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כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

רבי אריה לוין 
'הצדיק 

הירושלמי'. 
מכתב המלצה

רבי אריה לוין 'הצדיק הירושלמי'. מכתב המלצה עבור שני תלמידים: 'בחור מצוין נכד הגאון מבריסק 
ר' חיים סולוייציק' וחברו לחדר 'טורצין'. תשרי תשי"ט.        [1] גזיר נייר, 14X10 ס"מ. כולו בכתב יד 

קדשו וחתימתו.    מצב טוב מאוד.

 $    10 $150 - 
$200

2

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

חומש עם 
חותמת 

'המשגיח' רבי 
יחזקאל 

לוינשטיין

חומש בראשית עם תרגום אונקלוס פירוש רש"י שפתי חכמים ועם פירוש המלבים. ווילנא, תרפ"ב 
1922.    בשער חותמת: יחזקאל לוינשטיין, מנהל רוחני ישיבת פוניבז'.    הגאון הצדיק רבי יחזקאל 

לוינשטיין - 'ר' חצקל' [תרמ"ה-תשל"ד], מגדולי בעלי המוסר. שימש כמשגיח הרוחני של ישיבות: 
מיר, לומז'ה ופוניבז'. היה תלמידם של: בעל ה"חפץ חיים", הרב ירוחם ליבוביץ, הרב נחום זאב זיו 
(בנו של הסבא מקלם) ושל הרב צבי הירש ברוידא. הוא נהנה מעט מאד מן העולם הזה. צם יותר 

ממה שאכל, וגופו הצנום החזיק מעמד רק הודות לנשמה העדינה שבתוכו. הרב שך אמר עליו 
לתלמידי הישיבה: "אל תחשבו שלפני מלחמת העולם היו הרבה אנשים כמותו, כבר אז באותו דור 

דעה, היה המשגיח מן היחידים!". בהספדו עליו בשעת ההלויה, אמר הרב שך כי "המשגיח הוא עובד 
ה' הכי גדול שראיתי מימי". מאמריו פורסמו בספרי אור יחזקאל.    מצב בינוני.

 $    10 $200 - 
$300
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כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

פרק שירה - 
כתיבה 

אמנותית על 
קלף. נדיר

מגילת קלף מהודרת ויפהפייה, כתובה בידי סופר אמן, מומחה וירא שמים, בכתיבה אשכנזית - 'כתב 
בית יוסף', בדיו נוצץ ומבריק, על גבי קלף בהיר ומשובח. המגילה מעוטרת לכל ארכה באיורים 

אמנותיים עדינים, בעבודת יד, בצבע זהב ובשלל צבעי הקשת.             בראש המגילה שער פרחוני 
מאויר ובמרכזו - באותיות מוזהבות - הכתובת: "פרק שירה". בראש כל אחד מששת הפרקים - 

כותרת מרהיבה הנושאת את שם הפרק, וכן תיבות פתיחה מקושטות בראשי כל הפסוקים. הכותרות 
ותיבות הפתיחה כתובות ומצוירות ביד אמן, באותיות מעוטרות בצבע המאפיין את נושא הפרק 

(לדוגמא: בפרק הראשון העוסק בצבא השמים, הצבע הדומיננטי הינו תכלת).            מעלת וסגולת 
אמירת פרקי שירה - שירת הבריאה:         * ֹּכל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה ְּבֹכל יֹום ֲאִני ֵמִעיד ָעָליו ֶׁשהּוא ֵּבן 

עֹוַלם ַהָּבא, ְוזֹוֶכה ִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד, ְוַתְלמּודֹו ִמְתַקֵּים ְּבָידֹו, ְוִנּצֹול ִמֵּיֶצר ָהַרע, ְוזֹוֶכה ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח (פרקי 
דרבי אליעזר).               * ְקִריַאת ִּפְרִקי ִׁשיָרה ַמִּגיַע ַעד ָּגְבֵהי ָׁשַמִים ְלַהְׁשִּפיַע ַּבְּמרֹוִמים ֶׁשַפע ְּבָרָכה 

ְוטֹוָבה, ֵמֳחָלִאים, ְּפָגִעים ָרִעים ּוְׁשַאר מרעין בישין , ּתֹוַעְלּתֹו ְמֻרָּבה, ַהְרֵּבה ָעׂשּו ְוָעְלָתה ְּבָיָדם ִליׁשּוַעת 
ַהְּכַלל ְוַהְּפָרט. (הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א ב"הכל ישבחוך").                    * ֹּכל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק 

ִׁשיָרה זֹוֶכה ִלְהיֹות צֹוֶפה ַּבֶּמְרָּכָבה ְוזֹוֶכה ְלַיִּמים טֹוִבים ְוטֹובֹות ְּכֻדְגַמת ְימֹות ָמִׁשיַח בע"ה (מוהר"ר יצחק 
וואלף ב"שיח יצחק").               * ֹּגֶדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ֶּפֶרק ִׁשיָרה ִׁשיַרת ַהְּבִריָאה (ִּפְרֵקי ִׁשיָרה) ְמיַֻחס 

ֹמה ְּבנֹו ע"ה ְמֻסָּגל ְלַפְרְנָסּה ְוִלְרפּוָאה ּוְלַהָּצָלה ִמָּכל ַרע (האר"י ז"ל).         מידות: 10  ְלָדִוד ַהֶּמֶל ְוִלְׁש
יריעות. אורך המגילה: כ-8 מטרים, רוחב: 32 ס"מ.     מצב: חדש.

 $  500 $3,000 - 
$4,000

4
צבי רפאלי, אמנות

סמטה צפתית, 
שמן על דיקט

60X49 $1,000 200  $ .ס"מ.     חתום צ. רפאלי בפינה הימנית תחתונה.    מצב טוב מאד, ממוסגר - 
$1,500
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כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

חתימת הגאון 
רבי ישמעאל 

הכהן בעל 'זרע 
אמת' וחכמי 

בית דינו. 
מודינא תקמ"ז 

[1787]

שטר שליח לקבלה, לקבל הגט מיד האשה בחתימת הגאון הנודע רבי ישמעאל הכהן אב"ד מודינא 
בעל שו"ת זרע אמת וחכמי בית דינו רבי אפרים גאליקו ורבי יעקב חיים בן יחייא.           רבי 

ישמעאל הכהן ממודינא (תפ"ד-תקע"א) בישראל גדול שמו, מגדולי חכמי האחרונים ומגדולי גאוני 
איטליה בדורו, למעלה משלושים שנה רבה של מודינא, נודע על שם ספרו החשוב זרע אמת – 

שלשה חלקים. היה נערץ על חכמי דורו והחיד"א הפליג בשבחו ותיארו פאר הדור, המאור הגדול, 
הרב המובהק.          על חכמי בית דינו הנ"ל כותב בעל 'זרע אמת' בהקדמתו 'אנשי שלומי זוגא 
דרבנן מבית דיננו הצדק הראשון אדם המעלה נשא ומאוד נעלה, רחימא דנפשאי החכם השלם 

המצויין כמה"ר יעקב בן יחייא והשני בדומה לו גבר חכם בעוז היושב על התורה ועל העבודה, יקר 
מכל כלי חמדה טור אודם ופטדה ה"ה כמהר"ר אפרים גאליקו נר"ו עכ"ל [רבי אפרים חיבר ספר 

 28X18 :שעשועי אפרים שנותר בכתב יד, גירונדי עמ' 2 אות ז].                          דף כפול בגודל
ס"מ. מצב טוב מאוד.

 $  100 $800 - 
$1,000

1



מס 
פריט

 מחיר תיאורכותרתקטגוריה
פתיחה
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כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

הכנסייה 
הקתולית, 
המאפיונר 

ויליאם נקש 
והרב מרדכי 

אליהו 'הראשון 
לציון'. ירושלים, 
תשמ"ז [1987]. 

מכתב בעל 
חשיבות 

היסטורית

מכתב ארוך, וחשוב ביותר בפן ההיסטורי. מאת הראשון לציון והרב הראשי לישראל הרב מרדכי 
אליהו אל מועצת החשמנים בצרפת, בעניין הסגרתו מישראל לצרפת של איש המאפיה האלג'יראית 

בצרפת (הנחשבת לאחת המאפיות האכזריות ביותר באירופה), הרוצח השכיר ויליאם נקש.              
       פרשת המאפיונר ויליאם נקש בשנות השמונים של המאה העשרים היוותה נקודת שבר וחידדה 

את ההבדלים שבין ה'ישראליות' ל'יהדות' - בין הממלכתיות הישראלית כמדינה מתוקנת במשפחת 
העמים ובין החובה הדתית-יהודית לערבות הדדית. הערבות ההדדית שהייתה ערך ברור ומוחלט 

בהיות עם ישראל 'בגולה' בין הגויים, אפילו כאשר הדבר נגד את החוק המקומי - נמשכה בקרב 
החוגים החרדים האולטרה אורתודוקסים גם לאחר כינונה של מדינת ישראל. אך בעקבות פרשה זו 
התרחב הסדק גם לחוגי המזרחי והגיע עד לימין החילוני ומפלגת הליכוד - חוגים שהיו נחשבים עד 

אז לממלכתיים, ומוסדות המדינה ובית המשפט בפרט היוו עבורם מושג מקודש. ניתן לומר כי 
בפרשה זו נזרעו זרעי המלחמה העקובה מדם (מטפורית כמובן) הניטשת עד עצם היום הזה, 

מלחמה שלימים תיקרא: המלחמה בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת. או בשם הבלתי מכובס - 
המאבק בין הימין הישראלי לבג"ץ.                    ויליאם נקש, היה מאפיונר יהודי-צרפתי-אלג'ירי, 

ודמות מוכרת בחוגי העולם התחתון בפריז. הוא נשכר בשנת 1983 בכדי להתנקש באדם בשם 
עבדאללה חאקר, בעקבות סכסוך שליטה במועדוני הלילה בעיר האורות. נקש, בראשות חוליה של 

שלושה מתנקשים ירה בעבדאללה חאקר 14 כדורים והוא מת במקום. שני שותפיו לרצח נתפסו 
כעבור מספר ימים, אך נקש נמלט לישראל ומתוקף חוק השבות הפך מיד, בזהות בדויה, לאזרח 

ישראלי בשם רודי אטלן. ממשלת צרפת הגישה בקשה למדינת ישראל להסגירו אליה, אך נקש נעלם 
כאילו בלעה אותו האדמה.                    למעשה הוא הוריד פרופיל, והתנהל תחת זהותו החדשה 
17 במרץ 1985 לשאת אותה לאישה, תחת שמו 

-

כאזרח שומר חוק. הוא התאהב בבחורה ועמד ב
החדש כמובן. למעשה, מצב זה היה יכול להימשך עוד ועוד, ונקש היה מוצא את עצמו כאזרח ישראלי 
בשם רודי אטלן בעל עבר נקי וצח כשלג. אך כדרכם של עבריינים, תכנן נקש לעשות עוד 'מכה' אחת, 

אחרונה בהחלט, שתסדר אותו לכל החיים, ואת זרעו אחריו. אותה ה'מכה' הייתה אמורה להתבצע 
17 במרץ 1985, ההיסטוריונים חלוקים בדעותיהם האם נקש תכנן את חתונתו 

-

ביום חתונתו! ב
דווקא ליום השוד הגדול, ליצירת האליבי המושלם, או שיד המקרה זימנה זאת. כך או כך, הוא נתפס 
ביום חתונתו, במהלך ניסיון שוד של איש כמורה קתולי בכיר. על פי המידע הפנימי שהיה בידי נקש, 
איש הכמורה הבכיר הבריח באותו יום ברכבו מסוג מרצדס בעל לוחית רישוי דיפלומטית, מירדן דרך 
גשר אלנבי, 60 ק"ג של מטילי זהב ושני מיליון דולר במזומן, הון עתק במונחי שנות ה-80. נקש ארב 

לאיש הכמורה בכביש יריחו בניסיון ליירט את הרכב, אך הניסיון נכשל והוא נעצר. בעת שהיה במעצר 
גילתה המשטרה ששמו האמתי הוא ויליאם נקש המבוקש בצרפת.                    באפריל 1985, 
החלו הליכי ההסגרה בבית המשפט המחוזי בירושלים. אך במקביל החלו נקש ואשתו הטרייה - 

שככל הנראה לא ָחַסר להם כסף - בקמפיין ציבורי בכדי למנוע את הסגרתו. מה שהפך בעזרת יחסי 
ציבור משומנים למאבק דתי, האם ניתן להסגיר יהודי לגויים. הוקם "הוועד למניעת הסגרתו של נקש" 

בראשו עמד יוסף מנדלביץ', אסיר ציון לשעבר. למאבק הצטרפה גם תנועת גוש אמונים בראשות 
דניאלה וייס. בעקבות המאבק שהפך עד מהרה למחלוקת אידאולוגית בין גוש הימין שהתנגד 

להסגרה לגוש השמאל שצידד בהסגרה, החליט שר המשפטים מתנועת הליכוד אברהם [אברשה] 
שריר, למנוע את הסגרתו של ויליאם נקש לצרפת, בטענה שביטחונו האישי לא יהיה מובטח בכלא 

הצרפתי.                    כנגד החלטתו של שריר הוגשה עתירה לבג"ץ. המשיבים היו שר המשפטים 
אברהם שריר ונקש עצמו. למשיבים הצטרף באורח בלתי מוסבר גם בית הדין הרבני, בטענה (חלשה 
משהו) של מניעת עיגונה של רעייתו הטרייה של נקש. בית הדין הרבני הגדיל לעשות ואף הוציא נגד 

 $  100 $800 - 
$1,000

7

קבוצה של 6 ארכיאולוגיה
מטבעות דינרי 

כסף רומי 
אימפריאלי

 $    10 $100 - 
$150
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כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד. זבחי 
שלמים. תימן, 

1856

ספר זבחי שלמים לרבי יאודה גיואן, בכתב יד. אכמת בני מנצור [דרום תימן].                          
בקולופון: ותהי השלמתו יום שלישי ח' ימים לחדש תשרי שנת ב'קס"ח לשטארי במאתא אלאכמת בני 

מנצור.                    הספר נדפס במקור בקושטא בשנת תפ"ח, והמעתיק שלפנינו העתיק גם את 
דף השער של הספר הנדפס, עם מסגרת מעוטרת.                    [56] עמ', 11X16.5 ס"מ.          

מצב טוב. נקבי עש. כתמי זמן. קרע בשולי הדף הראשון, רחוק מהטקסט.

 $    10 $200 - 
$300

9

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד. 
שחיטות 
ובדיקות 

ודרושים בקבלה

פנקס בכתב יד המכיל הלכות שחיטות ובדיקות, ודרושים בקבלה. תימן?                    [146] עמ', 
9.5X11.5 ס"מ. חסר בהתחלה.          מצב טוב. כתמי זמן. דהייה קלה של הכתב במספר דפים. 

כרוך בכריכה חדשה.

 $    10 $200 - 
$300
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כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מכתב מאת 
מהרי"ץ 

דושינסקיא. 
ירושלים, 

תרצ"ח [1938]

מכתב על גבי נייר מכתבים רשמי, בחתימת יד קדשו ובחותמתו של הגאון רבי יוסף צבי דושינסקי, 
אב"ד גאלאנטא, חוסט וירושלים. בעת כהנו כרבה של היהדות החרדית בארץ ישראל.                      

      במכתבו הנכתב כפסק דין, שב ומייסד המהרי"ץ את תקנת "רבני קדמאי גאוני הישוב", ששליש 
מהכנסות החברות קדישא יועברו לתלמודי התורה בירושלים. המהרי"ץ מדגיש כי מייסדי החברה 

קדישא הינם הבד"ץ הראשון בירושלים והם כתבו וחתמו על תקנה זו בתור תקנה יסודית שאין 
לשנותה.                           הגאון רבי יוסף צבי דושינסקי [תרכ"ח-תש"ט], מגדולי התורה הנודעים 

בדורו. כיהן ברבנות בגאלאנטא ובחוסט, שם גם עמד בראשות ישיבות שהיו מהגדולות והחשובות 
בארצות הונגריה. בשנת תרצ"ג עלה לארץ ישראל ומיד הוטלה עליו העטרה, לכהן פאר כרב הראשי 

לעדה החרדית בירושלים ומנהיג היהדות החרדית בארץ ישראל.                                [1] דף נייר, 
27 ס"מ. נייר רשמי, מוקלד במכונת כתיבה, בחתימת יד קדשו של המהרי"ץ דושינסקי, ובחותמתו.    

      מצב טוב מאוד. סימני קיפול. מעט קמטים. כתמי זמן.

 $    50 $200 - 
$300
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מדלית זהב, כסף וזהב
הסכם שלום 
ישראל ירדן, 

1994

מדלית זהב שהונפקה להנצחת הסכם השלום ישראל ירדן.     15 גרם.     זהב 750. 18 קרט.     
מצב טוב מאד.

 $    10 $800 - 
$1,000

2
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כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מכתב חשוב 
מאת רבי איסר 
זלמן מלצר אל 

רבי איסר יהודה 
אונטרמן

מכתב אודות חשיבות מפעל אוצר הפוסקים. מאת רבי איסר זלמן מלצר אל רבי איסר יהודה 
אונטרמן. ירושלים, תש"ה [1945].     רבי איסר זלמן מלצר כותב במכתבו באריכות על מפעל אוצר 
הפוסקים ועל חשיבותו לרבנים ולמורי הוראה. הוא כותב שלשם המטרה הקדושה הקים ידידו הרב 

הרצוג את המפעל החשוב, ובסיוע של ועד העזרה התאחדות הרבנים פליטי רוסיא (ארגון שרבי איסר 
זלמן מלצר עמד בראשו). רבי איסר זלמן מבקש את תמיכתו ועזרתו של הרב איסר יהודה אונטרמן 

שהיה אז רבה של ליברפול, ולימים רבה הראשי של מדינת ישראל.     מצורף למכתב פרוספקט של 
אוצר הפוסקים, וקונטרס לדוגמא של הכרך הראשון של ספר אוצר הפוסקים.      רבי איסר זלמן 

מלצר [תר"ל-תשי"ד 1870-1953], בעל ה'אבן האזל'. היה תלמידם של הנצי"ב ורבי חיים סולובייציק 
בוולוזי'ן. שימש כראש ישיבת סלבודקה, ולאחר מכן, משנת תרנ"ז [1897] שימש כראש ישיבת 
סלוצק, ומתרס"ג גם כרבה של העיר. משנת תרפ"ה כיהן כראש ישיבת עץ חיים בירושלים, עד 

לפטירתו.     המכתב מודפס במכונת כתיבה על גבי נייר מכתבים רשמי בחתימת ידו של רבי איסר 
זלמן.

 $    10 $200 - 
$300
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כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד, סגולה. 
בקשת רבי 

ישמעאל כהן 
גדול

בקשת רבי ישמעאל כהן גדול – בראשה נרשם: כל האומר בקשה זו בכל יום בכוונה גדולה יהיו פניו 
מאירות וקומתו שוה לו ואימתו מוטלת על הבריות ושמו הולך בכל המקומות של ישראל, וחלומותיו 

מתיישבין עליו לטובה ותורתו משתמרת בלבו כל ימי חיי וחטאת נעוריו נמחלים וינצל מיצר הרע 
ומעין הרע... ומרוח רעה ומן השדים המזיקים ומכל האויבים... אני ורבי עקיבא ערבים לו חלק לעולם 

הבא וחלק טוב בעולם הזה. [3] דף. 17 ס"מ, פגום מעט בשוליים.

 $    10 $100 - 
$200
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 Bilder ausאמנות
dem 
altjüdischen 
Familien-
Leben 
 תמונות מחיי]
 משפחה
 יהודית] מאת
 מוריץ
 .אופנהיימר
 ,פרנקפורט
1882

Bilder aus dem altj&uuml;dischen Familien-Leben [תמונות מחיי משפחה יהודית מסורתית] 
 Bilder aus dem altj&uuml;dischen                מאת מוריץ אופנהיימר. פרנקפורט, 1901
Familien-Leben                        [תמונות מחיי משפחה יהודית מסורתית] מאת מוריץ 
 אופנהיימר. פרנקפורט, 1882                        אלבום מהודר הכולל 20 רפרודוקציות של ציורים
 מחיי המשפחה היהודית בגרמניה במאה ה-19 בביתם, בבית הכנסת וברובע היהודי. 15 עמודים
 ס"מ, על לוחות X19ראשונים עם הקדמה עם תיאור והסבר על כל ציור בגרמנית.הציורים בגודל 22
 ס"מ.                        מוריץ דניאל אופנהיימר [1882-1800], כונה גם הצייר X38קרטון בגודל 28
 היהודי הראשון. בצעירותו צייר את בית משפחת רוטשילד בפרנקפורט, ואחר כך החל לצייר ציורים
 ,מחיי המשפחה היהודית.                        מצב טוב, כריכה מקורית מצוירת, דפים עבים ואיכותיים
 חיתוך דפים מוזהב. שדרה חסרה, מעט דפים מפורקים, כתמי זמן, (הרפרודוקציות עצמן במצב טוב
.(מאד

 $    10 $150 - 
$200

15

שואה 
ואנטישמיות

חמשה חומשי 
תורה. מתנת 
ועד ההצלה. 
מינכן, תש"ז 

1947

חמשה חומשי תורה, מתנה מאת ועד ההצלה לשארית הפליטה. נדפס ע"י הועד להוצאת ספרים אצל 
ועד ההצלה. מינכן, תש"ז 1947.          חמשה חומשי תורה וחמש ומגלות, עם פירוש רש"י 

ואונקלוס. לפני דף השער נדפס מכתב תודה לעם האמריקני ולנשיא ה. טרומן, מאת רבני ועד 
ההצלה, על רקע ציור דגל ארה"ב באנגלית ובדף שאחריו בעברית. שער צבעוני בדפוס ליטוגרפי.       
   [2] ס, נה, [1], נו-צז, מח, [1], מט-צז דף, 17 ס"מ.          כריכה מקורית, מעט מוכתמת ומפורקת. 

מצב טוב.

 $    10 $120 - 
$150
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כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

 - 'צעטל'ה'
 'ִּפְתָקה ל'ֵחייֶדר
 מאת הראב"ד
 רבי פנחס
 ,עפשטיין
[1959] תשי"ט

פתקה מעניינת בכתב יד קדשו ובחתימתו של ראב"ד ירושלים הגאון רבי פנחס עפשטיין אל מנהל 
תלמוד תורה 'עץ חיים' בירושלים.         הראב"ד ממליץ בפתקה המעניינת שלפנינו על קבלת ילד 

לתלמוד תורה לאחר שהוא בחן אותו בחג וראה שהוא "ילד טוב". בל נשכח כי המדובר בראב"ד 
העדה החרדית, ראש אבות בתי הדין! ובשיא הפשטות ותכלית הענווה עוסק הראב"ד בבחינת ילד 

קטן ועוד רושם על כך 'צעטל'ה' למנהל בכדי שיקבלו ל'חיידר'. איה אותם צדיקים ירושלמים שלא 
הניחו כמותם בעולם.        הילד הוא: רבי משה עקיבא שיינברגר!        הראב"ד רבי פנחס עפשטיין , 
בגיל 18 עלה לארץ ישראל ושימש כמורה צדק בבית הדין של העדה החרדית בראשות הרב זוננפלד 

והרב דיסקין ולימד בישיבת תורת חיים. בשנת תש"ח מונה לראב"ד העדה החרדית, עד לפטירתו 
ביום י"ז טבת תש"ל [1969]. חיבר את הספרים 'אורין תליתאי' [תרע"ג], 'מנחה חריבה' [תרפ"ג] 

ו'מנחת ירושלים' חלק ראשון [ירושלים תש"ס]. רבים מכתביו נשרפו בעיר העתיקה במלחמת 
השחרור.        [1] גזיר נייר, כ 14X5 ס"מ. כולו בכתב יד קדשו של הראב"ד ובחתימת ידו בראשי 

תיבות.    מצב טוב. כתמי זמן. סימני קיפול, קרע זעיר בשוליים הלבנים.

 $    10 $100 - 
$150
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כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מעשה בית דין 
בחתימת רבי 
ישראל גדליה 

קזיס אב"ד 
מנטובה, 

תקמ"ז [1787]

ֶּגַזע ְיִׁשיִׁשים ִמּׂשֹוֵרק ַיְצִמיַח / ּוְלדֹוְרֵׁשי טּובֹו ָיְפיֹו ַיְזִריַח / ִּפְריֹו ְּכִמְׁשָּפטֹו ָמתֹוק נֹאֵכָלה / ָאֵכן ְּתִהָּלה לֹו 
ּדּוִמָּיה ֶסָלה! (הרמח"ל בשירו על רבי ישראל גדליה קזיס)                     שטר אישור לנער שגירש 
את ארוסתו כדת וכדין, בחתימת יד קדשו של רבי ישראל גדליה קזיס אב"ד מנטובה. נעשה בבית 
הדין במנטובה בשנת תקמ"ז [1787].                      מלבד חתימתו של רבי ישראל גדליה קזיס 

מופיעות חתימות שני דיינים נוספים: רבי עזריאל יצחק הלוי ורבי זרח יעקב ב"ר רפאל נפתלי כ"ץ. כן 
מופיעות חתימת החתן וחתימות נוספות באיטלקית.                           רבי ישראל גדליה קזיס 

אב"ד מנטובה [נפטר בשנת תקנ"ג],     מגדולי חכמי איטליה, סיני ועוקר הרים ודרשן מופלא, משנת 
תקי"ד רבה של מנטובה. הרמח"ל כתב לכבודו שיר ארוך בן עשרות בתים! אף החיד"א ששמע את 

דרשותיו הפליא לשבחם (ראה מעגל טוב עמ' 79). חיבר שירים ותפילות ומופיעות ממנו תשובות 
הלכתיות. בין כתביו: תפילה לבנ"י אשר בקק"י מנטובה; תפילה למען ניצחונו של הקיסר יוזף 

במלחמתו נגד צבאות צרפת. (ראה גם: תולדות גדולי ישראל באיטליה עמ' 160 סימונסון, תולדות 
היהודים בדוכסות מנטובה עמ' 541).                     רבי עזריאל יצחק הלוי [נפטר בשנת תקס"ט], 

ר"מ, דיין ודרשן במנטובה. (ראה: תולדות, עמ' 283, סימונסון שם עמ' 523).                     רבי זרח 
יעקב ב"ר רפאל נפתלי כ"ץ [נפטר בשנת תקנ"ד], דיין ומשורר. (ראה: סימונסון שם עמ' 335 הע' 

433).                     [1] דף נייר כפול. 23X17 ס"מ. נייר איכותי.          מצב טוב מאוד. סימני קיפול.

 $  100 $500 - 
$800
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שואה 
ואנטישמיות

אנטישמיות. 
מקל הליכה עם 

ידית שנהב?

מקל הליכה אנטישמי, עשוי עץ, בעל ידית עשויה שנהב/עצם.         ידית השנהב מגולפת ביד אמן, 
בעבודה עדינה ומוקפדת, בצורת יהודי אורתודוקסי חבוש כיפה, בעל אף סטראוטיפי וארשת פנים 

זועפת משהו, עטור זקן ופאותיו מתנופפות ברוח.         גובה כולל 92 ס"מ, ידית מתברגת, 
שנהב/עצם. בחלק העליון של המקל קבועה טבעת כסף.     מצב טוב. מעט קילופים במקל העץ. 

סדקים קטנים בידית השנהב. שאריות הזהבה על טבעת הכסף.

 $    10 $150 - 
$200
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רימון לספר כסף וזהב
תורה - כסף. 

צפון אפריקה, 
המאה ה 19

רימון לספר תורה - כסף רקוע, חרוט וחתום [900 וחותמות ערביות], צפון אפריקה, המאה ה 19.     
גובה: 31 ס"מ.    משקל: 426 גרם.    חסרים שני פעמונים.

 $    50 $300 - 
$400
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הגדות של 
פסח

הגדה של פסח. 
מעלה בית 

חורין. 
אמשטרדם, 

תק"ע

הגדה של פסח מעלה בית חורין, עם ציורים מרהיבים, תרגום אשכנזי, ופירושים גדולים משלשה 
עמודי עולם. בדפוס פרופס. אמשטרדם, תק"ע [1810]. עם קדם השער המצויר, אך ללא המפה 

בסוף.                                סדר הגדה של פסח, הנקרא מעלה בית חורין, עם תרגום אשכנזי מאת 
יואל בריל, פירושי מהר"ל, אלשיך, אברבנאל ועוד. ועם ציורים גדולים ומרשימים בפיתוחי נחושת (על 

פי ציוריו של אברהם בר יעקב ממשפחת אברהם אבינו, בהגדת אמשטרדם תנ"ה). שני שערים, 
הראשון מאוייר אף הוא בפיתוח נחושת.                    [2], ט; נ דף, 23 ס"מ. יערי 370, אוצר 
ההגדות 526.          מצב טוב. כתמים. הדף האחרון חתוך ללא פגיעת טקסט. כריכה חדשה.

 $    10 $300 - 
$400

21

 - 'Trench Art'אמנות
 אגרטל מפגז
 תותח. חתום
 בצלאל'
 ,'ירושלם
 תמונות .1918
 הר הבית וקבר
רחל

 ְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות" (ישעיהו ב, ד)          אגרטל עשוי מתרמיל פגז של"
 .תותח שנאסף בשדה הקרב במלחמת העולם הראשונה. עבודת בצלאל - בית-מדרש לאמנות
         .ירושלים, 1918. האגרטל נעשה לזכר שחרור ירושלים, ומעוטר בתמונות המקומות הקדושים
 האגרטל עשוי פליז ונחושת, בעבודת-דמשק יפהפיה ומרשימה ביותר, של שיבוץ וחריטה. בראש
 האגרטל כתובת היקפית: "לזכר שחרור ירושלים כ"ד כסלו תרע"ח" (הכתובת מציינת את כיבוש
 ירושלים על ידי הבריטים ושחרורה מידי התורכים). שתי תמונות מעטרות את האגרטל: תמונת
 מקום המקדש' (הר הבית) ותמונת 'קבר רחל'. בחלקו התחתון של האגרטל: דמויות חיות ואשכולות'
 ענבים בשילוב הכתובת: "בצלאל ירושלם". בתחתית האגרטל חריטת הקדשה פרטית: "מזכרת
 ייצור מזכרות וחפצים דקורטיביים משיירי - 'Trench Art' ממשפחת לוז ירושלם".         אמנות
 תחמושת שנאספה בשדה הקרב. הינה תופעה שהתפשטה באירופה ובמזרח התיכון, עם תום
 מלחמת העולם הראשונה. בשנת 1918, לאחר שירושלים נכבשה בידי הבריטים משליטת
 העות'מנים, יזם בוריס שץ מייסד 'בצלאל' בירושלים, ייצור מזכרות ציוניות מתרמילי פגזים, כדי
 להתגבר על המשבר הכלכלי בו היה נתון הישוב היהודי בשל המלחמה וב'בצלאל' החלו לאסוף
 תרמילי פגזים עשוים פליז. הם השתמשו בטכניקות מעולם הצורפות והיודאיקה, בעיקר 'מלאכת
 .דמשק': טכניקת עיטור בה משובצת מתכת רכה (נחושת או כסף) במתכת קשה (פליז או ברונזה)
 שץ שאף ליצר תרבות חזותית עברית, שתשרת את הלאום העברי ותהיה בעלת סגנון עברי
 .ארצישראלי - 'אמנות לאומית' שמטרתה לעורר ולחזק ברוכשים את הזיקה הציונית לארץ ישראל
 ,מזכרות אלו יועדו למכירה בעיקר ליהודים אירופאים בעלי ממון וזיקה ציונית. (ראה גם: 'בצלאל
 ירושלם' מבחר מאוסף אלן סליפקה במוזיאון ישראל, מאת חיה בנז'מין. ירושלים, 2008).         נציין
 ,אנקדוטה, כי השימוש בפגזים אלו עורר את חשדם של הבריטים שב'בצלאל' נאגרים מצבורי נשק
 ובשנת 1922 הם פרצו למוסד וזרעו הרס במקום. בעקבות האירוע, עיצב זאב רבן דלתות חדשות
 ואלה ניצבות עד היום בכניסה לבית האמנים.         במוזיאון ישראל קיימת תערוכה מורחבת של
 שלל דוגמאות מאגרטלים אלו שיוצרו בבצלאל.                גובה 28 ס"מ. קוטר 8 ס"מ. מאחורי
 האגרטל פרטי המפעל הגרמני? שייצר את הפגז, ושנת הייצור (1914). מצב טוב מאוד. 100%
!מקורי

 $  100 $1,000 - 
$1,500

22

מכתב ברכות חב"ד
כתיבה וחתימה 

טובה מהרבי 
מליובביץ. 

תשכ"ד [1964]

מכתב ברכות לקראת השנה החדשה, בחתימת יד קדשו של הרבי.       [1] דף נייר רשמי מוקלד 
במכונת כתיבה. 14X22 ס"מ.          מצב טוב. מעט כתמים.

 $  100 $600 - 
$800

23

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מכתב מקהילת 
צפרו שבמרוקו 

לוועד 
המערביים 

בירושלים, צפרו 
sefrou מרוקו 
תרפ"ב 1922

מכתב מאת קהילת צפרו שליד העיר פס לוועד המערביים בירושלים בקשר ל"קופת הקהל" ו"קופת 
יחזקאל הנביא" והממונים עליהם רבי אליהו עובדיה וישמ"ח עובדיה, ומוזכרים השד"רים ר' שמואל 
מזרחי מצפת ור' אברהם פינטו מירושלים שמושך הלבבות בדרשותיו הנחמדים, וכן יוסף אבוטבול 
מטבריה.    [1] דף, 27X21 ס"מ, נייר רשמי של ועד העיר צפרו.    מצב בינוני טוב, שולי המכתב 

קרועים, חורי תיוק.

 $    10 $80 - 
$120

24

שושנים לדוד, ספרי קודש
על ששה סדרי 

משנה. שני 
כרכים, חלקים 
א-ב. ויניציאה, 
תקי"ב [1752]

שושנים לדוד, על ששה סדרי משנה. שני כרכים, חלקים א-ב. ויניציאה, תקי"ב [1752]. בחלק א' 
חסר שער, ומספר דפים. חלק מהדפים עברו שיקום אומנותי והשלמה בכתב-יד.       מצב כללי טוב.

 $    10 $80 - 
$120

25

כוס כסף חתום כסף וזהב
לקידוש. בוכרה, 

המאה ה 20

 - $100 10    $ כוס כסף חתום. עיטורים. משקל 67 גרם.
$120

26

תיבת עץ, עם אמנות
איור של בית 

הכנסת 
והמאוזוליאום 
של מונטיפיורי 

ברמסגייט. 
אנגליה, סוף 
המאה ה19?

  ."sir moses montefiore synagogue and mausoleum. ramsgate" תיבת עץ עם איור ורישום
  גודל התיבה 24X8X5.5 ס"מ, גודל האיור 10X6 ס"מ.    מצב בינוני טוב, שריטות וסדקים, מעט 

פגימות באיור עצמו.

 $    10 $100 - 
$150

27

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

שיר למעלות, 
חבורת משמרת 

הבקר והערב. 
מנטובה, תע"ה 

[1715]

שיר לכבוד יום ההולדת של חברת 'משמרת הבקר והערב' במנטובה. השיר מנוקד, עם ציורים 
ומסגרת מאויירת סביב הדף.    חברת משמרת הבקר והערב הוקמה באמשטרדם בר"ח ניסן תס"ב 

[1702], והשיר נכתב לרגל מלאת 15 שנה לחברה.    במנטובה פעלו מספר חבורות דומות, ולמיטב 
ידיעתנו זהו הפרסום היחיד ששרד מחברת משמרת הבקר והערב. וינוגרד, מנטובה 304.    [1] דף, 

42*31 ס"מ.    מצב טוב מאד, סימן קיפול במרכז. שני נקבים קטנים בשוליים.

 $    10 $80 - 
$100

28

סדר היום, ספרי קודש
זאלקווא, תקנ"ג 

[1793] כרוך 
עם לוית חן 
ואור יקרות. 

ויניציאה, תק"ב 
[1742]

סדר היום, פירוש על תפילות בדרך הפרד"ס. מאת רבי משה בן מכיר. זאלקווא, תקנ"ג [1793].       
כרוך עם: לוית חן ואור יקרות. ויניציאה, תק"ב [1742].          עג, [4], צב דף, 22 ס"מ.          מצב 

בינוני טוב, כריכה קדמית מנותקת, כתמי זמן, חריכות עם חיסרון קל בטקסט בכמה דפים          
חתימות ורישומי בעלים, על שני השערים.

 $    10 $100 - 
$120

4



מס 
פריט

 מחיר תיאורכותרתקטגוריה
פתיחה

הערכה

29

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מכתב מועד 
העיר צפרו 

במרוקו לוועד 
המערביים 
בירושלים, 

אודות שד"רים. 
חודש אב, 

תרפ"ב [1922]

מכתב מ"ועד נבחר ונמוסי מק"ק צפרו יע"א" לועד עדת המערביים בירושלים.    28X21 ס"מ, נייר 
רשמי של ועד הקהילה.     מצב בינוני, שוליים קרועים, חורי תיוק.

 $    10 $80 - 
$120

30

בנימין קלאצל אמנות
(קלצל), שמן על 

בד, רב אוחז 
בספר תורה

77X65 $200 50    $ .ס"מ. חתום בצד ימין למטה.    מצב טוב, ממוסגר - 
$300

31

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

אגרת השד"ר 
רבי יעקב דוד 
יקותיאל הכהן 

[ליוורנו, תקע"ג 
[1813

אגרת בכתב ידו,  חתימת ידו המלאה   וחתימתו המצוירת של  שד"ר ירושלים רבי דוד יקותיאל הכהן 
אל הגביר רבי אברהם עזריה אוטלניגו   מק"ק אקווי שבאיטליה.          באגרת מבקש השד"ר מרבי 
אברהם עזריה שיזרז את בני קהילתו לשלוח אליו את מעות הצדקה שהצטברו בקופה לטובת יושבי 

ארץ הקדש.  באגרת מוזכרים גם: מהר"ם זכות [בנו של רבי אליהו הלוי, רבה של אליסאנדיריה דילא 
פאלייא] ורבי יעקב נוניס ואיס מליוורנו.            רבי יעקב דוד יקותיאל הכהן  , יצא שלש פעמים 

כשד"ר נאמן לטובת הישוב הספרדי בירושלים בשנים: תק"ן, תקס"ו ותקפ"א. בדרך שליחותו הדפיס 
את ספריו של זקנו רבי דוד הכהן [רפאפורט]: דעת קדושים  (ליוורנו תק"ט) ובן הא הא (ליוורנו 

תקפ"ג). ראה: א, יערי שלוחי ארץ ישראל עמ' 704-706 וברבעון 'ירושלים' ספר שני עמ' קלט-קמו.    
      [1] דף נייר 15X18 ס"מ. כתיבה מזרחית; מצב טוב. מעט כתמי זמן,

 $    10 $300 - 
$500

32
יוסי שטרן. אמנות

אקוורל על נייר. 
אשה ערביה

יוסי שטרן (1923-1992). נולד בהונגריה, בשנות מלחמת העולם ה-2 עלה לארץ ישראל באוניית 
מעפילים. למד בבית הספר לאמנות 'בצלאל'. זכה לפרסים על עבודתו האמנותית.       35X25 ס"מ, 

אקוורל על נייר עבה.          מצב בינוני, הצד הימני בלוי וקרוע מעט.

 $    10 $200 - 
$300

33

יוסי שטרן, דיו אמנות
על נייר, נערה 

בוהה 
בעגמומיות

יוסי שטרן (1923-1992). נולד בהונגריה, בשנות מלחמת העולם ה-2 עלה לארץ ישראל באוניית 
 22X25            .מעפילים. למד בבית הספר לאמנות 'בצלאל'. זכה לפרסים על עבודתו האמנותית

ס"מ, דיו על נייר.          מצב טוב - טוב מאד, מעט פגיעות בשוליים.

 $    10 $200 - 
$300

34

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מכתב על 
הפילוגים 

והפיצולים 
המתרחשים 

בכולל אוסטרייך 
מאת רבי משה 

זאב נכד 
מבאיאן אל רבי 

משה חר"ג

הרב החסיד רבי משה זאב נכד, מראשי ופארי סגל חבורת חסידי באיאן בצפת, הסתופף בצלם של 
אדמו"ר הזקן מסאדיגורא ובנו אדמו"ר ה"פחד יצחק" מבאיאן.         רבי משה זאב נולד צפת, לאביו 
הרב החסיד רבי יחיאל דוב, בשנת תרט"ו, ונקרא על שם זקנו הרב הצדיק רבי משה זאב אוירבאך 

מחמעלניק. נשא את הרבנית שרה רחל בת הרב החסיד רבי שלום מאיר, בן הרב הצדיק רבי אברהם 
שלמה, בן הרה"ק רבי ישראל חיים מלודמיר, בנו של המלאך הק' וחתנו של הרה"ק רבי שלמה 

מקארלין. בצפת, נתחמם רבי משה זאב לאורם של גדולי וזקני החסידים, יחידי סגולה אנשי שם 
שהסתופפו בצילא דמהימנותא, בצל מרן הסבא קדישא מרוז'ין ובנו רבי אברהם יעקב מסאדיגורא. 

כבר בהיותו אברך צעיר לימים, התבלט רבי משה זאב כדמות מופת בין סגל חבורת החסידים בצפת. 
       [1] דף נייר. 14X22 ס"מ. כולו בכתב ידו וחתימתו. מצב טוב. כתמי זמן.

 $    10 $150 - 
$250

35

צמיד כסף כסף וזהב
לכלה. 3 

חלקים. כסף. 
גרמניה?, 

?1839

צמיד לכלה עשוי כסף שלשה חלקים מחוברים ע"י צירים.  גרמניה? מלפנים חותמות N ומאחור 
חריטה של שנה 1839.     על פני הצמיד דמויות תנכיות ועיטורים נאים. עם שרשרת לסגירה 

ולהתאמת הגודל.     תיאור: אורך הצמיד 12 ס"מ. משקל (כולל השרשרת) 49 גרם.    מצב: טוב. 
תיקון קל בחלק האמצעי.

 $    50 $150 - 
$200

36

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

חליפת מכתבים 
הרב הראשי 

רבי יצחק 
אייזיק הלוי 

הרצוג

מו"מ בין רי"מ ובין הרב הראשי רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, בענין חישוב שנת השמיטה, על פי 
כתובות במצבות אבן מתקופת התנאים והאמוראים ביהודה והגליל. תשי"ב.        [1] דף נייר, 22 
ס"מ. דיו על גבי בלאנק של פנסיון 'הרברט סמואל', כולו בכתב ידו וחתימתו של הרב הרצוג. נתון 

במעטפה המקורית.    מצב טוב מאוד. סימני קיפול.    מצורף מכתב תשובתו של הגרי"מ טיקוצינסקי 
מוקלד במכונת כתיבה לא חתום.

 $    10 $50 - 
$80

37

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

פסק דין של 
'בית-דין הגדול 

לכל מקהלות 
האשכנזים' 
בחתימת יד 

קדשם של 
הדיינים

פסק דין של 'בית-דין הגדול לכל מקהלות האשכנזים' בחתימת יד קדשם שלושת הדיינים ר' צבי פסח 
פרנק, ר' יוסף גרשון הורביץ ור' אליהו ראם. כסלו תרצ"ח.         בפסקם קובעים הדיינים שהמקומות 

הקדושים בעיר: הכותל-המערבי וקבר-רחל שייכים לכלל העיר, ואינם רשות פרטית. ולכן כל 
ההכנסות מהתרומות באותם המקומות, מוקדשות לתלמודי התורה שבעיר "שזו היא החובה היותר 

גדולה המוטלת על הציבור".         [1] דף נייר, 32 ס"מ. נייר רשמי, מוקלד במכונת כתיבה, בחתימת 
יד קדשם של הדיינים וחותמת בית הדין.    מצב טוב מאוד. סימני קיפול.

 $    10 $100 - 
$120

38

עין יעקב. ספרי קודש
אמשטרדם, 

תפ"ה [1725]. 
שני כרכים

עין יעקב, שני כרכים. עם פירוש רש"י, מהרש"א, פירוש הרי"ף לרבי יאשיהו פינטו, ועוד. אמשטרדם, 
בדפוס פרופס, תפ"ה [1725].                      עם ספר 'אסף המזכיר' שכתב רבי זכריה מפורטו, 

שציין מראה מקומות למאות ספרים שעוסקים באגדות התלמוד. בשולי העמודים נכתבו מראי 
המקומות באותיות קטנות ובראשי תיבות, ובדפים האחרונים שבכל כרך נדפס מפתח מפורט לראשי 
התיבות, לפי סדר א"ב. בראש הכרך הראשון הסכמות חשובות שניתנו למהדורה זו, ושיר ארוך עם 

אקרוסטיכון של שמות המדפיסים.                          חלק א: (ברכות - ראש השנה) . [11], שנג, [3] 
דף.          חלק ב: (תענית – קדושין). [1], שם, [3] דף. חסר חלק שלישי.          19 ס"מ; מצב טוב. 

כתמי זמן. שני חיזוקים בנייר דבק לדפים האחרונים ללא פגיעה. כריכות עור מקוריות.

 $    10 $200 - 
$250

39

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

חתימת רבי 
שמואל זנוויל 

אב"ד וואלשטיין 
מחותנו של רבי 

עקיבא איגר

ספר שנים עשר דרשות להר"ן מהדורת לבוב תקמ"א [1781].          בדף המגן חתימת בעלים 
ורישום ארוך: קבלתי במתנה מהרבני מוהר"ר רפאל שמואל סג"ל נרו בן גיסי הרב המנוח מוהר"ר 

משה סג"ל מגרידץ ולראיה אבא עה"ח הק' שמואל זנוויל חבק"ק וואלשטיין כתבתי פה ק"ק הנ"ל יום 
ה' כ"ד מנחם גואל ישראל [תקפ"א-1821] לפ"ק.          שער הספר חסר והושלם בכתב יד, לפי צורת 

כתב היד, גם הוא בכתב ידו של רבי שמואל זננויל.           רבי שמואל זנוויל אב"ד וולשטיין,  היה 
מחותנו של רבי עקיבא איגר [יש אומרים שהיה חותנו של רבי אברהם איגר ראה תולדות משפחת 

מונק וצ"ע] והתכתב עמו בהלכה, ראה שו"ת רע"א מהדורא קמא סי' קסא ומהדורא תנינא סי' קמא. 
וכן מכנהו רבי שמואל בהסכמתו לשו"ת גבר"י (פפד"א תקפ"ו) 'מחותני' בגוף הספר שם נדפסו 

תשובות ממנו.          בדף טו, ב הערה בכתב יד, מצב טוב, כריכה פשוטה. מעט דפים מנותקים.

 $    10 $200 - 
$300

5
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40

 ליטוגרפיות 2אמנות
 ,של אבל פן
 יהודי צעיר

ויהודי מוביל גמל

 ס"מ.     מצב כללי טוב מאד, מעט כתמים בתחתית X29ליטוגרפיות, מודפסות על קרטון, 40 [2]
.בליטוגרפיה של היהודי הצעיר

 $    10 $40 - 
$60

41

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

זוג כרזות 
גדולות על 

סילוקם של שני 
גדולי ישראל. 
לונדון, תש"ח-

תשי"ד [1948-
[1954

     .[1954] אבל גדול לישראל. כרוז הספד על פטירת הגאון רבי איסר זלמן מלצר. לונדון, תשי"ד *
 מודעה על הספד שנערך ביום השלושים לפטירת הגאון רבי איסר זלמן מלצר. ההספד נערך בבית
 ס"מ. נייר עבה ואיכותי.    מצב טוב X38הכנסת מחזיקי הדת ושומרי שבת.     [1] כרזה גדולה, 51
 - מאוד. סימני קיפול.          * כרוז הספד על הרב ר' יהודה מאוושאוויץ 'משולח פון ראדינער ישיבה
 .חפץ חיים'. לונדון [תש"ח, 1948].     ההספד נערך בבית הכנסת מחזיקי הדת ושומרי שבת בלונדון
 ראשון המספידים היה הגה"צ רבי אליהו לאפיאן ששימש באותה תקופה כראש ישיבת עץ חיים
 בלונדון.           בכרוז עצמו לא מופיע התאריך והוא נקבע על פי שנת פטירתו של השליח ממקור
 .ס"מ. נייר עבה ואיכותי.          מצב טוב. מעט קמטים X38אחר.              [1] כרזה גדולה, 50
.קרעים זעירים בשוליים ללא פגיעה או חיסרון

 $    10 $150 - 
$250

42

דפוסים 
קדומים

חמשה חומשי 
תורה עם 
מגילות. 

אמשטרדם, 
תפ"ז-תפ"ט. 
כרך מרשים

חמשה חומשי תורה עם תרגומים, פירוש רש"י, רשב"ם, בעל הטורים, שפתי חכמים ועוד. עם חמש 
מגילות עם תרגומים פירוש רש"י ועוד, ועם הפטרות.          מהדורה שניה של פירוש הרשב"ם על 

התורה. שער נוסף לחמש מגילות ושער נוסף להפטרות.          בשער: בדפוס חדש אשר הוקם לפאר 
ולתפארת... מהספרים הראשונים שהדפיס המדפיס הנודע ר' נפתלי הירץ לוי רופא.          עם 

הסכמות חשובות המשבחות את המדפיס ואת בית הדפוס החדש והמפואר שהקים.          [2], שן; 
נ; כב דף. חסר דפים אחרונים של ההפטרות. 23.5 ס"מ. חתימות וחותמות בעלים.          מצב טוב-

טוב מאד, מלבד הדפים הראשונים.

 $    10 $150 - 
$200

43

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד, מעשה 
ישן, איטליה 

המאה ה17-18

תכריך כתבים בכתב יד איטלקי.    20 ס"מ. עשרות עמודים.    מצב גרוע, כתמי רטיבות ופטריה 
קשים, נזקי עש.

 $    10 $200 - 
$400

44

שמן על קנבס, אמנות
עיירה רוסית, 
רוסיה המאה 

ה19?

55X45 $100 10    $ .ס"מ. אומן לא ידוע, לא חתום.    מצב בינוני טוב - 
$200

45

קהלת עם ספרי קודש
פירוש רבינו 
סעדיה גאון, 

הוסיאטין 
תרס"ג 1903. 

מהדורה 
ראשונה

מהדורה ראשונה של פירוש רבינו סעדיה גאון לספר קהלת. יצא לאור מתוך כתב יד ישן נושן עם 
מראה מקומות מאת ר' דוד פרענקל.              [1] ב-לד דף, 21 ס"מ.          כריכת קרטון ישנה. 

שלושת הדפים הראשונים מנותקים. נייר מעט שברירי. מצב בינוני-טוב.

 $    10 $80 - 
$100

46

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

שיר לכבוד 
הכתרת וויליאם 

הראשון מלך 
הולנד, תקע"ח 

[1818]

שיר תהילה לכבוד יום הכתרת המלך ויליאם הראשון מלך הולנד מאת רבי דוד ליאון מורה צדק וחזן 
בקהילתינו. [אמשטרדם], תקע"ח [1818]. נדיר ביותר, לא רשום ביבליוגרפית.                        
המלך וויליאם עלה על כס המלוכה בשנת תקע"ה [1815] ושיר זה נדפס ככל הנראה לכבוד יום 

השנה השלישי לעלותו על כס המלוכה (או שהוא טעות דפוס וצ"ל: תקע"ה).                    תיקון 
ותוספת בכתב יד, ייתכן בכתב יד המשורר.                          [1] דף נייר, 19X15 ס"מ. נייר עבה 

ואיכותי.          מצב טוב. סימני קיפול.

 $    10 $150 - 
$200

47

סכין לשבת. אמנות
כסף חתום. 

אנגליה, 
 SHEFFIELD

המאה ה 20

 - $80 10    $ סכין לשבת קודש. הידית עשויה כסף חתום 825 עם הכיתוב 'שבת'.    הלהב עשוי פלדת אל חלד.
$120

48
ציור יפני עתיק. אמנות

חתום. נוף הררי
 55X40 :38 ס"מ. כולל המסגרתX25    .ציור ידני צבעוני חתום. מסגרת מקורית אף היא חתומה

ס"מ.    מצב טוב מאד.
 $    10 $80 - 

$100

49

דפוסים 
קדומים

רבינו מנוח. 
קושטא, תע"ח 

 .[1718]
מהדורה 
ראשונה

זה ספר פירושים וחדושים על הרמב"ם מאת רבינו מנוח מנארבונה.          חידושים על הלכות חמץ 
ומצה, ושופר, ושביתת העשור, וסוכה ולולב, מאת רבינו מנוח מרבותינו הראשונים מחכמי פרובאנס, 
שחי ופעל בסוף המאה ה-13.          נו דף, 19 ס"מ. ראה: סטפנסקי ספרי יסוד, עמ' 51.          מצב 

טוב מאד. נייר דבק לחיזוק בשולי עמוד השער ועמוד אחרון.

 $    10 $150 - 
$200

50

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

שיר אשר יושר. 
אמשטרדם, 

תקפ"ג [1823]. 
נדיר מאוד

 שיר אשר יושר ביום הרביעי ברביעי בתשעה לחדש בשנת התקפ"ג ליצירה הוא יום חג חתונת אחי"
 ורעי החתן מרדכי לבית בינגר עם בת גילו הכלה צערלה לבית די יונג.....מאת אחיהם השמח
 בשמחתם משה לעמאנס".      בראש הדף הראשון תחריט נאה, עם עיטורים ופרחים וציורי מלאכים
.התוקעים בחצוצרות.                       [4] עמ'. שיר מנוקד.          מצב טוב. כתמים וקמטים בקצוות

 $    10 $250 - 
$300

51

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

 כרוזים 2
 ומכתב מאת

 רבני הקהילה
 הספרדית
 בירושלים

 וחברת "יגיע
 כפים", עברית

 ולדינו, ירושלים
 תרס"ב - תרע"ג

[1902/13]

 מכתב מאת רבני הקהילה הספרדית בירושלים - הראשל"צ רבי יעקב שאול אלישר, רבי יוסף נסים *
 בורלא, רבי יעקב מאיר ועוד, בקריאה לתמוך בעניי ירושלים, עברית איטלקית ולאדינו. (נוסח
 משתנה)     חתום בדפוס בחותמתו של היש"א ברכה, ובחותמת כוללות ועד הספרדים. הוספות כתב
 יד.     מצב טוב, קרעים משוקמים, כתמי זמן.        * 2 מודעות עם בקשות תרומה של חברי "יגיע
 כפיים" בירושלים מנדיבים יהודים בגולה. אחד הכרוזים מתוארך חשון תרע"ג. כולל פירוט חברי
 ס"מ.    מצב טוב, אחד הכרוזים קרוע X23קהילת בואנוס איירס שתרמו בעבר.    [2] כרוזים, 30
.לרחבו. חסרונות בשוליים ללא פגיעה בטקסט

 $    10 $150 - 
$200

52

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מכתב מאת 
אליעזר רוסו. 

ונציה, סוף 
המאה ה 18

מכתב מאת אליעזר רוסו. ונציה, סוף המאה ה 18       מכתב קדום אל ראשי הקהילה של סן מארקו, 
ונציה לקוששטאנדינה.           [1] דף נייר כפול, 21X30 ס"מ, איטלקית [לאדינו?] באותיות עבריות, 

כתיבה ספרדית. מאחור סימני חותם שעווה.          מצב טוב מאוד.

 $    10 $300 - 
$400

6
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53

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

דפים מתוך 
פנקס של יהודי 

בנקאי ומלוה 
בריבית, 

איטליה? שכ"ו 
[1566]

 דפים מתוך פנקס חשבונות של יהודי שעסק בהלוואות בריבית, הן ליהודים והן לנוכרים מהמעמד 6
 ס"מ.    מצב בינוני, נזקי תילוע X17הגבוה.     [6] דפים מקופלים, כתובים משני הצדדים. 24

.וכתמים

 $    10 $200 - 
$300

54

חומשים 
וספרי 
תפילה

סליחות מכל 
השנה. המבורג, 

תקמ"ו  1786

סליחות כמנהג פולין פיהם מערהרין איסטרייך... עם פירוש אשכנז, באותיות צאינה וראינה.          
בדפים קסד-קסז, סליחות לחולי בלאטרן ר"ל.          קסח דף, 20 ס"מ.          לא כרוך. מצב טוב-

טוב מאד

 $    10 $100 - 
$150

55

גלויות 
וצילומים

פליקס בונפיס, 
תצלום של ים 

המלח, ארץ 
ישראל סוף 
המאה ה19

30X20 $50 10    $ .ס"מ.    מצב טוב - טוב מאד, קמטים קלים - 
$80

56

גלויות 
וצילומים

פליקס בונפיס, 
תצלום של הר 
הזיתים, ארץ 

ישראל סוף 
המאה ה19

30X20 $50 10    $ .ס"מ.    מצב טוב, פגימה בפינה הימנית תחתונה - 
$80

57

אגרטל יפהפה אמנות
עבודת דמשק 

'היום קצר 
והמלאכה 

מרובה'

אגרטל מרשים ביופיו, עשוי פליז משולב בכסף ונחושת ב'עבודת דמשק' מרשימה.         האגרטל 
עשוי בעבודת יד אמן עשירה של עיטורי ערבסקות משולבים בפתגם העברי "הזמן קצר והמלאכה 

מרובה".        גובה: 14 ס"מ. קוטר מירבי כ-18 ס"מ. מצב טוב.

 $    10 $150 - 
$200

58

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

פורצלן כחול 
ולבן אנגלי 

מהמאה ה18, 
לונדון 1947

english blue and white porcelain of the 18th century. by stanley w. fisher.    190 עמ', 
.ס"מ. כולל תצלומים צבעוניים רבים.    מצב טוב מאד. כריכת מעטפת מנייר קרועה מעט 25

 $    10 $50 - 
$80

59

גלויות 
וצילומים

פליקס בונפיס, 
תצלום של 

סוחרים מבית 
לחם, ארץ 

ישראל סוף 
המאה ה19

30X20 $50 10    $ .ס"מ.    מצב טוב מאד, נתון בפספרטו קשיח - 
$80

60

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

מודעה גדולה 
מרבני בני ברק 

נגד פגעי 
הטלוויזיה. בני 

ברק שנות 
התש"ל-תש"מ

 - $50 10    $ על המודעה חתומים הרב לנדא, הרב ואזנר ועוד.    102X70 ס"מ.    מצב טוב מאד, סימני קיפול.
$80

61

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

מקבץ [4] כרוזי 
תפילה פגומים, 

איטליה וארץ 
ישראל המאה 

ה18-19

 רנה ותפילה, מודינה? איטליה תר"י 1850?, שיר לכבוד חנוכת בית כנסת, אולי במודינה, שם*
 שימש המחבר ברבנות.    *מזמור על פטירת הרב דוד זכות מודינא, סיון תרכ"ה 1865.    *כתובה
 מאוירת וצבעונית, טבריה תרל"ג 1873.    *שיר למעלות, חבורת משמרת הבוקר והערב, מנטובה
.תע"ה 1715.        מצב לא טוב, חסרונות רבים, משוקמים חלקית

 $    10 $50 - 
$100

62

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

אוסף [7] 
הדפסי לוחות 
שנה, גרמניה 

וא"י, 1903-
1958

    .לוחות שנה ישיבת אהבת תורה בלייפציג, מצב כללי טוב.    *לוח שנה עברי, תרס"ג, גרמנית 3*
.לוחות שנה מטעם עזרת עולם ירושלים, מצב טוב מאד 2*

 $    10 $100 - 
$150

63

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

כרוז מחאה על 
הפגיעה 

בשחיטה בעיר 
לונדון, פורסם 

ע"י הרב 
מוהליבר בעיתון 

'הצפירה', 
ביאליסטאק, 

תרנ"ב [1892]

כרוז שפרסם הרב שמואל מוהליבר (מאהליווער) בעיתון הצפירה בשנת תרנ"ב, ועוסק בפולמוס 
השחיטה בלונדון.    [1] דף, מודבק לדף נייר עבה, 41X26 ס"מ.    מצב טוב- טוב מאד, פגימה 

בפינה השמאלית תחתונה ונעט פגימות נוןספות.

 $    10 $80 - 
$120

64

פאבלו פיקאסו, אמנות
ליטוגרפיה, דון 

קיחוט (קישוט), 
1955

Editions Combat pour la Paix, Copyright S.P.A.D.E.M. Paris' חתום בפלטה.     [1] קרטון. 
55X37 ס"מ. על קרטון עבה.    מצב בינוני. מעוקמת קלות, מעט כתמים.

 $    10 $50 - 
$60

65

מקבץ [3] ספרי קודש
ספרים כרוכים 

יחדיו. ספר 
המאושר- נדיר 
במיוחד. מנחת 

יעקב. אהל 
נפתלי

 ספר המאושר: הויכע געדאנקען וועגען אמונה. באגרינדעט אויף די יסודות פון אידישקייט פאר *
       .[1929] נערים און אלט, מאת ר' אשר גאלדבערג [גולדברג] מביאליסטוק. ניו יורק, תרפ"ט
 ,'חיבור ביידיש בעניין האמונה. עם הסכמות נאות.          ספר נדיר, אין בספריה הלאומית. 32 עמ
 ס"מ. מצב טוב מאד          כרוך עם:          * מנחת יעקב. ציצים ופרחים מאת רבי צבי יעקב 21.5
 גולדברג. ניו יורק, תרפ"ו. עם הסכמות רבני אמריקה. בדפים האחרונים רשימת מאות אנשים
          :מאמריקה שנתנו דמי קדימה עבור הספר. 80 עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב מאד.          כרוך עם
 אהל נפתלי. זייער ווינדערליכע מעשות פון... אבי ר' נפתלי פון ראפשיץ. יידיש. וינה [1910 בערך] *
.עמ'. 21.5 ס"מ. מצב טוב.          הספרים תפורים יחד, ללא כריכה 64

 $    10 $150 - 
$200

7
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 מחיר תיאורכותרתקטגוריה
פתיחה
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66

סלאוקיה פייריה ארכיאולוגיה
( סלאוקיה ליד 

הים), אנטיוכיה 
טטרדכמה כסף 
של אספסיאנוס 

 79-69
לספירה. 14.28 

גרם

 - $50 10    $ דיוקן של נירון לימין./ נשר עומד על ברק עם כנפיים פרושות.
$100

67

הגדות של 
פסח

לוח שנה לשנת 
תר"מ, צורף 

לעיתון 'המליץ', 
בנט פטרבורג 
תרל"ט 1879

לוח שנה לשנת ה'תר"מ לפ"ג, עם כל המועדים והצומות, מולדות ותקופות, קריאת הפרשיות, פרק, 
ספירה הושענות ויתר מנהגי ישראל, גם ראשי חודשים וחגי הנוצרים היונים והקתולים ברוסיא וחגי 

הנוצרים בחו"ל.    50X66 ס"מ, דיו אדומה ושחורה.    מצב בינוני, סימני קיפול, חוסרים באיזור 
הקיפול, פגיעה מסוימת בטקסט.

 $    10 $100 - 
$250

68

ספר תורת ספרי קודש
האלקים, עם 

ביאור מאת רבי 
יצחק שמואל 

רג'יו. וינה, 
תקע"ח 1818

חיבור מאת רבי יצחק שמואל רג'יו שכתב כדוגמה לספר המתוכנן לצאת בחמישה כרכים, ובו תרגום 
התורה לאיטלקית, עם ביאור חדש על פשטי הכתובים לפי כללי הלשון, בדרכו של תרגומו של 

מנדלסון לגרמנית. בראש הספר הקדמה ובה שיקולי המחבר בעבודתו על הספר, וכן דרוש תורה מן 
השמים.          יש"ר מגוריציה (איטליה), יצחק שמואל בן רבי אברהם חי ריג'יו (1784-1855) 

מראשי תנועת חכמת ישראל. הוא למד אצל אביו תנ"ך, תלמוד ועברית, שלט בשפות רבות נוספות 
ולמד מתמטיקה ומדעים. בשנת 1810 הוא מונה לפרופסור בהליציאום, בעקבות דרישת השלטון 

האוסטרי בשנת 1822 שלא למנות רבנים שאינם מלומדים בפילוסופיה ובמדעים, הוציא יש"ר קול 
קורא להקמת בית מדרש לרבנים, ללימודי תורה וחכמה, בעקבות כך נוסד הסמינר בפאדובה 

בראשות שד"ל. יש"ר פעל לקידום רעיונות תנועת ההשכלה, וספג ביקורת מרבני גרמניה על עמדותיו 
ומחקריו.          לספר נוספו מספר הערות ביקורתיות בכתב יד. אטלקית.          [4], ו-לב דף, חסר 
שער עברי ודף אחרון ואולי דף נוסף.          לא כרוך. קרע עם חסרון בפינה בתחתית עמוד השער. 

מעט נקבי עש וכתמים. מצב: בינוני-טוב.

 $    10 $80 - 
$150

69

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

לוח ל 130 
שנה. אלטונא, 
תקע"ט 1819

איין אללגעמיינניטציגעס לוח פאן פערגאנגענען 50 אונד צוקינפטיגען 80 יאהרען, ע"י איצק בן פסח 
האהן יצ"ו.           כולל זמני המולדות והתקופות, סדר קריאת התורה והושענות. זמני קריאת שמע 

והדלקת נרות שבת ועוד. כולל עשרות טבלאות, ההסברים בעברית וגרמנית באותיות עבריות 
ואותיות צו"ר. לוח ל-50 השנים שעברו ול-80 השנים הבאות.          בשער פרט שנת ההדפסה: אם 
בגבורות שמונים שנה וכו’ כ’י’ ג’ז’ ח’י’ש’ ו’נ’ע’פ’ה’ . עם הסכמת רבי מענדל פרנקפורטר.          לא 

מצוי.          כתמי זמן. כיתובים בעפרון. כריכה ישנה. מצב טוב-טוב מאד.

