"  ל"חלול  וטענות  כעס  עורר  זה  מאמר 
גם,  ואף  האורתודוקסיים,  היהודיים  בחוגים 
שבמאמרו  משום  זאת  הנוצרים.  אצל  להבדיל, 
נבואה  נ"ג,  ישעיהו  שפרק  כך  על  גרץ  הצביע 
ישו  על  כנסובה  בנצרות  המפורשת  מרכזית 
ולא  היהודי  העם  גאולת  על  משל  הוא  )עפ"ל(, 
מתייחס למשיח מסוים. בעקבות זאת גרץ נתבע 

באשמת כפירה על ידי הכנסייה הקתולית.

פולמוס נרחב התעורר בעקבות מאמר זה, שכלל 
גם החתמה של מאה רבנים נגד גרץ, אשר כינו 

אותו אפיקורוס.
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ובחתימתו . 44 ידו  בכתב  מכתב 
של 'אחד העם', מראשי הוגי הציונות - 

1897
העם",  "אחד  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב 
של  רשמי  כרטיס  על  כתוב  גינזבורג.  ליב  אשר 
נשלח  המכתב  שבעריכתו.  השילוח"  "מערכת 

לחוקר והסופר אברהם כהנא.

"אחד  של  בעריכתו  "השילוח"  העת  כתב  תוכן: 
זאב  קלונימוס  של  במימונו  נדפס  אשר  העם", 
ציון  חובב  ברוסיה,  הגדול  התה  יצרן   – ויסוצקי 
כך  על  שעמד  העם,  באחד  נלהב  ותומך  מסור 

שהוא זה שיהיה העורך הראשי של הירחון.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 100
הערכה: $500-$300

]בשנת  בפאריז  האמנים  ברובע  להתגורר 
]1914[, עבר לליטא  1910[, משם חזר לרוסיה 
]1922[, שהה בברלין ושב לפריז ]1923[, נמלט 
מהנאצים לארה”ב ]1941[ ושב לצרפת ]1949[.

מצב: טוב מאוד. סימני קיפול וחורי קלסר.

פתיחה: 300
הערכה: $1,000 - $1,500

תוכן . 45 עם  מאוד,  קדום  מכתב 
בכל  הגדול  היהודי  מהצייר  חשוב, 
הזמנים, מארק שאגאל, כולו בכתב ידו 

ובחתימתו פריז, 1933
מכתב קדום של מארק שאגאל, משנת 1933, אז 
יצר את אחת מיצירותיו הידועות ביותר: בדידות 

)ציור שמן(. 

כבר באותה תקופה היה שאגאל אמן בעל מעמד 
 1932 ב-  נוסד  בתל-אביב  ביותר.  גבוה  עולמי 
כתב העת “גזית”, ועורכו – גבריאל טלפיר – הפך 
בארץ  ולשופרו  היהודי  האמן  של  נאמן  למעריץ 

ישראל. המכתב שלפנינו ממוען אליו

דף כתוב משני צידיו.

גודל 21x27 ס”מ.

לאחד  היה   ]1887-1985[ שאגאל  מארק  האמן 
בעיני  ונחשב  הסוריאליסטים,  האמנים  מחשובי 
רבים לצייר היהודי הגדול בכל הזמנים. הוא נולד 
וויטבסק  בסביבות  חסידית  יהודית  למשפחה 
שהיתה חלק מהאימפריה רוסיה ]כיום בלארוס[, 
עבר  בסנט-פטרבורג,  לאמנות  באקדמיה  למד 
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46 . – מעוז  מיקי  בארץ:  הקומיקס  ראשית 
חוברת 2 – תל אביב, תקופת המנדט

מיקי מעוז, חוברת מס' 2. תל אביב 1947.

חוברת מאוירת לילדים ובה סיפורי קומיקס שונים על פי "מיקי 
אוזני[,  ]דני  קט"  קט  ו"אמבט  "פינוקיו"  מעוז[,  ]מיקי  מאוס" 

"מסעי עמר וגמר" ועוד מאת וולט דיסני.

מחוברות הקומיקס המוקדמות שיצאו לאור בארץ ישראל!

]12[ עמ'. 25 ס"מ.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 80
הערכה: $500-$400

דוכסות . 47 קהילות  רבני  מכתב 
פארמא וראשיה, בחתימתם – איטליה, 
המדינה,  רב  חתימת  כולל   –  1758
 – במדינה"  הקודש  עבודת  את  "עובד 

חשוב ונדיר!
ראשי  של  בכת"י  חתימות  עם  מודפס  מכתב 
קהילות דוכסות פארמא ורב המדינה רבי שמואל 
זכריה ראווינה. חותמים "במקום הועד, פה העיר 

בוסיטו במדינת פארמא". תקי"ח ]1758[.

שבדוכסות  הקהילות  ועד  מאת  מכתב-חוזר 
המגורים  זכות  עבור  לשלם  שנדרשו  פארמה, 
ומאיימים  לירות,   600,000 סך  הדוכסות  בערי 

עליהם בגירוש. 

במכתב מבקשים מקהילות איטליה לסייע להם. את 
הכסף יש לשלוח אל תושב רג'יו, במדינת מודינא. 

האוירה  על  גם  המלמד  מיוחד  תיעוד  לפנינו 
האנטישמית שהיתה אז כלפי היהודים.

חתומים בכתב ידם:

אליעזר  ב"ר  זכריה  "שמואל  רבי  המדינה,  *רב 
ראוינה זלה"ה, עובד את עבודת הקודש במדינה 
מיכאל  "אברהם  רבי  ה"ממונים":  *אנשי  הנ"ל". 
פונטאנילה", רבי "אהרן  חיים  שמואל  בכמהח"ר 

עזריה בכמ"ר מרדכי לוי". 

פונטאנילה,  דוד  קטן", הרבנים: רבי  "ועד  *אנשי 
סואבי, רבי  זלמן  משה  ספורנו, רבי  עוזריאל  רבי 

יהודה מצליח קרמי ורבי משה חיים פנצי. 

גיל הפריט: 260 שנים.

4 עמ', 34.5 ס"מ.

בשוליים  קלים  קרעים  עבה.  נייר  טוב.  מצב   
ובקפלים.

]מכתב זה, יחד עם דברי רקע לכתיבתו, מתוארים 
בספר 'תולדות היהודים בדוכסות מנטובה', חלק 

ראשון, ירושלים תשכ"ה, עמ' 331-330[.

פתיחה: 200
הערכה: $400 - $500
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שנה, . 48 לוח  במינו:  מיוחד  פריט 
בשנת  בוונציה  שנדפס  מימדים,  גדול 
הייחודים  המנהגים  את  מכיל   – תצ"ט 

של יהדות איטליה - נדיר מאוד
בלוח נמצאים חישובי הנולדות, מנהגי הקריאות 

וההפטרות כמנהג איטליה, ספירת העומר ועוד.

מצב בינוני, השוליים חתוכים עם פגיעה בטקסט. 
עם  בטקסט.  פגיעה  עם  הדף  באמצע  חסרונות 

זאת פריט מרשים, חשוב ונדיר.

גודל: 3349* ס"מ.

פתיחה: 100
הערכה: $200 - $300

של . 49 הסודית  העסקית  השפה 
מי  לכל  עזר  וספר  עזר  ספר  היהודים: 
יהודים  עם  עסקיים  קשרים  שמקיימים 
ללא  מדהים!  פריט   – השוק(  )שפת 

תאריך, כפי הנראה סוף המאה ה19.
וכיצד  היהודים  בשפת  מלוח  דג  אומרים  כיצד 
מילות  מאות  הצבעים?  שמות  את  אומרים 
מיועד  יהודים.  סוחרים  אצל  שנהוגות  יהודיות 

לגויים  שבאים איתם בקשרי מסחר. 

 Die geheime Geschäftssprache
 der Juden : ein Hand- und Hilfsbuch
 für alle, welche mit Juden in
 Geschäftsverbindung stehen und
 der hebräischen Sprache )der sog.

Marktsprache( unkundig sind

לדעת.  קשה  אנטישמית?  נימה  כאן  יש  האם 
גם הלשון:  כך.  נראה  הציור שעל הכריכה קצת 
מדובר  מקום  מכל  הסודית".  העסקית  "השפה 

בפריט מעניין ביותר.

מצב: טוב

פתיחה: 100
הערכה: $200 - $400
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כמה  שמעתי  באוזניי  אשר  מישראל...  נפשות 
ליהודים  לזה:  זה  אומרים  היו  נח  שבני  פעמים 
יש יותר תקיפות בחצר המלך, בזה שהם יכולים 
להציל את היהודי החייב מיתה לפטור אותו אצל 
בשביל  אומרים  והיו  מאתנו,  יותר  יר"ה  המלך 
רוב ממון שיש להם על הוצאות ליתן כדי להציל 

נפש... בשביל זה יש להם חסד בחצר המלך...".

טוב.  מצב  עבה,  נייר  ס"מ.   14.5 דף.  סה   ,]3[
קרעים  מנותק.  אחרון  דף  ובלאי.  שונים  כתמים 

קלים. חיתוך דפים אדום. כריכה ישנה.

פתיחה: 100
הערכה: 400$ – 600$

לונדון, . 50  – יעקב  תולדת  ספר 
1770 – מביכורי הדפוס העברי באנגליה
ומדרשי  בתנ"ך  דרושים  יעקב,  תולדת  ספר 
אייזנשטאט  אליעזר  ב"ר  יעקב  רבי  מאת  חז"ל. 
אב"ד  מאיר  רבי  של  בן-בנו  משידלאווצי, 
מגורי  "מתושבי  פנים-מאירות.  בעל  אייזנשטאט 

ארץ ענגלייטירא בלונדן". לונדון, תק"ל ]1770[. 

הראשונה  השנה  היא  הספר  נדפס  בה  זו  שנה 
של הדפוס העברי בלונדון ובאנגליה כולה. מלבד 
לפנינו,  וסליחות(.  הגדה  )סידור,  תפילות  ספרי 
שנדפס  הראשון  התורני  החיבור  הנראה,  ככל 

בדפוס העברי באנגליה! 

בתחילת הספר מספר המחבר על ההרפתקאות 
הניסים  ועל  חייו  במשך  עליו  שעברו  המיוחדות 

שבזכותם ניצל מסכנות שונות.

המחבר, שהגיע מפולין לאנגליה, הדפיס בספר 
די  הכהן  משה  מרבי  דווקא  הסכמה  שלפנינו 
בלונדון.  הספרדית  הקהילה  של  רבה  אזיוידו, 
לספר,  בהקדמתו  המחבר,  מסביר  זאת  כלפי 
כי אי פרסום הסכמתם של רבני ק"ק אשכנזים 
גודל  "מחמת  רק  הוא  הספר,  את  שבחו  אשר 

הוצאות הדפוס".

בתוך דרשותיו מתייחס המחבר כמה פעמים גם 
למצב העולם היהודי באותן שנים. כך למשל הוא 
כותב )דף סד(: "ותנן ה' חן לאיזה אנשים חשובים 
מצילים  ולפעמים  ויועצים,  ושרים  המלך  בעיני 

לשמחת . 51 ומאויר  צבעוני  דגל 
 1934( התר"ץ  שנות  קובנה,   – תורה 

בקירוב( – נדיר מאוד!
קובנה  גוטמאן,  ג'  בהוצאת  תורה  לשמחת  דגל 

)1934 בקירוב, לפי רישום בגב הדגל(. 

דגלי  השתמרו  לא  הדברים  מטבע  מאוד.  נדיר 
כאלה  שכן  כל  קדומות,  שנים  מאותן  ילדים 
לא  שרובם  שם,  הילדים  עבור  בחו"ל  שנדפסו 

שרדו את השואה הנוראה.

תורה,  שמחת  של  ומוטיבים  איורים  כולל  הדגל 
דמויות משה ואהרן, פסוקים ותפילות. 

במרכז הדגל נפתח חלון )במקור היה כאן מודבק 
דף נוסף, ובו איור ספרי תורה(. 

הפסוקים  מודפסים  הדגל  של  האחורי  בצדו 
הנאמרים בשעת פתיחת ההיכל בשמחת תורה 

]'אתה הוראת לדעת' וכו'[.

גודל: 37x25 ס"מ. 

מצב טוב. כתמים. קרע מודבק בנייר דבק מאחור. 
קרעים קלים בשולי הדגל.

פתיחה: 100
הערכה: $400 - $600
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תקנות הקהילה היהודית של וינה - וינה . 52
]שנות השלושים?[ - נדיר מאוד!

Statut der Israelitischen Kultusgemeinde in 
Wien,

הטקסט בגרמנית.

 62 עמ', 23 ס"מ. מעטפת רכה מקורית

מצב טוב מאוד

לפני שנים נמכר דבר דומה באחד מבתי המכירות אך הוא אינו 
החוברת  שינוים.  עם  אחרת  בשנה  מדובר  שלפנינו.  לזה  זהה 
זו  אל  וגם  ההיא  על  גם  וכיתוב.  עמודים  יותר  כוללת  שלפנינו 

שלפנינו אין רישום של השנה.

פתיחה: 120
הערכה: $150 - $200

שבפרנקפורט 
נענו  לא 
לקריאתו לפרוש 
ה  ל י ה ק ה מ
יותר  וכיבדו 
של  דעתו  את 
מיינץ,  משה  ר' 
מקור  שהיה 
ויוקרה  סמכות 
רבים  בעיני 

בעיר. 

לגדול  שנחשב  במברגר  לרב  פנה  מיינץ  משה  ר' 
תמך  שבתחילה  במברגר  הרב  בגרמניה.  הרבנים 
ולמד  לפרנקפורט  בא  הירש  הרש"ר  של  בעמדתו 
פסקו  את  פירסם  הכל  להפתעת  אז  הסוגיא.  את 

להישאר את בקהילה הכללית. 

ענה  הוא  לבדו.  איחרה  לא  הירש  הרב  של  תגובתו 
תשובה מנומקת לרב מברגר שתחילתו בתלונה על 
פי דברי חז"ל שחכם שאסר אין חברו רשאי להתיר 
והמשכה בדיון הלכתי מקיף על השאלה עצמה. כך 
החל הפולמוס הגדול שתוצאותיו נמשכות עד עתה.

לפנינו תשובתו של הרב הירש לרב במברגר מאז.

נדפס בפרנקפורט על ידי י. קאופמן מטעם הרש"ר 
הירש 1887

מצב: בינוני - טוב

פתיחה: 100
הערכה: $200 - $300

הרש"ר . 53 של  הגלוי  מכתבו  
לרב  בפרנקפורט   הקהילה  רב  הירש 
על  במברגר  דב  יצחק  רבי  מוירצבורג 
הרש"ר  פולמוס   – הקהילות  הפרדת 
 ,1877 גרמנית   – במברגר  והרב  הירש 

נדיר מאוד!
 Bamberger zu Wuerzburg, auf
 seinen an denselben gerichteten
 offenen Brief, gewuerdigt von

Samson Raphael Hirsch
רקע

יהודי  אצל  והרפורמה  ההשכלה  רוח  התגברות 
גרמניה הפכה עם השנים את האורתודוכסים למיעוט 
האפשרות  על  נלחמו  ד'  לדבר  החרדים  בקהילות. 
לקיים את קהילותיהם ואורח חייהם בהתאם לתורה 
ולמסורה. אז הוציא הרש"ר הירש את פסקו הידוע 
ולהקים  הכללית  הקילה  את  לעזוב  החובה  על 
מן  מוחלטת  בהיפרדות  ראה  הוא  נפרדת.  קהילה 
שבפניה  לדילמה  יחיד  פתרון  הכללית  הקהילה 
ניצבו הוא וחבריו לדעה ולקהילה. כך נולדה הקהילה 
בפרנקפורט,  ישורון"  "עדת  הראשונה,   הנפרדת 
נקבע  שלה  בתקנון  בראשה.  הירשעמד  שהרש"ר 
כי "יהדות ללא הלכה לאו שמה יהדות וכי קיימת רק 
קהילה יהודית אחת זו שבה שלטון ההלכה מובטח".

ובראשם  רוב חברי הקהילה האורתודוכסים  אמנם 
מיינץ,  משה  ר'  הקהילה-  של  התווך  מעמודי  אחד 
לא קבלו את דרישת הרב ונשארו חברים בקהילה 
הכללית. מעמדו וסמכותו של הרב הירש בקהילתו 
הוותיקות  המשפחות  צאצאי  מרבית  רופפים;  היו 
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הזמנה מודפסת גדולה לחתונה . 55
מילים  עם  ברוסית,  – הטקסט   1913  –

בעברית – פריט מיוחד במינו
החתונה תערך בא' דר"ח אלול תרע"ג )1913(.

מהעיר  לנדא  שמשון  אהרן  רבי  הוא  החתן  אבי 
דרויא.

28 ס"מ.

מצב טוב. בלאי אופייני. כתמים וקרעים קלים.

פתיחה: 100
הערכה: $100 - $200

רנה ותפלה ליום הולדת מלכת . 54
הולנד - אמשטרדם, תרס"ו

תפלות ליום הולדת וילהלמינה )1880-1962(. 

יותר מכל  מלכה במשך חמישים ושמונה שנים, 
שליט הולנדי אחר. 

4 עמ', 20 ס"מ, שער מעטפת. התפלות בעברית 
וההוראות בהולנדית.

מצב טוב 

פתיחה: 50
הערכה: $150 - $200

בכתב . 56 כתובות  שתי 
תרכ"ב  אשכנז,  קהילות  יד, 

ותרצ"ב
מצב: טוב

פתיחה: 25
הערכה: $100 - $200
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של  לשימור  המבנים  ברשימת  נכלל  הבניין 
עיריית ירושלים מאז סוף שנות ה-80.

את  קיבלה  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
הערעור שהגישה המועצה לשימור אתרי מורשת 
כי  וקבעה  נוספים  שימור  גופי  עם  יחד  בישראל 

המבנה לא ייהרס.

 6.3 )ששטחו  המתחם  נמכר   2008 בשנת 
הקמת  לטובת  דולר,  מיליון   15 תמורת  דונם( 
ביידר,  איאן  האמריקאי  האדריכל  בתכנון  מגדל 
כשהמכירה הותנתה בשימור מסוים של המבנה 

ההיסטורי. 

מצב טוב.

פתיחה: 80
הערכה: 200$ - 300$

לחנוכת . 57 הרשמית  ההזמנה 
 – חיים'  'עץ  של  המפורסם  המבנה 

ירושלים, תרצ"ז – פריט נהדר ונדיר!
לחנוכת  הזמנה  ובו  )מתקפל(,  הזמנה  כרטיס 
'עץ  וישיבת  ת"ת  של  והמרשים  החדש  המבנה 
'מחנה  שוק  ליד  היום,  עד  קיים  )המבנה  חיים' 

יהודה', והיה פעיל עד לפני שנים ספורות(. 

כל ירושלמי מכיר את המבנה של 'עץ חיים', וללא 
ביותר  המפורסמים  מהמבנים  אחד  זהו  ספק 
בירושלים, המסמל את חינוכם של תינוקות של 
בית רבן בדרך ישראל סבא. אלפי תלמידים למדו 
חשובים  לרבנים  שהיו  מהם  זה,  קדוש  במקום 

ואישי ציבור ידועים.

הקודש,  בעיר  הקהל  לשיבת  שנה  מאה  "אחרי 
הבוחר  החסיד...  ר"י  חורבת  העתיק,  למרכזו 
המעט...  מקדש  לבית  גואלים  הקים  בתורה 
אשר נתנו ידם ולבם להקמת היכל תורה חדש, 
ויספיקו לבנות את  על מגרש עץ חיים מרכז ב', 
רוב  נאספים  תוכה  אל  אשר  הראשונה,  הקומה 
ומוזמן  ישיבותינו.  וחכמי  הת"ת  מחלקות  פליטי 
בזה מע"כ להשתתף בחג חנוכת הבית הק' הזה, 

בער"ח סיון תרצ"ז". 

בעמוד השני איור "תכנית בניין החדש של ת"ת 
וישיבת עץ חיים", עם דגלים בראש הבניין...

בין . 58 ההיסטורית  הפגישה 
ההודעה   – ירושלים  לרבני  ויצמן  חיים 
יצחק  רבי  למרן  שניתנה  המקורית 

ירוחם דיסקין זצ"ל
של  הירושלמי  הסניף  מאת  רשמית  הודעה 
ירוחם  יצחק  רבי  אל  ישראלי",  הארץ  "המשרד 
דיסקין זצ"ל, על האסיפה שתהיה בביתו למחר 
ויצמן.  חיים  הפרופ'  עם  תרע"ח  בתמוז  כ"ז 
הנודע  הציוני  העסקן  ידי  על  כנראה  חתומה 

מרדכי בן הלל, נציג המשרד.

13x21 ס"מ.

רקע היסטורי:

עם שחרורה של ירושלים מהתורכים, ובראשית 
הציונים  מנהיגי  הגיעו  הבריטי,  השלטון  ימי 
גם  אך  בהחזקתם  להתערב  וביקשו  לירושלים 

בצורת חינוכם של מוסדות התורה בירושלים. 

אחרי שורת מגעים ובתיווכו של רבי יעקב משה 
פגישה  תרע״ח  בתמוז  בכ״ח  נערכה  חרל״פ, 
חשובה בין פרופ' חיים וייצמן לבין חשובי הרבנים 
בירושלים. הפגישה נערכה בביתו של מרן הגאון 
רבי יצחק ירוחם דיסקין, שבה השתתפו גם רבי 
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ישיבת המשתלמים. 

דבריו  את  וכל  מכל  דחו  ירושלים  רבני  אולם 
מהרב  ביקש  דיסקין  הרב  ויצמן.  של  והצעותיו 
השיב  אכן  והוא  ויצמן,  דברי  על  להגיב  זוננפלד 
רב  רושם  שעשו  ומוחלטים  נלהבים  בדברים 
כלפי  אז  התבטא  עצמו  דיסקין  הרב  ויצמן.  על 
הצעותיו ה"נדיבות" של ויצמן, בכך שועד הצירים 
ולא  מדובשך  "לא  ואמר:  הישיבות,  את  יממן 

מעוקצך".

בירושלים  הרוחות  סערו  תקופה  אותה  בכל 
שהיתר.  סערה  וייצמן.  של  לתכניותיו  מסביב 

מלווה גם בחרדה על עתיד הישיבות.

לאחר פגישה ולפניה נערכו פגישות נוספות בין 
ויצמן לרבני ירושלים, שבסופו של דבר לא הניבו 

דבר, והקרע בין העולמות רק הלך והתרחב.

לפנינו פריט יפה ומיוחד מאותם ימים.

מצב טוב.

פתיחה: 50
הערכה: $200 - $300

יוסף חיים זוננפלד, רבי יעקב משה חרל"פ, רבי 
זאב שחור, ורבי דובער עפשטיין, וכן מזכיריו של 
הרב דיסקין ובהם ר' משה בלוי. הייתה זו ישיבה 
מלא  ביטוי  לידי  בא  במהלכה  ביותר,  סוערת 
הפער הגדול בין הגישה של עמי ארצות לדמותן 
של הישיבות, לבין דעתם של זקני הרבנים וראשי 
תכניותיו,  על  בהרחבה  הרצה  וייצמן  הישיבות. 
הישיבות  דמות  את  להתאים  הצורך  על  ועמד 
טובת  ורק  אך  כי  בהטעימו  המודרני,  לעידן 
עיניו.  לנגד  עומדים  תדמיתן  ושיפור  הישיבות 
תצא  מציון  ״כי  בפסוק  דבריו  את  תיבל  אף  הוא 
יהיו  התורה  שבני  הוא  חיוני  כך  ומשום  תורה״, 
בעלי ידיעות אוניברסליות ומשופעים גם בידיעות 

כלליות. 

את  בהרחבה  וייצמן  הציע  אף  ישיבה  באותה 
תכניתו לייסד ״ישיבת המשתלמים״, שבה ילמדו 
פקוח  תחת  קבועה,  תכנית  לפי  מוכשרים  רק 
תקבל  כזו  ישיבה  מראש.  מוגדרת  ולתקופה 
תמיכה מלאה מקופת ההסתדרות הציונית, והיא 
הוא  הישיבות.  לשאר  דוגמא  לשמש  תוכל  אף 
הוסיף והדגיש, כי ההסתדרות הציונית דואה זאת 
התורה  לימוד  את  ולהאדיר  להגביר  מחובתה 
את  לייסד  החליטה  זה  ולאור  מוסדותיה,  וחיזוק 

מחיבוריו . 59 איכותי  מקבץ 
הירושלמי  ההיסטוריון  של  החשובים 

הנודע ר' פנחס גרייבסקי ז"ל
חיבורים אלו נחשבים כאבני היסוד של תולדות 
מעת  בכללה,  ישראל  וארץ  בפרט  ירושלים 
התחדשות היישוב היהודי בארץ. גרייבסקי כתב 
ולפנינו  שונים,  חיבורים  ממאה  למעלה  וערך 
מקבץ מיוחד של החיבורים החשובים והנדירים 
להשגה  ניתנים  בלתי  חלקם  כתביו,  מבין  ביותר 

כלל.

גרמו  ואחרים  כאלה  שיקולים  כי  להעיר,  יש 
צנועה  בצורה  חיבוריו  את  להדפיס  לגרייבסקי 
למדי, בחוברות צנומות ופשוטות. אולם למעשה 
כל חוברת שכזו היא חיבור חשוב ביותר לתולדות 
קטנת  היא  חוברת  כל  בארץ.  היהודי  היישוב 

הכמות אך מרובת האיכות.

בסה"כ 27 חוברות שונות:
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דפים(.  וחסרים  )יתכן  שני.  חלק  זכרון  אבני  יא. 
חלק  בירושלם.  קדש  אבני  זכרון.  אבני  תרפ"ח; 
שלישי. תרפ"ט. עם תוספת דפים בסוף החוברת; 

אבני זכרון. חלק רביעי; אבני זכרון. חלק שישי.

צבי  יוסף  ר'  המשורר  לכבוד  היובל  חוברת  יב. 
רימון. נדיר!

כתובות  שתי  כאחת.  הבאות  כתובות  שלוש  יג. 
שומרוניות ואחת קראית. בצירוף אגדות והערות 

על שתי הכתות. תרפ"ח.

מגנזי  תר"ץ;  א'.  חוברת  ירושלים.  מגנזי  יד. 
ירושלים חוברת ב', תר"ץ. פגמים. מגנזי ירושלים, 

חוברות ד, ה, ה-ו, ו, יא, כה. 

ז',  ג',  חוברות  הראשונים  לחובבים  זכרון  טו. 
הגר"ש  של  מארכיונו  היסטוריות  )תעודות  י' 

סלאנט(. 

מצב כללי טוב. במעט מהחוברות פגמים וקרעים.

פתיחה: 50
הערכה: $150 - $200

א. הגרים. גרי הצדק בארץ ישראל.

ב. פרשיות מחיי הקראים בירושלים. תרפ"ז.

כולל  תרצ"ז.  סלומון.  משה  יואל  רבי  שירי  ג. 
תמונות.

ד. כתבי רבי יוסף ריבלין ז"ל על ירושלים וקורותיה. 
תר"ץ. )מצורף דף עיתון משנת תרל"ז(. נדיר!

ה. הרמב"ן וירושלים. תרצ"ט.

ו. פרסי פרסיץ בבתי הת"ת והישיבה עץ חיים. 

ז. בית האוצר. תר"ץ. כולל תמונות ייחודיות; בית 
האוצר, ב'. 

ח. פנקס ירושלם. חוברת א'.

המעטפת.  ללא  בירושלם.  והמסגר  החרש  ט. 
חסרים מעט דפים. כולל תמונות.

י. צרור פרחים לאדם ר' יחיאל צבי צימירינסקי . 
תרצ"ד. נדיר!

"לוח ירושלמי" )לוח קיר גדול( – . 60
לשנים תרנ"ו-ת"ש – ירושלים, תרנ"ה

דפוס טוביה )ב"ר יואל משה( סלומון.

נתון במסגרת. הדבקות בולטות. מצב סביר.

פתיחה: 50
הערכה: $100 - $200
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אלול תרפ"ו.

חתומים בכתב ידם שניים מראשי עדת המערבים 
בירושלים, בהם רבי שמואל אלעלוף זצ"ל. 

מצב טוב, הדבקות. 

מסמך מודפס מאת ועד העיר האשכנזי: "אין לנו 
שום שייכות לא לועד העיר ליהודי ירושלים ולא 

לועד הלאומי....". תרפ"ב. 

מצב טוב.

פתיחה: 80
הערכה: $150 - $300

ירושלים . 61 גאוני  חתימות 
לקהילות  העיר  "ועד  מסמכים  על 

האשכנזים" - תר"פ-תרפ"ו
חמש קבלות מודפסות, של "ועד העיר לקהילות 
ע"י  הנקבץ  מהכסף  סך...  "קיבלתי  האשכנזים": 
הגביר הנכבד הר' המופלג עסקן במצוות מוה"ר 

צבי הירש מאנישעוויטץ....". כסלו תר"פ.

מגאוני  רבנים,  שני  או  רב  חתום  קבלה  כל  על 
ירושלים: רבי יוסף ידיד הלוי, רבי פנחס עפשטיין, 
ברנשטיין,  ליב  משה  רבי  חיימוף,  דויד  רבי 
חיים  ורבי  הורביץ  צבי  שמעון  רבי  והמקובלים 
יהודה ליב אוירבך ראשי ישיבת המקובלים 'שער 

השמים' )עם חותמת הישיבה(.

מצב טוב. סימני קיפול.

ועד העיר האשכנזי, "אחרי  מסמך מודפס מאת 
להכיר  החפשים  ממאנים  הגדול  שלצערנו 
היהודיות  העדות  בסידור  התורה  בסמכות 
מאת  בזה  לבקש  מתכבדים  הננו  באה"ק... 
חוקת  בתקנות  להבטיח  הרוממה,  ממשלתנו 
הקהילה היהודית חופש גמור ליהודים החרדים 
מיוחדות...".  דתיות  עדות  בשבילם  לסדר  בא"י, 

החרדית . 62 העדה  של  המחלוקת 
על מרן הרב קוק - מסמכים היסטוריים, 

מקוריים ולא ידועים
מסמך היסטורי בחתימות רבני ועסקני ירושלים, 
אל מנהלי ועד העיר האשכנזי )העדה החרדית(. 
ירושלים תר"פ, ובו סיכום ההחלטות שהתקבלו 
ב"אספתנו לשם השראת השלום בירושלים" בין 
המסמך  על  הראשית.  לרבנות  החרדית  העדה 
מחוגי  ירושלים,  ועסקני  ירושלים  רבני  חתימות 
הרבנות, ובהם: רבי יוסף גרשון הורביץ, רבי יצחק 
צבי ריבלין, רבי זלמן רובין, רבי מאיר אדלר, רבי 
אוירבך,  ליב  יודא  חיים  רבי  פרוש,  מנדל  מנחם 

רבי צבי דוד הירשביין )חסיד גור(, ועוד.

אייז  חיים  ישראל  ר'  מאת  ומעניין  חשוב  מכתב 
מנהלי  אל  ישראל,  אגודת  של  הנודע  העסקן 
עונה  הוא  בו  האגודה,  של  הירושלמי  הסניף 
חבר  להיות  קוק  הרב  הוזמן  מדוע  לתלונתם 
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וגדולי  רבני  יתר  של  הכללי  הדרך  מן  לנטות 
התורה". תר"פ. שני עמודים.

בטקסט.  קלה  פגיעה  עם  תיוק  חורי  טוב.  מצב 
כתמים.

