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המכירה תתקיים ביום שני כ״א בסיוון  24.6.2019 בשעה 18:00
 באולם איחוד שיבת ציון ברחוב בן יהודה 86 תל אביב
תצוגה מיוחדת תתקיים באולם המכירה ביום המכירה 

בין השעות 17:00-18:00

תצוגה מוקדמת
במשרדי King David Auction, פתח תקוה 16 ירושלים 

טלפון: 029900008 פקס:  026595496

יום ראשון כ׳    בסיוון         23.6       9:00-15:00 
יום שני  כ״א    בסיוון         24.6       9:00-15:00 

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

 KING DAVID AUCTIONS LTD

KD

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

Auction 13 מכירה

kingdavid.bidspirit.com

The auction will take place on Monday, 21 Sivan, 24.6.2019 at 06:00 pm
In the hall of Ichud Shivat Zion at 86 Ben Yehuda Street, Tel Aviv

A special display will be held in the hall on the day of auction 05:00pm-06:00pm

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

Kiryat Ha׳Leom, Jerusalem
Phone: +16466641942

Sunday  23.6 9:00-15:00
Monday  24.6 9:00-15:00
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אנטישמיות ומלחמת הגבורה בה

כינים . 1  = היהודים 
אנטישמית  גלויה   -
מזעזעת – ברלין, גרמניה 
ה20,  המאה  תחילת   –

1915 בערך
The Jews=Lice – Shocking 
Anti-Semitic Postcard – 
Berlin, Germany – Early 
20th Century, circa 1915

נוראה  אנטישמית  גלויה 
שנדפסה בברלין סביב 1915 או 
מעט לפני כן. כבר בשנים הללו, 
של מלחמת העולם הראשונה, 

האנטישמיות המזוויעה בנוסח השטרימר, הייתה קיימת ומושרשת. דפוס "מכובד" בברלין מדפיס גלויה 
כזאת ללא שום בעיה... זו לא גלויה בודדת... גלויות רבות וכן פריטים רבים אחרים אנטישמיים הודפסו 

באותו הזמן. היהודים חשבו שהקידמה של המולדת הגרמנית חזקה בהרבה מגלויות כאלו...
נקווה שלמדנו מזה לקח....

בגלויה מצד שמאל דיוקן יהודי ומתחתיו כיתוב: יהודי רוסי – פולני ומצד ימין, למרבה הזוועה, ציור מבחיל 
של כינה ומתחתיה כיתוב: כינה רוסי]ה[ - פולני]ת[.

ד' ישיב להם כרשעתם.
 הגלויה נדירה מאוד וכפי הנראה לא הופיעה בארץ במכירות.

מצב: טוב מאוד
פתיחה: $100

הערכה: $200 - $400

האתאיסט - עתון סטליניסטי, אתאיסטי . 2
הלאומיות  ונגד  היהודית  הדת  נגד  ואנטישמי, 

היהודית 1927 נדיר מאוד
The Atheist – a Stalinist, Atheist and Anti-
 Semitic Journal, Against the Jewish Religion and
 against Jewish nationality, 1927 – Extremely
Rare

סטאלין בטירופו, ומתוך קנאות לקומוניזם, רצה למחוק את 
הדתות וכן את ההבדלים הלאומיים בין עם לעם ולאחד את 
האנושות כולה תחת ״שמש העמים״... לשם כך יצא לאור 
בעפר  מעפרים  היו  גיליון  שבכל  מיוחד  עיתון  במוסקבה 
דת אחרת ואומה אחרת, וכשהגיעו ליהודים כמובן הגדילו 

לעשות...
את  מנאץ  והוא  היהודים,  לביזוי  מוקדש  שלפנינו  הגיליון 
הצהרת בלפור ואת ויצמן ואת הציונים בקריקטורות עם 
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פרצופים יהודיים בסגנון האנטישמי המוכר. הקריקטורה המעטרת את מעטפת הגיליון, לועגת לחזון 
הציוני וסמליו – בהם האישים הנ״ל.

סגנון התמונות לא שונה ממה שיודפס בגרמניה לרוב בעוד שש שנים...
חמש עשרה שנה מאוחר יותר סטלין וברית המועצות נלחמו בגרמנים אך כנראה לא בגלל היהודים. 
שזמם  ומה  שביצע,  היהודים  ורצח  שלו,  ישראל  ושנאת  סטלין  היטלר,  שאלולי  שאמר,  מי  אמר  וכבר 

לעשות להם, היו הופכים לסמל הרוע של המאה העשרים.
גיליון נדיר ביותר ובעל חשיבות גדולה. נדיר מאוד, בודאי במצבו הטוב כפי שהוא לפנינו.

16 עמודים.
גודל: כ-30 ס״מ.

מצב: טוב – טוב מאוד. קרעים בודדים וזניחים בשולי מספר דפים.
פתיחה: $400

הערכה: 600 – $1000

שרצחו]![ . 3 על  רוסיים  לחיילים  שהוענקה  אנטישמית,  תעודת-כבוד]![ 
אינטלקטואלים ויהודים!! 

Anti-Semitic Honorary Certificate [!], which was Awarded to Russian Soldiers for 
Murdering [!] Intellectuals and Jews!!

רקע היסטורי: 
בשנת 1905 היתה ברוסיה מהפכה אינטלקטואלית, אשר השתתפו בה גם יהודים. כנגדה פעלו גדודים 

רוסיים פטריוטיים, אשר שמו להם למטרה, בין היתר, לפגוע ביהודים. 
לפנינו מדליה מודפסת על נייר, אשר ניתנה לאותן פלוגות רוצחים אנטישמיים. במדליה נכתב שהיא 
אינטלקטואלים  של  קבוצות  אותן  כנגד  גדודים  אותם  שערכו  הפוגרומים  על  כבוד  כאות  ניתנת 

ויהודים.
תרגום:

הגימנסיות,  תלמידי  נגד  מהולל  במסע  השתתפותכם  על  האמיצים,  שחורה"  "מאה  ארגון  לאנשי 
יהודים, ואנשי אינטליגנציה למיניהם

מצב טוב.
פתיחה: $300

הערכה: $500-$800
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אנטישמית . 4 גלויה 
יהודים  משפיל:  איור   –
מוגלים לסיביר ״ברצון״ – 
ברית המועצות, העשורים 
המאה  של  הראשונים 

העשרים, נדיר!
Anti-Semitic Postcard – 
Humiliating Illustration: 
Jews ״Voluntarily״ being 
Exiled to Siberia – USSR, 
the First Decades of the 
20th Century – Rare!

יהודים  נראים  בו  איור אנטישמי 
יושבים בתוך נעל, הנגררת בחבלים לכיוון סיביר. על לוח המודעות ליד ישנה הודעה על כך שסיביר 

היא כמו גן עדן. 
מצב טוב מאוד.

פתיחה: $100
הערכה: $150-$300

והטמאה, . 5 המטונפת  החיה  חזיר,  עם  מאפרה   – ליהודים  החולנית  השנאה 
– רגלי  יהודי  ואת הנצרות - בולע  רומי  וסמל השיקוץ, שבכל הדורות סימל את 
היהודי בפיו וראשו של היהודי יוצא מאחוריו – נורא נוראות – נזכור ולא נשכח מהי 

האנטישמיות ולאן היא מביאה 
The Sickly Hatred of Jews – an Ashtray with a Hog, the Filthy and Impure Animal, 
and the Symbol of the Detestable, which from Time Immemorial Symbolized Rome 
and Christianity – Swallowing a Jew – The Jews׳ Legs in His Mouth and His Head 
Appearing from His behind – Horrible – We Shall Remember and Never Forget 
What Anti-Semitism is and Where It Leads 

נדיר!! בלתי רגיל!!

נכתבו דברים רבים על סיבות האנטישמיות. כשרואים את הפריט שלפנינו מזדעזעים ומבינים: מדובר 
ועלילת הדם הנוראה שהיהודים  נוצרית  בשנאה חולנית, למעלה מכל הסבר. אלפי שנים של הסתה 

רצחו את ה״משיח״ ואת ה״אלוהים״ עצמו הביאו שנאה הפתלוגית ובסופו של דבר לשואה הנוראה. 
העולם  שבאומות  הישרים  כל  ועמנו  היהודי,  העם  אנחנו,  אבל  לשכנע.  אפשר  אי  האנטישמים  את 
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מוכרחים לזכור ולדעת.
הפריט הזה יהיה בין אלו שלא יתנו לנו לשכוח.

החזיר, החיה הטמאה והשיקוץ ליהודים מסמל כבר בדברי חכמים בבית שני את רומי ואת הנצרות. 

חז״ל ראו בו, בעקבות המקרא, את החיה היותר משוקצת.
הם מציינים סיבה מאוד מעניינת לזה: החזיר פושט טלפיו לאמר ראו אני טהור. ההסבר הוא מעניין 
מאוד: יש שני סימני טומאה בתורה לחיה טמאה. סימן אחד שאיננה מפריסה פרסה. זה סימן חיצוני 
ברגליים. הסימן השני הוא שאינה מעלה גרה. זה סימן פנימי. והנה, החזיר יש בו סימן טהרה אחד, 
שכן הוא כן מפריס פרסה. יכול הרואה אותו מבחוץ לחשוב שהוא טהור. אך באמת בפנים יש לו את 

הסימן הטמא: הוא אינו מפריס פרסה.

זו הנצרות: מבחוץ ״דת האהבה״. חסד ורחמים. אך בשם הצלב נשפך דמם של מליונים כבר דורות 
רבים. בשם הצלב הזה טיפחו את עלילת הדם נגד היהודים אלפי שנים והשמידו את קהילות ישראל 

במסעי הצלב. ובאה השואה ולימדה אותנו מה סופה של הטפה זו.

לכן אמרו חכמינו: לא די באמירה החיצונה. ובפרקי אבות הוסיפו כנגד הנצרות: אמור מעט ועשה הרבה!

אך ברוך ד׳ עם ישראל חי ומדינת ישראל פורחת. 

נשים את לבנו לדברי חכמים: נהיה כולנו בעלי סימני טהרה פנימיים וחיצוניים, נאמר מעט ונעשה הרבה!

גודל: אורך 15 ס״מ, רוחב 8.5 ס״מ.
מצב: בינוני - טוב

פתיחה: $500
הערכה: $1000 - $1800

האמת על יחסה של פולין ליהודים: שלושה דפים פולנים אנטישמיים - שנות . 6
ה30, עוד לפני הכיבוש הגרמני והשואה – שנאה תהומית ליהודים

The Truth about Poland׳s Attitude to the Jews: Four Anti-Semitic Polish Leaves 

א.  קבלה של המפלגה הפולנית האנטישמית – ״זכרו את היהודים אלה אויבים נצחיים״, ״לא לקנות 
מיהודים!״, ״פולין עבור הפולנים״ – בשם הכנסיה הקתולית הפולנית – לפני הכיבוש הגרמני!! 

קבלה מודפסת.
בשורה העליונה:

זכרו את היהודים - הבונים החופשיים - קומוניסטים - אלה אויבים נצחיים

pamietaj zydzi - masoni - komunisci - to odwieczni wrogowie 

ובשורה מתחת לזה נכתב מטעם מי יוצאת האזהרה:
kosciola katolickiego i polski narodowej ]=הכנסייה הקתולית והפולנית[.
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בהמשך הקבלה ]תרגום[:
פולין   - פולין הלאומית הגדולה  מתקרבת  אגורה שנאספה למטרות המפלגה הלאומית  בכל 

עבור הפולנים.

ובצד שמאל נכתב אנכית:
= nie kupuij u zydow! לא קונים מיהודים!

על הקבלה מתנוססת חותמת אדומה עגולה, ובה נרשם ]תרגום[: 
״המפלגה הלאומית פוזנן״. 

כך גם כתוב בקבלה עצמה מצד שמאל למעלה.
הכוונה היא למפלגה הלאומית במחוז פוזנן )במקורות יהודיים היא נקראת פוזנא(.

רקע היסטורי:

הפולנים הלאומים,   - אנשיה  בשנות השלושים.  פולין  של  המפלגה הלאומית  ידי  על  נדפסה  זו  קבלה 
אשר דגלו בכנסיה. המפלגה הזו שלטה בפולין.

התעוררות האנטישמיות ברפובליקה השנייה התרחשה בעקבות עליית הלאומיות הפולנית שנתמכה 
על ידי ממשלת "המפלגה הלאומית הדמוקרטית" )אנדקים(, 

ראש ממשלת פולין בתחילת שנות העשרים, ולדיסלב גרבסקי, הטיל מיסים על הסוחרים היהודים והצר 
את צעדיהם במדינה. כן הוצרו צעדי היהודים שביקשו לקבל משרה ממשלתית, והוטל נומרוס קלאוזוס 

בלתי רשמי שהגביל את מספר היהודים באוניברסיטאות ל-10.
המצב השתפר מעט בתקופת שלטונו של יוזף פילסודסקי. עם זאת, האווירה הכללית הייתה אנטישמית. 
על אף שפילסודסקי לא נודע בעוינות מיוחדת אל היהודים, חל שינוי איטי אך משמעותי ביחס המשטר 

כלפי היהודים. 
מותו של פילסודסקי סימן מפנה לרעה ביחס השלטונות הפולנים אל האוכלוסייה היהודית.

לממשלה החדשה יה יחס שלילי למיעוטים ומצב היהודים הידרדר. 
בין השאר: הנהגת שיטת ספסלי גטו באוניברסיטאות המפרידה בין הסטודנטים היהודים לפולנים. 

בשנת 1937 הגבילו האיגודים המקצועיים של הרופאים ועורכי הדין את חבריהם החדשים לפולנים 
נוצרים בלבד ושירות המדינה כבר חדל לחלוטין להעסיק יהודים. 

לכל זה נלוותה אלימות פיזית: בין 1935 ל-1937 נערכו 500 תקריות אנטישמיות בהן נרצחו 79 יהודים. 
אלימות הופעלה לעיתים קרובות בחנויות יהודיות ורבות מהן נבזזו. חרם כלכלי מתמיד )בתמיכת 

הממשלה( על עסקי היהודים,. 

לפנינו קבלה לתרום למפלגה הזו, אשר הייתה אנטישמית לחלוטין, ורצתה ״לנקות״ את פולין מיהודים
בזמן השואה הייתה לה את המחתרת הגדולה, אשר רצחה יהודים רבים, והיא הייתה שליחה של הממ

שלה הפולנית הגולה בלונדון.
מהקבלה הזו מתברר מי הם הפולנים ומי היא הכנסייה הקתולית הפולנית.

איגוד  מטעם  מיהודים  לקנות  ולא  לנצרות  נאמנים  להיות  הנוצרים  לפולנים  קריאה   – הודעה  ב. 
הסוחרים באחתהערים הגדולות בפולין – צ׳נסטוחובה

נוסח הקריאה – תרגום מפולנית
נוצרים!

האמונה שלנו חייבת להיות פעילה ומלאת חיים ולבוא לידי ביטוי בקנייה של מזכרות מייצור נוצרי 
בלבד. 

על כן, יש לקנות את המוצרים אך ורק בחנויות שמציגות שלט צבעוני של יאסנה גורה והתאריך משנת 
1937: ״כאן מוכרים תוצרת נוצרית״

חנויות אשר אינן מציגות שלט כזה מוכרות מוצרים שנעשו בידי יהודים!
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על המסגרות של התמונות חייבת להימצא מדבקה עגולה צבעונית של יאסנה גורה וכיתוב :
חטיבת נאמני הדת - אגוד הסוחרים הפולנים בצ׳נסטוחובה

תמונות ללא מדבקה כזו – גם אם נקנו בחנות שמציגות את השלט – הן ממקור יהודי. 
אף אגורה ליהודי!

חטיבת נאמני הדת

אגוד הסוחרים הפולנים בצ׳נסטוחובה

אלייה מס׳ 46, טל׳ 23.23

אף מהקריאה הזו מתברר מי הם הפולנים, מדובר באיגוד הרשמי של כלל הסוחרים שם! – והקשר 
של האנטישמיות הפולנית עם הנצרות!

ג. כרטיס כניסה לתערוכה נודדת אנטישמית: המגיפה היהודית. 
להלן צורת הכרטיס ומה שכתוב בו בתרגום מפולנית

תערוכה נודדת
 

ת
דד

נו
ה 

וכ
ער

ת

ת 
די

הו
הי

ה 
יפ

מג
ה

״ 
ת״

מי
ול

הע

01
85

90
ס׳ 

מ

טי
לו

 ז
0.

30

״ המגיפה היהודית העולמית״ 

כרטיס כניסה 0.30 זלוטי

018590  
חשיבות הפריטים:

כזכור, לפני מספר חודשים התעורר דיון ציבורי סביב הנושא של תמיכת הפולנים בנאצים בזמן השואה. 
הפולנים מתוך האנטישמיות שינקו משדי אמם קיבלו בסיפוק את השמדת היהודים. האוירה האנטישמית 

הכללית היוותה ״מצע טוב״ לגרמנים לבצע שם את השמדת היהודים. 
הכיבוש הנאצי רק הגביר את הרוח האנטישמית.

כך, שאחרי המלחמה הרוח האנטישמית הייתה כל כך חזקה עד שהשרידים היחדים ששבו מצאו שנאה 
תהומית אצל הנוצרים ופנים נדהמים: למה חזרתם? חשבנו שכבר גמרו עם כולכם. יש מקומות שפגעו 

פיזית ביהודים עד כדי רצח ופוגרום.
פולין של היום מנסה לשים תוית של צדקנות על פניה ולהכחיש את כל זה, ולסתום את הפיות של מי 

שמנסים לא לתת להם להשכיח את העובדות, אך ללא הצלחה יתירה. 
מצב טוב מאוד
פתיחה: $100

הערכה: $500-$1000
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הלאומית . 7 התנועה  של  צעיף 
האנטישמיות  נגד  בברלין  ׳קדימה׳ 
 – ההתבוללות  ונגד  שם  באוניברסיטאות 

בן אורי, מדריך בת ־מארכיונו של מאיר 
– 1930 בערך  ומלחין ההמנון שלה  נועה 

– פריט היסטורי יחידאי! 
Scarf of the National Movement ׳Kadima׳ 
in Berlin against the Anti-Semitism in the 
Universities There and against Assimila-
tion – from the Archive of Meir Ben Uri, a 
Guide in the Movement and the Composer 
of Its Hymn – Circa 1930 – A Unique His-
torical Item!

מאיר בן אורי, אדריכל, צייר ומוזיקאי, היה בצעירותו 
חבר ומדריך באגודת הסטודנטים הציונית "קדימה" 
עד  "הוי  המנונה  את  בתרפ"ט  הלחין  ואף  בברלין 

מתי". 
אגודה זו הוקמה על רקע איסור אגודות סטודנטים 
לקבלת חברים יהודים ואחרי פרעות הסופות בנגב. 
מטרות האגודה היו לשמש בית לפעילות לאומית 

ולמלחמה באנטישמיות ובהתבוללות.
ובאגודה  עם חברי האגודה נמנו גם זיגמונד פרויד 
לוין,  ושמריהו  ויצמן  חיים  חברים  היו  הברלינאית 
ואחד ממדריכיה היה האומן מאיר בן אורי, תלמידו 

של הרמן שטרוק. 
הגיע  רקום(,  דוד  מגן  )עם  לבן  על  בכחול  ׳קדימה׳  התנועה  שם  עליו  רקום  אשר  שלפנינו,  הצעיף 

מביתו של בן אורי. ככל הנראה היה בשימושו האישי בפעילות התנועה. 
)1932( ערך מסע בארץ ישראל שבה ביקר בפסח, בירדן, בלבנון ובסוריה וסיכם את רשמיו  בתרצ"ב 
במחברת המלווה בציורים. לאחר שסיים את לימודיו עלה לארץ ישראל בתרצ"ד )1934(, ועיברת את 

שם משפחתו ל"בן אורי" על שם בצלאל בן אורי כסמל לשאיפתו המקצועית-אמנותית. גר בעיר חיפה.
באגף בקומה השנייה בביתו שבקריית-שמואל פתח בתש"ם את "המוזיאון לאומנות דתית" )המכונה גם 

"מוזיאון בן אורי"( שבה הציג מעבודותיו ויצירותיו הרבות בתחומים המגוונים שבהם יצר.
ישיבת בני עקיבא כפר  ומוסדות חינוך של הציונות הדתית שבהם:  כאדריכל תכנן גם מוסדות ציבור 

הרא"ה וישיבת כרם ביבנה.
כתב כ-250 מאמרים בתחומי עיסוקיו השונים.

״בן אורי ברבגוניותו אין נקודה אמנותית יהודית שיהא רחוק ממנה. גם בתפילה ונעימתה עוסק בן 
אורי. עוד בהיותו צעיר לפני עלייתו ארצה, בתנועת הסטודנטים הציונים בגרמניה ׳קדימה׳ ארגן שם 
חוגים מוזיקליים. שירו ״הוי עד מתי יהי עמנו בלי מולדת נע ונד?״ היה בתקופה מסוימת לשיר האהוב 

ביותר של הנוער החלוצי בחו״ל ובארץ״ )׳הצופה׳ ה׳ באדר א׳ תשכ״ב(.
נדיר מאוד. כפי הנראה היחידי בעולם ששרד. 

מצב טוב
פתיחה: $200

הערכה: $500-$1000
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זלמן רוזנטל )ראזנטאהל( מחלוצי סופרי הילדים היהודים, גיבור הרוח והיהדות . 8
וחובב ציון ששילם בגלות נוראה על כך !! - תצלום מקורי עם הקדשה נלבבת בכתב 
ידו לסופר ואיש הרוח י. ח. רבינצקי, ״שהוא הראשון שתמכני בעולם הספרות״, יחיד 

בעולם! נדיר, 
Zalman Rosenthal, One of the Pioneers of Jewish Authors for Children, Hero of Spirit 
and Judaism and a Zion-Lover who Paid with a Terrible Exile for It!! – An original Pho-
tograph with a Heartwarming Dedication Handwritten by Him to the Writer and Intel-
lectual Y.C. Rawnitzki ״Who was the First to Support Me in the Literature World״ – Only 
One in the World! – Extremely Rare

פריט נהדר לאספני אוטוגרפים, לחובבי ספרות הילדים היהודית, לחובבי ציון, ובמיוחד לחובבי גיבורי הרוח 
של האומה!

בימים אלו מלאו בדיוק 60 שנה לפטירתו. הפריט שלפנינו יהא זיכרון יחיד ומיוחד לזכרו הברוך וחקוק 
בתולדות ימי האומה

זלמן רוזנטל נולד בֶטֶלֶנשט, ביסרביה )כיום, מולדובה( ב-1892, בן אחיו של ר' אליעזר דוד רוזנטל שעודדו 
יצירותיו  לימודיו באודיסה, שם פירסם את  18 המשיך את  ביידיש. בגיל  בנסיונותיו הספרותיים הראשונים 
הראשונות , תחילה ביידיש ואחר-כך גם בעברית. בתום מלחמת העולם הראשונה עבר לקישינוב, שם נרתם 
ביידיש  היומי  העיתון  מעורכי  היה  1923־1938  בשנים  ציון".  פועלי   - "צעירי-ציון  בתנועת  ציונית  לפעילות 
)1925־1928(, כן ערך בקישינוב את  "אונזער צייט" והמוסף הדו-שבועי שלו לילדים "פַארן אידישען קינד" 
הירחון העברי לילדים "אשכולות" )1927(, שהצטיין בתכנו העשיר ובצורתו המרהיבה, ויחד עם יעקב קוטשר 

את המאסף הספרותי "פרודות" )1934(. רוזנטל ביקר פעמיים בארץ-ישראל )1924 ו-1938(. 
רוב שנותיו טיפח רוזנטל את ספרות-הילדים העברית והיידית, כאשר הבכורה עוברת בהדרגה מן היידיש אל 

העברית. הוא פירסם שירים, סיפורים ואגדות, הספוגים חיבה למסורת ישראל ולכל שנברא בצלם. 
לעבן"  "אונדזער  היידי  העת  בכתב  רבניצקי  חנא  יהושע  של  בהמלצתו  פרסם  הראשון  הסיפור  את 
ידו. בכתב  לבבית  הקדשה  עם  לרבינצקי  בהוקרה  נתן  שלפנינו  התצלום  את  ספקטור.  מרדכי  של 

מסירות וסבל נוראי למען התרבות היהודית ולמען לציון

סטאלין "לא אהב" יהודים וביותר יהודים שמקימים לתחיה את התרבות היהודית, וביותר שהם גם פעילים 
למען ציון. לאחר סיפוח בסרביה לברית המועצות הוא נעצר ב-12 ביולי 1940 ונשפט ב-18 בינואר 1941 

לארבע עשרה שנים בגולאג בארכנגלסק בגלל פעילות ציונית. אשתו ושתי בנותיו גורשו מהעיר. 
הסבל היה נוראי.

הוא שוחרר ב-1954 וחזר לקישינב. לאחר שחרורו עבד בבית חרושת לטקסטיל. חמש שנים מאוחר יותר הוא 
נפטר ונקבר בבית הקברות היהודי של העיר. 

ביוני  ב-5  המולדובנית  הסוציאליסטית  הסובייטית  הרפובליקה  של  הפרקליטות  בהחלטת  טוהר  שמו 
.1989

נוסח ההקדשה:
ליקר לי וידיד

י.ח. ראבינצקי!

למזכרת נצח נותן אני לו את תמונתי, שהוא הראשון תמכני בעולם הספרות

י.ש. אשכנזי )ז. ראזנטאהל(

מצב: טוב מאוד
פתיחה: $100

הערכה: $300-$500 $
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גרמניה 1933 - 1939 – תחת השלטון הנאצי

עתונות עולמית ללא מסכה - ספרו האנטישמי של ד״ר אוטו דיטרי ימ״ש, . 9
נדיר  אנטישמיים,  איורים   ,1937  – הנאצי  ראש דסק העיתונות במשרד התעמולה 

ביותר, לא נראה מעולם במכירות בארץ 
Unmasked World Press – The Anti-Semitic Book by Dr. Otto Dietrich, the Press Chief 
of the Nazi Ministry of Propaganda – 1937, Anti-Semitic Illustrations – Extremely 
Rare, has never been Seen in Auctions in Israel

Weltpresse ohne Maske. ]עיתונות עולמית ללא מסכה[. ספרו האנטישמי של ד״ר אוטו דיטריך, 
פ גרמנית גוטית. 

נדיר ביותר. לא נראה במכירות פומביות בארץ!
הממונה  היה  הוא  כלומר:  היטלר,  של  הראשי  העיתונות  כקצין  ימ"ש  דיטריך  שימש  שנים   12 במשך 
הראשי על העתונות מטעם המפלגה הנאצית. בכל יום הוא כינס את עורכי העיתונים החשובים בברלין 

והודיע להם מה תהיה הכותרת. 
בתחילת הספר מופיעה תמונתו של המחבר הצורר. 

לאורך המאמרים בספר ישנם איורים אנטישמיים וצילומים מתוך העיתונות.
39 עמ׳.

מצב טוב
פתיחה: $100

הערכה: $400 - $800
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האיש שהאמין באנושות – קרל מינור, ממשיך דרכו של ד״ר זמנהוף – אדם . 10
ויהודי דגול שעמד בראש תנועת האספרנטו ועסק בהקמת ספרות ועתונות בשפה 
שם  חזון.  מאותו  הגמור  ההפך  שהייתה  גרמניה,  ממולדתו,  לברוח  נאלץ  אך  הזו, 

־השנאה והרוע שלטו בכיפה – חמישה ספרונים של ד״ר זמנהוף וסופרים ידועים בא
ספרנטו – מספרייתו של קרל מינור עם אקס ליבריס שלו. נדיר, 

The man who Believed in Humanity – Karl Minor, the Successor of Dr. Zamenhof – A 
Pre-Eminent Man and Jew who Headed the Esperanto Movement and Worked on 
Establishing Literature and Press in This language, yet was Forced to Escape His 
Homeland, Germany, which was the Exact Opposite of that Vision. There, Hatred 
and Evil Ruled – Five Booklets by Dr. Zamenhof and Other Well-Known Esperanto 
Writers – from the Library of Karl Minor with His Ex-Libris – Extremely Rare 

מצאנו פרטים עליו בויקפדיה בשפה לא מובנת: אספרנטו. הוא לא מופיע בשום שפה אחרת. זו השפה 
שכולנו היינו אמורים לדעת במסגרת שלום עולמי תרבותי. כך העניקו לו ולשפה את הכבוד שמגיע להם. 

ועתה בעברית:
קארל מינור, 1891-1946, נולד בלונדון אך חי בהמבורג בגרמניה. הוא היה העורך של בטאון האספרנטו 
שם ועמד בראש מפעלים נוספים רשמיים של האספרנטו שם. גם יצר מילון אספרנו – גרמנית ותרגם 

יצירות ספרותייות לאספרנטו. ב1933, בהיותו יהודי, נאלץ לעזוב את גרמניה ועבר ללונדון.
הפריט שלפנינו: חמישה ספרונים בסדרת ״ספריית אספרנטו״ מספרים: 7, 8, 9, 10-11, 12

בכריכה הפנימית אקס ליברים של קרל מינור.
מצב: בינוני – טוב

פתיחה: $100
הערכה: $150-$200
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יהודית . 11 משפחה  של  הסאגה 
מקהילת פרנקפורט, תורה עם דרך ארץ, 

היציאה מג ־הסיפור המדהים של תאריך 
רמניה! – כולל מסמכים מדהימים על שוד 

־הספרים וחפצי הקודש הנאצי ביום הבדו
לח – דו״ח יהודי! 

The Saga of a Jewish Family from Frank-
furt – Torah im Derech Eretz – The Amaz-
ing Story of the Date They Left Germany 
– Includes Amazing Documents about 
the Nazi Looting of Books and Judaica on 
Kristallnacht – a Jewish Report! 

בקהילת  פנים  נשוא  יהודי  היה  ברגמן  חצקאל 
פרנקפורט. זו הקהילה האורתודוכסית הנודעה של 
היקים, שיסדה ר׳ שמשון רפאל הירש זצ״ל. השנים 
השאירו  לא  כבר  הבדולח  ליל  ובמיוחד  האחרונות, 
אלא  גרמניה.  את  לעזוב  מוכרחים  איש:  בפני  ספק 
ליהודי  השערים  את  לפתוח  סרבו  העולם  שעמי 
או  ישראל  לארץ  כניסה  באישור  שזכה  מי  גרמניה. 

לאמריקה מהר לעזוב. ילדם של משפחת ברגמן כבר זכה לעלות לארץ והנה התקבל האישור המיוחל, 
והאבא, ר׳ חצקאל, פנה במכתב למשרד ההגירה של המשטרה הנאצית בבקשה לאפשר לו להשלים 
את תהליך הגירתו עד ה1 בספטמבר 1939!! כמו נבואה נזרקה בו!! שכן ביום זה פרצה המלחמה 
ונגוזה האפשרות, ומכאן ואיך עלה הכורת על יהודי גרמניה. ברוך ד׳ הם הזדרזו ובימים האחרונים של 

חודש אוגוסט זכו לעזוב את גרמניה ולהגיע לשוויץ.

העתק מקורי מאז, או טיוטה מאז, של המכתב הזה שמבקש לעזוב עד ה1 בספטמבר נמצא לפנינו!

והנה חצקאל הכין רשימה של מה שנלקח ממנו על ידי הנאצים. הרשימה מתוקתקת במכונת כתיבה. 

ומה אנו מוצאים שם?

במהדורות  אחרים  רבים  יסוד  וספרי  הבבלי  התלמוד  של  מפוארות  הוצאות  עם  מאוד  גדולה  ספריה 
חשובות.

יתרה מזו.
אנו מוצאים ברשימה: סידור בכתב יד! של רבי נתן אדלר רבה של פרנקפורט. ללא ספק בעל ערך 

יהודי וכלכלי עצום!

ללא ספק ערך עצום היה לספריה הזו.
של מי הייתה הספריה הזו?

מי צריך להחזיק בביתו מהדורות שונות של הש״ס? מי מחזיק בביתו כתבי יד ששווים הון רב?
מדוע על כמה פריטים מצוין שהמחברים שלהם הם רבני פרנקפורט?

האם מדובר על אספן ספרים, שבהיותו בן פרנקפורט שם את הדגש באוספו על רבני העיר?
או שמא מדובר בספריה של הקהילה שם, ואדון ברגמן היה הספרן שלה?

בחבילת המסמכים אנו מוצאים שכתוב על מקצועו: ״בוכביכלר״. האם באמת הכוונה לספרן?
יש עוד הרבה מסמכים שלא נחקרו והם מחכים למי שיקנה אותם ויחקור את כל זה.

מה שמדהים הוא שברשימות המפורטות יש גם רשימות של חפצי קודש מפוארים שעשויים כסף, זהב 
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ואף יהלומים, וגם סרויסים מפוארים וכלי אכילה מכסף טהור. 
ברגמן כותב שהחפצים הללו הוחרמו ממנו ב10 בנובמבר 1939, כלומר בבוקרו של ליל הבדולח. 
במשך כל היום הועלו באש בתי הכנסת, נופצו החנויות, נבזזו העסקים, עשרת אלפים יהודים נלקחו 
מביתם לבוכנוולד ולדכאו וגם יש נרצחו. עתה התגלתה עדות היסטורית מקורית ומפורטת מאוד לביזה 

של בית אחד גדול ומפואר, של ספרים וחפצים שכולם שכיות חמדה.
הרשימות מונות בדיוק רב, אחד לאחד את כל אשר בזזו הגרמנים הארורים.

מכתב נוסף בעניין הספרים וחפצי הקדש שהשאירו מאחור

כתיבה,  במכונת  כתוב  ראשיתו  באיטליה.  ברגמן  משפחת  אל  מפרנקפורט  שנשלח  מרגש  מכתב 
וחלקו השני בכתב יד. פרנקפורט 10 באוגוסט 1939. גם במכתב זה יש התיחסות לכך שהותירו הכל 

מאחוריהם. וכן הם רומזים שאין לבטוח בידים זרות – כפי הנראה לגרמנים.
״כעת גם אנחנו קיבלנו היום את האיגרת היקרה שלכם מטריאסט ואנחנו מודים לכם מאוד. אנו שמחים 
מאוד לשמוע שעד עכשיו הכל עבר עבורכם בצורה טובה ואנחנו מקווים שזה ימשיך להיות לכם בסדר. 
תכתבו לנו אם היו לכם בעיות בגבול. אנחנו מצטערים מאוד על כך שעזבתם אותנו כל כך מהר, ויותר 

מצער אותנו שאתם קמתם והלכתם והותרתם את הכל מאחור״. 

״למרבה הצער, כמו שאמרתי לכם, אין לבטוח בידיים זרות. ואנחנו רואים את החורבן , כל דקה, והלב 
נשבר לנו״...

בהמשך המכתב מתאר הכותב את הקשיים בארגון החפצים שהותירו מאחוריהם בני משפחת ברגמן 
שעד  לשמוע  מאוד  שמחים  ״אנו  למכור.  או  להשכיר  ברגמן  משפחת  ידי  על  התבקש  אשר  בדירתם, 
עכשיו הכל עבר עבורכם בצורה טובה ואנחנו מקווים שזה ימשיך להיות לכם בסדר. תכתבו לנו אם היו 

לכם בעיות בגבול. אנחנו מצטערים מאוד על כך שעזבתם אותנו כל כך מהר״. 
חתום ״בריש שלכם״. איננו יודעים אם הכותב ניצל מהשואה. 

מצב טוב. סימני עש. 

מסמכים חשובים נוספים על יציאת משפחת ברגמן מגרמניה

א. אישור רפואי שניתן לחצקאל ברגמן, שהינו בריא לחלוטין. חתימת הרופא ד״ר שוורצשילד וחותמתו, 
19.7.1939. מצב  בה נכתב בגרמנית כי הוא ״רשאי לטפל רפואית אך ורק ביהודים!״, לצד מגן דוד. 

טוב. סימני קיפול וכתמים.
פריט נדיר!

ב. תעודה שניתנה לגסקיאל ברגמן )יליד 1880( המציינת כי הוא התנהג עד כה ללא רבב, ולא נעצר או 
הוענש בין פשע או עבירה. התעודה ניתנה בפרנקפורט ב-14 ביוני 1939. חותמת של הרייך, וחתימת 

נשיא המשטרה בעיר. 
הפושעים הנאצים כותבים אישור על זה שהוא ללא רבב!

ג. תעודה דומה שניתנה לגברת סצוצה שרה ברגמן לבית פלנצמן, ילידת 1878 בלובלין. 
4 אישורי רישום משטרתי. חותמת נשיא המשטרה  אישור קבלת דמי ניהול עבור הבקשה לקבלת  ד. 

בפרנקפורט. 8 ביוני 1939. חתום )על ידי נשיא המשטרה?(. מצב טוב.
בנוסף:

תצלום של ארבעה ילדים בני משפחה יהודית בפרנקפורט - שנות השלושים. כפי הנראה ילדי משפחת 
ברגמן או קרוביהם. מצב טוב, שפשופים קלים.

פתיחה: $300
הערכה: $500-$1000 $
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]ראש . 13 ונקורה  בירות  דרך  לפלשתינה  מפריז  צרפתית  ויזה 
הנקרה[ רודולף בוכנר – דצמבר 1939 – הצילה את חייו של רודולף 

בוכנר - נדיר
French Visa from Paris to Palestine via Beirut and Nakura [Rosh HaNi-
kra] Rudolf Buchner – December 1939 - Saved Rudolf Buchner׳s Life 
- Rare 

בוכנר נולד ב1882 והיה קרוב לגיל 60 כשעלה לארץ ישראל.

חותמות מרסיליה, בירות, נקורה, ופלשתינה. 

מצב: טוב
פתיחה: $100

הערכה: $200-$400

Die Goldene Menorah – חנוכיית 2 12
ברלין,   – היהודי  לילד  חנוכה  ספר  הזהב: 

1935
Die Goldene Menorah – The Golden Meno-
rah: a Hanukkah Book for the Jewish Child 
– Berlin, 1935

מאת אלי לודוויג.
הספר נדפס בגרמניה הנאצית. אור החנוכה סימל את 

התקווה להינצל מהחושך הנאצי המאיים להשתלט.

הספר מכיל מאמרים, שירים וציורים נאים. 
27 עמ'. כריכה קשה מאוירת. 

נייר עבה ואיכותי. 

23 ס"מ.
מצב טוב. בלאי אופייני, בעיקר בשדרת הספר.

פתיחה: $100
הערכה: $150-$300
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השואה – הגבורה היהודית

שואה: מעטפה של חייט יהודי ב״כיכר . 14
העיר,  הכיכר המרכזית של  היטלר״,  אדולף 
בלתי  פריט   – דוד  ומגן  ״jude״  חותמת  עם 

רגיל שמספר את הכל! נדיר מאוד מאוד!
Holocaust: an Envelope of a Jewish Tailor at 
the ״Adolf Hitler Platz״, the Central Square 
of Krakow, with the stamp ״Jude״ and a Star-
of-David – an Unusual Item that Tells Every-
thing! Extremely Rare!

מקרקוב.  לייבלוביץ  יוסף  החייט  של  קטנה  מעטפה 
 adolfהטקסט בגרמנית. מתחת לפרטי העסק נדפס ״

hitler platz״ – כיכר אדולף היטלר. 
בראש המעטפה חותמת ״jude״ ומגני דוד משני צידיה.

של   )Rynek Główny )בפולנית:  המרכזית  הכיכר 
)Stare Miasto( בקרקוב בפולין, היא  העיר העתיקה 
המרחב העירוני העיקרי השוכן בלב העיר. הכיכר נבנתה במאה ה-13, ובשטח של כמעט 38 דונם היא 
אחת הכיכרות הגדולות ביותר מתקופת ימי הביניים באירופה. ב-2013 דרגו המדריכים של לונלי פלאנט 
את הכיכר המרכזית של קרקוב כאחת היפות בעולם. פרויקט המקומות הציבוריים הגדיר את הכיכר 

כמרחב הציבורי הטוב ביותר בעולם בשל חיי הרחוב התוססים שבו.

שונה שם  יהודים סחרו בכיכר כבר מהמאה ה-15. במהלך הכיבוש של פולין על ידי גרמניה הנאצית 
הכיכר ל״אדולף היטלר פלאץ״. הנאצים הרסו את אנדרטת אדם מיצקביץ׳, והסירו את לוחות הזיכרון 

ההיסטוריים. האנדרטה שוחזרה אחרי המלחמה.

אולם הבדים בכיכר

פריט שמספר את הכל: 

• כיכר גדולה והיסטורית, החשובה ביותר בקרקא ובפולין, אחת היפות בעולם - עם חיי שוק תוססים מאוד
• סוחר יהודי שחנותו תופסת מקום בכיכר הכי חשובה הזו, המרכז חיי המסחר.מעמד כלכלי איתן. 

• השינוי הדרמטי של כיבוש פולין על ידי הגרמנים. מעכשיו הכל שונה לפולנים וודאי ליהודים. הביטוי 
הכי חד: הכיכר של העיר מעתה כבר ״אינה פולנית״. היא קרויה על שמו של הפירר הגרמני הכובש, צורר 

ליהודים. וזוועה  נוראה  מצוקה  מעתה:  היהודים. 

• יוסף מוצא עצמו בכיכר היטלר!
• יוסף מחויב על פי הוראות הגרמנים לסמן את 
פרסומיו במגן דוד ובכתיבת המילה יהודי. מעתה: 

יהודי שפל, ללא זכויות, בכיכר אדולף היטלר.

אין אנו יודעים מה עלה בגורלו של יוסף. 

11.5x9.5 ס״מ. 

מצב טוב
פתיחה: $100

הערכה: $300-$500
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־כשהצבא הנאצי שועט לכבוש את העולם בטי. 15
ושפיכות דמים,  גזענות, פשיזם, שנאה  רוף מוחלט של 

וסובלים מהתע ־כשבפולין היהודים מוכנסים לגיטאות 
ללות מזויעה - בוינה הכל נמשך כרגיל. בבית האופרה 
מנגנים  אותם  עם  ולנגן  לשיר  ממשיכים  לנאצי  שהופך 

ואותו מנצח – אף אחד לא קם והולך. הכל כרגיל. 
When the Nazi Army Gallops to Conquer the World with 
Absolute Madness of Racism, Fascism, and Bloodshed, 
When in Poland, Jews are Put in Ghettos and Suffer 
Horrifying Abuse – In Vienna Everything Continues as 
usual. Music Continues to be Played at the Opera House 
which become Nazi and Songs are Continued to be Sung 
– and No One Gets up and Leaves. Business is as Usual. 
A Festive Nazi Invitation to the Royal Opera House of 
Vienna Conducted by the Well-Known Conductor Ru-
dolf Moralt, who was There before the Holocaust, Con-
tinued with the Nazis and After Them Too. Meanwhile, 
on behalf of the Swastika, Millions of People were mur-
dered, But For Him Nothing Mattered… 

־הזמנה נאצית חגיגית לבית האופרה המלכותית של וינה בניצוחו של המנצח המפורסם רודולף מו
ראלט, שהיה שם לפני השואה, המשיך עם הנאצים והמשיך גם אחר כך. בינתיים נרצחו בשם צלב 

הקרס מיליוני אנשים אבל לו שום דבר לא משנה...

רודולף מוראלט )26 בפברואר 1902 - 16 בדצמבר 1958( היה מנצח גרמני, שקשור במיוחד למוצרט 
ולרפרטואר הגרמני: שטראוס, וגנר, פפיצנר ועוד ]בדיוק מה שהנאצים אהבו[ 

הוא נולד במינכן. הוא למד שם עם וולטר קורבואזייה ואוגוסט שמיד-לינדנר , ועבד כאופרה באופרה 
הממלכתית של מינכן תחת ברונו וולטר והנס קנאפרסבוך משנת 1919 עד 1923.

הוא היה מנצח בבית האופרה של קייזרסלאוטרן )1923-1928( ומנהל מוזיקלי של בית האופרה בברנו 
)1932-1934(. הוא עבד גם בבראונשוויג וגראץ לפני שהתמנה למנצח הראשי באופרה הממלכתית של 

וינה ב -1940 עד מותו בשנת 1958.
הוא בהיותו בן גאה לתרבות הגרמנית ומעריץ של שטראוס ווגנר לא חש שום בעיה בנאציזם וניגן 
באותה ההלהבות, תחת צלב הקרס. משמוגר השלטון הנאצי המשיך באותו התפקיד. בסופו של דבר 

העיקר זו המוסיקה.... מה שקורה מסביב, לא כל כך חשוב...

על הרשעות הגרמנית הזאת סיפר תום שגב שכשראיין את בן דודו של הס, מפקד אושוויץ, סיפר לו הלה 
שהיה נוהג לנסוע בקיץ לנפוש אצל דודו באושוויץ, והיה יושב שם בחוץ ומצייר. שאל אותו תום שגב: זה 
לא היה נראה לך קצת מוזר לשבת תחת הארובות שפולטות את להבות האש של הנרצחים ולצייר? 

ענה לו: אתה יודע מה? אף פעם לא חשבתי על זה...
על הבנאליות של הרוע הגרמני ראה גם בפריט 44.

הזמנה חגיגית – קפיל. 
בשער נוסח ההזמנה וסמל הנשר הגרמני עם צלב הקרס

]הגרמנית שהאוסטרים  ומסיימים ב״לאהוב את האומה״  בפנים התכנית: כמובן מתחילים בשטראוס 
חלק ממנה: עם אחד, מולדת אחת, מנהיג אחד[

מצב: טוב מאוד
פתיחה: $100

הערכה: $150-$300 $
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־כרטיסי תלמידים בגטו לודז׳, על חובת לימודם בבית הספר – יידיש, גרמ. 16
נית ופולנית – שנת הלימודים 1940-1941 – רשת בתי הספר שהקים רומקובסקי 
לפי גישתו הידועה - פריטים חשובים מבחינה היסטורית על דרכו של רומקובסקי 

בהנהגת גטו לודז'
Student Cards in Ghetto Lodz, about the Requirement of Studying at School – Yid-
dish, German and Polish – the School Year of 1940-1941 – The Network of Schools 
Established by Rumkowski according to His Well-Known Approach – Historically 
Important Items about Runkowski׳s Leadership Method in the Lodz Ghetto 

שלושה כרטיסי נייר שנדפסו עבור תלמידים יהודיים בבית הספר בגטו לודז׳ ]ליצמנשטט[, מטעם מועצת 
הזקנים של היהודים בגטו בראשותו של רמקובסקי.

בכרטיסים נכתב: 
רחוב...  מס׳...  היהודים  של  הספר  בבית  לבקר  חייבים  שלך  הבת  או  שלך  הבן  כי  לך  מודיעים  ״אנו 
השיעורים מתחילים בשעה... נציין כי ההורים מחויבים להבטיח שילדיהם יבקרו את בית הספר הנ״ל 

על בסיס קבוע״. 

על החתום – המחלקה ]במועצת היהודים[ לבית הספר״. 
בתחתית כל כרטיס נדפסה הערה: ״עם ההגעה לבית הספר על הילד למסור את המכתב למנהל בית הספר...״. 
1. כרטיס ביידיש ״דער עלטסטער פון די יידן אין ליצמאנשטאט״, ״שול אפטיילונג״ – בו היה היו ממלאים 

בכתב יד את פרטיו של התלמיד הצעיר בבית הספר שבגטו. שנת הלימודים 1941 -1942.
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2. כרטיס זהה בגרמנית. 
3. כרטיס זהה בפולנית 

רומקובסקי והחינוך בגטו

רומקובסקי קיים סביבו פולחן אישיות, אירגן מצעדי נוער לכבודו ותלה את תמונתו בבתי הספר. ידוע כי 
התנייד בגטו בכרכרה מפוארת, וכי בראש השנה שלח כרטיסי ברכה מעוטרים בדיוקנו. הוא הדפיס שטרי 
כסף ומטבעות שהיו הילך חוקי בגטו ואף הפיק בולים עם דמות דיוקנו, הכל בחסות הנאצים. הוא הקים 
משטרה יהודית )אף כי זה איננו יוצא דופן, היו משטרות יהודיות לרבים מהיודנראטים( ששמרה על סגירתו 

של הגטו ומנעה הברחת מזון. רבים רואים במדיניותו זו שיתוף פעולה עם הנאצים.
־יחד עם זה רומקובסקי האמין בחשיבות סדר החיים ה"נורמלי" בכל התחומים. במיוחד הוא נתן חשיבות לע

בודה מפני שסבר שהגרמנים זקוקים לכח העבודה היהודי הגדול ולכן יש בזה כדי להאט את השילוח למחנות. 
רבים סוברים שבסופו של דבר הגרמנים השתמשו בו. מציאות החיים הנורמלית בגטו וטיפוח האשליה 
שיש בזה כדי לדחות את הקץ, אפשרה להם להשתיק קולות שקראו למרד. לעומת זה רומקובסקי סבר 

שהוא זה שמשתמש בגרמנים.
מי צדק? 

יתכן ששניהם. 

־בסופו של דבר הושמדו יהודי לודז' כמעט ללא שום התנגדות. אם כן רומקובסקי טעה: הגרמנים הש
תמשו בו.

אך מצד שני גטו לודז' שרד שנה שלמה! אחרי גטו ורשה והיה אחרון הגטאות בפולין, כאשר הרוסים 
כבר נחלות נצחונות גדולים. מה היה קורה אם הרוסים היו ממהרים יותר לכבוש את פולין ויהודי לוטדז' 
היו ניצלים אחרי שכבר נשמדו כל שאר יהודי הגיטאות? האם לא היינו מעלים על נס את רומקובסקי? 

אם כן רומקובסקי צדק.

זו שאלה קשה מאוד שאיננו מתיימרים להכריע בה
רומקובסקי היה איש ארגון מוכשר מאוד, ואכן הצליח לייסד חיים מסודרים בגטו, באופן מופלא ביותר, 
בתנאים הכי קשים, הן של עבודה והן של חינוך. הוא הקים רשת ענקית של בתי ספר ודאג שכל ילד יהיה 

רשום באחד מבתי הספר ויתמיד שם גם במצב הלא נורמלי שבו הם היו.
התעודות שלפנינו מעידות על כך!

ברשת בתי הספר שהקים היו לא היה חסר שום מוסד! בין השאר הוא הקים בית הספר לחרשים-אילמים, 
בית ספר לילדים מפגרים, בית ספר ולידו מוסד סגור לנוער עבריין, גימנסיה לבנים, גימנסיה לבנות ובית ספר 
תיכון מקצועי. בתוכנית הלימודים נכללו מקצועות היהדות, ושפת ההוראה היתה יידיש עם מתן כבוד לעברית.

כרטיסים ריקים ולא מולאו בכתב יד.
גודל ממוצע: 15x8 ס״מ. 

מצב טוב מאוד.
פתיחה: $100

הערכה: $200 - $400
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היהודים, . 17 זקן  נערה בבית הספר העממי של  סיום של  – תעודת  לודז׳  גטו 
רומקובסקי, - חתימת המנהלת והמחנכת - ד׳ יקום דמם – נדיר נדיר נדיר

The Lodz Ghetto – Graduation Certificate of a Girl at the Elementary School of 
the Head of the Judenrat, Rumkowski – Signature of the Principal and the Home 
Teacher – Extremely Rare

התלמידה - הנערה דובריש גומפריכט – נרצחה בגיל 14 - 15

רווקה,  זה,  ושם מופיעה אישה בשם משפחה  נולדה בגרוזדן. במאגר השמות ביד  גומפריכט  דובריש 
בעיר הזאת. כפי הנראה קרובת משפחתה. היא הייתה בלודז בזמן השואה. במאגר השמות ביד ושם 
מופיעים רבים בשם משפחה זה בלודז׳. רבים מהם בסיכות של שנים בודדות בתאריכי לידתם, בסוף 
שנות העשרים ובתחילת שנות השלושים. יש לשער שאלו קרובי משפחתה. יתכן מאוד אחים ואחיות. 
נראית  ושם. לשניים מבני המשפחה, שקרבתם  ביד  אין דף עדות של קרוב  ודובריש בכללם,  לכולם, 
מסתברת מכך שנולדו באותה עיר שדובריש נולדה בה,ואחרי כן, בזמן השואה, היו בלודז׳ - יש דפי עד 
של קרובה ששרדה. לפי התאריכים הם מהדור של ההורים של דובריש. כנראה אלה הם קרובי ההורים. 

כיוון שאחרוני הגטו נשלחו להשמדה בשנת 1944 דובריש לא עברה את גיל 15. יתכן מאוד שכבר שנה 
לפני כן נשלחה עם הילדים להשמדה.

חייה של העלמה הצעירה נגדו באיבם יחד עם חיי כל משפחתה הקרובה.

מהם.  נשאר  לא  עד  דף  ואפילו  שלמות  משפחות  וילדות,  ילדים  ונערות,  נערים  של  חייהם  נגדעו  כך 
וכל מה שיכלו ביד ושם לכתוב על דובריש: ״כנראה״ נרצחה. כך הם כותבים על מי שאין לו דף עדות.

ד׳ יקום דמם של הקדושים ויראנו מהרה בתחיית המתים.

המנהלת והמחנכת רחל ונר

האישיות  הייתה  הנראה  כפי  המחנכת.  בתור  והן  המנהלת  בתור  הן  חתימתה  מופיעה  הדף  בתחתית 
החינוכית הבכירה בבית הספר. דובריש זכתה ללמוד בכיתה של המנהלת.
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נולדה  יודעים דבר על רחל, מלבד את שנת לידתה, על פי רשימת האנשים שהיו בגיטו. היא  אין אנו 
בשנת 1903. כלומר שבשנה זו ששימשה כמנהלת ומחנכת בגטו הייתה בת 39 בלבד. צעירה ונמרצת 

ורבת פעלים, שהרי הייתה מנהלת בית הספר.

מה נשאר ממנה? שום דבר. גם עליה אין דף עד ביד ושם. גם עליה כתוב ש״כנראה״ נרצחה.

המחנכת והתלמידה בחייהם ובמותם לא נפרדו.

יהודים שכל  ועל עוד מליוני  ועד עליהם  יהיה אות  הדף שלפנינו, שהתגלה אחרי כל כך הרבה שנים, 
שנשאר לכתוב עליהם ש״כנראה״ נרצחו.

רמקובסקי והחינוך בגטו

רומקובסקי קיים סביבו פולחן אישיות, אירגן מצעדי נוער לכבודו ותלה את תמונתו בבתי הספר. ידוע 
כי התנייד בגטו בכרכרה מפוארת, וכי בראש השנה שלח כרטיסי ברכה מעוטרים בדיוקנו. הוא הדפיס 
שטרי כסף ומטבעות שהיו הילך חוקי בגטו ואף הפיק בולים עם דמות דיוקנו, הכל בחסות הנאצים. הוא 
הקים משטרה יהודית )אף כי זה איננו יוצא דופן, היו משטרות יהודיות לרבים מהיודנראטים( ששמרה על 

סגירתו של הגטו ומנעה הברחת מזון. רבים רואים במדיניותו זו שיתוף פעולה עם הנאצים.

גם בפריט שלפנינו, תעודה של בית הספר, הוא ותוארו בראש התעודה.

ועלה בידיו לייסד חיים מסודרים בגטו הן של  יחד עם זה היה רומקובסקי איש ארגון מוכשר מאוד, 
עבודה והן של חינוך. התעודה שלפנינו מעידה על כך. 

התעודה שלפנינו

תעודה מרשימה בעברית לסיום בית הספר העממי מספר 19א בלודז׳. 

לוגו בראש התעודה: זקן היהודים בליצמנשטט מרדכי חיים רומקובסקי 

חותמת עגולה וסגולה ביידיש: דער עלטסטער פון די יידן אין ליצמאנשטאט

חתימה בחותמת של רומקובסקי: חיים מרדכי רומקובסקי

ארבע שפות ושתי חותמות של רמקובסקי, ושתי חתימות של המחנכת – עדות למצב הבלתי אפשרי 
שבו היו היהודים

יש לשים לב לשינוי בין התעודה בעברית וכן הלוגו של רומקובסקי בעברית לבין החותמת שלו ביידיש. 
הסיבה לכך היא שהחיים היהודיים, והלימודים בפועל התנהלו ביידיש. רומקובסקי עצמו פקד שזו תהיה 
השפה הרשמית של הגטו. בבתי הספר היה עניין חשוב ללמד עברית ונתנו כבוד בתעודות ובגלוי לעברית.

כדי  וגרמנית.  פולנית  נוספות:  שפות  בשתי  והפעם  ממש  תעודה  אותה  הדף  של  השני  בצדו 
השולטים  והם  גרמני  הוא  שהכיבוש  לשכוח  אל  אך  בפולנית.  צורך  יש  רשמית  תהיה  שהתעודה 
בגרמנית! והפעם  רמקובסקי,  של  וסגולה  עגולה  חותמת  עוד  ולכן  גרמנית.  העיקר  כן  אם  האמתיים. 

שפת  כביכול  פולנית  הספר.  בבית  ועברית  בחיים  יידיש  היהודים.  חיו  שבהם  השפות  ארבע  אלו 
ולגרמנים בשפתם: גרמנית. יידיש  ורומקובסקי פונה ליהודים בשפתם:  המדינה אך הגרמנית בראש. 

ואף המנהלת, המחנכת, חותמת בכתב ידה בבית הספר העברי בעברית אך חותמת בכתב ידה גם בצד 
השני בגרמנית.

נראית כל כך רשמית ומסודרת, עד שמי שלא היה יודע על מה מדובר היה  התעודה הזו, הרשמית, 
משוכנע שמדובר בתעודה רגילה ובבית ספר רגיל. זו אכן הייתה הצלחתו של רומקובסקי והצלחת 

היהודים בכלל בתנאים הנוראים ההם.

אלא שכמובן לא היה למי להראות את התעודה הרשמית. זו תעודה חסרת ערך באותו הזמן.
התעודה שלפנינו נדירה ביותר!!

מצב: בינוני – טוב
פתיחה: $500

הערכה: $500-$1000
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דף לא חתוך של עשרה תלושי . 18
מזון – גטו לודז׳ )ליצמנשטט( - נדיר

An Uncut Leaf of Ten Food Coupons – 
the Lodz Ghetto (Litzmannstadt) - Rare 

גודל הדף: 25x16 ס״מ.
מצב טוב, קרעים קטנים בשולי הדף.