 $    10 $80 - 
$100

70

מקבץ [3] ציונות וקק"ל
תצלומים, חוזה 
המדינה בנימין 

הרצל

 בצד ,Theodor Herzl*    .ס"מ X25בנימין זאב הרצל, חוזה מדינת ישראל, הוצאת משה חלוץ. 32*
 ס"מ.    מצב Theod. Herzl, 22X15*    .ס"מ X15האחורי חותמתו של חייקל לונסקי מווילנא. 20
.כללי טוב מאד

 $    10 $80 - 
$100

71

ימין משה. זכרון ספרי קודש
לבני ישראל. 

שוחטי הילדים. 
האג, תקל"ז-

תקל"ח

שלשה חיבורים בדיני שחיטה וטריפות שנדפסו בהאג על ידי רבי חיים אברהם ישראל זאבי, שליח 
ארץ ישראל להולנד.          *ימין משה, הלכות שחיטה וטריפות מאת רבי משה וינטורה, עם באר 

מים חיים מאת רבי חיים אברהם ישראל זאבי מחברון. נדפס עם פנים השלחן ערוך והרמ"א. [4] עו 
[1] דף.          *זכרון לבני ישראל. קצור הלכות שחיטה בדיקת הסכין וטריפות, מאת רבי אברהם 

מזרחי. [1], ג-ד [צ"ל: ג-ט] דף.          *שוחטי הילדים הלכות שחיטה בצורת חרוזים, מאת רבי 
ישראל נאג'רה. [1], ב דף.          עם הסכמות רבות. לכל ספר שער מיוחד.          רבי חיים אברהם 

ישראל היה שליח חברון להולנד, ראה גם: א’ יערי, שלוחי ארץ ישראל, ירושלים תשי"א, עמ’ 594.     
     מצב טוב-טוב מאד. מעט כתמי זמן. כריכת חצי עור נאה.

 $    10 $100 - 
$200

72
 ים' - ציור יפני'אמנות

עתיק. חתום
 55X40 :38 ס"מ. כולל המסגרתX18       .ציור ידני צבעוני חתום. מסגרת מקורית אף היא חתומה

ס"מ.          מצב טוב. חור קל בציור.
 $    10 $50 - 

$80

73

קבוצה של 6 ארכיאולוגיה
מטבעות דינרי 

כסף רומי 
אימפריאלי

 $    10 $100 - 
$150

74

מקבץ [6] ספרי קודש
קונטרסים של 
סדר הושענות 

והקפות

 סדר הקרבנות ואושפיזין והקפות הנאמרים בבית מדרשו של ... מרן רבי חיים הלברשטאם זצוק"ל*
 מצאנז. עם הסכמת האדמו"ר רבי שלמה מבאבוב. ניו יורק, בדפוס גרויס [תשכ"ז].          *סדר
 הקפות, הקרבנות, ואושפיזין על פי נוסח צאנז. יו"ל ע"י ועד חסידי צאנז שינאווא סטראפקוב בארץ
 ישראל. ירושלים, תשכ"ו.          *סדר הקרבנות, האושפיזין וההקפות על פי נוסח צאנז. מהדורה
 מתוקנת עם הוספות חדשות. טשאקאווע-צאנז.ירושלים, תשל"ו.          *סדר נוסח ההקפות כנגד
 שבעה כורתי ברית, ונוסף עליו סדר בקשת רחמים לכל עת צרה שלא תבוא... נערך ע"י... ר’ יהודה
 פתייא. קהיר, בדפוס יוסף יחזקאל, תש"ב [1942]. עותק חסר. יש עד עמוד 68.          *סדר
 הושענות כמנהג ק"ק עדן, מיוחסות לרבינו סעדיה גאון. תל אביב, תרצ"ח [1938]          *סדר
 הקפות והושענות.. הנאמרים כפי מנהג רבי נפתלי מרופשיץ. בהסכמת נכדם ... מו"ה יצחק הורוויץ
אדמו"ר ממעליץ. [ניו יורק, תש"י?]

 $    10 $100 - 
$150

75

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

הגהות בכתב יד 
הגאון רבי דב 

אריה ריטר 
מרוטרדם

קונטרס הבלעת הדם, אודות האיסור למהר מיתת בעלי חיים לאחר השחיטה, מאת רבי צבי פלאטא, 
נדפס בפרקנפורט בשנת תר"ן.          לפנינו 2 גליונות מהספר (32 עמ') ובהם הערות בכתב יד מאת 

רבי דב אריה ריטר מרוטרדם.          נגד הכרעת 'קונטרס הבלעת הדם' חיבר רבי זאב יצחק דינר 
מקלן, קונטרס מיוחד בשם 'לכבוד עמודי התורה'. לא נבדק האם תוכן ההגהות שלפנינו קשורות 

לפולמוס בנדון.          רבי דוב אריה ריטר אב"ד רוטרדם (תרט"ו-תרצ"ו), מגדולי התורה הנודעים, 
כיהן כרבה של רוטרדם במשך למעלה מארבעים שנה. עמד בקשרי הלכה והנהגה ציבורית עם גדולי 
ישראל מכל ארצות אירופה. בבקיאותו הגאונית גילה את הזיוף שבתלמוד ירושלמי על סדר קדשים, 

והיה הראשון שפרסם את הדבר.

 $    10 $150 - 
$250

76

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

כרזה גדולה, 
עובד האדמה 
העברי קורא 

אליכם! 30 ימי 
תוצרת הארץ 
למאכלי חלב! 

סוף שנות ה30?

כרזה מטעם "אגוד למען תוצרת הארץ" בהוצאת דפוס שושני.    96X63 ס"מ, דיו כחולה.    מצב 
טוב, סימני קיפול, פגמים בשוליים

 $    10 $40 - 
$80

8
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77

חומשים 
וספרי 
תפילה

תפלה להצלחת 
שליחות משה 

מונטיפיורי 
להצלת יהודי 
דמשק. לונדון 

1840

תפלה מקהל עדת ישראל פה קהלת ישורון', להצלחת איש נדיב לב, הגביר השר משה מאנטיפיורע, 
אשר ישים לדרך פעמיו לעזור לאחינו בני ישראל הנתונים בצרה, הי"ש יהיה בעזרו, פה לאנדאן יום ג' 

 A prayer offered by the Jewish community for Sir Moses        .כ"ב סיון ת"ר לפ"ק
 Montefiore whose generous heart urges him to undertake a far distance journey in

 aid of our afflicted and persecuted brethren of the house of Israel, may the Lord
protect him!          תפילה שהודפסה לכבוד נסיעתו של משה מונטיפיורי לעזור ליהודי סוריה 

ב'עלילת דמשק'.          [3] עמודים, 21 ס"מ, עברית ואנגלית. מצב טוב מאד.

 $    10 $80 - 
$120

78

מאמר צדק ספרי קודש
ועוני. ברסלוי 

תקס"ט 1809. 
נדיר במיוחד

מאמר צדק ועוני או עוז הצדק. ויכוח בחרוזים על השאלה צדיק ורע לו רשע וטוב לו, מאת מענדל 
ברעזע. מהדורה יחידה ונדירה.          חיבור מעניין במיוחד עם הקדמה ארוכה ומעניינת. בשער 

נדפס בטעות: מאמר צדק ועזני.          ספר נדיר, נרשם במפעל הביבליוגרפיה על פי עותק בספריה 
הבריטית, אין בספריה הלאומית. למיטב ידיעתנו לא היה מעולם במכירות פומביות.          [2] יח 

עמ', 18.5 ס"מ.          כריכת נייר שיש מקורית. מצב טוב-טוב מאד.

 $    20 $100 - 
$150

79

סט כפיות עם כסף וזהב
קש. כסף. 

 peruzzi .חתום
 .florence

איטליה, המאה -
19 

סט כפיות עם קש. כסף. חתום. peruzzi florence. איטליה, המאה - 19       כפיות כסף בצורת עלה 
 peruzzi שידית האחיזה שלהם חלולה ומשמשת בו זמנית כקש. חתום כסף - 800. איטליה

florence. המאה - 19.          [8] כפיות. משקל כולל 97 גרם. אורך 19 ס"מ.          מצב טוב מאוד.

 $    10 $100 - 
$200

80

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

מקבץ [8] דפים, 
תחריטי 
פורטרט 

עתיקים של 
אישים 

אירופאים. 
המאה ה 19

 - $80 10    $ מקבץ [8] דפים, תחריטי פורטרט עתיקים של אישים אירופאים. המאה ה 19.    מצב כללי טוב.
$150

81

זכרון יהודה. ספרי קודש
אונגוואר תרכ"ח 
1867. ספר לא 

שכיח

דרשות חידושי תורה עם שירים מאת רבי יהודה אייזנשטאט מאונגוואר, עם פרקי תולדותיו 
והנהגותיו.          המחבר מגדולי הונגריה ורבה של אונגוואר נודע כבעל האמרי אש, נפטר בשנת 
תרי"ב 1852, ובנו רבי מנחם אייזנשטאט הביא את הספר לדפוס. בדפים האחרונים שירים שכתב 

רבי יהודה אייזנשטאט. הביבליוגרף והאספן הנודע ישראל מהלמן, כתב בדף הפורזץ של העותק 
שלפנינו: לא שכיח.          סח, [6] דף, 19 ס"מ.          מעט כתמי זמן, דבק בשולי הדפים הראשונים 

ללא כל פגיעה. מצב טוב.

 $    10 $80 - 
$120

82

הקלטה קדומה ציונות וקק"ל
של הכרזת 

המדינה, שנות 
ה50?

סרט הקלטה מגנטי עם הכרזת המדינה, תוצרת sonocolor.    קוטר 13 ס"מ. באריזה המקורית.    
מצב טוב מאד.    פס קול דיגיטלי יימסר לפי בקשה.

 $    10 $50 - 
$70

83

סדר ארבע ספרי קודש
תעניות. ונציה. 
 תק"מ [1780]. 

עם קינות 
לשבתות 

שהתבטלו 
במהלך הדורות

בתחילת הספר דינים בלאדינו. עם פיוטים בלאדינו, וכן ההפטרה לשחרית של תשעה באב עם תרגום 
לאדינו. עם 'תקון שבתות' קינות לשבתות של ימי בין המצרים. המדפיס מציין שהמנהג הוא לאומרם 

בשבתות. כידוע, בקהילות הספרדים היה מנהג לומר קינות בשבתות, והוא בוטל. כאן בספר שלפנינו 
עדיין נדפסו אלו הקינות אמנם עם הערה שלא נוהגים לאמרם. עם שתי קינות הבאות מקושטאנדינה, 

"שנוהגין לאמרה בעיר ההיא".          [4] קמ דף, 18 ס"מ.          פגם בשער (עם מדבקה) כתמי 
זמן. מצב טוב.

 $    10 $80 - 
$120

84

חומשים 
וספרי 
תפילה

מחזור לימים 
נוראים. 

אמשטרדם, 
תע"ג [1713]

מחזור כמנהג ק"ק אשכנזים ופולין פיהם ומערהרן ושאר מדינות... עם פירוש הדרת קודש בלשון 
אשכנז... טייטש באותיות צו"ר. חלק א' לראש השנה ויום הכיפורים.          עם הסכמה נלהבת מבעל 

ה'חכם צבי', הכותב על מעלת הפירוש בעברי טייטש.          כו, רצד דף, 24 ס"מ. נדפס על נייר 
עבה.          מצב טוב.

 $    10 $100 - 
$150

85

ידות נדרים. ספרי קודש
רבי יודל 
רוזנברג. 

מהדורה נדירה

ביאור על הלשון 'כלומר' בפירוש רש"י והר"ן למסכת נדרים, עם חלק שני ביאורים ופלפולים שונים, 
מאת רבי יהודה יודל רוזנברג. ווארשא, תרס"ד 1904.          מהדורה נדירה של ספרו הנודע של רבי 

יודל רוזנברג מווארשא, שלצד גדלותו בעצומה בתורה, חיבר גם ספרי אגדות.          המהדורה 
שלפנינו נרשמה במפעל הביבליוגרפי העברי ע"פ צילום השער מספריית הלסינקי, ואינה נמצאת 

בספריה הלאומית בירושלים.          מד דף, 31 ס"מ. נוסף שער מעטפת. נקבי עש בשוליים. מצב 
טוב.

 $    10 $100 - 
$150

86

ברוך שאמר. ספרי קודש
שקלוב, תקס"ד 

[1804]

חיבור יסודי על הלכת כתיבת סת"ם מאת רבי אברהם ב"ר משה מזונשהיים מרבותינו הראשונים 
שמכונה בעל 'ברוך שאמר' על שם החיבור שלפנינו. מרן הבית יוסף מביא מן הספר שלפנינו. עם 

הוספת טעמי ונימוקי צורת האותיות על דרך הקבלה. מהדורה ראשונה.          לב דף, 20 ס"מ.        
  מעט נקבי עש בשער דפים האחרונים. שולי השער שוקמו בלי פגיעה בטקסט. כתמי זמן. מצב טוב.

 $    10 $100 - 
$120

87

כרוז קק"ל, ציונות וקק"ל
"זכור: בלי 
אדמה אין 

ממשות 
לתחיתנו!" 

שבת נחמו, 
ארץ ישראל 
שנות ה30?

כרוז המצהיר על שבת נחמו כ'שבת קק"ל' וקוראת: " יהודי, נדר השבת למען גאולת הארץ!"    
31X24 ס"מ.    מצב טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$100

88

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

ההיסטוריה של 
רבי יהושע בן 

יוסף הנוצרי או 
בשמו האחר 

ישו הנוצרי, כרך 
ראשון, גרמנית 
אלטונה 1853

Geſchichte der Rabbi Jeschua ben Josef hanookri genannt Jesus Christus. Erfter 
Band. Aritische Unterſuchung der Quellen.    424 עמ', 17 ס"מ. כריכה מקורית עם הטבעה 
.מוזהבת בשדרה.    מצב טוב, שדרה מתפרקת וחסרה

 $    10 $50 - 
$100

89

זרע אברהם. ספרי קודש
בילגורייא, 

תר"פ, מהדורה 
ראשונה

דברי תורה בחליפת מכתבים בין רבי אברהם לופטיר, חתנו של בעל ה'אור שמח', שנפטר בגיל צעיר 
בחיי חמיו, לבין רבי מנחם זמבא.          חיבור יחודי של שניים מגדולי הדור. עם הסכמת האדמו"ר 

רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצא.          [1], צט דף, 29 ס"מ.          לא כרוך. פגמים קלים בדפים 
הראשונים והאחרונים. בדף האחרון פגם עם חסרון בטקסט.

 $    10 $80 - 
$120

9
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פתיחה

הערכה

90

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

במפנה חי, 
עתון בעל פה 
מס 5, חיפה 

1936

 32X48    .8.30 הודעה על "עתון בעל פה" בקלוב הפועלים בחיפה, ביום שישי, 10.1.1936 בשעה
ס"מ.    מצב טוב מאד. סימני קיפול.

 $    10 $50 - 
$80

91

דפוסים 
קדומים

נחלת שבעה. 
פרנקפורט 

תנ"ד. עותק 
מיוחד

כל דיני שטרות עם נוסחאות השטרות, שמות גיטין ועוד, מאת רבי שמואל ב"ר הלוי.          מהדורה 
מיוחדת של ספר היסוד לדיני שטרות. הספר נדפס בפרנקפורט בשנת תנ"ד, כעשרים וחמש שנה 

אחרי המהדורה הראשונה שהדפיס המחבר. אולם כפי הנכתב במפעל הביבליוגרפיה העברי רשומה 
מס' 000170750 ישנם עותקים של המהדורה שלפנינו שנוסח השער הועתק מהמהדורה הראשונה 
כולל מקום ושנת הדפוס, וכן עם ברכת ההודאה של המחבר לחותנו, שנדפס מעבר לעמוד השער.     
     נד, נג-נט, מ-צא, [1], צב-צה, [1], צח-צט, [1] דף, 19.5 ס"מ. חתימת בעלים בשער.          כתמי 

זמן. שולי השער חוזקו בלי פגיעה. מצב טוב-טוב מאד

 $    10 $150 - 
$200

92

מקבץ [3] ספרי קודש
חיבורים בקבלה

 לקוטי שושנים, קבלה מאת רבי שמשון מאוסטראפולא. מונקאטש תרס"ב [1902]. חלק מהחיבור*
 .הוא מהדורה ראשונה. טז דף, 19 ס"מ. פגימה בשער, עם חסרון.          *תקוני הזהר, חלק שני
 .אזמיר, תרי"ח [1828]. רט דף, 21 ס"מ.          *שושנת יעקב. חיבור קבלי אודות חכמת היד
.טשרנוביץ [תר"ס בערך]. עותק חסר. עם ציור כף יד.          מצב טוב

 $    10 $100 - 
$150

93

שערי טהרה. ספרי קודש
ירושלם, תרנ"ד 
1894. מהדורה 

יחידה

שערי טהרה. כל דיני נדה בלשון ערבי המורגל בערי התימן... מאת רבי יוסף צאלח. מהדורה יחידה. 
ערבית באותיות עבריות עם הקדמה בעברית מאת שני המוציאים לאור, ר' שלום יוסף עראקי כ"ץ ור' 

אברהם חיים נדאף. לא מצוי.       [1], יט דף, 17 ס"מ. לא כרוך. כתמים. מצב טוב, שער מנותק.

 $    10 $50 - 
$100

94

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

כרזה גדולה, 
הליגה העברית 

למפעלי ים 
ותעופה, ארץ 
ישראל 1937

כרזה גדולה, המודיעה על ייסוד הליגה העברית למפעלי ים ותעופה, על הכרזה חתומים ערי 
ז'בוטינסקי, פרופסור קלוזנר, קירניצי, שלמה שטמפפר ועוד.    96X64 ס"מ, דיו כחולה.    מצב טוב, 

כתמי זמן, סימני קיפול, קרעים זעירים בשוליים.

 $    10 $60 - 
$80

95

אור החמה. ספרי קודש
קבלה. נדפס 

ביזמת 
והשתדלות רבי 

יחזקאל 
משינאווא

פירוש על הזוהר הקדוש מאת רבי אברהם אזולאי (זקנו של החיד"א). ספר שמות. ירושלם, תרל"ט 
[1879]. מהדורה ראשונה.       את החיבור כתב רבי אברהם אזולאי בעל חסד לאברהם, כחלק 

מחיבורו 'קרית ארבע'. כתב היד היה בידי נכדו החיד"א, ועבר ליורשיו וכאן נדפס לראשונה.          
הספר נדפס ביזמת רבי יחזקאל משינאווא בנו של בעל הדברי חיים מצאנז. ויש המייחסים את 

נסיעתו לארץ ישראל במטרה להוציא לאור את הספר.          אביו בעל הדברי חיים מצאנז כתב 
בהסכמה: ובהשתדלות ובהתאמצות בני הרב הגדול הצדיק מו"ה יחזקאל שרגא הלברשטאם...         

 [2] רט [1] דף. עם הדף בסוף של לוח הציורים. 31.5 ס"מ. חותמת רבנית.          שער פגום. 
פגימות קלות בדפים בודדים. דף אחרון תלוש. לא כרוך.

 $    10 $150 - 
$200

96

אהל דוד. ספרי קודש
פרסבורג, 

תקצ"ה. 
מהדורה 
ראשונה. 

הסכמה מיוחדת

חידושים על מסכת שבועות ויבמות מאת הגאון רבי דוד דייטש אב"ד עיר חדש.          מהדורה 
ראשונה. החידושים על מסכת יבמות כוללים גם את החידושים שנדפסו בהוצאה קודמות ועליהם 

נוספו הוספות רבות.          "בקשתי שטוחה על כל מי שנגע יראת אלקים בלבו, ורוצה לזכות בזכות 
התורה וכבוד הצדיק הגאון הנ"ל... ליקח ספר אחד... וזכות הצדיק יעמוד לנו להגן בעדנו מכל רע" 

לשון החתם סופר בהסכמה לספר.          מ דף, 37 ס"מ. מצב טוב.

 $    10 $80 - 
$120

97

גילוי דעת ספרי קודש
למהרש"ם. 

ברעזן, תרע"ג 
[1913]

חידושים על הלכות טריפות, לרבי שלום מרדכי הכהן - המהרש"ם מבערזאן, יצא לאור ע"י רבי משה 
ישראל פלדמן אב"ד דראגמירעשט ובערזאן עם חותמתו.          מהדורה מושלמת, עם קונטרס 

אחרון ועם מהדורה בתרא של קונטרס אחרון. המו"ל רבי משה ישראל פלדמן הוסיף הגהות בתוך 
הקונטרסים, וחתם: א"ה מ"י [אמר המגיה משה ישראל].          [8], 438; 27; 7 עמ' 32 ס"מ.          

כריכה מופרדת בחלקה. דף השער תלוש. מצב טוב מאד.

 $    10 $120 - 
$150

98

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

היהודי הזקן, 
 ,Le Vieux Juif

חיתוך עץ 
צבעוני, פריז, 

תחילת המאה 
ה19

27X18 $50 10    $ ס"מ.    מצב טוב מאד - 
$80

99

נמוקי רידב"ז. ספרי קודש
שיקגו, תרס"ד. 

ההקדמה בעלת 
חשיבות 

היסטורית

חידושים על סדר פרשיות התורה מרבי יעקב דוד וילובסקי אב"ד סלוצק וצפת. עם הקדמה חשובה 
לתולדות יהדות אמריקה.          המחבר מגאוני דורו שנודע בפירושו על הירושלמי היה רב בכמה 
קהילות במזרח אירופה ולבסוף בסלוצק. הוא עבר לארצות הברית במטרה לחזק את ביהדות שם 

והיה רבה של שיקגו. אולם לאחר תקופה קצרה כשראה שאינו יכול להצליח להפריח את השממה וגם 
היו לו יריבים רבים שמנעו ממנו להקים מערכת כשרות, עזב את אמריקה. הוא עלה לארץ ישראל 

והתיישב בצפת בה העמיד תלמידים.          הספר שלפנינו נדפס בעת שהותו בשיקגו. בהקדמה הוא 
מאריך אודות מצב הדת באמריקה, ובמיוחד אודות שבת וכשרות.          ספר לא מצוי. בשער 

חתימת רבי צבי הירש פרבר מלונדון.          [6], כח, כח-לג, לב-מד; ב-כב, כא-ל, [1] דף, 24 ס"מ.    
      מצב טוב-טוב מאד.          מצורף דף פורזץ מספר כלשהוא עם חתימתו של הרצ"ה פרבר.

 $    10 $100 - 
$150

100

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

שו"ת פרי 
השדה. חתימת 

רבי יקותיאל 
יהודה רוזנברג 

מגערעש

פרי השדה, חלק שלישי. תשובות מאת רבי אליעזר דייטש מבאניהאד. פאקש, תרע"ג.          בעמוד 
השער חתימת רבי יקותיאל יהודה רוזנברג מגערעש בעל תורת יקותיאל.          רבי יקותיאל יהודה 

רוזנברג [תרמ"ה-תש"ד] היה תלמידו של בעל ערוגות הבושם, היה דיין וראש ישיבה במרוש-
ואשארהי, ואחר כך בגערעש (דיערעש). נהרג בשואה. בשנת תר"פ הדפיס את ספרו שו"ת תורת 

יקותיאל.          חסר דפים אחרונים.

 $    10 $150 - 
$250

101

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

שו"ת משיב 
דבר, ווארשא, 
תרנ"ד 1894. 

מהדורה 
ראשונה, עותק 

מיוחד עם 
שינויים והערות 

בכתב יד

שאלות ותשובות מאת רבי נפתלי צבי יהודה ברלין מוולוז'ין – הנצי"ב. חלק ראשון ושני. ארבעה 
חלקים. מהדורה ראשונה. עותק עם שינויים.             מהדורה ראשונה של ספר השו"ת של הנצי"ב 

רב וראש הישיבה בוולוז'ין.          עותק מיוחד. בסימן סא בהלכות בכור, יש שינוי בעותק שלפנינו 
מהעותקים הידועים. בתשובה דן המחבר בדברי שלחן ערוך הרב בעל התניא, וחולק על דבריו. 

בעותק שלפנינו נשמט שם השואל ושם המשיב, ונמחקה שורה שעלולה היתה להראות כזלזול בדברי 
האדמו"ר. ולפנינו נוספו שתי הערות משמעותיות בעניין בכתב יד, כנראה מתקופת ההדפסה.          

178, 120 עמ', 31 ס"מ. שני שערים בהתחלה, שער נוסף לחלק שלישי ורביעי.          מצב טוב 
–טוב מאוד. כריכת חצי עור מקורית מעט בלויה.

 $    10 $150 - 
$200

10
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102

הדרת מרדכי. ספרי קודש
ה'צדיק 

מאושמינא'. 
ווילנא תרנ"ט 

1899

חילוקים, פלפולים, דרשות, ושאלות ותשובות, מאת רבי מרדכי מאסמינא –'הצדיק מאושמינא'. 
מהדורה ראשונה.          המחבר רבי מרדכי ווייצל רוזנבלט [תקצ"ז 1836 – תרע"ו 1916] ה'צדיק 

מאושמינא', נודע בליטא כמקובל ופועל ישועות, תופעה יוצאת דופן בליטא. רבים נהרו לאושמינא 
להתברך מפיו, ואף נתפרסמו מודעות בעתוני התקופה עם פרטים אודות קבלת קהל בביתו. את 
הספר הוציא לאור תלמידו, ובהקדמה כותב על השתלשלות כתיבת הספר. בתחילת הספר נדפס 

'ברכת ישרים' – ברכת הצדיק לתושבי אושמינא.          VI, 202 עמ', 28 ס"מ.          כריכה פשוטה. 
פגימה בשולי השער, מלבד זה מצב טוב מאד.

 $    10 $80 - 
$120

103

הגדות של 
פסח

הגדה לילדים. 
ברלין, 1933. 

עם תמונות 
מתנועעות

Die Haggadah des kindes. Herausgegeben von Dr. A. M. Silbermann.        הגדה עם 
 תרגום גרמני. עם תמונות בצבעים מרהיבים. חלק מהתמונות מתנועעות.          כריכה מקורית
 .מודפסת. מצב טוב מאד. חסרון בתמונה אחת.          [3], מה, 45, [7] עמ’, עם לוחות-תמונות
.ס"מ. אוצר ההגדות 3437 30.5

 $    10 $100 - 
$150

104

חנוכייה עממית אמנות
עשויה מפח, 

תחילת המאה 
ה20

 - $100 10    $ .ס"מ אורך, 22 ס"מ גובה.    מצב בינוני, בזיך השמש מנותק 35
$150

105

כתובה מודפסת אמנות
על קלף. 

אמשטרדם, 
תר"ך 1860 

בערך

כתובה, דפוס על קלף. קהילת אמסטרדם אשכנזים. אמשטרדם, דפוס ישראל לעוויססאן. [תר"כ, 
1860 בערך].       טופס הכתובה נדפס על קלף, עם ציור כרובים ופרחים בחלק העליון של הדף, 

במרכז מגן דוד עם האותיות ק.א.א. (קהילת אמסטרדם אשכנזים). שני עמודים מצידי הכתובה. בתוך 
הטופס יש מקום לכתיבת שמות החתן והכלה והתאריך. שטר הכתובה בכתב משנת תרכ"ז 1867, 

עם הוספת שמות החתן והכלה וחתימות העדים.          [1] דף, 20X30 ס"מ.

 $    10 $80 - 
$120

106

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

טוב יגאל. רבי 
ישכר שלמה 

טייכטאל. עותק 
שהתקבל 
מהמחבר

דרשות לחיזוק התורה והאמונה, עם תשובות הלכתיות, מאת רבי ישכר שלמה טייכטאל רבה של 
פישטיאן. עם 'שיח יצחק' מאת רבי יצחק וויס רבה של ווערבוי. בראדיוב תרפ"ו 1926.       בעמוד 

השער כיתוב שהספר התקבל במתנה מהמחבר.          הרב ישכר שלמה טייכטאל [תרמ"ה 1885 - 
תש"ה 1945], תלמידם של בעל ה'ערוגות הבושם' ובעל ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש. כיהן כראש אב 
בית דין וראש ישיבת 'מוריה' בפישטיאן (Piestany), במחוז נייטרה שבמערב סלובקיה, ונודע בספר 

התשובות שלו שו"ת 'משנה שכיר'. עם פרוץ השואה עסק בסוגיית גלות, גאולה וארץ ישראל. והיה 
לתומך נלהב של העליה לארץ ישראל. המחבר נהרג בסוף השואה בי"ג שבט תש"ה הי"ד. הרב 

הספיק בחייו להוציא לאור את ספריו: שני חלקים של 'שו"ת משנה שכיר' [ח"א תרפ"ד - ח"ב תש"א], 
ספר 'טוב יגאל' [תרפ"ו] דרשות על אמונה ותשובות, ו'אם הבנים שמחה' [תש"ד]. לאחר השואה יצאו 
לאור ע"י בנו הרב חיים מנחם טייכטאל ז"ל עוד שלושה חלקי שו"ת 'משנה שכיר' [לפי סדר השו"ע], 

ויומן שכתב בזמן השואה ונקרא 'אמונה צרופה בכור השואה'.          86; 51, [1] עמ’, 22 ס"מ. שער 
מנותק.

 $    10 $150 - 
$250

107

חומשים 
וספרי 
תפילה

סדר חמש 
תעניות . 

ליוורנו, תר"ה 
1845. עברית 

ואטלקית 

Formulario... delle preghiere pei(!) cinque digiuni ... dell’anno ad uso degli Israeliti 
Portoghesi e Spagnoli. Traduzione dall’Ebraico di D.V. Tedesco da Venezia...          
.עברית ואיטלקית, עמוד מול עמוד.          248 דף, 17 ס"מ.          מצב טוב-טוב מאד. כריכה פגומה

 $    10 $80 - 
$100

108

שתילי זיתים. ספרי קודש
ירושלם, תרמ"ו 

[1886]

שלחן ערוך אורח חיים עם שתילי זיתים ... ונלוה אליו גם ספר שושנת המלך ... עם הוספות מהרב 
... שלום חבשוש הי"ו ... הובאו לביה"ד בפעם הראשונה מתוך כתב יד. ירושלם, דפוס ישראל דוב 
פרומקין, תרמ"ו.       מהדורה ראשונה של החיבור הידוע של יהודי תימן.          בדף [2] להסיר 

עקשות פה, אודות המחלוקת על ההדפסה.          חתימות בעלים           [6], רכ דף, 23 ס"מ.         
 מצב טוב.

 $    10 $80 - 
$100

109

חומשים 
וספרי 
תפילה

מחזור. ונציה, 
תק"ב [1742]

מחזור כפי מנהג... בני איטאלייא... נדפס לזכות התלמיד... משה אשר בכמ"ר מאיר דא זרא יצ"ו. 
חלק שני.          חלק מהשער בדיו אדום. אין את הקדם שער. נוספו יח דפים של קריאת הפרשיות 
בשבת במנחה.          המחזור נרשם במפעל הביבליוגרפי ע"פ עותק בספריית בית הכנסת כמנהג 

איטלקי – ירושלים.          בדף הפורזץ כיתוב נאה על הולדת בן לאחר שבעה חודשים שאביו נפטר.  
        [1] רעד: יח דף, כ 16ס"מ.

 $    10 $120 - 
$150

110

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

le barber juif, 
.הספר היהודי

33X22 $50 10    $ .ס"מ.    מצב טוב, שוליים פגומים - 
$80

111

חומשים 
וספרי 
תפילה

חומשים עזרת 
הסופר. 

אמשטרדם 
תרכ"ו [1866]

ווי העמודים. חומש בתבנית תקון סופרים כדרך שכותבים ספר תורה.          עם הוספות רבות ע"פ 
מסורה.          כרך עבה, עם שער חלקי לכל חומש.          כריכת חצי עור. כתמי זמן. מצב טוב מאד.

 $    10 $80 - 
$120

112

שואה 
ואנטישמיות

תהלים עם 
סדור. מחנה 

עקורים פרנולד 
1947

תהלים צדה לדרך עם סדר התפלה בנוסח ספרד ולימוד משניות ליא"צ [ליאר צייט]. דפוס יפה, 
פרנולד.          נדפס במחנה העקורים לאחר השואה. עם 'יפה לתפילה' אמרות חסידיות כהכנה 

לתפילה.          [2], קסה; [103] דף, 9.5 ס"מ.          כריכה מקורית מקרטון פשוט (פגומה). מצב 
טוב –טוב מאד.

 $    10 $80 - 
$100

113

חומשים 
וספרי 
תפילה

מחזור ספרדים 
לימים נוראים 
וסדר סליחות 

ללילי אשמורות. 
[ת"ק] 1740

מחזור ספרדים לימים נוראים וסדר סליחות ללילי אשמורות. אמשטרדם, בשנת ת’ק’עו בחדש שופר 
[ת"ק] 1740. מיניאטורה. עותק חסר.                     מיניאטורה נאה. העותק שלפנינו כולל את 

התפלות לראש השנה, עד דף קנז.          8.5 ס"מ. כריכת עור מעוטרת (פגומה מעט). מצב טוב-טוב 
מאד.

 $    10 $50 - 
$100

114

גלויות 
וצילומים

 תצלומים 2
 ,מזרח תיכוניים
 אשה אלג'יראית

 וקבר הנביא
 ,מוחמד במכה

סוף המאה ה19

קבר הנביא מוחמד עם תיאור באנגלית ובצרפתית.           [2] תצלומים, 27X22 ס"מ. מודבקים 
לקרטון מ2 צידיו.          מצב טוב מאד. נתונים בפספרטו קשיח.

 $    10 $50 - 
$100

115

קיצור אלשיך. ספרי קודש
אמשטרדם 

תק"ח, 1748

קיצור אלשיך על התורה, אמשטרדם, בדפוס יתמי המנוח ר' שלמה פרופס.       קיצור פירוש 
האלשיך מאת רבי יוסף דיין מלובלין. עם הסכמת רבי אריה ליב מאמשטרדם.          מהדורה 

ראשונה. באותה שנה נדפס הספר גם במהדורה מוקטנת.          [1], סז דף, 21 ס"מ.          כתמי 
זמן. מצב טוב.

 $    10 $100 - 
$150

116
דברי קהלת. ספרי קודש

ירושלם, תרס"ה 
    [1905]

תיאור של ספרים, עם שערי הספרים, הקדמות, הסכמות. המגיהים, המחוקקים, גם מקומות ושנות 
הדפסת כל ספר. מאת ר' אשר ליב בריסק. חוברת א.          תיאור מעניין של חמשים וחמשה ספרים 

עתיקים. עם עיטורים. עם דף גדול מקופל .          מצב טוב.

 $    10 $50 - 
$100

11



מס 
פריט

 מחיר תיאורכותרתקטגוריה
פתיחה

הערכה

117

דרך טובים. ספרי קודש
לונדון, תרי"ב 

1852

מוסר אבות לבנים, מרבי יהודה בר’ שאול אבן תיבון, ורבנו משה בן מיימון (רמב"ם), יצאו לאור 
לראשונה על ידי ר' צבי הרש עדעלמאן. עברית ואנגלית, עם שער נוסף באנגלית.          את הספר 

העתיק ותרגם ר' צבי הירש אדלמן-איש חן טוב, שעסק הרבה בהדרת כתבי רבותינו הראשונים.        
  כריכה אנגלית מקורית. מצב טוב-טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$100

118

חנוכת הבית ספרי קודש
לדוד. חיד"א. 
[אמשטרדם 
1840 בערך]

קונטרס קטן בן 2 דפים, עם סדר חנוכת הבית על פי החיד"א. עם שער חלקי.                    מ.בניהו, 
ספרי החיד"א ד 17. לא מצוי.          [2] דף, 16 ס"מ. מצב טוב-טוב מאד.

 $    10 $120 - 
$150

119

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

מפת אגן הים 
התיכון, 

 1729Tabula
 peculiaris
 ,regionum

 quas
 Apostoli

 perlustrarunt
 et

 celebriorum
 locorum in

 quibus
 evangeliu

,predicarunt

מפת אגן הים התיכון, מאת Augustinus Clamet, לטינית, 1729.       [1] דף, נייר, תחריט נחושת, 
47X34 ס"מ.          סימני קיפול, מצב טוב.

 $    10 $100 - 
$200

120

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

תחריטים 
וציורים עתיקים 

של אתרים 
שונים ואירועים 

שונים

 דף, כולל מפת באזל 1549, קהיר, אלכסנדריה, רמה, מבנים נוצרים ועוד.    מצבים שונים, מצב [13]
.כללי טוב

 $    10 $200 - 
$300

121

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

מקבץ [4] 
תעודות הוקרה 

צבעוניות 
מישיבת 

המקובלים שער 
השמים, 

ירושלים, 
תר"ע? 1910

 תעודות צבעוניות, עם מינויים לגבאי צדקה עבור ישיבת המקובלים שער השמים. במודעות 4
 'מצוינים השמות בכתב יד: מרדכי אריה וויינטרויב (וינטראוב) ואברהם אבא זעץ מסינסינטי, מר
 לאטטאם מהעיר מנצ'סטר (מאנשעסטער) וחיים דוד קאפלאן מהעיר קאליטצדארף.     [4] דפים

.ס"מ.    מצב כללי טוב, סימני קיפול וכתמי רטיבות באחד התעודות X30צבעוניים, 47

 $    10 $100 - 
$150

122

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

תעודת חבר 
גדולה 

וצבעונית, 
ישיבת שער 

השמים, דפוס 
מונזון ירושלים 

תש"ג 1943

תעודת חברות שהוענקה לר' אברהם וזוגתו עטיל דבורה על חברותו בישיבה לפי סעיף ג'.     
50X70 ס"מ.    מצב טוב - בינוני, סימני קיפול, קרעים קטנים, עבר שיקום, כתמי זמן.

 $    10 $50 - 
$100

123

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

אוסף [20] 
כרזות 

ירושלמיות - 
מחאה/פולמוס

כרזות וחוברות בנושא גיוס, שבת, ניתוחי מתים, פולמוס העדה - אגודה, ציונות, צניעות, מסיון ועוד, 
כרוזים וחוברות. כולל 2 כרוזים חילוניים נגד העדה החרדית הקוראים להחרים את מוצרי המזון 

שעומדים בהשגחת הבד"צ.    מצב כללי טוב, מעט פגימות בשוליים, כתמי זמן, סימני קיפול.

 $    10 $150 - 
$200

124

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

אוסף כרזות 
ירושלמיות, 
מודעות על 

תפילות, 
הכשרים וכיוצ"ב 

שנות ה 50-70

 - $100 10    $ למעלה מ 20 כרזות.    מצב כללי טוב, סימני קיפול וכתמים.
$200

125
ציור פחם - אמנות

דיוקן רב. חתום 
D.K

פחם על נייר.     גודל: ציור 21x16 ס"מ. מסגרת תואמת. גודל המסגרת 37x32 ס"מ.    מצב טוב 
מאוד.

 $    10 $50 - 
$100

126

אגרת בקרת - ספרי קודש
שתי מהדורות: 
ניו יורק תרנ"ז 

וירושלים תרפ"ט

 ראיתי ספר זכרונותיי והנהו ברד ואש מתלקחת על הרב שי"ר, ובדאבון לבב קראתי: זו תורה וזו"
 שכרה?..." (מתוך ההקדמה)    בשנת תרנ"ה 1895 חגג ר' אייזיק הירש וייס, שהיה מגדולי חוקרי
 התלמוד המוקדמים, את יום הולדתו ה-80. לכבוד המאורע הוציא ספר בשם "זכרונותיי" שבו הוא
 מפרט את קורות חייו, ובין השאר מביא בהרחבה את קורות ימי ידידיו, ובהם שי"ר ורנ"ק, ןלאו דווקא
 מהזווית המחמיאה ביותר. מחבר הספר שלפנינו, נחמיה שמואל ליבוביץ, החליט להוציא ספר תגובה
 שיגן על זכרו של שי"ר. הספר כתוב בנימה תקיפה למדי, וליבוביץ לא נמנע מלסנוט ביריבו כאשר
 הוא רואה בכך צורך.    הספר יצא בשלוש מהדורות, הראשונה הודפסה בירחון נר המערבי תרנ"ו
  :השניה, בניוארק תרנ"ז (1897), והשלישית בירושלים תרפ"ט (1929). לפנינו שני עותקים ,(1896)
 המהדורה השניה. 16עמ', 22 ס"מ.    * המהדורה השלישית. 31 עמ', 25 ס"מ.    שי"ר, ר' שלמה *  
 יהודה רפפורט, היה מאנשי תנועת ההשכלה בגליציה, וממייסדי "חכמת ישראל" התנועה שהתחילה
 את מדעי היהדות. שי"ר היה החתן של בעל ה"קצות החושן". ות"ח ידוע בפני עצמו.    נחמיה שמואל
 ,ליבוביץ, היה סוחר יהלומים בניו יורק, שלצד עבודתו עסק רבות בחקר היהדות, כתב כ-40 חיבורים
    .שאת חלקם פרסם ב-100 עותקים בלבד, כמו כן ההדיר ספרים רבים. היה ידוע בלשונו התקיפה
.מצב כללי. טוב - טוב מאד

 $    10 $100 - 
$200

127

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

רשימת 
הספרים של ר' 

שלמה זלמן 
פרענסדארף

רשימת הספרים אשר הניח אחריו הרב המפורסם מו"ה שלמה זלמן פרענסדוף ז"ל מנהיג בבית 
המדרש המלמדים בהנובר.    [1], 85 עמ'. 25 ס"מ. הדפסת סטנסיל של כתב יד.    ביביליוגרפיה.    

מצב טוב מאד. מעט כתמים בעמודים הראשונים.

 $    10 $200-
$300

128
ציור פחם. דיוקן אמנות

.D.K רב. חתום
פחם על נייר.                   גודל: ציור 21x16 ס"מ. מסגרת תואמת. גודל המסגרת 37x32 ס"מ.       

         מצב טוב מאוד.
 $    10 $80 - 

$100

12



מס 
פריט

 מחיר תיאורכותרתקטגוריה
פתיחה

הערכה

129

מקבץ [9] ספרי קודש
ספרים מאת 
הרב גדליה 

סילווערסטאן 
כרוכים יחד. 

וושינגטון, תר"ע-
תרע"ח [1920-

[1928

תשעה ספרים העוסקים בדרוש ומכילים עשרות רבות של דרשות שנשא הרב סילווערסטאן באירועים 
שונים: מועדים, שמחות, הספדים ועוד. שערים נפרדים.     * בית מאיר, חלקים א-ג. תר"ע-תרע"ג.    
* פנינים יקרים, חלקים א-ג. תרע"ה-תרע"ו.    * מתוק מדבש, חלקים א-ג. תרע"ז-תרע"ח.    נציין כי 
בסוף ספר מתוק מדבש חלק ג' (עמ' 30), נדפס הספד של הרב סילווערסטאן על תיאודור הרצל: "מי 

יוכל להתדמות אליו מכל הגדולים אשר היו לנו בשנים האחרונות"?    הרב גדליה סילברסטון [תרל"א-
תש"ד], רב בוושינגטון ומחבר ספרים פורה. הוסמך לרבנות בידי הרב יצחק יעקב ריינס ואחרים. כיהן 
כרב בבלפסט ולאחר מכן היגר לארצות הברית והיה לרב האורתודוקסי הראשון בוושינגטון. כיהן כרב 

בקהילת "אוהב שלום" בעיר, ובקהילת "קשר ישראל" בשכונת ג'ורג'טאון. חיבר שלושים וארבעה 
ספרים; רוב ספריו היו ספרי דרוש, כיוון שסבר שספרים אלה יקלעו לטעם בני קהילתו, שהיו רחוקים 
מעולם של לימוד תורה. בשנותיו האחרונות הגשים את חלומו ועלה לארץ ישראל, התגורר בירושלים 

ונקבר בהר הזיתים.    21 ס"מ; מצב טוב. כתמי זמן. חסרה שדרה.
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דף בכתב יד, 
אשכנז, המאה 

ה 19. קבלה

בראשו: "סודות להחכם המקובל כמהורר יוסף גיקטיליא..."    [1] דף. 16X21 ס"מ. כתיבה 
אשכנזית. כתיבה צפופה משני צדי הדף.    מצב טוב.
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כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

מפת ירושלים. 
 Jerusalem

Hodierna

הדפסה אמנותית עכשווית של מפה פנורמית של ירושלים הקדושה שנדפסה באוגסבורג בשנת 
1780 בערך.            [1] דף נייר איכותי. 105X42 ס"מ.          מצב טוב מאוד. קרע קל בשוליים 

הלבנים. מודבק על קאפה. שינויים קלים מהמקור.
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ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

Le 
centenaire 
de 
L'Emancipatio
n des Juifs 
 מאה שנה]
 לאמנציפציה של
 היהודים], מאת
 .אלכסנדר ווייל
 .פריז, 1888
נדיר

Le centenaire de l'&eacute;mancipation des Juifs, מאת Weill Alexandre. יצא לאור 
 עמ', נייר. 24 ס"מ. גיליונות IX, 294         .לקראת שנת המאה למהפכה הצרפתית.  פריז, 1888
 דפוס שלא נחתכו.       הספר מיועד לנוצרים וליהודים, ומציג תפיסה פילוסופית ודתית שלדעת
 .מחבר הספר הכרחית לעתידה של אירופה, בה גוססות הדתות השגויות שהביאו עד כה רק זוועות
 הספר הודפס למכירה במספר מוגבל של 150 עותקים, ו- 99 עותקים נוספים נשמרו בידי המחבר
 כדי לשלוח אותם לאנשי מדע אירופאים שידעו להעריך אותם.        קרעים במעטפת, כתמים, מצב
.בינוני-טוב
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ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

מקבץ [9] ספרי 
היסטוריה על 

יהדות אירופה 
מלווים 

בתמונות. 
המאות ה-19-

20

 Festschrift *     .מקבץ ספרי היסטוריה על קהילות יהודיות, בתי כנסת תרבות יהודית ואמנציפציה
zur einweihung der neun synagoge in Mainz. 1912. [3], 32 עמ'. 24 ס"מ. תמונות.    * 

 Judishe Wegbereiter der *    .מדור לדור. ווארשא, תרס"א [1901]. 128 עמ'. 22 ס"מ
Emanzipation in Rurmainz. הרצוג, 1931. 8 עמ'. 15 ס"מ.    *Opstellen. הולנד, תשי"ד 

 England - The History of the Anglo-Jewish *    .1954. 85 עמ'. 23 ס"מ. תמונות
 .Hinaus aus dem ghetto *    .ירושלים, 1978. 119 עמ'. 21 ס"מ. תמונות רבות .community

יהודים בפרנקפורט דמיין 1800-1950. פרנקפורט דמיין, 1988. 209, [4] עמ'. 25 ס"מ. תמונות.    
* Der alte judisch Friedhof in Hannover. הנובר, 1961. 76 עמ'. 25 ס"מ. תמונות.     * קורות 

פאדאליא וקדמוניות היהודים שם. אדעססא, תרנ"ה 1895. 68 עמ'. 21 ס"מ.     * מחקרים על 
תולדות יהדות הולנד. ירושלים, תשל"ה XVIII ,325 .[1975] עמ'. 23 ס"מ.    מצב כללי טוב
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חיבר לטהרה, ספרי קודש
מאת האדמו"ר 
מהורניסטייפול 
שמברכתו נולד 

ה'סטייפלר'. 
מהדורה 
ראשונה

חיבר לטהרה, חיבור חשוב על טהרת הגוף ועל טהרת הידים. מאת אבי שושלת הורניסטייפול 
האדמו"ר רבי מרדכי דוב טווערסקי. מהדורה ראשונה בחיי המחבר.                    הספר מחולק 
לשני חלקים. חלק ראשון, כלי ברכה, ובו ביאור על השולחן ערוך ט"ז ומג"א, והלכות נטילת ידים. 

החלק השני, מקוה ישראל, על הלכות מקוואות, קובץ כל הדעות המובאים בבית יוסף, ובזה מבאר 
דברי השו"ע הט"ז והש"ך. מרוב ענוותנותו של המחבר הוא הוציא את ספרו זה בעילום שם.             

       האדמו"ר רבי מרדכי דב טברסקי [ת"ר-תרס"ג], אבי שושלת הורניסטייפול. נכדו של האדמו"ר 
רבי ישראל מצ'רקס בן המגיד מטשרנוביל. בהוראת סבו החל רבי מרדכי דב לנהוג באדמו"רות 

בהורניסטייפול שם התקבצו סביבו חסידים רבים. לאחר פטירת סבו נהרו אליו חסידים רבים מחסידי 
צ'רקס. האדמו"ר רבי מרדכי דב טברסקי היה מפורסם גם כאחד מגדולי ההוראה בדורו, ועמד בקשרי 

שו"ת עם גדולי הרבנים בארצו ובארצות אחרות, כמהרי"ל דיסקין, רבי חיים ברלין ועוד. רבי מרדכי 
דב היה חתנו של בעל ה'דברי חיים' מצאנז. הוא הצטיין מילדותו בכישרונותיו וביראתו הקודמת 
לחכמתו. ונודע כגאון מופלג בהלכה ובקבלה. חותנו ה'דברי חיים' העיד עליו כי הוא לומד 'תורה 

לשמה'. מתלמידיו: ר' פרץ קניבסקי אביו של מרן ר' יעקב ישראל, בעל ה'קהילות יעקב' הידוע בכינויו 
ה'סטייפלר' על שם מוצאו מהעיר הורניסטייפול. הסטייפלר נולד בשנת תרנ"ט, מברכתו של האדמו"ר 

רבי מרדכי דב טברסקי, ולכן עד סוף ימיו חבש שטריימל, וכן נוהג גם בנו שר התורה רבי חיים 
קנייבסקי לחבוש לעיתים שטריימל. מספריו: 'תורי זהב', שו"ת 'עמק שאלה', 'עמק החכמה', 'כד 

הזהב' – ענייני קבלה כתב יד שאבד ולא נדפס.                רבי מרדכי דב היה מחלק הון רב לצרכי 
צדקה. פעם אחת היה צריך סכום גדול לצרכי צדקה והלך לבקר אצל עשיר גדול בקייב. בעל הבית 

לקח את הרבי לטייל בארמונו והראה לו כל הרהיטים היקרים והציורים. והרבי שאל אותו בכל רהיט, 
מאיזה סוג עץ בנו את הארון הזה? ובאיזה מדינה ייצרו את זה? ובכל ציור שאל מה שם הצייר, וכמה 
עלה הציור הזה. בעל הבית שמח שלראשונה הוא מצא רבי שמתעניין בענייני עולם הזה כמוהו ממש, 
והשתעשע איתו בכל חפץ וחפץ. והדבר היה לפלא בעיניו, כי רבי מרדכי דב היה ידוע למתמיד באופן 
נעלה ביותר, אמרו עליו שעסק בתורה במשך עשרים שעות ביממה, אפי‘ באמצע קריאת הקוויטלאך 
היה עוסק בתוה“ק. לאחר הטיול הארוך בארמונו של העשיר, שאל העשיר את הרבי, מה ראה הרבי 

לבקר בביתי. ואז סיפר לו שהוא צריך סכום גדול לצרכי צדקה. העשיר הוציא מכיסו תיכף את כל 
הסכום ונתן לרבי בחפץ לב. לאחר מכן שאל את הרבי, מה זאת ראה הרבי להתעניין בכל החפצים 

והרהיטים היקרים שיש לי בביתי? אמר לו הרבי, פעמים שאני מבקש מאדם סכום הגון לצדקה, 
ותיכף מתעורר צמצום במוחו וחושב בדעתו שאין לו כלום, כך דרכו של יצר הרע שבקיום המצוה הוא 
נכנס להרגשה של צמצום. לכן רציתי לתת לך הרגשה בטוחה שאתה עשיר מופלג, שהרי שילמת כ“כ 
הרבה בשביל הציורים והרהיטים. רציתי שבשעת ההתרמה יהיו כל האוצרות חקוקים על לבך ותוכל 

לתת כראוי לעשיר מופלג כזה, בנדבת לב.          נזכיר מה שכתב רבי מרדכי דב בספרו פלא יועץ על 
התורה בפרשת ויגש שבכל פעם שאדם מתאוה לדבר מה, ומתגבר ומושך ידו מהתאוה, נחשב לו 

הדבר כתענית ממש, ובכל התגברות והתגברות, נחשב לו כמי שהתענה עוד יום ועוד יום.                
          לפנינו מהדורה ראשונה של חיבור הלכתי חשוב מאת אחד מגדולי האדמו"רים בדורו. 

חיבורים הלכתיים של אדמו"רים בסדר גודל כזה הינם נדירים.                     נה, [1], פו דף, 28 
ס"מ.                      מצב טוב.
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שנים עשר ספרי קודש
קונטרסים 

אודות קברי 
צדיקים 

והמקומות 
הקדושים. 

1944-1997

שנים עשר קונטרסים אודות קברי צדיקים והמקומות הקדושים. 1944-1997       * וקמת ועלית: 
חדוש המסורת של עליה לרגל המונית לירושלם עיה"ק תובב"א. ערוך ומסודר ע"י שמואל רוטשטין, 

בהוצאת מרכז לספרות חרדית בארץ-ישראל. ירושלים, "ה' תש"ד, א' תתע"ה לחורבן המקדש, ה' 
לחורבן יהדות אירופה" [1944].                * מורה דרך למקומות קדושים בגליל העליון והתחתון 

שגלה רבינו האריז"ל... הוספתי בקשות מהאדרא זוטא קדישט, שרי בר יוחאי ועוד. ירושלים, תשי"א 
[1951]. מעטפת מפורקת.                * שומר ישראל האחרון... כולל סגולות שמירה לנפש ולגוף 

מלוקט מספרים קדושים... וממאור הגולה... כמוהר"ר יוסף חיים. ירושלים, תשי"ז [1957].               
 * פרשת אלה מסעי: מכיל תמונה חיה ומקיפה על עיר הקדש והמקדש ירושלים ומקומותיה 

הקדושים, מאת רבי משה חאגיז מגדולי וחכמי ירושלים. הדפסה מחודשת של מהדורת אלטונא 
תצ"ג. ירושלים, [תשי"ט 1959].                * ציוני מקומות הקדושים: והוא מורה דרך קצר ונאה 

למקומות הקדושים בארץ ישראל. ירושלים, תשכ"א [1961].                * ספר התגלות קברי צדיקים 
אשר גילה... מרן האר"י ז"ל לתלמידו... רבי חיים וויטאל.. בסופו נדפס תשובה מענינת מקורות 

להשטתח ולהקיף קברי צדיקים, עם הערות צבי מאשקאווייטש. ירושלים, תשכ"ו [1966].                
* דעת תורה: ... על האיסור החמור לקבלת כספים מעיריות הציונים עבור הישיבות ובתי התלמוד 

תורה. ירושלים, תשכ"ז.                * ספר ילקוט יחוס הצדיקים: הנקברים בארץ ישראל ובירושלים. 
הדפסה חוזרת . ירושלים, [תשכ"ח 1968].                * [2] קונטרסים: דבר ירושלים, מאת העדה 

החרדית, ועד העיר לקהלת האשכנזים. ירושלים, [תשל"ט 1979]. כולל תמונות רבנים. מספר 
שינויים בין שני העותקים ומעטפת בצבע שונה.          * מורה דרך: הוא מורה דרך קצר ונאה 
למקומות הקדושים בארץ ישראל, בציון המקורות מהאריז"ל ומעוד צדיקים. ירושלים, תשל"ג 

[1973].                * קובץ מכתבים וחידושים מגדולי המשפחה זצוק"ל... ובסופו מגילת יוחסין 
ממשפחתינו. יו"ל לרגל שמחת נישואין... לונדון, תשנ"ז [1997].                מצב כללי טוב.
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שיר לראש 
השנה בכתב יד-

 הנה יום בא. 
המאה ה 19-18

שיר לראש השנה- כתב יד על נייר . סוף המאה ה 18 או ראשית המאה ה 19. שמונה בתים, לזכרון 
מש[ה יהודא] בעיר קורייניא.     שיר בנושא היראה לקראת יום הדין, חרדת העם בהשמע קול שופר, 
היום הראשון לארבעים הימים בהם סלח לעם ישראל פשעו [=א' באלול], על הצורך להתחזק בתורה, 

לקיים נדרים ולהשכים לשמור חוקי חוקה. השיר רומז על לימוד משנ"ה לעילוי נשמ"ה, ומשלב את 
השמות יאוד"ה ומש"ה.     [1] דף, נייר משובח. 17X26 ס"מ.     מצב טוב, סימני קיפול, כתמים. 

הדף עבר שיקום אמנותי.
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שטר התחייבות 
משכורת של 

הרב משה 
אנהורי ז"ל, 
אחרי מינויו 

להיות רב ארם 
צובא בשנת 

תקע"ט [1818]

תקנה מארם-צובא בהעתקה אות באות, מכתב קדשו של כממר"מ לובטון.       על המכתב חתומים 
ראשי הקהל: חיים, יוסף, עזרה, סימן טוב, מטלוב ויצחק אברהם סיתהון, מאיר ראובן גבאי, יצחק 

אהרון שלום, שלום מזרחי, ניסים יעקב ענתיבי, ישועה משה ששון, אהרון עובדיה, ישעיה יצחק 
הררי.                    הרב    משה אנהורי ז"ל יליד סאלי רבאט שבמרוקו מתאר אותו היעב"ץ "החכם 
השלם מחדדן שמתתיה", סיני ועוקר הרים, בשנת התקע"ז עבר דרך ארם צובא ונתמנה לרב העיר, 
ועבר אחר מכן למצרים. במלחמת העולם השניה ערכו תפילות יהודי מצרים על קברו.          [1] דף 

נייר, 11x28 ס"מ.          מצב בינוני טוב, שוליים בלויים.
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סט משניות עם ספרי קודש
נקודות הכו"סף. 

ליוורנו, תרי"ז 
[1857]. מצב 

נדיר

סט שלם [6 כרכים] של ששה סדרי משנה, מנוקדים ומחולקים לפי סדר לימוד של שמונה עשר 
פרקים ליום, בכדי לסיים את כל ששת סדרי המשנה מדי חודש בחדשו. מאת הרב דוד אלטאראס.     
זרעים: סד דף; מועד: פא דף; נשים: עו דף; נזיקין: צד דף; קדשים: פו דף; טהרות: קכב דף. 20 ס"מ; 

מצב טוב-מאוד. כריכות נייר שיש מקוריות.

 $    10 $200 - 
$300

139

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

Philosophie 
der 
Geschichte 
oder uber die 
Tradition, 
 פילוסופיה
 היסטורית, או
 ,'על המסורת'
 ,מאת מוליטר
מינסטר 1834-9

Philosophie der Geschichte oder uber die Tradition        (1779-1860) פרנץ יוסף מוליטר 
 היה סופר ופילוסוף נוצרי גרמני, שלימד עברית, ארמית, תלמוד ועסק רבות בחקר הקבלה, תחום
 שהיה בלתי נודע לרבים מהפילוסופים בתקופתו. בראשית דרכו למד משפטים והתעניין בכתבים
 "Ideen zu einer k&uuml;nftigen Dynamik der Geschichte" פילוסופיים וחיבר את הספרים
 "Ueber den Wendepunkt des Antiken und Moderne" ,(רעיונות לעתיד ההיסטוריה, 1805)
 Ueber die Philosophie der" ,(על נקודת המפנה של העת העתיקה והמודרניות, 1805)
Modernen Welt" (על הפילוסופיה של העולם המודרני, 1806) ועוד.        מוליטור התקרב לחוגים 
 אינטלקטואליים ליברליים, ודרכם בא במגע עם יהודים. הוא דגל בהקמת בית הספר היהודי
 והיה אחד המורים הראשונים. בעקבות ,"Philanthropin" בפרנקפורט, שנודע מאוחר יותר בשם
 קשריו עם יהודים ועם הבונים החופשיים, הוא פעל לקידום אחווה יהודית-נוצרית. בשנת 1813 למד
 בפרנקפורט קבלה, ממורים יהודים, שרובם אינם ידועים לנו, והחל ארבעים שנות מחקר בספר
 Philosophie" הזהר.        בעקבות מחקריו בקבלה פרסם בשנת 1824 את הכרך הראשון של ספרו
der Geschichte" (הפילוסופיה של ההיסטוריה או המסורת של הברית הישנה ויחסיה עם הכנסייה 
 של הברית החדשה). הכרך השני פורסם בשנת 1834 ודן ביסודות הקבלה ובצורך בהתגלות
 ,אלוהית. הכרך השלישי יצא לאור בשנת 1839, ובו מובא תיאור כללי של הפגניות, הנצרות והיהדות
 ודן בחוקי הטומאה היהודיים. הכרך הרביעי יצא לאור בשנת 1853, ומדגיש את חשיבות הקבלה
 לנצרות.        הכתיבה הקבלית שלו כמעט ונשכחה, עד לגילויה מחדש על ידי גרשום שלום בשנת
1915.                * Philosophie der Geschichte, oder, Über die Tradition, חלק א, מינסטר, 
1834. VI, 455, [1] עמ'. 20 ס"מ. כתמי זמן. * Philosophie der Geschichte, oder, Über die 
Tradition, 1834 ,חלק ב, מינסטר. VIII, [2], 261, [1] עמ'. 20 ס"מ. * Philosophie der 
Geschichte, oder, Über die Tradition, 1839 ,חלק ג, מינסטר. VIII, [2], 716, [1] 20 .'עמ 
.ס"מ. גרמנית.        מצב טוב. כריכות חצי עור מקוריות עם נייר שיש

 $  100 $400 - 
$600

140

תניא. ווארשא-חב"ד
ווילנא, תרצ"ז 

1937

לקוטי אמרים תניא, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מליאדי. ווילנא, בהוצאת בית מסחר 
שניאור זלמן שמאטקין. ווארשא. מהדורת צילום של מהדורת ראם.         "ועתה הוגה היטב התוצאה 

החדשה והמתוקנת". 2 שערים. מהדורה נדירה. לא נרשמה במפעל הביבליוגרפי. נרשמה ע"י 
מונדשיין על פי עותק בספריית ליובאוויטש.        [1], קסג דף, 18 ס"מ. מונדשיין, ספרי התניא, לה;   

  מצב טוב. כריכה מקורית מנותקת חלקית.

 $    10 $150 - 
$200

141

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

אפרים דיינארד, 
משא קרים, 

ווארשא תרל"ח 
1878

ספרו של אפרים דיינארד על מסעו לחצי האי קרים, "כולל קורות בני ישראל בחצי האי קרים בכלל 
ותולדות הכוזרים, הקראים והקרימצאיקים בפרט, וכל אשר עברו עליהם למיום בא זכרם בספרי 

הימים עד ימינו אלה".    232 עמ', 23 ס"מ.    בדף [91] מספר הערות הלכתיות.     מצב בינוני טוב, 
כתמי זמן ורטיבות, שדרה חסרה.

 $    10 $80 - 
$150

142

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

פנקס ועד ארבע 
ארצות, 

ירושלים תש"ה 
1945 + מגילת 
מלחמת בני אור 

בבני חושך 
מאת יגאל ידין

    .פנקס ועד ארבע ארצות, לקוטי תקנות כתבים ורשומות סדורים ומבוארים בידי ישראל היילפרין*
635, LXXXVIII עמודים 24 ס"מ.    מצב טוב מאד.    *מגילת מלחמת בני אור בבני החושך, מאת 
.יגאל ידין, ירושלים 1955

 $    10 $50 - 
$70

143

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

מקבץ [3] ספרי 
מחקר

 בתי כנסת באיטליה, מאת יעקב פינקרפלד, ירושלים תשי"ד.    *ממזרח וממערב, קובץ מחקרים*
 בתולדות היהודים במזרח ובמגרב, הירשברג, רמת גן תשל"ד 1974.    *כלי החרס בספרות
.התלמודית, יהושע ברנד, ירושלים תשי"ג 1953

 $    10 $50 - 
$100

144

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

Palestine 
Peasantry, 
 סקירה על מצב
 הפלאחים בארץ
 ישראל, לונדון
1923

Palestine Peasantry, notes on their Clans, Warfare, Religion and laws מאת Mrs. Finn. 
.עמ' 18 ס"מ.        מצב טוב, כריכת נייר, שדרה קרועה מעט, כתמי זמן 95   

 $    10 $50 - 
$100

145

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

היסטארישע 
ווערק, 3 כרכים 

מאת שאול 
גינזבורג, ניו 
יורק תרצ"ז 

1937

שאול גינזבורג, היסטארישע ווערק, פון אידישען לעבען און שאפען אין צארישען רוסלאנד.     3 
כרכים, 23 ס"מ.    מצב טוב - טוב מאד, כריכות מקוריות.

 $    10 $100 - 
$150

146

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

 כרכים: ספר 3
 טבריה, באר
 שבע, חברון

 מאת עודד
 ,אבישר

-ירושלים 1970
73

 - $80 10    $ כולל תצלומים רבים בצבע.           [3] כרכים, 29 ס"מ.          מצב טוב מאד, מעטפת נייר פגומה.
$120

147

אור זרוע. ספרי קודש
ירושלים, 

תרמ"ח ותר"נ 
 .[1888,1890]

מהדורה 
ראשונה

אור זרוע, חלקים ג-ד מהדורה ראשונה, ירושלים תרמ"ח-תר"ן, בהוצאת רבי בנימין פוזנא, ירושלים.  
  חלק שלישי, מסכת בבא בתרא, הודפס בשנת תרמ"ח והחלק הרביעי, מסכתות סנהדרין ועבודה 

זרה, בשנת תר"ן. בעמוד האחרון איור בית המקדש והכתוב "הבית אשר בנה שלמה אבל שלמה 
מסע נבנה". שער נפרד לכל חלק. לאחר עמוד השער של החלק הרביעי, מופיע דף ובו הקדשת 

המביא לדפוס לכבוד הרב עזריאל הילדסהיימר, לרגל הגיעו לגיל 70.    כריכת קרטון ישנה. שני 
דפים חתוכים בפינה שמאלית תחתונה עם פגיעה בטקסט בסוף חלק שלישי.    [1], לו, [2], מ דף. 

36X22 ס"מ. מצב טוב.

