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

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

מקור או כל נתון אחר. באחריות הקונה לוודא פרטים אלה לפי רצונו.

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

4. מנהל המכירה שומר לעצמו את הזכות למנוע השתתפות במכירה מאנשים שאינו מעוניין בהשתתפותם. למנהל המכירה 
הסמכות הבלעדית לקבוע מי זכה במכירה, לבטל מכירה של פריט כלשהו )גם אחרי מכירתו(, או להעמידו מחדש למכירה.

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

אמת דרך אתר האינטרנט; השתתפות 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.

אנו  תיאום.  לצורך  ובהקדם  מראש  לפנות  מתבקשים  הטלפון,  שיחת  באמצעות  במכירה  להשתתף  המעוניינים  לקוחות   .7
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.

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

על העמלה(.

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

בהמחאה בנקאית. העמלה על המחאות מחוץ 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 מנהל המכירה הסמכות 
לנקוט בכל האמצעים שייראו לו על מנת שהרוכש יעמוד בהתחייבותו ובין השאר גם לבטל מכירה, למכור הפריט לאחר, לחייב 
ולהוסיף  הפריט  שחרור  לעכב  פיצויים,  תביעת  להגיש  והצמדה,  ריבית  כולל  המכירה  למנהל  שנגרמו  בהוצאות  הרוכש  את 

לסכום המגיע את ההוצאות שנגרמו.

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

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 על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על 
כל קונה בכוח לבדוק במהלך הצגת הפריטים לקהל 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.

16. הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא יאוחר 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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המכירה תתקיים ביום ראשון י״ד בשבט תשע״ט  20.1.2019 בשעה 18:00

במשרדי King David Auction, הנשיא השישי 22, 

קריית הלאום, משכנות האומה, ירושלים     

טלפון: 029900008

פקס:  026595496

תצוגה מוקדמת

יום חמישי י״א בשבט       17.1       9:00-18:00 

יום ראשון י״ד בשבט      20.1       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 8 מכירה

The Auction will take place on Sunday, 
20.1.2019 at 18:00

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

Phone: +16466641942ה

Preview

Thursday  17.1 9:00-18:00
Sunday            20.1     9:00-15:00

kingdavid.bidspirit.com
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תבואות שור – כולל דף איורים . 1
ויחיד מסוגו בספרות התורנית,  מרהיב 
שחסר ברוב הטפסים – זולקווה ת״ר – 

עותק נאה ושמור
תבואות שור ובכור שור ]שמלה חדשה[. מהדורה 
רבי  מאת   .]1840[ ת״ר-תר״א  זולקווה,  מוגהת. 

אלכסנדר סנדר שור זצ״ל )תל״ג-תצ״ז( 

בשער המילים "תבואות שור" ומקום הדפוס בדיו 
אדומה.

עותק נדיר, אשר בו נוסף אחרי השער דף מיוחד 
ושם  הספר  לשם  הקשורים  ציורים  שלשה  עם 

משפחתו של המחבר: 

)אולי  בתורה  העוסק  רב  נראה  העליון  באיור 
דיוקנו של המחבר?(, והכיתוב: "שמלה לכה קצין 

תהיה לנו".

ברפת  שוורים,  נראים  והשלישי  השני  באיורים 
בתולדות  מסוגה  יחידה  תופעה   – ובמרעה 

הספרות התורנית!

בעיני הבעש״ט  וגדולת מחברו  חשיבות הספר 
וגדולי הדור

בענייני  ופסקים  ביאורים  הכולל  יסודי  ספר 
חדשה"  "שמלה  סביב  המובא  וטרפות  שחיטה 
מהדיונים  היוצאים  ההלכות  פסקי  שהיא 
ב"תבואות שור". חיבורים רבים חוברו על "שמלה 
חדשה" לבדה או עם "תבואות שור" ודנו בדברי 

הרב שור, "רבן של כל השו"בים".

הגה"ק זי"ע אשר נחשב לרבם של כל השו"בים, 
המרומם,  שמו  יצא  ומשם  בז'ולקווה,  התגורר 
התייחסו  האלו  בזמנים  ישראל  שגדולי  כשידוע 
ה'נודע  עליו  העיד  וכך  הדורות.  ענק  כאל  אליו 
מאזנים  בכף  דורו  חכמי  כל  יהיו  שאם  ביהודה', 

והוא בכף השניה, מכריע את כולם. 

שבעת  שרבינו  כותב,  הבעש״ט  שבחי  בספר 
העתיר  זי"ע  הק'  טוב  שם  הבעל  מרן  הימים 
החכמים  תלמידי  הם  מי  השמים  מן  שיגלוהו 
שבדורו, בכדי שיוכל לשמשם ובכך לקיים מצוות 

שימוש תלמידי חכמים. 

שהוא  שור׳  ה׳תבואות  רבנו  על  משמים  וגילוהו 
לעיירה  הבעש״ט  נסע  שבדורו.  חכם  התלמיד 
וסייעוהו אל  זאל־ קווא אל רבנו ה׳תבואות שור׳ 
ביתו, היה זה בדיוק כשר־ בינו התבואות שור קם 
משנתו. אץ הבעש״ט להביא לו את המים לנטילת 
ידים, ובכך קיים מצוות שימוש ת״ח, ולאחר מכן 
נפרד מרבנו ופנה לדרכו. גדולי אדמו״רי הדורות 
בעלזא,  אדמו״רי  ביניהם  כצאצאיו,  התייחסו 
סקוירא, סאטמאר, באבוב, ועוד. תורתו של רבנו 

נתפשטה לכל קצוות תבל, ולכל הדורות.

]2[, רלו דף. 24 ס"מ

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 500$
הערכה: 800$ - 1,000$

1. Tevu׳ot Shor – Includes the Unique, Impressive Leaf of 
Illustrations which is Missing from Most Copies of the Book – 

Zholkva, 1840 – Nice, Well-Preserved Copy

A rare copy which includes a special leaf 
that appears after the title page and 
which contains three illustrations related 

to the title of the book and the family 
name of its author/

Opening price: $500
Estimated Price: $800-$1000  

ספרים נדירים
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parts of a few leaves are cut with slight 
damage to the titles. Re-bound. 

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

Three sections )The history of life, The 
history of plants, The history of solids( 
bound together.

Condition: Good. Time stains. The upper 

תולדות הארץ, ספר מדעי מיוחד . 2
פי חז״ל - שלושה  ועל  על פי המחקר 
חלקים – תר״א – תרי״ט ]1841-1859[

הספר חובר על ידי רבי יוסף שינהק, והוא כולל 
ועתיק  ציורי  בסגנון  כתוב  ומרתק,  עצום  מידע 
)״נחש העגילים״; ״דגים התנוכיים״; ״שבלול הים 
בלי בית״ ועוד כהנה וכהנה(. הספר כולו מתובל 

במקורות חז״ל בהשוואה לממצאי המדע. 

ספר נדיר וחשוב!

לפרפר  ״המבקש״;  מכנה  הוא  שלמה  גמל  את 
הוא קורא ״פורח״; לתוכי – ״בוטה״ )מלשון ביטוי(; 
מכה  בקולו  צוהל  ״הוא  אשר  גמל,  נמר  לג׳ירף: 
ביתר  לו  ידמה  אשר  כהסוס  האחרונות  ברגליו 
ומרוצתו  יוכל לדהור  לא  כי  ומנהגיו, אפס  דרכיו 
לפני  עוד  מסודרים...  בלתי  בצעדים  כבדה 
והביאוהו  הזה  החי  את  ידעו  הרומיים  ממשלת 

לרומי, ובזמנינו הביאו רבים ממינו לאיראפ"א".

 – תר״א  יחד.  כרוכים  חלקים  שלושה  לפנינו 
תרי״ט.

צבי  יעקב  מרבי  ומרתקת  חמה  הסכמה  כולל 
המודפסת  והקבלה׳,  ה׳כתב  בעל  מעקלנבורג 
בפתח הספר. וכן נדפסו ״דברי תהילה מאת חכמי 
הצענזור אשר בווארשא״ – חתום ״אוהבו אברהם 
טוגנדלד.  יעקב  וכן מכתב המלצה מאת  יעקב״. 

הדור,  גאוני  מאת  הסכמות  נדפסו  מכן  לאחר 
ורבי אברהם מסובאלק,  זצ״ל  יהודה בכרך  רבי 
ורבי יהושע אייזיק מקאלווירעא. בתחילת החלק 
מייזלש  דובערוש  מרבי  הסכמות  נדפסו  השני 
הקדמה  שם  נדפסה  וכן  והמלבי״ם,  מוורשה, 

נוספת מאת המחבר. 

על  הדפים  חיתוך  בגלל  )אולי  שלפנינו  בעותק 
ידי הכורך( לא מופיעים מספרי הדפים. הרישום 

להלן הוא על פי מפעל הביבליוגרפיה. 

א. תולדות החיים. תר"א. ]5[ שנט עמ׳.   

ב. תולדות הצמחים. ]תרי"ט[. כ, צו עמ׳.   

ג. תולדות המוצקים. ]תרי"ט[. לו, ]3[ עמ׳.  

מצב טוב. כתמי זמן. מעט דפים חתוכים בראשם 
כרוך  הדפים.  בכותרות  מזערית  פגיעה  עם 

מחדש.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 700$

2. Toldot Ha׳Aretz, a Special Scientific Book according to 
Research and according to the Sages – Three Sections - 1841-1859
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By Rabbi Zvi Aryeh Katz of Nemirov.

[10], 80, [4] leaves. 19cm.

Condition: Good. A few moth signs on 

שפת משה – מקראות מאוירות . 4
לילדים דתיים - שלושה כרכים – לונדון 

– נדיר, לא נראה במכירות!
לילדים  יועדה  שהיא  בכך  מתייחדת  זו  מקראה 
דתיים, ולכן הטקסטים הנם תורניים, כוללים גם 
הווי  מציגות  המשולבות  התמונות  וגם  תפילות, 
וכדו׳,  ילד מניח תפלין, שבת, תפילה,  חיים דתי: 

מתוך ציוריהם של קרסטין, אופנהיים וכדו׳. 

בהספד  שנפלד.  אביגדור  ד״ר  הרב  המחבר: 
היה  ״הוא  התבטא:  קוק,  הראי״ה  עליו  שנשא 
בעבודתו  גם  הצעיר,  הדור  בחינוך  עסוק 
בארץ  למלמדים  כמלמד  וגם  בלונדון,  הרבנית 
אמצעי  הכללית  השכלתו  היתה  .אצל  ישראל.. 
כשרונותיו  בכל  השתמש  הוא  כי  שמים,  ליראת 

התרבותיים לחיזוק התורה והמצווה״.

א. שפת משה. לונדון, תרפ״א 1921. חלק ראשון. 
נדפס בוינה. כולל ציורים עתיקים. 

מהדורה מיוחדת: נדפסו 5000 עותקים בלבד.

תהלוכות היבשה – הלכות הנוסעים בדרכים, . 3
מהדורה   –  1859 תרכ״ט  ורשה,   – וברכבות  בסוסים 

יחידה
מאת רבי צבי אריה אלכסנדרובסקי כ"ץ זצ"ל מנעימרוב.

נדיר מאוד.

ליב  אריה  רבי  אורנשטיין,  הירש  צבי  רבי  ישראל:  גאוני  הסכמות 
מאת  במיוחד  מעניינת  הקדמה  ועוד.  עיניים"  "יפה  בעל  מבילסק 

המחבר על הרקע לכתיבת החיבור.

]10[ 80 ]4[ דף. 19 ס"מ

מצב טוב. מעט סימני עש בדפים האחרונים.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

3. Tahaluchot Ha׳Yabasha – the Laws of Travelers – Warsaw, 
1859 – Single Edition

the last leaves.

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

הספר  שאר  באנגלית,  למורה  וההצעות  המבוא 
בעברית.  

מנותק.  אחרון  דף  מנותקת.  כריכה  טוב.  מצב 
מספר דפים רופפים. כתמי משמוש.

חלק   .1924 תרפ״ד  לונדון,  משה.  שפת  ב. 
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section. 

Condition: Good.

C. Sefat Moshe, London, 1937. First 
section. Revised edition. 

Condition: Good. A small flaw in the 
binding. 

Opening Price: $150
Estimated Price: $300-$400

By Rabbi Dr. Avigdor Sheinfeld. 

A. Sefat Moshe, London, 1921. First 
section. Printed in Vienna. With ancient 
illustrations. 

Condition: Good. Detached front binding. 
The last leaf is detached. Several leaves 
are loose. Signs of use.

B. Sefat Moshe. London, 1924. Second 

במפעל  רשומה  לא  נדירה,  מהדורה  שני. 
)שם  הלאומית  בספריה  ואינה  הביבליוגרפיה 
רשומה  אינה  יותר(.  מאוחרת  מהדורה  מופיעה 
גם ברשימת ההדפסות שנדפסה בתחילת הכרך 

המתואר בסעיף הבא.

כולל מבוא נרחב באנגלית, ומילון עברי אנגלי.

XXXVIII, ]1[  96 עמ׳.

מצב טוב.

ג. שפת משה. חלק ראשון. לונדון, תרצ״ז 1937. 

מהדורה מתוקנת ומשופרת, אשר נדפסה לאחר 
פטירת הרב ד״ר שנפלד. שער שני מאויר. נדיר 

ביותר.

איורים  משולבים  באנגלית.  מבוא  מילון,  כולל 
נהדרים בסגנונות שונים, שנוספו במהדורה זו.

128 עמ׳.

מצב טוב. פגם קטן בכריכה.

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 400$

4. Sefat Moshe – Illustrated Chrestomathy for Religious Children 
– Three Volumes – London – Rare, Has not been seen in Auctions

5 . – ׳דגלנו׳  העת  כתב  גליונות 
צעירי אמוני ישראל – ורשה, תרפ״א – 

נדיר ביותר!
לפולמוסים  התייחסויות  שירים,  מאמרים,  כולל 
מרתק  חומר  ועוד  מאדמו"רים,  מכתבים  שונים, 

וחשוב.

לפנינו הגליונות הבאים: 

וכן  אב תרפ"א; אלול תרפ"א, תמוז-אב תרפ"ב; 
חלק מחוברת אלול תרפ"ב. 

מעולם.  במכירות  נראו  לא  אלו  גליונות  נדירות: 
הם נדירים מאוד, גם בספריה הלאומית חסרים 
והגליונות  יתכן  גליונות מכתב העת הנדיר הזה, 
שלפנינו אינם נמצאים שם וביתר הספריות בארץ!

העורך: ר' אלכסנדר זושא פרידמן הי"ד. 

מצב טוב.

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 400$

5. Four Issues of the Journal 
 – Warsaw, 1921 – ׳Digleinu׳
Extremely Rare
Condition: Good. 

Opening Price: $150
Estimated Price: $300 - $400
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פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

נראו . 7 שלא  ומיוחדים  נדירים  ספרים  כרך 
חותמת   – המחבר  הגהות  עם   – במכירות  מעולם 

רבי ישראל ליכטנשטיין זצ״ל
נדיר  עמ'.  כח   .1938 תרח"ץ  בודפשט,  ברכת.  מלאה  א. 
שנת  של  גימטריאות  על  כולו  בנוי  במינו,  יחיד  חיבור  ביותר, 
מהאדמו"ר  מכתב  כולל  במכירות.  נראה  לא  תרצ"ח!  הדפוס 
ותיקונים  הגהות  עם  עותק  נוספים.  ורבנים  ממונקאטש 

מהמחבר עצמו. 

וורשה  רבי צבי הירש פכמן.  נועם(.  )אמרי  ב. מילי דבדיחותא 
1881. לא נראה במכירות! מספר דפים נחתכו מעט.  תרמ"א 

בלאי. 

ג. צבי חמד. פולמוס. ניו יורק, תרצ"ו 1935. לא נראה במכירות! 
השער הראשון חסר, והדף הראשון קרוע.

יוחאי. בלקני, תרצ"ד. על הזוהר. נדיר מאוד, לא  ד. אגרת בר 
נראה במכירות. מאת רבי אהרן וייס ממאקווא. כג' עמ'.

ועוד ספר נוסף חסר שער.

מצב כללי טוב.

סליחות ופזמון להצלחת הקיסר . 6
הראשונה  העולם  במלחמת  יוזף  פרנץ 
  –  ]1914[ תרע״ד  )הונגריה(,  פאקש   –

מהדורה לא ידועה ביבליוגרפית 
סדר סליחות שחיבר רבי אליעזר אשכנזי זצ״ל, 

ונדפס לראשונה בפראג בשנת תקצ״ו.

נדפס  הכנסת  בבית  איש  לכל  לחלקם  ״וכדי 
ליב  יוסף  עוד הפעם בפקודת רבינו הגאון מו״ה 
סופר נ״י ]בעל ׳ילקוט סופר׳[ האב״ד פה פאקש 
בשנת תרע״ד בחודש אלול״. דפוס ר׳ מאיר סג״ל 

רוזנבוים הלוי.  

נדפסו  הראשונה  העולם  מלחמת  בתקופת 
ברחבי  אלו,  סליחות  של  מהדורות  מספר 
להצלחת  בציבור,  לאומרם  מנת  על  הונגריה. 

ממשלת הונגריה ובראשה הקיסר פרנץ יוזף.

בתקופת  השנה  במשך  נאמרו  אלו   תפילות 
המלחמה לאחר שמונה עשרה בכל שני וחמישי.

באחת  שנאמרו  ונדירות  מעניינות  תפילות 
מהתקופות הקשות לאומות העולם בכלל ולעם 

היהודי בפרט.

בעיר  שנדפסה  ביותר,  נדירה  מהדורה  לפנינו 
רשומה  אינה  זו  מהדורה  שבהונגריה.  פאקש 
בספריות  נמצאת  אינה  הביבליוגרפיה,  במפעל 

מעולם. פומביות  במכירות  נראתה  ולא   בארץ, 
דף מקופל, שער ו-3 עמ׳.

מצב: טוב. סימני קיפול. קרעים קלים בשוליים.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

6. Selichot and a Poem for the 
Success of Emperor Franz Joseph I 
of Austria during World War I – Paks 
(Hungary), [1914] – Bibliographically 
Unknown Edition
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פרנקפורט-. 8  – רצון  מלא  ספר 
בדברי  הסתירות  תירוץ   – ת"ע  דמיין, 
חז״ל – תרשים הספסלים בבית מדרשם 
של התנאים – מהדורה יחידה – חידושים 

בכתב יד
פרנקפורט דמיין, ת"ע. מאת רבי אברהם נפתלי 

שפיץ זצ"ל אב"ד ורמייזא. 

אב"ד  כ"ץ  הכהן  נפתלי  רבי  הסכמת  עם 
פרנקפורט בעל סמיכת חכמים.

בכסאותיהם  התלמידים   400 מנין  מפת  ה  בדף 
שנוספו לבית המדרש לאחר מיניו של רבי אלעזר 

בן עזריה לנשיא )ברכות כח(. מיוחד במינו!

בדף קה איור של מקום הטבעות במזבח. בספר 
גם קישוטים נוספים.

של  ומעניינים  עתיקים  בעלות  ורישומי  חתימות 
שמואל  רבי  )ביניהם  סג״ל  משפחת  בני  רבנים 

זנוויל סג״ל(. שנות הת״ק. 

רישומים  ובהם  בין הדפים כרוכים דפים קטנים 
תורניים בכתב עתיק, משנות הת״ק ואולי קודם לכן.

כרך גדול ועב כרס, מרשים בגודלו ובצורתו.

7. Volume of Rare and Special Books which have never 
been seen in Auctions – Author׳s Glosses – Stamp of Rabbi 

Yisrael Lichtenstein
Condition: Good. 

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

מצב בינוני-טוב. כריכה עתיקה מאוד, עץ מחופה 
עור. סימני עש מעטים, גם על הכריכה. כתמים 

וקרעים קלים. 

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 400$

8. Sefer Maleh Ratzon – Frankfurt Am Mein, 1710 – Resolving 
Contradictions in the Words of the Sages – an Illustration of the 
Benches at the Beit Midrash of the Tana׳im – Single Edition

Large, impressive volume.

Ancient signatures and ownership 
inscriptions of the rabbis of the Segal 
family. 

Condition: Fair-Good. Ancient binding, 

leather-covered wood. A few moth signs, 
on the binding as well. Slight stains and 
tears.

Opening Price: $150
Estimated Price: $300-$400
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ערוך . 10 שולחן   – כהנים  תורת 
פיורדא,   - פירושים  עם  משפט,  חושן 
תקכ״ז – כרך מרשים עם כריכה מקורית
תורת כהנים. שלחן ערוך חשן משפט. עם פירוש 
ופירושים  זהב  וטורי  כהן  שפתי  עינים,  מאירת 

נוספים. פיורדא, תקכ"ז ]1767[.

בשער הספר חתימה עתיקה: ״לה׳ הארץ ומלואה 
הקטן אברהם בהמנוח הר״ר משה כץ...״.

]4[ תקו, סא דף. שער מיוחד לפירוש ׳טורי זהב׳. 

עב  ומרשים,  ענק  כרך  אופייני.  בלאי  טוב.  מצב 
כרס. 35.5 ס״מ.

עור. פגמים  כריכת עץ מקורית עתיקה, מחופה 
ושפשופים בכריכה בעקבות שימוש.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$

הגליונות . 9 כל  ובהם  כרכים  שני 
שנדפסו בכתב העת התורני ׳אור תורה׳, 
בו השתתפו גאוני ירושלים – שני כרכים 

– מצב שמור להפליא
מעולם  נראה  לא  ידיעתנו  למיטב  נדירות: 
כמו  שמור,  במצב  שכזה,  מושלם  סט  במכירות 

זה שלפנינו! 

השתתפו  בו  במיוחד,  חשוב  עת  כתב  חשיבות: 
כל גאוני ירושלים ואף מחוצה לה. מפעם לפעם 
הובאו בו גם ידיעות תורניות חשובות, וכן ברכות 
הערך  שמלבד  כך  הציבור.  ענייני  על  וחדשות 
התורני העצום של הגליונות שלפנינו, ישנו ערך 
הישן  הישוב  של  ההיסטוריה  לחוקרי  גם  רב 
בירושלים, שיוכלו לדלות מכאן פרטים חשובים 

ומרתקים. 

כרך א׳: שנים א-ב. חוברות א׳ – ה׳. הכל בשלמות, 
מצב טוב מאוד. 

כרך ב׳: שנה שלישית - תרנ״ט, חוברות א׳ – ט׳. 
שנה רביעית )תרס״א(: חוברות א׳ – ד׳. מצב טוב. 
פגמים קלים בדפים ספורים ובעטיפות הגליונות. 

מעט מהגליונות מופיעים כאן בלי מעטפת, אולם 
ככל הנראה כך נדפסו. 

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 600$

9. Two Volumes containing All 
the Issues of the Religious Journal 
-Exceptionally Well – ׳Or Torah׳
Preserved!
Opening price: $200

  Estimated Price: $500-$600
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impressive volume. Ancient, leather-
covered wooden binding. The binding is 
worn and flawed due to use.

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

]4[, 506, 61 leaves. 35.5cm.

Special title page for the ׳Turei Zahav׳ 
commentary. 

Condition: Good. Typical wear. Large 

10. Torat Kohanim – Shulchan Aruch Choshen Mishpat, with 
Commentaries – Furth, 1767 – a Impressive Volume with Its Original Binding

תנ״ך ״מהדורת גורל הגר״א״ – . 11
אמשטרדם, תס״א

תס"א  אמסטרדם,  וכתובים.  נביאים  תורה 
]1701[. מהדורת כיס.

השערים  שני  קיימים  המאויר.  השער  חסר 
האחרים – האחד בעברית והשני בלועזית.

מאת  בלטינית  הקדמה  א  חלק  בראש 
שיר  בסופה   .Georgius Desmarestz
נוסף,  שיר  ההקדמה  שאחרי  בעמוד  בעברית. 
ולומדיה  התורה  בשבח  בעברית  ארוך  וכן שיר 
השיר   .Jon Henricus Lederlin מאת 
כל   - בטרם  היתה,  אשר  עולם  "תורת  פותח: 
נהוג  שבו  במקום  הספר,  נברא״. בסוף  יציר 
לכתוב "חזק חזק ונתחזק", נכתב: "חזק ונתחזק 

המחוקק לא יוזק״.

ניקוד.  וחדות, ללא  דפוס נאה. האותיות בהירות 
ספרי  בסוף  וכן  השער  בעמוד  שונים  קישוטים 

מלכים ודברי הימים. 

התורה  פרשיות  כל  של  לוח  הספר  בסוף 
וההפטרות וכן קרי וכתיב וכל היתרות והחסרות.

גורל הגר"א

שלפנינו.  זו  חשובה  למהדורה  יש  מיוחד  ערך 
הירושלמי  הצדיק  להשתמש  נהג  זו  במהדורה 
רבי אריה לוין כדי לערוך את גורל הגר"א. כך היה 
 למשל כשביקש לסייע בזיהוי גופות חללי הל"ה. 
העיתונאי יצחק דויטש תאר את המעמד הנשגב: 
לישיבה  עלו  לילה.  שעת  חמישי,  יום  זה  "היה 
אשר בעליית הבית הקטן והצנוע של רבי אריה, 
השרוי  בהיכל  בירושלים.  משכונות  בשכונה 
קיר  את  האירו  אשר  נרות  י"ב  הודלקו  בחשיכה 
המזרח, שארון הקודש ניצב לידו... לפי המקובל, 
שדפיו  בתנ"ך  הגר"א  גורל  בעריכת  משתמשים 
מצוי  אריה  רבי  בידי  טורים.  לשני  מחולקים 

יומין, אשר נדפס באמסטרדם  ספר תנ"ך עתיק 
אך  מיושן,  צהובים  הספר  דפי  תס"א.  בשנת 
עודם שלמים ברובם, ובמקום שהם קרועים, הם 
מודבקים בנייר דבק שקוף, השומר על השלמות 

והצורה...״.

של  בעלות  ורישומי  חתימות  עם  מיוחד  עותק 
יהודי חשוב בשם ר׳ חיים עשווא מהעיירה הענא, 

שנות הת״ק. רישומים בדף השער הראשון.

דבק.  בנייר  משוקמים  קרעים  בלאי,  טוב.  מצב 
פגמים קלים. חסרון קטן בטקסט בדף הראשון 

של ההקדמה בלועזית. הכריכה רופפת.

פתיחה: 400$
הערכה: 600$ - 800$

11. Bible, the Goral Hagra Edition 
– Amsterdam, 1701
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ספר . 12  – ירושלים  טוב  פולמוס: 
והעליה  ישראל  ארץ  על  במינו  מיוחד 
ומפות  אליה ערב השואה, עם תמונות 
– הונגריה, תרצ״ד – עם הדף הנדיר ובו 
הבהרה כי המחבר ח״ו אינו מעודד את 
וכי העליה לארץ לשם  ישראל,  אגודת 

מסחר ויישוב – היא ״חילול הקודש״
״נכבדות מדובר מעיר אלוקים ירושילם הקדושה 
וערי הקודש, וקברי הצדיקים ומקומות הקדושים 
עתיקות,  זכרונות  ותמונות,  מפות  עם  בה,  אשר 
ישנות,  עבריות  ומטבעות  העתיק,  עברי  וכתב 
ישראל  זרם העליה לארץ  וסקירה קטנה בדבר 

בעתים הללו״.

גרינוולד, מחבר הספר  ר׳ אשר אנשיל  המחבר: 
׳קיצור נחלת שבעה׳. בערגסאס, תרצ״ד 1934.

נדירות: לא רשום במפעל הביבליוגרפיה.

הארץ,  בשבח  מרחיב  הוא  המחבר  בהקדמת 
קרוב  ״זה  בארץ  היישוב  התחדשות  את  ומתאר 
ישראל  אמוני  משלומי  ״רבים  שנה״.  לשמונים 

רואים בזה התעוררות הגאולה וימות המשיח״.

כעיוורים  אנחנו  נדבר,  ומה  נאמר  מה  ״אבל 
מגששים באפילה, רועינו אינם מגלים לנו שורש 
הם  אדרבה  הזה,  בהתעוררות  נמצא  מה  דבר 
לעלות  האם  באלו״,  אלו  ]מתווכחים[  מתחרים 

וליישב את הארץ, או ״רק ללמוד תורה״. 

וממשיך המחבר ומספר על תשוקתו העזה לבקר 
בארץ ישראל, אשר הגשים אותה בשנת תרצ״ג, 
שלפנינו,  בספר  זכרונות  מביא  הוא  זה  ומביקור 
״ואחד  רבים.  מספרים  שליקט  מה  בצירוף 
היושב בה, ואחד המצפה לראותה, ידמה כי הוא 
ועובר על כל מקומות  ירושלים  משוטט בחוצות 
הקדושים״ – לצערנו אכן תוך זמן קצר כבר לא 
להסתפק  אלא  ישראל,  לארץ  להגיע  ניתן  היה 
שבו.  מהתמונות  ובהתבשמות  הספר  בקריאת 
אמתיות  תמונות  הרבה  זה  ספרי  אל  ״והכנסתי 
בלבנו  חקוק  יהיה  ובזה  הקדושים,  ממקומות 

זכרון ירושלים״.

המקומות  של  בסה״כ  תמונות  כשלושים  בספר 
הקדושים וההיסטוריים ברחבי הארץ.

בפרק מב מדבר המחבר על ״ישוב ארץ ישראל״, 
וסוקר את צמיחת הישוב מראשיתו. הוא מדגיש 
״רק  לאומיות״,  ״לשם  נוסדו  לא  המושבות  כי 
שברחו  מהם  פזוריהם  מארצות  היהודים  סתם 

בארץ  להתיישב  שבקשו  ומהם  המציק  חמת  מ 
לאכול מפריה...״. 

לאחר מכן מספר על נסיונותיו של הרצל לרכוש 
את ארץ ישראל, אשר לא ״באו לידי גמר, כי אם 
ד׳ לא ישמור עיר שוא שקד שומר״, ובהמשך לכך 
הוא דן בשיטתו של הרצל ״שאין להדת ולהלאום 

שום שייכות״. 

״החוקה  בלפור.  הצהרת  על  מספר  מכן  לאחר 
ואילו  להציונים״,  טובה  תקוה  נתנה  הזאת 
המאמינים  כי  מנגד,  עמדו  החרדים  ״היהודים 
בדברי חכמינו ז״ל אסור להם הרעיון הזה בשבוע 
וכאן  כן״.  לעשות  שלא  הקב״ה  אותנו  שהשביע 
הציונים  שנאת  על  אישי  סיפור  המחבר  מספר 

ללומדי התורה...

ארץ  בלפור,  הצהרת  שלמרות  מציין  המחבר 
מאירופה.  העולים  בפני  ונסגרת  הולכת  ישראל 
״אינם נותנים רשיונות אף עשרה למאה״, ו״בכל 
שנת  עד  תר״פ  משנת  ישראל  לארץ  עלו  זאת 
ועתה  נפש,  אלף  וחמישים  למאה  קרוב  תרצ״ג 
למהפכה,  אשכנז  מדינת  נהייתה  האחרון  בזמן 
כל  לארץ  ״בחול  בה...״.  מושלים  ישראל  וצוררי 

12. Polemic: Tuv Yerushalayim 
– a Unique Book about the Land 
of Israel and the Immigration to It 
before the Holocaust – Hungary, 
1934 – with the Rare Leaf Clarifying  
that the Author is not, God Forbid, 
Encouraging Agudat Yisrael and that 
Immigration to the Land of Israel for 
Purposes of Trade and Settlement is 
Improper!



 14 

ט | ינואר 2019
שע”

ת
ט 

שב

מופלאה מתובלת בגימטראיות קבליות.

בדף נו מביא המחבר  גימטריאות מדהימות על 
הפסוקים ״צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת 

העולה...״ בפרשו אותם על מאורעות השעה.

]5[ 57 ]1[ דף.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

יום קללתו מרובה מחבירו, כשל כח הסבל, וכאן 
בארץ ישראל עולם חדש על אדמת הקודש״.

אולם בסיום הספר מבהיר המחבר את תוגתו של 
שמתרחשות  בדת  הפריצות  על  החרדי  היהודי 
לארץ  העליה  את  חושבים  ״הם  ישראל.  בארץ 
ישראל לגאולה שלימה, החרדים הקנאים לוחמים 
ורועי ישראל בחוץ לארץ  יועיל....  נגדם אבל לא 
היו לשני מחנות, אלה מול אלה, מהם מחזיקים 
שיעלו  דורש  לכל  ומזרזים  יוצאים  הרעיון  את 
ויצליחו בארץ, ומהם מוחים בעל עוז בהעולים״. 

בו  דעת",  "גלוי  נוסף,  דף  נכרך  הספר,  בסיום 
מצהיר המחבר "מעולם לא הייתי ואינני ממפלגת 
האגודה ]אגודת ישראל[ ולא בשום מפלגה כלל, 

וח"ו לא היתה כוונתי להטות לבבות לאגודה". 

הסיבה להצהרה: "הנה אחרי צאת לאורה חיבורי 
לחברת  במקצת  נוטה  שדעתי  בו  שגו  הנ"ל, 
וצדיקי הדור  'אגודת ישראל', אשר רבים מגאוני 

רחוקים  שליט"א  מפורסמים  אדמו"רים  ובתוכם 
ממנה כמטחוי קשת, כי רואים בה מומין שבגלוי 

ושבסתר...". 

לארץ  העליה  "בעניין  המחבר:  מבהיר  ולסיום, 
לחשוב  חלילה  וכיוצא,  פרנסה  לשם  ישראל 
להשים  ראויים  כאלה  עולים  אשר  בטעות 
העולים  עולם  לחיי  אלה  עם  אחת  כף  במשקל 
לאה"ק רק לעסוק בתורה... ולעומת גודל קדושת 
ארץ ישראל נקרא חילול הקודש מי שנוסע לשם 
ויראת  נאמר  זה  ועל  ומסחר,  אדמה  לעבודת 

מאלוקיך". 

דברים חריפים ביותר!

ברוב הטפסים חסר דף זה, שנדפס תקופת-מה 
לאחר הדפסת הספר.

    ]4[, מד ]1[ דף.
פתיחה: 200$

הערכה: 300$ - 400$

שרביט הזהב – הקדשת המחבר . 13
– קזבלנקה, תרצ״ח – דרשות על ענייני 

השעה והצהרת בלפור
זצ״ל,  דנינו  דוד  רבי  הגאון  מאת  הזהב.  שרביט 
ודרשן  מלאל,  בני  העיר  ודיין  רב  מרוקו,  מרבני 

מפורסם. קזבלנקה תרצ״ח ]1938[.

בפתח הספר הקדשה בכתב ידו של המחבר, וכן 
על הכריכה.

פורטרט המחבר, תוקע בשופר, בתחילת הספר.

בעברית  כתוב  בספר  הטקסט  כחול.  שער 
ובערבית-יהודית.

בדף נד: ״זה כתבתי עת הצהרת בלפור״ – דרשה 
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By Rabbi David Danino, one of the 
rabbis of Morocco and a well-known 
sermonizer. 

Blue title page. 

]5[, 57, ]1[ leaves.

Condition: Very Good.

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

13. Sharvit Ha׳Zahav – Author׳s Dedication – Casablanca, 1938 – 
Derashot about Matters of the Moment and the Balfour Declaration

שלושה ספרים נדירים, מהדורות . 14
יחידות, בכרך אחד

א. ספר הברית, או אגרת החיים והשלום. אל אחיי 
כל בני ישראל, בכל מקומות פזוריהם. מאת רבי 
אריה ליב ויטקינד. ורשה תרנ״ח. מהדורה יחידה. 
חלקו השני של הספר כתוב בצורת שיר מנוקד! 
נראה  לא  נדיר,  ובסגנונו.  בתוכנו  ייחודי  ספר 

במכירות.

99 ]1[ עמ׳. מצב טוב. 

תרנ״ו  ווילנה,  געטץ.  פ׳  מאת  והחינוך.  הדת  ב. 
1896. מהדורה יחידה. 166 עמ׳. 

נדיר, ככל הנראה לא נראה במכירות!

מצב טוב. מעט סימני עש. 

סירקיס.  יוסף  ישראל  מאת  המוסר  מהות  ג. 
אודסה, תרס״ז. מהדורה יחידה. דפוס ח״נ ביאליק.

150 ]1[ עמ׳. מצב טוב.  

פתיחה: 100$
הערכה: 200$- 300$

14. Three Rare Books, Single 
Editions, in One Volume
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ר׳ . 15 המשכיל  של  המיוחד  ספרו 
נשלמה  לא  אשר  פינר,  משה  אפרים 
 -– תרכ״א-תר״ל  ברלין,   – הדפסתו 

נדיר מאוד
ללא  נדפס  ובצורתו.  בתוכנו  במינו,  מיוחד  ספר 

שער, ונפסק באמצע ההדפסה.

וימי  הצדיקים  שמות  דפוס...  ספרי   ..." כולל: 
מיתתן הנזכרים בדרושים ובהספדים שנדפסים 
ואנשי  הרבנים  קברות  מצבות  הנ"ל...  בספרים 
אחרים  ובמקומות  החיים  בבתי  הנמצאים  השם 
בארץ  הצדיקים  וקברי  אייראפא  במדינות 

ישראל...".

ברלין, תרכ"א-תר"ל   ]1861-1870[.

כתבי היד והספרים שברשימה הם מאוספו של 
המחבר.  בספר מפוזרים טקסטים גם בגרמנית.  

מצב טוב מאוד, שמור. 

208 עמ'.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 400$

15. The Special Book of the 
Member of the Enlightenment 
Movement Rabbi Efrayim Moshe 
Pinner, whose Printing was not 
Completed – Berlin, 1861-1870 – 
Extremely Rare
A special book, in content and form. 
Was printed without a title page and its 
printing was not completed. 

The book describes manuscripts and 
gravestones in various cemeteries.

208pp.

Condition: Very Good. Well-preserved.

Opening Price: $100
Estimated Price: $200-$400 
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דפוס . 16  – רגלים  לשלושה  מחזור 
 - שפירא  משה  רבי  הקדוש  האדמו״ר 
סלאוויטא )תקפ״ו( – עותק מושלם ונאה
מחזור בנוסח אשכנז. כמנהג פולין פיהם ומעהרין 

וליטא ורייסן. עם פירושים. 

שפירא  משה  רבי  הקדוש  האדמו״ר  דפוס 
מסלאוויטא.

שער בדיו אדומה.

ניתן  לא  השער,  עמוד  בתחתית  שיקום  בגלל 
את  קבענו  אנחנו  ההדפסה.  שנת  את  לראות 
השנה תקפ״ו, לפי מידע במפעל הביבליוגרפיה, 
זו באופן הדומה לעותק  שבו מתוארת מהדורה 
שלפנינו. אמנם יש הבדל מינורי במספור הדפים 
עותקים  ונדפסו  יתכן  אך  הספר,  בתחילת 

בואריציות שונות מעט.

נדירות: מהדורה נדירה, לא נראתה במכירות.

23.5 ס״מ.

מצב שמור להפליא. מלבד קרעים בדף השער, 
ששוקמו מקצועית, כל הספר שמור באופן נפלא. 

קעב, מה-מח דף.  מספור דפים משובש. 

פתיחה: 1,500$
הערכה: 3,000$ - 5,000$

דפוסי סלאוויטה וזיטאמיר

16. Machzor for Shlosha Regalim 
– Printed by the Rebbe, Rabbi Moshe 
Shapira – Slavita (1821) – a Nice, 
Perfect Copy
Machzor, Ashkenaz version. According 
to the custom of of Poland, Pihem, 
Mehrin, Lithuania, and Reisen. With 
commentaries. 

A rare edition that has not been seen in 
auctions.

172, 45-48 leaves. Mispagination. 23.5cm.

Condition: Exceptionally well-preserved, 
except for tears in the title page which 
have been professionally restored.

Opening Price: $1500
Estimated Price: $3000-$5000  
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Second volume: Shemot. 1810.

269 ]3[ leaves. Condition: Good. almost 
all the leaves are complete and clean. 
moth signs on a few leaves, including the 
title page.

Third volume: Vayikra. 1810.

Fourth section with a separate title page: 
Bamidbar and Devarim. blue paper. a 
thick volume. Condition: Good. a few 
moth signs and wear.

A faded stamp of Rabbi Meshulam Zusha 
Rosenblat, a descendant of the ״Noam 
Elimelech״.

Opening Price: $400
Estimated Price: $1000-$1500

Zohar on the Torah. three volumes, 
of different editions. Printed by Rabbi 
Moshe Shapira under the pseudonym of 
his partners Reb Dov Ber Segal and Reb 
Dov Ber Ben Pesach who were called 
.״lach׳The Ber״

Contains approbations by Rabbi Aryeh 
Leib of Voltshisak- Tiberius, Rabbi 
Menachem Mendel of Röwne  and Rabbi 
Yisreal of Röwne in the first volume.

Three volumes:

First volume: Bereshit, 1804.

]3[, 253, 253-156, ]8[ leaves. Condition: 
Fair. Original Binding )Rare!(.

זוהר הקדוש – שלושה כרכים, על . 17
– סלאוויטא תקס״ד-תק״ע כל התורה 
ממהדורות  כרכים,  בשלושה  התורה,  על  זוהר 
שפירא  משה  רבי  הרה"ק  ידי  על  נדפס  שונות. 
ידי  על  נדפסו  הספרים  כי  נכתב  בשער  זיע"א. 
הזוג המפורסם ר׳ דוב בער סגל ור׳ דוב בער בן 

פסח המכונים ״הבער׳לאך״.

לייב  אריה  רבי  הרה"ק  מאת  הסכמות  כולל 
מוולטשיסאק – טבריה, רבי מנחם מנדל מראוונע, 

ורבי ישראל מראוונע, בכרך הראשון.

ל"מחזיק הדפוס דק"ק  יש רמז  בכל ההסכמות 
יעקב  מרבי  הסכמה  קיבל  שכבר  סלאוויטא" 

שמשון לבל ישיגו גבולו.

אב"ד  שפירא  משה  רבי  הוא  הדפוס"  "מחזיק 
סלאוויטא, שמסיבות שונות הסתיר באותן שנים 
סג"ל  בער  דוב  רבי  שותפיו  שם  תחת  שמו  את 

ורבי דוב בער ב"ר פסח.

שלושה כרכים:

כרך ראשון: בראשית. תקס״ד. 

כריכה  בינוני.  מצב  דף.   ]8[ רנג-רנו,  רנג,   ,]3[
רבי  של  בהסכמתו  כי  לציין  יש  )נדיר!(.  מקורית 

אריה ליב מטבריה נרשם: ״תקס״ד״. 

כרך שני: ספר שמות. תק״ע. 

רסט ]3[ דף. מצב טוב. כמעט כל הדפים שלמים 
ונקיים. במעט דפים, כולל בשער, סימני עש. 

כרך שלישי: ויקרא. תק״ע.

חלק רביעי עם שער נפרד: במדבר דברים. נייר 
כחול. כרך עב כרס. מצב טוב, מעט סימני עש ובלאי.

רוזנבלט  זושא  משולם  רבי  של  דהויה  חותמת 
זצ״ל, מצאצאיו של הרה״ק בעל ׳הנועם אלימלך׳.

פתיחה: 400$
הערכה: 1,000$ - 1,500$

17. The Holy Zohar – Three Volumes, on the 
Torah – Slavita, 1804-1810
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סליחות כמנהג פולין – זיטאמיר, . 18
תרכ״ה 1865

דפוס רבי אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא. 
הובא לבית הדפוס על ידי רבי פנחס אהרן וואהל 

מברדיטשוב. 

מהדורה מיוחדת .לא נראתה במכירות מעולם.

בדף נח ובדף קטו חתימות עתיקות.

קלו דף.

קרעים  ישנים  מהדפים  בחלק  בינוני-טוב.  מצב 
וכתמים. וכן כתמי שעווה. 

פתיחה: 500$
הערכה: 1,000$ - 1,200$

18. Selichot according to the 
Custom of Poland – Zhitomir, 1865
Printed by Rabbi Aryeh Leib Shapira, the 
grandson of the rabbi of Slavita. Prepared 
for printing by Rabbi Pinchas Aharon 
Wohl of Berdichev. 

Special edition. Has never been seen in 
auctions. 

On leaf 58 and leaf 115, ancient signatures.

136 leaves.

Condition: Fair-Good. Some of the leaves 
are torn and stained. Wax stains.

Opening Price: $500
Estimated Price: $1000-$1200
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20. M i n i a t u r e 
Siddur ׳Birkat Zion׳ – 
English Translation – 
Jerusalem, 1913 – Special 
Printing of the United 
Charities (Ha׳Tzedakot 
Ha׳Me׳uchadot) during 
the Ottoman Period
Including the original binding 
with a golden impression.

]3[ 441 leaves. 12cm.

Condition: Good. 

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

לאומרה . 19 תפילה   – מודפס  דף 
הזיתים  בהר  הנביא  זכריה  בקבר 
בירושלים – ירושלים ]שנות התר״מ?[ – 
ההדפסה הראשונה של התפילה )?( – לא 
ידוע ביבליוגרפית ואינו בספריות בארץ
נמצא בספריות בארץ,  לא  ביותר.  נדיר  נדירות: 
לפנינו  אולי  הביבליוגרפיה.  במפעל  רשום  ואינו 
עותק יחיד בעולם. פריטי דפוס של תפילות הנם 
נדירים יותר מכל, מחמת השימוש הרב שנעשה 
אלא  ספר  שאינו  שלפנינו,  הפריט  שכן  כל  בהן. 
דף בודד, שאולי גם נדפס במהדורה מצומצמת 

מאוד, מטבע הדברים לא רבו סיכוייו להשתמר.

ומתנפל  ומתפלל  עומד  עבדך  אני  ״הרי  תוכן: 
והרי  הנביא....  זכריה  אדוננו  עפרך  רגבי  לפני 
אנחנו מתחרטים עליהם ובפרט אשר שפכנו דם 

נקי, אם יהרג במקדש ה׳ כהן ונביא!...״.

בסידורים  נדפסה  ומיוחדת.  מרטיטה  תפילה 
כאן  אולם  הת״ש(,  בשנות  )בעיקר  מאוחרים 

לפנינו ככל הנראה ההדפסה הראשונה שלה!

ולאספני  ירושלים,  דפוסי  לאספני  חשוב  פריט 
ספרי תפילות. פריט ביבליוגרפי חשוב. 

הטקסט מוקף במסגרת. שוליים רחבים.

סידורים ותפילות )דפוסי ירושלים(

קטנטן  קרע  הדף.  בשולי  קרעים  טוב.  מצב 
בטקסט.

פתיחה: 120$
הערכה: 200$ - 300$

תרגום . 20  – ציון׳  ׳ברכת  מיניאטורי  סידור 
מיוחדת  הדפסה   – תרע״ג  ירושלים   – לאנגלית 

המאוחדות,  הצדקות  של 
בתקופה העות׳מאנית

עם  המקורית  הכריכה  כולל 
מהצדקות  ״זכרןו  זהב  הטבעת 
בדפים  המאוחדות...״. 
מוסדות  תמונת  הראשונים 
בית  המאוחדות,  הצדקות 
עץ  ות״ת  חולים  ביקור  החולים 
המוסדות  על  ופרטים  חיים, 

בתקופה העות׳מאנית.

]3[ תמא דף. 12 ס״מ.

מצב יפה וטוב.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

19. A Printed Leaf – a Prayer 
to be Said beside the Tomb of the 
Prophet Zecharya on the Mount of 
Olives – Jerusalem [the 1880׳s?] – 
The First Printing of the Prayer (?) – 
Bibliographically Unknown and does 
not Appear in Libraries in Israel 
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בעל ההגהות.

הקדוש  לזוהר  הכותב  מפנה  קנו  קו,  בדפים 
ולספרי קבלה.

הגהות בודדות על דברי רש״י ו׳אור החיים׳.

חלק מהדפים כחולים.

מצב כללי טוב. בלאי אופייני. סימני עש בולטים 
במקצת הדפים. חלק מההגהות קצוצות מעט.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 1,000$

פרנקפורט . 21  – רבה  מדרש 
הגהות  של  רבות  עשרות   – ]תס״ה[ 
עיוניות חשובות בכתב קדום, מתקופת 

ההדפסה
שיעור  בעל  הוא  שהכותב  ההגהות  מתוכן  ניכר 
קומה. להערכתנו מדובר באחד מגאוני המחשבה 
בה  בתקופה  הת׳,  בשנות  שחי  איטליה,  באיזור 

נדפס הספר. 

בדף רעט הגהה קבלית בשם האר״י.

עותק חסר. מתחיל בדף קנה, מסתיים בדף רפד. 

מצב בינוני-טוב. דפים מנותקים. בלאי אופייני. 

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 800$

ספרים עם הגהות, עותקים מיוחסים

21. Midrash Rabba – Frankfurt 
[1705] – Dozens of Important 
Scholarly Glosses in Ancient Script 
from the Time of Printing  

]סלאוויטא, . 22  – שמות  חומש 
שנות הת״ק?[ – עשרות הגהות חשובות 
על ׳בעל הטורים׳, כנראה בכתב ידו של 

אדמו״ר
חומש שמות, שנדפס בסוף שנות הת״ק, כנראה 
הקדוש  האדמו״ר  של  הדפוס  בבית  בסלאוויטה 
נדפס  זו  במהדורה  זצוק״ל.  שפירא  משה  רבי 
החיים׳  ׳אור  עטר  בן  חיים  רבינו  של  פירושו  גם 
אשר הרבו ללומדו בקרב החסידים. כולל מגילת 

אסתר, עם ״תרגום שני״.

עותק חסר: ו-רסד דף. 

חשובות  הגהות  כ-40  כולל  שלפנינו  העותק 
רוב  ההדפסה.  לתקופת  קרוב  עתיק,  יד  בכתב 
׳בעל  דברי  על  מושתתות  ההגהות  של  רובן 
הנן  חלקן  בגימטריאות.  ועוסקות  הטורים׳, 
תיקונים חשובים לנונסח הנדפס, חלקן – הוספות 
על דבריו של ׳בעל הטורים׳, וחלקן – גימטריאות 

חדשות לגמרי, מתורתו של הכותב. 

יש לציין כי כתב היד דומה למדי לכתב יד קודשו 
׳מלוא  בעל  זצוק״ל  יאליש  צבי  יעקב  רבי  של 
הרועים׳, אולם איננו קובעים בזה מסמרות. בכל 
אחד  הוא  שהכותב  הדברים  מתוך  ניכר  אופן 

מגדולי רבותינו הקדושים שבאותו הדור. 

בדף פה מצויות שערות זקן לבן של הרב הישיש, 
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that the writer was one of the leading 
rabbis of that generation.

Lacking copy: 6-264 leaves.

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

It should be noted that the handwriting is 
similar to that of Rabbi Ya׳akov Zvi Yalish, 
author of ׳Meloh Ha׳Roim׳; however,  we 
cannot determine this for sure. Either 
way, the content of the glosses indicate 

22. Chumash Shemot – [Slavita, the 1740׳s?] – Dozens of Important 
Glosses on ׳Ba׳al Ha׳Turim׳, Most Likely Handwritten by a Rebbe

המחזור של הגה״צ רבי עקיבא . 23
בו התפללה  זצ״ל, אשר  שלזינגר  יוסף 
זוגתו הצדקנית מרת ליבה ע״ה, בתו של 

רבי הלל ליכטנשטיין זצ״ל מקולומיה
וליטא.  פולין  כמנהג  השבועות,  לחג  מחזור 
הרע"י  חותמות  הספר  בשער  תרכ"א.  לייפיציג 
הי"ו"  העיבר"י  אשת  "ליבה  חתימה:  שלזינגר, 
יהודה  "יחיאל  חתימה:  הרע"י?(.  של  ידו  )בכתב 

שלעזינגר". 

תלמיד  וצדיק,  גאון   – שלזינגר  יוסף  עקיבא  רבי 
הכתב סופר, המהר"ם שיק, ה"מחנה חיים". נשא 
את ליבה, בתו של הרב הלל ליכטנשטיין. וקנאי 
הארץ  ואוהב  והמחדשים  הרפורמה  נגד  גדול 
יחד  נתישבו  אצלו  רגילה.  בלתי  בצורה  ויישובה 
של  גילוי  בכל  מלחמה  כמו  קנאיות"  "השקפות 
הילדסהיימר  עזריאל  בר'  ומלחמה  מודרנה, 
לתוך  מודרנה  של  יסודות  לדעתו,  שהכניס, 
של  לאומיות"  ו"השקפות  האורתודוכסיה, 
אהבת  חקלאות,  ישראל,  בארץ  התיישבות 
שמירה.  וגדודי  חרושת  בתי  הקמת  המלאכה, 
לרכישת  מעשי  באופן  שפעלו  מהראשונים  היה 
ולפיתוח החקלאות בארץ. תלמיד חכם  אדמות 

גדול ואמיץ לב. גאון מקורי בהלכה ובהנהגה.

כ-200 עמ'.

מצב טוב. בלאי אופייני לספרי תפילה.

פתיחה: 300$
הערכה: 600$ - 1,000$

23. The Machzor of Rabbi Akiva 
Yosef Schlesinger, from which His 
Pious Wife, Mrs. Libah, the Daughter 
of Rabbi Hillel Lichtenstein of 
Kolomyia had Prayed
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שולחן ערוך אורח חיים; "התורה והמצוה" פירוש 
על התורה, ועוד.

מצב טוב. בלאי אופייני. 

35 ס"מ.

פתיחה: 500$
הערכה: 1,000$ - 1,500$ 

ישועות יעקב – זולקווה, תקפ״ח . 24
– חתימת קדשו של המלבי״ם

ועירובי  שבת  הלכות  שני.  חלק  יעקב.  ישועות 
תחומין. 

הלכות  סוף  )עד  דף  קמה-רעו  השער.  דף  חסר 
עירובי תחומין, סי׳ תטז(. )ישנם עותקים שנדפסו 

בפורמט אחר, ראו מפעל הביבליוגרפיה(.

בדף הראשון חתימת קדשו של הגאון המלבי"ם: 
מאיר ליבוש מלבים חופ"ק קעמפנא".

הספר  קונה  של  הדף  בשולי  נוספת  חתימה 
בשנת תרמ"ח. 

)תקס"ט-תר"מ(,  המלבי"ם  ליבוש  מאיר  רבי 
מגאוני דורו, מגדולי פרשני התורה.

כונה בצעירותו "העילוי מווהלין". רכש מגיל צעיר 
לא רק בקיאות בתורה אלא גם בחכמת הנסתר 
האדמו"ר  אייכנשטיין,  הירש  צבי  אצל  )בגליציה 
הנלחמים  מגדולי  מז'ידטשוב.  המפורסם 
ברפורמים. בשנת תרכ"ה מונה לרבה של קהילת 
לונשיץ במקומו של חמיו רבי חיים אוירבך בעל 
הוצעו  רבנות  של  רבות  הצעות  משפט".  "שער 
את  המלב"ים  דחה  אולם  תבל  רחבי  מכל  לו 

הצעותיהם. 

ישראל:  בית  בכל  רבה  לתפוצה  זכו  ספריו 
על  החיים"  "ארצות  הנ"ך;  על  קודש"  "מקראי 

24. Yeshu׳ot Ya׳akov – Zholkva, 
1828 – The Signature of the Malbim
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קדשו . 25 יד  בכתב  הקדשה 
ספרו  על  איש׳,  ה׳חזון  של  ובחתימתו 

׳חזון איש׳ – מיוחד במינו!
וליקוטים  מעשרות  דמאי,  על  איש,  חזון  ספר 
קרליץ[.  ישעיהו  אברהם  רבי  ]מאת  שונים, 
 .]1938[ תרח"ץ  השמיטה  שנת  ירושלים, 

מהדורה ראשונה. 

בדף המגן )פורזץ( שלפני הספר, הקדשה וברכה 
משנת  המחבר,  רבינו  של  וחתימתו  ידו  בכתב 

תשי"ג.

פריט נדיר ומיוחד מאוד.

עש.  ונקבי  רטיבות  כתמי  בינוני-טוב.  מצב 
רישומים בכתב יד בספר. 

פתיחה: 2,000$
הערכה: 4,000$ - 6,000$

25. Dedication Handwritten and Signed by 
the ׳Chazon Ish׳, on His Book ׳Chazon Ish׳ – 
Unique!
The book Chazon Ish on Demai, Me׳assrot and 
various Likkutim ]by Rabbi Avraham Yeshaya 
Karelitz[. Jerusalem, ]1938[ the year of the 
Shemitah. First edition.

On the Forsazt leaf before the book, a dedication 
and greeting handwritten and signed by the author, 
from 1953.

A rare, unique item.

Condition: Fair-Good. Stains of dampness and moth 
holes. handwritten inscriptions inside the book.  

Opening Price: $2000
Estimated Price: $4000-$6000
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השולחן ערוך של ר׳ יואל משה . 26
סלומון מייסד אם המושבות פתח תקווה 

– פריט יפה ומרגש!
אשלי רברבי. שלחן ערוך אבן העזר עם פירושים, 
רבי  חידושי  ובהם:  לראשונה,  נדפסים  חלקם 
תרי"ט  קניגסברג,  ראשון.  חלק  איגר.  עקיבא 
של  בנו  ידי  על  הדפוס  לבית  הובא   .]1859[

רעק"א – רבי בנימין וואלף איגר, וחתנו.

בשער הספר חתימתו הנדירה במיוחד של ר' יואל 
ומייסד  ישראל,  ארץ  בוני  מגדולי  סלומון,  משה 
תרל"ח.  בשנת  המושבות"  "אם  תקוה,  פתח 
"סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמימה" – כך 
חזונו  כגודל  המיוחדת.  אישיותו  את  לתאר  ניתן 
המרומם לפיתוח יישובה של ארץ ישראל, שהיה 
מעשיו  הצלחת  גודל  כך  קודש,  אדני  על  מיוסד 
הברוכים והחשובים, אשר מפריים אנו נהנים עד 

היום בארץ ישראל.

