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 222רשימת פריטים למכירה 
 

 90:11שעה  92.4.91', יום א
 ארץ ישראל ויודאיקה, שטרות ומטבעות, בולים

 
 :תוכן עניינים

 

 עולם   , בולים   9119-9121

 בולי ישראל      9121-9100

 עולם   , מטבעות   9141-9119

 עולם   , שטרות   9110-9111

 אמצעי תשלום      9112-9109

 ישראל   , שטרות   9104-9992

 תעודות   , מניות   9994-9929

 סמלים   9920-9901

 מטבעות ארכיאולוגים      9941-9910

 פריטים ארכיאולוגים      9911-9900

 י"פריטי א   9921-9920

 בצלאל, פריטי עץ זית   9211-9212

 בל ומתכת-פריטי פל   9299-9221

 י"תכשיטי א   9222-9221

 ספרי אמנות ישראלית   9221-9241

 י"ספרי א   9242-9211

 הגדות מוסדות וקיבוצים   9210-9211

 י"גלויות א   9211-9201

 י"צילומי א   9201-9220

 הבריגדה היהודית, ציונות   9011-9011

 י"א, אוטוגרפים   9012-9021

 ספרות עברית   9021-9000

 חוברות וכתבי עת-י"א   9001-9041

 י פריטי נייר"א   9041-9011

 חפצי יודאיקה   9011-9411

 כתבי יד ומגילות   9412-9491

 קופות צדקה     9492-9491

 קמיעות   9490-9420

 אוטוגרפים רבניים   9421-9420

 יודאיקה פריטי נייר   9422-9441

 ספרי יודאיקה לועזיים   9442-9411

 ספרי ביבליוגרפיות   9412-9411

 הגדות פסח   9412-9402

 ספרי קודש   9404-9112
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 בולים
 

 Deutsche Nationalversammlung, "Goeslar 1919"  $ 40.00 :מעטפה שנשלחה בדואר עם ביול  1001
 

 , יורו 5821 קטלוגי  ערך, למען הנוער: דפי בולים 6-א כ"כ ,אלבום עם בולי שוויץ בשני נושאים  1002
 200.00 $    יורו 272 קטלוגי  ערך, למען המולדת   
 

 50.00 $   עם בולים בנושאי מוזיקה, ומעטפות שנשלחו מעטפות יום ראשון 49-אלבום עם כ  1003
 

 220.00 $  מעטפות יום ראשון ומכתבים 521-ה כ"ס, שני אלבומי מעטפות עם בולי זוכי פרס נובל  1004
 

 50.00 $    ניו זילנד, בולים 091-אלבום קטן עם כ  1005
 

 260.00 $   יורו 0111ערך קטלוגי , חתומים ולא חתומים, אלבום עם בולי ברלין המערבית  1006
 

 50.00 $   כל העולם, cutoutsבתפזורת וכן לוט של , חתומים, לוט בולי כל העולם  1007
 

 , חתומים Deutsche Demokratische Republik, אלבום בולי גרמניה המזרחית  1008
 400.00 $       יורו 1111ך קטלוגי מעל ער   
 

 50.00 $   זהירות בדרכים, מכוניות  ,מעטפות עם בולי רכבות 550-אלבום עם כ  1009
 

 , Tennis Briefmarkenבנושא טניס  שלושה אלבומי בולים מקוריים  1010
 400.00 $   והסבריםדפים עם בולים  541-כ כ"בהם סה   
 

 , אורוגואי, אוסטריה, איטליה, גרמניה, פולין :רצות חלקייםאלבום עם אוספי א  1011
 60.00 $   "אלבום מועדים הבולאים הבינלאומי"וכן    
 

 400.00 $ דפים 511-כ כ"סה, "Pferde"בנושא סוסים ורכיבה , Lindner' שני אלבומי בולים מקוריים תוצ  1012
 

 80.00 $   11-עד שנות ה 5455 משנת, מכל העולם מעטפות קטנות 811-אלבום עם כ  1013
 

1014  Deutsche Museum Muenchen ,זוכי פרס נובל", שני אלבומי בולים מקוריים" , 
 עם מאות בולים והסברים על זוכי הפרסים דפים  582כ "כוללים סהה   
   75 Jahre Nobellpreis eine philatelishce und kulturische Dokumentation  $ 400.00 
 

 , (כל העולם) צמחים וספורט, פרפרים, ציפורים, בעלי חיים :אלבום עם בולים לפי נושאים  1015
 90.00 $    (ב"בולי ארה)וכן פרחי בר    
 

 , גרמניה, 11-עד שנות ה, 54-סוף המאה ה, צרפת, אלבום עם מעטפות וגלויות שנשלחו בדואר  1016
 500.00 $    61-עד שנות ה 54-סוף המאה ה   
 

 100.00 $  בדואר ומעטפות שנשלחו מעטפות יום ראשון 811-עם כחבר העמים הבריטי אלבום   1017
 

 500.00 $  יורו 6611 -כ ערך קטלוגי, חתומים ולא חתומים, גרמניה המערבית, ארבעה אלבומי בולים  1018
 

 בולים  8211-ה כ"ס, 5415-8159, שמונה אלבומי בולים בנושא זוכי פרס נובל  1020
 600.00 $   מסודרים לפי שנים, ויותר ממאה בלוקים ומעטפות   
 

 120.00 $   חתומים ולא חתומים וכן חמישה בלוקים, בולי עירק 621-אוסף של כ  1021
 

 : 5445וברית המועצות חתומים עד  בולי רוסיה הצארית, ארבעה אלבומים  1022
 1,200.00 $   יורו 55,111 -כ כ ערך קטלוגי"סה, נוספיםושני אלבומים , 5471שנים מקוריים עם תמונות עד    
 

 150.00 $  מעטפות 07-וכ שני אלבומיםכולל , יורו 5911 -כ ערך קטלוגי כ"סה, אוסף בולי ליכטנשטיין מעורב  1023
 

1025  Ferdinant Meyer, Handbuch fuer Postmarken sammler, Nuerenberg 1881,  
 25.00 $    1881, נירנברג , הבולים לאספן ספר     
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 בולי ישראל
 

 50.00 $   לא שלם, 5466-5446ישראל  ,הבול תאוסף מעטפות יום הופע  1027
 

 ה "ס, 11-ישראל שנות ה, מנהלת העם, מוקדמים, מנדט, אלבום עם אוסף מעטפות ישנות  1028
 Handbook of Holy Land Philantely, the Minhelet Haam period  $ 500.00 כןו  פריטים 559-כ 
 

