
  14Auctionמכירה

פ''תשאייר ט''ייום רביעי 

13/5/2020
18:00בשעה 

Wednesday, May 13th

המכירה תתקיים באופן מקוון ללא אולם  

בקטלוג והגשת הצעות באתר לצפיה

bidspirit.com/refaeli

: 02-9706150Office: משרד , : 050-4165689Israel: ישראל , : 054-7211810Daniel: דניאל 

bidspirit.com/refaeliRefaeli.auctions.gmail.com             



1

ראשונהמהדורה–ב"שס,ונציה–יהודהמדבר.1

Midbar Yehuda – Venice, 1602 – First Edition

שמואלרביהמחברשלרבומאתשירים.איטליהגדוליעלהספדיםעם.ממודינאאריהיהודהרבישלדרשותיו,יהודהמדברספר

.המחברותלמידתרומהגידוליבעלו'פיגעזריהרבימאת,הבושםערוגתבעלארקיוולטי

.זאניטידניאלדפס.ראשונהמהדורה.ב"שס,ונציה

הגיע.תורהשלמאהלהמשלא19גילועדשנה13שמגילכותבהדבריםבין.ותלאותיוחייוקורותאתבהקדמתומספרהמחבר

הקהילהבפניהראשונהבשבתדרשאותהבספרשמובאתהראשונהדרשתו,אמועםיחדשנה21בגילנישואיואחרלונציה

.בשבתושבתמידילהםלדרוששמינוהוהקהילהראשיבעיניחןנשאאז,נחמובשבת

."גאליקואלישע","ט"סיסידוןבןיוסףה"עלמקנהלי"הספרבתחילתחתימות

.אחרמעותקהושלמואחרוניםושלושהראשוניםדפיםחמשהכנראה.ראשוניםבדפיםפגמים.טובכללימצב.מ"ס19.דףקד

.חדשהבדכריכת

300$פתיחה 

חסרעותק–ט"שס-ח"שס,קראקא–"כהונהמתנות"רבהמדרש.2

Midrash Rabba "Matnor Kehuna" – Krakow, 1608-1609 – Lacking Copy

.ץ"כהכהןבעריששכררבימאת"כהונהמתנות"פירושעם.מגילותוחמשהתורהחומשיחמשהעל,רבהמדרש

.רבהמדרשעל"כהונהמתנות"השלונדירהשניהמהדורה.ט"שס-ח"שס,קראקא

דפיםבכמהפגמים.בינוני-טובמצב.(דףקל,שב:במקור).קיו-ב:הדפיםשניחלק.(סוף)שב-רט:הדפיםראשוןחלק.חסרעותק

.ואיכותיםעביםדפים.טובבמצבהספרדפירוב.בשוליםבעיקר

200$פתיחה 

חתימות-ה"שס,ונציה–אביריםלחם.3

Lechem Abirim – Venice, 1605 – Signatures

עזוזבןאברהםרבימאת.וקידושיןכתובות,יבמות,מציעא,קמאבבאמסכתותעלעמוקבעיוןחידושים,אביריםלחםספר

.ראשונהמהדורה.ה"שס,ונציה.יל'בורג

.עתיקותחתימות.טקסטפגיעתעםהספרלאורךעשפגעי,בינונימצב.אחרוןדףחסר.דףקיד,סה

50$פתיחה 

כ"ש-צ"רהשניםביןשנדפסובאזלדפוסילכלאחורישערדף!נדיר.4

Rare! Back Title Page for All the Publications of Basel that were Printed during the Years 1530-1540

.כ"ש-צ"רהשניםביןבבאזלשנדפסבספריםשהיה.בבאזלהמדפיססמלעםאחורישערשלנדירדף

.זהדףלהיותאמורשבורביםבטפסיםנמצאואינוהשניםבמשךונכחדכמעטהדף

.קליםוכתמיםקמטים

30$פתיחה 

ערשדפוסיספרים
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ראשונהמהדורה–ט"תקכ,שאלוניקי–יושראורחות\צדיקיםאורחות.5

Orchot Tzaddikim / Orchot Yosher – Salonika, 1769 – First Edition

.מולכויצחקרבימאת,ואגדהמוסרדברי–יושראורחותספרעם.שמונודעלאקמאימןלאחד,צדיקיםאורחותספר

הבאהבהוצאהונתגלהשמואתהמחברהעליםזובמהדורה.יושראורחותספרשלראשונהמהדורה.ט"תקכ,שאלוניקי

.(א"תקנ,שאלוניקי)

.בינוני-טובמצב.דפיםבכמהעשפגעי.חסריםצדיקיםאורחותשלראשוןודףשער.מ"ס13.דףרך-קי,[1],קט-נה,מד,[1]

.הגהותכמה.הכהןיעקבמתתיהוחתימות.בלויהמקוריתכריכה

50$פתיחה

יחידהמהדורה–ז"תקל,שאלוניקי–(הקדושהחייםהאורתלמיד)לדודתפלה.6

Tefilah LeDavid (a Disciple of Or HaChaim HaKadosh) – Salonika, 1877 – Single Edition

אור"בעלרבינומתלמידיעמארדודרבימאת.יוםבכללומראדםשחייבברכותהמאהמשפטיכלנכללובו,לדודתפלהספר

.הקדוש"החיים

גיסמיוחסיוסףמרדכירביהקדמתהספרבראש.נחמןומרדכיקלעייהודהרפאלדפוס.יחידהמהדורה.ז"תקל,שאלוניקי

.גאטינייובינבינישטיר"במשה’ורגאטינייובינבינישטיר"באברהם’רהמגיהיםוהקדמת,המחבר

מברךשאדםהברכותכלשלחישובנכתבהפורזץבדף."הלוימנשההצעיר"חתום',התקמשנותידבכתבהקדשההשערבשולי

.109למספרהעולה,היוםבמשך

.טובכללימצב.דףצג,[2]

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ט"תצ,שאלוניקי–(ההגדהפירוש)הפניםלחם.7

Lechem HaPanim (Commentary on the Haggadah) – Salonika, 1739 – Single Edition

.שאלוניקיד"אבדודיוסףרבימאת,פסחשלהגדהעלפירוש,הפניםלחם

.186ההגדותאוצר;114יערי.יחידהמהדורה.ט"תצ,שאלוניקי

.המרכזייםבדפיםעשפגעי.איכותיםדפים.בינונימצב.מ"ס18.דףל,[2]

50$פתיחה 

קושטא\שאלוניקי–(לאדינו)תהליםספרישלושה.8

Three Books of Psalms (Ladino) – Salonika / Kushta

חסריםהנראהכפי.דףרכז-רטז,רה.החייםעץדפוס.ח"תרנ,סאלוניקו.עמודמולעמודולאדינועברית.לאדינואילשון,תהלים•

.בינונימצב.אחרוניםדפיםשלושה

.בינוני,טובמצב.1922,קונסטאנטינופלה.סאלמוסלוסדי.עבריתללא,בלבדללאדינומתורגם.תהלים•

.בינונימצב.[ג"תרפ]1923,קונסטנטינופלה.המסורהחכמיכפיאמתבכתבוהטעמיםהנקודותעם,תהלים•

50$פתיחה 

המזרחדפוסי



3

נדיר-ו"תרמ,קושטא–תורהחומשיחמשה.9

Chamisha Chumshei Torah – Kushta, 1886 – Rare

.קדשספרישל]![אטיריקהחברתידיעלנדפס.המסורהחכמכפיאמתבכתבוהטעמיםהנקודותעם,תורהחומשיחמשה

.ייאן'בוייאג.אדפוס.קדשספרישלאמריקהחברתידיעלנדפס.[ו"תרמ]1886,[קושטא]קונסטאנטינופלה

.ז"תשכ,ירושלים.בקושטאהעבירהדפוס,יערישלבספרומופיעאינו–נדיר

.וחתימהבלאדינובעלותרישום.מקוריתכריכה.טובמצב.דף[2],קמט,[1]

50$פתיחה 

פאסד"ראבסירירודודחייםרביעותק–יחידהמהדורה–ה"תק,קושטא–שפראמרי.10

Imrei Shefer – Kushta, 1745 – Single Edition – the Copy of Rabbi Chaim David Sirraro Rosh Av Beit Din of Fes

.אדרינופולהשלרבהפרימושמואליהודהרביהגאוןמאת,התורהעלדרשות,שפראמרי

.מאודנדיר.יחידהמהדורה.ה"תק,קושטא

מוגאדורד"לראבהתמנהכ"אח,במרקשכדייןכיהןבצעירותו(ך"תש-ד"תרמ)סירירודודחייםרבישלבעלותחותמתבספר

.סירירודודחיים'רת"שוחיבורו.פאסד"ראבכ"ואח

.עתיקהכריכה.עשפגעימעט.טובכללימצב.דףלה

50$פתיחה 

מאזמירמלמדבכורבנימיןרביידבכתבחתומההגהה–ז"תקי,קושטא–חרדיםספר.11

Sefer Charedim – Kushta, 1757 –Signed Gloss Handwritten by Rabbi Binyamin Bechor Melamed of Izmir

צפתחכמימגדוליאזכריאלעזררביהקדושהמקובלמאת.תשובהועניני,האדםגוףאיברילפימצוותג"תריעניני,חרדיםספר

.ל"זי"והאריוסףהביתמרןבתקופת

.(א"שסשנתבונציהנדפסהראשונהמהדורה).אשכנזינסיםדפוס.שניהמהדורה.ז"תקי,קושטא

בשנתנפטר,שםהתורהוממרביציאזמירחכמימגדולי-מלמדבכורבנימיןרביוחתימתידבכתבתורניחידוששלהגההחבדף

.ח"תרמ

.כתמים.טקסטחסרוןללאראשוניםהדפיםבשוליקטניםפגמיםשני.טובמצב.דףעו,[2]

100$פתיחה 

ידבכתבנדירההגהה–ד"תרמ-ב"תרמ,אזמיר–חמהפני\עבדמשה.12

Moshe Eved / Pnei Chama – Izmir, 1882-1884 – Rare handwritten Gloss

:ספרעם.ב"תרמ,אזמיר.קורקידימשהרבימאתדרושים,עבדמשהספר

.ד"תרמ,אזמיר.הכהןמורינומשהרבימאת.'ב'אס"עוההלכהס"השבכלליחידושים.חמהפני

.יחידותמהדורותהספריםשני

."השגחהובלימביןבאיןהםשכתבתיאלודברים"נכתבבהגהה,ידבכתבמעניניתהגהה.חמהפניספרבתחילת

בשולי.טובכללימצב.אחרוניםדפים3חסריםחמהפניספר.ראשוניםדפים5חסריםעבדמשהספר.דף[1],נח,קטז,[2]

.פשוטהכריכה.קרעיםואחרוניםהראשוניםהדפים

50$פתיחה 
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ידבכתבארוכההערכה–יחידהמהדורה–ה"תרכ,אזמיר–לעולםהיאאות.13

Ot Hih LeOlam – Izmir, 1865 – Single Edition – Long Handwritten Comment

.שיגורהדיפנחסרפאליאושערביהגאוןמאת.'ב'אסדרפיעל,הלכהוחידושיתשובות.שניחלק,לעולםהיאאות

.יחידהמהדורה.ה"תרכ,אזמיר

.אלכסנדריהד"אבה"המפ–פארדומשהרביהגאוןשלידובכתביתכן.מזרחיידבכתבארוכההערה1\פבבדף

מעטמקוריתכריכה.בינוני-טובמצב.הטקסטעללעתים,בשוליםלרובעשפגעי.ואיכותיםעביםדפים.מ"ס30.דףרכז,[2]

.בלויה

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ח"תרכ,אזמיר–לבישמחת"שו.14

Yismach Lev Responsa – Izmir, 1868 – First Edition

.י'פרנגמנחםחייםרפאלרבימאת.טורים'בדותשובותשאלות,לבישמח

.י'פלאגחייםרביבראשםאזמירחכמיגדוליהסכמות.ראשוןחלק.יחידהמהדורה.ח"תרכ,אזמיר

."ט"סאלנקוהיוסףנסיםהצעירקונילעבודתקניתי"רישוםהספרבשער

.הדפיםבפינותקיפוליםזהמחמת,פגומותהכריכהפינות.ואיכותיםבהיריםדפים.טובמצב

50$פתיחה 

ראשונהמהדורה–א"תרמ,ליוורנו–פניםסבר.15

Sever Panim – Livorno, 1881 – First Edition

.מאזוזזקןמשהרביהגאוןמאתחיבוריםשלושהכולל.פניםסבר

.ם"הרמבעלחידושים–המלךפני.כללים–משהפני.ס"השעלחידושים–זקןפני

.קושטאישראלדפוס.א"תרמ,ליוורנו

’ר,ואכילאברהם’ר,ל’בורגחייםאברהם’ר,ל’בורגחיאליהו’ר,’אג’חגאברהם’ר:תונסרבניהסכמות.תוניסרבניהסכמות

אברהם’ורלומברוזאברהם’ר.גגציוןבן’ורזמורמשה’ר,שמאמאמשה’ר,א’סאמגמרדכי’ר,לישעשלום’ר,נטףסעדיה

.המחברשלרבומראבלסהכהןחיים’ר.פינסו

.מקוריתלאישנהכריכה.נקביםמעט.איכותיםדפים.מ"ס30.דףי,קמב,[4]

40$פתיחה 

תוניסספרישני.16

Two Tunis Books

דפיםשניחסרים.ראשונהמהדורה.ד"תרס,תוניס."כהונהמשמרות"בעליצחקהכהןאברהםרבימאתחידושים,כהונהכתר•

.דף[1],כא:במקור.אחרונים

.דףלז.ד"תרס,תוניס.חצותתיקון:עםכרוך

.טובכללימצב

10$פתיחה 
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בבגדאדהדפוסמבכורי–ז"תרכ,בבל–ק"צדיקרנות.17

Kranot Tzaddik – Babel, 1867 – One of the First Publications in Baghdad

.מניסלימאןאליהורביהמקובלמאת.הבריתשמירתבעניןמוסריחיבור,ק"צדיקרנותספר

.וחבירומרדכיר"חראובןחכםרחמיםדפוס.מצוילאספר.בבגדאדשנדפסוהראשוניםמהספרים.ז"תרכ,בבל

.ועודד"תרסכ"ואח,ג"תרנ,ירושליםמהדורתכגון,נוספותבמהדורותשנדפסנדירספר

.עורשדרת.מקוריתכריכהכנראה.אחרוניםובדפיםהשערבשוליחיזוק.טובמצב.מ"ס14.דףצח,[1]

100$פתיחה 

בגדאדשלהראשירבהבעריכת–ה"תרס,בגדאד–תעניותחמש.18

Chamesh Ta'aniyot – Baghdad, 1905 – Edited by the Chief Rabbi of Baghdad

הראשיהרב)דנגורראובןר"בעזרארביהחכםבהוצאת.בגדאדמנהגיכללפיתעניותושארבאבלתשעהתפילות,תעניותחמש

.(גדולדפוסביתומקיםבגדאדיהודיקהילתשל

.ה"תרס,בגדאד

.מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס16.דףקיט

10$פתיחה 

ג"תרצבומבי–ישראלזמרי.19

Zimrei Israel - Bombay, 1933

שנתבומביי,כרילכריעקבשמעוןי"עלאוריצא.לזמרשנהגוהזמירותעם,תורהשמחתללילההקפותסדר,ישראלזמריספר

.ג"תרצ"מזמרות"

ייחודייםפיוטיםלצד,קהילותבהרבהשנהגוידועיםפיוטיםביניהם,בומביבקהילתבהםשנהגווהפיוטיםהמזמוריםמנהגבחוברת

.שלמהמשה'רהמנוחבעלהלזיכרון,נרסורסולכרמשהאליזבתהאלמנהשלבמימונהלאוריצאההחוברת.זולקהילה

.במראטהיתנוסףשערהעברילשערמעבר

.חיסרוןללאראשוניםדפיםבשניקרע,בלאי,טובכללימצב,המעטפתללא',עמב"ל[דף2]

50$פתיחה 

1953ג"תשי,בומבי–החמהברכת.20

Birkat HaChama – Bombay, 1953

Simeonחרילקריעקבסימוןבדפוסבבומבינדפסג"תשילשנתהחמהברכת Jacob kharilker

טובמצב,עמודים4לשנייםמקופלדף2

10$פתיחה 
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יחידהמהדורה–ב"תרכ,אזמיר–(לאדינו)לנערחנוך.21

Chanoch Lana'ar (Ladino] – Izmir, 1862 – Single Edition

שהתורהמוסרתוכחות)הביתחנוכתסדר...טימורוזוסמעשיותאיל"זמפרשיםלוסדירוזאס’סאבראס’פאלאב,לנערחנוךספר

."הדבירפתח"בעלבנימיןחייםרבישלבנופונטרימוליאברהםרבימאת.(נדרשת

.בלאדינוהספררוב.יחידהמהדורה.[ב"תרכ],אזמיר

.כתמים.בכריכההחסרוןמחמתהדפיםבפינותפגמיםומעטקיפולים.הכריכהבפינותחסרון.בלויהמקוריתכריכה.דףצח,[2]

.טובכללימצב

50$פתיחה 

יפהסט–כרסעביכרכיםשני–ג"תרל,קוסטנטינופלה–ולאדינועברית–ך"תנ.22

Bible – Hebrew and Ladino – Constantinople, 1873 – Two Thick Volumes – Fine Set

.איספאנייולהלינגואהלהאיןטראזלאדאדו.איסקריטוראסלאסאי,יטאס’פרופלוס,ליילהדירו’ליבאיל,וכתוביםנביאיםתורה

.מקבילהעמודיםבספירת.עמודמולעמודולאדינועברית

יאן’בוייאג.ה.אדפוס.ג"תרל,קונסטאנטינופלה

אחדבדףקרע.טובמצב.מקוריותכריכותעם.כרסעביכרכיםשני.’עמ[1],630,634,[1].’עמ[1],559,[1],559,[1]

.(שופטיםספרתחילת)

50$פתיחה 

א"תרצ,ליוורנו–נוראיםלימיםפיוטים–(לאדינו)ליבריטראדוקסיון.23

Ṭraduksion Libre (Ladino) – Piyyutim for the High Holidays – Livorno, 1931

.רודיס,צורמאניאליהויעקבידיעללאוריוצא,ישראלאליהוראובןפורה’איג,סליחותאיכפורהשנהראשדי,ליבריטראדוקסיון

."וסליחותכפור,השנהלראשעברייםשירים35שלחופשיתרגום".י"רשאותיות

.בילפורטידפוס.א"תרצ,ליוורנו

.טובמצב.’עמ79

50$פתיחה 

ג"תקס,פיסא–(בספרדיתהמלותפירוש)אחרוניםנביאים.24

Nevi'im Acharonim (Spanish Meaning of the Words) – Pisa, 1803

.שימנחתספרפיעלובהגהה.בספרדיתהמילותפירושעם.אחרוניםנביאים.שלישיחלק,ועשריםארבעהספר

.מולכושמואלדפוס.ג"תקס,פיסא

.עתיקהכריכה.הדףקציצתמחמתהשוליםבטקסטנגיעהמעטראשוניםבדפים.ועבהאיכותידף.ירקרקיםדפים.טובכללימצב

50$פתיחה 

לאדינו



7

נאהעותק–ו"תרט,קוסטנטינופלה–הקדשלשוןדבריאוצר.25

Otazr Divrei Leshon HaKodesh – Constantinople, 1855 – Fine Copy

ספרדיתלינגואהלהאיןביירבוקאדהדידיקלאראסייוןלהקוןסאנטהלינגואהלהדידיקסייונארייואו,הקדשלשוןדבריאוצר

.שאופלרגוטליבויליאםמאת.הספרדיתבשפההקודשמלשוןמילהכלפירוש.[לאדינו]

רישום.מעורופינותשדרה,מוזהבכיתובעםמקוריתכריכה.מ"ס20.’עמ440,[2].מקוצרשערקדםעם.ו"תרט,קוסאנטינופלה

.נוספיםרישומים."משיחיו"היבינביניסטידודאהקולסינייורדיפריזינטי"בעלות

.מאודטובמצב

80$פתיחה 

ש"ת,[מרוקו]ה'לראצ–(ספרדית)פסחשלהפטרות.26

Haftarot of Passover [Sephardic] – Larache [Morocco], 1940

Haftarot–פסחשלהפטרות de Pesah (Traducidas al Español).דפוסGoya,ספרדיתתרגום.[בערךש"ת],מרוקו,ה'לראצ,

.ועבריתארמיתמעטעם

.לספרדיתבתרגום"התקוה"נדפסהאחרוןבעמוד

טובמצב.מ"ס15.5',עמ[1],25,[1]

50$פתיחה 
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וחשובנדיר–ראשונהמהדורה–ז"שמ,ונציה–ק"להרמהכפוריםיוםעבודתסדרפירוש.27

Commentary Seder Avodat Yom HaKipurim by the Ramak – Venice, 1687 – First Edition – rare and Important

נדפס.ראשונהמהדורה.דיגארהזואןדפוס.ז"שמ,ונציה.ק"הרמ–קורדובירומשהרבינומאת,הכפוריםיוםעבודתסדרפירוש

.קורדובירוגדליהרביבנוידיעל

יתרהנשמהסודגםהספרבתוך.התפלותסדרעלולאם"הרמבלסברתהקורבנותמעשהסדרולפי.הסודפיעלהואהפירוש

שמואלרבי,רבואתומשבח.ל"שבשנתהמחבראביופטירתיוםאתמזכיר"גדליההצעיראמר"לטבדף.מפאנוע"הרממאת

.סגיש

במצבזהמלבד.מיליםבכמהפגיעהעם,חסרוןאחרוניםהדפיםבפינת.מ"ס14.המחברעלשירשל(אחרון)מדףחסר.דףלט

.מוזהבכיתובעם,נאהחדשהכריכה.טוב

300$פתיחה 

הזוהרעלא"החידהגהותשלראשונהמהדורה–ג"תקנ,ליוורנו–הזהרספר.28

Sefer HaZohar – Livorno, 1793 – First Edition of Hagahot HaChida on the Zohar

.ג"תקנ,ליוורנו.דבריםבמדבר,ויקרא.התורהעלהזהרספר

אורים"בעלנכדזאביישראלאברהםחייםורבי"יעקבזרע"בעלנאיםבןיעקברביהגאוניםידיעללאורשהוצאהחשובהמהדורה

."גדולים

.ן"מאיחתומותההגהות.הזוהרעלא"החידרבינוהגהותלראשונהנדפסוזובמהדורה

.דףקטו.ויקראספר:גחלק

.דףשיב-קיז,[1].(הדבריםאלהספר)-במדברספר:דחלק

ובלאיכתמים.בחלקופגוםויקראשער.נפרדבשערדבריםבמדברספר.פגומיםואחרוניםראשוניםדפים.בינוני,טובמצב

.חסרשידף.בלויהעתיקהעורכריכת.רבשימוש

30$פתיחה 

יחידהמהדורה–א"תרמ,ליוורנו–וגורלותסגולותמאות–מעשיךנפלאים.29

Nifla'im Ma'asecha – Hundreds of Segulot and Goralot – Livorno, 1881 – Single Edition

.'ב'אסדרלפימסודר.וחידהמשלמליצה,מוסרדברי,רביםבעניניםוגורלותסגולותשלרבותמאותהכולל,מעשיךנפלאיםספר

.חמויחישלוםאברהםרבימאת

.ועודליוורנורבני,מראקישרבני,פאסרבניהסכמותעם.קושטאישראלדפוס.יחידהמהדורה.א"תרמ,ליוורנו

.שבמרוקובמראקישידועלשנעשההגשמיםירידתנססיפורעלהמחברמספרהספרבתחילת

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.דףעב,י

$  50פתיחה 

נפלאעותק–ה"תקנ,ליוורנו–ומצוהנגיד.30

Naggid UMetzaveh – Livorno, 1795 – Wonderful Copy

.ויטאלשמואלרביתלמידצמחיעקברביהמקובלמאת.עוונותותיקוניל"זי"הארכוונתקיצור,ומצוהנגידספר

זכות"פוליןממדינתזאריקק"מקליבאריהר"בדניאלבהוצאת.מילדולהרפאלורביואיסנוניסיעקברבידפוס.ה"תקנ,ליוורנו

."מולדתילארץויחזירניבעדייגןהמחבר

.עורחציכריכת.איכותיםדפים.מאודטובמצב.הילדנבואתהספרבסוף.מ"ס14.דףקח

100$פתיחה 

וקמעותקבלה
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ראשונהמהדורה–א"תרל,זאלקווא–(ו"מהרח)טובהדעתעץ.31

Etz HaDa'at Tov (by Rabbi Chaim Vital) – Zhlkva, 1871 – First Edition

.ו"המהרחתלמידויטאלחייםרבינומאת.ס"הפרדבדרךתורהחומשיחמשהעלחידושים,טובהדעתעץ

הסכמת.ראשונהמהדורה.צפתד"אבהלרשמואלרבישלוהכוונתובעידודונדפס.שטילרפינחסשמואלדפוס.א"תרל,זאלקווא

.טבריהורבניצפתרבני.לבובד"אבאיטינגאאהרןיצחקרבי

.מפורטהשניהשער.שעריםשני.דףכה;נז-מה;כב;כו-כג,[כב-א];מו;כו;כו,[4]

.בודדיםנקבים.כתמים.ישנהכריכה.טובכללימצב

50$פתיחה 

בקישראלדפוס–ז"תרכ,ירושלים–שלוםנהר\חייםעץ.32

Etz Chaim / Nahar Shalom – Jerusalem, 1866 – Israel Bak Printing Press

ש"הרש)שרעבימזרחישלוםלרבינו"שלוםנהר"ספרעםנדפס.דףקנד.בקישראלדפוס.ז"תרכ-ו"תרכ,ירושלים,חייםעץ

.נפרדבשערשלוםנהר.ראשונהמהדורה.ז"תרכ,ירושלים.(הקדוש

.טובמצבזהמלבד.ראשוניםדפיםבשלושהחיזוקים.136הלוי.ש

50$פתיחה 

נדיר–ד"תקס,דובראוונה–ו"למהרחחייםעץפרי.33

Pri Etz Chaim by Rabbi Chaim Vital – Dobravna, 1804 - Rare

.ד"תקס,דובראוונא.ו"למהרחחייםעץפריספר

.טובבמצבהספררוב.ובלאיכתמים.מנותקתכריכה.השמאליתהעליונהבפינהפגומיםראשוניםדפים8.דף[1],קן

50$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ב"תרע,ירושלים–וביאוריםהגהות\הקודשרוחשער.34

Sha'ar Ruach HaKodesh / Glosses and Commentary – Jerusalem, 1912 – First Edition

.ב"תרע,ירושלים.מהרילשלמהאהרןורביהיילפריןמנכיןמנחםרבימאתוביאוריםהגהותעם.הקודשרוחשער,השביעיהשער

.וביאוריםהגהותשלראשונהמהדורה

.צירופיםח"משלטבלהובומקופלגדולדףהספרבסוף

.חסרוןללאקרעבטבלה.מקוריתכריכה.מצויןמצב

50$פתיחה 

ח"תרמ,ליוורנו–הקדושהזהרספרעלידבכתבהגהות.35

Handwritten Glosses on Sefer HaZohar – Livorno, 1888

.ח"תרמ,ליוורנו.ויקראספר,שלישיחלק,הקדושהזוהרספר

."יחזקאל'ח"חתימההספרבשער."ק"אצ"או."רוחיק"אצ"תיבותבראשיחתומות,מזרחיידבכתבהערות20–כבספר

."יוסףבןמשיח'המבןשרגאאברהםאני"רישומים

.עתיקהכריכה.בינוני-טובמצב.חיזוקים.שוליםפגמי,יבשדף.דףרב

80$פתיחה 
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ידבכתבתיקוניםעשרות–(ד"תר,קראטאשין)–הזוהרספר.36

Sefer HaZohar – (Krotshin, 1844) – Dozens of handwritten Corrections

.הובלטהבשערבאמשטרדםהמילה.(ד"תר,קראטאשין).בראשיתספר,ראשוןחלק.התורהעלהקדושהזוהרספר

,ידבכתבמיליםתיקוניעשרותהספרלאורך.ירושליםוצדיקירבנימחשובי–לעוויןליבזעליגרביחתימותשתיהספרבתחילת

.[?]זעליגרבישלידובכתבאולי.בעיפרוןחלקםדיובעטחלקם

.טובמצב."מלךמקדש"בעלבוזאגלושלוםרביהקדמתעם.דףיט,רנא,[3]

50$פתיחה 

כדורייצחקרביהמקובליםזקןידימעשהמקוריתכריכה–ח"תרפ,ירושלים–החייםכףספר.37

Sefer kaf HaChaim – Jerusalem, 1928 – Original Binding Made by the Eldest of the Kabbalists Rabbi Yitzchak Kaduri

.ח"תרפ,ירושלים.'וחלק.סופרחייםיעקברבימאת.חייםאורחערוךשולחןעל,החייםכףספר

.בצעירותוכדורייצחקרביהמקובליםזקןידימעשהכריכהעם

.טובמצב.מנותקתכריכה

50$פתיחה 

חשוביםקבלהספריארבעה.38

Four Important Kabbalistic Books

.דףטז.[ך"תר,למברג].היכלותספר•

:עםכרוך.ט"תרי,למברג.אירגאסיוסףרבימאת.אמוניםשומר•

.ך"תר,לבוב.אירגאסיוסףרבימאת.פתחיםמבוא•

חסר.חייםאורחעלא"הגרפסקיעםכרוך.ט"תרל,ווילנא.גבירולבןשלמהרביאזהרותעלץ"הרשבמאתחיבור,הרקיעזהר•

.שער

.שוניםגדלים

50$פתיחה 

בוסקילהיוסףרביכתיבת–ידכתבשויתי.39

Handwritten Shiviti – Script of Rabbi Yosef Bouskilla

."בוסקילהיוסף'רשלידוכתיבת".ניירעלדיו.מנורהבצורתלמנצחעם,שויתי

.מ"ס22\32.מקוריתמסגרתבתוךנתון

10$פתיחה 

20–ההמאהתחילת–קלףעלשויתי.40

Shiviti on Parchment – Early 20th Century

נאהאשוריתכתיבה."טובועשהמרעסור""אלהיך'העםתהיהתמים"ופסוקים.המנורהבצורתלמנצח.קלףעלדיו,שויתי

.20–ההמאהתחילת.וקטנותגדולותאותיות

.השמאלייםבשוליםקטנטניםקרעים.זמןכתמי.מ"ס7.5\10.5

50$פתיחה 
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עץעלמאויירתעבודהשויתי.41

Shiviti - Illustrated work on wood

הכיתוב.עיטוריםעם."ה"הקבהמלכיםמלכימלךלפניעומדאתהמילפנידע","תמידלנגדי'השויתי"הפסוקעם,שויתילוח

.מסיביעץעלדבוקים.מגזרתעבודת.מוזהבתממתכתנעשווהעיטורים

.מאודטובמצב.מ"ס25\36

10$פתיחה 

מאמורפאלרבימהצדיקוהצלחהלשמירהקמיע.42

Amulet for Protection and Success by the Tzaddik Rabbi Naftali Mamo

.אתאמקריתמאמורפאלרביהמקובלהצדיקשלוחתימתוידובכתבהקדשהעם.מהודרתמסגרתבתוךנתון,קלףעלקמיע

.מאודטובמצב

50$פתיחה 

קלףעלדיו–הקטורתפטום!ממגפהלהצלהסגולה.43

Segulah for Protection against a Plague! Pitum HaKetoret – Parchment on Ink

.מסגרתבתוךנתון.עמודיםשני,קלףדףאחד.תגיםעםסופרכתיבת,קלףעלכתובהקטרתפטוםסדר

ח"רידףויקהלפרשתהקדושהזוהרבספרשכתובוכפי,רעיםוחלאיםממגפהלנצלהיאסגולההקטורתפטוםאמירתכיידוע

ומילהמילהכללוקחיםהיוהואברוךהקדושלפניהקטורתמעשהמעלתכמהיודעיםהיואדםבניאםשמעוןרביאמר.ב"ע

מעלתהקלףעלהכתובההקטורתסדרקריאתכיהקדושיםבספריםוכתבו"...זהבככתרראשיהםעלבעטרהאותהומעלים

.גדולה

.מ"ס22\32.טובמצב

50$פתיחה 

מנתיבותל'אברגיורםרביהמקובלשלוחתימתוידובכתבברכהעם–הביתברכת.44

Blessing of the House - With a Blessing in the Handwriting and Signature of the Kabbalist Rabbi Yoram Abergel of

Netivot

ברכהעם."היהודילביתברכותעשרהשתים"הדףבמרכז.אבוחציראמשפחתוקדושיגדוליתמונותעם,צבעוני,הביתברכת

.ל"זצל'אברגיורםרבישלוחתימתוידובכתב

.טובמצב

50$פתיחה 

מהודרתחדשהמהדורה–הסנדלר–יעקבמשהרביליקוטי.45

Likutei Rabbi Moshe Yaakov – the Shoemaker – New Elegant Edition

.ד"תשס,ברקבני.רביקובהכהןיעקבמשהרביהקדושהסנדלרמאת.חלקיםשני.התורהעליעקבמשהרביליקוטיספר

.מצויןמצב.עיניםמאירותבאותיות,חדשבסדרמהדורה

10$פתיחה 
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יחידהמהדורה–בקישראלדפוס–ג"תרכ,ירושלים–דודשבילי.46

Shvilei David – Jerusalem, 1863 – Israel Bak Printing Press – Single Edition

דודרבימאת.ההשכלהורוחותהזמןפגעינגדמוסרתוכחותעםהפרשיותעלמאמריםהזמןרוחנגדקוראקול,דודשבילי

.משפטוחושןהעזראבןעלדודשביליבעלזילברשטין

.בקישראלדפוס.ג"תרכ,ירושלים

.מאודטובמצב

50$פתיחה 

בירושליםבקדפוס–נדיריםהדפסיםשני.47

Two Rare Prints – Bak Printing Press in Jerusalem

טבריהבעירהכנסתביתבבניתהמסייעיםלנדיביםתרומהעבורנדפסוהקבלות,נאהמסגרתעםקבלותשניהכולל,ניירהדפס•

.(חתוךלאדף).ידועהלאשנה.בירושליםבקישראלדפוס.הכנרתשפתעל

.(חתוךלאדף).ידועהלאשנה.בירושליםבקישראלדפוס.שובליםעם.חובאיגרותשניכולל,ניירהדפס•

.שוליםבלאי.קרע.בינונימצב.שוניםגדלים

50$פתיחה 

נדיר–יחידהמהדורה–ד"תרל,ירושלים–"אהרןיצחקפרישת"השיריםשיר.48

Shir Hashirim “Prishat Yitzchak Aharon” - Jerusalem, 1874 - Only Edition - Rare

.דליטאמעזריטשעירמילידימאיר'רבןאהרןיצחקרבימאת"אהרןיצחקפרישת"פירושעם,השיריםשיר

.ס"רידושותפוגאשצינניצביבןיצחקדפוס.ד"תרל,ירושלים

ורביאשכנזיאברהםרביוהסכמת.המחברהקדמת."אהרןיצחקפרישת"וי"רשפירושהעמודיםבשולי,מנוקדהמגילהפנים

.אוירבךמאיר

.בלאי.יבשדף.טובכללימצב.כריכהללא.(225הלוי.ש).מ"ס19.דףכה,[3]

50$פתיחה 

אלכסנדרשמעוןרביעותק–יחידהמהדורה–ב"תרכ,ירושלים–החצרשער.49

Sha'ar HaChatzer – Jerusalem, 1862 – Single Edition – the Copy of Rabbi Shimon Alexander

.(ש"הדב)שמעוןבןדודרביהגאוןמאת.הקודשארץבמעלתוחידושיםמאמריםג"תרי,החצרשער

ספרוזהושלפנינוהספר,בספרושמואתהזכירלאענוותנותולרובהמחבר.בקישראלבדפוס.יחידהמהדורה.ב"תרכ,ירושלים

.בחייובשלמותושנדפסוהיחידי

לענייםצדקהמחלקהיה.צדיקיםו"הלמן"נסתרצדיק"כבדורוהיהידוע.מדנמרקאלכסנדרשמעוןרביבעלותחותמותבספר

חתום.ג"תרממשנתמזרחיתבכתיבהבעלותרישוםהשערשאחריבדף.לארץבחוצהמקרוביולושבאומהכספיםבסתררבים

."ו"היה"לבמהצעיר"

.מ"ס31.מאודטובמצב.(העותקיםברובחסריםשלפנינובעותקכמו'השעראולם'דפיכח).דףרג

50$פתיחה 

ירושלים
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ידבכתבהגהות–ראשונהמהדורה–ז"תרמ,ירושלים–מרפאלב.50

Lev Marpeh – Jerusalem, 1887 – First Edition – Handwritten Glosses

.ל'פאניזמאיררפאלרבימאת.ודיניםכללים,הלכתיותתשובות,דרשות,מרפאלב

.ראשונהמהדורה.ז"תרמ,ירושלים

.(קצוצותמעט)ידבכתבהגהותכמהבספר."יוסףפורתמדרש"חותמותבספר

המחבר

פטירתאחרלציוןלראשוןהוכתר,דמשפטיםסבא,ומקובלגאון,(ג"תרנ–ד"תקס)א"המרפ-יל'פאניגמאיררפאלרביל"הראש

,ועודהאישמשהספרמחברברכהא"הישהרבשלבנואלישרמשהחייםהרבהואחתנו,מ"תרבשנתאשכנזיאברהםרבי

גשמיםעצירתהיתהג"תרכבשנתבתונסביקורוובעת-מופתכבעלנודע.יר'ואלגלתוניסיההרבנשלחשניםז"לבןעודבהיותו

וירדובעביםהשמיםנתקדרותפילתואתרבנוסייםשבטרםהנסקרהוהנה,לגשמיםשיתפלללרבפנוהמקוםרבני,בצורתושנת

הגיעשאליהםבקהילותרבותתקנותתקןהרב,שמואתפרסםזהומאורע,הצבורבקרבולמופתלאותויהי,מרוביםברכהגשמי

."תמיד'הלפניזכרון"בשםבהקדמה"מרפאלב"בספרונדפסההתקנותאחת

.מאודטובמצב.מקוריתכריכה.מ"ס30.דףקכז-יז,יח,[6]

50$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ו"תרפ,ירושלים–ומשפטצדקהת"שו.51

Tzeddaka UMishpat Responsa – Jerusalem, 1926 – First Edition

דודראובןרביהערותעם.בבגדאדכ"אחשהתיישבצובהארםחכמימגדוליחוציןצדקהרבימאתותשבותשאלות,ומשפטצדקה

.ל"המונסיםיצחקורביקאוינקהציוןבןרבי,קוקה"הראיהערות,בגדאדד"ראבנאוי

גדוליכלהסכמות.ישניםכנסתבתיהריסתעלבבלורבניחכמיהסכמתהספרבתחילת.ראשונהמהדורה.ו"תרפ,ירושלים

.ובגדאדצובהארםחכמי,וספרדיםאשכנזיםירושלים

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.דףקד,[10]

50$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ט"תרפ,ירושלים–יעקבאביר\החייםבאור.52

Be'ur HaChaim / Abir Yaakov – Jerusalem, 1929 – First Edition

יעקברבימאתיעקבאמריקונטרסעם."הנסבעל"המכונהכפוסיחייםרביהמקובלמאתהתורהעלדרושים,החייםבאורספר

.לניאודודרביידיעלהדפוסלביתוהובא.ענתבייעקבאברהםרביידיעללאורהוצא.ענתבי

.ראשונהמהדורה.ט"תרפ,ירושלים

.חסרוןללאאחרוןבדףקרעים.מקוריתכריכה.טובמצב

20$פתיחה 

שמעוןבןדודרביעותק–יחידהמהדורה–ט"תרנ,ירושלים–אישעולתת"שו.53

Olat Ish Responsa – Jerusalem, 1899 – Single Edition – the Copy of Rabbi David Ben Shimon

.יחידהמהדורה.ט"תרנ,ירושלים.לציוןהראשוןאלישרשאוליעקברבימאת,ש"איעולתת"שו

.דרשות–ש"האיפניקונטרסבסופו

כריכתעם.ועודהחצרשערבעלש"הדב–שמעוןבןדודרביהגאוןשלמספרייתוהספר.טובמצב.מ"ס33.דףטו,ו,פה,[2]

.מוזהבתאדומהבדיוהדפוסומקוםהספרשםבשערכיתוב.ספרייתו

50$פתיחה 
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נאהעותק–ד"תרע,ירושלים–החודשתפלתסדור.54

Siddur Tefilat HaChodesh – Jerusalem, 1914 – Fine Copy

.בניןמנחםר"כמהבןבניןרבישתיקןשבתימןעדןהעירונוסחימנהגיכפי,החודשתפלתסדור

.סגולבדיושער.ד"תרע,ירושלים

.רחביםשולים.מאודטובמצב.מנותקהכריכהשלהקדמיצד.עמודיםתקפז.דף[1]

20$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ה"תרצ,ירושלים–שמואלגידולי.55

Gidulei Shmuel – Jerusalem, 1935 – First Edition

.ניימןגדליהשמואלרבימאת.בתראבבאבמסכתוביאוריםפירושים,שמואלגידוליספר

.ראשונהמהדורה.ה"תרצ,ירושלים

.מצויןמצב

10$פתיחה 

יחידהמהדורה–ט"תרפ,ירושלים–שלמהחיי.56

Chayei Shlomo – Jerusalem, 1929 – Single Edition

חייםרבימאת.מגדיםלהפריהתערובותשערעלמיוחדוקונטרסת"שו.ס"השמסכתותעלובאגדהבהלכהחידושים,שלמהחיי

.קוםשלמה

.יחידהמהדורה.ט"תרפ,ירושלים

.טובכללימצב

10$פתיחה 

יחידהמהדורה–ה"תרס,ירושלים–משהשם.57

פירושיםך"תנחידושי-"חייםדרך"ספרעם.מאזוזמשהזקןרביהגאוןמאת,ובהלכהס"בשנפרדיםעניינים-משהשם

.ה"תרס,ירושלים.חוריחייםרבימאת,וגימטריאות

.מצויןמצב

10$פתיחה 

יחידהמהדורה–ח"תרס,ירושלים–הבארפי.58

.ח"תרס,ירושלים.שריםיצחקרבימאת.ם"הראפירושעלביאור,הבארפי

10$פתיחה 
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א"תרס,ירושלים–בירושליםישראלגדוליביקור–לישראלעדות.59

Edut LeIsrael – a Visit of Leading Rabbis to Jerusalem – Jerusalem, 1901

שהיתההחדשזקניםמושבביתחנוכתופרשת,בירושלםוזקנותזקניםמושבביתאתשבקרוהשםאנשיתעודות,לישראלעדות

.א"תרס,איירי"חביום

.יחידהמהדורה.א"תרס,ירושלים

.מצויןמצב.מ"ס10\12.בגרמניתושערבעבריתשער.וגרמניתעברית.מ"ס33

50$פתיחה 

ז"תרפ,ירושלים–מונטפיורימשהסירלכבוד–לתלמידיםמזכרתכרטיס.60

Souvenir Card for Students – in Honor of Sir Moses Montefiore – Jerusalem, 1927

חגלאילנותהשנהראש,ז"תרפבשבטו"טליום"משהקרית"משכנות,בירושליםהעבריםס"בתיהלתלמידימזכרת",נדירכרטיס

