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חלק א׳ )1-288(: ביום חמישי ו’ ניסן תשע״ט  11.4.2019 בשעה 17:00

חלק ב׳ )289-582(: ביום ראשון ט’ ניסן תשע״ט  14.4.2019 בשעה 17:00

במשרדי King David Auction, פתח תקוה 16 ירושלים 

טלפון: 029900008 פקס:  026595496

תצוגה מוקדמת

יום רביעי ה׳    ניסן       10.4       9:00-18:00 

יום חמישי  ו’    ניסן       11.4       9:00-14:00 

יום ראשון  ט’    ניסן       14.4       9:00-14:00 

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

 KING DAVID AUCTIONS LTD

KD

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

enter the site: 

Auction 11 מכירה

Part A:  The Auction will take place on Thursday , 11.4.2019 at 17:00

Part B: The Auction will take place on Sunday, 14.4.2019 at 17:00
at ״King David Auctions״ office 16Petah Tiqva st., 

Kiryat Ha׳Leom, Jerusalem

Phone: +16466641942

Preview

Wednesday   10.4   9:00-18:00

Thursday  11.4  9:00-14:00

Sunday   14.4  9:00-14:00

kingdavid.bidspirit.com
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תנאי המכירה

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

)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.

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

יש לפנות למשרדי החברה. המחיר מותנה בסוג האריזה, חברת המשלוח וארץ היעד.

15. החברה אחראית כלפי הקונה בכוח לספק מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו ומצבו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר 
בזאת כי מידע הנמסר ע״י החברה ניתן במעמדה כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס 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.
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הגדות של פסח

1 . - )יידיש(  אשכנזי  תרגום  עם  פסח  של  הגדה 
אלטונה, תקפ״ה – נדיר!

שמואל  האחים  בדפוס  אלטונא,  אשכנזי.  תרגום  עם  פסח  של  הגדה 
ויהודה בון. תקפ״ה, )1825(.

יערי 460, אוצר ההגדות 643.

מ דף, 17 ס״מ.

התרגום נדפס באותיות צאינה וראינה למטה מהמקור.

מצב טוב. כתמים אופייניים. כריכה חדשה.

פתיחה:  160 $
הערכה:  180 $ - 200 $

הגדה לפסח ׳קהלת שלמה׳ - פרנקפורט דאודר, . 2
תק״ס )1800( 

וביאורים  הוראות  מנהגים,  דינים,  תרגום,  עם  פסח  של  הגדה  סדר 
בעברית וביידיש בעריכת רבי שלמה זלמן לונדן .

עם פירושים מלוקטים מספר עקדה, עוללות אפרים ופירוש על חד 
גדיא מספר " מטה אהרן ״.

אוצר ההגדות 451 .

בדף האחרון רישומים בכתב יד עתיק בלועזית לא נחקר.

]1 [ 21 ] צ"ל : 27 [  דף, 20 ס"מ .

מצב טוב, כתמי יין. כריכה חדשה.

פתיחה:  100 $
הערכה:  120 $ - 200 $

הגדה של פסח ״ברית אבות״ – . 3
ורשה, 1868

מצב בינוני-טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$
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לפסח, . 5 וסידורים  הגדות  שמונה 
כולל אחת שנדפסה באיראן!

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

אגדת ארבע כוסות. וינה תרכ״ג. . 4
עברית וגרמנית!

מצב טוב.

פתיחה:  50$
הערכה:  70$ - 100$

על . 6 וביאורים  פירושים  אוצר 
הגדה של פסח – עם ההגדה, ועם איורים 

יפים – ניו יורק, 1920 – כרך גדול
העורך: י״ד אייזנשטיין. 

מצב טוב מאוד. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

הגדה של פסח – לובלין, 1925 . 7
– נדיר מאוד

מצב בינוני-טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$
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הגדה של פסח מאוירת – 1958. 9
מצב טוב. בלאי אופייני להגדות.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

ארבע הגדות של פסח - פקסימיליות מאוסף . 8
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים

הגדות  ארבע  של  נהדרות  פקסימיליות  עם  מפואר  מארז 
חוברות  שתי  עם  עתיק.  בסגנון  יפות  בכריכות  עתיקות 
כולל: טורנובסקי.  הוצאת  ובאנגלית.  בעברית   הסבר, 
א. הגדה כמנהג אשכנז מצפון איטליה, המאה ה-15. צבעונית. 

צבעונית.  מנטובה.   ]1480[ איטליה.  כמנהג  הגדה   ב. 
צבעונית.   .1719 תע״ט  מורביה,  יד.  בכתב  הגדה   ג. 
ד. אגדתא דפסחא כמנהג תימן, עם פירוש עץ חיים לרבי יחיא בן 
 יוסף צאלח. תימן, תחילת המאה ה-19. עם עיטורים בצבע אדום.

מצב: מצוין.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

הגדת קופנהגן – פקסימליה, עם . 10
חוברת הסבר מצורפת

מצב טוב מאוד.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$
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ה׳לשם׳, . 12 בעל  חידושי  העתקת 
אברהם  רבי  חתנו  של  ידו  בכתב 
מהומלא, עם איורים, חותמות מיוחדות 
אלישיב  הגרי״ש  מרן  הנכד  וחתימות 

בצעירותו – פריט מיוחד במינו!
הפסח,  שחיטת  בהלכות  חידושים  ובו  גדול  דף 
״הרב  אלישיב  אברהם  רבי  של  ידו  בכתב 
מהומלא״. החידושים הועתקו מכתביו של חותנו 
המקובל רבי שלמה אלישוב זיע״א בעל ה׳לשם 
להדפיסם.  בכוונה  הנראה  ככל  ואחלמה׳,   שבו 
הדף ממוספר: ב׳. הטקסט כולו נדפס בספרו של 
רא״א ׳בכורי אברהם׳ )ירושלים, תרפ״ד(, ולאחר 
ד׳.  כרך  הגרי״ש,  למרן  תשובות׳  ב׳קובץ   מכן 

ישנם שינויים מהנדפס.

״מה  וכתב:  אלישיב  ר״א  הקדים  אלו  לחידושים 
שמצאתי בהכתבים שלי, חידושי תורה מה שאמר 
ספר  בעמה״ח  הקדוש...  הגאון  וחמי  מורי  אדוני 
׳לשם שבו ואחלמה׳ בסיומא דמסכתא נדה בעיר 
תר״ל.  בשנת  נכתבו  אלו  חידושים  יצ״ו״.   טעלז 
בגב הדף שלפנינו מופיעים תרשימים שונים בכתב 
יד, כנראה זהו כתב ידו של הגרי״ש, וכן חתימותיו: 

כתבי יד תורניים

זקן . 11 המחבר  אוטוגרף   – שמות  צירופי  יד  כתב 
המקובלים רבי יצחק כדורי זיע״א – כרך גדול

שמות  צירופי  המכיל  במינו,  מיוחד  חיבור  ובו  יד,  בכתב  כרך 
זקן  המחבר,  של  ידו  בכתב  כתוב  הכרך  כל  המלים.  שורשי  לפי 
זיע"א.  כדורי  יצחק  רבי  הקדוש  הצדיק  האחרון  בדור   המקובלים 
קמיעותיו  את  כותב  כדורי  הרב  היה  אלו  שמות  צירופי  פי  על 

המפורסמים, וממתק הדינים. 

בדף הראשון חתימת יד קדשו "יצחק כדורי״.

בכריכה האחורית עדות בנו שהספר הוא מאת אביו ובעצם כתב ידו הוא 
נכתב" לאחר חצות לילה בקדושה וטהרה", והוסיף: "המחזיק בספר 
 זה בעז"ה יזכה לכל הישועות בזכות מור אבי הקדוש זצ"ל אכי"ר...״. 
 בראש כל דף רשם המקובל את שרשי השמות ומתחתיו בטור את 

התיבות השייכות לאותו השורש.

 עשרות דפים כתובים. 32 ס"מ. 

הדפים ממוספרים: תתקפ – תתרעה. 

מצב טוב.

פתיחה:  1,000$
הערכה:  2,000$ - 2,500$

י׳וסף   – ״ישע״  ״יוסף שלום עליאשאוו״. חותמות: 
נדיר מאוד!   ש׳לום ע׳ליאשוו. שני סוגי חותמות. 
מתמצת  בו  במינו,  מיוחד  פריט  כן  אם  לפנינו 
שלמה  רבי  קדישא  הסבא  של  הקודש  שלשלת 
אלישיב  אברהם  רבי  החתן  זיע״א,  אלישוב 
זצ״ל.  אלישיב  הגרי״ש  הצעיר  והבן   זצ״ל 
סבו  ברכי  על  לישב  זכה  הגרי״ש  מרן  כידוע, 
שהוא  מסופר  הגדול.  מאורו  ולספוג  הקדוש, 
סייע לסבו בכתיבת ספרו ׳ספר הכללים׳. בסיום 
עמוק  הוא  זה  ספר  ה׳לשם׳:  התבטא  כתיבתו, 
אבל  אותו,  שיבין  מי  יהיה  אם  יודע  ואיני  מאוד, 
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מעתיק כתב היד, רבי אברהם אלישוב זצ״ל, נסמך 
להוראה על ידי מרן הראי״ה קוק. כיהן כרבה של 
ישראל  לארץ  עלייתו  ולאחר  שבבלארוס,  הומל 
מחבר  בירושלים.  בחורים״  ״תפארת  ורב  מייסד 
הספרים ׳ביכורי אברהם׳. חתום על כרוזים שונים 
ציבור.  בענייני  בירושלים  בתקופתו   שנדפסו 

36 ס״מ.

 מצב טוב. סימני קיפול. כתמים ופגמים קלים.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 300$

יתכן שיהיה אחד שישכיל להבין את הנאמר בו, 
לאור״.  ולהוציאו  להדפיסו  ראוי  כבר  זה  ומפני 
החליט להעזר בנכדו העילוי יוסף שלום. לשם כך 
אף לימדו מושגים בקבלה, כדי שיבין היטב מה 
דיבור...  כדי  תוך  אותם  לכתוב  ויוכל  לו,  שאומר 
וכך היה יושב הילד יוסף שלום לפני זקנו הקדוש, 
בסילודין,  מפיו  שיוצאים  התורה  לסתרי  מאזין 
 והוא – בכתב ידו הנאה, מעלה אותם על הכתב. 
וכך כתב ה׳לשם׳ בהקדמתו לספרו: ״וגם הדרוש 
הזה כתבתי אותו בתלאה רבה, וסידרתיו על ידי 
 זולתי, על ידי נכדי הילד כמ״ר יוסף שלום שליט״א״. 

שני כתבי יד עתיקים: סידור תפילה, . 13
וסדר תפילות בבית האבל - המאה ה-19

מיניאטוריים,  עתיקים,  תפילות  ספרי  שני 
כנראה  נכתבו  נאה.  יד  בכתב  כתובים 
הת"ר(: שנות  )ראשית  ה-19  המאה   בסוף 

א. תפילות לבית הקברות ולבית האבל. ]איטליה?[. כולל 
ופותח  התחלתו,  את  חסר  היד  כתב  ומנהגים.  הלכות 
סדרי  כולל  וקניין".  בעדים  עלי  "שטר  הפיוט  באמצע 
השכבה, סדר הקפה, צדוק הדין, וכן הנוסח הנדיר של 
"קדיש תתכלי חרבא"]![, אשר נאמר על ידי הספרדים 
בליל תשעה באב )בכתב היד נכתב על זה: "ביום קבורה 
אומר זה"(. בסוף הסידור מובא נוסח השכבה לאישה, 
 "דוכרן טוב... ברביצת הצדקניות, במחיצת החסדניות...״.
 25 דף. דף נוסף, חדש יותר, נכרך בהתחלה. 10 ס"מ.

היד  כתב  המזרח.  עדות  בנוסח  יד,  בכתב  סידור  ב. 
פותח ב"השכבה של נערים". אחר כך תפילות מנחה, 
ערבית ושחרית. תפילות ליל שבת. תפילת יום השבת. 

דף חידושי תורה – שנות הת״ר. 14
כתוב משני צידיו.

מצב בינוני-טוב. קרעים בעקבות הקיפול. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

 כתב היד מסתיים באמצע תפילת עמידה.
בערך 100 דף. 11 ס"מ.

מצב: טוב, בלאי וקרעים אופייניים.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 300$
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דפי . 16 ה׳,  בעבודת  מכתבים 
סטנסטיל נדירים

)מודפסים  דף  ה׳  חברים.  מכתב  א. 
התר״פ?  שנות  סיום.  חסר  האחד(.   בצדם 
האדמו״ר  מאת  בסטנסיל  מודפס  מכתב  ב. 

ה׳נתיבות שלום׳. תשי״ט. שני עמודים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

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

מקבץ כתבים למדניים בנושאים שונים ממספר 
כותבים, תקופות שונות.

 לא נחקר לעומק. 

כתמים  מעט  טוב.  כללי  מצב  משתנים,  מצבים 
וקרעים.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 200$
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בכתי״ק . 18 ונאה  חשוב  מכתב 
יעקב משה  ידו של מרן רבי  ובחתימת 
חרל״פ זצ״ל – שמור וממוסגר במסגרת 

יפה 
המכתב

 המכתב ממוען לגאון רבי שמעון וינוגרד בנו של
 הגאון רבי יצחק וינוגרד מייסד וראש ישיבת תורת

 חיים בעיר העתיקה.

וינוגרד שמעון  הרב  את  מברך  חרל״פ   הרב 
 שיזכה לרומם את קרנה הקדושה שאביו הקים

 ויסד במסירות נפש.

 כיום שוכנת במנה הישיבה ישיבת עטרת כהנים
בראשות הגאון רבי שלמה אבינר שליט״א

מרן הרב חרל"פ

חרל"פ משה  יעקב  רבי  הצדיק  הגאון   מרן 
כאחד ונתגדל  בירושלים  נולד   )תרמ"ג-תשי"ד( 
קיבל בארץ,  הרבנים  ומגדולי  ירושלים   מיקירי 
הקדוש מהגאון  בתחילה  ובנסתר  בנגלה   תורה 
מרבו מכן  ולאחר  זצ"ל  שפירא  מיכל  צבי   רבי 
 המובהק מרן הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק

זצ"ל, ואף הוסמך לרבנות על ידו.

 רבה של שכונת שערי חסד, ראש ישיבת '"מרכז
"בית לתלמוד  גבוה  מדרש  בית  נשיא   הרב", 

מכתבי רבנים

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של . 17
רבי חיים יצחק אייזיק שר ראש ישיבת 

סלובודקה
פתיחה:  200 $

הערכה:  300 $ - 500 $

זבול". חיבר ספרים רבים בהלכה ובאגדה.

 קדוש עליון. יליד ציון וירושלים, ולא עזב מעולם
טהרה בפרישות,  ימיו  כל  ישראל.  ארץ   את 
במשך ישראל.  גדולי  ידי  על  נערץ   וקדושה. 
ה"בית האדמו"ר  עם  בחברותא  למד   תקופה 

ישראל" מגור.

  מצב: טוב מאוד. שמור היטב וממוסגר במסגרת
יפה של עץ וזכוכית.

פתיחה:  $20
הערכה:  100$ - 200$
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מכתב פולמוסי מרתק בכתב ידו ובחתימתו של . 20
קוק,  הרב  אל  חברון,  של  רבה  סלונים  יוסף  יעקב  רבי 

בענייני רבנות חברון – תרפ״א
תרפ"א.  אלול  צידיו.  משני  כתוב  גדול,  רשמי   דף 
בתוך דבריו מתייחס לרבי שלמה ליב אליעזרוב זצ"ל, רבה הקודם של 
חברון, ולעניינים חשובים ברבנות העיר. הוא גם מספר על קשייו הרבים 
ברבנות העיר, "ובייחוד הלחץ המצוק והמר מאוד מהקצוות הקיצוניות 
ביותר, הממררים מאוד חיי איש בוחר שביל הזהב האמצעי, מי כהוד 
כבוד רום גאונו סובל וטועם טעם מרירות אלו!". מוזכר גם רבי מנחם 
מנדל נאה, מראשי הישוב היהודי בחברון, וייחסו העוין ל"ההתייסדות 
הראשית.  הרבנות   – הרבנות'"  'משרד  של  והרוממה   הקדושה 
הריי"ץ  לאדמו"ר  השייכים  בעיר,  חב"ד  חסידות  לנכסי  מתייחס  כן 

מליובאויטש. 

חסר סיום המכתב. 

מצב בינוני.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

מכתבו של מרן הגרי״ש אלישיב . 19
לפקידי מס הכנסה

תוכן המכתב: הגרי"ש מעיר לפקידי מס הכנסה 
על כך שקיבל סכום כסף שלא היה אמור לקבל, 
הנ"ל״.  לתקן  רוצה  "הנני  להחזירו!   ומבקש 
מכתב  הדף  בגב  ובחתימתו.  ידו  בכתב  המכתב 

מודפס ממנו בעניין הנ"ל. 

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 300$

21 . – עתיקות  חתימות  ובו  דף 
ראשית שנות הת״ר

מרדכי  ״הק׳  ״גאנצפריד״;  היתר:  בין  נחקר!  לא 
בער מק״ק אונגוואר״ ועוד.

מצב בינוני-טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$
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ראש . 23 נריה,  צבי  משה  הרב 
הכיפות  דור  ואבי  עקיבא  בני  ישיבות 
ושמח  כשר  פסח  ברכת   – הסרוגות 

בכתב ידו 
מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה:  50$ - 100$

שמחה . 22 רבי  מאת  פסח״  של  ״הכשר  תעודת 
בונים ערנפלד זצ״ל נכדו של החתם סופר – מטרסדורף, 

תרפ״ז
תעודה מודפסת מאת רבי שמחה בונים עהרנפלד, עם צילום כתב ידו. 
 תיקון בכתב יד )כתב ידו?( של השנה, במקום תרפ"ה- נרשם: תרפ"ז. 
הוא חותם )בצילום בדפוס(: "שמחה בונם עהרענפעלד ... אב"ד דפה 

והגליל יע"א בן בתו של מרן החתם סופר ז"ל". 

ואחד  בעברית,  אחד  הדף.  של  צידיו  משני  מודפסים  מכתבים,  שני 
ביידיש. 

נדיר מאוד.

 מצב טוב. פגמים קלים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

מכתב בכתב ידו של רבי משה . 24
צבי נריה זצ״ל ראש ישיבות בני עקיבא 
בעניין פעולותיו של מרן הגראי״ה קוק 

– מעניין וחשוב
החינוכית  עבודתו  כל  עם  יחד  זצ"ל  נריה  הרב 
לדורות  לכתוב  נפשו  את  מסר  בקדש  הנאדרה 
הבאים מקצת מעשיו והליכותיו של רבנו הגדול 

מרן הראי"ה הכהן קוק זצ"ל.

טפח  שחושף  וחשוב  מעניין  מכתב   לפנינו 
למצוא  נריה  הרב  של  הגדולים  ממאמציו 

מכתבים ועדויות.

 מצב: טוב מאוד

 פתיחה:  $10
הערכה:  100$ - 120$
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שטר הסכם מרתק בין רבני ״עץ . 26
על  השומר  לבין  העתיקה  בעיר  חיים״ 
מנורת  ומכין  המים  שואב  התלמידים 
שנה  ממאה  יותר  לפני   – הפתילות 
ממסוגר  רגיל!  בלתי   – התורכים  בזמן 

במסגרת גדולה ונאה
בין תלמוד תורה עץ חיים  שטר הסכם שנחתם 
יום טוב. בחוזה מפורטים תפקידיו.  לבו ברוך בן 

בין השאר:

• ליווי התלמידים מהת״ת עד לשער יפו

• שאיבת מים

• הכנת מנורת הפתילות

בין  תמידית  בין  הדרושה  ושירות  שליחות  כל   •
מקרית

והשכר: מאתיים וארבעים גרוש לחודש.

25 . – נריה  צבי  משה  הרב  מכתב 
תוכן חשוב

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

מרבני  אחד  ידי  על  תרע״ד  בשנת  נכתב  החוזה 
עץ חיים. לא ידועה לנו זהות הכותב.

מצב: טוב מאוד. ממוסגר במסגרת זכוכית ועץ, 
גדולה ומרשימה.

פתיחה:  $50
הערכה:  100$ - 200$

מכתב הרב עמיאל והרב עוזיאל . 27
– תרח״ץ 1938

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$
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הנמען. של  אחותו  מזוגתו,  שלום  דרישת   וכן 
רבי משה סופר זצ״ל שימש כדיין בערלוי. נספה 

בשואה יחד עם אביו. 

22 ס״מ.

מצב טוב. נייר משבצות.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

העתקה של מכתבי רבי שמעון . 28
תשובה׳,  ׳התעוררות  בעל  הי״ד  סופר 
ובנו רבי משה סופר הי״ד בעל ׳יד סופר׳ 

– כולל דברי הלכה
העתקת מכתבו של הגאון רבי שמעון סופר, אל 
בנו רבי אברהם סופר אב״ד קורפו, ומהדיר תורת 

הראשונים.

ולאחריהם  הלכתיים,  עניינים  המכתב:  תוכן 
כותב: ״אודות תינוקות של בית רבן ולימוד תורה, 

תראה לייסד דבר זה מייד...״. 

לאחר מכן חוזר לדבר בדברי הלכה, בענייני יום 
טוב, ובתוך כך מפנה לספרו התעוררות תשובה, 
דברים שכתב ״להגאון ממאד שליט״א״. בהמשך 
הנהגתו  על  ומספר  תפילין,  להלכות  עובר 
בהלכות אלו. בסיום מכתבו מבקש שני אתרוגים.

בסיום  חתימתו  ידו.  בכתב  כתובים  עמודים  שני 
המכתב.

רבי  של  מכתבו  העתקת  הדף  של  השני  בצדו 
משה סופר, אל רבי אברהם סופר גיסו. 

משרת  קבלת  אישיים,  עניינים  המכתב:  תוכן 
הרבנות שהוצעה לנמען, בקשת אתרוג מהודר, 

ארבעה מכתבי רבנים. 29
רבי  חרל״פ,  זבולון  חיים  רבי  מאת  מכתבים 
פינקל,  יהודה  אליעזר  רבי  גולדשמידט,  אליעזר 

ועוד.

מצב כללי טוב.

פתיחה:  100$
הערכה:  200$ - 300$
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תרט״ו(.  בשנת  )נוסד  חולים׳ 
ידי רבי  מוסדות אלה הוקמו על 
הגה  שאף  זצ״ל,  סלנט  שמואל 
בראש  ועמד  איחודם  רעיון  את 
המאוחדות׳  ׳הצדקות  האיחוד. 
 פעלו במשך יותר ממאה שנים. 

מצב טוב מאוד, חורי תיוק.

פתיחה:  50$
הערכה:  100$ - 200$

ל׳צדקות . 30 הגרא״מ שך  מרן  המינוי של  מסמך 
המאוחדות׳ )ישיבת עץ חיים(

מרן  מינוי  של  הרבנים  ידי  בחתימת  המקורי]![  הרשמי  המסמך 
המאוחדות  הצדקות  ועד  כחבר  שך  מן  מנחם  אלעזר  רבי  הגאון 
ביותר!  נדיר  היסטורי  מסמך   – חולים״  ו״ביקור  חיים״   ״עץ 
ד׳  מתאריך  המאוחדות,  הצדקות  של  חברים  אסיפת  פרוטוקול 
רבי  הגאון  של  בחירתו  היתר,  בין  מתוארת,  שבו  תשכ״ו,  בתשרי 
אלעזר מנחם מן שך זצ״ל כחבר באגודה במקומם של הגאון רבי 
מפורטים  בנוסף,  ז״ל.  שחור  ליב  משה  והרב  זצ״ל  קוטלר  אהרן 
חברי האגודה הוותיקים, הן מטעם תלמוד תורה ׳עץ חיים׳ והן מצד 
זלזניק  זלמן  בין החברים: רבי שלמה  ׳ביקור חולים׳.  בית החולים 
זצ״ל.  אריאלי  יצחק  ורבי  זצ״ל  טוקצינסקי  אהרן  ניסן  רבי   זצ״ל, 
הרב  הפועל:  הוועד  חברי  חתומים  המסמך  על 
זלזניק,  יעקב  אברהם  הרב  טוקצינסקי,  הרב  זלזניק, 
בוקשפן.  שמעון  והרב  כהן  אהרן  הרב  אריאלי,   הרב 
נולד  )תרנ״ח-תשס״ב(  שך  מן  מנחם  אלעזר  רבי  הגדול  הגאון 
בליטא. היה שקדן עצום בתורה, כבר בגיל 23 התמנה לר״מ ומאז 
כיהן כר״מ וראש ישיבה בישיבות רבות בליטא ולאחר מכן בארץ. 
פוניבז׳  ישיבת  כראש  כיהן  בדור.  התורה  העמדת  על  נפשו  מסר 
התורה׳.   ו׳דגל  ישראל׳  ׳אגודת  של  התורה  גדולי  מועצת   וכנשיא 
׳הצדקות המאוחדות ת״ת וב״ח׳ היה ארגון שאיגד את מוסדות התורה 
והרפואה הגדולים והחשובים ביותר בירושלים של אותה התקופה: 
׳ביקור  החולים  ובית  תר״א(  בשנת  )נוסד  חיים׳  ׳עץ  תורה  תלמוד 

שטר תנאים בכתב יד קדשו של רבי אריה . 31
לוין–  דב  אברהם  רבי  הגאון  נכדו  של  זצ״ל  לוין 

חתימות העדים גאוני ירושלים – ירושלים תשכ״ו
שטר תנאים בכתב ידו של הצדיק רבי אריה לוין לרגל אירוסי 
נכד רבי אריה לוין רבי אברהם דב בנו של הרב רפאל בנימין 
לוי״  ברוך  יהושע  הרה״ג  בת  ״באשע  מרת  הכלה  לבין   לוין 
״ע״ק מצד החתן הרב הגאון רבי אהרן יעקבביץ״ חתנו של רבי 

אריה לוין. 

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

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

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

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$
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מכתב לא ידוע על ״שבתאיותו״ . 32
רבי  מאת   - שבעה!  נחלת  ספר  של 
 – זנהיים  אב״ד  זצ״ל  במברגר  שלמה 

1906 )תרס״ז(
רבי  הגאון  של  ובחתימתו  ידו  בכתב 
זנהיים.  אב״ד  זצ״ל,  במברגר   שלמה 
המכתב כתוב בגרמנית, על נייר רשמי של הרב, 
ומשובצים בו מילים בעברית: ״נחלת שבעה״; ״ב׳ 
בא״;  דוד  בן  ״משיח  ליב״;  יהודה  ר׳  תכ״ה״;  ניסן 
ועוד. ככל הנראה הנושא הוא שאלת שבתאיותו 
הנדפס  שבעה׳,  ׳נחלת  הספר  מחבר  של 
באמשטרדם בשנת תכ״ז, ואשר בשערו נדפסה 
 השנה לפרט ״משיח בן דוד בא״ כרמז לשבתי צבי. 
)תקצ״ה- זצ״ל  במברגר  שלמה  רבי  הגאון 
לנר׳.  ה׳ערוך  ידי  על  להוראה  נסמך  תרע״ח( 
ביניהם  ספרים,  ומחבר  זנהיים  של  רבה  היה 
הגאון  של  בנו  הערוך.  ספר  על  ערוך׳  ׳לימוד 
יהדות  של  רבה  זצ״ל  במברגר  דב  יצחק  רבי 
התורני  בירחון  מאמרים  פרסם  אשכנז. 
כתבי  את  לאור  הוציא  מציון״.  ״תורה  הירושלמי 
מקיסינגן.  אריה  משה  רבי   - אחיו  עם  יחד   אביו 

מצב טוב. סימני קיפול. משוקם.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$
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ישיבה . 34 של  תש״ח,  לשנת  לוח 
ומחסה לפליטים ׳שומרי אמונים׳

בגב הדף מכתב מאת מנהלי המוסד. 

פגמים בשוליים. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

חסידות

מהאדמו״ר . 33 קודש  מכתב 
מסלונים, על האיסור לקרוא בעיתונים 

חופשיים – תרצ״ב
מצב בינוני-טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

שולחן ערוך של רבי האדמו״ר אלימלך מדעש . 35
זצ״ל

וילנה, תר"ס. בדף הפורזץ חתימה בעפרון:  יורה דעה.  שולחן ערוך. 
"לד' הארץ ומלואה, נאום הק' אליממלך .... בהרה"צ מדעש שליט"א". 

חתימה אחרת בשער הספר.

אלתר  אלימלך  רבי  האדמו"ר 
פאנעט, בנו של רבי יוסף פאנעט 
ה'מראה  של  ונכדו  דעש,  אב"ד 

יחזקאל'.

מצב טוב.  כרך גדול. בלאי.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$
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בידרמן  אלטר  בצלאל[  ]אברהם  רבי  האדמו"ר 
ירושלים  בעיה"ק  נולד  )תרכ"ב-תרצ"ג(, 
מענדיל  מנחם  אלעזר  רבי  האדמו"ר  לאביו 
מלעלוב,  ליב  משה  רבי  של  )בנו  מלעלוב 
נסע  תרנ"ד  בשנת  מלובלין(.  החוזה  של  נכדו 
סוסנוביצא  בעיר  חסידים  קהל  והנהיג  לפולין 
רבי״.  ישראל  ארץ  "דער  מכונה  והיה   בפולין, 

מצב בינוני. סימני עש בולטים בפנים הדפים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

חתימת . 36  – הריטב״א  חידושי 
דוד  יצחק  רבי  האדמו״ר  של  קודשו 
אלטר  רבי  חותמות   / זצוק״ל  מלעלוב 

מלעלוב זצוק״ל
דפוס  יבמות.  למסכת  הריטב"א  חידושי 
תקצ"ה.   1833 סדילקוב  מדפיס.  יצחק   רבי 

בראש השער חתימה: "יצחק דוד״. 

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

אלעזר מנחם זצ"ל״. 

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

״התעוררות . 37 גדולה  כרזה 
רחמים״ על רבי יואליש מסאטמר

מצב טוב. סימני קיפול.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

אביב . 38 תל  מסלונים  האדמו״ר 
זצ״ל - שנה טובה  וינברג  רבי אברהם 
לנכדתו  ששלח  ו״נפתחת״  מעוטרת 
– כמה שורות בכתב  בחביבות מרובה 

ידו ובחתימתו
מצב: טוב

פתיחה:  $20
הערכה:  50$ - 100$
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שומר אמונים – תש״ב – מהדורה ראשונה. 40
הספר החשוב והמרכזי בתורת החסידות והאמונה שהנחיל האדמו״ר 
הקדוש רבי אהרן ראטה לדורות. מהדורתו הראשונה שלפנינו יצאה 

בעילום שם המחבר. ירושלים, תש״ב. 

חיזוק הלבבות לאמונה, עם קונטרס ״אהבת הבורא״ ואני מאמין ושירי 
דבקות ושמחה. 

פשר  ומכאן  תש״א-תש״ג,  בשנים  קונטרסים-קונטרסים  יצא  הספר 
ספירות הדפים המרובות שבו. כמו כן ניכר בספר שינוי בסגנון הדפים.

כרוך בכריכתו המקורית לאחר שהושלם הספר.

]1[, ז, ]1[, י-לז, קכה דף; יא, ]6[ דף; 

נה, לד דף; ]1[, מג, ]4[ דף. 16.5 ס״מ.

מצב: טוב. סימני עש.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

שפת אמת ]שבח ארץ הקודש[ – וילנה, . 39
תרל״ו – הדפסה חסידית!

לפגם  תיקונים   / ליקוטים   / אמת  שפת  חלקים:  שלושה 
הברית.

לוריא  אברהם  ר׳  הערוך  כותב  בה  ״אזהרה!״  הספר  בסוף 
האדמו״ר  ובהשתדלות  ביוזמת  היא  וההדפסה  שההוצאה 
מעצמו  הרב  אדמו״ר  מאת  המה  ״והליקוטים  מקאיידנוב, 

בכת״י ממש״. 

מצב טוב. בלאי.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

של . 41 מהודרת  פקסימיליה   - מוהר״ן  ליקוטי 
המהדורה הראשונה

אומנותי  בצילום  מהדורה  מברסלב  נחמן  לרבינו  מוהר״ן,  ליקוטי 
ואיכותי, באותו צבע דף ובאותו פורמט של המהדורה הראשונה. כפי 
זיע״א. מברסלב  נחמן  רבי  הקדוש  רבינו  של  חיותו  בחיים   שנדפס 
מוהר״ן  ליקוטי  עם  ומבוא.  הקדמה  דברי  כולל  מפוארת,  מהדורה 

תנינא כפי שנדפס בשנת תקע״א. ונספחים.

מברסלב.  נתן  רבי  מוהר״ר  של  הכיס  שעון  צילום  הכרך,   בסוף 
מצב טוב מאוד. ללא כריכה. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$
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כרזה על האדמו״ר מהורנסטייפל. 43
מצב טוב, קמטים ופגמים קלים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

קול קורא – חסידות בויאן ורבני . 42
ירושלים – תרע״א 1911?

כרזה ענקית.

מצב טוב. סימני קיפול. חריצים. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

שני . 44  - חודש  עולת   - חסידות 
חלקים – ורשה, תרכ״א

אב״ד  ספיר,  סיני  הרב  שני,  חלק  חודש,  עולת 
הסכמות  רוקח.  מעשה  בעל  של  בנו  ברעזין, 
ווארשא  מושקאט,  ישעיה  ורבי  הרי״ם  חידושי 

תרכ״א, מהדורה יחידה? נדיר.

שני חלקים )עם שער אחד( בכרך אחד.

חתימות וחותמות עתיקות.

מצב טוב. בלאי.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$
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מצב טוב. החוברת מהודקת 
מהדפים  חלק  בסיכות. 

מנותקים. כתמי זמן.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

ברכה משולשת – סיפורי פקידת עקרות בזכות . 45
לידות  על  מופת  וסיפורי  וצדיקים,  אדמו״רים  הבטחות 

האדמו״רים – רומניה, תרצ״ט
כולל סיפורים... ומופתים...מעניני ג׳ ברכות בני, חיי ומזוני. חלק ראשון 
שנולדו...  האיך  צדיקים  מכמה  סיפורים  ובו  צדיקים״  ״לידת  כולל 
ונולדו להם אח״כ בנים  ונשים עקרות...  ומאנשים שהיו חשוכי בנים, 

שהיו צדיקים.״ ]לא נדפסו חלקים נוספים[. 

דפוס ר׳ צבי מושקוביץ. מרגהיטא, תרצ״ט 1939. 

מהדורה ראשונה. נדפס שוב רק במהדורות צילום. 

הסכמות מגאוני הונגריה. בהסכמתו של רבי יוסף הכהן שוורץ הוא גם 
מעיר הערות על החיבור. 

רוב החיבור מספר על אדמו״רי החסידות, כיצד בזכות ברכות שהעניקו 
נפקדו עקרות, וכן סיפורי מופת על גדולי האדמו״רים שנולדו בזכות 

ברכות צדיקים. 

]4[, נו עמ׳ 

חותמת האדמו״ר מדרוהוביטש. 46
חותמת  בשער  תרל״ו.  ורשה  רוכל,  אבקת 

האדמו״ר רבי חיים מאיר יחיאל מדרוהוביטש. 

דפים  כרוך,  לא  עש.  סימני  דפים.  חסרים 
מנותקים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

גינת וורדים – ללמברג תקצ״ז – . 47
חתימות משפחת אדמו״רי רוז׳ין

מצב בינוני-טוב. סימני עש.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$
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יאיר . 49 מכתב המקובל רבי משה 
יוסף  רבי  לאדמו״ר מסטרטין  ווינשטוק 
פולמוס   – ברנדויין-מוריה  שמואל 

בעלז-סאטמר
המכתב כתוב במכונת כתיבה וחתום בחתימת יד 
קדשו של המקובל רבי משה יאיר ווינשטוק. על 
המכתב תוספת בכתב יד שנכתבה אל האדמו"ר 
בעניין פולמוס בעלז – סאטמר והמחלוקת סביב 
הבחירות. מצב טוב, סימני קיפול, כתמים קלים, 

קרע קל עם חסרון.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

]חסידות . 48 רחמים  של  קריאה 
בויאן[ – כרזה ענקית ליטוגרפית בכתב 

יד – שנות ה-20
מצב בינוני-טוב. קרעים, כתמים. סימני קיפול. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

של . 50 הראשונים  הגליונות  כרך 
׳קול תורה׳  - פאביאניץ, תרפ״ו – עותק 

עם רישומים של בן העורך
שנה א )תרפ"ו(. חוברת א, ב, ג-ד, ה-ו.

)כנראה  רישומים מעניינים שונים  בפתח הספר 
בנוגע  יוסקוביץ(  זאב  יעקב  רבי  העורך  בן  של 

למאמרים המובאים בגליונות שבכרך.

זמן  כתמי  רופפים,  דפים  בלאי,  טוב.  מצב 
אופייניים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$



 24 

ט | אפריל 2019
שע”

ת
סן 

ני

שמונה תצלומים של האדמו״ר . 52
מקלויזנבורג
רובם מקוריים

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

פאר יצחק להרה״ק מזידיטשוב. . 51
מהדורה שניה עם הקדמה חדשה מאת 

העורך
יצחק  רבי  האדמו"ר  תולדות  יצחק,  פאר  ספר 

אייזיק מזידיטשוב.

מצב טוב. בלאי, בעיקר בכריכה.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

הישר והטוב לרה״ק מליסקא – . 53
מהדורה ראשונה – מונקאטש, תר״מ – 

חתימות וחותמות חשובות
מצב בינוני.

פתיחה:   10$
הערכה:  50$ - 100$
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הרבי . 55 של  מקוריים  תצלומים  שלושה 
מליובאויטש בפגישתו עם ביבי נתניהו – נדיר 

לוי  ר׳  הצלם  ידי  על  שצולמו  מקוריים  תצלומים  שלושה 
ז״ל, מצלמי החצר של הרבי, בתצלום אחד  יצחק פריידין 
השני  ובתצלום  ביבי  של  ידו  את  לוחץ  הרבי  את  רואים 
והשלישי רואים את הרבי נותן לביבי ״לייקח״ )חתיכת עוגה(.

הראשונה  הפעם  פעמים,  מספר  הרבי  אצל  ביקר  נתניהו 
היתה בתשמ״ד, בעת כהונתו כשגריר ישראל באו״ם, הרבי 
וביבי שוחחו ביחידות כ40 דקות!, במהלך הדברים אמר לו 
הרבי ״אתה הולך לבית של שקרים, תזכור ששם, במקום 

חשוך לגמרי, אם תדליק נר אחד קטן, כולם יראו אותו״.

ביניהם בעת  זו במספר הזדמנויות,  פגישה  הזכיר  נתניהו 
עם  ובשיחה  ממשלה,  כראש  כהונתו  בעת  באו״ם,  נאום 

כתבים לאחר נאום שנה קודם לכן. 

הרבי,  של  החצר  מצלמי  ז״ל,  פריידין  יצחק  לוי  ר׳  הצלם 
של  ארוכות  ושעות  תמונות  אלפי  עשרות  לצלם  שזכה 
וקירובים  הרבי  מצד  מיוחד  יחס  לקבל  ואף  וידאו,  קטעי 
יוצאים מגדר הרגיל. הרבי עצר מספר פעמים על מנת שר׳ 
הרבי  יותר.  וברורה  טובה  תמונה  לקחת  יצליח  יצחק  לוי 
והתבטא  כצלם,  לעבודתו  התמסרותו  את  מאוד  העריך 
פעם שאם תלמידי הישיבה ב-770 היו מתמסרים ללימוד 
 כמו שפריידין מתמסר לצילום – היו נראים אחרת לגמרי.

מצב טוב-טוב מאוד.

פתיחה:  100 $
הערכה:  200 $ - 300 $

חב״ד

מאות קטעי עתונות שנאספו על . 54
הרבי מליובאוויטש – אנגלית

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה:  50$ - 100$



 26 

ט | אפריל 2019
שע”

ת
סן 

ני

הישיבה  תלמידי  שאם  פעם  והתבטא  כצלם, 
שפריידין  כמו  ללימוד  מתמסרים  היו  ב-770 
לגמרי. אחרת  נראים  היו   – לצילום   מתמסר 

מצב טוב-טוב מאוד.

פתיחה:  100 $
הערכה:  200 $ - 300 $

31 תצלומים מקוריים של הרבי . 56
מרדכי  הרב  עם  בפגישתו  מליובאויטש 

אליהו – נדיר 
הצלם  ידי  על  שצולמו  מקוריים  תצלומים   31
של  החצר  מצלמי  ז״ל,  פריידין  יצחק  לוי  ר׳ 
יחדיו  והרב אליהו  הרבי, בתצלומים נראה הרבי 
ותמונה  לבדו  הרבי  של  רבות  תמונות  בפגישה, 

של הרבי עטוף טלית ותפילין בעלייה לתורה.

הרבי  אצל  פעמים  מספר  ביקר  אליהו  הרב 
ביחידות, בהם היו משוחחים ביניהם שעות רבות 

במגוון נושאים.

החצר  מצלמי  ז״ל,  פריידין  יצחק  לוי  ר׳  הצלם 
תמונות  אלפי  עשרות  לצלם  שזכה  הרבי,  של 
יחס  לקבל  ואף  וידאו,  קטעי  של  ארוכות  ושעות 
מיוחד מצד הרבי וקירובים יוצאים מגדר הרגיל. 
לוי  שר׳  מנת  על  פעמים  מספר  עצר  הרבי 
יותר.  וברורה  טובה  תמונה  לקחת  יצליח  יצחק 
לעבודתו  התמסרותו  את  מאוד  העריך  הרבי 

הרבי . 57 של  מקוריים  תצלומים   6
מליובאויטש בפגישתו עם האדמו״ר מגור – נדיר 
יצחק  לוי  ר׳  הצלם  ידי  על  שצולמו  מקוריים  תצלומים   6
פריידין ז״ל, מצלמי החצר של הרבי, בתצלומים נראה הרבי 

והאדמו״ר מגור בפגישה.

הרבי  אצל  לביקור  הגיע  תשל"ז  באייר  כ"ד  חמישי  ביום 
כשעתיים  שנמשכה  הרבי  עם  הפגישה  מגור  האדמו"ר 
בשעתו  נדפסו  אשר  נושאים  במגוון  הרבי דיבר  וחצי, 

במספר מקומות..

הרבי,  של  החצר  מצלמי  ז״ל,  פריידין  יצחק  לוי  ר׳  הצלם 
של  ארוכות  ושעות  תמונות  אלפי  עשרות  לצלם  שזכה 
וקירובים  הרבי  מצד  מיוחד  יחס  לקבל  ואף  וידאו,  קטעי 
יוצאים מגדר הרגיל. הרבי עצר מספר פעמים על מנת שר׳ 
הרבי  יותר.  וברורה  טובה  תמונה  לקחת  יצליח  יצחק  לוי 
והתבטא  כצלם,  לעבודתו  התמסרותו  את  מאוד  העריך 
פעם שאם תלמידי הישיבה ב-770 היו מתמסרים ללימוד 
לגמרי. אחרת  נראים  היו   – לצילום  מתמסר  שפריידין   כמו 

מצב טוב-טוב מאוד.

פתיחה:  100 $
הערכה:  200 $ - 300 $
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כ"ק . 59 שהעניק  סנט,   25 מטבע 
הרבי מליובאויטש בידיו הקדושות

הרבי  כ"ק  שהעניק  דולר(  )רבע  קווטר-  מטבע 
מליובאויטש בידיו הקדושות.

פתיחה:  100$
הערכה:  200$ - 500$

מליובאויטש . 58 הרבי  של  מקוריים  תצלומים   26
עם רבנים ואדמורי״ם שונים – נדיר 

26 תצלומים מקוריים שצולמו על ידי הצלם ר׳ לוי יצחק פריידין ז״ל, 
מצלמי החצר של הרבי, בתצלומים נראה הרבי והאדמו״ר מערלוי, 
הרב דרוקמן, הרב חיים שלום דייטש ועוד, כמו כן תצלומים נוספים 

שבהם נראה הרבי בתפילה ואירועים שונים.

שזכה  הרבי,  של  החצר  מצלמי  ז״ל,  פריידין  יצחק  לוי  ר׳  הצלם 
ואף  וידאו,  קטעי  של  ארוכות  ושעות  תמונות  אלפי  עשרות  לצלם 
הרבי  הרגיל.  מגדר  יוצאים  וקירובים  הרבי  מצד  מיוחד  יחס  לקבל 
תמונה  לקחת  יצליח  יצחק  לוי  שר׳  מנת  על  פעמים  מספר  עצר 
לעבודתו  התמסרותו  את  מאוד  העריך  הרבי  יותר.  וברורה  טובה 
כצלם, והתבטא פעם שאם תלמידי הישיבה ב-770 היו מתמסרים 
לגמרי. אחרת  נראים  היו   – לצילום  מתמסר  שפריידין  כמו   ללימוד 

מצב טוב-טוב מאוד.

פתיחה:  200 $
הערכה:  300 $ - 500 $

כ"ק . 60 שהעניק  סנט,   25 מטבע 
 - הקדושות  בידיו  מליובאויטש  הרבי 

1989
הרבי  כ"ק  שהעניק  דולר(  )רבע  קווטר-  מטבע 

מליובאויטש בידיו הקדושות.

פתיחה:  100$
הערכה:  200$ - 500$
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שני שטרות בסך 1 דולר מספרים . 64
מליובאויטש  הרבי  שהעניק  צמודים! 
בידיו הקדושות לשמירה והצלחה בא״י 

בזמן מלחמת המפרץ – נדיר
משפחת  מאת  מצולם  חתום  אישור  מצורף 
קיבלה  "השטרות  האישור:  נוסח  כך  המקבלת 
מאת אדמו"ר מליובאויטש בזמן מלחמת המפרץ 

לשמירה והצלחה בא"י מרת בת שבע מנדלסון"

מצב השטרות כמעט חדשים. 

פתיחה:  $ 200
הערכה:  600 $ - $ 1500

שהעניק . 62 דולר   1 בסך  שטרות  שלושה 
לשמירה  הקדושות  בידיו  מליובאויטש  הרבי 

והצלחה בא״י בזמן מלחמת המפרץ – נדיר
כ"ק  "חני קיבלה מידי  כיתוב בחלקו העליון:  שטר אחד עם 

אדמו"ר שליט"א בזמן מלחמת המפרץ"

יום  מליובאויטש  "דולר  השטר:  במרכז  כיתוב  נוסף  שטר 
ראשון", שטר נוסף ללא כל כיתוב, בנוסף 2 ניילוניות מקוריות 
מודפס:  כיתוב  עם  חילק,  כשהרבי  השטרות  היו  שבהם 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מאת  והצלחה  ברכה  של  "דאללער 

מליובאוויטש יום____ חדש_____ תש___"

כך  המקבלת  משפחת  מאת  מצולם  חתום  אישור  מצורף 
נוסח האישור: "השטרות קיבלה מאת אדמו"ר מליובאויטש 
בזמן מלחמת המפרץ לשמירה והצלחה בא"י מרת בת שבע 

מנדלסון"

 מצב השטרות כמעט חדשים.

פתיחה:  300 $
הערכה:  600 $ - 1500 $

מספרים . 63 דולר   1 בסך  שטרות  שני 
בידיו  מליובאויטש  הרבי  שהעניק  צמודים! 
הקדושות לשמירה והצלחה בא״י בזמן מלחמת 

המפרץ – נדיר
שטר אחד עם כיתוב בחלקו המרכזי: "הרבי מליובאויטש", 
מהרבי  "כסף  המרכזי:  בחלקו  כיתוב  עם  נוסף  שטר 

מליובאויטש" 

המקבלת  משפחת  מאת  מצולם  חתום  אישור  מצורף 
אדמו"ר  מאת  קיבלה  "השטרות  האישור:  נוסח  כך 
והצלחה  לשמירה  המפרץ  מלחמת  בזמן  מליובאויטש 

בא"י מרת בת שבע מנדלסון"

מצב השטרות כמעט חדשים. 

פתיחה:  200 $
הערכה:  600 $ - 1500 $
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חתימות, הקדשות, והגהות

״הק׳ מנחם פרוסטיץ״ ]גדול תלמידי מרן החתם . 65
סופר?[ – ים של שלמה – שתי מהדורות עתיקות עם 

חתימות חשובות
מנחם  ״הק׳  עתיקה:  חתימה  השער  בראש  תקכ״ב.  פיורדא,  א. 
סופר,  החתם  מרן  של  תלמידיו  גדול  והוא  מאוד  יתכן  פרוסטיץ״. 
אשר מעולם לא נראה כתב יד קודשו במכירות, ועל כן לא מצאנו 

חתימתו להשוואה לזו שלפנינו. 

 )1891 תרנ"א,   -  1795 )תקנ"ה,  כ"ץ-פרוסטיץ  מנחם  רבי  הגאון 
היה אב"ד צעהלים )דויטשקרויץ(, שבשבע קהילות, וגדול תלמידי 
תקופה  רבו.  בספרי  פעמים  מספר  מוזכר  הוא  סופר.  החת"ם 

מסוימת אף היה משמשו.

למעלה  כיהן  שם  צעהלים,  לאב"ד  מונה  החת"ס  פטירת  לאחר 
מיובל עד מותו. בתפקידו זה פעל לחיזוק ערכי הדת, ובד בבד יעץ 
בו שהוא  יהודי הקהילה האמינו  ליהודים בחייהם הפרטיים.  ועזר 
בעל מופת וסיפורי מופת רבים השתמרו בין תלמידיו ובני הקהילה.

חתימות נוספות: דו״ד ]דורון דרשה[ הק׳...״; ועוד.

מצב טוב. בלאי, כתמי זמן. 

חתימה  תקע״ב.  פראג,  ב. 
עתיקה בשער.

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  500$ - 4,000$

קדשו . 66 יד  בכתב  הקדשה 
ספרו  על  איש׳,  ה׳חזון  של  ובחתימתו 

׳חזון איש׳ – מיוחד במינו!
ספר חזון איש, על דמאי, מעשרות וליקוטים שונים, 
ירושלים,  קרליץ[.  ישעיהו  אברהם  רבי  ]מאת 
 שנת השמיטה תרח״ץ ]1938[. מהדורה ראשונה. 
בדף המגן )פורזץ( שלפני הספר, הקדשה וברכה 
 בכתב ידו וחתימתו של רבינו המחבר, משנת תשי״ג. 

פריט נדיר ומיוחד מאוד. 

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

פתיחה:  1,000$
הערכה:  2,000$ - 3,000$
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השו״ע בו למד רבי ישראל יעקב וואהלמאן זצ״ל . 67
– מהדורה ראשונה של  ירושלים  וראב״ד  פלונסק  אב״ד 

ה׳פתחי תשובה׳ – חתימות
עם  העזר,  אבן  ערוך,  שולחן 
פתחי תשובה מאת רבי אברהם 

צבי אייזנשטט. 

שני.  חלק  תרכ"א.  יוהנסבורג, 
"פתחי  של  ראשונה  מהדורה 

תשובה" על אבן העזר. 

"זה  רישומים:  השער  קדם  בדף 
הספר שייך להרב הגאב"ד דק"ק 

פלונסק"; "שייך להרב... ישראל יעקב נ"י האבד"ק פלונסק״. 

וכן  יהודא...",  לשמי  לי  שייך  הספר  "זה  "אביגדור";  נוספות:  חתימות 
 רישומים "פלונסק" הנראים ככתב ידו של רבי ישראל יעקב סג"ל בעצמו. 
כיהן כאב"ד פלונסק, שם הרביץ תורה לתלמידים נעלים. נשא לאשה 
זילברברג  ליב  יהודה  משה  רבי  הגאון  מקוטנא,  הרב  של  בתו  את 
והתקבל  העצומה,  גדלותו  הוכרה  שם  לירושלים,  זצ"ל. עלה 
בשנת  המכירה'  ל'היתר  המתנגדים  מראשי  כראב"ד.  בה  לכהן 
תרס"ב.  בשנת  נפטר  אז.  שפורסמו  מכתבים  על  וחתום   תרמ"ט, 

קעו-שטז,  עה,   ,]4[
]3[ דף. 

בלאי  טוב.  מצב 
וכתמים.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 200$

עין יצחק השני, עותק שניתן מהמחבר . 68
ווילנא,  ספקטור,  אלחנן  יצחק  רבי  רשכבה״ג 

תרנ״ה
כולל שאלות ותשובות נחלק אה״ע.

רבי יצחק אלחנן ספקטור )תקע״ו-תרנ״ו(, ראש הפוסקים 
בדורו. תלמיד רבי בנימין דיסקין מלומזה. היה רב בזאבלין, 
האחרונים  בשני  ובנאסוויז.  באראזא  בקובנה,  בנוברדוק, 
נאלץ לעזוב בלילה מחמת סירובם של בני הקהלה להפרד 
ממנו. בשנים תקצז-צט התיר לאכול קטניות בפסח בגלל 
הבצורת. התיר לעבוד בארץ בשנת השמיטה ע״י נוכרים. 
בורר  היה  הבוררים.  צעיר  היה  בוולוזין  המחלוקת  בזמן 
בסכסוך בישיבת מיר והצילה מחורבן. תמך ביישוב הארץ.

בדף הפורזץ כיתוב בעלות שקיבל מידי המחבר )שנפטר 
שנה לאחר הדפסת הספר(.

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 120$
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גבריאל״. חיבר גם קונטרס 
מצווה״,  ״מלחמת 
החכמים  חכמות  להראות 
הראשונים וטעות החכמים 
חיבורים  האחרונים. 
״שירי  שחיבר:  נוספים 
זמרה״ - על ספר בראשית 
על   - ״האריאל״  בשיר, 

ביאור האגדות. 

 19 דף.  מג  יח,  עמ׳,   XIV
ס״מ.

הגהות  שתי  טוב.   מצב: 
קצוצות.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 150$

ווין, . 69  - אבות  פרקי  על  להמאירי  הבחירה  בית 
תרט״ו - מהדורה מיוחדת - העותק של רבי נח גבריאל 
סגל אב״ד קאירנינג, תלמיד ה״חת״ם סופר״, עם הגהות 

בכתב יד בנו רבי יהודה
בית הבחירה להמאירי על פרקי אבות - ווין, תרט״ו - מהדורה מיוחדת 
ה״חת״ם  תלמיד  קאירנינג,  אב״ד  סגל  גבריאל  נח  רבי  של  העותק   -

סופר״, עם הגהות בכתב יד בנו רבי יהודה

מו״ה  בן  ״זלמן  ר׳  מאת  ספריו  וקורות  המחבר  ותולדות  הערות  עם 
גאטטליב ן׳ כ״ט ]כוכב טוב[ שטערן מיליד רעכניץ״. 

סקירה  ישנה  המחבר,  תולדות  עם  שנדפסה  זו,  מיוחדת  במהדורה 
חשובה על ספריו של המאירי שיצאו לאור טיפין טיפין במשך השנים. 
כתבי  קובצי  מ-100  למעלה  החזיק  התולדות,  כותב  גוטליב,  זלמן  ר׳ 
 יד של הרב המאירי, כמבואר בהקדמתו המאלפת שבתחילת הספר. 
שער  הנושאת  הכיוונים,  משני  ירוקה  מעטפת  יש  שלפנינו  בעותק 
מעניין  פרסום  השמאלי  ובצדה  ארכיטקטונית,  מסגרת  עם  נוסף 
בידו.  שיש  מקובצת  שיטה  של  יד  כתבי  על  זלמן  ר׳  המו״ל   מאת 

בשער השני חתימה: ״הק׳ גבריאל״.

 בשני השערים רישום וחתימה של רבי יהודה בן גבריאל סגל הלוי דעסויער. 
בין דפי הספר מספר הערות למדניות, ככל הנראה בכתב ידו של רבי 
יהודה. בסוף הספר כרוך קונטרס ״דברי אמת״ - מנהגים ודינים על טהרת 
המת ביידיש. בסוף הקונטרס הגהה בכתב יד רבי יהודה הנ״ל: ״לומר 
 כשנפטר מן המת לך בשלום ותנוח ותעמוד לגורלך״, עם חתימת ידו. 
תלמיד  תרל״ח(,  )נפטר  דעסויער  הלוי  סגל  גבריאל  נח  רבי  הגאון 
ה״חת״ם סופר״ בישיבתו בפרשבורג, והתכתב עמו. היה אב״ד בבאלטון 
ואחר כך אב״ד קאיארענינג קרוב לארבעים שנה.  קאמאר בהונגריה, 
מחבר ספר ״יד גבריאל״ - חידושים על יורה דעה, שקיבל את הסכמת 
ביאור  וביארו  איוב  ספר  את  אשכנזית  ללשון  תרגם  סופר״.  ה״חת״ם 
חדש בלשון הקודש על פי אדני הדקדוק ויסודות הפשט בשם ״קסת 

ספר עבודת הקודש – חתימות גדולי ישראל. 70
ספר עבודת הקודש להחיד"א. לבוב ]תר"ך 1860[.

רישומים  וכן  דמביצר,  יעקב  משה  רבי  חתימות  הספר  בשער 
המייחסים להם את הספר. 

חתימת בנו רבי יקותיאל זלמן דמביצר, 

וכן חותמתו האישית של הגאון רבי משה חיים לאו זצ״ל הי״ד.

רישומים תורניים בכתב יד.

הגאון רבי משה יעקב דמביצר )תקע״ט-תרכ״ג( מדייני קראקא, 
בעל ״מימי הדעת״.