ר' יואל משה סלומון )תקצ"ח-תרע"ג(, עיתונאי והוגה 
ירושלמי, עורך ומדפיס, ממייסדי ירושלים החדשה 
הראשונים  החברים  משבעת  לחומות,  שמחוץ 
בירושלים(,  הראשונה  )השכונה  שבעה'  ב'נחלת 
'מאה  שכונת  ממייסדי  תקוה.  פתח  ומייסד 
המוסד   – הכללי'  ה'ועד  חבר  בירושלים.  שערים' 
בירושלים.  האשכנזית  העדה  של  ביותר  העליון 

בישיבות  להשתלם  נישואיו  לאחר  כשנשלח 
הולדתו.  עיר  של  לרבה  שיהפוך  לו  ניבאו  ליטא 
של סלומון  הכיוון  זה  לא  כי  מהר מאוד התברר 
הצעיר. ר' יואל משה דחה הצעות לכהן ברבנות 
ברוסיה, בטענה שהוא מעדיף ליהנות מעמל כפיו 

בארץ ישראל.

בין  סלומון  הרב  נמנה   )1878( ה'תרל"ח  בשנת 
והתיישב במקום.  מייסדי המושבה פתח תקווה, 
מלריה  מגפת  שפרצה  לאחר  משם  עקר  הוא 
במקום, וייסד את המושבה יהוד. ביהוד חי ועבד 
שבע שנים, ובערוב ימיו שב לירושלים. בין שלל 
בית  נבנה  שעליה  הקרקע  רכישת  פעילויותיו: 

החולים המרכזי 'ביקור חולים'.

ר' יואל משה עסק גם בפעילות תורנית. הוא היה 
)'החורבה'(  'בית יעקב'  גבאי בית הכנסת הגדול 
יומי  שיעור  שם  ומסר  להקמתו,  פעלו  שאבותיו 

בגמרא.

בשנת תרנ"ה נשלח כשד"ר מטעם "הוועד הכללי 
בויסק  בעיר  וכשהיה  לרוסיה,  ישראל"  כנסת 
בעקבות  קוק.  הרב  הקהילה  רב  אצל  התארח 

לא"י  קוק  הראי"ה  של  להבאתו  פעל  זה  מפגש 
והמושבות.  יפו  העיר  של  כרבה  שיכהן  כדי 
ארצה,  עלה  קוק  הרב  ואכן  פרי,  נשאו  מאמציו 
הראשי  כרבה  מכן  לאחר  יפו,  של  כרבה  כיהן 
כשהזכות  כולה,  ישראל  ארץ  ושל  ירושלים  של 

הגדולה נזקפת לזכותו של רי"מ סלומון. 

מיוחד  מאמר  קוק  הרב  פרסם  תרצ"ג  בשנת 
פנחס  של  בחוברת  סלומון  משה  יואל  הרב  על 
גרייבסקי "מגנזי ירושלים" : "מעת היכרתיו בהיותו 
אורח בביתי בחוץ לארץ, בעיר בויסק, נתמלאתי 
נהרה מהליבוב אשר ליבבני איש ירושלים הזה, 
בחן שפתיו ורוח בינתו ובלהבת האידיאלים שלו 
אצילות  מלא  ברגש  אדמתו  על  ישראל  לתחיית 

וטהרה..." .

גיל הפריט: 160 שנה.

רס דף.

עותק  נאה.  עור,  חצי  מקורית,  כריכה  טוב.  מצב 
מרשים. כתמי זמן רבים. מעט סימני עש במעט 
תיקון  ובשער.  דפים  במספר  שיקומים  דפים. 

בכתב יד בדף ריב.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$

26. The Shulchan Aruch of Reb 
Yoel Moshe Solomon, the Founder 
of ׳Mother of the Moshavot׳, Petach 
Tikvah
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החל  נישואיו,  לאחר  סלובודקה.  ישיבת  ראש 
לכהן כר"מ בישיבה, והחל למסור שיחות מוסר. 
בהמשך, הקים מכינה לישיבת סלובודקה, בשם 
בחורף  שיעורים.  העביר  ובה  ישראל",  "אור 
תרפ"ה עלה לארץ ישראל, לכהן כר"מ בישיבה 
המועד  בחול  משנה,  פחות  כעבור  בחברון. 
בן  והוא  פתאומי,  באופן  נפטר  תרפ"ו,  סוכות 
שרבי  כך  כדי  עד  המופלגת,  בגאונותו  נודע   .43
עליו  התבטא  מדוינסק  הכהן  שמחה  מאיר 
במכתב  הדור.  של  החושן"  ה"קצות  יהיה  שהוא 
ליבוביץ  ירוחם  רבי  עליו  כתב  לאביו,  תנחומים 
 ממיר: "ארון ה'", "נר ישראל", "באורו נראה אור".

22 ס"מ. 

חסרים שלושה דפים בסופו מ"מפתח התשובות" 
ו"לוח הטעות". 

מצב בינוני.

פתיחה: 500$ 
הערכה: 1,000$ - 1,200$

שו"ת מהר"ח אור זרוע – העותק . 27
של "הסבא מסלבודקה" זצוק״ל ובנו רבי 
משה פינקל זצ״ל – מהספרים המועטים 

שנותרו מספרייתו
שאלות ותשובות מהר״ח אור זרוע, מאת רבינו חיים 
זרוע״. ליפסיא  יצחק מוינה בעל ה״אור  בן רבינו 
)לייפציג(, ]תר״כ 1860[. מהדורה ראשונה, על פי 
 כתב יד ש״היה ספון וטמון קרוב לשש מאות שנה״.
פינקל  צבי  נתן  רבי  הגאון  של  העותק  לפנינו 
״הסבא מסלבודקה״ ובנו הגאון רבי משה פינקל. 

בדף לפני השער הקדשה בכתב יד: ״מתנה לגיסי 
הרב הג׳ המפורסם ברוב פרישותו ומידותיו, אשר 
קדוש יאמר לו, כקש״ת מ״ה ר׳ נתן צבי פינקעל 

שליט״א״. 

חותמות בעלות של בנו רבי ״משה פינקעל – ר״מ 
דהישיבה הק׳]דושה[ כנסת ישראל – סלובודקא, 

קובנה״. 

הגהה בכתב יד.

פתוח  היה  מסלבודקה  הסבא  של  ביתו  נדירות: 
לכל תלמידיו. רכושו האישי היה מועט, ומשום כך 

נדיר מאוד למצוא ספר מספרייתו.

״הסבא   – פינקל  צבי  נתן  רבי  הצדיק  הגאון 
תנועת  מגדולי  )תר״ט-תרפ״ז(,  מסלבודקה״ 
וממקימי  ישראל מסלנט,  רבי  המוסר. מתלמידי 
ישיבות  ומייסד  ״כולל הפרושים״ בקובנא. מקים 
ישיבת סלבודקה, שלימים נקראה  רבות. מייסד 
״כנסת ישראל״ על שם רבו רבי ישראל מסלנט. 

לסניף  ישראל  לארץ  עלה  האחרונות  בשנותיו 
אלפי  העמיד  חברון.  בעיר  שהוקם  הישיבה 
ונודע  דורם,  לגדולי  היו  מהם  שרבים  תלמידים, 
בהשפעתו המוסרית העמוקה. מקבץ משיחותיו 
העמוקות נדפסו בסדרת ספרי ״אור הצפן״. איש 

קדוש שהתנהג בפשטות ובפרישות. 

בישיבת  למד  זצ"ל  פינקל  משה  רבי  הגאון 
וכן אצל הרב  ברוך קמאי,  אליהו  מיר אצל הרב 
)יחד  אביו  ידי  על  נשלח  כן,  כמו  גורדון.  אליעזר 
רבי  אצל  ללמוד  יהודה(  אליעזר  הרב  אחיו  עם 
כן, למד תקופה  כמו  סולובייצ'יק בבריסק.  חיים 
תרע"ג  בסיוון  חיים.  החפץ  אצל  ראדין  בישיבת 
אפשטיין,  מרדכי  משה  רבי  של  לבתו  נישא 

27. Maharach Or Zaru׳ah 
Responsa – the Copy of the ״Alter of 
Slabodka״ and His Son Rabbi Moshe 
Finkel – One of the Few Books that 
had Remained of His Library
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28. Chayei Adam  - Vilnius, [1857] – 
Handwritten Dedication by Rabbi Yisrael 
Chaim Bravin, Av Beit Din of Brazowitz
On the Forsazt leaves at the beginning of the book, 
a long ownership inscription by Marcus Berman.

On the Forsazt leaves at the end of the book, an 
additional interesting dedication.

Condition: Good. Original restored binding.

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

וילנא, . 28  – אדם  חיי 
תרל״ו ]1875[ – הקדשה בכתב 
ידו של רבי ישראל חיים ברווין 

הי״ד אב״ד ברזוביץ
בדפי הפורזץ בתחילת הספר רישום 
הספר  שייכות  על  ידו  בכתב  ארוך 

למרקוס ברמן. 

הקדשה  הספר  בסוף  הפורזץ  בדפי 
נוספת, מעניינת מאוד, בעפרון.

אב״ד  הי״ד  ברוין  מנחם  ישראל  רבי 
)תרכ״א-תש״ה(,  ברזוביץ  דק״ק 
בעל  אבי  גרינוולד  עמרם  רבי  חתן 
״ערוגות הבושם״. תלמיד רבי שמואל 
בעל  סעליש  אב״ד  קליין  שמלקא 
הרבנות  כסא  על  ישב  החיים״.  ״צרור 
בעירו למעלה מיובל שנים והיה מזקני 
השואה,  לפני  בהונגריה  הרבנים 
ושלש.  שמונים  בגיל  בשואה   נספה 
חתנו הוא האדמו״ר מפאפא רבי יעקב 
יעקב״,  ״ויגד  בעל  גרינוולד  יחזקיה 
גרינוולד  בן עמרם  גיסו רבי משה  )בן 

אב״ד חוסט בעל ״ערוגת הבושם״(.

מצב טוב. כריכה מקורית משוקמת. 

פתיחה: 500$
הערכה: 800$ - 1,000$
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30. The Shulchan Aruch of Rabbi 
Yekutiel Yehuda Rosenberger Av Beit 
Din of Dieresh

פני יהושע – פיורדא, תקכ״ו – וארינט – הגהה . 29
בכתב יד, חתומה

מסכתות  על  להלכה,  מסבירות  פנים  זוטרי,  אפי  יהושע.  פני 
״איצק  המדפיס  סמל  תקכ״ו.  פיורדא,  קידושין.  גיטין,  כתובות, 

מדפיס״ בשער הספר. מהדורה שניה.

וארינט. בשער הספר נדפס )בטעות?( ״שחיבר כבוד הרב.. יעקב 
יושע נר״ו״, הגם שהוא כבר נפטר בשנת תקט״ז! בעותקים אחרים 

שראינו, וכן במאגרים ובקטלוגים, נדפס כמו שצריך: ״זצ״ל״.

כמו אצלנו מספור הדפים שונה מהעותקים הרשומים: 

כתובות: קיד דף.

גיטין: קו דף.

קידושין: כ דף.

בשנת  העמוד,  בתחתית  האותיות  בצורת  ישנו  נוסף  הבדל 
ההדפסה.  

בדף סד הגהה עתיקה בכתב מרובע: ״עיין הטיב בסמ״]ע[ סי׳ ל״ז 
הק׳ ]...[ אדליר״.

עותק עב כרס, מרשים.

מצב טוב. בלאי אופייני, בשער ובדפים בודדים.

פתיחה: 200$
הערכה: 300$ - 500$

29. Pnei Yehoshu׳ah 
– Furth, 1766 – Variant 
– Handwritten Gloss, 
Signed

השולחן ערוך של רבי יקותיאל . 30
יהודה רוזנברגר הי״ד אב״ד דיערעש 

1896. שני  וילנא תרנ״ו  שולחן ערוך. אבן העזר, 
וילנה  חלקים. נדפס יחד עם סדר גיטין וחליצה. 

תרנ״ו. 

רבי  חותמת  וכן  קודשו.  חתימת  הפורזץ  בדפי 
אברהם ברוך רוזנברגר אב״ד סוליצא.

)תרמ"ה-תש"ד,  רוזנברגר  יהודה  יקותיאל  רבי 
וברבנות  בדיינות  כיהן   ,)11574 הרבנים  אוצר 
עם  ושו"ת  הלכה  בקשרי  עמד  תרס"ז.  משנת 
רבותיו וגדולי דורו. בעל ערוגת הבושם, בעל עצי 
חיים ובשו"ת דברי יואל )סאטמר(. נספה בשואה, 

הי"ד.

מנותקים.  דפים  וקרעים.  בלאי  בינוני-טוב.  מצב 
הדפים הראשונים במצב בעייתי.

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 400$
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32. Beit Aharon – Warsaw, 1886 
– First Edition – Scholarly Glosses

32 . – תרמ״ו  ורשה,   – אהרן  בית 
מהדורה ראשונה – הגהות למדניות

בית אהרן, חידושים על מסכתות, מאת רבי אהרן 
שלמה זלמן קלפפיש, ווארשא, תרמ״ו, מהדורה 

יחידה. הסכמות חשובות.

צבי  לי  ״שייך  עתיקה:  חתימה  הספר  בשער 
הירשל.... דוד גלאאר״

בשולי דפי הספר )דפים 15, יב, כו, כז, כח( הגהות 
למדניות בכתב יד.

הירש  ״צבי  חתימה:   ,27 עמ׳  שלאחר  בעמ׳ 
גלאאר״, ״הערשל קליין״.

במספר  וקרעים  עש,  סימני  בינוני-טוב.  מצב 
דפים.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

השולחן ערוך של רבי ישראל יעקב הלוי . 31
וואהלמאן זצ״ל אב״ד פלונסק וראב״ד ירושלים 
 – תשובה׳  ה׳פתחי  של  ראשונה  מהדורה   –

חתימות
שולחן ערוך, אבן העזר, עם פתחי תשובה מאת רבי אברהם 
מהדורה  שני.  חלק  תרכ"א.  יוהנסבורג,  אייזנשטט.  צבי 

ראשונה של "פתחי תשובה" על אבן העזר. 

בדף קדם השער רישומים: "זה הספר שייך להרב הגאב"ד 
האבד"ק  נ"י  יעקב  ישראל  להרב...  "שייך  פלונסק";  דק"ק 

פלונסק". 

לשמי  לי  שייך  הספר  "זה  "אביגדור";  נוספות:  חתימות 
יהודא...", וכן רישומים "פלונסק" הנראים ככתב ידו של רבי 

ישראל יעקב סג"ל בעצמו.

מוויערישאוו  וואללמאן  הלוי  מענדיל  "מנחם  רבי  חותמת 
בעיה"ק ירושלם תובב"א", כיהן כאב"ד פלונסק, שם הרביץ 
הרב   של  בתו  את  לאשה  נשא  נעלים.  לתלמידים  תורה 
מקוטנא, הגאון רבי משה יהודה ליב זילברברג זצ"ל. עלה 
לירושלים, שם הוכרה גדלותו העצומה, והתקבל לכהן בה 
כראב"ד. מראשי המתנגדים ל'היתר המכירה' בשנת תרמ"ט, 
תרס״ב. בשנת  נפטר  אז.  שפורסמו  מכתבים  על  וחתום 

]4[, עה, קעו-שטז, ]3[ דף.

מצב טוב. בלאי וכתמים.

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 500$

31. The Shulchan Aruch 
of Rabbi Yisrael Ya׳akov 
Ha׳levi Wolman Av Beit Din of 
Plonsk and Rosh Av Beit Din 
of Jerusalem – First Edition 
of the ׳Pitchei Teshuvah׳ – 
Signatures
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Jerusalem and one of the founders of 
Kollel Polin. 

Opening Price: $150
Estimated Price: $300-$400  

Rabbi Ya׳akov Yehuda Leib Levi )1813-
1889( was a Torah and kabbalah genius, 
Rosh Av beit Din of Jerusalem for more 
than forty years. he was one of the 
leaders of the Ashkenazi community of 

שוחר טוב – סדילקוב, תקצ״ג – . 33
העותק של רבי יעקב יהודה לעווי זצ״ל 
ראב״ד ירושלים - ״איש טהור, גדול הדור״
שוחר טוב. מדרש שמואל רבתא, ״ממקום קדוש 
... התנא רבי אושעיא  נובעים  יהלכו ממעין אחד 

רבה בעל המדרש רבות״. סדילקאב 1833. 

בראשי העמודים: מדרש שמואל רבתא; מדרש 
מיוחד:  שער  עם   ,]41-64[ דף  רבתא.   משלי 

מדרש שוחר טוב והוא מדרש משלי רבתא.   

בדף קדם השער רישום בכתב יד: ״זה המדרש 
בתורה  גדול  הצדיק  להרב  שייך  טוב  שוחר 
ומפורסם ביראה כו׳ וכו׳ מוה״ר יעקב יהודה ליב 

לעווי הי״ו״. 

מתחתיו רישום בעפרון: ״זה הספר שייך לי מאיר 
לעווי״.

בעמוד הקודם רישומים נוספים על שייכות הספר 
״להרב הצדיק״. נמצאים גם רישומים שאולי הם 
בעצמו!  לעווי  יהודה  יעקב  רבי  של  ידו  בכתב 
הספר. בסוף  הפורזץ  בדפי  דומים  רישומים 

חתימה עתיקה בשולי העמוד האחרון.

נדירות: ספרים מספרייתו הנם יקרי המציאות!

 – )תקע"ג  לעווי  ליב  יהודה  יעקב  רבי  הגאון 
ראב"ד  ובנסתר,  בנגלה  מופלא  גאון  תרמ"ט( 
בירושלים למעלה מארבעים שנה. מלפנים רבה 
של שלעשין. מלומדי ישיבת המקובלים בית אל 
וכל הליכותיו והנהגותיו היו על פי האר"י ז"ל. היה 
וממייסדי  בירושלים  האשכנזי  הישוב  מראשי 

כולל פולין.

למד אצל הרב שלמה זלמן ליפשיץ בעל ה'חמדת 
שעלה  ואחר  שלעשין  של  רבה  היה  שלמה'. 
שנים.  עשרות  במשך  כראב"ד  שימש  לירושלים 
כמו כן הקים את "קופת רבי מאיר בעל הנס" כולל 
פולין ועמד בראשו, כיהן גם כנשיא "ועד הכללי". 
שם  הכנסת,  בבית  ולומד  השבוע  כל  יושב  היה 

בשבת  רק  האכילה,  צורכי  את  לו  מביאים  היו 
האר"י. פי  על  היו  הנהגותיו  כל  לביתו.  בא  היה 

אחיו הם רבי שלמה זלמן לעווי אב"ד זלאטשוב, 
ימיו  ובסוף  גאלין  אב"ד  לעווי  לעמיל  אשר  רבי 
נחום לעווי אב"ד שאדיק  ראב"ד בירושלים, רבי 
יהודי  לעווי.  ישראל  ורבי  קודש",  "אבני  מח"ס 

פוזנא נהגו לכנותם "חמישה חומשי תורה".

נקבר בהר הזיתים בחלקת הפרושים. על מצבתו 
נחרט: "איש טהור, גדול הדור, מקדושי ירושלים 
עה"ק תובב"א הרב ר' יעקב יהודה לייב בהרב ר' 

אברהם זצ"ל...".

חידושי תורתו מובאים בספרו "בית לאבות", על 
מסכת אבות.

46 ]צ"ל: 64[ דף.

זניחים.  בודדים  עש  סימני  בלאי.  טוב.  מצב 
כתמים.

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 400$

33. Shocher Tov – Sudilkov, 1833 – the Copy of Rabbi 
Ya׳akov Yehuda Leib levi Rosh Av Beit Din of Jerusalem
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כ'בעל מופת' ורבים נושעו מברכותיו.

מצב טוב. בלאי ודפים רופפים. כריכה עם אבזם 
לסגירה.

פתיחה: 500$
הערכה: 800$ - 1,000$

הצדיק . 35 התפלל  שבו  הסידור 
ה׳באבא חאקי׳ זצוק״ל במשך שנים רבות

סידור שנדפס בליוורנו, סוף שנות הת״ר. 

עותק חסר, חסר דף השער והדפי הראשונים.

אביחצירא,  יצחק  רבי  חותמות  מופיעות  בסידור 
יד  בכתב  אישור  הכריכה  בפנים  חאקי.  הבבא 
כך  על  מרמלה,  אבוחצירא  יחיאל  רבי  מאת 

שהבבא חאקי התפלל בסידור זה שנים רבות. 

ריסאני,  בעיירה  בנולד  אבחצירא,  יצחק  רבי 
מסעוד  לרב  שבמרוקו  תאפילאלת  במחוז 
הוא  אבוחצירא.  יעקב  הרב  של  בנו  אביחצירא, 
סאלי.  והבבא  אביחצירא  דוד  הרב  של  אחיהם 
יחד  בודניב  לעיירה  עבר   )1920( תר"ף  בשנת 
היהודים  נגד  גזרות  עקב  אחיו הבבא סאלי,  עם 
ידי  על  דוד,  הרב  הגדול,  אחיהם  ורצח  בריסאני 
השלטונות. בשנת תרצ"ו )1936( עבר להתגורר 
תחת  שהייתה  ארפוד,  בעיירה  משפחתו  עם 
שלטון צרפתי. הנהיג שם את הקהילה היהודית. 
את  עזב   ,50 בן  כשהיה   ,)1945( תש"ה  בשנת 
מרוקו ועבר לגור בעיר אוראן שבאלג'יריה, שבה 
התגוררו רבים שעקרו ממחוז תאפילאלת עקב 
כרבה  כיהן  ארצה.  עלה  תש״ח  בשנת  הגזרות. 
הרבנים  "ארגון  יו"ר  שנה.   20 במשך  רמלה  של 
נודע  ישראל".  בארץ  המזרח  ועדות  הספרדים 

המחבר . 34 עותק   – מרדכי  עטרת 
מחסידי  זצ״ל,  זלבוביץ  מרדכי  רבי 
ריגא,   – ידו  בכתב  הוספות  עם  חב״ד, 

תרח״ץ
זלבוביץ.  מרדכי  רבי  מאת  מרדכי.  עטרת  שו"ת 
הדור,  גאוני  הסכמות  עם   .]1938 ]תרצ"ח  ריגא 

ובהם רבי מנחם מנדל ז״ק הי״ד מריגא.

ארבע  הדפים  בשולי  הוסיף  בו  המחבר,  עותק 
תיקונים  תיקן  וכן  ידו,  בכתב  חשובות  הוספות 

נחוצים בכמה מקומות.

מראשי  זצ״ל,  זלבוביץ  מרדכי  רבי  הדיין 
השוחטים בעירו. רבים פנו אליו בשאלות. 

היה חוזר חסידות במניין חסידי חב״ד.

]8[ ריב עמ׳.

מצב טוב. סימני עש בודדים. מעט רופף.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 700$

34. Ateret Mordechai – the Copy 
of the Author Rabbi Mordechai 
Zelbovitch, a Chabad hassid, with 
Additions Handwritten by Him  - 
Riga, 1938

35. The Siddur from which the 
 had Prayed for many ׳Baba Chaki׳
Years



 32 

ט | ינואר 2019
שע”

ת
ט 

שב

מרן הגאון רבי חיים הלוי סולובייציק אב״ד בריסק 
)תרי״ג-תרע״ח(, מגדולי גאוני ליטא, רבן של כל 
פיו  למוצא  נשמעו  ישראל  גם בארץ  הגולה.  בני 
והיה מעורב בענייני הניהול וההנהגה של מוסדות 
של  הלמדנות  שיטת  כאבי  נודע  הישן.  הישוב 

עולם הישיבות. כיהן כראש ישיבת וולוז׳ין.

21 ס״מ.

דף כפול. כתוב בעמוד הראשון.

מצב טוב. כתמים. סימני קיפול וחריצים זעירים.

פתיחה: 4,000$
הערכה: 8,000$ - 10,000$

רשכבה״ג . 36 מאת  חשובה  איגרת 
רבי חיים סולובייצ׳יק מבריסק, בחתימת 
ובהן  ישיבות״,  ״החזקת  בעניין  קדשו, 
חיים  יוסף  רבי  של  חדש׳  ׳אור  ישיבת 

זוננפלד זצ״ל
״החזקת ישיבות ומקומות שקידת התורה דברים 
הוא מעוז שמירת התורה״, כך פותח מרן הגר״ח 

מבריסק את האיגרת המופלאה שלפנינו.

הוא מסביר בהרחבה את חשיבותן וקדושתן של 
הדורות,  במשך  ישראל  בעם  שהוקמו  הישיבות 
ומתבטא: ״אשרי למחזיקים ותומכים בזה, כי יזכו 

לחיים ואושר עולמים, וברכה תשכון בגבולם״!

בהמשך המכתב הוא מתייחס לישיבת ׳אור חדש׳ 
יעקב  ר׳  השד״ר  ולנסיעת  זוננפלד,  הגרי״ח  של 

יודיל לשם גיוס תרומות לישיבה.

ת״ו  פנימה  עה״ק  .בירושלים  הק׳..  הישיבה   
יוסף  ר׳  וכו׳  המפורסם  הגדול  הגאון  דגל  תחת 
חיים זאנענפעלד שליט״א שנתייסד על ידי הרב 
זצ״ל,  זיוו מקעלם  זיסל  ר׳ שמחה  הגאון הצדיק 
לפי רוח רבו רבן ומאורן של ישראל גאון ישראל 
עמוסים  ת״ח  קיבוץ  והוא  זצ״ל,  סאלאנטער 
התורה  על  ולילה  יום  השוקדים  ויראה  בתורה 
והעבודה...״. הגר״ח מסביר את חשיבות התמיכה 

במוסד חשוב זה.

הלוי  ״חיים  קדשו:  חתימת  המכתב  בסיום 
סאלאוויציק״, וחותמתו: ״חיים הלוי סאלאווייציק, 

בריסק דליטא״.

מכתבי רבנים

36. Important Letter by Rabbi Chaim Solovetchik of Brisk, 
Signed by Him, and with His Stamp - About ״Supporting 

Yeshivas״ including the ׳Or Chadash׳ Yeshiva of Rabbi Yosef 
Chaim Sonnenfeld

21cm.

A double leaf, written on the first page.

Condition: Good. Stains. Folding marks and tiny slits. 

Opening Price: $4000
Estimated Price: $8000-$10000 
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קוק, . 38 הראי״ה  בחתימת  מכתב 
צפת  אב״ד  הי״ד  הכהן  ישמעאל  רבי 
צפת   אב״ד  זילברמן  ליב  אברהם  ורבי 

- תרפ״ח
ירושה׳,  ׳תעודת  צפת,  בד״ץ  של  רשמי  מכתב 
רבי  העיר,  של  רבה  של  ובחתימתו  ידו  בכתב 
אפרים  רבי  גם:  חתומים  זילברמן.  ליב  אברהם 
)נרצח בפרעות  הי״ד  ישמעאל הכהן  רבי  וינגוט, 

תרפ״ט(.

זצ״ל,  קוק  הראי״ה  מרן  חתימת  הדף  בשולי 
הרבנות  מזכיר  חתימת  התעודה.  לאישור 

הראשית. 

נדיר במיוחד!

היה  תרי"א(  בשנת  )נולד  הכהן  ישמעאל  רבי 
בטיריה  באשי  וחכם  דין  בית  אב  מצפת,  שד"ר 
שבטורקיה, ומשנת תר"ס כיהן כאב"ד צפת ורבה 

הראשי הספרדי של העיר. 

נרצח במאורעות תרפ"ט בעת לימודו בביתו.

מצב טוב.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 500$

37. Interesting letter Handwritten 
by the Ridbaz, the Rabbi of Safed – ״I 
Find It Obvious that This is What is 
Supposed to be done in Practice״

ידו . 37 בכתב  מעניין  מכתב 
ובחתימתו של הגאון הרידב״ז רבה של 
"אצלי ברור שכן הלכה   – עיה״ק צפת 

למעשה"
מכתב אל ראש חסידי חב"ד בעיר צפת, ותלמידו 
המובהק, הגאון רבי ישעיה הורביץ. המכתב כתב 
וילובסקי  דוד  יעקב  רבי  הגאון  של  וחתימתו  ידו 

)הרידב"ז(, רבה של העיר. ]ללא תאריך[.

"ללמוד  הנ"ל,  מידידו  הרידב"ז  מבקש  במכתב 
התשובה שלי... בעיון כי חשקתי להדפיס כאשר 
כתבתי לו ואצלי ברור שכן הלכה למעשה ידידו 

בלו"נ יעקב דוד רידב"ז".

מדובר  עליה  התשובה  תוכן  מהו  יודעים  איננו 
כאן. יתכן והנושא הוא הלכות שמיטה בהן עסקו 
המכירה׳  ׳היתר  על  מדובר  ואולי  אלו,  גדולים 
היה  הרידב״ז  אשר  תרס״ט,  בשנת  המפורסם 

מגדולי המתנגדים לו.

באירופה,  ערים  במספר  ברבנות  כיהן  הרידב"ז 
ישראל  לארץ  עלה  בתרס"ה  סלוצק.  ובראשן 
ומונה לרבה של צפת, שם ייסד ישיבה בה למדו 
כמאה תלמידים. נפטר בא' בתשרי תרע"ד בצפת.

מצב טוב.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 700$

38. A Letter Signed by Rabbi 
Avraham Yitzchak Ha׳Cohen Kook, 
Rabbi Yishmael Ha׳Cohen Av beit 
Din of Safed and rabbi Avraham Leib 
Zilberman Av Beit Din of Safed – 1925
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40. A Fascinating Polemic Letter 
Handwritten and Signed by Rabbi 
Ya׳akov Yosef Slonim, the Rabbi of 
Hebron, to Rabbi Kook, about the 
Rabbinate of Hebron – 1921

מכתב פולמוסי מרתק בכתב ידו . 40
סלונים  יוסף  יעקב  רבי  של  ובחתימתו 
קוק, בענייני  רבה של חברון, אל הרב 

רבנות חברון – תרפ״א
דף רשמי גדול, כתוב משני צידיו. אלול תרפ״א.

בתוך דבריו מתייחס לרבי שלמה ליב אליעזרוב 
זצ״ל, רבה הקודם של חברון, ולעניינים חשובים 
הרבים  קשייו  על  מספר  גם  הוא  העיר.  ברבנות 
והמר  המצוק  הלחץ  ״ובייחוד  העיר,  ברבנות 
הממררים  ביותר,  הקיצוניות  מהקצוות  מאוד 
מי  האמצעי,  הזהב  שביל  בוחר  איש  חיי  מאוד 
כהוד כבוד רום גאונו סובל וטועם טעם  מרירות 
מראשי  נאה,  מנדל  מנחם  רבי  גם  מוזכר  אלו!״. 
הישוב היהודי בחברון, וייחסו העוין ל״ההתייסדות 
 – הרבנות׳״  ׳משרד  של  והרוממה  הקדושה 

הרבנות הראשית.

כן מתייחס לנכסי חסידות חב״ד בעיר, השייכים 
לאדמו״ר הריי״ץ מליובאויטש. 

חסר סיום המכתב.

מצב בינוני.

פתיחה: 300$
הערכה: 500$ - 700$

מצפת, . 39 נדירות  קבלות  שלוש 
עם חתימות חשובות – המאה ה-19

צפת,  מודפס.  פתק  לעד״.  תכון  אמת  ״צפת  א. 
תר״מ. ]כולל ויזני׳ץ?[. לא מולאו בו פרטים.

צפת  מודפס,  פתק  שמי״.  יראי  לכם  ״וזרחה  ב. 
 ]![ אשה  חתומה  יד.  בכתב  פרטים  עם  תרנ״ט. 

אסתר בת גיטיל.

צפת  מודפס,  פתק  תפדה״.  במשפט  ״ציון  ג. 
תרמ״ג. על הכסף שנאסף על ידי ״היקר הנכבד 
דאה״ק,  הכללי  אמרכל  חיים...  ישראל  מו״ה 
ראמנייע....  מדינתו  בני  רבות...  נפשות  למחית 
חתומים: רבי יוסף ב״ר אפרים מיאסי, רבי בנימין 
)חותמת  מרמאן  הרב  נכד  דוד  ורבי  סגל,  זאב 
כולל  של  מעניינת  חותמת  חתימה(.  בצורת 

רומניה בצפת.

מצב בינוני – טוב.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

39. Three Rare Receipts from 
Safed, with Important Signatures – 
the 19th Century
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אז  שנים  לי״ג  ״כשהגעתי  מהקדמותיו:  באחת 
באתי לק״ק פרשבורג ללמוד אצל אמ״ו רשכב״ה 
שנים,  ט׳  למדתי  אצלו  זצוק״ל  סופר  חתם  בעל 
שמה שמתי לילות כימים בלימוד התורה ומצאתי 
זכיתי  שולחנו...  מאוכלי  והייתי  אמ״ו  בעיני  חן 

ליצוק מים על ידיו לשמש אותו והיה לי כאב״.

מצב טוב. נייר עבה. כתמי זמן.

פתיחה: 400$
הערכה: 800$ - 1,500$

תעודה עתיקה וחשובה בחתימת . 42
זצוק״ל  סידאן  שמעון  רבי  של  קודשו 

תלמיד החתם סופר, בעל ׳אות ברית׳
מקהילת  יד,  בכתב  ומעניינת,  עתיקה  תעודה 
כתוב  ס״מ(,   38( גדול  דף  ויידיש.  עברית  טירנוי. 
משני צידיו. בסיום התעודה נכתב: ״כל זה נעשה 
עבור  העומדים  גדולה  אסיפה  ובמעמד  ברצון 
כל בני ח״ק.... ובצירוף וחתימת אמ״ו הרב הגאון 
אב״ד דקהילתנו נ״י... היום יום ג׳ י״ט לחדש אדר 

שני דהאי שתא תרכ״ב פה ק״ק טירנייא״.

חתומים: רבי שמעון סידאן )סידון(, רב הקהילה, 
וכן גבאי החברא קדישא: רבי דוד גרינפלד, רבי 

משה נחמיה ורבי שמעון.

החל  ברית'.  'אות  בעל  זצ"ל,  סידאן  שמעון  רבי 
טירנוי  קהילת  של  כרבה  כיהן  תר"ח  משנת 
רבי שמואל  דודו  שבהונגריה. למד תחילה אצל 
לנייטרא  עבר  משם  יערגען,  אב"ד  נאדאש 
עשרה  חמש  ובגיל  באנט  יחזקאל  רבי  לישיבת 
תשע  במשך  למד  שם  בפרשבורג.  ללמוד  עבר 
סמוך  זכה  ואף  סופר',  ה'חתם  מרן  אצל  שנים 

לנישואיו לקבל סמיכת "מורינו". 

שכותב  וכפי  החת״ס,  של  שולחנו  מאוכלי  היה 

מסמך היסטורי: סדר התקנות של השלטון . 41
החרדי בירושלים בראשית תקופת המנדט – ניסן 

תרע״ח – חתימת רבי יעקב משה חרל״פ
הישוב  הנהגת   – השבעים״  ״ועד  הקמת  של  מקורי  מסמך 
מעניינים  סעיפים  מפורטים  המנדט.  תקופת  בראשית  הישן 
חרל״פ  משה  יעקב  רבי  עליו  וחתום  הועד,  להקמת  בנוגע 
זצ״ל, מגאוני ירושלים, רבה של שכונת שערי חסד, ותלמידו 

המובהק של הראי״ה קוק. 

דף גדול כתוב משני צידיו. 

מסמך חשוב זה שופך אור על 
שמעטות  היסטורית  תקופה 
כמדומה  עליה.  הידיעות 
חרל״פ  הרב  של  שמעורבותו 
בהקמת הועד לא ידועה מלבד 

ממסמך זה. 

על המסמך חתום גם המזכיר 
של ועד השבעים. 

מצב טוב. 

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 400$

41. Historical Document: 
the Establishment of ״Va׳ad 
Ha׳Shivim״ (the Committee 
of Seventy) – the Leadership 
of the Old Yishuv of 
Jerusalem - the Onset of the 
British Mandate – Nissan, 
[1918] – Signature of 
Rabbi Ya׳akov Moshe 
Harlap
A large leaf written on 
both its sides.

Condition: Good.

Opening Price: $100
Estimated Price:
 $300 - $400

42. An Ancient and Important 
Certificate Signed by Rabbi Shimon 
Sidan who was a Disciple of the 
Chatam Sofer and Author of ׳Ot Brit׳ 
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44. Interesting Document 
Handwritten by Rabbi Yosef 
Chaim Sonnenfeld – Signed Three 
Times!
A note handwritten on both its sides 
by Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld and 
signed by him three times. Jerusalem, 
192101922.

11cm.

Condition: Good. Wear. 

Opening Price: $300
Estimated Price: $600-$1000

הגאון . 44 של  ידו  בכתב  מעניין  מסמך 
רבי יוסף חיים זוננפלד, חתום שלוש פעמים!
הגרי״ח,  של  ידו  בכתב  צידיו,  משני  כתוב  ובו  פתק 
וחתום על ידו בסה״כ שלוש פעמים. ירושלים, תרפ״א 

– תרפ״ב. 

)תר״ט- זצ״ל  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  הצדיק  הגאון 
וממנהיגי הישוב הישן, רבה  ירושלים  תרצ״ב(, מגאוני 

הראשון של העדה החרדית. 

11 ס״מ.

מצב טוב. בלאי. 

פתיחה: 300$
הערכה: 600$ - 1,000$

ומעניין . 43 חשוב  מכתב 
ניסן  ידו של רבי אלעזר  בכתב 
מנחם  רבי  אל  זצ״ל  מרגושס 

מנדל באב״ד – תרע״ט
שני עמודים בכתב ידו.

דארנא ווטרי, תרע״ט. 

בעניין השו״ב בקהילתו.  תוכן המכתב: 
מזכיר גם את ״הרב הגאון מבוטשאטש 
באיאן  חסידי  אפילו  ומצייין:  שליטא״, 

חוששים לאכול מזבחו״. 

רבי אלעזר ניסן מרגוש זצ״ל, נכדו של 
רבי  של  חתנו  מבלעז.  שלום׳  ה׳שר 
ברבנות  כיהן  מדעעש.  פאנעט  משה 
דרנא ווטרה שבבוקובינה. נפטר בשנת 

תרצ״ג. 

מצב בינוני-טוב. כתמים. 

פתיחה: 120$
הערכה: 200$ - 300$

43. An Interesting and Important Letter 
Handwritten by Rabbi Elazar Nissan of Ragush 
to Rabbi Menachem Mendel Babad – 1919
Two handwritten pages.

Condition: Fair-Good. Stains.

Opening Price: $120
Estimated Price: $200 - $300
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מכתבי . 45 עשרות  של  אוסף 
רבנים

אוסף עשרות מכתבי רבנים חשובים:

רבי יוסף גרינוואלד רב דקהילת פאפא; רבי 
אברהם יוסף וידר, האדמו״ר מהאלמין; רבי 
דוב רייזמאן, רבי חיים אליהו שטטברג; רבי 
אייזיק  יצחק  רבי  איזראעל;  מאיר  אברהם 
בלום  העשיל  יהושע  יוסף  רבי  אייכנשטיין; 
מקאשוי; הרב סימפסון מזכיר הרבי מחב״ד; 
רבי יוסף אבוחצירא; רבי משה הלברשטאם; 
רבי אפרים אליעזר יאלעס ]2[; רבי יששכר 
בער הלוי רוטנברג;  רבי שלום משאש; רבי 
פלדר;  גדליה  רבי  גרינברגר;  בונם  שמחה 
רבי שלום הורוויץ אב״ד בייטש; רבי נפתלי 

הירצקא העניג;  ועוד חמישה כתבים. 

המכתבים כולם חתומים, חלקם גם בכתב 
יד הרבנים.

רוב המכתבים במצב טוב.

פתיחה: 500$
הערכה: 700$ - 800$

45. Dozens of Letters by Rabbis
Collection of dozens of letters by important 
rabbis:

Rabbi Yosef Greenwald; Rabbi Avraham Yosef 
Vider, the Rebbe of Halmin; Rabbi Dov Reisman; 
Rabbi Chaim Eliyahu Shtatberg; Rabbi Avraham 
Meir Izrael; Rabbi Yitzchak Isaac Eichenstein; 
Rabbi Yosef Yehoshua Blum; Rabbi Simpson, 
the secretary of the Lubavitcher Rebbe; Rabbi 
Yosef Abuhatzeira; Rabbi Moshe Halberstam; 
Rabbi Efrayim Eliezer Yales ]2[; Rabbi Yissachar 
ber Ha׳levi Rotenberg; Rabbi Shalom Messas; 
Rabbi Simcha Bonem Greenberger; Rabbi 
Gedalya Fedler; Rabbi Shalom Horowitz; Rabbi 
Naftali Henig; and five more writers.

All the letters are signed; some of them were 
handwritten by the rabbis.

Condition: Good. 

Opening Price: $500
Estimated Price: $700 - $800
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מגאוני . 46 מכתבים  ענק של  אוסף 
ישראל – חלקם עם תוכן חשוב

מאת  מכתבים  כ-80  של  ומגוון  גדול  אוסף 
גדולי ישראל מדורנו ומהדור הקודם. חלק גדול 
 מהמכתבים מכיל תוכן מעניין, ולעיתים אף מפתיע.
 חלק מהמכתבים בכתב ידם ויתרם רק בחתימתם. 

בין הכותבים:

עפשטיין,  מרדכי  משה  רבי  חברוני,  משה  רבי 
משה  רבי  קרויזר,  זונדל  רבי  יוסף,  עובדיה  רבי 
שמואל שפירא ]2[, רבי יעקב משה חרל״פ, רבי 
רבי  פינקל,  ליב  אריה  רבי  שיינברג,  פנחס  חיים 
דב לנדא, רבי שאול ישראלי ]2[, רבי יעקב ניימן, 
קולדצקי,  יהודה  רבי  ברים,  העשיל  יהושע  רבי 
]3[ העתקות מכתבים מהרב חרל״פ, רבי משה 
צבי נריה ]2[, רבי שלום נתן רענן קוק ]2[, רבי 
רבי  מרצבך,  יונה  רבי   ,]2[ צוקרמן  ליב  שלמה 
יחזקאל  רבי  לוין,  אריה  רבי  ברלין,  צבי  מנחם 
רבי  ויינשטיין,  אהרן  רבי  כהן,  אהרן  רבי  סרנא, 
ב״ש  רבי  הורביץ,  גרשון  יוסף  רבי  ויטקינד,  הלל 
שניאורסון, רבי ישראל גרוסמן, רבי יעקב העניך 
אבהם  רבי  קוק,  הכהן  יהודה  צבי  רבי  סנקביץ, 
אטון. שבתי  רבי  מחרקוב,  סלמון  משה   ישראל 

ועוד 49 מכתבים נוספים.

מצב כללי טוב.

פתיחה: 800$
הערכה: 1,000$ - 1,500$

46. Large Collection of Letters by 
the Most Prominent Rabbis
Large, variegated collection of 
approximately 80 letters by the most 
prominent rabbis of our generation. 
A large part of the letters contains 
interesting, sometimes surprising, 
content.

Some of the letters are handwritten 
while others contain only a handwritten 
signature. 

Condition: Good.

Opening Price: $800
Estimated Price: $1,000 - $1,500
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48. A Legal Document from Safed  
- Signature of Rabbi David Babad 
of Sniatyn the Son of the ׳Minchat 
Chinuch׳ and Signatures of the 
Rabbis of the Twon – 1887 

48 . – צפת  מעיה״ק  משפטי  מסמך 
חתימת רבי דוד באב״ד זצ״ל מסיניאטין 
בן ה׳מנחת חינוך׳, וחתימות רבני העיר 

– תרמ״ז
בקהילה  מסוים  לעניין  בנוגע  משפטי  מסמך 
המסמך  על   .]1887[ תרמ״ז  בצפת.  היהודית 
חתום רבי אברהם זילברמן זצ״ל, רבה של העיר, 
וכן רבי יוסף הכהן דומ״ץ צפת. בנוסף לכך חתום 
יוסף  רבי  של  בנו  זצ"ל,  באב"ד  מאיר  דוד  רבי 

באב"ד בעל ה"מנחת חינוך". 

רבי דוד באב"ד זצ"ל, אחיינו של רבי חיים מצאנז 
והרב  סניאטין  כאב"ד  כיהן  חיים".  ה"דברי  בעל 
ארצה  עלה   ,)1888( תרמ"ח  לפני  פרוביזנא  של 
והתיישב בצפת שם נפטר בתרנ"ד )1894( ונטמן 

סמוך לציון האר"י הקדוש.

מצב טוב. 

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 400$

חיים׳ . 47 ׳עץ  רבני  של  קבלות 
)ובהם מרן הגרש״ז אוירבך( עם חתימות 
מרן הגרא״ז מלצר זצ״ל וגאוני ירושלים

אוסף של 50 קבלות מישיבת ׳עץ חיים׳, הישיבה 
הגדולה והחשובה ביותר בירושלים באותם ימים. 
הקבלות ניתנו על קבלת המלגה החודשית. על 

רבים מהן חתימת מרן הגרא״ז מלצר זצ״ל.

היא  תש״א,  משנת  המיוחדות,  הקבלות  אחת 
זלמן  שלמה  רבי  הגאון  מרן  שקיבל  המלגה  על 
אוירבך זצ״ל. חתימתו, יחד עם חתימות הגרא״ז 
מלצר ורבי שלמה זלמן זלזניק, חתומים פעמיים 

בשני דפים מודבקים. נדיר ביותר! 

על יתר הקבלות חתומים גאוני ירושלים שלימדו 
זלזניק, רבי  זלמן  חיים׳: רבי שלמה  ב׳עץ  ולמדו 
אריה לוין, רבי יחיאל מיכל טוקצינסקי, רבי אריה 
ליב רוחמקין, רבי אליהו סלומון, רבי אליהו בסאן, 
רבי שמואל הומינר, רבי חיים יהודה יעקבזון, רבי 

ניסן אהרן טוקצינסקי, ועוד רבים. 

מצב טוב.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 1,000$

47. Receipts of the Rabbis of 
 among Them of Rabbi) ׳Etz Chaim׳
Shlomo Zalman Auerbach) with 
Signatures of Rabbi Isser Zalman 
Meltzer and the Gebiuses of 
Jerusalem
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49. Collection of Signed 
Leaves by the Rabbis of 
Safed
Condition: Good.

Opening Price: $150
Estimated Price:  $300 - $400

49 . – צפת  רבני  חתימות  עם  מסמכים  אוסף 
שנות הת״ר

א. מסמך משנת תרפ״ה, בחתימת רבי שלמה אדרעי.

ב. שטר פרוזבול בחתימת רבי אפרים וינגוט, רבי אברהם ליב 
זילברמן, ועוד. תרפ״ד.

ג. מכתב מאת הבד״ץ, בכתב ידו ובחתימתו של הרב אברהם 
ליב זילברמן. תרפ״ח. 

ד. בית הועד הכללי לעדת ק״ק הספרדים ]תרס״ח?[. חתומים 
רבי שמעון שבתאי ורבי חיים אדרעי.

מצב טוב.

פתיחה: 150$ 
הערכה: 300$ - 400$
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הרבי . 50 של  המרטיט  מכתבו 
מחנות  רב  זצוק״ל,  מסטרופקוב 
ומייסד  השואה,  ניצולי  העקורים 
עלייתו  על  בארץ,  סטרופקוב  חסידות 
בכתב  כתוב   – השואה  לאחר  ארצה 
לעלות  מוכן  ״הנני   – ובחתימתו  ידו 
לציון ברינה״ – ״נא לזכור כי אומללים 
אנו, מוצלים מאש, ואין לנו למי לפנות 

בארץ ישראל״ – גרמניה, תש״ט
של  ידו  בכתב  חשוב,  תוכן  עם  קדום  מכתב 
שרגא  יחזקאל  רבי  מסטרופקוב  האדמו״ר 
שמואל  לרב  מופנה  זצוק״ל,  הלברשטאם 
שצדרוביצקי זצ״ל מראשי אגודת ישראל בארץ. 
בלועזית.  לוגו  עם  מסוים,  רשמי  נייר  על  כתוב 

פרשת וישלח, תש״ט.

ב״ה  כי  לדעת  ״זאת  מציין  הוא  המכתב  בשולי 
הייתי בכל השנים פעיל בתנועת אגודת ישראל, 

ולקחת חבל בתנועת פועלי וצעירי אגו״י״. 

זצ"ל  הלברטשאם  שרגא  יחזקאל  רבי 
ללמוד  התחיל  תר"פ  בשנת  )תרס"ח-תשנ"ה(. 
מנדל  רבי מנחם  דודו,  של  סטרופקוב  בישיבת 
השני  כאדמו"ר  כיהן  שלימים  הלברשטאם, 

מסטרופקוב.

התמנה כרב העיירה יבלונקה. כמו כן כיהן כדיין 
ומורה צדק של קהילת ברגסז. בהיותו בברגסז 
היה בקשר קרוב עם רבי אהרן ראטה. בה' בניסן 
אשתו  אושוויץ,  הריכוז  למחנה  נשלח  תש"ד 
כרב  כיהן  המלחמה  לאחר  נספו.  ילדיו  וששת 

המחנות העקורים בומברג ופרנקוניה.

בעיר במברג הקים את 'ישיבת שארית הפליטה' 
בכ"ט  מפרשים.  עם  בגמרא  שיעורים  ומסר 

בכסלו תש"ט )1948( עלה לישראל. 

מנדל,  מנחם  רבי  האדמו"ר  דודו  פטירת  לאחר 
לאדמו"ר  התמנה   ,)1954( תשי"ד  באייר  בו' 
סטרופקוב  חסידות  את  וכונן  מסטרופקוב 
ועמד  ישיבה  בירושלים  ייסד  ישראל.  בארץ 
והתמחה בנושאי  בראשה. שימש כפוסק הלכה 
יואל  רבי  מסאטמר  האדמו"ר  ומקוואות.  עירובין 
ענייני  על  מטעמו  כאחראי  מינהו  טייטלבוים 

המקוואות בארץ ישראל

פתיחה: 100$
הערכה: 400$ - 600$

50. The Touching Letter of the 
Rabbi of Stropkov, the Rabbi of 
the Displaced Persons Camps of 
Holocaust Survivors and the Founder 
of the Stropkov Hassidism in the Land 
of Israel, about His Immigration to 
the Land of Israel after the Holocaust 
– Handwritten and Signed by Him – 
 I am Willing to Immigrate to Zion״
with Joy״  -  Please Remember that״ 
We are Miserable … and have No 
One to Turn to in the Land of Israel״ 
– Germany, 1949
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51. Manuscript of Combinations 
of the Holy Names – Autograph of the 
Author, the Eldest of the Kabbalists 
Rabbi Yitzchak Kaduri – a Large 
Volume
A handwritten volume containing 
an extraordinary composition with 
combinations of the Holy 
names according to word 
roots. The complete 
volume was handwritten 
by its author, the Eldest 
of the Kabbalists, Rabbi 
Yitzchak Kaduri. 

According to these 
combinations of the holy 
names, Rabbi Kaduri 
would write his well-
known amulets.

On the first leaf, his 
handwritten Hebrew 
signature ״Yitzchak 
Kaduri״. 

On the back binding, the 
testimony of his son that 
the book is by his father 
and was handwritten by 
him.

On the upper part of 
each leaf, Rabbi Kaduri 
wrote the roots of the 
names and under them, 
a column of words that 
derive from those roots.

Dozens of handwritten 
leaves. 32 cm. The leaves 
are numbered (with 
Hebrew letters) 980-
1075,

Condition: Good. 

Opening Price: $2000
Estimated Price: $5000-$10000

קבלה – הרב יצחק כדורי

כתב יד צירופי שמות – אוטוגרף . 51
המחבר זקן המקובלים רבי יצחק כדורי 

זיע״א – כרך גדול
המכיל  במינו,  מיוחד  חיבור  ובו  יד,  בכתב  כרך 
הכרך  כל  המלים.  שורשי  לפי  שמות  צירופי 
המקובלים  זקן  המחבר,  של  ידו  בכתב  כתוב 

בדור האחרון הצדיק הקדוש 
רבי יצחק כדורי זיע"א.

אלו  שמות  צירופי  פי  על 
את  כותב  כדורי  הרב  היה 
המפורסמים,  קמיעותיו 

וממתק הדינים.

יד  חתימת  הראשון  בדף 
קדשו "יצחק כדורי".

עדות  האחורית  בכריכה 
אביו  מאת  הוא  שהספר  בנו 
נכתב"  הוא  ידו  כתב  ובעצם 
בקדושה  לילה  חצות  לאחר 
"המחזיק  והוסיף:  וטהרה", 
לכל  יזכה  בעז"ה  זה  בספר 
אבי  מור  בזכות  הישועות 

הקדוש זצ"ל אכי"ר...".

 בראש כל דף רשם המקובל 
ומתחתיו  השמות  שרשי  את 
השייכות  התיבות  את  בטור 

לאותו השורש.

 32 כתובים.  דפים  עשרות 
ממוספרים:  הדפים  ס״מ. 

תתקפ – תתרעה.

מצב טוב. 

פתיחה: 2,000$
הערכה: 5,000$ - 10,000$
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52. The Eldest of the Kabbalists 
Rabbi Yitzchak Kaduri – Two Rare 
Items 

זקן המקובלים רבי יצחק כדורי . 52
זיע״א – שני פריטים נדירים

כדורי,  הרב  התגורר  בה  דירה,  לשכירות  חוזה 
בחתימת קדשו. 1970.

הרב  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מעניין  מסמך 
כדורי, אודות בנו החתן.

מצב בינוני-טוב.

פתיחה: 100$
הערכה: 400$ - 500$
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53. Ancient Amulet for Protecting 
the Baby, with a Special Prayer – 
Europe, the 18th Century – in Perfect 
Condition
Age of item: about 300 years. 

Diameter: 3.8cn.

Condition: Very Good.

Opening Price: $200
Estimated Price: $500-$800

קמיעות, פריטי קלף

קמיע עתיק ומיוחד לשמירה על . 53
התינוק, עם תפילה מיוחדת – אירופה, 

המאה ה-18 – מצב מושלם
גיל הפריט: כ-300 שנה בערך. 

פריט מיוחד במינו, נדיר ומרשים. 

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

]מעשים טובים[". 

תפילה  נחקקה  דגים ומתחתם  זוג  הקמיע:  גב 
מיוחדת:

"י'ר'מ' ה'א'ו'א' ]יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי 
שלא  ישראל  עמך  של  תנוקת  שתציל  אבותינו[ 
ותגן  לתורתך  ותגדלם  בפיהם  אסכרה  תפול 

עליהם ברחמיך אמן".

קוטר: 3.8 ס"מ. 

מצב טוב מאוד.

פתיחה: $200
הערכה: $500 - $800
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55. Archive of the Kabbalist Rabbi 
Shimon Englander Author of ׳Sha׳ar 
Shimon׳ – Dozens of Manuscripts 
and Letters

מוזכר  המנשר״.  על  שחתמו  ״המדענים  רשימת 
ועוד.  לוינגר,  יעקב  פרופ׳  כשר,  אסא  פרופ׳  גם 

ישראל,  שמע  תנועת  של  יד  בכתב  מסמכים  ז. 
כנראה כתב ידו של הרב כשר. 

ח. קונטרס ׳תשובה להערות שקיבלתי על ספרי 
׳קו התאריך הישראלי׳, מאת הרב כשר. תשל״ז. 

מצב טוב.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 700$

ארכיונים
כשר . 54 מנדל  מנחם  רבי  ארכיון 

זצ״ל – חומר מרתק
ישראל,  א. עשרות שאלונים, מאת תנועת שמע 
השאלות  הנשאלים.  ידי  על  יד  בכתב  מולאו 
בין  ישראל׳.  ו׳שמע  אמונה  לענייני  מתייחסות 
הרושמים  וחשובים!  ידועים  אנשים  הנשאלים 

תשובות מפורטות בכתב יד, בעלי אופי אישי.

מאת  מכתב  של  מקוריים  העתקים  שלושה  ב. 
פרופ׳ יהודה לוי, בעניין ״המנשר להחדיר קריאת 
התבקשתי  ״כאשר  ישראל״.  בני  אחינו  בין  שמע 
לאסוף  נ״י  כשר  מ״מ  הרב  ידי  על  לראשונה 
מן התוצאות  כמה חתימות בשבילו.... הופתעתי 
החיוביות... הרב כשר מכין עכשיו חומר הסברה 

לכל חייל צה״ל...״. 

ג. טיוטות תורניות, ״קטעים לעיתון״, בעניין קריאת 
שמע, אמונה, עול מלכות שמים. 

ד. שני מכתבים מודפסים במכונת כתיבה )אולי 
ראש  בגין  מנחם  אל  כשר,  הרב  מאת  טיוטה?( 
ישראל׳  שמע  ׳תנועת  בקשת  בעניין  הממשלה, 
פרשת  קריאת  בערב  טלוזייה  בשידורי  להכליל 
של  צילום  מצורף  בבוקר.  שנהוג  כמו  שמע, 

מכתב נוסף. 

ה. מכתבים מודפסים מאת דב סלונים, המזכיר, 
בעניין הספרים מפענח צפונות של הרב כשר. 

ו. מכתבים ומסמכים של ׳אגודת אנשי אמנה׳. בהם 

54. Archive of Rabbi Menachem 
Mendel Kasher – Fascinating 
Material

רבי . 55 הנסתר  המקובל  ארכיון 
 – שמעון׳  ׳שער  בעל  אנגלנדר  שמעון 

עשרות כתבי יד ומכתבים
בהם  דפים,  מאות  המכיל  וחשוב,  ענק  ארכיון 
מכתבים, חידושי תורה, דרשות תורניות, מסמכים 
חשובים, ועוד ועוד, הכל בכתב יד קודשו של רבי 
שמעון אנגלנדר זיע״א. וכן מכתבים שקיבל מאת 

רבנים חשובים.

כולל דפים בכת"י מחיבורו "שער שמעון" - ביאור 
על ספר הקבלה "ברית כהונת עולם", ובהם גם 

ההקדמה לספר, וכן הטיוטה שלה.