לבניןהלואותקרןנוסדה1876בשנת,פעמיםשבעישראלארץאתחייובימיביקרמונטיפיוריהשרכינכתבבכרטיס.הנטיעות

(ב"תרמשנת)משהואהלמשהמזכרת"שכונותחמשנבנוזוומקרן."בירושלםמונטיפיורימשהמזכרת"בשםבירושליםבתים

.ו"תרפשנתמשהקרית.ז"תרסשנתמשהזכרון,ב"תרנשנתמשהימין

.פיקשלציורומונטיפיוריהשרתמונתלכרטיסמעבר

.ז"תרפ,ירושלים,גולדברגדפוס

.מצויןמצב.קשיחכרטיס.מ"ס9\14

50$פתיחה 

20-ההמאהתחילת,ירושלים–מיוחדנייר–הסוכותלחגקישוט-מודפסדף.61

Printed Leaf – Decoration for the Holiday of Sukkot – Special Paper – Jerusalem, early 20th Century

.הסוכותלחגקידוש.לסוכהלכניסהתפלה.אושפיזיןסדר.בצאתךאתהוברוךבבואךאתהברוך.הסוכותלחגקישוט,מודפסדף

.חורבדפוס.20–ההמאהתחילת,ירושלים

.כחולבצבע(פרגמנט)דקיקניירעלנדפס

.בניילוןשמור.קמטיםמעט.טובמצב.מ"ס35\49

10$פתיחה 

בירושליםהספרדיתהעדהשללאחיםיד–תשלוםאמצעיכרטיסי.62

Method of Payment Card – Yad LaAchim of the Sephardic Community of Jerusalem

בירושליםהספרדיתהעדהשללאחיםיד–תשלוםאמצעי

.ב"תרנבשנתנוסד.ירושלים,ישראלבארץהספרדיתהעדהשל"לאחיםיד"חברתמאת.דפסאלקמחאתשלוםאמצעי,כרטיס

חותמותעם.פונטשני\מילמאותחמש\פונטאחד,כרטיסיםשלושה."אלעפייאאבודודאצלהחגמצרכיקניתבעדטוב"

החברה

.מאודטובמצב

50$פתיחה 
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ודפוסידכתב–ירושלמייםפריטיםמקבץ.63

Collection of Jerusalemite Items – Manuscript and in Print

עברית.מצוותג"תריעלספרלהוצאתופרסומת,מצותג"התרילימודבמעלתכרזה!!נפשכםותחישמעו!!ואומרמבשרקול"•

!ידועלאדפוס."מדרשובתיכנסיותבתיבכותלילהדביקונא"נכתבהכרזהבשולי.ויידיש

ירושליםמקובליגדולימאתמכתבים."ו"בירושתהדריםאחיהםמאתואגפיהצובאארםבניק"קלאחינוקוראקול"גדולהכרזה•

.ד"תרע,ירושלים.הנהררחובותהמקובליםישיבתחכמי

.8.12.1942,ירושלים.נשיםעזרתחברתהרוחלחוליהחוליםביתמאתמכתב•

.1938,ירושלים.טיכואברהםר"דידבכתבלמשקפייםמרשם•

.תאריךללא.טיכואברהםר"הדידבכתבלתרופהמרשם•

.צדדיםמשניכתוב.ליולדת,לתורהלעולה,לחולהשברךמי,ידבכתבדף•

.שוניםומצביםגדלים

50$פתיחה 

יחידהמהדורה–א"תרס,ירושלים–פוליןמלכת.64

Malkat Polin – Jerusalem, 1901 – Single Edition

.להמןיונהמאת,הגדולכזימירמימיספור,פוליןמלכת

.פרומקיןדפוס.א"תרס,ירושלים

.מקוריתכריכה.בשערקליםפגמים,טובכללימצב.'עמ148

20$פתיחה 
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ט"תקס,פריז–(סופריםתקון)תורהחומשיחמשה.65

Chamisha Chumshei Torah (Tikun Sofrim) – Paris, 1809

.תורהאורהגהותעם.הפטרותעםתורהחומשיחמשה

.נפרדיםבשעריםהפטרותשלחלקיםשני.נפרדשערחומשלכל.ט"תקס,פאריז

.שערחסר.דף[1],עו.בראשיתחלק

.דף[1],קמב-פ,[2].שמותחלק

.דף[1],קצ-קמו,[1].ויקראחלק

.דףסו,[1].במדברחלק

.דף[1],קכד-סט,[2].דבריםחלק

.הפטרותשלחלקיםשני

.וחתימותרישומים.שוניםשוליםפגמי.בינוני-טובכללימצב.כריכהללאהחלקים.בסוףבודדיםדפיםחסריםההפטרותבחלקי

."בחריוסףנסים"חתימה."עטייהמנחםה"ע"בחתימתלידהרישום

50$פתיחה 

ידבכתבשער–כרסעבכרך–א"תקמ,ונציה–תורהחומשיחמשה.66

Chamisha Chumshei Torah – Venice, 1781 – Thick Volume – Handwritten Title Page

האותיותובדקדוקבעיוןמוגה,הקדושותהקהלותכלכמנהגהשנהמכלוהפטרותמגילותוחמשהתרגוםעם,תורהחומשיחמשה

.המועדיםפרשיותוסימני,מצותג"ותריהפרשיותוהפסקותוהכתיבהקריבצדוונרשם...והטעמיםוהמלות

.פינציאשכנזימשולםר"ביעקביוסףהנערלתשוקתנדפס.ברגאדיןדפוס.א"תקמ,ונציה

.הביבליוגרפיהבמפעלאינו–מעולםבמכירותהופיעהלאזומהדורה–מאודנדיר

.במיוחדעבהדףעלמהתקופהנאהידבכתבהושלםהשער–שערללא

דפים.מגילותחמש:כולליםהשנייההדפיםבספירתכט-אדפים.ם"תרעדא"תקמלשנים.שניםמאהשללוח:כולליםד-בדפים

.קוציריצחקר"בכמיקותיאלהמלאכהעלהנצבידיעל:קולפון.הפטרות:כולליםקכא-ל

בכמה.שוליםחיזוקיעםבינונידפיםמספר.טובכללימצב.מ"ס19.באיטלקית1780לנובמבר17מהדפסהאישורהאחרוןבדף

.חדשהבדכריכת.הדףקציצתמחמתהשוליםבטקסטנגיעהדפים

50$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ו"תרל-ג"תרל,ווארשא–[קאלישרצבירבי]תורהחומשיחמשה.67

Chamisha Chumshei Torah [Rabbi Zvi Kalischer] – Warsaw, 1873-1876 – First Edition

.חלקיםחמשה.מטהארןקאלישרצבירבימאתפירושיםשני."המלותבאור"ו"הבריתספר"עם,תורהחומשיחמשה

.התורהעלקאלישרצבירביביאורישלראשונהמהדורה.[ו"תרל]-ג"תרל,ווארשא

.אשכנזבנוסחלשבתומוסףשחריתתפילותחלקבכל.כחולהבדיונדפסוהשערים

.דף[1],יא.’עמ449-458,[6],424,[2].1872,ג"תרל.בראשית

.דף[1],יא;’עמ24;368,286-293,[2].1873,ג"תרל.שמות

.’עמ16,301-304;דף[1],יא;’עמ266,210-215,273-300,[2].1875,ה"תרל.ויקרא

.דף[1],יא;’עמ344,[2].1875,ה"תרל.במדבר

.דף[1],יא;’עמ360,[2].1875,ה"תרל.דברים

.שימושכתמי.שערחסרובמדברלבראשית.תואמותכריכות.טובכללימצב

70$פתיחה 

ומפרשיםך"תנ
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סט–ו"תרמ,ווין–תורהחומשיחמשה.68

Chamisha Chumshei Torah – Wein, 1886 – Set

.ז"תרכשלס"דדפוס.ו"תרמ,ווין.כרכיםחמשה.השנהשבתותלכלותפלותההפטרותעם,תורהחומשיחמשה

.’עמ84;44,[2],182,דף[1].בראשית

.’עמ84;[6],156,46,דף[1].שמות

.’עמ84;[6],109,25,דף[1].ויקרא

.’עמ84;[6],153,26,דף[1].במדבר

.’עמ84;[6],134,28,דף[1].דברים

.טובמצב.בראשיתשערעלהדבקה

10$פתיחה 

ט"תרנ,אמשטרדם–(כרכים'ה)"לקחיוסף"תורהחומשיחמשה.69

Chamisha Chumshei Torah "Yosef Lekach" (5 Volumes) – Amsterdam, 1899

.ויוצרותתפילות,הפטורותעם.להולנדיתומבואריםמתורגמיםמגילותוחמש,תורהחומשיחמשה

.ט"תרנ,אמשטרדם

שערעם,התפילותכרךכלבסוף,במספריםההולנדיוהטקסטבאותיותממוספרהעבריהטקסט,עמודמולעמודוהולנדיתעברית

.מיוחד

.מוזהבדפיםחיתוך.מאודטובמצב.מקוריותעורכריכות.כרכיםחמשה

50$פתיחה 

הולנדיתרגוםעם–מ"תר-ח"תרי,אמשטרדם–תורהחומשיחמשה-נאהסט.70

Fine Set – Chamisha Chumshei Torah – Amsterdam, 1858-1880 – with Dutch Translation

,להולנדיתמתורגם.מגילותחמשעם,השנהשבתותלכלוהקרובותהפיוטים,התפלותוסדרהפטרותעם,תורהחומשיחמשה

.מולדרלביתעזריאלר"בשמואלרבימאת

.מ"תר,אמשטרדם:דברים-במדבר.ט"תרי-ח"תרי,אמשטרדם:ויקראשמות,בראשית

חלקלכל.ובתבניתןבגודלןלזוזוהזהותמהדורותמשנימורכבהסט,חלקיםחמשה-שלםסט.עמודמולעמודוהולנדיתעברית

.לתפילותמיוחדשערכולל.שעריםשני

.ונאותחדשותכחולצבעבדכריכות.מ"ס21.5גודל.כרכיםחמשה.מאודטובמצב

80$פתיחה 

מצויןעותק–ו"תפ,אמשטרדם–מנחהמגישי.71

Magishei Mincha – Amsterdam, 1726 – Excellent Copy

.ופסוקפסוקכלעלאשכנזבלשוןמספיקופירוש,י"רשפירושעם.אחרוניםונביאיםראשוניםנביאים.ג-בחלקים,מנחהמגישי

.פרנקפורטמשהדפוס.ו"תפ,אמשטרדם

המתרגמיםמסביריםלכךהטעם.הדרושלפיאלאהפשטגוףלפיאינובוהתרגוםשכן,מנחהמגישילספרישמיוחדאופי

מלהשנעתקלפי,בתקנתןחכמםהועילולאאשכנזללשוןהמקראאתשתירגמוהראשוניםהתרגומיםשכן,אלחלקבהקדמתם

כימובניםואינםזהאתזהשסותריםפעמיםוכמההמקראפשוטיהביןדיבוואיןאשכנזלשוןנעימותלפיולאהקודשמלשוןבמלה

.סגלהירץנפתלירביידיעלהדפוסלביתוהובאותורגמושלפנינוהחלקים.פהשבעלתורהידיעלאם

.(דחלקבסוףאמלנדרמ"רהקדמת).הספררכישתעלשחתמואלו,שבועבכללמנוייםשחולקוקונטרסים-קונטרסיםנדפסהספר

.מצויןמצב.דףקצט[1],קסח,[1]

80$פתיחה 
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הלוחותדפיעם–ט"תקכ,אמשטרדם–הסופרעזרת–דבריםחומש.72

Chumash Devarim – Ezrat HaSofer – Amsterdam, 1769 – with the Leaves of Tables

.שעריםשני.ט"תקכ,אמשטרדם.דבריםחומש,הסופרעזרת

."העיבורלוחות"מיוחדשערעם.ולועזיתבעבריתהפרשיותולקריאתוהמועדיםהחדשיםלקביעתטבלאותדפיבסופו

לביתלפנותנאנוספותתמונותלבקשת.בשוליהםקרעיםהאחרוניםדפיםבכמה.דף[8],רץ-רעז,[3];[1],רעב-[רכג],[2]

.המכירות

50$פתיחה 

היידנהייםוואלףרבישלראשונהמהדורה–ח"תקע,רדלהיים–(התפילותכולל)הסופרעין.73

Ein HaSofer (including the Prayers) – Rödelheim, 1818 – First Edition of Rabbi Wolf Heidenheim

.היידנהייםאישוולףרביידיעלומסודרמדויק.העמודיםוויתיקוןהואהסופרעזרת,הסופרעיןחומש

.היידנהייםוולףרביבהוצאתהסופרעיןשלראשונהמהדורה.ח"תקע,רדלהיים

עם.דףפ;כד;קנט-קיט,[1].ט"תקע.ויקרא.דףעח;כח;[8],קיט-סה,[1].ח"תקע.שמות.חמשהמתוךחלקיםשנילפנינו

.נפרדבשערהפטרות

.התפילותנדפסוהעותקיםבכללא–השבתתפילותצורפוחלקבכל

.מקוריותלאכריכות.טובמצב

50$פתיחה 

מצוירשער–ב"תקס,פיורדא–סלולהדרךחומש.74

Chumash Derech Slulah – Furth, 1802 – Illustrated Title Page

.ב"תקס,פיורדא.מצוירשערכולל.שעריםשני.סלולהדרך.ויקראחומש

.טובכללימצב

10$פתיחה 

חתימות–ראשונהמהדורה–"ציוןומצודתדודמצודת"!יסודספר.75

Sefer "Metzudat David VeMetzudat Zion" – First Edition – Signature

אברהםנסיםרביובנומאזמיראשכנזירפאלרביאזמירגדוליחתימות–ראשונהמהדורה–"ציוןומצודתדודמצודת"ספר

המלותשרשיביאור–ציוןמצודת.והעניןהמלותביאור–דודמצודתהפירושיםשניעם.מלכים,שמואל,שופטים,יהושעספר

.מיטאברובהילליחיאלרבימאת.המסופקות

במשךמהדורותבמאותשנדפס.נביאיםעל"ציוןומצודתדודמצודת"היסודספרשלראשונהמהדורה.א"תקמ-מ"תק,ליוורנו

שלמהרבי,"אריהשאגת"ה,א"החיד:ישראלגדוליבהסכמותעוטרהספר.סעדוןואליעזרקאשטילויצחקאברהםדפוס.הדורות

ספרי,סטפנסקי).ועודאליסנדריהד"אבהלויאליהורבי,בסאןבנימיןישראלרבי.האגהלוישאולרבי,אמשטרדםד"אבשלם

.(29'מסיסוד

ידווחתימתבלאדינורישום,שופטיםספרשלהפורזץבדף.אשכנזיאברהםנסיםרביהגאוןשלידוחתימת:יהושעספרבתחילת

.נוספיםורישומיםחתימות.אשכנזירפאלרבישל

,הנוגהמראה,עיניםמראה:חיבוריו."לבחקרי"ההגאוןשלעמיתו,באזמירהדורגדול(ו"תקפנפטר)אשכנזירפאלרביהגאון

.ועוד,אברהםמעשה,(א"תר,שאלוניקי)"אברהםדרש"מחבר,(ך"תרנפטר)אשכנזיאברהםנסיםרבי,בנו.ועוד,הגדולמראה

י'פלאגחייםרביהגאוןעםיחדהדיןבביתישב

במצבדפיםמספר.טובכללימצב.מקוריתעורכריכת.ש-רצחהדפיםללא.מ"ס18.דףש-צא,[1];פז-מה,[1],מד.אחלק

.בלויהכריכה.קרעיםמעט.פינותקיפולי.בינוני

100$פתיחה 
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.באמריקהשנדפסההראשונההמהדורה-ג"תרע.יורקניו-אחדבכרךבבליהתלמודכל.76

The Entire Babylonian Talmud in One Volume – New York, 1913 – the First Edition Printed in America

.'תוסללא-י"ורשגמרא.יחדבבליהתלמודכלשלכרסעבכרך

שהודפסהאחדבכרךבבליהתלמודכלשלהראשונההמהדורהזוהי."זשורנאלמארגעןדער"ע"מהוצאת.ג"תרע.יורקניו

.באמריקה

.חדשהעורשדרת.חסרוןעםקרעאחדדף.חסרוןללאבשוליםפגוםמעטשער.טובכללימצב,מרובהדפיםספירת.מ"ס28

30$פתיחה 

שלםסט–ח"תר,קניגסברג–יעקבעין.77

Ein Yaakov – Königsberg, 1848 – Complete Set

מהדורה.כרכיםשלושה–חלקיםחמשה.ח"תר,קניגסברג.שיקאברהםרבימאת.אברהםעיןפירושעם."יעקבעין"סט

.ועוד"והקבלהכתב"ה,"ישראלתפארת"הליפשיץישראלרביהגאוניםבהסכמת

.’עמ112,351,12,[6].(עירובין-ברכות):אחלק

.’עמ480,21,[2].(חגיגה-פסחים):בחלק

.’עמ592,27,[2].(בתראבבא-יבמות):גחלק

.’עמ538,13,[2].(עוקצין-סנהדרין):דחלק

.תואמותכריכת.טובכללימצב

50$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ט"תפ,וונדזבק–קדשיםצאן.78

Tzon Kedoshim – Wandsbek, 1729 – First Edition

בעלשורחייםרביהגאוןמאת.מעילה,תמורה,ערכין,בכורות,מנחות,זבחים:קודשיםמסדרמסכתותעלשיטה,קדשיםצאן

."חייםתורת"

והקדמתהמחברהקדמת.ועודחאגיזמשהרבי."יחזקאלכנסת"הבעלהרבניםגדוליהסכמות.ראשונהמהדורה,ט"תפ,וונדזבק

.נכדו

.עולםלדורותקדשיםסדרללימודהדרךלסלילתהביאהחבריםבדיבוקזהבחיבורשנעשתההמלאכה

.שאחריוובדףהשערדףבפינתחסרון.מנותקיםדפים.ובלאיכתמים.עשפגעימעט.בינוני,טובכללימצב.מ"ס30.דףקד,[2]

20$פתיחה 

סופרהחתםתלמידימגדולישלאנקצבייוחנןרביהגאוןחתימות–ד"תצ,פרנקפורט–חייםתורת.79

Torat Chaim – Frankfurt, 1734 – Signatures of the Gaon Rabbi Yochanan Zvi Shlank, One of the Leading Disciples of 

the Chatam Sofer

.שורחייםאברהםרביהגאוןמאת.ס"השמסכתותתשעהעלחידושים,חייםתורת

.ונאהמצוירשער.זולמהדורהחשובותהסכמות.ד"תצ,דאדרהפרנקפורט

.כריכהללא.טובכללימצב.מ"ס31.דףקמח-קה,קג,[1]

.לושייךשהספררביםרישומים.שלאנקמרדכירביהגאוןבןשלאנקהירשיוחנןרביידבכתבעתיקותחתימותשתיהספרבשער

בשנתחותנועםלירושליםעלה.מלונדוןברליןטבלידודרביחתן.ס"החתתלמיד(ד"תרמ-ה"תקע)שלאנקהירשצבייוחנןרבי

.שנייטוךי"רמעםיחדנוספיםומוסדות,בירושלים"חייםעץ"ישיבתממיסדי.מהורדנאליבאריהרביחתןש"בזיוו.ואביוח"תקצ

.(6363הרבניםאוצר.ותלמידיוס"החת)

80$פתיחה 
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יחידהמהדורה–ג"תפ,אופיבאך–המןצנצנת.80

Tzintzenet HaMan – Offenbach, 1723 – Single Edition

ד"אבאונאמנחםרבימאת.המאמריםפניםעם.ונזיקיןנשים,מועדמסדרבמסכתותל"חזלמאמריטעמים,המןצנצנתספר

.ליסא

."יעקבשבות"בעלמפראגרישריעקברביהסכמת.נאיילאדעפענטוראבאנעדפוס.יחידהמהדורה.ג"תפ,אופיבאך

.פשוטהכריכה.הימנייםהשערבשוליהדבקה.טקסטחסרוןללאהשערבמרכזפגם.טובמצב.מ"ס30.דףמז-ג,[1]

50$פתיחה 

ראשונהמהדורה–השנהראשעלא"הריטבחידושי!יסוד.81

Basic! Chidushei HaRitva on Rosh HaShana – First Edition

עלא"הריטבחידושישלראשונהמהדורה.ח"תרי,קניגסברג.השנהראשמסכתעל.א"הריטב–אשביליטוביוםרבינוחידושי

.זומסכת

."והקבלהכתב"הבעלמקלנבורגצבייעקברביבהסכמת.לפידותהירשצבירביבהוצאת

.טובמצב.דףנא,[2]

50$פתיחה 

א"החידהסכמת–ראשונהמהדורה–ז"תקמ,ליוורנו–(יבמות)א"הריטבחידושי.82

Chidusei HaRitva (Yevamot) – Livorno, 1787 – First Edition – Approbation by the Chida

.א"החידמרןשלהסכמתועם.ראשונהמהדורה.ז"תקמ,ליוורנו.יבמותמסכתעלא"הריטבחידושי

.חדשהכריכה.מצויןמצב.דף[1],רד,[5]

54'מסיסודספריסטפנסקי

50$פתיחה 

ראשונהמהדורה'דכיאאמירה'הגהות-ב"תש,מיכאלאווצע–א"הריטבחדושי.83

Chidushei HaRitva – Michlucha, 1942 – Glosses 'Amira Dachya' First Edition

,מיכאלאווצע.פעטעניצבידודרבי.הארוךא"מהרשמחברמבעל"דכיאאמירה"הגהותעם.כתובותמסכתעלא"הריטבחדושי

.גרינפלדמשהדפוס.ב"תש

.מנותקתמקוריתכריכה.זעיריםעשנקבי.דף[1],ק,[2]

50$פתיחה 

יחידהמהדורה–א"תקפ,ליוורנו–יצחקאהלי.84

Ohalei Yitzchak - Livorno, 1820 - Only Edition

יצחקרביהגאוןמאת.ם"הראולשונותערוךשולחן,ם"הרמבעלחידושיםעם,ס"השמסכתותעלופלפוליםחידושים-יצחקאהלי

.ידמכתבלראשונהשנדפסו,וחגיגהתענית,השנהראשלמסכתותהראשוןישעיהרבנופסקיעם,בונאן

.בתוניסהחכמיםגדוליהסכמותעם.הגהותיועם,בונאןדודרבי,המחברבןי"עלאוריצא.יחידהמהדורה.א"תקפ,ליוורנו

שלדורםבן,לומברוזואברהםרבישלמתלמידיו,תוניסד"אב,ועצוםגדולחכםתלמיד,(ד"תקע-ט"תקכ)בונאןיצחקרביהמחבר

.פיתוסייעקבורביטייביצחקרביהגאונים

.דףקעד,קו(2).ידבכתבהגהותשתי

.גבללאמנותקתכריכה.בלאי.עשנקבי.בינוני-טובמצב

50$פתיחה 



22

יחידהמהדורה–א"תקפ,פיסא–אלהיםמתת.85

Matat Elokim” - Pisa, 1821 - Only Edition

מסכתותעלחידושים"שכחהלקט"קונטרסכולל,(ת"מת)תמידתעניתמגילהמסכתותשלשעלחידושים,אלהיםמתתספר

.בתורהמסרותעל"מסרות'פי"וקונטרס.ונזיקיןנשים,מועד,ברכות

."מישלשבת"ספרמחברסינגאליאהשבתישמשוןיעקברביהגדולהגאוןמאת

.מולכושמואלדפוס.יחידהמהדורה.א"תקפ,פיסא

בהיריםדפים.מאודטובמצבזהמלבד.בשוליםמעטיםעשנקביראשוניםבדפים.מ"ס20.דף[1],[יח:ל"צ]יט,קפט,[6]

.ואיכותים

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ו"תקס,פיסא–ם"רקמעשה.86

Ma'aseh Rokem – Pisa, 1806 – Single Edition

שיטה,(יצחקפחד)קידושיןעלשיטה.אשררבינומאת(לצדיקשמחה)קידושיןתוספי.חיבוריםשלושהכולל,ם"רקמעשהספר

.קורייאטיצחקרבימאת(נסיםמעשה)מציעאבבאעל

.ו"תקס,פיסא

."לארידואברהםה"ע."ט"סמלמדיעקבהצעירשלי"ורישומיםחתימותהספרבשער.דףפו,[2]

.מקומותבכמהעשפגעי.בינונימצב

50$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ך"תר,קניגסברג–מיושבקשות.87

Kashot Meyushav – Königsberg, 1860 – First Edition

הגאוןמאת.(נפרדבשער)ס"השחידושיספרעםנדפס.(תירוץללא)בקשיאשנותרוס"בשלסוגיותתירוצים,מיושבקשותספר

.ברליןפיקישעיהרבי

.ראשונהמהדורה.ך"תר,קניגסברג

.פשוטהחדשהכריכה.טובכללימצב.ס"השחידושישלאחרוןדףחסר.דףכב,[1];[1],יד;כח,[2]

20$פתיחה 

ז"תרצ,לאמזא–ירוחםתורת.88

Torat Yerucham – Łomża, 1937

.מלאמזאצכנוביץזאבירוחםרבימאת.ערוךהשולחןחלקפיעלמסודר,ס"השבסוגיותחידושים,ירוחםתורתספר

.יחידהמהדורה.ז"תרצ,לאמזא

.מצויןמצב

10$פתיחה 

חתימה–חשובספר–ז"תרנ,לובלין–יהודהקול.89

Kol Yehuda – Lublin, 1897 – Important Book – Signature

באותםמשמשבהיותועולםגאונימרבותיוהמחברששמעממהס"השעלחידושיםליקוט,מגלוגאיהודהרבימאת,יהודהקול

.(ט"תפ,באמשטרדםנדפסהראשונהמהדורה)ז"תרנ,לובלין.מגלוגאלונטשיץיהודהרבימאת.ישיבות

.המחברמאתרביםחידושיםבתוספת,חידושיהםעלצויינוששומותיהםמפורסמיםרבניםמעשריםלמעלהשלחידושיםבספר

.ליבוביץמשהרביחתימת.חדשהכריכה.טובמצבדףנה,[1]

20$פתיחה 
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מליובאוויטשהרבי–תמונותאוסף.91

Collection of Pictures – the Lubavitcher Rebbee

.מ"ס27\22גודל.ידועלאתאריך–לבןשחור.ממוסגר.התוועדותשלגדולצילום

.שונותתקופותשוניםגדליםתמונות13עודבנוסף

.טובמצב

50$פתיחה 

ד"מחבהרבימכתבישלצילומיםחמשה.92

Five Photocopies of Letters by Rabbis of Chabad

.בארץטכטרברגמשפחתאלשנשלחו.ד"חבמליובאוויטשהרביממכתביצילומיםחמשה

.תוכןעםמכתבים

10$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ו"תרכ,ווילנא–(הזקןר"האדמומתלמידי)נחמיהדברית"שו.93

Divrei Nechemya Responsa (a Disciple of the Alter Rebbe) – Vilnius, 1866 – First Edition

חייםמבאר,מיםויצקקדושמפהקבלכאשר"(ב"תרי-ד"תקמ)מדוברובנהנחמיהרבימאת.העזראבןעל.נחמיהדברית"שו

."מלאדיל"זצוקזלמןשניאורר"מוהרר"אדמועולםגאון,אלקיםאישהגדולרבינו,שמיםמן'הממעין

.דףפב-לא,כט;ז,[6].שעריםשני.ראשונהמהדורה.ו"תרכ,ווילנא

.רופפתמקוריתכריכה.טובמצב

50$פתיחה 

לנשיאותשנהארבעים–(נ"תששבט'י)שנהבארבעיםויהיקובץ.94

Compilation Vayehi Ba'arba'im Shana (the 10th of Shevat 1990) – 40th Anniversary of the Presidency

.נ"תששבטד"יו.שנהבארבעיםויהיקובץ

.טובמצב

10$פתיחה 

החלקיםשני–ד"חבמשנת\החסידותבאר.95

Be'er HaChassidut / Mishnat Chabad – the Two Sections

.שטיינמןאליעזרמאת.החלקיםשני.ד"חבמשנת,החסידותבאר

.טובמצב.ז"תשי,אביבתל

10$פתיחה 

ב"תשי-י"תש–חלקיםשלושה–רוזובסקיש"הגרשיעור.90

Shi'us Hagrash Rosovsky – Three Sections – 1950-1952

.כתובות,נדרים,גיטיןמסכת.ב"תשי-י"תש.חלקיםשלושה.רוזובסקיש"הגרתלמידישלידכתבצילום,קונטרסיםשלושה

!ראשונהמהדורה

.טובמצב

20$פתיחה 

ד"חבחסידות
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מקוצקמ"והרממגורמ"הריחידושיבעלרים"האדמוחותןחלפיןמשהרבישלהגמרא.96

The Talmud of Rabbi Moshe Halfin the In-Law of the Rebbes the Author of Chidushei HaRim of Gur and the Ramam

of Kock

.נפרדשערמסכתלכל.ט"תקכ,זולצבאך.ערכיןמעילה,תמורה,כריתות,מסכתות,בבליתלמוד

.חלפיןמשהרביבעלותחותמת,בשערים

מנחםרביר"והאדמומ"הריחידושיבעלאלטרמאיריצחקרבימגורהראשוןר"האדמושלחותנם.ץ"תקנפטר–חלפיןמשהרבי

רביהגאון.תורהלומדישלמדרשביתהחזיק,ווארשאקהילתמראשי.מלובליןוהחוזהמקוזניץהמגידמתלמידי.מקוצקמנדל

."ברליןק"בקחלפןמשהרביבביתלומדהוא"שכותב.(א"תקמפרנקפורט)"דרבנןמילין"ספרובשערמיכלשטטרישראל

לספרהסכמהנתן,בראוויטשד"ראב–ראוויטשפהע"לעמליסאץ"כמשהה"מובהרבחייםישראלרביחתימתהראשוןבשער

.(ט"תקפ,למברג)יהודהאפיקי

.טובכללימצב

50$פתיחה 

מסטרטיןברנדוויןאברהםרביר"האדמושלהעותק–אליהודביתנא.97

Tana Dvei Eliyahu – the Copy of the Rebbe Rabbi Avraham Brandwein of Stratyn

.מ"תר,ווארשא.יעקבישועותבאורעם,אליהודביתנא

רביר"האדמו-"מסטרעטיןהמפורסםק"ההצהנכדאוריה"מוהמפורסםצ"בההאברהםרביר"האדמו"חותמתבשער

רבותופעלשברומניה'ניאמץ-בפיאטרהר"כאדמוכיהן.מאוזיפולהברנדוויןאורירביר"האדמושלבנו,מסטרטיןברנדוויןאברהם

נפטר.מדרשוביתאתהקיםבה,בחיפהוהתיישבלארץעלההשואהלאחר.מפוליןשהגיעוהפליטיםלעזרתהשואהבתקופת

.ג"תשלבשנת

.טובמצב

20$פתיחה 

מתקופתחותמותיו–(הגהות)קנרהלויאבישאברהםרביר"האדמושלהעותק–יקותיאלתורתת"שו.98

ביאסירות"האדמו

Torat Yekutiel Responsa – the Copy of the Rebbe Rabbi Avraham Avish HaLevi Kanner (Glosses) – His Stamps from

the Time He was Rebbe in Jassy

.פ"תר.ברדיוב.רוזנברגיקותיאלרבימאת,יקותיאלתורתת"שו

כנראה,ידבכתבקצרותהגהותעשרות."א"תעיאססיק"חופקאננערל"סגאבישאברהם"ר"האדמובעלותחותמותבספר

.ר"האדמוידבכתב

יוסףמשהרבישלחתנו,בגליציהטשכובחסידותאבישמשוןיעקברבישלבנו,(ד"תשמ–ד"תרנ)קנראבישאברהםהרב

אתהקיםובהבחיפהחליסהבשכונתהתיישבהמדינההקמתלאחר,בבוטושאן(1929)ט"תרפבשנתר"כאדמוהוכתר,מסוליצא

.אהרןרמת-מביאלהר"האדמורבינוביץיצחקיעקבהרבהואחתנו.שנה40-לקרובבמשךר"כאדמושימש.מדרשובית

.דפיםבמספרוקרעיםפגמים,שערללא

50$פתיחה 

ועודמכתבים,ספרים–חסידות
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מטשורטקובפרידמןמרדכינחוםרביר"האדמומקלויזהעותק–העבודהושורשיסוד.99

Yessod VeShoresh HaAvodah – the Copy from the Kloiz of the Rebbe Rabbi Nachum Mordechai Friedman of

Chortkov

.ה"תרלווארשא.העבודהושורשיסוד

מרדכינחוםרביר"האדמו."א"תובבירושליםק"בעהמטשארטקובא"שליטר"אדמושלקלויז"עתיקהחותמת,כהבדף

א"בתבביתושהקיםהכנסתבביתטשורטקובחסידשלקטנהקהילהוהנהיגישראללארץט"תרצבשנתעלהמטשורטקובפרידמן

הספרדפיבין.בירושליםר"האדמושלהקטןהקלויזמספרייתנדירשרידהינושלפנינוזהספר.בירושליםשהקיםכ"בביהוכן

.ידבכתבתיקוניםמספר

.מאודטובמצב

50$פתיחה 

מבעלזר רבי אהרן "הסט של רבי שלום פוגל גבאי האדמו–א "תרע, לובלין–מקראות גדולות . 100

Mikraot Gedolot – Lublin, 1911 – the Set of Rabbi Shalom Fogel the Gabai of the Rebbe Rabbi Aharon of Belz

. א"תרע, לובלין. חמשה כרכים. נביאים וכתובים, מקראות גדולות

חזר , גורש לסיביר. מוורישהופנרפאליקחתן רבי משה . בעלזאמחשובי חסידי ( ה"תשמ-ע"תר)חתימות וחותמות רבי שלום פוגל 

.ושימש מנהל הישיבהמבלזר "ט התמנה לגבאי של האדמו"בשנת תש. שם שימש מלמדואנטורפןפראג , לפולין

.  מעט פגמים. מצב כללי טוב

50$פתיחה 

מפרימשלאןק"הרהנכדי שמרלרהסליחות של הרבנים לבית . 101

The Selichot of the Rabbis of the Shmerler family the Grandsons of the Rebbe of Peremyshlian

. חסר מעט התחלה ומעט סוף. 'מהדורת שנות התר, ספר סליחות

. מצאנז" דברי חיים"תלמידו של בעל –מצפת שמרלרחותמות רבי משה מאיר . שמרלררבי צבי . שמרלרחתימות רבי יעקב ישראל 

חתנו  ממיקולייבחתן רבי חיים אברהם , שמרלררבי מרדכי ק"הרהבן , "שמערלערמשה מאיר ' הק"פרמישלאן-ר משאץ"האדמו

.מפרמישלאןרבי מאיר ק"הרהשל 

חתנו , ממיקולייבר רבי חיים אברהם "היו נכדיו של האדמו, שמרלרורבי אפרים מרדכי , (י"תש-ב"תרמ)שמרלררבי יעקב ישראל 

.בירושליםצאנזרבי יעקב ישראל היה מחשובי חסידי . מפרימשלאןר רבי מאיר "וממלא מקומו של האדמו

50$פתיחה 

נדיר–ט "תרצ, קראקא–מבאבובר "אגרת הקודש מאת האדמו. 102

Igeret HaKodesh by the Rebbe of Bobov – Krakow, 1939 – Rare

ר רבי בן ציון  "מאת האדמו". בצער בעת הזאת בפרוע פרעות בישראלהשרוים... לדבר על לב אחינו בית ישראל", אגרת הקודש• 

.  מבאבובלהברשטאם

.  'עמ[ 4], שער מעטפת. נדיר ביותר. ט"תרצ, קראקא

השתדלות  בענין. 'עמ[ 3. ]ר"מכתב נוסף מהאדמו. ל"זצמבאבובק"הרהר "ק אדמו"חיבור לטהרה מכתב קודש מכ"עם קונטרס • 

.  לא מובא במפעל הביבליוגרפיה–. בפרנסה

.  ללא כריכה. דפים מנותקים. ללא קירוב לטקסט, קרעים בשולים

50$פתיחה 
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ראשונהמהדורה–ב"תש,ירושלים–אמוניםשומר.103

Shomer Emunim – Jerusalem, 1942 – First Edition

.ראשונהמהדורה.ב"תש,ירושלים.אמוניםשומר.ראטהאהרןרביהקדושר"האדמושלוהיחודיהיסודיספרו

.הבוראאהבתקונטרסיעם,החלקיםשני,שלם

.ידבכתברישומים.מקוריתכריכה.טובכללימצב

50$פתיחה 

ביותרנדיר–בקעמעטשעשנדפסהיחידהעבריהספר–ץ"תר,קעמעטשע–מרדכיפרשת.104

Parshat Mordechai - Kemecse, 1930 - The only Hebrew Book Printed in Kemecse - Most Rare

קעמעטשעד"אבלעאנאראוויטשמרדכירבימאת.שוניםליקוטיםעם,ומועדיםהתורהעלהחסידותבדרךחידושים,מרדכיפרשת

.(ה"תרפ-ל"תר)והגליל

שלוםרבי,מערלויסופרשמעוןרבי:הסכמותעם.סטנסילבמהדורתשנדפסהומצומצמתיחידהמהדורה,ץ"תר,קעמעטשע

רביהמחברבןידיעללאורהוצא.מיאליוויץד"ראבגרינברגמשהורביקשאויד"אבבראךשאולרבי,מרצפרטהלברשטםאליעזר

.קעמעטשעהעירברבנותאביומקוםאתשמילאלנרוביץגדליה

.הלאומיתבספריהאינו.הביבליוגרפיהבמפעלמופיעלא.שבהונגריהזובעירשנדפסהיחידהספרזהו!ביותרנדירספר

.רופפיםודפיםכתמיםמעט.טובמצב.מ"ס28.דףמז,[3]

50$פתיחה 

ך"תר,ווארשא-וורטמןמשהרביק"הרה–לדרךצדה.105

Tzeda Laderech – Rabbi Moshe Wertman – Warsaw, 1860

משהרביק"הרהמאת.ובבריתותס"בשל"חזממאמריוהנהגותמוסרדברי.'ב'אסדרפיעל,שעריםק"צדיובו,לדרךצדה

.תורהדבריס"מחוורטמן

.(ה"תרמ,ירושלים)הארץקדושתספרשלהשנייהבהוצאהאותוגילהנכדואך,שמואתהעליםהמחבר

.מנותקתמקוריתכריכה.טובמצב.שעריםשני

30$פתיחה 

רביםועוד"לויקדושת"ההסכמות–א"תקע,ברדיטשוב–ם"להרמבתורהמשנה.106

Mishneh Torah LeHaRambam – Berditchev, 1811 – Approbations by the "Kedushat Levi" and Many Others

.א"תקע,ברדישטוב.שניחלק.ם"להרמבתורהמשנה

."לויקדושת"המברדישטוביצחקלוירביהסכמתההסכמותבין.זולמהדורה,הרבניםמגדוליחשובותהסכמותבאולשערמעבר

.סוףמעטחסר.עשפגעי.בינונימצב

10$פתיחה 
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מהדורה חסידית וראשונה–ה "תרנ, מונקאשט–ה"הפלאחידושי . 107

Chidushei Hafla'ah – Munkatch, 1895 – First Hassidic Edition

חושן משפט וקצת אורח  , נדה, תערובות, ושלחן ערוך יורה דעה הלכות בשר בחלב, חידושים על מסכת ברכות, ה"הפלאחידושי 

.  מאת רבינו פנחס הלוי הורביץ. חיים

.מהדורה ראשונה. ה"תרנ, מונקאטש

מהדורה חסידית

הירצקערבי נפתלי ". הבשםערוגת "בעל גרינוולדרבי משה , ממונקאטשרים החשובים רבי צבי הירש שפירא "הסכמות האדמו

רבי יעקב משה ורבי פנחס  , רבי אברהם מרדכי, רים רבי מאניש"ובניו האדמומקומרנארבי אליעזר צבי ספרין , מרצפרטזילברמן 

.  נתן

.  מקוזוועשמעלקאשמואל ר"בחיים סנדרהמוציא לאור רבי " S"חותמת , בשולי השער

. כריכה חדשה. חיזוק דבק בשול השער והדף אחרון. מצב כללי טוב. דףמא, [2]

50$פתיחה 

הערות ארוכות בכתב יד מתקופת ההדפסה–ט "תרי, הלברשטט–מלא הרועים . 108

Melog HaRo'im – Halberstadt, 1859 – Long Handwritten Glosses from the Time of Printing

.  נא דף, רכט, [4. ]מהדורה שניה. ט"תרי, הלברשטט. יולסמאת רבי יעקב צבי , כללי התלמוד, מלא הרועים

. שלא זוהתה, חתימה עתיקה בשער. מהם השגות על המחבר. בין דפי הספר כמה הערות בכתב יד אשכנזי מתקופת ההדפסה

.  מרבני סט לואיסשולרר סלומון "חותמת בעלים ד

.מצב טוב מאוד

100$פתיחה 

מגור" בית ישראל"ר בעל ה"חתימת יד קדשו של האדמו. 109

Handwritten Signatures of the Rebbe Author of "Beit Yisrael" of Gur

.בעל הבית ישראל–ר רבי ישראל אלתר מגור "עם חתימת יד קדשו האדמו. מתוך דף של רשימת שמות לתפילה. פיסת נייר

.מצב טוב. מ"ס4/ 5.5גודל 

20$פתיחה 

[הראשון]ר מלעלוב רבי שמעון נתן נטע בידרמן "קבלה חתומה בחתימת האדמו. 110

Receipt Signed by the Rebbe of Lelov Rabbi Shimon Nathan Nota Biderman [the First]

[הראשון]ר מלעלוב רבי שמעון נתן נטע בידרמן "קבלה חתומה בחתימת האדמו

ר מלעלוב רבי שמעון נתן "בשולי הקבלה חתימת ידו של האדמו. ע בערך"ירושלים שנת תר, "מציון' יברכך ד"מכתב קבלה מודפס 

[.הראשון]נטע בידרמן 

הכותל המערבי וקבר , ת במקומות הקדושים"ומבטיחים להתפלל עליהם לפני השי, בנוסח המודפס ביידיש מברכים את הנדיבים

.רחל

נסע לביקורים  , "שער השמים"מחכמי ישיבת , ר החמישי לבית לעלוב"האדמו( צ"תר-ט"תרכ)ר רבי שמעון נטע בידרמן "האדמו

13ורק לאחר ת"באדמורוונהג שם בקרקובבביקורו האחרון התיישב . מסטוליןפרלובבפולין ושהה רבות אצל רבו רבי ישראל 

רוב מכתביו הידועים נכתבו בשמו  . בארץ ישראל התקבצו סביבו חסידי אביו וחסידים נוספים. ו"בשנת תרפ, שנה חזר לארץ ישראל

!חתימותיו נדירות . ר רבי משה מרדכי מלעלוב"י בנו האדמו"ע

.  קרע קל בשולים התחתונים. חתימה מעט מטושטשת. שולים שמאליים רחבים

50$פתיחה 
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ישראלוגדולירים"אדמוהסתלקותעלעיתונים30–כאוסף.111

Collection of approx. 30 Newspapers about the Death of Rebbes and Leading Rabbis

...ועוד,העירקול,דגלנו,המודיע,נאמןיתד–עיתוניםשלגדולאוסף

יהודהאליעזררבי,שטיינמןהרב,פינשטייןמשה'ר,הסטייפלר,שךהרב-הרבניםשל'וכוהשנהויוםהשלושיםויוםפטירהעל

–ממכנובקאר"האדמורבי,לנדאיעקברבי,חדשמאיררבי,קמנצקייעקברבי,טנאשלמהרבי,פרינדלנדרחייםרבי,פינקל

.ועוד,מלעלובר"האדמו,הלויז"הגרירבי,מגור"שמחהלב"הבעלר"האדמו,טברסקיהעשיליהושעאברהם

.עיתוניםוגזריבודדיםלדפיםבנוסףעיתונים30–כ

.שוניםומצביםגדלים

30$פתיחה 

א"שליטמבעלזר"מהאדמוחנוכהמעות.112

Hanukkah Gelt by the Rebbe of Belz

.א"שליטמבעלזארוקחדביששכרר"האדמוי"עשחולקוחנוכהמעותשלושה

.ג"תשס,ב"תשנ,ן"תש

.טובמצב.פריטים3

50$פתיחה 

ד"תשבשנתארצהעלייתועםניץ'מוז"אליעזרדמשק"הר"לאדמופניםקבלת–נדירהכרזה.113

Rare Poster – Reception for the Rebbe the "Damesek Eliezer" of Vizhnitz with His Immigration to Israel in 1944

ק"כ,אביב-תלעירנובשעריה"אייופיעצ"אחה5בשעה,ד"תשאייר'ג,רביעיביום!!הבאברוך"ביותרונדירההיסטוריתכרזה

שםהצלהועדומראשי,ברומניאי"אגונשיא,העולמיתהתורהגדולימועצתחברא"שליטהגראליעזר'רמרןניץ'מוויזר"האדמו

"...א"שליט,מסדיגוראר"האדמוק"כגיסובדירתפניואתולקבללתורהכבודלתתבזהמוזמןהקהל

.ד"תש,אביבתללוריאדפוס.האגודתיהנוער,התורהקרןמרכז,י"אגופועלמרכזישראלאגודתמרכזמאתלאוריצאההכרזה

בשנתאביופטירתלאחר.ניץ'מווזהגרישראלרביר"האדמובן,"אליעזרדמשק"בעל(ו"תש-א"תרנ)הגראליעזררביר"האדמו

משלוחישלחמשם.בטעמשווארוהתיישבהרוסיםידיעלשנכבשהניץ'מווזנמלטש"תבשנת,ניץ'מווזר"כאדמולכהןהחלו"תרצ

להמלטהצליח.שלוהידשעוןכוללרכושוכלאתמכרכךלשם,שםוהורעבוטרנסניסטריהלביצותשהוגלוהיהודיםלמעןמזון

ניץ'ויזישיבתאתהקיםאביבבתל.ד"תשאייר'גביוםנערכהכאמורהפניםקבלת.ד"תשבניסןו"כביוםישראללארץולעלות

מאירחייםרביאחיופטירתולאחרמילאמקומוואתצאצאיםאחריוהותירלא.בארץניץ'וויזלמוסדותהראשוןהגרעיןשהיתה

.מכןלאחרשנהישראללארץשעלה,הגר

!ידועהואינהרשומהלאהכרזה

.קליםוקרעיםקיפולסימני.ניירדבקבשיקוםמולאוהנקבים.בטקסטפגיעותמעטעםהדףבמכרזתיוקנקבי.מ"ס31\47גודל

.לניילוןמחוץנבדקלא,ניילוןבתוךשמורההכרזה

50$פתיחה 

בארץהחינוךמצבעלמסאטמריואלרביר"האדמואלשנשלחמכתב.114

Letter sent to the Rebbe Rabbi Yoel of Satmar about the State of Education in Israel

מוסדהקמתועל,בארץהחינוךמצבעלהדבריםבין.מסאטמריואלרביר"האדמואל,ץ"הבדמאתשנשלח,במכונהכתובמכתב

.ירושליםבנותהחינוך

10$פתיחה 
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1901,בודפשט–"הישראליהלאומיההוראהאיגוד"מארגוןקבלה.115

Receipt from the "Israeli National Union of Teaching" – Budapest, 1901

עם.בודפשט.1901דצמבר16מיום,1901לשנת"הישראליהלאומיההוראהאיגור"בחברותדמיעבורתשלוםעלקבלה

.הונגרית.המפקחוחתימתהפקידחתימת

.טובמצב

50$פתיחה 

קדישאהחבראומנהליבהונגריההפניםמשרדבחתימות–1913,טשאבאקדישאחבראתקנות.116

The Regulations of the Chevra Kaddisha of Tshaba, 1913 – Signed by the Hungarian Ministry of the Interior and the

Directors of the Chevra Kaddisha

עדתקהל"הקהילהועדוחותמותידבכתבחתימותעם.1913.בהונגריהטשאבאקהילתשלקדישאהחבראתקנותחוברת

magyar."העאטשאבאק"דקישורון kiralyi belügyministerium-ההונגריהמלכותיהפניםמשרד.