פתיחה: 200
הערכה: $250 - $400

ישראל.  אגודת  של  התורה"  גדולי  ב"מועצת 
הוא מסביר להם שהרב קוק הצטרף כבר שנים 
קודם לכן לאגודת ישראל, ונבחר למועצה מטעם 
עם  יחד  ישראל,  שבארץ  הארצית  ההסתדרות 
שום  היה  לא  ]אגו"י[  "למרכז  ברלין.  חיים  רבי 
היה הדבר תלוי.. הרה"ג  בו  ולא  בזה  חוות דעת 
ולא חשב כלל  בין מערצי האגודה,  אז  היה  קוק 

מודעה על "התעוררות למוסר"  . 63
לוין  אריה  רבי  של  מוסר  שיחות   -

ב"זוהרי חמה" – נדיר ביותר!
ידרוש  הבעל"ט  יוהכ"פ  ועד  אלול  "בחודש 
מוסר  דברי  הי"ו  לוין  אריה  מוה"ר  הרה"ג  כבוד 
והתעוררות בכל שבת קודש אחר בביהמ"ד זהרי 
ציון  תפארת  אורחים  הכנסת  בבית  אשר  חמה 

במחנה יהודא..."

איש צדיק היה

לוין )תרמ"ה-תשכ"ט(, מדמויות ההוד  רבי אריה 
הוסמך  החסד.  עמוד  וצדיק,  גאון  בירושלים, 
להוראה על ידי רבי חיים ברלין ורבו מרן הגראי"ה 
חיים'.  'עץ  תורה  בתלמוד  כמשגיח  שימש  קוק. 
ובמעשי  הנפלאות  ומידותיו  בצדקותיו  נודע 

החסד הרבים שעשה במסירת נפש.

בתקופת המאבק על עצמאות ישראל עמד בכל 
ונודע  המחתרות,  ואסירי  הלוחמים  לימין  עוז 
וחמש  כעשרים  במשך  האסירים".  "אבי  בכינויו 
ולעודד  הכלא  בבתי  בקביעות  לבקר  נהג  שנה 
החולים  בית  שוכני  את  וכן  האסירים,  רוח  את 

למצורעים.

בית הכנסת זהרי חמה

מבתי  אחד  הוא  חמה"  "זוהרי  הכנסת  בית 
הכנסיות העתיקים בירושלים. רבי אריה לוין ובנו 
רבי רפאל היו מהמתפללים הקבועים שם במניין 
הותיקין מדי יום ]הביהכנ"ס שוכנת בסמוך לביתו 
ולישיבת עץ חיים ששם הרביץ תורה[ במודעה 
מתגלה שהוא גם מסר שם שיחות חיזוק ומוסר 

מדי שבת בימים הנוראים.

המודעה ככל הנראה בין השנים תר"פ-תר"צ

גודל: 22 על 14

מצב: טוב

פתיחה: 25
הערכה: $150 - $200
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מודעה . 65  – ננעלו"  לא  דמעות  "שערי 
של  סילוקם  על  שינשא  ההספד  על  נרגשת 
מאורי הדור, הרבי מסוכוטשוב, רבי אליעזר 
גורדון מטעלז, הרבי מאלכסנדר, רבי שלמה 
זלמן בהר"ן, ועוד – ירושלים, תר"ע – נדיר 

ביותר! פריט מיוחד במינו!
קריאה  ובה  בירושלים,  שנדפסה  גדולה  מודעה 
להשתתף בהספד בישיבת מאה שערים, שימסור רבי 
יהושע טשערווניסקי מרבני הישיבה, על פטירתם של 
רבי  מסוכוטשוב,  אברהם  רבי  האדמו"ר  הדור:  גדולי 
אליעזר גורדון אב"ד ור"מ טעלז, האדמו"ר רבי ירחמיאל 
ישראל יצחק מאלכסנדר, וכן "שפירי דירושלם" - רבי 
ו"הרב הצדיק  ירושלם",  "בונה  לווי  שלמה זלמן בהר"ן 
ניימאן  ליב  אריה  זאב  רבי  הטובים  במעשיו  וחסיד 

קענינסבערגער". 

ירושלים ]תר"ע 1901[.

נדיר ביותר, ככל הנראה העותק היחיד ששרד ממודעה 
זו.

מצב די רעוע, קרעים וכתמים בולטים.

פתיחה: 50
הערכה: 100$ - 150$

המנהל . 64 דה-האן,  ישראל  יעקב 
המדיני של אגודת ישראל בירושלים - אוסף 

מסמכים
שדה-האן  האשכנזי,  העיר  ועד  אל  מקורי  מכתב  א. 
1924, כתוב  היה ממזכיריו, נשלח מפרנקפורט בשנת 

)בגרמנית( במכונת כתיבה וחתום בכתב יד. 

ב. צילומי מסמכים ומכתבים מארכיונו האישי.

ג. שכתוב של שידורי תוכנית ברדיו על דה-האן, חומר 
מעניין מאוד. סטנסיל.

חשובים  ומכתבים  מסמכים  של  מפורט  תיאורי  ד. 
מארכיונו של דה-האן. סטנסיל.

דה-האן.  של  לזכרו  מאמרים  קובץ  'לפידים',  גיליון  ה. 
תל אביב, תש"ב. מאמרים ושירים. תמונתו בשער. מצב 

בינוני, קרע באמצע הדפים.

מצב טוב

פתיחה: 50
הערכה: $100 - $200
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הרב . 66 של  הפרידה  בברכת  להתברך  "בואו 
קוק" – כרזה נדירה – תרפ"ד

כספים  לגיוס  קוק  הרב  של  נסיעתו  לקראת  שפורסמה  כרזה 
בארה"ב. נדיר! 

נדפס מטעם הנהלות הישיבות והת"ת. דפוס רוהלד. 

מצב גרוע. 

פתיחה: 10
הערכה: 50$ - 100$

הארץ  שיושבי  בכך  המחבר  של  חזונו  הגשמת 
ינהגו על פי פסיקותיו. "המביא לבית הדפוס" הוא 
הוא  ירושלים.  מצדיקי  מלומזא,  ילין  יהושע  רבי 
שנפטר  אביו  נשמת  לעילוי  הספר  את  הדפיס 
נחיצות  את  ילין  ר"י  באר  הספר  בשער  בסמוך. 
הדפסת הספר, והוסיף: "ואם יהיה ה' עם חברת 
להוציא  יוכלו  כי  נקווה  ישראל כאשר  ישוב ארץ 
מחשבתם הטובה לפועלת אדם, והארץ הנשמה 
תעבד, הנה עובדי אדמת ה' ימצאו חפץ בהספר 
הזה לדעת המצוות התלויות בארץ". ברול זאת 
גם הסכמות שני גאוני ירושלים, רבי משה יהודה 
ליב זילברברג ורבי מאיר אוירבך זצ"ל, הכותבים: 
בארצינו  כבוד  לשכון  העם  כשמרבים  "עתה 
ולחון את עפרה, רבים משתוקקים לדברי הספר 

הנ"ל".

מו דף.

מצב טוב. בלאי בשולי חלק מהדפים.
פתיחה: 50

הערכה: 150$ - 200$

שערי צדק – ירושלים, תרכ"ד – . 67
העותק של חובב הארץ ר' שמואל ברוך 
ו'בית  סנדרס ז"ל, מייסד 'מושב זקנים' 

התבשיל' הראשונים בירושלים
זצ"ל.  דנציג  אברהם  רבי  מאת  צדק.  שערי 
מהדורה שניה. "בדפוס הגדול והמשובח ההוקם 
דפוס  הוא  תובב"א",  ירושלם  בעה"ק  מחדש 
השותפים ר' יחיאל ברי"ל, ר' מיכל הכהן ורבי יואל 
משה סלומון זצ"ל. מספרי ירושלים המוקדמים. 

)ש' הלוי 104(. 

בספר  נוספים  מקומות  ובשני  הספר  בשער 
מופיעות חותמות האספן ר' יהונתן הכהן לאפין, 

וחתימה עתיקה. 

של  חותמתו  מופיעה  המחבר'  'הקדמת  בסוף 
אחד  ומקים  יוזם  ז"ל,  סנדרס  ברוך  שמואל  ר' 
באותה  ביותר  החשובים  הירושלמים  המוסדות 
בשנת  הוקם  אשר  זקנים,  מושב  בית  תקופה: 
היום,  עד  לתהילה  נזכר  שמו   .1879 תרל״ט, 

וסיפורים שונים מסופרים אודותיו.

לעת  ירושלימה,  עלה  סנדרס  ברוך  שמואל  ד"ר 
כי  הגלמודים  הזקנים  מצב  את  ובראותו  זקנתו, 
ברע הוא, ויש שאין להם אפילו מעט מים חמים 
להשיב את נפשם, שכר חצר בעל חדרים אחדים 
לכל  יינתן  שבו  תבשיל,  בית  מהם  באחד  והקים 
שיכן  חדריו  וביתר  חינם.  תה  ביום  פעמים  איש 

זקנים שלא היה להם היכן להתגורר.

חשיבות המהדורה

ידי  על  בוילנה  נדפסה  הראשונה  המהדורה 
שלפנינו  השניה  המהדורה  עצמו.  המחבר 
"לתועלת פרטי לאחינו היושבים בהררי  נדפסה 
ליושבי  למעשה  הלכה  לשימוש  כלומר  קודש", 
למעשה  היא  שלפנינו  המהדורה  ישראל.  ארץ 
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עץ חיים: קנד דף. נהר שלום: לז דף.

מצב טוב-בינוני. סימני עש. כריכה חדשה.

פתיחה: 50
הערכה: 100$ - 200$

תרכ"ו-. 68 ירושלים,   – חיים  עץ 
תרכ"ז – עותק חשוב

המשרטט  הגדול  הקבלי  הספר  חיים,  עץ  ספר 
את כל תורת הסוד מהאריז"ל. דפוס רבי ישראל 

ב"ק, ירושלים, תרכ"ו-ז.

שלושה  כולל  שלום"  "נהר  ספר  עם  יחד  נדפס 
חיים  עץ  ספר  ביאור  ושלום"  "אמת  חיבורים 
האר"י.  הקדמות  על  הנהר"  "רחובות  למהרח"ו. 
והמצות  התפילות  כוונת  ספר  על  שלום"  "נהר 
ויחודים. מאת המקובל האלקי רבי שלום מזרחי 

דידיע שרעבי – הרש"ש הקדוש.

דפוס רבי ישראל ב"ק זצ"ל.

בהר"י  "אברהם  רבי  של  חותמות  הספר  בשער 
מבני  ת"ו"  טבריא  בעה"ק  דרמבעה"נ  גבאי  בק 

משפחת המדפיס.

רבי אברהם ב״ק נתגדל בירושלים, ואחרי נשאו 
היה  אברהם  רבי  שם.  לדור  עבר  בטבריה  אשה 
ישיבתו  את  שקבע  ב״ק  משפחת  מבני  הראשון 
צפת  את  עזב  ב״ק  ישראל  שרבי  אחרי  בגליל 

אחרי ביזת הדרוזים בשנת תקצ״ח.

69 . – תרכ"ו  ירושלים,   – לב  נדיב 
דפוס ב"ק

שני חלקים, אבן העזר וחושן משפט.

מצב טוב. בלאי. חותמות.

פתיחה: 40
הערכה: 100$ - 200$
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זה עשרים שנה, לכן חסר לעת עתה  י"ד נדפס 
עלים  לזה  הוספתי  בקרוב.  אי"ה  שנית  ויודפס 
לדוגמא מהפורמט הגדול... נדפס זה עתה רק עד 
דף כה לרגלי המצב המיוחד של תנאי הדפסתו, 

ישבתי במוסקבה והדפסתי חוץ למדינה...".

עם הסכמות רבות מרבני ירושלים ועוד: הראי"ה 
קוק )שלוש הסכמות חשובות מאוד, עם גילויים 
הלוי  חיים  מלצר,רבי  זלמן  איסר  רבי  מרתקים( 
סולובייצ'יק, הרב הרצוג הרב עוזיאל ועוד רבים. 

יג דף.

מצב ספר זה ספיציפית: בינוני, נקבי עש בעיקר 
על  שער  דף  לו  מצורף  מנותקים.  דפים  בסופו, 

מסכת בבא מציעא.

חותמות הרב ישראל זיסל דבורץ.

מצב כללי טוב.

פתיחה: 50
הערכה: $80 - $150

ונדירים, . 70 מיוחדים  ספרים  ששה 
מדפוסי ירושלים. מהדורות יחידות

 - ירושלים, תרפ"ו   - ויקרא תורת גבריאל  חומש 
שער בעיצוב מונזון

חומש ויקרא עם פירוש תורת גבריאל ונחל גבים 
מאת רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, רב בבוסטון, 

מחבר ספר 'אגודת אזוב'. ירושלים, דפוס ציון. 

מרהיבה  צבעונית  ליטוגרפיה  הספר  בשער 
ביופייה שבה מצוירים קבר רחל, הכותל המערבי, 
השער  בראש  המכפלה.  ומערת  זכריה  קבר 
)בדפוס(  חתום  הדברות.  עשרת  ומתחתיו  כתר 
מונזון, ליטוגרפיות מעין זאת כמעט ואינן מצויות 

בספרים שנדפסו בארץ באותם ימים.

כרוך עם 'גנזי מרגליות' על שיר השירים )בשער: 
ביאור חמש המגילות(, ניו יורק תרפ"א. )הכריכה 
המשותפת נעשתה על ידי המו"ל. ישנם עותקים 
עם  רות.(  למגילת  הביאור  גם  נכרך  שבהם 
חודשים  וראשי  המולדות  לוח  לשבת,  תפילות 
לוח התיקונים  יוצרות,  משנת תרע"ב עד תר"פ, 

ומאמר מסכם "על המוגמר".

ירושלים,  ההפסק,  סימני  עם  ברכות  מסכת 
תרצ"ב. מהדורה יחידה.

שקופ,  שמעון  רב  נדרים,  על  תורה  שעורי 
)ראשונה?(  חשובה  מהדורה  תש"ה.  ירושלים, 

ומיוחדת עם הקדמות מרתקות.

ספר ילקוט דברי חכמים, דפוס התחיה, ירושלים, 
תש"ח. מהדורה יחידה.

נרות שבת, בטאון השבת העל מפלגתי, ירושלים, 
כרך חמישי, תש"ז-תש"ח 

ברכות,  מסכת  על  והפוסקים  התלמוד  מערכת 
ירושלים, תרפ"--. ספר מעניין וחשוב! נדיר מאוד.

ובו נכתב: "עד דף  ורוד,  לפני השער מצורף דף 
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72 . – הש"ס  על  חידושים  מחברת 
כתב יד משנות הת"ק, שלא נדפס

כנראה   – יד  בכתב  הש"ס  על  חידושים  מחברת 
יוסף  רבי  חתן  זצ"ל,  פרייד  יצחק  רבי  הגאון  של 
תלמיד  וועספרים  דק"ק  אב"ד  פלעש  יוזפא 

החת"ם סופר – תקצ"ח בערך.

חידושים   – יד  בכתב  כתובים  דפים  כ-11  גליון 
מאת  הסכמה  ישנה  הראשון  בעמוד  הש"ס.  על 
בק"ק  חונה  מוינטר  כ"ץ  אלחנן  רבי  "הרה"ג 

הומניטץ...". 

באחד מהדפים מביא הכותב חידוש "מאת דודי 
הרבני המופלא המופלג בתורה מה"ו יעקב יוסף 

סג"ל".

בהמשך הכותב מצטט את חמיו "ואמר אדמו"ח 
הרב דק"ק וועספרים דברים של חן" – מתלמידי 

החתם סופר. 

בהמשך המחברת נכתב: "עוד שמעתי משמו של 
הגאון החסיד א"א מ"כ מה"ו נתן אדלער זצוק"ל".

מצב: טוב-בינוני, סימני עש, כתמי זמן.

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 500$

"שער . 71 עתיק  יד  בכתב  דף 
קמיעות,  להכנת  הוראות   - האהבה" 
קבלה – כנראה דף ששרד מתוך חיבור 

- המאה ה-18 בערבית יהודית
מצב: טוב. מעט סימני עש.

פתיחה: 100
הערכה: $400
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ליום . 74 השכבה   - יד  בכתב  פנקס 
הכיפורים – איטליה – פריט מרשים

תפילות  נוסח  עם  הכיפורים,  ליום  השכבה  יד,  כתב 
בית  לצרכי  כסף  בעדם  הובא  "אשר  לנפטרים  השכבה 
הכנסת הזאת, למנוחת נפשם". איטליה, ]המאה ה-19?[.

שמות  בקהילה,  הנפטרים  שמות  מוזכרים  בפנקס 
סיניגאליא,  גוואסטאלא,  )כהן-ארא,  אופיינים  איטלקיים 

קאנטוני, בולונייזי, אורבינו, סנגוויטי, פינצי, רוויגי ועוד(.

שני עמ' כתובים, עם עוד שתי פתקיות.

 23.5 ס"מ. 

מצב טוב.

פתיחה: 80
הערכה: 200$ - 400$

הספד מרגש בכתב יד על "פאר . 73
 – זצוקלל"ה"  צבי  אליעזר  מו"ה  הדור 

שנות הת"ר
דף בכתב יד, ובו הספד מר על פטירת "צדיק יסוד 
כקש"ת  והדרה,  הדור  פאר  התורה,  אור  עולם, 
הכותב  זצוקלל"ה".  צבי  אליעזר  מו"ה  המנוח 
וממקורות  הקדוש  מהאריז"ל  דברים  מזכיר 
"ובכן  נוספים. לא נדפס. באותיות גדולות נכתב 

ציון במר תבכה וירושלים תתן קולה".

הוא  כאן,  הנספד  הנפטר,  והצדיק  מאוד  יתכן  
צבי  אליעזר  רבי  הרה"ק  מקומרנה,  האדמו"ר 

ספרין זיע"א )תק"ץ-תרנ"ח(. 

פריט מעניין וחשוב.

מצב טוב. פגמים בשולי הדף.

פתיחה: 100
הערכה: 500$ - 1,000$

אוסף 9 כתבים למדניים – חידושי . 75
תורה - תקופות שונות

מקבץ כתבים למדניים בנושאים שונים ממספר 
כותבים, תקופות שונות.

לא נחקר לעומק.

כתמים  מעט  טוב.  כללי  מצב  משתנים,  מצבים 
וקרעים.

פתיחה: 10
הערכה: $100 - $200
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אותו  בידי  כנראה  ופיוט  תפילות  הבא  בעמוד 
הכותב. הפיוט פותח: "אני משבט לוי... ויקבל את 
לוי  תשובתי". התפילה מסתיימת: "שמע קול בן 

לחיים ולשלום".

)ניתן לקבל את תמלול הדף(.

מצב טוב. 

פתיחה: 50
הערכה: 500$ - 700$

76 . – יד  בכתב  מיוחדות  תפילות 
ירושלים תרי"ד

בידי  כנראה  צידיו,  משני  כתוב  יד,  בכתב  דף 
מספר כותבים. ירושלים, תרי"ד ]1853[. כתיבה 

איטלקית. 

בעמוד הראשון שתי תפילות בכתב יד, הראשונה 
ב"ליל  נכתבה  היא  מאוד.  ומעניינת  ארוכה  היא 
המצב  בה  ומתואר  תרי"ד",  בשנת  ר"ה  יציאת 
ובעצם של רבים מיהודי  יהודי,  הקשה של אותו 
משובצת  התפילה  שנים.  באותן  ירושלים, 
והמדרשים.  מהגמרא  ובביטויים  בפסוקים 
מתוך תפילתו נראה שהוא אמנם ניצל והתרפא 
קשה  הנו  משפחתו  מצב  אך  חמורה,  ממחלה 
מנשוא. את תחנוניו הוא מבקש: "לא למעני אני 
אבקש כי אם לכבוד שמך לבוא להיות מלאכתי 

מלאת הקודש".

תפילות  כתבי  "עשיתי  מספר:  גם  הכותב 
להיות  "ותזכיני  בתפילה:  ומעתיר  ותחנונים", 
הגאולה  זמן  עד  תלמידים  עם  לשבת  מקום  לי 

שיהיה במהרה בימינו". 

מלבד  הכותב,  של  זהותו  על  דבר  יודעים  איננו 
שכנראה עלה ארצה מאיטליה )כך עולה מצורת 
כתב היד(, וכן את עובדת היותו "משבט לוי", כפי 

שהוא מציין בתפילתו.

שונה.  יד  בכתב  נוספת,  תפילה  הדף  בתחתית 

אירועים . 77 על  מרתקות  דרשות 
היסטוריים, ומקבץ חידושי תורה ופסקי 
הלכה, בכתב ידו של הגאון רבי מרדכי 

הלוי ליעזער אבד"ק ביליץ
מרתקות  ודרשות  תורה  חידושי  ובהם  דפים 
ביליץ  אב"ד  לשעבר  ליעזער,  הרב  שנשא 
ישראל.  במחנה  רב  ימים  ובאותם  שבפולין, 
ידיעתנו לא  ידו. למיטב  הדרשות כתובות בכתב 

נדפסו עד היום.

על  הפרק,  על  שעמדו  נושאים  על  הדרשות 
קדושים,  על  הספד  דברי  וכן  הנוראה,  השואה 
כגון משה מרזוק ושמואל עזאר שנתלו במצרים 
של  העשור  לשנת  דרשה  המצרי.  הרודן  ידי  על 

מדינת ישראל, ועוד ועוד. חומר מרתק ומרגש!

עברית ויידיש.

למעלה משלושים דפים, כתובים בעט ובעפרון. 

מצב טוב. בלאי אופייני.

פתיחה: 300
הערכה: 600$ - 1,000$
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בה  שימש  מסוימת  בתקופה  דיסקין.  המהרי"ל 
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.

פתיחה: 120
הערכה: 200$ - 300$

פנחס . 78 רבי  של  חשבונות  פנקס 
מתקופת  ידו(,  )בכתב  וועבר  לייבוש 

השלטון העות'מאני. תרס"ו-תרע"ד
בדף ]2[: "פרטי ההכנסות שהיו לי מיום בואי י"ב 

אלול תרס"ו עד יום כ"ה אדר תרס"ז".  

בין החשבונות הנזכרים בפנקס: "ממר אבי, מעות 
מקוה  "בעד  החלב";  מוכר  לגוי  "נתתי  חנוכה"; 
הסידורים",  כריכות  "בעד  מטבע";  חילוף  ושכר 
קטנים  דברים  "קניתי  זלמן";  של  "להמלמד 
ועוד.  ועוד  ]שלזינגר[";  ר"ש  גיסי  של  בהחנות 
"לביהמ"ד  הוצאה שלו  הוא מציין  באחד הדפים 

מארעמארש בעד המקום והעליות".  

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 
וועבער  ועוד. רבי פנחס ]אריה[ לייבוש  תשכ"ג( 
זצ"ל, מדמויות ההוד של ירושלים. היה מראשוני 
של  מיסודו  משה'  'אוהל  בישיבת  הלומדים 

מכתב לא ידוע על "שבתאיותו" . 79
רבי  מאת   - שבעה!  נחלת  ספר  של 
 – זנהיים  אב"ד  זצ"ל  במברגר  שלמה 

1906 )תרס"ז(
של  ובחתימתו  ידו  בכתב  עמ'(   2( ארוך  מכתב 

הגאון רבי שלמה במברגר זצ"ל, אב"ד זנהיים.

המכתב כתוב בגרמנית, על נייר רשמי של הרב, 
ומשובצים בו מילים בעברית: "נחלת שבעה"; "ב' 
בא";  דוד  בן  "משיח  ליב";  יהודה  ר'  תכ"ה";  ניסן 
ועוד. ככל הנראה הנושא הוא שאלת שבתאיותו 
הנדפס  שבעה',  'נחלת  הספר  מחבר  של 
באמשטרדם בשנת תכ"ז, ואשר בשערו נדפסה 
לשבתי  כרמז  בא"  דוד  בן  "משיח  לפרט  השנה 

צבי.

)תקצ"ה- זצ"ל  במברגר  שלמה  רבי  הגאון 
תרע"ח( נסמך להוראה על ידי ה'ערוך לנר'. היה 
'לימוד  ביניהם  ספרים,  ומחבר  זנהיים  של  רבה 
יצחק  רבי  הגאון  של  בנו  על ספר הערוך.  ערוך' 

דב במברגר זצ"ל רבה של יהדות אשכנז. פרסם 
מאמרים בירחון התורני הירושלמי "תורה מציון". 
רבי   - אחיו  עם  יחד  אביו  כתבי  את  לאור  הוציא 

משה אריה מקיסינגן.

מצב טוב. סימני קיפול. משוקם.

פתיחה: 50
הערכה: $200 - $300
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מצב  ס"מ.   27 משם".  הבאים  ליתומים  לרווחה 
טוב מאוד. חורי תיוק.

פתיחה: 50
הערכה: 200$ - 400$

הגאון . 80 הדור  פאר  מאת  מכתב 
רבי יצחק ירוחם דיסקין זצ"ל – תרפ"ג

מכתב מאת הגאון רבי יצחק ירוחם דיסקין זצ"ל, 
מנחם  אהרן  רבי  ידידו  אל  ירושלים,  גאוני  גדול 
מנדל כהן אב"ד קהיר שבמצרים. בסיום המכתב 
חותמתו )בצורת חתימה( של הרי"י דיסקין זצ"ל. 

)לימים עברו עליה בדיו(.

כ"א בכסלו תרפ"ג. 

זליג  עזריאל  )רבי  שד"ר  שליחת  המכתב:  תוכן 
עבור  כספים  לאיסוף  לארה"ב  זצ"ל(  לידער 
דיסקין,  היתומים  בבית  המתחנכים  היתומים 
מצפה  שבשכונת  החדש  הבניין  להשלמת  וכן 
שאול )כיום: גבעת שאול(. "תועלת ונחיצות הבית 
למאות יתומי אה"ק ומצבנו הקשה אשר מפעלנו 
מוכרחים  היינו  בגללם  אשר  והסיבות  בו  נמצא 
לו  יתברר  הבנין  עבודת  את  להפסיק  להצערנו 
מפי שלוחנו", כותב הרב דיסקין, ומוסיף: "חובה 
לעזור  מצרים  ארץ  נדיבי  על  מוטלה  מיוחדת 
בבניין הזה, אחרי ששערי המוסד פתוחים תמיד 

שלושה מכתבים מאת רבי יעקב . 81
רבינוביץ  אב"ד אלסטן – שנות התר"ץ
נשלחו  ובחתימתו,  ידו  בכתב  מכתבים  שלושה 

לבני משפחתו. 

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 30
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ידו . 83 בכתב  ומעניין  ארוך  מכתב 
ממשפחת  רוקח,  אלעזר  יוסף  ר'  של 

רוקח המפורסמת, ירושלים תרצ"ד
ברבנות  שכיהן  ניומן  יהודה  לבי  ממוען  המכתב 
העזרה  ועל  עצמו  על  מספר  והכותב  בלונדון, 

הכספית שהוא צריך. 

דף כתוב משני צידיו.

מצב טוב. קרעים.

פתיחה: 10
הערכה: 50$ - 100$

מכתב בכתב יד חתום בידי מרן . 82
הראי"ה קוק ורבני הרבנות הראשית – 

תרפ"ג
יד  בכתב  כתוב  תרפ"ד  משנת  משפטי  מסמך 
דאז:  הראשית  הרבנות  חברי  חתומים  ועליו 
בנימין  הרב  קוק,  הכהן  יצחק  אברהם  הרב  מרן 
צבי  יוסף  הרב  פאניזיל,  חי  יוסף  הרב  אלקוציר, 
הלוי, רבי יוסף משה מזרחי, "הצעיר בן ציון ס"ט" 

ועוד.

 X סימון  צדו האחד  על  קיפול,  סימני  טוב,  מצב 
על הכיתוב כנראה כסימן לביטול המסמך, מעט 

כתמים בשולי הדף, חורי ניקוב.

פתיחה: 100
הערכה: $200 - $300

ומסמכים . 84 מכתבים  מקבץ 
התקופה   – בירושלים  הכללי  מהועד 

העות'מאנית ותקופת המנדט
על חלק מהמסמכים חתום ר' חיים ריבלין. ועוד 
שני דפי קבלה מהתקופה העות'מאנית ומתקופת 

המנדט, עם חתימות מנהלי הועד. 

מצב טוב יחסית.

פתיחה: 10
הערכה: 50$ - 100$
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ישיבת 'מרכז הרב'.

מצב טוב. סימני קיפול.

פתיחה: 50
הערכה: 200$ - 300$

ידו . 85 בכתב  נפלא  מכתב 
ובחתימתו של הגאון הצדיק רבי יעקב 

משה חרל"פ
מכתב ברכה, עם תוכן חשוב מאוד, שכתב לרגל 
הוצאת הספר יוסף לקח, לרבי יוסף ראפ )תש"ז(.

נדירות: כמעט ולא נראים במכירות מכתבים עם 
תוכן כה חשוב מהגרי"מ חרל"פ!

ודור מתגלה סדר  דור  "והן בכל  בין היתר כתב: 
חדש באופן הלימוד, שאופן הלימוד הוא לבוש על 
התורה ולבושין דלבש ברמשא לא לבש בצפרא, 

ומכל הלבושין התורה מתבררת..."

כתוב על נייר רשמי של הגרי"מ. דף כתוב משני 
צידו. 

נדפס בפתח הספר הנ"ל.

רבי יעקב משה חרל"פ, נודע בגאונות ובצדקותו 
הרבה כבר מצעירותו. מגדולי התורה בירושלים, 
וראש  חסד',  'שערי  שכונת  של  המיתולוגי  רבה 

86 . – יד  שטר מכירת חמץ, בכתב 
מלונדון  זצ"ל  ניומן  יהודה  רבי  חתימת 

– תש"ז
דף גדול, 32 ס"מ.

מצב טוב.

פתיחה: 30
הערכה: 50$ - 100$
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מכתב בכתב ידו ובחתימתו של . 88
מרן הגרא"מ שך זצוק"ל

מכתב אזהרה, משנת תשכ"ט. "ואל יהיה מאלה 
שנאמר עליהם אשר קרך בדרך...".

במרכז  קטן  חסרון  עם  קרע  בינוני-טוב.  מצב 
הדף.

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 500$

שני דפים חתומים בחתימת ידו . 87
של הגאון הגדול ראש ישיבת חברון רבי 
הישיבה  קרית  הקמת   – סרנא  יחזקאל 

החדשה
מכתב תודה חתום בחתימת ידו לתומך בהקמת 
"קרית חברון" – הישיבה שעתידה הייתה להיבנות 

בגבעת מרדכי

של  שמאל  בצד  ישרים  לא  קרעים  טוב,  מצב: 
הדף אך ללא חיסרון

בהקמת  לתומך  ידו  בחתימת  חתומה  קבלה 
"קרית חברון" – הישיבה שעתידה הייתה להיבנות 

בגבעת מרדכי

מצב: טוב מאוד

פתיחה: 25
הערכה: $100 - 200$
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לימוד . 90  – )אגרון(  סופרים  עיטור 
תרט"ו  למברג,   – וכתיבה!  עברית 

]1855[
ספר מיוחד במינו, מרתק בתוכנו, ונהדר בסגונו. 

בלתי מצוי!

הדור...".  חכמי  מגדולי  יקרים...  מכתבים  "כולל 
חומר היסטורי מרתק, באמצעותו מדגים המחבר 

כיצד יש לכתוב מכתבים ורשימות שונות.

המחבר הוא ככל הנראה החכם והסופר אברהם 
מנחם מנדל מור.

לא נראה במכירות!

]4[ ד’, 24, ]8[ עמ'.

מצב טוב. בלאי אופייני.