ודרשן  דיין  )תקצ״ט-תרע״ב(,  זלמן דמביצר  יקותיאל  רבי  הגאון 
בקראקא. בעל ׳יד יקותיאל׳.
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פרשוב  העיר  של  כרבה  לכהן  החל  ב-1929 
״תורת  ישיבת  את  הקים  שם  בסלובקיה, 
רחבי  מכל  תלמידים  כ-200  בה  שלמדו  חיים״ 
ויצאו ממנה רבנים חשובים.   אירופה המזרחית, 
ובאירועים  ישראל״  ״אגודת  של  בכנסיות  נאם 

חשובים נוספים. 

לאחר עזיבתו של רבי מאיר שפירא, בן דודו, את 
העיר פיוטרקוב שבה כיהן כרב, נקרא רבי משה 
חיים לכהן בה כרב העיר, והנהיג שם את הקהילה 
יהודי  כל  נלקחו  תש״ג  במרחשוון  בג׳  רמה.  ביד 
 העיר, והרב בראשם, לטרבלינקה, ובה נספו, הי״ד.
שליט״א,  לאו  מאיר  ישראל  רבי  הוא  מבניו  אחד 
דוד  רבי  נכדו,  לישראל.  הראשי  הרב  לשעבר 
לישראל. הראשי  כרב  כיום  מכהן  שליט״א,   לאו 
סימני  מנותקת,  בלויה  כריכה  טוב-בינוני.  מצב 

עש לאורך הספר.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

הגאון רבי משה חיים לאו )תרנ״ב-תש״ג( היה רב 
הערים סוצ׳ובה, פרשוב ופיוטרקוב טריבונלסקי. 
הי״ד. טרבלינקה,  ההשמדה  במחנה   נספה 
מנהיגותו,  בכושר  התבלט  צעיר  בגיל  כבר 
חילול  כנגד  ההפגנות  באחת  כשהשתתף 
ונאם בה. למד בישיבת ״תפארת  השבת בלבוב 
רבי  ידי  על   17 בגיל  לרבנות  והוסמך  בחורים״ 
 שלום מרדכי שבדרון ורבי מאיר אריק מבוצ׳אץ׳.
לחיילים  דאג  הראשונה  העולם  מלחמת  בעת 
בפעילותו  האוסטרי-גרמני.  בצבא  יהודיים 
עגונות  בנושא  במחקר  גם  עסק  הוא  התורנית 
ובגרמנית.  בעברית  מאמרים   ובפרסום 
בהשפעת אחיו, ישראל יוסף, התקרב לאדמו״ר רבי 
 ישראל הגר מוויז׳ניץ, ונשא לאישה את בתו דבורה.
בשנת 1919, בהיותו בן 27, נבחר לרבה של סוצ׳ובה 
הקמת  יזם  הוא  שברומניה.  בבוקובינה  )שאץ( 
מוסדות  פתיחת  למען  ופעל  בצ׳רנוביץ,  ישיבה 
 חינוך לבנות ״בית יעקב״ בערים רבות בגליציה. 

למדניות . 71 הגהות   16  –  )1814 )וינה,  מהרש״א 
ארוכות, בכתב יד עתיק ]של הגאון רבי מרדכי בנעט?[

הקדשה בראש השער. חתימה בדף הפורזץ: ״לה׳ הארץ ומלואה יוסף 
בן מהור״ר מאיר ממשפחת בנעט״. 

)תקי"ג- יד קודשו של הגאון רבי מרדכי בנעט  כתב היד דומה לכתב 
תקפ"ט(, אב"ד ניקלשבורג ורב ראשי של מורביה. רבים מגדולי הרבנים 
של  "רבן  מכנהו  סופר  החתם  להוראותיו,  נשמעים  והיו  מתלמידיו  היו 

ישראל".

כריכה קדמית מפורקת. מצב טוב, סימני עש מעטים ובלאי אופייני. 

פתיחה:  10$
הערכה:  500$ - 2,000$

סדילקוב, . 72  - חיים  מים  מקור 
תקצ״ו - חותמות בעל ה׳שדי חמד׳

עותק גדול.

ובחלק  ובולטים,  גדולים  עש  סימני  בינוני.  מצב 
מהדפים במצב סביר יותר יחסית.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 120$
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זילברמן  מרדכי  חיים  רבי 
מפלאצק, מגאוני דורו

פתיחה:  $10
הערכה:  50$ - 80$

מהדורה . 73  – תצ״ג  ונדזבק,   – הלחם  שתי  שו״ת 
ראשונה – עותק מיוחס עם חתימות חשובות

שתי הלחם, שאלות ותשובות מאת הגאון רבי משה חאגיז.

הסכמת  אברהם.  בר  ישראל  דפוס  ראשונה.  מהדורה  תצ"ג.  ונדזבק, 
ה"פני יהושע" בסוף הספר.

]1[, נט דף. מצב כללי טוב. 

בשער הקדשה כ"מתנת דרשה" לחתן, בכתב יד עתיק: "מתנה לדרשה 
להבחור החתן המופלג השנון המושלם כמו' ]משה?[ בן הרב המאה"ג 
החריף המפורסם כבוד מחו' ידידי ]יהודה?[ .... ממני מחו' אליעזר ליפמן 

הלוי מ]קאליש?[ יע"א". 

חריף  הגדול  הרב  ה"ה  מו"ח  לכבוד  "שייך  בעלות:  רישום  הספר  בסוף 
ובקי כש"ת... חיים מרדכי זילבערמאן בעהמח"ס לקוטי מרדכי... מרחשון 

תרכ"ה...". 

74 . - תר״ע  פיעטרקוב   - מצוה  מלחמת 
העותק של רבי דוד מושקוביץ אב״ד בוניאהד

מלחמת מצוה, פולמוס, לרבינו הרשב״ץ, 

פיעטרקוב תר״ע. עם המעטפת.

אב״ד  מושקוביץ  דוד  רבי  של  בעלות  חותמת  בשער 
בוניאהד.

מצב טוב. בלאי.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

ירושלמי, . 75 תלמוד  שבת,  מסכת 
]לקראת  יד  בכתב  הערות  זיטאמיר. 

הדפסה חדשה?[
תר"ך.  זיטאמיר  שבת,  מסכת  ירושלמי  תלמוד 
יד. בדף ד  וסוף. הגהות רבות בכתב  חסר שער 
הגהה למדנית ארוכה. עשרות הערות בכתב יד 
ובהם ציוני מקורות בדפים האחרונים של פירוש 

מראה הפנים.

הדפים היו מקופלים. כריכה חדשה. 

מהדפים.  חלק  בשולי  ופגמים  בלאי  טוב.  מצב 
חסר שער ודפים בסוף.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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תוספות רא״ש – ליוורנו תקל״ו . 77
– חתימות עתיקות והגהות חשובות

בדף הפורזץ ובשער הספר חתימות עתיקות. בין 
היתר: נתן ... במו״ה שמעון זאב.

שתי הגהות )הוספות?( בכתב יד מרובע.

מצב כללי טוב. קרעים קלים. כריכה חדשה.

פתיחה:  100$
הערכה:  200$ - 300$

טור אורח חיים – פרשבורג תר״ו . 76
- עשרות הגהות למדניות

טור אורח חיים. פרסבורג, תר״ו. חתימת בעלות 
בכתב מזרחי בשער הספר. הגהות מאותו כותב 
אשכנזיות  הגהות   120 מעל  הדפים.  לאורך 
גדול  חלק  בעפרון.  כתובות  הספר,  דפי  לאורך 
שנכתבו  ניכר  לשון.  תיקוני  וחלקן  למדניות  מהן 
על ידי גאון גדול בתורה. גיל הפריט: 173 שנים. 

כרך גדול. מצב בינוני-טוב. קרעים ובלאי.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

שולחן ערוך יורה דעה – חתימות . 78
בני משפחת אביחצירא

נחקרו  לא  והרישומים  החתימות  תרע״א.  וילנא 
כלל!

מצב בינוני. 

פתיחה:  10$
הערכה:  200$ - 300$

פולין, . 79 תורניות,  חוברות  אוסף 
שנות התר״פ – הקדשת העורך

עמק הלכה, עמודי שש. 

מצב טוב. בלאי וקרעים.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 200$
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סדר תיקון כרת – חתימות בני . 81
משפחת אביחצירא

ללא שער.

מספר  חסרים  דפים.  בכמה  קרעים  טוב.  מצב 
דפים.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 200$

הכנה דרבה – 1910 – חתימות . 80
חשובות

חסרים דפים בסוף החוברת. לפנינו לב דף. 

מצב טוב. מפורק.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

רפאל . 82 רבי  דעגונא,  קונטרס  לנפש,  מרפא 
ממן - ירושלים תרנ״ד - מהדורה יחידה - הקדשה 

מנכד המחבר לרבי חיים משה אלישר
חלק ראשון מספר הדן בסוגיות של עגינות )לא נדפסו חלקים 

אחרים(.

בסוף הספר נדפסה דרשה שדרש נכד הרב המחבר.

בפתח הספר הסכמת רבי יעקב שאול אלישר )ה׳יש״א ברכה׳(, 
שאף סייע בהוצאת הספר לאור, והקדמת נכד הרב המחבר, 

רבי חיים יוסף ממן, עורך הספר.

בפתח הספר הקדשה בכתב ידו של הנכד, 

לרבי חיים משה אלישר, בנו של היש״א ברכה.

הגאון רבי רפאל ממן עלה לארץ בצעירותו ממרוקו. היה רב 
בטבריה ובצפת.

מז דף.

מצב: בינוני. הכריכות מנותקות מהשדרה.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 120$
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84 . – תרפ״ד  וילנה,   – יהושע  פני 
הגהות   – זלוטניק  אליהו  רבי  חתמות 

בכתב יד
הגהה עיונית ותיקוני לשון בכתב יד.

מצב טוב. בלאי.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

יקהל שלמה – ליוורנו, תקמ״ו – הגהות למדניות . 83
חתומות, מגאונים שונים - מהדורה יחידה - חתימה

התלמוד  סוגיות  סביב  הפרשיות,  סדר  על  דרשות  שלמה,  יקהל  ספר 
ולשונות הרמב"ם ומחברים ראשונים ואחרונים. מאת רבי שלמה בוכנר 

אב"ד פינטשוב.

ליוורנו, תקמ"ו. מהדורה יחידה. הסכמות גדולי ישראל.

בספר שלוש הגהות, משני כותבים שונים. שתי הגהות אורכות בדף יד, 
חתומות!

יתכן וחלק מההגהות הן של הגאון המחבר – לא נבדק! 

מצב כללי טוב. בלאי וכתמים. כריכה חדשה.

פתיחה:  10$
הערכה:  200$ - 400$

והוראדנא, . 85 וילנה   – אדם  חיי 
תקפ״ט – חתימות רבי מרדכי לפידות

מצב בינוני-טוב. חתימות עתיקות נוספות.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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מצב טוב. כתמי רטיבות.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

סדרי טהרה – ברלין, תקמ״ג – חתימות חשובות – . 86
מהדורה ראשונה

בשער הספר מופיעה חתימה של הגאון רבי אליקים געטשליק שלזינגר. 
נולד בפלהינגן תקע״ג – ונפטר בהמבורג תר״ס. תלמיד רבי יוסף עטלינגר 
ורבי ליב בודנהיימר מקרלסרוהא. למד בישיבת רבי יעקב עטלינגר בעל 
ה׳ערוך לנר׳ במנהיים. בשנת תקצ״ו כשנתמנה הערוך לנר לכהן כרבה 
של אלטונא, לקח עמו את תלמידו רבי אליקים לייסד שם את הישיבה, 

והוא כיהן כראש הישיבה. 

בשנת תר״ה נמנה על חכמי הקלויז בהמבורג, 

ומסר שם שיעורים במשך כחמישים שנה.

המבורג,  של  רבה  שטרן,  אשר  רבי  אצל  בהמבורג  כדיין  כיהן  בתחילה 
התפטר  כשנה  לאחר  העיר.  ברבנות  מקומו  את  מילא  מכן  ולאחר 
מהמשרה בעקבות פולמוס. פרסם מאמרים ב״שומר ציון הנאמן״. מופיע 
אבות״.  ״בית  מישרים״,  ״מגיד  הספרים  על  הסכים  ציון״.  ״בנין  בשו״ת 
רבי  הוא  נכדו  געטש״.  רבי  של  הצדיקים  ״ארבעת  נקראו  בניו  ארבעת 

יחיאל מיכל שלזינגר זצ״ל ראש ישיבת ׳קול תורה׳ בירושלים.

אורי . 87 רבי  בן  שמואל  רבי  שמואל,  בית  ספר 
שרגא פייבוש, תנ״ד, עותק של תלמידו רבי שלמה עם 
תיאור בכתב ידו על הדפסת הספר ועל שנות לימודיו 

אצל רבו, עם הגהות בכת״י
ספר בית שמואל, תנ״ד )1694(, מהדורה בתרא, על שולחן ערוך אבן 

העזר. הגהות בכתב יד מתקופת ההדפסה.

העותק של תלמידו של המחבר, 

בגב עמוד השער מתאר תלמידו כך:

שהי׳  נ״ע  שמואל  מהור״ר  הגאון  מ״ו  חיבר  הקדש  המחברת  ״זאת 
הדפוס  מבית  הזה  החיבור  והובא  בווידיסלב  בק״ק  ור״מ  אב״ד 
תחילת שנת ת״נ ל״ק ואותו זמן החורף ת״נ למדתי בישיבתו הרמה 
גדול  שם  ומת  ר״ל  חולי  איזה  שם  התרגש  זמן  ובאותו  הנ״ל  בק״ק 
ולמדתי  החבילה  ונתפרדה   ... ר׳  ושמו  הישיבה  ובני  חכמי   ...]---[
המנוח  הגדול  המאור  אצל  נייאשטאט  בק״ק  שלאחריו  הקיץ  זמן 
בק״ק  חכמים  של  גדולה  לעיר  הלכתי  ומשם   ... יהונתן  מהור״ר 
״.  ... לביתי  חזרתי  תנ״ב  ובשנת   ... שמעלקי  מ׳  הגדול  המאור   ... 
מצב טוב, חסרה כריכה, מעט מן הדפים משוקמים, קרע עם חסרון 

בעמוד השער.

פתיחה:  10$
הערכה:  200$ - 300$
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89 . – תקע״ב  פראג,   – יונה  כנפי 
מהדורה ראשונה – חתימת רבי נפתלי 

הכהן שווארץ, מגאוני הונגריה
עותק שלם ונאה. כתמי זמן.

פתיחה:  10$
הערכה:  200$ - 300$

חתימת בעל ה׳מחנה חיים׳ רבי . 88
חיים סופר

דגיטין.  ראשון  פרק  על  חיים׳  ׳פלס  הספר  שער 
וינה, 1854. מאת רבי זוסמאן סופר זצ״ל.

סופר״,  ״חיים  רבי  הגאון  חתימת  הדף  באמצע 
בעל ה׳מחנה חיים׳. 

מצב בינוני-טוב. קרעים בשוליים.

פתיחה:  10$
הערכה:  150$ - 200$

אבן האזל – תרצ״ה – מהדורה . 90
יד  בכתב  תיקונים  ארבעה   – ראשונה 

]של המחבר?[
מאת מרן הגרא״ז מלצר זצ״ל. ירושלים, תרצ״ה.

מילה-שתיים,  של  הגהות  נו  מא,  כא,  ז׳,  בדפים 
בכתב יד, כנראה של הגאון המחבר.

מצב בינוני-טוב. דפים ראשונים מנותקים. 

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 150$

91 . – תרכ״ב  ורשה,   – אברבנאל 
עשרות תיקונים והגהות – חותמת רבי 

שמואל קריגר אב״ד בוואלאנדא
ספר  התורה.  על  אברבנאל  יצחק  דון  פירוש 
שמואל  רבי  של  הנן  וההגהות  יתכן  בראשית. 

קריגר זצ״ל

מצב טוב. בלאי.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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כותב  המחבר  בירושלים. 
את  "ערכתי  זה:  ספר  בשער 
 המחברת בימי נדודי מארצי".
פרחים  "ליקוטי  הספר  בסוף 
וציצים שונים" - "איזה קושיות 
הנעלה  יחידי  מבני  חמורות 
אשר  חיים,  שמעון  החריף... 
למד כמה שנים בעיר וולאז'ין 
לכמה  הקושיות  זאת  והקשה 
אותם...". פותר  ואין   גדולים 
אלחנן  יצחק  רבי  הסכמות 
רבי  מקאוונא,  ספקטור 
ורבי  המלבי"ם,  ליבוש  מאיר 
הורביץ. איש  הלוי   שמעון 

ספר מעניין וחשוב!

70, )2( עמ'.

מצב: טוב. נייר יבש.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

כהן . 92 מנחת  )מהמחבר?(:  יד  בכתב  תיקונים 
גינת אגוז - ברלין, תרמ״ז -   \ - מונקאטש, תרמ״ה 

מהדורות ראשונות 
א. מנחת כהן - חידושים על כל סדר וסדר שבחמישה חומשי תורה, 

מאת הגאון רבי דוד הכהן כ"ץ אב"ד מאטסדורף. 

מונקאטש, תרמ"ה. מהדורה ראשונה.

דפוס פנחס בלייער.

בתחילת הספר הסכמת רבי שמחה בונם סופר ה"שבט סופר", בן 
ה"כתב סופר".

בכמה דפים בפנים הספר תיקוני לשון משמעותיים בכתב יד, ככל 
הנראה מהמחבר.

הגאון המחבר רבי דוד בן צבי הירש הכהן כ"ץ, רבה של מטרסדורף, 
"המאור  מכנהו  בהקדמתו  סופר"  ה"שבט  סופר".  ה"חתם  תלמיד 
ולגיסו  למשפחתו,  המחבר  מאת  ברכות  הספר  בתחילת  הגדול". 
קדישא  בקרתא  הזוהר  "אבן  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  הגדול 

דירושלים...".

)1(, נז דף.

כרוך עם:

בקהילות  המחבר  דרש  אשר  שונות  דרשות   - אגוז  גינת  ב. 
פטירת  על  הספד  עם  ליברפול,  קניגסברג,  המבורג,  קודש 
"אשר  דרשה  עם  קלעצק.  אב"ד  רבינוביץ  יהושע  רבי  הגאון 
לקבל  שמה  דרך  בעברי  עלומי  בימי  מאהלוב  בק"ק  דרשתי 
ראשונה. מהדורה  תרמ"ז.  ברלין,  ארשע".  בק"ק  הרבנות   משרת 
בשנת  ליברפול  של  רבה  גראייבסקי,  זלמן  אליעזר  רבי  המחבר, 
תרל"ו. ממלא מקום הרב בקלעצק משנת תרכ"ח. בשנת תר"ן עלה 
לארץ. בשנת תרנ"ט נסע לווילנא לרפואה ונפטר שם. חיבר גם ספר 
"קדיש לעולם" על מקורות הקדיש. ממייסדי שכונת מזכרת משה 

טהור רעיונים – ורשה תרע״א – . 93
עותק של נין המחבר עם רישום בכתב 

ידו – מהדורה יחידה
ביאורים על חמשה חומשי תורה . מאת רבי יום 
טוב נעטיל ראב"ד לובלין . תלמיד החוזה מלובלין 
 . ) 1817 ) ראה הקדמה ( נפטר בשנת תקע"ז ) 

פיעטרקוב . תרע"א , ) 1911 ( . מהדורה יחידה

נין  יד  בכתב  ארוך  רישום  הראשונים  בדפים 
המחבר, מירושלים תש״ב. 

מצב טוב. בלאי.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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למברג . 95  – מארי  אבא  בן  יצחק  לרבי  העיטור  ספר 
תר״ך – חתימת הגאון רבי יעקב שרגא יונגרייז זצ״ל הי״ד, 

מגאוני הונגריה
חלק.  לכל  נפרד  שער  חלקים,  שני  תר"ך,  למברג   – העיטור  ספר 
שטערן״  אייזיק  יצחק  "הק'  יונגרייז"  סג"ל  שרגא  "יעקב  בעלים   חתימות 

הגאון רבי יעקב שרגא הלוי יונגרייז אב"ד נ' בערצעל. 

בנו של הגאון ר' משה יונגרייז אב"ד קאשוי. 

וראשיה  החרדית  העדה  ממייסדי  יונגרייז  שלמה  ראובן  ברוך  ר'   אחיו: 
ג. הגאון רבי יצחק צבי  יונגרייז אב"ד פילעק.  ב. הגאון רבי שמואל בנימין 

יונגרייז אב"ד קאשוי. 

אלימלך  יוסף  רבי  קאוועשד,  מ'  יונגרייז  אנשיל  אשר  רבי  הגאון   גיסיו: 
אבד"ק  יונגרייז  הלוי  בנימין  אברהם  רבי  הגאון  אונגוואר,  אב"ד  כהנא 
סעקעליהיד.  אב"ד  רוזנר  סגל  יהודה  רבי  והגאון  דיארמאט   פ' 

מצב טוב, כריכת חצי עור מקורית, מעט קרעים בשדרה ובכריכה.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 120$

הגהות ממקובלים שונים, בכתב יד, על ספר . 94
הזוהר – אזמיר תרכ״ב

תרכ"ב. אזמיר  מהדורת  ויקרא,  ספר   זוהר 
מכותבים  ספרדי,  יד  בכתב  חידושים  קטעי  כמה  הספר  דפי  בין 

שונים. כך למשל בדף לט, ובדף קא.

בשני מקומות בסוף שני הגהות חתימה בראשי תיבות: אנ"י ס"ט. 

כמו כן תיקוני לשון לאורך הספר.

מצב טוב-בינוני, עותק חסר תחילה וסוף.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

מנחת חינוך – למברג, תרמ״ט – . 96
שלוש הגהות למדניות

הגאון  שחיבר  חינוך',  'מנחת  של  שניה  מהדורה 
רבי יוסף באב"ד אב"ד טארניפול. מאז ועד היום 
נדפסו עשרות מהדורות נוספות. שלושה חלקים 

)עם שערים שונים( בכרך אחד.

ההגהות מעט קצוצות. רישומי בעלות )?( בעפרון 
בשער הספר.

של  הראשונים  בדפים  ופגמים  בלאי  טוב.  מצב 
הספר.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$
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הגאון . 98 המחבר  חתימת  עם  התלמוד  משנה 
הצדיק התמים רבי ישעיה הלוי יונגרייז אב״ד הי״ד - 

כרוך עם קהל חסידים
ספר משנה התלמוד, חלק ב׳, סעאיני, תרע״ה 

על כמה סוגי׳ הש״ס גם איזה חידושי׳ ונלוה אליו קצת חידושי אגדה 
יונגרייז, עם חתימתו בצידו השני של השער. ס׳  מאתי ישעי׳ הלוי 

דף, 

חותמת בעלים הרב יעקב שלום גראסס ]?[. 

 קרע גדול ללא חיסרון באחד הדפים, קרעים מעטים בראשי הדפים. 
כרוך עם: 

תרע״א  למברג,  שם,  אנשי  סיפורי  עם  חסידים,  קהל   ספר 
פיל וואנדערלוכע מעשיות מרבותינו הקדושים חסידי עליון דהיינו 

פון רבי ישראל בעש״ט אוך פון זיינע תלמידים. פ דף. 

 מצב טוב.כרוך בכריכה חדשה עם הטבעת בעלות ״אברהם פיש״. 
הרב ישעיה יונגרייז הי״ד, היה גאון בתורה, וצדיק תמים, חסיד ועניו, 

דרשן מפואר, ובעל מדות נשגבות. 

ליד  כפר  זערינד,  קהילת  של  כרב  נבחר  המאה  בראשית 
והיה  לגרוסווארדין  עבר   )1935( תרצ״ה  בשנת  גרוסווארדיין. 
״בית גרשון״, תוך שהוא ממשיך להיות רבה של  רב בית הכנסת 

זערינד. 

חיבר ספרים רבים. 

הדים  עולים  תש״ב,  משנת  שלו  הדרשות  ספר  הקדמת  מתוך 

ספר אפיקי יהודה – המגיד מסלונים – לבוב, . 97
תקפ״ט – מהדורה ראשונה – מפתחות לספר, בכתב 

יד מתקופת ההדפסה – הגהה עיונית
עשרים וארבעה דרושים מאת רבי יהודה ליב הלוי אדל זצ״ל, 

״המגיד מסלונים״, מבאי בית הגר״א.

חלק ראשון עם הערות בשם ״ערבי נחל״. לבוב, תקפ״ט 1828. 

בדרוש ״עמק הבכא״ מופיע הספד על הגאון מווילנא. 

ובהם  עמודים  תשעה  הספר  בסוף  עיונית.  הגהה  פז  בדף 
מפתחות בכתב יד, למקורות המובאים בספר. 

מצב בינוני. סימני עש.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

למצוקות הנוראיות של תקופתו. 
השם  קידוש  על  בשואה  נספה 
נספו  כן   .)1944( תש״ד  בשנת 
אנשל  אשר  מו״ה  הגה״צ  אחיו 
ומו״ה  צ׳נגר  אבד״ק  יונגרייז 
אבד״ק  הי״ד  יונגרייז  ישראל 
מבני  רבים  ועוד  העלישויא 

משפחותיהם, הי״ד.

פתיחה:  50$
הערכה:  50$ - 80$
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מנחת חינוך, למברג, תרמ״ט  – מספרי היסוד . 100
של הלמדנות בעולם התורה – הוספה בכתב יד

באב״ד  יוסף  רבי  הגאון  שחיבר  חינוך׳,  ׳מנחת  שניה של  מהדורה 
נוספות.  מהדורות  עשרות  היום נדפסו  ועד  מאז  טארניפול.   אב״ד 

שלושה חלקים )עם שערים שונים( בכרך אחד. 

על מה שכתב המחבר: ״וזה כמה שנים אשר ראיתי בספר א׳ ושמו 
פלאי ואינו בידי שנסתפק אם נשים חייבות באכילת עיוה״כ...״, ישנה 

הערה בצד בכתב יד: ״הוא בתשובת ר״ע איגר סי׳ ט״ז״. 

גיל הפריט: 149 שנים. 

מצב טוב, פגמים.

פתיחה:  10$
הערכה:  200$ - 300$

ספרים נדירים

חיבור . 99  – 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[

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 200$

הלכות עולם – זולצבך, תקט״ז ]1755[ – מהדורה . 101
יחידה

חידושים ופלפולים על הש"ס וביאורים בדברי רש"י ותוספות. מאת רבי 
מאיר מייזליש מזאמוטש .

בראש הספר הסכמות רבות מגאוני פולין, ליטא והונגריה .

הספר מסודר כסדר המסכתות, אך בתחלת רוב החידושים

נרשם לאיזה פרשה בתורה הם שייכים.

] 2[, 78 דף. 20 ס"מ .

מצב טוב. בלאי. הדף האחרון כרוך מהודק עם קושי לקרוא מעט מילים. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$
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103 . – גלאנטי  נפתלי  אברהם  רבי 
תרפ״ז- יורק,  ניו   – מחיבוריו  ארבעה 

תרצ״ב
ארבעה ספרים.

מצב כללי טוב.

פתיחה:  50$
הערכה:  50$ - 100$

ונציה, . 102  – תעניות  ארבע  סדר 
עור  כריכת   – לאדינו  עם   – תקי״א 

מקורית נאה
חתימה עתיקה בראש השער.

מצב טוב, בלאי אופייני.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

104 . – וסליחות  מחזורים  חומשים, 
ששה כרכים מדפוסים נדירים וחשובים 

– עם תחריטים ורישומים עתיקים
מצב כללי טוב. כריכות מקוריות לרובם.

פתיחה:  50$
הערכה:  100$ - 120$

ארבעה ספרים בלאדינו. 105
מצב משתנה.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 120$
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למברג, . 107  – המלאך  רזיאל 
תקנ״ט/ תולעת יעקב, שנות הת״ק 

כרך עתיק ובו שני החיבורים.

מצב בינוני-טוב. רישומים וחתימת. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

ספר . 106 הוא  בשלום,  מלחמה 
גדולת יוסף – למברג 1847 – נדיר מאוד

מצב טוב. סימני עש די זניחים.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 120$

108 . – חלקים[  ]שני  סופר  קול 
מונקאטש תרמ״א-תרמ״ב

מאת רבי חיים סופר אב״ד קהל יראים בפעסט.

מצב טוב. בלאי. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

109 . – ]להיעב״ץ[  בקורת  אגרת 
חתימה   – תרכ״ח  ]שאדאוו[  זיטאמיר 

עתיקה
לח דף.

בסוף  זניחים  עש  סימני  מעט  טוב.  כללי  מצב 
הספר.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$



 45 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

111 . – מינץ  משה  מהור״ר  שו״ת 
עתיקה  חתימה   –  1851 תרי״א  לבוב, 

בשער
ללא כריכה מצב בינוני – טוב. סימני עש זניחים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

תקצ״ז . 110 פרשבורג   – המים  יקוו 
1837

 מאוצר הספרים של האספן הנודע נ״ש ליבאוויטש. 
175 עמ׳ 

מצב טוב. בלאי מועט.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

קראקא, . 112  – ישועות  מצמיח 
תרס״ט

מצב טוב ונקי. דפים ראשונים מנותקים. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

שלושה סידורים חשובים. 113
משנת  צילום,  ]דפוס  תרס״ד  למברג   – יעקב  בית  סידור 

1937[. מצב טוב. כתמי זמן ושימוש.

 .1926 יורק  ניו  אשכנז.  טייטש,  עברי  ישראל,  בית  סידור 
מצב טוב, בלאי בכמה דפים.

וילנה תרמ״ג. עם תהילים.  שלמי תודה. עם כתר תפילה. 
פורמט קטן. דפים מנותקים, מצב כללי טוב. חסרים דפים 

בסוף.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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נ״ש . 115 מאת  הזוהר.  מדרשי 
ליבאוויטש – פילדלפיה, תרצ״ד 

מצב טוב. בלאי מועט.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

פרחי שושנים. ברלין תרע״א. 114
מצב טוב. כתמים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

חזון איש – בני ברק, תשי״ד. 116
זיין ירושה פיר בני ברק. מאת ר' יצחק גרשטנקורן,  חזון איש - 
מייסד בני ברק ונשיאה. יידיש. בני ברק תשי"ד. מהדורה יחידה. 

כולל תמונה בה נראה המחבר עם החזו"א.

גודל 15/11.5 ס"מ. 

מצב טוב. שער המעטפת קרוע במקצת אך שלם. כתם בשער 
האחורי. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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118 . – תקכ״ח  פיורדא,   – הש״ס(  )על  רבה  אליה 
מהדורה ראשונה – חתימות

ספר אליה רבה, חידושי הלכות על מסכתות כתובות, קידושין, גיטין, 
פיורדא,  שפירא.  אליהו  רבי  מאת  וחולין,  בתרא  בבא  קמא,  בבא 

]תקכ״ח 1768[. מהדורה ראשונה. 

ביהודה״.  ה״נודע  משטיינהרט,  יוסף  רבי  של  חשובות  הסכמות  עם 
ה״קרבן נתנאל״ ועוד. 

ספרו של הגאון רבי אליהו שפירא )ת״כ-תע״ב(, ראש מתיבתא ודרשן 
שחיבר  ה׳לבושים׳  על  זוטא  ואליה  רבה  אליה  ספרי  מחבר  מפראג, 
יסוד בפסיקת ההלכה.  יפה על הטור. ספריו היו לספרי   רבי מרדכי 
יוסף  הקטן  ומלואה  הארץ  ״לה׳  הקדמית:  הכריכה  בפנים   חתימה 
מברטדאך]?[״  יעקב  בר   -- ״הק׳  בשער:  חתימה  שלעססיגער״. 

וחתימה נוספת בלועזית. 

 קו דף. 

מצב טוב. כריכה קדמית מנותקת. דפים נקיים ויפים.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 150$

הלכות גדולות – וינה, תק״ע – חתימות חשובות. 117
רישום בעלות בדף הפורזץ של רבי ברוך צבי הכהן מושקוביץ זצ״ל 
אב״ד ור״מ דקהילת פאקש שבהונגריה. חידושים תורניים בכתב יד 

אחר. 

בדף השער חתימה מחוקה בחלקה, וחותמת. 

הגאון רבי ברוך צבי הכהן מושקוביץ-רפפורט )תרס"ז-תש"ן(, למד 
שבע שנים בישיבת סאטמר אצל מורו ורבו בעל ה"קרן לדוד", חסיד 
נאמן, נסע ל"אהבת ישראל" בוויזניץ, ל"מנחת אלעזר" במונקאטש, 
לרבי אהרן מבעלז ובעיקר היה מקושר לרבי יואל מסאטמר. אחרי 
הקים  שם  וגלילותיה,  בפאקש  יראים  קהל  כאב"ד  כיהן  השואה 

ישיבה חשובה, כיהן כראב"ד בודפשט.

מצב טוב. בלאי. נייר איכותי.

פתיחה:  50$ 
הערכה:  100$ - 200$
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עזרת תורה, בני ברק – תרצ״ה. 120
מטרת   .  " תורה  עזרת   " חברת  של  ומטרותיה  תפקידיה 
החברה : תמיכה והחזקה של תלמודי תורה וישיבות בעיר 
ואדמו״רים.  רבנים  מכתבי  כולל  ויידיש.  .עברית  ברק  בני 

פרסומות.

16 עמ׳.

מצב טוב. בלאי, כתם רטיבות. 

פתיחה:  10$
הערכה:  40$ - 60$

זצ״ל . 119 יוסף  הגר״ע  מרן  של  ההכתרה  גיליון 
לרבנות תל אביב – חוברת אלבומית נדירה!

הליכות. בטאון המועצה הדתית תל אביב יפו. גיליון ההכתרה של 
הגר"ע יוסף לרבנות העיר תל אביב.

75 עמ'.

נדיר מאוד!

תמליל  עם  ההכתרה,  טקס  של  מלא  תיאור  כוללת  החוברת 
כן  כמו  מהאירוע.  ותצלומים  שנשאו,  הנאומים  כל  של  מלא 
בחירתו.  לרגל  עובדיה  הרב  שנשא  ההכתרה  נאום  כאן   נדפס 
הרבנות  על  עובדיה,  הרב  על  רבים  מאמרים  כאן  נדפסו  כן 
הרב  דרשת  גם  מתוארת  ועוד.  בעיר,  הדת  חיי  על  אביב,  בתל 
העצמאות.  יום  לרגל  החגיגית  התפילה  במהלך  יוסף   עובדיה 
המאמרים מלווים בתמונות נהדרות של הרב עובדיה יוסף ורבני 

העיר. 

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 150$

ארץ . 121 רבני  ועידת  החלטות 
 – השבת׳  ׳משמרת  במסגרת  ישראל 

תרפ״ז
מודפס בסטנסיל. 

מצב טוב. קמטים, וקרעים קטנים.

פתיחה:  10$
הערכה:  40$ - 60$



 49 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

שני מחזורים לש״ץ – זולצבאך, . 123
שנות הת״ק – שערים מאוירים

ויפה  סביר  במצב  הדפים  רוב  בינוני.  כללי  מצב 
הנם  כרך  בכל  הראשונים  הדפים  אולם  מאוד, 
מנותקים.  חלקם  וחוסרים,  קרעים  עם  פגומים, 
לפני  הפריט  את  לראות  כדאי  רופפות.  כריכות 

רכישתו, על מנת להתרשם נכונה ממצבו.  

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

122 . – אלישר  מהרב  ספרים  שני 
מהדורות ראשונות

– מהדורה  ירושלים, תרמ"ח   – א. שמחה לאי"ש 
ראשונה

מצב טוב. סימני עש בדפים הראשונים. 

מהדורה   – תרנ"ו  ירושלים,   – אי"ש  יש"א  ב. 
ראשונה

מצב טוב. פגמים בדף השער )מנותק( ובהקדמה 
שבגבו. נייר יבש. כתמי זמן.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

אגודת . 124 שהדפיסה  מיוחד  גיליון 
ישראל בחו״ל לכבוד המשלחת בשנת 

תרצ״ג
כולל מידע מפורט על מצב ההתיישבות בארץ, 
וכן  בדגש על פעילות אגודת ישראל בשטח זה. 
בחו״ל,  החרדיים  ההכשרה  קיבוצי  על  רב  מידע 
״מחנה  הקבוצה  את  סוקר  מיוחד  פרק  ועוד. 

ישראל״ . 

14 עמ׳ גדולים.

מצב בינוני, קרעים.

פתיחה:  50$
הערכה:  100$ - 120$
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חיבורו . 126 של  ממוספרת  פקסימיליה   - רמב״ם 
האחרון, 1931

Regimen Sanitatis des Maimonides für den Sultan El-
 Malik Al-Afdhal. Faksimile der Ausgabe Florenz nach
 dem Exemplar der Bayerischen Staats-Bibliothek
mit einem Vorwort von A. Freimann. היידלברג: 1931. 80 
עמ'. פקסימיליה של אינקונבולה מ-1477 ובה תרגום לטיני של "פי 
תדביר אלצלחה" ככל הנראה חיבורו האחרון של הרמב"ם, שכתב 
אלדין.  צלאח  הסולטן  של  בנו  אלאפדל,  מאלכ  עבור   ,1198 סביב 
ודרכים  החיים  אורחות  לשיפור  דרכים  הרמב"ם  מציע  זה  בחיבור 
לטפל בתסמיני החולי השונים של בן הסולטן, כולל: הפרעות עיכול, 
 .102/350 עותק  ועוד.  דיכאון  הלב,  חולשת  ראש,  כאבי  טחורים, 

הקדמה - אהרון פריימן. מצב בינוני - שדרה חסרה, כתמי חלודה.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

125 . – לשבת  זמירות   – עקיבא  בני 
הולנד, 1953 – הדפסת סטנסיל

כריכה  בלבד;  בעברית  המזון  וברכת  זמירות 
בהולנדית.

נדיר מאוד.

פתיחה:  20$
הערכה:  50$ - 80$

העותק . 127  - חשובים  ספרים  כרך 
של רבי ישעיה נאוואמיאסט מפאביאניץ 
בין היתר: תקפו כהן, גבורת אנשים, נחלת שבעה, 

קונטרס ר׳ חיים יונה. 

ניצל  הספר  יבש.  נייר  עש.  סימני  בינוני.  מצב 
פולין  יהדות  משרידי  קודש  ״ספרי  מהשואה 
 – תש  השואה  בשנות  מהשמדה  בע״ה  שנצלו 

תש״ה להמשכת השרשרת בארץ הקודש״. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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חסידים ופירושו״. קולמוסים רבים נשתברו אצל 
החוקרים התורניים בניסיון להבין מיהו המפרש 
שהעלים שמו מחמת ענוותנותו הרבה. ראה על 
העברית. הביבליוגרפיה  במפעל  בהרחבה   כך 
זצ״ל.  פאפירש  הכהן  יעקב  רבי   הסכמת 

קמח דף.

19.5 ס״מ.

עש  סימני  ראשון.  ודף  השער  חסר  טוב.  מצב: 
מעטים בדפים בודדים. כריכה רופפת. 

פתיחה:  10$
הערכה:  $100 - $120

128 . / תפ״ג  יסניץ,   - הכוונות  ספר 
ספר חסידים - פרנקפורט, תפ״ד

 א. ספר הכוונות לאר״י, יסניץ, תפ״ג. עותק נדיר.
שלישית.  מהדורה  הקדוש.  לאר״י  הכוונות  ספר 
פרנקפורט,  אב״ד  פתחיה  מרבי  הגהות  עם 
ומיעוטן  עגולים,  בסוגריים  בטקסט  נכללו  אשר 
ביותר. נדירה  מהדורה  מיוחד.   בדף   נדפסו 

עותק נדיר! בעותק שלפנינו נמצא בפתח הספר 
 דף ״לוח הטעות״, שחסר ברוב העותקים שנדפסו.

]3[, מג דף. 

19.5 ס״מ.

מצב: טוב. רוב השער חסר. מעט בלאי. סימני עש 
מעטים בדף האחרון.

כרוך עם:

ב. ספר חסידים לרבי יהודה החסיד, פרנקפורט, 
תפ״ד. 

במהדורה זו נדפס לראשונה ״הפירוש המתוקן״. 
״ספר  הכותרת:  נדפסה  העמודים  כל  בראש 

יעקב . 129 רבי  אלהים,  מתת  ספר 
שמשון שבתי סיניגאליא, פיסא, תקפ״א 

- מהדורה ראשונה
ספר מתת אלהים, חידושים על מסכתות מגילה 
תענית ותמיד, להגאון רבי יעקב שמשון שבתי 
 סיניגאליא, דפוס שמואל מולכו, פיסא, תקפ"א.
של  הראשונה  המהדורה  הוא  שלפנינו  העותק 

הדפסת ספר זה. 

הגאון רבי יעקב שמשון שבתי סיניגאליא, רבּה 
של אנקונה שבאיטליה, נתפרסם בעיקר בזכות 
 ספרו "שבת של מי" על מסכת שבת. מגאוני דורו.
דף.  ]1[ יח[,  ]צ"ל:  יט  קפט;   ,]6[ 

מצב: טוב מאד, פגם משוקם בעמוד השער.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 120$
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ידיעות ברית השבת – תש״ח. 131
23 עמ׳.

מצב טוב. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

מחזור ונציה ת״ע . 130
מחזור חלק שני. כמנהג רומא. ונציה, ת״ע. מצב 
גרוע, נזקי עש ברוב הדפים. חלק מהדפים במצב 

סביר יותר. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

שני ספרים עתיקים. 132
מהרי מטראני. פיורדא תקכ״ח. מצב בינוני, סימני 

עש.

לבוש עטרת זהב. ונציה ש״פ . מצב בינוני-גרוע, 
יותר.  סביר  במצב  מהדפים  חלק  עש.  בגלל 

חסרים שני דפי מפתחות בסוף. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

שלושה ספרים נדירים. 133
מצב כללי טוב, פגמים קלים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$



 53 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

הראי״ה . 135  – חוברות  עשר  אחד 
קוק ותלמידיו

רישומים  קוק.  הרב  לתערוכת  קטלוג  כולל 
חשובים בכתב יד בחלק מהחוברות.

מצב כללי טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

מועד, . 134 אוהל  עבודת  מחזור 
לונדון תרפ״א – כרך עבה

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

רבי . 136  – הראשונים  חסידים 
 – תרע״ז  וויצן,   – קמלהר  יקותיאל 

מהדורה יחידה
מצב טוב. בלאי וקרעים קלים במספר דפים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

שלושה . 137  – גורן  שלמה  הרב 
פריטים

״הסכנה  על  חוברת  ממוסגר,  מקורי  ציור 
עיתון  וגיליון  גורן״,  שלמה  הרב  של  במועמדותו 

פולומוסי אודותיו.

מצב טוב. בלאי מועט.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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עבודת התמיד על סדור התפלה. . 139
יחידה  ]1794[ מהדורה  ליוורנו, תקנ״ד 
]פרנס  פינטו  דה  יעקב  רבי  חתימת   –

הקהל בהאג[
מצב נהדר.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

בית אהרן )המגיד מוילקומיר( – . 138
ווילנא, תר״ג – מהדורה ראשונה

)עם  השירים  שיר  מגילת  על  חיבור  אהרן,  בית 
הפנים(. כולל שני ביאורים: עולת יצחק – בדרך 
מאת  הדרוש.  בדרך   – העולה  "תורת  הפשט. 
רבי יצחק אהרן רפפורט מגיד מישרים בקהילת 

איישישיוק ואח"כ בוילקומיר.

מן  ווילנא, תר"ג. מהדורה ראשונה. דפוס מנחם 
הסכמות  נחום.  מנחם  בן  זימל  ושמחה  ברוך  בן 

חשובות מגדולי הדור.

96  עמ'. 18 ס"מ. מצב טוב-טוב מאוד.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

140 . – תקכ״ו  פיורדא,   – הגנוז  אור 
מהדורה ראשונה

ועל  כתובות  מסכת  על  חידושים  הגנוז,  אור 
יין נסך. מאת הגאון רבי מאיר אייזנשטט  הלכות 

בעל "פנים מאירות״.

פיורדא, תקכ"ו. מהדורה ראשונה. בדפוס איצק 
בן ליב בוכבינדר. הסכמות גדולי הדור רבי יוסף 
ברבי  מאיר  רבי  לנדא,  יחזקאל  רבי  שטיינהרט, 

ורבי גרשון פוליץ.

]4[, לב דף. מצב טוב.

פתיחה:  $10
הערכה:  50$ - 80$
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כרזה ענקית בעניין הזכרת שם . 142
שמים לבטלה

מצב טוב. סימני קיפול. בלאי מועט.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

בנעט[ . 141 מרדכי  ]רבי  אבות  מגן 
מהדורה   –  1835 תקצ״ה  זולקווה,   –

ראשונה
מצב נהדר. כריכה חדשה.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 120$

המשיח, . 143 ביאת  הימין״  לקץ  ״אגרת  ספר 
מאנטשסטר, תרנ״ו - עם תמונת המחבר

ספר "אגרת לקץ הימין", "דרוש מתי יתחיל קבלת השבת של הקב"ה, 
על דבר  וכתובים  נביאים  ורמזים מהתורה  וביאת משיחנו בעתה". 
 הגאולה מאת המהרח"ו הקדוש. עם 'חדשות נפלאות מעשרת השבטים
בעמוד האחרון: "שמות הקאלאניות ומספר הנפשות, אשר קנו בני 

ישראל משלטון ישמעאל״.

עם תמונת המחבר הרב יעקב גאלדצווייג. 

)תמונה זו לא נשמרה בעותקים רבים של הספר(.

26 ]1[ עמ׳.

נדיר.

מצב כללי טוב, קרעים בעיקר במעטפת. קישקושים בצבע.
פתיחה:  10$

הערכה:  50$ - 80$
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ספר הברית – הדפסה ראשונה בדפוס החדש של . 145
אנטון שמיד – וינה, תק״ע

בספר  ז"ל  להאר"י  הקודש  כתבי  דעת  על  דבריו  "רוב  הברית,  ספר 
עץ חיים". חלק שני. ]וינה, תקס"ז-תק"ע בערך[. ההדפסה הראשונה 

בדפוסו החדש של אנטון שמיד בעיר וינה.

לאחר שנת תקס"ו, עם מותו של המדפיס רוסמאן בברין, עבר בית 
הדפוס שלו עם כל אשר בו, לרשותו של אנטון שמיד בווין. מסתבר 
הראשון  החלק  של  מודפסים  טפסים  מרוסמאן  ירש  ששמיד  אפוא, 
)ברין, תקס"א( ולכן הדפיס את החלק השני כפי שהדפיסו, בלא ציון 
מקום ושנת הדפוס, ובאופן דומה לחלק הראשון. באופן ששני החלקים 
הביבליוגרפיה  מפעל  תקליטור  )עפ"י  אחת.  כחטיבה  נראים  יהיו 

רשומה 0137514(.

הק'  אלקים  חנני  הלז...  "הספר  בעלים  חתימות  הספר  בשער 
מענדליב..." חתימה נוספת "צבי יהודה" "קלונימוס". מספר תיקונים 

בכתב יד מהתקופה.

]1[, קכח דף. 17.5 ס"מ. מצב טוב.

שני . 144 )אייזנשטיין(  ויכוחים  אוצר 
חלקים בכרך אחד – 1928

מצב טוב. מעט קמטים. סימני רטיבות בולטים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 120$

סמ״ג – גן עדן – גוזלווא, תרכ״ו. 146
קצו דף.

מצב טוב. כתמי רטיבות. בלאי במספר דפים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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שני ספרים ביידיש. 148
דער  אונטער  אלטערטומ,  פונ  געשיכטע  א. 
רעדאקציע פונעמ פראפ. א. וו. ספר בהיסטוריה 
כללית, 274 עמ׳ עם איורים. מאסקווע 1941. )דף 

אחד פגום באמצע(

הילפס- יאהר  דריי  טעטיקייטס-באריכט,  ב. 
עזרה  ארגוני  ״התאחדות  בהוצאת  ארבייט, 
.1928 לונדון  נאראדיצקי,  דפוס   יהודיים״, 

מצב טוב-טוב מאוד. מעט פגמים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

שבחי ירושלים – למברג, 1865. 147
מצב טוב. ללא כריכה. פגמים קלים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

שנות . 149 ברלין,   – שבעה  נחלת 
הת״ק 
קטו דף.

מצב טוב. בלאי וקמטים. כריכה רופפת.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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ספר העיקרים / החינוך – ורשה, . 151
שנות הת״ר – חתימות – מישיבת חכמי 

לובלין
מצב בינוני-טוב. נייר יבש. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

בתי . 150 פולמוס   – אבות  מעשה 
הספר בירושלים – תרס״א ]1901[

טוב  מצב  בשער.  קטן  קרע  כריכה.  ללא  עותק 
מאוד.

מצורף עותק נוסף כרוך, במצב בינוני. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

]פולמוס . 152 ואמת  שלום  דברי  במינו!  מיוחד  פריט 
נגד הרפורמים[ – חותמת נאצית!

מנוגדים[,  דפים  ]על  ובהונגרית  בגרמנית  חיבור  ואמת.  שלום  דברי 
מאת הרב מרדכי מרקוס הירש. פסט, 1868. בעניין פולמוס הפרדת 

הקהילות – בין הניאולוגים לאורתודוקסיים בהונגריה. 

דפים  מספר  בסופו  הקהילות.  להפרדת  התנגדות  מביע  החיבור 
וההלכתית,  התורנית  מהספרות  סעיפים  עשרות  בהם  בעברית, 
מחלוקת  של  במצב  גם  והשלום  האחדות  עקרון  את  המביעים 

אידיאולוגית והלכתית קשה. 

ר׳  מאת  גלוי׳  ׳משפט  הספר  נדפס  זה,  ספר  בעקבות  הנראה  ככל 
שלמה רוזנברג. 

בשער הספר חותמת של הספריה הנאצית, משנות השלושים!!

כ-70 עמ׳. מספור משתנה. 

מצב טוב. ללא כריכה. פגמים קלים.

פתיחה:  10$
הערכה:  500$ - 800$
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מקבץ ספרים נדירים. 154
התורה,  על  רש״י  פירוש  על  ביאור   - הזיכרון 
מגולי  זצ״ל,  בקראט  הלוי  אברהם  רבי  שחיבר 
יצא  רס״ז.  בשנת  בתוניס  חיברו  אשר  ספרד, 
לאור על ידי רבי אליעזר אשכנזי. ליוורנו, תר״ה. 

מהדורה יחידה.

לאור  המוציא  יד  בכתב  הקדשה  הספר  בשער 
רבי אליעזר אשכנזי. 

הספר נדפס בשלוש הוצאות שונות: הוצאה עם 
הסכמות רבני איטליה, הוצאה עם הסכמות רבני 
הם  ההבדלים  הסכמות.  ללא  והוצאה  אלג׳יר, 

בדפים הבלתי מסומנים שבראש הספר.

מסעוד  רבי  הסכמת  נדפסו  שלפנינו  במהדורה 
דרמון, מרבני ווהראן,

אלג׳יר. מרבני  מועטי,  דוד  רבי   והסכמת 
המוציא לאור הדפיס את הספר בעזרת נדיבים 
קדימה. דמי  ונתנו  הספר  את  לקחת   שחתמו 
רושמים  היו  שבה  מסגרת  הספר  בשער 
עותק.  אותו  נדפס  שלשמו  הקונה  שם  את 
מכמה  תורמים  שהיו  מכיוון  הנראה,  ככל 
הדפיס   - וכדו׳  אלג׳יר  תוניס,   - מקומות 
המקום  רבני  הסכמות  את  לאור  המוציא 
מסוים. ממקום  לתורמים  שנדפסו   בעותקים 
בתוך  הקדשה  נרשמה  שלפנינו  בעותק  גם 
נייר. בהדבקת  מכוסה  היא  אולם   מסגרת, 
השער:  על  לקונה  הקדשה  שיר  נדפס  כן  כמו 
בכל  נמצא  שאינו  והאמת...״,  החסד  תיכון  ״לעד 

העותקים.

ספירת דפים משובשת.

153 . – גאנצפריד[  ]ר״ש  שם  אהלי 
אונגוואר, תרל״ח

מצב בינוני-טוב. סימני עש בחלק מהדפים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

מצב: טוב-בינוני. נקבי עש. כתמים. 

כריכה בלויה ומנותקת, ללא גב.

ב. באר לחי - דרושים לחגים לשבתות ולמועדים 
וחידושים על התנ״ך ומאמרי רז״ל מאת המקובל 
רבי חי מימון מטריפולי. ליוורנו, תרמ״ח. מהדורה 

יחידה.

הסכמות רבי מאיר רפאל פאניז׳ל, רבי יעקב שאול 
טריפולי. ורבני  מני  סלימאן  אליהו  רבי   אלישר, 
הי״ו״. לביא  יוסף  ״סי׳  הכריכה:  גבי  על   הטבעה 

)1(, ג, קכז דף.

מצב: טוב-בינוני. קרעים ובלאי. דפים מנותקים.

ג. תכלת מרדכי. וילנה, תרמ״ט. מהדורה יחידה. 
סימני עש. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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מענה לשון – 1846 – עם עברי . 156
טייטש

מצב טוב. כריכה חדשה. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

שלושה ספרים נדירים ביידיש. 155
א. תבת נח, על התורה, חלק שלישי, מאת הרב 
נח קפלן, ניו יורק תש״ב, תמונת המחבר בתחילת 
לאחר  שונה  בנייר  נוספו  ההסכמה  דפי  הספר. 

הדפסת הספר. מצב טוב.

ב. דאס אידישע קינד, מאת פנחס רודאי, ניו יורק 
1929. מצב בינוני.

ג. כרך כולל חמישה חוברות של מעשה אלפס, 
ציון  בן  רבי  בענינים שונים. מאת  חוברות שונות 
בינוני- מצב  כריכה.  ללא  תרס"ז.  ווילנא  אלפס. 

גרוע.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

שפה לנאמנים. מאמר על תכונת . 157
וערך לשון הקודש. מאת רבי ברוך הלוי 

עפשטיין – ורשה, תרנ״ג – נדיר מאוד
מצב טוב. פורמט קטן!

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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מקבץ ספרים חשובים. 159
א. ספר הזוהר – לובלין, תרנ״ה – שער בדיו אדומה. ספר שמות.

ב. כרך הכולל: רמב״ן. למברג תרל״ח; תפארת יהונתן, יוזפאף 1872 
תרל״ב, עם דפים מושלמים בכתב יד עתיק; כלי יקר, למברג תרמ״ג.

ג. יין המשומר. מונקטש תרס״ב.

ד. מטה דן. כוזרי שני. לבוב 1874. כרוך עם: מציאות הנפש וקיומה 
חוץ לגוף. ורשה תר״מ. ועם: אפס דמים. ורשה 1884. 

ה. כרך ספרים ביידיש. 

ו. מהדורת צילום של הספר עטור סופרים ]אגרון[. 

ז. ספר ללא שער, כרוך עם מנחם הבבלי. 

ח. נשמת אדם ]מעשה אלפס[, ורשה.

ט. ביכורי ראשית. שמלוי 1926. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

תולדות . 158 בבל.  נהרות  על 
)ורשה,  התלמוד.  בזמן  בבבל  היהודים 

תרמ״ז(. מהדורה יחידה
יבש. פגמים בדפים בודדים. לוח  נייר  מצב טוב. 

מתקפל בסוף הספר.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

טייטש! . 160 בעברי  חיים  עץ  ספר 
 – הת״ק  שנות   – דמיין  פרנקפורט 

חתימות עתיקות – נדיר מאוד
בכמה  מעטים  עש  סימני  ניכר.  בלאי  טוב,  מצב 

דפים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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עם . 162 ישראל,  עבודת  סידור 
קופסה מקורית, חיתוך דפים אדום

מצב טוב. חסרים שני עמודים?

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

מונקאטש, . 161  – אצילות  לימודי 
תרנ״ז / כתפות האפוד ]חסידי, מהדורה 

ראשונה[ – פרזמישל, תרנ״ד
מצב טוב. כרוכים יחד.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

עם . 163  – לסוכות  זולצבאך  מחזור 
תחריט בקדם השער – כתב יד עתיק – 

תקפ״ז 1826
מצב טוב. כריכה לא מקורית.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

פרי מגדים – פרנקפורט, תנ״א. 164
ספר חשוב ונדיר.

חסרים דפים ק"ד - ק"ז )מפתחות(.

של  רבה  אליעזרוב  יהודה  שלמה  רבי  חותמת 
חברון.

מצב בינוני-טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 150$
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שנות . 166 לבוב,   – ]קבלה[  קרנים 
הת״ר המוקדמות, חתימה עתיקה

מצב כללי טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

אמונה לישיני עפר ]מענה לשון[ . 165
– וינה 1826 – מצב יפה

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

ונציה, . 167  – רבתא  שמואל  מדרש 
ש״ו – חתימות עתיקות

דפוס בומבירגי.

חתימות בשער: ״מרדכי בכה״ר אברהם חלפון״; 
״הק׳ משה לבטוב]?[״, ועוד.

נ-סב דף.