בין המכתבים שקיבל: 

רבי  ובחתימתו של הרה"ק  ידו  מכתב בכתב   •

המכתב  הלברשטאם.  העשיל  יהושע  אברהם 
אלעזר  רבי  האדמו"ר  סבו  של  נייר  על  כתוב 
רוזנפלד הי"ד )!( מאושפיצין חתנו של ה'דברי 
חיים' מצאנז. מכתב בעל תוכן חשוב ביותר. בין 
כותב:  וגם  חיים'.  ה'דברי  זקנו  על  היתר מספר 
"ודכירנא כד הווינא טליא אמר לי אאמו"ר הה"ק 

זצלהה"ה הי"ד...". תש"ה.
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של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מעניין  מכתב   •
מטשחויב  קנר  אביש  אברהם  רבי  האדמו"ר 

)תרנ"ד-תשמ"ד(.
חומר גדול וחשוב!

רבי שמעון אנגלנדר )תרל"ד-תש"י(, גאון חסידי 
ומקובל, רוב ימיו היה צדיק נסתר, גר בניימארקט 

שבגבול הונגריה. 

את  הקים  לחיפה.  עלה  בערך  תרצ"ג  בשנת 

העיר.  בזקני  לתמיכה  זקנים"  "עטרת  המוסד 
הקבלי- הספר  את  הדפיס  תש"ח-תש"י  בשנים 
"שער  פירושו  עם  עולם"  כהונת  "ברית  חסידי 
שמעון". בשער הספר נזכר שמו "מוהר"ר שמעון 
שמעון,  פרדס  המחבר  בעל  מחיפה,  ענגלאנדר 
כדי  תוך  זצ"ל".  חכמים  הסמיכת  בעל  נכד 

הדפסת הספר נפטר הרב אנגלנדר.

פתיחה: 500$
הערכה: 1,000$ - 2,000$

ארכיון גדול וחשוב של ר׳ פנחס . 56
שיינמן יו״ר המועצה הדתית בתל אביב 
– מכתבי אדמו״רים, דרשות היסטוריות 

ומסמכים חשובים
בין הפריטים שבארכיון:

חיים  רבי  האדמו״ר  של  המשב״ק  מאת  מכתב 
מאת  קטן  מכתב  האדמו״ר.  בשם  הגר,  מאיר 
יד  זילברפרב; מכתב ארוך בכתב  רבי חנוך דוב 
זרחיה סגל מתל  יהודה  רבי  ובחתימת המקובל 
אביב, עם תוכן מעניין; מכתבים מהפועל המזרחי 
ומחברי כנסת; תעודה רשמית מאת ועד הקהילות 
הקדושות בפולין, ורשה, תש״ח. חתומים מנהיגי 
הועד. מכתב נאה מאוד בכתב ידו ובחתימתו של 
ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב  משאש;  יוסף  רבי 
מאנטווערפן;  קלינגברג  משה  בי  האדמו״ר  של 
התמנות  לרגל  ידו  בכתב  מרגש  מכתב  טיוטת 
הרב מימון לשר בממשלה הראשונה; מכתב רבי 
אשר רוזנבוים מתל אביב, בכתב ידו ובחתימתו; 
מכתבים  נריה,  צבי  משה  מרבי  מכתבים  שני 
ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב  המר;  זבולון  מאת 
של רבי הלל מדליה; מכתב בכתב ידו ובחתימתו 
ניו  מוועליפאלע,   פרנקל  זלמן  שלמה  רבי  של 
ידו ובחתימתו של רבי יעקב  יורק; מכתב בכתב 

של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב  אדלשטיין; 
הרה״ק רבי אליעזר אדלער; מכתב משנת תש״ח 
של רבי משה יעקב לעוורטוב אב״ד קראקא; ועוד 

כעשרים מכתבים מרבנים חשובים.

מאת  מסלונים,  האדמו״ר  מאת  מברקים 
האדמו״ר מסדיגורה; מאת האדמו״ר מנדבורנא; 

מאת עליזה ומנחם בגין; מאת 

עם  בסטנסיל  או  ידו  בכתב  ונאומים  דרשות  וכן 
יום  המדינה,  הקמת  בענייני  ידו,  בכתב  תיקונים 
העצמאות בשנים הראשונות של המדינה, ועוד. 
מכתב מרגש שנשלח מוורשה אל חבריו בתנועת 
המדינה  הקמת  לכבוד  אביב,  בתל  ׳המזרחי׳ 
דרשות  השבת;  שמירת  על  דרשות  )טיוטה(; 
השואה  על  דרשות  הגיבורים;  צה״ל  חיילי  על 

הנוראה. 

56. Large, Important Archive 
of Rabbi Pinchas Sheinman, the 
Chairman of the Religious Council 
of Tel Aviv – Letters by Rebbes, 
Historical Sermons and Important 
Documents
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הדתית  המועצה  לראש  מונה  המפד"ל  מטעם 
המועצות  חבר  לראש  ונבחר  אביב-יפו  בתל 
שינמן  כיהן   1981–1973 בשנים  בארץ.  הדתיות 
הכנסת  לאורך  המפד"ל,  מטעם  כנסת  כחבר 
השמינית והתשיעית. בשתי כהונותיו שימש סגן 
יושב ראש הכנסת. משנת 1952 שיינמן השתייך 

לסיעה בראשות יצחק רפאל.

עשרות דפים. מצב טוב-בינוני.

פתיחה: 300$
הערכה: 500$ - 600$

באוקטובר   10  -  1912 ביולי   1( שינמן  פנחס 
1999( היה איש ציבור ישראלי. כיהן כחבר כנסת 
וכראש חבר המועצות הדתיות  מטעם המפד"ל 
בישראל. שינמן נולד בקרקוב שבפולין. בצעירותו 
יותר  ומאוחר  מזרחי  צעירי  בתנועת  פעיל  היה 
שימש מזכירה הכללי של תנועת המזרחי וצעירי 
מזרחי במערב גליציה ובשלזיה. מתוקף תפקיד 
זה היה חבר בהנהלה הארצית של תורה ועבודה 
בפולין. היה חבר ועד הקהילות וורשה ושימש ציר 
לארץ  עלה   1948 בשנת  הציוניים.  בקונגרסים 
נמשכה  שינמן  של  התנועתית  פעילותו  ישראל. 
בארץ כמזכיר הכללי של הפועל המזרחי, לימים 
מפד"ל, במחוז תל אביב ויו"ר התנועה בתל אביב. 

ארכיון ענק של העדה . 57
השלושים  בשנות  החרדית 

ואילך
למעלה מ-200 פריטים שונים.

בכתב  מאמרים  מכתבים,  כולל 
דפוס,  פריטי  כרוזים,  מסמכים,  יד, 
והיסטוריים.  חשובים  בעניינים 
כולל  ובוודאי  נבדק,  לא  החומר 
גם  כולל  ביותר.  חשובים  פריטים 
קרתא.  נטורי  מראשית  חשוב  חומר 
ועוד.  ועוד  חשובים.  רבנים  חתימות 
מתקופת  ירושלים  של  בלום  אוצר 

המנדט. 

וכן אוסף של עשרות כרזות משנות ה40 ואילך.

מצב משתנה. 

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 1,000$

57. Large Archive 
of Ha׳Edah Ha׳Charedit 
– the 1930׳s and 
Onwards
More than 200 
items including 
letters, handwritten 
articles, documents, 
proclamations, signatures 
of important rabbis and 
more.

Condition: Varying.

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



 48 

ט | ינואר 2019
שע”

ת
ט 

שב

שבו  "לשם  הנקראת  בקבלה  ספריו  סדרת 
והם  תרס"ט-תש"ח,  בשנים  נדפסה  ואחלמה" 

מספרי היסוד של לימוד חכמת הקבלה. 

ספריו וכתביו נכתבו ברוב קדושה, יראה ובטהרה 
ב"השבעת  גם  משתמש  היה  המסופר,  ]ולפי 

הקולמוס"[. 

קצוות  בכל  מפורסמות  היו  וקדושתו  גדלותו 
תבל. בעל 'החפץ חיים' זירז את תלמידו הצדיק 
בעל  פני  את  לקבל  ללכת  דושניצר  אליהו  רבי 
אפשר  עוד  הזה  בעולם  כי  באמרו  ה"לשם", 
לזכות לראותו, אולם בעולם העליון יהיה מקומו 
ונהיה  גבוה,  מעל  גבוה  העליונים  בהיכלות 
רחוקים ממנו. "אם אומר להלל ולשבח את גאון 
עולם וצדיק כביר זה, פאר ישראל, חכם הרזים – 

אין זה מהמידה", כתב מקורבו הראי"ה קוק. 

רבי שלמה עמד בקשרי מכתבים עם גדולי חכמי 
חיים',  ה'חפץ  מסלאנט,  ישראל  רבי  בהם  זמנו, 

רבי איצל'ה בלאזר, ועוד. 

ארכיון משפחת אלישוב
הפספורט של גדול מקובלי דורו . 58

ה׳לשם  בעל  אלישוב  שלמה  רבי  מרן 
ואחלמה׳, עם תיעוד מסע עלייתו  שבו 

לארץ הקודש 
תעודת פספורט סובייטית, של המקובל הקדוש 
רבי שלמה אלישוב בעל ה"לשם שבו ואחלמה". 

הומל, תרפ"ד ]1923[. 

על  ובצרפתית,  ברוסית  מודפס  הדרכון 
הפדרטיבית  הסובייטית  "הרפובליקה  ידי 

הסוציאליסטית הרוסית". 

שלפנינו  מהפספורט 
מסע  על  פרטים  מתגלים 
גדול  של  לארץ  עלייתו 
שלמה  רבי  דורו,  מקובלי 
כשהוא  זיע"א,  אלישוב 
בני  עולים  עמו   .82 בן 
חיה  מרת   - בתו  משפחתו: 
רבי  חתנו  )מוסיה(,  מושא 
פופקא-אלישוב,  אברהם 

הגרי"ש  מרן  לימים   – שלום  יוסף  הילד  ונכדו 
אלישיב זצ"ל, פוסק הדור. 

נסיעה  על  המעידות  חותמות,  הדרכון  בדפי 
לכיוון  וטורקיה,  אודסה  מוסקבה,  דרך  מהומל, 

ארץ ישראל.

מרן הגאון המקובל רבי שלמה אלישוב )תר"א-
מצאצאי  בדורו,  המקובלים  גדול  היה  תרפ"ו( 
האריז"ל. "המקובל האלוקי, מרי דרזין, חד בדרא, 
גאון עולם בחכמת האמת, קדוש ה' מכובד, מרנא 
רבי  תלמידו  )לשון  ֶעלַיאָשאוו"  שלמה  ר'  ורבנא 
תולדותיו  על  שכתב  החוברת  בשער  לוין  אריה 
בגדלותו  צעיר  מגיל  כבר  לפריט(.  המצורפת   –

בחכמת הקבלה.
שלמה  שרבי  הדור  גדולי  הסכימו  תר"מ  בשנת 
הוא היחיד שראוי להוציא לאור את כתבי הקבלה 
שלה גר"א, הרמח"ל ורבי יצחק אייזיק חבר, שהיו 
רוב כתבי הגר"א בקבלה נערכו  ספונים עד אז. 
על ידו לדפוס. הגהותיו על ספר 'עץ חיים' נדפסו 
במהדורת ורשה תרנ"א בשם הגהות הרב שב"ח 

]שלמה בן חייקיל[.

58. The Passport of the Greatest 
Kabbalist of His Generation 
Rabbi Shlomo Elyashuv Author of 
 with ,׳Achlamah׳Leshem Shvo Ve׳
Documentation of His Journey to the 
Land of Israel
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של  בהספדו  תרפ״ד.  בשנת  נפטר  שלמה  רבי 
הראי״ה קוק אמר: ״אילו זכינו היינו רואים עמודא 
לתרי  או  בדרא  לחד  כראוי  קברו,  מעל  דנהורא 
כי הגאון הקדוש היה חד בדרא בחכמת  בדרא, 
בהלוויה  כי  לוין,  אריה  רבי  והעידו  האמת״, 
המשתתפים  כל  ״זכינו  הלילה  בחצות  שנערכה 
כעין  דנהורא״,  ״עמודא  עינינו  במו  לראות  שמה 
סתימת  עד  השמים  כיפת  תחת  הקשת  מראה 

הגולל, כולם ראו ותמהו!״. 

נכתב:  מצבתו,  על  הראי״ה  שקבע  בנוסח 
האיש  נעלמות,  לפענח  ציר  שולח  ״ממרומים 
מחשכי עולם בלשם שבו ואחלמות, הרב הדומה 
רזי  ואות,  למופת  עולם  גאון  צבאות,  ד׳  למלאך 
עולם בתורת אמת, לפניו הם פתוחות וגלויות....״. 

מצב טוב-בינוני. ללא תמונת הפספורט של בעל 
ה'לשם'.

פתיחה: 4,000$
הערכה: 5,000$ - 6,000$

בשנת תרפ"ד עלה לירושלים, והתקבל בהערצה 
רבה על ידי גדולי המקובלים בירושלים, בהם גם 
ותלמידי  דוויק(  הכהן  שאול  )חיים  השד"ה  הרב 

ה'בן איש חי' ששמעו מרבם את גדולת ה'לשם'.

יחד עמו עלה נכדו מרן רבי יוסף שלום אלישיב 
שלש  בגיל  נער  אז  שהיה  )תר"ע-תשע"ב(, 
מגדולי  כאחד  שמו  נודע  ולימים  וחצי,  עשרה 

פוסקי ההלכה בדורנו.
לירושלים,  בהגעתו  לכבודו  שנערכה  במסיבה 
בירך המקובל רבי אהרן שלמה מהריל ״שהחיינו״, 
בשם  בירך  לעג׳ימי  יעקב  אליהו  רבי  והמקובל 

ומלכות ״שחלק מחכמתו ליריאיו״. 

״בקסם קדוש משך אחריו את כל עין רואיו״, העיד 
מחותנו רבי אריה לוין זצ״ל. ״היה מקבל את כל 
ולשאול  דאגתו  להשיח  לתועלת  בא  שאר  אדם 
בעצתו בסבר פנים יפות, והיה מעודד ומחזק את 

כל מר נפש״ . 

)אבי . 59 מהומל  אלישיב  אברהם  רבי 
מרן הגרי״ש( – חמישה פריטים 

]ירושלים,  בחורים.  תפארת  חברת  חבר  פנקס  א. 
תרצ״ב[. 28 עמ׳. נדיר מאוד. 

״נתקבל  הכללית.  קדישא  חברא  של  רשמי  מסמך  א. 
אברהם  מוה״ר  הרה״ג  מאת  הנוכחית  הח״ק  לקופת 

הגאון  עבור  עלישוב.... 
מוה״ר  המנוח  המקובל 
)א(ליזרוביץ  מאיר  שרגא 

ז״ל. תרצ״ב. חתימות. 

ב. מסמך רשמי של האחים 
חיותמן. חשבון של הגברת 
חיה אלישוב )זוגתו של רבי 
של  ואמו  אלישוב,  אברהם 

הגרי״ש(. 1932.

ג. שני מסמכים מודפסים מעניינים של חברת ׳תפארת 
הרב  אלישוב  אברהם  ר׳  הרב  של  ״מיסודו  בחורים׳ 

מהומלא שליט״א׳. 

על  בחורים׳,  ׳תפארת  חברת  של  גדולה  מודעה  ד. 
שלום  יוסף  ר׳  מורנו  ידי  על  המתקיימים  השיעורים 

אלישיב ובנו ר׳ שלמה. ]שנות השישים?[.

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 400$

59. Rabbi Avraham Elyashiv 
of Homel (Rabbi Yosef Shalom 
Elyashiv׳s Father) – Five Items
Various documents and a large 
notice of the ׳Tiferet Bachurim׳ 
company.

Opening Price: $150
Estimated Price: $300-$400
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60. Rabbi Avraham Elyashiv 
of Gomel (Rabbi Yosef Shalom 
Elyashiv׳s Father) – Four Items
Various documents and a large 
notice of the ׳Tiferet Bachurim׳ 
company.

Opening Price: $150
Estimated Price: $300-$400

הגרי״ש . 60 מרן  של  האישי  פנקסו 
אלישיב זצ״ל

לוח לשנת תשכ״ה, מאת ישיבת חברון כנסת ישראל. 

מספר  ואת  פרטיו  את  הגרי״ש  רשם  הראשון  בדף 
הטלפון שלו. בדפים הבאים רישומים שונים בכתב ידו, 
חלקם תורניים וחלקם בענייניו האישיים, אשר רבות יש 

ללמוד מהם, בבחינת ״גדול שימושה״.

8 ס״מ. 10 דף.

מצב טוב. 

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$

של . 61 ידו  בכתב  תורני  יד  כתב 
מרן הגרי״ש אלישיב בצעירותו – בעניין 

מחיית עמלק
נדיר מאוד כתבי ידו מתקופת צעירותו!

דף גדול. כתוב בדיו.

מצב טוב. 

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 600$

61. Religious Manuscript 
Handwritten by Rabbi Yosef Shalom 
Elyashiv in His Youth – about Blotting 
Out the Memory of Amalek
Condition: Good. A large leaf. Written 
with ink.

Opening Price: $200
Estimated Price: $500 - $600
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ידי  על  וסידרתיו  רבה,  בתלאה  אותו 
יוסף  כמ״ר  הילד  נכדי  ידי  על  זולתי, 

שלום שליט״א״.  

אברהם  רבי  היד,  כתב  מעתיק 
על  להוראה  נסמך  זצ"ל,  אלישוב 
ידי מרן הראי"ה קוק. כיהן כרבה של 
עלייתו  ולאחר  שבבלארוס,  הומל 
"תפארת  ורב  מייסד  ישראל  לארץ 
בחורים" בירושלים. מחבר הספרים 
כרוזים  על  חתום  אברהם׳.  ׳ביכורי 
בירושלים  בתקופתו  שנדפסו  שונים 

בענייני ציבור. 
36 ס״מ.

כתמים  קיפול.  סימני  טוב.  מצב 
ופגמים קלים.

פתיחה: 200$
הערכה: 600$ - 1,000$

ידו . 62 בכתב  ה׳לשם׳,  בעל  חידושי  העתקת 
של חתנו רבי אברהם מהומלא, עם איורים, חותמות 
אלישיב  הגרי״ש  מרן  הנכד  וחתימות  מיוחדות 

בצעירותו – פריט מיוחד במינו!
דף גדול ובו חידושים בהלכות שחיטת הפסח, בכתב ידו של רבי 
מכתביו  הועתקו  החידושים  מהומלא״.  ״הרב  אלישיב  אברהם 
של חותנו המקובל רבי שלמה אלישוב זיע״א בעל ה׳לשם שבו 

ואחלמה׳, ככל הנראה בכוונה להדפיסם. 

הדף ממוספר: ב׳. הטקסט כולו נדפס בספרו של רא״א ׳בכורי 
אברהם׳ )ירושלים, תרפ״ד(, ולאחר מכן ב׳קובץ תשובות׳ למרן 

הגרי״ש, כרך ד׳. 

ישנם שינויים מהנדפס.

שמצאתי  ״מה  וכתב:  אלישיב  ר״א  הקדים  אלו  לחידושים 
בהכתבים שלי, חידושי תורה מה שאמר אדוני מורי וחמי הגאון 
הקדוש... בעמה״ח ספר ׳לשם שבו ואחלמה׳ בסיומא דמסכתא 

נדה בעיר טעלז יצ״ו״. חידושים אלו נכתבו בשנת תר״ל.   

בגב הדף שלפנינו מופיעים תרשימים שונים בכתב יד, כנראה 
זהו כתב ידו של הגרי״ש, וכן חתימותיו: ״יוסף שלום עליאשאוו״. 
חותמות: ״ישע״ – י׳וסף ש׳לום ע׳ליאשוו. שני סוגי חותמות. נדיר 

מאוד!

לפנינו אם כן פריט מיוחד במינו, בו מתמצת שלשלת הקודש 
של הסבא קדישא רבי שלמה אלישוב זיע״א, החתן רבי אברהם 

אלישיב זצ״ל והבן הצעיר הגרי״ש אלישיב זצ״ל. 

ולספוג  הקדוש,  סבו  ברכי  על  לישב  זכה  הגרי״ש  מרן  כידוע, 
׳ספר  ספרו  בכתיבת  לסבו  סייע  שהוא  מסופר  הגדול.  מאורו 
הכללים׳. בסיום כתיבתו, התבטא ה׳לשם׳: ספר זה הוא עמוק 
מאוד, ואיני יודע אם יהיה מי שיבין אותו, אבל יתכן שיהיה אחד 
להדפיסו  ראוי  כבר  זה  ומפני  בו,  הנאמר  את  להבין  שישכיל 
ולהוציאו לאור״. החליט להעזר בנכדו העילוי יוסף שלום. לשם 
כך אף לימדו מושגים בקבלה, כדי שיבין היטב מה שאומר לו, 
יוסף  הילד  יושב  היה  וכך  דיבור...  כדי  תוך  אותם  ויוכל לכתוב 
שיוצאים מפיו  זקנו הקדוש, מאזין לסתרי התורה  לפני  שלום 

בסילודין, והוא – בכתב ידו הנאה, מעלה אותם על הכתב. 

וכך כתב ה׳לשם׳ בהקדמתו לספרו: ״וגם הדרוש הזה כתבתי 

62. Copying of Novellae by the Author of the ׳Leshem׳, Handwritten 
by His Son-in-Law Rabbi Avraham of Homel (Gomel), with Illustrations, 
Stamps and Signatures of the Grandson Rabbi Yosef Shalom Elyashiv in 

His Youth – a Unique Item! 
A large leaf with novellae on the laws of 
the Shechita of the Passover sacrifice, 
handwritten by Rabbi Avraham Elyashiv 
 The novellae were .״The Rabbi of Homel״

copied from the writings of his father-in-
law, the kabbalist Rabbi Shalom Elyashuv, 
author of ׳Leshem Shevi Ve׳Achlama׳, 
most likely in order to print them. 
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The leaf is numbered: B. the complete 
text was printed in the book ׳Bikurei 
Avraham׳ (Jerusalem, 1925) and later in 
 by Rabbi Yosef Shalom ׳Kovetz Teshuvot׳
Elyashiv, volume D. there are textual 
variations. 

36cm.

Condition: Good. Folding marks. Slight 
stains and flaws.

Opening Price: $200
Estimated Price: $600-$1000

מכתבו של מרן הגרי״ש אלישיב . 63
לפקידי מס הכנסה

תוכן המכתב: הגרי״ש מעיר לפקידי מס הכנסה 
על כך שקיבל סכום כסף שלא היה אמור לקבל, 

ומבקש להחזירו! ״הנני רוצה לתקן הנ״ל״.

מכתב  הדף  בגב  ובחתימתו.  ידו  בכתב  המכתב 
מודפס ממנו בעניין הנ״ל. 

מצב טוב. 

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 600$

63. Letter by Rabbi Yosef Shalom 
Elyashiv to IRS Officials
Content: Rabbi Elyashiv had received a 
sum of money he was not supposed to 
receive and wishes to return it!

Condition: Good. 

Opening Price: $200
Estimated Price: $500 - $600

ובחתימתו . 64 ידו  בכתב  המלצה 
זצ״ל על בנו  של מרן הגרי״ש אלישיב 

של מרן רבי חיים קניבסקי שליט״א
תאריך: תשמ״ו. כתוב על דף רשמי.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 500$

64. R e c o m m e n d a ti o n 
Handwritten and Signed by  Rabbi 
Yosef Shalom Elyashiv for the Son of 
Rabbi Chaim Kanievsky



 53 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

רשמי  דף  על  כתיבה  במכונת  מודפס  המכתב 
]=הקטן[  ״הק׳  קדשו:  בחתימת  חתום  הרב.  של 

אברהם יצחק ה״ק״.  

הוכנו  כנראה  תרצ״ה.  סיוון  ח׳  מתאריך  המכתב 
למערכות  שנשלחו  כאלה  מכתבים  מספר 

העיתונים בארץ. 

19.5X12.5 ס״מ.

מצב טוב. 

פתיחה: 250$
הערכה: 1,000$ - 2,000$

הראי״ה קוק, הרי״מ חרל״פ, הרב הנזיר

מרן . 65 של  הענווה״  ״מכתב 
הראי״ה קוק, במחלתו האחרונה: ״שלא 
יובל  חגיגת  בדבר  עניין  שום  לעשות 

שבעים שלי!״ – תרצ״ה 
ובו  זצ״ל,  הרב  מרן  מאת  במינו  מיוחד  מכתב 
ביקש  אותה  וידידיו,  לאוהביו  מיוחדת  בקשה 

לפרסם בעיתונות.

לבבי״,  ״ממעמקי  כותב  הוא  הזאת  הבקשה  את 
יובל  והיא ״שלא לעשות שום עניין בדבר חגיגת 
היותר  הרוח  קורת  לי  יהיה  וזה  שלי,  שבעים 

פנימית וטובה אמיתית״.

לחול  אמור  היה  הרב  של  השבעים  הולדתו  יום 
בט״ז באלול תרצ״ה. אולם הרב נפטר שבועיים 
קודם לכן, בג׳ באלול תרצ״ה. בהלוויתו כיבודוהו 
רבבות בני אדם, והיתה זו ההלוויה הגדולה ביותר 

שידעה ארץ ישראל עד אז.

מידת  את  למדים  אנו  זה  מיוחד  מכתב  מתוך 
הענווה המופלגת שהצטיין בה הרב זצ״ל. עד כדי 
כך הוא ברח מן הכבוד, עד שביקש לפרסם את 
לו שום  שלא לעשות  בעיתונות,  ההודעה הזאת 

חגיגה!

65. Letter by Rabbi Avraham Yitzchak Ha׳Cohen Kook, 
during His Last Illness: ״Not to do Anything regarding the 

Celebration of My 70th Anniversary!1935 – ״

A special letter by Rabbi Avraham Yitzchak 
Ha׳Cohen Kook with a special request 
to his friends and acquaintances not to 
celebrate his 70th birthday. Eventually, 
Rabbi Kook died two weeks before his 
birthday. 

A typewritten letter on Rabbi׳s Kook 

official stationery. Signed by him.

The letter is from the 8th of Sivan 1935. 

12.5x19.5cm.

Condition: Good. 

Opening Price: $250
Estimated Price: $1000-$2000
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66. A Poem Written by 
Rabbi Avraham Yitzchak 
Ha׳Cohen Kook to be 
Said in All Synagogues 
– about, the Health of 
Herbert Samuel, the High 
Commissioner of Palestine
A printed vowelized poem.

32.5cm.

Condition: Good. Signs of 
gluing on the sides of the 
leaf. Framed. 

Opening Price: $100
Estimated Price: $300-$400
 

שיר שחיבר הראי״ה קוק לאומרו בכל בתי . 66
העליון  הנציב  של  הבראתו  על  בשבת,  הכנסיות 

הרברט סמואל
דפוס  מנוקד.  שיר'.  מזמור  הודות  על  'למנצח  מודפס,  שיר 

העברי. 

נדיר מאוד. 

תפילת הודיה זו "חוברה מאת כ"ק ראש הרבנים... ונקבע על 
זו,  ישראל לאומרה בשבת קודש  פי הרבנות הראשית לארץ 
פרשת החודש, בכל בתי כנסיות, החזן והקהל, פסוק בפסוק". 

32.5 ס"מ.

מצב טוב. סימני הדבקות בצדי הדף. נתון במסגרת.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 400$

קודשו . 67 יד  בכתב  מכתב 
 – קוק  הראי״ה  מרן  של  ובחתימתו 
המלצה על רבי אליהו מרדכי ולקובסקי 

זצ״ל
מכתב מעניין אל ר' דניאל סירקיס מהמזרחי,  ובו 
בארץ,  להישאר  ולקובסקי  לרב  שיעזור  בקשה 

ולהשפיע לרבים מתורתו. 

אלול תרצ"ד.

כתוב על דף רשמי.

נותר  ולקובסקי  והרב  התמלאה,  הבקשה  אכן 
ולקובסקי  הרב  היה  תרצ"ו  משנת  החל  בארץ. 
סדרת  מחבר  הראשית,  הרבנות  מועצת  חבר 

הספרים "מערכת התלמוד והפוסקים".

מצב טוב מאוד. חורי תיוק. 

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$

67. Letter Handwritten and 
Signed by Rabbi Avraham Yitzchak 
Ha׳Cohen Kook – Recommending 
Rabbi Eliyahu Mordechai Valkovsky
Elul 1934. Written on official stationery.

Condition: Very Good. Filing holes. 

Opening Price: $200
Estimated Price: $400-$600
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שלום,  של  לדבריו  חדשה".  בראיה  הדברים 
הרב ולקובסקי התחרט על כתיבת הספר בגלל 
הדעות האפיקורסיות שעלו בו, וגנז אותו. )מסיבה 

זו הספר נדיר מאוד(.

)תרל"ג- ולקובסקי  מרדכי  אליהו  רבי  הגאון 
תשכ"ב(, פוסק ומקובל, הוגה דעות מקורי, למד 
ברבנות  כיהן  כך  ואחר  ובראדין,  בסלבודקה 
תרצ"ד,  בשנת  ארצה  עלה  במוסקבה.  חשובה 
הרבנות  מועצת  לחבר  נבחר  שנתיים  וכעבור 

הראשית. 

)ראו בפריט הקודם מכתבו של הראי"ה קוק 
על הרב ולקובסקי(.

]2[ ח, פ, ]2[ עמ'.

מצב: טוב.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$-300$

מיוחד . 68 ספר   – לעבודה  חומר 
מאת רבי אליהו מרדכי ולקובסקי זצ״ל 
עם הערותיו )בדפוס( של הראי״ה קוק – 

קידן, תרצ״ד ]1934[
חומר  והוא   – הרבנות  בספרות  חדשה  "יצירה 
לעבודה. חוברת א'. מכילה ביאור מדעי למעשה 
מהות  על  ועמוקה  רחבה  והשקפה  בראשית 

הועלם והטבע... חזיוני אמציהו". 

נדירות: לא נראה במכירות מעולם!
רבי  פרסם  בירושלים,  בהיותו  תרצ"ד,  בשנת 
אליהו מרדכי ולקובסקי את הספר "שני המאורות 
הגדולים" )בפועל נדפס בקידן שבליטא(, במטרה 
התהום  על  לתלפיות  בנוי  בריא  "גשר  להיות 
ובין  אחרונות  הכי  המדע  דעות  בין  המפסיקה 

קבלת אבות ומסורת עתיקה". 

של  הערותיו  ובה  הקדמה  בליווי  נדפס  הספר 
מכונה  אלא  בשמו  בספר  נזכר  שאינו  קוק  הרב 
שליט"א,  אדמו"ר  ופרישא,  חסידא  דורנו,  "גאון 
משפט  להוציא  נאה  שלו  החליטו  עולם  שגדולי 
על מאמרים אלה, לפי שנהירין לו שבילי דרקיע, 
המדע  תורת  זה  עם  ויחד  והקבלה  הסוד  תורת 

ומסקנותיו האחרונות". 

כהנא  דובער  אברהם  רבי  של  בעצתו  זה  היה 
שפירא הי"ד מקובנה, בעל 'דבר אברהם', שכתב 
באייר תרצ"ד אל ידידו הרב קוק: "אחד הרבנים 
וביקש  הנכבדים בארצנו המציא אלי מחברתו... 
ממני לחוות דעתי... אמרתי אשלח את המחברת 
גדול  היותר  המומחה  בעיניי  שהוא  למעכ"ג 
במקצועות אלו...". בתשובתו, שיבח הרב קוק את 
לומר  מוכרח  "הנני  כתב:  אולם  ומחברו,  הספר 
הראויה,  השורה  את  שמר  העניינים  בכל  שלא 
"הציץ  לבחינת  קרובים  שהם  דברים  וישנם 
ונפגע", למרות מה שאין ספק שהוא מלא יראת 
שמים ביחוד...". בהמשך מכתבו רשם הרב קוק  
בדפים  השגות  כמה  הוסיף  וכן  השגות,  מספר 

בפני עצמם שנדפסו בתוך הספר עצמו.

בעותק הספר הפרטי של גרשום שלום, רשם כי 
האחרונים  הקבלה  מספרי  "אחד  הוא  זה  ספר 
לפרש  בניסיונו  ומקוריים  ביותר  המעניינים 

68. Chomer La׳Avodah – a 
Special Book by Rabbi Eliyahu 
Mordechai Walkowski with the 
(Printed) Comments of Rabbi 
Avraham Yitzchak Ha׳Cohen Kook – 
Kedahnen, [1934]
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ט. בעקבתא דמשיחא. שני מאמרים מהרב קוק. 
תשכ״א. פורמט כיס. 

דברי  חרל״פ.  משה  יעקב  הרב  נועם.  אמרי  י. 
ניחומים ועידוד. ירושלים תש״ז. מהדורה ראשנה. 

יא. מסכת ביצה עם הלכה ברורה. ירושלים ת״ש-
תש״א. פורמט גדול. חשוב ונדיר. מהדורה ראשונה. 

ברנשטיין.  י׳  ממשנתו.  לקט  הרואה.  ילקוט  יב. 
תשכ״ה. מהדורה יחידה. 

יג. עולת ראי״ה. סידור תפילתו של הרב. ירושלים 
תרצ״ט. מהדורה ראשונה. שני כרכים. 

ירושלים  במשנתו.  מאמרים  קובץ  הראי״ה.  יד. 
תשכ״ו. מהדורה יחידה.

קוק.  הרב  של  העיונית  במשנתו  פרקים  טו. 
תשל״ו.

תערוכת  להולדתו.  שנה  מאה  קוק.  ראי״ה  טז. 
יובל. קטלוג. נדיר.

יז. אורות התשובה. מהדורת תשט״ו החשובה.

יח. ציון וירושלים. הרצי״ה קוק. מהדורה ראשונה. 

מצב כללי טוב.

פתיחה: 150$ 
הערכה: 300$ - 500$

גדול . 69 אוסף   – קוק  הראי״ה  מרן 
ומהדורות ראשונות  נדירים  של ספרים 
ספרי   / משנתו  על  חשובים  ספרים   /

הרי״מ חרל״פ
א. שני כרכים של ׳אורח נאמן׳, מאת רבי מנחם 

מהם  באחד  זצ״ל.  אוירבך  נתן 
נדפס לראשונה הקונטרס ׳מצוות 
קוק.  הראי״ה  ידידו  של  ראיה׳ 
כולל  תרפ״ד-תרצ״א.  ירושלים, 
הסכמות חמות מהראי״ה קוק. על 
הערות  כאן  נדפסו  ראיה׳  ׳מצות 
אוירבך  יצחק  רבי  מאת  חשובות 
נדפסו  שלא  הרמ״נ(,  של  )בנו 
החדשות  במהדורות  מכן  לאחר 
של ׳מצות ראיה׳! מצב טוב. בלאי.

מכתבים  קבוצת  ראיה.  אגרות  ב. 
בחיי הרב.  נדפס  )תרס״ח-תר״פ(. 
ירושלים תרפ״ג. מהדורה ראשונה 
ונדירה. מעטפת רופפת, וכן מספר 

דפים נוספים. ללא כריכה.

ג. אורות התשובה. נדפס במלאות 
מצב  תרצ״ו.  ירושלים,  הרב.  לפטירת  השלושים 

בינוני.

יעקב משה חרל״פ לצורתו הרוחני.  ד. הרב רבי 
י.  מאת שבתי דניאל דון יחיא )תחת השם ״הרב 
ש. רבניסון״(. ירושלים, תרצ״ו. נדיר מאוד. מרתק 

וחשוב. 

ירושלים תש״ב. מהדורה ראשונה.  ה. דעת כהן. 
מצב טוב. מעט סימני עש.

ו. אגרות לראי״ה. ירושלים, תש״ן. מהדורה שניה 
מורחבת. נדיר מאוד.

ד. רבינו. לדמותו ולדרכו של הראי״ה. מאת תלמידו 
יחידה. מהדורה  תשכ״א.  נריה.  צבי  משה  הרב 

הכהן  דוד  הרב  של  לדמותו  הנזיר.  מסכת  ה. 
זצ״ל. נדיר וחשוב. 

ו. חיי הרב קוק. אפרים צורף. מנוקד, עם תצלומים 
נדירים. תש״ז. 

ז. מי מרום. הרב יעקב משה חרל״פ. על שמונה 
פרקים. ירושלים, תש״ה. מהדורה ראשונה. 

ח. מוסר אביך. ירושלים תש״ו. מהדורה ראשונה 
הרצי״ה  הקדמת  )עם  השואה  בזמן  שנדפסה 

המתייחסת לשואה(.

69. Rabbi Avraham Yitzchak 
Ha׳Cohen Kook – a Large Collection 
of Rare Books and First Editions / 
Important Books on His Doctrine / 
Books by Rabbi Ya׳akov Moshe Harlap
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70. Letter of Recommendation 
Handwritten and Signed by Rabbi 
Avraham Yitzchak Ha׳Cohen Kook 
1932
Sent to the Ridbaz Yeshiva of Safed.

Condition: Good. 

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

ידו . 70 בכתב  המלצה  מכתב 
 – קוק  הראי״ה  מרן  של  ובחתימתו 

תרצ״ב
על  המלצה  בצפת.  רידב"ז  לישיבת  נשלחה 

מועמד למורה בת"ת שלהם. 

מצב טוב. 

פתיחה: 150$ 
הערכה: 200$ - 300$

מכתב המלצה בכתב . 71
מרן  של  ובחתימתו  ידו 
יצחק  רבי  על  קוק  הראי״ה 
שיתקבל  הי״ד,  רבינוביץ 

לכהונת רב בעיר וולקוביסק
של  כבודה  יפעת  אז  מני  יודע  "ואני 
מאוד,  והנכבדה  החשובה  קהילתם 
אשר תמיד ישבו בה כסאות למשפט 
אדירי התורה... והנה מוצא אנכי את 
רבינוביץ  יצחק  מו"ה   ... הגאון  הרב 
שליט"א האבד"ק מאטעלא כעת, בנו 
של הגאון הנודע לתפארת מוהרי"מ 
שליט"א בעל אפיקי ים, שהוא מוכשר 

להתעטר בכבודה של תורה...".

רבי יצחק רבינוביץ, היה רבה האחרון 
ועד  תרצ"ה  משנת  וולקוביסק,  של 
הירצחו, עם חיסול הקהילה היהודית 

המקומית בשואה.

24 שורות בכתב יד קודשו. דף רשמי 
גדול.

מצב טוב. 

פתיחה: 300$
הערכה: 500$ - 800$

71. Letter of Recommendation 
Handwritten and Signed by Rabbi Avraham 
Yitzchak Ha׳Cohen Kook about Rabbi Yitzchak 
Rabinowitz, to be Accepted as a Rabbi in the 
City of Volkovysk
24 lines handwritten by Rabbi Kook. Large official 
leaf.

Condition: Good. 

Opening Price: $300
Estimated Price: $500-$800
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72. Proclamation for Choosing Rabbi 
Ya׳akov Moshe Harlap as the Chief Rabbi 
of Israel – Letters by the Geniuses of the 
Land of Israel – Polemic
Extremely rare!

35cm.

Condition: Good. Folding marks

Opening Price: $100
Estimated Price: $400-$600

בעד . 72 מופלאה  כרזה 
חרל״פ  משה  יעקב  רבי  בחירת 
מכתבי   – לישראל  הראשי  לרב 

גאוני ארץ ישראל - פולמוס
בשאלת  הגאונים...  הרבנים  "דעת 
שני  בא"י".  ראשי  לרב  הבחירות 
הראי"ה  של  כסאו  על  לישב  המועמדים 
והגרי"מ  הרצוג  הגרי"א  היו  המנוח,  קוק 

חרל"פ.

בכרזה הענקית שלפנינו הובאו דבריהם 
של רבי שמעון וינוגרד )המכנה את הרב 
חרל"פ "פאר המחשבה הישראלית"(, רבי 
שלום נתן רענן-קוק )חתנו של הראי"ה( – 
צבי  שמעון  רבי  בתוכנו;  מדהים  במכתב 
שער  המקובלים  ישיבת  ראש  הורביץ 
השמים, רבי צבי יהודה הכהן קוק )בשם 
הגאון רבי יצחק ירוחם דיסקין( ורבי חיים 

אלעזר אלתר מנהל ישיבת שפת אמת.

באופן  נדירה  ומופלאה!  מדהימה  כרזה 
יוצא מן הכלל!

35 ס"מ.

מצב טוב. סימני קיפול.

פתיחה: 100$
הערכה: 400$ -600$

חתימת . 73  – תפילה  בית 
קדשו של הרב דוד כהן ׳הנזיר׳

בעל  מאת  תפילות  תפילה.  בית  ספר 
ה׳פלא יועץ׳. ירושלים, תשכ״ח. 

בשער הספר חתימה: ״דוד כהן, ירושלם״ 
– חתימתו הנדירה של המקובל הירושלמי 

״הנזיר״ רבי דוד הכהן זיע״א.

קמד עמ׳.

מצב טוב. כתמים קלים בכמה עמודים. 

פתיחה: 100$
הערכה: $200 - $300

73. Beit Tefilah – the handwritten 
Signature of Rabbi David Cohen ׳Ha׳Nazir׳
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74. A Complete Manuscript, on 
Mussar Matters –Autograph of the 
Author Rabbi Asher Zelig Greenfeld 
– [Hungary, the 1840׳s]

כתבי יד

בענייני . 74 יד,  בכתב  שלם  חיבור 
זליג  רבי אשר  אוטוגרף המחבר  מוסר, 

גרינפעלד זצ״ל ]הונגריה, שנות הת״ר[
וההנהגה  ותוכחה  כבושה  ״דברי  השער:  נוסח 

מכמה  ליקטתי  האדם...  לו  שיבור  הישרה 
מקומות הדרך הישר שיבור לו האדם בימי 
הבלו שלא ליפול ברשתו.... ממני ... הקטון 
השער  גריונפעלעד״.  בר״י  זיילג  אשר 

מעוטר בפסוקים שונים.

תוכן החיבור: התחזקות לילך בדרך הישר 
מביא  מקורותיו  בין  המוסרית.  ובהנהגה 

המחבר את דברי הזוהר הקדוש.

היקר״,  לזקני  ״ברכה  האחרון:  בעמוד 
באקרוסטריכון העולה לשם ׳ישעיה׳.

״מנחה  הכיתוב:  מובלט  הכריכה  על 
שלוחה לכבוד זקני היקר כמר אלטיר נ״י״.

מצב טוב. בלאי.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 800$

ותוכחות . 75 דרשות  קובץ  יד,  כתב 
 – ישראל  מגדולי  אחד  של  אוטוגרף  מוסר, 

שנות הת״ק
שחי  ישראל  מגדולי  אחד  המחבר,  אוטוגרף  יד  כתב 

בשנות הת״ק. לא נדפס.

כולל דרשות על התורה והמועדים.

בין היתר כותב המחבר: ״כמו שאמרתי בילדותי לפרש 
בזה מה שאמרו ז״ל...״.

במקום אחר רושם דרשה: ״דרשתי ברבים בעזה״י ביום 
א׳ דר״ה״. ובמקום אחר: ״מה שדרשתי ברבים בעזה״י 
ל״ב  ״יום  לפ״ק״;  תר״ב]?[  בשנת  דר״ה  קמא  ביומא 
בעומר שנת תר״ט לפ״ק״; ״מה שדרשתי ברבים בחג 

המצות שנת תרי״ט״; ועוד.

כן מובא ״דרוש והספד על פטירת הרב המאור הגדול 
מו״ה מאיר ליב זצלה״ה תושב דק״ק נאדיפאלו שהלך 

לעולמו ואותנו עזב לאנחה״. 

מצב טוב. בלאי אופייני.

פתיחה: 500$
הערכה: 1,000$ - 2,000$

75. Manuscript, a Collection 
of Derashot and Mussar, the 
Autograph of One of the Most 
Prominent Rabbis – the 1740׳s



נוסח שער )שונה לחלוטין מהנדפס( עם עיטורים. 
חציו הנמוך של השער מכוסה.

א׳: הסידור החסידי הראשון

שלפנינו(  בעותק  חסר  )אשר  הסידור  בשער 
]=״כגוונא״[  דשבת  ורזא  הוספנו...  ״גם  נדפס: 
זו  במהדורה  ואכן  מתהילים...״.  ק״ז  וקפיטל 
אלו  חסידיים  מנהגים  בדפוס  לראשונה  נזכרים 
וכן  שבת,  בערב  ״כגוונא״  אמירת  של  המנהג   -
שבת,  בערב  בתהילים  קז  פרק  לומר  המנהג 

מנהג המיוחס לבעש״ט. 

החסידים,  בשביל  נדפס  זה  סידור  דעתנו,  לפי 
הגימטריה  שמורה  וכפי  ידם,  על  גם  וכנראה 
יש  אבל  לעיל(.  שהראנו  )כפי  השנה  פרט  של 
מתוך  דווקא  להפך  לטעון  שרוצים  מהחוקרים 
אלו  שמנהגים  ולומר  שלפנינו,  הזה  הסידור 
ידי  על  נתייסדו  אלא  במקורם,  חסידיים  אינם 
אותם  אמצו  רק  והחסידים  בבראד,  המקובלים 
כלל  מסתבר  הדבר  אין  אולם  הבאות,  בשנים 
גם פרט השנה שהודפס  ועיקר, מכמה טעמים. 
בשער מעיד על חסידיותו של הסידור, כפי שצויין 

לעיל.

חסידות

קודש הקדשים! הסידור החסידי הראשון בעולם – חותמת האדמו״ר רבי יצחק . 76
מנחם מזינקוב ]אפטא[ זיע״א – קוריץ, תקמ״ה ]1785[ – סידור יקר המציאות שלא 
נראה מעולם במכירות! – הערות נוסח בכתב יד קדמון )אולי מאחד אבות החסידות(

חי  עמנואל  רבי  המקובל  מאת  חסידים,  משנת 
סידור תפילה מכל  נוסח  בו משולב  זיע״א,  ריקי 
סליחות,  עם  הקדוש.  האר״י  סידור  כפי  השנה, 
״ורזא דשבת, וקפיטל קז בתהילים״. כולל הגדה 

של פסח. קוריץ, תקמ״ה ]1785[.

פרט השנה, הנדפס בשער הסידור: 

נדירות: סידור נדיר ביותר, כמעט ולא השתמרו 
לא  זו  חשובה  מהדורה  ממנו.  שלמים  עותקים 

נראתה במכירות.

הספר  נדפס  בודדות  במהדורות  רק  חשיבות: 
׳משנת חסידים׳ יחד עם התפילות, באופן שהוא 
מהווה ״סידור״ ממש. מהדורות אלו נדירות ביותר 
המיוחדת  המהדורה  שכן  כל  מאוד.  ומבוקשות 
בהיותה  מסוגה  ראשונה  שהיא  שלפנינו, 

״חסידית״, שהינה חשובה באופן יוצא דופן.

מנחם  יצחק  רבי  האדמו״ר  של  הסידור  לפנינו 
מזינקוב, מגזע אפטא.

והערות  הגהות  מ-10  למעלה  הדפים  בשולי 
נוסח ארוכות ומעניינות, בכתב יד עתיק.  

שער הסידור המקורי חסר, במקומו נוסף דף ובו 
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טברסקי מטולנא.  
מחשובי  היה  לאדמו״ר.  הוכתר  תרכ״ד  בשנת 
האדמו״רים ברוסיה, והשפעתו היתה גדולה. היו 
בפודוליה,  רבות  בעיירות  משלו  חסידים  בתי  לו 
בסרביה ואוקראינה. הרה״ק רבי אהרן מקארלין 
קרא לו ״גבורה שבגבורה״, ואכן נפטר ביום כ״ד 

בניסן – מידת ״גבורה שבגבורה״.

השאיר אחריו כתבי יד מרובים שטרם נדפסו. 

על  המעידים  שונים  סימנים  בסידור  ניכרים 
התפילות בו, ביניהן טיפות שעווה, כתמי דמעות, 

וכדומה. 

ג׳: ההגהות בכתב יד

יד  בכתב  הוספות  כ-13  לפנינו  יש  הכל  בסך 
קדום:

בדף ז ע״א תיקון מילה בכתב יד.

בדף סב ע״ב תיקון מילה בכתב יד.

בדפים כו – כז סימני שעווה.

שתי  יד,  בכתב  הוספה  ז׳  בדף  השניה,  בספירה 
שורות. 

בדף ח הוספה ארוכה, כנראה בכתב ידו, בסדר 
שכתב  מזה  אחר  הוא  והכותב  יתכן  הקרבנות. 

את יתר ההגהות.

בדפים טז – יז רישום ]בעלות?[ ״יוסף״ ״בער״.

אומרים  ימים  באילו  ידו  בכתב  הערה  לח  בדף 
״למנצח״.

הוסיף  יום״  של  ״שיר  כל  לפני  ואילך,  מ׳  בדפים 
היו  שבו  בשבת  יום...  ״היום  ידו:  בכתב  הכותב 

הלווים אומרים בבהמ״ק״. 

בדף נב בתחתית העמוד הוספה בכתב ידו בנוגע 
לימים שלא אומרים בהם ״אל ארך אפיים״. 

בדף נז הוסיף לאחר שיר של יום רביעי את המילים: 
אלקים״. כל  על  גדול  ומלך  עד  וכו׳  נרננה  ״לכו 

בדף סג תיקון בכתב יד, בכתב יד מרובע.

ד׳: השלמות בכתב יד

בדפים שאחרי השער נרשמו בכתב יד )בכתיבות 
ההקדמות  שתי  שונים(  מכותבים  אולי  שונות, 
ו״מפתח  המפתחות״  ״מפתח  וכן  לספר, 
הראויה  ,הזהרה  נרשמה  מכן  לאחר  העולמות״. 

תפילתם  לנוסח  הוסיפו  החסידים  פנים  כל  על 
את אמירת ״כגוונא״, הלקוח מהזוהר, אשר תוכנו 
בסיום  נאמרת  זו  תפילה  קודש.  שבת  מעלת 
לב  את  להלהיב  כדי  ״ברכו״,  לפני  שבת,  קבלת 

המתפלל לאהבת השבת.

חידוש  היא  ״כגוונא״  אמירת  כי  נעיר  בסוגריים 
בסידור  המוזכרים  הקטעים  בין  מצינו  לא  גדול. 
ובמחזור שיתקבל מנהג קבוע עבור ההמון כולו 
לומר קטע מן זוהר הקדוש, כי דברי ח״ן נמסרים 
בהצנע )ותפילת ׳בריך שמיה׳ שמקורה בזוהר, אין 
בה דברים הקשורים לתורת הסוד, וכבר ב׳זוהר׳ 
הוצאת  בשעת  שמיה׳  ׳ברית  לומר  שיש  משמע 
ספר התורה(. פלא הוא שקבעו בסידור התפילה 
ייחוד  בסוד  העוסק  הזוהר,  מספר  שלם  קטע 
המידות העליונות. מנהג זה לא נזכר בכל ספרי 
וגם לא בספרי  הפוסקים הראשונים והאחרונים 
האחרים.  והמקובלים  האר״י  ובספרי  המנהגים 

במשך שנים היה מקובל לחשוב שאמירת נוסח 
נזכרת לראשונה בסידור רבי אשר מרגליות  זה 
בשנים  אולם  תקמ״ח.  בשנת  בלבוב  שנדפס 
האחרונות גילו החוקרים )ובראשם ר׳ משה בלוי 
הי״ו( שכבר בסידור הנדיר שלפנינו נזכרת אמירה 
המדפיסים  מלשון  ומשמע  הסידור,  בשער  זו, 
וכאן  בסידורים,  אלו  קטעים  נדפסו  לא  אז  שעד 

לראשונה הם מובאים.

הלאומית,  בספריה  שיש  בעותק  כי  לציין  יש 
בעותק  ׳כגוונא׳.  של  הקטע  נדפס  זו,  ממהדורה 
שלפנינו, שלכאורה לא חסרים בו דפים, הקטע 
לא מצוי. ועם זאת, זוהי לפנינו אותה המהדורה 
במפעל  גם  מעט.  שונה  בגירסה  אם  גם  בוודאי, 
שלפנינו,  זה  כמו  עותק  נרשם  הביבליוגרפיה 
הודיעו  שבשער  הגם  ׳כגוונא׳,  בו  נדפס  שלא 

המדפיסים בחגיגיות על הוספתו. 

תשרי  ׳קולמוס׳,  במוסף  שפורסם  במאמר  )ראו 
הראשון  ׳מקורם  ובמאמר   ,25-29 עמ׳  תשס״ה, 
כרך  הבעש״ט  היכל  בדפוס,  ו׳כגוונא׳  ׳הודו׳  של 

לב עמ׳ נט ואילך(. 

ב׳: חותמת האדמו״ר הקדוש מזינקוב זיע״א

בשער שבכתב יד מופיעה חותמת: ״חיים מנחם 
)תקצ״ז- מזינקוב״  העשיל  זוסיא  ח״ר  בהרב 
מזינקוב  זוסיא  משולם  רבי  של  בנו  תרנ״ג( 
הרה"ק  של  בנו  מזינקוב  מאיר  יצחק  רבי  בן 
ה"אוהב ישראל" מאפטא. חתן הרה"ק רבי דוד 
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76. The First Hassidic Siddur in the World – Stamp of the Rebbe Rabbi 
Yitzchak Menachem of [Apta] Zinkov – Koretz, [1785] – a Rare Siddur which 
has never been Seen in Auctions! – Glosses in Ancient Script (Maybe by One 

of the First Ever Hassidim) 

Mishnat Hassidim, by the Kabbalist 
Rabbi Emanuel Chai Ricchi, containing 
the Siddur for the prayers of the year 
according to the Siddur of the Ari. With 
Selichot, ״Raza De׳Shbbat״, Psalms, and 
the Passover Haggadah. Koretz, [1785].

Rareness: An extremely rare Siddur. 
There are almost no complete copies of 
it. This important edition has never been 
seen in auctions. 

Importance: Only single editions of the 
book ׳Mishnat Hassidim׳ contain the 
prayers so that it constitutes an actual 
Siddur. These editions are extremely rare, 
all the more so, the edition before us which 
is the first of its kind being ״Hassidic״. 

Before us is the Siddur of the Rebbe 
Rabbi Yitzchak Menachem of [Apta] 
Zinkov, whose stamp appears on the 
handwritten title page.  Rabbi Yitzchak 
Menachem (1837-1893), the son of 
Rabbi Meshulam Zussia of Zinkov the 
son of Rabbi Yiztchak meir of Zonkov the 
son of the rabbi author of ״Ohev Yisrael״ 
of Apta. The son-in-law of Rabbi David 
Twersky of Tolna.  

On the margins of the leaves there 
are more than 10 long and interesting 

glosses in ancient script. 

The title page of the original Siddur was 
missing and instead a leaf was added 
with a version of the title page (which 
is completely different from the printed 
version) with decorations. The lower part 
of the title page is covered.   

On the leaves after the title page there 
are two handwritten prefaces to the book 
(in different scripts, maybe by different 
writers) as well as two indices. The first 
six leaves of the Siddur have also been 
completed by handwriting. From leaf six, 
the copy is complete till its end. 

92, 160, [5], 162-163, 124-132 leaves. 
The first leaves are missing and have 
been completed in ancient script. 

Age of item: 234 years.

Condition: Good. Typical wear of a 
Siddur: stains, wrinkels, single tears, 
sometimes with slight omission of text. A 
thick volume. Moth signs on the binding 
(which is not the original one). Simple 
restorations with scotch tape in several 
places.

Opening Price: $1,000
Estimated Price: $10,000-$15,000
 

לעולם קטן״, וכן הדפים הבאים – עד דף ו בסידור, 
משם העותק שלם עד סופו.

יתכן מאוד שהכותב הוא מקובל חשוב שהשתמש 
בסידור בראשית שנות הת״ר.

צב, קס, ]5[, קסב-קסג, קכד-קלב דף. חסרים 
הדפים הראשונים כנ״ל והושלמו בכתב יד עתיק. 

גיל הפריט: 234 שנים.

מצב: טוב. בלאי אופייני מחמת התפילות בסידור: 
עם  לעיתים  בודדים,  קרעים  קמטים,  כתמים, 
עש  סימני  כרס.  עב  כרך  בטקסט.  מועט  חסרון 
פשוטים  שיקומים  מקורית(.  )שאיננה  בכריכה 

בנייר-דבק במספר מקומות. 

פתיחה: 1,000$
הערכה: 10,000$ - 15,000$
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77. Nezer Yisrael – the Maggid 
of Kozhnitz – Lemberg, [1864] – First 
Edition – Extremely Rare! Has never 
Been Seen in Auctions
By Rabbi Yisrael Hopstein, the Maggid of 
Kozhnitz. Commentary on the Zohar.

Rareness: has never been seen in 
auctions.

Stefansky Chassidut no. 385.

[2] 5-40 leaves.

Condition: Good. Crude repairs to the 
title page. Repairs to the first leaf.

Opening Price: $700
Estimated Price: $1000-$2000

מקוזניץ . 77 המגיד   – ישראל  נזר 
מהדורה   –  ]1864[ תרכ״ד  למברג,   –
ראשונה – נדירה באופן יוצא מן הכלל! 

לא נראה במכירות!
המגיד  הופשטיין  ישראל  רבי  הרה"ק  מאת 

מקוזניץ זיע"א. פירוש וביאור על הזוהר הקדוש.

נדירות: לא נראה במכירות מעולם.
סטפנסקי חסידות מס' 385. 

]2[ ה-מ דף.

בדף  הדבקות  בשער.  גסות  הדבקות  טוב.  מצב 
הראשון. 