 $    10 $80 - 
$150

15
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148

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

 כרכי חזו"א 2
 מהדורה
 ראשונה

 שהתקבלו מידי
החזו"א

על הספרים חותמות הרב נתן צבי פרידמן, אב"ד גבעת שמואל (בתשי"ב התמנה לרב שיכון ה' 
בב"ב). על הדף הראשון נכתב בכת"י " ב"ה, קיבלתי מאת הגאון המחבר שליט"א באמצעות הרב 

החסיד רבי זליג שפירא, שבט תש"ט". (כיתוב דומה בכרך השני).    *חזון איש, טהרות, זבים, טבול 
יום, ידים, עוקצים. ירושלים תר"ן, נדפס בדפוס בית היתומים דיסקין.    *חזון איש, כלאים, ערלה. 

ירושלים ת"ש.     33 ס"מ. מצב טוב - טוב מאד, כריכות מקוריות, סימני זמן ובלאי, מעט קרעים 
בשולי הדפים הראשונים

 $    10 $200 - 
$300

149

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

תעודת חברות 
גדולה וצבעונית 

בישיבת אהל 
משה, דפוס 

מונזון ירושלים.

תעודת חברות שהוענקה לחברים בישיבה, לא מולאה.          50X70 ס"מ.          מצב טוב מאד, 
סימני גלגול.

 $    10 $40 - 
$70

150

ציור גדול בצבעי אמנות
מים, רבקה 
משקה את 

אלעזר, חתום 
אברהם מונזון

ציור גדול בצבעי מים, חתום אברהם מונזון 100X70    1952 ס"מ.    מצב בינוני, קמטים וסימני 
גלגול.

 $    10 $50 - 
$100

151

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

האסיף, מאת 
נחום סוקולוב, 
שנה שלישית 
תרמ"ז 1887

האסיף לתקופת השנה, מאת נחום סאקאלאוו תרמ"ז שנה שלישית.    908 עמ', ייתכן שחסרים כמה 
עמודים.     מצב בינוני. כתמים רבים, כריכה מנותקת חלקית.

 $    10 $50 - 
$80

152

חומשים 
וספרי 
תפילה

בשיר וקול 
תודה, זמירות 

שבת 
מתורגמות 
להולנדית, 
אמסטרדם 

1940

 gezangen, Lofzeggingen en gebeden voor Vrijdagavond en : בשיר וקול תודה
 Zaterdagavond, vertaald en van aantekeningen voorzien / door B.J. Katan       met

een Muziekbijlage van L.D. Staal.          מצב טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$80

153

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

De joodische 
wachter 26 
 ,גליונות כרוכים
 אמסטרדם
1919

 שנדפסו בהולנד בשנת 1919. בתוספת גליון משנת ,De joodische wachter גליונות של 26
ס"מ. מצב טוב, שוליים בלויים 31    .1918

 $    10 $50 - 
$80

154

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

 שנה 1000
 ,יהדות פולין

 יאר 1000
 יידיש לעבן אין

פולין. אלבום

 YEARS OF JEWISH LIFE IN שנה יהדות פולין. 1000 יאר יידיש לעבן אין פולין. 1000 1000
POLAND. אלבום אלף שנות יהדות בפולין. בהוצאת יידישן קולטור קאנגרעס. פריס [תשי"ז, 

 .עמ', 31 ס"מ. נדפס על נייר מיוחד.          אלבום בעריכת מיכאל בארוויטש 440          .[1957
 .כולל אלפי תמונות מסודרות לפי נושאים ותקופות: אישים, אתרים, בתי כנסת תשמישי קדושה ועוד

 עם רקע והסברים לתמונות בעברית יידיש פולנית אנגלית צרפתית וספרדית. עם מבוא לספר
 בעברית יידיש פולנית אנגלית צרפתית וספרדית.          ספר מקיף אודות 1000 שנות יהודים בפולין

.מכל שטחי החיים.          כריכה מקורית עם הטבעה, עם קופסא תואמת. מצב טוב מאד

 $    10 $100 - 
$150

155

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

אלבום זכרון, 
שלום עליכם. 

ניו יורק, תרע"ו 
.1916

זכרון אלבום: צום שלשים אחר הפטירה של שלום עליכם (י אייר - י סיון תרע"ו). אלבום זיכרון לרגל 
30 יום לפטירתו של שלום עליכם כולל 17 צילומים, חלק מהם מהלווייתו. 1916.          גודל: 

21X27 ס"מ.          נדפס על נייר משובח. מצב טוב מאד. כריכה רכה מודפסת (עם שפשופים קלים 
בשוליים) עם שרוך לקשירה.

 $    10 $50 - 
$80

156

יסוד הדת. ספרי קודש
ברעסלוי. 

תקפ"ב-תקפ"ג. 
שני כרכים

יסוד הדת –מאת רבי מרדכי דוב פרידענטאהל. כולל: חלק א. מגדל עוז. עם: חלק ב – מגדל ישועה. 
עם חלק ג חברת ב. עם: חלק ג חברת א מאמר יעוד האדם. עם: חלק ג חברת ב הנקרא הברית. כרך 

עבה במיוחד (לא נבדק מספר הדפים)          *יסוד הדת – אש דת. מאת רבי מרדכי דוב 
פרידענטאהל. חלק ג חוברת ב [צ"ל ג] . ברעסלוי. תקפ"ד 1824. [27], קפב דף. כרך עבה ומרשים. 

שער ראשון עם תמונות בצבעים. חתימת בעלים.

 $    10 $80 - 
$120

157

חומשים 
וספרי 
תפילה

פרק שירה, 
פקסימיליה 

מהודרת. לונדון 
1996

Perek shirah : an eighteenth-century illuminated Hebrew book of praise / Malachi 
Beit-Ari&eacute;, Jeremy Schonfield, Emile Schrijver. edited by Jeremy Schonfield. . 
       .מהדורת פקסימיליה בעברית עם תרגום ליידיש: אוסף המוזיאון הבריטי, אוריינטלי מיל. 12983
      .נוסף כרך נלווה למהדורת הפקסימיליה, כולל חומר מבוא ותרגום הטקסט לאנגלית                  
 מהדורה ממוספרת, עותק מס' 40 מתוך 450.                         שני כרכים קטנים, 14                   
.ס"מ. בתוך קופסא תואמת.                         מצב טוב מאד

 $    10 $100 - 
$200

158
זכור לאברהם. ספרי קודש

יוזעפוף
זכרונות על ארבעה טורים – קיצור הלכות בסדר א"ב, מאת רבי אברהם אלקלעי. חלק 

ראשון.מהדורה ראשונה. בשער חשבון הפרט של שנת ההדפסה: תקצ"ב, והשנה הלועזית 1840. 
[2] רסג דף. כריכת עור. כתמי זמן. מצב טוב-טוב מאד.

 $    10 $80 - 
$120

159

הגדות של 
פסח

מקבץ [3] 
הגדות של פסח

          .[1894] הגדה של פסח עם פירוש מראה יחזקאל מרבי יחזקאל פאנעט. פרעמישלע, תרנ"ד*
 "עם אזהרות והנהגות... לצורך חג הפסח, מאת ר’ יקותיאל יהודה טייטלבוים. ועם "אזהרות ותקנות
 של ר’ משה טייטלבוים (דף מה-מח) עם תרגום ליידיש. אוצר ההגדות 1531.          *הגדה של פסח
 בעברי וערבי עם העתקה אנגלית, בהוצאת שאול דוד חי עיני. ירושלם, תרס"ה 1905. עם תמונת
 Peszachi Haggada szamos המו"ל. [7], צח עמ’. אוצר ההגדות 2303.          *הגדה של פסח
illusztracioval. Forditotta: Dr. ; Guttmann Simon Forabbi. Uj Kiadas.. 1932 בודפסט. 
   .במעטפת הקדמית ציור ליל הסדר, במעטפת האחרית ציור חד גדיא. 68 עמ'. אוצר ההגדות 3407
.כללית מצב טוב-טוב מאד       

 $    10 $100 - 
$200

160
סדר הקפות. חסידות

ליזענסק. 
קלוזש, תרפ"ה

סדר נוסח הקפות הנאמרים בבית מדרשן של אא"ז מורנו ורבנו... רבי אלימלך מליזענסק, הובא 
לדפוס על ידי נכדו רבי שמעון שיף. ל דף. שער מעטפת אדום. מצב טוב מאד.

 $    10 $150 - 
$200

161

חק לישראל. ספרי קודש
לעמברג, 

תרכ"ט 1869. 
סט נאה

חמשה חומשי תורה – חק לישראל, חמשה כרכים. עם 'יוסף לחק' סדר הלימוד ע"פ החיד"א             
   חלק א: ספר בראשית. [201] דף.          חלק ב: ספר שמות. [195] דף.          חלק ג: ספר ויקרא. 
[187] דף.          חלק ד: ספר במדבר. [169] דף.          חלק ה: ספר דברים. [186] דף.                 

21 ס"מ. חמש כריכות זהות, עם נייר שיש. מצב טוב מאד

 $    10 $100 - 
$200

16
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162

מקבץ [3] ספרי קודש
חיבורים ללימוד 

לשון הקודש 
לדוברי לאדינו

 שפת ציון : ליב'ריקו די גראמאטיקה די לשון הקודש קונטייני לוס טימיליס פרינסיפאליס די לה *
 גראמאטיקה ג'ודיזמה, מיניסטירוזוס פארה איל אימפיסא אה אינלאנדינאר : אפאריז'אמיינטו פארה
 עמ'. לאדינו. לא מצוי.          * מגן דוד : פאסיליטאדור אי אוטיליזאדור IIלה פרשה. וינה 1934. 78
 VII, 56 .[1897] די לה ליקטורה לשון הקדש ... / קומפואיסטו פור מי ... דוד מוסקונה.וינה תרנ"ז
 עמ'.          *זכות ומישור. צוף דבש. מאת יצחק פרחי. שאלוניקי, תרכ"ח [1868[. כתב רש"י. חסר
.שני דפים ראשונים ודף אחרון          מצב טוב-טוב מאד

 $    10 $150 - 
$250

163

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

הוראה דבית 
דין. אזמיר 

תרל"ב. חתימה 
והערות חכם 

יוסף נסים 
בורלא

מזכרת גיטין מסופר ירושלים עיר הקודש, עם הערות מאת רבי משה פארדו.          בדף השער 
חתימת ידו של חכם יוסף נסים בורלא, בדף יז הערה ארוכה בכתב ידו וחתימתו 'ני"ב ס"ט'.          

חכם יוסף נסים בורלא נולד לאמו ולאביו חכם חיים יעקב בורלא, בשנת תקפ"ח (1828) בירושלים. 
הוא השיב תשובות בהלכה לקצווי ארץ, לכל שואל ומבקש, לרבות גדולי החכמים. עמד בפרץ בתיקון 

תקנות שונות ושלח שליחי דרבנן לקהילות ישראל בתפוצות. בשנת תרל"ח (1878) נשלח חכם 
בורלא כשליח דרבנן לטריפולי שבלוב. כששב לירושלים נבחר כראש אב בית דין וכמורה צדק 

בירושלים. נפטר ביום א' סיון תרס"ג (1903), בעת הלווייתו שבתה ירושלים, ואלפים ליוו את ארונו.   
       הוא חיבר ספרים רבים ביניהם: 'וישב יוסף' - שו"ת ודרושים, 'דברי יוסף' - דרוש בבית כנסת 
במשכנות שאננים, 'אבני זיכרון' ו'פתח האוהל' - כללי הש"ס והפוסקים, 'וילקט יוסף' - פירושים על 

התורה, ועוד.

 $    10 $150 - 
$200

164

גלויות 
וצילומים

אוסף [40] 
גלויות שנה 

טובה עם שירים 
קצרים ביידיש, 

סוף המאה 
ה19-תחילת 

המאה ה20

אוסף של 40 גלויות שנה טובה, על הגלויות ציורים צבעוניים, שירים קצרים ביידיש על רובם, ואיחולי 
שנה טובה.    [40] גלויות, חלקן כתובות.    מצב כללי טוב מאד.

 $    10 $200 - 
$300

165

גלויות 
וצילומים

מקבץ [31] 
גלויות כותל, 
ירושלים סוף 
המאה ה19 - 

תחילת המאה 
ה20

 גלויות, מרביתן צילומים ומיעוטם איורים, שמתארות את הכותל המערבי בירושלים, ברובן מוצגים 31
.יהודים מתפללים. הוצאות שונות.    מצב כללי טוב מאד

 $    10 $300 - 
$500

166

גלויות 
וצילומים

מקבץ [3] 
הדפסים עם 
איורים, בתי 

כנסת ומהגרים 
לארה"ב, 

אנגליה 1851-
1891

 The austrian royal*    .איור בית כנסת, The illustrated london news, 1851 דף מהעיתון*
marriage - interior of the great synagogue prag.    *מהעיתון THE GRAPHIC. ספינה עם 
.מהגרים יהודים יוצאת מנמל ליברפול.    מצב כללי טוב, קרעים בחיבור הדפים

 $    10 $100 - 
$150

167

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

דברי קהלת, 
חיבור 

ביביליוגרפי, 
הסכמות 
ספרים, 

ירושלים תרס"ה 
[1905]

חיבור הכולל שערי הקדמות, הסכמות ועוד מספרים שונים, נעתק ונסדר מאת אשר ליב בריסק.    נג 
דף, 22 ס"מ. כרוך בכריכה חדשה.    מצב טוב- טוב מאד, שוליים קרועים מעט, מצורפת בסוף 

מודעה על הספר (מנותקת).

 $    10 $100 - 
$150

168

מצע וכרוז ציונות וקק"ל
תמיכה 'דעת 
תורה' בחזית 

הדתית 
המאוחדת 

לקראת 
הבחירות 

הראשונות 
לאסיפה 

המכוננת של 
מדינת ישראל, 
תש"ט [1949]

בחלק הימני של המודעה מופיע מצע החזית הדתית המאוחדת בשלל נושאים כמו שבת, כשרות, 
אישות, דמוקרטיה, חינוך, עליה, קליטה וגם נושאים אזוטריים יותר כמו התנגדות לעונש המוות.    

בחלק השמאלי מופיע 'דעת תורה', תמיכת רבני א"י ברשימה, יש רשימת רבנים, (מהמזרחי ואגודה 
ביחד), רשימת אדמו"רים, ואף דבר ראשי הישיבות, ולסיכום יש רשימה מלאה של 118 חברי 

הרשימה בראשות הרב י. ל. הכהן פישמן.    [1] דף, 57X87 ס"מ. מנוילן.    מצב בינוני, חורי תיוק, 
וקרעים מעטים, חיסרון קל בטקסט, סימני קיפול וגלגול, סימנים שחורים.

 $    10 $80 - 
$100

169

גלויות 
וצילומים

גלופת תצלום 
ילדים לומדים 

בת"ת, ירושלים 
עץ חיים? פלטה 

כבדה מעץ, 
תחילת המאה 

ה20

 - $80 10    $ פלטה מחוברת ללוח עץ כבד.     16X21 ס"מ.    מצב בינוני, שולי הגלופה ניזוקו.
$120

170

גלויות 
וצילומים

מקבץ [17] 
גלויות עם 

תצלומים מחיי 
היהודים 
בקרקוב, 

הוצאת בני 
ברית? פולין 

שנות ה20-30

 ,גלויות עם תצלומים מבתי הכנסת ועוד, בגב התצלומים תיאורים בפולנית.     מצב טוב מאד 17
.התצלומים חתוכים כך שחלק מהתיאורים בגב הגלויות קטועים

 $    10 $250 - 
$300

171

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

 כרוזים 2
 מארגונים

 ,ציוניים ביידיש
 לונדון, תחילת

המאה ה20

 ,ס"מ. מצב טוב X21מודעה על 'טיול ציוני' ע"י ארגון 'שיבת ציון'. עקסקערשען נאך רייא הויז 26 *
.ס"מ. מצב טוב מאד X24כתם גדול בתחתית.    *א מאניפעסט פיר ציוניסטען. 18

 $    10 $50 - 
$100

17
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172

 'חוזה מכר'ציונות וקק"ל
 לקניית אדמות
 בגוש עציון
 ,להתיישבות
1934

חוזה מכר שנחתם ב 10.10.1934 בין חברת "אל ההר" לגרשון חיקין, שבו החברה מוכרת למתיישב 
25 דונם באיזור גוש עציון. עברית ואנגלית.    [4] עמ', 47X30 ס"מ.    מצב בינוני, סימני קיפול, 

כתמים.    מצורפים מסמכים נוספים

 $    10 $80 - 
$120

173

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

מפה מנדטורית 
גדולה של העיר 

ירושלים, 
אנגלית, תש"ז 

1947

 מפות survey of Palestine Feb. 1947.     [2] מפות מודבקות אחת לשניה, יצאו לאור ע"י 2
.ס"מ.    מצב טוב - טוב מאד, סימני קיפול, כתמים X100מחוברות, 65

 $    10 $50 - 
$100

174

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

חוברות [2] 
פולמוס

 כנגה צדקה, קונטרס ב. על פולמוס קופת עניי ירושלים של העדה הבבלית. ירושלים, תרצ"ד. לז*
 עמ'. מצב טוב .       *קול קורא לעזרה : העלפט ... אן אלמנה ... חיה וואס הרב הראשי ... האט
 איבערגעלאזט דורך עוות הדין / [צבי הירש פריעדמאן]. חוברת פולמוסית. ניו יורק, תש"ך. הקדשת
.ר' משה חיים אפרים בלוך. נקבי עש

 $    10 $100 - 
$150

175

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

כרוזים [3] 
העדה התימנית 

בארץ ישראל. 
1945 בערך

         .ס"מ X23תשובה לפראות השמחי. כרוז פולמוס בעדה התימנית. תל אביב [1945 בערך]. 32*
 לצבור יהודי תימן בתל אביב, כרוז מאת ועדת הבחירות לועידה הרביעית של התאחדות התימנים* 
 ס"מ.          *מכתב ממרכז התאחדות X31בישראל. תל אביב. כ"ט ניסן תש"ה [1945].. 23
.התימנים בארץ ישראל, אודות הבחירות לכנסת ישראל. סיון תש"ד, מאי 1944

 $    10 $100 - 
$120

176

גלויות 
וצילומים

שלושה צילומים 
מקוריים של 

כתת לימוד של 
ילדים מהעדה 

התימנית

 9X14 15 ס"מ.          שתי תמונהX10 :בתמונות נראים הילדים עם הרב-המורי.          תמונה אחת
ס"מ.          התמונות בתוך פספרטו גדול.

 $    10 $100 - 
$150

177

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

כרוז גדול, נגד 
הבחירות לועד 

הלאומי, 
ירושלים שנות 

ה30 - 40

70X36 $50 10    $ .ס"מ.    מצב בינוני, קרעים וחסרונות, סימני קיפול, עבר שיקום - 
$100

178

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

כרוז גדול, 
קריאה ליהודים 

שלא יעזו לעלות 
לארץ ישראל 

מחמת 
האפיקורסות 

שם, פריז תש"ג 
1943

כרוז מעניין ביותר, שיצא ע"י נתנאל וועגראווסקי מפריז (ככה"נ במקור מוורשא) ובו הוא קורא 
ליהודים שלא להגר לפלשתינה מחמת המלחמה, כיוון שהאפיקורסות בארץ גדולה, מלמדים ביקורת 

המקרא וכו', למרות המלחמה שהשתוללה במלוא עוזה אז, המחבר דבק בעמדתו שלא לעלות ארצה. 
   48X65 ס"מ, כתוב משני צידי הדף.    מצב בינוני טוב, סימני קיפול וקרעים, משוקם.

 $    10 $60 - 
$100

179

קבלה 
וקמיעות

סגולה נפלאה 
למגפה מר' 

שמשון 
מאוסטרפאלי, 

הדפס 
מבודפשט, סוף 

המאה ה19?

דף נייר גדול לתלייה בבית כנסת, ובו סגולה נפלאה מהקדוש והטהור הרב הגדול מהור' שמשון 
עסטרפאלי.     45X36 ס"מ.    מצב טוב, סימני קיפול וקרעים, מעט חיסרון בטקסט.

 $    10 $100 - 
$150

180

הדפס אמנות
מיקרוגרפי גדול 

ומרשים, 
"מזרח" 

מאוצרות בית 
הספרים 
הלאומי 

והאוניברסיטאי 
ירושלים

100X70 $80 10    $ .ס"מ.    מצב טוב, סימן קיפול, קרעים קטנים בשוליים - 
$120

181

אמרי יואל על ספרי קודש
חמישה חומשי 

תורה [5] 
כרכים, לונדון 

תרפ"א [1921] -
 תרצ"א [1931]

ספר אמרי יואל, בו ימצא הלכה וגם אגדה מי שבחפצו לדרוש, חובר מאיתי בעה"י יואל ליב הלוי 
הערצאג מן פאריש לונדון דפוס ''עקספרעס''.    המחבר הרב יואל הלוי הרצוג היה אביו של הרב 
הראשי לישראל וכיהן כרב בפריז.    [5] כרכים, 27 ס"מ. שער מודפס על קדמת הכריכה.    מצב 

טוב, כתמי זמן, כריכה בלויה.

 $    10 $50 - 
$100

182

חומשים 
וספרי 
תפילה

מחזור לשבועות 
כמנהג פולין, 

כריכה מהודרת, 
לאנדאן תרי"ב 

[1852]

מחזור של שבועות: כמנהג פולין,  בדוק היטב ומבואר יפה בתכלית הנוי וההידור נכון ומסודר מדפוסי 
ישנים. בדפוס ובהוצאת צבי בר מיכאל לאנדאן 5612.               160 עמ', 23 ס"מ. כריכה מהודרת 

עם הטבעה מוזהבת בשדרה ובכריכה הקדמית של שם הבעלים- B.K.            מצב טוב, שדרה 
שחוקה מעט, שולי הכריכה בלויים, והכריכה הקדמית מנותקת חלקית.

 $    10 $80 - 
$100

183

גלויות 
וצילומים

אוסף גדול של 
תצלומים, 
משפחות 
יהודיות 

מהמחצית 
הראשונה של 

המאה ה20

כ[80] תצלומים, משפחות יהודיות בארץ ישראל ובחו"ל כולל כיתובים ושמות.    מצב כללי בינוני - 
טוב.

 $    10 $200 - 
$400

18
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184

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

מקבץ [4] 
ספרוני ילדים 

ביידיש, 
מאנטרעאל 

1946 [תש"ו]

    .חוברות עם שירים ביידיש לילדים, יצאו בהוצאת "יידישע שול", מונטריאול 1946 תש"ו 4
 בערעלע און דאס הינטעלא. (ברל'ה והכלבלב)    *די מאמע מיט די פינף זין. (האם עם חמשת*

 הילדים)    *די קו און די קוקאווקע. (הפרה והקוקיה)    *דעם זיידענס טאביק פושקע. (קופסת הטבק
 ,ס"מ. חותמות של "א מתנה פון אידישען ארבעטער קאמיטעט".    מצב מעולה X14של סבא)    18

.כחדשים

 $    10 $80 - 
$120

185
שבחי א-להים. ספרי קודש

והראן, תר"מ 
[1880]

ספר שבחי א-להים, בקשות לחול ולשבת, פיוטים לשמחות ועוד.    נדפס שנית בעיר והראן.    ריד 
דף, 23 ס"מ.    מצב טוב - טוב מאד, סימני זמן.

 $    10 $80 - 
$120

186

מקבץ [12] ספרי קודש
ספרים

 ,המאסף, ווארשא תר"מ 1880.        *אות התפילין, דרשת הבר מצווה של משה אהרון בוימינגר*
 וינה תרצ"ב 1932.        *פרקי אבות, ליוורנו תרכ"ז?        *הגדה של פסח עם פירוש הרמב"ם עם
 פירוש מכתב מאליהו.        *הגדה של פסח עם ציורים.        *קיצור שולחן ערוך מוגה, ניו יורק
 ,the bible for home reading*        .תש"ו.        *ספר קרבן מנחה, אסבאג, כאזאבלאנכא תרצ"ט
london         *lecciones de espa&ntilde;ol segun el metodo guin        *טבחים חשובים 
 תצלום מוקדם של*        Jewish and christian apocalypses, london 1914*        .מאד
איינשטיין.        ועוד מספר ספרים + כתובות

 $    10 $100 - 
$200

187

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

מחקר על כלי 
המקדש, 

לטינית, מאת 
המזרחן הנודע 

אדריאן רילאנד, 
אוטרכט 1716, 

תחריטים

De Spoliis Templi Hierosolymitani in Arcu Titiano Romae conspicuis, by Hadrianus 
Relandus    מחקר שערך המזרחן הנודע Hadrianus Relandus אדריאן רילאנד על שער טיטוס 
    .ואוצרות בית המקדש האבודים, כולל תחריטים (חלקם מקופלים) שמתארים את כלי המקדש
 היה מלומד הולנדי ומראשי המזרחנים, עסק Hadrianus Relandus (1676-1818) אדריאן רילאנד
 רבות בארץ ישראל ובמזרח התיכון.    [2], 138, 26 עמודי אינדקס, 7 תחריטים. 16 ס"מ (חלק
.מהתחריטים נפרשים), רישומי בעלים מ1785.    מצב טוב, כתמי זמן

 $    10 $200 - 
$400

188
עצי עדן, פ"פ ספרי קודש

דאדר תקס"ב 
[1802]

ספר עצי עדן, מאת מוהרי"ל מרגליות, כולל חידושים מבנו. נדפס בפרנקפורט דאדר בשנת "דרשו 
הטוב וחיו".    ל דף, 22 ס"מ.    מצב טוב - טוב מאד, כתמי זמן, דף אחרון פגום.

 $    10 $80 - 
$120

189
הגיון הנפש. ספרי קודש

לייפציג, תרכ"ה 
[1865]

ספר הגיון הנפש או ספר המוסר, להקדמון ר' אברהם בר חייא הנשיא זצ"ל.ונוסף עליו מכתב הרב 
שלמה יהודה לייב כהן רפאפורט. לייפציג, תר"כ LXIII    .[1860], מג דף, 19 ס"מ.    מצב טוב - טוב 

מאד, כתמי זמן בעיקר בדפים הראשונים, חותמות בעלים.

 $    10 $80 - 
$150

190

מורה נבוכים, ג' ספרי קודש
חלקים, 

זולצבאך, 
תקפ"ח 1828

ספר מורה נבוכים, עם פירושי הנורבוני וגבעת המורה, נדפס בדפוס זעקל ארנשטיין ובניו.    21 
ס"מ.    מצב טוב, כתמי זמן, מעט חורי תילוע.

 $    10 $100 - 
$150

191

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

ארץ הקודש, 
 La Terre

Saincte, פריס 
1646

La terre saincte, ou Description topographique tres-particuliere des saincts lieu, 
&amp; de la Terre de Promission          מחקר מקיף על ארץ ישראל, כולל עשרות תחריטים.   
 ששימש ,Eug&egrave;ne Roger ספר שנכתב על ידי הנזיר הפרנציסקני אוז'ה אבגניוס רוז'ה       
 כמסיונר שנסע בשנת 1629 לארץ ישראל, ושימש כנזיק, מסיונר, רופא ורוקח. הוא שהה בארץ
 ישראל כחמש שנים, ולאחר מכן המשיך לארצות אחרות, בשהותו כאן תר רבות את הארץ, וכך מעיד
 עליו יצחק בן צבי: "לא הסתפק בתיאור מקומות ידועים, אלא חדר לכל פינה נידחת בארץ, לן בכפרים
 הערבים ושהה גם בקרב היהודים..." לפיכך הספר נחשב לאחד המקיפים והחשובים ביותר בתיאור
 ארץ ישראל במאה ה17, בנוסף הוא מזכיר בספרו 12 מקומות ישוב שלא נודע עליהם ממקורות
 ,אחרים. מעבר למידע על הקהילה היהודית, יש בספר גם מידע רב על הקהילות המוסלמיות
 'הדרוזיות, הנוצריות, המארונים ועוד (להרחבה: לישובינו בארץ ישראל במאה הי"ז, י. בן צבי, ציון ז
 ,חוברת ג' 1941)          [16], 440, [31] עמ'.כריכה מקורית עם הטבעת זהב בשדרה ובקדמה
.חיתוך דפים אדום.          מצב טוב - טוב מאד, כתמי זמן

 $  100 $500 - 
$1,000

192
תם וישר, ספרי קודש

זולצבאך תקמ"ג 
[1783]

פד דף, 20 ס"מ. רישומי בעלות רבים.    מצב טוב, כתמי זמן, נזקי תילוע, מעט דפים מנותקים 
חלקית.

 $    10 $60 - 
$100

193

מנורת המאור, ספרי קודש
עם שער 
מעוטר, 

זולצבאך תקי"ח 
[1758]

ספר מנורת המאור לרבי יצחק אבוהב עם העתקה ללשון אשכנז מאת רבי משה פרנקפורט דיין דק"ק 
אמשטרדם.    תג דף, 20 ס"מ. שני שערים, רישומי בעלות.    מצב בינוני - טוב, נזקי תילוע, 

חסרונות בדפים הראשונים והשערים, משוקם, כתמי זמן.

 $    10 $100 - 
$150

194
משמיע ישועה, ספרי קודש

אופיבאך תקכ"ז 
[1767]

ספר משמיע ישועה, לדון יצחק אברבנאל, ביאור מאמרי התלמוד והמדרש על ימי הגאולה.    קיב דף, 
20 ס"מ.    מצב טוב, חורי תילוע בדפים הראשונים, כתמי זמן.

 $    10 $120 - 
$150

195

חומשים 
וספרי 
תפילה

סידור גרמני 
לנוער, כריכה 

מרשימה במצב 
מעולה, וינה 

1886? תרמ"ו

Deutsches Gebetbuch f&uuml;r die israelitische Jugend, herausgegeben von Oskar 
Waldeck unter Mitwirkung [von] Adolf Br&uuml;ll         כולל תווים רבים. 140 עמ', 14 ס"מ. 
.כריכה מקורית עם הטבעות מוזהבות.         מצב טוב מאד

 $    10 $100 - 
$150

196
חומשים 

וספרי 
תפילה

מחזור לחג 
השבועות, מיץ 
תקע"ז [1817]

מחזור ליום ראשון ושני של שבועות כמנהג אשכנז ופולין.    קעו, ח דף, 20 ס"מ.    מצב טוב - טוב 
מאד, כתמי זמן.

 $    10 $60 - 
$100

197

חומשים 
וספרי 
תפילה

אוסף מחזורים 
[16]

 ,מחזור לשמיני עצרת ולש"ת, רעדעלהיים תרי"ד 1854.     *מחזור לסוכות ולשמיני עצרת*
 רעדעלהיים תר"א 1840.    *מחזור לחג הסוכות רעדעלהיים תקצ"ב 1832.    *מחזור ליום שביעי
    .ושמיני של פסח, אפענבאך תקפ"ז 1827.    *מחזור לחג הסוכות, קראטאשין תרל"ו 1876
 ,מחזור עם כוונת הפייטן, חלק שני, זולצבאך תקס"ב 1802.     *מחזור ליום ראשון ושני של פסח*
    .רעדעלהיים תרי"ז 1857.    *מחזור ליום שביעי ושמיני של פסח, רעדעלהיים תרי"ז 1857
 ,מחזור לחג השבועות רעדעלהיים תרכ"ו 1866.    *מחזור לערבית יום כיפור עם תרגום אשכנזי*
   .רעדעלהיים תרנ"ד 1894.    *מחזור חלק שני לפסח שבועות סוכות ש"ע וש"ת, פראג תקצ"ו 1836
 ,מחזור עם פירוש לה"ק ול"א, אופיבאך, תקס"ב?    *מחזור כנהג אשכנז לר"ה ויו"כ, חלק ראשון* 
 זולצבאך תקצ"ז 1837.    *מחזור עם כוונת הפייטן, חלק שני, זולצבאך תקס"ב 1802.    *מחזור
        .חלק שני לסוכות פסח ושבועות, זולצבאך תק"צ 1830.    *מחזור ליום כיפור, ווין תק"ע 1809
.גדלים שונים, מצב כללי טוב

 $    10 $100 - 
$150

19



מס 
פריט

 מחיר תיאורכותרתקטגוריה
פתיחה

הערכה

198

הגדות של 
פסח

סדר ניסא 
דפסחא, והוא 

הגדה של פסח 
עם פתרון ערבי, 

סוסה תרפ"ה 
[1925]

הגדה של פסח מתורגמת לערבית באותיות עבריות, נדפס בדפוס נג'אר וחבריו.    מה דף, 15 ס"מ.   
 מצב טוב, כתמי זמן רבים, לא כרוך.

 $    10 $50 - 
$80

199

הגדות של 
פסח

אוסף הגדות 
של פסח, צפון 

אפריקה

 הגדות (3 שונות) מבית האוצר העברי בועז חדאד בג'רבה.    *זבד טוב. פירוש וחידושים על 5*
 ההגדה. רבי יוסף גנאסייה. ג'רבה, תשכ"ב 1962.    *הגדה של פסח פשט וערבי ופראנציץ, תוניס
 .הגדה של פסח עם פירוש כוס אליהו, ג'רבה תרצ"ח 1938.    מצב כללי טוב - טוב מאד*    .1935
.סימני זמן ומעט קרעים.     אחת ההגדות חסרה שער

 $    10 $100 - 
$120

200

הגדות של 
פסח

מקבץ [3] 
הגדות של 

פסח, דפוסי 
קזבלנקה

 הגדה של פסח, דפוס האחים חאדידא.    *הגדה של פסח, מטבעת דוד א' עמאר.    *הגדה של פסח*
.בערבית, בית מסחר ספרים של יוסף לוגאסי.    מצב כללי טוב

 $    10 $80 - 
$120

201

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

אוסף כתבי יד 
ומכתבים רבניים

 - $100 10    $ אוסף מכתבים וכתבי יד, האוסף לא נבדק והוא נמכר כמות שהוא.
$200

202
אוסף [13] ספרי קודש

ספרי קודש
 - $100 10    $ אוסף 13 ספרי קודש שונים, הגדות ועוד.           מצב כללי טוב.

$300

203

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

אידישע מוזיק 
זשורנאל, כרך 

כתבי עת 
בנושאי מוזיקה 
יהודית, ניו יורק 

1932-35

כתבי עת יהודיים בנושאי שירה ומוסיקה יהודיים במוזיקה ואנגלית שיצאו לאור בניו יורק בתחילת 
שנות ה30    מצב טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$100

204

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

מקבץ כתבי עת 
וחוברות ביידיש 

בנושאי שירה 
יהודית, תווי 

שירה 
ותצלומים, 

אירופה 
וארה"ב, שנות 

ה30-40

 יידישע געזאנגען, וויניפעג קאנאדע תש"ד 1944, תווים.    4 תווים לשירים מאת אהרן ראזען, צו*
    .דיר, מיינע ימ'ען, מיין זוהן, קום ארויס, ניו יורק.    2 תווים לשירים ביידיש בהוצאת "ניגון" ווארשא
 תווים לשירים בהוצאת מטרו מיוזיק ניו יורק, דער וואנדערער, ביים משמר העמק, איכה, לעג דיין 4
 קאפ.    תווי תפילות מאת החזן בן ציון הופמן, חזן בית הכנסת עדת ישראל בלונדון.    תווים נוספים
.לתפילות.    מצב כללי טוב

 $    10 $150 - 
$200

205

ארץ ישראל. אמנות
עשר תמונות 
צייר זאב רבן 

בצלאל 
ירושלים, 

הוצאת סיני תל 
אביב. 1950 

בערך

אלבום גלויות, בכל דף מודבקת גלויה עם ציור נאה של זאב רבן, עם מראה ארצישראלי אופייני: יפו, 
 24X16          .חיפה, קבר רחל, הכותל המערבי, ירושלים, חברון, יריחו, צפת, מגדל דוד, טבריה
ס"מ. כריכת בד עם תמונה צבעונית ובמרכזה הכותל המערבי, עם דמויות מסביב.          הגלויות 

במצב טוב מאד. כתמים בדפי הפורזץ ובכריכה.

 $    10 $50 - 
$100

206

קופסת שי ארכיאולוגיה
לחנוכה עם 

פרוטת ברונזה 
מקורית 

מיהודה, 
תקופת הנציבים 

הרומיים, כד 
חרס זעיר 

ומגילת 
אנטיוכוס 

מודפסת ע"ג 
קלף

ערכת שי מהודרת לחנוכה הכוללת: פרוטה עשויה ברונזה, יהודה המאה הראשונה לספירה.    כד 
חרס זעיר, (ארץ ישראל, ברונזה מאוחרת?)    מגילת אנטיוכוס מיניאטורית מודפסת ע"ג קלף.    על 

חזית הקופסה סדר הדלקת נרות חנוכה

 $    10 $80 - 
$100

207

חומשים 
וספרי 
תפילה

סט [3] 
מחזורים לג' 

רגלים, כריכות 
מהודרות, 

רעדעלהיים 
תרי"ט- תר"כ 
1859-1860

מחזורים לג' רגלים, בהוצאת רעדעלהיים המפורסמת, עם כריכת חצי עור אדומה מהודרת.    *מחזור 
ליום ראשון ושני של פסח, רעדעלהיים תר"ך 1860.    *מחזור לחג השבועות, רעדעלהיים תרי"ט 

1859.    *מחזור לסוכות ולשמיני עצרת, רעדעלהיים תרי"ט 1859.    19.5 ס"מ.    מצב טוב מאד, 
כתמי זמן.

 $    10 $150 - 
$200

208

מכתב בקשה ציונות וקק"ל
לרשיון עליה 
לארץ מגזבר 
קק"ל ברווה 

רוסקה, תרצ"ה 
1935

מכתב שנשלח בכ"ד סיון תרצ"ה למחלקת העליה והעבודה אצל הסוכנות היהודית בירושלים מאת 
אלקנה גרף, גזבר קק"ל בעיירה רוה רוסקה Rawa Ruska שבו הוא פונה בעברית רהוטה ומבקש 
נמרצות רישיון עליה (סרטיפיקט) לארץ, כמו"כ הוא מצרף את המלצתו של אוסישקין.    [2] דפים, 
24X21 ס"מ.     בדף הראשון מודבק בול קק"ל נדיר לציון 70 שנה להולדתו של מנחם אוסישקין. 

הבול לא מופיע בקטלוג בולי קק"ל!    מצב טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$80

209

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

כרוז מרבני 
העיר נתניה 

לשחרור אסירי 
ציון שנתונים 

ביד הבריטים, 
נתניה 1947 

תש"ח

קריאה מרבנות נתניה ליום תפילה לשחרור ראש העיר עובד בן עמי שנעצר ע"י הבריטים ושאר 
תושבי העיר שנתונים במעצר ביום ח' בתשרי תש"ח.    48X32 ס"מ. מודבק לקנבס לשמירה.    מצב 

טוב, סימני קיפול, חתוך מעט בתחתית.

 $    10 $50 - 
$100

20



מס 
פריט

 מחיר תיאורכותרתקטגוריה
פתיחה

הערכה

210

רישום קרקעות ציונות וקק"ל
בשוק מחנה 

יהודה, חתום 
ע"י מוכתרי 

האזור, תרצ"ג 
1933

מכתב שבו מעידים החתומים, מוכתרי שכונת מחנה יהודה שהמבקש אכן מחזיק בבעלותו את 
הקרקעות המדוברות, 3 חתימות כולל חותמת של אברהם יהודה כהן, מוכתר שכונת נחלת ציון.    

20X23 ס"מ.    מצב טוב, כתמי זמן, סימני קיפול.

 $    10 $80 - 
$100

211

קבלה על ציונות וקק"ל
תרומה ל'קפת 

פועלים 
הארצישראלית', 

שנות 
השלושים?

פלשתינא - ארבייטער - פאנד, קפת פועלים הארצישראלית, לא מולאה.    7.5X9 ס"מ.    מצב טוב 
מאד.

 $    10 $50 - 
$80

212

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

שול גילדן, 
קבלה על 

תרומה לבית 
ספר, וילנא 

1924 תרפ"ה

10.5X7 $50 10    $ .ס"מ.    מצב טוב מאד - 
$70

213

רישום קרקעות ציונות וקק"ל
מפורט של בעלי 

הקרקעות 
הערבים 

בשכונת עין כרם

מסמך שתורגם מערבית טורקית עם רישומי הבעלות המדוקדקים.    [2] דפים, 21X33 ס"מ.    מצב 
טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$80

214

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

תעודת 
נישואים, 

בודפשט 1876

39X25 $50 10    $ .ס"מ.    מצב בינוני, סימני שיקום וסימני קיפול - 
$60

215

גלויות 
וצילומים

אספת פרחים 
וציורי המקומות 
הקדושים בארץ 

הקודש, 
ירושלים תחילת 

המאה ה20

אלבום בכריכת עץ, עם פרחים מיובשים וציורי המקומות, דפוס כהנא בירושלים.    חותמת של 
"האלמנה יענטא בת הרי"מ קאסווער ז"ל בעיה"ק ירושלים תובב"א. הקדשה בכת"י.    12X8 ס"מ.    

מצב בינוני, כריכה מנותקת.

 $    10 $80 - 
$100

216

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

jüdische 
mütter, 
 ,אמהות יהודיות
 סקירה על
 אמהות יהודיות
 חשובות
 בהיסטוריה ועל
 ,המושג ככלל
 גרמנית, ברלין
1936

J&uuml;dische M&uuml;tter by Egon Jacobson and Leo Hirsch ברלין, 1936. ספר על 
 המושג האלמותי: האמא היהודייה - 'א יידישע מאמע'. בין האימהות המוזכרות: גליקל מהמלין, גיטל
 ,רוטשילד (אשתו של אנשל ואם השושלת המפורסמת), פרומט מנדלסון (אשתו של משה מנדלסון)
.בטי היינה (אמו של המשורר הנודע היינריך היינה) ועוד.      103עמ' 22 ס"מ.      מצב טוב מאד

 $    10 $40 - 
$60

217

מסמכים 
היסטוריים

ספרון הדרכה 
לחיילים גרמנים 

ובני 
משפחותיהם, 

ברלין 1943

 - $200 10    $ .עמ', כריכת נייר.    15 ס"מ.    מצב טוב, חיזוקים בסלוטייפ, וכתמי זמן 72
$300

218

חומשים 
וספרי 
תפילה

סדר תפילה 
לתענית, 

אמשטרדם 
תפ"ו 1726

סדר תפלה לתענית, כמנהג ק"ק הספרדים, אמשטרדם בשנת שמואל הלך [ו]גדל [ו]טוב לפ"ק.    קכו 
עמ', 16 ס"מ. כריכה מקורית עם הטבעת זהב בגב הכריכה עם ראשי תיבות שם הבעלים והטבעת 

זהב בשדרה.    מצב טוב, חסרונות ופגמים בכריכה, כתמי זמן.

 $    10 $100 - 
$150

219

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

יהודים ויהודיות 
מפורסמות 
בהיסטוריה 

האנושית, 
כריכה מפוארת, 

גרמנית, וינה 
1901

Ber&uuml;hmte israelische M&auml;nner und Frauen in der Kulturgeschichte der 
Menschheit. Lebens- und Charakterbilder aus Vergangenheit und Gegenwart. Ein 
Handbuch f&uuml;r Haus und Familie.        תצלומים רבים.        431 עמ', 25 ס"מ. כריכה 
 רגילה שלחזיתה מודבקת מהצד השני כריכה חליפית מעוטרת עם חריטות מוזהבות רבות.        מצב
.טוב מאד

 $    10 $100 - 
$200

220

 כרכי 2ספרי קודש
 קונקורדציה

 לאונקלוס, מאת
 ,הרב קוסובסקי
 -ירושלים תרצ"ג

-ת"ש 1933
1939

אוצר התרגום, קונקורדציא לתרגום אונקלוס, חברו חיים יהושע קאסאוובסקי, הוצאת מוסד הרב קוק, 
ת"ש.    *מדור אלהא דמלקדמין, קונקורדציא לתרגום אונקלוס ירושלים תרצ"ג.    שני כרכים, 23 

ס"מ. כריכות תואמות עם הטבעה בשדרה.    מצב טוב - טוב מאד, שדרות מעט בלויות, מעט כתמי 
זמן.

 $    10 $100 - 
$200

221

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

אוסף גדול של 
פריטי נייר 

יהודיים ממזרח 
אירופה, תחילת 

המאה ה20

למעלה מ30 מודעות, כרוזים, קבלות, פרסומות, תעודות ועוד מיהודי מזרח אירופה, כולל פריטים 
ציוניים, בונדיסטים ועוד. מרבית הפריטים ביידיש.    מצב כללי טוב מאד.

 $    10 $150 - 
$200

21
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כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

אוסף גדול של 
פריטים 

היסטוריים 
מאגודת ישראל

 טלגרמה מאגודת ישראל עם בולי אגודת ישאל.         *קבלה על תרומת חמישה כתרים מאת משה*
                  .דוד רייזנער, מאת הסתדרות צעירי אגודת ישראל בסלובקי' ובקרפטורוסי'. תרצ"ו 1935
 לוח בלעטער דער צעירי אגודת ישראל ווין, וינה תרפ"ח 1928.                         *קבלה*        
 .צבעונית על תרומת חצי דולר ל'קרן התורה' של אגודת ישראל, יידיש אנגלית, צרפתית וגרמנית
 תשרי תרפ"ה 1924.                         *כרטיס ציר, הועידה השלישית.                         *הזמנה
 לועידת אגודת ישראל בבריטניה, תש"ה 1945. (אנגלית).                         *קרן א"י שע"י אגודת
 ישראל, קבלה.                         *טלגרמה, הודעת מזל טוב לחתונה מטען קרן התורה, תש"ד
 גלויות בהוצאת אגודת ישראל.                         *בני אם חכם ליבך 3*                         .1944
 ישמח לבי גם אני, גלויה בהוצאת אגודת ישראל בוינה.                         *גלויה נדירה מאגודת
 ישראל בפרנקפורט, תרפ"ח 1927, על התורה ועל העבודה..                         *ויעשו כולם אגודה
                   .אחת, גלויה מצעירי אגודת ישראל בנירנברג.                         *2 גלויות מקרן התורה
 הזמנה לכינוס הנשים של אגודת ישראל, לונדון תש"ה 1945.                         קבלה לקרן*      
 יתומי המלחמה של אגדת ישראל.                         *גלויה עם איור של יהודים שוויצרים מארחים
                 .פליטים יהודיים, ציריך תחילת שנות ה40                         *אידישער ארץ ישראל באנק
 כרוז מטעם "קרן יתמי המלחמה של "אגדת*                         vol 4 no4, 1956 ,הדרך*        
                       .ישראל" בשוויץ", פגום בחלקו.                         *אמונתנו, כסלו טבת תש"ח 1947
 טלגרמה רשמית אגדת ישראל.                         *מדריך לטו בשבט.                         * מקבץ*  
 blatter des חוברות של*                         F&uuml;hrer-Bl&auml;tter des Esra חוברות
keren hatorah.

 $    10 $300 - 
$500

223

שו"ת זכרון ספרי קודש
יהודה. מהדורה 
ראשונה. עותק 

מיוחס

שו"ת זכרון יהודה [חלק שני], מאת רבי יהודה גרינוולד מסאטמאר. אוהעלי, תרפ"ח [1928]. עם 
חותמות בעלות של האדמו"ר רבי שמואל שמעלקא רובין, בהצה"ק אדמו"ר ואב"ד סוליצא זצ"ל הי"ד.  
                     המחבר רבי יהודה גרינוולד [תר”ה-תר”פ], תלמידם של הכתב סופר ורבי דוד דייטש. 

היה מחשובי רבני הונגריה וכיהן ברבנות במספר ערים מפורסמות ובכללם בוניהד וסאטמר. 
בסאטמר עמד בראש ישיבה גדולה שהייתה אחת הנחשבות ביותר בהונגריה.                    

האדמו"ר רבי שמואל שמעלקא רובין [תרפ"ה-תשע"ג], נולד לאביו האדמו"ר רבי יעקב ישראל וישורון 
מסוליצא-סאראגן משושלת רופשיץ, לאחר השואה עבר לארצות הברית והתגורר בפאר רקוואי. חיבר 

את הספר מנהגי מהריי"ו סוליצא, ועוד ספרים.                          [7], רכד עמ’. ישנם עותקים עם 
מספר דפים שונה בגין סידור אחר של ההקדמות. 31.5 ס"מ.          מצב טוב-טוב מאד. מעט כתמי 

זמן ומעט נקבי עש. שני דפים מנותקים ופגועים קלות בשוליים. כריכה פשוטה.

 $    10 $150 - 
$200

224

שיר השירים, ספרי קודש
חבצלת השרון. 

פילדלפיה. 
מהדורה 
ראשונה

שיר השירים עם פירוש נעים על דרך הדרש והחקירה בשם חבצלת השרון, עם הערות בשם לוית חן. 
מאת רבי זאב וואלף סאמועלזאהן (סמואלסון). פילדלפיה, תרס"ה [1905].                   המחבר 

נולד ברוסיה היה רב בכמה קהילות, ועבר לאמריקה שם כיהן כרב בבלטימור. בפתיחה מאמר 
אסטרונומי מעניין אודות כוכבי הלכת והגלגלים, עם שרטוטים. מהדורה ראשונה.                           

[4] דף, IX, [1], 68, [2] עמ’, 23 ס"מ. נייר עבה. גולדמן 204.          מצב טוב. מעט כתמי זמן. 
קרעים בדף המגן הלבן. כריכה פשוטה, בלויה.

 $    10 $80 - 
$100

225

חידושי תורה חסידות
מאת האדמו"ר 

מסאטמר, נדפס 
בסטנסיל

 קונטרס חידושי תורה שנשמעו מכ"ק מרן אדמו"ר [רבי יואל'יש טייטלבוים] שליט"א [זצ"ל]"
                      ".[1960] מסאטמאר. ספר בראשית. נעתק וי"ל ע"י תלמידיו. ניו יורק, תש"ך
 בהקדמה כותבים שני התלמידים ר' מאיר ישראל גאלדבערג ור' נפתלי לעבאוויטש על כך שהקונטרס
 נכתב בלשון הקודש ואילו האדמו"ר דיבר באידיש.                          114 עמ', 23.5 ס"מ. הדפסת
 סטנסיל. רישום בעלות.          מצב טוב. כתמי זמן. קיפולים בפינות הדפים. כריכת מעטפת מנותקת
.חלקית, כריכה אחורית חסרה

 $    10 $100 - 
$150

226

חומש עם אור חסידות
החיים ובאר 

מים חיים. 
לעמברג. נדיר

חומש במדבר מתורגם בשלשה תרגומים... עם פירוש אור החיים ופירוש באר מים חיים, ועם פירוש 
ישועות יעקב מרבי יעקב אורנשטיין. באותיות כמו בזיטאמיר, עם תפלות. לעמברג, תרל"ב 1872. 

נדיר, במפעל הביבליוגרפיה נרשם רק חומש שמות.                        חומש חסידי נדיר, עם פירושי 
אור החיים ובאר מים חיים, ופירוש ישועות יעקב מאת הגאון הנודע רבי יעקב ארנשטיין רבה של 

לבוב שנדפס בסוף החומש. בסוף החומש תפלות לשבת בנוסח ספרד.                    עמודים רבים 
לא ממוספרים, 22 ס"מ. שני שערים.          מצב טוב. כתמי זמן. נקב עש בודד. מספר דפים 

מנותקים חלקית. מעט קרעים קלים. כריכת עור מקורית, פגומה.

 $    10 $120 - 
$150

227

גלויות 
וצילומים

צילום נדיר של 
האחים 

הצדיקים לבית 
ויז'ניץ

צילום של שני האחים האדמו"רים לבית ויז'ניץ, רבי אליעזר הגר בעל 'דמשק אליעזר' ורבי מנחם 
מנדל הגר מווישוא, בני בעל ה'אהבת ישראל' מוויזיץ. [מזרח אירופה, שנות ה 30 של המאה ה20?].  
                              צילום מקורי של שני האחים עומדים בפתח חלון ואולי פתח של רכבת.            

               האדמו"ר רבי אליעזר הגר בעל ה"דמשק אליעזר" מוויזניץ [תרנ"א-תש"ו], בנו של בעל 
ה"אהבת ישראל" מוויזניץ וחתנו של רבי יצחק מאיר העשיל מקופיטשניץ. התמנה בשנת תרפ"ב 

לאב"ד וויזניץ ולאחר פטירת אביו בתרצ"ו (1936) החל לכהן כאדמו"ר. בשנת ת"ש נמלט מוויז'ניץ 
שנכבשה על ידי הרוסים והתיישב בטעמשוואר. שלח משלוחי מזון למען היהודים שהוגלו לביצות 

טרנסניסטריה והורעבו שם. לשם כך מכר את כל רכושו, כולל שעון היד שלו. פעל רבות בענייני ציבור 
והצלת יהודים מהשואה. בשנת תש"ד עלה לארץ ישראל והתגורר בתל אביב והקים מחדש את 

ישיבת וויזניץ.                           האדמו"ר רבי מנחם מנדל הגר [תרמ"ה-תש"א], בכור בניו של 
האדמו"ר ה"אהבת ישראל" מוויז'ניץ, כיהן כר"מ בישיבה שהקים אביו בוויז'ניץ. בשנת תרס"ח 

(1908) התמנה כרבה של וויז'ניץ. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה הצטרף לאביו ולשאר בני 
משפחתו שעברו להתגורר בגרויסוורדיין (אורדאה) בטרנסילבניה. בשנת תרפ"א (1921) התמנה 
כרב בעיירה וישווא שבמחוז מרמורש שבטרנסילבניה, ועמד בראש הישיבה שהתקיימה במקום. 

ישיבה זו הייתה הגדולה בכל רומניה באותה תקופה, ובשיאה מנתה כ-400 תלמידים. לאחר פטירת 
אביו, בשנת תרצ"ו (1936), החל נוהג באדמורו"ת וכונה האדמו"ר מווישאווא. בשנת תש"א חלה, 

וכעבור זמן נפטר מחוליו. עצמותיו הועלו לקבורה לארץ ישראל והוא נקבר בחלקת אדמו"רי ויז'ניץ, 
בבני ברק.          יתכן והצילום הוא חלק מצילום מעט גדול יותר, אך כמובן שהצילום התמקד בשני 

הצדיקים.                          כ 10X6 ס"מ. החיתוך לא ישר.                 מצב בינוני. קמטים.

 $    10 $200 - 
$300
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כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

עיתון עם אזכור 
קדום לנוכחות 

יהודית בלונדון, 
תקכ"ז 1767

 A Jew was carried :מיוני 1767, בעמוד 329 נכתב ,The Gentleman's Magazine עותק של
 ,before the Lord Mayor, charged with hawking hats for sale in this city, contrary to law

 which ſubjets all hawkers who preſume so to do in any corporation to the penalty of
 l. or to be committed for a certain time to hard labour in Bridewell. The fact being 12

 proved, security was given for the Jews appearance to answer the above charge
before a Court of Judicature.           מסופר על רוכל יהודי שנתפס מוכר כובעים בניגוד לחוק, 

ההתייחסות אליו טבעית לחלוטין, ובהמשך הכתבה אף מוזכר אדם נוסף, לא יהודי, שהואשם אף 
 Jewish) הוא בפשע דומה. הדבר קרה רק 13 שנה לאחר שעבר בבריטניה חוק ההתאזרחות

Naturalisation Act) ב1753.          [51] עמ' + 2 דפי תמונה. 21 ס"מ.          מצב טוב - טוב 
מאד. לא כרוך.

 $    10 $150 - 
$250

229

גלויות 
וצילומים

 תצלומי נשים 2
 צפון

 ,אפריקאיות
Hippolyte 

Arnoux סוף 
המאה ה19

27X22 ס"מ. 2 תצלומים מודבקים לקרטון מ2 צידיו, נתונים בפספרטו קשיח.    אחד מהתצלומים 
.מצב כללי טוב - טוב מאד. קמורים קלות    .Hippolyte Arnoux חתום

 $    10 $50 - 
$100

230

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

שו"ת הלכתי 
מאת רבי יצחק 
קנטון מטורינו 

לרבי יהודה 
חיים גירון 

מקסאלי. תצ"ח 
[1738]

מכתב הלכתי בכתב ידו ובחתימתו של רבי יצחק ברכיה קנטון מטורינו אל רבי יהודה חיים גירון 
בעניין כתמים, שכירות לגוי בשבת, אותיות בתורה וברכת הנהנין.             רבי יצחק ברכיה קנטון, 

מגדולי רבני איטליה. נבחר לרב בקהילת טורינו בשנת תצ"ט. היה בידידות אמיצה עם רבי יצחק 
לאמפרונטי בעל ה'פחד יצחק' ואף נמנה בין המסכימים לספרו. בשו"ת שמש צדקה (יו"ד סימן יב) 

מופיעה תשובה ממנו, והוא מוזכר בספרים נוספים של מחברים מבני דורו. חיבר ספר יתד האוהל על 
ספר אהל מועד.                רבי יהודה חיים גירון, מחכמי קסאלי. ידוע על אגרת ששלח אל רבי 

ישמעאל הכהן בשנת תקל"ז, מוזכר בספר זכר דוד (מאמר ראשון, פרק לט).                [2] עמ'. 
21X15 ס"מ. עברית ואיטלקית. דיו על גבי נייר משובח. מקופל כמעטפה עם כתובת הנמען 

באיטלקית; מצב טוב. סימני קיפול. כתמי זמן. קרע ללא פגיעת טקסט.

 $  100 $400 - 
$600

231

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

יהודים פולניים, 
ליטוגרפיה 
צבעונית, 

אוסטריה המאה 
ה19

 - $80 10    $ .מצב טוב מאד    .(ס"מ גודל כולל 36X29) ס"מ. ממוסגר X13יהודים מהלכים בדרך.     21 2
$120

232

משה מורו, נומיסמטיקה
מדליה לכבוד 
יריד המזרח, 

1934

מדליה חתומה ע"י משה מורו, הוכנה לכבוד יריד המזרח ב1934בחזית סמל היריד, גמל מעופף 
 Continental Guano- שמסביבו המילים יריד המזרח 1934 בעברית, אנגלית וערבית. בגב הכיתוב

Works LTD London אנגלו-קונטיננטל גואנו וורקס בע"מ לונדון" וחתימה: M. Murro    7 ס"מ 
קוטר.    מצב טוב מאד.

 $    50 $200 - 
$300

233

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

אות אמת 
חשבון צדק. 

קופת פקידים 
ואמרכלים 

מאמשטרדם

חשבון של ארגון פקידי ואמרכלי ערי הקדש מאמשטרדם, לשנת תר"ך. אמשטרדם [תרכ"א] 1860.    
            דו"ח שנתי של ארגון פקוא"מ, כולל: א. חשבון כסף הקדשים - ההכנסות. ב. חשבון צדק - 

הוצאות ל'בנין בתים לעניין ומחסה לאורחים. ג. חשבון כללי. לו עמ', שער מעטפת עם פגם.

 $    10 $80 - 
$150

234

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

Ascamot. 
לונדון, 1850

Ascamot: or Laws and Regulations of the Congregation of Spanish and Portuguese 
Jews - הסכמות: או חוקים ותקנות של קהילת הספרדים והפורטוגזים בלונדון. קהילת שער 
.השמיים, לונדון, תר"י 1850. 102 עמ'. כריכה מקורית עם הטבעה. מצב טוב מאד

 $    10 $100 - 
$150

235

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

Mahasim 
Tobim- 
 .מעשים טובים
[1825] לונדון

אודות פעילות חברת צדקה של יהודי ספרד ופורטוגל בלונדון. החברה הוקמה בשנת 1749. אנגלית. 
בעמוד האחרון רשימת ראשי החברה לדורותיה          11 עמ'. כריכת נייר שיש.

 $    10 $80 - 
$120
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מקבץ [4] ספרי ספרי קודש
קודש - מחקר

 ספר תורת האדם: חלק ראשון, הר סיני, בירור היחס התורני לנוצרים כדי להסיר את שנאתם לעם *
 ישראל, מאת רבי בנימין בלאזאק. ווארשא, תר"ע [1910].       *כרוך עם ספרו הלכתא למשיחא, על
          :דבר הגאולה העתידה לבוא אלינו. ווארשא, תר"ע [1910]. חותמת המחבר.          כרוך עם
 ,מחקרי ארץ אבותינו מאת ר' ישראל זאב וואלף הורוויץ. ירושלים, תר"ע 1910. אודות גבולות הארץ*
 גיאגורפיה, בעלי חיים, עתיקות והיסטוריה.          כרוך עם:          *מחוקקי יהודה, קורות חבורי
 רבנו יהודה בר ברזילי הנשיא הברצלוני, מאת שלום אלעבק [אלבק] ברסלוי, תרע"א ]1911]. הוצאה
.מיוחדת מתוך המאסף תפארת ישראל

 $    10 $100 - 
$200

237

לוט [3] ספרי ספרי קודש
קודש

 סליחות מכל השנה כמנהג אשכנז, מוגהות על פי רבי וואלף היידנהיים, עם ביאור ותרגום אשכנזי*
 מאת שלום בר"י כהן. רדלהיים, תקצ"ד 1833.       *קטעים מספר יד החזקה לרבנו משה בן מיימון
 ז"ל יצא לאור על פי כתב יד בעצם כתב ידו של הרמב"ם. לונדון ת"ש 1940. עם צילומים של כתב
 היד. נוסף שער אנגלי.          *ספר הישר, כולל כמה ספורים ומדרשי רז"ל על חמשה חומשי תורה
 וקצת ספר יהושע ושופטים. ליוורנו, תרכ"ב [1862]. עם הדפים בסוף, ובהם: מעשה בחסיד אחד
שלא נשבע מימיו לשקר.          מצב טוב-טוב מאד

 $    10 $80 - 
$150

238

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

הדת והתחיה 
הלאומית. 

ווארשא, תר"פ 
1920

פרקי היסטוריה מאת ר' יצחק ניסנבוים. הוצאת הסתדרות 'מזרחי' בפולין          עם תמונותיהן של 
גדולי הרבנים 'חובבי ציון' וציוניים, ותמונות מושבות עבריות בארץ ישראל.          קנט [1] עמ'. מצב 

טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$80

239
ראשית חכמה. ספרי קודש

מהדורה קדומה
ראשית חכמה לרבי אליהו די וידאש. עם הוספת ספר חי בן מקיץ והוא מוסר הנפש דרך חידה לרבי 

שלמה בן גבירול. קושטא, תצ"ו [1736] .          [1], שד, [20] דף, 20 ס"מ.          מצב בינוני. נקבי 
עש. כריכת עור עתיקה עם נקבי עש.

 $    10 $100 - 
$120

240
דפוסים 
קדומים

יוסף לקח. 
[המבורג, תע"א 

[1711

פירוש על מגלת אסתר לרבי אליעזר אשכנזי. נדפס על פי הוצאות קרימונה של"ו, ללא מקום ושנת 
הדפסה. עם פנים המגלה.          [1], ב, ב-כד, [1 נסמן: כג], כה-מח, [1] דף, 19.5 ס".          מצב 

טוב-טוב מאד. מעט כתמי זמן. כריכת קרטון עתיקה.

 $    10 $100 - 
$150

241

 דברי פני אריה. ספרי קודש
וינה 1859. עם 

הקדשת נכד 
המחבר 

מילי דאגדה, דרשות... פירושים... על מקרא קדש ומאמרי חז"ל, מאת רבי פנחס ליב פריעדען רבה 
של קאמארן.          המחבר רבי פנחס ליב פריעדען [פרידן] מרבני הונגריה [תקס"ב 1802-תרל"ג 
1873]. היה רב בבוניהד ואחר כך בקאמארן. בשער הקדשה ארוכה מנכד המחבר רבי בן ציון ובר 
בנו של רבי מרדכי אליעזר ובר מאדא וירושלים שהיה חתן המחבר.          צד דף, 21 ס"מ.          

מצב טוב-טוב מאד. כתמים בשער. כריכה מפורקת.

 $    10 $80 - 
$120

23



מס 
פריט

 מחיר תיאורכותרתקטגוריה
פתיחה

הערכה

242

תקון שלמה, ספרי קודש
וינה תרנ"ב 

[1892]

מאה דרושים על רוב שבתות השנה וימים טובים עם הספדים על כמה גאונים ונלוה אליו ספר שמלת 
בנימין, חידושים על 'שב שמעתתא' וסוגיות הש"ס מאת הגאון רבי בנימין שלמה זלמן שפיצר, הוציא 

לאור חתן המחבר רבי יוסף דובער כהן, עם חותמתו מעבר לשער.                      [10] 5 [1] עמ', 
קמ דף. מעט כתמים. פגם קל בשער. מצב טוב-טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$80

243

סדר תמניא ספרי קודש
אפי. 

אמשטרדם, 
תרמ"ג 1883. 

נדיר במיוחד

סדר תמניא אפי, פרק קי"ט שבתהלים לומר אחר הלימוד לזכרון נשמות הנפטרים. אמסטרדם, 
בדפוס האחים לעוויססאן.          בעמוד האחרון 'יזכור' עם הוראות בהולנדית. לא נרשם במפעל 

הביבליוגרפי. העותק שבספריה הלאומית הגיע בשנים האחרונות מאוסף ולמדונה.          [1] 8 עמ', 
22 ס"מ. הדפים מעט תלושים. מצב טוב-טוב מאד. עם כריכה אך הדפים נתלשו מהכריכה.

 $    10 $80 - 
$120

244

חומשים 
וספרי 
תפילה

נדיר. תפילה 
להצלחת 

הקיסר, עברית 
ואיטלקית, 

טרייסט תקצ"ט 
1799

דף גדול עם תפילה להצלחת הקיסר פרנץ השני, 3 שירים בעברית מתורגמת לאיטלקית.    פריט 
נדיר, לא ידוע ביביליוגרפית.     63X42 ס"מ.    מצב לא טוב, חורים רבים וחסרונות בטקסט, סימני 

קיפול, משוקם.