 , עם בולים בודדים בלבד 5469עד , שני כרכים 5492-5440אלבום בולי ישראל   1029
 100.00 $    5440עד  5469שנת מרציף    
 

 , 5476-8111, רגילים 9כפולים ו  9, יום הופעת הבול שמונה אלבומים עם מעטפות וגלויות  1030
 500.00 $    מעטפות וגלויות 721ה כ "עם ס   
 

 100.00 $   (לא שלם) 5419-5440, ישראל, יום הופעת הבול שלושה אלבומים עם מעטפות  1031
 

 500.00 $ (לא שלם) 41-מקום המדינה עד שנות ה, ישראל , שמונה אלבומים עם מעטפות יום הופעת הבול  1032
 

 100.00 $   חתומים ולא חתומים ,בתפזורת, לוט בולי ישראל  1033
 

 900.00 $  פריטים 5711-ה כ"ס, ישראל, דואר רשמי ועוד, גלויות, עשרה אלבומים עם מעטפות  1034
 

 , לא שלם , לא מסודר 5492-5461בולי ישראל חתומים  :אוסף בולי ישראל כולל  1035
 100.00 $   (כ בצמדים"בד, מצב טוב) 5466-5429בולי ישראל לא חתומים    
 

 , שניים מקוריים, בשלושה אלבומים, עם שובל לא חתומים, ראלאוסף של בולי יש  1036
 900.00 $    ($ 7811פ בל "ערך קטלוגי ע)   
 

 200.00 $ 41-עד סוף שנות ה 5467, (שורה תחתונה של הבלוק)צמדים עם שובל  ,לוט של בולים ישראליים  1037
 

 , 7-4דואר עברי : ול ללאב-אל' הוצ, 5492-8111 בולי ישראל, שלושה אלבומי אספנים  1038
 ,מלבד זאת שלם, זוגות מועדים לשמחה עם פס ביניים ושובל, טעות בכתיב השובל   
 2,600.00 $   5445-5442בנוסף בולים עם הדפסת ערכים    
 

 עולם, מטבעות
 

 AU   $ 50.00מצב , 524225418, ס פלורין"א ע"כ, שתי מטבעות כסף  1040
 

 XF   $ 120.00מצב , 5220ס פלורין "ע, מאוחדתמטבע כסף הממלכה ה  1041
 

 VF   $ 50.00מצב  5278, ס פלורין"ע, הממלכה המאוחדת, מטבע כסף  1042
 

 AUC   $ 120.00מצב , 5489, ברית המועצות ,ס רובל"ע, מטבע כסף  1043
 

 VF  $ 50.00מצב , 5412, בשלטון האמפריה ההאבסבורגית, הונגריה ,קרונות 1ס "מטבע כסף ע  1044
 

 Fine-VF   $ 150.00מצב  5678, ס קראון"ע, מטבע כסף הממלכה המאוחדת  1045
 

 XF   $ 100.00מצב , 5411, האימפריה הבריטית, Trade Dollarמטבע כסף   1046
 

 , מטבעות F.A.O "food for all people ,725"סט מטבעות   1047
   Inauguration of the Caribian Development Bank 1970   $ 200.00 
 

 , (0)קופקות  51ס "ע, (2)קופקות  81 ס"ע :רוסיה הצארית, שלוש עשרה מטבעות כסף  1048
 100.00 $    גרם 0497ה "ס, (8)קופקות  51 ס"עו   
 

 AUC   $ 220.00מצב , 5418ס קראון "ע, הממלכה המאוחדת, מטבע כסף  1049
 

 Fine   $ 120.00מצב  5641, ראוןס ק"ע, הממלכה המאוחדת, מטבע כסף  1050
 

 300.00 $ 'יחי 2111 ה "הוטבעו ס, נדיר, XFמצב , 5482, ס קראון"ע, הממלכה המאוחדת, מטבע כסף  1051
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 עולם, שטרות
 

 , קובנו, הגרמניים רק של שלטונות הכיבושאמ 11ס "שטר ע  1053
   99995452 Darlehnskassenschein- Fuenfzig Mark, Kowno, der 4 April 1918, VF-XF $ 30.00 
 

 AUC   $ 100.00מצב , (91) ריאל 51ס "ע, 5499שטר אירן   1054
 

 UCמצב , רק גרמניםאמ 511ס "ע, 5411שטר כסף מזרח גרמניה   1055
   Banknote-Hundert Deutsche Mark 1955   $ 40.00 

 
 120.00 $  שלושה על עור ,חד על משיא, 81-שנות ה, גרמניה, מיוחדים" Notgeld"שטרות  ארבעה  1056

 
 45.00 $   (58חתימה מס ) AUמצב , (48)ריאל  811ס "ע, שטר אירן  1057

 
 , רקאמליון מ 51, מליון מרק 1, רקאמליון מ 5: 5480גרמניה , חמישה שטרות כסף אינפלציוני  1058

 XF-UC   $ 140.00מצבים , רקאליארד מירק וחמש מאות מאמליון מ 81   
 

 good   $ 150.00מצב , 87aריאל  11ס "ע ,5409,  5050, אירן, שטר  1060
 

 50.00 $   81-שנות העשרה ותחילת שנות הסוף , גרמניה" Notgeld"לוט שטרות   1061
 

 XF-AUC   $ 150.00מצב , (15)ריאל  811ס "ע, 5415אירן , שטר  1062
 

 XF   $ 50.00מצב פרנק  811ס "ע, Bank of France, 5448, שטר  1063
 

1064  Bank of Madagascar ,מצב , פרנק 511ס "שטר עVF   $ 180.00 
 

 , גוונים שונים, רובל 1111ס "א ע"כ, 5485סובייטית  אוטונומיה, גיאורגיה, שני שטרות  1065
 50.00 $    סגול וכתום וסימני מים שונים   
 

1066  Bank Emisyjny W Polsce , שטרSpecimen, 594995זלוטי  5ס "ע , Jeden Zloty  $ 240.00 
 

1067  Banco Nacional De Cuba , שטרSpecimen, מצב ,  5414, פסו  5ס "עAU   $ 60.00 
 

1068  Citizen's Bank of Luisiana, New Orleans ,דירוג $,  511ס "שטר עPCS-64  $ 240.00 
 

 VF   $ 80.00צבמ, (00b)ריאל  51ס "ע ,5402, 5057שטר אירן   1069
 

 fine   $ 240.00מצב , (01b)ריאל  11ס "ע, 5407, 5056שטר אירן   1070
 

 UC   $ 85.00מצב , פרנק 111ס "ע ,Bank of France 5445, שטר  1071
 

 XF   $ 240.00מצב , (09b)ריאל  81ס "ע ,5407, 5056אירן , שטר  1072
 

 , קרונות 5,8,1,51,81,11,511ס "ע Theresienstadt 1943,קבלות-שבעה שטרות  1073
 VG-VF     $ 90.00מצבים    
 