פתיחה: 700$
הערכה: 1,000$ - 2,000$



לא  נערים  הגיעו  הקפוא  בנהר  בחורף  שטבל 
זרקו  הם  לטבול.  נכנס  הרבי  את  וראו  יהודיים 
בהם  והביט  המים  מן  יצא  הרבי  אבנים.  לעברו 
באותו  הפך  מהם  אחד  אבל  קצר,  אחד  לרגע 
ברחבי  התפרסם  המאורע  משותק.  להיות  רגע 
הרבי. של  קדושתו  גודל  את  כולם  וידעו   העיר, 

הטבע  מן  למעלה  ה'  את  עבד  מריבניץ  הרבי 
עטוף  כשהוא  ארוכים  ימים  צם  הוא  האנושי. 
חצות"  "תיקון  ועורך  הלילה,  עד  ותפילין  בטלית 
אור  עד  ארוכות,  שעות  במשך  שליש  בדמעות 
כה  היה  שלו  העצב  שק.  לבוש  כשהוא  הבוקר, 
נשרף  המקדש  בית  כאילו  אלו,  בשעות  עמוק 
מאוד  מאוחר  מתפלל  היה  עיניו.  מול  עכשיו 
היה  לשקיעה.  סמוך  שחרית  גומר  היה  ולעתים 
עצמו  על  העיד  הוא  ואף  הקודש  רוח  כבעל  ידוע 
סופו״.  ועד  העולם  "מקצה  לראות  ביכולתו   כי 

הישועות  כי  לומר  נהג  מופלג.  ישראל  אוהב  היה 
של  צערו  את  שמרגיש  בזכות  הן  פועל  שהוא 
אצלו  שראו  הישועות  עליו.  ומתפלל  בוכה  השני, 
 הזכירו את הניסים שהיו אצל ראשוני האדמו"רים.

רבים  רבנים  עזבו  השניה  העולם  מלחמת  לאחר 
את אזור הכיבוש הרוסי, בשל הקושי לקיים אורח 
חיים דתי תחת השלטון הקומוניסטי, אך הוא נשאר 
שם  במולדובה(,  כיום   ,Râbniţa( ריבניצה  בעיר 
החל לכהן כאדמו"ר במסירות נפש. למרות איסור 
השלטונות, המשיך לקיים מצוות בגלוי, היה שוחט 
ומוסר שיעורי תורה.  ועורך בריתות ליהודי האזור, 
 בזכותו השתמרו חיים חסידיים מאחורי מסך הברזל. 

זאת  ובעקבות  התאלמן   )1973( תשל"ג  בשנת 
מכן  ולאחר  ברק  בבני  והתגורר  לישראל  עלה 
הברית  לארצות  היגר  תשל"ד  בשנת  בירושלים. 
הייטס,  בקראון  במיאמי,  התגורר  בשנית.  והתחתן 

שבו . 78 התהילים[  ]עם  הסידור 
במשך  מריבניץ  הקדוש  הרבי  התפלל 

תקופה ארוכה
מהדורת  עמדין.  יעקב  לרבי  יעקב'  'בית  סידור 

צילום של למברג תרס"ד. 

שהתפלל  כך  על  אישור  הכריכה  בפנים 
האדמור מריבניץ במשך תקופה ארוכה, בכתב 

ידו ובחתימתו של השמש של האדמו"ר. 

בדף סט רשום בעט שם בכתב יד לתפילה )ליד 
ברכת 'רפאנו'(.

בכמה מקומות ישנם סימוני משמוש, במקומות 
בהם היה האדמו"ר מתפלל דייקא בסידור זה: 

סדר הבדלה )דף רה(; 

יש כתם שעווה  גם  ושם   – רכז(  )דף  בדיקת חמץ 
מהנר שלאורו בדק; 

כ(  בדף  )למשל  תהילים  שסד(,  )דף  הקפות  סדר 

ועוד. 

כרך עב כרס.

"הרבי   - אברהמוביץ  זנוויל  חיים  רבי  האדמו"ר 
בבוטושאן  נולד  )תרנ"ח-תשנ"ו(,  מריבניץ" 
וחצי.  שנתיים  בגיל  מאביו  ונתייתם   שברומניה 
היה גאון עצום וצדיק בעל מופת, שכיהן במסירות 
 נפש כאדמו"ר תחת השלטון הקומוניסטי ברומניה. 
יהודה אריה  כיתום צעיר גדל בבית האדמו"ר רבי 

ליב פרנקל מבוטושאן והיה חסיד שלו.

למד אצל רבי יהודה לייב צירלסון הי"ד ונסמך ממנו 
להוראה.

רבי  האדמו"ר  של  קרוב  ותלמיד  לבן-בית  הפך 
אברהם מתתיהו פרידמן משטפנשט. 

לו  היו  שלא  משטפנשט,  הרבי  כי  מספרים 
"אתה  עליו:  ואמר  היקר"  "בני  אותו  כינה  ילדים, 
הרבי  על  אומר  היה  מצדו  והוא  שלי",  החידוש 
אמר  בפטירתו  שלו".  יחיד  בן  "אני  משטפנשט: 
שלושה  לך  משאיר  "אני  משטפנשט:  הרבי  לו 
ואת  הצורה  את  שלי,  הקודש  רוח  את  דברים: 
בעצמו. מריבניץ  הרבי  סיפר  כך  שלי".   החן 

היה גאון ובקי מופלג והעיד על עצמו שכבר בהיותו 
בגיל 18 ידע את כל הש"ס. 

כבר בצעירותו נודע בהנהגות החסידות והפרישות 
שלו, נהג לסגף את עצמו, היה טובל בקרח, וכשיצא 

מהמים היה כחול כולו, 

בעת  אחת  פעם  מאומה.  לו  אכפת  היה  לא  אך 
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79. Rosh Yosef – Brno, 1796 – 
Signature of Rabbi Ya׳akov Shapira Av 
Beit Din of Humenné , the Leading Hassid 
of the Rebbe of Rimnov – Scholarly 
Glosses [Handwritten by Him?]

להשתטח על ציונו מדי שנה.

מצב טוב. כריכה מנותקת.

פתיחה: 2,000$
הערכה: 4,000$ - 6,000$

בתקופת  במונסי.  ולבסוף  )ברוקלין(  גייט  בסי 
מגוריו בארה"ב הגיעו אלפים לפתחו להתייעץ עמו 
מופלאים. ומופתים  ישועות  וראו  מפיו,   ולהתברך 

נפטר בגיל מופלג, בן למעלה ממאה שנים. קברו 
שבעיר מונסי הוא מוקד עליה לרגל, ואלפים באים 

78. The Siddur and Book of Psalms from which the 
Rebbe of Ribnitz had Prayed

Siddur ׳Beit Ya׳akov׳ by Rabbi Ya׳akov 
Emdin. A facsimile edition of the Lemberg, 
1904 edition.

Inside the binding confirmation by the 
Rebbe׳s Shamash that the Rebbe of 
Ribnitz had prayed from this Siddur for a 
long period of time.

On leaf 69, a name for prayer is handwritten 
in pen (beside the blessing of ׳Refa׳enu׳)

In several places, there are signs of use: 

Seder Havdalah (leaf 205); 

Bedikat Chametz (leaf 227) – there is also a 
stain of wax that dripped from the candle 
he had used for Bedikat Chametz;

Seder Hakafot (leaf 364), the book of 
Psalms (for example, leaf 20) and more.

Condition: Good. A thick volume. 
Detached binding.  

Opening Price: $2000
Estimated Price: $4000-$6000

79 . – תקנ״ו  ברין,   – יוסף  ראש 
יעקב  רבי  הרה״ק  של  קודשו  חתימת 
המובהק  חסידו  הומנא  אב״ד  שפירא 
הגהות   – מרימנוב  הקדוש  הרבי  של 

למדניות ]בכתב ידו?[ 
בשער הספר רישום דהוי על שייכות הספר לרב 
מוהר״י  להרה״ג  ״שייך  בולט:  רישום  מהומנא. 

שפירא״. 

חתימת רבי זאב וולף טירנאואר מהומנא. 

חתימה עתיקה: ״הק׳ יהודא...״.

בדף כ׳ שתי הגהות למדניות בכתב יד עתיק, ככל 
הנראה כתב יד קודשו של רבי יעקב שפירא זיע״א.

יעקב מהומנא, מחסידיו המובהקים  הרה״ק רבי 
בגלל  מרימנוב.  מנדל  מנחם  רבי  הרה״ק  של 
גאונותו הרבה כונה בפי רבני דורו ״רבי יעקעל׳ה 
ובעל  קדוש  ובנסתר,  בנגלה  בקי  היה  ״  חריף״.  
מופת נורא״ )ס׳ מליצי אש(. כתב חיבור גדול על 
ספר  לאור  יצא  ובימיו  היות  אך  כתובות,  מסכת 
בערך  תק״ת  בשנת  חיבורו.  את  גנז  ה׳הפלאה׳, 
שבהונגריה,  הומנא  קהילת  של  כרבה  התקבל 
וכיהן בה כיובל שנים. היה מפורסם בדורו ובדורות 
אחריו, ובהזדמנות אחת התבטא אודותיו הרה״ק 
ונשען  עמד  עולם  ששליש  מצאנז  חיים׳  ה׳דברי 
עם  לו  היו  אהבה  בעבותות  ידידות  קשרי  עליו. 
הרה״ק בעל ה׳בני יששכר׳ מדינוב זי״ע, שהכירו 

עוד מזמן היותם מסתופים בצל הרה״ק מרימנוב. 

נפטר בשנת תקפ״ח.

לב'.  'ייטב  בסה"ק  הובאו  תורתו  מדברי  כמה 
תולדותיו ומתורתו יצאו לאור ע"י נכדו הרב אהרן 

שפירא מתוך "שופריה דיעקב" בני ברק תשנ"ד.

ס, נא דף )חסרים דפים בסוף(.

נייר כחלחל. כל דפי הספר קרועים  מצב בינוני. 
וחסרים בתחתיתם. השער והדף הבא שוקמו מ 

מקצועית. סימני עש בולטים. כריכה חדשה.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 700$



חידושים . 80 הימים!  שבעת  אור 
יד קודשו של האדמו״ר  בקבלה בכתב 
הקדוש רבי מאיר מפרמישלן, על הספר 
׳פרי עץ חיים׳ ]קוריץ, תקמ״ה[ – תגלית 
מעולם  דוגמתה  נראה  שלא  חשובה, 

במכירות! – סגולה לשמירה
 -  3871 )תקמ"ג,  מפרמישליאן  מאיר  רבי  הרה"ק 
ומגדולי  החסידות  מנהיגי  מגדולי  היה   )0581 תר"י 
הגדול"  מאיר  "רבי  נכד  בחסידות,  המופת  בעלי 
הסתופף  הבעש"ט.  של  תלמידו-חברו  מפרמישלן 

בצילו של ה"חוזה מלובלין".

באו  אנשים  ואלפי  ישועות  ופועל  מופת  כבעל  נודע 
בגודל ה"אהבת  כדי להתברך מפיו. התפרסם  אליו 
ישראל" שלו, ולימוד הסנגוריה אף על פושעי ישראל. 
לו,  שהיתה  הקודש״  ״רוח  על  ידועים  מופת  סיפורי 
וכוח ראייתו הרוחנית. התפרסמו עליו מאות רבות של 
סיפורים מופלאים. דברי תורתו וסיפורים עליו נכתבו 
"אור המאיר", "דברי מאיר" ו"מרגניתא דרבי מאיר".

לפנינו פריט קדוש ומיוחד במינו: עותק הספר הקבלי 
׳פרי עץ חיים׳ שחיבר הרב הקדוש רבי חיים ויטאל, 
זי״ע,  מפרמישלאן  מאיר׳ל  רבי  הרה״ק  למד  בו 

ורשם עליהם תיקונים והערות בכתב יד קודשו.

מתוך הספר הקדוש שרדו למעלה מ-30 דף, עליהם 
נרשמו הגהות והערות בכתב יד קודשו. רובם תיקוני 
נוסחאות, אך שבעה מהן הינן הערות תורניות חשובות, 
חלקן קבליות, בכתב יד קודשו של הרה״ק מפרמישלן.

נדיר באופן יוצא מן הכלל! עד היום לא נראה מעולם 
במכירות פומביות כתבי יד קודשו בעניינים תורניים!

וייס  ישעיה  יצחק  מהרב  חתום  אישור  מצורף 
שליט״א, על זיהוי כתב היד שלפנינו ככתב יד קודשו 

של הרה״ק רבי מאיר מפרמישלן זי״ע.

נדפסה  מפרמישלן  הרה״ק  למד  בה  זו  מהדורה 
בעיר קוריץ בשנת תקמ״ה. בפתח מהדורה זו נדפסו 
ורבי  מצאנז  חיים   רבי  האדמו״ר  של  מכתביהם 
הספר. להדפסת  הנוגעים  מאוסטרהא,  צבי  אשר 

משה  רבי  של  חותמתו  מופיעה  א  קכט,  בדף 
מאיר שמרלר זצ"ל מצפת )נפטר בשנת תרע"ט(, 
של  חתנו  היה  הוא  בצפת.  החסידים  מראשי 
אמו  אשר  משאץ,  מאיר  רבי  הקדוש  האדמו"ר 
זי"ע. רבי מאיר מפרמישלן  היתה בתו של הרה"ק 

״למצוא טוב״

והיא  ב,  לב,  בדף  מצויה  ביותר  הארוכה  ההגהה 
לזה  טוב  למצוא  ״נלע״ד  מרוממת:  בלשון  פותחת 
מבאר  זו  בהגהה  בטובו...״.  המחדש  של  זו  בנוסחא 
ידו  ״סוד החסד״, שעל  הרה״ק מפרמישלן את עניין 
מתחדש מעשה בראשית. בהערה זו הוא גם מפנה 

לספר עץ חיים, דרוש שמות. הערה זו הינה בת 24 
שורות בכתב יד קודשו.

לשונו הזהב של הרה״ק, ״נראה לעניות דעתי למצוא 
כל  באשר  נפשו,  יקרת  תפארת  את  מבטאת  טוב״, 
תוכן  גם  ועניין.  דבר  בכל  טוב  למצוא  השתדל  ימיו 
ההגהה, על עניין החסד, מבטא את מידת החסד בה 
הצטיין. הוא נהג לפזר את כל רכושו לצדקה מבלי 
יצועו  על  עולה  היה  ולא  מאומה,  לעצמו  להשאיר 

בטרם חילק את כל כספי הצדקה שהיו בביתו.

ספר סגולה:

לרה"ק  שייך  שהיה  שלפנינו,  הקדוש  הספר 
כאן  נביא  לשמירה.  סגולה  הנו  זי"ע,  מפרמישלאן 

שני סיפורים על עניין זה:

להיפרד  בא  מפרמישלן  הרה"ק  של  מחסידיו  אחד 
ממנו קודם נסיעתו לארץ ישראל. הצדיק נתן לו אחד 
מחפציו, וצווה עליו כי אם תפרוץ סערה בלב ים, ייקח 
חפץ זה וישליכו לים ויאמר: "חפץ זה משל מאיר בן 

יענטא הוא" ומיד ישקוט הים מזעפו, וכך היה.

אחת מבנותיו, הצדקת מרים מרים-חיה, אשתו של 
האדמו"ר הקדוש רבי יואל מוסקוביץ' משאץ, קיבלה 
בירושה מאביה את מקלו. הצדקת ביקשה שלאחר 
מותה, יניחו את המקל של אביה בקברה להגנה על 
העולם  כשבמלחמת  היה,  פלא  דבר  שאץ.  העייר 
הראשונה, נשרפו כל העיירות בסביבה, למעט שאץ 

שנותרה שלמה.

הרבות  השנים  במשך  נפגעו  הדפים  טוב.  מצב 
שחלפו, אולם עברו שיקום והשלמה מקצועית.

פתיחה: 30,000$
הערכה: 70,000$ - 100,000$
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80. Extraordinary! Kabbalistic Novellae Handwritten by the Rebbe Rabbi 
Meir of Premishlan, on the Book ‘Pri Etz Chaim’ [Koretz, 1785] – an Important 

Discovery which has never been seen in Auctions! – Segulah for Protection

Rabbi Meir of Premishlan (1783-1850) 
was one of the greatest Hassidic leaders 
and one of the greatest Hassidic miracle-
worker, the grandson of ״The Great Rabbi 
Meir״ of Premishlan, the disciple-friend 
of the Ba’al Shem Tov. He was close to 
the ״Seer of Lublin״.
He was known as a miracle-worker and 
thousands of people came to him to be 
blessed by him. He was also known for 
his ״love of Israel״ and used to defend 
even Israel’s criminals. there are well-
known stories about his divine spirit 
and his spiritual vision. his doctrine and 
stories about him were printed in the 
books ״Or Ha’Meir״  and ״Divrei Meir״, 
.״Marganita De’Rabbi Meir״
before us is a unique holy item: a copy 
of the Kabbalistic book ‘Pri Etz Chaim’ 
which was authored by Rabbi Chaim 
Vital and from which Rabbi Meir of 
Premishlan had studied and on which he 
had handwritten corrections and glosses.
More than 30 leaves of the book 
had survived, leaves with glosses 
handwritten by Rabbi Meir. Most of 
them are textual corrections, yet seven 
of them are important scholarly glosses, 
some Kabbalistic.
Extremely rare! Scholarly religious 
manuscripts by Rabbi Meir have never 
been seen in auctions!
Enclosed is a signed confirmation by Rabbi 
Yeshaya Weiss about the identification of 
the script as the handwriting of Rabbi 
Meir of Premishlan.  
This edition from which Rabbi Meir had 
studied was printed in Koretz in 1785. 
At the beginning of the edition, letters 
by the Rebbe Rabbi Chaim of Sanz and 
by Rabbi Asher Zvi of Ostrohe about the 
printing of the book are printed.
On leaf 129a appears the stamp of Rabbi 
Moshe Meir Shmerler of Safed (dies in 
1919) who was one of the leaders of the 
Hassidim of Safed. he was the son-in-law 

of the Rebbe Rabbi Meir of Shotz, whose 
mother was the daughter of Rabbi Meir 
of Permishlan.
The longest gloss
The longest gloss appears on leaf 32b. It 
is of 24 handwritten lines and its content 
is the matter of ״Sod Ha’Chessed״. The 
gloss refers to the book Etz Chaim.
The language of the gloss (which begins 
with the words ״According to my humble 
opinion״) and its content indicate 
Rabbi Meir’s virtues of humility and 
benevolence. Rabbi Meir used to give all 
his possessions to charity and would not 
go to sleep before giving all the charity 
money he had in his house.
A Segulah Book:
The holy book before us, which had 
belonged to Rabbi Meir of Premishlan, 
is a Segulah for protection. Following are 
two stories regarding the matter:
One of the Hassidim of Rabbi Meir came 
to say goodbye to Rabbi Meir before 
travelling to the Land of Israel. Rabbi Meir 
gave the Hassid one of his possessions 
and told him that if there was a storm at 
sea, he must throw the object into the 
sea and say: ״This object had belonged 
to Meir the son of Yenteh״ and the sea 
will calm down. This is indeed what 
happened.
One of his daughters, Miriam Chaya, the 
wife of the Rebbe Rabbi Yoel Moskowitz 
of Shotz, inherited her father’s walking 
stick. She requested that after her death, 
her father’s stick be placed in her grave 
to protect the city of Shotz. Indeed, in a 
miraculous way, during World War I, all 
the towns in the area were destroyed 
except for Shotz.
Condition: Good. The leaves had been 
damaged over the years yer were 
professionally restored and completed.
Opening Price: $30,000
Estimated Price: $70,000-$100,000
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אליעזר  הרב  האדמו"ר  בנו  של  נוספת  חותמת 
הגר זצ"ל מחיפה )תרפ"ה-תשע"ה(.

בינוני.  מצב 
סימני עש. 

פתיחה: 200$
הערכה:

500$ - 400$ 

אדמו"ר  היה  )תרמ"ט-תש"ד(  הי"ד  מפיאסצנה 
שתי  בין  בפולין  שפעל 
נודע  העולם.  מלחמות 
האדמו"רים  מגדולי  כאחד 
בזכות  והתפרסם  בדורו, 
בתחום  החשובים  חיבוריו 
בהם  החסידי,  החינוך 

"חובת התלמידים".

 )34 )בגיל  תרפ"ג  בשנת 
ישיבת דעת משה  ייסד את 
)על שם חמיו רבי ירחמיאל 
האדמו"ר  הופשטיין,  משה 
ושימש  בוורשה,  מקוזניץ( 
ובמקביל  ישיבה  כראש  בה 
ביקר  בה  בפיאסצנה,  באדמו"רות  לכהן  המשיך 

בעיקר בימות הקיץ ובימים הנוראים.

ורשה  בגטו  שהה  הגרמני  הכיבוש  בתקופת 
דרשותיו  את  חסידיו.  לקהל  לדרוש  והמשיך 
המלחמה  לאחר  נמצאו  והן  הכתב  על  העלה 

והתפרסמו בספר "אש קודש". נספה בשואה.
מצב טוב. בלאי.

פתיחה: 150$
הערכה: 250$ - 400$

הרבי מפיאסצנא הי״ד – מקבץ . 81
פריטים נדירים

׳הכרם׳, ״תחת   א. חוברת א׳ של הירחון התורני 
השגחת האדמו״ר שליט״א מפיאסעצנא״, 
ווארשא, כסלו תרצ״א ]1931[. גיליון מס׳ 1. 
ומאמרים   פולין,  מגאוני  מאמרים  כוללת 
ר׳ אליהו  הישיבה, בהם למשל  מתלמידי 
שמעון  ר׳  מאת  מאמר  וכן  האממער, 
הוברבנד הי״ד )רב, סופר והיסטוריון. הוא 
ניהל  השאר  ובין  ורשה  בגטו  רבות  פעל 
היהודית  החברה  של  הדתי  המדור  את 
הרבנים  למועצת  ונבחר  הדדית  לעזרה 

של גטו ורשה(.

הכלל!   מן  יוצא  באופן  נדירה  חוברת 
בסופה מכתב מאת אגודת הרבנים בפולין, 
עמ׳. יח  הקדושה.  הישיבה  אודות  על 

״תחת  משה  דעת  לישיבת  כניסה  כרטיס  ב. 
ניתן  מפיסצנה״  שליט״א  אדומו״ר  השגחת 
לתלמיד סיני פעלז, מזמן חורף תרצ״ט. חתימת 

מזכיר הישיבה, וחותמות הישיבה. 4 עמ׳.

של  העתקים(  )כנראה  תצלומים  שני  מצורפים 
בישיבה  בחור  של  מקורי  ותצלום  האדמו״ר, 

)כנראה התלמיד הנ״ל(.  

האדמו"ר   - שפירא  קלמיש  קלונימוס  רבי 

82 . – תרט״ו  זיטאמיר,   – של״ה 
סערט  אדמו״רי  למדו  שבו  העותק 
זה  מעותק   – חותמותיהם  עם  ויז׳יניץ, 
לימד האדמו״ר ה׳מקור ברוך׳ את חסידיו
שני.  חלק  של"ה.  הברית"  לוחות  "שני  ספר 
לבית  הקדושים  האחים  דפוס  תרט"ו.  זיטאמיר, 

שפירא נכדי הרב מסלאוויטא.

לפנינו העותק שבו למדו אדמור"י סערט ויז'ניץ:

בדף שלפני השער חותמת האדמו"ר הרב ברוך 
הגר מויז'ניץ אב"ד דק"ק סערט והגליל )תרנ"ה-
תשכ"ד(, בעל ה'מקור ברוך', מייסדה והאדמו"ר 

הראשון של חסידות סרט ויז'ניץ. כיהן 
תש"ז  בשנת  רומניה.  בערי  ברבנות 
עלה ארצה, והתיישב בחיפה. הגה את 
הרעיון להקמת שכונה לחסידי סערט 
ויז'ניץ. היה חבר מועצת גדולי התורה 
נהג  זה  בעותק  ישראל.    אגודת  של 
בספר  שיעוריו  את  למסור  האדמו"ר 

הקדוש השל"ה.

82. Shelah – Zhitomir – Signatures 
of the Rebbes of Vizhnitz

81. The Rabbi of Piaseczno – 
Collection of rare Items
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83. Or Chadash – Frankfurt, 
1776 – Handwritten Signature and 
the Stamp of the Rebbe of Vizhnitz 
Author of ׳Damesek Eliezer׳ from 
When He was a Rabbi in Vizhnitz

תקל״ו . 83 פרנקפורט,   – חדש  אור 
– חתימת קודשו וחותמתו של האדמו״ר 
מתקופת  אליעזר׳  ׳דמשק  בעל  מויזניץ 

רבנותו בויז׳ניץ 
חידושי  של  ארוכה  שיטה  שני,  חלק  חדש,  אור 

מאת  פסחים,  מסכת  כל  על  ופוסקים  הלכה 
הגאון רבי אלעזר קליר. פרנקפורט דאדרה, 

תקל"ו, מהדורה ראשונה. 

ומכתבי  רבות  הסכמות  הספר  בתחילת 
תהלה מחשובי הרבנים וגדולי ישראל ביניהם 
בעל  של  נוספות  הסכמות  ביהודה".  ה"נודע 

ה"בית מאיר" המהר"ם ברבי ועוד.

בעל  האדמו"ר  של  חתימתו  הפורזץ  בדף 
ה'דמשק אליעזר' וחותמתו: "אליעזר האגער 
וויזניצא"  אבדק"ק  שליט"א/  /בהרה"צ 

חותמתו גם בשער הספר.

נדיר מאוד! מתקופת רבנותו בוויזניץ!

מצב בינוני. סימני עש. כריכה חדשה נאה.

]4[, קך דף. 31 ס"מ.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$

תעודה לתלמיד הישיבה, מאת . 84
רבו האדמו״ר מווישויא רבי מנחם מנדל 
האגר זצוק״ל, עם חתימתו וחותמותיו – 

1933 – נדיר מאוד!
רבי  האדמו״ר  מאת  )בלועזית(  רשמית  תעודה 
מווישויא, מהתקופה  זצוק״ל  האגר  מנדל  מנחם 
בה כיהן כראש הישיבה. עם חתימתו )בלועזית( 
בישיבת  לתלמידו  ניתנה  התעודה  וחותמותיו. 
ברומניה  ביותר  הגדולה  הישיבה  ישראל׳,  ׳בית 

באותה תקופה. 

רקע היסטורי:

לאחר  )תרמ"ה-תש"א(,  האגר  מנדל  מנחם  רבי 
נישואיו כיהן כר"מ בישיבת "בית ישראל" שהקים 
אביו רבי ישראל האגר ה'אהבת ישראל' בויז'ניץ, 
ה'תרס"ח  בשנת  הישיבה.  כראש  כיהן  בהמשך 
פרוץ  עם  ויז'ניץ.  של  לרבה  התמנה   )1908(
מלחמת העולם הראשונה הצטרף לאביו ולשאר 
בגרויסוורדיין  להתגורר  שעברו  משפחתו  בני 

)אוראדיה( בטרנסילבניה. 

הוקמה  ולימים  נסגרה,  ישראל"  "בית  ]ישיבת 
אחיו  ידי  על  בישראל,  כך  ואחר  במקום,  מחדש 
ה'דמשק  זצוק"ל  הגר  אליעזר  רבי  האדמו"ר 
ישראל  בית  "ישיבת  כיום  נקראת  היא  אליעזר'. 

84. Certificate to a Yeshiva 
Student, by His Rabbi the Rebbe of 
Vishvah Rabbi Menachem Mendel 
Hager, with His Signature and Stamps 
– 1933 – Extremely Rare
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המשיך  כאדמו"ר  ששימש  לאחר  גם  מוישאווא. 
לעמוד בראשות הישיבה ולמסור בה שיעורים. כן 
היה פעיל מאוד בחיזוק הדת בכל חבל מרמרוש.

29 ס״מ.

מצב טוב. סימני קיפול.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$

ודמשק אליעזר"[.

מנחם  רבי  התמנה   )1921( תרפ"א  בשנת 
שבמחוז  וישווה  בעיירה  כרב  האגר  מנדל 
הישיבה  ועמד בראש  מרמורש שבטרנסילבניה, 
שהתקיימה במקום. ישיבה זו הייתה הגדולה בכל 
כ-400  מנתה  ובשיאה  תקופה,  באותה  רומניה 
ה'תרצ"ו  בשנת  אביו  פטירת  לאחר  תלמידים. 
האדמו"ר  וכונה  באדמורו"ת  נוהג  החל   ,)1936(

ורשה, . 85  – שלמה  חמדת  חידושי 
האדמו״ר  חתימת   - תרי״א-תרל״ז 
מזאווריצה רבי מנחם מנדל חיים לנדא 

זצוק״ל, וחותמתו
מאת רבי שלמה זלמן ליפשיץ רבה הראשון של 
שער  )עם  חלקים  שני  ראשונה.  מהדורה  ורשה. 

נפרד( בכרך אחד. 

בדף הפורזץ חתימת קדשו של האדמו״ר. בדף 
השער חותמתו.

האדמו"ר רבי מנחם מנדל חיים לנדא ]תרכ"ב-
של  ויורשו  בנו  היה   ]1935-1861 תרצ"ה 
האדמו"ר רבי יעקב מיעזוב, שהיה בנו של הגאון 
הקדוש רבי אברהם מטשכנוב. האדמו"ר התחנך 
על ברכי סבו הדגול, ובשבע שנות חייו האחרונות 
רגע  עד  בקביעות  עמו  למד  הוא  הסבא  של 

פטירתו. 

דברי  עם  חסד  אהבת  הספר  את  הוציא  הוא 
לימודם  על  כותב  הוא  ובהקדמה  מסבו,  תורה 
המשותף. לימים הוציא האדמו"ר גם את הספר 
ויעש אברהם, ובו מנהגים וסדר התפלה של סבו. 

לאחר פטירת אביו כיהן תחתיו ברבנות טשכנוב. 
ובשנת  קהילות  בכמה  כרב  כיהן  מכן  לאחר 
שליד  נובידבור  של  כרבה  לכהן  עבר  תרנ"ח 
בקהילות  רבים  חסידים  לו  היו  זה  לצד  וראשא, 
על  זווריצה  של  כרבה  כיהן  מכן  לאחר  שונות. 

שמה נודע.

נודע בגודל חיבתו ומסירותו לארץ ישראל. 

נייר כחלחל.

חסר  החתימה  שעלי  הפורזץ  דף  טוב.  מצב 
בתחתיתו. 

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$

85. Chemdat Shlomo Novellae 
– Warsaw, 1851-1877 – Signature 
of the Rebbe of Zavritza Rabbi 
Menachem Mendel Chaim Landau, 
with His Stamp
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86. Chidushei Ha׳Ritva – the 
Signature of the Rebbe Rabbi 
Yitzchak David of Lelov / Stamps of 
Rabbi Alter of Lelov  

חתימת . 86  – הריטב״א  חידושי 
דוד  יצחק  רבי  האדמו״ר  של  קודשו 
אלטר  רבי  חותמות   / זצוק״ל  מלעלוב 

מלעלוב זצוק״ל
חידושי הריטב״א למסכת יבמות. דפוס רבי יצחק 

מדפיס. סדילקוב 1833 תקצ״ה.

בראש השער חתימה: ״יצחק דוד״. 

)בצורת  חותמות  הספר  בפתח  הפורזץ  בדף 
ר׳  הקדוש  בהרה״צ  אלטר  רבי  של  חתימה( 

אלעזר מנחם זצ״ל״. 

הגהות לשוניות בעפרון בשולי הדפים.

זיע"א,  בידרמן  דוד  יצחק  רבי  הקדוש  האדמו"ר 
מלעלוב.  משה  ר'  הקדוש  הרבי  של  השני  בנו 
נולד בשנת תקע"ה. נקרא על שמות שתי זקיניו 
מלעלוב,  דוד  ר'  הרה"ק  שנה,  באותה  שנפטרו 
עלה  תרי"א  בשנת  מפשיסחא.  הקדוש  והיהודי 
כל  בירושלים.  משכנו  וקבע  ישראל,  לארץ 
מנחם  אלעזר  ר'  הרה"ק  באחיו  דבק  השנים 
מנדל מלעלוב. לאחר פטירת אחיו כיהן כמנהיג 
דוד  רבי  שאחיינו  מאחר  לפטירתו  עד  החסידים 
כאדמו"ר  לשמש  סירב  מנדל  אלעזר  רבי  בן 
תרמ"ז  בשנת  נפטר  דוד  יצחק  רבי  דודו.  בפני 

בירושלים, ונטמן בהר הזיתים.

בידרמן  אלטר  בצלאל[  ]אברהם  רבי  האדמו"ר 
לאביו  ירושלים  בעיה"ק  נולד  )תרכ"ב-תרצ"ג(, 
מלעלוב  מענדיל  מנחם  אלעזר  רבי  האדמו"ר 
)בנו של רבי משה ליב מלעלוב, נכדו של החוזה 

מלובלין(. בשנת תרנ"ד נסע לפולין והנהיג קהל 
מכונה  והיה  בפולין,  סוסנוביצא  בעיר  חסידים 

"דער ארץ ישראל רבי".

מצב בינוני. סימני עש בולטים בפנים הדפים. 

פתיחה: 300$
הערכה: 600$ - 800$

נודע ביהודה – חתימת האדמו״ר . 87
רבי יצחק רוזנבוים הי״ד מסיגעט 

שו״ת נודע ביהודה. וילנה 1904 )תרס״ד(. שלושה 
חלקים בכרך אחד.

חתימות  הפורזץ  ובדפי  הספר  בשער 
ורישומים רבים.

בין היתר:

לאדמו״ר  הספר  שייכת  על  רישום 
חתימותיו  הי״ד.  רוזנבוים  יצחק  רבי 
בן  ראזנענבוים  יצחק  ״הק׳  באריכות: 
והקדוש  הצדיק  הרה״ג  אאמו״ר  לכ״ק 
החונה  מסלאטפינא  שליט״א  רש״י 
וחתימות  יצ״ו״  סיגוט  עיר  פה  כעת 
נוספות שלו. בנו של רבי יעקב יששכר 

87. Nodah Bi׳Yehuda – Signature 
of the Rebbe Rabbi Yitzchak 
Rosenbaum of Siget
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האדמו״ר רבי יצחק.

המשיח,  ביאת  על  מאוד  מעניין  תורני  רישום 
ביידיש. 

מצב טוב. מספר דפים רופפים.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 700$

בער רוזנבוים אדמו"ר מסלאטפינא. כיהן כרבה 
מדבערצין.  לייפער  יעקב  רבי  חתן  סיגט.  של 
כיהן באדמו"רות בחיי  נדבורנה  כדרך אדמו"רי 
מגדים.  פרי  על  יצחק  מנחת  ספר  מחבר  אביו. 

נספה בשואה.

חתימות ארוכות של רבי מאיר רוזנבוים, אחיו של 

]מהדורה . 88 ישראל  לבני  זכרון 
חסידית[ – חתימת האדמו״ר מסקרנביץ 
רבי יוסף צבי קאליש זצ״ל, לימים רבה 

של בני ברק
גדולי האדמו״רים.  1909. הסכמות  ורשה תר״ע. 
הקדוש  בהרב  ״יוסף  חתימה:  השער  בראש 
בספר  נזכר  )אביו  מסקערנעוויטץ״.  שליט״א 

ברשימת הקונים מראש(.

נדירות: חתימתו מאותם ימים, טרם עלותו ארצה, 
הנה נדירה מאוד. כמעט ולא נראית במכירות.

רבי יוסף צבי קאליש )תרמ״ה-תשי״ז(, האדמו״ר 
במהלך  מוורקא.  יצחק  רבי  של  נינו  מסקרנביץ, 
את  החליף  ה-20  המאה  של  ה-20  שנות 
טאוב  אלעזר  ידידיה  שאול  רבי  האדמו"ר 
אביו  פטירת  לאחר  קורטשוב.  העיר  ברבנות 
חסידות  כאדמו"ר  מקומו  את  ירש  ב-1927 

סקרנביץ.

ר'  ברק,  בני  המושבה  של  מייסדה  להזמנת 
סקרנביץ  מחסידי  שהיה  גרשטנקורן  יצחק 
1935 לארץ  בני ברק, עלה בשנת  שייסדו את 
ישראל והתמנה כרבה של המושבה, תפקיד בו 
שימש עד פטירתו במקביל לתפקידו כאדמו"ר 
התיידד  הוא  וורקא.  בית  משושלת  מסקרנביץ 
עם החזון איש שתמך בו כרב של בני ברק. מדי 
שנה היה נוסע לפולין לבקר את חסידיו. בפרוץ 
בוורשה  היה  הוא  השנייה  העולם  מלחמת 
מן  שיצאה  האחרונה  ברכבת  לצאת  והצליח 
קונסטנצה  הרומנית  הנמל  לעיר  ורשה  הבירה 
החסידים  עם  שולחן  ערך  ישראל.  לארץ  וחזר 

מדי שבת בסעודה שלישית. 

אדמוריו"ת  של  היפה  המזיגה  נראתה  "כאן 
ויופי  חן  היו  החרדית,  ברק  בבני  כאחת.  ורבנות 
לה  משמש  חסידי  אדמו"ר  אשר  בזה  מיוחדים, 
לרב, כמו לפנים בפולין וברוסיה. נוסף לתכונתו 
זקנו  להפליא,  יפה  דמותו  גם  היתה  האצילית, 
הגבוהה  קומתו  מידותיו,  על  יורד  שהיה  הלבן 
תאר  והקורנת",  השוקטת  והופעתו  והזקופה, 

לימים אחד החסידים.

יוסף שנדפס  דברי תורתו נלקטו בספר שארית 
בשנת תש"ס על ידי הרב זאב דוד רייכמן.

46 ]1[ דף.

מצב טוב. סימני עש מזעריים במעט דפים.

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 400$

88. Zikaron L׳Bnei Yisrael [Hassidic Edition] – 
Signature of Rabbi Yosef Kalisch6

Warsaw, 1909. 

46 [1] leaves. 

Condition: Good. Tiny moth signs on a 

few of the leaves.

Opening Price: $150
Estimated Price:  $300 - $400



 73 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

רגע  בכל  ללכת  מוכן  "להיות  עצמו  על  קיבל 
הראשונה  העולם  מלחמת  ערב  הזה".  מהעולם 
השתוקק לנסוע לסלונים לאדמו"ר בעל ה"דברי 
הגיע  תרפ"ט  בשנת  בידו.  עלתה  ולא  שמואל", 
בארץ  לביקור  אברהם"  "בית  בעל  האדמו"ר 
באופן  התקשר  אליו  יוסף  אהרן  רבי  ישראל. 
מיוחד, ותקופה זו הייתה נקודת אור ונשמת חייו 
)כמו שכתב במכתב, שמאז שפגש את האדמו"ר, 
נהיה כמעיין הנובע, ואז התחיל לכתוב רעיונותיו(. 

באותן השנים החל גם לעסוק בתורת הקבלה.

מצב טוב. מעט סימני עש. כמה דפים רופפים.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 600$

יד, עבודת . 89 חיבור חסידי בכתב 
פנים, אוטוגרף המחבר הצדיק רבי אהרן 

יוסף לוריא, מגדולי חסידי סלונים
עתה  לעת  תרצ״ג.  ״תשרי  נכתב:  הכרך  בשער 
רק  אופן,  בשום  הספר  זה  להדפיס  שלא  רצוני 
החלק הראשון הנקרא בשמו ילקוט לשון חכמים, 
הנקרא  השני  החלק  אבל  להדפיס,  מותר  זה 

בשמו עבודת פנים – אסור להדפיס״. 

בגימטריה  עולה  המחבר,  מציין  פנים״,  ״עבודת 
כשמו ״אהרן יוסף לוריא״, עם הכולל – תרס״ב.

חסידות,  בעניני  רעיונות  מכיל  היד  כתב 
השמות  את  הנושאים  כמאמרים  המאוגדים 
רפואות  "ספר  חכמים",  לשון  "ילקוט  הבאים: 
הנפש",  ו"עבודת פנים". הכרך כולו כתוב בכתב 
ידו של הרה"צ רבי "אהרן יוסף לוריא" מטבריה, 
תרצ"ב- הכתיבה:  שנות  חתימותיו.  את  ונושא 

תרצ"ה )1931-1935(.
לפנינו אחד הכרכים המקוריים בהם רשם את 
נאסף  מהם  כתיבתם(,  תאריכי  )עם  רעיונותיו 
]שנדפס  פנים"  "עבודת  הגדול  ספרו  אח"כ 
ובמספר  תשל"ד  בשנת  פטירתו,  לאחר 
ה'  בעבודת  היסוד  מספרי  שהוא  מהדורות[, 
בדרך חסידות סלונים. חלק מהדברים שבכרך 
הבדלים  יש  שנדפס  במה  גם  נדפסו.  לא  זו 

לעומת כתב היד. 
63 עמ׳ כתובים.

)משנות  ובעט  התר״ץ(  )משנות  בדיו  כתיבה 
התש״ך(

מטבריה  לוריא  יוסף  אהרן  רבי  הצדיק  הרב 
)תרנ"ד-תשכ"ט(, בעל "עבודת פנים", בנו הבכור 
מטבריה  לוריא  הירש  צבי  רבי  הצדיק  הרב  של 
תורה"(.  "אור  ישיבת  מראשי  )תרמ"ב-תשי"ב, 
בעיר  סלונים  חסידי  שבחבורת  האריות  מן 
טבריה. תלמיד חכם מופלג, איש קדוש ועובד ה' 
במסירות נפש. הקפיד ללמוד בכל יום י"ב שעות 
אמותיו.  לד'  מחוץ  הביט  ולא  לפחות  ביממה 
בהיותו בן ארבעים שנה, בבקרו בכותל המערבי, 

89. Hassidic Handwritten 
Manuscript, Avodat Pnim, Autograph 
of the Author Rabbi Aharon Yosef 
Luria, One of the Leading Slonim 
Hassidim
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90. A Volume of Important 
Books, from Which the Gur 
Hassidim had Studied at ׳Beit 
Ha׳Chassidim׳, with Their 
Glosses

חסידי . 90 למדו  בו  חשובים,  ספרים  כרך 
גור ב׳בית החסידים׳ עם הגהותיהם

הליכות עולם. כללי הגמרא. עם יבין שמועה. ורשה 1883 
תרמ״ג. 

חשובי  של  חתימות  הראשונים  ובדפים  הספר  בשער 
עם  ובוורשה,  בלודז׳  גור  חסידי 

חותמות ״בית החסידים״. 

אחת  עיוניות,  הגהות  שתי  ד׳  בדף 
בעקבות  קצוצות  מאוד,  ארוכה  מהן 

כריכת הספר.

ורשה  אברהם.  ברכת  עם:  כרוך 
רבי  מאת  יחידה.  מהדורה  תרמ״א. 
פרנקפורט.  של  רבה  אבלי  אברהם 
שני שערים. ]פגמים בשערים[. נדיר 

מאוד.  

מצב טוב. 

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 400$

האדמו״ר . 91 של  התנאים  שטר 
מנדבורנא-צפת זצ״ל, עם חתימת אביו 
האדמו״ר מבאניא רבי דוד לייפער הי״ד 

– תרצ״ח ]1938[
שטר התנאים "בין הני שני צדדים... מוהר"ר הרב 
ר' זאב... העומד מצד בתו... מרת רבקה תחי', ובין 
הרב הצדיק מוה"ר דוד בן הרב הצדיק ישכר דוב 
ז"ל העומד מצד בנו הב' החתן תמים למעלות 

כמהר"ר אהרן יחיאל נ"י". 

אהרן  רבי  מנדבורנא-צפת  האדמו"ר  כ"ק  של 
יחיאל זצ"ל, בחתימת יד קדשם של:

החתן רבי אהרן יחיאל. 

)תרנ"א-תש"ד,  מבאניא  דוד  רבי  האדמ"ר  אביו 
נספה בשואה(

אב"ד  טירנואר  הלוי  וולף  זאב  הרב  הגאון  חמיו 
כמה ערים באירופה, ומחבר הספר 'ט"ל אורות' 

על הלכות שבת. 

באניה  מנדבורנה  יחיאל  אהרן  רבי  האדמו"ר 
צפת. פתח בית מדרש בשם "נזר הקודש" בצפת. 
הקברות  בבית  ונקבר  תש"ס  בסיוון  בא'  נפטר 

העתיק בצפת.

חיסרון  עם  משוקם  פגם  התנאים  שטר  במרכז 

בטקסט. 

21x29 ס"מ.

מצב בינוני, בגלל הפגם הבולט הנ"ל. מלבד זה 
מצב טוב.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 400$

91. Shtar Tna׳im (Engagement 
Agreement) of the Rebbe of 
Nadvorna-Safed, with the Signature 
of His Father the Rebbe of Banya 
Rabbi David Leifer – [1938]  
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92. Invitation to the Wedding 
of the Rebbe of Skvira – with an 
Addition and Signature handwritten 
by Him
2014. An addition of three words by the 
Rebbe amd his signature: Rabbi David of 
Skvira.

Condition: Very Good. 

Opening Price: $300
Estimated Price: $500 - $600

הרבי . 92 מאת  לחתונה  הזמנה 
מסקווירא – עם הוספה וחתימה בכתב 

יד קודשו
תשע״ד. נשלחה לאחד האדמו״רים שליט״א.

וכן חתימת  ידו,  מילים בכתב  הוספה של שלוש 
קודשו של האדמו״ר רבי דוד מסקווירא.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 300$
הערכה: 500$ - 600$
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93. Rabbi Nathan of 
Breslov: Kin׳at Hashem 
Tzeva׳ot – Lemberg 
[Jassy1852״]  First – [״], 
Edition
Stefansky no. 654.

According to various 
bibliographers, the book 
was printed in 1880.

On page 21, a handwritten 
scholarly gloss. 

40pp.

Condition: Good. 

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

ברסלב

והרנ"ת מברסלב: קנאת ה' צבאות – למברג . 93
]"יאס"[, תרי"ב ]1852[ – מהדורה ראשונה שנדפסה 
בחייו של רבי נחמן מטשערין עורך הספר, עם הגהה 

עיונית )בכתב ידו?(
סטפנסקי חסידות מס' 654.

ישנם ביבליוגרפים הכותבים שהספר נדפס בשנת תר"מ.

בעמ' 21 הערה עיונית בכתב יד.

"הספר "קנאת השם צבאות" מדבר נגד המשכילים והאפיקורסים 
שהתחילו להרים ראש אז ולהפיץ את ספריהם הטמאים מטומאים 
המלאים כפירות ואפיקורסים, מינות וליצנות נגד כל הקדוש לעם 
ישראל, ועל זה נתעורר מוהרנ"ת ז"ל וכתב חלק גדול מהספר, 
ואחר כך בא תלמידו הרב הקדוש מטשערין זי"ע והשלימו, ואותו 
דבר בענין ספר "מכניע זדים" שאת ההתחלה התחיל מוהרנ"ת 
)מוהרא"ש(. זי"ע"  מטשערין  הקדוש  הרב  סיים  כך  ואחר  ז"ל 

40 עמ'. 

מצב טוב. 

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 700$
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ברסקי, ר׳ יחיאל ]גרינוולד[ ועוד. הוא מתייחס גם 
למחלוקת הקשה שהיתה עליו, מצד בני משפחתו, 
על כך שעזב את חסידות חב״ד והחל להיות חסיד 
ברסלב. ״אין להם שום רשות להתערב להכריחני 
לקבל דעתם בעניין עבודת השי״ת ודרכי החסידות, 
ומלהתחבר  ברסלב  מחסידות  אותי  למנוע  ובלי 
ידידים ואחים בעבודת  עם האנשים אשר המה לי 
גם  ובתוכם  כולם  ברסלב  חסידי  ובפרט  השי״ת 
הר׳ יעקב ברזסקי נ״י ור׳ אלטער בן ציון נ״י...״, הוא 

כותב. 

ולא  מעניינים  פרטים  זה  מרגש  במכתב  יש 
זו. בהמשך המכתב הוא דורש  ידועים על פרשיה 
חסיד  להיות  לו  תפריע  שלא  תתחייב  שמשפחתו 
ברסלב ולקיים מספר מנהגים מיוחדים המקובלים 
בברסלב. רק אז, מודיע ר׳ שמואל, הוא יאות לשוב 

לביתו. 

הבד״ץ  של  לפתחו  עד  הגיעה  זו  קשה  פרשיה 
רובין  ליב  מרדכי  רבי  הדיין  ובראשו  בירושלים, 
זצ״ל, והדברים מתוארים במכתב. כן מתייחס הרב 
הורביץ למעורבותם של הבד״ץ בלובלין )!( לפתרון 
התקרבותו  סביב  קרוביו,  ובין  בינו  הסבוך,  העניין 

לברסלב.

בסיום המכתב הוא מבקש: ״נא לבלי להודיע אפוא 
והבגדים  וכן מפרט את החפצים  אני״.  עיר  באיזה 
שהשאיר אחריו בירושלים, אותם הוא דורש לקבל, 

טרם שישוב לביתו.

ארבעה עמודים קטנים כתובים בצפיפות. 

רקע היסטורי:

ישעיה  רבי  לאביו  חב"ד  כחסיד  נולד  שמואל  ר' 
חסידות  וממנהיגי  צפת,  של  רבה  זצ"ל,  הורביץ 

חב"ד בארץ. 

לתורת  שמואל  ר'  נחשף  צעיר  בחור  בהיותו 
ברסלב, ובהתלהבות גדולה הוא החליט להצטרף 
בארץ.  ברסלב  חסידי  של  המצומצמת  לקבוצה 
אביו נבהל מאוד מהצעד "המסוכן" של בנו, וניסה 
להניאו מכך. מי שהציל את המצב היו הראי"ה קוק 
והגרי"מ חרל"פ, שהרגיעו את האב הדואג )ראו על 
כך בספר 'שני המאורות'(. ואכן ר' שמואל הורביץ 
לאחד  והיה  ברסלב,  בחסידות  בדרכו,  המשיך 
חלקים  לאור  להוציא  זכה  ואף  זו,  חסידות  מזקני 

חשובים בתורתו של מוהר"ן מברסלב.

מצב טוב. כתמים וסימני בלאי אופייניים.

פתיחה: 500$
הערכה: 2,000$ - 3,000$

יחיד . 94 מרתק,  היסטורי  מכתב 
מסוגו, בו מתאר רבי שמואל הורביץ זצ״ל 
ברגש ובלהט את  התקרבותו לברסלב 
קרוביו מצד  הרבות  המניעות  למרות 

מכתב חשוב ומיוחד במינו, השופך אור על חסידות 
ברסלב בשנות השלושים, אשר מנתה קומץ קטן 
האתגרים  ועל  מופלאים,  ה׳  עובדי  חסידים,  של 
להצטרף  שביקשו  אלו  בפני  אז  שעמדו  הקשים 

וללכת בדרכה של החסידות.

שמואל  רבי  מאת  נשלח  תרפ״ט.  מחורף  המכתב 
זאב  יעקב  רבי   - ביותר  הקרוב  ידידו  אל  הורביץ 
ובחתימתו.  ידו  בכתב  כולו  כתוב  ברזסקי.  הכהן 

עברית ויידיש. 

הקשה  חייו  מסכת  את  במדויק  מתאר  זה  מכתב 
של ר׳ שמואל, בשעה שהחליט להתקרב לתורתו 
הרבות  המניעות  ואת  הצדיק,  של  הקדושה 
זה,  סיפור  משפחתו.  בני  מצד  עליו  שהוערמו 
המתואר ביומנו ׳ימי שמואל׳, זכה לפרסום רב. כאן 
לפנינו המכתב האותנטי בכתב ידו, בו הוא מספר 

על הפרשיה המסעירה הזאת! 

פריט מרתק ויחיד במינו!

לברסלב,  הורביץ  שמואל  רבי  של  התקרבותו 
סמל  היום  עד  נחשבת  הרבות,  המניעות  למרות 

ומופת של ה״התקרבות לצדיק״. 

תיאור המכתב

בתחילת המכתב מתייחס הרב הורביץ לעניין הויזה 
מוהר״ן  של  לקברו  לאומן,  לנסיעתו  וקשור  )יתכן 
מברסלב, נסיעה שהסתבכה בעקבות תפיסתו על 

ידי הסובייטים והאשמתו בריגול, אשר דינו מוות(.

בעניינים  הורביץ  הרב  עוסק  המכתב  בהמשך 
של  שמותיהם  את  מזכיר  כך  ובתוך  נוספים, 
החסידים המפורסמים: ר׳ יצחק מאיר קורמן, ר׳ נתן 
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94. Fascinating Historical Letter, One of a Kind, in which Rabbi 
Shmuel Horowitz Touchingly Describes His Becoming Close to Breslev  

Despite His Relatives Trying to Prevent Him from Doing So
A special, important letter which sheds 
light in the Breslev Hassidism of the 1930׳s, 
which included only a small number of 
Hassidim, wonderful worshippers, and the 
difficult challenges that those who wanted 
to join the Hassidism had to face.
The letter is from winter 1929. It was sent by 
Rabbi Shmuel Horowitz to his closest friend 
– Rabbi Ya׳akov Ze׳ev Ha׳Cohen Barzasky. 
The letter is handwritten and signed by 
Rabbi Shmuel. Hebrew and Yiddish.
The letter describes the hard time Rabbi 
Shmuel had ever since he decided to 
become closer to the Breslev Hassidism 
and the difficulties his relatives had created 
for him. This story, which is described 
in his diary ״Yemei Shmuel״ received 
considerable publicity. Here before us is 
an authentic letter handwritten by him 
recalling the story!
A fascinating, unique item!
Description of the letter
At the beginning of the letter, Rabbi 
Horowitz addressed the matter of the visa 
(possibly, this is related to his trip to Uman, 
to the grave of Rabbi Nachman of Breslev, 
a trip that caused him great trouble since 
he was caught by the Soviets who accused 
him of espionage).
Then Rabbi Shmuel discusses other matters, 
mentioning names of well-known Hassidim 
such as Rabbi Yitzchak Meir Korman, Rabbi 
Nathan Barsky, Rabbh Yechiel [Greenwald] 
and more. He also refers to the arguments 
he had with his relatives because he had 
left the Chabad Hassidism and became a 
Hassid of Breslev. ״They have no permission 
to interfere and force me to accept their 
opinion regarding the worship of God and 
Hassidism and prevent me from joining the 
Breslev Hassidism and connecting to people 
who are friends and brothers to me in their 
God worship and especially the Breslev 
Hassidim, Rabbi Ya׳akov Barzasky and Rabbi 
Alter Ben Zion among them…״, he writes. 

This touching letter contains interesting and 
unknown details about the affair. Later in the 
letter, he demands that his family promise 
not interfere in his becoming a Breslev 
Hassid and observe the special traditions 
of Breslev.  Only then, rabbi Shmuel 
announces, will he agree to return home.
The affair eventually reached the Badat of 
Jerusalem, which was headed by the Dayan 
Rabbi Mordechai leib Rubin, and this too is 
described in the letter. Rabbi Horowitz also 
refers to the involvement of the Badatz 
of Lublin (!) in trying to solve the dispute 
between Rabbi Horowitz and his relatives.
At the end of the letter, Rabbi Shmuel asks 
 please do not inform them in where and in״
which city I am״ and describes the objects 
and clothes he had left in Jerusalem, which 
he demands to receive before he comes 
back home.
Four small pages written densely.
Historical background:
Rabbi Shmuel was born as a Chabad Hassid 
to his father Rabbi Yesha׳aya Horowitz, the 
Rabbi of Safed and one of the leaders of 
the Chabad Hassidism in the Land of Israel. 
When he was a young man, he discovered 
the doctrine of Breslev and enthusiastically 
decided to join the small group of Breslev 
Hassidim in the Land of Israel. His father 
was alarmed by the ״dangerous״ step his 
son had taken and tried to prevent him 
from doing so. The people who saved 
the day were Rabbi Avraham Yitzchak 
Ha׳Cohen Kook and Rabbi Harlap, who 
calmed the worried father (see the book 
 Indeed, Rabbi Shmuel .(״orot׳me׳Shnei Ha״
Horowitz became a Breselev Hassid and 
even published important sections of Rabbi 
Nachman׳s doctrine. 
Condition: Good. Stains and typical signs of 
wear.
Opening Price: $500
Estimated Price: $2000-$3000
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95. The First Haggadah of Chabad – 
Sod Kedoshim – [Warsaw? 1866] – Rare
 .leaves 49

Condition: Good.

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

חסידות חב״ד

הראשונה . 95 החב״דית  ההגדה 
 – ]ורשה[, תרכ״ו   – קדושים  סוד   -

נדיר!
סוד קדושים, הגדה עם פירושי בעל התניא 
ותלמידו רבי אהרן הלוי הורוויץ מסטרשלה. 
]וורשה?[, ]תרכ"ו 1866[. מהדורה ראשונה. 

חב״ד.  חסידות  של  הראשונה  ההגדה  זוהי 
יערי 949; יודלוב 1272. 

זו  שהגדה  הסבורים  ביבליוגרפים  ישנם 
נדפסה בקניגסברג.

נדיר באופן יוצא מן הכלל!

בשער חתימת רבי ברוך מנדל אוירבך.

מט דף. 

בכריכה  שפשופים  אופייני.  בלאי  טוב.  מצב 
המקורית.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 700$

תרס״ט . 96 וילנא,   – תניא 
]1909[ – ״מהדורת האם״ של התניא 

הנפוץ כיום - שלושה שערים
לפנינו מהדורה חשובה ונדירה: פורמט ספר 
יורק  'ניו  במהדורת  מקורו  הנפוץ,  התניא 
- מהדורה מתוקנת שההדיר הרבי  תשי"ד' 
מנחם מנדל שניאורסון מחב"ד. מהדורה זו 
תרצ"ז'  'וילנה  ממהדורת  צילום  דפוס  היא 

)שהיא צילום מהדורת וילנה תרס"ט(
דבר  על  רבה"  "מודעה  נדפסה  ע"א  ב  בדף 
מכירת זכות הדפסת התניא מאת המדפיסים 
האלמנה והאחים ראם, לאדמו"ר הרש"ב רבי 
מוסדות  לטובת  מליובאוויטש  דובער  שלום 
"תומכי תמימים". מכאן ואילך, על פי הוראת 
הן  הספר  הדפסות  כל  הריי"צ,  האדמו"ר 

מהדורות צילום של הוצאה זו.

]2[, ב-קסג דף.
מצב טוב. כריכה עתיקה חצי עור. 

פתיחה: 200$
הערכה: 300$ - 400$

96. Tanya – Vilnius, [1909] – the First 
Edition of the Tanya as It is Known Today 
– Three Title Pages
[2], 2-163 leaves.

Condition: Good.

