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המכירה תתקיים ביום שני י״ח אב תשע״ט 19.8.2019 בשעה 18:00
במשרדי King David Auction, פתח תקוה 16 ירושלים 

טלפון: 029900008 פקס:  026595496  
office1.kda@gmail.com :מייל

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 19 מכירה

 The Auction will take place on Thursday  , 19.8.2019 at 18:00

at ״King David Auctions״ office 16 Petah Tiqva st,  Jerusalem

Phone: +97229900008  fax: 026595496  
e-mail:  office1.kda@gmail.com

אוסף חשוב

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

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

קודמים, תקופה, מקור או כל נתון אחר. באחריות הקונה לוודא פרטים אלה לפי רצונו.
3. ייתכן שינוי במחירים או בתיאור הפריט, וכן הוצאת פריט או הכנסת פריט חדש, לאחר הדפסת הקטלוג. השינויים 

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

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

במכירה המקוונת בזמן אמת דרך אתר האינטרנט; השתתפות טלפונית במכירה )ראה סע׳ 7(.
6. החברה תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או שאינם מעוניינים להשתתף במכירה בזמן אמת. לקוחות אלו 
יתבקשו למלא עד יום המכירה את ״טופס הצעת מחיר״ המופיע בקטלוג המכירה או באתר האינטרנט של החברה. 
למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על החברה ו/או על הפועלים מכוחה 

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

אנו נתקשר אל הלקוחות בזמן אמת כשמכירת הפריט תחל באולם.
8. המכירה תתנהל בדולרים של ארה״ב. המחיר בשקלים יחושב לפי שער הדולר היציג המפורסם ע״י בנק ישראל ביום 

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

בשיעור 20 )בתוספת מע״מ על העמלה(.
נוספת מלבד האמור לעיל. תשלום בכרטיס אשראי כרוך  ניתן לשלם במזומן או בהעברה בנקאית ללא עמלה   .10
בעמלת חברות אשראי של 3 נוספים. תשלום דרך Paypal כרוך בעמלה של 4 נוספים. במקרים שבהם אושר מראש, 

ניתן לשלם בהמחאה בנקאית. העמלה על המחאות מחוץ לישראל - 1.5.
11. כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2 לחודש בתוספת הפרשי הצמדה 

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

שחרור הפריט ולהוסיף לסכום המגיע את ההוצאות שנגרמו.
חברת  או  שליח  באמצעות  או  החברה,  ממשרדי  ישירות  שרכש,  הפריטים  להוצאת  לדאוג  הקונה  באחריות   .13
חשבון  על  מלא  בתשלום  הפריטים  את  ולשלוח  לארוז  תוכל  החברה  יבקש,  שהרוכש  במקרה  מטעמו.  משלוחים 
הקונה. לתעריפי אריזה ומשלוח יש לפנות למשרדי החברה. המחיר מותנה בסוג האריזה, חברת המשלוח וארץ היעד.
ומצבו. מבלי לגרוע מהאמור  15. החברה אחראית כלפי הקונה בכוח לספק מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו 
לעיל, מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע״י החברה ניתן במעמדה כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון 
מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח לבדוק במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו, 
מקורו, טיבו וערכו של הפריט. מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג בכתב בפני החברה בכל הנוגע 
למקוריותו ומצבו וזאת לא יאוחר מ-30 יום ממועד המכירה. היה ויוכח לחברה שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי 
הפריט, תשיב החברה לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט לחזקתה. ביצעה החברה הלכה כאמור, 

לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה.
16. הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא יאוחר משבוע ממועד 
המכירה. למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.

17. לבתי הדין הישר והטוב בירושלים מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים 
ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין החברה לבין הקונה.
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פלשתינה – פריטים נדירים

משנת . 1 היסטורי  גיליון   - בפלשתינה״  ״היהודים 
בעזה  הבריטים  וקרבות  ירושלים,  יהודי  על   1918
תמונות   - התורכים[  מעול  הארץ  שחרור  ]ראשית 

מרהיבות וחשובות – לא נראה במכירות
History and Encyclopaedia of the war

החוברת כוללת מאמרים, תמונות ומפות של הלחימה, תמונות של 
הווי החיים היהודיים בארץ באותם ימים, ועוד.

גודל: 30 ס"מ.

)ניתן  להגנה  למחצה  שקוף  בנייר  עטופה  המעטפת  טוב.  מצב 
להסירו(.

פתיחה: 50$
הערכה: 200$ - 300$

המשלוח . 2 חיל  התקדמות  על  דו״ח 
 – אלנבי  גנרל  של  בפיקודו  המצרי 
מפות  וחמש  חמישים   –  1919 לונדון, 

צבעוניות
A Brief record of the advance of 
the Egyptian Expeditionary Force 
under the command of General Sir 
Edmund H. H. Allenby

בלונדון  אחת  מהדורות,  שתי  נדפסו  זה  לספר 
ואחת בקהיר. 

בכך  שמתייחדת  הלונדונית,  המהדורה  לפנינו 
מהמהדורה  )בשונה  קשה  בכריכה  שנדפסה 

האחרת שנדפסה בקהיר, שהיא בכריכה רכה(.

הבריטים  של  המלחמה  מהלך  את  מתאר  דו"ח 
 1917 יולי  בין  ישראל  ארץ  על  העות'מאנים  עם 
אלנבי.  הגנרל  של  בפיקודו   1918 לאוקטובר 
והתקדמות  מהלך  את  הדו"ח  מציג  היתר,  בין 
פירוט  השונים,  התפקידים  בעלי  את  הלחימה, 
התחמושת  כמויות  ואת  הכוחות  סדרי  הגייסות, 
ואמצעי הלחימה. בסוף הדו"ח מופיעות חמישים 
התקדמות  את  המציגות  צבעוניות  מפות  וחמש 
העות'מאנים  הכוחות  ונסיגת  הבריטים  הכוחות 
יהודה,  דרך  שבע  ובאר  מעזה  לצפון:  מדרום 
השומרון והגליל, ועד לכיבוש דמשק וצפון סוריה. 

המערך  של  שמו  היה  המצרי"  המשלוח  "חיל 
הצבאי הבריטי שחנה במצרים במלחמת העולם 
הראשונה. החיל הורכב בתחילה מחיילים מצרים, 
הכוחות  שנאמנות  לאחר  אך  ואחרים,  הודים 
הרכב  השתנה  בספק,  הועמדה  המוסלמים 
בריטים  גייסות  ידי  על  ברובו  והוחלף  הכוחות 
וצרפת. זילנד  ניו  מהודו,  ובחיילים  ואוסטרליים, 

]6[, 113, ]1[ עמ', 55 ]1[ דף )מפות והסברים(. 
וכן לוח הדפס עם תמונת אלנבי.

31 ס"מ.

מצב טוב.

פתיחה: $100
הערכה: $300 - $500
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להשתתפות . 3 קורא  קול  היסטורי:  כרוז 
למען  הבריטי,  האזרחי  הממשל  של  במפקד 
דרישת הזכויות העבריות במולדת – 1920 – 

לא ידוע ביבליוגרפית!
האזרחי  הממשל  של  במפקד  להשתתפות  קורא  קול 
הקריאה   .18.11.1920 בתאריך  ישראל  בארץ  הבריטי 
ישראל  ילידי ארץ  "הסתדרות  היא מטעם  כאן  הנדפסת 
השלטון  במוסדות  היהודים  של  וחלקם  מאחר  בא"י", 

בארץ היה תלוי בתוצאות המפקד!

הארץ  ילידי  של  מספרם  את  גם  יבליט  הזה  "המפקד 
ובבניין ארץ  זכויותינו במולדתנו  נוכל לדרוש את  ולפיהו 

ישראל" – כך מסתיים הכרוז. 

כרוז היסטורי מעניין ונדיר מאוד. אינו בספריה הלאומית 
)כולל אוסף האמפרה( ולא ביתר הספריות בארץ. 

מודפס על נייר ירוק.

גודל: 36 ס"מ.

מצב טוב. 

פתיחה: $50
הערכה: $200 - $300

תקנות הסתדרות היהודים הספרדים . 4
חוברת   –  ]1920[ תר״פ  ירושלים,   -
שלטון  בתחילת  שנדפסה  ייחודית 
מעול  השחרור  בעקבות  המנדט, 

התורכים
6 עמ'.

מצב טוב. חורי תיוק.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 70$
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ארץ ישראל לפני כס העמים - קובץ . 6
תעודות היסטוריות – ירושלים, תרפ״ה

חבר  וועדת  לישיבת  א״י  ממשלת  של  דוחו״ת 
הלאומים, שדנה על המנדט הא"י.

כולל פרוטוקולים של ישיבות הוועדה המתמדת 
והחלטות המועצה.  

]3[, 129 עמ'.

24 ס"מ.  

מצב טוב. כתמי זמן

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 60$

תגלית: תכנית הנשף החגיגי. הראשון . 5
 – מיוחדים  שירים  כולל   .1923 למאי 

ירושלים, 1923
וביתר  הלאומית  בספריה  אינו  מאוד.  נדיר 

הספריות בארץ. לא נראה במכירות.

מנוקד.

מודפס בדיו אדומה.

15.5x8 ס״מ.

6 עמ׳.

פתיחה: 30$
הערכה: 60$ - 100$
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״השקעה . 8 תמונות[  ]עם  אלבומית  חוברת 
הישוב.  הרחבת  חברת  ישראל״.  בארץ  בטוחה 

טקסט בארבע שפות – תרצ״ו 1936
בארץ  הישוב  הרחבת  חברת  בהוצאת  פרסומית  חוברת 

ישראל. ירושלים תרצ"ו. עברית, אידיש, אנגלית, וגרמנית. 

החוברת כוללת שתי מפות מקופלות, האחת של שכונת כרם 
חיפה  במפרץ  רמב"ם  קרית  של  והשניה  בירושלים,  יצחק 

]רוחבה גדול מאורכה: 83x40 ס"מ[, וכן תצלומים. 

בא"י  הישוב  הרחבת  "חברת  המו"ל:  כותב  החוברת  בפתח 
ירושלים,  של  להרחבתה  הראשים  הגורמים  אחת  שהיא 
הציגה לה למטרה בגישתה אל עבודתה, לקנות קרקעות אך 
ורק בשכנות של שכונות כבר בנויות כדי לקשר את הנקודות 
שוכללו  החברה  ביוזמת  ואכן  אחד...",  למרכז  הבודדות 
יצחק, גבעת רוטשילד, הדר  ידועות, בהן כרם  כמה שכונות 

ירושלים, שכונת השחר, רחביה, והמשך בית וגן. 

החברה  של  פועליה  על  רבות  החושף  חשוב  חומר  לפנינו 
להרחבת הישוב בשלביו הראשונים, מלווה בתמונות חשובות.

]3[ 31 ]2[ עמ׳.

״ארץ . 7 פיכמן:  יעקב  מרהיבות!  תמונות 
היהודי  ]הנוער  קינד״  יודישע  דאס  און  ישראל 
בארץ ישראל[ – וורשה, 1930 – הוצאת הקק״ל 

– נדיר מאוד!
יידיש.

נדיר מאוד. לא היה במכירות.

16 עמ׳. הטקסט בדיו כחול.

מצב טוב. בלאי סביר.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 70$

מצב טוב מאוד. מהודק בסיכות.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 70$
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מכתב מקורי על ההאפלה! – 1940 . 10
– נשלח לועד כפר תבור – חתום על ידי 

״עוזר לנציב המחוז״
מצב טוב. מודפס על נייר דק, קמטים אופייניים. 

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 120$

מדינה . 9 להקמת  דרישה  במכירות:  נראה  לא 
ולמעשה  להלכה  ״המנדט   !1937 בשנת  עברית, 

בארץ ישראל״
 1937 אביב,  תל  המלכותית".  לועדה  שהוגשו  "העצומות 

תרצ"ז.

לוועדת  "מ.ג."  בשם  אנונימי  יהודי  על-ידי  שהוגשה  עצומה 
את  ודורשת  המנדט,  מדיניות  את  מבקרת  זו  עצומה  פיל. 
ניכר  בא"י.  ליהודים  לאומי  בית  להקמת  ההבטחה  מימוש 
מתוכן הדברים כי הכותב הוא אחד מעסקני הציבור הגדולים.

בעמ' 14 הוא כותב: "בסוף דברי אני חוזר עוד פעם, שדרישתנו 
האחת והיחידה מאת ממשלת הארץ: אם איננה יכולה לעזור 
לנו בעבודתנו כפי ההתחייבות לפי המנדט, כי אז לכל הפחות 

אל תפריע לנו בעבודתנו להכין לנו מקלט בטוח". 

]1[ דף, 18 עמ'.

פתיחה: $50
הערכה: 100$ - 150$

מפתיע! גיליון הארץ, המתבטא בחריפות . 11
תנ״כית על החוק המצמצם זכות היהודים לקנות 

קרקעות – 1940
שייכות  על   )!( התורה  פסוקי  הובאו  השער  עמוד  בראש 
*כל* ארץ ישראל לעם ישראל, כפי שהבטיח ה' לאברהם 

אבינו ולמשה רבינו...

ל"מדיניות  העברי  העם  בהתנגדות  עוסק  הגיליון  תוכן 
הקרקעית החדשה" המצמצמת את זכותו של העם היהודי 

לקנות את קרקעות הארץ. 

מנהיגי  של  שונים  מאמרים  מובאים  העמוד  בתחתית 
הציונות, הקוראים תיגר על החוק החדש.

נדיר מאוד!

4 עמודים גדולים.

מצב טוב. קרעים קלים.

פתיחה: $50
הערכה: $300 - $400
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פרסום  למחרת  אביב  בתל  ונתלכבדו 
צעדו  סטודנטים   250 הקטלני...  החוק 
לארמון הנציב. המשלחת הגישה מחאתה 
למזכירו הפרטי. בשירת 'התקוה' נתפזרה 

המשלחת". 

עם  נשלים  "לא  בקריאה:  נחתם  הגיליון 
חוקי נירנברג בארץ ישראל".

4 עמ' מלבד השער.

ב. 3.3 1940. כותרת ראשית: "אל שקט!!!". 
ולהפרת  למחאה  קורא  הראשון  המאמר 

השקט, כנגד הדם הנשפך בארץ. 

שבת,  יום  היום",  "קורות  השני  המאמר 
מהבוקר עד השעה 5.30 אחה"צ, ובו תיאור 
ההפגנות ברחבי הארץ, ותגובת הממשלה, 
תיאורי  עם  וההתנגשויות",  "התגרות 

הפצועים במהלך ההתנגשויות.

3 עמ' מלבד השער.

מצב טוב.

פתיחה: $400 
הערכה: $700 - $1,000

תגלית! גליונות ״עלון ידיעות״, המופיע . 12
המאבק  על  המדווח  הצנזורה,  פיקוח  ללא 
 – פיראטית  סטנסיל  הדפסת   – לעצמאות 

1940 – אינו בספריות בארץ!
על  היהודי  לציבור  להודיע  ביקש  'ידיעות'  העיתון 
ההתפתחויות במאבק להקמת המדינה היהודית. בסך 
הכל נדפסו 8 גליונות, כאשר ארבעת הראשונים נדפסו 

בסטנסיל.

כלל  מצויים  שאינם  ביותר,  נדירים  בגליונות  מדובר 
הלאומית  בספריה  בארץ.  הציבוריות  בספריות 
אבד.  הוא  אך  הגליונות,  של  יחיד  עותק  היה 

פריט היסטורי ראשון במעלה, נדיר באופן יוצא דופן. לא 
נראה מעולם במכירות פומביות. 

תגלית חשובה ומרגשת!

ברשיון  שלא  לזמן,  מזמן  מופיע  לעם,  עלון  "ידיעות. 
הצנזור".

שקט!!!  "אל  ראשית:  כותרת   .1940 למרץ   1 א. 
החנק!".  גזרת  את  קרע  במלחמת]נ[ו,  כוחנו 
הספר  "ממשל  היטלר".  "בנוסח  הראשון:  המאמר 
ימים  לפני  היטלר.  בנוסח  זממה  מבצעת  הלבן 
הפליה  על  הבנוי  קרקר  חוק  נתפרסם  אחדים 
אדמת  את  היהודי  העם  על  אוסר  החוק  גזעית. 
ומחניק".  צר  מושב  בתחום  הישוב  את  וסוגר  מולדתו 

הכותרת:  תחת  נוסף  מאמר  מתפרסם  זה  כנגד 
בו!".  נפשו  עוד  כל  זו  גזירה  בפני  יעמוד  היהודי  "העם 

המאמר השלישי: "טעותו של מלקולם מגדונלד". 

נכנעו  לא  והצופה  דבר,  "הארץ,  נכתב:  נוסף  במאמר 
גילוי  את  בראש  הדפיסו  הצנזור.  של  האלם  לגזירת 
שני  רק  ונענשו.  הדפיסו,  הלאומי.  הועד  של  הדעת 
לצנזור,  נאמנותם  הביעו  והמשקיף,  הבוקר  עיתונים, 
איש  כל  ידע  הלאומי.  הועד  מחאת  את  פרסמו  ולא 
הישוב... כי בפחדנות והתכחשות מגואלים מהמשקיף 

והבוקר לדראות כל הישוב". 

נזעקו  המאמר האחרון מתאר: "ששה עשר אלף איש 



 11 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

להתגייסות  וייצמן  חיים  של  קריאה  האחורי  בשער 
המונית למערכה.

קלוגר,  )צבי(  זולטן  צילם  שבחוברת  התמונות  את 
אלפי  עשרות   .1933 בשנת  ישראל  לארץ  שעלה 
ואת  הציוני  המפעל  את  תיעדו  שצילם  התמונות 

"המדינה שבדרך".

 1940 משנת  שכן  נדירים  הם  זו  בחוברת  הצילומים 
צילום בשמי ארץ  על  1946 אסרו הבריטים  ועד שנת 
ישראל. הם גם החרימו כמאה תמונות של קרן היסוד 

וקק"ל והשיבו אותן רק לאחר המלחמה.

]8[ דף. 30 ס"מ. 

מצב: טוב. כתמי זמן. 

שימו לב! ישנו חסרון של חצי דף! )נגזר(.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 100$

חוברת . 13  - ולמשק  לנשק 
מאת  ומרהיבה  אלבומית  צילומים 
מיוחדת  הוצאה   - קלוגר  צ.  זולטן 
לכבוד תערוכה תל אביבית - 1942 

- נדיר ביותר!
 - וארץ  עם  פני  ולמשק,  "לנשק  התערוכה 
הוצגה  היסוד",  קרן  של  אמנותית  תערוכה 

במוזיאון תל אביב ב-43'.

ראשית  את  שתיעדו  מונטאז'ים  שם  היו 
ההתיישבות הציונית בארץ, ואת התפתחות 
של  אוויר  תצלומי  היהודיים;  היישובים 
יישובים יהודיים שצולמו על ידי הצלם הציוני 
דיוקן  ותצלומי  קלוגר;  זולטן  הידיעה,  בה"א 

של חיילים יהודים שצילם לרסקי.

לפנינו החוברת שהופקה לכבוד התערוכה. 
"לנשק ולמשק - ארץ ישראל בבניינה". מטבע 
זוהי  מצומצמת.  במהדורה  נדפסה  הדברים 

חוברת נדירה באופן יוצא מן הכלל! 

תמונות  עשרות  כוללת  המרהיבה  החוברת 
העולם  מלחמת  מתקופת  ישראל  מארץ 
את  להבליט  מבקשות  התמונות  השנייה. 
בצבא,  במלחמה,  היהודים  של  חלקם 
על  נתונים  ובתעשייה. בחוברת  בהתיישבות 
היקף הייצור של התעשייה היהודית לצורכי 
למהנדסים  מקורסים  תמונות  מלחמה, 

ומהמאבק במלריה.

במולדת, . 14 ״ימים  תגלית! 
מפסח תש״ב עד פסח תש״ג״ - חוברת 
מיניאטורית אלבומית מרגשת, שאינה 
ידועה, ואינה בספריות בארץ – ]תש״ג 

]1943
בגב החוברת הקדשה בכתב יד, חתום: ״דוב״.

נדיר מאוד, לא נראתה במכירות. החוברת אינה 
בספריה הלאומית וביתר הספריות בארץ.  אינה 

רשומה במפעל הביבליוגרפיה. 

תמונות  אלבום  למעשה  שהיא  חוברת 
ההיסטורית מרגשות, מאחת השנים המורכבות שעברו על הישוב היהודי בארץ תחת השלטון הבריטי. 

יתכן וחלק מהתמונות אינן קיימות במקום אחר, מלבד בעותק שהתגלה לפנינו. 

10.5 ס״מ. 32 עמ׳.

מצב טוב. בלאי אופייני.
פתיחה: 30$

הערכה: 100$ - 150$
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הקהילה  נמצאת  זו  להתנחלות  המאבק  בחזית 
היהודית בפלשתינה, קטנה אך נמרצת, מפוצלת 

במאמץ חלוצי של שלושה דורות". 

"הספר הזה בשום אופן אינו מהווה תיאור מלא 
היהודית  פלסטין  של  הצבאית  התרומה  על 
בה  הדרך  על  משהו  מספר  אך  זו,  במלחמה 
ביקשו  ישראל  מארץ  יהודים  ונשים  גברים 
יכול ללמד משהו  למלא את חלקם בכוחות. זה 
הם  כאשר  היהודים  של  המיוחדת  הרוח  של 
להם  ומעניקה  אבותיהם  אדמת  עם  מתאחדים 
לארץ  היקף  רחבת  יהודית  לעלייה  במאבק  כח 

ישראל ולמדינה יהודית".

30 ]2[ עמ'.

זניחים  חלודה  כתמי  סיכות,  חסרות  טוב.  מצב: 
בחזרה  לשדך  )אפשר  הסיכות  מקום  סביב 

בקלות(. כתמים.

פתיחה: $100
הערכה: $200 - $300

משיבה . 15 היהודית  פלשתינה 
 – נדירה  אלבומית  חוברת   – מלחמה 
לונדון, 1945 – מהדורה ראשונה – לא 

נראתה במכירות
Jewish Palestine Fights Back.

בחוברת סקירה בנושא החיילים העבריים שלחמו 
במלחמת  הבריטי  בצבא  השונות  במערכות 
מהווי  ומרגשות  רבות  תמונות  השנייה.  העולם 
החזיתות  סימון  עם  ומפה  במלחמה,  החיילים 
במסגרת  יהודים  חיילים  נלחמו  בהן  השונות 

הצבא הבריטי.

"יותר  לעברית:  ]בתרגום  מספרת  החוברת 
שישה  האו"ם.  בצבאות  לחמו  יהודים  ממיליון 
מיליון נהרגו על ידי היטלר ולווייניו. הניצולים עדיין 
מחכים לצדק ולהתנהלות שתבטיח להם מקום 

כעם חופשי במשפחת העמים. 
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הפגיעה הבריטית ביגור. לאחר מכן עובר לתאר 
ומזכיר  מרתקת,  בצורה  ביגור  היומיום  חיי  את 

מספר חברים בשמותם.

פרק שלישי: מכתב ״ליצחק״ מחבר יגור. מתאר 
ואת  הבריטים,  מול  בישוב  הכוחות  ליכוד  את 
ביקורו בקיבוצים ובמושבים השונים בארץ. חתום 
קלמן צ׳רניקובסקי, משק יגור, קבוצת ׳פרומקה׳. 

פרק רביעי: מכתב לחבר, מאת ״בנימין״, אשדות 
יעקב. 

פרק חמישי: מכתב ״לחברי בדרום״, מאת מנחם 
פרלשטיין, אבוקה. 

32 ס״מ.

7 עמ' )כל דף מודפס בסטנסיל בצדו האחד(. 

מצב טוב. משוקם.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

ישראל״ . 16 מארץ  ״מכתבים  תגלית! 
בשארית  שנדפס  סטנסיל  גיליון   –
מאויר,  שער  עם  באיטליה,  הפליטה 
בארץ,  הבריטים  מאורעות  על  המספר 
החיפוש ביגור, ועוד. חוברת לא ידועה 

ביביליוגרפית! – איטליה, 1946
מכתבים מארץ ישראל. בארי )איטליה(, ספטמבר 

1946. אלול תש״ו. 