וקרעים.  בולטים  פגעים  בינוני-גרוע,  מצב 
אחרונים  דפים  בצילום.  ומושלם  אחד  דף  חסר 
משוקמים. חוסרים בכמה דפים מושלמים בכתב 

יד עתיק. כריכה חדשה.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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פרנקפורט . 169 אש,  יעקב  בית 
דאודר תקכ״ה - מהדורה יחידה

)עם  איוב  ספר  על  פירוש  אש,  יעקב  בית  ספר 
פייבל.  שרגא  אור  יעקב  רבי  מאת  הפנים(, 

פרנקפורט דאודר, תקכ״ה 1765

השער. בעמוד  בעלות   חתימת 
מצב טוב, כתם דיו במרכז השער. חור עם חיסרון 

בדף ב׳. דף אחרון משוקם עם חיסרון.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

ספר בית אהרן, רבי אהרן בן שמואל, פרנקפורט, . 168
בתחריטי,  מצוירים  שערים   - ראשונה  מהדורה   - ת״ן 

פרנקפורט דאודר, מהדורה יחידה
התלמודים,  בשני  המובאים  התנ"ך  פסוקי  של  מפתח   - אהרן  בית 
המדרשים, ספרי קבלה, דרוש ומוסר )כדוגמת ספר "תולדות אהרן" 
לרבי אהרן מפיסארו(. מאת רבי אהרן ב"ר שמואל. פרנקפורט דמיין, 
מונה  שנים,  כעשר  הספר  חיבור  במלאכת  טרח  אשר  המחבר,  ת"ן 
בהקדמתו שלושים ושישה ספרים שאליהם הוא מראה מקום בחיבורו 
זה. הספר זכה לחמש-עשרה הסכמות נלהבות מרבני התקופה, אשר 
הוא  כיום  ומעולם.  מאז  לתנ"ך  הראשון  מקום  המראה  הוא  כי  ציינו 

מהווה חלק בלתי נפרד מספרי התנ"ך הנדפסים.

מצב בינוני-טוב. חסר בשער, וכן בדף הבא. קרעים. סימני עש בחלק 
מהדפים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

נחלת יעקב – רבי יעקב קמינצקי . 170
– וילנה, תרצ״ב – נדיר מאוד

מצב טוב. רופף.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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תרומת הדשן – פיורדא, תקל״ח – חתימה . 172
עתיקה והגהות

בשער הספר חתימה עתיקה ״... אברהם ]הלוי?[ ס״ט״. בדף 
כג שתי הגהות קצוצות. 

ארבעה דפים אחרונים )מפתחות( מושלמים בשיקום מקצועי.

מצב טוב. נזקי עש הושלמו מקצועית. כתמי זמן.

כריכה עתיקה ונאה. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

פיורדא, . 171  – חכמים  עיני  מאיר 
תקכ״ו – חתימת עתיקות. 

מצב  מעטים.  עש  סימני  אחורית.  כריכה  חסר 
בינוני.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

מאמץ כח – ונציה, שמ״ח – עותק מיוחס עם . 173
חותמות חשובות מאוד

אלמושנינו  משה  רבי  מאת  והספדים  דרשות  כח,  מאמץ  ספר 
בעל "תורת משה".

אשכנזים  דק״ק  המדרש  ״בית  עתיקה  חותמת  הספר  בשער 
בכ״ר  שמואל  חנן...  ״אשר  קריאה:  אך  מחוקה  חתימה  בלונדון״. 
איציג  יפה  ]דניאל  ז״ל״  בר״א  ״דניאל  מרובעת  חותמת  יוסף...״. 
יהודי החצר של פרידריך  יהודי מפורסם.  תפ״ג-תקנ״ט[, בנקאי 
הגדול ושל פרידריך וילהלם השני מלכי פרוסיה, מראשי הקהילה 

היהודית בברלין.

הוא היה גם אספן של ספרים ובאוספו היו גם כמה וכמה כתבי 
יד. החותמת שלו מופיעה בכל ספריו באוסף, כמו בספר שלפנינו.

היה מקורב לתנועת ההשכלה, אך גם לגדולי ישראל. רבינו יוסף 
תאומים בעל ה"פרי מגדים" חיבר את רוב ספריו בהיותו בביתו 
בהקדמות  לו  ומודה  מזכירו  והוא  בברלין,  יפה  דניאל  רבי  של 

ספריו.

רלו דף.

ודפים  שער  בלאי.  טוב.  מצב 
ראשונים משוקמים ומושלמים. 

פתיחה:  $450
הערכה:  $800 - $1,200
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שו"ת מהר"ץ חיות \ אמרי בינה \ מנחת קנאות . 175
– זולקווא, תר"ט-תר"י – מהדורה ראשונה – פולמוס 

– נדיר!
רבינו  כולל שלושה חלקים: מאת  ותשובות מוהר"ץ.  ספר שאלות 

צבי הירש חיות. זאלקוווא, תר"ט-תר"י. מהדורה ראשונה.

חלק ראשון: שאלות ותשובות בהלכות אורח חיים ויורה דעה.

אמרי בינה, "מענה אל איזה השגות מחכמי חרשים על  חלק שני: 
מאמר אגרת בקורת... אשר הוצאתי אור זה תשעה שנים״.

חלק שלישי: מנחת קנאות. חלק שלישי מתוך ספר שו"ת מהר"ץ. 
בשנים  ובפרנקפורט  בברונשווייג  הרפורמים  הרבנים  אסיפת  נגד 
תר"ד-תר"ה. הערות בעשרה עניינים חשובים שנפרצו באותו הדור 

על ידי הרפורמים הללו.

שלושת החלקים נדפסו יחד עם חלק השו"ת. לכל חלק שער נפרד.

]1[ ג-עה, לו, ]1[, כא דף. 23 ס"מ. מצב טוב מאוד. כריכה עתיקה 
עם כיתוב מוזהב.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 200$

מאמרי מהר״ץ חיות – מהדורה ראשונה - חתימה . 174
והגהות למדניות – זולקווא, ת״ר

עטרת צבי – זולקווה, תר״א. חיבור הכולל ששה מאמרים, לכל מאמר 
שער מיוחד. 

לפנינו כרך הכולל שלושה מהם: 

דמיון  ]יש  האחרון  ובעמוד  ו  בדף  למדניות  הגהות  הראשון  במאמר 
מסוים לכתב ידו של המחבר[. מסתיים בדף ח׳ ]במקום יג[. חתימה 

עתיקה בשער. מצב טוב, בלאי ופגמים במספר דפים. 

משפט ההוראה. מצב טוב. 

תפארת למשה. מצב טוב. כולל הסכמה מרבי יעקב אורנשטיין. חיבור 
פולמוסי להגנת הרמב״ם.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 120$
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פרי מגדים – זולקווה, תקנ״ח – . 177
חתימות עתיקות

שער בדיו אדומה.

בראש השער חתימות עתיקות: ״... הק׳ אברהם...״ 
״וואלף בר״א...״.

מצב טוב מאוד. חיתוך דפים אדום. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

176 . – שירה  פרק  על   – אליהו  פי 
תצ״ה  אלטונה,   – ראשונה  מהדורה 
נראה  לא  המציאות!  יקר   –  ]1735[

במכירות
השער והדף הראשון )המכילים גם את הקדמת 
וההסכמות( מושלמים בצילום מקצועי.  המחבר 

כריכה חדשה. 

מצב טוב. בלאי מועט.

פתיחה:  10$
הערכה:  200$ - 300$

הלכות קטנות – ונציה, תס״ד – מהדורה ראשונה . 178
– חתימות חשובות

ספר הלכות קטנות, שאלות ותשובות קצרות בעניינים שונים, חלקים 
א-ב. עם "קונטרס גיטין", מאת רבי יעקב חאגיז. ונציה, ]תס"ד 1704[. 
עם  חאגיז,  משה  רבי  בנו  ידי  על  לדפוס  הובא  ראשונה,  מהדורה 
והוא חתום בהם "המני"ח"  ידו בדפוס,  והוספות שנוספו על  הגהות 

]הצעיר משה ן' יעקב חאגיז[.

חתימות עתיקות בשער. "יאושע שאול", "משה חזן...", ועוד. 

הגהה בכתב יד עתיק.

עם שלושה דפים אחרונים )מפתחות( מושלמים בצילום מקצועי.

יתר הדפים במצב  נזקי עש בכמה דפים במרכז הספר.  טוב.  מצב 
טוב מאוד. 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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180 . – תקנ"ה  ליוורנו,   – ה'  אשי 
רבי  רענן"  "זית  בעל  מרן  של  העותק 

משה יהודה ליב זילברברג מקוטנא
ספר אשי ה', חיבור כולל חידושי הראשונים על 
נדרים.  על  הריטב"א  חידושי  הש"ס.  מסכתות 
נדרים.  יוסף על  נימוקי  יוסף כל כתובות.  נימוקי 

הלכות נדרים לרמב"ן.

החידושים  ראשונה.  מהדורה  תקנ"ה.  ליוורנו, 
רבי  ידי  על  רבותינו  ידם של  לאור מכתב  הוצאו 

מרדכי הלוי )המלי"ץ(. 

יהודה  משה  הרב  של  בעלות  חותמות  בספר 
פטירתו  לאחר  רישום  מקוטנא.  זילברברג  ליב 

"מעזבון הגאון זצוק"ל מקוטנא״.

תולדות המחבר

המחבר רבי משה ליב זילברברג זצ"ל, אשר שמו 
ירושלים,  בעיה"ק  בסילודין  היום  עד  מוזכר 
הרשמיים  רבניה  עם  העיר יחד  של  כרבה  כיהן 
ורבי שמואל סלנט.  אוירבך  רבי מאיר  של העיר 
בצלו  הסתופפו  ירושלים  וצדיקי  מגאוני  רבים 
ושתו בצמא את דברי תורתו. קודם שעלה ארצה 
נודע כאחד מגאוני הדור בפולין. הוא נולד בעיר 
לונטשיץ בשנת תקנ"ד, כיהן כרב בכמה קהילות 
בערוב  )גם  נקרא  שמה  ועל  בקוטנא,  ולבסוף 
מקוטנא״.  "הרב  בירושלים(  שבתו  בעת   ימיו 
ועלה  בחו"ל  הרבנות  את  עזב  תרי"ז  בשנת 
רבנות  במשא  השתתף  שם  ירושלים,  לעיה"ק 
העיר, ואף היה מנשיאי ישיבת "עץ חיים" - הישיבה 

רבי . 179 חתימת   – תקמ״ה  פיורדא,   – זהב  דרבוני 
מאיר סאנטא, תלמיד החת״ס – מהדורה יחידה

ביאור רחב על מסכת שקלים מאת רבי משה כ״ץ מק״ק ווייגרשום. 
פיורדא תקמ״ה )1785(. מהדורה יחידה. בסופו תשובות מבעל נודע 
ביהודה רבי שמחה מדעסוי ורבי יוסף העס מפיורדא בעל בן פורת 

יוסף.

נוספת:  חתימה  בלאך״.  ז״ל  יקיר  ב״ר  יעקב  ״יוסף  בשער:  חתימה 
״הק׳ מאיר סאנטא״ – מתלמידיו המפורסמים של מרן החתם סופר. 

בדף מא תיקון בכתב יד. 

מצב כללי טוב. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 100$

בעיה"ק. חתום  אז  שהייתה  והחשובה  היחידה 
 על תקנות וכרוזים שונים שפרסמו רבני העיר.

לדורות  נודע  תרכ"ה.  בשנת  נפטר  הגאון 
רענן״. זית  כ"בעל  שלפנינו  ספרו  שם   על 
צבי  יהושע  רבי  הגה"צ  היו  בירושלים  מתלמידיו 
מיכל שפירא זיע"א, רבי אליעזר דן רלב"ג זצ"ל, 

ורבי ישעיהו אורנשטיין זצ"ל.

]2[, קיז דף. 32 ס"מ.

שולי  בפינת  קל  שיקום  מאוד.  טוב-טוב  מצב 
השער. כריכת בד חדשה. דפים עבים ואיכותים. 

נקב עש בשולים. 

פתיחה:  10$
הערכה:  200$ - 400$
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182 . – תרי״ט  שלוניקי,   – דוד  יד 
מהדורה יחידה

חתימה עתיקה בשער, בעפרון. 

מצב בינוני. סימני עש. נייר דבק בשער ובשלושה 
דפים אחריו.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

מהדורה . 181  – תק״ע  פראג,   – העדה  עיני 
ראשונה  -חתימה

תוספות  הגדולים:  המאורות  חידושים  כולל  העדה,  עיני 
מהר"י  קידושין.  על  הריטב"א  ותענית.  קידושין  על  רי"ד 

מיגאש על בבא בתרא. חידושי הר"ן על נדה. 

אלעזר  רבי  הגאון  מאת  זהב"  "זר  בשם  ביאור  עם  כולם 
לעוו זצ"ל בעל שמן רוקח.

בראש השר חתימה: ״שייך לי לשמי הק׳ יוסף ליב...״. 

מצב כללי טוב, אולם בחלק מועט מהדפים יש נזקי עש. 
כתמי רטיבות.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 200$

צרור החיים – ליוורנו, תרכ״ט – מהדורה . 183
יחידה – חתימות 

בדף השער חתימות שלא נחקרו.

מגילה  ברכות,  מסכתות  על  חידושים   - החיים  צרור 
אבות,  פרקי  הש״ס,  על  ליקוטים  עם  מציעא,  ובבא 
 - חיים״  ״תוצאות  ספר  עם  ערוך,  ושולחן  רמב״ם 
סדר לפי  ודרשות  והרא״ם  רש״י  על  ופירושים   חידושים 
בדף  חשובים.  רבנים  מכמה  חידושים  הספר  בפנים 
לרבני  המיוחסים  ומנהגים  דינים  חידושי  והלאה  פו 
רפאל  לרבי  בדיקות  מנהגי  והלאה  צב  בדף  קאשטילייא. 
בירדוגו, עם הגהות וחידושים מבנו רבי מימון בירדוגו. מדף 
 צה והלאה פסקי דינים מאת המרבי״ץ רבי מרדכי בירדוגו.

מרביץ  )תק״ן-תרכ״ז(,  קצבי  חיים  רבי  המחבר  הגאון 
ומעלות  מידות  בעל  תלמאסן,  בעיר  הוראה  ומורה  תורה 
גבוהות בעבודת ה׳, צדיק וירא ה׳ מרבים. היה ראש ישיבת 
פוסק  היה  העיר.  לרב  ונתמנה  בווהראן  יעקב״  ״אהלי 

איסור  ממונות,  בדיני  העיר  בני  לכל 
שימש  שנים  יובל  עגונות.  ודיני  והיתר 
ובווהראן. בתלמסאן  ומו״ץ  רב   בכהונת 
מתואר  שלפנינו  לספר  בהסכמות 
הכולל  הרב  השלם  ״החכם  המחבר: 
ענוותן הלל עצום ורב כמוהר״ר חיים קצבי 
הוא  דיינא  חיליה  ורב  גובריה  רב  זלה״ה 
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בדפים  קלים  פגמים  מאוד.  טוב   – טוב  מצב: 
הראשונים. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

 דנחית לעמקא דדינא, יושב על מדין בתלמסאן״.

לפליטה. שנשאר  היחיד  חיבורו  הוא  זה   חיבור 
]2[, קה, ע דף. 31 ס״מ.

184 . – תקכ״ט  פיורדא,   – חדש  פרי 
חתימות חשובות – הגהות עיוניות

...״.  ליזר  מה״ו  מהגאון  ״קבלתי  השער:  בראש 
נחקרו  לא  החתימות  ...״.  יעקב  ״חיים  ״איצק...״; 

כלל!

בספר ארבעה הגהות למדניות משני כותבים. 

מצב כללי טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  300$ - 600$

קושטא, . 185  – ]קבלה[  רב  מעשה 
תצ״ו – יקר המציאות! – מהדורה יחידה

מאת רבי משה בן בנימין מבגדאד.

״והוא פירוש על מאמרי רבה בר בר חנה בפרק 
הספינה בדרך פרד"ס".

חותמות רבי יעקב מנדלסון, רב הכולל דניו יורק. 

)מפתחות(  אחרונים  דפים  ושני  הבא,  דף  שער, 
מושלמים בצילום מקצועי. 

מצב טוב. בלאי מועט. מעט כתמי רטיבות. 

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 200$



 71 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

תקפ״ז . 187 יוזעפוף,   – וישר  תם 
מן  יוצא  באופן  נדיר   – טייטש  עברי   –

הכלל!
ומושלמים  חסרים  אחרונים  דפים  שלושה 

בצילום מתאים.

מצב טוב, בלאי, כתמים אופייניים. ללא כריכה.

פתיחה:  10$
הערכה:  300$ - 500$

186 . – אנגלית  עם  לפסח,  מחזור 
לונדון תקצ״ד 

מצב טוב. בלאי אופייני. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

188 . – לאנגלית  תרגום  עם  סידור 
1943

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

כרך ספרי ר׳ יוסף שפוצ׳ניק . 189
ביניהם: קדושת השם, ראשי אלפי ישראל, ועוד.

מצב בינוני-טוב. יתכן וחסרים דפים ספורים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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191 . – החיים  לעץ  ודרך  הקדמה 
]לבוב[, 1858 - חותמות

מצב טוב. כריכה חדשה.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

מחזור לסוכות – תחריט – פראג, . 190
1854 – כריכה מקורית

מצב טוב, בלאי אופייני.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

מחזור לראש השנה ]וינה, שנות . 192
הת״ר[ – כריכה מפוארת

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

זכר צדיקים – ורשה, תר״פ. 193
מצב טוב. קרעים בשער הראשון

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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שלושה כרכים, אור זרוע – ירושלים, . 195
ר׳  דפוס   – ראשונה[  ]מהדורה  תרמ״ז-תר״ן 

חיים הירשנזון
א. חלק שלישי וחלק רביעי, עם שערים נפרדים. תר״ן. 

מצב בינוני. נייר יבש.

ב. חלק שלישי, תרמ״ז. מצב די טוב.

ג. חלק שלישי, תרמ״ז. מצב בינוני.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

פרקי אבות – בגדאד, תרס״ט / . 194
קצת משה רבינו

מצב בינוני. סימני עש. חסרים דפים ושער ב׳קצת 
משה רבינו׳.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

שלוניקי, . 196  – מהרשד״ם  שו״ת 
תקנ״ז

מדינה.  די  שמואל  רבי  מאת  ותשובות  שאלות 
חלק שני. אבן העזר. שאלוניקי, תקנ"ז.

מצב בינוני. סימני עש. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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תלמוד בבלי, מסכת ברכות, עם תרגום אשכנזי, . 198
מהדורה   - תר״ב  ברלין,  פיננער,  משה  אפרים  מאת 

יחידה ובעלת ערך היסטורי רב!
לפנינו ניסיון לתרגם את התלמוד לגרמנית, כהמשך מפעלו של משה 
מנדלסון בביאור המקרא. תכניתו של מנדלסון הייתה כפולה: לתרגם 
המתאים הפשט  על  המיוסד  ביאור  ולהוסיף  לגרמנית,  המקרא   את 
 - פה  שבעל  התורה  אל  אף  זה  מפעל  להמשיך  חפץ  פינר  ד״ר 
ביאור  ולכתוב  לגרמנית  לתרגם  כפולה:  כוונתו  כאן  גם  לתלמוד. 
הוא  פינר.  של  הלימוד  יכולת  ניכרת  עצמו  בביאור  הפשט.  דרך  על 
ומשתמש  והטריא,  השקלא  בכל  הפסוק  הפשט  במציאת  עוסק 
המפרשים,  גדולי  אצל  מוצא  שהוא  הפשט  פי  על  בפירושים 
להציע  מהסס  לא  הוא  לדרכו,  אמנם,  ואחרים.  יהושע׳  כ׳פני 
לפשט.  יותר  נאמנים  שלדעתו  עצמו,  משל  מקוריים   פירושים 
על הוצאת ספר זה עמל המחבר כעשר שנים. תכניתו הייתה להוציא את 
 הש״ס הבבלי והירושלמי מתורגם לגרמנית בעשרים ושמונה כרכים.
כמה  בתחילה  קיבל  כאן  גם  הסיפים.  אמות  נעו  כאן  אף 
בהם. חזרו  כוונתו,  על  משעמדו  ולבסוף,  הדור,  מגדולי   הסכמות 
מגדול  אף  הסכמה  להשיג  פינר  של  בידו  עלה  הפלא  למרבה 
הדבר  אירע  המסופר  לפי  סופר.  החת״ם   - בהשכלה  הלוחמים 
לפי  אשר,  התרגום  על  לו  וסיפר  סופר  החת״ם  אצל  ביקר  כאשר 
ומצוינים  בקיאים  היו  אשר  הדור  גדולי  ישראל  חכמי  בו  ָיגעו  דבריו, 
להראות  הייתה  הזאת  הגדולה  בעבודה  וכוונתם  הגרמנית,  בשפה 
לנוכרים את האוצר הטוב הנמצא בחז״ל. החת״ם סופר שמח מאוד 
ולא עמד על טיבו של ד״ר פינר. הסכמתו הרעישה את  זו,  בעבודה 
השליט,  מלפני  יצאה  שגגה  כי  לו  לכתוב  חשו  אשר  ישראל  גדולי 
ההסכמה  מן  התנער  שבו  גלוי  במכתב  לצאת  מיהר  סופר  והחת״ם 
ואף יצא נגד הספר בחריפות. בסופו של דבר, מלחמתו של החת״ם 
המסכתות. יתר  על  בעבודתו  המשיך  לא  ופינר  הצליחה,   סופר 
העולם.  אומות  של  ושרים  מלכים  לקיסרים,  להגיע  הצליח  המחבר 
רוסיה,  מקיסר  שקיבל  הברכה  מכתבי  את  הדפיס  המסכת  בראש 

מלך פרוסיה, מלך בלגיה ועוד.

את הכרך הזה הקדיש המחבר לניקולאי הראשון, קיסר רוסיה.

מסביבתו הקרובה התקשה יותר לקבל הסכמות. את הכרך מעטרות 

העותק . 197  – ]תקפ״ז[  חיים  אורח 
של רבי יחזקאל לנדא מברדיטשוב

יחזקאל  ה״ר  להגביר  שייך  הספר  ״זה  ב׳:  בדף 
לנדא... בארדיטשב... 1868״.

מו״ה  כש״ת  המפורסם  ל...  שייך  רישום:  ו׳  בדף 
יחזקאל לנדא״. 

חתימות עתיקות נוספות.

ללא שער. מצב בינוני. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

הסכמותיהם של כמה מרבני 
גרמניה, 

אחר כך הסכמות ממרחקים, 
הספרדים.  הרבנים  מגדולי 
מגדולי  הסכמות  בספר  אין 

ליטא ופולין.

ראה  זו  פרשה  אודות  על 
מאמרו של הרב י׳ גולדהבר, 

״ירושתנו״, ג׳, 

ש״י-של״ג. עמ׳   תשס״ט, 
ונדיר! ביותר  חשוב   פריט 

367 עמ׳. 44 ס״מ.

הספר  רוב  בינוני-טוב,  מצב 
במצב טוב אך ישנם כתמים 

רבים מאוד, שידרה חסרה.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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חכמת שלמה – זולצבך, תקט״ו . 200
– חתימה

של  והיא  יתכן  בלועזית,  חתימה  הפורזץ  בדף 
הגאון רבי שלמה הירשל ברלינר )תקכ״ב-תר״ג(, 

רבה הראשון של בריטניה. 

מצב טוב.

פתיחה:  50$
הערכה:  200$ - 300$

]חסידות[ . 199 בשדה  דודאים 
מהדורה ראשונה למברג תרי״ט – נדיר 

ביותר
חיים  רבי  הסכמת   .131 מס׳  חסידות  סטפנסקי 

הלברשטאם בעל ה׳דברי חיים׳.

בדפים  חסרון  ללא  כמעט  קרעים  טוב.  מצב 
ספורים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

תקנ״ה . 201 ברלין,   – נבוכים  מורה 
יפה  עותק   - סטנוב[  יצחק  פירוש  ]עם 

עם כריכת עור נאה ושלמה
ובדף  השער  בדף  עתיקות  וחותמות  חתימות 

הפורזץ.

מצב טוב. 

פתיחה:  50$
הערכה:  100$ - 200$
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תוספות רי״ד – מהדורה ראשונה . 203
– לבוב, תרכ״ב

שער עם חסרון מושלם בכתב יד עתיק.

מצב טוב. בלאי.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

המגיד מדובנא – שני ספרים - . 202
חתימות

א. אוהל יעקב. וינה, תרכ״ז. על ספר דברים. מצב 
טוב.

חתימות   .1862 תרכ״ג  זולקווה,  יעקב.  קול  ב. 
עתיקות, בין היתר: ״שמואל ברוך הכהן״, ״שמואל 
ומגדולי עסקניה.   ירושלים  - מרבני  ברוך כהנא״ 

מצב טוב, בלאי וכתמים. 

פתיחה:  50$
הערכה:  50$ - 80$

204 . – שביעי  חלק   – השמות  אוצר 
ניו יורק, תרפ״ג

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

שירי תפארת ]רנ״ה ויזל[ – שני . 205
חלקים - פראג, תקע״א

״מחברת חמישית״. כרוך עם ״מחברת רביעית״. 

חתימות רבות שלא נחקרו.

מצב טוב. בלאי וכתמים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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וילנה . 207  – הקדושה  שערי 
והוראדנא, תקצ״ה

מצב טוב. בלאי. מפורק בחלקו.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

206 . – ]שירים[  לדוד  תהילה 
קזבלנקה, תרצ״א
מצב טוב. מעט רופף.

פתיחה:   10$
הערכה:  50$ - 80$

המסילות לשר בן חיל העדולמי . 208
– וילנה, תרל״ה

מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

רוח חן – ורשה, תקפ״ו. 209
מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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מנחת יעקב – פיורדא, תקכ״ג  / . 211
שערי דורא – יעסניץ, תפ״ד – חתימות 

חשובות
עהרענטרייא״.  צבי  ״הק׳  חתימה:  השער  בדף 

בדף ו׳ חתימה: שאול. 

מצב טוב. בלאי, כתמים.

פתיחה:  10$
הערכה:  200$ - 300$

תנא דבי אליהו – למברג, תרי״ט. 210
מצב טוב. כתמים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

ראשית חכמה – שקלוב, תקע״ו. 212
חסר שער ודפים ראשונים. מתחיל בדף ב׳. 

בדפים  עש  סימני  כחול.  נייר  בינוני-טוב.  מצב 
בודדים. שיקומים במספר דפים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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שתחילתו  מברגר  לרב 
חז״ל  דברי  פי  על  בתלונה 
חברו  אין  שאסר  שחכם 
רשאי להתיר והמשכה בדיון 
השאלה  על  מקיף  הלכתי 
הפולמוס  החל  כך  עצמה. 
נמשכות  שתוצאותיו  הגדול 

עד עתה.

הרב  של  תשובתו  לפנינו 
מאז.  במברגר  לרב   הירש 
נדפס בפרנקפורט על ידי י.

הרש״ר  מטעם  קאופמן 
הירש 1887

מצב: בינוני - טוב

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

הקהילה . 213 רב  הירש  הרש״ר  של  הגלוי  מכתבו 
על  דב במברגר  יצחק  רבי  מוירצבורג  לרב  בפרנקפורט 
הפרדת הקהילות – פולמוס הרש״ר הירש והרב במברגר 

– גרמנית 1877, נדיר מאוד!
 Bamberger zu Wuerzburg, auf seinen an denselben

 ,gerichteten offenen Brief

gewuerdigt von Samson Raphael Hirsch

רקע

עם  הפכה  גרמניה  יהודי  אצל  והרפורמה  ההשכלה  רוח   התגברות 
ד׳  לדבר  החרדים  בקהילות.  למיעוט  האורתודוכסים  את  השנים 
בהתאם  חייהם  ואורח  קהילותיהם  את  לקיים  האפשרות  על  נלחמו 
על  הידוע  פסקו  את  הירש  הרש״ר  הוציא  אז  ולמסורה.  לתורה 
הוא  נפרדת.  קהילה  ולהקים  הכללית  הקילה  את  לעזוב  החובה 
לדילמה  יחיד  פתרון  הכללית  הקהילה  מן  מוחלטת  בהיפרדות  ראה 
הקהילה  נולדה  כך  ולקהילה.  לדעה  וחבריו  הוא  ניצבו  שבפניה 
הירשעמד  ישורון״ בפרנקפורט, שהרש״ר  ״עדת  הנפרדת הראשונה, 
יהדות  ״יהדות ללא הלכה לאו שמה  כי  בראשה. בתקנון שלה נקבע 
זו שבה שלטון ההלכה מובטח״.  יהודית אחת   וכי קיימת רק קהילה 
מעמודי  אחד  ובראשם  האורתודוכסים  הקהילה  חברי  רוב  אמנם 
התווך של הקהילה- ר׳ משה מיינץ, לא קבלו את דרישת הרב ונשארו 
וסמכותו של הרב הירש בקהילתו  חברים בקהילה הכללית. מעמדו 
לא  שבפרנקפורט  הוותיקות  המשפחות  צאצאי  מרבית  רופפים;  היו 
ר׳ משה  יותר את דעתו של  וכיבדו  נענו לקריאתו לפרוש מהקהילה 

מיינץ, שהיה מקור סמכות ויוקרה בעיני רבים בעיר.

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

להישאר את בקהילה הכללית. 

מנומקת  תשובה  ענה  הוא  לבדו.  איחרה  לא  הירש  הרב  של  תגובתו 

214 . – למהרש״ם  שלום  דרכי 
ראשונה  מהדורה   – תרפ״ט  בילגורייא, 

– עם מכתב מודפס על נייר ירוק
מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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בן . 216 מנשה  ]ר׳  ישראל  מקוה 
ישראל[ – וילנה, תקצ״ו ]1836[

כה, ]1[ דף.

שער ודף הראשון מושלמים בצילום.

מצב טוב. כתמי זמן, בלאי אופייני.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

אמונת ישראל – וילנה והורודנא, . 215
תקצ״ז

נראתה  לא  ידיעתנו  למיטב  נדירה,  מהדורה 
במכירות.

יז ]1[ דף.

מצב טוב. כתמי זמן.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

217 . – תקע״ז  וינה,   – יונה  כנפי 
מהדורה ראשונה

דפים  מעט  מעטים.  עש  סימני  בינוני-טוב.  מצב 
רופפים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

לשון ערומים – אזמיר, תקי״ז – . 218
נדיר!

עם  קרעים  בהיפוך.  כרוכים  דפים  בינוני.  מצב 
וחסרים  יתכן  עש.  נזקי  דפים.  במספר  חוסרים 

דפים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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מהדורה . 220  – תק״ח  זולצבך,   – קודש  צבי 
ראשונה – חתימת רבי שלמה סג״ל

צבי קודש, חידושים רבים באגדות המובאות במסכתות ברכות, 
שבת ועירובין. מאת הגאון רבי צבי הירש מסוקולוב.

בן  זלמן  משולם  בדפוס  ראשונה.  מהדורה  תק"ח.  זולצבאך, 
אהרן פרנקל. עם הסכמות גדולי הדור רבי יחזקאל קצנלבויגן 

אב"ד אה"ו רבי יוסף ברסלא ועוד.

21 ס"מ. חתימות בעלים "זה הספר שייך להק' שלמה  עו דף. 
במ"ה חיים סגל״.

מצב טוב. כריכה עתיקה בלויה.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

ליוורנו, . 219  – הגדולה  כנסת  שיירי 
תקנ״ב ]1792[

מצב בינוני-טוב. סימני עש. כתמי זמן.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

ירושלים, . 221  – השבים  תקנת 
]תרמ״ט?[ – נדיר ביותר!

תרמ"ט,  בשנת  החוברת  נדפסה  הלוי  ש'  לדעת 
והיא המהדורה הראשונה.

יד דף.

מצב טוב-בינוני.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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מבקש ה׳ – ונציה, שנ״ו ]1596[ – מהדורה . 223
יחידה – חתימה עתיקה

דרשות כסדר הפרשיות - שלשה דרשות לכל פרשה .

מאת רבי שמואל חאגיז .מחכמי פאס, הגיע לויניציאה להדפיס 
את ספרו ומשם המשיך לירושלים, בה נולד בנו הגדול רבי יעקב 

חאגיז, בעל עץ חיים והלכות קטנות, אביו של רבי משה חאגיז.

חתימה עתיקה בראש עמוד ההקדמה. 

בדף ה׳ חתימה: משה צבי סגל.

]8[ 258 דף, 5 . 19 ס״מ .

מצב טוב. השער משוקם מעט וכן שיקומים קלים בשולי הדפים 
הראשונים. כריכה חדשה.

פתיחה:  10$
הערכה:  200$ - 300$

– שאלוניקי, תקל״ד . 222 יקרא דשכבי 
– מהדורה יחידה

רבי  הגאון  דרש  אשר  הספדים  דשכבי,  יקרא  ספר 
יוסף דוד אב״ד שאלוניקי.

שאלוניקי, תקל״ד. מהדורה יחידה. עם הסכמות רבני 
שאלוניקי. דפוס רפאל יאודה קלעי ומרדכי נחמן.

]3[ רל דף. 28 ס״מ. 

ומספר  כריכה  בולטים.  רטיבות  כתמי  טוב.  מצב 
דפים רופפים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

בנין דוד – אוהל, תש״ב ]1941[. 224
בעריש  דוב  דוד  רבי  מאת  התורה.  על  דוד,  בנין 

מייזליש, אב"ד בק"ק אוהעל. תש"ב ]1941[.

האחרון.  ובדף  הראשון  בדף  קרעים  טוב.  מצב 
כתמי רטיבות מעט בולטים. בלאי.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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שו״ת רמ״ע מפאנו – דיהרנפורט, . 226
תקמ״ח

מצב טוב. בלאי וקרעים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

תקצ״ו . 225 סדילקוב,   – ריקאנטי 
1836

מצב בינוני-טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

בית תפילה למשה – בילגורייא, . 227
תרפ״ח - חתימה

חתימה ספרדית בגב השער.

מצב טוב. בלאי וסימני עש. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

אליה רבה – ברין, תקס״ב. 228
מצב טוב. כריכה חדשה.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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230 . – תרכ״ג  וילנה,   – יהושע  ענף 
חתימה ״מרדכי גימפל״

מצב בינוני-טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

תורניות . 229 חוברות  אחד-עשר 
חשובות

ביניהן: אש דת, מאת הרב שמואל ברוך שולמן, 
על הראי״ה קוק.

בחלקן חסרון דפים.

מצב משתנה

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

תקי״ג . 231 פפד״א,   - שלמה  דברי 
]1753[ – מהדורה יחידה

התורה,  פרשיות  כסדר  וביאורים  חידושים 
ספרדים  דק״ק  אב״ד  שלם  שלמה  רבי  מאת 

באמשטרדם.

 -  1753 תקי״ד,)   - תקי״ג   . דאודר  פרנקפורט 
1754 ( . בדפוס פרופ׳ גרילא .

 ] 2 [, 105 , ] 3 [ דף . 22 ס״מ .

כרוך  השער,  בשולי  קטנים  קרעים  טוב.  מצב 
בכריכה פשוטה מפורקת ופגומה.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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233 . –  ]1729[ תפ״ט  וונדבסק   - קדשים  צאן 
מהדורה ראשונה

הגהות וחידושים על מסכתות : זבחים מנחות, בכורות ערכין,

תמורה ומעילה .

מאת רבי אברהם חיים שור .

מגדולי  שור,  תבואות  בעל  של  ואחיו   " חיים  תורת   " ספר  בעל 
מרביצי התורה בזמן הב"ח, נפטר בט' טבת שצ"ב .

]2[ 104 דף . 32 ס"מ .

מצב טוב מאוד .שני דפים ראשונים - הנייר כהה, כרוך בכריכה 
חדשה .

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 120$

עותק . 232  –  )1719( תע״ט  אמשטרדם   – דוד  עיר 
מרשים וגדול על נייר ריגאל !- מהדורה ראשונה

דוד  רבי  מאת  וחדרים.  בבתים  מסודרים  שונים  בענינים  דרושים 
לידא אב״ד אמשטרדם .

בשנת  ופולין  תורכיה  מלחמת  על  מספר  הוא  המחבר  בהקדמת 
1670 ועל הקורות בלבוב

בזמן המלחמה. 

חתימה בדף ג׳.

 ] 1 [, ג - קז דף 38 ס״מ !

עותק מיוחד - נדפס על נייר ריגאל עבה עם שוליים רחבים במיוחד.

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 200$

סידור מיניאטורי ׳ברכת ציון׳ – תרגום לאנגלית . 234
הצדקות  של  מיוחדת  הדפסה   – תרע״ג  ירושלים   –

המאוחדות, בתקופה העות׳מאנית
מהצדקות  "זכרןו  זהב  הטבעת  עם  המקורית  הכריכה  כולל 
הצדקות  מוסדות  הראשונים תמונת  בדפים  המאוחדות...". 
המאוחדות, בית החולים ביקור חולים ות"ת עץ חיים, ופרטים על 

המוסדות בתקופה העות'מאנית. 

]3[ תמא דף. 12 ס"מ. 

מצב יפה וטוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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מדידת הר הבית – קונטרס ומפה – ירושלם, . 236
תרס״ב

ירושלים,  ראשון.  חלק  הבית.  הר  למדידת  המודד.  א. קונטרס 
תרס"ב. מאת רבי יצחק פסח ניימאן. עם מכתב הסכמה מהאדר"ת. 

כה ]1[ דף. כולל איור תרשים בית המקדש. מצב בינוני

ב. משניות תמיד ומדות. מאת הנ״ל. לח דף. מצב בינוני. 

הסברים.  עם  המקדש.  בית  תרשים  ובה  מקופלת  ענקית  מפה  ג. 
נדפס  כנראה  התחתונה.  בפינה  משוקם  חסרון  וקרעים.  פגמים 

בשנת תרס״ב.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

ערוך . 235 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 
הספר  ]1767[.בשער  תקכ״ז  פיורדא,  נוספים. 
הקטן  ומלואה  הארץ  ״לה׳  עתיקה:  חתימה 
אברהם בהמנוח הר״ר משה כץ...״. ]4[ תקו, סא 
טוב.  מצב  זהב׳.  ׳טורי  לפירוש  מיוחד  שער  דף. 
 35.5 כרס.  עב  ומרשים,  ענק  כרך  אופייני.  בלאי 
עור.  מחופה  עתיקה,  מקורית  עץ  כריכת  ס״מ. 

פגמים ושפשופים בכריכה בעקבות שימוש.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 120$

– העותק . 237 ירושלים, תרכ״ד   – שערי צדק 
ז״ל,  סנדרס  ברוך  שמואל  ר׳  הארץ  חובב  של 
הראשונים  התבשיל׳  ו׳בית  זקנים׳  ׳מושב  מייסד 

בירושלים
שערי צדק. מאת רבי אברהם דנציג זצ״ל. מהדורה שניה. ״בדפוס 
תובב״א״,  ירושלם  בעה״ק  מחדש  ההוקם  והמשובח  הגדול 
הוא דפוס השותפים ר׳ יחיאל ברי״ל, ר׳ מיכל הכהן ורבי יואל 
 משה סלומון זצ״ל. מספרי ירושלים המוקדמים. )ש׳ הלוי 104(. 

בשער הספר ובשני מקומות נוספים בספר מופיעות חותמות 
האספן ר׳ יהונתן הכהן לאפין, וחתימה עתיקה. 

שמואל  ר׳  של  חותמתו  מופיעה  המחבר׳  ׳הקדמת  בסוף 
הירושלמים  המוסדות  אחד  ומקים  יוזם  ז״ל,  סנדרס  ברוך 
זקנים,  מושב  בית  תקופה:  באותה  ביותר  החשובים 
לתהילה  נזכר  שמו   .1879 תרל״ט,  בשנת  הוקם  אשר 
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הוא  ירושלים.  מצדיקי  מלומזא,  ילין  יהושע  רבי 
שנפטר  אביו  נשמת  לעילוי  הספר  את  הדפיס 
נחיצות  את  ילין  ר״י  באר  הספר  בשער  בסמוך. 
הדפסת הספר, והוסיף: ״ואם יהיה ה׳ עם חברת 
להוציא  יוכלו  כי  נקווה  ישראל כאשר  ישוב ארץ 
מחשבתם הטובה לפועלת אדם, והארץ הנשמה 
תעבד, הנה עובדי אדמת ה׳ ימצאו חפץ בהספר 
הזה לדעת המצוות התלויות בארץ״. ברול זאת 
גם הסכמות שני גאוני ירושלים, רבי משה יהודה 
ליב זילברברג ורבי מאיר אוירבך זצ״ל, הכותבים: 
״עתה כשמרבים העם לשכון כבוד בארצינו ולחון 
 את עפרה, רבים משתוקקים לדברי הספר הנ״ל״. 

מו דף. 

מצב טוב. בלאי בשולי חלק מהדפים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

אודותיו.  מסופרים  שונים  וסיפורים  היום,   עד 
לעת  ירושלימה,  עלה  סנדרס  ברוך  שמואל  ד״ר 
כי  הגלמודים  הזקנים  מצב  את  ובראותו  זקנתו, 
ברע הוא, ויש שאין להם אפילו מעט מים חמים 
חדרים  בעל  חצר  שכר  נפשם,  את  להשיב 
שבו  תבשיל,  בית  מהם  באחד  והקים  אחדים 
וביתר  חינם.  תה  ביום  פעמים  איש  לכל  יינתן 
 חדריו שיכן זקנים שלא היה להם היכן להתגורר. 

חשיבות המהדורה 

ידי  על  בוילנה  נדפסה  הראשונה  המהדורה 
שלפנינו  השניה  המהדורה  עצמו.  המחבר 
״לתועלת פרטי לאחינו היושבים בהררי  נדפסה 
ליושבי  למעשה  הלכה  לשימוש  כלומר  קודש״, 
למעשה  היא  שלפנינו  המהדורה  ישראל.  ארץ 
הארץ  שיושבי  בכך  המחבר  של  חזונו  הגשמת 
ינהגו על פי פסיקותיו. ״המביא לבית הדפוס״ הוא 

שערי קדושה – מהדורה קדומה . 238
]חסר שער[ – השלמה בכתב יד

א׳.  בדף  מתחיל  העותק  שער,  חסר  טוב.  מצב 
ללמוד  ״פתיחה  יד  בכתב  נכתב  שלפני  בדף 
ופגמים  בלאי  תימני.  יד  בכתב  הגהות  הקבלה״. 

במספר דפים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

ברית . 239  – שלזינגר  יוסף  עקיבא  רבי 
עולם קמא – ירושלים תרס״ב - תרס״ג

א., מט דף )חסרים ארבעה דפים בתחילת הספר(. ללא 
שער. חלק מהדפים מנותקים. 

מצורף עותק נוסף חסר.

ב. תשלום ברית עולם קמא. נ – קיג דף. מצורף עותק 
נוסף חסר. 

מצב בינוני.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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נדיר . 241 תורני  עת  כתב   – חכמים  ועד 
במיוחד - תרנ״ח ]1898[

בעריכת רבי צבי דוב ציטרון זצ"ל. נדפסו בו מאמרים תורניים 
 מגאוני ישראל. ישנו ויכוח בין החוקרים היכן נדפס כתב העת. 
במכירות  נראה  לא  הכלל.  מן  יוצא  באופן  נדיר  נדירות: 
קיימים  אינם  שלפנינו  מהגליונת  וחלק  יתכן  פומביות. 

בספריות בארץ. 

לפנינו הגליונות הבאים: 

גיליון ב'. ח' עמ'. 

גיליון ג' שנה ראשונה. ח' עמ'.

גיליון ד' שנה ראשונה. ח' עמ'. 

גליון שמיני שנה ראשונה. ח' עמ'.

ועוד כעשרה דפים מגליונות נוספים. 

במצב  מהדפים  חלק  ופגמים.  רבים  קרעים  בינוני,  מצב 
גרוע, ויתרם במצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

גליונות כתב העת ׳דגלנו׳ – צעירי אמוני ישראל . 240
– ורשה, תרפ״א – נדיר ביותר!

מכתבים  שונים,  לפולמוסים  התייחסויות  שירים,  מאמרים,  כולל 
מאדמו״רים, ועוד חומר מרתק וחשוב. 

לפנינו הגליונות הבאים: 

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

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

העורך: ר׳ אלכסנדר זושא פרידמן הי״ד.

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 150$
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וינה . 243  - וינה  של  היהודית  הקהילה  תקנות 
]שנות השלושים?[ - נדיר מאוד!

הטקסט בגרמנית. 

62 עמ', 23 ס"מ. מעטפת רכה מקורית 

מצב טוב מאוד 

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

שלפנינו אין רישום של השנה.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

רנה ותפלה ליום הולדת מלכת . 242
הולנד - אמשטרדם, תרס״ו

תפילות ליום הולדת וילהלמינה )1880-1962(.

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

4 עמ׳, 20 ס״מ, שער מעטפת. התפלות בעברית 
וההוראות בהולנדית. 

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

אלבום מפואר: חיי הדת במדינת ישראל – תשי״ח, . 244
עשור למדינה

לרגל  מוגבלת  במהדורה  שיצא  קטיפה,  כריכת  עם  מפואר  אלבום 
׳היכל שלמה׳. הרבנות הראשית לישראל, המרכז הרוחני, ל״ג  חנוכת 
 בעומר תשי״ח, שנת העשור למדינת ישראל. האלבום עוסק בחיי הדת
בין השאר, תמונת שיעור בגמרא של הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ״ל 
׳חברון׳. תמונה של הגאון  וכן שיעור כללי בישיבת  ׳עץ חיים׳,  בישיבת 
איש  צניחתו.  לפני  במטוס  לצנחן  תפילה  אומר  זצ״ל  גורן  שלמה  רבי 
המושב נחלים בשמירה על סוס. תמונות של המתיישבים הראשונים 

בכפר חב״ד )״ישוב חסידי ליד לוד״(.

זצ״ל,  אייזיק הלוי הרצוג  יצחק  ומכתבים של מרן הגאון רבי  מאמרים 
השר ר׳ חיים משה שפירא ז״ל, השר יוסף בורג ז״ל, ועוד.

אלבום מעניין ומהודר.

מצב טוב. מעט מאוד בלאי.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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]4[, 92-9 עמ'. 20 ס"מ.

מצב: טוב. נקבי עש בודדים. כתמי 
זמן.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

יצחק ירנן - וילנא, תרכ״ד - מהדורה יחידה. 245
עם  אבות,  מסכת  על  גדול  ביאור   - ירנן  יצחק 
יחידה. מהדורה  תרכ"ד.  וילנא,  המסכת.   גוף 

מאת הגאון רבי יצחק הכהן, מחשובי הדרשנים בווילנא.

מאמציסלאב,  שמחה  אברהם  רבי  הגאונים  של  בהסכמותיהם 
רבי בצלאל הכהן מווילנא ורבי מאיר ברלין.

למסכת  ומעניינים  חשובים  קונטרסים  שני  הספר  בתחילת 
אבות: "מסדר את הכוכבים" - שבו מפורטים שמות כל התנאים 
המוזכרים במסכת עם זמניהם וייחוסיהם. "פותח שערים" - שבו 
מבואר עניין המסכת ושמה, וזמני אמירתה. כמו כן בתחילת הספר 
הובאה הקדמת הרמב"ם לסדר זרעים בעניין אנשים שלא הוזכרו 
 דבריהם במשנה אלא פעם אחת בלבד, עם קושיות ותמיהות. 
בתוך הביאור ישנם יישובים לקושיות היעב"ץ במסכת, ובקונטרס 
"מסדר את הכוכבים" יש השגות על בעל ספר יוחסין ובעל סדר 
הדורות. בשולי העמודים "הגהות" חתומות, לפעמים "ממשכיל 

אחד" שלא נודע שמו. 

שקובצקי  הכהן  בנימין  רבי  המגיד  של  הנודע  ספריו  מאוסף 
זצ"ל.

מקבץ ספרים נדירים וחשובים. 246
איזנשטאט.  בער  דוב  רבי  מאת  שחר,  כנפי 
ראשונה. מהדורה  תרצ״ה,   פיעטרקוב, 
ב. תפארת מנחם, על מסכת כתובות, מאת רבי 

מנחם מנדל פרייס. 

ראשונה. מהדורה  תרס״ט.   פיעטרקוב 
רבי  מאת  מסכתות,  על  חידושים  אהרן,  בית  ג. 

אהרן שלמה זלמן קלפפיש, ווארשא, 

חשובות. הסכמות  יחידה.  מהדורה   תרמ״ו, 
שניה,  הוצאה  והכינויים.  הסימנים  הנוטריקון,  ד. 

ירושלים תר״ץ.

ה. בית דוד, מהדורת צילום. 

ו. א מתנה פון ירושלים. 

ז. ילקוט נשמת אדם. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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מקבץ חוברות בנושאים מיוחדים - הגדות . 248
וחיבורים  השואה,  על  חוברות  מסורתיות,  לא 

תורניים
א. חוברת על חנוכה שנדפסה כנראה עבור שארית הפליטה. 

נדפס במחנה בוטנר, צפון קרוליינה. החוברת נדירה ביותר. 

בחוברת בארץ.  בספריות  נמצאת   לא 
ב. התובע היהודי. עורך ראשי: ש. ובמן. תשמ"א 1981. בהוצאת 
הארגון למלחמה וטיפול בהצלת רכוש יהודי. גיליון 14. כולל 

תמונות רבות. 37, 16 עמ'. נדיר ומעניין. מצב טוב.

הצבאית  הרבנות  הוצאת  לחנוכה.  פרקים  הללו.  הנרות  ג. 
הראשית. חנוכה תש"י 1950

ד. הגדה של פסח לילדים. מודפסת בסטנסיל. עם איורים.

 בשער נכתב בגדול: "אביב". כולל קטעים מההגדה וכן קטעים 
ציון  ללא  וחג הפסח.  יציאת מצרים  בעניין  נוספים העוסקים 
שנה ומקום )שנות הארבעים(. נדיר! י' דף )מודפס בצד אחד 

של הדף(. מצב טוב. רישומים בעפרון.

ה. הגדה של פסח. לא מסורתית.

גבעת ברנר תשט"ו. עיטורים: א. חצור. כתב: מ. ברנד. 33 עמ'. 
מצב טוב.

ו. שירון לפסח. בהוצאת הקיבוץ המאוחד. תש"ל 1970. טקסט 
מנוקד. איורים. 15 דף. מצב טוב.

ז. דקדוק ופירוש על התורה. מהגר"א זצ"ל. ]ירושלים תר"ע? 

247 . - מינץ  / מהר״מ  ויניצאה תק״ב   - חן  לוית 
שאלוניקי תקס״ב

וחידושים על התורה, מאת אב  - פלפולים  יקרות  ואור  לוויית חן 
בנימין  יוסף  רבי  ובנו  סקאהל  אב״ד  ליב  יהודה  אריה  רבי  ובנו, 
שנייה. מהדורה  תק״ב.  ויניציאה,  שינאווי.  אב״ד  וואלף   זאב 

עם הסכמת ראשי הקהל בוויניציאה.

ללא כריכה. בלאי.

ב. תשובות מהר״ם מינץ.

שאלוניקי, תקס״ב. מהדורה שנייה.

חיים אלפאנדארי,  רבי חזקיה רפאל  עם הסכמות רבני קושטא: 
רבי מיכאל אשכנזי ורבי משה פרישקו.

)2(, קלו דף. 

אחרונים  דפים  שני  חסרים  טו.  בדף  קרעים  למעט  טוב,  מצב: 
)מדפי המפתחות(.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

אולי חלק מספר אחר[. נדיר!. ל דף. 
גליונות לא חתוכים. מצב בינוני-טוב. 

תל  חזן.  ל.  מאת  וזמנים.  חגים  ח. 
 ]2[  ,22  .)1945( תש"ה-תש"ו  אביב. 

עמ׳. מצב טוב. בלאי.

ט. רבנו משה בן מימון )רמב"ם(. חייו, 
תרצ"ה.  אביב  תל  וספריו.  מפעליו 

מאת א' אורינובסקי. 

42 עמ'. מצב טוב מאוד.

מאת  וחידות.  נוטריקון  משה.  יד  י. 
רבי משה דוד שעחטמאן. ברדיטשוב 
ומופלא.  ייחודי  ספר   .1913  תרע"ג 

בפתח הספר "מכתבי תהילה" מאת 
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64 עמ׳.

מנוסביץ.  מנוס  מרדכי  מאת  הזמן.  משלי  יא. 
טוב. מצב  עמ'.   62  .1925 תרפ"ה  יורק   ניו 

יב. סקירה קצרה לתבנית המשכן וכליו, בצירוף 
 16  .1934 תרצ"ד  אייר  "הספר".  דפוס  תכנית. 
עמ'. 11X15 ס"מ. מצב: טוב. קרעים ללא חסרון 

בטקסט.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

רבנים שונים. בהקדמתו המעניינת כותב המחבר 
נ'ובע  להיות  נולדתי,  זה  "אולי בשביל  היתר:  בין 
ו'עם  ק'דושיו  ישראל  ר'מזים,  ט'ורי  ו'משפיע 
לו  היו  שלא  ]מפני  תולדותי"  הם  ואולי  נ'חלתו, 
שהוא  עצמו  על  מספר  המחבר  זכרים[.  בנים 
ליב  רבי  של  השו"ב  שו"ב,  אביגדור  ר'  של  נכדו 
שרה'ס זיע"א. בסוף החוברת דברי תורה 'לקוטי 
 יד משה', וכן קונטרס 'יד משה' - חידות תורניות. 
הנדירה.  המעטפת  כולל  בלאי.  טוב.  מצב 
מהדפוס(.  יצא  )כך  יחד  מהודקים  לא   הדפים 

עם . 249 תרפ״ג,  ברלין  הישר,  ספר 
איורים ותחריטים

״הוא ספר דברי הימים כסדר התורה. עם הגהות 
והערות המו״ל הראשון ר׳ יוסף בן שמואל הקטן 
מעיר פיס. נדפס ומוגה על פי דפוסים ישנים עם 
פיתוחי העץ מעשי  עץ.  ותחריטי  איורים  עשרות 

ידי ליאו מיכלסון״.

]1[ 11 שו ]2[ עמ׳, 21 ס״מ.

מצב טוב מאוד. כריכה עתיקה!

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

ניקור . 250 דיני  עם  ברורה,  הלכה 
חתימת   – תרמ״א  אמשטרדם  וציורים, 
דקהילת  שו״ב  גולדשמידט  נתן  רבי 

האשכנזים באמשטרדם!
מצב טוב. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

אבן ציון – ביאור על סדר תנאים ואמוראים . 251
– ורשה תרמ״ו 1886 – מהדורה יחידה

מאת רבי אליעזר אפרתי מבריסק. ההסכמות בסוף הספר. 

]8[ נח ]2[ דף. 

מצב טוב. כתמי זמן. כריכה קדמית מנותקת.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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היחיאלי. . 253 קונטרס  קבלה. 
הקדשה בכתב יד. מהדורה ראשונה

יצחק  הרב  המקובל  מאת  היחיאלי,  הקונטרס 
אלפיה. ירושלים, תרפ"ח. מהדורה ראשונה. 

בשער הקדשה בכתב יד ספרדי, מעניינת!

יבואר  בו  "בית השם",  מחולק לשלושה חלקים: 
מוסרים  קצת  עם  הכנסת,  בבית  האדם  הנהגת 
לבני  טובות  ומידות  תיקונים  הנעורים,  לבני 
חמישה-עשר  מכיל  עולמים",  "בית  ישראל. 
ישראל.  ותיקוני  מנהגי  טעמי  המבארים  פרקים 
"בית האדם", בו יבואר חובת האדם ליוצר, חינוך 
נזכר שם המחבר אבל  לא  ותיקון הבית. בשער 

ידוע שר' יצחק אלפיה חיברו.

חותמות המחבר בגב השער. 

כריכה  מהדפים.  במעט  עש  נזקי  בינוני.  מצב 
פגומה.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

מקבץ ספרי היסטוריה ותולדות. 252
הגאונים,  לתקופת  מדעי  מאסף  קדם,  גנזי  א. 
חמשה חלקים, מאת ר' ד"ר בנימין מנשה קליין. 
החלקים  כל  ראשונה.  מהדורה  תרפ"ב.  חיפה 

בכרך אחד, מצב טוב מאוד. 

מגלת  מן  הישראלית,  ההסטוריא  ספרות  ב. 
תענית עד הרמב"ם, מאת אברהם כהנא, ווארשה 

תרפ"ב. ספרים חשובים. מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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זוטא . 255 האידרא  על  ״פירוש  ספר 
רבי  האלוקי  המקובל  מהרב  קדישא״ 

יעקב מרגי – מהדורה יחידה ונדירה
קדישא"  זוטא  האידרא  על  "פירוש  ספר 
יעקב  מוהר"ר  האלוקי  המקובל  מהרב 
מתוך  "נדפס  תרמ"ז.   – ווינה  מאראגי, 
עין  עדין  שזפתו  לא  אשר  נושן  ישן  יד  כתב 
הרה"ג לשבח  הזכירו  הזה  "והחיבור   הדפוס" 
מצב טוב מאוד, כריכה מקורית, מעט כתמי זמן.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

מרבי . 254 יד  וכתבי  חוברות  מקבץ 
רפאל יעקב דידובסקי, עם כתב ידו

שני  תרצ״ד.  ירושלים,  נישואין.  עזר  קונטרס  א. 
עותקים.

על  ת״ש.  ירושלים,  יעקב׳.  ׳באר  ספרו   ב. 
קמא.  בבא  ממסכת  הראשונים  פרקים  שלשה 
יב(.  דף  עד  )מגיע  הדפסה  באמצע  נפסק 
 ההמשך לא נדפס! גליונות גדולים. נדיר מאוד. 
ג. קיום התורה. ירושלים תרפ״א. 94 עמ׳. )השער 
יד.  בכתב  תיקון  כג  בדף  תרפ״ג(.  בשנת  נדפס 

עותק נוסף חסר שער. דף בודד ׳לוח התיקון׳. 