Opening Price: $200
 Estimated Price: $300-$400
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97. 1000 Shekalim Banknote 
Given by the Lubavitcher Rebbe
On the banknote, it was written: ״Shliach 
Mitzvah Me׳Ha׳rabbi Yom A P׳ Tetzaveh. 
Adar A 1986…״

Condition: Good. 

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

שהעניק . 97 שקלים   1000 שטר 
הרבי מליובאויטש בידיו הקדושות

יום א׳ פ׳  על השטר נכתב: ״שליח מצוה מהרבי 
תצוה. אדר א׳ תשמ״ו. לצדקה שם אזכיר עה״צ״.

מצב טוב.

פתיחה: 300$
הערכה: 500$ - 700$

כ"ק . 98 שהעניק  סנט,   25 מטבע 
 - הקדושות  בידיו  מליובאויטש  הרבי 

1985
]1 קווטר- רבע דולר[ שהעניק  25 סנט  מטבע 

כ״ק הרבי מליובאויטש בידיו הקדושות.
פתיחה: 100$

הערכה: 300$ - 400$

98. Coin of 25 Cent [1 Quarter] 
which was Handed Out by the 
Lubavitcher Rebbe – 1985

כ"ק . 99 שהעניק  סנט,   25 מטבע 
 - הקדושות  בידיו  מליובאויטש  הרבי 

1985
]1 קווטר- רבע דולר[ שהעניק  25 סנט  מטבע 

כ״ק הרבי מליובאויטש בידיו הקדושות.
פתיחה: 100$

הערכה: 300$ - 400$

99. Coin of 25 Cent [1 Quarter] 
which was Handed Out by the 
Lubavitcher Rebbe – 1985
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100. Coin of 10 Cent [1 Quarter] 
which was Handed Out by the 
Lubavitcher Rebbe – 1987

סנט(, . 100  10( דיאמנד   1 מטבע 
בידיו  מליובאויטש  הרבי  כ"ק  שהעניק 

הקדושות - 1987
הרבי  כ״ק  סנט(, שהעניק   10( דיאמנד   1 מטבע 

מליובאויטש בידיו הקדושות.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 400$

101 . - מליובאויטש   מהרבי  מכתב 
עם שתי שורות בכתב ידו ובחתימתו

מכתב מתאריך ימי הסליחות תשל״א. אל ארגון 
לקראת  ברכות  המכתב:  תוכן  חב״ד.  ובנות  נשי 
השנה החדשה. בסיום המכתב המודפס, הוסיף 

הרבי שתי שורות ברכה בכתב ידו ובחתימתו.

מצב טוב.

פתיחה: 300$
הערכה: 600$ - 1,000$

101. Letter by the Lubavitcher 
Rebbe – With Two Lines Handwritten 
and Signed by Him 
Letter from the days of Selichot, 1971. 
To the Organization of Chabad Women. 
Greetings for the New Year. At the end 
of the typewritten letter a greeting of 
two lines handwritten and signed by the 
Rebbe.

Condition: Good. 

Opening Price: $300
Estimated Price: $600-$1000 
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102. Letter by the Lubavitcher 
Rebbe – With a Handwritten Addition 
by Him and His Signature
Letter from the days of Selichot, 1980. 
Greetings to the participants of a Tanya 
lesson.

Condition: Good. 

Opening Price: $300
Estimated Price: $500-$900 

102 . - מליובאויטש   מהרבי  מכתב 
עם הוספה בכתב ידו ובחתימתו

ברכה  תש״מ.  הסליחות  ימי  מתאריך  מכתב 
למשתתפי שיעור תניא באחד היישובים. 

מצב טוב.

פתיחה: 300$
הערכה: 500$ - 900$

מכתב תורני מהרבי מליובאויטש . 103
– על ימי פורים – תשל״ו

נדיר מאוד.

חתימת  עם  כתיבה,  במכונת  מודפס  המכתב 
קדשו בסיום המכתב.

מצב טוב.

פתיחה: 300$
הערכה: 600$ - 1,000$

103. Religious Letter by the 
Lubavitcher Rebbe – about Purim – 
1976
Typewritten letter with the Rebbe׳s 
signature at its end. 

Condition: Good. 

Opening Price: $300
Estimated Price: $600-$1000 
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105. Illustrated Mizrach, with a 
Prayer to be said while Lighting the 
Sabbath Candles –Safed, [1908] – 
Extremely Rare

״מזרח״ מאויר, עם תפילה בעת . 105
תרס״ח  צפת,   – השבת  נרות  הדלקת 

]1908[ – נדיר מאוד
נדפס על ידי קופת רמבעה״נ. כולל תפילה בעת 

איורי  ׳למנצח׳.  המנורה  איור  נרות.  הדלקת 
המקומות הקדושים. בגב הדף ״מכתב קבלה״ 

על התרומות לקופה. עם איורים.

במכירות.  נראה  לא  ביותר!  נדיר  נדירות: 
כל  מצפת,  ׳מזרח׳  דפי  מאוד  נדירים  בכלל, 
העות׳מאנית,  בתקופה  שנדפסו  כאלה  שכן 

כמו זה שלפנינו.

מצב טוב. כתמי זמן. קרעים זעירים בשוליים.

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 500$

104. Collection of Proclamations 
and Printed Leaves – Safed – the 
Early 20th  Century
Condition: Good.

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

׳מזרח׳, תצלומים, איורים, דפים מודפסים

מקבץ כרזות ודפים מודפסים – . 104
צפת – שנות הת״ר

ארץ  תורת  וישיבת  הכללית  תורה  תלמוד  א. 
מרא  הצדיק  הגאון  רבינו  דגל  תחת  ישראל, 
רידב״ז  דוד  יעקב  מוהר״ר  דישראל  דארעא 
הישיבה.  חותמת  מנוקד.  הטקסט  שליט״א. 

פרטים מולאו בעפרון. תרס״ז. נדיר ביותר!

]שנות  מודפס  גדול  דף  קבלה׳,  ׳מכתב  ב. 
התר״ע?[.

בגווני  מודפס,  גדול  דף  קבלה,  מכתב  ג. 
אדום. ״ואני תפילתי... אצל ציון התנא הקדוש 

הרשב״י...״. איורי המקומות הקדושים. 

המקומות  איורי  עם  קבלה,  גדול,  דף  ד. 
הקדושים, שנות התר״ס. 

ה. דף מודפס, של קופת רמבעה״ן, 

ו. דף רשמי של חברת משכיל אל דל. 

משנת  יד,  כתב  עם  חתום  קבלה״  ״מכתב  ז. 
תרע״א – חותמת רבי משה ליב מצפת.

כרזה   – סופר  חתם  בית  הגדולה  הישיבה  ח. 
מודפסת בצבע, שנות העשרים;

דף  יתומים.  ועזרת  זקנים  משען  הגלילי,  ועד  ט. 
לנדיבים.  הקדושים,  המקומות  איורי  עם  גדול 

שנות התר״ס. 

י. ארבעה כרטיסי נייר, לא מחולקים )על דף אחד 
גדול(, מיועדים למסירה לנדיב, שעליו מתפללים 
במקומות הקדושים. שנות התר״ס. עברית ויידיש. 

מצב כללי טוב.

פתיחה: 300$
הערכה: 500$ - 1,000$
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הדפס מיניאטורי קדום - דיוקנו . 106
הקדוש של רבינו הגר״א – המאה ה-19 

– ״לזכר עולם יחיה צדיק״
נייר קטן, אשר  ואיכותי, מודפס על  ציור מרשים 

מודבק על כרטיס עבה. 

נדירות: כמעט ואין בנמצא איורים קדומים כאלה 
האיורים  בין  הבדלים  ישנם  כידוע  הגר״א.  של 
מהם  אחד  לכל  ויש  תקופה,  באותה  שנעשו 
חשיבות משלו, באשר הוא מציג תואר פנים אחר 

של הגר״א, אולי מתקופות שונות בחייו.

תחת הציור מופיע כיתוב מודפס בגרמנית: 'רבי 
וכיתוב   .1797 וילנא גאון' ותאריך פטירתו  אליהו 
מעניין בעברית: "לזכר עולם יהיה צדיק. טוב עין 
איש אשר ראיתיו נר שם לפנינו ה"ה הרב הגאון 
למלאך  הדומה  ישראל  נר  הדור  מופת  הגדול 
אשר לא קם כמוהו בכל שבע החכמות רבן של 
זצוק"ל  שלמה  בן  אליהו  ר'  הנקרא  הגולה  בני 
מווילנא, נאסף אל עמיו י"ט תשרי תקנ"ח לפ"ק".

גודל: 5x7 ס"מ.

מצב הציור המודפס: טוב. כתמי זמן. 

ישנו חסרון בכרטיס שעליו מודבקת הציור. בגב 
הכרטיס רישומים ארוכים בלועזית, שלא נחקרו 

ואולי הם נוגעים לתוכן הציור! 

פתיחה: 150$
הערכה: 400$ - 500$

106. Ancient Illustration of the 
Vilna Gaon – the 19th Century
Impressive, high-quality illustration. 
Printed on a small paper that is glued 
onto a thick card.

With a German inscription: ״Rabbi 
Eliyahu Vilna Gaon״ and the date of his 
death 1797. 

Size: 5x7cm.

Condition: Good. Time stains. There is 
an omission in the card onto which the 
illustration is glued. On the reverse side 
of the card, long inscriptions in a foreign 
language which have not been studied.

Opening Price: $150
Estimated Price: $400 - $500
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צרות  את  הכותב  מתנה  שבה  מקובל,  שהיה 
כספית.  עזרה  הרחמן  מהנדיב  ומבקש  הישוב 
כי  יש כאן הכרזה של עדה חדשה בטוחה  אלא 
היא החלוצה של רבים, ליישוב ארץ ישראל אחרי 
מבקשת  היא  כך  ומשום  גלות,  שנות  אלפיים 
במשימה  לפלגותיו  ישראל  עם  השתתפות  את 

ההיסטורית. 

החוקר אברהם יערי כתב:

ר'  שלוחם  בידי  מסרה  הגר"א  תלמידי  ״עדת 
של  היינו  הכולל",  "אגרת  משקלוב  ישראל 
חשובי  עשר  אחד  ע"י  החתומה  כולה,  העדה 
טוביה  בר'  חיים  ר'  מאת  פרטית  ואגרת  העדה, 
הדפיס  האגרות  שתי  את  בוילנה.  לידידיו  כ"ץ, 
נשתייר  לא  שממנו  מיוחד,  בקונטרס  השליח 
בית  בגנזי  כיום  הנמצא  אחד  טופס  אלא 
בירושלים".  והאוניברסיטאי  הלאומי  הספרים 
אריה מורגנשטרן מוסיף: "מתוכן הקונטרס יקר 
המציאות ידוע היה עד כה ]עד מציאת הקונטרס 
בספריה הלאומית[ רק קטע של שלוש שורות", 

שהובאו על ידי ש"י פין ב'קריה נאמנה'".

הקהילה היהודית בצפת ובמירון

יקרת . 107 היסטורית  תעודה 
מאת   – הכולל״  ״אגרת  המציאות! 
תלמידי הגר״א שעלו בשיירה הראשונה 
לארץ ישראל, והתיישבו בצפת - בעניין 
שליחותו של הגאון רבי ישראל משקלוב 
לגולה לאסוף כספים למען ההתיישבות 
היחידים  – מהעותקים   ]1810[ – תק״ע 

בעולם! פריט מוזיאוני מרגש! 
הגר״א,  תלמידי  גדולי  שכתבו  היסטורית  איגרת 
את  ליישב  מנת  על  ארצה  רבם  במצוות  שעלו 
ארץ ישראל, וייסדו את היישוב המתחדש בארץ 

ישראל, אשר צמח ופרח בעז״ה מאז ועד היום. 

אז  שהוענקו  ודומותיה,  שלפנינו  האגרת  בזכות 
לרבנים ונדיבים באירופה, התבסס הישוב היהודי 

בימיו הראשונים!

בשיירה  תקס״ט,  בשנת  עלו  תלמידים  אותם 
שלפנינו  והאיגרת  לארץ,  שהגיעה  הראשונה 
ו׳  ביום  לצפת,  הגעתם  לאחר  קצר  זמן  נכתבה 
ערב שבת קודש י׳ אדר שני תק״ע. היא מיועדת 
ליהודי ליטא ורייסין, ותוכנה עוסק בדבר נחיצות 
וממילא  בצפת,  החדש  היהודי  הישוב  חיזוק 
כנראה  נדפסה  האיגרת  כולה.  ישראל  בארץ 
תלמידי  גדולי  של  מוצאם  מקום  שקלוב,  בעיר 

הגר״א. ]תק״ע[. וינוגרד גר"א 1090.

רבי  הגאון  כנראה  הוא  )ברובה(  האגרת  מנסח 
ישראל משקלוב, השליח שבידו נמסרה האיגרת, 
כפי שיוסבר להלן. חתומים על האגרת )בדפוס( 
העלייה  מנהיגי  הגר״א  תלמידי  עשר  אחד 
משקלוב,  מנדל  מנחם  רבי  ובהם:  וההתיישבות, 
רבי סעדיה ב״ר נתן נטע מווילנא, רבי חיים ב״ר 
טוביה כ״ץ, רבי יהושע העשיל ממינסק בעמח״ס 

׳מצמיח ישועה׳, רבי הילל מקובנה, ועוד. 

כיום  שידוע  ביותר  הקדום  המסמך  זהו 
מהתחדשות היישוב היהודי בארץ ישראל על ידי 
לנו,  שהניחו  היסודות  על  אשר  הגר״א,  תלמידי 

במסירות נפש מופלאה, אנו חיים כיום. 

רקע היסטורי:

בנוסח  שליחות  איגרת  איננה  שלפנינו  האיגרת 
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בנימין מינץ: ״סימנים רבים מעידים שרבי ישראל 
האיגרת,  בכתיבת  השתתף  בעצמו  משקלוב 

לפחות בחלקה הראשון״.

רבי ישראל משקלוב שהה בשליחות כמעט שלוש 
שנים. אחרי יסורים רבים, ואחרי הצלחות רבות, 
בשנת  ולחבריו,  למשפחתו  ישראל,  לארץ  חזר 
מוכנים  היו  וקשים  רבים  נסיונות  עוד  תקע״ג. 
להקדיש  צריך  היה  והוא  והחלש,  הצעיר  לישוב 

את כל עיתותיו להצלה, להמשכת הקיום. 

בין היתר נכתב באגרת שלפנינו:

ומדברת,  מתעוררת  מכבודה,  העירה  ״הארץ 
בעד  תחנון  שופכת  נגררת,  לחיה  על  ודמעתה 
זו  עניה  וכי  עבורה.  נפשם  מסרו  אשר  בניה, 
לשוא תמרה? וכי היא אינה כדאי למטרח בגינה 
במדינות,  שרתי  היא  הלא  קרתא?  רברביה 
שבחיה אין למנות! וכי מכל רברבי רבבות טרדות 
דסחורתא,  מארי  דעסקא,  מארי  לכל  המקיפין 
על  לרחם  ופנאי  חלק  ליתן  בעיניהם  קשה 
העניה הלזו, אכסניא של תור? הלא היא אמכם 
הקדושה  הארץ  שכחת   .... נשמתכם!  שורש 
הימין....  שכחת  הגולה  אריכות  ושלום  חס  גורם 
אהבת  ומשכח  השטן  שמטיל  עצלות  בשביל 
וניתן  נמעטת,  ההשפעה  ירושלים,  וחיבת  ציון 
רשות להשפחה להיות שולטת... לקול המולה... 
הרב  ופרישא,  יקירא  גברא  להיא  וענינו  אמרנו 
מ״מ  ישראל  מוהר״ר  האמיתי  החסיד  הגדול 
להתחבר  השנה,  בזו  בא  אשר  שקלאוו...  דק״ק 
בהלל  ביתו..  בני  וכל  הוא  מתנה,  בארץ  ולדור 
והודות על כל פסיעותיו, בגעגועים רבים כבן אל 
חיק אמו, אליו עוררנו לאמר: עליך הדבר לעשות 
נפשות  פיקוח  ובשביל  הקדושה  התורה  בשביל 
ולהיות  הקדושה,  הארץ  כבוד  ובשביל  יקרות, 
נודד בימים וארצות אחרות... והרם כשופר קולך 
לאובים, לפתוח לבות המתנדבים, באמרים רכים 
ועל  התורה  על  הזה  כיום  לחיותינו  וחביבים, 

העבודה, ולא נהיה ח״ו אחור שבים״.

רקע על עליית תלמידי הגר״א לארץ:

הגל הראשון של העולים, היה קבוצה בראשותו 
הגיעה  הקבוצה  משקלוב  מנדל  מנחם  רבי  של 
כחודשיים  משך   .)1808( תקס"ח  בקיץ  לחיפה 

התגוררו בטבריה ומשם עברו להשתקע בצפת.

הגל השני היה קבוצה בראשותו של רבי סעדיה 
של  הקיץ  בתחילת  הגיעה  הקבוצה  משקלוב. 

נוסף של  כן תגלית של ממש: עותק  לפנינו אם 
איגרת היסטורית זו של תלמידי הגר"א!

הראשונים  העמודים  שני  בה  חסרים  אכן, 
בהן  יש  אולם   ,)6  ,5  ,4  ,3 עמודים:  )נמצאים 
אגב,  ביותר.  חשוב  היסטורי  תוכן  כשלעצמם 
בעותק  בולט  יתרון  ישנו  הדפים  מצב  מבחינת 
שלפנינו על פני זה השמור בספריה הלאומית; 
ואילו  ופגמים,  קרעים  ישנם  המוכר  בעותק 

הדפים בעותק שלפנינו שלמים ונאים יחסית. 

העותק שלפנינו אינו מכיל את האיגרת הפרטית 
של רבי חיים כ"ץ )שנדפסה על אותו הדף שחסר 

אצלנו(.

ממשיך יערי וכותב:

ולא רק משום  מיוחדת לאגרות הללו,  "חשיבות 
ישוב  של  הראשונות  הכלליות  האגרות  שהן 
תלמידי הגר"א בארץ – שעתיד היה לשמש מסד 
בגלל  גם  אלא   – בכלל  החדש  האשכנזי  לישוב 
הגר"א  תלמידי  באגרת  יש  המיוחדת.  מהותן 
עדה  של  יסוד  הכרזת  משום  מניפסט,  משום 
אבל  מצער,  אמנם  שראשיתה  בארץ,  חדשה 
יודעת היא שאחריתה ישגה מאוד. מבין שורותיה 
שהם  הכותבים  הכרת  בולטת  האיגרת  של 
שליחי העם כולו. אין הם מבקשים אלא תובעים, 
הם  אין  הארץ.  בזכות  אלא  עצמם  בזכות  ולא 
מעוררים רחמים על צרכי עצמם אלא על צרכי 

הארץ השוממה מבניה".

)בהקדמתו למהדורה חדשה  ר׳ בנימין מינץ  גם 
חשיבות  את  לתאר  מאריך  השולחן׳(  ׳פאת  של 
יתירה״,  ״חשיבות  בה  יש  אשר  שלפנינו  האגרת 
לתולדות  והיחיד  הראשון  ״המקור  שהן  מפני 
ייסוד הישוב האשכנזי הפרושי בארץ ישראל״, וכן 
יש בה הוכחה שתלמידי הגר״א לא ״ביקשו סתם 
נדבות לעניים ומרודים, אלא היתה בהם ההכרה 
הברורה שהם שליחי עם החוזר לארצו, חלוצים 
מבקשים,  אינם  הם  ה׳.  מחנה  לפני  העוברים 
ארץ  של  מחדש  להקמתה  עזרה  דורשים  הם 
מרכז  היא  ישראל  שארץ  הכירו  הם  ישראל. 
להטות  חייב  בתפוצותיו  העם  ולכן  ישראל,  עם 
שכם... הנקודה העיקרית באיגרת היא לא תיאור 
הרוחניים  החיים  תיאור  אלא  הרבות,  הצרות 
על  התורה,  לימוד  על  החדשים,  העולים  של 
על  הקודש,  בארץ  זצ״ל  הגר״א  תורת  הרבצת 
ר׳  ומסיים  לתחיה״.  עכשיו  המתעוררות  הארץ 
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עמו  וסיכם  מצפת  האשכנזים  שליח  עם  נפגש 
את  ושלח  הצליח  הוא  משותפת.  פעילות  על 
בווילנה,  היתר  בין  עבר  מסעו  לצפת.  התרומות 
"תקלין  ספרו  את  הדפיס  שם  ובמינסק  בוורשה 

חדתין" על התלמוד הירושלמי מסכת שקלים.

מצורף: ״תפארת ישראל בארץ ישראל״ – פרשת 
חייו ופעולותיו של הרב הגאון החובב האמתי רבי 
זצ״ל, מייסד הישוב של עדתה  ישראל משקלוב 

האשכנזים פרושים. ירושלים, תרצ״ט. 

מצב טוב. כתמים.

פתיחה: 1,500$
הערכה: 3,000$ - 5,000$

שנת תקס"ט )1809(. 

הקבוצה  בראש  עמד  משקלוב  ישראל  רבי 
הגיעה  הקבוצה  כ"ץ.  חיים  רבי  ביחד  השלישית 
הצטרפה  שם   ,)1809( תק"ע  בתשרי  לצפת 
כקודמתה לקהילה החדשה. ביחד מנו בסך הכל 

כ-150 נפש. 

רבי חיים כיהן בפועל כרב הקהילה, ורבי ישראל 
היה למנהיגה.

לאחר  ספורים  חודשים  תק"ע,  חורף  בשלהי 
דרך  ישראל  רבי  יצא  ישראל,  לארץ  שהגיע 
שם  לוולוזין,  הגיע  הוא  לליטא.  בדרכו  קושטא 
קבל עזרה והמלצה לפעולתיו בעיקר מרבי חיים 
הוא  הכספים.  איסוף  למסע  עמה  ויצא  מוולוז'ין 

107. Rare Historical Certificte! ״Igeret Ha׳Kollel״ (Missive of the 
Kollel)– by the Disciples of the Vilna Gaon who Immigrated to the land 

of Israel and Settled in Safed – about the Mission of Rabbi Yisrael of 
Shklov to Raise Funds Abroad for the Settlement – [1810] – One of the 

Only Copies in the World! A Touching Item Fit for a Museum!

A historical missive written by the leading 
disciples of the Vilna Gaon, who had 
been ordered by the rabbi to immigrate 
to the Land of Israel to settle it.

Due to the missive before us and others 
like it, which were given to rabbis and 
philanthropists in Europe, the Jewish 
settlement in its first days succeeded in 
its establishment.

Those disciples immigrated to the Land 
of Israel in 1809 and the missive before 
us was written a short while after their 
arrival in Safed on Friday, the 10th of Adar 
B 1910. It was addressed to the Jews of 
Lithuania and Reisin and its content was 
the necessity to support the new Jewish 
settlement in Safed. The missive was 
most likely printed in the city of Shklov, 
the city of origin of the most leading 
disciples of the Vilna Gaon. [1910]. 
Vinograd, Gra 1090.

The drafter of the missive (or most of it) 
is most likely Rabbi Yisrael of Shklov, the 
emissary to whom it was given, as will 
be explained hereinafter. The missive is 
signed (in print) by eleven of the disciples 
of the vilna Gaon, the leaders of the 

immigration and settlement and among 
them: Rabbi Menachem Mendel of 
Shklov, Rabbi Se׳adya   the son of Rabbi 
Natan Neta of Vilnius, Rabbi Chaim the 
son of Rabbi Tuviya Katz, Rabbi Yehoshua 
Heshil of Minsk author of ׳Matzmi׳ach 
Yeshu׳ah׳, Rabbi Hillel of Kovna and 
more.

This is the earliest document we know 
of from the renewal of the Jewish 
settlement in the Land of Israel by the 
disciples of the Vilna Gaon.

Historical background:

The missive before us is not an ordinary 
missive similar to the acceptable ones in 
those times in which the writer would 
recount the troubles of the Yishuv and ask 
the merciful philanthropist for financial 
aid.  Here however we have a missive 
sent by a strong community which is sure 
that it is a pioneer representing the many 
in settling the Land of Israel after two 
thousand years of exile and therefore, 
it is asking the many to take part in the 
historical mission that is carrying out.    

The researcher Avraham Ya׳ari wrote: 
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 The community of the disciples of the״
Vilna Gaon gave to its emissary, Rabbi 
Yisrael of Shklov, the ״Igeret Ha׳Kollel״ 
(The missive of the Kollel), that is of the 
complete community which was signed 
by eleven of its leaders and a rpivated 
missive by Rabbi Chaim the son of Rabbi 
Tuviya Katz, to his friends in Vilnius. 
The emissary printed both missives in a 
special booklet, a single copy of which 
has survived and is kept in the archive of 
the National Library in Jerusalem״.

Before us, then, is a historical discovery: 
an additional copy of this historical 
missive by the disciples of the Vilna 
Gaon. 

Indeed, it is lacking the first two pages 
(only pages 3, 4, 5, and 6 appear here); 
however, they themselves contain 
important historical content. Moreover, 
the copy before us, unlike the familiar 
one of the National Library which is torn 
and flawed, is relatively complete and 
nice.   

The copy before us does not contain 
the private missive by Rabbi Chaim Katz 
(which was printed on one of the leaves 
missing from the copy we have). 

Ya׳ari continues and writes:

 ,These missives are of special importance״
and not only because they are the first 
general missives of the disciples of the 
Vilna Gaon in the Land of Israel – which 
will eventually serve as the basis of the 
new Ashkenazi Yishuv in general – but 
because of their special content. The 
missive of the disciples of the Vilna Gaon 
is actually a manifest … between the lines 
of the missive, the writers׳ awareness of 
the fact that they are the emissaries of 
the complete nation is most outstanding. 
They do not ask but demand, and not by 
their merit but by that of the country. 
They do not evoke pity for themselves 
but rather for the needs of the barren 
country״.

Rabbi Binyamin Mintz (in his preface to 
the new edition of ׳Pe׳at ha׳Shukchan׳) 
also describes at length the importance 

of the missive before us. He adds that 
 there are many indications that Rabbi״
Yisrael of Shklov himself took part in 
writing the missive, at least its first part״.

Rabbi Yisrael of Shklov remained in 
Europe for his mission for almost three 
years. After many sufferings , and many 
successes, he returned in 1913 to the 
Land of Israel.      

Background on the immigration of the 
disciples of the Vilna Gaon to the Land 
of Israel:

The first wave of immigrants was a group 
headed by Rabbi menachem Mendel of 
Shklov. The group arrived in Haifa in 1808 
and for two months lived in Tiberius 
before moving to Safed. 

The second wave was a group headed 
by Rabbi Se׳adya of Shklov. The group 
arrived in the Land of Israel during the 
summer of 1809. 

Rabbi Yisrael of Shklov headed the third 
group together with Rabbi Chaim Katz. 
The group arrived in Safed in Tishrei 
1809, where it joined the other groups 
to form a new community of about 150 
members. 

Rabbi Chaim served as the rabbi of the 
group while Rabbi Yisrael was its leader.

During the winter of 1910, several 
months after he came to the Land 
of Israel, Rabbi Yisrael travelled via 
Constantinople to Lithuania. He arrived 
in Volozhin, where he received support 
and recommendation from Rabbi Chaim 
of Volozhin. In his fund-raising journey, 
he travelled to Vilnius, Warsaw and 
Minsk. The funds he raised were sent 
immediately to Safed. 

Added is the book ״Tiferet Yisrael Be׳Eretz 
Yisrael״ – the history and actions of Rabbi 
Yisrael of Shklov, the founder of the 
settlement of the Ashkenazi community. 
Jerusalem, 1939. 

Condition: Good. Stains.

Opening Price: $1500
Estimated Price: $3000-$5000
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רבי  מוורשה,  ביין  יהושע  רבי  יוחאי,  בר  וישיבת 
אברהם ברנדווין, ורבי גדליה קליין. 

בגב הדף מכתב ארוך בכתב יד )של רבי נפתלי 
חנהליס או דווקא אחד ממתנגדיו( ובו התייחסות 
לכרוז: "מזה תקבלו ראיה על דבר כל המפעלים 

אשר בפה, כי בשקר גדול יסודם....". 

נדירות: מודעה זו אינה ידועה ביבליוגרפית, ככל 
הנראה גם לא בספרות המחקר. אינה בספריות 

בארץ. אינה רשום במפעל הביבליוגרפיה.

יחידה  כנראה  ביותר,  חשיבות: תעודה חשובה 
חידוש  על  ראשון  מכלי  מידע  הכוללת  בעולם, 

היישוב היהודי במירון בתקופה העות'מאנית.

מקור: אוסף הרב שלמה פפנהיים זצ״ל, סגן יו״ר 
הנהלת העדה החרדית בירושלים.

גיל הפריט: 93 שנים.
מצב טוב. קרע )חריץ( בראש הדף. 

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 1,000$

נדיר . 108 פולמוסי  כרוז 
היישוב  מחדש  מאת  ביותר 
הקדוש במירון ומייסד ישיבת 
׳בר יוחאי׳  - תרע״א ]1911[ 
– לא ידוע ביבליוגרפית! עם 
יד  בכתב  פולמוסי  מכתב 

אודות הכרוז
אביונים  ואנקת  עניים  "משוד 
מודעה   – ה'!"  יאמר  אקום  עתה 
נפתלי  הרב  שהדפיס  פולמוסית 
בצפת.  ידוע  עסקן  זצ"ל,  חהנליס 
יד.  בכתב  חשובות  הוספות  עם 
נדיר   .1911 העות'מנית,  התקופה 
יחידי  עותק  הנראה  ככל  ביותר, 

בעולם.

מתוך דבריו של הרב חהנליס הנדפסים במודעה:

חדש  ישוב  לעשות  הראשון  המייסד  הייתי  "אני 
זיע"א,  בנו  ור"א  רשב"י  לציון  סמוך  מירון  בכפר 
וקניתי שם חורבה, ומסירות נפש היתה לי, ונתתי 
שם הוני ורכושי וגופי ונשמתי ממש... ועשינו שם 
ישוב חדש... וישיבה גדולה מאברכים "ישיבת בר 

יוחאי...".

"עם כל זה לא זכיתי להוציא מחשבתי מכח אל 
הפועל כי בא זר בגבולנו", וכאן הוא תוקף אחד 
מירון,  ומגואלי  בצפת,  הקהילה  מראשי  אחד 
האשמות  בו  ומטיח  פודהוצר,  יעקב  אלעזר  ר' 

חריפות ביותר.

הקדושים  האדמו"רים  גם  מזוכרים  במכתב 
מטשורטקוב ומבויאן.

הדף, מכתב מאת הגבאים  של  השני  בחלקו 
והמנהלים של הישוב החדש במירון  והמייסדים 

108. Extremely Rare polemic Proclamation by the Renewer 
of the Jewish Settlement in Meron and and the Founder of 

the ׳Bar Yochai׳ yeshiva – [1911] – Bibliographically Unknown! 
With a Handwritten Polemic Letter about the Proclamation

A polemic proclamation printed by rabbi 
Naftali Chanales, a well-known activist 
of Safed. With important handwritten 
additions. The Ottoman period, 1911. 
Extremely rare, most likely, the only copy 
in the word.

From rabbi Chanales׳  words, which are 
printed on the proclamation:

 I was the first founder to create a new״
settlement in the village of Meron near 
the grave of Rashbi and his son and 
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I bought their a ruin, and I had total 
devotion and gave there my fortune and 
possession and body and soul … and 
we established there a new settlement 
… and a large yeshiva… the Bar Yochai 
Yeshiva …״

 Nevertheless, I never got to carry out״
my vision since a stranger came to our 
borders״. Here he attacks one of the 
leaders of the community of Safed, Rabbi 
Eliezer Ya׳akov Podhorzer and hurls 
accusations at him. 

The letter also refers to the Rebbes of 
Chortkov and Boyan.

On the second part of the leaf, a letter 
by the Gabaim, founders and managers 
of the new settlement in Meron and the 
Bar Yochai Yeshiva, Rabbi Yehoshua Bein 
of Warsaw, Rabbi Avraham Brandwein 
and Rabbi Gedalya Klein.

On the reverse side of the leaf, a long, 
handwritten letter (by Rabbi Naftali 
Chanaes or actually one of his opponents) 
referring to the proclamation: ״From this 

you will receive evidence regarding all 
the enterprises here, that they are based 
on a lie…״

Rareness: the proclamation is 
bibliographically unknown, most likely, 
by research literature as well. It does 
not appear in libraries in Israel and is not 
listed by the Bibliography of the Hebrew 
Book.

Importance: a very important 
proclamation, most likely the only one 
in the world, which includes first-hand 
information about the renewal of the 
Jewish settlement of Meron during the 
Ottoman period.

Source: the collection of Rabbi Shlomo 
Pappenheim, the vice chairman of 
Ha׳Edah Ha׳Charedit of Jerusalem. 

Size of item: 93 years.

Condition: Good. A tear (slit) in the upper 
part of the leaf. 

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

יהודי צפת עולים לציון הקדוש . 109
נדירים משנות  פריטים  אוסף   – במירון 

התר״ן ואילך
צפת,  מוזהב.  בדיו  מודפס  פתק  א. 

תרנ״ו. קדום מאוד!

״הגיע אל הקודש פנימה פזרון צדקת 
והיתה  הטהורה...  נדבתו  כבוד... 
היא  הקודש  מן  אשר  זאת  תעודתנו 
נתקבלה  נדבתו  כי  בידו  לעדה  יוצאת 
בקודש לרצון ובאה אל מטרת לחיזוק 
רגלים  ועולי  הזוה״ק  לומדי  חבורתינו 
שמעון  רבי  האלקי  התנא  ציון  הר  על 
בברכת  לברכם  והננו  זי״ע...  יוחאי  בר 
ויום  ומועדים  נוראים  בימי  שברך  מי 
ההילולא רבא ל״ג בעומר בבית מדרשו 

של ציון התנא האלקי הרשב״י זי״ע...״

רבי  חותמת  יד.  בכתב  פרטים  מולאו 
האשכנזית בקהיר. 12 ס״מ. מצב בינוני-טוב. אהרן מנדל הכהן, יליד טבריה, ורבה של הקהילה 

צפת.  לעיר  היהודים  ועד  של  רשמי  מכתב  ב. 

109. The Jews of Safed on Their 
Way to the Grave Site in Meron – a 
Collection of Rare Items from the 
s and Onwards׳1890



 91 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

הדרך  סלילת  לעזר  נדבות  על  קבלות  פנקס  ג. 
ההיסתורי  למקום  ועגלות  במכוניות  לנסיעה 
והקדוש מירון בשביל עולי הרגל והמבקרים את 
ציוני הקדושים. לא חתומות. תמונת הציון הקדוש 
במרכז כל דף. צפת, שנות התר״פ. תשע קבלות. 

דיו זורח.

מצב כללי טוב.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$ 

תוכן  בעיר.  הצעיר  הדור  אגודת  לכבוד  תרפ״ב. 
ספר  עם  בתהלוכה  להשתתף  הזמנה  המכתב: 
על  לשמור  זה  עם  ויחד  למירון  המובל  התורה 
תתחיל  התהלוכה  התהלוכה.  בשעת  הסדר 

מבית ה׳ מאיר עבו בשעה אחה״צ. חתום. 

בירושלים.  אמריקה  כולל  מאת  רשמי  מכתב  ג. 
תרפ״ד. ממוען אל אליהו קלינגר. המכתב עוסק 
בעניין הוצאות הדרך מירון-צפת. חתימת מזכיר 

הכולל. 

בצפת . 110 ״הנוער  נהדר,  תצלום 
הקק״ל״  הספרות של  את  להפיץ  יוצא 

– אלול תרפ״ו
על  עטורים  ומהדריך  הבחורים  נראים  בתצלום 

חזם בסרט ובו כיתובים ציוניים של הקק״ל. 

מצב טוב. קמטים קלים בפינות.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

110. The Jews of Safed on Their 
Way to the Grave Site in Meron – a 
Collection of Rare Items from the 
s and Onwards׳1890

תרע״ח . 111 צפת,   – הח״ן  שירת 
הבודדים  מהספרים   – הגליל  דפוס   –

שנדפסו בצפת בתקופת המלחמה
בצפת  שנדפסו  הבודדים  מהספרים  חשיבות: 
בימי מלחמת העולם הראשונה. בסך הכל נדפסו 
׳הגליל׳  בדפוס  ספרים,  מחמישה  יותר  לא  אז 
שפעל במשך תקופה קצרה יחסית. )ראו על כך 
בהרחבה במאמרו המקוון של זאב גלילי: ״דפוס 
"הגליל" – עוד אגדה מאגדות צפת", ובתגובות(.

המחבר הוא הסופר אשר בן ישראל.

תוכן הספר: מסות

2, 98-7 עמ'. 16 ס״מ.
מצב: טוב. כולל מעטפת מקורית. 

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

111. Shirat Ha׳Chen – Safed, 1918 
– One of the Few Books Printed in 
Safed during the War
2, 7-98pp.

Condition: Good.

Opening Price: $100
Estimated Price: $200 - $300
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112. A Very large Archive of 
the City of Safed – the 1940׳s and 
Onwards

צפת . 112 העיר  של  ענק  ארכיון 
מאות   – ואילך  הארבעים  בשנות 

מסמכים ומכתבים
קלסרים עבי כרס, מלאים בחומר 
אירועים,  צפת:  העיר  של  עשיר 
אישים, מקומות, ועוד. חומר עצום, 

לא נחקר ולא נבדק. 

כולל גם:

מכתבים  ובו  כרס  עב  קלסר   •
פועלי  מועצת  של  ומסמכים 
ומרתק.  מגוון  חומר  צפת. 
בחלק  ואילך.  החמישים  שנות 
ישעיהו  של  חתימות  מהמסמכים 
עשני, אילה ברשד, דוד ג׳ינו, ועוד.

ובו  מאוד  עבה  קלסר    •
צפת.  פועלי  מועצת  של  ורשימות  פרוטוקולים 

שנות השבעים. 

חשובים  מהם  רבים  דפים,  מאות  כולל  הארכיון 
ומעניינים.

מצב טוב.

פתיחה: 300$
הערכה: 600$ - 800$

הקהילה . 113 של  ענק  ארכיון 
היהודית בעיה״ק צפת – שנות התר״פ 

ואילך
ארכיון הכולל כ-100 מסמכים, תעודות ומכתבים 
המנדט  מתקופת  רובם  צפת.  הקודש  מעיר 

הבריטי.

בין היתר: 

כרזה מרגשת על ״חגיגות יום שחרור צפת״, אייר 
תש״ט.

מסמך ובו חתימות חברי ועדה מקומית של קק״ל 
ראש  של  )סבו  מילקובסקי  נתן  ר׳  ובהם  בצפת, 

הממשלה בנימין נתניהו( – נדיר מאוד!

מכתבים מהשנים הראשונות של המדינה.

מהתקופה  כנראה  בתורכית,   ]?[ קושאן 
העות׳מאנית ומסמכים נוספים מאותה תקופה. 

חתימות  עם  קדישא,  החברא  של  קניין  שטר 
מנהיגי קהילת צפת ורבה של העיר רבי אברהם 

ליב זילברמן.

תעודות לידה קדומות.

מודעה יפה על ציון ״יום פינסקר״ בצפת )תרפ״ב(. 

מסמכים של בתי מסחר בצפת בתקופת המנדט.

״חשבון פיצויים המגיעים לח׳ פודהורצר״.

113. A Very large Archive of the 
Jewish Community of Safed – the 
s and Onwards׳1920
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העתק מקורי של מכתב חשוב ועד העיר הזמני 
ליהודי צפת, אל מושל מחוז צפת, 1930.

בני  להסתדרות  גלילי  ״משרד  של  רשמי  מכתב 
בנימין בראש פינה״, חתום.

מכתב חשוב )ומסמך נלווה( של רבי יוסף קנוביץ, 
חתנו של הרידב״ז רבה של צפת. 

ועוד ועוד... חומר מרתק ומגוון.

מצב כללי טוב. חלק מהדפים במצב בינוני.

פתיחה: 300$
הערכה: 500$ - 1,000$

כרזות גדולות מעניינות.

חומר של ועד הקהילה העברית בצפת.

חומר פולמוסי בענייני הציבור בצפת.

״עם  ראשית  כותרת  ובו  לעולה׳  ׳איגרת  גליון 
שחרור הגליל מחיילות האויב״. 

של  הראשונות  מהשנים  בחירות  של  חומר 
המדינה.

תש״ך,  צפת,  ילדי  של  סטנסיל  גיליון   – ׳השחר׳ 
לכבוד משחררי צפת ובוניה.

תעודות של קק״ל בעניין צפת, משנות העשרים.

אוסף ספרים על צפת ואנשיה / . 114
מדליה צפת

הקדשתו.  עם  דוידזון,  יעקב  מאת  צפת.  אגדת 
פואמה, עם ציורים מאת דוד גלבוע. כרך גדול. 

המדריך  הנופש,  ׳עולם  גיליון  לך.  קוראת  צפת 
תמונות  כולל  ולמטייל׳.  לנופש  והיעיל  החדיש 
כבר  חלקם  בצפת,  המלונות  על  וכתבות  רבות, 

אינם קיימים כיום... ]תשכ״ה 1965[.

צפת. לקט מאמרים מאת ד״ר שמואל אביצור. 

מקרית  מעבודתיו[  אלבומי  ]ספר  יצחק.  אמתי 
האמנים בצפת. 

משה  מאת  רישומים  מאגד  בצפת.  כנסת  בתי 
רביב. לא נבדק חסרון דפים. 

מפה ענקית של צפת. שנות השישים? קרעים. 

בוא עמי לצפת. מדריך מאת ישעיהו עשני. 1963. 
כולל תמונות רבות, ומפה.

כסף  ריקועי   15 מתמול.  דמויות  מרזר.  אריה 

ונחושת. קרית הציירים, צפת. ככל הנראה ללא 
ידו.  על  חתומים  מהם  שלושה  חסרון תדפיסים. 

בלאי.

צפת. מאת גדי קופל. ]הדרכה לטיול בעיר[.

ספר על צפת, ביידיש, 1969.

מדליה צפת, עם הקופסה המקורית. 

וכן פרסומות ותדפיסים מעניינים מחייה של צפת 
בשנות החמישים.

ועוד...

מצב כללי טוב. בלאי בחלק מהפריטים.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

114. Collection of Books about 
Safed and Its Residents
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115. Minchat Kana׳ot – London, 
1827 – Polemic
The composition was written against the 
composition ״Teneh Bikkurim״ by Yom 
Tov Bennet, which criticized the book 
 by Rabbi Shalom] ״Shorshei Emunah״
Cohen, who was a God-fearing Jew 
and objected to new ideas regarding 
the Jewish religion] and Rabbi Shlomo 
Hirshel, the rabbi of the Ashkenazic 
community of London. With an English 
preface. 

Condition: Good. Stamps. 

Opening Price: $100
Estimated Price: $300-$500 

פולמוס

תקע״ז . 115 לונדון,   – קנאות  מנחת 
– פולמוס 

"מענה לכסיל, אשר הביא טנא בקורים ]לאנדאן 
]שרשי  אמונה  בשרשי  מעל  למעול   ... תקע"ז[ 
י"ט  תקע"ה[,  לונדן  הכהן,  שלום  מאת  אמונה, 
קנא  אשר  מאיש  שמו,  חרש  בעננעט  ]יום-טוב[ 

לאלוהיו ותורתו מאיר הכהן, שוחט עופות פה".

הרב  של  פורטרט  יש  ישראל  שבגנזי  ]בעותק 
וכנראה  אין,  העותקים  ברוב  אבל   , הירשל 
הפורטרט הגיע מספר אחר. גנזי ישראל 1721 . 

וינוגרד, לונדון 211[.

מצב טוב. חותמות.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ -500$
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בר  לכל  אסור  ולכן  ש"צ",  ו"כת  ואפיקורסים" 
הנ"ל  לישרים'  'אור  הספר  את  להחזיק  ישראל 
באהליך  תשכן  "אל  משום  הוא  עובר  כי  בביתו, 
אש  להבעיר  הנ"ל  הספר  הוא  עלול  כי  עוולה", 
המחלוקת באהלי יעקב, ולקרוע את בית ישראל 
לקרעים חלילה... ואמר עוד, כי יתפלא מאוד על 
שלושת הרבנים הנ"ל איך שבקו לחסידותייהו.... 

וישלחו את הבערה ביד עורכי הספר הנ"ל...". 

ספר נדיר מאוד.

108 עמ'.

מצב טוב. סימני עש מועטים.

פתיחה: 100$
הערכה: 400$ - 500$

מאמרי . 116 קובץ   – לישרים  אור 
הציונית  השיטה  נגד  ואדמו״רים  רבנים 
ומנהיגה תיאודור הרצל – קובנא, 1900 
ישראל  גדולי  ידי  על  שנפסל  ספר   –

ובראשם בעל ה׳חשק שלמה׳
בדרך  ערוכים  מאמרים  "עם  לישרים,  אור  ספר 
הציונית".  השטה  נגד  משפט  וברוח  אמונה 
המו"לים: שלמה זלמן לאנדא, יוסף ראבינאוויץ. 

ורשה,  ושותפו.  האלטער  יחיאל  מאיר  ר'  דפוס 
תר"ס )1900(.

הציונות  הושוותה  בו  המופיעים  בטיעונים 
הדת  חוקי  את  לשנות  שתכליתם  לרפורמים, 
כמו  אבותיו.  מסורת  את  ישראל  מעם  ולעקור 
הקץ  את  לדחוק  פועלים  הציונים  כי  נזכר  כן 
למרות  נס,  בדרך  תבוא  הגאולה  כי  ומכחישים 
ושם במדינה  יד  לנו  ה' לתת  "לא חפץ  כי  דעתו 
לבסוף  הימים"]16[  אחרית  עד  לנו  מיוחדת 
הציונות  לפיהם  פרקטיים,  נימוקים  נשמעו 
תוכל להתמודד  לא  כוח  וחסרת  כתנועה קטנה 
לשיבת  המתנגדות  הגדולות  המעצמות  מול 
אינו  היהודי  שהעם  גם  וכן  לארצם,  היהודים 

מסוגל לפעילות לאומית ולהקמת מדינה.

בקובץ:  מודפסים  דבריהם  אשר  הרבנים  בין 
רבי דוד פרידמן מקרלין, רבי אליהו חיים מייזל, 

האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש, ועוד.

ישראל,  גדולי  בחריפות  יצאו  הספר  כנגד 
בעל  הכהן  שלמה  רבי  וילנה  רבני  זקן  ובראשם 
עשו  גדולה  "נבלה  התבטא:  הוא  שלמה'.  'חשק 
עורכי הספר, לכנות מאתים אלף איש מישראל, 
כמה  שבהם  הציונית,  בהשיטה  המחזיקים 
"מינים  בשם  וצדיקים...  גאונים  רבנים,  מאות 

116. Or Li׳Yesharim – Collection of Articles by Rabbis and Rebbes 
against the Zionist movement and Its Leader Theodor Herzl – Kovna 

(Kaunas), 1900 – a Book that was Disqualified by the Most Prominent 
Rabbis Headed by the Author of the ״Cheshek Shlomo״

Published by Rabbi Shlomo Zalman 
Landau and Yosef Rabinowitz. Printed by 
Rabbi Meir Yechiel Halter and his partner. 
Warsaw, [1900].

Extremely rare.

108pp.

Condition: Good. A few moth signs 

Opening Price: $100
Estimated Price: $400-$500 
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שהביא את סברת ה"תשובות באנשי און" ולא רק 
שלא חרה אפו על זה אף דן בדבריו לשיטתו.

והיגר  אירופה  את  היילפרין  עזב  תרי"ט  בשנת 
לארה"ב בה התיישב בעיר הבירה וואשינגטאן די. 

סי. ושם נפטר ביום י' שבט שנת תרכ"ג,

חכמי  ׳מורשת  הבלוג  מתוך  מילר,  י׳  )הרב 
אמעריקא׳(.

]3[, 72 עמ'.

מצב טוב. חותמות. באחד הדפים קרע עם חסרון 
קטן. כתמי זמן.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 400$

חיבור . 117  – און  באנשי  תשובות 
פרנקפורט,   – הרפורמים  נגד  מיוחד 

תר״ה ]1845[ – נדיר ביותר!
וריעיו, במכתבים שלשה עשר, מאת  האלדהיים 

ס. מ. ן. ]סופי תיבות: פינחס מנחם היילפרן[

רקע:

לובלין  בעיר  נולד  היילפרין  מענדל  פנחס  ר' 
המפורסמת בשנת תקס"א לאביו הנגיד מנכבדי 
מענדל  פנחס  ר'  הבן  היילפרין,  געציל  ר'  העיר 
עסק  גם  ולימים  התורה  במתי  על  נתגדל 
להונגריה  מפוילן  עבר  תבל,  ובמדעי  בחקירה 
ושם התידד והתכתב עם ראשי המשכילים כמו 
כשלעצמו  מהם.  רבות  והושפע  ורפפופרט  גרץ 
ואף  והמצוות,  התורה  בשמירת  אדוק  נשאר 
קונטרס  והדפיס  הריפורמה  תנועת  נגד  נלחם 
און"  באנשי  "תשובות  בשם  מכתבים  י"ג  בת 
)בעילום שם רק רמז את שמו בדף השער בסופי 
תיבות שמו ס. מ. ן. פנח'ס מנח'ם היילפרי'ן( נגד 
עם  קידושין  דיני  לעקור  שרצו  וריעיו  האלדהיים 

תנאי בנישואין.

הקונטרס על אף היותו נכתב לנגח את המסיתים 
השם  קנאת  המקנאים  קנאות  עוררה  ומדיחים, 
מצד האחר, ורב נכבד מהונגריה הגאון רבי יצחק 
יצא  אבראהאם  אב"ד  זצ"ל  מארגארעטין  צבי 
הרב  את  שתקף  התלמיד"  "תוקף  בספרו  נגדו 
היילפרין בזה שרצה להגיה ולחדש בדברי חז"ל 
"כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש" לשנות את 
מגרש"  דרבנן  אדעתא  דמגרש  ל"כל  הגירסא 
להג"ר  כהן"  "מראה  בהגהות  שמצאנו  ומעניין 
צ:  דף  יבמות  זצ"ל עמ"ס  מווילנא  בצלאל הכהן 

117. Teshuvot Be׳Anshei Onn – a Special 
Compositions against Reform Judaism – Frankfurt, 

[1845] – Extremely Rare!

Haldheim Ve׳Re׳av, Be׳Michtavim 
Shlosha Assar (Haldheim and His Friends, 
in Thirteen Letters), by S.M.N. [Pinchas 
Menachem Halperin].

Against Reform Judaism, especially 
against the second congress of reform 
rabbis which took place in Frankfurt Am 
Mein in 1845.

[3], 72pp.

Condition: Good. Stamps. One of the 
leaves is torn with a slight omission. Time 
stains.

Opening Price: $100
Estimated Price: $200-$400 
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ההשכלה  תנועת  חלוץ  היה  לוינזון  בער  יצחק 
בין   . הרוסית.  האימפריה  בתחומי  היהודית 
לשינוי  הסברה  ספרי  היו  המפורסמים  חיבוריו 
המזרח-אירופית,  היהודית  בחברה  הערכים 
ובפרט  וחיבורים להגנה על היהדות מן הנצרות 

מן המיסיון הנוצרי.

ביקורת  גם  שלפנינו  הספר  כולל  פרקיו  בתוך 
כדי  עד  הנוצרי,  והמיסיון  הנצרות  על  חריפה 
ובחיי  רוסיה  בתחומי  להדפיסו  היה  אפשר  שאי 
תחת  כזה  חיבור  של  הכתיבה  בעצם  המחבר. 

שלטון הצאר הייתה העזה רבה.

144 עמ׳.

מצב טוב. חתימה עתיקה בשער.

פתיחה: 100$ 
הערכה: 200$ - 300$

אחיה . 118 הנצרות:  נגד  פולמוס 
שילוני החוזה – לייפציג, תרכ״ד ]1864[ 

– נדיר מאוד, לא נראה במכירות
נדיר באופן  נדירות: לא נראה במכירות מעולם. 

יוצא מן הכלל.

רקע:

בלונדון,  אחד  מומר  הוציא  בערך,  ת"ר  בשנת 
בשם  נאצה  ספר  מקקאול,  אלכסנדר  בשם 
מלא  שהיה  חלקים,  בחמשה  עולם"  "נתיבות 
התורה  על  בזויות  ועלילות  שמד  דברי  וגדוש 
היהדות  ועל  ישראל  עם  על  ושבע"פ,  שבכתב 

בכלל. ספר זה עורר זעזוע עצום בעולם הנכרי. 

וגרם  באנגלית  וגם  בעברית  נדפס  הזה  הספר 
יהודי  בקרב  ביחוד  גדולה  תסיסה  בשעתו 
אנגליה, שקראו לאספה רבתי עם בנוכחות השר 
הצדיק ר' משה מונטיפיורי ז"ל. באספה זו הוחלט 

להשיב מלחמה נגד ספר זה. 

אז נדפסו מספר ספרי ביקורת ותשובה 
ל'נתיבות עולם', ביניהם הספר שלפנינו, שהינו 
נדיר מאוד, אשר חובר "בדרך ויכוח בין העברי 

צדקיהו מזרחי ובין הנוצרי דון יוסף אלפונזו״.
יצא  הרוסית  הצנזורה  מחמת  הספר:  פרטי 
החיבור לאור בגרמניה, בעילום שמו של המחבר.  

בעותק שלפנינו, בעמוד האחרון מודפס דף ובו כתוב 
כי שם הספר בגימטריה "יצחק דוב לעווינזאהן". 
קיים. לא  זה  עמוד  אחרים  ובעותקים  יתכן 

118. Polemic against Christianity: Achiya Shiloni Ha׳Chozeh – 
Leipzig, [1864] – Extremely Rare, Has Never Been Seen in Auctions

Rareness: has never been seen in auctions. 
Extremely rare.

Background: a book that was written in 
response to the book ״Netivot Olam״ (The 
Old Paths) by a convert named Alexander 
McCaul, which was published in London 
in circa 1800 and which defamed Judaism 
and the Jewish nation. 

The book: Since the book contained 
criticism of Christianity and the Christion 
Mission, it wouldn׳t have received the 
approval of the Russian censor and was 
therefore published anonymously in 
Germany.

In the copy before us, on the last page, 
there is a printed leaf on which it is written 
that the gematria of the book׳s title is 
 It is possible that .״Yitzchak Dov Levinson״
in other copies of the book, this page does 
not exist.

Yitzchak Ber Levinson was a pioneer of the 
Jewish Enlightenment Movement in the 
Russian Empire. 

144pp.

Condition: Good. An ancient signature on 
the title page. 

Opening Price: $100
Estimated Price: $200-$300 
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להיבט  הרבה  מתייחסים  הללו  המאמרים  כל 
שיתמצאו  מרוסיה  הפליטים  לעזרת  הכלכלי, 
מדור  גם  מובא  לכך  בהקשר  ארה״ב.  בכלכלת 
מיוחד - שיעור המטבע הרוסי, ומטבעות נוספים, 

נכון לחודש מרץ 1908.
כולל פרסומות. במעטפת האחורית פרסומת על 

נסיעות אניות לארה״ב, עם איור של ספינה בים.

מקום דפוס: סט. פטרבורג.
במפעל  רשום  לא  העת  כתב  נדירות: 
שאינו  מאוד,  קדום  גיליון  לפנינו  הביבליוגרפיה. 
וביתר  בירושלים  הלאומית  בספריה  מצוי 
הספריות בארץ. מטבע הדברים חוברות דקיקות 

כאלה, שנועדו לשימוש זמני, לא נשתמרו כלל.

סופר,  )גרינבלאט(,  גורן  נתן  העת:  כתב  עורך 
עברי  מחנך  ועברי,  יידי  ומבקר  מסאי  עיתונאי, 
תנועת  איש  וביישוב,  בליטא  ציוני  ועסקן 

העבודה.

20 ]3[ עמ׳.

מצב: טוב.

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 500$

תפוצות ישראל
אינו . 119  –  ]1908[ היהודי  המהגר 

מיוחד  עת  כתב   – בארץ!  בספריות 
יהודיים שהיגרו  פליטים  מליוני  בשביל 

מרוסיה בארה״ב
יודישער עמיגראנט ]המהגר היהודי[.  שם: דער 

יידיש. נדפס בפטרבורג.

כתב-עת, גליון מס' 5. כ"ז אדר ב' תרס"ח 
]1908. השנה ראשונה של כתב העת[.

אור  ראה  כתב-העת  היסטורי:  רקע 
היהודית  )"החברה  יק"א  ארגון  בסיוע 
לסיוע  פעל  אשר  ארגון   - להתיישבות"( 
פליטי  יהודים,  של  התיישבותם  והכשרת 
ובעיקר  באמריקה,  הרוסית,  האימפריה 
לשכנע  ניסו  ציון  חובבי  בארגנטינה. 
לסייע  הירש,  הברון  הארגון,  מייסד  את 
ארץ  אולם  ישראל.  ארץ  לכיוון  בהגירה 
ישראל, שהייתה נתונה באותו זמן לשלטון 
עות'מאני, לא הייתה יעד מועדף על הירש.

היגרו   ,1924–1881 השנים  במהלך  וכך, 
ממזרח  יהודים  מיליון  וחצי  משניים  למעלה 
אירופה ותחום המושב אל ארצות היעד שמעבר 
באופן  שינתה  ההמונית  היהודית  ההגירה  לים. 
דמוגרפית,  מבחינה  היהודי  העם  את  משמעותי 

כלכלית, חברתית ותרבותית.

תוכן: כתב העת כולל מאמרים בנושא הגירה וכן 
מידע שימושי למהגרים, כגון טבלאות עם מידע 
אודות הפלגת אניות לארה"ב, קנדה, ארגנטינה 

ויעדים נוספים, כתובות נציגי ארגון יק"א, ועוד.