 - באיטליה  האחד  החלוץ  הסתדרות  הוצאת 
הועד האזורי בבארי - המחלקה לתרבות ונוער.

הלאומית  בספריה  אינה  ביותר,  נדירה  חוברת 
]שם יש גיליון אחר בעל שם דומה, משנת 1947[ 
במפעל  רשומה  לא  בארץ.  הספריות  וביתר 

הביבליוגרפיה. 

הפליטה  שארית  של  במחנה  נדפסה  החוברת 
בברי )דרום איטליה( בספטמבר 1946. בחוברת 
דיווח מרתק על הנעשה בארץ, ההעפלה והכוונה 
מיוחד  פרק  לקפריסין.  המעפילים  את  להגלות 

על חיפוש הנשק ביגור.

על המעטפת שם החוברת משולב באיור אניות 
ישראל.  ארץ  אל  מרומא  יוצאות  המפעלים 
מצוינים המקומות ״ברי״ ו״רומא״. חתום )בדפוס( 

י. בן חיים.

)מתוך  בעליה  הממשלה  מלחמת  ראשון:  פרק 
״שלב״  לנו  מכינה  ״הממשלה  לחבר(.  מכתב 
חדש. אחרי ה״שבת הגדול״ במשקים, בתל אביב 
השני״...  ל״שלב  אמתלה  לה  ניתן  ובירושלים, 
מכינה  אביב...היא  תל  על  המתעלל  המצור 
גדול... לפתוח  ובהיקף  בכל זאת את המהלומה 

במערכה נגד ההעפלה...״. 

יגור.  צ׳,  קלמן  מאת  לחבר,  מכתב  שני:  פרק 
שנמצא  יגור  מחבר  מכתב  ראיתי  ״השבוע 
בשליחות בגולה, בו הוא כותב לאחותו בתל אביב 
קיימת...״  לא  כבר  יגור  שכתובת  הנחה  מתוך 
החבר מתאר בפרוטרוט את המצב האמיתי של 
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יהודיים . 18 בחיילים  ]תמיכה  הישוב  על  החרום  מס  של  תלושים  שני 
ששירתו בצבא הבריטי, וסיוע לניצולי שואה[ - חיפה 

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

החוברת . 17  - תיפול״  לא  ביריה  ״שנית 
ההיסטורית על העליה לביריה. ירושלים תש״ו. 

הוצאת בני עקיבא
בני  ידי  על  העליה,  בתקופת  שנדפסה  "ביריה"  חוברת 
עקיבא, עם תמונות, ושיר מיוחד מאת המדריך ר' משה צבי 

נריה "ביריה הלא תשאלי לשלום אסיריך" ביריה. 

בני  של  הארצית  וההנהלה  הציונית  ההסתדרות  הוצאת 
עקיבא. ירושלים, תש"ו.

תמונות.  עם  שונים  כותבים  של  ורשימות  מאמרים  לקט   
העורך: נפתלי בן מנחם. 

תשאלי  הלא  "ביריה,  נריה:  צבי  משה  הרב  של  שיר  כולל 
במצודת  במוזיאון  כיום  מוצג  השיר  )נוסח  אסיריך"  לשלום 

ביריה(.

51, ]1[ עמ'.

מצב טוב. סימני עש מעטים ונקיים.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 50$

יהודיים . 19 בחיילים  ]תמיכה  והצלה״  התגייסות  ״מגבית  פריטי  שני 
ששירתו בצבא הבריטי, וסיוע לניצולי שואה[ – 1946

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$
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הבראה. 

ממייסדות  ביישוב,  ציבור  אשת  הייתה  טהון  שרה 
ישראל.  בארץ  זכויות  לשיווי  עבריות  נשים  התאחדות 
בארץ  האישה  זכויות  לשוויון  במאבק  מפתח  דמות 
ישראל, פעילה פמיניסטית וחברתית שפעלה לקידום 
ולהיבחר  לבחור  ולזכותן  הכלכלית  לעצמאותן  נשים, 
שכיהנה  היחידה  האישה  היהודי.  היישוב  למוסדות 
כחברה מן המניין ב"ועד הזמני של יהודי ארץ-ישראל", 
שהוחלף על ידי אספת הנבחרים, הנציגות הבכירה של 

היישוב היהודי בארץ ישראל בין השנים 1918–1920. 

בעלה היה יעקב טהון, מראשי היישוב בתקופת המנדט 
הבריטי.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 300$
הערכה: 600$ - 1,000$

מכתב חשוב מאת אם הפמיניזם . 20
לא  המפורסמת!  והמנהיגה  העברי, 
נראה מעולם במכירות כתב ידה! - 

1936
בעניין  טהון,  שרה  של  ידה  בכתב  מכתב 
הבראתה בחמי טבריה. כתוב על גלויה נאה 

של קבר הרמב״ם בטבריה.

במכתב כותבת טהון:

״מעירם של הרמב״ם ור׳ מאיר בעל הנס הנני 
שולחת לכם את מיטב דרישות שלומי...״.

״כמה אנחנו, יושבי הכרך, התרחקנו מהטבע, 
ביחד.  השניים  את  לאחד  יכולנו  לו  טוב  מה 
למזג  ידע  הוא  האנגלי  כעם  בריא  עם  רק 
ורעננים,  בריאים  הם  לכן  ביחד...  השניים 
ושקטי המזג, כי נחים הם בחיק הטבע פעם 
לשבוע חוק וליעבור. מתי אנחנו נוכל גם כן 
לפנינו,  הדרך  רחוקה  עוד  כמוהם.  להבריא 
בריאים...  היו  היבשה.  אביב  לתל  ובייחוד 

שלכם שרה״.

הטובים  לידידיה  שלחה  היא  המכתב  את 
האדון דוד סמילנסקי וזוגתו.

נראו  לא  היום  עד  דופן.  יוצא  באופן  נדיר 
מכתב  שכן  כל  ממנה,  פריטים  במכירות 

מעניין שכזה. 

לצרכי  בטבריה  שהתה  היא  ימים  באותם 

נשים . 21 על  במינו  מיוחד  אלבומי  ספר 
מהדורה   -  1947  - ישראל  ארץ   - עבריות 

נדירה
 General Council of Jewish Women Workers

in Palestine
מ1946.  אך  )יחיד(  דומה  עותק  יש  הלאומית  בספריה 
בין  הבדלים  נבדקו  לא  ידועה.  לא  שלפנינו  המהדורה 

המהדורות.

הספר הינו למעשה אלבום עם הסברים קצרים - עשרות 
רבות של תמונות נהדרות, עם הסבר )באנגלית(. 

באותה  מסוגו  וראשון  במינו  יחיד  במיוחד,  מרתק  ספר 
תקופה.

בספירלה!  מחוברים  הדפים  אופייני.  בלאי  טוב.  מצב 
)מלבד הכריכה הקשה(. פורמט ייחודי.

פתיחה: 50$
הערכה: 80$ - 100$
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כרך . 23 העורך!  הקדשת   – ומרתק!  נדיר 
]בריאות,  ׳בריאות׳  גליונות  כל  של  שלם 
– חומר  ומדעי המין[ - תרצ״ג 1933  היגיינה 

עשיר ומרתק! 
בראיות. דו שבועון עממי לענייני בריאות, היגיינה ציבורית 
כרך שלם  והסברה. בעריכת הד״ר מד׳ אברהם מטמון. 
של גליונות שנה א׳, תרצ״ג. לא נדפסו יותר גליונות מעבר 

לשנה זו.

בשער הכרך הקדשת העורך ד״ר אברהם מטמון בכתב 
ידו: לד״ר ע׳ אטטינגר, בהוקרה, ד״ר אברהם מטמון״. 

נדיר ביותר. לא נראה במכירות מעולם. 

נציג לדוגמה כמה מהמאמרים שהתפרסמו בכתב העת:

פורסמו  ובו  הילד',  ל'בריאות  הקודש  מיוחד  מדור 
היו  לא  היום  שכנראה  בתוכנם,  מפתיעים  מאמרים 
וכן  למיניות,  היחס  על  מאמרים  גם  כך  בשקט.  עוברים 
שהיתה  כפי  הבריאות,  הקפדת  על  מקוריים  מאמרים 

״עשרת הדיברות לנקיון הגוף״, באוירה של . 22
פעם- כרזה גדולה, ירושלים שנות ה-30 - לא 

נראתה במכירות
יש לפנינו ארבעה נושאים, אשר בכל אחד מהם ישנם עשרת 

הדברות של ניקיון. 

בין היתר: ״אל תאכל פירות שלא קטפתם בידיך, אלא אם 
שפכת עליהם מים רותחים״.

״אל תרבה באכילת מיני לקיקה״. 

אין  כלי המיטה אם  ״בדוק בדיקה מעולה פעם בשבוע את 
פשפשים או ביצי פשפשים״. 

והמזרן  השמיכה  הסדינים,  הכרים,  את  הוצא  בוקר  ״בכל 
החוצה בשמש למען יתאוררו״.

״אל תסדר משכבך על כסתות רכות ממולאות נוצות, אלא 
סדר אותו על מצע קשה כמו מזרן ממולא היטב שערות סוס 

או עשב ים״.

בתחתית המודעה טבלה מיוחדת ״חלוקת הזמן במשך היום 
בשביל בני 6 עד בני 14״.

נדיר מאוד, במיוחד במצבו השלם שלפנינו.

פורמט גדול.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$
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האם   – ללדת?"  "היכן  לשאלה  מתייחס  אחר 
בבית החולים, או ב"לידת בית"...

מפתח  הכרך  בסוף  גליונות.   24 לפנינו  סה"כ 
נושאים של כל גליונות הכרך.

33 ס"מ.

מצב טוב מאוד, באופן כללי נראה כחדש! מלבד 
צבע הדפים שהתיישן כמובן.  

פתיחה: 150$
הערכה: 200$ - 300$

כאן  יש  זאת  עם  השלושים...  בשנות  מוכרת 
איך כבר  ויפים, שלפלא  הרבה דברים מעניינים 

אז עלו במחשבה. 

מצוירות  ופרסומות  במודעות  גדושים  הגליונות 
וציוריות, בענייני בריאות, תרופות, ועוד. 

ותרשימים  ציורים  קריקטורות,  בו  מופיעים  כן 
בענייני  לבדיחות  מוקדש  מיוחד  מדור  שונים. 

בריאות ורפואה.

המרפא  מקומות  כל  את  סוקר  הגליונות  אחד 
בארץ, בהם הכרמל, צפת, ראש פינה, ועוד. גיליון 

מד״א . 24 של  נדירות  חוברות  אוסף 
וראשית  המנדט  תקופת   – ראשונה  ועזרה 
נראו  שלא  נדירים  פריטים   – המדינה  שנות 

במכירות!
א. ביחד – במה פנימית לעובדי הדסה. ירושלים, אדר 
תש"ה 1945. גיליון 4. "פנימי – רק לעובדים". נדיר. כולל 

מאמרים חשובים ומרתקים.

 .1939 ב. העזרה הראשונה לפצוע. תל אביב, תרצ"ט 
מאת דוצנט ד"ר א' מרכוס, מנהל המחלקה הכירורגית 

של ביה"ח הדסה. טקסט מנוקד. דפים עבים. 32 עמ'. 

כולל  עמ'.   ]1[  7 תשכ"א.   1961 לפה  מה  הנשמה  ג. 
סיפורים  האחרון  בעמוד  ותמונות.  אישיים,  סיפורים 
בזכות  שניצלו  שמותיהם!(  )עם  אנשים  על  מיוחדים 

הנשמה מפה לפה.

ד. מגן דוד אדום בישראל. חוברת סטנסיל, אנגלית. תל 
אביב ]1950[. 16 עמ'. "הוכפל במכון גלזר".

ה. עזרה ראשונה לתלמיד. נדפס על ידי מפקדת ראש 
הג"א. הדפסת סטנסיל, עם הרבה איורים ותמונות. 24 
מצב  גדול.  פורמט  האחד(.  בצדו  מודפס  דף  )כל  דף 

טוב. נדיר מאוד.

ו. עזרה ראשונה במקרי אסון. ד"ר אריה אלוטין. 1937. 
איורים רבים ומרשימים! 129 עמ'. מצב טוב.

מצב טוב – מצוין.

פתיחה: 80$
הערכה: 200$ - 300$
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מאת . 26  – ״סמבטיון״  הומוריסטית:  חוברת 
תרצ״א  חיפה,   - יתושי(  )מ׳  גינזבורג  משה 
במפעל  העבודה  על   – ביותר  נדיר   –  ]1931[

הירדן
סמבטיון : חוברת הומוריסטית, חוליות-חוליות משלשלת 
התכנית  לפי  יחד  חוברו  אשר   / הירדן  במפעל  העבודה 

בהשתתפות כל פועלי המפעל על מהנדסיו ומנהליו.

המחבר משה גינזבורג, היה איש פיק״א.

מעטפת מאוירת מרשימה. 

31 עמ׳. 24 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 30$
הערכה: 50$ - 80$

   

״אבן . 25 מאוירת  תעודה  תגלית! 
הבנין״ - מגן דוד אדום בתל אביב – 

חתימות חשובות
בעיצוב האמן המפורסם רודי דוייטש )דיין(.

חתימות היו״ר והגזבר. 

17x14 ס״מ.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 30$
הערכה: 80$ - 100$

עיתון עברי מצויר - איור הכריכה . 27
מאת זאב רבן וגור אריה – אלכסנדריה, 

תר״ץ 1930
ועסק  באלכסנדריה  שנוסד  תרבותי  רבעון 
והמחשבה  היהודית  התרבות  בהתחדשות 

העברית.

מאמרים, איורים, תמונות ועוד. עברית ואנגלית. 

כרומו.  דפי  מאוד.  ומרשים  מכובד  פורמט 
כלל  מצוי  בלתי  וצבעוניות.  מאוירות  פרסומות 

באותה תקופה!

מצב טוב.

פתיחה: 30$
הערכה: 100$ - 120$
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תגלית! ״מפת אגד״ מתקופת המנדט – נדיר . 29
ביותר

מירושלים  אגד  קוי  של  המסלולים  נראים  ובה  אגד,  מפת 
כמו:  ישובים  גם  נמנים  בצפון.  )צפת(  זיתים  עין  ועד  בדרום 
קרית שרה )כיום שכונה אינטגרלית בצפת(, כפר חיטים, כפר 

ילדים, ג׳נין, ]אל[ קבבף ספרנד, ועוד. 

דפוס קואופ, הפועל הצעיר, תל אביב. ציור – ל׳ וולפרט. 

בתחתית המפה נדפס ״מפתח התחנות״ ]נדפס על השטח 
של ׳בנימין׳, שקוי האוטובוסים לא הגיעו כלל לשם[. 

על המפה לא מצוינת שנה. יתכן שלפנינו המפה הראשונה 
נוסדה  ]החברה  נסיעותיה.  קוי  לתיאור  ׳אגד׳  שהדפיסה 
בשנת 1933[. לפי דעתנו נדפסה בין השנים 1942 ל-1947. 

לא ידוע כיום בספריות ובארכיונים הציבוריים על מפות אגד 
מתקופת המנדט, כמו זו שלפנינו. תגלית חשובה ומרשימה.

גודל: 64x46 ס״מ.

מצב טוב. כתמי זמן סבירים.

פתיחה: 200$
הערכה: 400$ - 500$

המנדט . 28 בתקופת  תנועה  רשיון 
]1939[ למעט עזה ובאר שבע – הסיכון 

באחריות הנוסע
עם תצלום בעל הרישיון.

4 עמ׳.

מצב טוב. 

פתיחה: 30$ 
הערכה: 50$ - 100$

פריט יחיד מסוגו – ״חשבון הוצאות . 30
נסיעתי לתל אביב להשתתפות בחגיגת 
י׳  ד״ר  של  חתום  יד  כתב   - דיזינגוף״ 

אנוביץ]?[ - 1931
בשביל  הבנזין  על  התשלום  של  פירוט 
הרצליה,  במלון  לינה  על  תשלום  האוטומוביל, 
הגליל  לשכת  בשם  השתתפות  ״לשם  ועוד, 

הגדולה בחגיגת דיזינגוף״. 

פתיחה: 30$
הערכה: 50$ - 100$
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המנדט: . 32 מתקופת  כיס  חוברת 
באויר השקוף של ארצנו

נדיר מאוד. לא נראה במכירות.

שניתן  הנוף  מהו  מסביר  דרך(  )מורה  המחבר 
לראות מכל פסגת הר בארצנו, לאחר שחרורה 
מספר  הוא  היתר  בין  מרתקת.  חוברת  בתש״ח. 
ים  ימים:  נראים שלושה  בה  כנען  על פסגת הר 

הכינרת, ים התיכון )!( וים החולה... 

39 ]1[ עמ׳.

11.5 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

פנקס זכרונות ״משמר באילת״. 31
פנקס ריק.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

חוברת מראה ירושלים )פנורמה( – . 33
]תקופת המנדט?[

 ,s press׳Wallach ירושלים.  מראה 
המדינה. קום  לאחר  ירושלים,   , 

תמונת פנורמה מקופלת )אקורדיון( 

לאחר הקיפול: 11x15 ס״מ.

פורמט נדיר וקדום, שלא נראה במכירות! ידועה 
המדינה,  קום  לאחר  שנדפסה  מהדורה  רק 

בפורמט שונה מעט.

מצב טוב. 

פתיחה: 30$
הערכה: 100$ - 200$
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חוברת באנגלית על צמחי הארץ. לונדון . 35
– עם תמונות צבעוניות ]שנות ה-20?[

כ-10 עמ׳.

מצב מצוין.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 50$

דוד . 34 מאת  שם.  לאי  מכתב 
גוטמן.  נחום  של  ציורים  שמעונוביץ. 

תש״ד
מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

צבעוניים . 36 דפים 
ציטרוסים,   - מודפסים 
הדרים וחקלאות - שנות 

ה-30
ענף  לענייני  ׳הדר׳  ירחון  שער 
הציטרוסים, ומודעות צבעוניות 
נוספות. כולן מתקופת המנדט. 

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 50$ 
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הזמנה חגיגית וארוכה  לחג היובל . 38
של ד״ר משה וולאך, הרופא הירושלמי 
המיתולוגי,  מייסד ׳שערי צדק׳ ]1956[

4 עמ׳.

מצב טוב. נייר כרומו. חריץ במקום שניתן לתלוש 
את הספח.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 50$   

חינוכי . 37 נפתח מוסד  אל ההורים - 
מיוחד  ״איש   – העברית  בשפה  פרטי 

מביא ומחזיר את הילדים״
דף ורוד.

״השגחה  ישנה  החדש  שבמוסד  מצוין  היתר  בין 
היגיינית מעולה״. 

בקיצור, יש כאן את כל המעלות שבאותם ימים 
לא היו  מובנות מאליהן: גם לימוד בשפה עברית, 

גם חינוך תורני, וגם הקפדה על הבריאות... 

24 ס״מ.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 70$ 

עם . 39 בערבית,  מזוהה  לא  ספר 
תמונות אישים.

מצב בינוני.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 50$
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בית היתומים הגדול דיסקין – חוברת אלבומית, . 41
עם תמונת מחזור )מתקפלת( של התלמידים – תש"ך 

בערך – נדיר! 
הטקסט ביידיש.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 50$

40 . – יהודיים – אכסליבריס  תוי ספר 
מאת אברהם ויס – תל אביב, תשכ״א

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$
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כרטיס חבר - אגודה למען האוהל . 43
 1930 -

למען  ב׳אגודה  חברות  של  ביותר  נדירה  תעודה 
האוהל׳ בסניף חיפה בשנת 1930. 

בשנים אלו היו מעט מאוד חברים באגודה זאת, 
הסניף  של  החותמת  חיפה.  בסניף  ובמיוחד 

החיפאי, המופיעה כאן, הנה נדירה ביותר.

4 עמ׳.

מצב טוב. 

פתיחה: 30$
הערכה: 50$ - 70$

 תרבות עברית בתקופה העותמאנית, שלטון
המנדט ואילך

הצעיר - במה להתפתחות כשרונות צעירים. . 42
 – העות׳מאנית!(  )התקופה  תרע״ד  ירושלים, 
דפוס   – נוספים  וצעירים  קיפניס  לוין  בעריכת 

אחדות – נדיר מאוד
הצעיר – במה להתפתחות כשרונות צעירים, בעריכת י.י. כהן 
ירושלים,  אחדות,  דפוס  הירושלמי,  הצעיר  הוצאת  צבי,  ומ. 

תרע"ד )1914(.

העורך השלישי, אשר ביקש אז להישאר בעילום שמו, הוא 
לוין קיפניס. ראו על כך בספר ׳מלך הילדים – סיפורו של לוין 

קיפניס׳. 

העותק היה שייך לזאב אשור, פועל דפוס, ממציא, מראשוני 
יוזמי איגודי העובדים בארץ ישראל ומראשוני פועלי ציון.

נדיר מאוד, לא נראה במכירות עותק נוסף. 

לוין  מעורב  היה  שבו  הראשון  הפרסום  ולפנינו  מסתבר 
את  ומעולם!  מאז  ביותר  הפורה  העברי  היוצר  קיפניס, 
חיבוריו הראשונים הדפיס בסיום מלחמת העולם הראשונה, 

חמש שנים לאחר שנדפס הספר שלפנינו.

מצב: נהדר. כריכה קשה בסגנון ישן.

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 150$ 
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נדיר ביותר: ״משכן לאמנים בארץ ישראל״ על הכרמל - פרסום מרהיב . 45
לא ידוע ביבליוגרפית – ]1945?[

מנשר מודפס, אלבומי, מקופל. בסה״כ 8 עמ׳.

]כיום  ישראל  בארץ  האמנים  משכן   – דניאל״  ״בית  של  איור  נראה  הפנימיים  העמודים  בשני 
האמנים.  חדרי  נראים  הצדדים  משני  הרחב.  המתחם  אתרי  של  מקראה  עם  לנגה׳[,  ׳אחוזת 
בעמודים האחרים הסבר בעברית, ומולו באנגלית, על ״בית דניאל״, עם צילום מכתב בכתב ידה 

של חנה רובינא משנת 1945 ושל מבקר נוסף משנת 1940. 

פעילות  של  הראשונות  מהשנים  הוא  שלפנינו  הפרסום  כנראה   .1938 בשנת  נחנך  המקום 
המקום.

22 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 60$

התרבות . 44 מפקד   – ביאליק  ימי 
העברית – תל אביב, 1935

חוברת  ואוסישקין.  דיזנגוף  המפעל:  נשיאי   
ב״ימי  התרבות  לתערוכות  דרך  מורה  הכוללת 
תערוכת  כולל  האירוע  ופרסומות.  ביאליק״ 
״ביאליק היוצר והאיש״, ״מחזה ביאליק״, ״הפגנה 

חיה של הישגי המוסיקה והתיאטרון״, ועוד.

״למעשן  שיר  בהן  נהדרות,  פרסומות  כולל 
העברי״.

]20[ דף, 22.5 ס"מ.

והאחורית,  הקדמית  במעטפת  בולטים  פגמים 
ונאים.  שלמים  הנם  בפנים  הדפים  כל  אולם 

חוברת חשובה ובלתי מצויה כלל!

פתיחה: 30$
הערכה: 100$ - 200$
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הפלא . 47 ילדת  איישזיק  מאוד!  נדיר 
שלא  השנה  ״סרט   –  1963 חיפה,   –
ישכח... שעות נעימות שתצחקו ותבכו״
מפרסומת  ששרד  היחיד  העותק  שלפנינו  יתכן 

חביבה זו.

מודפס משני צידיו. 

מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה: 10$ 
הערכה: 30$ - 60$

להצגת . 46 חברה   - פילמאי 
 - קטלוג   - תרבותיים  סרטים 
ידועה  אינה  סטנסיל,  הדפסת 
ביבליוגרפית! לא נראתה במכירות 

– ]שנות ה-20?[
תרבותיים  סרטים  להצגת  חברה  פילמאי. 
אביב.  תל   ,39 ואלמים.פינסקר  קולניים 

קטלוג. 