הראשונים  עמ׳   16 בן  הנ״ל,  של  נוסף  עותק  ד. 
בלבד, ועל המעטפת האחורית כתב יד )כנראה 
הסכמות  מהקונטרס,  דפים  ״ח׳  המחבר(,  של 
בעז״ה״(.  הקונטרס  הדפסת  כשיוגמר  יבואו 

מעטפות מנותקות וקרועות. 

ירושלים תרפ״ד. שער  ב׳,  ד. קיום התורה, חלק 
 מושלם בצילום. חסרים שני דפים אחרונים ]לט,מ[. 
)נפטר  דידובסקי  יעקב  רפאל  רבי  הגאון 
שערים״,  ״מאה  ישיבת  מרבני   ,)1940 תש״א 
ומחבר  חיים׳,  ׳תורת  ישיבת  מלומדי 
שם.  בעלום  נדפסו  שחלקם  רבים,   ספרים 

מצב בינוני-טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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תנ״ך – לייפציג, ת״ק – כריכת . 257
עור מקורית מעוטרת – עותק מהודר

עמודה  ולטינית  עברית  וכתובים,  נביאים  תורה 
מול עמודה. עם "לוח הפטרות", "חלוף הקריאה", 
האקדמיות  חכמי  והסכמות  הוכט  והקדמת 

בלטינית. ליפציג, ת"ק.

24 ס"מ. עובי הכרך  ]55[ עמ'.   ,705  ,666  ,]49[
הכריכה  בשדרת  מקורית.  עור  כריכת  ס"מ.   8.5

עיטורי זהב מקוריים. 

מצב טוב מאוד.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 200$

תנ״כים, קורקודנציות

256 .1754- לונדון,   – קונקורדנציה 
1757 – שני כרכים מפוארים – פורטרט 

המחבר
 The Hebrew concordance : adapted

to the English Bible

קונקורדנציה עברית הכוללת אלפי ערכים. מאת 
ג'ואן טיילור. אנגלית, ומעט עברית.

ראשון  חלק  בתחילת   .1754-1757 לונדון, 
עם  עותק   – נחושת  בתחריט  המחבר  פורטרט 

פרוטרט המחבר נדיר ביותר.

מהודר  טופס  שלם.  סט   – גדולים  כרכים  שני 
מאוד.  טוב  מצב  ואיכותים.  עבים  דפים  ביותר. 
שיקום  )מעט  אנגליות  מקוריות  עור  כריכות 
בשדרה(. חיתוך דפים צבעוני התואם לנייר שיש 

שבפורזץ ]דף המגן[. 40 ס"מ.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 200$
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תק״ע-. 258 פונטפרקט,   – תנ״ך 
תקע״ו – הספר היחיד שנדפס שם

תנ"ך, מבוסס על התנ"ך בעריכת קניקוט -1776
דה  ברנארדו  ג'ובאני  בעריכת  והתנ"ך   1780
למטה  באנגלית  הערות  עם   .1784-1788 רוסי 
נדפס  שונים.  ממקורות  שנלקטו  מהמקור, 

משמאל לימין. ללא ניקוד.

דברי  ראשונים,  נביאים  ראשון: תורה,  חלק 
הימים, עזרא, נחמיה ואסתר. XXII, 414 עמ׳.

שיר  קהלת,  משלי,  תהלים,  שני: איוב,  חלק 
דניאל  יחזקאל,  איכה,  ירמיה,  ישעיה,  השירים, 

ותרי עשר. IV, 438 ,]2[ עמ׳. 

26.5 ס"מ.

מצב טוב מאוד. כריכת חצי עור מהודרת.

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 200$
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העותק . 260  - תרמ״ג,  ורשה,  אדם,  חכמת  שואה: 
של הגאון רבי ישראל הלוי זילבערמינץ אב״ד קאמיראז׳ 
של  הנורא  לגירוש  בידו  תורה  ספר  עם  שהלך  הי״ד, 
וחותמות שלו – נדיר –  ידו  הגרמנים ימ״ש - חתימת 
כפי הנראה לא הופיע מעולם במכירות פומביות ספר 

בחתימתו
 הגאון רבי ישראל ב״ר צבי מנחם הלוי זלברמינץ הי״ד, היה הרב

והאב״ד של קאזמיר דלובלין )קאז׳מייז׳ דולאני(.

גרשו הוויכסל,  לגדול  האוסטרי  הצבא  כשהתקרב   1916  בשנת 
מגיפת השתוללה  בה  לובלין,  לעיר  קוזמיר  יהודי  את   הרוסים 
 החולירע שהפילה חללין רבים. לאחר שהצבא האוסטרי כבש את
בעיירה שפרצה  שריפה  לעירם.  לחזור  היהודים  הורשו   קוזמיר, 
 כילתה את רוב בתי היהודים, רבים מהם אבדו את רכושם והגיעו עד
 פת לחם. כדי לפרנס את בני ביתם, הועסקו ראשי משפחות רבות,
ביצורים ובבנין  חפירה  בעבודות  השלטונות  ידי  על  ונשים,   גברים 
 על שתי גדות הנהר. העובדים היהודים הועברו מידי יום לעבודתם
בערב. לביתם  חזרו  הם  ובה  במעבורת,  המרוחקת  הנהר   בגדת 
כ-200 שנשאה  המעבורת  טבעה  השמש,  רדת  עם  הימים,   באחד 
משפחה כל  כמעט  כחמישים.  רק  להינצל  הצליחו  מתוכם   איש, 

שכלה לפחות אחד מבניה, והלוויות ארכו כשבוע.

 בשנת 1917 מופיעה בעיתון ״העם״ כתבה מאת הרב זילברמינץ,
 ובה הוא מספר על האסון הנורא של התהפכות המעבורת וקורא

לבוא לעזרת האלמנות והיתומים הרבים:

בעיתון מחאה  כתב  על  רבים  רבנים  חתימת  עם  מופיעה   חתימתו 

שואה ושארית הפליטה

*מלחמת העולם השנייה - שומר . 259
סאטמאר,    – חיד״א  מהגה״ק  ישראל 
רבי  של  הסכמה  עם  תש״א  הונגריה, 
מרדכי  בריסק הי״ד מטאשאנד: ״זכות 
המסייעים  לכל  יעמוד  ארץ...  מצוקי 
והעוזרים שינצלו מכל מקרה לא טובה 
נדיר   – תאונה״  לא  אליהם  רעה  וכל 

מאוד
מעטפת נייר מקורית.

 מצב בינוני ]הדפים עצמם במצב טוב מאוד אלא
שהכריכה והספר מפורקים לקונטרסים.[

פתיחה:  $10
הערכה:  50$ - 80$

של המרכזי  עיתונה   הדרך, 
של העולמית   ההסתדרות 
 אגודת ישראל )תר״פ(. הערה
ב, מועד,  באהל  מופיעה   שלו 
בקובץ והובאה  קצ״ב   סימן 

מפרשי התורה )תרצ״ג(.

הכריחו השואה   בתקופת 
 הנאצים את יהודי העיר לעסוק
 בעבודות כפייה ולסלול כביש
 הבנוי מאבני המצבות של בית
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 ק״מ, בדרך אל מותם. באוטוביוגרפיה של ש. ל.
הגולה, הקהילה  שבראש  מובא   שניידערמאן 
ספר ובזרועותיו  זילברמינץ  ישראל  הרב   עמד 

 תורה.

 חלק מהמגורשים נרצחו במקום, קצתם למחנה
בניסן בי״ב  גורשו  והאחרים  בנלנצ׳וב,   העבודה 
תושבי שאר  עם  לבלז׳ץ   )30.03.1942(  תש״ד 
והובלו מסע  קרונות  על  הועמסו  אופולה.   גטו 
לקהילת הזכרון  ספר  בלז׳ץ.  ההשמדה   למחנה 
האמעלע רעייתו  את  הרב,  את  מנציח   קוזמיר 
 ואת ילדיהם שבע, רחל, סערל, יצחק ושמעון ובני

משפחותיהם.

 מחנה העבודה בקוזמיר חוסל באוקטובר 1942.
המשטרה בעבור  עבדו  שעדיין  היהודים   אחרוני 

הגרמנית נרצחו בתחילת 1943.

מצב: טוב

פתיחה:  $10
הערכה:  100$ - 200$

קוזמיר, גטו  הוקם   1940 במאי  היהודי.   העלמין 
ומעיירות מפולאוורי  יהודים  גם  הובאו   אליו 
והיציאה תיל,  בגדר  הוקף  הגטו  במחוז.   אחרות 
 ממנו הותרה רק לעבודה או באישור מיוחד. בעיר
כפייה. עובדי  לכ-120  עבודה  מחנה  גם   הוקם 
פולנים על  הגרמנים  אסרו   1940/41  בחורף 
בגטו הרעב  היהודים,  עם  ולסחור  לגטו   להיכנס 
הובאו ב-1942  טיפוס.  מגפת  בו  ופרצה   גבר, 

למחנה העבודה יהודים שגורשו מסלובקיה.

שהרב, מוזכר  קוזמיר  לקהילת  הזכרון  בספר    
ע״י הנאצים ובא בימים, הוכה   שהיה חולה לב 
 כשניסה להוציא מהעיר את תשמישי הקדושה
 של בית הכנסת. המכות חדלו רק כשבת הרב
 רחל שיחדה את ראש העיר והבטיחה לו שעון
כבד קנס  הקהילה  על  הטילו  הם  יקר.   זהב 
 שהיה עליהם לשלמו בזהב. בז׳-ט׳ בניסן תש״ד
היהודים כאלפיים  גורשו   )27-25.03.1942( 
21  מגטו קוזמיר, לגטו אופולה, שרחוקה ממנה 

עגונות . 261 תקנת   – שלמה  עטרת 
של מלחמת העולם – בודפסט, תש״ו!

מצב בינוני. סימני עש. 

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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מכתב מועד החרום של הרבנות . 263
הראשית בלונדון למען הילדים היהודיים 
שנקלטו באנגליה בזמן השואה – בקשה 
ממרן הגאון רבי יוסף הנקין נשיא עזרת 

תורה לתפילין וציצית לילדים, 1942
מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $50
הערכה:  100$ - 120$

איש . 262 הקדוש  מהגאון  מכתב 
אלוקים רבי שמשון מאוסטרופולי הי״ד 
לעילוי  הפליטה  בשארית  הדפסה   –
גלאנטא,   – נשמת קדושי השואה הי״ד 

תש״ה ]1945[
נדפס לעילוי נשמת ״אבותיי היקרים שנשרפו על 
קידוש השם ביום כ״ד סיון בשנת תש״ד״, ומפורטים 
המלחמה״.  בשדי  ״נפל  מהם  אחד   בשמותיהם. 
תוכן החוברת: העתק האיגרת הידועה על עשר 
עם  פסח  של  בהגדה  שנדפסה  כפי  המכות 
פירוש ׳קול יהודה׳ משנת תרצ״ח )סאטו-מארה, 
ויינר,  צבי  יוסף  הדפוס,  לבית  המביא  רומניה(. 
הרבים,  לתועלת  השואה,  אחרי  מיד  הדפיסה 
באושוויץ  שנרצחו  משפחתו  בני  נשמת  לעילוי 

בשנת תש״ד. 

)ה׳ש״ס- מאוסטרופולי  שמשון  רבי   המקובל 
ה׳ת״ח( חי בפולין, ונהרג על קידוש השם בפרעות 
ה׳  השואה,  לקדושי  דמיון  ישנו  ובכך  ות״ט.  ת״ח 

יקום דמם. 

4 עמ׳. 

מצב טוב. קרעים קלים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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מודעת . 265  - ירושלים  בוקבינא  כולל 
וקמחא  השקל  למחצית  לתרומה  בקשה 
דפסחא, שנות ה-20 או ה-30 - אינה ידועה 

ביבליוגרפית!
״קריאת אחים לעזרה נחוצה - מחצית השקל וקמחא 
כוח,  תשושי  זקנים  ת״ח  אחיכם,  להחזקת  דפסחא, 
תובב״א״.  בארה״ק  ה׳  לפני  היושבים  ויתומים  אלמנות 

נדפס ע״י כולל בוקאווינא. חתום על ידי מנהלי

דפוס ציון.

שורות  כמה  בתחתיתה  ביידיש.  כתובה  המודעה 
לב,  ונדיבי  קודש  ״גבאי  הגבאים:  אל  הפונות  בעברית 
הקערות  על  הזאת  הבקשה  את  לשום  מכם  בבקשה 
לעורר  ביום הכפורים,  אסתר  כנסיות... בתענית  בבתי 
את רחמי אחינו הנדיבים בעם המצוינים במידת החסד 
הכפורים״  ״ביום  בטעות  שהודפס  נראה  והחנינה...״. 

במקום ״וביום הפורים״.

ובספרייה  הביבליוגרפיה  במפעל  רשום  אינו  נדיר! 
הלאומית.

מצב טוב מאוד.

פתיחה:  $10
הערכה:  50$ - 80$

כרזות, מזרח

ל״רצח . 264 שלושים   – ענק  כרזת 
קרבן השבת הקדוש רבי פנחס סגלוב״ 
– בין המספידים רבי שמואל הלוי וואזנר 

זצ״ל בעל ׳שבט הלוי׳
מצב טוב. סימני קיפול, מעט קשקושים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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״מזרח״ צבעוני ישן , סוף המאה . 267
ה19 מפנה המאה ה20, מגרמניה - נדיר
עשר שנים  ואהרון,  משה  של  צבעוניים   ציורים 

השבטים, הכותל המערבי ועוד

פסוקים בעברית עם תרגום לגרמנית

מצב: טוב

פתיחה:  $10
הערכה:  50$ - 80$

לשלום . 266 תפילות   – ענק  כרזת 
יהודי סוריה

נייר ירוק. 

מצב בינוני-טוב

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

בדפוס . 268 צבעונית  תעודה 
טבריה,  רמבעה״נ,  קבר   – ליטוגרפי 

שנות ה-20
רבי  שבציון  תורה'  'אור  ישיבת  מטעם  תעודה 
ליטוגרפי  בדפוס  ציור  בחזית  הנס.  בעל  מאיר 

צבעוני של קבר רבי מאיר בעל הנס. 

אמה  בקניית  להשתתף  ביידיש  פנייה  בתעודה 
אחת במתחם.  

ציון  על  החדש  הכנסת  בית  תמונת  מאחור 
ביידיש  וכיתוב  הנס  בעל  מאיר  רבי  התנא 
רכש  בתעודה  המחזיק  כי  המאשר  ובאנגלית 
 שטח במתחם הקבר ע"י תרומה של דולר אחד. 

גודל: 15x24 ס"מ. 

מצב טוב. הפינה התחתונה גזורה, קיימת.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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270 . – ]פולמוס[  היוצאים  שיר 
 – עותקים  שלושה   – תרפ״ח  ירושלים, 

תדפיס מיוחד במינו!
כולל  שהוא  בכך   – במינו  מיוחד  הפורמט 
בפי  מושר  היה  בהם  תווים,  עם  פולמוסי  שיר 
זה,  מסוג  אחר  תדפיס  על  ידוע  לא  ה״יוצאים״. 

בירושלים בתקופת המנדט. 

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

קוק . 269 הרב  מרן  ברכה מאלף של  מכתב 
ובו  אביב,  בתל  הגר״א  הכנסת  בית  ליסוד 
וחזון  והגר״א  רבינו  משה  על  מופלאים  דברים 
הנראה  כפי   – מודפסת  כרזה  הקודש!  תחיית 

יחידה בעולם הידועה היום. במסגרת מפוארת!
 הרב נריה הדפיס את נוסח הכרזה בספרו אך ללא ההערה

בתחתית הכרזה.

מכון ידי  על  המלא  הנוסח  הודפס  שלפנינו  הזו   מהכרזה 
׳אור האורות׳.

יש אם  גם  מכירה.  באיזושהי  זו  כרזה  הוצעה  לא   מעולם 
מקום מכל  נוספים,  עותקים  או  עותק  מקום   באיזשהו 

מדובר בכרזה נדירה ביותר!

מצב: טוב מאוד

מסגרת עץ וזכוכית מפוארת.

פתיחה:  $50
הערכה:  100$ - 120$

מחאה על כבודו של מרן הרב קוק ״ראש . 271
וראשון בגודל עמלו ומסירות נפשו על כל הפעולות 
לחזוק הדת והיהדות בכלל ושבת קודש בפרט״ – 
ירושלים,  השבת״,  ״משמרת  חברת  נדירה,  כרזה 

אדר תרצ״ב 
נוסדה בירושלים בשנת תרפ״ב. אחר  חברת משמרת השבת 
 כך הוקמו סניפים נוספים בשאר ערי הארץ. רוחו של הרב זצ״ל
כנשיא כיהן  הרב  ופעולותיה.  החברה  של  החיה  הרוח   הייתה 

החברה. אספות החברה התקיימו בביתו של הרב.

״הקנאים״ מן  כמה  שבו  למקרה  מתייחס  שלפנינו   הכרוז 
על שנעשה  שבת  חילול  על  ביקורת  ובה  מודעה   שפירסמו 
הרב\ של  בכבודו  הקנאים  זלזלו  במודעתם,  בניין.   פועלי   ידי 
אותה וחתמו  השבת,  בחילולי  מספיק  נלחם  אינו   שכביכול 
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עץ במסגרת  וממוסגר  שמור  מאוד,  טוב   מצב 
וזכוכית יפה ומרשימה

פתיחה:  $10
הערכה:  50$ - 80$

מודעה כנגד  בת״.  ״משמרת  חברת  של   בשמה 
נמרצה מחאה  ובו  שלפנינו  הכרוז  התפרסם   זו 
 של ההועד המרכזי של החברה כנגד ביזויו של
וכן כמובן, על השימוש השקרי בשמה של  הרב 

 החברה.

נדיר מאוד.

תעודה חגיגית היסטורית מקורית, גדולה . 272
ומרשימה, על הקמת שכונה חדשה בירושלים – 
קרית שמואל על ידי הועד הכללי כנסת ישראל- 

חתימת ידם של ראשי הועד, פרנסי העיר
הוקם סלנט  שמואל  רבי  ע״ש  שמואל״  קרן  החסד   ״אוצר 
 בשנת תרס״ט על ידי ״הועד הכללי כנסת ישראל״, המוסד
מאות נבנו  בעזרתו  בירושלים.  היהודי  הישוב  של   העליון 
 בתים והוקמו שכונות חדשות בירושלים. בשנת תרפ״ו החל
 לבנות את שכונת קרית שמואל. בהנחת אבן היסוד השתתף

 מרן הראי״ה קוק זצ״ל.

שאליה הבניין״  קופת  ״קרן  נוסדה  השכונה  הקמת   לשם 
 נאספו התרומות.

כ״ה מתאריך  וחגיגית,  ומרשימה,  גדולה  קבלה   לפנינו 
ברודר נחמן  גדליה  הרב  חתומים  ועליה  תרפ״ו,   בתמוז 
העסקנים ומראשי  חכמים  תלמידי  יפה,  צבי  נחום   והרב 

בירושלים.

זכויותיו של התורם מפורטות כעל גבי הקבלה.

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה:  50$ - 80$

מסחר . 273 בעניין  ענק  כרזת 
ירושלים,   – רוסיא  דכולל  האתרוגים 

תרע״ג 1913?
מצב טוב. סימני קיפול. שיקומים בנייר דבק בגב 

הכרזה.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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רעיון . 275  – החרדים״  ע״י  ישראל  ארץ  ״בנין 
העברת ישיבות חו״ל לארץ ישראל – תזכיר מפורט 
בשכונת  מו״ץ  דזימיטרובסקי  יוסף  יעקב  רבי  מאת 

״נחלת שבעה״ – שנות התר״פ
תזכיר מאת אחד מגדולי התורה בירושלים, הגאון רבי יעקב יוסף 
דזימיטרובסקי זצ״ל, הכולל עשר הצעות מפורטות ליישוב הארץ 

דווקא על ידי החרדים. 

מכח  הזה  הרעיון  את  להוציא  לעזור  בדעתם  אשר  אחינו  ״וכל 
פי  ידי מכתב על  יודיע תיכף על  אל הפועל לטובת בנין הארץ, 
ממשית  לפעולה  לגשת  בע״ה  ונוכל  מטה,  הרשומה  האדריסה 

בקרוב״. 

בין ההצעות: פיתוח מסחר הסת״ם בארץ, וייצוא לחו״ל. העברת 
ייסוד  ישראל.  לארץ  ומווילנה  מוורשה  הגדולים  הדפוס  בתי 
את  ״להעתיק  הכותרת:  וגולת  שמורה.  מצות  של  חרושת  בתי 
טעלז  סלובודקה  ישיבה  כמו  לאה״ק  מחו״ל  הגדולות  הישיבות 
ראדין, הוראדנא, בעת אשר הערים הק׳ חברון וצפת אשר כמעט 
נא  יבואו  אה״ק,  תהנה  לא  מדוע  יושביהן...  ממחצית  שנתרוקנו 
ראשי הישיבות עם מנהליהם ויעבירו שתי ישיבות בחברון ושתי 

ישיבות בצפת...״.

לפטירת . 274 שבעה  על  כרזה 
המהרי״ל דיסקין

מצב גרוע

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

שהדף  מובן  אלו  דברים  מתוך 
בה  תרפ״ד,  שנת  לפני  נדפס 
ישראל׳  ׳כנסת  ישיבת  הוקמה 

)סלבודקה( בעיה״ק חברון. 

30 ס״מ. מודפס משני הצדדים. 

מצב טוב. פגמים בשוליים. 

פתיחה:  50$
הערכה:  100$ - 150$

חוות דעת של רבני ארץ ישראל . 276
ידי  על  נדפס   – נשים  לבחירת  בנוגע 

״הסתדרות ירושלים״ של הראי״ה קוק
רבי  דיסקין,  הרי״י  זוננפלד,  הגרי״ח  העונים:  בין 

עקיבא יוסף שלזינגר, ועוד. 

מצב בינוני. קרעים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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בתקופת . 278 בירושלים  הבחירות 
המנדט – שתי כרזות נדירות

להבטיח  ברצונכם  אם  ירושלים!  ״יהודי  א. 
בעיריה,  כוחכם  לבאי  פעולה  של  אפשרויות 
ראע׳ב  ובהם   – הנ״ל״  המועמדים  בששת  בחרו 
ביי נשאשיבי. חותמת ועד העיר ליהודי ירושלים. 

]שנות ה-30?[. מצב טוב. בלאי בשוליים.

ב. אל קהל הבוחרים בירושלים. כרזה מוקדמת 
בשמונה  לבחור  הקוראת  ה-20?(  )שנות 
בסגנון  כתובה  הכרזה  ערבים.  רובם  מועמדים, 
בטקסט  מועט  חסרון  עם  פגמים  וציורי.  עתיק 

בפינה התחתונה. מלבד זה במצב טוב. 

פתיחה:  50$
הערכה:  50$ - 80$

׳משחק הפורים׳ הנורא נגד הרב . 277
קוק – כרוזא קרי בחיל!

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

הגרח״ע . 279 ישראל  של  רבן 
גרודזנסקי איננו!  - כרזה נדירה מאוד
נדפסה מטעם הרבנות הראשית לארץ ישראל.

48 ס״מ.

מצב טוב. קרעים בשוליים, סימני קיפול. 

פתיחה:  50$
הערכה:  50$ - 80$
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העברי  הצבא  חיילי  כל  ואת  ״ישראל״,  העממית 
הגיבורים ״הגנה״ הלוחמים מלחמת הקודש...״. 

מצורף:

תשועה  ״הנותן  דינה.  המ  שלום  בעד  תפילה  ג. 
את  וישמור...  יברך  הוא  לנשיאים....  וממשלה 
חברי הנשיאות של הרפוליקה העממית הרומנית 

ירום הודם...״.

מצב טוב. סימני קיפול. 

פתיחה:  50$
הערכה:  100$ - 150$

]מודפסים . 280 תפילה  דפי  שני 
בסטנסיל[ לשלום המדינה וחייל צה״ל 

– תש״ח
הקדושה  ארצנו  לקדושי  נשמות  ״הזכרת  א. 
ובהגנת הישוב בזמנים שונים״.  שנפלו בשמירה 
בנינו...  של  נשמותיהם...  את  אלוקים  ״יזכור 
במלחמת  בגבורה  שנפלו  והחיילות  החיילים 
בגבורה  שנפלו  הקדושים  כל  ואת  השחרור... 
שונים...  בזמנים  הישוב  בהגנת  משמרתם  על 
ואלה שחרפו את נפשם במחתרת לטהר ארצנו 
לגרדום  שעלו  והקדושים  זר,  ממשטר  הקדושה 
תושבי  מבני  ובתוכם  הרשעה...  מלכות  ידי  על 

שכונת נורדיה והסביבה בתל אביב...״. 

ב. תפילה בעד שלום הארץ וממשלת ישראל. ״מי 
שברך... הוא יברך וירומם ויגדל ונשא למעלה את 
ווייצמאן,  חיים  דר  פרופ׳  הקדושה  ארצנו  נשיא 
הרפובליקה  של  הזמנית  הממשלה  חברי  ואת 

ארגונים . 281  - ודפים  חוברת  לוט 
דתיים - פריטים נדירים

היישוב  חברת  של  תרומה  על  קבלה  א. 
לרכישת  שפעלה  צופים׳,  ׳רמתיים  החרדי 
של  יישובם  לטובת  ישראל  בארץ  קרקעות 
נדיר.. ה-20.  שנות  תחילת  בה.  חרדים   יהודים 

גודל: 23X30 ס״מ.

בקצוות. קרעים  מעט  מאוד.  טוב   מצב: 
ב. חוברת ובה הסבר של חזון תנועת ׳המזרחי׳, 
עם  בארץ.  התנועה  פעילות  של  וסקירה 
 תמונות. שלוש שפות. תחילת שנות ה-20. נדיר.
תנועת  של  חזונה  את  המסבירה  חוברת 
התנועה  פעילות  של  סקירה  וכוללת  ׳המזרחי׳, 
׳הפועל  חברי  חקלאים  של  תמונות  עם  בארץ, 
המזרחי׳, מטבחים, תלמודי תורה, מוסדות חסד 
מטעם  שפעלו  ולתלמידים  למורים  ספר  ובתי 
וגרמנית. יידיש  עברית,  שפות:  שלוש   ׳המזרחי׳. 

גודל: 11X15 ס״מ.

14 דף.

דפים  ואף  )יתכן  חסרה  הכריכה  טוב.  מצב: 

בודדים חסרים(.

ג. קריאה להקמת בית כנסת בירושלים עם חדרי 
הנספים  של  לזכרם  שיוקדשו  ולימוד  תפילה 
בשואה. אייר תש״ה - מיד עם כניעת גרמניה וסיום 
 המלחמה. מוקדם ביותר! שלושה דפים מודפסים.

גודל: 14X20 ס״מ.

מצב: טוב מאוד. מעט קפלים.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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כרזה יפה באידיש ובאנגלית של . 283
״עץ חיים״ בירושלים –״קוק מען לעהבן 
אהן א נשמה?״ בחתימת מרן הרב קוק, 
מלצר  זלמן  איסר  רבי  יעקב״,  ה״חבל 

ורבני עץ חיים – שנות ה-20?
צד אחד באידיש וצד שני באנגלית.

מצב: טוב מאוד.

פתיחה:  $10
הערכה:  50$ - 80$

ובתי . 282 מישיבות  של  קבלות   20
מדרשות בראשית שנות המדינה – כולן 
הכנסת  בית  מתפללי  של  תרומות  על 

הגר״א
כגון היום.  קיימות  לא  כבר  מהישיבות   רבות 
 ישיבות בתל אביב: ״ישיבת תורת משה״ ברחוב ר׳
 יהודה הלוי בתל אביב, או ״ישיבת נבהרידוק, בית
 יוסף ״ ברחוב ברדיצ׳בסקי בתל אביב או ״ישיבת

עטרת יוסף״ ברחוב יונה הנביא בתל אביב.

המבנים של  יפיים  צילומים  מהקבלות   בחלק 
בית קול התורה. על הקבלה של  נשמע   שבהם 
 מדרש עץ יוסף לאברכי נובהרדוק יש תצלום של

כל תלמידי הישיבה הקדושה עץ יוסף בפינסק.

״כנסת סלובודקה  ישיבת  של  הקבלה   על 
 ישראל״ בבני ברק חתימת ידו של ראש הישיבה

הגאון רבי מרדכי שולמן זצ״ל.

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה:  50$ - 80$
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285 . – עוזיאל  והרב  הרצוג  הרב 
שלושה תצלומים מקוריים

מצב טוב. אחד מהתצלומים הינו אולי העתק.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

תצלומים

שבעה תצלומי רבנים – אירופה, . 284
וארץ ישראל
מצב טוב-בינוני.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$
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ורבי  וולטוך  יוסף  רבי  פתילון,  ליאון  רבי  לצד 
קרא  מלעלוב  האדמו״ר  ברק.  מבני  מענדל 
ישועות״,  מצמיח  צדקות  ״זורע  הפסוק  את  עליו 
זכה  וחסד  בצדקה  עוסק  שהיה  שבזכות  וביאר 
להיות ״מצמיח ישועות״, שהיה מעניק מברכותיו 
מתקיימות. ברכותיו  היאך  בחוש  ראו   וכולם 

מצב טוב. נתונה בתוך מסגרת נאה.

פתיחה:  400 $
הערכה:  600 $ - 1000 $

פריטי קלף, קמיעות

מידיו . 286 שניתן  סגולה  קמיע 
רבי  המקובל  הצדיק  של  הקדושות 

אברהם פיש – עם חתימת יד קדשו
של  הקדושות  מידיו  שניתנו  לסגולה  קמיע 
ידו  חתימת  עם  פיש.  אברהם  רבי  המקובל 
ובתוכו  ובדבק  בנייר  עטוף  הקמיע  הקדושה. 

מטבע לברכה שמירה והצלחה.

כפי הידוע סגולותיו היו נגד עין הרע. 

הצדיק הנסתר רבי אברהם פיש, בשנות השואה 
האיומה ניצל בדרך נס ופלא, וכפי שסופר מפיו: 
אל  נכנסו  הארורים  הגרמנים  כאשר  זה  ״היה 
הרף,  ללא  לירות  והתחילו  לביתו  ופרצו  העיר, 
אברהם  רבי  של  לעברו  נישקם  סבבו  כאשר 
דרך  ברח  הרגע  ובאותו  הבית,  החשיך  פתאום 
״בימי  סיפרו  שואה  ניצולי  נפשו״.  על  ונס  החלון 
ששהה  מי  כל  האיומה  השואה  של  הזעם  שנות 
חייו  שנות  רוב  ניצל״.  פיש  אברהם  רבי  בקרבת 
בהוראת  שנתגלה  עד  בפשטות,  עצמו  הסתיר 
עם  נמנה  אברהם  רבי  זיע״א.  סאלי״  ה״באבא 
בצלו  שהסתופפו  הנסתרים  הצדיקים  חבורת 
רביקוב,  יעקב  משה  רבי  הקדוש  הסנדלר  של 

שויתי על קלף – המאה ה- 20. 287
שיויתי על קלף, למנצח ושיר למעלות אשא עיני 
שמות  עם  החושן  אבני  שמות  המנורה.  בצורת 
 קודש נוספים בצורת מגדל, שמות קודש וסגולות.

המאה ה -20. 

גודל 20 / 13 ס״מ.

מצב טוב מאוד.

פתיחה:  10$
הערכה:  50$ - 80$

זוגות תפילין עתיקים, קופסאות . 288
תפילין ונרתיקים עתיקים

מצב משתנה

פתיחה:  10$
הערכה:  100$ - 200$
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289 . - סוצקעווער  אברהם  סיביר,  
פואמה, סיביר. ציורים - מארק שאגאל. 
הקדשת    .)1953( תשי״ג  ירושלים, 
המחבר בכתב ידו באידיש לידידו מלך 

רוטברג בשנת  1954. נדיר מאוד!
האמן ידידו  של  ציורים   7 עם  אלבומי   פורמט 

מארק שאגאל חתומים בגלופה.

גודל: 34 ס"מ! כריכה מקורית מאוירת

מצב: בינוני - טוב

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$

ספרים נדירים

״די וועלט״ העיתון של התנועה . 290
הציונית שיסד הרצל – גיליון ה8 ביולי 
נדיר  הרצל!  פריטת  על  שמודיע   1904

ביותר!
על שמודיעה  מודעה  הראשון  ובעמוד   בשער 

פריטת ד"ד תיאודור הרצל.

 בתוך הגיליון הספדים, מאמרים וידיעות – הכל
על הרצל.

העיתון די וולט

)גרמנית:  ולט"  היהDie Welt"די  "העולם"(   , 
לאור שיצא  הרצל,  תיאודור  של  מיסודו   שבועון 
 בווינה ובקלן מיום 4 ביוני 1897 ועד שנת 1914.
התנועה כביטאון  שימש   1903 משנת   החל 

הציונית.

פרייה ה"נויה  הרצל,  עבד  בו  הווינאי   העיתון 
 פרסה", התעלם מהציונות וסירב להזכירה אפילו
 ברמז. לאחר שנכשלו מאמציו של הרצל לייסד
 עיתון יומי מתחרה לו, החליט בתחילת מאי 1897
אך מוקדש  היה  ולט"  "די  פוליטי.  שבועון   לייסד 
 ורק לנושא הציונות ושיקף את דעותיו של הרצל.
עזרה בתוספת  בעצמו,  לממנו  החליט   הרצל 
 מאביו כמעט כל המאמרים נכתבו על ידי הרצל

 עצמו, שטיפל בעצמו גם בכל הפרטים הטכניים
 והמנהליים. הוא טיפל בעימוד, קרא את ההגהות
ובאמצע להצלחה  הפך  העיתון  מודעות.   והשיג 
אלפים לעשרת  תפוצתו  הגיעה   ]1[1898  מאי 

 עותקים.

 עמוד השער היה צהוב, כצבע אות הקלון שענדו
]ומאוחר הביניים.  בימי  בגדיהם  על   היהודים 
הראשון, המערכת  במאמר  בשואה[  גם   יותר 
"כתם הרצל:  כתב  יוני,  בתחילת   שהתפרסם 
במאמר לאות־כבוד".  פה  ייהפך  שלנו   הקלון 
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בהלוויה להקבר  ביקש  ובה  צוואה,  כתב   הוא 
על נאומים  יינשאו  שלא  ביקש  כן,  כמו   צנועה; 
 קברו בלווייתו. בצוואתו כתב: "רצוני בלוויה של
פרחים. ולא  נאומים  לא  העני-ביותר,   המעמד 
 רצוני להיקבר בארון של מתכת, באחוזת הקבר
 ליד אבי, לשכב שם עד שהעם היהודי יעביר את

גופי לארץ-ישראל"

כמה בשער,  בכיתוב  חיסרון  עם  קרע   מצב: 
 עמודים מנותקים. באופן כללי מצב טוב.

 עותק מקורי שנשמר מאה וחומש עשרה שנה!
נדיר ביותר!

פתיחה:  $50
הערכה: $500 - 600$

שלנו "השבועון  העיתון:  מהות  את  הגדיר   הזה 
שרואים זו,  מלה  נוטלים  אנו  יהודי.  עיתון   הוא 
תואר־ לעשותה  ורוצים  השמצה,  לשון  בה 

 כבוד".

פטירת הרצל

 ב-1 ביולי 1904 חלה בדלקת ריאות. הוא קדח,
 הכרתו הייתה מעורפלת, גופו רעד והוא פלט דם
אצלו: למבקר  מילותיו  היו  ביולי  ב-2   בשיעולו. 
את נתתי  בשמי.  ישראל  ארץ  בשלום   "דרוש 
את לראות  ביקש  הרצל  עמי".  למען  לבי   דם 
על הצביע  הרצל  אליו.  הובאו  והם  וילדיו   אמו 
 הסטודנטים שהמתינו לו בגן בחוץ ואמר לרופאו:
עוד עמי.  בני  ונפלאים,  טובים  אנשים   "הם 
לארץ-הבחירה!". ייכנסו  והם  יום  יבוא   תראה, 

ב-3 ביולי נפטר המנהיג הדגול.

מאמעס . 291 צו  מאמען  א  פון 
הוצאת   – אמהות[  אל  מאמא  ]עצות 
 – תרפ״ג  ורשה  ׳אשל׳,  היתומים  בית 
רישומים   – וממוספרת  יחידה  מהדורה 

חשובים בכתב יד – נדיר מאוד!
 פון א מאמען צו מאמעס ]מאת אמה אל אמהות[.
לוין ]לבית  טובים  בת  לאה  מאת  לחיים,   עצות 
 אפשטיין[. ואשה ור' כסלו תרפ"ג ]1922[. נדפס
החיבור בלבד,  עותקים  כ-1050  בת   במהדורה 

נדפס בשביל החזקת בית היתומים.

מאת יתומה,  ילדה  של  נאה  ציור  המעטפת   על 
 האמן הנודע משה אפלבוים. הספר כולו שירים

 על ילדים.

מתנה לעברית(:  )בתרגום  נכתב   בשער 
מתחילה "עצה"  כל  ילדיהם.  בשביל   מהאמהות 

בשורה אדומה.

 בפתח החוברת נכתב שכל ההכנסות מהחוברת
ברחוב 'אשל'  היתומים  בית  לטובת  קודש   הן 

דלוגא 12, ורשה.

פעילי ביוזמת   1915 בשנת  נוסד  היתומות   בית 
'המזרחי'.

לבית פרושנסקי  "לאה  רישום:  הספר   בשער 
בחרה בו  העט  לשם  כהסבר   – אפשטיין"   לוין 
בבית נדפס  הספר  טובים.  בת  לאה   המחברת 

הדפוס של המשפחה.

להדבקת מקום  שהוכן  נראה  הבאה   בעמוד 
ניסן "י"ג  נדפסו המילים:   תמונה, בתחתית הדף 
 תרפ"א / תל אביב". לפני מילים אלו נוסף בכתב
 יד: "נחה שפירא, אחותה של המחברת, נפטרה

ביום - ".

  ]1[ עמ'.19

ואיכותי. עבה  נייר  בסיכות.  מהודק  טוב.   מצב 
כתמים.

פתיחה:  $20
הערכה: 100$ -120$
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 וחבריו״.

בריטניה: לממשלת  באזהרה  סיים  נאומו   את 
יש ולאחרים,  לאנגלים  כמו  היהודים,  לנו   ״גם 
כמו לנו  גם  אולם  וכעם,  כיחידים  לחיות   זכות 
 לאנגלים יש משהו, שהוא יקר לנו גם מהחיים...
 אנו מוכנים ליהרג ולא נוותר על שלושה דברים:
לבנות זכותנו  על  היהודית,  העלייה  חירות   על 
של המדינית  עצמאותו  על  מולדתנו,   שממות 

עמנו בארצנו.

 סוף דבר:

 בוין כבר מת, כל חברי הועדה כבר מתו. כולם
 כבר נשכחו.

המולדת יהודים,  מליוני  קלטה  ישראל   ארץ 
 נבנתה, עם ישראל זכה לעצמאות בארצו ועם

ישראל חי.

גודל: 14*10 ס״מ

מצב: טוב

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

לבוא . 292  – לשלום  קודמת  האמת 
הועדה האנגלו – אמריקאית לארץ מאת 

בן ציון כץ – חוברת נדירה מאוד
 דברים מעניינים ונוכחים גם היום על האמת של
 זכות העם היהודי על ארצו, ועל השקר שהמצאת

 ההיסטוריה והזכויות הערביות עליה.

רקע

לענייני האנגלו-אמריקאית  החקירה   ועדת 
)באנגלית:  ישראל   Anglo-Americanארץ 

Committee of Inquiry on Jewish 
Problems in Palestine and Europe( 
 הייתה ועדה שהוטל עליה להציע פתרון לבעיית
ארץ ישראל ובעיית היהודים העקורים באירופה.

 את ההצעה להקמתה העלה שר החוץ הבריטי
 ארנסט בווין, שהיה צורר ליהודים בכלל ולעניינם
בבית שמסר  בהודעה  בפרט,  ישראל   בארץ 
הוועדה  ]1[.1945 בנובמבר  ב-13   הנבחרים 

פעלה בשנת 1946.

הצהרתו, מסירת  לאחר  העיתונאים   במסיבת 
את להגדיל  הציונים  תוכניות  כי  בווין   אמר 
״שמונים הם  ישראל  ארץ  של  הקליטה   כושר 
הוא מציאות״.  אחוז  ועשרים  תעמולה   אחוז 
הוא כי  וטען  ציונים״  היהודים  כל  ״לא  כי   הסביר 
הנמצאים היהודים  ידגישו  ״שמא  מאד   חרד 
אם הגזעי...  מוצאם  את  הדגשת־יתר   באירופה 
 היהודים, שסבלו רבות כל־כך, יבקשו להידחק
 יותר מדי אל ראש התור, נשקפת סכנה לתגובה

 אנטישמית חדשה בכל אירופה״.

פרצו אחריה,  ודבריו  בווין  של  הודעתו   בעקבות 
 .בארץ ישראל הפגנות סוערות

״ברוטלית״ התבטאותו  את  ויצמן הגדיר   חיים 
/ו״גסה

בפני אספת בן-גוריון  נשא  בנובמבר   ב-28 
״עוד אמר:  בו  לבווין״,  ״תשובה   הנבחרים נאום 
מוטלים באירופה  מתינו  של  המיליונים   ששת 
ניגר דמנו מחדש כאן על אדמת־ לפנינו, וכבר 
בווין של  דברו  עושי  בידי   המולדת...הנשפך 
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אגרת לחייל ]החרדי[ – סוכות, תש״ט. 294
4 עמ׳.

מצב טוב. קרעים. 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

der jude – כרך גליונות – ברלין, 9 293
1918 – 1920 – נדיר מאוד

גרמנית.

אחד עשר גליונות. 

מצב טוב. 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

העל ]העול[ – שני מכתבים אל . 295
 – מאגנס  וי״ל  בובר  מרטין  מאת  גנדי, 

ירושלים, תרצ״ט 1939 – נדיר מאוד
מצב טוב. פגמים בעטיפה. 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

ברקאי, . 296 הוצאת  ורשה,   – ונוער  ילדים  ספרי 
שנות ה-20

]155עמ׳[;  החסידים  אגדות  עמ׳[;   274[ חור  בן  ספרים:  כרך  א. 
אגדות ]תל אביב תרפ״ח[. מצב טוב, מפורק באמצעו.

ב. מרק טווין: מעשה בעורך שבועון חקלאי. ורשה, הוצאת ברקאי. 
61 עמ׳. מצב טוב, כתמי רטיבות.

173 עמ׳. מצב טוב. סימני עש. כריכה  ג. דוד אלראי. ]בוסתנאי[. 
מקורית מאוירת! 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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איורים . 298  – לילדים  ידידים 
צבעוניים

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

מקבץ ]18[ ספרי ילדים ונוער – . 297
תקופת המנדט

כולל עותק שלם של ׳מכה ומדינה׳, ועותק שלם 
ל״ג  אביב,  תל  ומדע׳,  ספרות  דברי   – ׳עומר  של 

עומר תרפ״ז. 

מצב בינוני. חסרון דפים ברוב הספרים!!

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 100$

מקלט – קובץ ספרותי ומחקרי – . 299
שני כרכים – ניו יורק תר״פ ]1920[

מקלט. יוצא אחת לחודש. בעריכת י. ד. ברקוביץ. 
הוצאת שטיבל.

מאמרים מגדולי הסופרים והחוקרים.

יורק,  ניו  חלקים(:  שלושה  )כולל  ראשון  כרך 
תשרי-כסלו תר״ף )1920( . 

יורק, טבת- ניו  כרך שני )כולל שלושה חלקים(: 
אדר תר״ף )1920(.

מצב: טוב. בלאי. חותמות בעלות. שדרה פגומה.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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אוסף של עשרות כרטיסי ברכה . 301
לאירועים חגיגיים, עם האריזה המקורית 

– שנות השישים?
נתונים  בו  הקרטון  טוב.  במצב  הכרטיסים 

הכרטיסים – במצב בינוני, עם פגמים.

פתיחה:  10$

חמישה ספרים חשובים – כולל . 300
׳מן המוקד׳
מצב משתנה

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

תרנ״ג, . 302 וורשא,  עתי,  מכתב  הצפירה, 
המאמר   - סוקולוב  נחום  בעריכת   ,1892
ראשונה  התייחסות  הראשון:  בעמוד  המרכזי 

לאנטישמיות החדשה בגרמניה! 
 הכותב מתאר ש"עתה נפקחו עיניהם ]של יהודי גרמניה[
היום עד  ידיהם  את  בחבקם  עשה  הסכילו  כי   ,  לראות 
 וובבטחם על תוהו, כי  האנטיסימיטיום ]האנטישמיות[ אך

חולי ונשאוהו..."

 התייחסות ראשונה לאנטישמיות החדשה בגרמניה אחרי
האמנציפציה ושיויון הזכויות

חשוב ביותר!

מצב: טוב. קרע קטן מימין במקום הקיפול. שמור.

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$
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להעריכן.  וידע  ותרבויות  אנשים  אהב  הוא 
והערצה.  כבוד  של  יחס  היה  התנ"ך  לעם  יחסו 
נגד האנטישמיות  פעל  המאוחרות  בשנותיו 
שנוסדה  מבוגרים  לחינוך  אגודה  באמצעות 

בשנת 1893. 

על הספר

מגוונת  סדרה  יצר  הידוע  הסופר  סאקר-מסוך, 
פואטית  בעוצמה  בפרוזה,  קצרים  סיפורים  של 
וכוח, מלאים ניגודים בולטים, תוססים, לפעמים 
קודרים  רציניים,  ולעתים  קומיים,   - מצחיקם 

אבל תמיד דמויות אמתיות ומציאותיות.

ידידי הספרות יודעים עד כמה סאקר-מסוח יודע 
בתחילה  ליצירותיו",  וצבע  תנועה  "לתת  איך 
נקודה  על  בנוי  שהכל  להאמין  מתפתה  הקורא 
נפתח  פתאום  ואז  מחט,  של  כפתחו  כקטנה 
ומצבים  אנשים  מגדלת  אשר  רחבה,  לסצנה 
תכונותיו  את  חש  הקורא  מפתיעה.  בצורה 
המבריקות של המחבר, את חוש ההומור שלו, 
העליזה,  הפילוסופיה  את  החריפה,  שירתו  את 
של  קל  ברמז  צבוע  כי  אם  שלו,  הנדיבה 
החיים,  מלא  הצנוע,  העז,  סגנונו  את  פסימיות, 
מחשבות  אינספור  המעורר  מאוד  אישי  סגנון 

ותמונות במוחו של הקורא.

מנהיים  שלפנינו,  המפוארת  המהדורה  על 
1892

הערך  את  בהקדמתם  מציינים  לאור  המוציאים 
והמוסרי.  הספרותי  הללו:  הסיפורים  של  הכפול 

שניהם יחד צבועים בתיאורים חיים ונפלאים. 

ובציור, . 303 באומר  היהודים  חיי 
 judisches leben in wort und
sacher- ,ליאופולד סאקר מסוך ,bild

עם  גרמנית   ,1892 מנהיים   ,masoch
המאיירים  גדולי  של  ואיורים  הקדמות 

במאה ה19
הרקע לספר 

ביותר, שנכתב על  ביותר, החי  הספר המופלא 
בארצות  בעירות  התוססים,  היהודיים  החיים 

השונות.

המחבר  של  בתפיסה  הספר  של  תחילתו 
והמוציאים לאור שהאמינו אז שכפי שלהם יש 
זו גם הופכת  דעה מצוינת על העם היהודי כך 
סופית  הולכת  והאנטישמיות  הכלל  לנחת 

להעלם:

רק    היה  זה  אבל  הרבה,  נכתב  היהודים  על 
דעות  בלי  להיראות  שהתחילו  מאז  מאה  חצי 
והמשתנה  הגדול  גורלם  אז,  קדומות... עד 
אחרי  שלהם  הארוכה  והקדושה  קדם  בימי 
ידי חוקרים  זכו לכבוד רק על  ובמהלכו,  פיזורם 
שהיו  חד-פעמיות...  בעבודות  והיסטוריונים 
את  אוהדות  מאשר  עוינות  יותר  קרובות  לעתים 

הגזע היהודי.

וההומניטריים  הליברליים  הרעיונות  בהשפעת 
הקדומות  הדעות  העולם,  על  כיום  השולטים 
כנצלנים,  תמיד  ייחשבו  שהיהודים  הברבריות, 
ייעלמו עד מהרה. בכל מקום דעות קדומות אלה 
מפנות את מקומן לחידוש החירות והציוויליזציה... 
ובמיוחד  מקום,  בכל  מהחופש  ייהנו  היהודים 
במדינות המערב, ייהנו בשלום מכל זכויות היתר 
לארץ  בכנות  קשורים  החופשי... הם  האדם  של 
לוותר  וכדומה[, אך למבלי  ]גרמניה  נולדו  שבה 
על הרגשות המסורתיים שלהם, מבלי לבטל את 
רגשות האחווה עם האחים הפזורים בכל רחבי 
וכו'[  ]גרמניה  מולדתם  את  אוהבים  הארץ. הם 

ומשרתים אותה בנאמנות....

המחבר האמין שלספר המופלא הזה יהיה חלק 
בכך.

על המחבר

בעלת  צבעונית,  אישיות  היה  מסוך   סאקר 
הקפת עולם אוטופית הומאנית סוציאליסטית. 
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שלך, ירושלים!

הקלוש  באור  הקטן  החדר  את  מילא  וכשהירח 
שלו, נדמה היה כי אצבע כסופה מעלה את אותן 
בבית- ישב  וכשהוא  העשנה,  הקורה  על  מילים 
וחלם,  הערב  של  הדמדומים  באור  הקברות 
הברושים:  בצמרות  לוחשים  קולות-רפאים  היו 

"מעולם לא שכחתי את שלך, ירושלים!"

אכזריות ביתית בוערת השתלטה עליו, געגועים 
מעולם,  ראה  לא  שאותם  אבותיו,  לארץ  הביתה 
הקדוש.  הספר  מתיאורי  רק  הכיר  שאותם 
יותר  חזקה  סוף-סוף  היתה  הזאת  ההתגעשות 
את  כבשה  ואף  כמשפחתו,  מולדתו,  משהיה, 

חולשתו ואת עוניו.

קטן  חדר  לו  שנתנה  אחותו,  אהבת  על  חי  הוא 
ואוכל, לא היה לו מי נתן לו את האמצעים לעשות 
את המסע הגדול הזה, אבל הוא החליט בכל זאת 
באותו לילה להיפרד, וכמו היום הצעיר הוא פשט 
את כובעו המוזהב על פני שטח רחב, חבש את 
כובעו, תפס את מקלו ויצא בלי לצאת, אל החוץ, 
המובטחת,  הארץ  אל  העוין,  הרחב,  העולם  אל 

לירושלים!

 פתיחה:  50$
הערכה: $100 - $200

משום החיים והצבע שבסיפורים הללו ראו לנכון 
וכמו  לסיפורים,  איורים  להוסיף  לאור  המוציאים 
הם לקחו  בצד הספרותי כך גם בצד האומנותי 
הציירים  גדולי  של  הציורים  ביותר.  הטוב  את 
המשפחה  היהודית,  העיירה  של  ה19  במאה 
היהודית והמנהגים היהודיים. ביניהם עבודותיו 
לוי,  וכן של היינריך  לוי  היפיפיות של אלפונסו 

ווגל, וורמס ועוד.

כל זה נדפס בפורמט אלבומי מהודר, בנייר עבה 
ובכריכה מפוארת

מעט  מתפרקת,  קצת  הכריכה  אך  טוב,  מצב: 
מאוד עש במקום החיבור של הדפים, לא מורגש. 

באופן כללי מצב טוב – טוב מאוד. 

*********.

הנכסף  העני  החכם  על  מהסיפור  קצר  קטע 
לעלות לירושלים ]בתרגום מלולי[

הירוק,  לווילון  מבעד  חרש  חדרה  כשהשמש 
והזהבה את הקיר העלוב, כאילו יד בלתי נראית 
עם מכתבים בוערים כתבה אל הקיר הזה, דברי 
המשורר היהודי הגדול שהוליד פעם את ספרד, 
את הפסוק יהודא בן הלוי: מעולם לא שכחתי את 

אמריקנה: ״הדואר״ גיליון האלף . 304
– שבועון ההסתדרות העברית באמריקה 
– עותק ענק ומיוחד עם כתבות חשובות 

וברכות מאליפות
בגיליון בין השאר:

ש. פרסקי,  דניאל  של  עיטם  מפרי   כתבות 
 רוזנפלד, איתמר בן אב״י, ד״ר אריה טארטאקובר,
ועוד צייטלין,  אהרון  אפרת,  ישראל  בבלי,   הלל 

סופרים, עיתונאים ואנשי רוח רבים

 דברי ברכה וגילויי דעת מאת חיים ווייצמן, סטיפן
וויי, רבי י.ח. לווינטאל, אדוארד ווארבורג ועוד

וכן ברכות של אגודות, קהילות, בתי כנסת ועוד

מצב: טוב מאוד! שמור!

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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שירים . 306  – בירנבוים  אוריאל 
נדיר   –  1921 וינה-ברלין   – ואיורים 

מאוד!
מצב טוב. כרך עבה יחסית.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

במה – אמנות התיאטרון – כרך . 305
גליונות

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

בוינה . 307 בר–כוכבא  ארגון  של  השנה  ספר 
1910

בין  הציונית.  התנועה  מנהיגי  של  עטם  פרי  מאמרים 
המשתתפים: אחד העם - לונדון; ח.נ. ביאליק – אודסה; מרטין 

בובר – ברלין; תיאודור הרצל; 

נחום סוקולוב – ברלין; הרמן שטורק – ברלין. 

וכן תחריטי האמנים היהודיים:

נפטר  יהודי–פולני,  צייר   )1908–  1865( הירשנברג  שמואל 
כשנה לאחר עלייתו ארצה, 

לימד בבצלאל ]״הרבי״; ״מאלר וגטין]״.

ותחריטאי  צלם  צייר,   ,)1925–1874( ליליין  משה  אפרים 
שמו  בצלאל.  ממייסדי  ישראל,  ובארץ  בגרמניה  פעל  יהודי, 
יצא לפניו בשל יצירתו בנושאי יהדות וציונות ;מכונה לעתים 

״האמן הציוני הראשון״. ]״שולמית״ ;״עקידת יצחק[.

הרמן שטורק )1876– 1944(, 

]״יהודי מחוץ לורשה״; ״הבטלר״[.

מקס ליברמן )1847 – 1935(, צייר ופסל יהודי–גרמני. יצירותיו 
השתייכו לזרם האימפרסיוניזם. ]״רוכב על סוס״].

יעקב שטארק )1881 – 1915(, היה צייר וטיפוגרף עברי יליד 
 – ומורי בצלאל ]בשער על הכריכה  פולין. מראשוני תלמידי 
יהודי עם חרב על רקע עץ תמר  גיבור  איור של בר כוכבא, 

ואוהל בא״י[.

ארתור מרקוביץ )1934 – 1872( ]״התלמודיסט״[.

צייר   ,)1942  –  1873( נוימן  אברהם 
היה   1904 בשנת  פולני,  ממוצא  יהודי 
שהגיע  הראשון  היהודי  הצייר  נוימן 
ב  נרצח  ישראל;  בארץ  לצייר  מפולין 
משלוח  בעת  הנאצים  על–ידי   1942
קפוא[. ]״נהר  קרקוב.  מגטו   שיצא 

20X25 ס״מ.

215 עמ׳, 16 תחריטים.

בכריכה  קלה  שחיקה   , טוב  מצב 
ובדפים.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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לוחות מילואים – שלוש חוברות . 309
– לונדון, תרפ״ה ]1925[ – לימוד עברית 

לנוער
 בסך הכל נדפסו חמש חוברות, לפנינו שלוש מהן. 

נדיר. לא נראה במכירות. 

פורמט כיס. 16 ס״מ. 

מצב טוב. באחת החוברות כתמים בולטים.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

יוסף פטאי – הקדשה – ספר על . 308
]גרמנית[  ישראל  וארץ  יהודית  תרבות 

– 1920 בערך
ישראל,.  וארץ  יהודית  תרבות  על  ספר 
מתחילה  )היכן   Foltamado Szentfold
יוסף  פטאי  מאת  הקודש?(  לארץ  הדרך  הדרך, 
הונגריה,  קיידסה,  'ג'ובו  א  מוקט  פטאי(,  )יוסף 

1920 בערך.

הקדשה בכתב יד בפתח הספר.

מכיל איורים של כמה אמנים יהודים והים מאותה 
בימים  בארץ  מקומות  של  תצלומים  וכן  תקופה 

ההם ואישים ציוניים.

272 עמ'.

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

פדיון השם – טורנטו, 1948. 310
מצב טוב. פגמים בעטיפת הנייר שעל הכריכה.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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עם . 312 רפואי  ]ספר  אברים  רמ״ח 
איורים[ – ד״ר י״ל קצלנסון – פטרבורג, 

תרמ״ח 1888
138 עמ׳.

מצב טוב. סימני עש זניחים במספר דפים. בלאי. 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

יצחק קצלנסון – פריז, 1945. 311
מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

של . 313 חשובים  קבצים  ארבעה 
ספרות, מחקרים ומאמרים

ומדע.  ספרות  החיים,  לענייני  קבצים   - איים  א. 
קובץ א. לונדון, תרפ"ח.