 AUC   $ 375.00פרנק מצב  511ס "ע, Bank of France 5461, שטר  1074
 

 , מרק 8,1,51: ס"ע, Litzmannstadt 15 May, 1940' גטו לודז, קבלות-שלושה שטרות  1075
 good-VG    $ 100.00מצבים    
 

1076  Board of Commissioners of Currency Malaya ,597995, דולר 51ס "שטר ע,  
 XF-AUC     $ 500.00מצב    
 

 UC מצב , גטו ליצמנשטדט, מרק 81ס "שטר קבלה ע  1077
  Quittung ueber zwanzig Mark der Aeltster der Juden in Litzmannstadt- 15 Mai 1940 $ 100.00 
 

 אמצעי תשלום
 

 50.00 $   11-71-שנות ה, של ישיבות שונות קבלות תרומה 811-לוט של כ  1079
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 200.00 $   5228ב "תרמ, "קולוניה ראשון לציון"אסימון של   1080

 
 90.00 $   רגיל והטבעה הפוכה: ג"שנת תשי, ישראל, טלפון שני אסימוני  1081

 

 ישראל, שטרות
 

 50.00 $   וריצאו מהמחז, (01)וכל העולם ( 94)לוט שטרות ישראל   1083
 

 XF-UC   $ 30.00מצבים , 5472, שקל 11ס "עשרים ותשעה שטרות ע, בנק ישראל  1084
 

 UC   $ 40.00מצב , 4בקפיצות של  מספרים רצים  ,י"ל 51ס "מאה שטרות ע, בנק ישראל  1086
 

 ישראליות  לירות 511ס "ע, 5470חבילה של מאה שטרות , בנק ישראל  1087
 UC   $ 100.00מצב ( 4מספרים רצים בקפיצה של )   
 

 UC   $ 40.00מצב , מספרים שחורים, 5462לירות  511ס "שלושה שטרות ע, בנק ישראל  1088
 

 UC $ 120.00מצב , נ/1סדרה , מספרים רצים שחורים ,5462, לירות 11ס "ת עתשעים שטרו, בנק ישראל  1089
 

 VG-XF   $ 40.00מצבים , 5461, לירות 11ס "ע, שלושה עשר שטרות, בנק ישראל  1090
 

 , י אחת"לירה א, good-VGמצב , חמש מאות מיל: שלושה שטרות, מ"פלשתינה בע-בנק אנגלו  1091
 VG-fine   $ 120.00מצב , י "א חמש לירות, VG-fineמצב    
 

 UC $ 40.00מצב , נ/1סדרה , מספרים רצים שחורים, 5462, לירות 11ס "עשרה שטרות ע, בנק ישראל  1092
 

 , fine-XFמצב , לירה אחת, goodמצב , פרוטה 111: ארבעה שטרות, בנק לאומי לישראל  1093
 fine   $ 160.00י מצב "עשר ל, fineמצב י "חמש ל   
 

 40.00 $  מצבים שונים, ערכים שונים, 5412-5472אלבום עם שטרות ישראליים , בנק ישראל  1094
 

 , (1) 5448, (51) 5427, (51) 5421 שקל חדש 51ס "שלושים שטרות ע, בנק ישראל  1095
 XF-UC     $ 180.00מצבים    
 

 UC $ 45.00מצב , ב/8סדרה , רציםמספרים חומים , לירות 11ס "ע, 5461תשעה שטרות , בנק ישראל  1096
 

 , א/9סדרה , מספרים כחולים רצים, לירות 11ס "ע, 5462חבילה של מאה שטרות , בנק ישראל  1097
 UC     $ 300.00מצב    
 

 UC $ 50.00מצב , 4מספרים רצים בקפיצות של , 5472 ,שקל 11ס "ע , חמישים שטרות, בנק ישראל  1098
 

 UC $ 300.00מצב , א/9סדרה , מספרים כחולים רצים, לירות 11ס "ע, ה של מאה שטרותחביל, בנק ישראל  1099
 

 UC   $ 50.00מצב , עם טעות חיתוך 5470 משנתשטר , בנק ישראל  1100
 

 , נ/2סדרה , מספרים שחורים רצים, לירות 11ס "ע, 5462, חבילה של מאה שטרות, בנק ישראל  1101
 UC     $ 300.00מצב    
 

 , לירות ישראליות 511ס "ע ,5470חצי חבילה של חמישים שטרות , בנק ישראל  1102
 UC   $ 50.00מצב , 4מספרים רצים בקפיצה של    
 

 , נ/2סדרה , מספרים שחורים רצים, לירות 11ס "ע ,חבילה של מאה שטרות בנק ישראל, בנק ישראל  1103
 UC     $ 300.00מצב    
 

 UC  $ 50.00מצב , מספרים שחורים , 5462, לירות 511ס "עשר שטרות עחמישה , בנק ישראל  1104
 

 UC   $ 325.00מצב , 5471, לירות 111ס "שלושים ושבעה שטרות ע, בנק ישראל  1105
 

 XF-UC   $ 60.00מצבים , 5429, שקל 51111ס "שבעה שטרות ע, בנק ישראל  1106
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 , 4מספרים רצים בקפיצות של , 5471, לירות 111ס "שלושים ותשעה שטרות ע, בנק ישראל  1107
 UC     $ 400.00מצב    
 

 UC   $ 80.00מצב , 5474, שקל 511ס "ע, שמונים שטרות, בנק ישראל  1108
 

 , מספרים אדומים רצים, לירות ישראליות 511ס "ע, 5462חבילה של מאה שטרות , בנק ישראל  1109
 UC    $ 1,200.00מצב , ז/סדרה ס   
 

 80.00 $  'ו', ה',ג',ב: פריפקסים, XF-UCמצבים , 5462 לירות 51ס "ע, ארבעים שטרות, בנק ישראל  1110
 

1111  Palestine Currency Board ,י"ס עשרה פונטים פלשתינאיים א"שטר ע , 
 VG   $ 5,000.00מצב ,  B, Ten Palestine Pounds סדרה January 1944 .1ירושלים     
 

 XF-UC   $ 100.00מצבים , 5470, לירות 511ס "ע, תשעים וששה שטרות, אלבנק ישר  1112
 

 מניות ותעודות 
 

 40.00 $   (כתמים) 5406, תעודה מניה על שם, בנק לחקלאות ולבנין  1114
 

 , מ"אגודה הדדית בע, ירושלם, של הלואה וחסכון י"ס חמש לירות א"ע, על שם ןתעודת פקדו  1115
 50.00 $    בצלאל, גור אריה ורבן: עיצוב, 091990   
 