:מהתקנותדוגמאות

1.minden esetleg hozando kozgyulesi hatarezat, nely az alapszabalyek megvalteztatasat, vagy az egylet felesztasat

czeleza, feganatesitas elott a m. kir. belugyminiszteriumhoz felterjeztendo-להביאשניתןהאפשריותהגבולהחלטותלכל,

.mידיעליקודמו,האיגודפירוקאוהעזרחוקאישורהמונעות kir.הפניםלמשרד.

2.azon egyleti tag , vahy annak neje, aki óhajtja, hogy az örök emléku táblába a neve megörökittessék, köteles a

chevra kadischa pénztárába beiratási dij czimén 40 koronát. aki nem tagja az egyletnek 100 kor.- tól 300 koronáig fizet-

חברשאינו.כתרים40לרשוםנדרשקדישאהחבראבאוצרשיוחתםהנצחיהזיכרוןלוחשלשמואתהמבקשהאגודהחבר

.כתרים300-ל100ביןמשלםבאגודה

.מקוריתבדמעטפת.מ"ס20\33.דף[10]

100$פתיחה 

סיגעטדקלויזומשניותס"שחבורהשלדף[1].117

[1] Leaf of the Chavura Shas VeMishnayot of the Kloiz of Siget

פרקירשימתלדףמעבר.משניותלימודשלרצוןיהיבשולים.שםמילויעם.אויבערווישאבסיגעטומשניותס"שחבורהשלקבלה

.המשניות

.קיפולסימני.טובכללימצב.מ"ס8\16

10$פתיחה 

מפשבורגוהגהותחתימה–ב"תרכ,ווארשא–מקובצתשיטה.118

Shita Mekubetzet – Warsaw, 1862 – Signature and Flosses from Pressburg

.ז"תרל-ב"תרכ,ווארשא.חלקיםשני,מקובץשיטה

הגהותכמההספרלאורך.["פרשבורגקודשמקהילת]ב"פק"מקגעלבערמשה'הק"עתיקהוחותמתחתימות.ראשוןחלקבשער

.ידובכתבכנראה

.בינוני,טובמצב.מנותקיםדפים.עשפגעימעט.כריכהללא

20$פתיחה 
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הונגרייםורישומיםחתימות–ט"תרנ,לובלין–הערוךספר.119

Sefer HaAruch – Lublin, 1899 – Hungarian Signatures and Inscriptions

.ט"תרנ,לובלין.החלקיםכל,הערוךספר

הרב"רישום."שטיינערבצלאל"."סאטמרבערקאוויטשמשה'הק"."בארשא.משטיינעריהודהיצחק"רביוחותמותחתימות

הרבאצלבסאטמראזלומדתיואניו"תרפשנתשבטבחדשבאלסדר'היוםוורדייןבקלייןנפטרסיגטק"אבדו"מההגאון

."י"נגרינוועלדדודאליעזער

.טובמצב

20$פתיחה 

"סופרחתם"התלמידימראשוני[?]המחברהגהות–ז"תרי,ווין–ענימנחת.120

Minchat Ani – Wein, 1857 – Glosses by the Author [?] One of the First Disciples of the "Chatam Sofer"

,ופירושיםיישובים-"למנחהכתיתשמן":חלקיםלשנימחולק,(י"ענכמניין)בתלמודקושיותושלושיםלמאהתשובות,ענימנחת

.ראשונהמהדורה.ז"תרי,ווין.מיקלאשד"אב,ל"זצסימנדלדביששכררביהגאוןמאת.עיוןבצריךשנשארוקושיות-"מנחהפתי"

."המחבר[דבריכה]ד"כ"במיליםהמסתיימתהגההנאבדף.ידבכתבהגהות3הספרדפיבין

למקוםגלה.מיקלאשק"דקדייןקירץליברביומזקנולמדןסינירביהגאוןמאביוקיבל,שימנדלבערליששכררביהגאון,המחבר

מ"חוס"חתת"שו)"באנשיםמופלא"מכנהו"סופרחתם"הרבו!בפרשבורגתלמידיומראשוניוהיה,"סופרחתם"הלישיבתתורה

.ב"תרכבשנתפטירתועד,שנהלשלושיםקרובבמשךשםד"אבג"תקצומשנתמולדתובעירכדייןכיהןח"תקפמשנת.(רב'סי

.ס"השעל"מנחהשייר"ספרגםחיבר

:וחתימותרישומיםהספרבסוף."גרויסווארדייןוויסזאב":בעלותחותמות.קלובלאיכתמים,טובכללימצב.מ"ס31.דףסח,[1]

."טוייסגשמואל"

50$פתיחה 

ד"היגרינפלדזליגרביוחתימתעצמיתהקדשה–יהושעפני.121

Pnei Yehoshua – Self-Dedication and Signature of Rabbi Zelig Greenfield

.ג"תרמ,ווארשא.חלקיםשני.ס"השעל,יהושעפני

'הקהלויי"נזלמן'רה"מוהיקרדודימחתניבמתנהקבלתי'הראשוניעלנוסףהאחרוניםדבריאלהגם"רישוםהפורזץבדף

."י"נל"משהרב'מוא"בלאגרינפעלדזעליג

כיהןח"תרמבשנת.לוינגרזלמןשלמהרביחתן.בפרשבורגהגדולהבישיבהסופרהשבטתלמידגרינפלדזעליגרביהצדיקהגאון

.ד"הי.ד"תשבשנתבשואהנספה,פעטרסנטד"לאבהתמנהכ"ואח,ווארגעדעבעירכרב

.טובמצב

50$פתיחה 
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ראשונהמהדורה–ה"תל,אמשטרדם–צדקצמחת"שו.122

Tzemach Tzeddek Responsa – Amsterdam, 1675 – First Edition

.ראשונהמהדורה.ה"תל,אמשטרדם.קרוכמלמנדלמנחםרבימאת,צדקצמחותשובותשאלות

עםדפיםשנימתוכם,קרעיםהמפתחותשלח-דבדפים.מנותקיםוהדפיםבלאיהראשוניםודפיםהשערבשולי.דףקצו-ה,יא,[1]

.כריכהללא.מאודטובבמצבהספרכלשאר.חסרון

50$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ה"תקל,אמשטרדם–שלוםנהר.123

Nahar Shalom - Amsterdam, 1735 – First Edition

פארדודודלרבימובהקותלמידאיספלטרוד"אבוינטורהשבתירביהגאוןמאת.חייםאורחערוךשולחןכלעלחיבור,שלוםנהר

."דודחסדי"בעל

.ראשונהמהדורה.ה"תקל,אמשטרדם

.טובכללימצב.זמןכתמי.אחרוןודףלודף,השערבדףפגמים.זעיריםעשנקבי

50$פתיחה 

המחברבביתנדפס–ראשונהמהדורה–א"תפ,אמשטרדם–פתילותשבע.124

Sheva Petilot – Amsterdam, 1721 – First Edition – Printed at the Author's House

.א"תפ,אמשטרדם.באמשטרדםדייןפרנקפורטמשהרבימאת.המאורמנורתשבספרמוסרדבריכלכולל,פתילותשבעספר

.המחברבדפוסנדפס.ראשונהמהדורה

.ופגומהבלויהכריכה.בעורמחופהעץעשויה,מקוריתכריכה.שימושכתמי.מאודטובמצב.מ"ס19.דףפד,[4]

80$פתיחה 

עתיקרישום–מקוריתעורכריכת–ה"תקל,אמשטרדם–משניותכרך.125

Volume of Mishnayot - Amsterdam, 1775 – Original Leather Binding – Ancient Inscription

.ה"תקל,אמשטרדם.קודםנדפסושלאחדשותותוספותטוביוםותוספותמברטנורהעובדיהרבינופירושיעם.נשיםסדרמשניות

.פרופסדפוס

.ט"תקממשנתבעלותרישום.מקוריתעורכריכתעם.מצויןבמצבנאהכרך.אדומהבדיוכיתובעםשער

30$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ט"תקכ,אמשטרדם–אברהםאשל–חייםאורחערוךשלחן.126

Shulchan Aruch Orach Chaim – Eshel Avraham – Amsterdam, 1769 – First Edition

אפנהייםאברהםרבימאת.היטבבארעל"אברהםאשל"ספרועם.ועודהיטבבארעם,חייםאורחערוךשלחן

הספרדיםד"אבשלםשלמהרבי,אמסטרדםד"אבשאולרבי:הסכמות."אברהםאשל"שלראשונהמהדורה.ט"תקכ,אמשטרדם

.אברהםאשלספרשל'מכירהשטר'כולל.המדפיסיםהקדמתכולל.האגד"אבשאולורביבאמסטרדם

.עתיקותחתימות.מצויןמצב.מ"ס20.דףקג,קפו,[5]

50$פתיחה 

שוניםבנושאיםקודשוספרי,מוסר,הלכהספרי
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חתימות–ראשונהמהדורה–ה"תקפ,ליוורנו–לחייםרחמים–א"הרשבת"שו.127

HaRashba Responsa – Rachamim LeCHaim – Livorno, 1725 – First Edition – Signatures

הגאוןידיעלידכתבמתוךהראשונהבפעםלאורהוצא,תשובות300כולל.(א"הרשב)אדרתבןשלמהרבינוותשובותשאלות

.ממנו"לחייםרחמים"בשםוהארותהערותעםי'פלאגחייםרבי

.א"הרשבת"שובסדרתחמישיחלקנחשבזהחלק

.אזמירורבני"לבחקרי"ההסכמת.לספרי'פלאגחייםרביהקדמת.ראשונהמהדורה–ה"תקפ,ליוורנו

.חדשהכריכה.מקצועילאשיקוםעם,ראשוניםדפיםבכמההתחתונההדףבפינתפגם.טובכללימצב.מ"ס30.דףפו,[6]

.אזובאגודתבעלאזובישלמהרבישלאביו–"אזובייאודה".שאלוניקימדייני–"בוטוןדיאברהם"חתימות

.266'מס,יסודספרי,סטפנסקי

80$פתיחה 

יחידהמהדורה–ב"תרל,ליוורנו–קדשנאוה.128

Nava Kodesh – Livorno, 1772 – Single Edition

רבינכדומאת–הכסףנקודות.רבה'מגהכהןצמחרבימאת–זהבתורי.השיריםשירמגילתעלביאוריםשני,קדשנאוהספר

."תרגימאמיני"ו"שירדברי"בשםממנוחשובההקדמהעםמטריפוליהכהןחיים

.יהודיתולערביתלארמיתתרגוםעםפסוקאחרפסוק,השיריםשירבספר

התרגום.כאןהכהןחייםרביבהקדמתבאריכותזהבעניןעיין,עוזיאלבןיונתןלרבינושיחסוהושהיוהעתיקהתרגוםהינוהתרגום

.ל"המוהכהןחייםרבימאתהואלערבית

.רופפיםודפיםכריכה.טובמצב.דף[1],א,קד,יב

50$פתיחה 

ד"תרכ,ליוורנו–אליהואדרת-א"זיע"חיאישבן"המרןשלהראשוןספרו.129

The First Book of Maran the "Ben Ish Chai" – Aderet Eliyahu – Livorno, 1864

מהדורה.ד"תרכ,ליוורנו."חיאישבן"הבעלמבגדאדחייםיוסףרבינומאת,תורהחומשיחמשהעלחידושים,אליהואדרת

.וחבריואמוזגבןאליהודפוס.ראשונה

כותבוכך.שנה29בגילכשהיההוציאהספראת.שחיברחיבוריםעשרותמתוך.א"זיע"חיאישבן"המרןשלהראשוןספרוזהו

מבבלרבזרעבתורהאמיתנורחומירב"כתבאליהואדרתהספראתכשראה,בזקנותוי'פלאגחייםרביהגאוןהדוראותוגדול

דיורינוניקחוממנו,לעולםשמויהיהישקושפתים...זובשנהיצאאשראליהואדרתהנחמדבספרוו"נרחייםיוסףר"כמוהר

"...מדרכיו

.בשערתימניתבכתיבהבעלותורישומיחתימות.עשנקבי.שימושכתמי.טוב-בינונימצב.מ"ס24.5.דף[1],קעד-ג,[1]

50$פתיחה 

ראשונותמהדורות-ג"תקמ,ליוורנו–יהודהשבט\(חלקים2)יהודהמטה.130

Mateh Yehuda (2 Sections) / Shevet Yehuda – Livorno, 1783 – First Editions

השולחןפניםעםנדפס'אחלק.מיוחדבשערחלקכל.חלקים'ב.חייםאורחערוךהשולחןעלוביאוריםחידושים,יהודהמטה.א

.דףסד,[1],ק,[8].ערוך

.דףמב,[1].מיוחדשערעם.דעהיורהערוךשולחןעלוביאוריםחידושים,יהודהשבט.ב

.סעדוןואליעזרקאשטילויצחקאברהםבדפוס.ראשונותמהדורות.ג"תקמ,ליוורנו.יר'אלגד"אבעייאשיהודהרביהגאוןמאת

.א"החידהסכמתובראשםבליוורנוהרבניםגדוליהסכמות

,ליוורנודרךלירושליםעלה,קדושכאישנודעיר'אלגרבניוראשהדורגדולעייאשיהודהרביהגאון!ההלכהבשדהיסודספרי

.א"להחיד"יוסףשער"ולספר,הקדוש"החייםאור"השללספריוהסכמותנתן,שלפנינוהספריםאתהדפיסובה

.מנימלייםשולים.דבקחיזוקיעםבלויאחרוןדף.בלויהפשוטהכריכה.עשנקבי,טובכללימצב.בעלותחתימותהראשוןבשער

.בוכתרותטקסטפגיעת

80$פתיחה 



33

–דמשקממעוניסוכרישלמהרביחתימת–ראשונהמהדורה–ה"תקכ,ליוורנו–יצחקזרע\ראםקרני.131

הגהות

Karnei Re'em / Zera Yitzchak – Livorno, 1765 – First Edition – Signature of Rabbi Shlomo Sukari of the Tortured of

Damascus – Glosses

הגאוןמאת.ועודפסחשלהגדה,התורהעלחידושים:יצחקזרע.התורהעלבפירושםם"והראי"רשעלבעיוןחידושים:ראםקרני

.רבה'מגחדאדיצחקרבי

הסכמות,יל'בורגנתןרביגםביניהםתוניסרבנישלחשובותהסכמותעם.עטיאסמשהבדפוס.יחידהמהדורה,ה"תקכ,ליוורנו

.פרץאהרןרביביניהםרבה'גורבניטבריהשליח.'העליוןגלילשלוחי'

שלוחתימתוידובכתבארוכהלמדניתהגההבספרבנוסף.מדמשקסוכרישלמהרביהקדושהגאוןשלידוחתימתהספרבשער

.צורוגוןנסיםרבי

קשיםבעינויםועונהנאסר.דמשקד"אבענתבייעקברבישלואהובוחתנו,דמשקרבנימגדולי,סוכרישלמהרביהקדושהגאון

פני"בעלאבולעפיאיצחקרבישללצידודיןביתכאבכיהן.ר"תבשנתדמשקבעלילתהמוסלמיםידיעל,הגדולחותנועםיחד

עטרת"בספרנדפסותורתודברי.הרבהוצדקותובתורהגדולתובשלגדולכבודמכבדוהיהענתבייעקברביחותנו."יצחק

.מ"תרבשנתנפטר."שלמה

גדוליםחכמיםתלמידיכולםבניוארבעת.רבה'גמחכמישנדפסוהראשוניםהספריםהינםספריו,בדורורבה'גרבניגדול,המחבר

הספרלהדפסתמאומהברשותוהיהלאכיהמחברכותבבהקדמתו.בניוידיעללאורהוצאהספר.ו"תקטבשנתנפטר.בתוניס

.הספרהדפסתלטובתמכספםוהזילובאףיהושעורביאישפינוזאבנימיןרביהחשוביםהגבריםשנישבאועד

.חדשהכריכה.חסרוןעםקלפגם'הבדף.שעריםשני.טובכללימצב.דףצה,[3]

100$פתיחה 

וחתימותרישומים–ליוורנודפוסי–ומשניותתפילהספרי[24]אוסף.132

Collection of [24] Prayer Books and Mishnayot – Printed in Livorno – Inscriptions and Signatures

.טובכללימצב.הכהןרפאלניסיםרביוחתימתרישום.נזיקין,זרעים.ז"תרי,ליוורנו,משניות,חלקיםשני•

."אזראדאליהו"חתימות.טובמצב.ה"תרל,ליוורנו.לנפשתקון•

.ו"תרכ,ליורנו.טהרותמשניות•

.ז"תרע,ליוורנו.טהרות,מועד,זרעים.חלקיםשלושה.משניות•

.טובמצב.כחולהדיו.נוראיםלימיםפיוטעםדףכרוךהשערלפני.ה"תרפ,ליוורנו.כיפורוליוםהשנהלראש.חלקיםשנימחזור•

.בינונימצב.אחרוןודףבהתחלהדפים7חסר.ג"תקנ,ליוורנו.מילהמכשיריספר•

.טובמצב.ב"תרכ,ליוורנו.אשכנזישמואליהודהרבימאת.עובדביתסידור•

.בינונימצב.ב"תרכ,ליוורנו.לאברהםויגד,פסחשלהגדה•

.טובמצב.מ"תר,ליוורנו.תשובהשערי•

.טובמצב.ב"תרנ,ליוורנו.פרחישבתייוסףרבימאת,יוסףשלתקפו•

.הגדולוידוינוסח.ידבכתבעמודיםשלושה.טובמצב.א"תרכ,ליוורנו.לנפשמרפא•

.נוספיםספרים

.שהואכמותנמכרהאוסף.בינוני,טובמצב.שוניםגדלים.ספרים24כ"סה

100$פתיחה 
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נדיר-ו"תרליוורנו-איטלקית–נוערלבניוהמוסרהדתיסודות.133

The Principles of Religion and Mussar for Youth – Italian – Livorno, 1846 – Rare

Catechismo di religione e di morale per gl'israeliti.

בעבריתך"מהתננבחריםפסוקים.צרפתשלהראשירבה,אולמןשלמהרבימאת.נוערובנילילדיםהיהודייםוהמוסרהדתיסודות

.באיטלקיתהסבריםעם

.הביבליוגרפיהבמפעלמופיעואינוהלאומיתבספרייהנמצאאינו.במיוחדנדירספר

שלבעריםכרבכיהןבתחילה.(בלוך)אוטנהייםמשהרביאצלבשטרסבורגלרבנותוהוסמךלמד(1865-1806)אולמןשלמהרבי

והפךבצרפתית1845-בבשטרסבורגלראשונהלאוריצאזהספרו.צרפתשלהראשילרבהתמנה1853-ומלוריין-אלזס

.מאודלפופולארי

טוב:מצב.מ"ס17.'עמ[2],134.איטלקיידבכתבחתימההפורזץבדף.איטלקידכתבובודףמודבקהספרכריכתגביעל

.זמןכתמימעט.מקוריתעורחציכריכת.מאוד

50$פתיחה 

ג"תק, ונציה–פרשת דרכים . 134

Parashat Derachim – Venice, 1743

".משנה למלך"בעל רוזאניסלרבי יהודה , על מנין המצוות" דרך מצותיך"עשרים ושישה דרושים וקונטרס , ספר פרשת דרכים

..." קונהצעיר חיים מאיר "בשער חתימות בעלות . פגמים בפינות הדפים האחרונים עם חסרון. חסר דף אחרון. מ"ס28. דףעו, [2]

. הגהה קצרה בכתב ידיגבדף ". ק"חמקניתי אותו לעבודת קוני הצעיר "

20$פתיחה 

ב"תק, ונציה–חן ואור יקרות לוית. 135

Livyat Chen V'Or Yekarot – Venice, 1742

. שינאוויד "ורבי יוסף בנימין זאב וולף אבסקאהלד "חידושים על התורה מאב ובנו רבי אריה יהודה ליב אב, חן ואור יקרותלוית

.יבמות וכתובות, בסופו כמה חידושים על מסכתות עירובין

.בונציההסכמת ראשי הקהל . הקדמה וחידושים של המהדיר. דפוס מאיר דא זארה. ב"תק, ונציה

.כריכה מקורית. מצב טוב. מ"ס23. צב דף, [4]

50$פתיחה 

שלושה חלקים–ג "תפ-ב"תפ, מנטובה–גור אריה –שלחן ערוך . 136

Shulchan Aruch – Gur Aryeh – Mantova, 1722-1723 – Three Sections

נדפס . ג דפוס יצחק ירא ויעקב חבר טוב"תפ-ב"תפ, מנטובה. החלקים' ד, סט שלם. עם ליקוטי רבי גור אריה הלוי, שלחן ערוך

ורבי אביעד שר שלום באזילה  , רבי רפאל חיים מאיטליה הרופא, שמשון באזילהר"ברבי אברהם ידידיה , בהגהת רבני איטליה

.שאף הוסיפו הערות לספר( אחיו של הראשון)

.  מעט בינוני, מצב כללי טוב. פגעי עש בעיקר בשולים הפנימיים. ללא כריכה. דףרפח-קמח, [1[. ]ב"תפ. ]יורה דעה: חלק ב

.פח דף[. ג"תפ. ]אבן העזר: חלק ג

.  כריכה ודפים מנותקים. פגעי עש בכמה דפים. כתמים. ד כרוכים יחדיו-חלקים ג. דף[ 1], רסח-צ, [1. ]ג"תפ. המשפטחשן: חלק ד

.מצב כללי טוב

150$פתיחה 
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ח"תקל,מנטובה–משניות.137

Mishnayot – Mantova, 1778

.אלטאראסדודרביהמדקדקשתיקןכפיניקודעם.שישיחלק,טהרותסדר,משניותכרך

.ח"תקל,מנטובה

."מפאדובהלוצאטוחייםיאודה"חתימההפורזץבדף."פ"קקילוצאטום"אחיט"התקסשנתהרחמיםלחדש7"רישוםבשער

.זהבכרךשנמצאותהמסכתותרשימתלשערמעבר

.מנותקתמקוריתוכריכהשער.לימודכתמי.בהיריםדפים.טובכללימצב.עשנקבימעט.דףתרא-תסז,[1]

50$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ט"תקל,זולצבאך–אלמוגיםעצי.138

Atzei Almogim – Sulzbach, 1779 – First Edition

,אלובעיניניםוירושלמיבבליס"השבדבריומתןמשא,לעריותושניות,חצירותעירובי,ידיםנטילתדיניעלביאור,אלמוגיםעצי

.ברליןצביחייםרבימאת.ואחרוניםראשוניםהפוסקיםדעותוישוב

.מדפיסזלמןמשלםבןאהרןדפוס.ראשונהמהדורה.ט"תקל,זולצבאך

.חצירותעירוביוהלכותידיםנטילתהלכות,חייםאורחערוךשולחןפניםעם.דףד,רנד,[2]

.טובמצב.מ"ס31.5

50$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ד"תרמ,ווילנא–יצחקנחל.139

Nachal Yitzchak – Vilnius, 1884 – First Edition

.מקובנאספקטוראלחנןיצחקרבימאת.משפטחושן,יצחקנחלת"שו

.ראשונהמהדורה.ד"תרמ,ווילנא

.מנותקתמקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס32.דףו,רלא

50$פתיחה 

ס"תר,פיעטרקוב–החלקיםשני–בינהאמרית"שו.140

Imrei Binah Responsa – the Two Sections – Piotrkow, 1900

.ירושליםד"ראבאוירבךמאיררבימאת.דעהיורה-חייםאורח.החלקיםשני,בינהאמרית"שו

.ס"תר,פיעטרקוב

.תואמותכריכות.יבשדף.טובכללימצב

50$פתיחה 
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פארדוחייםיעקברביחתימת–ראשונהמהדורה–ו"תקצ,אלטונא–"(לנרערוך"לבעל)יעקבבכורי.141

Bikurei Ya'akov (by the Author of Aroch LaNer) – Altona, 1736 – First Edition – Signature of Rabbi Ya'akov Chaim

Pardo

רבנימגדולי"לנרערוך"הבעלעטלינגריעקברביהגאוןמאת.ערוךבשולחןולולבסוכההלכותסביבמיוחדחיבור,יעקבבכורי

.גרמניהופוסקי

.המחברמאתחשובההקדמה."לנרערוך"השלהראשוןספרוזהו–ראשונהמהדורה.ו"תקצ,אלטונא

אתל"הו.בירושליםאהרןביתישיבתראש.מ"תרבשנתבירושליםנפטר–פארדוחייםיעקברביחתימת.וחתימותרישומים

.ירושליםר"שד.פארדודודלרביהתוספתאעלג"חדודחסדיהספר

.ופגומהבלויהמקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס20.דףפא

80$פתיחה 

קרלסבורגד "הגהות רבי שלמה פישר אב–למאות מהדורות " מהדורת אב"–ו "תפ, פיורדא–רברביאפי . 142

Apei Ravravei – Furth, 1726 – "Prototype Edition" – Glosses by Rabbi Shlomo Fischer Av beit Din of Karlsburg

וספר בית שמואל  . בריסקד "אבלימאספר חלקת מחוקק מאת רבי משה . ערוך אבן העזרהשלחןשני ביאורים על , רברביאפי 

.  פיורדאד "מאת רבי שמואל אב

.  שער מצויר. בן יוסף שניאורבונפטדפוס שמואל . ו"תפ, פיורדא

:חשיבות המהדורה

למאות  " מהדורת אב"וזוהי ה. בה נדפסו שני החיבורים יחד על השולחן ערוך אבן העזר" רברביאפי "מהדורה ראשונה של 

, את הרעיון להדפיס את שני החיבורים יחד סביב לשולחן ערוך. שנה עד ימינו300ערוך שבאו אחריה במשך השלחןמהדורות 

שב "ביניהם הסכמה חשובה מאת רבי יעקב הכהן מפראג בעל , וכפי שנכתב בהסכמותיהם שמעבר לשער, שיבחו גדולי הרבנים

שאף הוסיף הערות בחיבורו  " חלקת מחוקק"בתחילת הספר הקדמת בעל הבית שמואל והקדמת רבי רפאל בנו של ה. ועוד" יעקב

. של אביו

. בין דפי הספר כמה הגהות בכתב ידו. קרלסבורגד "בשער חותמת בעלות של הגאון רבי שלמה פישר אב

לאחר נישואיו . מוירצבורגבמברגרותלמיד רבי יצחק , בפרשבורג" כתב סופר"תלמיד ה, (ב"תרצ-ב"תרי)הגאון רבי שלמה פישר 

קהילת -בקרלסבורגא נבחר לרבה של הקהילה הגדולה "משנת תרנ. נבחר לרבה הראשון של הקהילה האורתודוכסית במינכן

ח התפטר מכהונתו וקבע מושבו  "בשנת תרפ, נאבק כל השנים שקהילתו תצטרף למחנה האורתודוכסי, אנטההסטטוס קוו 

מצפה  . זכרוןאבני . יד רמה. דודאי השדה. פרי השדה)של חכמי דורו ת"השותשובות הלכתיות ממנו נדפסו בספרי , בקלויזינבורג

העדה החרדית מחבר ד"ראבנכדו הוא הגאון רבי יעקב ישראל פישר , בירושליםוהתישבבנו רבי אהרן פישר עלה ארצה (. אריה

.בני רבי אהרן. רבי אליעזר משה פישר ורבי מאיר צבי פישר, נכדיו רבי שלמה יהונתן יהודה פישר. ת אבן ישראל"שו

. כריכה עם שדרה ופינות מעור. מצב מצוין. עותק נהדר. מ"ס34. קצב דף, [2]

200$פתיחה 
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עותק מיוחס–חלקים 10–השלחןספר ערוך . 143

Sefer Aruch HaShulchan – 10 Sections – Pedigreed Copy

. ג"תרפ, ווילנא. על אורח חיים. השלחןערוך • 

. ג"תרפ, ווילנא. הלכות שבת עירובין וראש חדש. השלחןערוך • 

.  1912, פיעטרקוב. על הלכות פסח. השלחןערוך • 

.  מהדורה ראשונה. ב"תרע, ווארשא. הלכות פריה ורביה ואישות. השלחןערוך • 

. מהדורה ראשונה. ב"תרע, ווארשא. הלכות קידושין. השלחןערוך • 

. מהדורה ראשונה. ה"תרס, פיעטרקוב. הלכות גיטין. השלחןערוך • 

. ג"תרפ, ווילנא. וחליצהויבוםהלכות מיאון . השלחןערוך • 

.  ד"תרפ, ווילנא. ושלוחיןהלכות דיינים . השלחןערוך • 

. ד"תרפ, ווילנא. בחבירוהלכות מקח וממכר וחובל . השלחןערוך • 

. חסר שער. הלכות נדה ומקוואות. השלחןערוך • 

.  חתימת ידו באחד הכרכים, מסלבודקאבנו של הסבא פינקלהעותקים של רבי משה . מצב טוב. כרכים8–ב . חלקים10כ "סה

.  ובכל הכרכים חותמותיו

.  וישיבת חברוןסלבודקאמרבני ישיבת , "מסלבודקאסבא "הפינקלבנו של רבי נתן צבי ( ו"תרפ-ג"תרמ)פינקלהגאון רבי משה 

יק'סולובייצנשלח יחד עם אחיו על ידי אביו ללמוד אצל רבי חיים , בצעירותו למד אצל רבי אליהו ברוך קמאי ורבי אליעזר גורדון

ה עלה לארץ  "בחורף תרפ. היה חתנו של רבי משה מרדכי אפשטיין". חפץ חיים"אצל הראדיןכמו כן תקופה למד בישיבת , מבריסק

הגאון בעל  . לחייו43נפטר באופן פתאומי בן , ו"כעבור פחות משנה בחול המועד סוכות תרפ, מ בישיבה בחברון"ישראל לכהן כר

ארוך  "ממיר במכתב תנחומים לאביו כתב עליו ליבוביץרבי ירוחם . של הדור" קצות החושן"התבטא עליו שהוא יהיה ה" אור שמח"

..."באורו נראה אור... נר ישראל... 'ה

50$פתיחה 

מהדורה יחידה–ז "תרפ, [ליטא]קידן–הגיון יצחק . 144

Higayon Yitzchak – Kedahnen [Lithuania], 1927 – Single Edition

.  קורשאןד "פרידמן אבאייזקמאת רבי יצחק . ס"השהדרנים לכל מסכתות , ספר הגיון יצחק

.  מצב מצוין. כריכה מקורית. שני שערים. כולל מעטפת מלאה. מהדורה יחידה. ז"תרפ, קידן

.  בקידןמראשוני הספרים שנדפסו 

20$פתיחה 

מהדורה ראשונה–ו "תרכ, ליק–מלמד התלמידים . 145

Melamed haTalmidim – Lyck, 1866 – First Edition

.  אנטוליר"בשמעון ר"באבא מרי ר"במאת רבי יעקב , חיבור על פרשיות התורה, מלמד התלמידים

בתחילת הספר עמוד מיוחד  , קלוגרהספר נדפס מתוך כתב יד שהיה בספרייתו של רבי שלמה . חברת מקיצי נרדמים. ו"תרכ, ליק

כי קיבל את הספר מבית עקד הספרים של  קלוגרבו כותב הרב ..." קלוגערשלמה ר"מוהראלה דברי הגאון הגדול תפארת ישראל "

.  רבי זלמן מרגליות

. כריכה מקורית. מצב טוב. קצב דף, [12]

50$פתיחה 
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ח"תקמ, דיהרנפורט, מפאנוע"הרמת "עם שו\מהדורה ראשונה –ים"להמלבארצות החיים ! ספר יסוד. 146

The Rema of Fano Responsa –Dyhernfurth, 1788 / Artzot HaChaim by the Malbim – First Edition

.מהדורה ראשונה. ז"תקצ, ברסלוי. מאת רבינו מאיר ליבוש מלבים. ערוךהשלחןעל , ספר ארצות החיים• 

64' ספרי יסוד עמ, סטפנסקי

ר"אוצה" ]באקויק"אבדיונה מ"במשה אריה ליב אלטר "חותמת רבי . מייאדפוס . ח"תקמ, דיהרנפורט. מפאנוע"הרמת "שו• 

:כרוך עם[ מולדובה-בבאקוירב , בבאטושןצ "מו, (ו"תרל, למברג)בעל דברי משה , ג"נפטר תרל. 15316

.מצב כללי טוב. שני הספרים כרוכים יחדיו

100$פתיחה 

הגהות–ח "תרל, פרסבורג–ת מוצל מאש "שו. 147

Mutzal Me'esh Responsa – Pressburg, 1878 – Glosses

. בהוצאה חדשה של רבי זוסמן אליעזר סופר. אלפנדרית מוצל מאש שחיבר רבי יעקב "שו

.  ח"תרל, פרסבורג

.  חותמת המוציא לאור מעבר לשער. חותמת רבי חיים אורי ליפשיץ. הגהות לאורך הספר3. רישום בשער

. שולים רחבים. מצב מצוין

50$פתיחה 

מהדורה יחידה–ז "תרל, מיינץ–שכיות החמדה . 148

Schiyot HaChemda – Mainz, 1877 – Single Edition 

ונספחו אליו . ודברי הגדות ותועלתםותולדותםהחכמים בעניניוהוא קצור כולל כל מאמרי התלמודים והמדרשות , שכיות החמדה

...  לוקטו... י ותלמידיו בעלי התוספות "ולוח רבותיו של רש, ס ובמדרש"לוח האנשים החשובים והנשים באזרח ובגר המוזכרים בש

גם ... והוגה בעיון... מרסיליאק"דקד "ל אב"מיכאל דוד הכהן זצוק’ ר...מאת, על פי סדר אלפא ביתא עם מראה המקומותונסדרו

... וואגאליעזר בן מנחם ... נוספו עליו הערות רבות ממני

.  דפוס יחיאל בריל. מהדורה יחידה. ז"תרל, מאינץ

[3] ,IV[ל"צ[ :V, [3] ,מצב טוב. עברית ולטינית. שני שערים. ’עמ[ 1], שכז  .