הערכה: 100$- 300$

שטר תנאים בכתב יד קדשו של . 89
רבי אריה לוין זצ"ל של נכדו הגאון רבי 
אברהם דב לוין– חתימות העדים גאוני 

ירושלים – ירושלים תשכ"ו 
שטר תנאים בכתב ידו של הצדיק רבי אריה לוין 
לרגל אירוסי נכד רבי אריה לוין רבי אברהם דב 
לוין לבין הכלה מרת  בנו של הרב רפאל בנימין 

"באשע בת הרה"ג יהושע ברוך לוי" 

"ע"ק מצד החתן הרב הגאון רבי אהרן יעקבביץ" 
חתנו של רבי אריה לוין. 

זלטניק  אליהו  הגאון  הרב  הכלה  מצד  "ע"ק 
שליט"א" רב שכונת "כנסת" בעל ה"פרי אליהו". 

שמעון  ברוך  רבי  הם  החתומים  העדים  אחד 
מועצת  וחבר  טשעבין  ישיבת  ראש  שניאורסון 

גדולי התורה. 

מצב טוב- בינוני, קרע ללא חסרון בחלק העליון 
של השטר, סימני קיפול.

פתיחה: 100
הערכה: $300 - $500
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ספר ייחודי מסוגו: מנהגי קהילת . 92
ברית  קונטרס  עם   – )תקכ"ז(  פיורדא 

מלח
ספר מנהגים דקהילתינו יצ"ו, מנהגי ק"ק פיורדא, 
להאחים רבי ישראל ורבי קאפיל. פיורדא, תקכ"ז. 

בשער הספר חתימה: "הק'... שטיינער ]מקהילת[ 
אטטינגען".

הטקסט כולו בעברית ומולו בעברי-טייטש.

ובסופו קונטרס ברית מלח, הלכות מליחה והדחה 
ביידיש אשכנזית. מנהגי כל השנה דק"ק פיורדא 
וגם סדר  והיוצרות.  בבית הכנסת, עם התפילות 
סיומי הפרשיות והפטרת של כל השנה, וגם סדר 
תפילות על עצירת ורבוי גשמים, ותפילות חולים 
וסדר שינוי השם. וסדר התחינה שאומרים קודם 

ואחר הלימוד, וגם סדר ברית מלה. 

הקרובים  הן  "אלו  כמו:  מיוחדים  פרקים  כולל 
הלובשים בגדי שבת ביום חתונה".

גיל הפריט: 251 שנים.

מצב: בינוני. סימני עש. מפורק.

פתיחה: 50
הערכה: 100$ - 200$

פרי מגדים – אוסטרהא, תק"פ – . 91
שני שערים – חתימות עתיקות

מעניינות:  עתיקות  חתימות  השני  בשער 
"אברהם...", ועוד.

תיקוני לשון בכתב יד מתקופת ההדפסה.

מצב בינוני-גרוע. סימני עש בכל הדפים. 

פתיחה: 10
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ואיכותיים.  עבים  דפים  רטיבות.  כתמי  ומעט 
כריכה ישנה ודף השער מנותקים מהספר. 

פתיחה: 50
הערכה: 300$ - 400$

וחיי . 93 הזכרונות   / ראם  תועפות 
ליוורנו   – ראשונה  מהדורה   – יצחק 

תרכ"א – חתימות חשובות – נדיר!
תועפות ראם. חיבור על פירוש המזרחי )הרא"ם( 
על רש"י, מאת רבי מרדכי ברוך קאראבלייו. ספר 
הזכרונות וחיי יצחק, חידושים על מסכתות ועוד, 
מאת רבי יצחק בן רבי מרדכי ברוך קאראבלייו. 

ליוורנו, תרכ"א ]1761[. מהדורה ראשונה.

החלק  קיים  לא  מהעותקים  בחלק  מאוד.  נדיר 
הכל  לפנינו  אולם  יצחק',  וחיי  'הזכרונות  השני 

בשלימות. 

בשער הספר חתימות חשובות, בין היתר של רבי 
שלמה יוסף פרחי זצ"ל.

לספר  נוסף  ושער  ראם  תועפות  לספר  שער 
הראשון  הספר  בתחילת  יצחק.  וחיי  הזכרונות 
מפרנסי  הספר  להדפסת  באיטלקית  אישור 
נוסח  הזכרונות  ספר  בתחילת  ליוורנו.  קהילת 

מצבת המחבר שנפטר בשנת תקי"ט.

]7[, ב - קסז; ]3[ קסט-רמה ]1[ דף, 29 ס"מ.

עש,  סימני  מעט  אופייני.  בלאי  בינוני-טוב.  מצב 

תרמ"ט  . 94 למברג,  חינוך,  מנחת 
בעולם  הלמדנות  של  היסוד  מספרי   –

התורה – הוספה בכתב יד
הגאון  שחיבר  חינוך',  'מנחת  של  שניה  מהדורה 
רבי יוסף באב"ד אב"ד טארניפול. מאז ועד היום 

נדפסו עשרות מהדורות נוספות.

שלושה חלקים )עם שערים שונים( בכרך אחד.

אשר  שנים  כמה  "וזה  המחבר:  שכתב  מה  על 
ראיתי בספר א' ושמו פלאי ואינו בידי שנסתפק 
אם נשים חייבות באכילת עיוה"כ...", ישנה הערה 
בצד בכתב יד: "הוא בתשובת ר"ע איגר סי' ט"ז".

גיל הפריט: 149 שנים.

מצב טוב, פגמים.

פתיחה: 50
הערכה: $100 - $200
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96 . – תר"ך  ליוורנו  מרדכי,  דברי 
מהדורה יחידה - הקדשה

רלא דף.

בתחילת  הדפים  באחד  גזור  בינוני-טוב.  מצב 
הספר, עם חסרון טקסט.

פתיחה: 30
הערכה: 50$ - 100$

95 . – נדירים  ארבעה ספרי דרשות 
מהדורות יחידות

מהדורות   – נדירים  דרשות  ספרי  ארבעה 
ראשונות או יחידות

יעקב  רבי   – ראשון  כרך  דרושי"  "מאסף  ספר 
מאיר סגלוביץ – ווילנא תרע"ב.

משה  רבי   - ראשון  חלק  אל-עמי"  "דרשות 
חתימת  עם  תרפ"ג.  ווארשא  עמיאל,  אביגדור 

וחותמת הרב שמואל הכהן וינגרטן. 

אברהם  רבי   – התורה  על  נשרים"  "כנפי  ספר 
ליכטשטיין – וילנא תרנ"ד.

 – וירושלמי  בבל  מתלמוד  אגדות"  "אוצר  ספר 
ערך רבי גבריאל מילר – פרעסבורג תרל"ז.

פתיחה: 10
הערכה: $100 - $200

מזמור לאסף – ליוורנו, תרכ"ד . 97
בשער  הקדשה   - ראשונה  מהדורה   –

הספר
המחבר: רבי ששון מרדכי שנדוך זצ"ל.

בעיקר  עש  נזקי  בעקבות  בינוני-גרוע,  מצב 
בדפים הראשונים.

פתיחה: 30
הערכה: 100$ - 200$
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מהדורה . 99  – תרמ"א  ברלין,   – יא"ר  דברי 
יחידה – הקדשת המחבר?

מאת רבי יצחק אייזיק רולר. פירוש מיוחד בסגנונו על ספר 
בראשית.

יד )המחבר?( בפורזץ האחורי, לפני השער  הקדשה בכתב 
בגרמנית.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 10
הערכה: 50$ - 100$

חוברות . 98 עשרות  אוסף   - קוק  הראי"ה  מרן 
ופרסומים

הוצאת  קוק.  הכהן  יצחק  אברהם  רבי  מאת  מאמר  אוהב.  פצעי 
הסתדרות ירושלים. ירושלים, דפוס סלומון, שנות ה-20. מהדורה 
השבת,  חילול  על  תוכחה  דברי  מעטפת.  שער  עמ',   6 ראשונה. 
ומנהגי פריצות בחיי הישוב החדש בארץ.  וטריפות  אכילת נבלות 

מצב בינוני, פגמים רבים, נקבי עש.

הרב, מאת אליעזר מאיר ליפשיץ, הדפסה מיוחדת של דברי זכרון, 
ירושלים, תרצ"ח. התיאור המדויק ביותר שנכתב על הרב זצ"ל.

הראשית  הרבנות  מיסוד  תרפ"א,  ראשונה,  שנה  "התור",  עיתון 
לישראל

כרזה נגד מסירת קרקעות מהרב צבי יהודה קוק.

ועוד למעלה מ-20 חוברות, וגיזרי עיתונים על הרב ותלמידיו, שנות 
ה-60 עד שנות ה-90.

מצבים משתנים.

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 150$

נדיר!! מעלת הנישואין – תורת . 100
 – זיע"א  מברדיטשב  יצחק  לוי  רבי 

מהדורה ממוספרת
ונדפס  נערך  אשר  ומרשים,  חשוב  ספר 
הרה"ק  צאצאי  בקרב  שנערכה  חתונה  לרגל 

מברידטשב. מהדורה מצומצמת!

מצב טוב מאוד, כריכה מפוארת.

פתיחה: 100
הערכה: 200$ - 300$
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ארבעה ספרים נדירים. 101
א. שערי אורה, ורשה תרמ"ג. )כנראה המהדורה 
ביותר של הספר מבין אלו שנדפסו  המעודכנת 

באירופה קודם השואה(.

מהדורה  תרי"ח.   1858 למברג  יבוק,  מעבר  ב. 
נדירה מאוד. חתימות עתיקות. בלאי. 

מעט   תרס"ו.  למברג  השנה,  ראש  מחזור,  ג. 
מפורק.

הרב  של  מדעית  מהדורת  התורה.  על  רש"י  ד. 
שוועל, תשכ"ב.

מצב טוב.

פתיחה: 10
הערכה: 50$ - 100$

ספר נדחי ישראל – נקנה בראדין . 102
מאת המחבר החפץ חיים – תרפ"ח

נדחי ישראל. ורשה. )מהדורת צילום, סוף שנות 
הת"ר(.

בדף הפורזץ רישום עתיק בעפרון: "יום ג' לחודש 
אלול שנת תרפ"ח ביום היותי בעיר ראדין".

חותמות ישיבת בית זבול. רישום מאוחר בעיפרון: 
חיים  מהחפץ  חרל"פ  י"מ  הרב  ידי  על  "נקנה 
קנה  אחר  ומישהו  טעות,  זו  )לדעתנו  בראדין" 
יצא  לא  חרל"פ  שהרב  משום  חיים",  מהחפץ 

מהארץ(.

מצב טוב.

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 500$
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בית הבחירה להמאירי על פרקי . 104
אבות - ווין, תרט"ו - מהדורה מיוחדת 
- העותק של רבי נח גבריאל סגל אב"ד 
עם  סופר",  ה"חת"ם  תלמיד  קאירנינג, 

הגהות בכתב יד בנו רבי יהודה
עם הערות ותולדות המחבר וקורות ספריו מאת 
טוב[  ]כוכב  כ"ט  ן'  גאטטליב  מו"ה  בן  "זלמן  ר' 

שטערן מיליד רעכניץ".

תולדות  עם  שנדפסה  זו,  מיוחדת  במהדורה 
של  ספריו  על  חשובה  סקירה  ישנה  המחבר, 
טיפין במשך השנים.  טיפין  לאור  המאירי שיצאו 
ר' זלמן גוטליב, כותב התולדות, החזיק למעלה 
מ-100 קובצי כתבי יד של הרב המאירי, כמבואר 

בהקדמתו המאלפת שבתחילת הספר.

בעותק שלפנינו יש מעטפת ירוקה משני הכיוונים, 
ארכיטקטונית,  מסגרת  עם  נוסף  שער  הנושאת 
ר'  המו"ל  מאת  מעניין  פרסום  השמאלי  ובצדה 

זלמן על כתבי יד של שיטה מקובצת שיש בידו.

בשער השני חתימה: "הק' גבריאל".

בשני השערים רישום וחתימה של רבי יהודה בן 
גבריאל סגל הלוי דעסויער. 

ככל  למדניות,  הערות  מספר  הספר  דפי  בין 
הספר  בסוף  יהודה.  רבי  של  ידו  בכתב  הנראה 
ודינים על  - מנהגים  כרוך קונטרס "דברי אמת" 
טהרת המת ביידיש. בסוף הקונטרס הגהה בכתב 
יד רבי יהודה הנ"ל: "לומר כשנפטר מן המת לך 

בשלום ותנוח ותעמוד לגורלך", עם חתימת ידו.

הגאון רבי נח גבריאל סגל הלוי דעסויער )נפטר 
בישיבתו  סופר"  ה"חת"ם  תלמיד  תרל"ח(, 
בבאלטון  אב"ד  היה  עמו.  והתכתב  בפרשבורג, 

שני ספרי מרן החפץ . 103
חיים עם הכיתוב 'מוגה'

 .1897 ורשה  ישראל,  נדחי  א. 
תרנ"ה  ורשה  הלשון,  שמירת  ב. 

1875. חותמות. 

מצב בינוני-טוב. כתמי רטיבות.

פתיחה: 50
הערכה: 100$ - 200$

קאיארענינג  אב"ד  כך  ואחר  בהונגריה,  קאמאר 
גבריאל"  "יד  ספר  מחבר  שנה.  לארבעים  קרוב 
הסכמת  את  שקיבל  דעה,  יורה  על  חידושים   -
ה"חת"ם סופר". תרגם ללשון אשכנזית את ספר 
איוב וביארו ביאור חדש בלשון הקודש על פי אדני 
גבריאל".  "קסת  בשם  הפשט  ויסודות  הדקדוק 
להראות  מצווה",  "מלחמת  קונטרס  גם  חיבר 
החכמים  וטעות  הראשונים  החכמים  חכמות 
"שירי  שחיבר:  נוספים  חיבורים  האחרונים. 
זמרה" - על ספר בראשית בשיר, "האריאל" - על 

ביאור האגדות.

XIV עמ', יח, מג דף. 19 ס"מ.
מצב: טוב. שתי הגהות קצוצות.

פתיחה: 50
הערכה: $250 - $400
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לארצך", ובו צילום חידושיו בכתב ידו. החידושים 
שלפנינו לא נדפסו.

מצב טוב.

פתיחה: 50
הערכה: 100$ - 200$

רבי . 105 חותמת   – חסידים  ספר 
אב"ד  זצ"ל  סולובייציק  הלוי  שמחה 

מוהילוב, והגהות בכתב יד
נדפס בזיטאמיר, תר"ל, דפוס באקשט. ההגהות 
ברובן בעט, מתקופה מאוחרת יחסית. חותמותיו 

בשלוש מקומות בספר.

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, 

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 

בילגורייא . 106  – שערים  פתחי 
הקדשת   – יחידה  מהדורה   – תרס"ח 
שרגא  אפרים  רבי  המחבר,  של  קרובו 
"ברכת  מופלאה  צוואה  עם   – ויינגוט 

אפרים" 
מקורב  וצנסטחוב,  מקויל  יששכר  רבי  המחבר: 

למגיד מקוז'ניץ. נפטר בשנת תרי"ב.

כותב ההקדשה: מרבני צפת.

הקדמה חשובה בפתח הספר.

רבי אפרים סג"ל  צוואת  ]6 דפים[  בסוף הספר 
"בניי,  בניו"  את  מצווה  היתר  בין  קויל.  אבד"ק 
ועפר  וציצית  אין לשער השמחה בקבלות הדים 
והחיבוב  השמחה  לשער  אין  הקדושה,  מארץ 
לנשק המצוות ועפרה בדמעות של שמחה וצער. 
שוכניה  ומקום  הצדיקים  עפרות  ולחך  יתנני  מי 
ואשאף אויר חיי נשמותיהם אוירא דארץ ישראל 

ולשוש אתה משוש". 

וכן דף במפתחות,  )סוף ההקדמה(,  ב'  חסר דף 
ואולי דף נוסף.

כרוך עם: פאת השולחן. ירושלים, תרע"ב, דפוס 
פרומקין.

מצב טוב, מפורק מעט. בלאי.

פתיחה: 50
הערכה: 100$ - 150$
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מגדולי ירושלים, נשלח כשד"ר לאיטליה ולבלקן, 
" זאת תורת העולה.. להרב הגדול באנקונא... ר' 

יצחק אשכנזי... שד"ר חברון".

בעי"ת  ומו"ץ  רב  רוזנברג  "חיים...  רבי  חותמת 
אנקונא".

]6[, קח דף. 27 ס"מ. 

מצב טוב. כתמים זמן, בלאי טבעי, שוליים רחבים, 
דפים ע"ה-ע"ו כרכים הפרוך.

פתיחה: 80
הערכה: $150 - $300

ספר פולמוסי עם הקדשה בכתב . 107
ומראה האמת  יד: כור מצרף האמונות 
לרבי יצחק לופיס – מיץ תר"ז – מהדורה 
ראשונה – הקדשת רבי רחמים דילרוזה 

זצ"ל
לרבי  האמת  ומראה  האמונות  מצרף  כור  ספר 
כמאה  נכתב  החיבור  תר"ז.  מץ,  לופיס.  יצחק 
בגנזי  מונח  והיה  הדפסתו,  לפני  שנה  חמישים 
שקם  עד  מרסוליא,  מק"ק  אלטראס  משפחת 
הגביר ר' יצחק אלטארס והדפיסו כדי לקיים בו 

ודע מה שתשיב לאפיקורס.

מץ  בעיר  שחובר  הנצרות  כנגד  פולמוס  ספר 
במתכונת  כתוב  הספר  ה-י"ט.  במאה  שבצרפת 
המשיב,  ליהודי  השואל  הנוצרי  בין  דו-שיח  של 
הנוצרית  הדוגמה  את  לקעקע  כוונה  מתוך 
ולאשש את תקפותם של עקרי האמונה היהודית 
בהסתמך על כתבי הקודש. הספר כולל מפתחות 
ומראי מקום, כמו גם עיטור נאה על עמוד השער 
משה  עיין:  ומחברו  הספר  ]על  האחרון.  ובעמוד 
ומראה האמת לר’  אורפלי, כור מצרף האמונות 
בתולדות  מחקרים  ומלואה  אר"ץ  לופיס,  יצחק 
ירושלים  ותרבותה,  )חלב(  צובה  ארם  קהילת 

תשס"ט, עמ’ 17-36[. 

ידו,  בכתב  הקדשה  השני  בשער  שערים,  שני 
לא-רוזא,  די  רחמים  רבי  של  וחותמת,  חתימה 

של . 108 "קרובן  אסתר  מגילת 
אריה  רבי  המחבר  הקדשת   - ישראל" 

ליב פרומקין, מייסד 'פתח תקוה'
ליב  אריה  רבי  ביאורים מאת  מגילת אסתר, עם 
פרומקין. ירושלים, תרנ"ג. מהדורה יחידה. דפוס 

רבי יצחק הירשנזון.

הפנימיים  הצדדים  על  הנדירה.  המעטפת  כולל 
הכותרת  תחת  מיוחד,  טקסט  המעטפת  של 

"לחבוש לנשברי לב".

בשער השני הקדשה בכתב ידו של המחבר, אל 
רבי נתן אדלר מלונדון.

הקדשה נדירה מאוד.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 50
הערכה: 100$ - 200$
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מצבה של שבתי בן פנחס מקאסנטין, אשר נפטר 
בכ"ד בתמוז תרנ"ד[.

מצב:

פתיחה: 600
הערכה: 1,000$ - 2,000$

יקר המציאות ביותר! מענה לשון . 109
]תחינות ובקשות מיוחדות[ – זיטאמיר, 
תר"ח ]1848[ – לא רשום ביבליוגרפית!
עלמין  בבית  תחינות  סדר  לשון,  מענה  ספר 
ובקשות על קברי צדיקים. זיטומיר, תר"כ 1860. 
ורבי  ליפא  חנינא  רבי   - שפירא"  "האחים  דפוס 

יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא.

רשום  לא  בארץ!  בספריות  נמצא  לא  נדירות: 
במפעל הביבליוגרפיה!

פחות  השתמרו  תפילה  ספרי  הדברים  מטבע 
מאשר ספרים אחרים.

דפוס  של  הראשונות  מהמהדורות  חשיבות: 
תר"ז- בשנים  שפעל  בזיטומיר,  שפירא  האחים 

תרכ"ד.

תפילות הנאמרות על קברי הורים, אחים וילדים, 
צדיקים  קברי  על  התפילות  ועוד.  ואשה,  בעל 
של  לזרע  לרפואה,  לפרנסה,  תפילות  כוללות 

קיימא, ועוד. עם תרגום והוראות ביידיש. 

שבתי  "הק'  השער:  בראש  חתימה  בעלות: 
יש  בצפת  העלמין  ]בבית  חדש".  מקאסנטין 

מחזור לימים נוראים – זיטאמיר, . 110
תר"י ]1850[ – נדיר מאוד!

מחזור מן ראש השנה ויום הכפורים חלק ראשון 
האחים  דפוס  של  הראשונות  מהמהדורות   -
פולין,  וליטא,  רייסין  "כמנהג  בז'יטומיר.  שפירא 
ולשון  הקודש  לשון  פירוש  עם  ומעהרין,  פיהם 
אשכנז ]עברי-טייטש[". נדפס בדפוס רבי חנינא 
הרב  נכדי  שפירא,  העשיל  יהושע  ורבי  ליפא 

מסלאוויטא.

מהמהדורות הראשונות של דפוס האחים שפירא 
בזיטומיר, שפעל בשנים תר"ז-תרכ"ד.

חלק  רק  נרשם  הביבליוגרפיה  במפעל  נדירות: 
צילום שער  רק  ומציינים שראו  זו,  ב' ממהדורה 

מחלק ראשון – שלפנינו.

פחות  השתמרו  תפילה  ספרי  הדברים  מטבע 
מאשר ספרים אחרים.

שער בחלקו בדיו אדומה.

נדיר מאוד!

מצב:

פתיחה: 400
הערכה: 1,000$ - 2,000$
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קודש', . 112 'כתבי  של  שלם  סט 
כולל כרך 'תהילים' הנדיר – זיטאמיר, 

תרכ"ה-תרכ"ו – נדיר מאוד!
תהילים.  עם  וכתובים,  נביאים  המגיד,  ספר 
רבי  דפוס   .1865-1866 תרכ"ה-תרכ"ו  זיטומיר, 
נכדי  שפירא,  העשיל  יהושע  ורבי  ליפא  חנינא 

הרב מסלאוויטא.

נדירות: סט מושלם, הכולל גם את הכרך הנדיר 
"ראינו  ציינו  הביבליוגרפיה  שבמפעל  'תהילים', 

צילום השער בלבד"!

חלק א': יהושע, שופטים, שמואל. תרכ"ה.

חלק ב': מלכים. תרכ"ה.

חלק ג': ישעיה וירמיה. תרכ"ו.

חלק ד': יחזקאל ותרי עשר. תרכ"ו.

חלק ה': תהילים, משלי. תרכ"ו.

חלק ו': איוב, דניאל, עזרא ונחמיה. תרכ"ו.

מצב:

פתיחה: 1,000
הערכה: 4,000$ - 6,000$

שערי ציון ]תפילות ותיקונים[ – . 111
זיטאמיר, תרט"ז – נדיר!

תוספות  עם  ותיקונים,  תפילות  ציון,  שערי  ספר 
תקון סעודה וספר יצירה, מרבי נתן נטע האנובר. 
ליב  אריה  רבי  דפוס   .1856 תרט"ז  זיטאמיר, 

שפירא נכד הרב מסלאוויטא.

רק  קיים  הלאומית  בספריה  מצוי!  לא  נדירות: 
הביבליוגרפיה  במפעל  חסר.  והוא  יחיד,  עותק 

רשמו ספר זה על פי אותו עותק חסר.

לא קיימים עותקים נוספים בספריות הציבוריות 
בארץ!

פחות  השתמרו  תפילה  ספרי  הדברים  מטבע 
מאשר ספרים אחרים.

מצב? 

פתיחה: 300
הערכה: 700$ - 1,000$
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על . 114 זוהר  של  כרכים  ארבעה 
ליוורנו,   - מלך  מקדש  עם   – התורה 

תרי"ח
בראשית, שמות )שני עותקים, באחד חסר שער(, 

ויקרא. 

מצב טוב, בלאי אופייני, פגמים.

פתיחה: 50
הערכה: 100$ - 200$

רזיאל המלאך, מהדורה קדומה . 113
איורים   –  1804 תקס"ד  למברג,   –

קבליים מרשימים – ספר סגולה
חסר דף אחרון.

מא דף.

בחלק  בולטים  עש  סימני  טוב-בינוני.  מצב 
מהדפים.

פתיחה: 30
הערכה: 50$ - 200$

115 . – וילנא תרמ"ב   – הזוהר בראשית  ספר 
וספר  להגר"א  אור"  "יהל  ראשונה של  מהדורה 

"קרני אור" לבעל היסוד ושורש העבודה
כולל  דצניעותא  ספרא  עם  תרמ"ב,  וילנא   – הזוהר  ספר   
הזוהר.  על  הגר"א  ביאור   – אור"  "יהל  ספר  הגר"א,  ביאור 

מהדורה ראשונה.

"ספר בהיר או קרני אור" – וילנא תרמ"ג - ביאור על הזוה"ק 
מבעל המחבר יסוד ושורש העבודה – מהדורה ראשונה.

מצב טוב, כריכת חצי עור מקורית נאה, חיתוך הדפים אדום, 
קרעים בחלק משולי הדפים, מצב הדפים מעט שביר.

פתיחה: 50
הערכה: $100 - $200
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כרכים . 117 שני  חסידית!  מהדורה 
 - תקע"א-תקע"ח  מעזיבוז,  טור, 
מברדיטשב  יצחק  לוי  רבי  הסכמות 

והרבי מאפטא! 
יצחק  לוי  רבי  הסכמת  תקע"א.  א'.  משפט  חושן 
יחסית  אך  בינוני  מצב  עש.  נזקי  מברדיטשב. 

סביר ברוב הדפים. נייר כחול. 

אורח חיים. תקע"ח. הסכמה של הרבי מאפטא. 
מצב גרוע יחסית. נזקי עש.

חתימות וחותמות עתיקות.

פתיחה: 30
הערכה: 50$ - 100$

קדושת לוי על התורה – מהדורה . 116
קדומה, נדפסה בראשית שנות הת"ר

צו דף.

חתימות  זניחים.  עש  סימני  בינוני-טוב.  מצב 
מעניינות.

פתיחה: 30
הערכה: 100$ - 200$

וכתובים – העותק של . 118 תהילים 
האדמו"ר רבי עמנואל מפשדבורז זיע"א
תשיעי.  כרך  וארבעה.  עשרים  קודש.  כתבי 
תהילים, משלי, איוב, דניאל, עזרא, נחמיה. וילנה 

תרס"ה.

בשער הספר חותמותיו של האדמו"ר.

האדמו"ר רבי עמנואל מפשדבורז )מפאביאניץ( 
בעל  מדז'יקוב  יהושע  רבי  הרה"ק  חתן  לודז'   -
וחתנו  אביו(  של  שני  )מזיווג  אחיו  ישועה.  עטרת 
אב"ד  וולטפריד  יחיאל  יחזקאל  רבי  האדמו"ר 

דגליל וואלא.

מצב טוב. כריכה רופפת.

פתיחה: 50
הערכה: 100$ - 300$
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בשנת  היהודיים  החיים  של  דופן  יוצאת  תמונה 
תרצ"ג, 1933!

31 ס"מ, 106 עמ '.

3 דפים ]מצורפים צילומים  מצב: בינוני. חסרים 
בשער  קרעים  יש  מפורקת.  הכריכה  שלהם[, 

שאינם פוגעים בשלמות הדף.

מרשים ביותר ונדיר מאוד!

פתיחה: 180
הערכה: $500 - $800

119 . Notre Temps No 2 Paris 1933  – 1933 הזמן שלנו 2 פריז
- מגזין מאמרים מאת גדולי האישים היהודיים ותצלומים מופלאים 
של החיים היהודיים כולל הגטו בפריס, הפרעות באוקראינה, רדיפת 
היהודים בגרמניה והרבה מאוד תמונות מקוריות אחרות מהזמן ההוא 
כולל הרבה תמונות חסידיות! את מעטפת הגיליון מעטרת תמונת 

האדמו"ר בעל קדושת ציון ובנו האדמו"ר רבי שלמה מבובוב! 

במגזין דבריהם של אלברט איינשטיין, שלום אש, 
אהרון  גוטרמן,  נורברט  גלוטי,  ז'אן  באש,  ויקטור 
לויזון,  לודוויג  לוי,  ישראל  פייר לאזארף,  חרמוני, 
רייס,  מסקה,  מוריס  מלצ'ט,  לורד  ליבר,  מוריס 
חיים  ד"ר  טורס,  אנרי  רומיין, אנדרה ספייר,  ז'ול 

ויצמן.

אישים  יהודיות,  פנים  של  מדהימות  תמונות 
ביהודים  הנאצים  התעללות  ראשית  יהודיים, 
באוקראינה,  הפרעות  של  תצלומים  בגרמניה. 
הגטו היהודי בפריס, הגטו בפס במרוקו, קבוצות 
ועוד  בירושלים.  עתונים  מחלק  יהודיות,  ספורט 
הרבה תמונות בלתי רגילות ושאינן מוכרות. כולל 

תמונות חסידיות ותמונות אדמו"רים! 

ובחתימתו . 120 ידו  בכתב  מכתב 
של הרבי מערלוי – הודעה כואבת על 
פטירתו אחיו, וענייני הדפסת כתבי אביו 

– הונגריה, תש"ח
מערלוי  סופר  יוחנן  רבי  של  ידו  בכתב  מכתב 
)תרפ"ג-תשע"ו(. כתוב על גבי גלויה. תוכן חשוב, 
רבי  אחיו  פטירת  על  בכאב  מבשר  היתר  בין 
אברהם שמואל בנימין סופר, מחבר שו"ת "דברי 

סופר" וספר "מחזה אברהם".

מצב טוב.

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 400$
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בשואה יחד עם בני עדתו. ה' יקום דמם.

מצב טוב. סימני קיפול.

פתיחה: 80
הערכה: $150 - $200

ידו . 121 בכתב  וחשוב  ארוך  מכתב 
ובחתימתו של רבי אליהו ליפשיץ הי"ד 
אב"ד גריצא – בעניין פעילותו עם גדולי 

האדמו"רים
מכתב בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי אליהו 
ליפשיץ זצ"ל, אל אחד מגדולי ישראל ששמו לא 

רשום לפנינו. דף כתוב משני צידיו בצפיפות.

לציבור.  תקנות  בענייני  רב,  תוכן  בעל  המכתב 
נודעים,  רבנים  כמה  הרב  מזכיר  דבריו  בתוך 
מדוואהרט,  הרב  מסוכוטשוב,  האדמו"ר  ובהם: 
הוא  ועוד.  מראדושיץ,  הרבי  מגור,  האדמו"ר 

מספר על ביקורו באוטוואצק.

הוא מסיים את מכתבו: "יאמין לי כ"ג שיחי' שהנני 
כותב כל מכתבי הלז עם גודל כאב הראש רח"ל 
שינה  נתתי  שלא  אתמול  של  מהנסיעה  גם   ...

לעיני כל הלילה, והשי"ת יחזק כח... א"ל".

של  התווך  מעמודי  זצ"ל,  ליפשיץ  אליהו  רבי 
היהדות החרדית בפולין המעטירה, נושא דברה 
וסגן  התורה  גדולי  מועצת  חבר  הגדול,  ולוחמה 
נשיא אגודת הרבנים. שירת את קהלתו הקדושה 
ונספה  שנה  מארבעים  יותר  שבפולין,  גריצא 

ידו . 122 בכתב  מכתבים  שני 
הלוי  צבי  אברהם  רבי  של  ובחתימתו 
זצ"ל רבה של טבריה – תרל"א-תרל"ב 

– עניינים הקשורים לאדמו"ר מויז'ניץ
בשני המכתבים מתייחס הרב לעניינים הקשורים 

לאדמו"ר מויז'ניץ, נדיר מאוד!