 Obligation au porteur de 400 Francs, 1870   $ 40.00 ,תעודת מניה עותמאנית  1116
 

 , 5416,5485,5415,5414: ב"ארה, 5489, 5412: צרפת :תעודות מניה מארצות שונות 55לוט של   1117
 120.00 $   5489: גאליציה, 5485,5488: גרמניה, 5489,5496: פולין   
 

  ישראליות-תעודת פקדון על סך חמש לירות ארץ, מ"א אגודה הדדית בע"ת-הלואה וחסכון יפו  1118
 50.00 $    8090900  , על שם   
 

 50.00 $   5294לונדון , אנגליה, Deedשטר מכר   1119
 

 50.00 $   5277לונדון , אנגליה, Deedשטר מכר   1120
 

 50.00 $   5294לונדון , ליהאנג, Deedשטר מכר   1121
 

 סמלים
 

 100.00 $   11-שנות ה, מתכת מוכספת ,על-אל' כנפי טיס של חב  1123
 

 50.00 $   חוטי כסף וסוגרי ברונזה, בכיר ל"סרט מדי ייצוג של קצין צה  1124
 

 אות מלחמת העצמאות, אות המשמר של מפקד חטיבהעם , אותות חמש מלחמות, פסי ייצוג  1125
 150.00 $     סמל עליהו   
 

 90.00 $    "ע"אימון מרוכז גדנ"סיכת   1126
 

 160.00 $    ע אוויר"סמל כומתה של גדנ  1127
 

 90.00 $    ל"סיכת סיירת הנח  1128
 

 Pal-Jew" $ 200.00"מלחמת העולם השניה , יהודי ארץ ישראלי בצבא בריטניה של חייל( דיסקיות)זוג תגים   1129
 

 90.00 $    ארד' , פלוגה ב, 508כת גדוד סי  1130
 

 300.00 $   11-שנות ה, סמל כומתה של סיירת גמלים  1131
 

 90.00 $   סיכות יום העצמאות ושלוש נוספות 86-כ ,סיכות ערים 71-אלבום עם כ  1132
 

 90.00 $   כסף מוכסף ',פלוגה ב, 508סיכת גדוד   1133
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 100.00 $ 5461-5466, המשקים' תוצ, כולל חצאית וירכית, 61-שנות ה, רגלים חיל, ל"צה, מדי חורף לחילת  1134
 

 150.00 $   ל"מ ותג המטכ"עם דרגות אל, 61-שנות ה, חיל רגלים, ל"צה, מדי חורף  1135
 

 ל "עם דרגות אלוף משנה וכן כובע עם סמל המטכ, ומכנסי ירכית ירכית: 11-ל שנות ה"מדי צה  1136
 150.00 $     "שכל"ותיק    
 

 40.00 $   11-שנות ה, ישראל, אתא' תוצ, חולצה ומכנסיים, מדי חאקי  1137
 

 מטבעות עתיקים
 

 פונה ימינה כיתוב(  016-007) 5-דיוקנו של הקיסר קונסטנטינוס ה: פנים, מטבע ברונזה רומי  1140
 ד ימין ושרביט בי אל יופיטר עומד עם אלת הניצחוןה: גב, CONSTANTINVSP[]AVG :מסביב    

 40.00 $  לספירה  IOVI CON[SE]RVATORIEVCONN TSE, 317/318 כיתוב9 ביד שמאל   
 

 , מלך פרס נלחם עם אריה: פנים, גרם 199-192משקל , המיאובילים של סידוןשבעה מטבעות   1141
 350.00 $   לפני הספירה 1-המאה ה, ספינת מלחמה: גב   
 

 , מוכתר פונה ימינה, 055-891דיוקנו של הקיסר דיוקלטיאנוס : יםפנ, מטבע ברונזה רומי  1142
 הקיסר דיוקלטיאנוס מקבל : גב, IMPCCHHLDIOCLETHHNUSAVG: כיתוב מסביב   
 40.00 $  לספירה CONCORDIAMILITVM ,829-849: כיתוב מסביב, מקל נצחון ,מידיו של יופיטר   
 

 120.00 $  איסלמי, ניצבים, רומית, סלווקית: ות שונותתקופ, מטבעות ברונזה 80אוסף קטן של   1143
 

 , פונה ימינה( 089-007) 8-דיוקנו של הקיסר קונסטנטינוס ה: פנים, מטבע ברונזה רומי  1144
 כיתוב  מגדל  וכוכב באמצע: גב, CONSTANTINVSIVNNOB: כיתוב מסביב   
 PROVIDEN-TIAE    $ 50.00: מסביב   
 

 (לפני הספירה 501-581(  ) ?)8-דיוקנו של מלך דמטריוס ה: פנים ,דרכמה רהטט, מטבע כסף  1145
 כתובת  כף תמר מעל כתף, להאפונה שמ, נשר עומד זקוף : פונה ימינה גב   
 120.00 $   לפני הספירה 8-המאה ה,  מטבעת צור BAΣΙΛΕΩΣ[…] :מסביב   
  

  סוס פונה ימינה: גב, פונה ימינה (067-071)ני דיוקנו של אלכסנדר הש: פנים, יווני מטבע ברונזה  1146
 120.00 $   מטבעת מקדוניה ΑΝΔΡΟ]]ΞΕΛΑ :כתובת למעלה   
 

 120.00 $   גדארה, דיון, פטרה: ערי עבר הירדן, חמש מטבעות ברונזה  1147
 

 נהדיוקנו של אלת איסיס פונה ימי: פנים, 6או  1-המלך תלמיי ה שלטון, מטבע ברונזה בינוני  1148
 לפני 8-0-המאה ה, מטבעת אלכסנדריה  […]ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ: כיתוב מסביב נשר זקוף: גב    
 50.00 $     הספירה   

 
 , פונה ימינה( 26-565)דיוקנו של הקיסר אנטונינוס פיוס  : פנים, העיר פטרה, מטבע ברונזה רומי  1149

 120.00 $   אלת גורל טיכה  פונה שמאלה יושבת על הכס: גב כיתוב מסביב   
 

 לספירה 238-244 0-ה דיוקנו של הקיסר גורדיאנוס: פנים, מטבע ברונזה רומי ססטרץ  1150
 אל אפולו יושב בכס המלכות : גב, GORDIANVS PIVS [AVG]: כיתוב מסביב, פונה ימינה   
 90.00 $   מ"מ 84: קוטר, גרם 52משקל , CVR[..]SAVG: כיתוב מסביב   
  