50$פתיחה 

ד"תרי, ווין–תחכמוניספר . 149

Sefer Tachkemoni – Wein, 1854

. שטרןי"ברמענדלמהדורת . ד"תרי, ווין. מאת רבי יהודה אלחריזי, תחכמוניספר 

". קלוגרמשולם יששכר להרבשייך "רישום . עם שער מקוצר של שיר מאת המוציא לאור. עברית וגרמנית, שערים2. ע דף, [2]

. כריכה חדשה. מצב טוב

20$פתיחה 
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כרכיםשני–לעבריתבתרגוםהירשר"הרשפירושעםתהלים.150

Psalms with a Hebrew Translation of the Commentary of the Rashar Hirsch – Two Volumes

כרכיםשני.ליפשיץזאביחיאלר"דהרבידיעללעבריתמגרמניתבתירגום.הירשרפאלשמשוןרבימאתפירושעם,תהליםספר

.א"תשכ,ירושלים,קוקהרבמוסדהוצאת.נאים

.טובמצב

10$פתיחה 

ץ"תק,ווארשא–נחתולדות.151

Toldot Noah – Warsaw, 1830

.איגרעקיבארבישלהסכמתואתשקיבלספר.ץ"תק,ווארשא.מליסאשמעוןר"בנחרבימאתוהספדיםדרשות,נחתולדותספר

.דרושכלבראשושירדרושיםיט

.כריכה.טובמצב.הספרקבלתעלחתומיםשמות.דף[1],פח-עא,סט-נח,נד-מה,[1],מד,כד-יז,יד:במקור.שערחסר

10$פתיחה 

נאהעותק–ף"תק,פולין-רוסיה–שמואלמדרש.152

Midrash Shmuel – Russia-Poland, 1820 – Fine Copy

י"הארתלמידיומראשוניבצפתהמקובליםמגדוליאוזידהדישמואלרבימאת(הפניםעם)אבותפרקיעלביאור,שמואלמדרש

.ל"ז

.בשערבהבלטהנדפסהבאמשטרדםהתיבה.[ף"תק,פולין-רוסיה]

."וויאדסלובדייטשחייםישראל"בלועזיתבעלותחותמת.מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס25.דףלו,פד

50$פתיחה 

יחידהמהדורה–ט"תפ,אופיבך–יצחקבאר.153

Be'er Yitzchak – Offenbach, 1629 – single Edition

מורגינטהייםד"אבמיסאיזיקיצחקרבימאת.(הפניםעם)וספרדיםאשכנזיםכמנהג,השנההפטרותכלעלפירוש,יצחקבאר

.ואופיבאך

.ראשונהמהדורה.ט"תפ,אופיבאך

.חדשהכריכה.שימושובלאיכתמים.שוליםחיזוקיעםבינוניבמצבואחרוניםראשוניםדפים.טובכללימצב.דף[1],קלא,[2]

50$פתיחה 

שניהמהדורה–ה"תקס,למברג–(החייםהאורלבעל)'החפץ.154

Chefetz Hashem (by the Author of the Or HaChaim) – Lemberg, 1805 – Second Edition

מהדורה.ה"תקס,למברג.עטרבןחייםרבינומאת.וחוליםהוריות,שבתברכותמסכתותארבעעלעמוקיםחידושים',החפץספר

.דףקכד,[2].שניה

.מחוזקת,מקוריתעורכריכת.ובלאיעשנקבימעט.בינוני,טובמצב

50$פתיחה 
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מרגליותראובןרבי–הקדושהחייםאורספרעל–למאורנר.155

Ner Lama'or – on the Book Or HaChaim HaKadosh – Rabbi Reuven Margaliyot

הרבמוסדהוצאת.מרגליותראובןרבימאת.עטרבןחייםלרבינוהחייםאורלספרובאוריםתקונים,והערותציונים,למאורנר

.ט"תשי,ירושלים,קוק

.מצויןמצב

10$פתיחה 

ה"תרע,בודפשט-וינה–יהודהקול–וראינהצאינה.156

Tsina and Rayna - Kol Yehuda - Vienna-Budapest, 1915

.קרויסכהןיהודהרבימאת,יהודהקולפירושעם,יידיש,מגילותוחמשהתורהעלוראינהצאינה

.יחידהמהדורה.ה"תרע,בודפשט-וינה

.מאודטובמצב.דףרו,[2]

10$פתיחה 

יחידהמהדורה–ח"תרפ-ה"תרפ,אנטוורפן–(עמיאלהרב)משהדרכי.157

Darkei Moshe (Rabbi Amiel) – Antwerp, 1925-1928 – Single Edition

.אנטוורפןד"אבעמיאלאביגדורמשהרבימאת.התורהבמקצועותמקורייםונתיבותדרכים,משהדרכיספר

.'עמ196,[1],18.ה"תרפ,אנטוורפן.קדשיםבענינישמעתתאשב:בחלקאספר

.'עמ208,[7].ח"תרפ,אנטוורפן.ועבדותאישות,ממונותבעניניהלכהחקר.הקניניםדרכי:אחלקבספר

.תואמותכריכות.מצויןמצב.ספרמכלאחדחלקלפנינו.חלקים'בכוללבספר.חלקים'בכוללאספר

20$פתיחה 

גדולכרך–ב"תרע,וילנא–האוריםמשפט.158

Mishpat HaUrim – Vilnius, 1912 – Large Volume

בןיהודהרבימאת.מליהובחקרהקדשבשפתלהשכילחדשנתיבמאיר.ידיםרחב.הקדשלמקראיהמליםאוצר,האוריםמשפט

.ב"תרע,וילנא.שטיינברגמנחם

.המחברתמונתללא.טובכללימצב.עמודים864

10$פתיחה 
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ידבכתבוהגהותהקדשה–חלקלכלשערים3-(סט)רבהמדרש.159

Midrash Rabba (Set) – 3 Title Pages for Each Section – Handwritten Dedication and Glosses

."כהונהמתנות"פירושועם.זונדלחנוךרבימאת.יוסףיד,יוסףענף,יוסףעץ:הביאוריםשלושהעם,רבהמדרש

נחושתתחריטעםשערהשני.אדוםדףעלמעטפתשערהראשון.שערים3חלקבכל.שלםסט–חלקים'ג.ד"תרל,ווארשא

.מפורטשלישישער.נאה

לחםושהאכילניבביתושישבתילימיםזכרפאמפאגנאנאיוסףרבימוריהנכבדאהובילידידי"ידבכתבהקדשההפורזץבדף

."ק"לפח"תרמשנתדעסוייששכריעקוב'הקמאתוייןלחםהוציאשלםמלךצדקומלכישנארכדרךומזון

.דףנח;קפח,[2].ד"תרל.(ויקרא,שמות,בראשית):אחלק

.דףקנז-נט,[2].(1874,ה"תרל.דברים,במדבר):בחלק

.דףקלח,[2].(1874,ה"תרל).מגילותחמש:גחלק

.מנותקיםדפיםמספר.טובמצב.אחדבכרךהחלקיםכל

50$פתיחה 

מהדורה ראשונה–ה "תקצ, ברסלויא–" אור לישרים"חובת הלבבות עם ביאור . 160

Chovat HaLevavot with the "Or LaYesharim" Commentary – Breslau, 1835 – First Edition

הלבבות ליידיש וביאור מספיק להבנת  החובתהעתקת –" אור לישרים"עם ביאור . מאת רבינו בחיי הספרדי, ספר חובת הלבבות

.  מברסלויאפירשטנטלמאת רבי רפאל . והעניניםהמלות 

עם הסכמת רבי . ומהדורה ראשונה של הביאור, מהדורה ראשונה של תרגום הספר יסוד חובת הלבבות ליידיש. ה"תקצ, ברסלויא

.  ברסלויאד "בטיקטיןזלמן 

המקור העברי עם תרגום לגרמנית  .  הראשון בעברית השני ביידיש, למחברת הראשונה שני שערים. חוברות-הספר יצא חוברות

.  בעברית" באור"בשולי העמודים . עמודה מול עמודה, (באותיות עבריות)

. כריכה מקורית. מצב מצוין. ’עמXI, דף[ 11], רצח-מט, [1], מה, [1], כז, [3]

50$פתיחה 

מהדורה ראשונה–ו "תקנ, ווין–" אוצר נחמד"ספר הכוזרי . 161

Sefer HaKuzari "Otzar Nechmad" – Wein, 1796 – First Edition

. מזאמושטמאת רבי ישראל הלוי " אוצר נחמד"עם פירוש מסביב בשם . ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי הספרדי

.  מהדורה ראשונה של הפירוש הגדול והחשוב על ספר הכוזרי. ו"תקנ, ווין

היה מקורב לרבי . מחכמי ברודי, ד של רבי דניאל יפה בברלין"ישב בביהמ, בזאמושטמ "ר( ב"תקל-ס"ת)המבאר רבי ישראל הלוי 

,  ארובות השמים, ת אבן ישראל"שו, נצח ישראל, "נזר הדמע", "אבן ישראל", "טוב הלבנון"חיבר גם . מזאמושטיואל בעל שם 

.  הדמע ופירוש על ספר רוח חןנזדאגרת , בחינת הלבבות

.  ללא שדרה. צד הקדמי מנותק. כריכת עור מקורית. מצב מצוין. מ"ס23. דףקסח, [2]

".  מקיצעו"יצה הילל סגל "בוואלף' הקהארץ ומלואה ' לה"חתימה בשער 

70$פתיחה 
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ב"תרנ, ווילנא–" תפארת ישראל"ששה סדרי משנה –סט נאה . 162

Fine Set – Shisha Sidrei Mishnah "Tiferet Israel" – Vilnius, 1892

,  ווילנא. ששה חלקים". תפארת ישראל"ועם פירוש , ועיקר תוספות יום טובמברטנורהעם פירוש רבינו עובדיה , ששה סדרי משנה

.   השער השני מפורט. השער הראשון מצויר בדיו סגול ואדום. שני שערים לכל חלק. בדפוס האלמנה והאחים ראם. ב"תרנ

,  [4. ]קדשים. ’עמ[ 2], 566, [4. ]נזיקין. ’עמ[ 2], 30, [2]; 366, [4. ]נשים. ’עמ610; 114, [4. ]מועד. ’עמIX ,552, [1], [2. ]זרעים

.’עמ508, [4. ]טהרות. ’עמ[ 2], 632; 42

.שפשופים בשדרת הכריכות. כריכות מקוריות. מצב טוב מאוד

60$פתיחה 

ידבכתבהגהותעשרות–נאהעותק–ט"תס,דאדרהפרנקפורט–שמעוניילקוט.163

Yalkut Shimoni – Frankfurt an der Oder, 1709 – Fine Copy – Dozens of Handwritten Glosses

,ספרא,התלמודיםמשנימלוקטים,וכתוביםנביאים,התורהעלקדומיםמדרשיםהכולל',שמעוניילקוט'הנקרא,התורהילקוט

מדרשיםועודתנחומא,פסיקתא,קטנותמסכתות,אליעזרדרביפרקי,נתןדרביאבות,תהיליםמדרש,רבהמדרש,מכילתא

למדרשיםהיחידהמקורהואזהספר.ועודזוטאספרי,אבכירמדרש,אספהמדרש,ויסעומדרשכדוגמת,השניםבמשךשנעלמו

.מפרנקפורטאשכנזישמעוןרבימאת.אלו

.ל"חזומאמרילפסוקיםמקומותמראיהעמודיםבשולי.גאטשלקמיכלבדפוס.ט"תס,דאדרהפרנקפורט

.הפלישתיוגוליתדודומלחמת,ואהרןמשהשלדמויותעם,במיוחדנאהבתחריטמצוירשער.דףשיג,[1].התורהעל:אחלק

.מיוחדשערעם.דףקץ.וכתוביםנביאיםעל:בחלק

.למדניתוכןגםהגהותבכמה,המדרשיםנוסחאותלענינימתייחסותההגהות,וקצרותארוכותהגהותעשרותהספרכללאורך

.20–ההמאהתחילת19–ההמאהסוףמתקופת,אשכנזיתבכתיבהההגהות

ראשוניםבדפים.כתמים.מאודטוב-טובמצב.נאהחדשהבדכריכת.איכותיםדפים.כרסעבכרך.יחדיוכרוכיםהחלקיםשני

.רחביםשולים.בשוליםניירחיזוקיואחרונים

300$פתיחה 

סט-ח"תרי,זאלקווא–שמעוניילקוטספר.164

Sefer Yalkut Shimoni – Zholkva, 1858 – Set

.ח"תרי,זאלקווא.(סט)חלקיםשני.שמעוניילקוטספר

.תאומותכריכות.שימושכתמי.טובמצב

20$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ד"תרנ,ווין–אגדהמדרש.165

Midrash Aggadah – Wein, 1894 – First Edition

מארםהמובאבעולםיחידנושןישןידכתבפיעלעולםלאורראשונהפעםעתהיצא".תורהחומשיחמשהעל,אגדהמדרש

.החלקיםשני.בוברשלמהרבימאת,מקומותומראיתיקונים,הערותעם."צובה

.ראשונהמהדורה.ד"תרנ,ווין

.’עמקצב,XVII.שמות,בראשית:אחלק

.’עמרח.דברים,במדבר,ויקרא:בחלק

.טובכללימצב

50$פתיחה 
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ד"תר,פרנקפורט–לגרמניתתרגום–העיקריםספר.166

Sefer HaIkarim – German Translation – Frankfurt, 1844

.אלבויוסףרבימאת.היהודיתהאמונהעיקרי,העיקריםספר

.שלזינגרלודוויגידיעללגרמניתמתורגםהספר

XXXXIV.[ד"תר]1844,פרנקפורט .מנותקתהקדמיחלקה.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס21.עמודים617,

50$פתיחה 

1865,פראג–דודיקול.167

Kol Dodi – Prague, 1865

.ועבריתגרמנית.דויטש.מרבימאת.קונטרסים1-12.וחונךחושבאדםלכלספר,המקראייםהפרחיםקציראו,דודיקולספר

.התורהמפרשיותסיפוריםכמהעלמחקרייםמאמרים

.יחידהמהדורה.1865,פראג

[1],231,VIIמצויןמצב.'עמ.

50$פתיחה 

מאודנאהעותק-ראשונהמהדורה–ז"תקנ,ברין–הבריתספר.168

Sefer HaBrit – Brun, 1797 – First Edition – Elegant Copy

האדם,חייםבעלי,וצמחיםדומם,הארץכדור,יסודות,גלגלים,רקיעים,וקבלהמוסרעניני,חכמהמכלבלולהספר,הבריתספר

אליהופנחסרבימאת.האומותחכמיבספריהנזכרותהחכמות,הנפשהישארות,האמונהדרך,הקודשרוחוכוחותידיעותיווחושיו

.הורביץ

.מווילנאא"הגרחיברהספרשאתשחשבוהיו.המחברשםבעילוםשנדפסהראשונהמהדורה.ז"תקנ,ברין

אירופהבדפוסיפעם40–כנדפס.הראשונההופעתוומאז,ישראלעםבקרבמאודומבוקשמכרלרבהספרהפך,הדפסתועם

בכלספריםומחבריחוקרים,הלכותפוסקי,לרבניםכמקורשימש.וללאדינוליידישתורגםואף.וישראלהבריתבארצות,השונים

.העולםרחבי

,להמחברטובהנכירואתםואני.שונותמחכמותידיולמלאותחפץאשר–לכםקנוכזה"הספרעללתלמידיואמרסופרהחתם

."בשבילכםכזהלחברמוכרחשאינניבמההרוחתיזמןביטולשהרבה

שיקבעלגברטובכןכיוהנה...דבריועלשוקדאדםאשרי"הספרעלכותב,הבריתספראתפעמיםמספרמזכיר"יועץפלא"ה

"...'וכדוהבריתוספר...וכדומהואהבההיראההמזכיריםבספריםבפעםכפעםלפחותאוביוםיוםמדילהגותעתים

בעותקיםהשערלפניוהודבקאחדדףעלנדפסהאישור.בגרמנית,הצנזוראישורהמחברקיבלהספרהדפסתלאחרוחציכשנה

מכרהמחברשכן,הספרבשלימותפוגעאינוזהדףחסרון.איננוזהדף,רביםבעותקיםכמושלפנינובעותק.המחברמכרשטרם

.זהזמןבפרקבתוךרביםעותקים

.ואיכותיםעביםדפים.מצויןבמצב.מאודנאהעותק.דף[4];סו;קכח-ע,סח,[4]

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ה"תרס,פיעטרקוב–הדתחומת.169

Chomat Hadat – Piotrkow, 1905 – First Edition

ישראלרבינומאת.המצותולקיוםהתורהללימודאחריםולחזקבעצמולהתחזקישראלאישכלשצריךיבוארבו,הדתחומתספר

.ל"זצ"חייםחפץ"המרןהכהןמאיר

.ראשונהמהדורה.ה"תרס,פיעטרקוב

.זעיריםעשנקבי.איכותיםדפים.מקוריתכריכה

50$פתיחה 
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יחידהמהדורה–ט"תרי,פרנקפורט–חייםדברי.170

Divrei Chaim – Frankfurt, 1859 – Single Edition

ומורהץ"ששיטץחייםרבימאת.ישראלחכמימבוארינקבץ,השנהשבתותכלשלהפטרותעלומאמריםשיחות,חייםדברי

.קלעפעבקהל

.יחידהמהדורה.ט"תרי,פרנקפורט

VI, .מקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס20.’עמ238

30$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ג"תצ,ואנדסבק–חכמיםמשנת.171

Mishnat Chachamim – Wandsbek, 1710 – First Edition

קנין)אבותממסכתשישיבפרקהמוזכרים,התורהלקנייתמעלותושמונהארבעיםעלוביאוריםדרשות,חכמיםמשנתספר

.חאגיזמשהרבימאת.(תורה

.ראשונהמהדורה.ג"תצ,ונדסבק

.עתיקהחתימה.כריכהללא.קטבדףמועטחסרון.בודדיםנקבים.טובמצב.מ"ס18.דףקלח,[1]

50$פתיחה 

ג"תרמ,ווילנא-שמיםויראתמוסר–סלולהדרך.172

Derech Selulah – Mussar and Piety – Vilnius, 1883

.גולדברגליביהודהמשהרבימאת.'ב'אסדרלפי.שמיםויראתמוסרעניני,סלולהדרךספר

.ג"תרמ,ווילנא

.מצויןמצב

30$פתיחה 

ב"תרפ,ווילנא–"אישחזון"המרןאביחידושעם–"חדשאור"תשובהשערי.173

Sha'arei Teshuva "Or Chadash" – with Novellae by the Father of Maran the "Chazon Ish" – Vilnius, 1922

.ב"תרפ,ווילנא.קרליץמשהרבימאת,חדשאור"ביאורעם.מגירונדייונהלרבינו,תשובהשעריספר

.ל"זצ[קארעליץיוסףשמריה'ר]י"רש...ו"אאמ'מחיאחדגרגיר"אחרון'ובעמלשערמעבר

.מצויןמצב.'עמ120

20$פתיחה 

עבהכרך–ד"תרפ,ברלין–קרוכמאלנחמןרביכתבי.174

The Writings of Rabbi Nachman Krochmal – Berlin, 1924 – Thick Volume

.ק"רנדבריומליצהשיר,אגרות,מאמרים,הזמןנבוכימורה:ספריוכולל,קרוכמאלנחמןרביכתבי

.טובמצב.עמודיםתעח,225הכוללכרסעבכרך.ד"תרפ,ברלין,עינותהוצאת

20$פתיחה 
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א"תקע,פראג–תמיםהולך\ם"להרמבההגיוןמלותבאור.175

Beur Milot HaHigayon leHaRambam / Holech Tamim – Prague, 1811

:ספרעםכרוך.דףסב.א"תקע,פראג.סאטנאביצחקהגהותעם.העמודיםבתחתיתביאורעם.ם"להרמבההגיוןמלותבאור

.דףי,[2].א"תקע,פראג.סאטאנוביצחקמאת,תמיםהולך

.טובמצב

50$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ט"תקע,פרנקפורט–(הדתשרשי)יוסףאלומי.176

Alumei Yosef (Shorshei Hadat) – Frankfurt, 1819 – First Edition

fuer,יוסףאלומי die Israelitische Jugend beiderlei Geschlechts. Nebst einem Anhange von den Ceremonialgesetzen und

Gebraeuchen von J [oseph] Johlson….ומובאותל"חזמאמרי.ך"מהתנפסוקיםעם,בגרמניתרובו,היהודיתהדתלימודספר

.פולדאיוסףבןאשררבימאת.ם"להרמבתורהמשנהמספר

נקראהרביעיתממהדורההחל,מהדורותבכמהיצאחביבותולרוב,הספר.ראשונהמהדורה.[ט"תקע]1819,דמייןפרנקפורט

."הדתשרשי"בשםהספר

[1],221,[2],XXIV]איכותיםדפים.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.לימיןמשמאלנדפס.מ"ס19.'עמ.

20$פתיחה 
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אוספי ספרים

ראשונותמהדורות–הראשוניםמגדוליספרים177.8

8Books by the Greatest Rishonim – First Editions

הוסיאטין\מונקאטשדפוס–ידמכתבלראשונהל"שהוקדמוניםספרי8כוללכרך

.א"תרס,מונקאטש.ידמכתבלראשונהל"הו.מדמפירהתוספותבעליצחקברבינואלחנןלרבינוזרהעבודהמסכתעלתוספות•

.א"תרס,מונקאשט.ידמכתבלראשונהל"הו.ששתבריצחקלרבינו,החדשותש"הריבת"שו•

.ב"תרס,מונקאטש.א"החידידמכתבלראשונהל"הו.ישראלגדולישלותשובותפסקיםע"זר,אנשיםזרע•

כתבפיעללראשונהל"הו.השישילאלףהשלישיתהמאהבראשיתאיטליהחכמילגאוניבהלכההמצוייניםבשעריםריבותדברי•

.ב"תרס,מונקאשט.יד

.ד"תרס,הוסיאטין.ידמכתבלראשונהל"הו.בנבנשתייהושערבימאת,יהושעשערת"שו•

.ד"תרס,הוסיאטין.ידמכתבלראשונהל"הו,קידושיןמסכתעלה"הראחדושי•

.ג.יעקב'לרמדותג"יפירוש.ב.קמחידוד'לרהקטרתפיטוםפירוש.א:עתיקיםידכתבמתוךנעתקיםנחמדיםדבריםקבץ•

ידכתבל"ממהרינעתקנוראמעשה.ה.גאבירבןיסף'לרם"הרמבתשובת.ד.אפריקניי"מכוכתוביםנביאיםמתרגוםתוספתא

.ב"תרס,הוסיטאטין.קלףעל

.ג"תרס,הוסיאטין.ידמכתבלראשונהל"הו,גאוןסעדיהרבינופירושעםקהלת•

אתהקים.ב"לארהועברמהשואהניצל.אביומקוםעלבהוסיאטיןרב.שווגרליפארבישלגיסו(ח"תש-ו"תרל)פרנקלדודרבי

.קדמוניםספריוהדפיסוההדירו-בברליןנרדמיםמקיצילחברתנגדכמשקלבהוסיאטין"ישניםשפתידובב"חבורת

.מאודטובמצב.עתיקהכריכה,אחדבכרךכולם

80$פתיחה 

חתימות–'תק–'התשנות–ספריםאוסף.178

Collection of Books – 17th-18th Centuries

התלמידימגדולי"פניםעבודת"בעל(ט"תשכ-ד"תרנ)לוריאיוסףאהרןרביהצדיקוחתימתרישום.ו"תקצ,יוזעפוף,עולםנתיבות•

.טובכללימצב.בטבריהסלוניםחסידותשלחכמים

.טובכללימצב.שערחסר.ח"תרי,יוזפוף.קליראלעזררבימאת.חדשאור•

יעקביצחק'הק"חתימותבספר.שראינואחריםמטפסיםשונהבשערהקישוט,[ד"תקפ,סדילקוב].אפריםידוספר,גיטיןטיב•

.בינונימצב."טבריאק"בעיהדימאנטאברהם"חותמות"טבריאק"מעיהורביץהלוי

.בינונימצב."ברוידאצביאברהם"חותמות.ו"תקע-ה"תקע,אלטונא.אליעזרדרבימשנת•

.דבקחיזוקי.טובכללימצב.בטבריהרייסיןכוללחותמות.ט"תרי,יוזפוף.א"הריטבחדושי•

.טובכללימצב.ראשוןודףשערחסר.ב"תע,הומבורג.ראובניילקוט•

.שוניםגדלים

50$פתיחה 
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חתימות-'התרשנותווארשאדפוסי–חשוביםספרים[21]אוסף.179

Collection of [21] Important Books – Printed in Warsaw during the 1840s – Signatures

ראשוןשער,טובמצב.נפרדבשערחלקכל.חלקים5.א"תרמ,ווארשא.הכהןיוסףיעקברביק"הרהמאת.יוסףיעקבתולדות•

SAMUELבעלותחותמות.מנותק GROSS""[גרוסשמואל].

.מצויןמצב.א"תרכ,ווארשא.הורביץהלויפנחסרבימאת.הפלאהספר•

.טובמצב.ע"תר,ווארשא.יוסףוענףיוסףעץעם,תנחומאמדרש•

.בינוני,טובמצב.נפרדבשערחלקכל.ט"תרל,ווארשא.בתראבבא.מציעאבבא.קמאבבא.חלקיםשלושה.מקובצתשיטה•

.טובמצב."קרויסשלום'הק"ההדפסהמתקופתבשערחתימה.ב"תרכ,ווארשא.כתובות.מקובצתשיטה•

אדינאבפהניאבראמאוויטשיוסףיעקבהמפליא'להבששיךהלזוהספרזה"חתימות.א"תרנ,ווארשא.ם"להרמבהמצוותספר•

.טובכללימצב.איבשיץל"זנ"בהרמענדלמנחםנוספתחתימה

.טובמצב.ג"תרמ,ווארשא.שמועהיביןהגמראכללי.עולםהליכות•

.טובמצב.ד"תרל,ווארשא.שמותספר.פירושיםב"לעם.גדולותמקראות•

.טובמצב.ט"תרל,ווארשא.מציעאבבא.ן"הרחדושי•

נאהמסגרת.ח"תרמלשנת"ישראלכנסת"השנתיהספרללוקחכשיניתן.ז"תרמ,ווארשא.יעבץוואלףמאת.קדםמנישיחות•

.מצויןמצב.בספרועמודעמודלכל

.טובכללימצב.בצילוםשערראשוןחלק.חלקיםשני.ד"תרנ,ווארשא.ומליצותיושיריוקובץ,הלוייהודהרבי•

.טובמצב.וורדיגרמשפחתחתימות.ב"תרס,ווארשא.זכותאברהםרבימאת,יוחסיןספר•

פרחיהנסיםרבימאת.הקדמוניםמערבורבניגאונימאתנוראותמעשיות.'המעשיגדוליםוספר.גדוליםמוראיםספר•

.בינוני,טובמצב.ד"תרע,ווארשא.כפותישאולחנניהורביאלבולאפיע

.המנהגיםספר.ל"להרמחתבונותדרך•

הגהות2.הראשוןהחלקבשערחסרון.נפרדיםבשעריםחלקיםשני!ראשונהמהדורה.ה"תרכ,ווארשא.גאוןעמרםרבסדר•

.ידבכתב

.טובמצב.ה"תרל,ווארשא.וידאשדיאליהורבימאת.חכמהראשית•

.טובכללימצב.ד"תרנ,ווארשא.השלםסופרשבט•

.טובמצב.ב"תרנ,ווארשא.שמות-בראשית.ראובניילקוטספר•

.טובכללימצב.ג"תרמ,ווארשא.מילדולהרפאלרבימאת.חתניםחופתספר•

.מצויןמצב.ד"תרל,ווארשא.דברים-ויקרא.חלקיםשלושה.מדובנאקרנץיעקברבי.יעקבאהל•

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים.ספרים22כ"סה

100$פתיחה 

יחידותמהדורות–'התרשנות–מאמריקהספריםחמשה.180

Five Books from America – 1840s – Single Editions

.יחידותמהדורות.'התרבשנותבאמריקהשנדפסוחשוביםספריםחמשהכוללכרך

.'עמ104.ז"תרע,בולטימור.לעוויןמאיריוסףרבימאת.הזמןרוחלפידרשות.דודלבית•

:עםנדפס.'עמ31.ז"תרע,יורקניו.ציימאןמתתיהורבימאת.עמנובחיישוניםלמקריםדרושים.נועםאמרי•

.ז"תרע,יורקניו.צאימאןיוזפאיוסףרבימאת.החדשהדורצעירינגד.מגולהתוכחת•

.'עמ48.ו"תרע,בוסטון.סאוויצקיאייזיקיצחקרבימאת.הזמןרוחלפימיוחדיםלזמניםדרושים.יצחקעתרת•

.המחברפורטרטעםדף.'עמ80.ד"תרע,יורקניו.גורונובסקיאברהםרבימאת.שנהארבעיםעבודת.ישראלאבן•

.מצויןמצב

50$פתיחה 
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מרוקוחכמיספריאוסף.181

Collection of Books by the Sages of Morocco

.ה"תשל,אביבתל.ליוורנודפוסשלצילום.טולידאנוחביברבי.פסחשלהגדה.ישריםפה•

.א"תשל,חיפה.חסיןבןאהרןרבימאת,אהרןמטה•

.ג"תשל,ירושלים.טולידאנואברהםברוךרבימאת.ותפלהרינה•

.א"תשמ,ברקבני.בירודוגורפאלהמלאךמאת.התורהעל,מנוחותמי•

.חדשהמהדורה,המגןואלףבינהשערי.קיסוסיהודהרבימאת.חנהדודקריתוספר,ברוךמקורך•

.אבחלקמשאשיוסףרביהמחברהקדשת.בכרךהחלק.ב.א.חלקיםשלושהאבותנחלת•

.ראשונהמהדורה.א"תשל,ירושלים.אבוחציראמכלוףרבימאת.א"יבון"מאי•

.משאשיוסףרביהמחברהקדשתעם.ז"תשכ.חייםמיםת"שו•

.ד"תשמ,ירושלים.אבוחציראיעקברבי.צדקמעגלי•

.משאששלוםהרבהוצאת.בירדוגויוסףרבימאתיוסףדברית"שו•

.ד"תשל,ירושלים.חזןיצחקרביהמחברהקדשת.אחלק,דעתיחוהת"שו•

.המחברהקדשת.מ"תש,ירושלים.בירדוגומרדכיתחיהרבימאת.חותםפתוחי•

.ה"תשל,ירושלים.בירדוגורפאלרבימאת.הזהבשרביט•

.טובמצב.ספרים16כ"סה

50$פתיחה 

ועודתוניסחכמיספריאוסף.182

Collection of Books by the Sages of Tunis and More

.הכהןגדישאיעקברבימאת,מעילהמסכתעל,יעקבמעיל•

.(פרסמחכמי)הכהןמלמדרחמיםרבי,רחמיםכסא•

.בוכריץיוסףרבימאת.יוסףזכרוןת"שו•

.דייןיצחקרבימאת.האברךרבידת"שו•

.הכהןשלוםורבי,חדאדרפאלמנינירבי.כמוסרבי,בוכריץיוסףרבימאת.ספריםארבעה,יוסףזכות•

.חדאדאשררבי.רביםרחמיך.גדמרחיב,לביחם.ורחמיםישועה•

.חוריחזקיהחייםנסיםרבימאת.שניחלק.ס"שחידושיאבותנחלת•

.(17–ההמאה)הראשוןחדאדיצחקרבימאת.יצחקוזרעראםקרני•

.טייביצחקרבי.העזראבן.השלחןערך•

.תונסדפוסשלצילום.זיתוןחייםמשהרבימאת.דעהיורה.צדקאבני•

.חלקיםשני.רבה'גחכמימגדוליהכהןאברהםרבימאת,אברהםברכת•

.טובמצב.שוניםגדלים.ספרים11כ"סה

20$פתיחה 

שוניםספריםאוסף.183

Collection of Various Books

.'תקומעט',תש',התרשנות.שוניםקודשבספרימלאיםקרטונים2

.המכירותלביתפנה.נוספותותמונותלפירוט

50$פתיחה 
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'תר-'התשנות–קודשספרי[29]אוסף.184

Collection of [29] Religious Books – 17th-19th Centuries

.'התרמשנותרובם.'התרשנות-'התמשנות.שוניםקודשספרי29שלאוסף

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.לימודוספרי,תפילהספרי

.המכירותלביתפנה.נוספותותמונותלפירוט

50$פתיחה 

כתבי יד 

20–ההמאהתחילת,[?]ירושלים–התורהעלחידושים–ידכתב.185

Manuscript – Torah Novellae – Jerusalem [?], Early 20th Century

.מזוההלאכותב.20–המאהתחילת,ירושליםכנראה.אשכנזיתכתיבה.התורהעלחידושיםליקוטי,ידכתבמחברת

.טובהדפיםמצב.חסרוןללאבשוליםקרעים.מנותקיםדפים.מ"ס16\18:גודל.צדדיםמשניכתוביםרובם,דף25כולל

50$פתיחה 

20–ההמאהתחילת,אוטוגרף–סוכהמסכתעלופלפוליםחידושים–ידכתב.186

Manuscript – Novellae and Pilpulim on the Sukkah Tractate – Autograph, Early 20th Century

.20–ההמאהתחילת.ותוספותי"רש,גמרא,סוכהבמסכתוביאוריםפלפולים,חידושים,ידכתב

!המחבראוטוגרף.אשכנזיתכתיבה

בדפיםשוליםבלאי,כתמים.כריכהללא.התחלהחסר,שלםבלתי.המחברידבכתבוהוספותמחיקות.כתוביםעמודים[29]

.ראשונים

50$פתיחה 

18–ההמאה,אשכנז–ידבכתבדרשה.187

Handwritten Sermon – Ashkenaz, the 18th Century

בפסוקהמתחלתדרשה"שרהחיי"הדףבכותרת.צפופהכתיבה,וחציעמודיםשניעלכתוב.זעיראשכנזיידבכתבדרשה

.נדפסלא.ידועהלאהכותבזהות."בימיםבאזקןואברהם"

.טובמצב

50$פתיחה 

ראש ישיבת חברוןסרנאשיעור כללי בכתב יד הגאון רבי יחזקאל . 188

General Lesson Handwritten by the Gaon Rabbi Yechezkel Sarna the Head of the Hebron Yeshiva

.  סעיפים5. בתראובהם שיעור כללי בסוגיה במסכת בבא , ראש ישיבת חברוןסרנאשני דפים בכתב יד הגאון רבי יחזקאל 

".  קצר"בראש הדף רישום . רשמי של ראש הישיבהבלנקעל . כל עמוד שני טורים. עמודים כתובים3

.  מצב מצוין

50$פתיחה 
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20–ההמאהשלהראשונההמחצית–(יידיש)ידבכתבדפיםעשרותאוסף.189

Collection of Dozens of Handwritten Leaves (Yiddish) – the First Half of the 20th Century

.20–ההמאהשלהראשונההמחציתתקופת.ורשימותרישומים,ומסמכיםמכתבים.היידישבשפתידבכתבדפים80–כאוסף

.קיפולסימני,קרעיםדפיםבכמה.טובכללימצב.שוניםגדלים.דף90

50$פתיחה 

ן"תר,תימן–סמיכהתעודתעםוטריפותשחיטהבהלכותחיבור–ידכתב.190

Manuscript – Composition on the Laws of Shechita and Trefot with a Semicha Certificate – Yemen, 1890

.ניירעלדיו.מ"ס23.כתוביםעמודים[74].[ן"תר],תימן,הריאהובדיקתטריפות,הסכיןבדיקת,שחיטההלכותסיכום,ידכתב

שבאמאחר"נכתבבתעודה,תימןחכמישלשהחתימותעם,ידבכתבסמיכהתעודתשלדףהודבקהכריכהשלהפנימיבצד

לטרקיהעליוהמוחהוכל...'וכוהסכיןובדיקתשחיטהדינילפנינווהסדיריעקובסאלםבןיחיאוהנעיםהטובהתלמידלפנינו

...וקייםא"ברשנתזיולחודשיום'ב'היוםזמןמעכשיותלמודועלשיחזורעצמועלוקבלורצהאסותאליהדליתדרבנןחיוא

'ב]א"ברהסמיכהבכתבשנכתבהשטרותמניןלפי."ט"סשלוםו"כמ'ןאברהם.ט"סזכריאבןסעדיא.ט"סשלוםבןסעדיא'ה

מניןלפילכתובנוהגיםהיוענייניהםשבכלנהוגהיהתימןבקהילות.העולםבריאתלמנין[1890]ן"תרלשנתעולה[א"וראלפים

.השטרות

'וכדלשחיטההסמכהקבלתמתנאיכחלקבתימןהמנהגשכן.ל"הנהמוסמךהתלמידידבכתבסיכוםהינוזהידכתב,הנראהכפי

.תימןחכמיחתימותעםהמקוריתההסמכהתעודתכוללידכתבלפנינו.בכתבההלכותאתלסכםהיה

.מקוריתעורכריכת.טובכללימצב.רטיבותכתמי.בלאי.עשנקבי

250$פתיחה 

19–ההמאה,תימן–הפטרותספר\י"ורשתרגוםעםמגילותשלש–ידכתב.191

Manuscript – Three Scrolls with the rashi Translation / Book of Haftarot – Yemen, the 19th Century

.19–ההמאהסוף,תימן.ידכתבישניכולל,ידכתב

.('גפרקאמצעעד)קהלת,רות,השיריםשיר.י"רשופירושתרגוםעם,מגילותשלש•

שנינכרכו,בנוסף.(בסוףמעטחסרכנראה)הגדולשבתהפטרתאמצעעד.ומועדיםלשבתות.השנהכלשלהפטרותספר•

.קהלתממגילתודף,מהפטרהחלקבהם,אחרידכתבמתוךדפים

.מנוקדבהפטרותהמקראשלהטקסט

בגודלאינםקונטרסיםמספר.כתמים.דפיםבכמהדבקחיזוקי.טובכללימצב.ואיכותיםעביםדפים.מ"ס16\21.דף[150]

.פשוטהחדשהכריכה.אחיד

200$פתיחה 

זוההלא–18–ההמאה,תימן–וביאוריםהלכהחידושי–ידכתב.192

Manuscript – Halachic Novellae and Commentary – Yemen, the 18th Century – Unidentified

מרבותינווביאוריםהלכהחידושיהכוללמסביבחיבורעם.ם"להרמבהחזקהד"הימתוךאסורותומאכלות,שחיטההלכות,ידכתב

.ומסודרתנאהכתיבה.18–ההמאה,תימן.הראשונים

"...מוסאבןדאוד"מסולסתחתימהידהכתבבסוף.המחבראוהחיבורשםאתלזהותהצלחנולא

.נאהחדשהכריכה.שימושכתמי.מצויןמצב.ואיכותיםעביםדפים.ראשוןדףחסר.מקורימספור.צדדיםמשניכתובים.דףנה

300$פתיחה 
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20–ההמאהתחילת,טורקיה–ם"היפניקונטרס–ידכתב.193

Manuscript – Kuntras Pnei HaYam – Turkey, Early 20th Century

ם"הינאום"החותםהמחברשלאוטוגרפיתכתיבה.דעהשביורהוטריפותשחיטהבהלכותחיבור.ם"היפניקונטרס,ידכתב

עותקלשלוחהתחייבהיםפניספרואתשידפיסהשםשבעזרתהמחברכותבהעמודיםבאחד.הכותבזהותנתבררהלא."ו"נר

.[טורקיה]בולוקאסטרו"...פסחשמעוןמשההשוחט'החלידא"יעבולופה"

.רופפיםדפים.טקסטפגםמעט.שוליםקרעי.בינונימצב.החיבורשלדפיםחלקי3ועוד.כתוביםעמודים29.דף18

200$פתיחה 

19–ההמאהסוף,המזרחארצות-והפעליםהדקדוקוהוראותכלליקונטרס–ידכתב.194

Manuscript – Compilation on the Rules of Grammar and Verbs – the Eastern Countries, Late 19th Century

כללי.ליחידהמדבריםשמות.הקלבניןהפעלהוראתבגדרדקדוק.והפעליםהדקדוקבכלליכלליםובו,מזרחיידבכתבקונטרס

.ועודנפעלבנין.הפעוליםגזרת.נחיגזרת.התנועותהברת.הנקוד

.ידועהלאהכותבזהות.19–ההמאה,המזרחארצות

.טקסטחסרוןללאהדפיםבשוליקרעים.ומסודרתנאהכתיבה.כתוביםעמודים14.דף[9]

100$פתיחה 

17המאה,מרוקו–והדקדוקהעיבורבחכמתידכתב!נדיר.195

Rare! Manuscript on Chochmat HaIbur VeHaDikduk – Morroco, the 17th Century

.17-ההמאה,מרוקו.החודשוקידושהעיבורבחכמתידכתבישני

פרשיותסימני.והתקופותהמולדותלחישוב,שנהלוחלעריכתכללים,השםומועדיחדשיםראשיקביעותידיעת,יוסףשאריתספר

,בשאלוניקילראשונהנדפסיוסףשאריתספר).ישועהבןטובשםבןיוסףרבימאתהתורהפרשיותוסימניונפרדותמחוברות

.(א"רפשנת

.החיבורמסוףמעטחסר.חסרלגדףכנראה.מקורידפיםמספור.לטדףעד(אדף)התחלה

.שנדפסזהחיבורמצאנולא-"סופריםדקדוק"בכותרתנכתבהראשון'בעמ.פירושעםשירים,דקדוקבעניני,נוסףחיבור

.הסוףעדגמדףמתחיל

.המזלותגלגלשלציורמהםבאחד.ידבכתבדפיםשני.החיבוריםשניבין

כריכה.ניירבמילוימקצועיתמשוקמיםעשפגעי\פגמים.ומסודרתנאהכתיבה.מ"ס13.כתוביםעמודים110.דף56כ"סה

.בינונימצבדפיםבכמה.טובכללימצב.עורשדרת.חדשה

300$פתיחה 

ו"תרצ–"העומרמצות"עוזיאלחימאירציוןבןרביידכתב.196

Manuscript Rabbi Ben Zion Meir Chai Uziel "Mitzvat HaOmer" – 1936

.ו"תרצפסחהמועדחולשבת.המועדיםדרושיהעומרמצותבעניןעוזיאלחימאירציוןבןרבילציוןהראשוןידבכתבדף

.דרשותרשימתהשניבעמוד.מלאאחדעמודכתוב

30$פתיחה 
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מזוההלאכותב–19–ההמאה–מזרחיידבכתבתורהחידושידף.197

Leaf of Torah Novellae in Oriental Script – the 19th Century – Unidentified Writer

.למינודעלא.19–ההמאה.מזרחיתבכתיבהצדדיםמשניכתוב,תורהחידושיעםדף

.טובמצב

20$פתיחה 

בכתב יד הצדיק רבי שאול דוד חי מועלם  " בן איש חי"הנהגות מרן ה! חשוב ביותר . 198

Most Important! The Customs of the "Ben Ish Chai" Handwritten by Rabbi Shaul David Chai Mu'alem

הכל. עם כמה סגולות". בן איש חי"ובו נכתבו ארבעה עשר הנהגות בקודש של מרן רבינו יוסף חיים בעל , דף כתוב משני צדדים

.  20–תחילת המאה ה . בכתב ידו של רבי שאול דוד חי מעולם מחכמי בגדאד

[.?]האם הנהגות הללו ידועות או שנדפסו , לא נבדק

.  סימני קיפול. פגמי שולים ללא חסרון טקסט. מ"ס13\21. דף[ 1]

100$פתיחה 
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חכמי הספרדים–הקדשות \חתימות \הגהות 

בירושליםתימןמחכמיאחדידבכתבחידושיםקטעי20–הגהות.199

Glosses – 20 Passages of Novellae Handwritten by One of the Yemenite Sages of Jerusalem

תפסיר,י"רש,עוזיאלבןיונתןתרגוםעם.קהלת,רות,השיריםשיר,ובסכותשבועות,בפסחלקרותםשנוהגים",מגילותשלש

.ץ"המהרי–צאלחיחיארבימאתשבתרגוםהקשותהמילותביאור.גאוןסעדיאמרבינוערבי

.נדאףיעיש'רבהוצאת,א"תרע,ירושלים

לשוניותהגהותכןכמו.ההדפסהמתקופתזעירתימניידבכתבופרפראותחידושיםקטעי20-כהשיריםשירמגילתבשולי

.יהודיתערביתבלשוןבעלותרישוםלשערמעבר.רבותודקדוקיות

.מנותקיםדפים.כריכהללא.עשנקבי,בינוני,טובמצב.דףמד-ב,[3]

50$פתיחה 

'התרשנות–תימניתבכתיבהארוכותהגהות–תפלהסידור.200

Prayer Book - Long Glosses in Yemenite Writing

.וסוףתחילהחסרעותק.'התרשנותמהדורת.חייםדרך,תפלהסידור

.תפילותוהוספה.שוניםביאורים,התפילהלסדרהוראות.ההדפסהמתקופתתימניתכתיבה,ידבכתבהוספותהספרדפיבין

כתמים.טובכללימצב.תצזבדףומסתיים.(הקדמה)אמדףמתחילהעותק.עבהכרך

.קרעיםמעט.שימושוסימני

50$פתיחה 

"אברהםחיי"בעלמטריפולי(ך"אבר)כלפוןאברהםרביוחתימתרישום,הגהה.201

Gloss, Inscription and Signature of Rabbi Avraham Chalfon (Avrech) of Tripoli Author of "Chayei Avraham"

.('התשנותמהדורה).התורהעלכהןשפתיספרמתוךדפיםשלושה

אישטרפון'רבזכותקץאיןהרבהספריםלקנותיזכני'ה"....מטריפוליכלפוןאברהםרבישלידווחתימתרישוםההקדמהבדף

.ידובכתבהגההמהדפיםאחדבשולי."ט"סיכלפוןאברהםאנכיצעיר

"החייםאור"העטרבןחייםרביידיעלונימולבליוורנונולד.והסטוריוןפרשן,משורר,בתורהגאון(פ"תק-א"תק)כלפוןאברהםרבי

ספרייהבביתוהקיםבצעירותו."רוקחמעשה"בעלמטריפולירוקחחימסעודרביתלמיד.בליוורנועתבאותהששהההקדוש

כקאיידלשמשמונהח"תקלבשנת.בלובספריואתוהפיץא"החידעםוהתכתבויותקשריםניהל.בטריפוליביותרמהגדולות

.רבותבמהדורותנדפסהמצוותטעמיעל"אברהםחיי"הואהמפורסםספרו.א"תקמשנתעדטריפולייהודיקהילתוכמנהיג

.ידבכתבשנותרונוספיםחיבוריםוכן"קצירלקט"ו"צדיקיםמעשה"

50$פתיחה 

19–ההמאה–(חסרים)ספריםעלידבכתבוחידושיםהגהות.202

Handwritten glosses and innovations on books (missing) - 19th century

(ליוורנודפוס)תורהחומשיחמשהספר.'התרשנות,ווילנא,ליוורנומהדורותזהרספרימקבץ

.הקדושהזוהרדבריעלפירושיםשלארוכותהגהותמספר.מזרחיידבכתבוהגהותהערותהספריםבשולי

.כריכותללא.מנותקיםדפים.ובלאיקרעים,בינונימצב.שוניםחסרונות.כרכיםארבעה

100$פתיחה 
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מתוניסטייבאליהורביידבכתבארוךתורהחידוש.203

Long Torah Novellae handwritten by Rabbi Eliyahu Taieb of Tunis

הגהותהספרובסוף,"יעקבשבות"בעלרישריעקברביהגאוןשלביתובחצרידבכתבשנמצאוכתובותלמסכתא"הרשבחידושי