חותמות הרב בשולי המכתבים

פתיחה: 120
הערכה: $240 - $300
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124 . – תש"ו  יורק,  ניו  הריי"ץ,  קודש,  כתבי 
חתימת החסיד המופלא רבי אליעזר ננס זצ"ל

מכתב האדמו"ר מסטריקוב רבי . 123
אברהם אביגדור לנדא זצ"ל, בכתב ידו 

ובחתימתו
מצב טוב.

פתיחה: 30
הערכה: 50$-100$

שני ספרים שחיבר רבי אברהם . 125
עם  הרבי,  של  זקנו  זצ"ל,  לאוואט  דוד 

חתימת קודשו
התורה  סדר  לפי  מפתח  והוספות,  אהרן  בית 
מאת  ספרים,  ועוד  חז"ל  למדרשים  לתלמודים 
ניקאלאייעב  אב"ד  לאוואט  דוד  אברהם  רבי 
מהדורה   .1880 תרמ"א,  וילנא,  ]ניקולאייב[. 

ראשונה.

בדף אחרי השער הסכמת האדמו"ר רבי שמואל 
מליובאוויטש, וחותמת וחתימת יד המחבר: "נאום 
אברהם דוד לאוואט מו"ץ דק' ניקאלאייעב". )יש 
לציין שככל הנראה המחבר חתם בכל העותקים 

שהדפיס(. מצב טוב.

דוד  אברהם  רבי  מאת  גיטין.  הלכות  נקי.  קב 
מהדורה  חלקים.  שני  תרכ"ח.  ורשה  לאוואט. 

ראשונה. מצב טוב. הכריכה מעט רופפת.

רבי אברהם דוד לאוואט )תקע"ה-תר"ן(, מגדולי 
רבני וחסידי חב"ד. תלמיד ה"צמח צדק". במשך 
ניקולאייב  העיר  ברבנות  כיהן  שנה  ארבעים 
לספר  הוספות  והוסיף  ערך  חרסון.  שבפלך 
הזקן  האדמו"ר  של  הכולל'  ושער  אור  'תורה 

מהרבי  חסידות  מאמרי  של  סטנסיל  מהדורת 
הריי"צ, נאמרו באטוואצק, תרצ"ט.

בספריה  בארץ  אחד  עותק  ישנו  ביותר,  נדיר 
ספריה  בשום  נוסף  עותק  קיים  לא  הלאומית. 

בארץ.

]3[ 248  עמ'.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 50
הערכה: $80 - $120

מליובאוויטש.

של  אמו  שניאורסון,  חנה  הרבנית  היא  נכדתו 
האדמו"ר רבי מנחם מנדל מליובאוויטש זצוק"ל.

פתיחה: 100
הערכה: $150 - $250
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בינלאומי . 126 חיוג  כרטיסי  שני 
"כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א" – 
מינטים בפולדרים המקוריים – אוקוטבר 

95 – נדיר! 
 internional telephoncard כרטיסי  שני 
היו  הכרטיסים    c.c.i. global חברת  של 
מיועדים לשיחות מכל טלפון בצפון אמריקה לכל 

מקום בעולם.   

פתיחה: 25
הערכה: $80  - $120

שולחן . 127 קיצור   / ברורה  משנה 
שנדפסה  מיוחדות  מהדורות   - ערוך 

בימי השואה - גרוסוורדיין, תש"ב
חמישה כרכי משנה ברורה )ב, ג, ד, ד, ה( מרבי 
ישראל מאיר הכהן ה"חפץ חיים" על שולחן ערוך 
בשנת  שנדפסה  מיוחדת  מהדורה  חיים,  אורח 
תש"ב בעיר גרוסוורדיין בעיצומה של שואת יהודי 

אירופה.

רבי  מאת  חדשות  הסכמות  נוספו  זו  בהוצאה 
שו"ת  ובעל  טושנאד  אב"ד  בריסק  מרדכי 
ביותר  הגדולה  הישיבה  ראש  בריסק",  "מהר"ם 
רוזנר,  סגל  יהודה  רבי  ומאת  בזמנו,  בהונגריה 
אף  שעמד  יהודה",  "אמרי  ובעל  סקלהיד  אב"ד 

הוא בראשות ישיבה בעירו. 

תש"ד,  בשנת  ה'  קידוש  על  נספו  הרבנים  שני 
הי"ד. בהסכמותיהם קוראים הרבנים שלא להסיג 

גבול המדפיס במשך עשר השנים הבאות )!(.

חתימות: "מאיר געווירץ".

מצב: בינוני-טוב מאוד. 

קיצור שולחן ערוך. גרוסוורדיין, תש"ב.

הפנים",  ו"לחם  השולחן"  "מסגרת  פירושים  עם 
ונוספו לראשונה גם הגהות והערות בשם "משנת 

אב"ד  דייטש  חיים  אליעזר  מרבי  אליעזר"  דרבי 
באניהאד.

]8[, 312; 275 עמ'.

מצב: בינוני-טוב

פתיחה: 10
הערכה: $100 - $200
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הוא שצייר זה חווה על בשרו את אימי השואה.

צבוע  מיוחד,  שער  מופיע  כרך,  כל  בתחילת 
הכותרת  עם  ציור  העמוד  בראש  צהוב,  בצבע 
בחלק  גדול".  לאור  מאפלה  לגאולה  "משעבוד 
המתים  עגלת  ציור  מופיע  השער  של  התחתון 
ולידה עסוקים שני אנשים בהטלת גופה נוספת 
לגוויות המושלכות בעגלה. האיורים של מהדורה 

זו כולם באווירה קודרת והשמים חשוכים.

הקדמה  מופיעה  הראשון,  השער  לעמוד  מעבר 
האמריקאי",  באזור  הרבנים  אגודת  "ועד  של 
הספרים  שריפת  אירועי  את  מבכים  הם  ובו 
מציינים  הם  כן  כמו  הזעם.  בשנות  שהתחוללו 
שזו פעם ראשונה שמדפיסים את הש"ס במימון 

הממשלות.

מצב טוב, בלאי בעקבות לימוד, קרעים וכו'.

פתיחה: 40
הערכה: 100$ - 200$

"ש"ס . 128 של  כרכים  שלושה 
 – 1946 – הניצולים", שארית הפליטה 

שערים מאוירים
שנדפס  הראשון  )הכרך  נדרים   + קידושין 

במהדורה זו!(

עירובין + ראש השנה

חולין + ערכין.

על הש"ס

הספריות  חורבן  גם  היה  אירופה  יהדות  חורבן 
יהודי  היבשת.  כל  פני  על  הספרים  ואוצרות 
הנאצי,  הצורר  את  ששרדו  הפליטה",  "שארית 
הכיבוש  בארצות  העקורים  במחנות  ושהו 
"ועד  האמריקאי, לא מצאו ספרים ללמוד בהם. 
יזם  בארה"ב  הרבנים  אגודת  שליד  ההצלה" 
במימון  בבלי,  התלמוד  של  מחודשת  הדפסה 

כספי של הג'וינט ובסיוע השלטון הצבאי.

מסכתות  כולל   – בודד  אחד  כרך  נדפס  תחילה 
1946. רק כעבור  נדרים וקידושין – בשנת תש"ו 
כשלוש שנים נדפס כל התלמוד מחדש בתשעה 
תש"ט  בשנת  משקל  וכבדי  עבים  כרכים  עשר 
1949. לעובדה זו ישנה משמעותית ביבליוגרפית. 
בשנת תש"ט עזבו כבר רוב היהודים את מחנות 
ישראל  ובראשם  מקלט,  לארצות  העקורים 
וארה"ב, ולמהדורה זו לא נמצאו הרבה מבקשים 

על אדמת אירופה.

הניצולים".  "ש"ס  בשם  ידועה  זו  מהדורה 
ממחנות  איורים  ובו  צבעוני  בשער  מאופיינת 
העבודה בשילוב אלמנטים של גאולה. מהדורה 

זו מבוקשת מאד ע"י אספנים.

על ציורי השערים

ג.  בשם:  צייר  ע"י  נעשו  המיוחדים  השער  ציורי 
סביר  השער.  בשולי  שחתם  כפי  ראזענקראץ, 
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מלובלין  שפירא  מהר"ם  הגאון  הק'  רבותינו 
אב"ד  הי"ד  פרומר  ליב  אריה  מהור"ר  והרה"ג 
להגן  יומית  ומשנה  היומי  הדף  מציעי  קוזיצלב 

עלינו להשע בגאולה קרובה ובנחמת ישראל"

עם לוחות לשנים הבאות של הדף היומי

מצב: טוב אך חסרונות בשדרה

1947 עם הקדמות  חמישה חומשי תורה, מינכן, 
וביחוד  האמריקאי  ל"העם  מיוחדות  הקדשות   -
מוה"ר  האהוב  הפרזידנט  הממשלה  לראש 
ועם ציור  ובעברית  ]!![ הרי ס. טרומן" באנגלית 

צבעוני של דגל ארצות הברית, מיוחד מאוד!

בלתי רגיל!

מצב: טוב

1947 עם הקדשה ל"גאון  שב שמעתתא, מינכן, 
הגאונים נשיא ישראל" הרב קוטלר

וידידות רבה לגאון  "ב"ה מינכן גרמני'. בהערצה 
מהו"ר  הרה"ג  וקברניטו  ישראל  נשיא  הגאונים 
אהרן קוטלר שליט"א ר"מ קלעצק בניו יורק בשם 

ועד ההצלה הרב נפתלי בארוך יו"ר"

מצב: טוב

מסילת ישרים קטן , מינכן 1947, עם הקדמה של 
הרב נתן ברוך מנהל ועד ההצלה

הקדמה ותודות באנגלית מהרב נפתלי ברוך יו"ר 
ועד ההצלה

אור ישראל קטן, מינכן, 1947

מצב: טוב. כריכה קדמית מפורקת מהספר

פתיחה: 50
הערכה: $100 - $150

ועד ההצלה, שארית הפליטה – . 129
6 ספרים - הקדמות מיוחדות, מעניינות 

ונדירות
מסכת יבמות עם משניות תרומות ללומדי הדף 
היומי והמשנה היומית, מינכן, 1948 -  עם הקדמה 
מיוחדת של הרב הרצוג והקדמה מעניינת נוספת 
ועד הרבנים באזור  יו"ר  נוספת של הרב מסינג, 

האמריקאי

הקדמה מיוחדת של הרב הרצוג בדבר השייכות 
פה  שבעל  בתורה  עתה  להתחזק  המיוחדת 
רודפינו  כל  "בלינו  שמכוחה  ומחז"ל  מהפסוקים 

ממלכות רבות ועצומות, ועמדנו על קברן..." 

הרב הרצוג כותב בחיבה עצומה ובהתרגשות:

"יום יום אנו מצפים  ליום אשר בו נקדם את פניכם 
בשמחה רבה ועצומה בחופי ציון בית חיינו."

המלכותית  הנהגתו  בתוקף  נודע  הרצוג  הרב 
השאר  בין  והתקומה.  השואה  בשנות  המופלאה 
השואה,  בזמן  יהודים  להצלת  רבות  פעל 
העם  לחיק  מהמנזרים  יהודיים  ילדים  להחזרת 
היהודי אחרי השואה, לחיזוק הניצולים במחנות 

העקורים וזירוז הבאתם ארצה

בילדותם  גמרא  שלמדו  לאלו  קורא  מסינג  הרב 
בבית  השלחן  ליד  אחת  פעם  שישב  אפילו  או 
המדרש לשוב אל התורה ולהצטרף ללומדי הדף 
התעוררה  כיצד  לחשוב  באמת  מפליא  היומי. 
בניצולים חדוות התורה ובלהט של הצמא למים 
שבו, אחרי שנים נוראות של ניתוק,  אל הלימוד 

בשמחה ובששון.  

עם לוחות לשנים הבאות של הדף היומי

מצב: טוב

מסכת תענית עם משניות כלאיים ללומדי הדף 
היומי והמשנה היומית עם הקדמה מעניינת של 
ועד ההצלה על הרושם העז שעשה הכרוז של 
גאוני ארץ ישראל בעניין הדף היומי על הניצולים 

ועל התעוררותם הגדולה ללימודו

מתוך ההקדמה:

"כרוז רבני ארץ ישראל... עשה רושם גדול... מכל 
ליסד  ועסקנים  רבנים  אלינו  פנו  גרמניה  פינות 
ולחדש  היומית   ומשנה  היומי  דף  לומדי  חוגים 
שוב את המנהג היפה אשר כבר נשתרש בלבות 
ורק  ישראל  לא-ל  ונדר  קדוש  כחוב  ישראל  בני 
ראשם  על  עברו  אשר  האחרונות  הצרות  מפני 
זכות  הוא  הזה...וכדאי  הקדוש  הלימוד  הפסיקו 
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סגולה . 131 מקורי,  מודפס  קמיע 
ומנוסה  בדוק   - חולשה  מכל  לשמור 

מבעל ה"ישמח משה"
מכל  לשמור  סגולה,  כתב  מקורי,  מודפס  קמיע 
חולשה ר"ל, בדוק ומנוסה מהרב הצדיק הקדוש 
משה  הישמח  טייטעלבוים  משה  ממהור"ר 

מאיהעל זצללה"ה.

קרטון  גבי  על  דבוק  ס"מ,   20X23 בגודל  דף 
קשיח, ובו רישומים לסגולה בכתב אשורי. בשולי 
יהודה  יקותיאל  ה"ר  מנכדו  "נעתק  רשום  הדף 
אב"ד  דוד  משה  הצדיק  הרב  בן  טייטעלבוים 

דק"ק מלאפש זצללה"ה". 

מצב טוב. סימני קיפול עם פגם במספר אותיות. 
שתי נקבים לתליה בראש הדף.

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 500$

)המאה . 130 עתיקה  אסתר  מגילת 
ה-19?(

עם  אשכנז.  משוח,  חצי  קלף  אסתר,  מגילת 
קופסה גלילית.

פתיחה: 100
הערכה: 200$ - 400$

פקסימילה של דפוס ראשון של . 132
שונצין  דפוס  מחזור   - פסח  של  הגדה 
ב400  תרפ"ג  בברלין  נדפס   – רמ"ו 
עותקים בלבד – עותקים מעטים שרדו 

– נדיר
מצב: טוב. פגמים בשדרה.

פתיחה: 25
הערכה: $150 - $200
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נדירה . 134 מסורתית  לא  הגדה 
"השנה  תש"י,  השחר,  איילת  קיבוץ 
הומים  ובתינו  ישראל  לתקומת  השנית 
מתינוקות כן ירבו" - נמנים בשמותיהם, 
יום  במלחמת  נפל  לימים  מהם  אחד 

כיפור
הגדה נדירה מאוד!

"בליל הזה, אור לט"ו בניסן תש"י, בשנה השנית 
לתקומת ישראל, היא השנה הל"ד לעלית ראשוני 
היא  א'סובח,  בניג'מיט  העליון,  לגליל  החלוצים 
השנה הל"ב לקיום הקיבוץ באילת-השחר, אשר 
כאור שחר מפציע הבהיקה האילה בהציבה את 
רגליה על אדמת המישור למרגלות הרי נפתלי... 
ובתינו  נפש...   620 המונה  לישוב  ונהיה  ונגדל 
211 כן ירבו..."  הומים מתינוקות וילדם ומספרם 
הנולדים בשנה  ולאחר מכן מפרטים את שמות 
ישראל, הוא שרוליק  וביניהם  האחרונה בקיבוץ, 
רוזנבלום, טייס בחיל האויר במלחמת יום כיפור, 
השריון  בלימת  ככח  הגולן  לרמת  נשלח  כאשר 
אשר  למשימה,  יצא  הוא  חושנייה.  באזור  הסורי 

בה נפגע מטוסו והתרסק מול חושנייה. הי"ד.

ל"ב עמ', מצב טוב מאוד.

פתיחה: 50
הערכה: $100 - $200

הגדות של פסח - פקסימיליות . 133
מפוארות וביבליוגרפיות חשובות

 Haggadah( סרייבו,  הגדת   - פקסימיליה   •
of Sarajevo( הגדה של פסח שנכתבה ככל 
הנראה בברצלונה שבספרד בשנת 1350 בקירוב 
עד  שנשמרה  ביותר  העתיקה  להגדה  ונחשבת 

היום. תשי"ג – בלגרד.

גולדשמיט  דניאל  ותולדותיה,  פסח  של  הגדה   •
הגדה  כולל   .1960  – ירושלים  ביאליק  מוסד   –

מפקסימיליות שונות.

• "אוצר ההגדות" בילביליוגרפיה של הגדות פסח 
כולל  תש"ך.  שנת  עד  העברי  הדפוס  מראשית 

מפתח. יצחק יודלוב, ירושלים תשנ"ז.

• "ביבליוגרפיה של הגדות פסח מראשית הדפוס 
ועד היום", אברהם יערי – ירושלים תשכ"א.

מצב טוב.

פתיחה: 100
הערכה: $100 - $200
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בית . 136 אוסף ענק - קטלוגים של 
המכירות 'יודאיקה ירושלים'

63 קטלוגים של בית המכירות יודאיקה ירושלים. 
תשמ"ו – תשע"ד. 1986 – 2014. ללא כפולים

קטלוג קהלת מס' 6.

מצב כללי טוב.

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 400$

אוסף קטלוגים של 'אסופה' . 135
21 קטלוגים של בית המכירות אסופה. תשס"א – 

תשע"ה. 2002 – 2015. ללא כפולים.

מצב כללי טוב.

פתיחה: 100
הערכה: 500$ - 700$

עם . 137 היסטורי  תצלומים  אלבום 
 + רגילים  בלתי  מקוריים  תצלומים 
הרבה חומר נלווה של מסמכים ועתונות 
קיבוץ  ממייסדי  לודז',  גטו  ניצול  של 
לוחמי הגטאות ומחשובי פעילי אחדות 

העבודה בארץ יעקב דרורי
לודג',  גטו  מורדי  בין  בפולין,  לודג'  יליד  יעקב 
הגטאות,  לוחמי  בקיבוץ  התיישב  שואה.  ניצול 
האזורית  המועצה  מזכיר  היה  שנים  ובמשך 
געתון, לימים מטה אשר. פעיל פוליטי וציבורי. 
השואה  מוזיאון  בהוצאת  ה"שבועה"  ספרו 

בלוחמי הגטאות מתאר את מסעו האישי.

פתיחה: 50
הערכה: 200$ - 400$
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עמנו  להמוני  בקפריסין,  אשר  למעפילים 
לתפוצותיו - תהא המדינה היהודית נחמה גואלת 

ובית מבטחים לקבוץ גלויות..."

]40[ דף. 26 ס"מ.

מצב בינוני-טוב. פגמים בכריכה.

פתיחה: 10
הערכה: $50 - $100

גדוש . 138 אלבומי  שנתון   - "עוזנו" 
לתרבות  התאגדות  של  בתצלומים, 
גופנית 'הפועל' – טבת תש"ח - ינואר 
1948 – התייחסות למעפילים ולמדינה 

שבדרך
בתצלומים  מלווה  נרחב  סיקור  הכולל  ספר 
בשנת  עולמית  הכלל  "הפועל"  פעילות  אודות 
הסברה  אמריקה;  פני  על  הפועל  מסע   :1948
ציונית בעזרת הספורט; ספורט במחנות; הנחת 
אבן הפנה לאצטדיון ע"ש דוב הוז; ענפי הספורט 

השונים ועוד. 

בסוף החוברת כמה דפי פרסומות.

כריכה מצוירת עם סמל "הפועל".

פעילות  אודות  המו"ל  כתב  לחוברת  במבוא 
"הפועל" מעבר לגבולות הארץ: 

"הוקמו סניפי "הפועל" במחנות שארית הפליטה, 
גרעינים  צצו  בהונגריה,  "הפועל"  אגודות  נוסדו 
הפעילים  אירופה.  ומזרח  הבלקן  בארצות 
מבין  חברינו  הם  קפריסין  במחנות  בספורט 
ראשוני  על  הידיעות  באות  והנה  המעפילים. 
וכן  הברית..."  בארצות  "הפועל"  של  הסניפים 
"לאחינו  שבדרך:  ישראל  מדינת  אודות  דברים 
באירופה,  הנידחים  במחנות  ולאחיותינו 

אלבום תצלומים ענק מימדים, של מפקדת משטרת ישראל . 139
בחיפה – עם מאות תצלומים מקוריים וייחודיים של תולדות המדינה 

השזורים בתולדות המשטרה בחיפה! בלתי רגיל! כדאי לראות!

אלבום הכולל תצלומים מקום המדינה עד אמצע 
שנות הששים. כדאי לבוא ולהתרשם מהפריט. 

בשער האלבום כתב ניצב שפי מפקד מחוז חיפה 
והצפון של המשטרה:

 . ב1.1.61  ידי  על  נפתח  זה  תמונות  "אלבום 
התמונות משקפות את תולדות הנפה, מפקדיה, 
אנוכי  מקוה  היוסדה.  מאז  וארועיה  יחידותיה, 
ערך  רב  היסטורי  מסמך  ישמש  זה  שאלבום 
לבאים אחרי כמפקדי הנפה ולכל יתר המעיינים 

בו ]וכאן באה חתימתו[".

כל  את  בתמונות  לתאר  היה  שפי  של  הרעיון 

חלק.  בהן  לקחה  חיפה  שמשטרת  המאורעות 
היסטורי  ציבורי  מאורע  כל  הדברים  מטבע 
לכן  המשטרה.  של  הדוקה  בשמירה  לווה 
כל  של  רבים  מצוינים  תצלומים  באלבום  ישנם 

המאורעות הללו שהיו בחיפה בתקופה היא. 

יד  בכתב  וכתוב  מאוייר  מצוייר,  כולו  האלבום 
צבעוני בידי מ.רנץ ]כנראה שוטר[

בין השאר דפים ענקיים עם תצלומים רבים של 
המאורעות , האירועים, והחיים הציבוריים האלו:

המשטרה  ראשי  תצלומי  של  ענקיים  דפים 
בחיפה מאז היווסדה ובזמן האלבום. 
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תינוק  נושא  ]שוטר  לעולים  עוזרת  המשטרה 
עולה חדש בכפיו... ועוד תמונות... [

מבצע תרומת דם 1959

]בהשתתפות אישים וראש העיר כיאות למבצע 
החשוב[

]תמונות   1959 סאליב  ואדי  מאורעות 
של  והטראומתית  הראשונה  מההתפרצות 
מפגין  כולל  וכלכלי.  עדתי  רקע  "המקופחים"על 
שמחזיק שלט: "איה הצדק המשטרה הרגה חף 

מפשע!"[

מרהיבות  ]תמונות   1960 העצמאות  יום  מצעד 
הצועדים  חיילים  ושל  המתופפים  יחידת  של 

בסך[

תחרות קליעה במטרה בצלחות חרס...

ועוד תצלומים רבים מחיי המשטרה.

בעיצובו  בגודלו,  במיוחד  מרשים  יפיפה,  אלבום 
ובתמונותיו.

מצב כללי טוב. בלאי טבעי. מצבים משתנים של 
התמונות.

פתיחה: 100
הערכה: $300 - $500

מצעד  של  יפיפיים  תצלומים  של  ענקיים  דפים 
בן  דוד  הממשלה  ראש  עם   1953 בחיפה  צה"ל 

גוריון. 

מצעד  של  יפיפיים  תצלומים  של  ענקיים  דפים 
בן  דוד  הממשלה  ראש  עם   1956 בחיפה  צה"ל 

גוריון.

ביקורי  של  יפיפיים  תצלומים  של  ענקיים  דפים 
נשיא המדינה בחיפה מר יצחק בן צבי.

טקס הבאת עצמות הזוג רוטשילד

נגד  דתיים  והפגנת  בחיפה  התעשיה  תערוכת 
פתיחתה בשבת 

בכל  השבת.  הפגנות  בתולדות  מכונן  ]אירוע 
תקוה  בפתח  הרבנות.  בהוראת  הפגינו  הארץ 
התפללו בשבת ברחוב העיר ופתחו כוחם בזמר: 

ישמחו במלכותך שומרי שבת...[

בגילוי  מצויינים  לשוטרים  פרסים  חלוקת  טקס 
עבירה...

יום הספורט הארצי ]מעניין לראות בתמונות איך 
היה נראה אז הספורט העממי...[

תחרות כדורעף 

קרן היסוד – מאסף המכיל עשרות תצלומים . 140
של מקומות ואתרים בארץ – 1946 – נדיר!

 material for a wall-exhibition: The valley of Jezreel
: /Keren Hayesod, Youth Department. Jerusalem

תצלומים ומעט תרשימים ומאמרים. נתונים בתיקית קרטון. 

מטבע  ציונית.  כהסברה  לחו"ל  לשליחה  יועד  הנראה  ככל 
הדברים כמעט ולא נותרו עותקים מפריט עדין ויפה זה.

 32 סה"כ:  מהם.  שבעה  חסרים  לפנינו  תצלומים.   39 במקור: 
תצלומים נהדרים וגדולים )כ"א בגודל: 18x16 ס"מ(.

פגמים קלים בתיקיה. 

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 20
הערכה: 50$ - 100$
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משפחה  בני  של  תצלומים  )כולל  תצלומים   7
נוספים(. גודל משתנה.

מצב כללי טוב. חלקם מוצמדים לקרטון ולנייר.

פתיחה: 50
הערכה: $100 - $200

141 . - רבניים  תצלומים  אוסף 
ראשונה  מחצית   - שטרנברג  משפחת 

של המאה ה-20
אוסף תצלומים של רבני משפחת שטרנברג ובני 

משפחה נוספים.

משה  הרב  של  תמונותיהם  הצילומים  בין 
הרב  ובניו   ,)15191 הרבנים  )אוצר  שטרנברג 
 ,)11227 הרבנים  )אוצר  שטרנברג  אייזיק  יצחק 
 )18648 הרבנים  )אוצר  שטרנברג  שלמה  הרב 
וכן   ,)12477 הרבנים  )אוצר  שטרנברג  לוי  והרב 
מספר תמונות של בני משפחת רבי יצחק אייזיק 
ה-20  משנות  החל  צולמו  התמונות  שטרנברג. 

ועד לסוף שנות ה-40 של המאה העשרים.

בני המשפחה שימשו ברבנות בערים שונות. רבי 
יצחק אייזיק שימש כרב במערוויץ, רבי לוי שימש 

כרב בדומברובנה, ורבי שלמה כרב בליפוביץ.

העברי . 142 התיאטרון  ראשית 
ידועות  לא  נדירות  חוברות   8  – בארץ 

ביבליוגרפית
מלוות  וביקורות,  מחקרים  מאמרים,  בחוברות 
חשוב  חומר  מרשימים.  ובאיורים  בתצלומים 
ביותר לתולדות התיאטרון העברי בראשית דרכו 

בארץ!

תל  הקבצנים[,  ]מלך  אמנותי  עברי  תיאטרון  א. 
 - זנגוויל  ישראל  מאת  המחזה   – תרפ"ז  אביב, 
נמצאת  אינה  כלל.  ידועה  ולא  נדירה  חוברת 

בספריות בארץ. 8 עמ'. 

ב. תכניה ]יהודית[ תרפ"ח. נדפס ב1500 עותקים. 
מעטפת ורודה-סגולה. בכל הספריות בארץ ישנו 
 14 בירושלים.  הלאומית  בספריה   – יחיד  עותק 

עמ'. מעטפת ורודה, מאוירת.

 – המדומה[  ]החולה  גנסין   התיאטרון  תכנית  ג. 
לא נמצא בספריות בארץ. 4 עמ'. 

אין   –  1928 תר"פ  תמוז  לונץ,  לחק,  מחוץ  ד. 
בספריות בארץ. כולל פרסומות נאות. 

אין  ה. תכנית המבול ברגר. תל אביב תרפ"ה-ו. 
בספריות בארץ. 4 עמ'. 

אין  תרפ"ה.  אביב,  תל  בלשאצר,  תכנית  ו. 
בספריות בארץ. 4 עמ'. 

ז. שבתי צבי – נדיר ומרתק. 16 עמ'. 

עמ'.   16 מוליר.  מאת  מחזה  רשמית.  תכניה  ח. 
מעטפת מנותקת. 

מצב טוב.

פתיחה: 250
הערכה: $400 - $600
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יד,  מכתב  לראשונה  יוצא  מהרש"ל,  הנהגת   .11
יצחק רפאל, תשכ"א

12. שבחי הבעש"ט, יצחק רפאל, תש"ך

13. לשאלת נתוחי מתים, יצחק רפאל )ללא ציון 
שנה(

רוב החוברות במצב טוב-טוב מאוד.

פתיחה: 10
הערכה: $50 - $100

שלוש-עשרה חוברות ביוגרפיה . 143
ומחקר מאת החוקר יצחק רפאל ורעייתו 
יהודה  רבי  ]בתו של  יהודה  גאולה בת 

ליב הכהן מימון[, תרצ"ז-תשכ"ג
הסוכנות  פעולות  על  סקירה  עליה,  שנת   .1

היהודית בשנים תש"ח-תש"ט, תש"ט

בת  גאולה  הרומי,  ועמנואל  אלחריזי  יהודה   .2
יהודה, תש"א

3. רבי נחמן קרוכמאל ותפיסתו הלאומית, גאולה 
בת יהודה, תש"ד

4. שלושה "קונטרסים לבעיות הפועל המזרחי", 
תשי"ב-תשי"ג )אחד כפול(

ורפל,  קלישר,יצחק  הירש  צבי  הרב  אגרות   .5
תרצ"ז

6. רש"י בתשובותיו, יצחק ורפל, תש"א

ראש",  "בשמים  הספר  מזייף  לוין  שאול  ר'   .7
יצחק ורפל, תש"ד

תרגום  רש"י,  של  ומזכירו  תלמידו  שמעיה,   .8
יצחק ורפל, תש"א

מימון,  הכמן  ל.  י.  הרב  מאת  אביי,  לתולדות   .9
תשכ"ג

רפאל,  יצחק  לצמיתות,  הארץ  עזיבת  על   .10

אוסף ספרים וחוברות של חיים נחמן ביאליק, . 144
המשורר הלאומי – חלקם מהדורות ראשונות ונדירות

אוסף חשוב, מגוון ונדיר, שנאסף בקפידה, הכולל 
עשרות ספרים, וביניהם:

א. אגדת שלושה וארבעה. פורמט אלבומי. צילום 
כתב ידו המקורי. מהדורת ממוספרת. 1951.

ב. ויהי היום. תש"ה.

ברלין,  ביאליק.  על  סימון  ארנסט  של  ספרו  ג. 
 .1935

מפי  דברים  ביאליק.  מפי  עובדיהו:  מרדכי  ד. 
המשורר. תש"ה 1945.

ה. ביאליק ביצירותיו. תשי"א.

בהדפסת  ביאליק  של  שירים  שני  ובו  דף  ו. 
סטנסיל, שנות ה-30 בערך.

תרפ"ב  ברלין  פאעמען.  און  לידער  שירים.  ז. 
1922. שני עותקיםן

ח. הספר העברי ]מאת ביאליק[. תש"ז. מהדורה 
ממוספרת.

ביאליק  נ.  ח.  תמונות  עשרה  שש  חוברת:  ט. 
בשנת חייו האחרונה.

 .1920 ברלין   .BIALIK GEDICHTE י.  
הקדשה בכתב יד.

יעקב  מאת  ומעשיו,  חייו  ביאליק,  נחמן  חיים  יא. 
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יח. ספיח. תשט"ו.