 120.00 $   גרם 595: משקל, כיתוב מסביב, צלב ממורכז: פנים, ימי הביניים, מטבע כסף   1151
 

 : לספירה 5-המאה התקופת , יהודיות ברונזה פרוטותעשר   1152
 60.00 $   פורקיוס פסטוס, 5-אגריפס ה, אמביבולוס/קופוניוס, הורדוס ארכילאוס   
 

 59-המאה ה, מלך יושב על כס המלכות: בג, כיתוב מסביב, צלב: פנים, מטבע ברונזה ארמני  1153
 120.00 $     לספירה   
 

 60.00 $   לספירה 8-המאה ה ,סלווקיםשמונה מטבעות ברונזה   1154
 

 120.00 $    שתי מטבעות כסף סיגלוס פרסי  1155
 

 8-המאה ה, קרני שפע ורימון: גב, כיתוב: פנים, תקופת החשמונאים, עשר מטבעות ברונזה  1156
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 60.00 $     ס"לפנה   
 

 140.00 $   ס"לפנה 8-המאה ה, םשמונה עשרה מטבעות ברונזה סלווקי  1157
 

 60.00 $   ס"לפנה 8-המאה ה, םסלווקי, שמונה מטבעות ברונזה  1158
 

 זקוף  נשר: גב דיוקנו של זאוס אמון פונה ימינה: פנים, גרם 9691, בית תלמיי, מטבע ברונזה  1159
 [..]ΠΤ[..]AIOY ΒΛΣΙΛΕ: כיתוב מסביב,   Eבין הרגלים אות, קרן שפע ,פונה ימינה   
 150.00 $    לפני הספירה 0-המאה ה   
 

 עם פרוות אריה , לפני הספירה 080-006, אלכסנדר מוקדוןדיוקנו של : פנים, דרכמה, מטבע כסף  1160
   תנשר ובידו השמאליבידו הימנית , להאשמ אל זאוס ישב על כס מלכות פונה: גב 9על ראשו   
 70.00 $     שרביט   
 

 ,כיתוב מסביב, (855-524)ילד  הקיסר גאטהדיוקנו של : פנים ,ס דינר"מטבע כסף רומי ע  1161
 150.00 $   גרם 092: משקל, כיתוב מסביב, תשמישי פולחן רומיים: גב   
 

 75.00 $  כיתוב   , קרני שפע :גב ומלכה( 4-91) 9 -של ארטס ה םדיוקנ: פנים, מטבע ברונזה נבטי  1162
 

 , נשר זקוף פונה שמאלה: פונה ימינה גב  של טלמי ודיוקנ: פנים ,בית תלמיי, מטבע ברונזה  1163
 , ΠΤ[..]AIOY ΒΛΣΙΛΕΩΣ: כיתוב מסביב,   Eבין הרגלים אות, קרן שפע   
 120.00 $    גרם 1292 ,לפני הספירה 0-המאה ה   
 

 פונה שמאלה,  (לספירה 25-46)דיוקנו של הקיסר דומיטיאנוס , הודה הכבושהי, מטבע ברונזה  1164
 :כיתוב מסביב ,מניחה יד ימינה על שלל, מחזיקה כידון ומגן, אלת מינרווה פונה לשמאל: גב    
   [DOMITIAN]VS CAES [AVG]    $ 75.00 
 

  (לספירה 84 –לפני הספירה  12 דיוקנה של יוליה אווגוסטה: פנים ,ס דינר רומי"מטבע כסף ע  1165
 180.00 $   גרם 894משקל , IVLIA  AVGUSTA: כיתוב מסביב, פונה ימינה   
 

 למעלה אלה : גב, דיוקנו של אלכסנדר הגדול  פונה ימינה: פנים: יווניים שלוש מטבעות ברונזה  1166
 80.00 $  קדוניהמטבעת מ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: אשפת חצים וקשת כיתוב באמצע  :של הרקולס למטה   
 

  כיתוב מסביב, פונה ימינה, (522-857)דיוקנו של הקיסר קראקלה : פנים, מטבע בילון רומי  1167
 180.00 $  גרם 5897: משקל, מטבעת אנטיוכיה, כיתוב מסביב, נשר עומד זקוף פונה שמאלה: גב   
 

 Antoninus Pius 161-180,   $ 80.00פנים , מטבע ברונזה רומי  1168
 

 , ינשוף פונה ימינה: גב נהתראש של א: פנים, דרכמה פלישתימטבע כסף   1169
 220.00 $    לפני הספירה 9-המאה ה    
 

 90.00 $   גדארה, דיון, פטרה: עבר הירדןערי , שלוש מטבעות ברונזה  1170
 

  ימינהפונה ( לספירה 4-74)דיוקנו של ווספסיאנוס : פנים , ס דינר רומי"מטבע כסף ע  1171
 280.00 $    כוכב, חרטום אנייה פונה לימין: גב   
 

 לספירה 5-ס עד המאה ה"לפנה 5-בתקופת המאה ה, ברונזה יהודיות שתים עשרה פרוטות  1172

 100.00 $   פורקיוס פסטוס,  5-אגריפס ה, אמביבולוס/קופוניוס, הורדוס הגדול   
 

 מלך סידון בלבוש מצרי הולך , פרס במרכבהמלך : פנים, שקל כפול, סידונימטבע כסף   1173
 800.00 $   גרם 8298 לפני הספירה 9-המאה ה, ספינת מלחמה: גב   
 

 פריטי ארכיאולוגיה
 

 90.00 $   ('האוריגינלים במוזיאון הרמיטז) רפליקות של אבני חן חרוטות רומיות 51 1175
 

 90.00 $   ('ם במוזיאון הרמיטזהאוריגינלי) רפליקות של אבני חן חרוטות רומיות 51  1176
 

 40.00 $   אבן בצורת צילינדר, חרוז, שני חלוקי נחל חרוטים: יםעתיקפריטים ארבע   1178
 

 65.00 $   תקופת בית שני, עתיקיםמשקולת אבני  השבע  1179
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 120.00 $  ידית חסרה, כיתוב שלם ביוונית מסביבעם  לספירה 1-7חרס תקופה ביזנטית מאה  ,נר שמן  1180

 
 80.00 $   9חותם עם ציור של קווים גיאומטריים על בסיסו, סקרבויד מתקופת הברזל  1181

 
 50.00 $    תקופת הברזל, אבן לראש אלה  1182

 
 80.00 $    ארץ ישראל ,שלושה פעמונים עתיקים  1183

 
 90.00 $    מוקדמת תקופה איסלמית, נר שמן  1184

 
 , 58-המאה ה, חורסאן, עשויה ברונזה עם שילוב נחושת והזהבה, ורת שמןתחתית למנ -צלוחית  1185