 $    10 $150 - 
$200

245

שואה 
ואנטישמיות

מקבץ [11] 
גלויות 

הומוריסטיות 
ואנטישמיות, 

אירופה תחילת 
המאה ה20

 - $200 10    $ .גלויות, מרביתן מפולין, הומוריסטיות.    מצב כללי טוב מאד 11
$300

246

גלויות 
וצילומים

ירושלם, 
ממראות העיר 

העתיקה, יעקב 
בנאור קלטר, 

פורטפוליו [12] 
צילומים, 

ירושלים תרפ"ד 
[1924]

 - $100 10    $ .תצלומים, + דף שער. בכריכה המקורית.    מצב טוב - טוב מאד. כתמי זמן, קצוות בלויים מעט [12]
$150

247

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

אוסף [26] 
פריטי נייר של 

יהודי שלחם 
בשואה 

במסגרת הצבא 
האדום, שנות 

ה40

כולל תעודות על עיטורים ומדליות, חומר רב ומעניין שלא נבדק די צורכו.           [26] פריטים, שפות 
שונות.          מצב כללי טוב מאד.

 $    10 $150 - 
$200

248

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

אוסף [36] 
חוברות 

מהסדרה 
 Picturesque

 ,Palestine
 Sinai and

Egypt", מאת 
החוקר הנודע 

ווילסון, עם 
הדפסים רבים. 
ניו יורק, 1881-

1883

חוברות 1-3, 5-33.           מחקר מקיף באנגלית על ארץ ישראל מאת החוקר הנודע צ'רלס ווילסון, 
עם איורים ותחריטים.          Picturesque Palestine, Sinai and Egypt, תחריטים על פי ציורים 
 .D הוצאת .Colonel [Charles] Wilson בעריכת .J. [John] D. Woodward-ו Harry Fenn מאת

Appleton and Company.          [36] חוברות, 32 ס"מ.          מצב כללי טוב, מעט חסרונות 
בכריכות, מעט קרעים כתמים ושיקומים. שער המעטפת של אחת החוברות מנותק.

 $    10 $100 - 
$200

249

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

מקבץ [7] 
חוברות 

 Picturesque
 Palestine

מאת ווילסון, ניו 
יורק 1881-

1883

חוברות 14,18,20,37-40    מחקר מקיף באנגלית על ארץ ישראל מאת החוקר הנודע צ'רלס ווילסון, 
עם איורים ותחריטים.     Picturesque Palestine, Sinai and Egypt, תחריטים על פי ציורים 

 .D הוצאת .Colonel [Charles] Wilson בעריכת .J. [John] D. Woodward-ו Harry Fenn מאת
Appleton and Company.     [7] חוברות, 32 ס"מ.     מצב כללי טוב, מעט חסרונות בכריכות, 

מעט כתמים ושיקומים. בשני חוברות הכריכה ודפים נוספים מנותקים.

 $    10 $70 - 
$120
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גלויות 
וצילומים

תצלום גדול של 
הר הבית מכיוון 
מערב, שנות ה 

40 בקירוב

תצלום צבעוני מוקדם של הר הבית מכיוון מערב, בו נראים מקום המקדש [מסגד עומר] חומת העיר 
העתיקה והר הזיתים בירושלים. שנות ה 40 בקירוב.             תצלום איכותי. צלם לא מזוהה. 

40x30 ס"מ.                מצב טוב.

 $    10 $50 - 
$80

251

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

מקבץ [9] ספרי 
ביבליוגרפיה 

חשובים

ספרות ישראל, מאת משה שטיינשניידר. ורשא, תרפ"ג 1923    ספרות ישראל, מאת משה 
שטיינשניידר. בשני כרכים. הוצאת קדם, ירושלים תשל"א    קהלת משה, אריה ליב פרידלאנד, 

רשימת הספרים העבריים... מחברת שמינית, אות ל. ירושלים, תשכ"ד    אוצר הספרים, בן יעקב. 
הוצאת ירושלים, ניו יורק    חדשים גם ישנים, מאת א.א. הרכבי. ירושלים, תש"ל    רשימת ספרי 

לאדינו, מאת אברהם יערי. ירושלים, תרצ"ד    רשימת כתבי היד העבריים.. מאת יששכר יואל. 
ירושלים, תרצ"ד    ספרים עברים עתיקים, במברגר את ואהרמן, רשימה מס' 38, ירושלים, תש"ח    

אנציקלופדיה לחסידות, ספרים, א. ירושלים, תש"מ    כללית מצב טוב.

 $    10 $150 - 
$300

252

כיסוי בד אמנות
למצות. 

פלשתינה, 
ראשית המאה 

ה 20

כיסוי בד למצות. פלשתינה, ראשית המאה ה 20       כיסוי בד למצות בעל שלשה תאים. בארבע 
פינותיו הודפס ציור קבר רחל, יד אבשלום, מגדל דוד ומתפללים בכותל המערבי. במרכזו כיתוב של 

סימני הסדר: זרוע, ביצה, מרור, חרוסת, כרפס וחזרת. וכיתוב מודפס: 'לכבוד חג הפסח, לשנה 
הבאה בירושלם הבנויה'. תחת הכיתוב צורת מנורה. בשוליים רקמת חוטי זהב. בגב הכיסוי כיתוב 

מודפס: MADE IN PALESTINE                מקור: אוסף פרטי.                35x35 ס"מ. כתמים. 
מצב טוב.

 $    10 $80 - 
$100

253

אוגדן מחזות ציונות וקק"ל
עבור מורי 

התנועה 
הקיבוצית, 

שנות הארבעים

ספר הכולל 15 מחזות מפורסמים שעובדו בידי מורים מקיבוצים שונים, והופצו בתפוצה פנימית בין 
הקיבוצים השונים.     נדיר, ככל הנראה לא נמצא בספרייה הלאומית.     [1], 85 עמ'. 25 ס"מ. 

מהדורת סטנסיל.    מצב טוב מאד.

 $    10 $100 - 
$200

24
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כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

 מכתבים 2
 הלכתיים מאת

 jacob הרב ד"ר
kohn, לייפציג, 
 מוצאי יום כיפור

תרצ"ט 1938

 .מכתבים, כתובים גרמנית עם מילים עבריות רבות.    [2] מכתבים, כתובים משני צידי הדף 2
21X14.5 ס"מ.    מצב טוב מאד. סימני קיפול.

 $    10 $80 - 
$120

255

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

Alexander's 
Hebrew 
Ritual, 
London 1819

Alexander's Hebrew Ritual, and Doctrinal Explanation of the whole Ceremonial Law, 
oral and traditional, of the Jewish Community in England and Foreign Parts; being a 
Necessary Companion to the Holy Scriptures. Together with several Remarkable 
Events relative to the People of the Jews, from the most Ancient Records    מצב טוב, 
.ספר חסר, מסתיים בעמוד 306

 $    10 $50 - 
$80

256

מקבץ [2] אמנות
ספרים עבריים 

בגרמנית, 
1904-1931

*juedischer almanach, berlin 1904 כולל ליטוגרפיות רבות, בין היתר של הרמן שטרוק ומוריץ 
 תפילת הרופאים, יצא ,Moses Maimonides Gebet*    .אופנהיימר. הדפים הראשונים מנותקים
 ,לאור ע"י רופאים חברי סונצ'ינו, דפוס על נייר איכותי ועבה, אותיות פתיחה אדומות. מצב בינוני טוב
.כתמי מים וכתמי זמן.    מצב כללי טוב

 $    10 $50 - 
$80

257

בקבוק פורצלן אמנות
למשקה, עם 

מגן דוד מוזהב, 
 Belleek

mark, אירלנד 
סוף המאה ה19

בקבוק משקה (פלאסק) מפורצלן (מיועד לברית מילה?) בחזית מגן דוד גדול ומוזהב. תוצרת 
Belleek אירלנד.    כולל פקק שעם ישן, עם מעמד עץ.    גובה 17 ס"מ.    מצב טוב, צבעים דהויים, 

חותמת החברה דהויה.

 $    10 $80 - 
$100

258

קבלה 
וקמיעות

קמיע 
ירושלמית, 

שמירה 
ממגיפה, 

משריפה ועוד, 
ירושלים אלול 
תר"צ [1930]

קמיע ירושלמית', ל"שמירה ממגיפה, משריפה, מפגע רע, מעין הרע, מגזירה רעה, מכשוף ומכל דבר 
רע. רפואה לחולי העצבים, מחולשת הגוף והאברים, למחלת ילדים, ולכל מיני דויו מכאוב".               

   בתחתית נכתב "זה הקונטרס הקדוש נמצא ישן נושן והדפסנו אותו מחדש ואחב"י לא יעשו עוולה 
להדפיסו לפחות עד חמש שנים, אלול תר"צ."          [1] דף, 25X18 ס"מ.          מצב טוב, קרעים 

מודבקים מאחור.

 $    10 $80 - 
$100

259

קובץ הלכות ספרי קודש
לשבת ופסח 

בגרמנית, 
פרנקפורט ניסן 

תר"צ [1930]

חוברת הלכתית שיצאה לאור בפרנקפורט עם כללים לפסח ולשבת, גרמנית עם מעט מילים עבריות.  
  14 ס"מ, 16 עמ'.    מצב טוב, כריכת מעטפת מנייר מנותקת וחסרה, מעט כתמי זמן.

 $    10 $40 - 
$60

260

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

שלשה כתבי יד 
בכתיבות שונות 

- כתיבה 
אשכנזית 
וספרדית.

 דף, נייר, בכתיבה אשכנזית שנמצאו בתוך ספר דפוס. בדף אחד דרשה לבר מצוה ובה קושיא [2] *
 ותירוץ עליה. אחריה כתב הדורש: "דרוש זה למדתי מפי אא"ז המונח כ"ה יעקב קאפל זצ"ל מק"ק
 קליינאיישט[?] בהיותי בר מצוה וימחול לי ... והתירוץ הוא טעות ...". בדף נפרד חידושים נוספים
 ממנו. בדף נוסף: חידושים אחרים באותה כתיבה.          * [1] דף, נייר, רשימות בכתיבות שונות
 מצפון אפריקה ובהם על גזירת המלך שנגזר ביום "ב' בשבת ר"ח מרחשון ש' וברכת"י לפ"ק [תרל"ח]
 ועל מיעוט גשמים בשנה זו. בכתיבה שונה חתימת "דוד אלבאז".                [3] דף. מצב טוב. לא
.כרוכים

 $    10 $50 - 
$150

261

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מקבץ מכתבים 
רבניים, נשלחו 

לרבה של 
שנגחאי ר' 

מאיר אשכנזי?

מקבץ מכתבים, בעברית ובאנגלית, ככל הנראה נשלחו לרב מאיר אשכנזי.    הרב מאיר אשכנזי היה 
מחסידי חב"ד, בשנת תרפ"ו עבר בשנגחאי שם התבקש לכהן כרב הקהילה, בעצת רבו הריי"צ נשאר 
לכהן שם עד פטירתו בתש"ט [1949].    [5] מכתבים, גדלים שונים.    מצב בינוני, קרעים וסימני זמן.

 $    10 $150 - 
$200

262

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

שערי שמחה. 
שני חלקים. 

תרכ"א-תרכ"ב. 
מהדורה 

ראשונה הערות 
בכתב יד

שערי שמחה, חיבור "מאה שערים" על הלכות קידוש, הבדלה, ט' באב, ראש השנה, תשובה, יום 
כיפור, סוכה ולולב, הלל, חול המועד, אבל, פסחים, חדש, ספירת העומר ומגילה. מאת רבי יצחק אבן 

גיאת מגדולי רבותינו הראשונים. ומסביב לו פירוש 'יצחק ירנן' מאת רבי יצחק דוב הלוי במברגר 
אב"ד ווירצבורג.          הסכמות חשובות, ותולדות המחבר.          2 הערות בכתב יד.           חלק 

א: [3], ח, קיח, [4] עמ’.          חלק ב: [2], קיא, ז [צ"ל: ו] עמ’.          22 ס"מ.          מצב טוב, 
מספר דפים תלושים.

 $    10 $100 - 
$120

263

כתבי קדש. חסידות
נביאים 

אחרונים. 
זיטומיר, תרי"ט 

1896

חלק רביעי. ספר יחזקאל ותרי עשר עם פירושים ועם פירוש בעברי טייטש. בדפוס שפירא.          2 
שערים, רד דף, 26.5 ס"מ.          כריכת עור מקורית פגומה. נקבי עש. מצב בינוני.

 $    10 $100 - 
$150

264

כתבי קדש. חסידות
נביאים 

אחרונים. 
זיטומיר, תרי"ט 

1859

חלק שלישי. ספר ישעיה וירמיה עם פירושים ועם פירוש בעברי טייטש. בדפוס שפירא.          2 
שערים, רכה דף, 26 ס"מ.          כריכת עור מקורית פגומה מעט. נקבי עש בעיקר בשוליים. מצב 

בינוני.

 $    10 $150 - 
$200

265

כתבי קדש. חסידות
נביאים 

אחרונים. 
זיטומיר, תרי"ז

חלק רביעי. ספר יחזקאל ותרי עשר עם פירושים ועם פירוש בעברי טייטש. בדפוס שפירא.          
ללא הקדם שער. רד דף, 26 ס"מ.          כריכת עור מקורית פגומה. נקבי עש. מצב גרוע-בינוני.

 $    10 $150 - 
$180

266

כתבי קדש. חסידות
נביאים 

אחרונים. 
זיטומיר, תרט"ז 

1856

חלק שלישי. ספר ישעיה וירמיה עם פירושים ועם פירוש בעברי טייטש. בדפוס שפירא.          2 
שערים, רכה דף, 26.5 ס"מ.          כריכת עור מקורית פגומה. נקבי עש. מצב בינוני.

 $    10 $100 - 
$105

267

מלאכת שמים. ספרי קודש
אלטונא, תרי"ג 
[1853]. ספרו 

הראשון של 
הרב 

באמברגער 
מווירצבורג

הלכות ספר תורה, תפילין ומזוזה. חלק ההלכתי בדרך העיון ופלפולה של תורה עד ההלכה למעשה. 
וכן ביאור על פי הקבלה, מאת רבי יצחק דב באמבערגר. רבה של ווירצבורג.          זהו ספרו הראשון 

שהוציא לאור המחבר שהיה מגדולי ומנהיגי יהודי גרמניה. עם הסכמה ארוכה של רבי יעקב 
עטלינגער בעל ה'ערוך לנר'.          [2] פד דף, 21 ס"מ. נקבי עש. מצב טוב.

 $    10 $100 - 
$150

25
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חומשים 
וספרי 
תפילה

סדר הקפות. 
בומבי, תרצ"ג 

1933

זמרי ישראל : כולל שירות ותשבחות למלך כרוב תשבחות, שירי תקוה ופזמונים והקפות של שמחת 
תורה ... על ידי שמעון יעקב כריכלר. בומבי, דפוס היברו פאבלישינג אנד פרינטינג פריס.                

שער נוסף במארטית. שער מעטפת רובו במראטית .          [4], לב עמודים. 20 ס"מ. גוף הספר 
במצב טוב מאד. פגמים בדפים הראשונים.

 $    10 $80 - 
$120

269

תחריט קדום אמנות
צבוע ביד, 

שמואל מושח 
את דויד למלך

37X24 $40 10    $ .ס"מ.    מצב טוב מאד - 
$60

270

תחריט קדום אמנות
צבוע ביד, בועז 

לוקח לאשתו 
את רות 

המואביית

38X24.5 $40 10    $ .ס"מ.    מצב טוב מאד - 
$80

271
תחריט קדום אמנות

צבוע ביד, נס 
שאול בנביאים

38X24.5 $40 10    $ .ס"מ.    מצב טוב מאד - 
$80

272
תחריט קדום אמנות

צבוע ביד, דויד 
מכה את גולית

38X24.5 $50 10    $ .ס"מ.    מצב טוב מאד - 
$80

273

תחריט קדום אמנות
צבוע ביד, 

אחשוורוש נותן 
טבעתו למרדכי

38X24.5 $50 10    $ .ס"מ. נתון בפספרטו.    מצב טוב מאד - 
$80

274
תחריט קדום אמנות

צבוע ביד, יוסף 
שאול לנאוף

38X24.5 $50 10    $ .ס"מ. נתון בפספרטו.    מצב טוב מאד - 
$80

275

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

מפה לחלות 
שבת

מפה לחלות, עם רקמה בצבעים. במרכז חלה ונרות שבת, כיתוב : לכבוד שבת ויום טוב.             
43X45 ס"מ. פרימה בשוליים. כתמים בהירים.

 $    10 $50 - 
$80

276

תניא. חב"ד
קניגסברג, 

תר"ח.1848. 
עותק חסר

ספר התניא, מהדורת קניגסברג תר"ח 1848. ראה מונדשיין ספרי התניא יג.          חסר שער ודף 
אחריו.          מצב טוב, דף אחרון פגום.

 $    10 $50 - 
$100

277

רמתים צופים. חסידות
ווארשא, 

תרמ"א 1881. 
שני חלקים. 

חסידות. 
מהדורה 
ראשונה

תנא דבי אליהו עם הפירוש הנודע רמתים צופים ובו ליקוט משבעה רועים מגדולי אדמו"רי פולין 
הקדומים שהמחבר בתאבק בעפר רגלם ושתה בצמא את דבריהם הקדושים. וכן מעוד עשרות רבות 
של צדיקים.       המחבר רבי שמואל משינאווה מגדולי חסידי פולין, חסידו של החוזה מלובלין ואחר 
כך של פשיסחא וקוצק, בזיווג שני היה חתנו של רבי אברהם מטשכנוב.          חוקר החסידות יצחק 

אלפסי כתב עליו: דמות מרכזית בעולמה של החסידות שהכל חייבים לו תודה שכן בספרו רמתיים 
צופים נשתמרו זכרונות אישיים שאין להם תקדים ואין להם דוגמא.              הספר נדפס במהדורות 

רבות, ולפנינו המהדורה הראשונה.          חלק ראשון: 248 עמ'. חלק שני ס דף, 21 ס"מ.          
מצב טוב מאד, נייר חומצי.

 $    10 $100 - 
$150

278

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

Stammbuch 
der 
Frankfurter 
Juden רישום 
 המשפחות של
 קהילת
 ,פרנקפורט
 פרנקפורט
1907

Stammbuch der Frankfurter Juden, Dr. Alexander Dietz, Frankfurt am Main 1907.    
 כריכה קשה .Alexander Dietz רישום מפורט של המשפחות היהודיות בפרנקפורט שנעשה ע"י ד"ר
 וצבעונית, כולל מפה צבעונית וגדולה בסוף הספר.    25 ס"מ. 481 עמודים.    מצב טוב, שדרה
.חסרה ושאר הכריכה בלויה מעט. דפי הספר במצב טוב מאד

 $    10 $200 - 
$300

279

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

die jüdische 
presse, ברלין 
1885

קובץ עיתונות יהודית מברלין בשנת 1885. נדיר.           30 ס"מ. כריכה מקורית, שם הכרך מוטבע 
באותיות מוזהבות על השדרה.          מצב טוב מאד.

 $    10 $80 - 
$100

280

מקבץ [3] ספרי ספרי קודש
קודש

 [1] .שובע שמחות. ספר איוב עם פירוש רבינו בחיי, ועם ביאור 'דברי הגאונים. אמשטרדם, תקכ"ח*
 כא דף, 20 ס"מ. מהדורה יחידה.       כרוך עם:          *טעמי מסורת על התורה, מאת רבי יהודא
          .ליב מייזל נכדו של הרמ"א. אמשטרדם, תפ"ח. טז דף. 20 ס"מ. מהדורה יחידה. ספר לא מצוי
 .כרוך עם:          *טעמי מצות מאת רבי מנחם בן משה הבבלי עם הגהות שנכנסו לגוף הספר
 [המבורג] תס"ז. [2], יו, יח - מד, [1] דף. 20 ס"מ          חתימות בעלים          ללא כריכה. מצב
.כללי טוב, נקבי עש בעיקר בספר הראשון

 $    10 $100 - 
$120

281

לקט עני: סיגט חסידות
תר"ע (1910). 

שני חלקים. 
חסידות 
מהדורה 
ראשונה.

חלק ראשון: ביאורים על חמשה חומשי תורה . חלק שני : ביאורים על מועדי השנה ועוד . מאת 
האדמו"ר רבי משה הגר מקוסוב בן רבי יעקב שמשון מקוסוב.          המחבר האדמו"ר רבי משה 
הגר מקוסוב, היה בנו של האדמו"ר רבי יעקב שמשון מקוסוב. בהיות בן 25 שנה נתמנה כממלא 

מקומו של אביו ואלפים קבלו את מרותו, וכיהן גם כרב העיר והמחוז. התמנה כראש קופת רבי מאיר 
בעל הנס גאלטיציה ובחלק מהונגריה. שנת תרפ"ה נסע לברלין לדרוש ברופאים, ובדרך נפטר, וארונו 

הובא לקוסוב בקרון מיוחד ששלחה הממשלה הפולנית.          [2], סא, [1]; עא, ג, [1] דף, 26 ס"מ.

 $    10 $150 - 
$200

282

כתפות האפוד. חסידות
פרעמעשילא, 
תרנ"ד 1894. 

חסידות. 
מהדורה 
ראשונה

חסידות על סדר פרשיות התורה, מאת רבי פנחס אריה מטורקא, תלמיד מובהק של ה'חוזה מלובלין' 
ומחותנו של בעל ה'בני יששכר'.              הספר יצא לאור על ידי נכדו, עם הסכמות גדולי החסידות 

בדור. רבי חיים הלברשטאם מצאנז כתב: מכירי הייתי את הרב המאור הגדול, גדול בתורה ויראה 
וידיו רב לו בפלפול וסברא, וגם דרש דרש היטב בנעימה להמשיך לבות בני אדם לתורה... ולזה 
דבריו אינם צריכים בדיקה ונתתי הסכמה עליהן בלי שום עיון בהם.          על המחבר ראה גם: 
אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות ג, תקמט          [4] סב דף, 23 ס"מ.          מצב טוב-טוב מאד.

 $    10 $200 - 
$250

26
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כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

מקבץ [5] כרכי 
עיתונות יהודים, 

ברלין 1838-
1850

 Allgemeine Zeitung des כרכים עם גליונות מהשנים הראשונות של העיתון היהודי 5
Judentums.    [5] כרכים, 23 ס"מ.    מצב טוב, כתמי זמן.

 $    10 $50 - 
$100

284

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

אוסף [20] של 
ספרי היסטוריה 
יהודית בגרמנית

*einleitung in den hexateuch, leipzig 1893         *(באשכנז, פולניה וליטא) לקורות הרבנות), 
        /Geschichte der juden in kremiser, breslau 1896*         .מאת ש. אסף, ירושלים תרפ"ז
 *geschichte des vereins judischerlehrer in der provinz hannover, neinburrg 1913.       
  *Frankfurter rabbinen, frankfurt 1882         *festschrift der kadimah, 1933.         *die 
judischen wirren in ungarn, pest, 1868/         *die juden in wiener neustadt, wein 
1927.         *nouvelle methode pratique de lecture hebraiqu.         *aus geschichte 
und leben der juden in leipzig, 1930.         *festschrift zur feier des 50 jahrigen 
bestands, wein 1937.         *die judengasse in bonn, bonn 1904.         *die frankfurter 
juden.         judisch geschichtlichte statten in wein und den osterreich, wein 1935        
 *autobiografia di s. d. luzzato padova 1882.         *Skizzen aus Litauen vonS. 
Schachnowik.         *Einweihungsrede bei Er&ouml;ffnung det ifraelitiſchen Schule 
1845         *geschichte der israelitischen. 1926 חברא קדישא         *Gemeinde 
Synagoge kohlh&ouml;fen, hamburg 1934.

 $    10 $150 - 
$300

285

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

The Land of 
Israel, A 
Journal of 
Travels in 
Palestine

 H B Tristram.    656 ספר מסעות מפורט לארץ הקודש, כולל ליטוגרפיות. כריכה מקורית. מאת
עמ', 22 ס"מ. כולל מפה צבעונית גדולה בסוף הספר.    מצב טוב - טוב מאד, שדרה בלויה ופגומה.

 $    10 $50 - 
$100

286

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מקבץ [12] 
מכתבים 

ומסמכים מאת 
הרבנים 

הראשיים 
לישראל, שנות 

ה-40

מקבץ מכתבים מקוריים הכוללים תכתובת ענפה בין הרב הראשי לישראל הריא"ה הרצוג לבין ראש 
ישיבת עץ חיים הגרי"מ טיקוצינסקי.         פירוט המסמכים:        * מכתב הזמנה לישיבה בנושא 

טהור ירושלים מנגע אטליזי הטרפות בחתימת ידם של הראשון לציון חכם בן ציון מאיר חי   עוזיאל 
והרב הראשי האשכנזי הריא"ה הרצוג. ירושלים, ה'ת"ש [1940]. נתון במעטפה המקורית.     * 

מכתב הזמנה לישיבה בנושא הקמת בנין לרבנות הראשית לא"י בחתימת ידם של הראשון לציון חכם 
בן ציון מאיר חי עוזיאל   והרב הראשי האשכנזי הריא"ה הרצוג. ירושלים, תש"ו [1946].     * מכתב 
ארוך [2 עמ'], בין היתר אודות הכולל המפורסם של הרב מטעפליק, שם למדו גדולי ההוראה שבדור 

(הרב שלמה זלמן אוירבך, הרב שמואל הלוי וואזנר, הרב ישראל יעקב פישר, הרב עובדיה יוסף, 
הרב יוסף שלום אלישיב ועוד). כולו בכתב ידו,   בחתימתו ועל נייר מכתבים רשמי (אישי) של הרב 

הרצוג. נתון במעטפה המקורית.         * שתי המלצות מוקלדות במכונת כתיבה (לא חתומות) בנושא 
הנ"ל.     * מכתב ארוך בנושא הלכתי (הלכות אבלות), כולו בכתב ידו, בחתימתו ועל נייר מכתבים 
רשמי (אישי) של הרב הרצוג. הרב   הרצוג פונה לגרי"מ טיקוצינסקי שנחשב לאוטוריטה הלכתיית 

בנושא.     * תשובה מוקלדת (לא חתומה) של הגרי"מ טיקוצ'ינסקי למכתב הנ"ל.     * מכתב ברכה, 
על גבי נייר מכתבים רשמי (ציבורי) של הרב הרצוג ובחתימת ידו. הרב הרצוג מברך את הגרי"מ 

טיקוצינסקי על   ספרו החשוב 'גשר החיים'. הרב הרצוג כותב בין היתר: "הספר הזה הוא יחיד במינו 
ולא בא עוד כבושם הזה". נתון   במעטפה המקורית.     * מכתב על גבי נייר מכתבים רשמי (ציבורי) 

של הרב הרצוג ובחתימת ידו. הרב הרצוג ממנה את הגרי"מ כחבר הועדה   המטפלת בכינוס למען 
השבת והכשרות. נתון במעטפה המקורית.     * מסמך נוסף מוקלד במכונת כתיבה המפרט את 

עשרת חברי הועדה הנ"ל.     * הזמנה למסיבת יום הולדתו ה-60 של הריא"ה הרצוג, בביתו. חתומה 
ע"י המזכיר.     * הזמנה לאסיפה מורחבת חשובה ונחוצה במלון באב"ד בה ידובר על עמדת היהדות 
החרדית בעניני השעה במדינת ישראל.   דפוס אבן. נתונה במעטפה המקורית.         גדלים ומצבים 

משתנים. מצב כללי טוב-טוב מאוד.

 $    10 $100 - 
$200

287

שני אוגדני אמנות
רישומים 

וליטוגרפיות

שני אוגדני רישומים וליטוגרפיות, ישראל. שנות ה 50-60.     * חנה טיכו, ירושלים. רישומים, הוצאת 
דביר ת"א תשט"ז. אוגדן ובו שמונה רישומים מעשה ידי האומן חנה טיכו: נוף בסביבות ירושלים, עצי 
תאנה, קולוניה ליד ירושלים ועוד. כולל פרקי הסבר מאת מ. ארדון, ומ. נרקיס.    * אדם ונוף בישראל 

מאת צבי ליבני. שמונה ליטוגרפיות צבעוניות ממראות ארץ ישראל, הוצאת יבנה 1964. מבוא מאת 
יוסי גמזו. כל ליטוגרפיה מתוארת בתחתיתה: רזי לילה בצפת, דמדומים בסמטה ירושלמית, דייגים 

על פני הכנרת, שלוות בוקר בכרם זיתים, ביתת הכנסת של האר"י, בר יוחאי, ועוד.    גדלים ומצבים 
שונים.

 $    10 $80 - 
$120

288

גלויות 
וצילומים

קולאז' של 4 
תצלומים מאת 

צדוק בסן, 
חגיגות ייסוד 

שכונת עץ חיים 
בירושלים 

תרפ"ט 1929

 תצלומים מודבקים זה לצד זה על קרטון עם חותמת של הצלם צדוק בסאן. בתצלומים נראה הרב 4
 גודל קרטון.    מצב X31ס"מ גודל תצלום, X29 41קוק, ועוד נכבדים ירושלמים מהתקופה.    20

.טוב, מעט פגימות בשוליים, קרטון מעט קעור

 $    10 $50 - 
$100

289
 חיבורים 2ספרי קודש

 היסטוריים, גרץ
.וקאטיק

 תולדות היהודים, על פי ד"ר ה. גרץ, ווארשא תרס"ה 1905.           יחזקאל קאטיק קוטיק, מיינע*
.זכרונות. ברלין תרפ"ב 1922.          מצב בינוני, דפים מנותקים

 $    10 $80 - 
$120

290

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

ספרים עבריים 
עתיקים, וינוגרד 

וטריאונפו, 
ירושלים 

תשמ"ח 1987

רשימת ספרים שנמכרו במכירות פומביות בתקופת תשל"ו - תשמ"ז, הערכות ומחירים.    27 ס"מ.    
מהדורה מוגבלת בת 320 עותקים. עותק זה מספרו 204.    מצב טוב - טוב מאד, שדרה בלויה.

 $    10 $100 - 
$150

291

מסכת סוטה. ספרי קודש
[ברלין] תרכ"ה 

[1865]. לא 
ידוע 

בביבליוגרפיה

מסכת סוטה עם פירושים רבים. בהוצאה מיוחדת זו מסורת הש"ס ועין משפט נר מצוה, נדפסו 
בתחתית העמודים, ולא בשוליים כמקובל.     בשער: ועתה נדפס מחדש במעלות רבות לבוא אל 
הקדש, חדושים והגהות יקרים מפז נבחרים, ואלו הן: [ואחר כך רשימה של עשרה פירושים].     
בשולי השער: הבאתי לבית הדפוס בתבנית החדש הזה שלא קדמני אדם אברהם זאב... הנקרא 

א.זאלאמאן.     הש"ס לא הושלם. ידוע על מסכתות שונות ממהדורה זו, אך לא על מסכת סוטה.     
נ, ד, כ דף, 23 ס"מ. שרטוטים בדף נ.     מצב טוב מאוד. מעט כתמי זמן.

 $    10 $200 - 
$300

27
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פי שנים. ספרי קודש
אלטונא, תצ"ה 

 .[1735]
מהדורה 

ראשונה של 
פירוש הרא"ש

פירוש הרא"ש על משניות סדר זרעים, עם הוספה מאת רבי אלישע בן רבי אברהם מהוראדנא.         
 מהדורה ראשונה של פירוש הרא"ש לסדר זרעים. עם הסכמת החכם צבי שכתב שהוא השביע את 

קולמוסו לא לתת הסכמות, אך הפעם כן נתן הסכמה.          חתימת בעלים בשער.:. אברהם בן 
מאלטונא.          [10]; ח, [4], ט-יב; עו, קא-קח דף, 19 ס"מ. שרטוטים.          מצב טוב מאד, מעט 

כתמי זמן, נייר דבק לחיזוק שולי העמוד שמאחורי השער.

 $    10 $250 - 
$300

293
שו"ת מהר"ם ספרי קודש

מלובלין. מיץ, 
תקכ"ט 1769.

מנהיר עיני חכמים שאלות ותשובות מאת רבי מאיר בן גדליה – מהר"ם מלובלין.          חתימת 
בעלים בשער          [3], עז דף, 30 ס"מ.          מצב טוב-טוב מאד, כתמי זמן.

 $    10 $150 - 
$200

294

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

ארץ צבי ותאומי 
צביה. ווין, 

תקפ"ג 1822. 
מהדורה 
ראשונה. 

חתימות בעלים

שני באורים על שלחן ערוך אבן העזר מאת רבי צבי הירש [ברודא] וכעת בק"ק קיצע במדינת 
אונגארן.          עם הסכמות רבי מרדכי בנט, רבי משה סופר ה'חתם סופר' ורבי משה מינץ.          
כיתוב וחתימת בעלים בשער, ובדף א חתימת ר' אריה ליב הלר ?.          [2], קיז דף, 35.5 ס"מ. 

מצב טוב-טוב מאד, נקבי עש בשוליים רחוק מהטקסט.

 $    10 $100 - 
$150

295

מקבץ ספרי רבי ספרי קודש
מנשה גרוסברג 

מלונדון, ועוד 
ספרים

כרך ספרי רבי מנשה גרוסברג מלונדון       *ספר רפואות להרמב"ם, עם חבל מנשה. לונדון תר"ס 
1900.          *ספר העצמים, ענייני בע האדם ופילוסופיה מרבי אברהם אבן עזרא האברבנאל ועוד. 

לונדון תרס"אה 1901.          *חצי מנשה פירושים על התורה. לונדון תרס"א 1901          *ספר 
יצירה המיוחס לאברהם אבינו, עם פירוש מאת הרב הקדמון אבוסהל דונש בן תמים. לונדון תרס"ב 

1902.          הספרים כרוכים יחד, במצב טוב מאד.          *מקדמוניות היהודים, מאת אברהם 
עפשטיין. ווין תרמ"ז 1887. כולל: חדשי ושנת ישראל: השתלשלות סוד העבור, ספר יצירה; הספרא 

והתלמוד הבבלי, הספרי והתלמוד הירושלמי; מעט מקורות המדרשים: הסדרים. דרשות פשוטות 
ודרשות למודיות. שער נוסף בגרמנית בשער: חלק ראשון, אך לא נדפס יותר.          *על נהרות בבל, 

דברי ימי בבל ... מצב בני ישראל ... בארץ ההיא; ראשי הגולה; בתי כנסיות ובתי מדרשות; דרכי 
למוד התורה ומורי העם, והערות ובאורים להבנת דברי רז"ל בתלמודים ומדרשים ... ולתולדות אנשי 

השם, מאת נחמן צבי געצאוו . וארשא, תרמ"ז 1878 [צ"ל: 1887]. טבלה גדולה בדף מקופל.

 $    10 $150 - 
$300

296

לקוטי מן. סדר ספרי קודש
ימי סליחות

 לקוטי מן. הפטרות עם ליקוטים מפירוש רבי משה אלשיך על ספרי הנביאים, ליקט רבי אליעזר *
 .מנחם מנלי. הפפטרות לפי כל המנהגים: אשכנזים ספרדים ואיטאליינים. אמשטרדם, תקכ"ד 1764
 עם הסכמת רבי שאול מאמשטרדם בעל בנין אריאל. קנ דף. לא כרוך.       *סדר ימי הסליחות מכל
.השנה, מתורגם ומבואר מחדש, עם הוספות. פראג תקצ"ו 1836

 $    10 $80 - 
$150

297

 ,הגיון לב*ספרי קודש
 נאומי רב יהודה
 .ליב צירלסון
ידי אליהו*

 הגיון לב, נאומי רב יהודה ליב צירלסון. קעשנוב, תרפ"ט 1928. כולל דרשות, הספדים, נאומים*
 ונאומים פרלמנטריים. רי"ל צירלסון היה חבר מועצת גדולי התורה וכן חבר הפרלמנט הרומני. ספר
-עבה.       *ידי אליהו. תשובות וחקירות בדברי תורה, מאת רבי אליהו יצחק חזן. ירושלם, תר"ץ
.תרצ"ז. שלשה חלקים. סט שלם. כל הספר מנוקד

 $    10 $80 - 
$150

298

ברכי יוסף. ספרי קודש
בכורי יעקב

 בכורי יעקב על הלכות סוכה ולולב, מהדורה שניה עם תוספת בכורים, מאת רבי יעקב עטלינגר, בעל*
 ה'ערוך לנר'. אלטונה, תרי"ח [1858]. [1], נד דף.       *ברכי יוסף. חיבור של רבי חיים יוסף דוד
 .אזולאי – חיד"א, על ארבעת חלקי השלחן ערוך, עם שייורי ברכה. ווין, תר"ך 1860. מהדורה שניה
.שער כללי, ושער נוסף לכל חלק.עותק מרשים. 32.5 ס"מ

 $    10 $80 - 
$130
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כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

מכתב מרבי 
אליהו אלמליח 

בפולמוס צוואת 
נסים שמאמא

מכתב מודפס מאת רבי אליהו אלמאליח מאלג'יר בו מבקש מרבנים לשמוע את חוות דעתם בענין 
צוואת השר ניסים שמאמא. כידוע הדבר עורר פולמוס הלכתי גדול. ליוורנו, תרל"ט 1879.          רבי 

אליהו אלמאליח עסק הרבה בפרשה וחיבר 'משפט הירושה' ו' קונטרס מגלה עמיקתא'.          [1] 
דף, 20X27 ס"מ. כתמים, קרע קטן הודבק. מצב טוב.

 $    10 $100 - 
$120

300

קונטרס   דברי ספרי קודש
סופרים. רבי 

אלחנן וסרמן. 
תרפ"ד  1924

חידושים בענין תוקף מצוות דרבנן, פירושיהם ותקנותיהם, ממני אלחנן בונם ווסרמן ר"מ בברנוויטש. 
         חיבורו הידוע של רבי אלחנו וסרמן ראש ישיבת ברנוביץ. עם חילופי מכתבים בין רבי אלחנן 

וסרמן לרבי מנחם זמבא.          40 עמ', 23.5 ס"מ. נייר חומצי. מצב טוב.

 $    10 $60 - 
$100

301

אוסף [20] אמנות
ספרי אומנות 

יהודית וקטלוגים

 Christie's, 1984-1986    *catalog קטלוגים של Sotheby's, 1984-2011    *3 קטלוגים של 11*
1st coin auction, 2 קטלוגים, 1972-1973.    *האמנות, הלן גארדנר.    *the precious legacy, 
new york, edited by david altshuler    *1986 אגודת חובבי יודאיקה, ירושלים תשמ"ו    
*Jerusalem international judaica fair, 1986

 $    10 $200 - 
$300

302

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

 ספרי מסעות 2
 על ארץ ישראל

 JOHN מאת
KITTO

*Scripture lands, by John Kitto, london 1850, כריכה מקורית עם הטבעות מוזהבות בשדרה. 
 ,מצב כללי טוב - טוב מאד    .the land of promise, by John Kitto, london *    .כולל 24 מפות
.כריכות מעט בלויות

 $    10 $100 - 
$150

303

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

 ספרים על 3
 ,ארץ ישראל
1835-1965

*Every day life in the holy land, by james neil, london 1965.    *how Jerusalem was 
won, by massey, london 1919.    *palestina, von karl raumer, leipzig 1835    מצב כללי 
.טוב. כריכות מקוריות

 $    10 $150 - 
$200

304

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

 ספרים 2
 חשובים על ארץ

 ,ישראל
רובינסון ותומס

*Biblical researches in Palestine, by Robinson, London 1841 (חסר דף השער, כריכה 
 Two Years in Palestine and Syria, by Margaret Thomas, London*    .מקורית מנותקת
.מצב כללי טוב, כריכות מקוריות    1900

 $    10 $150 - 
$300
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ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

שני ספרים 
חשובים על ארץ 

ישראל, סטנלי 
ותומסון

*sinai and palestine, in connection with their history, london 1862.    *the land and the 
book, southern palestine and jerusalem by W. H. Thomson, london 1881.    מצב כללי 
.טוב מאד, כריכות מקוריות, מפות צבעוניות

 $    10 $120 - 
$200

306

שואה 
ואנטישמיות

der ewige 
jude - היהודי 
 .הנצחי
 ,פרנקפורט
1844

חמשה חלקים מתוך הרומן האנטישמי der ewige jude - היהודי הנצחי. כרוכים יחדיו בשערים 
נפרדים. גרמנית.    בשנים 1844 – 1845 פרסם סי את ספרו בן עשרת הכרכים "היהודי הנצחי" או 
"הנודד" (Le Juif errant). הנבל הוא רודין (Rodin) הישועי שמתחקה אחר אוצרות בני אלמוות כדי 
להשיג שלטון עולמי. היהודי, שמת מאות שנים קודם לכן, מותיר אחריו מטמון עתיק ושבעה יורשים 

נאבקים להשיגו. "היהודי הנצחי" פורסם בהמשכים בעיתון le Constitutionnel. תמורת הסיפור 
הציע העיתון לסי מאה אלף פרנקים, סכום עתק באותם ימים, אך רווחיו של העיתון השתפרו פלאים 

 ,VIII 150    .לנוכח תפוצת העיתון שעלתה מ-6,000 עותקים ביום לכדי 25,000 בתוך זמן קצר
176, 165, 282, 83 עמ'. 17 ס"מ.    מצב טוב. כתמי זמן. כריכת חצי עור מקורית עם הטבעות זהב.

 $    10 $100-
$200

28
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כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מקבץ [5] 
מכתבים 
ומסמכים 
הלכתיים 

חשובים מרבני 
ארה"ב, ראשית 

המאה ה-20

 היתר הוראה בכתב ידו, חתימתו וחותמתו של הרב יעקב קאנטאראוויטש רב בטרנטון ניו-יורק *
 ,ומלפנים בטימקאוויטש ובעוד קהילות ברוסיה. ניו-יורק, שנות ה'תר"צ.        * היתר עגונה בכתב ידו
 .[1946] בחתימתו וחותמתו של הרב אברהם פראנמאן ראב"ד צמח צדיק דברוצין. ניו-יורק, תש"ו
 חתומים עוד שני רבנים.        * מכתב 'ועד הרבנים דברונזביל ואיסט ניו יורק', אל הגאון ר' יצחק
     .סאדין, בנוגע להקמת ישיבת 'בית התלמוד'. ניו-יורק, תש"י [1950]. מדפס מודפס ובסופו חתימה
 מכתב בכתב ידו ובחתימתו של הרב חיים פארילע רב בתיהכ"נ המאוחדים בפרובידנס, רוד *   
 איילנד. בנוגע להמחאה לתרומה ע"ס 5 דולר ו-80 סנט. פרובידנס, תר"צ [1930].        * היתר
 רבנים ארוך ומנומק, המתיר לבעל לשאת אישה נוספת על פני האשה הראשונה, בחתימת שלושת
           .רבנים בארה"ב: הרב משה חיים ראבינאוויץ, הרב משה צבי ראבינאוויץ והרב יחיאל מאנטעל
.גדלים ומצבים שונים. מצב כללי טוב 

 $    10 $100 - 
$200

308

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מקבץ [4] 
מכתבים מאת 

ואל רבני 
אנגליה, המאה 

ה-20

 מכתב בכתב ידו ובחתימתו של הרב משה אליעזר הלוי רבינוביץ רבה של סונדרלנד אל הרב *
 גרינשפאן ראש ישיבת עץ חיים בלונדון, במכתבו מבקש הרב רבינוביץ לבחון את בנו ר' גדליה
 ולעטרו בסמיכת רבנים. סונדרלנד, שנות ה-20.        * מכתב חשוב בנוגע לכשרות הציצית מאת
 בד"ץ מנשסתר אל הרב הענקין ורבני אגודת הרבנים בארה"ב. כולו בכתב ידו ובחתימתו של הדיין
 הרב יצחק גאלדיטש. מנצ'סטר, תשי"ח [1958].        * מכתב משפחתי באידיש כולו בכתב ידו
 ובחתימתו של הרב יעקב טעסלער רבה של לידס, אל אחיינו. לידס, תשט"ז [1956].        * מכתב
 בעניין היתר עגונה, מאת 'בד"צ דק"ק לונדון והמדינה' אל הרב הענקין מניו-יורק. לונדון, תשכ"ג
.מכתב מודפס בחתימת ידי הדיינים.        גדלים ומצבים שונים. מצב כללי טוב .1963

 $    10 $150 - 
$300

309
ז'בוטינסקי, ציונות וקק"ל

תרגומים, ברלין 
תרפ"ד 1924

 - $80 10    $ תרגומי ז'בוטינסקי הוצאת "הספר".     14 ס"מ.    מצב טוב, כריכה בלויה.
$120

310

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

 שנות 2000
 היסטוריה

 ותרבות של
 יהודי הריין, סט

 ,שלם, קטלוג
 .מדריך וסיכום

 תערוכה
 במוזיאון העיר

קלן 1963

monumenta judaica, , 2000 jahre geschichte und kultur der juden am Rhein.    
.תצלומים רבים.    [3] כרכים.    מצב טוב מאד, קפלים בכריכה

 $    10 $50 - 
$100

311
מקבץ [4] תיקי אמנות

קטיפה ועוד 
לתפילין

עם השמות "הערי סילווער", "עקיבא גינזבערג" ועוד. ראשי תיבות ומגיני דוד.    מצב כללי טוב, מעט 
פרימות וגדילים חסרים.

 $    50 $100 - 
$150

312

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

 מכתבים [9]
 היסטוריים
 - מרתקים

 'משפ
טיקוצינסקי

חלופי-מכתבים בין הגרי"מ טיקוצינסקי עם אשתו. בעת שהיא שהתה במרינבד.       בשנת תרפ"ט 
נסעה הרבנית מרת טעביל טיקוצינסקי למרינבד להתרפאות. לאורך כך השנה שלח לה מכתבים, 

ועדכנה אותה על המתרחש בעיר. וגם כמה מכתבים שלה. מכתבים מלאי עניין! במכתב אחד הוא 
מתאר בכאב רב על תהלוכת חברי בית"ר לכותל המערבי, בליל ת"ב. כנקמה, ארגנו הערבים מפגן 
נגד, הגיעו לרחבת הכותל, ובזזו את כל הכלי-קודש והעלו אותם באש, רח"ל [מאורע טרגי זה היה 
הטריגר ל"שחיטה" כעבור שבוע ימים בכל רחבי הארץ, המכונה 'מאורעות תרפ"ט']. המכתב כתב 

רי"מ לפני השחיטה, רק תיאר בדם לבו את החורבן שחוללו ברחבת הכותל. 10 מכתבים, באידיש.    
                באחד המכתבים מוסיף בנו הילד ניסן ברכות החלמה לאם.                    [4] מכתבים 

מאת הגרי"מ לאשתו במכונת כתיבה (מכתב אחד חתום), ו[5] מכתבים וגלויה מאת אשתו בכתב יד.  
        סה"כ [9] מכתבים.          גדלים ומצבים משתנים. מצורפים [6] מעטפות מקוריות.          מצב 

כללי טוב.

 $    50 $100 - 
$150

313

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

רבי יחיאל מיכל 
גורדון ראש 

ישיבת לומזא 
(פתח תקוה)

רבי יחיאל מיכל גורדון ראש ישיבת לומזא (פתח תקוה)       מכתב כתב-ידו בו הוא מודיע על כספי 
תורם עבור ע"ח, המונחים אצל איש מסוים השוהה בבני ברק. תשי"א.                    [1] דף נייר, 27 

ס"מ. דיו ע"ג נייר מכתבים רשמי, כולו בכי"ק ובחתימתו. נתון במעטפה מקורית.          מצב טוב 
מאוד. סימני קיפול. כתמי זמן.

 $    10 $50 - 
$100

314

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

 מסמכים [3]
 בעניין 'עץ

 חיים'. רבי צבי
יהודה קוק

מר ג' [גדליה?] סגל       חילופי מכתבים בין סגל לבין החוקר חיים שלמה קוק, לגבי אביו, רבי שלמה 
זלמן קוק, אם היה בקשר לגבי שילוח התרומות עבור 'עץ-חיים'. ומכתב נוסף מאת הרב צבי יהודה 
קוק בנידון. תשי"ב.                    1. מכתב סגל לחוקר קוק. ע"ג נייר רשמי של עץ חיים.          2. 

תשובתו של חיים שלמה קוק ע"ג נייר רשמי.          3. מכתב של ר' צבי יהודה הכהן קוק לסגל 
בעניין.                    [3] מכתבים גדלים שונים. מצב כללי טוב. מצורפת מעטפה מקורית.

 $    10 $80 - 
$120

315

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

אוטוגראף 
חתום רבי צבי 

מקובסקי

רבי צבי מקובסקי, קונטרס ח"ת בענין 'חידוש הסמיכה בדורנו'.        רבי צבי מקובסקי, מחשובי 
הרבנים בליטא, עלה לא"י אחרי מלחמה"ע הראשונה, התיישב בת"א והתמנה בתור דיין ברבנות 

הראשית בעיר. בשנת תרצ"ח הוציא לאור חיבור רחב על חידוש הסמיכה, מלווה בהסכמות ומכתבים 
מחכמי הדור. רימ"ט גם הוא עסק רבות בסוגיה זו, והוא הגיב לר' צבי, והלה השיבו בקונטרס גדול 

כדי לחזק את דעתו. קונטרס מלא בקיאות וחריפות. חורף ת"ש. טרם נדפס.                    [14] דפי 
נייר, כ 25 ס"מ, הכל בכי"ק ובחתימתו וחותמתו. נתון במעטפה המקורית.          מצב טוב. סימני 

קיפול. כתמי זמן.

 $    10 $100 - 
$150

316

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מכתב חשוב 
מאת הגרי"מ 

טיקוצינסקי אל 
רבי חיים ברלין, 

תרס"ג [1903]

מכתב מאת הגרי"מ טיקוצינסקי אבי ה'לוח לארץ ישראל' והמומחה הגדול בימיו בסוגיות קידוש 
החודש, אל רבי חיים ברלין, אודות חידוש קידוש החודש ע"י בית דין בירושלים. כסלו תרס"ג.         

רבי יחיאל מיכל טיקוצינסקי הגה רעיון מהפכני לחדש את קידוש החודש ע"י בית דין בירושלים. והוא 
מבקש את חוות דעתו של הגר"ח ברלין בעניין. הוא מוסיף ששלח את השאלה לעוד מגדולי הדור ואם 

יסכימו עמו יוציא את מחשבתו אל הפועל הלכה למעשה. לאחר החתימה מוסיף הגרי"מ שניתן 
לשלוח את התשובה או אליו או אל בעל האדר"ת.         רבי יחיאל מיכל טיקוצינסקי היה חלוץ 

הוצאת הלוח היומי ההלכתי בארץ ישראל. הלוח כולל זמנים הלכתיים, שאותם קבע הרב טיקוצינסקי 
על סמך קביעות הלכתיות, ועל סמך תצפיות מדויקות שערך, כדי לקבוע את זמני זריחת החמה 

ושקיעתה. במכתבו שלפנינו הוא מנסה להפוך את התאוריה למציאות.         רבי יחיאל מיכל 
התפרסם במיוחד בעקבות פולמוס השבת ביפן. כאשר האדמו"ר בעל ה'אמרי אמת מגור' פנה אליו 

בבקשה להכריע בשאלה זו. ואכן באספת רבני ירושלים שכינס הרב הראשי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, 
בפניה נאם הרב טיקוצינסקי, הוחלט לקבל את הכרעתו בנידון ולהורות לבני הישיבות שביפן לצום 

ביום רביעי. לעומתו, יצא החזון אי"ש בהוראה משלו, ושלח טלגרמה ליפן: "אכלו ברביעי וצומו 
בחמישי ואל תחושו לשום דבר". השניים החליפו ביניהם מכתבים בנושא, ואף נפגשו פנים אל פנים 

כדי ללבן את הסוגיה, אך לא הגיעו לעמק השווה.         [1] דף נייר, 22 ס"מ. נייר משובץ, כולו בכתב 
ידו ובחתימתו.     מצב בינוני-טוב. כתמי זמן. סימני קיפול, קרעים בקיפולים ובשוליים ללא פגיעת 

טקסט

 $    10 $80 - 
$120
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כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

כרזה גדולה, 
מגבית לישיבת 
בית התלמוד, 
תשי"ט [1959]

כרזה גדולה עם קריאה לתרומות לישיבת בית התלמוד בתל אביב.    50X70 ס"מ. מודבק לקנבס.    
מצב טוב מאד, פגמים זעירים בשוליים.

 $    10 $50 - 
$80

318

שואה 
ואנטישמיות

שארית 
הפליטה. 

שלשה ספרים 
שנדפסו 

בגרמניה אחרי 
השואה

 משנה תורה לרמב"ם, הוצאת סיני, מינכן תש"ז [1947]       [10] סג דף. חלק ה"מדע" מספר משנה*
 תורה לרמב"ם, הקדמה מאת המו"ל הניצול הרב יצחק מאיר זעמבה, בה הוא מגולל את הסיבות
 ,שהביאוהו להדפיס את הספר: "אחר שהאודים המוצלים נתיבשו במשך ימי התופת, ובפרט הנוער
 שנפלו בעודם רכים... ונגדע קרן ישראל... לזאת אחשוב שדבר בעתו הוא לקיים את מחשבתי
 ולהדפיס את ספרי הרמב"ם..." ומסיים שם: "דברי אחד האומללים המתגורר עוד בארץ. שיכתב
 לדראון עולם היא אשכנז הטמאה..."          מצב מצויין. 14 ס"מ.                *סדור כל בו. מינכן
 סדור כולל כל התפלות והבקשות כסדרן, עם דינים ומנהגים... (נוסח ספרד) תהלים          ?1947
 ,ומעמדות ולוח היא"צ [היאר צייט] לקדושי עמנו. קדם שער מצוייר, צילום מוקטן של שער ספר כל בו
 דפוס ויניציאה שכ"ז. הדף [3], א: "סידור כל בו מוקדש לזכרון הקדושים שנהרגו בשנות ת"ש-תש"ה
 ע"י הנצים". בסוף: "לוח היא"צ [היאר צייט] לקדושי עמנו". תפילות לזכר הנפטרים ולוחות לרישום
 שמות נפטרים.          כריכה מקורית. מצב מצוין. 12 ס"מ.                *שב שמעתתט. הוצאת ועד
 ההצלה. מינכן 1947. הקדשה מודפסת לרבי אהרן קוטלר. עם הקדשה כתובה וחתומה לר' שמשון
.זאב הלוי לובלסקי. כריכה מקורית פגומה מעט

 $    10 $80 - 
$150

319

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

מקבץ [3] 
כרזות 

צבעוניות, 
המועצה 

הלאומית 
למניעת תאונות

   .ס"מ X49ס"מ.    *"שים לב, אני קטנה", דפנה סקוט. X49 70בלילה האט יותר, סטודיו פאפו, 70*
 ,ס"מ.    מצב כללי טוב - טוב מאד X35סולם כזה מוביל לשמיים", מוסד לבטיחות ולגיהות, 50"* 
.סימני קיפול, חורי תיוק

 $    10 $100 - 
$120

320

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

צמד כרזות 
לרשימת 
הציונים 

הכלליים, 
עברית ורוסית, 

ישראל שנות 
ה50

 ס"מ. רוסית X17כרזות ירוקות מאורכות, "רק ביוזמה חפשית - עתיד המדינה!"    עברית 50 2
49X21 ס"מ.    מצב בינוני - טוב, סימני קיפול, חורי תיוק וכתמי זמן.

 $    10 $50 - 
$80

321

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

מחקר על יהודי 
אתיופיה, פריס 

1957

Coutumes et croyances des Falachas (juifs d'Abyssinie)    98 עמ'. 28 ס"מ.    מצב טוב 
.מאד

 $    10 $50 - 
$70

322

גלויות 
וצילומים

תצלום קדום 
וגדול, שיעור 

ציור יהודי 
בורשא

30X24 $50 10    $ .ס"מ.    מצב טוב מאד - 
$80

323

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

נדיר. כרוז 
ההקמה של 

'המפעל למען 
ילדי ישראל', 
שהוקם למען 
ילדי הפליטים 

מהשואה, שבט 
תש"ג [1943]

המפעל למען ילדי ישראל' הוקם ע"י הועד הפועל העולמי של אגודת ישראל ואחד מראשיו היה הרב 
כהנמן, הכרוז שלפנינו יצא עם ייסוד המפעל במטרה להמריץ את הציבור לתמוך במפעל. (ראה: ילדי 

טהרן מאשימים, עמ' 47X31    (255 ס"מ.    מצב טוב, סימני קיפול, קמטים ומעט חורים.

 $    10 $50 - 
$80

324

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

כרוז גדול, 
"הועדה לארגון 

ההתנדבות 
לספר". קריאה 

לפועלי ארץ 
ישראל לצאת 

ולהתנדב 
לביצור הספר.

כרוז מטעם הועד הפועל של ההסתדרות. לכאורה לקראת מלחמת ששת הימים.    68X50 ס"מ.    
מצב טוב מאד, סימני קיפול, פגמים בשוליים.

 $    10 $40 - 
$80

325

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

קדמוניות התלמוד, מאת שמואל קרויס. כרך ראשון, חלק ראשון. הוצאת בנימין הרץ ברלין וינה ספרי מחקר 3
[1924?]. עם ציורים.       קדמוניות התלמוד, מאת שמואל קרויס. כרך שני, חלק ראשון. הוצאת 

דביר, תל אביב, תרפ"ט. עם ציורים.          ההלבשה העברית הקדומה, בתקופת כתבי הקדש. מאת 
אברהם שמואל הרשברג, וארשא, תרע"א 1911. עם ציורים.

 $    10 $60 - 
$80

326
צאינה וראינה. ספרי קודש

זולצבך, תקמ"ט 
1789

חמשה חומשי תורה מגילות והפטרות בלשון אשכנז. עם ציורים חיתוכי עץ.          רסו דף, 20 ס"מ.   
       פגמים קלים. מצב טוב.

 $    10 $60 - 
$100

327

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

שירים 
מובחרים. עדן 

תרצ"ג – עם 
שיר התקוה. לא 

מצוי

מלוקטים מהרבה ספרים נחמדים וגם שירים חדשים הארץ אשר ישירו אותם בחורי חמד בכל מקום 
של שמחה, יצא לאור בפעם הראשונה ע"י מנצור יאודה אהרן עדני, הוגה היטב ע"י הצעיר טוב עואץ 

יחיא,          בעמוד יב נדפס התקוה. לא מצוי, ובמיוחד עם שער מעטפת.          [4] לב עמ', שער 
מעטפת. 16 ס"מ. מצב טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$80

328

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

 דרך יהושע . עם 
מפת ארץ 

ישראל. הקדשת 
המחבר

דרך יהושע על חמשה חומשי תורה מאת רבי יהושע יהודה סג"ל לאווינגער [לווינגר]. בודפסט, 
תרצ"ד 1934. עם מכתב הקדשה מהמחבר.          עם תמונת אלוני מורא, ועם מפת ארץ ישראל 
מקופלת. ישנם עותקים עם קונטרס נוסף. נדפס על נייר משובח. מצב טוב מאד.16.5 ס"מ.          

מצורף מכתב הקדשה מהמחבר, על נייר מכתבים רשמי בכתב ידו וחתימתו. המחבר מחכמי וויצען 
היה תלמידו של בעל השבט סופר ושל רבי ישעיה לוינגר, ראה: מא"ז קינסטליכער, החתם סופר 

ותלמידיו, תקעד.

 $    10 $80 - 
$120

329

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

אוסף עיתונים 
יהודיים

 ISRAEL גליונות של העיתון die J&uuml;dische Presse' 1892-1899         *4 גליונות של 2*
 ברלין 1936.        *3 גליונו של ,gemeinde blatt ישראל, רומא - פירנצה 1935        *2 גליונות של
menorah'דרום אפריקה 1941.        מצב כללי טוב.

 $    10 $200 - 
$300

30



מס 
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 מחיר תיאורכותרתקטגוריה
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330

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

לשונות 
מזרחיות, 

עברית ערבית 
ועוד, לטינית 

ברסלאו 1787

Institutiones linguarum orientalium, hebraeae, chaldaicae, syriacae et arabicae          
 ספר דקדוק בלשונות שמיות.          118 עמ'+ בסוף הספר עשרות לוחות השוואתיות.          מצב
.טוב, כתמי זמן

 $    10 $100 - 
$200

331

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

היהודי, מחזה 
בחמש מערכות, 

צרפתית, 
המבורג 1797

Le juif, drame en cinq actes traduit librement de l'anglois.    109 עמ', 21 ס"מ.    מצב 
.בינוני - טוב, כריכת חצי עור עם נייר שיש. שוליים בלויים

 $    10 $50 - 
$150

332

תקנות הקהילה ספרי קודש
דקהל אשכנזים 

דק"ק 
אמשטרדם, 

הולנדית, 
אמסטרדם 

1961

 - $30 10    $ .עמ' 26 ס"מ. כריכת מעטפת צבעוני.    מצב טוב מאד, כריכת מעטפת בלויה מעט 180
$50

333

נחלת דוד-בית ספרי קודש
דוד. מהדורות 

ראשונות

 נחלת דוד. תשובות וחידושים על מסכת בבא קמא ובבא מציעא מאת רבי דוד טעביל ממינסק כולל*
 שני חלקים. ווילנא, תרכ"ד 1894. מהדורה ראשונה, החידושים על המסכתות נלמדות בעיון בישיבות
-עד ימינו, ונדפסו בהרבה מהדורות.          [4] קטז דף, 31 ס"מ. פגם קל בשולי שני דפים. מצב טוב
 טוב מאד. סטפנסקי, ספרי יסוד 100.                *בית דוד, חלק ראשון. תשובות מאת רבי דוד
 טעביל ממינסק. וארשא, תרי"ד 1854. מהדורה ראשונה שהדפיס המחבר בחייו. עם הקדמת חתן
 המחבר הכותב על גדלותו ועם הסכמות חשובות.          [5] נח, יח, י. דף. חסר 2 דפים אחרונים.31
 ס"מ. מצב טוב-טוב מאד.                      מהדורות ראשונות של ספריו של רבי דוד טעביל שהיה
.מגדולי חכמי דורו, ותלמידו של רבי חיים מוולוזין

 $    10 $100 - 
$150

334

ג'ני לוסטיגר, אמנות
הצצה, שמן על 

בד

הצצה - ציור חתום ומתוארך (1973) מאת ג'ני לוסטיגר (נ. 1929).       ג'ני לוסטיגר נולדה בבריסל, 
בלגיה בשנת 1929, עלתה לישראל בשנת 1971. כיום היא גרה בירושלים. את תמונותיה ניתן היה 

לראות בכמה תערוכות בארץ ובחו"ל.                     שמן על בד מוצמד למסגרת עץ. 66X86 ס"מ.    
            מצב טוב מאוד.

 $    10 $50 - 
$80

335

ג'ני לוסטיגר, אמנות
שקיעת השמש, 

שמן על בד

שקיעת השמש - ציור חתום ומתוארך (1973) מאת ג'ני לוסטיגר (נ. 1929).       ג'ני לוסטיגר נולדה 
בבריסל, בלגיה בשנת 1929, עלתה לישראל בשנת 1971. כיום היא גרה בירושלים. את תמונותיה 

ניתן היה לראות בכמה תערוכות בארץ ובחו"ל.                     שמן על בד מוצמד למסגרת עץ. 
63X92 ס"מ.                מצב טוב מאוד.

 $    10 $100 - 
$150

336

מקבץ [12] 
עלוני מחקר 
גנאולוגי על 

יהודי גרמניה, 
ברלין 1925 - 

.1929

j&uuml;dische familienforschung.        [12] $50 10    $ .גליונות, 23 ס"מ.         מצב טוב מאד - 
$100

337
הגדות של 

פסח
הגדה קיבוצית 
מאוירת, שנות 

ה40?

הגדה של פסח, נדפסה בדפוס אבן עם איור מול כל מזמור.     [15] עמ', 17X10.5 ס"מ.    מצב טוב- 
טוב מאד, כתמי זמן וקרעים זעירים, שרבוט בצבע אדום על העמוד השני.

 $    10 $50 - 
$100

338

חתן פוגש את 
ארוסתו 

המיועדת, 
חיתוך עץ, מאת 

הרמן יונקר

חיתוך עץ צבעוני ומרשים, שמציג את הכלה המיועדת נכנסת לחדר כשאמה מאחוריה, בחדר מחכה 
 hermann junker pinx;      Ein :לה חתנה, אוחז בידו פרחים. החיתוך הוכן ע"י הרמן יונקר, חתום

 Bild aus dem j&uuml;dischen Leben: Die Brautschau. Originalzeichnung von
Professor Hermann Junker. S.27      24X34 ס"מ, נתון בפספרטו.      מצב טוב מאוד.

 $    10 $80 - 
$120

339

צדוק בסן, 
הורים מביאים 

את ילדם, עטוף 
בטלית, לכיתה 

הראשונה 
בת"ת עת חיים, 
ירושלים תחילת 

המאה ה20

הורים מביאים את ילדם למלמד בתלמוד תורה עץ חיים בירושלים, ברקע ניתן לראות שרשרת עם 
אותיות הא'-ב' ולוחות שונים. ככל הנראה צולם לפני מלחמת העולם הראשונה.    צדוק בסן (באסאן) 

(1882 – 1956) הצלם היהודי הראשון שנולד בארץ ישראל ו'צלם החצר' של קהילת היישוב הישן 
בירושלם. לכל צילומיו, כולל צילומי-החוץ שלו, השתמש בסן בפלטות זכוכית במצלמת הסטודיו 

הכבדה שלו. מתצלומיו ניכר כי ייחס חשיבות רבה למקור האור וביקש לאפשר לתחושה של אור 
מטאפיזי לחדור אל המציאות היומיומית.     18X13 ס"מ, חותמת של הצלם צדוק בסן. ממוסגר.

 $    10 $200 - 
$300

340

לוח עם 
השוואות מפות 

ירושלים 
בתקופות 

השונות, באזל 
1876

 Karten und Pl&auml;ne der Topographie des alten Jerusalem. Basel נלקח מהספר
1876 לוח השוואתי עם 16 מפות שונות של הר הבית, החל מזו של רובינסון ב1841, וכלה בזו של 

שיק מ1876. מחבר הספר היה Carl Ferdinand Zimmermann שהיה איש דת, מורה וחוקר ארץ 
 Deutscher Verein zur ישראל שייסד בשנת 1877 את האגודה הגרמנית לחקר ארץ ישראל

Erforschung Pal&auml;stinas שקיימת עד היום.        העותק שלפנינו הוא מעזבונו של ר' יחיאל 
מיכל טיקוצ'ינסקי, שככל הנראה השתמש בו במחקריו אודות גבולות העיר שפורסמו בספר "עיר 

הקודש והמקדש".        49X64 ס"מ.        מצב בינוני, סימני קיפול וכתמי זמן.