נחום  מאת  ציורים  ביאליק.  מאת  היום.  ויהי  יט. 
גוטמן. תל אביב, תרצ"ד.

לייפציג   .gedichte ביאליק:  של  ספרו  כ. 
1911. מצב בינוני.

כא. ביאליק יום יום. מאת חיים גליקסברג. תש"ה.

כב. ספר האגדה. מאת רבניצקי וביאליק. אודיסה, 
ספר  עם  כרוך  חמישי.  ספר  שלישי,  כרך  תר"ע. 

שישי, תרע"א. כריכה מקורית.

עליו,  ספרים  וכתביו,  מספריו   )!( עשרות  ועוד 
חלקם מהדורות מיוחדות, מפוארות או מדעיות. 

וכן גליונות עיתונים עליו. 

מצב כללי טוב.

פתיחה: 50
הערכה: $150 - $300

פיכמן. תרצ"ג 1933.

יב. מאזנים. שבועון לספרות. גיליון 'לחג ביאליק 
בשער  מאוד.  נדיר  שנה'.  ששים  לו  במלאות   –

מופיעה תמונתו. 

יג. היא יושבה לחלון. כל שירי האהבה. עם ציורים 
של דני קרמן. ספר אלבומי מרהיב.

יד. חמישה כרכי 'כל כתבי ביאליק'.

טו. המשקל הנעלם בשירת ביאליק. מאת א. מ. 
ליפשיץ. תרצ"ז 1937.

 .1921 ורשה.  ביאליק.  נ.  ח.  מייזל:  נחמן  טז. 
נייר  מעטפת  ביותר.  נדיר  ממוספרת.  מהדורה 

כחולה.

ולפסנתר  לקול  למשורר.  הימנון  אנגל:  י'  יז. 
בברלין  נדפס  ביאליק.  נ.  ח.  של  ליובילו  )תווים(. 
בשנות השלושים. נדיר ביותר! 6 עמ' גדולים. וכן 

עוד דפי תווים של שירים אחרים על ביאליק.

שחקנית . 145  - עדו  אורה  ארכיון 
התנ"ך האהובה על ידי בן גוריון – אוסף 
גדול מאוד של כרזות, פרסומים ותכניות 

בהווי התקופה! מיוחד!
כולל פריטים רבים מאוד: מודעות ענק המכריזות 

על ההצגות, מודעות, דפים מעניינים, ועוד.  

אורה עדו, שעלתה לארץ מצ'כיה בשנות המדינה 
מכל  אולי  יותר  באישיותה  ,התמזגה  הראשונות 
עם  יחד  התנ"ך.  גיבורי  עם  אחר  שחקן  או  אומן 
משחקה בהבימה ובקאמרי היא העלתה מחזות 
יחיד של סיפורי התנ"ך.  היו הצגות  רבים שכולן 
היא הייתה יוסף והיא הייתה דוד. הצגותיה נחלו 
הצלחה והיא עברה מעיר לעיר ומבימה לבימה, 
שמחה את הקהל וגם ובעיקר הצליחה להעביר 

לו דרך המשחק את הדמות שאותה שיחקה.

בן גוריון בהיותו, כידוע, חובב תנ"ך מושבע, צפה 
בהצגה על דוד המלך, וכתב לה: 

"נהניתי הנאה מרובה מהצגתך את דוד המלך – 
כשאת עושה את הכל לבדך. זו הייתה חוויה שלא 

תשכח כה מהר."

ד"ר חיים גבריהו, יו"ר החברה היהודית העולמית 
לתנ"ך ]לימים החברה לחקר התנ"ך[ כתב:

"הנני משוכנע שמפעלה האמנותי של הגב' עדו 

כלול בשבעים פנים לתורה".

50 מודעות, עשר תכניות, כרזת ענק  בין היתר: 
ועוד

אוסף חשוב מאוד 

פתיחה: 50
הערכה: $100 - $200
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.Huvitav Siluettide leid
 eesti kunstnike originaalgraa fika .8
 ,albumid bibliograafi line kirjeldus

טאלין, 1937

v. timmi kirjad .9, טרטו, 1930

טרטו,  יפנים,  נצוקים  על  קטלוגית  חוברת   .10
1931

.Netsuke
11. חוברת קטלוגית על קרמיקות, טרטו, 1931

 Eesti Rahva Muuseumi
aastaraamat – keraamika
Elevandiluu .12, טרטו, 1931

מצב משתנה, מצב כללי טוב.

פתיחה: 10
הערכה: $100 - $150

נדירים]![ . 146 ספרים  אוסף 
מהביבליוגרף נתן גענס – עם הקדשות 

בכתב ידו!
נתן ג'וליוס גענס )1887-1957(, ביבליוגרף, אספן 
ספרים ותמונות, בתחילה בעיקר בנושאי אמנות 
מנהל  ויודאיקה,  ביבליוגרפיה  בנושאי  ובהמשך 
משרד התרבות היהודית באסטוניה, חבר המכון 
חוברות  ספרים,  אוסף  בוילנה.  יהודי  למחקר 
וקטלוגים, רובם  נדפסו בטרטו )אסטוניה(, בעת 
מגוריו שם. חלקם נדירים ולא נמצאים בספריות.

טרטו,  לאביו,  טים  וילהלם  של  מכתביו  ספר   .1
1931- גרמנית

גאורג וילהלם טים, הידוע בשמו וסילי פיודורוביץ' 
מכתביו  גרמני.  צייר  היה   ,)1820-1895( טים 
לאביו בין השנים 1841-1846. בעריכת נתן גענס.

דרוק-אויסגאבן,  יידישע  פון  ביבליאגראפיע   .2
טאלין, 1937 - עם הקדשה בכתב יד המחבר

מהדורה מצומצמת של 250 עותקים!

קולטור-אלמאנאך,  באלטישער   - יונג-יידיש   .3
טאלין, 1937

ישנו עותק אחד בלבד בספריה הלאומית.

4. מאמר על המוזיאונים באסטוניה, תמונות

 tlingiti ja haida kunsti eesti
 ,muuseumides

לא נמצא בספריה הלאומית.

עם   -  1933 טרטו,  אסטוניה,  יהודי  על  ספר   .5
הקדשה בכתב יד המחבר!

.Zur Geschichte der Juden in Eesti
 1935 יהודי,  ביבליוגרפי, המכון למחקר  6. ספר 

– קרילית

7. חוברת בנושא צלליות, טרטו, 1930
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אידענשטאט . 148 דער  הרצל: 
מהדורות:  שתי   – היהודים[  ]מדינת 

1930 / 1920
ההדפסות הראשונות של החיבור הנודע בארצות 

הברית.

94 עמ' בכל עותק. 

דגל  ומעליו  הרצל  דיוקן  עם  מאוירת  מעטפת 
ישראל ודגל ארה"ב

מצב טוב. פגמים קלים בכריכות )ראו תמונות(.

פתיחה: 100
הערכה: 200$ - 300$

הציוני . 147 הקונגרס  פרוטוקול 
החמישי בבאזל – וינה,1901 – ההודעה 
ביותר  נדיר   - הקק"ל   הקמת  על 

]גרמנית[
מעטפת בגווני כחול לבן.

מצב טוב.

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 500$

הגרמנית של . 149 הרצל: המהדורה 
 –  Der Judenstaat 'מדינת היהודים' - 

לייפציג, 1903  - נדפסה בחייו  
מצב טוב. מעטפת פגומה ומנותקת.

פתיחה: 100
הערכה: 300$ - 500$
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151 . FORTY DAYS :ספר מסע מהודר
 ,IN THE DESERT – W.H. BARTLETT
מהדורה ראשונה מפוארת לונדון 1850, 

הקדשה 1873 – מצב נהדר!
מסע 40 יום בעקבות הישראלים של ויליאם הנרי 
ברטלט, צייר ואמן תחריטים אנגלי 1809-1854, 
בספר 218 עמ', 27 לוחות תחריט מרהיבים של 
מסע עם ישראל במדבר בדרכם לארץ ישראל, 
מפה  השער,  לפני  ותחריט  תחריט  עם  שער 

גדולה מקופלת של האי סיני והאיזור.

לאוגוסט   12 הפרוזץ  בדף  בלועזית  הקדשה 
 .1873

מצב: טוב מאוד כריכה מקורית בצבע אדום חום 
עם איורים והטבעה מוזהבת, חתוך דפים מזהב, 

דף אחרון מנותק. 

פתיחה: 100
הערכה: $150 - $200

עם . 150 ירושלים  של  עתיקה  מפה 
מקדש שלמה ועיר דוד, תחריט יפה 

גודל: 53x56 ס"מ, כולל מסגרת )ללא המסגרת: 
39x48 ס"מ.(

עם  חדישה  מסגרת  בתוך  נתונה  מצוין,  מצב: 
פספרטו.

פתיחה: 100
הערכה: $150 - 200 
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כרך ספרים חשובים והיסטוריים: . 153
קהיר, פטרבורג, לונדון וניו יורק

כרך נאה הכולל בתוכו מספר חיבורים היסטוריים 
וחשובים:

שלישי.  ספר  ולמדע.  לספרות  מאסף  הזמן.  א. 
תרס"ד. פטרבורג, תרס"ד. 

ב. בריטניה, ארץ ישראל והיהודים. אישי העולם 
הנוצרי והשקפותיהם. לונדון, תרע"ח 1918. נדיר 
של  מכתב  הציוני,  האמנה  כתב  כולל  וחשוב! 
הלורד ארתור בלפור, שחולל מהפכה היסטורית 
נאומי  כולל  בעקבותיו.  שקמה  ישראל  מדינת   –
מסיבות   – ב"הפגנות"  ורבנים  ציונים  מנהיגים 

שמחה בעקבות הצהרת בלפור. כ-70 עמ'.

העשרים  השנתית,  הועידה  של  וחשבון  דין  ג. 
ואחת, של ציוני אנגליה, שהיתה בלונדון, בחודש 

סיון תר"פ. כולל נאומים של ויצמן וסוקולוב. 

להאומנים  קורא  קול  העברי.  הפטיש  ד. 
נאמן  יצחק  מאת  הישראלים.  והתעשיינים 
)נפחא(. מהדורה שניה ]אולי לא היתה מהדורה 

קודמת[. )קהיר( 1920. 20 עמ'.

ספרות . 152  – נדירים  ספרים  כרך 
עברית, וציונות

כרך נאה הכולל בתוכו מספר חיבורים היסטוריים 
נדירים וחשובים:

מנחה  הנעורים,  לבני  קובץ  הארץ.  זמרת  א. 
לכבוד יובל מר אפרים כהן, מאת מוקיריו. הוצאת 

ועד היובל. יפו, תרע"ב, דפוס איתין. 168 עמ'.

 53 תרע"ג.  ורשה,  פרישמן.  דוד  מאת  בארץ,  ב. 
עמ'.

ג. בית חנן. אברהם מאפו. עם מבוא חדש וחשוב. 
ירושלים, תר"פ. 72 עמ'. 

ניו  ועתידותיה.  החדשה  העברית  הספרות  ד. 
יורק, תרס"ח. 30 עמ'. 

הועד  של  האשמותיו  על  כהלכה.  תשובות  ה. 
בצרוף  אוסישקין.  מאת  ל"ריאורגאניזאציה". 
מכתב מאת ד"ר חיים ויצמן. ניו יורק, תרפ"א. 46 

עמ'.

מצב נהדר, כמו חדש. עותק מספריה פרטית.

פתיחה: 100
הערכה: 100$ - 150$

מצב נהדר.

פתיחה: 120
הערכה: 100$ - 200$
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הראשונה . 155  – קטוביץ  אספת 
חוברת   – תר"פ  וינה,   – ציון  לחובבי 

מרתקת וחשובה!
בשנת  ציון,  לחובבי  הראשונה  קטוביץ,  אספת 

תרמ"ה. הוצאה חדשה על ידי ליבל טויבש.

חוברת מרתקת וחשובה! 

המו"ל  מאת  קצרה  הקדמה  החוברת:  תוכן 
ופרוטוקול הישיבות והוספה.

והייתה   ,1884 בשנת  התכנסה  קטוביץ  ועידת 
ועידת  ציון".  "חיבת  תנועת  של  היסוד  לוועידת 
של  החשאיות  האגודות  כל  את  ליכדה  קטוביץ 
רבה  וחשיבותה  גלויה,  לתנועה  ציון"  "חובבי 
של  ראשון  כלל-ארצי  פומבי  כינוס  בהיותה 
אגודות ציוניות. הכינוס הניח את היסוד לתחילתה 
המתכנסים  רוב  מאורגנת.  לאומית  פעילות  של 
מרוסיה,  ציון"  "חיבת  אגודות  נציגי  היו  בוועידה 

ומיעוטם מארצות מרכז אירופה ומערבה. 

מתוך  חגיגית  באווירה  התנהלו  הוועידה  דיוני 
חדשה  תקופה  פתיחת  של  היסטורית  תחושה 
שליחת  על  הוחלט  בוועידה  היהודי.  העם  בחי 
ההישגים  לבחינת  ישראל  לארץ  משלחת 
והקשיים של המתיישבים הראשונים שכבר עלו 
לארץ ישראל. כמו כן הוחלט לשלוח משלחת אל 

שלושה ספרי זכרונות והיסטוריה. 154
תל  פרייד.  מ"י  של  אוטוביוגרפיה  ושני.  ימים  א. 
אביב, תרצ"ח. ספר מרתק! כרך ראשון, בו מתאר 

את פרק חייו בחו"ל. 

ב. יעקב צור: שחרית של אתמול. אוטוביוגרפיה, 
בתקופת  ישראל  ובארץ  ברוסיה  חייו  מתוארים 

המנדט. תשכ"ה 1965.

ורשה.  שביעי.  חלק  גרץ.  ישראל.  ימי  דברי  ג. 
פגמים קלים בשולי כמה מהדפים.

מצב טוב. 

פתיחה: 10
הערכה: 50$ - 100$

רשיון  שיעניק  אצלו  ולהשתדל  הטורקי  הסולטן 
ליהודים להתיישב בארץ. 

31]1[ עמ'.

מצב טוב. קרעים קלים, וכתמי זמן.

פתיחה: 25
הערכה: $50 - $80
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שלושה . 157  – יהודה  בן  אליעזר 
ספרים חשובים

א. עד אימתי דברו עברית? ניו יורק תרע"ט 1919.

לו  למלאות  יהודה,  בן  לאליעזר  זכרון  ספר  ב. 
יורק  ניו  שישים שנה. ערוך על ידי ראובן בריינין. 

תרע"ח.   כולל מעט תמונות.

ג. אליעזר בן יהודה מחיה הלשון העברית. מאת 
רחל וכסלר. תשי"ז 1957. 

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 70
הערכה: 100$ - 200$

עליה . 156  – מאוד  נדירה  סטנסיל  חוברת 
יהודית לארץ ישראל – 1941 

מאניה  יורדים  יהודים  שני  רואים  בה  מאוירת,  מעטפת 
ועליה דגל ישראל.

מודפס בסטנסיל. חוברת מס' 1 )מתוך שתיים שנדפסו( 
הסוקרות את פעולות קרן היסוד בארץ ישראל, העליה 

ארצה וההכשרה.

נדיר מאוד. עותק יחיד בספריה הלאומית!

33 דף. 

מצב בינוני. נייר שביר. קרעים.

פתיחה: 100
הערכה: 150$ - 300$
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פתרון ליהודים העקורים באירופה לאחר השואה.

352 עמ'.

ארתור  השלום,  ועידת  לפני  היהודית  הבעיה 
רופין, תש"ה

על ההסטוריה של האנטישמיות, החזרת מעמדת 
של היהודים כיחידים וכאומה ועוד.

]2[, 86, ]2[ ע'.

באפריל   20 אמריקאית,  האנגלו  הוועדה  דו"ח 
1946. 80 עמ'.

היהודית,  הסוכנות  הערבי",  והעולם  "הציונות 
תזכיר לאו"ם, יולי 1947

מצב משתנה, פגמים קלים.

פתיחה: 50
הערכה: $100 - $150

ועדות החקירה בעניין ארץ ישראל – . 158
פריטים חשובים

מסקנות הועדה המלכותית לפלשתינה, 1936 – 
עם מפה

הערבים  פרעות  ישראל,  בארץ  המצב  בעניין 
אפשרות  לשלום,  אפשרות  האחרונות,  השנים 

לחלוקת הארץ ועוד. הודעה רשמית מס' 37/9.

29 עמ'.

"עם ישראל וארץ ישראל", חיים ויצמן, 1937

 25 לא"י.  המלכותית  הועדה  בפני  עדותו  דברי 
בנובמבר 1937.

ספר ועדת החקירה האנגלו אמריקאית, כרך א', 
תש"ו

וצילומים.  הסטוריה  פרוטוקולים,  עדויות,  בספר 
בעריכת עזריאל קרליבך.

האנגלו- החקירה  "ועדת  על  שהוטל  התפקיד 
למצוא  היה  ישראל"  ארץ  לענייני  אמריקאית 

שלוש חוברות מהעסקן הציבורי . 159
הרב מנחם מנדל פרוש שו"ב, תלמידו 
ומקורבו של הראי"ה קוק, טרום הקמת 
המדינה – בעניין הועידה הארצישראלית 

בלונדון
1. בינינו לבין עצמנו \ השאלה במקומה עומדת 

או שגיאה הסטורית, ]תש"ה[ – נדיר ביותר!

שני מאמרים של הרב פרוש, תדפיס מ"במסילה", 
מגיב  המאמרים  באחד  ירושלים.  עברי  דפוס 
בין  היחס  בעניין  שרגאי  זלמן  שלמה  לדברי 

הפועל המזרחי להסתדרות הפועלים.

7 עמ', לא נחתך בדפוס. 

הספריות  ביתר  הלאומית,  בספריה  נמצא  לא 
בארץ ובמפעל הביבליוגרפיה.

מצב טוב, אך עם קרעים רבים.

2-3. זכויותנו הברורות והמכריעות

בלונדון  הארצישראלית  להועידה  בקשר 
ולאסיפת ארגון אומ"א, ירושלים 1947, 16 עמ'.

בנוסף, גם ההוצאה האנגלית של חוברת זו, עם 
תמונת הרב פרוש, ועם הצהרה מהראי"ה קוק - 

"הרב של לונדון עוד לפני הצהרת בלפור".

מצב כללי טוב

פתיחה: 10
הערכה: $50 - $80
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)מיליקובסקי(, . 161 נתניהו  נתן  ר' 
– ספר מיוחד  נתניהו  הסבא של רה"מ 

שחיבר – 1928
פאלק און לאנד. ניו יורק, 1928. מהדורה ראשונה. 
נדפס בחיי המחבר, שהיה רב, פעיל ציוני חשוב, 

ומחנך.

נדיר מאוד.

כולל פרק על צפת ופקיעין.

125 עמ'.

מצב טוב.

פתיחה: 100
הערכה: 150$- 200$

"החשמונאים" - ראשית החינוך . 160
המאה  בסוף  ישראל  בארץ  העברי 

ה-19, יפו וצפת
מערכות  חמש  בעלת  דרמה  "החשמונאים   
 THE FIRST OF THE מהרומן  הוצאה 
בלידן  ע"י  המחבר  ברשיון   ,MACCABEES
י. אפשתין מורה בבית הספר  ; תרגמה לעברית 

לבנות בצפת", 

ירושלים, דפוס ר' אברהם משה לונץ, תרנ"ד 

68, טז, 111-69 ע' ;  15 ס"מ.

מצב: טוב. כריכה מתפרקת

פתיחה: 50
הערכה: $200 - $300
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יורק, . 163 ניו   – הלאומים  עיקר 
תרע"ח – מהדורה ראשונה

חיבורו הנודע של הסופר והפעיל הציוני ישראל 
זנגוויל. גולדמן, 993. 

90 עמ'.

מצב טוב מאוד. נייר עבה ואיכותי. כריכה מקורית 
עם הטבעת שם הספר והמחבר.

פתיחה: 10
הערכה: 50$ - 100$

162 . – עץ  לחרושת  ירחון   – הנגר 
שלוש גליונות – תרפ"ח

חוברת א' )ללא מעטפת(, ושתי חוברות נוספות.

הספר כולל גם תצלומים נדירים שצילם מלניק 
כל  תחת  שנכתב  )כפי  שלפנינו  הספר  בשביל 

תצלום(. 

מצב טוב. 

פתיחה: 30
הערכה: 50$ - 100$

סטנסיל . 164 חוברת   – הנוער  קול 
ידי אגודת  נדירה לילדים – נדפסה על 

ישראל בבלגיה – 1950
הדפים מודפסים בצדם האחד.

צרפתית.

מאמרים שונים, חידות ותשבצים. 

12 דף.

מצב טוב. כתמים.

פתיחה: 10
הערכה: 50$ - 100$
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מפת ירושלים – תחריט – . 166
המאה ה-17

חוברות . 165 – שלוש  והארץ  הטבע 
עם עשרות מאמרים ותצלומים נהדרים 

– גליונות זכרון מיוחדים
הדמות  תמונת  ועליה  מעטפת  ישנה  גיליון  בכל 
ישנם  חוברות  ובשתי  הגיליון,  שלכבודה מוקדש 

מאמרים לזכרו, לצד המאמרים הרגילים.

שבט אדר א' תש"ח. לזכרם הנערץ של לה' מגיני 
כפר עציון. בסוף החוברת מדועת אבל עליהם.

גרשון  תמונת  במעטפת   .1936 תרצ"ז  חשון 
מושיוב ז"ל, נהרג בקרית ענבים.

אלכסנדר  תמונת  במעטפת  תש"ח.  ב'  אדר 
אהרנסון ז"ל, חוקר הטבע הנודע.

מצב טוב.

פתיחה: 10
הערכה: 50$ - 100$

ירושלים.  מפת   ,La Ville de Ierusalem
 Le Nouveau בספר  שנדפס  תחריט 
Testament de Nostre Seigneur Jesus-

Christ )פריז, 1688(. 

כתמים.  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   25X20 דף 

השוליים השמאליים של הדף חתוכים מעט. שתי 
פיסות נייר דבק בגב הדף, בשוליים העליונים.

פתיחה: 100
הערכה: $200 - $300

בעמק . 167 זבולון,  בעמק  טיול 
העמק  ברכבת  הירדן  ובעמק  יזרעאל 
תיאור   - יד  בכתב  עבודה   – וברגל 
יפיפה משולב בפסוקים ובמראה עיניים 

של נער שטייל עם כיתתו – תרצ"ו. 
מצב: טוב מאוד 

פתיחה: 10
הערכה: $80 - $120
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בית"ר - אוסף פריטים חשובים . 169
– רומניה, פולין, ארץ ישראל

20 תצלומים מקוריים של בית"ר. כולל: תצלומים 
של בית"ר בסלובק, פולין. שנות העשרים, בית"ר 
בראש פינה 1930 בערך, בית"ר ברמת גן 1930 

בערך. 

מצב: טוב

7 מסמכים מקוריים ונדירים של בית"ר ברומניה 
הפריטים  כל  ה30.  שנות  שם,  בית"ר  ראש  ושל 
עברית,  אידיש,  בעולם.  שיחידים  מאוד  יתכן 

רומנית.

בין השאר:

מתאימה  רשמית  ]ומעטפה  רשמי  מכתב 
שנשלחה בדואר רשום[ אל יעקב שייבר – ראש 

בית"ר ברומניה, 5.11.39 

יעקב שיבר -  עורך דין ועיתונאי. ב1927 הצטרף 
בית"ר  תנועת  את  יסד  וב1928  הצה"ר  לברית 
בשנים  רומניה  בית"ר  נציב  היה  בבוקובינה. 
1933^1941. בשנות ה30 סייע רבות לעלייה ב', 
לארץ  עלה  ב1941  מרומניה.  הפליגו  שאניותיה 

ישראל.

תוכן המכתב ברומנית:

 MARIA SA  MARELE VOIEVOD
MIHAI DE ALBA IULIA

 MA INSARCINEAZA  A VA
  TRANSMITE MULTUMIRI
  PENTRU  BUNELE  URARI
  EXPAMAT  CU OCAZIUNEA
 ANIVERSARII  ZILEI DE
 NASTERE/  ADJUTANTUL SALE
 MARELUI VOEVOD MIHAI DE

"טוב למות בעד ארצנו" – דיוקן . 168
 – בד קטיפה  על  יוסף טרומפלדור  של 

]שנות ה-20?[
סמל  טרומפלדור,  יוסף  של  סטנסיל  דיוקן 
הגבורה העברית, על בד קטיפה, ותחתיו הכיתוב: 

"אין דבר! טוב למות בעד ארצנו". 

מידות: 24x34 ס"מ.

מצב נהדר. 

פתיחה: 50
הערכה: 100$ - 200$

ALBA IULIA
מודעה ביידיש - קריאה של בית"ר לנוער היהודי: 
בית"ר  של  להכשרה  חדשים  חלוצים   300
ברומניה לקראת עלייה לארץ ישראל! השונאים 
ולעלות  להתמהמה  לא  הארץ.  את  נוחלים 

לארץ! עם יהודי בארץ היהודית!

עברית  חציו   - הצעירה  בית"ר  בטאון   – הירדן 
וחציו רומנית – בהוצאת נציבות בית"ר ברומניה, 

תרצ"ז.

בין השאר בגליון המנון המלחים: 

קדימה גדודי מלחים לבית"ר על קוי ים התכלת 
הים  על  המפרש  נפתח  העגן  נרימה  קדימה! 

שלטוננו נקימה!

סך הכל 27 פריטים

פתיחה: 100
הערכה: $400 - $500
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אב ]מאורעות תרפ"ט[... ". 

ביבליוגרפית,  ידועה  ולא  ביותר  נדירה  זו  כרזה 
אינה בספריות בארץ.

הארץ והעבודה. קובץ לספרות ולענייני העבודה 
והישוב. 

אלול  יפו,  הצעיר.  הפועל  הוצאת  ד'.  חוברת 
תרע"ח. בין הכותבים: א"ד גורדון, יעקב שטיינברג, 
וכן  ספורים  דפים  עמ'.   88 ועוד.  שפרינצק,  י' 

המעטפת הקדמית מנותקים. כתמי זמן. 

הארץ והעבודה. 

96 עמ'. סימני עש  יפו, שבט תרע"ט.  חוברת ע'. 
זניחים. ללא מעטפת.

ידיעות הארכיון והמוזיאון של תנועת העבודה. 

בכתב  הקדשה  תרצ"ח.  אביב,  תל  ג-ד.  חוברת 
ידו של מנהל הארכיון ד"ר איזנשטט. קובץ חשוב 
ועשיר בחומר היסטורי. 150 עמ'. כולל פרסומות. 

מצב טוב.

פתיחה: 50
הערכה: $80 - $120

הצעיר . 170 הפועל  העבודה,  תנועת 
 - היסטוריים  וכרוזים  חוברות  אוסף   –

1918-1937
כרזה: נוער עובד!". 

נדפסה בתל אביב ב-1 במאי 1930, על ידי הועד 
העברי.  העובד  הנוער  הסתדרות  של  המרכזי 
ביבליוגרפית,  ידועה  ולא  ביותר  נדירה  זו  כרזה 
אדום.  נייר  על  מודפסת  בארץ.  בספריות  אינה 
הוחג  מאז  שנה  ארבעים  נמלאות  "השנה 
ומתאחד  מתלכד  היום  גם  זה...  יום  ראשונה 
שתק  למען  וראשונה  בראש   ... העובדים  המון 
את תאות המלחמה המבצבצת פה ושם. הנוער 
עוד  יתכן  לא  כי  וברצונו,  בכוחו  מאמין  העובד 
את ידו לשפוך דם... אל נוכח פני המצב המדיני 
בכמה ארצות אירופה ירים המחנה העובד היום 
הזה את ידו נגד התנועה הדיספוטית... היום הזה 
יכריז כל עובד באשר הוא: תבוסה לפאישזם...". 

לחוקק  הממשלה  מאת  דורשים  אנו  הזה  "היום 
לנוער  שעות  שש  בן  עבודה  יום  בדבר  חוק 
אחינו...  קריאת  אל  מצרפים  אנו  כן  העובד!... 
עליה  ודורשים:  ארצנו  שערי  על  המתדפקים 
הכרוז  בתחתית  וחופשית!".  רחבה  יהודית 

המרגש עוד מספר קריאות כתובות בגדול. 

34x15 ס"מ. מצב טוב מאוד.

היסטורית,  חוברת  וכיבושה.  העברית  העבודה 
נלהבים  מאמרים  עם  גוריון,  בן  דוד  בעריכת 
בן  ובהם  וחריפים מאת מנהיגי תנועת העבודה, 
גוריון, סביב הפולמוס שהסעיר את הישוב העברי 

במשך שנים רבות. 

תל  ישראל,  ארץ  פועלי  מפלגת  מרכז  הוצאת 
אביב, תרצ"ז. מעטפת אדומה. הטקסט מנוקד. 

כרזה: "אל צבור הפועלים בארץ!". 

פועלי  מפלגת  מאת  אדום.  נייר  על  מודפסת 
של  ומפורט  ארוך  נפש  חשבון  ישראל.  ארץ 
"התפתחות  נכתב:  היתר  בין  הפועלים.  תנועת 
העובד  היהודי  הישוב  ושל  המשק  של  השלוה 
של  הדמים  מאורעות  ידי  על  זו  בשנה  הוכתמה 
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ידי  על  חתומות  המכבי,  תנועת  של  תעודות  ו. 
המנהלים. 1938-1940.

שירים,  מכתבים,  וקדומים:  שונים  פריטים  ועוד 
קבלות, ועוד.

מצב כללי טוב.

פתיחה: 50
הערכה: $80 - $120

תנועת 'המכבי' – אוסף פרסומים . 171
נדירים

א. התקנות וחוקי הסדר, של אגודת ההתעמלות 
'מכבי' בירושלים. ירושלים, תרע"ח. 

'מכבי-עצמון', סניף צפת. בעניין  ב. מכתב מאת 
מגבית לטובת הספורט העברי. תרצ"ב 1931.

תצלומים  עשרות  של  ונהדר  נדיר  אוסף  ג. 
בתקופת  צעיר',  'מכבי  חברי  של  מקוריים 
חלק  על  המדינה,  של  ימיה  ובראשית  המנדט 
מהתצלומים נרשם מאחור מה נראה בהם. כולל 

תצלומים במקומות ובאירועים חשובים.

אביב  תל  באנגלית,  המכבי,  של  עיתון  גיליון  ד. 
.1939

ה. קול התנועה. עלון פנימי. תל אביב, אייר תש"א.

שני הגליונות הנדירים של כתב . 172
העת "הנוער העובד" - כתב יד משוכפל 

בסטנסיל - 1925 - נדיר ביותר
 .1925 שבועון.  דו  העובד'.  ''הנוער  העת  כתב 
לפנינו  גליונות,  שלושה  הכל  בסך  ממנו  נדפסו 

שניים מהם: הראשון והשלישי - האחרון.

)סטנסיל(.  יד, בשכפול  צילום כתב  הדפסה של 
הגליונות אגודים בחוט. 28 ס"מ. 

במפעל  נרשם  לא  מאוד.  וחשוב  נדיר 
הביבליוגרפיה. לא נראה מעולם במכירות!

ב-17  שהוקמה  נוער  תנועת  היא  העובד  הנוער 
בארץ  תרפ"ה,  בתשרי  י"ט   ,1924 באוקטובר 
שהתאגדו  עובדים  נוער  בני  ידי  על  ישראל 
במטרה להגן על עבודתם ועל זכויותיהם. הנוער 
העובד היא תנועת בת של הסתדרות העובדים 
הכללית בארץ ישראל, וחלק מתנועת העבודה. 
"הנוער  השם  תחת  התנועה,  פעילה  היום  עד 
העובד והלומד", ולה מאות סניפים, וחברים בה 

עשרות אלפי חניכים.