 200.00 $    כתב קופי ומוטיבים זואומורפים   
 

 60.00 $   (ברזל)תקופת האבות , צור וגיר, בזלת, סוגי אבן שונים, ארבע אבני קלע  1188
 

 י"חפצי א
 

 25.00 $    רחובות, דגל תזמורת הנוער העירונית  1190
 

 200.00 $   מראה הכותל המערבי, על המכסה עם ריקוע, כסף, קופסת טבק  1191
 

 30.00 $   (פגמים רבים)עם תמונת ציפור וגפנים מסביב  ,אריח קרמיקה ארמני קטן  1192
 

 260.00 $   על המכסה מראה הכותל המערבי ,קופסת טבק עשויה קרן  1193
 

 120.00 $   מה מסורתיתעבודת רק קטיפה עם, שמלה פלשתינאית  1194
 

 350.00 $ גרם Made in Jerusalem, Palestine ,845חתום , גביע עם מכסה, גביע כסף פיליגרן עתיק  1195
 

 The Jaffa Orange Syndicate Ltd".   $ 40.00",  "הדר"כרזה ליטוגרפית מתוך   1196
 

 50.00 $   יטניהבר' פרסומות לדשן תוצ "הדר"שתי כרזות ליטוגרפיות מתוך   1197
 

 40.00 $   (0)ב "ארה (7)ארץ ישראל : עשר תויות יין כשר  1198
 

 בצלאל, פריטי עץ זית
 

 40.00 $   עם מראה כיפת הסלע, עץ זית חרוט, אגרטל קישוט  1200
 

 160.00 $    מגדל בשמים מעץ זית חרוט  1201
 

 150.00 $   54-המאה הסוף , עבודת חריטה ירושלמית ,עץ זית, מתקן למקטרות  1202
 

 325.00 $   קבר רחל והר הבית, עם מראה הכותל, קופסת אתרוג מעץ זית מגולף  1203
 

 50.00 $  טבריה' תוצ, עם תמונה של העיר העתיקה, ירושלים מזכרת לארץ ישראל, אלבום לצילומים  1204
 

 40.00 $   ונוסף, י מירון סימה"ע ליליין9 מ9 י א"ע: שלושה אקסליבריס  1205
 

 50.00 $   5411ירושלים , שולמית' הוצ, ירושלים, בצלאל, ציר זאב רבן, שיר השירים  1206
 

 כריכת עור , 5497, א"ת, סיני' הוצ, דורה9 מאת ג, למעלה ממאה ציורים"תנך בתמונות   1207
 40.00 $   בצלאל ירושלם, משה עם לוחות הברית ,עם פלק נחושת   
 

 200.00 $   ירושלים, עבודת בצלאל, יגרןכלי כסף פיל  1208
 

 50.00 $   01-91-שנות ה, ירושלם, בצלאל ,עץ זית חרוט, מגדל בשמים  1209
 

 'הקולי וכו, נורדיה, בל-פריטי פל
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 25.00 $    61-שנות ה, ישראל, שני פמוטי פליז  1211

 
 35.00 $   מ"ס 9X091, חתום, הקולי' תוצ, שור, פיגורת פליז מיניאטורית  1212

 
  25.00 $   "מדינת ישראל"אוניית מפרש וכיתוב , א עם תבליט"כ, זוג מחזיקי ספרים  1213
  
 40.00 $   11-שנות ה, בל-פל' תוצ, זוג פמוטי פליז מיניאטוריים  1214

 
 25.00 $   11-שנות ה, ישראל, נורדיה 'בית מזוזה מפליז תוצ  1215

 
 50.00 $   עם תמונה של קערת פירות, 11-שנות ה, ישראל ,אופנהיים' צלחת הגשה תוצ  1216

 
 40.00 $   11-שנות ה, ישראל, נורדיה' תוצ, חנוכית ברונזה מיניאטורית  1218

 
 100.00 $   "ירושלם"כיתוב  עם, חנוכיה מיוחדת לנרות  1219

 

 תכשיטי ארץ ישראל
 

 40.00 $   "נר"להדלקת כל  עם מתג, חנוכית מתכת חשמלית  1220
 

 25.00 $   "ירושלם"חתום  ,טבעת כסף עם פיליגרן  1222
 

 Made in Palestine   $ 60.00חתום , 481, שתי סיכות כסף פיליגרן  1223
 

 40.00 $   מראה מגדל דוד וירושלים, צפורה "מזכרת מישראל", סיכה מצופה כסף  1224
 

 240.00 $  גרם 096, ינת ישראללמד 11לכבוד , K59תכשיט זהב , Agam Yaacovאגם יעקב   1225
 

 ספרי אמנות ישראלית
 

 , מעבר לכחול9 8 8111עכו , פיסול כתיאטרון9 5: שלושה קטלוגים אודות עפרה צימבליסטה  1227
 9Offra Zimbalista, The Joseph Constant Gallery 1995  $ 30.00 0 8118, מוזיאון מגדל דוד   
 

1228  Monografia, Samuel Tepler, ed Il Cigno, Milano, Oct. 1971,  
 50.00 $   חלודה ,חתומים טפסים אלף של ממהדורה 353 מס   
 

 , 5420מוזיאון חיפה 9 8, 5479ם -י, מוזיאון ישראל, פעילויות9 5 :חמישה קטלוגים אודות פנחס כהן גן  1229
 9NY 1976   $ 40.00 1, 5449עין חרוד ,  עיבוד ההיסטוריה9 9, 5472א "מוזיאון ת9 0   
 

 , 5425א "ת, תחריטים והדפסי אבן9 8, 5468, ירושלים9 5: ארבעה ספרים אודות יעקב שטיינהרדט  1230
 9His graphic work, Jlm. 1967  $ 50.00 9, 5427נהריה , 9ש.חיתוכי העץ האחרונים של י9 0   
 

  5446א "מוזיאון ת9 5 :צדוק בן דוד אודותחמישה קטלוגים   1231
   2. Melbourne 1989 3. , London 1987, 4. London 1990, 5.  Italia 2002   $ 40.00 
 

 , 5422א "ת, כיכר לבנה9 8, 5447א "מוזיאון ת, מעברים9 5: ארבעה קטלוגים אודות דני קרוון  1232
 3. Dani Karavan, Paris 1983, 4. Maalot Museumsplatz, Koeln 1986   $ 50.00 