ליבוי  "פון  ברוק:  ש׳  ד״ר  מאת  הראשי,  המאמר 
של  מצבם  את  בפירוט  מתאר  יורק"  ניו  ביז 
ואת התמיכה  היהודים שהגיעו לשם,  המהגרים 

שהם מקבלים מאת יק״א.
כתב  מאת  יארק״,  ניו  פון  ״בריעף  הבא  המאמר 
העיתון, מביא נתונים על מצב המהגרים בניו יורק 
המצב  את  מתאר  הבא  המאמר  ובפילדלפיה. 
בסנט לואיס. וכן המאמרים הבאים מוסיפים מידע 
על מצבם של המהגרים בארץ החדשה.  חשוב 
משפטו  על  היתר  בין  מסופר  החדשות  במדור 
בארה״ב.  רבים  הדים  שעורר  לעווין,  אליהו  של 
לאחר מכן מופיע מאמר "דאס אינפארמאציאנס 
ביורא פון דער פאלעסטינישער געזעלשאפט". 

 ״Yehudi׳Mehager Ha׳Ha״ .119
(The Jewish Immigrant) [1908] – 
Does not Appear in Libraries in Israel! 
– A Special Journal for the Millions of 
Jewish Refugees that Migrated from 
Russia to the USA 
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לעיר יפו. עם ברנר נרצחו גם בני משפחת יצקר 
יוסף לואידור וצבי שץ. גופותיהם של  והסופרים 

שבעה נרצחים נתלו על חומות בית הקברות. 

כיום  הוא  מיפו,  חלק  היה  עת  המקום, שבאותה 
דרך קיבוץ גלויות בדרום תל אביב. כ-150 מטרים 
ממקום הרצח עומד כעת "משכן ברנר וחבריו" - 
מרכז הנוער העובד והלומד, שהוא שחזור לבית 

יצקר, המכיל תערוכת הנצחה לנרצחים.

מצב טוב.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

מאורעות ופרעות

מסוגו: . 120 יחיד  מקורי  תצלום 
קברו הטרי של יוסף חיים ברנר הי״ד – 

מאורעות תרפ״א
ארגז  בתוך  במקרה,  התגלה  זה  חשוב  תצלום 
הכיתוב  המנדט.  מתקופת  ישנים  תצלומים 
את  צד  התצלומים,  באחד  שהופיע  המפתיע 

עינינו:

״תל אביב 1921... קבורתו של ברנר הסופר״.

לנגד עינינו התגלה תצלום נדיר ביותר, בו נראה 
לאות  פרחים  זרי  וסביבו  ברנר,  של  הטרי  קברו 

אבל. 

של  תצלומים  עוד  אין  ידיעתנו  למיטב  נדירות: 
נראה במכירות פריט  קברו מאותה תקופה. לא 

מיוחד דומה לו!

8.5x6 ס״מ.

תרפ"א.  בפרעות  ברנר  נרצח   1921 במאי 
של  בקהל  כנראה  החלה  הרוצחים  התנפלות 
בבית  ערבי  ילד  של  בלוויה  ערבים  אבלים 
לבית  הסמוך  מוראד  שייח'  המוסלמי  הקברות 
ניצב  הבית  יצקר.  אברהם  בית  אז,  התגורר  בו 
באזור פרדסים )היום בשכונת אבו כביר( בסמוך 

120. An Original Photograph, One 
of a Kind: the Recent Grave of Yosef 
Chaim Brener – the 1921 Jaffa Riots 

מקוריים . 121 ומכתבים  מסמכים 
מפרעות תרפ״ט בצפת – חומר היסטורי 

חשוב ונדיר
הבנקאי  מאת  מקוריים,  מסמכים  ארבעה  א. 
ונשדד  שנשרף  הרכוש  ״רשימת  קלינגר,  אליהו 
בבנק ברזל את קלינגר בצפת, ביום 29.8.1929״. 
ארבעה מסמכים מודפסים במכונת כתיבה, עם 
פירוט מלא של כל הרכוש שנשרף ונשדד, כולל 
מחיריהם. מצורפים מספר דפים ותעודות שהוא 

צירף לתביעתו בנושא זה בבית המשפט. 

ב. מסמך רשמי של בית המשפט הפלילי הגדול 
ובו  קלינגר,  אליהו  למרדכי  ניתן  בצפת,  היושב 
הזמנה להתיצב למשפט נגד אחמד ג׳ביר כטיב. 

 .1929

ג. שני מסמכים רשמיים בענין ״פקודת העונשים 
יהודי  של  הרכוש  נזקי  על  1929״,  הקיבוציים, 

121. Original Documents and 
Letters from the 1929 Palestine 
Riots in Safed – Rare and Important 
Historical Material 
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הקהילה  ועד  לכבוד  ישראל״.  כנסת  הכללי 
בצפת, בראשות ר׳ קלינגר. תוכן המכתב: הצעה 
״בקשר  ההתאחדות.  של  זה  לארגון  להתחבר 
עם המצב״. חתומים המנהל רבי דובער עשפטיין 

והמזכיר ר׳ יצחק יעקב ילין. 

בשנת  נדפסה  הדמים׳,  ׳מאורעות  חוברת  ו. 
בצפת.  לטבח  שנה  חמישים  במלאות  תשל״ט 
כוללת תמונות רבות. חתימת מזכיר העיר צפת. 

מצב כללי טוב.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 500$

בהם  נמצאת   .1929 תרפ״ט.  בפרעות  צפת 
סידור  ״בשביל  ורהיטים״,  בגדים  לכלים,  דרישה 
שנוכל  ובכדי  המשפחה,  כל  בשביל  לגור...  בית 

לשוב לעבודתנו הרגילה״. 

הבריטי  מהממשל  ומכתבים  מסמכים   18 ד. 
רוב  מ1930.  מהמסמכים  חלק  המשפט.  ומבית 
כולם  בעברית.  ומיעוטם  בלועזית,  המסמכים 
מאורעות  של  הנזקים  ובתיקון  בפיצוי  עוסקים 

תרפ״ט בצפת. 

ה. מכתב מאת הועד הכללי בירושלים. י״ב אלול 
תרפ״ט. בראש הדף נכתב: ״ועד התאחדות בתי 
הועד  ע״י  הישן  הישוב  של  והמוסדות  כנסיות 

מאורעות . 122  – הנשמות  הזכרת 
אלבומית  חוברת   – אביב  בתל  תרצ״ו 

נדירה
)שנהפכו  הלוויות  תיאורי  מאמרים,  בחוברת 
״מר  )הראשונה:  נדירות  תמונות  להפגנות(, 
״המהומות  וכן  הרוחות״,  את  משקיט  רוקח 
וכדומה(,  ביפו, המשטרה מפזרת את הערבים״, 
מרטיטה  חוברת  ועוד.  הנרצחים,  תמונות 

ומרגשת!

נדירה מאוד.

]16[ עמ׳. 28 ס״מ. 

מצב טוב. כתמי זמן.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ 

122. Hazkarat Ha׳Neshamot – the 
1936 Arab Revolt in Tel Aviv – a Rare 
Album-Like Booklet
[16]pp. 28cm.

Condition: Good. Time stains.

Opening Price: $100
Estimated Price: $200 
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גנים, שם נחונן אדמת אבותינו...". 

למגינת לב הוא לא הספיק לעלות ארצה. עם 
ושוחרר  נאסר,  לווילנה  הגרמנים  של  כניסתם 
יהודי  של  היכנסם  ערב   ,1941 אוגוסט  בסוף 
בתחילת  מורה  ובתו,  לונסקי  לגטו.  וילנה 
וילנה  בגטו  יחד  נספו  לחייה,  השלושים  שנות 

ב-1942.

לונסקי  קורא  החשכה״,  מן  ננוס  נרוצה,  ״הבה 
הספיק  לא  עצמו  הוא  אולם  שלפנינו.  בשירו 
לברוח. גורלו היה זהה לגורלם של רבבות יהודי 

וילנה, אשר נספו בידי הצוררים. ה׳ יקום דמם.

היהדות  לחקר  המרכז  של  הקריאה  אולם 
בווילנה,  ליטא,  של  הלאומית  בספרייה  שנפתח 

עתיד להיקרא על שמו של לונסקי.

גודל: 19.5x22.5 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 300$
הערכה: 600$ - 1,000$

שואה ושארית הפליטה

של . 123 המרטיט  שירו  ״ציונה!״ 
הקדוש ר׳ חייקל לונסקי הי״ד, היסטוריון 
יהדות וילנה, עם הקדשתו – עותק יחיד 

בעולם! פריט היסטורי מרגש!
״לארץ קדשנו נקומה נלכה, רבות הורגנו, שודדנו 
חייקל  ר׳  הקדוש  של  מילותיו  הן  אלו   – בגויים״ 

לוינסקי, שנרצח על ידי הנאצים. 

בעולם,  יחידי  אולי  ביותר,  נדיר  תדפיס  לפנינו 
הי״ד,  לוקסקי  חייקל  ר׳  הקדוש  של  שירו  ובו 
מאת  התוווים  נדפסו  השיר,  מילות  מול  ״ציונה״. 
)מלחין  ברנשטיין  משה  אברהם  הוילנאי  החזן 
עבודת  מודפסת  הראשון  בעמוד  ״השבועה״(. 
שם  עם  המחבר  של  שמו  משולב  בה  אמנות, 

השיר. חתימת האמן בדפוס.

נדירות: עותק יחידי בעולם הידוע כיום מתדפיס 
זה. נושא את הקדשתו של לוינסקי בעצמו, בכתב 
ידו ובחתימתו, משנת 1936 ]תרצ״ה[, לידידו ד״ר 

ישראל רובין, מחנך וסופר עברי נודע. 

 )1942  –  1881( לונסקי  חייקל  היסטורי:  רקע 
נודע.  ביבליוגרף  היידיים,  הסופרים  מגדולי  היה 
הוא החל את יצירתו הספרותית בפירסומם של 
לשנת  ישראל'  ארץ  ב'לוח  ציוניים  שירים  שני 
תרס"ה, שיצא לאור בירושלים. אחד מהם הוא 
בפני  שוב  לפנינו  כאן  שנדפס  "ציונה"  השיר 

עצמו על ידי לונסקי.

ספריית  כספרן  שימש  שנים  יובל  במשך 
שטראשון המפוארת, ונחשב בתור ההיסטוריון 
"הפנקס  הגדירו  קובנר  אבא  וילנה.  יהדות  של 

החי של ירושלים-דליטא ]=וילנה[".

היה  איזה ספר עתיק,  חיים" הצטרך  כשה"חפץ 
ספקות  כשהיו  חייקל.  ר'  לספרן  בקשה  שולח 
אביב  בתל  לביאליק  או  בלונדון  סוקולוב  לנחום 
בדבר איזו יצירה בספרות העברית מימי הביניים, 
בספריה.  היושב  חייקל  לר'  לווילנא,  כותבים  היו 

הוא ידע וזכר הכל.

לאגודות  וחבר  ישראל,  ארץ  את  מאוד  אהב 
שלפנינו.  בשיר  מתגלה  הרבה  אהבתו  ציוניות. 
"שם השמש זורח בגאונו, שם אביב נצחי, עדן 

 The Touching – ״!Tziyona״ .123
Poem by Reb Chaykel Lunski, the 
Historian of the Vilnius Judaism, 
with His Dedication – the Only Copy 
in the World! A Touching Historical 
Item!
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כן  שונות.  צרות  ואירעו  הערבים,  התקוממות 
סטבסקי  על  מגן  קוק  שהרב  לכך  מתייחס  הוא 

״הרוצח״, לכאורה של ארלוזורוב. 

מב עמ׳. מצב טוב. פגמים קלים.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

הנאצית: . 124 מהסכנה  אזהרה 
הצופה לבית ישראל, שעון מעורר לעמי 
– ירושלים, תרצ״ד – שלושה חלקים - 

פולמוס
לעמי.  מעורר  שעון  ישראל.  לבית  הצופה  א. 

ירושלים, תרצ״ד. מאת יוסף משה קרומר.

כרוך עם:

ב. ״נספחים לספרי ׳הצופה לבית ישראל׳ ]5[ דף. 
חלק נדיר, שלא ראו במפעל הביבליוגרפיה.

לבית  הצופה  לספרי  שלישי  חלק  יוסף.  ויצו  ג. 
ושלום.  צדקה  ליושר,  התעוררות  פרקי  ישראל 

ירושלים, תרצ״ד. 

מכיל: נבואות, הגיגים, תלונות על המצב החברתי 
בארץ, ומכתבי אוהדים. 

הימים:  משכבר  אזהרתו  את  מצטט  היתר  בין 
אשר  ברעה  אראה  ולא  אשמע  שלא  ״הלוואי 

ימצא את היהדות הגרמנית״. 

קוק,  הרב  אל  ומרתק  ארוך  מכתב  טז  בדף 
רעות  מדבר  אני  כי  אותי  ״מונים  תרצ״ד.  משנת 
על ישראל, מה שאין הדבר אמת״. כן מתלונן על 
כך שהרב נותר אדיש כלפי אזהרותיו, ״גם אחרי 
שהריאתי לו מה שיקרה לעתיד״, ולכן התרחשה 

124. Warning against the Nazi 
Danger: Ha׳Tzofeh Le׳beit Yisrael – 
Jerusalem, 1934 – Three Sections – 
Polemic

תעודה נדירה ביותר בכתב ידו . 125
יוסף  רבי  הגאון הקדוש  ובחתימתו של 

פיינער הי״ד זצ״ל מלודז׳
״יוסף  רשמי:  דף  על  כתובה  אישור,  תעודת 
דפה  הרבנים  ועד  וחבר  ורשמי  דתי  רב  פיינער, 

לאדז...״. תרצ״ה. 

נדירות: נדיר באופן יוצא מן הכלל! לא השתמרו 
דברים  נראו  ולא  כלל,  ממנו  ומסמכים  מכתבים 
ומרגש  חשוב  פריט  מעולם.  במכירות  ממנו 

במיוחד.

הרב פיינער היה אחרון רבני העיר הממונים של 
לודז', שנשרף בכבשני הנאצים עם עדתו.

נפלא  גאון  נלהב,  וחסיד  תמים  כצדיק  נודע 
ובממונו  בגופו  חסדים  גומל  גדול,  ומתמיד 

במסירות נפש עילאית.

 .)1867( תרכ"ז  בשנת  בפיוטרקוב  נולד  הוא 
גם  רב,  ובחשק  בשקידה  תורה  למד  בילדותו 

בפיוטרקוב,  למד  תורתו  את  הקשים.  בתנאים 
שבאזור לודז'. הוא הצטיין בלימודיו, דן עם למדני 
העיר ושימש את רב העיר ממנו שאב תורה. בגיל 
צעיר הוסמך על ידו לרבנות.  אחרי נישואיו זכה 
אליהו  רבי  הראשי,  הרב  של  ביתו  מבאי  ונעשה 
חינוכו הרבני. הגאון  מייזל, ממנו קיבל את  חיים 
אותו  טיפח  לגדולות,  נועד  זה  אברך  כי  הבחין 
ימינו  ליד  יוסלה  רבי  שנעשה  עד  מאוד,  וקירבו 
שנים  מספר  לאחר  הציבור.  ובהנהגת  בהוראה 
בלודז',  מייזל  הרב  של  הראשי  לעוזרו  נעשה 
משפט  בבתי  בהופעות  תורה,  דיני  בענייני 

ממשלתיים ובקשר עם השלטונות. 
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ומתוך  הגרמני,  הכיבוש  שלטונות  אל  פנה  הוא 
כבוד ואמון, הצליח להציל נפשות רבות מישראל.

כשפרצה מלחמת העולם השניה ושלטונות פולין 
ברחו מזרחה ללובלין, רצו אנשי הממשלה הגולה 
להבריח אותו והעמידו לרשותו מכונית, אך הוא 
כי לא רצה לעזוב את  סרב לקבל את הצעתם, 
בני קהילתו, אותם שירת למעלה מארבעים שנה. 

יהודי לודז'  160 אלף  יחד עם  הוא הועבר לגיטו 
וסבל עמם יסוריי גיהנום. 

שהיה  הגדול  הגירוש  ועד  תש"א  אדר  מחודש 
בראש  פיינר  הרב  עמד   ,)9/1942( בתש"ב  שם 
הוועד של הרבנים בגיטו לודז שפעל בתיאום עם 

היודנראט.

כאשר החמיר המצב בגיטו לודז' והנאצים חיפשו 
העלמין  בבית  יוסף  רבי  הסתתר  הרבנים,  את 
והוצא  נתפס   ,1944 תש"ד,  אלול  בחודש  הישן. 

להורג על קידוש השם. הי"ד.

מצב בינוני-טוב. קרעים וכתמים.

פתיחה: 150$
הערכה: 400$ - 500$

נסיעותיו  בכל  הכלל.  למען  רבות  השתדל  הוא 
הרבות בענייני ציבור, לקח עמו כרך קטן של חושן 
משפט וחזר על תלמודו פעמים אין ספור. בשל 
ואצילותו, שליטתו  הליכותיו המעודנות, פקחותו 
בשפה הפולנית ובעוד שפות, אותם למד בכוחות 
עצמו, היתה לו השפעה רבה בחוגי השלטון, עד 
שמינו אותו לאחראי על הצבא במחוז לודז' כרב 
צבאי בדרגת אלוף משנה. הרב קיבל על עצמו 
היהודיים,  לחיילים  רבות  לדאוג  כדי  זה  תפקיד 
ואף הציל חיילים יהודים מעונשים קשים וממיתה. 

יפן  מלחמת  ובימי  בקישינוב  הפוגרום  בימי 
של  ורכושם  חייהם  להבטחת  פעל  והמהפכה 
יהודי לודז', ולקח חלק בהתארגנויות יהודי לודז' 

להגן על עצמם בכלי נשק. 

לודז'  נותרה  חיים,  אליהו  רבי  פטירת  אחרי 
תקופה ארוכה ללא רב. הרבנות המקומית ייסדה 
וועד רבנים חשובים, ורבי יוסף היה מן הבולטים 

שבהם. 

בפליטים  טיפל  הראשונה  העולם  מלחמת  בימי 
הקרבות  בעקבות  לעיר  שהגיעו  היהודים 
אליו.  שפנו  לפולנים  גם  ועזר  באזור  שהתחוללו 

125. Rare Certificate Handwritten and Signed 
by Rabbi Yosef Fajner of Lodz

Certificate of approval, Lodz, 1935.

Condition: Fair-Good. Tears and stains.

Opening Price: $150
Estimated Price: $400 - $500

ילדה . 126 של  צבעוני  בד  תיק 
מפני  ביערות  הסתתרה  עמו  בשואה, 

הנאצים
ומילה  ה׳,  מ׳  רקום:  צבעוניים.  עיטורים  רקומים 

נוספת לא ברורה. 

מהעיירה  גלר  רויזה  לילדה  שייך  היה  התיק 
רוז'שץ. היא הייתה בת עשר כשפרצה המלחמה, 
ושנה  לפני המלחמה קיבלה לראש השנה מתנה 
את התיק הרקום באותיות עבריות. תיק זה היה 
בהם  היערות  אל  עמה  שלקחה  היחיד  הפריט 
מבית  היחידה  המזכרת  הייתה  וזו  הסתתרה, 
היא שרדה את המלחמה ועלתה ארצה.  הוריה. 

19x16 ס״מ.

מצב בינוני, פגמים סבירים, כתמים, קרעים.
פתיחה: 100$

הערכה: 200$ - 300$

126. Colorful Cloth Bag of a Child 
in the Holocaust
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באומץ״ – על השואה. 32 עמ׳.

 – הדרור״  ממקורו  ״שתינו   .27.12.1942 גיליון  ד. 
ישראל  ״יזכור  כינוס מצדה. בגב השער  ותמונת 
ובנותיו הטבוחים, עירות  את רבבות רבבות בניו 
גיטאות ישראל טובעות... היש עוד שריד? האזינו 
כי  לקול הדם הקולח, הקשיבו אל דופק לבכם, 
בעורקינו...  הנוזל  והדם  השפוך  הדם  הוא  אחד 

אם אשכחך גולה, תשכח ימיני״. 32 עמ׳.

 16  .1943 נובמבר  כ״ח חשון תש״ד  א׳.  גיליון  ה. 
עמ׳. תמונות מיוחדות. 

ו. גיליון ב׳ טבת תש״ד ינואר 1944. בשער מאמר 
של דוד בן גוריון. 16 עמ׳. 

ז. גיליון ה׳, אייר תש״ד אפריל 1944. ״ל-1 במאי 
1944״. 16 עמ׳.

ח. גיליון ו׳. סיון תש״ד יוני 1944. 16 עמ׳.  

ט. גיליון ז׳. תמוז תש״ד יולי 1944. ״למחנות הקיץ 
– למחנה הארצי!״. 16 עמ׳. 

ט״ז  ז-ח.  חוברת  הלומד.  לנוער  בטוי  שדות.  י. 
באייר ת״ש. 16 עמ׳.

מצב טוב.

פתיחה: 200$ 
הערכה: 500$ - 1,000$

נדירים . 127 גליונות  אוסף   – במבחן 
השמיניות׳  ׳מכתב  כולל   – והיסטוריים 
היישוב  לראשי  קראו  בו  המפורסם, 
לשתף את תלמידי התיכון במערכה על 

הארץ - 1943
בארץ  הלומד  הנוער  תנועת  בטאון  במבחן. 
ישראל – המחנות העולים.  ״פנימי, לא למכירה״.

לפנינו גליונות חשובים בהם עולים הדי השואה 
הנוראה )מקור: ארכיונו האישי של אחד הכותבים 

בגליונות הללו(. לא נראו במכירות מעולם.

ברכת  הראשית:  הכותרת   .24.2.1943 גיליון  א. 
אחים לילדי ישראל ראשוני הניצולים, עם בואם 
לתלמידי  ״מכתב  זו:  כותרת  לאחר  למולדת. 

השמיניות בבתי הספר התיכוניים״. 32 עמ׳.

תנועות  חברי  ידי  על  נכתב  השמיניות"  "מכתב 
לפלמ"ח  נוער  גיוס  לעודד  במטרה  הנוער 
של  התקרבותו  רקע  על  הבריטי,  לצבא  או 
 ,1942 בשנת  ישראל,  של רומל לארץ  צבאו 

והתפרסמות הידיעות על השואה ביישוב בארץ.

הכיתה  תלמידי  קבוצת  התארגנה   1943 בשנת 
השמינית )י"ב( מתנועות הנוער הצופים והמחנות 
השמיניות".  "מכתב  שכונה  כרוז  וכתבו  העולים 
לבטל  בקריאה  היישוב,  מוסדות  אל  פנה  הכרוז 
את 'הסעיף המיוחד' בצו הגיוס הכללי שפוטר את 
הנוער הלומד משירות, ואל הנוער עצמו בקריאה 
לעזוב את ספסל הלימודים על דעת עצמו ולצאת 
להתיישבות.  או  הבריטי  לצבא  לפלמ"ח,  לגיוס 
הבגרות  תעודת  כי  הנערים  מציינים  במכתב 
של הנוער צריכה להיכתב בעשיית ההיסטוריה, 
ישראל. ארץ  על  למערכה  בהתגייסות  דהיינו 

ביישוב,  מאוד  סוער  דיון  עורר  הזה  המכתב 
ואף  והורים  מורים  של  עזה  בהתנגדות  ונתקל 

של מוסדות היישוב.
מכתב השמיניות נלמד עד היום בתנועות הנוער 
למערכת  הנוער  תנועות  בין  לקשר  הן  כדוגמה 

הביטחון ולגיוס, והן להגשמת ערכים בפועל.

 .1943 במאי   7 תש״ג  אייר  ב׳  מבחן.  בימי  ב. 
לא  עברי!  ״נוער  הראשית:  הכותרת  גדול!  גיליון 
נפסיק את גיוסנו! למשק! לנשק! להגברת כוחנו 
העצמאי!״. מאמרים על ההפגנות, נגד ה׳חיפוש׳ 
גוריון.  בן  דוד  מאת  מאמר  הלבן.  הספר  ונגד 
בעמוד האחורי: הגדת החרות. 4 עמ׳. נדיר ומרגש. 

״ניכון  ראשית:  כותרת   .16.11.1942 גיליון  ג. 

127. Ba׳Mivchan – Collection 
of Rare and Historical Issues – 
Including the Well-Known ״Letter of 
the High-School Seniors״, in which 
They Appealed to the Leaders of the 
Yishuv to Let Them Join the Struggle 
Over the Land of Israel – 1943
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128. A Special Happy New Year, 
by the Displaced Persons Camp of 
She׳erit Ha׳Pletah – 1947

שנה טובה מיוחדת, מאת מחנות . 128
העקורים של שארית הפליטה – תש״ז

הכיתוב:  פוטומונטז׳.  עבודת  טובה,  שנה  כרטיס 
תכתבו  טובה  לשנה  באמבערג.  ״פעלדאפינג 

תש״ז. הערצליכע גליק ווונשו צום נייעם יאר״. 

מעל הכיתוב מופיעות תמונות אישים.  

נדיר מאוד.

מצב טוב.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

הנשמות . 129 הזכרת  ״עבור  כרטיס 
השם״  קידוש  על  שנהרגו  הקדושים 
שארית   – יזכור  תפילות  עם   – בשואה 

הפליטה, גרמניה
סכומי  רשומים  ובהן  סימניות  שמאל  בצד 

התרומה: 5, 10, 30 וכו׳. 

עברית ויידיש. נייר עבה בגוון ירוק.

רמב״ן,  לצדקת  קודש  ״גבאי  חותמת  הדף  בגב 
לנדסברג/לעך בגרמניה״.

נדיר מאוד.

20 ס״מ.

מצב טוב. סימני קיפול.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

129. Card ״for a Memorial 
Prayer for the Holy Ones who Died 
for Kiddush Hashem״ during the 
Holocaust – with the Yizkor Prayers – 
She׳erit Ha׳Pletah, Germany
Hebrew and Yiddish. Thick, greenish 
paper. 20cm.

Condition: Good. Folding marks.

Opening Price: $100
Estimated Price: $200 - $300 
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השני  יחזקאל. בעמוד  בספר  היבשות׳  העצמות 
הלכות שמחות, ודיני קריעה. 

מצב בינוני-טוב.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 400$

לעילוי . 130 תפילות  דפי  מקבץ 
צה״ל  וחיילי  השואה  קדושי  נשמת 
שנפלו במלחמת השחרור – 1948 בערך

מקבץ דפים בכתב יד, יתכן ונכתבו כולם על ידי אותו 
הכותב. ככל הנראה נכתבו בשנים 1948-1950.

ובנותינו,  בנינו  נשמות  רחמים...  מלא  אל  א. 
חיילים וחיילות של צבא הגנה לישראל, הגיבורים 
בעד  נפש...  ובחרוף  בעוז  שנלחמו  הקדושים 

שחרור המולדת על שדי הקרב...״. 

בגב הדף תפילה ביידיש על ״מלחמה״ ו״נקמה״, 
והתאריך 1942. 

מליוני  שת  נשמותש  את  רחמים...  מלא  אל  ב. 
במחנות  שנהרגו...  ישראל...  בני  ואחיותינו  אחינו 
ההשמה ובכל הגיטאות בכל ארצות אירופה....״. 

חיבר  אותו  הנקמה,  על  ביידיש  שיר  הדף  בגב 
המשורר מרדכי גבירטיג הי״ד. 

מליוני  ששת  נשמות  את  רחמים...  מלא  אל  ג. 
הנאצים  בידי  שנהרגו...  ואחיותינו...  אחינו 
ואלה עקדות  זכור  הארורים....את אלה מזבחות 
׳חזון  פסוקי  הועתקו  הדף  בהמשך  ״.  תזכור... 

130. Collection of Prayer Leaves 
for the Ascent of the Souls of the 
Victims of the Holocausr and the IDF 
Soldiers who were Killed during the 
War of Independence – circa 1948

קדושי . 131 של  היזכור  רשימת 
ייחודי  ספר   – ה-40  שנות   – בליצה 
לא   – הפליטה  שארית  ידי  על  שנדפס 

נמצא בספריות בארץ!
רשימת ה״יזכור של קדושי בליצה. דער קאמיטאט פון די 
 בעליצער אין ארץ ישראל. ]שנות ה-40?[. יידיש ועברית.
בני קהילת בליצה  ובה רשימת השמות של  חוברת 

שנטבחו בשואה ותאריכי הרצחם.

נדירות: אינו רשום במפעל הביבליוגרפיה. אינו 
בארץ.  הספריות  וביתר  הלאומית  בספריה 

מסוגו.  יחיד  ספר  זהו  הנראה  ככל  חשיבות: 
בשארית  שנדפסו  רבים  ספרים  לעומת 
השואה,  זוועות  על  ובחו״ל  בארץ  הפליטה, 
שלפנינו  הספר  ותמונות,  מאמרים  המכילים 
״רק״ שוטח את רשימת הנספים, ותו לא. אפילו 
שער לא נדפס לספר זה. הלא די ברשימה זו 

כדי לזעזע את הנפש, ולנצור את זכר הקדושים.

״יזכור״  נוסח  הראשון  בדף  שער.  ללא  נדפס 
חיילי  בידי  נרצחו...  ״שנהרגו,  קדושים  ל-551 
היטלר הרוצחים ועוזריהם התושבים המקומיים״, 

בשנים תש״א-תש״ב.

באותו דף מודפסת הקדמה ביידיש. 

]12[ דף.

מצב טוב מאוד. מעטפת חומה. 

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 400$

131. The List of the ״Yizkor״ of the 
Holy of Belts – the 1940׳s – a Unique 
Book Printed by She׳erit Ha׳Pletah – 
Is not Found in Libraries in Israel!
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132. Hed Ba׳Galil – a 
Bibliographically Unknown Weekly 
of the Bnei Akiva Movement and 
She׳erit Ha׳Pletah – 1947 – Two 
Issues

ידוע . 132 לא  שבועון   – בגליל  הד 
עקיבא  בני  תנועת  של  ביבליוגרפית 
בשארית הפליטה – תש״ז 1947 – שני 

גליונות
נראה  לא  בארץ.  בספריות  נמצא  אינו  נדירות: 
מעולם במכירות. ככל הנראה לא נזכר בספרות 

המחקר.

מילים  בו  ומשובצות  בהונגרית,  כולו  הטקסט 
בעברית.

 ,3( הפנימיים  העמודים  חסרים  הגליונות  באחד 
4(, מתוך 6. בגיליון השני 8 עמ׳.

כולל: דברי תורה, מאמרים מאת החברא קדישא, 
עדכונים וחדשות, זמני השבת, ועוד. 

בין הכותבים: מאיר פנדריך ופרנץ קרמר. 

בעמוד הראשון בכל גיליון חותמת דואר ורישום 
הנמען.

מצב טוב. בלאי.

פתיחה: 120$
הערכה: 300$ - 400$ 
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133. Three Haggadot that were 
Printed for Holocaust Survivors in 
Germany – 1946-1947

הגדות של פסח

עבור . 133 שנדפסו  הגדות  שלוש 
ניצולי השואה בגרמניה – תש״ו-תש״ז

א. הגדה של פסח. בהוצאת יפ״ה פרנולד. תש״ו 
1946. 34 עמ׳. איורים. מצב טוב. דפים רופפים. 

24 עמ׳.   .1946 לונדון, תש״ו  ב. הגדה של פסח. 
בעותק שלפנינו חותמת של ברית חלוצים דתיים. 

מצב טוב. נייר מעט יבש. מעטפת מנותקת. 

ג.  הגדה לפסח, עם פירוש דרך חיים ונ״ש מאת 
הגאון ר׳ יעקב מליסא. מתנה מאת ועד ההצלה 
להשארית הפליטה. נידפס על ידי הועד להוצאות 
בארוך  נפתלי  הרב  ההצלה.  ועד  אצל  ספרים 
 ]2[  .1947 תש״ז  מינכן,  בורשטין.  אביעזר  והרב 
דף. ]499[-536 עמ', 20 ס"מ. וינר א 232; יודלוב 

4052. מצב טוב.

פתיחה: $100
הערכה: $200 - $300

ציורים . 134 עם  הגדה 
המקדש[,  בית  ציור  ]כולל 
אופנבך,   – ליידיש  ותרגום 

תק"ס – עותק שלם ונאה
הגדה של פסח, 

אופיבך, תק"ס.

ר'  המדפיס  דגל  שלפנינו,  בשער 
צבי הירש סג"ל שפיץ ובנו אברהם 
בתוך  רץ,  צבי  של  ציור  עם  סג"ל. 

מסגרת. 

מ דף. 17 ס"מ. 

מצב כללי טוב. בלאי אופייני. בדף 
הפורזץ רישומים של בעלי ההגדה 

במאה ה-19.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 400$

בב .134
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פקסימיליות . 135  15 של  מקבץ 
נדירות ויפות, והגדות מאוירות

חלק מההגדות בתוך קופסה מקורית תואמת.

• הגדה של פסח. מעלה בית חורין. תקנ״ג. עותק 
ממוספר. 201 מתוך 1000 עותקים שנדפסו

• הגדת באזל. תקע״ו 1816. 1997.

ותויים.  צבעוניים  ציורים  עם  מפוארת,  הגדה   •
ועם אנגלית. בכריכת עור. הוצאת סיני.

ידיעות  הוצאת   .1739 תצ״ח  קופנהגן  הגדת   •
.תשמ״ו. 

הגדה של פסח, עם איורי האמן שאול רסקין.   •
ניו יורק, 1941.

• הגדת ירושלים. צוירה בידי שמואל בונה. 

כרך  סטימצקי.  הוצאת   .  RYLANDS הגדה   •
גדול ומרשים. 

• הגדת קיצע. 1768. 

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

היום. תשי"ג – בלגרד. כרך עבה.

חוברת  כולל  עבה.  כרך   .1988 סרייבו.  הגדת   •
רקע בעברית וחוברת רקע באנגלית. 

• הגדת סרייבו. 1953. 

פסקמיליה,  תפ״ט.  אשכנז,  פסח.  של  הגדה   •
 .1985

• הגדה של פסח. אלטונה, תצח. 1987. 

• הגדת מורביה, תצ״ז. 

• הגדה של פסח, פראג, רפ״ז. מעשה ידי גרשם 
בן שלמה הכהן. 1987. 

מצב טוב.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$

135. Collection of 15 Rare and Nice 
Facsimiles, and Illustrated Haggadot
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פירוט הגליונות שלפנינו: 2, 19, 20.

יבש, ובעקבות כך ישנם  מצב בינוני. הנייר מעט 
קרעים בשולי הגליונות, וכן קרעים קטנים נוספים.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 800$

חיבורים נדירים – ספרות, הגות ואמנות

העיתון . 136 של  הנדירים  גליונותיו 
׳העת׳ - לבוב, תרס״ז, אשר בו פרסם 
ש״י עגנון את יצירותיו הקדומות – כתב 

העת אינו נמצא בספריות בארץ!
תרס״ז  לבוב,  ׳העת׳.  העיתון  של  גליונות  שלוש 
מרתקות  חדשות  כוללים  הגליונות   .1907

ומאמרים חשובים. פרסומות בסיום הגליונות.

העיתון ׳העת׳ נדפס בלבוב במשך תקופה קצרה 
מאוד – רק בשנת תרס״ז, ונדפסו ממנו בסך הכל 

עשרים גליונות. 

באדר  גרשם  והעיתונאי  הסופר  הוא  העורך 
יוסף  שמואל  הסופר  היה  עוזרו   .)1868-1953(
ללבוב  נקרא  אשר   ,19 בן  בחור  )עגנון(,  צצקס 

באותה שנה על מנת לסייע בעריכת העיתון. 

קשיים  עקב  העיתון  נסגר  וחצי  כחודש  כעבור 
עגנון  הספיק  קצרה  תקופה  באותה  כלכליים. 
בפסידונימים,  סיפורים  כמה  זה  בעיתון  לפרס 
עירו  ]ראשון סיפוריו על  ״עיר המתים״  ביניהם: 
כאן  הנמצא   19 מס׳  בגיליון  הנדפס  בוצ'אץ'[, 

לפנינו. 

בשנת 1908 עלה עגנון לארץ ישראל.

בספריה  נמצאים  אינם  העיתון  גליונות  נדירות: 
הלאומית )אלא רק במיקרופילם( ואינם בספריות 

האחרות בארץ.

136. The Rare Issues of the 
 Periodical – Lvov, 1907 – the ׳Et׳Ha׳
Periodical is the One in which Shai 
Agnon Published His First Works of 
Arts – Does not Appear in Libraries 
in Israel!

ספרותי[ . 137 ]מאסף  השנה  ספר 
- נחום סוקולוב - ארבעה  כרכים  - 
 –  ]1900-1902[ תר״ס-תרס״ב  ורשה, 

יקר המציאות!
נחום  והסופר  המנהיג  של  בעריכתו  השנה.  ספר 
סוקולוב. שלושת הכרכים הראשונים נדפסו בבית 

דפוסו, והכרך הרביעי בדפוס ׳הצפירה׳.

נדירות: לא נראה מעולם במכירות.

חשיבות: כל כרך כולל מאמרים חשובים, חדשות, 
שוב  נדפס  שלא  ומרתק  עצום  חומר  ועוד.  שירים, 

מאז. 

ולחכמה,  לתורה  ״מקדש  נכתב:  הגליונות  בשער 
העם,  ולעניני  הדת  לעיניני  ולבקרת,  למחקר 

137. Year Book [Literary Anthology] 
– Nachum Sokolov – Four Volumes 
– Warsaw, [1900-1902] – Rare 



 111 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

לפנינו שלושה כרכים ראשונים מכתב עת חשוב זה:

שנה א: תר"ס. 336; 42; ]34[ עמ׳, פורטרטים.   

שנה ב: תרס"א. 402, ]4[ עמ׳, ]11[ דף, פורטרטים, 
תווים.   

שנה ג: תרס"ב. 384, ]6[ עמ׳. פורטרטים, פרסומות.  

מצב טוב. סימני עש זניחים.

פתיחה: 150$
הערכה: 200$ - 400$

על   ... ישקיף  המדינה.  ולנמוס  עולם  להליכות 
מקרי השנה ועל תוצאותיהם, על שאלת היהודים 
יכיל   ... לגוייהם  בארצות  עמנו  חיי  על  חיה,  כעת 
במקרא,  ובאורים  עמנו,  ימי  בדברי   ... מאמרים 
משנה ואגדה, תולדות אנשי שם עם תמונותיהם, 
בקרת ספרים ... ספורים ... שירים ומשלים, ידיעות 
המדינית  כלכלה  ומרכלת,  מסחר  עניני   ... הטבע 
וחרשת המעשה, ישובו של עולם, חקים ומשפטים 

בענינים שונים, לוח השנה, הודעות".

הנדיר . 138 הבטאון  גליונות  תגלית! 
 – איורים  ׳מגל׳ - הדפסת סטנסיל עם 
מטעם ״מגרשי המשחקים של גוגנהימר 
 ]1938[ תרצ״ח  ירושלים,   – הדסה״   –
ידוע  ולא  בארץ  בספריות  נמצא  לא   –

ביבליוגרפית
שני גליונות של כתב העת ׳מגל׳, עתון של 

בהנהלת  בא״י  לנופש  גוגנהימר  ועדת 
ביבליוגרפית,  ידועים  אינם  ׳הדסה׳. 
ואינם קיימים בספריה הלאומית וביתר 
הספריות בארץ. גם בספרות המחקר 
של  קיומו  נזכר  לא  בנושא,  שנכתבה 

כתב עת זה! 

 1925 בספטמבר  ב-1  היסטורי:  רקע 
נפתח בעיר העתיקה בירושלים מגרש 
לחלק  הפך  לימים  אשר  משחקים 
להקמת  כוללת  חינוכית  מתכנית 
ישראל.  ארץ  לילדי  משחקים  מגרשי 
ברטה  של  במימונה  הוקמו  המגרשים 
׳הסתדרות  ידי  על  והופעלו  גוגנהיימר 

נשים ציוניות הדסה׳. 

פותחו  הללו  המגרשים  של  ייסודם  בעקבות 
להפעלת  מיוחדים  מדריכים  להכשרת  תוכניות 
מגרשי משחקים בכל רחבי הארץ, וגובשה תכנית 
ניצול שעות הפנאי של  כלל ארצית לעיצוב אופן 

ילדים ונוער. 

היבטים  בעקרונותיהם  שילבו  אלו  מגרשים 
מהמוסדות  והיו  יחד,  גם  וחינוכיים  סוציאליים 
בארץ,  הלא-פורמלי  החינוך  של  הראשונים 
ומהם התפתחו מאוחר יותר מועדונים ומתנ״סים 

הפועלים כיום.

שהשתתפו  הילדים  שבין  היא,  מעניינת  עובדה 
ילדים  מעט  לא  גם  היו  במגרשים,  בפעילות 
ערבים. עובדה זו ראויה לציון על רקע המאורעות 

הקשים בין הערבים ליהודים, שהתרחשו באותם 
ימים בהם נדפסו גליונות אלו שלפנינו.

׳מגרשי  במאמר  ראו  זה,  חשוב  מפעל  על 
המשחקים של גוגנהימר-הדסה – המתנ״סים של 

שנות העשרים״ – המצוי ברשת. 

לפנינו שני גליונות, יתכן מאוד שלא נדפסו יותר:

׳א. מגל. גליון מס׳ 1. ירושלים, כסלו תרצ״ח.

כולל: דבר המערכת, בה מוסבר הרקע להוצאת 
על  רשמים  וציורים,  שירים  מאמרים,  הקובץ. 
מחוויותיו  ״ההתקפה״,  יפהפה:  מאמר  המחנות. 
של נער ב״כיבוש״ המחנה היריב... וכן התייחסויות 

לענייני השעה. חומר עשיר.

138. Discovery! Issues of the Rare 
Journal ׳Magal׳ – Stencil Printing 
with Illustrations – On Behalf of the 
 -The Playgrounds of Guggenheimer״
Hadassah״ – Jerusalem, [1938] – 
Does not Appear in Libraries in Israel 
and is Bibliographically Unknown 
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לציון,  ראשון  )צפת,  הארץ  ברחבי  המשחקים 
ירושלים, ועוד( בשנת תרצ״ז.

בהקדמה ישנה התייחסות למאורעות השעה. 

16 דף. מודפסים בסטנסיל בצדם האחד.

מצב טוב. דף השער מנותק ופגום. 

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 1,000$

13 דף מודפסים בסטנסיל בצדם האחד.

)ינואר  תרצ״ח  שבט  ירושלים,  שני.  גיליון  מגל.  ב. 
 .)1938

ומכתבים  וציורים  שירים,  מאמרים,  כולל: 
למערכת, ועוד.

בין הכותבים: יעקב בנאי, משה סלומון, חיים גייגר, 
במגרשי  בנעשה  חדשותיות  ידיעות  כולל  ועוד. 

סט ספרים ברוסית – ההיסטוריה . 139
של המאות ה-18 וה-19 - 1868

שמונה כרכים. כריכות מקוריות.

מהדורה שניה.

1776-( שלוסר  כריסטוף  פרידריך  המחבר: 
הספר  בית  מייסד  גרמני,  היסטוריון   -  )1861

להיסטוריה של היידלברג.

ידי  על  נוצרה  שלוסר  של  עולמו  השקפת 
הקלאסית  והפילוסופיה  ההשכלה  רעיונות 
חשוב  תפקיד  מילא  הגרמנית. שלוסר 

בהתפתחות המחשבה החברתית ברוסיה.

מצב טוב.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 500$

139. A Set of Russian Books – 
the History of the 18th and 19th 
Centuries – 1868
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140. Two Nice Works of Art, with 
Cuttings and Embossments, Printed 
in Color, with Calendars – 1936, 1938 
– Lovely, Impressive Item!
Jewish printed items made abroad 
(Friedman), the eve of the Holocaust. 
English text.

Approximately 40 cm.

Condition: Good. Typical wear. Some of 
the leaves of the calendar are torn.

Opening Price: $100
Estimated Price: $200-$400 

 

פריטי אמנות עתיקים

עם . 140 נאות,  אומנות  יצירות  שתי 
בצבע,  מודפסות  והבלטות,  חיתוכים 
עם לוחות שנה – צ'כסלובקיה - 1936, 

1938 – פריט מרשים ונהדר!
)״פרידמן״(,  בחו״ל  שהוכנו  יהודיים  דפוס  פריטי 

ערב השואה. הטקסט באנגלית.

פריטים  שישתמרו  כלל  מצוי  לא  מאוד.  נדיר 
עדינים ויפים כאלה.

מצב טוב. בלאי אופייני, קרעים בחלק מדפי לוח 
השנה. 

כ-40 ס״מ!

פתיחה: 100$
הערכה: 200$  - 400$

מאיר גור אריה – חמש צלליות . 141
״שנה טובה״ חתומות – נדיר!

בצלאל  בני  הוצאת  ידי  על  נדפסו  הצלליות 
כל  בגב  ציון.  דפוס  השלושים.  שנות  בירושלים. 
חלקם  דואר.  כרטיס  הכיתוב:  מופיע  צללית 
הנראה  ככל  מאוד.  נדיר  טובה״.  כ״שנה  נשלחו 

צלליות בסדרה זו לא נראו מעולם במכירות.

הצלליות: הכותל המערבי; חלוץ; סופר סת״ם; יה 
חלילי; נדבה. 

13.5x6.5 ס״מ.

מצב טוב. כתמי זמן.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 400$
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141. Meir Gur Aryeh – Five Signed 
Silhouettes – Rare ״Shana Tovah״

Zion printing press. Published by Bnei 
Bezalel of Jerusalem. On the reverse side 
of each silhouette, a Hebrew inscription 
of Post Card. Some of them were sent as 
 .״Shana Tovah״

The silhouettes: the Western Wall; a 

pioneer, a Torah scribe, Yah Chalili, 
charity.

6.5x13.5cm.

Condition: Good. Time stains. 

Opening Price: $100
Estimated Price: $200 - $400

142 . – והכינרת  – טבריה  ציור שמן 
שנות השלושים?

ציור קטן ומקסים. עם מסגרת עתיקה ויפה. 

גודל הציור: 7x9.5 ס״מ.

גודל עם המסגרת: 13x11 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 100$
הערכה: 20$ - 300$

142. Oil Painting – Tiberius and 
the Sea of the Galilee (Kinneret) – 
the 1930׳s?
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143. Shisha Sidrei Mishnah with 
the Commentary of Chaim Nachman 
Bialik, the National Poet, with His 
Dedication – 1932

הקדשות, אוטוגרפים ציוניים

פירוש . 143 עם  משנה  סדרי  ששה 
הלאומי,  המשורר  ביאליק,  נחמן  חיים 

עם הקדשתו – תרצ״ב 1932
סדר ראשון, זרעים.

ההקדשה לידידו ר׳ צבי כשדאי.

פריט  מעולם  במכירות  נראה  לא  מאוד!  נדיר 
דומה לו.

במשנה  ראה  וולוז'ין,  בישיבת  שגדל  ביאליק, 
הזמין  הוא  האומה.  מנכסי  כאחד  תרבותי  ערך 
השפה  יסודות  את  במשנה  למצוא  הלומד  את 
העברית, עדות לחקלאות הישראלית הקדומה 
לפני  ישראל  בארץ  שחיי  העם  של  ולתרבותו 

אלפיים שנה.
ביאליק ניגש לפרש את המשנה מתוך מחשבה 
מתאימים  אינם  הקלאסיים  המשנה  שפירושי 
לקורא העברי המודרני שלא למד בבית המדרש, 

הזקוק לפירוש הכתוב בשפה מודרנית.

מצב טוב. בלאי.

פתיחה: 150$
הערכה: 400$ - 600$

הימיים . 144 מאמריו  אוסף   – הימה 
 – הקדשתו  עם  אב״י,  בן  איתמר  של 

תרצ״ו ]1936[
נדיר מאוד.

נאומו,  לאחר  הים,  בנמל  שלו  החשובה  תמונת 
בפתח הספר.

85 ]1[ עמ׳.

מצב טוב. כתמים.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

144. Ha׳Yamah – Collection of 
Marine Articles by Itamar Ben Avi, 
with His Dedication – [1936]
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חזרתו  לאחר 
המשיך  ארצה 
י  ק צ י נ י ו
ו  ת ו ל י ע פ ב
ת  י א נ ו ת י ע ה
מזכיר  והיה 
מערכת העיתון 
ועורך  "חירות" 
הערבי  המדור 

בו.

שלט  ויניצקי 
ת  ו פ ש ב

עברית, יידיש, גרמנית, אנגלית, צרפתית ואיטלקית. 
כתב מערכונים ביידיש לדז'יגאן ושומאכר.

מותו  לאחר  גן.  ברמת  ב-1965  נפטר  ויניצקי 
הנציחה עיריית רמת גן את זכרו וקראה רחוב על 

שמו )רחוב נץ( בשיכון ותיקים, סמוך לביתו.

9 עמ׳.

מצב טוב.
פתיחה: 150$

הערכה: 400$ - 500$

ידו . 145 בכתב  וארוך  נדיר  מכתב 
יוסף  והסופר  העיתונאי  של  ובחתימתו 
בממשלת  במאמריו  הלוחם  וינצקי, 
המנדט, אשר הוגלה לאריתראה, סודאן 
וקניה, שם ערך את עיתוני הגולים - 1934

המכתב מכיל תיאור נפלא, ביידיש ספרותית, של 
התרשמותו העמוקה מהנוער שהוא תלה בו תקוות 

ולא איכזב.

מקבל המכתב רעו הקרוב ממקסיקו.

תולדותיו: 

יוסף ויניצקי )1914-1956( היה עיתונאי, פובליציסט, 
עורך, סופר ומתרגם ישראלי. נודע ככתב העיתונים 

"הירדן", "המשקיף".

נודע בשל הפיליטונים השנונים שלו נגד השלטונות 
היה  המנדט.  בתקופת  ישראל  בארץ  הבריטיים 
ממושכת  לתקופה  שנעצר  היחיד  העיתונאי 
וקניה. סודאן  לאריתראה,  והוגלה  כתיבתו  על 

העיתונאית;  בעבודתו  המשיך  המעצר  בשנות  גם 
העצירים  הגעת  לאחר  בלבד  ימים  ארבעה 
לאריתראה, הוציא עיתון ראשון, כתוב בעיפרון על 
נייר טואלט, תוך שהוא מתרגם מידיעותיו של עיתון 

מקומי שהוברח למחנה.

ויניצקי היה עורך העיתון היומי של מחנה הגולים, 
"ידיעות אסמרה", "בגלות  שהופיע בשמות שונים: 

סודן", "בגלות אסמרה" ו"בגלות קניה". 

כמו כן היה חבר בוועדות פעולה שונות במחנה.

עד   )!( שנים  וחצי  ארבע  עצור  היה  הכל  בסך 
לאחר  הגולים,  וחזרת  המעצר  מחנה  לחיסול 

הקמת המדינה, ב-13 ביולי 1948.

145. A Rare, Long Letter 
Handwritten and Signed by the 
Journalist and Author Yosef Vinitzky, 
who was Exiled to Eritrea, Sudan 
and Kenya, Where He Edited the 
Newspapers of the Exiles and in 
His Articles, Attacked the British 
Government – 1934

קנדי, . 146 ג׳ון  מאת  תודה  מכתב 
יהודי  של  ברכותיו  על  מודה  הוא  בו 
ירושלמי לרגל היבחרותו לנשיא ארה״ב
דויטש  מ.  למר  קנדי  פ.  ג'ון  הנשיא  מאת  מכתב 
מקופת הרמב"ן, ירושלים, ובו מודה הנשיא למר 
שנבחר  לאחר  לו  ששלח  הברכות  על  דויטש 

לנשיא. 17.12.1960

ידי  על  יד  בכתב  וחתום  כתיבה  במכונת  נכתב 
הנשיא קנדי.

מצב טוב.

פתיחה: 2,000$
הערכה: 4,000$ - 6,000$

146. A Letter of Appreciation by 
John Kennedy, in which He Thanks 
a Jerusalemite 
Jew for the 
G r e e ti n g s 
He Had Sent 
Him after He 
was Elected 
President of 
the USA 
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גם בסמינר כל מקצועות הלימוד נלמדו בעברית. 
עם המורים בסמינר נמנו יעקב פיכמן, הלל צייטלין, 
שבח  שמואל  והמדקדק  לרנר  יעקב  המשורר 
קנטורוביץ. יו"ר הוועד המנהל היה יצחק גרינבוים.

של  מעולה  חבורה  בכינוס  השקיע  רב  מאמץ 
בהוראה  עסקו  עמו  שיחד  ומחנכים  סופרים 
בבית־המדרש ובהם יעקב פיכמן, הלל צייטלין, 
ז״י יפה, ח״א דובניקוב,  טשרנחובסקי, ביאליק, 
בית- מסגרת  אחרים...  ורבים  גרינבוים  יצחק 
הגיע   1914 ובשנת  והתרחבה  הלכה  המדרש 
הפכו  מהן  ורבות  לשבעים,  התלמידות  מספר 

למחנכות ברחבי רוסיה״.
לאחר עלותו ארצה בשנת 1919, המשיך בעבודתו 
השנים  בין  לילדים.  והספרותית  החינוכית 
מטעם  ראשי  כמפקח  שימש   1926–1920
העבריים  הילדים  גני  על  הציונית  ההנהלה 
לטובה  שונו  זו  תקופה  במשך  ישראל.  בארץ 
הקצה.  אל  הקצה  מן  בארץ  הילדים  גני  פני 
לתורת  מורה  שימש   1927–1926 השנים  בין 
למורות  המדרש  בבית  העברי  הילדים  גן 

עולם הילדים באירופה ובארץ

הראשון . 147 העברי  הילדים  גן 
ומרשימה,  נדירה  תעודה   - בגולה 
הילדים  וסופר  המורה  ידי  על  חתומה 
יחיאל היילפרין, מחבר שיר הערש ״נומי 
נומי״, וגדולי המורים העבריים – תרע״ב 

]1912[ – פריט מיוחד במינו!
תעודה מתאריך כ״ד אדר תרע״ב ]1912[, ניתנה 
לתלמידה רבקה שיינמן מהעיר לוצק, פלך וואהלין.

הקורסים  את  שביקרה  ״לראיה  ניתנה  התעודה 
פ׳  של  העברי  הילדים  גן  יד  שעל  הפרבליים 
וגמרה  ומחצה,  שנה  במשך  בווארשא,  היילפרין 

את חוק לימודה באופן טוב מאוד״.

חתומים:

מראשי  )לימים  גרינבוים  יצחק  פיכמן,  יעקב 
התנועה הציונית(, נ׳ חפץ; חיים אליעזר דובניקוב 
הי״ד )איש חינוך, נרצח בפרעות תרפ״ט בחברון(; 
ז׳ י׳ יפה; שמואל שבח קנטרוביץ )מורה ומדקדק 

עברי(; מורים נוספים.

בתחתית התעודה חתום המנהל יחיאל היילפרין, 
מחבר ׳נומי נומי׳, ׳היורה׳, ועוד עשרות שירי ילדים.

חותמת ״גן ילדים עברי של פ׳ האלפערין בווארשא״.

תעודה יפה ומרשימה, גדולה, על דף עבה. בראש 
במסגרות  מוקפת  התעודה  דוד.  מגן  התעודה 

אדומות ושחורות. 

רקע היסטורי:

את  גילה  בוורשה,  עברי  מורה  היילפרין,  יחיאל 
כשרונו המיוחד בטיפול בילדים רכים. עד מהרה 
כל  והקדיש את  עזב את ההוראה בבתי הספר, 
מרצו ליסוד גן ילדים עברי, ראשון מסוגו בגולה. 
העברי  הילדים  גן  את  יסד   ]1909[ בתרס"ט 
לארץ- מחוץ  הראשון  הגן  בורשה.  הראשון 
ישראל שהתנהל בעברית. הגן היה תחת ניהולה 
של אשתו. ומאז ועד יומו האחרון, פעל במסירות 

רבה למען חינוך ילדי ישראל.

גננות  להכשרת  סמינר  פתח   1910 בשנת 
לעסוק  גבר  על  שנאסר  כיוון  אך  עבריים,  לגנים 
]פנינה[  "פ'  אשתו  שם  על  המוסד  נפתח  בכך, 

היילפרין". 

 Hebrew Kindergarten״ .147
in Warsaw״ – a Rare, Impressive 
Certificate, Signed by the Teacher 
and Children׳s Author Yechiel 
Halperin and the Greatest Hebrew 
Teachers – [1912]
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ועוזיאל )לימים הבלשן עוזי אורנן; נולד ב-1923(.

לוינסקי:  טוב  יום  עליו  כתב  פטירתו  לאחר 
גננות  מאות  שלם  דור  במשך  חינך  ״בדבקות 
למען הילד העברי. ראשון היה בבית מדרשו. יותר 
וליטש  הילד  בשפת  האיש  יצר  שנה  משלושים 

סגנון עברי של תינוקות. זכור האיש לטוב״. 

לד״ר  נישאה  שיינמן,  רבקה  התעודה:  מקבלת 
ישראל רובין, אשר מאהבתו אליה שינה את שם 

משפחתו ל״רבקאי״. נפטרה בשנת 1968.

גודל: 

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 300$
הערכה: 500$ - 1,000$

 1933–1926 ובין השנים  לוינסקי,  וגננות ע"ש 
בתל  לדוגמה"  הילדים  "גן  מנהל  לסירוגין  היה 
אביב וראש המחלקה לנוער של הקרן הקיימת 
לישראל. בשנת 1933 פתח סמינר לגננות בתל 
אביב, שעם מוריו נמנו יצחק אפשטיין, אברהם 
אברונין, שאול טשרניחובסקי, אליעזר שטינמן 
ועמנואל עמירן. הסמינר פעל עד לשנת 1941. 
"היורה"  בהם  שירי-ילדים,  חיבר  ַהילפרין 
)"נומי,  ערש"  ו"שיר  משמים"(  גשם,  )"גשם, 
בעם  ביותר  המוכר  הערש  שיר  ילדתי"(,   נומי, 

ישראל. שניהם הולחנו על ידי יואל אנגל.
לזוג יחיאל ופנינה ַהיילפרין נולדו ארבעה ילדים: 
אוריאל )לימים המשורר יונתן רטוש; 1981-1909(, 
 ,)1945-1911 דור;  מירי  הסופרת  )לימים  מרים 
 )1998-1914 רין;  צבי  הבלשן  )לימים  גמליאל 

הסתדרות . 148 עיתון  ביותר:  נדיר 
נמצא  לא   – בפולין  והגננות  המורים 

בספריות בארץ! – ורשה, 1930
והגננות  המורים  הסתדרות  עיתון  המורה.  דבר 
של מוסדות החינוך העבריים בפולניה. בעריכת 
הוועד המרכזי. יוצא אחת לחודש. שנה ראשונה, 

גליונות ב׳-ג׳ )נדפסו יחד(. 