פרסום לא ידוע ביבליוגרפית. אינו בספריה 
הלאומית וביתר הספריות בארץ. 

עשרות  של  תיאורים  מכילה  החוברת 
סרטים, מסודרים לפי נושאים. 

13 עמ׳. רוחבו גדול מאורכו. 21x11 ס״מ.

מצב טוב מאוד. מהודק בסיכות.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 80$
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48 . – צור  בומבה   - קולנוע  חוברת 
אינו   –  1967  – קומדיה   – המוזר  הזוג 

בספריות בארץ!
בספריה  אינה  מאוד,  נדירה  נהדרת,  חוברת 

הלאומית וביתר הספריות בארץ.

מחזה  ועל  השחקנים  על  ומידע  רבות,  תמונות 
היהודי- המחזאי  מאת  המוזר'  'הזוג  קומי 

אמריקאי ניל סיימון.

באותה  טוני  פרסי  בארבעה  זכה  המחזה 
לקולנוע  עובד  רבות,  פעמים  הופק  ומאז  שנה 
גם  הופק  המחזה  נשית.  לגרסה  וכן  ולטלוויזיה 

על ידי תיאטרות בישראל.

ב-1967  בישראל  לראשונה  הופק  המחזה 
בתיאטרון בימות בבימיו של ראובן מורגן. בומבה 
עיבדו את המחזה  ונסים אלוני  בן אמוץ  דן  צור, 
צור  אביב.  בתל  המתרחשת  ישראלית  לגרסה 
הראשיים  התפקידים  את  שיחקו  זינגר  וגדעון 
יונג  ליאו  יעל אביב, עפרה פוקס,  ולצדם הופיעו 

ויצחק שאולי.

כולל פרסומות מאוירות ברוח התקופה.

19 עמ׳.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$
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שבועון . 50  – הללו  החיים 
תרצ״ו  במינו-  מיוחד  אלבומי 

1936
פורמט  מצויר״.  ישראלי  ארץ  ״שבועון 
יחיד במינו באותה תקופה, מלא וגדוש 

בתמונות מרהיבות. 

גיליון מס׳ 30. 

12 עמ׳.

33 ס״מ.

מצב טוב. בלאי אופייני לעיתונים.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 70$

פרסומים אלבומיים – תקופת המנדט

לא היה במכירות: ״המזרח״ - דו שבועון . 49
אמנותית  ייחודית  עם מעטפת  מיוחד  גיליון   -
״המזרחי בקונגרס הי״ד״ - סקירה נהדרת על 

כל ענפי החיים העבריים בפלשתינה!
המזרח. דו שבועון ירושלמי מצויר. כ״ד אב תרפ״ה 1925. 

גיליון ו-ז.

לצד  וחשובים,  כתב עת אלבומי מלא מאמרים מרתקים 
בלתי  פורמט  לעיניים!  חגיגה  מרהיבות.  תמונות  הרבה 

מצוי כלל באותם ימים.

מעטפת  כולל  שלפנינו  הגיליון 
צבעוני  איור  עם  במינה,  מיוחדת 
)חתום  דונת  אליעזר  האמן  מאת 

בדפוס(.

כולל פרסומות ברוח התקופה.

33 ס״מ.

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 200$
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על . 52 גדול  בפורמט  חוברת  תגלית! 
פלשתינה, לכבוד הביתן הארצישראלי 

בפריז – תל אביב, 1932 ]צרפתית[
ביבליוגרפית!   ידוע  שאינו  פרסום  הנראה  ככל 
כולל מאמרו  ובמאמרים חשובים.  גדוש תמונות 
העם  על  בעברית,  אוסישקין,  של  המפורסם 
סמל  התרבותי  בעולם  ״המשמש  הצרפתי 
וחיבה  לאומי  פטריוטיזם  של  נפלאה  להרמוניה 
למולדתם מזה, והבנה לאידיאלים האוניברסליים 

של האנושות כולה מזה״. 

כמה עשרות עמודים.

מצב טוב. בלאי אופייני.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 70$

השער, גיליון ב׳ – חיפה, תרצ״ג  1933 – . 51
תמונות מרהיבות – נדיר מאוד

נראה  לא  מאוד,  נדיר  ספרותי.   חברתי,  כלכלי,  שבועון 
במכירות.

בין המאמרים: איך משפיע החרם שלנו על גרמניה

החקלאות והתעשיה במושבות השומרון

תיאטרון ואמנות

פינת שחמט

פינת שעשועים עם קריקטורה

ועוד...

20 ]2[ עמ׳.

34 ס״מ.

מצב טוב. בלאי אופייני.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$
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התעופה . 54 על  אלבומית  חוברת 
בישראל – 1938  ]אנגלית[

A land in construction :  illustrated bi-
monthly

15 עמודים גדולים.

33 ס״מ.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

חוברת לכבוד הביתן הארצישראלי . 53
נדיר   – תצלומים  עם   ,  1937 פריס,   -

מאוד
צרפתית. עם מאמר בעברית בעמ׳ 3, מאת מנחם 
״המשמש  הצרפתי  לעם  המתייחס  אוסישקין, 
של  נפלאה  להרמוניה  סמל  התרבותי  בעולם 
וחיבה למולדתם מזה, והבנה  פטריוטיזם לאומי 
כולה  האנושות  של  האוניברסליים  לאידיאלים 

מזה״. מאמר חשוב ומרתק. 

הקשורים  מרהיבים  תצלומים  הגיליון  לאורך 
לביתן הישראלי, בעניין הנעשה בארץ ישראל.

מצב טוב. 

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 60$
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הגיליון הראשון של העיתון ׳דבר׳. 55
6 עמ׳.

מצב טוב. סימני קיפול.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 80$

עיתונות היסטורית

הרשמי . 56 העיתון 
 1937  – עבה  כרך   –
חומר   – )אוגוסט-יוני( 

חשוב ומרתק
מצב טוב. פגמים קלים.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

שני . 57 למשלוח  הבריטי  הקצין  של  הזמנה 
ארגזי 'תפוזי יפו' לקרובי באנגליה - 1921

'סגן  ]כדרגת  קולונל  לויטננט  הבריטי  הקצין  של  הזמנה 
יפו  תפוזי  של  ארגזים  שני  למשלוח   ]?[ ספראול  אלוף'[ 
משרונה   ,14.1.29121 בתאריך  באנגליה,  לקרובי  גדולים 

שעל יד תל אביב.

נדיר ומעניין.

מצב טוב. סימני קיפול.
פתיחה: 10$

הערכה: 40$ - 70$
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מכתב מרגש ומעניין מאת כתריאל . 58
שלדובסקי - תרצ״ד

מצב טוב. כתיבה נאה מאוד. 

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

מכתבים חשובים

הקמת המטבח לבית הספר לבנות . 59
ומעניין  ארוך  ומכתב  מקורי  תצלום   –
והגברת  הרצוג  שרה  המנהלות  מאת 
 – מקורי  תצלום  עם  אוסטרובסקי, 

תרצ״ט
מצב טוב. סימני קיפול וחריצים קלים במכתב. 

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

מפלגת . 60 של  המשרד  העברת 
המדינה העברית בארץ ישראל - 1940, 

מכתב עם חותמת
הפועל  הועד  משרדי  העברת  המכתב:  תוכן 
לרח׳  העברית  המדינה  מפלגת  של  העולמית 

דרך יפו בתל אביב.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$
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פריט חשוב! - מכתב חתום מאת יצחק . 62
אותיות  שתי  להוסיף  הצעתו  בעניין  צבי,  בן 

לא״ב
המכתב על דף רשמי של בן צבי, כנשיא מדינת ישראל. 
בן צבי פעל רבות ונצורות למען תחיית השפה העברית. 

שימו לב לסימני העיפרון - כנראה צולם מכתב חשוב זה 
לאחד מספרי המחקר העוסקים בנושא! 

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 150$

תחיית השפה העברית – פריטים נדירים

העברית . 61 הלשון  ועד  זכרונות 
]התקופה  תרע״ב  ירושלים,   –

העות׳מאנית[
מחברת א׳.

מצב טוב. משוקם.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 60$

עקרת . 63 ישראל,  בת  נהדר!  פריט 
הבית - נגן כולנו על הלשון 

בהוצאת המוסד לתרבות וללשון העברית.

גודל: 245x17 ס״מ.

פתיחה: 30$
הערכה: 50$ - 100$
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לא נראה במכירות: חוברת ״בחר . 65
לך שם משפחה עברי״ – מרתק!

הראשונות  בשנותיה  שנדפסה  מיוחדת  חוברת 
של המדינה ]תשי״ד 1954[, מאת יעקב אריכא. 

בפתח החוברת מבוא מרתק על תופעת עברות 
יהודה.  בן  אליעזר  ידי  על  החלה  אשר  השמות, 
שם  את  שעברתו  חשובים  לאישים  דוגמאות 
צבי  בן  יצחק  של  פעילותו  תיאור  משפחתם. 

בתחום זה, וכן של דוד בן גוריון.

החוברת ״כוללת ילקוט של אלפי שמות משפחת 
עבריים )שחלק מהם חידש המחבר(״.

44 ]4[ עמ׳.

מצב טוב. באחד העמודים קשקושים בעט.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 60$

ליפה . 64 מאת  עברית׳  ׳דבר  חוברת 
 –  1935 ורשה,   – ויידיש  עברית  שפר. 
דוגמאות מהעליה לארץ והווי החיים בה
)המלים  אנגלי  גרמני  פולני  יידי  עברי  שיחון 

העבריות גם באותיות לטיניות(.   

המילים בשיחון מתארות נהדר, ובצורה מדויקת, 
את האווירה העברית בישוב היהודי באותם ימים!

48 עמ׳. 

19 ס״מ. רוחבו גדול מאורכו.

מצב: טוב. בלאי )מעט עדין(.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 60$

״דבר . 66 חוברות  של  שלם  סט 
תוכן   – ד  ג,  א,ב,   - נכונה״  עברית 

ציורי ומקסים!
ידי הועדה לתקנת הלשון,  ערוך ומסודר על 

שעל יד ועד הלשון. הוצאת נחום דרימר.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$
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ספר כיס: אלפיים מילים של שפת . 68
העיתון - הארץ תל אביב תרצ״ט

מצב טוב. כריכה קשה.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

גדוד מגיני השפה - כרטיס . 67
של  החגיגית  לפתיחה  ההזמנה 
הספר  בבית  השפה  מגיני  ועידת 
יוסף  ילין,  דוד  בנשיאות  למל, 

קלויזנר ועוד 
מצב טוב.  

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

כרטיסים . 69 עשרות  אוסף 
א״ב  אותיות  לימוד  של  גדולים 
עם ציורים - מאת צביה וילנסקי 

ונתן פרסקי )הוצאת מסדה(
גודל כרטיס 24 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$
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להודיע  מאתי  "ויבקש  משמעותי,  באופן  דעתו 
האחרון  במכתבו  וגם  העבריים...  העת  בכתבי 
לקוראיו  בשמו  זאת  להודיע  ידי  את  מלא  אלי 
העבריים". מבחינה זו המהדורה שלפנינו עדיפה 
על קודמותיה לא רק מצד שפתה הלאומית, אלא 
מצד ההערות היסודיות הללו, המתפרסמות כאן, 

הבאות מפיו של המחבר עצמו.

19 ס"מ. 

מהעותקים  שהנו  שלפנינו,  בעותק  לב:  שימו 
השער;  דף  חסרים:  בעולם,  שנותרו  הבודדים 
אחר  מעותק  הושלמו  הם   .)6-7 )עמ'  נוסף  ודף 

בצילום איכותי. 

במצב  שמור  הינו  שלפנינו  העותק  זאת,  עם 
נהדר שכמעט ואין בנמצא. בדרך כלל העותקים 
בינוני.  במצב  היו  במכירות  שנראו  )המעטים( 
לפנינו עותק שמור ויפה, מלבד כתמים פה ושם. 
של  בספרייה  היה  שהוא  העובדה  למרות  זאת 

מועדון ציוני )חותמתו בספר(, ורבים למדו בו. 

מצב טוב. כתמים משתנים בכמה דפים. כריכת 
בהקדמת  העמודים  אחד  מקורית.  לא  קשה 
המו"ל הנו  משוקם, עם נייר שקוף על הטקסט, 

באופן שהנו קריא, אולם חסרות מילים בודדות. 

פתיחה: 500$
הערכה: 1,000$ - 1,200$

התנועה הציונית, קונגרסים

המהפכה . 70 את  שחולל  הספר 
ההיסטורית: מדינת היהודים – מהדורה 
ראשונה בעברית – ורשה, תרנ״ו  )1896(
שאלת  בפתרון  חדשה  דרך   - היהודים  מדינת 
המחבר  מאת  מיוחד  ברישיון  מֻתרגם  היהודים, 
הוצאת  ]ברקוביץ[.  בערקאוויטש  מיכל  ע"י 

"תושיה", ורשה, תרנ"ו )1896(. 

המפורסם  ספרו  של  ראשונה  עברית  מהדורה 
של תיאודור הרצל, הדן בבעיית היהודים ובצורך 

בפתרון מדיני-לאומי. 

יצאה  בה  שנה  באותה  אור  ראתה  זו  מהדורה 
העובדה  מלבד  הגרמנית.  המהדורה  לאור 
נוספים:  יתרונות  בה  יש  העברית,  בשפה  שהיא 
הקדמות חשובות ונחוצות מאת המתרגם, מיכל 
ברקוביץ, שהיה יד ימינו של הרצל, ומאת המו"ל. 
בהקדמות אלו יש מידע חשוב ומרתק על הרצל 
וראשית פעילותו הציונית )כשעוד רבו מתנגדיה(, 
מפיו  הספר,  על  חשובים  ותיקונים  הערות  וגם 
של הרצל בעצמו! ההערות מתייחסות לשאלת 
שלפנינו,  הספר  נדפס  )בה  העברית  השפה 
ולשאלת  לועזיות!(  מהדורות  שלוש  לאחר 
המקום – פלשתינה או ארגנטינה. בשתי שאלות 
בעקבות  אולם  שלפנינו,  בספרו  הרצל  דן  אלו 
את  שהדפיס  לאחר  נחשף  אליו  חדש  מידע 
את  שינה  הוא  מהדורות,  שלוש  באותן  הספר 
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מאוירת . 71 חותמת  מוזיאוני!  פריט 
של תנועת ביל״ו – לא נראתה מעולם 
במכירות – נחתמה על גבי עיתון ׳המגיד׳ 

בו קראו חברי התנועה
דף קדמי של עיתון ׳המגיד׳ מיום 4.9.1884. 

של  וברורה,  יפה  מרשימה,  חותמת  הדף  על 
תוב״א״.  בירושלים  ביל״ו  לחברת  ועד  ״בית 
)משאת  יהודה״  ״הרי  של  איור  החותמת  במרכז 
״עלה  הכיתוב:  עם  החברה(,  אנשי  של  נפשם 
בתחתית  לה״.  נוכל  יכול  כי  אותה,  וירשנו  נעלה 
את  תיבותיו  בראשי  המהווה  הפסוק  החותמת 

שם החברה: ״ב׳ית י׳עקב ל׳כו ו׳נלכה״. 

עד היום לא נראו במכירות פריטים עם חותמת 
של ביל״ו! תגלית מרגשת.

שלפנינו:  בעמוד  הראשי,  המאמר  תוכן 
ליהודים  ״אסור  ברומניה.  הגואה  האנטישמיות 
עוד  היהודים  וזכויות  אדמה...  אחוזת  לקנות 
שתגדל  ככל  הארצות...  ביתר  מהם  נלקחו 

החירות ברומניה, כן תגדל השנאה לישראל...״.

ציוני  יהודי  צעירים  ארגון  הייתה  ִבּיל"ּו  תנועת 
ביל"ו  מייסדי   .1882 תרמ״ב  בשנת  הוקם  אשר 
הציבו לעצמם למטרה להתיישב בארץ ישראל. 
פוליטית-כלכלית  להתחדשות  קראו  הם 
ורוחנית-לאומית של העם היהודי בארץ ישראל 
נחשבים  הם  העברית.  השפה  להתחדשות  וכן 
לקבוצה הציונית-סוציאליסטית הראשונה, בשל 

ניסיונותיהם בחיי שיתוף וקומונה.

המיוחד  הפריט  "נולד"  בה  אשר   ,1884 בשנת 
שנה  באותה  ביל"ויים.   48 בארץ  נמנו  שלפנינו, 
גדרה,  המושבה  את  ביל"ו  מחברי  כמה  ייסדו 

כישוב שיתופי.

"העלייה  את  ביל"ו  אנשי  בעליית  הרואים  יש 
הראשונה" בהגדירם "עליה" כמגמה לשיבה אל 

קרקע המולדת כדי להאחז בה וליישב אותה.

מצב טוב. קרעים ובלאי.

פתיחה: 400$ 
הערכה: 1,000$ - 2,000$
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של  פעולותיו  על  תיגר  קרא  הרצל  כי  מפורסם 
הקמתה  על  בייחוד  ישראל,  בארץ  אוסישקין 
שהעמידה  הארצישראלית",  "ההסתדרות  של 
פחד  הוא  בארץ.  היישוב  את  בסכנה  לדעתו 
כגוף  הארצישראלית  ההסתדרות  מהעמדת 
מתחרה להסתדרות הציונית ומהצגת אוסישקין, 
שבחר לאסוף את הכנסיה דווקא ביום בו התכנס 

הקונגרס, כמחליפו בהנהגת התנועה הציונית.

ולאחר  לאוסישקין,  הרצל  בין  שהתלהט  בוויכוח 
ל"ציוני  ציון"  "ציוני  בין   1904 ביולי  הרצל  מות 
אוגנדה", נפלו לא מעט קורבנות, ואחד מהם היה 
"ההסתדרות הארצישראלית". הרצל בחייו, ועוד 
יותר לאחר מותו, היה מורם מעם, ואין תימה כי 
ישראל  בארץ  כך  מתוך  בעקבותיו.  הלכו  רבים 
כולל  לאוסישקין,  קשור  שהיה  מה  כל  נפסל 

"ההסתדרות הארצישראלית".

ימים  עשרה  נשלח  שלפנינו  המכתב  כי  נציין 
קודם פטירתו של הרצל, בכ׳ בתמוז!

על אברהם גרינברג

גרינברג  א.  ״הגביר  עליו:  כתב  לילינבלום  משה 
באמת,  ציון"  "חובב  מיליונר,  הגון,  איש  הוא 
לכל  איש-ישראל  בית  וביתו  ספרותנו,  מוקיר 
עד  העולם  בהוויות  בקי  הוא  גדול  וכסוחר  דבר, 
'חובבי  בראש  לעמוד  ממנו  טוב  ואין  להפליא, 

ציון'". 

המעלה  יסוד  מושבות  בהקמת  סייע  גרינברג 
וקסטינה. לאחר פטירת פינסקר ניהל את הוועד 
ב-1906  בגרמניה  נפטר  הוא  שנים.   14 במשך 
לשם נסע לצורכי מרפא ונקבר בפרנקפורט על 

המיין.

21x14 ס״מ.

מצב טוב. 

פתיחה: 400$
הערכה: 700$ - 1,000$

נדיר ביותר! מכתב בכתב ידו של . 72
אלתר דרויאנוב, העסקן והסופר הציוני, 
לתמיכת  האודיסאי״  ״הוועד  בעניין 
המתיישבים בסוריה ובארץ הקדושה – 
גרינברג,  אברהם  של  הנדירה  חתימתו 
פריט   – ציון׳  ׳חיבת  תנועת  מנהיג 

היסטורי – תרס״ד 1904
בני  לתמיכת  החברה  ״ועד  של  רשמי  מכתב 
בסוריא  מלאכה  ובעלי  אדמה  עובדי  ישראל 
ובארץ הקדושה, אודסה״, אל ״הבנק של חברת 

אנגליה פלשתינה ביפו״. י׳ תמוז תרס״ד, 1904. 

תוכן המכתב חשוב ומעניין, כפי שיתואר להלן.

המכתב כתוב כולו בכתב ידו הפניני של העסקן 
החשוב אלתר דרויאנוב, אשר עד היום לא נראו 
כאלה  שכן  כל  ידו,  בכתב  מכתבים  במכירות 
העוסקים בפעילותו ציונית אשר לה הקדיש את 

חייו.

שלפנינו  המכתב  את  ידו  בכתב  כתב  דרויאנוב 
בתור מזכיר ועד החברה הנ״ל. 

על המכתב חתם אברהם גרינברג, אשר ישב על 
ידיעתנו  למיטב  זה.  בתפקיד  פינסקר  של  כסאו 
עד היום לא נראה במכירות פומביות שום פריט 
ממנו. לפנינו אם כן פריט היסטורי יקר המציאות 

וחשוב מאוד.

תוכן המכתב:

בקשה מאת בנק אנגלו פלשתינה שיתנו סך חמש 
מאות פרנק ל׳מרכז ההסתדרות׳ – ההסתדרות 
ארצישראלית הראשונה, שמקום מושבה היה אז 
״הוועד  של  הפועל  וועד  בעצם  היתה  היא  ביפו. 

האודיסאי״ ממנו נשלח המכתב שלפנינו.

שנתיים  התקיימה  הארצישראלית  ההסתדרות 
על  נאבקה  הזאת  התקופה  כל  ובמשך  ימים 
 )1905 )קיץ  תרס״ה  אב  שבחודש  עד  קיומה, 

חדלה לפעול. 
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״לישוב . 74 ענקית:  פולמוסית  כרזה  
העברי״ – נגד הוועד הלאומי! נדפס על 
אצ״ג,  וינשל,  ובהם  הצה״ר,  ראשי  ידי 

אבא אחימאיר ועוד – 1931
בניגוד  עצמו  דעת  על  פועל  הלאומי  ״הוועד 

לענייני הישוב ודעתה של אספת הנבחרים״. 

גובה: 62 ס״מ!

מודפסת על נייר ירוק.

פתיחה: 20$
הערכה: 50$ - 100$

לתיאורים . 73 )ברובו(  המוקדש  גיליון 
 - בוינה  הציוני  מהקונגרס  ודיווחים 

021913
30 ס״מ.

מצב טוב. בלאי אופייני.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$
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הרוויזיוניסטים ב-16%. הקונגרס התנהל בסימן 
נגד  מאוד  קשה  אוירה  עם  ארלוזורוב,  רצח 
אז  נקבעה  ״התקווה"  כן  כמו  הרווזיוניסטים. 

באופן רשמי כהמנון של התנועה הציונית.

מצב טוב.

סימני קיפול.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

הציוני . 75 לקונגרס  מועמדים  רשימת 
הי״ח – מסמך מקורי – תרצ״ג 1933

היסוד  קרן  של  הארצית  הלשכה  לכבוד  מכתב 
בארץ ישראל, תל אביב. ט״ז תמוז תרצ״ג.

מועמדים  רשימת  בזה  לכם  ממציאים  ״אני 
 ....2 מס׳  הי״ח  הציוני  לקונגרס  לבחירות 
]חתימה[״.  מחכים  הננו  המיידית  לתשובתכם 
חותמת ״הוועדה הראשית ענייני הבחירות בארץ 

ישראל לקונגרס הציוני״.

ברשימת המועמדים מופיעים, בין היתר:

אב״א אחימאיר

אליהו בן חורין

ד״ר יהושע יבין

עקיבא ברון

משה אונא

אליהו משה גניחובסקי

ועוד ועוד.. סה״כ 31 שמות.

הקונגרס ה-18 - פראג - אוגוסט 1933. בבחירות 
מ-44%.  ביותר  הפועלים  תנועות  זכו  ביולי 

כרזות היסטוריות בדף . 76 שתי 
אחד! מודעת אבל על פטירת נחום 
סוקולוב, מנהיג התנועה הציונית / 

יזכור לחללי מאורעות תרצ״ו
האחד  בצדו  צידיו.  משני  מודפס  דף 
מודעת אבל מטעם עיריית ת״א על מותו 
לחללי  יזכור  השני  מצדו  סוקולוב.  של 

המאורעות.