 
  5462 ,ם-י, מגמות באמנות הישראלית9 5: חמישה ספרים אודות אמנות ישראלית 1233

 9The Twenties in Is.Art, T-A 1982  0,  5421ם -י, מוזיאון ישראל9 8   
   Is. contem Landscapes, Jlm 1992 5. 4. Isart,     $ 40.00 
 

  5415א "א תשי"ת, ציור ופיסול בישראל, מזונחום ג9 5: שבעה ספרים וקטלוגים אודות אמנות ישראלית  1234
  5424א "תל תשמ' הוצ פרקים באמנות ישראלית9 8   

   3. Makom- Zeitgenoessische Kunst aus Israel, Wien 1993 ,4.  Art in Israel, T-A, 1974  
    5. Marlborough, London, 1984, 6. NY, 1964 7. Jewish Museum, London, 2008  $ 70.00 
 

 40.00 $  5478, ג"ר, מסדה' הוצ, כולל הפוסטר ,..הורים וארונות, עולים, סירות, נפתלי בזם  1235
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  ,Avigdor Arikha -Marlborough 1988 .1: שמונה ספרים וקטלוגים אודות אביגדור אריכא  1236
  2. 1996, 3. 1980, 4. 1977. 5.  1974, 6. 1997, 7. 2000,  8. A.A. from life 1965-2005, $ 80.00 

 
 Yosl Bergner Painting 1963-1968, Jlm 1969 .1: שני ספרים אודות יוסל ברגנר  1237

 40.00 $  בעפרון האמן חתימת עם,  1959 ירושלים ,קאפקא לפרנץ רישומים ,ברגנר יוסל9 8   
 

 , 5466, חיפה, ולדמןג' הוצ, עשרה הדפסים צבעוניים ,ניגונים, תיק פורטפוליו, קניספל  1238
 100.00 $   י האמן"כל ההדפסים והתיק חומים ע,  811מסך  514מס    
 

  5441א "ת, קרוון דני, פייר רסטני9 5: חמישה ספרים אודות אמנים ישראלים  1239
  5476ו "תשל, ברנר9 ג, פסלים, לוצאנסקי יעקב9 ב9 8   
 5420ג "תשמ א"ת, בית ראובן, אריה אלחנני רב אמנויות9 0   
  4. Moshe Castel, 1962, 5. Ziffer, Ionel Jianov, Paris, 1979   $ 50.00 
 

 י"ספרי א
 

1242   W.M. Thomson, The Land and the book, II, Central Palestine and Phoenicia 
    (with part about Jerusalem), London 1883   $ 40.00 

 
1243  Palaestina in Bild und Wort, nebst der Sinaihalbinsel und dem Lande Gosen nach  
   dem Eng. Hrs. von Georg Ebers und Hermann Guthe,2te Band, Stuttgart u.Leipzig $ 140.00 

 
 , (יידיש), און געגענווארט ארץ ישראל אין פערגאנגענהייט, בן צבי9 בן גוריון און י9 ד  1244

 40.00 $   ניו יורק, הועד הפלשתינאי של פועלי ציון' הוצ, ת השבטיםבצרוף מפת חלוק   
 

1245  The rev T. Hartwell, Horne, Landscape Illustrations of the Bible, 2 vol,  
   complete!, London, 1836, illus by W.and F. Finden   $ 190.00 

 
  ,Arieh Sharon, Planning Jerusalem, Jlm. 1973 .1 :שני ספרים אודות ירושלים  1246
    2. Henry Kendall, Jerusalem the city plan, reservation and development  
   during the british mandate 1918-1948, London, 1948 (at fault)   $ 40.00 

 
1247  Atlas Geographie Economique de la Societe des Nations par Z. Khanzadian,  
   France-Geneve 1932, de la Palestine-Geographie Historique Geo Physique . 
    56 pages of text about Palestine.. 135 ,maps and plates   $ 750.00 

 
  ,Jerusalem, the saga of the Holy City .1 :שני ספרי מפות ארץ ישראל  1248
  The Universitas publ Jlm 1954 no 947 of limited ed  
  2. Holy Land in maps, ed A. Tishby, The Isr. Museum Jerusalem 2001  $ 50.00 

 
 50.00 $  5454ט "תרע, אודיסה, ישראל וישוב ארץ כתבים לתולדות חבת ציון, דרויאנוב עורך9 א  1250

 
 50.00 $   (סטנסיל)א "ת, גמנסיה הרצליה, חיי הצמח, סרני-דבורה אילון ר"ד  1252

 
 , ארץ ישראל, על הקומוניזם, מסכת אדמונים מן תלמוד בולשבי, אבשלם בר דרומא  1253

 90.00 $    (חותמת ספריה) 5480ג "תרפ   
 

 , יצא לאור על ידי אחד מבני משה, שושלת משפחת ראבינאוויץ תולדות ,ח"ספר בני משה תרפ  1255
 100.00 $   5482ח "בעיר תל אביב ארץ ישראל בשנת תרפ, מרדכי ראבינאוויץ   
 

 ' עמ 560, 5455א "תרע, יפו, קהלת' הוצ ,שמות מקומות בארץ, הארץ, ספיר9 א  1256
 70.00 $    (כריכה פגומה, כתמים)   
 

 וקיבוצים של בתי ספר הגדות פסח
 

 40.00 $    ס הכרמל"בי, הגדה של פסח  1258
 

 40.00 $  גבעתיים, ס הממלכתי בשיכון עובדי החשמל"יב, מסכת למסיבת אביב ופסח, הגדה של פסח  1259
 

 40.00 $   5465א "א תשכ"ת, ס הממלכתי ויתקין"בי, הגדה של פסח  1260
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 40.00 $   5412ח "א תשי"ת, יתקיןס הממלכתי ו"בי, הגדה של פסח  1261

 
 40.00 $   5417ז "תשי, א"ת, ש הנרייטה סולד"ס לדוגמא ע"בי, הגדה של פסח  1262

 
 40.00 $   'כתה ב, ץ"רשל, ס בורוכוב"בי, הגדה של פסח  1263

 
 40.00 $   5411ו "תשט ,א"ת, ס הממלכתי ויתקין"בי, הגדה של פסח  1264

 
 40.00 $   5416ז "תשט, 0-'כתה ו' ון עירוני אתיכ, הגדה של פסח  1265

 
 40.00 $   5461כ "ג תש"ר, "הגפן"ס "בי, הגדה של פסח  1266

 
 40.00 $   גבעתיים, גורדון9 ד9ש א"ס הממכלתי ע"בי, הגדה של פסח  1267

 
 40.00 $   5411י "תש, מקווה ישראל, הגדה של פסח  1268

 
 40.00 $   5411ו "ר תשטקיבוץ גבעת ברנ, הגדה של פסח  1269

 
 40.00 $   5417ז "א תשי"ת, ס תל נורדאו"יב, הגדה של פסח  1270

 
 40.00 $   5411ו "תשט, עיינות, מעבדות לחרות, הגדה של פסח  1271

 
 40.00 $    גדרה, ס פינס"בי, הגדה של פסח  1272

 
 40.00 $   5417ז "א תשי"ס הממלכתי ויתקין ת"בי, הגדה של פסח  1273

 
 50.00 $   5411י "תש ,קיבוץ גבעת ברנר, הגדה של פסח  1274

 
 50.00 $    קיבוץ שפיים, הגדה של פסח  1275

 