 $    10 $50 - 
$100

341

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד סגולות בערבית באותיות עבריות. [תימן, המאה ה 20?].          פנקס דפים עם שורות, כ כתב יד. סגולות
[46] דף מתוכם כ [14] דפים כתובים, 18X13 ס"מ.          מצב בינוני. דפים מנותקים ופגומים 

בשוליהם. כריכה פגומה.

 $    10 $100 - 
$200

342

תצלום מחזור, 
בוגרות בית 

הספר לבנות 
בתל אביב, 

תקופת המנדט.

 - $50 10    $ חותמת צלמניה פ קפלנסקי תל אביב. רח' אלנבי 17X14    8 ס"מ. ממוסגר.    מצב טוב.
$100

343

זימון לעדות 
בבית משפט 
בעיר קולמר 
ללואי נטר, 

1814

זימון שנשלח בשנת 1814 לאדם בשם (יהודי?) לואי נטר, שבו הוא מצווה להגיע ולמסור עדות בבית 
המשפט.    [1] דף, משני צדדיו, 20X16 ס"מ.    מצב טוב - טוב מאד, סימן קיפול ומעט כתמי זמן. 

כרוך בכריכה פשוטה.

 $    10 $50 - 
$100
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גליון חגיגי של 
העיתון הקנדי 

יהודי 
"קענעדער 

אדלער" לציון 
100 שנה 

לשוויון הזכויות 
ליהודי קנדה 

ו25 שנה 
להקמת העיתון, 

מונטריאול 
1932

קענעדער אדלער Jewish daily eagle (הנשר הקנדי בתרגום חופשי) שיצא לאור בשנת 1932, 
לציון 2 אירועים, ראשית יובל 25 להקמת העיתון. ושנית, יובל מאה שנה לחוק שוויון הזכויות 

ליהודים שהועבר בקנדה בשנת 1831, שנתיים לאחר שבוטלה החובה להישבע כנוצרי. מה שהפך 
את קנדה לפרובינציה הבריטית הראשונה שנתנה זכויות אזרח מלאות ליהודים בשטחה.    121,67 

עמ', יידיש אנגלית וצרפתית, שערים באנגלית וביידיש. 42 ס"מ.    מצב בינוני, כתמי זמן רבים, 
קמטים, כתמי זמן, וכריכה מעט מפורקת.

 $    10 $200 - 
$300

345

גלויות 
וצילומים

מקבץ [28] 
תמונות של 

גדולי 
המקובלים 

וחכמי 
הספרדים בדור 

הקודם

ביניהם: בבא סאלי, הרב כדורי, הרב עובדיה יוסף, הרב יהודה צדקה ועוד.    תמונות נדירות, אוסף 
פרטי.    גדלים שונים, מצב כללי טוב.

 $    50 $100 - 
$200

346

גלויות 
וצילומים

אוסף [55] 
תמונות של 

גדולי אדמו"רי 
ורבני הדור 

הקודם

ביניהם: גור, תולדות אהרן זצ"ל, (ויבדלח"ט האדמו"ר מתולדות א"י בצעירותו), מנחת יצחק, הרב 
דושינסקי, הרב פישר, הרב וואזנר, רמ"א פריינד, ר' עמרם בלוי, הרב שך, חזון איש, פיטסבורג, 

קאליב בצעירותו, פאפא, ספינקא, סלונים (ברכת אברהם ונתיבות שלום), ר' עקיבא סופר ועוד.        
אוסף פרטי, תמונות נדירות.    גדלים שונים, מצב כללי מצויין עד גרוע.

 $    50 $200 - 
$300

347

הרצאת ועדת ציונות וקק"ל
החלוקה 

לפלשתינה 
(א"י), תרגום 

רשמי לעברית, 
ירושלים 1938 

כולל מפות 
רבות.

הרצאת ועדת החלוקה לפלשתינה (א"י), הוגשה לפרלמנט ע"י מזכיר הממלכה לענייני המושבות 
בפקודת הוד מלכותו בחודש אוקטובר 1938. תרגום רשמי.    מסקנות וועדת וודהד שהוקמה 

בעקבות וועדת פיל, לספר מצורף תכריך עם 8 המפות שצורפו לספר (בנפרד).    296 עמ' + [10] 
מפות מקופלות. 24 ס"מ.    מצב טוב - טוב מאד, כריכת ניר מקורית, גב הכריכה מנותק.

 $    10 $200 - 
$300

348
נשמת חיים, ספרי קודש

מכנאס תש"ט 
[1949]

עם שני הקדשות (שונות) מבן המחבר לגביר המרומם ר' אהרון פילו, אחת במדבקה על הכריכה, 
והשניה בצד האחורי של דף השער.    [3] 262 עמ'. 20 ס"מ.    מצב טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$80

349

קופסת אמנות
לסיגריות 

מצופה כסף, 
חריטה "שתה 

לרוויה"

קופבה לסיגריות מצופה כסף עם חריטות עיטורים, על המכסה חריטת "שתה" ועל הגב חריטת 
"לרוויה".    10X7 ס"מ.    מצב טוב - טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$80

350

גלויות 
וצילומים

האדמו"ר 
הרה"ק רבי 

משה מרדכי 
מלעלוב -  

מקבץ [40] 
תמונות בלתי 

מוכרות

רובם של התמונות [38 תמונות] צולמו במהלך עריכת שולחן [טיש] אחד. האדמו"ר באורח נדיר לבוש 
בקפוטה עם פרווה [פעלץ], כפי הנהוג בחסידויות מסויימות. למרות שלא היה נהוג ללובשו בחסידות 
לעלוב .          הראשון בשולחן הינו החסיד הקרלינאי הישיש רבי זלמן בריזל, ומסביב לאדמו"ר סגל 

המשמשים המיתולוגים, הרבנים: שמחה קרקובסקי, נח גולדברג, מנשה ליפשיץ, אברהם שווארץ 
ועוד.                    מצב כללי טוב. מספר תמונות כפולות.

 $    50 $200 - 
$300

351

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

 'מס ברית מילה'
 מכתב מעניין -
 מאת הראי"ה
 ,קוק. ירושלים
 ראשית המאה
ה-20

מכתב מעניין מאת הרב הראשי לארץ ישראל הראי"ה קוק אל הנהלת בית החולים בירושלים. 
במכתבו מנסה הרב קוק להחזיר את 'מס המילה' שהיה מקובל בקהילות ישראל בגולה. המכתב אינו 
מתוארך, אך הוא נכתב ככל הנראה בראשית המאה ה-20.             במכתב לא מוזכר שמו של בית 
החולים, ייתכן ומדובר בבית החולים 'ביקור חולים' בירושלים. במכתבו דורש הרב קוק ממנהלי בית 

החולים לעמוד על המשמר, הוא מוסיף כי גם על המוהלים ציווה לעמוד על המשמר, אשר כל מי 
שימול את בנו בירושלים, יידרש לתרום בעד החזקת הת"ת בירושלים סף של חצי לא"י, ולאמידים סך 
של לא"י אחת, והפוחת לא יפחת מארבעה שילינג. (מדובר בתלמוד התורה החרדי 'עץ חיים').         
הרב אברהם יצחק הכהן קּוק [תרכ"ה-תרצ"ה], הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל, פוסק, 

מקובל, הוגה דעות ואבי הציונות הדתית.        [1] דף נייר, 28 ס"מ. נייר מכתבים רשמי, מוקלד 
במכונת כתיבה בחתימת ידו של הרב קוק.    מצב טוב מאוד. סימני קיפול. כתם קל.

 $    10 $150 - 
$200

352

מטבע זהב. כסף וזהב
 Antoninus

-Pius. AD 138
 AV .161

Aureus

Rome mint. Struck AD 143-144 ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III, laureate, 
draped, and cuirassed bust right / IM-PERA–T–OR II, Victory flying right, holding 
trophy in both hands.         18 משקל 7.32 גרםK זהב.    Reproduction של מטבע משנת 
138-161.     Sold as is.    מצב טוב מאד.

 $  100 $800 - 
$1,200

353
מערכת כלים כסף וזהב

מכסף לתה, 
אוסטרו הונגריה

מערכת כלי כסף אוסטרו הונגרית, כוללת קנקן לקפה, קנקן לתה, קנקן לחלב\שמנת וכלי לסוכר. 
המגש לא כסף.    משקל כולל 3692 גרם. כסף חתום 835. משקל הכלים 2160 גרם, משקל המגש 

(לא חתום) 1532 גרם.    מצב טוב מאד.

 $  100 $2,500 - 
$3,000

354

שואה 
ואנטישמיות

אוסף [15] 
מטבעות 10 
מארק מגטו 

ליצמנשטאט, 
1943

 "Der Aelteste der Juden in Litzmannstadt" :סגסוגת של אלומניום ומאגנזיום בצדו האחד
sold as is.    .האוסף לא נבדק ונמכר כמות שהוא    'Getto 1943' :ובצדו השני מגן דוד והכיתוב

 $  100 $500 - 
$1,000
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כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מכתב רבי 
שמשון אהרן 

פלונסקי - 
ה'טעפליקר 

רב', רבם של 
גדולי ירושלים, 

תרצ"ד

מכתב עם ניחוח של פעם. רבי שמשון אהרן פלונסקי אב"ד טעפליק, ורבה של שכונת בית ישראל 
בירושלים פונה במכתבו אל ראש מוסדות עץ-חיים הגרי"מ טיקוצ'ינסקי, וממכתבו אנו למדים שהיה 
תחת נשיאותו תלמוד-תורה בשכונת בית ישראל, והוא פונה אליו שיקבל חלק מהתלמידים לישיבת 

'עץ-חיים'. ה'טעפליקר רב' מזכיר בין דבריו כי ר' אריה ראה את הילדים, וכוונתו כמובן לצדיק 
הירושלמי רבי אריה לוין ששימש כ'משגיח' בתלמוד תורה 'עץ-חיים'. ה'טעפליקער רב' מגדולי מורי 
ההוראה בעולם (ראה להלן) מסיים את מכתבו בנימה של פוסק ודיין "מצאתי לחובה להזכיר לכבוד 
תורתו אשר וודאי יקיים הבטחתו בזה".             הרב שמשון אהרן פולונסקי [תרל"ו - תש"ח], כונה 

ה'טעפליקר רב' - אב"ד טעפליק. הוא היה מורם של כל גדולי מורי ההוראה בירושלים (בהם: הרב 
דוד יונגרייז, הרב שלמה זלמן אוירבך, הרב שמואל הלוי וואזנר, הרב ישראל יעקב פישר, הרב 

עובדיה יוסף, הרב יוסף שלום אלישיב והרב בנימין מנדלזון). גאונותו וחוכמתו וצדקתו היו לשם-דבר, 
מיד מיום עלותו ארצה, מאחר ושמו הלך לפניו בהיותו מחשובי הפוסקים ברוסיה.                           

           [1] דף נייר, 27 ס"מ. דיו על גבי נייר מכתבים רשמי, כולו בכתב יד קדשו, בחתימתו 
וחותמתו של הגאון מטעפליק. נתון במעטפה המקורית          מצב טוב מאוד. סימני קיפול.

 $    10 $100 - 
$200

356

 'נר תמיד'כסף וזהב
 מפואר לבית
 כנסת, עם
 חריטה לכבוד
 רשב"י, כסף
 ?גרמניה 800
המאה ה20

נר תמיד מפואר לתליה לבית כנסת, כולל כיפה מעוטרת עם פעמון שממנו תלוי המיכל ב-4 
שרשראות. על שולי הנר נחרט "לע"נ רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל".     כסף 800 חתום, חותמות.    

גובה כולל 65 ס"מ, קוטר 19 ס"מ. משקל כ 740 גרם.    מצב טוב מאד.

 $  100 $500 - 
$800

357

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מכתב ארוך 
מאת רבי יוסף 

חזקיהו 
מישקובסקי 
אב"ד קרינק

מכתב ארוך [4 עמ'], כולו בכתב יד קדשו של הגאון מקרינק רבי יוסף חזקיהו מישקובסקי, אל מנהלי 
ישיבת עץ חיים "ואתם עמם מהרי"מ טיקוצינסקי".                                                   תוכן המכתב 
לא נבדק לעומקו, אך הוא עוסק ככל הנראה בענייני הציבור העומדים על הפרק באותה העת.            
                                      רבי חזקיהו יוסף מישקובסקי [תרמ"ד-תש"ז], המכונה גם הגאון מקרינק. 

מגדולי רבני פולין בדור שלפני השואה, ומראשי ועד הישיבות בפולין ובארץ ישראל. בצעירותו למד 
בישיבות לומז'ה, טלז, נובהרדוק וראדין. עוד בהיותו בגיל 18 בשנת תרס"ב, הוציא לאור את ספרו 

'פני הארי החי'. היה מקורבם של ה'חפץ חיים' ושל רבי חיים עוזר גרודזינסקי, ושימש כשלוחם 
בעניינים רבים שעלו על הפרק. נשא לאשה את בתו של הצדיק רבי איצל'ה בלאזר ויחד עמו עלה 

לארץ ישראל והתיישב בירושלים. על שמו הוקמה הישיבה המפורסמת 'ישיבת כנסת חזקיהו בכפר 
חסידים', בה כיהן עד לסוף ימיו 'המשגיח' רבי דוב יפה.                                                              

                    [4] עמ', כ times;12&20 ס"מ. כולם בכתב יד קדשו ובחתימתו. נתון בתוך מעטפה 
חתומה מהתקופה, עם רישומים בלועזית.                         מצב טוב. סימני קיפול. מעט כתמים.

 $    10 $150 - 
$200

358
ליצן, Durval אמנות

Pereira שמן 
על בד

35X44 ס"מ.    חתום ע"י Durval Pereira בפינה השמאלית תחתונה.    דורוואל פריירה Durval 
Pereira (1918-1984 היה צייר ברזילאי.    מצב טוב מאד, ממוסגר.

 $    10 $200 - 
$400

359

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד תיקון 
ליל שבועות, 

תימן

כתב יד תיקון ליל שבועות והושענא-רבה, תימן.          בקולפון: השם ימחול לי על כל מה ש.. וטעיתי 
וגרעתי והוספתי ... שגיאות מי יבין מנסתרות נקני... הצעיר עילם [?]... דהוי מעט.                          

[81] דף, 10X7 ס"מ.          מצב בינוני-טוב. נקבי עש. דפים מנותקים. עטיפת עור ישנה.

 $    10 $200 - 
$300

360

רקמה עשירה אמנות
לתיק תפילין 

מחוטים 
מוזהבים, צפון 

אפריקה המאה 
ה19

רקמה עשירה מחוטים מוזהבים שנועדה לשני הצדדים של תיק לתפילין, עם עיטורי פרחים וכתובת 
רקומה: "כה"ר יעקב נהון ישצ"ו, בכה"ר מנחם נר"ו כי"ר".           [2] רקמות תואמות, 24X18 ס"מ.   

 מצב טוב מאד, מעט פרימות וחוטים סוררים.

 $    50 $300 - 
$500

361
צלחת בצלאל אמנות

ירושלם
צלחת נחושת לתליה. במרכזה תבליט משלוח מנות    איש לרעהו. בצלאל ירושלם. מאחור וו תליה.   

 מצב טוב.
 $    10 $200 - 

$300

362

משפחה אמנות
יהודית. דוד 
דז'ינצרסקי 

[1913-1980]

שמן על קנבס. חתום בצד שמאל למטה.        דוד דז'ינצרסקי [1913-1980] נולד בלודז' למשפחה 
חרדית. בזמן שהנאצים פלשו לפולין דוד גויס לצבא הפולני, נפל בשבי הגרמני ובנס הצליח לברוח 

לרוסיה. לאחר המלחמה גילה שאימו מתה ברעב בגטו, אולם אביו, אחיותיו ואחיו נותרו בחיים בדרך 
נס. לאחר השואה עלה ארצה בשנת 1949. בציוריו של דז'ינצרסקי מודגש המוטיב של הווי החיים 

היהודי לפני המלחמה. הוא מעולם לא למד ציור בצורה פורמלית והדבר ניכר היטב בציוריו, בטכניקה 
הנאיבית משהו, שבה הוא מצייר. האנשים מעוותים, לא לגמרי פרופרציונליים לגודל הבתים. הדבר 

נובע גם מהעובדה שהוא ניסה לצייר את נקודת מבטו של ילד, שהעולם מתנשא מעליו. בנוסף לציוריו 
אלו, דז'ינצרסקי צייר גם סדרות ציורים שעסקו בהווי החיים בגטו ובמחנות. בניגוד לציוריו הקודמים 
שעמדו אצלנו למכירה ועסקו יותר בהווי החיים היהודי לפני המלחמה שנצבעו בגווני צהוב עליזים, 
ציור זה הו ציור שעוסק ביהודים במהלך המלחמה, הוא נעשה כתקריב לדמות וגווניו הכלליים הם 
נוגים יותר.    דוד הקפיד לא לצייר מתצלומים, ולדבריו צייר את ציוריו על סמך זכרונו בלבד. ציוריו 
נחשפו לציבור הרחב דוקא בשנותיו המאוחרות, בתערוכה שהתקיימה בבית אריאלה בתל אביב, 

ובמקומות שונים בארצות הברית. נפטר בברוקלין בגיל 67.    חתום ע"י הצייר, שם משפחה.    גודל: 
61X75. נתון במסגרת עץ: 83X96. מצב טוב מאוד.

 $    10 $200 - 
$300

363

פרוטוקול של ציונות וקק"ל
הקונגרס הציוני 

הראשון, 
מהדורה 

ראשונה וינה 
1898

מהדורה ראשונה של הפרוטוקול הסטנוגרפי מהקונגרס הציוני הראשון, נדפסה בוינה 1898 שנה 
לאחר הקונגרס. (דף השער חסר)    200 עמ', 21 ס"מ.    מצב טוב, מעט כתמי זמן, דף השער חסר.

 $    10 $200 - 
$300
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חומשים 
וספרי 
תפילה

אוסף [15] 
ספרי תפילה, 

סידורים 
ומחזורים

 ,מחזור ליום ראשון ושני של ראש השנה, רעדעלהיים תקפ"ז 1827.    *מחזור לחג הסוכות*
 רעדעלהיים תקצ"ב 1832.    *מחזור לחג השבועות, רעדעלהיים תקצ"ב 1832.     *מחזור ליום
 ראאשון ושני של פסח, רעדעלהיים תקצ"ב 1832    *מחזור ליום ראשון של ראש השנה, מתורגם
 אשכנזית, רעדלהיים תקס"ד 1804.    *סדור שפה ברורה, רעדעלהיים תר"ך 1860.    *מחזור ליום
 ,ראשון ושני של ר"ה, רעדעלהיים תרי"ג 1853.    *ספר מחזור קטן לימים נוראים כמנהג ק"ק ארג'יל
 ליוורנו תרל"ח 1878.    *מחזור לחג הסוכות, רעדעלהיים תקצ"ב 1832.    *סדר סליחות מכל השנה
 כנהג עלזאס, רעדעלהיים תקצ"ח 1838.    *תוצאות חיים, כולל כל אופני תפלות ותחנונים להתפלל
 ,בעד החולים והמתים, רעדעלהיים תרל"ב 1872.    *מחזור ליום כיפור עם תרגום אשכנזי
 רעדעלהיים 1884.    *שפת אמת מהדורא כ"א, רעדעלהיים תרצ"ג 1933.    *ספר תהילים ליוורנו
.תרצ"ז 1937.    *ספר קריאי מועד לליל שביעי של פסח, ליוורנו תשי"א.        מצב כללי טוב

 $    10 $200 - 
$400

365

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד. הגדה 
של פסח. [תימן, 

המאה ה 20]

 11X16 ,'כתב יד מנוקד, עם אותיות גדולות בתחילת כל קטע.          כתב יד שלם.          [30] עמ
ס"מ. מעטפת מקורית.          מצב טוב. כתמי זמן ויין. קרעים קלים בשולי הדפים ללא חיסרון 

בטקסט. דהייה ופגיעה קלה במספר תיבות.

 $    10 $200 - 
$300

366

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מכתב מאת רבי 
משה קליערס 
אב"ד טבריא, 
תרפ"ו [1926]

מכתב ארוך בנושא שתדלנות עבור 'הבחור היקר חריף ובקי מו"ה יעקב ליפשיץ'. כולו בכתב יד קדשו 
ובחתימתו של הגאון רבי משה קליערס אב"ד טבריה.                          רבי משה קלירס [תרל"ו-

תרצ"ד], רבה הראשי האשכנזי של טבריה. בשנת תר"ס הקים את ישיבת 'אור תורה' ליד ציונו של 
רבי מאיר בעל הנס ועמד בראשה עד פטירתו. על פי הזמנת האדמו"ר מסלונים רבי שמואל וינברג, 

נסע לשנים אחדות לסלונים לשמש כמלמד לבנו. היה ידוע בהנהגותיו הקדושות [היה שוהה בישיבה 
בימים ראשון עד חמישי ושב לביתו שבין חומות העיר טבריה רק בסוף השבוע], מבניו ראשי חסידות 

סלונים.                          [1] דף נייר, כ 22 ס"מ. דיו ע"ג נייר מכתבים רשמי כולו בכתב יד קדשו, 
בחתימתו ובחותמתו.          מצב טוב-טוב מאוד. סימני קיפול, כתמי זמן.

 $    10 $100 - 
$150

367

סוריה, בשם ארכיאולוגיה
פיליפ הראשון 

ממלכה 
סלאוקית, 

שלטון רומי 
אחרי 57 לפני 

הספירה, 
טטרדרכמה 

כסף 13.96 גרם

 - $50 10    $ דיוקן פיליפ הראשון ימינה /זאוס יושב לשמאל.
$100

368

גלויות 
וצילומים

אוסף [52] 
תמונות מחצר 

הקודש סאטמאר

ביניהן עשרות תמונות נדירות בשחור לבן של האדמו"ר הרה"ק רבי יואל'יש מסאטמר, חלקן מביקורו 
בארץ ישראל. כולל תמונה נדירה עם קאפטען ירושלמי.    אוסף פרטי, חלק מהתמונות בלתי מוכרות. 

   גדלים שונים. מצב כללי טוב.

 $    50 $300 - 
$400

369

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

אוטוגרף חתום 
[4 עמ'] מאת 

רבי פנחס 
עפשטיין ראב"ד 

עדה החרדית 
ירושלים

רבי פנחס עפשטיין ראב"ד עדה החרדית ירושלים       הערות הלכתיות: בענין קדושת הדסים 
בשביעית. מצוות לאו ליהנות ניתנו בדרבנן. שמיטת כספים בזה"ז הוא הוא מה"ת או מדרבנן, אלול 
תשי"ב. ותגובת רימ"ט .                    [4] עמ', 20 ס"מ. דיו על גבי נייר מכתבים רשמי, הכל בכתב 

יד קדשו ובחתימתו של הראב"ד. נתון במעטפה המקורית.          מצב טוב מאוד. סימני קיפול, כתמי 
זמן.          מצורפת תשובת הגרי"מ טיקוצינסקי, מוקלדת במכונת כתיבה, לא חתומה.

 $    10 $100 - 
$150

370

גלויות 
וצילומים

אוסף [31] 
תצלומים 

קדומים, ארונות 
קודש ובתי כנסת

 תצלומים, חלקם של בתי כנסת (בדגש על ארונות קודש) וחלקם של רבנים ויהודים.    גודל 31
.ס"מ בערך.    מצב טוב מאד X11ממוצע 17

 $    10 $200 - 
$400

371

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מכתב בחתימת 
יד קדשם של 

רבי פנחס 
עפשטיין ורבי 
דוד יונגרייז. 

ירושלים, 
תרצ"ה [1935]

מכתב על גבי נייר רשמי של 'בד"ץ העדה החרדית', בחתימת הגאב"ד רבי פנחס עפשטיין והראב"ד 
רבי דוד יונגרייז.         במכתבם המקבל תוקף של פסק דין, מודיעים הדיינים כי הוסכם שהזכות 

לבניית מצבות נמסרת על ידי החברות קדישא לטובת תלמודי התורה בירושלים.        [1] דף נייר, 
27 ס"מ. נייר שורות רשמי, מוקלד במכונת כתיבה, בחתימת ידם של הגאב"ד והראב"ד וחותמת בית 

הדין.    מצב טוב מאוד. סימני קיפול. כתם דיו.

 $    10 $100 - 
$150

372

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

 'דידן נצח'
 מכתב מעניין
 מאת רבי יעקב
 .משה חרל"פ
 ,ירושלים
[1940] ה'ת"ש

מכתב מעניין כולו בכתב יד קדשו של הגאון רבי יעקב משה חרל"פ רבה של שכונת שערי חסד וראש 
ישיבת מרכז הרב אל הגרי"מ טיקוצינסקי.         במכתבו המעניין כותב הרב חרל"פ כי לפי הוראת 

הגאב"ד [ככל הנראה הרב הרצוג], על הישיבה החרדית 'עץ חיים' להעביר כספי תרומות שקיבלה אל 
הישיבה הלאומית 'מרכז הרב'.        [1] דף ניר, כ 27 ס"מ. דיו על גבי נייר רשמי כולו בכתב יד קדשו 

ובחתימתו. נתון במעטפה המקורית    מצב טוב מאוד. סימני קיפול.

 $    10 $50 - 
$80

373

רחוב יהודי אמנות
בלודז'. דוד 
דז'ינצרסקי 

[1913-1980]

שמן על קנבס. חתום בצד שמאל למטה.        דוד דז'ינצרסקי [1913-1980] נולד בלודז' למשפחה 
חרדית. בזמן שהנאצים פלשו לפולין דוד גויס לצבא הפולני, נפל בשבי הגרמני ובנס הצליח לברוח 

לרוסיה. לאחר המלחמה גילה שאימו מתה ברעב בגטו, אולם אביו, אחיותיו ואחיו נותרו בחיים בדרך 
נס. לאחר השואה עלה ארצה בשנת 1949. בציוריו של דז'ינצרסקי מודגש המוטיב של הווי החיים 

היהודי לפני המלחמה. הוא מעולם לא למד ציור בצורה פורמלית והדבר ניכר היטב בציוריו, בטכניקה 
הנאיבית משהו, שבה הוא מצייר. האנשים מעוותים, לא לגמרי פרופרציונליים לגודל הבתים. הדבר 

נובע גם מהעובדה שהוא ניסה לצייר את נקודת מבטו של ילד, שהעולם מתנשא מעליו. בנוסף לציוריו 
אלו, דז'ינצרסקי צייר גם סדרות ציורים שעסקו בהווי החיים בגטו ובמחנות. בניגוד לציוריו הקודמים 
שעמדו אצלנו למכירה ועסקו יותר בהווי החיים היהודי לפני המלחמה שנצבעו בגווני צהוב עליזים, 
ציור זה הו ציור שעוסק ביהודים במהלך המלחמה, הוא נעשה כתקריב לדמות וגווניו הכלליים הם 
נוגים יותר.    דוד הקפיד לא לצייר מתצלומים, ולדבריו צייר את ציוריו על סמך זכרונו בלבד. ציוריו 
נחשפו לציבור הרחב דוקא בשנותיו המאוחרות, בתערוכה שהתקיימה בבית אריאלה בתל אביב, 

ובמקומות שונים בארצות הברית. נפטר בברוקלין בגיל 67.    חתום ע"י הצייר, שם משפחה.    גודל: 
92X60. מצב טוב מאוד.

 $    10 $200 - 
$300

34
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374
כובסת, שמן על אמנות

בד
 - $200 10    $ חתום HEND בפינה הימנית תחתונה.     48X66 ס"מ.    מצב טוב, מעט שריטות.

$300

375

הגדות של 
פסח

הגדה של פסח 
אומנותית 

 Alain
 ,Kleinmann

עיטור גבס 
מרשים. פריז 

1997

הגדה של פסח Haggadah de Pessah אומנותית מאת האמן Alain Kleinmann (נ. 1953). 
עותק זה ממוספר 734/200.    כריכת עור, מצורפת מעטפה עם 3 ליטוגרפיות חתומות וממוספרות 

 34X25          (חתום) .גם הן 734/2000.           קופסה ייעודית לספר עם עיטור מרשים מגבס
ס"מ, כריכת עור.          מצב טוב מאד.

 $    10 $300 - 
$400

376

מקבץ ספרי ספרי קודש
קודש ויהדות

 ,מקבץ ספרי החיד"א כרוכים, חלקם חסרים, (מורה באצבע, ציפורן שמיר ועוד)    *דברים ערבים*
    .מונקאטש,     *ויוסף שאול, פיעטרקוב תרפ"ח 1928.    *קול יהודה, ללימוד עברית, ווין 1937
 קריאי מועד, שביעי של פסח, ליוורנו    *חומש במדבר אור גדול ליוורנו תרנ"א    *שולחן ערוף אבן*
.העזר אמשטרדם תקמ"ה 1785.    *כרך משניות קדשים וטהרות (כרוכים יחד) פיורדא תקע"ד

 $    10 $200 - 
$300

377

חומשים 
וספרי 
תפילה

סדר מנחה של 
שבת. סדור 

מצולם. בוכרה, 
שנות הארבעים 

של המאה 
העשרים

סדר מנחה של שבת. דפי תמונה - צילום במצלמה. בוכרה. שנות הארבעים של המאה העשרים.    
[22] דפי צילום, 12*8.5 ס"מ. כריכה מקורית.    כולל תפלת מנחה של שבת עם 'קרבנות'. בוכרה 

כשאר מדינות ברית המועצות סבלו מחסור בסידורים. פתרון יצירתי היה לצלם במצלמה דפים 
מסידור, לאחר מכן פיתחו את התשליל [פילם] וכרכו את התמונות כספר. מזכרת אותנטית מחיי 

יהודים תחת השלטון הקומוניסטי.    כריכה קרטון אופיינית מקורית, עם כיתוב מנוקד: סדר מנחה 
של שבת. מצב טוב-טוב מאד.

 $    10 $300 - 
$350

378

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

לפלגות ראובן, 
עם הקדשה 

ארוכה בכת"י 
המחבר רבי 
זעליג ראובן 

בענגיס ליוסף 
לוי חגיז

ספר לפלגות ראובן, חלק חמישי על ש"ס משנה, מאת ראב"ד העדה החרדית בירושלים, רבי זליג 
ראובן בנגיס.     ההקדשה, מתאריך, "יא לס' "ושמרתם את בריתי", י"ד שבט תש"ט [1949] נשלחה 

לטבריה לעסקן והנדיב הנודע רבי יוסף לוי חגיז, מלווה בברכות רבות.         רבי זעליג ראובן בענגיס 
[תרכ"ד-תשי"ג 1864-1953]: נולד בליטא ולמד בראשיתו בישיבת וולוז'ין, בה נודע כ"עילוי" מופלג. 

רבו הנצי"ב כנהו ש"ס חי. היה רב בבדאקי, סימלינסק ובקלוואריה. נודע בגאונותו העצומה וחיבר את 
סדרת הספרים 'לפלגות ראובן'. עלה לארץ ישראל בשנת תרצ"ח [1938] לכהן כראב"ד העדה 

החרדית ומתש"ט [1949] נתמנה לגאב"ד עד פטירתו בשנת תשי"ג 1953.         132 עמ', 29 ס"מ.  
  מצב טוב, כריכה מנותקת חלקית.

 $    10 $250 - 
$350

379

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מקבץ [3] 
מכתבים. רבי 

ישראל זאב 
מינצברג, 

ראב"ד 
החסידים 
בירושלים.

רבי ישראל זאב מינצברג, ראב"ד החסידים בירושלים.       חילופי מכתבים עם רימ"ט על חומר 
האיסור של 'בחירות נשים'. מחלופי המכתבים אנו למדים שבעקבות פנייתו של רי"מ צלל הרב 

מינצברג בעומק הסוגיא, והוציא חיבור שלם על חומר האיסור                          [3] מכתבים, סה"כ 
[8] עמ', 23 ס"מ כולם בכתב יד קדשו ובחתימתו של הראב"ד. מצורפת מעטפה מקורית          מצב 
טוב. סימני קיפול. כתמי זמן. סימני חריכה וקרעים זעירים בשוליים ללא פגיעת טקסט                    

מצורפים טיוטות שני מכתבי תשובה מאת הגרי"מ טיקוצינסקי.

 $    10 $50 - 
$100

380
כליזמרים, שמן אמנות

על בד
44X53 $100 10    $ .ס"מ.    חתום בפינה הימנית תחתונה.    מצב טוב מאד, ממוסגר - 

$200

381
כלי מילה. סכין אמנות

ומגן כסף.
סכין מילה. הלהב עשוי ברזל (חלוד). הידית עשויה מעצם. מגן דוד על הידית.    מגן מילה עם 

חריטות נאות. עשוי כסף.
 $    20 $200 - 

$300

382

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

כרוז מטעם 
עדות הספרדים 

בירושלים, 
אזהרה על 

שד"רים 
מזויפים, 

ירושלים שנות 
ה20-30

כרוז אזהרה שהוציאו ראשי ורבני עדת הספרדים הירושלים לקהילות חוצה לארץ, ובו הם מזהירים 
אותם ממתן תרומות ל'אנשים העושים עצמם לשד"רים'. על הכרוז חותמותיהם של הראשון לציון 

הרב יעקב מאיר, הרב יוסף אלישר, הרב יוסף מרדכי הלוי והרב רפאל הכהן שאקי.    35X25 ס"מ. 
מצב טוב מאד.

 $    10 $60 - 
$100

383
גלויות 

וצילומים
מקבץ [5] 

גלויות ותצלומי 
רבנים

גלויות ותצלומים של: הרב דוב בעריש מייזעליש אבד"ק ווארשא, הבעש"ט, ה'בית ישראל' מגור, רבי 
יהודה פתייה (פתייא) והרב חיים חורי אב"ד ג'רבא.    מצב כללי טוב - טוב מאד.

 $    10 $100 - 
$150

384
גלויות 

וצילומים
אוסף [21] 

תצלומי ספרי 
תורה

 תצלומים של ספרי תורה, רובם משנות הת"ר בערך. ככל הנראש שימשו למחקר.    גודל ממוצע 21
15X1 ס"מ בערך.    מצב טוב מאד

 $    10 $150 - 
$300

385

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

ספר זכרון לבעל 
החתם סופר. 

מהדורה 
ראשונה. 

חותמות בעלים

ספר זכרון לבעל החתם סופר. על המצור שבו נמצאה העיר פרעסבורג במלחמת אוסטריה - צרפת 
ועל מצב היהודים בתקופה זו. פרעסבורג, תרל"ט. מהדורה ראשונה.          בשער, שתי חותמת של 

רבי בן ציון וויזל רבה של טורדא (בעברית ובלועזית).          רבי בן ציון ויזל (תרכ"ד-תרצ"ח) רבה של 
בראששא ובשנת תרנ"ח עלה על מקום אביו אב"ד טורדא. היה מגדולי הרבנים בדורו, ראש הלשכה 

האורתודוקסית של רבני טרנסילבניה, חתנו ממלא מקומו הוא רבי יוסף אדלר 'הגאון מטורדא' שעלה 
לירושלים.          IV, 52 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב מאד.

 $    10 $150 - 
$200

386

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

שירת משה. 
חתם סופר. 

חותמת בעלים

שירת משה מאת רבינו משה סופר בעל החתם סופר זצ"ל, ובסוף הספר גם ציווי האחרון שלו, עם 
שיר חדש מאת בנו רבי שמעון סופר, בהוספות תיקונים הערות וביאורים מאת בנו רבי שלמה 

אלכסנדרי סופר. בודפעשט, 1902.                בשער, חותמת של רבי בן ציון וויזל רבה של טורדא.   
       רבי בן ציון ויזל (תרכ"ד-תרצ"ח) רבה של בראששא ובשנת תרנ"ח עלה על מקום אביו אב"ד 

טורדא. היה מגדולי הרבנים בדורו, ראש הלשכה האורתודוקסית של רבני טרנסילבניה, חתנו ממלא 
מקומו הוא רבי יוסף אדלר 'הגאון מטורדא' שעלה לירושלים.          פד עמ'. מצב טוב-טוב מאד

 $    10 $100 - 
$150

387

אליהו באזוב אמנות
 Eliahu]

- [Baazov
תשעה באב -

תבליט נחושת

מדות: 82x100 ס"מ.    תבליט נחושת ממוסגר [מסגרת אומנותית בשחור וזהוב אולי סימנים 
לשריפת בית המקדש, המסגרת והתבליט גוף אחד] בו נראים יהודים יושבים על הקרקע ידיהם 

נשואות לתפילה וברקע בית המקדש. במרכז התבליט המלים "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני", 
ובחלקו העליון מימין ומשמאל האותיות כ ת [כתר תורה]. מתוארך- 1976 [בגוף התבליט] וחתום.    

מצב טוב מאד.

 $    10 $100 - 
$150

388

שיר ידידות. ספרי קודש
מרקש, [1921]. 

מהדורה 
ראשונה

שירים קדמונים חדשים גם ישנים כמנהג כל עיר מערי המערב... על ידי האדון החכם המרומם היקר 
והנכבד כהר' חיים עטאר הי"ו.              [21] רנ דף, 20 ס"מ. כיתובים וחותמות.          פגם קל 

בשער. כללית מצב טוב-טוב מאד. נייר חומצי.

 $    10 $50 - 
$100

35



מס 
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389

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

מקבץ [3] 
מכתבים 

ופאשקווילים

 משפחת התעשיינים מאנישוויץ, שתדלנות עבור שידורי רדיו עבורם.                    * פאשקוויל *
 ,נדיר נגד הבחירות ל'וועד העיר'.                    * פאשקוויל נגד הנהלת ע"ח, על הקמצנות לבחורים
.הגורמת לעזיבתם מכותלי בהמ"ד.                    גדלים ומצבים שונים. מצורפות 2 מעטפות מקוריות

 $    10 $80 - 
$150

390
כליזמר, שמן אמנות

על דיקט
46X65 $100 10    $ .ס"מ.    חתום בפינה הימנית תחתונה.    מצב טוב מאד - 

$150

391

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

צמד 
פאשקווילים נגד 

רבה של 
ירושלים 

הגרצ"פ פראנק 
ובית דינו

צמד פאשקווילים נגד הגרצ"פ פראנק ובית דינו, ככל הנראה תרעומת של אחד הצדדים בתגובה לדין 
תורה בענייני אישות.         * "וזאת התורה אשר שם הרב צבי פסח פראנק לפני בני ירושלים, ואשר 
עשה לעיני כל ירושלים - זה הכלל הוא למטה והיא למעלה...".        * "עת לדבר, מקום הצדק שמה 

הרשע", פאשקוויל נגד בית הדין [של הגרצ"פ] היושב ב'חורבה'.        גדלים שונים, מצב כללי טוב 
מאוד.

 $    10 $100 - 
$150

392

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מקבץ [3] 
מכתבים 

היסטוריים של 
אברכים 

ירושלמיים 
משדה הקרב 

במלחמת 
העולם 

הראשונה

מכתבי תודה של תלמידי ישיבת עץ חיים שהוכרחו להתגייס לצבא התורכי במלחמת העולם 
הראשונה, המכתבים נשלחו אל ראש הישיבה הגרי"מ טיקוצינסקי, על תמיכתו בהם מוראלית, 
רוחנית וכלכלית. דמשק, תרע"ו [1916].          המכתבים נכתבו ונשלחו מדמשק, בדרכם של 

החיילים לתורכיה. במכתבים תגליות היסטוריות ממה שהתרחש בקרבות.        כותבי המכתבים: 
הבחור אברהם בנימין ביניש אורבך, יעקב גלבשטיין, נתן זאב הלר, אברהם אבלי ז"ק, ואברהם אבא 

גאלסקי.        [3] מכתבים, גדלים שונים.    מצב כללי טוב מאוד.

 $    10 $100 - 
$150

393

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מכתב מאת 
רבה של 

ירושלים הגאון 
רבי צבי פסח 
פראנק, שנות 

ה'תר"צ [1920]

מכתב בכתב יד קדשו ובחתימתו של הגאון רבי צבי פסח פראנק ראב"ד ירושלים אל הגרי"מ 
טיקוצינסקי בענין השכרת בית עבור נצרך.                      הגאון רבי צבי פסח פראנק ]תרל"ג-

תשכ"א], רבה של ירושלים, מגדולי הפוסקים והרבנים בדורו וממלא מקומו של רבי שמואל סלנט 
כחבר בית הדין.                    [1] דף נייר, 27 ס"מ. דיו ע"ג נייר מכתבים רשמי, כולו בכתב יד קדשו 

ובחתימתו. מצורפת מעטפה מקורית.          מצב טוב מאוד.

 $    10 $100 - 
$150

394

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מקבץ [3] 
מכתבים מאת 

הגאון רבי מאיר 
קרליץ אחיו של 

ה'חזון איש'

 המלצה עבור מחותנו 'הרה"ג ר' מנחם יהודה' המתמצא בלימוד עם בחורים, ויש לו ניסיון רב *
 במקצוע זה', והוא מבקש הימנו לקבלו בתור מג"ש ב'עץ-חיים'. תמוז תש"ו. כולו בכתב ידו
 ,'ובחתימתו.                            * שני מכתבים מודפסים מאת 'מאת חנוך התורה בארץ ישראל
 אודות שתדלנו בייסוד ת"ת בתל אביב. חתומים בחתימת ידו ובחותמתו. אחד מהם, עם חתימת רבי
 ניסן? קרליץ.                                    הרב מאיר ָקֶרִליץ [תרל"ה-תשט"ו], רבה של לכוביץ', מראשי
 ועד הישיבות בפולין ובארץ ישראל, ממייסדי החינוך העצמאי וחבר מועצת גדולי התורה. אחיו הבכור
 של החזון איש. בשנת תרצ"ט עלה ארצה והתגורר בתל אביב. היה מגדולי העסקנים למען היהדות
 החרדית.                          [3] מכתבים, גדלים שונים. ניירות מכתבים רשמיים. מצורפת מעטפה
.מקורית.                מצב כללי טוב

 $    10 $100 - 
$150

395

חומשים 
וספרי 
תפילה

שנות חיים. 
מחזור. ליוורנו, 

תרכ"ה, 2 
כרכים. נדיר

מחזור שנות חיים ליום כפור מנהג ק"ק ספרדים. עם התפלות מכתבי האר"י... ומספר חמדת ימים, 
עם הגהות מוהר"ר חיים מודעי זצוק"ל והדינים בלעז [לאדינו].... ואיזה תפלות של הרב חיד"א... עם 
שער השמים ושני בקדש... ר’ חיים פאלאג’י נר"ו.          מחזור ליום כיפור עם הרבה הוספות, בשני 

כרכים. שער לכל כרך.ספר נדיר נרשם במפעל הביבליוגרפי על פי עותק ספריה פרטית, העותק 
בספריה הלאומית התקבל לאחרונה מאוסף ולמדונה.          בעותק שלפנינו נוספו דפים בכתב יד, 
עם תפלות ופיוטים שונים.          חלק א. תפלת ערבית ושחרית. [2], קן ד'.          חלק ב. מוסף, 

מנחה ונעילה. [קנא]-רסו ד'.          שתי כריכות עור תואמות. כתמי זמן. מצב טוב-טוב מאד.

 $    50 $100 - 
$150

396

גלויות 
וצילומים

Souvenir von 
Jerusalem - 
 מזכרת
מירושלים

אלבום תמונות רב לשוני הנפתח לכדי גיליון אחד ארוך, ובו 31 ציורים יפים של "ירושלים עה"ק ת"ו 
והעירות הקדושות וכל מקומות הקדושים והקאלאניות שיסד השר הבאראון הנדיב עדמונד פאן 

ראטהשילד נ"י: ומחובבי ציון". ביניהם ציורים של: ירושלים, חברון, יפו, בית לחם, צפת והמושבות. 
עם כיתוב בארבע שפות.             [13] לוחות תמונה על גבי גיליון מקופל עשוי נייר כרומו משובח. 

19 ס"מ. רוסית, אנגלית, גרמנית וצרפתית. ללא פרטי דפוס או שנה.          מצב בינוני, בלוי.

 $    10 $80 - 
$100

397

ירושלים טירה אמנות
נמה, פיתוחי עץ 

מאת יעקב 
שטינהרט. תל 
אביב, תרצ"ז 

[1937]

ירושלים טירה נמה, פיתוחי עץ מאת יעקב שטינהרט. תל אביב, תרצ"ז [1937]          ירושלים טירה 
נמה. אחד עשר פיתוחי עץ מאת יעקב שטינהרט המלווים אחד עשרה פרקי שירה מאת ש. שלום. 
בהוצאת ד"ר ה. לוונשטיין. ת"א, תרצ"ז [1937].          כותב השירים - ש.שלום, הוא שלום יוסף 

שפירא (1904-1990) שהיה ממשפחת אדמו"רי דרוהוביץ קוזניץ ורוז'ין.           [8] דף, דפים לא 
חתוכים, 22.5 ס"מ.          מצב טוב מאד, כריכה בלויה מעט.          מצורפים [2] מתווים בכתב יד 

מאת מאייר לא ידוע, שהיו מונחים בין דפי הספר.

 $    10 $50 - 
$100

398

גלויות 
וצילומים

אוסף תמונות 
מארץ ישראל, 
קרקוב, שנות 

ה20-30

 ס"מ. מצב X24תמונות מארץ ישראל, בהוצאת הפנר וברגר, קרקוב    חסרה תמונה אחת.    35 12
.טוב מאד

 $    10 $100 - 
$200

399
מקבץ [24] נומיסמטיקה

מטבעות 
ומדליות

אוסף מטבעות ישנים, חלקם מכסף, בהם טאלר אוסטרי 1780, מדליה לציון חצי יובל לחגיגות 
המלכה אליזבת, מדליה לציון הכתרתו של אדוארד השביעי ועוד.           הפריט לא נבדק בקפידה 

והוא נמכר כמות שהוא.          מצב כללי טוב.

 $    50 $100 - 
$200

400

כתב יד מעוטר. 
פיוט לברית 
מילה. [צפון 

אפריקה?]

ברוכים אתם קהל אמוני וברוך הבא בשם ה'. ילד היולד יהיה בסימן טוב. פיוט לברית מילה, כתב יד 
בצבעים עם עיטורים.          במסגרת מעוטרת למעלה: אליהו ז"ל.          הפיוט מקורו בקהלת 

אמשטרדם ואחר כך בצרפת, וכנראה משם עבר לצפון אפריקה.          [1] דף נייר, 24X32 ס"מ. 
נקבי עש, כתמי זמן. פגמים קלים גם במקום הקפל. מצב טוב.

 $    10 $50 - 
$100

401
אלברט גולדמן, אמנות

חסידים, צבעי 
מים על נייר

אלברט גולדמן (1922-2011) היה צייר ישראלי יליד אלכסנדריה, שעשה קריירה כמנהל מלונות 
ובערוב ימיו התמסר לציור.    33X48 ס"מ.    מצב טוב מאד, ממוסגר.

 $    10 $80 - 
$120

36
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402

שמן על קרטון, אמנות
מלמד בחיידר 
עם תלמידיו, 

מאת דוד 
דז'ינצרסקי

שמן על קרטון, חתימה בצד שמאל למטה. מלמד ב'חדר' יושב ליד השולחן, עיניו בוחנות את 
התלמידים, שיושבים מסביב לשולחן רכונים על ספריהם.     דוד דז'ינצרסקי [1913-1980] נולד 

בלודז' למשפחה חרדית. בזמן שהנאצים פלשו לפולין דוד גויס לצבא הפולני, נפל בשבי הגרמני ובנס 
הצליח לברוח לרוסיה. לאחר המלחמה גילה שאימו מתה ברעב בגטו, אולם אביו, אחיותיו ואחיו 

נותרו בחיים בדרך נס. לאחר השואה עלה ארצה בשנת 1949. בציוריו של דז'ינצרסקי מודגש 
המוטיב של הווי החיים היהודי לפני המלחמה. הוא מעולם לא למד ציור בצורה פורמלית והדבר ניכר 

היטב בציוריו, בטכניקה הנאיבית משהו, שבה הוא מצייר. האנשים מעוותים, לא לגמרי 
פרופרציונליים לגודל הבתים. הדבר נובע גם מהעובדה שהוא ניסה לצייר את נקודת מבטו של ילד, 
שהעולם מתנשא מעליו. בנוסף לציוריו אלו, דז'ינצרסקי צייר גם סדרות ציורים שעסקו בהווי החיים 

בגטו ובמחנות. בניגוד לציוריו הקודמים שעמדו אצלנו למכירה ועסקו יותר בהווי החיים היהודי לפני 
המלחמה שנצבעו בגווני צהוב עליזים, ציור עוסק ביהודים במהלך המלחמה, הוא נעשה כתקריב 

לדמות וגווניו הכלליים הם נוגים יותר. דוד הקפיד לא לצייר מתצלומים, ולדבריו צייר את ציוריו על 
סמך זיכרונו בלבד. ציוריו נחשפו לציבור הרחב דווקא בשנותיו המאוחרות, בתערוכה שהתקיימה 
בבית אריאלה בתל אביב, ובמקומות שונים בארצות הברית. נפטר בברוקלין בגיל 67.    חתימה 

מעט דהויה, שם משפחתו של האומן באנגלית.    48X38 ס"מ.    מצב טוב.

 $    10 $100 - 
$200

403

חומשים 
וספרי 
תפילה

סידור דרך 
החיים עם 

נהורא השלם. 
נוסח ספרד. לא 

ידוע

סידור דרך החיים עם נהורא השלם, כמנהג ספרד. לעמברג בדפוס הרבני אברהם יוסף מדפיס, 
באותיות סלאוויטא.[ תרט"ו] 1855. שני חלקים.          השער הראשון, חלקו בדיו אדום. בדף 

האחרון" דינים והנהגות שנשמע מפה קדוש מדבר... הרב הגאון הצדיק האב"ד דק"ק בוטשאטש.      
    הסידור לא נרשם במפעל הביבליורפיה העברי, ואינו נמצא בספריה הלאומית.          [1] רכ: קכג 
[1] דף, שער נוסף לחלק שני.21 ס"מ.          כריכת עור ישנה. בשלימות מלאה. מצב טוב-טוב מאד.

 $    20 $100 - 
$150

404

מורה נבוכים ספרי קודש
עם פירוש 

הנרבוני וגבעת 
המורה. 

מהדורה נדירה

מורה נבוכים עם שני פירושים, אחד נקרא בשם "הנרבוני" על שם מחברו החוקר המקובל החכם 
הפילוסוף משה נרבוני, ופירוש נוסף בשם "גבעת המורה". חלק ראשון, זולצבאך תק"ס 1800.          

 More nebuchim, sive Liber doctor perplexorum / auctore, R. Mose .נוסף שער ברומית
Majemonide          מהדורה נדירה שלא נרשמה במפעל הביבליוגרפיה העברי.          כריכה 

מפורקת. מצב טוב.

 $    10 $80 - 
$120

405
נשמת חיים. עם ספרי קודש

תמונת המחבר
ספר נשמת חיים, דרושים יקרים על ענין הנשמה וגלגול הנשמות. מאת מנשה בן ישראל. לייפציג, 

תרכ"ב [1862].          בדף לפני השער תמונת המחבר, מנשה בן ישראל.          XX עמ’, 107 דף. 
22 ס"מ.          לא כרוך. כתמי זמן. מצב טוב-טוב מאד.

 $    10 $100 - 
$150

406
מוריס כץ, סתיו, אמנות

שמן על דיקט 
1993

Morris Katz 59    .מוריס כץ, 1932-2010, צייר יהודי אמריקאיX50 ס"מ.    מצב טוב מאד, חתום 
.ומתוארך

 $    10 $50 - 
$100

407

חומשים 
וספרי 
תפילה

מחזור שד"ל, 
חלק ראשון. 

ליוורנו תרט"ז

מחזור כל השנה כמנהג איטאלייאני, עם מבוא ופירוש מאת החכם שמואל דוד לוצאטו [שד"ל]. חלק 
ראשון.          מחזור לימות החול לשבתות למועדים ותעניות. בתחילה נדפס 'מבוא למחזור בני 

רומא' מאת שד"ל, שנדפס באותה שנה גם כחיבור בפני עצמו, וחשיבותו גדולה עד היום.          כז 
עמ', קצב דף: 21 ס"מ. נייר משובח. מצב טוב -טוב מאד.

 $    10 $80 - 
$150

408

גלויות 
וצילומים

אוסף [45] 
גלויות 

ארצישראליות 
מוקדמות, 
תצלומים 

ואיורים, סוף 
המאה ה19 - 

תחילת המאה 
ה20

 - $150 10    $ .גלויות עם תצלומים ואיורים מארץ ישראל, הדפסות שונות. חלקן כתובות.    מצב כללי טוב מאד 45
$200

409

חזקה רבה. סט ספרי קודש
מושלם. עם 

כרך נוסף לא 
ידוע 

בביליוגרפיה

חזקה רבה. סט 15 כרכים. נוסף חלק מיוחד לא ידוע.               מיוסד על כללי חזקות דאיסורא 
ודממונא, שרשם... ים התלמוד ופוסקים ... אשר העלה... ר’ יעקב (יהודה) ליב קראך זצ"ל. סדרו 

והוציאו לאור פנחס יעקב הכהן. ליפסיא-לונדון-ירושלים. תרפ"ז-תשכ"ג.            1927-1963. נוסף 
כרך חושן משפט א, /שנדפס בלייפצייג תרפ"ז 1927, מהדורה לא ידועה, המהדורה הידועה נדפסה 

בשנת תרצ"ו 1936, כנראה שלפנינו עותק של המוציא לאור, שיתכן ושימש כעלי הגהה.            לכל 
כרך שני שערים. הראשון מצויר ובו שם הספר בדיו אדומה: "ספר חזקה רבה; כולל רובי הסוגיות... 

המדברות מענין... העמד דבר על חזקתו ועוד סוגיות רבות, אשר לקט... וחקר ... ר’ יעקב ליב קראך 
זצ"ל ...". המסדר צרף הקדמה מיוחדת לכל כרך.           על הספר ראה: מ"ד כהן, קרית ספר, יד, 
תרצ"ז-תרצ"ח, עמ’ 37-38; שרה פרנקל, שני דפוסים עבריים לא נודעים, עלי-ספר, ח, תש"ם, עמ’ 

82-86; אברהם שישא הלוי, על הספר "חזקה רבה", שם, ט, תשמ"א, עמ’ 176-178. ארשת, ה, 
תשל"ב, עמ’ 442, מס’ 112.          חלק א: על אורח חיים. ליפסיא, תרפ"ז 1927.          חלק ב, 

כרכים א-ג: על יורה דעה. ליפסיא, תרפ"ח-תר"ץ. כרך א: תרפ"ח 1928. כרך ב: תרפ"ט 1929. כרך 
ג: תר"ץ 1930.          חלק ג, כרכים א-ד: על אבן העזר. ליפסיא, תרצ"א-תרצ"ד. כרך א: תרצ"א 

1931. כרך ב: תרצ"ב 1932. כרך ג: תרצ"ג 1933. כרך ד: תרצ"ד 1934.          חלק ד, כרכים א-ד: 
על חושן משפט. תרצ"ו-תשי"ח. כרך א: ליפסיאה, תרצ"ו 1936. כרך ב: לונדון, תשי"ח 1958. כרך ג: 
ירושלים. תשכ"א 1961. כרך ד: סדרו מכת"י פנחס יעקב הכהן ז"ל. עורכו והוצ"ל: הרב אדוניהו הכהן 

קראוס. ירושלים, תשכ"ג 1936.          נוסף כרך [חושן משפט א] ליפסיא תרפ"ז 1927. חסר מעט 
במפתחות בסוף.          כ 35 ס"מ.

 $    50 $100 - 
$150

410

מדליה משה נומיסמטיקה
אדון לכל 
הנביאים, 

BERRE? פריז 
תקפ"ז [1827]

מדלית ברונזה בקוטר 34 מ"מ. בצד אחד דיוקן משה רבנו והכיתוב " משה אדון לכל הנביאים" 
ומהצד השני לוחות הברית ושנת תקפ"ז.    מצב טוב.

 $    50 $100 - 
$150

411

מדליה לכבוד נומיסמטיקה
ייסוד ראשון 

לציון, תרמ"ב 
1882

מדליית נחושת שנטבעה לכבוד ייסוד המושבה ראשון לציון. בצד אחד נכתב מתחת לנוף המושבה 
החדשה השנה: ה'תרמ"ב, ומסביב הכיתוב " ראשון לציון הנה הנם, ולירושלם מבשר אתן - קולוניא 

ראשון לציון" בצד השני יש מגן דוד וחקלאי זורע ויהודי בכותל המערבי, כשמסביב הכיתוב "אם 
אשכח ירושלים תשכח ימיני. מי יתן מציון ישועת ישראל"    28 מ"מ, טבעת לתליון.    מצב טוב מאד.

 $    50 $100 - 
$150

37



מס 
פריט

 מחיר תיאורכותרתקטגוריה
פתיחה

הערכה

412

אוסף סיכות נומיסמטיקה
וסמלים ציוניים, 

1918-1939

 תג כובע של הגדודים העבריים, סמל הגדודים, מנורה עם המילה "קדימה".           *סיכת*
 התאחדות לוחמי החזית בארץ ישראל" א"י סוף שנות ה30          *סיכת "מגויס", ניתנה למתנדבים"
 למען חומה ומגדל.          *סיכת "התחרויות מכבי, 1933" לרגל משחקי מכבי בפראג, אוגוסט
.סיכות עם מגני דוד.          מצב כלל טוב מאד, מעט כתמים 3*          .1933

 $  200 $400 - 
$500

413
הלכה רבה. ספרי קודש

סט. 3 חלקים
ילקוט ... מים התלמוד, רמב"ם, שולחן ערוך ושאר פוסקים ... אשר איזן וחיקר ... מוה"ר יעקב ליב 
קראך .... ערך והוציא לאור הרב אדוניהו ... קראוס.          חלק א: ירושלים תשכ"ה 1965          

חלק ב: ירושלים תשכ"ו 1966          חלק ג: ירושלים, תשכ"ז 1967          מצב טוב.

 $    10 $80 - 
$100

414

ספר המצות. ספרי קודש
פרנקפורט, 

תקט"ז 1756

ספר המצוות להרמב"ם עם השגות הרמב"ן ועם 'מרגניתא טבא' מאת רבי ארי’ ליב זיטל סגל הורוויץ. 
מהדורה ראשונה של מרגניתא טבא הנדפס כיום בכל המהדורות המצויות של ספר המצוות.          

עם הסכמת בעל הפני יהושע, ועוד.          [3], קיג דף, 24.5 ס"מ. חותימת בעלים.          כריכה 
ישנה עם נייר שיש. מצב טוב-טוב מאד.

 $    10 $150 - 
$200

415

מי נפתוח. מים ספרי קודש
טהורים. 
מהדורה 
ראשונה 

ביאלסטוק 
תקע"ו-ז 1816-

7

ספר מי נפתוח, ביאור נרחב על הקדמת הרמב"ם לעל סדר טהרות, מאת רבי יהודא ליב הלוי עדל. 
ביאלסטוק תקע"ו 1816. מהדורה ראשונה.          בדף נ הערה בכתב יד.          ט, סד דף, 35 ס"מ. 

         כרוך עם:          מים טהורים , על משניות סדר טהרות ומפרשיו ... ונחלק לשני חלקים, חלק 
אחד ... נהרא ופשטא ... לחקור במשמעות פשטי המאמרים ותקוני הטעיות אשר נפלו בלשונות 

הרמב"ם והר"ש והחלק השני חריפותא דנהרא בו יתבארו חלופי שטות והיתר הספקות ... 
מהקדמונים. מאת רבי יהודא ליב הלוי עדל. ביאלסטוק תקע"ז 1817. מהדורה ראשונה.           [2], 

נ, 2 דף. ללא דפי המפתחות בסוף. 35 ס"מ.          רבי יהודה ליב עדל [תקי"ז – תקפ"ח], מגיד 
מישרים דק"ק סלאנימא. היה ממקורבי הגר"א, ובספרו אפיקי יהודה נדפס הספד שנשא על הגר"א.   

       מצב טוב-טוב מאד.

 $    10 $120 - 
$150

416

חומשים 
וספרי 
תפילה

La Tefila Du 
Soldat' , סדר 
 תפלה בקצרה
 לבני ישראל
 היוצאים
 למלחמה, פריס
[1939] ת"ש

הוצאה למען החיילים היהודיים בצבא צרפת במלחמת העולם השניייה, הוצאה שנייה לסידור שיצא 
לראשונה לכבוד מלחמת העולם הראשונה. החלק העברי כולל עיקרי תפילות לחול, לשבת, למועדים 

ולימים נוראים. פרקי תהלים לזמן מלחמה, תפילות לחולים ולמתים ועוד. עם הוראות בצרפתית. 
בחלק הלועזי תרגום צרפתי של התפילות ולוח שנה עברי- לועזי לשנת 1940.               16 ס"מ. 

כריכת קרטון מקורית עם הטבעה מוזהבת.          מצב טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$100

417
ים, שמן על בד אמנות

1991
69X49 $50 10    $ .ס"מ.    חתום ומתוארך.     מצב טוב מאד, ממוסגר - 

$100

418
קול ששון, ספרי קודש

ליוורנו תרי"ט 
[1859]

 - $80 10    $ קכא [2] עמ'. 19 ס"מ.    מצב טוב, כתמי זמן.
$100

419

לאדינו, תנ"ך ספרי קודש
מתורגם, 

קונסטאנטינופל
ה [תרל"ג] 1873

תנ"ך בתרגום ללאדינו, איל ליברו די לה ליי, לוס פרופיטאס אי לאס איסקריטוראס, טראזלאדאדו אין 
לה לינגואה איספאנייולה, איסטאמפיריאה די א. ה. בוייאג'יאן קונסטאנטינופלה 1873.    שטו דף, 
21 ס"מ. כריכה מקורית, הטבעת זהב בשדרה.    מצב טוב, כריכה מפורקת מעט, כתמי זמן, מעט 

קרעים בעמודים הראשונים.

 $    10 $100 - 
$150

420

תלמוד אין ספרי קודש
יידיש, כלאים, 

לאנדאן תרצ"ב 
[1932]

תלמוד אין יידיש, פערטער באנד. מסכתא כלאים, איבערזעצט און ערקלערט פון ד"ר יעקב מאיר 
זאלקינד. טקסט עברי מנוקד, פירוש ביידיש, נוסחות, ציונים, הלכה, הערות וציורים. לונדון, תרצ"ב    

 161 עמ' [31] דפי איורים, 28 ס"מ, כריכה מקורית.    מצב טוב - טוב מאד, כתמי זמן.

 $    10 $50 - 
$80

421

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

מקבץ [8] כרוזי 
מחאה גדולים 

מהעדה"ח, 
ירושלים שנות 

ה50-70

 ,כרוזי קיר גדולים בנושאי גיוס בנות, חינוך יהודי לילדי יהדות המזרח ועוד.    מצב כללי טוב מאד 8
מעט קרעים בכמה כרזות

 $    10 $80 - 
$120

422
חומשים 

וספרי 
תפילה

בית אל, ליוורנו 
תרל"ח [1878]

בית אל, כולל תפילות, הלכות, מנהגים והנהגות, מאת רבי אברהם חמוי. ליוורנו, תרל"ח. מהדורה 
ראשונה.    דפוס אליהו בן אמוזג.    מצב טוב, כריכה מקורית מתפוררת בשדרה.

 $    10 $50 - 
$80

423

מנחת משה, ספרי קודש
מאת רבי ברוך 

אסבאג, 
קזבלנקה 1945 

תש"ה

הלכות הנהגות וסגולות לר' ברוך אסבאג, כאזאבלאנקה תש"ה.    89 עמ'+לוח הטעויות, 21 ס"מ. 
חותמות בעלות.    מצב טוב מאד, כריכה מקורית.

 $    10 $50 - 
$100

424

ישיר משה, ספרי קודש
ייחוס לדוד 

המלך, 
קזבלנקה תשי"ט

ההקדמה לספר ישיר משה מאת רבי משה בן רבי אברהם דיין שנדפס בליוורנו תרל"ט, ההקדמה עם 
הייחוס נדפסה מחדש בקזבלנקה בבית הדפוס של עמרם שושן.    יז דף, 20 ס"מ.    מצב טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$80

425

אוסף ספרי ספרי קודש
קודש, דפוסי 
צפון אפריקה

 ספר ברכת אליהו, ג'רבא תרצ"ט 1939.    *ספר שערי שלום, והוא ספר מנחה גדולה, בדפוס מכלוף*
 ,נג'אר סוסה תרפ"ו     *משכיל לדוד, תונס תרע"ט 1919.    שבח ורנה, מכנס.    *ספר שאר ירקות
 מאת דוד אסבאג, קזבלנקה תש"ג 1943.    *ספר חסדי אבות, מאת ציון וזאן, תרצ"ב 1932.    *ספר
 ,מחנה ראובן, קזבלנקה תרצ"ד 1934.    *ספר תהילים, סוסה בדפוס מכלוף נג'אר.    *ספר תהילים
 קזבלנקה.    *ספר משאת בנימין, והוא ספר משלי, סוסה תרצ"א.    *מסכת ברכות, פה אי ג'רבא
.תש"א

 $    10 $150 - 
$300

426
מקבץ [5] כרכי ספרי קודש

משניות 
מוקדמים

    .משניות סדר קדשים, פיורדא תקע"ד 1814.    *משניות סדר טהרות, פיורדא תקע"ה 1815*
 משניות קדשים וטהרות, זולצבאך תקכ"א.    *משניות נזיקין, זולצבאך תקי"ב 1752.    *משניות עם*
.נקודות הכו"סף סדר נשים, ליוורנו תרי"ז 1857.    מצב כללי טוב

 $    10 $50 - 
$200

427

חומשים 
וספרי 
תפילה

עין הסופר, ספר 
ויקרא, 

רעדלהיים 
תקע"ט 1819

חומש ויקרא, הוצאת עין הסופר, 'עין הסופר'. במתכונת עזרת הסופר ווי העמודים (לר' יהודה פיזא). 
חומש מוגה במיוחד על ידי רבי וואלף היידנהיים. בדפוס ובהוצאת המחבר.     נדפס בעימוד דומה 

לכתיבת ספר תורה, עם אלפי (!) ציונים למסורה בשולי העמודים, ורשימת אותיות רבתי, אותיות 
זעירות ואותיות מנוקדות. פרי עבודתו של המדקדק הנודע רבי וואלף היידנהיים שעמל מספר שנים 

על הכנתו. בסוף כל אחד מחמשת החומשים מופיעים סדר הפטרות בשער נפרד, ותפילת שחרית 
ומוסף לשבת, כולל יוצרות, סילוק ואופנים לשבתות מיוחדות.    [1], קיט-קנט; כד; פ דף. 16.5 ס"מ. 