של  החמישי  הנשיא  היה  סוקולוב  נחום 
מנהיג  העולמית,  הציונית  ההסתדרות 
ומחלוצי  משורר  מתרגם,  סופר,  ציוני, 

העיתונות העברית. נפטר בשנת 1936.

30 ס״מ.

מצב טוב מאוד. 

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$



 41 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

חמש מחברות ציוניות – ישראל. 78
מצב כללי טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

77 . - האבל  לישיבת  הזמנה  כרטיס 
שבעה לפטירת ברל כצנלסון – תש״ך 

1960
ברל כצלנסון היה אחד ממנהיגיה הבולטים של 
של  דעות  הוגה  ישראל,  בארץ  העבודה  תנועת 
הציונות הסוציאליסטית, עיתונאי, עורך וממקימי 

מוסדות ההסתדרות. נפטר בשנת 1944. 

גודל: 13x10 ס״מ. גוון ירוק.

מצב טוב. 

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 50$

ירושלים קרית מועדנו – הדפסה מיוחדת . 79
לחברי הקונגרס הציוני הראשון בירושלים

לקט פסוקים, מדרשים ודברי משוררים במעלת ושבחי 
הציוני  הקונגרס  לחברי  מוגש  ירושלים.  הקודש  עיר 

העשרים ושלשה שבא לראשונה לישב בירושלים.

ירושלים.  מראות  ציור  ללקט  נספח  נרשם:  בקולופון 
תשי"א, )1953(. נדפס על ידי מוסד ביאליק באמצעות 
הוצאת ספרים של הסוכנות בדפוס גולדברג. ] 6 [ דף. 

רחבו גדול מאורכו: x 23 33 ס"מ.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$
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חיים . 80 ד״ר  הראשון  הנשיא  של  לפטירתו  עשור 
ותצלומים  לזכרו  מאמרים  עם  מיוחד  גליון   - ויצמן 

צבעוניים
מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$
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תשעה כרטיסים קטנים - מתמונות . 82
הקרן הקימת לישראל

בכל כרטיס תמונה, ובגב הכרטיס – הסבר.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

מיוחדת לפינת קק״ל בט״ו . 81 ערכה 
בשבט בבית ספר בירושלים  - 1950 – 
מכילה כרזות צבעוניות, מכתב מעניין, 

ועוד

התיקיה כוללת:

4  כרזות ענקיות צבעוניות. בלתי מצויות כלל! 

כרזת כיתוב.

עם  בסטנסיל,  מודפס  הספר,  בתי  אל  מכתב 
מילוי - לבית הספר בשיך באדר!

4  תצלומים מודפסים, של נטיעות הילדים. 

המוזכר  המגינים,  יער  לנטיעת  קשר  ויש  יתכן 
באחת הכרזות. 

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

קק״ל
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בארץ-ישראל. . 84 ה״מכבי״  אגודות  תקנות 
יפו, ]1927?[.
דפוס מ. שהם. 

ארגון  פעילות  את  המסדירות  תקנות   99 ובה  חוברת 
"מכבי" בארץ ישראל: שם האגודה, המוטו, חובות וזכויות 

החברים, כספים, כינוס וועדות ונושאים נוספים. 

נדיר מאוד. אינו בספריה הלאומית ואינו ביתר הספריות 
העברית.  הביבליוגרפיה  במפעל  רשום  אינו  בארץ. 

תגלית חשובה ביותר.

15 עמ'.

חוברת מיניאטורית.

מצב טוב, בלאי שימוש בולט אך סביר. 

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 70$

תנועת המכבי

תרע״ט, . 83 )רוסיה(  מכבי   - עתי  מכתב 
 – וסרמן  יעקב  בעריכת  ]ויחיד[.  ראשון  גיליון 
אודסה, תרע״ט ]1919[ – מידע מרתק )מלווה 

בתצלומים( מפעילות התנועה באירופה
חוברת א', לא נדפסו חוברות נוספות.

בהוצאת מרכז ה"מכבי" ברוסיה. כוללת איורים ותצלומים 
רבים.

מעטפת מאוירת ]על ידי א"מ ליליאן?[. 

יצחק קצנלסון, מוריס מטרלינק  י. קלוזנר,  בין הכותבים: 
ואחרים.

'מכבי' באירופה,  כולל תיאורים מפורטים של כל סניפים 
הקמתם ומצבם.

'מכבי',  פעילות  של  חשובות  תמונות  החוברת  לאורך 
וההתעמלות, בסניפים השונים באירופה.

156 עמודות.

25 ס"מ.

באחד  משוקם.  חלקו  אופייני,  בלאי  טוב.  כללי  מצב 
העמודים נמחקו מספר מילים בשל טעות הדפוס. 

פתיחה: 30$
הערכה: 100$ - 200$



 45 

Ki
ng

 D
av

id
 A

uc
tio

ns

ירחון 'המכבי' חוברת א' – תרצ"א, . 86
1931 – אינו בספריה הלאומית

אינו  גם  גם  ואולי  נמצא בספריה הלאומית,  אינו 
ביתר הספריות בארץ. גיליון חשוב ונדיר ביותר.

מעטפת מאוירת.

העורך: אביעזר ילין.

בין המאמרים:

מאמר על זאב ז׳בוטינסקי. מאמר ׳רשמי נסיעה׳ 
מאת  למדורה״  ״מסביב  מאמר  נשרי.  צבי  מאת 

יוסף יקותיאלי, ועוד.

כולל תמונות ופרסומות הקשורות למכבי.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 70$

בארגון . 85 חבר  כרטיסי  שלושה 
״מכבי״ בארץ ישראל מתקופת המנדט 
מנהלי  חתימות   – חשובים  אישים   –

הארגון
בונים  שם  על   ,]1927[ תרפ"ז  משנת  כרטיס 

חצרוני, שחקן כדור-רגל וכדור-יד בעפולה. 

יצחק  שם  על   ]1928[ תרפ"ט  משנת  כרטיס 
"מכבי"  יו"ר  ה"מכבי",  תנועת  ממייסדי  ציזלינג, 

ישראל וממארגני ה"מכביות".

כרטיס משנת תרצ"ט ]1938[ על שם משה קסל, 
מורה ומחנך, מייסד ענף הכדור-עף בחיפה.

מצב טוב. 

פתיחה: 30$
הערכה: 50$ - 60$
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המכביה השניה, ותיאור האוליפמיאדה בהודו.

27 ס"מ.

15 עמ' גדולים. 

הקדמית  בעטיפה  כסנטימטר  חסר  טוב.  מצב 
בתחתיתה )בעקבות גזירה(.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 60$

87 . –  1934 אביב,  תל   – המכבי  הד 
הוצאה חד פעמית - נדיר מאוד

ע"י  )מוצא  פעמית  חד  הוצאה  המכבי,  הד 
א"י  "מכבי"  ולספורט  להתעמלות  ההתאגדות 
ובסיוע ברית ותיקי "המכבי" א"י(, בעריכת יצחק 

קורלנד. תל-אביב, תרצ"ד ]1934[. 

העברית  המשלחת  חזרת  לרגל  חוברת 
בניו- המערב-אסיתית  "האולימפיאה  ממשחקי 
)Western Asiatic Games( – תחרות  דלהי" 
בהשתתפות  האולימפי,  הועד  בחסות  שנערכה 
נציגי המדינות אפגניסטן, הודו, ארץ ישראל, פרס 

וציילון )סרי לנקה(.

לתורמי  ״פרס  מעניינת  הודעה  הגיליון  בגב 
המכביה״ – ״אוטו מפואר )לוקס( חדש״. ״בפתיחה 
החגיגית של המפעל יכוון על ידי מספר נכבדים 
לתוך  מעמד,  באותו  ידם,  על  יושם  אשר  שעון, 
קופסא... כעבור חודשיים תפתח הקופסא באופן 
ואת  נכבדים.. שיקבעו את השעה  ידי  פומבי על 
הדקה ואת השניה אשר בהן חדל השעון מלכת, 
יוכרז בתור  הכרטיס הנושא עליו את הזמן הזה 
מקבל הפרס, ובחלק בעליו יפול האוטו, והשעון 

ימסר לידי מוכר הכרטיס...״.

הגיליון כולל מאמרים חשובים )אחד מהם מאת 
מאוסטרליה  ועדכונים  חדשות  יקותיאלי(,  יוסף 
לקראת  הכנות  המכבי,  ברוח  הודעות  ואירופה, 

חוברת נדירה של תנועת ״מכבי״, . 88
איור   – תמונות  עם   –  1941 באנגלית, 

המכבים על המעטפת
8 דף.

וזניחים.  זעירים  בודדים  עש  סימני  טוב.  מצב 
בלאי אופייני.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$
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ns אלבום יובל המכבי - יוסף יקותיאלי ודוד תדהר – תשי״ז 1957. 90
כולל מאמרים וזכרונות מרתקים, משולבים בתמונות נהדרות. פרסומות רבות ברוח 

התקופה.

126 עמ׳.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

שתי חוברות נדירות של המכבי – תקופת המנדט. 89
א. יומן מכבי לשנת תש"ז. כולל מאמרים ומידע רב על המכבי. בתחתית כל עמוד ציטוט ברוח המכבי. 

נדיר מאוד, אינו בספריה הלאומית וביתר הספריות בארץ! לא מצוי במכירות.

מצב טוב. סימני עש מועטים ונקיים.

ב. המכבי. ירחון לענייני החינוך הגופני. גיליון ה'. כולל מאמרים חשובים ועדכונים מסניפי המכבי. תמונות 
מעניינות.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 80$
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חוברת נדירה מאוד של המכבי – . 92
 - לגיוס״  ראשונים  לקריאה  ״ראשונים 

1940
מיוחד  גיליון  לגיוס.  ראשונים  לקריאה,  ראשונים 
של המכבי בו קריאה להתגייס לגדודים העבריים 
חשון  ופרסומות.  מאמרים  כולל  הבריטי!  בצבא 
תש"א נובמבר 1940. נדיר מאוד. ככל הנראה לא 

נראה במכירות מעולם.

בעריכת יהושע הדרי.

 14 ]1[ עמ'.

מצב טוב. כתמים בכמה דפים. 

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 80$

הגדודים העבריים, בריגדה, פלמ״ח

מחיי . 91 מקוריים   תצלומים  סדרת 
העולם  מלחמת  לאחר  העברי  הגדוד 

בביר סאלם - אוגוסט 1919
סדרת תצלומים, מתוארים בגבם.

א. ביציאה מטקס התפילה.

ב. הגיוס הרביעי של האמריקאים עוזב. 

ג. ה״שוק״ בביר סאלם.

ד. הנפקת מצרכים לפלוגה ד׳.

ביר  ברחובות  בבריכה  הרחצה  בעת  צילום  ה. 
סאלם.

מדליות  חלוקת  טקס  נראה  בו  יחיד,  תצלום  וכן 
לקציני וחיילי הגדוד העברי בתאריך 31.12.1919 
ארוך  הסבר  התצלום  בגב  הגנרל.  ידי  על 

]באנגלית[ בכתב יד מאותם ימים. 

11x6 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 100$
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תצלום מקורי של הזוכה בהתחרות . 94
באתלטיקה קלה, פלוגה בגדוד העברי, 
הפועל מכבי, 1944, כשהוא מקבל את 

הגביע / חלק מהתעודה שקיבל
חלקה  חסר  לצערנו  ס״מ.   20 התעודה:  גודל 

התחתון, עם החתימות!

גודל התצלום: 8.5x13.5 ס״מ.

מצב טוב. סימני קיפול )וחריצים קלים( בתעודה. 
שפשופים בתצלום. 

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 100$

תור את רומא – מדריך . 93
מרתק ]עם תצלומים[ לחיילי 
מפה  כולל    - הבריגדה 

חשובה – 1944
העבריים  החיילים  מועדון  הוצאת 

ברומא. בעריכת חיים אהרנוביץ׳.

זמן.  כתמי  אופייני.  בלאי  טוב.  מצב 
המפה בשלמות )מקופלת(.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 100$
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העברי . 96 לחייל  מיוחדת  מהדורה 
בבריגדה: ספר תפילות ודברי מחשבה, 
 – אנגליה  רבה של  בעריכת הרב הרץ 

פורמט כיס, לשדה הקרב
 1941 A book of Jewish thoughts. לונדון, 

תש״ב.

״ספר המחשבות היהודי הזה... מביא את המסר 
של  זכרונו  הקודש,  וכתבי  הקדושה  אמונתו  של 
יהודים יחד עם עדותם של לא יהודים מפורסמים 
רצון  יהי  ישראל...  של  והישגם  האידיאלים  על 
שהמחשבות הללו יחזקו את אמונתך באלוהים...״ 

)תרגום הקדמת הרב הרץ(.

נדיר מאוד. 

320 עמ׳.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

שקיבל . 95 ונדירה  מיוחדת  חוברת 
המתגייס לבריגדה: ״הערות על שילוח 
הפלשתינאים  בגדודים  הצבא  אנשי 

וגדודי העזר״ – ירושלים, 1945
ישנו  יחיד  עותק  הכלל.  מן  יוצא  באופן  נדיר 
אינה  'נדירים'.  בקטגוריה  הלאומית  בספריה 
לא  העברית.  הביבליוגרפיה  במפעל  רשומה 

נראתה במכירות מעולם.

6, 6 ע׳, ]1[ טבלה מקופלת. 

25 ס"מ.

מצב טוב. כתמי זמן.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$
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של . 98 פקסימיליה   – העברי׳  ׳הגדוד  שירי 
שירון הגדוד מ-1918 

העברי  הגדוד  של  הגדוד"  "שירי  שירון  של  פקסימיליה 
ב-1967.  הודפסה  הפקסימיליה  מ-1918.  מאמריקה 
הקדמה באנגלית ושירים עבריים משל ביאליק, י.ל. גורדון 

וכן "התקוה".

9x15.5 ס"מ.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

ספר מיוחד שחולק לחיילי הבריגדה – . 97
1944 – פורמט כיס, לשדה הקרב

history of the jews, מאת פול גודמן. עם הקדמה 
לחיילים  זו  מיוחדת  למהדורה  הרץ  צבי  יוסף  מהרב 

יהודים בצבא הבריטי. 12 ס"מ, לונדון 1944.

מצב טוב. 

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

כובע גרב של הפלמ״ח – נדיר מאוד. 99
מצב נהדר. 

נדיר מאוד, במיוחד במצב כמו זה שלפנינו. 

כובעים אלו, למרות שהיו בשימוש אצל אלפי אנשים, כמעט ולא 
נשתמרו עד לימינו, בין היתר מפני שנעשו מחומרים שלא החזיקו 
מעמד ברבות השנים. כמו כן, מכיוון שלא היו בעלי צורה מיוחדת, 
לא זכו לכבוד הראוי להם. אולם באמת הם מסמלים יותר מכל 
את הווי הפלמ״ח, ואפשר גם להגדירם כ״מאפיין הבולט ביותר 

של הפלמ״ח״.

במרכזו  חור  וללא  מחודדים  קצוות  שני  בעל  הוא  הגרב  כובע 
ונחבש תוך קיפול השוליים.

פריט מוזיאוני!

גובה: )כשהוא עם הקיפול(: 21 ס״מ.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 400$
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34 ס״מ.

4 עמ׳.

מצב טוב. 

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 200$

ז׳בוטינסקי: חייו ומותו

ז׳בוטינסקי . 100 של  תצעודה  נדיר! 
של  תרועה  קולות   – תווים[  ]חוברת 

הליגיון העברי – 1935
הלאומית  בספריה  קיים  אינו  ביותר.  נדיר  פריט 
במפעל  רשום  אינו  בארץ.  הספריות  וביתר 

הביבליוגרפיה העברית.

״תצעודה של ז׳בוטינסקי״ - מארש ז׳בוטינסקי. 

מלחין: מקס שוורצמנוף. טקסט: קורט גרינברג, 
החוץ׳[.  ׳משרד  איש  ]לימים  בוינה,   הקן  מפקד 

וינה, 1935.

גרמנית ועברית.

תווים ומילים )בגרמנית( למארש שנכתב לכבוד 
ז׳בוטינסקי תחת השם: 

״קולות תרועה של הלגיון העברי״.

על כריכת החוברת דיוקנו של ז׳בוטינסקי במדי 
בתחתית  לצדו.  בית״ר  וסמל  העברי,  הגדוד 
הייסוד  ב״כנס  נוגן  זה  מארש  כי  מצוין  הכריכה 

של הצ״ח בווינה ב-12.9.1935״.

את  המבטא  מאוד,  ונדיר  במינו,  מיוחד  פריט 
זאב  התנועה,  למנהיג  המיוחדת  ההערצה 

ז׳בוטינסקי.

וחשבון . 101 דין   - ז׳בוטינסקי  זאב 
הועדה  לפני  העדות  של  סטנוגרפי 
אב״א  חתימת   –  1937  - המלכותית 

אחימאיר?
עדותו של ז'בוטינסקי לפני ועדת פיל מ-1937.

חתימתו  כנראה  א.״.  ״א.  חתימה:  השער  בדף 
של  הקרוב  ידידו  שהיה  אחימאיר!  אב״א  של 
הציונים  )ברית  הצה״ר  ומראשי  ז׳בוטינסקי 
הרווזיוניסטים(, והגיע למעמד של השפעה רבה 

על הדור הצעיר של הבית"רים.

מצב טוב. סימני רטיבות.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 50$
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״גדול כים שברנו, אין מנחם לנו״ . 103
פטירת  על  המבשר  ׳הירדן׳  גיליון   -
מאחורי  שעמד  ומי  הציוני  המנהיג 
העיתון – זאב ז׳בוטינסקי – נדיר ביותר

״בהשתתפותו  נכתב:  עדיין  השער  בראש 
היה  הירדן  עיתון  ז׳בוטינסקי״.  זאב  הקבועה של 

השופר של התנועה הבית״רית.

התאריך: יום ג׳ ב׳ אב ת״ש. 

השער,  כל  פני  על  פרושה  המנהיג  של  תמונתו 
ביותר  הנערץ  הלאומי  המנהיג  על  אבל  לאות 
מאז  בעיתון,  שמתואר  כפי  תקופה.  באותה 
פטירת הרצל ב1904 לא הורגש אבל גדול כזה 

בישוב.  

בעמודים  הגדול.  לשבר  מוקדש  כולו  העיתון 
הפנימיים כותרת: ״כשלב האומה חדל מלפעום״ 
– ציטוטים מתוך עיתוני הארץ על פטירת המנהיג.

הספדים של ראשי הסוכנות, כתבות על האבל, 
ועוד. 

בעמוד האחורי, בתוך משבצת אבל, נכתב: ״הוא 
לא מת, הוא עלה בסערה השמימה, ברנן  מלכות 

ישראל״.

גיליון לא חתוך.

מותו . 102 על  הרשמית  ההודעה 
הפתאומי של זאב ז׳בוטינסקי – הבוקר, 

כ״ט תמוז ת״ש
משבץ  פתאום  היום  מת  ז״ל  ז׳בוטינסקי  ״זאב 
הלב. כשהגיע הבוקר למחנה בית״ר חש לפתע 

בלבו ובראשו ובין רגע יצאה נשמתו. בן 59״.

פריט היסטורי נדיר ביותר!

32x43 ס״מ.

מצב טוב. קרעים קלים בשוליים.

פתיחה: 50$ 
הערכה: 100$ - 400$

39 ס״מ.

מצב טוב מאוד. חריצים קטנים בעקבות קיפול.

פתיחה: 50$
הערכה: 200$ - 300$
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לזאב . 105 המוקדשים  גליונות  שלושה 
ז׳בוטינסקי – תש״ה-תש״ח

ז׳בוטינסקי  כ״ט בתמוז תש״ה.זאב  א. המשקיף. 
– חמש שנים לפטירתו. 34 עמ׳, מוקדשים כולם 
ידידיו  מאת  חשובים  במאמרים  לז׳בוטינסקי, 

הקרובים. מצב טוב.

ב. הד ירושלים. השבועון הארצישראלי. ג׳ מנחם 
אב תש״ח 13.7.45. עמוד השער מוקדש לדמותו 
של ז׳בוטינסקי, עם תמונתו. מצב טוב. כתמי זמן, 

קרעים קלים בשוליים.

תש״ט,  טבת  כ״ד  לאומי.  יומי  עיתון  המשקיף.  ג. 
25.1.1948. ״שמרו אמונים לתנועת ז׳בוטינסקי״. 
טוב,  מצב  בגין.  מנחם  אל  חריף  מכתב  כולל 

קרעים, אחד עם חסרון. משוקם בחלקו.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

הירדן - דרכי ציון אבילות - גיליון . 104
האבל על ז׳בוטינסקי במלאות שלושים 

למותו בטרם עת
על פני העמוד הראשי פרושות תמונות מההלוויה 
הענקית. הגיליון מוקדש כולו למאמרים חשובים 

לזכרו של ז׳בוטינסקי. כולל תמונות.

הגיליון נדפס בכ״ט אב ת״ש.

ארבעה עמודים גדולים.

מצב טוב. סימני קיפול.

פתיחה: 30$
הערכה: 60$ - 100$
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לז׳בוטינסקי: . 107 מוקדש  גדול  גיליון 
״זאב ז׳בוטינסקי שב למולדת״ – עשרות 
 – הקרובים  ידידיו  מאת  עליו  מאמרים 

תשכ״ד – כולל תמונות
העורך: אייזיק רמבה.

אינה  הזאת  החשובה  שהחוברת  מאוד  יתכן 
נמצאת בספריות בארץ!

24 עמ׳ גדולים.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 70$

הובא . 106 ז׳בוטינסקי  זאב   - חרות 
למנוחת עולמים – 1964 תשכ״ד

4 עמ׳ גדולים, מוקדשים כולם לז׳בוטינסקי, עם 
תמונות חשובות.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

108 . – למולדת״  שב  ז׳בוטינסקי  ״זאב 
גיליון של ׳חזית העובד׳ – תמוז תשכ״ד

הוצאת הסתדרות העובדים.

אינה  הזאת  החשובה  שהחוברת  מאוד  יתכן 
נמצאת בספריות בארץ!

66 עמ׳.

מצב טוב. 

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 70$
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גיליון בית״רי נדיר ביותר, שנדפס לקראת . 109
ראש השנה תרצ״ט – פורמט אלבומי גדול

דרום  אנגלית.  הרלד[.  ]ג׳ואיש   .The jewish herald
אפריקה.

וגדול  נכבד  מקום  והועיד  ב1937,  להופיע  החל  העיתון 
למידע על תנועת בית״ר.

עם  ז׳בוטינסקי  )זאב(  ולדימיר  של  מאמר  הגיליון  בפתח 
תמונתו.

סביב  הכל  חדשות  מאמרים,  כתבות,  הגיליון  לאורך 
באיורים,  מלווה  וז׳בוטינסקי.  הבית״רית  התנועה 

קריקטורות מעניינות, מפות, תרשימים ועוד. 

בעמ׳ 14-15 קריקטורות רבות, באחת מהן נראים דמויות 
של מנהיגי מדינות אירופה, ובהם היטלר, בועטים ביהודי 
)שלטון  השוער  אך  ׳פלשתינה׳,   – השער  אל  כבכדורגל, 

המנדט( עוצר בעדו.

של  המפורסם  הסיפור  את  מציגה  אחרת  קריקטורה 
תקיעת השופר בכותל המערבי, אותה אסרו הבריטים.

ידי  על  שהומת  יוסף  בן  שלמה  על  מספרת  אחת  כתבה 
הבריטים באותה שנה. 

חלקן  החדשה,  השנה  לרגל  ברכות  האחרונים  בעמודים 
בעברית.

חומר עשיר ומרתק!

הגיליון מודפס על נייר כרומו איכותי. 

בכותל  מתפללים  של  איור  הקדמית:  המעטפת  על 

תנועת בית״ר – פריטים היסטוריים

המערבי, וברקע – ארץ ישראל השלמה, 
סמל בית״ר.

גודל: 37 ס״מ!

56 ]2[ עמ׳.

מצב טוב. 