.ה"תקכ,מיץ."טוביוםתוספות"הבעלהעלירליפמאןטוביוםרבימאתהעזראבןטורעל

.מטבדףידובכתבהגהה.טייבאליהורביידבכתבחידושיםהספרבתחילתהפורזץבדף

.שערללא.גרוע-בינוני:מצב

שלהמיוחסתלשושלתבן,ר"התבשנותחי,(ו"יצטייבאליהו-"ט"סי"אלט"גםחותם)ל"זצטייבדודר"באליהורביהגאון

הרבניםועדחברהיה.ל"זצשתרוגמשהורביל"זצזיתוןישראלרביבתקופתתוניסחכמימגדוליהיה.טייבמשפחתגאוני

תורתו.דורוחכמיבספריוהוזכרתוניסחכמיביןנודע.(החייםביןהיהלאכברה"תרצבשנת)נודעהלאפטירתושנת.בתוניס

!מעולםנדפסושלאתורתוחידושילפנינו."אליהוזכר"ת"בשוכונסה

10$פתיחה 

מדמשקענתביחייםמשהרביהגאוןחתימת–ד"תקנ,ליוורנו–לחםפת.204

Pat Lechem – Livorno, 1794 – Signature of the Gaon Rabbi Moshe Chaim Antabi of Damascus

.ראשונהמהדורה.ד"תקנ,ליוורנו.חבילייואלישערבימאת.המזוןברכתעלופירושיםדינים,מוסר,לחםפת

בשנתלפטירתועדבדמשקודייןכרבכיהן,מדמשקענתבייעקברבישלהצעירבנו–ענתביחייםמשהרביחתימתהספרבשער

מאירורבילזבונהנתנאלרביהגבירשלהמדרשביתחתימות,בנוסף.(ט"תשסמהדורת.333'עמ.ץ"באראשרלקדושים).ן"תר

.ודמשקצובהארםמחכמירביםולילהיוםבתורההגובה,גדולהספריהעםשניםעשרותבמשךבדמשקישיבהשהחזיקו,לזבונה

.מ"ס17.מקוריתכריכה.טובמצב.ל-כטדפיםשניחסרים.דףעז,[3]

50$פתיחה 

ידבכתבהגהות–אדרינופולד"ראבמרדכימנחםרביחתימות–ירושלמיתלמוד.205

Jerusalem Talmud – Signatures of Rabbi Menachem Mordechai Rosh Av Beit Din of Adrianople – Handwritten

Glosses

רבימאת"ירושליםשלום"ביאורעם."קרבןשירי"ועם,פרנקלדודרבימאת,עדהקרבןפירושעם,ירושלמיתלמודמןמועדסדר

.טריביטשנחום

עלנדפסומהדפיםחלק.אדומהבדיובחלקםנדפסובוחלקאחלקשלהכללייםהשערים.שמידאנטאןדפוס.ב"תקפ-א"תקפ,ווין

.ועודבנטמרדכירבי"סופרחתם"ההסכמות.מיוחדתדפיםספירתמסכתלכל.כחולניר

בשער.מיוחדיםשעריםולפסחיםלעירובין.דףלה,[1];כט,[1];נב,[2].1820-1821,א"תקפ.פסחים,עירובין,שבת:אחלק

.1821:האחריםבשערים.1820:הכללי

;יא;יח;טו;יא;י;יג;ל;כב,[1].1821,א"תקפ.קטןמועד,חגיגה,מגילה,תענית,ביצה,השנהראש,סוכה,שקלים,יומא:בחלק

.מיוחדשער(דףל)שקליםלמסכת.דףי

לאורך."ו"נרשמעוןמטהלישיבתבמתנהדייולוה"זלהמרדכיש"בכמוהרט"סמנחםלשמילי"רישוםבספרשעריםבשני

.הירושלמידבריבהבנתחשיבותבעליהינםהקצרותההגהותשגםלצייןיש.פירוש\נוסחהגהותרובםידבכתבהגהותהספר

בשנת,ד"כראבכיהןבהאדרינופולימחכמי,מופלאודרשןפוסק,מפורסםגאון(ז"תרטנפטר)מרדכישמעוןר"במנחםרבי

עמיתינו"ומכנהובספריומציינוי'פלאגחייםרבי.בירושליםוהתיישבלארץמ"תרשנתבראשיתעלהוממנהלקושטאעברח"תרל

אורח"מנחםדברי".משפטחושן-"המשפטדבר"חיבוריו"...אמתדברהנחמדבספרוו"נרשמעוןבןמנחםר"כמוההרבבתורה

"אמתדבר".(ז"תר,שאלוניקי)"לשוןמרפא".(ג"תקצשאלוניקי)משפטחושן-"זכרוןמנחת".(ט"תרכ-ד"תרל,אזמיר)חיים

.(מ"תר,אזמיר)"אבליםמנחם".(ג"תר,שאלוניקי)

.בשוליםרטיבותכתמיהאחרוניםבדפים.עביםדפים.טובכללימצב

100$פתיחה 
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צובהמארםחתימות–ד"תרכ,ליוורנו–ות'עבמעשה.206

Ma'aseh Avot – Livorno, 1864 – Signatures from Aleppo

.פרחישבתייוסףרביהמגידמאת.(הפניםעם)אבותמסכתעלביאור,אבותמעשהספר

.יחידהמהדורה.ד"תרכ,ליוורנו

.בוקאעיחייםיוסףהצעיר.ט"סשווכיאיצחקהצעיר":צובהמארםרבניםחתימותבשער

.בינוני,טובמצב.חסראחרוןדף.דףקנו

10$פתיחה 

ירושליםד"ראבסורנאגהדודחייםרביעותק–א"תר,ליוורנו–אלהיםחמד.207

Chemed Elohim – Livorno, 1841 – the Copy of Rabbi Chaim David Saranga Rosh Av Beit Din of Jerusalem

.א"תר,ליוורנו.הסוכותלחגאושפיזיןשבעהסדר,אלהיםחמד

ס"תרמשנתבירושליםהספרדיתהעדהד"ראב.סורנאגהדודחייםרביבעלותחותמות

.מקוריתכריכה.טובמצב.דףקיד

10$פתיחה 

חלביתוהגההחתימה–ח"תקע,ליוורנו-דגןרוב.208

Rov Dagan – Livorno, 1818 – Signature and Gloss from Halab (Aleppo)

.וסוףבהתחלהמעטחסרעותק.ח"תקע,ליוורנו,עטייהיצחקרבימאת,דגןרובספר

.נוספתהגהה."ט"סל"רחיוסף'ה"חתומההגההסחבדף."ץ"יו"היהלחמילבית"חתימה

.בינונימצב

20$פתיחה 

תלמסאןשלרבהבלייחחייםורבי"שלוםמנוחת"בעלזרקאשלמהרביחתימות-לובליןם"מהרת"שו.209

Signatures of the Gaonim R’ Shlomo Zarka Baal”Mnuchas Shalom” on Tehillim and R’ Chaim Bleich Rav of Tlemcen -

On the Maharam of Lublin’s Responsa

ם"מהרת"שוספרעל–תלמסאןשלרבהבלייחחייםורביתהליםעל"שלוםמנוחת"בעלזרקאשלמהרביהגאוניםחתימות

ט"תקכ,מיץ–לובלין

.ראשונהמהדורה,ט"תקכ,מיץ,לובליןם"מהרותשובותשאלות

חכמימגודליזרקאשלמהרביהגאוןשלידוחתימתזוהי"ט"סו"נרזרקאשלמההצעירומלואההארץלה"נרשםהספרבשער

בשנתנפטר.ועודחןיוסףלמוראשי,וישועהרינה.המנהגיםתורת,"תרועהזבחי".תהליםעל"שלוםמנוחת"הספרמחברתוניס

.ו"תרל

,לפטירתוועדח"תרכמשנתתלמסאןשלרבה,(ט"תרע-ב"תקצ)"ט"סבלייחחייםהצעירומלואההארץלה"נוספתחתימה

,תוניס)"'הכבודשער"אלנקאוואאפריםרבישלחיבורואתלאורהוציא,(ב"תרכאזמיר)"יעקבכבוד"בספרנדפסותשובותיו

.יריה'אלגקהילותברבנותשימשותלמידיו(ב"תרס

.גרועבמצבראשוניםדפים,בינוניכללימצב.מ"ס33.דףעז,[3]

50$פתיחה 
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דאנוןיהודהרבי\יעבץיעקברבי\אשכנזיאברהםנסיםרבי–אזמיררבניחתימות.210

Signatures of the Sages of Izmir – Rabbi Nissim Abvraham Ashkenazi / Rabbi Yaakov Yavetz / Rabbi Yehuda Danon

.ד"תצ,פרנקפורט,חייםתורתספרשער

דףשריד."ט"סדאנוןיאודההצעירליקונילכבודכספימקנת"וחתימתרישום."ץ"יבהללביתלישיבת"רישוםהשערבראש

וקניתי"חתימההדףבשולי."ו"הייעבץיעקבהצעיראניחאסאןיוסףר"מהחקניתיהספרזה"וחתימתרישוםעםספרשל

."ט"סאשכנזיאברהםנסיםהצעיראותו

."ט"סשוחמיאלישע"בחתימתנוסףרישום.אשכנזיאברהםנסיםהצעירלי"בשערחתמה.ג"תק,ונציה.שניחלק.ש"הרדבת"שו

."אברהםדרש"הספריםמחבר',פלאגיחייםרבילצדכדייןכיהןאזמירחכמימגדולי–אשכנזיאברהםנסיםרביהגאון

בראשות.מנוחר"בכהללהגבירשלמיסודו"הללבית"ישיבתמלומדי."יעקבצור"בעלאזמירחכמימגדולי–יעבץיעקברבי

.י'פלאגחייםרביהגאוןעמדהישיבה

.בירושליםלציוןראשוןכ"ואח.ורודוסביירות,אזמירד"ראב(ץ"תר-ד"תרל)–דאנוןיאודהרבי

.בינוני-גרועמצב.שוניםגדלים

50$פתיחה 
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רבני אשכנז–עותקים מיוחסים \חתימות \הגהות 
19-ההמאה-ידבכתבהגהות–ו"תקכ-ב"תקכ,זולצבאך–אלפסרבסט.211

Set of Rav Alfas – Sulzbach, 1763-1766 – Handwritten Glosses – the 19th Century

.ו"תקכ-ב"תקכ,זולצבאך.אלפסרבשלחלקיםשלושה,סט

.19–ההמאהתחילתאשכנזיתכתיבה.כותביםמשני.ידבכתברבותהגהותהחלקיםבשלושת

.עשפגעי.רטיבותוכתמיבלאי.בינוני,טובמצב.כריכותללא.מ"ס40.כרסעביכרכיםשלושה

100$פתיחה 

ההדפסהמתקופתלמדניותהגהות–ו"תקנ,זאלקווא–מגדיםפרי.212

Pri Megadim – Zholkva, 1796 – Scholarly Glosses from the Time of Printing

באותיותבברליןשנדפסכמונכתבבשער)ו"תקנ,זאלקווא.תאומיםיוסףרבימאת.דעהיורהערוךשלחןעל,מגדיםפריספר

.(אמשטרדם

הכותבכיניכר.המחברדבריעלהשגותהינםההגהותרוב.ההדפסהמתקופתידבכתבלמדניותהגהות20–כהספרלאורך

.מובהקחכםתלמיד

.העניןלהביןוניתן,מעטקצוצותהספרשלהצדדיםבשוליםהכתובותמההגהותחלק.מצויןמצב

200$פתיחה 

מועדסדרמשניותכרךעל19–ההמאהמסוףידבכתבלמדניותהגהותעשרות.213

Dozens of Handwritten Scholarly Glosses from the late 19th Century on a Volume of Mishnayot Seder Mo'ed

כפי.חסרעותק.איגרעקיבארביותוספותחדשיםתוספות,טוביוםותוספותמברטנוראעובדיהרבינופירושעם.מועדסדרמשניות

.א"תרכ,ווארשאמהדורתהנראה

חכמיםתלמידי.כותביםשניבידישנכתבו,ההדפסהמתקופתאשכנזיידבכתבארוכותלמדניותהגהותעשרותהספרדפיבין

.איגרעקיבארביתוספותעלידבכתבארוכההשגה,היתרבין.הכותביםזהותלנונתבררהלא.מופלגים

יוסף"וחותמתחתימות."ל"זצצבייהודהה"מובהרבבנימיןיוסף'הלשמילישייךהמשניותזה"רישומיםהכריכהשלהפנימיבצד

."בירושליםב"שושעהןבנימין

ראה,(בנוידיעללאורהוצא)"יוסףימין"ספרבעל.20-ההמאהבתחילתוחכמיהירושליםמגדולי-שמעונוביץבנימיןיוסףרבי

.לספרבהסכמתופרנקפ"הגרצבהסכמתלגדולתו

.עשנקבי.שימושבלאי.וכתמיםקרעים.בינוני-טוב,הדפיםביןמשתנהמצב

100$פתיחה 

ידובכתבארוכההגההעםקרטשיןד"אבעפשטייןיהושערביהמחברעותק–ז"תרנ,ווארשא–יהושעקרן.214

Keren Yehoshua – warsaw, 1897 – a Copy of the Author Rabbi Yehoshua Epstein Av Beit Din of Korczyna with a Long

Gloss Handwritten by Him

.קארטשיןד"אבעפשטייןיהושערבימאת.ואגדהבהלכהשוניםומאמריםדרשות,יהושעקרןספר

.ראשונהמהדורה.ז"תרנ,ווארשא

.ידובכתבארוכההגההסזבדף.המחברשלהפרטיתחותמתוהספרבתחילת:המחברעותק

-קובנאבכולל,איישישוקישיבתתלמיד.הפרדסבעלאפשטיןליבאריהרבימצאצאי(7603הרבניםאוצר,ז"תרננולד)המחבר

פלך-קארטשיןשלכרבהד"תרממשנתכיהן.אלחנןיצחקורביסלנטרישראלרביי"עהכוללאתהמיסדיםמעשרהאחדהיה

.מגרודנאליביהודהורבימסלובודקהאיזיקיצחקרבי,מקובנאאלחנןיצחקרבימאתנסמך.גרודנא

.מקוריתכריכה.יבשדף.טובמצב.'עמ[1],8,135,[2]

100$פתיחה 
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ההדפסהמתקופתלמדניותהערות–שבעהנחלתספר.215

Sefer Nachalat Shiva – Scholarly Glosses from the Time of Printing

.ד"תרמ,ווארשא,שבעהנחלתספר

שהכותבללמודניתןמהערות.ארוכותחלקם.וקריאברור,מרובעבכתבנכתבוההערות.ידבכתבהערותכעשרהספרדפיבין

מפנה,מקשההכותב.גיטיןובכתיבתכתובההלכותשלהחמוריםבדיניםלמעשההלכהעסקהנראהוכפימופלגחכםתלמידהיה

.ת"שוולספריערוךבשולחןשוניםלסימנים

.טובמצב.שבירנייר.ישנהכריכה

50$פתיחה 

רבותהגהות–ה"תרמ,ווארשא–גדולותמקראות–תורהחומשיחמשה.216

Chamisha Chumshei Torah – Mikra'ot Gdolot – Warsaw, 1885 – Many Glosses

.ה"תרמ,ווארשא.גדולותמקראות,תורהחומשיחמשה

.20–ההמאהתחילתהנראהכפי,בעיפרוןכתובותההגהות.התורהעלחידושים,ידבכתבהגהותעשרות.הכרכיםדפיבין

.חשובחכםתלמידהיההכותבכיההגהותמתוכןניכר

100$פתיחה 

ידבכתבהגהות–ב"תרמ,ווארשא–אפריםמטה.217

Mateh Ephraim – Warsaw, 1882 – Handwritten Glosses

.ב"תרמ,ווארשא.מרגליותזלמןאפריםרבימאת,אפריםמטהספר

.להדפסההקרובהמתקופהאשכנזיידבכתבהגהותכמההספרדפיבין

.טובמצב

30$פתיחה 

המחברוהגהותהקדשה–ז"תרע,וושינגטון–מדבשמתוק.218

Matok Midvash – Washington, 1917 – Dedication and Glosses by the Author

.(אמריקהרבנימגדוליד"תש-א"תרל)סילוורסטוןגדליהרבימאתחשובותדרשות,מדבשמתוק

.המחברלספריפרסומתעםבאנגליתשערהשמאליובצד,נוסףשערעםמעטפתכריכת.יחידהמהדורה.ז"תרע,ווישנגטון

.המחברידבכתבהגהותהראשוניםבדפים.ידובכתבהמחברהקדשתהמעטפתשערבראש

.מנותקיםראשוניםדפיםמספר.מקוריתקשהכריכה

$  50פתיחה 
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מיוחסעותק–סלנטשמואלרבישלקדשוידחתימת(ראשונהמהדורה)יעקבישועות.219

Yeshu'ot Yaakov (First Edition) Handwritten Signature of Rabbi Shmuel Salant – Pedigreed Copy

.ראשונהמהדורה.ח"תקפ,לבוב.אורנשטייןמשולםיעקברבימאת.חייםאורחערוךשולחןעל,שלישיחלק,יעקבישועות

,בנוסף.מאודנדירהזוחתימתו–"ס"ש"תיבותבראשיירושליםשלרבהסלנטשמואלרביהגאוןשלידוחתימתהשערבראש

.ידוחתימתבצורתהאחת.חותמותיוסוגי3נמצאיםבשער

בירושליםהאשכנזיםעדתשלומנהיגהרבה.נערץמנהיג.מובהקפוסק,הדורגדול(ט"תרס-ו"תקע)סלנטשמואלרביהגאון

אוירבךמאיררביפטירתלאחר.רשמיבאופןמונהשלאלמרות,והלכהבהנהגההקהילהעניניכלהתנהלופיועל.שנה44במשך

רבשלחותםעבורווהונפקבירושליםהשוניםהמוסדותכלעלהתקבל.הדיןביתכאבגםסלנטהרבהתמנה,ח"תרמבשנת

האשכנזיםקהילתכמנהיג.ספריםללאזכרונופיעלפוסקהיהנשאלשהיהושאלות,בתורהגדולהבקיאותבעלהיה.ראשי

והשליםגישר.חוליםביקורהחוליםביתממייסדי.בירושליםהכוללותכלאתשאיחדישראלכנסתהכלליוועדאתייסדבירושלים

.שנה93בגילנפטר.בירושליםהמגזריםכלבין

,לצפתמשקלובמנדלמנחםרביעםעלה,(א"תרי-ו"תקפ)–[צורף]זלמןשלמהאברהםרבישלשהעותקרישוםבשער,בנוסף

יצאץ"תקבשנת.ירושליםקהלתבשליחותיצאט"תקעבשנת.י"ובאבירושליםהישובלהצלתרבותפעל.לירושליםעברכ"אח

יהודהרביחורבתבשיקוםעסק.נוספתבשליחותיצאט"תקצבשנת.מוילנאהתרומותכספיאתהביאובחזרתו,בשניתבשליחות

י"עהשםקידושעלנהרג.במצריםעלימוחמדאצלו"תקצבשנתמירושליםסיועמשלחתבראשעמדבצפתהרעשלאחר.חסיד

.מירושליםסלומוןמשפחת-מצאצאיו.מירושלים(סלומון)מרדכירבי-בנו.ש"ימערבים

.חדשהכריכה.דיומריחת,סלנטשמואלרבישבחתימת'סבאות.מאודטובמצב.מ"ס36.דףשמד-רעז,[1]

200$פתיחה 

"המבחןכור"בעלרוזנברגיהושעמאיררביעותק–נקאעמר.220

Omer Naka – the Copy of Rabbi Meir Yehoshua Rosenberg Author of "Kur Hamivchan"

.שערחסר.ז"תקצ,סדילקוב.נקאעמרספר

משנתב"בארהופליינפילדהרטפורדשלרבה(13073ר"אוצה)"ראזענבערגיהודאר"ביהושעמאיר"רביבעלותחותמות

"התורהדגל"(ד"תרפ,וארשא-זאמושץ)"הבאר"במאמריםחיבר.(ז"תרצ-ט"תרפ,בילגורי-סעאיני)המבחןכורספרחיבר.ע"תר

.(א"תרפ,ירושלים)"ציוןשערי",(ט"תרצ-ח"תרפ,סטמר)"המגיד"(ב"תרפ,וארשא)

20$פתיחה 

ליכטליביהודהרביחתימת–ו"תקצ,סדילקוב–יוסףעצמות.221

Atzmot Yosef – Sudilkov, 1836 – Signature of Rabbi Yehuda Leib Licht

.ו"תקצ,סדילקוב.עזראבןיוסףרבימאת.קידושיןמסכתעל,יוסףעצמותספר

.ולובליןמבעלזיץמשהרביתלמיד.(7325הרבניםאוצר,ט"תקצנולד)ליכטליביהודהרבישלעתיקהחתימההספרבשער

,(זילקיווקא)=זילקיבקה,זשעוויצה,קיויף,ניץ'קוז:הקהילותשלכרבםכיהןב"תרכמשנתהחל.מלובליןהכהןצדוקרבימאתנסמך

,"הבאורספר"בשםהתרגומיםעלביאורחיבר.ה"תרממשנתראדוםפלך-(פרשעדבארז)=פשדברז,פיאסק,פרשיסחא,קריב

.מפיאסקשלמהרבי-בנו.י"בכת-ת"ושו

.טובכללימצב.פגמיםמעט.כריכהללא

50$פתיחה 
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הולנדרמנדלורביבוקיןד"אבגרוסהכהןמשהרביחתימות-חלקים5–שלמהשלים.222

Yam shel Shlomo – 5 Sections – Signatures of Rabbi Moshe Hacohen Gross Av Beit Din of Bukin and Rabbi Mandel

Hollander

.אחדכרךסט.ב"תרכ,שטטין.חלקים5.שלמהשליםספר

הכהןמשהרביחותמותבנוסף.חותמותיו.[הולנדראליעזרמנדל]"האלענדרמנדעלייזער"רבישלידוחתימתחלקכלשלבשער

.לירושליםעלהימיובסוף,בהונגריהבוקיןד"אב(14551הרבניםאוצר,ח"תרענפטר)–גרוס

.מנותקיםודפיםמקוריתכריכה.טובמצב

20$פתיחה 

הגהות–טבריהד"ראבקליערסמשהרביעותק–ספריםכמהכוללכרך.223

A Volume Containing Several Books – the Copy of Rabbi Moshe Clears Rosh Av Beit Din of Tiberius – Glosses

:עםכרוך.טובמצב.ראשונהמהדורה.ד"תרפ,קלויזנבורג.רולרמרדכיחייםרבימאת.מרדכיחייםבארת"שו•

.הטקסטגבולעלשולים.שערחסר.ד"תרכ,ווינה.המיםברכת•

.טובכללימצב.ג"תרמ.טשרנוביץ.רביםמים•

בספר."קליערסמרדכיאברהם"חתימת.בטבריההתבשילוביתתורהאורישיבתחותמות.קליערסמשהרביחותמותבספרים

.ידבכתבקצוצותהגהותכמההמיםברכת

20$פתיחה 

חאדרובד"ראבגינצבורגראובןמשהרביוחותמתחתימה,רישום–ו"תרל,פרמישלא–שרדבגדי.224

Bigdei Srad – Przemyśl, 1876 – Inscription, Signature and Stamp of Rabbi Moshe Reuven Ginzburg Rosh Av Beit Din of

Chodorów

.פרנקלפייבששרגארבימאת,ומוספיםתמידיםביאורעם.ו"תרל,פרמישלא,שרדבגדי

רביחתן.(15646ר"אוצה,ץ"תר-ז"תרכ)-חותמתועם,חאדרובד"ראבגינצבורגראובןמשהרביידבכתבהספרקנייתעלרישום

"שליכרמי"קונטרסחיבר.ב"תרצבשנתמתפקידוהתפטר,אביומקוםעלחודרובד"אבו"תרנמשנתכיהן.היבנרמיכליחיאל

.(ג"תרנ,למברג)"רבזכר"חמיושלספרועםשנדפס

14521הרבניםאוצר(ב"תרצ-ה"תרמ)בערמאהןמשהרביחותמת

.טובכללימצב

20$פתיחה 

הירצקענפתליאברהרביהמחברהקדשת–ג"תרצ,ווארשא–זיתמעשה.225

Ma'aseh Zayit – Warsaw, 1933 – Dedication by the Author Rabbi Avrah Naftali Hirtzke

.ג"תרצ,ווארשא.גולדנברגהירצקענפתליאברהםרבימאת,ודרושיםחידושים,זיתמעשהספר

.המחברשלוחתימתוידובכתבארוכההקדשההספרבשער

.אחרוניםדפיםשלושהחסרים.טובכללימצב.כריכהללא

20$פתיחה 
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וינשטוקיאירמשהרביהמקובלשלוחתימתוידובכתבמכתב.226

Letter in handwriting and signature of the Kabbalist Rabbi Moshe Yair Weinstock

.וינשטוקיאירמשהרביהמקובלהצדיקשלוחתימתוידובכתבמכתב

מאודטובמצב.צדדיםמשניכתוב.דף[1]

20$פתיחה 

נוביסליץד"אבגוטסמןהלוימאיררביחתימת–ע"תר,פיעטרקוב–יוסףראש.227

Rosh Yosef – Piotrkow, 1910 – Signature of Rabbi Meir Halevi Gottesman Av Beit Din of Novoselitz

.ע"תר,פיעטרקוב.מגדיםהפריבעלתאומיםיוסףרבימאת.חלקיםשני,יוסףראש

שלרבה.מבוקרשטברגרישראלרבישלגיסו(ז"תרצנפטר)נוביסליץד"אבגוטסמןהלוימאיררביוחותמתחתימההספרבשער

.בוינהגםכיהן(טשרנוביץליד)בנוביסליץ

.טובמצב

10$פתיחה 

ממטרסדורףגבריאלרביהמחברחותמת–אגדותאוצר.228

Otzar Aggadot - Stamp of the Author R’ ‘Gavriel from Mattersdorf

.שניחלק.ב"תרמ,פרסבורג.מילרגבריאלרבימאת.'ב'אסדרעל,וירושלמיבבלימתלמוד,אגדותאוצר

.ועוד"צדקמעגלי","מצותשיעורי"גםחיבר.במטרסדורףכרבכיהןא"תרלמשנת."סופרכתב"התלמיד(ז"תרס-ב"תקצ)המחבר

.(ותלמידיוס"החת)נאדאשד"אביואלרביבנו

.יבשדף

10$פתיחה 

בוריסובד"אבנטענתןרביעותק–א"תרכ,הלברשטט–רברביאפי.229

Apei Ravrevei – Halberstadt, 1861 – the Copy of Rabbi Nathan Note Av Beit Din of Borisov

.מבוריסובנטענתןרביבעלותחותמות.א"תרכ,הלברשטט.גדוליםכרכיםשני.העזראבןערוךשלחן,רברביאפי

50$פתיחה 

סקלהיידמישיבתוחותמותרישום–ו"תרפ,וינה–ערוךשלחןקיצור.230

Kitzur Shulchan Aruch – Vienna, 1826 – Inscription and Stamps from the Sekelheid Yeshiva

מאור...האמיתיהגאוןהרבר"אדמואצלשלמדתיבעתקניתיהספרזה"הפורזץבדףרישום.ו"תרפ,וינה,ערוךשולחןקיצור

התבשילוביתהתלמודבית"חותמות.בלועזיתחותמתו"...אלימלךצבי'הקדסקעלהידד"אבראזנרל"סגיהודהמרןהגולה

."א"יעסעקעלהיידפהדישיבתנו

.בינוני,טובמצב

10$פתיחה 
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וירצבורגד"אבבמברגרהלוינתןרביחתימת–ג"תרכ,שטטין–משניות.231

Mishnayot – Stettin, 1863 – Signature of Rabbi Nathan Halevi Bamberger Av Beit Din of Würzburg

.אביומקוםעלח"תרלמשנתבוירצבורגכרבכיהן.הלויםפקודתבעל(16307ר"אוצה.ט"תרע-ר"ת)במבגרגרהלוינתןרבי

"מציוןתורה"(א"תרנ,קראקא-ברלין)"תורהיגדיל",(ז"תרע-ט"תרנ,בוניהאד-פאקש-מונקטש)"יוסףוילקט"במאמריםפרסם

רבי,מוקרסהייםשוייצראברהםרבי,מניימרקטוינברגמנחםרבי:חתניו,מואנדסבקשמחהרבי-בנו.(ה"תרס-ה"תרנ,ירושלים)

.ממינכןורטהימר'א

.מנותקתמקוריתכריכה.טובמצב

50$פתיחה 

"חיים כהן' הק"חתימה עתיקה בשער –ד "תנ, פיורדא–עלה דיונה . 232

Aleh DeYonah – Furth, 1694 – Ancient Signature on the Title Page "Chaim Cohen"

. מצב גרוע. ד"תנ, פיורדא. ספר עלה דיונה

". כהןחים' הקהארץ ומלואה ' לה"' בשער הספר רישום וחתימה בכתב יד אשכנזי מתקופת שנות התק

10$פתיחה 

עותק הרבנים רבי חיים בצלאל פנט ורבי יהושע –מהדורה ראשונה –ו "תרמ, למברג–ת אבני צדק "שו. 233

ליבוביץ

Avnei Tzeddek Responsa – Lemberg, 1886 – First Edition – the Copy of the Rabbis Rabbi Chaim Bezalel Panet and 

Rabbi Yehoshua Leibowitz

מהדורה . ו"תרמ, למברג. טייטלבויםמאת רבי יקותיאל יהודה . אבן העזר וחושן משפט, יורה דעה. חלק שני, ת אבני צדק"שו

.מצב כללי טוב. ראשונה

ד  "אבלעבאוויטשיהושע "וחותמת רבי " והגלילרעטיאגק"דקד "אבפאנעטהחיים בצלאל "בספרים חותמות הרבנים רבי 

.חותמת נוספות מטושטשת". והגלילותרעטיאגק"דק

,  בסטמרגרינוולדוישיבת רבי יהודה , בדעשפאנטתלמיד רבי משה ' דברי בצלאל'בעל ( ה"תרע-ה"תרל)רבי חיים בצלאל פנט

על מקום  ברטיאגט כיה כרב "משנת תרנ. מאראדציטרוןר רבי זאב וולף "היה חתן האדמו. בסיגט" ט"קדושת יו"ובישיבת בעל 

נפטר צעיר ואלמנתו נישאה לרבי  (. שהרבנות שמורה לחתן העתידי של הבת הצעירההיתהלמרות שההחלטה הקודמת )אביו 

.חיבר הקדמה לספר אביופאנעטהבנו רבי משה שמואל . ברטיאגשכיהן אחריו כרב האחרון ליבוביץיהושע 

ערוגת  'תלמידו של בעל . בן רבי משה יהודה שכיהן כרבה של הקהילה הספרדית ביוגוסלביה, (ד"נפטר תש)ליבוביץרבי יהושע 

רבה פאנטהתאלמן בגיל צעיר ונישא בשנית לאלמנתו של רבי חיים בצלאל . וסייע לאביו בעבודתוזענטאגר בעיר , בחוסט' הבשם

". דמשק אליעזר"ליבוביץאת ספר סבו רבי אליעזר ברטיאגח הדפיס "בשנת תרפ. רטיאגעם חתונתו קיבל את רבנות , רטיאגשל 

.ד"הי. כיהן במשך עשרים וארבע שנה והיה הרב האחרון בעיר נספה בשואה אל קידוש השםברטיאג

.  מצב טוב

50$פתיחה 

והגהות עתיקות" אדלר"חתימה –ח "תצ, פיורדא–לחם הפנים . 234

Lechem hapanim – Furth, 1738 – Signature "Adler" and Ancient Glosses

.ח"תצ, פיורדא. מאת רבי משה יקותיאל כץ, לחם הפנים

. בסוף הספר שתי הגהות הלכתיות בכתב יד..."[. מאדלער... ? נתן ]' הקהוא ידיםקנה לנטילת "בשער רישום 

-מצב בינוני. פגעי עש. בלאי רב. פינות דפים רבים מקופלים. ללא כריכה

50$פתיחה 
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"אבטליון"מחברוולפסוןאהרןחתימת–הגהות–ג"תקכ,פיורדא–התורהעלמזרחי.235

Mizrachi on the Torah – Furth, 1763 – Glosses – Signature of Aaron Wolfson Author of "Avtalion"

.ג"תקכ,פיורדא.מזרחיאליהורבימאת,התורהעלמזרחיאליהספר

'הקבזהחנניכאשרקץאיןעדספריםלקנות'דזיכני"וחתימהרישוםביניהם.רביםבעלותוחותמותחתימותהספרבתחילת

משכילימחשובי.יהודיומחזאיהוגהמתרגום,סופר,ה"תקצ-ו"תקט)וולפסוןאהרןשלידוחתימתוזוהייתכן."וואלפזאהןאהרן

.(רבותמהדורותועודן"תק,ברלין)אבטליוןספרמחבר.מנדלסוןשאחריבדורברלין

בעיפרוןשתים,ידבכתבהגהות3הספרדפיבין"...גרשוןאברהם"רביוחותמותרישום."ניישטאטיאיר'הק"נוספותחתימות

.מאוחרתמתקופה

.מנותקתכריכה.ובלאיעשנקבי.בינוני-טובכללימצב

50$פתיחה 

יהדות מרוקו

החלקיםשני–ג"תרפ,ירושלים–(ראשינועטרת)טובשכל.236

Sechel Tov (Ateret Rasheinu) – Jerusalem, 1923 – the Two Sections

.ראשינועטרת–אבוחציראדודרביהקדושר"האדמומאת.ך"לתנחידושים,והספדיםדרשות,התורהעלחידושים,טובשכלספר

הקדמהעםסאליהבבא–אבוחציראישראלרביר"האדמואחיוידיעללאורהוצאהספר.ראשונהמהדורה.ג"תרפ,ירושלים

.וירושליםטבריהרבי,המשפחהרבניהסכמות.ההספרבתחילתממנוחשובה

פגמים.מחוזקותמקוריותכריכה.(שניחלק)קיחבדףחסרוןעםקטןפגם.טובכללימצב.דףקכג,[15],קכ,[12]:החלקיםשני

.אבחלקידבכתבעצמיתהקדשה.לטקסטקירובללאדפיםכמהבשולי

50$פתיחה 

[?]המחברהקדשת–ראשונהמהדורה–אדהאןיחיארבי–לדודיאני.237

Ani Ledodi – Rabbi Yichyeh Adhan – First Edition – Author's Dedication [?]

.א"זיעראשינועטרת–אבוחציראדודרביבענקיםהגדולהאדםתולדות,לדודיאני

.ד"תש,קזבלנקה.אדהאןיחיארבימאת

.המחברידבכתבאולי"הליויודוידהליוימכלוף"ידבכתבמילויעםמודפסהקדשהנוסחלשערמעבר

.מצויןמצב

50$פתיחה 

ראשונהמהדורה–א"תרע,ירושלים–עמיקתאגלי\עמוקיםמים.238

Mayim Amukim / Galei Amikta – Jerusalem, 1911 – First Edition

יעקברביהקדושהגאוןמאתעמיקתאגליספרעם.בירדוגויהודהרביהקדושהגאוןמאתהתורהעלחידושים,עמוקיםמיםספר

.בירדוגו

.מטבריהבורדוגוחייעקברבינכדםידיעללדפוסהובא.ראשונהמהדורה.א"תרע,ירושלים

.טובמצב

10$פתיחה 
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יחידהמהדורה–ה"תרל,ליוורנו–(אנקאווה)לאברהםמלל.239

Millel LeAvraham (Ankawa) – Livorno, 1875 – Single Edition

,תפילין,אלול:והזדמנויות,מועדים,חגים,השנהלשבתותדרשותכולל.תורהחומשיחמשהעלודרשותחידושים.לאברהםמלל

.אנקאוואאברהםרבימאת.ועודהספדים,גשמיםעצירת,הכנסתביתחינוך

חסריםאבחלק.דףרסג-רסא,תיב,קנט,[1].רס-רנח,קס,[1].וחברובילפורטישלמהבדפוס.ה"תרל,ליוורנו.(סט)חלקיםשני

.ראשוניםבדפיםשמןכתמישניבחלק.טובמצב.(קס-קנט)אחרוניםדפיםשני

50$פתיחה 

המחברהקדשת–חייםמיםת"שו\המכתביםאוצר.240

Otzar haMichtavim / Mayim Chaim Responsa – Author's Dedication

.משאשיוסףרביהגאוןספרי

.המחברהקדשתחלקיםבשני.(סט)חלקיםשלושה.המכתביםאוצר•

.(סט).חלקיםשני.חייםמיםת"שו•

.טובמצב

50$פתיחה 

ע"זיפינטוחיים'רכתבי.241

The Writings of Rabbi Chaim Pinto

.ירושלים.רבנןתנומכוןר"יוהכהןשמעוןר"במשהרבימאת.ע"זיפינטוחייםרביכתביספר

.טובמצב.וחתימותיומכתביותצלומיעם.פינטוחייםרבינומאתושטרותפיוטים,דרשותבספר

10$פתיחה 

ועקניןמאיררביהקדשת–טבריהחכמימאתת"שוספרישני.242

Two Responsa Books by the Sages of Tiberius – Dedication by Rabbi Meir Vaknin

.מאודטובמצב.מוזהבבדיונדפסכולושער.יחידהמהדורה.ב"תרצ,ירושלים.ילוזאליהורבימאת,שניחלק,מאיןישת"שו•

.טובמצב.וחתימתוידובכתבהקדשהלשערמעבר.ועקניןמאיררבימאת.ח"תשכ,ירושלים.שניחלק.מאירויאמרת"שו•

.טובמצב

20$פתיחה 

נאהעותק–ראשונהמהדורה–ע"תר,ירושלים–דיעקבשופריהת"שו.243

Shufraya DeYaakov Responsa – Jerusalem, 1911 – First Edition – Fine Copy

.ע"תר,ירושלים.בירדוגויעקברבינכדוידיעללאורהוצא.בירדוגויעקברביהגאוןמאת.ראשוןחלק,דיעקבשופריהת"שו

.ראשונהמהדורה

ציורעםמודפסהקדשהדףהודבקהכריכהבחזית.ל"המומאת,ירוקהבדיומודפסהקדשהדףהודבקהכריכהשלהפנימיבצד

."סודרישמואל"ידבכתבומילוי,הכותל

.מנותקתמקוריתכריכה.טובמצב.צבעונישער

30$פתיחה 
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ידבכתבדפים–ד"תש,קזבלנקה–י"ורשבה"רמבתולדות.244

Toldot Ramba and Rashbi – Casablanca, 1944 – Handwritten Leaves

הבניםאםהספרבבתיעבריתמורהבושכילהיחיאלרבימאת.[יוחאיברשמעוןרבי]י"ורשב[הנסבעלמאיררבי]ה"רמבתולדת

.ראשונהמהדורה.ד"תש,קזבלנקה.דודומגן

.יוחאיברשמעוןרבישלדיוקנודמיוןתמונההספרבתחילת.בסוףדפיםכמהחסר.ץ"תר,ליוורנו,זקניםהדרת:עםכרוך

.כתוביםעמודים7.כותביםשני.שוניםפיוטיםבהם,ידבכתבדפיםכמהנכרכוהספרבתחילת

.טובמצב

50$פתיחה 

מרוקאיתרבניתבכתיבההגהות–ו"תרל,ליוורנו–הכפורתבית.245

Beit HaKaporet - Livorno, 1876 – Glosses in Rabbinical Moroccan Script

.ו"תרל,ליוורנו.וכוונותדניםעם,כיפורליוםמחזור,הכפורתבית

עורכריכת,נאהעותק.(אבוחציראמשפחתרבנילכתיבתהדומהפילאליתכתיבה)מרוקאירבניידבכתבהגהות8הדפיםבין

.טובמצב.מקורית,מלא

50$פתיחה 

20-ההמאה–אפריקהצפון–ידבכתבדפיםאוסף.246

Collection of Handwritten leaves – North Africa – the 20th Century

.20–ההמאהשלהראשונההמחצית,אפריקהצפון,ידבכתבדפיםאוסף

בבא"השלמשפחתוקרובחמובןיוסףבןאברהםרבימאתמכתבכולל.שוניםפיוטים,מכתבים.והלכהתורהחידושי:הדפיםבין

.(מארכיונוהגיעובאוסףהדפיםרוב)"סאלי

.שוניםומצביםגדלים.דף[27]

100$פתיחה 

ממקנסמשאששלוםרביחתימות–מרוקו–מודפסיםדפיםאוסף.247

Collection of Printed Leaves – Morocco – Signatures of Rabbi Shalom Messas of Meknès

.כבודדיםשנדפסוודפים,שירים,קבלות,דפוסדפיאוסף

ורפואותסגולות\עיקריםעשרהושלושיוםבכללהתפללתפלה\תורהלספרלעולהברכות\יוסףסידנאקצת\חיאלהים'היגדל

-ב"תש.במקנאסתורהתלמודשלקבלותשני\מנחהקרבן'מסהעתקה\אדהאןם"מוהרלהרבקינה\וואר'גשותדיקצידא\

.ירושליםשלרבהמשאששלוםרביהגאוןכנראה–"משאש'ש"הקבלותעלהחותםד"תש

.טובבמצברובם.שוניםומצביםגדלים.דפים11כ"סה

100$פתיחה 

'התרשנותסוף,קזבלנקה–ישראלקהילת–השקלמחצית.248

Machatzit HaShekel – Israel Community – Casablanca, Late 1840s

.מילויללא.בקזבלנקהישראלקהילתמוסדותשל,השקללמחציתזכרתרומתעלקבלה

.במרכזקיפולסימן.השמאליתבפינהחסרוןעםקרע.מ"ס10\15

10$פתיחה 
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ספרי תפילה

מאודנדיר–ט"תס,זולצבאך–ס"פרדפירושעםמחזור.249

Machzor with Pardes Commentary – Sulzbach, 1709 – Extremely Rare

."קדםמימיהיהשלא...סודדרשרמזפירושפרדסעם".אשכנזיםק"קכמנהג.שניחלק,מחזור

.זומהדורהבחשיבותהמדפיסמאתארוכההקדמהלשערמעבר.ט"תס,זולצבאך

אולם,זובשנהשנדפסהדומהמהדורהמוזכרשם.הלאומיתבספריהואינההביבליוגרפיהבמפעלמופיעהלאזומהדורה

.שונהשלפנינווהתוכןהדפיםמספור

.מ"ס28.חדשהכריכה.עשפגעי.דפיםבכמהשוניםפגמים.בינוני-טובמצב.עבהכרך.דףטו,רמב,[8],נז,[1]

80$פתיחה 

מצוירשער–ו"תקס,זולצבאך–אשכנזיםכמנהגמחזור.250

Machzor according to the Ashkenazic Custom – Sulzbach, 1806 – Illustrated Title Page

משבתותפילותסליחות,ושבתחולתפילת:אחלק.ו"תקס,זולצבאך.רביםופירושיםהוספותעם,אשכנזיםכמנהגמחזור

.נחמושבתעדבראשית

.טובכללימצב.שדרהללאמקוריתעורכריכת.מ"ס33גודל.כרסעב.חסריםקא-צחדפים.דףיב,רלב-קצב,קצב,[6],נד,[1]

.רופפיםדפים.דפיםבכמהפגמים

50$פתיחה 

נאהעותק–מלאעורמקוריתכריכה–ו"תקפ,ווין–רגליםלשלשמחזור.251

Machzor LeShalosh Regalim – Wein, 1826 – Original Full Leather Binding – Fine Copy