במלאות  שהדפיסה  הראשון  העת  כתב  לפנינו 
שנה להיווסדה!

"הנוער העובד של כל הלאומים,  בראש השער: 
התאחדו!".

תוכן גיליון 1 ]5 בספטמבר 1925[: 

אל הנוער העובד; תולדות יום הנוער הבן לאומי; 
ציוני  הפועלי  הנוער  תנועת  ושירים,  סיפורים 

בפולניה; עבודת ילדים בסין; ומאמרים נוספים.
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תוכן גיליון 3 ]24 באוקטובר 1925[:

העבודה  באנגליה;  המקצועיות  האגודות  כנסית 
מכתבי  הגדוד;  על  העובד;  הנוער  בין  הכלכלית 

חברים; במערכת; ועוד מאמרים. 

12 דף מודפסים בצדם האחד. מצב טוב. כתמים 
ומעט קמטים.

פתיחה: 50
הערכה: $200 - $300

כתב  להדפסת  הרקע  מוסבר  הפותח  במאמר 
"לתוך  התנועה.  של  הפרסומים  ויתר  העת, 
החשכים,  המלאכה  לבתי  האפלים,  המרתפים 
לכל פינה, איפה שהנוער העובד מבלה את אביב 
חדרו  והמטמטמת,  הקשה  העבודה  בסבל  ימיו 

החוברות הללו ויקראו. 

קטנים  קרעים  האחד.  בצדם  מודפסים  דף   11
בדף האחרון עם פגיעה קטנה בטקסט. כתמים 

ודהיה במספר שורות. 

אוסף חוברות נדירות של תנועת . 173
'החלוץ הצעיר' – שנות ה-30

הצעיר'.  'החלוץ  תנועת  של  נדירות  חוברות   19
:1938 – 1931

הסתדרות  בוגרי  של  עתונים  הצעיר.  החלוץ  א. 
מאמרים  ב'.  חוברת  ומנהליה.  הצעיר'  'החלוץ 

מרתקים. ספטמבר 1927. 

ב. כנ"ל, חוברת ח-ט. ורשה 1931. 

1931. כולל מאמרים  י"א. ורשה  ג. כנ"ל, חוברת 
על רחל המשוררת.

1933. מאמר מאת  ורשה תרצ"ג  ד. חוברת ט"ו. 
דוד בן גוריון. 

ה. כנ"ל, חוברת ט"ז. ורשה 1933. 

ו. החלוץ הצעיר. וורשה, 1936. גיליון 1. יידיש. 

ז. החלוץ הצעיר. גיליונות 20, 21, 23, 24 )ביידיש(, 
25 )גיליון תל חי(, 26 )יידיש(, 27, 28 )יידיש(, -29

30, 31 )יידיש(, 32,   ורשה, 1936-1938.

הקיבוץ  הוצאת  העשרים.  ליובל  החלוץ.  ח. 

המאוחד, עין חרוד, 1938.

ט. חוברת ללא שער, שנדפסה בגרמניה ב1938.

מצב טוב. בלאי אופייני.

פתיחה: 50
הערכה: $100 - $150
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תש"ט-תשי"ב.

ועוד חוברות ומכתבים נוספים בעניין האצ"ל.

מצב טוב.

פתיחה: 25
הערכה: $400 - $500

האצ"ל ותנועת החירות – אוסף . 174
עשרות   – חשובים  ופרסומים  חוברות 

פריטים
כתבות  ובהן  שונות,  משנים  עיתונים,  גליונות  א. 
האצ"ל  לפעילות  הנוגעות  ראשיות(  )חלקן 
על  המבשר  גיליון  למשל  החשובים.  ולמפקדיו 
שמואלביץ  מתתיהו  על  שהוטל  מוות  דין  גזר 
הועלו  "ארבעה  מבשר  אחר  גיליון   .)1944(

לגרדום" )אפריל 1947(. 

ב. יד לעולי הגרדום. חוברת הסוקרת את פרשת 
ארבעה עשר הרוגי המלכות בדורנו. ]1949?[.

ג. חוברות ומסמכים על הנצחת חללי אצ"ל. 

ד. קול החופש – גיליון מזכרת, תשל"ח.

ה. יוסף גלעדי – חוברת זכרון. תשל"ט.

ו. "ההגנה האצ"ל והלח"י" – קובץ דפים בשכפול.

קוצר.  אריה  מאת  לבגין?"  קרה  "מה  חוברת  ז. 
הוצאת 'החזית'. 

ח. חוברת "אכן זה קרה", מאת הנ"ל. 

ט. שבעה גליונות של "חרות", קיץ תש"ח. 

הנוער".  בטאון   – "בסער  של  גליונות  עשרים  י. 

רצח הצעירים סליה זוהר ויוחנן . 175
שטאל - חוברת "לקבר ישמעאל" - עם 
עיתון דאר היום מאותם ימים – -1931

 1932
פרשה מזעזעת של שנאה, אונס מזעזע ושפיכות 
דמים של ערבים והרוגי מלכות יהודים – כאז כן 

עתה. ד' יקום דמם.

לפנינו שני פריטים נדירים מפרשיה זו.

סליה )שרה( זוהר – ילידת גרמניה. אחיה הגדול, 
צבי זוהר – מחנך עברי, מראשוני "השומר הצעיר", 
"תרבות"  העבריים  הספר  בתי  רשת  מראשי 
"שומריה"  החינוכי  המוסד  ממייסדי  )ולימים 
במשמר העמק ומנהל סמינר הקיבוצים( – קירב 
עלתה   1928 ובשנת  ולעברית,  לציונות  אותה 

לארץ ישראל. 
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ליד  הגבעות  אחת  על  החוף.  לאורך  גמלים  על 
הרצליה הם ראו זוג צעיר ישוב על גבעה ומתבונן 
הם  ויפה.  לבנה  הייתה  האישה  ובסביבה.  בים 
התנפלו על הגבר ותוך רגע חדרו השבריות ללבו 
ושמו קץ לחייו. לאחר מכן אנסו את הבחורה בזה 

אחר זה ואחר כך רצחו אותה בדקירות.

הם הצביעו על מקום קבורת הגופות – ממערב 
לכפר אג'ליל, ליד תל מיכל )מדרום למלון אכדיה 
וזוהו  נחשפו  קצרה  חפירה  לאחר  ימינו(.  של 

שלדיהם של יוחנן וסליה.

יוחנן וסליה הובאו לקבורה ב-13 בנובמבר 1931 
בהלוויה המונית בבית הקברות טרומפלדור בתל 
אביב ונקברו זה לצד זו. ספד להם מאיר דיזנגוף.

הלפרין(,  )אוריאל  רטוש  יונתן  הצעיר  המשורר   
בעיתון הרוויזיוניסטי "העם" את שירו "כי ישאלך". 
שאירע  לרצח,  חריפה  תגובה  הביע  זה  שיר 
הלב  ולמורך  תרפ"ט,  מאורעות  לאחר  שנתיים 
)שבניגוד  העבודה  מתנועת  היישוב  הנהגת  של 
לתוצאות  להמתין  ביקשו  הלאומיים,  לחוגים 
החקירה ולא להאשים ברצח את כפריי הסביבה 

הערבים( ובזכות נקמה.

השניים  והבאת  הפשע  פענוח  לאחר  ב-1932, 
חוברת  עצמית  בהוצאה  רטוש  פרסם  לקבורה, 
קטנה ובה נובלה פיוטית בשם "לקבר ישמעאל", 
המבוססת על פרשת רצח יוחנן וסליה. בהקדשה 
מלכות  הרוגי  "לנשמת  כתב  החוברת  שבפתח 
הרשעה". את עטיפת החוברת עיצב נחום גוטמן.

זאת היא החוברת שלפנינו!

בשירו  זו  פרשה  הזכיר  גורי  חיים  המשורר  גם 
המאוחר "יריד המזרח":

ולא שכחנו את יוחנן וסליה 

הנאהבים שתעו לבדם 

בחולות הזהב לעבר אבו קישק

עד ששחטו אותם

בנוסף מצורף עיתון דאר היום עם כותרת בדבר 
גילוי גופות הנרצחים.

פריטים היסטוריים נדירים!

פתיחה: 25
הערכה: $200 - $300

והיה  חקלאי  ספר  בבית  למד   - שטאל  יוחנן 
חבר בתנועות נוער ציוניות. ב-1930 עלה לארץ 
הכירו  השניים  ברנר.  גבעת  בקיבוץ  והתיישב 
מכתבים  בחליפת  המשיכו  הם  והתיידדו.  בארץ 

והחליטו לצאת לטיול מתל אביב להרצליה.

האונס והרצח המזעזעים

אביב  בתל  ושטל  זוהר  נפגשו   1931 ביוני  ב-28 
ויצאו לטייל בירקון. 

לנוף  הצופה  יפה  גבעה  על  ממוקמים  בעודם 
את  תקפו  מהם  שלושה  ערבים.   5 אותם  תקפו 
שטל מאחור מבלי שהספיק להתנגד אחד מהם 
קד אותו בגבו בסכין. לאחר מכן דקרו אותו בחזה. 
במהלך התקיפה של שטל ניסתה זוהר להימלט 
אך נתפסה והוכתה עד לערפול הכרתה. לאחר 
מכן נאנסה בזה אחר זה על ידי החמישה. לאחר 
מעשה האונס דקרו את זוהר למוות והשחיתו את 
גופתה בפגיון. בשלב זה גנבו מתרמילו את שטל 
ופנו לקבור את  זוהר  ואת הטבעת שענדה  סכין 
השניים. שטל נקבר כאשר הוא עדיין חי בתעלה 
סמוכה למקום האונס ואת גופתה המרוטשת של 

זוהר קברו סמוך לים.

חקירתו של אברהם דרויאן

הצלחה.  ללא  אך  בחיפושים  החלה  המשטרה 
נמצא  לא  אך  באזור  אוויריים  סיורים  גם  בוצעו 
נגד  האשמות  הועלו  היהודית  בעיתונות  דבר. 
מיוחד  רצון  מראה  שאינה  הבריטית  המשטרה 

לפתרון התעלומה.

העברי  השומר  רכב   1931 בנובמבר  ב-10 
אברהם דרויאן על סוסתו ולפתע הבחין בקבוצת 
בדווים משבט ערב אל-קורעאן היושבים מסביב 
הניף  מהם  אחד  לפתע  ומשוחחים.  למדורה 
דם  כבר  רוותה  זו  "שברייה  כי  ואמר  שברייה 
כופרים". הוא מיהר אל המודיע שלו עלי קאסם 

וביקש ממנו לברר את העניין. 

עלי קאסם העביר את מפת מקום הגופות ושמות 
הרוצחים. דרויאן יצא למקום עם אברהם שפירא 
ושוטרים בריטים. למקום הובאו חמישה ערבים, 
שיטה  נקט  דרויאן  לאירוע.  קשר  כל  שהכחישו 
שבה חקר כל אחד לחוד והציג לו תעודה שבה 
נשברו  קצר  זמן  תוך  אותה.  מפלילים  חבריו 
הערבים. הם סיפרו כי חצי שנה קודם לכן חזרו 
רכבו  הם  אבטיחים.  מכרו  שם  ביפו,  מהשוק 
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פריטים . 177 שני   – ישראל  דגל 
נדירים

הדגל. מאת מרדכי נמצא-בי. 

כולל איורים והסברים על ההצעות השונות לדגלי 
הדגל,  הלכות  הדגל,  הנפת  סדרי  על  ישראל, 
בלתי  מאוד,  מעניינת  חוברת  בזה.  כיוצא  ועוד 
 ,)1949-1903( נמצא-בי  מרדכי  ונדירה.  רגילה 
הג"א.  מייסד  ציוני,  ופעיל  משפטן  בצה"ל,  סא"ל 
בספר שלפנינו טען שאף על פי שיש להפוך את 
אפשרי,  הדבר  אין  המדינה,  לדגל  הציוני  הדגל 
שכן יהודים רבים ימשיכו לחיות בגולה, ולכן לא 
יוכלו להניף את דגל תנועתם הפוליטית. הפתרון 
דגל  בתוך  הציוני  הדגל  את  לשלב  היה  שהציע 

המדינה.

65 עמ'. מצב טוב מאוד. 

"מערכת  ובתוכה  דגלים",  הארץ  "כל  קופסה 
דגלים לקישוט ביום העצמאות". ]שנות ה-70?[. 

תש"ב-. 176 לשנים  שבועי,  לוח 
תש"ג )1941-1942( – פורמט מיוחד

הוצאת צבי הורביץ, תל אביב. דפוס בצלאל, תל 
אביב. 

 – נתון על לוח בריסטול, עם רגל נפתחת  הלוח 
להעמדה על שולחן או על מדף בארון.

פורמט נדיר!

מצב טוב, פגמים.

פתיחה: 10
הערכה: 50$ - 100$

דגל  למרפסת,  דגלונים  שרשרת  בקופסה: 
בצבעי  מצחיה  כובע  לאדניות,  ודגלונים  לאום 
ציורי  הקופסה  בתחתית  למכונית.  ודגלון  הדגל, 

הפריטים שבקופסה כשהם פרושים ומונפים. 

נדיר. 

מצב טוב. לא נבדקו מצב הפריטים שבקופסה.

פתיחה: 10
הערכה: $50 - $80
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העתקים  חלקם  ומכתבים,  דפים  עשרות  ועוד 
מקוריים. תוכן היסטורי חשוב ומעניין!

מצב כללי טוב.

פתיחה: 10
הערכה: $50 - $80

מלחמת . 178 נכי  ארגון  ארכיון 
השחרור – מסמכים ומכתבים חשובים

"ארגון  מאת  חשובים  ומכתבים  מסמכים  אוסף 
ומכתבים  האזרחיים",  השחרור,  מלחמת  נכי 

שקיבל.

בין היתר:

תשכ"ג  האוזנר.  גדעון  אל  מהארגון  מכתב 
הקשה  המצב  את  המנהלים  סוקרים  בו   ,1963
במלחמה,  שנפגעו  הארגון,  חברי  נתונים  שבו 

ומבקשים את עזרתו. סטנסיל, לא חתום.

מכתב אל קדיש לוז, יו"ר הכנסת, באותו עניין. עם 
חותמת הארגון.

העתק מכתב אל לוי אשכול ושמעון פרס, בעניין 
הנכים. 

התכתבות הדדית עם חבר הכנסת בר רב האי.

התכתבות בין חבר הכנסת שופמן לד"ר ג. לוטין 
המנהל הכללי של משרד הסעד. תש"ך 1960.

עלון יהודי איטליה – פורים תש"ח – מאמרים עם . 179
תוכן רב על מלחמת השחרור ועל הלוחמים יראי ד' ומוסרי 

הנפש על המולדת, נדיר ביותר

בהמשך מובאים דינים מיוחדים לחיילים.

"ביחידה דתית", מאמר מאת ש"ב, חייל ביחידה 
המבודדות  הספר  משכונות  אחת  על  המגנה 

והמסוכנות של ירושלים. 

"... פקודת היום של היחידה יכלה לגלות בצורתה 
אלא  סתם,  יהודים  קבוצת  כאן  שאין  החיצונית 
הורגש שאנחנו החיילים של הגוי הקדוש: על יד 
ושעות  יום האימונים  הופיעו בתכניתה  התפילה 
השמירה. הפקודות הצבאיות "בתאבון" ו"לקום" 
הברכות  אחרי  באו  ובסופן  הארוחות,  לפני 
המסורתיות". בהמשך תיאור מרומם של השבת, 
כאשר ההכנות לה נעשות בפקודה.  "שורה של 
שירי שבת בין מנה למנה בתוך הארוחה גופה!". 

כי  הרגשנו  מחדש,  שהדפנו  התקפה  כל  "אחרי 

עלון חברת יהודי איטליה לפעולה רוחנית. פנימי 
סטנסיל.  הדפסת  תש"ח.  פורים  למכירה.  לא   –

נדיר ביותר.

תוכן הגיליון: 

מאמר מאת ש"ד לוצאטו על ישוב ארץ ישראל.

"חיי ישראל – דיני מלחמה". 

מאמר הנכתב בצל אירועי התקופה, והמלחמה 
רודף  היותו  למרות  ישראל  עם  על  שנכפתה 
בעינינו  לראות  זכינו  האחרונים  "בימים  שלום. 
לנו  שספרו  מהניסים  פחות  לא  גדול  שהוא  נס 
הכירו  המכריע  ברובן  העולם  אומות  אבותינו; 
בזכותנו לחדש את מדינתנו... ואי"ה בעוד חדשים 
אחדים נברך את ברכת שהחיינו על מדינתנו...". 
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העם...".

יד  בכתב  רשומות  ציוריות,  פרסומות  כולל 
)בדפוס(.

10 עמ'. 4 מתוכם באיטלקית. 32 ס"מ.

מצב טוב. בלאי אופייני. מהודק בסיכה.

פתיחה: 10
הערכה: $180 - $200

אין לך אדם שלם בישראל אלא אם כן הוא ממלא 
נפשו  בכל  המולדת  על  ההגנה  של  החובה  את 

ובכל מאודו במסגרת שמירת מצוות התורה". 

מכתב למערכת – הבהרה בעניין יחסו של הרב 
]שמואל צבי[ מרגליות לציונות.

מחיי החברה -  עדכון על חבר הועד הפועל של 
הודעה  וכן  לקפריסין.  לשליחות  שיצא  החברה, 
"בשבת נאם הרב בבית הכנסת שלנו בירושלים... 
לבטחון  למגבית  לתרום  הציבור  את  לעורר  כדי 

הפקה . 180  - המדינה  יום  עיתון 
משותפת של כל עיתוני פלשתינה-א"י 
תש"ח  באייר  ה'  המדינה  הכרזת  ביום 

1948
מצב בינוני. פגמים.

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 200$

אוסף חוברות – הקמת המדינה . 181
ומלחמת העצמאות

עקבה. מאת י' ברסלבסקי. הוצאת מרכז החבל 
שרות  הוצאת  התיכון.  המזרח  לישראל;  הימי 

תרבות של צה"ל, תש"ט; 

הבה נשירה ]שירון של הסתדרות העובדים[;

השנה  פרשת   – תש"ח-תש"ט  בישראל,  שנה 
בתמונות. מוגש על ידי הועד הארצי למען החייל, 

ראש השנה תש"ט; 

השרות  של  מיוחדת  מהדורה  פסח,  של  הגדה 
הדתי, צבא ההגנה לישראל. הוצאת לוין אפשטיין.

לחייל  כיס  ספריית  מסדרת  חוברות  אוסף  וכן 
העברי:

הקרב על הדגניות. מפי חברים. מחלקת התרבות 
של צה"ל.

צפת ממצור לשחרור. מאת מאיר מי-בר. 

גדוד 6 מספר...

רמות נפתלי מצודת הגליל. אפרים תלמי.

בחלק  וקרעים  כתמים  בלאי,  טוב.  מצב 
מהחוברות.

פתיחה: 10
הערכה: $50 - $80
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אשר לזכרם נדפס גיליון זה.

דגניה.  בשערי  המלחמה  סופר.  ביום  בסער  טו. 
קבוצת  ידי  על  נדפס   .)1948 )מאי  תש"ח  אייר 

דגניה א', שבט תש"ט.

חברה  ענייני  למדיניות,  שבועון  דו  בטרם.  טז. 
וביקורת. סיון תש"ח. 

פנימית.  לאינפורמציה  עלון  מכתבים.  צרור  יז. 
טבת תש"ט. ינואר 1949.

ענבר.  רחל  תש"ח.  מלחמת  סיפור  מעטים.  יח. 
עשרים למדינת ישראל.

נתנאל  ישראל.  בארץ  הדתית  ההתיישבות  יט. 
קצבורג.

השנה  לוח  תש"ט.  החייל.  לוח  לחייל.  שי  כ. 
הראשון שיצא לאור על ידי צה"ל.

כא. טכניקה ומדע לנוער. מאמרים על כלי נשק. 
תמונת חייל במעטפת. אדר תש"ח. מרץ 1948. 

פקודת  זכויותיך!  את  ושמור  החוק  את  דע  כב. 
1948. הוצאת משרד  הפיצויים לעובדים. תש"ח 

העבודה והבינוי.

הזכרון  וליום  העצמאות  ליום  'תפילות  עלון  כג. 
המחלקה  בהוצאת  השחרור'.  מלחמת  לחללי 
ללא  אלג'יר.  בגולה,  תורניים  ותרבות  לחינוך 
4 עמודים מודפסים מלבד המעטפת,  ציון שנה. 

עברית וצרפתית עמוד מול עמוד. 

ועוד חמש חוברות

מצב כללי טוב.

פתיחה: 50
הערכה: $100 - $200

אוסף ספרים וחוברות על הקמת . 182
המדינה ומלחמת העצמאות

נדירות  וחוברות  ספרים  של  ומגוון  מיוחד  אוסף 
שנדפסו בסמוך לקום המדינה בשנת תש"ח, עם 
עיסוק במדינה הקמה מתוך המלחמה. כולל חוברות 
החוברות  בקרבות.  הנופלים  על  נדירות  זכרון 
ולעצמאות.  למלחמה  שונות  זויות  מעניקות 

ביניהם:

א. יזכור... לל"ט חללי בתי הזיקוק שנרצחו בשטח 
המפעל ביום י"ז טבת תש"ח. 30.12.1947.

ב. כרך שלם של עיתון 'דבר השבוע', החל מכ"ו 
במאות  גדוש  תש"ט.  כסלו  ועד  תש"ח  בטבת 
ומרגש  מרתק  והיסטוריות.  מדהימות  תמונות 

באופן יוצא מן הכלל!

על  שדה.  יצחק  אלוף  המצודה.  נלכדה  כיצד  ג. 
כיבוש משטרת עיראק סוידאן, בסיפור ובצילום.

 .1 לישראל.  הגנה  לצבא  הסברה  פרקי  ד. 
ספטמבר  תש"ח,  אלול  העובדת.  ההתיישבות 

.1948

כ"ה-כ"ז  'חירם'  מבצע  הגליל.  שחרור  עם  ה. 
תשרי תש"ט. חזית א'. 

וקרב של  )הבלונדיני הגבוה(. פרשת חיים  ו. דב 
לוחם חרות ישראל. הוצאת 'סולם'.

הנצחון.  תלוי  הצבא  ברוח  למפקדים.  חוברת  ז. 
ניסן  הקהל.  דעת  לחקר  מכון  צה"ל,  הוצאת 

תש"ט. עם איורים.

על  ישראל  ממלחמת  פרקים  המערכה.  מן  ח. 
עצמאותו בשלבה הראשון. 

הכשרת  השחרור[.  במלחמת  ]שנפלו  רעינו  ט. 
בית השיטה. פלד / בית נטיף. נדיר!

הגנה  צבא  הוצאת  תש"ח.  השיפוט,  חוקת  י. 
לישראל. נדיר!

ניסן  יא. לקראת הקמת המדינה העברית. מאת 
בן שלמה קלפן. ירושלים, תש"ח. חוברת ייחודית!

זכרון לתשעת חברינו.  יב. לזכר חברים. חוברת 
נדפס על ידי הכשרת המחנות העולים, חולתא, 

שבט תש"י. 

העולה.  לנוער  קריאה  פרקי  לחנוכה.  דפים  יג. 
לעלית  המחלקה  ידי  על  נדפס  תש"ח.  חנוכה 

ילדים ונוער מטעם הסוכנות.

יד. הטבע והארץ. שבט-אדר תש"ח. על המעטפת 
איור של שניים ממגיני כפר עציון שנפלו בקרב, 
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'המלחמה נמשכת'.

לוח 'הארץ', לשנת תש"ח. 

הועד  של  מיוחדת  הוצאה  'סיני',  הוצאת  תנ"ך, 
הקדשה  הארץ.  מפת  עם  החייל.  למען  הארצי 

בכתב יד לרב תותחן, תש"ט.

למגן. פרקי שירה. תש"ח.

הוצאת  יצחק.  בבארות  המערכה  עזה.  בשערי 
הקיבוץ הדתי, תש"ט.

ספר  תשי"א.  השחרור.  למלחמת  הימים  דברי 
אלבומי, גדוש בתמונות.

ההסברה  ענף  אימון.  עזרי  העצמאות.  מלחמת 
של צה"ל.

נדפס  תש"ח-תש"ט.  ישראל  במלחמות  פרקים 
בשנת תש"ט. 

בחרבות ובאתים. הוצאת צה"ל. קונטרס בפורמט 
כיס.

תש"ח.  בשנת  ירושלם  של  השחרור  מלחמת 
מאת הרב ד"ר טוביה גוטמן. תש"י. נדיר!

של  קצר  קונטרס  והתישבות.  עליה  נצחון,  שנת 
צה"ל,  בהוצאת  בארץ,  מההתיישבות  תמונות 

ערב ראש השנה תש"ט. נדיר ביותר. 

ועוד...

מצב כללי טוב.

פתיחה: 50
הערכה: $100 - $200

מלחמת השחרור – אוסף  גדול . 183
של חוברות, ספרים, עיתונים ומכתבים

בתקופת  שנדפסו  דפוס,  פריטי  של  גדול  אוסף 
הקמת המדינה ומלחמת השחרור, ויש בהם תוכן 

חשוב על המאורעות ההיסטוריים. 

נציין כמה פריטים מתוך האוסף הגדול:

מכתבים בעניין חיילי צה"ל מאת ד"ר ח' בר דיין 
בסיס  מפקד  קנטורבסקי  צבי  הלאומי(;  )הועד 

הנדסה; י' פרסיץ, יד לבנים. 1949-1950. 

באופק. קובץ א'. קול הגליל. בעריכת ד"ר יעקב 
הרוזן. ירושלים, תש"ט.

אפריל  תש"ח,  אדר  וספרותי.  מדיני  ירחון  מולד. 
 .1948

האחות בארץ ישראל. רבעון. אדר ב' תש"ח, מרס 
1948. כרך ראשון, חוברת א'. 

שבועון מצויר: אילוסטרירטער וואכנבלאט. גיליון 
כ"ט באב תש"ח, 3 בספטמבר 1948.

מכתב חתום מאת יוסף קרקובי, סגן אלוף ראש 
מצה"ל.  שהשתחררה  חיילת  אל  תרבות,  שרות 
בימיו  הקשה  העבודה  על  מרתק  תוכן   .1949

הראשונים של צה"ל. 

תש"ט  חשון  חיים.  גבעת  מקיבוץ  סטנסיל  גיליון 
נובמבר 1948. תוכן מעניין.

צה"ל  חייל  מות  על  אהרן  בן  יצחק  מאת  מברק 
שנפל בקרב. 1948.

הזה',  'העולם  השבוע',  'דבר  עיתונים  גליונות 
גדושים  המדינה,  של  הראשונים  מחודשיה 

בתצלומים יפים.

וגיליון   )23.7.48( ט"ו בתמוז תש"ח  גיליון  חירות: 
כ"ט בתמוז תש"ח. 5.8.48.

הבוקר ]הוצאה[ לילדים. גיליון כ"ב בתמוז תש"ח. 

הסתדרות  מרכז  מטעם  המנהלים,  אל  חוזר 
תש"ח.  בתמוז  ט"ז  בסטנסיל.  מודפס  המורים. 

בעניין המורים המגוייסים. נדיר!

מיוחד  גיליון   .1948 הנצורה  לירושלים  הפריצה 
של 'דבר השבוע'. כולל עשרות תצלומים נדירים! 

נדפס בי"ב באייר תשכ"ח 1968.

צבא הגנה לישראל. חוקת השפוט, תש"ח. 

תש"ח.  טבת  לח"י[.  ]הוצאת  הנוער  חזית 
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בחיפה, . 185 הימי  הספר  בית 
פריטים   – המדינה  הקמת  בתקופת 

מיוחדים
אוסף מסמכים, ציורים, חיבורים, מכתבים וכתבי 
שנותיו.  בראשית  בחיפה,  הימי  הספר  מבית  יד, 
מארכיונו של רפאל יאיר, תלמיד בית הספר הימי.

בין היתר: פלקט גדול ועליו מודבקים דפים, בהם 
מהווי  ותיאורים  בדיחות  )בסטנסיל(  מודפסים 
חיל הים. כולל ציורים מקוריים בעט. 1955. פריט 

ציורי ומרשים!

הספר  בבית  תלמיד  מאת  יד,  בכתב  תיאורים 
הימי, על החיים והלימודים בבית הספר. 

פרטיו  עם  הים,  בחיל  חייל  של  זיהוי,  לוחית 
האישיים, נייר בתוך נרתיק עור.

מכתב רשמי של בית הספר הימי שעל יד התכניון 
י"ב באלול תש"ח. תוכן המכתב:  העברי בחיפה. 
"שאלת  בעניין  ישראל  מדינת  של  עמדתה 
על  ימאים  "מתקבלים  הים.  בחיל  המשקפיים" 
הסיפור אשר נאלצים להרכיב משקפיים". מכתב 

חשוב!

אוסף גדול ומובחר של חוברות . 184
 – הצבאית  הרבנות  מטעם  'מחנים', 
בתצלומים  גדוש  ומרתק,  עשיר  חומר 
היסטוריים נדירים מראשית שנותיו של 

הצבא העברי!
של  יחסית,  כרס  עבי  חלקן  גליונות,  עשרות 
הרבנות  שהוציאה  'מחנים',  הצבאי  העת  כתב 
ובהן מאות כתבות, צילומים, מאמרים  הצבאית, 
בנושאים צבא לאור התורה, מדינת ישראל, ועוד. 

גליונות שנדפסו בעשור הראשון של מדינת   22
ישראל. 

כ-40 חוברות משנת תשכ"ב. 

סביב  למדינה,  הראשון  מהעשור  חוברות  כ-5 
נושאים של חגים ומועדים וכדו'.

מצב כללי טוב.

פתיחה: 10
הערכה: $50 - $80
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תיאור אוטוביוגרפי מעניין בכתב ידו. תש"י 1950.

הימי,  הספר  בית  פנימית  בטאון  קורא",  "הים 
קמשי  העורכים  פורים.  לכבוד  מיוחדת  הוצאה 

וגלי, דגי הים. הדפסת סטנסיל.

ועוד פריטים נוספים.

פתיחה: 10
הערכה: $50 - $80

יאיר,  רפאל  של  אישיות  ותעודות  חבר  פנקס 
מתלמידי בית הספר הימי.

מכתב שנשלח אל רפאל, מתאריך 10.11.48: "... 
החדשות האחרונות נותנות תקווה כי מלחמתנו 
ואולי  לנו,  בנצחון  תוכתר  וכי  לקיצה,  קרובה 
אחד  רפאל,  אתה,  תהיה  רחוק  הלא  בעתיד 

מפרחי הקצינים של צי הים הגדול שלנו...". 