פתיחה: 10$
הערכה: 300$ - 500$ 
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או . 111 מהפכה  תש״ז:  טבת  חרות 
״הפיכת חצר״? 

התייחסות  המנדט.  ממשלת  נגד  פולמוסי  תוכן 
בתפקידם,  שנפלו  לגיבורים  להעפלה,  גדולה 

ועוד.

ובצדו  הקדמי  בצדו  רק  מודפס  מקופל,  דף 
האחורי. 

מצב טוב. משוקם.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 50$

תגלית! קול בית״ר - פנימי תש״ג לא למכירה . 110
– חיבור חשוב שאינו ידוע ביבליוגרפית

ביתר  לא  ואף  הלאומית  בספריה  אינה  מאוד.  נדירה  חוברת 
הספריות בארץ. 

על המעטפת נראה בית״רי תוקע בחצצורה, ותחתיו הכיתוב: 
״בית״ר קוראת לך...״. 

הוצאת נציבות בית״ר. ״פנימי, לא למכירה״. סיון תש״ג ]1943[.

העורך: ש׳ סקולסקי. 

וכן  גופשטיין.  ציון  בן  מאת  מהם  אחד  שונים,  מאמרים  כולל 
סיפור מחיי הילדים בחו״ל, במדור ׳לקטנים שבינינו׳. 

עם  בבית״ר״,  הספורט  ״שאלת  מאמר:  המרכזיים  בעמודים 
תמונת המתעמלים.

על  המתלוננים  ״רבים  הפותח:  הדני,  ישראל  בן  מאת  מאמר 
העובר העברי בארץ...״. 

15 עמ׳.

מצב טוב. חיבור הדפים רופף.

פתיחה: 40$
הערכה: 70$ - 100$
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האחים . 112 ״מלחמת  תגלית! 
לריביזיוניסטים  קורא  קול   - בציונות״ 
 – שמאלי  הבלתי  לישוב  ולביתרים 
הקשים  הימים  על  חריפה  ענק  מודעת 
בעקבות  הריביזיוניסטים  על  העוברים 
הגדולה  הסכנה  ועל  ארלוזורוב,  רצח 
הנגרמת מכך ליהודי אירופה – מודעה 
נדירה שאינה ידועה ביבליוגרפית ואינה 

בספריות בארץ
ובא  הצה״ר,  מרכז  מטעם  נדפסה  המודעה 
למען  בפעילות  הנגרמים  העיכובים  על  מבכים 
הצלת יהדות אירופה, בגלל הסכסוכים בתנועה 

הציונית. 

המריבות  את  לנצל  ידעה  המנדט  ״ממשלת 

והסכסוכים הפנימיים שלנו... הממשלה מוציאה 
הלבן׳...  ׳הספר  את  תכוף  באופן  לפועל  עתה 
העליה  בפני  הארץ  שערי  פתיחת  במקום 
היהודית, מכינה עתה הממשלה חוק עליה חדש 
שיגביל עוד יותר את אפשרויות העליה היהודית... 
בעד  למלחמה  הכוחות  כל  את  לאמץ  במקום 
אנשי  היהודי,  העם  לפני  הארץ  שערי  פתיחת 
מפא״י מצאו לנחוץ לתפוס את השלטון מלחמת 

אחים בציונות המדינית ונושאיה...״. 

60 ס״מ!

מצב טוב. סימני קיפול. 

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 200$
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עצורי-. 113 משפחות  לעזרת  הועדה 
המחתרות העבריים – מכתב חשוב שנשלח 
היו״ר  חתימת  עם  האיכרים.  התאחדות  אל 

- תש״ז 1947 – נדיר מאוד!
הקושי העצום עבור משפחות לוחמי מחתרות האצ"ל 

והלח"י היה נדבך מרכזי בפעילות המחתרות.

מבני  מאות  כי  לזכור  מחובתנו  אלו,  חמורים  ״בימים 
הישוב העברי מתענים במעצר במחנות הסדר בארץ 
ומחוצה לה, מזה שנים מספר. מאות משפחות – נשים, 
אמצעי  כל  ללא  נשארו  זקנים   – והורים  רכים,  ילדים 

קיום לאחר מעצר מפרנסיהן היחידי. 

נושאת  העבריים  העצורים  משפחות  לעזרת  הועדה 
בעול הכבד של הגשת עזרה למשפות הזקוקות – ע"י 
ועוד  הילדים  חנוך  רפואית,  עזרה  חדשיות,  הקצבות 
של  סבלם  להקלת  הועדה  פועלת  כך  על  נוסף  ועוד. 
– ע"י משלוחי מזונות למחנות בארץ  העצורים עצמם 

וסכומי כסף מספיקים למחנה ההסגר באריתריאה."

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

המחתרות

תגלית! ״פטיציה״ - כרזה – ״פינוי . 114
הבריטים מארץ ישראל״. א׳ אלול תש״ז 

- נדיר מאוד!
הלאומית  בספריה  אינו  ביבליוגרפית.  ידוע  לא 
ואינו ביתר הספריות בארץ. פריט היסטורי מרגש 

וחשוב ביותר.

גודל: 30 ס״מ. 

מצב טוב מאוד. מודפס בדיו אדומה. 

פתיחה: 30$ 
הערכה: 100$ - 150$
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בבית  גרונר  דב  של  קברו  תרפ"ט-תרצ"ט. 
ביישוב  היה  גדול  זעזוע  בצפת  העתיק  העלמין 
קהילות  מצד  גינויים  ויצאו  התליות,  אירועי  עקב 

יהודיות רבות בעולם.

ברגע  בהפתעה,  היתה  להורג  שההוצאה  מכיוון 
שנודע הדבר לישוב היהודי, פרסם העיתון ׳דבר׳ 
העיתון  ולכן  רב,  בחיפזון  שלפנינו,  הגיליון  את 

כולל רק עמוד אחד מודפס!

כמו כן נשים לב לכך שהכתבה העליונה בפינה 
הימנית נושאת את הכותרת ״בשולי היום״, בעוד 

ששמו הקבוע של המדור היה ״דבר היום״. 

מצב טוב. כתמי זמן. סימני קיפול.

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 200$

בחיפזון! . 115 שנדפס  מיוחד  גיליון 
לפועל״,  הוצאו  מוות  פסקי  ״ארבעה 

העיתון דבר, כ״ז ניסן תש״ז
48 שעות לפני תלייתו, כתב דב גרונר:

שלו  נשבע  והנני  משקרים.  אין  האלה  "בשעות 
בוחר  הייתי  מחדש,  להתחיל  הברירה  לי  הייתה 
להתחשב  בלי  בה  שהלכתי  הדרך  באותה 

בתוצאות האפשריות בשבילי״.

לאחר שהוא הועלה לגרדום עם שלושת חבריו, 
הבריטים  מצד  בהפתעה  שנעשה  מכוון  בתזמון 
הובילו  בארץ,  הישוב  את  כך  על  לעדכן  ומבלי 
כבדה  בשיירה  הארבעה  גופות  את  הבריטים 
צפת,  העיר  אל  משוריינות  ומכוניות  טנקים  של 
תוך חילול כבודן, ללא שהודיעו לחברת קדישא, 
למחצה  עירומות  הונחו  והן  משפחה  בני  ללא 

במשטרת הר-כנען. 

בקשתם  הבריטים  ידי  על  הופרה  גם  בכך 
עולה  עם  יחד  בראש-פינה,  להיקבר  האחרונה 

הגרדום שלמה בן-יוסף. 

בשבע בבוקר נודע ברדיו דבר ההוצאות להורג, 
צפת  אנשי  ביקשו  בבוקר  בארץ.  הוטל  ועוצר 
עוצר.  הוטל  עליה  גם  אך  בקבורה,  להשתתף 
בכל זאת מאות יהודים הגיעו בגשם השוטף אל 
מאורעות  נרצחי  ליד  נקברו  שבו  הקברות,  בית 

הועלו . 116 ״ארבעה  הבוקר  גיליון 
לגרדום״ – כ״ז ניסן תש״ז

דף אחד מודפס משני צידיו.

מצב טוב. כתמי זמן.

פתיחה: 30$
הערכה: 60$ - 100$
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פרשת ידידיה סג"ל: "אני מאשים?" – חיבור שטנה . 118
של בן גוריון והמפא"י נגד האצ"ל – ת"א תש"י 1950 
במעטפת ציור אדם המצביע על לבו, ובידו אקדח. חיבור של ההגנה, 
החרות. ותנועת  האצ״ל  נגד  גוריון(,  בן  דוד  גם  מסוימת  )ובמידה 

- מאת י. גבריאל.

רקע היסטורי:

בינואר  "ההגנה"  ידי אנשי  ידידיה סגל היה איש אצ"ל שנחטף על 
1948, וגופתו נמצאה בסמוך לכפר הערבי טירה )כיום טירת כרמל(. 
לטענת האצ"ל והמשפחה, סגל נרצח במהלך חקירתו על ידי אנשי 
"ההגנה", וגופתו הושלכה בסמוך לטירה, על מנת לטשטש ראיות. 

אנשי  מידי  לברוח  הצליח  סגל  ידידיה  "ההגנה"  גירסת  לפי  אולם 
ההגנה ונרצח בידי תושבי טירה. 

וכן  המדינה,  הקמת  ערב  ביישוב  ציבורית  סערה  עוררה  זו  פרשה 
הפרשה  הבאות.  בשנים  פעמים  מספר  לכותרות  עלתה  כאשר 
היישוב  בתוך  הפנימיים  במאבקים  השיא  מנקודות  אחת  הייתה 

העברי בין "ההגנה" לאצ"ל.

הפצע לא הגליד עד היום, והוא עולה ונזכר מפעם לפעם בתקשורת.

החייל הראשון ליהודה המתקוממת . 117
דוד  על  ׳חירות׳  של  מיוחד  גיליון   -

רזיאל מפקד האצ״ל הנערץ
מצב כללי טוב.

פתיחה: 40$
הערכה: 60$ - 100$

שכתבו  הרשמי  החיבור  לפנינו 
האשמות  נגד  ההגנה  אנשי 

האצ״ל.

43 ]1[ עמ'.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

חמש חוברות ׳עדי המעש׳ - לח״י . 119
במידע  גדושות   –  ]1964[ תשכ״ד   –

מרתק
מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 100$
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ספר על בית העלמין היהודי בעיר . 120
ורמס – 1913 – עם הקדמה מאת מקס 

לוי
 Der alte israelitische   
 Friedhof zu Worms a. Rh. :zwölf
 Kunstblätter /mit Vorwort von Max

 .Levy
מצטב טוב. אגוד בחוט.

תיחה: 30$
הערכה: 50$ - 70$  

יהדות התפוצות

לילדים . 121 פורים  לנשף  הזמנה 
)גרמניה( – 1929

גרמנית. בראש הדף איור של תהלוכת הילדים.

לא  כאלה  דפים  הדברים  מטבע  מאוד.  נדיר 
בשנות  נשמדו  ובוודאי  השנים,  במשך  השתמרו 
יחיד  עותק  שלפנינו  מסתבר  הנוראה.  השואה 

הקיים בעולם מהזמנה מיוחדת זו.

23x14 ס״מ.

מצב טוב. כתמי זמן בשוליים.

פתיחה: 20$
הערכה: 50$ - 100$

פריט נדיר מיהדות בומביי )הודו(: . 122
העשרים?  ]שנות   – ב׳  א׳  לימוד  לוח 

ואולי קודם לכן[
22x28 ס״מ. 

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 20$
הערכה: 40$ - 60$
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המבורג, 1928 - רישיון נהיגה . 124
ליהודי!

עם תצלום היהודי מודבק לרישיון.

מצב טוב. בלאי אופייני. חריצים קלים.

פתיחה: 30$
הערכה: 50$ - 100$ 

ליהודי . 123 נהיגה  רישיון 
באוסטרבה )צ׳כיה( 1925

פנקס בכריכה קשה, עם מספר עמודים, 
בהם מסמך מקופל ובו פרטי היהודי עם 
חתימות מעניקי הרישיון. בראש הפנקס 
תצלום מקורי של היהודי, הנקרא יוצריך 

נגר. 

מצב טוב, בלאי אופייני.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

125 . -  1958  - ישראל  אינדו  חוברת 
שלוש חוברות

מצב טוב. בלאי אופייני.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$ 
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על . 126 מדהים  חיבור 
״יהודי תימן״, מאת הסופר 
הוצאת  בנימין.  ר׳  הציוני 
תרע״ג,   – ב׳קלן׳  קק״ל 
1913 – עם תמונות רבות 
שנה  מאותה  וחשובות 
הארץ!  ורחבי  אביב  מתל 

נדיר מאוד
הסופר  כתב  החוברת  את 
רדלר-פלדמן,  יהושע  והעיתונאי 
בנימין".  "ר'  העט  בשם  שנודע 
החוברת נדפסה ב-1913 וכוללת 
ונתונים על התיישבותם  תמונות 
ישראל.  בארץ  תימן  יהודי  של 
מאחורי  שעמד  הוא  בנימין  ר' 
יבנאלי  שמואל  של  שליחותו 
ארצה  עלו  שבעקבותיה  לתימן, 
שרובם  מתימן,  רבים  יהודים 
יהודה,  במושבות  השתקעו 

השומרון והגליל.

המופיעים  מהצילומים  חלק 
הצלם  מצילומי  הם  בחוברת 
שצולמו  קאהן  ליאו  האוסטרי 

בשנת הדפסת החוברת.

ישראל  כנסת  העניינים:  תוכן 
ישראל;  בארץ  התימנים  בתימן; 

צרת הדירות.

יהדות תימן

בתים  בניין  של  זו  גדולה  ״תעודה  בקריאה:  מסתיימת  החוברת 
העם  כל  של  אלא  וכיתה,  מפלגה  של  עניין  זה  אין  תימן  ליהודי 

העברי!״.

24 עמ׳.

מצב טוב. 

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 150$

לעליה . 127 מוקדש   – עלון  חשוב!  היסטורי  פריט 
בספריות  אינו   –  1949  – קליטתה  ודרכי  מתימן 

בארץ!
עלון ״פנימי״ של הסוכנות היהודית, מחלקת הקליטה. מספר 7. 

גיליון המוקדש לעליה מתימן ודרכי קליטתה. 

י׳ טבת תש״י. 30.12.1949.

אינו בספריה הלאומית וביתר הספריות בארץ. נדיר מאוד.

סוגיה   – תימן״  עולי  במחנות  בתינוקות  ״הטיפול  היתר:  בין 
נפיצה במיוחד בשנים האחרונות. ועוד שלל מאמרים חשובים 

ומרתקים, עם גילויים מעניינים.

19 עמ׳.

מצב טוב. עבר שיקום. כתמים.

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 200$
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כרוז מרגש של תלמידי בתי הספר, . 128
לעלות  ברוסיה  ציון  לשבויי  ״לסייע 

לארץ״ – שנות ה-20
קול קורא, מטעם ״התאחדות תלמידי בתי הספר 
ברוסיה  ציון  לשבויי  לסייע  הנוער  והסתדרויות 

לעלות לארץ״. דפוס הפועלים.

עבור  לתשלום  כספים  לאסוף  קוראים  הנערים 
עבור  הרוסיות  הרשויות  ידי  על  הנדרש  הכופר 

רשיון יציאה מרוסיה. שנות ה-20. 

אלינו  ומגיעה  חודרת  חושך  להרי  מעבר  ״כאילו 
יוצאים  הסובייטים...  בארצות  שם,  כי  הבשורה 
בארץ  עבודה  לחיי  עצמם  את  להכשיר  חלוצים 
ישראל... אולם כגבור התנועה הציונית בארצות 
השלטונות  של  חמתם  תעלה  כן  האלה... 
ישראל,  רוח  על  כליה  להביא  המתאמצים 
לכל  והמאסרים  הענושים  הגזרות,  ירבו  וכן 
הנאמנים לציון. מאות ואלפים נתונים בבתי כלא 
ומתגוללים בקור, רעבים וחולים בארצות סיביר 
מטילים  שהם  הנפש  ״כופר  נויהם...״.  פוקד  ואין 
עליהם, בעד רשיון היציאה, הוא מרובה כל כך...״.

״והנה אנחנו, באי כח תלמידי בתי הספר נתאספנו 
והחלטנו לבוא לעזרה לאחינו האסירים והגולים, 
על ידי התחייבויות לתשלומים חודשיים קבועים 
שכל תלמיד וכל חבר הסתדרות צעירים יתחייב 

עליהם...״.

העליה ארצה

כרוז נדיר מאוד, מרגש ומצמרר. 

לא נראה במכירות!

מצב טוב מאוד.

25.5 ס״מ.

פתיחה: 70$
הערכה: 100$ - 120$

כרטיס של מהגר באוניה ]לארץ ישראל?[ . 129
1920 -

בתאריך  מטריסט  שהפליג  יהודי  השתמש  בו  כרטיס 
18.10.20

נובמבר  יורק  ניו  וכתוב  אזרחית,  בדיקה  של  חותמת  ישנה 
1920, ומצוין שהוא עבר את הבדיקה.

בגב הכרטיס כתובות הוראות דומות, בשפות שונות, כולל 
יידיש. 

כי צריך להראותו לפקידי הממשל בכל  נכתב בכרטיס  כן 
עת שמתבקשים לכך.

13 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 100$
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תדפיס . 131  - טיהרן  ילדי  תגלית! 
מקורי בסטנסיל, המתאר ברגש רב את 

המצב הקשה
הלאומית  בספריה  אינו  ביבליוגרפית,  ידוע  אינו 

וביתר הספריות בארץ.

20 ס״מ.

4 עמ׳.

מצב טוב.

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 120$

״ברכת . 130  – במכירות  נראה  לא 
זיגפריד  הציוני  העסקן  מאת  העליה״ 

הופין - תר״ץ – נדיר
42 עמ׳ + תרשים מתקפל.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 60$
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גיליון האבל על תליית שלמה בן . 133
יוסף הי״ד – הירדן, תמוז תרצ״ח 1938 

– לא נראה במכירות מעולם
המילים  הן  אלו   – ההר  את  לכבוש  או  ״למות 
שבו  המוות,  תא  קיר  על  יוסף  בן  שלמה  שחרת 

נכלא ביום האחרון לפני עלייתו לגרדום״. 

גבורתו,  ועל  גדוש במאמרים לזכרו  כולו  הגיליון 
כולל  בארץ.  הישוב  וראשי  ז׳בוטינסקי  מאת 
מסעיר  כולו  החומר  אירופה.  מיהדות  תגובות 

ומרגש מאוד. 

כולל תיאור הלוויה וההספדים. מכתב מילדה בת 
13 לזכרו. על פני עמוד שלם וגדול פורסם שיר 

של אורי צבי גרינברג.

8 עמודים גדולים. 

פתיחה: 50$
הערכה: 200$ - 400$

פרעות תרפ״ט, טרור ערבי

בימי . 132 פעולותיה   – ׳הדסה׳  ידיעות 
 - תצלומים  כולל   – תרפ״ט  מאורעות 

נדיר מאוד
בימי  הדסה  מדיצינית  הסתדרות  פעולות 

המאורעות : מנחם אב תרפ"ט. 

תר"ץ[  ,7-12 חוב'  הדסה   ]ידיעות 
שער מעטפת. 

עם שער מיוחד באנגלית על המעטפת.

]1[ דף, 47, ]1[ עמ'. כולל פרסומות.

מצב כללי טוב. בלאי.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$
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ישראל . 135 בארץ  האחרונים  המאורעות 
ולהצהרת  בצפת  תרפ״ט  לפרעות  ]והתייחסות 

בלפור[. מאת מחמד אטלויל מטבריה - תר״ץ
יתר הספר  פרק שלם מוקדש להתייחסות להצהרת בלפור. 
הערבי,  בעיני  וגורמיהם,  תרפ״ט  מאורעות  בתיאור  עוסק 

בעיקר בצפת. 

זעזועו  את  ומביע  היהודים,  של  אוהד  היה  המספר  הערבי 
מתאוות הדמים של הערבים.

כתוב בשפה מרתקת.

58 עמ׳.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 100$

סודות שעוד טרם נודעו. מאורעות . 134
תרפ״ט בעיני הערבי משכם – תר״ץ

שאהין  זאהיד  האדון  המפורסם  הסופר  חיבור 
משכם. תורגם מערבית על ידי סלים אבוגוש. 

מצב טוב. כתמי זמן. בלאי אופייני.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 100$

תזכיר על הכותל המערבי - תר״ץ . 136
1930

הוגש לועדה של חבר הלאומים ירושלים 1930

הסוכנות  מיוחדת[,  ]מועצה  הרבנות  "מטעם 
ישראל  אגודת  ומרכז  ישראל,  כנסת  היהודית, 

בא"י".

64 עמ'. 24 ס"מ.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 50$
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מסתרי הטירור בארץ – תל אביב, . 138
1938 - לא נראה במכירות

מאת ל׳ שיפרין.

על הטרור הערבי, וזיקתו לנאציזם. סיפור מיוחד 
במינו.

מעטפת מאוירת. 

נדיר מאוד.

33 ]3[ עמ׳.

50$ פתיחה: 
הערכה: 70$ - 100$

שנת . 137 לקדושי  זכרון  ספר   - יזכור 
תרצ״ח – צילומים – תל אביב

32 עמ׳.

מצב טוב. 

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$
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מרטין . 140 של  ספר  הערבית:  הבעיה 
בובר – 1947, וספר נוסף משנת 1936

אנגלית.

מצב כללי טוב. בלאי סביר.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

״המתנדב״ . 139 בארץ!  בספריות  אינו 
- שני גליונות – תרצ״ט – כולל תגובה 

ל׳ספר הלבן׳ – הדפסת סטנסיל
לפנינו גליונות 5, 9.

גיליון 9 אינו קיים בספריה הלאומית, וכנראה אף 
ביתר הספריות בארץ אינו קיים!

נדיר מאוד, כמעט שלא הופיע במכירות!

בין המאמרים בגליונות:

גיליון 5, דצמבר 1938, טבת תרצ"ט: "מהמתרחש 
קולות  הישוב,  כופר  פעולות  לסיכום  בארץ, 
וההתגוננות,  השמירה  ממסכת  מהחזית, 
מודפס  אחד  )כל  דף   18 בחיפה.  ההשתוללות 

בצדו האחד(.

הלבן",  "הספר  תרצ"ט:  סיוון   .1939 יוני   .9 גיליון 
"ממגילת  הרוצחים",  של  הראשי  "במטה 
ההעפלה", "הטרור הערבי ובסכומיו", "לתולדות 
וההתגוננות".  השמירה  "ממסכת  הישוב",  הגנת 

20 דף כנ"ל.

31 ס״מ.

מצב טוב. בלאי מועט. 

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 120$
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50 עובדות על בריטניה במלחמה . 142
נדיר   - כיס  פורמט   ,1942 יורק,  ניו   -
מאוד - לא נראה במכירות, ואינו ידוע 

ביבליוגרפית!
חיבור היסטורי מיוחד במינו, הדורש את הכבוד 
נגד  במלחמה  בריטניה  של  למעורבותה  המגיע 
הנפגעים  לטובת  החלצותה  את  וכן  הנאצים, 
מדוייקים  ונתונים  מגוון  מידע  כולל  במלחמה. 
לרוסיה״,  ל״עזרה  מתייחס  מיוחד  פרק  ביותר. 
ובו פירוט מדויק גם כמה זוגות מגפיים העבירה 

בריטניה לרוסיה: 3,000,000. 

״בשדות  הפנימית״,  ״בחזית  אחרים:  פרקים 
הקרב״.

״משום הצורך לקמץ באוניות בשביל צרכי הצבא 
מרצון  עצמו  על  הבריטי  העם  נטל  החיוניים 
אי  המזון.  סוגי  בכל  כמעט  חמורה  מנות  קצבת 
שאינו יכול לקנות יותר משתי אונקיות חמאה או 

יותר משתי אונקיות תה בשבוע״.

הספריה  בקטלוג  רשום  דומה  בשם  חיבור 
 8( שונה   שם  העמודים  מספר  אולם  הלאומית, 
עמ׳ בלבד(, וכן גודלו. בחוברת שלפנינו נמצאים 
]16 עמ׳[. לפנינו שני גליונות נייר מקופלים, בכל 

אחד 4 דפים. 