פתיחה: $100
הערכה: $200 - $300

פנקס ארוחות מהמטבח הציבורי בגטו לודז׳ – 1943-1944 - נדיר. 19
Notepad of the Meals of the Public Kitchen of the Lodz Ghetto – 1943-1944 - Rare

ובו נדרשו למלא את פרטי הארוחות  לודז׳,  )4 עמודים( שנדפס מטעם המטבח בגטו  דף בריסטול 
שנמסרו ליהודי בעל הפנקס, ולחתום בו. 

בראשי העמודים נדפסו השנים: 1943, 1944. 
הפנקס ריק ולא היה בשימוש. חותמת ההנהלה בעמוד הראשון.

גודל העמוד: 11x8 ס״מ. צבע ירוק.
מצב טוב

פתיחה: $100
הערכה: $200 - $300



 35 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

העורך . 20 זינגר,  אוסקר  ד״ר 
הראשי של ארכיון הגטו, ״הכרוניקה 
של גטו לודז׳״ – כרטיס אישי שלו – 
נדיר ביותר! פריט היסטורי חשוב עד 

למאוד!
Dr. Oscar Singer, the Chief Editor of 
the Ghetto Archive ״The Chronicles 
of the Lodz Ghetto״ – His Personal 
Card – Extremely Rare! A Most 
Important Historical Item!

כרטיס נייר מודפס. 
8x6 ס״מ.

ד״ר אוסקר זינגר – הכרוניקה של גטו לודז׳

"הכרוניקה של גטו לודז'" היא רישום כרונולוגי יומי של האירועים בגטו לודז', שנתחבר ביוזמת הארכיון 
הכ'  מחברי  רומקובסקי.  חיים  מרדכי  היודנרט  יושב-ראש  של  במנגנונו  הסטטיסטית  המחלקה  שליד 
יוליאן צוקר )שם ספרותי: סטניסלב  היו עיתונאים, סופרים ואנשי-רוח. הבולטים ביניהם היו העיתונאי 
שלום  אברהם  ד"ר  המקרא  וחוקר  זלקוביץ  יוסף  האתנוגרף  אוסטרובסקי,  ברנרד  המהנדס  צ'רסקי(, 
קמייניצקי. הכ' נכתבה ברציפות מתחילתה בינואר 1941 עד 30 ביולי 1944. עד ספטמבר 1942 נכתבה 
הכ' בפולנית. מחבריה, כתושבי הגטו האחרים, נספו ברעב ובמחלות, ובמרוצת הזמן באו תחתם יהודים 
שהוגלו לגטו מארצות המערב. מסוף 1942 נתחברה הכ' בגרמנית בידי עיתונאים מצ'כיה ומאוסטריה, 

ובראשם ד"ר אוסקר רוזנפלד וד"ר אוסקר זינגר.
רישומי הכ' מבוססים על מסמכים ועובדות, שמסרו לארכיון המחלקות השונות של המינהל היהודי 

בגטו, בהוראתו המפורשת של רומקובסקי. 
רישום יומי כולל בדרך-כלל דין וחשבון על מזג האוויר, פרטים סטטיסטיים על ילודה ותמותה, מעצרים 
ופלילים, חלוקת המזון, מצב בריאות האוכלוסייה, כרוזים והודעות רשמיות, דינים-וחשבונות ממקומות 
והוצאות להורג. לעיתים מזומנות מופיעות כתבות על  נגישות  וגירושים,  עבודה, אירועים כגון מצודים 

ההווי בגטו, על הלך-רוחה של האוכלוסייה, תמונות מחיי יום-יום, שמועות ואפילו בדיחות.
הכ' היא מקור חשוב, המקיף כמעט את כול היבטי החיים בגטו, אך אין לראותה כחומר תיעודי המשקף 
למנגנון  כפופים  היו  המחברים  הסתייגות.  בלי  בלבדי  כמסמך  לקבלה  ואין  הגטו,  קורות  את  נאמנה 
בתיאור  גם  ומאופקת  זהירה  לשון  נקטו  לכן  הנאצים.  אימת  עליהם  והיתה  רומקובסקי,  של  הפנימי 
תופעות בולטות של התעללות, גירושים, גזל ורצח. כותבי הכ' גם התעלמו כמעט לחלוטין מתופעות של 

חיי החברה היהודיים בגטו, שלא היו קשורות בממסד הרשמי.
למען  נוראים  תנאים  באותם  שעשו  קודש  ובעבודת  ביותר  חשובה  בכרוניקה  מדובר  זאת  עם  יחד 

הדורות הבאים
דפי הכ' המקוריים, שניצלו לאחר חיסול הגטו, ובהם כ-2,000 גליונות כתובים במכונת-כתיבה, מצויים 
'יד ושם'  )YIVO( בניו-יורק. העתק מצולם מצוי בארכיון  ייווא  במכון היהודי להיסטוריה בורשה ובמכון 

בירושלים. 
בארכיון בית לוחמי הגיטאות ישנם דפים מודפסים של אוסקר זינגר וביניהם מאמר פילוסופי ממנו על 

אתיקה, אכזריות ומוות, 24/5/1942.
הי״ד. זכרו הטוב ברוך לעולם.

מצב טוב
פתיחה: $200

הערכה: $500-$1000
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ליהודי . 21 רגיל  בלתי  כרטיס 
– יציאה חופשית מחוץ לגטו לודז׳ 
לאפשר  ולמשטרה  לצבא  ופניה 
לו  ולסייע  הפרעה  ללא  לעבור  לו 
במידת הצורך! – ניתן על ידי ראש 
העיר למתי מעט יהודים שהגרמנים 

רצו בשירותם! נדיר!
Unusual Card of a Jew – 
Unrestricted Exit from the Lodz 
Ghetto and an Appeal to the Army 
and the Police to Let Him Pass 
Undisturbed and Assist Him if 
Required – Given by the Mayor to 

a Few Jews whom the Germans Wanted Their Services – Rare!

להם  לאפשר  מתבקשים  והמשטרה,  הצבא  הצדדים,  ״כל  לעברית:  בתרגום  בגרמנית.  מעבר,  היתר 
י הכרטיס[ לעבור ללא הפרעה, ואם יש צורך יש לספק הגנה וסיוע״. כרטיס זה נדפס על ידי  ]לבעל 

ראש העיר! וניתן לקומץ יהודים בלבד. 
]יתכן, וכך מסתבר, מתוך הכרת צורת הנהגת הגטו, שכרטיסים כאלו ניתנו על ידי הגרמנים לרומקובסקי 

וחולקו על ידו.[
כרטיס בריסטול מודפס )4 עמ׳, האחרון ריק( 

כרטיס ריקנ ללא מילוי פרטים
גודל כל עמוד: 11x8.5 ס״מ.

מצב טוב מאוד
פתיחה: $100

הערכה: $200 - $400

ראש . 22 של  היתר  כרטיס 
רומקובסקי,  בלודז׳,  היהודים  מועצת 
לודז׳  גטו  ברחובות  לעבור  ליהודי 
ושאין  העוצר  שעת  ולאחר  בחופשיות 
לגייסו לשום עבודה אחת מכיוון שהוא 

מטפל בקשישים – נדיר
A Permit Given by the Head of the 
Judenrat in Lodz, Runkowsky, to a Jew 
Allowing Him to Move Freely in the 
Streets of the Lodz Ghetto and After 
the Curfew and Forbidding to Recruit 
Him For Any Other Job since He is taking Care of the Elderly - Rare

הנוסח בגרמנית. בתרגום חופשי לעברית:
״... יכול גם לעבור ברחובות בתוך אזור המגורים היהודי לאחר השעה המוגבלת, ואין לקרוא לו לעשות 

כל עבודה אחרת״. 
17x12 ס״מ. 

מצב טוב
פתיחה: $100

הערכה: $200 - $300
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מזוזה מגטו לודז׳!!! נדיר . 23
Mezuzah from the Lodz Ghetto!!! Extremely Rare

עשויה מעץ.

בצדה  הברית.  לוחות  ומתחתיה  דוד,  מגן  מעליה  ש׳,  האות  במרכז  חריטות: 
Litzmannstadt. :חרוט

הגיטאות  מגדולי  היה  לליצמנשטט[  העיר  שם  את  שינו  ]הגרמנים  לודז׳  גטו 
המלחמה  בסוף  שם  נותרו  בו  שהיו  איש  אלף  ממאתיים  יותר  מתוך  בפולין. 
כל  שונות.  בדרכים  ניצלו  איש  אלפים  כעשרת  עוד  אדם.  בני  מאות  כשמונה 

השאר עלו השמימה בלהבות מחנות ההשמדה. ד׳ יקום דמם. 
הפריט שלפנינו נדיר מרגש ביותר. אין אומר ואין דברים. רק דמעות.

מצב: טוב בהתאם לזמן ולמאורעות
פתיחה: $1000

הערכה: $1200 - $2000
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מחלקת . 24 של  רשמי  מסמך 
המזון והכלכלה של גטו לודז׳ בראשות 
 – ביבוב  הנס  הארור  הנאצי  הפושע 
 Ernährungs-Und לגטו  גזר  הזמנת 
נדיר   – ״getto״   Wirtschaftsstelle

מאוד!!
Official Document of the Food and 
Economics Department of the Lodz 
Ghetto Headed by the Damned Nazi 
Criminal Hans Biebow – Order of 
Carrot for the Ghetto ״Ernährungs-Und 
Wirtschaftsstelle״ – Extremely Rare!!

ביבוב, הנס )Biebow Hans( (1902-1947 .)ראש 
מינהל גטו לודז'. באביב 1940 ,עם הקמת הגטו בלודז', מונה ב' למנהל המחלקה לתזונה וכלכלה 1940 
Ernährungs-Und Wirtschaftsstelle Für Das Getto( הגטו של נקראה מחלקתו  מאוקטובר(. 
לקשריו האישיים עם  250 פקידים גרמנים. הודות  ,)והועסקו בה   Gettoverwaltung( 'מינהל הגטו' 
ראש שירותי הביטחון, הארכי רוצח רינהרד הידריך, קיבל ב' סמכויות נרחבות ביותר בניהול גטו לודז'. 

הוא הפך את הגטו למקור לרווחים גדולים מניצול כוח עבודה במפעלים שהקים בגטו ומשוד רכוש 
היהודים. ב' דאג אישית לסגירת הגטו הרמטית ולהרעבת יושביו. 

והלבוש של הנרצחים  רוכזו החפצים  ,)ובהם   Pabianice( מיוחדים בפביניצה  גם הקים מחסנים  הוא 
במחנה ההשמדה חלמנו. רכוש זה מוין והועבר לשימוש האוכלוסייה הגרמנית. ב' היה בין מארגני השילוחים 
מגטו לודז' ומגטאות בערי השדה בורטלנד למחנה ההשמדה חלמנו. השילוחים התחילו בדצמבר 1941 
ונמשכו כל שנת 1942 .עם זאת התנגד ב' להעברת ניהול גטו לודז' לידי הס"ס, וכדי להבטיח את המשך 
זרימת הרווחים ממפעלי הגטו דאג להישרדות הגטו אחרי השילוחים בשנת 1942 עד תחילת הקיץ 1944. 
לאחר שהוחלט סופית על חיסול הגטו היה ב' פעיל ביותר בארגון השילוחים למחנות ההשמדה חלמנו 

ואושוויץ בחודשים יוני-אוגוסט 1944 ,ובחיסול הגטו בלודז'. 
ב' תרם יותר מכל אדם אחר לפעולות הטעיה, דהיינו, לארגון המשלוחים מן הגטו במסווה של העברה 

למחנות עבודה על-ידי מפעלים בגרמניה. 
בינואר העיר  מן  הגרמנים  של  לנסיגתם  ועד  בלודז',  ב'  נשאר   1944 אוגוסט  בסוף  הגטו  חיסול  אחרי 

 1945 דאג להעברת רכושם של אסירי הגטו לגרמניה. 
ב' הועמד לדין בבית-משפט פולני בלודז', נידון למוות והוצא להורג. 

הפריט שלפנינו

מסמך עם הלוגו של המחלקה והכיתוב: "גטו", מתאריך 24.3.1941

כתובת המשרד רחוב הרמן גריננג, האיש מס' 2 בהיררכיה של גרמניה, אחרי היטלר. לידו רחוב אדולף 
היטלר, ולידם רחוב רודולף הס. שלושת ראשי השטן. 

הגרמנים שינו את שם העיר מפולנית: לודז' לגרמנית: ליצמנשטאדט על שם קצין גרמני והחליפו את 
שמות הרחובות המרכזים כחלק מתכנית גדולה להפוך את העיר לגרמנית.

תוכן המסמך: הודעה על הזמנת גזר מרחוב השוק.

חתימה: בעיפרון. לא התברר לנו של מי החתימה. אולי של הארור בעצמו!

מצב: טוב. 2 חורי ניקוב לאחסון המסמך בקלסר.

נדיר!
פתיחה: $100

הערכה: $500 - $1000
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ניצוצות מן החושך – לוט פריטי שואה ושארית הפליטה חשובים. 26
Sparks in the Dark – Collection of Important Holocaust and She׳erit Hapletah Items 

א. מכתב אחרון מאימא לבנה המחכה לאות חיים ממנה – גורשה ונרצחה על ידי הגרמנים ביריות ביער 
יחד עם כל הקדושים – ד' יקום דמם

מכתב של הצלב האדום מבן בארץ ישראל לאמו בקראקוב בפולין ותשובת אמו שאליו שהכל בסדר, 
ימים או שעות ]!![ לפני הגלייתה משם על ידי הגרמנים וסופה המר

המכתב הוא מיוסף ארוין קרנבלום בתל אביב אל אמו ברוניה קרנבלום בקרקוב
הפרטים שבמכתב תואמים את דף העד שמילא בנה, יוסף, כמה שנים אחר כך, ביד ושם. ראה את הרחוב 

המדויק ומספר הבית.
 תאריכים

תאריך משלוח המכתב מתל אביב: 7.11.40
תאריך הגעת המכתב לקרקוב: 7.1.41

תאריך משלוח התשובה מקרקוב: 20.3.41
תאריך הגעת התשובה לתל אביב: 20.5.41

סך הכל חיכה הבן לתשובה יותר מחמישה חודשים.
 כתיבה בפולנית.

 אימא כותבת שהכל בסדר. ימים ספורים או שעות ספורות ]![ אחר כך הכל השתנה... היא גורשה עם 
שאר היהודים...

והוא קרא שהכל בסדר, היה זה חודשיים אחרי שגורשה מביתה והחלה להימלא  כשהגיע המכתב לבן, 

כרטיס של חנווני יהודי ]?[ על רכישת סוכר. 25
Certificate if a Jewish [?] Merchant Indicating the Purchase 
of Sugar

יד  בכתב  מולאו  וכן  הסוכר,  רכישת  תנאי  ]בגרמנית[  מפורטים  בכרטיס 
פרטיו של החנווני היהודי וכתובת מגוריו.

במרכז  אדומה.  בחותמת  נחתמו  חלקם  מספרים,  טבלת  הכרטיס  בגב 
הטבלה מופיעה חתימת וחותמת החברה של החנווני. 

10.5x10.5 ס״מ.
מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $100
הערכה: $200-$300
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סאת הייסורים שלה...

רקע והסבר

ברטה, ובשמה הפולני: ברוניה הייתה בת 48 בשעה שקיבלה את המכתב בשלהי שנת 1940 מפלשתינה 
אך  המרגיעה.  תשובתה  את  קיבל  הוא  חודשים  חמישה  כעבור  לו.  ענתה  היא  והדואג.  האוהב  מבנה 
לצערנו מצב היהודים בקרקוב החמיר. קרקוב הייתה בירת השלטון הגרמני בפולין. המושל הכללי של 
פולין הנאצי הנס פרנק, שם רשעים ירקב,לא רצה שעיר הבירה תהיה מלאה יהודים ולכן החל בגירוש 
היהודים משם. בנובמבר 1940 הוחל בגירוש בכפייה של יהודי קרקוב לעיירות הסביבה. היהודים הורשו 
לשאת עימם רק מטען של 50 קילוגרמים לנפש. עד מרץ 1941 גורשו כ-40,000 יהודים, ובעיר נשארו 
יהודים קודם המלחמה. גם ברטה הייתה עם  יהודים בלבד, מתוך אוכלוסייה של כ- 60,000  כ-11,000 

המגורשים. כך התחיל מסע הסבל הנורא שלה.
סמוכה. לעיירה  שוב  גורשה  היא  משם  מקרקוב.  רחוק  ]]Jasło לא  ג'סלו  של  לפרבר  גורשה  ברטה 

ב12.8.42 אספו הגרמנים את כל היהודים בעיירה. מספר צעירות הופרדו מהשאר ונלקחו לעבודה. כל 
השאר הוסעו אל היער ושם נורו למות על ידי הארורים. בת 49 הייתה במותה. יהי זכרה ברוך.

מהתאריך של כתיבת התשובה על ידי ברטה עולה שהיא נכתבה ממש ערב הגירוש. שכן היא ענתה את 
תשובתה ב20.3.41 והגירוש מקרקוב הסתיים בחודש זה. כשהמכתב הגיע לבנה בארץ כבר לא הייתה 

בקרקוב וסאת היסורים שלה החלה להמלא...

מצב: טוב מאוד
 ב. מכתב של עובדת כפייה פולנית בגרמניה לאימא שלה שבו היא מתארת את תנאי עבודתה כעובדת 

כפייה!! 
שני עמודים מתוקתקים במכונת כתיבה עם תיקונים והוספות בכתב ידה, פולנית – נדיר ביותר!!!!

הפריט הזה מחכה עדיין לתרגום מלא ולמחקר נוסף!
מצב: טוב מאוד

ג. טופס בקשה ]ריק[ לקבלת תלושי לחם בגטו לודז' – נדיר!

מצב: טוב 
ה. כרטיס מזון - גטו לודז' – מועצת היהודים - כרטיס חלב לילד בן 6 בערך, משה דויד! הי"ד.

 מצב: בינוני - קרע גדול בפינה השמאלית למטה
ו. כרטיס מזון - גטו לודז' – מועצת היהודים

מצב: בינוני – פגעי עש
ז. כרטיס מזון קטן – גטו לודז' – 1940 – מועצת היהודים 

מצב: טוב 
ח. טופס בקשה להבראה במרישין. 

מרישין היא שכונה בלודז׳ שהייתה כלולה בתחומי הגטו. בניגוד לאזור העיקרי בגטו שהיה מאופיין במגורים 
צפופים מירשין היא שכונה של בתים בודדים עם הרבה שטח פתוח ועם ברכות מים רבות.

רומקובסקי ניצל בתחילה את הבתים שם לקבוצות ההכשרה הציוניות ואף של הבונד ואגודת ישראל. 
כל תנועה קיבלה בית בשביל צעיריה. 

בגלל אופיו של המקום הקים רומקובסקי ביולי 1941 בית מרגוע לפקידי הקהילה. 
פרויקט בתי המרגוע הורחב ביולי 1942 לפועלים ופקידים שהיו זכאים לשבעה ימי נופש. 

ימי  שבעה  במקום  נוסף  מזון  תלוש  לבחור  אפשרות  לזכאים  ניתנה  תקופה,  באותה  הרעב,  עקב 
איש.  כ-500  ל״נופש״  יוצאים  היו  שבוע  מידי  מרגוע,  בתי  שמונה  במרישין  כבר  היו   1943 במאי  נופש. 

תיאור של מרישיה ושל בית ההבראה שם אנו מוצאים בכרוניקה של גטו לודז׳.

אמנם, כידוע, יש לקרוא את הכרוניקה הזו בזהירות, כיון שהיא נכתבה תחת רומקובסקי שהיה דיקטטור 
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ללא מיצרים בגטו. אפשר לשמוע מתוך המילים ביקורת זהירה.

התיאור בכרוניקה:

״אנשים בודדים מקבלים את אישורי השהייה במעון מן הנשיא אישית, בעת ראיון עמו.״ – ודי למבין שיש 
כאן ביקורת עדינה.

ראה הרחבת דברים על טופס זה, הפולמוס בנוגע לבית ההבראה והפולמוס בנוגע לדמותו ולשיטתו 
של רומקובסקי בפריט 152.

מצב: טוב מאוד
ט. חוקי עבודה חדשים אשר פורסמו על ידי לשכת העבודה הנאצית בפראג ב 1941 – נדיר מאוד! 

דף מודפס משני צדדיו עם חותמות - 29.9.1941

מצב: טוב
י. מעטפה עם לוגו של ארגון העזרה היהודי בהונגריה – מונקץ' – 1939 - 1943

נאולוגית- קואליציה  היה  היהודית  העזרה  ארגון   ,OMZSA - Magyar Zsidó Segítő Akció  -
אורתודוכסית-ציונית שמטרתה לאחד את פעולות העזרה העצמית של יהודי הונגריה. 

פעילי ציבור יהודיים ראו בהקמת ה- OMZSA הזדמנות לחידוש עצמי בקרב יהודי הונגריה.
הארגון דאג לגיוס אמצעים, ולראשונה נחלצו לסייע גם אינטלקטואלים יהודים שעד כה רחקו מפעילות 

ציבורית.
הארגון זכה להכרה פורמלית מטעם השלטונות, הכרה שנחשבה חיונית לקיומו של המוסד, ולכן נזהרו 
חבריו שלא להסתכן בפעולות בלתי לגאליות. מדיניות זו תאמה את השקפתם של יהודי הונגריה, שהיו 
אזרחים שומרי חוק, אולם הגבילה מאד את היכולת לסייע לפליטים שהחלו לבוא מפולין להונגריה עם 

פרוץ המלחמה. הפליטים עצמם, ניצולי הגירושים, התקשו לקבל את שיקולי הארגון המקומי.
על פי ההסכם בין 'אומז'ה' ל׳ג'וינט׳, התחייב ארגון ה'ג'וינט' לכסות מחצית מתקציבי הסיוע, אולם עם 
כניסתה של ארצות הברית למלחמה בשנת 1941, נאסרה העברת כספים בידי ארה"ב, והפעילות מומנה 
מכספי היהדות המקומית. הארגון עשה מאמצים גדולים לסייע עד מאוד ללפליטים מפולין כולל סיוע 
משפטי שהיה נצרך מאוד על מנת שיוכלו להישאר בהונגריה ולא להיות מגורשים חלילה לפולין הנאצית.
עם הכיבוש הגרמני הופסקה פעילות האירגון. יהודי מונקץ' כמו שאר יהודי הונגריה הובלו למזרח. ד' 

יקום דמם.
מצב: טוב מאוד

יא. גלויה של הצלב האדום פולני – פניה למשטרה בוורשה בנוגע לאדם שהם מחפשים אותו.

מצב: טוב – טוב מאוד, חורי תיוק וחורי סיכה.
יב. שובר תרומה לצרכי הקהילה היהודית של בודפסט אחרי השואה

חתום.
מצב: טוב מאוד

של  במחנות  סוציאלית  כעובדת  משמשת  שהיא   1945 ב  אליסון  ריטה  לגברת  שניתן  אישור  יג.   
שארית פליטה בבווריה ואוסטריה

האישור ניתן ב25.9.1945 על ידי ד"ר ארנסט איגנמן, ברן, שויצריה – בחתימת ידו.
מצב: טוב מאוד

יד. מכתב בכתב יד של ועד הקהילות הקדושות בפולין, אחרי המלחמה, על ביקור נציגי קהילת לודז' 
בוורשה, 1956 

כתב יד בפולנית, חותמת וחתימה בכתב יד 
מצב: בינוני

פתיחה: $200
הערכה: $400-$800
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27 . ZWIAZEK המלאכה  בעלי  התאחדות  מסמך 
לפני  שנה  חצי  ראדום,  בגטו   RZEMIESLNIKOW ZYDOW

החיסול הסופי של הגטו – 10 בפברואר 1942!
Document of the ZWIAZEK RZEMIESLNIKOW ZYDOW  Union 
of Tradesmen in the Radom Ghetto, Six Months before the 
Final Extermination of the Ghetto – February 10, 1942! 

התאחדות בילי מלאכה היה ארגון גג של כל בעלי המלאכה היהודיים בפולין. 
ארגון עובדים ענק וחשוב ביותר בקרב יהודי פולין. הטופס שלפנינו הוא של 
ובשנה  הארגון הזה בעיר ראדום במחוז ראדום. למרבה הפלא מדוברבגטו 

הנוראה של השמדת היהודים שם. 
לא נתברר לנו עניינו של הארגון הזה בימי הזוועה והדמים, והאם שימש את 

הגרמנים לניצול כח העבודה היהודי בגטו. צריך עדיין מחקר נוסף.
נותרו  ולא  כמעט  בסיומה  יהודים!  היו  ראדום  מתושבי  כשליש  השואה  ערב 

יהודים שם. הגטו חוסל סופית באוגוסט 1942.
הפריט שלפנינו הוא מתאריך 

פתיחה: $100
הערכה: $150-$300
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תגלית היסטורית - חתימה בכתב ידה של אשת החיל, הצדקת הגמורה, גב׳ . 28
אנה פוירשטיין, היאנוש קורצ׳אק של קרקוב!! על בקשה למען היתומים בגטו, שהיו 
לה כילדיה. שריד יחיד בעולם מהמנהלת והמחנכת הדגולה שהלכה מתוך בחירה 

עם שלוש מאות ילדיה היתומים אל המוות. 
Historical Discovery – the Handwritten Signature of the Woman of Valor, the Pious 
Mrs. Anna Feuerstein, the Janusz Korczak of Krakow!! On a Request for the Orphans 
of the Ghetto, which were Like Her Own Children – an Only Remnant from the Pre-
Eminent Educator and Principal who Voluntarily Went with Three Hundred of Her 
Children to Their Death

קרקוב, הלא היא קרקא – עיר ואם בישראל. מקומם של מאורי הדורות ובראשם רבנו הרמ״א. 
בעיר עמד לתפארה בית היתומים הדתי ״בית מגדלי יתומים״. נשיא בית היתומים היה הרב אלתר דוד 

קורצמן. 
הרב אלתר דוד הכהן קורצמן נולד בתרכ״ה. היה ממייסדי ״אגודת ישראל העולמית״ ושימש כחבר 
בוועד הפועל העולמי וכנשיא ״אגודת ישראל״ בקרקוב. מונה לנשיא ולמנהל בית היתומים ״מגדלי 

נמנה  כן  כמו  היתומים״.  ״אבי  חניכיו  בפי  וכונה  יתומים״ 
חכמי  ו״ישיבת  יעקב״  ״בית  למורות  הסמינר  מייסדי  עם 
לובלין״, בה שימש כמנהלה האדמיניסטרטיבי וכעוזרו ויד 

ימינו של רבי מאיר שפירא מלובלין.

לידו שימשה בתפקיד מנהלת בית היתומים האישה הדגולה 
גב׳ אנה פוירשטיין. 

הנאצים  החיילים  החלו  הוורמאכט לעיר,  כניסת  עם  כבר 
יהודים העיר. בתחילת מעשי  יחסם העוין כלפי  לגלות את 
כלפי  במיוחד  התקיפות  הופנו  היהודים,  כלפי  האיבה 
החרדים, שבלטו בשל חזותם. בנוסף, החלו יהודים להילקח 
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לעבודות שירות שונות, כגון טאטוא רחובות וכבישים, ניקיון בתי שימוש בבניינים ציבוריים וסבלות.
יחד עם מעשי האלימות וההשפלה, החלו תהליכים כלכליים שונים ולכאורה חוקיים, אשר נועדו לשדוד 
באופן שיטתי את כל היהודים ובתי העסק שלהם. משאיות רבות של הנאצים היו מגיעות לעיתים לבתי 
עסק יהודים ודורשות מילוי סחורה. בלי לדעת למה ובלי לשאול, היו היהודים מעלים את הסחורה על גבי 
המשאית בלי תשלום ובלא תמורה. בנוסף, החל באותו זמן חיילים נאצים לבצע מעשי ביזה בבתים פרטיים.

עם כניסתם הקימו הגרמנים יודנרט 
פולין הכבושה[,  צו של ממשלת הגנרלגוברנמן, ]הממשל הגרמני של  ב־26 באוקטובר 1939 פורסם 

המטיל עבודות כפייה על כל היהודים בני 12 עד 60. ביצוע הצו הוטל על האס אס. 
יהדות  גורל  את  הכריעה  אשר  הודעה  שר״י  פרנק  האנס  הגרמני  המושל  פרסם   1940 מאי  בראשית 

קרקוב:
זה דבר בלתי נסבל לחלוטין, שאלפי אלפים של יהודים יתגודדו ויגורו בעיר, שהפיהרר העניק לה את 

הזכות הגדולה לשמש מקום מושב לשלטונות של הרייך. 
בגטו  ואפלים  צרים  לחדרים  הועבר  בקרקוב  המפואר  היתומים  בית   .1941 במרץ  הוקם  קרקוב  גטו 
ברובע פודגוז׳ה לרחוב קרקוזה Krakusa( 8( ומשם עבר לרחוב יוזפינסקה )Józefińska(  מס׳ 31 ואחר 
ליוזפינסקה 41. בבית היתומים בתוך הגטו קובצו כל הילדים שנאספו מבתי היתומים בקרקוב. בתנאים 
קשים ותוך סיכון חיים יומיומי פעל למלא את כל מחסורם של הילדים היתומים ואף הקפיד להקנות 
להם את ערכי דת בחינוכם הבסיסי ובחינוך תורני. עזרתו בקודש ובפועל הייתה גב׳ אנה פוירשטיין. 
האקציה השניה הגדולה התבצעה באוקטובר שנת 1942. מכיכר זאת אולצו היהודים ללכת, ולפעמים 

לרוץ, לתחנת הרכבת בפלשוב ומשם הועלו על קרונות בקר ונשלחו למותם במחנה באלזץ.
בין הנשלחים בלטו קבוצת שלוש מאות היתומים ,שנאספו לבית היתומים בגטו בידי המנהלת גב׳ אנה 
פוירשטיין שהייתה מנהלת המוסד החינוכי ליתומים יהודים שנקרא ״בית מגדלי יתומים״ ,לצידה צעד ר׳ 
אלתר דוד קורצמן ששימש כנשיא אגודת ישראל בקרקוב ונשיא בית היתומים, שדאג למימון המוסד החינוכי 
בחיי היום יום. יתומים אלו פסעו בעקבות בני הזוג בדרכם לכיכר השילוחים ומשם לתחנת הרכבת בפלשוב.
ר׳ אלתר דוד קורצמן ומנהלת בית היתומים גב׳ אנה פוירשטיין העדיפו לצעוד בראש השיירה עד 
השמדתם במחנות, וסרבו לנטוש אותם ,למרות שניתנה להם האפשרות הזאת בידי הגרמנים. מעשה 

גבורתם זה דמה למעשה גבורתו של יאנוש קורצ׳אק בסיפור בית היתומים בוורשה, יהי זכרם ברוך.

בעתון ״הצופה״ מה-21.12.1979, כתב מאיר בוסאק, בין היתר:

״דמותו של יאנוש קורצ׳אק זוהרת מתוך מחשכי השואה, אך הוא לא היה היחיד במעשהו הגדול … 
גירושי  יהודיים שברחו בשעת  ילדים  ילדים שנמצאו עזובים בעיר,  וגדל.  מספרם ]של היתומים[ הלך 
ילדים  וגורשו אחר כך מהבתים,  גויים להסתרה תמורת כסף  ילדים שנתקבלו לבתי  עיירות הסביבה, 
שהוסתרו בבתי מחסה לילדים נוצריים ונתגלו על ידי המשטרה – כולם הועברו לבית היתומים שבגטו. 

מספר הילדים הגיע ל-300.
בראש המוסד עמד ר׳ אלתר דוד קורצמן. לפני המלחמה היה האיש מראשי אגודת ישראל בעיר, היה 
בעל סוכנות מפעלי פלדה וברזל ״הוטה פוקוי״ שבשלזיה, איש עשיר ונדבן, אב למשפחה מכובדת – מה 
שנקרא ״יהודי יפה״. התפלל בבית המדרש ע״ש ר׳ אהרון, בנו של ר׳ קלמן אפשטיין בעל ״מאור ושמש״ 
שחי ונפטר בקרקוב. לאותו בית מדרש נדב ר׳ אלתר דוד קורצמן ארון קודש עשוי מפלדה, שהזמינו 
באחד מבתי החרושת בגרמניה. בתקופת הגטו הקדיש את כל חייו לבית היתומים, שבראשו עמד עוד 
וערב  בוקר  ולחינוכם היהודי המסורתי של הילדים.  הוא דאג לכספים לצרכי המוסד  לפני המלחמה. 
נערכו תפילות בבית היתומים, ובחנוכה – ערב חגיגי עם הדלקת נרות. לצדו פעלה הגב׳ אנה פוירשטיין.
במשלוחים של חודש יוני 1942 לא נגעו הגרמנים בבית היתומים. ביום 28 באוקטובר 1942 נסגרו 
ציוו  והנה  למוות.  הולכים  המשלוחים   – ידוע  כבר  היה  ימים  הגטו…באותם  בחומות  השערים  שוב 
הגרמנים על ילדי בית היתומים ללכת עם שיירת המשלוחים לתחנת הרכבת. אנשי ה-י.ס.ס. )יידישע-
סוציאלע-זעלבסט-הילפע – העזרה הסוציאלית היהודית( קבלו זכות להישאר. מטעם הנהלת ה-י.ס.ס. 
נאמר לר׳ אלתר דוד קורצמן וגב׳ אנה פוירשטיין שיעברו אל הפינה במגרש בה עומדים המאושרים 
המוות.... אל  שניהם  הלכו  היתומים  פלוגות  בראש  סרבו.  שניהם  בגטו.  להשאר  הגרמנים  ידי  על 
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עד כאן מהכתבה ב״הצופה״.

בת  פולניה,  קמה  מה  זמן  לפני  והנה, 
אישיותה  על  לחקור  והחלה  העיר, 
היא  פוירשטיין.  אנה  של  המופלאה 
בפולנית.  מאמר  שנה  לפני  פירסמה 
בתרגום  הופיע,  המאמר  של  קיצור 
קרקוב  יוצאי  של  בביטאון  לעברית, 
מכתב  ששרד  שם  מתברר  בישראל. 
מתארת  היא  שבו  ממנה  יחד  אחד 
תצלומים  שני  וכן  לילדים.  אהבה  את 
ממנה. מלבד זה לא נשאר דבר ממנה. 
הוא  מרגש.  שם  שפורסם  המכתב 
מטרתו  הנאצי!!  לשלטון  ממוען 
בעלה  ואת  אותה  לגרש  לא  לשכנעם 
של  פעילותו  המשך  את  לאפשר  כדי 

בית היתומים!! 
כך היא כותבת על עצמה:

״מגיל 38 אני עובדת כמחנכת מלומדת 
מדופלמת בבית היתומים בקרקוב ברחוב דיטלה 70 [...] 325 היתומים שגרים וחיים יחד נמצאים תודות 
. כמחנכת המבוגרת ביותר במקום אני אחראית על כל הנושאים החינוכיים  ויעודי  לעבודתי המסורה 

והאדמיניסטרביים של המוסד. 
אם.  מקום  כממלאת  להם  משמשת  ואני  הורים  להם  אין  שכן   , היחידה  שמחתי  והם  היו  היתומים 
איבדו  הגירוש  בשל  שכן  ליבי  תשומת  את  קודם,  מאשר  יותר  עוד  עתה  צריך  הזה  העני  הארגון 

היתומים את קרוביהם היחידים. 

האהבה של היתום למחנך היא, לעיתים, גדולה יותר מאשר לאמו. עם הילדים הללו אנחנו חולקים 
סבל ושמחה. 

אני, יחד עם בעלי, מבקשים להפנות את תשומת הלב שאנחנו מחנכים במקצוע שלנו, ורק למקצוע 
זה הקדשנו את חיינו, ואין לנו כל תפקיד אחר. 

תמיד היה עלינו להלחם עבור פרוסת לחם , ולכן אין לנו חסכונות או כסף. הודעת הגירוש תביא עלינו 
חורבן... אני מבקשת דחייה של הוראת הגירוש לי ולבעלי , ומתן הרשאה לנו להישאר....״

הפריט שלפנינו:

מכתב של בית היתומים ״מגדלי יתומים״ אל הועד המרכזי של הקהילה היהודית בקרקוב, 18 ביוני 
1941, שלושה חודשים לאחר הקמת הגטו, בבקשה לספק תרופות נצרכות ליתומים בימים הנוראים 
ההם - עם החותמת של בית היתומים ועם חתימתה בכתב יד של הצדקת הגיבורה. במכתב זה ניכרת 

מסירותה של גב׳ איה לעשות כל מה שאפשר למען ילידה היתומים גם במצב הכי נורא.

מכתב זה התגלה עתה אחרי שבעים וחמש שנים. כפי הנראה מכתב זה הוא השריד היחיד הנוסף 
שנותר מהצדקת. וכמובן היחיד שעומד למכירה.

ר׳  יתכן: אלתר. שמו הפרטי של  נוספת.  ליד חתימתה חתימה   .Feuerstein האותיות שבחתימה: 
אלתר קורצמן.

 מצב: טוב מאוד
פתיחה: $20000

הערכה: $40000 - $80000
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גטו מישליצנה - חתימתו בכתב ידו של ראש היודנרט מוריץ נייגר הי״ד – . 29
שריד יחיד בעולם!!

The Myslenice Ghetto – the Handwritten Signature of the Head of the Judenrat 
Moritz Neiger – the Only Remnant in the World!! 

גטו מישלניצה

באוקטובר או בנובמבר 1939 נתמנה היודנראט במישלינצה, ובראשו הועמד מוריץ נייגר, לשעבר בעל 
מפעל למוצרי זכוכית. חברי היודנראט היו: פרלוט, זאקס, וינר ופליט מגרמניה, וייס, שלפי העדויות ניהל 

את כל ענייני המוסד. 
היודנראט סיפק עובדים לעבודות-כפייה לפי דרישות הגרמנים, וגם היה אנוס למלא תביעות אחרות 
של אנשי השלטון, כגון: ריהוט משרדיהם ודירותיהם, אספקת סחורות שונות, דברי-ערך וכו׳. כל זאת 
יוכלו לחיות איך-שהוא. אנשים שעבדו בעבודות-הכפייה מטעם היודנראט  נעשה בתקווה, שהיהודים 
קיבלו שכר זעום. היודנראט דאג גם לצורכי עניי המקום וחילק להם קיצבות. כדי לעמוד בהוצאות, הטיל 

היודנראט מיסים כבדים על הנחשבים כאמידים בקרב האוכלוסייה היהודית. 
שהם  באשמה,  יהודים  כמה  השלטונות  עצרו   )1941 באביב   - אחרת  גירסה  )לפי   1940 באביב 
בניו. כולם הובלו  ושלושת  נוימאן  נייגר, משה פרלוט, אליהו  יו״ר היודנראט  ביניהם היה  קומוניסטים. 
לבית-הסוהר מונטלופיך שבקראקוב. שם עונו קשה ונוימאן נרצח. לאחר השתדלויות נמרצות הוחזרו 
בביתו  פרלרוט  משה  נפטר  שבועות  כמה  כעבור  קשות.  גופניות  בפגיעות  אך  למישלניצה,  השאר 

מפצעיו. 
1 בפלשוב. ניצול  1942 הכינו הגרמנים את הטרנספורט הראשון של עובדי כפייה למחנה ג׳ולג  במאי 
יום לאחר מכן הובלה  הגטו, בנו ריכטמן, כותב: ״העיר היתה המומה, מכל בית נלקח מישהו... שישים 
קבוצה אחרת, הפעם מורכבת כמעט לחלוטין של ילדים אשר נלקחו מן האמהות שלהם, כולל אותי. 

אפשר היה לחוש את תחילת הסוף״
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וגדוב  דובצ׳יצה  סולקוביצה,  איזדבניק,  קלוואריה,  מישלניצה,  ליהודי  הגרמנים  הורו   1942 באוגוסט 
ועד  היתה מוקפת במשטרה  באורוות, בחצר האחורית. העיר  שם  נשארו  להתכנס בסקווינה. אנשים 

מהרה הועברו היהודים למחנות ההשמדה בבלז׳ץ ובטרבלינקה. 
ארבע  ״בערך  האלה:  היהודים  את  שהובילה  הרכבת  את  ראה  בפלשוב,  אסיר  אז  שהיה  ריכטמן,  בנו 

הימים  באחד  הצהריים  אחר  חמש  או 
ספטמבר  ]סוף  האלה  הטראגיים 
פרוקוצ׳ים  במחנה  כשהיינו   ]1942
קרונות  עשרות  ראינו  לפלאשוב,  מחוץ 
מזרחה. ...אנשים  לחוטי  מתחת  בקר 
לנו סימנים מאחורי  נתנו  סגורים בפנים 
החוטים. הם הצליחו לתקשר את המסר 
הולכים  אנחנו  מסקווינה,  אנחנו  הבא: 
למות. אל תשכח אותנו! בנו ריכטמן ברח 

מפלאשוב ב -3.7.1943

הפריט שלפנינו

בקשה לתרופות עבור יושבי הגטו מהועד 
היהודי המרכזי בקרקוב

חותמת גדולה של היודנרט 

חתימתו בכתב ידו של ראש היודנרט מ. 
נייגר

לפני חתימתו הוא הוסיף בכתב ידו את 
תפקידו כראש מועצת היהודים

בעולם  היחידי  השריד  זהו  הנראה  כפי 
מראש היודנרט שם הי״ד וישיב לצוררים 

כגמולם.
מצב טוב מאוד

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-$4000



גטו נייפולומיצה - חתימת חיים מאמיס ראש היודנרט הי״ד – נדיר מאוד!. 30
Niepolomice Ghetto – Signature of Chaim Mamis, the Head of the Judenrat – 
Extremely Rare!

ידוע על עוד מכתב אחד דומה  גודלו היחסי הקטן מאוד של הגטו נשארו ממנו שרידים מעטים.  עקב 
למכתב שלפנינו – נדיר מאוד. 

ואת  המקומי  בית-הכנסת  את  באש  הגרמנים  העלו  העיירה,  כיבוש  לאחר  כשבועיים   ,1939 בספטמבר 
המקווה. בשנים 1940- 1942 הגיעו לנייפולומיצה, שהיו בה אז כ- 400 יהודים תושבי-קבע, כאלפיים יהודים 
 1941 שב-  נראה  נפש.   2,500 כ-  היהודים  של  הרשמי  מספרם  היה   1942 ב-  מקראקוב.  בעיקר  נוספים, 
גרינבוים. תחילה עלה בידי  וסגנו היה משה  ובראשו הועמד חיים מאמס,  נתמנה בנייפולומיצה היודנראט 
היודנראט לשחד את המנהל הגרמני של לשכת העבודה ולשחרר את רוב היהודים מעבודות-כפייה במחנה 
פוסטקוב. משפחותיהם של אלה שנשלחו למחנה קיבלו עזרה כספית מן היודנראט. ב- 1942 דרשו הגרמנים 
כ- 900 יהודים מדי יום ביומו לעבודות-כפייה. הם הועסקו במחסני-הנשק בסביבה, בטיוב השדות, בתיקון 
פסי-הרכבת בתחנת הרכבת המקומית וכן בעבודות שחורות בנייפולומיצה עצמה. לעזרת הנזקקים אירגן 
היודנראט חלוקת מזון וכן מטבח ציבורי. במארס 1942 התקיימה בנייפולומיצה גם מרפאה. ביולי 1942 דרש 
מושל-הנפה הגרמני מיהודי נייפולומיצה קונטריבוציה בסך של 4,000,000 זלוטי. לאחר השתדלויות רבות 
יהודים:  זלוטי. הכסף שולם במועד בעזרתם של שני עשירים  היודנראט הועמד הסכום על 300,000  של 
 1942 22 באוגוסט   -20 זילברשטיין מטארנוב וצוקרמאן מקראקוב; כל אחד מהם תרם 70,000 זלוטי. ב- 
גורשו יהודי נייפולומיצה לווייליצ׳קה. מאות אנשים, נשים, זקנים וטף צעדו בחום לוהט לווייליצ׳קה. רכושם 
27 לאוגוסט לאחר שבוע של סבל  המועט של המגורשים הוטען על עגלות. מווייליצ׳קה, שולחו רובם ב- 
ויסורים, רבים) מן המגורשים לא היתה קורת גג מעל לראשם(, למחנה המוות בבלז׳ץ; ורק יחידים מיהודי 

נייפולומיצה ניצלו.

הפריט שלפנינו

ליד  היודנרט.  של  אדומה  חותמת  הגטו.  תושבי  עבור  בקרקוב  המרכזי  היהודי  מהועד  תרופות  בקשת 
החותמת חתימתו בכתב ידו של מאמיס ראש היודנרט בגטו.

מצב: טוב מאוד
פתיחה: $1000

הערכה: $2000-$4000
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גטו גדוב בנפת מישלניצה – חתימת ראש היודנרט – גטו קטן ביותר שלא . 31
נשאר ממנו דבר - נדיר ביותר!

The Gdów in the Myslenice District – Signature of the Head of the Judenrat – a Very 
Small Ghetto with Nothing Left of It – Extremely Rare! 

כפר בנפת מישלניצה שהיו בו בשעת הכיבוש הנאצי כ250 יהודים. עם כיבוש המקום בידי הגרמנים הוטלו 
על בני הקהילה הגבלות תנועה והוחל בחטיפות לעבודות-כפייה. לרוב הועסקו עובדי הכפייה בתיקון נזקי 
מלחמה ובסלילת כבישים. בגדוב היתה תחנה קטנה של משטרה, אך מדי פעם היו מגיעים אנשי אס-אס 
והגיסטאפו ממישלניצה ומטילים אימה על האוכלוסייה היהודית: מרטו זקנים של יהודים חרדים, התפרצו 

לדירות וגזלו רכוש. כמו-כן הטילו הגרמנים מדי פעם קנסות כספיים על הקהילה ודרשו חפצי-ערך. 
ב1.1.1940 הוקם בגדוב יודנראט, בראשו הועמד לייבל ועם חבריו נמנו בראנד ופישגרונד. היודנראט נצטווה 
לערוך רישום של כל הכשרים לעבודה והיה עליו לספק מדי יום מכסות של עובדים. ליד היודנראט פעלה 
המשטרה היהודית; אנשיה שמרו על הסדר במשרדי המועצה היהודית ובלשכת-העבודה. בתחילת 1940 
הועברו עסקים וחנויות גדולות שבבעלות היהודים לידי ״נאמנים״ מטעם השלטונות הגרמניים. לרוב היו אלה 
״פולקסדויטשה״. מקצת מבעלי המפעלים ועובדיהם היהודים המשיכו לעבוד בעסקיהם, ואף זכו לאישורים 
שמנעו את שילוחם לעבודות אחרות. גזרות כלכליות, שדידת רכוש, הגבלות תנועה - כל אלה העמיקו את 
מצוקתם של יהודי גדוב. מ- 1941 ועד לחיסולה של הקהילה בקיץ 1942 פעל במקום מטעם י.ס.ס. מטבח ציבורי 
ועשרות נזקקים קיבלו בו ארוחות חמות. היודנראט וי.ס.ס. פתחו מרפאה לטיפול בחולים ומקצתם של אלה 
אף לא חוייבו בתשלום. עובדי המרפאה עשו הרבה לצמצום מגיפת טיפוס-הבהרות שפשטה בין יהודי המקום. 
הארגונים  ושל  היהודי  הקהילה  ועד  של  הרכוש  כל  את  סופי  באורח  הגרמנים  החרימו   1942 במארס 

הציבוריים. 
יו״ר היודנראט. תחילה הוא הוחזק  1942 הגיעו אנשי הגיסטאפו ממישלניצה ואסרו את  באביב של שנת 

בתחנת הגיסטאפו במישלניצה, ולאחר-מכן הועבר לבית-הכלא במונטלופיך שבקראקוב ושם נרצח. 
כמה ימים לאחר מאסרו של יו״ר היודנראט באה שוב אל גדוב חוליית גיסטאפו ואסרה 4 חברי יודנראט. 
שני  של  גורלם  היה  מה  ידוע  לא  פישגרונד.  וביניהם  היודנראט,  מחברי   2 רצחו  הם  למישלניצה  בדרך 
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האחרים, אך יש להניח שתוך זמן קצר נספו אף הם. 
בין בני הקהילה רווחה הסברה שיו״ר היודנראט ו- 4 חבריו נרצחו בעקבות הלשנה ומפני הצורך לשתק את 

תגובתה של האוכלוסייה היהודית לקראת הגירוש הסופי. 
בחודשים יוני ויולי 1942 הוטלו שוב קונטריבוציות על יהודי גדוב ורבו ההתנכלויות מצד השוטרים הגרמנים. 
גדוב  יהודי  כל  גירוש  בדבר  הצו  פורסם   - לחודש   22 ב-  כנראה   -  1942 אוגוסט  של  השנייה  במחצית 
מקצת  עמם  לקחת  להם  הותר  וכן  לווייליצ׳קה  לעבור  כדי  עגלות  לשכור  נצטוו  היהודים  לווייליצ׳קה. 
מרכושם שניתן להעמיסו על העגלות. בווייליצ׳קה רוכזו היהודים מכל הסביבה, וב- 28.8.42 התקיימה 

שם אקציה. לאחר סלקציה שולחו חלק למחנה-העבודה, וכל הנותרים להמתה במחנה בבלז׳ץ.
ד׳ יקום דמם.

הפריט שלפנינו

בקשת תרופות מהוועד המרכזי בקרקוב. חותמת גדולה של היודנרט בגטו. חתימה בכתב יד.
מצב: טוב מאוד
פתיחה: $1000

הערכה: $2000-$4000

מפת הגטו
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גטו ז׳ויחוסט – חתימה בכתב יד של ראש היודנרט שם – נדיר ביותר!. 32
Ghetto Zawichost – Handwritten Signature of the Head of the Judenrat There – 
Extremely Rare!

יותר משליש מאוכלוסייתה. הם התפרנסו   – יהודים  בין שתי מלחמות העולם חיו בזוויחוסט כ-1,500 
ציוניות, אגודת  גדולים. בעיירה פעלו מפלגות  והיו בהם כמה סוחרי תבואה  וממלאכה,  זעיר  ממסחר 

ישראל והבונד. לצד החדר המסורתי פעלו בעיירה בית ספר פולני ובית ספר יידישאי של ציש"א. 
הגרמנים כבשו את זוויחוסט ב-9 בספטמבר 1939 והחלו לחטוף יהודים לעבודת כפייה. היהודים הצטוו 
לשאת סרט זרוע לבן שעליו מגן דוד, ונאסר עליהם ללכת על המדרכות וליצור קשר עם לא-יהודים. 

בתחילת 1940 כונן יודנרט, והגרמנים ציוו עליו לגבות ולשלם תשלומי כופר ולגייס עובדי כפייה. 
1941 עזב הממשל הצבאי את העיירה והשלטון עבר לידי  עם פלישת גרמניה לברית-המועצות ביוני 
של  גדולות  קבוצות  לעיירה  הובאו  לפעם  מפעם  הפולנית.  והמשטרה  הס"ס  הגרמנית,  הז'נדרמריה 
פליטים יהודים, ובמקביל גורשו ממנה צעירים יהודים למחנות עבודה. באוגוסט 1942 הוקם בזוויחוסט 

גטו ורוכזו בו כ-5,000 יהודים.
גטו זוויחוסט חוסל ב-29 באוקטובר 1942; אנשי ס"ס, ז'נדרמים גרמנים ושוטרים פולנים גירשו את 

תושביו למחנה ההשמדה בלז'ץ. חולים, זקנים וילדים נרצחו במקום. 

הפריט שלפנינו

ליד  וסגולה.  עגולה  גדולה,  חותמת   .10.4.1941 בתאריך  בקרקוב  המרכזי  מהועד  תרופות  בקשת 
החותמת חתימתו בכתב ידו של ראש היודנרט שם.

מצב: טוב מאוד
פתיחה: $1000

הערכה: $2000-$4000
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שם . 33 היודנרט  ראש  חתימת   – קרקוב  של  פרבר   ,Swoszowice  
בכתב ידו – נדיר ביותר כפי הנראה לא ידוע על עוד פריט ששרד מראש 

היודנרט הזה או אפילו מהגטו הזה! 
Swoszowice, a Suburb of Krakow – the Handwritten Signature of the Head 
of the Judenrat There – Extremely Rare – It is Most Likely that This is the 
Only Item that Survived from This Head of Judenrat and Even from This 
Ghetto!

הפריט הזה יתכן שהוא המצבה היחידה שיש לגטו הזה, הקהילה הזו, היהודים שם וראש 
היודנרט! אין ערוך לחשיבות הפריט!

לצערנו, בגלל זה, אין באפשרותנו להרבות בפרטים על ראש היודנרט. הלוואי והקונה יחקור 
ויחפש בכל מקום אפשרי למען לספר לדור אחרון על היהודי הזה והיהודים שם. יהי זכרם ברוך.

חותמת גדולה , ירוקה ועגולה של ראש היודנרט שם. חתימתו בכתב ידו ליד החותמת.
מצב: טוב מאוד
פתיחה: $1000

הערכה: $2000-$4000
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חתימת ראש ארגון העזרה העצמית היהודית בגטו קרסניסטלב - נדיר ביותר . 34
– עקב גודלו הקטן יחסית של הגטו לא נשאר ממנו כמעט שום שריד! – נדיר, 

Signature of the Head of the Jewish Self-Aid Organization in the Krasnystaw Ghetto 
– Extremely Rare – Due to the Relatively Small Size of the Ghetto, There is almost 
No Remnant from It! 

גטו קרסניסטלב

בתחילת 1940 הוקם בק׳ יודנראט. בראשו עמד ליפא רייכמן וחבריו היו יששכר רוזנבוים, אלתר כץ ודוד 
הבתים שנהרסו בתחילת המלחמה. רבים מתחו ביקורת על היודנראט משום ש״פשר לבעלי אמצעים 
לפדות את עצמם מחובת העבודה תמורת כופר. באביב 1940 הטילו הגרמנים על הקהילה קונטריבוציה, 
והיודנראט אסף מיהודי ק׳ את תכשיטי הזהב וחפצי ערך אחרים שהיו ברשותם. בתקופה זו הוקמה גם 
זיינוול  זילברצאן,  יוסף  סמרגד,  משה  רוזנבלט,  בן-ציון  שוטרים:   10 שירתו  ובה  יהודית  סדר  משטרת 
מיטלמן וכמה אחרים. רוב השוטרים היו בני משפחה ומקורבים של חברי היודנראט. מטה המשטרה שכן 
בביתו של אחד מחבריה, אביגדור פלדמן. תפקידיה העיקריים של משטרת הסדר היו ללוות את קבוצות 

העובדים לעבודתם מחוץ לעיר ולגבות את הקונטריבוציות שהטילו הגרמנים.
באוגוסט 1940 הוקם בק׳ גטו, ובאוקטובר אותה שנה היו בו כ-1,200 יהודים. בתחילת 1941, עם 

בואם לק׳ של פליטים יהודים מעיירות סמוכות, גדל מספר יושבי הגטו ל-1,690 נפשות. 

עם פרוץ המלחמה בין גרמניה לברית-המועצות שימשה ק׳ תחנת מעבר ליחידות צבא גרמניות בדרכן 
לחזית. החיילים הגרמנים נהגו לתקוף יהודים תושבי הגטו ללא הבחנה, בזזו דברי מזון וחפצים שונים 
ואף ירו למוות ביהודים שעברו ברחובות. יחד עם הצבא עברו דרך ק׳ גם יחידות של הס״ס, ואנשיהן חטפו 
יהודים ברחובות כדי להעסיקם בעבודות שירות. בעת ההיא הרסו הגרמנים את בית-הכנסת. בחורף 
1941/2 הורע מצב היהודים בגטו, עם בואם של פליטים שגורשו מצ׳כוסלובקיה ומאזורי כיבוש נוספים 

שנכללו ברייך הגרמני. המחסור במזון החמיר מאוד ועמו גם התמותה בגטו, בפרט בקרב הפליטים.
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וכמה אנשי ס״ס. היהודים נצטוו להתרכז  יחידות עזר אוקראיניות  ב-12 באפריל 1942 הגיעו לק׳ 
תוך חצי שעה בכיכר השוק. הם הורשו לקחת עמם מטען אישי לא גדול ומעט מזון. כ-2,000 יהודים 
שנאספו בכיכר הובלו בשיירה לגטו איזביצה ששימש מקום ריכוז ליהודי המחוז. רוב יהודי ק׳ גורשו 

מאיזביצה למחנה ההשמדה בלז׳ץ.

שהותירו  הרכוש  ובמיון  באיסוף  שהועסקו  יהודים,  עובדים  של  קטנה  קבוצה  הגרמנים  השאירו  בק׳ 
אחריהם המגורשים ובניקוי רחובות הגטו. כעבור ימים מעטים הובלו 10 מהם אל בית העלמין היהודי 

של ק׳ והוצאו להורג בירי. השאר הועברו בספטמבר 1942 למחנה העבודה בטרווניקי.
קרקוב באזור  היהודים  של  העצמית  העזרה  ארגון   –  .żydowski samop. Spoleczna z.s.s

הארגון הוקם על ידי שלטון הכיבוש הנאציים במאי 1940. הלשכה בקרקוב כללה את: מ. וייכרט - כיו״ר, 
ע. רינגלבלום - כמזכ״ל וחברים נוספים.

הפריט שלפנינו

קרקוב,  מחוז  קרסניסטב  בגטו   .z.s.s מאת  בקרקוב  המרכזי  היהודי  לועד  לתרופות  בקשה  מכתב 
24.6.1941, לאחר הקמת הגטו.

חותמת גדולה של האירגון ולידו חתימה בכתב יד של s.zilber. לא עלה בידינו לגלות פרטים עליו. כפי 
הנראה עמד בראש ארגון העזרה העצמית היהודית בגטו.
כיתובים נוספים בכתב יד. יתכן שכתב היד זהה לחתימה.