ישנם כאלה שהקדימו את כולם . 186
תחבורה  למרכז  הצעה   – דורות  בשני 
אוטובוסים  תחנת  כולל  אביב  בתל 
מרכזית, תחנת רכבת תת קרקעית לכל 
 – אוירי  טרמינל  ירושלים  כולל  הארץ 
ותרשימים.  מפות  תכניות,  מסמכים, 

הכל מקורי. אז לא היה מי שיקשיב... 
עם  ובתרשימים  במסמכים  גדושה  חוברת 
חתימות בכתב יד של האדריכלים המציעים. אז 
לא היה מי שיקשיב והיום זה כל כך פשוט.... בגלל 
שתהיה  כדי  ההגנה  רכבת  תחנת  את  פתחו  זה 
זה  ועדיין  אביב.  בתל  המרכזית  לתחנה  סמוכה 
גם  זה  בגלל  ממש.  צמודים  אינם  שהרי  טלאי 
ארלוזורוב.  תחנת  ליד   2000 טרמינל  את  יצרו 
תחנת  שם  בירושלים  באמת  למדו  הלקח  את 
והיא  המרכזית  התחנה  ליד  החדשה  הרכבת 
רואה  שלפנינו  התכנית  אך  קרקעית!   תת  אכן 
אמור  היה  אווירי  טרמינל  גם  קדימה:  יותר  עוד 
דבר:  ועוד  אביב.  בתל  התחבורה  במרכז  להיות 
מתחת לתחנת הרכבת התת קרקעית חניון תת 
קרקעי גדול למכוניות פרטיות. ועוד חניון ענק על 
וסע! זה לא קיים אפילו בתחנה  גג הבניין! חנה 

החדשה של ירושלים. 

והיא  עתידנית.  היא  כאן  המוצגת  התפיסה 
העומדת כבסיס לתכנון מרכזי התחבורה במאה 

העשרים ואחת.

שטחה  על  יקום  הגדול  שהמרכז  הייתה  הכוונה 
היום  עד  שעומד  דרום"  אביב  "תל  תחנת  של 

בשממונו.

 פתיחה: 50
הערכה: $400 - $500
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מפקדי . 188 ענקית,  רשמית  כרזה 
נשיא   – הימים  ששת  במלחמת  צה"ל 

המדינה עם המפקדים – נדיר מאוד
נשיא המדינה עם מפקדי צה"ל שבוע ימים לאחר 
תצלום  במרכז   .1967 הימים,  ששת  מלחמת 
עזר  אלעזר,  דוד  השאר,  בין  נראים,  בו  קבוצתי 
ויצמן, רחבעם זאבי, יצחק רבין, אריק שרון, הרב 
גורן, חיים ברלב, עוזי נרקיס; בתחתית צילומים 
קום  מאז  צה"ל  של  הרמטכ"לים  שמונת  של 

המדינה ועד אז.

50x70 ס"מ.

קיפול  של  "שבר"  כתמים,  בינוני,   - טוב  מצב: 
בחלק מהתמונה. יפה ומרשים! 

פתיחה: 10
הערכה:  $100 - $150

לחייל . 187 סרוגה  "כיפה  מבצע 
ונדיר  מפתיע  אמפרה  פריט   – הדתי" 

מאוד!
פלייר צבעוני מודפס הנושא את הכותרת "כיפה 
סרוגה לחייל הדתי". "הצטרפי למבצע וסרגי כיפה 
מטעם  הצעירה,  הבחורה  נקראת  הדתי",  לחייל 
במפד"ל.  הצעיר  והדור  הדתי,  לחייל  המחלקה 
ולאחר  ומסרגה,  חוטים  סלילי  מקבלת  הבחורה 
שהיא סורגת את הכיפה היא שולחת אותה עם 
הדף שלפנינו. בעמ' 3 נכתב: "נא המציאו לי את 

פרטיו של החייל שאליו העברתם את הכיפה". 

מתקבל  היה  לא  כזה  מבצע  שכיום  כנראה 
בשקט... וד"ל.

תמוז תשל"ג. )חודשיים לפני מלחמת יום כיפור(.

 כולל טפסים למילוי בכתב יד )ריקים(.

4 עמ' )האחורי ריק(.

מצב טוב. סימני קיפול.

פתיחה: 50
הערכה: 200$ - 300$
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אלפי חניכי תנועות הנוער הדתיות בארץ ובחו"ל. 
דתיים"  חלוצים  "ברית  הדתי",  מ"השומר  החל 
וכלה ב"בני עקיבא" ו"הפועל המזרחי". הוא אשר 
טבע באחד ממאמריו את הסיסמה: "קדש חייך 
בתורה וטהרם בעבודה", סיסמה שהתוותה את 

דרכם של חניכי "בני עקיבא" ברחבי הארץ.

מצב: בינוני – טוב קרעים בצדי המסגרת.

גודל: 45*35 ס"מ.

פתיחה: 10
הערכה: $100 - $150

ר' שלמה זלמן שרגאי –תעודת . 189
הרשמה גדולה בספר הזהב  של הקרן 
הנאמן  פעלו  "על  לישראל  הקימת 
והמבורך בראש מערכות העליה בקבוץ 
נאמן  שופר  היותו  ועל  ישראל  גלויות 
לבשורת התחיה והגאולה" -  ירושלים 

כ"ט תמוז תשכ"ט 
שלמה זלמן שרגאי ממייסדיה ומנהיגיה הבולטים 
המזרחי"  "הפועל  ועבודה",  "תורה  תנועת  של 
שלוח  היה  שבדרך".  "המדינה  מוסדות  ומראשי 
העושים  בראש  לעמוד  הא-לוקית  ההנהגה 
הבריטי  המנדט  בזמן  ישראל  גליות  בקיבוץ 
ובראשית שנות המדינה. בין השאר היה יד ימינו 
יהודה  צבי  הרב  רבינו  ובנו  קוק  הרב  מרן  של 
במפעל האדיר של העלאת רבנים ובחורי ישיבות 
מרוסיא הסובייטית לארץ ישראל. בהנהגתו עלו 
יהודים, בתוקף תפקידו כראש  לארץ חצי מליון 

מחלקת העליה בסוכנות היהודית.

הגדולים  במפעליו  המשיך  המדינה  קום  אחרי 
כיהן  השאר  ובין  וארצו  תורתו  ישראל  עם  למען 

כראש עירית ירושלים עיר הקדש

ספרים  כתשעים  חייו  שנות  במשך  כתב  שרגאי 
וגדלו  חונכו  ולאורם  מאמרים;  ואלפי  וקבצים 

אוסף גדול של כרזות, מסמכים . 190
ומכתבים

ביד(  צבועה  )כנראה  צבעונית  גדולה  תעודה 
לכבוד שמואל פסמן המנהל הכללי של הג'וינט 
בישראל, תשט"ו; כרזה מאוירת של ישיבת שער 
השמים )1938?(; גלויה מברלין 1938; ציורים; יומן 
מראשית  באוניברסיטה  המרצים  אחד  של  יפה 
של  מסמך  תורה;  לשמחת  דגל  הת"ש;  שנות 
תעודות   ;1941 הדר,  פרי  לשיווק  המועצה 
של  הזמנה   ;1930 משנת  ומרשימות  עתיקות 
בשנותיה  העברית  האוניברסיטה  שירונים;  צים; 

המוקדמות; פנקסים, קבלות, מכתבים, ועוד.

מצב בינוני-טוב.

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 300$
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בנק . 191 של  מחיפה  צק'ים  מאות 
המדינה  ובראשית  פלשתינה  מרכנתיל 
בשנים  דיסקונט  ובנק   1949  -  1947

שלאחר מכן עד שנות ה80. 
בולי הכנסה של המנדט, בולי מנדט של סדרת 
בולי  הכנסה,  כבולי  שמשמשים  הארץ  נוף 

הכנסה של ישראל.

של  כולל  הצ'קים  בעלי  של  וחותמות  חתימות 
חברות ועסקים מן העת ההיא.

לוט גדול ומעניין!

פתיחה: 50
הערכה: $80 - $120

בצלאל, . 192 איורים,  ספר  "חגינו", 
זאב רבן, לוין קיפניס, ניו יורק, 1928 – 
עותק מהודר עם כריכת עץ זית מאויירת 
לאנגלית  תרגום  ירושלם,  בצלאל  של 

מודפס על דפי שקף – נדיר!
ספר איורים מרהיבים של חגי ישראל מאת זאב 
רבן, לכל חג מצורפים טקסטים על החגים מאת 
ומגוונים כגון שולמית איש קישור,  אישים שונים 
חלק  מסוכוטשוב,  והאדמו"ר  סמפטר  ישע 
מהטקסטים תורגמו לאנגלית ונחרזו על ידי לוין 
אבי-שי,  העט  בשם  הספר  על  החתום  קיפניס, 
חלקם נלקחו מספר אחר ובו שירים מתורגמים 
לאנגלית  החרוזים  תרגום  לאנגלית  מיידיש 
המפרידים  נוספים  דקים  ניירות  גבי  על  מודפס 
בן האיורים, יצא לאור ע"י ד"ר יצחק מילר, מילר 

לין ניו יורק 1928.

כשהספר יצא במהדורה נוספת ב-1988, קיפניס 
זכה בעיטור אנדרסן על יצירתו.

32 עמ', 16 איורים מרהיבים, כריכת עץ זית עם 
איור מגדל דוד צבעוני ועיטורים נוספים

מצב: טוב מאוד.

גודל: 21 ס"מ / 21 ס"מ

פתיחה: 250
הערכה: $300 - $500
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194 . – ביאליק   – והשועל  החתול 
הוצאת "אמנות", פרנקפורט דה מיין – 

אודסה, 1923 – איורים יפיפיים
ועובד בידי  החתול והשועל, ספור עממי, תורגם 
ספריה  "אמנות",  הוצאת  ביאליק.  נחמן  חיים 
דמיין-מוסקבה-אודסה,  פרנקפורט  "גמליאל". 

.1923

עמ',   ]2[  ,14 ידוע.  לא  צייר  מרשימים,  איורים 
24 ס"מ. מצב טוב. כתמים על העטיפה. פגמים 

בשדרה.

פתיחה: 50
הערכה: $100 - $200

יורק, . 193 ניו   – יהודי  בישול  ספר 
1938 – נדיר! 

רבים  מתכונים  צבעוניות.  פרסומות  כולל 
ומעניינים, חלקם מיוחדים לשבתות ולחגי השנה. 

בין היתר: הכנת אטריות בצורת א"ב.

נדיר!

 501 עמ'.

מצב טוב מאוד. כריכה מקורית. דפי כרומו.

פתיחה: 10
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פם פם – קומיקס צבעוני לילדים, . 196
שנות  מאוד,  נדיר  צפלין,  צ'רלי  כולל 
קצרה  תקופה  במשך  נדפסו  ה-50, 

בלבד – לא נראה במכירות!
שנדפסו(  בלבד   11 )מתוך   6 מס'  גיליון  לפנינו 
חלקם  בקומיקס,  שונים  סיפורים  מספר  המכיל 
הערפל  אי  צפלין,  צ'רלי  הסיפורים:  בין  בצבע. 
מצוירות.  וחידות,  תחרויות  מדור  וכן  )צבעוני(. 
רישומי  מסוימת.  משבצת  נגזרה  הדפים  באחד 

מעטים בעט. 

תש"ך 1959.

16 עמ'.

מצב טוב, בלאי אופייני

פתיחה: 50
הערכה: 100$ - 200$

עתוננו, עתון לילד ולנוער - כל . 195
גליונות שנת תרצ"ו - סיפורים כתבות 
ופרסומות ברוח התקופה- תענוג לקרוא

בגליון הראשון של השנה:

פטירת הרב קוק

טיול לקבר רחל וכפר עציון רווי באהבת הארץ

על דגים מחשמלים!

פרסומת של עלית:

ילד עברי בארץ ישראל שמור צו בנין ארצך 

הרחק ממתקי חוץ משפתיך!!!

כי ממתקיה מתוצרת חוץ זרה 

סיפור בהמשכים של מחבר טרזן על העצים

איזו עברית של פעם!

תענוג לקרוא!

מצב: באופן כללי טוב.

פתיחה: 10
הערכה: $100 - $150
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יהדות . 198 שואת  על  צרפתי  ספר 
אירופה – 1945 – כולל תמונות

 DRANCY LA JUIVE OU LA DEUXIEME
INQUISITION )הגרעין היהודי או האינקוויזיציה 

השנייה(.

כולל תמונות רבות, של יהודים ענודי טלאי צהוב, 
תרשימים.  גם  מכיל  ועוד.  ומחנות,  גיטאות  של 

מעטפת מאוירת צבעונית.

133 עמ'.

מצב טוב. 

פתיחה: 30
הערכה: 100$ - 200$

בגרמניה . 197 המזרחי  בטאון   – ציון 
1935, גרמנית - עם הספד על הרב קוק 

זצ"ל – תחת מוראות הנאצים – נדיר!
חוברת אב תרצ"ה – תשרי תרצ"ו , ברלין . חומר 

מעניין ברוח התקופה הקשה. מצב: בינוני – טוב.

פתיחה: 10
הערכה: $150 - $200
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גלויה של מצעד חיילים נאציים עם דגלים נאציים 
נשלחה לתל אביב, 1938

מצב: בינוני

פתיחה: 100
הערכה: $200 - $300

דואר . 199 בדברי  יהודי  שימוש 
אליעזר  מאוסף   - גלויות  נאציים, שתי 

בייהוף
ויותר  יותר  חיו  בגרמניה  היהודים   1933 משנת 
שלא  רשע  חוקי  בתוך  אפשרי.  בלתי  במצב 
כן  שיותר  כמה  ניסו  הם  נורמליים  חיים  איפשרו 
לחיות חיים כאלו. אחד מן הדברים שיעלו לעשות 
ישראל  בארץ  לקרוביהם  ליבם  את  להשיח  זה 
ובאמריקה. בכל אותם שנים נשלחו אלפי גלויות 
רובם של הכותבים,  רוב  אלו. לצערנו  למקומות 

שלא הצליחו לצאת בזמן, נרצחו בידי הצורר. 

אחד הפרדוקסים של הזמן ההוא הוא השימוש 
בגלויות וחותמות נאציות נוראיות. מסתבר שניסו 
המצוירות  הגלויות  את  לשלוח  לא  יכולתם  ככל 
זה מה  ולעתים  אך מה לעשות  הנוראיות הללו. 
- ולא לכתוב הם  שמכרו בדואר ובבתי המסחר 
וכך בלית ברירה עשו דרכן לארץ  ודאי לא רצו. 

ישראל גלויות עם ציורים נאציים נוראיים...

של  משמר  סוקרים  ומוסיליני  היטלר  של  גלויה 
יהודייה  אימא  ידי  על  נשלחה  הנאצי!  הצבא 
פלשתינה,  גן  ברמת  כהן  הרברט  לבנה  מברלין 

  29.9.37

מצב: טוב

ששלח . 200 גלויה   – ביותר  נדיר 
יהודי ששרת בצבא הבריטי ונשבה בידי 
הגרמנים – ממחנה השבויים אל משפחתו 
ועם  גרמניות  חותמת  עם  אביב.  בתל 
מעניין  תוכן  בריטיות.  צנזורה  חותמות 

באנגלית בכתב רהוט וקריא! 1942
מצב: בינוני - טוב קמט של קפל באמצע

פתיחה: 50
הערכה: $200 - $300
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מגרמניה . 202 הנוער  עליית  מחנות 
ערב השואה ועליית הנוער של פליטת 
מסמכים  תרשימים,  ארכיון   - השואה 
שטרנברג- פרידה  ד"ר  של  ומכתבים 

פינר – 1938 1944- 
ארכיון גדול של ד"ר פרידה הכולל עשרות דפים, 

תרשימים מסמכים ומכתבים.

הכולל בין היתר:

עלית  לשכת  אל   ,1944 תש"ד  ממנה,  מכתב 
לעלית  שהלשכה  לי  "נודע  בירושלים,  הנוער 
בתכנית  לטפל  שנה  לפני  התחילה  הנוער 
ילדי   1000 עד   500 קליטת  לשם  גדול  למחנה 
התכנית  את  לפניך  להזכיר  אני  רוצנה  עולים... 
 ...1938 של "מחנה מעבר ל1000 ילדים" משנת 
גרמניה,  עולי  בהתאחדות  מזכירה  הייתי  אני 
אז  'מפעל הילדים' בחיפה שהוקם  ומרכזת של 
בקשר לתנועה בישוב לאמץ אלפי ילדים עולים 

במשפחות...

מחנות  של  אדריכליים  ואיורים  תרשימים  דפי 
גדול  מהם  אחד  צבועים,  גם  חלקם  העולים, 

מימדים )מקופל(. 

תכנית מחנה המעבר - בקשר עם עליית הילדים 
אחרי  יבואו  "הילדים  סטנסיל.  דפי   2 מגרמניה. 
אחרי  ובהלה  פחד  חיי  של  חדשים  או  שבועות 

מצוירת . 201 טובה  שנה  גלוית 
בנאיביות שנדפסה בזמן מלה"ע: "שנה 
טובה ונצחון". פריט יפיפה ונדיר מאוד!

גלויה צבעונית ובה נראה ילד יהודי בבגדים כחול 
ולבן, הנושא דגל ציוני, כחול לבן )ללא מגן דוד!(. 

על הדגל מופיע הכיתוב: "שנה טובה וניצחון".

זוהי גלויה נדירה ביותר, שלא ידוע לנו על עותק 
נוסף ממנה. להערכתנו היא נדפסה בערב ראש 
נראה  כבר  הניצחון  כאשר   1944 תש"ה  השנה 

קרוב. פריט יפה, נדיר ומרגש!

14x8.5 ס"מ.

מצב טוב. 

פתיחה: 25
הערכה: $100 - $200

מאורעות מזעזעים אשר ישאירו את עקבותיהם 
גם  כולל  רב..."  זמן  עוד  הצעירות  בנפשות 

מכתבים שקיבלה בעניין זה

חלק מהמכתבים באנגלית ורובם בעברית

ישנם גם מסמכים משנת 1938

 32 1938, סטנסיל  חוברת ההצעה שלה, משנת 
דף מודפסים בצדם האחד. 

מצב טוב. בלאי וקרעים בחלק מהדפים.

פתיחה: 50
הערכה: $150 - $200
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ומרגש . 204 גדול  היסטורי  תצלום 
סיום  הנאצים,  על  הניצחון  חגיגת  של 

מלחמת העולם השניה, תל אביב 
ליד בית הבימה בתל  תצלום היסטורי של המון 
אביב תחת גדלי בריטניה, ארצות הברית, ברית 
המועצות והדגל הציוני עם תזמורת תופים וכלי 

נשיפה

אלפי  ריקודים.  היו  לא  זו  חגיגית  בעצרת 
הציבור  ראשי  עם  יחד  עומדים  המשתתפים 
חלום  היה  לו  ציפו  כל  שכל  הניצחון  ומאזינים. 
שמומש מאוחר מאוד. רבים רבים, שישה מליון, 
לא זכו לו. לא בכדי התבטא אז דוד בן-גוריון: "יום 

הניצחון – עצוב, עצוב מאוד".

גודל התצלום: 23*16 ס"מ

נדיר!

מצב: טוב מאוד

פתיחה: 80
הערכה: $150 - $200

203 . –  1945  – פולני-אנגלי  מילון 
השואה  ניצולי  למדו  שבה  המהדורה 

שהגיעו לארה"ב
מצב טוב. מעטפת מאוירת. 

פתיחה: 80
הערכה: 100$ - 200$
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ענפה.  כאיש חינוך עסק בלימוד ומתן הרצאות, 
הקמת מוסדות חינוך ועידודם. השתתף בקידום 
החינוכי  והמוסד  "תרבות"  נרדמים",  "מקיצי 
"תחכמוני". הקים את הסמינר הממלכתי למורי 
כנציג  בין היתר  כיהן  בוורשה. כמנהיג  דת משה 
ונציג  הזמנית  הלאומית  במועצה  פולין  יהודי 
והרעב  המחסור  בימי  ורשה.  בעיריית  הציונים 
בארגון  התמקד  הראשונה  העולם  מלחמת  של 

הסיוע והעזרה ההדדית של הקהילה.

אנשים בציבור החרדי ביקשו לערער את מעמדו 
ואולי  מחשש,  היהודי,  בציבור  פוזננסקי  של 
ורדפו אותו. הייתה  נאור,  בצדק, מדמות של רב 
לכך השפעה הרסנית על בריאותו. כאשר הביאו 
לו ידידיו את כתב המינוי לרב, מצאוהו על ערש 
לאחר  שנמצאה  לאשתו,  הפרידה  באיגרת  דווי. 
אבקש  "אחת  נפשו:  למאוויי  ביטוי  נתן  מותו, 
אותך: חנכי את הילדים בקשר גדול וחם, באהבה 

ליהדות, לעמנו, בלי זה אין אושר בעולם".

על מצבתו נרשמו המלים:"לולי תורתך שעשועי 
אז אבדתי בעניי".

הגלויות

מוזכרים  ישראל.  בחכמת  תוכן  מלאות  הגלויות 
בהם תרגום מעניין למילה אחת במקרא על ידי 
שינוי בניקוד המילה, רב שמואל בן חופני, הספר 

אשכול הכופר, הספר אגדת א"י, ועוד דברים.

2 גלויות. אחת בעברית ואחת בגרמנית.

מצב: בינוני - טוב מאוד

נדיר מאוד!

פתיחה: 100
הערכה: $600 - $800

עילויי . 205 גדולי  מאת  גלויות  שתי 
זאב  בנימין  ר'   - ישראל  חכמת  חוקרי 
בכר אל ר' אברהם שמואל פוזננסקי – 
תחילת המאה ה20, תוכן מעניין, עברית 

וגרמנית, נדיר!
ר' בנימין זאב בכר

ניהל   – בהונגריה  רב  היה  בכר  זאב  בנימין  הרב 
את התלמוד תורה בפשט - וחוקר תורני אדיר.

הוא פרסם 750 חיבורים! אם עושים את חשבון 
לכך  מגיעים  דעתו  על  שעמד  מיום  חייו  שנות 

שבכל שבועיים וחצי הוא פרסם חיבור!

המדהים הוא שמחקריו מאוד מדעיים ומדויקים 
ונחשבים עד היום לנכסי צאן ברזל של המחקר 

התורני

ר' אברהם שמואל פוזננסקי

משכיל  רב  היה  פוזננסקי  שמואל  אברהם  ר' 
בקהילות  והמשכו  הנאורה  בגרמניה  שהורתו 
האוסט יודן בפולין. פוזזנסקי שהיה איש התרבות 
ללשונו.  היידיש  את  הפך  הגרמנית  והשפה 
נלהב.  ציוני  להיות  גם  אותו  הביא  הזה  התהליך 
עם  יחד  אך  השכלתו.  את  הלאימה  ציוניותו 
את  אליו  ולכן משך  היה משכיל  וציונותו  דתיותו 
חיצי היראים. משנתמנה לרב בית הכנסת הגדול 

בוורשה לא יכלו החרדים לשתוק. 

דבר כזה לא ראתה וורשה היהודית מעולם: 

צועדים  בחוצות.  מפגינים  וארשה  "חסידי 
רחוב  אחרי  רחוב  עוברים  ובטורים,  בשורות 
ההפגנה  בראש  הקהילה.  בנין  אל  ומתקרבים 
לבנות.  פאות  בעלי  זקנים  הישישים,  צועדים 
אחריהם  וארוכות.  שחורות  קאפוטות  לבושי 
החסידי  והנוער  העמידה,  בגיל  יהודים  הולכים 
סיסמאות  ההפגנה.  את  בהמון  סוגר  הנלהב 
נישאות באוויר ו'קריאות הבוז' - אנשי המשטרה 
בעלי  של  הפגנה  משתאים,  עומדים  וקציניהם 
זקן ופאות לא ראו מימיהם. ופעם בפעם קוראים 
'בוז לראבינרים'...בחצר הקהילה נתאספו  בסך: 
אלפי אנשים. אבנים נקלעות אל חלונות משרדי 
הקהילה, פרחי החסידים מתפרצים לתוך הבניין. 
הופכים שולחנות. קורעים את הפנקסים ... וחברי 
מחבוא  ומבקשים  נחרדים  הקהילה  הנהלת 

בחדרים הצדדיים מפני זעם".

מידה.  קנה  בכל  פעלים  רב  אדם  היה  פוזננסקי 
ציבורית  ופעילות  דגול,  חוקר  פורה,  מחבר  היה 
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שליט"א את הביבליאתיקה של ה"ר שמואל ז"ל 
וינער עפ"י תעודה כתובה וחתומה משני הצדדים 

כפי התנאים האמורים שמה.

כ"ק  שכתב  באגרת  גם  נזכרת  הזאת  הקניה 
)אג"ק  תרפ"ח  אייר  בט"ז  נ"ע  מוהריי"צ  אדמו"ר 

ח"ב אגרת שעט(: 

"בחסדי אל עליון ניתן לי הרשיון לקחת אתי עמי 
וינער"  ש.  של  "הביבלוטיקא  הספרים  עקד  את 

מפטרבורג אשר קניתי בשנת תרפ"ה".

מצב: טוב 

פתיחה: 100
הערכה: $200 - $300

ובחתימתו . 206 ידו  בכתב  מכתב 
"קהלת  מחבר  הידוע,  הביבליוגרף  של 
משה", ד"ר שמואל וינר – הנובר, 1875 

- נדיר!
ד"ר שמואל וינר

ביבליוגרף ידוע. מחבר קהלת משה שהוא ספר 
הספרים  כל  "רשימת  המעלה:  רב  בבליוגרפי 
באספת  הנמצאים  יד,  וכתבי  נדפסים  העברים, 
של  האזיאטי  מוזעאום  באוצר  פרידלאנד 
האקאדעמיא למדעים בס"ט פטרבורג". ספרייתו 

היתה גדולה וחשובה.

ספריית  יסוד  וינר  שמואל  ד"ר  ספריית 
ליובאוויטש – חב"ד

הגרעין והיסוד לספרית ליובאוויטש היה רכישת 
ספרייתו של האספן והביבליוגרף ר' שמואל וינר. 

על קניית הספריה הזאת וסוג הספרים אשר בה, 
מסופר באגרת מאת המזכירות של כ"ק אדמו"ר 
משנת  שבדרון,  אברהם  ד"ר  אל  נ"ע  מוהריי"צ 
ח"ב  נ"ע  מוהריי"צ  )אג"ק אדמו"ר  לערך  תרפ"ט 

שוה"ג לאגרת שמח(:

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  כאשר  תרפ"ד  בשנת 
לנינגרד  לעי"ת  רוסטוב  מעי"ת  מושבו  העתיק 
הציע הביבליאגראף ה"ר וינער ז"ל לכ"ק אדמו"ר 
בעד  שלו  הביבליאתיקה  יקנה  אשר  שליט"א 
סכום נכון על תנאי תשלומין במשך שנים רבות 

בתשלום חדשי.

אדמו"ר  כ"ק  קנה  תרפ"ה  בשנת  כסלו  ובחדש 

ש' יבניאלי – הקדשה בכתב ידו . 207
ספר  ספרו:  על  ידו  וחתימת  רמז  לדוד 
הציונות הכרך של חיבת ציון – אוטוגרף 

נדיר
מצב: טוב

פתיחה: 10
הערכה: $50 - $100
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25.5 ס"מ. 

מצב טוב. מעט כתמי זמן.

פתיחה: 100
הערכה: $150 - $200

כרך . 208 ביאליק,  נחמן  חיים  כתבי 
כריכת   – בודקו  יוסף  איורי  עם  רביעי, 
ביאליק  של  ידם  בכתב  חתום  קלף, 

ובודקו - נדיר!
כתבי חיים נחמן ביאליק ומבחר תרגומיו. הוצאת 
 .]1923[ תרפ"ג  ברלין,  העברית,  השירה  חובבי 
בן חמש עלילות,  "וילהלם טל, חזיון  כרך רביעי: 
ביאליק.  ידי  על  מתורגם  שילר".  פרידריך  מאת 
קישוטי השערים והכריכה נעשו בידי יוסף בודקו.

עור  בכריכת  שנדפסה  מפוארת,  מהדורה 
עליון  חיתוך-דפים  עם  זהב,  מעוטרות  איכותיות 
מוזהב. בכל אחד מהכרכים שנדפסו במהדורה 
ובידי  ביאליק  נחמן  חיים  בידי  בסופו  חתום  זו 

האמן יוסף בודקו. 

ומאתים  אלפים  שלשת  במספר  נדפס  "הספר 
נדפסו  הראשונים  הטפסים  מאתיים  טפסים... 
מתוך  בו  באו  העץ  ופתוחי  ביותר,  כבד  ניר  על 
עצם האוריגינל של הציר, כלם מסומנים כסדרם 
באותיות מספר מן א' עד ר', חתומים ביד המחבר 
למכירה  עומדים  ואינם  קלף  מכורכים  והציר, 

בשוק...". 

גלעד גיבורים במלחמת השחרור . 209
– מאת זאב וילנאי, עם דפים ומכתבים 

בכתב ידו של וילנאי ]![ אודות הספר
הוצאת  ציורים.   113 בלווית  לגיבורים.  גלעד 

הקק"ל. תשי"ט. מאת זאב וילנאי 

עותק של אריה דרור. עם שתי הערות בכתב יד 
בסוף הספר.

 מצורפים לספר:

רשימה בכתב יד, לזכרו של וילנאי, ודברים אודות 
ספרו שלפנינו, מאת אריה דרור.

התכתבות בין דרור ובין וילנאי, הכוללת ארבעה 
מכתבים )ושתי מעטפות( בכתב ידו של וילנאי.

שלפנינו,  הספר  על  בעיקר  ההתכתבות  תוכן 
במלחמת  חיים  קרית  גיבורי  של  ומקומם 
נושאים  על  וכן  מהספר,  נפקדו  אשר  השחרור, 

בספריו  וילנאי  כתב  עליהם  אחרים  מעניינים 
החשובים.

מצב כללי טוב. מעטפת הספר מעט מנותקת. 

פתיחה: 50
הערכה: $250 - $300
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יום טוב לוינסקי, נתן ביסטריצקי, ועוד. רוב ככל 
המכתבים עם תוכן בלשני חשוב. 

למעלה מ-200 מכתבים.

מצב כללי טוב.

שנות החמישים ואילך.

פתיחה: 30
הערכה: 200$ - 300$

ארכיון ענק של הסופר והבלשן . 210
מאישים  מכתבים  כולל   – לשם  חיים 

חשובים ובהם בן גוריון
חיים  שקיבל  מכתבים  עשרות  של  ענק  ארכיון 

לשם.

בין היתר:

גוריון.  בן  דוד  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב 
שדה בוקר, 31.12.53. מספר שורות בעפרון. 

ידין,  יגאל  תוכן מעניין, מאת  ששה מכתבים עם 
חלקם בכתב ידו. 

ללשון  האקדמיה  מאת  תוכן  עם  מכתבים 
העברית

מכתבים מאת: יהושע מונדשיין, א' דותן, נחמיה 
זלמן  פלאי,  פנחס  מימון,  ליב  יהודה  הרב  אלוני, 
פרופ'  מכתבים(,  )ארבעה  סיני  טור  פרופ'  שזר, 
מ. פלסנר, מאיר מדן, ש"ד גוטיין, י"ד אברמסקי, 

חשובים . 211 מכתבים  מקבץ 
ומעניינים על עליית יהודי אירופה לארץ 

– שנות ה-20 וה-30
בין היתר:

א. מכתב מבית ספר עברי-ברזילי בפרנמבוקה 
לזר.  משה  מאת  השלושים.  שנות  שבברזיל. 

מדבר על העליה לארץ של בני משפחתו.

ב. תעודה מעניין מהקהילה היהודית בחרבין אל 
 .1927 הציונית.  ההנהלה  של  העליה  מחלקת 

חתימות.

מאוחד,  ארצישראלי  משרד  מטעם  תעודה  ג. 
רדום. אל מחלקת העליה של ההנהלה הציונית. 

1927. חתימת המנהל.

ועוד מכתבים ומסמכים מעניינים.