ביתר הספריות בארץ לא קיים חיבור בשם דומה.

לא  כאלו  צנומות  חוברות  הדברים  מטבע 

מלחמת העולם השניה, שואה ושארית הפליטה

תגלית! אגרת לתלמידי בתי הספר בתל . 141
היתומים  ישראל  ילדי  של  הצלתם   - אביב 
מגרמניה ואוסטריה - מאת ישראל רוקח, ראש 

עיריית תל אביב
נמצא  לא  הביבליוגרפיה.  במפעל  נרשם  לא  מאוד.  נדיר 
למיטב  בארץ.  הספריות  ביתר  ולא  הלאומית  בספריה 

ידיעתנו לא נראה במכירות פומביות.

התאריך: כ׳ טבת תרצ״ט. ]חודשיים לאחר ליל הבדולח![.

גודל: 18 ס״מ.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 10$
הערכה: 100$ - 120$

של  הרבה  לנדירותו  הסיבה  זו  כלל.  השתמרו 
העותק שלפנינו ששרד מאז.

על המעטפת הקדמית תמונה של הרס המלחמה.

גודל: 13.5x10 ס״מ.
פתיחה: 100$

הערכה: 300$ - 500$
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מן התופת - מפי ניצולים – ״פנימי״ . 144
]בעיצומה  תש״ד  טבת   – מיניאטורי   –

של השואה![ – נדיר מאוד
בועדית  והעלייה,  השואה  על  ומאמרים  זכרונות 

הקיבוץ ב18.1.4. 

8 ס״מ.

מצב טוב. משוקם.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

מן . 143 סדרת   - עברי  חייל  רשימות 
המוקד - משה מוסינזון

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

145 . - חדשות  ידיעות 
עם  הניצחון!  יום  גיליון 
בעברית  מרגש  מאמר 

)בגב הגיליון( - 1945
אופייני  בלאי  טוב,  מצב 
הדפים  קרעים.  לעיתונים, 

מנותקים. כתמים. 

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$
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שארית . 147  – וועג  אונדזער  גיליון 
הפליטה, מינכן תש״ז 

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

גיליון העיתון ׳מעבר לגבולות׳ של . 146
כולל  פליטי השואה - שוויץ, 1945 - 

קומיקס בעמוד האחורי
לגבולות׳,  ׳מעבר  העיתון  של  מיוחד  גיליון 
חבריהם.  למען  השואה  פליטי  ידי  על  נדפס 
שוויצריה  במונטרה  הועידה  לכבוד  לאור  הוצא 
דיאלוג  והשיבה,  ההגירה  של  בבעיות  שעסקה 
בין המוסדות השונים, מוסדות הסיוע והפליטים, 

ונערכה בפברואר-מרץ 1945. 

הנתינות  חסרי  גורל  על  מאמרים  מכיל  הגיליון 
וביקור במחנה העקורים בשוויצריה. 

בעמוד האחורי קומיקס מצויר. 

מצב טוב. פגמים קלים. עבר שיקום מקצועי.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

שארית . 148  –  1948 גיליון   - דרור 
הפליטה.

DROR. עיתון של תנועת דרור. לודז' 1948. 
24 עמ'. כולל תמונות. 

מצב טוב. קרעים משוקמים.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$
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ציוניים של . 150 גליונות  מקבץ תשעה 
הפליטה  שארית  לילדי  לילד׳,  ׳דפים 
של  הראשונות  השנים   - סטנסיל   –

המדינה – איורים – נדיר מאוד!
דפים לילד. בטאון ילדי עליית הנוער, יוצא אחת 

לחודש. 

כל הטקסט בכתב יד )בשכפול(.

נדיר מאוד. הגליונות נדפסו במהדורה מצומצמת. 

לא נראה מעולם במכירות.

מצב טוב.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

]אוגדן[ דמויות מאופל - משה ברש – תיקית . 149
הדפסים - בהוצאת הקיבוץ המאוחד, 1948

מצב טוב. 

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$
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אונזער . 152 גיליון  הפליטה:  שארית 
ירושלים  על  מיוחד  גיליון   - וועלט 
כבירת המדינה העברית – מינכן, כסלו 

תש״י
10 עמודים גדולים.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

׳זכור׳ . 151 עמודים   4 פלייר 
)באנגלית( 6 מיליון נספי השואה

21 ס״מ. 

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 50$

וורשה . 153 גטו  על  ביידיש  חוברת 
אין  אויפשטאנד  און  קאמף  לעבן,   -
 /  1963 יורק,  ניו   – געטא  ווארשעווער 

דפים מצורפים
מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 50$
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מצב טוב. קרעים קלים. בחיבור 
כמה מהדפים לספר.

פתיחה: 100$
הערכה: 400$ - 500$

העפלה

החלוץ ב׳בריחה׳ ובהעפלה, רומא, טבת תש״ט . 154
- לא היה במכירות! כולל תמונות, שירים, מאמרים 

וסקירות חשובות
הסתדרות  הוצאת  תש״ו-תש״ט.  ובהעפלה.  ב׳בריחה׳  החלוץ 

׳החלוץ האחד׳ באיטליה, המרכז ברומא.

העורך: ל׳ לוש.

מאמרים שונים, אחד מהם מאת ברוך דובדבני.

בין התמונות: 

קבוצות מעפילים בחו״ל ובכניסה לארץ

הפועל  של  ׳השבים׳  בקיבוצץ  חתונה 
המזרחי באוסטיה

ההלוויה של שבתי לוזינסקי

ישראל(  אגודת  )פועלי  ׳אחיעזר׳  קיבוץ 
בסנטה-צזריה

הכרזה  לרגלי  טיטוס  שער  יד  על  הפגנה 
המדינה היהודית באו״מ.

ועוד.

144 עמ׳. ספר בכריכת בריסטול.

של . 155 ביותר  הגדול  האסון 
מקורי  תצלום   - ההעפלה  תנועת 
של שלושה ילדים שברחו מהשואה 
וטבעו באניית המעפילים סטרומה 

בשנת 1942 
בגב התצלום הסבר בכתב יד, באנגלית.

סיפונה  על  אוניית מעפילים שנשאה  היא  סטרומה 
מרומניה  להימלט  שניסו  יהודים  פליטים   768
יון אנטונסקו, והוטבעה בים  הפשיסטית שבהנהגת 
אורגנה  האונייה  סובייטית.  צוללת  ידי  על  השחור 
האצ"ל.  של  פי  על  אף  ההעפלה  מפעל  במסגרת 
אחד  למעט  צוותה  ואנשי  מעפיליה  כל  טביעת 
לארץ  ההעפלה  בתולדות  הגדול  לאסון  נחשבת 
בהיקפם  ביותר  הגדולים  האסונות  ולאחד  ישראל 
העולם  מלחמת  בזמן  אזרחית  אונייה  טביעת  של 

השנייה.

פריט מצמרר, ונדיר מאוד.

8.5x6 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 100$
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על . 157 מקיפה  עבודה  ביותר!  נדיר 
אוניות המעפילים, כולל תמונות רבות, 
הקדשת   – ועוד  מעפילים,  עם  ראיונות 

המחבר לבעל התמונות
מאת גדעון קייזר, תלמיד בית ספר של הקיבוץ 
למי  ידו  בכתב  הקדשה  עם  יבנה,  קבוצת  הדתי 
בחיבור  שנדפסו  התמונות  את  לו  שהעניק 

שלפנינו.

אינו בספריה הלאומית וביתר הספריות בארץ.

חיבור חשוב, הגדוש במידע רב שיתכן מאוד ואינו 
מופיע בספרים אחרים!

הדפסת שכפול.

עשרות עמודים.

32 ס״מ.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

156 . – אלטלנה״  פרשת  על  ״האמת 
הגיליון המקורי שנדפס לאחר ההטבעה 
 – היום  עד  כואבים  שהדיה  הנוראה, 

בשער הגיליון תמונת האניה
גיליון ׳המשקיף׳ - ט״ז בסיון תש״ח 23.6.1948 – 

יום לאחר ההטבעה.

נדיר מאוד. לא נראה במכירות.

תש"ח,  בסיוון  ט"ו  ההוא,  היום  היה  ונמהר  מר 
ראש  של  ההוראה  ניתנה  שבו   -  1948 ביוני   22
את  "להכניע  בן־גוריון,  דוד  הזמנית,  הממשלה 
אלטלנה בכוח הזרוע"; לירות כדי להרוג. חיילינו 
היה  ראוי  כי  שאמר,  מי  אמר  וכבר  אנשינו.  על 
היום ההוא, שעלול היה להסתיים בחורבן הבית, 
להיזכר בדברי הימים של מדינת ישראל לדיראון 

עולם.

4 עמודים גדולים.

מצב: טוב. פגמים קלים.

פתיחה: 10$
הערכה: 100$ - 200$
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עיתון רשמי - ההכרזה על שלטון . 159
באב  כ״ט   – המוחזקים  בשטחים  צה״ל 

תש״ח
נדיר מאוד. לא נראה עד היום במכירות!

מצב טוב. כתמי זמן.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

מלחמת השחרור והקמת צה״ל

158 . - רשמי  עיתון  היסטורי!  פריט 
אייר  כ״ב   – צה״ל  להקמת  יום  פקודת 

תש״ח
נדפסה  בראשו  אשר   .]3 ]גיליון  רשמי  עיתון 
מאת  לישראל  הגנה  צבא  להקמת  יום  פקודת 
ראש הממשלה ושר הבטחון )מספר 40(, פרסום 

מטעם מפקד חטיבת קרייתי, 3.6.48.

ותפקידי  הממשלה  הרכב  על  הודעה  כולל 
השרים.

נדיר מאוד. לא נראה עד היום במכירות!

 4 דף, 33 ס"מ. 

כתמים וחורי-תיוק.

פתיחה: 30$
הערכה: 100$ - 300$
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)מתוך מאמרו של דייויד סלע(.

32 ס״מ.

מצב טוב. משוקם.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

פריט היסטורי! תעודה מלווה המלחמה - . 160
1949  - נדיר ביותר, לא נראה במכירות!

״תעודה ניתנת בזה ל... לאות כי חתם על מלווה המלחמה 
)1954-1959( לפי המיכסה שהוטלה עליו, ולאות שיתופו 
במאמץ הלאומי הכללי לביצור מדינת ישראל. סיון תש״ט 
– יוני 1949״. חתימת יו״ר נשיאות מלווה המלחמה )כנראה 
של  חתימה(  )בצורת  חותמות  חותמת(.  רק  ולא  מקורית 

חברי המזכירות הכללית. 

רקע היסטורי

1949 הושק בישראל הצעירה מפעל "מלווה  ב־3 בינואר 
האפשרית  במהירות  מהציבור,  לגייס  במגמה  מלחמה", 
סכום   - לירות  מיליון   7.5 של  בסך  הלוואות  ביותר, 
החירום שנדרש להמשך מימון עלויות המלחמה. היה זה 
ולא מלווה חובה, שבמסגרתו פנתה  מפעל של רצון טוב 
והודיעה  הבינוני־גבוה  המעמד  בני  לאזרחים  הממשלה 
אישיֹות  לבדיקות  בהתאם  כלכליים,  אמצעים  בעל  לכל 
גובה ההלוואה שהמדינה מצפה  מקדימות שביצעה, מה 
לקבל ממנו. לכל המלווים שיפתחו את ארנקיהם הובטח 

החזר מלא של כספם בתוך עשר שנים, בתוספת ריבית.

ימים ספורים אחרי השקת המלווה מרצון יצאה הממשלה 
בהודעה נוספת, שבה נאמר ש"גם מעוטי היכולת לא יקופחו".

במבצע, ליום שחרור חיפה – חיפה, . 161
1949 – גדוש בתצלומים!

גיליון הכולל את סיפור הקרב על חיפה במלחמת 
תצלומים  מלווה   .1948 אפריל,  העצמאות, 
ועדויות של לוחמי "ההגנה". בפתח הגיליון מכתב 
משה  בחיפה,  "ההגנה"  מפקד  מאת  ללוחמים 

כרמל.

איור על העטיפה מאת יוסי מנדלה.

24 ]1[ עמ'.

31 ס"מ. 

מצב טוב. כתמים ופגמים קלים בעיקר בעטיפה. 
בלאי שימוש סביר.

פתיחה: 30$
הערכה: 50$ - 100$
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הנתיב החדש- מנחם תלמי - )על דרך בורמה(. ציורים . 163
מאת נחום גוטמן – שנות ה-50

סדרת ׳ספריית כיס לחייל העברי׳.

מעטפת מאוירת. 

כולל איורים מאת נחום גוטמן, וחמש תמונות. 

22 עמ׳.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

הד התיכון – גיליון ראשון! –  בטאון חטיבת אלכסנדרוני – תמוז . 162
תש״ח – קומיקס בעמוד האחורי – איורים

החוברת כוללת מאמרים, שירים, ציורים, תמונות של אימוני החיילים, ועוד.

מצב טוב. כתמי זמן. בלאי סביר.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$
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ד. פלמח הראל, כ"ח באדר תש"ט. 29.3.49. 
מצב טוב, כתמים.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 100$

164 . – ״פלמ״ח״  נדירות  חוברות  ארבע 
מלחמת  של  מרתקים  אותנטיים  תיאורים 

השחרור
א. כ״ג תמוז תש״ח, 30 ביולי 1948 

בשער: ״דברי הרצל״.

דני״;  מצבע  של  השני  השלב  ״סיכום  המאמרים:  בין 
״גילויי גבורה בחירבת קורייקור״; ״דע את האויב במחנה 

הערבי״, ועוד. 

מצב טוב.

ב. י״ח באלול תש״ח, 22 בספטמבר 1948 

על  שונים  ׳המחנה בסדום׳. בחוברת מאמרים  בשער: 
הפלמ״ח בסדום.

54 ]1[ עמ׳. 

מצב טוב. כתמי זמן.

ג. כ"ז אב תש"ח, 1 בספטמבר 1948

– קיבוץ'. חלק מהמאמרים מוקדשים  'מישלט  בשער: 
לתיאור האויב המצרי. 

מצב טוב. 

165 . ,  8 חטיבה  בטאון   - ופשיטה  שריון 
תשרי   - תש״ח  אלול  ג,  ב׳,  א׳,  גיליונות 

תש״ט
מפות,  כולל  השחרור,  מלחמת  קרבות  על  מאמרים 
לזכר הנופלים, סיפור, שירים עם תווים, ציורים, תשבץ, 
ופרקי הווי. חוברות מרתקות במיוחד, עם חומר עשיר. 

העורך: יצחק שדה.

חמש[  ]מתוך  הראשונות  החוברות  שלושת  לפנינו 
במיוחד,  נדירה  הנה  ב'  חוברת  כי  לציין  יש  שנדפסו. 

אינה בספריה הלאומית.

בצה"ל.  הראשונה  השריון  חטיבת  היא   8 חטיבה 
יצחק  היה  הראשון  ומפקדה   1948 במרץ  הוקמה 
וגדוד  פשיטה  גדוד  גדודים:  שני  היו  בחטיבה  שדה. 
עיקר  השחרור.  מלחמת  בקרבות  שהשתתפו  שריון 

הלוחמים היו יוצאי אצ"ל ולח"י.

24 ס״מ.

מצב טוב. בלאי אופייני, קרעים וכתמי זמן.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$
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דף קרבי מ׳מבצע הר געש׳! – ״השמד . 167
לאחר הקריאה״ 1955 – נגד מצריים

״היום תונחת המכה, היום נצלא להלום במערכותיו של 
האויב עד כלה״.

שנדפסו,  רבים  הלא  שהעותקים  מכיוון  מאוד,  נדיר 
הושמדו. מסיבה זו עד היום לא נראו במכירות עותקים 

מדף חשוב זה.

מצב טוב. חורי תיוק.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

סדר התפילות ליום הזכרון לגיבורי . 166
מלחמת הקוממיות, ערב חג העצמאות 
שם  על  תורה  ספר  כתיבת  תכנית   –

הגיבורים, בקבר דוד!
של  הכנסת  בבית  בבוקר  ציון  ״בהר  ו׳:  בעמ׳ 
קבר דוד... התחלת כתיבת ספר התורה על שם 

הגיבורים״.

בעמ׳ ז׳: ״תקנון הספר הזה״.

ז עמ׳.

מצב טוב. משוקם.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

מקבץ . 168  - צה״ל   – שבת  קבלת 
גליונות ראשונים )ב, ג, ד( – תש״ט

מצב כללי טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$
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גלעד לגיבורים - זאב וילנאי. 170
כולל איורים רבים.

ספר חשוב ויסודי בתחומו.

.]1[ 62

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

פריט ייחודי! חוברת כיס, התודה והברכה . 169
לחייל המלואים אשר לצה״ל , ליום י״א באדר - 

מנוקד, לילדים )תשי״ד 1954( 
נדיר מאוד. לא נראה במכירות!

כתב: סגן אלוף א׳ זאב. 

כולל תמונות רבות. 

דווקא  נקבע  מדוע  לשאלה  התייחסות  ישנה  היתר  בין 
תאריך זה, י״א באדר, ל״יום קצין המילואים״ – הן בגלל 
״הגיעו  תש״ט,  בשנת  זה,  שביום  מפני  והן  חי,  תל  יום 
הארץ,  של  הדרומי  לקצה  הקוממיות  מלחמת  לוחמי 

והעלו את דגל ישראל״. 

מטבע הדברים חוברות דקיקות כאלה, שנמסרו לילדים, 
מראשית  ביותר,  נדיר  עותק  לפנינו  כלל.  נשתמרו  לא 

שנותיו של צה״ל ומדינת ישראל.

15 ס״מ.

פתיחה: 30$ 
הערכה: 50$ - 100$
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של . 172 הנשק  לרכישת  תורם  העם 
צה״ל! כרטיס מתקפל של הועד הציבורי 

קרן המגן. 1956
את  מלקקת  עוד  הצעירה  ישראל   .1955 השנה 
את  ומתחילה  העצמאות  ממלחמת  הפצעים 
מרוץ החימוש שלה מחדש, במקביל לשכנותיה 
שנולדה  והענייה,  הצעירה  המדינה  הערביות. 
בקמפיין  לציבור  פונה  לכן,  קודם  שנים  שבע 
קניית   - המגן"  "קרן  לטובת  לתרום  לו  שקורא 
ותקופת  הכלכלי  המצב  צבאי.  וציוד  נשק  כלי 
הצנע לא ממש הפריעו לציבור הישראלי לתרום 
בהמוניו בניסיון להגיע לסכום הדמיוני דאז - 25 

מיליון לירות.

מצב טוב מאוד. 

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

שני . 171  - תשכ״ט  צה״ל,  תערוכת 
פריטים

אנגלית  עברית,  צה״ל.  תערוכת  ]אלבום[  א. 
וצרפתית. 65 עמ׳. מרתק ומרהיב.

ב. מנשר ׳תערוכת צה״ל׳. 6 עמ׳.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$
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174 . – מקופלים  כרטיסים  שלושה 
ברכות לחיילים – צבעוניים – ]שנות 

ה-70?[
19.5x8 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

אגרת לאזרח – התגוננות אזרחית . 173
 –  1965  – מאוירת  נדירה  חוברת   –

מהדורה לא ידועה
)משנים  זו  חוברת  של  אחרות  מהדורות  ידועות 
1956; 1967( אולם זו שלפנינו אינה ידועה, ואינה 

בספריה הלאומית וביתר הספריות בארץ. 

המהדורה שלפנינו מעולם לא נראתה במכירות.

]16[ עמ׳ עם איורים בגווני שחור, אדום, לבן.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 100$

בצפון . 175 האש  הפסקת  קוי  על  מפה 
יום  מלחמת  סיום   –  1973 אוקטובר   –

הכיפורים
אש  הפסקת  הוכרזה   1973 באוקטובר  ב-24 
את  טכנית  שסיימה  ומצרים  לסוריה  ישראל  בין 
מלחמת יום הכיפורים. הפסקת האש נכפתה על 
ארצות  ביוזמת  האו"ם,  של  הביטחון  מועצת  ידי 

הברית וברית המועצות.

27.5 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$
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במחנה - גיליון מיוחד על המערכה בלבנון - . 176
תשמ״ב – תמונות נהדרות

מצב טוב. בלאי.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$
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הגיליון . 178  – השבוע  דבר  גיליון 
צילומים   - במדינה  שהופיע  הראשון 

ודיווחים מרתקים
20.5.1948

מצב טוב.

פתיחה: 30$
הערכה: 60$ - 100$

הקמת המדינה

הוקמה״ . 177 היהודית  ״הממשלה  תגלית! 
- ידיעות ערב – י״ג אדר ב׳ תש״ח – נדיר 
ידוע  ואינו  בארץ  בספריות  אינו  ביותר, 

ביבליוגרפית – לא נראה במכירות!
דף גדול, מודפס משני צידיו. 

היום עם  הגולה רחב  ובתפוצות  בישוב  יהודי  כל  ״לב 
הקמת  על  העליונים  המוסדות  של  ההכרזה  שמיעת 
המאורע  על  חלמו  דורות  מאה  העברית...  הממשלה 

בכיסופים ובייחולים״. 

47 ס״מ.

מצב טוב. כתמי זמן. 

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 300$

ישראל . 179 ״מדינת  מעטפות  ארבע 
מעטפות  שתי   / הזמנית״  הממשלה 

נוספות מאותה תקופה
גדלים שונים.

מצב טוב. 

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$



 88 

ט 2019
ס

ט | אוגו
שע”

ת
אב 

מדינת . 181 של  לחוקה  הראשונה  ההצעה 
כהן  ליאו  של  באנגלית  חוברת   - ישראל! 
מעולם! במכירות  נראה  לא   –  1949  –

עברית,  ובמהדורה  אנגלית  במהדורה  נדפסה  זו  הצעה 
שתיהן בשנת 1949. לפנינו המהדורה האנגלית. בולטים 
זאת  המעטפת.  על  לככב  שנבחרו  הדתיים  הסממנים 
מקורות  על  גם  התבססה  לחוקה  שהצעתו  משום 

מהמורשת היהודית.

רקע על הצעת ליאו כהן:

 ,1949 בשנת  הוגשה  העברית,  לחוקה  ראשונה  הצעה 
לידי זרח ורהפטיג, היו"ר הראשון של ועדת החוקה של 
משפטים  שלמד  כהן,  ליאו  פרופסור  ידי  על  הכנסת, 
אוניברסיטת  ובכללן  בגרמניה  אוניברסיטאות  במספר 
בנושא  למשפטים  דוקטור  תואר  קיבל  שם  היידלברג, 
למעשה  העצמאית".  האירית  המדינה  של  "החוקה 
הסוכנות היהודית, היא שהטילה עליו את המשימה עוד 
בשנת 1947 ונתנה לו יד חפשית לשם ביצועה. בספרייתו 
היו מצויות חוקות רבות שסייעו לו בהכנת "הצעת החוקה 
במקורות  גם  השתמש  הוא  דתי,  וכיהודי  לישראל" 

מהמורשת היהודית.

)כאמור,  הזמנית,  המועצה  של  וחוקה  למשפט  הוועדה 
עוד לא הוקמה וועדת חוקה חוק ומשפט(, קיימה דיונים 
לא  ההצעה  דבר  של  בסופו  אך  הזו,  החוקה  בהצעת 
התקבלה, עקב חילוקי דעות באשר לאופי החוקה הנחוץ. 
כיום משמש פרק אחד מהצעה זו, לצורך מינוי שופטים 

הדגל ]עם איורים מאת האמן עיר-. 180
שי, והסברים[ - 1948

לדגלי  השונות  ההצעות  על  והסברים  איורים 
ישראל, על סדרי הנפת הדגל, הלכות הדגל, ועוד 
רגילה  בלתי  מאוד,  מעניינת  חוברת  בזה.  כיוצא 

ונדירה.