מצב: טוב מאוד
פתיחה: $1000

הערכה: $2000-$4000
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גטו פינוז׳וב – פינצ׳וב – חתימתו בכתב יד של ראש הארגון לעזרה עצמית . 35
יהודית בגטו – נדיר מאוד

Pińczów Ghetto – Signature of the Head of the Jewish Self-Aid Organization in the 
Ghetto – Very Rare

גטו פינצ׳וב
פינצ׳וב – עיר ואם בישראל. למרות היותה עיירה קטנה כיהנו בה במשך דורות גדולי עולם. גם דמויות רבניות 

רבות יצאו מהעיר המפורסם שבהן בהן ר׳ יהונתן אייבשיץ זצ״ל. 
בעיר פעלו מספר אדמו״רים בהם רבי אברהם מרדכי מפינטשוב תלמידו של רבי אלימלך מליז׳נסק.

רוב תושבי העיר היו יהודים!

בין מלחמות העולם נמנו בעיר כ-4,300 יהודים, 70 מתושבי העיר.
עם כיבוש העיר בידי הגרמנים בספטמבר 1939, אלו החרימו את רכוש היהודים בה, הטילו על יהודי העיר 

הגבלות תנועה, וגייסו אותם לעבודות כפייה, חלקן במחנות עבודה.
במאי 1941 רוכזו יהודי העיר בגטו שהוקם בה, בו מתו רבים מהם ממגפת טיפוס הבהרות. בד בבד הובאו לגטו 

שבעיר יהודים נוספים מיישובי הסביבה.
בתחילת אוקטובר 1942 נערכה בגטו שבעיר אקציית חיסול, בה אנשי ס״ס ושוטרים גרמנים שילחו את כ-3,300 
ההשמדה טרבלינקה.  למחנה  בהמשך  שולחו  משם  כאשר  לגטו סנדומייז׳,  המקומי  בגטו  שנותרו  היהודים 
בשעת האקציה הוכו היהודים נמרצות, והחלשים והקשישים נורו בדרך. במיוחד התעללו הגרמנים בילדים 
כ״נקייה  פינצ׳וב באופן רשמי  ומעת לעת רצחו את אלו לעיני אמהותיהם. לאחר הגירוש הוכרזה  ובנערות, 

מיהודים״.
שערכו  המצוד  את  ששרדו  מביניהם  ואלו  הסביבה,  ליערות  ממנה  להימלט  הצליחו  מהעיר  מעטים  יהודים 
המלחמה. תום  עד  נספו  רובם  הפרטיזנים.  ליחידות  הצטרפו  הפולנים,  והאיכרים  הגרמנים  אחריהם 
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הפריט שלפנינו

חותמת הארגון לעזרה עצמית יהודית בפינצ׳וב. חותמת  בקשת תרופות מהועד היהודי המרכזי בקרקוב. 
המשך מתחת לחותמת הנ״ל: נשיא: j. fajnsztat - י. פינשטט. חתימה בכתב יד. לא הצלחנו לקרוא היטב 
את החתימה. כידוע בראש הפרטיזנים היהודיים באיזור, שברחו מגטו פינצ׳וב, עמד זלמן פיינשטט. בגלל 

נדירות השם וגודלו הקטן של הגטו יש לשער שמדובר בבנו או באחיו של הנשיא. ועדיין צריך מחקר. 
המכתב שלפנינו נשלח מהגטו ב18.8.1941 כשלושה חודשים אחרי הקמתו.

בארכיון של הjdc ישנו מכתב נוסף מי. פייינשטט, נשיא הארגון, שנשלח לג׳וינט בקרקוב ב10 למאי 1941, 
 Letter from J. Fajnsztat to American Joint Distribution:בזמן הקמת הגטו. ראו שם במרשתת

 Committee w Krakowie
מצב טוב מאוד
פתיחה: 1000$

הערכה: $2000-$3000
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נעליים . 36  – נוראות  נורא 
מצמיג שעשה לעצמו אסיר באחת 
 – בפולין  הגיטאות  או  מהמחנות 

מעולם לא נראה דבר כזה!
Horrible – Shoes Made of a Tire 
Made by a Prisoner of One of the 
Camps or Ghettos in Poland – 
Such an Item has Never been Seen!

הנעליים היו אחד הדברים הנצרכים ביותר 
נעלמו  או  נקרעו  הנעליים  אם  ה במחנות.  ז
הגיעו  מאוד  רבים  מות.  דין  גזר  ל היה  א
מתאימות.  לא  נעליים  בשל  גם  בכל קיצם 
הנעליים  ההיא  מהלנטה  הסיפורים 
אחרי  הראשון,  המקום  את  תופסים 

האוכל, כמובן.
שעשה  נעליים  נורא:  פריט  לפנינו  והנה 

לעצמו אדם בתנאים הנוראים ההם.
רואים ומזדעזעים.

מוצג  להיות  ראוי  ספק  שללא  פריט 
אותן  ויעמיד  או באופן אחר כלשהו. אשרי האיש שירכוש את הנעליים הללו בממונו  לציבור במוזיאון 

לרשות הציבור.
אין דברים כאלו

רק לבכות ולבכות

אחת מאלפי העדויות על נעליים

על המפעל של בית החרושת הצבאי לטווייה היו חלונות שלא נסגרו , ואנחנו עבדנו מתחתם. נוסף על 
הקור העז שחדר מבעד לחלונות הפתוחים, נכנסו פנימה פתיתי שלג ונערמו על כתפינו בזמן שישבנו 
, כי אם היינו מנערות אותו על  ועבדנו. לא יכולנו לקום ולנער את השלג וגם לא היה היכן לנער אותו 
הרצפה היינו מקבלות מכות מהקאפו. כך ישבנו ימים שלמים, מהבוקר עד הערב , כששלג על כתפינו 

ועבדנו. כמה כוחות יש לנערה שרוצה לשרוד. ..
אבל   , נעליים  זו  לי  הביא  הלפרין  אותן.  לי  גנבו  פעם  בכל  משום   , נעליים  לי  היו  לא  תקופה  באותה 

כשהתעוררתי למחרת בבוקר גיליתי שגנבו אותן בזמן שישנתי.
לנעול  נאלצתי  ברירה  ובלית  קשה,  היתה  ובשלג  בחורף  בהן  שההליכה   , עץ  קבקבי  קיבלתי  בבוקר 

אותם. שלג החל לרדת , וכל מי שניסה ללכת בקבקבים על השלג החליק ומעד...
באותו יום זירזו אותנו לצאת החוצה למסדר ,ואני מיהרתי כשלרגלי קבקבי עץ . לפתע נדבק הקבקב 

לשלג. מאחר ומהרתי נשברה זרת רגלי. הלכתי ובכיתי מכאבים,
כשהגענו לוועבערי סיפרתי להלפרין שגנבו לי את הנעליים בלילה. כעבור כמה ימים הוא הביא לי זוג 
נעליים אחר, וגם אותן גנבו לי באותו הלילה. הוא הביא לי זוג נעליים בפעם השלישית, ואותן נעלתי כל הזמן 
והצלחתי לשמור עליהן זמן רב. בפעם אחרת הגניב לי זוג גרבי צמר שהגיעו עד הברכיים וחיממו אותי מעט.

מקור וקרדיט : שרה ליבוביץ , אתי אלבוים, נערה באושוויץ , ידיעות אחרונות , ספרי חמד, 2016
מצב: אפשר לכתוב על המצב של דבר כזה???

שומר ישראל שמר על הנעליים הללו למען הדורות הבאים. לא נחסר מהן כלום מאז שהפסיקו ללכת 
בהן, והן שמורות כמו שהיו אז.

פתיחה: $1000
הערכה: $10000-$20000



של . 37 האלבום 
התצלומים של היטלר שהציל 
ספור   – בשואה  היהודי  את 
שהכין  יהודי  על  מופלא 
באמתחתו אלבום של תמונות 
של היטלר על מנת שיחשבוהו 
לארי, מעריץ של היטלר, וכך 

הצליח לשרוד – לא יאומן! 
Album of Photographs of Hitler 
which Saved a Jew during the 
Holocaust – a Wonderful Story 
about a Jew who Made and 
Carried with Him an Album of 
Photographs of Hitler in order 
to be Considered an Aryan, an 
Admirer of Hitler, and Thus 
He Succeeded in Surviving – 
Unbelievable! 

כיוון שהיה לו מראה ארי החליט לחזק 
את חזותו הארית באופן מדהים. הוא 
בתוכו  וסידר  תמונות  אלבום  קנה 
תצלומים של היטלר באירועים שונים. 
התצלומים מראים את היטלר כגיבור 
וגם כרחום וחנון שמלטף ילדים ונופש 

בקריאת עתון. הוא הטמין את האלבום בתיקו והלך אתו בכל מקום. כל פעם שבדקו את תיקו ומצאו את 
האלבום הגיבו השוטרים הגרמנים בקריאות התפעלות. זה ניקה אותו מכל חשד. כך ניצלו חייו.

בתחילה מודבקות תמונות פוטו מקוריות ובהמשך סדרת תמונות קלפים של היטלר שנמכרו אז להמון. 
מצב התמונות: טוב מאוד

מצב האלבום: בינוני אך אלבום יפה עם כריכה מהודרת
מצורף חומר עדות של המשפחה על הסיפור

מדהים!

          8/6/88
אסתר שלום

של  האלבום  את  להשיב  ישן  חוב  בזאת  ממלא  אני 
לי  ואין  ע”ה  מישה  ע”י  אצלי  שהופקד  הצורר  תצלומי 
מה להוסיף זולת עדותו של מישה סיפור מופלא של בן 
עירו שנסע בתרמילו כל המלחמה את האלבום ובכך 
שנסע  המטען  עם  הארי  מראהו  את  בחכמה  השלים 
הפירר,  של  אוהד  שהוא  הביקורות  בכל  ששידר  עמו 

ובכך ניצל ממות מספר פעמים.
מודפסות  רובם  אך  נדירות  תמונות  ישנם  באלבום 

התמונות הנוספות באלבום נוספו עם תום המלחמה.
דוב דינור

פתיחה: $1000
הערכה: $2000 - $5000
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ישב . 38 הנאצית,  בבלגיה  מסתור,  בדירת 
לאלו  ליידיש,  הש״ס  את  ותרגם  חכם  תלמיד 
רקע  בעלי  מספיק  יהיו  לא  אך  ינצלו,  שאולי 
של  המופלא  הסיפור   – בלבד  בארמית  ללמוד 
ולא  לקרוא   – במינה  מיוחדת  יהודית  גבורה 
להאמין – קונטרס לדוגמא ודפי תעמולה לאחר 

המלחמה – נדיר!
In a Hiding Place in Nazi Belgium, a Torah Scholar 
Sat and Translated the Shas into Yiddish, for 
Those who Might Survive, yet will not have the 
Background for Studying in Aramaic Only – the 
Exceptional Story of Unique Jewish Heroism – to 
Read and not Believe – an Exemplary Booklet 
and Propaganda Leaves after the War – Rare! 

הגרמנים נכנסו לבלגיה ב-1940. היהודים סבלו רבות תחת 
העול הנאצי אך השילוחים למחנות החלו רק ב-1942. יותר 
מ-40 מיהודי בלגיה נרצחו בשואה אך רבים אחרים הצליחו 

להסתתר מפני הנאצים ושרדו את המלחמה.
תושב בריסל העסקן הציבורי היהודי נתנאל לבקוביץ' סייע רבות ליהודי בריסל והצליח להשיג עבור 
חלקם גם דרכונים מזויפים. הוא חלם להוציא לאור תרגום של התלמוד הבבלי ליידיש לתועלת אותם 
תלמידים שהתקשו בלימוד בשפה הארמית. גם בזמן הכיבוש הנאצי והגזירות כנגד היהודים, לא שכח 
את חלומו. הוא חשש שרוב היהודים יכחדו ולמעטים שישרדו תסייע רבות גרסה קלה יותר של הגמרא. 

הוא חיפש מתרגם מתאים ומשכיל שיוכל לקבל על עצמו את העבודה החשובה.
מפחד  בלגי  ספר  של  בבית  אשתו  עם  שמסתתר  היבנר  שמואל  הרב  בשם  יהודי  על  שמע  לבקוביץ' 
שיישלח למחנות כמו רבים משכניו. הרב היבנר היה תלמיד חכם שנולד בגליציה ולמד באוניברסיטת 
ברלין ווינה. שם כתב דוקטורט בפילוסופיה. הוא גם הוסמך לרבנות ולמד בבית המדרש לרבנים בברלין. 
עם עליית הנאצים לשלטון היגר תחילה לאוסטריה ולאחר מכן לבלגיה. הוא התיישב בבריסל ובה עסק 

בחינוך והוראה.
לבקוביץ' השתכנע שהרב היבנר הוא האיש המתאים לפרויקט תרגום התלמוד. השניים נפגשו בסתר. 
במהלך פגישתם הציע מר לבקוביץ' לכלכל ולתמוך ברב היבנר תמורת העבודה. לאחר כשבוע הראה 
הרב היבנר ללבקוביץ' את הטיוטה ראשונה והמשיך במלאכה. מדי שבוע השניים נפגשו כדי לאמוד את 
קצב התקדמות התרגום. הרב היבנר התחיל בתרגום מסכת ברכות ומשסיים אותה דילג לבבא קמא 
ובבא מציעא שכן אלו הם מהמסכתות היותר נלמדות. הוא אף ניקד את הטקסט הארמי המקורי כדי 

להקל על הלומד.
הש"ס  את  ותירגם  במחבוא  היבנר  הרב  לו  ישב  לאושוויץ,  בהמוניהם  נשלחו  בריסל  שיהודי  בזמן 

ליידיש.

בעלות הברית שיחררו את בלגיה בסתיו 1944. הרב היבנר יוצא ממחבואו כשבידו מסכת ברכות, בבא 
ברב  האיץ  היהודית,  הקהילה  של  מחדש  בהקמה  שעסק  לבקוביץ'  מר  קמא.  בבא  ומחצית  מציעא 
להמשיך בעבודתו. כתוצאה מהתעקשותו של לבקוביץ' ועבודתו המאומצת של הרב היבנר, תורגמו גם 

מסכתות שבת ובבא בתרא ליידיש.
החליט  לבקוביץ'  מר  בארה"ב.  החדש  מושבו  את  וקבע  המלחמה  לאחר  בלגיה  את  עזב  היבנר  הרב 
להוציא לאור את התרגומים ושולח אותם להדפסה בפאריס. בשנת 1952 יוצא לאור מסכת בבא קמא 

עם תרגום ליידיש מאת הרב שמואל היבנר ובשנות ה-60 גם מסכתות ברכות ובבא מציעא.
אביב הביא  אביב. לתל  ביתו בתל  והקים את  לישראל  הוא עלה  נשאר בבלגיה.  לא  לבקוביץ'  גם מר 
הקדשות  עם  מוכרות  לדמויות  העניק  האלה  הכרכים  את  המתורגם.  התלמוד  של  כרכים  לבקוביץ' 
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המסבירות את הפרויקט שהתבצע בעיצומה של המלחמה ומתחת לאפם של הנאצים.
בספרייה הלאומית נמצאים מספר כרכים של הספרים וביניהם גם עותק של מסכת בבא קמא שהקדיש 

לבקוביץ' לנשיא המדינה יצחק בן צבי. בהקדשה הוא כותב:
"למעלת כבוד נשיא ישראל מר יצחק בן צבי. זכות גדולה לי להגיש לכבודו פרי יזמתי ומאמצי במשך 
שנות מלחמת העולם בעת שכוחות האפלה הנאצים בקשו להכחיד את עמנו ואת תורתו. תפילה אני 

כי יהיה ביצירה זו להגדיל תורה בתפוצות ולהאדיר. נתנאל לבקוביץ', בריסל. י"ט אייר תשי"ח".
"מי פילל אז בעליית הגג החשוכה", סיפר לימים לבקוביץ', "כי יבוא יום בו נוכל להראות בירושלים 

בירת ישראל את ראשית עבודתנו? אכן יש שכר לעמלנו!".

פתיחה: $100
הערכה: $200 - $300

39 . ,Gazeta zidowska – חדשות היהודים
יודישע צייטונג – עתון ביידיש – תעמולת שקר 
- מטעם הממשל הנאצי ליהודים בשטח הכיבוש 
הנאצי בפולין - בשעת השמדת היהודים שם! – 

קרקוב – 1942 – נדיר!
News of the Jews – Gazeta Zidowska, Juddishe 
Tzeitung – Yiddish Newspaper – False 
Propaganda – Issued by the Nazi Government 
for the Jews in the Nazi Occupation Zone in 
Poland – While the Jews were Murdered There! 
– Krakow – 1942 – Rare!

״גזטה ז׳ידובסקה״ היה אחד משני מגזינים שפורסמו כחוק, 
שפורסמו ליהודים במלחמת העולם השנייה, מ -23 ביולי 
פעמים  שלוש  עד  )פעמיים   1942 באוגוסט   28 עד   1940

בשבוע(. 
העורכים היו בקרקוב ובוורשה, וההפצה התקיימה בגנרל-

גוברנמן כולו.
את  לסמא  כדי  גרמני  תעמולה  כלי  היה  הזה  העיתון 

עיני היהודים מהגורל המצפה להם, אבל לסופרים היהודים היה חופש מסוים בתחום הטקסטים על 
התרבות והחיים החברתיים, כחלק מהמרמה.

לפנינו גליון של ״גזטה ז׳ידובסקה״ )Gazeta Żydowska( מיום 4 לינואר 1942. בפולין כולה היהודים 
בגיטאות והם נשלחים למחנות ההשמדה. ובאותה העת, בעיתון שלפנינו, יש מודעה בעמוד האחרון, על 

פוטו בקרקוב... גם מודעות על רופאים שמקבלים בקליניקה שלהם... כביכול הכל כרגיל... 
נורא!

לעיון נוסף:
בפולין  היהודי  ההיסטורי  המכון  של  האינטרנט  באתר  זמינות  ״Gazeta Żydowska״  של  סריקות 

http://www.jhi.pl/skany_gazety_zydowskiej:
מצב: טוב מאוד
פתיחה: 100$ $

הערכה: $200 - $300
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שנעלמה . 40 מקהילה  שריד 
ידו  בכתב  מכתב   - ואיננה 
ובחתימתו של הרב איגנץ אמסעל, 
הרב האחרון של הקהילה היהודית 
בזובורוב סלובקיה ]לפנים הונגריה[ 
בשואה  כליל  שהושמדה  קהילה   –

– הי״ד
Remnant of a Community that 
Disappeared without Trace – A 
Letter handwritten and Signed 
by Rabbi Ignác Amsel, the Last 
Rabbi of the Jewish Community 
of Zubrov, Slovakia [Previously 
Hungary] -a Community that was 
Totally Destroyed in the Holocaust 

קהילת זבורוב 

זבורוב, שוכנת בצפון מזרח סלובקיה גבול 
פולין על הדרך הראשית בין פולין להונגריה, 
 .)Bardejov( 11 ק"מ מצפון לעיר בארדיוב
שלושה  בזבורוב  נרשמו   1726 במפקד 
יהודים, כנראה בני משפחה אחת, שחכרה 
את אחוזת האציל המקומי. באותה תקופה 
היה המקום כפר, ותושביו עסקו בחקלאות. 

קטן  כנסת  ובית  עלמין,  בית  קודש  במקום  יותר.  מאוחרת  בתקופה  במקום  התארגנה  יהודית  קהילה 
הוקם רק בראשית המאה העשרים. בבניין גדול יותר ליד בית הכנסת שכן בית מדרש ובמבנה קטן סמוך 

לו - דירת הרב. ילדי הקהילה למדו בחדר, וידוע שהיו כמה חדרים, ופעלה חברה קדישא.
בין הרבנים שכיהנו פאר בקהילה היו: השאגת אריה והנודע ביהודה שכיהן במאה ה- 18. אחריהם כיהנו 

ר' יחיאל מיכל ליכטנשטאנדט ובנו ר' יוסף ליכטנשטאנדט.
הרב איגנאץ אמסל )Amsel( היה רב הקהילה האחרון. 

קהילת זבורוב הייתה דתית. 
עם התמעטות הקהילה נימנו בזבורוב 467 יהודים בשנת 1930. 

השואה 

1938, כשנה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, כפה על צ'כוסלובקיה את  הסכם מינכן מספטמבר 
מסירת חבל הסודטים לגרמניה הנאצית, ובעקבות זאת התפרקה הרפובליקה. סלובקיה הכריזה על 
אוטונומיה וב- 15 במרס 1939 נעשתה למדינה עצמאית גרורת גרמניה. באמצעות חוקים אנטי-יהודיים 
נושלו היהודים מזכויותיהם ומרכושם, ובמשך המלחמה עד אוקטובר 1942 נמסרו יהודי סלובקיה לידי 

הגרמנים ושולחו למחנות ריכוז והשמדה על אדמת פולין הכבושה. 
אין מידע מפורט על קורות יהודי זבורוב בזמן המלחמה אך לצערנו לא נותר היום דבר מן הקהילה.

ועוד מסמכים חשובים עם חותמות ובולים

מצב: טוב
פתיחה: $100

הערכה: $500-$1000
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תעודה נאצית שהעניק קצין . 41
האס.אס לעתונאי המפורסם, הגביר 
היהודי של גרוסוורדיין, ד״ר אנדור 
קונדה - שהד״ר שיעבד לגרמנים 
שלו  החרושת  בבית  מניותיו  את 
ולכן הוא יכול לחזור לביתו ואין 
גרוסוורדיין,   – שיברח  חשש 
 – ימ״ש  הקצין  חתימת   –  1944

נדיר מאוד!
Nazi Certificate Given by 
a Nazi Officer to the Well-
Known Journalist, the 
Jewish Philanthropist of 
Grosswardein, Dr. Andor 
Kunda – that the Germans 
Subjugated the Dr.׳s Shares 
in the His factory and 
Therefore He can Return 
Home and there is No 
Fear He will Escape – 
Grosswardein, 1944 – 
Signature of the Officer – 
Extremely Rare! 

חתומה  נאצית  תעודה 
 .1944 25 באפריל  מתאריך   ,s s ידו של קצין  בכתב 

אנדור  בד״ר  עוסקת  ]הכרזה[,   Erklärung הכותרת  את  נושאת  התעודה 
קונדה, עשיר מופלג ומפורסם בקהילה בגרוסוורדיין, עורך העיתון המקומי ׳נאפלו׳.

התעודה

'המפעל  הרשומה  מהחברה  שליש  בבעלותם  כי  מצהירים  ריפנר  מרתה  אנדור קונדה ואשתו  ד"ר 
ושעל סמך ערבות   " Haarschnuck und Kammwarenfabrik" ולמסרקים'  לקישוט לשיער 

של בעלותם בבית החרושת ד"ר קונדה לא יברח.

להלן תרגום של קטע מתוך התעודה:
אנו מצהירים לדרישתכם כי על סמך חלקנו בנכס המופיע לעיל ובהתחשב בתקנה שהינה כעת בתוקף, 
אנחנו ערבים לכך כי דר. אנדראס קונדה מ Grosswardein – Nagyvarad- לא יברח. מסמך זה 

.Grosswardein – Nagyvarad מהווה ערבות עבור משטרת הביטחון ועבור עיריית
הצהרה זו הוקראה והוחתמה. גרוסוורדין, 25 באפריל 1944 .

תחת הנוסח הזה מופיעה חתימה של איש משטרת הביטחון בגרוסוורדיין, מתאריך 25 באפריל 1944.
מתחת לזה מופיע נוסח נוסף )בתרגום(:

דר.  את  ממעצר  משחררים  אנו  זו  ערבות  סמך  ועל  ליבנו  לתשומת  לעיל  ההצהרה  את  לוקחים  אנו 
אנדראס קונדה המתגורר בגרוסוורדין.

גם כאן מופיעה חתימה, וכן חותמת עגולה של הרייך.
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רקע היסטורי:

הצבא הגרמני כבש את הונגריה ב-19 במרס 1944. על-פי נתוני מיפקד שנערך בשבוע השני של 
אפריל 1944 נמנו בקהילה האורתודוקסית של נג'וורד 16,000 נפשות, ובקהילה הנאולוגית – כ-4,500. 

)הגטו השני  יהודים מן העיר  "הגטו הראשי" לכ-27,000  1944 הוקמו בנג'וורד שני גטאות:  ב-3 במאי 
בגודלו בהונגריה אחרי בודפשט

כ- 6,000 מיהודי גרוסוורדיין גויסו לעבודות כפייה, 80 מהם ניספו בעטיין של עבודות הפרך והתנאים הקשים. 
214 יהודי ם  בין אלה היתה פלוגה מס' 110/66 שהועברה לאחר תלאות רבות למרחב העיר. היו בה 

מגרוסווארדיין וסביבתה, ביניהם כמה מחברי הקהילה הניאולוגית, ובהם ד״ר אנדור קונדה. 
במאי 1944 הועברו יהודי גרוסוורדיין לגטו, שם היו נתונים למשטר מדכא ולעבודה קשה. רוב יהודי 

העיר הובלו לאושוויץ והושמדו שם.
1944. ראשוני היהודים ששרדו בחיים היו פליטים של פלוגות עבודת־ העיר שוחררה כבר באוקטובר 

הכפייה. ד"ר קונדה היה מהיחידים ששרדו
בתוך זמן קצר התברר לניצולים כי העיר גרוסווארדיין שיכלה 90 מבניה היהודיים.

עבודתו העיתונאית של ד"ר אנדור קונדה

יהודים.  ככולם  רובם  היו  המערכות  ועובדי  יומיים  עתונים  ששה  ההיא  בתקופה  בגרוסוורדיין הופיעו 
לעתונות  כתבות  משם  לשלוח  התחיל  הוא  משפטים.  ללמוד  לפריס  מגרוסוורדן  יצא  ד״ד קונדה 
המקומית וכתבות אלו שבו את תשומת־לב עורכי העתונים והקוראים כאחד. כעבור שנתיים הוצע לו 
הוא  לימודיו.  את  הפסיק  לא  הענפה  העתונאית  פעילותו  למרות  ״נאפלו״.  העתון  למערכת  להצטרף 
נרשם כתלמיד שלא־מן־המנין באוניברסיטת סגדין, שם גמר את חוק לימודיו והוכתר בתואר דוקטור 
למשפטים. ב־1927 )והוא בן 22 בלבד( מונה כסגן־עורך העתון ״נאפלו״ והוטל עליו לרכז מסביב לעתון 

את טובי העתונאים הצעירים הפרוגרסיביים שבגרוסוורדיין ובכל טרנסילבניה.
כמה ממאמריו הראשיים שימשו נושא לוויכוחים ציבוריים. בצד עבודתו הפובליציסטית היה פעיל גם 
בשטח הספרותי וב־1930 הופיע ספרו ״פאנאסוק״ )תלונות( שזכה להצלחה ניכרת. ב־1934 — ואז הוא 
משמש כבר כראש־מערכת ״נאפלו״ ]אגב: בתקופה מסוימת היה גם הבעלים על העיתון[ — נשא לאשה 
את מרתה ריפנר, בתו של איל־התעשייה פרקש ריפנר. כעבור כמה חודשים נפטר במפתיע חותנו וד״ר 

קונדה נאלץ להתמסר לניהול המפעל.
 26 )דבר,  להם"  שייכים  היו  שלמים  רחובות   – פנחס  פארקאש,  קונדה,   – בעיר  היו  עשירים  "כמה 

בספטמבר 1975(. 
למרות היותו טרוד בעסקי תעשייה, שמר גם בשנים אלו על קשרי הידידות עם ציבור העתונאים וראה 
את עצמו כאחד מהם. ד״ד קונדה שכל בשואה את אשתו ואת ילדתו היחידה והוא שב לעירו שבור ורצוץ.
הוא ניסה לשקם את המפעל המשפחתי, אך המשטר החדש הזדרז להלאימו. אז החליט לעלות ארצה. 
גם זה לא ניתן לו בקלות: עברו כמה שנים עד שזכה סוף־סוף לקבל את הדרכון. לאחר עלייתו הצטרף 
עבר  השבועון,  נסגר  כאשר  וב־1969,  מפא״י  מטעם  לאור  שיצא  )השבוע(  הט״  ״א  השבועון  למערכת 

לעתון היומי ״אוי קלט״. שם התמיד בעבודתו עד צאתו לגימלאות.
למעלה משלושים שנה נשא ד"ר קונדה בלבו את הכאב והתאבל על אשת נעוריו ובתו היחידה. הוא 
"תמיד היתה לך התחושה שהוא מתהלך כאן כאבל בין  לא ניסה לבנות מחדש את הקן המשפחתי. 

חתנים".
ד"ר אנדור קונדה נפטר בתל אביב ביום ב' בניסן תשל"ו 2.4.1976, והובא לקבורה בבית העלמין בחולון. 

"נעים ההליכות ואציל הנפש, עיתונאי מוכשר וחבר מסור", נכתב עליו.
גודל: 29x21 ס"מ.

מצב: בינוני-סביר. קרעים, קמטים וכתמים. בלאי בשוליים, משוקם חלקית בנייר דבק.
פתיחה: $100

הערכה: $500-$1000
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ההגירה . 42 מחלקת  של  תעודות 
השואה  לפליטי  אישורים   - בשנחאי 
משפחות   –  1941  – שם  לגטו  להימלט 

רבינוביץ, גרינברג ורייך
Certificates of the Immigration Depart-
ment in Shanghai – Certificates Allowing 
Holocaust Refugees to Escape to the Ghet-
to There – 1941 – The Rabinowitz, Green-
berg and Reich Families 

ההתיישבות  לאזור  כניסה  אישור  תעודות 
יוני   – היהודי  הגטו   – שנחאי  בדרום  הבינלאומית 

 .1941

רקע היסטורי:

במלחמת  יפאני  כיבוש  תחת  הייתה  שבסין  שנחאי 
הגרמנים  של  ברית  בת  הייתה  יפן  השניה.  העולם 

ולמרות זאת הפכה למקום מפלט לחיים של יהודים רבים שברחו לשם מאירופה, זאת משום ששיפוט 
יפן,   .1842 משנת  החל  אוטונומית,  בינלאומית  ועדה  בידי  ניתנו  שאנגחאי  בעיר  הדרכונים  וביקורת 
וממשלת הבובות הסינית ששלטה מטעמה באזורי סין שנכבשו על ידה, לא שינו את משטר הדרכונים 
פי  על  או אשרה.  דרכון  ללא  כניסה  בעולם שהתיר  היחיד  וכך הפכה העיר למקום  המיוחד בשנחאי, 
ההסכמים הבינלאומיים שנגעו לשנחאי, נדרשה האשרה רק על מנת להזמין כרטיס ליציאה מאירופה, 

אך לא לכניסה לעיר.

מגרמניה  יהודים  פליטים  אלף  כעשרים  לשנחאי  הגיעו  השנייה  העולם  מלחמת  בתקופת  וכך 
פנג  להם  שהנפיק  אשרות  באמצעות  לעיר  הגיעו  חלקם  הנאצי.  השלטון  מן  שנמלטו  ואוסטריה, 
עליו.  הממונה  להוראות  בניגוד  שפעל  העולם,  אומות  וחסיד  בווינה,  סין  של  הכללי  הקונסול  הו,  שאן 

שנחאי".  ל"גטו  הפך  השנייה  העולם  מלחמת  שבשנות  הונגקואו,  ברובע  התגוררו  היהודים  הפליטים 
למרות היות העיר תחת כיבוש יפני מאז 1937, תנועת היהודים לא הוגבלה, אולם תנאי המחיה שלהם 
היו קשים, על רקע המחסור החמור במזון ובציוד בסיסי וכתוצאה מקושי במציאת מקורות הכנסה. בין 

הפליטים תלמידים רבים מישיבת מיר שהייתה הישיבה הגדולה היחידה שניצלה מן השואה.

משנודע לנאצים על הריכוז הגדול של יהודים שברחו מארצות הכיבוש הנאצי המתגורר בשנחאי, לחצו 
נותרו  וכך  סירבו  היפנים  אך  לסין,  שנמלטו  היהודים  אלפי  את  לידיהם  להסגיר  יפנים  בריתם  בני  על 

היהודים בשנחאי, עד סוף המלחמה.

הפריטים שלפנינו

תעודות של מחלקת ההגירה של שנחאי עם חותמות המשטרה וחתימת המפקד, המאשרות שמחזיק 
התעודה יכול להיכנס לגטו היהודי בשנחאי.

השמות יהודיים: בני המשפחות: רבינוביץ', רוזנפלד, גרינברג ורייך.

פריטים חשובים לתולדות היהודים בשנחאי בזמן השואה. נדיר!

מצב: בינוני - טוב, חוסרים בפינות, בגדלים משתנים בין התעודות.

פתיחה: $200
הערכה: $400 - $800
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שלוש תעודות אישור על התנצרות, שהונפקו אחרי הכיבוש הגרמני באביב . 43
1944, כדי להינצל מהמוות

Three Certificates Confirming a Conversion to Christianity, Issued after the German 
Occupation in Spring 1944, to Escape Death

שלוש תעודות של מומרים שהפנו עורף לעם היהודי והנצרו בתחילת המאה העשרים. בעקבות הכיבוש 
הגרמני חשבו להינצל מהמוות על ידי תעודות אלו שלפנינו – אישורים מהכנסיה בבודפשט שהתנצרו 

בעבר.
אולם את הנאצים זה לא עניין. לפי חוקי נירנברג עד שלושה דורות אחורה היו יהודים בעיני הנאצים. 

איננו יודעים מה עלה בגורלם של שלושת אלו. אך יש עדויות על מומרים אחרים שמצאו את מותם על 
פי חוקי הגרמנים. מומרים אלו על ספו של המוות, באושוויץ, הבינו שיהודי הוא יהודי.

ובשו״ת משנה הלכות כתב על עניין זה:
"וכבר כתבתי שגם במלחמה האחרונה שנהרגו יותר מששת מיליאן קדושים מאחינו בני ישראל... כיון 
שנהרגו כחלק מכלל ישראל ואותו רשע שפך חמתו על כל נפש מישראל ולכן בסתם ידוע ומפורסם 

שכל הרוגי הנאצים קדושים קרינן להו״
אחת מהתעודות היא מחודש אוגוסט, כלומר שלא נשארו כבר יהודים בהונגריה חוץ מבודפשט. לכן הם 

הזדרזו להוציא תעודות אלו. 
נוצרים,  שהם  כך  על  ואישור  ההטבלה,  ותאריכי  הלידה  תאריכי  המומרים,  שמות  מפורטים  בתעודות 

שנים רבות לפני השואה. 
מצב טוב. קרעים בעקבות הקיפולים. 

פתיחה: $100
הערכה: $200 - $400
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שני עתונים נאציים - צ׳כיה וגרמניה –תצלומים של היטלר ותעמולה נאצית . 44
שטנית ביחד עם קריקטורות, מדורים לנשים, סיפור רומן, ופרסומות רגילות של חיי 
היום יום כולל קרמים לגוף ויינות משובחים, הכל כרגיל – הזוועה של הנורמליות של 

הרשע – מדהים!
Two Nazi Newspapers – Czechoslovakia and Germany – Photographs of Hitler and 
Evil Nazi Propaganda alongside Caricatures, a Women׳s Section, a Romance Story 
and Regular Advertisements including for Body Lotion and Excellent Wines, Every-
thing as Always – the Horror of the Normalcy of Evil – Amazing!

עתון צ׳כי של איגוד העובדים העצמאיים שם עם אהדה עצומה לנאצים ולהיטלר, שבתמונה • 
בעמוד הראשון – תחת כיבוש הגרמני 1942 – לא ידוע ולא נראה מעולם במכירות – נדיר ביותר!

מכיל הרבה כתבות ותצלומים, 16 עמודים

מצב: בינוני – טוב, באפן כללי שלם אך קצת קרעים וקמטים. שני קרעים בעמוד הראשון.

Berliner Illustrirte Zeitung, ברלינר אילוסטרציה צייטונג – העיתון המאוייר של ברלין • 
– העתון הפופלרי ביותר באירופה – תחת הנאצים היה כפוף לגבלס, שר התעמולה הנאצי, 1940, 
עם הרבה תצלומים ודברי תעמולה על ההשיגים המלחמתיים הגרמניים כולל היטלר עם פרנקו של 

ספרד, והמרשל פטן של צרפת
פתיחה: 100$

הערכה: $150-$300
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בני עקיבא ותנועת תורה ועבודה , שוויץ . 45
– 8 חוברות גדולות ונדירות מזמן השואה ואחריה 
– רובן אינן בספריה הלאומית - מעולם לא נראו 
במכירות – מארכיון רבי יצחק אונא ז״ל, הרב של 

מנהיים וממנהיגי הפועל המזרחי
Bnei Akiva and the Torah VeAvodah Movement, 
Switzerland – 8 Large and Rare Booklets from 
the time of the Holocaust and After It – Most 
of Them are Not in the National Library – Have 
Never been Seen in Auctions – from the Archive 
of Rabbi Yitzchak Unna, the Rabbi of Mannheim 
and One of the Leaders of HaPoel HaMizrachi 

פירוט החוברות 

אינו   –  1942 תש״ב,  אייר  ועבודה,  תורה  ירחון   – קולנו   •
נמצא בספריה הלאומית – יתכן שזהו עותק יחיד בעולם

• קולנו – ירחון תנועת תורה ועבודה, חנוכה תש״ד - נמצא 
בספריה הלאומית

• בני עקיבא אייר תש״י, 1950 - אינו נמצא בספריה הלאומית – יתכן שזהו עותק יחיד בעולם
• בני עקיבא סיון תש״י, 1950 - אינו נמצא בספריה הלאומית – יתכן שזהו עותק יחיד בעולם

• מחננו, מחנה בני עקיבא, יולי 1950 - אינו נמצא בספריה הלאומית – יתכן שזהו עותק יחיד בעולם
• בני עקיבא תשרי תשי״א, 1950 - אינו נמצא בספריה הלאומית – יתכן שזהו עותק יחיד בעולם

– יתכן שזהו  בני עקיבא ] אדר תשי״א, 1951 ]50 שנה לקק״ל[ - אינו נמצא בספריה הלאומית   •
עותק יחיד בעולם

• בני עקיבא ניסן תשי"א, 1951 - אינו נמצא בספריה הלאומית – יתכן שזהו עותק יחיד בעולם
מצב: טוב מאוד

פתיחה: 150$
הערכה: $300-$500

שתי מחברות ציורים של יהודיה . 46
נפילתו  ובשעת  הנאצי  הכיבוש  תחת 
של השלטון הנאצי באיטליה, 26 ביולי 
של  ביותר  מופלא  ציור  כולל   –  1943

הרגע הגדול הזה!! אין דברים כאלה!! 
Two Notebooks of Illustrations of a 
Jewess under the Nazi Occupation and 
the Collapse of the Nazi Regime in Italy, 
July 26, 1943 – Including an Exception-
al Illustration of This Great Moment!! 
There are no Such Things!! 

ציור הרגע הגדול

בראש הציור התאריך: 26 ביולי 1943
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מתחתיו ציור של מרפסת ועליה שלט עם המילה טלגרפו באיטלקית ואדם שניצב שם מסירו, שוברו 
ומפילו למטה. 

אדם נוסף שניצב במרפסת שמשליך למטה את דגל הפאשיזם האיטלקי ואדם שלישי מניף את דגל 
איטליה החופשית. 

תמונתו של מוסוליני אף היא מושלכת ארצה.

ממול לבית עומדים אנשים מריעים ומוחאים את כפיהם. ביניהם נראים גם חיילים אנגלים ששחררו את 
איטליה וכן ילד קטן. רבים מהם מניפים את דגלי איטליה החופשית.

הציור יפה מאוד.

ציורים נוספים

ציור נוסף שיש באותה מחברת היא של כיפת בית הכנסת בעיר באיטליה. כפי הנראה הציירת הייתה 
בקרבת מקום אליו או שזכרה אותו מקדם.

ציור נוסף, מתוארך וחתום הוא של איש ואישה שיושבים אל מול כפר שנמצא במרק מהם. יתכן שיש 
כאן געגועים לזכרונות ילדות או כיסופים לארץ ישראל. לא ברור בתאריך האם הוא מה13 לחמישי או 

לשישי בשנת 1943. מכל מקום הוא לפני שחרור איטליה. 

ועוד ציורים של דמויות וציורים אחרים

גודל: 2 מחברות ציור קטנות. 17*13 ס״מ

מצב: בינוני – טוב – טוב מאוד
פתיחה: $200 $

הערכה: $2000 - $3000

47 . – יהוד  אל  אלכדדאמה  תדכרת 
הגיבורים של היהודים – על מאורעות השואה 
היהודים  ההרוגים  ורשימת  היהודים  בטוניס 
וצרפתית  יהודית  ערבית   1946 הטוניסאיים, 

– חשוב ונדיר!
Tadkirat Elkadadma al Yahud – the Heroes of 
the Jews – about the Events of the Holocaust 
of Tunis, the Jews and a List of Tunisian Jews 
who were Killed, 1946, Judeo-Arabic and 
French – Important and Rare!

רשימה  בתוניסיה,  האירועים  של  ההיסטוריה  את  מכיל 
של מחנות העבודה ושל ההרוגים. בחלק השני, בערבית 
ובצרפתית, מופיעים ביוגרפיות קצרות של 23 מתוך 70 
ההרוגים. החלקים השלישי הוא חוזר צרפתי על החלק 
הראשון. )מתוך ביבליוגרפיה של מרכז וידל ששון לחקר 

האנטישמיות(
32, ]12[ לוחות תצלומים, ]23[ דף, 22 ס"מ.

מצב טוב. קרעים בראש הדפים.
 מצב: בינוני – טוב. קרעים בראש כמה דפים, ללא חסרון

בטקסט, מעט כתבי רטיבות
פתיחה: $100

הערכה: $120-$200
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שחרור . 48 עם  מיד  מקורי,  תצלום 
ניצולים בחולצות  בו  נראים   – המחנות 

הפסים – נדיר!
Original Photograph, Immediately after 
the Liberation of the Camps – Depict-
ing Survivors in Striped Shirts – Rare!

 כפי הנראה תצלום זה נעשה אחרי השחרור. כך
 נראה הן מהנשים שבתצלום והן מבגדים נוספים

שלובשים הגברים
מצב: בינוני – קצת פגעים בתמונה

פתיחה: $100
הערכה: $200 - $400

שארית הפליטה

האדמו״ר . 49 של  מכתבים  מעטפות 
ברבנות  הפרטיזן שחזר מהיערות לשמש 
ישכר  אברהם  רבי   - ובאדמורו״ת  העיר 
בת  עם  מראדזין  האדמו״ר  אנגלרד 
דודתו שאף היא ניצלה בניסי נסים – אל 
 !!!1945  – אביב  תל  מסלונים  האדמו״ר 

תגלית היסטורית
Envelopes of Letters by the Partisan 
Rebbe who Returned from the Forests to 
Serve as Rabbi and Rebbe – Rabbi Avra-
ham Yissachar Engelhard, the Rebbe of 
Radzin, and His Cousin, who Also Miracu-
lously Survived – to the Rebbe of Slonim 
Tel-Aviv – 1945!!! Historical Discovery 

כ'   -  )?( )ה'תרס"ט  אנגלרד  ישכר  אברהם  רבי 
הששי  האדמו"ר  היה  מראדזין  ה'תשס"ו(  בתשרי 

בשושלת חסידות איזביצה ראדזין.
ישעיהו אנגלרד, רבה  לרבי  נולד בשנת ה'תרס"ט 

של העיר סוסנובצה בפולין, שהיה חתנו של האדמו"ר נתן נחום הכהן מקרימילוב, בנו של האדמו"ר 
מראדומסק בעל החסד לאברהם.

בבחרותו בחר בו האדמו"ר מרדכי יוסף אלעזר ליינר מראדזין, בעל התפארת יוסף, כחתן לבתו. 
עם פטירת חותנו בשנת ה'תרפ"ט נתמנה גיסו האדמו"ר שמואל שלמה ליינר מראדזין לאדמו"ר החמישי 
בחסידות ראדזין ובשנים האלו שימש רבי אברהם ישכר כיד ימינו, ונתמנה על ידו לעמוד בראש ישיבת סוד 
ישרים בראדזין. בשליחות גיסו פתח עוד כשבעה סניפים בעיירות שונות בפולין, ודאג לניהולם הרוחני.
לאדמו״ר רבי שמואל שלמה ליינר מראזדין סבר שאין למלא את פקודות הגרמנים ויש להילחם בהם 
בכל הכוח. הוא הורה כך לכל שומעי לקחו. יתרה מזו, הוא ניסה לארגן קבוצות של יהודים להילחם 
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בהם ואף עמד בראשם.

ובדידיה הוה עובדא: בשעה נתפס על ידי הגרמנים, בגטו וולדובה ועמדו לצחו נפש בעט ברוצחיו ואף 
ירק בפניהם. 

ואולי ירק בפניהם כפי שעושים בעבודה זרה לאמר: שקץ תשקצנו. אין אני מתיירא מכם כלל, ומרדכי 
לא יכרע ולא ישתחווה, ואין על גבי אלא ד׳ אלוקי.

יום מותו כ״ט באייר תש״ב.
זכה האדמו"ר הקדוש לקבר ישראל: בלילה לאחר רציחתו נקבר על ידי חסידיו בבית העלמין שבוולדובה.

ובשעה שעמדו ליטול את נפשו מינה את גיסו תחתיו לאדמו״ר מאזדין. 
וגיסו, האדמו״ר החדש מראזדין, אף הוא עמד בשיטתו. ברח לפריטזנים ביערות ולחם עמם בגרמנים. 

והרי דבר חדש: אדמו״ר פרטיזן! ועמו היו עוד כמה מחסידי ראזדין.

וד' הצליח דרכו ובחסדי שמיים מרובים שרד רבי אברהם את השואה. הוא חזר לעירו של אביו וכיהן 
ברבנות בסוסנובצה תחתיו במשך כמה שנים. ומעתה ברכה כפולה הייתה: ישב על כס הרבנות שם 

וישב על כס האדמורו"ת
בשנים אלו הרב האדמו"ר דאג לאוכל וללינה עבור אלפי פליטים!

בחודשים  המלחמה,  אחרי  מיד  ששלח  ידו  בכתב  מכתבים  מעטפות  שנה   75 עכשיו  התגלו  והנה 
הראשונים של הפדות אל האדמו״ר מסלונים רבי אברהם וינברג בתל אביב. 

ישנה קרבת משפחה בין האדמו״ר מראזדין למשפחת אדמו״רי סלונים. כפי הנראה באותם ימים קשים 
מראזדין  לאדמו״ר  ומסייע  קשבת  אוזן  השואה,  לפני  לארץ  לעלות  שהקדים  מסלונים  האדמו״ר  היה 

שחזר מן התופת.
לצערנו, במקום שכוח התגלו המעטפות, שכתובות בכתב יד קשו של האדמו״ר מראזדין, אך ללא המכתבים.
בשנחאי.  מהגטו  שואה  ניצול  ידי  על  שנשלחה  נוספת  מעטפה  התגלתה  הללו  המעטפות  עם  יחד 
אוזן  היה  מסלונים  שהאדמו״ר  מורה  הדבר  שמא  שמו.  את  לקרוא  אפשר  ואי  חסרה  קצת  המעטפה 

קשבת לרבנים מוצלים מן האש.
עוד שאלה מעניינת היא שבשתי מעטפות מופיע כשולחת: פערלא טאוב. למרבה הפלא במעטפה אחת 

שמה קודם לשם הרב. אנו יודעים ששם אחות אביו, דודתו, 
לאחר נישואיה היה טאוב. הרבנית רחל טאוב נהרגה על 
קידוש השם בשואה. ודאי שפערלא היא קרובתה. אולי היא 
בראשונה.  שמה  ולכן  האדמו״ר  מן  מבוגרת  ולכן  אחותה 

ויש לברר כל זה אצל גדולי החסידים. 
פירוט המעטפות:

1. מעטפה מסוסנוביץ׳: מא. אנגלרד, הרבי, כנראה בכתב 
יד קדשו

בכתב  אולי  הרבי,  אנגלרד,  מא.  מסוסנוביץ':  מעטפה   .2
אחר. 

3. מעטפה מסוסנוביץ': מפערלא טאוב
4. מעטפה מסוסנוביץ': מפערלא טאו וא. אנגלרד  ]כנראה 

בטעות נשמטה אות אחת משמה הפרטי[
5. מעטפה שנשלחה מפולין, האותיות ברורות אך לא הבנו 

את צירופן ומהו שם השולח.
6. מעטפה מלודז': פערלא... לא ברור המשך השם

7. מעטפה מגטו שנחאי 15.8.47
מצב בינוני

פתיחה: 100$
הערכה: $300-$600
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הכנסת . 51 בית 
באומסאק סיביר ובית 
דגמים   – שם  מגורים 
מגולף,  מעץ  גדולים 
גדולות  אמן  עבודות 
שהוכנו  ומרשימות, 
שעבר  יהודי  ידי  על 
הגיהנם:  מדורי  את 
ואיבד  וסיביר  שואה 
את  זה  בעקבות 
את  ולבסוף  בריאותו 
מאור עיניו – לא נכנע 
בית  את  בידיו  ופיסל 

הכנסת בסיביר והבית שבו גר שם! / תצלומים ומסמכים
The Synagogue of Tomck, Siberia and a Dwelling House – Large Models from 
Carved Wood, Large, Impressive Works of Art, Made by a Jew who Went Through 
the Seven Circles of Hell: Holocaust and Siberia and Lost His Health and Eventually 
His Eyesight – Did Not Surrender and Sculptured the Synagogue in Siberia and the 
House in which He Lived There! / Photographs and Documents 

אוסף עבודות עץ חשובות, שגולפו והוכנו בידי ניצול השואה ואסיר סיביר סלומון כ״ץ ז״ל:
א. שלושה בתים גדולים מגולפים בעץ: 

קטלוג תערוכה על הזוועות של . 50
לקרבנות  קודש  שהכנסותיה  היטלר 
הועד   -  1946 בריסל,   – המלחמה 
צרפתי לקרבנות המלחמה – הולנדית, 

נדיר!
Catalog of an Exhibition on Hitler׳s 
Atrocities whose Revenues were Dedi-
cated to War Victims – Brussels, 1946 – 
the French Committee for War Victims 
– Dutch, Rare! 

בתחילת הקטלוג ראש הועד מספר שכבר עשו 
תערוכות בפריז ובלונדון ועתה בבריסל.

ואיכותי, מוקדם מאוד. אך התוכן  קטלוג מהודר 
הועד  שכוונת  ניכר  מזעזעים.  תצלומים  נורא: 
להעמיד את מוראות השואה כפי שהם ללא כחל 

וסרק. 

מצב: טוב מאוד
פתיחה: $200

הערכה: $400-$600
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 בית הכנסת באומסאק סיביר כולל תאורה וחיבור לחשמל,
שני בתים - אחד מהם ביתו. לא התברר לנו אם מדובר בביתו בסיביר או בעיר מולדתו לבוב.

ב. שלוש דמויות. באחת מהם מגן דוד.

ג. פלאק עגול עם גילוף מגן דוד והכיתוב "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד".

מצורפים:
א. תצלומים: אלבום צילומים ובו צילומים רבים כולל צילומים רבים ממלחמת השחרור וכן אירועים 
צילומים  וכן  מאיר,  גולדה  כגון  חשובים  ישראליים  אישים  עם  השתתף  בהם  המדינה  שנות  בראשית 

נוספים רבים ללא אלבום, שנות החמישים ואילך.
ב. מסמכים: מסמכים אישיים רבים - בגרמנית ובעברית, כולל חוזים, מכתבים ועוד, שנות החמישים 
ואילך. מתוך המסמכים עולה גם הסאגה הנוראה של אשתו, בלה, שעברה סבל רב בשואה ואיבדה את 

בנה בהפצצה שם.

סולומון )שלמה( כ"ץ נולד בוינה )אוסטריה( ב 3.11.1917, בתקופת מלחמת העולם השניה הועסק מס' 
1941 ברח  חודשים בעבודות כפייה בפירוק פחם בעיר למברג )לבוב, אוקראינה של היום(, בדצמבר 
מידי הנאצים עד שנתפס במרץ 1942 והוחלט, בעקבות חשד שהוא מרגל גרמני, לשלוח אותו למעצר 
לעיר טומסק ומשם לקמצ'יטקי שבסיביר, שם היה עצור כשנתיים. לקראת סוף המלחמה ברח והגיע 
חזרה לעיר למברג ושם קיבל את הבשורה לגבי גורל משפחתו, ובעקבות הלם שקיבל אושפז בבית 
החולים. לאחר השחרור הגיע לוינה ומשם היה בכל מיני מחנות בפיקוח אמריקאי בין השנים 1945 עד 
1948. בהמשך הגיע לישראל. בשנת 1995 קיבל התקף לב ואיבד את מאור עיניו. סלומון נישא לבלה, 

שאף היא עברה את התופת ואיבדה שם את בנה. סלומון ובלה לא זכו כבר לילדים.

מצב כללי טוב
פתיחה: $200

הערכה: $1000-$2000

קול . 52 של  משפטי  פרשן   - כהן  נתן 
כולו הקשיב  אייכמן, שהעם  ישראל במשפט 
לתרגום  בקשר  ענפה  תכתובת   – לפרשנותו 
משפט  של  המשפטיים  ״האספקטים  ספרו 
אייכמן״ שיצא לאור בגרמניה – כולל כמה דפים 
מטיוטת כתב היד בנוגע לעדותו של הפושע 
הנאצי הרברט קפלר מפקד הגסטאפו ברומא 
– שנגבתה שם בשביל משפט אייכמן בארץ
Nathan Cohen – The Legal Commentator 
of Kol Israel during the Eichmann Trial – 
Branched Correspondence about the Trans-
lation of His Book ״Eichmann׳s Trial Legal 
Aspects״ which was Published in Germany 
– including Several Leaves of a Draft of the 
Manuscript concerning the Testimony of the 
Nazi Criminal Herbert Keppler, the Com-
mander of the Gestapo in Rome – which was 
Obtained There for the Eichmann Trial in Is-
rael 
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נתן כהן היה חבר קיבוץ בארי ועסק במשפט. במשפט אייכמן שימש כפרשן משפטי של קול ישראל. 
המוני העם היו מקשיבים לפרשנותו. יש לזכור שהימים היו ימי הרדיו ללא טלויזיה וכדומה. 

הארכיון כולל בעיקר תכתובת ענפה בשלל שפות בנוגע לתרגום ספרו והוצאתו בארצות שונות.

הארכיון כולל תיאור בכתב יש בנוגע לעדות שנגבתה לצורך משפט אייכמן באיטליה מהפושע הנאצי 
הרברט קפלר, מפקד הגסטאפו ברומא.

עם  פעולה  ק׳  שיתף  ברומא  הס״ד  כראש  אוברשטורמבנפירר.  ס״ס  בדרגת  לרומא,  נשלח  ב-1939 
המשטרה האיטלקית הפשיסטית. 

קפלר תיכנן והוציא לפועל את גירושם של כ-10,000 יהודי רומא לאחר ששדד את הזהב שהיה בידיהם. 

בלילה שבין 15 באוקטובר 1943 ל-16 בו החלה אקציה, ובמהלכה נאסרו 259,1 יהודים איטלקים. 

ב-18 באוקטובר נשלחו 1,700 יהודים לאושוויץ ומהם שבו עשרה בלבד.

ב-1944 נתמנה לראש הגסטפו ברומא. 

 Via Rasella  ( רזלה  בויה  שהניחו  בפצצה  גרמנים   33 איטלקים  פרטיזנים  הרגו   1944 במרס  ב-23 
ראש  קרוזו,  פיטרו  ועמו  קפלר  גרמני.  חייל  כול  בעד  איטלקים  עשרה  להרוג  פקד  היטלר  )ברומא. 

המשטרה האיטלקית, היה אחראי לבחירת הקורבנות.

. אחר המלחמה הוחזק ק׳ בידי הבריטים וב-1947 הועבר לידי הרשויות האיטלקיות. הוא נשפט בפני 
ואושפז בבית-חולים ברומא, ומשם הצליח  ונידון למאסר עולם. ב-1977 חלה  בית-דין צבאי איטלקי 

להימלט. כעבור שנה התפגר בביתו בגרמניה.

עדותו ניתנה בשעה שהיה בכלא האיטלקי. 

גם  זה  לארכיון  להגיע  אפשר  עדותו.  של  והמסמכים  התיקים  את  למצוא  אפשר  המדינה  בארכיון 
במרשתת.

בלוט עוד חוברות, עתונים וכו׳ מעניינים

פתיחה: $100
הערכה: $200 - $400

בולים . 53 הדפסה  נסיון  גיליון 
 - ניקבוב  ללא   – לזכר השואה  רוסיים 

״לעולם לא יותר״ – 2000
Print Test Sheet of Russian Stamps 
Commemorating the Holocaust – not 
Perforated – ״Never Again2000 - ״ 

נסיון הדפסה – גיליון בולים ללא שיניים.
מצב טוב

פתיחה: $100
הערכה: $150-$200
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העקורים . 55 מחנה 
אישורים   !21  – אשווגה 
ותעודות של אודים מוצלים 
הכל  את  שאיבדו  מאש, 
והתחתנו ובנו חיים חדשים 
תינוק  להם  ונולד  במחנה 
 - החיים  המשכת  של 
תעודות חשובות מהשחרור 
לאישור  ועד   45 בשנת 

העלייה לפלשתינה
 The Eschwege DP Camp – 
21 (!) Confirmations and 
Certificates of Survivors, 
who Lost Everything, Got 

Married and Built a New Life in the Camp and had a Baby to Continue Life – Important 
Certificates from the Liberation in 1945 to Approval of Immigration to Israel

תעודות של יוסף גולדשטיין ומרים לבית אינהורן

באוסף זה נשמרו הרבה אישורים ותעודות נדירים 

בין השאר:
• אשור הממשל הצבאי בגרמניה הכבושה של יוסף - רישום במחנה אשווגה עם מספר אישי

די . 54 יידישן  פון  ליד  ״דאס   – העקורים  המנון 
פי״, אידיש – מילים: ה. לייוויק, לחן: משולם לעווין 
פריז,  פראנקייך,  העקורים  איגוד  גולדקורן.  ציור:   –

1947. תוכן חזק ביותר.
The Hymn of the Displaced Persons – ״Das Lid 
fun Yiddishen Di Fi״, Yiddish – Words: H. Leivick, 
Tune: Meshulam Levin – Illustration: Goldcorn. The 
Frankeich Union of Displaced Persons, Paris, 1947 
– Strong Content 

קפיל גדול אמנותי

בספינה  לעלות  החולם  שואה  ניצול  של  מיוחד  ציור  בשער: 
לארץ ישראל

בגב: מילות השיר

בפנים: התוים

התרגום של תחילת הבית הראשון:

אני בא מהקרמטריום – השלהבות

אני בא מהבונקר ומהיער

הכוחות האחרונים אנחנו ביחד...