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 200$
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 )Rowohlt( רובולט  בהוצאת  צבי  שבתי  על 
זמן  תוך  ותורגמה  להצלחה  שזכתה  בברלין, 
קצר לשפות שונות. להזמנת ההוצאה חיבר את 
 Geschichte( "ספרו הגדול "תולדות היהודים
הספר  שם.  לו  שהקנה   ,)1931   ;der Juden
נכתב בגישה היסטוריוסופית מקורית. העיתונאי 
אותו  תיאר  בן-חורין  שלום  הגרמני-ישראלי 
כ"היסטוריון של הנפש היהודית". במרוצת שנות 
פרסם  הוא  נודע.  בינלאומי  לסופר  היה  ה-30 
מונוגרפיות נוספות, על אוריאל אקוסטה )1932( 

וזיסקינד מטרימברג )1934(.

לשלטון,  הנאצים  עליית  בעקבות  ב-1934, 
הוחרמו ספריו בגרמניה. בסוף אותה שנה עלה 
פוגל  למרגרטה  נישא  בארץ  ישראל.  לארץ 
שמה  את  שִעברתה   ,)Margarethe Vogl(
בווינה,  אשתו  שהתה   1939 בקיץ  לשולמית. 
מלחמת  פרוץ  ועם  מולדת,  חופשת  במהלך 
הורשתה  לא  בספטמבר  ב-1  השנייה  העולם 
לניו  ולבסוף נאלצה לנסוע  לשוב לארץ ישראל, 
יורק. בני הזוג לא שבו לראות זה את זו. ניסיונותיו 
עלו  הוא,  גם  הברית  לארצות  להגר  קסטיין  של 
בניו  נפטרה  אשתו  ב1946.  נפטר  והוא  בתוהו. 
יורק ב-1983. אמו גורשה ב-1942 לטרזיינשטט, 

ושם נספתה.

פתיחה: 70
הערכה: $300 - $400

מכתבים . 212 עשרות  של  אוסף 
הסופר  הדגול,   הציוני  של  מארכיונו 
הנפש  של  ו"ההיסטוריון  הבינלאומי 
ועשה  בגרמניה  שהוחרם  היהודית", 
כולל   – קסטין  יוסף  ד"ר  בציון  חיל 
מכתבים מהמו"ל היהודי-גרמני יואכים 

גולדשטיין
יוסף  ד"ר  של  מארכיונו  מכתבים  מ-40  למעלה 
ממנו.  ספורים  ומכתבים  אליו,  שנשלחו  קסטין, 
בגרמנית  כתובים  השלושים,  משנות  המכתבים 
הרבה  בעברית.  מסמכים  שני  נוספות.  ושפות 
מו"ל  גולדשטיין  יואכים  מאת  נשלו  מהמכתבים 
התגורר   1939 ומאז  בגרמניה,  ספרים  ומוכר 

ופעל בתל אביב.

מכתבים עם תוכן היסטורי!

ד"ר יוסף קסטין

  – גרמניה  ברמן,   ,1890( ַקסטיין  יוסף  ד"ר 
היסטוריון,  ביוגרף,  סופר,  היה  חיפה(   ,1946
גרמני-ארץ-ישראלי.   יהודי  ועיתונאי  משורר 
מפתח  דמויות  על  שחיבר  במונוגרפיות  נודע 
"תולדות  הגדול  ובספרו  היהודית  בהיסטוריה 
 Eine Geschichte( הישראלית"  האומה 

.)1931  ;der Juden

במלחמת העולם הראשונה שירת בצבא הגרמני 
כקצין תותחנים. בשנת 1917 קיבל תואר דוקטור 

למשפטים.

יצירותיו  את  לפרסם  החל  תקופה  באותה 
שירים  קובץ  היו  יצירתו  ביכורי  הספרותיות. 
 .)1921   ;Arbeiter( "פועלים"  והמחזה   )1918(
"יוסף  הוציא בשם העט  כבר את ספרו הראשון 
קסטיין", שאימץ כשמו. פרסם בכתבי העת של 
התקופה, ובמיוחד בירחון Der Jude )'היהודי'( 

שערך מרטין בובר

בתקופה זו החל להתמקד בתולדות עם ישראל, 
ואת תובנות ביטא בספרות בדיונית על תופעות 
ודמויות היסטוריות. לאחר שפרסם ב-1927 שני 
עטו  פרי  מונוגרפיה  ב-1930  הופיעה  רומנים, 
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במשך כל אותן שנים ריגל לטובת הסובייטים. רק 
ונידון  1961 התגלה הדבר. הוא הורשע  במארס 
ל-15  הוחמר  ועונשו  ערער  מאסר,  שנות  ל-10 

שנים. נפטר בכלא מהתקף לב במאי 1966. 

פתיחה: 100
הערכה: $150 - $300

מחברת . 213  - בר  ישראל  המרגל 
יד  בכתב  צבאית  בהיסטוריה  שיעוריו 
על  ידו  חתימת   – ידו  בכתב  כנראה 
המחברת בכתב ידו. פריט נדיר ביותר!!!
ישראל  של  שיעורים  סיכומי  יד,  בכתב  מחברת 
בר בהיסטוריה צבאית וסוציאליזם. על המחברת 
היד  )כתב  בר".  "ישראל  ידו:  בכתב  חתימתו 
ישנם  לכאורה  אך  ידו,  לכתב  דומה  במחברת 

שינויים קלים(.

חבר  היה  המרגל.   )1912-1966( בר  ישראל 
ה"הגנה". עם הקמת צה"ל מונה כעוזר של ראש 
אג"מ וסגן הרמטכ"ל. שימש כראש מחלקת תכנון 
מינה  ב-1955  הבטחון.  מחלקת  וכראש  באג"מ 
הצבאית  ההיסטוריה  את  לכתוב  גוריון  בן  אותו 
הקתדרה  בראש  עמד  העצמאות.  מלחמת  של 
אביב.  תל  באוניברסיטת  צבאית  להיסטוריה 
גוריון.  בן  של  ויועצו  אמונו  איש  כמקורבו,  נחשב 

214 . – הלח"י  מפקד  שמיר,  יצחק 
ידו  חתימת  עם  ראשון  יום  מעטפות 
וחתימת ידה של שדרנית הלח"י גאולה 

כהן
עם  מלכות  הרוגי  בול  של  ראשון  יום  מעטפת 

חתימת ידו. 

עם  שמיר   יצחק  בול  של  ראשון  יום  מעטפת 
חתימת ידה של שדרנית הלח"י  גאולה כהן

יצחק שמיר, האיש שכל חייו היו רצף אחד, ללא 
שיור, של אהבה, מסירות ועבודה לתחיית ישראל 

בארץ ישראל.

כך היו דבריו:

ואת  עמו  את  שאהב  כאיש  שאזכר  מקווה  "אני 
דרך  ובכל  חייו  כל  משמרתם  על  ועמד  ארצו 

שהייתה לאל ידו"

ובפעם אחרת אמר:

כל בוקר אני חושב מה אעשה היום בשביל עם 
ישראל.

גאולה כהן, שדרנית הלח"י, אף היא הלכה בדרכו 
ללא חת ומורא. אומץ ליבה למען העם וארצו היו 
למופת הן בהיותה שדרנית הלח"י והן בבריחתה 
מבית הכלא הבריטי בבית לחם וןהן בהמשך כל 

חייה שהם רצף אחד של מסירות לארץ ישראל.

מצב: טוב מאוד

פתיחה: 40
הערכה: $50 - $100
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פירותיה . 216 ראשון  יום  מעטפת 
חנן  ידו של  ישראל בחתימת  ארץ  של 
פורת – איש הארץ שהוביל את השיבה 
למרחבי ארץ ישראל, לכפר עציון, לגוש 

עציון, ליהודה ולשומרו
מצב: טוב מאוד 

פתיחה: 10
הערכה: $50 - $100

הבולים . 215 סדרת  של  מזכרת  דף 
חתימות  עם  לירושלים  שנה   3000
של  ידו  בחתימת  ובאנגלית  בעברית 
  - קולק  טדי  ירושלים  עיריית  ראש 

פריט נאה
מצב: טוב מאוד

פתיחה: 10
הערכה: $50 - $100

בול . 217 של  ראשון  יום  מעטפת 
של  שלמה  שורה   - נבון  יצחק  הנשיא 
בולים עם שובל - עם חתימת יצחק נבון 

בכתב ידו – נדיר מאוד!
מצב: טוב מאוד

פתיחה: 10
הערכה: $100 -$150
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219 . 40 בול  מעטפות   18 של  סט 
שנה לאיחוד ירושלים חתומות בחתימת 

ידם של אישים חשובים 
על  ידם  בחתימת  שחתומים  האישים  שמות 

המעטפות:

ראש הממשלה בנימין נתניהו

פתיחה: 180
הערכה: $400 - $500

מעטפת יום ראשון של בול יום . 218
בדרך  המשורינים   - תשס"ג  הזיכרון 
ואד – עם חתימת  לירושלים, באב אל 
חיים  הפלמ"ח,  משורר  השיר,  מחבר 

גורי – נדיר מאוד!!
מצב: טוב

פתיחה: 25
הערכה: $100 -$150

גלויה נדירה מאוד של טיפוסים יהודיים  אשכנזים ותימני – . 220
בירושלים, בהוצאת החנות הצרפתית של בולוס מאו בירושלים, שנשלחה 

בדואר הצרפתי בירושלים, חותמת שלמה ונאה, 1905!

לאספני  והן  גלויות  לאספני  הן  נהדר  פריט 
תולדות הדואר בירושלים.

יפו  בשער  מיו  בולוס  של  החנות  של  סיפורה 
נוצרית  משפחה  של  סיפורה  הוא  בירושלים 
צרפתית  שהגיעה לירושלים עוד במסעי הצלב 
והשלבה בעסקי המסחר של העיר.         במאה 
ה19 ובחילת המאה העשרים החזיקה המשפחה 
לשטיחים  בחנות  תחילתה  יפו.  בשער  חנות 
שהובאו מכל העולם, המשכה בחנות לעתיקות 
בעל  גלויות.  להם  הנפיקו  אף  ולבסוף  לתיירים 

החנות היה ידוע בידע הרב שלו אך גם בערממיותו 
וחריפותו המסחרית והוא ידע למצוא את הדברים 
שאשר למכור לתיירים. מיקומו בשער של העיר 
ניהלו   1900 משנת  הפורחים.  עסקיו  עם  היטיב 
את העסק שני בניו   אנטון ופייר. אנטון ירש את 
השלווה ופייר את הערמומיות העסקית וכנויו היה 
"השועל של השוק".  היום שמם כבר נשכח אך 
הגלויה הנדירה שלפנינו מספרת את הסיפור של 

משפחת מיו  בולוס.

בירושלים  הצרפתי  בדואר  נשלחה  הגלויה 
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ותולדות הדואר בירושלים.

מצב: טוב מאוד.

כדאי לראות.

פתיחה: 60
הערכה: $80 - $120

שתי  חותמת  צרפתי.  לבנט  בול  לצרפת. 
 JERUSALEM ונאה,  שלמה  טבעות 
PALESTINE 26 במאי 1905. חותמת קבלה 

שלמה ונאה  של העיר אויס בצרפת.

פריט נהדר הן לאספני גלויות והן לאספני בולים 

20 גלויות נוף מעניינות ונדירות . 221
שנשלחו בדואר - תחילת המאה ה20 
– משפחה יהודית אורתודוכסית אמידה 
בגרמניה – מקומות נופש – תוכן מעניין  

- גרמנית
וולנשטיין  בברסלאו  שגרה  רוזנפלד  משפחות 

שגרה בברלין ]קרובי משפחה[

מצב: טוב מאוד

פתיחה: 50
הערכה: $100 - $200

"הועד . 222 של  שמח  חנוכה  גלוית 
החיילים  לרווחת  הלאומי  היהודי 
הראשונה   העולם  במלחמת  היהודיים" 

- J.W.B  - נדיר ביותר
הוועד היהודי הלאומי הוקם ב -9 באפריל 1917, 
הברית  ארצות  שהכריזה  לאחר  ימים  שלושה 
מלחמה על גרמניה, כדי לתמוך בחיילים יהודים 
בצבא ארה"ב במהלך מלחמת העולם הראשונה. 
הדחיפה ליצירת הארגון נבעה ממזכיר המלחמה, 
ניוטון בייקר ומזכיר הצי, יוספוס דניאלס. כמו כן 
הוטל על הארגון לגייס ולהכשיר רבנים לשירות 
ה-  לרבנים.  תמיכה  חומרי  לספק  וכן  צבאי, 
JWB פיקח על בתי הכנסת ומקומות התפילה 

היהודיים במתקנים הצבאיים.

הכרטיס שלפנינו חולק על ידי החיילים היהודיים 
במלחמת העולם הראשונה. על הכרטיס ציור של 
מדדיה  משני  דולקים.  נרותיה  ששמונת  חנוכיה 
שני סביבונים עם הכיתוב שנוהג בכולה: נ.ג.ה.ש 
 A היה שם. במרכז הגלויה הכיתוב:  כדול  נס   =

Happy Hanukah

ולאחל  ידם  על  בדואר  למשלוח  נועדה  הגלויה 

שאין  כיתוב  מאחור  החג.  ברכת  את  לקרוביהם 
תורך בבול שכן הם זכאים חינם לדואר הצבאי.

מצב: טוב. קמט לאורך הגלויה.

פתיחה: 25
הערכה: $150 - $200
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לישראל ומועצת המורים למען קק"ל. את כל חייו 
הקדיש לחינוך. תלמידיו העריצוהו.

שקיבל  טובה  הכרת  של  מוקדמת  גלויה  לפנינו 
בשנת  החינוכית  עבודתו  בראשית  בצעירותו 
1915. על הגלויה דמותו של פרופ' צבי  תרע"ה, 
לישראל.  הקיימת  הקרן  מייסד  שפירא  הרמן 
הגלויה  על  הדגול.  המורה  פעל  שלמענה 
מזכרת  מתלמידיו:  מאחד  יד  בכתב  הקדשה 
תמוז   , טרעבוקאוב  צבי  שלי.  המורה  דובין  לדב 
בכוונה  זו  בגלויה  בחר  שהלה  מסתבר  תרע"ה. 

בשל פעילותו הציונית.

פתיחה: 25
הערכה: $100 - $200

גלויה נדירה של חברת הלבנון . 223
בוורשה – צבי הרמן שפירא מייסד הקרן 
הקיימת –  עם הקדשה בכתב יד לדב 
ממייסדי  הדגול  והמחנך  המורה  דובין, 
ומראשי העושים  בגולה  היהודי  החינוך 
פריט   .1915 הקיימת.  הקרן  למען 

היסטורי ומעניין!
דב דובין ]לימים אלוני[ נולד בעיירה יעזנה, מחוז 
למד   .1892 בשנת  ליטא  וילנה,  פלך  אליטא, 
בישיבת שדובה ובישיבת לידה, שם הוסמך כרב 
ולימד, בשעורים פרטיים, לימודים כלליים ויהדות. 
בתקופת מלחמת העולם הראשונה נדד לסיביר, 
שם ייסד וניהל בית ספר עברי ע"ש הרצל; ייסד 
סניף  גימנסיה עברית ראשונה; הקים את  וניהל 
"המורה" - ארגון המורים העבריים; ייסד וניהל את 
הקורסים הפדגוגיים למורים עבריים מיסודו של 
מרכז "תרבות"; היה ציר לוועידה הציונית במערב 
סיביר ופרסם מאמרים לסיכום הדיונים בוועידה.

הוועד  כחבר  כיהן  לליטא,  שב  המלחמה  אחרי 
"תרבות"  סניפי  וייסד  "תרבות"  של  המרכזי 

בערים השונות.

עסק בפעילות ציונית ולמען הקרן הקיימת והיה 
ציר בקוגרס הציוני.

בשנת התרס"ג, 1923, עלה עם משפחתו לארץ. 
גם כאן המשיך בפעילות חינוכית ענפה, והתמסר 
בוועדת  המורים,  בהסתדרות  ציבורית:  לעבודה 
קבע  ששם  לתיון  ראשון  המושבה  של  התרבות 
- בפעילות למען קרן קימת  ובעיקר  את מושבו, 

אהרן . 224 חנה  אל  מכתבים  צרור 
בכפר יחזקאל מאת טוביה אהרן ארגון 
"רגבים" כפר ויתקין יידיש תיאורים של 

החיים שם ועל האנגלים.
8 מכתבים ארוכים מלאי תוכן. 

וחותמות  ויתקין  כפר  של  מנדטוריות  חותמות 
קבלה של כפר יחזקאל

פתיחה: 10
הערכה: $200 - $240
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כך  ואחר  ברחובות  "נטעים"  מטעם  ואגרונום 
מנהל מרכז הנטיעות בחוות סג'רה.

לסג'רה...  יורק  מניו  המכתבים  שעברו  הדרכים 
רבות הדרכים לשם...

בגלויה אחת, מינואר 1915, כתובת הנמען בכתב 
יד שחור באנגלית: 

יפו[.  ]דואר  ברחובות  ]אגרונום[  פלדמן  אוריו 
נכתב:  ובמקומה  אדום  בקו  נמחקה  הכתובת 

סג'רה דרך נצרת.

פלדמן  עבר   1914 שבסוף  היא  לכך  הסיבה 
לסג'רה להיות אלראי שם מטעם "נטעים"

בגלויה השניה, חודש אחר כך, מפברואר 1915, 
אך  לסג'רה.  עבר  שלפדמן  השולח  ידע  כבר 
הפעם הכתובת אינה מזכירה את נצרת אלא את 

טבריה, בכתב יד באנגלית:

נטעים,   אגודת  אגרונום,  פלדמן,  אוריו  אדון 
סג'רה]דרך טבריה[ 

תוכן המכתבים

המכתבים נשלחו מאחיו שגר בניו יורק

תוכן מעניין באנגלית

מצב: טוב. בול אחד הוסר מכל מעטפה.  קיפול 
באמצע. כתמי יושן. חותמות תורכיות. 

פתיחה: 100
הערכה: $200 - $300

יורק . 225 גלויות שנשלחו מניו  שתי 
לרחובות דרך יפו, 1915 ומשם לסג'רה 
אגרונום  פלדמן  אוריה  אל  נצרת,  דרך 
ההתיישבות בארץ עוד בזמן התורכים, 
ישראל  בארץ  לטבע  המורים  מראשוני 
– חותמות דואר תורכיות - נדיר! תוכן 

חשוב!
נטעים,  אגודת  של  האגרונום   – פלדמן  אוריה 

ההתישבות ברחובות ובסאג'רה 

תחילה  ועבד  ב-1911  ישראל  לארץ  עלה 
כמתמחה בתחנה לניסיונות חקלאיים של אהרן 
כאגרונום  בעבודתו  החל  ב-1913  אהרנסון. 
באגודת "נטעים" והתיישב ברחובות. בסוף 1914 
עבר לנהל את חוות סג'רה שנקנתה את על ידי 

"נטעים"

במותו ספד לו חברו אליעזר שמאלי: 

על  ורכב  פלדמן  אוריה  התהלך  שנים  "עשרות 
חבּורות-חבורות  ואחריו  בארץ-ישראל,  החמור 
מורות וגננות, מורים וחובבי טבע וחקלאות. והוא 
כותב  ותובע,  נותן  וגוער,  צוחק  ומרצה,  מלמד 
ומזרז  צעירים  וחוקרים  סופרים  מדריך  ועורך, 

ותיקים.

כי מאהב-זקן היה פלדמן, אוהב ותיק של הארץ 
וטבעה. ועורר אהבה בלב כולנו..."

אגודת נטעים

בבעלות  ציונית  חברה  הייתה  נטעים  אגודת 
פרטית, שנועדה לקדם התיישבות יהודית בארץ 
אהרן  ידי  על   1905 בשנת  נוסדה  היא  ישראל. 
לוי].  יצחק  וד"ר  מיכלין  מיכל  חיים  אייזנברג, 
תוכנית הפעולה של אגודת נטעים הייתה להכין 
להתיישבות  המוכנים  ומטעים  מושבות  נחלות, 
ונושאים את עצמם כלכלית ולמכור אותם ברווח 
לעולים, כדי לחסוך מהעולים את הצורך להתחיל 
 1910 באפריל  מבראשית.  ההתיישבות  את 
השלטונות  אצל  רשמי  באופן  החברה  נרשמה 
ברחבי  להתיישבות  כחברה  העות'מאניים 
האימפריה העות'מאנית, עם הון של 1,250,000 
פרנק, שמקום מרכזה הרשמי הוא בקושטא. בכך 
הייתה נטעים האגודה ההתיישבותית הראשונה 
השלטונות  אצל  כחוק  להרשם  שהצליחה 

העות'מאניים.

"נטעים"  ממנהלי  אחד  היה  פלדמן  אוריה 
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מכתב . 227  – צבי  בן  ינאית  רחל 
מעניין בחתימת ידה ממוען ליגאל אלון 

בעניין פתיחת בית ראשוני פועלי ציון
"...שמחה מאוד שהבית עומד להפתח. צר לי מאוד 
שלא אוכל להשתתף.... אלו הייתי בריאה ברצון 
ראשיתה  על  ומוסרת  אתכם  משתתפת  הייתי 
של פועלי ציון, על ועידת היסוד בפולטובה ועוד. 
כמה אוב שאנו מקימים בית לתולדות פועלי ציון. 
השניה.  העליה  מתקופת  היום  גם  ללמוד  עלינו 
פועלי ציון הביאו לדרך העצמאית שלנו בתנועת 

העבודה, ההתיישבות, השומר וכו'...

מצב: טוב

פתיחה: 10
הערכה: $80 - $120

גלויה שנשלחה מהקונגרס הציוני . 226
פלשתינה,  ליפו  אוסטריה  בוינה  ה14 
1925, עם חותמת הדואר המיוחדת של 
וינה"  ה14  הציוני  "הקונרס  הקונגרס: 
תוכן  בצרפתית,  כתיבה    - בגרמנית 

מעניין על הקונגרס
 ZIONSIT CONGRESS  14 חותמת:  

19.8.25  WIEN

מהבול  חלק  על  מדבקה  יש  אך  טוב.  מצב 
והחותמת. 

פתיחה: 40
הערכה: $80 - $120

גלויה . 228  – האוסטרי  הדואר 
הברית,  לארצות  יפו  דרך  מירושלים 
  AUS JERUSALEM 10.5.1911 – חותמת
– תוכן  יידיש  יפו על הבול -  וחותמת 

מעניין
מודפס  בול  עם  האוסטרי  הדואר  של  גלויה 
של  החותמת  עם  מירושלים  שנשלחה   10 של 
האוסטרי  הדאר  של  בגרמנית  "מירושלים" 
ידי הדואר   ליפו. שם הוחתם הבול על  והועברה 

האוסטרי והועבר ליעדו בארצות הברית.

קטלוג בל  142, 125

BALE 142, 125  

פתיחה: 50
הערכה: $100 - $150
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230 .  .to pay  מקהיר לפלשתינה עם
פרוץ  ולפני  סמוך  צנזורה  חתומת  ועם 

מלחמת העולם
חותמות: 

"T" חותמת

מיל   8 מילוי  עם   "TO PAY" מלבנית  חותמת 
 4 יד. עם שני בולי דמי דואר של המנדט  בכתב 

מיל כ"א חתומים בחותמת מנדטורית

חותמת צנזור מוקדם לפני וסמוך לפרוץ מלחמת 
העולם

פתיחה: 10
הערכה: $80 - $120

מסרפנד . 229 שנשלחה  מעטפה 
פלשתינה  צריפין[  ]היום   SARAFAND
לאבו קיר דרך קהיר במצרים - חותמת 
ששימשה  סרפנד  של  הצבאי  הדואר 
רק מאה ימים בין תאריכים 1.10.36 - 

10.01.37 - חותמת נדירה ביותר!
מצב:  טוב מאוד

פתיחה: 25
הערכה: $200 - $300

4 מכתבים שנשלחו מפלשתינה . 231
 4 עם   - המנדט  בזמן  הברית  לארצות 
החזרת המכתבים.  שונות של  חותמות 
לוט נאה לאספני תולדות הדואר. כדאי 

לראות. 
פתיחה: 25

הערכה: $50 - $100
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"גלות . 233 קק"ל  בול  של  הכנה 
גלופה  גליונות   -  1950 תימן", 

וחשבוניות נלווים
נשלחו על ידי "הצינגרפיות המאוחדות" שהובילו 
המנדט  מאז  הגלופות  ענף  את  שנים  עשרות 
לישראל  הקיימת  הקרן  בהנהלת  אזרחי  מר  אל 

בירושלים. 

גלופות כאלו נדירות.

מצב: טוב מאוד. חורי תיוק. 

פתיחה: 10
הערכה: $50 - $100

234 . - גדולים  דפוס]![  גיליונות   2
הבול שלי השרות הבולאי –  ההחלטה 
יהודית  מדינה  הקמת  על  באו"ם 
ישראל - באריזה  וההכרזה על מדינת 

מקורית- נדיר!
שני גליונות דפוס מקוריים. 

 9 של  שונים  גיליונות  ארבעה  דפוס  גיליון  בכל 
בולים כ"א.

גליון דפוס של ההחלטה באו"ם בכ"ט בנובמבר 
1947 על הקמת מדינה יהודית עם 36 בולים של 

המדינות שהצביעו בעד ההחלטה.

מס' הגיליון 761

גיליון דפוס של הכרזת העצמאות עם 36 בולים 
עם תמונותיהם של חותמי מגילת העצמאות. 

מס' הגיליון 323

פתיחה: 100
הערכה: $150 - $200

מעטפת יום ראשון יום העצמאות . 232
תש"י, 1950, עם שובלים מלאים – נדיר!

קטלוג מוריה: $200

מצב: לראות מקרוב. מעט כתמים. 

פתיחה: 25
הערכה: $80 - $100
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אומן . 236 קפילי   16  - ישראל  בולי 
– יום הופעת הבול – גדעון שגיא - עם 

הקדשת האומן וחתימתו בכתב ידו
שעוצבו  ישראל  בולי  של  מאוירים  פולדרים   16
בידי גדעון שגיא. בכל פולדר יש את הבול שעיצב 
חתום בחותמת יום ההופעה ובקע איור אומנותי 
הקדשה  הפולדר  על  הבול.  לנושא  הקשור 

וחתימה בכתב ידו של המעצב.

בין השאר:

הבריטי  לתבא  היישוב  התנדבות  מזכרת  גיליון 
והפגישה עם שארית הפליטה 25.4.95

גיליון מזכרת תערוכת בולים עולמית ישראל 98, 
הנערה מציפורי 13.5.98

ועוד רבים אחרים

גדעון שגיא

בשנת  נולד  בישראל.  המעצבים  ובכירי  מוותיקי 
הישיגיו.  על  בפרסים  וכואר  בבצלאל  למד   .39

עיצב הרבה מבולי ישראל וממדליות ישראל.

חנוכת אתר תחנות . 235 דף מזכרת 
הנפקה   ,11.9.96 רבין,  אורות  הכוח 
הנדירים  המזכרת  מדפי  אחד   - שניה 

ביותר!
של  התחתון  בחלק  ]"שבר"[  קמט  טוב.  מצב: 

הדף. מס': 39 מתוך 1010. 

מחיר בקטלוג מוריה: 400$

פתיחה: 25
הערכה: $80 - $150

ההקדשות הן לאיתמר צוקרמן מגדולי המעצבים 
בישראל.  הפרסומי  הצילום  וחלוץ  בישראל 
התפרסם בצילומיו בחזית החרמון במלחמת יום 
הכיפורים.היה שותף בעבודות גרפיקה חשובות 

עם שגיא וביניהן בעיצוב בולים.

מצב: טוב מאוד

פתיחה: 25
הערכה: $100 - $200
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מראש את המשמעות של ההנפקה הזאת והוציא 
1999 עותקים, שלא מספיקים כלל לביקוש  רק 
הגדול לגיליון הזה. באופן הגון למדי הציע השרות 
מוקדמת  בהזמנה  למנויים  הגיליון  את  הבולאי 
הגיליון.  את  כמובן  הזמין  בראשו  שעיניו  מי  וכל 
בתערוכה  אותו  לרכוש  בחרו  אחרים  רבים 
עצמה. למעשה עד לסיום התערוכה נמכרו כבר 
ומשהגיעו הזמנות  הרוב המוחלט של הגליונות, 
נשארו  לא  כבר  בחו"ל  גליונות  למאות  נוספות 
נסחרים  כבר  וכעת  כך.  לשם  גיליונות  מספיק 
הגיליונות הללו פי כמה ממחירם המקורי ומחירם 

מוסיף להאמיר. 

הגיליון עצמו מרהיב ומהווה חגיגה לעיניים.

פתיחה: 50
הערכה: $100 - $200

70 שנה של חדשנות ישראלית, 2018 – גיליון . 237
בולים חריג- לראשונה בארץ - נדיר!

השרות הבולאי הנפיק בתערוכת הבולים במאי 
הונפקו  שכבר  בולים  של  מיוחד  גיליון   2018
בעבר בנושא חדשנות ישראלית לכבוד 70 שנה 
למדינה. כל בול הונפק בעבר בגיליון רגיל של 15 
בולים זהים. בגיליון הזה הופיעו כל הבולים הללו 
סודרו  בגיליון  שובל.  עם  בול  מכל  אחד   – יחד 
הבולים לפי סדרות כך ששלושה בולים מאותה 
ההבדל  וזה  לזה.  זה  צמודים  נמצאים  הסדרה 
המקורית.  להנפקה  הזאת  ההנפקה  בין  הגדול 
אז כל בול היה צמוד רק לבולים זהים אליו ועתה 

הוא צמוד לכל הסדרה. בדומה לגיליון חריג. 

המחיר שמאמיר

כמובן שהאספנים מעוניינים מאוד בגיליון החריג 
תפס"  "לא  הבולאי  שהשרות  עקא  דא  הזה. 

העותמני . 238 הדואר  ממעטפה  גזיר 
חותמת   1916 ירושלים,  חותמות   –

נוספת ]צנזור?[
פתיחה: 25

הערכה: $80 - $100

גיליון בולים מיוחד וממוספר - . 239
עם תמונותיהם של כל ראשי ממשלות 
של  הציונית  הפדרציה   – ישראל 

אוסטרליה
דואר  של  שלי  הבול  של  וממוספר  מיוחד  גליון 
הפדרציה  עם  פעולה  בשיתוף  שהוצא  ישראל 
הציונית של אוסטרליה לכבוד 60 שנה להכרזת 
העצמאות. בגיליון תצלומיהם של ראשי ממשלות 
אשכול,  שרת,  גוריון,  בן  היווסדה:  מחז  ישראח 
גולדה מאיר, רבין, בגין, שמיר, פרס, ברק, שרון, 

אולמרט ונתניהו.

פתיחה: 25
הערכה: $100 - $120
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חברת . 241 של  כתיבה  מכונת 
תקופת   - ה-20-30  שנות   ,HERMES

המנדט
מקש  ובהם  בעברית,  אותיות  עם  בשוויץ  מיוצר 

לכתיבת 'א"י מיל'.

זוהי הגירסה המקורית של מכונת הכתיבה ולא 
.Baby-גרסת ה

מצב טוב, מגיע בקופסת הפח המקורית עם ידית 
נשיאה.

פתיחה: 150
הערכה: 300$ - 400$

ופריטי . 240 חוברות  ספרים,  מקבץ 
דפוס מעניינים

בין היתר:

א. אויף שווינדזוכט? מאן ד"ר גרשון לעווין, מנהל 
בית החולים היהודי בוורשה. ורשה תרע"ב 1911, 

מהדורה יחידה. 

רומניה,  פוסק.  אליהו  רבי  מאת  אליהו.  פסקי  ב. 
תרצ"א 1931.

ג. גלילי זהב. מאת רבי דוד מושקוביץ. סאטמר, 
תרצ"ה.

מהדורה  תשי"ג.  ירושלים  חסידות.  חן.  סגל  ד. 
ראשונה.

פתיחה: 10
הערכה: 100$ - 200$
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