בצה"ל,  סא"ל   ,)1949-1903( נמצא-בי  מרדכי 
משפטן ופעיל ציוני, מייסד הג"א. בספר שלפנינו 
הציוני  הדגל  את  להפוך  שיש  פי  על  שאף  טען 
יהודים  שכן  אפשרי,  הדבר  אין  המדינה,  לדגל 
רבים ימשיכו לחיות בגולה, ולכן לא יוכלו להניף 
את דגל תנועתם הפוליטית. הפתרון שהציע היה 

לשלב את הדגל הציוני בתוך דגל המדינה.

מצב טוב מאוד.

65 עמ'.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

מינויים  שוועדת  לאחר  הנשיא,  בידי 
ממליצה  המשפטים  שר  באמצעות 

עליהם.

14 עמ׳. 

מצב טוב.
פתיחה: 10$

הערכה: 100$ - 200$
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למדינת . 183 שתיים  ״שנת  גדולה  אמנותית  כרזה 
ישראל״ – ההדפסה הנדירה – איורים מרשימים מאת 

האמן מיכאל קארה
מפה של מדינת ישראל, הוצאה בשנה השנייה למדינה, התש"י. 
המפה מציגה את קווי שביתת הנשק וגבולות החלוקה. מסביבה 
איורים של דמויות חלוצים, מאת מיכאל קארה. בהוצאת לד"ר י. 

שפירא, תל אביב, דפוס כפר מונאש.

׳דבר׳.  עיתון  עם  שחולקה  מעט  שונה  אך  דומה  הדפסה  ישנה 
מעט  בגוונים  גם  שהנה  יותר,  הנדירה  ההדפסה  לפנינו  אולם 

שונים מחברתה.

קנה מידה 1:750,000

מדינת  של  המדידות  מחלקת  ברשות  הותקנה  היסוד  "מפת 
ישראל 1949". 

השמאלית  בפינה  ובאנגלית  בעברית  )מודפסת(  האמן  חתימת 
העליונה. מיכאל קארה )1887 – 1964( היה פסל, צייר ומעצב גרפי 
יהודי שפעל בהונגריה, ברומניה, ביוגוסלביה, באיטליה ובישראל.

הסבר נרחב על ייחודיותה של המפה שלפנינו, ראו במאמר 'מפת 
שתיים למדינת ישראל' מאת אבי נבון, ברשת.

מידות: 35x64 ס"מ. 

מצב כללי טוב, סימני קיפול,

פתיחה: 10$
הערכה: 100$ - 200$

חוברת קווי יסוד לתכנית הממשלה . 182
– 1949, ליום העצמאות תש״ט – איורים 

רבים
נדפס על ידי שרות תרבות של צה״ל.

נדיר. לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה העברית.

19 ]1[ עמ׳.

מצב טוב. בלאי.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 50$

אלבום ישראל - כולל הגדה ליום . 184
בתמונות״  השנה  ״סקירת   – העצמאות 

1957 -
מצב טוב מאוד. 

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$
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״הוצאה . 186 נדיר:  הומוריסטי  פרסום 
פרץ  צבי  במשפט  הדין  פסק  מיוחדת. 

נגד ממשלת ישראל״
30 ס״מ.

מודפס משני הצדדים.

מצב טוב. משוקם בדבק.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

פוליטיקה, כנסת ישראל, בן גוריון

״חמש . 185 מפא״י:  של  פולמוסי  ספר 
שנים של רביזיוניזם – בריונות״ ]שנות 

ה-40[
נדיר. לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה העברית.

מאת חיים בן מאיר שורר.

48 עמ׳.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

הזמנה להלוויה ממלכתית ]של דוד בן . 187
גוריון?[, ניתנה לצבי ניסנוב מגיבורי ״השומר״ 

– כולל המעטפה המקורית
ישראל  ״ממשלת  ישראל.  מדינת  של  רשמי  כרטיס  א. 
בבנייני  האשכבה  בטכס  להשתתף  אותך  מזמינה 

האומה״. 

ב. דף מודפס, ״תדריך למוזמנים״ בקשר לחניה ולמהלך 
ההלוויה.

ג. המעטפה המקורית בה היו שני הפריטים, עם כיתוב 
בעט: ״למר צבי ניסנוב״.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 100$
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עם . 189 בחירות  פרסום 
 1949 גוריון.  בן  נגד  קריקטורות 
והנוסעים  בעול  ״הנושאים   –

להנאתם״
רוחב: 16 ס״מ. )רוחבו גדול מאורכו(.

מצב טוב. קרעים.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 50$

השבעה . 188 במלאות  לקבר  עליה 
לוי אשכול, הזמנות במעטפה  לפטירת 
מקורית שנשלחו לחבר כנסת – תשכ״ט

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 50$

שתי כרזות פוליטיות )קריקטורות( . 190
– תנועת החרות

החרות  תנועת  לקאריירה.הוצאת  המפתח  א. 
מיסודו של האצ״ל. כרזה גדולה מאוד.

תנועת  הוצאת  החדש.  לעולה  פנים  קבלת  ב. 
החרות.

פתיחה: 10$
הערכה: 100$ - 200$



 92 

ט 2019
ס

ט | אוגו
שע”

ת
אב 

כרזה פוליטית, פוליטיקאים ואנשי . 192
)כולל משה  כדורגל  צבא במדי שחקני 

דיין(
24.5x30 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

מאוירות, . 191 פוליטיות,  כרזות  אוסף 
של מפא״י

א. "ולמרות זאת נוסיף למשוך" ]שנות החמישים 
המוקדמות[.

ב. רק קח. הוצאת הסתדרות העובדים.

ג. צירטרון.

ד. מדינת ישראל נמכרת )חריצים רבים במודעה(.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 200$

דף מפלגתי של הסתדרות הציונים . 193
הכללים, צ׳, עם קריקטורה

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$
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תגלית!  עלון תעמולת בחירות של . 195
מפ״ם, 1959, לפי סדר הא״ב. סאטירי 
בספריות  אינו   - איורים   – ומשעשע 

בארץ
ובו   1959 באוקטובר  הבחירות  לקראת  נדפס 
סדר  לפי  האחרות  המפלגות  כל  של  הכפשות 

האלף בית של אותיות ההצבעה. 

נדיר ומיוחד! לא נראה במכירות מעולם.

הספריות  ביתר  ואינו  הלאומית,  בספריה  אינו 
בארץ. 

כולל איורים נאים.

21 ס״מ.

מנשר . 194  - לפאשלה  קנטטה 
בספריות  אינו   – קריקטורי  פולמוסי 

בארץ
לא  )גם  הלאומית  בספריה  אינו  מאוד.  נדיר 
באוסף האמפרה( ולא ביתר הספריות בארץ.

9 עמ׳.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

8 עמ׳.

מצב טוב. 

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 200$

הפינה . 196 אבן  להנחת  הזמנה 
לכנסת ישראל

פולדר מקופל )4 עמ׳(. 

מתכבדים  והסגנים  הכנסת  ראש  ״יושב 
אבן  הנחת  לטכס  כבודו  את  להזמין 

הפינה לבניין הכנסת... תשרי תשי״ט״. 

מצב טוב. כתמים מעטים.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$
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כל בדיחות אשכול / ספר הפנטזיות . 198
של פרס
מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

197 . – ראשון  במקום  ״הליכוד  היסטורי!  גיליון 
תבוסה מוחצת למערך״ - תשל״ז

ידיעות אחרונות. א׳ סיוון תשל״ז. 

בשער הגיליון תמונות של ״השמחה בליכוד – מנהיג הליכוד 
מתחבקים  וייצמן  עזר  הבחירות  מטה  וראש  בגין  מנחם 
– התוצאות המדהימות של  ו״הקדרות במערך  ממושכות״, 
הבחירות חרוטות היטב על פניהם של מנהיג המערך, השר 

שמעון פרס...״.

מאת  מאמר   – ״מהפכה״  הראשון:  בעמוד  משנית  כותרת 
העורך ד״ר ה׳ רוזנבלום.

תוצאות  לו  שנודעו  לאחר  בגין  של  נאומו  השני  בעמוד 
הבחירות.

פריט היסטורי חשוב, המבטא את המהפך של בחירת הימין 
לשלטון, בפעם הראשונה, והשאר היסטוריה.

מצב טוב.

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 400$

צה"ל . 199 ידי  על  נדפס   – הניצחון  משחק 
בעקבות מלחמת ששת הימים – ]1967[

לוח משחק ענק, מתקפל.

גובה: 76 ס”מ.

מצב טוב.

פתיחה: $100
הערכה: $200 - $300
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שחרור . 201 מיום  היסטורי  פריט 
אייר  כ״ח   - קרב״  ״קריאת  ירושלים! 
גאולת  ״לאחר   – ״פנימי״   - תשכ״ז 

ירושלים, נגאלות גם ערי נביאנו״
מודפס בשני צידיו.

מצב טוב. 

פתיחה: 10$
הערכה: 100$ - 200$

מלחמת ששת הימים

תעלת . 200 גדות  אל  הגיעו  ״כוחותינו 
סואץ, חצי האי סיני בידינו! הובס הצבא 
המצרי״ – דף קרבי מספר 5  - מלחמת 

ששת הימים, 2202202201967 
א׳ בסיוון תשכ״ז, 9 ביוני 1967.

מצב טוב. חורי תיוק. סימני קיפול. 

פתיחה: 30$ 
הערכה: 80$ - 120$

ישעיהו . 202 של  מיוחדת  יום  פקודת 
גביש ״גורל מדינת ישראל נתון בידיכם״ 

– נדיר מאוד, לא נראה במכירות
ונערכים  נעים  המצרי  האויב  של  ״גייסותיו 

במרחבי סיני״.

מצב טוב. סימני קיפול.

פתיחה: 10$
הערכה: 100$ - 200$
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חוברת . 204 במכירות!  נראה  לא 
תוצאות  בעקבות  שנדפסת  מרתקת 
מלחמת ששת הימים: ״דע מה שתשיב״ 

1967 –
29 ]2[ עמ׳. כולל איורים רבים.

מצב טוב. 

פתיחה: 30$ 
הערכה: 60$ - 100$

צה״ל . 203 ומינויים,  צווים  מנשרים, 
בגדה המערבית בעקבות ׳ששת הימים׳ 

- אב תשכ״ז – אינו בספריה הלאומית
מנשרים, צווים ומינויים של מפקדת כוחות צה״ל 

באזור הגדה המערבית. עברית וערבית. 

נדיר מאוד. לא נראה במכירות מעולם.

30 עמ׳.

32 ס״מ.

מצב טוב. כתמי זמן. 

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

205 . – השיבה״  ״זכות 
חוברת באנגלית עם מאמר 
האדום  הצלב  פעילות  על 
ב1967  התיכון  במזרח 
אחרי מלחמת ששת הימים 
מקופל  מסמך  כולל   –
״בקשה לרשיון לשוב לגדה 

המערבית״!
מצב טוב. 

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 50$
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מלחמת הניצחון - אלבום מזכרת . 207
שי מאת עלית

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

״הרמה . 206  – צפון  עלי 
 10  – בידינו״  הסורית 
ביוני 1967 – מפת הרמה 
טיהרנוה  ״אשר  הסורית 

מקיני המרצחים״
ב׳ סיוון תשכ״ז.

דף מודפס משני צידיו.

לא  הנראה  ככל  מאוד!  נדיר 
נראה מעולם במכירות.

27 ס״מ.

מצב טוב. כתמי זמן.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

208 . .1967 האויב.  בעיני  ישראל 
מלחמת ששת הימים

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 100$
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לאחר . 210 מיד  שנדפס  גיליון  ברכב. 
מלחמת ששת הימים. תשכ״ז 1967

תמוז-אב תשכ״ז, אוגוסט 1967.

הימים  ששת  במלחמת  ״אגד  מאמר  היתר  בין 
ואחריה״, עם תמונה של ״צנחני אגד״.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

שלושה . 209  - הימים  ששת  מלחמת 
פריטים היסטוריים, כולל מפות המערכה

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

הגולן . 211 ברמת  מעבר  רישיון 
לאחר מלחמת ששת הימים

נדיר מאוד!

20.5x13 ס״מ.

מצב טוב. בלאי מועט.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$
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פרסום לא ידוע! מגילת העצמאות . 213
- יפעת – ״אחרי ששת הימים״

חוברת לא ידועה ביבליוגרפית נדירה מאוד, אינה 
ככל  בארץ.  הספריות  וביתר  הלאומית  בספריה 
הנראה הוכנה לקראת אירוע חגיגי לכבוד ניצחון 

המלחמה, ואולי לקראת ה׳ באייר תשכ״ט. 

החוברת כוללת צילומי קטעים שונים על הגאולה 
וארץ ישראל.

20 דף. 

מצב טוב. הדף האחרון מנותק.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

גליונות עיתונים 1965, 1967. 212
פתיחה: 10$

הערכה: 40$ - 70$

לחייל . 214 מתוק  מכתב  מודפס:  דף 
)מלחמת ששת הימים?(

״... רציתי לשלוח לך חבילה ענקית, אבל עד שזה 
סמלי  משהו  בינתיים,  אז  המלחמה.  תגמר  יגיע 
כולנו  אותך...  שזוכרים  כמו  אותי  שתזכור  כדי 

מחכים לך ואוהבים אותך...״.

נדפס על ידי מפקדת הגדנ״ע.

20 ס״מ.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 70$
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יום . 216 מלחמת   –  2 מס׳  קרבי  דף 
כיפור – ל׳ תשרי תשל״ד / 26 אוקטובר 

1973
 מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 100$

מלחמת יום כיפור

יום . 215 מלחמת   –  1 מס׳  קרבי  דף 
כיפור -  10 באוקטובר 1973

י״ד תשרי תשל״ד. 

הקשה  במלחמה  בגבורה  היום  עומדים  ״אתם 
לנצח,  חייבים  אנו  עלינו...  נתפתה  אשר  ביותר 
נהיה נתונים באיום ממשי על עצם  כן  שאם לא 

קיומנו...״. 

מצב טוב. 

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 100$
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גיליון ג׳רוזלם פוסט - על השלום . 218
בין ישראל למצרים – 1970

מצב טוב. בלאי מועט.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

השלום

שלושה פריטים )כולל חוברת( על . 217
שלום עם מדינות שכנות

שנות  מלחמה.  עוד  לא  אלבומית:  חוברת 
השבעים המאוחרות.

כרטיס ׳שלום׳.

גלויה )נשלחה בדואר( ׳שלום׳.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

אוסף גליונות באנגלית וערבית על . 219
השלום בגין סדאת

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$
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אוכל . 221 אינו  כשהילד  לעשות  מה 
מתקופת  נהדר  פרסום   - כהלכה? 

המנדט
2 עמ׳. 

29.5 ס״מ.

מצב טוב מאוד 

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 70$

ילדים

איורי . 220  – ועבודה  משחק  תגלית! 
נחום גוטמן – הוצאת אמנות - 1933

בתוך  וכן  גוטמן,  בידי  מאוירת  אדומה  מעטפת 
החוברת איורים שלו.

משנת  מהדורה  נרשמה  הלאומית  בספריה 
תרצ״ד. לפנינו נרשם בעמוד הראשון: 1933. ככל 

הנראה זוהי מהדורה קדומה יותר.

אשר  אלו,  כגון  דקות  חוברות  הדברים  מטבע 
נועדו לזאטוטים, ובמיוחד לאור העובדה ששימשו 
עותק  לפנינו  כלל.  לא נשתמרו  וצביעה,  ליצירה 
נדיר ביותר, שלא הגיע לידיהם של הילדים, ובכך 

שפר גורלו...

״חוברת ב׳״.

29.5 ס״מ.

16 עמ׳ גדולים.

מצב טוב.

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 150$
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שץ . 223 בוריס  של  ביותר  הידוע  הפסל  תצלום 
׳מתתיהו׳ עם חתימתו. הפסל עצמו אבד

על  מודבק  שץ,  בוריס  שפיסל  'מתתיהו'  הפסל  תצלום 
חתימתו  התצלום,  תחת  הבריסטול,  על  עבה.  בריסטול 

בעפרון של בוריס שץ מייסד 'בצלאל'.

צילומי עבודות של שץ עם חתימותיו אינן מצויות כלל!

בוריס שץ יצר את פסל מתתיהו בפריז בשנת 1894. הבסיס 
הסיפורי ליצירת האמנות היה ההתנגדות לפולחן אלילי, אלא 
שמתתיהו הובא עתה בדמות גיבור רנסנס, בהקשר חדש של 
והקנאי  לפנינו הכהן האמיץ  זר.   ומשעבד  לכובש  התנגדות 
ממלכת  גורל  את  שחרץ  המכונן  ברגע  בשר-ודם,  עצמו, 

החשמונאים.

את מתתיהו פיסל, כעדות עצמו, בדמות אביו־זקנו, רזה וחלש 
בגופו אך איתן ורב־עוצמה ברוחו. 

יהודי בשנת משפטו של  זו היה גם ביטוי להלך רוח  ביצירה 
דרייפוס בו צפה וממנו הושפע גם הרצל חוזה המדינה.

ההצלחה הגדולה של הפסל, שהשפיע גם על אמנים אחרים.

בתערוכה  שהוצג  החשמונאי  מתתיהו  של  פסל  בעקבות 
הנסיך פרדיננד  ידי  על  לבולגריה  שץ  הוזמן  בפריז,  עולמית 
האקדמיה  את  ולייסד  החצר  כפסל  לשמש  בולגריה  נסיך 
המלכותית לאמנות. שץ קיבל את ההצעה, היגר לבולגריה, 
וסייע בהקמת האקדמיה המלכותית לאמנות  עסק באמנות 

שהוא עמד בראשה בין השנים 1895-1906.

הפסל עצמו אבד במשך השנים, לפנינו בעצם השריד חשוב 

בוריס שץ, בצלאל

תצלום ׳יהודית׳ של בוריס שץ עם . 222
חתימתו המקורית – נדיר ביותר!

מצב טוב.

פתיחה: 30$
הערכה: 50$ - 150$

ביותר ממנו – צילום איכותי שלו, עם 
בוריס  החשוב  האמן  יוצרו,  חתימת 

שץ!

גודל הבריסטול: 33.5 ס"מ. 

גודל התצלום: 22 ס"מ.

מצב טוב. כתמי זמן מעטים.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 600$
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׳בצלאל׳ - . 225 אלבום כריכת עור 
פלאק נחושת ״עבודת אדמה״ – נדיר 

מאוד
גודל האלבום: 34x24 ס״מ.

גודל הפלאק: 15 ס״מ.

מצב כללי טוב. ללא תמונות. נותרו רוב ככל 
פינות הניילון שבהם מוכנסות התמונות.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

תכניה . 224 שץ:  בוריס  ביותר!  נדיר 
גרוזיה   1908 חנוכה  חג המכבים  לערב 
– ציור פסלו המפורסם ביותר, והאבוד, 

של בוריס שץ, ״מתתיהו״
של  איור  נראה  בה  המכבים,  חג  לערב  תכניה 
בוריס שץ, המניף את  ״מתתיהו״ שפיסל  הפסל 

לפיד המרד. כידוע פסל זה נעלם ואיננו.

התאריך: 13.12.1908. טיפליסי, גרוזיה.

תכניה נדירה ביותר! לא נראתה במכירות.

4 עמ׳. 

גודל: 25.5 ס״מ.

מצב מצוין.

פתיחה: 50$
הערכה: 80$ - 120$

חיים ארלוזורוב – דיוקן – בצלאל . 226
ירושלים

הבריסטול  בגב  ירושלם״.  ״׳בצלאל  חותמת 
חותמת של המוסד, באנגלית.

גודל הבריסטול: 32 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$
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הכיתוב:  בגרזן.  בו  חובט  והגוי  הרעפבוליקה!״, 
״הקול קול יעקב, והידיים ידי עשיו״. פריט מצמרר, 
קריקטורות  הדברים  מטבע  מסוגו.  ויחיד  חשוב, 
אינן  עז,  כה  מסר  עם  שכן  כל  תקופה,  מאותה 

בנמצא כלל.

מצב טוב. 

ב. העזפן – קובץ היתולי מאויר ]על מצב הסופרים 
ומנהיגי ישראל[ – ברלין, 1908 – בעריכת איתמר 

בן אב״י - נדיר מאוד.

פתיחה: 100$
הערכה: 400$- 700$

  

ציורים

ה . 227 ר ו ט ק י ר ק
אמן  של  מקורית 
הגיליון   + חשוב 
בו  ההומוריסטי 
 – העזפן  נדפסה: 

ברלין, 1907
א. קריקטורה מקורית, 
שצייר  חתומה, 
ישראל  היהודי  האמן 
)אביו  רוחומובסקי 
ר׳(,  שלמה  האמן  של 
המעצב  גם  היה  אשר 
משפחת  של  הפרטי 

העולם  בכל  התפרסם  הוא  בפאריס.  רוטשילד 
הגדול  האמנות  זיוף  מפרשיות  אחת  בעקבות 

בעולם – "הנזר של סיטאפרנס". 

פרעות  בעקבות  נוצרו  שלפנינו,  הקריקטורה 
קישינב.

גודל: 14x11 ס״מ בקירוב.

׳עז-פן׳,  ההיתולי  בעיתון  הופיעה  זו  קריקטורה 
לפנינו,  הוא  אף  שנמצא  הבא,  בסעיף  המתואר 
בידי  נרצח  מהפכן  יהודי  בה  נראה   .3 בעמ׳ 
ותחי  לאכרים!  ״ארץ  קורא  היהודי  רוסי.  פורע 

אריך הקל - טחנת הקמח – חתום . 228
1914 –

אקספרסיוניסטי  צייר   ,)1883-1970( הקל  אריך 
ואמן הדפסים גרמני.

גודל הציור: 10.5x14 ס״מ.

גודל הבריסטול כולו: 25.5x32 ס״מ.

בדרזדן.  אמנים  קבוצת  התגבשה   1905 ב- 
ה-  קבוצת האמנים הכי מאורגנת שהית במאה 
20. הגרעין המייסד את קבוצת הגשר היה ארבעה 
לארכיטקטורה  בפקולטה  שנפגשו  חברים 

בדרזדן, אחד מהארבעה היה אריך הקל.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 200$
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חתומה . 230 קריקטורה   – ווינריך  פרץ 
על  יד,  בכתב  דבר[  בעיתון  ]פורסמה 
והתפלה לאנשי שלומנו  ״הגישה  שקף, 

בלבד״
14x19 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 100$

שמואל כץ  - הקדשה חתומה . 229
של הצייר – הדים לתקופת המנדט

ציור יד, עם טוש, עם הקדשה וחתימת הצייר 
שמואל כץ.

26x20 ס״מ.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 150$

הבאהיים . 231 הגנים  של  מקורי  ציור 
בחיפה - הצעה לבול, של הצייר רטמן 
)לא התקבלה( - עם בול תואם וחותמת 
עם  ראשון  יום  מעטפת   / ההופעה  יום 

הבול שהתקבל ]תשס״א[
גובה: 40 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$
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אוסף עשר צלליות מאיר גור אריה. 233
תשע שונות.

מצב טוב. כולל המעטפה המקורית, פגומה.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

גלויות ותצלומים, צלליות

תגלית! קטלוג הגלויות והתמונות, . 232
בספריה  קיים  לא  ׳לבנון׳.  הוצאת  של 

הלאומית! – מוסקבה, תרע״ג
מהדורה.  שום  בספריה  אין  שישית.  מהדורה 

מוסקבה, תרע״ג.

20 עמ׳. 

15 ס״מ.

פתיחה: 100$
הערכה: 200$ - 300$

גלויות . 234 ]אוגדן  הארץ  ממראות 
דואר[. סריה ב׳ – שנות ה-50?

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$
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תצלום מקורי של שיירות האספקה . 236
בדרך בורמה – נדיר ביותר!

אספקה  לשיירות  ״כביש״   – בורמה״  ״דרך 
לירושלים הנצורה שהתקינו חיילנו. 

מתואר מאחור.

8x12.5 ס״מ.

פתיחה:200$
הערכה: 400$ - 500$

אוגדן 24 תצלומים – בן אור קלטר . 235
– שנות ה20?

במצבו  מאוד  נדיר  מקורית.  בתיקיה  טוב.  מצב 
שלפנינו.