הפזמון החוזר:

אני יהודי של מחנות 

אני יהודי של נצח

מצב: טוב מאוד
פתיחה: $100

הערכה: $150-$300
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 • אשור הממשל הצבאי בגרמניה הכבושה של רעייתו מרים ]לבית אינהורן[ - רישום במחנה אשווגה 
עם מספר אישי

 • אשור מרופא המחנה
 • רישיון אופניים מטעם ראש עירית אשווגה – מעניין מאוד עם בול אגרה, חותמות וחתימה בכתב יד.

 • אישור נסיעה מאושוויג לברלין עם תמונתו
• אישור נסיעה מברלין למינכן להביא ילדים ובגדים

את  המאשרת  חותמת  עם  שם,  ללא  "תינוק"  עם  לפלשתינה  לעלייה  המחנה  מן  ליציאה  אישור   •
לידתו – אונר"א. תינוק שנולד זה עתה במחנה העקורים, להם, האדים המוצלים מאש!

גולדשטיין,  לינה  של  בטרנסניסטריה"  לשעבר  המגורשים  "איגוד  של  מאוד  נדירה  תעודה   • 
הגדול  הגטו   – בברשד  המלחמה  בזמן  הייתה  שהיא  כתוב  בתעודה  יוסף.  של  אחותו  הנראה  כפי 

ביותר בטרנסניסטריה, שבו השתתפו הרומנים מרצונם בזוועות הגרמנים.
  ברשד )באוקראינית: Бершадь; בפולנית: Berszad( היא עיר קטנה במחוז ויניצה שבאוקראינה, בה 
התקיימה עד השואה קהילה יהודית גדולה. במהלך מלחמת העולם השנייה סופח אזור העיר לרומניה.

עם סיפוח העיר לטרנסניסטריה הרומנית בספטמבר 1941, הוקם בה גטו, אשר יציאת היהודים ממנו 
נאסרה. לגטו זה העבירו הרומנים כ-20,000 יהודים שגורשו מבוקובינה, מבסרביה ומאודסה, והוא הפך 
לגטו הגדול ביותר בטרנסניסטריה. בגטו שררו תנאי מחיה קשים ביותר, בעיקר בחורף, ומתוך כ-25,000 
יושביו, נותרו בו עד אוגוסט 1942 כ-10,000 יהודים בלבד. בתקופה זו פעלה בגטו מחתרת קטנה, אשר 
קיימה קשרים עם יחידות פרטיזנים בסביבת העיר. אחדים מחבריה נתפסו מאוחר יותר, והוצאו להורג.

 
באביב 1943 הוקם סניף של הגסטפו בעיר, ו-1,203 מיהודי הגטו שולחו לעבודות כפייה במיקולייב, בהן 
מעטים שרדו. ב-2 פברואר 1944 הוצאו להורג 148 מיהודי העיר, לאחר שהתקבל מידע כי הם או בני 
80 יהודים נוספים מהגטו הוצאו להורג כעבור מספר ימים.  משפחותיהם קשורים ליחידות פרטיזנים. 

לפני שחרור העיר בידי הצבא האדום רצחו הרומנים בה עוד כמה עשרות יהודים.
 

ועוד פריטים רבים, מעניינים וחשובים

מחנה העקורים אשווגה

אשווגה היה מחנה עקורים, בעבר היה זה בסיס של חיל האוויר הגרמני ואחר כך של חיל האוויר הנאצי, 
לאחר המלחמה היה זה שטח תחת חסותם של האמריקאים. במקום זה הוקם מחנה על ידי הג'וינט 
ואונר"א לעקורים – לניצולי השואה. הם סיפקו לניצולים קורת גג ומצרכי יסוד בסיסיים: חלב, שמן, לחם, 
קמח וכדומה, כאשר נולדתי הוריי קיבלו חיתולים, אבקת חלב, מיטת תינוק, עגלה… הניצולים היו חסרי 
כל והם קיבלו תמיכה חומרית. הם התעודדו מהעזרה ותקוותם הייתה לשקם את עצמם ולהוליד דור 

חדש חופשי ומאושר.

יוסף ומרים במחנה

יוסף גולדשטיין ורעיתו מרים לבית אינהורן איבדו את הכל בשואה. מרים העידה ביד ושם שאפילו 
ומרים  יוסף   .1941 כנראה בשנת  היה  נרצחו. זה  וחנה,  , אליהו  הוריה  בדיוק  ומתי  היכן  יודעת  אינה 
סיפר  הזה  המחנה  מעקורי  התחתנו. אחד  שבוע  שהכירו  שאנשים  היה  נפרץ  חזון  במחנה.  התחתנו 
שהוא זוכר יום אחד שעשרים זוגות התחתנו יחד, ללא שמלות כלה וללא טבעות, והעיקר ללא הורים 
ואחים... הם שמחו כל כך לבנות שוב קן משפחתי חמים. אלפי ילדים נולדו במחנות העקורים ובהם 

הילד שנולד ליוסף וחנה.
 מצבים שונים

פתיחה: $200
הערכה: $400 - $600
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היהודים . 56 לחברים  מנשר 
 ,1946 בצ׳כוסלבקיה,  שארית הפליטה 
עלייתו  לקראת  נוימן  אוסקר  של 
ההסתדרות  ראש   - ישראל  לארץ 
הציונית של צ׳כסלובקיה בזמן השואה 
העבודה״  ״קבוצת  ומגיבורי  ולאחריה, 
בדו״ח  האיש שעסק  פליישמן,  גיזי  של 
הברית  לבנות  שנשלח  אושוויץ  על 
נפשו  ושחרף  השואה,  של  בעיצומה 
נדיר   – בזמן השואה,  היהודים  להצלת 

מאוד!! לא ידוע ביבליוגרפית!
Manifest for the Jewish Friends, 
She׳erit Hapletah in Czechoslovakia, 
1946, of Oscar Neuman before His 
Immigration to the Land of Israel – 
the head of the Zionist Federation of 
Czechoslovakia during the Holocaust 
and After It, and One of the Heroes 
of ״Kvutzat HaAvodah״ of Gizela 
Fleischmannová, the man who was 
One of Those who Wrote the Report 
about Auschwitz that was Sent to the 
Allies during the Holocaust, and who 
Risked His Life to Save Jews during the 
Holocaust – Extremely Rare! Bibliographically Unknown! 

ד"ר אוסקר )ירמיהו( נוימן

ד"ר נוימן היה פעיל ציוני, חבר הנהלת המפלגה היהודית הלאומית בסלובקיה וראש התנועה הציונית 
בסלובקיה בתקופת המלחמה. הוא היה ממונה על מחלקת ההכשרה של "מרכז היהודים" בברטיסלווה 
ולימים עמד בראש "מרכז היהודים". חבר ב"קבוצת העבודה". נוימן גורש לטרזין ושרד. אחרי המלחמה 
נבחר ליו"ר הראשון של ההסתדרות הציונית בצ'כוסלובקיה ועלה לארץ ישראל ב-1946. נפטר בארץ 

ב-1981.

קבוצת העבודה של גיזי פליישמן

יהודי סלובקיה  Pracovna Skupina( הייתה קבוצה מחתרתית מקרב  קבוצת העבודה )בסלובקית: 
שפעלה מלחמת העולם השנייה במטרה להציל יהודים ולהפיץ מידע על גורלם של היהודים ששולחו 
יהודים ועסקה בהברחתם, עודדה הקמת מחנה עבודה למטרת הצלה, קיימה  לפולין. עודדה בריחת 

משא ומתן להצלת יהודים תמורת שוחד ויזמה את תוכנית אירופה להצלת שרידי יהדות אירופה.
באביב 1942 ניסתה הקבוצה להביא להפסקת הגירושים של יהודים מסלובקיה לפולין. בקבוצה פעלו 
אנשים מזרמים שונים - ציונים, אורתודוקסים ומתבוללים. בראשה עמדו גיזי פליישמן והרב מיכאל דב 
וייסמנדל. לצדם פעלו אנדרי שטיינר, טיבור קובאץ', אוסקר נוימן והרב אבא פרידר. הם נעזרו בשורה 

של אישי ציבור ופעילי תנועות נוער.
ובנציגות  הסלובקי  בשלטון  מפתח  גורמי  הקבוצה  חברי  שיחדו  הגירושים  את  להפסיק  לנסות  כדי 
הגרמנית. בקיץ 1942 ניהלו חברי הקבוצה משא ומתן עם דיטר ויסליצני, נציגו של אייכמן בסלובקיה, 

ושילמו כופר נפש. 
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יזם הרב  כך  בחיוניותו של השוחד. בעקבות  "קבוצת העבודה"  היהודים שכנעה את  בגירוש  ההפוגה 
בטחו  נפש.הם  כופר  לתשלום  בתמורה  אירופה  יהודי  כל  הצלת   – אירופה"  "תכנית  את  וייסמנדל 
בוויסליצני והאמינו שאם תגייס יהדות העולם את הכסף ייפסקו הגירושים. המשא ומתן בין הקבוצה 
1943. במהלכו יצרו חברי הקבוצה קשר עם  1942 ועד אוגוסט  לבין גורמי האס-אס נמשך מנובמבר 
ארגונים יהודיים באירופה ועם נציגות היישוב בקושטא בניסיון לקבל את הסכמתם לתכנית ולגייס את 

הכספים הדרושים. 
שטיינר  אנדרי  ביוזמת  הקבוצה,  אנשי  היו  מסלובקיה  היהודים  גירוש  את  לעצור  המאמצים  במסגרת 
ואוסקר נוימן, מעורבים בהקמת מחנות עבודה ליהודים בסלובקיה - סרד, נובקי ו-ויהנה - כדי לשכנע 

את השלטונות בחיוניות היהודים לכלכלת סלובקיה. 
האחרונה  שזו  עד  להונגריה,  מסלובקיה  יהודים  של  בריחה  בעידוד  העבודה"  "קבוצת  עסקה  כן  מו 

נכבשה במרס 1944, ובקליטת פליטים יהודים מפולין.
בה בעת שקדו להפיץ את המידע על הרצח מתוך תקווה לסכל את הגירוש הצפוי של יהודי הונגריה.

למזרח  המגורשים  בעקבות  שליחים  שיגור  הייתה  העבודה"  "קבוצת  של  הראשונות  הפעולות  אחת 
פולין, כדי לתעד את גורלם. עוד ביולי 1942 דיווחו השליחים על שיעור תמותה גבוה בקרב המגורשים 
שלה  הקשר  לאנשי  זה  מידע  העבירה  העבודה"  "קבוצת  לתמותה.  עיקרי  כגורם  הרעב  את  והדגישו 
במערב. באוקטובר 1942 הגיעו ידיעות בדבר היעלמותם של יהודים שגורשו, ושוב שוגרו שליחים כדי 
לוודא את נכונות המידע. בנובמבר חזרו השליחים ודיווחו על הרציחות בבלז'ץ ובטרבלינקה. מאז ואילך 
לחוץ לארץ בדבר  והפניות  בעיקר במסגרת המגעים  על הרציחות,  מידע  "קבוצת העבודה"  העבירה 

הצלת יהודים. 

אוסקר נוימן והמידע מאושוויץ

וחברו  ורבה  רודולף  יצאו  יהודים,  אלף  מ-25  למעלה  נותרו  בסלובקיה  כאשר   ,1944 באפריל  ב-11 
אלפרד וצלר ממחבואם באושוויץ, עברו את גדרות המחנה, ולאחר מסע מפרך ומסוכן שנמשך 11 יום, 

הם הגיעו לברטיסלאבה שבסלובקיה, שם פגשו את "קבוצת העבודה".
עו"ד אוסקר נוימן הכניס את שני הנמלטים לחדרים נפרדים, נתן להם כלי כתיבה וביקש מהם לכתוב 

את סיפוריהם. 
העדויות התגלו כזהות, ועל סמך הכתוב חיברו אנשי קבוצת העבודה את "דו"ח אושוויץ" )הנקרא גם 

"דו"ח ורבה-וצלר" ו"הפרוטוקולים של אושוויץ"(.

בדו"ח זה תוארו דרכי השמדת היהודים באושוויץ והודגש מספרם הרב של הנרצחים. ישראל קסטנר 
מחברי הדו"ח קראו לבעלות הברית  העיד כי השניים הזהירו מפני השמדה הצפויה ליהודי הונגריה. 

להפציץ את אושוויץ, ובכך לעכב ולא לאפשר את המשך את הטבח השיטתי ביהודים.
בחרו  הברית  בעלות  ואולם  שונים.  ליעדים  נשלחו  ממנו  ועותקים  ולהונגרית,  לגרמנית  תורגם  הדו"ח 
להתעלם מקריאתם של מחברי הדו"ח להפציץ את אושוויץ, והשמדת היהודים במחנה נמשכה; מעל 

1.7 מיליון איש הושמדו באושוויץ עד לקיץ 1944, כ-90 מהם היו יהודים. 
גם לבעלות הברית לא היה אכפת מהיהודים. פצצה אחת הם לא זרקו על פסי הרכבת לאושוויץ. 

עם ישראל נשאר לבדו בשואה האיומה. 

הדף שלפנינו

מכתב מודפס בצ׳כית של אוסקר נוימן, י״ז באדר תש״ו, 18 בפברואר 1948
הכותרת: אוסקר נוימן נשיא ההסתדרות הציונית בברטיסלבה

סוף המכתב: להתראות בארץ ישראל ]בעברית באותיות צ׳כיות[ – אוסקר נוימן
מצב: טוב מאוד

פתיחה: $100
הערכה: $200 - $300
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ספרים . 57 ח״י   – הפליטה  שארית 
לחיים חדשים

She׳erit Hapletah – Eighteen Books for 
New Life 

סדור השלם – מהדורה מיוחדת בשביל הג'וינט,  א. 
פורמט קטן, אשכול, ירושלים, פלשתינה

– מהדורה מיוחדת בשביל הג'וינט,  סדור השלם  ב. 
כריכה  פלשתינה,  ירושלים,  אשכול,  קטן,  פורמט 

שונה

ג. מחזור של ראש השנה - דפוס יפה, פערנואלד

ד. מחזור ראש השנה ויום הכפורים – הג'וינט, מינכן 
שלמה  הרב  מאת  לשרידים  הקדמה  עם  תש"ט, 

שפירא מנהל "משרד דתי" של הג'וינט

ה. הגדה של פסח – הועד היהודי האמריקאי המאוחד 
לסיוע, הג'וינט

די  פון  מתנה  א   – ישראל  תקות  תפלה  סדור  ו. 
אמעריקאנער יידן – מתנה מיהודי אמריקה – ועד ההצלה. בפתיחה: אגרת שלום ודברי נחמה מיהודי 

אמריקה בעברית ובאידיש

ז. דער תורה קוואל – מעינה של תורה, מסורה, מינכן, תש"ח, שמות

ח. דער תורה קוואל – מעינה של תורה, מסורה, מינכן, תש"ח, במדבר

ט. ו. דער תורה קוואל – מעינה של תורה, מסורה, מינכן, תש"ח, פסח

י. קצור שלחן ערוך - מינכן, תש"ח, הג'וינט- לשרידי הגולה

יא. קצור שלחן ערוך – מתנה מאת ועד ההצלה לשארית הפליטה, מינכן תש"ז – עם הקדמה של הרב 
ורבי הרב הגאון  "לזכר נשמת אדוני אבי מורי  ועד ההצלה בשארית הפליטה:  אביעזר בורשטיי, ראש 
ע"י  נרצח  אשר  גאוואראווא  דק"ק  אב"ד  הי"ד  מרדכי  משה  אלטר  מהור"ר  פולין  רבני  מגדולי  הגדול 

הגרמנים בםרבלינקה... בנו המצפה לנחמת ישראל, אביעזר בורשטיין"

אביעזר  והרב  בארוך  נפתלי  הרב   – הפליטה  להשארית  ההצלה  ועד  מאת  מתנה   – אסתר  מגילת  יב. 
בורשטיין, מינכן תש"ז

יג. ספר חכמה ומוסר, מאמרים ומכתבים ממרן אדמו"ר הגה"ח ר' שמחה זיסל זצ"ל מקעלם, מסורה, 
תש"ח – יצא לאור עי ועד הרבצת תורה ומוסר ישיבת בית יוסף בפראנקפורט-ציילסהיים, תש"ט

"הוצא   – גרמניה  שטימע",  "ציונטישע  הוצאת  א-מ,  ראשון  חלק  גור,  יהודה  העברית,  השפה  מלון  יד. 
במספר אקסמפלרים מצוצמם בשביל ילדי ישראל במחנות הנדחים באירופה"

טו. פרקי אבות – ועד ההצלה, מינכן, תש"ז

טז. פרקי אבות, לונדון, משרד הרב הראשי – מהדורה מיוחדת לחיילים, 1943

יז. קולנו, ירחון תנועת תורה ועבודה, בזל, שוויץ, חנוכה תש"ד- בתוך המלחמה

יח. בלזן – ארגון שארית הפליטה מהאיזור הבריטי – ישראל 1958 – צילומים רבים

מצבים משתנים

פתיחה: $100
הערכה: $150 - $300
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ספר זכרונות של נערה יהודיה, מלכה, ממחנה של . 58
נוער יהודי אדים מוצלים מאש, שארית הפליטה בשצריק, 

פולין, 15-16.7.1948 – פריט ייחודי מאוד!
A Booklet of Dedications a Jewish Girl, Malka, from a Camp 
of Jewish Youth, She׳erit Hapletah in Szczyrk, Poland, 15-
16.7.1948 – A Unique Item! 

 בכל עמוד כתיבת זיכרון של נער או נערה אחרת. רובן בפולנית אך יש
 גם בעברית. איור של העיירה והריה – שם התקיים המחנה, וכן איור נוסף
 של המחנה עם דגל ישראל. גם איור של אנייה מפליגה בים – כפי הנראה

 התקווה לבוא לארץ ישראל.

לנסות מעניין  רוח.  קורת  בקצת  זכו  הנורא  הסבל  שאחרי  הדבר   טוב 
 להתחקות אחרי גורלן של נערים ונערות אלו. ספר הזיכרונות הזה מקורו

במשפחה בארץ ישראל.

Szczyrkשם העיירה בפולנית: 

מצב: טוב

פתיחה: $100
הערכה: $300-$500
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גיבור אמיתי למען העם - צבי בריק מנהל המשרד הארץ-ישראלי בקובנה . 59
שעם פרוץ המלחמה לא ניצל את ההזדמנות שהייתה לו לצאת ולעלות לארץ כי 
רצה להישאר עם אחיו היהודים ולעשות למענם!!, עבר את מוראות השואה ובסיומה 
שוב דאג לאחיו היהודים לעלות לארץ ולא לעצמו ומשפחתו – אביו של נשיא בית 

המשפט העליון אהרן ברק! - תעודה על נסיעה בשליחות אונרא, 1946.
A True Hero – Zvi Brick, the Director of the Eretz Israel Office in Kovna who, with 
the Outbreak of the War, did not Take the Opportunity to Leave and Immigrate to 
Israel since He wanted to Remain with His Jewish Brothers and Do Everything he 
Could for Them! He went Through the Horrors of the Holocaust and at Its End, 
again Took Care of His Jewish Brothers – the Father of the President of the Supreme 
Court Aharon Barak! A Certificate indicating a Trip on a Mission of UNRRA, 1946

צבי בריק, עורך דין, עסקן ציוני חשוב, מנהל המשרד הארץ-ישראלי של הסוכנות היהודית בקובנה. 
עם פרוץ המלחמה דחה את האפשרות לעלות ארצה ונותר בעירו על מנת לסייע ליהודיה. 

לאחר ששרד את השואה בגטו קובנה, נדד לאיטליה ושהה שם במחנה עקורים במשך שנתיים. 
גם שם הקדים את הדאגה לעלייתם של אחרים לארץ לדאגה לעליית הוא ומשפחתו.

אבל  פליטים,   800 של  מאיטליה  עלייה  יש  חולפים.  הימים  הולך?  "איך  בריק  צבי  כתב  ב-29.1.1945 
אני לא ביניהם. צריך לחלק 800 סרטיפיקאטים ל-1,600 פליטים". בהמשך הוא סיפר על הקריטריונים 
לעלייה על אוניית המעפילים: חולים, אחיות צוות רפואי, נשים הרות ויתומים. "אני לא בקטגוריות אלה. 
אני במזכירות ובחלקי נפל לעבוד בכיוון הזה. אני לא יכול להעמיד את מועמדותי לעלייה. אם אני עובד, 

זה לא אפשרי שאצא מפה״.
בשנת 1947 עלה לארץ ישראל. בנו של צבי בריק הוא נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק. 

וכך נכתב בתעודה )תרגום(: ״האדם המוזכר לעיל מורשה בזאת לנסוע בשליחות אונרה. מובן בזאת כי 
אונרה אינה נושאת באחריות כלשהי במקרה של תאונה״.

בתחתית המסמך חותמת של אונרא וחתימה של הקצין המנהלי. 

מצב טוב
פתיחה: $100

הערכה: $150-$300
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החייל . 60 לרווחת  קרן  למען  לתורם/ת  באנגלית  הוקרה  תעודת 
הבריטי - פלשתינה, מחוז לוד, שנות ה-40, מלחמת העולם השנייה – 

נדיר – כפי הנראה עבר תורמים יהודיים בארץ – גם המדפיסים יהודים
English Certificate of Appreciation for a Donor to the British Soldier׳s 
Welfare Fund – Palestine, Lod District, the 1940s, World War II – Rare 
– Most Likely, for Jewish Donors in the Land of Israel – Jewish Printers

על התעודה חתום נשיא הקרן הבריטית במחוז לוד, קרוסבי )R.E.H. Crosbie(. הוא 
עמד גם בראש המועצה הכלכלית המייעצת של ממשלת הוד מלכותו בארץ ישראל. 

ברקע התעודה דגל בריטניה. הכיתוב בכחול ואדום, כצבעי הדגל.
במסגרת המקושטת שישה איורים המתארים את פעילות הקרן. 

למי פנתה הקרן? קשה להניח שלערבים. יתכן שהיא פנתה למשפחות הפקידות הבריטית 
נגד  המלחמתי  המאמץ  עם  מאוד  הזדהה  היהודי  שהישוב  לזכור  יש  בארץ.  שהייתה 
האויב הנאצי ומתוך כך רבים התגייסו לצבא הבריטי, והמוסדות הרשמיים עסקו בזה 

ללא לאות. 

31*22 ס״מ.

מצב: טוב. סימני קיפול וכתמים קלים.
פתיחה: $100

הערכה: $150-$300

מלחמת העולם השנייה
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מכתב רשמי וחשוב - מלחמת העולם השניה – בכתב ידה ובחתימתה של . 61
/ תצלום  צ׳רצ׳יל, הברונית ספנסר-צ׳רצ׳יל  וינסטון  אשת ראש ממשלת בריטניה 

מביקור בעלה בארץ בשנות המלחמה
Important Official Letter – World War II – Handwritten and Signed by the Wife of 
the British Prime Minister Winston Churchill, the Baroness Spenser-Churchill / 
Photograph from Her Husband׳s Visit to the land of Israel during the War 

נייר  על  הממשלה,  ראש  מבית  נשלח  צ׳רצ׳יל.  ספנסר  הברונית  של  ובחתימתה  ידה  בכתב  מכתב 
מכתבים הרשמי של בעלה. המכתב מתפרס על שני עמודים. 

הכותרת של המכתב – הודאה על תרומה שנתנה לקרן הסיוע לרוסיה, על רקע מלחמת העולם השניה.
מצורף צילום מקורי! של בעלה, ראש ממשלת בריטניה וינסטון צ׳רצ׳יל בארץ, בתקופת השואה )1942(. 

בתצלום זה צ׳רצ׳יל מעשן סיגריה.
גודל המכתב: 20.5 ס״מ.

גודל התצלום: x 6.5 9 ס״מ. מתוארך בגבו.
הייתה אשתו של ראש ממשלת בריטניה  אוגילבי ספנסר-צ׳רצ׳יל, הברונית ספנסר-צ׳רצ׳יל  קלמנטין 

וינסטון צ׳רצ׳יל, ובת אצולה בזכות עצמה.
קלמנטיין  שימשה  השנייה,  העולם  מלחמת  בשנות  בריטניה.  ממשלת  לראש  צ׳רצ׳יל  הפך  ב-1940 
ביקרה  היא  המלחמה  סוף  לקראת  המלחמתי.  למאמץ  שסייעו  אזרחיים  במוסדות  שונים  בתפקידים 

בברית המועצות וקיבלה את עיטור הדגל האדום של העמל.
ב-1946 הועלתה קלמנטיין לדרגת ״גבירת הצלב הגדול״ במסדר האימפריה הבריטית. ב-24 בינואר 

1965 נפטר וינסטון לאחר 56 שנות נישואים. היא ירשה מבעלה את תואר האצולה ״ספנסר-צ׳רצ׳יל״.
פתיחה:600$

הערכה:1,000$ -$1,500$
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מוראות . 62 עם  הבריגדה  מפגש 
השואה - החיל העברי - בטאון יחידה ארץ 
המלכותי  השירותים  חיל   178 ישראלית 
– יחידה עברית להובלה כללית י.ע.ל. – 
של  הכבד  הרושם  תחת   – תש״ד  חנוכה 

מוראות השואה – כתבות ואיורים!
The Encounter of the Brigade with 
the Horrors of the Holocaust – The 
Hebrew Soldier – the Journal of the 178th 
Palestinian Unit of the Royal Services 
– Yael Transport Company – Hanukkah 
1943 – Articles and Illustrations!

 מאמרים הקשורים במוראות השואה.

 בדף 4 איור של היטלר יורה על הגטו שבו נופלים
 מתים. בדף 17 מכתבים של ילדי החיילים שנשלחו
ילדה  מארץ ישראל גם הם תחת מוראות השואה. 
 בשם דבורה ממעוז חיים כותבת שיר קטן, ושמו

למה.

למה?

 פתאום קם עם

גרש שלום

הכרית שלוה

הרג רצח

נשים וטף

 ולמה?

הרס שבר

הפציץ, הרס

ולמה, למה?

וילד בשם אוריאל מעין חרוד כותב:

 אתם יודעים למה אנחנו כותבים לכם? כי אתם מצילים את עמנו מיד אויבנו הגדול – היטלר, שכל העולם
 נרגז בעדו. אנו מקוים כרי ננצח את היטלר. ואז יהיה שלום בארץ. ועם ישראל יהיה עצמאי ונוכל להעלות

את כל האחים אשר בגולה.

 מחוסר דפים השתמשו בדפים של טפסים גדולים של טלגרמות איטלקיות ואת העתון הדפיסו על הצד
 שאינו מודפס. לכן בכל דף רק הצד הראשון עם העיתון.

מצב: טוב בהתאם לסוג הדפים וחיבור על ידי סיכות פשוטות

פתיחה: $100
הערכה: $300-$400

הבריגדה



מפורסם . 63 אמריקאי  משפט  איש   ,1852-1953 וולקוט,  ס.  בנימין  של  דרכון 
סוריה  סיני,  למצרים,  ועד  העולם  את  ה19  באמצע המאה  עם אשתו  לתור  שיצא 
וארץ הקודש – הדרכון המקורי! עם כל הארצות, כל הלשונות, כל החותמות וכל 

החתימות – אין דברים כאלו!
Passport of Benjamin S. Walcott, 1852-53, a Well-Known American Jurist who 
Travelled the World with His Wife in the Mid-19th Century, including Egypt, Sinai, 
Syria and the Holy land – the Original passport! With all the Countries, languages, 
Stamps and Signatures – Exceptional!

 דרכונים מעניינים ונדירים של הבאים לארץ
המאות ה 19 - ה 20

Passport of Benjamin S. Walcott, 1852-
53

נדיר נדיר נדיר

דף 1

N. 5644 Vu à la Légation des 
Etats-Unis

à Paris, le 3 novembre 1852

Bon pour l׳Italie
accompagné d׳un courrier
nommé John Bedair agé de

37 ans
תרגום:
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הקונסוליה של ארצות הברית

ביירות 9 ביוני 1853

טוב עבור סמירנה & קונסטנטינופול

ג. הוספורד סמית '

קונסול

דף 3

צרפתית:

Vu au Consulat Gen.l de France
Bon p.r la France par Calais a 
Boulogne
Londres le 16 Novembre 1852

אנגלית:

Description
Age 68 Years
Stature 6 Feet 1 Inches Eng.h
Forehead High
Eyes Blue
Nose Stout
Mouth Large
Chin Round
Hair Gray
Complexion Florid
Face Oval

N. 5202

I the Undersigned Secretary of State 
of the
United States of America hereby 
request all
whom it may concern to permit 
safely and
freely to pass Benjamin S. Walcott
accompanied by his wife
Citizens of the United States and in
case of need to give them all lawful 
Aid and
Protection.

Given under my hand and

נ '5644 נראה בצירות ארצות הברית

בפריז, 3 בנובמבר 1852

טוב לאיטליה

מלווה בלדר

 Bedair בשם ג 'ון

בן 37

דף 2

צרפתית:

Vu au Consulat des E.U. d׳Amérique
au Caire le 24 Mars 1853 Bon pour le
voyage de Monsieur Walcott 
accompagné
par Madame son epouse et pour son
Courier J. Bedair, et allant à 
Jérusalem
Syrie et par Suetz, Sinaï, Hahaba
au Oidy Nakel
Le Consul Gérant
C. Kahil

תרגום:

נראה בקונסוליה האמריקאית של אמריקה

בקהיר ב- 24 במארס 1853

הנסיעה של מר וולקוט מלווה

על ידי אשתו ועל שלו

שליח ג 'בדיר, וירושלים

סוריה וסואץ, סיני, ההבה

Oidy Nakel ב
הקונסול המנהל

ג 'קהיל

דף 2

אנגלית:

Consulate of the United States
Beirut June 9. 1853

Good for Smyrna & Constantinople
J. Hosford Smith
Consul

תרגום:
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דף 5

 צרפתית , קורסיקאית, גרמנית, איטלקית,
אנגלית

Vu à la Légation des Etats Unis 
d׳Amerique à Londres ce
24 Nov.bre 1852

Bon pour le Continent
Rome

CALAIS 27 NOVEMBRE 1852

N. 1261 Londres le 23 9bre 1852

Vu à la Légation de Sardigne
Bon pour les Etats du Roi
LEGAZIONE DI S.M. SARDA IN 
LONDRA

N. 3979 Gratis
London der 23 Nov.b 1852

Gesehen bei der K.K.

Oesterreichischen Gesandeschaft
Für din k.k. ]…[ Ottenfels
K.K. GESANDESCHAFT LONDON

Firenze li 18 Dicembre 1852

 ]…[per Roma
Vale a partire da ]…[ tre giorni
GRANDUCATO DI TOSCANA AFFARI 
ESTERI

תרגום הקטע האחרון:

פירנצה ב -18 בדצמבר 1852

]...[ לרומא

זה שווה מ ]...[ שלושה ימים

גראנדאטו דה טוסקנה אפארי אסתרי

מצב: טוב מאוד
פתיחה: $7000

הערכה: $8000-$9000

the impression of the Seal of the
Department of State, at the
City of Washington the 22.d day
of October A.D. 1852

in the 77th Year of the Independence
of these United States.

תרגום:

תיאור

גיל 68 שנים

Eng.hקומה 6 רגל 1 אינץ '
גובה המצח

עיניים כחולות

אף סטאוט

פה גדול

צ'ין סיבוב

שיער אפור

גוון עור

פנים אליפסה

נ '5202

אני מזכיר המדינה החתום מטה

ארצות הברית מבקשת בזאת

אשר עשוי להיות חשש לאפשר בבטחה

חופשי לעבור בנג 'מין ס' וולקוט

מלווה באשתו

לתת צורך  של  ובמקרה  הברית  ארצות   אזרחי 
להם את כל סיוע חוקי ו

הגנה.

נתון תחת היד שלי

את הרושם של החותם של

מחלקת המדינה,

עיר וושינגטון ביום ה 22

מאוקטובר 1852

בשנת 77 של העצמאות

של ארצות הברית.
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2 ויזות בריטיות – ארצישראליות – איש ואשתו – בולים וחותמות . 64
במלחמת  צה״ל  של  בצר  מבצע  חותמת   + וקהיר.  קנטרה,  מצריים: 

השחרור
2 British-Palestinian Visas – a man and His Wife – Egyptian Postage 
Stamps and Stamps: Qantara and Cairo + a Stamp of Operation Betzer 
of the IDF during the War of Independence

מבצע בצר

עם התחלת הגיוס בתחילת המלחמה נחשפה תופעת המשתמטים והעריקים. משתמטים 
היו אלה שלא התייצבו בלשכות הגיוס או שהתייצבו ולא נענו לצו שהורה להם להתגייס. 

עם תחילת ההפוגה השנייה והצורך בהגברת הגיוס לקראת המשך המלחמה, החליט דוד 
בן-גוריון על מבצע צבאי גדול לתפיסת משתמטים ועריקים.

המבצע נוהל כמבצע צבאי לכל דבר. השתתפו בו כ-3,300 חיילים מחיל הים, חיל נשים, 
חיל משמר, משטרת החיול, משטרה צבאית וכן מתנדבי המשמר האזרחי וחברי הגדנ״ע. 

הם כונסו לקראת המבצע במחנה תל השומר )אז - תל ליטוינסקי(.

העיר  על  עוצר  הוטל  מהעיר.  היציאות  כל  נחסמו   03.00 בשעה   1948 באוגוסט  ב-22 
והופצו כרוזים לבתי התושבים ובהם הוראות העוצר.

והם  בזוגות  נעו  החיילים  התושבים.  דלתות  על  להיתדפק  חיילים  חוליות  החלו  בבוקר 
הונחו לנהוג באדיבות אך בתקיפות. עם זאת הותר להם לפרוץ דלתות נעולות וארונות. 
התבררו  שם  ההזדהות,  לנקודות  אותם  שהובילו  למכוניות  לרדת  נתבקשו  הגיוס  חייבי 

נתוניהם. כאלה שנבדקו על ידי רופא ונמצאו כשירים לגיוס, גויסו בו במקום.

ברחבי העיר הודבקו כרזות כמו: ״המרחם על המשתמט - מתאכזר ללוחם״, ״קו ההגנה 
של תל אביב הוא בעמק איילון. הטיילת על החוף איננה מובילה אליו״, ״כל צעיר - למשלט 

לחזית״ ועוד.

פתיחה: $100
הערכה: $300-$600
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בעדן . 66 ליהודי  שניתנה  ויזה 
פנים  וצורת  לבוש  עם  יהודי   – ב1931 
לעלות  מנת  על   - מסורתית  יהודית 
לארץ ישראל – דרך מצרים – פריט יפה 

מאוד!
Visa Given to a Jew in Aden in 1931 – a 
Jew with traditional Jewish Attire and 
a Traditional Jewish Face – in order 
to Immigrate to the land of Israel – 
Via Egypt – Nice Item!

ויזה של בריטית הודית שניתנה ליהודי בעדן בשביל עלייה לארץ ישראל

מצב: טוב

פתיחה: $100
הערכה: $300-$600

5 ויזות מעניינות הקשורות לארץ ישראל משנות העשרים ועד שנות החמישים. 65
5 Interesting Visas Related to the Land of Israel, 1920s-1950s

א. ויזה פולנית של עולה לארץ בשנות העשרים, 

ב. ויזה פולנית שהוצאה בקונסוליה הפולנית בארץ עם חותמות צרפתיות רבות בזמן מלחמת העולם 
השניה

ג. פלשתינה של נוסע בזמן מלחמת העולם השניה בחותמות של הקונסוליה הצרפתית בארץ, 

ד. אוסטרית של אישה שנכנסה לארץ בשנת 53, ואחר כך עוד כמה פעמים, 

ה. לטביה, של עולה לארץ בשנות העשרים
כולם יהודים

הרבה חותמות, בולים קונסולרים ועוד.

כדאי לראות!

פתיחה: $100
הערכה: $300-$600
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67 2 PETIT ATLAS DE TOUTES LES
מלפני  אטלס   –  PARTTIES DU MONDE
יותר ממאתיים שנה, נדיר מאוד, פריז, 1811 
וביחס  בכלל,  ממנו  ללמוד  מה  יש  הרבה   -

לארץ ישראל בפרט
 PETIT ATLAS DE TOUTES LES PARTTIES
 DU MONDE – Atlas from Over Two Hundred
 Years Ago – Extremely Rare – Paris, 1811

מקוריות גאוגרפיות  מפות   21 האוגד  עתיק   אטלס 
1809 לשנים  מתוארכות  העולם  כל  של   ]ממוספרות[ 
בהוצאת  מפה[  כל  ]בגוף   CHEZ HENRIו-1810 

TARDIEU,LIBRAIRE .PARIS.

הארץ  כדור  כל  מפת  שונים:  אזורים  כוללות  המפות 
אירופה  הצפונית,  אירופה  עבריו[,  ]משני  כפולה 
צרפת,  נורווגיה,  דנמרק,פורטוגל,  רוסיה,  הדרומית, 
השונים,  האוקיינוסים  אירופה,  מרכז  איטליה,  הולנד, 

אסיה, אפריקה, ואמריקה. 

הנודע  התחריטן  בידי  נוצרו  המפות  כמחצית 
.j.b.poirson

הגבולות בכל המפות נצבעו ביד בזמן ההדפסה.

מהדורה ראשונה. איננה נמצאת בשום ספריה בעולם. העותקים המצויים כולם מהמהדורות השניה, 
השלישית והרביעית שיצאו 10 שנים מאוחר יותר. 

כל מפה בגודל שונה, שכן הן מקופלות לתוך הספר.

לדוגמא את מה  נציין  הזה.  פוליטית מהאטלס  והגיאו  הגיאוגרפית  על התפיסה  יש הרבה מה ללמוד 
שנוגע אלינו: ארץ ישראל.

סוריה הדרומית 

מעניין לציין שבמפת אסיה ארץ ישראל כולה, כולל ירושלים ודרום הארץ, עד מקום הגבול היום עם 
מצרים, מסומנת תחת השם סוריה!

במהלך התקופה העותמאנית, לפני מלחמת העולם הראשונה, הלבנט נוהל, וכך גם תושביו התייחסו 
של  הדרומיים  המחוזות  את  כללה  הדרומית  סוריה  למחוזות.  המחולקת  סוריה.  אחת:  כיישות  אליו, 

האזור המינהלי של סוריה העותמאנית. 

ראו  בעולם  המוסלמים  כל  הזמן,  כל  מפמפמת  הערבית  שהתעמולה  למה  ובניגוד  הפלא,  למרבה 
את זה כך. ההתנגדות לציונות לא הייתה בגלל שליטת היהודים בפלשתין, אלא בגלל גזילת חלק 

מסוריה הענקית. לא בשם "פלשתינאים" אלא בשם פאן ערביזם"!

פאן- או  פאן-סורית  מדינה  להקים  ניסה  פייסל  ההאשמי  הנסיך  הראשונה,  העולם  מלחמת  לאחר 
משריקית כזו )כלומר ממלכה מאוחדת שהייתה אמורה לכלול את כל סוריה המודרנית, כמו גם את הר 

הלבנון, ארץ ישראל ועבר הירדן(, אולם הדבר סוכל בשל פוליטקה צרפתית בסוריה ובלבנון.

עארף  בעריכת  הדרומית"(  )"סוריה  אל-ג'נוביה"  "סוריא  העיתון  בירושלים  לצאת  החל  ב-1919 
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אל-עארף - העיתון הערבי הפוליטי הראשון שנוסד בארץ ישראל אחרי מלחמת העולם הראשונה, 
ששימש שופר לחוגי הנוער הלאומני-קיצוני. 

לא פלשתין אלא סוריה הדרומית! כך דיברו אז הלאומנים הערבים בארץ ישראל.

ב-1927 הוקמה בארץ ישראל מפלגה בשם "מפלגת העצמאות הערבית בדרום סוריה", כדי להדגיש 
את התמיכה בפאן-סוריות ערבית!

ב-28 באוגוסט 1936 הוציא פאוזי אל-קאוקג'י, שעמד בראש ערביי ארץ ישראל במלחמת השחרור, 
את הכרוז הראשון שלו, לאחר שהגיע לארץ ישראל, שבו הודיע על נטילת הפיקוד העליון על המרד 
הערבי הגדול לידיו. בכרוז נכתב כי הוא מטעם "המפקדה הכללית של המרד הערבי בסוריה הדרומית 

)פלסטין(" והיה חתום בידי קאוקג'י, "המפקד הראשי של המרד בסוריה הדרומית".! לא יאומן!

ולאומיות  לציונות  כחיקוי  המוסלמית  הערבית  התעמולה  ידי  על  הומצא  פלישנאי  עם  שיש  הרעיון 
המודרנית כדי לקבל לגיטימציה בין לאומית לרצונם לחסל את הישות היהודית בארץ ישראל

שם  תחת  סוריה,ולא  תחת  מסומים  ישראל  וארץ  סוריה  חריפים:  יותר  עוד  הדברים  שלפנינו  במפה 
סוריה הדרומית, ומה שצפונה מסוריה כלל לא נקרא סוריה כלל. 

ארץ ישראל, למשרטטי המפה היא ממש חלק מסוריה, בעוד שכל הלבנט אינו נקרא סוריה. אם כן לא 
ההגדרה העותומנית היא הקובעת, אלא שבאמת ארץ ישראל היא חלק מסוריה!

כך בעיני הנוצרי בפריז לפני מאתיים שנה.

אמור מעתה: ארץ ישראל היא כזו רק בעיני אומה אחת: עם ישראל ששמר אמונים לארצו, ומפני כן 
זכה לשוב אליה באהבה.

כל  נראים. אך  נקבי עש שכמעט לא  ובכריכה מעט מאוד  גב הכריכה קצת מרופט,  מצב: טוב מאוד. 
השאר במצב טוב מאוד. 

פריט נהדר ונדיר ביותר!

פתיחה: $100
הערכה: $500 - $1000
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בעברית . 68 היהודיים  מהחיים  גלויות 
וביידיש - המאה ה19 מפנה המאה ה20 – 

חשובות ונדירות!
 Hebrew and Yiddish Postcards from
 Jewish Life – 19th Century to early 20th

!Century – Important and Rare

1. גלויה מביאליסטוק לוולוז'ין! מאב לבנו, תלמיד 
התורה!  ללימוד  חיזוק  דברי  עם  שם,  הישיבה 

תרס"ג

ברוך  לבנו,  שמואל  מנשה  ר'  האב  ששלח  גלויה 
בלשון  התורה  ללימוד  חיזוק  דברי  עם  קטינקא, 
הקודש, ודברים חמים שכתבה האמא לבנה, בחור 

הישיבה בוולוז'ין, במאמע לשון.

ברוך קטינקא

תרמ"ז  אדר  כ"ג  פולין,  בביאליסטוק,  נולד 
ר'  )מצאצאי  מנשה  שמואל  לאביו   ,)19.3.1887(
בת  טובה  ולאמו  מאמסטרדם(  ישראל  בן  מנשה 

משה -לימון.

וחצי  כשנה  ברוסיה,  תיכוני  ובבי"ס  בחדרים  למד 
היה  וחשמל.  למכונות  למהנדס  והוסמך  שבגרמניה  במיטוויידה  בפוליטכניון  ואח"כ  וולוז'ין,  בישיבת 
מראשוני החברים של "פועלי ציון" ביאליסטוק ואח"כ בגרמניה ושם היה מארגן וחבר הועד של אגודת 

הסטודנטים דוברי עברית "התקוה".

והיה גם כאן מראשוני "פועלי ציון" וממיסדי קלוב הפועלים ביפו )ב-1909(. עבד  עלה לארץ ב-1908 
ב-1910/11 כמהנדס בבתי-החרושת לשמנים וסבון ולמכונות של חברת "עתיד" בחיפה. אח"כ עבד 9 
שנים )ובכללן בשנות מלחמת-העולם א'( כמהנדס ומפקח טכני ראשי במסילת-הברזל החג'אזיות בארץ.

ואם ישאל השואל וכיצד הגיע למה שהגיע מוולוז׳ין, ידע נאמנה שאין הוא היחיד שהתגלגל כך באותה 
התקופה...

הגלויה שלפנינו נשלחה על ידי משפחתו אליו בשעה שלמד בישיבת וולוז׳ין. אין דברים כאלה -גלויה 
שנשלחה לתלמיד בישיבה בוולוז׳ין בימי תפארתה. עם חיזוק של האבא ודברים חמים מהאמא.

2. גלויה – יידיש – שכתבה אמה יהודיה בפרנקפורט לבנה, יעקב ולבר בשנת 1901 – לא נחקר.

3. גלויה ישנה מאוד – 1878 – כתובה יידיש – כפי הנראה בענייני מסחר - לא נחקר.

מצב: טוב – טוב מאוד

פתיחה: $100
הערכה: $300-$400

 חיים יהודיים, המאה ה19 וראשית המאה
העשרים – פזורת ישראל
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דרשת אבי החתן וברכתו לזוג הצעיר לפני החופה – גרמניה, המאה . 69
כותרות  עם  בגרמנית  כתיבה  במכונת  מתוקתק  החרדית,  הקהילה  ה19, 

בכתב יד בלשון הקדש – כריכה מקורית יפה 
Sermon of the Groom׳s Father and His Greetings to the Young Couple 
before the Chupah – Germany, the 19th Century, the Haredi Community – 
Typewritten in German with handwritten Titles in Hebrew – Nice original 
Binding

פריט מיוחד במינו של מנהג יהודי גרמניה – נדיר מאוד!

אבי החתן פותח בדברי הודיה לד׳ יתברך. את דברי ההודיה הוא שוזר בפרשנות לפסוק ד׳ 
שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך. כל פסקה בדרשה פותחת בפניה לילדי היקרים. כלומר לזוג 
הצעיר העומד להנשא. בין השאר הוא דורש על שמירת השבת ואתה על ערכים נוספים כמו 
וישמור אותם כמו  יברך אותם  אהבת המלאכה. הוא מסיים בברכה המסורתית לזוג, שד׳ 

הפסוק של ברכת כהנים.

הם  הדברים,  מסובים  שעלהין  המקורות  מן  המשפטים  כאשר  בגרמנית  כולה  הדרשה 
בעברית בכתב יד.

בעמוד השער מוזכר, בגרמנית, שם הדורש: מ. נחמן. וכן תאריך הדרשה. גם על הכריכה 
החיצונה כתוב באותיות זהב, בגרמנית: דרשת חתונה, 4 ביוני, 1884.

8 עמודים כרוכים בכריכה מקורית ונאה.

מצב: טוב מאוד

פתיחה: $100
הערכה: $300-$500
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ברכות . 71 ספר 
 – חשובה  לחתונה 
הספרדית  הקהילה 
הלאדינו  דוברת 
 1905 בבולגריה, 
בלאדינו  ברכות   –
לועזיות[,  ]באותיות 
בגרמנית  בבולגרית, 
עבה   - ובצרפתית 
בכתב  דפים  ומלא 
מברקים  כולל   – יד 
שונים  ממקומות 

באירופה
Book of Greetings for an Important wedding – the Ladino-Speaking Sephardic 
Community in Bulgaria, 1905 – Ladino Greetings in Bulgarian, German and French 
Letters – Thick and Full of Handwritten leaves – Including Telegrams from various 
Places in Europe 

כמאה דפים. ברובם ברכות בכתבי יד. במיעוטם מודבקים מברקים. כל דף מוקדש למברך או מברכת 
אחרים. נראה שנתלשו מספר דפים בהתחלה. יתכן שבהם היה כתוב את שם החתן והכלה עם שער 

או הקדמה כל שהיא. 

בכמה מקומות בספר יש עיטורים על חותמות זהות של בית מרקחת בסופיה. כפי הנראה של הורי החתן. 

כריכת עור מקורית מהודרת. על הכריכה תאריך החתונה ושמות החתן והכלה

פריט נאה ומעניין.

מצב: טוב

פתיחה: $100
הערכה: $300-$800

מוסיקה, . 70 ללימוד  מחברת 
שירים ופרוזה – מחברת עבה כרוכה 
– כתב יד יפיפיה, גרמנית – גרמניה, 

המאה ה19 – נדיר!
Notebook for Learning Music, 
Poetry and Prose – Thick, Bound 
Notebook – Beautiful Script, German 
– Germany, the 19th Century – Rare!

לא נחקר דיו – יתכן ומכיל דברים חשובים!

מצב: מצוין

פתיחה: $100
הערכה: $400 - $800
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ומצוות . 73 לאומיות  עוקרי  משכילים 
ומשכילים יראי ד׳ – פולמוס ההשכלה והרפורמה 

-פריטים נדירים
Intellectuals Uprooters of Nationality and 
Mitzvahs and God-Fearing Intellectuals – the 
Jewish Enlightenment Polemic and Reform 
Judaism – Rare Items

 במרכז אירופה, עמדו לגיונות של רפורמטורים לבלע חלילה
 את כרם בית ישראל על ידי הוצאת ציון והצפייה לישועה מן
 התפילה, עקירת המצוות עד כדי רעיון העועוים להעביר את
 השבת ליום ראשון, כניעה לתרבות הנוצרית ששלטה בכפה
על האומה  את  להעמיד  גיבורים  לישראל  עמדו   והתבוללות 

 מכונה.

משכלים אחד  מצד  משכילים.  עמדו  המתרס  צדדי   משני 
 שראו בהשכלה המרבית ובהומיניזם את תכלית הכל. הללו
 התכחשו יותר ויותר ללאומיות הישראלית ולתקוות הלאומיות

כתב יד יפיפה - ספר תווים . 72
לתפילות השבת והמועדים – ניגונים 
רבים לא ידועים – אוצר לא יסולא 
המאה  אירופה,  הנראה  כפי   – בפז 

ה19
Beautiful Manuscript- Sheet 
Music for the Sabbath and Jewish 
Holidays Prayers – many Unknown 
Tunes – a Priceless Treasure – Most 
Likely, Europe, the 19th Century 

פיוטים כולל  השנה  ראש  שבת,   כולל 
הכיפורים יום  בעפר[,  יסודו  אדם   ]למשל 

כולל פיוטים וסדר העבודה, פסח כולל טל, שבועות, זולתות לשבתות מיוחדות ועוד ועוד

 לקטעים רבים יש כמה ניגונים שונים כמו לכה דודי או היום תאמצנו או על חטא של ראש השנה.

פריט נהדר וחשוב עד למאוד לשימור מנגינות עתיקות

הכתיבה יפיפיה ברמה גבוהה. הכריכה מתפרקת.

הזדמנות חד פעמית לאוצר ממש

פתיחה: $200
הערכה: $1000 – $2000 $
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 לשוב לארץ ישראל ולחיות חיים לאומיים. הללו הגדירו את היהדות כדת בלבד. לדעתם פסק זה מכבר
בין מבדילות  שלדעתם  המעשיות  המצוות  מכל  והתרקו  הלכו  הןם  בזה  ובד  בד  מישראל.  אומה   שם 

 ישראל לאומות ולתרבות בה הם חיים. רק ערכים כלל אנושיים מצאו אצלם מקום.

 לעומתם היו גם חכמים בתורה, שיראתם קדמה לחכמתם, שהיו מראשי תנועת ההשכלה. ודווקא משום
 כך היה בכוחם בחנית זו עצמה לצאת למחמת תנופה כנגד אלו שהשכלתם עמדה להם לרועץ.

ראש וראשון להם היה ר׳ נפתלי הירץ ויזל.

משני חריפות  ביקורות  קיבלו  הם  מנשוא.  קשים  היו  חייהם  יראים  משכילים  בהיותם  הטבע,   מדרך 
 הצדדים. אך סוף כל סוף תעמוד להם זכותם, שדווקא הם, מתוך אישיותם המיוחדת הצליחו לעמוד

בפרץ מול ההשכלה המתבוללת.

כך או כך זו ללא ספק אחת הפרשיות המעניינות בתולדות ישראל בדורות האחרונים

 לפנינו כמה פריטים מעניינים בפרשיה זו.

מלחמת תרבות זאת התנהלה בעיקר בכתב. בספרים ובקונטרסים.

לפנינו כמה פריטים נדירים מפולמוס זה.

1. ניר דוד, שירי תפאת ועטרת הוד לגאון עוזנו, רוח אפינוו משיח אלקי יעקב, נעים זמירות ישראל, 
דוד בן ישי מלך ישראל ע״ה נ״ע, מספרים נפלאות חייו, יראת אלקיו, ועזוז גבורותיו ונגינותיו – בעשרים 

שירים – שלוטם כהן- וויען 1834 תקצ״ד בדפוס אנטון שמידט – בצרוף איור המחבר

2. שלום בן יעקב הכהן נולד במזריץ', פולין, בי"ד בטבת תקל"ב, 21 בדצמבר 1771. בגיל 13 בא לברלין 
שראה בו את יורשו והאיש ש"יציל את  ויזל  והתרועע עם חוגי המשכילים ובייחוד עם ר' נפתלי הרץ 

שארית מחמדנו מימי קדם, תפארת לשוננו הקדושה". 

 נטה, בפולמוס הסוער בין המתקנים למתנגדיהם, לצד היראים ותירגם מדבריהם )ב"אלה דברי הברית"(
 לגרמנית.

 ב-1820 בא לוינה כעורך ומגיה בבית-דפוסו העברי של אנטון שמיד. שם הודפס גם הספר שלפנינו.

 פרסם הרבה ספרים. הספר שלפנינו "ניר דוד" הוא אפוס היסטורי על דוד המלך בנוסח "שיר תפארת"
של מורו ורבו ר' נפתלי הרץ וייזל.

מצב טוב מאוד, נייר חזק, שוליים רחבים, כריכה לא מקורי

festhalten am gesetze .2

fortschritt im geiste
ספר על הרפורמה

 j. bonn:מאמין. שם המחבר האמתי = einem Gläubigen מאת

נדיר ביותר!

3. כוס ישועות, פרץ ברג, פראג, 1802 – מ״בעלי הזכויות״ על ההשקפה שהיהודים אינם אומה אלא 
רק דת – הקיצוני מבין משכילי פראג - נדיר מאוד

פרץ ֶבּר )מחנך וכותב יהודי יליד בוהמיה, הקיצוני בין משכילי פראג.

 ה״חידוש״ שלו היה שישראל פסקו להיות אומה עם חורבן בית שני, ואינם אלא דת. ככל שעבר הזמן
 הקצין בדעותיו.

מצב: טוב מאוד

פתיחה: $100
הערכה: $600 - $1000



 96 

ט | יוני 2019
שע”

ת
סיוון 

רוח הגטו – הסתכלות ברובע היהודי של ניו . 75
באיזור  היהודים  חיי  על  ביותר  מופלא  ספר   – יורק 
היהודי של ניו יורק בסוף המאה ה19, ניו יורק, 1902 
– מהדורה ראשונה ונדירה! כולל איורים מחיי היהודים 

אז מאת הצייר היהודי יעקב אפשטיין
The Spirit of the Ghetto: Studies of the Jewish Quarter 
of New York by Hutchins Hapgood – an Exceptional 
Book about Jewish Life in the Jewish Area of New 
York during the late 19th Century – New York, 1902 
– First, Rare Edition! With Illustrations by the Jewish 
Artist Jacob Epstein 

 The spirit of the ghetto : studies of the Jewish
quarter of New York / by Hutchins Hapgood

with drawings from life by Jacob Epstein

1902

מצב: טוב מאוד

פתיחה: $50
הערכה: $200 - $400

גרמניה: . 74 יהודי  של  ההיסטוריה 
ספר בית למשפחה היהודית / מאת ד״ר 
קוצ׳מן  ת.  מאת  איורים  קוהוט.  אדולף 
- ספר מפואר, גדול ממדים! עם שערים 
מרשים   -  1898  - ואיורים  צבעוניים 

ונדיר!
The History of the German Jews: a Book 
for the Jewish Family by Dr. Adolph 
Kohut, Illustrations by T. Coachman – a 
Large, Impressive Book with Colorful 
Title pages and Illustrations – 1898 – 
Rare! 

 Geschichte der deutschen Juden : ein Hausbuch
 für die jüdische Familie / von dr. Adolph Kohut.

Illustriert von Th. Kutschman
לקראת סוף הספר הוא עוסק ברש״ר הירש, בראשי המשכילים 
בגרמניה, בצייר מוריץ אופנהיים ובהרבה דמויות אחרות ביהדות 
הרבה  עם  הזה,  בנושא  ביותר  חשוב  ספר  ה19.  במאה  גרמניה 

ידיעות חשובות

 אדולף קאהוט )1848—1917( היה סופר והיסטוריון. אחיו, אלכסנדר
 קוהוט כתב את הספר: הערוך השלם.

מצב: טוב

פתיחה: $100
הערכה: $200 - $300



 97 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

76 . – עליכם  שלום 
 – ידו  בכתב  חתום  מכתב 
והנדירה  הישנה  החתימה 

מאוד: רבינוביץ
Shalom Aleichem – a Hand-
Signed Letter – the Old and 
Extremely Rare Signature: 
Rabinowitz

שלום עליכם

בעיר נולד  רבינוביץ׳   שלום 
פריאסלאב שבפלך קייב, בדרום-
אוקראינה( )כיום  רוסיה   מערב 
ב1859. היהודי,  המושב   בתחום 
עברה לידתו  לאחר  קצר   זמן 
)גר׳(, וורונקה  לעיירה   משפחתו 

 שם עברו על שלום שנות ילדותו המאושרות. ״בוורונקה הקטנטונת עברו עלי שנותי הטובות ביותר״ כתב
 שלום עליכם לי.ח. רבניצקי. העיירה וורונקה שימשה אב טיפוס לעיירתו הבדיונית של שלום עליכם:

כתריאליבקה, שהתפרסמה בעולם הספרות על דמויותיה והווי החיים היהודי שלה.