כריכה מקורית עם הטבעה מוזהבת בשדרה.    מצב טוב - טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$100

428
עצים ואגם, אמנות

שמן על בד
60X90 $50 10    $ .ס"מ.     מצב טוב - 

$100
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429
חומשים 

וספרי 
תפילה

חומש דברים. 
לינעוויל תקס"ט 

1809

ספר דברים והוא חלק חמישי מחמשה חומשי תורה עם פרוש רש"י ותרגום אונקלוס והפטרות.שער 
נפרד להפטרות.    מצב טוב, מספר דפים ראשונים מנותקים. כתמי זמן.

 $    10 $80 - 
$120

430

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

אוסף קטלוגים 
בנושאי יודאיקה

 קטלוגים של סות'ביס על מכירת האוסף של משפחת ששון. שנות השבעים.    *11 קטלוגים של 8 *
 סות'ביס בנושאי יודאיקה.    *7 קטלוגים של רוזנטל.    *3 קטלוגים של כריסטיס.    עוד 7 קטלוגים
.מצב כללי טוב- טוב מאד    parke-bernet, phillips, , swann של

 $    10 $150 - 
$250

431

מקבץ [7] נומיסמטיקה
מטבעות 

ומדליות כסף 
מחו"ל

 - שליש טאלר פרוסי, 1764.    * טאלר אחד,  1821.    * מדלית כסף לכבוד המלכה אליזבת *
 ,המלכה האם. אנגליה, 1980.    * מטבע זיכרון ע"ס 5 מארק לזכר עימנואל קאנט. גרמניה המזרחית
 ,מטבע סוביניר מהונג קונג.    * מטבע זיכרון ע"ס דולר אחד לרגל שנת ה 200 לארה"ב *    .1974
.קירש (פיאסטרים). מצרים, 1956.    מצב כללי טוב מאוד 20 *    .1976

 $    10 $100 - 
$150

432
חומשים 

וספרי 
תפילה

 ספר ויקרא, פיורדא תקס"ב 1802.    *חמישה חומשי תורה עם תרגום אשכנזי, פרנקפורט תרע"ד*מקבץ חומשים
 דרך סלולה, הוא חיבור כולל פיורדא תקס"ב, ספר שמות.    *אור גדול, חומש בראשית*    .1914
.ליוורנו תר"ן 1890.    *אור גדול, ספר במדבר. ליוורנו תרצ"א 1931

 $    10 $120 - 
$150

433

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

יצחק אלפסי, "החסידות", images et traditions Juives, by Gerard Silvain 1980*    .1977.    ספרי יהדות 2
מצב כללי טוב מאד.

 $    10 $40 - 
$80

434

שיר השירים, אמנות
ליטוגרפיות של 

זאב רבן, 
מהדורה 
גרמנית, 

ירושלים תר"צ 
1930

 ליטוגרפיות מאת זאב רבן, על שיר השירים, גרמנית    נדפס בירושלים בבצלאל.    34 ס"מ, גודל 16
 ס"מ בערך.    מצב טוב - טוב מאד,      ללא כריכה ושדרה, הליטוגרפיות עצמן X20הליטוגרפיות 13

.במצב טוב מאד.    מצורפת כריכה של המהדורה העברית מאותה שנה

 $    10 $80 - 
$120

435

 lieder desאמנות
ghetto שירים 
 מהגטו, איורים
 ,מאת ליליאן
ברלין 1902

lieder des ghetto, מאת מוריס רוזנפלד ומאויר בידי אפרים משה ליליין, Lilien.    140 עמודים, 
ס"מ.    מצב טוב -טוב מאד    שדרה פגומה, כריכה מקורית, מעט כתמי זמן 25

 $    10 $80 - 
$150

436

הגדות של 
פסח

מקבץ הגדות 
של פסח - 

פקסימיליות

 הגדה של פסח, כתב יד, נכתבה וצוירה בניקלשבורג בשנת תק"ח 1748.    *סדר הגדות של פסח*
 /מנטובה ש"כ, הוצאת דביר תש"ל.    *הגדה של פסח, החברה להוצאת תנ"ך ירושלים בע"מ
 The Art of World*    .המדפיס ליפשיץ.    *הגדה של פסח בעריכת בנו רותנברג, תל אביב
Religions, Judaism, by Michael Kaniel.    מצב כללי טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$150

437

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

 ספרים על 2
 תוכנית

 החלוקה, לונדון
 וניו יורק 1947

.כולל מפות

*Annexes, appendices &amp; maps to the Report by the United Nations Special 
Committee on Palestine to the General Assembly, Geneva, Switzerland 31st August 
1947. London 1947.כולל מפות.    * Book of Documents Submitted to the General 
Assembly of the United Nations ..., The Jewish Agency for Palestine, 1947    מצב כללי 
.טוב מאד, שדרות שחוקות

 $    10 $80 - 
$120

438

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

מקבץ שנתונים 
סטטיסטיים על 

ארץ ישראל 
בתקופת 

המנדט ומפה 
מנדטורית.

*Palestine and Trans-Jordan for the year 1933, London 1934. (כריכה מרוטה)    
*Statistical Abstract of Palestine 1939.    *A Survey of Palestine, Vol 1, 1946.    *מפת 
.תל אביב.    מצב כללי טוב - טוב מאד

 $    10 $100 - 
$150

439
מסורת סייג ספרי קודש

לתורה. ברלין. 
תקכ"א 1761

חיבור גדול וחשוב על דקדוק ומסורה מאת רבי מאיר אבולעפיה – הרמ"ה, שחי במפנה שבין האלף 
החמישי לאלף השישי.          [1] נא דף, עם לוח הטעות שנכרך בתחילת הספר.          כריכה 

מפורקת בחלקה. מעט כתמי זמן. מצב טוב-טוב מאד.

 $    10 $120 - 
$150

440
סירה, שמן על אמנות

בד
45X63 $100 10    $ .ס"מ.    חתום בפינה השמאלית תחתונה.    מצב טוב - טוב מאד, בד לא מתוח, ממוסגר - 

$120

441

הקונגרס הציוני ציונות וקק"ל
השני, תיעוד 

סטנוגרפי, 
גרמנית. וינה 

1898

ספר התיעוד הסטנוגרפי המלא של הפרוטוקול עם דברי הרצל ואחרים בקונגרס הציוני השני 
שהתקיים בבאזל באוגוסט 1898. יצא בהוצאת Vereines "Erez Israel (אגודת ארץ ישראל)    

 Stenographisches Protokoll der Verhandlungen des II. Zionisten Congresses Basel
bis 31. August 1899. Wien: Vereines "Erez Israel",     257 .28 עמ', 22 ס"מ.    מצב טוב - 

טוב מאד, מעט קרעים וחסרונות שוליים (ללא פגיעת טקסט) בעמודים הראשונים.

 $    10 $100 - 
$150

442

קבלה 
וקמיעות

עץ חיים. 
ווארשא תרנ"א 
1890. שלושה 

חלקים

חיבור הקבלי הגדול של רבי חיים ויטאל, עם פירושים ועם הגהות וביאורים לרבי מנחם מנכין. שלשה 
חלקים.          מהדורה ראשונה של ההגהות והביאורים מאת רבי מנחם מענכין. לכל חלק שער 

מיוחד, חלקו בדיו אדום.           [6], 8, [6], 9-224 : 237, [1]: 11 עמ'. 33 ס"מ. חתימות וחותמות 
בעלים          כרך גדול ומרשים.          פגימה בכריכה. מצב טוב מאד-נייר חומצי.

 $    10 $150 - 
$200

443

הקונגרס הציוני ציונות וקק"ל
החמישי, תיעוד 

סטנוגרפי, 
Stenographis

 ches
 Protokoll der

Verhandlunge
 n des V

-Zionisten
 ,Congresses

וינה 1901

הפרוטוקול הסטנוגרפי של הקונגרס הציוני החמישי שהתקיים בבאזל ב1901. עם דברי הרצל 
ואחרים.                           469 עמ', 22 ס"מ.          מצב טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$100

39
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444

הקונגרס הציוני ציונות וקק"ל
השלישי, תיעוד 

סטנוגרפי, 
Stenographis

 ches
 Protokoll der

Verhandlunge
 n des III

-Zionisten
 ,Congresses

וינה 1898

הפרוטוקול הסטנוגרפי של הקונגרס הציוני השלישי שהתקיים בוינה בבאזל ב1899. עם דברי הרצל 
ואחרים.     262 עמ, 22 ס"מ. מצב טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$80

445

מקבץ[5] ציונות וקק"ל
פרוטוקולים 
סטנוגרפיים 

מהקונגרסים 
הציונים 1905-

1924

-Stenographisches Protokoll der Verhandlungen des VII Zionisten - הקונגרס השביעי*
Congresses, ברלין 1905.    *הקונגרס השמיני - Stenographisches Protokoll der 
Verhandlungen des VIII Zionisten-Congresses, קלן 1906.         *הקונגרס העשירי - 
Stenographisches Protokoll der Verhandlungen des X Zionisten-Congresses, לייפציג 
 Stenographisches Protokoll der Verhandlungen des XII - הקונגרס ה12*     .1911
Zionisten-Congresses, 13ברלין 1922.    *הקונגרס ה- Stenographisches Protokoll der 
Verhandlungen des VIII Zionisten-Congresses, לונדון 1924.         מצב כללי טוב מאד.

 $    10 $100 - 
$150

446

מקבץ [4] ציונות וקק"ל
פרוטוקולים 
סטנוגרפיים 

מהקונגרסים 
הציונים, 1929-

1935

-Stenographisches Protokoll der Verhandlungen des XVI Zionisten-הקונגרס ה16*
Congresses, 17לונדון 1929.           *הקונגרס ה Stenographisches Protokoll der 
Verhandlungen des XVI Zionisten-Congresses, 1לונדון 1931.          **הקונגרס ה 
Stenographisches Protokoll der Verhandlungen des XVII Zionisten-Congresses, לונדון 
 Stenographisches Protokoll der Verhandlungen des VII הקונגרס ה19*          .1934
Zionisten-Congresses, וינה 1937.                21 ס"מ, כל הכרכים בכריכות המקוריות, עם 
.הטבעה מוזהבת בשדרה ובכריכה הקדמית.          מצב כללי טוב מאד

 $    10 $80 - 
$140

447

ילקוט יש"ר. ספרי קודש
גוריציה 1854

 Collectanea    .אסיפת חקירות על ענינים שונים. כרך ראשון (אך לא נדפס יותר). מהדורה ראשונה
 .dissertationum, ex memoriis Is. Reggio em. Prof. et Rab. societati Germ. Orien. Lips
adscripti .          חיבור באמונה ובפילוסופיה מאת היש"ר (-רבי יצחק שמואל רג'יו) מגוריציה.        

  יהדות, פרשן מקרא וסופר. היה מראשי תנועת חכמת ישראל.          184 עמ', 17 ס"מ          
כריכה מפורקת בחלקית. מעט כתמים בהירים. מצב טוב-טוב מאד

 $    10 $80 - 
$120

448

אוסף מכתבים חסידות
ודברים מכ"ק 
מרן אדמו"ר 

מגור שליט"א 
[זצ"ל]. מספרי 

שארית הפליטה

בשער: ע"י אברכי ובחורי חסידי גור אודים מוצלים מאש בחסד ה' הנמצאים כעת במחנה לנדסברג... 
השי"ת יעזור שנזכה לעלות במהרה לאה"ק ולהסתופף בצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מגור'. 

אוינסבורג, גרמניה. תש"ז [1947]          מעט כתמים. מצב טוב.

 $    10 $150 - 
$200

449

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

מודעה מטעם 
העדה החרדית 

שלא לאכול 
באיטליז שעבר 

לשחיטת ועד 
הלאומי, 

ירושלים תרצ"ז 
1937

נוסח המודעה: "מודעה ואזהרה, הננו מודיעים לקהל החרדי שהאטליז של מר שמואל גרוס בשכונת 
שערי חסד - רחביה עבר לשחיטת ועד הלאומי, ואיננו עומד יותר תחת השגחת רבינו הגאון הצדיק 

מרן יוסף צבי דושינסקיא שליט"א גאב"ד פעה"ק תו"ב.... ועד השחיטה שע"י העדה החרדית ועד 
העיר לקהילות האשכנזים"    23X38 ס"מ.    מצב בינוני -טוב קרעים ובליה בשוליים.

 $    10 $50 - 
$100

450

פורטומה של אמנות
המדען הנודע 

אלברט 
איינשטיין

פסל ראש (פורטומה) עשוי גבס של הפיזיקאי הנודע אלברט איינשטיין, חלק קטן מהאוזן השמאלית 
חסר. 19 ס"מ. חתום ע"י האמן.    מצב בינוני, למעט החיסרון הכל במצב טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$80

451

מקבץ [3] אמנות
קישוטים לבית 

כנסת בצורת 
לוחות הברית

 טס מתכתי עם שרשרת לתלייה על ספר תורה, עם אריות תומכים, 16 ס"מ.    *קישוט מתכתי לארון*
 קודש, אריות תומכים בלוחות הברית עם כתר, מחובר ללוח עץ ולבד אדום 18 ס"מ.    *קישוט
 מתכתי עם לוחות הברית מעץ, על מסגרת מעץ שככל הנראה ניצבה על ראש ארון קודש/ספרים, 19
.ס"מ.    מצב כללי טוב מאד

 $    10 $100 - 
$200

452

ג'ני לוסטיגר, אמנות
בובות, שמן על 

בד

בובות - ציור חתום מאת ג'ני לוסטיגר (נ. 1929).          ג'ני לוסטיגר נולדה בבריסל, בלגיה בשנת 
1929, עלתה לישראל בשנת 1971. כיום היא גרה בירושלים. את תמונותיה ניתן היה לראות בכמה 

תערוכות בארץ ובחו"ל.                    שמן על בד מוצמד למסגרת עץ. 60X73 ס"מ.          מצב טוב 
מאוד.

 $    10 $50 - 
$100

453
קובץ שעורים ספרי קודש

ושיחות מוסר. 
סטנסיל

שיעורים על מסכת כתובות מהאדמו"ר רבי משה מרדכי אפשטיין [ראש ישיבת חברון] ושיחות מוסר 
מרבי אליהו אליעזר דסלר. סטנסיל. [שנות ה-50?-. [36 דף], 32 ס"מ. לא נבדק. כרוך כספר. מצב 

טוב.

 $    10 $150 - 
$200

454

חומשים 
וספרי 
תפילה

מחזור   . 
זולצבאך, תק"מ 
1780. לא מצוי

מחזור כמנהג פיהם פולין ומעהררין, חלק ראשון, לראש השנה ויום כיפור עם שני פירושים האחד 
בלשון הקודש והשני לשון לע"ז.          מחזור לראש השנה עם כל הסליחות עם פירוש נרחב בעברי 

טייטש.          מחזור לא מצוי, במפעל הביבליוגרפי ראו עותק חסר.          שמד דף, 20 ס"מ.          
כריכה ישנה. מעט כתמים. מצב טוב.

 $    10 $100 - 
$150

455

שואה 
ואנטישמיות

מקבץ [5] 
ספרים שנדפסו 
בגרמניה עבור 

שארית הפליטה

 אור ישראל מאת רבי ישראל מסלאנט. הוצאת ועד ההצלה, מינכן תש"ז 1947. הקדשה בדפוס*
 להרב הגאון הגדול מהעמודי התווך של היהדות החרדית ומגדולי המוסר שבזמננו מוהר"ר רברהם
 יפה'ן שליט"א.          *מסלת ישרים. נדפס ע"י ועד ההצלה. מינכן תש"ז 1947.          *מסכת מגלה
          .מתלמוד בבלי ומסכת שקלים מתלמוד ירושלמי, יצא לאור ע"י ועד ההצלה. מינכן תש"ז 1947
 סדר סליחות, דפוס יפה פרנואלד.          * חמשה חומשי תורה עם ה פרושים ומנין תרי"ג מצות*
.להרמב"ם. הוצאת יבנה. המבורג תש"ח [1948]. כל עמוד מחולק לשתי עמודות. רוחבו גדול מאורכו

 $    10 $150 - 
$250

456

שואה 
ואנטישמיות

קבלה על 
תרומה לארגון 

'הליגה 
האנטישמית', 

אוסטריה 1920

 קבלה על תרומה בסך 50 הלר לארגון האנטישמי 'הליגה האנטישמית' באוסטריה, צלב קרס בגב*
              הקופון.                                      הליגה האנטישמית
(Deutsch&ouml;sterreichischer Schutzverein Antisemitenbund) היה ארגון אנטישמי שקם 
 X10באוסטריה ב-1919 במטרה לאחד את כלל הארגונים האנטישמים.                                    7
.ס"מ.                                    מצב טוב מאד

 $    10 $40 - 
$60

40
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457

הגדות של 
פסח

הגדה של פסח. 
ג’רבה .  תשי"ד. 

הגדה נדירה

סדר הגדה של פסח בחרוף כסאן ובנקודות מעא אלקידוש אלכארג וסדר אלקערה וסדר קדש ורחץ 
והדינים מתאעהום בתפהים כאמל בלסאן ערבי. מעא פיוט חד גדיא. תחת יד השגחת המדפיס... 
כמסוני בן עלוש קאבלה.          הגדה נדירה, לא נרשמה ע"י יערי, נרשמה באוצר ההגדות 4364 

ע"פ עותק בספרית יד בן צבי.           [2], יא דף, 21 ס"מ. שער מעטפת.          חסר רוב שער 
המעטפת האחורי. כתמים בשער, מלבד זה מצב טוב.

 $    10 $100 - 
$150

458

הגדות של 
פסח

הגדה של פסח. 
תוניס 1935?. 

לא ידועה

הגדה של פסח באותיות מנוקדות, בסוף, עם פיוט כליני נסכר יא יהודי. נדפס על ידי אברהם די חי 
אלטויל . 1935 בערך.          ההגדה אינה מופיעה באוצר ההגדות ואינה נמצאת בספריה הלאומית.  

        ח דף, 17.5 ס"מ. נדפס ללא שער.          כתמים. מצב טוב מאד.

 $    10 $150 - 
$250

459

מקבץ [3] ספרי קודש
קונטרסים 

שנדפסו 
בתוניסיה

 ,עבור הארץ, חשבון הלוח העברית, מאת פנחס בן יעקב שמול. ערבית באותיות עבריות. תונס*
 .נוסף שער מעטפת.          *חג האסיף. תפלות לחג הסוכות ושמחת תורה. ג'רבה. תש"ו .1923
 ,שער מעטפת.          *טוב וחסד, לקוטי מוסר ודינים מאת ר' שושן הכהן. ג'רבה, תש"ב. [1] יז דף
.נוסף שער מעטפת.          מצב טוב-טוב מאד

 $    10 $80 - 
$100

460

קובץ יגדיל ספרי קודש
תורה. אודסא, 
10 קונטרסים. 

סט שלם

לקוטים בדברי תורה, שאלות ותשובות וחדושי הלכות ממרנן ורבנן מורי הוראות בישראל בדור הזה 
יצ"ו. על ידי משה אליעזר בעלינסאן. אודסא תרל"ט תרמ"ה 1879-1885. סט שלם.          לכל 

קונטרס שער נפרד. עם הסכמות חשובות שמפוזרות בין הקונטרסים. קובץ תורני חשוב שנדפס 
במשך שש שנים ובו חידושי תורה מגדולי ליטא ורוסיה.          אין סט שלם בספריה הלאומית.          

602 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב.

 $    50 $200 - 
$400

461

הזמנה להנחת חסידות
אבן הפינה 

לקרית באבוב, 
תשי"ט 1958

הזמנה מודפסת להנחת אבן הפינה ל"עיר באבוב" (קרית באבוב) בבת ים, בהשתתפותו של 
האדמו"ר ר' שלמה הלברשטאם זצוק"ל מבאבוב, בתאריך כ' כסלו תשי"ט.            [1] דף כפול, גודל 

14.5 על 9 ס"מ          מצב טוב מאוד, מעט כתמי זמן.

 $    10 $50 - 
$80

462

קבלה 
וקמיעות

קמיע למגיפה 
מאת "המגיד 

מטריסק", קהיר 
ראשית המאה 

ה20

קמיע מודפס על דף עבה לשמירה מפני מגיפות, דפוס J. HEZKUEL קהיר.    הקמיע נכתב על ידי 
"המגיד מטריסק" זיע"א, והוא ובנו הרה"ק ר' מנחם נחום חילקוה לחסידים לתלותה בבתיהם בזמן 

מגיפה.     הקמיע הובא בספר "רפאל המלאך" מאת ר' יהודה יודל רוזנברג וכותב עליו המחבר 
"קמיע זה סודו עמוק, והרבה יגעתי להשיג סודו, וברוך החונך לאדם דעת שעמדתי על האמת. הנה 

ציור הקמיע סודו הוא שנעשה כמו מחתה מוקפת עם כתלים מסביב וכו'..."    [1] דף, גודל 21 על 
14.5 ס"מ.    מצב טוב מאוד - טוב, מעט בלאי וקרעים קטנים בשוליים.

 $    10 $80 - 
$100

463

ג'ני לוסטיגר, אמנות
עלמות בגינה 

שמן על בד

עלמות - ציור חתום ומתוארך (1973) מאת ג'ני לוסטיגר (נ. 1929).          ג'ני לוסטיגר נולדה 
בבריסל, בלגיה בשנת 1929, עלתה לישראל בשנת 1971. כיום היא גרה בירושלים. את תמונותיה 

ניתן היה לראות בכמה תערוכות בארץ ובחו"ל.                     שמן על בד מוצמד למסגרת עץ. 
70X90ס"מ.          מצב טוב מאוד.

 $    10 $50 - 
$100

464

קבלה 
וקמיעות

קמיע בכתב יד 
לשמירה מפני 

עין הרע, 
ראשית המאה 

ה20

קמיע בכתב יד ע"ג דף איכותי - שמירה לבית מפני עין הרע, קליפות ונזק, ובו כתובים פסוקים ושמות 
המסוגלים לשמירה, ואיור של 'חמסה'. ראשית המאה ה20.     [1] דף, גודל 26 על 17.5 ס"מ.    

מצב טוב מאוד - טוב, מעט כתמי זמן. קפלים בפינות.

 $    10 $50 - 
$80

465
קבלה 

וקמיעות
 שיויתי' קטן על'
 קלף, סוף
המאה ה19

שיויתי בכתב יד על גבי קלף קטן, סוף המאה ה19. רישום מטושטש בצד האחורי.    [1] דף, גודל 
10.5 על 8 ס"מ.    מצב טוב - טוב מאוד. מעט בלאי וכתמי זמן.

 $    10 $100 - 
$150

466

קבלה 
וקמיעות

קמיע 'שמירה 
ליולדת' מאת 

הרב מנשה 
כדורי טוויג, 

תרפ"ג (1923)

קמיע לשמירה ליולדת מפני המזיקים, שנכתב על ידי הרב מנשה כדורי טוויג, חתום (פעמיים) 
ומתוארך תרפ"ג.    נוסח הקמיע הובא בחיד"א בספרו יוסף בסדר סימן ו', בשם זקנו בעל ה'חסד 

לאברהם', וז"ל    "...מצאתי כתוב מכתב יד מר זקינינו... בעל חס"ל לכתוב על קלף נוסח זה, וליתן 
אצל היולדת, וטוב מאוד לשמירת היולדת והבן..."                     [1] דף, גודל 22 על 17.5 ס"מ.       

   מצב טוב מאוד - טוב. מעט כתמי זמן.

 $    10 $80 - 
$120

467

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

ברכת 'לשנה 
טובה' מאת 

'הרב מפוניבז' 
רבי יוסף שלמה 

כהנמן, שנות 
ה60

ברכת "לשנה טובה" מודפסת חתומה בכתב ידו של רבי י"ש כהנמן, בתוספת המילים "בברכת כהנים 
האהבה".     [1] דף מקופל, גודל 24 על 17 ס"מ.    מצב טוב מאוד - טוב, מעט כתמי זמן.               

                מצורף דף נוסף, ברכת לשנה טובה מאת רי"ש כהנמן, לא חתומה.

 $    10 $80 - 
$120

468

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

תשובות 
מהרי"א אסאד. 

חותמות רבני 
מעדיעש 
[מדיאש]

שאלות ותשובות יהודה יעלה, מאת רבי יהודא אסאד רבה של סערדאהעלי. שני חלקים. לעמברג 
תרל"ג 1873 – פרסבורג תר"מ 1880. מהדורה ראשונה.          מאחורי השער חותמות בנו רבי 

שמואל אהרן שהוציא לאור את הספר.          בדפי הספרים חותמות רבות של רבני מעדיעש 
ממשפחת רייך.          רבי משה רייך רבה של מעדיעש כארבעים וחמש שנה, בנו של רבי יעקב 

קאפל רייך.          רבי צבי הירש רייך רבה של מעדיעש, בנו של רבי משה רייך שניצל מהשואה ועלה 
לארץ ישראל           חלק א: [5], סז, [2]; [1], קלח, [3] דף.          חלק ב: [1], ד, קיא דף.          

מצב טוב. פגמים בדפים בודדים.

 $    10 $100 - 
$150

469

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

שנות חיים. 
הקדשת 

המחבר רבי 
אברהם חיים 

נאה מירושלים

 שנות חיים. דיני ומנהגי השנה ע"פ פסקי האר"י הבית יוסף והחיד"א ועוד, מאת רבי אברהם חיים*
 מענדלאוו נאה. ירושלים, תרפ"א 1921. עברית עם תרגום לערבית באותיות עבריות. הקדשת
 המחבר לאברהם ידיד ממצרים (שמו מופיע ברשימת החתומים מראש על הספר).          *שנות
 חיים. דיני ומנהגי השנה ע"פ פסקי האר"י הבית יוסף והחיד"א ועוד, מאת רבי אברהם חיים
.מענדלאוו נאה. קהיר, תש"ז [1947]. ללא הערבית

 $    10 $120 - 
$150

470
הגדות של 

פסח
 הגדה של פסח. 

אלטונה, 
תקפ"ה 1825  

הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי באותיות צאינה וראינה ... אונד אנמערקונגען פערזעהן ... התרגום 
וההערות הם של יואל בריל.          מ דף, 16.5 ס"מ. אוצר ההגדות 643.          כתמים. מצב טוב.

 $    10 $80 - 
$120

471

הגדות של 
פסח

הגדות של פסח 
[2] עם כריכת 

עץ ירושלם

 .סדר ההגדה לליל שמורים, מעיה"ק ירושלם, מנחת זכרון מזכרת נצח ... כולל שומרי החומות*
 בערך. בעמוד האחרון תמונה של הכותל המערבי. אוצר ההגדות 2142. בכריכת עץ זית, עם 1900
 ,הגדה של פסח עם העתקת שפת אשכנז, ירושלם*                    .JERUSALEM כיתוב: ירושלם
.JERUSALEM תרס"ד 1903. אוצר ההגדות 2264. בכריכת עץ זית, עם כיתוב: ירושלם

 $    10 $100 - 
$150

472

מקבץ [5] ספרי קודש
ספרים שנדפסו 

בליוורנו

 ... פועל צדק, תרי"ג מצוות. ליוורנו, תרי"ג 1853.          *חם לבי , "חנוך "מילה "לבני "ישראל*
 .לימוד לאור חנוכת הבית ... לימוד אור המילה ... נסדר מאת הרב חיד"א . ליוורנו, תרמ"א 1881
 מהדורה ראשונה. ראה: מאיר בניהו, ספרי החיד"א ד 15.              *הדרת זקנים. אידרא רבא
 .וזוטא, עם תפלות מהחיד"א ועוד. ליוורנו, תרמ"ד 1844.          *פרי עץ הדר, סדר לט"ו בשבט
              .ליוורנו, תרנ"ד 1894.          *תלמוד קטן, לימוד מתוך חק לישראל. ליוורנו, תרס"ב 1902
.כללית מצב טוב-טוב מאד  

 $    10 $100 - 
$120

41
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473

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

חפץ חיים. עם 
כתב יד המחבר

חפץ חיים מאת [רבי ישראל מאיר הכהן]. ווארשא, תרל"ז 1877. מהדורה שניה. בדף הפורזץ כתוב 
פעמיים 'מוגה' בכתב יד קדשו של המחבר בעל 'החפץ חיים'.       כרוך עם:          *שמירת הלשון, 

ווארשא 1892.          *אהבת חסד. ווארשא, תרנ"ו 1896.          *שם עולם. ווארשא, 1896.          
מצב טוב-טוב מאד.

 $    10 $150 - 
$200

474

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

שו"ת משה 
האי"ש. חתימת 

המקובל רבי 
עזרא הררי רפול

שאלות ותשובות מאת רבי חיים משה אלישר. ירושלים, תרפ"א 1921. מהדורה ראשונה.          
הראשון לציון רבי חיים משה אלישר הנודע בשם הרב חמ"א [תר"ה-תרפ"ד], בנו ותלמידו של 

הראשון לציון הגאון רבי יעקב שאול אלישר בעל ה'יש"א ברכה' וחתן הראשל"צ רבי רפאל מאיר 
פאניז'ל.          בשער חתימת יד רבי עזרא הררי רפול.          רבי עזרא הררי רפול (תרט"ז-תרצ"ז) 

– תלמיד רבי יעקב שאול דוויך הכהן. עלה לירושלים בשנת תר"ן ולמד אצל רבי חיים שאול דוויך - 
השד"ה בישיבת המקובלים רחובות הנהר. היה ממיסדי ישיבת אהל מועד בירושלים. בנו הוא רבי 

אברהם מרדכי נסים הררי רפול וחתנו הוא רבי יעקב עדס מראשי ישיבות פורת יוסף.          [6], קצ 
דף, 32 ס"מ.          דבק לחיזוק בקצה השוליים השער. מצב טוב מאד.

 $    10 $80 - 
$120

475

 בניהו . ספרו ספרי קודש
של הבן איש 
חי. שהדפיס 
המחבר בחייו 

ביאורים ופירושים ... על דברי אגדה שדברו בהם רז"ל בתלמוד בבלי, אשר חנני השי"ת ... יוסף חיים 
יצ"ו בכמהר"ר אליהו בכמהר"ר משה חיים זצ"ל. ירושלם, תרס"ה 1905.          חידושים על מסכת 

ברכות, סדר מועד ועל ירושלמי ברכות. בשער: חלק ראשון, אך לא נדפס יותר          [2], עו דף, 32 
ס"מ. שער מוזהב.          לא כרוך. קמטים בדף השער, שני דפים ראשוני מנותקים. מצב כללי טוב-

טוב מאד.

 $    10 $100 - 
$150

476

שני ספרים ספרי קודש
מבעל הבן איש 

חי. מהדורות 
ראשונות

          .בן יהוידע, חלק שלישי. חידושי בעל הבן איש חי על מסכתות הש"ס. ירושלם, תר"ס 1900*
-נדפס בחיי המחבר.          [2] פז [1] דף, 33.5 ס"מ. שער בדיו מוזהב. לא כרוך. כתמים. מצב טוב
          .טוב מאד.          *בן איש חיל, דרשות מבעל הבן איש חי. חלק שני. ירושלם, תר"ע 1910
 הספר נדפס סמוך לאחר פטירת המחבר, עם הקדמה ארוכה מבנו רבי יעקב, הכותב על גדלותו של
.אביו.          [3] ה, מד דף, חסר דף אחרון. 32 ס"מ. מצב טוב מאד

 $    10 $150 - 
$200

477

מערכת כלים כסף וזהב
מוזהבת לתה 

מחרסינה, 
צ'כוסלובקיה 

1920-40

מערכת הכוללת קנקן, כלי לסוכר ושש ספלים וצלוחיות. עם חלקים מוזהבים.    קנקן בגובה 18 ס"מ. 
   כלי לסוכר בקוטר 10 ס"מ ובגובה 7 ס"מ. ספלים גובה 4 ס"מ, קוטר 6 ס"מ.    צלוחיות בקוטר 11 

ס"מ.    מצב טוב - טוב מאד, חיסרון קל באחת הצלוחיות.

 $    10 $100 - 
$150

478

מקבץ גדול של ספרי קודש
קבצים תורניים

 אהל תורה, ירחון תורני בעריכת רבי גרשון לפידות - רבי ישעיה זאב גרינוולד. תרפ"ו. שנה ראשונה*
 ,חוברת א. שנה ראשונה חוברת ב. שנה ראשונה. חוברת ז-ח.          *הפרדס, קובץ רבני חדשי
 ,בעריכת הרב שמואל אהרן פרדס. שיקגו. תשרי תרצ"ד. אב תרצ"ז. תמוז תש"ז.          שערי ציון
-ירחון לחד"ת הלכה ואגדה וספרות תורנית. ירושלם. כסלו-שבט תרפ"ו. תשרי כסלו תרפ"ז. תשרי
 כסלו, תרצ"ה.          *הפוסק ירחון בעריכת הרב אליהו פוסק. ירושלם. טבת תשי"א.          *קול
 ,תורה, ירחון רבני מכרזי. בעריכת רבי שמואל אהרן שזורי, ירושלם.                שנה שלישית תרצ"ד
-חוברת ה.          שנה חמישית תשי"א, חוברות א-י"ב, שלם.          שנה שישית תשי"ב, חוברות א
 ,ב, שלם.          שנה שביעית תשי"ג, חוברות א-ד, ז-י"ב.          שנה שמינית תשי"ד, חוברות א-י"ב"
         .שלם.          שנה תשיעית תשט"ו, חוברות ג-י"ב.          שנה עשירית תשט"ז, חוברות י"א-י"ב
 המאסף, בעריכת רבי בן ציון קואינקה, ירושלים          שנה שש עשרה תרע"א, חוברת ב, עם שער* 
 מעטפת.          שנה שבע עשרה תרע"ב, חוברות ג-ד, ללא שערי המעטפת.          *תורת ארץ
 ישראל, ירחון רבני מרכזי. ירושלם. תמוז אלול תרצ"ו. תשרי תרצ"ח.          *משאת משה. שירים
 ,מאת המקובל רבי משה יאיר ויינשטוק. בשער: קובץ א, אבל לא נדפס יותר.          *בתי מדרשות
 ,בית שני. מדרשים קטנים, מאת רבי שלמה אהרן וורטיימר. ירושלם, תרנ"ד.          *אור תורה
 .ירושלם, שנה שניה חוברת שלישית.          *עולת חודש, ירחון תלמודי בעריכת הרב משה מונד
 .פאריס. תשרי תשי"א .          *עטרת שלמה. ביאורים לחג הפסח ולפורים, מאת רבי שלמה סוכרי
 ירושלם, תרס"ב.          *אבני קודש. חידושים וביאורים על מסכת בבא מציעא, מאת רבי נחום
.משאדיק. ירושלים, תרצ"ד.          *דער תורה קוואל. פרשת בשלח. ווארשא, תרצ"ח

 $    10 $100 - 
$150

479

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

שו"ת דגל 
ראובן. כתב יד 

המחבר

שאלות ותשובות מאת רבי ראובן כ"ץ. ווארשא, תרפ"ג.          המחבר רבי ראובן כ"ץ ('תר"מ-
תשכ"ד) היה רבה של פתח תקווה במשך מעל שלושים שנה. בין השנים תרס"ט-תרפ"ג היה הרב של 

אמדור. ובשנת תרפ"ג עבר לכהן כרבה של סטוויסקי. בשנת תרפ"ט יצא, בהוראת החפץ חיים, 
לשליחות למען ישיבת ראדין של החפץ חיים בארצות הברית, וכיהן כרב בניו ג'רזי במשך שלוש שנים 

והיה סגן נשיא אגודת הרבנים בצפון אמריקה.          בעותק שלפנינו נדפס שהמחבר הוא רבה של 
אמדור, ולצד זה נוסף חותמת 'כעת אבד"ק סטוויסק', גם בדף הפורזץ ישנה חותמת של רבי ראובן 

כץ – סטוויסק. ובעותק שלפניו הוסיף המחבר בכתב ידו: וכעת אבד"ק בעיאן [באיון] נ.דז.          
עותק מעניין לתולדות רבי ראובן כץ ומקומות רבנותו.          חסר סוף.

 $    10 $80 - 
$120

480
מקבץ [6] ארכיאולוגיה

מטבעות עתיקים
 - $50 10    $ תפזורת מטבעות, לא נבדקה כיאות ונמכרת כמות שהיא.    מצב כללי בינוני.

$100

481

צמד בתי אמנות
מזוזות 

מעוטרים 
וצבעוניים

 בית מזוזה ממתכת בצורת כד, צבעי ירוק וזהב, עם אות ש' בולטת. 13 ס"מ.    *בית מזוזה*
.מיניאטורי בצורת מגדל ועוגן, ירוק. 8.5 ס"מ.    מצב כללי טוב - טוב מאד, שריטות

 $    10 $80 - 
$120

482
אנשי שם. ספרי קודש

תמונות רבנים
לכסיקון רבני עולמי, מאת ש.ז. ז'רסקי – מ.ד. שיף. ירושלים – תל אביב, ת"ש [1940]. ביוגרפיות 

ותמונות של כמאה רבנים ואדמו"רים. נדפס על נייר מיוחד. בשער: חלק ראשון, אולם לא נדפס יותר. 
         כריכה מקורית. פגם בדף הפורזץ. מצב טוב-טוב מאד.

 $    10 $100 - 
$150

483
מקבץ [14] נומיסמטיקה

מטבעות, כסף 
ונחושת

 - $80 10    $ .מטבעות מפינלנד קנדה וארה"ב, מצב כללי טוב 14
$150

484

אמת מארץ ספרי קודש
תצמח ומאמר 

הד הרים, 
פולמוס, 

ירושלים תרנ"ד 
1894

אמת מארץ תצמח, במחברות יוצאות לע"ע (לעת עתה] לפרקים בלתי קבועים ובכמות בלתי קצובה 
על ידי בית ישראל...    צמד חוברות שעוסקות בפולמוס הירושלמי שליווה את הקמת בית החולים 

משגב לדך.    13, 14-50 עמ' 14 ס"מ.    מצב טוב, כתמי זמן ופגיעות עש.

 $    10 $100 - 
$120

485

מערכת סכו"ם כסף וזהב
מכסף, 12 

חלקים, סוף 
המאה ה19

 - $200 10    $ .מזלגות ו6 סכינים.    כסף חתום, משקל כולל 905 גרם. בקופסא המקורית.    מצב כללי טוב 6
$300

42



מס 
פריט

 מחיר תיאורכותרתקטגוריה
פתיחה

הערכה

486

כור מצרף ספרי קודש
האמונות 

ומראה האמת - 
ויכוח עם נוצרים 

ומומרים. 
מהדורה 

ראשונה. מיץ, 
תר"ז [1847]

כור מצרף האמונות ומראה האמת, "שאלות נשגבות ונוראות ממעונות אריות מהררי נמרים שמקשים 
עלינו הנוצרים..." חיבור אודות ויכוחים עם הדת הנוצרית, מאת רבי יצחק לופיס מחכמי ארם צובא 

בשנות הת'. חתימת בעלים רבנית עתיקה בכתיבה מזרחית, וחותמות "אליהו שלמה חיון ס"ט" 
בעברית, ערבית וצרפתית.                                לפנינו ספר חשוב ויסודי בנושא הויכוחים עם 
הנוצרים שכן המחבר עסק הרבה בעניין והיו לפניו הרבה מהספרות הנוצרית וכל ספרי מומרים. 
הספר התחבר בשנת תנ"ה 1695, ונדפס לראשונה בשנת תר"ז. שער י"א מוקדש לוויכוח שהיה 

למחבר עם יהודי מומר.                    על הספר ומחברו: משה אורפלי, כור מצרף האמונות ומראה 
האמת לר’ יצחק לופיס, אר"ץ ומלואה מחקרים בתולדות קהילת ארם צובה (חלב) ותרבותה, ירושלים 

תשס"ט, עמ’ 17-36.                     [4], קח דף, יש עותקים עם שער מעטפת.          מצב טוב. 
כתמי זמן. נקבי עש בודדים. כריכה פשוטה.

 $    10 $80 - 
$120

487

הגדות של 
פסח

הגדה של פסח 
עם תרגום 

לפרסית-
יהודית, המאה 

ה 19

הגדה של פסח עם תרגום לפרסית . לא שלם.         בדף 1ב פיוט בעברית ובפרסית-יהודית: "רני 
אתני ועלזו לפני ואמרו פסח הוא לה'" מאת אלעזר (אינו רשום באוצר השירה והפיוט מאת 

דוידזאהן).         43 דף. 10X16 ס"מ. כתיבה פרסית.     מצב בינוני-טוב. כתמים. קרעים בחלק 
מהדפים, בעיקר בשוליים, חלקם משוקמים, רובם ללא פגיעה בטקסט. כריכה חדשה.

 $    10 $80 - 
$120

488

תהלים אמנות
מיניאטורי עם 
כריכת עץ זית 
מתוצרת בית 
המלאכה "בן 
אורי" תרפ"ט 

1929

תהלים עם כריכת עץ זית בסגנון 'בצלאל', חתום "בן אורי ירושלם".     ככל הנראה מדובר בפריט 
מתוצרת בית המלאכה "בן אורי" שנוסד על ידי אמן 'בצלאל' נשכח בשם יוסף טפר.         יוסף טפר 

נולד בשנת 1886 במעזריטש שברוסיה, התמחה בלימודי אמנות בפאריז לפני מלחמת העולם 
הראשונה, כשהוא מתגורר ב"כוורת" – אותו מבנה סטודיות נודע במונפרנס, ששימש אמנים נודעים.  

  בשנת 1910 הוזמן על ידי בוריס שץ לשמש כמורה לציור ב'בצלאל', אך לבסוף לא לימד בבית 
הספר. בשנת 1922 עלה לארץ ישראל, ושנת 1925 פתח בית מלאכה לאמנות בשם "בן אורי" ע"ש 

בצלאל בן אורי. בשנת 1929 ירד טפר לארה"ב, ונפטר במיזורי בשנת 1977.    הסידור שלפנינו 
נדפס בשנת 1929, - שנת ירידתו מהארץ, כך שייתכן שלפנינו אחד הפריטים האחרונים שיוצרו 

באותו 'בית מלאכה' נשכח.        8.5X6 ס"מ.    מצב טוב - טוב מאוד. שדרה מפורקת מעט. 
הדבקות. מעט כתמי זמן. פגמים וסריטות בכריכת העץ.

 $    10 $80 - 
$120

489
שערי צדק. ספרי קודש

ירושלים, 
תרמ"ד 1884

פירוש על שלוש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהם, מאת רבי לוי בן גרשום-רלב"ג          עם 
תולדות הרלב"ג. שני שערים. מאחורי השער הראשון הקדשה בדפוס למשה מונטיפיורי.          

מספרי ירושלים המוקדמים          ש.הלוי, ספרי ירושלים 473. מצב טוב.

 $    10 $80 - 
$100

490

חומשים 
וספרי 
תפילה

מחזור ליום 
הכיפורים. 

קזבלנקא, שנות 
ה-60. נדיר

מחזור ליום הכפורים כמנהג ספרד (נוסח עדות המזרח). פריט נדיר, אינו מופיע במפעל 
הביבליוגרפיה, והעותק המופיע בספרייה הלאומית חסר.                לחלק מן הפיוטים פירוש 
בעברית ופירוש נוסף בלאדינו. בעמ' [467]: תפלה שתקן מורי ורבי הרב זי"ע (?) לומר קודם 

הנעילה, ולאחר מכן פתיחה שחבר מורי ורבי זי"ע לסליחות שבנעילה. בסוף המחזור: תרגום צרפתי 
לפיוט הנודע 'עת שערי רצון'.                478 עמ'. 22 ס"מ. חתימה וחותמת בעלות בעמוד הראשון.  

        מצב טוב. לא כרוך

 $    10 $50 - 
$80

491

אוסף [7] ספרי ספרי קודש
יהדות בגרמנית 

והולנדית, 
1876-1936

 judische mutter, von egon jacobson *          .עקרי התפלות לכל השנה. לייפציג, 1921 *
&amp; leo hirsch. ברלין, 1936. ספר על המושג האלמותי: האמא היהודייה - 'א יידישע מאמע'. 
 ,בין האימהות המוזכרות: גליקל מהמלין, גיטל רוטשילד (אשתו של אנשל ואם השושלת המפורסמת)
  .פרומט מנדלסון (אשתו של משה מנדלסון), בטי היינה (אמו של המשורר הנודע היינריך היינה) ועוד
 אוצר התורה והתלמוד, על פרשיות השבוע. המבורג, תר"ע [1910].          * מחזור ליום *        
 *          .כיפור מתורגם להולנדית, אמסטרדם, תרל"ו [1876]. עמוד השער נכרך לפני תפילת מנחה
 ספר מנורת המאור לרבי יצחק אבוהב. מתורגם לגרמנית. המבורג, 1920.          *מחזור ליום כיפור
 *                .מתורגם להולנדית, אמסטרדם, תרל"ו [1876]. עמוד השער נכרך לפני תפילת מנחה
 ,חמש מגילות מתורגמות להולנדית. אמסטרדם.          * ספר לקח טוב, על חמישה חומשי תורה
.מתורגם להולנדית. אמסטרדם, 1883. כריכה מצוירת עם הטבעה מוזהבת.          מצב כללי טוב

 $    10 $100 - 
$150

492

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

Die 
israelitische 
Küche - ספר 
 בישול למטבח
 ,היהודי. לייפציג
 .לערך 1910
כריכה מצוירת

DIE ISRAELITISCHE K&Uuml;CHE. Kochbuch f&uuml;r das Israelitische Haus von 
Henny van Cleef.                                        המטבח הישראלי, ספר בישול עבור הבית 
 כריכה מקורית מצוירת במצב                        .Henny van Cleef הישראלי (היהודי), נכתב על ידי
.עמ', 22 ס"מ. גרמנית. מצב טוב מאוד XVI ,טוב.                                        344

 $    10 $100 - 
$150

493

אוסף גדול של נומיסמטיקה
[60] מטבעות 
כסף ונחושת 

מהעולם

 - $100 10    $ כ30 מטבעות כסף 'קופיקות' מרוסיה 1915 ועוד מטבעות רבים.    מצב כללי טוב.
$200

494

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

אוסף [4] 
חוברות 

בחתימת 
האדמו"ר 

משאץ-ויז'ניץ

ארבע חוברות נדירות, כולן בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי מנחם דוד הגר משאץ ויז'ניץ.          
* דרשות מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א (האדמו"ר מוויז'ניץ מונסי זצ"ל), קובץ שלישי. מאנסי [ללא שנת 

הוצאה].          * קונטרס שובה ישראל, אמרות טהורות מצדיקי בית וויז'ניץ לחגי תשרי וימי 
התשובה. בני ברק, תשל"ב.          * קונטרס ליקוטי דברים על התורה ומועדים, (מאת האדמו"ר 

מוויז'ניץ מונסי זצ"ל). הדפסת סטנסיל. מאנסי, תש"ן.          * חסידים הראשונים, קורות חייהם של 
גדולי חסידי וויז'ניץ משנים קדמוניות. הדפסת סטנסיל. בני ברק, תשל"ד.          רבי מנחם דוד הגר 

[נולד בט' בכסלו ה'תש"י], האדמו"ר משאץ ויז'ניץ, בנו של בעל ה'ברכת משה' ראש ישיבת יחל 
ישראל (סערט ויז'ניץ). מונה לאדמו"ר בשנת תשל"א על ידי דודו הרב אליעזר הגר, האדמו"ר הקודם 

מסערט ויז'ניץ.                מצב כללי טוב מאוד.

 $    20 $80 - 
$100

495

עין התכלת. חסידות
ווארשא, תרנ"ב 
1891. מהדורה 

ראשונה

מאמר עין התכלת, אודות מצות תכלת בציצית גם בזמן הזה, מאת האדמו"ר מראדזין רבי גרשון חנוך 
ליינער. עם מאמר דלתות העיר, בירור הלכה בעניין עירובין.          "בוא יודיע לעם קודש כי כבר 

נגמר מלאכת התכלת וכבר כמה אלפים מישראל כבר עשו על כנפי בגדיהם גדילי תכלת". המחבר גם 
משיב למתנגדים לחידושו אודות התחלת. למאמר דלתות שער העיר שער מיוחד.          עם הקדמה 
ארוכה מהמחבר ובה גם פולמוס נגד המתנגדים לתכלת. עם הקדמה מבנו האדמו"ר רבי מרדכי יוסף 

אלעזר מראדזין.          קנה, מה דף, 19 ס"מ. מצב טוב-טוב מאד. בדפי הפורזץ כיתובים רבים 
בכתב יד.

 $    20 $60 - 
$100
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496

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

כרוז. אנקונה, 
תקכ"ט [1769]

ברכי עדתי א-ל, פיוט מיוחד שנכתב לרגל הצלת יהודי אנקונה מרעידת אדמה. לוח קיר- פוסטר גדול. 
אנקונה, תקכ"ט [1769].                     ביום כ"ט טבת תנ"א ארעה רעידת אדמה באנקונה, ויהודי 

הקהילה ניצלו, לזכר כך נקבע היום הזה כ'פורים אנקונה' להודות ולהלל לה' ביום הזה בכל שנה 
ושנה. ראה גם בספר אור בקר (ונציה, תס"ט) דף מו-נה: סדר "פורים קטן" לזכר הצלת יהודי אנקונה 

מרעידת האדמה ביום כא טבת תנ"א. לפנינו הפיוט שהתחבר לרגל ההצלה שבתוכו שזור יום ושנת 
ההצלה, הפיוט הועתק ונכתב בשנת תקכ"ט, וכנראה נועד לתליה בבית הכנסת באנקונה.                 
         מעבר לדף הקרטון:          תפלת 'ותודיענו' הנאמרת בליל יום טוב שחל במוצאי שבת. כתב יד 

סופר באותיות גדולות. הנוסח של 'ותודיענו' הוא נוסח עתיק של קהילות עתיקות באירופה.          
בראש הדף נכתב : נעשה בפרנסות היקרים ומעולים כמוהר"ר שמואל שמעיה פאפו נר"ו ויוסף חי 

ויטאלי יצ"ו.                    רבי שמואל שמעיה פאפו היה מחכמי אנקונה בתקופה של כתיבת הלוח 
שלפנינו. החיד"א פגש אותו בשנת תקי"ד וכנה אותו 'מארי דמתניתין'. גם באגרות החיד"א נדפס 

אגרת ששלח אליו החיד"א.                                30X43 ס"מ, קרטון עבה, נכתב בשני הצדדים.     
                 מצב בינוני-טוב. נקבי עש.

 $    50 $150 - 
$250

497
קבלה 

וקמיעות
קמיע (חמסה). 

מרוקו, המאה ה 
20

 קמיע בצורת חמסה שבמרכזו מגן דוד, עם דג וכפות ידיים משתלשלות ממנו. 33 ס"מ, כולל וו *
.לתלייה

 $    10 $80 - 
$120

498

צמד נרתיקים אמנות
לטלית ותפילין, 
אלג'יר, טיטואן, 

סוף המאה ה 
(?) 19

 וצורת מגן J-M-O נרתיק צבעוני לטלית ותפילין, ככל הנראה מאלג'יר, על החזית רקומות האותיות*
 ס"מ.    מצב טוב. מעט קרעים ופרימות.    *נרתיק לתפילין של אליהו בכוש ס"ט.בגב X21דוד.     30
.ס"מ X24ראשי התיבות של שמו. EB 26 הנרתיק אותיות

 $    10 $100 - 
$150

499
קבלה 

וקמיעות
קמיע נחושת. 

מרוקו, המאה ה 
20

 - $100 10    $ .קמיע בצורת מגן, עם חריטת כף יד ואותיות וסמלים קבליים. 17 ס"מ.       מצב כללי טוב *
$150

500

הגדות של 
פסח

הגדה של פסח. 
לא מסורתית. 

ארגנטינה, 
?1950

 ,LESA בדפוס .ARrgntina הגדה של פסח, לא מסורתית. הוצאת תנועת הנוער החלוצי דרור
ארגנטינה, 1950 בערך.                       ההגדה בעברית וספרדית ומעט אידיש, ומלווה באיורים 

בצבעים. בדפים הראשונים והאחרונים פרסומת של חברת צים, בנק לאומי, בנק הפועלים ועוד.         
 בספריה הלאומית נרשמה הגדה דומה מס' מערכת 990035356960205171, יתכן שזו ההגדה 

שלפנינו אלא שבהגדה שלפנינו נוספו דפי פרסומת שאינם מופיעות שם.                          [44] עמ', 
נוסף שער מעטפת מודפס. 21 ס"מ.          מצב טוב מאד. מעט כתמי זמן.

 $    10 $100 - 
$200

501

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד 
מיניאטורי, 

הלכה ופיוטים. 
[אלג'יר, ראשית 

המאה ה 20]

פנקס בכתב יד, כולל קטעי הלכות בעניין פסח ובהלכות שחיטה, עם פיוטים ועברונות. [אלג'יר, 
תחלת המאה ה 20].          רובו של כתב היד מכיל פיוטים.          בדף 45: "אביע שירה בחדוה 
לכבוד בעל הענוה ר' אפרים אנקאוא בחר בעיר תלסמאן".          בדף 10: רשימת לידות בשנת 

תרע"ה.          בדפים 30-34 לוח לשנים תרע"ז-תר"ף.          כ [160] עמ', 5.5X9 ס"מ. כרוך.         
 מצב טוב. נקבי עש. כתמי זמן. חלק מהדפים מנותקים. כריכה פשוטה.

 $    10 $100 - 
$200

502

שואה 
ואנטישמיות

צמד תווים 
אנטישמיים - 

נאצים, בלגיה 
שנות ה40

 DE(מצרפתית: יהודים החוצה) ו DEHORS LES JUIFS תווים אדומים שחורים, שעליהם נכתב
JODEN BUITEN (בהולנדית). איור של גולגולת ורונה Odal, רונה שהיתה בשימוש נרחב בקרב 

הנאצים.    6.5X6 [2] ס"מ.    מצב טוב מאד.

 $    10 $80 - 
$100

503

הפלס. ברלין, ספרי קודש
תרס"ג. כרך 

שלם

ירחון רבני "לתורה לעבודה ולגמילות חסדים..." בעריכת רבי אליהו עקיבא רבינוביץ מפולטובה.        
  שנה שלישית של הירחון. כרך עבה ושלם.          שער ראשון, שער מעטפת ושער בגרמנית.          

בין דפי הגליונות התנהל פולמוס אודות התנועה הציונית.          [6] , 768, [2] עמ', 23 ס"מ. מצב 
טוב.

 $    50 $80 - 
$100

504

שואה 
ואנטישמיות

אוסף [7] 
מטבעות 5 

מארק מגטו 
ליצמנשטאט, 

1943

 "Der Aelteste der Juden in Litzmannstadt" :סגסוגת של אלומניום ומאגנזיום בצדו האחד
.sold as is    .לא נבדק ונמכר כמות שהוא    'Getto 1943' :ובצדו השני מגן דוד והכיתוב

 $    50 $300 - 
$500

505

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

מסכת גיטין. 
הערה למדנית 
ארוכה בכתב יד

מסכת גיטין ומסכת קידושין עם כל המפרשים. ווילנא, בדפוס ראם. תרס"ב-תרס"ג.          בדף נה 
במסכת גיטין הערה ארוכה למדנית בכתב יד.          חותמות בעלים. 27.5 ס"מ

 $    10 $80 - 
$120

506

קבלה 
וקמיעות

קמיע קבלי 
לשמירה, 

עקרבתא בת 
עקרבתא, עם 

ציורי עקרב, 
ארץ ישראל? 

המאה ה20

 - $80 10    $ קמיע לשמירה, עם 2 ציורי עקרבים.    [1] דף, 21X15 ס"מ.    מצב טוב, חיסרון בתחתית.
$150

507

קבלה 
וקמיעות

מקבץ [8] 
קמיעות

 קמיע קלף, "קמיעות יצחק מזרחי"    *קמיע קלף, "ביני עמי עשו"    *קמיע, לוח מתכתי עם חריטה*
    .מסעיד אערג ואשתו זהרה.    *תליון (ללא שרשרת), לוח מתכתי עם שמות וסמלים קבליים
 טבעת עם חריטה "אבג יתץ"    *2 זכוכיות עם פסוקים עליהם    *ספרון מתכתי שבתוכו דגם*
.מזוזה? קטן עם חריטה

 $    10 $100 - 
$150

508

שואה 
ואנטישמיות

שטר ע"ס 1000 
מארק עם 
קריקטורה 
אנטישמית 

מודפסת על גב 
הקלף, גרמניה 

1922

באותה תקופה היה נפוץ להדפיס ע"ג השטרות הרגילים קריקטורות ומחאות שונות, כולל קריקטורות 
אנטישמיות רבות.    8.5X16 ס"מ.    מצב טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$80

509

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

מוזקלישער 
סידור, דפי 

תווים עם תווים 
לשירים יהודיים 

בכתב יד

מחברת עבה לכתיבת תווים, עם מנגינות לחזנים בכתב יד.    23X14 ס"מ. עשרות דפים כתובים. 
חיתוך דפים מוזהב.    מצב טוב מאד.

 $    10 $100 - 
$120

510
אוסף, [9] נומיסמטיקה

מדליות ארד 
גדולות

 - $100 10    $ האוסף מכיל:    9 מדליות עשויות ארד, שהונפקו בישראל לציון אירועים חשובים.     מצב טוב מאוד.
$150

44
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511

קבלה על ציונות וקק"ל
תרומה לקרן 

הקימת שנידב 
תושב ירושלים 
לזכות אלברט 

איינשטיין ביום 
בואו לירושלים, 

שבט תרפ"ג 
[1923]

המנדב, ד"ר מורקין? נידב עשרה גרוש מצרי "ע"ח ספר הזהב (של קק"ל) לרשום את הפרופ' 
איינשטיין..." עם חותמת הועדה המקומית של קק"ל בירושלים. באותו יום ביקר איינשטיין לראשונה 

בחייו בירושלים ונשא נאום בהר הצופים.    11X9 ס"מ.    מצב טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$80

512

כרטיס הגרלה ציונות וקק"ל
של הקרן 
הקימת, 

צ'כוסלובקיה 
1922

כרטיס הגרלה בשש שפות (עברית, יידיש, הונגרית, גרמנית, צ'כית וסלובקית) מאת הקרן הקיימת 
לישראל, בצבע כחול, עם איור של איכר יהודי חורש במחרשה רתומה ל2 פרדות. תמורת הכרטיס 

 17X11.5    .שעלה 10 קורונות צ'כוסלובקיות ניתן היה לזכות בפרסים שהגיעו למאה אלף קורונות
ס"מ.    מצב טוב מאד.

 $    10 $60 - 
$100

513

תעודת הוקרה ציונות וקק"ל
וזיכרון 

מהלשכה 
המרכזית של 
הקרן הקימת 

בפולין, תרפ"ה 
1925

תעודת זיכרון לה' (להחבר) מ. קופרניק... בעד השתתפות חרוצה בעבודת הקרן הקימת לישראל 
בשנת תרפ"ה. עם חותמת שעווה אדומה רשמית של הקק"ל וחתימות ידם של ראשי הלשכה.    

18X13 ס"מ.    מצב טוב מאד.

 $    10 $60 - 
$100

514

מקבץ [10] נומיסמטיקה
מטבעות 25 

מיל תש"ח 
1948

 - $40 10    $ מטבע אחד מסובב.    מצב כללי טוב.
$60

515

כרטיס ציר, ציונות וקק"ל
הועידה 

הגלילית 
(המחוזית) של 

עסקני קק"ל 
בעיר טלז, פולין 
תרפ"ה [1925]

כרטיס ציר מספר 9, ששימש את עסקן קק"ל ב"ועידה הגלילית של עסקני "קרן הקיימת" לישראל, 
ט"ז אייר, טלז תרפ"ה.    כולל חותמת של "ועדה לעניני הקרן הקימת בטלז".    14X9 ס"מ.    מצב 

טוב - טוב מאד, מעט כתמי זמן.

 $    10 $50 - 
$70

516

מורה דרך ציונות וקק"ל
לאחוזות הקרן 

הקימת 
לישראל, 

ירושלים תרפ"ג 
1923

חוברת שהוציאה הקרן הקיימת לישראל, מדריך להתישבויות השונות של הקק"ל בארץ ישראל, יצא 
בניסן תרפ"ג (1923) בדפוס ציון בירושלים. כל אחוזה (נחלה/ התיישבות) מופיעה בחוברת עם 

פירוט אודות מיקומה, משמעות שמה, תולדות המקום, מספר התושבים וכלכלת המקום.    16 עמ', 
17 ס"מ.    מצב טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$80

517

מפת ציונות וקק"ל
ההתיישבות 

היהודית בארץ 
ישראל, קק"ל, 

וינה תרפ"א 
1921

מפה עם נתונים רבים אודות ההתיישבות היהודית בשטחי ארץ ישראל בשנת תרפ"א ואדמות קק"ל 
בארץ אז. כולל מידע רב על פעותות ומצבה הפיננסי של הקק"ל.    32X33 ס"מ, דף מתקפל 

לחוברת, מודפס משני צידיו.     מצב טוב, סימני קיפול ומעט חורים בסימני הקיפול.

 $    10 $80 - 
$100

518

כרטיס הגרלה ציונות וקק"ל
של קק"ל על 
נסיעה לארץ 
ישראל, פולין 

תרפ"ד

כרטיס הגרלה שיצא בשנת 1923/4 ע"י הקק"ל (יוד נאציאנאל פאנד) בדפוס "פעניקס" בורשה, 
כתובים עברית מצד אחד ויידיש בצד השני, עם דמות דיוקנו של פרופסור צבי הרמן שפירא, "יוצר 
הרעיון של הק.ק.ל.", הכרטיס, שעלותו היתה 2 זהובים (זלוטי), הבטיח שעל כל 2000 משתתפים 
בהגרלה יוגרל כרטיס נסיעה לארץ ישראל במסגרת משלחת הקרן הקימת.    14X10 ס"מ.    מצב 

טוב מאד.

 $    10 $40 - 
$60

519

קבלה על ציונות וקק"ל
תרומה לקרן 

הקימת, הולנד 
תחילת המאה 

ה20

קבלה כחולה, (עם השוברים מחוברים) על רקע יונה נושאת ענף זית למפת א"י, מצד שמאל איכר 
זורע את שדהו.    20X13 ס"מ, מצב טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$60

520

מפת ארץ ציונות וקק"ל
ישראל, כולל 
סימון אדמות 

יהודים ואדמות 
הקק"ל, ת"א 
1925 תרפ"ה

מפה שיצאה ע"י הקרן הקימת לישראל, עם סימון צבעוני של האדמות שהיו בבעלות יהודית 
והאדמות שהיו בבעלות הקרן הקיימת לישראל, על גב הגליון תאור פעולות הקרן הקימת ביידיש.      

     מצוי בלאור.          29X19 ס"מ.          מצב טוב מאד, סימני קיפול.

 $    10 $50 - 
$80

521

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד, הלכות 
טריפות. 

מרוקו? תשט"ו 
[1755]

כתב יד, העתקה מהלכות טריפות.          בקולופון: חתום דוד בר מסעוד המ' חאזיזא שנת 5717 
(התשי"ז-1957)          [7] עמ'. 22X15 ס"מ. דפים משובצים.          מצב טוב. כתמי זמן. כריכת 

מעטפת.

 $    10 $100 - 
$200

522

חוברת עם ציונות וקק"ל
התקנות 

המרכזיות של 
חברת הקרן 

הקימת 
לישראל, רוסית, 

מוסקבה 
תרס"ח 1908

חוברת שתורגמה מאנגלית עם התקנות המרכזיות של הקק"ל, עלותה 10 קופיקות.    40 עמ', 21.5 
ס"מ. כריכת נייר מקורית    מצב טוב, סימני דבק, כריכה בלויה מעט.

 $    10 $80 - 
$120
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523

 'קול קורא'ציונות וקק"ל
 מקק"ל לישובים
 שעל אדמתה
 בדבר חשיבות
 השבת וקריאה
 להימנעות
 מעשית מלאכות
 בשבת, ירושלים
תש"ג

קול קורא מהלשכה המרכזית של קרן קימת לישראל, "לכל הישובים על אדמת הקרן הקיימת 
לישראל", עם תיאור מרגש על חשיבותה וערכה הלאומי של השבת בחיי עם ישראל, הנכתב נשלח 

ונחתם ע"י מנשה מאירוביץ אחרון הבילויים, אברהם גרנובסקי (גרנות) וברל כצנלסון.    [1] דף, 
29X21 ס"מ.    מצב טוב, סימני קיפול וכתמי זמן.

 $    10 $80 - 
$100

524

קופת קק"ל ציונות וקק"ל
מיניאטורית 

מקרטון (קופסת 
כיס), קרלסבאד 

1927 תרפ"ז

גרסה מיניאטורית של "הקופסא הכחולה" של קק"ל, קופסה עשויה קרטון, ככל הנראה חולקה לבאי 
הקונגרס ה15 בבאזל, יועדה לשימוש חד פעמי. צד אחד בעברית וצד אחד ביידיש, על שני הצדדים 

חותמות של הקק"ל, באי הקונגרס נתבקשו להשתמש בקופה לאיסוף כספים בזמן הקונגרס.    
קרלסבאד הוצאת KOHNER.    6.5X10 ס"מ.    מצב טוב מאד.