.שמידאנטאןבדפוס.ו"תקפ,ווין.רגליםשלשכולל.שניחלק.ואונגריןמעהרין,פיהם,ליטא,רייסן,פוליןכמנהגמחזור

,מלאמעורכריכה.מצויןבמצבאיכותיםדפים,מהודרעותק.מהרגילשונהפורמט.מ"ס18\21.דף[8],קסח-ב,[1],קיב

.מקורית

50$פתיחה 

ט"תקצ,אלטונה–תפלהביתסדור.252

Siddur Beit Tefilah – Altona, 1839

,מעריבים,אבותפרקיעם.היידנהייםוואלףרביהגהותעםומדויקמסודר.ואשכנזפוליןכמנהגהשנהמכל,תפלהביתסדור

."שניםכהעללוח"ופרשיות.וסליחותקטןכפוריוםסדר,תורהשמחתוסדרהושענות

."פסחשלהגדה"החלקללא.ט"תקצ,אלטונה

.חדשהבדכריכת.(המזוןברכת)ריבדףקלחסרון.דפיםבכמהשימושכתמי.טובכללימצב.דף[1],רעג,[2]

20$פתיחה 
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שערחסר–ראשונהמהדורה–ק"ת,אמשטרדם–ישריםתפלתסידור.253

Siddur Tefilat yesharim – Amsterdam, 1740 – First Edition

פיוטים,זל"האריסדרפיועלהספרדיםכמנהג,נוראיםוימיםתעניות,מועדים,שבת,חוללימיתפילות,הספרדיםכמנהגסידור

.מילדולהדודרבימאתשנהה"קכעללוח,זכותמשהרבימאת

!רבותבמהדורותנדפסהסידור.ראשונהמהדורה.ק"ת,אמשטרדם

.הפוךנכרכוהשניהמהספירהיב-טדפים.כאדףבפינתפגם.טובכללימצב.מ"ס16.5.דףקמב;רעז-ריג,קיב,[4].שערחסר

.פשוטהכריכה

100$פתיחה 

ז"תקע, מיץ–מחזור לחג שבועות . 254

Machzor for Shavu'ot – Metz, 1817

. ז"תקע, מיץ. כמנהג אשכנז ופולין, מחזור ליום ראשון ושני של שבועות

. כריכה מקורית. כתמים. מצב טוב

20$פתיחה 

נדיר  –ה "תר, קניגסברג–סידור הגיון לב . 255

Siddur Hegyon Lev – Königsberg, 1645 – Rare

כולל מנהגי דינים , קונטרס נועם מגדים". מקור הברכה"עם ביאורים והערות בשם , סידור כמנהג אשכנז המזרחי, סידור הגיון לב

. ערוךהשלחןעל " פרי מגדים"מאת רבי יוסף תאומים בעל ה, וחקירות שונות

בכבוד  [ על פי דעת התורה]ת"דפ "בקורת כללית ע. "בגרמנית, זקשבתחילת הסידור מבוא מאת רבי מיכאל . ה"תר, קניגסברג

.  לנדסהוטמאת המוציא לאור אליעזר , "ומשפט העמים אשר בזמנינו

.  סימני שימוש. כריכה מקורית. מצב טוב. 'עמ546, [7]

150$פתיחה 

נדיר–ף"תר, בודפשט–סידור בית יעקב . 256

Siddur Beit Ya'akov - Budapest, 1920 - Rare

.קלוגרמאת רבי שלמה " יריעות שלמה"עם פירוש . ץ"היעב–עמדיןמאת רבי יעקב , סידור בית יעקב

.ד"של למברג תרסס"ד. לערךף"תר, בודפשט

.  בספריה הלאומית אין עותק שלם. תעב דף-תלג, כ, תו

.מצב טוב מאוד

20$פתיחה 

(לאדינו)" תפלה לאומרה קודם הלימוד"קונטרס . 257

Compilation "A Prayer to be Said Before Studying"

.  מצב טוב. כריכה עתיקה. יינה'כנראה דפוס ב. מ דף-דפים לא. לימוד ליארצייט" הלימודלאומרה קודם תפלה "קונטרס 

10$פתיחה 
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ג  "תרכ, ליוורנו–היחודמעמדות ושיר . 258

Ma'amadot and Shir HaYichud – Livorno, 1863

. אמוזגדפוס בן . ג"תרכ, ליוורנו. בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם באוהאומרםמסודר כפי ימי השבוע , היחודסדר מעמדות ושיר 

.  עם קערת כסף

.מצב כללי טוב. כריכה עתיקה. מ"ס15. נט דף

20$פתיחה 

חתימות–מהדורה ראשונה –" בן איש חי"בעריכת מרן ה–רבא הלולא. 259

Hillula Rabba – Edited by the "Ben Ish Chai" – First Edition – Signatures

( נז' א סי"ח, כפי שכתב בספרו לשון חכמים" )בן איש חי"בעריכת רבינו יוסף חיים בעל . ג לעומר"לימוד ליום ל, רבאהלולאספר 

.  וחברואמוזגדפוס אליהו בן . ז"תרל, ליוורנו

תלמוד בבלי  , קטעים מהמשנה, נוספו תפילות לפני הלימוד. סדר קטעי הזוהר שונה מזה שבהוצאות הקודמות ונוספו כמה קטעים

. ועודויטאלחיים ’ בסוף לקט דברים מר. תפילות לאחר הלימוד ושירים רבים, מדרש רבא ומדרש שיר השירים, וירושלמי

עזרא דויד חי  סלמאןחביב אחרוןאחרוןאחרון גואיל". "ט"אבא באבא סאלייהוהצעיר מרדכי "בשער חתימות . מ"ס19. ס דף

.  פגמים קלים בשולי כמה דפים. דפים רופפים. כריכה מקורית רופפת. מצב כללי טוב". ו"יציצחק דויד יצחק ישעייה

50$פתיחה 

כריכת עור מקורית–א "תרצ, ליוורנו–תהלים . 260

Psalms – Livorno, 1931 – Original Leather Binding

.  א"תרצ, ליוורנו. עם סדר פדיון נפש. א"החידעם מעלות לכל פרק ופרק מאת , ספר תהלים

.  כתמים. מצב כללי טוב. כריכת עור מקורית

20$פתיחה 

1844, לונדון–תהלים . 261

Pslams – London, 1844

.  1844, לונדון, עם ניקוד וטעמים, ספר תהלים

.כריכה ודפים מנותקים. מצב הדפים טוב

50$פתיחה 

כריכה מקורית נאה–ה "תרל, ליוורנו–מינאטורי–ספר תהלים . 262

Book of Psalms – Miniature – Livorno, 1875 – Fine Original Binding

. קרע קל בדף קנב(. קכח-קכז, קיב)חסרים שלושה דפים . ר דף. מ"ס6\9: מינאטורי. ה"תרל, ליוורנו, ספר תהלים

.כריכת עור מקורית נאה. כתמים

50$פתיחה 
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[ח"תרמ,ווילנא]–תהליםספר–מינאטורי.263

Miniature – Book of Psalms – [Vilnius, 1888]

.(הסידורללא)תפילהסידורעםבמקורנדפס.ח"תרמשלסטריאוטיפידפוסכנראה.ח"תרמ,ווילנא.תהליםספר

.אותיותבכמהחסרוןעם,האחרוניםהדפיםשלהעליונהבפינהפגם.כריכהללא.מ"ס6.8.'עמ188

10$פתיחה 

ב"תרצ,ברלין–תהליםספר–מיניאטורי.264

Miniature – Book of Psalms – Berlin, 1932

.ט"תרכשלס"ד.[ב"תרצ]1932,ברלין.לעטעריסהלוימאירידיעלהמסורהפיעלהיטיבמדויק,תהליםספר

.טובמצב.רכהמקוריתכריכה.מ"ס9.עמודיםקעג

10$פתיחה 

וצרפתיתעברית–[ץ"תר],קזבלנקה–אורחעוברימנחת-מיניאטורי.265

Miniature – Minchat Ovrei Orach – Casablanca, [1930] – Hebrew and French

הקדישתרגוםעםדרבנןוקדישולאשהלאישהשכבה,המנורהצורת,השיריםשיר,ושבתלחולמנחה.אורחעוברימנחת

.וצרפתיתבעבריתברכותסדר.ועודקללותהתרת.צרפתיותבאותיותלצרפתית

.לוגאסייוסףדפוס,[ץ"תר],קזבלנקה

.מאודטובמצב.הכריכהג"ענוסףשערעם.מקוריתכריכה.מ"ס7.2.'עמ147

20$פתיחה 

ה"תרצ,ירושלים–ירושלםזכרוןסדור–מיניאטורי.266

Miniature – Siddur Zichron Yerushalayim – Jerusalem, 1935

.ומערבמזרחיוצאיספרדיםק"קכמנהגהשנהמכלתפלותכולל,ירושליםזכרוןסידור

.ה"תרצ,ירושלים

.טובבמצבהדפים.מהכריכהרופפיםמהספרוחלקים,רופפתמקוריתכריכה.מ"ס9.'עמלב,תלב

10$פתיחה 

'התקמשנות5–רדלהייםדפוסי–מחזוריםששה.267

Six Machzorim – Printed in Rödelheim – 5 from the 18th Century

.חדשהבדכריכת.טובכללימצב.ה"תקע,רדלהיים.השנהראששלשניליוםמחזר•

.חדשהבדכריכת.טובמצב.חלקלכלשעריםשני.ב"תקצ,רדלהיים.חלקיםשני.השנהלראשמחזור•

.חדשהבדכריכת.טובמצב.חלקלכלשעריםשני.ב"תקצ,רדלהיים.חלקיםשני.הפסחלחגמחזור•

.וגרמניתעבריתשעריםשני.ה"תרמ,רדלהיים.דוביוסףאריהבןיצחקרביבהוצאת.האשכנזיםמנהגלפיהשנהלכלהסליחות•

.עמודים572,48.טובכללימצב.עמודמולעמודלגרמניתמתורגםעמודכל

50$פתיחה 
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חתימות–יינה'בבדפוסיסידוריםאוסף.268

Collection of Siddurs that were Printed in Jena – Signatures

."סיתהוןדודחיים"חתימות.א"תקפ,יינה'ב.מועדקריאיסדר

.ט"סדודיצחקמאירהצעיר"חתימות.ב"תרפ,יינה'ב.החדשתפלת

.תימניתבכתיבהרישומים.ז"תרכ,יינה'ב,השנהלראשמחזור

.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים.ספרים6

20$פתיחה 

שוניםומקומותדפוסים–תפילהספרי[40]שלגדולאוסף.269

Large Collection of [40] Prayer Books – Various Presses and Places

.'התרמשנותרובם.תש-התקשנות.שוניםודפוסיםמקומות.תפילהוספרימחזורים,סידוריםשלגדולאוסף

.הנובר,אמשטרדם.קזבלנקה.פריז.קהיר.יורקניו.בודפשט,פרמישלא,ווילנא,רדלהיים,וינה,ווארשא,קראטשיןדפוסי

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.ספרים40כ"סה

50$פתיחה 

הגדות של פסח

ראשונהמהדורה–ז"תרל,לונדון–"ישראלכנסתגנזי"הגדה.270

"Ginzei Knesset Yisrael” Haggadah - London, 1877 - First Edition

ידמכתבוהטעמיםהנקודותעםבאותאותנעתקהבאשר".ישראלכנסתגנזיבשםהנקראתאנגליתהעתקהעם,פסחשלהגדה

כתבמתוך,אייבשיץיהונתןמרביביאוריםמשולביםבהגדה"...מפרעמסלאסופרשבתי'רהמדקדקי"עד"שעבשנתהנכתביקר

.לונדוןד"אבאדלרנתןרביומאתלאורהמוציאיםמאתפירושים.בלונדוןישראלכנסתקהילתשלספריםעקדבביתשנמצאיד

ואליעזרבלונדוןהמדרשביתופקידדייןשפייערסשלמהרבילאורהמוציאים.דיסטיללאטאראליהושמואלדפוס.ז"תרל,לונדון

.מקלעצקגראייעווסקי

VIII, לפנינו.ובשינויםפעמיםמספרעודלאוריצאהזוהגדה.עמודמולעמודנדפסוהאנגליותרגוםהעבריהמקור.'עמ43

.1483ההגדותאוצר.1115יערי.הראשונההמהדורה

.טובבמצבהדפיםאיכות.מנותקיםודפיםכריכה

100$פתיחה 
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ב"תרפ,ירושלים–נחוםנסיםרביהמקובלהגבירמאתמכתב.271

Letter by the Philanthropist the Kabbalist Rabbi Nissim Nachum – Jerusalem, 1922

שני",בהסכם,הביתאתשהשכירנחוםנסיםרביהנודעהגבירמאת,בעלהביתשכירותאתהתובעתאלמנהבין,הסכםמכתב

חייםרביואת(הנודעתצופיוףישיבתמייסד)צופיוףשלמהרביאת"אנשיםשנילמנותגמורהוהחלטהקבלהעליהםקבלוהצדדים

מכריעלהיותשלישיבוררבתוראמינוףאברהםהרבאתעליהםבחרו'הנזהבורריםשני".האלמנהשלהתביעהבעדלדוןמתתוף

."במשפט

המסמךכיהמעידיםהבוכריםמעדתעדיםשניידבכתבעדותעם.ב"תרפ,ירושלים.נחוםנסיםהגבירשלידוחתימתעםהמסמך

.מקורי

,ונדבןציבוראיש,ומקובלחכםתלמיד-מרבנןצורבאגופיהואיהורבנןורחיםמוקיר,(ז"תרפ-ב"תרכ)"נחוםנסיםרביגביר"ה

וישיבות,"יוסףפורת"ישיבתממייסדי,תקופהבאותהירושליםשידעהביותרהחשובותהישיבותאתביסדותורהשלעולההקים

דודברחובהשתכןח"תרנבשנתארצהועלהבטריפולינולד."תורהכתר"וחברת,"הנהררחובות","השמיםשער"המקובלים

חילקכספוואת.ותעניותבסיגופיםהעבירחייורובאתהרבעושרולמרות.הקבלהתורתאתללמודוהחל,הבוכריםשבשכונת

אתבהםלהזכירמבלישוניםקבלהספרימכספוהדפיסכןכמו.בקבלהשעסקוורבניםחכמיםבתלמידיותמךוישיבותלמוסדות

.הזתיםבהרנטמן.לאורכמוציאשמו

.קיפולסימני,בשוליםקליםקרעים.תיוקנקבי.מ"ס23\26.דף[1]

80$פתיחה 

ל"זצאליהומרדכירביל"הראשמאתמעניןהלכתימכתב.272

Interesting Halachic Letter by the Rishon LeZion Rabbi Mordechai Eliyahu

.ן"תשתשריז"כ.ל"זצאליהומרדכירביל"הראשמרןמאתמכתב

שאלתללאאלויצירותלשירלהםמותראםוכןנוצריותמתפילותיצירותלשירלילדיםמותרהאם,לשאלהבמענההמכתבתוכן

דברלפרסםומצוה.ההוריםבהסכמתנעשהזהאםאפילובהחלטאסוריםאלוששירים"תשובתואתהרבמשיבבמכתב.ההורים

"...מקטניםש"וכמגדוליםולמנועזה

.לישראלהראשיכרבמכהןבהיותורשמימסמכיםבלנקעל.ידוחתימתהמכתבבסוף

.מצויןמצב

50$פתיחה 

ש"ת,מצרים–אפנדינחוםחיים'רמצריםשלרבהמאתמכתב.273

Letter by the Rabbi of Egypt Rabbi Chaim Nachum Efendi – Egypt, 1940

אמוןנאשלרבהוניטורהמשהרביאלנשלחהמכתב.מטעםשלמצריםרבהאפנדינחוםחייםרבישלוחתימתוידובכתבמכתב

.לינשארוצהלבחורהרווקותאישורובו,שבמצרים

.טובמצב.תיוקנקבי."ואגפיהמצריםי"בעובהראשיתהרבנות"שלרשמיבלנקעלכתוב

50$פתיחה 

וירושליםבודפשטד"אבוולץישראלרבימאתמכתביםשני.274

Two Letters by Rabbi Yisrael Waltz Av Beit Din of Budapest and Jerusalem

.וחותמתווולץישראלרביבחתימת.כלהלהכנסת,"עםנדיביי"לאחבקדושהקריאה"מכתב•

.חסרהמכתבשלראשוןהדף.שנידף.וולץישראלרביבחתימתמכתב•

.קיפולסימני

20$פתיחה 

מכתבי רבנים 
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יפואביבתלד"ראבהלויצבייוסףרבימאתמכתביםשני.275

Two Letters by Rabbi Yosef Zvi Halevi Rosh Av Beit Din Tel Aviv Jaffa

.(ך"תש-ד"תרל)יפואביבתלד"ראבהלויצבייוסףרבישלוחתימתוידובכתבמכתביםשני

.ה"תששנת.יוסףשארלספרותמורהקבלתעלאישורמכתב•

.גיטיןלכתיבתסתםסופראודותהראשיתהרבנותאלמכתב•

.טובכללימצב

20$פתיחה 

ה  "תש–קדושת השבת והכשרות בתל אביב יפו -מכתב היסטורי מאת רבני תל אביב . 276

Historical Letter by the Rabbis of Tel Aviv – The Holiness of the Sabbath and the Kashrut in Tel Aviv Jaffa – 1945

תל אביב  ד"ראבהמכתב נשלח מאת רבי יצחק ידידה פרנקל . אודות שמירת שבת וכשרות בתל אביב יפו, מעניןמכתב היסטורי 

. ה"שנת תש. טולידאנובחתימת ידו ורישום וחתימת רבי יעקב משה . יפו

דלקמן להדבריםלהעיר את תשומת לבכם ", טולידאנוהמכתב נשלח אל הרבנות הראשית למחוז יפו תל אביב אל רבי יעקב משה 

בית השחיטה  , כשרות העופות, פתיחת אטליזים. חנויות החזיר, סדר חוק שבת: בסעיפים שכותב הרב". הדורשים דיון דחוף מאד

.  ברחוב עמק יזרעאל ועוד

.עם חתימת ידו. על קיום הדיון באופן דחוףטולידאנובסוף המכתב רישום בכתב יד הרב 

.  מצב טוב. דף2

50$פתיחה 

ו"תש, בני ברק–שופר לראש השנה בעניןטיקוצינסקירבי משה סלבודקהדישיבתמכתב מאת המשגיח . 277

Letter by the Mashgiach of the Slabodka Yeshiva Rabbi Moshe Tikuchinsky about a Shofar for Rosh HaShana – Bnei

berak, 1946

במכתב מבקשו המשגיח להשאיל את שופרו , נשלח אל מר בנימין ליס, נסקי'טיקוצבכתב ידו וחתימתו של רבי משה מעניןמכתב 

.  כי התוקע מבקש רק את השופר הזה, כדי לתקוע בו בראש השנה

, בני ברק. המעטפהצידיעם רישום בכתב ידו בשני . כולל המעיפה המקורית בה נשלח המכתב. המכתב כולו בכתב ידו וחתימתו

.  ו"תש, אלול

,  שימש כמשגיח רוחני של הישיבה, בני ברקסלבודקאממעצבי דרך הלימוד והחינוך של ישיבת -ינסקי'טיקוצהגאון רבי משה 

דודו . מגדולי התורה בארצות הברית, (ז"נפטר תשט)לוויטאןרבי אשר ניסן הגאון.בדרכוהותיר אחריו מאות תלמידים ההולכים 

(.אחי אמו)ל "שך זצמ"הגראשל מרן 

.  מצב כללי טוב. גדלים שונים. פריטים2

50$פתיחה 



73

ך"תש, אלול–נסקי'טיקוצמכתב ברכה ארוך בכתב ידו וחתימתו של המשגיח רבי משה . 278

Long Letter of Greeting Handwritten and Signed by the Mashgiach Rabbi Moshe Tikuchinsky – Elul, 1960

,  אלול. צינסקי'טיקובכתב ידו וחתימתו של המשגיח רבי משה , מכתב עם ברכות מאליפות לרבי שמחה בונם ורנר לרגל אירוסיו

הייתי משתתף בשמחה גדולה זו מקרוב בגלל  מאדמאד ... אציל הרוח ועדין הנפש... לכבוד ידידי חביבי אהובי ויקירי. "ך"תש

אבל לצערי לא יכול  , אהבתי אליך הרב החתן אהבת נפש ובגלל כבוד משפחתך הגדולה ומשפחת הכלה הגדולה לתפארת ישראל

..."ה ואינני יכול לעזוב את משמרת הקדש"לקחת לי עונג נפשי זה בימים אלה כשהישיבה מלאה מפה אל פה ב

,  שימש כמשגיח רוחני של הישיבה, בני ברקסלבודקאממעצבי דרך הלימוד והחינוך של ישיבת -ינסקי'טיקוצהגאון רבי משה 

.הותיר אחריו מאות תלמידים ההולכים בדרכו

.מצב טוב". כנסת ישראל"סלבודקהרשמי של ישיבת בלנקכתוב על 

50$פתיחה 

בכתב ידואוירבךשנה טובה מאת הגאון רבי שלמה זלמן . 279

Shana Tova Greeting Card Handwritten by Rabbi Shlomo Zalman Auerbach

שנה טובה ומאושרה מלאה ברכה והצלחה לכם  "בו כתב בכתב ידו . אוירבךכרטיס ביקור רשמי של הגאון רבי שלמה זלמן ! נדיר 

".ומשפחתו[ אוירבךשלמה זלמן ]ולכל משפחתכם מאחלים 

.מצב טוב. מ"ס6\10. דף נייר עבה[ 1]

50$פתיחה 

ו"תשט, ירושלים–קוליץורבי יצחק אונטרמןמכתב הרב הראשי רבי איסר יהודה . 280

Letter by the Chief Rabbi Rabbi Isser Yehuda Unterman and Rabbi Yitzchak Kolitz – Jerusalem, 1955

ר מאיר רוזנברג "נכתב על מכתב ד. הרב ראשי לישראלאונטרמןשורות ארוכות בכתב ידו וחתימתו של רבי איסר יהודה 4מכתב 

ל  "הנבעניןמצורף מכתב . בית ישראלממיסדיאודות סידור חופה וקידושין לכלה שהוריה . ו"א ניסן תשט"י, שנשלח אליו בתאריך

.  רבה של ירושליםקוליץמאת רבי יצחק 

.  סימני קיפול. מצב טוב

20$פתיחה 

ה"שנת תרצ–תל אביב יפו ד"ראבמכתב רבי שלמה הכהן אהרונסון . 281

Letter by Rabbi Shlomo HaCohen Aharonsohn Rosh Av Beit Din of Tel Aviv Jaffa – 1935

במכתב המלצה עבור מנהלת  . ה"תרצ. מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי שלמה הכהן אהרונסון רב הראשי לקהילת יפו תל אביב

..."  ציבורלעניניממדרגה ראשונה אשת חיל ומסורה צבוריתשהיא עסקנית תיומיםשל אגדת עזרת 

. מצב טוב מאוד. דף מסמכים רשמי

30$פתיחה 
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ד ירושלים"אבוכטפויגלמכתבים רבי יצחק יעקב [ 3]מקבץ . 282

Collection of [3] Letters by Rabbi Yitzchak Ya'akov Vechtfoigel Av Beit Din of Jerusalem

כולו  1מכתב . שנשלחו אל רבי ישראל פורת. ד קהילת האשכנזים בירושלים"אבויכטפויגלשלושה מכתבים מאת רבי יצחק יעקב 

.  ה"תשכ-ב"תשכ. שני מכתבים נוספים בחתימת ידו עם תוספת בכתב ידו. בכתב ידו וחתימתו

.  רשמי של הישיבה הגדולה התלמוד תורה בית תבשיל מאה שעריםבלנקהמכתב על 

ממייסדי  . שותף ביסוד תנועת המזרחי בפולין. ין'וולוזכנסת ישראל , טלזתלמיד ישבות , (ח"תשל-ז"תרמ)וכטפויגלרבי יצחק יעקב 

. ט ראש ישיבת מאה שערים"בשנת תרפ". תפארת ירושלים"ממקימי , ו"שכונת נווה יעקב והיה לרבה משנת תרפ

.  מצב טוב מאוד. גדלים שונים

50$פתיחה 

זלזניקחתימות הגאון רבי איסר זלמן מלצר והגאון רבי זלמן 4מקבץ . 283

Collection of 4 Signatures of the Gaon Rabbi Isser Zalman Meltzer and the Gaon Rabbi Zalman Zaleznik

לצד חתימת  , בכל קבלה חתימת ידו של הגאון רבי איסר זלמן מלצר". עץ חיים"ת הכללי והישיבה הגדולה "ת"ארבע קבלות של 

.זלזניקחתימת ידו של רבי זלמן , הרב מלצר

.חתימות נוספות. עם שתי חתימות ידוזלזניקאחת הקבלות הינה משכורת של הרב 

.ג"תשי-ז"בין השנים תש

.מצב טוב מאוד

50$פתיחה 

חתימות רבות של רבי אריה לוין וגדולי ירושלים–" עץ חיים"מסמך ישיבת . 284

Document of the "Etz Chaim" Yeshiva – Many Signatures of Rabbi Aryeh Levin and the Leading Rabbis of Jerusalem

עם  –ל "חתימות של הגאון הצדיק רבי אריה לוין זצ11–עם רישומים ו –בירושלים " עץ חיים"והישבה ת"התמסמך של קופת 

חתימות חשובות של רבני ירושלים

לצד כל שם נרשם , והישבה הגדולה עץ חיים בירושליםת"התרשימת שמות של תלמידי החכמים המקבלים מלגה חודשית מקופת 

.שלצידה חתימות מקבלי המגלה. סכום המלגה

ע "ק"בכמה מקומות חתם הצדיק רבי אריה לוין עם הרישום , ל"הגאון הצדיק רבי אריה לוין היה המשגיח והממונה על הקופה הנ

.עשרה חתימות של רבי אריה לוין-אחתבדף זה רישומים ותיקונים בכתב יד עם". לוין' ארי[ קיבלתי עבורו]

ביניהן חתימת  , מספר חתימות נוספות". ציץ אליעזר"אביו של הגאון בעל ה, וולדנברגרבי יעקב גדליה חתימה נוספת של

רבי ישעיהו  ו, אויערבאךז"הגרשרבו של ,הקלמןרבי אברהם חיים והגאון" עץ חיים"ראש המלמדים ב,רבי חיים מןהגאון

.'דברי יהושע'בעל החשין

.  סימני קיפול. מצב כללי טוב. מ"ס22\28. דף[ 1]

50$פתיחה 
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מכתבים מרבני ירושלים[ 5]מקבץ . 285

Collection of [5] Letters by the Rabbis of Jerusalem

. ד"תשכ, ירושלים. בירותד"ראבלכטמןמכתב רבי בן ציון הלוי • 

. ד"תשי. בירושליםהבניןקרן נ"דבהכמכתב רבי יצחק אדלשטיין רב • 

.  ב"תשכ. להברשטאםדוב ליפשיץ ישכרר רבי אברהם שלום "מכתב האדמו• 

.ה"תשכ. מכתב ארוך בכתב ידו של הצדיק רבי בנימין זאב הלוי פרג• 

.  ורבי שמואל קיפניסוולץבחתימת רבי ישראל . מכתב של אוצר הפוסקים• 

.מצב טוב מאוד

50$פתיחה 

מכתבים מרבנים ירושלמיים[ 4]מקבץ . 286

Collection of [4] Letters by Rabbis of Jerusalem

.  כ"תש. מכתב ארוך בדברי תורה. משהזכרוןרבה של ש"זקמכתב רבי מרדכי יהודה ליב • 

.ד"תשי. ת עמק הבכא וספר מגיא ההריגה"מכתב מאת רבי שמעון אפרתי בעל שו• 

. א"תשי. מכתב הראשון לציון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל• 

.  מענין. י"תש. טוקצינסקימכתב רבי יחיאל מיכל • 

. מצב טוב מאוד

50$פתיחה 

ו"תשכ-ד"תשי–שזורימכתבים מלאים מאת רבי שמואל אהרן [ 5]מקבץ . 287

Collection of [5] Complete Letters by Rabbi Shmuel Aharon Shazuri – 1954-1966

עם דברי  . שנשלחו אל רבי ישראל פורתשזורימתוכם בכתב ידו וחתימתו של רבי שמואל אהרן 4, מקבץ חמשה מכתבים מלאים

.  ו"תשכ, (3)ט "תשי, ד"תשי: המכתבים מהשנים. תורה

ה"הראימזכירו האישי ואיש אמונו של , המזכיר הראשון של הרבנות הראשית לישראל( מ"תש-ה"תרמ)שזורירבי שמואל אהרן 

רי  "דבק בדרכם של אדמו. מחשובי רבני ירושלים". קול תורה"עורך כתב העת התורני . אחד ממעצבי דמותה של הרבנות, קוק

נבחר , שימש כמזכיר ומנהל כולל גליציה בירושלים. לעלוב רבי שמעון נתן נטע בידרמן ורבי משה מרדכי מלעלוב והיה למקורבם

.  בידו היה ההחלטה למי תמליץ הרבנות הראשית להעניק בקשה לסרטיפיקט. כציר לאספת הנבחרים הראשונה

.  מצב טוב מאוד. גדלים שונים

50$פתיחה 

אהל תורהדישיבתמנהל רוחני גרבוזצמד מכתבים רבי אפרים זאב . 288

A Couple of Letters by Rabbi Ephraim Ze'ev Garboz the Spiritual Manager of the Ohel Torah Yeshiva

נשלחו אל . הר אפריםס"ומחמנהלה הרוחני של ישיבת אהל תורה גרבוזצמד מכתבים בכתב ידו וחתימתו של רבי אפרים זאב 

.  ד"שני המכתבים משנת תש. מעניןמכתבים עם תוכן . רבי ישראל פורת

מצב טוב  

50$פתיחה 
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ט"תרצ, ירושלים–" חפץ חיים"המלצה לתלמיד ה–פ "מכתב רבי יעקב משה חרל. 289

Letter by Rabbi Ya'akov Moshe Harlap – Recommendation for a Student of the "Chafetz Chaim" – Jerusalem, 1939

בו מבקש הרב להמליץ  , שנשלח אל מנהלי ישיבת היכל התלמוד בתל אביב, פ"מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי יעקב משה חרל

ובראדיןא"שליטברוך בער ' אצל הגאון רבווילנאל "שבחובהישיבותבני ישיבתנו שכמה שנים שקד על התורה "על אחד הרבנים 

..."לישבתנואיסר זלמן מלצר נתקבל ' י השתדלות הגאון ר"ועפ, בעל חפץ חיים' הקבחיותו של הגאון 

. דף מסמכים רשמי. ט"תרצ, ירושלים

.מצב טוב מאוד

50$פתיחה 

ה"תשכ-ב"תשי–" בית זבול"ישיבת -מכתבים [ 4]מקבץ . 290

Collection of [4] Letters – the "Beit Zevul" Yeshiva – 1952-1965

. פ"ש רבי יעקב משה חרל"רשמי של ישיבת בית זבול עבלנק. מקליוולאנדמקבץ ארבעה מכתבים שנשלחו אל רבי ישראל פורת 

.  רבי אברהם שדמי ועוד, פ"חתימות רבי יוסף דוד חרל

.  ה"תשכ. ז"תשי, (2)ב "תשי, המכתבים משנים

. מצב טוב מאוד

50$פתיחה 

ט"תש–" חבצלת השרון"בעל ד"באבגלויה מאת רבי אברהם משה . 291

Postcard by Rabbi Avraham Moshe Babad Author of "Chavatzelet haSharon" – 1949

ט"תש, תל אביב. הומורה-ד גורה"אבד"באבמכתב גלויה בכתב ידו וחתימתו של רבי אברהם משה 

.  המכתב נשלח אל רבי ישראל פורת בבקשה לשלוח אליו ספריו מבוא התלמוד

. מצב טוב מאוד

התמנה ראש ישיבת אור ישראל . ץ"תרחבשנת . ת חבצלת השרון"מחבר שו. באנגליהסנדלרנדרבה של ד"באברבי אברהם משה 

פעל באגודת ישראל . על לפטירתוסנדרלנדז רבה של "בשנת תש. ב רבה של קהילת עד ישראל בלונדון"בשנת תש. בלונדון

. ז"בשנת תרצבמרינבדהשתתף בכנסיה הגדולה , והחינוך העצמאי

50$פתיחה 

ד לונדון  "אבארנטרוימכתב רבי חנוך הכהן . 292

Letter by Rabbi Chanoch HaCohen Erntroi Av Beit Din of London

המלצה עבור  . אל הרב הראשי לחיפה רבי שאר ישוב הכהן. לונדון והמדינהק"דקראש בית הדין עהרנטרייאמכתב מאת רבי חנוך 

. למשרה תורניתדדוןרבי שלמה 

גיס  . סטר על מקום רבי יצחק יעקב וייס'מנצד"כראבהתמנה . בסונדרלנדוראש ישיבה , ד לונדון"אב, ארנטרוירבי חנוך הכהן 

.  יק'סולובייצורבי משולם דוד הלוי שטרנבוךהרבנים רבי אליהו ורבי משה 

.  סימני קיפול. מצב טוב מאוד. רשמיבלנק

20$פתיחה 
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ישיבותוראשירבניםמכתביאוסף.293

Collection of Letters by Rabbis and Heads of yeshivas

.המעטפהכולל.ו"תשנ.ק"המשבי"עחתוםרבינוביץמתתיהודוד'רמביאלאר"האדמומאתטובמזלמכתב•

וחתימתידבכתב,גמוריםצדיקיםשלבספרןלחייםלאלתרטובהחתימהגמרברכת,אמתהאמרישלקברותמונתובהגלויה•

.סופרהחתםלמרןונכדוניןב"בס"חתחוגד"אברבברנפלדצבייצחקהרב

ו"תשנ.ישראלאגודתר"יופלדמןזאבמשההרבבחתימתתודהמכתב•

לתנועתהעירמראשהתחייבות,אירנשטייןמשההרבדאזברקבניעייריתראשלביןא"שליטמאזוזהרבבין"דבריםזכרון"•

"ל"הנכלאתמאשראני"ידובכתבמאזוזמאירהרבמוסיףהצילוםלאחר,מצולםמכתב,בעירייהבכירתפקידקבלתעל"צדק"

.ד"תשנ.וחותם

.המעטפהכולל.ז"תשנ,רחמיםכסאישיבתשלרשמיבלנקעלא"שליטמאזוזמאירהרבשלוחתימתוידובכתבברכהמכתב•

שבעובארברטיסלאבההעריםשלהראשיכרבןכיהןכץאליהוהרב.א"תשנ,ץ"כאליהוהרבי"עחתוםוכלהלחתןשירמכתב•

.לישראלהראשיתהרבנותמועצתוחבר

.ו"תשמ.ברקבבניוהספרדיםהאשכנזיםם"לתתימקוםבנושאא"שליטזילברשטייןיצחקרבימאתמכתב•

אגודתשלהתורהגדולימועצתחבר,יעקבבארישיבתראששפיראשמואלמשהרביי"עחתום,הבתלנישואיטובמזלמכתב•

.ח"תשמ.ס"השומפעלהישיבותועדנשיאותוחבר,התורהדגלשלכךואחרישראל

.ח"תשמ.א"שליטאביטלמשההרבמאתמכתב•

.א"תשנ.ברקבניהעיררבל"זצלנדאליביהודהמשההרבמאתלנישואיןאישורמכתב•

.ה"תשנ.ונדבורנהבעלזאבישיבותמ"ורמכנובקאחסידימחשוביבלזםיוסףרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.טורנהייםמאיר-עקיבארבישלנכדו,'וולברוזלוקוועלביתר"האדמוטורנהייםהכהןצביהרבשלוחתימתוידובכתבמכתב•

.מעטפהבתוךנתון.'וולברוז–לוקוועמוסדותשלרשמיבלנקדף.ו"תשנ

.ד"תשמ.א"תבצפוןכוללראש.פייגנבויםנפתליהרבבחתימת"טובמזל"מכתב•

דחסידילצעיריםישיבהוראש,בירושליםגוררי"אדמואצלתוקעובעלם"סתסופר-שפרנוביץבונםשמחהרבימאתמכתב•

לראש,ברקבנימאירזכרוןמ"ורד"ראבוואזנרהלוישמואלהרבשלמצולםמכתבמצורף.א"תשמ."ישראלנר"בירושליםגור

.ו"תשמ.מאירזכרוןשכונתבסביבתילדיםגנילהתקיןהאםלשאלתובתשובהאירנשטייןמשההרבהעייריה

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.מסמכים14כ"סה

60$פתיחה 

היסטוריםמסמכים–ממשלהראשי\ציבוראישי\עסקניםמכתבי[35]אוסף.294

Collection of [35] Letters by Activists / Public Figures / Prime Ministers – Historical Documents

במקומותדניםבפרוטוקול,הועדהר"יוהלברשטטיצחקהרבי"עחתוםהשבתלמעןהועדהשלעמודים7שלפרוטוקול•

ביןדיאלוגישנוהפרוטוקולבמשך,ברקבבניוהמפעלים,אביבבתלהדוליפנריום,דןחברת,לאומיבנק,שבתהמחללים

.ב"תשמ.ועודבשבתעובדיםהמעסיקקולהקוקהמפעל,ברקלבניחרדידיןד"עולגביהמשתתפים

ראשבחתימת,התורהליהדותהליכודביןהקואלציוניההסכםבמסגרתהממשלהי"עברקבנילעירתקציבבנושאמכתב•

.ועודמודעייצחק,שרון(אריק)אריאלהממשלה

.העירראש–ירושליםעירייתשלרשמיבלנק.ו"תשנ.ירושליםעירייתראשבהיותואולמרטאהודי"עחתוםמכתב•

.ז"תשנ.אברמוביץמאיריהודההרבי"עחתוםעמודיםשניבןמכתב•

.ך"תשאדרא"כ,הלפריןיעקבהנדבןשלבחתימתו,שבתשומריהחייםבביתקרקעלאחוזת"קניןשטר"•

.ך"תש.הלפריןיעקבהנדבןבחתימת,שבתשומריהחייםביתמאתקבלה•

.בחתימתם.נ"תש.תרומהקבלתעל,ירושליםאמתשפתהגדולההישיבהמנהלימאתתודהמכתב•

.ב"תשנ.וחתימתוידובכתבדףמצורף,לספרובנוגעאברמוביץמאיריהודהרבימאתמכתב•
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.א"תשמ.ת"בתלשיפוציםבנוגע,ברקבניערייתראשמקוםוממלא,ברקבבניגורת"תמנהל,לוינגרשמואלמאתמכתב•

העירראששנתןהסיועעל,ברקבניערייתראשמקוםוממלא,ברקבבניגורת"תמנהללוינגרשמואלמאתתודהמכתב•

.א"תשמ.ת"מהתלהסעות

,1966-1968השניםביןהעירראשוינברגשמואל,העירראש-אירנשטייןמשהי"עחתוםברקבבניבחירותבנושאמכתב•

.ד"תשנ.ועודשיינפלדחייםמשההעסקן

.מודיעיןאולמישלמעטפהעלנבוןיצחקהנשיאחתימת•

.ז"תשי.אירנשטייןמשהלחתנו,וחתימתוידובכתב('ינקלביץ)יעקבבןזלמןהכנסתחברמאתגלויה•

.ח"תשאלול'ח.סירקיסאליעזרבחתימת.העולמיתישראלאגודתהסתדרותמאתמכתב•

.בירושליםיעקבביתמכוןומנהל,אביבתלהעירמועצתוחבר,רנסקי'שצהסמינרמנהלרנסקי'שצבנימיןהרבי"עחתוםמכתב•

.ז"תשמ.הציבוריתבעשייהרבותעסק,ישראלאגודתבמרכזפעילוחבר

.ו"תשל.רנסקי'שצבנימיןהרבי"עחתום.ישראלבארץישראלאגודתהסתדרותשלרשמיבלנקעלמכתב•

.ח"תשל.הדףשלהעליוןבחלקוהחתימה,רנסקי'שצבנימיןרבימאתחתוםמכתב•

בנילעירלסיועבנוגעאירנשטייןמשהמרברקבניעירייתלראשנשלח.ט"תשמ.דרעיאריההרבהפניםשרי"עחתוםמכתב•

.בסופוחתוםדפים2בןהפניםשרשלרשמיבלנק.הפניםמשרדי"עברק

.ט"תשמ.שיינפלדמשההעסקןי"עחתוםמכתב•

הזמנה–אלטערשמעון'ראל–אירנשטייןמשהברקבניעירייתראששלאביואירנשטייןחנוךשלוחתימתועדובכתבמכתב•

.בתולחתונת

הבחירותפקידי"וע,אירנשטייןמשהי"עחתום.ד"תשמ.ברקבניעירייתלראשותמועמדותהצעתהגשתבדבראישורמכתב•

.העירייהלמועצת

.ט"תשמ.ברנררפאלי"עוחתוםכתוב."בישראלדאמריקהתורהעזרת"שלרשמיבלנקעלמכתב

.מעטפהבתוךנתון.כנסתחברשלרשמיבלנקדף.ו"תשנ,ורדיגראברהםהכנסתחברי"עוחתוםכתובטובמזלמכתב•

."לחייםגשר"בעמותת,לבנוסיועבקשת.ה"תשנ.פרסשמעוןמרישראלממשלתראשאלאירנשטייןמשהמאתמכתב•

.ו"תשנ.המיתולוגי'התורהיהדות'סיעתמזכיר–שולמןאמיתיבחתימתמכתב•

.גשיידראובןי"עחתום.ג"תשנ.ישראלבארץישראלאגודתהסתדרותשלרשמיבלנקעלמכתב•

וחברשר–סויסהאליהוי"עחתום.ליבאיהפרופסור–הפניםשרמקוםלממלא.ה"תשנ.ברקבניהעירמועצתחברימאתמכתב•

.ויסלובסקיישעיהואברהם.שינפלדחייםמשה.חדדישראל.ארביברפי.כנסת

.ג"תשנ.ישראלאגודתמרכזר"יו–פרושמאירי"עחתוםמכתב•

מרדכי,ברזילשלום,אירנשטייןמשה,מאיריצחקהרבחתומים.ג"תשל–ברקבניהעירלמועצתהבחירותתוצאות-מכתב•

.מנדלסון.י,לסקר

.בחתימתו"והחינוךהתורהמוסדות"שלרשמיבלנקעל,זייברטחנוךמאתמכתב•

.בירושליםישראלאגודתראש-ויושבהתורהיהדותמטעםכנסתחבר-פרושמנחםי"עחתוםמכתב•

.מעטפהבתוךנתון.ט"תשנ.פרושמנחםי"עחתום.ישראלבארץישראלאגודתמרכזשלרשמיבלנקעלמכתב•

.ט"תשנ.פרושמנחםי"עחתוםברכהמכתב•

ועדתר"יו.סופרדודחייםאברהםהרבשלבנו–שרייברסופרמשהי"עחתום.ברקבניעיריתלמועצתהבחירותועדתתעודת•

שלירושליםחבתכוללהנהלתר"ויוברקבניעירייתמועצתחבר,ישראלבארץסופרם"חתחוגממייסדי.ברקבנילעירייתהחירות

.גליציהיוצאי

בניהעירלמועצתהבחירותפקיד-רוזנסוןדודי"ועמאיריצחקהרבי"עחתום.ברקבניעיריתלמועצתהבחירותועדתתעודת•