בהמשך עבר עם הוריו למקום אחר ברוסיה ולבסוף היגר לאמריקה אך שב וביקר פעמים רבות במזרח 
אירופה.

יצירתו רוויה בתיאור העיירה היהודית ודמויותיה. 

ב-1895 כתב את הראשון בסדרת סיפורי ״ֶטבֶיה החולב״ )ביידיש: ״טעוויע דער מילכיקער״(, על אודות 
השופעת  זו,  דמות  בסביבתו.  המודרנה  ושינויי  המסורת  בין  המתמרן  יום  ּוקשה  עממי  יהודי  חלֿבן 
הומור למרות הקשיים הרבים ואשר ביטאה את הלכי הרוח היהודיים בתחום המושב ברוסיה, הפכה 
״כנר על הגג״(.  לאחת הדמויות המוכרות של הספרות היידית והכללית )שעליה גם בוסס המחזמר 

כמו כן, הוסיף לכתוב סיפורים הומוריסטיים קצרים על הווי היהודים, שתרמו לפרסומו הרב.

מוטל בן פייסי החזן. נפטר בניו יורק ב1916  עד ימיו האחרונים ממש עסק בכתיבת ספרו המפורסם 
ובלווייתו השתתפו מאות אלפים!

הפריט שלפנינו

מכתב ביידיש על דף אחד, מקופל באצען לשני עמודים, מתוקתק במכונת כתיבה. בסופו שתי שורות 
בכתב ידו וחתימתו, ברוסית: רבינוביץ.

המכתב ממוען ללידידו הסופר מרדכי בן עמי.

ואף  ברוסיה  היהודית  העיירה  מן  בא  עמי  בן  גם 
ציוני  היה  עמי  בן  היהודיים.  בחיים  רוויה  יצירתו 
לארץ  עלה  הראשון.  בקונגרס  והשתתף  גדול 

ישראל וחי בה.

1910: ביאליק,  בתצלום מימין לשמאל, באודסה 
בן עמי, שלום עליכם, מנדלי מוכר ספרים.

פתיחה: $500
הערכה: $700-$1000
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אלבום תצלומים יפה וגדוש , למעלה . 78
מ330 תצלומים – משפחה יהודית ובעיקר 
דנציג,  וילנה,  ורשה,   – יהודיים  צעירים 
אנטוורפן, תל אביב, מרחבי ארץ ישראל 
שנות  תחילת  העשרים,  שנות  שלהי   –

השלושים
Nice, Full Photo Album with More than 
300 Photographs – a Jewish Family, and 
Especially Jewish Youngsters – Warsaw, 
Vilna, Danzig, Antwerp, Tel Aviv, and 
Elsewhere in the Land of Israel – the Late 
1920s, Early 1930s

 הרבה תמונות יפות.

 חלקן ידוע מקומן על ידי כיתוב בצד התמונה או על ידי שם הצלמניה מאחורי התמונה. הרבה מהן לא
נתברר לנו מקומן, והן מחכות לחוקר שישים עינו וראשו בהן.

מצב האלבום: בינוני – טוב

מצב תצלומים: טוב מאוד

פתיחה: $300
הערכה: $500-$800

לתליה . 77 מאוד  גדול  דף 
על הקיר אלעף-בייס ]אלף בית[ 
משכילי  של   – יידיש!  ללימוד   -
ביידיש  שירים  עם   – רוסיה! 
הספרות  ממשוררי  בשוליים 
מילים  ותרגום  החדשה  העברית 
מיידיש לרוסית - פריט היסטורי 

בלתי רגיל, נדיר!
A Very large Leaf for Hanging 
on the Wall ״Aleph Beis״ [Aleph 
Bet] – for Learning Yiddish! – of 
the Intellectuals of Russia! – with 
Yiddish Poems on the Margins by 

the Poets of Modern Hebrew Literature and Translation of Words from Yiddish into 
Russian – a Rare, Unusual Historical Item!

רקע

יצרו בה ראשוני הסופרים העבריים.  זו השפה שגם  שפת העם בתחום המושב היהודי הייתה אידיש. 
זו הייתה גם השפה בכל בתי הספר העבריים בתקופה ההיא. הדף שלפנינו נועד ללמד בבתי הספר 
היהודים את האלף בית של הידיש. לכן מופיע בו הצירוף של זש, וכן תרגום של מילים מיידיש לרוסית 

וכן שירים ביידיש.

מצב: בינוני – טוב. 

פתיחה: $100
הערכה: $500-$1000
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אוסף של 50 תצלומים היסטוריים . 80
 -  1945  – המקוריים  מהתשלילים 
 GROVE PHOTOGRAPHIC  –  1976

SERVIS LONDON
 Collection of 50 Historical Photographs,
from the Original Negatives

דוגמאות:

• חיילי בריגדה בפתח מטה הבריגדה היהודית
• קרבות מלחמת השחרור

ירושלים,  מצעד צה״ל ראשית שנות המדינה,   •
צה״ל  ואלופי  המצעד  את  סוקר  גוריון  בן  דוד 

ולא . 79 עלום  פרק   – במיקליב  הבימה 
פריטים   – הבימה  תיאטרון  בתולדות  ידוע 

נדירים ביותר!
HaBimah in Mykolaiv – an Unknown 
Chapter in the History of haBimah Theater – 
Extremely Rare Items!

 דפים של ״סניף הבימה ניקוליוב״ תרע״ט – תר״פ, 1919
 – 1920, של ראשוני הבימה, בני המקום וביניהם יהודה
 רובינשטיין ועוד – הזמנות להצגות מהרפטואר הראשוני
צ׳חוב, של  הדב  דמוב,  של  הנצחי  הנודד  הבימה:   של 

הרופא של שלום עליכם, והשושנים של י. קצנלסון.

שמות השחקנים הרבים ותפקידיהם בהזמנות.

ובמיוחד מהשמות  כמה  מוזכרים  הבימה  תולדות   בכל 
ההתייחסות אך  הבימה,  כראשוני  רובינשטיין   יהודה 
כאל היא  ניקוליב,   – בניקליוב  התיאטרלית   לעבודם 
בכל להבימה.  שלו  קשר  ללא  אך  שם  שפעל   תיאטרון 
הצגותיהם ועל  בהבימה  חלקם  על  מדובר   הפרסומים 

 בניקוליוב כשני דברים נפרדים.

היה זה  שתיאטרון  מתברר  שלפנינו  בפרסומים   אך 
הייתה בהבימה  שלהם  הראשוניות  הבימה.  של   סניף 
 בהצגותיהם שם. עוד מתגלה כאן שמו של הסניף הזה:״
 ״ארץ וחפש״ – שם מעניין מאוד לתיאטרון, וכפי הנראה

קשור בקשר עז למגמות של יוצרי הבימה אז.

 שתי הזמנות שונות להצגות שונות. אך בשלושה דפים כי שניים מהם זהים אלא שהאחד שלם יותר.

מצב: טוב

פתיחה: 200$
הערכה: $250-$400
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81 . – גדולה  היסטורית  תגלית   – קטן  תצלומים  אלבום 
תצלומים מקוריים של חנוכת נמל חיפה עם הנציב העליון הבריטי

Small Photo Album – Great Historical Discovery – Original Photographs of 
the Inauguration of the Haifa Port with the Participation of the British High 
Commissioner

אלבום עם תצלומים מקוריים מחיפה בשנות השלושים ובתוכם תצלומים מקוריים של חנוכת נמל חיפה 
בהשתתפות הנציב הבריטי סיר

אחד הסיפורים המרתקים המוצגים בחוברת הוא הסיפור האמיתי שמאחורי טקס חנוכת הנמל בשנת 
1933, הוא למעשה סיפורו של הטקס שלא התקיים.

אחרי שנים רבות של תכנון והקמה ביקשו הבריטים, שהיו מרוצים מאוד מהתוצאה, לשתף בחגיגה את 
כל שואי העיר ופלשתינה כולה.

הזמנות יצאו למוזמנים רבים ומכובדים, אנשי עסקים ובכירי הישוב, יהודים וערבים כאחד. המסמכים 
שנחשפים במגזין באדיבות האוסף של החיפאי ירמיהו רימון, מוכיחים כי כנהוג אצל הבריטים, הכל היה 

מתוכנן ומסודר. החל מההזמנות, קוד הלבוש, אישורי הכניסה ועד ללוח הזמנים לטקס החגיגי. 

וכך, הנציב העליון הבריטי בארץ ישראל ארתור ווקופ שלח הזמנה אישית לכל המשתתפים, כאשר לכל 
הזמנה צורף מספר סידורי בפינה הימנית העליונה. המוזמנים התבקשו להקדים ולהגיע ברכב לחניון 

בראשות יגאל ידין מצדיעים

• המשוריינים בבאב אל וואד בואכה ירושלים אחרי מלחמת השחרור
• משה דיין סוקר מסדר חיילים – ראשית שנות המדינה

• צילומים מעולים של שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים
• חיילים, 67, מתרפקים על אבני הכותל

• ליד הגדר הטבה גבול לבנון
מצב: טוב מאוד

פתיחה: $100
הערכה: $150-$300
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מסודר, או ברכבת מיוחדת. לשם הסר ספק, ההזמנה ציינה במפורש הגעה בלבוש מחוייט.

ארוחת צהריים רשמית הובטחה למי שעוד התלבט האם להיות נוכח באירוע ההיסטורי. בנוסף להזמנה, 
ניתן לראות גם את הסדרי ההגעה וכרטיס נסיעה מטול כרם לחיפה לרכבת המיוחדת לאירוע הפתיחה.

גם מהלך הטקס הצפוי היה מתוכנן לפרטי פרטים. בתיעוד המופיע במגזין של הנמל נחשף המופע שהיה 
עתידה  שהיתה  ״לנקסטרייאן-פרינס״,  הבריטית  הסוחר  אוניית  הובאה  הטקס  לטובת  למגיעים.  צפוי 
לחנוך את הנמל על רקע מטחי תותחים של המשחתת הבריטית ״הסטינגס״ ומטס של חיל האוויר של 
הוד מלכותה. הנאומים אמורים היו להיות מתורגמים לעברית וערבית, כולל ברכות באמצעות הטלפון 
.BBC-של שר המושבות סר פיליפ קנליף ליסטר. כל הטקס, כמובן, היה אמור להיות מועבר בשידור ב

אבל, תוכניות לחוד ומציאות ארצישראלית לחוד. ביום שישי, ה-27 לאוקטובר 1933, ארבעה ימים בלבד 
לפני הטקס, נערכה ביפו הפגנה המונית שאורגנה על ידי הוועד הפועל הערבי כמחאה נגד שלטונות 
5(. ההפגנה עברה במהירות לפסים  )העלייה ה-  ומתגבר  המנדט, עקב זרם העלייה היהודית ההולך 

אלימים ומאש המשטרה הבריטית נהרגו 14 מפגינים ערבים ועשרות נפצעו.

 30 ה-  ביום שני,  לאור המצב,  נהרגו.  יהודים  וארבעה  וירושלים  גם לחיפה, שכם  המהומות התפשטו 
לאוקטובר, יום אחד בלבד לפני הטקס, פרסמו הבריטים הודעה רשמית, כי עקב האירועים ״לא מתאים 
הנמל  פתיחת  טקס  למעשה,  בחיפה״.  מראש  מסודר  שהיה  כמו  חגיגי,  באופן  הטכס  את  לסדר  יהיה 

צומצם ונערך ללא נוכחות קהל.

וכך, ביום שלישי, 31 לאוקטובר 1933 לפני הצהריים, הגיע הנציב העליון בסירת מנוע לאוניית הסוחר 
הבריטית ״לנקסטרייאן-פרינס״, שעגנה במי מפרץ חיפה, מחוץ לנמל. הנציב ופמלייתו עלו על סיפונה 
והאונייה הפליגה לתוך הנמל, לקול רעמי 17 מטחי תותחים שירתה ספינת חיל הים הבריטית ״הסטינגס״.

האונייה עגנה בצמוד למזח החדש והנציב התקבל על ידי משמר כבוד של מלחי המשחתת הבריטית 
הלאומיות  בחצאיות  הלבושים  סקוטית,  צבאית  ותזמורת  סקוטים  חיילים  של  ויחידה  ״הסטינגס״ 
הסקוטיות. הנציב ופמלייתו עמדו על במת הכבוד והוא שוחח בטלפון עם שר המושבות הבריטי בלונדון 

ובישר לו על פתיחת הנמל. השר, בתמורה, בירך את הנוכחים.

)ונפטר שנה  בלונדון  חולה  הוא שוכב  נכח באירוע, שכן  לא  ומתכנן הנמל פאלמר  גם המהנדס  אגב, 
מאוחר יותר(.

ב-31 באוקטובר 1933 היה טקס חנוכת הנמל. 

חנוכת הנמל תוכננה כטקס רשמי בנוכחות מוזמנים רבים משועי היישוב, יהודים וערבים, וכבר נשלחו 
ההזמנות עם בקשה להופיע עם לבוש מחויט. 

אך בגלל הפרעות והרציחות של הערבים ביהודים שפרצו ביפו ב-27 באוקטובר , החליטו מתכנני הטקס 
לבטל את החגיגות ולהסתפק בטקס רשמי ומצומצם. 

בטקס השתתף הנציב העליון הבריטי. 

תותחים  מטחי   17 רעמי  לקול   - הנמל  לתוך  שהפליגה  אונייה  של  סיפונה  על  הגיעו  ופמלייתו  הנציב 
שירתה ספינת חיל הים הבריטית "הסטינגס״. משמר כבוד של מלחי הספינה קיבל את פניו. 

הנציב ופמלייתו עמדו על במת הכבוד והוא שוחח בטלפון עם שר המושבות הבריטי בלונדון ובישר לו 
על פתיחת הנמל. 

התצלומים שלפנינו לא ידועים כלל ונדירים ביותר. 

מצב האלבום בינוני

מצב התמונות טוב מאוד

פתיחה: $180
הערכה: $300-$600
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בואנוס . 82  - יהודי  קלפים  משחק 
איירס – שנות הארבעים – נדיר!

 Jewish Card Game – Buenos Aires –
 !1940s – Rare

 48 קלפים עם איורים יפים. משחק רביעיות.

הסדרות:

• בתי כנסת עתיקים,

ההתיישבות  של  יהודיים  פילנתרופים   •
היהודית ]מונטיפיורי, רוטשילד וכו'[

• חפצי חגים

• אבות הציונות

• הגיבורים ]בר כוכבא, יהודה המכבי[

• הנביאים

• הרי ארץ ישראל ]מירון, ציון[

• ערי ארץ ישראל

• גדולי ספרד ]הרמב"ם, ר' יהודה הלוי[,

• האימהות

• חכמי התלמוד

• נשות התנ"ך

שמורים  הקלפים  מאוד.  טוב   - הקלפים   מצב 
היטב.

הצרים  בצדדיה  חסרה  בינוני.   – הקופסא  מצב 
המשחק  הוראות  ולמטה.  למעלה   – הנפתחים 

על גב הקופסא.

פתיחה: $100
הערכה: $200 - $300
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יד . 83 בכתב  כתובה  גלויה 
בעברית, 1908, שנשלחה בעצת 
ומרומם  להנכבד  אדלער,  ד״ר 
ה״ר א׳ אייזענשטאדט בירושלים 
מאת חרש אומן במלאכת קרשי 
שחפץ  במקור![  ]כך  הברזל 
לעלות לארץ אך לפני כן עליו 
לברר האם יש עבודה במלאכה 
הזו – מכתב יפיפה בעברית של 
שבת, המלמד על מה שעמד אז 
בפני העולים לארץ ועוד דברים 

ברוח התקופה – פריט נהדר
Hebrew, Handwritten Postcard, 1908, Sent on the Advice of Dr. Adler to the Honorable 
Rabbi A. Eisenstadt of Jerusalem by an Expert Craftsman in the Work of Iron-Boards 
[thus Originally!] who Wanted to Immigrate to the Land of Israel, yet Wanted to 
Clarify Beforehand Whether he Will Find Work – a Beautiful Letter in Poetic Hebrew, 
Indicating What faced the New Immigrants to the land of Israel – a Lovely Item

וחותמת 2 חותמות של מקום המשלוח   הגלויה נשלחה בדואר האוסטרי ב27.1.08 מויטבסק לירושלים. 
הגעה של הדואר האוסטרי בירושלים ב18,2.08

 מי הוא ה״ר א. אייזענשטאדט מירושלים,
 לא מצאנו מישהו בשם זה בירושלים. אך כמובן יתכן שהיה אך לא נזכר בשום מקום היום. אמנם הכותב מניח
 שאייזנשטאדט מכיר היטב את ירושלים ויכול לספק לו נתונים מהימנים לגבי אפשרות מציאת העבודה בה.
 לכן יתכן ומסתבר שנפלה כאן טעות, וכוונתו לי. אייזנשטאדט שהביוגרפיה האישית שלו מתאימה במדויק

למכת שלפנינו.
 אייזנשטאדט, שמאוחר יותר עברת את שמו לברזילי, היה דר בירושלים ועסק בבנינה ובמציאת יכולת

עבודה לבאים לגור בה.
 זמן קצר לאחר עלייתו עבר להתגורר בירושלים. היה סופר פורה וכתב סיפורים קצרים מהווי החיים בארץ ישראל,
נגד התערבות הברון אוגנדה,  תוכנית  נגד  בו במאבקיו  ותמך  אוסישקין  ברית של מנחם  ובעל   היה חבר 
 רוטשילד במושבות, בעד העלאת חשיבותה ומעמדה של ירושלים בחשיבה הציונית ובעד החדרת השפה

 העברית כלשון לאומית רשמית.
 יחד עם אוסישקין הקים את אגודת ״חובבי ירושלים״ לקידום היישוב היהודי בירושלים עליה נמנו הרב ראי״ה
 קוק, ר׳ בנימין, קדיש סילמן, דוד ילין, בוריס שץ, יצחק בן צבי ורחל ינאית בן צבי ועוד. הוא אף ערך מחקרים

לגבי הרכב החברה בירושלים בת זמנו ושקד על תוכניות לשיפור תנאי המחיה באמצעות עבודה.
 ומהי מלאכת קרשי הברזל? אי אפשר לומר שמדובר על כל עבודה בברזל, שהרי הוא מוסיף: ״ומבין גם

במלאכת הברזל״ – כפי הנראה מדובר על נפח שכן הוא כותב בסוגריים: א בלעחער.
 רוב רובם של הגליות העת ההיא שנשלחו לארץ ישראל אז היו בגרמנית או ביידיש. גלויה בעברית, ועוד

כל כך יפה – נדיר.
מצב טוב מאוד
פתיחה: $100

הערכה: $100-$200

 חיים יהודים בארץ, ראשית המאה ה20 – ארץ
ישראל
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84 . – ומוריה  ביפו, מנהליה  מיסדי הגמנסיה העברית  גדול, מקורי של  תצלום 
לימים גמנסיה הרצליה - בסביבות 1911 – תצלום לא ידוע כלל שהתגלה עתה! 

תצלום יחידאי!
Large, Original Photograph of the Founders of the Hebrew Gymnasium in Jaffa, Its 
Directors and Teachers – the Future Herzliya Gymnasium – circa 1911 – Unknown, 
Unique Photograph!

בתצלום נראה קיר הגמנסיה שעליו תלויה מימין מפה של יפו וסביבותיה ומשמאל מפה של ארץ ישראל 
ובתווך תמונה של הרצל.

בתצלום נראים, לפי סדר הישיבה משמאל לימין:

בין היושבים:

ד״ר י. ל. מטמן, ד״ר מוסינזון, ד״ר חיים בוגרשוב

יעקב  הרצל:  של  לתמונה  מתחת  באמצע  עומד 
ראש  לימים  שרת,  שרתוק  משה  של  אביו  שרתוק, 

ממשלת ישראל

חותמת הצלם מאחור: י. בן דב בצלאל ירושלים

הוועד  של  יחידאי  תצלום  מצוי  אלדמע  באוסף 
המפקח של הגימנסיה שצילם סוסקין. עוד תצלום 

ידוע של המורים בחר הספרים. 

ואלו הם:

התצלום שלפנינו אינו ידוע כלל!

המסגרת  מאוד.  טוב   - טוב  התצלום  מצב  מצב: 
מסביב שעליה מודבק התצלום – פגומה וחסרה. 

פתיחה: $100
הערכה: $200 - $400
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בתרגילי ספורט מרהיבים לכבודו של החג.

 מה מלבב היה מראה הבחורים הארץ ישראליים
בונים את העם זה  והחזקים שבכוחם   החסונים 

ואת הארץ. הקהל נהנה והריע למתעמלים.

 לפנינו תצלום נהדר, נדיר ביותר, שמצליח להביא
לנו רושם כל שהוא מהחג ההוא בזמן ההוא.

התמונה מודבקת  שעליה  במסגרת  טוב.   מצב: 
חיסרון בפינה הימנית העליונה.

פתיחה: $100
הערכה: $150-$200

הפועלים . 85 בשכונת  העובדים  חג 
הראשונה בארץ ישראל - תצלום נהדר 
של תרגילי ספורט של הפועל בשכונת 
בורוכוב בגבעתיים בראשון למאי 1927
Workers׳ day at the First Workers׳ 
Neighborhood in the land of Israel – a 
Lovely Photograph of Sports Exercise of 
HaPoel in the Borochov Neighborhood 
of Givatayim on May 1, 1927 

גבעתיים, העיר  התפתחה  שממנה   השכונה, 
 נקראת על שם דב בר בורוכוב, ממייסדי הציונות
שכונת היא  בורוכוב  שכונת   הסוציאליסטית. 
הראשונה העובדים(  שכונת  )או   הפועלים 

שהוקמה בארץ ישראל.

 הפועלים יחד רובו של הישוב המאורגן בתנועות
עם אדום  בדגל  במאי  האחד  את  חגג   הפועלים 
שימשו והסוציאליזם  הציונות  לבן.  כחול   דגל 
האדמה העבודה,  כיבוש  לשם  אחת   בכפיפה 

 והארץ ובניית העם העברי בציון.

את לחזק  במטרה  שהוקמו  הפועל   קבוצות 
הפגינו והפועלים  החלוצים  ושל  העם  של   גופו 

ארץ . 86  – תצלומים   ]50[ אוסף 
ישראל ואירופה, ראשית המאה ה-20

Collection of [50] Photographs – the land 
of Israel and Europe, Early 20th Century

סופרים  תצלומי  קבוצתיים,  תצלומים  כ-50 
גלויות  הפליטה,  משארית  תצלומים  ועיתונאים, 
קרטון,  על  תצלומים  משפחות,  תצלומי  עבריות, 
ועוד. חלק מהתצלומים מתוארים. חלקם נשלחו 

כגלויות בדואר. 

בין היתר: 

'הארץ'  בעיתון  מעיינים  צעירים  שלושה  א. 
ה-20  ]שנות  ירושלים.  קרפ,  צלמניה  בעיתון?(.  כותבים  )אולי 

המאוחרות?[.

ב. קבוצת שחקני כדורגל, יהודיים. אירופה, שנות העשרים.

"ונשאתיכם  בזהב.  צבוע  חלקו  מאויר,  טובה,  שנה  כרטיס  ג. 
לרחוק, ונפוצות יהודה אקבץ". במרכז נראה כדור הארץ ועליו 

כיתוב: "ארץ ישראל". "לשנה הבאה בירושלים". נדיר מאוד.

פתיחה: $100מצב כללי טוב
הערכה: $300-$500
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תצלומים . 88 של  גדול  אוסף 
שנות  ופלשתינה,  אירופה   – חשובים 

ה-30 וה-40
Large Collection of Important 
Photographs – Europe and Palestine, 
1930s and 1940s

אוסף של 38 תצלומים מעניינים, בהם תצלומים 
חשובים ונדירים.

בין היתר:

היצרניה בנחלת ז׳בוטינסקי.

קבוצת השומר הצעיר באחת מארצות אירופה

חגיגות ליד בנין הסוכנות )אולי כ״ט בנובמבר(.

קברות עולי הגרדום. תש״ט.

זרים מעל קבר שרה )אהרנסון?(.

כינוס של מחוז ׳הדרום׳ בפתח תקוה, בשנת תרצ״ט. 

מעוזי  בין  בצפת  הסראייה  מגרש  על  התחרויות 

מצב כללי טוב
פתיחה: $100

הערכה: $300-$500

אוסף תצלומים חשובים ונדירים – ארץ . 87
ישראל והחיים היהודים בעיירות אירופה, 1914 

– שנות השלושים
Collection of Important and Rare Photographs 
– the Land of Israel and Jewish Life in the Towns 
of Europe – 1914-1930s

כ-45 תצלומים, בגדלים שונים.

בין היתר:

תצלום של צעירים וחיילים יהודיים, בתקופת המנדט, ליד 
קברו של אחד העם. 

תצלום של קבוצת שחקני כדורגל, במדיהם. אירופה, שנות 
השלושים.

)יפו?(, בחג הביכורים  תצלום קבוצתי של ארבעה צעירים 
תרע״ד 

תצלום )כגלויה( של חייטים יהודיים בחדר עבודתם. 

יהודייה באירופה שלפני  ילדה  יפהפיים של  שני תצלומים 
השואה, רוכבת על תלת אופן ומחזיקה בובה.

יהודי רובנה בתל אביב – תצלום קבוצתי מעניין

על  בגב התמונה הסבר בעברית  מורים באירופה,  קבוצת 
הדמויות. 

תצלום מטקס ״אסתר המלכה״, תל אביב 1929. 

תצלומים קבוצתיים נוספים.

צפת טבריה. א׳ טבת תש״ט.

גודל ממוצע: 6x9 ס״מ.

מצב טוב.
פתיחה: $100

הערכה: $200-$300
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בביקור  בריטים  חיילים  שלושה  של  תצלום  ג. 
במצרים ליד הפירמידות, רכובים על גמלים. 

23x17.5 ס״מ. 

מצב טוב.

פתיחה: $100
הערכה: $150-$300

היסטוריים . 89 תצלומים  ארבעה 
גדולים – ליל הגשרים!

Four large Historical Photographs – 
Night of the Bridges!

א. תצלום קבוצתי  15.8.1943
על התצלום נרשם התאריך בדיו.

בתל  אלכסנדר״  ״סטודיו  חותמת  התצלום  בגב 
אביב.

23x17.5 ס״מ. 

מצב טוב.

פלשתינה.  הרוס,  גשר  של  תצלומים  שני  ב. 
הנראה  כפי  חיילים.  קבוצת  נראית  מהם  באחד 
מדובר באחד הגשרים שפוצץ על ידי המחתרות 

ב״ליל הגשרים״. 

23x17.5 ס״מ. 

מצב טוב.

היסטוריות . 90 תמונות  אלבום 
דרך  תרפ״ט,  מפרעות  ישראל:  מארץ 
הרצל  הלווית  ועד  אלטלנה,  האניה 

בירושלים... מרתק ומרהיב!
Album of Historical Photographs from 
the land of Israel: the 1929 Riots, the SS 
Altalena, Herzl׳s Funeral in Jerusalem 
… fascinating and Impressive!

איכותיים,  בתצלומים  עשיר  ישן  אלבום 
משפחתיים.  בתצלומים  וכן  ונדירים,  חשובים 
חלק  יד.  בכתב  תיאור  מופיע  תצלום  כל  לצד 

מהתצלומים מסודרים לפי פרקים. 

בין התצלומים החשובים:

*פרק מיוחד ״תמונות ישנות ממאורעות 1929״ 
בריטיים  ״טנקים  בריטי״,  צבא  ״משמר  בהן: 
כי  יש לציין  ועוד.  ליווי בריטי״,  ״שיירה עם  ביפו״, 
תצלומים ממאורעות תרפ״ט הנן נדירים באופן 

יוצא דופן!

״שיירה  השחרור:  ממלחמת  תצלומים  *סדרת 
ידי  על  שנהפכה  ״רכבת  משמר״,  עם  אזרחית 

ערבים״, ״שדות בוערים״. 

*מקבץ תצלומים של הלווית הרצל בירושלים. 

*תצלומים מיום העצמאות תש״י. 

אביב,  בתל  החיות  גן  של  נהדרים  *תצלומים 
בשנת תש״י .

*תמונה מקורית של אלטלנה 

*תמונות של ׳הכנסת ומגיניה׳ 

*ביקור במחנה העולים בפרדס חנה, 1949.

ממאה  למעלה  באלבום  מופיעים  בסה״כ 
תצלומים, חלקם הגדול הנן אישיים ומשפחתיים, 
תצלומים  של  הנה  משמעותית  כמות  אולם 

לאומיים והיסטוריים.

דפים  מנותקות,  תמונות  מספר  טוב,  כללי  מצב 
רופפים ובלאי אופייני.

פתיחה: $100
הערכה: $150-$300
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של . 92 מדהים  תצלום   – צדיקל׳ה 
ילדון עם פני מלאך בצלמניה רמברנדט 
כפי   – ה30  שנות   – בנימין  בנחלת 
הנראה מדובר בבעל יחוס – מישהו יודע 

במי מדובר?
An Amazing Photograph of a Angelic 
Child in the Rembrandt Photographer׳s 
Studio in Nachalat Binyamin – 1930s – 
Most Likely, a Pedigreed Child – Does 
Someone Know who He Is?

גדול.  כך  כל  בגודל  כזאת,  תמונה  רואים  לא 
של  בנם  אולי  מיוחס,  בילד  מדובר  ספק  ללא 

קדושים, מאדמו״רי ארץ ישראל בזמן ההוא.

מצב: טוב בהתחשב בגיל התצלום

פתיחה: $100
הערכה: $150-$200

האלבום  מאוד.  טוב  במצב  התצלומים  מצב: 
כי חסר השרוך שקושר את  הישן מפורק לדפיו 

הדפים... ]אפשר להשלים אותו[

פתיחה: $100
הערכה: $300-$500

ה30 . 91 משנות  תצלומים  אלבום 
של נערה וחברותיה במחלקה השביעית 
רבים  הרצליה.  גימנסיה  והשמינית של 
מהם של מקומות בטיולים שעשו בארץ: 
מלון  אבשלום,  יד  המערבי,  הכותל 
בתל  הגדול  הכנסת  בית  דוד,  המלך 
אביב, הר תבור, הגלבוע, חמי טבריה, 

חמה, תל חי – עשרות תצלומים
 Photo Album from the 1930s of a
 Girl and Her Friends, Students of the
 Seventh and Eighth Departments of
 the Herzliya Gymnasium, Many of
 Them of Trips around the Country:
 s Pillar, the׳The Western Wall, Absalom
 King David Hotel, the Great Synagogue
 of Tel Aviv, Mount Tavor, the Gilboah,
 the hot springs of Tiberias, Chamah,
Tel Chai – Dozens of Photographs
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מאויר . 94 היתולי  קובץ   – העזפן 
 – ישראל[  ומנהיגי  הסופרים  מצב  ]על 
ברלין, 1908 – בעריכת איתמר בן אב״י 

- נדיר מאוד, לא נראה במכירות!
HaAzpan – an Illustrated Humorous 
Anthology [about the Situation of 
Jewish Writers and Leaders] – Berlin, 
1908 – Edited by Itamat ben Avi – 
Extremely Rare, had never been seen 
in Auctions!

מ.  העורכים:  ׳העולם׳.  לעיתון  כתוספת  נדפס 
חרמוני ואיתמר בן אב״י.

בדיחות,  הומוריסטיים,  מאמרים  כולל 
קריקטורות, מועדות היתוליות, ועוד ועוד. נזכרים 
ועוד.  ביאליק, שלום אש,  ח״נ  יהודה,  בן  אליעזר 
בין היתר מופיעה קריקטורה של ״הגברת חמדה 
בן יהודה בתלבושתה הלאומית היותר חדישה״.  

12 עמ׳. 

מצב טוב. שיקום בדבק. פגמים ובלאי אופייניים. 

פתיחה:$100$
הערכה:200$ -$300$

של . 93 הראשונים  הכרכים  חמשת 
לפני  הדפיס  אותם  יהודה,  בן  של  המילון 
מלחמת העולם הראשונה – ירושלים-ברלין, 
תרס״ט-תרע״ד ]1914-1909[ – נדיר מאוד!
The First Five Volumes of the ben Yehuda 
Dictionary, which He Printed before World 
War I – Jerusalem-Berlin, [1909-1914] – 
Extremely Rare! 

מילון הלשון העברית הישנה והחדשה. מאת אליעזר בן 
יהודה, מחייה השפה העברית.

רק חמשת הכרכים שלפנינו הובאו לדפוס על ידי בן-
מעזבונו  פטירתו  אחר  נדפסו  הבאים  הכרכים  יהודה. 

על ידי חמדה בן יהודה ואחרים. 

מפורט.  שערים  השני  השער  עבריים.  שערים  שני 
נוספים בגרמנית, צרפתית, אנגלית ולאטינית.   

מצב טוב מאוד. מעט כתמים. כריכות חצי עור עתיקות, 
יפות. 

פתיחה:$100$
הערכה:300$ -$500$
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אוסף מגוון של מסמכים, מכתבים, מודעות ופריטי נייר – פזורה וא״י, שנות . 95
ה-20 ואילך

 Variegated Collection of Documents, Letters, Announcements and paper Items – the
Diaspora and the Land of Israel – 1920s and Onward

בין היתר:

א. תעודה )כולה בכתב יד!( של בית הספר העברי העממי "קינדערהיים" ברוז'ינוי ]רוז'אני[. ניתנה בקיץ 
את  והגשים  ב-1934,  ארצה  עלה  אשר  וסופר,  חינוך  איש  לימים  סוקולובסקי,  מאיר  לתלמיד  תרע"ז 
את  ערך  היתר  בין  החופשית.  במדינתם  המולדת  לאהבת  תלמידים  של  דורות  בארץ  לחנך  שאיפתו 
ספר הזיכרון על הקהילה היהודית בעיר הולדתו רוז'ינוי, אשר נספתה כולה בשואה )שרדו רק שלושה 

אנשים(. על התעודה חתומים כל המורים בבית הספר בכתב ידם.

ב. חוברת אלבומית גדולה, נדירה ביותר ולא ידועה בביליוגרפית: "לארצנו ולעמנו". תש"י 1950. במלאות 
Pioneer women בארצות הברית. כולל הרבה תצלומים, ומכתבי ברכה מאישים  יובל לארגון  חצי 

חשובים בארץ ובחו"ל. עשרות עמודים. מעטפת קדמית רופפת.

ג. תעודה מעניינת הנוגעת למכונת התפירה של זינגר. התעודה מודפסת עם מילוי בכתב יד. 1927.

ד. מכתב של מרכז העליה, בדבר עלייתה של אשה יהודייה לארץ בשנת 1932.

ה. חוברת "ברוכים הבאים ליום התנחלותנו". קבוצת נ"ל צור מעון. כסלו תש"י. המייסדים, ניצולי השואה 
מהעיר דברצן שבהונגריה. 4 עמ'.

ו. תצלומי טיולים בארץ משנות השישים.

ז. תצלום עם הקדשה, של משפחת גייגר מצפת. 1923.

ועוד...

מצב טוב-בינוני.

פתיחה:100$
הערכה:300$ -$400$
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ועל . 96 העברי  בגדוד  בקבוצה,   – וחבריו  פלדשטיין  משה  רחובות,  קבוצת 
מהמשמר – תצלומים מקוריים ויפיפיים! תגלית היסטורית! 

The Rechovot Group, Moshe Feldstein and His Friends – in the Group, the Hebrew 
Battalion and On Guard – Beautiful, original Photographs! Historical Discovery!

קבוצת רחובות

קבוצת עבודה מיוחדת במינה של בחורים ובחורות צעירים בני העלייה השנייה שעסקו בכיבוש העבודה 
ובגידול ירק בשיתופיות מלאה ברחובות ואחר כך בחולדה.

בזמן ההוא, שלהי מלחמת העולם הראשונה, היו מספר קבוצות ירקות באזור ירושלים וברחובות. אלו 
היו קבוצות חקלאיות ששמו על דגלם את העבודה העברית בארץ ישראל. הם עסקו בחקלאות בקשיים 
עצומים. קבוצת רחובות הייתה המפורסמת מכולם בגלל שנהגה בה שיתופיות מלאה. הימים היו ימים 
של רעב כפשוטו. טיפוס המעיים וטיפוס הבהרות השתולל בארץ. העבודה החקלאית הפיזית הייתה 
קשה ביותר, ובמיוחד לבחורים הרזים והחוורים שהגיעו מרוסיה. לבנות היה קשה כפליים, וכמובן הקושי 

הכלכלי, אם אפשר לקרוא לעוני כלכלה...

כל אחד בפני עצמו. רק  יהיה להחזיק מעמד  אי אפשר  בני הקבוצה סברו שעקב הקשיים העצומים 
סולידריות ואחווה יהפכו את היחיד לקבוצה ובכך יצליחו במשימתם להיות חקלאים בארץ ישראל. 

שאר הקבוצות שפשפו עיניהם בתימהון, אך נוכחו שאכן כך, בשיתופיות, הצליחה הקבוצה.

יואל אפרת היה הוגה הרעיון וכך הוא סיפר:

פרשיות היסטוריות - תצלומים
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יחד  ולהיות  חברים  קבוצת  ליסוד  הדרך  על  לחשוב  התחלתי  לירושלים  נכנס  שאלנבי  ״לאחר 
ברחובות... ונתנו לה את השם ״קבוצת רחובות״.״ 

הקבוצה עברה כמה גלגולים עד שהתייצבה בתרע״ז.

ה״מוכתר״ והרוח החיה של הקבוצה היה משה פלדשטיין.

משה פלדשטיין 

משה פלדשטיין עלה ארצה בשנת תרע״ג מאוקראינה, והוא בן שבע עשרה שנה. כשהגיע לארץ היה 
צנום גוף, אך בעל חוזק נפשי. ״נשמה גדולה חסידית כאילו נשלח אלינו להזכיר לנו שעבודתנו לא יכולה 

להעשות מתוך עצבות ומצווים אנו למלאות את תפקידנו מתוך שמחה״, נכתב עליו לימים.

בני הקבוצה

בקבוצה היו הבחורים אלימלך קרמר )כרם(, אליעזר לוסטיגר, מאיר גולדמר, אלימלך נימן, יואל אפרת 
]לעתיד אשתו של משה  והבחורות חנה אדלר  מונטר,  ובנימין  יפה  גרין, אברהם  גוטשל, אהרון  וחיים 
פלדשטיין[ – בחורה עדינה ותמה אך נמרצת ופקחית ובעלת אישיות חזקה, יהודית גלצ׳ינסקי ]קליינמן[ 

ואחותה מניה גלינצ׳סקי ]כרם[, רחל גרצ׳מן ]כפרית[, , בלומה פרידמן והינדה לבקוביץ׳. 

ההתגייסות לגדוד העברי

בשנת תרע״ה התגייסו שבעה מחברי הקבוצה לגדוד העברי. היה זה על רקע מחלוקת גדולה בתנועת 
כיבוש  היא  הראשית  המשימה  שמא  או  ארצנו  בשחרור  חלק  שניקח  כדי  להתגייס  האם  הפועלים 
העבודה והחייאת שממות ארצנו. החברים שהתגייסו היו משה פלדשטיין אלימלך קרמר )כרם(, אליעזר 
לוסטיגר, מאיר גולדמר, אלימלך נימן, יואל אפרת, חיים גוטשל. בנימין מונטר היה מן המתנגדים לגיוס 
והוא נשאר להפריח את השממה. מאוחר יותר דווקא הוא זה שנהרג בקרב צבאי בהגנת תל חי יחד עם 

יוסף טרומפלדור. 

השמירה

השדות  על  הן  בשמירה.  הקבוצה  בני  השתתפו  העברי  בגדוד  והשרות  החקלאית  העבודה  עם  יחד 
החקלאיים והן על מקומות אחרים שהיו זקוקים לכך.

התצלומים שלפנינו

לפנינו תצלומים יפיפיים ובלתי רגילים מזמנים ההם. אחרי יותר ממאה שנה נחשפות כאן לראשונה 
התמונות הללו שעד עתה שכבו כאבן שאין לה הופכין בבוידעם אחד בארץ ישראל.

מעתה הסיפורים הרבים שנשארו יהיו מלווים בתמונות חיות ומרהיבות מהזמן ההוא.

לעיון נוסף: תמר אגמון - שדות אדומים, ירושלים תשס״ז

פתיחה: $1000
הערכה: $1500-$2000
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מתל אביב לאנטוורפן . 97
קושטא  ברלין,  ורשה,  דרך 
ופריז: ממסע אופניים של חברי 
המכבייה  לקראת  ״מכבי״ 
...פרשייה   – הראשונה 
 45  - מרגשת  היסטורית 
בלעדיים,  מקוריים,  תצלומים 
אחר,  ממקום  ידועים  שאינם 
של מסע האופנועים של חברי 
שיצא  ישראל,  ארץ  ״מכבי״ 
תר״ץ  בסיון  בט׳  מתל-אביב 
״המכבי״  לכינוס   ]4.6.30[

באנטוורפן בלגיה ]3.7.30[
From Tel Aviv to Antwerp Via 

Warsaw, Berlin, Constantinople and Paris: from a Bicycle Journey of ״Maccabee״ 
Members before the First Maccabbiah Games – a Touching Historical Affair – 45 
Original, Exclusive, Unknown Photographs of a Bicycle Journey of Members of 
Maccabee of the Land of Israel, which Left Tel Aviv on 4.6.30 to a Conference of 
Maccabee in Antwerp, Belgium [3.7.30] 

 בדרכם הם ביקרו בקהילות ישראל, שנים ספורות לפני חורבנן בשואה: בגרמניה ]לייפציג, ברסלאו,
]ורשה, לבוב, קיטנה לנערות עבריות פולין  ״רוטקם״, ברלין[,   קלן, קובלנץ, פרנקפורט, קיבוץ החלוץ 
 ליד לבוב, פוזנין, לודז׳[, רומניה ]צרנוביץ, בוקרשט, קונסטצה[, צרפת ]פריז[, צ׳כוסלובקיה ]קישיצה[,

 תורכיה ]קושטא[ וסוריה.

מדהים! תמונות מדהימות!

מסע האופנועים הזה מארץ ישראל לאנטוורפן היה חלק מפרסום רעיון ׳המכביה׳, שקרם עור וגידים 
באותן השנים. את הרעיון לקיים משחקים עולמיים של נוער יהודי, מעין משחקים אולימפיים יהודיים, 
בגרמניה  שהוקם  )ארגון  היהודית״  המתעמלים  ״אגודת  בביטאון  אברהם  פריץ  ב-1911  כבר  העלה 
וב-1921 שינה את שמו לאגודת מכבי העולמית(. אך מי שהיה המאיץ העיקרי למימושו של  ב-1903 
ומהדמויות  ישראל  ארץ  ״מכבי״  של  הבולטים  ממנהיגיה   ,)1982–  1897( יקותיאלי  יוסף  היה  הרעיון 

הפעילות של הספורט בארץ-ישראל. 

קונגרס המכבי העולמי החליט לקבל את הצעת יוסף יקותיאלי, לקיים את המכביה הראשונה באביב 
1932. מיד עם חזרתו מהקונגרס פעל יקותיאלי במרץ להגשמת רעיון המכביה. הוא יזם שני מסעות 
של רוכבי אופנועים לאירופה כדי לבשר שם על קיום המכביה ולהמריץ את הספורטאים היהודים 
להתארגן לקראתה. המסע הראשון היה ב-1930 לאירופה. המסע השני, ובראשו יוסף יקותיאלי, יצא 
שנה אחר-כך מתל אביב ללונדון. גם המשלחת הזו עברה בארצות ובערים רבות וזכתה להצלחה רבה. 

 טקס המכביה הראשונה נפתח חגיגית ב-28 במרץ 1932, כ׳ באדר ב׳ תרצ״ב בבית-העם בתל אביב,
 בהשתתפות אישי ציבור ובראשם ראש העיר מאיר דיזנגוף. למחרת הוביל דיזנגוף רכוב על סוסו את
 מצעד הספורטאים, שמנה 390 ספורטאים מ-18 מדינות, ויצא מגימנסיה הרצליה עד אצטדיון המכביה

מרחק של כ-5 קילומטרים.

ל50 שקרוב  מתברר  ועתה  פומבית.  במכירה  בעבר  נמכרו  ותצלומים  מסמכים  המסע,  של   דגלים 
 תצלומים מדהימים נותרו בבוידעם ההוא, ולא שמו לב אליהם. מדהים!

 תצלומים מערים ומקהילות שונות כולל קושטא בתורכיה, ברלין בגרמניה, לבוב בפולין ועוד ועוד.

כדאי מאוד מאוד לראות את התמונות וליהנות מהן!

פתיחה: $400
הערכה: $800 - $1200
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בסירת הפלגה  "נחשון":  סירת   של 
שנבנתה מרועף,  בציפוי   מפרשים]![ 
ההפלגה הפלוגה.  עבור   בתל-אביב 

יצאה מנמל יפו לפורט סעיד.

של הראשונה  הייתה  הזו   ההפלגה 
 הפלוגה הימית ושל חיל הים הישראלי
ה"גיבוש" הייתה  היא  ממנה!   שנמשך 
בתנאים הפלגה  הפלוגה.  אנשי   של 

הכי קשים של סירת מפרש!

 לאחר מכן, באותה שנה, ימאי "הפועל"
 הביאו לחופי הארץ את "ואלוס", ספינת
הייתה שכמובן  הראשונה,   המעפילים 
 עם מנוע... ואז החלה העלייה ההירואית,
 הבלתי ליגאלית, לארץ ישראל המכונה

"ההעפלה"

אוסף מופלא:  דבר  התגלה   עכשיו 
הזה. המסע  של  מקוריים   תצלומים 
הפלגת של  רבים  תצלומים   לפנינו 
אנשי ושל  הסירה  של   "נחשון", 
סעיד בפורט  והן  בדרכם  הן   הפלוגה 

ובקהיר כולל הטיולים שטיילו שם!

ציוני פרק  של  ראשיתו  נחשף   לעינינו 
ההפלגה הישוב:  בתולדות   נפלא 
הפלוגה המשיכה  שממנה   הראשונה 
הימית וממנה נמשך חיל הים הישראלי!

 מצב: טוב מאוד
פתיחה: $100

הערכה: $1000 - $2000

התצלומים . 98 אוסף  היסטורית:  תגלית 
של המסע הראשון של הפלוגה הימית, אנשי 
יפו  מנמל  מפרש  בסירת  העפלה,  ב׳,  עלייה 
של  הראשית  של  הראשית   - סעיד  לפורט 
הפלוגה הימית וחיל הים הישראלי - 1935 – 
גילוי מדהים אחרי יותר משמונים שנה – כיתוב 

מאחור על הרבה מהתמונות!
Historical Discovery: Collection of 
Photographs of the First Journey of the 
Maritime Company, the Members of Aliyah 
B, Illegal Immigration, in a Sailboat from the 
Jaffa Port to Port Said – the Onset of the Israeli 
Navy – Amazing Discovery after More than 
Eighty Years – Inscription on the Reverse Side 
of Many of the Pictures! 

הפלוגה הימית של "הפועל" הוקמה בראשית שנות ה30.

 ייחודה של הפלוגה הימית, הסקציה הימית כפי שנקראה
 בתחילה, של "הפועל" בתל- אביב, הוא בעמידתה במילוי

משימות שהשעה העמידה בפניה.

למילוי נקראה  נעוריה  ומשחר  הימית  הפלוגה   זכתה 
משימות לאומיות, ראתה באלו אתגר ועמדה בהן.

ואלו הן:

העולם מלחמת  לפני  ה-30',  בשנות  ההעפלה   נושא 
 השניה )ולפני היות הפלי"ם(,

 עליה ב' כפי שנקראה: כל המלווים של אניות ההעפלה
היו חברי הפלוגה הימית בתל- אביב;

 הקמת נמל תל- אביב בשנת 1936, מציאת המיקום הנכון
הראשון האדם  כח  למעגן,  ובהמשך  הפריקה   לעבודת 
דוברות( הגעת  )טרם  הראשונות  הסירות   לעבודה, 
 להובלת המטענים, סירת המנוע לגרירת הסירות – כולם

על ידי חברי וציוד הפלוגה הימית בתל- אביב;

הימיים של  קורסי ההגנה הראשונים: הדרכת הקורסים 
הפל"ים, של  הראשונים  הקורסים  שני  לרבות   ההגנה, 
 קורס א' וקורס ב', נעשתה על ידי מדריכי הפלוגה הימית
 בתל- אביב – שמואל )שמוליק( טנקוס, דב מגן )ברצ'ק(

ומוקה )מרדכי( לימון.

 ( – גם בנושא זהRoyal Navyההתגיסות לצי הבריטי )ה- 
 רב היה חלקה של הפלוגה, ומטובי חבריה מלאו משימה
 זו, ביניהם אהרון אלטמן, חיים ויס, אברהם מירון )מירצקי(

כדי למנות רק אחדים.

התצלומים  – נחשון"  "סירת   - הראשונה   ההפלגה 
שלפנינו!

 ההפלגה הראשונה שלהם הייתה בשנת 1935, ההפלגה
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״אין לי אף פרוטה אחת״ - מכתב קדום . 99
ובחתימתו של מנחם אוסישקין אל  ידו  בכתב 
פטירתו  לאחר  קצר  זמן   – ויצמן  חיים  ידידו 
 – הרצל  הד״ר  הציונית  התנועה  מנהיג  של 
תוכן מדהים: הדלות הנוראה של ראשי העם, 
אף  לי  אין  ״פה  אושיסקין:  הציונות!  מחוללי 
ולויצמן אין כסף לנסוע לועידה  פרוטה אחת״ 

הציונית! – 1904
 an Early – ״t Got Even a Penny׳I Haven״
Letter Handwritten and Signed by Menachem 
Ussishkin to His Friend Chaim Weizmann 
– Shortly After the Death of the Leader of 
the Zionist Movement Dr. Herzl – Amazing 
Content: the Terrible Poverty of the Leaders 
of the Nation! Ussishkin: ״Here I haven׳t Got 
Even a Penny״ and Weizmann didn׳t have the 
Money to Travel to the Zionist Congress! - 1904

בכ'  נפטר  הרצל,  זאב  בנימין  הציונית,  התנועה  מנהיג 
בתמוז תרס"ד. מותו חולל שבר גדול בעם ישראל בכלל, ובתנועה הציונית בפרט. 

באד־קיסינגן  מעיינות  של  המרפא  למימי  אוסישקין  מנחם  אברהם  נסע  מכן  לאחר  ספורים  ימים 
שבגרמניה, שם שהה במשך למעלה משבועיים, בהם המשיך בעבודתו הציונית. באותם ימים הוא שולח 
את המכתב שלפנינו לידידו ורעו חיים ויצמן, שניהם מראשי 'ציוני רוסיה', אשר התנגדו לעמדותיו של 

הרצל בשאלת אוגנדה ובכמה מדרכי העבודה בתנועה הציונית. 

המכתב שלפנינו הנו די מפתיע: אוסישקין מתייחס למניעה הכספית של ויצמן מלהגיע לועידה השנתית 
הרבה  הדלות  את  הזה  מהמכתב  רואים  בוינה.  מכן  לאחר  ספורים  ימים  שהתקיימה  השניה,  הציונית 

שהיתה אז בכיסם של מנהיגי התנועה הציונית!

לך: השיג דמי  אומר  הנני  ועוד הפעם  קיבלתי מכתבך,  בזו הרגע  "יקירי,  אוסישקין:  כותב  זה  במכתב 
נסיעה עד וויען ושם אשתדל למצוא את הסך הנחוץ בעדך. פה אין לי אף פרוטה אחת ]...[ להתראות 

בוויען ]=וינה[ ביום ו' הבא. א"מ אוסישקין".

 )בתשובתו ענה לו ויצמן: חברי היקר׳ איני יודע׳ אם יעלה בידי להשיג כסף, מכל מקום יהא זה מכאיב, 
אם בשל כך לא אוכל לבוא לווינה!; ממש הכרחי להיות שם" – כתבי חיים ויצמן, עמ' 357(.

למיטב ידיעתנו לא נראה במכירות עד היום מכתב כה קדום מאוסישקין!

ללא ספק תוכן מדהים על הדלות הנוראה של מנהיגי העם, מחוללי הציונות. ועבודתם צלחה! מליוני 
יהודים דרים היום בארץ, מדינה חזקה ופורחת. ללמדנו: לא התנאים החומריים הם העיקר! מסירות 

לרעיון, לעם ולארץ וכמובן סייעתא דשמיא הם המפתח להצלחה!

מצב טוב מאוד. סימני קיפול.

פתיחה: $150
הערכה:600$ –$1,000$

פרשיות היסטוריות – יומנים ומכתבים
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הרוצחים. זהות  על  והויכוח  הרצח  סיפור  יובא 

א. פריט חשוב ממדרגה ראשונה! 
תהומי, אברהם  מאת  חתומים  מכתבים   שני 
פרשת את  מגולל  הוא  בהם  עצמו,   הרוצח 
נוקב בשמו של מנהיג והוא   הרצח בפרוטרוט! 
 דגול של תנועת העבודה ומדינת ישראל שלקח

חלק בהחלטה!!

כאן  חושפים  שאיננו  ומרתק,  מפתיע  מכתב   .1
 1979 בנובמבר   27 מתאריך  המלא,  תוכנו  את 
לקבל  ״שמחתי  ארצי.  עודד  אל  תהומי  מאת 
עורר  מכתבך  השרון.  קבוצת  מחבר  מכתב 
שלאחר  לשמוע  ודאי  תתפלא  רבים.  זכרונות 
״אין  ]...[״.  העשרים  שנות  בראשית  ארצה,  בואי 
זה נכון שעל חיסולו של דה-האן הוחלט בפגישת 
נתקבלה  זה  על  ההחלטה  ביבניאל.  ׳המפעל׳ 
בלבד  ההגנה  החלטת  זו  היתה  ולא  בירושלים, 
]...[״. ״אני מתנגד לפרסום הדבר כי אין ברצוני 
העבודה״.  תנועת  נגד   ]...[ לאנשי  חומר  לתת 
והוא גם מבטל לחלוטין את עיקר טענתו של עודד 
ארצי: ״לאליהו בן חורין נודע הדבר ממני לאחר 
המעשה״! בהמשך המכתב הוא מציין על עצמו 

חברי  ידי  על  נחשד  אשר  דה-האן,  יעקב  ד"ר 
ההגנה כמי שמבקש לטרפד את הצהרת בלפור, 
אלפי  אחרי  לישראל  הישועה  הנוצצות  ולגדוע 
לרצח  האחראים  בהיר.  ביום  נרצח  גלות,  שנות 

היו חברי ההגנה.

ב'אגודת  בכיר  בתפקיד  נשא  דה-האן  יעקב 
הלוחמים  מגדולי  והיה  בירושלים,  ישראל' 
בבית  מנחה  מתפילת  יצא  דה-האן  בציונות. 
בבית החולים שערי צדק, ספג שלושה  הכנסת 
הרצח  זה  היה  ומת.  התמוטט  אקדח,  כדורי 

הפוליטי הראשון בארץ ישראל בעת החדשה.

המשטרה הבריטית לא איתרה אז את הרוצחים 
כמו  ראשוניותו,  אבל  הרצח,  תיק  את  וסגרה 
הניחו  לא  בו,  המעורבים  של  הרם  מעמדם  גם 

לפתרון התעלומה לשקוע עד עצם היום הזה.

בשנת 1982 פרסם עודד ארצי מאמר ב׳קתדרה׳ 
תולדותיו   - "'המפעל  צבי:  בן  יצחק  יד  מכון  של 
של תא מחתרתי בקבוצה החלוצית ופרשת רצח 

דה-האן".

להלן פירוט כמה מהמסמכים שלפנינו, ולאחריהם 

תעלומת רצח ד״ר יעקב ישראל דהאן – מכתבים היסטוריים מאת המתנקש . 100
עצמו!! מפקד ההגנה בירושלים אברהם תהומי, בו הוא מספר בפרוטרוט על הרצח 

ועל יוזמיו / + ארכיון מסמכים בנושא
The Mysterious Murder of Dr. Ya׳akov Yisrael de Haan – Historical Letters by the 
Assassin Himself! The Commander of the Hagana in Jerusalem Avraham Tehomi, 
in which He Describes the Assassination and Its Initiators in Detail / + Archive of 
Documents on the Subject
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התייחסות לעריכה ולהשמטות שביצעו ממאמרו 
הנ״ל של ארצי. 14.9.81, לקראת פרסום המאמר.

מכתב מעניין מאת המערכת הנ״ל, בין היתר  ד. 
נכתב בו: ״עניין אחד עדיין מטרידנו: זאב משי, האם 
יקבל בשלוות נפש את העובדה שמפרסמים את 

שמו המלא ואת סיפורו המסעיר?...״. 20.11.81.

ה. מכתב מאת מערכת קתדרה, ובו שאלות והערות 
עמודים.  שלושה   .18.10.81 המאמר.  טיוטת  על 

ו. מכתב בן שלושה עמודים דפים )בראשו נכתב 
׳העתק׳( בכתב ידו של עודד ארצי ובחתימתו, ובו 

תיקונים והערות למאמרו. 20.10.81.

עודד  אל  צפריר  יורם  של  ידו  בכתב  מכתב  ז. 
שני  המאמר.  של  היד  כתב  על  הערות  ארצי, 

עמודים. 13.11.81.

עם  ארצי  עודד  של  נוספות  התכתבויות  ח. 
חוקרים ועורכים, סביב מאמרו.

ט. טיוטות של עודד ארצי מתוך מאמרו.
י. גיליון ׳קול ישראל׳ על פרשת הרצח. 1982.