 $    10 $100 - 
$150

525
אוסף גדול של נומיסמטיקה

מאות מטבעות 
ישראלים.

עשרות מעטפות "old coins from israel" בכל אחת מהן גלויה וכ15 מטבעות ישראלים. בנוסף עוד 
כמה עשרות מטבעות ישראלים בתפזורת.

 $    10 $50 - 
$100

526

מקבץ [6] ספרי ספרי קודש
קודש

 דרכה של תורה, דרך החנוך לילדי ישראל על פי המסורה. ירושלם, תר"פ. מהדורה שניה עם*
 .הוספות מכתבים מרבנים ואדמו"רים. עם הסכמת רבי יצחק ירוחם דיסקין ורבי יוסף חיים זוננפלד
 הוסף שער מעטפת.        *שבת אחים, תולדות שני האחים הרבנים רבי יוסף אבד"ק פראג ורבי
 ,אליהו אב"ד ור"מ דק"ק לבוב, מאת יוסף כהן צדק. פטרבורג, 1889.          *פרפרותא דחוכמתא
 .והוא ספר גורלות. כולל עשרות טבלאות למצוא תשובות לשאלות באמצעות גורל. טשרנוביץ, תרנ"א
 פגום.          *עת הזמיר, זמירת שבת עם פירוש ועם באור ומקור המלות, מאת רבי יעקב דב
 ברקוביץ. אונגוואר, תר"ץ.          *דרכי הגמרא מאת רבי יצחק קאנפנטון, עם הקדמת ר' אייזק הירש
 ,ווייס. ווילנא, תרנ"ד 1893.          *תולדות גדולי ישראל, מאת רבי ישראל יעקב הלפרט. מונקאטש
 ,'תרס"ד 1904. חותמת ר' מרדכי אפרים פישל פישער.          *טהרת ישראל, מאת בעל ה'חפץ חיים
.פיעטרקוב תרפ"ב 1922.          כללית, מצב טוב-טוב מאד

 $    10 $50 - 
$150

527

מקבץ [5] ספרי ספרי קודש
קודש

 .משירי התהלות, תהלים עם הפירוש הארוך לרד"ק, א. על פי יט כתבי יד והדפוסים הישנים*
 קיימבריג', תרמ"ג 1883.       * שפת ציון, ליב’ריקו די גראמאטיקה די לשון הקודש, מאת בנציון
          .משה אלקאלאעי [אלקלעי]. וינה 1893.נוסף שער מעטפת.ספר לימוד דקדוק עברי, מנוקד
 מכנף הארץ זמרות ושירים מקוריים, מאת יוסף מזל, חלק שני. מנשסטר, תרס"ח 1908. נדפס על*
 ,נייר עבה. גליונות מקופלים כפי שיצא מבית הדפוס. 13 ס"מ.          *משניות, סדר טהרות, מנוקד
 עם פירוש המלות עם תוספת מרובה. עם קטעים מספר יצירה ועוד. ליוורנו, תר"ה.          *מאיר
          .עינים, מפתח מואר למבחר מאמרים תורניים. ערוך בידי מאיר וונדר, ב. בני ברק, תשכ"ט
.כללית, מצב טוב-טוב מאד

 $    10 $80 - 
$150

528

כרוז קריאה ציונות וקק"ל
לילדים לתרום 
לקרן הקימת, 

קראקא העשור 
הראשון של 
המאה ה20

כרוז שנדפס בבית הדפוס פישר בקרקוב, קורא לילדי ישראל להוזיל מממונם לטובת הנציונל פאנד, 
הקרן הקיימת לישראל, ככל הנראה נדפס בשנים 30X22    .1914 - 1904 ס"מ.    מצב טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$100

529

מודעה על סיור ציונות וקק"ל
בצפת ומירון 
בל"ג בעומר 

מטעם קק"ל, 
תש"ד 1944

מודעה מטעם הועד המקומי בצפת של הקרן הקיימת, מודיעה על סיורים במקומות ההיסטוריים 
בצפת ובמירון בלוית הסברה, כשמחיר תוי הסיור יהיה 50 מא"י.    15.5X29.5 ס"מ.    מצב טוב 

מאד, פגימה קלה בפינה הימנית עליונה.

 $    10 $40 - 
$60

530

עלון תעמולה ציונות וקק"ל
של הקק"ל, 

חומה ומגדל, 
בעיצוב מכנר - 

ווליש, סוף 
שנות ה30

עלון תעמולה באנגלית, בקריאה לתרום לקרן קיימת על מנת שיוכלו לרכוש אדמות נוספות לאחר 
שהקימו את יישובי חניתה, שבי ציון, ועוד באזור 'מצודות אוסישקין', מעוצב בידי אוטה וליש (מגדולי 
המעצבים הישראלים, עיצב את מגילת העצמאות, בולי 'דאר עברי', מטבעות 'פרוטה' ועוד) וארנסט 

מכנר. חתום MW.     בפינה השמאלית העליונה איור נחש - סמלו של שבט דן, ובפינה הימנית 
התחתונה איור של 'חומה ומגדל'.    [3] דפים, 22X18 ס"מ בערך.    מצב טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$80

531

היומם בכדור ספרי קודש
הארץ. פולמוס 

קו התאריך

פתרון לשאלת מקום 'קו התאריך' הקובע את ימי השבוע והשבת בכל היקף העולם, מאת רבי יחיאל 
מיכל טוקצינסקי. ירושלם, שבט תש"ג.          חיבור יסודי בפרשה שהסעירה את בני הישיבות שגלו 

ליפו בעת השואה, והשאלה הונחה בפני גדולי ירושלים.          מצב טוב מאד, נוסף שער מעטפת. 
עם שרטוטים.

 $    10 $80 - 
$100

532

אוסף של 8 נומיסמטיקה
אלבומים, כל 

אחד מכיל 
במאות 

מטבעות 
ישראליים

 - $100 10    $ בין המטבעות מילים מתש"ח ועוד.    מצב כללי טוב מאד.
$150

533

יזכור, חוברת ציונות וקק"ל
המעודדת 

נדיבים להקצות 
את עזבונם 

לטובת קק"ל, 
ירושלים תרצ"ו 

1936

חוברת מהודרת שחילקה קק"ל לנדיבי הגולה, ובה היא מעלה על נס את אלו שהותירו את עזבונם 
לקק"ל, וכמו"כ מעודדת את הבאים לעשות כן.    19 עמ', 23 ס"מ.    מצב טוב מאד.

 $    10 $40 - 
$60

534

קק"ל, 2 ציונות וקק"ל
המחאות על 

סכומים גדולים, 
ירושלים תר"ץ 

1930

 המחאות, אחת על סך 180 לירות ארץ ישראליות ועל סך 75 לירות ישראליות. עם חותמות הקרן 2
.ס"מ.    מצב טוב - טוב מאד, חורי תיוק X13הקימת.    [2] המחאות, 21

 $    10 $80 - 
$100
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535

קק"ל, משלוח ציונות וקק"ל
מנות לארץ 

ישראל, קבלה 
ע"ס 5 זהובים 
לקרן הקימת, 
תרפ"ה 1925

קבלה על תרומה בסך חמשה זהובים שנתקבלה בפורים תרפ"ה 1925. בגב הקבלה מפה מפורטת 
של עמק יזרעאל בחודש אב התרפ"ד, (ביידיש).    11X20 ס"מ. מצב טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$80

536

קבוצה של 2 ארכיאולוגיה
כלי אבן / נתזים 

פרהיסטורים

 $    10 $30 - 
$50

537

קבוצה של 6 ארכיאולוגיה
חתיכות של 

מקטרות מאות 
17-18 לפני 

הספירה

 $    10 $40 - 
$60

538
עבודה עברית ציונות וקק"ל

בארץ ישראל
חוזר ע"ד העבודה בארץ, הוצאת ההסתדרות הציונית, לשכת ארץ ישראל. לונדון תר"פ [1916]         

 עם שתי הוספות: עקרים בשביל חברות של משתתפים והכשרה פיננסית.          ח עמ', 28 ס"מ. 
מצב טוב, קרעים קלים בחלק מסימני הקיפול.

 $    10 $80 - 
$100

539

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

תולדות אנשי 
שם. הקדשת 

המחבר רבי דוד 
טעבלי אפרתי

תולדות אנשי שם בו יבואר תולדות גאוני עולם, עם דברי דוד פרפראות לחכמה, מאת רבי דוד טעבלי 
אפרתי. ווארשא, תרל"ה 1875.       בשער המעטפת שתי הקדשות ארוכות בכתב יד המחבר.          

תוכן שער המעטפת שונה מעט מגוף הספר                המחבר [1849-1884] היה רב בהורודק 
דוויטבסק. ממשפחת הגר"א. ידע בע"פ את כל התלמוד הבבלי והירושלמי. חיבר עוד ספרים.

 $    10 $80 - 
$120

540

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

חק יעקב. 
הגהות רבות 

בכתב יד קדום 

חידושי הלכות בהלכות פסח, מאת רבי יעקב ריישר. יעסניץ. תפ"ד 1724. מהדורה שניה של החיבור 
הנודע, עם הוספות.          לאורך דפי הספר עשרות רבות של כיתובים בכתב יד עתיק, חלקם כעין 
כותרות לדינים שבספר, חלק תיקוני טעויות וכן מראה מקומות והגהות שונות.          בדף האחרון 

כיתוב עתיק ארוך, נפתלי בה"ר גומפריך? (ראה צילום)          [4], עב דף, 20 ס"מ. שער פגום.

 $    10 $200 - 
$300

541

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד דיני 
ומנהגי שחיטה. 
[מרוקו, המאה 

ה 20]

כתב יד הלכות שחיטה וטריפות – קיצור מנהגי בדיקת הריאה הלכה למעשה שחיבר רפאל בירדוגו. 
[מרוקו, המאה ה 20].          בדף [27 א]: "נשלמו מנהגי הריאה של מתא מכנסא".          בדף [28 

א]: חתימת המעתיק' .מסעוד בר רפאל המ' פרץ                בסוף כתב היד נכתבו רשימות שונות.     
     [36] עמ', 21X17 ס"מ. חסר.          מצב בינוני. כתמי זמן. קרעים, חלקם עם חיסרון. דהייה של 

הכתב בדפים בודדים. כריכת מעטפת.

 $    10 $100 - 
$200

542

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

כיתובים 
וחתימות 

בעלים, כתב יד 
עתיק

הגהות וחידושי מהרש"ל על חלק ממסכת בתרא. קראקא שמ"ב 1582. מהדורה ראשונה. קונטרס 
הכולל 35 דף.          מספר כתיבות בעלים עתיקות (ראה צילומים):          אנטי למדתי בזה הספר 

אצל שני המאורות הגדולים .....          זה הספר שייך להבחור...          מענדל ....

 $    10 $100 - 
$200

543

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

דרשת הרב 
הראשי ביום 

הכתרתו. לונדון 
1845

Sermon delivered at the Great Synagogue, on the occasion of his installation into 
office as Chief Rabbi of Great Britain, on the 4th Tamus, 5605 (8th July, 1845) / by N. 
M. Adler. לונדון תר"ה 1845.          דרשת הרב הראשי רבי נתן מרקוס אדלר בבית הכנסת הגדול 
 בלונדון, ביום הכתרתו.          אנגלית וגרמנית עמוד מול עמוד. שער אנגלי ושער גרמני.          לא
.כרוך, חלק מהדפים תלושים

 $    10 $100 - 
$150

544

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מכתבים [2] 
מצפת אל הברון 

רוטשילד

שני מכתבים מרגשים שנשלחו מצפת אל הברון אדמונד דה רוטשילד. תרמ"ד 1887.          שם 
הברון נכתב באותיות מוזהבות.          בשנה זו של כתיבת המכתבים שלפנינו, הברון אברהם בנימין 

אדמונד דה רוטשילד, ביקר פעם ראשונה בארץ ישראל, וכנראה המכתבים הוגשו אז לפניו.

 $    10 $100 - 
$150

545
מקבץ [18] ספרי קודש

קבצים 'תורת 
ארץ ישראל'

תורת ארץ ישראל, ירחון רבני מרכזי לחדושי תורה בהלכה ובאגדה, וכל המתרחש בעולם הרבנים 
והרבנות בארץ ובגולה, בעריכת הרב יוסף אליהו קירשנבוים. ירושלם. תרצ"א-תש"ז.          18 

גליונות מכתב העת התורני החשוב שיצא לאור בירושלים.

 $    10 $100 - 
$150

546

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

אוסף 
טיקוצ'ינסקי: 
מכתב חשוב 

מאת רבי 
אליעזר סילבר 
אב"ד סינסנטי 
אודות כשרות 

הג'לטין

תשובה הלכתית חשובה אודות כשרות הג'לטין. מאת רבי אליעזר סילבר אב"ד סינסנטי ומגדולי 
הפוסקים בארה"ב. דפוס אבן בתוספת שורה בכתב ידו.            ג'לטין הוא חלבון קרישי שמופק 

מעצמות ומעורות בעלי-חיים, והוא משמש כ'חומר מייצב' בתעשיית המזון. רוב הג'לטין בעולם מיוצר 
מבע"ח לא כשרים, והשימוש בו נתון במחלוקת מזה מאה שנה. המחמירים סוברים שלמרות שעל-פי 

רוב הכמות שלו בטלה בשישים, ברם השימוש בו אסור מטעם 'מעמיד'. מנגד, המקילים סוברים 
שעצמות יבשות אינן בכלל איסור אכילת בע"ח, ובנוסף הן עוברות תהליך כימי המשנה באופן מהותי 

א צורתן והרכבתן, ו'פנים חדשות באו לכאן'.                          הרב סילבר, פונה בשם 'אגודת 
הרבנים' באמריקה, אל חכמי ירושלים במכתב ארוך, בו הוא מתאר את שלל השאלות, את כל שלבי 

תעשיית העיבוד וגם טכניקת המעבדות. ורק לאחר מכן צולל במעמקי הסוגיות [ודעתו נוטה להחמיר] 
ומבקש מאת חכמי ירושלים להתעמק בסוגיה ולהביע את דעתם.                           רבי אליעזר 

סילבר [תרמ"ב-תשכ"ח], נולד בליטא ולמד אצל גדולי הדור: שני רבני דווינסק: בעל 'אור שמח' ובעל 
'צפנת פענח'. מדווינסק עבר לווילנא והתקרב לרבי חיים עוזר, ומשם עבר לבריסק ולמד אצל רבי 
חיים. אחרי שינק מבארם של גדולי הדור, עבר לארה"ב בשנת תר"ע לערך, ומיד מונה לרבנות. ב-

תרצ"א מונה לרבה העיר סינסנטי, שם כיהן עד סוף ימיו. היה מגדולי עמודי התווך ליהדות ארה"ב. 
מסר את נפשו בהצלת ישראל במלחמה"ע השנייה. היה הנשיא של 'אגודת הרבנים', ונשיא תנועת 

'אגודת ישראל' באמריקה.                    [2] דפים גדולים, 28X22 ס"מ. דיו ע"ג נייר מכתבים רשמי. 
דפוס אבן בתוספת שורה בכתב ידו.          מצב טוב מאוד. סימני קיפול.

 $    10 $50 - 
$70

547

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מסמכים [2] 
מבית הדין 

באלכסנדריה 
בחתימת רב 

הקהילה

אישור על נתינת גט, מבית הדין באלכסנדריה, בחתימת יד הרב דוד פראטו. אלכסנדריה 1930.        
  אישור על רישום לידה, בחתימת יד הרב דוד פראטו וחתימות וחותמות נוספות. אלכסנדריה 1930  

        הרב פרופסור דוד פראטו (1882 – 1951) היה רבה של אלכסנדריה שבמצרים ולאחר מכן 
רבה של רומא שבאיטליה.

 $    10 $80 - 
$100

548

שפת פרח ששון ספרי קודש
- אוקספורד 

תרפ"ד 1924. 
חוברת נדירה

Address Delivered on Speech Day of Jews' College: London, 9th of Nisan 5684 (13th 
April 1924) / by Flora Sassoon.          הרצאתה של הגב' פלורה ששון בבית המדרש לרבנים 
 בלונדון, לאחר שמונתה לעמוד בראש הכנס שהתקיים בחודש ניסן תרפ"ד 1924. נדפס בדפוס של
 אוניברסיטת אוקספורד. אנגלית עם ציטוטים בלשון הקודש.          10 עמ', 22 ס"מ. כריכת מעטפת
.מקורית, עם קרעים קלים בקצוות

 $    10 $80 - 
$100

47
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549

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

תעודת סמיכה 
לרבנות על קלף 
בחתימת יד מרן 

הרב עובדיה 
יוסף

תעודת גדולה מבית מדרש יחוה דעת ובה כתב סמיכה לרבנות 'יורה יורה' בחתימת יד מרן הרב 
עובדיה יוסף.          כ 33X50 ס"מ. מצב טוב מאד. מעט קמטים.

 $    10 $100 - 
$120

550

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב מרבי יוסף 
שמואל אדלר 

רבה של 
פאפראד

מכתב ובו כתב קבלה לשחיטה, בכתב יד וחתימת הרב אדלר. פאפראד, תש"ד          רבי יוסף 
שמואל אדלר היה תלמידו של בעל ה'דעת סופר' והיה חתנו של רבי צבי הרש הלוי פראגר 

מפאפראד, והיה רבה של הקהילה אחריו, נהרג בשואה. מ.א.ז. קינסטליכער, החתם סופר ותלמידיו 
תרמא.          [1] דף. 10 שורות, 23x17 ס"מ.

 $    10 $100 - 
$150

551

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

אוסף ענק בן 
מאות עיתונים 
וקטעי עיתונים 

מתקופת 
המנדט ואילך 
שנות ה30-60

גליונות הארץ, הצפה, קול ישראל, המודיע, נרות שבת, היסוד, ועוד. מרביתם בעברית ומיעוטם 
ביידיש.    מצבים שונים.    האוסף לא נבדק כיאות והוא נמכר כמות שהוא.

 $    10 $250 - 
$500

552

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד בקשות. 
[תימן, המאה ה 

[20

כתב יד, פיוטים ובקשות.          [12] עמ', 15X10 ס"מ.          מצב טוב. כתמי זמן. קרעים קלים 
בשולי הדפים ללא פגיעה בטקסט. כריכת מעטפת.

 $    10 $100 - 
$200

553

חומשים 
וספרי 
תפילה

סדור חקת 
עולם. ירושלם, 

תרנ"ג

סדור חקת עולם מיוסד עפ"י נוסח האר"י ז"ל, ובשילוב הויה אדנות, בטעמים ומראה מקומות. 
ומצורף לו כל הדינים המוכרחים ומנהגי כל ימות השנה... יצא לאור בהוצאות והשתדלות מו"ה שלמה 

מוסאיוב. חלק ב: סדור לכל שבתות השנה. מהדורה ראשונה       יש את דף השער הראשון שנדפס 
בדיו אדום אך אין את השער אחריו. חסר דף אחרון. כריכת עץ עם הטבעת 'ירושלם' והכותל המערבי.

 $    10 $80 - 
$100

554

מקבץ [3] אמנות
תהלים 

מיניאטורי עם 
כריכות עץ

 תהלים. הוצאת סיני תל אביב. מיניאטורי, 7 ס"מ. כריכת עץ עם ציור מגדל דוד וכיתוב 'בצלאל*
  .'ירושלם'.          *תהלים. מיניאטורי, 9.7 ס"מ. כריכת עץ עם ציור מגדל דוד וכיתוב 'בצלאל ירושלם
.תהלים מתורגם לאנגלית. מיניאטורי, 5.3 ס"מ. עם תמונות. כריכת עץ*        

 $    10 $100 - 
$150

555

 ,Trench Artציונות וקק"ל
 אגרטל מעוטר
 שהוכן מתרמיל
 פגז שנורה
 במהלך כיבוש
 הארץ ע"י
 הבריטים, באר
 טוביה תרע"ט
1919

תרמיל פגז עשוי נחושת, עם עיטורי מגן דוד ופרחים, נושא את הכיתוב "לזכרון שנת תרע"ט, 
במושבות באר טוביה וגררה" מהצד השני עיטורי דגלים ומגיני דוד והכתובת "יחיה הדגל".    הפגז 

נורה ככל הנראה באזור שנת 2017 במהלך מרדף פלשת, הכיבוש הבריטי של דרום הארץ, וכנראה 
נאסף ע"י מתיישבים מהאזור לאחר תום המלחמה.    29 ס"מ.           מצב טוב מאד.

 $    50 $200 - 
$300

556

גלויות 
וצילומים

מקבץ [13] 
תמונות גדולי 

האדמו"רים 
בדור הקודם

ביניהם: טאהש, סקולען, ריבניץ, דז'יקוב, צאנז, ריבניץ ופשעווארסק.    תמונות נדירות, אוסף פרטי.  
  גדלים שונים, מצב כללי טוב. 3 תמונות כפולות.

 $    50 $100 - 
$200

557

חומשים 
וספרי 
תפילה

שני סידורים 
מיניאטוריים 

נדירים, כריכות 
עץ

 סדור שערי רחמים נוסח ספרד. ירושלים, בהוצאת מענדל פריעדמאן. תרצ"ו 1936. סידור*
 מיניאטורי, 8 ס"מ. 472 עמ'. לא נרשם במפעל הביבליוגרפי ואינו נמצא בספריה הלאומית. כריכת עץ
 ,עם ציור בצבעים של מגדל דוד, עם כיתוב 'בצלאל ירושלם'.          *סידור שערי שמים נוסח ספרד
 ווארשא, 1930 בערך. 8 ס"מ. 472 עמ'. אין דף שער מפורט וכנראה לא נדפס. כריכת עץ עם ציור
.'בצבעים של קבר רחל, עם כיתוב 'בצלאל ירושלם

 $    10 $80 - 
$120

558
חומשים 

וספרי 
תפילה

מקבץ [3] 
סידורים

 סדור תפלת בני ציון כמנהג ספרד. הוצאת סיני, תל אביו. כריכת עץ עם ציור בצבעים של קבר רחל*
 (סדק קל בעץ). 16.5 ס"מ.          *סדור עבודת ישראל, נוסח ספרד. הוצאת סיני תל אביב. 5.5 ס"מ
.סדור מרגלית טובה נוסח ספרד, פשמישל 1925. סידור מיניאטורי. 8.5 ס"מ *          !

 $    10 $100 - 
$150

559

מפה לעמוד אמנות
התפילה של 

חזן בית 
הכנסת. 

גרמניה. תרל"ג. 
1873. נדיר!

מפה צבעונית רקומה עם עיטורי חרוזים. למעלה כתר המחוזק בידי שני ילדים (דמות הכרובים) 
ומתחתיו הכיתוב 'שויתי ה' לנגדי תמיד'. במרכז שני אריות הנושאים מגן דוד ובתוכו עשרת 

הדברותח. למטה הקדשה רקומה עם פרטי המקדיש ושנה 5633 (לבריאת העולם). אניצים עשויים 
חוטי נחושת.     55x53 ס"מ. עשויה בד פשתן עם בטנה.    מצב: בינוני-טוב. כתמי יין. בחלקו העליון 

חסרים מעט מהאניצים.

 $    10 $500 - 
$600

560

קערת מתכת אמנות
גדולה, עם 

חריטת מדינת 
ישראל. עם 

כפית עם 
חריטה לכבוד 
הולדת מדינת 

ישראל

 .קערת מתכת עם פיתוחים אמנותיים, במרכז חריטה: "מדינת ישראל". עומדת על 3 רגליים כדוריים*
        .עם חריטת מגן דוד ותינוק "Birth of Israel ,קוטר 28 ס"מ.           *כפית מצופה כסף, "1948
.מצב כללי טוב מאד  

 $    10 $100 - 
$150

561

שני כיסויי אמנות
מצות. ישראל, 

המחצית 
הראשונה של 

המאה ה-20

 כיסוי למצות, צבע על בד, עם פסוקים ואיורים של שיעבוד מצרים. עבודת 'בצלאל ירושלם'. * כיסוי *
 למצות, ריקמה על בד, פסוקים של חג הפסח. קרבן פסח, והכותל המערבי.     מצב: כללי טוב, כתמי
.זמן

 $    10 $120 - 
$150

562

מזוזת כסף אמנות
עבודת יד. 

חתום שרעבי. 
המאה ה 20

 - $150 20    $ אורך 20 ס"מ. רוחב 2 ס"מ. משקל 43 גרם.    מצב טוב.
$200

563

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

ספר זכירה 
וענייני סגולות. 

לעמברג 1880. 
חותמת בעלים

בשער, חותמת של רבי בן ציון וויזל רבה של טורדא. רבי בן ציון ויזל (תרכ"ד-תרצ"ח) רבה של 
בראששא ובשנת תרנ"ח עלה על מקום אביו אב"ד טורדא. היה מגדולי הרבנים בדורו, ראש הלשכה 

האורתודוקסית של רבני טרנסילבניה, חתנו ממלא מקומו הוא רבי יוסף אדלר 'הגאון מטורדא' שעלה 
לירושלים.

 $    10 $50 - 
$100
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564

קבלה 
וקמיעות

מקבץ [16] 
קמיעות

          .קמיע מתכתי צבעוני, "שיויתי".           *"ספר" מתכתי מיניאטורי, מגן דוד וסמלים נוספים *
 לוח מוזהב עם מגן דוד וסמל המנורה.          *תליון, ככה"נ לתינוק.          *9 קמיעות לתלייה על*
 תליון עם שמות וסמלים קבליים.          *2 זכוכיות צבעוניות עם שמות קבליים.          מצב כללי טוב
.מאד

 $    10 $100 - 
$200

565

חבית אמנות
מיניאטורית ליין 
עם עיטורים ו6 

גביעים קטנים

חבית מיניאטורית, ניצבת על מתקן ייעודי, עם ברז בתחתית שניתן להשתמש בו על מנת לחלק יין 
למשתתפים בקידוש. כולל פקק מתכתי ייעודי לחבית. אורך כולל 21 ס"מ, גובה 20 ס"מ. [6] גביעים 

עם ידית, 4.5 ס"מ.           מצב כללי טוב מאד.

 $    10 $100 - 
$150

566
קבלה 

וקמיעות
 - טבעות 2

קמיעות
טבעת כסף? עם שם 'ש-ד-י'.    טבעת נחושת עם אבן טובה. חריטה של ברכת כהנים: יברכך יי 

וישמרך.    מצב טוב.
 $    10 $80 - 

$100

567
ציור שמן על אמנות

קרטון. תימני. 
המאה ה 20

 - $100 10    $ ציור שמן על קרטון. חתום ז.ר.    9X11 ס"מ. מסגרת מתכת מעוצבת. מצב טוב.
$150

568

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

כתב יד. פיוט 
ליום הכיפורים

פיוט ליום הכיפורים. כתב יד מנוקד. תימן, המאה ה 20-19.          בקולופון: הכותב צלאח בן מ"ו 
יחיא.        [4] עמ', 16X10 ס"מ.           מצב טוב-טוב מאד. מעט נקבי עש בשוליים. כריכת מעטפת.

 $    10 $100 - 
$200

569
יד לספר תורה. אמנות

עצם. הודו, 
המאה ה 19-20

יד עשויה עצם. בצידה האחד גילוף נאה של ה'כותל המערבי'. בצדה השני חריטה 'בומבי' בתוך 
מסגרת. אבני חן משובצות בידית האחיזה (חלקם חסרות).    מצב טוב. קצה האצבע שבור.

 $    50 $200 - 
$400

570

פרוכת קטיפה אמנות
גדולה לארון 

קודש, ירושלים 
תרנ"ד 1894

200X118 $150 10    $ .ס"מ.           מצב בינוני, פרימות וכתמי זמן - 
$200

571

 כיסויים לספר 2אמנות
 תורה ולספר

יהושע

 מעיל קטיפה אדום לספר תורה, לוחות הברית, איור הכותל המערבי ועוד. עם 2 מגיני דוד בצבעי*
 כחול לבן בתחתית ובינהם המילים "מזכרת ירושלים". גובה 70 ס"מ.           *מעיל בד בצבע צהוב
.לספר יהושע על קלף, רקמה של "יהושע" בחזית.          מצב כללי בינוני - טוב, מעט חורים ופרימות

 $    10 $100 - 
$150

572

מקבץ [4] ספרי קודש
ספרים

 בינה לעתים, דרושים מאת רבי עזריה פיגו, חלק ראשון. ברלין תקנ"א 1791. [1] לח דף.       *ימות*
 .עולם הוא לוח על מאה שנה, מר"ח ומועדים וקריאת התורה ומולדות ותקופות .לעמברג תר"ט 1849
 ishnah Berachoth ,לא מצוי. נקבי עש.          *משניות ברכות עם פירוש באנגלית מאת חיים קליין
/ the Hebrew text, with English translation and commentary by Hyman Klein. ליברפול 
 עמ'.          *כתב בית ישראל זו סמיכת זקנים. ירושלם, תרס"ג 1903. אודות חידוש 38 .1948
          .הסמיכה בארץ-ישראל בזמן הזה, מאת רבי ברוך חומה. חוברת נדירה. 40 עמ', 22 ס"מ
.מצבים שונים

 $    10 $150 - 
$200

573

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

ספר הדמעות, 
ספר זיכרון 

לקדושי 
הקהילה בפץ, 
הונגריה 1946

Könnyek könyve     1940-1945     ,ספר הדמעות    mártirjai emlékére a pécsi izraelita 
hitközség. (לזכר קדושי הקהילה היהודית בפץ).           79 עמ'. 20 ס"מ. כריכת קרטון קשורה 
.בחבל.          מצב טוב, מעט קרעים בכריכה

 $    10 $50 - 
$80

574

שואה 
ואנטישמיות

שארית 
הפליטה, לוחית 
מוכספת לכבוד 

זוג יהודי 
שנישא, רוסיה 

תש"ו 1946

לוחית עם עיטור חופה, מגן דוד והמילה "ציון" מהתאריך 28 לאוגוסט 13X7           .1946 ס"מ. 
קבוע למסגרת.          מצה טוב מאד, מסגרת שבורה.

 $    10 $50 - 
$80

575

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

תולדות הדפוס 
העברי בפולניא, 

מאת 
פריעדבערג, 

אנטוורפן 
תרצ"ב 1932

תולדות הדפוס העברי בפולניא פולין מראשית התפתחותו בשנת רצ"ד, השתלמותו, דברי ימיו 
והשתלשלותו עד היום, מעובד על פי המקורות (עם תמונות), מאת חיים דובעריש פריעדבערג, עם 

הוספות אל ספר בית עקד ספרים.    119 עמ', בצירוף [1] דף שער של בית עקד ספרים. 24 ס"מ.    
מצב טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$100

576

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

ביביליוגרפיה 
של הספרייה 
הלאומית של 

רוסיה, 
צרפתית, סנט 

פטרסבורג 
1864 תרכ"ד

Les Elzevir de la Bibliothèque Impériale Publique de St.Pétersbourg Catalogue 
bibliographique et .raisonn&eacute; publi&eacute; sous les auspices et aux frais du 
Princo Youssoupoff         XXIV 332 עמ', 16 ס"מ.         מצב טוב - טוב מאד, עמוד מנותק, 
.כתמי זמן

 $    10 $30 - 
$60

577

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

זכרונות, 
הרצאות 

אחרונות בבית 
הכנסת היהודי 
המחודש, מאת 

אדוארד 
(ישראל) קליי, 
המבורג 1844

bl&auml;tter der erinnerung: letzte kanzelvortr&auml;ge im neuen israelitischen 
tempel.        הרצאות מאת המנהיג הרפורמי הנודע אדוארד קליי.        200 עמ', 20 ס"מ.        
.מצב טוב מאד, כתמי זמן

 $    10 $50 - 
$150

578

מאפרת נחושת. אמנות
עבודה 

דמשקאית.ת, 
עם חריטת 

הפסוק "אשרי 
משכיל אל דל"

מאפרת נחושת בעבודה דמשקאית עם עיטורים שונים, והפסוק "אשרי משכיל אל דל, ביום רעה 
ימלטהו ה'".    12X12 ס"מ.    מצב טוב - טוב מאד, מעט כתמי חלודה.

 $    10 $80 - 
$100
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579

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

ודבר שלום, 
ירושלים, 
תרפ"ד – 
הקדשת 
המחבר 

המקובל רבי 
שלום הדאיה

שאלות ותשובות ודבר שלום, מאת רבי שלום הדאיה.          מעבר לעמוד השער הקדשה מודפסת 
מאת המחבר, עם מילוי בכתב ידו ובחתימת ידו.          הגאון המקובל רבי שלום הדאיה (תרכ"ב-

תש"ה), מחכמי ארם-צובא ומי שכונה "זקן המקובלים" בירושלים, היה ראש ישיבת המקובלים "בית 
אל" ומשנת תר"ץ אב"ד קהילות הספרדים ירושלים חיבור גם: שה לבית אבות, שלום לעם.          

[4], קי דף. 32.5 ס"מ. מצב טוב-טוב מאד.

 $    10 $100 - 
$150

580

גלויות 
וצילומים

גלויה, חיה 
פלאית, מצאוה 
באי מדגסקר! 

ונמצא בעיר נת 
בצרפת! ארץ 

ישראל תחילת 
המאה ה20

גלויה עם איור של מעין אדם שראשו יוצא ממנו כיען, עם הכיתוב "חיה פלאית, מצאוה באי מדגסקר! 
ונמצא בעיר נת בצרפת!"    13X9 ס"מ.    מצב טוב, חור, כתמי זמן.

 $    10 $100 - 
$200

581

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מקבץ [10] 
גלויות, מרוסיה 

לארץ ישראל, 
שנות ה40

 גלויות ומעטפה, כתובות יידיש וגרמנית, רובן נשלחו לא"י.    חותמות ובולים.    מצב טוב, חורי 9
.תיוק וכתמים

 $    10 $50 - 
$100

582

ספרי 
הסטוריה 

וביבליוגרפי
ה

סקירה 
ביביליוגרפית 

על יהודי פראג, 
מאת אוטו 

גבריאל מנלס, 
כולל תצלומים 

רבים. פראג 
1952

BIBLIOGRAFICK&Yacute; PŘEHLED ŽIDOVSK&Eacute; PRAHY מאת החוקר אוטו 
.עמ', 22 ס"מ.         מצב טוב מאד, מעטפת נייר בלויה otto muneles.         562 (גבריאל) מונלס

 $    10 $60 - 
$80

583

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד פיוטים לסליחות. [תימן, המאה ה 20?].          בראשי העמודים: אשמורות. לא שלם.          כתב יד. סליחות
[16] דף, כתובים משני הצדדים. 16X11 ס"מ.          נקבי עש בשוליים. מצב טוב.

 $    10 $100 - 
$200

584

חומשים 
וספרי 
תפילה

סדר קריאה 
ותיקון ללילי חג 

שבועות 
והושענא רבא, 

אמשטרדם 
תקכ"ז 1767

 - $100 10    $ רישום בעלות וחותמת, שער לועזי.    מז [1] דף, 11 ס"מ.    מצב בינוני טוב.
$150

585

כסא רחמים. ספרי קודש
חיד"א. עותק 

מיוחד

מסכתות קטנות עם פירושי רבי חיים יוסף דוד אזולאי – חיד"א. אונגוואר, תרכ"ח 1870(!).          
מהדורה שניה של הספר.          עותק מיוחד. הספר נדפס בשנת תרכ"ח 1868, וכך מופיע בכל 

השערים הידועים. בעותק שלנו פרט השנה הוא אכן תרכ"ח אולם השנה הלועזית היא 1870. ישנם 
שינויים בהסכמות. בעותק שלפנינו יש הסכמות מרבי יוסף שאול הלוי נתנזון, ומרבי שמעון סופר 
מקראקא, הסכמות שאינם נמצאים בעותקים האחרים. כנראה שלאחר הדפסת הספר נוספו אלו 

ההסכמות, והוכנסו רק למעט עותקים, ראה מפעל הביבליוגרפיה רשומה מס 000148718.             
   חסר דפים אחרונים, ובהם חלק מהמפתחות ורשימת החתומים.

 $    10 $80 - 
$120

586
גלויות 

וצילומים
מקבץ [21] 

תמונות מחצר 
הקודש בעלז

האדמו"רים: מהרי"ד , הרה"ק ר' אהרן (כולל ה'טיש האחרון!), האדמו"ר שליט"א (כולל בילדותו).    
תמונות נדירות, אוסף פרטי.    גדלים שונים, מצב כללי טוב.

 $    50 $200 - 
$300

587

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד הלכות 
טריפה וענייני 

תפילה. [תימן, 
המאה ה 20]

כתב יד קטן, כולל דיני טריפות, שחיטות ובדיקות, וטעמים לתפלות השבת.              [12] עמ', 
6.5X9.5 ס"מ. חסר.          מצב בינוני-טוב. נקב במרכז הדף האחרון. כריכת מעטפת.

 $    10 $100 - 
$200

588

משניות עם ספרי קודש
תפארת ישראל. 
ווארשא - ברלין. 

11 כרכים. סט 
שלם

ששה סדרי משנה ... תפארת ישראל מאת ר’ ישראל ליפשיץ ... ועתה יצא פעם שני לאור העולם 
בתוספות מרובות מידי רבינו המחבר. גם הרבה הגהות וחידושים מבן רבינו ... ברוך יצחק 

(ליפשיטץ). ווארשא בדפוס אלכסנדר גינז, ברלין בדפוס זיטטענפעלד. תרכ"ב-תרכ"ד 1864-1862.    
      סט מרשים, חסר דפים אחדים. מצב כללי טוב מאוד.          11 כרכים. 22 ס"מ.

 $    10 $100 - 
$150

589

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

לוח העיבור. 
והארן, תרמ"ד

יבואו בו סדר קביעות שלש מאות ושבעה וחמשים שנה משנת תרמ"ד עד סוף אלף הששי, ימיים 
חודשים שבתות ומועדים צומות וקריאת הפרשיות. נדפס בוהראן [אורן, אלג'יריה].       ההסברים 

בראש הלוח ובסופו בערבית באותיות עבריות.          לא מצוי. באורן נדפסו מעט ספרים עבריים.      
    דפים תלושים. מצב בינוני. פגמים חסרים בשולי הדפים.

 $    10 $50 - 
$100

590
סלע. כסף שנה ארכיאולוגיה

ראשונה 
Restrike

בחזית המילה ירושלים בכתב עברי קדום וחזית המקדש בירושלים, בתוך בית המקדש נראה צללית 
של ארון הקודש או השולחן, בצד השני נראה לולב ואתרוג והמילים "שנה אחת לגאולת ירושלים" 

בכתב עברי קדום.           29 מ"מ, 13.66 גרם.          מצב בינוני טוב.

 $    20 $100 - 
$300

591

מטבע כסף חצי ארכיאולוגיה
שקל 

 ,RESTRIKE
שנה חמישית

בחזית מופיעה המילה ירושלים עם גביע, ומאחור יש ענף עם 3 רימונים.           20 מ"מ, 6.72 גרם. 
         מצב טוב.

 $    20 $100 - 
$300

592

מדליית זהב כסף וזהב
ממלכתית, בת 
מצווה, ישראל 

1981

מצד אחד ראש נערה משולב בשני פמוטי שבת עם נרות. על השפה, מסביב, הפסוק "קומי אורי כי 
בא אורך" בעברית ובאנגלית. מהצד השני סמל המדינה, וסמלי השבטים.    1.72 גרם. זהב 900.    

13 מ"מ.    מצב טוב מאד.

 $    10 $80 - 
$120

593

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

 מכתבים 10
 'מאת הגאון ר
 אברהם יואל

אבלסון

 מכתבים מאת הגאון ר' אברהם יואל אבלסון, מחשובי רבני ליטא, ומתומכי היישוב בא"י. מכתבים 10
 ,מלאי תוכן על כל המתרחש בארץ: תנועות הציוניות, לעומת רבני ואנשי היישוב הישן. חינוך, כשרות

 .רמת היהדות במושבות, היישוב הפרושי ביפו. המון שמועות בשם רבני ליטא, שעמד איתם בקשר
 .תגליות היסטוריות. תר"ן-תר"ס.        [10] מכתבים, חלקם על גבי גלויות דואר, וחלקם על דפי נייר

 כולם בכי"ק ובחתימתו. מצורפות 3 מעטפות מקוריות, חתומות ומבוילות. מעטפה אחת עם כיתוב
.בלועזית וחותמות שעווה.    מצב כללי טוב

 $    10 $200 - 
$300

50
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594

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מסמכי ייסוד 
ועד 'גניזה' 

לירושלים

ערב מלחמת העולם הראשונה, יזם 'וועד הכללי' מערכת שתדאג לקבור את כתבי הקודש המתגוללים 
ברחובות העיר. בשנת תרע"ב התארגנו ראשי הוועד בצירוף ראשי הכוללים: "להסיר בזיון כבוד 

קדושתינו וחילול השם, בהתגלגלם בלויי השמות וגליונות קדושים בראש כלחוצות. והחלטנו שכ"א 
מאיתנו ישלם סך מסויים".          רשום בצורה מסודרת את תרומות המוסדות, ולצידם את הוצאות 

ה'גניזה'. חודש שבט תרע"ג.                    עמוד ראשון: מגילת הייסוד שבט תרע"ג. חתימות, 
חותמת, וסכומי ההשקעה הראשוניים.              עמוד שני: הוצאות והכנסות תער"ב-תרע"ד.            

        [2] עמ' גדולים, כ 40 ס"מ.

 $    10 $80 - 
$100

595

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

טיוטת מכתב 
מאת שני גדולי 

הדור רבי 
שמואל סלאנט 
ובעל האדר"ת. 

ירושלים, 
תרס"ה [1904]

טיוטת מכתבם של שני גדולי הדור רבי שמואל סלאנט ורבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים בעל 
האדר"ת, אל רבי שלמה זלמן ברייער אב"ד פפד"מ . י' חשון תרס"ה.         במכתבם הכתוב בכתב יד 

סופר, על גבי נייר מכתבים נדיר ומשותף (!) של שני האישים. מגוללים רבני ירושלים את מצבם 
הגרוע והרעוע של המקוואות בעיר והצורך לשפצם. במכתב פירוט רב על מבנה המקוואות. כידוע, 

לעת זקנתו של רבי שמואל סלנט נחלשה ראייתו, ולבקשתו עלה האדר"ת לירושלים לשמש כממלא 
מקומו לאחר פטירתו, אולם האדר"ת נפטר עוד בחייו של הרב סלנט, בשנת תרס"ה, ארבע שנים 

לפני הרב סלנט שהאריך ימים עד גיל 93.         הגאון רבי שמואל סלאנט [תקע"ו – תרס"ט], רבה 
הנערץ של ירושלים במשך כשבעים שנה, ומנהיג כל קהילות האשכנזים בארץ ישראל. כבר בילדותו, 

בהיותו נער בגיל בר מצווה קיבל מכתב מרבו הגאון רבי אבלי פאסוואלער ראב"ד ווילנא בשאלה 
מסובכת של סידור גט, בו ניכר כי כבר מאז סמך רבו על הוראותיו כהוראת רב מופלג בתורה. 

בצעירותו למד בחברותא עם הגאון רבי ישראל מסלנט [אבי תנועת המוסר]. בשנת תר"א הוזמן לארץ 
ישראל לכהן פאר ברבנות ירושלים ובהנהגת עדת הפרושים, והקים את מוסדות החינוך והחסד 

בעיר, וכן ייסד בית דין וביסס את הקהילה האשכנזית. נודע במיוחד בפקחותו וגאונותו.          הגאון 
רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים - האדר"ת [תר"ה-תרס"ה], אב" ד פוניבז', מיר וירושלים. בגיל ארבע 

עשרה חיבר עם אחיו-תאומו את החיבור " שבת אחים" על כללי הש" ס. בגיל 16 העיד על עצמו: " 
חזרתי על כל הש" ס במרוצה וזכרוני קלט בעה" י את הכל" . בגיל עשרים ותשע התמנה האדר" ת 

כרבה של העיר פוניבז'. ולאחר ששימש גם כרב במיר נקרא על ידי הרב שמואל סלנט, לשמש 
כממלא מקומו ברבנות ירושלים. חתנו הראי" ה קוק כותב עליו: " אחד מהחזיונות הנפלאים שיש 

בידם לרומם נפש המסתכל בהם, היו בימינו חיי איש המורם מעם, מו" ח הגאון הצדיק פאר עמנו מרן 
אליהו דוד ראבינאוויטץ תאומים זצ" ל... תמיד היה משפיע על חוגו רוממות נפש, קדושה ותפארת... 
היה מלא תורה ויראת ה', מדות קדושות ונשגבות, ומעשים טובים עד להפליא" .        [2] עמ', כ 22 

ס"מ. נייר מכתבים רשמי, כולו בכתב יד, לא חתום. מצורפים: דף נוסף באותו עניין, אף הוא בכתב 
יד; מעטפה מקורית.    מצב טוב מאוד. כתמי זמן. סימני קיפול.

 $    10 $50 - 
$100

596

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מסמכים 
היסטוריים 

נדירים בעניין 
מינוי הרב 

הראשי לעיר יפו

תיק היסטורי של 'בית הוועד לעדת ישראל המאוחדת אשכנזים וספרדים ביפו' . התיק מכיל את 
תעודת ההכתרה של הרב הראשי ליפו; מסמכים אותנטיים; והתכתבויות בעלי מידע רב ערך על 

שהתרחש בתוככי הקהילות הדתיות בעיר יפו, וכן פרטים אודות רבנותו של רבי נפתלי הירץ הלוי 
ועוד.                  בחודש סיון שנת תרס"ב, עם פטירת ר' נפתלי הירץ, פרץ וויכוח על ממלא מקומו. 

הוצעו כמה מועמדים ולבסוף הוחלט בהמלצת הגר"ח מבריסק על הגאון רבי משה אהרן וייצבלום, 
שכיהן במשך 30 שנה כדיין ומורה הוראה בבריסק, והיה מקורב ביותר לרבני העיר. ואכן עם פטירת 

רנ"ה הלוי נבחר רבי משה אהרן וייצבלום לממלא מקומו (למשך תקופה קצרה עד למינויו של הרב 
קוק).                    בין המסמכים בתיק:                    * כתב המינוי של רבי משה אהרן וייצבלום. 
ובו פירוט כל פרטי הרבנות, זכויותיו והתחייבויותיו. חודש אב תרס"ב.          * מכתב פנימי בנוגע 

למינוי, בעיקר נושאים כספיים, האם אלמנת רנ"ה הלוי תקבל חלק מדמי הרבנות. במכתב מוזכרת 
המלצתו החמה של הגר"ח הלוי סולובייצ'יק בעד המינוי (הגר"ח המליץ: "ובידעי אותו כי גדול האיש 

בתורה ויראה, וממולא בכל יקר וסגולה, נעלה בכל, חכם לבב ונפש עדינה, רב גדול ומובהק, וטוב 
הוא לפניהם בכל הפרטים").          * מכתב ארוך [2 עמ'] של ר' בצלאל לאפין, מגדולי עמודי התווך 
של היישוב ביפו, אודות ייסוד קהילה בחיפה. עם חידושים היסטוריים.          * שני מכתבים ארוכים 
[6 עמ'] של ר' יעקב גולדמן עם ביקורת נגד רבנותו של רנ"ה, תר"ס-תרס"ג.                    הגאון רבי 
משה אהרן ווייצבלום [ה'ת"ר-תרס"ג]. רבה של וואלטשין, ודומ"צ בריסק דליטא במשך שלושים שנה 

תחת רבני העיר לדורותיהם: רבי צבי הירש אורנשטיין, רבי יהושע ליב דיסקין, רבי יוסף דב הלוי 
סולובייצ'יק ורבי חיים הלוי סולובייצ'יק. בסוף ימיו בירושלים. בשנת תרס"ב מונה לרב העדה 

האשכנזית בעיר יפו. בשנת תרס"ד נתקבל במקומו לרבנות יפו רבי אברהם יצחק הכהן קוק. רבי 
משה אהרן היה דודו זקנו של הגראי"ל שטיינמן. (אודות התקופה הקצרה של רבנות רבי משה אהרן 
וייצבלום מבריסק בעיר יפו, ראה: י' אלפסי, "חקרי ארץ ישראל", ירושלים תשס"ו)                    [6] 

מכתבים. גדלים ומצבים שונים. מצב כללי טוב.

 $    50 $150 - 
$200

597

גלויות 
וצילומים

תמונתו של 
האדמו"ר 

מקאליב בכותל 
לאחר מלחמת 

ששת הימים על 
מגזין, ישראל 
תשכ"ז 1967

מגזין תמונות בצבע של הדיילי אקספרס, מחודש יולי 1967 עם תמונתו של האדמו"ר מקאליב על דף 
השער.    39 עמ', 32 ס"מ.    מצב בינוני טוב, קמטים וקרעים.

 $    50 $80 - 
$120

598

גלויות 
וצילומים

יוסי בן חנן 
קופץ למימי 
תעלת סואץ 

במלחמת ששת 
הימים, מגזין 

LIFE יולי 1967

תמונתו של חייל ישראלי (לימים האלוף יוסי בן חנן) מתקרר במימי תעלת סואץ ובידו רובה קלצ'ניקוב 
שנלקח שלל, Israeli soldier cools off in the suez canal.    72 עמ', 32 ס"מ.    מצב בינוני, 

חיסרון בפינה הימנית עליונה, קמטים וקרעים.

 $    50 $80 - 
$100

599

צמד סיכות, נומיסמטיקה
המשטרה 

הבריטית בארץ 
ישראל, שנות 

ה30-40

 מ"מ    *סיכה, עם עלה במרכז והמילה פלשתינה (א"י) palestine police. 55 ,סיכה לכומתה*
.בעברית אנגלית וערבית. 4 ס"מ.    מצב טוב

 $    50 $100 - 
$200

600

צבר [4] ספרי ספרי קודש
חידושים על 

הש"ס

    .ראש יוסף חלק ראשון, עם חתימה וחותמת אשר זעליג שטיינמעטץ, יוזעפאף תרמ"ג 1882*
 צל"ח על מסכת ברכות, פיעטרקוב תרמ"ג 1883.    *תורת יעקב, בילגורייא תרצ"ה 1934.    *שלמי*
    .תודה, חתימות בעלים רבות, תונס בדפוס כטורזא תרע"ח 1918. חסרים דפים רבים בסוף הספר
.מצב כללי טוב-בינוני

 $    10 $50 - 
$100

51



מס 
פריט

 מחיר תיאורכותרתקטגוריה
פתיחה

הערכה

601

 Jewish כרכי 3
Symbols in 
the Greco-

Roman 
Period, ניו 
יורק 1953

 - $50 10    $ כרכים 1,2,11, מצב טוב מאד.
$70

602

מדריך לבית 
העלמין היהודי 

פורטוגזי 
באמסטרדם, 

ליידן 1883

keur van grafstenen op de Nederl.-Portugal.-Isra&euml;l. begraafplaats te Ouderkerk 
aan den Amstel : met beschrijving en biographische aanteekeningen        ליטוגרפיה 
- גדולה של בית העלמין בתחילת הספר.        125 עמ', 38 ס"מ. עשרות ליטוגרפיות.         מצב טוב
.טוב מאד, כריכה מקורית. מעט פגמים בכריכה 

 $    10 $100 - 
$150

603
גלויות 

וצילומים
מקבץ [20] 

תמונות מחצר 
הקודש ויז'ניץ

האדמור"ים: האמרי חיים, ישועות משה, סערט ויז'ניץ, ואנטניא.    תמונות נדירות, רובן בשחור לבן.  
   גדלים שונים, מצב כללי טוב.

 $    50 $200 - 
$300

604

ביבליוגרפיה 
של כתבי היד 

העבריים 
בספריה 

הלאומית בוינה, 
מהדורה גדולה 

ומרשימה, 
לייפציג 1925

Die hebr&auml;ischen Handschriften der Nationalbibliothek in Wien , von Arthur 
Zacharias Schwarz.                    הדפסה איכותית על נייר עבה, כולל ליטוגרפיה צבעונית 
 וצילומים רבים של כתבי יד מודבקים לדפי הספר. כריכה מקורית עם הטבעות זהב של שם הספר
 ,עמ', 40 ס"מ.                   מצב טוב טוב מאד XX 272                   .בשדרה ובכריכה הקדמית
.מעט כתמי זמן, שדרת הכריכה שחוקה

 $    50 $200 - 
$400

605

מקבץ [3] ספרי קודש
ספרים של 

גדולי ליטא ערב 
השואה

 ,עבודת לוי, חידושי הלכות וביאורי סוגיות בענייו קדשים, מאת רבי יעקב יצחק הלוי רודרמן. קיידן*
 תר"ץ 1930. ספרו הראשון של הרב רודרמן שחיבר בצעירותו בעידודו של מורו ורבו רבי אברהם
 דובער כהנא שפירא, שכתב הסכמה נלהבת. בהסכמה שכתב רבי מרדכי אפשטיין נכתב "הנני
          ."להודיע בשער בת רבים כי גדול הוא מגדולי וגאוני הזמן, וחידושיו המה נאמרים בגאונות
 הרב יעקב יצחק הלוי רודרמן [תר"ס -תשמ"ז], תלמידו של הסבא מסלבודקא, מייסד וראש ישיבת נר
    .ישראל בבולטימור, מרילנד, ארה"ב. וחבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארצות הברית
 ,עח דף, כמו בהרבה עותקים ללא המפתחות שנדפסו אחר כך, 33 ס"מ.          *פתח החדוש      
 חידושים עמוקים בדברי הפוסקים הראשונים, מאת רבי פסח קרליץ, ווילנא, תרצ"ו 1936. עם
          .הסכמת רבי חיים גרודזינסקי ועוד. [5], 10-72 עמ'. בשער: חלק ראשון, אך לא יצא יותר
 לבוש מרדכי, חלק שלישי, על מסכתות זבחים-מנחות, ירושלים, תרצ"ו 1936. המחבר היה ראש*
 ,ישיבת כנסת ישראל בסלובודקה ובחברון. מהדורה ראשונה. הספר נדפס סמוך לאחר פטירתו
 מצורף לספר מכתב מועד הרבנים והתלמידים להוצאת כתבי מרן אדמו"ר הגרמ"מ עפשטיין, והיו"ר
.רבי משה חברוני.          הספרים במצב כללי טוב

 $    10 $100 - 
$200

606

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מקבץ [4] כתבי 
יד. כתיבה 

מזרחית

 ס"מ. פגמים.              *[1] דף עם X10שרח רות. תרגום ערבי לפסוקים ממגלת רות. י דף, 13*
 ס"מ. נייר משובץ.          *[1] קטע נייר, בכתיבה X13שמות קבליים, כנראה תפילה-סגולה. 16
 .ס"מ. כתוב בחלקו גם מעבר לדף. פגום.          *[1] קטע נייר, בכתיבה מזרחית X9מזרחית. 17
168X ס"מ. פגום.

 $    10 $50 - 
$100

607

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד. הגדה 
של פסח. [תימן, 

המאה ה 20].

כתב יד מנוקד, חסר סוף.          הדף לפני ההתחלה, רישום על לידת בן.          15, דף, 30 עמ', 
17X11 ס"מ. מצב בינוני-טוב.

 $    10 $100 - 
$200

608

אוסף 
טיקוצ'ינסקי: 
מקבץ [15] 

כרזות 
ירושלמיות

 כרוזים ביניהם:       1. הצילונו נא, איחוד כל בתי הת"ת בירושלים, לחייב כל התושבים להחזקת 15
 הבתים. תשרי תרצ"ה. 2. 'אגודת ישראל החריבה את השחיטה בירושלים'. מגולל את השתלשלות

 פרשת השחיטה. חותמים: חרדי ירושלים. 3. 'מחאה גלויה והבעת צער' מחאה חריפה נגד אגו"י
 שמבזה ומשמיץ את הרבנות הראשית. חתומים כל רבני הערים, ורבים מחכמי ירושלים. 4. 'דעת

 תורה' שבכל עיר תהיה רק שחיטה אחת. חתומים: כל ראשי רבני הארץ. 5. מחאת רבי איסר זלמן
 מלצר נגד השחיטה של אגודת ישראל. 6. 'מחאה נמרצה' מאת חכמי ירושלים המצדדים באוג"י, נגד

 אי אילו רבנים המצדדים בהשתתפות לוועד הלאומי. 7. כרוז המכריז על הוצאת 'סרט' לטובת
.הישיבה. 8. דף של 'מבחן גמר שנת הלימודים' לתלמיד.                          גדלים ומצבים משתנים

 $    10 $150 - 
$200

609

מקבץ [9] 
שנתונים 
לקהילות 

היהודיות בצפון 
גרמניה, 

המבורג 1929-
1937

jahrbuch f&uuml;r die j&uuml;dischen gemeinden                schleswig holsteins und 
der hansest&auml;dte und der landesgemeide oldenburg                        פרסומות 
 רבות.                        [9] חוברות, 23 ס"מ.                        מצב כללי טוב - טוב מאד, מעט
.פגימות בכריכות

 $    10 $80 - 
$150

610

השאירו בחוץ 
את היהודים 
הזרים! כרוז 
מאת איגוד 
הפשיסטים 
הבריטים, 

לונדון 1933

 ,british union מופיע בכרוז בשם המקוצר British Union of Fascists איגוד הפשיסטים הבריטי
היה ארגון פשיסטי - אנטישמי שפעל באנגליה בשנות ה30 לביסוס הפשיזם בבריטניה, בראשותו 

עמד אוסוולד מוסלי, בין תומכיו היו אנשי אצולה רבים.    הכרוז שלפני יצא ככל הנראה בשנת 1933, 
מעט יותר משנה לאחר ייסוד התנועה, כשזו זכתה לתמיכה רבה יחסית בציבור הבריטי, הכרוז קורא 

לציבור לבוא ולשמוע את בכירי המפלגה בכינוסיה. וכמו"כ להתפקד לתנועה ע"מ לעצור את "זרם 
הזרים ששוטף את בריטניה".    [1] דף, גודל 21/14 ס"מ.    מצב טוב מאוד.

 $    50 $200 - 
$250

611

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד חידות. 
תימן, המאה ה-

20

חידות בכתב יד. [תימן, המאה ה 20].          כל חידה פותחת בתיבות: אחודה נא לכם חידה.          
[4] עמ', 16X11 ס"מ. לא שלם.          מצב טוב. כתמי זמן. נקבי עש בודדים. כריכה חדשה.

 $    10 $100 - 
$200

52
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פתיחה

הערכה

612

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

מלכי בקודש, 
חלק א'+ב', עם 
הקדשה בכת"י 

המחבר ר' חיים 
הירשנזון לר' 

יחיאל מיכל 
טיקוצ'ינסקי 
מירושלים, 

תרפ"א 1921

ספר מלכי בקודש, חלק ראשון וחלק שני (בשני כרכים), על הדף הראשון בחלק השני הקדשה:" 
לכבוד הרב הגאון מוהר"ר יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי נ"י ר"מ דישיבת עץ החיים, ברגשי כבוד מאת 

מוקירו המחבר חיים הירשענזאהן". ספר מלכי בקודש כולל שאלות ותשובות לגבי ההנהגה המדינית 
בארץ ישראל ובהנהגת התעמולה לדרישתה ולתחיתה.    [2] כרכים, 23 ס"מ.    מצב טוב מאד, 

כריכות מקוריות מפורקות מעט במצב בינוני.

 $    10 $80 - 
$150

613

צמד כרוזים 
מאיגוד 

הפשיסטים 
הבריטי, שנות 

ה30

 british ,מופיע גם בשם המקוצר) , British Union of Fascists איגוד הפשיסטים הבריטי
union)היה ארגון פשיסטי - אנטישמי שפעל באנגליה בשנות ה30 לביסוס הפשיזם בבריטניה, 

בראשותו עמד אוסוולד מוסלי, ובין תומכיו היו אנשי אצולה רבים. הארגון היה אנטישמי במוצהר, ובין 
פעולותיו הזכורות יותר היה המצעד באיסט אנד (The Battle of Cable Street) שבו הארגון ניסה 

לצעוד בהתרסה עם סמליו הנאצים והפשיסטים בשכונת איסט אנד שבה התגוררו יהודים רבים, 
היהודים ותומכים אנטי נאצים אחרים לא איפשרו למצעד לעבור, במה שאחר כך תואר כ"הקרב 

ברחוה קייבל". לקראת סוף שנות ה30 הארגון עבר להתמקד בתעמולה אנטי מלחמתית ולאחר פרוץ 
מלחמת העולם הוא הוצא מהחוק ב1940.        *כרוז אנטי מלחמתי, "זכרו את 1914", קורא לעמוד 

מאחורי ראש הארגון מוסלי ו"לעצור את ההתדרדרות הפרועה למלחמה, ושבריטניה תתעסק 
 ,"british union, Ten Points. by Oswald Mosley" בענייניה". לונדון 1939    *חוברת קצרה עם
(עשר הנקודות של האיחוד הבריטי מאת אוסוולד מוסלי), ובהם: פטריוטיזם, כלכלה, מנהיגות וכמובן 
הבנקאים היהודים. בעמוד האחרון קריאה להצטרפות לתנועה. מעניין לציין שבעמוד הראשון מופיע 

הסבר קצר למקור הסמל של התנועה, עיגול ובתוכו ברק, שמתעלם בצורה מאד נוחה ממקורו 
האמיתי של הברק: הרונה ששימשה את סמל האס.אס) .        [1] דף כפול (4 עמ') גודל 18/13 

ס"מ.    [1] דף גודל 14/21 ס"מ.    מצב כללי טוב מאוד. מעט כתמי זמן.

 $    50 $150 - 
$250

614

גלויות 
וצילומים

מקבץ [13] 
תמונות 

האדמו"ר 
ממונקאטש 

שליט"א

 - $100 50    $ תמונות נדירות. חלקן עם אדמו"רים נוספים.    גדלים שונים, מצב כללי טוב. 2 תמונות כפולות.
$200

615

אוסף גדול של 
מסמכים בנוגע 

לכולל 
מונקאטש, 

מעזבונו של ד"ר 
מרדכי בוקסבוים

 אוגדנים מלאים במסמכים משפטיים ואחרים הנוגעים לכולל מונקאטש בירושלים, כולל חתימות 3
 רבות, מסמכים בשפות שונות.    מצב כללי טוב. חורי תיוק במרבית המסמכים, כתמי זמן.    האוסף

.לא נבדק כיאות והוא נמכר כמות שהוא

 $    10 $100 - 
$200

616

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

פזמונים שונים – עם חותמו של רבי חיים דוד סורנאגה ראב"ד עדת הספרים בירושלים ואולי הועתקו פזמונים. כתב יד
בכתב ידו?. [11] דף. 15 ס"מ. שמורים בתוך מעטפה עליה רשם רבי יעקב משה טולידאנו "קטעים 

מכ"י שנכתבו בארץ ישראל ונמצאו במארוקו".

 $    10 $50 - 
$100

617

אוסף גדול של 
מסמכים בנוגע 

להיפרדות 
העדה החרדית 
מהועד הלאומי 
ירושלים 1922-

1927

אסיפת מסמכים מעזבונו של המשפטן ד"ר מרדכי בוקסבוים, מאבית המכתבים לא נשלחו על ידו 
אלא התגלגלו לידיו עם השנים.     מצב כללי טוב, חורי תיוק וכתמי זמן.

 $    10 $100 - 
$200

618

ֶצֶבר דוחות ציונות וקק"ל
בשפות שונות 
אודות ועידה 

יהודית בצ'כיה, 
פראג 1953

בנובמבר 53 התקיים כינוס של שליחי קהלות ישראל בגלילות הצ'כים, לקראת הכנס יצאה חוברת 
מפורטת במספר שפות: גרמנית, עברית, צרפתית, יידיש וצ'כית. לפנינו 5 חוברות בחמש השפות 

 Věstník židovských náboženských obcí v השונות.    מצורפים 2 גליונות של העיתון היהודי
Československu. שמדווחים על הכינוס.    מצב כללי טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$100

619

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד פיוטים, 
תימן

כתב יד פיוטים ובקשות לחתן ולכלה. תימן.          [28] עמ', 8X11.5 ס"מ.          מצב בינוני. פגעי 
עש. דפים מושחרים. קרעים קלים בשוליים. כריכת מעטפת.

 $    10 $100 - 
$200

620

צמד מפות 
צבעוניות 

וגדולות, חצי 
הכדור המזרחי 

והמערבי, 
בהוצאת האחים 

לוין אפשטיין 
וורשה שנות 

ה20

צמד מפות, אחת של חצי הכדור המזרחי ואחת של חצי הכדור המערבי, כולל תרשים "הרמות 
והעמקים במטרים". יצא לאור בוורשה ע"י האחים לוין אפשטין ושותפם. רשום ע"י נתן קטלנסקי.       

 [2] מפות, 78X83 ס"מ.    מצב בינוני, סימני קיפול וקמטים רבים,

 $    10 $100 - 
$150

621

מפה גדולה של 
שמות הרחובות 

של ירושלים, 
תמוז התרפ"ה 

1925

ירושלים, מפת שמות הרחובות, קנה מידה 1:5000 הוצאה לאור ע"י חברת "למען ירושלים", תמוז 
התרפ"ה 80X90    .(1925) ס"מ.    מצב בינוני, סימני קיפול וקמטים רבים.