מופיע  )מאמרו  דייכעס  שמואל  ד"ר  חתימת 
בקובץ(.

8, 112; 128; 152; 112 עמ'.

מצב: טוב מאוד. 

יורק, תרצ"ט  ניו  ב. ספר השנה ליהודי אמריקה. 
.1939

בעריכת מנחם ריבולוב.

כולל עשרות מאמרים בנושאים שונים.

כ-450 עמ'.

מצב: טוב מאוד.

יפה,  ולספרות  למדע  מאסף   - קלוזנר  ספר  ג. 
מוגש לפרופ' קלוזנר. תל אביב, תרצ"ז.

528 עמ'.

מצב: טוב מאוד.

ספר  ישראל.  לחכמת  עתי  מאסף   - דביר  ד. 
"דביר"  הוצאת  תרפ"ג.  ניסן-סיוון  ראשון, 

ו"יודישער פרלג", ברלין, תרפ"ג.

הכותבים הם טובי חוקרי חכמת ישראל באותה 
התקופה.

327 עמ'.

מצב: טוב מאוד.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 100$
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315 . – קלברי  משה  של  חוברת 
מודפס   – הקדשה   –  1942 ירושלים, 

בשכפול
מצב טוב. 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

תולדות היהודים – גרץ – מספר . 314
חלקים בכרך אחד
מצב בינוני. סימני עש.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

316 . – אנגל  יואל   – האופירות  ספר 
חשוב  ספר   -  1926 תרפ״ו  אביב,  תל 

ונדיר
בסוף  בודדים  דפים  חסרים  טוב.  כללי  מצב 
חותמות  זמן.  כתמי   .148 בדף  מסתיים  הספר. 

רבות בשער ובפתח הספר.

פתיחה:  $10 
הערכה: 50$ - 80$

הגטו החדש ]הרצל[ – כרוך עם . 317
ספרים חשובים נוספים

ירמיה הנביא, ורשה תרנ״ז – פגום.

לקורות היהודים. ברלין תרנ״ט. מצב טוב. 

הגיתו החדש. ורשה תרנ״ה. מצב טוב. סימני עש 
זניחים בשני הדפים הראשונים.

תולדות שי״ר. ברלין, תרנ״ט. מצב טוב. סימני עש.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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איך לבשל בארץ ישראל. 319
כריכה כחולה )נדיר!(.

מצב טוב. 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

פלשתינה – וילנה תרע״ג 1913. 318
מצב בינוני. סימני עש.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

חוברת מנדטורית – 1946. 320
מצב בינוני.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

ילקוט חברון – ירושלים, תרצ״ז. 321
מצב טוב. כתמי רטיבות. 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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״שישו ושמחו״, שירון צבאי – עשור . 323
למדינת ישראל – סטנסיל – נדיר מאוד!

108 עמ׳. כנראה במקור  112 עמודים.

20 ס"מ.   

מילות השירים ללא תווים.   

מצב טוב. בלאי.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

הוצאת . 322  – לחיילים  שירים  לקט 
 – היהודי  החייל  למען  הארצי  הועד 

?1942
אינו בספריה הלאומית!

הדפסת סטנסיל!

38 עמ׳. 

מצב טוב. בלאי מועט.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

324 . – לתלמידים  עלון   – והשכל  הסכת 
1945

מצב טוב. 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

שני . 325  – גרוס  נתן  הנודע  הבמאי 
ספרים חשובים 

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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ביקורת הבינה הטהורה – קאנט . 327
– ירושלים, תרפ״ג

מצב טוב. פגמים בעטיפה.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

326 . – צפת!  שחרור  על  ״שהחיינו״ 
מכתב   / תש״ח  בניסן  כ״ג  צפת׳,  ׳קול 
מעניין על חיילת שנפלה בקרב השחרור

מצב טוב. 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

328 . – ׳אביבה  חוברות  מקבץ 
רומן   – צעירה  מעפילה  של  קורותיה 

אהבה והרפתקאות׳ 
מצב טוב, מעט סימני עש. 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

329 . – ישראל  לבני  החינוך  תורת 
ישראל זינגר – 1882?

גרמנית גוטית.

מצב טוב. דפים מנותקים.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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וילנה, . 331  – פנקס  מוזיקאלישער 
תרפ״ז 1927

96 עמ׳. שירים עם  תווים. 30 ס״מ.

מצב כללי טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

ייחודי . 330 ספר   – ערב  לעת  אור 
– מספר חלקים  ומעניין משנת תרפ״ט 

בכרך אחד
מצב טוב, בלאי.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

ברסלוי, . 332  – דוד  בית  מפתח 
תקפ״ג ]1823[ – לא נראה במכירות!

מתחיל בדף 7. 112, 55 עמ׳. 

פורמט קטן.

מצב כללי טוב. בלאי, כתמי זמן, מעט מאוד סימני 
עש במעט דפים. רישומים בכתב יד. 

נדיר מאוד.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

בגבעה - יומן קיבוץ געתון, תש״ה ]1944[ - . 333
הדי השואה באירופה – נדיר ביותר!

הדפסת סטנסיל. 

בארץ.  בספריות  נמצא  לא  הנראה  ככל  ביותר.   נדיר 
מצב: טוב. בלאי. מהודק בסיכות.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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מהדורה . 335  – )הרצל(  אלטינולד 
מיוחדת ונדירה /מפת ארץ ישראל

המפה  מצב  )מפורק(.  בינוני-טוב  הספר  מצב 
מספר  )אולי  מספר  נלקחה  קטן.  קרע  עם  טוב, 

זה(.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

כל . 334  – בקרב  האויר  חיל  בטאון 
הכיפורים  יום  מלחמת  של  הגליונות 
החל מגליון מס׳ 1 מי״א בתשרי שנכתב 
תחילת  אחרי  הראשונות  בשעות 
בזמן  האירועים  כל  כולל  המלחמה! 

אמת! נדיר!
סוף עד  בתשרי  י״א   ,20  –  1  גליונות: 

תשרי

מצב בינוני – טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

אירופה״, . 336 מזרח  יהדות  ״פני 
ארנולד צווייג, מלווים בכ-60 מתחריטי 

האמן היהודי הנודע הרמן שטרוק.
 Das ,Struck Hermann und Zweig
 Arnold Antlitz ostjüdische 
אהרון  חיים  העט  בשם  גם  )נודע  שטורק  הרמן 
וציוני.  יהודי  תחריטים  ואמן  צייר  היה  דוד(,  בן 
שעלה  בגרמניה,  היהודים  האמנים  מחשובי 
שימש  בנוסף,   .1922 בשנת  ישראל  לארץ 
המזרחי,  תנועת  במסגרת  ציוני  כפעיל  שטרוק 
הציוני  הקונגרס  של  כינוסים  במספר  השתתף 
וכיהן  הציוני,  הפועל  הוועד  חבר  היה  העולמי, 
לישראל.  הקיימת  הקרן  של  הדירקטוריון  כחבר 
תיאר  –אירופה  מזרח  מיהדות  התרשמותו  את 
ליוו   1920 בשנת  ספרים.  של  בסדרה  שטרוק 
עשרות ליטוגרפיות את הספר המשותף שלו ושל 
ארנולד צווייג )1998 - 1968(, סופר יהודי גרמני, 
״פני יהדות מזרח אירופה״ , שהודפס במהדורה 
המהדורה  חתומים.  עותקים   250 בת  מיוחדת 
שנייה  מהדורה  והיא   1922 משנת  היא  שלפנינו 
 Weltverlag Berlin יצא בהוצאת  של הספר. 
הלאומית  ההתעוררות  את  משקף  הספר 
מחבריו. של  הלאומית  הסולידריות   ואת 

188 עמ׳.

25X18 ס״מ.

מצב טוב, בלאי ופגמים קלים.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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שלושה פריטים באנגלית. 338
יורק,  ניו  תמונות.  עם  ברלין,  שמואל  על  חוברת 

1945. פגמים במעטפת.

שנות  עזרא.  בן  ארגון  מטעם  דקה  חוברת 
השלושים?

וכרטיס הזמנה. 

מצב טוב, בלאי מועט.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

אוסף תקליטים. 337
פתיחה:  10$

הערכה: 50$ - 80$

קובץ בחינות לבגרות – 1930. 339
מצב טוב. פגמים במעטפת.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

עב . 340 כרך   – אביב  בתל  ההגנה 
כרס – 1956

מצב טוב. רופף ומעט מתפרק.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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של . 342 הראשונים  הגליונות  כרך 
׳עולם הילדים׳ - 1927

ועוד  תרפ״ז,  הראשונה  מהשנה  חוברות  י״ב 
חוברות מהשנה השניה.

עש  נזקי  הראשונים  הדפים  בעשרים  טוב.  מצב 
בולטים, וכן בכריכה הקדמית.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

עם . 341  – וורשה  על  נדירה  חוברת 
הקדשה – 1933

מצב טוב. דפים בודדים מנותקים.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

על הדם – אביגדור המאירי. 343
מצב בינוני. פגמים בשולי הדפים.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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3. ממשלת פלשתינה )א״י(. פקודות תקנות וכו׳, 
 .1924  ]![ יולי-דסמבר  השנה  חצי  במשך  יצאו 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב, מעט נקבי 

עש.

פתיחה : $10
הערכה: 50$ - 80$

חוקי . 344 של  כרכים  שלושה 
 -  1921-1924  - המנדט  ממשלת 

עותקים חשובים
היהודי  העליון  הנציב  חתום  החוקים  על 
מסי  פקודת  החוקים:  בין  סמואל.  הרברט 
הפסח,  לחג  מצות  על  מס  פקודת  הטבק, 
פקודות  לצבא,  קרקעות  רכישת  פקודת 
והיסטורי. מרתק  חומר  ועוד.  הבולשת,   לאנשי 
פישל  ירוחם  ד״ר  של  בשימושו  היו  הכרכים 
ציבור,  עסקן  ידוע,  ומשפטן  דין  עורך  קורנגרין, 
הוועד הפועל הציוני  ציוני בגליציה, מזכיר  פעיל 
הארצישראלי  המשרד  מנהל  המצומצם, 
חבר  אביב,  תל  עיריית  מועצת  חבר  בוורשה, 
הלאומי  הוועד  חבר  השנייה,  הנבחרים  אספת 
מספר  בארץ  ביקר  ביישוב.  מחוזי  ושופט 
בה. והשתקע  עלה   1925 ובשנת   פעמים, 

ומודעות  פקודות  )א״י(.  פלשתינה  ממשלת   .1
רשמיות, יצאו בתקופה שבין 1 ינואר עד 31 מרץ 
1921. כרוך עם פקודות מהראשון לחודש אפריל 
פלשתינה  ממשלת   ..1921 יוני  לחודש   30 עד 
שנתפרסמו  רשמיות,  ומודעות  פקודות  )א״י(. 
מרץ  לחודש   31 עד  ינואר  לחודש  מהראשון 
שנתפרסמו  הפקודות  חוברת  עם  כרוך   .1922
יוני  לחודש   30 עד  אפריל  לחודש  מהראשון 
1922. כרוך עם הראשון לחודש אוקטובר עד 31 
ירושלים.  הסולל,  דפוס   .1922 דצמבר   לחודש 

345 . –  1927 בודפשט  חשוב,  ספר 
הונגרית

מצב כללי טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$



 130 

ט | אפריל 2019
שע”

ת
סן 

ני

קום . 347 ביום  נדפסה   – הרובה 
המדינה, ה׳ באייר תש״ח!

הורבה 1942. מהדורה שלישית, שנדפסה בקום 
המדינה! 

על המעטפת נדפס: ״מטכל/אהד, ה׳ אייר תש״ח 
– 14 במאי 1948. 

כולל איורים. 

ללא מעטפת אחורית.

מצב טוב. 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

בדור יורד – ספר כאוב, ראשון . 346
מסוגו, על הקיפוח העדתי – 1935

של  השעה  בשאלות  מאמרים  קובץ  יורד:  בדור 
 העדה הספרדית. תרצ״ה ]1935[.111, ]1[ עמ׳. 

מצב טוב מאוד. כריכה קשה. כתמים מעטים. 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

של . 348 האנציקלופדיה 
אלבומי  שמונה   - ישראל  בתמונות 
קלינוב   –  1951  – נהדרים  תצלומים 

וקופרשטיין
נעל  המאבק  ישראל,  תקומת  הרצל,  כולל: 
ממשל  ויצמן,  חיים  הראשון  הנשיא  ירושלים, 
מועדי  ישראל,  ילדי  בישראל,  משוט  ישראל, 

ישראל.

מלאי  יפיפיים,  תצלומים  מלאים  אלבומים 
הצעירה  במדינה  ואמונה  שמחה  אופטימיות, 

שזה עתה קמה ומגשימה את חזון הדורות.

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  50$
הערכה: 50$ - 80$
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לוט . 350  – לאילנות  חג  הגיע  בשבט  ט״ו 
פריטים יפייפיים, ציוניים, נדירים

כולל קיפניס  לוין   – תרע"ט  בשבט  ט"ו   – טוב  יום  לכבוד   • 
שירים ושמחת דקלים

 • כרטיס מזכרת לתלמידי בית הספר העבריים בירושלים
 משכונת קרית משה ליום ט"ו בשבט תרפ"ז – ראש השנה
 לאילנות, חג הנטיעות, עם תמונה של סיר משה מונטיפיורי
ונקראו על  ופרטים על השכונות שנבנו בעזרת הקרן שלו 

שמו.

• צברים מאת דב זינגר. שירי ילדים ובהם השיר ט"ו בשבט:

"המעדר רוקד על שכם,

השתיל ביד הוא רן,

שמש פז לן מחייכת,

פרח, דשא רענן..."

והשיר צברים:

"הננו אשר הננו צברים,

יצורים חפשיים בני שמש וישרים..."

תש"ט, אביב,  תל  לאילנות,  השנה  בראש  הנטיעה  סדר   • 
השנה הראשונה למדינת ישראל.

הקראות, כולל  ושלבים  פרטים  מאות  עם  שלם   סדר 
הבאת תלבושות,  שירות,  מקהלות,  משלחות,   הכרזות, 
הרמה הקפת  השתילים,  מתן  האילן,  עם  ברית   סלסלות, 
והנפת דגל הלאום, ועוד המון פרטים. כולל השירים והתוים.

 חובר על ידי א. שפירא מזכיר מועצת
המורים למען הקק"ל.

יחיד: היום ניטע את יערנו.

כולם: למען ארצנו נטעה.

אחינו כל  ידי  תחזקנה   הכרזה: 
המחוננים עפר ארצנו.

 • לט"ו בשבט – אוסף חומר לחגיגות,
הלשכות הוצאת  ולמסיבות.   לנשפים 
לישראל הקימת  הקרן  של   הראשיות 
הקמת לפני  שנה  תש"ז,  היסוד,   וקרן 

המדינה.

עשיר תוכן  מלאה  הזו  החוברת   גם 
 מאוד ורוויה באווירה ציונית של הימים

ההם.

מצב הפריטים טוב מאוד

פתיחה:  $50
הערכה: $100 - $120
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הסחורה  מנצור.  ואמען  חרב,  פואד  סולימאן, 
נלקחה למחסן הועד הערבי. המשך העלילה ראו 

בדף שם...

רשימה של קוני הגניבות בשמותיהם.... 2

3 . 840 סי  ו-   9084 מס'  המכוניות  נהגי 
עובדים בשביל היהודי הזה. מוסר המידע ממליץ: 
םפרטים  הרבה  בדיוק  מהם  להודע  אפשר 

מעניינים ביחס למעשי הכנופיה...

ג מסוכנים 	. ערבים  של  רשימות 
האויב  בשביל  גם  אך  חיפה  בנמל  שעובדים 
הערבי כולל שמות מדויקים, עבודתם המדויקת 

בנמל, ותפקידם אצל האויב הערבי. 

כנופיה  "איש  כתוב:  מנסור  בשם  אחד  על 
מתעסק  הזיקוק,  בבתי  בטבח  נוכח  ותק,  בעל 

בגניבות להברחת נשק", 

על טליאס חברה כתוב: "פשיסט ערבי ותעמל".

]דובר  הכיוונים  בכל  נגדנו  "עובד  מנסה  ג'ארג' 
גרמנית, צרפתית,, אנגלית, ערבית[." 

מוחמד עבד אל חאפז, חסן מטריד, ומחמד סעיד 
"הכניסו את מכונת התופת של הדואר למרכז 

החדש". 

אנטי  בתור  ידוע  מכס,  "פקיד  חגאזי  מוחמד 
אפריל.  באמצע  בסוריה  באימונים  היה  יהודי, 

קצין בצפת"

מסמכים היסטוריים

ארכיון ש״י – שירות הידיעות , . 351
הריגול, של ההגנה במחוז חיפה – תגלית 
של  סודיות  תכניות  כולל   – היסטורית 
האויב הערבי, של הועד הערבי העליון, 
הפעולה  שיתוף  של  הכנופיות,  של 
ערבים  של  הערבים,  עם  הבריטים  של 
יותר  יהודים שמפטפטים  מסוכנים, של 
פעולה  בשיתוף  חשודים  של  מידי, 
בכתבי  הכל   – ועוד  ועוד  הערבים  עם 
כולל   ]![ האמת  בזמני  מקוריים]![  יד 
תכנית  השאר  בין  מדהימות  חשיפות 
הבאת  חשש  לנגב,  המצרית  הפלישה 
תכנית  לצפון,  ערביים  טנקים  אניית 
שחיטת היהודים בנמל חיפה ועוד ןעוד. 
שהיו  ווערבים  מסתערבים  של  עדויות 

נאמנים להגנה ברגעי האמת!! מדהים!
מעולם לא נראה במכירות פריט כזה!

משום  כזה  לפריט  מחיר  אין  מומחים  להערכת 
היותו יחיד במינו. 

דוגמאות:

ג לטנקים 	. פלישה  אשדות  על  פרטים 
עוינת[  ערבית  חיפאית  ]משפחה  האבוזיידים 
וכאן  הש"י[  של  ]מודיע  אריה  פרידמן  מאת 
מפופיע תיאור מדויק של האנייות של המשפחה, 
הפרטים  כל  שלהם,  התרשימים  אותן,  קנו  היכן 
השינויים שנעשו בבטן האניות שלא  הטכניים, 
הפיקוד  גשר  שלהן,  האורגינלית  התכנית  לפי 

מפלדה בלתי חדירה לכדורים]![ ועוד ועוד. 

שמות  כמה  שגם  כך  מדויקות  כך  כל  והידיעות 
הקפטן:  שם  ידועים...  באניות  המפליגים  של 

אחמד סולימן

נעשה בהם שום  לא  כותב שעד עכשיו  המודיע 
מעבירים  והערבים  הערבים  ידי  על  עוין  שימוש 
בהן  סחורות מטריפולי לתל אביב אבל "האניות 
מהוות פוטנציאל מסוכן, ולכן חשוב יהיה לעקוב 

אחריהן מקרוב..."

ג גניבות מנמל חיפה עבור הועד הערבי 	.
העליון ]בראשות המופתי[ על ידי כנופייה ערבית 

בשיתוף פעולה של יהודי אחד ]שמו מופיע[

ערבים: . 1 פועלים  ידי  על  שריון  פחי 
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הרוח אצל הערבים אך גם אצל היהודים.

הכל בפרטי פרטים. עבודת מודיעין מדהימה.

עתה התגלה ששירות המודיעין של ההגנה היה 
פשוט מדהים! כבר אז, כמו היום, הניצחון היה 
האנשים  מעולה!  מודיעין  עבודת  על  מושתת 
הללו, בשקט  ובסתר ובגבורה עבדו את עבודת 
הקודש הזו שיש לה חלק גדול בהקמת המדינה 

היהודית בארץ ישראל.

הבה נצדיע להם!

אבשלום בינה

איש הש״י, שירות הידיעות, הריגול, של ההגנה 
ההיסטוריה  דפי  נשתמרו  שבביתו  בחיפה, 

המופלאים הללו. 

את הציונות ואת ההשתתפות במערכות הצבא 
והביטחון ינק מבית אבא, ברוך בינה.

*****

של  החיים  גלגולי  כל  את  בעצמו  עבר  ברוך 
האומה בדורות ההם – מאנשי מגש הכסף של 

מדינת היהודים

תרנ"ב  ניסן  י"ג  רוסיה,  בסרביה,  בקישינוב,  נולד 
חינוך  קיבל   . הלוי  שמעון  הרב  לאביו   ,)1892(
קישינוב  בפרעות  אביו  שנספה  עד  מסורתי 
את  בלקינד  ישראל  תרס"ג/כשאסף  בשנת 
והעלה  קישינוב  פרעות  חללי  של  יתומיהם 
החינוכי  למוסד  תרס"ד  בשנת  ארצה  אותם 
וכאן  עמם  אותו  גם  העלה  שפיה,  במאיר  שיסד 
קיבל חינוך עברי-ארצישראלי. אח"כ למד בבית-
בירושלים,  "עזרה"  חברת  של  למורים  המדרש 
ועד  למזכיר  נתמנה  לימודיו  את  בו  וכשגמר 

המושבה חדרה.

ב-1918 נתקבל לשרות במחלקת המודיעין של 
הצבא הבריטי )אינטליג'נס( כסגן הצנזור הראשי 
בקאהיר בדרגת לפטננט וכסגן העורך של העתון 
הצבאי "פלסטין ניוס". אחרי כיבוש הארץ נתמנה 
ב-1919 לעורך ראשי של ההוצאה העברית של 
)שנמכר  מהארץ''  "חדשות  בשם  הצבאי  העתון 
אח"כ והפך לעתון היומי "הארץ"( וכן היה צנזור 

העתונות העברית בארץ.

בחיפה  שימש  הצבאי  מהשרות  כששוחרר 
"ועד הצירים" )ההנהלה הציונית בצורתה  כנציג 
האמיר  עם  במשא-ומתן  השתתף  הראשונה( 
משם  גירושו  ואחרי  סוריה  על  שהומלך  פייסל, 

ועוד רשימות רבות ובהם בן של מוכתר, ערבים 
נוצרים, חברים בכירים באחים המוסלמים שנטלו 
חלק בעבר במאורעות, ראשי כנופיות ועוד ועוד. 

על אחד מהם כתוב: "אנטישמי מובהק". 

מיוחד  תיאור  יש  סלאווי  ואמיל  סלאווי  זאיכי  על 
"גנבים  איתם...  לעבוד  כיצד  להגנה  הסבר  עם 
גדולים ופחדנים גדולים, סחטני כסף להפליא. 
בין  יבריק  כסף  אם  פעולה  לשתף  מוכנים 

עיניהם..."

הסתבך  הש"י  של  שהמודיע  מישהו  ויש 
אחד  בשוק  גר  מצפת  רומי  "אל  אישית:  אתו 
גדול  מסית  בלילה.  השמירה  על  מהמפקחים 

ואנטישמי, מרגל עלי ומחפש במגרות השלחן"

ישראל, שבנו נהרג בפעולת רצח  ויש עוד צורר 
נגד יהודים, ושהוא "חית טרף"

פרקר  ב.  "ר.  למשל:  מנוולים.  אנגלים  גם  יש 
בקונסוליה  כעובד  ב1919  לארץ  בא   .. אנגלי   –
הערבים  עם  תמידיים  בקשרים  היה  הבריטית  
בימי מאורעות 1936 – 39. ידוע בתור אנטי יהודי 
הנוכחיים  המאורעות  בזמן   ... בהסתה  ועסק 
להיות  עלול  ערבים...  בנוכחות  תמיד  נראה 
]הבולשת  האינטלגינס  סוכן  בתור  מסוכן 

הבריטית[

"חשודים  בשמותם  הנקובים  אנגלים  שלושה 
מנמל  בסירות  לערבים  נשק  להברחת  בעזרה 

חיפה לנמלים אחרים בארץ"

אך יש גם יהודים שסוחרים בנשק עם הערבים... 
המדויקיים.  ופרטיהם  שמותיהם  מופיעים  וכאן 
ותומכת  ערבי  עם  קשר  שקשורה  ויהודיה 

בערבים...

חשודים"  "יהודים  של  רשימה  יש  מיוחד  ובדף 
]אחד מהם מוזכר כאיש לח"י!!![

ישנם  המדויקים  האישיים  לתיאורים  בנוסף 
הנשק  את  מברחים  כיצד  מפורטים  תיאורים 

מהנל, באילו שערים ובאלו דרכים.

ג ולקחו 	. שפיקדו  האנשים  של  תיאור 
חלק בהתקפה על טירת צבי, ותיאור ועדויות על 
ההתקפות בתי הזיקוק ובשוק על ידי הערבים 
המאורעות  על  רבות  מודיעניות  ידיעות  ועוד 

בחיפה.

ג תכנית פלישת הצבא המצרי לנגב!	.

ג דיווחים ותיאורים מדוייקים של הלכי 	.
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גם הוא, כאביו, רכש ידע רב על האנגלים. ודאי 
גם לבית אבא היה חלק בכך.

לשמש  ביותר  מתאים  היה  ובידיעותיו  באישיותו 
של  והריגול  הביון  הידיעות,  שרות  הש״י,  כאיש 
ההגנה. בזמן מלחמת השחרור הפך מר אבשלום 
רבות  לעתים  אך  בצפון.  ש״י  של  מרכזי  לאיש 
אחרות  לחזיתות  רבות  ידיעות  גם  דרכו  עברו 
שנחשפה  לנגב  המצרית  הפלישה  תכנית  כמו 
אצלו ומכח זה ההגנה הצליחה להדוף את הצבא 

המצרי.

הכל נשאר בסודיות עד עתה, ועתה הוסר הלוט 
הציונית  וההכרה  התושיה,  העוצמה,  ונתגלתה 

העמוקה. 

חקוק  של  בינה  ואבשלום  ברוך  של  זכרם  יהי 
הצנועים  הציוניים  הגיבורים  בפנתיאון  לעד 
שעשו מלאכתם נאמנה והביאו לתחיית האומה 

בארצה.

פתיחה:  500$
הערכה: 5,000$ - 30,000$

בין  ההסכם  לחתימת  בהכנה  ועזר  עיראק,  על 
נתקבל  ב-1920  הציונית.  ההנהלה  ובין  האמיר 

לשרות ממשלתי כפקיד כקצין המחוז.

הממשל  פעולות  על  אחראי  היה  זה  בתפקידו 
היה  זה  חיפה.  מחוז  בכל  ליהודים  הבריטי 
אליו  שנלוו  רגילה  בלתי  חשיבות  בעל  תפקיד 

קשרים מסועפים גם עם האנגלים וידע רב. 

*****

אבשלום  בנו 
 –  1922 ]תרפ״ב, 
 ]1971 תשל״א, 
ההמשך  היה 
הנהדר שלו. ציוני 
בנפשו,  גדול, 
לתחיה  ומסור 
שירת  הלאומית. 
בצבא  כמייג׳ור 
הבריטי במלחמת 
השנייה.  העולם 

ומדהימה לפרעות . 352 אישית, מרגשת  עדות 
בביאליסטוק! לא מצוי כלל!! מכתב מביאליסטוק 
הגימנסיה  מנהל  ז״ל,  מוהליבר  יוסף  ד״ר  אל 

בירושלים, ובו עדות אישית לפרעות – נדיר
 השולח הוא ירוחם פישל מרחביה ז"ל, אביו של ד"ר חן מלך
רוויזיוניסט היה  המכתב.  בתחילת  נזכר  אשר  ז"ל,   מרחביה 

 וחבר באצ"ל.

הגימנסיה מנהל  ז"ל,  מוהליבר  יוסף  ד"ר  הוא   הנמען 
מראשי זצ"ל,  מוהליבר  שמואל  הרב  של  בנו   בירושלים, 

 חובבי ציון.

,)1930 בנובמבר   29( תרצ"א  בכסלו  י'  מיום  זה,   במכתב 
 מספר מרחביה על נוראות הפוגרום ועל מעשיו בעקבותיו,
 כמו למשל אסיפת הספרים שהתגוללו ברחובות. בהמשך
שנפתח עבר'  שפת  חובבי  'אגודת  סניף  על  מספר   הוא 
בביאליסטוק בשנת תרס"ט, ועל כך שמוהליבר עמד בראשו.

 המכתב מתוקתק במכונת כתיבה ובסופו חתימתו בכתב ידו
של י. פ. מרחביה

מצב: טוב. 

פתיחה:  20$ 
הערכה: $50 - $80
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354 . 2 פינה:  ראש  של  ההיסטוריה 
מכתבים מוקדמים של ראש פינה

מצב: טוב

פתיחה:  $20
הערכה: $50 - $80

למשפחה . 353 מרגשת  ציונית  הדרך  ברכת 
עטורה   ,1933 ישראל,  לארץ  מקובנה  שעלתה 
בבולים נדירים של הקרן הקיימת – פריט ציוני יפיפיה
ישראל מאת אברהם  מכתב פרידה מרגש ערב העלייה לארץ 

מרימפולסקי לידידו שלמה סנדלר, אשתו ובניו. 

 שלמה סנדלר נולד בשנת תרנ״ו בקובנא שבליטא. היה ממיסדי 
הגמנסיה העברית שם והקבלן הממונה על בנייתה. היה עסקן 
ציבורי חשוב מאוד ושימש בהנהלת איגונים יהודיים רבים. בשנת 
תרצ״ג עלה לארץ ישראל. הקים את בית החרושת ״מניר״ בבני 
בחיפה.  ״קישון״  כיו״ר  כיהן  לציון.  בראשון  פרדס  נטע  וכן  ברק, 

היה יו״ר וגבאי של מושב זקנים ״יבנה״ בתל אביב.

בתו היא השרה וחברת הכנסת שרה דורון, ואף היא עלתה עם 
בולים  מודבקים  המכתב  על   במכתב.  הנזכרת  המשפחה  כל 

יפים ונדירים של הקרן הקיימת מאז.

נתון במסגרת עץ גדולה ויפה ]אך בזכוכית יש סדק[

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: $50 - $80

בית הספר הריאלי בחיפה בראשות . 355
א. בירם, שנות התר״ץ, דפים ותעודות – מר 
ברוך בינה – חבר ועד ההורים ובנו אבשלום.
ובה  כללית  הורים  אסיפת  כגון:  מענייניים  מסמכים 
יום הספורט,  בית הספר, תכנית  דיונים על דרכו של 
וכן תעודות רבות  ועוד.  השנתי, קורס ללימוד תלמוד 

של התלמיד אבשלום בינה. 

ראו פריטים 351, 357.

מצב: טוב

פתיחה:  50$
הערכה: 50$ - 100$
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שני מכתבים שנשלחו מהדרגים . 357
מלכותו  הוד  ממשלת  של  הגבוהים 
 =[ חיפה  מחוז  נציב  ישראל:   בארץ 
מושל מחוז חיפה[ והמזכיר הראשי של 
חיפה  מחוז  לקצין  בירושלים  הממשלה 
היהודי ברוך בינה  - חתומים בחתימת 
תוכן   – הבריטיים  האישים  של  ידם 

מעניין! נדיר מאוד
הנציבים בארץ ישראל ונציב חיפה

חולקה ישראל  ארץ  הבריטי,  המנדט   בתקופת 
בחלוקת שינויים  נעשו  השנים  במשך   למחוזות. 
הללו: המחוזות  נקבעו   1946 בשנת   המחוזות. 
תל לא  יפו.  ]שבירתו  לוד  מחוז  עזה,   מחוז 
]שבירתו שומרון  מחוז  ירושלים,  מחוז   אביב![, 
כל בראשות  הגליל.   ומחוז  חיפה  מחוז   שכם[, 
 מחוז עמד מושל המחוז שבדרך כלל היה קצין
תחת נציבים.  נקראו  המושלים  הבריטי.   בצבא 
 הנציב היה קצין העיר. הנציב חתום על המכתב

שלפנינו. המכתב מתאריך 10.2.1945

המזכיר הראשי של הממשלה בירושלים

 היה התפקיד הבכיר ביותר מתחת לנציב העליון.

שלפנינו. המכתב  על  חתום  הראשי   המזכיר 
המכתב מתאריך 9.1.1947

לקצין הרבה  ההערכה  ניכרת  המכתבים   בשני 
המחוז היהודי מר בינה.

תעודת לידה מרשימה ושמורה . 356
 1891 שנולד  רוטמן  אלפרד  ליהודי, 
בתקופה   – גרמניה  פוזן,  מחוז  בליסא, 
התעודה   – בישראל  ואם  עיר  ההיא 

הוצאה ונחתמה בשנת 1921 בגרמניה.
 הרבה כיתוב נאה בכתב יד, בול, חותמות.

פריט יפה

המדינה שנות  בראשית  שניתן  אישור   בנוסף 
לרפואה ד״ר  תואר  בעל  שהוא  רוטמן   לאלפרד 
לשמש וראשי   ,1922 ברלין,   מאוניברסיטת 

 כרופא בארץ.

 מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 100$

פעלים רב  איש  בינה  ברוך  מר  היה  העיר   קצין 
 בתולדות העם והארץ.

תרנ"ב ניסן  י"ג  רוסיה,  בסרביה,  בקישינוב,   נולד 
חינוך קיבל   . הלוי  שמעון  הרב  לאביו   ,)1892( 
קישינוב בפרעות  אביו  שנספה  עד   מסורתי 
את בלקינד  ישראל  תרס"ג/כשאסף   בשנת 
והעלה קישינוב  פרעות  חללי  של   יתומיהם 
החינוכי למוסד  תרס"ד  בשנת  ארצה   אותם 
וכאן עמם  אותו  גם  העלה  שפיה,  במאיר   שיסד 
קיבל חינוך עברי-ארצישראלי. אח"כ למד בבית-
בירושלים, "עזרה"  חברת  של  למורים   המדרש 
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משם גירושו  ואחרי  סוריה  על  שהומלך   פייסל, 
בין ההסכם  לחתימת  בהכנה  ועזר  עיראק,   על 
נתקבל ב-1920  הציונית.  ההנהלה  ובין   האמיר 

לשרות ממשלתי כפקיד כקצין המחוז.

הממשל פעולות  על  אחראי  היה  זה   בתפקידו 
היה זה  חיפה.  מחוז  בכל  ליהודים   הבריטי 
אליו שנלוו  רגילה  בלתי  חשיבות  בעל   תפקיד 
והערבים האנגלים  עם  גם  מסועפים   קשרים 

 וידע רב.

מראשית האומה  תולדות  הם  חייו   תולדות 
גרוש לארץ,  עליה  קישינב,  פרעות   הציונות: 
שיבה הראשונה,  העולם  במלחמת   מהארץ 
 לארץ, מזכיר מושבה, הצבא האנגלי, יסוד עתון
בשם מדיני  ומתן  משא  הצירים,  ועד   הארץ, 

ההנהלה הציונית עם האמיר פייסל

ראה גם פריט מס׳  351, 355.

מצב: טוב

פתיחה:  30$
הערכה: 50$ - 100$

ועד למזכיר  נתמנה  לימודיו  את  בו   וכשגמר 
.המושבה חדרה

 בפרוץ מלחמת-העולם הראשונה ב-1914 גורש
פעיל והיה  רוסי(  )נתין  האויב  כנתין   מצרימה 
בארגון הציונית,  ההסתדרות  בעבודת   בקאהיר 
 המכבי והצופים העברים, והיה גם נשיא הצופים
בבית-הספר מורה  היה  כן   .1914-18  בשנות 
 של הקהלה. ב-1915 נשא לאשה את רחל לאה
 בת חיים ברוך חכמוביץ , מראשוני נוה צדק. גם
הוא וגם  רוסית  נתינות  בגלל  יפו  ממגורשי   הוא 
נתקבל ב-1918  בית-ספר.  באותו  מורה   היה 
הבריטי הצבא  של  המודיעין  במחלקת   לשרות 
בקאהיר הראשי  הצנזור  כסגן   )אינטליג'נס( 
 בדרגת לפטננט וכסגן העורך של העתון הצבאי
נתמנה הארץ  כיבוש  אחרי  ניוס".   "פלסטין 
 ב-1919 לעורך ראשי של ההוצאה העברית של
)שנמכר מהארץ''  "חדשות  בשם  הצבאי   העתון 
 אח"כ והפך לעתון היומי "הארץ"( וכן היה צנזור

.העתונות העברית בארץ

בחיפה שימש  הצבאי  מהשרות   כששוחרר 
"ועד הצירים" )ההנהלה הציונית בצורתה  כנציג 
האמיר עם  במשא-ומתן  השתתף   הראשונה( 

358 . – מאוד  גדולה  מעבר  תעודת 
רצועת עזה, שנות השבעים – ריקה

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 100$
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פריטי דפוס וגלויות – גרמניה – . 360
חלקם מתקופת השואה

סיום  מימי  בגרמנית,  נדיר  פרסום  היתר:  בין 
למאורעות  אזכור  אם  השניה,  העולם  מלחמת 

השעה.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

359 . – אישיים  פנקסים  שני 
ההסתדרות הכללית

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

של . 361 ומעניינים  יפים  פריטים  ארבעה 
הקרן הקימת לישראל באמריקה

לישראל  הקימת  הקרן  בולי  של  מקצועי  קטלוג   •
באמריקה כולל תצלומי הבולים ופרטים רבים עליהם 

– חוברת 16 עמודים

• דפים לתרומת ילדי קנדה לנטיעת עץ בארץ ישראל 
את  למלאת  צריך  היה  שתרם  ילד  כל  קנדה.  ביער 

פרטיו בדף כזה – 15 דפים גדולים ונאים

• 2 תעודות לנטיעת עץ בארץ ישראל לכבודו של בן 
משפחה 

מצב: טוב

פתיחה:  20$
הערכה: 50$ - 100$
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הקונגרס הציוני ה-13, קרלסבד, . 363
צ׳כוסלובקיה - גלויה שנשלחה בדואר 
חותמות  עם   ,14.08.1923 לפולין 

הקונגרס
מצב טוב, מעט כתמים

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 100$

גרמניה . 362 הכחולה,  הקופה 
על  להדביקה  שנהגו  תווית   -
הקופה הכחולה בגרמניה עם שם 
ותאריך  האיסוף  מקום  האוסף, 
שמורה  נהדרת,  תוית  האיסוף. 
נדיר   - המקורי  הדבק  עם  היטב 
ביותר. פריט נפלא לאספני קק״ל 
בכלל ואספני קופות קק״ל בפרט

מצב: מצויין 

פתיחה:  $20
הערכה: 400$ - $600

1905,גלויה . 364 ה-7,  הציוני  הקונגרס 
מרגשת היסטורית – ״הפתיחה של הקונגרס 
הייתה נהדרת״ – תיאור בכתב יד בעברית 

של ציר בקונגרס]![ 
 הקונגרס הראשון לאחר פטירתו של הרצל. משום כך
מקס הרצל:  של  סגנו  של  דיוקנו  את  נושאת   הגלויה 

נורדאו.

אך המנהיג?  פטירת  אחרי  יהיה  מה   : חשש   היה 
נורדאו של  נאומו  ובה  הפתיחה,  נתבדו.   החחשות 
לשמש סרב  עצמו  נורדאו  ומרגשת.  מרוממת   הייתה 

כנשיא התנועה.

בלב הקונגרס  של  הפתיחה  לאחר  נשלחה   הגלויה 
לארץ: ונשלחה  ישראל,  מארץ  ציר  ידי  על   מתרונן, 
היתה של הקונגרס  , הפתיחה  היקרים  ואחיי   "אחותי 
 נהדרת , הישיבות של היום עברו במנוחה , הרבה איני

יכול לכתוב , אין מקום ואין כח ,שלכם משה."

פריט נהדר

פתיחה:  $80
הערכה: $400 - 500$
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4:00 ומשעה  בצהריים   12:00 בשעה   מצוה 
אחה״צ

נא לראות הזמנה זאת כאישית

 מצב: בינוני

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

הארץ, . 365 עיתון  של  השער  עמוד 
י״ט בסיון תש״י עם מודעה של הזמנה 
מאיר  ישראל  הילד  של  המצוה  לבר 

לאו! מיוחד ונדיר!
לשון המודעה:

 מרדכי פולגמן ורעיתו

 רב ואב״ד קרית מוצקין

אבד״ק לאו  הגר״מ  אחיהם  בן  כי   מודיעים 
פיוטרקוב

 יכנס בעזרת ד׳ למצוות ביום רביעי, כ״ב ש.ז.

ומכריהם ידידיהם  קרוביהם,  את   ומזמינים 
 לחגיגת הבר הצוה שתתקיים\אי״ה ביום השבת

פרשת שלח, כ״ה בסיון תש״י

בקרית הגדול  הכנסת  בבית  לתורה   העליה 
מוצקין בשעה 9:00 לפני הצהריים.

הבר- ודרשת  לקידוש  בביתם  אורחים  קבלת 

במלחמת . 366 במצור  ירושלים 
השחרור – בקשת רשיון יציאה מן העיר 

– נדיר
חרום, לשעת  המרכזית  הרשות  ירושלים   ועדת 

מחלקת התחבורה

בקשת רשיון יציאה מן העיר

האנשים את  פרטיו,  את  למלאת  המבקש   על 
 הנלוים על המבקש, לאן רוצה לנסוע, לכמה זמן,
 וכמובן הסיבות לכך. וכן לצרף מסמכים. למטה 6

שורות להחלטת הועדה.

טופס ריק.

גודל: 20*12 ס״מ

מצב: טוב

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$
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גלויה בכתב ידו של אריה לובה . 368
אליאב, פעיל ציוני וחבר כנסת – נשלחה 

מטיבילסי, גרוזיה לישראל, 1962
ליפשיץ לובה  אריה  בשם   1921 בשנת   נולד 
בשנת ישראל  לארץ  עלה  אליאב   במוסקבה. 
אביב, בתל  "הלפרין"  בבית-הספר  ולמד   ,1924 
השתתפותו בעקבות  הרצליה.   בגימנסיה 
אריה בין  מיוחד  קשר  נקשר  חיבורים   בתחרות 
 ליפשיץ הילד ובין ביאליק בשנות חייו האחרונות
 )1932–1934(, וביאליק ורעייתו מניה העריריים

אמצוהו כבן.

"ההגנה", לארגון  כנער  הצטרף   1936  בשנת 
ליחידת התנדב  השנייה  העולם   ובמלחמת 
בו ושירת  הבריטי,  הצבא  של  החוף   תותחני 
גויס המלחמה  תום  לאחר   .1945–1941  בשנים 
כך ואחר  )ש"י(,  ההגנה  של  הידיעות   לשירות 
בשנים בהעפלה.  שעסק  ב',  לעלייה   למוסד 
 1946–1948 שימש כעוזרו של שאול אביגור, ראש
בתחומים בשליחותו  ועסק  ב',  לעלייה   המוסד 
ופליטים ניצולים  להכנת  הקשורים   שונים 
1946  יהודיים להעפלה לארץ ישראל. בדצמבר 
העפלה מסע  על  פיקד   1947 ופברואר   ובינואר 
 ארוך בן 5,000 ק"מ באוניית המעפילים "חיים
את הכיר  ושם  הונדורס,  דגל  תחת   ארלוזורוב" 

רעייתו לעתיד טניה.[

 במלחמת העצמאות היה מלווה שיירות בחזית
כוח לראש  ומונה  הים  לחיל  גויס   ירושלים, 
הוא אדם(.  כוח  מספן   - )לימים  בחיל   האדם 
)אז דרגה סגן-אלוף   השתחרר ב-1949 בדרגת 

הציוני . 367 מהקונגרס  שנשלחה  גלויה 
ה14 בוינה אוסטריה ליפו פלשתינה, 1925, 
עם חותמת הדואר המיוחדת בגרמנית של 
 - וינה״  ה14  הציוני  ״הקונרס  הקונגרס: 
יד בצרפתית, תוכן מעניין  כתיבה בכתב 

על הקונגרס!
 ZIONSIT CONGRESS WIEN  14 חותמת: 

 19.8.25

מהבול  חלק  על  מאז  מדבקה  יש  אך  טוב.  מצב 
והחותמת.

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

עוזרו היה  שחרורו  לאחר  לאלוף(.  מתחת   אחת 
כראש תקופה  באותה  שכיהן  אשכול,  לוי   של 
היהודית. הסוכנות  של  להתיישבות   המחלקה 
פעולת בראש  לעמוד  גויס  קדש,  מבצע   בימי 
במסגרת והצלתם,  סעיד  פורט  יהודי   חילוץ 
הצטרפו תושייה,  מבצע  שכונתה  זו,   פעולה 
הנחיתה לכוח  נוסף  וחייל  דר  אברהם   אליאב, 
הם צרפתיים.  מדים  לובשים  כשהם   הצרפתי, 
67 מיהודי פורט סעיד לעזוב את מצרים  שכנעו 
שהתקרבו ישראליות  ספינות  שתי   באמצעות 

לנמל, ולעלות לישראל.

התנדב באנגליה,  מלימודיו  שובו  עם   ב-1954, 
יהודי קהילת  בני  העולים  את  בארץ   לקלוט 
קולט שימש  שם  נבטים,  במושב  וישב   קוצ'ין 
 ומדריך של קבוצת העולים שהתיישבה במקום.
ההקמה צוות  בראש  עמד   1957–1955  בשנים 
 של חבל לכיש, קלט ויישב עשרות אלפי עולים.
העיירה של  ההקמה  צוות  בראש  עמד   ב-1961 
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היוניות.

שמתואר  בגרוזיה  שלו  שהסיור  מאוד  יתכן 
בכתב ידו בגלויה קשור בקשר עם יהודי גרוזיה 

והעלאתם לארץ.

פתיחה:  $10
הערכה: $50 - $80

בשנים שימש  אלה  תפקידים  שני  בין   ערד. 
ישראל בשגרירות  ראשון  כמזכיר   1960–1958 
נציג שהיה  לכך  כיסוי  שהיה  תואר   במוסקבה, 
 "המוסד לעלייה". בתפקיד זה פעל ברחבי ברית

המועצות הקומוניסטית.

 שימש שנים רבות כחבר כנסת, סגן שר, מזכ״ל
בעמדותיו נודע  של״י.  וחבר  העבודה   מפלגת 

ארכיטקטורית . 369 סקיצה 
 - ירושלים  עיריית  של  יפהפייה 
לימים כיכר ספרא - עם חתימתו 
של ראש העיר טדי קולק – נדיר
יפהפייה ארכיטקטורית   סקיצה 
צה"ל( כיכר  )אז  ספרא  כיכר   של 
בעברית העיר"  כיכר  ירושלים   "עיריית 
מזרחית "חזית  ואנגלית,   ערבית 
צה"ל, ככר  הצנחנים,  רחוב   חיצונית 
הקדשה הסקיצה  על  המלך"  שלמה 

30x90.ס"מ 

 מצב טוב-בינוני, קיפולים, כתמי רטיבות, קרעים
קלים.

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

שלום שווארצבארד – גלויה מקורית של ״הנוקם״ . 370
– נדירה מאוד.

 שלום שווארצבארד - משורר יהודי שנולד ליד אודסה וראה בשבר
האוקראינים שעשו  הנוראות  ובפרעות  בטבח   – ומשפחתו   עמו 
המינימליסטים פטליורה.  ישראל  צורר  מנהיגם  בראשות   ביהודים 
 ביותר אומרים שנרצחו 50000 יהודים בפרעות הללו. הרב דאז  של
הוא האמתי  שהמספר  המורים  מסמכים  שבידו  אמר   אוקראינה 

200000 יהודים שנרצחו!

 לאחר השתלטות הקומוניסטים על בריה"מ ברח פטליורה לצרפת.
התנקש  1926 במאי  ב-25  שוארצאד.  שלום  ידי  על  התגלה   שם 
הרפובליקה של  הגולה  המנהיג  פטליורה,  של  בחייו   שוורצבארד 
בני רצח  ועל  הפוגרומים  על  כנקמה  אוקראינה,  של   העממית 
 משפחתו, ולמחרת מת פטליורה מפצעיו. ההתנקשות ארעה ברחוב
 ראסין, שבסמוך לבולוור סן-מישל שברובע הלטיני, בעת שפטליורה

יצא ממסעדה. שוורצבארד ירה בפטליורה חמש יריות מאקדחו.

החל כאשר  הצרפתי.  המשפט  בבית  ברצח  הואשם   שווארצבאד  
סיפר, הוא  המושבעים.  חבר  נדהמו  האמתי  הסיפור  את   לגולל 
 מבאמצעות עורך דינו, על מעללי פטליורה והאוקראינים ועל טבח

עמו ומשפחתו. כל המושבעים זיכוהו פה אחד!

לעלות ניסה   שוורצבארד 
נתקל אך  ישראל,   לארץ 
שלטונות של   בסירוב 
לפני ביקש  הוא   המנדט. 
יועלו שעצמותיו   פטירתו 
1967 ובסוף  ישראל,   לארץ 
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בשוליים קטנים  חורים  של  רשת  אך  טוב   מצב: 
בחוט תפורה  הייתה  הנראה  כפי  הגלויה.   סביב 

לארנק כלשהו.

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$

נטמן והוא  ארצה  הועלה  ארונו  בקשתו,   מולאה 
רבת בלוויה  אביחיל  במושב  העלמין   בבית 

משתתפים במעמד השר מנחם בגין

 על שמו של שוורצבארד נקראו רחובות במספר
ובאר ירושלים,  נתניה,  ביניהן  בישראל,   ערים 

שבע )שם קרוי הרחוב על שם כינויו, "הנוקם"(.

לקט פריטי נייר – כפר יהושע . 371
– תקופת המנדט

 1936 משנת  וקבלות.  תשלום  אמצעי  כולל 
ואילך. 

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

דגל ציון על הר הבית – תיאורים . 372
ראשונים של הכיבוש ומעמד התקיעה – 
עמוד השער של ״מעריב״ מיום שחרור 

ירושלים
ומרשימה! גדולה  וזכוכית  עץ  במסגרת   נתון 
 פריט נהדר לתלייה על הקיר הגדול של המשרד

או הבית!

 מצב: טוב מאוד אך סדקים בזכוכית מצד שמאל
למטה

פתיחה:  $10
הערכה: $50 - $80
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 אצל הבנות הודגש שמדובר ברווקות. האמהות
 ישארו עם ילדיהן, ויופנו להכשרות ולשרות לאומי

וכדומה.

כרוזים גדולים מטעם המוסדות נתלו בכל הארץ.

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - $80

המרכז . 373  – הלאומי  הועד 
להתגייסות הישוב – תעודת מילוי חובה 
בהתאם  שהתייצבה  לאישה  ניתנה   –
לצו וקיבלה עליה את התפקיד שהוטל 

עליה! ספטמבר 1942
רקע

המצב החמרת  עם   ,1942 תש״ב  תמוז   בחודש 
מגינות הרבה  של  הגרמני  והכיבוש   באירופה 
הישוב מוסדות  החליטו  שם  היהודים   ושואת 
ללא בישוב  הצעירים  כל  על  גיוס  חובת   להחיל 

הבדל בין איש לאישה או כל הבדל אחר.

גילאים  יחד עם זאת הייתה חלוקה פנימית לפי 
 מי להכשרות ומי לצבא הבריטי.

גברים בין  לצבא  הגיוס  לגבי  הבדלים  שני   היו 
 לנשים. הראשון: על הבנים בגילאים המתאימים
 הוטלה חובה ואילו הבנות נקראו להתנדב. השני:

בארגון . 374 למדריך  הסמכה  תעודת  דיפלומה, 
הנוער היהודי הלאומי ״עקיבא״ – תנועת הנוער היהודית 
הגדולה ביותר בפולין, שנשאו את רעיון המרד בשואה 
– בבית הספר היהודי בקרקא, 1925, שם היה המרכז 
בעברית  יפה  חותמת  עם  פולנית  התנועה.  הגדול של 

וחתימות ביד של ראשי התנועה! 
תנועת עקיבא  ומרכזה בקרקא והולדת רעיון המרד לנקמה והגנה 

על כבוד העם היהודי

גוון מסורתי, אשר  נוער ציונית בעלת  תנועת עקיבא הייתה תנועת 
 1924 בשנת  נוסדה  התנועה  שבפולין.  גליציה  במערב  פעלה 
הייתה הגדולה בתנועות  בקרקוב, ששימשה גם כמרכז הפעילות. 
הנוער של פולין בטרם הכיבוש הנאצי חברי התנועה היו פעילים 
מנהיגה  היה  דרייבלט  יואל  הלוחם.  היהודי  הארגון  של  בייסודו 

הרוחני.

מזכירות  כי  אף  התנועה,  של  ביותר  הגדול  המרכז  היה  בקרקוב 
את  לסמל  מנת  על  נבחר  "עקיבא"  השם  בוורשה.  הייתה  התנועה 
אהבת ישראל ואת הרצון לטפח את המורשת הרוחנית-ציונית. אחת 
השפה  לימוד  הייתה  לעצמה  שמה  שהתנועה  העיקריות  המטרות 
אקטואליים  יהודים-ציוניים,  בנושאים  דיונים  של  וקיומם  העברית, 
בקרב חניכי ויהודי פולין. בעקבות הפעילות השוטפת, והמוטיבציה 
של חברי התנועה להשריש ערכים ותרבות ציוניים בצעירי קרקוב 
עד  בעיר.  היהודים  הנוער  בני  בקרב  החשיבה  השתנתה  היהודים, 
בתרבות  והתערבבות  התבוללות  של  החשיבה  נפוצה  הייתה  אז 
ובכלל  הציוניות  ברוח  רבה  חשיבות  ראו  לא  שהם  מכיוון  הנוצרית 

בזהותם כיהודים.

התנועה  ניסתה  לכך  בנוסף 
וצרכים  כספי,  סיוע  להגיש 
ביותר  לנצרכים  בסיסיים 
בגטאות. התנועה אף העבירה 
חקלאות  לעבודות  יהודים 
בארץ  מבוקשים  ומקצועות 
ישראל, על מנת שעם עלייתם 
לתרום  יוכלו  ישראל  לארץ 
זו.  בדרך  המדינה  את  ולפתח 
חברי  הצליחו   1930 בשנת 
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שהייתה  "קופאליני",  בכפר  החווה  היא  התנועה 
במשך  זו  בחווה  לתנועה,  מאוד  חשוב  מרכז 
בא  לא  אשר  המלחמה  רעיון  התגבש  הזמן, 
על מנת להציל את חברי התנועה, אלא לצורך 
כפי  היהודי.  העם  של  כבודו  על  והגנה  נקמה 
מחברי  אחד  ליבסקינד,  דולק  זאת  שביטא 
על  נלחמים  "אנו  בקרקוב:  העיקריים  התנועה 

שלוש שורות בהיסטוריה".

מצב: טוב. חתימות מקוריות בכתב יד!

פתיחה:  $10
הערכה: $50 - $80

התנועה להגשים את חלומם הציוני, כאשר שלחו 
פלוגות הכשרה שעשו את תקופת לימודן בפתח 
תקווה )שכונת עקיבא בתוך שכונת אחדות היום(, 
וב-1938 הקימו שני קיבוצים בארץ ישראל, "נווה 

איתן" ו"בית יהושע".

עקיבא",  "תנועת  של  הראשונים  המפעלים  בין 
הייתה חוות הכשרה "בגיטבולטוב", אשר שימשה 
ומקצועות  לחקלאות  עובדים  להכשרת  כמקום 
שימשה  החווה  ישראל,  בארץ  הרצויים  נוספים 
התנועה,  מהות  לגבי  ודיונים  מפגש  מקום  גם 
ידי  ועוד. חווה נוספת שהוקמה על  דרכי פעולה 

כפרות . 375 פדיון  טובה,  שנה  דף 
והזכרת נשמות בערב יום כפור והושענא 
רבה של בית חנוך היתומים הכללי לבני 
ישראל בארץ הקדש, בעיה״ק ירושלם. 
 – תרע״ט  אדר  בכ״ט  בירושלים  נוסד 

בדיוק לפני מאה שנה!
– עשרים של המאה  פלשתינה, שנות העשרה 

ה20

״ציון הראשון  הכללי  האשכנזי  היתומים   בית 
בתי כנגד  נפש  במסירות  הוקם   בולמנטל״ 
 היתומים של המסיון. ערב הקמת בית היתומים
יהודיים. ילדים   !400 המסיון  מוסדות  אצל   שהו 
מות כדי  עד  העצום  הרעב  הייתה  לכך   הסיבה 
בנסיון עמדו  הילדים  של  רובם  רוב   כפשוטו. 
שסרבו רכים  ילדים  של  גבורה  סיפורי   וידועים 
בחייהם קדושים  ממש.  ומתו  למסיון   ללכת 

 ובמותם.

 עקב המצב הנורא הזה של נסיונות שמד ממש
 לילדי ישראל נחלצו כמה עסקנים חשובים וקימו
בירושלים. אחד מהם מפוסם יתומים   כמה בתי 

עד היום: בית היתומים ״דיסקין״

נתייסד הראשונה  העולם  מלחמת   בשלהי 
בירושלים בית היתומים הכללי לבני ישראל .

 בספר 'קורות ותלאות יתומי ציון', קובץ זיכרונות
 שהוציאו לאור מי שהיו חניכי בית היתומים בשנות
 מלחמת העולם הראשונה, מצויות עדויות רבות
בשירותם נהרגו  הילדים  מאבות  שרבים   לכך 
 הצבאי כחיילי הצבא העות'מאני. חלק מהילדים

שירת עדיין  שאביהם  מפני  בחוצות   התגוללו 
 בצבא, ואימם מתה ממחלה או מרעב.