יא. תגובות שקיבל על מאמרו מאת קוראים שונים.
יב. מכתב רשמי מאת מערכת ׳העדה׳ של העדה 
שאלות  מספר  ובו  ארצי,  עודד  אל  החרדית, 
לזכרו  ספר  הדפסתם  לקראת  למחקרו,  בקשר 
של דיהאן. חתום )בדפוס( יהודה משי זהב. 1983. 

גלילי  ישראל  מאת  וחשוב  מעניין  מכתב  יג. 
)לשער ראש המפקדה הארצית של ההגנה!( אל 

עודד ארצי, בעקבות קריאת מאמרו. 1983. 

כך  על  המספר  נדבה,  יוסף  מאת  מכתב  יד. 
שקיבל מאת אברהם תהומי את העתק מכתבו 
אל עודד ארצי )הנזכר לעיל(, ומבקש העתק של 

מאמרו של ארצי. 

טו. שני מכתבים מעניינים מאת שלמה נקדימון 
אל עודד ארצי.

דה- את  ההגנה  חיסלה  ׳כך  בעיתון  כתבה  טז. 
האן׳. מתוך העיתון ׳כל העיר׳ 1982. 

רקע היסטורי:

1973 התכנסו ישישי קיבוץ יפעת וחשפו  בשנת 
לראשונה, בשיחות פנימיות מוקלטות, את קיומו 
1927- השנים  בין  מחתרתי  יהודי  טרור  תא  של 

של  הכותרת  גולת  'המפעל'.  נקרא  אשר   ,1923
יעקב  רצח  הייתה  התברר,  כך  התא,  פעילות 
אנשי  חברים  היו  זה  בארגון  דה-האן.  ישראל 

עובדה מעניינת, אשר לטענתו היא ש״יצרה את 
הרושם שהמעשה נעשה לפי החלטת ׳המפעל׳״. 

2. מכתב ארוך מאוד מאת תהומי, בהונג קונג, 
במכונת  מודפסים  דפים  חמישה   .11.2.1980
המכתב  בסוף  ידו.  בכתב  הוספות  עם  כתיבה, 

חתימתו. 

את מכתבו הוא פותח בהכרזה דרמטית: ״עברו 
למעלה מחמישים שנה מאז קרו הדברים, וכמעט 
כל האנשים אשר היו קשורים בפרשה אינם בחיים. 
אין עכשיו כל סיבה שלא לספר את כל האמת״. 

ארצי,  עודד  של  טענתו  את  שולל  הוא  תחילה 
אני  נכון.  לא  ״זה  יזם את הרצח.  ׳המפעל׳  לפיה 
הייתי בימים ההם מפקד ההגנה בירושלים, ואני 
יודע שעל חיסולו הוחלט בירושלים באישורו של 
יצחק בן צבי. בירושלים תוכנן המעשה, בירושלים 
לפועל...  הדבר  הוצא  ובירושלים  ההכנות,  נעשו 

יכולה להיות רק אמת אחת״. 

לאחר מכן הוא מעיר על מספר טעויות נוספות, 
מתאר  כן  ארצי.  עודד  של  במאמרו  דעתו,  לפי 
בהרחבה את יחסו של ז׳בוטינסקי לטרור בכלל 

ולרצח בפרט. 

יהודה  של  ההגנה  לספר  מתייחס  הוא  בהמשך 
סלוצקי. ״יהודה סלוצקי ידע את כל האמת, אבל 
הוא סבר שמוטב לא לגרור את שמו של הנשיא 
גורם  היה  זה  מוסיף?  זה  היה  ומה  זה.  לעניין 
לסערה והיו מתחילים לחטט: מי עוד ידע? האם 
בן צבי עצמו  יש לזכור גם שגם  ידע?...  גוריון  בן 
היה חבר המערכת ]של ספרי תולדות ההגנה[״. 

ההגנה  תולדות  ספר  למערכת  היה  עניין  ״איזה 
היו  המערכת  חברי  כל  זה?  שקרה  לכתוב 

מנהיגים או חברים חשובים בתנועת העבודה״.

״עם סלוצקי היו לי ויכוחים רבים ]...[ אבל ביושרו 
ספר  איננו  ההגנה  תולדות  ספר  פקפקתי.  לא 
אבל  מפא״י,  ברוח  הכתוב  ספר  זהו  אויבקטיבי, 

שקרים אין בו״. 

שכביכול  מסוימות  הנחות  שולל  הוא  בהמשך 
שהסיבה  וקובע  האן,  דה  את  לרצוח  גרמו 
האמיתית היתה ״כאשר הוא ארגן משלחת אנטי-
ברור  נעשה  השריף,  לפני  הופיעה  אשר  ציונית 
הוחלט  אז  שלו.  בגידה  למעשי  גבול  היה  שלא 

לגמור אתו״. 

מכתב מאת אחד מקוראי עבודתו של ארצי,  ב. 
בו הוא מספר על מידע נדיר על זיהוי הרוצח. 

ג. מכתב מאת מערכת הוצאת יד יצחק בן צבי, ובו 
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ירושלמי  )ארגון  השחורה"  "היד  ידי  על  חתום 
כהרגלו  דה-האן  הלך  הנסיעה  לפני  יום  ידוע!(. 
אשר  יפו,  ברחוב  הכנסת  בבית  מנחה  לתפילת 
)היום  הישן  צדק  שערי  החולים  בית  בתוך  ישב 
שוכנת במבנה המשומר הנהלת רשות השידור(.

ניגש  החולים  בית  משער  דה-האן  יצא  כאשר 
בזמן  השעה?".  "מה  אותו  ושאל  צעיר  איש  אליו 
שלוש  נורה  הוא  בשעונו  התבונן  שהמתפלל 
נעלמו  ומת במקום. הרוצחים  פעמים, התמוטט 

וזהותם לא נתגלתה למשטרה.

לקח  לא  אחד  ואף  היום  אותו  מאז  עברו  שנים 
ביישוב,  שגורמים  אלא  הזה,  הרצח  על  אחריות 
בפעולה  מדובר  כי  טענו  אינטרס,  בעלי  חלקם 
מתוכננת היטב של ארגון 'ההגנה'. הראיה הטובה 
ביותר ששייכה את הארגון לפעולת הרצח הגיעה 
קיימת  היום  גם  תהומי.  אברהם  של  בדמותו 
שירה  זה  הרוצחים,  אחד  היה  הוא  כי  הסכמה 
בפועל על דה-האן )אף שהוא עצמו מעולם לא 
הודה בכך(, אלא שלא ברור מטעם מי הוא נשלח.

שנה   20 לארץ  ועלה   1903 בשנת  נולד  תהומי 
במסע  החל  מהאונייה  ירידתו  עם  יותר.  מאוחר 
רגלי לירושלים שבה התגורר באוהל. הוא צורף 
למחתרת ההגנה בעיר ותוך שנתיים נהיה מפקד 
פלוגה, תפקיד שבו אחז גם בזמן הרצח. בשנת 

1929 מונה למפקד ההגנה בעיר. 

בהגנה  תפקידו  לבין  היורה  תהומי  בין  הקישור 
הנראה  ככל  כי  ונקבע  הקצוות  את  חיברו 
המחתרת הגדולה היא שביצעה את הרצח. תהומי 
1991 ולא פרסם את פרטי הרצח. נפטר בשנת 

מאמרו  שפורסם  לאחר  שנים   3  ,1985 בשנת 
תחקיר  פורסם  ב"קתדרה",  ארצי  עודד  של 
נקדימון  שלמה  העיתונאי  ביצע  אותו  חדש 
המשיכו  השניים  מייזליש.  שאול  עם  במשותף 
ודבקו באותה "גירסה רישמית" אשר נכתבה ע"י 
הפרופסור יהודה סלוצקי, מעורכי "ספר ההגנה״, 

לפיה ההגנה עמדה מאחורי הרצח. 

של  ידו  בכתב  החתומים  שלפנינו,  במכתבים 
של  שהגירסה  אומר  הוא  המתנקש  תהומי, 
המפעל שעודד ארצי פרסם אותה אינה נכונה, 
והוא אומר שההחלטה הייתה של ראשי תנועת 
העבודה, והוא מוסיף שדברי ספר ההגנה אמתיים. 

מצב כללי טוב.

פתיחה: $1000
הערכה: $5000-$10000

הפועל  מפלגת  עם  שזוהו  השלישית  העלייה 
הצעיר. מפקד התא היה אליהו בן חורין )בינדר( 

והוא שהוציא את פקודת החיסול.

הכינוס של חברי המחתרת בשנת 1973 פורסם 
של  גבם  מאחורי  יותר  מאוחר  שנים  תשע 
ארצי,  עודד  ידי  על  הסכמתם,  וללא  החברים 
שהגיש את ממצאיו בעבודת סמינריון למכללת 
לפנינו ארכיון מכתבים של עודד ארצי  אורנים. 
שהיה  מה  את  ומספרים  בכך,  העוסקים  ואליו, 

מאחורי הקלעים בפרסום המחקר. 

מעללים  רב  אדם  היה  דה-האן  ישראל  יעקב 
ותהפוכות. הוא נולד כדתי אורתודוקסי בהולנד, 
בשנת  לחילוני.  והפך  צעיר  בגיל  הדת  את  נטש 
הסוציאל~דמוקרטית  למפלגה  הצטרף   1903
נישא  דובריה.  מראשי  לאחד  והיה  ההולנדית, 
לרופאה נוצרייה וב-1909, כשהיה בן 28, הוענק 
לימד  גם  הוא  למשפטים.  דוקטור  תואר  לו 
דין  כעורך  ונודע  אמסטרדם  באוניברסיטת 
בשנת  הצארית  ברוסיה  ביקור  לאחר  מצליח. 
1912 שב לחיק הדת היהודית, הצטרף לתנועת 
לירושלים  עלה  שנים  שבע  ולאחר  "המזרחי" 
או  הציוניים  במוסדות  התקבל  לא  הוא  כציוני. 
של  הקנאים  לחוגים  הצטרף  בעיר,  האקדמיים 
ולציונות  לחילוניות  שמתנגדים  החרדית  העדה 
זוננפלד,  חיים  יוסף  הרב  של  ימינו  ליד  והפך 

מנהיג העדה החרדית.

הפחד ביישוב בארץ מפני פעילותו של דה-האן, 
התחזק לקראת ביקור מתוכנן של אגודת ישראל 
 ,1924 ביולי  ב-1  בלונדון  דה-האן  בראשות 
החוק  אישור  למניעת  לפעול  הייתה  שמטרתו 
ישראל.  בארץ  היהודיות  לקהילות  מעמד  למתן 
לפעול  דה-האן  שבכוונת  אמרה  השמועה 

בלונדון גם לביטול הצהרת בלפור.

הרב  שולח   )7.6.24( תרפ״ד  בסיוון  ה׳  ביום 
באמשטרדם,  הפקוא״מ  לראשי  מכתב  זוננפלד 
לנו שמצדדים שונים  הוגד  ״הגד  הוא מזהיר:  בו 
הפרופיסור  של  עמדתו  תחת  חתירות  חותרים 
די האן... הננו מוצאים  ישראל  יעקב  הנכבד ד״ר 
אוזן  להטות  לא  מע״כ  את  להעיר  לנחוץ  איפוא 
מתנגדי  בנפש..  אויביו  של  הבלע  לדברי  קשבת 
היהדות החרדית נתנו עינם בו להציק לו ולרדת 
בקטלוג  )ראו  דעתו...״  על  העבירו  למען  לחייו 

שלנו, מכירה 10 פריט 274(.

ללונדון  המתוכננת  יציאתו  לפני  בדיוק  שבוע 
איום,  מכתב  שלו  הדואר  בתיבת  דה-האן  מצא 
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מכתבים לאמא – מאה מכתבים של גאון המוסיקה ,הפסנתרן הדגול, שורה . 101
צ׳רקאסקי לאמו בכתב ידו! תגלית היסטורית! + הדרכון שלו שעמו נסע למסעותיו 

המוסיקליים ברחבי העולם! 
Letter to Mom – A Hundred Handwritten Letters by the Music Genius, the 
Outstanding Pianist, Shura Cherkassky to His Mother! Historical Discovery! + His 
Passport with which He Went on His Musical Journeys Around the World! 

גאון הפסנתר

)באנגלית:  צ'רקאסקי  היהShura Cherkasskyשורה   )1995 בדצמבר   27  -  1909 באוקטובר   7  ;  
 פסנתרן אמריקאי יליד האימפריה הרוסית, שנודע בביצועיו המבריקים, אם גם בולטים לעיתים בצביונם

המיוחד, לרפרטואר הרומנטי.

כבר בילדותו התבטאה גאונותו. הופיע לראשונה כשהיה בן אחת-עשרה.  צ'רקאסקי נולד באודסה. 
 משפחתו נמלטה לארצות הברית מפני המהפכה הרוסית והוא המשיך את לימודי הפסנתר שלו במכון

 קרטיס למוזיקה, אצל יוזף הופמן. חמש שנים אחר כך הופיע באוסטרליה, באנגליה ובדרום אפריקה.

בביצוע התפרסם  ובמיוחד  ה-20  עד  ה-18  המאה  מן  מוסיקה  של  רחב  במגוון  התמחה   צ׳רקסקי 
.יצירותיהם של ליסט ורחמנינוב

 צ'רקאסקי הופיע בקונצרטים עד סוף חייו ורבות מהקלטותיו הטובות ביותר נעשו בתנאי קונצרט ורסיטל
חיים.

ארכיון המכתבים האישיים שלו לאמו

 עשרות מכתבים לאמו. רובם בכתב ידו על גבי גלויות או בדפים. מיעוטם מתוקתקים במכונת כתיבה
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 על גבי הגלויות עם כמה מילים בכתב ידו בסוף המכתב וחתימת ידו שם. המכתבים ״חיים״ ומתייחסים
 למאורעות הסובבים אותו ואת העולם.

 דוגמא מעניינת היא גלויה ששלח לאמו ב9 לדצמבר 1941 שבו הוא מדבר על המתקפה היפנית על
 ארצות הברית.

 בבוקר יום ראשון, 7 בדצמבר 1941, במהלך מלחמת העולם השנייה, התקיפו היפנים במתקפת מחץ מפתיעה
 את נמל פרל הארבור בארצות הברית. בתקופה זו נמצא בפרל הארבור בסיסו המרכזי של חיל הים של ארצות
 הברית באוקיינוס השקט. את המתקפה ביצעו מטוסים של הצי הקיסרי היפני שהמריאו מנושאות מטוסים.

ואזרחים, חיילים  ו-2,459  מטוסים   188 מלחמה,  ספינות   12 הברית  ארצות  איבדה  זו  פתע  בתקיפת 

 שורה מתאר לאמו את החרדה של כל הסובבים

ושהוא מאזין לרדיו כל הזמן. 

המסע המוסיקלי

 אבל יותר מכל המכתבים הללו הם העדות הנפלאה למסע בין ארצות ומקומות שערך שורה, שהיה
מסע מוסיקלי נפלא.

 בשנים 1946 – 1952 שורה נסע ברחבי העולם כשהוא מנגן כל הזמן. ארכיון המכתבים שלפנינו הוא מן
 השנים ההם והמכתבים הללו נשלחו לאמא מכל התחנות הללו. מכתבים אלו הן העדות הטובה ביותר

 לתחנות המוסיקליות הללו במקומות השונים.

הדרכון של המסע המוסיקלי

 לפנינו הדרכון של שורה ממסעו המוסיקלי בכל השנים הללו. החותמות הרבות והצפופות מלמדות על
 אורכו של המסע המופלא הזה.

 הפספורט הוצא בארצות הברית בשנת 1946.

 בתחילתו חותמת גדולה:

כולל הארצות ]הגדולה.  ויפן  ואוסטריה  גרמניה  כניסה לארצות הכיבוש  אינו מאפשר   הדרכון הזה 
 שהיו בשליטתה במלחמת העולם ועתה היו שטח כבוש של בנות הברית[.

 חותמת נוספת:

דרכון זה אינו מאפשר כניסה ליוגוסלביה.

 אחר כך חותמות רבות של ארצות המסע הרבות, כגון: שבדיה, ליכטנשטיין ובלגיה, שוויץ, נורבגיה,
 ועוד ארצות.

החותמת למרות  הדרכון,   בהמשך 
שטח של  חותמת   שבהתחלה, 
לציין יש  בגרמניה.  הבריטי   הכיבוש 
ליחס התייחסות  יש   שבמכתבים 

לגרמנים אחרי התקופה הנאצית.

– בינוני  משתנים  מצבים   המכתבים: 
טוב – טוב מאוד

הפספורט: מצב טוב מאוד

פתיחה: $10000
הערכה: $12000-$18000



 121 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

מחתרת צריפין של לוחמי הלח״י - מחברת בכתב יד של מכתביה והגיונותיה . 102
של חברת המחתרת ״אביבה״ שנכתבה בכלא בתל מונד, 1952 - מחשבות ורגשות, 

לאומיות ואישיות – עד כדי דמעות – מדהים, יחיד במינו – פריט היסטורי!
The Tzrifin Underground Organization of the Lehi Fighters – Handwritten 
Notebook of Letters and Thoughts of ״Aviva״, a Member of the Underground which 
was Written in the Tel Mond Prison, 1952 – Thoughts and Emotions, National and 
Personal – Amazing and Unique – a Touching Historical Item!

מחתרת צריפין

״מלכות ישראל״, שנודעה בשם ״מחתרת צריפין״, הייתה מחתרת יהודית לאומית של יוצאי לח״י שפעלה 
בישראל בראשית שנות החמישים.

בגוש המזרחי בשנים  ישראליים שהתרחשו  והאנטי  המחתרת קמה על רקע האירועים האנטישמיים 
1952 ו-1953, ששיאם היו משפטי פראג, וכן על רקע מעשי הרצח הנוראים שנעשו על ידי ערביי ארץ 

ישראל ללא תגובה הולמת של הממשלה.

הקמת המחתרת

בשנת 1952 נפגש יעקב חרותי, חבר הלח״י לשעבר, עם ידידו איש הלח״י שמעון בכר על ספסל ברחוב 
לא  והמדינה  ויורים  רוצחים  שהערבים  כך  על  לדבר  ״התחלנו  מספר:  חרותי  אביב.  בתל  ח״ן  שדרות 
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מגיבה ... אמרנו שצריך להקים ארגון״. פגישה זו הובילה להקמתה, בחורף 1952, של הקבוצה שנודעה 
בשם ״מלכות ישראל״.

המחתרת שמה לעצמה שתי מטרות:

לפגוע בנציגויות של ברית המועצות וצ׳כוסלובקיה, במחאה על הדיכוי האנטישמי.

להגיב בירי ולהרוג חיילים של הלגיון הירדני כל אימת שאלה יירו על יהודים בירושלים המחולקת.

גם ארגון של צעירים. חרותי מספר  והקימו  גייסו כמה עשרות מחבריהם לשעבר בלח״י  ובכר  חרותי 
על הארגון: ״היינו עשרות בכמה רמות... היו כאלה ששימשו מודיעים וסיפקו מידע. אחרים עשו מעשים 
פשוטים של העברת הודעות. היו כאלה שנתנו את דירתם לפגישה. אחרים סיפקו אוכל. והיו מעטים 

שיצאו לפעולות״.

ירושלים בימי  וחומרי חבלה שהטמינו אנשי הלח״י במערות באזור  אנשי ״מלכות ישראל״ שלפו נשק 
מלחמת העצמאות.

ב-26 במאי 1953 נעצרו בירושלים בחורים עם חומרי נפץ, ועל ידי זה התגלתה המחתרת.

על  הממשלה  הכריזה   1953 ביוני  ב-8  ממשלה  בישיבת  לשעבר.  לח״י  חברי  עם  נמנו  העצורים  רוב 
מחתרת זו כעל ארגון טרור על פי פקודת מניעת טרור.

חברי המחתרת הועמדו לדין בפני בית דין צבאי. מושבו של בית הדין היה במחנה צריפין ולמחתרת ניתן 
הכינוי ״מחתרת צריפין״. על הנאשמים הגן עורך הדין שמואל תמיר, לימים המגן על מלכיאל גרינוולד 

נגד קסטנר.

פסק הדין ניתן ב-28 באוגוסט 1953. בית הדין קבע כי הוכח קיומו של ארגון טרור והרשיע את הנאשמים 
בהנחת פצצה בצירות צ׳כוסלובקיה, בהטלת פצצה במערכת השבועון ״העולם הזה״, בהצתת אטליזים 
לא כשרים ובהצתת מכוניתו של הציר הסובייטי. בסעיף אישום עיקרי ביחס לפיצוץ שאירע בשגרירות 
הסובייטית )שבעקבותיו ניתקה ברית המועצות את הקשרים הדיפלומטיים עם ישראל(, זוכו הנאשמים. 
העונשים שהוטלו על הנאשמים השונים נעו בין שנת מאסר אחת לבין 10 שנות מאסר. שר הביטחון לבון 

אישר את פסקי הדין אך קיצר את משך מאסרם.

בין הנאשמות הייתה יפה דרומי, ״אביבה״, כותבת המחברת המופלאה שלפנינו. היא נידונה ל4 שנות 
מאסר.

אולם  מוקדם.  שחרור  להשתחרר  שיוכלו  כך  קוצר  ועונשם  לאסירים,  חנינה  הוענקה   1955 בשנת 
משנדרשו לחתום על התחייבות שלא להתחבר עם פושעים לאחר שחרורם, כדי להשתחרר, סירבו 
חברי מלכות ישראל לחתום בטענה שגם לפני מאסרם לא התחברו עם פושעים. בעקבות זאת תוקן 

החוק, כך שוועדת השחרורים תוכל לקבוע באופן גמיש את התנאים לשחרור מוקדם

אביבה השתחררה לאחר שנה וחצי של מאסר

כותבת המחברת יפה ״אביבה״ בדיאן לבית דרומי

הסיפור של יפה, ובשמה בלח״י אביבה, מיוחד מאוד כבר בראשיתו. 

רוויזיוניסטים  ציוניים  דרומי,  ולאה  שאול  להוריה  עזה,  ב...  בארץ־ישראל,  ב־20.12.1928  נולדה  יפה 
מסורים יוצאי לטביה. אביה היה ממייסדי הקהילה היהודית החדשה בעזה.

האוירה והחינוך שקיבלה בבית הוריה הכינו אותה נפשית להצטרף לתנועה הלאומית הלוחמת. 

בשנת 1944, בעודה תלמידת המחלקה השישית בגימנסיה הרצליה בתל אביב, גוייסה ללח״י בהמלצת 
בן־דודה הרצל עמיקם, שהיה פעיל במחתרת ואחד מ־20 הבורחים ממחנה המעצר בלטרון. 

בראשית דרכה הועסקה במחלקת הנוער, בהפצת חומר הסברה ברחובות, בבתי שעשועים, בתיבות 
דואר ובבית־הספר. 

אחר  מעקב  ענפה:  בפעילות  עסקה  בה  ו׳(,  )מחלקה  המודיעין  למחלקת  הועברה  הזמן  במרוצת 
חשודים בשיתוף פעולה עם הבריטים ואחר תנועת חיילים, בלשים ושוטרים. 
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היא הופעלה גם בשליחויות מסוכנות, כמו העברת מזוודה מלאה בחומר נפץ מתל־אביב לירושלים. 

היא השתתפה בפעולת דין־יאסין, ועם צאת הבריטים מירושלים, נטלה חלק בניסיון לכיבוש המבנים 
שפונו על־ידם, וכן בניסיון הפריצה לעיר העתיקה, פעולה בה נהרגו כמה לוחמי לח״י. 

הייתה גם שדרנית בתחנת השידור של הלח״י.

עם קום מדינת ישראל, נעצרה על השתייכות למחתרת ׳מלכות ישראל׳ ונאסרה ב־.1952 היא נדונה 
לארבע שנות מאסר ושוחררה לאחר ריצוי עונש של שנה וחצי. לאחר שיחרורה נישאה לזאב וילי בדיאן, 

חברה במחתרת. היא סייעה לישראל שייב אלדד בהוצאת הירחון ׳הסולם׳. 

הפריט שלפנינו

מחברת עם טיוטות המכתבים שכתבה לחברה וילי, לוחם חרות ישראל, שלאחר השחרור נישאה לו, 
וכן לבני משפחתה – ביושבה בבית הסוהר בתל מונד.

המכתבים מלאים חומר מאלף על אמונתם ודבקותם שלה ושל חוג ידידיה מהלח״י בחזון השלם של 
הלח״י. היא מתארת ביד אומן, בחכמה וברגש, את שרטוטי נפשה מצד אחד ואת קורותיה בכלא מצד 
שני. התיאורים הללו מתארים היטב את אישיותה הפרטית ומסכת הקשר העמוק שלה עם וילי אך 
יחד עם זאת את היותה נפש כללית מיוחדת שאחוזה כולה בשאיפה הכללית של גאולת ישראל. 
היא עוברת משאלות כלליות של התחיה הלאומית, היחס להשקפות עולם שונות ועוד נושאים כאלו - 

לשאלות חייה שלה, ומשם לעניינים הפרוזאיים בכלא ככביסה וכחום השמש. הכל ברוב חן ורגש.

מי שיתחיל לקרוא במחברת ימצא את עצמו ממשיך וממשיך... 

בטיוטות הרבה מחיקות, הוספות ושינויים. מעניין מאוד לראות את המחשבה הרבה שנתנה לכל משפט 
והגדרה במכתב. 

החתימה שונה לפי הנמענים. למשפחתה ומכירה היא חותמת בשמה יפה, אך לחברה וילי היא חותמת 
בשם אביבה, כינויה בלח״י, שם הכירו וקשרו את גורלם יחד. 

נביא כאן לדוגמא מאחד התיאורים היפים במחברת:

אביבה כותבת לוילי בהרחבה על החתונה הצפויה של אחיה. מודיעים לה שהיא תקבל שחרור מהכלא 
ביום החתונה אך מלווים את זה בהמון מגבלות ובסוהרת צמודה עד שכמעט אין זה חופש כלל. היא 
מתארת את זה ביד אומן, שלב שלב. את ההכנות, ההתרגשות, המסע לתל אביב, את הפגישה המשכרת 
עם אמה ועם חברותיה, עם כל החברים לדעה בלח״י, החופה... ואז היא כותבת על הרגע שהיא רואה 

שם את אמה ואת חברה וילי: 

״... הרב מתחיל בברכותיו ומורה לו לאחי איך לקדש את אשתו, ואחי חוזר אחריו: ״הרי את מקודשת 
לי... נוטל את הטבעת... הסתכלתי באמי, עיניה זולגות דמעות... היא נזכרת בביתה האסורה, היא עוד 
רוצה בבנה והנה הוא יוצא מרשותה. הרגעתי אותה. עליה להיות חזקה, והיא מבינה אותי, ומנגבת 
בממחטה את עיניה הדומעות, ומחניקה בתוכה את השאר. הסתכלתי בך וידעתי שחשנו אותו רגע על 
אותו דבר. היינו כה קרובים לרב מתחת לחופה... צריכים היינו רק להתקרב מעט, וצריך היית לאחוז 
בטבעת, והיית חוזר אחר דבריו של הרב ואומר הרי את... אלא שמאחורינו השומרים המתחקים על 

עקבותינו ועלינו ניטל לחכות....״

תיאור פיזי של הפריט

מאוד  הרבה  בכתיבות.  מלאים  עמודים.  וארבעים  ממאה  יותר  דפים,  משבעים  למעלה  של  מחברת 
מחיקות על ידי קוים, אך גם הם ניתנים לקריאה. ללא כריכה. חסר דף או קצת יותר בהתחלה.

מצב: טוב
פתיחה: $2000

הערכה: $3000-$4000
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של . 103 הסודי  יומנה   – שלי״  ״עזר 
מזכירתו הקשורה בנפשו של מפקד חיל 

האוויר עזר ויצמן
 The Secret Diary of the – ״My Ezer״
Secretary and Lover of the Commander 
of the Israeli Air Force Ezer Weizmann

 יומן סודי שרשמה לעצמה אחת ממזכירותיו של
 עזר ויצמן, מפקד חיל האוויר, בו רשמה לו מכתבי

אהבה.

]תשט״ז[,  1956 פסח  בערב  מתחיל   היומן 
 ומסתיים ב 21.6.56 ]י״ב בתמוז תשט״ז[.

״היודע אתה עזר,  במכתב הראשון היא כותבת: 
 כי בדיוק שנה היום לתחילת אהבתינו? ... כמוני
נוכל להיות אך יבוא היום, כי שוב לא   ידעת כי 
 ידידים. למחרת הייתי כסהרורית באהבתך בכל
 להט לבי... אהבתיך עזר, כפי שלא אהבתי אדם

 מימי״.

שכבתי28.3.56 אני  בשתיקה,  לחדר  ״חזרנו   –  . 
מעל המיטה כשרגליי על הקיר, והקראתי לך משירי היינה״.

 . – ״כולנו סגורים במחנה. בחוץ מתיחות. התהיה מלחמה אם לאו? הפדאין משוטטים בחוליות8.4.56
תופעה משיג  זאת  כל  אולם  נפצע״...  ״ילד  נהרגה״,  ״אשה  בחדשות  שומעים  יום  מדי   קטנות... 
 הפוכה, אותה אהבה נרדמת אשר רוחשים אנו לכברת ארץ קטנה אשר ישראל שמה, כאילו קמה

ומתחדשת...״.

כי9.4.56 אספר  באם  לי  תצחק  בוודאי  ]בצפת[....  בביצורים  לישובים  לעזור  במאורגן  יוצאים  ״אנו   –  . 
 נסעתי כשפי פעור... עיניי לא תשבענה מראות. כשהנך מביט מראש ההר והכנרת משתרעת לרגליך,

כה שקטה, אינך יכול לעמוד בשלווה״.

 . – אני מתגעגעת אליך עזר, אל מבע עיניך, אל אותו חיוך נפלא אשר חן וחביבות נובעים מתוכו.10.4.56
 חסרות לי מילותיך הפשוטות, לבביות, ומלאות הומר, פקחות והבנה... לפעמים אף איני צריכה אותך

 לידי, אני אוהבת אותך בכל מקום, ומכל מקום״.

 . – ״היום קיבלתי פתק מאשתו של --- ובו היא מחזירה לי את מכתבו אליו אשר מצאה, בתוספת20.4.56
שתי הערות... עזר, מדוע הגיעה לי סטירת לחי זו? יחסינו הרי היו על טהרת הידידות היפה...״.

  27.4.56. – עזר מקבל היום את הפיקוד על כנף 4. והנה נדמה כי מרבה אנוכי להתרגש אף ממנו. כמה
 ידעתי את כל לבטיך עזר. לעבור לשם? לא לעבור? האם זו עליה? או שמא זו דחיקת הרגל? נדמה לי
 שהיינו במשך שנה זו יותר מאשר שני אנשים אוהבים. נתת בי את כל אמונתך. ידעת ]כי[ יכול אתה אף

 להשיח את חששותיך הגדולים ביותר... הייתי בעבורך האחד אשר היה כנה כלפיך...״.

 היומן כתוב בשפה אינטימית ונוגעת, כולל וידויים רגשניים. הכותבת מתארת את אהבתה והערצתה
 לעזר ויצמן, הן כשהוא בארץ והן כשהוא בצרפת. כן כותבת לידידים אחרים שלה, כמו ״גרשון״.

  עמודים כתובים, ועוד דפים ריקים. כריכה קשה עם פוני בד אדום.69

מצב: טוב מאוד.

פתיחה:800$
הערכה: $1000-$2000
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שרת . 104 ממשה  מכתבים 
למעריצתו הקרובה, עם תצלומים שלה 

 1960 –
 Letters from Moshe Sharet to His Close
Admirer, with Her Pictures - 1960

למעריצתו  שרת  משה  ששלח  מכתבים  ששה 
חינוך.  מפקחת  מכנר,  מרים  )מאהבתו?( 
המכתבים כתובים וחתומים בכתב ידו. מצורפים 
שכתב  באנגלית  שיר  שלה,  צילומים  ששה  גם 
הוא  )אף  ארוך  ומכתב  )בעלה?(;  מכנר  א׳  ד״ר 

באנגלית( שקיבלה.

מֶשׁה ָשֵרת )ֶשְרתֹוק( )1965-1894( היה מראשי 
הנהגת הישוב, וכיהן כראש הממשלה השני של 
שר  היה  כן  כמו   .)1955–1954( ישראל  מדינת 

החוץ הראשון של מדינת ישראל. 

את ששת המכתבים שלפנינו כתב שרת בשנת 
עזיבתו את  זה כשלוש שנים לאחר  היה   .1960
יריבו  שהפעיל  הלחצים  בעקבות  החוץ  משרד 
במספר  כיהן  הוא  ימים  באותם  גוריון.  בן  דוד 
המוסד  הנהלת  ראש  כיושב  ובעיקר  תפקידים, 
החינוכי ״בית ברל״. המכתבים שלפנינו מספרים 
יתכן  בכנר.  מרים  עם  ביחידות  מפגשים  על 

והרקע למפגשים היה הפעילות החינוכית בה היו מעורבים השניים. 

באחד המכתבים הוא כותב: ״מרים יקרה. חזרתי זה עידן – ועדיין לא עלה בידי לבקרך, אף לא לכתוב 
לך. בינתיים כבר התחילה השנה החדשה ונשאר לי רק לאחר לך גמר חתימה טובה. אקווה כי שלום לך, 
כי רוחך טובה עליך, כי את בתל אביב, וכין אין מתארחת אצלך שום חברה ]...[ כמעט ניגשתי הערב אך 
ברגע האחרון נרתעתי, מחשש פן אגרום קושי לך או לעצמי או לשנינו. מה בדבר השבוע הבא? ]...[״. 
ובמכתב אחר הוא כותב: ״האוכל לבוא הערב? אם לא, אנא, טלפני לי ]...[ אם לא אשמע מפיך דבר, 

אבוא, אבל בשעה מאוחרת״.

היכן החלה ההיכרות בין השניים? בדברים שכתב ביומנו )5/4/1957(, סיפר שרת:

המומחה  ]מרים[,  ֶמכנר  אשת  שהייתה  כמי  עצמה  שהציגה  אישה  אצלה  ומצאתי  עדה  אל  ״...הצצתי 
לפירסומת ולתעמולה. שאלתי עליו. מת. שאלתי לאחותו - מרגיט מכנר, שנישאה לאחד רובין. מתה. 
ב-1946  באזל  בקונגרס של  כי הכירתני  ומאופקת. אמרה  רגושה  הייתה  לרובין. מת. האישה  שאלתי 
שבמשרדו היא עבדה, ועשיתי עליה רושם בל-יימחה על ידי... אדיבותי! כה בלט ההבדל מבחינה זו ביני 

לבין אחרים שהיא לא יכלה לשכוח זאת״. 

מוזמן  זוג  אצלם  ״מצאתי  באפקה.  ידידיו  אצל  שרת  של  בביקורו  שוב,  השניים  נפגשו  ערב  לקראת 
לארוחה: שוב אותה מרים מכנר ועורך-דין אחד המחזר כנראה אחריה. הייתה משונה מאוד הצטרפות 

הנסיבות שהפגישתני עם האישה הזאת פעם אחר פעם תוך יום אחד״.

מצב טוב. סימני קיפול בחלק מהמכתבים.

פתיחה: $100
הערכה: $200-$300
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במעמקי  קיסינגר  עם  הראשונה  פגישתי 
תודעתי, אך אל תספר לו עובדה זאת!״. 

חוברת עם הקדשה של אבא אבן.

מכתבים מאת ראש המטה הכללי חיים בר לב 
בכתב ידו.

מכתבים מאת האלוף מאיר עמית

מכתבים מאת האלוף עוזי נרקיס

וחתומים  כתובים  או  ביד  חתומים  מכתבים  וכן 
)שלושה  הכהן  דוד  חה״כ  אמיר,  מאהרן  ביד 
מכתבים(, משה שרת )יו״ר הסוכנות(, יגאל ידין, 
לובה אליאב, הסופר ימימה אבידר -טשרנוביץ, 
שלמה  האוצר,  שר  ספיר  פנחס  אידלסון,  בבה 

הלל שר המשטרה, ועוד ועוד...

מתוך המכתבים עולה ששמשון ארד היה מוערך 
בתפקידו כשגריר של מדינת ישראל ועשה חייל 
מהמכתבים  עולה  כן  כמו  המדינה.  של  ביצוגה 

שהיה קשור עם רפ״י ואישיה הבולטים. 

מכתב  הוא  לכך  שרומזים  המכתבים  אחד 
שמתאר בסגנון אירוני, את אבא אבן, שר החוץ 
ואיש מפא״י, ומעלה על נס, לעומתו, את משה 

דיין, שר הביטחון המהולל ומאנשי רפ״י.

וכן גם מסמכים ומכתבים משפחתיים, ורשימות 
לזכרה של חוה ארד.

ואישי ציבור חשובים, מכתבים  מכתבי שגרירים 
עם תוכן פוליטי חשוב.

שגריר . 105  – ארד  שמשון  ארכיון 
מפא״י  איש  ארצות,  בכמה  ישראל 
פרס  שמעון  גוריון,  לבן  מקורב  ורפ״י, 
בכתב  חתומים  מכתבים   – דיין  ומשה 
שרת,  דיין,  פרס,  גוריון,  בן  של  יד 
שרים, חברי כנסת, אישי ציבור, ראשי 
צה״ל, ועוד ועוד – כולל מכתב היסטורי 
העליון  המשפט  בית  מנשיא  ודרמטי 
לקבל  השמאל  סרוב  על  לנדוי  משה 
את הכרעת הבוחר בעד הימין ונתניהו, 
ביותר!!  וחשוב  – מכתב מדהים   ,1996

כ-200 מכתבים!
The Archive of Shimshon Arad

בין השאר:

גוריון.  בן  דוד  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב 
שדה בוקר 1964. 

ובחתימתו של  ידו  שני מכתבים קצרים בכתב 
משה דיין, שר הבטחון. 

חלקם  פרס,  שמעון  מאת  מכתבים  מספר 
מודפסים עם חתימתו, וחלקם גם בכתב ידו. על 
ידו  על  נכתב  אשר  ידו,  בכתב  המכתבים  אחד 

כסגן שר הבטחון, רשם פרס בכתב ידו: ״סודי״.

שמעון  אל   1996 משנת  ומרתק  ארוך  מכתב 
ודווקא   – לפרס  הערצתו  ניכרת  במכתב  פרס. 
משום כך הוא מציע לו לפרוש מהפוליטיקה בזמן 

הנכון כאשר יתכן ויבוא לידי כישלון בבחירות״ 

בין היתר הוא כותב: 

מסמל?  פרס  ששמעון  מה  את  משמרים  ״איך 
מה צריך שמו לאמר ומהי המורשת ההיסטורית 

שעליו להקנות בתקופה זו..״. 

״ניתן אולי היה להימנע מהכשלון ביום הבחירות... 
מפלגתך זקוקה לצוות צעיר שילמד לעבוד יחד.. 
ואתה עטור תהילה לא רק בגלל הנשק הצרפתי 
בגלל  רק  לא  ואמברגו,  מצור  בימי  והגרמני 
החזון  בלי  דימונה,  והקמת  האווירית  התעשיה 
של  ההנהגה  צוות  קם  היה  לא  שלך,  והמנוע 
רבין-פרס ולא היתה פריצת הדרך ההיסטורית 
של  חמתם  ועל  אפם  על  חדש  מזרח  שיצרה 

נתניהו וחבריו... ״.

״למען המדינה... צריך אתה להודיע בקרוב על כך 
שהחלטת לפרוש מהכנסת ומראשות המפלגה״. 

ברצון  מקבל  ״אני  אבן.  מאבא  מעניין  מכתב 
רושם  נחרת  לא  אמנם  ההיסטורי,  תיקונך  את 
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רבין. ההסתה העמידה את רוב תושבי המדינה 
במצב  לרבין,  הצביעו  לא  שכאמור  היהודיים, 

של התמרמרות עצומה.

לקראת הבחירות התקשורת החליטה שמר פרס, 
שהוצב במקומו של רבין, ודאי יזכה ברוב סוחף. 
שהרי מלבד שהסכם אוסלו הוא תהליך של שלום 
אמת נפלא, הרי העם גם ודאי ראה מי רצח את 
רבין ומי לא רוצה שלום. ודאי שהעם לא יצביע 
לרוצחי השלום, אלא למי שהביאו שלום נפלא. 

לפיכך בטלויזיה הכינו כבר את שידורי הניצחון 
הסוחף של מר פרס.

ההפתעה בערב הייתה עצומנה שפרס ניצח רק 
ברוב דחוק ביותר של שברירי האחוז, בניגוד לכל 

הסקרים של התקשורת.

אך פרס, הופיע בתקשורת ונאם את נאום הניצחון! 
ניצחונו. את  והיללה  לו  פירגנה  התקשורת 

נתניהו  מר  לתדהמה:  הפכה  ההפתעה  בבוקר 
ניצח.

השמאל לא האמין!

האמת הייתה שהעם לא הצביע על הישגי תנועת 
הארץ.  ובבניין  בביטחון  בהתיישבות,  העבודה 

ניצחון נתניהו שיקף, בעצם, את תוצאות האמת 
את  בהן,  ניצח  שרבין  בבחירות  היהודי  בציבור 
ואולי  הצליח,  שלא  אוסלו  מהסכם  הסלידה 

בעיקר את הרדיפה שנרדף רוב העם.

למרבה הפלא קברניטי השמאל לא הפנימו את 
הנקודה האחרונה ו״מאנו״ לקבל את התוצאות.

מאנשי  אחד  של  פנייתו  השאר,  בין  נוצרה,  וכך 
השופט  אל  המוצלחים,  הישראלי  החוץ  שרות 

משה לנדוי להתערב בתוצאות הבחירות!

משה לנדוי נשיא בית המשפט העליון

משה לנדאו היה ״יקה״ יליד גרמניה. מסור מאוד 
מסור  היה  זה  עם  יחד  הוגן.  כשופט  לתפקידו 
מאוד גם לרעיון הציוני. הוא היה ממנסחי העמדה 

הציונית לועידת פיל. 

לנדוי שימש כאב בית הדין במשפט אייכמן

כמו כן היה שותף להרבה הרכבים חשובים בחיי 
המדינה כמו, למשל, ועדת אגרנט.

מצב כללי של המכתבים טוב – טוב מאוד

המכתבים מסודרים בשני קלסרים גדולים
פתיחה: $500

הערכה: $2000 - $3000

ביותר,  החשוב  הוא  תכנו  שמבחינת  המכתב 
ושערכו לא יסולא בפז, הוא המכתב של נשיא 

בית המשפט העליון משה לנדוי בחתימת ידו. 

אליו  ארד  שמשון  לפנית  תשובה  הוא  המכתב 
הבחירות  בתוצאות  יתערב  המשפט  שבית 
רבין,  רצח  אחרי   ,1996 בחירות   – כלשהי  בדרך 
שנבחר  נתניהו  לבנימין  הפסיד  פרס  כששמעון 

בפעם הראשונה לראש הממשלה. 

לנדוי כותב בתקיפות שאין דבר כזה לא לקבל 
את דין הבוחר. 

להלן ציטוט מהמכתב:

״הפגם היסודי שאני רואה בגישתך הוא שאינך 
רוב הבוחרים  נוכח החלטת  ידיים  מוכן להרים 
בבחירות האחרונות ולכן אתה מבקש את תיקון 
המעוות, בעיניך, על ידי התערבות בית המשפט.״

״המחיר של ניצני הפוליטיזציה של שיפוט בית 
מתבטא  והוא  כיום  ניכר  כבר  העליון  המשפט 
המשפט  בית  של  בניטרליות  האמון  בכרסום 

בפלוגתות המשסעות את הציבור״.

המדהים הוא שכבר אז סבר מחנה אחד במדינה 
צריך  המשפט  ובית  לו  רק  שייכת  שהמדינה 
להתערב שלא ישמט השלטון ממנו! לנדוי, כמובן 

דחה את זה מכל וכל! 

ממש  של  ״פצצה״  הוא  זה  מכתב  ספק  ללא 
בשאלות הללו בדיוק, כפי שהן עולות גם עתה, 

וביתר שאת.

 

רקע

במיעוט   92 בבחירות  זכה  ז״ל  רבין  יצחק  מר 
קולות היהודים. גם בספירה הכוללת עם קולות 
קנייה  בעזרת  מנדטים.   61 לו  היו  לא  הערבים 
קנה  הוא  מוציבישי  ומכונית  תפקידים  תמורת 
המובהקת  הימין  ממפלגת  כנסת  חברי  שני 
הממשלה  איתן.  רפאל  בראשות  ״צומת״ 

ברשותו העבירה את הסכם אוסלו. 

מהר מאוד התברר שבמקום להפסיק את הטרור 
הוא רק התגבר. אוטובוסים התפוצצו ברחובות, 
הקהל.  בדעת  הצלחה  נחל  לא  וההסכם 

היה  האבל  נרצח.  הממשלה  ראש  לחרפתנו, 
לאומי ונוגע ללבות כל העם.

השמאל ובעיקר התקשורת, שבאופן מסורתי יש 
לה נטיה מסוימת אליו דיברו מהבוקר ועד הערב 
את  רצחו  וכו׳  נתניהו  הדתיים,  שהימין,  יום  יום 
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מרומניה, שהפליגה  ״סקריה״,  באונייה   בדרכו 
ידי נוסעיה בדרדנלים על  יחד עם 2,385   נתפס 
והושם במעצר במחנה  אוניית מלחמה בריטית 
 המעצר בעתלית. הוא שוחרר מהמעצר לאחר

שישה חודשים ולאחר שביתת רעב ארוכה.

שירותו בבריגדה היהודית ובאצ״ל

בית״ר הגיוס של   עם שחרורו הצטרף לפלוגת 
בראש-פינה ושם גם הצטרף לשורות האצ״ל.

בפברואר השנייה,  מלחמת-העולם   במהלך 
בית״ר תנועת  ראשי  החלטת  על-פי   ,1941 
חיל- לפלוגת  הבריטי  לצבא  גרונר  התגייס 
 הרגלים והיה אחד ממתנדבי היישוב ב״באפס״

(buffs.ושם שירת במשך חמש שנים ) 

 בשירותו גילה מסירות ועוז-רוח.

בהגשת הפעילים  בין  היה  המלחמה  תום   עם 
בהתוודעותו ההשמדה.  מחנות  לשרידי   עזרה 
היהודית, השואה  ולזוועות  הטרגדיה   לגודל 
 התמסר כולו לסיוע לניצולים היהודים, ואף נתן
 להם את נעליו ובגדיו. באחד ממכתביו כתב ״כך

הולך יחף יהודי אחד פחות״.

בתום שליחות,  ותודעת  ציונית  הכרה   חדור 
לבוא קרוביו  של  בקשה  דחה   המלחמה 
כתב: ידידתו  אל  במכתב  באמריקה;   ולהשתקע 
 ״...הם בלבלו לי כל הזמן את המוח לנסוע לשם,
עד דיפלומטיות,  תשובות  הזמן  כל  נתתי   ואני 
להישאר צריך  שאני  וכתבתי  התרגזתי   שפעם 
 בארץ כדי להכין להם מקום במקרה שמגרשים

אותם משם..״.

 הוא שוחרר מהשירות בשנת 1946. עם שחרורו
חזר לשורות האצ״ל.

להקמת . 106 נהדרת  כרזה 
ושאר  גרונר  לדב  האנדרטה 
שנות  תחילת  המחתרת,  הרוגי 

החמישים 
Lovely Poster for the 
Establishment of the Monument 
for Dov Gruner and the Other 
Victims of the Underground 
Organization, Early 1950s 

 דב גרונר – גיבור ישראל – כל חייו קדש
לעמו וארצו עד שזכה גם למות כקדוש

כ״ו   ,1912 בדצמבר   6( ְגּרּוֶנר  ֶבָּלה  דֹּב 
בניסן  כ״ו   ,1947 באפריל   16  - תרע״ג  בכסלו 
לוחם  בית״ר,  חבר  מעפיל,  יהודי  היה  תש״ז( 
קשה  נפצע  באצ״ל.  ולוחם  היהודית,  בבריגדה 
בפניו ונשבה על ידי הבריטים בעת ההתקפה על 
משטרת רמת גן. הוא נשפט בבית-הדין הבריטי 
נידון  על תפקידו במבצע ההחרמה של האצ״ל, 
למוות ונתלה. אחד משנים-עשר ״הרוגי מלכות״ 

)עולי הגרדום(.

 ילדותו ופועלו בבית״ר – קשיים מרובים, כמעט
בלתי אפשריים אך הוא נכון להם!

בכסלו )כ״ו   1912 בדצמבר  ב-6  נולד   גרונר 
בתורה גדושה  במשפחה  בהונגריה   ה׳תרע״ג( 
 וביראת שמיים, בעלת שושלת ענפה של רבנים.
 אביו היה רב צבאי במלחמת העולם הראשונה,
עשר כעבור  בשבי.  ומת  הרוסים  ידי  על   נשבה 

שנים מתה גם אמו, והוא גדל בבית סבו וסבתו.

לאחר  .18 גיל  עד  בעירו  בישיבה  למד   הוא 
שבצ׳כוסלובקיה. ברנו  בעיר  הנדסה  למד   מכן 
 בלימודיו היה תלמיד מצטיין, אך למד רק שנתיים
הנאצים פלישת  עקב  לימודיו,  את  השלים   ולא 
חזרה להימלט  לו  שגרמה   לצ׳כוסלובקיה, 

 להונגריה.

הנוער לתנועת  הצטרף  להונגריה  שובו   עם 
 הציונית בית״ר ובה עסק לרוב בפן האידאולוגי,
 שם חינך צעירים לציונות והיה אחראי על קורס

מדריכים.

מרצו כל  את  השקיע   ,27 בגיל   ,1939  בשנת 
מקרב גדולה  העפלה  קבוצת  של   בארגון 

 תנועתו, ואיתה עלה לארץ ישראל ב-1940.
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 באיתנות על דעתו, וזאת על אף שידע בבירור
שאילו יעמוד לדין - יהיה גזר-דינו מוות.

בעולם כוח  אין  לדעת:  עליכם  זאת   הנאום: 
ובין ישראל  עם  בין  הקשר  את  לנתק   שיוכל 
תקוצץ ידו  לנתקו,  שינסה  ומי  היחידה.   ארצו 
עד. לעדי  עליו  רובצת  תהיה  האלוקים   וקללת 

- פשוט מדהים!

אנשי על  ביריות  הואשם  משפטו,   בפתיחת 
הרג. כוונת  מתוך  פצצות  והנחת   משטרה 
הצהיר באשמה,  מודה  הוא  אם  גרונר   כשנשאל 
בית-הדין בחוקיות  להכיר  מסרב  הוא  כי   גרונר 
כלשהו, משפטי  לייצוג  וסירב  אותו   ששפט 
לדיונים בעברית  תרגום  לקבל  סירב  כן   כמו 
המשפטיים. במקום כל אלה, קרא את הצהרתו:

דין  בית  אותי.  לשפוט  בסמכותם  מכיר  אינני 
זה משולל כל יסוד חוקי, מאחר שהוא נתמנה 
באתם  חוקי.  יסוד  לו  שאין  שלטון,  ידי  על 
שקיבלתם  התחייבות  סמך  על  ישראל  לארץ 
את  לתקן  העולם,  אומות  כל  מידי  עצמכם  על 
האנושות  בתולדות  ביותר  הגדולה  העוולה 
של  העוולה  את  אומה.  שהיא  לאיזו  שנגרמה 
גרוש ישראל מארצו והפיכתו לקורבן עולמי של 
זו,  רדיפות ושחיטות בלתי פוסקות. התחייבות 
ורק התחייבות זו, הייתה היסוד החוקי והמוסרי 
להמצאותכם בארץ זו. אך אתם הפרתם אותה 
שטנית...  ובערמה  ברוטלי  בכוח  לבב.  בזדון 
הזאת  הארץ  שגזלת  היטב,  לכם  ידוע  הרי  כי 
דמים  כהתנקשות  כמוה  שעריה,  ונעילת 
נשים  אנשים,  מיליונים  של  בחייהם  מתמדת 
וטף-בני עמי. ואף על פי כן או דווקא משום כך, 
צבאי  לבסיס  הארץ  את  להפוך  אומר  גמרתם 
שלכם... ולגזול אותה מאת העם, שאין לו כברת 
ארץ בעולם זולת זו, שניתנה לו על ידי האלוקים 
את  ללעג...  שמתם  אתם  אך  וההיסטוריה.. 
הבטחת האלוקים, כשם שרמסתם ברגל גאווה 
עמנו  עם  שחתמתם  הבינלאומי  החוזה  את 
ועם עמי תבל. מן היסוד החוקי של שלטונכם 
לא נשאר אפוא ולא כלום; ורק יסוד אחד קיים 
והטרור...  הכידון  הזרוע,  כוח  שלטון;  לאותו 
וכשאין השלטון הקיים באיזו ארץ שהיא חוקי, 
כשהוא הופך לשלטון דיכוי ועריצות, זכותם של 
אזרחיה, יותר מזה חובתם היא להלחם בשלטון 
את  העברי  הנוער  עושה  זאת  את  ולהפילו.  זה 
הזאת  הארץ  מן  שתסלקו  עד  יעשה,  הוא  זאת 
עליכם  זאת  כי  החוקיים...  לבעליה  ותמסרוה 

גבורה  – ופציעתו  גן  רמת  במשטרת   הפעולה 
מדהימה תחת אש חיה

 ב23 לאפריל 1946 יצאו 40 לוחמי אצ״ל לתקוף
 את תחנת המשטרה הבריטית ברמת גן. תפקידו
 של גרונר בפעולה היה לפקד על יחידת הסבלים,

עליה הוטל להעמיס את הנשק והתחמושת.

לדווח הכוח  צלצל  המבצע,  תחילת  לפני   מעט 
 על מריבה אלימה בין ערבים ליהודים. חלק ניכר
 משוטרי התחנה זינקו אל מקום הקטטה והתחנה

נותרה עם מעט משוטריה שפקדו אותה.

לתחנת הגיע  הכוח  בצהריים   12:00  בשעה 
 המשטרה במשאית שהוסוותה כמשאית צבאית,
 שמונה מהם לבשו מדים בריטיים והצטיידו בכלי
וארבעה התלבשו כעצורים ערביים. כולם  נשק, 
 התחזו בהתאם לתפקיד, וכך יכלו לפרוץ לתחנה

 ולהעמיס כלי-נשק ותחמושת אל משאיתם.

בגג בריטית  מקלע  מעמדת  אש  עליו   נפתחה 
למקום. לזרום  החלו  תגבורת  וכוחות   המבנה 
 למרות מטר האש שירד עליהם, יחידת הסבלים
רכבם. בכלי  הנשק  כלי  את  לטמון   המשיכה 
עשרות כבדות  יריות  תחת  עברו  וחבריו   גרונר 
אל מהמבצר  המסוכנת  הדרך  את   פעמים]![ 
 המכונית בשעת הסבלות וההעברה של הכלים

 הכבדים.

למשפט, ועומד  הבריטים  ידי  על  פצוע   נתפש 
שדינו צפוי למות – ודאגתו רק לאחרים!

תחת העבירוהו  גרונר,  את  שתפשו   הבריטים, 
בתל ״הדסה״  החולים  לבית  ומזוין  כבד   משמר 
 אביב. הוא אושפז שם למשך תריסר ימים, נותח
מרקוס, פרופסור  ידי  על  רבה  בחמלה   וטופל 
 מידידי המחתרת. מפקדת האצ״ל תיכננה לחלצו
לחייהם, סכנה  מפאת  סירב  הלה  אך   משם, 
מלאשפז יחדלו  שהבריטים  הסיכון   ומפאת 

 לוחמים יהודים אחרים אחריו.

גרונר של  משפטו  התקיים   1947 בינואר   ב-1 
בבית הדין הצבאי בירושלים.

תיכננו משפטו,  תאריך  כשהוכרז  לפני-כן,   עוד 
סירב גרונר  אך  המעצר,  מן  לחלצו   באצ״ל 
 בתוקף. סירובו נבע מכמה סיבות: העדפתו את
 שחרורם של עצירים אחרים על-פני שלו, חשש
כן וכמו  נאותות לסכנם,  וחוסר  לחיי חבריו   כבד 
הציוני הארגון  על  ונטל  מעמסה  מלהיות   חשש 
 שייאלץ לטפל בפציעות גופו הקשות. גרונר עמד
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יהודי שסבל גדולה של עדינות בלב   מידה כה 
שבהן ביותר  הקשות  במערכות  הנאצים   מידי 
 השתתף הצבא הבריטי. היה אידיאליסט שלא
 נטר איבה, לוחם ללא מרירות, אדם שרגישותו

החדה הייתה נתונה לשלטון ההגיון והשכל״.

 האנדרטה – עוז הרוח מעשי ידי אמנית

גרונר, דב  של  זכרם  את  מנציחה   האנדרטה 
 שהוצא להורג לאחר שנתפס במהלך התקפת
 האצ״ל על בניין המשטרה הבריטית הסמוך לה,
 ושל שלושת חבריו שנהרגו באותה המתקפה.
נוספים מחתרות  חברי   14 מונצחים  כן   כמו 

שהוצאו אף הם להורג.

גן שברמת  גרונר  בכיכר  הוקמה   האנדרטה 
ברונזה: עשויים  אריות  שני  של  מאבק   ומציגה 
הבריטית האימפריה  את  מסמל  בוגר,   האחד, 
בפאה העברי.  היישוב  את  מסמל  הכפיר   ואילו 
ושלושת גרונר  דב  שמו  כתובים   הראשית 
השני בצדה  המשטרה.  על  בהתקפה   הנופלים 
הכותרת: מותם,  ותאריכי  הגרדום  עולי   מצוינים 
הזר בשלטון  שלחמו  הגרדום  עולי  של   ״לזכרם 
 למען תקומת ישראל״ וסמלי המחתרות: ההגנה,
הנותרות הפאות  שתי  על  וניל״י.  לח״י,   אצ״ל, 
זאב אחת  על  המחתרת:  מנהיגי   מצוטטים 
 ז׳בוטינסקי: ״בלהב המרד שא אש להצית״, ועל
מקימים למות  ״ההולכים  רזיאל:  דוד   השנייה 

אותך מולדת״.