פתיחה: 30$
הערכה: 80$ - 100$

עשרות . 237 ובהם  מעטפות  של  אוסף 
תצלומים קטנים, תקופת המנדט בעיקר
לא נחקר כלל. מסקירה מהירה נראה שמדובר 

באוסף חשוב מאוד )ראו דוגמאות בתמונות(.

פתיחה: 10$
הערכה: 100$ - 400$
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מקבץ . 239  – הצופים  בהר  האוניברסיטה 
תצלומים וגלויות

הנוף   – הגג״  מן  ״המחזה  ה-30?(  )שנות  תצלום 
המרהיב הנשקף מגג האוניברסיטה.

בשנותיה  האוניברסיטה  של  מוקדמים  תצלומים  
הראשונות או בבניינה.

צלום דגם האוניברסיטה

תצלום אוירי של המתחם

כרטיס דואר שקשור לאוניברסיטה.

סה״כ שבעה פריטים.

מצב כללי טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 100$

האוניברסיטה . 238  – תצלומים  ששה 
 – בראשיתה  הצופים  בהר  העברית 

רודולף יונס – שנות השלושים ואילך
הפתוח  באמפיתאטרון  בלט  הופעת  היתר:  בין 
היהדות,  למדעי  רוזנבלום  בניין  הצופים,  בהר 
קמפוס  של  דגם  האוניברסיטה,  של  הספריה 

האוניברססיטה, בית החולים הדסה, עוד.

חותמות,  עם  בגבם,  מתוארים  התצלומים 
בחלקם גם חותמת הצלם רודולף יונס. 

גודל התצלומים: 17x13 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 30$ 
הערכה: 60$ - 100$

)!( של חוף הים בתל . 240 תצלום ענק 
פוטו  צילום   .1932 בשבת,  אביב, 

פלסטיקה בתל אביב
באותם  מצוי  בלתי  גודל  ס״מ.   26.5x19 גודל: 

ימים! תצלום נדיר מאוד.

תיאור  עם  בריסטול,  על  מודבק  טוב.  מצב 
בתחתית.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 100$
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עם . 242 מהעולם  תצלומים  אוסף 
חותמת חשובה – לא נחקר כלל

גדלים  22 תצלומים מודבקים לדף.  סה״כ 
שונים.

מצב טוב, פגמים ובלאי בדפים.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

גדולים . 241 תצלומים  של  גדול  אוסף 
מארץ ישראל – שנים שונות

בין היתר: הצד הדרומי של הכינרת; דייג בכינרת; 
העמוד בנחל עמוד; מבנה מטוסי פוגה מגיסטר 
שני  ׳צהל׳.  המילה  את  מפגן  בשמי  מאיית 

תצלומים חשובים שקשורים לשארם א שייח.

30 תצלמים בסה״כ.

רוב התצלומים: 30x24 ס״מ. 

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

גלויות . 243 כ-50 
עם  סטריאוסקופיות 
רומא,  נוצריות,  סצנות 
ומראות  קונסטנטינופול 

נוספים
מצב כללי טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$
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הגימנסיה . 245 של  מחזור  תמונת 
הרצליה – סוסקין? 1920

במרכז  הרצליה.  הגימנסיה  של  מחזור  תמונת 
והיושב  משמאל(  )שישי  בוגרשוב  ד״ר  יושב 

חמישי מימין הוא המורה הידוע ד״ר חיים הררי.

מופיעה  מימין  הקבוצה  שמאחורי  הדגל  על 
הכתובת: ״גימנסיה הרצליה״, וכן המספר הרומי 
המופיעים  התלמידים  מספר  המחזור.  של 
המחזורים  י״א  ממחזור  החל   .44 הוא  בתמונה 
היו יותר גדולים. לפי הרשימות בספר הגימנסיה 
משנת 1970, היו במחזור ט׳ 45 בוגרים ובמחזור 
י׳ 43 בוגרים לכן תמונת מחזור זו היא של מחזור 

ח׳ בשנת 1920. 

הצלם לא חתום, אבל קרו בלוודאי שצולם על ידי 
א׳ סוסקין, הצלם התל אביבי המפורסם. 

16.5x28 ס״מ. מודבק על קרטון  גודל התצלום: 

חיפה . 244 העברי  הריאלי  הספר  בית 
- תמונת מחזור י״ד תרצ״ג עם איורים 

וקישוטים - הצלם צבי פייגין, חתום
הקרטון  על  והן  בדפוס  בתמונה  הן  חתום  פייגין 

בעיפרון צהוב.

גודל התצלום: 23x29 ס״מ.

גודל הקרטון עליו מודבק התצלום: 34 ס״מ.

מצב טוב. סדק שהיה בתמונה שוקם.

פתיחה: 30$
הערכה: 60$ - 100$

בגודל: 28x40 ס״מ.

שוקם.  בקרטון  סדק  קלים.  פגמים  טוב.  מצב 
חיסרון קטן בפינת הקרטון.

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 150$

קופת עם – תצלום גדול, מהשנה . 246
הראשונה ]![– תר״פ

הבקורת  וועד  המועצה  ההנהלה,  ״לחברי 
בשנה  משותפת  עבודה  לזכר  עם׳  ׳קופת  של 

הראשונה תרע״ט-פ״. 

תצלום חגיגי ומרשים, גדל מימדים.

22x28 ס״מ. מודבק על קרטון בגודל: 35 ס״מ.

מצב טוב. שפשופים.

פתיחה: 30$
הערכה: 40$ - 70$
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תצלום מקורי של הנשיא המצרי סאדאת . 248
הראשון  ההיסטורי  בביקורו  כבוד  סוקר משמר 

בישראל 1977
13x17 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

תצלום ענק של חנה מרון בתפקיד . 247
חתימת   – הקאמרי  בתיאטרון  ׳נורה׳ 

הצלם
מחזה מאת איבסן.

הצלם מולה הרמתי, עם חתימתו בפינה הימנית 
התחתונה. 

גובה: 45 ס"מ.

מצב טוב. פגמים קלים.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$
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תצלום הפריצה לבית הספר במעלות בזמן התקפת . 250
המחבלים

צלם לא ידוע.

מאוסף דן חמיצר.

גודל: 30x45 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

249 . - במעברה  נרגילה  מעשן  תימני  של  תצלום 
שנות החמישים
גודל: 9.5x6.5 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$
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לפנינו כנראה הפרסום הראשון של השיר! תגלית 
ביבליוגרפית חשובה!

ו. חזק לב. )ראו על שיר זה באתר ׳זמרשת׳(. לפנינו 
כנראה הפרסום הראשון של הלחן. 

ז. אנו באנו ארצה. 

ח. כל דכפין. 

ט. כי בשמחה תצאו.

י. אשאלה אלוהים. 

יא. מי יגור באהלך.

יב. עם ישראל חי.

12 דף. רוחבו גדול מאורכו. 22 ס״מ.

חורי תיוק. דפים מנותקים )החוט המאגד חסר(.

מצב טוב. כתמי זמן, ובלאי אופייני.
פתיחה: 100$

הערכה: 200$ - 400$

שירה
שירון נדיר בהוצאת ׳עונג שבת׳ . 251

 – רבינא  מנשה  בעריכת  בת״א, 
]1930?[ – אינו בספריות בארץ

 = רבינוביץ  מ׳  בעריכת  שבת׳  ׳עונג  ״זמירות 
מנשה רבינא״. 

השירים  מילות  את  הכולל  מיוחד,  שירון 
)מנוקדות( ותווי הנגינה, לצד איורים חתומים 

״נ.פ.״.

לראשונה  כאן  נדפסו  מהשירים  חלק 
בחוברת נדירה זו!

אגודת  ידי  על  יוצא  אביב.  תל  אריאלי,  דפוס 
״עונג שבת״ תל אביב.

הלאומית  בספריה  אינו  מאוד,  נדיר  זמירון 
וביתר הספריות בארץ.

השירים: 

א. רחל על העין )מאת יצחק קצנלסון(. לפנינו 
השיר  של  ביותר  הקדומים  הפרסומים  אחד 
בעברית, ויש חשיבות רבה לתווים המלווים אליו.

ב. עורה ישראל. 

ג. מוצאי שבת.

ד. ברוך אלוקינו.

ה. שיר חנוכה. ״קנון בשני קולות״ ]״מי ימלל 
רבינא(.  מנשה  )מאת  ישראל...״[  גבורות 

בתרגום . 252 האינטרנציונל,  שיר 
שלונסקי ]שנות ה-30?[

23 ס״מ.

מצב טוב. סימני קיפול וחריצים.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$
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מיניאטורית . 254 הדפסה   - התקווה 
בת 80 עותקים בלבד!

ר׳  הנודע  האספן  לכבוד  תשמ״ח  בשנת  נדפס 
לפנינו  בלבד.  עותקים  ב-80  ליפשיץ,  נפתלי 

עותק מס׳ 68.

מילות השיר הן לפי הגירסה המקורית המלאה. 
כל בית מודפס על עמוד בפני עצמו.

9.5 ס״מ.

פתיחה: 20$
הערכה: 30$ - 60$

ההמנונים העבריים! התקוה - תחזקנה - . 253
תווים לפסנתר - תקופת המנדט – נדיר מאוד 

]?1940[ –
השער בעיצוב צבי רוזנצויג. 

ידי  תחזקנה הוא המנון תנועת העבודה, אשר נכתב על 
ביאליק.

חוברת נדירה מאוד. אינה בספריה הלאומית. לא נראתה 
מעולם במכירות פומביות בארץ.

עם טקסט עברי באותיות עבריות ולועזיות.  

4 עמ׳.

33 ס״מ.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$
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הריקוד את צורתו וגם את מניגנתו ונהפך לריקוד 
ארצישראלי, לריקוד עם!״. 

השיר המפורסם, המלא בעידוד, פותח במילים: 
״השמחה בלב יוקדת ורגלינו גיל שופעות...״.

כולל שער אחורי עם כיתוב דומה. 

4 עמ׳ גדולים.

28 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

לא נראה במכירות: ״הורה אגדתי״ . 255
- חוברת גדולה – 1946

סדרת ריקודי ארץ ישראל מס׳ 1. נערכה על ידי 
גרט קאופמן ]=גורית קדמן[.

בעמוד הראשון: תרשימים לצעדים.

אגדתי״,  ״הורה  הריקוד  תולדות  השני:  בעמוד 
מיוחד  פרק  המוסיקלי.  עליווי  ועל  עליו  והסבר 

״כיצד ללמוד את הריקוד״. 

רומניה...  יליד  ״המורה הוא הרקדן ברוך אגדתי, 
יצירתו החדשה הזאת היא ריקוד קבוצתי... היה 
אגדתי״  ״הורה  נפוצה  ומאז   ,1924 בשנת  זה 
שינה  שנה  עשרים  במשך  ישראל...  בארץ 

״ילקוט . 256 השואה!  ניצולי  של  השירון 
שירים למלאות שנה לנוחם״ - עם תמונות 

ואיורים – מינכן, 1946
חלוצית  נוער  ]תנועת  מאוחד  חלוצי  נוער  הוצאת 
ידי חברי  שהוקמה אחרי מלחמת העולם השנייה על 

תנועות נוער ציוניות, ששרדו את השואה[.

השירון כולל עשרות רבות של שירים, בהם פרק מיוחד 
המוקדש לשירי גבורה ומרי, בהם שיר הפרטיזנים!

כולל תמונות ותחריטים יפים.

מצב טוב. בלאי, חלקו משוקם. קרע ללא חסרון באחד 
הדפים.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 100$
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הג׳יפ - משירי הצ׳יסבטרון – 1949. 258
של  ״הג׳יפ״  השיר  של  ומילים  תווים  חוברת 

הצ׳יזבטרון.

4 עמודים. 

30 ס״מ.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

של . 257 פזמונים   39 נדירה!  חוברת 
שנת 1955 - אינה בספריות בארץ ולא 

נראתה במכירות
לועזיות  מלים  עם  והרדיו  הסרטים  פזמוני 
גדולי  של  תמונות  כולל  ובעברית.  מקוריות 

הזמרים בארץ ובעולם.

את  לנו  שמעניקה  ומיוחדת,  ציורית  חוברת 
האווירה של שנות החמישים בצורה מיטבית.

מצב טוב. רישומים על כמה עמודים. 

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 100$

ציפ משירי הצ׳יזבטרון – 1949. 259
של  ציפ  השיר  של  ומילים  תווים  חוברת 

הצ׳יזבטרון.

4 עמודים.

30 ס״מ.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$



 118 

ט 2019
ס

ט | אוגו
שע”

ת
אב 

דברי שיר קובץ שירים - חג היובל . 261
על  תצלום   / תרצ״ב   - לציון  לראשון 

׳התקוה׳ שנכתבה בראשון לציון
16 עמ׳. 

לפי צורת הכתב בעטיפה האחורית, יתכן ומדובר 
במהדורת צילום משנות השישים בערך.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

שחרחורת - יפה גוסטין )ירקוני( - . 260
1949

4 עמ׳ ]שני עמודים של תווים, ובעטיפה האחורית 
מילות השיר, ומידע נוסף[.

30 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 30$
הערכה: 50$ - 80$

קיץ . 262 מחנה   – ענלט  קינדער  שירון 
של מקהל הפועלים הציונים

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 50$
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תוכנית ומדריך לארץ ישראל, עם . 264
המפה.  סביב  )גלויות?(  ותמונות  מפה 

מתקפלת – ]1920[
גרמנית.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$ 

מפות

263 . 1787 פריז,   – ישראל  ארץ  מפת 
– עם סימוני נחלות השבטים – תחריט 

נחושת
Judaea seu Duodecim Tribus Israeli

41 ס״מ.

מצב טוב. מעט כתמי זמן.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

תל . 265 של  הראשון  המדריך 
ראשונה״  ״הוצאה   –  ]?1935[ אביב 
 - מקופלת  ומפה  מידע  חוברת   –

פורמט כיס – וריאנט
הוצאת ׳התקוה׳.

11.5 ס״מ.

בעטיפה  דבק  בנייר  שיקום  טוב.  מצב 
הקדמית.

אינם  האחרונים  דף   ]7[ דף.   ]7[ עמ׳;   40
רשומים בעותק הרשום בספריה הלאומית!

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$
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המפה: 34 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 30$
הערכה: 50$ - 100$

ישראל . 266 ארץ  מפת 
מורה   - קורנגולד  של 
דפוס   - מתקפל  דרך, 
בספריות  אינה   – מונזון 
שנות  ]ראשית   – בארץ 

השלושים?[
אינה בספריה הלאומית וביתר 
באופן  נדיר  בארץ.  הספריות 

יוצא דופן.

הארץ,  של  צבעונית  מפה 
ליטוגרפיה בדפוס  מונזון!

אביב  בתל  יש  ההדפסה  בזמן 
105,000 תושבים.

עמודי  מספר  המפה  לצד 
על  חשוב  מידע  עם  בריסטול 

היישוב בארץ.

פריט חשוב מאוד, ונדיר ביותר!

גובה  ס״מ.   17 החוברת:  גודל 

מפת ארץ ישראל, ומפת המזרח התיכון – פורמט מתקפל- . 267
אנגלית – מדבקה של חנות סטימצקי ]שנות ה-30?[

מצב טוב. בלאי אופייני.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$
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269 . ,1949 תש״י,  ישראל,  ארץ  מפת 
ידיעות  לקוראי  ממטר!(,  )יותר  ענקית 

אחרונות
מצב טוב. חריצים קטנים בעקבות הקיפול.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

באנגלית, . 268 מקופלת,  ישראל  מפת 
עם מדבקה של לודביג מאיר – 1934 – 

מודפסת על נייר איכותי ועבה
מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

מפת אוטובוסים ורכבות – ירושלים . 270
– עם מידע רב – 1961 – מתקפלת

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 50$ - 80$
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התנועה למען ארץ ישראל השלמה . 272
- מפת הארץ השלמה )כרטא( - 1967

גודל: 18.5 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

מפות. . 271 ומוכרים.  בטוחים  גבולות 
תשל״ב

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$
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]שנות . 274  – הרדיו  של  התחנות  לוח 
השלושים?[ – פריט ייחודי ונדיר מאוד

בדפים הפנימיים רשימת התחנות ומספרם.

הקצרים״,  הגלים  על  ״הערות  האחורי  בעמוד 
פרסומת  לזה  מתחת  ובאנגלית.  בעברית 

״השתמשו רק במנורות רדיו סילבניה...״.

פריט נדיר מאוד, לא ידוע על עותק נוסף דומה. 
כלל  נזכר  לא  בארץ  הספריות  של  בקטלוגים 

פרסום בשם ״לוח התחנות״!

4 עמ׳ גדולים, דפים עבים  )בריסטול(.

מצב טוב מאוד. כתמי זמן.

31 ס״מ.

פתיחה: 50$
הערכה: 100$ - 120$

פרסומות – תקופת המנדט

הירדן . 273 גיליון  על  פרסום  מודעת 
בספריות  אינה  מאוד,  נדיר   -  1936

בארץ ולא נראתה מעולם במכירות
40 ס״מ.

בעקבות  הדף  באמצע  בולט  חריץ  טוב.  מצב 
קיפול. שיקומים ישנים. 

פתיחה: 30$
הערכה: 50$ - 70$
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״חלקום . 276  – העולה  ממתקים 
תקופת   – צבעוני  פרסום   – מזרחית״ 
בעברית,  טקסט   – הבריטי  המנדט 

אנגלית וערבית
24 ס״מ.

מצב טוב. משוקם. 

פתיחה: 10$
הערכה: 40$ - 70$

בתקופת . 275 למקררים  פרסומות 
פרסומת  כרטיס   - קרח(  )על  המנדט 

משני צידיו / כרטיס דואר
עברית, אנגלית וערבית. שנות ה-30.

10x13 ס״מ.

פרסומת  עם  דואר  כרטיס  מצורף 
של בית חרושת לתעשיית מקררים, 

כנ״ל.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 50$

לאמקור . 277 הודות  נוחים  החיים 
]שנות   – ונהדרת  מאוירת  חוברת   -

ה-60?[
12 עמ׳.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$
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קלות, נובעות מהמשבר הכלכלי העולמי, וניתנות 
לתיקון, ועל כן המבוטחים לא ייפגע. אולם בשלב 
זה כבר עצרה המשטרה כמה מעובדי החברה, 

בהם שלושה מנהלים ומזכירתו של ברלינר.

בעזבונו של ברלינר נמצאה רשימה של מקבלי 
המפקח  של  שמו  בהם  מהחברה,  שלמונים 
שלא  אושנר,  היינריך  באוסטריה,  הביטוח  על 
והתאבד   ,1921 מאז  החברה  מאזני  את  בדק 

כשהמשטרה הגיעה אליו.

שלא  שנתבקשו  עיתונאים  ברשימה  נכללו  כן 
לפרסם את המצב האמיתי של החברה ומפלגות 

פוליטיות, הסוציאליסטים כמו הנאצים.

לחברה  שאין  ברור  היה  כבר   1936 באפריל 
חברת  בנק",  ה"קומפס  נסגר  תחילה  סיכוי.  כל 
פורקה  מכן  לאחר  ימים  ומספר  פניקס  של  בת 

החברה על ידי ממשלת אוסטריה.

שהתאבדו.  מפוטרים  של  גל  על  דווח  בעיתונות 
ההתמוטטות עוררה גל של פרסומים אנטישמיים 

בצ'כוסלובקיה, באוסטריה ובכל רחבי אירופה.

גודל כל עמוד: 29.5 ס״מ.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 100$
הערכה: 300$ - 500$

שטרות חוב

תעודה . 278 הפניקס״:  ״שערוריית 
פניקס  החיים  לאחריות  חברה  מטעם 
וילהלם  מנהליה  בחתימת   ,]1934[
מעולם  נראה  לא  ויצמן!  וזליג  ברלינר 

במכירות – נדיר ביותר
"חברה  מטעם  עמ',   4 בת  גדולה  תעודה 
לביטוח  "המחלקה  פניקס",   – חיים  לאחריותה 
עממי של הקק"ל". 12 באוקטובר 1934. חתומים 
החברה  ומנהל  ברלינר,  וילהלם  בחו"ל  המנהל 

בארץ זליג וייצמן.

הכלליים  "התנאים  מפורטים  הפנימיים  בדפים 
של אחריות לתעריף ב'", ופרטים נוספים.

פריט נדיר ביותר. מסתבר שרוב ככל התעודות 
כפי  החברה,  קריסת  בעקבות  נזרקו  הדומות 
היום  נדירותה הרבה, עד  שיסופר להלן. מחמת 

לא נראתה תעודה כזו במכירות פומביות.

רקע היסטורי:

היא  הפניקס,  סקנדל  או  הפניקס  שערוריית 
הגדולה  הביטוח  חברת  של  המצערת  פרשתה 
קשרים  קשרה  אשר  בזמנה,  באוסטריה  ביותר 
אחוזים  לידיה  והעבירה  הקיימת  הקרן  עם 
מפוליסות ביטוח שנקנו על ידי חברי ההסתדרות 
גירעון  לה  שיש  התברר   1936 בשנת  הציונית. 

גדול, והיא פורקה על ידי ממשלת אוסטריה.

1914 היה  1882. משנת  החברה הוקמה בשנת 
וילהלם ברלינר מנהל החברה באוסטריה. בשנת 

1927 היו לחברה סניפים במדינות רבות.

בגרמניה התעמולה הנאצית הטיפה נגד החברה, 
החברה  אך  יהודים,  היו  מנהליה  שרב  בגלל 
את  לפטר  הנאצים  השלטונות  לדרישת  סירבה 

עובדיה היהודיים.

בגיל  בפתאומיות,  נפטר   1936 בפברואר  ב-17 
ברלינר.  וילהלם  ד"ר  החברה,  של  מנהלה   ,54
לתדהמתו  גילה  ברלינר  של  מקומו  ממלא 
שהמאזנים האמיתיים של החברה כוללים גירעון 
ובבקשת  והוא פנה אל השלטונות בדיווח  עצום 
בעיתונות  פורסמו  עדיין   1936 מרץ  בסוף  סיוע. 
הן  החברה  בעיות  שכביכול  הרגעה  הודעות 
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תעודה בנק זרובבל - 1937. 280
מצב טוב, פגמים בעקבות קיפול. כתמים.

פתיחה: 10$
הערכה: 20$ - 30$

אגרובנק – תעודה – 1938. 279
פתיחה: 10$

הערכה: 30$ - 60$
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סמל בד של צה״ל – קדום. 282
5 ס״מ.

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

חפצים, שונות

תליון מיניאטורי, 1967, רבין ודיין . 281
– נדיר

מצב טוב.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$

283 . – הטלפון   – החיוור  הגשש 
עם  תקליט   – המקורית״  ״ההקלטה 

אריזה מקורית ]1992[
מצב  טוב. כתמים ובלאי סביר בעטיפה.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$
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מראות . 285 של  ׳סינדרלה׳  בולי  סט 
הארץ – תקופת המנדט – לא ידועים!

שמונה בולים.

גודל בול: 4x5.5 ס״מ.

מצב טוב מאוד.

פתיחה: 30$ 
הערכה: 60$ - 100$

דואר מעופף . 284 כדור  כרטיס מעניין: 
- בצדו השני הזמנה

ישראל – זלצברג – ינבך, בכדור דואר מעופף. 

כדור  התרומם   24.5.53 ״ביום  מסקרן.  פרסום 
מיוחד  דואר  משלוח  עם  ״ציריך״  מעופף  דואר 
מעל זלצבורג )אוסטריה( וירד, אחרי 5 שעות של 

טיסה, בינבך )בווריה(. 

גלויות  בין היתר נכללו בתוך מטען דואר זה גם 
ובו   – )משמאל(  הצר  הסל  מישראל.  שנשלחו 
ושקים  דואר  משלוחי  הכיל   – אנשים   5 בן  צוות 

עם חול )בלסט(״.

גודל: 13x9 ס״מ.

לבר  מ(הזמנה  )חלק  מודפסת  הכרטיס  בגב 
מצוה. תשי״ג.

פתיחה: 10$
הערכה: 30$ - 60$
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