נדירות: אינו בספריות בארץ. בספריה הלאומית 
ישנו רק עותק במיקרופילם. אינו רשום במפעל 

הביבליוגרפיה העברית.

בין המאמרים: משאלת המתודיקה לתנ״ך, שנת 
הלימודים 1929-1930; פרוקוטולים של ישיבות 
המורים והגננות בפולניה; כינוס בוגרי הסמינריון 
רפאל  של  היובל  חג  בוילנה;  ׳תרבות׳  למורים 
גוטמן; ועוד. בין הכותבים: ד״ר שלום יונה טשרנו, 
ומנהל  ובפולין,  ברוסיה  העברי  החינוך  מחלוצי 

בתי ספר ידועים.

העורך: אליהו גלמן. 

מאמר חשוב המופיע כאן הוא ״מחלקת הנער ע״י 
הקק״ל״, בו מתוארת הפעילות החינוכית הציונית 

במוסדות הלימוד בפולין.

את  הסוקר  ביבליוגרפי,  מדור  החוברת  בסוף 
החינוכי  בתחום  שנדפסו  החדשים  הספרים 
עוסק  המרכזי  המאמר  כאשר  ובחו״ל,  בארץ 

ב׳ספר היובל של הסתדרות המורים בא״י׳.

ירוק,  בגוון  הינה  אשר  האחורית,  המעטפת  על 

מודפסים מכתבים ופרסומות. 

36 ]2[ עמ׳. 

נדיר באופן יוצא מן הכלל!

גיל הפריט:  88 שנים.

או  מכתמים  נקיים  הדפים  בינוני-טוב.  מצב 
מקרעים, אולם יש בהם סימני עש. 

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

148. Extremely Rare: the 
Newspaper of the Federation of 
Teachers and Kindergarten Teachers 
of Poland – Does not Appear in 
Libraries in Israel – Warsaw, 1930
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על דבשיה שאוהבת דבש...

באם  מעשה   – נוסף  מעשה  עם  נדפס  עמ׳.   9
חורגת )גם מעשה זו מספר על דובים(. סה״כ 15 

עמ׳. 17.5 ס״מ.

נדפס בסדרת ״ביבליותיקה למען הקטנים".

ילדים  סיפור  הוא  הדובים"  ושלושת  "זהבה 
 1837 בשנת  לראשונה  פורסם  אשר  מפורסם 
רוברט  האנגלי  המשורר  של  כתביו  באוסף 
סאותי, על אף שייתכן והסיפור מבוסס על סיפור 

עממי ישן יותר.

מצב טוב. קרעים וכתמים.

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 1,000$

דבשיה ורבי דב בער – מהדורה . 149
ושלושת  ׳זהבה  של  בעברית  ראשונה 
הדובים׳, עם איורים נאים – ורשה, שנות 
בספריות  אינו  ביותר,  נדיר   – ה-20 

בארץ! – תגלית נהדרת!
דבשיה. ]ורשה, שנות ה-20[.

״היה היתה ילדה קטנה בארץ. קראו אותה בשם 
דבשיה, כי אהבה הילדה מאוד את הדבש״...

דוברים,  של  קטנה  משפחה  גרה  ההוא  ״ובבית 
האחד מהם – רבי דב בער...״. 

הנודע  הילדים  לסיפור  ומקסים  ציורי  תרגום 
)כנראה  המיוחסת  הדובים׳  ושלושת  ׳זהבה 
נהדרים.  בציורים  עטור  גרים.  לאחים  בטעות( 
נתן  ה-20. התרגום מאת  בוורשה בשנות  נדפס 

לוין.

דבש...  אלא  דיסה,  אוכלת  לא  זהבה  זו  בגירסה 
״קפצו  הסיפור  של  בסופו  מתבקש.  זה  הלא 
אליה שלושת הדוברים וחפצו לטרוף אותה, אבל 

דבשיה הקיצה לקול נהמת ברלה השובב....״. 

נמצאת  אינה  ביותר,  נדירה  חוברת  נדירות: 
בספריה הלאומית וביתר הספריות בארץ! פריט 
נהדר ויחיד במינו לאספני ספרי ילדים! לא נראה 

מעולם במכירות פומביות.

שנדפסו  כאלו,  צנומות  חוברות  הדברים,  מטבע 
לא  רכים,  לילדים  מיועדות  והיו  כריכה,  ללא 
השתמרו כלל. כל שכן כשמדובר על חוברת כמו 

זו שנדפסה בוורשה לפני השואה. 

תולדות  על  שכתבו  חוקרים  היו  חשיבות: 
את  וציינו  זו,  מעשיה  של  לעברית  התרגומים 
הפעם  זו  כביכול   ,1930 אמנות,  מהדורת 
אך  לעברית!  המעשיה  שתורגמה  הראשונה 
לה  שקדמה  ונדירה  חשובה  מהדורה  לפנינו 
בכמה שנים. כמובן גם ההבדל גדול – שם מדובר 
על ׳זהבה׳ שאוהבת דיסה, אבל כאן מדובר בכלל 

149. Divshiya Ve׳Rabbi Dov 
Ber – the First Hebrew Edition of 
 ,׳Goldilocks and the Three Bears׳
with Nice Illustrations – Warsaw, 
the 1920׳s – Extremely Rare, does 
not Appear in Libraries in Israel – a 
Wonderful Discovery!
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מצב טוב.

ב. השומר מחלם. מאת ש׳ בן ציון )אביו של נחום 
גוטמן(. עם איורי נחום גוטמן. דפוס ׳אחדות׳. תל 
אביב. תרפ״ז ]1927?[. ספריית עופר. רחבו גדול 

מארכו. מעטפת מאוירת בסמל ספריית עופר.

]2[ ה ]1[. 

פתיחה: 70$
הערכה: 100$ - 200$

נחום . 150 של  הראשונים  מהציורים 
גוטמן בספרי ילדים! שני ספרים נדירים: 
השומר מחלם / טיול לארץ הבריאות – 

תל אביב, 1927-1929
מאת  ג׳יימס מס  הבריאות.  לארץ  טיול  א. 
בן  משה  תרגום:  אנדרס.  טורנר  אנדרס ואני 

אליעזר. תל אביב, אמנות, תרפ"ט.

נהדרים של  ציורים  כולל כעשרה 
על  פרושים  חלקם  גוטמן,  נחום 

עמוד מלא.

כבן  היה  גוטמן  תקופה  באותה 
מהספרים  אחד  זהו  בלבד.   30

הראשונים שהוא צייר.

הטקסט כולו מנוקד.

 – גוטמן  'נחום  בקטלוג 
ביבליוגרפיה' הוגדר ספר זה כ"נדיר".

שיועדו  כאלו  צנומות  חוברות  הדברים  מטבע 
ספרים  לעומת  נשתמרו,  לא  לילדים,  להסברה 

אחרים.

גיל הפריט: 89 שנים.
32 עמ'.  18 ס"מ.

מעטפת ורדרדה.

150. Several of the First 
Illustrations by Nachum Guttman for 
Children׳s Books! Two Rare Books: 
Ha׳Shomer Mi׳Chelem / Tiyul Le׳Erezt 
Ha׳Beri׳ut - Tel Aviv, 1927-1929 

גליונות . 151 ביבליוגרפית!  ידוע  לא 
הירחון ׳פרחי אגודת ישראל׳ – ירושלים, 

ת״ש ]1940[ - בשכפול
בספריות  ואינו  ביבליוגרפית  רשום  אינו  נדירות: 

בארץ!

ודברי  הלצות  כולל   .]8 ]מס׳  פורים  גליון  א. 
תורה פורימיים. ידיעות אחרונות  מערי הארץ – 
הומוריסטיות. המו״ל: ויזתא, שושן הבירה. 2 עמ׳. 

חלק מהכתב מעט דהוי. 

חידות  ידיעות,  כולל   .]11 ]מס׳  אייר  חודש  ב. 
ישראל  אגודת  פרחי  ״ארגנונו  ועוד.  ובדיחות, 

נתאשר עתה על ידי הממשלה...״. עמוד אחד.

וסיפורים,  מאמרים   .]15 ]מס׳  בלק  פרשת  ג. 
ידיעות, ועוד. עמוד אחד.

שני   .]16 ]מס׳  המצרים  בין   – מטות  פרשת  ד. 
 – מנוקד  ושיר  תשב״ץ,  חידשת  כולל  עמודים. 
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אגודת ישראל״ – אולי לא ידוע! שני עמודים.

מקור: אוסף הרב שלמה פפנהיים זצ״ל, סגן יו״ר 
הנהלת העדה החרדית בירושלים.

גיל הפריט: 78 שנים.

מצב טוב. סימני קיפול.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 400$

שני  יהודה״.  צעירי  אחים  ״הקבצו  צא״י:  המנון 
עמודים.

17[. כולל הודעת  ה. שבת ואתחנן – נחמו ]מס׳ 
גרודזינסקי  עוזר  חיים  רבי  פטירת  על  אבל 
מוילנה. ״הוא היה ידוע כגאון היותר גדול דורנו... 
בירושלים.. מאות אנשים הצטופפו בחצר ושמעו 
מאת  מאמר  ההספדים...״.  את  רמקול  ידי  על 
כפר  אגודתי  ׳נוער  הקיבוץ  של  הנוער  חברת 
צעירי  ״הידד  מנוקד  שיר  וחידות.  ידיעות  סבא. 

151. Bibliographically Unknown! Issues of the 
Monthly Journal ״Pirchei Agudat Yisrael״ – Jerusalem, 

[1940] – Stenciled

Rareness: Bibliographically unknown 
and does not appear in libraries in Israel!

A. Purim Issue [no. 8]. 2pp. some of 
the script has slightly faded. 

B. Issue of Iyar [no. 11]. 1pp.

C. Issue of Parashat Balak [no. 15]. 
1pp.

D. Issue of parashat Matot [no. 16]. 
2pp. 

E. Issue of parashat Va׳etchanan 
[no. 17]. 2pp.

Source: The collection of Rabbi Shlomo 
Pappenheim , the vice chairman of 
Ha׳Edah Ha׳Charedit of Jerusalem. 

Size of item: 28 years.

Condition: Good. Folding marks 

Opening Price: $100
Estimated Price: $300-$400 
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התבססות היישוב העברי בתקופת המנדט

ליבר, . 152  – )מלא(  אלבום תמונות 
חרושת  ״בית   –  1937 אביב,  תל 
הראשון  וסוכריות,  קקאו  לשוקולד, 

במזרח הקרוב״ – נדיר ביותר!
נדירות: פרסום לא ידוע כיום. לא נראה במכירות 

פומביות.

אלבום מרהיב ונהדר. 

אלבום תמונות. חברת ליבר. על הכריכה נראית 
ילדה שותה חלב, ולידה טבלת שוקולד ענקית. 

בית  ״התפתחות  מאויר:  תרשים  הבא  בעמוד 
החרושת במשך 15 שנות קיומו )1921-1936(. 

אביב,  בתל  ליבר  מפעלי  של  איור  הבא  בעמוד 
ומקום למלא את פרטי הילד האוסף. 

בארץ  הגדלים  פירות  על  הסברים  הבא  בדף 
)סריה מס׳ 1( ומיני תוצרת של חברת ליבר )סריה 
יתר הסריות  וכן בדפים הבאים הסברים על   .)2

של המדבקות. 

המדבקות,.  להדבקת  מקום  הבאים  בדפים 
״ספורט״,  ליבר״,  חברת  של  ״תוצרת  ״פירות״, 
כל  שונים״.  גזעים  ״בני  ״חיות״,  שם״,  ״אנשי 
אחת  מדבקה  רק  חסרה  קיימות.  המדבקות 

ויחידה. 

לתעשיית  ומתכון  פרסומות  האחרונים  בדפים 

152. A (Complete) Photo Album  
- Liber, Tel Aviv, 1937 – ״Chocolate, 
Cocoa and Candy factory, the First in 
the Near East״ – Extremely Rare! 

שוקולדה קקאו וסוכריות. 

מחיר האלבום 5 מא״י ובכללו מיל לקרן הקימת 
לישראל.

]6[ דף מלבד הכריכה המאוירת.

מצב טוב.

ליבר היה בית חרושת ליצור שוקולד, ממתקים 
וקפה נמס בתל אביב.]1[ הוקם על ידי ישראל 
ליבר בשנת 1926. המפעל היה אחראי לפיתוח 
בארץ  הראשון  והיה  ה"מקופלת"  שוקולד 
 1970 בשנת  בזוקה.  מסטיק  לשווק  ישראל 
האחרון  השריד  ׳עלית׳.  עם  החברה  התמזגה 
שמייצרת  וופלים  הם  לבית-החרושת  שנותר 

עלית תחת המותג "ליבר".
פתיחה: 200$

הערכה: 300$ - 500$
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153. Collection of Extremely Rare 
Booklets about Chidren׳s Health 
– Some of Them Illustrated – the 
British mandate
5 booklets. 

Condition: Good. Slight wear and tear.

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

מאוד . 153 נדירות  חוברות  מקבץ 
על בריאות הילדים – חלקן מאוירות – 

תקופת המנדט
א. איך תשמור על בריאותך בא״י. הזנה, תלבושת, 
העור, העינים, מלריה, טפוס, דיזנטריה, פפטצ׳י. 
נדירה  חוברת  עמ׳.   48 מנוקד.   .]1935[ תרצ״ה 

במיוחד, אינה נמצאת בספריה הלאומית!

ב. כיצד אטפל בילדי בשבת ובחג. מאכל, הגיינה, 
רפואה. תש״ז. 

הספר.  בתי  תלמידי  של  הבריאות  לשמירת  ג. 
הערות להורים ולמחנכים. ירושלים, תרפ״ד. 

׳שבוע  ד. בריאות הפה והשיניים. שיחה לילדים. 
הבריאות׳, תרפ״ה. תל אביב – ירושלים. 

ה. שיני הילדים ואופן השימוש בהן. כולל איורים 
ותמונות. 

מצב טוב. בלאי וקרעים קלים.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

154 . – לחלב״  זקוקים  ״הכל  נדיר! 
על  לילדים  והסברה  תעמולה  חוברת 
 ]1937[ – תרצ״ז  חשיבות שתיית חלב 
ואינה  ביבליוגרפית  רשומה  אינה   –

בספריות בארץ!
ערוך  לחלב.  זקוקים  הכל  לעם.  כמזון  החלב 

הדסה  של  הבריאות  בית  ידי  על 
בירושלים. יצא לאור על ידי הועדה 
לחקר  המכון  יד  שעל  לתזונה 

הכלכלה. אייר תרצ״ז ]1937[.

נדירות: חוברת זו, אשר בה נמצאת 
והתעמולה  ההסברה  ראשית 
אינה  החלב,  שתיית  על  העברית 
הביבליוגרפיה,  במפעל  רשומה 

ואינה נמצאת בספריות בארץ!

רבים  חיים  בעלי  נראים  בה  מאוירת  מעטפת 
כד  על  שעונים  וילדה  ילד  ובמרכזם  )יונקים(, 
חלב  לשתיית  זקוקים  אלו  כל  כביכול  החלב, 

במידה שווה.

איורים  בתצלומים,  מלווה  מנוקד.  כולו  הטקסט 
ותרשימים. 

החלב,  שתיית  חשיבות  על  הסברה  בחוברת 

)כולל  ושבעה מתכונים המשלבים חלב  עשרים 
ממולאים  חצילים  בגבינה,  מולאות  מ  עגבניות 
סוכריות  סוכריות,  גבינה,  של  כופתות  בגבינה, 
כמויות  )כמובן  ועוד.  ועוד  משקאות  שוקולד, 

הסוכר חוגגות...(.

עד  מבוגר  וכל  ליום,  כוסות   3 ישתה  ילד  ״כל 
חובת  ידי  את  עדיין  יצא  לא  אז  וגם  כוסות,   2
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154. Rare! ״Everyone Needs Milk״ 
– a Propaganda Booklet for Children 
about the Importance of Drinking 
Milk – [1937] – Bibliographically 
Unknown and does not Appear in 
Libraries in Israel!
Vowelized text accompanied by 
photographs, illustrations and diagrams. 
Illustrated cover.

31 [1]pp. 16cm.

Condition: Very Good. 

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

יהיה  לא  שהחלב  כדי  אבל  צרכה.  כל  הבריאות 
לו לזרא דאגו הטבע והטכניקה גם לתוצרת לוי 
של מזון חשוב זה, כגון שמנת, חלב רזה, חמאה, 

גבינה ולבן״....

״כדי להגיע לדרגת עמי התרבות )״דניה, שוייצריה 
וגרמניה״( צריך הישוב העברי בארץ להגדיל את 

השימוש בחלב, לכל הפחות פי שנים״.

31 ]1[ עמ׳. 16 ס״מ.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

ומאורעות׳ . 155 ׳אישים  חוברות  סט 
מאת יעקב יערי פולסקין – כולל חוברות 

על השואה ]1942[ – נדיר!
החוברות  כל  של  מושלם  כמעט  סט  לפנינו 

שנדפסו בסדרה חשובה זו.

חוברות.  שלושים  נדפסו  בסדרה 
לפנינו 25 חוברות מתוכן. חוברות א׳ 
– כח. שתי החוברות )י׳, כ׳( פגומות. 
חסרה חוברת י״ד, י״ט. חוברות ט״ז-

י״ז נדפסו יחד.

על חלק מהחוברות מודפס הכיתוב: 
״מהדורה שניה״.

צ׳רצ׳יל;  וינסטון  החוברות:  בין 
היטלר  על  רוזוולט;  ד.  פרנקלין 
שרה  אהרנסון;  אהרן  ומוסוליני; 
גיבורת ניל״י; היטלר שואף לשלטון 
תש״ב- בשנת  ]נדפס  עולמי 
1942![; אדוארד בנש – נשיא בגולה 
מהטאמה  לנאציזם[;  ]התייחסות 

גנדי; משמחה הפארטיזאן עד מרשל 
התעופה הגנרל – שמושקוביץ; 

י"ז   –  1886 בדצמבר   25( יערי-ּפֹוֶלְסִקין  יעקב 
בתשרי תש"ה, 4 באוקטובר 1944( היה עיתונאי, 

סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל.

155. Set of Booklets ׳Ishim 
Ve׳Me׳ora׳ot׳ (Personalities and 
Events) by Ya׳akov Ya׳ari Polskin 
– including a Booklet about the 
Holocaust [1942] – Rare!

מצב טוב-בינוני. בלאי אופייני, קרעים וכתמים.

פתיחה: 200$
הערכה: 300$ - 500$
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חוברת  צעירה.  מעפילה  של  קורותיה  אביביה. 
מס׳ 17. 

ספרית הבלש. מערת השודדים. 

כן מצורפות עוד חוברות חסרות וקרועות.

מצב בינוני-טוב. קרעים בחלק מהחוברות. 

פתיחה: 100$
הערכה: 250$ - 300$

אוסף גדול של חוברות ׳הבלש׳ . 156
ו׳ההרפתקן׳ ו׳ארור אתה גורל׳ – שנות 

השלושים והארבעים
 12 נדפסו  ההרפתקן  בספריית 

חוברות, בשנת תרצ״ה. ב׳, 

חוברות,   23 נדפסו  הבלש  בספריית 
בשנים תרצ״א-תרצ״ב. לפנינו שלוש 

מהן: יג, כז, כד .

ב1938,  שנדפסה  הבלש,  בספריית 
נדפסו בסה״כ 4 חוברות, לפנינו אחת 

מהן: מאטה הארי.

היד השחורה. ספריית הבלש, תרצ״ז. 

נדפסו  גורל׳  אתה  ׳ארור  בסדרת 
תרח״ץ-תרצ״ט.  בשנים  חוברות,   8

לפנינו שלוש מהן: 4, 5, 7.

הצוללת המסתורית. מתוך ספריית הריגול.

הרפתקאות  בסדרת   26 חוברת  האמיץ.  הטיס 
טרזן. 1941. 

 – תרצ״ט  העשרים.  המאה  ספריית  מסדרת 
האבודה.  היבשת  הנוקם,  טרזן  חוברות:  שלוש 

 . X מיסטר

156. Large Collection of Booklets of 
 Arur׳ and ׳Harpatkan׳Ha׳, ׳Balash׳Ha׳
Atah Goral׳ – the 1930׳s and 1940׳s

בהוצאת . 157 חוברות   57 של  ענק  אוסף 
נדירות  חלקן   – השלושים  שנות   – ׳מגילות׳ 

מאוד – חלק מאוירות
בין היתר: 

מבחר שירי שמואל הנגיד. 

התרנגול הגיבור

סביבון לחנוכה. מאת חנה אמתית. 

זקנות. הניגון. מאת דוד שמעונוביץ.

שירי שפת קודש, אשר שר אד״ם הכהן.

טיול ביהודה. מאת הד״ר ח׳ בוגרשוב.

שאול  מאת  הבלדות,  ספר 
טשרניחובסקי. 

חוג׳ה נזר. מאת משה סמילנסקי. 

העז החכמה. מעשה בשלוש עיזים. 

ועוד ועוד...

מצב כללי טוב.
פתיחה: 100$

הערכה: 200$ - 300$

157. Very Large Collection 
of 57 Booklets Published by 
 s – Some׳the 1930 – ׳Megilot׳
of Them Extremely Rare – 
Some of Them are Illustrated
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י. חשבון והנדסה. חוברות לעבודה עצמית. שנת 
הלימודים החמישית. שתי חוברות שונות. ]שנות 

החמישים?[.

יא. הנ״ל, שנת הלימודים השישית. שתי חוברות 
שונות. ]שנות החמישים?[.

של  שתיים(  רק  )חסרות   2-18 חוברות,  סט  יב. 
׳חשבון והנדסה׳, חוברות לעבודה עצמית. שנות 

החמישים. בלאי וקרעים בחלק מהחוברות.

מצב כללי טוב.

פתיחה: 150$
הערכה: 300$ - 500$

חוברות . 158  34 של  מיוחד  אוסף 
 1933-  – ׳אמנות׳  בהוצאת  לילדים 

1950
א. סט של שלוש חוברות ׳משלבות׳ )מונוגרמות(, 
דוגמאות לעבודת רקמה. תל אביב, תרצ״ג 1933. 

בנסיונות.  הצמח  חיי  מרגולין.  י׳  ב. 
תרצ״ו- אביב,  תל  התלמיד.  ספר 

תרצ״ט. שלוש חוברות. עם איורים. 

ג. י׳ מרגולין. כנ״ל, מהדורת תל אביב 
תש״ו.

ד. עבודה עצמית בחשבון. מאת עדה 
ברטלט. מחבתר ג׳, לשנת הלימודים 
דפים  שני  איורים.  עם  הרביעית. 
מצורפים, עם מילוי פרטים בכתב יד 

של תלמיד. נדיר מאוד, אינו בספריה הלאומית. 
בלאי אופייני.

לשנת  ב׳  מברת  בחשבון.  עצמית  עבודה  ה. 
הלימודים הראשונה. תל אביב, תשט״ז.

ו. מחברות לעבודה בתנ״ך. מהדורה שניה. מאת 
מנחם ארנון. מולא בכתב יד תלמיד.

נחם  מ  בידי  ערוך  ו׳-ז׳.  לכתות  הכתיב  ספר  ז. 
ארנון. מהדורה שניה. תל אביב, תרצ״ו. 

אביב,  תל  ב׳.  לכתה  ספר  הכתיב,  ספר  ח. 
תשכ״ב-תשכ״ד. שתי חוברות.

ט. כתיבת הארץ. חלק ב׳. תשי״ג.

158. Special Collection of 34 
Booklets for Children Published by 
 ׳ – Omanut1933-1950׳

159 . – שהכזיבה  החסידים  עליית 
מקבץ קבלות מאת האדמו״ר מיבלונה 
את  עזיבתו  ערב  טאוב,  יחזקאל  רבי 
הארץ ואת הדת – סיפור היסטורי מיוחד 

– תרצ״ו 1936
״לפקודת  ומבוילות,  חתומות  קבלות  עשר  אחד 
האדמו״ר  בחתימת  חלקן  טאוב״.  יחזקאל  הרב 

מיבלונה. חיפה ]תרצ״ו[ 1936. 

הן עבור רכישת מגרשים בקרית עמל  הקבלות 
שליד חיפה, בין השנים 1935-1943. 

רקע היסטורי:

של  העגום  הסיפור  את  מספרות  הקבלות 
עליית חסידים לארץ ישראל, עם תקווה גדולה, 

שנכשלה בסופה בגשמיות וברוחניות.

159. The Immigration of Hassidim 
which Disappointed – a Collection 
of Receipts by the Rebbe of Yablona  
Rabbi Yechezkel Taub, Before He Left 
the Land of Israel and His Religion – a 
Special Historical Story – 1936
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כיוון שהסתבך בהלוואות שלקח. לאחר מכן עזב 
שם  הברית.  לארצות  ונסע  הארץ  את  האדמו״ר 
הפך  אנג׳לס,  בלוס  התיישב  הדת,  מן  התרחק 
התקרב  זמן  לאחר  ומצליח.  מפורסם  לקבלן 
לחוגים היהודיים במקום ואף התחיל לבקר בבית 

הכנסת המקומי.

ימיו, בשנת תשמ״א, חזר לכפר חסידים.  בערוב 
בשנותיו האחרונות התגורר בבית אבות בעפולה. 
הוא שב לחיי תורה ומצוות, והניח תפילין מדי יום. 

ונטמן  ה׳תשמ״ו,  באייר  בי״ג  נפטר  יחזקאל  ר׳ 
החסידים  בחלקת  דרכו  מגשימי  חסידיו  יד  על 
בכפר  העלמין  בבית  הכפר,  מייסדי  הראשונים 
אמרתו  נכתבה  למצבתו  מתחת  חסידים. 
מדרוהוביץ׳:  האדמו״ר  בשם  המפורסמת 

״באהבת חינם תיבנה ארצנו״. 

11x23 ס״מ.

מצב טוב. חורי תיוק. 

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 1,000$

האדמו״ר  לאביו  בפולין  נולד  טאוב  יחזקאל  רבי 
רבי יעקב טאוב מיבלונה, שהיה נינו של הרה״ק 
רבי יחזקאל מקוזמיר. לאחר פטירת אביו התמנה 

ר׳ יחזקאל לכהן תחתיו כאדמו״ר מיבלונה. 

רבי  מיבלונה  האדמו״ר  החליט  תרפ״ה  בשנת 
האדמו״ר  ישראל.  לארץ  לעלות  טאוב  יחזקאל 
להיות  לו  שמוטב  אביו  בשם  לומר  נוהג  היה 
בגולה.  לחסידים  רבי  מאשר  בא״י,  פשוט  פועל 
והקימו  משפחות,   100 עלו  ל  האדמו״ר  עם 
תקרא  )שלימים  יעקב״  ״נחלת  בשם  התיישבות 
נוספות  משפחות  מאות  חמש  חסידים׳(.  ׳כפר 

התכוונו לעלות בהמשך.

הציע  כלכלית,  הסתבכות  עקב  בהמשך, 
עמל  בקרית  יתגוררו  שהחסידים  האדמו״ר 
קיבלו  החסידים  הסמוכה.  בחיפה  ויעבדו 
לצורך  מגרשים  רכשו  ואף  הרעיון  את  בשמחה 
העניין. הקבלות שלפנינו הינן לצורך רכישת אותן 

הקרקעות בקרית עמל. 

אולם במאורעות תרצ״ו ]1936[ הדרכים לחיפה 
נחסמו. החסידים כעסו על האדמו״ר ודרשו את 
כספם בחזרה, אך הוא לא יכל להחזיר את כספם 

הרדיו . 160 שידור  היסטורי:  פריט 
 - ירושלים״  ״קול   – בארץ  הראשון 
 - השידורים  של  המקורית  התוכניה 

1936
רשמיות.  תכניות  פלשתינה.  של  הרדיו  שירות 

מספר 1. 30 במרס – 4 באפריל 1936. גיליון 1.

בעמ׳ 6: תכנית הרדיו הבריטי לקיסרות. 

של  ושמם  אות-הקריאה  היה  ירושלים  קול 
המנדט  של  הרדיו  בתחנת  העבריים  השידורים 
המנדטורי  הרדיו  שידורי  ישראל.  בארץ  הבריטי 
 – המנדט  של  הרשמיות  השפות  בשלוש  היו 
הרדיו  שירות  זה  והיה  ועברית,  ערבית  אנגלית, 
הראשון ששידר שידורים סדירים בעברית. "קול 
 ,1936 במרץ  ב-30  שידוריו  את  פתח  ירושלים" 
ותחילת  המדינה,  להקמת  עד  נמשכו  ושידוריו 
המנדטורי  הגוף  ישראל.  במדינת  הרדיו  שידורי 
שניהל את השידורים נקרא "שירות השידור של 

פלשתינה )א"י(".

14 חודשי הכנה, שהחלו בדצמבר 1934,  לאחר 
ניתן היה להתחיל בשידורים. ב-30 במרץ 1936 

העליון,  הנציב  לרמאללה  הגיע   16:17 בשעה 
נכבדים  כבר  נכחו  במקום  ווקופ.  גרנפל  ארתור 
לזרם  חיבר את המשדר  הנציב  וערבים.  יהודים 
בארץ  הדואר  של  הכללי  והמנהל  החשמל, 

160. The First Radio Broadcast 
in Israel – ״Kol Yerushalayim״ – 
the Original Programme of the 
Broadcasts – 1936
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במהלך השידור, לא הורשו קרייני התחנה לומר 
"פלשתינה-ָא"י"  אלא  ישראל",  "ארץ  בעברית 

בלבד.

נדפס בבית הדפוס הממשלתי.

25 ס״מ.

גיליון אחד גדול מקופל. לא נחתך.

מצב טוב. כתמי זמן. סימני קיפול.

פתיחה: 200$ 
הערכה: 400$ - 500$

השידורים  את  פתח  הדסון,  ויליאם  ישראל, 
לאחר  "It is Jerusalem Calling״.  בהכריזו 
דומה בערבית מפי השדרן  מכן נשמעה קריאה 
ולאחריו קרא קריין עברי בשם עבאדי,  קעבאני, 

"הלו! הלו! ירושלים מדברת!".

ברכה  בביצוע  שירים  של  חי  שידור  בתוכנית 
עם  הקאמרית  התזמורת  של  קונצרט  צפירה, 
שירה  והקראת  ילין,  תלמה  הסולנית  הצ'לנית 
העברי"  התיאטרון  של  הראשונה  "הגברת  מפי 
של  האש"  "מגילת  מתוך  שקראה  רובינא,  חנה 
הושמעו  כן  השירים.  משיר  וקטעים  ביאליק 
מן  שהועברו  ותוכניות  הערבית  בשפה  תוכניות 
אף  היטב  נקלטו  השידורים  כי  נמסר   .  .BBC-ה

הנצנים – שבועון ילדים – חמש . 161
לכבוד  ראשית  כותרת  כולל  גליונות, 
פתיחת תחנת הרדיו הארץ ישראלית – 

1936
הנצנים. שבועון לילד ולילדה. שש גליונות משנת 
לילדים  שנדפס  מאוד,  נדיר  עת  כתב  תרצ״ו. 
ובני  המזרחי  חוגי  של  ׳נתיבה׳  עיתון  מטעם 

עקיבא.

בניסן  ״בז׳  הראשון:  בעמוד  הראשון,  בגיליון 
נפתחה תחנת הרדיו הארץ-ישראלית, המשדרת 
ואנגלית.  ערבית  עברית,  הארץ:  שפות  בשלוש 
נשלחה  האנושות  בתולדות  הראשונה  בפעך 
בכל  שנשמעה  קודש,  מהררי  העברית  המילה 

העולם כולו. ברוך חכם הרזים!״

של  שירו  נדפס  זו,  מרוממת  פתיחה  לאחר 
אביגדור המאירי: ״הלו, פה רדיו ירושלים!״. 

ישראל  ושמע  תבל,  כל  ברחבי  עמים,  ״האזינו 
בתפוצות הגולה, הקשיבו רגע עצרת!

פה עיר אלוקים קוראת מתוך הערפל / פה עיר 
מדברת!  ירושלים  פה  קולה/  תתן  מלך  מקדש 
תבוא  ותשע,  ארבעים  מאות  ארבע  גל  עלי   ]...[

בשורת הישע״ )מתוך עיתון ׳הארץ׳(. 

כרוך עם עוד חמש גליונות נוספים משנת תרצ״ו. 
כולל  בארץ!  אז  מהחיים  ועשיר  מרתק  חומר 

תמונות נהדרות. 

מצב טוב. בלאי וקרעים בשוליים.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 400$

 a Weekly – ״Nitzanim׳Ha״ .161
Journal for Children – Five Issues, 
including the Issue Declaring the 
Opening of the Radio Station of the 
Land of Israel – 1936
Six issues of ״Ha׳Nitzanim״ from 1936. 
Ha׳Nitzanim was an extremely rare 
journal that was printed for children by 
the ״Netivah״ newspaper of Ha׳Mizrachi 
and Bnei Akiva.

With lovely pictures.

Condition: Good. The margins are worn 
and torn 

Opening Price: $100
Estimated Price: $200-$400 
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162. Namal Nemali (Port, My 
Port) – a Humorous Booklet for the 
Products of the Land of Israel, with 
Caricatures – 1936

נמל נמלי – חוברת הומוריסטית . 162
למען תוצרת הארץ, מלווה בקריקטורות 

1936 –
"הבוז לתוצרת חוץ", למען תוצרת הארץ, מלווה 
פרסומות  אדרי.  יהושע  מאת  בקריקטורות. 

מאויירות, ברוח התקופה.

נדירות: נדיר ביותר. לא נראה במכירות מעולם.

]11[ עמ׳. דפים גדולים - 30 ס״מ. 

מצב טוב. 

פתיחה: 150$
הערכה: 300$  - 400$

163 . – השחור  לשוק  דרך  מורה 
שנות   – נדירה  הומוריסטית  חוברת 

ה-40
"ירושלים, נדפס בדפוס שאין לו רשיון". ]שנות 

הארבעים?[.

נדירות: לא נראה במכירות פומביות. נדיר ביותר.

השוק  בענייני  קריקטורות  מודפסות  בחוברת 
השחור עם כתבות מתאימות.

]14[ ע' : איורים צבעוניים .17 ס"מ.

מצב טוב. בלאי קל.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

163. A Guide for the Black Market 
– a Rare Humoristic Booklet – the 
s׳1940

מחברת בכתב יד - התיאטרון . 164
העברי בצפת בראשית תקופת המנדט

על עטיפת המחברת נרשמו השנים 1920, 1921. 

נזכרים במחברת פרטים חשובים מחיי התרבות 
צפתיות  דמויות  נזכרים  בצפת.  והתיאטרון 
סגל,  באהר,  בלזר,  קלינגר,  כמו:  מיתולוגיות 

ועוד... 

ההצגה  הוצאות  ״חשבון  מפורט  הדפים  באחד 
של ׳הנבלה׳״.

פריט נהדר ומעניין.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

164. Handwritten Notebook – 
the Hebrew Theater of Safed at the 
Onset of the British Mandate
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מחברת . 165 במינו!  מיוחד  פריט 

עטיפת   - יד  בכתב  ביידיש,  שירים 
מאת  נהדרים  איורים  עם  המחברת 
מיתולוגית,  דמות  אלדמע,  אברהם 
חלוץ אנשי התרבות בתל אביב, ולימים 
התקופה   – ׳ההגנה׳  של  סודי  פעיל 

העות׳מאנית – נדיר ביותר!
למחרת  ידועים.  לא  יד,  בכתב  שירים  מחברת 
עטיפה מאוירת בידי אחד מגדולי האמנים בארץ 

באותה תקופה.

״בית  נדפס:  העטיפה  בתחתית 
ה.ש.  כתיבה  וכלי  ספרים  מסחר 

קרוגליאקוב, יפו, א״י״. 

מאייר עטיפת המחברת

של  מרשימים  איורים  בעטיפה 
טבריה  דוד,  מגדל  רחל,  קבר 
יהודי  תלמיד  הכינרת,  חוף  על 
ויהודים  תורכי,  תרבוש  עם 
אלו  איורים  וחמור.  גמל  עם 
״א  הצייר  של  מכחולו  פרי  הנם 
המורה  הוא  הלא   – .אייזנשטיין״ 
אלדמע,  אברהם  המיתולוגי 
בגימנסיה  לאומנות  ומורה  אמן 

וחלוץ  בהגנה  הפעילים  מראשוני  הרצליה, 
מימש  אלדמע  אביב.  תל  בעיר  התרבות  אנשי 
בחייו את פילוסופיית החיים שלו – להיות שמח 
הוא  ברבים.  שמחה  ולהפיץ  תמיד,  ואופטימי 
כונה "רומנטיקן ביום ובכיר הגנה בלילה", עקב 

יכולתו לשלב פעילות צבאית ותרבותית.

מטמון-כהן  לייב  יהודה  ידי  על  הוזמן  אלדמע 
ב"גימנסיה  לציור  המורה  משרת  את  למלא 
משרה  הרצליה,  לגימנסיה  שהפכה  היפואית", 
שבה כיהן למעלה מ-45 שנים. כמורה לציור היה 
אחראי על הפן האסתטי של בית הספר ובמיוחד 
של ההצגות שהועלו בו בחגים ובאירועים שונים.

בית המסחר שהדפיס את המחברת

בית  היה  ביפו,  הראשון  הספרים  מסחר  בית 
קרוגליאקוב.  הכתיבה  וכלי  הספרים  מספר 
בעל בית המסחר היה הלל קרוגליאקוב-כדורי, 
1876 באוקראינה, והיה ל"חובב  שנולד בשנת 

ציון" בזמן לימודיו בישיבת וולוזי'ן. בשנת 1906 
עלה לארץ-ישראל והקים בה את בית המסחר 

לספרים. 

ראה  ישראל  ״בארץ  עליו:  מספר  תדהר  דוד 
שאין להשיג ספר עברי חדש. בבואו לא מצא אף 
מו״ס הגון מודרני אחד, ועל כן הלך ויסד את בית 
המסחר הראשון למכירת ספרית בארץ ישראל. 
הספרים  כל  את  הזמין  הארצות  ומיתר  מרוסיה 
המו״ל  היה  גם  שהופיעו.  החדשים  העברים 
ספרים  לאור  שהוציא  בא״י  המודרני  הראשון 
מהספרות העברית החדשה. היה גם הסוכן של 
כל העתונים העברים שהופיעו בא״י ובחוץ לארץ, 

ומפיץ תרבות עברית בכל מה שהשיגה ידו״.

מצב טוב. חסרון בפינת העטיפה ובמספר דפים.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$

165. An Extraordinary Item! A 
Handwritten Notebook of Yiddish 
Poems – the Cover of the Notebook 
has Lovely Illustration by Avraham 
Aldema who was a Mythological 
Figure, a Cultural Pioneer of Tel Aviv 
and Eventually, a Secret Agent of the 
 – the Ottoman Period – ׳Hagganah׳
Extremely Rare!
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166. Very Large, 
Colorful Poster – The 
Fisherman – 1938

כרזות

כרזה ענקית וצבעונית - הדייג - 1938. 166
 These men use shell

עיצוב: Derek sayer )דרק סייר(.

רוחב 110 ס״מ. 72 ס״מ.

מצב טוב-בינוני. קרעים ופגמים קלים.

פתיחה: 100$
הערכה: 400$ - 1,000$

ביטחון . 167  – לאומי  ״ביטוח  כרזה 
למשפחה״ – שנות ה-50

כרזה גדולה, מאוירת וצבעונית. עיצוב: פרידל.

66 ס״מ.

מצב טוב. סימני קיפול וקמטים.

פתיחה: 50$
הערכה: 150$ - 200$

167. Poster ״Social Insurance – 
Security for the Family״ – the 1950׳s
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168. Special Collection of Wine 
Labels and Labels of Various Alcoholic 
Beverages – the British Mandate and 
Onwards
48 labels.

Condition: Fair-Good. 

Opening Price: $100
Estimated Price: $200-$400 

תוויות משקאות

יין . 168 תווית  של  מיוחד  אוסף 
ומשקאות אלכוהוליים – תקופת המנדט 

ואילך
48 תוויות, חלקן מתקופת המנדט וחלקן משנות 

החמישים והלאה.

מצב בינוני-טוב.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 400$

עשרות . 169 של  ומיוחד  גדול  אוסף 
ומוצרי מזון – תקופת  תוויות משקאות 

המנדט, ושנות החמישים
נדירים מאוד.  81 פריטים שונים. חלקם  בסה״כ 
משקאות  שמכר  יהודי  של  מביתו  ישירות  הגיעו 

ומוצרי  מזון באותה תקופה!

ועוד  גמד,  סינלקי,  סודה,  מי  גזוז,  התוויות:  בין 
ועוד. 

אוצר בלום לאספנים!

מצב בינוני-טוב.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 400$

169. Special Collection of Dozens 
of Labels of Various Beverages and 
Food Products – the British Mandate 
and Onwards
81 labels.

Condition: Fair-Good. 

Opening Price: $100
Estimated Price: $200-$400 
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170. Passover Haggadah – Used by the Illegal 
Immigrants in Atlit, 1941
Condition: Good. Loose cover. Slight flaws.

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

העפלה ומחתרות
הגדה של פסח בה קראו המעפילים ניצולי האניה . 170

הטובעת, במחנה המעצר בעתלית – תש״א – השתא עבדי, 
לשנה הבאה בני חורין!

הגדה של פסח, באותיות גדולות ובהירות ובניקוד. הוצאת דפוס התחיה, 
ירושלים. 

במחנה  פטריה  ״מעפילי  הקדשה:  בשער 
המעפילים עתלית תש״א, גיכל״.

מצב טוב. מעטפת רופפת. פגמים קלים. 

פתיחה: 200$
הערכה: 300$ - 500$

המפקד . 171 נפל  בו  היום  זכרון,  ״יום  כרזה 
הראשי דוד רזיאל״ - אייר תש״ח

כרזה לרגל יום בו נפל דוד רזיאל, ״הוא יום הזכרון לכל חללי 
האצ״ל, גיבוריו וקדושיו״. 

חיל  את  שהקים  הגדול  בנו  נשמת  עם  העם  יתייחד  זה  ״ביום 
השחרור העברי, למדו מלחמה והובילו לקרב...״.

של  כגיליון  המדינה,  של  הראשונים  בימיו  נדפסה  זו  כרזה 
״חרות״, גיליון צ״ח. כ״ג אייר תש״ח, מאי 1948. 

של  שמותיהם  הכרזה  ובמרכז  האצ״ל,  הרוגי  כל  בה  נזכרים 
הרוגי המלכות ובראשם שלמה בן יוסף. 

״יזכור עם ישראל את חייליו שנפלו במלחמה לשחרור המולדת 
מעול השעבוד של מלכות הרשע הבריטית ושכיריה הפראיים״.

המודעה  כאן  אולם  השנים,  במשך  נדפסו  דומות  מודעות 
יותר  בה  מודגש  ולכן  עברי,  שלטון  תחת  שנדפסה  הראשונה 
של  נפשם  למסירות  הודות  הבריטים,  על  היהודי  הנצחון 

הגיבורים הנ״ל. 

למות,  ״ההולכים  רזיאל:  דוד  של  מילותיו  נכתבו  הדף  בראש 
מקימים אותך מולדת״.

50 ס״מ.

מצב בינוני-טוב. כתמים וקרעים קטנים. 

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 500$

171. P r o c l a m a ti o n 
 Memorial Day, the״ -
Day when the Chief 
Commander David Raziel 
was Killed״ – May, 1948
50 cm.

Condition: Fair-Good. Stains 
and small tears.

Opening Price: $100
Estimated Price: $300-$500  
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לשעה: הערבים הפסידו... היהודים רכשו...״.

 – להכרעה״  העומדת  ״המפה  העמוד  במרכז 
המדינה  מפת  של  עמוד,  חצי  בגובה  גדול,  איור 

היהודית המתוכננת. 

היהודית  המדינה  על  רבות  כתבות  עוד  בגיליון 
המתוכננת לקום. 

4 עמ׳.

ובשוליים.  הדפים  במרכז  קרעים  טוב.  מצב 
כתמים. פגמים.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 500$

הגליונות הרשמיים על הקמת המדינה
אישרו . 172 המאוחדות  ״האומות 

חגיגי  גיליון   - עברית״   מדינה  הקמת 
של ׳הצופה׳ – י״ז כסלו תש״ח / גיליון 

על ההכנות להכרזת האו״ם 
אישרו  המאוחדות  ״האומות  ראשית:  כותרת  א. 
הקמת מדינה עברית ברוב של 33 נגד 13 קולות״.

על  שם״,  היה  גדול  ״נס  ראשית:  כתבה 
מאורע  שם,  היה  גדול  ״נגד  הרבה.  ההתרגשות 
למה  בדורנו  זכירנו  שם.  אירע  כביר  היסטורי 
שלא זכו מא הדורות בישראל, להתבשר ברמה 
שחר  בהיבקע  ולראות  ישועתנו  קרן  צמיחת  על 
גאולתנו. אלפיים שנה לא זכינו לכך – ועתה היינו 

כחולמים...״.

הכותרת:  תחת  הראשון,  בעמוד  אחרת  כתבה 
״הישוב נתחשמל״:

ידי  על  שנתקבלה  התחיה  לבשורת  הייתי  ״עד 
המוני תל אביב ברחובות, בשנת 12:30. קריאת 
ומיד  ההמונים,  מגרונות  פרצה  אדירה  שמחה 
תוך  התקוה,  בשירת  קולו  העצום  ההמון  פצח 
אחרת  כתבה  ״.  עצומה...  והתלהבות  ריקודים 

מתארת את ״הצפיה והתפילה ערב ההכרעה״. 

מקפריסין,  המעפילים  עלית  על  נוספות  כתבות 
ועוד. 

4 עמ׳ גדולים.

קלים.  קרעים  וחריצים.  קיפול  סימני  טוב.  מצב 
כתמי זמן. 

ב. גיליון ׳הצופה׳, י״ד כסלו תש״ח. כותרת ראשית: 
אומ״א״.  בעצרת  הגדולה  ההכרעה  ״ישיבות 
משעה  משתנה  הכוחות  ״מאזן  משנית:  כותרת 

 The  United Nations have״ .172
Approved the Establishment of a 
Hebrew State״ – a Festive Issue of 
 the 17th of Kislev 1947 – ׳tzofeh׳Ha׳
/Issue about the Preparations for the 
Declaration of the United Nations
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בשולי העמוד מודעה נרגשת על ״חתימה המונית 
על המלווה הלאומי ביום העצמאות״. 

הדואר  ״הוקם  נרחבת:  כתבה  השני  בעמוד 
העברי!״ וצילומי הבולים החדשים של דואר עברי. 

הקשורות  ידיעות  נשזרות  הגיליון  כל  לאורך 
השמחה  מובעות  ובהן  המנדט,  סיום  להשלכות 
והציפייה העצומה האוחזות בעם בעת ההיא. בין 
"ההסגר  למציאות",  הופך  הדורות  "חזון  היתר: 
בעטלית  "העצורים  חופשית",  העלייה  הסתיים 
ישוחררו היום" ועוד. כמו כן מופיעות מודעות גיוס 

דחופות.

4 עמודים גדולים. 

מצב טוב. סימני קיפול. כתמים מינוריים. קרעים 
קטנים בדפים הפנימיים בעקבות הקיפול. הדף 
סימן קרע בפינה  הראשון שלם לחלוטין, מלבד 
העליונה, ללא חסרון בדף או בטקסט. מצב נדיר 

יחסית לגליונות המעטים שהשתמרו מאז. 

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$

״הלילה תקום המדינה העברית״ . 173
ליל  ׳הצופה׳,  עיתון  של  חגיגי  גיליון   –

הקמת המדינה, ה׳ באייר תש״ח
ערב  שישי,  בליל  נדפס  ׳הצופה׳,  עיתון  גיליון 

הקמת המדינה, ה׳ באייר תש״ח. 

המדינה  תקום  ״הלילה  הראשית:  הכותרת 
העברית״. 

תוכרז  התש״ח,  אייר  ה׳  ״היום,  משנה:  כותרת 
הממשלה  ותקום  העברי,  המדינה  הקמת 
העברית העצמאית. אלף שמונה מאות ושבעים 
מחדש  תקום  הבית  חורבן  לאחר  שנים  ושמונה 
27 שנות  ישראל. לאחר  ישראל בארץ  עצמאות 
שלטון  ועמו  הבריטי  המאנדאט  ייתם  כיבוש 
האחרון  המעשי  הסמל  ישראל.  ארץ  על  הזרים 
העלייה,  על  הימי  ההסגר  הזרים,  שלטון  של 

יחוסל הלילה בחצות״. 

היום  חשיבות  על  מאמרים  הראשון  בעמוד 
ההיסטורי. 

״גדול היום. כביר תאריך הזה בתולדות ישראל. 

היום הזה הוא היום האחרון לשלטון הזר בארץ 
בין הגויים.  ישראל  והיום האחרון לגלות  ישראל, 
זו  הק לגולה פזורה בת בלי מולדת. בליל שבת 
יקויים חלום הדורות: בעזרת השם תקום ותיכונן 

המדינה העברית במולדת המחודשת״. 

עדכונים על שידור מישיבת מועצת העם. ״האזינו 
ל׳קול ישראל׳ היום ב-4 אחה״צ״. 

כותרת בחלקו העליון של הגיליון: ״כפר עציון נפל 
שדוד״. עדכונים על ״הקרבות ליד שער הגיא״. 

בתחתית העמוד: ״קריאת הרבנות הראשית בתל 
אביב״, ו״קריאת המזרחי״ – לרגל הקמת המדינה. 

 ״Tonight the Hebrew State will be Established״ .173
– a Festive Issue of ׳Ha׳Tzofeh׳ Newspaper, the Eve of 
the Establishment of the State, the Fifth of Iyar 1948

Printed on Friday, the eve of the 
establishment of the State of Israel, the 
5th of Iyar 1948.

4 large pages.

Opening Price: $200
Estimated Price: $400-$600
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אמריקה  "יהדות  תמונותיהם;  עם   – הזמנית" 
חוגגת את חג העצמאות"; ועוד ועוד. 

4 עמ' גדולים.

וקרעים  מצב טוב. סימני קיפול, חריצים קטנים, 
קטנים בשוליים. ללא חסרון.

פתיחה: 400$
הערכה: 800$ - 1,000$ 

174 . – – תחי!״  ישראל קמה  מדינת 
על  ׳הצופה׳  עיתון  של  היסטורי  גיליון 

הכרזת המדינה
מן  יוצא  באופן  נדיר  במינו.  ומיוחד  מרגש  גיליון 

הכלל!

מדינת  הקמת  על  'הצופה' המכריז  עיתון  גליון 
תחי!'.   - קמה  ישראל  כותרתו:'מדינת  ישראל. 
לבן,  כחול  גווני   .1948 תש"ח  אייר  ז'  א',  יום 
הדגל העברי: שם העיתון מודפס בגוון כחול, וכן 
הכיתוב בראשון הגיליון, ובמרכז העמוד – תמונתו 

של הרצל, חוזה המדינה. 

"בוטלו חוקי הספר הלבן"; "קרב הגבורה של גוש 
של  העולמי  המרכז  "קריאת  לקצו";  הגיע  עציון 

המזרחי", ועוד. 

אזרחי  לכלל  מעניינת  בקשה  האחרון  בעמ' 
למימון  היהודים  למדינת  "כספך  ישראל 
המלחמה, ולציוד הצבא... כספך דרוש לעם עוד 

היום הזדרז!".

בעמודים הבאים: "אבות הציונות הדתית ומבשרי 
כפר  "להבות  תמונותיהם.  עם  ישראל",  מדינת 
המאנדאט";  בשלטון  הנציבים  "פרשת  עציון"; 
עולים  קפריסין  מעפילי  אלף  וחמישה  "עשרים 
העברית  הממשלה  "חברי  ישראל";  לארץ 

 The State of Israel has been״ .174
Established – Long Live!״ – a Historical 
Issue of ׳Ha׳Tzofeh׳ Newspaper – the 
Declaration of Independence

הדורות: . 175 חזון  ״מתגשם 
גיליון   - ישראל״  מדינת  קמה 
ובו  ׳הארץ׳  של  היסטורי 

הבשורה על הקמת המדינה
ז׳  מיום  ״הארץ״  עיתון  גיליון 
 )1948 במאי   16( תש״ח  באייר 
ישראל.  מדינת  קום  על   המבשר 
הראשית  שכותרתו  ״הארץ״  גיליון 
מדינת  קמה  הדורות:  חזון  ״מתגשם 
תמונות  נדפסו  בעיתון  ישראל״. 
מצב  על  ודיווחים  הממשלה  חברי 
בארץ. השונים  באזורים   המלחמה 

]4[ עמ׳ גדולים.

כמותו  נראה  שלא  ושלם,  טוב  מצב: 
במכירות! כתמי זמן. סימני קיפול.

פתיחה: $500
הערכה: 1,000$ - 1,200$

 The Vision of Generations has״ .175
been Realized: The State of Israel has been 
Established״ – a Historical Issue of ׳Ha׳Aaretz׳ 
with the Announcement of the Establishment 
of the State of Israel
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 The Day of the State – the״ .176
Nation Declares the State of Israel״ 
– A Historical Issue that was Jointly 
Published by the Newspapers of 
Israel – the Fifth of Iyar 1948 – an 
Especially Nice and Complete Issue

על . 176 – העם מכריז  ״יום המדינה 
מדינת ישראל״ – גיליון היסטורי שנדפס 
באייר  ה׳   – הארץ  עיתוני  של  בשיתוף 

תש״ח – עותק שלם ויפה במיוחד
חד-פעמי,  חגיגי  גיליון  המדינה',  'יום  עיתון 
העיתונים  מערכות  כל  של  משותפת  בהפקה 
במאי   14( תש"ח  באייר  ה'  שישי,  ביום   | בארץ. 
עיתון  והוציאו  עיתוני הארץ  כל  1948(, התאחדו 
משותף לציון המאורע ההיסטורי לאחר אלפיים 
בכותרת  ישראל!.  מדינת  הקמת   - גלות  שנות 
ישראל",  מדינת  על  מכריז  "העם  הראשית: 
נוסח ההכרזה, תמונותיהם של הרצל ושל חברי 
ומודעות. מחירו היה  הממשלה הזמנית, כתבות 
10 מיל ארץ-ישראלי, והוא נמכר ביום שישי אחר 

הצהריים )כעיתון ערב(.

לעומת עותקים אחרים הידועים כיום מעיתון זה, 
חורים  עם  פנים  כל  על  או  בינוני  במצב  שהנם 
סימני  מלבד  מושלם.  עותק  לפנינו  וחריצים, 
הקיפול )הקיימים בכל הגליונות שנדפסו( אין בו 

שום קרע. 

כתמי זמן קלים.

פתיחה: 400$
הערכה: 600$ - 800$

גליון . 177  - האצ״ל[  ]בטאון  חרות 
ישראל  ״מדינת   – המדינה  הקמת 
קמה״ – נאומו ההיסטורי של מנחם בגין 

״השחר המאדים״
חרות. גיליון חגיגי מיוחד שנדפס במוצאי שבת, ו׳ 
]ז׳[ אייר תש״ח, יום לאחר הקמת המדינה. -14

15 במאי 1948. ]גיליון צ״ז[.

פריט היסטורי מרגש וחשוב ביותר!

ישראל  ״מדינת  הדף:  בראש  הראשית  הכותרת 
קמה – מלכות ישראל במולדת כולה קום תקום״ 

)הכוונה למלכות בשתי גדות הירדן(.

במוצאי שבת, ו' באייר תש"ח )15 במאי 1948(, 
האצ"ל  מנהיג  ניגש  בערב,  שמונה  בשעה 
מנחם בגין למקרופון של רדיו אצ"ל "קול ציון 
את  נרגש  בקול  נשא  חי  ובשידור  הלוחמת", 
נאומו לאומה. את הנאום הקריא מן הכתוב, אך 
במהלך הנאום חרג מהנוסח הכתוב והכניס בו 
שינויים רבים ותוספות. לאחר השידור הוחלט 
במפקדת האצ"ל לפרסם בציבור רק את נוסח 

177. Cherut [the Journal of 
the Irgun] – the Issue of the 
Establishment of the State – ״The 
State of Israel has been Established״ 
– Menachem Begin׳s Historical 
Speech ״The Reddening Dawn״
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מן החזית - לפשוט בערי ארצנו, הריה ועמקיה, 
מחריד,  לאין  משחקים  עבריים  ילדים  ולראות 
ומעל ראשיהם הפעוטים, החביביים מכל חביב, 
חייל,  בא  ומולם  אווירון עברי,  והוא  אווירון,  חג 
והוא חייל עברי, ומרחוק משקשקת רכבת, והיא 
גדול  אושר  היש  אחים,  אהה,  עברית.  רכבת 

מאושר זה?".
50 ס״מ.

מצב טוב מאוד. סימני קיפול.

פתיחה: $300
הערכה: 1,500$ - 3,000$

מופיע  אשר  השידור,  לפני  בגין  שכתב  הנאום 
״דבר  הכותרת:  תחת  שלפנינו,  הגדול  בגיליון 

המפקד של הארגון הצבאי הלאומי״. 
את נאומו פותח בגין בקריאה נרגשת: 

נוער  ישראל!  חיילי  העברית!  המולדת  "אזרחי 
ואחי בציון! מקץ שנים רבות של  עברי! אחיותיי 
מלחמה במחתרת, של רדיפות ועינויים, עינויי גוף 
ונפש, מתייצבים לפניכם המורדים במלכות הרשע 
כשברכת הודיה בפיהם ותפילה למרום בליבם".