.ט"תשמ.ברק

א"תשמ.מרקסוןגרשוןי"עוחתוםכתובמכתב"דגורהחסידיםבית"שלרשמיבלנק•

.א"תשמ.קרנביסרונחום,מלבסקי.מ.אי"עחתום–גורחסידיאברכיהחסידיםביתשלרשמיבלנקעלמכתב•

.מסמכיםעשרות.טובכללימצב,שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 
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ומשפחתוהרטמןשמואלמשהרביהחסידחתימותעםניירופריטיספרים.295

Books and Paper Items with Signatures of the Hassid Rabbi Moshe Shmuel Hartman and His Family

פנקסכןכמו.נחמן,שמואלרבישלבנומאתו"תרפמשנתמכתב.שוניםניירופרטימשפחהמכתבי.ידבכתבדפיםאוסף•

.הרטמןיוסףרביידבכתבתורהחידושי

בעלותחותמותמספרגם."יחזקאל'הק[ומלואההארץ'לה]מ"להו"הרטמןיחזקאלרבישלידוחתימתעםתנחומאמדרשספר•

.שלו

ק"קבעירק"לפד"תרעשנתלחודשו"כביוםנפטר,הארטמאןיחזקאלר"מוההמפורסםהמופלגלהרבנישייך"נכתבהפורזץבדף

.מחלהמפאתל"בחושהיהבעת,ב"מבןבהיותונפטר,ירושליםיליד."אונגארהארטמאןשמואלמשהבנוה"תנצבא"תעאוהעלי

ט"רישבשהקדושרבנובשםלקדחתסגולה",זהשאחריבדף.המשליםמפתחותלוח:ובהםידבכתבדפיםמספר,הכרךבסוף

"ומעשרותתרומותמהפרשתהכרחיםדיניםקצרי",זהשאחריבדף"..ה"זללה

'הקמ"להו"החותםהארטמןשמואלמשהרביובנוהרטמןיחזקאלרביוחותמותחתימותעם,אחדבכרךקטניםספריםמקבץ•

."ירושלמיהארטמאןשמואלמשה

.ניירפרטי20-וכספרים2כ"סה

ב"תרע-ע"תרהשניםבין.בצפתנולד-הרטמןיחזקאלרביהחסידשלבנו(ז"תשי-ו"תרנ)הרטמןשמואלמשהרביהחסידהגאון

העתיקהלעירעברהישיבהכשנסגרה.הקבלהבתורתובקיחכםתלמיד.ב"הרשר"האדמושייסדבחברוןד"חבבישיבתלמד

.שפתח"חדר"בר"תשבולימדבירושלים

.שוניםומצביםגדלים

$  20פתיחה 

פורתישראלרביאלשנשלחוהבריתארצותמרבנימכתביםמקבץ.296

Collection of Letters by Rabbis of the USA that were Sent to Rabbi Yisrael Porat

אל.והסביבהאילל,איילנדבראקישורוןקהילתשלרבהלעוויטאןהלויליביהודהשלמהרבישלוחתימתוידובכתב,נאהמכתב•

.קמאבבאמסכתעלהחדשספרולהוצאתואיחוליםברכות.ה"תש.פורתישראלרבי

.קליוולאנדד"אבפורתישראלרביאלנשלח.הבריתבארצותפאולסטד"אבהורביץדוביוסףרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.פורתהרבשלספרועלוברכותשבחדבריבמכתב.ח"תשיסיון

ברכות.פורתישראלרביאל.דבראנקסהגדולהמדרשביתשלרבהשוחטוביץיצחקאברהםרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.ה"תש,תמוז.החדשספרועלושבח

.ח"תש.מציעאבבאעלהתלמודמבואהספרעלברכות.פלדרגדליהרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

מסכתעלהתלמודמבואספרולהוצאתנלהביםשבחודבריברכות,מונקהכהןאליהורבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.ב"תשישנת.סנהדרין

.שוניםגדלים.רשמיבלנק.מאודטובמצב

50$פתיחה 

מירושליםפרידמןדודרבימאתמלאיםמכתבים[8]אוסף.297

Collection of [8] Complete Letters by Rabbi David Friedman of Jerusalem

ד"אבפורתישראלרביאל,מירושליםפרידמןדודרבישלוחתימתוידובכתב,תורהובדברימלאיםמכתבים8כוללאוסף

.ל"תש-ב"תשכהשניםבין.קליינולנד

.מאודטובמצב

50$פתיחה 
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כרזות וניירת

17-18המאהתקופות–כריכותמגניזתשהוצאודפים.298

Leaves that were Removed from Binding Genizah – the 17th – 18th Centuries

,ולטיניתיהודיתערבית.כריכותמגניזתשהוצאודפיםוחלקידפים10–כ

."קוריאלמשה"השםמוזכר

.שוניםגדלים.גרוע-בינונימצב

10$פתיחה 

יחידהמהדורה–פ"תר,ווארשא–(קראי)צדיקיםזכר.299

Zecher Tzaddikim (Karaite) – Warsaw, 1920 – Single Edition

אשרס"אוהביתשלי"כמתוךהראשונהבפעםלאורהוציאו.סולטאנסקייוסףבןמרדכילהקראיהגדהקצוראו,צדיקיםזכרספר

.פ"תר,ווארשא.פוזנסקיאברהםשמואלמיהםדבריאתהקראיםכתיבתאופןעלמבואלווספחבווארשאהגדולנ"ביהכי"ע

.יחידהמהדורה

.הכריכהג"ענוסףשער.מקוריתכריכה.טובמצב.ופולניתעבריתשעריםשני

50$פתיחה 

חתימות–ספריםחלקי\ספריםשעריאוסף.300

Collection of Title Pages / Parts of Books – Signatures

לדוגמא:ספריםשעריאוסף

•מסאטמריואלרבימרןמאתשבימיךהשופטחוברתשער•ז"תרכ,ווארשא,ישראלחכמת•י"תר,טשרנוביץ,רבהמדרש•

הגההעם',התקשנותערוךשולחןמתוךדף20•מהתקופהפטירהרישומי,כ"תר,אמשטרדם,הולנדיתתרגוםעםסליחות

,פדהצורבן•(גרוע,בינונימצב.שלם)ח"תפ,קושטא.גאליפפאאליהורבימאת,אליהוידיספר•מהתקופהאשכנזיידבכתב

.ח"תרמ,אזמיר,טוביםחייםספרשער•(גרועמעט,בינונימצב,הסוףעדכמדף).ו"תקמ,שאלוניקי,מרזוקמנצוררבימאת

.מלכהיחיאןבןמשה.ויסמןציוןבןרביחתימות

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםמצבים.פריטיםעשרות

50$פתיחה 

50–השנות–תורהמוסדותשלקבלותאוסף.301

Collection of Receipts of Torah Institution – 1950s

:ביניהם.ואילך50–השנות.ישראלבארץוצדקהתורהמוסדותשלקבלותאוסף

.אחתלירהתרומההבבליםלעדתהתורהיסודיאגודתשלשלםפנקס

.טובמצב.שוניםגדלים.פריטים33

20$פתיחה 
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מחקר ספרות היסטוריה ותולדותביבלוגרפיהספרי 

1851,לייפציג–פירסטיוליוס-יהודיתלספרותביבליוגרפימדריך.302

Bibliographic Guide for Jewish Literature – Julius First – Leipzig, 1851

הסדרלפיהיהודיתהביבליוגרפיהשלוהיסטוריהוהיהדותהיהודיםכתביכוללהיהודיתהספרותכלשלביבליוגרפימדריך

.1863–1851,לייפציג.חלקיםשני-סט.האלפביתי

Fürst)פירסטיוליוסמאת Julius)-איגרעקיבאהרבמפיתורהלמדדרכובראשית.גרמניהילידיהודיומילונאיהיסטוריון.

MONTEZINOSמונטזינוסדודחותמת DAVID)-1828-1916),ששימש,מונטזינוסרפאלשלבנו.באמסטרדםוביבליופילספרן

.ומפוארתגדולהספרייהעמדהברשותו.1866עד1852משנתבאמסטרדםהפורטוגזיתהקהילהשלכרבה

.טובמצב.מ"ס22.'עמ[1]8,419.'עמ[1],6,409.גרמנית

200$פתיחה 

ז"תרצ,אנטוורפן–(פרידברג)באירופההעבריהדפוסתולדות.303

The History of Hebrew Printing in Europe (Friedberg) – Antwerp, 1937

,דיהרנפורט,ברונא,באזיליאה,אנטוורפן,אמשטרדם,איזנא,אויגניון:שבאירופההאלהבעריםהעבריהדפוסתולדותספר

הוסדםמראשית,ושטראסבורגקליווא,קיטן,קושטנץ,קארלסרוא,צוריך,מיץ,ליידען,לונדון,יעסניץ,טהינגען,ווינא,האלי,דעסויא

הספריםרשימתעם,אחריהםהבאיםוהמדפיסיםעוזריהםקורות,ובוניהםמיסדיהםחייימידברי.ו"רעבשנתוהתפתחותם

.פריעדבערגדובערישחייםמאת.ידיהםעלהנדפסים

.וצרפתיתבגרמניתנוסףשער.ז"תרצ.אנטוורפן

.מ"ס28.טובמצב.'עמ[1]123[4]

50$פתיחה 

פרידברג-בפולניההעבריהדפוסתולדות.304

The History of Hebrew Printing in Poland (Hebrew) – Friedberg

.י"תש,אביבתל.פרידברגדובחייםמאת.זמננועדוהתפתחותוד"רצבשנתהוסדומראשית,בפולניההעבריהדפוסתולדות

.טובמצב

20$פתיחה 

יעריאברהם-בקושטאהעבריהדפוס.305

Hebrew Printing in Kushta – Avraham Ya'ari

אברהםמאת.שםשנדפסוהספריםורשימת.השניההעולםמלחמתפרוץועדה"רס–מראשיתובקושטאהעבריהדפוסתולדות

.יערי

.ז"תשכ.ירושלים

.מ"ס24.חיצוניתמעטפתכולל.טובמצב.'עמ[4]303

20$פתיחה 
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יחידהמהדורה–ד"תרצ,וינה–וחכמיהמדינה.306

Medinah VeChachameha – Vienna, 1934 – Single Edition

וישפיעו,בגליציהלשבתלגבולמעברשבאואובגליציהעמדהשעריסתם,והסופריםהחכמיםכלתולדות,וחכמיהמדינה

עם–היוםעדמנדלסוןמימות–העממיתהעסקנותעלאוהציוניותעל,ההשכלההתפתחותעל,הספרותמהלךעלבמעשיהם

.באדרגרשםמאת.ותמונותיהםפעולותיהםהערכת

.יחידהמהדורה.ד"תרצ,וינה

.טובכללימצב,במעטפתחומציבדבקחיזוקים.מעטפתשער.'עמ152

50$פתיחה 

ממוספרתמצומצמתמהדורה–רוזנפלדמשה-"ונדיריםעתיקים".307

"Ancient and Rare" – Moshe Rosenfeld – Limited, Numbered Edition

,חסידותספרי,איטליהדפוסי,אינקונבוליםכולל.'אחלק.ונדיריםעתיקיםעברייםלספריםוקטלוגמדריך,ונדיריםעתיקיםספר

.וצפתירושלים,המזרחדפוסי,ורוסיהפוליןודפוסי

גםנדפסווהתוכןוהמבואשער.וממוספרתמצומצמתבמהדורההודפס.0082ממוספרעותק.ז"תשמ.עציוןגוש–שבותאלון

.הספרשלהשנימצידובאנגלית

.מ"ס27.7.טובמצב.'עמ[12]159[1]

50$פתיחה 

ב"תשמ,יורקניו–יעקבבןהספריםאוצר.308

Otzar HaSefarim Ben Yaakov – New-York, 1982

.המקורייםהשעריםכולל.מ"תר,וילנאהוצאתשלצילוםדפוס.יעקבבןאייזיקיצחקרבימאת,הספריםאוצר

.ונחוציםעתיקיםספריםשלהאוצרביתבהוצאת.ב"תשמ,יורקניו

.מאודטובמצב.עבהכרך

10$פתיחה 

(אינקונבולים)הראשוניםהדפוסספרי.309

Books of the First Printing Presses (Incunabula)

.מ"תשד,יורקניו.כהןגרשוןמאת.אוניברסיטהישיבהגוטסמןמנדלשםעלהספריםבית(אינקונבולים)הראשוניםהדפוסספרי

.ביבליוגרפיהסברדברי.נדיריםצילומים.מבואודבריהקדמה

.מצויןמצב.'עמ120

50$פתיחה 

1970,גרמניה–גרמניהיהדות–יורקניושלוהארכיוןהספרייהקטלוג.310

Catalog of the Library and Archive of New York – Jews of Germany – Germany, 1970

Leo Baeck Institute, New York Bibliothek und Archiv

,שנה-ספרי,עת-כתבי,עיתונים:גרמניתדוברותיהודיותקהילותעלמידעהמכיל.יורקניושלוהארכיוןהספרייהשלקטלוג

.1חלק.וזכרונותפורסמושלאזיכרונות,שנהולוחותאלמנטים

Max))קרויצברגרמקסידיעלנערך.1970.גרמניה–טיבינגן Kreutzberger.גרמנית.פרורגאירמגרדעםפעולהבשיתוף.

.מ"ס23.חיצוניתמעטפתכולל.טובמצב.'עמ41,623

10$פתיחה 
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1923,לונדון–ליונלויברט-הנדיריםהחופשייםהבוניםלספריביבליוגרפיה.311

Bibliography of the Rare Books of the Free Masons – Vibert Lionel – London, 1923

The rare books of freemasonry.

Lionel)ליונלויברטמאת.הנדיריםהחופשייםהבוניםספריעלביבליוגרפיהספר Vibert).

.אנגלית.1923.לונדון

.מ"ס22.טובמצב.'עמ[3]41

20$פתיחה 

1960,ירושלים–נדיריםצילומיםעם–ותולדותיהפסחשלהגדה.312

Haggadah shel Pesach VeToldoteha (The Passover Haggadah and Its History) – with Rare Photographs – Jerusalem,

1960

.ך"תש,ירושלים.גולדשמידטדניאלמאת.ותולדותיהפסחשלהגדהספר

דוגמהדפיעםהקאהיריתהגניזהמןביותרהעתיקהההגדהותצלוםהבדוקהנוסחבצירוףהדורותבמשךותולדותיהמקורותיה

.המציאותיקרותומדפסותכתובותהגדותמתוך

.טובמצב

10$פתיחה 

המודרניהעידןשלההגיון\1472-1800עלוניםהוצאתעלביבליוגרפיהספר-ריסוילהלם.313

Wilhelm Reiss – Bibliography Book about the publication of Leaflets 1472-1800 / The Logic of the Modern Era

Bibliographia-יישובםפרטיעםהיגיוןעלעלוניםרשימת• logica. Verzeichnis der Druckschriften zur Logik mit Angabe

ihrer Fundorte.1472-1800השניםביןעלוניםהוצאותעלביבליוגרפיהספר.1חלק.

Wilhelm)ריסוילהלםי"ע.1965.גרמניה risse).גרמנית.

.'עמ293.מ"ס24.טובמצב

1970.ריסוילהלם-המודרניהעידןשלההגיון•

die.המודרניהעידןשלהלוגיקהעלספר logik der neuzeit.2חלק.

Wilhelm)ריסוילהלםי"ע.1970.גרמניה risse).גרמנית.

.מ"ע749.מ"ס22.טובמצב

50$פתיחה 

1937,ירושלים–שטיינשינידרמוריץ-העבריתהשפהלספרותביבליוגרפיה.314

Bibliography of the Literature of the Hebrew Language – Moritz Steinschneider – Jerusalem, 1937

Bibliographisches Handbuch über die theoretische und praktische Literatur für hebräische Sprachkunde.

Moritz)שטיינשניינדרמוריץמאת.העבריתהשפהלימודספריעלביבליוגרפיהספר Steinschneider).י"ענדפס.ירושלים

.גרמנית.1937.ווהרמןבמברגר

.מ"ס23.טובמצב.'עמ36,160,132[1]

20$פתיחה 
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מ"תש,אביבתל–קהירגניזתחקרי.315

Chikrei Genizat Kahir (A Study of the Cairo Genizah) – Tel-Aviv, 1980

.פרידמןעקיבאמרדכימאת,קהירגניזתחקריספר

.מעטפתעם.טובמצב

10$פתיחה 

ישראלבןמנשההמדפיסהרבעלמחקרספר.316

A Research Book on the Printer rabbi Menashe Ben Israel

.קופנהגן.ח.ימאת.ביבליוגרפיה.(1604-1657)סואירודיאסמנואלישראלבןמנשה

.מצויןמצב.נדיריםצילומיםעם.ואנגליתעברית.א"תשנ,ירושלים

10$פתיחה 

ה"תרצ,ירושלים–אסףשמחה–(ידמכתבי)ראשוניםשלספרן.317

Sifran shel Rishonim (from Manuscripts) – Simcha Assaf – Jerusalem, 1935

,ירושלים.אסףשמחהמאתוהערותמבואותעםידמכתביהראשונהבפעםל"יוומנהגותופסקיםתשובות,ראשוניםשלספרן

.ה"תרצ

.חתוכיםלאגליונות.מעטפתכריכת.טובכללימצב

10$פתיחה 

ג"תרצ,ברלין–מדפיסותבתורעבריותנשים.318

Nashim Ivriyot Betor Madpisot (Hebrew Women as Printers) – Berlin, 1933

.הברמןמאיראברהםמאת.במחבריםותומכותלאורמוציאות,מסדרות,מדפיסותבתורעבריותנשים

.ברליןמסראובןספריםמסחרביתבהוצאת.ג"תרצ,ברלין

.טובמצב

10$פתיחה 

המחברהקדשת–החדשהאמריקהבספרותשבילים.319

Shvilim Besifrut America Hachdasha (Paths in New American Literature) – Author's Dedication

.ש"ת,יורקניו.וואלנרודראובןמאת.החדשהאמריקהבספרותשבילים

.לחוברפרופסוראלהמחברהקדשת,בשער

.טובמצב

10$פתיחה 
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פומביותמכירותשלקטלוגים320.23

23Catalogs of Auctions

.פומביותמכירותשלקטלוגים23לוט

.1989אוקטובר.(עותקים3)1988אפריל.(עותקים3)1986אוקטובר.ירושליםיודאיקההמכירותביתשלקטלוגים14

.1993אוקטובר.1999אוקטובר.2000אפריל(עותקים2)1992נובמבר(עותקים2)1988אוקטובר

.57.62(חלקיםשני)49.(עותקים3)48(עותקים2)53:מכירות.קדםמכירותביתשלקטלוגים9

.טובמצב

20$פתיחה 

ומיוחדנדיר–(1475-1900)ישראלארץמפות–לאורערןקטלוג.321

Eran Laor – Maps of the Land of Israel (1475-1900) – Rare and Special

Maps,ספר of the Holy Land, Cartobibliography of Printed Maps , 1170שלביבליוגרפיה.1986,לאורערןעורך1475-1900

.1475-1900השניםביןשנדפסוישראלארץמפות

.לאורערןשלמאוספו.מ"ס26\31.עמודים1986,201,אמשטרדם-יורק-ניו

.טובמצב

50$פתיחה 

1980,לונדון–SOTHEBY'S-עתיקותמפותמכירתקטלוג.322

Catalog of an Auction of Ancient Maps – Sotheby's – London, 1980

מפותמכירת.1980באפריל15בשהתקיימהמיוחדתבמכירה.SOTHEBY'Sלאומיהביןהמכירותביתשלפומביתמכירהקטלוג

.צבעוניםחלקם.תצלומיהםעם.עתיקות

.טובמצב

20$פתיחה 

ישראלגדולימשפחותשלתולדותספריששהמקבץ.323

Collection of Six Books about the History of the Families of leading Rabbis

.ה"תשמ,לונדון.(א"תרס-ד"תקצ)פוזן-ווטצלרברנדינהואשתו(ו"תרכ-ג"תקס)פוזןלצרוסאליעזרצאצאי.פוזןמשפחתאלבום•

.נדיריםצילומים.מורגנשטרןאריהמאת.(1816-1839)רוזנטלח"פמשפחתתולדות,אלבום•

.ט"תשמ-ג"תשמ,ירושלים.חלקיםשני.אוויערבךבנימיןצבישלצאצאיו,אויערבךמשפחת•

.ט"תשל,ירושלים.(ט"תרל-ח"תקס)מווירצבורגהרבבמברגרהלוידוביצחקהרבצאצאי,במברגרמשפחת•

.ה"תרצ,ירושלים.מרכוססימוןר"דמאת.מרודוסישראללמשפחתרבניםתולדות•

.טובמצב.שוניםגדלים

50$פתיחה 
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ישראלגדוליתולדותספרי[14]אוסף.324

Collection of [14] Books about the History of Leading rabbis

.חלקים4.ך"תש,אביבתל.מרגליותמרדכירבימאת.ישראלגדולילתולדתאנציקלופדיה•

.ה"תש-ד"תש,ירושלים.רביעי-שלישיחלק.וזכרונותרשומות,המאהשרי•

הרבישלהביוגרפיה,מקרבךנביא•לויןאריהרבי,עולםיסודצדיק•משאששלוםרבי,ירושליםשלאורה•ופעלוחייוי"רש•

.קרשקשחסדאירבי•בספרדישראלחכמי•ביהודההנודעתולדות•וקהילתומקאלובהצדיק•'מלובביץ

.טובמצב.שוניםגדלים.ספרים14כ"סה

50$פתיחה 

ס"תר,ווארשא–בספרדהיהודיםקרות.325

Korot HaYehudim Bisfarad (The History of the Jews in Spain) – Warsaw, 1900

.חלקיםשני.ס"תר,ווארשא.פרידברגשלוםאברהםמאת.בספרדהיהודיםקרות

.טובמצב

10$פתיחה 

Schriften" geschichte der juden " 1856,לייפציג-היהודיםתולדות326.

Writings "Geschichte der Juden" History of the Jews - Leipzig, 1856

המדינהשלנפילתהועדמכבייהודהממוותהיהודיםשלההיסטוריה,גרמנית,שלישיחלק,ימינוועדמהראשוניםהיהודיםתולדת

.h-גרץהיינריךמאת.היהודית graetz.וגרמניתעברית.

.מ"ס20,מנותקיםראשוניםדפיםושניכריכה,טובכללימצב,ז"תרט–1856,לייפציג

10$פתיחה 

לפטירתושנה150מלאתלרגל–א"החיד.327

The Chida – Commemorating the 150th Anniversary of His Death

בועשרובשניםבאדרבששהקודששבתבערבק"עהבירושליםאיטלקיכמנהגהכנסתבביתבניהומאירשנשאהרצאה,א"החיד

.אזולאידודיוסףחייםהרבשללפטירתושנהוחמישיםמאהבמלאתז"תשטבשנת

.טובמצב.'עממג.רוחניתלפעולהאיטליהיהודיחברת.ז"תשי,ירושלים

10$פתיחה 

ח"תשל,ירושלים–"השמיםשער"בעלהירירהכהןאברהם–שלוםגרשם.328

Gershom Shalom – Avraham Cohen Herrera Author of "Sha'ar HaShamayim" – Jerusalem, 1978

.והשפעתהיצירתו,חייו.'השמיםשער'בעלהירירהכהןאברהם,שלוםגרשם

.טובמצב.מקוריתמעטפתכולל.ח"תשל,ירושלים

10$פתיחה 
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חייהומפעלתולדותיהשניררשרה.329

Sarah Schenirer, Her biography and Life's Work

?ד"תשיאביבתל"נצח"בהוצאת,[רוטשטיןיצחקשמואל]ירחי.שמאתחייהומפעלתולדותיהשניררשרה

בינונימצב,מיםכתמי,מנותקיםדפים,מעטפתכריכת,עמודים32

10$פתיחה 

ואיוריםתמונות–1952,מונלסאוטו-היהודיתפראגשלביבליוגרפיתסקירה.330

Bibliographic Review of Jewish Prague – Otto Monells, 1952 – Pictures and Illustrations

Bibliograficky prehled zidovske Prahy

.ואיוריםתמונותכולל.1512-1951השניםביןפראגיהדותשלסקירה

Otto)מונלסאוטוי"ע.1952.פראג Muneles).כית'צ.

.'עמ[6]562.טובמצב.מ"ס21

.טובמצב

20$פתיחה 

נדירותתמונותעשרות–"מאנית'העותבאימפריהספרדיהודי"אלבום.331

Album "The Jews of Spain in the Ottoman Empire" – Dozens of Rare Pictures

.ירושלים,ישראלמוזיאון.יוהסאסתרמאת.החומריתבתרבותםפרקים,"מאנית'הועתבאימפריהספרדיהודי

ארון,כנסתבתי,נדיריםוצילומיםתמונותשלרבותבעשרותמלווה,מאנית'העותהיהדותמחייפרקיםהכולל,מרהיבאלבום

.ועודניירמגזרות,(ועממירבני)לבושפרטי,כתובות,קדושהחפצי,תורהספרי,קודש

.מעטפתכולל,מצויןמצב

20$פתיחה 

יחידהמהדורה–ו"תרס,ווילנא–(ברוסיהו"תרסקדושי)ברמהקול.332

Kol BaRamah (The Holy of 1906 in Russia) – Vilnius, 1906 – Single Edition

מצבעלדרושיםעם.ו"תרסבשנתונשרפושנקרעות"וס(ברוסיהאשרישראלבקהלות)שנהרגוהקדושיםעלהספד,ברמהקול

.מוואסקיהופנברגאברהםרבימאת.בימינוישראל

.ת"ושוהלכהדבריהספרבסוף.משאדאווארבינוביץנחרביהסכמת.יחידהמהדורה.ו"תרס,ווילנא

.מאודטובמצב.'עמ88

50$פתיחה 

בראגוזההדםעלילת–ח"תקנ,ונציה–נסיםמעשה.333

Ma'aseh Nissim – Venice, 1798 – the Blood Libel in Ragusa

שלרבהמאתהקדמהעם.מראגוזההכהןאהרןרבימאת.ישורוןיצחקעלראגוזהבעירהדםעלילתעל,נסיםמעשהספר

.פארדודודר"ביעקברביראגוזה

.נדיר–.יחידהמהדורה.ח"תקנ,ונציה

.טובכללימצבזהמלבדוכתמיםנקביםמעט.בחלקוחסרשער

20$פתיחה 
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- The sentiments of philo judeus- 1797',קיימברידג–האלכסנדרוניפילוןיהודה334.

-The sentiments of philo judeus - Yehuda Philo Alexandroni - Cambridge, 1797

The sentiments of philo judeus 1797',קיימברידג–האלכסנדרוניפילוןיהודה--

עלהקודשכתבילעומתמכתביוגדוליםקטעיםעםיחד,(אלוקיםמאמר),הלוגוסעלהאלכסנדרוניפילוןיהודהשלהצהרותיו

.ואנגליתיוונית.1797',קיימברידג.בראיינטיעקבמאת.הנוצריתהדתשלומהותיותאחרותרבותהשקפות

אחרי45-ס"לפה15-בשחי,(היווניתמהתרבותהמושפע)הלניסטי-יהודיפילוסוףהיההאלכסנדרוניפילון(ידידיה)יהודה

מןעזריהרבי,היווניתהפילוסופיהלעקרונותכתואמתובהצגתה,היהודיתהדתעקרונותעלבהגנהלעסוקהרבה,הספירה

.ידידיהבשםאותווכינהליהדותמשמעותיעניןבושגילההראשוןהיההאדומים

.'עמ[1],290.מקוריתעורשדרת.מאודטובמצב

100$פתיחה 

[6]יהודייםמחקרספרימקבץ.335

Collection of Jewish Research Books [6]

.א"תרפ,מוסקבה,ווארשא,יורקניו.נימרקשלמהבןדודמאת.בישראלהפילוסופיהתולדות•

.ו"תש,אביבתל.הורודצקי.א.שמאת.פוליןיהדותשלשנהמאותשלוש•

.ז"תש,אביבתל.אבנוןיצחקמאת.ומפעליהםלבטיהם,חייהםפרשת,המדעחלוצי•

.ז"תש,אביבתל.עכבריבמאישלהיצירהדרך,מרינסקי'צספר•

ח"תש,ירושלים.פינסזלמןשלמהמאת,והתלמודהמקראמוסר•

.ט"תשכ,ירושלים.כשרמנדלמנחםרבימאת,הגדולההתקופה•

.מאודטוב-טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

50$פתיחה 

כרכיםשני–(ם"הרמב)רפואייםכתבים.336

Ketavim Refu'iyim (the Rambam) – Two Volumes

בידיומפתחותביאוריםמבואותבצרוףידכתביפיעלומסודריםערוכים.ם"הרמברבינומאתרפואייםכתביםמתוךכרכיםשני

.הרפואותשמותביאור–חמישיכרך.הבריאותהנהגת–ראשוןכרך.מונטנרזיסמן

.ט"תשכ-ז"תשי,ירושלים

.טובמצב

10$פתיחה 

ז"תש-א"תש,יורקניו–"הדאר"שלגדוליםגליונותשני.337

Two Large Issues of "HaDo'ar" – New-York, 1941-1947

.ריבולובמנחםבעריכת,באמריקההעבריתהסתדרותידיעללאורהוצא"הדאר"גליונותשני

.לחותמיולנוערהדוארעם.עמודים92.א"תש,סיון'ד,יורקניו'לגליוןלפנינו

.עמודים268.ז"תשסיון'דנוסףגליון

.טובמצב

20$פתיחה 



89

ביבלוגרפיתידועהלא–20-ההמאהאמצע,אמשטרדם–מסורתיתלא,פסחשלהגדה.338

Passover Haggadah, Non-Traditional – Amsterdam, Mid-20th Century – Bibliographically Unknown

.עברית והולנדית-הגדה של פסח לא מסורתית 

Liberaal-Religieuseבהוצאת  Joden In Nederland20-אמצע המאה ה, אמשטרדם

,  י קבוצת ברית היהודים הליברלים בהולנד"יצא לאור ע. וכותר משנה בהולנדית" הגדה של פסח"בשער ההגדה כותר בעברית 

.בסוף ההגדה תווי נגינה לשירי פסח. ללא ציון שנה

.כריכה מעט בלויה, מצב טוב. כריכה רכה מקורית בצבע שחור מודפסת זהב עם סמל מגן דוד, מ"ס19. 'עמ48

50$פתיחה 

ספריםמוכרמענדלע-ספריםשני.339

Two Books Mendeleh Mocher Sfarim

.בווארשאצענטראלדפוס.יודעל:עםכרוך.יידיש,קליאטשעדי

.1953,ווארשא.ווערקאויסגעוויילטע

.טובכללימצב

20$פתיחה 

תמונותיו–ה"תרצ-אביבתל–ביאליקספרישני.340

Two Books by Bialik – Tel-Aviv, 1935 – His Pictures

.ה"תרצ,אביבתל.ספריםשני.ביאליקנחמןחייםכתבי

.’עמ[3],שיד,[2],פורטריט.שירות,ופזמונותמזמורים,שירים:א

.’עמ[2],תה,[3],פורטריט.ספרותדברי,ספורים:ב

.מצויןמצב.כרסעבאחדכרך

20$פתיחה 

קודשספרישניעםכרוך–ב"תרל,ברלין–ומסיונרמשומדמחבר–הקודשדרך.341

Derech Hakodesh - Apostate and Missionary Author - Berlin, 1872 - Bound with Two Sifrei Kodesh

השטההיא..והעולםהאלהותבעניןהנכונהוהשטההידיעהויבאר...האמתחכמתיסודילפיהעבריתדתיסודייבאר",הקדשדרך

."הירשנסוןצבייחיאל...מאת...האלהיםאמונתבעניניהספקותכלתסיראשר

.זיסטענפעלדיוליוסדפוס.ב"תרל,ברלין

אתושינהדתואתהמירהמחבר,"הנביאיםלימודי"בשםלראשונהנדפס.והחסידותהקבלהבמעטהמיסיוןברוחנכתבהספר

.(208'עמ,ה"תרמ,כט,המגיד)"ליכטנשטיין"לשמו

.טקסטחסרוןעםפגוםאחרוןדף.'עמ4,[2],158

:קודשספרישניעםכרוך

ראשוןשער.שעריםשני.ה"תרכ,ווארשא.רוזנבלוםשמואלרבימאת.הקדושהתורתינואמיתות,השמיםמןתורהמאמר.א

.דףיד,סח,טז,[1].קלישרהירשצבירבי,"והקבלההכתב"בעלהסכמת.מפורטשנישערמקוצר

.פגומיםדפיםשני.ב"תרל,ווארשא.ק"להרמ,דבורהתומר.ב

.בלויהעתיקהכריכה.רופפיםודפיםכריכה

50$פתיחה 
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שואה ציונות וארץ ישראל

ישראלמדינתשלהראשוןל"לרמטכהוקדש–ז"תש,מינכן,הפליטהשארית–תורהחומשיחמשה.342

Chamisha Chumshei Torah – She'erit Hapleta, Munich, 1947 – Dedicated to the First Commander in Chief of the

Israel Defense Forces

.מצויןמצב.מקוריתמפוארתעורכריכתעם,נאהעותק.ז"תש,מינכן.ההצלהועדשלהדפסה.תורהחומשיחמשה

YAAKOVבאנגליתבעלותחריטתהכריכהגביעל DORI CHIEF OF STAFF".

"ההגנה"ל"כרמטככיהןבתחילה.48-49השניםביןל"צהשלהראשוןל"הרמטכהיה.(1899-1973)(דוסטרובסקי)דורייעקב

הרכמלבהריהעבריהיישובלריכוזהכרמלעלמצדהתוכניתבהכנתהשתתףהשנייההעולםמלחמתבתקופת.39-45בשנים

אשהבריתבארצותההגנהמשלחתבראשעמד46-47בשנים.ישראללארץהגרמניהצבאפריצתשללמקרה,שםותבצרותו

.מלחמהלקראתנשקברכשעסקה

200$פתיחה 

מקוריתכריכות–ט"תש-מינכןס"ששלכרכיםששה.343

Six Volumes of the Munich Talmud – 1949 – Original Bindings

.המצוירהשערעםכולם.ט"תש,מינכןס"ששל,בבליתלמודמתוךכרכיםששה

.מציעאבבא,קמאבבא,זרהעבודה,שבועות,סנהדרין,כתובות,תענית,פסחים:מסכתות

.בלויהכריכהמציעאבבא.מצויןמצב

50$פתיחה 

ההצלהועדהוצאת–ובועזיכיןמשניותסט.344

Set of Mishnayot Yachin UVoaz – Published by Va'ad HaHatzalah

.כרכים8.י"תש,יורקניו,ההצלהועדהוצאת.מפרשיםושארובועזיכיןפירושעם,משנהסדריששהסט

ועדנשיאלכבודלאורשהוצאהמיוחדתמהדורהמתוך.א"תשי,יורקניו,בזרעיםכרךמלבד.תואמותכריכותעם,מקוריהסטכל

.שלוהשבעיםיובללחגסילבראליעזר'רהאדירהגאוןההצלה

.טובמצב

20$פתיחה 

השואהשלבעיצומה–א"תש,בודפסט–בבליתלמוד.345

Babylonian Talmud – Budapest, 1941 – in the Midst of the Holocaust

,מקוריתכריכה.טובכללימצב.ישועהמשמיעטובמבשרספריםמסחרביתהוצאת.א"תש,בודפסט.ברכותמסכת,בבליתלמוד

.מנותקתקדמית

50$פתיחה 
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השואהשלבעיצומה–א"תש,מישקולץ–פסחיםמסכתגמרא.346

Talmud Pesachim Tractate – Miskolc, 1941 – in the Midst of the Holocaust

זלמןשלמהרבימאתנוספתהסכמה.מסאטמריואלרביהסכמתעם.מישקאלץ'שופר'הוצאת.פסחיםמסכת,בבליתלמוד

.[1941]א"תש,מישקאלץ.ל"המואבי,שאמלויד"אבעהרענרייך

נחרבוישראלעריר"שבעוההיות":באירופההיהודיםלמצבהתייחסותעם,מסאטמרטייטלבויםיואלרביר"האדמוהסכמתעם

הרבהנחסרוזהובעבורירחםיתברך'ה,זכרםמארץאבדקודשכתביוהמדפיסיםנאספוקודשספריבהוצאותשהתעסקוואלו

."...ו"חתורהלאפיסתלחושויש...וגמרותספרים

.מנותקיםדפים.כריכהללא.האחרוןלפני1ודףבדףחסר.דף271

10$פתיחה 

בשואההנספיםלזכר–תורהלספרמעיליםשני.347

Two Torah mantles – Commemorating Holocaust Victims

.בשואהשנספוחלליםלזכרהקדשהוכיתובינאותריקמותעםקטיפהבד.תורהלספרגדוליםמעיליםשני

.טובמצב

50$פתיחה 

בשואהנרצחיםשמותעלתיעוד–ספריםשני.348

Two Books – Documentation of Names of Holocaust Victims

אמנועםשנספהסמוטריץמנדלמנחם'ברד"היחיים'רמורנואבינומספרי"דףנדבקבשער.1857,ווין.זרעיםסדרמשניות

הנאציםי"עשנטבעה"מפרור"באניתד"תשאב'מנז"מטהקודשלארץבדרכםלזיביהודה'רבתד"היאלקעמורתנו

"...ש"ימ

לזכרישאלבארץהמזרחינשישלהילדיםלמשקבמתנהניתןהזההספר"ידבכתברישום.ד"תש,יורקניו.בראשיתחומש

.א"תששנתסיוןלחודשז"כביוםביגוסטאווהשםקדושעלשנהרגה"עשטיינסאפירולאהיצחק'רבןיעקבעקיבאנשמת

.שוניםגדלים.טובכללימצב

10$פתיחה 

"לגמריאותנולהשמידהצליחלאהיטלערלמהמבינהאני"–(1947)שואהניצולתמאתמרגשמכתב.349

Touching Letter by a Holocaust Survivor (1947) – "I Understand Why Hitler Could not Destroy Us Completely"

דודילבן"נשלחהמכתב.הכותבתמייודעיםאיננוולכןחתימהללאהמכתב.1947שנת,ירושלים.שואהניצולתמאתמרגשמכתב

"...אבותנובשפתלךכותבתאני,עבריתטובכךכליודעתלאעודשאנילמרות!'תחיהיקר

מבינהאני...אזבעולםכאלואנשיםעודישאם.חשובלאזהאבל...היוםמבינהאיננידבריםהרבה"נאמרבמכתבהדבריםבין

לתאריכולהואיננימתנירעלפשוטיםבמיליםלהודותיכולהאינני...תוכניותיולפי,לגמריאותנולהשמידהצליחלאהיטלערלמה

ביתעם,מסדריםאנשיםהיינושאתמולאנחנו...לדרשועודמתנותלקבלהגענומדרגהלאיזהרואהכשאנישלנורוחהמצבאתלך

לנויעזורשהואאניבטוחהאזשלנוהצוארעלהיהלתליהכשהחבלהנציםהרוצחיםמן.לנועזרשמויתברך'האםאבל...הכלעם

"...שהיינוכמואנשיםשובלהיות

אתולאסוףהפצעיםאתלאחותמתחילהשהיאאיך,זושואהניצולתשמבטאתהמעורבותהרגשותאתחש,המכתבאתהקורא

היהודיהלב.בעיניםהמוותאתכשראתההזעםימיאחרירגשותיהואת,השואהלאחרמשפחתבנילביןבינהבחיבור,השברים

!הנאציהגהינםאתשעברלאחרגםלפעוםהפסיקלא

.טובמצב.צדדיםמשניכתוב.דף[1]

20$פתיחה 



92

ברקבנידייניבחתימת–לאושוויץהובלשבעלהעגונהלהיתרעדותמכתב.350

Letter of Testimony for Heter Agunah whose Husband was Taken to Auschwitz – Signed by the Dayanim of Bnei

Berak

ליבאריהרביפרידמןצבינתןרביהדייניםבחתימת,המשפחהוכלאביועםיחדלאושוויץשהובליהודיעלעדותקבלתמכתב

.ב"תשכ,ברקבני.שלומוביץמשהחייםורביאברמוביץ

.תיוקנקבי.קיפולסימני.טובמצב

20$פתיחה 

הנאציםלהשמדתקריאה–ה"תש,אביבתל–בעמלקהנקמה.351

Revenge against Amalek – Tel Aviv, 1945 – A Call to Destroy the nazis

.ב.הנקמהוזכרוןעמלקמלחמת.א:פרקיםבשלושההחוברת.שםבןישראלמאת.ימינובשאלתך"התנהשקפת,בעמלקהנקמה

.הנקמהודברימינועמלק.ג.בעמלקהנקמה

.ה"תש,כסלו,אביבתל

.זכרממנהלהשאירולאכליללמחותהבתורהעליהשנצטווינועמלקאומתהיאזוגרמניהכילהוכיחרוצהבקונטרסוהמחבר

.מאודטובמצב.מעטפת.'עמ11

50$פתיחה 

פרידמןצבינתןרבימאמר–במשפטואייכמןהצוררלטענותתשובות–ההלכהלאוראייכמןמשפט.352

The Eichmann Trial in Light of the Halacha – Responses to Eichmann's Claims in His Trial – Essay by Rabbi Nathan Zvi

Friedman

.פרידמןצבינתןרבימאת."ההלכהלאוראייכמןמשפט"מאמרובהם,כתיבהבמכונתכתוביםדפיםשלושה

ההלכהפיעלתשובותפרידמןהרבמשיבובמאמרו,בישראללמשפטהועמדשאייכמןבימיםנכתבהמאמר!היסטוריפריט

.1961שנת.אייכמןהצוררשללטענותיוהיהודית

.טובמצב

10$פתיחה 

א"תש,אביב-תל–ציוןשיבתאחוד–חוזרמכתב.353

Michtav Chozer – Icud Shivat Zion – Tel-Aviv, 1941

.א"תש.השנהראשערב,אביב-תל.ציוןשיבתאחודמאת,חוזרמכתב,גליון

"...לעירנווהנמהרהמרביוםהאכזריהאויבמפצצותחלליםשנפלו...לקדושיםיזכור"השער'בעמ

.קיפולסימן.טובמצב.מ"ס24\32.'עמ12

50$פתיחה 

!ידועלא–צרפתיתתרגוםעם–[ש"ת,פאס]–התקוהשיר.354

Shir HaTikvah – [Fes, 1940] – with French Translation – Unknown!

EXTRDIT]בצרפתיתקטלוג4-6בעמודים.עמודים3.ביתאחרביתלצרפתיתתרגוםעם,התקוהשיר,הדפס DU NOUVEDU

CDTDLOGUE]ש"תשנת,פאסדפוסכנראה.הדפוסביתשלכנראה.

.השוניםהביבליוגרפיהבמאגרימופיעלא!ידועלאגליון

RENASSIA"בעלותחותמת.טובמצב.מ"ס11\24.עמודים6 DDNIEL,"CONSTANTINE.