היוזמה לאנדרטה הייתה של חבריו באצ״ל.

האנדרטה הופיעה על בול דואר כחלק מסדרת 
אמנות הפיסול של דואר ישראל ולצדה נערכים 

טקסי ימי זיכרון.

הפריט שלפנינו

של לשרקום  ארגון   – של״ח  של  גדולה   כרזה 
להקמת יד  לתת  קריאה  ובה  חופש   לוחמי 
 האנדרטה ברמת גן. איור גדול ומרשים: ״מגרדום

היכל״

כרזה נדירה מאוד!

מצב: עקב קיפול של הרבה שנים נחתכה הכרזה 
לשניים בקו הקיפול. ניתן לשיקום בקלות. 

פתיחה: $100
הערכה: $200-$300

לדעת: אין כוח בעולם שיוכל לנתק את הקשר 
שינסה  ומי  היחידה.  ארצו  ובין  ישראל  עם  בין 
תהיה  האלוקים  וקללת  תקוצץ  ידו  לנתקו, 

רובצת עליו לעדי עד. 

ההכרזה המרגשת

 לאחר התייעצות קצרה קרא נשיא בית המשפט:
בשתי חייב  אותך  מצא  הדין  בית  גרונר,   ״דב 
להיתלות נידון  הינך  נאשמת...  שבהן   האשמות 
על קם  המוות  גזר-דין  קריאת  עם   בצווארך...״. 
ָנְפָלה ְיהּוָדה  ָוֵאׁש  ״ְבָּדם  בעברית:  והכריז   רגליו 
מקורה זו  קריאה  ָתּקּום!״.  ְיהּוָדה  ָוֵאׁש  ְבָּדם   - 
היהודי המשורר  של  בשירו  הפזמון   משורת 
שהפכה קישינב,  לפרעות  כתגובה  כהן   יעקב 
היהודי היישוב  על  השמירה  ארגון  לססמת   גם 

 ״השומר״.

ביצוע גזר-הדין נקבע ל-28 בינואר.

 גרונר לא ביקש חנינה. וצ׳רצ׳יל ראש ממשלת
אנגליה אמר:

 הבית הזה חייב לרשום לפניו את עוז לבו של
 האיש הזה, פושע ככל שיהיה.

המכתב האחרון – מדהים!

מתא להבריח  שהצליח  האחרון,   במכתבו 
 הנדונים למוות, בעזרת אסירי מחתרות אחרים,

גרונר כתב אל מפקד האצ״ל, מנחם בגין:

מצטער אני  לחיות.  רוצה  שאני  מאליו   מובן 
 שהנני עומד לגמור בעיקר מפני שלא הספקתי
האלה השורות  את  כותב  אני  מספיק.   לפעול 
 48 שעות לפני שנוגשינו עומדים להוציא לפועל
 את רציחתם, ובשעות האלה אין משקרים. והנני
 נשבע שלו הייתה לי הברירה להתחיל מחדש,
בלי בה  שהלכתי  הדרך  באותה  בוחר   הייתי 

 להתחשב בתוצאות האפשריות בשבילי.

אופיו של גרונר – עדינו העצני!

 לגבי אופיו של גרונר סופר ב״משפחה לוחמת״,
 ספרו של נעים המאירי אשר פגש אותו במחנה
היה כי  לגביו:  נכתב  שם.  עצור  היה  עת   לטרון 
להקריב מוכן  אשר  וטוב,  מוסרי  אצילי,   אדם 
- חייו  ואת  רכושו  - את  כולו  כל  סייג את   ללא 

למען אחרים.

את ציין  וואלש,  פטריק  הבריטי   העיתונאי 
כשהבחנתי ״השתוממתי  ברישומיו:   גרונר 
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קבוצתי . 108 היסטורי  גדול  תצלום 
גדולה ממוסגרת של הרצל  עם תמונה 
מדובר  מצבו  למרות   –  1907  – בידם 
בפריט נדיר ביותר שלא נראה מעולם!!
Large, Historical Group Photograph 
with a Large Framed Picture of Herzl 
– 1907 – Despite Its Condition, an 
Extremely Rare Item that has never 
been seen!!

אך חלקים  לשני  באמצעיתה  נחלקה   התמונה 
 ניתנת לשיקום. כמו כן חוסרים בפינות ועוד קצת
התמונה... את  ישנה  טוב  שיקום  אך   מגרעות. 

חסרון נוסף היא קצת דהויה בצבע אפור.

רגילה  בלתי  בתמונה  מדובר  זאת  עם  יחד 
וחשובה מאוד. ללא ספק פריט היסטורי.

פתיחה: $200
הערכה: $300-$500

ללא . 107 עצוב  ניגון   – הרצל  פטירת 
מילים – קפיל גדול עם תמונת הרצל בתוך 
מגן דוד במרכז השער - ממוסגר בשחור - 
נדיר   – התוים  עם   – ספקטור  נ.  מאת  לחן 

ביותר!! – לא בנמצא כלל!
Herzl׳s Death – a Wordless, Sad Melody 
– A Large Leaf with Herzl׳s Picture in the 
Center of a Star-of-David – Framed in Black 
– Melody by N. Spektor – Extremely Rare!! 

במרכז השער, בתוך מגן דוד גדול, תמונתו של הרצל

בעמודים הפנימיים של הפולדר תווי הניגון

נדיר ביותר!

גודל: 25*19 ס״מ

מצב: בינוני – טוב. מעט קרעים שניתנים לתיקון.

פתיחה: $200
הערכה: $300-$500

הרצל
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עם התוים . 109 ניגון אבלות   – פטירת הרצל    
תמונתו  עם  עמודים,   6 ומרשים,  גדול  קפיל   –
 – בבזל  מהמרפסת  הנהר  על  משקיף  המפורסמת 

נדפס סמוך לפטירתו - נדיר מאוד!
 Herzl’s Death - a Mourning Tune with Musical Notes
- a Large, Impressive Folder, 6 Pages, with the Well-
 Known Picture of Herzl Looking at the River from
 the Balcony in Basel - Printed Close to His Death -
!Extremely Rare

גודל: 24*19 ס״מ

מצב: טוב

פתיחה: $100
הערכה: $300-$400
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בין התצלומים:

א. תצלום של הבית״רים עם ז׳בוטינסקי! – כפי 
הנראה בהתארגנות למסע בשנת 1929

לתל  הראשון  הבית״רי  מהמסע  תצלום  ב. 
ומרפסת  על מדרגות  נראים הבית״רים  בו  חי, 
המבנה בתל חי. כיתוב: ״על יד הבית שבפנים 
חלל  שנפלו  הבחורות  מונומענט  פסל  עומד 
שנת  אדר  י׳  חי.  תל  בחצר  טרומפלדור  עם 
"הגליל  לפסל  מאוד  נדירה  עדות  התרפ״ח״. 
גורדון,  דב  יהודה  הפסל  שפיסל  ושומרותיו" 
 – חי  בתל  שנפלו  הנשים  לשתי  הוקדש  אשר 
שרה צ'יזיק ודבורה דרכלר, ודמויותיהן מהוות 
הוצג בחדר העלייה בתל- הפסל  חלק ממנו. 
חי מאמצע שנות ה-20 כשחדר העלייה הוסב 

לחדר זיכרון לנופלים בקרב תל-חי.

ג. עד סוף שנות ה-30 היה חדר העלייה בחצר, 
והפסל "הגליל ושומרותיו", מוקד עלייה לרגל.

1934, כשהוסר הלוט  י"א באדר  החל מיום  ד. 

1111 אוסף11 היסטורית:1 תגלית1
ז׳בוטינסקי1 של1 מופלאים1 תצלומים1
במסעותיהם1 בית״ר1 ומפקדי1 וראשי1
טרומפלדור1 של1 קברו1 ועד1 אביב1 מתל1
בתל1חי1–1תצלומים1מקוריים1מהמסעות1
של1 הראשית1 המפקדה1 של1 החגיגיים1
בית״ר1לחצר1תל1חי,1קבר1האחים1)טרם1
1– ועוד1 הגבורות1 פסל1 המצבה(,1 הנחת1

תרפ״ח1]1928[
Historical Discovery: Exceptional 
Collection of Photographs of Jabotinsky 
and the Leaders and Commanders of 
Betar in Their Journey from Tel Aviv 
to Trumpeldor׳s Grave in Tel Chai – 
Original Photographs from the Festive 
Journey of the Chief Headquarters 
of Betar to Tel Chai, the Mass Grave, 
the Heroism Monument, and More – 
[1928]

מתהלוכת  מרשימים  תצלומים   21 של  אוסף 
ולמקום  חי  תל  לחצר  אביב  מתל  הבית״רים 

קבורתו של יוסף טרומפלדור ויתר מגיני תל חי.

התצלומים מלווים ארבעה מסעות חשובים:

בראשות  חי,  לתל  הראשון  הבית״רי  המסע   .1
)כ״ב  תורה  שמחת   – בא״י  הראשית  המפקדה 
בתשרי( תרפ״ח – 18.10.1927. יצא מבית ביאליק 

בתל אביב.

2. המסע השני – י׳ באדר תרפ״ח ]1928[.

3. המסע השלישי – כ׳ בתמוז תרפ״ח – 8.7.1928.

ז׳בוטינסקי  זאב  בנוכחות  הרביעי,  המסע   .4
 – י״ב באדר תרפ״ט   – בא״י  והמפקדה הראשית 

 .24.3.1929

חי״  ״שיר תל  ז׳בוטינסקי את  באותה שנה חיבר 
לוחמי  נתנו  אשר  הגבורה  מופת  את  המתאר 
כמופת  מחדש,  חי  תל  ויישוב  תל-חי  מאורעות 

להתיישבות היהודית החדשה בארץ ישראל.

למיטב ידיעתנו חלק מתצלומים מקוריים אלו לא 
היו ידועים עד כה, ונחשפים כאן לראשונה.

התצלומים המרגשים מספרים המון, על גבורה 
יהודית מופלאה.
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וערבית. 

רקע:

ברוסיה  מינסק  בפלך  בבוברויסק  נולד  כצנלסון  ראובן 
הלבנה בתחום המושב של האימפריה הרוסית במשפחה 

ציונית

אחיו אברהם היה מחותמי מגילת העצמאות ואחותו 
רחל הייתה נשואה לזלמן שז"ר נשיא מדינת ישראל.

מטעם  כצנלסון  ראובן  ד"ר  נשלח   1914 בשנת 
המיניסטריון הרוסי למסחר לארצות המזרח הקרוב. 

העולם  מלחמת  בזמן  לארץ-ישראל.  עלה  שנה  באותה 

1121 של11 הרוסי1 הפספורט1
הפעיל1 טרומפלדור,1 של1 שלישו1
11914 1– קצלנסון1 ראובן1 הציוני1
לארץ1 עליתו1 כולל1 1- 11920 1-
ישראל,1גרושו1למצרים1ומסעותיו1
ונדיר1 בעולם1-1פספורט1היסטורי1

מאוד!1
The Russian Passport of 
Trumpeldor׳s Adjutant, 
the Zionist Activist Reuven 
Katznelson – 1914-1920 – 
including His Immigration to the 
Land of Israel, His Deportation 
to Egypt and His Journey Around 
the World – Extremely Rare 
Historical Passport!

תעודת פספורט סובייטית, שניתנה לד״ר 
ראובן כצנלסון, עם תמונתו. 

התעודה כוללת מידע על מסעותיו החל 
גירושו  ארצה,  עלה  בה   1914 משנת 
למצרים שם פעל לצד טרומפלדור, ועד 

לשנת 1920. 

בכל מקום אליו הגיע נרשמו פרטי מסעו, 
אנגלית  רוסית,  הקונסולים.  חתימות  עם 

.)?1927(

ליד  חי  תל  בחצר  נאספים  בית״רים  ו. 
 – אביב  מתל  הגיעו  שאתם  האוטומיבילים 
עם  כולם  הבית״ריות.  את  גם  רואים  בתמונה 
כובעים מפני השמש, מפני כבוד האזכרה ומפני 

ההדר הבית״רי...

תל  הרוגי  של  האחים  קבר  ליד  הבית״רים  ז. 
ערימת  את  רואים  המצבה!  בניית  לפני  עוד  חי 
כיתוב:  עם  בד  פיסת  שעליה  והעלים  הענפים 

קבר אחים.

טרומפלדור״;  ברית  ״קציני  של:  תצלומים  וכן 
במסדר  הבית״רים  חי;  בתל  במסדר  הבית״רים 
עם זרי הפרחים להניחם על קבר האחים; מצעד 
הבית״רים מהחצר בתל חי אל הקבר עם דגלים 

מונפים, ועוד.

מצב טוב. חלקם מתוארכים ומתוארים בגבם.

פתיחה: $180
הערכה: $1000-$2000

העלייה.  חדר  נזנח  השואג",  "האריה  פסל  מעל 
ידוע שהפסל היה בחצר תל חי עד שנות ה-50 

ומאז נעלמו עקבותיו עד היום.

חצר של  האורחים  ספר  במאמרו  נאור,   מרדכי 
תל חי, מוסיף מידע חשוב על ביקור זה:

 "בתחילת 1928 מופיע שם חדש בספר האורחים:
שקמה הרביזיוניסטית,  הנוער  תנועת   בית"ר. 
 שנים אחדות לפני כן בלטביה וסניפיה התפשטו
אימצה ישראל,  בארץ  לרבות  היהודי,   בעולם 
ב'רית  – טרומפלדור  יוסף  של  שמו  את   כידוע 
תרפ"ח באדר  י"א  לקראת  ת'ר'ומפלדור.   י'וסף 
בית"ר של  הראשית  המפקדה  חי  לתל   הגיעה 
 ארץ-ישראל, בהנהגת מנחם ארבר, נציב בית"ר.

כן הגיעו נציגי הסניפים בירושלים ובחיפה".

נראים  בו  מסע,  במינו, מאותו  מיוחד  תצלום  ה. 
כשהם  טרומפלדור״,  של  קברו  ״על  הבית״רים 
מניפים את דגל בית״ר. מה שבולט בתמונה הוא 
הכל;  בסך  אבנים  גל   – למראה  הפשוט  הקבר 
הלאומי!  הגיבור  של  לזכרו  מצבה  הוקמה  טרם 
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סרג'נט  בתואר  השתחרר  הגדוד  פירוק  עם 
מייג'ור. 

1916 עזב את אלכסנדריה ונסע לז'נבה,  בשנת 
שם היה פעיל בהסתדרות הסטודנטים "השחר". 

לבית  בת-שבע  את  לאשה  נשא   1918 בשנת 
נגל, )1897-1988( אשר בשנים 1951 - 1955 
הציונים  מפלגת  מטעם  כנסת  כחברת  כיהנה 

הכלליים.

כצנלסון נשלח לקפריסין לחלק מזון ומצרכים 
חיפה  מנמל  שמה  שגורשו  למעפילים  אחרים 

באוגוסט 1946.

מהודק לפספורט פנקס מהשנים 1948-1949.

מצב כללי טוב. בלאי אופייני ומעט קרעים. 
פתיחה:200$

הערכה:400$ -$600$

1131 שלישו11 של1 הבריטי1 הפספורט1
ד״ר1 הציוני1 הפעיל1 טרומפלדור,1 של1
ראובן1כצנלסון1ואשתו1בת1שבע,1לימים1
כולל1 1– 11941-1949 הכנסת,1 חברת1
המעפילים1 לטובת1 לקפריסין1 שליחותו1

בשנת19461!
 s׳The British Passport of Trumpeldor
 Adjutant, the Zionist Activist Reuven
 Katznelson and His Wide bat Sheva, a
Future Member of the Knesset, 1941-
 1949 – Including His Mission to Cyprus
!for the Illegal Immigrants in 1946

תעודת פספורט בריטית, שניתנה לזוג ד"ר ראובן 
ובת שבע כצנלסון, עם תמונותיהם וחתימותיהם. 

רקע:

מינסק  בפלך  בבוברויסק  נולד  כצנלסון  ראובן 
האימפריה  של  המושב  בתחום  הלבנה  ברוסיה 

הרוסית במשפחה ציונית

העצמאות  מגילת  מחותמי  היה  אברהם  אחיו 
נשיא  שז"ר  לזלמן  נשואה  הייתה  רחל  ואחותו 

מדינת ישראל.

בשנת 1914 נשלח ד"ר ראובן כצנלסון מטעם 
המזרח  לארצות  למסחר  הרוסי  המיניסטריון 
בזמן  לארץ-ישראל.  עלה  שנה  באותה  הקרוב. 
ופועל  בת"א  בנין  כפועל  עבד  העולם  מלחמת 
חקלאי ברחובות, ולאחר מכן היה יו"ר ועד הפועלים. 

גורש מן הארץ בראשית המלחמה, בגירוש תל 
אביב, וירד למצרים. 

התקרב ליוסף טרומפלדור באלכסנדריה, והיה 
לשלישו. התנדב לגדוד נהגי הפרדות בגליפולי. 

)1897-1988( אשר בשנים 1951 - 1955 כיהנה 
כחברת כנסת מטעם מפלגת הציונים הכלליים. 

א.מ.  יצחק  הד"ר  ידי  על  הוזמן   1920 בשנת 
את  לנהל  הראשון  "הדסה",  מנהל  רובינוב, 

מחלקת הסטטיסטיקה, של בית החולים.

12 דף. 

בכמה  קטנים  קרעים  אופייני.  בלאי  טוב,  מצב 
דפים.

פתיחה:$ 500
הערכה:$ 3,000 -$ $4,000

ברחובות,  חקלאי  ופועל  בת"א  בנין  כפועל  עבד 
ולאחר מכן היה יו"ר ועד הפועלים. 

גורש מן הארץ בראשית המלחמה, בגירוש תל 
אביב, וירד למצרים. 

התקרב ליוסף טרומפלדור באלכסנדריה, והיה 
לשלישו. התנדב לגדוד נהגי הפרדות בגליפולי. 
עם פירוק הגדוד השתחרר בתואר סרג'נט מייג'ור. 

1916 עזב את אלכסנדריה ונסע לז'נבה,  בשנת 
שם היה פעיל בהסתדרות הסטודנטים "השחר". 

בשנת 1918 נשא לאשה את בת-שבע לבית נגל, 
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1141 נדיר1מאוד!1חיבור1אלבומי1מיוחד1על1׳הגדודים1העבריים׳1–11
״דער1לעגיאנערן1אלבום״1–1בואנוס1איירס,19181

Extremely Rare! Album-Like Composition about the ״Jewish 
Legion״ – ״Der Legianeren Album״ Buenos Aires, 1918 

דער לעגיאנערן אלבום. חיבור אודות הלגיון היהודי במלחמת העולם הראשונה 
'הגדודים העבריים' מאת מ]שה[ פאדאלסקי. בואנוס איירס, 1918. כולל תמונות 

חשובות. 

אינו בספריה הלאומית וביתר הספריות בארץ. 

כריכת  וברוסית.  דפים בספרדית  ובסופה מספר  יידיש,  ס"מ.   19.5 עמ',   ]1[  36
מעטפת ירוקה.

ותמונות של עשרות אנשי הלגיון. תמונה גדולה של  ביוגרפיה  מאמרים, שירים, 
זאב ז'בוטינסקי מייסד ה'גדודים העבריים'. 

על גבי הכריכה ציורי אריות ומגיני דוד.

מצב טוב

פתיחה:100$
הערכה:200$ -$300$
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1161 מקוריים]![11 תצלומים1 ארבעה1
של1״הלווית1הרוגי1אדיסון411913611״1–1

מאורעות1תרצ״ו1–1נדיר1ביותר!
Four Original [!] Photographs of ״the 
Funeral of the Edison Victims. 4.6.36״ 
1936  – Arab Revolt in Palestine – 
Extremely Rare!

שיצא  קהל  על  ערבים  פורעים  ירו   1936 במאי 
מן  שבירושלים.  ׳אדיסון׳  הקולנוע  מבית  מבית 

היריות נהרגו שלושה יהודים ורבים נפצעו. 

9x6 ס״מ.

התצלומים מתוארים בדיו. מצב טוב מאוד.

פתיחה: $100
הערכה: $150-$200

1151 פעולותיה11 1– ׳הדסה׳1 ידיעות1
בימי1מאורעות1תרפ״ט1–1כולל1תצלומים1

-1נדיר1מאוד
Hadassah News – Its Activities during 
the 1929 Palestine Riots – with 
Photographs – Extremely Rare

לא נראה מעולם במכירות פומביות!

בימי  הדסה  מדיצינית  הסתדרות  פעולות 
הדסה  ]ידיעות  תרפ"ט.  אב  מנחם   : המאורעות 

חוב' 7-12, תר"ץ [

על  באנגלית  מיוחד  שער  מעטפת.;עם  שער 
המעטפת. 

]1[ דף, 47, ]1[ עמ׳. כולל פרסומות.

מצב כללי טוב.

פתיחה:100$
הערכה:200$ -$300$

פרעות תרפ״ט – תרצ״ו
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כאחד  אמנון  התבלט  שם  גם  בלילה.  מציק  קור 
הניהול  במסגרת  והתפקידים.  האחריות  מנושאי 
אחראי  מזון,  אחראי  שכלל  המחנה,  של  הפנימי 
יים וכדומה קיבל הוא את האחריות על המשטרה 
הצבאית הפנימית של המחנה. משם שלח אמנון 
מכתב מרגיע, דרך הצלב האדום, לסבו וסבתו, ובו 
וורודים שהכל בסדר. אמנון נפטר  תיאר בצבעים 
בשנת 1995 ונטמן באדמת ירושלים שעליה נלחם.

הפריטים שלפנינו

בקופסא קטנה נשמרו פריטים נדירים המספרים 
את הסיפור כולו כולל פריטים נדירים ביותר ובהם 
בזמן  שנכתב  הגוש  רופא  של  מאולתר  כרטיס 

הקרבות – כפי הנראה יחיד בעולם!

כרטיס קטנטן של הפרטים האישים של אמנון   •
בחיל הים הבריטי – כנראה למצב של נפילה בשבי.

מהצבא  של  השחרור  שנת   ,1946 כיס,  יומן   •
הבריטי – ב ב30 לינואר 46 הוא כותב: היום עזבתי 
לצמיתות.  שירת[  בה  ]הספינה  ״ספינקס״  את 
ארצה  הגעתי  כותב:  הוא  לחודש  ב31  ולמחרת 

לשחרור.

• מכתב מהשבי ב אל סביו וסבתו. המכתב כתוב 
בכתב יד אנגלית על הוראת הצנזורה של הלגיון. 
שהוא  ידו  בכתב  אמנון  כתב  המכתב  בראש 
האדום.  הצלב  דרך  הירדני  הלגיון  שולחממחנה 

כתיבה רהוטה וקלה לקריאה. 

• מכתב 18.3.49:

1171 עציון,11 בגוש1 ההירואי1 הקרב1
והגבורה,1 העוז1 בקרב,1 הפיקוד1 1– 11948
הצבאי1 החולים1 בית1 הקשה,1 הפציעה1
ממשיך1 הגוש,1 בקרבות1 המאולתר1
פריטים1 1– בשבי1 הנפילה1 בתפקידו!,1
שמספרים1את1סיפורו1המופלא1של1לוחם1
הגוש1אמנון1איש1שלום1–1כולל1כרטיס1
דיווח1הרופא1על1״בית1החולים״1בגוש1–1
ד״ר1ויזדנברג,1הרופא1הגיבור1ממלחמת1
העולם1ומגוש1עציון1–1כפי1הנראה1יחיד1

בעולם1ששרד!
The Heroic Battle of Gush Etzion, 
1948 – the Commandment, Heroism, 
Severe Wound, the Improvised Military 
Hospital and Being captured – Items 
that Tell the exceptional Story of the 
Fighter Amnon Ish Shalom – including 
a Report of the Physician about 
the ״Hospital״ in Gush Etzion – Dr. 
Wisendenberg, the Hero Physician 
from World War II and Gush Etzion – 
Most Likely, the Only One in the World 
that Survived! 

אמנון איש שלום – סיפורו של אחד מגיבורי גוש 
עציון מלוחמי החי״ש

לישיבת  סמוך  בירושלים  נולד  שלום  איש  אמנון 
חברון בגאולה ב4 לאוקטובר 1925. הוא לא הצטיין 
בלימודים הפורמליים אך לבו נשאו לסייע לתחיית 
תרתי  נאמן,  חייל  מלהיות  מש  לא   17 מגיל  עמו. 
1942הישוב המאורגן  וארצו. בשנת  משמע, לעמו 
הטיל חובת גיוס לצבא הבריטי ולהכשרות. אמנון 
הבריטי.  הים  בחיל  משמעותי  לתפקיד  התגייס 
לשרת  המשיך  שחרורו  עם  בשירותו.  הצטיין  הוא 
עם  נשלח  השחרור  מלחמת  בתחילת  בפלמ״ח. 
ירושלים.  של  הקדמי  הקו  עציון,  לגוש  החי״ש 
זכה  ובגבורה.  בעוז  העזים  בקרבות  השתתף 
ד״ר  ידי  על  וטופל  קשה  נפצע  גדולים.  לשבחים 
הרופא של הלוחמים בגוש. הוא שכב שבוע וחזר 
לעמדתו. ביום האחרון נפל בשבי עם עוד מגינים. 
שבויי הגוש הגיעו למחנה השבויים ביום . התנאים 
במחנה במקום היו קשים מאוד: חום קיצוני ביום, 

 מלחמת הגבורה של כפר עציון
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השבועיים זמן קצר עד ששוחררו. צריך מחקר.

הכיתוב בצד אחד ]כולו בכתב יד[:

כותרת: כרטיס רפואי באנגלית ובעברית

 שם אמנון איש שלום באנגלית ובעברית.

דיאגנוזה בכתב יד הרופא

הכיתוב בצד אחר ]כולו בכתב יד[:

אמנון איש שלום גיל: 24

נפצע: 11.4.48 – בקדקד. ע״י התפוצצות מוקש.

שכב: בביה״ח הזמני בגוש עציון כשבוע

טפול: סגירת הפצא על ידי קלמרות, חבישה.

זריקות: אנטי טטנוס.

 – הפצע הגליד. מצב כללי טוב.1.5.48

חתימת ד״ר ב. וינדזברג בכתב ידו

הנדב   – הגיבור  הלוחם,  הרופא,   - וידזנברג  ד״ר 
לצבא האדום ולצבא הפולני ללחום את מלחמת 
קרבי  לכרופא  ללכת  ברצונו  הנדב  בשואה,  עמו 

לגוש עציון, הנדב מרצונו להמשיך בכך בצה״ל!

וידזנברג היה רופא הגוש שימש כמנהל בית  ד״ר 
החולים הזמני בגוש בזמן הקרבות הקשים. הד״ר 
אף הוא נפל עם הלוחמים בשבי. במחנה השבויים 

שימש כראש השרות הרפואי.

בצבא  נלחם  השואה  בשנות  בפולין.  הולדתו 
האדום ובצבא פולין למגר את הרשע.

במרץ 48, לפי בקשתו וינדזברג הוצב בכפר עציון 
המערך  את  אירגן  וינדזברג  הגוש.  רופא  בתור 
הרפואי ואת בית החולים. במהלך הקרבות טיפל 

בכ־300 פצועים, תחת אש כבדה

החובשת רבקה נדיבי העידה : ״היה לנו ולפצועים 
מזל גדול מאד שהוא היה איתנו. ידע לנתח ולתפקד 

בתנאים קשים מאד והציל הרבה פצועים״.

השניה  העולם  במלחמת  הסתפק  לא  הוא 
בצה״ל  שירת  וינדזברג  עציון.  גוש  על  ובמלחמה 

כרופא צבאי בדרגת סגן-אלוף עד דצמבר 1958.

הים  בחיל  בשרותו  הקשורים  מסמכים  ועוד   •
הבריטי ובגוש עציון ודברים נוספים

מצב: טוב מאוד

פתיחה: $300
הערכה: $1500 - $2000

לכל המעוניין

להגנה  התגייס  שלום  איש  אמנון  ראשון  סגן 
לנובמבר.  ב29  הקרבות  פרוץ  עם  קרבי  בשרות 
הבריטי.  ובצי  בפלמ״ח  שרת  זה  תאריך  לפני 
אמנון איש שלום השתתף בקרבות דרום ירושלים 
ודוגמא  בקרב  נועז  כמפקד  והצטיין  עציון  וגוש 
אישית לחייליו. נפצע קשה בגוש עציון והמשיך 
טרינין  סרן  רב  בכבוד   ... תפקידו.  את  למלא 
עציון.  גוש  מפקד  יד[  בכתב  אברהם]חתימה 

מי הוא מפקד הגוש אברהם טריינין?

הכינוי  תחת  שלו  חתימה  טמיר.  אברהם  אלוף 
מפקד הגוש - נדיר ביותר!

מהבולטים בלוחמי הבריגה  אלוף אברהם תמיר 
רבים  בתפקידים  שירת  הפלמ״ח.  כך  ואחר 
בצה״ל. במלמת יום הכיפורים תחת אלוף אריאל 
ממשלות  ראשי  של  הקרוב  יועצם  היה  שרון. 

ישראל: שמעון פרס, אריאל שרון ובנימין נתניהו. 

• כרטיס אישור רפואי של חיל הים הבריטי מיום 
21ץ1ץ45 עשרים דקות אחר חצות הלילה.

• נייר קטן עם חותמת משרד הספינה בה שירת: 
״ספינקס״ ]אנגלית[ 24.9.44

שיחיד  מאוד  יתכן   – מכולם  הנדיר  הפריט   •
ב.  בעולם: כרטיס רפואי שכתב רופא הגוש ד״ר 

וינדזברג בחתימתו. 

 שלוש אפשרויות קיימות:

הקרבות כדי  תוך  אמת,  בזמן  שנכתב   הראשונה 
 על גוש עציון, 1.5.48 - 13 ימים לפני נפילת הגוש.
אולי או  לירושלים  שישוב  מחשבה  מתוך   אולי 
זה ושכרטיס  בשבי  ליפול  שעלולים  ידיעה   מתוך 

 ישמש אותו.

 השנייה: שנכתב זמן קצר אחרי נפילת הגוש, אך
עמו שיהיה  כדי  השבויים,  למחנה  הגיעם   טרם 

 כרטיס רפואי בשבי.

השבויים,  למחנה  הגיעם  עם  נכתב  השלישית: 
כחלק משירותי הרפואה שם שעמד בראשם הד״ר.

הכיתוב בכרטיס:

חתימה בכתב יד הרופא. גם הדיאגנוזה בלועזית 
יד  בכתב  כולו  הכרטיס  ידו.  בכתב  השני  בצד 
כאחות.  ששימשה  מישהי  של  הנראה  כפי  אחר. 
בחנה  עמם  והיו  איתם  שנשבו  מאלו  אחת  אולי 
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1191 גבורי1הל״ה1–1מכתב1בכתב1ידו1של11
על1 הי״ד1 אנגל1 חיים1 הל״ה1 מחלקת1 לוחם1
שירותו1בחיל1הנוטרים1)למעשה:1״ההגנה״(1

להגנת1העם1בארצו
The Heroes of the Convoy of 35 – a Letter 
handwritten by a Fighter of the Platoon 
Chaim Angel about His Service in the 
Notrim Corps (actually: the Hagana) for 
Protecting His Nation in Its Country 

אל  אנגל,  חיים  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב 
יישובית שדנה באורח  ועדה   - הועדה לשנת שרות 
לקבוע  מוסמכת  והייתה  לגיוס  במועמדים  פרטני 
בעבורם מסגרת שירות מקילה לשם לימודים. 1947.

לימודיו  את  להמשיך  רצונו  את  מביע  אנגל 
באוניברסיטה בחו״ל. ״אני משרת כבר למעלה מחצי 
חדשים  משמונה  יותר  כבר  ועברו  בנוטרות  שנה 
מאז התיצבתי בלשכת ההתגייסות מוכן לשרות )15 
חדשים  מארבע  פחות  עוד  לי  נשארו   ...)1946 ביול 

לשרת בנוטרות״. לשם קבלתו לאוניברסיטה הוא מבקש סיוע בהשגת תעודת הבגרות שלו מבית הספר 
׳התיכון׳ בו למד, ו״הדבר דחוף מאוד, מאחר שאח״כ לא יהיה מקום באוניברסיטה״.

הסטודנטים שהמירו לימודים אקדמאיים במלחמת גבורה

ספורו של חיים הוא סיפורם של בני מחלקת הל״ה. רוב רובם היו סטונדטים שצורפו אליהם לוחמים 
מנוסים יותר. 

הם התגייסו בשמחה, ומהכרה עמוקה ללחום את מלחמת השחרור של האומה והארץ. האידאליזם נסך 
בהם עוצמה מיוחדת. 

רובם של  דל. כמו במחלקת הל״ה  ישוב קטן עם נשק  היו מאוד לא פשוטים:  התנאים של המלחמה 
המגוייסים לא היו לוחמים בהכשרתם. הם באו מהשדה והפלחה, ממקומות העבודה ומן האקדמיה.

אך הצו הפנימי היה ברור: לעמוד על נפשנו, וליסד את העצמאות היהודית אחרי אלפיים שנות גלות: 
מדינה עברית! 

תעצומות הנפש שהתגלו היו מופלאות. בטירת צבי ובנגבה, ביד מרדכי ובכפר עציון עמדו מעטים 
ממש ונלחמו כאריות.

אחד מן המקומות הללו, שעמדו בגבורה נפלאה היה כפר עציון. חיים נשלח על ידי ההשגחה העליונה 
להיות מן הגיבורים במאבק ההרואי על הכפר, שכולם הבינו שהוא בעצם הקרב על ירושלים.

חיים

חיים אנגל נולד ביום כ"ח בשבט תרפ"ט )9.2.1929( בעיר נירנברג בגרמניה, למשפחה ציונית נאורה. 
המשפחה הצליחה לעזוב את גרמניה ולעלות לארץ-ישראל והשתקעה בירושלים. 



 141 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

וללמוד  בדרכיו  ללכת  ביקש  חיים  לקשים.  הפכו  המשפחה  וחיי  הרופא  מאביו  נתייתם   1938 בשנת 
רפואה. הוא סיים בהצטיינות את בית-הספר התיכון והתכוון להמשיך את לימודיו בחוץ-לארץ, כפי שאנו 

רואים במכתב שלפנינו. 

את שנת השירות שלו עשה במשטרת הישובים העבריים. במשך השנה החל להתעניין בתנאי הכניסה 
לאוניברסיטה בשוויץ או בצרפת והקדיש את זמנו הפנוי ללימוד השפה הצרפתית. כשפרצו המאורעות 
ביטל מיד את תכנית הנסיעה לחו"ל. שירת שנת שירות במשטרת היישובים העבריים. אחר כך נרשם 

כתלמיד באוניברסיטה העברית בירושלים.

כשפרצה מלחמת השחרור חשב למזג לימוד ושירות במסגרת החי"ש אך ימים מעטים טעם את טעמם 
אותה  גילה  מכן  ולאחר  החדשים.  השיעורים  בהכנת  בקריאה  ולילה  יומם  עסק  הסטודנטים,  חיי  של 

התלהבות עצמה בפעולתו בהגנה ועשה ימים ולילות בעמדות בירושלים ובפרבריה.

נבחר להיות אחד מבני מחלקת הל"ה )"מחלקת ההר"(, לוחמי פלמ"ח וחי"ש, שנשלחה כתגבורת 
לגוש עציון הנצור לאחר ההתקפה הגדולה על הגוש ביום 14.1.1948. 

הל"ה

הלוחמים יצאו לדרכם מהרטוב בליל 15-16 בינואר כשהם עמוסים נשק, תחמושת וציוד, אך בשל שעת 
היציאה המאוחרת וקשיי הדרך לא הצליחו להגיע לגוש בעוד לילה. עם שחר התגלתה המחלקה על ידי 
ערבי זקן. אנשי המחלקה חסו על הזקן ושחררו אותו, וזה הודיע לערבים. המוני ערבים משולהבים עטו 

עליהם על מנת לשחוט אותם. 

כולם  שנפלו  עד  הערבים  בהמוני  ולחמו  כיום(  הקרב"  )"גבעת  הגבעות  אחת  על  התארגנו  הלוחמים 
בקרב ביום ה' בשבט תש"ח )16.1.1948(. 

חיים, שהיה אז בן 18, הובא לקבר-אחים בכפר עציון. משם הועבר ביום כ"ה בחשוון תש"י )17.11.1949( 
עם שאר חללי הגוש לקבורת-קבע בהר-הרצל בירושלים.

המיתוס והשיר – מלחמת השחרור ומבצע צוק איתן

בהיותם  האחרון,  הכדור  עד  בגבורה  ונלחמו  במטרה  בדבקותם  שהתמידו  הל"ה  של  ההירואי  הקרב 
ושל מדינת  מקריבים את עצמם למען הכלל, הפך לאחד ממיתוסים המכונים של מלחמת השחרור 

ישראל.

חיים גורי, שכמה מהלוחמים היו תלמידיו, ושמפקד המחלקה דני מס, היה חברו הטוב, כתב שיר: "הנה 
מוטלות גופותינו".

השיר התקבל בקהל בהתלהבות עצומה.

בזמן מבצע צוק איתן נכתב לחן חדש לשיר.

חיים  של  שמו  ובה  הל"ה  שיירת  לחללי  המצבה 
אנגל ]שני ברשימה[

המכתב כתוב על שני צידי הדף.

מצב טוב.

פתיחה:100$
הערכה: $1000 - $2000
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1201 והימים11 11947 בנובמבר1 כ״ט1
שכוללים1 שבועות1 שלושה1 1- הסמוכים1
על1 באו״ם1 ההחלטה1 של1 מרגש1 תיאור1
ישראל,1 בארץ1 יהודית1 מדינה1 הקמת1
פריצת1 עם1 דואר1 יונות1 ידי1 על1 מכתבים1
הקרבות1בימים1הסמוכים1ופציעה1/1ארכיון1
המדינה,1 הקמת1 מתקופת1 ענק1 מכתבים1

מלחמת1השחרור1ולאחריה,1ועוד
The 29th of November 1947 and the 
Adjacent Days – Three Weeks that include 
a Touching Description of the Decision 
of the UN about the Establishment of 
a Jewish State in the Land of Israel – 
Letters by Carrier Pigeons with the 

Outbreak of the Battles / Huge Archive of Letters from the Establishment of the 
State, the War of Independence and After It, and More 

ובני  ארצי  עודד  מההיסטוריון  מכתבים  של  רבות  עשרות  המכילים  ומעטפות  קלסרים  ובתוכו  ארגז 
משפחתו, המכילים מידע היסטורי אותנטי ומעניין.

על  באו״ם  ההחלטה  יום  באירועים:  דחוסים  שבועות,  משלושה  שכולם  מכתבים  היא  הכותרת  גולת 
הקמת המדינה ופריצת מלחמת השחרור למחרת היום עם משלוח מכתבים ביונות דואר עד לפציעה 

והמעבר לבית החולים

המדינה  הקמת  על  האו״ם  הכרזת  למחרת  אליו  בקיבוץ  אמו  ידי  על  שנכתב  מכתב  ומפעים,  מרגש 
העברית. 1 בדצמבר 1947: 

גם  אותך  לשתף  רק  רציתי  והנעשה!  המתרחש  עם  כולנו  אצל  ושווה  משותפת  בודאי  היא  ״השמחה 
של  הרדיו  ליד  ישבנו  מדינתנו.  היהודית,  המדינה  הכרזת  בליל  בבית  היה  מה  לך  ולספר  בשמחתנו, 
אברהם כהן, צפופים כדגים מלוחים ושמענו כל מילה ומילה שנאמרה שם במרחקים, כל ֶיס וַנאּו! וספרנו 
ושמחנו! איזה צהלה קמה בחדר, וקמו כולם גדולים וקטנים, עד לילדי הגן כולם, ובחדר האוכל ליד 
שולחנות ארוכים, כולם שרו ושמחו. דוד חורן אמר כמה מילים על בואו של המשיח וחבלי בואו, שרנו 

התקוה, ואחר כך שתו יין. הריקודים לא פסקו עד שעה 4 לפנות בוקר״.

עקב הקרבות ושיבושי הדואר שלח עודד, בימים הסמוכים להחלטת האו״ם מכתבים להוריו בקבוץ על 
ידי יונות דואר. המכתבים

באחד מהם כותב עודד: ״לאבא אמא וכרמיה שלום רב, הבוקר שלחתי יונת דואר עם מכתב אליכם 
אולם היא לא ידעה לטוס לבדה וחזרה לשובך...מחר בבוקר אני שולח לכם מכתב זה ומקוה כי יגיע״. ו

ובמכתב אחר: ״אבא, אמא והאחיות היקרים, ושוב על גבי האויר נישא מכתבי אליכם...״. 

מכתב אחר, שנשלח מירושלים, יום שלישי 20.12.49, מתאר את ההרס שבעקבות המלחמה. ״הלגיונרים 

 כ״ט בנובמבר – יום ההחלטה באו״ם על הקמת
 המדינה
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בעמדותיהם מטיילים 20 מטר מאתנו״, כותב ארצי.

נמצאים בארכיון גם קבוצת מכתבים ששלח כחייל בשנת 1950, וכן מקבץ מסמכים ותעודות צבאיות 
מאותה שנה. יש גם מכתב ממבצע סיני, בו מתוארת חווית הלחימה. ארצי כותב בו: ״קראנו אמש בזחילה 

מכתבים לאור עששית״.

בניילונית אחרת מסודרים עשרות מכתבים מעניינים מ1947-1949, תקופת הקמת המדינה ומלחמת 
השחרור. 

המכתבים הקדומים בארכיון הם מתוקים ומעניינים. אלו הם מכתבים מאת קרוביו ומכריו, ביניהם יצחק 
אוירא, אשר בשנת 1934 מעדכן את אמו של עודד ארצי, היושבת במרחק, על מצבו של עודד והתפתחותו 
לאחר  השלושים.  בשנות  א׳,  בכיתה  כילד  עודד  של  וחינניות  ורשימות  כתיבות  מופיעים  לצידם  כילד. 
מכן נמצאים מכתבים רבים ממנו ומבני משפחתו משנות השלושים והארבעים, בהם הדים למאורעות 

התקופה. 

כ״ט בנובמבר 1947 

אחרי אלפיים שנה של גלות נוראה שלא היה מנוח לכף רגלנו ונטלטלנו ממקום למקום, אחרי פרעות 
ופוגרומים, שמדות וייסורים נוראים וביותר אחרי השואה הנוראה שלא היה כמוה מאז ברוא א-לוקים 

את האדם עדיין שערי הארץ היו נעולים.

באירופה התהלכו להם אודים מוצלים מאש, שרידים יחדים מכל משפחתם שאי אפשר לתאר כלל את 
ייסורי הגיהנם שעברו. והבריטים לא נותנים להם להכנס. 

היהודים בארץ, יחד עם עקורי המחנות הפגינו ללא לאות: עליה חופשית! מדינה עברית! 

אי אפשר לתאר את הצפייה הנוראה של עם שרידי חרב שישבו בשקיקה ליד מקלטי הרדיו הבודדים 
בכל ישוב ותפילה בליבם: אנא ד׳ א-לוקי ישראל, הושע נא את עמך את שארית ישראל. 

מרן הגרי״א הרצוג נשא תפילה באותה שעה בשם העם היהודי כולו ובשם ניצולי השואה ובשם כנסת 
ישראל כולה ליד שריד בית מקדשנו שלא זזה ממנו שכינה מעולם. 

ידועה התמונה המפורסמת של תפילתו בכותל לבדו, כמו כהן גדול ביום הכפורים שנושא את תפילת 
האומה כולה.

דומה שכל הלבבות היו באותה שעה לב אחד שהקשיב בחרדת קודש.

והשמחה – אין מילים. 

התיאור במכתב שלפנינו מתאר מה שאירע באומה כולה. 

כולם רקדו: גם ילדי הגן! זקנים וילדים יחדיו. ומסתמא גם כל הדורות כולם.

הדרשה המאולתרת שם על המשיח – כך הרגישו כולם.

וגם חבלי במשיח. כלם ידעו שעוד נכונה לנו מלחמה עם הערבים אך אלו חבלי משיח חבלי לידה.

לעתים בחיי היום יום אנו יכולים לשכוח את חסדי ד׳ איתנו ולמה זכינו. הארכיון הזה מחזיר אותנו לימים 
העיקר  הגדולים ההם, ימי המשיח וחבלי המשיח, ההחלטה באו״ם ומלחמת השחרור, ומזכיר לנו את 

שזכינו לו: ברוך ד׳ שלא נתן למוט רגלינו ושבנו אל ארצנו בשוב ד׳ שבותנו.

מצב כללי טוב. בלאי אופייני.

פתיחה: $200
הערכה: $500-$1000
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1221 ה׳1באייר1תש״ח1–1״אל1בהלה,1אל1שאננות״11
המדינה1 אזרחי1 אל1 ההגנה1 מטה1 מטעם1 מודעה1 1-

ביומה1הראשון!!1נדיר!!
The Fifth of Iyar 1948 – ״No Panic, Do Complacence״ 
– an Announcement Issued by the Headquarters of 
the Hagana to the Citizens of the State on Its First 
Day! Rare!! 

זו, יתכן שהיא  ״האויב מאיים בפלישה. אסור להתעלם מסכנה 
קרובה... הציבור כולו צריך לתת כל העזרה הדרושה מצדו. יש 

לחפור מקלטים בכל הישובים...״. 

״אל בהלה, אל שאננות״. 

נדיר מאוד!

מצב טוב. קמטים. 
פתיחה:100$

הערכה:200$ -$500$

בו  אין  שנדפסו(  הגליונות  בכל  )הקיימים 
שום קרע. 

כתמי זמן קלים. בלאי זניח וזערורי בפינה 
הימנית העליונה. 

פתיחה:200$
הערכה:500$ -$1,000$

1211 ״יום1המדינה1–1העם1מכריז1על1מדינת11
בשיתוף1 שנדפס1 היסטורי1 גיליון1 1– ישראל״1
של1עיתוני1הארץ1–1ה׳1באייר1תש״ח1–1עותק1

שלם1ויפה1במיוחד
 The Day of the State – the Nation Declares״
the Establishment of the State of Israel״ 
– a Historical Issue Printed Jointly by all 
Newspapers of the Country – the Fifth of 
Iyar 1948 – A Complete, Especially Nice 
Copy

בהפקה  חד-פעמי,  חגיגי  גיליון  המדינה׳,  ׳יום  עיתון 
ביום   | בארץ.  העיתונים  מערכות  כל  של  משותפת 
כל  התאחדו   ,)1948 במאי   14( תש״ח  באייר  ה׳  שישי, 
המאורע  לציון  משותף  עיתון  והוציאו  הארץ  עיתוני 
מדינת  הקמת   - גלות  שנות  אלפיים  לאחר  ההיסטורי 
מדינת  על  מכריז  ״העם  הראשית:  בכותרת  ישראל!. 
ושל  הרצל  של  תמונותיהם  ההכרזה,  נוסח  ישראל״, 
ומודעות. מחירו היה  חברי הממשלה הזמנית, כתבות 
אחר  שישי  ביום  נמכר  והוא  ארץ-ישראלי,  מיל   10

הצהריים )כעיתון ערב(. 

שימו לב! לעומת עותקים אחרים הידועים כיום מעיתון 
חורים  עם  פנים  כל  על  או  בינוני  במצב  שהנם  זה, 
הקיפול  סימני  מלבד  מושלם.  עותק  לפנינו  וחריצים, 

ה׳ באייר – יום הכרזת המדינה
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1241 קפריסין11 במחנות1 שהונף1 ישראל1 דגל1
ע״י1ארגון1]מחנה[1״ההגנה״,1281111481בטקס1
ליום1השנה1להחלטת1האו״ם1–1פריט1היסטורי1

נדיר
 A Flag of Israel that was Raised in the camps
 in Cyprus by the Hagana Organization,
 28.11.48 during a Ceremony Marking the
 First Anniversary of the Decision of the UN –
 Rare Historical Item

פסי  רצועות  תפורות  ועליו  יד,  עבודת  בד,  עשוי  דגל 
התכלת ומגן דוד. בצד אחד נשארו חוטי הקשירה. דגל 
והפלמ״ח  ״ההגנה״  עדות לעבודתם של שליחי  הוא  זה 

במחנות המעפילים בקפריסין, שאליהם גירשו

מטעם  הספינות  מובילי  וכן  והמפלגות,  התנועות  שליחי  הג׳וינט,  היהודית,  הסוכנות  טיפלו  במחנות 
הפלמ״ח. אנשי הפלמ״ח אף ארגנו ואימנו אלפי אנשים שהיו זרוע ההגנה במחנות, ועל מנת להכשירם 

להיות לוחמים בעת עלייתם ארצה. 

עם ההכרזה על הקמת מדינת ישראל במאי 1948, היו במחנות בקפריסין כ-24,000 מעפילים. העלייה 
מקפריסין החלה בתחילת יולי 1948. שתי אוניות גדולות, ״עצמאות״ ו״קיבוץ גלויות״, הביאו מקפריסין 
יותר מ-4,100 עולים , אולם על מנת שלא לסייע לישראל במלחמת העצמאות, אסרו הבריטים על עליית 

הגברים גילאי 45-18 . 

רק בפברואר 1949 הסתיים באופן רשמי פינוי המחנות שבקפריסין,  וזה היה אף המועד שבו עזבו אחרוני 
השליחים הארצישראלים. 

מצורפת תעודת אישור מהאספן, שקיבל את הדגל משוטר אשר העיד כי הדגל הונף ע״י צוות ״ההגנה״ 
במהלך טקס במחנה המעצר בקפריסין ב-28 בנובמבר 1948, ולאחר מכן הושב ארצה. 

ככל הנראה טקס זה נערך לציון שנה להחלטת האו״ם על הקמת המדינה בכ״ט בנובמבר שנה קודם 
לכן. 

53x49 ס״מ.

מצב: טוב. כמה כתמים. סימני קיפול. 
פתיחה: $400

הערכה: $500-$1000

1231 11– המדינה1 הכרזת1 של1 תצלום1
פותח1מהפילם1המקורי!!1נדיר1ביותר!!

Photograph of the Declaration of the 
State – Developed from the Original 
Film!! Extremely Rare!!

בגב התצלום חותמת רשמית. 

גודל: 18x13 ס״מ.

מצב טוב. 

פתיחה: $100
הערכה: $200-$400
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וגדוד  חטיבתיות  יחידות  טנא,  אהרן  סרן  בפיקוד 
מרגמות כבדות.

למבואות  החטיבה  נכנסה  ערב,  לפנות  ביוני  ב-5 
עמק דותן כדי למנוע פריצה של כוחות שריון ירדנים 
הנעים לעבר ג'נין ושכם. החטיבה הצליחה חלקית 
לחסום את האזור ההררי מדרום לעמק והמשיכה 
חטיבת  התייצבה  מולה  ג'נין.  העיר  לכיבוש  בניסיון 
40 הירדנית והצליחה להפתיע את חטיבה  השריון 
45 מכיוון שכם, דבר שאילץ את חטיבה 45 להקים 
חטיבת  איגפה  ביוני   6 בבוקר  נחפז.  הגנה  מערך 
את  שיחררה  הירדנית,  החטיבה  את   37 השריון 
הגשרים  לפיצוץ  והמשיכה  מהכיתור   45 חטיבה 
הוענק  דותן  עמק  בקרב  פעולתו  על  יריחו.  בעמק 

לגד רפן, אחד מקציני חטיבה 45, עיטור הגבורה.

עם תום הלחימה בשומרון הופנתה החטיבה לגזרת 
רמת הגולן, ובצהרי ה-8 ביוני החלה בתנועה לכיוון 
צומת גולני. ב-10 ביוני הוכנסה החטיבה ללחימה כדי 
לסייע בטיהור רמת הגולן עד מועד כניסת הפסקת 
האש. לפנות בוקר כבשה החטיבה ללא התנגדות 
את תל חמרה. בהמשך היום נעה החטיבה יחד עם 
גדוד מחטיבה 1 אל עבר מסעדה. הצבא הסורי כבר 
נסוג בשלב זה והכוחות לא נתקלו בהתנגדות. עד 

הערב נערכה החטיבה באזור הכפר.

דותן  בעמק  התרחש  אשר  את  מתאר  האלבום 
וברמת הגולן.

חיים  של  השיר  מילות  נדפסו  האחרון  בעמוד 
אבנון  מנשה  של  "לזכרו  הנופלים",  "מיסדר  חפר 
מנשה  מודבקת.  תמונתו  עם  הי"ד",  )יונגשטיין( 

אבנון מהפלוגה הזו נהרג בקרב בעמק דותן.

15 דפי בריסטול.

30x23 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: $100
הערכה: $150-$200

1251 אחרי11 יד]![,1 בעבודת1 אלבום1
מלחמת1ששת1הימים1–1פלוגה1ב׳1–1גדוד1

139–1שריון,1-119671נדיר1מאוד
Handmade [!] Album, after the Six-Day-
War – Company B – 39th Regiment – 
1967 – Extremely Rare

בדף הראשון נדפס:

ימי  את  מה  במידת  לשקף  בא  זה  צנוע  ״אלבום 
הקרבות והשירות של חיילי פלוגה פ׳. אך יש דברים 
בעיקר  והם  ביטוי...  או  ליצלום  ניתנים  אינם  אשר 
וממשית...  מוחשית  משפחת  הגדולה...  הרעות 
כואבת את כאב בניה ונאבקת בחירוף נפש... ימים 
גדולים היו אלה וראויים הם להישאר חרוטים בלב 
כולנו. כשנרצה להזכר מדי פעם, נדפדף באלבום, 
ודוק לחלוחית  נרכין את ראשנו  נשקע בהרהורים, 

יכסה את העיניים בזכרנו את אלה אשר אינם״. 

האלבום נערך על ידי שרגא קדר. עיטורים: אלברט 
בן זקן. צילומים: צבי פינקל, חנינא כץ. 

יד  בכתב  הקדשה  הראשון  העמוד  בראש 
״לבורנשטיין יהודה, חבר לנשק – מיריב. 5.12.1967״. 

של  תצלומים  עשרות  מודבקים  האלבום  בדפי 
הלחימה, וכן מודבקים פתקי הסבר מודפסים. פה 
וכותרות  צבעוניים,  ואיורים  עיטורים  ישנם  ושם 

בכתב יד. הכל בעבודת יד מרשימה ומוקפדת. 

של  ביותר  מצומצם  מספר  הוכנו  להערכתנו 
אלבומים כאלה, ואיננו יודעים על עותקים נוספים 

הקיימים כיום מלבד זה שלפנינו.

הפלוגה במלחמה בעמק דותן וברמת הגולן

 39 גדוד  של  בפלוגה  שהמדובר  העלה  המחקר 
בחטיבה 45.

דותן  בעמק  הימים  ששת  במלחמת  לחם  הגדוד 
וברמת הגולן

באזור   45 חטיבה  לחמה  הימים,  ששת  במלחמת 
בר  משה  סא"ל  בפיקוד  החטיבה,  השומרון.  צפון 
בפיקוד   25 גדוד   - חרמ"ש  גדודי   2 כללה  כוכבא, 
וגדוד 74 בפיקוד סא"ל צבי רם, גדוד  סא"ל לוי מן 
אדולף  סא"ל  בפיקוד   39 גדוד   - שרמן  טנקי 
 ,M-50 אברמוביץ' )הגדוד כלל 34 טנקים מדגם
)סיירת(  סיור  פלוגת   ,)M-51 מדגם  טנקים  ו-31 
חטיבתית בפיקוד רס"ן אביתר יעקב, פלוגת הנדסה 

מלחמת ששת הימים
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1261 זכריה1באומל1הי״ד1והנעדר1יהודה1כץ1–1תמונת1המחזור1של1בית1ספר1לשריון11
–1תשל״ח1]1977[1–1מרגש!

Zechariah Baumel and the Missing Yehuda Katz – in a Year Photo of the Training 
School of the Armored Forces – [1977]

תמונת מחזור של בית ספר לשריון, קורס מקצועות טנקים בני ישיבות. מחזור אב אלול תשל"ח. 

בין החיילים המופיעים בתמונה, נראים זכריה באומל )משמאל למטה(, יהודה כץ )במרכז, למעלה(. 

חייל צה"ל שהוגדר כאחד משלושת  1982( היה  ביוני   11 -  1960 )17 בנובמבר  זכריה שלמה באומל 
הנעדרים שמקום קבורתם לא-נודע בעקבות קרב סולטאן יעקוב בלבנון, יחד עם יהודה כץ וצבי פלדמן. 

באומל היה תלמיד ישיבת הר עציון ובמסגרת ההסדר שירת בצה"ל בחיל השריון בו מילא תפקיד של 
מפקד טנק.

1982. בקרב שנערך מספר שעות לפני הפסקת האש,  באומל לחם בקרב סולטאן יעקוב, ב-11 ביוני 
נהרגו 20 חיילים ישראלים ורבים נפצעו, לאחר שכח צה"ל נקלע לתוך מתחם סורי גדול, וחולץ בקושי 
בסיוע ארטילרי כבד תוך שהוא משאיר מאחוריו מספר כלי רק"מ פגועים. בסיום הקרב, שישה חיילים 
הוכרזו נעדרים. לאחר שהתברר כי שניים שבויים וגופת חלל אחד הושבה, נחשבו באומל, יהודה כץ וצבי 

פלדמן במשך שנים רבות כנעדרי קרב סולטאן יעקוב.

מאז הכרזתו של באומל כנעדר עסק צה"ל בניסיונות שונים להשגת מידע על גורלו של באומל. גם בני 
משפחתו של באומל נסעו ברחבי העולם, עוקבים אחר כל פיסת מידע שיכולה להוביל לסיום הפרשה 

עבורם ועבור משפחות הנעדרים הנוספים מהקרב 

וייס להכריז על שלושת הנעדרים כ"חללים שמקום  2004 החליט הרב הראשי הצבאי ישראל  בשנת 
קבורתם לא נודע", אולם בעקבות מאבק המשפחות נמנע המהלך. 

גופתו של באומל אותרה והובאה לישראל במרץ 2019.

גודל: 18x24 ס"מ.

מצב טוב. 