אז שעד  בלומנטל  הרב  עמד  המוסד   בראש 
לנערים במינה:  מיוחדת  ישיבה  כראש   שימש 
ל״נושרים״ היום  של  ובלשון  הדרך.  מן   שסטו 
מחנך הצלחה.  של  סיפור  היה  בלומנטל   הרב 
 דגול שהצליח להשיב את הנערים הללו לדרך

ישראל סבא עם רוח שמחה.

 בכ״ט באדר תרע״ט נפתח בית היתומים. בדיוק
 לפני 100 שנה!

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$
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צו התיצבות – 1949. 377
מצב טוב. קרעים.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

תמונות, . 376  – הרצליה  הגימנסיה 
בולים ותעודות

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

דף . 378  – שחרב  עציון  גוש  על 
מעיתון הצופה 1948
מצב טוב. קרעים קטנים.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

פתח . 379 ישראל,  נצח  ספר  בית 
תצלומים   – המנדט  תקופת  תקוה, 

ותעודות
מצב כללי טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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שלושה דפי תחריטים. 381
מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

מחברת היסטוריה, בכתב יד – . 380
שנות ה-40?

מצב טוב. יתכן וחסרים דפים.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

אוסף נהדר של פריטי אל על. 382
מצב כללי טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

משפחה . 383 של  מסמכים  אוסף 
דרך  ממצרים  ארצה  שעלתה  יהודית 

רומא – 1950
מצב בינוני-טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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קהיר, . 385 לחתונה,  הזמנות  שתי 
1944 – עם המעטפות

מצב טוב. כתמים.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

שבעה גליונות מעניינים. 384
של  להורג  הוצאה   - שבכותרות  הנושאים  בין 
נירנברג;  משפטי  בעקבות  נאציים  בכירים 
האו"ם;  של  ישראלית  הארץ  הוועדה  התכנסות 
המדינה;  הקמת  לקראת  גוריון  בן  של  הצהרה 
במלחמת  אש  להפסקת  להגעה  הנסיונות 

השחרור.

מצב בינוני. קרעים, חלקם עם חוסרים.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

פרטים . 386 עם  ציונים,  מחברת 
בכתב יד – צפת, תקופת המנדט

מצב טוב. בלאי אופייני.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

מכתב מאת ״מוכתר זכרון משה . 387
אלתר בירנבוים״, 1928, נדיר מאוד

מצב: טוב

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$
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לאגון . 389  ,1907 בשנת  גלויה שנשלחה 
התנועה  מראשי  הרצל,  של  ידידו  צוויג, 
ומיסד  באוסטריה,  הקימת  והקרן  הציונית 
קרן  בול  עם  שם.  ישראלי  הארץ  המשרד 

קימת ״ציון״ שנחתם על ידי הדואר!
מצב: טוב

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

אוטוגרפים

שלושה מכתבים חשובים מאת . 388
יצחק בן צבי – בחתימתו

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

באברויסק . 390 חתומה,  קבלה 
אחוזה  ליסוד  קואופרטיבית  ״חברה 
תרע״ט  בוברויסק,  ישראל״  בארץ 

)1919( מידות: 10X12 ס״מ
פתיחה:  50$

הערכה: $100 - $120
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יהודים וביותר  יהודים  אהב"  "לא   סטאלין 
 שמקימים לתחיה את התרבות היהודית, וביותר
סיפוח לאחר  ציון.  למען  פעילים  גם   שהם 
ב-12 נעצר  הוא  המועצות  לברית   בסרביה 
 ביולי 1940 ונשפט ב-18 בינואר 1941 לארבע
 עשרה שנים בגולאג בארכנגלסק בגלל פעילות

 ציונית. אשתו ושתי בנותיו גורשו מהעיר.

הסבל היה נוראי.

לאחר לקישינב.  וחזר  ב-1954  שוחרר   הוא 
חמש לטקסטיל.  חרושת  בבית  עבד   שחרורו 
בבית ונקבר  נפטר  הוא  יותר  מאוחר   שנים 

 הקברות היהודי של העיר.

 שמו טוהר בהחלטת הפרקליטות של הרפובליקה
ב-5 המולדובנית  הסוציאליסטית   הסובייטית 

ביוני 1989.

 בימים אלו מלאו בדיוק 60 שנה לפטירתו, בי"א
יחיד זיכרון  יהא  שלפנינו  הפריט  תשי"ט.   באדר 
 ומיוחד לזכרו הברוך וחקוק בתולדות ימי האומה

לעד.

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $20
הערכה: $100 - $120

)ראזנטאהל( . 391 רוזנטל  זלמן 
גיבור  היהודים,  הילדים  סופרי  מחלוצי 
ששילם  ציון  וחובב  והיהדות  הרוח 
מקורי  תצלום   - כך  על  נוראה  בגלות 
ואיש  לסופר  ידו  בכתב  הקדשה  עם 
להוציא  שעודדו   , רבינצקי  ח.  י.  הרוח 
את סיפורו הראשון! – כפי הנראה יחיד 

בעולם! נדיר ביותר!
 פריט נהדר לחובבי ציון, לחובבי ספרות הילדים,

וחובבי גיבורי הרוח של האומה

לפטירתו. שנה   60 בדיוק  מלאו  אלו   בימים 
 הפריט שלפנינו יהא זיכרון יחיד ומיוחד לזכרו

הברוך וחקוק בתולדות ימי האומה

)כיום, ביסרביה  בֶטֶלֶנשט,  נולד  רוזנטל   זלמן 
אליעזר ר'  של  אחיו  בן  ב-1892,   מולדובה( 
הספרותיים בנסיונותיו  שעודדו  רוזנטל   דוד 
18 המשיך את לימודיו  הראשונים ביידיש.  בגיל 
הראשונות יצירותיו  את  פירסם  שם   באודיסה, 
בתום בעברית.  גם  ואחר-כך  ביידיש  תחילה   , 
שם לקישינוב,  עבר  הראשונה  העולם   מלחמת 
- "צעירי-ציון  בתנועת  ציונית  לפעילות   נרתם 
מעורכי היה  1923־1938  בשנים  ציון".   פועלי 
והמוסף צייט"  "אונזער  ביידיש  היומי   העיתון 
 הדו-שבועי שלו לילדים "פַארן אידישען קינד"
הירחון את  בקישינוב  ערך  כן   )1925־1928(, 
שהצטיין  ,)1927( "אשכולות"  לילדים   העברי 
עם ויחד  המרהיבה,  ובצורתו  העשיר   בתכנו 
"פרודות" הספרותי  המאסף  את  קוטשר   יעקב 
בארץ-ישראל פעמיים  ביקר  רוזנטל   .)1934( 

 )1924 ו-1938(.

ספרות-הילדים את  רוזנטל  טיפח  שנותיו   רוב 
עוברת הבכורה  כאשר  והיידית,   העברית 
פירסם הוא  העברית.  אל  היידיש  מן   בהדרגה 
חיבה הספוגים  ואגדות,  סיפורים   שירים, 

 למסורת ישראל ולכל שנברא בצלם.

 את הסיפור הראשון פרסם בהמלצתו של יהושע
 חנא רבניצקי בכתב העת היידי "אונדזער לעבן"
 של מרדכי ספקטור. את התצלום שלפנינו נתן
בכתב לבבית  הקדשה  עם  לרבינצקי   בהוקרה 

ידו
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של . 393 לוגו  עם  רשמית  מעטפה 
דוד סמילנסקי, ממיסדי אחוזת בית תל 
ששלח  ידו]![  בכתב  כיתוב  עם  אביב, 
שירות  דרך  בירושלים,  שמעיה  לבנו, 
המוניות ״עלה״ – פלשתינה – 100 מיל 

– נדיר!
דוד סמילנסקי

הסמוכה בלוזריה,  בעיירה   1875 בשנת   נולד 
הרוסית(, באימפריה  )אז  שבאוקראינה   לקייב 
ישראל לארץ  עלה  רוטמיסטרובקה.  בעיר   וגדל 
משם ביפו.  והתמקם   1891 בשנת   לראשונה 
 עבר לעבוד ביקב המושבה ראשון לציון, ולאחר
בין מייסדי והיה   מכן עבר עם משפחתו לחדרה 
אחיינו עם  יחד  לרוסיה  שב  מחדרה   המושבה. 
 מאיר-סיקו לאחר שלקה בקדחת צהובה. שימש
של עוזרו  והיה  הציונית,  בתנועה  גם   בפקידות 

זאב טיומקין, בעת פעילותו בייליזבטגרד.

ניסן של  בתו  בלומה,  לשרה  נישא   1902  בשנת 
בלוצרקובסקי.]בני הזוג היו הורים לבן, שמעיה.

בשנית, לארץ  סמילנסקי  עלה   1906  בשנת 
בחברת שותף  היה  הוא  עסקים.  כאיש   הפעם 
היו שלּה  תעשיות"(,  "שמן  )לימים,   "עתיד" 
הצטרף וכך  וביפו,  בלוד  בחיפה,   מפעלים 
 לחמשת המייסדים של שכונת אחוזת בית )יחד
)סוכובולסקי(, דנין  יחזקאל  דיזנגוף,   עם מאיר 
הראשונה חיותמן(,  ויצחק  ויס  אריה   עקיבא 

ירושלים . 392 האוסטרי  הדואר 
יוסף  מהאמן  גלויה   -  24.5.1898
לברון  בירושלים  דרקסלר   – רבינוביץ 
הכל   – גרמניה  בשטוטגרט,  רוטשילד 

בכתב ידו, נדיר ביותר!
מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: $50 - $80

 לשכונות תל אביב. בנה את ביתו ברחוב יהודה
הלוי 30

על המעטפה מודפס:

 דוד סמילנסקי

תל אביב, א״י

רחוב יהודה הלוי 30

וכן באנגלית

כמו כן כיתוב בכתב ידו של שמו של בנו וכתובתו

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$
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בוגרשוב . 395 חיים  מאת  מכתב 
מייסד ומנהל גימנסיה הרצליה

בשנת   .)1963  –  1876( )בוגרשוב(  בוגר  חיים 
לארץ  ועלה  בפילוסופיה  דוקטורט  סיים   1906
ישראל, בעקבות עלייתם של ידידו מוסינזון וד"ר 
יהודה לייב מטמון-כהן. מטמון-כהן הקים בביתו 
הגימנסיה   – הרצליה  גימנסיה  את   1905 בשנת 
את  בוגר  הפך  עלייתו  עם  הראשונה.  העברית 
מטמון- עם  כשהקים  ציבורי,  למוסד  הגימנסיה 
כהן ומנחם שינקין חברה ציבורית בשם "אגודת 

הגימנסיה בעברית בארץ ישראל".

מקצוע  את  בוגר  לימד  רבות  שנים  במשך 
יהודיים  תכנים  בו  ושילב  בגימנסיה,  הגאוגרפיה 
בנושאי  רבים  מאמרים  חיבר  הוא  ולאומיים. 
גאוגרפיה, וכן ספר בנושא הגאולוגיה. בספטמבר 

1910 נבחר למנהל הגימנסיה. 

הגימנסיה,  מנהל  לסגן  בוגר  היה   1919 משנת 
מוסינזון  של  לפרישתו  עד  זה  בתפקיד  והמשיך 
מהניהול, אז מונה שוב למנהל עד לשנת 1951. 

חינך  שאותם  תלמידים,  של  דורות  העמיד  הוא 
לערכים ציוניים.

רחוב  בקריאת  אותו  כיבדה  אביב  תל  עיריית 
רחוב   – בחייו  עוד  שמו  על  אביב  בתל  מרכזי 

מכתב . 394  – צבי  בן  ינאית  רחל 
ליגאל  ממוען   - ידה  בחתימת  מעניין 
ראשוני  בית  פתיחת  בעניין   - אלון 

פועלי ציון
צר להפתח.  עומד  שהבית  מאוד   ״...שמחה 
הייתי אלו  להשתתף....  אוכל  שלא  מאוד   לי 
ומוסרת אתכם  משתתפת  הייתי  ברצון   בריאה 
היסוד ועידת  על  ציון,  פועלי  של  ראשיתה   על 
בית מקימים  שאנו  טוב  כמה  ועוד.   בפולטובה 
היום גם  ללמוד  עלינו  ציון.  פועלי   לתולדות 
 מתקופת העליה השניה. פועלי ציון הביאו לדרך
 העצמאית שלנו בתנועת העבודה, ההתיישבות,

השומר וכו׳...

מצב: טוב

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

שאותה  נורדיה  שכונת  את  החוצה  בוגרשוב, 
ולכן עיברת  הקים. בוגרשוב התנגד למהלך זה, 

את שמו ל"בוגר".

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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מלחמת  של  והרעב  המחסור  בימי 
בארגון  התמקד  הראשונה  העולם 

הסיוע והעזרה ההדדית של הקהילה. 

לערער  ביקשו  החרדי  בציבור  אנשים 
בציבור  פוזננסקי  של  מעמדו  את 
מדמות  בצדק,  ואולי  מחשש,  היהודי, 
לכך  הייתה  אותו.  ורדפו  נאור,  רב  של 
כאשר  בריאותו.  על  הרסנית  השפעה 
לרב,  המינוי  כתב  את  ידידיו  לו  הביאו 
מצאוהו על ערש דווי. באיגרת הפרידה 
נתן  מותו,  לאחר  שנמצאה  לאשתו, 
אבקש  "אחת  נפשו:  למאוויי  ביטוי 
גדול  בקשר  הילדים  את  חנכי  אותך: 
זה  בלי  לעמנו,  ליהדות,  באהבה  וחם, 

אין אושר בעולם". 

המלים:"לולי  נרשמו  מצבתו  על 
תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי". 

הגלויות 

ישראל.  בחכמת  תוכן  מלאות  הגלויות 
למילה  מעניין  תרגום  בהם  מוזכרים 
בניקוד  שינוי  ידי  על  במקרא  אחת 
הספר  חופני,  בן  שמואל  רב  המילה, 
ועוד  א"י,  אשכול הכופר, הספר אגדת 

דברים. 

2 גלויות. אחת בעברית ואחת בגרמנית. 

מצב: בינוני - טוב מאוד 

נדיר מאוד!

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$

חוקרי . 396 עילויי  גדולי  מאת  גלויות  שתי 
ר׳  אל  בכר  זאב  בנימין  ר׳   - ישראל  חכמת 
אברהם שמואל פוזננסקי – תחילת המאה ה20, 

תוכן מעניין, עברית וגרמנית, נדיר!
ר' בנימין זאב בכר 

הרב בנימין זאב בכר היה רב בהונגריה – ניהל את התלמוד 
תורה בפשט - וחוקר תורני אדיר. 

שנות  חשבון  את  עושים  אם  חיבורים!   750 פרסם  הוא 
חייו מיום שעמד על דעתו מגיעים לכך שבכל שבועיים 

וחצי הוא פרסם חיבור! 

המדהים הוא שמחקריו מאוד מדעיים ומדויקים ונחשבים 
עד היום לנכסי צאן ברזל של המחקר התורני. 

ר' אברהם שמואל פוזננסקי 

שהורתו  משכיל  רב  היה  פוזננסקי  שמואל  אברהם  ר' 
בפולין.  יודן  האוסט  בקהילות  והמשכו  הנאורה  בגרמניה 
פוזזנסקי שהיה איש התרבות והשפה הגרמנית הפך את 
ציוני  להיות  גם  אותו  הביא  הזה  התהליך  ללשונו.  היידיש 
נלהב. ציוניותו הלאימה את השכלתו. אך יחד עם דתיותו 
היראים.  חיצי  את  אליו  משך  ולכן  משכיל  היה  וציונותו 
יכלו  לא  בוורשה  הגדול  הכנסת  בית  לרב  משנתמנה 

החרדים לשתוק. 

דבר כזה לא ראתה וורשה היהודית מעולם: 

"חסידי וארשה מפגינים בחוצות. צועדים בשורות ובטורים, 
הקהילה.  בנין  אל  ומתקרבים  רחוב  אחרי  רחוב  עוברים 
פאות  בעלי  זקנים  הישישים,  צועדים  ההפגנה  בראש 
לבנות. לבושי קאפוטות שחורות וארוכות. אחריהם הולכים 
יהודים בגיל העמידה, והנוער החסידי הנלהב סוגר בהמון 
 - הבוז'  ו'קריאות  באוויר  נישאות  סיסמאות  ההפגנה.  את 
של  הפגנה  משתאים,  עומדים  וקציניהם  המשטרה  אנשי 
קוראים  בפעם  ופעם  מימיהם.  ראו  לא  ופאות  זקן  בעלי 
אלפי  נתאספו  הקהילה  לראבינרים'...בחצר  'בוז  בסך: 
הקהילה,  משרדי  חלונות  אל  נקלעות  אבנים  אנשים. 
פרחי החסידים מתפרצים לתוך הבניין. הופכים שולחנות. 
נחרדים  וחברי הנהלת הקהילה   ... קורעים את הפנקסים 

ומבקשים מחבוא בחדרים הצדדיים מפני זעם". 

פוזננסקי היה אדם רב פעלים בכל קנה מידה. היה מחבר 
חינוך  כאיש  ענפה.  ציבורית  ופעילות  דגול,  חוקר  פורה, 
עסק בלימוד ומתן הרצאות, הקמת מוסדות חינוך ועידודם. 
והמוסד  "תרבות"  נרדמים",  "מקיצי  בקידום  השתתף 
למורי  הממלכתי  הסמינר  את  הקים  "תחכמוני".  החינוכי 
דת משה בוורשה. כמנהיג כיהן בין היתר כנציג יהודי פולין 
ורשה.  בעיריית  הציונים  ונציג  הזמנית  הלאומית  במועצה 
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בול . 398 של  ראשון  יום  מעטפות   14
גדולי  ידי  על  יד  קטיף, חתומות בכתב  גוש 

הרבנים, נדיר ומיוחד מאוד! לא נשכח!
הרב הראשי ישראל מאיר לאו

רבה של חיפה הרב שאר ישוב כהן זצ״ל

רבה של רמת גן הרב יעקב אריאל

רבה של קרית שמונה הרב צפניה דרורי

רבה של צפת הרב שמואל אליהו

ראש ישיבת ניר קרית ארבע הרב אליעזר ולדמן

ראש ישיבת כסא רחמים הרב מאיר מאזוז נאמן ס״ט

רבה של רעננה הרב יצחק פרץ

רבה של גבעתיים הרב יוסף גליקסברג 

רבה של בית אל הרב זלמן ברוך מלמד

רבה של בית אל הרב שלמה אבינר

רבה של חולון הרב אברהם יוסף

הרב יונה מצגר

רבה לשעבר של ימית הרב ישראל אריאל

מילות  הוסיפו  מהרבנים  חלק 
לחתימתם. בנוסף  הגוש  עם   הזדהות 

מצב מצוין

נדיר!

פתיחה:  $50
הערכה: 50$ - 80$

טדי קולק – מעטפת יום ראשון . 397
לשמחה  מועדים  ירושלים,  בולי  של 
– עם שתי חתימות טדי קולק  תשכ״ט 

בכתב ידו, בעברית ובאנגלית
מצב: טוב 

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$
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 לחללי מערכות ישראל תשמ"ט – חתום על עדי
ראומה ויצמן

שנה ויצמן,  עזר  בול  של  ראשון  יום  מעטפת   • 
 לפטירתו על הבול תמונתו ועל המעטפה מטוס-

חתום על ידי ראומה ויצמן

עם הראשונה  המעטפה  מלבד  מאוד  טוב   מצב 
קרעים.

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$

חיל . 399  – תשע מעטפות מעניינות 
האויר- חתימות של נשיא המדינה עזר 

ויצמן ורעייתו ראומה ויצמן
אוסף חשוב, יפה ומעניין! נדיר!

חיל  של  סיפורו  את  שמספרות  מעטפות  תשע 
ממיסדיו  היה  ויצמן  שעזר  הישראלי  האויר 
ידי  על  חתומות  המעטפות  הראשונים.  ומטייסיו 

עזר ויצמן וראומה ויצמן.

פירוט המעטפות:

ידי על  חתום   - תש"י  לישראל  האויר  חיל  יום   • 
ראומה ויצמן

רבים מים  כקול  כנפיים  קול  האויר,  חיל  יום   • 
תשט"ו – חתום על ידי עזר ויצמן

יוצר יום העצמאות התשיעי, מטוס חיל האויר   • 
ידי על  חתום   – תשי"ז  בשמיים,   9 הסיפרה   את 

עזר ויצמן

 • הטובים לטיס, טוס בחיל האויר, תש"ך. חתום
על ידי ראומה ויצמן

– חתום יום העצמאות תשכ"ב   • הטובים לטיס, 
על ידי עזר ויצמן

 • מטוסי חיל האויר, יום העצמאות תשכ"ז – חתום
על ידי עזר ויצמן

 • כינוס הבכורה של עמותת חיל האויר, תשמ"ט,
- חתום על ידי ראומה ויצמן

הזכרון יום  הטייסים,  בהר  האויר  חיל  גלעד   • 

בנימין . 400 האספן  של  חיפושיו 
משפחתו  בני  אחר  ברנשטיין-עברי 
ומסמכים  מכתבים  מקבץ   – האבודים 

משנת 1932
מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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בגרמנים, . 402 לוחם   – שילנסקי  דב 
פרטיזן, אלטלנה, יו״ר הכנסת – משואה 
ראשון  יום  מעטפות   5  – לתקומה 
המופלא  חייו  סיפור  את  שמספרות 

חתומות בחתימת ידו – אוסף יפה!
• מעטפת יום ראשון של בול השואה – קנדה.

יום ראשון של שחרור הניצולים וסוף  • מעטפת 
מלחמת העולם - ארצות הברית.

"אלטלנה" עולי  מפגש  של  אירוע  מעטפת   • 
במלאת 40 שנה לעליית אניית הנשק והישע.

"הכנסת חותמת  של  הראשון  יום  מעטפת   • 
ירושלים" .

ניצולי תקומת  בול  של  הראשון  יום  מעטפת   • 
השואה בישראל – בדמייך חיי.

מצב טוב מאוד.

פתיחה:  $20
הערכה: $50 - $80

בול . 401 ראשון  יום  מעטפות  שתי 
הנשיא עזר ויצמן - חתומות בחתימות 
קציר  אפרים  המדינה  נשיא  של  ידם 

ונשיא המדינה יצחק נבון
מצב טוב מאוד.

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$
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ומיוחדת . 404 צבעונית  מרב  גלוית 
חתימת  עם  הגטו  מעל  דגלים  בול  של 

ידו של משה ארנס – נדיר ויפה מאוד
ואיש הרויזיוניסטית  איש התנועה   –  משה ארנס 
חלקו את  וכתב  חקר   – הביטחון  שר   האצ״ל, 
ורשה. בגטו  בית״ר  של  המחתרתי  הארגון   של 
 בעקבות ספרו נחשף חלקה שהגדול מאוד של
כל והושכח  שהוצנע  במרד,  הלאומית   התנועה 

השנים

נדיר!

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

אקסודוס – שני פריטים מעניינים . 403
ונדירים

משרד של  כתיבה  במכונת  מודפסת  פתקה   א. 
 הג׳וינט: לכבוד... ל״ב מכתב מאת אחד המעפילים
נכתב המכתב  תש״ז״.  אירופה  ״יציאת   באניה 
לנו ונמסר  חיפה,  בנמל  האניה  עגינת   בשעת 
לא ביותר!  נדיר   – אליך״  העברה  לשם   עכשיו 

מצוי כלל!

לאקסודוס שנה   50 לכבוד  מיוחדת  מעטפה   ב. 
 עם חתימה בכתב ידו של ניצול השואה ומעפיל
 אניית אקסודוס מאיר שורץ )בשלהי שנת 1946,
במסגרתו ב'.  לעלייה  במוסד  לפעילות   גויס 
מצרפת. שואה  פליטי  להעלאת  אחראי   היה 
הגירוש על אחת מספינות   פיקד מטעם ההגנה 
וייגור( )אושן  אקסודוס  המעפילים  אוניית   של 
בפופנדורף. העקורים  מחנה  כמנהיג   ושימש 
והשתתף בהגנה  שירת  השחרור  מלחמת   בזמן 

במלחמה בנגב, ובליווי שיירות לירושלים(.

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$
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פריט חשוב, יפה ונדיר

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

עשור . 405 של  מרב  גלויות   2
היהודים  להצלת  העברית  הצנחנות 
הפרטיזן  ידו  בחתימת   1955  – בשואה 

הגיבור ברוך שוב – נדיר!
ברוך שוב – יושב ראש ארגון הפרטיזנים בישראל

של הקמתה  מיוזמי  שוב  היה   1942  באביב 
 מחתרת בגטו וילנא. הוא הקים קבוצת מחתרת,
לארגון והצטרף  אקדחים  ברכישת  שותף   היה 
 הפרטיזנים המאוחד. לאחר אקציות שהתרחשו
שם רודניקי,  ליער  שוב  עזב   1943  בספטמבר 
 לחם עם חבריו בשורות הפרטיזנים. לאחר מכן
והשתתף האדום  הצבא  של  ליחידה   הצטרף 

בפעולות קרביות.

 ביולי 1944 שב שוב לווילנה עם שחרורה אך לא
 מצא איש מבני משפחתו, שנרצחו בשואה. שוב

הצטרף לצבא האדום, לחם ונפצע.

בהגנה ולחם  מעפילים  באניית  לארץ   עלה 
ובצה״ל.

זכרונותיו הופיעו בספר "מעבר לשמי העננה"

מעטפת יום ראשון מיוחדת של . 406
בול הנפת דגל הדיו באום רשרש אילת 
של  המפורסם  ההיסטורי  התצלום  עם 
של  ידו  בכתב  חתימה  עם  הדגל  מניף 
נדיר  ברן,   – אדן  אברהם  הדגל  מניף 

ביותר!! כפי הנראה יחיד בעולם!
פריט היסטורי!

 על הבול תצלום של הנפת דגל הדיו באילת עם
העמוד על  מטפס  ברן  נראה  בתצלום   כיבושה. 
לסמל הפך  הזה  התצלום  הדגל.  את   ותולה 

מלחמת העצמאות.

מצב טוב מאוד.

פתיחה:  $20
הערכה: $100 - $150



 159 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

מעטפות . 408  4  – ולנברג  ראול 
של  ידם  בחתימת  חתומות  מיוחדות]![ 
ניצולי שואה, יושבי ראש הכנסת – נדיר!
• יום הולדתו של ראול ולנברג, ישראל – מעטפה 
ראול  בול  עם  פרטית  בהנפקה  מיוחדת  גדולה 
ולנברג, נדירה – בחתימת ידו של שבח וויס ניצול 

השואה המפורסם ויו״ר הכנסת

ראול  בול  של  מעניינת  ראשון  יום  מעטפת   •
ידו של שבח  - בחתימת  ולנברג ארצות הברית 

וויס ניצול השואה המפורסם ויו״ר הכנסת

ולנברג,  ראול  בול  של  ראשון  יום  מעטפת   •
השואה  ניצול  של  ידו  בחתימד   – הונגריה 

המפורסם ויו״ר הכנסת, מר דב שילנסקי ז״ל

ולנברג,  ראול  בול  של  ראשון  יום  מעטפת   •
ארגנטינה – בחתימת ידו של דב שילנסקי

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$

4 מעטפות יום ראשון מעניינות! . 407
מפורסמים  שואה  ניצולי  בידי  חתומות 

– נדיר!
השואה,  לזכר  רומניה,  הראשון,  היום  מעטפת   •
2007. חתומה בכתב יד ע"י סופר השואה הידוע 

אהרן אפלפלד ז"ל

לרגל  וישראל,  גרמניה  הראשון,  היום  מעטפת   •
בין  הדיפלומטיים  היחסים  לחידוש  שנה   40
כרטיס  תצלום  המעטפה  על  המדינות.  שתי 
השואה  ניצול  ע"י  חתומה  מבוכנוואלד.  עבודה 
מבוכנוואלד, הרב הראשי לשעבר, רבי ישראל 

מאיר לאו.

• מעטפה לציון 65 שנה למרד גטו ורשה,ישראל, 
2008. חתומה בכתב יד ע"י גיבור מרד גטו ורשה, 
ההיסטוריון וחוקר השואה פרופ' ישראל גוטמן 

ז"ל )1923-2013(. 

בודפשט,  גטו  לשחרור  שנה   50 לציון  גלויה   •
בנק  נגיד  ע"י  יד  בכתב  חתומה   .1995 הונגריה, 
ישראל לשעבר וניצול זוועות השואה בהונגריה, 

משה זנבר ז"ל )2012-1926(.

מצב: טוב מאוד.

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$
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 ניצולים, שסיפרו לו לראשונה על נפילת מרדכי
הבין הוא   .18 מילא  ברחוב  בבונקר   אנילביץ' 
 מהם שעדיין נותרו בגטו עשרות לוחמים, ביניהם
 מנהיגי המרד צביה לובטקין ומארק אדלמן. הוא
משאית לארגן  הארי,  לאזור  להעבירם   הצליח 
נשארו שלוחמים  ידע  רותם  ליערות.   ולחלצם 
לעזוב שלא  לובטקין  ידי  על  הוזהר  ואף   בביוב 
 בלעדיהם, אולם הוא החליט להמשיך ליער כדי
 להציל את מי שכבר יצא. מספר לוחמים נשארו
שלאמק הטוב,  חברו  ביניהם  הביוב,   בתעלות 
נאלץ אך  הארי  לאזור  שוב  חזר  הוא   שוסטר. 
 לחזור חזרה ליער, כשגילה כי בעקבות הלשנה

הרגו הנאצים את כל הנותרים בתעלות הביוב.

בוורשה, הפולני  המרד  כשפרץ  כשנה,   לאחר 
תום עם  ללחימה.  חבריו  עם  רותם   הצטרף 
"הנקם" ארגון  לפעולת  הצטרף   המלחמה 
 לנקמה בפושעים הנאצים, על מנת להשלים את
למען לעשות,  חובה  לדבריו  שהרגיש   המשימה 
זוועות את  לשרוד  זכו  שלא  וחבריו   משפחתו 

הנאצים.

נדיר מאוד!

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$

ישראל, . 409 היום הראשון,  מעטפת 
חתומה   .1968 ורשה,  גטו  מרד  לזכר 
ורשה,  גטו  מרד  גיבור  ע״י  יד  בכתב 
 - אנילביץ׳  מרדכי  של  הראשי  הקשר 

שמחה רותם )קאז׳יק( ז״ל
הלך לעולמו  הלך  ז״ל  רותם  "קאז'יק"   שמחה 
ברוך, זכרו  יהי  חודשים.  שלושה  לפני   לעולמו 

ולעד ינון שמו בתולדות ישראל

חנוך של  בפלוגה  רותם  לחם  המרד   במהלך 
 גוטמן באזור המברשתנים )שנקרא כך בעקבות
תחת והיה  באזור(,  למברשות  החרושת   בתי 
 פיקודו של מארק אדלמן. חזותו הארית אפשרה
 לו לנוע בחופשיות יחסית באזור הארי, ובתמורה
 לכסף ששילם לעובדי עיריית ורשה, הם הובילו
הארי האזור  אל  מהגטו  הביוב  בתעלות   אותו 

וחזרה.

על הארי  לאזור  רותם  יצא   1943 מאי   בתחילת 
מרדכי של  סגנו  צוקרמן,  לאנטק  לחבור   מנת 
גייס הוא  למרד.  סיוע  לבקש  מנת  על   אנילביץ', 
 שני עובדי רשת הביוב הפולנית באמתלה שהוא
 זקוק לליווי בסבך הביוב על מנת לחלץ מבריחים
לביצוע הסכימו  הם  לגטו.  שנקלעו   פולנים 
כשחשדו אולם  רב,  לכסף  בתמורה   הפעולה 
וביקשו יהודים  להציל  היא  שהמשימה   בהמשך 

לחזור, הוא מנע זאת מהם באיומי אקדח.

 רותם הגיע לבונקרים ברחובות פרנצ'יסקנסקה,
מחזה שם  וגילה  בגטו,  ונאלבקי  זמנהוף   מילא, 
זה הרגיש, על-פי עדותו, ברגע  ומוות.   של הרס 
 כמו אחרון היהודים בורשה. הוא המשיך לחפש
בעשרה נתקל  ולבסוף  הביוב  בתעלות   ניצולים 

410 . – פרס״  שמעון  חבר,  ״שלום 
בכתב ידו ובחתימתו של ראש הממשלה 
ונשיא המדינה שמעון פרס  על מעטפת 
יצחק רבין בדף מזכרת  יום ראשון של 
גדול – נדיר ביותר! לא בנמצא! היסטורי!

יחיד במינו!

פתיחה:  $20
הערכה: $500 - 600$
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הנשיאים: נתניהו;  בנימין  הממשלה  ראש   גוריון; 
רבנים; ריבלין;  ורובי  פרס  שמעון  נבון,   יצחק 
 סופרים: א. ב. יהושע, בלפור חקק; חוקרי הארץ
 והטבע: הגיאוגרף ואיש המפות המפורסם פרופ'

 משה ברור, עזריה אלון, ועוד ועוד.

 רשימת החתימות תישלח לכל דורש.

מצב מצוין.

 פתיחה:  300$
הערכה: $500 - $600

מעטפות . 411  60  – לישראל   60
לישראל,  שנה   60 בול  של  ראשון  יום 
אישים   60 ידי  על  יד  בכתב  חתומות 
חלק  שלקחו  מפורסמים  ישראליים 
בתקומת מדינת ישראל - אוסף שלם! 

יחיד במינו!
ישראל, הוחתמו 60 שנה למדינת   לרגל מלאות 
 60 מעטפות יום ראשון עם בול הישראלי על ידי
 60 אישים שלקחו חלק בהיסטוריה היהודית של

 הדור האחרון, משואה לתקומה.

 בין החתימות:

 ניצולי שואה מפורסמים כאהרן ברק והרב ישראל
 מאיר לאו; שני גיבורי מרד גטו ורשה שלקחו חלק
 במרד: חוקר השואה פרופ' ישראל גוטמן, והַקָשר
 של המרד ושל מרדכי אנילביץ מר שמחה רותם;
 אנשי פלמ"ח, אצ"ל, לח"י והעפלה; אנשים שהיו
בן דוד  הראשון  הממשלה  ראש  עם   קשורים 

גיליון בולי נשיאי המדינה - מעטפת יום . 412
המאייר  חתימת   - וממוספרת  מיוחדת  ראשון 
חיים טופול - סלאח שבתי וכנר על הגג - בכתב 

ידו בעברית ובאנגלית
 גיליון "הבול שלי" מוגבל וממוספר - הנפקה מיוחדת לציון 65
 שנה למדינה. הגיליון נושא איורים של חיים טופול של נשיאי

המדינה

חתם המאייר,  טופול,  חיים   .2999 שהונפקו  הגליונות   מספר 
בכתב ידו בעברית ובאנגלית על כל גיליון.

הגיליונות נמכרו בתערוכת הבולים ישראל 2013.

הגליון שלפנינו מספרו: 2307/2999

ללא נשארו  מהאספנים  חלק  המצומצם  המספר   בגלל 
שלו. עותקים  הרבה  נותרו  לא  הסוחרים  אצל  גם   גיליון. 

ומחירו מאמיר.

ראשון יום  מעטפת  על  הודבק  הללו  הגיליונות  מן  קטן   חלק 
במהדורה מוגבלת וממוספרת.

הגליון שלפנינו על מעטפת יום ראשון. מספרה: 12/180.

  חיים טופול חתן פרס ישראל לשנת תשע"ה )2015( על מפעל
חיים - עבור תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

בהיותו ביותר  התפרסם  השחקנים.  מגדולי  לאחד   נחשב 
קשיי על  קישון  אפרים  של  ובסרט  במערכון  שבתי   סלאח 
להצלחה זכה  הסרט  הראשונות.  המדינה  בשנות   הקליטה 
1965 זכה  כבירה בישראל ושווק גם בארצות הברית. בשנת 

משחקו על  הזהב  גלובוס  בפרס   טופול 
 בקטגוריית "תגלית השנה", והסרט עצמו
 זכה ב"גלובוס הזהב" בקטגוריית "הסרט
 הזר הטוב ביותר" והיה אף מועמד לפרס
הטוב הזר  "הסרט  בקטגוריית   האוסקר 
 ביותר". השיר "משיח הזקן" שטופול שר

בסרט היה להיט גדול בישראל.

טוביה בתפקיד  המשיך  העצום   פרסומו 
 החולב במחזמר כנר על הגג של שלום
אף מוכרים  המחזמר  שירי   עליכם. 
הייתי "לו  השיר  ובמיוחד  בביצועו   הם 

רוטשילד"

בשנת 2013 אייר גיליון מיוחד של "הבול 
ההכנסות  כאשר  הדואר  לרשות  שלי" 
היו מיועדות לכפר נהר הירדן של ילדים 

פגועים שטופול עומד בראשותו.

פתיחה:  $40
הערכה: 50$ - 80$
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ירושלים של זהב ובנימין נתניהו . 414
ראש  של  של  ידו  בכתב  חתימה   –
הממשלה בנימין נתניהו על מעטפת יום 
הראשון של בול ירושלים של זהב של 

נעמי שמר – מיוחד!
 השיר ירושלים של זהב הפך מאז הימים הגדולים
 של ששת הימים להמנון הבלתי רשמי של העם

והמדינה.

לבטא הנפלאים  במוליה  הציחה  שמר    נעמי 
כולה האומה  כיסופי  את  מופלאה   בצורה 

לירושלים

הלא לכל שירייך אני כינור!

היסטוריים  . 413 אוטוגרפים  אוסף 
ייחודיים – ״אבא אבן - קולה של ישראל״

האוסף כולל בין השאר:

א מעטפה מיוחדת של קבלת ישראל לאו"ם 	.
ידי  על  שם  ישראל  דגל  הנפת  של  תצלום  ועליה 

אבא אבן – עם חתימתו בכתב ידו! 

א מעטפה חתומה בעברית וערבית]![ על ידי 	.
אבא אבן שר החוץ, 1970 הפסקת האש, ישראל- 
על מקוריות הפריט. – עם תעודת מומחה  מצרים 

ועוד הרבה פריטים נהדרים!

כדאי לראות

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $50
הערכה: $400 - 500$

 בול ומעטפה יפייפים בצבעי זהב!

מצב: מצויין

פתיחה:  $10
הערכה: $50 - $80

גליון בולים מיוחד – עם רישומים . 415
של אישים ירושלמיים – פרי יצירתו של 
חיים טופול – עם חתימתו בכתב ידו – 

מהדורה ממוספרת ומוגבלת
 הונפק ונמכר לקראת תערוכת הבולים ירושלים
כל הבולאי.  השרות  ידי  על  ובמהלכה   2016 

העותקים נמכרו בתערוכה וכל המלאי אזל.

 הונפקו 2999 גליונות. הגליון שלפנינו מספרו:

נדיר

מבוקש על ידי אספנים
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"הסרט בקטגוריית  האוסקר  לפרס  מועמד   אף 
שטופול הזקן"  "משיח  השיר  ביותר".  הטוב   הזר 

שר בסרט היה להיט גדול בישראל.

טוביה החולב  פירסומו העצום המשיך בתפקיד 
שירי עליכם.  שלום  של  הגג  על  כנר   במחזמר 
 המחזמר מוכרים אף הם בביצועו ובמיוחד השיר

"לו הייתי רוטשילד"

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$

416 . 40 בול  מעטפות   18 של  סט 
שנה לאיחוד ירושלים חתומות בחתימת 

ידם של אישים חשובים
ביניהם:

ראש הממשלה בנימין נתניהו

נשיא המדינה ראובן ריבלין

נשיא המדינה וראש הממשלה שמעון פרס

נשיא המדינה משה קצב

ראש הממשלה אהוד ברק

ראש הממשלה אהוד אולמרט

שר הביטחון משה ארנס

שר הביטחון עמיר פרץ

אסיר ציון נתן שרנסקי

אסיר ציון יוסף מנדלביץ

ראש עירית ירושלים אורי לופלויאנסקי

לוין״ אריה  ר׳  האסירים,  ]״אבי  ירושלים   סופר 
ועוד[ שמחה רז

שדרנית הלח״י גאולה כהן

  ועוד

מצב: מצויין

פתיחה:  150$
הערכה: 400$ - 500$

תשע"ה לשנת  ישראל  פרס  חתן  טופול   חיים 
מיוחדת תרומה  עבור   - חיים  מפעל  על   )2015( 

לחברה ולמדינה.

התפרסם השחקנים.  מגדולי  לאחד   נחשב 
 ביותר בהיותו סלאח שבתי במערכון ובסרט של
 אפרים קישון על קשיי הקליטה בשנות המדינה
 הראשונות. הסרט זכה להצלחה כבירה בישראל
זכה  1965 בשנת  הברית.  בארצות  גם   ושווק 
 טופול בפרס גלובוס הזהב על משחקו בקטגוריית
ב"גלובוס זכה  עצמו  והסרט  השנה",   "תגלית 
 הזהב" בקטגוריית "הסרט הזר הטוב ביותר" והיה
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תנועת החרות – מיסודו של הארגון הצבאי . 418
הבחירות   – מעניינים  תעמולה  דפי   2  – הלאומי 
לכנסת הראשונה – אל הספרדים ואל הדתיים – 

שהאצ״ל היה קרוב אליהם!
• אל אחינו הספרדים ועדות המזרח

דף  לאשכנזים"  ספרדים  בין  מבדילה  אינה  החרות  "תנועת 
מקופל – 4 עמודים

• אל היהודי הדתי

בעניין הקרבה של האצ"ל וחרות אל המסורת דף מקופל – 4 
עמודים

הלאומית  התנועה   – הרויזיוניסטית  התנועה  ההם  בימים 
הישוב  רוב  ישראלי.  הארץ  הציבור  רוב  אצל  דחויה  הייתה 
סבלה  הלאומית  התנועה  הפועלים.  בתנועת  מאוגד  היה 
המדינה  הקמת  גם  הישוב.  רוב  מדחיה  שנים  עשרות  כבר 
בהקמת  לו  רבות  שזכויות  גוריון,  בן  זה.  את  שינתה  לא 
]המלגה  מק"י  ובלי  חרות  בלי  המשפט:  את  טבע  המדינה, 
הקומוניסטית הישראלית[ כלומר כפי שהקומוניסטים מחוץ 

למחנה כך גם חרות 

של  גדול  ברוב  זכו  הפועלים  מפלגות  הראשונה  בכנסת 
קולות המצביעם וחרות קיבלה רק 12 מושבים בכנסת.

אך בשני הדפים הנדירים שלפנינו נזרע כבר הזרע למהפך 
והאצ"ל  החרות  תנועת  יותר:  מאוחר  שנה  שלושים  שקרה 
קרובים  שהם  הדברים,  היו  כך  ואכן  עצמם,  על  מכריזים 
למסורת ואין חלוקה בין אשכנזים לספרדים. שני אלו הפכו 
את התנועה הלאומית לעממית מאוד בהמון הרב של הציבור.  

בחירות, מפלגות, מחתרות

או . 417 הזהב  עגל  ברירות:  שתי 
ירושלים~  או  קרמל  המשיח!  ימות 
פועלי  מפלגת  של  תעמולה  דף   – א! 
ישראל, מפא״י, בבחירות לכנסת  ארץ 
הראשונה – כפי הנראה נגד מפ״ם – עם 

ציור של בן גוריון – יפה ונדיר!
 מצב: טוב – בינוני ]המודעה במצב טוב מאוד חוץ
בטקסט[, פגיעה  ללא  בשוליים,  קרעים   מקצת 

כתיבה בלוד שחור: בחירות תש״ח.

גודל: 16*12 ס״מ

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

ערב  מארצות  הגדולה  העלייה  עם 
גבר חלקם באולוסיה של הספרדים 
חלקה  וממילא  המסורת  שומרי  ושל 
שהביא  מה  זה  החרות.  תנועת  של 
את התנועה הלאומית להיות מפלגת 
תשל"ז  מאז  ישראל  היהודי  הרוב  

כמעט ברצף.

לפנינו שתי חוברות חשובות ביותר 
ונדירות ביותר בדיוק בעניין הזה!

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$
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420 . – לח״י   – הלוחמים  רשימת 
נדירים  פריטים   4  – הראשונה  הכנסת 

מאוד!
 רקע

הראונה הכנסת  ולקראת  המדינה  הקמת   עם 
 כל התנועות שהיו בארץ ישראל הפכו למפלגות
 פוליטיות. כך גם האצ"ל שרשימתו נקראה: חרות
ואף הלח"י שרשימתו נקראה רשימת הלוחמים.

ורשימת חרות  מפלגות  של  מצבם   אמנם 
להרידף המשיכו  הם  שפיר.  לא  היה   הלוחמים 
 על ידי מפלגות הרוב בישוב – תנועות הפועלים
ובראשן מפא"י שהיתה המפלגה הראשית בישוב.

במיוחד נרדפו אנשי הלח"י

תקומת על  נפשם  שמסרו  הללו  החייל   גיבורי 
להם היה  הדעות  ושלכל  דרכם,  לפי   המדינה, 
מצאו הארץ  את  הבריטים  בעזיבת  חשוב   חלק 

 את עצמם מאחורי סורג ובריח!

הסיבה הרשמית לכך הייתה

– שמולאביץ  ומתתיהו  ]מור[  ילין   – פרידמן   נתן 
שנידון לח"י  והשניחייל  הלח"י  מפקד   הראשון 
ידי הבריטים נאסרו בכלא עכו, הכלא  למות על 
ובו נתלו  שבו אסרו הבריטים את לוחמי הישוב, 
נפרץ ואשר  המלכות,  הרוגי  השם  קידוש   על 

בפעולה הירואית על ידי האצ"ל!!!

הם נאסרו על ידי פקודה ישירה של ראש הממש/
 לה דוד בן גוריון בעקבות

הלח"י מפקדי  שאר  כל  היו  ברשימה   עמם 
הוא אף   – שמיר  יצחק  הלוחמים:   וחשובי 

א – מפלגת פועלי ארץ ישראל . 419
– מה עוללו לנו אצ״ל ולח״י לירושלים 
היהודית ואיך חיבלו בכוחה? – בחירות 

לכנסת הראשונה – נדיר מאוד!
דף כפול – 4  עמודים

לכנסת בחירות  יד:  בכתב  כיתוב  טוב.   מצב: 
הראשונה.

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

אף ]אלדד[  שייב  ישראל  הלח״י,   ממפקדי 
ראש ]מזל[  בנאי  יעקב  הלח״י,  ממפקדי   הוא 
שדרנית  – כהן  גאולה  הלח״י,  של   המבצעים 

תחנת הרדיו המחתרתית של הלח״י, ועוד.

ב12 חרות   – האצ"ל  אנשי  זכו  הללו   בבחירות 
 מנדטים ואנשי הלח"י במנדט אחד בודד בלבד!

חשש או  אתם  הזדהה  לא  הציבור  רוב   עדיין 
 להזדהות אתם.

להם ליצור  הצליחה  מפא"י  של   התעמולה 
 סטיגמה של אנשים קיצוניים ושוליים שמהווים

 סכנה לקיום המדינה והתפתחותה.

בהקמת זכויות  עתיר  ספק  שללא  גוריון,   בן 
 המדינה טבע את הסיסמא "בלי חרות ובלי מק"י"
האצ"ל אנשי  לאמור:  הקומוניסטית.[   ]המפלגה 

 קיצונים ומחוץ למחנה כמו הקומוניסטים.

 אך לאט לאט עלה כוחה של התנועה הלאומית
 בחיים הציבורים. התבר לכולם שלא דובים ולא
עד אותם  ויותר  יותר  להוקיר  החל  הציבור   יער. 
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נתן  הוא חותם בסוף האגרת:  עכו.  נכתב בכלא 
פרידמן ילין, מאסר עכו, ט"ו בטבת תש"ט

מכתב מלא תוכן! נדיר מאוד!

כמו  מהכלא  מיד  שוחרר  לכנסת  בחירתו  עם 
שמפורש בחוק. 

ג כרוז רשימת הלוחמים – טו 	

מלא תוכן חשוב ומעניין על הלח"י וצדקת דרכו. 
והוא מסיים בשאלה: איה הוא מקומם הנכון של 
בבית   – שמואלביץ  ומתתיהו  ילין   – פרידמן  נתן 

הכלא או באסיפה המכוננת.

ג כרזה קטנה ]פתק גדול[ : 	

אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני!

נשבעים פורצי מסורת הכניעה

סוללי נתיב החרות

משמידי אויבי העם

משחררי המולדת

ראשוני הראשונים

בנייך הלוחמים

לוט נדיר ביותר!!

פתיחה:  $20
הערכה: $100 - $200

ששולחו אלה  מהפך:  התחולל  תשל"ז   שבשנת 
 מחוץ למחנה הפכו להיות מובילי המחנה. מחם
הממשלה לראש  האצ"להתמנה  מפקד   בגין 
 ולאחריו יצחק שמיר מפקד הלח"י היה לראש
הממשלה. לראשות  אחד  ממנדט   הממשלה. 
 ומי היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה בזמנם?

ניחשתם נכון: מתתיהו שמואלביץ!

 עתה שב כבודה של התנועה הלאומית למקומו.

הפועלים שתנועת  אומרת  ההיסטוריה   מעתה 
דורות שנות  הציונית  התנועה  בראש   עמדה 
ההתיישבות, ההגנה,  של  המערכות   בראש 
 העלייה, ובניית המדינה שבדרך. אך גם לתנועה
 הלאומית יש חלק חשוב בכך, ובמיוחד בעזיבת

 הבריטים את הארץ.

הפריטים:

ג לוחמי חרות ישראל – מצע. 	

על  להכרזה  חודשים  בכמה  קדם  הזה  המצע 
את  מהווה  הוא  הראשונה.  לכנסת  הבחירות 
מצעו של הלח"י מייד עם קום המדינה בהפיכתו 
כמה  למפלגה.  שם  אין  עוד  פוליטית.  למלגה 
חודשים אחר כך, לקראת הבחירות הראשונות, 
מעניין  המצע  הלוחמים.   רשימת  השם:  נקבע 
מאוד ומשקף היטב את השקופתיו של הלח"י –  

תמוז תש"ח, נדיר מאוד!

ג ]מור[ 	 ילין  פרידמן  נתן  של  אגרת 
מכלא עכו אל הבוחר

האצ״ל . 421 של  נדירים  כרוזים  שני 
ותנועת החרות נגד הרדיפה של ההגנה 

ומפא״י, 1947-48 – נדיר מאוד!
כמה  בארץ  קמו  והארבעים  השלושים  בשנות 
ארגונים שפעלו על מנת להגן על היישוב היהודי: 
ההגנה, האצ״ל והלח״י )אשר נפרד מתוך האצ״ל 
אידיאולוגיות  בעלי  היו  אלו  ארגונים  ב-1940(. 
ליחס  בנוגע  דעות  חילוקי  ביניהם  ושררו  שונות, 
מלחמת  בימי  בייחוד  בארץ,  הבריטי  לשלטון 

העולם השנייה.

האצ״ל  אנשי  את  רדף  ההגנה  ארגון  לצערנו, 
של  של הרדיפה  המשך  הייתה  זו  רדיפה  ולח״י. 

תנועת הפועלים את התנועה הרויזיוניסטית. 
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 ,1939 במרץ  החלו  השידורים  בארץ.  הבריטי 
נמשכו במהלך מלחמת העולם השנייה, ושימשו 
בגין  של  מאשים״  ״אני  לנאום  השידור  כבמת 
לאחר פרשת אלטלנה. עם פירוק האצ״ל במאי 
החרות׳,  ל׳קול  שמה  את  התחנה  שינתה   1948
ספורים.  חודשים  במשך  לפעול   והוסיפה 

21X 15 ס״מ.

מצב טוב מאוד.

מטעם  להשתוללות״,  קץ  ״יושם  כרוז   )2
.1947 דצמבר  תש״ח,  כסלו  האצ״ל,   ארגון 
לאנשי  מפריעים  ההגנה  אנשי  כי  מסופר  בכרוז 
האצ״ל בהדבקת כרוזים, ואף משתמשים בנשק 
נעמיד   - נשק  ש״מול  מתריע  הכרוז  נגדם.  חם 
אנשי  את  ומאשים  אש״,  נשיב   - אש  ועל  נשק, 
ומרות  ״פאשיסטיות״  בשיטות  בשימוש  ההגנה 

של דיקטטורה.

32X24 ס״מ.

בשולי  קטנים  קרעים  כמה  מאוד,  טוב  מצב 
העמוד.

נדיר מאוד!

פתיחה:  $10
הערכה: $100 - $120

קום  עם  גם   . ה״סזון״  היה  זו  רדיפה  של  שיאה 
כמובן,  כי,  אם  זו  רדיפה  נפסקה  לא  המדינה 
הייתה בסגנון אחר. במשך השנים נחלש המתח 
בין המחנות ובמיוחד עם המהפך בשנת תשל״ז 

שהמחנה הלאומי הפך להיות המחנה המוביל. 

לראות  אפשר  אחורה,  מאוזנת  בראיה  כיום, 
וההגנה  העבודה  תנועת  של  ההישגים  את 
המדינה  ובבניית  בביטחון  בעלייה,  בהתיישבות, 
מיניה  הלאומית.  התנועה  של  ההישגים  בצד 

ומיניה נבנתה המדינה היהודית.

לפנינו שני כרוזים כואבים על רדיפה זו. 

השיסוי  גל  ״נוכח  החירות׳  ׳קול  כרוז   )1
והמזימות״, כ״ז אב תש״ח, 1.9.1948.

אב  כ״ז  ד׳,  מיום  החירות׳  מ׳קול  שידור  תמליל 
של  הפרובוקציה  מפני  מתריע  הכרוז  תש״ח. 
משתפי  ״ראש  שהיו  הצעיר,  והשומר  מפא״י 
נגד  יוצא  הכרוז  הבריטי״.  האויב  עם  הפעולה 
תנועת  קרי  המולדת״,  ״משחררי  של  ההשמצה 
מפחד  נובעות  אלו  שהשמצות  וקובע  החירות, 

מפני הפופולריות שצברה התנועה בקרב העם.

הרדיו  תחנת  הייתה  הלוחמת׳  ציון  ׳קול 
המנדט  בימי  שפעלה  האצ״ל  של  המחתרתית 

״חרות ירושלים״ ״תחנת שידור . 422
של לוחמי חרות ישראל״ ״חשבו, הבינו, 
תחנת  דברי  של  סטנסיל  דף   - העיזו״ 
השידור, תחילת 1948, תגובה להחלטת 
היד  ולאזלת  בנובמבר  בכ״ט  האו״ם 
שבאה לאחריה. אינו בספריה הלאומית 

ובמפעל הביביליוגרפיה, נדיר ביותר!
האמריקאית הבגידה  כנגד  בוטים   דברים 
באו״ם להאמין  שממשיך  סילבר  ״ראביי״   וכנגד 

ובאמריקה שכבר בגדו...

שיורים עד  מחכים  אינם  ישראל  חרות   לוחמי 
להם בפנים...

מצב: טוב

פתיחה:  $10
הערכה: $200 - $300
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אל . 424  – ישראל  חרות  ״לוחמי 
כרוז  תש״ח״  סיון  במחתרת    – דמי 
אינו  בירושלים.  הלח״י  של  מאוד  נדיר 
ובמפעל  הלאומית  בספריה  נמצא 

הביבליוגרפיה!  נדיר ביותר!
הצטרף לא  עדיין  כהאצ״ל,  בירושלים,   הלח״י 
הכרזת אחרי  חודש  זו,  בתקופה   לצה״ל 

העצמאות.

״בשל ההגנה  מפקדי  עם  מתפלמס   הכרוז 
אשר ריאות  קצרי  של  ופקפוקים   הסוסים 
 השתלטו על ירושלים״ ו״שקועים בחלום פז״ של
הערבים, ובינתיים  תבוא...  מעט  שעוד   ההפוגה 

  שרוצים להכחידנו מפגיזים את ירושלים...

יהודים!

 דרשו בכל תוקף  שלם ונקם מן האויב ופעולות
כבוש  לשחרורה של ירושלים!

מצב: בינוני – טוב

פתיחה:  $10
הערכה: $100 - $200

דבר המפקד העליון של הארגון . 423
הצבאי לאומי לעם בציון – שודר ביום 
ב״קול   1948 למאי   15 תש״ח,  אייר  ו׳ 
הארגון  של  השדור  תחנת  החרות״ 

הצבאי הלאומי
הקמת ביום  בגין  מנם  של  ההיסטורי   נאומו 

המדינה. נאום מרגש ביותר

פריט היסטורי!

קרעים אך  מאוד  טוב  ]מצב  טוב   – בינוני   מצב: 
קלים בקצוות והדף האחרון מנותק[

פתיחה:  $50
הערכה: $100 - $120
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לכנסת . 426 תעמולה  כרזת 
כל  בישראל,  אזרח  ״יהודי,  הראשונה: 
לחזית  התאחדו  הדתיות  המפלגות 
אתה  גם  תתגייס  המאוחדת.  הדתית 
כחייל נאמן בחזית הקדושה הזאת! ״ב״
המפלגות כל  התאגדו  הראשונה   בכנסת 
מאוחדת דתית  לחזית  הגדולות   הדתיות 
 בראשות המזרחי. בראש הרשימה הוצב מנהיג
 המזרחי הרב יהודה לייב הכהן ]פישמן[ מימון.
הפועל המזרחי,  בחזית:  שהשתתפו   המלגות 

לכנסת . 425 תעמולה  כרזת 
מאיימים  והחזיר  ״הפיגול  הראשונה: 
בחזית  נגדם  נלחם  ישראל  מדינת  על 

הדתית המאוחדת״ ״ב״
המפלגות כל  התאגדו  הראשונה   בכנסת 
מאוחדת דתית  לחזית  הגדולות   הדתיות 
 בראשות המזרחי. בראש הרשימה הוצב מנהיג
 המזרחי הרב יהודה לייב הכהן ]פישמן[ מימון.
הפועל המזרחי,  בחזית:  שהשתתפו   המלגות 

המזרחי, אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל

 גדולי ישראל יצאו בכרוז משותף להצביע בעד
החזית הדתית.