 $    10 $80 - 
$150

53



מס 
פריט

 מחיר תיאורכותרתקטגוריה
פתיחה

הערכה

622

צמד מפות 
"אבטיפוס" 
עבודת יד 

שהוכנו עבור 
ספרו של ר' 
יחיאל מיכל 

טיקוצ'ינסקי, 
הארץ 

לגבולותיה, 
ירושלים תש"ל

צמד מפות "אב טיפוס" בעבודת יד שהוכנו ע"י הוצאת כרטא עבור ר' יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי, ככל 
הנראה עבור ההוספה שהוציא לספרו של אביו "הארץ לגבולותיה". על מפות א"י מודבקים מדבקות 
עם התיאורים הרלונטיים שהוכנו לבקשת ר' ניסן אהרן. ומהם הודפסו בצילום המפות לספר, בשתי 

המפות יש "קו רוחב 0" שהוא ירושלים. המפות נשמרו היטב.    [1] מפת ארץ ישראל עם גבול הארץ 
לפי "כפתור ופרח" ולפי "תבואת הארץ". 40X29 ס"מ.    [1] מפת הארץ וגבולותיה לפי התורה. 

55X39 ס"מ.    מצב כללי מצוין.

 $    10 $200 - 
$300

623
גלויות 

וצילומים
מקבץ [13] 

תמונות מחצר 
הקודש באבוב

התמונות בעיקר של הרה"ק רבי שלמה הלברשטאם האדמו"ר השלישי בשושלת באבוב.     תמונות 
נדירות, חלקן עם אדמו"רים נוספים.    גדלים שונים, מצב כללי טוב.

 $    50 $100 - 
$200

624

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

ארכיון הסופר 
והבלשן הרב 

אברהם אליעזר 
אברונין, עשרות 

מכתבים

אגרון מכתבים בן למעלה מ-40 מכתבים חשובים שנשלחו אל אברהם אליעזר אברונין במסגרת 
תפקידיו הרבים כסופר וכאיש ציבור.         המכתבים ברובם מראשית המאה הקודמת, חלקם על גבי 
ניירות מכתבים רשמיים נושאי לוגו השולח וחלקם על גבי גלויות דואר. תוכן המכתבים לא נבדק.       
 המכתבים מאוגדים בתוך פנקס כרוך (מודבקים על גבי דפי הפנקס).    גדלים שונים. מצב כללי טוב.

 $    10 $200 - 
$300

625

palästina, 
 מפה צבעונית
 ,של ארץ ישראל
 מתוך אטלס
 לתמידי בית
 - ספר, המבורג
c.1917 ברלין

אטלס לתלמידי בית ספר Lange-Diercke Volksschulatlas. בתוכו מפת ארץ ישראל צבעונית.    
31X24 ס"מ.    האטלס במצב בינוני, וחסרים בו דפים, מפת ארץ ישראל במצב טוב מאד, עם כתם 

קטן בפינה השמאלית תחתונה.

 $    10 $30 - 
$60

626

צדוק בסן, צמד 
תצלומי חתן 

וכלה, ירושלים 
תחילת המאה 

ה20

צדוק בסן בסאן (1882 – 1956) הצלם היהודי הראשון שנולד בארץ ישראל ו'צלם החצר' של קהילת 
היישוב הישן בירושלם. לכל צילומיו, כולל צילומי-החוץ שלו, השתמש בסן בפלטות זכוכית במצלמת 

הסטודיו הכבדה שלו. מתצלומיו ניכר כי ייחס חשיבות רבה למקור האור וביקש לאפשר לתחושה של 
אור מטאפיזי לחדור אל המציאות היומיומית.       [2] תצלומים (חתומים בפספרטו), 11X17 ס"מ. 

נתונים בפספרטו מקורי.          מצב בינוני - טוב, כתמים.

 $    10 $100 - 
$150

627

זכר לחורבן, 
כרזה 

ליטוגרפית 
צבעונית של 

מונזון, גרמניה 
תחילת המאה 

ה20

כרזה צבעונית שמתארת את הלויים תולים את כינורותיהם ותמונות של הר הבית ועיה"ק ציון. 
ליטוגרפיה של מאנזהאן שנדפסה בגרמניה.    [1] דף, 37X30 ס"מ. נתונה במסגרת.    מצב בינוני-

גרוע, חסרונות וקרעים רבים.

 $    10 $30 - 
$50

628

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מכתב בחתימת 
ידו של ר' חיים 
נאה לר' יחיאל 

מיכל 
טיקוצ'ינסקי 

אודות 
השיעורים, 

ירושלים תש"ט

מכתב מרתק מהגאון ר אברהם חיים נאה, "בעל השיעורים", שבו הוא פונה אל ראש ישיבת עץ חיים 
הגאון ר' יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי מאחר ו"כאשר זכיתי לפרסם ספרי שערי תורה.. הנה קמו עוררים 

שהביאו להם שיעורים אחרים מחו"ל ופרסמו דבריהם, לעשות כל א"י לטועים ח"ו, וכאשר הישוב 
הולך ומתרבה בעה"י מעולי גולה אשר לא ידעו מנהגי ירושלים, ועלולים להימשך אחרי דברי 

המערערים והדבר צריך חיזוק. ע"כ בדעתי לאסוף דברי הגאונים... אשר יתנו עדיהם בכתב על שיעור 
החלה..."    המכתב חתום בחתימת ידו וחותמתו של הגאון ר' אברהם חיים נאה זצ"ל. [1] דף, 

21X16.5 ס"מ. במעטפה המקורית, למכתב מצורפים כמה גזירי עיתונים עם הוראות של הגרא"ח 
נאה, ודף בלוי בנושא השיעורים, בכתב ידו של הגרי"מ טיקוצ'ינסקי.    מצב טוב - טוב מאד, סימני 

קיפול.

 $    10 $150 - 
$300

629

שואה 
ואנטישמיות

צמד ספרי 
זיכרון מוקדמים 

על השואה, 
1945-1946

*Dokumenty zbrodni i męczeństwa / kolegium redakcyjne,  1945    *ספר לרגל יום השנה 
 W TRZECIĄ ROCZNICĘ ZAGŁADY GHETTA W השלישית להשמדת גטו קרקוב, בפולנית
KRAKOWIE, 1946.    *Schupo-Kriegsverbrecher in Kolomea vor dem wiener 
volksgericht, 1957 ספר זכרונות של טוביה פרידמן מחקירותיו את הפושעים הנאצים, חיפה.    
,די יידישע פארטיזאניערין, מאת דיאדיא מישא, תל אביב 1955.    מצב כללי טוב*

 $    10 $30 - 
$60

630

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד 
הושענות 

והקפות. [תימן, 
המאה ה 20]

כתב יד. סדר הושענות לרבי סעדיה גאון ז"ל, עם סדר הקפות. [תימן, המאה ה 20].          [55] עמ', 
10X 17ס"מ.          מצב טוב. נייר שברירי. מעט נקבי עש. קרעים במספר דפים, חלקם עם חיסרון. 

כריכת מעטפת.

 $    10 $100 - 
$200

631

מפת הר הבית 
משורטטת 

בכתב ידו של ר' 
ניסן אהרן 

טוקצ'ינסקי, 
הודפסה לאחר 

מכן בספריו.

מפת הר הבית, משורטטת בעט כחול, שהוכנה ע"י הרב ניסן אהרן טיקוצ'ינסקי, המפה הודפסה 
מאוחר יותר ב"ירושלם בתמונות", הנספח שהוציא ר' ניסן אהרון לספרו של אביו ר' יחיאל מיכל "עיר 

הקודש והמקדש".    [1] דף, 28X22 ס"מ.    מצב טוב, סימני גלגול וקמטים, מעט שרבוטים בעט 
שחור מצד ימין.

 $    10 $100 - 
$150

632

מקבץ [3] 
שמירות קבליות 

לילד וליולדת, 
ירושלים ראשית 

המאה ה20.

שלוש "שמירות עם טקסטים וסמלים קבליים. לשמירה על ילדים ויולדות, דפוסי לעווי וצוקערמאן.    
גודל ממוצע 28X20 ס"מ בערך.    מצב כללי בינוני טוב, קרעים רבים בחלקם.

 $    10 $50 - 
$80

633

ֶצֶבר של [25] 
מפות העיר 

ירושלים והר 
הבית ששימשו 

את ר ניסן אהרן 
טיקוצ'ינסקי

 מפות מעזבונו של הרב ניסן אהרן טוקצ'ינסקי, הר הבית, ירושלים וארץ ישראל. שבהם השתמש 25
 למחקריו וספריו אודות גבולות הארץ. כולל הערות בכת"י.    גדלים שונים. ייתכן שמפה אחת או

   .שניים כפולה.    13 מפות מגולגלות, מצב כללי טוב-טוב מאוד, 12 מפות מקופלות, מצב טוב-בינוני
.סה"כ [25] מפות 

 $    10 $50 - 
$80

54
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פתיחה

הערכה

634

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד ליקוטים 
על דרך 

הקבלה. [תימן, 
המאה ה 20?]

כתב יד. ליקוטים ודרושים על דרך הקבלה.          לא נבדק.          [14] עמ', 6.5X11.5 ס"מ.          
מצב בינוני-טוב. השחרה, נקב וקרעים בעמוד הראשון. קרעים קלים בשולי הדפים. דהייה קלה. 

כריכת מעטפת.

 $    10 $100 - 
$200

635

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

ארכיון גמ"ח 
בוקסבוים

למעלה ממאה מסמכים העוסקים בפעולותיו הפילנתרופיות של הד"ר בוקסבוים, אשר מעבר להיותו 
משפטן ופולטיקאי, היה יהודי חם בעל לב רחום לכל נזקק ונדכה.         באוגדן שלפנינו מכתבי 
בקשה אל הד"ר בוקסבוים, ומכתבי תשובה מאיתו. המסמכים עוסקים בעיקר בהלוואות גמ"ח 

ותרומות של הד"ר בוקסבוים לרבנים, מנהלי מוסדות ונזקקים. תוכן המסמכים והכותבים לא נבדק.    
        מרדכי בוקסבוים (תרנ"ח-תשי"ט 1898-1959) היה משפטן ואיש ציבור חרדי. היה מעוזריו של 

בלה קון, מנהיג קומוניסטי יהודי ששימש תקופה קצרה כמנהיג הונגריה. לאחר מכן למד אצל דודו 
הרב יהושע בוקסבוים בגאלנטא. עלה לארץ והתיישב בעיר העתיקה והיה מקורב לגדולי הרבנים 
ואישי הציבור בירושלים ובהם הרב יוסף חיים זוננפלד, הרב יוסף צבי דושינסקי, ד"ר משה וולך 
ואחרים, וכן לנכבדי העיר הלא-יהודיים. שימש יועץ משפטי של אגודת ישראל וסגן ראש עיריית 

ירושלים. בנו רבי יוסף הקים את מכון ירושלים.                      [1] אוגדן מסמכים המכיל למעלה מ 
[100] מסמכים. מצב כללי טוב.

 $    10 $100 - 
$200

636

מסמכים 
היסטוריים

תיק היסטורי: 
הקמת 'בית 
יעקב' בארץ 

ישראל

התיק מכיל את מסמכי ההקמה המקוריים של 'בית יעקב': תקנון העמותה, התכתבויות שונות 
(בעברית ובלועזית), קטעי עיתונות מהתקופה, קבלות ועוד.         תנועת בית יעקב היא תנועת בתי 

ספר חרדית לבנות, הגדולה בעולם. "בית יעקב" הוקמה ב-1918 בקרקוב על ידי שרה שנירר 
והתפתחה בידי תלמידותיה באירופה ובהמשך בארצות הברית ובישראל. נכון לשנת תש"פ ישנם 

ברשת בישראל, למעלה מ-40,000 תלמידים, 5,300 אנשי צוות וכ-1,700 גני ילדים צהרונים 
ומשפחתונים.        [1] אוגדן המכיל כ [20] מסמכים. מצב כללי טוב.

 $    10 $100 - 
$200

637

מסמכים 
היסטוריים

מסמכים 
היסטוריים: 

מפלגת אגודת 
ישראל, שנות ה-

50

תיק אגודת ישראל מכיל עשרות רבות של מסמכים ומכתבים הקשורים בתנועת אגודת ישראל 
שהד"ר בוקסבוים היה מחבריה ונציגה המשפטי.        בין המכתבים: מכתבים רבים מאת רבי יצחק 

מאיר לוין (חתנו של האמרי אמת ויו"ר אגודת ישראל), רבי עמרם בלוי, רבי משה גליקמן-פרוש ועוד.  
      כמו כן מסמכים רבים וחשובים הנוגעים לפעולותיה של אגודת ישראל בארץ ובעולם. מסמכים 

בעלי ערך היסטורי, השופכים אור רב על התקופה הסוערת והמעניינת שלפני הקמת מדינת ישראל.   
     [1] אוגדן המכיל עשרות מסמכים. מצב כללי טוב.

 $    10 $100 - 
$200

638

מקבץ לוחות 
שנה 

ירושלמיים, 
תרע"ב - תשי"ב 

1912-1952

 לוח ארץ הצבי לשנת תרע"ב, [1912].    *לוח עץ חיים לשנת תרפ"ט 1929.    *לוח עץ חיים לשנת*
 תר"צ 1930.    *לוח עץ חיים לשנת תרצ"ב 1932.    *לוח עץ חיים לשנת תרצ"ג 1933.    *לוח עץ
 .חיים לשנת תרצ"ד 1934.    *לוח עץ חיים לשנת תרצ"ה 1935.    *לוח עץ חיים לשנת תרצ"ו 1936
 לוח עץ חיים לשנת תרצ"ז 1937.    *לוח הגאולה לשנת תרפ"ה 1925.    לוח הגאולה לשנת*   
 תרפ"ו 1926.    לוח הגאולה לשנת תרפ"ט 1929.    *לוח ירושלמי לשנת תש"ו 1946.    *קק"ל, לוח
.יומן לשנת תשי"ב 1952.    מצב כללי טוב, כריכות בלויות

 $    10 $100 - 
$150

639

אוגדן מסמכים 
משפטיים 

הנוגעים לאסירי 
המחתרות 

בתקופת 
המנדט, 

ירושלים סוף 
שנות ה40

אוגדן עם מסמכים מעורכי הדין יצחק טוניק (לימים מבקר המדינה) ועורך דין בוקסבוים הנוגעים 
לטיפולם באסירי המחתרות השונות, כולל מכתבים מהעצורים המתארים את הפעילויות ואת מה 

שקדם למעצרם, מכתב מאב לעצור המבקש בתחנונים מהרשויות הבריטית לשחרר את בנו, שהוא 
מפרנסו היחידי, ועוד. עברית ואנגלית.    יצחק טוניק (1911-1989) היה בעלים של משרד עו"ד 

בירושלים בין השנים 1945-1948, לאחר קום המדינה שימש כתובע הצבאי הראשי, כמו כן שימש 
כמבקר המדינה.    מרדכי בוקסבוים (תרנ"ח-תשי"ט 1898-1959) היה משפטן ואיש ציבור חרדי. 

היה מעוזריו של בלה קון, מנהיג קומוניסטי יהודי ששימש תקופה קצרה כמנהיג הונגריה. לאחר מכן 
למד אצל דודו הרב יהושע בוקסבוים בגאלנטא. עלה לארץ והתיישב בעיר העתיקה והיה מקורב 

לגדולי הרבנים ואישי הציבור בירושלים ובהם הרב יוסף חיים זוננפלד, הרב יוסף צבי דושינסקי, ד"ר 
משה וולך ואחרים, וכן לנכבדי העיר הלא-יהודיים. שימש יועץ משפטי של אגודת ישראל וסגן ראש 

עיריית ירושלים. בנו רבי יוסף הקים את מכון ירושלים.     מצב כללי טוב. חורי תיוק וכתמי זמן.

 $    10 $100 - 
$300

640

חומשים 
וספרי 
תפילה

סדור מנחת 
ערב. מנהג 

אמריקה 
 ,Cali .הלטינית

קולומביה

מנחת ערב, מנהג ישראל בק"ק באמריקה הלאטינית, מאת אברהם נסים דה לאון, אלבירט איבא, רב 
בק"ק מגן אליהו בעיר קאלי, קולומביה. [1978]          הסדור לימות החול ולשבת, תרגום ספרדי 

          .(Santiago de Cali) עמוד מול עמוד.          מצורף חומר על הקהילה היהודית בקאלי
הסדור אינו מצא בספריה הלאומית.          VII 178 עמ', 19 ס"מ.          כריכה מקורית עם הטבעה. 

מצב טוב.

 $    10 $100 - 
$200

641

מקבץ [7] 
גלויות שנה 

טובה עם שירים 
קצרים ביידיש 

שנשלחו לר' 
יחיאל מיכל 
טוקצ'ינסקי 
שנות ה20

גלויות שנה טובה, עם איורים יהודיים וחלקן עם שירים קצרים ביידיש על החיים היהודיים והימים 
הנוראים.    [7] גלויות, מצב כללי טוב, קרעים וכתמים, כתובות כולן, חלקן נשלחו מר' אלתר סגל, 

מלמד בעץ חיים.    מצב כללי טוב. מעט בלאי.

 $    10 $100 - 
$150

642

ירושלים. א.מ. 
לונץ

ספר קבוצת מאמרים להאיר ולהעיר על ארץ הקדושה, ע"י אברהם משה לונץ איש ירושלים. ווין, 
תרמ"ב 1882. שנה ראשונה.          שער עברי ושער גרמני. עם החלק הגרמני. עם הדף המקופל.     

     נייר חומצי. דפים בודדים נתלשו. מצב טוב.          כרוך עם:          ספר אהל מועד : על שמות 
הנרדפים, מאת ר' שלמה בן אברהם בן שמואל מאורבינו. ווין תרמ"א 1881. חסר שער.

 $    10 $50 - 
$100

643

שטר 5 דולר חב"ד
שנתקבל מידיו 
הקדושות של 

הרבי 
מליובאויטש, 
ביום הזיכרון 
לרעייתו, כ"ב 
שבט תשנ"ב

שטר שניתן מידיו הקדושות של הרבי ביאהרצייט הרביעי של רעייתו חיה מושקא ע"ה, בהתוועדות 
חולק הקובץ כ"ב שבט - תשנ"ב וכמו"כ חילק הרבי לכל אחד מהמשתתפים שטר של חמש דולר 

ופרוסת לעקאח. שטרות בערך של יותר מדולר בודד ניתנו במקרים נדירים יחסית.    האדמו"ר רבי 
מנחם מנדל שניאורסון [תרס"ב-תשנ"ד 1902-1994], הנשיא השביעי בשושלת אדמור"י ליובאוויטש. 
החל לכהן כאדמו"ר בשנת תשי"א ועד לפטירתו. גאון אדיר בכל מכמני התורה ומצודתו הייתה ועודנה 

פרוסה בכל רחבי תבל.              מצב טוב - טוב מאד, מעט קמטים.

 $  100 $300 - 
$500

55



מס 
פריט

 מחיר תיאורכותרתקטגוריה
פתיחה

הערכה

644

מטבע 'קוורטר' חב"ד
שניתן לילד 
מידי הרבי 

מליובאויטש

מטבע של 25 סנט (קוורטר quarter) שניתן מידיו הקדושות של הרבי מליובאויטש, הרבי מחב"ד רבי 
מנחם מנדל שניאורסון. מטבעות שחולקו על ידי הרבי נחשבות נדירות יחסית, הוא חילק אותם 

בעיקר לילדים, בין השאר כשהיה בדרכו לאוהל של הרבי הריי"צ, כדי שיתנו אותם לצדקה.          
האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון [תרס"ב-תשנ"ד 1902-1994], הנשיא השביעי בשושלת 

אדמור"י ליובאוויטש. החל לכהן כאדמו"ר בשנת תשי"א ועד לפטירתו. גאון אדיר בכל מכמני התורה 
ומצודתו הייתה ועודנה פרוסה בכל רחבי תבל.          מטבע שהונפק בשנת 1969. מצב משומש.

 $  100 $200 - 
$300

645

מטבע 'קוורטר' חב"ד
שניתן לילד 
מידי הרבי 

מליובאויטש

מטבע של 25 סנט (קוורטר quarter) שניתן מידיו הקדושות של הרבי מליובאויטש, הרבי מחב"ד רבי 
מנחם מנדל שניאורסון. מטבעות שחולקו על ידי הרבי נחשבות נדירות יחסית, הוא חילק אותם 

בעיקר לילדים, בין השאר כשהיה בדרכו לאוהל של הרבי הריי"צ, כדי שיתנו אותם לצדקה.          
האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון [תרס"ב-תשנ"ד 1902-1994], הנשיא השביעי בשושלת 

אדמור"י ליובאוויטש. החל לכהן כאדמו"ר בשנת תשי"א ועד לפטירתו. גאון אדיר בכל מכמני התורה 
ומצודתו הייתה ועודנה פרוסה בכל רחבי תבל.          מטבע שהונפק בשנת 1992. מצב משומש.

 $  100 $200 - 
$300

646

מטבע 'קוורטר' חב"ד
שניתן לילד 
מידי הרבי 

מליובאויטש

מטבע של 25 סנט (קוורטר quarter) שניתן מידיו הקדושות של הרבי מליובאויטש, הרבי מחב"ד רבי 
מנחם מנדל שניאורסון. מטבעות שחולקו על ידי הרבי נחשבות נדירות יחסית, הוא חילק אותם 

בעיקר לילדים, בין השאר כשהיה בדרכו לאוהל של הרבי הריי"צ, כדי שיתנו אותם לצדקה.          
האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון [תרס"ב-תשנ"ד 1902-1994], הנשיא השביעי בשושלת 

אדמור"י ליובאוויטש. החל לכהן כאדמו"ר בשנת תשי"א ועד לפטירתו. גאון אדיר בכל מכמני התורה 
ומצודתו הייתה ועודנה פרוסה בכל רחבי תבל.          מטבע שהונפק בשנת 1965. מצב משומש.

 $  100 $200 - 
$300

647

מטבע 'קוורטר' חב"ד
שניתן לילד 
מידי הרבי 

מליובאויטש

מטבע של 25 סנט (קוורטר quarter) שניתן מידיו הקדושות של הרבי מליובאויטש, הרבי מחב"ד רבי 
מנחם מנדל שניאורסון. מטבעות שחולקו על ידי הרבי נחשבות נדירות יחסית, הוא חילק אותם 

בעיקר לילדים, בין השאר כשהיה בדרכו לאוהל של הרבי הריי"צ, כדי שיתנו אותם לצדקה.          
האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון [תרס"ב-תשנ"ד 1902-1994], הנשיא השביעי בשושלת 

אדמור"י ליובאוויטש. החל לכהן כאדמו"ר בשנת תשי"א ועד לפטירתו. גאון אדיר בכל מכמני התורה 
ומצודתו הייתה ועודנה פרוסה בכל רחבי תבל.          מטבע שהונפק בשנת 1981. מצב משומש.

 $  100 $200 - 
$300

648

מטבע 'קוורטר' חב"ד
שניתן לילד 
מידי הרבי 

מליובאויטש

מטבע של 25 סנט (קוורטר quarter) שניתן מידיו הקדושות של הרבי מליובאויטש, הרבי מחב"ד רבי 
מנחם מנדל שניאורסון. מטבעות שחולקו על ידי הרבי נחשבות נדירות יחסית, הוא חילק אותם 

בעיקר לילדים, בין השאר כשהיה בדרכו לאוהל של הרבי הריי"צ, כדי שיתנו אותם לצדקה.          
האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון [תרס"ב-תשנ"ד 1902-1994], הנשיא השביעי בשושלת 

אדמור"י ליובאוויטש. החל לכהן כאדמו"ר בשנת תשי"א ועד לפטירתו. גאון אדיר בכל מכמני התורה 
ומצודתו הייתה ועודנה פרוסה בכל רחבי תבל.          מטבע שהונפק בשנת 1965. מצב משומש.

 $  100 $200 - 
$300

649

מטבע 'קוורטר' חב"ד
שניתן לילד 
מידי הרבי 

מליובאויטש

מטבע של 25 סנט (קוורטר quarter) שניתן מידיו הקדושות של הרבי מליובאויטש, הרבי מחב"ד רבי 
מנחם מנדל שניאורסון. מטבעות שחולקו על ידי הרבי נחשבות נדירות יחסית, הוא חילק אותם 

בעיקר לילדים, בין השאר כשהיה בדרכו לאוהל של הרבי הריי"צ, כדי שיתנו אותם לצדקה.          
האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון [תרס"ב-תשנ"ד 1902-1994], הנשיא השביעי בשושלת 

אדמור"י ליובאוויטש. החל לכהן כאדמו"ר בשנת תשי"א ועד לפטירתו. גאון אדיר בכל מכמני התורה 
ומצודתו הייתה ועודנה פרוסה בכל רחבי תבל.          מטבע שהונפק בשנת 1968. מצב משומש.

 $  100 $200 - 
$300

650

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד. פיוטים 
לימים נוראים 

ומשניות

כתב יד, פיוטים לראש השנה ויום הכיפורים, עם משניות מסכת יומא. [תימן, המאה ה 20?]       בדף 
18: מסכת יומא שאומרים אותה ביום הכפורים.          37 דף, 17X11 ס"מ. כריכה מקורית. מצב 

טוב.

 $    10 $100 - 
$200

651

מטבע שניתן חב"ד
לילד מידי הרבי 

מליובאויטש

מטבע של 1 סנט (פני penny) שניתן מידיו הקדושות של הרבי מליובאויטש, הרבי מחב"ד רבי מנחם 
מנדל שניאורסון. מטבעות שחולקו על ידי הרבי נחשבות נדירות יחסית, הוא חילק אותם בעיקר 

לילדים, בין השאר כשהיה בדרכו לאוהל של הרבי הריי"צ, כדי שיתנו אותם לצדקה.          האדמו"ר 
רבי מנחם מנדל שניאורסון [תרס"ב-תשנ"ד 1902-1994], הנשיא השביעי בשושלת אדמור"י 

ליובאוויטש. החל לכהן כאדמו"ר בשנת תשי"א ועד לפטירתו. גאון אדיר בכל מכמני התורה ומצודתו 
הייתה ועודנה פרוסה בכל רחבי תבל.          מטבע שהונפק בשנת 1985. מצב משומש.

 $  100 $200 - 
$300

652

מטבע שניתן חב"ד
לילד מידי הרבי 

מליובאויטש

מטבע של 1 סנט (פני penny) שניתן מידיו הקדושות של הרבי מליובאויטש, הרבי מחב"ד רבי מנחם 
מנדל שניאורסון. מטבעות שחולקו על ידי הרבי נחשבות נדירות יחסית, הוא חילק אותם בעיקר 

לילדים, בין השאר כשהיה בדרכו לאוהל של הרבי הריי"צ, כדי שיתנו אותם לצדקה.          האדמו"ר 
רבי מנחם מנדל שניאורסון [תרס"ב-תשנ"ד 1902-1994], הנשיא השביעי בשושלת אדמור"י 

ליובאוויטש. החל לכהן כאדמו"ר בשנת תשי"א ועד לפטירתו. גאון אדיר בכל מכמני התורה ומצודתו 
הייתה ועודנה פרוסה בכל רחבי תבל.          מטבע שהונפק בשנת 1974. מצב משומש.

 $  100 $200 - 
$300

653

מטבע שניתן 
לילד מידי הרבי 

מליובאויטש

מטבע של 1 סנט (פני penny) שניתן מידיו הקדושות של הרבי מליובאויטש, הרבי מחב"ד רבי מנחם 
מנדל שניאורסון. מטבעות שחולקו על ידי הרבי נחשבות נדירות יחסית, הוא חילק אותם בעיקר 

לילדים, בין השאר כשהיה בדרכו לאוהל של הרבי הריי"צ, כדי שיתנו אותם לצדקה.          האדמו"ר 
רבי מנחם מנדל שניאורסון [תרס"ב-תשנ"ד 1902-1994], הנשיא השביעי בשושלת אדמור"י 

ליובאוויטש. החל לכהן כאדמו"ר בשנת תשי"א ועד לפטירתו. גאון אדיר בכל מכמני התורה ומצודתו 
הייתה ועודנה פרוסה בכל רחבי תבל.          מטבע שהונפק בשנת 1981. מצב משומש.

 $  100 $200 - 
$300

654

מטבע שניתן חב"ד
לילד מידי הרבי 

מליובאויטש

מטבע של 1 סנט (פני penny) שניתן מידיו הקדושות של הרבי מליובאויטש, הרבי מחב"ד רבי מנחם 
מנדל שניאורסון. מטבעות שחולקו על ידי הרבי נחשבות נדירות יחסית, הוא חילק אותם בעיקר 

לילדים, בין השאר כשהיה בדרכו לאוהל של הרבי הריי"צ, כדי שיתנו אותם לצדקה.          האדמו"ר 
רבי מנחם מנדל שניאורסון [תרס"ב-תשנ"ד 1902-1994], הנשיא השביעי בשושלת אדמור"י 

ליובאוויטש. החל לכהן כאדמו"ר בשנת תשי"א ועד לפטירתו. גאון אדיר בכל מכמני התורה ומצודתו 
הייתה ועודנה פרוסה בכל רחבי תבל.          מטבע שהונפק בשנת 1989. מצב משומש.

 $  100 $200 - 
$300

56



מס 
פריט

 מחיר תיאורכותרתקטגוריה
פתיחה

הערכה

655

מטבע שניתן חב"ד
לילד מידי הרבי 

מליובאויטש

מטבע של 1 סנט (פני penny) שניתן מידיו הקדושות של הרבי מליובאויטש, הרבי מחב"ד רבי מנחם 
מנדל שניאורסון. מטבעות שחולקו על ידי הרבי נחשבות נדירות יחסית, הוא חילק אותם בעיקר 

לילדים, בין השאר כשהיה בדרכו לאוהל של הרבי הריי"צ, כדי שיתנו אותם לצדקה.          האדמו"ר 
רבי מנחם מנדל שניאורסון [תרס"ב-תשנ"ד 1902-1994], הנשיא השביעי בשושלת אדמור"י 

ליובאוויטש. החל לכהן כאדמו"ר בשנת תשי"א ועד לפטירתו. גאון אדיר בכל מכמני התורה ומצודתו 
הייתה ועודנה פרוסה בכל רחבי תבל.          מטבע שהונפק בשנת 1982. מצב משומש.

 $  100 $200 - 
$300

656

מטבע שניתן חב"ד
לילד מידי הרבי 

מליובאויטש

מטבע של 1 סנט (פני penny) שניתן מידיו הקדושות של הרבי מליובאויטש, הרבי מחב"ד רבי מנחם 
מנדל שניאורסון. מטבעות שחולקו על ידי הרבי נחשבות נדירות יחסית, הוא חילק אותם בעיקר 

לילדים, בין השאר כשהיה בדרכו לאוהל של הרבי הריי"צ, כדי שיתנו אותם לצדקה.          האדמו"ר 
רבי מנחם מנדל שניאורסון [תרס"ב-תשנ"ד 1902-1994], הנשיא השביעי בשושלת אדמור"י 

ליובאוויטש. החל לכהן כאדמו"ר בשנת תשי"א ועד לפטירתו. גאון אדיר בכל מכמני התורה ומצודתו 
הייתה ועודנה פרוסה בכל רחבי תבל.          מטבע שהונפק בשנת 1988. מצב משומש.

 $  100 $200 - 
$300

657

מטבע שניתן חב"ד
לילד מידי הרבי 

מליובאויטש

מטבע של 1 סנט (פני penny) שניתן מידיו הקדושות של הרבי מליובאויטש, הרבי מחב"ד רבי מנחם 
מנדל שניאורסון. מטבעות שחולקו על ידי הרבי נחשבות נדירות יחסית, הוא חילק אותם בעיקר 

לילדים, בין השאר כשהיה בדרכו לאוהל של הרבי הריי"צ, כדי שיתנו אותם לצדקה.          האדמו"ר 
רבי מנחם מנדל שניאורסון [תרס"ב-תשנ"ד 1902-1994], הנשיא השביעי בשושלת אדמור"י 

ליובאוויטש. החל לכהן כאדמו"ר בשנת תשי"א ועד לפטירתו. גאון אדיר בכל מכמני התורה ומצודתו 
הייתה ועודנה פרוסה בכל רחבי תבל.          מטבע שהונפק בשנת 1983. מצב משומש.

 $  100 $200 - 
$300

658

מטבע שניתן חב"ד
לילד מידי הרבי 

מליובאויטש

מטבע של 1 סנט (פני penny) שניתן מידיו הקדושות של הרבי מליובאויטש, הרבי מחב"ד רבי מנחם 
מנדל שניאורסון. מטבעות שחולקו על ידי הרבי נחשבות נדירות יחסית, הוא חילק אותם בעיקר 

לילדים, בין השאר כשהיה בדרכו לאוהל של הרבי הריי"צ, כדי שיתנו אותם לצדקה.          האדמו"ר 
רבי מנחם מנדל שניאורסון [תרס"ב-תשנ"ד 1902-1994], הנשיא השביעי בשושלת אדמור"י 

ליובאוויטש. החל לכהן כאדמו"ר בשנת תשי"א ועד לפטירתו. גאון אדיר בכל מכמני התורה ומצודתו 
הייתה ועודנה פרוסה בכל רחבי תבל.          מטבע שהונפק בשנת 1988. מצב משומש.

 $  100 $200 - 
$300

659

מטבע שניתן חב"ד
לילד מידי הרבי 

מליובאויטש

מטבע של 1 סנט (פני penny) שניתן מידיו הקדושות של הרבי מליובאויטש, הרבי מחב"ד רבי מנחם 
מנדל שניאורסון. מטבעות שחולקו על ידי הרבי נחשבות נדירות יחסית, הוא חילק אותם בעיקר 

לילדים, בין השאר כשהיה בדרכו לאוהל של הרבי הריי"צ, כדי שיתנו אותם לצדקה.          האדמו"ר 
רבי מנחם מנדל שניאורסון [תרס"ב-תשנ"ד 1902-1994], הנשיא השביעי בשושלת אדמור"י 

ליובאוויטש. החל לכהן כאדמו"ר בשנת תשי"א ועד לפטירתו. גאון אדיר בכל מכמני התורה ומצודתו 
הייתה ועודנה פרוסה בכל רחבי תבל.          מטבע שהונפק בשנת 1970. מצב משומש.

 $  100 $200 - 
$300

660

מטבע שניתן חב"ד
לילד מידי הרבי 

מליובאויטש

מטבע של 1 סנט (פני penny) שניתן מידיו הקדושות של הרבי מליובאויטש, הרבי מחב"ד רבי מנחם 
מנדל שניאורסון. מטבעות שחולקו על ידי הרבי נחשבות נדירות יחסית, הוא חילק אותם בעיקר 

לילדים, בין השאר כשהיה בדרכו לאוהל של הרבי הריי"צ, כדי שיתנו אותם לצדקה.          האדמו"ר 
רבי מנחם מנדל שניאורסון [תרס"ב-תשנ"ד 1902-1994], הנשיא השביעי בשושלת אדמור"י 

ליובאוויטש. החל לכהן כאדמו"ר בשנת תשי"א ועד לפטירתו. גאון אדיר בכל מכמני התורה ומצודתו 
הייתה ועודנה פרוסה בכל רחבי תבל.          מטבע שהונפק בשנת 1982. מצב משומש.

 $  100 $200 - 
$300

661

אוסף גדול עם 
למעלה ממאה 

תצלומים 
ממשפחות 
הפאר של 

ירושלים 
סלאנט, 

טיקוצ'ינסקי, 
ברדקי ועוד, 

ירושלים המאה 
ה20

תצלומים מאת חשובי צלמי ירושלים צדוק בסן, Krikorian ועוד, חתומים ולא חתומים. בין המצולמים 
ר' יחיאל מיכל טיקוצינסקי ובנו ר' ניסן אהרן, נתו נטע ושיינדל ברדקי ועוד.    גדלים שונים, מצב כללי 

טוב - טוב מאד.    האוסף לא נבדק בקפידה והוא נמכר כמות שהוא.

 $    10 $50 - 
$100

662

תצלום של 
מרצים 

וסטודנטים? 
ארץ ישראל 

שנות ה30-40 
צלם פרידקין

 - $50 10    $ חתימה צלם פרידקין.    17X12 ס"מ.    מצב טוב מאד.
$100

663

צמד תצלומי 
תלמידים מבית 

הספר תחכמוני, 
תל אביב שנות 

ה20, מאת 
הצלם ארושקעס

    .תצלומים מקוריים של תלמידי בית הספר הדתי "תחכמוני" בתל אביב בראשית ימי המנדט 2
 ,ס"מ. חותמת צלם ה. ארושקעס X11חתום ע"י הצלם ה. ארושקעס (צבי אורון)     [2] תצלומים 16

.תל אביב א"י.    מצב טוב - טוב מאד, מוכתם בקצוות

 $    10 $100 - 
$200

664

נדיר, שנתון 
כלכלי של ארץ 

ישראל, 
 ,palnews

אנגלית, תל 
אביב 1935

Palnews economic annual of Palestine השנתון הכלכלי של ארץ ישראל בהוצאת "פלניוס" 
palnews, מכיל מידע כלכלי רב אודות ארץ ישראל, וכמו כן פרסומות באנגלית ובעברית. השנתון יצא 
 חמש פעמים בשנים 1935-1939 ולפנינו הכרך הראשון. בסופו 32 עמודים עם פרסומות לעסקים
 עמודים. 24 ס"מ. כריכה מקורית.    מצב טוב- טוב מאד, כתמי XXXII, [3] ,ארצישראלים.    291
.זמן ומעט בליה בשולי הכריכה

 $    10 $80 - 
$150

665

מקבץ [3] 
מהדורות 

מוקדמות של 
אנה פראנק 

ביידיש, 1958-
1961

 דאס טאגבוך פון אנא פראנק, תרגום אסתר האלפערן, בואנוס איירס (בוענאס איירעס) תשי"ט*
 כריכת בד מקורית נאה. הקדשה בכתב יד.    *דאס טאגבוך פון אנא פראנק, בוקארעשט .1958
 ,עם הקדשת המחב' ש' טננבוים.    *אנא פראנק, דו וואס האסט געטרונקען פון גאט'ס האנט .1961
.לונג איילנד 1958.    מצב כללי טוב

 $    10 $100 - 
$150

57
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גלויות 
וצילומים

מקבץ [9] 
תמונות נדירות 
מחצר הקודש 

אמשינוב

האדמו"רים: הרה"ק ר' מאיר'ל, והאדמו"ר שליט"א בצעירותו.    תמונות נדירות, אוסף פרטי.    
גדלים שונים, מצב כללי טוב.

 $    50 $200 - 
$300

667

מדליה לזכר נומיסמטיקה
200 שנה 

לפטירת הרב 
יצחק למפרונטי 

בעל ה"פחד 
יצחק", פירארה 

תשי"ז 1957

מדליה שהוטבעה לכבוד יובל ה200 לפטירת רבי יצחק למפרונטי מחבר האינצקלופדיה "פחד יצחק" 
בעירו פרארה שבאיטליה.    בחזית המטבע נכתב "פחד יצחק ק"ק פירארא ש' התשי"ז, ומסביב: 

 Ferrara 1957. bicentenario della morte" יצחק חזקיה רפאל חיים עזריה למפרונטי", בגב נכתב
    קוטר 35 מ"מ. עם הכנה לתליון.    מצב טוב מאד.

 $    10 $50 - 
$100

668

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד קבלי, 
תימן

כתב יד טעמי הלכות טריפות על פי הסוד, ובסופו עניין מילה וביקור חולים. תימן.                [15] 
עמ', 9X12 ס"מ.          מצב טוב. כתמי זמן. קרעים זעירים בשולי הדפים. כריכת מעטפת.

 $    10 $100 - 
$200

669

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד דרשות 
[פרס? המאה ה 

[20

כתב יד דרשה לבר מצוה. [פרס ואולי בוכרה, המאה ה 20].          כתיבה מרובעת ומיושרת.            
    [5] עמ', כ 10X 18 ס"מ.          מצב טוב. קרעים קלים בשולי הדפים ונקב בדף הראשון עם 

פגיעות טקסט בתיבות בודדות. כריכה פשוטה.

 $    10 $100 - 
$200

670

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

מקבץ [6] 
תחריטים, 
מפות א"י 

והמזרח הקרוב, 
המאות ה16-18

 - $150 10    $ מצב כללי בינוני, קרעים וחסרונות, כמה מהתחריטים במצב טוב מאד.
$200

671

מקבץ פרסומים ציונות וקק"ל
ציוניים, עברית 

אנגלית וגרמנית.

*Report of Child and Youth Aliyah to the 22nd Zionist Congress at Basle. jerusalem 
1946        *the jubilee of the first Zionist congress, 1897-1947, jerusalem 1947.           
*der XII ZIonisten -kongress, berlin 1922.          *bericht des actions - comites der 
zuinistischen organisation, wien 1913.          *bericht der exekutive der zionistischen 
organisation an den XIII zionisten kongress, Karlsbad 1923.          *bericht der 
exekutive der zionistischen organisation an den XVII zionisten kongress, london 
1931.          *der keren hajesod auf dem XIV zionistenkongress, wien 1925.          *, 
bericht der exekutive der zionistischen organisation an den XIX zionisten kongress, 
london 1935.          *bericht der exekutive der zionistischen organisation an den XVI 
zionisten kongress, jerusalem 1929          *bericht der exekutive der zionistischen 
organisation an den XXI zionisten kongress, , jerusalem 1939          *Reports of the 
executives submitted to the twenty second zionist congress, Jerusalem 1946.          
   .דין וחשבון על הפעולות בשנים תש"ז - תשי"א מוגש אל הקונגרס הציוני הכ"ג ירושלים אב תשי"א*
.מצב כללי טוב מאד       

 $    10 $100 - 
$200

672

גלויות 
וצילומים

תמונה של 
שלושת 

האדמו"רים 
מסאדיגורא

תמונת קולאז' של שלושת האדמו"רים מסאדיגורא: האדמו"ר הזקן הרה"ק רבי אברהם יעקב פרידמן 
בן הרה"ק מרוז'ין, ושני בניו: הרה"ק רבי שלמה פרידמן, והצעיר שמילא את מקום אביו - הרה"ק רבי 
ישראל פרידמן. האדמו"ר הרביעי שבתמונה הינו דודם - האדמו"ר משטיפנשט.        חדי העין יבחינו 

וודאי בטעות (המקרית?) בשמו של האח הצעיר, ממלא המקום של אביו.        הרה"ק רבי אברהם 
יעקב פרידמן מסדיגורה [תק"פ - תרמ"ג], היה בנו השני של רבי ישראל פרידמן מרוז'ין ומייסד 

חסידות סדיגורה. נקרא 'האדמו"ר הזקן מסדיגורה' ונחשב לממשיך של דרכו המלכותית של אביו 
והיה נחשב כמייצג הראשי של חסידות רוז'ין בתקופתו. הוא נשא לאשה את בתו של רבי אהרן 

מקרלין מחבר הספר "בית אהרן". בעקבות הלשנה נעצר באשמת זיוף כספים וישב בכלא, מניסן 
 14X9             .תרט"ז עד כ"ג בתמוז תרי"ז. יום שחרורו הפך ליום חג בחסידות סדיגורה-בויאן

ס"מ. מצב טוב מאוד (התמונה הינה תעתיק ישן של התמונה המקורית, והקמטים הנראים הם 
בתמונה המקורית).

 $    10 $30 - 
$60

673

שואה 
ואנטישמיות

פקודת יום לחיל 
המשלוח של 

כוחות בעלות 
הברית לקראת 

הפלישה 
הגדולה, מאת 
מפקדם, גנרל 
אייזנהאוואר. 
[פורטסמות' 

אנגליה], 1944.

פקודת יום מאת הגנרל דוויט דיוויד אייזנהאואר, המפקד העליון כוח המשלוח באירופה, לפלישה 
לצרפת [D-Day]. מסמך היסטורי. [פורטסמות' אנגליה], 1944       פקודת היום שלפנינו הוצאה 
לקראת "מבצע אוברלוד"; מבצע הפלישה של בנות הברית לחופי נורמנדי שבצרפת הכבושה, ב 

6.6.1944. הייתה זו הנחיתה הימית הגדולה בהיסטוריה, שהשתתפו בה למעלה ממאה וחמישים 
אלף לוחמים. הפלישה נועדה להבקיע החומה האטלנטית, לפתוח חזית שנייה כנגד גרמניה ("החזית 

המערבית") תוך ביסוס ראש גשר על אדמת צרפת. הפלישה סימנה את תחילת הקץ על גרמניה 
הנאצית.              "...עיני העולם נשואות אליכם. תקוותיהם ותפילותיהם של אוהבי-החירות בכל 
מקום צועדים עמכם. יחד עם בעלי בריתנו האמיצים ואחינו לנשק בחזיתות האחרות, אתם תביאו 
להרס מכונת המלחמה הגרמנית, להכחדת הרודנות הנאצית המושלת על העמים המדוכאים של 

אירופה, ולביטחוננו בעולם חופשי....".          אייזנהאוואר החל בניסוח פקודת היום זמן קצר לאחר 
כניסתו לתפקידו, עוד בחודש 02.1944, והיא חולקה ללוחמים שנועדו להשתתף בפלישה, בתאריך 

5.6.1944, לפני צאתם לפעולה. הנוסח המקורי של פקודת היום מצוי כיום בקנזס בספרייה 
הנשיאותית ע"ש אייזנהאואר.               דוויט דיוויד אייזנהאואר (1890-1969), גנרל, ששירת 

במלחמת העולם השנייה כמפקד העליון של כוחות בעלות הברית באירופה. הנשיא ה-34 של ארצות 
הברית (1953-1961).           [1] דף, נייר רשמי, עם סמל הכוחות בראש המסמך והדפסת חתימת 

ידו של גנרל בתחתית המסמך. 15X23 ס"מ.

 $    50 $300 - 
$600
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כרוז שפוזר ע"י 
בעלות הברית 
בסוף מלחמת 

העולם השנייה 
עם קריאה 

לחיילים 
הגרמנים 

להיכנע תוך 
הבטחה 

לתנאים טובים, 
החזית 

האמריקנית 
1945

בצד אחד של הכרוז נכתב: המשך המלחמה, פירושו: עבור גרמניה - המשך ההפצצות וההרס. עבור 
משפחתך: סיכונם ע"י המשך המלחמה, המשך גיוסם לפעילויות ה"פולקסטורם" ההתאבדותיות 

(הVolkssturm, היו מיליציות נאציות עממיות שגויסו לקראת סוף המלחמה מבין שורות הצעירים 
והמבוגרים ונשלחו כבשר תותחים לחזית.) והמשך ההפצצות והרעב. ועבורך- זה אומר להמשיך 

לסכן את עצמך עבור מטרה אבודה מראש.        בצידו השני של הכרוז נכתב: כניעה פירושה: עבור 
גרמניה: שלום קשה אך נסבל. הנשיא רוזוולט הבטיח בועידה המשולשת ביאלטה שבנות הברית לא 
יחזרו על הטעות שנעשתה בתום מלחמת העולם הראשונה ולא ידרשו פיצויים גבוהים שימוטטו את 
כלכלת גרמניה. איננו רוצים שתושבי גרמניה ירעבו או יהפכו למעמסה על העולם. עבורך: הגנה ע"פ 
עקרונות ועידת ז'נבה, מעל מליון חיילים גרמנים כבר נכנעו בחזית המערבית, כשבוי מלחמה תהיה 

זכאי להטבות הבאות: 1.פינוי מיידי מאיזורי הלחימה. 2.תזונה זהה לזו של חיילי בעלות הברית. 
3.טיפול רפואי זהה לזה של חיילי בעלות הברית. 4.דואר. 5. חזרה מהירה ככל האפשר הביתה 

לאחר המלחמה.    אם אתה רוצה להיכנע, עצור, הורד את קסדתך, נופף במשהו לבן וצעק 
(באנגלית) אני נכנע!    [1] דף, כתוב משני הצדדים. 21.5X13.5 ס"מ.        מצב טוב מאד, סימן 

קיפול במרכז. קרע זעיר בפינה השמאלית עליונה.        מצורף כרוז נוסף שהושלך לכוחות 
האיטלקים במטרה לשכנע אותם בחוסר התוחלת של שיתוף הפעולה עם גרמניה. מצב גרוע, קרעים 

רבים.

 $    50 $150 - 
$200

675

אוסף גדול של 
תצלומים של 
הרב הצבאי 
הראשי של 

הבריגדה 
היהודית, -הרב 

ד"ר משה 
אברהם יפה, 

המחצית השניה 
של המאה ה20.

כ[60] תצלומים של הרב משה אברהם יפה מאירועים רבים, ביניהם חנוכת הבית לבנין 'היכל שלמה, 
עם אישים מפורסמים רבים.    מתוכם נציין במיוחד שני תצלומים (פגומים) שלו עם קבוצת חיילים 

יהודים ששירתו בבורמה בשנת 1945. אחד מהם צולם בראש השנה, ובו נראה יפה תוקע שופר 
לקבוצת חיילים.        הרב ד"ר משה אברהם (מוריס) יפה , התנדב בשנת 1943 לשמש כרב צבאי 

בצבא הבריטי, הוא הוצב במזרח התיכון שם היה אחראי לצרכי הדת של חיילי הצבא הבריטי 
בסוריה, לבנון וקפריסין.     בשנת 1944 מונה כרב הצבאי הראשי לכוחות של בעלות הברית בהודו 

ובורמה, שם כיהן בדרגת מייג'ור.     בשנת 1946 מונה לרב הצבאי הראשי של הבריגדה היהודית.    
 פעל רבות לסיוע והברחת ניצולי שואה, ואף התלווה לרב יצחק אייזיק הרצוג במסעו לאתר ילדים 
ניצולי שואה שהוחבאו מנזרים וכדו'.     יזם את הקמת בנין 'היכל שלמה' המפורסם.    מצב כללי 

בינוני גרוע, צילומים רבים דבוקים מעט אחד לשני.

 $    10 $100 - 
$200

676

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד ענייני גורלות. [כתיבה איטלקית, המאה 18?]       כתיבה בשני טורים.          סה"כ [11] עמ' כתב יד. גורלות
כתובים. 19X14 ס"מ.          מצב טוב.

 $    10 $150 - 
$250

677

ספרים עם 
חתימות, 
הגהות, 

והקדשות

זבחי שלמים, 
הערות בכתב יד

זבחי שלמים, הלכות שחיטה וטריפות לרבי יאודה גיואן. קושטא תפ"ח, [1728]. הוספות בכתב יד.    
      בין דפי הספר הערות בכתב יד מזרחי. חלק מהכיתובים נחתכו.          חסר שער וחלק מעמוד 

אחרון, והושלמו בצילום.                כריכת עור חדשה נאה.          לו דף, 14 ס"מ.

 $    10 $100 - 
$200

678

מקבץ ספרי 
זיכרון נדירים 

מהשואה, סוף 
שנות ה40

 חורבן לאדזש, ישראל טאבאקססבלאט בואנוס איירס 1946.    *דער אויפשטאנד אין ווארשעווער*
 געטא, בואנוס איירס 1948.    *לך לך... ש. שאיעוויטש, אריינפיר און באמערקונגען פון נחמן
 בלומענטאל. לאדזש לודז' 1946.    *המינהל היהודי העצמי (היודנראט) בגטו ביאליסטוק, מאת
 ,יעקב שלהב, 1961.    *תולדות יהודי לוצק.    *די יידן שטאט לובלין, פראפ. ד"ר מאיר בולאבאן
.בואנב איירס 1947.    מצב כללי טוב - טוב מאד

 $    10 $80 - 
$150

679

מכתב מראשי 
כולל מארמרוש 

בצפת. 1888

מכתב מאת ראשי כולל מארמאראש [-מרמרוש] בצפת – אל בני מדינת מארמאראש וגלילות 
מונקאטש חוסט אשר תחת חסות הרה"ק רבי ברוך מויז'ניץ בענין זכויות הכולל ודין ודברים שיש 

בענין. צפת, תרמ"ח [1888].       בשולי המכתב 17 חתימות ידם של ראשי ונכבדי הכולל וחותמת 
הכולל.          [1] דף נייר, 30X20 ס"מ.          פגימות בשני מקומות. מצב טוב.

 $    10 $150 - 
$200

680

תשעה באב. 
חנה ושבעה 
בניה. קינה 

בכתב יד. 
יהדות תוניס

הפטרת תשעה באב משרוחה באלערבי כיף מנהג תונס . תונס, תרע"ד 1914. מתורגם לערבית כפי 
מנהג תוניס. עברית עם תרגום-פירוש בערבית, באותיות עבריות. לה, [1] דף. בדף האחרון 

"תגרידה", רשימת ספרים של חנות הספרים של ציון וזאן.       כרוך עם:          קצת חנה וסבע 
אולאדהא [ספור חנה ושבעת בניה]. נדפס בלי שער. תונס. 8 עמ'.          כרוך עם:          קינה. כתב 

יד[פרס/תונס?]. ח עמ'.          15 ס"מ. מצב כללי טוב.

 $    10 $100 - 
$200

681

מקבץ [3] דפי 
טיוטה מוקדמים 

להגדה 
קיבוצית, בית 
השיטה? סוף 

שנות ה40

 דפים ששימשו כגלופה להדפסת הגדה קיבוצית בראשית ימי המדינה (ככל הנראה סוף שנות ה40 3
 ס"מ.    מצב טוב, שוליים X21או תחילת שנות החמישים, כולל איורים ומזמורים שונים.    15.5

.פגומים מעוט, סימני קיפול, מעט כתמים

 $    10 $100 - 
$200

682

ספר תפילות 
יהודי 

במהראטית, 
בומביי 1949?

 - $50 10    $ מצב טוב, כתמי זמן רבים, כריכת מעטפת מקורית, מנותקת חלקית. מעט נקבי עש.
$100

683

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד שחיטות 
ובדיקות

כתב יד, דיני שחיטות ובדיקות. [מוגאדור, מרוקו, המאה ה 20?].          חתום בסוף: דוד בן ברןך... 
אוחיון... מוגאדור.          [9] דפים גדולים, כ 32 ס"מ. מצב טוב. כרוך.

 $    10 $100 - 
$200

684

מכתב מרב 
קהילה מקובה 

לרבני אמריקה, 
בקשת עזרה, 
הוואנה שנות 

ה30

מכתב מהרב בנציון ליכטמאן, רב קהילת כנסת ישראל בהוואנה, במכתב הוא קובל על כך שנגרע 
חלקו מהתמיכה הקבועה ובניגוד לשאר הרבנים שקיבלו עזרה טרם הפסח הוא טרם קיבל.    [1] דף, 

28X21.5 ס"מ.    מצב טוב מאד, מעט קרעים בשולי הדף ללא חסרון.

 $    10 $30 - 
$50

685

כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

מקבץ [2] 
כרזות. 

ירושלים, 
ראשית המאה 

ה 20

 כרזה מודפסת משני צדיה, "  קריאה לעזרה מאת רבני וגאוני ארץ ישראל לטובת הישיבות הכלליות *
 חתם וכתב סופר",  בחתימת רבי יוסף חיים זוננפלד, חכם באשי רבי נסים דאנון, המהרי"ץ דושינסקי
 ועוד. ירושלים, ת"ש [1940].  31 ס"מ.     * כרזה מודפסת בעברית וביידיש, "קול מהיכל". לעזרה
 עבור יוצאי פולין יושבי ירושלים. בחתימת האדמו"ר בעל ה'אמרי אמת' מגור, גיסו האדמו"ר מבנדין
 והאדמו"ר מקאצק-סאקלוב. חותמת דיו של 'כולל ווארשא פולין בארבע ארצות'. 37 ס"מ.     מצב
.כללי טוב

 $    10 $200 - 
$250

59
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חוברת לציון 
יובל 25 לחברת 
בחורים נירנברג 

תרפ"ה 1924

 עמ', 24 ס"מ.    מצב טוב. פגמים קלים בשולי הדפים הראשונים, ללא פגיעה בטקסט. כריכה [3],49
.חדשה

 $    10 $40 - 
$60

687

שטר כתובה על 
קלף. גרמניה, 
תצ"ג [1733]

 - $150 10    $ שטר כתובה כתוב בכתב סופר, עם חתימות העדים והחתן.          דיו על קלף. 18X9 ס"מ. מצב טוב.
$200

688

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

כתב יד 
הושענות 

והקפות, תימן

כתב יד הושענות והקפות. תימן.       בקולופון: אני הכותב דויד בן כבוד מ"ו יוסף אלכהן.          [32] 
עמ', 18X12 ס"מ.          מצב בינוני-טוב. כתמי זמן. נקבי עש. קרעים קלים בפינות הדפים, 

משוקמים בנייר דבק לא חומצי. כריכה חדשה.

 $    10 $150 - 
$250

689

רשימת ציונות וקק"ל
האזרחים 

בשירות 
ממשלת 

המנדט, ארץ 
ישראל 1939 

תרצ"ט

Palestine civil service listרשימת האזרחים בפלשתינה שנמצאים בשירות ממשלת המנדט הריטי 
 בארץ ישראל לשנת 1939. כולל מידע רב על כלל המשרתים, החל בנציב העליון וכלה בכלל
 המחלקות, והמועצות הדתיות, על כל עובד מופיע שנת לידתו, מידע על שירותו הצבאי (בין אם בצבא
 הבריטי ובין אם בצבאות זרים כמו הצבא הטורקי לדוגמא) מקום עבודתו, תפקידו, דרגתו, משכורתו
.ועוד.     325 עמ', 24.5 ס"מ.    מצב טוב-טוב מאד, כריכה מקורית מוכתמת

 $    10 $80 - 
$100
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כרזות , 
פוסטרים, 

פריטי דפוס 
ומפות

זעקה גדולה 
ומרה, כרוז 
מהעיר רג'יו 

 Reggio
באיטליה, 

תקע"א 1811

זעקה גדולה ומרה, על פטירת ר' ישמעל הכהן ריש מתא וריש מתיבתא דק"ק מודינא, ביום א' עשירי 
לחודש סיון שנת ה'תקע"א.         רבי ישמעאל הכהן ממודינא (תפ"ד-תקע"א) בישראל גדול שמו, 

מגדולי חכמי האחרונים ומגדולי גאוני איטליה בדורו, למעלה משלושים שנה רבה של מודינא, נודע 
על שם ספרו החשוב זרע אמת – שלשה חלקים. היה נערץ על חכמי דורו והחיד"א הפליג בשבחו 
ותיארו פאר הדור, המאור הגדול, הרב המובהק.         37X26 ס"מ.         מצב בינוני, נזקי מים 

רבים וחורים.

 $    10 $100 - 
$150

691

כתבי יד 
ומכתבי 
רבנים 

ואדמו"רים

מכתב עם 
חתימת ידו של 
רבי דוד הכהן - 

אב"ד מודינה 
ואחיו הגדול של 
בעל ה'זרע אמת'

מכתב באיטלקית משנת תק"ל [1770] החתום ע"י רבי דוד בן אברהם יצחק הכהן.    [1] דף נייר. 
17X24 ס"מ. מצב טוב מאוד.

 $    50 $200 - 
$300
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קבלה על ציונות וקק"ל
תרומת גרוש 

לקרן הקיימת, 
גרש לגולגולת, 

ארץ ישראל 
התקופה 

העותומאנית

קבלה על סך גרש אחד, "תרומת עם לסיום השנה, גרש לגולגולת", מאת "הקרן הקימת לישראל, 
הועד הארצי לארץ ישראל וסוריה", שהיה ממונה על איסוף תרומות לקק"ל מאת תושבי א"י וסוריה 

היהודיים.    5.5X6.5 ס"מ.    מצב טוב מאד.

 $    10 $80 - 
$100

694

שואה 
ואנטישמיות

תלוש מזון מגטו 
ליצמנשטאט 
(לודז'), שלם.

תלוש למנת מזון בגטו ליצמנשטט, עם חותמת זקן היהודים.    14X12 ס"מ.    מצב טוב - טוב מאד. 
נזק קל בצד השמאלי.

 $    10 $50 - 
$100
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אוסף גדול של 
מסמכים 

ירושלמיים 
מרתקים 

מעזבונו של 
מרדכי 

בוקסבוים, ועד 
לאומי, אישים 
חשובים ועוד 
1923-1959

מסמכים מרתקים על אגודת ישראל, הועד הלאומי, קבלות ומסמכים הנוגעים לתרומות רבות 
שהעניק למוסדות בירושלים ועוד מסמכים רבים. כולל מכתבים רבים שקיבל מעסקנים ורבנים 
חשובים בירושלים ובהם נפתלי פורוש, דוב סוקולובסקי, דב יוסף,     מרדכי בוקסבוים (תרנ"ח-

תשי"ט 1898-1959) היה משפטן ואיש ציבור חרדי. היה מעוזריו של בלה קון, מנהיג קומוניסטי 
יהודי ששימש תקופה קצרה כמנהיג הונגריה. לאחר מכן למד אצל דודו הרב יהושע בוקסבוים 

בגאלנטא. עלה לארץ והתיישב בעיר העתיקה והיה מקורב לגדולי הרבנים ואישי הציבור בירושלים 
ובהם הרב יוסף חיים זוננפלד, הרב יוסף צבי דושינסקי, ד"ר משה וולך ואחרים, וכן לנכבדי העיר 

הלא-יהודיים. שימש יועץ משפטי של אגודת ישראל וסגן ראש עיריית ירושלים. בנו רבי יוסף הקים 
את מכון ירושלים.            האוסף לא נבדק כיאות והוא נמכר כמות שהוא.

 $    10 $100 - 
$200
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מסמכים 
היסטוריים

חוברת בעילום 
שם מנטורי 

קרתא 
דירושלם, נגד 

הציונות 
והמדינה 

החדשה, יידיש, 
ירושלים סוף 

שנות ה40

חוברת תקיפה ביותר מקנאי אנונימי בירושלים, החוברת יצאה זמן קצר לאחר השואה ובין השאר 
הכותב טוען ש"בגטאות היה קל יותר לשמור על המצוות מאשר במדינה היהודית(!)".    2 עמודים 

ראשונים חסרים ככל הנראה, 3-14 עמ', 21 ס"מ.    מצב טוב.

 $    10 $50 - 
$100

697
אוסף גדול ספרי 
יהדות בגרמנית

 $    10 $50 - 
$100

698

צמד תצריבים 
צבעוניוים, 

דמויות יהודיות, 
נתן רוטשילד 
 vanity ,ועוד

fair, לונדון 
1818-1824

                          .נתן מאייר רוטשילד, לונדון a view from the royal exchange, 1818 ,תצריב *
                                        ** will you let me a loan?, 1824 איזיק גולדסמית, לונדון.          
 ס"מ.          מצב כללי טוב, פגימות וקרעים X27מצורף תחריט שחור לבן לא ידוע נוסף.          39
.בשוליים

 $    10 $50 - 
$100

699
ספרי יהדות 

גרמנית
 $    10 

700
תצלום מקורי, 
דיווח עיתונאי

 $    10 $80 - 
$100

60



מס 
פריט

 מחיר תיאורכותרתקטגוריה
פתיחה

הערכה

701

מקבץ [9] 
ביביליוגרפיות 

וקטלוגים

*the hand produced book, by david diringer1952                    *קונטרסים שונים מדגלי 
 objects of ancient jewish ritual*                   .המדפיסים העברים, מאת יערי ירושלים תש"ד
art, by heinrich frauberger, Jerusalem 1970                   *סקירה ביביליוגרפית על יהודי 
 ;BIBLIOGRAFICK&Yacute פראג, מאת אוטו גבריאל מנלס, כולל תצלומים רבים. פראג 1952
PŘEHLED ŽIDOVSK&Eacute; PRAHY                   *בשבילי אמנות יהודית, יעקב פינקרפלד 
.                   *anglo-jewish art &amp; history exhibition, 1956                   *berlin 
museum, 1980/1981.                   *der judische buchdruck in augsburg, mosche 
rosenfeld, london 1985/                   *humanism in dutch printing, a mixed bag of rare 
old books, 1972/                   מצבים שונים.

 $    10 $50 - 
$100
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אוגדן מסמכים 
מפעילותו של ר' 
שלמה מזוועיהל 

להקמת מקוה 
בשכונת בית 
יעקב, עברית 

ואנגלית, שנות 
ה40

אוגדן מלא מסמכים היסטוריים מרתקים מעיזבונו של עו"ד בוקסבוים אודות פעילותו של ר' שלמה 
מזוויעהל להקמת מקוה בשכונת בית יעקב בירושלים, עו"ד בוקסבוים שימש כעורך דינו של האדמו"ר 

ונשא ונתן בעבורו על כל ההליכים להקמת המקוה.    הרב הקדוש רבי שלמה גולדמן (ר' שלומק'ע 
זווילעהר, תרכ"ט - תש"ה, 1869-1945) כיהן כרב וכאדמו"ר הרביעי מזוועהיל, ומקים חסידות 

זוועהיל בארץ ישראל. היה חתנו של רבי אלתר מדויד הורודוק. בשנת תרפ"ה ברח יחד עם נכדו רבי 
מרדכי, מרוסיה הקומוניסטית לפולין, ומשם עלה לירושלים בתרפ"ו [1926] ולמד בישיבת חיי עולם. 
אף שהתנהג בפשטות ובצניעות רבה והסתיר את אדמו"רותו, החלו תושבי ירושלים להכיר בגדולתו 

והוא נודע כבעל מופת. נפטר בכ"ו באייר תש"ה (1945) ונטמן בהר הזיתים. מקום קבורתו הפך לתל 
תלפיות להמוני בית ישראל.      מרדכי בוקסבוים (תרנ"ח-תשי"ט) היה משפטן ואיש ציבור חרדי. 

היה מעוזריו של בלה קון, מנהיג קומוניסטי בהונגריה. לאחר מכן למד אצל דודו הרב יהושע 
בוקסבוים בגאלנטא. עלה לארץ והתיישב בעיר העתיקה והיה היה מקורב לגדולי הרבנים ואישי 

הציבור בירושלים ובהם הרב יוסף חיים זוננפלד, האדמו"ר ר' שלמה מזוועיהל, הרב יוסף צבי 
דושינסקי, ד"ר משה וולך ואחרים, וכן לנכבדי העיר הלא-יהודיים. שימש יועץ משפטי של אגודת 

ישראל וסגן ראש עיריית ירושלים. בנו רבי יוסף הקים את מכון ירושלים.     עשרות מכתבים 
ומסמכים, כולל חתימות שונות. מצב כללי טוב.

 $    10 $200 - 
$300

703
שואה 

ואנטישמיות
 - $100 10    $ הדפס אנטישמי.

$150
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