50$פתיחה 
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ה"תש,טוניסיה–ל"קק–קבלותשתי.355

Two Receipts – the JNF – Tunisia, 1945

הקבלותבאחד."ל"קק"חותמתעם."ארגאניזאציעוועלטציוניסטישע\העולמיתהציוניתההסתדרות"של.טוניסיה.ה"תששקל

.שקל10סךעלקבלהכל.כהןשושןרביבחתימתמילוי

.טובמצב.מ"ס10\10

10$פתיחה 

ח"תרע,יורקניו–הציונותרעיוןחיזוק–שלוםמשמיע.356

Mashmi'ah Shalom – Supporting Zionism – New-York, 1918

אתהנושאיםוביןהרוחניהרגשמפאתציוןאתהאהוביםהחרדיםבין,ישראלמפלגותכלביןהציונותרעיוןחיזוק,שלוםמשמיע

.מבריינסקהכהןברוךרבימאת.הלאומיהרוחמפאתציוןדגל

.רוזנברגדפס.ח"תרע,יורקניו

.טובמצב.מ"ס22.'עמ[2],78

50$פתיחה 

יחידהמהדורה–ו"תרע,יפו–...זובשעה.357

BeSha'ah Zoh… - Jaffa, 1916 – Single Edition

ספר.ו"תרע,יפו.הספרותיתלעבודתושנהכהלמלאתביאליקנחמןחייםלכבודלאוריצא.הישובוענינילספרותקובץ...זובשעה

.חלקיםשלושהמתוךשלישי

.טובמצב

20$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ץ"תר,ירושלים–(קוקה"הראי)חפץארץ.358

Eretz Chefetz (Rabbi Avraham Yitzchak Hacohen Kook) – Jerusalem, 1930 – First Edition

.ץ"תר,ירושלים.קוקהכהןיצחקאברהםרבימאת,ובנינהישראלארץעלאמרות,חפץארץ

.שפיראישעיהו'רידיעלידוובכתבישבדפוסבכתביומפוזריםשהיוהרבמכתבילוקטהספר

.כריכהללא.טובמצב.'עמ[1],סז,12,הרבתמונת

20$פתיחה 

ט"תשבאייר'ה–'פוטומונטזם"הרמבתמונת.359

The Rambam's Picture Photomontage – 1949

"ט"התשאיירלחודש'הה"עחדאדבכורמשההצעירמאתימתנה",הקדשהעם'פוטומונטזם"הרמבשלישנהתמונה

PHOTOחתום NESSIM

טובמצב,מ"ס9גובה

10$פתיחה 
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50–השנות,אביבתל–מזוןפנקס.360

Ration Card – Tel-Aviv, 1950s

מזוןלהספקתומספריםתלושיםעםדפיםבפנקס.המזוןחטיבת–והתעשיההמסחרמשרדישראלמדינתשל.מזון-פנקס

.שימושנעשהלאהפנקסברוב,שימושנעשהמהתלושיםבחלק.אביבמתלמנובסקייוסףלקמעונאי

.טובמצב

10$פתיחה 

רביןיצחקהממשלהוראשקלינטוןב"ארהנשיאבחתימת-"אוסלוהסכם"מקוריצילום.361

Original Photocopy "Oslo Accords" – Signed by USA President Clinton and Prime Minister Yitzchak Rabin

ממשלתראשועמיתוקלינטוןביל-ב"ארהנשיאי"עחתום1993בספטמבר13-בשנחתמואוסלוהסכמישלמקוריתתמונה

.רביןיצחק-ישראל

.טובמצב.מ"ס28.5/38:גודל

100$פתיחה 

פוליטיותכרזותאוסף.362

Collection of Political Posters

.בארץשקראורביםופולמוסיםפוליטיותכרזותאוסף

,סטירי,פרסשלהפנטזיותספר•הפועלשלבבמפלגתלבחורסאליהבבאר"האדמוברכת•16–ההכנסתנבחרישלגליון•

•אוסלוהסכםבתקופתדרעיאריהנגדכרזה•שרוןפוטוהעבודהשבועלקיצורהדתיהעובדלהצעירכרזה•הליכודמפלגתשל

לבחורקוראפרץיצחקהרב,שסמייסדפרץהרבתמנותעםכרטיס•מליובאוויטשהרביהוראתבטחוניתסכנהשטחיםהחזרת

.כדוריוהרביוסףעובדיהרבימרן.שסתנועתהרבנימאתברכהכרטיסים•התורהיהדות'גברשימת

.שוניםגדלים.פריטים13כ"סה

20$פתיחה 

1928-1939,פלשתינה–ושופטדיןלעורךתעודותשתי.363

Two Certificates for an Attorney and Judge – Palestine, 1928-1939

.1928פלשתינה.קולדונישמואלמרעבור,דיןלעורךרשיוןתעודת•

.הממשלוחותמתידבכתבחתימהעם

.ישנהמסגרתבתוךנתון.טובמצב

.1939פלשתינה.קולדונישמואללמרשניתןמשפטללימודידפלומה•

.אדומהוחותמתחתימותכולל

.ישנהמסגרתבתוךנתון.האדומהבחותמתפגם.קיפולסימני.בינונימצב

50$פתיחה 
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מקוריותחותמות–ט"תרצ,ירושלים–חשבוןלרואהמקוריתהסמכהתעודת.364

Original Diploma of an Accountant – Jerusalem, 1939 – Original Stamps

.והאנגליתהאמריקאיתהאיטלקיתהשטהלפיחשבוןרואהלמקצועותכלליקורסשעברלאחר,זילברמןלחנניאהסכמהתעודת

.קרויזריוסףחייםבהנהלתמסחרלהוראת"הבלנס"מכוןמאתניתן

ועדתחותמת.ישראלארץממשלתמאתמוסמךחשבוןרואהלויןאברהם(זהבחותמת)האגודההנהלתשלמקוריותחותמותעם

.בלונדוןפיטמןלבחינותמכוןשלי"באהבחינות

.פגומההכריכה.טובבמצבהדף.מקוריתכריכהבתוךנתון

50$פתיחה 

1937–"ישראל-בארץלבשלאיך"-בישולספר.365

Cook Book - “How to Cook in Eretz Yisrael” - 1937

ההסתדרותשלהארציהארגון,ציוניותנשיםהסתדרותהוצאת,מאירארנה'דרמאתבישולספר,ישראלבארץלבשלאיך

קטניםאיוריםמלווים,נושאיםלפימתכונים200-כ.וגרמניתאנגלית,עברית.[?]1937,אביבתל(ויצו)ציוניותלנשיםהעולמית

.רבותפרסום-ומודעות

.חסרההכריכהשדרת.קשיחהמקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס22.5',עמ155,קמא

50$פתיחה 

ישראלארץ–מיוחדיםאלבומים[13]אוסף.366

Collection of [13] Special Albums – the Land of Israel

.ומעניןמקיףתיאורלצד.היסטוריותבתמונותמלאיםאלבומים

.נאורמרדכיהמאהספר•

.אקרמןאדםהעירבתולדותנבחריםפרקיםלתקופותיהירושלים•

.השניעשור,ישראלמדינתלתולדותכרטאאטלס•

.גלאוןשבתי.עזראללעירשנה80.לגבורותעפולה•

.ח"תשנ.דורדני,שיףיהודה.כספיתבן.50ישראל•

.1975.זהרוניעירית.בנופיוחיעם.ארץדרך•

.1998.קליינברגאביעד.הראשונותהשניםחמישים.תקומה•

.1998,אביבתל.נאורמרדכי.חמישיםעלחמישים•

.ואלךיהודה.ישראלמדינתתולדות.כסףשלמגשעללא•

.משעלנסים.ישראללמדינתשנה50שנותואלה•

.אלבומיםשני-הימיםששתמלחמת,ונצחוןמלחמה•

.ימינוועדהמלךמדוד.ועםעירירושלים•

50$פתיחה 
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חתימות אישים/ מכתבים שונים

1928-1929-שטרוקהרמןהאמןמאתמכתביםשני.367

Two Letters by the Artist Herman Struck – 1928-1929

.20השנותסוף.ידוחתימתעםכתיבהבמכונתוהשניידובכתבאחד,שטרוקהרמןהאמןמאתמכתבים[2]

,למסגרתהמצורפיםהקטניםהמסמריםבאמצעותכסףטסיתלקבועמהנמעןשטרוקמבקשבמכתב.וחתימתוידובכתבמכתב.א

סימן,זמןכתמי,טוב:מצב.סוכותאחרילחזורכוונתועלמודיעהמכתבבסוף,פרסלישעיהאויליןלדודהתמונהאתולשלוח

.בטקסטפגיעהללאהמכתבבשוליזעירחור,קיפול

.1928.הגרמניתבשפהנכתב.ובברליןישראלבארץכתובתובמכתב

הקטסטרופהשבשללודיווחההיא.יורקמניואפשטיין'גבעםשלוההתכתבותעלשורלמרכותבבו,ידובחתימתמכתב.ב

בניויהודיתלאומנותאחרבמרכזהתערוכהאתלהציבתנסהושהיא,שםבתערוכהנמכרהאחתתמונהרקבאמריקההפיננסית

.1929.הגרמניתבשפהנכתב.שורלגברתשטרוקמליהגברתמאתתוספתמופיעההמכתבבסוף.יורק

100$פתיחה 

ג"תרע,אביבתל–לחוברפרופסוראלר"אזמאתמכתב.368

Letter by Azar to Professor Lachover – Tel Aviv, 1913

.ג"תרע,טבתט"כ.לחוברפישלהחוקראל,ר"אז–רבינוביץזיסקינדאלכסנדרשלוחתימתוידובכתב,גלויהעלמכתב

היהודיםחייבתולדותלהתעסקרוצההייתיובכלל...ברוסיההפוגרומיםד"עספרלחבררצונועלרבינוביץכותבהדבריםבין

"...ברוסיה

ישראללארץעלה.לאדיבעירד"חבחסידותכנסתביתכגבאישימשבנערותו.עבריומתרגםביוגרף,סופר(ה"תש-ד"תרי)–ר"אז

בתנועתופעיל,ציוןחובבילתעונתמקורב,הראשוןהציונילקונגרסנבחר.בהוראהועסקציוןשערבספרייתכספרןועבד,ו"בתרס

ניהל.ישראלבארץהעברייםהסופריםאגודתנשיאותכחברכיהןוכןקוקה"לראימקורב.העובדהנוערשל"סבא"הכונה.העבודה

שלרוחובהשראתקובץ,יהודהצביהרבעםיחד"הישראליתהתרבות"קובץאתערך.יוםבכלמתפללוהיהדתיחייםאורחבחייו

.ספריםממאהיותרותרגםערך.קוקהרב

.מאודטובמצב

50$פתיחה 

פ"תר–יעבץזאבוההיסטוריוןהסופרמאתמעניןמכתב.369

Interesting Letter by the Author and Historian Ze'ev Yavetz – 1920

.פ"תראדרז"כ.מירקיןיצחקר"דאלנשלח.יעבץזאבשלוחתימתוידובכתבארוךמכתב

פניאתלשנות"ומצטטהארץבעיתוןשנכתבונבלהדבריעליעבץזאבכותבהדבריםובין.העבריתהשירהאודות,המכתבנושא

ואינםשהזקנוהישניםבמקוםחדשיםאלהיםמדברתשפהולעשותהעתיקהשפהולהחיותלעםשפהלתתאחתבפעםהדור

להיותאומריםכאלהאדםובני?כזאתומתועבתנבלהגסהגדופהעודהנשמעה"במכתבויעבץזאבכותבכךועל,"רגשמעוררים

אתישרתכןעלכזהטעםועלכאלהדיעותעלבנזיפהגועראישקםלאהקהלומכל...מדברתלשפהולעשותעתיקהשפה(?)

"...שיריךשניאתבקראיכחך

.שורות28.אחדעמודעלכתוב,מקופל,קשיחדף

משנתהחלק.העבריתהשפהוממחדשיהמזרחיתנועתממקימי,חינוךאיש,היסטוריון,סופר(ד"תרפ-ח"תר)יעבץוולףזאב

עםבתולדותנושאיםעלשוניםבקבציםומחקריםמאמריםלפרסםהמשיךומאז"השחר"בהראשוןמאמרואתפרסם1882

השנהראש.קדםמנינגינות.מירושלים.קדםמנישיחות:חיברכןכמו.כרכים14"ישראלתולדות"הסדרהאתחיבור.ישראל

.כתביםלקט.הברכותמקורוהגלותהיהדות.הארץממראותמכתב.לאלנות

.מאודטובמצב

100$פתיחה 
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ט"תרע,ירושלים–מניאהרןד"עומאתמכתב.370

Letter by Advocate Aharon Manny – Jerusalem, 1919

.ט"תרע,ירושלים.ערביתבלשוןכתוב.מניאהרןדיןעורךשלוחתימתוידובכתבמכתב

,משפטן.(א"תשכ-ז"תרל).חברוןיליד.מחברוןמניאליהורביהמקובלשלונכדו,מנימנחםסלימאןרבישלבנו–מניאהרן

:ספריו.נורדאוותלוגןבית,רוממהשכונותביניהם,אביבותלבירושליםשכונותמייסדיעםנמנה.יהודיציבורואישחוקר,מתרגם

המסורתמפיאישים.(בתלמוד)הערביתלאורהעברית.(במקרא)הערביתלאורהעברית.כרכיםשניובישראלבאשלאםהקנין

.ועודם"הרמבואגרתם"להרמבנבוכיםהמורהאתתרגם.הערבית

.טובמצב

50$פתיחה 

מכתב-"הייתיכאשררחלנשארתואניכנגדועזרלולהיותאתאמץיכולתיובכל"-ינאיתצביבןרחל.371

צביבןיצחקהנשיאאשת

Rachel Yana'it Ben Zvi – "I will Do My Best to Help Him and I will Remain the Rachel I was" – a Letter by President

Yitzchak Ben Zvi's Wife

.צביבןיצחקהשניהנשיאמביתומענייןחשובתוכןובוג"תשיטבת'גצביבןינאיתרחלשלידהבכתבמכתב

"...נשים–מאישיםודווקאבעירייהנאומיי"עלינגרםסבלכמהידעתאילו",לשרהפותחתהמכתבאת

"...הנשיאאחרילדבראין–"הנוהג"אתלמדתיבינתיים.אמרתיאשראתלומרשלאיכולתילא",מהמכתבעוד

ינאית–צביבןרחלשלךולביתךלךחמהבברכה,חותמתהיאבסיום

כתמים,קיפולסימני,טובכללימצב

50$פתיחה 

ישראלממשלתראששרוןאריאלבחתימתהופעהיוםמעטפה.372

First Day Cover Signed by the Israeli Prime Minister Ariel Sharon

.הביטחוןמשרדשלרשמיתמעטפהעלז"תשטהעצמאותליוםהבולהופעתיוםמעטפת

.תקופהבאותההצנחניםחטיבתוכמפקד11-ההממשלהראשלימיםשרוןאריאלשלידובחתימת

ירושליםשרון.אבעיפרוןחתימה

טובמצב

10$פתיחה 
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חפצי יודאיקה

כסף–קניםחמשהפמוט.373

Five-Branched Candlestick – Silver

.מזוהותלאנוספותחתימות.800חתוםכסף,קניםחמשהפמוט

.גרם345משקל..התחתיתשלהעליוןבחלקעיקומים

50$פתיחה 

20–ההמאהאמצע,כסף–קידושכוסותשתי.374

Two Kiddush Cups – Silver, Mid-20th Century

.חריטהבעבודתקישוטים.20–ההמאהאמצע.(חתימות)כסף.לקידושכוסותשתי

.גרם20כוללמשקל.מ"ס6:קוטר.מ"ס8:גובה

50$פתיחה 

20–ההמאהאמצע–ההמאה–לקידושכסףכוסותזוג.375

A Pair of Silver Cups for Kiddush – Mid 20th Century

17משקל.שוניםגדלים.חריטהבעבודתקישוטים.20–ההמאהאמצע.800כסףהאחד(חתימות)כסף.לקידושכוסותשתי

.גרם

50$פתיחה 

20–ההמאהאמצע,כסף–חריפהלשתיהכוסותששסט.376

Set of Six Glasses for Alcoholic Drinks – Silver, Mid-20th Century

.טובמצב.גרם20כוללמשקל.מ"ס3:בקוטר.מ"ס4:בגובהכוסכל.חריפהלשתיהקטנותכוסותשש

50$פתיחה 

20–ההמאהראשית–צלחתעםייןגביע.377

Wine Goblet with a Saucer – Early 20th Century

.[20–ההמאהראשית,וספרדגרמניה].צלחתעםייןגביע

.גרם20משקל.מ"ס6.5:צלחתקוטר.מ"ס7.3:הגביעגובה

50$פתיחה 
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נאותחריטות–[הודו],כסף–לילדשתיהספל.378

A Child's Drinking Cup – Silver, [India] – Fine Engravings

.[20-ההמאהתחילת,אינדונזיה\הודו],(נבדק)כסף.ידיתעם,לילדשתיהספל

.ובתיםדקלעצישלריקועבעבודתנאותחריטות

.מ"ס4:וגובהקוטר.גרם11משקל

30$פתיחה 

20-המאה ה , כסף–כוס קידוש . 379

Kiddush Cup – Silver, the 20th Century

.  עבודת ריקוע של פרחים. 20–המאה ה , (800), כסף. כוס לקידוש

. גרם10משקל . מ"ס6: קוטר. מ"ס7: גובה

20$פתיחה 

כסף טורקמני–פותחן מכתבים . 380

Letter Opener – Turkmen Silver

.  מסוגנן עם אבני חן. טורקמני. פותחן מכתבים מכסף

. גרם55משקל .  מצב טוב מאוד. מ"ס20אורך 

20$פתיחה 

כסף חתום–אצבע לספר תורה . 381

Torah Pointer – Stamped Silver

.  עם שרשרת כסף. 925חתום , אצבע לספר תורה

.מצב טוב. גרם10משקל . מ"ס13גודל 

10$פתיחה 

70–50–שנות ה , ארץ ישראל–אוסף תשע חנוכיות . 382

Collection of Nine Hanukkah Lamps – the Land of Israel, 1950s-1970s

.  70–50–שנות ה , ארץ ישראל. עיצובים שונים. מתכת. אוסף תשע חנויות

.  ללא חסרון, כל החנוכיות שלימות

. מצב טוב מאוד

50$פתיחה 
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אוסף עשרות רבות של בתי מזוזה. 383

Collection of many Dozens of Mezuzah Cases

.  פריטים65. גדלים ומצבים שונים. חדשים גם ישנים. אוסף ענק של בתי מזוזה

50$פתיחה 

ז"תרס, [אירופה]-מעיל לספר תורה מפואר . 384

Impressive Torah Mantle – [Europe], 1907

במרכז לוחות הברית רקומים בחוט בצבע זהב על רקע  . רקום בחוטי זהב וכסף, גוף המעיל עשוי בד משי אדום, מעיל ספר תורה

ז "עפעלדמאןעזריאל ' זה הספר נדב ר"בחלק התחתון הקדשה רקומה ". כ ת"האותיות ולצידומעליהם רקום כתר תורה בולט . לבן

.בשוליים אניצים בצבע זהב. בתחתית עיטור צמחי עם סרט". ז"ל בשנת תרס"עבור נשמת הבתולה שרה זהעניא

39 \ .שחיקה בבד הלבן, כתמים, מצב טוב. מ"ס70

50$פתיחה 

עם הבתים מקרטון וכיס בד  –זוג תפילין עתיק . 385

Pair of Ancient Tefillin – with the Cardboard Cases and Fabric Pocket

. כולל כיס בד עתיק( ירושלים)עם הרצועות ובתי קרטון (. ?שנה 100)זוג תפילין עתיקים מאוד 

.  התפילין סגורים

.  פגמי זמן ושימוש. מצב טוב

20$פתיחה 

שתי זוגות תפילין עתיקות  . 386

Two Pairs of Ancient Tefillin

.  עם נרתיקים מקוריים. עתיקים. שתי זוגות תפילין קטנים עם רצועות

20$פתיחה 

זוגות תפילין עתיקים  18אוסף . 387

Collection of 18 Pairs of Ancient Tefillin

.  לא נבדק-אוסף חשוב . זוגות של תפילין עתיקים כולל הנרתיקים הישנים18אוסף 

50$פתיחה 
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ועודירושלים,מרוקו–לתפיליןקופסאותשלגדול[75]אוסף.388

Large Collection [75] of Tefillin Cases – Morocco, Jerusalem and More

.ד"חב,שבמרוקומכנס,מירושליםעתיקותקופסאות.ומתכתמעורחלקם,קרטוןעשויותרובם.לתפיליןקופסאותאוסף

.כזוגבאיםמהםרבים.שוניםמקומותועוד."מרוקליובאוויטש"

.טובכללימצב.שוניםגדלים.קופסאות75

50$פתיחה 

לילדיםהפטרותוספרתורהספר.389

Torah Scroll and Book of Haftarot for Childern

.לילדיםכיסבגודל,מודפסהפטרותוספר,תורהספר

.טובמצב

10$פתיחה 

כשר-בשימושהיהלא–מצוהברלנערוטליתתפיליןשלחדשסט.390

New Set of Tefillin and Tallit for a Bar-Mitzvah Boy – Has not been Used – Kosher

.שלםסט.בשימושהיהלא,מצוהברלנערטליתכולל,חדשותתפיליןזוג

.מצויןמצב

50$פתיחה 

יודאיקהחפצימלאגדולקרטון.391

Large Carton Full of Judaica Artifacts

שתי•ח"תשי,(קופסאבתוךעציםעלמגוללת)עלאלפסחשלהגדה•לילדיםתורהלשמחתמודפסיםתורהספרישלושה•

כדוגמת)מקוריתפלסטיקקופסתבתוךגלולות,מודפסותפסחשלהגדות•גלבועדודציורי,גלולותמודפסותפסחשלהגדות

איילקרןשופר•נחושת\פליז,"סאליבבא"ה,נוילתלייתצלחת•קופסאבתוך,גלולותאסתרמגילות2•זהיםעותקים6(מגילה

עשרתעםסטנדרדוגמת,פליזמעמד•בצפתי"רשבישיבתשל,50–השנות,מפחצדקהקופסת•כסףמצופההנהרותגביע•

.ומתכתפלסטיקלילדיםספרדיםתורהספרי4•ישראלארץ,ברזלחנוכיותשתי•ירושליםבאנגליתכיתוב,נפתחבחלוןהדברות

.חמסותשרשת.ברזל,פלסטיק,בריאות,הביתברכת:חמסות10לוט•

.20–ההמאה.ישראלארץ.נפתחהבריתולוחות,אריותעם,קטןתורהלספרטס•

.מינאטוריתהיליםעםפתחותמחזיקישלסגורהחדשהחבילה•

.משומשים\חדשיםמזוזהבתישלענקלוט•

.סאליהבבאציור.לנרחרסינהמעמד•

.כסףחוטעםלטליתעטרותשתי•

.שבתפסוקיכיתובעם.חתוםעכשוויאומן,חרס.קידושגביע•

.שהואכמותנמכרהאוסף.המכירותלביתלפנותניתןנוספותלתמונות.שוניםומצביםגדלים,פריטיםעשרותכ"סה

50$פתיחה 
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תפורותלאיריעות–קלףעלדיו–אסתרמגילת.392

Esther Scroll – Ink on Parchment – Unsewn Sheets

.20–ההמאהסוףעכשוויתעבודה.קלףעלדיו,אשוריתכתובה,אסתרמגילת

.תפורותלאיריעות5

.השניההיריעהשלראשוןמעמודנוסףוקטע.ראשונהיריעהחסרה.נוספתאסתרמגילת

.כשרותנבדקלא.טובמצב.ריקהנוספתיריעה.תיוגללא

20$פתיחה 

[10]עתיקיםכנסתבתיצילומישלגלופות.393

Printing Blocks of Photographs of Ancient Synagogues [10[

עץעלומוצמדתמתכתעשויהגלופהכל.המזרחבארצותעתיקיםכנסתבתיפניםצילומישל,בספרלהדפסהגלופות10מקבץ

.מסיבי

.מ"ס11\8אחדכלשלממוצעגודל.שוניםמעטגדלים

20$פתיחה 

EX]ספרתוי10אוסף.394 LIBRIZ]חשובים

Collection of 10 Important Bookplates [Ex Libris]

\מארקסשמשוןברמשהמספרי\"גאפפינגעןבעירטאנצערסגלאהרןר"דהרבשלהספריהמתוך"תו.חשוביםספרתוויאוסף

.ליבאוויטששמואלנחמיהמספרי,הלוייהודהמרבישירציטוטעםספרתו\שץדודמספרי

.טובמצב.טבעייםכתמים.שוניםגדלים.פריטים10

20$פתיחה 

מפוארתכסופהכריכה–צבעונייםוציוריםאנגליתתרגוםעםך"תנ.395

Bible with English Translation and Colorful Illustrations – Impressive Silvery Binding

.1971,סיניהוצאת.צבעונייםציוריםך"התנלאורך.עמודהמולעמודהלאנגליתתרגוםעםך"תנ

.מצויןמצב.צבעונייםועיטוריםחןאבניעםמוכספתמתכתבכריכתכרוך

10$פתיחה 
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חפצי צדיקים

ל"זצמויאלנסיםרביהצדיקמאתמבורךשמן.396

Oil Blessed by the Tzaddik Rabbi Nissim Moyal

.ל"זצמויאלניסים'רג"הרהבניסיםהמלומדהמקובלהצדיקשלבברכתו,שמןבקבוק

.מקוריתתויתעם.בשמןמלאמהבקבוקכרבע

10$פתיחה 

אמנורחלבקברשהתברךזיתשמןבקבוק.397

Bottle of Olive Oil that was Blessed on Rachel's Tomb

.צדיקיםובקברותאמנורחלבקברשהתברךזיתשמןבקבוק

.טובמצב,מלא

10$פתיחה 

א"זיעאבוחציראיעקברבי–כיסשעון.398

Pocket Watch – Rabbi Yaakov Abuhatzeira

."אבוחציראיעקברביהאלקיהמקובלהרב"כיתובעםאבוחציראיעקברבישלדיוקנודמותחריטתהשעוןבמכסה.כיסשעון

.שרשרתעם.נבדקלאפעולהמצב.טובמצב

50$פתיחה 

מוצפיציוןבןהרבשלהישועותמזוזת.399

The Salvation Mezuzah of Rabbi Ben Zion Mutzafi

.וישועהלפרנסהסגולה.925כסףבציפוי.בתוכוהמזוזהכולל,מזוזהבית

.בשימושהיהלא

10$פתיחה 
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חפצים שונים

שריבקבוק\(ליטר5)ייןשלגדולבקבוק.400

Large Wine Bottle (5 Liter) / Cherry Bottle

.הישנההתויתשאריתעם.מעולםנפתחלא,סגור.ייןליטר5לפחותהכוללגדולייןבקבוק•

.א"תשכ.נסיםוהרבאונטרמןהרבהראשייםהרבניםשלכשרותתעודותעם.ליקרבקבוק•

.טובמצב

10$פתיחה 

המדינהבקוםבירושליםגאולהבשכונתלחנותששימשעתיקמנעול.401

An Ancient Lock that was Used by a Store in the Geulah Neighborhood of Jerusalem during the Establishment of the

State

.תקיןמצב.מפתחכולל."PEAR"חברת.מאודעתיקמנעול

8ישראלמלכיברחובהידועה.(זהוריאברהםשלאביו)חנותואת"אברהםמספרת"שלהראשוןהבעליםסוגרהיהזהבמנעול

פעילהוהיתההחרדיהציבורשלהקניותכמרכזהידועזהברחובהמדינהמקוםקיימתהיתההמספרה.בירושליםגאולהבשכונת

.בירושליםמאודומוכרת

.מ"ס6.5המפתח.מ"ס8המנעולגודל

50$פתיחה 

חתומים–ציוריםארבעהלוט.402

Collection of Four Paintings – Signed

.טובמצב.מ"ס34\46.עץעלגואש.'קובץניקולה.1

.טובמצב.מ"ס33\47.עץעלשמן.סירות.אהלי.2

.טובמצב.מ"ס44\58.בדעלשמן.BURNETT–חתום.פריזרחובות.3

.טובמצב.מ"ס31\41.חתום.בדעלשמן.ביערבקתה.4

50$פתיחה 

צבעונייםאסייתייםחרסינהכדישני.403

Two Colorful Porcelain Jugs

.בתחתיתחותמות.מ"ס32-33גובה.זהבידיות,אחדלכלמכסהעם.צבעיםשלל,לנויחרסינהכדישני

.טובמצב

50$פתיחה 

חרס–ידעבודתנויכדישני.404

Two Handmade Ornamental Jugs – Clay

.K410בתחתיתחתום.מ"ס30:גובה.שחורכד.1

.168בתחתיתחתום.מ"ס22:גובה.חוםכד.2

.קליםפגמים.טובמצב

20$פתיחה 
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וקריסטלמתכתכסף–שוניםחפציםאוסף.405

Collection of Various Artifacts – Silver, Metal and Crystal

.חריטהקישוט.חותמות.50–השנות,ישראלארץ.מ"ס4.5:קוטר.מ"ס5:גובה.833כסף.לביצהמעמדכלי•

.טובמצב.וסוגרפקקעםמתכת.חריפהלשתיהבקבוקון•

.מילויטעון.טובמצב.קפיץסוגרעם.יוקרתינפטמצית•

PRIMLITE"חברת.מקוריתקופסאכולל.40–השנות.קפיץסוגרעם.יוקרתינפטמצית• BUTANE".מילויטעון.

.דודמגןחריטתעם,לאשהכסףטבעת•

.כדורייצחקרביהמקובליםזקןמאת,בדרכיםלשמירהסגולה•

.ידיתעם,לכיבודקריסטלכלי•

.גרם336:כוללמשקל

50$פתיחה 

שוניםחפציםלוט.406

Collection of Various Artifacts

.60–השנות.מ"בעתבורירכוש,קריסטלחברתזכוכיתבקבוק

.טובמצב.סיפולוקס

."אלבית"חתום.ידעבודת,חרסינה,קטןכד

.חרסינה.לתליהנויצלחת

.חותמת.ירושלים.ידעבודת.קרמיקהאריח

10$פתיחה 
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מטבעות

פלשתינה1935מיל100מטבע.407

100Palestine Mil Coin – Palestine, 1935

10$פתיחה 

ישראלבארץהבריטיהמנדטמילמטבעותמקבץ.408

Collection of Mil Coins the British Mandate for Palestine

הבאהפרוטלפיפלשתינהמטבעותמקבץ

1927מיל 50מטבע 

1939מיל 50מטבע 

1946מיל 10מטבע 

1944מיל 5מטבע 

תשטפרוטה 10מטבע כסף 

שוניםמצבים,כסףחלקםמטבעות5כ"סה

10$פתיחה 

מהתקופהמזויפיםמיל100מטבעותשתי.409

Two Fake 100 Mil Coins from the Period

1931מיל 100מטבע 

1933מיל 100מטבע 

10$פתיחה 



המכירהתנאי

.פומביתלמכירההמוצעיםהפריטיםמוכרימטעםכשלוחהפועלת"(רפאלי"להלן)"פומביותמכירות-רפאלי"1.

למען.שלהםהפתיחהומחירימספריהם,למכירההמוצעיםהפריטים,היתרבין,יפורטוובו"(הקטלוג":להלן)מכירהלכלקטלוגתפיק"רפאלי"2.

,תקופה,קודמיםבעלים,יחוס,תיאורלגביאחריותכלבהםואיןלקונהבלבדמידעלצורכילשמשנועדובקטלוגהמופיעיםהנתונים,ספקהסר

.אחרנתוןכלאומקור

.הערכהמהוויםואינםמינימוםמחיריהינם,הפריטיםברשימתמופיעיםאשרהמחירים3.

.וניהולההפומביתהמכירהלעריכתהיתרביןאחראייהיהאשרמטעמהמנהלתמנה"רפאלי"4.

הבלעדיתהסמכותהמכירהלמנהל.בהשתתפותםמעונייןשאינומאנשיםבמכירההשתתפותלמנועהזכותאתלעצמושומרהמכירהמנהל5.

כן.הבלעדידעתושיקולי''עפוזאתלמכירהמחדשלהעמידואו,(מכירתואחריגם)כלשהופריטשלמכירהלבטל,במכירהזכהמילקבוע

.הקטלוגהדפסתלאחרשנתקבלולמכירההמוצעפריטלגבינתוניםלשנותאו,מהמכירהפריטלהוציאאולהוסיףהמכירהמנהלרשאי

לצורךתשמשואשר,כאמורממוספרתבשלטית,המכירהלפנייצטיידבכוחהקונה.ממוספרתשלטיתבקבלתמותניתבמכירההשתתפות6.

.במכירההצבעה

.ב''ארהשלבדולריםתתנהלהמכירה7.

הקשתלאחרמיד.אלהתנאיםי''עפנתקבלהשהצעתובכוחקונהכהצעתהנקובהסכוםמשמעהפומביתהמכירהלעניין"פטישמחיר"8.

יהפוךלמכירהשהוצגוהפריטכנתקבלהבכוחהקונההצעתתיחשב,המכירהמנהלי''עבכוחהקונהשלהסידורימספרווהכרזת''פטיש''ה

שהצעתובכוחהקונה.זההסכםי''עפלתשלוםהתחייבויותיומלואלביצועבכפוף,"(הזוכההקונה":להלן)ההצעהמציעקונהאותושללקניינו

בסיוםמידיעשההמלאהתשלום,(העמלהעל)מ''מעבתוספת22%שלבשיעורעמלה,הפטישלמחירבתוספת,"רפאלי"לישלםנתקבלה

.המכירה

כרוךאשראיבכרטיסתשלום.בנקאיתהעברהאואשראיכרטיס,(דולריםאושקלים)המחאה,(דולריםאושקלים)במזומןלשלםניתן9.

.(30$מינימום)1.5%–לישראלמחוץהמחאותעלהעמלה.5%שלבעמלהכרוךPayPalדרךתשלום.3%שלאשראיחברותבעמלת

במקרה.מטעמומשלוחיםחברתאושליחבאמצעותאו,"רפאלי"ממשרדיישירות,שרכשהפריטיםלהוצאתלדאוגהאחריותהקונהעל10.

אריזהלתעריפי.הקונהחשבוןעלמלאבתשלוםהפריטיםאתולשלוחלארוז,מצידהאחריותללא,תוכל"רפאלי",יבקששהרוכש

יותרגבוהמחירלבקשיוכלהמכירותבית.היעדוארץהמשלוחחברת,האריזהבסוגמותנההמחיר."רפאלי"למשרדילפנותישומשלוח

עולותשאינןעסקאותעבוריתקבלוסחיריםובשיקיםבמזומןתשלומים.זאתיידרשובמשלוחוהטיפולוהאריזהבמידההמפורטמהמחיר

.שקלים11,000על

ישראלבנקי''עהמפורסםב''ארהדולרשל(יציגשער)החליפיןשערלפייחושבב''ארהבדולריםנקובשמחירופריטעבורבשקליםתשלום11.

.שניהםמביןהגבוה,התשלוםביוםאוהמכירהביום

בכללנקוטהסמכותהמכירהמנהלבידי.ולקחתםהפריטיםעבורלשלםמתחייב,אחראדםעבוראםוביןלעצמואםבין,כלשהואפריטהרוכש12.

בהוצאותהרוכשאתלחייב,לאחרהפריטלמכור,מכירהלבטלגםהשארוביןבהתחייבותויעמודשהרוכשמנתעללושייראוהאמצעים

.שנגרמוההוצאותאתהמגיעלסכוםולהוסיףהפריטשחרורלעכב,פיצוייםתביעתלהגיש,המכירהלמנהלשנגרמו

מידעכיבזאתמובהר,לעילמהאמורלגרועמבלי.ומצבומקוריותו,הפריטלמהותבאשרמידעליתןבכוחהקונהכלפיאחראית"רפאלי"13.

במהלךלבדוקבכוחקונהכלעל.מטעמהמומחיםוניסיוןמצטברמידעעלומבוססהמוכרמטעםכשלוחהבמעמדהניתן"רפאלי"י''עהנמסר

נתונההזוכהלקונה,מהאמורלגרועמבלי.הפריטשלוערכוטיבו,מקורו,גודלו,מצבואת,המכירהשלפניבמועדיםלקהלהפריטיםהצגת

נפלהשאכן"רפאלי"לויוכחהיה.המכירהממועדיום30-מיאוחרלאוזאתומצבולמקוריותוהנוגעבכל"רפאלי"בפניבכתבלהשיגהזכות

הלכה"רפאלי"ביצעה.לחזקתההפריטהחזרתכנגדששולםהסכוםאתהזוכהלקונה"רפאלי"תשיב,הפריטלגבישנמסרבמידעטעות

.כלפיהנוספותדרישותאו/ותביעותכללקונהיהיולא,כאמור

,ספקהסרלמען.המכירהממועדמשבועיאוחרלאלתשלוםהתחייבויותיואתולהשליםשרכשהפריטאתלחזקתולקבלמתחייבהקונה14.

.לתשלוםהתחייבויותיומלואאתהקונהשהשליםלאחררקתעשהבפריטהחזקהמסירת

"מחירהצעתטופס"אתהמכירהיוםעדלמלאיתבקשואלולקוחות.במכירהלהשתתףמהםנבצראשרלקוחותתשלוםללאתייצג"רפאלי"15.
לייצוגבקשרמחדלאו/ומעשהכל,ספקהסרלמען.מראשבהרשמהbidspirit.com/refaeliהאינטרנטאתרדרךאו,המכירהבקטלוגהמופיע

.סוגמכלחובותמכוחההפועליםעלאו/ו"רפאלי"עללהטילכדיבהםאין,כאמור

.תיאוםלצורךובהקדםמראשלפנותמתבקשים,הטלפוןבאמצעותהמכירהבמהלךלהשתתףהמעונייניםלקוחות16.

ביןהפריטלמסירתאו/ולרכישתהקשוריםאו/והנובעיםלענייניםהנוגעסכסוךבכלוהבלעדיתהיחידההשיפוטסמכותמוקניתירושליםבעירהרבנייםהדיןלבתי17.

.הקונהלבין"רפאלי"

.הקובעהואהעבריהנוסח,דעותחילוקישלמקרהבכל18.
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Terms of sale

1. "Refaeli Auctions" ("Refaeli") acts as agent for sellers of items to be offered for sale to the public (‘the Sellers’).

2. "Refaeli" will produce a catalog for each sale (‘the catalog’), which will include, inter alia, a list of items available at the sale, their
serial numbers, and opening bid prices. For the removal of doubt, information provided in the catalog, intended opening prices,
descriptions of items and any other information concerning the items, are solely for the purpose of providing information for
potential buyers’ and are in no way to be construed as binding, guaranteed information on the items’ description, previous
owner(s), date, source, or any other type of information.

3. The prices on items list are minimum prices and are not to be considered an estimate.

4. "Refaeli" will appoint a manager on its behalf, who will be responsible, for holding and conducting the auction.

5. The Auctioneer reserves the right to deny the participation of any person in the auction. The auctioneer reserves the right to
determine the winner of each lot, to cancel the sale of any item (even after it is sold), or to bring it up for re-sale, at his own
discretion and at any stage whatsoever. The auctioneer also has the right to withdraw or add items to the sale, or to change the
information regarding an item offered for sale after the publication of the catalogue.

6. In order to participate in the auction, a potential purchaser must obtain a numbered paddle before the auction, which will enable
him to bid at the auction.

7. The auction will be conducted using US Dollars as currency.

8. the amount mentioned in an offer at a sale by a Purchaser which is accepted(‘the Hammer Price’) shall be paid to “Refaeli” by the
Purchaser, together with the commission of 22% of the hammer Price (‘the Commission’) and Israeli VAT on commision only.
Payment to “Refaeli” shall be effected immediately upon the conclusion of the auction but, at any event, not later than seven days
after the date of the auction.

9. Payment can be made in cash (New Israeli Shekels or US dollars), check (NIS or US dollars), credit card or via bank wire transfer.
Payment by credit card involves a 3% credit card commission. Payment through paypal involves a 5% commission. The commission
on checks outside Israel - 1.5% (minimum $ 30).

10. It is the responsibility of the buyer to collect the purchased items directly from offices of “Refaeli”, or have them collected by a
delivery service or courier on his behalf. In certain cases in which a buyer so requests, “Refali” can, at its sole discretion and
without taking or accepting any responsibility fordamages or loss, pack and ship the items to the buyer, provided the buyer pays
in advace for the full cost of shipping and handling. The cost of shipping varies according to type, size and weight of the package,
the shipping method and the shipping destination. For further information about shipping methods and charges, please contact
“Refaeli

11. An item which is priced in US dollars will be calculated in New Israel Shekels in accordance with the representative rate of
exchangeas published by Israel Bank on the date of the auction.

12. A purchaser is liable to pay interest on any delay in payment, at the rate of 4% per month of the amount payable, with adjustments
to index-link all outstanding amounts payable to the Dollar exchange Rate.

13. The purchaser, whether for himself or for another, is obliged to pay for the items and take them. The auctioneer has the right to
take any means he thinks appropriate to ensure the purchaser keeps his obligation, among these to cancel a sale, sell the item to
another, charge the purchaser with any expenses caused to the auctioneer including interest and index linkage, sue for
compensation, delay the release of the item and add all expenses to the sum due.

14. "Refaeli" is responsible for the information given regarding the items’ nature, originality and condition. However all information
given by Refaeli, in its capacity as agent for the consignor, and based on accumulated information and the experience of its experts.
It is entirely the responsibility of the prospective purchaser to check and inspect the items to determine condition, quality,
authenticity, size, authorship during the allocated time prior to the auction. The purchaser may submit in writing, any doubts
regarding the authenticity and condition of the item within 30 days of the sale. If it is proven to “Refaeli” that there has clearly been
an error in the information which was given relating to any item, “Refaeli” shall refund any sums paid by the purchaser and the
item shall be returned to the possession of “Refaeli”. Subject to this obligation, the purchaser shall have no claims and\or further
demands with respect to that item.

15. A purchaser is obliged to collect the purchased item and to fulfill his his obligations to pay for the item no later than seven days
from the date of the saleof the item. For the avoidance of doubt, the rightto possession of the item will pass only once the
pruchaser has fully filled his payment obligations as set out in these conditions.

16. "Refaeli" will represent, free of charge, customers who are unable to participate in the sale. These customers will be asked to fill out
the "Bidding Form" that appears in the sales catalog by the day of sale, or through the website bidspirit.com/refaeli with advance
registration. For the avoidance of doubt, any act and / or omission in connection with such representation does not impose on
Refaeli and / or the workers any obligations of any kind. Any potential purchaser who wishes to participate in the auction via
telephone shall make the necessary arrangements within a reasonable time before commencement of the auction.

17. The courts of Jerusalem, Israel, shall have the sole jurisdiction in any dispute between “Refaeli” and the Purchaser or any potential
purchaser that has to do with, or is related to, the sale and/or to the transfer of any item.

18. In any case of doubt the Hebrew version of this Terms Of Sale will be the binding document.
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' מס

פריט

Lot No.

כותרת

title

סכום

Bid price

Early offer Form/ טופס הצעה מוקדמת
:.Auction No/ 'מכירה פומבית מס

ד"בס

:שם מלא

:כתובת

:סלולארי/טלפון

:דואר אלקטרוני

:תאריך

:חתימה

My Name:
Address:
Phone No:
Email:
Date:
Signature:

:מה להם/ה בזאת כי תנאי המכירה ידועים לי ואני מסכים/אני מצהיר
I hereby declare that the terms of the sale are known to me and I agree to them:

02-9706150E-mail: refaeli.auctions@gmail.com–טלפון 
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