נדיר מאוד

 מצב: קרעים, הדבקות, אך ללא פגיעה בטקסט.
ראה תצלום.

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

המזרחי, אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל

 גדולי ישראל יצאו בכרוז משותף להצביע בעד
החזית הדתית.

נדיר מאוד

יד. בכתב  כתוב  תיוק.  חורי  טוב,   – בינוני   מצב: 
ראה תצלום.

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$
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המזרחי, אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל

 גדולי ישראל יצאו בכרוז משותף להצביע בעד
החזית הדתית.

נדיר מאוד

 מצב: בינוני – טוב, קרע בצד שמאל למעלה. חורי
תיוק. כתוב בכתב יד. ראה תצלום.

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

לכנסת . 427 תעמולה  כרזת 
קריאת  הקורא  יהודי  ״כל  הראשונה: 
תורת  לקיום  ידו  יתן  ישראל״  ״שמע 
החזית  ישראל.  במדינת   – ישראל 

הדתית המאוחדת״ ״ב״
המפלגות כל  התאגדו  הראשונה   בכנסת 
מאוחדת דתית  לחזית  הגדולות   הדתיות 
 בראשות המזרחי. בראש הרשימה הוצב מנהיג
 המזרחי הרב יהודה לייב הכהן ]פישמן[ מימון.
הפועל המזרחי,  בחזית:  שהשתתפו   המלגות 

״רשימת . 428 של  גדולה  כרזה 
מהחזית  בנפרד  שהתמודדה  החרדים״, 
הדתית בכנסת הראשונה, וכפי הנראה 
בני  ״אל   - איש,  החזון  בה  תמך 

הישיבות!״ נדיר ביותר!! 
נפרדת חרדית  רשימה  הייתה  החרדים   רשימת 
 של תנועת פאג״י הירושלמית שנחשבה אז יותר

מרוחקת מהציונות מאשר אגודת ישראל.

ידי על   )1939( תרצ״ט  בשנת  הוקמה   התנועה 
 קבוצת עסקנים חרדים ובראשה אברהם אליהו
הספרותי בשמו  התפרסם  )לימים   מוקוטובסקי 
ושלמה טרגר  זאב  אברהם  טוב(,  כי   אליהו 
אידאולוגיה שילבה  החדשה  התנועה   אייזנברג. 
ולממסד הציוני, עם לציונות   שעיקרה התנגדות 
 פעילות כלכלית שכללה בניית שיכונים לחרדים
בירושלים( פאג״י  שיכון  )כגון  מוזלים   במחירים 

ודאגה לפועל החרדי.

בולטים, כמו זכתה לאהדת כמה רבנים   פאג״י 
 החזון איש, הרב דב בריש ווידנפלד והרב יוסף

 צבי דושינסקי.

מאמצים נעשו  הראשונה  לכנסת   בבחירות 
 לצרף את פאג״י להחזית הדתית המאוחדת של
דב והרב  אלתר  ישראל  רבי  הדתיות.   המפלגות 
 בריש וידנפלד החליטו שעליה להצטרף לחזית,
לנציגיה. מקום  ישוריין  אגו״י  שברשימת   בתנאי 
 הוסכם גם שפאג״י לא תחויב להשתתף באופן
 פעיל במערכת הבחירות, כדי לקיים את פסקו

עם פעולה  שיתוף  שאסר  דושינסקי  הרב   של 
הוצב המאוחדת  הרשימה  בהרכבת   המזרחי. 
 נציג בודד של פאג״י, יהודה בלוי, במקום השלישי
החזית. ברשימת  ה-12  ובמקום  אגו״י   ברשימת 
וטענה על  פאג״י ראתה בכך סטייה מן ההסכם 
אגודת פועלי  מול  המנדטים  בחלוקת   אפליה 
 ישראל. לכן החליטה המפלגה להתמודד באופן
לדברי חרדים״.  ״רשימת  השם  תחת   עצמאי 
ראשי התנועה, תמך בה החזון איש תמיכה לא-

רשמית. היא לא עברה את אחוז החסימה.

 הכרזה פונה אל בני הישיבות כמייצגת האמתית
שלהם ללא תלות בגורמים חיצוניים

 תוכן מעניין מאוד.

פרשיה היסטורית שלא ידועה היום כל כך

מצב: טוב. ראה תצלום.

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$
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והטלאי  השואה  מוראות  את  ששרד  הסידור 
הצהוב הנדיר

סידור גדול, מרשים ויקר ערך עם חיתוך אותיות 
ומספר  הנוראה  השואה  את  ששרד  מזהב 
בצורה מדהימה את סיפור האמונה וההישרדות 

של המשפחה גם בימים הקשים.

הסידור: 

$סידור הגיון נפש בכרך אחד בשני חלקים:

הגיון נפש עם תרגום וביאור בהולנדית, 	. 
אמשטרדם, תרס״א, 1901

מסדר 	.  שני  חלק  והוא  הבית  עבודת 
הגיון נפש, כנ״ל

למעלה משמונה מאות עמודים!

בנה,  לילדיה.  בפטירתה  כסף  הניחה  אסתר 
יקותיאל קנה את הסידור הזה מכסף שהשאירה 
לו וצירף על הסידור שני דפים גדולים שחורים 

עם הנוסח הזה:

״הסדור הזה קניתי 

בכסף אשר הניחה אחריה לטובתי 

אמי מורתי אם הבנים שמחה 

א׳ מ׳ אסתר הנולדת מן פעסכא

אשת משה פאן דער חלאז

שואה

השואה . 429 את  ששרד  הסידור 
מעולם  היה  שלא  הצהוב  הטלאי  עם 
במכירות פומביות – נדיר, נדיר, נדיר – 
והתעודה שהייתה כרטיס לחיים – יקר 

המציאות!
מהטרגדיה  ביותר  נדירים  פריטים  לוט 
ומההישרדות של משפחת ואן דר גלאס בשואה 
בהולנד – סיפורה של יהדות הולנד דרך פריטי 

יקרי ערך של משפחה אחת

]חלאס[[  גלאס  דר  ואן  ]לימים  ברקלו  אסתר 
דר  ואן  למשה  נישאה  היא   .1868 בשנת  נולדה 
ילדים מתוקים  נולדו להם באושר הרבה  גלאס. 
ובשמחה.  במסירות  באהבה  בהם  טיפלה  והיא 
נפטרה  היא  יקותיאל.  בנה  נולד   1897 בשנת 
המילים  את  חקקו  מצבתה  ועל   1930 בשנת 

הנפלאות: אם הבנים שמחה! 

ילדיה  ומבטיח.  וורוד  לילדיה  נראה  היה  העתיד 
שחקקו מילים אלו על מצבתה לא ידעו שהחושך 

מתקרב. 

1940 כבשו הגרמנים את הולנד. החושך  בשנת 
כיסה את הארץ. 

ראט״  ל״יודסה  הגרמנים  הודיעו   1941 בסוף 
זו  הייתה  ליהודים.  עבודה  מחנות  הקמת  על 
היהודים  את  לרכז  שנועדו  למחנות  הסוואה 

לשם גירושם למחנות ההשמדה. 

כלומר  זו,  מ״עבודה״  פטור  תעודת  לפנינו 
תעודת כרטיס לחיים!! 

על  יהיה   1942 מאי  שמחודש  הורו  הגרמנים 
הצהוב.  הטלאי  את  לענוד  בהולנד  היהודים 
הטלאי בהולנד נשא את הכיתוב JOOD בשפת 

המקום. 

לפנינו טלאי צהוב כזה! נדיר ביותר!!

הטלאי ותעודת הפטור הם של יקותיאל, בנה של 
אסתר.

בעלה וילדים אחרים של אסתר נשלחו לסוביבור. 
הי״ד.
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הערכה של הטלאי : $1500 

התעודה הנדירה

תעודה  היא  ששרד  השלישי  ההיסטורי  הפריט 
הנאצי   – הגרמני  מהממשל  יקותיאל  שקיבל 

באמשטרדם שפוטר אותו מעבודה.

פרטיו  בתעודה  יהודי.   –  J האות:  התעודה  על 
האישיים וחותמות המשטרה הנאצית!

והכיתוב:

 inhaber dieses ausweises  its bis
 auf weiteres von arbeitseinsatz

freigestellt

להודעה  עד  מעבודה  פטור  זה  כרטיס  ״מחזיק 
חדשה״

כלומר  ל״עבודה״  משילוח  פטרה  זו  התעודה 
הייתה כרטיס לחיים!!!

בוסטיניה

פתיחה:  1000$
הערכה: 3200$ - $5,000

מתה בעש״ק יח תשרי תרצ״א לפ״ק״

תצלום מצבתה  ליד זה הוא הדביק בסידור את 
ותצלום מצבת בעלה, משה, שנהרג על קידוש 

השם בסוביבור. וזה נוסח מצבתו:

״עדה המצבה הזו

לאיש הנולד מן חנה

אשר נתק מביתו

ולא שב שמה

י״א בניסן תש״ג לפ״ק

תנצב״ה״

הוא  הסידור  של  הפנימית  הקדמית  בכריכה 
הטלאי  את  לנתק[  אפשר  ]רופף.  וחיבר  הטמין 
בימי  בגטו  באמשטרדם  שענד  הנדיר  הצהוב 

הזעם. 

הזה  הנדיר  הטלאי  הבאים  לדורות  שרד  כך 
שלא נראה מעולם במכירות!

בשנת  עת  בטרם  יקותיאל  של  פטירתו  ]לאחר 
תשי״ט והוא בן 61 למוד סבל ואמונה הדביקו בני 
על  ההודעה  ובו  המברק  את  לסידור  משםחתו 

פטירתו ואת תמונת מצבתו.[

430 . – ה20  המאה  מתחילת  גלויה 
הומוריסטית וגזענית – יש אומרים אנטי 
כושית ויש אומרים אנטישמית - נדירה
נחלקו החוקרים  הגלויה.  כוונת  התבררה   לא 

בכוונתה ולקונים הפתרונים.

מצב: טוב

פתיחה:  20$
הערכה: 50$ - 100$
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העובדה  ובשל  הנאציזם  סמל  היותה  בשל 
כהמן  נתלו,  שם  נירנברג  חוקי  בה  שנחקקו 

ועשרת בנו בזמנם, פושעים נאצים בכירים. 

המעטפה שלפנינו

מעטפה שנשלחה מנירנברג 

העצרות  "עיר  לעברית:  בתרגום  בחותמת 
הנאציות"! 

התאריך: ימים ספורים אחרי ליל הבדולח!

נשלחה עם החותמת הזאת לארץ ישראל! 

מי השולח? מי הנמען? יהודים? גרמנים? השולח 
האם  בנירנברג.  ושות'  ליהמן  של  המפעל  הוא 
יהודים?  של  פעילה  שותפות  הייתה  עדיין  אז 
או  ברירה?  לו  הייתה  שלא  ביהודי  מדובר  האם 
מהטמפלרים  לאחד  ששולח  בגרמני  שמדובר 
להתחקות  בידינו  עלה  לא  עתה  לעת  בחיפה? 

אחרי השמות.

פתיחה:  25$
הערכה: $50 - $80

הסיפור . 431 את  שמספרת  מעטפה 
נשלחה  הנאצית  גרמניה  היהודים  של 
העצרות  עיר  מ״נירנברג  אויר  בדואר 
זה  ומתוך  בחותמת!  ]כך  הנאציות״ 
בפנים[  הסבר  ראה  נירנברג,  חוקי 
ליל  אחרי  מיד   1938 בנובמבר  לחיפה 

הבדולח]![ מדהים!
רקע

נירנברג הייתה סמל ונשואת הערצה של הנאצים. 
בעיר נבנה אתר הכינוסים של המפלגה הנאצית, 
המפלגה  של  ההמוניות  העצרות  נערכו  ובו 
הגיעו  שנה  מידי  בספטמבר.  שנה  מידי  הנאצית 
לעצרות הללו כמליון גרמנים מכל רחבי גרמניה. 
הנאצית  המפלגה  עצרות  התקיימו  הזאת  בעיר 
של  מצעדים  במרכזם  בספטמבר.   שנה  מדי 
הנאצית  המדינה  של  העיקריים  הארגונים  כל 
נירנברג  וכו'.  יוג'ס  היטלר  ס"ס,  ס"א,  )וורמאכט, 
נקראה בפיהם בגאוותם:  "עיר עצרות הנאצים".  
 15- ב  הנאצית  המפלגה  עצרת  במהלך 
הנאציים  השלטונות  הכריזו   1935 בספטמבר 
הצעד  שהיו  האנטישמיים  נירנברג"  "חוקי  על 
הראשון של הוקעתם של היהודים כחסרי זכויות 

אנוש ולשואה הנוראה

שם גם ישב הפושע הגדול שטרייכר שם רשעים 
ירקב וכתב את עיתון השיטנה: "דר שטרימר" 

שבליל  כמובן  הנאציזם,  של  המרכזית  כעיר 
התורה  וספרי  הכנסת  בתי  את  שרפו  הבדולח 

ועשו פרעות ברכוש היהודי. 

הייתה  נירנברג  העולם  מלחמת  סיום  עם 
לערימות עפר ואפר. הגאווה הגרמנית נשברה.

בכתב . 432 כתובות  גלויות  שלוש 
ביילא  יהודייה,  ידי  על  שנשלחו  יד 
רייך, מהעיר רזיסזוב, Rzeszów, פולין 
הנאצית לשטח ברית המועצות – 1941! 
חותמות עם  הנאצי  הכללי  הממשל  של   גלויות 

נאציות וחותמות רוסיות.

הכתיבה בלועזית לא נחקר התוכן הכתוב!

הכיבוש עם  יהודים.  היו  העיר  מתושבי   שליש 
 הגרמני סבלו מאוד היהודים. רבים מהם הועסקו
עש נוראיות.  כפיה  בעבודות  הגרמנים  ידי   על 

 שנת 43 הושמדו כל היהודים.
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מצב: טוב

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

 קצת קשה להבין כיצד נשלחו הגליות שלפנינו.
את יתרגמו  כאשר  כך  על  אור  שישפך   מסתבר 
 הכתוב בהן. אין אנו יודעים מה עלה בגורלה של

ביילא. גם זה מחכה למחקר.

המאה . 433 אוסטריה,  אנטישמיים,  עיתונים   3
ה19

עיתון  גיליון   •Der Schererבוינה-לייפציג נדפס  אשר    
 בשנת 1912, בדף השער דמות יהודי הנאלץ לרקוד לצלילי

נגנים שונים. 12 עמ'. 38 ס"מ

  באוגוסט 1887. קריקטורהWiener Witz-Blatt, 7• עיתון 
.o. flammאנטישמית גדולה בגב הגליון, חתומה 

  במרץ 1887. בגוף העיתוןWiener Witz-Blatt, 20• עיתון 
4 איורים אנטישמיים.

 ב-2 האחרונים ישנם 8 עמ' הנפתחים לדף דו צדדי גדול. 45
ס"מ.

נדיר ביותר!

מצב כללי טוב. קרעים סביב ובקו הקיפול.

פתיחה:  $50
הערכה:400$ - $600

של . 434 ותעודות  מסמכים  אוסף 
יהודי בתקופת השואה!

מצב בינוני-טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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לעצטן . 436 פון   – האחרון  מהחורבן 
חורבן – תערוכה. מינכן תש״ח

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

ספר על השואה ומחנה בירקנאו . 435
ורשה,   – גדולה[  ומפה  תמונות  ]עם 

1957
מצב טוב. מפורק. בלאי. 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

מעטפה שנשלחה ממחנה הריכוז . 437
 Konzentrationslager[  ְנָגֶמה ֶי נֹו
גרמניה,  Neuengamme[ המבורג 

נדיר
נֹוֶיְנָגֶמה [  הריכוז  מחנה 
 K o n z e n t r a ti o n s l a g e r [
מרשת מחנות  Neuengamme[ אחד 
ניצב  הנאצית. הוא  בגרמניה  הריכוז שהופעלו 
ברובע נוינגמה בעיר המבורג שבגרמניה, כ-15 

קילומטר מדרום-מזרח למרכז העיר.

במהלך שנות פעילות המחנה שהו בו בסך הכל 
101,000 איש.

ב-1941 הועברו למקום פולנים, בלגים, הולנדים 
וסוציאל- קומוניסטים  גרמנים,  שמאל  ואנשי 
משלוח  גם  הובא  שנה  אותה  בסוף  דמוקרטים. 
ששוכנו  מלחמה סובייטים,  1,000 שבויי  של 

בנפרד.
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החל   המחנה  פינוי 
האס  ב-24 במרץ 1945. ב-26 באפריל העביר 
באוניית  מהמחנה  אסירים  כ-10,000  אס 

הנוסעים קאפ ארקונה אל מפרץ ליבק. 

אוניות  ושתי  זו  אונייה  ב-3 במאי 1945 טובעו 
נוספות על ידי חיל האוויר המלכותי. בין 6,400 

ל-7,000 מהנוסעים טבעו.

לאורך שנות פעילותו שהו במחנה כ-100,000 
לאומים  מ-28  היו  במחנה  האסירים  אסירים. 
קומוניסטים,  יהודים,  גם  בו  ונכלאו  שונים, 
זונות, צוענים, שבויי מלחמה.  הומוסקסואלים, 
הייתה  ביותר  הגדולה  הלאומית  הקבוצה 
כ-008,62  איש.   005,43 שמנו  הסובייטים, 
אנושיים  הבלתי  התנאים  עקב  נספו  אסירים 
מזון  פרך,  עבודת  ובהם  במחנה,  ששררו 
מועט, תנאים לא היגייניים ואלימות רבה מצד 
ולאחר  כ-000,71 מתו במהלך  עוד  השומרים. 
הפינוי במצעדי המוות, בספינות שטבעו, ומרעב 

וחשיפה על הרכבות.

במאי  ב-4  המחנה  את  שחרר  הבריטי  הצבא 
1945, כשהוא כבר ריק לגמרי.

מצב: טוב

פתיחה:  $10
הערכה: $50 - $80

כדי  סלקציות  לראשונה  נערכו   1942 באביב 
לעבודה,  כשירים  היו  שלא  האסירים  את  לאתר 
בהוראה  הקיץ,  בזריקות פנול. בסוף  נרצחו  והם 
שופרה  התמותה,  שיעורי  את  להנמיך  מגבוה 
לתא  במקום  הבונקר  הומר  באוקטובר  התזונה. 
שבויים  כ-450  בו  הבא הומתו  גזים, ובחודש 

סובייטים בציקלון בי.

גופות של  הוקם קרמטוריום לשריפת  במחנה 
נוספות.  מטיפוס וממחלות  שנפטרו  אסירים 

בסוף השנה היו בנוינגמה 10,000 אסירים.

תשלובת  באזור  הוקמה  הבאות  בשנתיים 
העבודה  כוח  את  שניצלה  תעשייה  מפעלי 
למחנות  גירושים  ונערכו  המחנה,  יושבי  של 
לא- שנמצא  מי  ההשמדה אושוויץ ומיידנק של 
בנובמבר,  הנראה  שנת 1943, ככל  בסוף  כשיר. 

הובאו למחנה לראשונה נשים אסירות.

אסירות  של  משלוח  בקיץ 1944 הגיע 
מאושוויץ וכן ממחנות אחרים במזרח. כל הנשים 
של  תתי-המחנות  מ-24  לאחד  לבסוף  הועברו 
מחנה האם. מספר השוהים עלה חדות במהלך 
גורשו  אירופה  מכל  איש  מ-28,000  יותר   ;1944
אסירים,  כ-49,000  הכיל  במהלכה, והוא  אליו 
מחנות- לו 86  הוקמו  נשים.   10,000 מתוכם 

חוץ.

תעודות . 438  13 של  נדיר  אוסף 
חתומות בנוגע להצלת יהודים בתקופת 

השואה – 1941
נתונות בקלסר. 

של  שם  כתיבה  במכונת  מודפס  תעודה  בכל 
יהודי אחר. 

מצב טוב, חוסרים בפינות, בגדלים משתנים בין 
התעודות. 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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האישי . 440 מהארכיון  נדירים  פריטים 
השיבה,  לזכות  הערבים  תעמולני  ראשון  של 
השואה,  ומכחיש  האנטישמי  הנוצרי  הערבי 
אנטואן פ. אלבינה, על חיסול הישות הציונית 
שעשתה פשעים נגד הערבים האומללים, ועל 
זכות השיבה לאדמתם של המסכנים, 1949 – 
ארכיון יחיד מסוגו שלא נראה מעולם כדוגמתו 

במכירות!
 אנטואן פ. אלבינה, חבר הפרלמנט הירדני, נוצרי אנטישמי
לאמת "הליגה  בראש  ועמד  יסד   – בירושלים   שגר 
מיד ישראל  נגד  ובתעמולה  בהסברה  שעסקה   עולמית" 
של מחוגו  היה  וההומינזם.  הנצרות  בשם  הקמתה   עם 
בהשמדת כמוהו  ותמך  חוסייני  אל  אמין  חג'   המופתי 

 היהודים על ידי הנאצים.

 The Falsehood about the Six Millionחיבר את 
Jews Said to be Gassed by Hitler Exposed 

 להכחשת השואה

השיבה זכות  בעד  כרזות  פירסם  הוא  השאר   בין 
 הפלשתינית לאדמתם הכבושה.

הנראה כפי  הם  אלו  כרזות  תמרי,  סלים  ד"ר   לדברי 
השיבה זכות  את  שמבטאות  ביותר]![   המוקדמות 

 הפלשתינית.

מהן באחת  זאת.  ברוח  כרזות  כמה  שלפנינו   באוסף 
 מצוירת ישראל כעכביש אכזרי

 באוסף גם קריקטורות נגד הישות הציונית, נגד ממשלת
 בריטניה וארצות הברית ונגד האו"ם שהם משתפי פעולה

 עם הפשעים של היהודים.

מחוכמת, שטנית,  בתעמולה  הסתפק  לא   אלבינה 
לעת מעת  מכתבים  שלח  גם  הוא  ושיטתית.   מאורגנת 
ערבים שסלקו  היהודים  פשעי  בעניין  שונים   לאישים 
אל ממעונים  המכתבים  מן  אחדים  מנחלתם.   תמימים 
 אישים שלדעתו תומכים במזימה הציונית והוא מוחה על

בגרמנית, . 439 ספרים  שני 
בעניין הנאציזם – 1944

מצב כללי טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

 כך בחריפות.

אל כזה  מודפס  מכתב  שלפנינו   באוסף 
בחותמת חתום  הברית  ארצות   נשיא 

 מקורית של הארגון.

 ללא ספק גולת הכותרת היא מכתב ארוך
אל שממוען  ידו]![  בכתב  חתימה   עם 

 ארגון האומות המאוחדות

 הפריטים הנדירים הללו מכילים תוכן רב.
 הרבה נושאים עולים מן הפריטים ויכולים
 לשמש כר נרחב לדיון בשאלות חשובות.

 למשל:

 ראשית התביעה לזכות השיבה

 התגובה הערבית להקמת המדינה

 הקשר בין נצרות ונוצרים לבין אנטישמיות
 ערבית
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העולם יחס  את  לשנות  כדי  שונות   ההיא[ 
 לישראל. מעניין לציין שבאוסף יש דפי משוב]![

 לקוראים את התעמולה כדי לשפר אותה!

 סך הכל 17 פריטים

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  100$
הערכה: $3000 - 4,000$

 החיבור שבין הכחשת השואה, תמיכה בנאציזם
 ואנטישמיות עמוקה לבין ההתנגדות לישראל

 תפיסתם של הערבים את עמדת בריטניה ביחס
 לשאלת ארץ ישראל

עליהם שחוזרים  היסטוריים  בשקרים   השימוש 
 שוב ושוב כבסיס לתעמולה נגד קיום מדינת ישראל

 השימוש בדרכי תעמולה מודרניות ]לפי התקופה

תעודת חסות של הצלב האדום . 441
 - ולנברג[  ]ראול  בבודפשט  השבדי 
נובמבר, 1944  שחרור מצעדת המוות! 

– פריט מרגש ביותר! נדיר, נדיר, נדיר
בבודפשט השוודי  האדום  הצלב  של   תעודה 
חסות תחת  נמצאת  שבתעודה   שהאישה 
או ההליכה  מיחידת  פטורה  היא  ולכן   שבדית 
 ממחנה עבודה – כלומר שחרור מצעדת המוות!

 תעודה נדירה ביותר, מפועלו העצום של ראול
של היא  החסות  הרגילות  בתעודות   ולנברג. 
בחסות שימוש  לפנינו  אך  השבדית   הצירות 
בכדי הנראה  כפי  השבדי,  האדום  הצלב   של 
ידוע  להיתלות במצב הגופני הרעוע.  פרק לא 

במפעל הזיופים וההצלה של ראול ולנברג!!

תעודה בהונגרית, שזו תרגומה:

 הצלב האדום השבדי

המשלחת בהונגריה

תעודה

שהאדם בזה,  מאשר  השוודי  האדום   הצלב 
ובתור  הרשום מטה, הושם תחת חסות שוודית, 
 שכזה מבקש לשחרר אותו מיחידת ההליכה או

ממחנה העבודה.

3 תמונות של  מצב טוב. כפי הנראה במקור היו 
רק ישנה  וכעת  במסמך,  שפרטיהן  נשים   שלוש 

תמונה אחת. התרגום מודבק בגב המסמך.

יתכן ביותר,  נדירה  תעודה  היא  זו   תעודה 
 שהיחידה ששרדה, עדות פועלו העצום של ראול
תחת היו  שהנפיק  הרגילות  התעודות   ולנברג. 
אך בבודפשט.  השבדית  הצירות  של   הכותרת 
הצלב של  בשם  שימוש  יש  שלפנינו   בתעודה 

 האדום השבדי.

נדיר, נדיר, נדיר

פתיחה:  $500
הערכה: 3000$ - 5000$
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של . 443 דואר  כרטיס   - מיידנק 
מיידאנק,   למחנה  שנשלחה  חבילה 

24.11.43 חותמת קבלה 25.11.43
הרייך של  הכללי  הממשל  של  הצורר  בולי   2   

הגרמני

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

צילום מקורי ששרד מהתופת - . 442
מזעזע ומרגש – קבוצת יהודים עם טלאי 
חפירה  כלי  עם  מרופטים  ובגדים  צהוב 

בידם, 1942! 
כיתוב בלועזית בכתב יד בגב התצלום

מצב: טוב

פתיחה:  $50
הערכה: 50$ - 80$

שנשלח . 444 מכתב   – אושוויץ 
 19.1.43 המחנה  חותמת  עם  מאושויץ 

לעיר ראדום בממשל הכללי, פולין
בפועל שנשלח  לפני  יומיים  נכתב   המכתב 

 ב17.1.43,

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  10$
הערכה: 100$ - 200$
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מבוכנוולד, . 446 מכתב   - בוכנוולד 
30.9.42

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  10$
הערכה: 100$ - 200$

ישראל, . 445 ארץ  פועלי  עתון  דבר 
21 בדצמבר 1938, אחרי ליל הבדולח, 
וערב השואה: הכותרות: ״איך לא תענה 
ההממשלה ]הבריטית[ ללחץ האיום של 
של  פירורים  רק  בידינו  היהדות:  אסון 
להציל  לנו  ״יותן  עליה...״וכן  רשיונות 
את אחינו! זעקת קרוביהם של הנשמדים 
בגיהנם הנאצי...״וכן ״אסור לסחור בדם 

היהודים...״
של העצומה  להתעוררות  מאוד  חשוב   גיליון 
יהודי ארץ ישראל עוד טרם המלחמה והשואה!

מצב: טוב אך עם קצת נקבי עש

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

מכתב תשובה מקרקוב לארצות . 447
גלויה  שובר תשובה של  על   - הברית 
 – לקרקוב  הברית  מארצות  שנשלחה 

נובמבר 1941
מצב: טוב מאוד

פתיחה:  10$
הערכה: 100$ - 200$
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בשנת . 449 ליהודי  מסתורית  ויזה 
לברוח  מנת  על  הנראה  כפי   –  1938
למחוז  ולהגיע  אוסטריה  או  מגרמניה 
חפצו של הבורח. לא נתברר מי הוציא 
שימשה.  גבולות  מעבר  ולאיזה  אותה 
נראה כזיוף שנעשה אז לצורך הבריחה 

הזו. 
 הפריט אותנטי מהתקופה הזו אך אינו מתקשר

 עם שום מדינה או ויזה ידועה בעת ההיא.

 כפי הנראה פריט חשוב ביותר, זיוף לצורך מעבר
גבולות, שמחכה עדיין למחקר!

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $50
הערכה: 100$ - 200$

4 מעטפות דואר צבאי גרמני עם המכתבים . 448
בפנים –  נשלחו לחייל נאצי בוורכמכט במלחמת 
העולם השנייה – לא ידוע מה תוכן המכתבים והאם יש 
שם התייחסות ליהודים ולמוראות השואה והמלחמה
 כולם לאותו החייל ששינה את כתובתו הצבאית מידי תקופה.
 לאחר שנתיים הכתובת היא בבית חולים צבאי. האם קיבל את

עונשו ונפצע?

 המכתבים ארוכים. לא נקראו ולא נכתבו.

 הרבה כתיבות ביד של שינויי הכתובות על המעטפות והרבה
חותמות.

מצב: טוב

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

קטלוג ספרים שנדפסו בשנחאי . 450
מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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לחצות פרידמן  ניסה   1944 בנובמבר   יהודים. 
הגרמנים, ידי  על  ונתפס  לבדו  החזית   את 
להורג להוציאו  ורצו  פרטיזן  שהוא  בו   שחשדו 
בבונקר, הוחזק  לילה  באותו  המחרת.   ביום 
עליו השומר  שהחייל  פרידמן  משהבחין   אולם 
 נרדם, ניצל את הרגע, הרג אותו, לקח את נשקו

וברח.

ידי על  ראדום  כיבוש  בעקבות   ,1945  בינואר 
לעיר קצין משטרה מלובלין הגיע   הצבא הרוסי, 
המשטרה של  מחדש  הקמתה  את   וארגן 
הנאצים את  לרדוף  רצה  פרידמן   המקומית. 
לכן משפחתו  בני  של  מותם  את  בכך   ולנקום 
 הוא יצא ממקום המסתור שלו והחליט להצטרף
 למשטרה הפולנית בזהות חדשה )לא-יהודית( -

טאדק ישינסקי.

ממשטרת פרידמן  נשלח   1945 מרץ   בחודש 
ידי על  נכבשה  עתה  שזה  דנציג,  לעיר   ראדום 
בדרגת חקירות  כקצין  לשמש  האדום,   הצבא 
במסגרת הפולני.  הביטחון  במשרד   לויטנאנט 
נאצים, גרמנים  מאות  כמה  עצר  הוא   תפקידו 
במסגרת לדין.  להעמדתם  והביא  אותם   חקר 
והשיטות הדרכים  על  רבות  למד  זו   עבודתו 
 איך לאתר פושעי מלחמה וכיצד יש לתחקרם.
שרדה בלה  שאחותו  הודעה  קיבל   1945  בקיץ 
 את המחנות ושבה לראדום. הוא לקח אותה אליו

לדנציג.

כי בפולין,  עתיד  לו  אין  שכיהודי  חש   פרידמן 
רבה הייתה  הפולנים  בקרב   האנטישמיות 
החליט הוא  לכן  מכך.  להתעלם  ניסו   והרשויות 

וגיבור . 451 ניצול  פרידמן,  טוביה 
השואה וצייד הנאצים – 15 שנים רדפתי 
אחרי אייכמן, תשכ״א – הקדשה בכתב 

ידו!
פרידמן, ושרה  ליעקב  נולד  פרידמן   טוביה 
ראדום בעיר  ומבוססת  מסורתית   במשפחה 
בית בעל  היה  פרידמן,  יעקב  אביו,   שבפולין. 
הצבא מתפרה.  בעלת  הייתה  ואמו  בעיר   דפוס 
1939 בספטמבר  ב-8  ראדום  את  כבש   הגרמני 
 והחרים את כל בתי הדפוס היהודיים בעיר ובהם
 גם את זה של משפחת פרידמן. באוגוסט 1940
למחנה יהודים  כ-1,000  עוד  עם  פרידמן   נשלח 
 עבודה בצ'שאנוב שם עסק בחפירת שוחות נגד
לאחר הגרמני-סובייטי.  הגבול  באזור   טנקים 
 כמה שבועות התנדב לעבודה בלובלין ועם הגיעו
 לעיר הצליח לברוח מן המחנה בו הוחזק ולחזור
 לראדום. הוא ומשפחתו הועברו לגטו ראדום עם
 הקמתו באביב 1941. זמן קצר לאחר מכן נפטר

אביו מתת-תזונה.

ולמרות בגטו  אקציה  נערכה   1942  באוגוסט 
 שאמו ואחותו הצעירה הועסקו כתופרות, נשלחו
פגשה הגדולה  אחותו  לטרבלינקה.   שתיהן 
מהן. להפרד  והספיקה  הרכבת  בתחנת   אותן 
כבן שהיה  הצעיר,  אחיו  נעלם  האקציה   במהלך 
למחנה הועברו  הגדולה  ואחותו  פרידמן   .14 
 העבודה ברחוב שווארליקובסקה משם היה יוצא

לעבודות כפייה במרכז רפואי צבאי גרמני.

 באוקטובר 1943 הועברו פרידמן ואחותו למחנה
( החליטSzkolnaברחוב שקולנה  זה   (. במחנה 
שהחלו ארבעה  לעוד  והצטרף  ולברוח   לנסות 
נזנח שבועות  מספר  לאחר  מנהרה.   בחפירת 
האפשרות את  שבדק  לאחר  המנהרה   רעיון 
ביוני כממשית.  ומצאה  ביוב  תעלת  דרך   לברוח 
עומדים שהגרמנים  היה  נראה  כאשר   ,1944 
הצליחו פרידמן ועוד שניים  לפנות את המחנה 
השלושה הביוב.  תעלת  דרך  לברוח   מיושביו 
כמה במשך  היהודי  הקברות  בבית   הסתתרו 
בכפר שקנו  מלחם  בהתחלה  וניזונו   שבועות 
הם משדה.  שגנבו  אדמה  מתפוחי  כך   ואחר 
 ניסו פעמיים לעבור לצד הרוסי של החזית אולם
לאיכרים התחזו  הם  הגרמנים,  ידי  על   נתפסו 
מסוים בשלב  ושוחררו.  בדרכם  שטעו   פולנים 
מלהצטרף שהזהירם  פולני  פרטיזן  פגשו   אף 
שנאו ברובם  שאלה  מכיוון  הפולנים   לפרטיזנים 
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 של כ-300,000 ]!!![ יהודים לטרבלינקה, בהם
 בני עירו ובני משפחתו של פרידמן.

וינה.

סיועו בעניין אייכמן

 ביוזמתו הוא החל לפרסם מודעות בעיתונים זרים
 בהם הוצע פרס כספי של 10,000 דולר למוסרי
 מידע על מקום המצאו של אייכמן. בעקבות כך
ממדינות מכתבים  של  במבול  פרידמן   הוצף 
1959 באוקטובר  שהגיע  המכתבים  אחד   רבות. 
בקרבת התגורר  שאייכמן  טען  כאמין   ונראה 
היה כותב המכתב  איירס שבארגנטינה.   בואנוס 
(  (, ארגנטינאיLothar Herrmannלותר הרמן 
 ממוצא גרמני )חצי יהודי( שנרדף על ידי הנאצים
 ונמלט לארגנטינה עוד לפני פרוץ מלחמת העולם
 השנייה. פרידמן פנה למוסד וענה בכתב להרמן
 שסוכן המוסד ייצור עמו קשר. בסוף מרץ 1960
 כתב הרמן לפרידמן שאכן זכה לביקור של סוכן
 המוסד בסוף השנה הקודמת והעביר לו פרטים
מכתב אייכמן.  של  מגוריו  מקום  על   מדויקים 
 נוסף מהרמן הגיע בסוף אפריל ובו נאמר שסוכן
עליו. הממונים  לתגובת  מחכה  עדיין   המוסד 
הכנסת בימת  מעל  בן-גוריון  הכריז  במאי   ב-23 
 שאייכמן נתפס והובא לישראל. יומיים לאחר מכן
 מסר פרידמן למשטרת ישראל תיק שהכיל 400
 עמודים של חומר על אייכמן. על איסוף חומר זה

שקד פרידמן במשך קרוב ל-15 שנה.

הספר שלפנינו

האוטוביוגרפי ספרו  את  פרסם   1961  בשנת 
 "הצייד". הספר תורגם לחמש שפות ויצא בכמה

 מהדורות.

עם בעברית  הראשונה  המהדורה    לפנינו 
הקדשת המחבר בכתב ידו

מצב: טוב

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

חברתו את  תפקידו,  את  לעזוב   1946  במרץ 
ולעלות פולין  ואת  בדנציג,  שהכיר   הלא-יהודיה, 
 לארץ. הוא התפטר, עזב את דנציג וחבר לקבוצת
 יהודים שיצאה מפולין, באופן בלתי-חוקי, עברה
נסתייעה הקבוצה  לווינה.  והגיעה  צ'כיה   דרך 

בארגון "הבריחה".

אולם ישראל,   מווינה רצה פרידמן לצאת לארץ 
אותו הכיר  )פרידמן  נתן  בן  באשר  פגש   שם 
"הבריחה" ארגון  ראש  "ארתור"(,  בכינויו   רק 
שפעל ב'  לעליה  המוסד  ונציג   באוסטריה 
הציע נתן  בן  לארץ.  הפליטה  שארית   להעלאת 
את עצמו  על  ולקחת  צוות  לגבש   לפרידמן 
ואת נאצים  מלחמה  פושעי  על  המידע   איסוף 
של הכותרת  גולת  הסכים.  ופרידמן   איתורם 
אדולף של  ולכידתו  איתורו  הייתה  זו   פעילות 

אייכמן.

פרידמן שאיתר  הראשון  המלחמה   פושע 
 באוסטריה היה איש האס אס, אונטרשארפיהרר
( בוכמאייר   (,Konrad Buchmayerקונראד 
בראדום. רבים  ביהודים  והכה   שהתעלל 
 בעקבות מידע שקיבל הוא הצליח לאתרו במחנה
בוכמאייר זלצבורג.  בקרבת  אמריקאי   שבויים 
 נשפט בווינה ונדון ל-12 שנות מאסר. לאחר מכן
שייגל, ריכרד  בשם  נוסף  אס  אס  קצין   איתר 
למחנה ראדום  מגטו  יהודים  אלפי   שהעביר 
בשנית נעצר  שייגל  בטרבלינקה.   ההשמדה 
 )בפעם הראשונה בה נעצר, הוא שוחרר מחוסר
ובהסתמך באוסטריה  לדין  הועמד   הוכחות(, 
בבית מת  שייגל  הורשע.  פרידמן  של  עדותו   על 

הסוהר בווינה.

עוד פושעים לדין  ולהעמיד   מאז המשיך למצוא 
נאציים רבים.

היה שאיתר  הבכירים  המלחמה  פושעי   בין 
בראדום, המשטרה  ומפקד  אס  האס   ראש 
הרברט מאיור(  וגנרל  בריגדפיהרר   )בדרגת 
( וסגנוHerbert Böttcherבטכר   ) 
בלום וילהלם   אוברשטורמבאנפיהרר 
(Wilhelm Blumלשילוחם אחראים  שהיו   ) 
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ספר על בירקנאו – 1947. 453
מצב טוב. בלאי.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

בול . 452 של  ראשון  יום  מעטפת 
מחנה בוכנוולד של גרמניה המזרחית עם 
חתימתו בכתב ידו של ניצול בוכנוולד 

המפורסם רבי ישראל מאיר לאו
 מעטפת יום ראשון של גרמניה המזרחית של בול

מחנה בוכנוולד, 1956

 מצב: בינוני - טוב

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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מתקופת . 455 ישראל  ארץ  מפת 
המנדט, עם גבולות

מצב טוב, קיפולים.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

מפות

מפת ירושלים ]שנות השלושים?[ . 454
מקופלת כחוברת

מצב טוב. בלאי מועט.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

שלוש מפות מתקופת המנדט. 456
מצב טוב, בלאי אופייני.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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של . 458 גדולים  עיתונות  תצלומי 
ארץ ישראל – שנות החמישים והשישים

11 תצלומים מקוריים. 

גדלים משתנים. 

 בין היתר נראים: העיר נצרת, חיפה והים, הר תבור. 
רוב התצלומים בגודל 19x25 ס״מ. 

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

תצלומים

רעייתו . 457 ושל  שלו  תצלום   - בגין  מנחם 
ישראל,   לארץ  בבואו  מיד  בית״ר   במדי  עליזה 
תצלום  להשיג  היום  אפשר  אי   .1943  -  1942

מקורי מסוג כזה כלל! נדיר ביותר!
ציוני בתנועת בית"ר  בגין החל את דרכו הפוליטית כמנהיג 
 בבלארוס ובמזרח אירופה. במלחמת העולם השנייה נעצר
ונשלח הנ.ק.ו.ד.  הסובייטית,  החשאית  המשטרה  ידי   על 
נוספים, פולנים  אזרחים  עם  יחד  שחרורו,  לאחר   לגולאג. 
הגיע הפולני  בצבא  שירותו  בעת  הפולני.  לצבא   התגייס 
והפך אצ"ל,  עם  קשרים  יצר   1942 במאי  ישראל   לארץ 
שבהן השנים  בארבע   .1943 שנת  בסוף  הארגון   למפקד 

פיקד בגין על אצ"ל, ביצע הארגון קרוב ל-300 פעולות.

קרע לפינה ימנית תחתונה והדבקה.

גודל: 8.5 ס"מ / 5.5 ס"מ

פתיחה:  $40
הערכה: $400 - 500$
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על רוב רובם של התמונות כתוב 
מאחור מה רואים בהן

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $15
הערכה: 50$ - 100$

19 תצלומי עתונות של ״סקופ 80״של שנת . 459
1988 – מאורעות שנה שלימה בתצלומים 

בין השאר:

״אמצעי  ״התחיה״שמציגה  נוער  של  אינתיפאדה  תערוכת   •
אבנים  ו...  נינג׳ות  שונים,  מאולתרים  תבערה  בקבוקי  פיגוע״: 

גדולות. ד׳ ירחם.

• תצלום של ד״ר יוסף בורג, מנהיג המפד״ל ושר הפנים

• 2 החולים שנצעו בהתהפך הטיולית בית החולים הדסה

• תרגיל פיגוע המוני בירושלים - חיילות כלואות וסגל ההדרכה 
של הכלא יצאו ליום יצירה במעון לילדים חריגים

• ח״כ יאיר צבן בבג״ץ נגד משרד האוצר

• הפגנה של עובדי דיור לעולה

• נציג רומניה מגיע לפגישה עם שר החוץ ארנס

• אם שכולה על קבר בנה שנפל במלחמת יום הכיפורים

• גב׳ זריהן שנפצעה מרגימת אבנים על אוטובוס ליד בית חנינא

משפחה . 460 של  ויפה  גדול  תצלום 
יהודית בארגנטינה

בגב נרשם: משפחת ברוורמן ארגנטינה.

מצב טוב. פגמים ובלאי.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

מהעיירה . 461 תצלומים  עשרות 
עם  חלקם   – ה-30  שנות  פוניבז׳, 

הקדשות ותיאורים - נדיר מאוד
לא נחקר כלל.

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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חיילים . 463 של  מעניין  תצלום 
במלחמת העולם הראשונה – חתימות!
לא נחקר כלל. נשלח בדואר, עם חותמת ובול 

בגבו.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

צבאיים . 462 תצלומים  שלושה 
מראשית צה״ל ]מלחמת השחרור?[

מצב טוב. 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

אלבום תצלומים מארץ ישראל, . 464
תקופת המנדט והקמת המדינה – אוצר 

בלום!
מתקופת  תצלומים  עשרות  ובתוכו  אלבום 
שנות  וראשית  השחרור  מלחמת  המנדט, 

המדינה. כולל של קבר הרצל בהר הרצל.

לא נחקרו, חלקם חשובים מאוד. 

כ-30 תצלומים בסה״כ. 

מצב כללי טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

חשובים, . 465 תצלומים  ארבעה 
חלקם חתומים, מאירופה

לא נחקר כלל!

מצב בינוני-טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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תצלום מקורי נהדר של חתונה . 467
]בזכרון יעקב?[ – שנות ה-20?

בגב התצלום )המודבק על קרטון( נכתב: חתונת 
שושנה ושלמה טולצ׳ינסקי.

מצורף חומר הסבר בכתב יד, על המשפחה. 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

אלבום צילומים קטן – קבלת פנים של הקונגרס הציוני – 1951. 466
האלבום וכמה מהצילומים חתומים ׳פוטו חן׳, תל אביב. גודל הצילומים: 5.5x8.5 ס״מ. סה״כ 20 תצלומים. 

מצב כללי טוב. 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

שניתנו . 468 נערים,  תצלומי  ששה 
״לאדון זלוטניק מנהל בית הספר בעיר 

יזרעאל, עפולה״בשנות ה-20 וה-30
על חלק מהתצלומים חותמת הצלמניה. הקדשה 

בחלק מהתצלומים.

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

שלושה תצלומי קרטון, יהודיים, . 469
מרשימים

בגב שניים מהתצלומים ישנו הסבר. 

מצב טוב. בלאי מועט.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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אוסף תצלומים מעניינים. 471
מצב כללי טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

470 . – יהודים  של  תצלומים  שני 
סיביר, ואירופה

מצב טוב. 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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העולם . 472 בגורל  ההכרעה  ״שעת 
עמנו  של  גורלו  גם  יוכרע  בה[  ]אשר 
אנו״- עם סיום מלחמת העולם והשואה 
- כרזה גדולה ומרשימה של קרן היסוד 
בצבעי כחול- לבן – מאי 1945 – נדיר 

מאוד! 
תל הצעיר״,  הפועל  קואופרטיב  ״דפוס   הוצאת 

אביב.

 כרזה בצבעי כחול ולבן המכריזה על חודש אייר
כחודש מגבית למען ״קרן היסוד״.

 בכרזה מתוארות מטרות הקרן בשעה זו, ״שעת
גם יוכרע  בה[  ]אשר  העולם  בגורל   ההכרעה 
 גורלו של עמנו אנו״. הכרזה יצאה סוף מלחמת
 העולם השנייה, על רקע השאיפה והמעשה של

תקומת עם ישראל בארצו.

מיליוני זה  בחודש  לגייס  הייתה  הקרן   תקוות 
יהודי העולם, במטרה לעזור למשק  לירות מכל 
שארית ולעליית  ובביטחון,  בפיתוח   העברי 
ענפי כל  מתוארים  בכרזה  מאירופה.   הפליטה 
והדיג, הים  מפעלי  הקרן:  עוזרת  שלהם   המשק 

מפעלי שיכון ועוד.

רוח ״ואשר  נרגשת:  בקריאה  מסתיימת   הכרזה 

כרזות

ולְמַעשים לעושים  יצטרף   - בלבו   התנדבות 
למען הקרן הבונה״.

 הכרזה חתומה בשם ״הוועד הארצי לקרן היסוד
בארץ ישראל״.

36X49.ס״מ 

וקרעים המודעה,  על  כתמים  מעט  טוב.   מצב: 
קטנים בתחתית.

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

של . 473 ישנות  רפרודוקציות    6
ארתור שיק

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  30$
הערכה: 50$ - 100$
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ושני  ההסתדרות,  של  וחוברות  דפים  שני  ועוד 
דפים נוספים.

מקור: אוסף פרטי.

מצב טוב. קרעים בחלק מהדפים.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

נדירים . 474 ופרסומים  כרוזים  אוסף 
מתקופת המנדט - חלקם פולמוסיים

אשר  ״הבוקר״,  עיתון  נגד  פולמוסי  כרוז 
הדעת  גילוי  את  הדפיס  ש״לא  בכך  נ, 
הקרקע״. גזרת  על  הלאומי  הועד   של 
ב. מסמך סודי, מודפס בסטנסיל, מאת הסוכנות 
היהודית, בעניין קניות קרקע מוגברות של הקרן 
הקיימת. מוזכרת גם ׳נחלת הרצוג׳. תש״א 1941.

רמז.  דוד  מאת  חוברת  ויריביה.  המפלגה  ג. 
נובמבר 1941.

 ד. השומר הצעיר, חוברת ״למה אנחנו לוחמים?״. 
״ויכוח  גוריון:  בן  דוד  מאת  חוברת  ה. 
.1941 נובמבר  הצעיר״.  השומר  עם   מדיני 
ועידת  לקראת  מצע  בעניין  פרסומים  שני  ו. 
 הפועלות החמישית. מפלגת פועלי ארץ ישראל.
מודפסים  דפים  שני  הכנסה.  מס  תעריף  ז. 
הישוב,  כופר  הביטחון,  ועדת  ידי  על  בסטסיל, 

ירושלים. 

עם . 475 ׳חלף  הסרט  על  פרסום 
הרוח׳ בחיפה – 1942

מצב בינוני. פגמים.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

בתל . 476 ילדים  להצגת  מודעה 
אביב עם סיום מלחמת העולם השניה, 
״הדחליל״ו״הגזר״חזיונות   ,14.5.45
ממוסגרת   - קיפניס  לוין  מאת  לילדים 

ושמורה
מרכז ליד  ילדים  תיאטרון  ידי  על  הן   ההצגות 

הגננות באולם ״מוגרבי״

מצב: טוב מאוד. כתמים בתחתית המודעה. 

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$
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אניית . 478 על  נדיר  כרוז  ורשע״:  ״התעללות 
המעפילים ׳אטלנטיק׳ – 1940

הישוב׳  ׳משמר  שהדפיס  נדיר  כרוז  ורשע.  התעללות 
האניה  במעפילי  שפגעו  לאחר  בריטניה,  שלטונות  נגד 
.10.20.40 תש״א,  בכסלו  י׳  לקפריסין.  אותם  וגרשו   אטלנטיק 

אלפי  חפצה  ונפש  נכון  בלב  נותן  שהישוב  הימים  ״בעצם 
רואה  האלה  הימים  בעצם  בריטניה,  לצבאות  מתנדבים 
שליטה בא״י לפגוע בבבת עינו של הישוב, מתקלס בהרגשותיו 
המעונים״. אחינו  את  הימה  מגרש  עיניו  ונוכח  עמוקות,   היותר 
כסלו,  ט״ו  את  והנמהר,  המר  היום  את  תשכח  אל  ״הישוב! 

התשיעי בדצמבר, יום גירוש המעפילים״. 

הצורר  מאק-ממייקל,  הארולד  סיר  את  תשכח  אל  ״הישוב! 
והמתעלל, הממונה על ביתנו הלאומי״.

מקור: אוסף פרטי.

23 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

כרזה יהודית מסוריה! בערבית! . 477
נדיר

מצב בינוני. קרעים. 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

של . 479 ענקית  פנורמה   - הדפס 
ירושלים, הדפס חוזר אך ישן של תחריט 

משנת 1462
מצב: טוב

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 100$
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״גדוד . 481 של  יפיפיים  כרוזים   4
ירושלם  גולדברג,  דפוס  השפה״,  מגיני 

–  נדיר מאוד!
 בכל כרוז יש צללית של אישיות ציונית ותחתיה

פתגם שלו בזכות העברית

א עברית 	. דבר  ״עברי  יהודה:  בן  אליעזר 
והבראת״

א ורק 	. עברית  ישראל  ״ארץ  בלפור: 
עברית״

א אחד העם: ״סלסל את המחשבה והיא 	.
תרומם את הלשון״

מצב: בינוני – טוב

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

גלויה . 480 בגודל  בריסטולים   7
של  עבודות  של  הדפסה  מנסיונות 

האחים שמיר ל״אביר – בירה מאלט״
וגבריאל מקסים  האחים  הם  מי  לומר   מיותר 

שמיר.

 בכשרונם ובלהט הציוני שהיה בהם הם ליוו את
בעבודות מכן  שלאחר  והשנים  המדינה   תקומת 

גרפיקה נפלאות.

והמון בולים,  שטרות,  לזכותם?  נזקף  לא   מה 
 דברים אחרים. והכי חשוב: סמל מדינת

מצב טוב מאוד

פתיחה:  50$
הערכה: 50$ - 100$
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ציור יהודים פליטים באירופה. 483
נתון במסגרת )פגומה מעט(. 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

ציורים

ציור חתום – סימטאות ירושלים. 482
מצב טוב. מסגרת נאה עם פגמים קלים.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

בעיר . 484 התכלת  בשמי  סמטה 
צ׳סקס  פ.  האומן:  חתימת   – העתיקה 

– F.CHASKEs ציור יפה
מצב: בינוני – טוב. עברה גילגולים אך החן שלה 

נשמר.

פתיחה:  $10
 הערכה: 50$ - 80$

הדפס חתום ביד – יהודי חרדי. 485
מצב טוב. פגמים בגב המסגרת. 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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אוסף עשרות גלויות שונות. 487
עשרות רבות של גלויות, בקופסה.

מצב טוב.

פתיחה:  10$

גלויות, שנות טובות

הר . 486  – נדירה  פלשתינה  גלוית 
גריזים – תחילת המאה ה-20 – הונפקה 

ביוון
מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

עבריות, . 488 גלויות  עשרות  אוסף 
מגוונות – יישוב הארץ, ערים ומושבות

מצב טוב.

פתיחה:  10$

חתימות . 489 עם  מודפסת,  גלויה 
בפלטה – אישים חשובים

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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גליות מלאות צבע . 491  12 סט של 
וחיים על בריסטול - הדפסת צבעי מים 
– החיים היהודים בבית הכנסת, חתימת 

seeberger – האומן בגלופה
הנחת  לולב,   נטילת  מצוה,  בר  חתונה,  כגון: 
והשנה  החיים  מעגל   – ועוד  שבועות  תפילין, 

היהודיים

פריט נהדר

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 100$

תשע גלויות של בנאור – קלטור. 490
מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

גליות מלאות צבע . 492  10 סט של 
וחיים על בריסטול - הדפסת צבעי מים 
– החיים היהודים בבית הכנסת, חתימת 

seeberger - האומן בגלופה
הנחת  לולב,   נטילת  מצוה,  בר  חתונה,  כגון: 
והשנה  החיים  מעגל   – ועוד  שבועות  תפילין, 

היהודיים

פריט נהדר

מצב: טוב מאוד. כמו הפריט הקודם אך סט לא 
מלא. 10 גלויות. 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 100$
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20 גלויות נוף מעניינות ונדירות . 494
שנשלחו בדואר - תחילת המאה ה20 
– משפחה יהודית אורתודוכסית אמידה 
כתיבה   – נופש  מקומות   – בגרמניה 

בכתב יד בגרמנית
כתיבה בכתב יד בגרמנית. לא נקרא ולא נחקר!

וולנשטיין בברסלאו  שגרה  רוזנפלד   משפחות 
 שגרה בברלין ]קרובי משפחה[

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

״תפילת . 493  - יודאיקה  גלויה 
שחרית״– ראשית המאה ה-20, נדיר

שמנשק בתפילין  עטור  יהודי  נראה   בציור 
 צציותיו, כאשר הסידור פתו במילים״אשר קדשנו

במצוותיו וציונו  על מצות ציצית״

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

בית . 495 וצבעונית,  מאוירת  גלויה 
נשלחה   – מצויה  לא  פלשתינה,  לחם, 
מירושלים למינכן גרמניה – עם חותמת 

תורכית יפה, 1904
מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$
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המאה . 497 סוף  מילה  ברית  גלוית 
ה-19 מפנה המאה ה-20, פרנקפורט

brismiloבלועזית כתוב בהברה אשכנזית: 
 ציור אומנותי של ברית מלה בסוף המאה ה-19

בבית באשכנז. חתימת הצייר בגלופה.

אז המנהגים  על  מהגלויה  הרבה  ללמוד   אפשר 
באשכנז בבית מילה. מעניין ביותר!

נדיר מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

יוסף . 496 בהוצאת  מיוחדת  גלויה 
ציורים  ה19:  המאה  סוף  ביפו,  מירטי 

של צוענים בירושלים - נדיר!
בירושלים״והשני צועני  אהל  מראה:  אחד   איור 

מראה: ״גברות צועניות״

נדיר ביותר

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

גלוית בית כנסת, אפרני, פריס, . 498
נשלחה בדואר 1907, נדיר

בית הכנסת והצילום שבגלויה

בידי  1889-90 בשנות  הוקם  הכנסת   בית 
 האדריכל הנרי קלואה. בית הכנסת ניזוק קשות
העולם מלחמת  במהלך   1918 בשנת   בהפצצה 
בשינויים אך  מכן  לאחר  שוקם  הוא   הראשונה. 
הכנסת בית  של  היא  שלפנינו  הגלויה   בולטים. 

המקורי במלוא תפארתו!

בולבארד בשדרות  שוכן  באפרניי  הכנסת   בית 
(  ,11 מוט  לה   (boulevard de la Motteדה 
ארדן שמפן  שבחבל  מארן  במחוז  אפרניי   בעיר 
מאז היסטורי  כמבנה  רשום  המבנה   הצרפתית. 

מאי 2004.