העברי:  החזון  את  בגין  מתאר  דבריו  בהמשך 
"הפרס האמיתי שלנו יהיה כשנזכה - אם נשוב 

אין . 178 ישראל קום תקום,  ״מדינת 
 – ׳חרות׳  של  היסטורי  גיליון   – ׳אולי׳״ 

אייר תש״ח 
בראש   .1948 מאי  תש״ח,  אייר  צ״ו,  גיליון  חרות, 
הדף נכתב: ״הממשלה העברית קום תקום. אין 
״אולי״. היא תקום. אם המנהיגות הרשמית תקים 
כוחנו.  במלוא  מאחוריה  נעמוד   – הממשלה  את 
אך אם המנהיגות תכנע לאיומים או תושפע על 
ידי פיתויים – יעמוד כוחנו וכוחו של מרבית הנוער 
החופשית,  הממשלה  מאחורי  הלוחם  העברי 
העם  את  ותוביל  המחתרת  מעמקי  שתעלה 

למלחמת החרות ולנצחון״. 

השעה,  מאורעות  על  שונות  כתבות  בגיליון 
שנפלו  ללוחמים  מיוחדת  ״יזכור״  תפילת  וכן 
הרשע  מלכות  ״מידי  הארץ  את  בשחררם 

הבריטית״. 

בעמוד האחורי: ״הקרב על יפו״. 

דף מודפס משני צידיו.

34 ס״מ.

מצב טוב. קרעים וכתמים. 

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

 The State of Israel will be״ .178
Established, There is No ״Maybe״״ 
– Historical Issue of ׳Cherut׳ – May, 
1948
Cherut, issue no. 96, May 1948. 

A leaf printed on both its sides.

34cm.

Condition: Good. Tears and stains.

Opening Price: $100
Estimated Price: $200-$300  
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179. Yedi׳ot Chadashot – the Issue of the 5th of Iyar 
״!Today the Jewish State will be Declared״ – 1948
Extremely rare!

Condition: Good. Slight flaws. On the lower part of the leaf, a 
square advertisement was cut out. Tiny tears due to folding.

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

תש״ח . 179 באייר  ה׳  גיליון  חדשות,  ידיעות 
״היום יוכרז על המדינה היהודית״!

כותרת ראשית: היום יוכרז על המדינה היהודית. 

בצד הדף מודעה: ״כספך – למדינת היהודים! למימון המלחמה 
ומלחמת  המדינה  להקמת  מוקדש  הגיליון  הצבא״.  לציוד 

השחרור. 

נדיר באופן יוצא דופן!

פרסומת  נגזרה  הדף  בתחתית  קלים.  פגמים  טוב.  מצב 
מלבנית. קרעים זעירים בעקבות הקיפול. 

פתיחה: 200$
הערכה: 500$ - 700$

ידיעות חדשות, גיליון . 180
באייר  ז׳   - המדינה  הקמת 

תש״ח
מדינת  ״תחי  הראשית:  הכותרת 
בוטלו,  הלבן  הספר  חוקי  ישראל! 
בגיליון  החופשית!״.  העליה  החלה 
בעברית  כתבות  מופיעות  זה  חגיגי 
המדינה,  הקמת  על  ובגרמנית, 
בנימין  המדינה  חוזה  ועל  המלחמה, 

זאב הרצל. 

הכרזת  ליום  מיוחדת  ״הוצאה 
המדינה״.

״מנשר״  גם  נדפס  הראשון  בעמוד 
מאת מועצת המדינה הזמנית. 

בשוליים,  קלים  קרעים  טוב.  מצב 
ובאמצע בעקבות הקיפול. 

פתיחה: 300$
הערכה: 600$ - 800$

180. Yedi׳ot Chadashot – the Issue 
Announcing the Establishment of the State – 
the 7th of Iyar, 1948
The main headline: ״Long Live the State of Israel!״

Condition: Good. The margins are slightly torn as 
well as the middle due folding. 

Opening Price: $300
Estimated Price: $600-$800
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8 עמ׳. 33 ס״מ.

ובו  מהו?״,   – העתונות  ״לקט  מודפס:  דף  ג. 
של  ״מחובתו  הגליונות.  הדפסת  על  רקע  דברי 
לתאר  אין  אך  עתונים,  לקרוא  משכיל  אדם  כל 
כמובן שימצאו הפנאי והאפשרות לקרוא את כל 
העיתונים, על כן קיבלו על עצמנו להמציא לידיך 
יומיים,  עיתונים  הכולל  זה  לקט  לשבוע  פעמיים 

שבועונים וכתבי עת...״.

מצב טוב. בלאי וכתמים.

פתיחה: 300$
הערכה: 400$ - 600$ 

גליונות . 181  - העיתונות״  ״לקט 
הקמת  מימי  חדשות  ובהם  סטנסיל 
המדינה – נדפסו על ידי האצ״ל - נדיר 
מאוד, לא נראו במכירות ואינם מצויים 

בספריות בארץ
נדירות: גליונות של כתב עת חשוב ונדיר, שנדפס 
שלושה  נדפסו  הכל  בסך  המדינה.  הקמת  בימי 
לא  אלו  גליונות  מהם.  שניים  לפנינו   ,)!( גליונות 
הספריות  וביתר  הלאומית  בספריה  מצויים 
מעולם  נראו  לא  בארץ.  הגדולות  הציבוריות 

במכירות פומביות. 

א. לקט העתונות. בהוצאת ׳חרות׳. יום ו׳, י״ב אייר 
תש״ח. 21.5.1948. ]גיליון ראשון[. בראש העמוד 
ובמרכזם  השונים,  העיתונים  של  איור  הראשון 

הסמל ״רק כך״, של תנועת האצ״ל.

העיתונים  מתוך  ידיעות  מצוטטים  זה  בלקט 
השונים: ״שערוריית האזעקות״; ״האויב״, ועוד. 

הארץ,  בשער,  בטרם,  הבוקר,  העיתונים:  מתוך 
חוברות  הצופה,  המשמר,  על   , המשקיף,  דבר, 

לנוער, ועוד.

12 עמ׳. 33 ס״מ.

]גיליון   .28.5.48 תש״ח.  באייר  י״ט  ו׳  יום  גליון  ב. 
מאורעות  בין  השורה״.  אנשי  בין  ״להפצה  שני[. 
בירושלים,  העתיקה  העיר  ״נפילת  השבוע: 

והתפשטות חזית ירושלים עד רמלה״.

181. Stencil Issues of a Journal from the British 
Mandate – Printed by the Irgun – Extremely Rare! 

Have not been seen in Auctions!

A. Leket Ha׳Itonut. 21.5.1948 [first issue].  
A collection of news items from various 
newspapers. 

12pp. 33cm.

B. Leket Ha׳Itonut. 28.5.48 [second 
issue]. 

8pp. 33cm.

C. A printed leaf – ״Leket Ha׳Itonut – 
Mahu?״ – background on the printing of 
the issues. 

Condition: Good. Wear and stains

Opening Price: $300
Estimated Price: $400-$600
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182. Historical Proclamation to the 
Residents of Safed, during Its Release
35cm.
Condition: Good. Holes in the lower part 
with damage to one word. Folding marks.
Enclosed is a paper ticket, ״Admission 
Permit to the Arabic Quarter״. Safed, 
17.6.48. Condition: Good.
Opening Price: $100
Estimated Price: $200-$300  

הקמת המדינה
כרוז היסטורי אל לתושבי צפת, . 182

בעת שחרורה – תש״ח 
כל  את  שאפפה  ״המועקה  צפת.  לתושבי  כרוז 
על  הגליל  ישובי  את  ובמיוחד  העברי,  הישוב 
ביום  הוסרה   – הגליל  בירת  והמצור של  הניתוק 
נוספה  צפת  הנכסף:  החזון  התגשם  הנה  זה. 
למערכת ההגנה של הישוב, צפת שוחררה מכבלי 
בהקמת  חלקה  את  ותיטול  המחפיר,  המצור 
המדינה היהודית. היא לא תהיה יותר מבודדת...״.

זוכרת  היהודית  צפת  הערבים,  לשכנינו  ״ואשר 
וגם כיום מה  במשך שנות המאורעות הקודמות 

עוללו לנו השכנים הערבים...״.

חתום: ״מושל צפת״.

35 ס״מ.

במילה  פגיעה  עם  בתחתית  חורים  טוב.  מצב 
אחת.  סימני קיפול.

לרובע  כניסה  ״רשות  נייר,  כרטיס  מצורף: 
הערבי״. צפת, 17.6.48. חתימת המפקח ״יצחק״. 

מצב טוב.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

מקבץ מסמכים ומכתבים מהקמת המדינה ושחרור . 183
צפת

ומימיה  המדינה,  הקמת  מערב  מרתקים  ומסמכים  תעודות  מכתבים, 
הראשונים. 

בין היתר:

מכתב בעניין ״עודף המיטות״ במצודת צפת. 19.5.48. 

הדרכת חניכים בשבת 7 באוגוסט 1948 ברובה. 

רשימות כלי נשק המחולקים  ללוחמים בצפת לפי גזרותיהם.

תעודה מאת ארגון ההגנה העברי, אזור צפת, רשיון להחזקת כלי נשק 
בזמן מלחמת השחרור. 

קטעי רשמים קצרים משחרור צפת, בכתב ידו של אחד הלוחמים. 

 הספד בכתב יד על רבקה ]ויסברוד[ החובשת, שנהרגה במלחמה על 
הגנת צפת. 

כ-30 דף.

מצב כללי טוב.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 400$
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183. Collection of Documents and Letters from the Establishment 
of the State and the Release of Safed

Approximately thirty letters, documents 
and certificates.

Condition: Good. 

Opening Price: $100
Estimated Price: $300-$400

בפני . 184 ההתגוננות  כללי  תגלית! 
עם  לילדים,  חוברת   – אויר  התקפות 
מלחמת  מתקופת  מטלטלים  תיאורים 

השחרור – אינה ידועה ביבליוגרפית!
כללי ההתגוננות בפני התקפות אויר )לתלמידים(. 

הוצאת המחלקה לחינוך של עיריית תל אביב. 

חוברת מיוחדת במינה, מאת חנוך אנוך.

״תרבות  על  בפרקים  פותחת  החוברת 
את  המחבר  סוקר  מכן  לאחר  ומלחמה״. 
תחילה  ״נכיר  למיניהן.  האוירון  הפצצות 
הירי  טווח  את  ומפרט  האויב״,  נשק  את 
מארצות האויב, את סוגי הפצצות, ואת דרכי 
״האפלה״.  מיוחד:  פרק  מפניהן.  ההתגוננות 
בפרק זהו הוא כותב בסגנון אישי על הסכנה 
הגדולה מאלה שלא מקפידים על ההאפלה. 

אילו  מפרט  הוא  בו  ״המקלט״,  הבא:  הפרק 
עושים  ומה  למחבוא,  ראויים  אכן  הנם  מקלטים 

כשנמצאים בחדר רחוק ממקלט. 

הכנות  השמשות,  הדבקת  הבאים:  הפרקים 
בשעת  וההתנהגות  מבעירות,  בפצצות  לטיפול 

האזעקה. 

״זכור אל תשכח: אל תצא לרחוב או לחצר הבית 
ברחובותת  טיולים  גם  הכרחית.  זו  יציאה  כשאין 
עכשיו  לא  אלו  כל   – חברים  אצל  ביקורים  העיר, 
מלעבור  המנע  הספר  לבית  בלכתך  זמנם. 
התפוצצות  קול  תשמע  אם  הראשיים...  ברחובות 
בקרבתך אל תרוץ אפילו לבית הסמוך, כי הפצצה 
ורסיסיה מהירים... השאר במצב שכיבה וזחל עד 

הבית״. 

להתנהג  התלמיד  על  כיצד  מתאר  הבא  הפרק 
במעשים  לא  גבורתך  את  נא  ״הראה  במקלט. 
פזיזים ומסוכנים, אלא שב וקרא בספר, תנחם את 
הקטנים, תשוחח אתם בשקט, ואל  תקים רעש, כי 
אתך  היושבים  והאנשים  הוא,  סכנה  רגע   – הרגע 

עצבניים״. 

להתנהג  התלמיד  על  כיצד  מסביר  הבא  הפרק 
בבית הספר בעת האזעקה. 

שלמדת  הכללים  ״רבים  המחבר:  כותב  לסיכום, 
מאשר  בהם  בקי  ולהיות  לשננם  עליך  זו,  בחובת 
אך  בידיעתם.  תלויים  חייך  אחר,  לימוד  דבר  כל 
הבה נקווה שכל הלימוד הזה יהיה מיותר, שאחר 
נצחון קרוב של הצדק על הרשע ישובו ימי השלום 
ואז נשכח במהרה את המלחמה ורעותיה ואף את 

התורה הזאת. 

בסיום החוברת שני עמודים של ״שאלות לחזרה״. 
בין היתר: מה עליך לעשות אם תראה חלון מואר? 
מדוע לא תפגע בנו פצצה הנשלכת מאוירון הנמצא 
מעל לראשינו? מהן הסכנות הנשקפות לך ברחוב 
אחר ההפצצה, טרם ניתן אות הארגעה? איך תגן 
יריה?  במכונת  יורה  שהאויב  במקרה  עצמך  על 
החוברת...(  קריאת  )לאחר  המתבקשת  והשאלה 

מדוע לא נבהל בשמענו קול פצצה שהתפוצצה?

חנוך אנוך )1891-1959(, יליד המבורג שבגרמניה. 
היה מורה ומנהל בתי ספר בתל אביב. מ-1947 היה 
אביב. תל  עיריית  של  החינוך  מחלקת  מנהל  סגן 

19 ]1[ עמ׳. 16.5 ס״מ.

מצב טוב. קמטים.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 500$ 

184. Discovery! Rules of Defense 
against Air Attacks – a Booklet for 
Children with Shocking Descriptions 
from the War of Independence – 
Bibliographically Unknown!
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פריטים צבאיים של חייל יהודי . 185
ממשחררי צפת

תיק  עם  מימיה  חגורות,  ארבע  צבאית,  קסדה 
מתכתית.  אוכל  קופסת  תיקים.  שני  שלה, 
תחבושות בנרתיק בד. קופסה קטנה, מתכתית, 

של עזרה ראשונה. 

ממגיני  בתש״ח,  חייל  גולד,  לשלמה  שייכים  היו 
צפת.

כתמי  לניקוי.  זקוק   – רבים  כתמים  טוב.  מצב 
חלודה בקופסה.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 500$

185. Military Items of a Jewish 
Soldier, One of the Releasers of Safed

״אריזה . 186 כביסה  אבקת  קופסת 
לימי המלחמה״

׳שמן׳,  כביסה  אבקת  ובתוכה  קופסה 
חיפה. 

לימי  ״אריזה  נכתב:  הקופסה  צד  על 
המלחמה״. 

ככל הנראה כולל האבקה, שהתקשתה 
בינתיים...

15 ס״מ.

מצב טוב. שפשופים. 

פתיחה: 70$
הערכה: 150$ - 200$

186. A Box of ״Shemen״ Washing 
Powder – ״Package for Time 
of War״
15cm.

Condition: Good. Wear.

Opening Price: $70
Estimated Price: $150 - $200

ממלחמת . 187 מיוחד  צבאי  ארכיון 
השחרור – 198-1950 – כיבוש צפת – 

כולל מפות, חוברות, תרשימים ועוד
בין היתר:

א. טופס פקודת מבצע, מס׳ 1. בכתב יד. בכתב ידו 
של החייל ממגיני צפת. ״כוחותינו. פלוגה תוקפת 
הלילה על מנת לתפוס את כל המוצב״. ״משימה: 
לתקוף בלילה את הכתף שלרגלי רבקה, לתפוס 

ולהתבסס על רבקה״. ]1948?[. 7 עמ׳ בכתב 
יד, כולל איור של השטח. פריט היסטורי!

ב. חוברת סטנסיל. קורס מפקדי מרגמה 81. 
הדרכה.  בסיס  מרגמות.  ענף   – הנשק  אגף 

 .1950

187. Special Military Archive from 
the War of Independence – 1948-1959 
– the Conquest of Safed  - Includes 
Maps, Booklets, Charts and More
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בגדלים שונים, של  ז. עשרות מפות מודפסות,  
ידי  על  הוכנו  אשר  הארץ,  ברחבי  וערים  אזורים 
 .1948-1949 בשנים  השחרור,  במלחמת  צה״ל 
חומר היסטורי מרתק. אוצר בלום לאספני מפות 
מהמפות  חלק  על  השחרור.  מלחמת  ולחוקרי 
וחלקן  באנגלית  חלקן  וחותמות.  רישומים 

באנגלית. סה״כ 34 מפות!

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 600$

ג. מסמכים על טופוגרפיה. בית הספר לקצינים. 
מילוי  עם  סטנסיל,  הדפסת   .1949 אוקטובר 

בכתב יד. מעניין.

קורסי  את  חניך  רשם  בה  ערבית,  מחברת  ד. 
השדאות, בכתב ידו. ]1950?[.

ה. שאלות סכום בטופוגרפיה.

צבאיים.  טופוגרפיה,  של  מודפסים  תרשימים  ו. 
זוית,  מד  קואורדינטות,  מד  כול  צה״ל.  ראשית 

ועוד חומר גדול ומעניין, שטרם נחקר. 

אוסף חותמות יהודיות עתיקות . 188
- מזרח אירופה, המאה ה-19

עתיקות  יהודיות  אישיות  חותמות   8 של  אוסף 
)אנשים, רבנים, בתי עסק(.

מזרח אירופה, המאה ה-19.

עשיות פליז. 

פירוט חלקי:

1( מ רפפורט )במקור ברוסית(.

ראבינער  טאביר  אווציך   )2
עיירה  )פוטילה,  פוטיללא 

מחוז  באוקראינה,  קטנה 
כנראה   - צ׳רנובצי( 
לרב  שייכת  הייתה 

הקהילה.

ווייסבארד  מרדכי   )3
.MB לנצקרין

4( משה יצ״ו גסין כמהור״ר. 

בנימין  קץ  הירש  צבי  בהר״ר.5( 

6( מענדל טשאפ.

כשרות  חותמת  כנראה   .GK, Ice cream  )7
או סימון מיוחד של יצרן גלידות.

מצבים טובים מאוד, לאחת פגם בידית אחיזה.

פתיחה: 800 $
הערכה: $1000 - $2000

188. Collection of Ancient Jewish 
Stamps – Eastern Europe – the 19th 
Century
Collection of 8 Jewish stamp (people, 
rabbis, stores), made of brass.

Eastern Europe, the 19th century.

M. Rappaport (Originally Russian).

Avtzich Tabir Rabbiner Putilla 
(Putilla is a small town in 
Ukraine) – most likely had 
belonged to the rabbi of 
the community.

Mordechai Weissbard 
Lantzkrin MB

Moshe Gessin

Zvi Hirsch Ketz Binyamin

Nendel Tshep

GK, Ice Cream. Most likely a kashrut 
stamp.

Condition: Very Good. One has a flaw in 
its handle.

Opening Price: $800
Estimated Price: $1000 - $2000
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189. Jewish Seal – Made of Gold 
– the First Half of the 20th Century 
– Rare!

מחצית . 189 זהב,  יהודי.  חותם 
ראשונה של מאה 20 - נדיר

 .20 מאה  של  ראשונה  מחצית  ישן,  יהודי  חותם 
עשוי זהב 14 קראט )חתום ונבדק(

ידית החותם מפוסלת בדמות מנורת 7 קנים על 
יצוק  חומר  על  חרוט  עצמו  החותם  עגול,  בסיס 
 . באנגלית  כיתוב  לצד  דוד  מגן  ונושא  אמבר  או 

MOSHE
מכסה מעוטר בחריטת יד עדינה.

תוספת  כנראה  החותם  של  תפסן   / האבזם 
מאוחרת, אבל אף הוא עשוי זהב.

מקור: אוסף פרטי.

 , ס״מ   9.5  : תפסן  כולל  גובה  4.5ס״מ,  גובה: 
משקל: 30 גרם

פתיחה: 900 $
הערכה: 1200 $ - 1800 $

מיוחד לאספנים! אוסף של 13 בקבוקונים . 190
מיניאטוריים של שתיה חריפה ויין ישן

ליקר בננות, כרמל מזרחי – יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב, 38 
מ״ל.

יין קונדיטון, יקב אשכול, האחים שור, מוצא ירושלים, 38 מ״ל.

יעקב,  וזכרון  לציון  ראשון  יקבי   – מזרחי  כרמל  ישן,   יקנת  יין 
38 מ״ל.

2 בקבוקונים - יין סקרמנטו, כרמל מזרחי – יקבי ראשון לציון 
וזכרון יעקב, 38 מ״ל.

יקבי   – )1882-1951(, כרמל מזרחי  היובל  יין   – 4 בקבוקונים 
ראשון לציון וזכרון יעקב, 38 מ״ל.

 DESSERT( יין טופז –  )4 בקבוקונים )באריזות שונות במעט
 38 יעקב,  וזכרון  לציון  ראשון  יקבי   – מזרחי  כרמל   ,)WINE

מ״ל.

גודל: כ11 ס״מ.

הבקבוקים  מאוד,  טוב   – טוב  מצב: 
לנו תנאי  ידוע  לא  לא נפתחו מעולם, 

החזקתם.

פתיחה: 100 $
הערכה: $150 - $300

190. Especially for 
Collectors! Collection of 
13 Miniature Wine and 
Liqueur Bottles 
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191. Miniature Hanukkah Lamp 
made of Cast Brass – Poland-Galicia, 
the Late 19th Century Early 20th 
Century – Rare and Interesting

מפליז . 191 מיניאטורית  חנוכייה 
יצוק, פולין - גליציה, סוף המאה ה-19 

תחילת המאה ה-20 – נדיר ומעניין!
פליז  עשויה  מאוד,  עדינה  מיניאטורית  חנוכייה 
רגלי  וציפורים,  פרחים  עיטורי  גליציה,  יצוק, 
מוטיבים  נושאים  נוספים  ועיטורים  החנוכייה 
התרבויות  השפעת  על  המראה  דבר  מרוקאיים 

באותה התקופה.

 3.5 עומק  ס״מ,   13.5 גובה  ס״מ,   11 רוחב  גודל: 
ס״מ.

הפינים   3 חסרים  שמש,  כולל  מאוד,  טוב  מצב 
המשמשים לנעילת הבזיכים.

פתיחה: 500 $
הערכה: 800 $ - 1200 $

דוד . 192 ומגן  אריות  חנוכיית 
 – פולין  יצוק,  מפליז  וגדולה  מאסיבית 
גליציה, סוף המאה ה-19 תחילת המאה 

ה-20 –נדירה  ויוצאת דופן!
יצוק,  מפליז  וגדולה, עשויה  חנוכייה מאסיבית 
בגבה  החנוכייה  בסיס  על  בזיכים   8 גליציה, 
מגן דוד גדול נתמך על זנב האריות עם כנפיים 

שנמצאים מ2 צידי החנוכייה.

מצב: טוב מאוד, חסר שמש.

גודל: רוחב 34 ס״מ, גובה 18.5 ס״מ, עומק 12 
ס״מ.

פתיחה: 400 $
הערכה: 700 $ - 1200 $

 

192. A Large, Massive Hanukkah 
Lamp made of Cast Brass – Lions and 
a Star-of-David – Poland-Galicia, the 
Late 19th Century Early 20th Century 
– Rare and Extraordinary 



 147 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

193. Silver Buckle of a Belt for Yom 
Kippur – Galicia, the First Half of the 
19th Century – Rare

ליום . 193 לחגורה  כסף  אבזם 
הכיפורים - גליציה, המחצית הראשונה 

של המאה ה 19 – נדיר!
 12 חתום  כסף  הכיפורים,  ליום  כסף  אבזם 
וחותמת היצרן KA, אבזם ייחודי ונדיר עם חריטה, 
מסגרת עם דוגמא של מגני דוד וקשתות, במרכז 
נושאות מגן עם חריטה של  האבזם שתי אריות 
הפסוק ״כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם 
מכל חטאתיכם לפני ה׳ תטהרו״ מעליו כד מים, 

בנוסף חריטת שם ״אליעזר ווידנבערג כץ״. 

עיטורי חריטה של פרחים ואריות אוחזים ענפים.

לטהר  עליכם  יכפר  הזה  ביום  ״כי  כיתוב:  נושא 
אתכם מכל חטאתיכם לפני ה׳ תטהרו״.

אורך: 7.5 ס״מ, רוחב: 5 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 500 $
הערכה: 1500 $ - 2500 $

194 . – יין לקידוש עם הקדשה  גביע 
גרמניה /פולין, סוף המאה ה-19 – כסף 

חתום
/ גרמניה, עשוייה כסף  יין לקידוש מפולין  כוס 
יד  בחריטת  מעוטר  הכוס  גוף   ,)12( חתום 
קיימת  הגביע  בתחתית  מפותלת,  צמחיה  של 

חריטה היקפית הקדשה: 

ל״פק  ו׳ה׳ב׳ד׳ל׳ה׳  ל׳ק׳י׳ד׳ו׳ש׳  י׳י׳ן׳  ג׳ב׳י׳ע׳ 
ברעזניץ מביה״כ״ ]=תרנ״ז )1897([.

 גודל: גובה 6.5 ס״מ, קוטר 5.5 ס״מ.

מצב: טוב, סימני שימוש וגיל.

פתיחה: 500 $
הערכה: 1500 $ - 2000 $

194. Kiddush Cup – the Synagogue 
of Breznitz - 1897
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195. Kiddush Cup on a Stem 
– Poland, the Early 20th Century 
– Marked Silver – An Interesting 
Dedication to Rabbi Moshe Leib 
Cohen Kaplan the Son of Rabbi 
Aharon, One of the Ashkenazic 
Worshippers of Luntzitz - 1926

גביע יין לקידוש על רגל – כסף . 195
חתום, הקדשה מעניינת לרב משה ליב 

כהן קפלן – ראשית המאה ה-20
חותמות  חתום,  כסף  רגל,  על  לקידוש  יין  גביע 
הגביע  גוף  ה20,  המאה  ראשית  של  פולניות 
הקדשה  לצד  פרחים  של  בחריטה  מעוטר 

מעניינת ומתוארכת:

ליב  משה  ר׳   - המטיף  הג׳  להרב  ״למזכרת 
כהן קפלן -בר׳ הרב הצדיק ר׳ אהרון ז״ל מאת 
המתפללים האשכנזים - דפק״ לונציץ - תרפ״ו 

–״

גודל: גובה 12.5 ס״מ, קוטר 5.5 ס״מ

מצב: טוב, סימני שימוש וגיל.

פתיחה: 500 $
הערכה: 1500 $ - 2000 $

כוס קידוש, צרפת המאה ה 19.. 196
גלילית,  כוס  חתומה.  כסף,  עשויה   , קידוש  כוס 
מעוטרת  חוץ.  כלפי  מופשלת  העליונה  שפה 

בחריטת של ציפור וצמחייה מפותלת.

בגוף חריטה שנת 1885 ור״ת בלועזית.

מצב טוב מאוד.

גובה: 8.3 ס״מ , משקל: 67 גרם.

פתיחה: 180 $
הערכה: 250 $ - 350 $

196. Kiddush Cup – France, the 
19th Century
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197. Ancient Iraqi Etrog Case – 
circa the Late 19th Century

עתיקה, . 197 עירקית  אתרוג  קופסת 
סוף מאה 19 בקירוב.

כסף,  עשויה  עתיקה.  עירקית  אתרוג  קופסת 
חתומה )חותמות בערבית קשות לפיענוח(

עבודת יד אומן עממית, עיטורי ריקוע של פרחים 
המכסה  ראש  בצדדים,  ידיות  ציפורים.  לצד 

מעוטר בציפור ועלה. 

מצב טוב מאוד.

גובה: 18 ס״מ, רוחב: 16 ס״מ, משקל: 425 גרם

פתיחה: 500 $
הערכה: 750 $ - 1000 $

אנטישמית, . 198 מאפרה 
המאה  סוף  גליציה,  בדיל, 
19 תבליט אנטישמי – נדיר 

מאוד!
אנטישמי  תבליט  המאפרה  בפנים 
יהודים  שלושה  נראים  שבו  ידוע 
יושבים על ספסל בתוך גן פסטורלי 

עם עצים וזוממים מזימות...

מצב: טוב, סימני שימוש וכתמי זמן 
רבים  

פתיחה: 300 $
הערכה: 500 $ - 700 $

198. Anti-Semite Ashtray made of Tin – 
Galicia, the Late 19th Century – Anti-Semite 
Embossment – Extremely Rare

יצוק, . 199 פליז  אנטישמית,  מאפרה 
 )STRYJ  – )סטריי  אוקראינה  לבוב, 

תבליט וכיתוב אנטישמי – נדיר מאוד
שבו  ידוע  אנטישמי  תבליט  המאפרה  בפנים 
נראים שלושה יהודים יושבים על ספסל בתוך גן 

פסטורלי עם עצים וזוממים מזימות...

סטריי הינה עיירת נופש שבה היהודים היו באים 
 ,30  – ה20  שנות  ה20  המאה  בתחילת  לנוח, 
 ,PMP   STRYJ כיתוב אנטישמי מזכרת של 

.TRIUNMVIRAT
פתיחה: 400 $

הערכה: 600 $ - 800 $

199. Anti-Semite Ashtray made 
of cast Brass – Lvov, Ukraine (Stry 
J) – Anti-Semite Embossment and 
Inscription – Extremely Rare
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מסופר שם עוד על קצין בשם שפיץ ששוחד עם 
להרוג  שרצו  יהודים  שני  והציל  כאלו  סיגריות   2

אותם.

מקור: אוסף פרטי חשוב.

מצב: טוב מאוד, קיפול קטן בפינת הקופסה עם 
קרע קטן לסרט הסגירה.

גודל: אורך 14.5, רוחב 8, עומק 3 ס"מ.

פתיחה: 300 $
הערכה: 1000 $ - 2000 $

קופסת . 200 מהגטו!  היסטורי  שריד 
 – לודז'  מגטו  סיגריות שלימה ששרדה 
 – פומביות  במכירות  מעולם  נראה  לא 

נדיר במיוחד!
מהגטו שרדה  אשר  גדולה  סיגריות   קופסת 

ונשארה שלימה וסגורה, עם הסיגריות בתוכה.

היו ,PRIMA REKORDסיגריות מעין אלו    
וחיוני חשוב  מצרך  והיו  בגטו,  היהודים   בשימוש 
שהיה מתברר  הניצולים.  בעדויות  שמופיע   כפי 
הצליחו בעזרתם  ביותר;  חיוני  שימוש   לסיגריות 
או ולשרוד  אס  האס  אנשי  את  לשחד   היהודים 

לקבל "הטבות" מסויימות, ואף להציל חיים.

יתכן קופסה זו ששרדה היא הסיבה שבעזרתה 
שרד או שרדו יהודים נוספים מהשואה הנוראה.

כרטיסים  פומביות  במכירות  נראים  לעיתים 
קיבלו  באמצעותם  בגטו,  יהודים  שהחזיקו 
סיגריות כאלו. אולם עד היום לא נראה במכירות 

פומביות קופסות סיגריות כמו זו שלפנינו.

מקורות בספרות השואה:

 157-158 עמוד  קצטניק  ק.  של  הבובות  בית 
 R6 מסופר שם על סיגריות  שיוצרו בגטו מסוג 
רק  במחנה  אותם  קיבלו  אשר  שלפנינו,  כמו 

המיוחסים...

200. Historical Remnant from the 
Ghetto! A Complete Cigarette Box 
that had Survived the Lodz Ghetto 
– Has never been seen in Auctions – 
Extremely Rare

לודז' . 201 מגטו  מטבעות  סט 
)ליצמנשטאט( בערכים 5,10,20 מרק

של  בערך  וגדול,  בינוני  קטן  נדירים,  3 מטבעות 
ידי  ו-20 מרק, שהונפקו על  ו-10 מארק  5 מרק 
ראש היודנראט בגטו לודז׳. על המטבעות נראים 
אחד,  מצד  )בגרמנית(  ״גטו״  והמילה  דוד  מגן 

ובצד השני הספרות וקישוטים. 

כתוב  בגטו.  פנימי  שימוש  שימשו  המטבעות 
 Der Aelteste der Juden עליהם בגרמנית: 
היהודים  של  )-הזקנים   in Litzmannstadt

בליצמנשטאט, היא לודז׳(.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 200 $
הערכה: 250 $ - 400 $

201. Set of Coins of the Lodz 
Ghetto (Litzmannstadt Ghetto) of 
the Values 5, 10 and 20 Mark 
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202. H o l o c a u s t 
Banknote from the 
Buchenwald Concentration 
Camp – Germany, 1 
Vertmark (Blue) – Rare

שטר כסף שואה, ממחנה העבודה בוכנוולד . 202
–  גרמניה,  1 ורטמרק )צבע כחול( – נדיר 

1 ורטמרק מחנה בוכנוולד - )צבע כחול, נדיר( - M רגילה, 
 1937-1944

הנאצית,  בגרמניה  ריכוז  מחנה  היה  בוכנוואלד  מחנה 
מהגדולים בגרמניה, אליו היו מסונפים כ־138 מחנות משנה. 
לשחרורו  ועד   ,1937 ביולי  מהקמתו  פעל  בוכנוואלד  מחנה 
זו  בתקופה   .1945 באפריל  ב-11  הברית  ארצות  צבא  בידי 
כי בבוכנוואלד  היא  בני אדם. ההערכה  בו כ-250,000  עברו 
נרצחו כ-65,000 בני אדם, כולל האסירים שנרצחו בצעדות 
מוות עם ההודעה על התקרבות כוחות בעלות הברית, מעט 

לפני שחרור המחנה.

מצב: טוב, קיפולים, כתמים, קרע וחיסרון קטן.

פתיחה: 100 $
הערכה: 200 $ - 300 $

שואה, . 203 כסף  שטר 
  – בוכנוולד  העבודה  ממחנה 

גרמניה,  2 ורטמרק
נושא  בוכנוולד  מחנה  ורטמרק   2

חותמת , 1937-1944 

מצב: טוב, כתמים, חיסרון קטן.

פתיחה: 100 $
הערכה: 150 $ - 300 $

203. Holocaust Banknote from the 
Buchenwald Concentration Camp – Germany, 
2 Vertmark

שואה, . 204 כסף  שטר 
  – בוכנוולד  העבודה  ממחנה 

גרמניה,  3 ורטמרק - נדיר
1937- בוכנוולד,  מחנה  ורטמרק   3

 1944

מצב: טוב, כתמים

פתיחה: 100 $
הערכה: 200 $ - 300 $

204. Holocaust Banknote from the 
Buchenwald Concentration Camp – Germany, 3 
Vertmark– Rare
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205. Holocaust Banknote from the 
Buchenwald Concentration Camp – Germany, 
50 Vertmark

שואה, . 205 כסף  שטר 
  – בוכנוולד  העבודה  ממחנה 

גרמניה,  50 ורטמרק 
בוכנוולד,  מחנה  ורטמרק   50

 1937-1944

מצב: טוב, כתמים, קיפולים, קרעים 
קטנים בקצה הקיפולים.

פתיחה: 100 $
הערכה: 150 $ - 300 $

ממחנה . 206 שואה,  כסף  שטר 
העבודה בוכנוולד –  גרמניה,  1 ורטמרק 
 PMG, ע"י   64 מדורג   - כחול(  )צבע 

1945 - 1937 דירוג גבוה ביותר!
1 ורטמרק מחנה בוכנוולד - )צבע כחול, נדיר( 

- M רגילה, 1937-1944 

 PMG Choice ע״י   64 מדורג  מצב: 
,Uncirculated

פתיחה: 250 $
הערכה: 300 $ - 600 $

206. Holocaust Banknote from the 
Buchenwald Concentration Camp 
– Germany, 1 Vertmark (Blue) – 
Graded 64 (!) by PMG, 1937-1945

ממחנה . 207 שואה,  כסף  שטר 
 50 גרמניה,     – בוכנוולד  העבודה 
 PMG, 1937 ורטמרק - מדורג 63 ע"י

1945 - דירוג גבוה ביותר!
50 ורטמרק מחנה בוכנוולד – M רגילה, -1937

1944

 Choice  PMG ע״י   63 מדורג  מצב: 
Uncirculated

פתיחה: 200 $
הערכה: 300 $ - 500 $

207. Holocaust Banknote from the 
Buchenwald Concentration Camp – 
Germany, 50 Vertmark – Graded 63 
(!) by PMG, 1937-1945
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מצב: טוב מאוד.

פתיחה: 350 $
הערכה: 500 $ - 800 $

המפות . 208 לאספני  נהדר  פריט 
תחריטי   18 העתיקים!  והתחריטים 
מפות  של  ביד  צבועות  חלקם  נחושת 
ימיות של חופי המזרח התיכון, אנגליה, 

המאה הJ.S. s.c ,18 – נדיר 
18 תחריטי נחושת של מפות עתיקות של המזרח 
התיכון חלק כנראה מסט מפות לפנינו מספרים 
מידות  היתר  בין  מופיעים  במפות  ל208,   41 בין 

עומק לניווט אוניות במפרצי החופים השונים

מפה ימית מספר PORTO FINO – 41, מפה 
ימית  מפה   ,ORISTANO  –  58 מספר  ימית 
מספר  ימית  מפה   ,LONGON  –  66 מספר 
 –  75 מספר  ימית  מפה   ,HERCULES  –  68
 ,NAPLES – 77   מפה ימית מספר ,NAPLES
מפה ימית מספר SAERNO – 78, מפה ימית 
מספר  ימית  מפה   ,MESSINA  –  82 מספר 
 –  91 מספר  ימית  מפה   ,MELAZZO  –  84
 ,VALETE  –  92 ימית מספר  MALTA, מפה 
מפה   ,CESARIO  –  96 מספר  ימית  מפה 
ימית צבועה ביד מספר VENICE – 106, מפה 
ימית מספר PETRASSO – 132, מפה ימית 
מספר SERIGO – 136, מפה ימית מספר 140 
 ,SOUR  –  207 מספר  ימית  מפה   ,LION  –

.in Syria CAIFFE– 208 מפה ימית מספר

גודל: 20.5 / 16.5 ס״מ

208. Lovely Item for Collectors of 
Ancient Maps and Engravings! 18 
Copper Engravings, Some of Them 
Painted by Hand, of Marine Maps 
of the Shores of the Middle East – 
England, the 18th Century, J.S. s.c. 
– Rare

209 . – רומא  תשלום  שובר   / שטר 
ותיקן – 1786 – נדיר

שטר / שובר תשלום רומא – ותיקן הונפק ב1786 
על ידי בנק די סנטו ספיריטו של רומא, בין השנים 
1785 – 1797 )עד תחילת המהפכה הצרפתית( 
וזהב  בכסף  מחסור  בשל  אלו  שטרות  הונפקו 

שהיה אז באותה התקופה.

מצב: טוב, קרעים וקיפולים קטנים ללא חיסרון.

פתיחה: 200 $
הערכה: 300 $ - 600 $

209. Banknote/Voucher Rome – 
The Vatican – 1786 – Rare
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210. Historical Item! Perforated 
Cheque for the Amount of 900 
Ottoman Franks! Which was Given 
by Yechezkel Danin (Sochovolsky), 
One of the Founders of Tel Aviv, to 
Nissim Korkidi – the Anglo-Palestine 
Company Limited 1906 – the First 
Days of Tel Aviv – Extremely Rare 

נקובה . 210 המחאה  היסטורי!  פריט 
בסך 900 פרנק עותמניים )!( שניתנה על 
ידי יחזקאל דנין )סוכובולסקי( ממייסדי 
חברת  קורקידי,  לניסים  אביב  תל 
ימיה   1906 בע"מ  פלשתינה   – אנגליא 
הראשונות של תל אביב – נדיר ביותר!

שהיה  עותמניים  פרנק   900 בסך  המחאה 
יחזקאל  ידי  על  שניתנה  מאוד  גדול  סכום  אז 
היו  שניהם  קורקידי  לניסים  )סוכובולסקי(  דנין 
2 חותמות  ממייסדי תל אביב, ההמחאה נושאת 
של יחזקאל דנין וחתימה בגב של ניסים קורקידי, 
תאריך ההמחאה הינו 13 לפברואר או ספטמבר 
1906 )לא הצלחנו לקבוע בוודאות(, ידוע שבשנת 
החלו  וייס  ארייה  עקיבא  ארצה  כשעלה   1906

פעולות להקמת עיר עברית ראשונה.

מצב: טוב מאוד, קרע קטן ללא חיסרון.

פתיחה: 200 $
הערכה: 400 $ - 800 $

חברת . 211 נקובה  המחאה 
ידי  על  ניתנה   ,BARCLAYS BANK
פלשתינאיים  פליטים  למען  אונר"א 

במזרח הקרוב עזה 1955 – נדיר
תאריך ההמחאה פברואר 1955, התקופה הייתה 
תקופה מתוחה בין ישראל ומצרים ורצועת עזה 
נשלטה אז על ידי המצרים. )הפריט לא נחקר דיו 

בעיקר למי ניתן ועל מה נמסר...(

מצב: טוב מאוד, קיפולים.

פתיחה: 150 $
הערכה: 200 $ - 400 $

211. Perforated Cheque of the 
Barclays Bank, Given by UNRWA for 
Palestine Refugees in the Near East – 
Gaza, 1955 – Rare 

שטר 1 לירה עותמאני – 1914, . 212
ללא מספר סידורי – AU – נדיר!

AU :מצב

פתיחה: 150 $
הערכה: 200 $ - 300 $

212. Banknote of 1 Ottoman Lira – 
1914 – with No Serial Number – AU 
– Rare
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213. Token – Half a Piaster – 
Mikveh Yisrael – Graded F12 by PCGS 
– Extremely Rare

אסימון – חצי פיאסטר – מקוה . 213
 – PCGS על ידי  F12 ישראל  מדורג

נדיר ביותר!
פיאסטר  חצי  של  בערך  נדיר  פליז  אסימון 
לשימוש  ישראל״  ״מקוה  הספר  בבית  שהונפק 
או   1885 מהשנים  העובדים  או  התלמידים 
1886, על האסימונים אין ציון לשם המטבע, ככל 
הנראה, על-מנת להימנע מהפרת החוק הטורקי.

הכיתוב  ומסביב  ערכם  מצוין  האחד  בצדם   
״MIKWEH ISRAEL״ ובצדם השני מופיעות 
 Alliance Israélite  – ״AIU״  האותיות 
 – חברים״  ישראל  ״כל  ארגון    Universelle

כי״ח. 

 מקור: אוסף פרטי

בערך . 214 טמפלרים,  פליז,  אסימון 
!XF – AU ,1917 – 1880 ,20 פארה

נוצרית  תנועה  חברי  גרמנים  היו  הטמפלרים 
שנה.  כ-150  לפני  גרמניה  בדרום  שנוסדה 
רק  להתבצע  יכול  הגאולה  שקירוב  סברו  הם 
הקודש  בארץ  קשה  ועבודה  מגורים  באמצעות 
ובירושלים, שבה הם שאפו לקיים מודל של חיים 
יצרניים.   כפרים  הקמת  באמצעות  אידיאליים 
באותן שנים התיישבו מאות טמפלרים במושבות 
אחדות שהוקמו ברחבי ארץ ישראל, ועסקו בהן 

בחקלאות, במלאכה ובמסחר. 

אסימוני פליז היו בשימוש על ידי חברי הקהילה 
בארץ  שלהם  היישוב  במרכזי  הטמפלרית 
ועד   1880 משנת  החל  במחזור  הילכו  ישראל. 
בצד   .)1917( הראשונה  העולם  מלחמת  סוף 
מחרשה,  מופיע  השני  ובצד  ערך,  מצוין  האחד 
החקלאי-תעשייתי,  הישוב  רעיון  את  המייצגת 

214. Brass Templar Token – 20 
Para – 1880-1917 – XF-AU! 

 PCGS על ידי  F12 :מצב

קוטר: 24 מ״מ.

פתיחה: 1000 $
הערכה: 1200 $ - 2000 $

 Centralcasse des״ הכיתוב  מופיע  מסביב 
Tempels״ – ״ - הקופה המרכזית של המקדש״. 

XF - AU :מצב

פתיחה: 100 $
הערכה: 300 $ – 400 $

בערך . 215 טמפלרים,  פליז,  אסימון 
!XF – AU ,1917 – 1880 ,20 פארה

XF - AU :מצב

פתיחה: 100 $
הערכה: 300 $ – 400 $

215. Brass Templar Token – 20 
Para – 1880-1917 – XF-AU! 
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216. Brass Templar Token – 10 Para 
– 1880-1917 – Graded 
XF 45 (!) by PCGS! 

בערך . 216 טמפלרים,  פליז,  אסימון 
 ,1917  –  1880 פארה,   10
 PCGS ע"י   XF  45 מדורג 

דירוג גבוה!
PCGS ע״י XF 45

פתיחה: 200 $
הערכה: 300 – 500

בערך . 217 טמפלרים,  פליז,  אסימון 
 XF 45 20 פארה, 1880 – 1917, מדורג

ע"י PCGS דירוג גבוה!
PCGS ע״י XF 45

פתיחה: 200 $
הערכה: 300 – 500

217. Brass Templar Token – 20 
Para – 1880-1917 – Graded XF 45 (!) 
by PCGS! 

בערך . 218 טמפלרים,  פליז,  אסימון 
 XF 45 40 פארה, 1880 – 1917, מדורג

ע"י PCGS דירוג גבוה!
PCGS ע״י XF 45

פתיחה: 200 $
הערכה: 300 – 500

218. Brass Templar Token – 40 
Para – 1880-1917 – Graded XF 45 (!) 
by PCGS! 
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219. 20 American Dollar Banknote 
from 1934 – Graded EPQ 65 (!) by 
PMG

שטר 20 דולר אמריקאי משנת . 219
 -   PMG ע"י   EPQ  65 מדורג   ,1934

דירוג גבוה!
 Gem Unc ,  PMG ע״י EPQ 65 :מצב

פתיחה: 200 $
הערכה: 400 $ - 600 $

שטר 100 דולר אמריקאי משנת . 220
  PMG ע"י EPQ 58 1934, מדורג

 PMG  Choice About ע״י EPQ 58 :מצב
 Unc

פתיחה: 200 $
הערכה: 400 $ - 600 $

220. 100 American Dollar 
Banknote from 1934 – Graded EPQ 
58 by PMG

ישראליות, . 221 לירות   50 שטר 
 / ילדה   – "ילד  הדמויות  מסדרת 
ע"י   EPQ  66 מדורג   ,1960 חלוצים", 

PMG. מספר סידורי שחור – נדיר!
 Gem  ,PMG ע״י   EPQ  66 מדורג  מצב: 

Uncirculated
פתיחה: 200 $

הערכה: 300 $ - 500 $

221. 50 Israeli Lirot Banknote 
of the Figures Series ״Boy-Girl / 
Pioneers1960 – ״ – Graded EPQ 66 by 
PMG – Black Serial Number – Rare
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222. 50 Israeli Lirot Banknote 
of the Figures Series ״Boy-Girl / 
Pioneers״ – ׳Specimen׳, the Bank of 
Israel - 1960 – Rare

222 . - ישראליות  לירות   50 שטר 
ישראל,  בנק  )דוגמא(,   'SPECIMEN'
 / ילדה   – "ילד  הדמויות  מסדרת 

חלוצים", 1960, פריט נדיר! 
מצב: XF+, חור סיכה, קיפול שכמעט ולא נראה.

עליהם  שמוטבע  שטרות  הם  הדוגמה  שטרות 
אשר  אדום,  בדיו   SPECIMEN הכיתוב 
של  חדשה  סדרה  שיצאה  פעם  בכל  הודפסו 
שטרות. בנק ישראל שולח שטרות אלו לבנקים 
מרכזיים של מדינות שמצויות בקשרים מסחריים 
עם ישראל או שיש להן תיירות נכנסת מישראל, 
כדי שיכירו את השטרות ויוכלו לזהות חשד לזיוף.

פתיחה: 600 $
הערכה: 800$ - 1000 $

223 .  - ישראליות  לירות   5 שטר 
בנק ישראל, "פועל" מסדרת הדמויות, 
מדורג  )דוגמא(,   'SPECIMEN'   1958
ALMOST UNC 55 על ידי ICG מספר 

אדום, פריט נדיר! 

ידי  על   ALMOST UNC  55 מדורג  מצב: 
 HEAVY GLUE RESIDUE  ,ICG
ביטול,  ניקוב  חורי   ,FROM MOUNTING

.specimen חותמות ייחודיות של

פתיחה: 250 $
הערכה: 400 $ - 600 $

223. 5 Israeli Lirot Banknote – The 
– of the Figures Series ״Worker״  ״ 
 the Bank of Israel - 1958 ,׳Specimen׳
– Graded Almost UNC 55 by ICG, Red 
Number - Rare

224 . - ישראליות  לירות   50 שטר 
ישראל,  בנק  )דוגמא(,   'SPECIMEN'
סדרת הנופים, 1955, שטר חדש! פריט 

נדיר! 
מצב: XF+, חורי סיכה.

עליהם  שמוטבע  שטרות  הם  הדוגמה  שטרות 
אשר  אדום,  בדיו   SPECIMEN הכיתוב 
של  חדשה  סדרה  שיצאה  פעם  בכל  הודפסו 
שטרות. בנק ישראל שולח שטרות אלו לבנקים 
מרכזיים של מדינות שמצויות בקשרים מסחריים 
עם ישראל או שיש להן תיירות נכנסת מישראל, 
כדי שיכירו את השטרות ויוכלו לזהות חשד לזיוף.

פתיחה: 300 $
הערכה: 400 $ - 600 $

224. 50 Israeli Lirot Banknote of 
the Scenery Series – ׳Specimen׳, 
the Bank of Israel - 1955 – a New 
Banknote! Rare!
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225. 5 Lirot Banknote – Bank Leumi 
Le׳Yisrael LTD, 1952 – Condition: 
UNC!

לאומי . 225 בנק  לירות,   5 שטר 
!UNC לישראל בע״מ, 1952, מצב

מצב: UNC )שטר חזק וקשיח!(

פתיחה: 250 $
הערכה: 400 $ - 500 $

לאומי . 226 בנק  פרוטה,   500 שטר 
 AU מדורג53    ,1952 בע"מ,  לישראל 

PMG ע"י
About Une   , PMGמצב: מדורג 53 ע״י

פתיחה: 350 $
הערכה: 500 $ - 800 $

226. 500 Prutah Banknote – Bank 
Leumi Le׳Yisrael LTD, 1952 – Graded 
AU 53 by PMG

227 . – אנגלו  בנק  מיל,   500 שטר 
ע"י   XF  40 מדורג   ,1948 פלשתינה, 

PCGS, דירוג גבוה! נדיר ביותר! 
 Extremely ,PCGS ע״י XF 40 מצב: מדורג

Fine
The Marc D. Cohen Collection :מקור

פתיחה: 300 $
הערכה: 400 $ - 800 $

227. 500 Mil Banknote – the 
Anglo-Palestine Bank, 1948 – Graded 
XF 40 (!) by PCGS – Extremely Rare! 
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228. 5 Lirot Banknote – the 
Anglo-Palestine Bank, 1948 – 
Graded 45(!) by PMG

שטר 5 לירות, בנק אנגלו – פלשתינה, . 228
1948, מדורג 45 ע"י PMG – דירוג גבוה!

 Choice Extremely   ,PMG ע״י   45 מדורג  מצב: 
.Fine

פתיחה: 250 $
הערכה: 400 $ - 600 $

229 . – אנגלו  בנק  לירות,   10 שטר 
 –  PMG ע"י   40 מדורג   ,1948 פלשתינה, 

דירוג גבוה!
.Extremely Fine ,PMG מצב: מדורג 40 ע״י

פתיחה: 300 $
הערכה: 400 $ - 700 $

229. 10 Lirot Banknote – the 
Anglo-Palestine Bank, 1948 – 
Graded 40(!) by PMG

המנדט . 230  – פלשתינאי  פאונד   1 שטר 
הבריטי בארץ ישראל, 1939, צבע חזק ומקורי!

שטר 1 פאונד משנת 1939 – תקופת המנדט הבריטי בארץ 
ישראל.

בשטר יש כמה חורי סיכה קטנים ומעט   .VF-+VF מצב: 
קיפולים. )כדאי לראות!(

פתיחה: 500 $
הערכה: 800 $ - 1200 $

230. 1 Palestinian Pound 
Banknote – the British 
Mandate, 1939 – Original, 
Strong Color!
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231. Rare Collection of 4 
Mandate Coins of 5 Mil, 1927, 
Straight from the English 
Mint – Had Not been 
Used at All! Extremely 
Rare!

מטבעות . 231  4 של  נדיר  אוסף 
מנדט בערכים 5 מיל, שנת 1927,  

 – האנגלית  מהמטבעה  היישר 
לא היו בשימוש כלל! נדיר 

מאוד! 
מצב: כחדש

פתיחה: 100 $
הערכה: 150 $ - 300 $

הבריטי . 232 המנדט  מיל   5 מטבע 
הנדירה,   1927 שנת  ישראל,  בארץ 
מדורג MS 67  ע"י PCGS – דירוג גבוה 

ביותר, מהבודדים בעולם!
PCGS ע״יMS  67 מצב: : מדורג

פתיחה: 200 $
הערכה: 250 $ - 400 $

232. 5 Mil Coin – the British 
Mandate, the Rare Year of 1927 – 
Graded MS 67 (!) by PCGS

מטבע מנדט בערך 20 מיל שנת . 233
 – האנגלית  מהמטבעה  היישר   –  1927

לא היו בשימוש כלל! נדיר מאוד! 
מצב: חדש לגמרי 

פתיחה: 100 $
הערכה: 150 $ - 300 $

233. Mandate Coin of 20 Mil, 1927, 
Straight from the English Mint – Had 
Not been Used at All! Extremely 
Rare!
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234. Mandate Coin of 20 Mil, the 
Rare Year of 1940 – AU

מטבע מנדט בערך 20 מיל שנת . 234
 !AU – 1940 שנה נדירה

 AU :מצב

פתיחה: 120 $
הערכה: 180 $ - 300 $

מטבע מנדט בערך 20 מיל שנת . 235
 !AU – 1942 שנה נדירה

 AU :מצב

פתיחה: 120 $
הערכה: 180 $ - 300 $

235. Mandate Coin of 20 Mil, the 
Rare Year of 1942 – AU

מיל . 236  100 בערך  מנדט  מטבע 
XF עלים מלאים!  שנת 1931 הנדירה! 

הזדמנות!
מצב: XF עלים מלאים!

פתיחה: 300 $
הערכה: 500 $ - 700 $

236. Mandate Coin of 100 Mil, 
the Rare Year of 1931 – XF! An 
Opportunity!

מיל . 237  100 בערך  מנדט  מטבע 
XF – AU "שנת 1933 "שנה טובה

מצב: XF – AU, מכה קטנה.

פתיחה: 200 $
הערכה: 300 $ - 400 $

237. Mandate Coin of 100 Mil, 
XF-AU – ״Shanah Tovah״ 1933
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238. Mandate Coin of 100 Mil 
- 1940 – Straight from the English 
Mint – Had Not been Used at All! 
Extremely Rare!

מיל . 238  100 בערך  מנדט  מטבע 
שנת 1940 – היישר מהמטבעה האנגלית 

– לא היו בשימוש כלל! נדיר מאוד! 
מצב: חדש לגמרי 

פתיחה: 100 $
הערכה: 150 $ - 300 $

מיל . 239  100 בערך  מנדט  מטבע 
שנת 1942 – היישר מהמטבעה האנגלית 

– לא היו בשימוש כלל! נדיר מאוד! 
מצב: חדש לגמרי 

פתיחה: 100 $
הערכה: 150 $ - 300 $

239. Mandate Coin of 100 Mil 
- 1942 – Straight from the English 
Mint – Had Not been Used at All! 
Extremely Rare!

מטבע 25 מיל, אלומיניום, שנת . 240
של  הראשון  המטבע   ,1948  – תש"ח 

מדינת ישראל! מצב מעולה!
+XF :מצב

פתיחה: 250 $
הערכה: 400 $ - 500 $

240. 25 Mil Coin, Aluminium – 
1938 – The First Coin of the New 
State of Israel! Excellent Condition!
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241. 10 Lirot Banknote - Bank 
Leumi Le’Yisrael, 1952 – Graded EPQ 
58 by PMG – Very Nice!

לאומי . 241 בנק  לירות,   10 שטר 
 EPQ 58 לישראל בע״מ, 1952, מדורג

ע״י PMG – . יפה מאוד!
 PMG, ע״י   EPQ  58 מדורג  מאוד  יפה  מצב: 
 Choice About Uncirculated,
)לטעמינו   Exceptional Paper Quality
נעשה עוול בדירוג לשטר יפה זה! ראו בעיניכם( 

פתיחה: 300 $
הערכה: 400 $ - 500 $

הבריטי . 242 המנדט  מיל   20 מטבע 
בארץ ישראל, שנת 1934 ״שנה טובה״, 
מטבע   –  PCGS ע״י   AU 58 מדורג 

חדש!
מטבע   –  PCGS ע״י   AU 58 מדורג   : מצב: 

חדש!

פתיחה: 200 $
הערכה: 300 $ - 400 $

242. 20 Mil Coin, the British 
Mandate, 1943 – Graded AU by PCGS 
– New Coin!
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243. 50 Mil Coin, the British 
Mandate, the rare Year of 1931 – 
Graded AU 53 by PCGS

הבריטי . 243 המנדט  מיל   50 מטבע 
הנדירה,   1931 שנת  ישראל,  בארץ 

PCGS ע״י AU 53 מדורג
PCGS ע״י AU 53 מצב: : מדורג

פתיחה: 200 $
הערכה: 300 $ - 400 $

מטבע 100 מיל המנדט הבריטי . 244
בארץ ישראל, שנת 1933 ״שנה טובה״, 
עלים   –  PCGS ע״י   AU 58 מדורג 

מלאים!
עלים   –  PCGS ע״י   AU 58 מדורג   : מצב: 

מלאים!

פתיחה: 200 $
הערכה: 350 $ - 500 $

244. 100 Mil Coin, the British 
Mandate, 1933 – Graded AU 58 by 
PCGS
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