פתיחה:200$
הערכה:400$ -$500$

שלום הגליל
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אמנות היסטורית

1271 אליעזר1ורבקה1והכותל1המערבי1–1תכשיט11
שאלנבי1 בשעה1 מארוסה1 אישה1 שקיבלה1 נפלא1

שיחרר1את1ירושלים!
Eliezer and Rivka and the Western Wall – a Lovely 
Piece of Jewelry a Woman Received from Her 
Fiance When Allenby Liberated Jerusalem! 

שרשרת עם עדליונים מכסף מעשה ידי אומן. 

את  משקה  רבקה  ורבקה.  אליעזר  פגישת  הראשון  בעדליון 
בעדליון  לאישה.  ליצחק  רבקה  את  ארס  אליעזר  אליעזר. 

השני איש ואישה, יהודים, מתפללים בכותל בדבקות. 

ירושלים  שיחרור  שנת   –  1917 חריטה:  העדליון  מאחורי 
הנראה  כפי  שם.  של  תיבות  ראש  וכן  ידי אלנבי.  והכותל על 

שמה של הנערה.

פריט היסטורי אומנותי מרגש ומיוחד במינו! 

מצב: טוב

פתיחה: 1000$
הערכה: $1500 - $2000
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1291 עפרון,11 1– בעיירה1 יהודים1 ציור1
חתום

Drawing of Jews in a Town – Pencil, 
Signed 

33x49

פתיחה:300$
הערכה: $500 - $600

1281 מראשוני11 הלוי,1 אהרן1
של1 השרטט1 חלוץ,1 בצלאל,1
הצבא1התורכי1בדמשק1)-1887

1957(1–1קבר1רחל1
Aharon HaLevi, One of the First 
Students of Bezalel, a Pioneer, 
the Draftsman of the Turkish 
Army in Damascus (1887-
1957) – Rachel׳s Tomb

קבר רחל. עפרון על נייר. חתום.

32.5x22 ס״מ.

מצב כללי טוב. קמטים ומספר קרעים 
בשוליים. 

אהרון הלוי עלה לארץ ישראל מהאימפריה הרוסית בשנת 1906 והחל את לימודיו ב״בצלאל״. בין השנים 
1912-1914 עבד ב״בצלאל״, ובשנים 1916-1917 עבד בדמשק בתור שרטט הצבא התורכי. במקביל 

לעיסוקו בציור, היה גם שומר, דייג וחקלאי.

פתיחה:100$
הערכה:200$ -$300$

ציורים יהודיים היסטוריים
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1301 עבודות1מקוריות,1״מאוד1יהודיות״,1של1האומן1היהודי1המופלא,1שומר1המסורת11
1– 1)Leonard1Pinkhof( פינקהוף1 לאונרד1 נפש,1 ובעל1 עמקן1 בחייו,1 וציוני1 היהודית1

נרצח1בשואה
Original, ״Very Jewish״ Works by the Wonderful Jewish Artist, who Maintained 
the Jewish Tradition and Zionist in his Life, Leonard Pinkhof - Murdered in the 
Holocaust

הם  כאלה   – בעיניים  ועמוק  חי  מבט  עם  דיוקנאות  על  מדברים  יהודיים  ציירים  על  כשמדברים 
הרישומים של הצייר היהודי הולנדי לאונרד פינקהוף.

תמונת האומן עצמו ]איזה מראה יהודי... איזה מבט בעיניים[

פירוט העבודות שלפנינו:

אוסף הכולל 3 רישומים ו4 הדפסים מאת האמן.

1-2-3. דיוקנאות, שלושה רישומי עפרון. שניים חתומים ושניים מתוארכים )-1933
44.5X27.5-50.5X38 .)1934 ס״מ.

4-5. נופים עירוניים, שתי ליטוגרפיות. חתומות בלוח. דפים 49.5X40 ס״מ בקירוב.

6-7. שני חיתוכי עץ. חתומים בלוח. אחד חתום בעפרון. 19X11 ו-24X19 ס״מ. במצבים שונים: מצב 
בשוליים  גס  קרע  בשוליים,  חסרים  קרעים  עם  הרישומים  אחד  וקמטים.  קרעים  כתמים,  בינוני:  כללי 

השמאליים )ללא נזק לרישום( וקרע מחוזק בנייר דבק. 

הלדר  דן  בעיר  היו  הבוגרים  חייו  מרבית  הולנדי.   - יהודי  ומחנך  צייר   ,)1898-1944( פינקהוף  לאונרד 
)Den Helder, הולנד(. נטל חלק פעיל בחיי הקהילה האומנותית והיהודית בעיר. 

בשנת 1940, עם כיבוש הולנד בידי הצבא הגרמני, פוטר ממשרתו ונאלץ לקחת את מקל הנדודים בידו. 

מסרה,  אחותו,   .1943 אולי  ידוע.  לא  רציחתו  תאריך  וסטרבורק.  למחנה  ונשלח  נתפס   1943 בשנת 
על  ומנחמיה, מתו  יסכה, פנחס  נדיבה,  ילדיו:  גם ארבעת  ושם.  ביד  עד  דף  בראשית שנות המדינה, 

קידוש השם. 

יהיו ציוריו, שנשמרו על ידי ההשגחה העליונה, חוקקים בתוכנו את זכרונו הברוך!

פתיחה: $200
הערכה: $4000 - $8000
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1311 צויר11 1– חתום1 המדרש,1 בבית1 הלימוד1
במחתרת1בברית1המועצות1בשנות1השבעים1–1הם1

לא1שברו1את1רוחנו!
Studying in the Beit Midrash, Signed – Was 
Drawn in Secret in the USSR during the 1970s – 
They did Not Break Our Spirit!

פריט בלתי רגיל – צוייר במחתרת באופן לא ליגאלי בברית 
המועצות!!

מצב: בינוני – טוב

פתיחה: $2500
הערכה: $3000-$5000
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1331 בולגריה11 1- ליטוגרפית1 צבעונית1הדפסה1 ושטר1תנאים1 כתובה1
תרפ״ט1]1929[1–1חתימות1העדים1בעברית

Colorful Ketubah and Tena׳im Deed Lithographic Printing – Bulgaria, 
[1929] – Hebrew Signatures of the Witnesses

זהובה  בדיו  ליטוגרפית  הדפסה   .)1929( תרפ״ט  בולגריה,  סופיה,  לנישואין.  כתובה 
וצבעונית. 

משני צדי הכתובה עיטורים גדולים של עמודים ובראשם מנורות. ומוטיבים המסמלים 
וכן מגן דוד ופסוקים. במרכז  זית ושעורים.  ופריון: אשכולות גפנים, תפוח, עלי  אהבה 
מימין, טקסט הכתובה,  בולגריה.  ליהודי  הכתובה, סמל רשמי של המועצה המרכזית 
ובמקביל לו מצד שמאל, טקסט התנאים, חתום אף הוא בחתימת העדים. העדים, החתן 

והכלה.

גובה: כ-60 ס״מ.

מצב טוב. חורים מוכתמים במרכז. 

פתיחה:100$
הערכה: $150-$300

כתובות
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קטלוגי1גבוה1מאוד,1נדיר1מאוד

The Turkish Postal Service – Telegram 1895, Clean postmark of Jerusalem, Very 
High Catalogic Price – Extremely Rare

קטלוג בל.

פתיחה: $100
הערכה: $300 -$600

1341 מוקדמים,11 רוסיה1 בולי1 לוט1
ועד1 ה119 המאה1 של1 השניה1 המחצית1
כולל1 הראשונה11 העולם1 מלחמת1 סוף1

בולי1לבנט,1ובולי1צבא1
Collection of Early Russian Postage 
Stamps, the Second Half of the 19th 
Century to the End of World War I 
– includes Levant Stamps and Army 
Stamps

41 בולים. ערך קטלוגי גבוה!

כדאי לראות

נא  – טוב מאוד. אך נמכר כפי שזה.  מצב: טוב 
לראות את הבולים. הבולים מודבקים על גליון 

בריסטול בנייר דבק קל, כפי שהיו נוהגים אז. 

פתיחה: $100
הערכה: $120-$200

בולאות – פריטים היסטוריים ונדירים
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1371 19בולים11עותומניים1עם11
חותמות1ארץ1ישראל1+1מעטפה1
חותמות1יפו1ואיסטנבול19011,1
9 Ottoman Postage Stamps 
with Palestinian Postmarks + 
Envelope with Postmarks of 
Jaffa and Istanbul 

מצב: טוב מאוד

פתיחה: $100
הערכה: $100-$200

1361 צילום11 עם1 גלויה1
בדואר1 שנשלחה1 הסלע1 כיפת1
טירול1 בחבל1 למראן1 התורכי1
הצרפתים1 כיבוש1 תחת1 באיטליה1
–1הכתובת1לא1 והאוסטרים,118981
להחזיר1 יד1 בכתב1 ונכתב1 נמצאה,1
לירושלים1-1הוחזרה1על1יד1הדואר1
וכתב1 תוית1 חתימות,1 1– האוסטרי1

יד1-1נדיר1
Postcard with a Photograph of the 
Dome of the Rock that was Sent 
by the Turkish Postal Service to 

Marne, Tirol Region of Italy, Under the French and Austrian Occupation, 1898 – the 
Address was not Found and It was Handwritten to Return to Jerusalem – Returned 
by the Austrian Postal Service – Signatures, Label and handwriting - Rare 

סדר הדברים של הבול, התוית והחותמות:

בול תורכי 20 פארה עם חותמת יציאה של הדואר התורכי, תוית בגרמנית ובצרפתית: לא ידוע, כתיבה 
בכתב יד בצרפתית: חזרה לירושלים, וחותמת קבלה של הדואר האוסטרי בירושלים. 

נשלחה מירושלים כפי הנראה ב15 לאוקטובר 1898 – תאריך של כתיבת הגלויה. החותמת התורכית 
מטושטשת. 

הגיעה למראן ב28 לאוקטובר 1898

חזרה לירושלים – לא ברור. החותמת האוסטרית קשה לקריאה.

מצב: טוב

פתיחה: $100
הערכה: $400-$800
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1391 11,1912 הצרפתי,1 הדואר1
גלויה,1חותמת1מלאה1ונקייה1של1״חיפה,1

סוריה״
The French Postal Service, 1912, 
Postcard, Full and Clean Postmark of 
״Haifa, Syria״

10 פארא עם חותמת  בול של  גלויה עם הדפס 
ל 316. 7.10.12 נשלחה  - סוריה, בל מס׳  חיפה 
בצבע  גדולה  חותמת  עם  צרפת.   ,allemagne

אדום של שם העיר הזו.

חותמת אדומה גדולה של הפירמה ״אוטו פישר יבוא״. וכן על גב הגלויה חותמת אדומה: אוטו פישר 

חותמות מלאות נקיות ויפות. 

יתכן שמדובר בפירמה של אוטו פישר שעל אדמותיו נבנתה שכונת הטמפלרים בחיפה. 

אוטו פיש היה גרמני שעזר יותר מכל לראשית התישבות הטמפלרים הגרמנים בארץ. הוא העניק להם, 
חינם את האדמות לבניית השכונה הטמפלרית בארץ – שכונת שרונה בחיפה. הגלויה שלפנינו נשלחה 
נשלחה מהפירמה שלו בחיפה  תיעוד אחר[.  ללא  אך  בויקפדיה,  ]לפי הרשום  שנתיים אחרי פטירתו 
לצרפת. ושמא היה גרמני עשיר נוסף בשם זה שהיה גר בחיפה ]כפי הנראה מהטמפלרים[ ולא נודע 

היום. עדיין צריך מחקר! 

מצב: טוב מאוד!

פתיחה: $100 $
הערכה: $120-$200

1381 11– בירושלים1 האיטלקי1 הדואר1
דואר1רשום1עם1התוית1הנדירה!1–1חברת1

אנגליא-פלשתינה!1
 The Italian Postal Service in Jerusalem
 – Registered Mail with the Rare Label! –
Anglo-Palestine Company

האיטלקי  הדואר  של  יפות  חותמות   2 טוב,  מצב: 
בירושלים

]לוגו  אנגליא-פלשתינה  חברת  של  מעטפה 
שנשלחה  רשום,  דואר  ואנגלית[,  בעברית 
מירושלים ב17 לפברואר 1911. בול דואר איטלקי 
של  האחורי  בצד  מודבק  פארא   st. 401 80

המעטפה וחתום בחותמת הדואר האיטלקי בירושלים. חותמת נוספת כזו בחזית של המעטפה. בחזית 
גם תוית דואר רשום של ירושלם, דואר איטליה עם המספר 781. וכן חותמת ״RECOMMANDIRT״. 

בצד האחורי גם חותמת מעבר של נאפולי ב25 לפברואר 1911. 

פתיחה: $400
הערכה: $600-$800
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1411 הדואר11 בית1 של1 אחרונים1 ימים1 1– 1171811914 ביפו1 האוסטרי1 הדואר1
1AMERICAN1CONSULATE1 JAFFA״ נדיר:1חזית1של1מעטפה1של1 שם1-1פריט1

PALESTINE1SANITARY1REPORT״1
The Austrian Postal Service in Jaffa 17.8.1914 – the Last Days of the Post Office 
There – Rare Item

פתיחה: $100
הערכה: $150-$300

1401 רובע11 של1 רשמי1 תורכי1 דואר1
הדואר1 1+ ליפו1 בירושלים1 המשפט1
1+ עיתון1 בול1 1- בירושלים1 האוסטרי1
הדואר1האוסטרי1בירושלים,1,19081גלויה1
סלומון1 רבי1 1 הירושלמי1 הרב1 מאת1 נאה1

ליב1ליוונטאהל
 Official Postage of the Jerusalem District
 Court to Jaffa + the Austrian Post Office
 in Jerusalem - Newspaper Stamp +
 Austrian Post Office in Jerusalem, 1908,

handsome postcard by Rabbi Yerushalmi Rabbi Salomon Leib Levanthal

א. דואר תורכי רשמי של רובע המשפט בירושלים ליפו
נשלח מרובע המשפט בירושלים ליפו – עם חותמות תשליל וחותמות עגולות עותמניות של דואר בתי 

המשפט משני צדדי המעטפה

לפי החותמות מעטפה זו נשלחה בין השנים 1891 לבין 1901

מצב: טוב 

ב. הדואר האוסטרי – בול עיתון
היה תעריף מיוחד, זול יותר למשלוח עיתונים

בפריט שלפנינו בול בערך נקוב למשלוח עיתון של הדואר האוסטרי בירושלים, 28.2.96

חותמת מלבנית מיוחדת למשלוח עיתון בצד האחורי.

מצב: טוב מאוד

ליב  סלומון  רבי  הירושלמי  הרב  של  ידו  בכתב  נאה  גלויה   ,1908 בירושלים,  האוסטרי  הדואר  ג. 
ליוונטאהל

מצב: טוב מאוד

פתיחה: $100
הערכה: $100-$200
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1431 תקופת1המעבר1–1דואר1ירושלים11
ביוני1 125 1- יפות1 ״ביצה״1 חותמות1 12 1–
הברית1 לארצות1 מירושלים1 1– 11948

בדואר1אויר!1נדיר
The Transition Period – Jerusalem 
Postal Service – 2 Nice ״Egg״ Postmarks 
– June 25, 1948 – from Jerusalem to the 
USA by Airmail! Rare

בולי דואר עברי, 50, 10 ו5 מיל, בערך כולל של 65 
מיל על מעטפת הדפס מזמן האנגלים, שמודפס 
 2 אויר.  ידי דואר  ובצרפתית: על  עליה באנגלית 
חותמות ״ביצה״ יפות של ירושלים מה5 ביוני 48.

מצב: טוב

פתיחה: $100
הערכה: $150-$300

1421 ים11 נהדרת,1 מצוירת1 גלויה1
פצוע1מבית1 חייל1 ע״י1 המלח,1שנשלחה1
בירושלים1 האוסטרי1 הנייד1 החולים1
עם1 ב-112511211916 האוסטרי1 בדואר1
החותמות1הנדירות1ביותר1של1דואר1בית1

החולים1הנייד!!1
Lovely Illustrated Postcard, the Dead 
Sea, that was Sent by a Wounded 
Soldier from the Austrian Mobile 
Hospital in Jerusalem on 25.12.1916 – 
with the Extremely Rare Postmarks of 
the Mobile Hospital!! 

 K.U.K. mobiles reservespital in
 Jerusalem K.u.K. Sanitatsanstallen fur

 Syrie
החותמות  עם  שרדו  מאוד  מעטים  דואר  דברי 

הללו! נדיר מאוד מאוד מאוד!

בחותמת  מדובר  שלא  ניכר  בגלויה  בהתבוננות 
אחת  זו.  תחת  זו  שהוחתמו  בשתיים  אלא  אחת 
מהן, שאף היא נדירה, מתועדת בקטלוג בל, אך 

השנייה אינה מתועדת שם כלל!! תגלית!

מצב: טוב מאוד

פתיחה: $250
הערכה: $1000-$2000
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1451 יהודי11 מעטפה1שנשלחה1מאסיר1
לשעבר,1שנמצא1כעת1במחנה1האסירים1
באזור1 שנמצאת1 אישה1 אל1 באיטליה,1
אסירים1 דואר1 1– בברלין1 האמריקאי1

מיוחד!1
An Envelope that was Sent by a Former 
Jewish Prisoner, Now in a Camp of 
Prisoners in Italy, to a Woman in the 
American Zone in Berlin – Special 
Prisoner Mail! 

ממר וולטר פיש אל גברת אנאליזה רוז

מצב: טוב

פתיחה: $100
הערכה: $200-$300

1441 11– צפת1 בול1 המעבר:1 תקופת1
מעטפה1שנשלחה1בדואר1לחיפה16151481

מצב1טוב1מאוד1–1נדיר
The Transition Period: Safed Postage 
Stamp – an Envelope that was Sent 
by mail to Haifa 6.5.48 – Very Good 
Condition - Rare

שבאמת  אמתית  מעטפה  למצוא  מאוד  נדיר 
ובמחיר  יפה  כך  כל  חותמת  עם  בדואר  עברה 

כזה

חותמת צפת אדומה 6 במאי 1948

קטלוג בל.

מצב: טוב מאוד.

פתיחה: $100
הערכה: $200-$400
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1471 ומיוחד11 גדול1 קק״ל1 בולי1 אוסף1
ניסיונות1 כולל1 1- ביותר1 נדיר1 1- במינו1
טעויות1 שינון,1 ללא1 שגיאות,1 הדפסה,1
1- מיוחדים1 פריטים1 הרבה1 ועוד1 שינון1

11R1R1R
Large and Special Collection of JNF 
Stamps – Extremely Rare – includes 
Trial Prints, Errors, No Serration 
, Serration Errors and Many More 
Special Items – R.R.R 

הדפסה,  בנסיונות  גדושים  אלבומים  שני 
שגיאות, שינונים ועוד הרבה פריטים נדירים!

כדאי לראות!

פתיחה: $750
הערכה: $1000-$2000

1461 ישראל,11 הכנסה,1 בולי1 אוסף1
הדפסה,1 שינויי1 רבים,1 מוקדמים1 צה״ל,1
אוסף1 1- ועוד1 ועוד1 נדירים,1 נייר,1 שינויי1

גדול1ומקצועי1–1נדיר1ביותר!
Collection of Revenue Stamps, Israel, 
IDF, Many Early, Printing Variations, 
Paper Variations, Rare, and More and 
More – Large, Professional Collection – 
Extremely Rare! 

אוסף  לראות,  אפילו  או  להשיג,  מאוד  קשה 
נהדר כזה. 

שלא  דברים  ישנם  מאוד!  גדול  קטלוגי  ערך 
רשומים בקטלוגים!

כדי  הכנסה.  לבולי  וולנשטיין  קטלוג  מצורף 
לעמוד על על הואריציות ועל הערך הקטלוגי יש 
הממחה  היחידי  שהוא  זה,  בקטלוג  להשתמש 
ישראל,  לבולי  בל  בבולי הכנסה, בצירוף קטלוג 
2010 ובנוסף לכך, כאמור, ישנם פריטים שאינם 

רשומים בקטלוגים!

פתיחה: $500
הערכה: 3000$-1500$
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3 תויות  - בלוק של  תוית אילת שלא הונפקה 
מחוברות ללא עריך. נדיר.

תוית אילת שלא הונפקה - עם עריך של 0.05 ! 
קשה מאוד למצוא כזה.

חג המולד 1993 - מעטפה שנשלחה מבית לחם 
ריקה,  מהן  ואחת  תויות   5 עם   - ההופעה  יום   -

ללא עריך! נדיר!

מבית  שנשלחו  מעטפות   2  -  1993 המולד  חג 
ללא מספר מכונה! ]היה צריך להיות  לחם אך 

]023

חג המולד 1993 - מעטפה שנשלחה מבית לחם 
לחם  לבית  חזרה  אך  בערבית  כיתוב  עם  לעזה 
על ידי הרשות הפלשתינאית בעזה עם חותמות 

מעניינות.

 98 מעטפה עם תוית תערוכת הבולים ישראל 
שהודבקה הפוך, כאשר הצד הלבן כלפי מעלה, 
של  בצד  בטעות  שהושם  בדבק  שגיאה  עקב 
הציור. הוחתמה כך בחותמת יום ההופעה. נדיר 

מאוד.

ועוד.

אלבום שני :

1481 קלנסדורף1ומסד1–1אוסף1גדול1–11
נדירים1 פריטים1 כולל1 1– ביותר1 מקצועי1

רבים1בשני1חלקים
 Klansdorf and Massad – large Collection
 – Most Professional – includes Many
 Rare Items in Two Albums

אלבום ראשון כולל בין היתר: 

תיירות 1994

כפר נחום עם זרחן X 23 ערכים שונים.

ערכים   X 28 מכונה  מספר  ללא  זרחן,  בלי  יפו 
שונים.

נצרת בלי זרחן, ללא מספר מכונה X 22 ערכים 
שונים.

 X 27 מכונה  מספר  ללא  זרחן,  בלי  דוד  מגדל 
ערכים שונים.

הקבר עם זרחן, ללא מספר מכונה X 27 ערכים 
שונים.

מצדה עם זרחן, ללא מספר מכונה X 16 ערכים 
שונים.

ירושלים  תוית  של  מלא  סבב   - פלטה  שגיאת 
3000 ללא עריך. ]X 16[, נדיר ביותר. 
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מסד ירושלים 3000 1995 - סט בערכים השונים 
 32 הכל  בסך  הימים.  כל   - הזמן  באותו  שנהגו 

תויות!

בערכים  סט   -  3.2.94 ירושלים  הקריה  מסד 
השונים שנהגו באותו הזמן

 E.M.Sמסד כנ״ל תל אביב - שתי תויות: רשום ו
]₪ ]58

מסד תל אביב, שינוי צבע, יום ההופעה, 22.10.96, 
+ תוית  סט בערכים השונים שנהגו באותו הזמן 

גינארית!

שינוי ערכים דצמבר 1997

הצבי הרץ כל הערכים החדשים

כל   - הקבר  למעט  הנ״ל,  המקומות  כל  תיירות 
הערכים החדשים - 2 סטים מכל אחד

חג המולד 1997 כל הערכים של דצמבר 1997 
]לפני שינוי הערכים[

-ינואר  החדשים  הערכים  כל   1997 המולד  חכ 
1998

המשך רשימת הסטים

קלוסנדורף חיפה 1997 כל הערכים - 2 סטים

הכנסת 1998 כל הערכים - 2 סטים

באר שבע 1998 כל הערכים - 2 סטים

פארמה תערוכת בולים עולמית ישראל 98 - כל 
הערכים

קלוסנדורף תערוכת בולים עולמית ישראל 98 - 
כל הערכים

סטים במעטפות

הערכים  כל  סט   2001 ירושלים  בולים  תערוכת 
 7 הכל  בסך  יום.  בכל  ראשון  יום  מעטפות  על 

סטים 

יום  98 סט של מעטפות  תערוכת בולים ישראל 
ראשון פארמה וקלוסנדורף, מכונות שונות: ללא 

מספר, 003, 005, 0014

האספנים  מגדולי  אחד  של  פרטי  אוסף  מקור: 
בארץ

מצב: טוב מאוד

פתיחה: $1200
הערכה: $2000-$3000

אוסף גדול וחשוב של תויות מסד וקלוסנדרוף 
כולל מספרי בתי דואר שונים ופריטים נדירים, 

2001 – 1989

פירוט הסטים

פארמה 1989

מכונות  מספרי   -  1990 הרץ  הצבי  קלוסנדרוף 
שונים: 011, 013, 032, 035, 045

קלוסנדורף חג המולד 1992 - ללא מספר מכונה 
- סט בערכים השונים שנהגו באותו הזמן

 3 סט   -  1991  - ראשונה  סדרה  ירושלים  מסד 
ערכים

בערכים  סט   -  1993 המולד  חג  קלוסנדורף 
השונים שנהגו באותו הזמן

בערכים  סט   -  1994 המולד  חג  קלוסנדורף 
השונים שנהגו באותו הזמן

בערכים  סט   -  1994 דוד  מגדל  קלוסנדורף 
השונים שנהגו באותו הזמן

1994 - סט בערכים השונים  קלוסנדורף הקבר 
שנהגו באותו הזמן

השונים  בערכים  סט   -  1994 יפו  קלוסנדורף 
שנהגו באותו הזמן

בערכים  סט   -  1994 לחם  בית  קלוסנדורף 
השונים שנהגו באותו הזמן

השונים  בערכים  סט   -  1994 נצרת  קלוסנדורף 
שנהגו באותו הזמן

השונים  בערכים  סט   -  1994 עכו  קלוסנדורף 
שנהגו באותו הזמן

1994 - סט בערכים השונים  קלוסנדורף מצדה 
שנהגו באותו הזמן

קלוסנדורף טבריה 1994 - סט בערכים השונים 
שנהגו באותו הזמן

בערכים  סט   -  1994 נחום  כפר  קלוסנדורף 
השונים שנהגו באותו הזמן

בערכים  סט   -  1995 המולד  חג  קלוסנדורף 
השונים שנהגו באותו הזמן

3000 1995 - סט בערכים  קלוסנדורף ירושלים 
השונים שנהגו באותו הזמן
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1501 הגליל1המערבי1המנותק1–1מעטפה11
מנדט1 בול1 כפול:1 שימוש1 עם1 נדירה1
עם1 נהריה1 ובולי1 העם1 מנהלת1 וחותמת1
הסלוגן1שלהם1בתאריך1מאוחר,1שנשלחה1

משבי1ציון1
 The Detached Western Galilee - a Rare
 Envelope with Dual Use: Mandate Stamp
 s Administration,׳and Stamp of the People
 and Stamps of Nahariya with Its Slogan
on a Later Date - Sent from Shavei Zion

מעטפה נדירה:

1. נשלחה משבי ציון. 
שבי ציון, מדרום לנהרייה, היתה בגוש הישובים המנותק. בשבי ציון התגוררו רק כמה עשרות משפחות 

ולכן מעטפות שנשלחו משם נדירות מאוד וכמעט שאינן בנמצא. 

2. ביול כפול. 
בול מנדט בערך של 10 מיל, דמי משלוח מכתב רגיל בארץ, עם חותמת מנהלת העם, ושני בולי נהרייה 
של 10 מיל כ״א – בערך של 20 מיל – דמי משלוח של השרות המיוחד דרך הים עם החותמת המיוחדת. 

כל זה בתאריך מאוחר של ה9 במאי – כמעט לא בנמצא שימוש בבול מנדט בזמן ההוא במעטפות נהריה, 
ובמיוחד בביול כפול

פריט חובה למי שאוסף את מעטפות נהריה

פתיחה: $100
הערכה: $200-$400

1491 11,CUT1OUT בולים1 עם1 אלבום1
ישראל11 בארץ1 התורכי1 הדואר1 חותמות1
סוף1המאה1ה119מפנה1המאה1ה120–1יפו,1
ירושלים,1חיפה,1עכו,1צפת,1שכם,1עזה

 Album with CUT OUT Stamps, Stamps
 of the Turkish Post in Palestine, end
 of the 19th century – Jaffa, Jerusalem,
Haifa, Acre, Safed, Nablus, Gaza

כ190 בולים – חלקם בודדים וחלקם בזוגות או 
צמדות גדולות יותר

מצבים משתנים. כדאי לראות.

פתיחה: $100
הערכה: $150-$200
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1521 אישורים11 עשר]!![1 חמישה1
לשבוע1הבראה1במרישין1בגטו1לודז׳1ע״י1
חיים1מרדכי1רומקובסקי1–1נדיר1ביותר!1
של1 ההבראה1 לבתי1 היסטורית1 עדות1

רומקובסקי1בגטו!
 Fifteen [!!] Certificates of Approval of
 a Convalescence Week in the Marysin
 Neighborhood of the Lodz Ghetto
 by Chaim Mordechai Rumkowsky –
 Extremely Rare! Historical Evidence
 for the Convalescent Homes of
!Rumkowsky in the Ghetto

היסטורית  זוית  מספקים  שלפנינו  האישורים 
״זקן  של  במחלוקת  השנויה  דמותו  על  נדירה 

היהודים״ חיים מרדכי רומקובסקי.

1511 של11 ומרהיב1 צבעוני1 גדול1 דף1
״הסיפור1 1- צ׳רצ׳יל1 נגד1 קריקטורות1
1la1 triste צ׳רצ׳יל״,1 של1 העצוב1
1– 1historia1 de1 winston1 churchill
בהוצאת1משטר1וישי1הנאצי1נגד1בריטניה1
–1מלחמת1העולם1השניה1–1נדיר1ביותר

 Large, Impressive Colorful Leaf
 –  with Caricatures against Churchill
 la triste historia ,״s Sad Story׳Churchill״
 de Winston Churchill – Issued by the
 Nazi Vichy Regime against Britain –
World War II – Extremely Rare

עותק אחד ישנו במוזיאון בפריז. נדיר, נדיר, נדיר!

מצב: טוב

פתיחה: $100
הערכה: $800 - $1200

 ברגע האחרון עוד פריטי אנטישמיות, שואה
וגבורה יהודית נדירים מאוד
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מאופיין  שהיה  בגטו  העיקרי  לאזור  בניגוד  הגטו.  בתחומי  כלולה  שהייתה  בלודז׳  שכונה  היא  מרישין 
במגורים צפופים מירשין היא שכונה של בתים בודדים עם הרבה שטח פתוח ועם ברכות מים רבות.

רומקובסקי ניצל בתחילה את הבתים שם לקבוצות ההכשרה הציוניות ואף של הבונד ואגודת 
ישראל. כל תנועה קיבלה בית בשביל צעיריה. 

בגלל אופיו של המקום הקים רומקובסקי ביולי 1941 בית מרגוע לפקידי הקהילה. 

פרויקט בתי המרגוע הורחב ביולי 1942 לפועלים ופקידים שהיו זכאים לשבעה ימי נופש. 

עקב הרעב, באותה תקופה, ניתנה לזכאים אפשרות לבחור תלוש מזון נוסף במקום שבעה ימי נופש. 
במאי 1943 היו כבר במרישין שמונה בתי מרגוע, מידי שבוע היו יוצאים ל״נופש״ כ-500 איש. 

תיאור של מרישיה ושל בית ההבראה שם אנו מוצאים בכרוניקה של גטו לודז׳.

אמנם, כידוע, יש לקרוא את הכרוניקה הזו בזהירות, כיון שהיא נכתבה תחת רומקובסקי שהיה דיקטטור 
ללא מיצרים בגטו. אפשר לשמוע מתוך המילים ביקורת זהירה.

התיאור בכרוניקה:

״אנשים בודדים מקבלים את אישורי השהייה במעון מן הנשיא אישית, בעת ראיון עמו.״ – ודי למבין 
שיש כאן ביקורת עדינה.

״עריכת השולחנות היא ללא דופי וכן גם הגשת הארוחות, כך שלכל אורח יש רושם, שהוא שוהה 
בבית-הבראה מחוץ לגטו.״

״הרי כמעט כל ׳אנשי השררה׳ עברו לעונת הקיץ למרישין והתהווה שם מעין עולם קטן בפני עצמו. 
עונת  זוהי  יותר.  גדולות  או  קטנות  פרימיטיביות  בחווילות  בקייטנה,  כמו  כמעט  שם  חיים  האנשים 
ילדים על העצים והם קוטפים דובדבנים ישר לתוך פיהם או  קטיף הדובדבנים, בכל מקום רואים 
לסלסילות. השנה מצויים עצים רבים מאד, עמוסים לעייפה תפוחים ואגסים, הן במרישין והן במרכז 
לציין  יש  ביקורת.  על  שמרמז  נראה  השררה  אנשי  הביטוי   – ולילה.״  יומם  נשמר  היקר  הפרי  הגטו. 
שהתיאור המלבב של הילדים הקוטפים שפע של פירות מעצי הדובדבנים שנמצאים שם חשוד במקצת 
כיוון שהכותבים מוסיפים שכך גם במרכז הגטו מקומם של המוני היהודים... יתכן שהוא בא למתן את 
הפער נעצום שבין המוני העם לבין אלו שרומקובסקי חשב שיש לתגמל אותם, גם אם הדבר נעשה אולי 

מטעמים אמתיים ואובייקטיביים. 

באישורים שלפנינו מוזכרת האפשרות של המגיעים לבית ההבראה לשחות בבריכה ]שכן היו בריכות 
מים בשכונה הזו[ !

נקל להבין שגם פרשה זו – שנראית תואמת את ההתנהלות הכללית של רומקובסקי - לא חיזקה את 
האהדה אליו. כידוע שאלו ששרדו מהגטו תיעבו אותו. 

בעדות שנמסרה ליד ושם אמר אחד מהניצולים:

רומקובסקי נסע בכרכרה עם 4 סוסים שקיבלו אוכל יותר מכולנו יחד!

זו, של בית ההבראה מעלה שוב את אותן שאלות חריפות ביחס לדמותו  בעיניים היסטוריות פרשה 
של רומקובסקי ופעלו בגטו. האם מדובר בדיקטטור ששיתף פעולה עם הגרמנים בשילוח למחנות או 

שמדובר באדם, שבשיטתו רצה להציל, וכמעט עלה בידו להציל רבבות יהודים? 

הרי הוא בנה שם את  האם הסיפור של מרישיה מוכיח את הצד הראשון או דווקא את הצד השני? 
ההכשרות לצעירים בשביל עתיד העם. אף יתכן לומר שבאמת היה חשוב לתגמל את עובדיו שניהלו 
באופן מפליא ביותר, בתנאים קשים ביותר, סדרי חינוך, בריאות ועבודה על מנת שבזכות כך לא יחוסל 

הגטו עד לשחרור המיוחל על ידי הרוסים.

צריך לזכור דבר אחד: כולם, כולל רומקובסקי עצמו, נהרגו על קידוש השם.

תרגום הטפסים:

שחה בתאריך 
1943 __________

בתאריך  חיטוי  עבר 
1943 _________

)הנהלת הבריכה( 
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מ  בתקופה  במריסין  הבראה  בבית  תשלום  ללא  ימים  שבעה  בת  שהייה  אושרה 
_______________ עד ______________________

בשעה   __________ בתאריך  להירשם  רשאי  לעיל  האמורה   – האמור 
בשעה  מכן,  ולאחר  לשחייה   39 מס׳  בראוכגאסה  בברכה   ___________
 )27 )פרנץ שטראסה  היערכות מחדש  לוועדת  לנסוע ברכבת הקלה   _________

במריסין. 

יש להביא את כרטיס הלחם עם הקופון הסידורי עבור תקופת השהייה בבית ההבראה. 

מי שלא יכול לנצל את החופשה בבית ההבראה בתקופה האמורה, חייב להודיע לנו על 
כך באופן מיידי; מי שלא יודיע לנו באופן מיידי, מאבד כל זכות לחופשה. 

הביקורים אסורים במהלך השהייה בבית ההבראה. 

זקני היהודים בלודז

ועדת הערכות מחדש

פרנץ שטראסה 27

------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------

אישור קבלה

את הזימון ______________________ אני קיבלתי בתאריך 
____________________

גודל: 20x17.5 ס״מ 

דבר מופלא הוא שנשתמרה חבילת טפסים כאלו!

פתיחה: $150
הערכה: $1500-$3000

זקני היהודים בלודז

ועדת הערכות מחדש

פרנץ שטראסה 27

מס’ _____________

גטו לודז, תאריך __________ 1943

________________________

מחלקה

________________________

שחה בתאריך 
1943 __________

בתאריך  חיטוי  עבר 
1943 _________

)הנהלת הבריכה( 
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1531 זכור1את1יום1השבת1לקדשו1-1גביע1קידוש1מכסף1מגטו1לודז׳1–1עם1חריטות11
כואבות1ומרגשות1–119431–1פריט1יחידאי,1אמנותי,1היסטורי,1מוזיאוני!

Zachor et Yom HaShabbat LeKadsho – Silver Kiddush Cup from the Lodz Ghetto – 
with Painful and Touching Engravings – 1943 – Unique Item, Artistic, Historical and 
Fit for a Muesuem!

בעומק החושך של הגטו המשיכו היהודים לשמור על מסורת אבותיהם. קדושת השבת ושמחת החגים 
נשמרו במסירות. 

בחוץ שיכלה האימה ובפנים, בבתים הדלים והדחוסים, הדליקו נרות לכבוד שבת קודש קדשו על היין. 

קשה לדמיין את העוצמה הפנימית של אלו ששרו שם לכבוד שבת המלכה בכניסתה: בואכם לשלום 
פנימי  בשקט  עומדים  שוב,  לבלתי  נשלחו  ולא  נותרו,  שעדיין  אלה  המשפחה,  בני  השלום!  מלאכי 
ושומעים מילים של קדושה: מקדש השבת! ובמוצאי שבת קודש פתאום מקבלות המלים משמעות 

כל כך עכשווית ונוראה: המבדיל בין קודש לחול... בין ישראל לעמים!

לפנינו פריט נורא הוד מאחת המשפחות הקדושות הללו.

בגביע הזה קידשו את השבת בגטו!

נשית את לבנו לתאריך החרוט עליו: 25.5.43

תשעה ימים לפני כן הסתיים מרד גטו ורשה. אין עוד יהודים שם. הקהילה הגדולה ביותר בעם ישראל 
הושמדה. בכל פולין מכונת ההשמדה של אשמדאי עובדת ללא הרף.

מה היה המצב בגטו לודז׳ ביום הזה?
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שמטענם  כשראו  בעיקר  מוות,  פירושו  שגירוש  למדו  לודז׳  ויהודי  רומקובסקי   ,1942 ספטמבר  עד 
של המגורשים הוחזר לגטו לעיבוד מחדש. הם היו עדים לפשיטה הגרמנית על בית החולים לילדים, 
בגורלם של חבריהם  נראו שוב. אנשים החלו לחשוד  ולא  הוכנסו למשאיות  נלכדו,  כל החולים  שבה 
שגורשו. פקודה גרמנית חדשה דרשה כי 20,000 ילדים יהודים יימסרו לגירוש. רומקובסקי פנה להורי 

הילדים בגטו בזו הלשון:

מכה חמורה פגעה בגטו. הם מבקשים מאתנו לוותר על הטובים ביותר שיש לנו - הילדים והקשישים. 
הייתי ראוי שיהיה לי ילד משלי, אז נתתי את השנים הכי טובות בחיים שלי לילדים. אני כבר חייתי ונשמתי 
עם ילדים, אך אף פעם לא תיארתי לעצמי שאאלץ לספק את הקורבן הזה למזבח בידיים שלי. בגילי 
המבוגר, אני חייב להושיט את ידי ולהתחנן: אחים ואחיות! מסרו לי אותם! אבות ואמהות: תנו לי את ילדיכם! 

למרות הזעזוע, להורים לא הייתה ברירה אלא למסור את ילדיהם לגירוש. חלק מהמשפחות התאבדו 
כדי למנוע את הבלתי נמנע. 

מאז אין בגטו מבוגרים מעל גיל 65 וילדים מתחת לגיל 10!

התאריך של הגביע הוא חצי שנה אחר כך... יסורים ומות בכל פינה. 

הגביע שלפנינו מיוחד ביותר:

האמן חרט בו את ציור השער של הגטו!

תיאור הגביע

גביע כסף חתום, פולין.

הקדשה בפולנית: ״kochanym opiekunom zyczy szczescia Wychowanka Irka״ 

תרגום: עבור השומרים והמטפלים שלי איחולי הצלחה - אירקה.

מה כוונת ההקדשה? יתכן שלעולם לא נדע. 

״Wohngebiet Der Juden״-  ועליו הכיתוב בגרמנית:  איור של שער הגטו. עומד בו זקיף. שלט 
תרגום: האזור של היהודים.

מתחת לאיור השער המילה גטו בגרמנית ולידה התאריך: 25.5.43

בנוסף חריטה של ענפי עץ בצד השני של הגביע.

במוזיאון לתולדות השואה ביד ושם נמצאות עבודות דומות של אותו אמן - חרט

מקור: אוסף פרטי.

מצב: טוב, שפשופים קלים בגביע.

פתיחה: $1500
הערכה: $10000 - $15000

קבלת שבת בבית ההבראה לילדים בגטו לודז׳
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1541 גדול11 אוסף1 1– הקדושות1 לקהילות1 יזכור1
מסמכים,1 חוברות,1 דפים,1 פריטים:1 מאות1 של1
מכתבים,1פרוספקטים1ועוד1פריטים1רבים1–1כולם1
הקהילות1 של1 הזכרון1 ובדרכי1 בזכרון1 עוסקים1

שנחרבו1בשואה
Yizkor for the Holy Communities – Large 
Collection of Hundreds of Items: Leaves, 
Booklets, Documents, Letters, Prospects 
and many More Items – all Dealing with 
Commemoration of the Communities that were 
Destroyed in the Holocaust 

שואה  ניצולי  התעוררו  המדינה  קום  לאחר  מספר  שנים 
רבים  ארגונים  הוקמו  לקהילותיהם.  ושם  יד  להקים  רבים 
יוצאי  וארגון  פיטרקוב  יוצאי  ארגון  הקהילות.  יוצאי  ידי  על 
ערים  של  מקצתם  הללו  הארגונים  הלאה.  וכן  קראקוב 
גדולות ומקצתן של קטנות יותר יזמו פעולות הנצחה רבות 
ובמיוחד החלו באיסוף עדויות,  בימי השנה,  כגון מפגשים 
ספר  לכתוב  כדי  מהם  נוספים. רבים  וחומרים  זכרונות 

זיכרון לקהילה שנעלמה.

לפנינו אוסף של מאות רבות של פריטים כאלו שעוסקים 
הזיכרון,  לספרי  החומר  באיסוף  השנתיות,  בפגישות 
השונות.  ההנצחה  ובדרכי  הקהילות  יוצאי  של  באירועים 

מכללם: דפים, פרוספקטים, תכניות, מכתבים ועוד ועוד.

מדובר באוצר בלום של פריטים שרבים מאוד מהם מסתבר 
שלא שרדו מהם עותקים רבים, אם בכלל. להערכתנו ודאי 

לקהל  נשלחו  שמראש  פריטים  אלו  מהם.  ששרד  היחידי  העותק  שזה  מאוד  רבים  פריטים  כאן  שיש 
מצומצם, ופעמים רבות באמצעים מאוד פשוטים.

יש באוצר שלפנינו זיכרון למספר גדול מאוד של קהילות – גם כאלו שאינן מפורסמות

הזיכרון  ועל התגבשות דרכי  וללמידה על הקהילות  לעיון  כר רחב  יש באוצר הבלום הזה  ללא סופר 
וההנצחה של שרידי הקהילות.

יוצאי סאנוק והסביבה. היא מכילה  ידי ארגון  ויצאה על  ניקח לדוגמא חוברת שכותרתה: משנה לשנה 
חומר חשוב על הקהילה, על שרידיה שהלכו לעולמם, על הטמנת עפר קדושי הקהילה ביד ושם ועוד 
ועוד. או למשל, תבנית פרוספקט של ספר זכרון לפיטרקוב-טריב והסביבה או למשל, הדפס של ציור 
מרשים של האומן ח. קויאווסקי שכותרתו: ״על אלה אני בוכיה, למזכרת נצח בשביל הקדושים שנהרגו 

ע״י הנאצים הרוצחים והאכזרים״ שמצורף לו דף עם חתימתו בכתב ידו.

בעל האוסף העצום סידר רבים מהם לפי קהילות. כך אנו מוצאים יחד פריטים של קהלת ויטבסק, וכן 
מוצאים יחד פריטים של קהילת נובי-צאנז וכן הלאה.

מצבים משתנים אך רובם טוב – טוב מאוד

פתיחה: $200
הערכה: $1000-$2000
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חלקם  הנאצי.  השלטון  מן  שנמלטו  ואוסטריה, 
הגיעו לעיר באמצעות אשרות שהנפיק להם פנג 
וחסיד  בווינה,  סין  של  הכללי  הקונסול  הו,  שאן 
הממונה  להוראות  בניגוד  שפעל  העולם,  אומות 

עליו. 

הונגקואו,  ברובע  התגוררו  היהודים  הפליטים 
ל"גטו  הפך  השנייה  העולם  מלחמת  שבשנות 
יפני  כיבוש  תחת  העיר  היות  למרות  שנחאי". 
אולם  הוגבלה,  לא  היהודים  תנועת   ,1937 מאז 
תנאי המחיה שלהם היו קשים, על רקע המחסור 
מקושי  וכתוצאה  בסיסי  ובציוד  במזון  החמור 

במציאת מקורות הכנסה. 

יהודים  של  הגדול  הריכוז  על  לנאצים  משנודע 
המתגורר  הנאצי  הכיבוש  מארצות  שברחו 
להסגיר  יפנים  בריתם  בני  על  לחצו  בשנחאי, 
אך  לסין,  שנמלטו  היהודים  אלפי  את  לידיהם 
עד  בשנחאי,  היהודים  נותרו  וכך  סירבו  היפנים 

סוף המלחמה.

הפריטים שלפנינו

2 גלויות שנשלחו מברלין לגטו שנחאי. הכתובת 
הגטו  שזהו  הונגקואו"  "שנגחאי  המעטפה  על 

היהודי. 

1551 מברלין1לשנחאי1דרך1סיביר1–1121
גלויות1שמספרות1את1הסיפור1המופלא1
יהודים1מגרמניה1ערב1 של1הצלת1אלפי1

השואה
From Berlin to Shanghai through 
Siberia - 2 Postcards Telling the 
Amazing Story of the Rescue of 
Thousands of Jews from Germany on 
the Eve of the Holocaust

חיי  גרמניה  יהודי  רוב  חיו  ה-20  שנות  לסוף  עד 
רווחה במדינתם. הם שירתו בצבא הגרמני ותרמו 
לעם הגרמני באמנות, במסחר, בתרבות ובמדע, 
באוכלוסייה.  היחסי  למשקלם  מעבר  הרבה 
הנאצית  והמפלגה  היטלר  אדולף  עליית  לאחר 
הפכה  האנטישמיות   1933 בשנת  לשלטון 
למדיניות הרשמית של המדינה, והתקבלו חוקים 
כחוקי נירנברג שדחקו את היהודים מכל תחומי 
כפי  אך  המדינה,  מן  להימלט  ניסו  רבים  החיים. 
נראה  "העולם   - ב-1936  ויצמן  חיים  שכתב 
לא  בהם  המקומות  חלקים.  לשני  כמחולק 
והמקומות אליהם אינם  יהודים לחיות,  יכולים 

יכולים להיכנס".

היה  ה-30  שנות  בסוף  כי  הראתה  אוויאן  ועידת 
זה בלתי אפשרי ליהודי שרצה להמלט מגרמניה 
הנאצית למצוא מדינה שתקבל אותו באופן חוקי.

שבשביל  אחד  מקום  היה  כולו  העולם  בכל 
להיכנס אליו לא היה צורך בויזה: שנחאי שבסין. 

היחיד  שהמקום  הזה,  בסיפור  המדהים  הדבר 
דווקא  אלא  הברית  בעלות  אצל  היה  לא  הזה 
אצל היפנים בעלי הברית של גרמניה הנאצית!

כיצד קרה הדבר המופלא הזה?

צריך לחזור לשם כך קרוב למאה שנה אחורנית

החל משנת 1842 שיפוט וביקורת הדרכונים בעיר 
שאנגחאי ניתנו בידי ועדה בינלאומית אוטונומית, 
יפן, וממשלת הבובות הסינית ששלטה מטעמה 
באזורי סין שנכבשו על ידה, לא שינו את משטר 
העיר  הפכה  וכך  בשנחאי,  המיוחד  הדרכונים 
למקום היחיד בעולם שהתיר כניסה ללא דרכון 
או אשרה. על פי ההסכמים הבינלאומיים שנגעו 
להזמין  מנת  על  רק  האשרה  נדרשה  לשנחאי, 

כרטיס ליציאה מאירופה, אך לא לכניסה לעיר.

הגיעו  השנייה  העולם  מלחמת  בתקופת  וכך 
לשנחאי כעשרים אלף פליטים יהודים מגרמניה 
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הציוני156111 היהודי1 האומן1 שיק,1 ארתור1
כנגד1 בגבורה1 בעבודותיו1 שנלחם1 הגיבור,1
הנאציזם1ובעד1המדינה1היהודית1–1העבודה1
1- ספר1 1– 11919 בפולין,1 שלו1 הראשונה1
גרמניה,1 נגד1 פולנית1 קריקטורות1 חוברת1
אחרי1 הגרמני,1 והצבא1 הפוליטי1שם1 המצב1
המהדורה1 הראשונה,1 העולם1 מלחמת1
הראשונה1–1יצא1ב150עותקים1בלבד1–1נדיר1

נדיר1נדיר
Arthur Szyk, the Jewish, Zionist Heroic 
Artist, who Bravely Fought Nazism with 
His Works and Supported the Jewish State 
– His First Work in Poland, 1919 – a Book 
– A Booklet of Polish Caricatures against 
Germany, the Political Situation There and 
the German Army, after World War I – First 
Edition, of Only 50 Copies – Extremely Rare 

בפולנית:  הספר   REWOLUCJA Wשם 
NIEMCZERCH

היום בעולם נותרו  לציין שכפי הנראה   בתחילת הספר כתוב שיצא ב50 אקסמפלרים בלבד. למותר 
עותקים בודדים בלבד ואי אפשר להשיגם

ארתור שיק, היהודי החם, הלוחם הדגול בנאציזם והאידאליסט של רעיון המדינה היהודית

 ארתור שיק נולד בקיץ 1894 בעיר לודז' שבפולין הרוסית. למד אמנות בפריז, בקרקוב ותקופה קצרה
בארץ ישראל.

 במלחמת העולם הראשונה שירת בצבא הרוסי. במסגרת שירותו הצבאי הגיע עד מרכז רוסיה, ושם
ומן הצבעוניות שהיו מן הדגמים הקישוטיים  מן האדריכלות המזרחית,  לו הזדמנות להתרשם   הייתה 

אופייניים למקום. הוא הושפע גם מעיטור ספרים מימי הביניים ומכתבי יד פרסיים.

 בשנת 1919 הוציא שיק את ספרו הראשון המאויר, שהיה סאטירה על המצב הפוליטי בגרמניה. זהו
הספר ]חוברת בכריכה רכה[ שלפנינו.

שהצליחו לצאת מגרמניה ולהגיע לשנחאי וחלק 
מהמשפחה שלדאבונם נשאר בעמק הבכא. 

הפניה במכתבים נרגשת: אהובי!

המשפחה שהיגרה לשנחאי ניצלה מן המוות. אך 
בגרמניה?  שנשארה  המשפחה  בגורל  עלה  מה 
שנשרו  היהודים  של  כגורלם  היה  גורלם  האם 

שם? אין אנו יודעים.

מצב: טוב – טוב מאוד 

פתיחה: $100
הערכה: $400-$800 $

כיתוב בכתב יד: דרך סיביר

סיביר אלא  דרך  הגיעו לשנחאי  הגלויות  רק  לא 
גם היהודים מגרמניה עברו בדרך כלל דרך שם. 
עדות יפה על הנסיעה הארוכה הזו אפשר למצוא 
במרשתת "לדורות" של "יד ושם" העדות של גב' 

אוולין המרשלג. 

פרוץ  לאחר  חודשים  כמה  נשלחו  הגלויות  שתי 
המלחמה. האחת ב17.12.39 והשנייה ב29.1.40.

שם המשפחה של השולחים זהה לשם המשפחה 
של הנמענים. כלומר מדובר בחלק מהמשפחה 
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 בשנת 1931 הכין שיק איורים של הנשיא ג'ורג' וושינגטון והמהפכה האמריקאית. בשנת 1934 ביקר שיק בארצות
הברית על מנת לקבל עיטור מיוחד מהקונגרס האמריקאי, לרגל שנת המאתיים להולדת ג'ורג' וושינגטון.

 בשנת 1936 שהה שיק בפולין, ואז סיים את יצירתו המפורסמת ביותר – הגדה של פסח הידועה כהגדת שיק.

יצירה זו הוגדרה על ידי עיתון "הטיימס" הלונדוני כאחד מהספרים היפים ביותר שיצאו מתחת ידי אדם!

 בכל אותה תקופה, שילב שיק איורים אנטי-נאציים ביצירותיו.

מפחד הגרמנים, ביקשו הבריטים משיק להשמיט איורים אלו מההגדה. 

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה דעותיו האנטי-נאציות של שיק התקבלו בהערכה, ואפילו הפכו לנכס. 

ההגדה הודפסה עם הקדשה למלך ג'ורג' השישי, והעותק הראשון הוענק לו במתנה. שלטונות פולין 
ובריטניה שלחוהו לארצות הברית כדי שיעודד את החברה האמריקנית להתנגד לנאציזם.

ונלעג;  שטני  באור  הנאצים  את  המציגות  וקריקטורות  רבים  ספרים  שיק  פרסם  המלחמה  בשנות 
לדוגמה – באיורים למגילת אסתר )בגרסה המאוחרת של ההוצאה(, עיטר שיק את המן הרשע, תלוי 

על עץ, ועליו סמלי צלב הקרס. 

אמו ואחיו של שיק, שהתגורר בפולין, נספו בשואה.

שיק היה ציוני דגול ותמך מתוך להט אידאולוגי בתנועה הרויזיוניסטית, המחנה הלאומי, האצ״ל והלח״י.

לאחר קום המדינה אייר שיק את מגילת העצמאות. זוהי אחת מיצירותיו היותר מפורסמות, שביטאה 
את אמונתו בחזון תחיית ישראל. 

מצב: בינוני - טוב. 30 עמודים. קרעים קלים בכריכה, כתמי יושן, מעט בלאי ונקבי עש בשל השנים שעברו.
פתיחה: $500

הערכה: $800-$1500

1571 חיילים1יהודיים1בצבאות1העולם11
יהודיים,1 חיילים1 של1 תצלומים1 אוסף1 1–
1– הראשונה1 העולם1 מלחמת1 רובם1
ארצות1שונות1ומדים1שונים1–1נדיר1מאוד
Jewish Soldiers in the Armies of the 
World – Collection of Photographs of 
Jewish Soldiers, Most of Them from 
World War I – Various Countries and 
Various Uniforms – Extremely Rare

רקע

וכלל. כלל  פשוט  היה  לא  היהודים  של   מעמדם 
שוויון בשם  בצבא  לשרת  נדרשו  הם  אחד   מצד 
כדי יתרון  בזה  ראו  היהודים מצדם  גם   הזכויות. 
 לחזק את שיווי הזכויות ואת מעמדם בחברה. אך
 מאידך גיסא, במסתרים, האנטישמיות המשיכה
כלל שבדרך  בכך  במיוחד  התגלה  זה   לפעפע. 

היהודים לא קודמו לדרגות גבוהות.

העדין מצבם  בגלל  מאוד,  השתדלו   היהודים 
 להצטיין.
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1581 תגלית11 1– הבריטים1 בזמן1 לוד1 התעופה1 שדה1 של1 והבראשית1 החנוכה1 ימי1
היסטורית:1אוסף1תצלומים1מקוריים1–1נדיר1ביותר!

The Inauguration and First Days of the Lod Airport during the British Mandate – 
Historical Discovery: Original Collection of Photographs – Extremely Rare!

והבראשית של שדה התעופה לוד בארץ  ימי החנוכה  ונדירים ביותר של  כעשרים תצלומים מקוריים 
ישראל – עם הנכבדים האנגלים, הבריטים והיהודים. 

בתצלומים רואים מטוסים ״משוכללים״ של אז של חברות תעופה זרות וביניהן: האנגלית, הגרמנית 
והפולנית ולידם הנכבדים.

דאז  התעופה  שדה  של  ביותר  נדירים  פריטים  שני  בנוסף 
בכללותו:

• תצלום נוסף - מורכב משלושה תצלומים קטנים שמודבקים 
– מראה פנורמי של שדה התעופה אז. לא רואים  זה  זה ליד 

טרמינל...

• מפה מקורית מאז של שדה התעופה – נדיר נדיר נדיר
בנוסף לכך כמה תצלומים נוספים, נדירים ביותר, של ראשוני 

המטוסים העבריים – עם מגן דוד על הכנף – 1948. 

לוט בלתי רגיל שהתגלה עתה ונחשף לראשונה לציבור. אין 
בנמצא תצלומים מקוריים כאלו.

מצב: טוב מאוד

פתיחה: $100
הערכה: $1000-$2000

הבעיה העיקרית, כמובן, הייתה שהיהודים לא לחמו את מלחמתם. במקרים רבים היהודים לחמו זה 
בזה, שכן למשל, האחד שרת בצבא הצרפתי, ומשנהו בצבא הפרוסי.

האוסף שלפנינו

לפנינו אוסף תצלומים מופלא של לוחמים יהודיים במדים. האספן מעיד שמקור התצלומים כולם הוא 
במשפחות יהודיות בארץ. בכמה מן התצלומים יש רישום מאחור שמעיד על יהדותם. באחד מהם נראה 
חייל במדים בזמן מלחמת העולם הראשונה שעל פניו לא היינו משערים כלל שהוא יהודי, והנה מאחורי 

התצלום כיתוב ארוך ביידיש...

ללא ספק אוסף חשוב וקשה להשגה

פתיחה: $100
הערכה: $200-$400
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