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$
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החלה העולם  מלחמות  שתי  שבין   בתקופה 
בעיקר בפרשוב,  הציונית  הפעילות   להתעורר 
 בקרב בני הקהילה האורתודוקסית, בעוד בקרב

 הקהילה הניאולוגית גברה נטיית ההתבוללות.

הראשונה העיר  פרשוב  הייתה   1941  באביב 
 בסלובקיה בה נדרשו יהודיה לענוד סימן זיהוי על
האחרות, סלובקיה  כבערי  בפרשוב,   שרווליהם. 
מוסת המון  של  להתפרעויות  היהודים   נחשפו 

 שתקף פיזית את גופם ורכושם.

הניאולוגים בין  הבדילו  לא  ימ"ש   הגרמנים 
 והאותודוכסים. דינם של כולם נגזר למוות בשל

היותם יהודים.

הכנסת בית  באש  הועלה   1941  בינואר 
כחלק אברהם",  "היכל  שלפנינו:   שבגלויה 
 מהתפרעות כזאת, אירוע שנודע כ"ליל הבדולח

 של פרשוב".

למחנות פרשוב  יהודי  גירוש  החל   1942  במרץ 
נשלחו היהודים  אחרוני  בפולין.   ההשמדה 
נכים זקנים,  בעיקר  שנה,  אותה   באוקטובר 

 וחולים סופניים.

 בעיר ובסביבתה נותרו יהודים בודדים במחבוא.
המנזר חומות  בין  מקלט  מצאו  יהודים   כמה 
הוכרו פרשוב  מתושבי   22 בעיר.   הפרנציסקני 
 לימים כחסידי אומות העולם על חלקם בהסתרת

והצלת יהודים.

הגלויה שלפנינו:

 הגלויה שלפנינו נדירה ביותר. לא ידוע לנו על
עוד גלויה כזאת שנמכרה אי פעם

 יש עליה כיתוב מאז בכתב יד ברור בלועזית. לא
נחקר!

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

הניאולוגי, . 499 הכנסת  בית  גלוית 
פרשוב, סלובקיה, ]מקודם הונגריה[

יהודי פרשוב

ישבה בעיר קהילה  עד מלחמת העולם השנייה 
לכ- הגיעה  ומשגשגת, שבשיאה  יהודית אמידה 
 4,000 נפש - כחמישית מאוכלוסיית העיר. כיום
חברים, עשרות  כמה  בת  קטנה  קהילה   בעיר 

מרביתם בגילאים מתקדמים.

 ישנן השערות כי יהודים ראשונים הגיעו לאזור
ממלכת כיבוש  לאחר  הרומיים  הלגיונות   עם 
יהודים לנוכחות  ראשונה  כתובה  עדות   יהודה. 

באזור היא מן המאה ה-10!!!

,1867 בשנת  להונגריה  הגיעה   האמנציפציה 
כל את  שביטל  חוק  של  בפרלמנט  חקיקתו   עם 
 המגבלות המפלות יהודים לרעה. כתוצאת החוק
לזרום הסביבה  מארצות  יהודים  מהגרים   החלו 
 להונגריה, ובמקביל החל תהליך של התבוללות
תהליכים בערים.  בעיקר  ולשונית,   תרבותית 
בין הונגריה,  ביהדות  ולקרע  לפילוג  הביאו   אלה 
השולחן פי  על  בהלכה  שדבקו   האורתודוקסים 
בהתחדשות, שדגלו  הניאולוגים  לבין   ערוך 
החלשה תוך  ומודרניזציה  בסביבה   התערות 
 של היסוד הלאומי והיסוד הדתי.  גם על קהילת

 פרשוב לא פסח פילוג זה.

 הקהילה הוותיקה שנוסדה בידי הולנדר וחבריו
 השתייכה בפילוג לזרם הניאולוגי, אך מהגרים
 חדשים לעיר השתייכו בעיקר לזרם האורתודוקסי,
בעיר. היהודים  רוב  את  היוו  הזמן   ועם 

קהילה רשמית  נוסדה  מ-1871   החל 
נתפצלה פרשוב  ויהדות  בעיר,   אורתודוקסית 
מערכים שהקימו  נפרדות,  קהילות   לשתי 
 מקבילים של מוסדות – בתי כנסת, בתי מדרש,

בתי ספר ובתי קברות.

הקהילה של  שבגלויה,  העתיק  הכנסת   בית 
הותיקה, שימש, לאחר הפילוג, את הניאולוגים.

שבה הקהילה האורתודוקסית  לאחר המלחמה 
הסביבה, מכפרי  בהגירה  תגבורה  תוך   לגדול 
הניאולוגית, הקהילה  נחלשה  במקביל   כאשר 
שבהן הונגריה  ערי  ויתר  בודפשט  עם   שקשריה 

 התקיימו קהילות ניאולוגיות התרופפו.

בפרשוב היהודים  מספר  הגיע  ה-30   בשנות 
רבעים( )כשלושה  מרביתם  נפש,   ל-4,300 

אורתודוקסים.
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״גלות . 501 טובה   שנה  גלוית 
טיבען״– עם שמונה ציוריים יפיפיים של 
זקנים יהודיים עוסקים בתורה ובמלאכה, 

ראשית המאה ה-20, נדיר!
שני עם  אך  מאוד  טוב  כללי  ]באופן  טוב   מצב: 
במקום סלוטייפ  והדבקת  קטנטנים   חוסרים 

אחד[

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

לגליון . 500 ראשון  יום  מעטפת 
צדק״עם  לנוה  שנה  ״120  המזכרת 
של  המזכרת  גליון  על  קטן  תצלום 
הראי״ה קוק – חתימת ידו של הגאון 
של  רבה  זצ״ל  כהן  ישוב  שאר  רבי 
על  בילדותו  שהשתעשע  ומי  חיפה 

ברכיו של מרן הרב זצ״ל – נדיר
מצב: מצוין

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

מלחמת . 502 הים  חיל  טובה  שנה 
השחרור – נדיר! 

כולל

מעטפה רשמית של חיל הים בשביל השנה    •
טובה עם חותמת דואר צבאי משרד 4  28.9.48 

ערב  הים,  חיל  של  רשמי  טובה  שנה  כרטיס   •
ספטמבר  תש״ח,  ]אלול  תש״ט  השנה  ראש 
1948[ עם חותמת סגולה מקורית של חיל הים

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$
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503 . – ביותר  נדירה  טובה  שנה 
הגלות  בקץ  תכתבו  טובה  ״לשנה 
בנימין  קרינקי,  הגאולה,  ובהתחלת 
יעקב קפלן״נשלחה מקרינקי לתל אביב, 

פלשתינה, תרצ״ב
הבלטה של דגלי הציונות על הכרטיס

מצב: טוב מאוד  מצורפת המעטפה המקורית

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$
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מתפללות״/ . 505 ״ידיים  עץ  תבליט 
שתי גלויות תואמות

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

חפצים

– ה30, . 504 קופסת עץ, שנות ה20 
עבודת יד נאה, ״תל אביב״– על פי דעת 

מומחים כפי הנראה ״בצלאל״
אביב. תל  המילים  של  יפה  עבודה  המכסה   על 

ראה תמונה.

גודל: 14*10 ס״מ

מצב: טוב. חסר הסוגר של המנעול.

פתיחה:   $10
הערכה: 50$ - 80$
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 Mi:CA 132 קטלוגי:  מספר 
 1928-12 הנפקה:   תאריך 

 - ביניהם  מנוקבבים  לא  בולים  זוג 
נדיר מאוד!

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $250
הערכה: 400$ - 500$

בולים

ישנים מינטים - דבק מקורי - . 506 בולי קנדה 
ללא נקבוב – פריטים נדירים מאוד!

 Mi:CA :מספר קטלוגי Indian Totem Poles & ount Hurd
134 תאריך הנפקה: 5 בדצמבר 1928 

כולו ללא נקבוב עם שובל לבן בשמאלו. נדיר מאוד מאוד! 

מספר   King Edward VII definitive
 1903-07 הנפקה:  תאריך   Mi:CA78:קטלוגי 
מאוד!  נדיר  מנוקבבים.  לא  בולים   4 של   צמדה 

 s׳Admiral״  King George V 1911-22
קטלוגי:  מספר   Definitive Issue״Uniform 
 .1924-09 הנפקה:  תאריך   ,Mi:CA 106 
מאוד!  נדיר   - ביניהם  מנוקבבים  לא  אנכיים  בולים   זוג 
King George V 1928-29 ״Scroll״Definitive Issue מספר 

קטלוגי: Mi:CA 128, תאריך הנפקה: 1928-10

מאוד!  נדיר   - ביניהם  מנוקבבים  לא  בולים    זוג 
 Definitive Issue״Scroll״  King George V 1928-29

הקרן . 507 יובל   – בולים  סדרת 
שובל  עם   –  1951 לישראל,  הקיימת 

ודבק מקורי – מינט
מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

הקרן . 508 יובל   – בולים  סדרת 
צמדות    -  1951 לישראל,  הקימת 

גלופה, דבק מקורי – מינט
מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$
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הסדרה . 510 דואר,  דמי  מעטפת 
בול 10 מיל עם שובל!!!  הראשונה עם 

נדיר מאוד!!
מצב: טוב. נא לראות.

פתיחה:  $50
הערכה: 1000$ - $1,500

2 בולים דואר עברי 3 מיל לא . 509
ניקוב  עם  מינט   – מקורי  דבק  חתומים 

10*10 – נדיר מאוד!
מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

המועצה . 511 של  חגיגית  מעטפה 
היום  לכבוד  לציון  בראשון  המקומית 
 3 בול  עם  העברי  הדואר  של  הראשון 
חותמת  ועם  נדיר,   ,11*10 ניקוב  מיל 

חגיגית מיוחדת של ראשון לציון
מצב: טוב

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

המערבי . 512 גליל  נהריה  מעטפה 
המנותק 6.5.48

 בול מנדט 10 מיל ובול נהריה ירוק 50 מיל, תוית
רשום חיפה 1 מס׳ 4608

מצב: טוב

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$
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גליון גלופה של בולי תימן של . 514
שנות  תחילת  לישראל,  הקימת  הקרן 

ה-50 – נדיר מאוד!
מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

513 . – בירושלים  האיטלקי   הדואר 
צבעונית   צליינית   גלויה   – מאוד  נדיר 
בארץ  ]אתר  שם  שנכתבה  מגדלה  של 
 .29.10 ש״מקודש״לנוצרים[,  ישראל 

]שנה לא לגמרי ברורה[
מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 100$

ירושלים . 515 רכבת  דואר  התורכי,  הדואר 
שנשלחה  גלויה  ברורה[,  לא  ]שנה   26.6 יפו,   –
מנערה  פולקנבורג  בעיר  נערות  של  לקולג׳ 

בירושלים עם כתיבה ותוכן מעניין בצרפתית
 נשלח על ידי נערה בשם מריה לנערה בקולג׳ נוצרי ״קולג׳

סנט יגנאס״

כתיבה ארוכה בכתב קריא וברור – לא נחקר.

מצב: טוב מאוד

מחיר מבצע בשביל חותמת דואר רכבת! פריט  נדיר וחשוב.

פתיחה:  $20
הערכה: $50 - $100

516 . – ירושלים  רכבת  דואר  התורכי,  הדואר 
יפו, גלויה שנשלחה לדרזדן, גרמניה, 4.89

גלויה צבעונית עם מראות ירושלים. כתיבה בגרמנית. הכותב 
מספר שהוא כותב את הגלויה ליד הר הזיתים ]שתמונתו 

בגלויה[ ברכבת בדרך ליפו.

מצב: טוב מאוד.

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$
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הדואר התורכי נצרת – חותמת . 518
 ,10.5.14 ומלאה,  יפה  סגולה,  נצרת 
חותמת מעבר פורט סעיד, נשלחה לוינה
דרך לוינה  משם  נשלחה  נצרת,  של  נוף   גלוית 
סעיד פורט  של  מעבר  חותמת  סעיד.   פורט 

19.5.14

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$

הדואר התורכי נצרת, 8.3.1910, . 517
חותמת סגולה מלאה ויפה! נדיר! 

נצרת, של  חותמת  עם  פארא   10 עותומני   בול 
עגולה וגדולה, סגולה, מלאה ויפה

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$

הדואר התורכי נצרת – חותמת . 519
גדולה, יפה ומלאה, 24.9.1997 – גלויה 
שנשלחה  נצרת  של  צבעונית  מוף 

לצרפת
מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$

חותמת . 520 נצרת,  התורכי  הדואר 
לגמרי,  ושלימה  יפה  גדולה,  עגולה 

12.12.1902 גלויה שנשלחה לטרס 
חותמת קבלה 26.12.1902

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$
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ירושלים, . 522 התורכי,  הדואר 
שנשלחו  צליינות  גלויות   2  ,15.9.98
באותו היום, מאתו שולח לאותו נמען,  
אחת עם תמונות של נצרת, והשנייה עם 

תמונות של ירושלים – נדיר!
הגלויות נשלחו לארפורט

יש כתיבות וחתימות זהות – לא נחקר.

 השולח, ככל הנראה, הוא גם השולח של הגלויה
בפריט הבא

פתיחה:  $40
הערכה: 50$ - 80$

ירושלים, . 521 התורכי,  הדואר 
חותמת מלאה ויפה מאוד,  30.10.1898, 

לקלן, גרמניה 
שנשלחה ירושלים  תמונות  עם  צליינית   גלויה 

מירושלים לקלן בגרמניה

 בול 20 פארא עם חותמת טובה מאוד.

חותמת קבלה של קלן 11.11.98

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$

חותמות . 523  2 התורכי-  הדואר 
מחנה הקיסר וילהלם השני – על גלויה 
הביקור  שיא  יום  של  מיוחדת  מצוירת 
הגרמנית  הכנסיה  בחנוכת  הצלייני 
נשלחה   –  31.10.1898 בירושלים, 

לשכונת הטמפלרים ליד ברלין
וילהלם השני קיסר גרמניה התעניין מאוד, כאביו 
בשנת  בירושלים.  גרמנית  כנסיה  בבניית  וכסבו, 
1889 אישר וילהלם השני את הקמתו של ארגון 
זה  ארגון  של  מטרתו  בירושלים.  דתי  גרמני 
הייתה לרכוש קרקעות ומבנים ולהקים מוסדות 
זו,  פעילות  בירושלים.  פרוטסטנטיים  כנסייתיים 
יחד עם הקשרים המסורתיים של בית המלוכה, 
להסביר  יכולים  הקודש,  לארץ  הוהנצולרן,  בית 
ישראל.  בארץ  לבקר  וילהלם  של  החלטתו  את 
חנוכתה  הייתה  המסע  של  המוצהרת  מטרתו 
ירושלים.  של  העתיקה  בעיר  הגואל  כנסיית  של 
וילהלם ראה במסעו עלייה לרגל ובו עצמו עולה 
וסבו.  אביו  של  שאיפותיהם  את  המגשים  רגל 

בשנת 1898 הגיע לביקור בארץ הקיסר יחד עם 
אשתו אוגוסטה ויקטוריה. 

שיא  היה   1898 באוקטובר  ה31  שני,  יום 
ברוב  הגואל  כנסיית  נחנכה  בוקר  עם  הביקור. 

עם ובטקס דתי. 

והיא  היום  לכבוד  הונפקה  שלפנינו  הגלויה 
לשכונת  הזה  ביום  ממש  נשלחה  נכתבה 

הטמפלרים ליד ברלין.

רחוב  באזור  היה  הגרמני  הקיסר  של  מחנהו 
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ילין ועוד.

מכתב ר׳ עזריאל הויזדורף

הויזדורף  עזריאל  ר׳  הגיש   ירושלים  בני  בשם 
מכתב לקיסר:

אני רואה עצמי מחויב בשם כל היהודים שבעיר 
העמוקה  תודתנו  את  להביע  ירושלים  הקודש 
מתפללים  אנו  המיוחדת.  החסד  חסות  עבור 
מכל הלב לבריאותו והצלחתו של הזוג הקיסרי, 
נאמנים  יהודים  לאלפי  הקדוש  המקום  כמגיני 
וכמיטיביהם. ירוממו השמים את בית הוהנצולרן 
האל  יתן  העמים.  כל  ולכבוד  גדולה  לברכה 
שהנסיעה תהא נסיעה מאושרת ויוכלו במזל טוב 
לחזור לביתם, זוהי המשאלה של עבדם הנאמן 
ביותר של הוד מעלתם. )חתום( זליג האוזדורף, 

ירושלים 29 באוקטובר 1898".

הרצל

בחשיבות  הכיר  הוא  שגם  הרצל,  תיאודור 
ביקורו  ושל  העצומה של הקיסר הגרמני בכלל, 
בארץ ישראל בפרט ,בא במיוחד לשם כך לארץ 

ישראל כדי לפגוש את הקיסר.

ברחוב  שלו  במחנה  הקיסר  את  פגש  הרצל 
הגלויה  נשלחה  ממנו  המקום   - הנביאים 
היסטורית  חשיבות  ראה  הרצל  שלפנינו. 
בפגישה הזו. הקיסר הקשיב לדבריו של הרצל 

והושיט לו את ידו לשלום.

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$

דואר  בית  גם  נפתח  שם  היום.  של  הנביאים 
מיוחד בשביל אנשי המחנה הרבים. בבית דואר 
 camp מיוחדת:  חותמת  בשימוש  הייתה  זה 

 imperial Jerusalem
בגלויה שלפנינו 2 בולים עותמניים  של 10 פארא 
כאלו.  חותמות  בשתי  מוחתמים  ושניהם  כ״א 

מבצר  מקום   [ לטמפלהוף  נשלחה  הגלויה 
בגלל  מאוד  יתכן  ברלין.  ליד  הטמפלרים[ 
הזה  בביקור  הטמפלרים  של  המיוחד  העניין 
בראש  היו  הנוצרים  הטמפלרים  הקיסר.  של 
מקבלי הפנים של הקיסר והוא ביקר אצלם וחנך 

מוסדות שלהם.

יש כיתוב ברור וחתימה בגרמנית – לא נחקר

חותמת קבלה של טמפלהוף.

היהודים והביקור

נוצרי  הביקור של הקיסר למרות האופי הצלייני 
שלו היה חשוב ביותר גם לקהילה היהודית. רבני 
הקיסר  את  קיבלו  היהודיים  ותושביה  ירושלים 

בחגיגיות גדולה.

והמקושט  ביותר  הגדול  שהיה  היהודים,  שער 
לבית  סמוך  הוקם  הכבוד,  שערי  מבין  ביותר 
כיום  עומד  שבו  במקום  יפו,  ברחוב  כי"ח  הספר 
מרכז כלל. בתוך השער הוקמה מצד אחד סוכה 
כבוד  בימת  השני  הצד  ומן  תורה]![,  ספרי  ובה 
שאול  יעקב  ר'  הראשיים  הרבנים  ישבו  שעליה 
של  הראשי  רבה  וכן  סלנט  שמואל  ור'  אלישר 
חברון הר' אליהו מני. בנוסף ישבו בסוכה ראשי 
הציבור היהודי ונכבדיו כיוסף נבון ביי, נסים בכר, 
יהושע  פרומקין,  דב  ישראל  סלומון,  משה  יואל 

הדואר התורכי ירושלים, שלוש . 524
 – מלאות!  חותמות  שלוש  עם  בולים 

גלויה, 1898, לברלין
 בול עותומני של 20 פארא ועוד שני בולים של 10
 פארא כ״א. שלושתם חתומים בחותמת תורכית

 מלאה.

עם לברלין  מירושלים  שנשלחה  צלינית   גלויה 
תמונות בית לחם והסביבה.

חותמת הגעה של ברלין  15.9.98

 השולח, ככל הנראה, הוא גם השולח של הגלויות
בפריט הקודם. יש כתיבה וחתימה – לא נחקר.

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$
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הדואר הגרמני, ירושלים והדואר . 526
שנשלחה  גלויה   – לחם  בית  התורכי 
 – לאנגליה  ירושלים  דרך  לחם  מבית 

חותמות יפות
מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$

525 . ,1909 חיפה,  העותומני  הדואר 
למישיגן,  גלויה   – ונדירה  יפה  חותמת 

ארה״ב
מצב: טוב

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$

יפיפיה . 527 גלויה   - יפו  העותומני  הדואר 
של נוף נמל יפו עם חותמת סגולה ויפה של יפו, 

5.1.1908
צמד בולים של 5 פארא כ״א

מצב: טוב מאוד. פריט יפיפיה.

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$

מן . 528 מאחד  שנשלחה  גלויה 
הבלתי  היהודית  בהתיישבות  הפועלים 
תיאור  עם   1914 בקלנדיה,  ידועה 
שריד  הנראה  ככל   – שם  העבודה 
הדואר  זאת.  להתיישבות  בעולם  יחיד 
העותומני ירושלים חותמת מליאה ויפה!

ההתיישבות היהודית בקלנדיה, 1914

1914  על ההתיישבות היהודית בקלנדיה בשנת 
 נכתב מעט מאוד. זו פרשה שנשכחה, ולא נשארו

תיאורים בכתב עליה.

הראשונה, העולם  מלחמת  ערב   ,1913  בשנת 
ד״ר ישראלי בראשותו של   רכש המשרד הארץ 
להתיישבות הערבים  מן  אדמות  רופין   ארתור 
יהודית בדילב ]קרית ענבים[ ובקלנדיה ]עטרות[

את המקומות ישבו קבוצות פועלים

אחד ידי  על  משם  שנשלחה  גלויה   לפנינו 

הפועלים, שלמה קפלן, עם תיאור יפה:

״אנחנו פה עשרה פועלים וצעירה אחת״

כתובת הנמען: יפו, קולוניה רחובות

הראשונה העולם  מלחמת  ערב  ההיא,   בעת 
 עדיין נחשבה יפו לעיר הגדולה. תל אביב הייתה
של החסות  תחת  היו  המושבות  כל   בראשיתה. 
יפו של  הרב  נקרא  היה  למשל,  קוק,  הרב   יפו. 
כרבה גם  שימש  הוא  שכזה  ובתור   והמושבות, 
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שונות, בפלך חרסון.

לארץ בשנית  עלה  ה-20  המאה   בראשית 
נאחזו שם  רחובות,  במושבה  והתיישב   ישראל, 
 אחדים מבני המשפחה. ברחובות שימש כמורה,
 ואחר כך עשה ניסיונות להיות איכר עצמאי. היה
בניסיון בחולדה,  הראשונים  המתיישבים   בין 
 ההתיישבות הראשון שם שנכשל. את רוב שנותיו
 עשה במשק החקלאי הקטן שלו ברחובות, אבל
של התרבותית  העילית  כל  עם  מקושר   היה 

העלייה השנייה.

אהרלך בשביל  לסמלנסקי  נשלח   המכתב 
לנו התברר  לא  בקוסטיניה[  ]או   בבוסטיניה 
 לאיזה מקום הכוונה. כנראה שאהרלך שימש אף

הוא כפועל שם.

 שלמה קפלן כותב לאהרלך בנוגע להצעתו של
אהרלך שאף הוא יבוא לעבוד בקלנדיה.

מצב: טוב מאוד

הזדמנות חד פעמית!

פתיחה:  $20
הערכה: 800$ - $1,000

 של רחובות אחת מן המושבות.

חותמת עם  לרחובות  מירושלים  נשלח   המכתב 
התורכי הדואר  של  ונקייה   שלימה   מתומנת 

בתאריך 26.10.14.

ומשם ליפו  מירושלים  כנראה  הגיע   המכתב 
 המשיך לרחובות.

הנמען: זאב סמולנסקי

 זאב סמילנסקי )ז"ס; כ"ו באלול תרל"ג, ספטמבר
 1873, סמילה, פלך קייב, רוסיה )אוקראינה( – ט"ו
 בטבת תש"ד, ינואר 1944, רחובות, ארץ ישראל(
חלוץ, מורה,  פובליציסט,  עברי,  סופר   היה 
 עיתונאי, עורך )מעורכי "הפועל הצעיר"(, חקלאי
 וסטטיסטיקן )מנהל המחלקה לסטטיסטיקה של
סמילנסקי, משפחת  מסופרי  אביב(.  תל   עיריית 

אביו של הסופר ס. יזהר.

והצטרף הסוציאליזם,  לרעיון  נתפס   בנעוריו 
כשהיה ישראל  לארץ  עלה  הציונית.   לתנועה 
.1891 בשנת  עשרה,  שמונה  כבן  צעיר   איש 
ראשון במושבות  מתכת  ועבודות  בנפחות   עסק 
לשוב נאלץ  הקדחת  מחלת  בשל  וחדרה.   לציון 
בעיירות ותנ"ך  לעברית  מורה  והיה   לאוקראינה, 

הדואר התורכי, הרובע היהודי, . 529
 4.9.1901 נדירה,  חותמת  ירושלים, 
פרנציסקו,   סאן  קבלה,  חותמת 

5.9.1901 יום למחרת! היתכן? חידה!
כדאי מאוד לראות מקרוב!

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$
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531 . – בירושלים  התורכי  הדואר 
מעטפה   - הראשונה  העולם  מלחמת 
החותמת  הברית,  לארצות  שנשלחה 
 ,11.9.1916 ירושלים,  של  המתומנת 
עם חותמת צנזורה תורכית, ועם  סגירת 
מעטפה של הצנזורה האמריקאית, דרך 

בירות
וחותמת  20.9.16 בירות  של  מעבר   חותמת 

קבלה של ניו יורק 27.11.1916

מצב: טוב מאוד

מעטפה מעניינת

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$

530 . – ירושלים  היהודי,  הרובע  התורכי,  הדואר 
5 ]!!![ חותמות מלאות נקיות ונהדרות על מעטפה 
אחת!  7.4.1916 נדיר, נדיר, נדיר! נשלחה לגרמניה 
וגרמנית,  תורכית  צבאיות  חותמות  בירות.  דרך 

חותמת מעבר בירות. מעטפה נהדרת!
יד: עברית. כלומר שהמכתב בפנים  על המעטפה כתוב בכתב 

נכתב בעברית.

 השולחת היא אישה מהרובע היהודי: שרה איטה ? . הנמען הוא
הרב י. הורוביץ בפרנקפורט דה מיין.

מצב: טוב

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$

טבריה, . 532 התורכי,  הדואר 
21.4.1910,  גלויה צבעונית של טבריה 

והכינרת,  נשלחה לפריס דרך בירות.
מעבר וחותמת  טבריה  של  עותומנית   חותמת 

עותומנית של בירות 24.4.1910

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  20$
הערכה: 50$ - 80$
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534 . – בירושלים  הצרפתי  הדואר 
מירושלים לליון בצרפת – שתי חותמות 

יפות ומלאות של ירושלים - 1904
קבורתו  מקום  של  מצוירת   גלויה 
פריט יפה מתוך אוסף בתי הדואר הזרים בארץ 

ישראל בתקופה העותומנית

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

בירושלים . 533 האוסטרי  הדואר 
 AUS״  - של  החותמת  עם   - יפו  דרך 
יפו  JERUSALEM״״מירושלים״וחותמת 

1908 –
מירושלים  נוצרי  תייר  ששלח  מצוירת  גלויה 
מקומות  על  בהתרגשות  ידו  כתיבת  עם  לשוויץ 
וירושלים.  לחם  בית  אלוהים:  של  ומותו  לידתו 
 הציור על הגלויה הוא על הדרך שעבר עד למותו. 
פריט יפה מתוך אוסף בתי הדואר הזרים בארץ 

ישראל בתקופה העותומנית

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

535 . – בירושלים  הצרפתי  הדואר 
מירושלים לליון בצרפת – שתי חותמות 

יפות ומלאות של ירושלים – 1904
קבורתו  מקום  של  מצוירת   גלויה 
פריט יפה מתוך אוסף בתי הדואר הזרים בארץ 

ישראל בתקופה העותומנית

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

הדואר האוסטרי בחיפה – גלויה . 536
צליינית שנשלחה מחיפה לגרמניה

פריט יפה מתוך אוסף בתי הדואר הזרים בארץ 
ישראל בתקופה העותומנית

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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הצרפתי . 538 הדואר  בול  גזיר 
של  הנדירות  החותמות  עם  בירושלים 
ה--19  המאה  שם-  הצרפתי  הדואר 
נדיר   – מומחה  של  יד  בכתב  חתימה 

מאוד 
מצב: טוב מאוד

כדאי לראות!

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

גזיר . 537  – בעכו  התורכי  הדואר 
על  ומלאה]![  יפה  חותמת  עם  מעטפה 

בול עותומני
פריט יפה מתוך אוסף בתי הדואר הזרים בארץ 

ישראל בתקופה העותומנית 

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

539 . – בירושלים  הרוסי  הדואר 
חותמת יפה 1908

אודסה  דרך  מרוסיה  שנשלחה  מעטפה 
מוצא  חותמות  עם  בירושלים  העתיקה  לעיר 
בירושלים.  הרוסי  הדואר  של  קבלה   וחותמת 
פריט יפה מתוך אוסף בתי הדואר הזרים בארץ 

ישראל בתקופה העותומנית

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

הדואר התורכי בנצרת – חותמת . 540
נצרת  של  נוף  גלוית   – ויפה  מלאה 

שנשלחה משם ללוקסמבורג , 1906
הזרים  הדואר  בתי  אוסף  מתוך  יפה  פריט 
העותומנית  בתקופה  ישראל   בארץ 

Bale 836

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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מיוחדת, . 542 קק״ל  יודאיקה-  גלויה 
משוננת חתומה וינה, עם בול קק״ל עם הדפס 
תו משרד, משה מונטיפיורי, הבול משנת 1918 

.56C קטלוג 1918 קטלוג רוכלין
מצב: בינוני - טוב

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 100$

40 מעטפות שנשלחו מפלשתינה . 541
לאמריקה בשנות ה20 וה30

כולם מכותבים לברלינר  בניו יורק

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  20$
הערכה: 50$ - 80$

 

11 מעטפות החזר ]מבקשי התרומות שלחו . 543
על  לאמריקה,  מפלשתינה  בקשתם  עם  יחד  אותן 
זו[  מנת שישיבו את תשובתם ותרומתם במעטפה 

כולל נדירות!!
א.  רבי  רובין,  לאה  הרבנית  אליאך,  התבשיל  בית  כולל: 
קירשנבאום, "דורשי חסד", מעטפה יפיפיה של בית יתומים 

"ציון" ועוד.;

 מצב: טוב מאוד

פתיחה:  20$
הערכה: 50$ - 80$

 

4 גלויות תשובה, משולמות מראש, של דואר . 544
ארצות הברית - מודפסות מראש - לקניית כסא בבית 
כנסת לראש השנה של טמפל ישראל בהארלם – נדיר
4 גלויות תשובה, משולמות ומודפסות מראש, שנשלחו למתפללי 
 ,1922  ,1921 טמפל ישראל בהארלם בערב ראש השנה בשנים: 

ו1927

על הגלויות מודפסים מראש שמו של מזכיר הטמפל  והכתובת

שקיבל  מי  האם  למלאת  מקום  יש  הגלויה  של  האחורי   בצידה 
אותה מעוניין שישמר לו מקום בבית הכנסת וכמה ישלם על כך.

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  20$
הערכה: 50$ - 80$
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מיוחדות . 546 תוויות  של  גיליון 
מתקופת המנדט – במעטפת ירוקה

מצב טוב.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

הדואר התורכי בירושלים, 1900, גלויה . 545
עם  מירושלים  בית לחם שנשלחה  מצוירת של 

חותמת תורכית למרבורג, גרמניה
התורכי הדואר  חותמת  עם  פארא   10 עותומני   בול 

בירושלים

מצב: טוב מאוד

  פתיחה:  20$
הערכה: 50$ - 80$

ומודפסת . 547 משולמת  תשובה,   גלוית 
מראש, של דואר ארצות הברית - הפדרציה 
של התמיכה בחברה היהודית הפילנטרופית 
– הענות להשתתפות בארוחה  יורק  ניו  של 

לכבוד העניין
מצב: טוב מאוד

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

משולמת . 548 תשובה״,  ״גלוית  תשע 
הברית  ארצות  דואר  של  מראש,  ומודפסת 
נדיר  שונות!!   – ניוז  דיילי  הג׳ואיש  –    של 

מאוד!!!
וכו'  הנשים  עיתון  או  העיתון  על  מנוי  המציעות  גלויות 

במבצעים שונים

פריט נהדר

מצב: טוב מאוד. באחת מהן חסרה פינה.

פתיחה:  20$
הערכה: 50$ - 80$
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מדינת . 550 בול  ״טובות״של  מעטפות  שתי 
היהודים 1948 שנשלחו בדואר

מעטפה עם בול מדינת היהודים מנהלת העם עם 2 חותמות 
 1948 במאי   11 תאריך:  חותמת  ועם  ירושלים  דואר   של 

ללא  אך  מא״י,   10 היהודים  מדינת  קק״ל  בול  עם  מעטפה 
ועברה  שנשלחה  ]דאר[,  העם  מנהלת  של  הרכב  הדפס 

והוחתמה בדואר בתל אביב 27.6.1948 ]![ נדיר!

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

549 . – בחיפה  הצרפתי  הדואר 
חותמת יפה ״חיפה סוריה״– 1907

פריט יפה מתוך אוסף בתי הדואר הזרים בארץ 
ישראל בתקופה העותומנית

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

– מכתב שנשלח מעכו . 551 הדואר התורכי 
ויפה  חותמת מלאה  עם   - חיפה  דרך  למצרים 
מעבר  חותמת   ,27.1.1914 עכו,  ג׳ון  סנט  של 
מלאה ויפה של חיפה וחותמת יפה של קהיר - 

תעודה של צחור! 
ישראל  בארץ  הזרים  הדואר  בתי  אוסף  מתוך  יפה  פריט 

בתקופה העותומנית

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

מעטפה . 552  – יפו  הצרפתי  הדואר 
מצרים  דרך  לצרפת  מיפו  שנשלחה 
חותמות   2 ויפות:  מלאות  חותמות   –
טבעת כפולה של ״יפו, סוריה״]בל 311[ 
, חותמת מעבר של פורט סעיד וחותמת 

הגעה של צרפת
פריט מצוין! 

ישראל  בארץ  הזרים  הדואר  בתי  אוסף  מתוך 
בתקופה העותומנית

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$
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הערכים . 554 שלושת  עברי-  דואר 
 – מיל   1000  –  500  –  250 הגבוהים, 

חתומים במצב טוב מאוד
מס׳ קטלוגי: 7 – 8 – 9, חתומים, ללא שובל

מצב: טוב מאוד

מחיר קטלוגי: $150

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

553 . TO PAY דואר  דמי  פריטי 
מעניינים
ג לפרופ' 	. מפריס  שנשלחה  מעטפה 

עם  בירושלים  העברית  באוניברסיטה  פאוור 
קנס של דמי דואר של 285 ]![ פרוטה, 1957

סימונים וחשבונות של גובה הקנס על המעטפה

דמי דואר סידרה שלישית בול של 250 פרוטה,שני 
בולים של 40 פרוטה כ"א, בול של 5 פרוטות

ג גבעתיים 	. ערים,  סמלי  בבול  שימוש 
כדמי דואר, 1971

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

צבאית . 555 מעטפה 
היתולית, דואר אויר, שנשלחה 
ב״מחנה  לחייל  מאילנוי 
במלחמת  הלבן״באורגון 

העולם השנייה, 20.2.43
מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$
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פריט בולאי בלתי רגיל!! מעטפה . 557
מודבקים  ועליה  אביב  בתל  שנשלחה 
בול וחצי! של דואר עברי 10 מיל כ״א. 
המחיר היה 15 מיל אך לשולח היו רק 
את  גזר  לכן  מיל.   10 של  בולים  שני 
אחד מהם וכתב על המעטפה: ״לא היה 
קיבל את  15 מא״י״הדואר  בול של  לי 
הרעיון, החתים את הבול וחצי והעביר 

את המעטפה ליעדה.
נדיר ביותר!

פתיחה:  $10
הערכה: 100$ - 150$

4 מכתבים שנשלחו מפלשתינה . 556
 4 עם   - המנדט  בזמן  הברית  לארצות 
החזרת המכתבים.  שונות של  חותמות 

לוט נאה לאספני תולדות הדואר. 
כדאי לראות

מצב: טוב

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

רגילה!! . 558 בלתי  בולאית  מעטפה 
הונגריה –פלשתינה עם שטיח של 35]![ 
בגלל  נוסף  נייר  על  שהודבק  בולים 
מקופל,  המעטפה  על  והודבק  גודלו 
וכך הוחתמו כל הבולים. כדאי לראות 

מקרוב!
שארית הפליטה, מאי 1946

נדיר ביותר!

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$
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560 . – לחם  בבית  התורכי  הדואר 
גלויה מצוירת של בית לחם עם בולים 
בית  של  תורכיות  וחותמות  תורכיים 

לחם – 27.12.16
אחד  כל  פארה   10 של  בולים   3 
2. בל מס׳  2 חותמות של בית לחם קולינס מס׳ 

.t – 13 851

חותמת צנזור תורכי 

פריט מצוין מתוך אוסף בתי הדואר הזרים בארץ 
ישראל בתקופה העותומנית.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

פלשתינה . 559 צבאי  דואר  מעטפה 
נדירה ביותר!

  ]היוםSARAFANDמעטפה שנשלחה מסרפנד 
 צריפין[ פלשתינה לאבו קיר דרך קהיר במצרים
ששימשה סרפנד  של  הצבאי  הדואר  חותמת   - 
- 10.01.37 - 1.10.36  

חותמת נדירה ביותר!

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

והדואר . 561 הצרפתי  הדואר 
היתומים  מבית  גלויה   - האוסטרי 
המפורסם באולינס של סרן ]הקיים עד 
היום[ למקס רבל בירושלים דרך הדואר 
הצרפתי -  אך המקבל יקבל את הגלויה 

בירושלים בדואר האוסטרי – נדיר!
תוכן מעניין בצרפתית בכתב יד.

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$
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לוט 28 בולי קרן קיימת לישראל . 563
כולל בולים נדירים 

מצב: טוב מאוד

כדאי לראות!

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

562 . ,1912 ביפו,  האוסטרי  הדואר 
ללא  חותמת  מיוחדת:  עיתונות  גלוית 
הפותר  האוסטרי  החוק  לפי   – בול 
עיתונות מתשלום – נדיר מאוד – עיתון 

הפועל הצעיר – יודאיקה
ללא  אך  חותמת  יש  מיוחדת:  שלפנינו  בגלויה 
האוסטרי  הדואר  חוק  הוא  לכך  הסיבה  בול! 

שפתר גלויות של עיתונות מתשלום. 

 125 מס׳  בל  האוסטרי  הדואר   חותמת 
״יוצא לאור  הגלויה היא של הפועל הצעיר ביפו. 
]תרע״א[״  הרביעית  בחדש״״השנה   פעמים 

הנמען: עיתון ״החקלאי״. 

 חותמת הפועל הצעיר וחתימה בכתב יד. לא נחקר. 
פריט מצוין מתוך אוסף בתי הדואר הזרים בארץ 

ישראל בתקופה העותומנית.

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

פנימי . 564 צבאי  דואר  מעטפה 
עם  השחרור  במלחמת  בירושלים 
כדאי   – מעניינות  וכתובות  חותמות 

לראות! 
חותמת עם  )י-ם("   מעבר  ל"מחנה   נשלחה 
 23  ״1948  מחיקה על כל זה.  sep"מ.ק. י-ם 
ושוב פל' המטה"   66 "גדוד  נכתב:  זה   ובמקום 
בצד נוספות  חותמות  כנ"ל.  חדשה   חותמת 

האחורי של המעטפה.

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$
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מצב: טוב

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

מה-7 . 565 לחו״ל  אלפא  מבית  מכתב 
והמאבק  הציפיה  ימי   -  1947 לנובמבר 
להחלטה באו״ם על הקמת מדינה יהודית שהיו 
מלווים במתח בטחוני ובפעילות ערבית עוינת 
– ״ עכשיו המצב קצת קשה... המצב מתוח 
ומתכוננים  לחדשות  מחכים  יום  יום  מאוד, 
לא  המשמר,  על  עומדים  קשים,  לדברים 
נפצע  קרינסקי  ברל  בארץ...  פה  לנו  יכלו 
ירושלים...״ בהדסה  שוהה  והוא  קשה... 

שאר המכתב עוסק בעניינים אישיים בקיבוץ

בית  – ״חפציבה  מנדטורית  חותמת  עם  אויר   איגרת 
 אלפא״באנגלית.

חותמת יפה ושלימה

גלויה צרפתית, נדירה וייחודית, . 566
בירושלים״– נשלחה  ״יהודים  מצולמת: 
לפריס.  בירושלים  הצרפתי  בדואר 
בירושלים.  הצרפתי  הדואר  חותמת 
אשכנזי  כולל  יהודיים  טיפוסים  בגלויה 

ותימני
מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$

ודואר . 567 העם  מנהלת  פלשתינה,  לוט מעטפות 
עברי

ביניהן: 

• מעטפה שנשלחה בדואר 5.3.1939 עם החותמת לקנות תפוזי 
יפו באנגלית וגרמנית

"פילא"  ישראל  בארץ  הראשונה  הבולים  מתערוכת  גלויה   •
1945, נשלחה בדואר עם חותמת התערוכה

הכרם  לבית   ,48 במאי   11 ״רשום״,  חדרה  העם,  מנהלת   •
של  חותמות  המקום״״להחזיר״עם  את  ״עזבה  אך  בירושלים 

ישראל ירושלים וחיפה, יולי 48.

״  אל  בדואר  נשלחה   ,48 במאי   11 ירושלים,  העם,  מנהלת   •
צבי בורנשטיין כאן״, ]ירושלים, צבי בורנשטיין מפעילי המזרחי 
עם  מיל  ו5  מיל   10 היהודים:  מדינת  של  בולים  החשובים[ 

חותמות.

כמו נמכר  משתנים.   מצבים 
שזה. מבצע.

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$
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הדואר התורכי – יריחו! – גלויה שנשלחה . 569
מיריחו דרך ירושלים לצרפת – חותמת יריחו נדירה 

+ חותמת מעבר ירושלים. תעודה של מינץ
חותמת יריחו מס׳ 3 בקולינס, מס׳ 865 בבבל. 

חותמת מעבר ירושלים מס׳ 17 בקולינס הכרה בבל לא נקיה. 

החותמות לא נקיות ובהירות אופן מלא. 

כתיבה קצרה בכתב יד בצרפתית. לא נחקר. 

תעודה של מינץ 

בל: $500 

ישראל  בארץ  הזרים  הדואר  בתי  אוסף  מתוך  נדיר  פריט 
בתקופה העותומנית

פתיחה:  10$
הערכה: 300$ - 600$

טלגרמה . 568  - התורכי  הדואר 
מבית הדואר ביפו, 1913 – חותמת 
מושלמת,  כמעט   – ״נגטיב״תורכית 

נדיר. תעודה של מינץ
בול הכנסה תורכי של 10 פארה. 

חותמת ״נגטיב״ראה בל מס׳ 735. 

תאריך: 19.3.13

תעודה חתומה של מינץ

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 80$

70 שנה של חדשנות ישראלית, . 570
בולים  של  חריג  בולים  גיליון   –  2018
לראשונה   - שונות  מסדרות  שונים 

בארץ - נדיר!
הבולים בתערוכת  הנפיק  הבולאי   השרות 
של מיוחד  גיליון   ,  2018 במאי   ,2018  ישראל 
״חדשנות בנושא  בעבר,  הונפקו  שכבר   בולים, 
אחד כל  למדינה.  שנה   70 לכבוד   ישראלית״, 
15 שבו  רגיל  בגליון  בעבר  הונפק   מהבולים 

 בולים זהים מאותו הסוג.

בגיליון הזה הופיעו כל הבולים הללו יחד – אחד 
לפי  הבולים  סודרו  בגיליון  שובל.  עם  בול  מכל 

הסדרה  מאותה  בולים  ששלושה  כך  סדרות 
נמצאים צמודים זה לזה. וזה ההבדל הגדול בין 
ההנפקה הזאת להנפקה המקורית. אז כל בול 
היה צמוד רק לבולים זהים אליו ועתה הוא צמוד 
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 המוחלט של הגליונות, ומשהגיעו מאות הזמנות
 נוספות לגליונות מחו״ל כבר לא נשארו מספיק
 גיליונות לשם כך. וכעת כבר נסחרים הגיליונות
מוסיף ומחירם  המקורי  ממחירם  כמה  פי   הללו 

 להאמיר.

הגיליון עצמו מרהיב ומהווה חגיגה לעיניים.

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 80$

לכל הסדרה. 

 כמובן שהאספנים התעניינו מאוד בגיליון החריג
 הזה. דא עקא שהשרות הבולאי ״לא תפס״מראש
רק והוציא  הזאת  ההנפקה  של  המשמעות   את 
לביקוש כלל  מספיקים  שלא  עותקים,   1999 
 הגדול לגיליון הזה. באופן הגון למדי הציע השרות
מוקדמת בהזמנה  למנויים  הגיליון  את   הבולאי 
הגיליון. את  כמובן  הזמין  בראשו  שעיניו  מי   וכל 
 רבים אחרים בחרו לרכוש אותו בתערוכה עצמה.
הרוב כבר  נמכרו  התערוכה  לסיום  עד   למעשה 

לא . 571 הרצל תרע״ז  בולי   2 בלוק 
ידועים כלל! כפי הנראה בהנפקת אגודה 

ציונית כלשהי – נדיר, נדיר, נדיר!!!
הזדמנות חד פעמית!

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 100$ - 200$

יצחק . 572  – שלי  הבול  גליון 
העצמאות-  במלחמת  רבין 
תערוכת   - גדולה  מעטפה  על 
ישראל 2008, יחיד בעולם! נדיר, 

נדיר, נדיר
יצירת  מאפשר  אינו  הבולאי  השרות 
של  תמונות  עם  שלי  הבול  של  גליונות 
מקרבה  משפחה  בני  שאינם  אנשים 

ראשונה. 

בשלושה  רק  הונפק  הזה  הגליון 
עותקים:

אחד פורק לבולים בודדים על מעטפות. 
בעבר  נמכרה  כזאת  מעטפה  כל 

ב-$100!

השני נשאר גליון שלם.

מעטפה  על  הודבק  והאחרון  השלישי 
התערוכה.  בחותמת  ונחתם  בתערוכה 

הוא אחד משני הגליונות היחידים הקיימים בעולם והיחידי 
על מעטפה.

מצב טוב מאוד.

פתיחה:  100$ 
הערכה: 500$ - 1000$
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לשמש  - נדיר

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $20
הערכה: 50$ - 100$

מיוחדים . 573 בולים  תוי  גיליונות   4
ונדירים

 - 1958, חלק גליון  עשור לישראל – תשי״ח,   •
25 בולים עם השובלים של השורה התחתונה 

- נדיר

שנות   – בישראל  בקרו   -    Visit in israel 	ג
ה60-70, גליון שלם של 30 בולים - נדיר

• גליון פרוף – נסיון הדפסה של תערוכת בולים 
וחתימת  חהקדשה  עם   ,76 נתניה  שמינית, 

המעב א. אדלר באנגלית ובעברית – נדיר

• חלק של גיליון, 8 בולים גדולים של ירושלים 
תוי  הם  מה  לנו  התברר  לא   – הדפסה  נסיון   –
אמורים  היו  או  שימשו  ולמה  הללו  הבולים 

גלויה . 574  – בצרפת  נצחונות  מסע 
ההיסטורי  מסעה  של  נפלא  תיאור  עם 
בצרפת  בכדורסל  אביב  תל  מכבי  של 
ידי  על  ביד  כתובה   - המדינה  בקום 
הנצחונות  למרות   – הקבוצה  מאמן  י. 
קנס   – בבולים  חסך  השולח  הכבירים  

TO PAY TAX – 23/12/49 דמי דואר
בצרפת. נצחונות  מסע  לאחר  במרסייל   ״אנו 
 בפריז ניצחנו את רסינג 48 – 39, אחת מהטובות
מאמן בוסל  הוא  מאמנה  בצרפת.   ביותר 
הקונסול נכח  במשחק  הצרפתית.   הנבחרת 
 הישראלי מר גלבוע, התפעל מאיתנו וערך לנו
 קבלת פנים יפה. למחרת... שיחקנו נגד הקבוצה
 של רואן הנמצאת במקום השביעי בליגה. ניצחנו
יהודי ידי  על  הפנים  קבלת  רב.  מאמץ   לאחר 
 רואן היא נפלאה. למחרת התכוננו למשחק קל
 במונטרביזון, אולם הופתענו כשהופיעה הנבחרת
 של עיר זו, והיא במקום השלישי בליגה. נצחוננו
 המפתיע על קבוצה זו מלאה את העתונות שבח

ותהלה  על קבוצתנו.... ״

 הגלויה נשלחה למרכז מכבי בתל אביב

לקנות כסף  המופלאים  הנצחונות  כל   למרות 
 בולים מתאימים כנראה לא היה להם...גי.גהדביק
 בולים בערך נמוך מידי. משהגיע המכתב לארץ
 נקנס בתשלום, ששילם מרכז מכבי, הנמען, של
 ,מת משולשת ובכתבjuדמי דואר. על הגלויה ב
האות:  הדוור  של  Tיד  כלומר   .TO PAY TAX. 

 והקנס: 0.06 כלומר 6 פרוטות נוספות.

מצב: טוב

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 100$
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גליון תוי בולים  נדירים של . 576
יובל ה-75 של המתנדבים היהודים 
לצבא ארצות הברית 1896 – 1971

גליון שלם של 50 בולים

 מצב טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 100$

3 מעטפות מעניינות 1948. 575
- עם מספרי  50 מיל  15 מיל,  10 מיל,  - דואר עברי  • מעטפה 
גלופה, חותמות הקונגרס העשירי של מכבי העולמי 30.12.48 – 

נשלחה בדואר אויר לארה״ב.

 10 עברי  דואר  בולי  עם  חבילה  למשלוח  מנדטורית  תעודה   •
מיל ו50 מיל נשלח מחיפה 12.7.48 עם חותמת חיפה ועם תוית 
לחייל   8 משרד  צבאי   דואר  דרך  ב2922  מס׳  חיפה  משלוח 

בדואר צבאי 290

• מעטפה פילטלית הגליל המערבי המנותק שלושת הבולים

בונוס מעטפה נוספת נחמדה מערב גרמניה – יודאיקה – חותמת 
25 שנה לישראל

ויפו, . 577 בירושלים  הגרמני  הדואר 
על  שנכתבה  מעטפה   –  27.9.1909
אישי  מגדולי  רוטנברג,  פנחס  ד״ר  ידי 
לאחיו  מירושלים  ונשלחה  הציונות, 
רשמית  מעטפה   – יפו  דרך  בגרמניה 
של מלון קמיניץ בירושלים עם חותמת 
שהודבק  ירושלים״ובול  ״מאת  גרמנית 
ביפו עם חותמת הדואר הגרמני ביפו – 

פריט חשוב!
כמה מעלות טובות למעטפה הזו:

• מעטפה רשמית של מלון קמיניץ בירושלים

הכיתוב  רוטנברג.  פנחס  ד״ר  ידי  על  נשלח   •
אישי  מגדולי  ידו.  בכתב  כנראה  המעטפה  על 
החשמל  חברת  מייסד  יותר  מאוחר  הציונות. 

הארץ ישראלית. 

 aus Jerusalem deutsche״״ חותמת:   •
post

מצב: טוב 

פתיחה:  50$
הערכה: 50$ - 100$

• המעטפה נשלחה ללא בול ליפו ושם הודבק 
 1 של  עליו  רכב  חותמת  עם  גרמני  בול   עליה 
פיאסטר, והוחתם בחותמת של הדואר הגרמני 

ביפו

מצב: טוב

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$
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מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $10
הערכה: 50$ - 80$

שני פריטי בולאות חשובים - חב״ד, . 578
בעל התניא

גליון חריג ומקושט של בולי ״תניא״	. 

10 בולים בגליון מקושט

על הגיליון: עליתי להיכלו של משיח, ושאלתי אותו: מתי 
אדוני מגיע? וענה: כשיפוצו מעיינותך חוצה

של 	.  היסוד  ספר  קדישא  ״תניא  מזכרת  דף 
שניאור  ״רבי  וחותמת:  תניא  בול  חב״ד״עם  חסידות 

זלמן מליאדי״

הנפקה: 2500 דפים ממוספרים. מס׳ דף: 1241

הקונסוליה . 579 של  יפיפיה  תעודה 
הכללית של ישראל בסן פרנציסקו עם 
יד של הקונסול, 1970  חתימתו בכתב 
– בול שרות קונסולרי במצב מעולה – 

נדיר
מצב מצוי

פתיחה:  10$
הערכה: 50$ - 100$

מצולמות- . 580 איירגרף  אגרות   2
בריטניה – פלשתינה – מלחמת העולם 
השנייה – נדיר – תוכן מרגש מאוד של 
יאוש  בין  שנמצאים  מגרמניה  גולים 
ותקוה - עקב ידיעות שמגיעות אליהם, 
ההורים  לחיי    - ידיעות  חוסר  ועקב 

והמשפחה שנשארו שם! 
1941- ישראל,  בארץ  אזרחי  איירגרף  שירות 
 1945 ]ההסבר מתוך תולדות דואר האויר של
ארץ מוזיאון  הדואר-   מוזיאון  ישראל,   ארץ 

ישראל[

 שירות האייר-גרף הומצא בשנות השלושים של
קודק איסטמם  חברת  ידי  על  העשרים   המאה 
איירווייז אימפריאל  התעופה  חברות   בשיתוף 
 ופאן אמריקן במטרה להפחית את משקל הדואר
מלחמתהעולם בזמן  האוויר.  בדרך   שהועבר 
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 Vופעם לירושלים באנגלית בשנת 44. 

כדאי ההם.  מהימים  מאוד  ומרגש  חשוב   תוכן 
לקרוא!

באגרות השימוש  על  מקיף  מחקר  נוסף:   לעיון 
ידי אגודת אספני  הללו לארץ ישראל נעשה על 

 ארץ ישראל בבריטניה. שם המחקר:

The Civilian Airgraph Service in 
Palestine, 1941-1945

Julius Fletcher, Hartwig Danesch
מצורף ללוט חומר בנושא

לאספני העולם,  מלחמת  לאספני  חשוב   פריט 
ולכל הדואר,  תולדות  לאספני   השואה, 
תולדות של  ההיסטוריים  בפריטים   התעיינים 

עמנו בדור האחרון.

מצב: טוב מאוד

פתיחה:  $50
הערכה: 100$ - 200$

שירות את  הבריטי  הדואר  משרד  הציג   השנייה 
הצבא אנשי  בין  תקשורת  כאמצעי   האייר-גרף 
תוכן למשפחותיהם.  לים  מעבר   המשרתים 
מיוחד בטופס  נרשם  היה  המכתב  או   ההודעה 
למיקרופילם. מצולם  שהיה  סידורי,  מספר   בעל 
פּותח ושם  ליעדו  נשלח  היה  הצילום   סרט 
משלוח השוואה,  לשם  לנמען.  ונשלח   בהגדלה 
 600,1 מכתבים ממוזערים על סרט צילום שקל
דואר מכתבי   600,1 משלוח  ואילו  גרם   150  רק 
 אוויר שקל 22 ק"ג. העתק של סרט הצילום היה
 נשמר למקרה שהמטוס לא יגיע ליעדו כדי שניתן
מחודש. למשלוח  המכתבים  את  לשחזר   יהיה 
 בראשיתו, היה השירות נחלתם של אנשי הצבא
לשימוש נפתח  הוא   1942 במאי  ורק   בלבד, 
לאזור מבריטניה  האייר-גרף  שירות   אזרחי. 
 המזרח התיכון שנחנך ב1941 התרחב בהדרגה
ב31 הסתיים  השירות  נוספים.  לחימה   לאזורי 
נשלחו פעילותו  שנות  ובמשך   1945  ביולי 
באמצעותו  135,224,250 תכתובות ממוזערות.

לאותו2 נשלחו  שלפנינו  האיירגרף  אגרות    
42 בשנת  בגרמנית  אביב   לתל  פעם   נמען, 

לירה . 581  – חוב  שטרות  שלוש 
חוקי  תשלום   – כ״א  אחת  מצרית 
עם   –  1952  – ובפלשתינה  במצרים 
במצב  נהדר  פריט   – וחותמות  בולים 

מצוין
 חותמות דואר שונות וחשובות.

מצב: מצוין

פתיחה:  50$
הערכה: 50$ - 100$
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 Palestin emergency – air  .582
mail דואר חרום לפלשתינה – מעטפה 
עם  לפלשתינה  מאמריקה  שנשלחה 
מיוחד  אויר  דואר  שירות  של  חותמת 
הסוכנות  של  לפלשתינה  מארה”ב 

היהודית, 1948
היתה" בע"מ"  חרום  דואר  משלוח   פלשתינה 
 חברה פרטית שנוסדה על ידי הסוכנות היהודית
 בניו יורק, כדי לאסוף דואר ולשלוח אותו לישראל
שלהם הדואר  מפעילות  חדלו  שהבריטים   בזמן 
 במנדט והקשר האווירי אליו הושעה יד שהתכונן
של הדואר  משרד  ידי  על  מסודר  אויר   דואר 

  .מדינת ישראל

וכן המיוחדת  בחותמת  הוחתמו   המעטפות 
 הוחתמו במספר רץ. מספר המעטפה שלפנינו:

5778  

 המעטפה שלפנינו במצב טוב והיא מהווה פריט
 .מעניין לאספנים

פתיחה: $ 10
 הערכה: 50 $ - $ 80
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