 י"גלויות א
 

  , 81-תחילת המאה ה, מראות ארץ ישראל, ארבע גלויות צבעוניות  1277
 30.00 $  עתלית, (8) ץ"רשל, רחובות:  Jued Vlg' הוצ אחת , La Palestine Moderne, Jaffa' שלוש הוצ   
 

 British official photographs of Palestine, Cairo, שנות העשרה ועשרים, צילומים-עשר גלויות  1278
 50.00 $   146,151,160,162,180,183,194,196,230,301 : ' מס 
 

 , טרצילום בן אור קל, חיפה, אדלר' הוצ, מראות ארץ ישראל, אחת עשרה גלויות שחור לבן  1279
 35.00 $    (1)התישבות , (6)סדרת חלוצים    
 

1280  Eliahu Bros ,האחים אליהו' הוצ, 81-01-שנות ה, י"מראות א, אחת עשרה גלויות שחור לבן , 
 50.00 $   (5)גרמניה , (0)פולין , (9)מהם הודפסו באיטליה , א"ת-יפו   
 

 : 11-שנות ה, של עתיקות ישראל עם גלויות, שני אוגדני גלויות של אגף העתיקות  1281
 40.00 $   גלויות 58מתוך  951 גלויות ב 58מתוך  958 א   
 

 80.00 $   71-עד שנות ה 51-שנות ה, י"גלויות נופי א 21-אלבום עם כ  1282
 

 50.00 $   71-עד שנות ה 51-שנות ה, גלויות חיפה 94-אלבום עם כ  1283
 

 90.00 $   71-עד שנות ה 81-שנות ה, יבאב-גלויות תל 48-אלבום עם כ  1284
 

 , י"א, א"ת, משה ארדמן' הוצ, מראות ארץ ישראל, שתים עשרה גלויות  1285
 , א ושש התישבות"שש מראות ת, 59,57,52,54,80,90,15,10,19,71,21,45מס    
 50.00 $    )פגום 10מס ) 81-תחילת המאה ה   
 

 י"צילומי א
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 , Underwood a. Underwood publ, NY-London-Canada 'חב, אוסקופיםסטרישמונה צילומים   1287
 40.00 $   5459דצמבר -אפריל, מראות ארץ הקודש וירושלים   
 

  Kekystone View Co (8), Exelsior (5): שבעה עשר צילומים סטריאוסקופיים הוצאות שונות  1288
 85.00 $   הקודש וארץ ירושלים מראות ,נוספים וארבעה   
 

  Underwood a. Underwood publ. NY-London- Canadaבהפצת  ארבעה עשר צילומים סטריאוסקופיים  1289
 J.F. Jarvis (3), C. Bierstadt (4), Strohmeyer u Wyman (3)Underwood (4 )הוצ    
 70.00 $    דשמראות ירושלים וארץ הקו   
 

  Underwood a. Underwood publ. NY-London-Ottawa 'חב ,סטריאוסקופיםעשרים ושלושה צילומים   1290
 120.00 $   מראות ארץ הקודש וירושלים, 81-תחילת המאה ה   
 

 40.00 $   תקופת המנדט, נופי ארץ ישראל, לוט צילומים  1292
 

 ות המטה ומפקדי חזית הדרום של הועד המאוחד של השכונ מסיבת כבוד לחברי, צילום א"ת, גרוס9 ר  1293
 24X29    $ 80.00, (פגמים) 5492, העבריות   
 

 , הכותל(: עיתונים אנגליים ואמריקנים) 81-תחילת המאה ה, י"מראות א, ארבע צילומי עיתונות  1294
 40.00 $   ורועה כבשים ערבי, חלוצות בשדה, (מתואר כיפו)תל אביב    
 

 120.00 $   פועלים יהודים, צילום, יפו, אברהם סוסקין  1295
 

 50.00 $  91-סוף שנות ה, כולל מסע להודו וארץ ישראל, צילומי משפחה ארבעה אלבומי צילומים עם  1296
 

 , 51-שנות ה, בארץ ישראל יהודים תימנים, צילומים 58, צלם, ליאו קאהן  1297
 160.00 $    וינה, Juedische Zeitungה 'הוצ   
 

 , "המגשימים"לרגל שנתיים ל, "הנץ"וכן חוברת  ,"המגשימים"ל לוט צילומים הקשורים  1298
 50.00 $    5411ו "חנוכה תשט   
 

 הבריגדה היהודית, ציונות
 

1300  Kongresszeitung, Organ des XII Zionisten Kongresses, Nr. 3-Nr.14 + Sonderabdruck,  
   Karlsbad, 2.9.1921-15.9.1921    $ 50.00 

 
 ח "והקונגרס הכ, 5405 א"תרצ, 57-תעודות ציר הקונגרס ה :קונגרסים ציונייםחמישה פריטים מ  1301

 , 5404 ט"נבה תרצ'ג, א"כרטיס חבר הועד הפועל הקונגרס הכ, 5465 א"ירושלים תשכ   
 60.00 $   5492 ח"תש, לושקל היוב, ג"הקונגרס הכ": שקל"ושני כרטיסי    
 

 40.00 $   5496, ו"תש, א"ת, יבנה' הוצ, ודיתספר הבריגדה היה, קפיטן יעקב ליפשיץ  1303
 

 , Jewish soldiers daily newspaper"" מערב אירופה, עתון יומי לחילים עברים,  החיל  1304
  8596911י "גליון אחרון כב סיון תש 610עד  981מס  794991ו "יום ששי ערב ראש השנה תש   

 1,000.00 $   (ונותגלי 801ה "ס)בתוספת הגליון הראשון בצילום    
  

 120.00 $   מלחמת העולם השניה, מתנת הועד למען החייל היהודי, תיק למכתבים  1305
 

  190999ד "ו אדר תש, 5חוב ,איטליה, עברים ביבשת אירופה עלון חדשות יומי לחיילים לחיל  1306
 1,200.00 $   כל מה שיצא בסטנסיל, 5194999 566עד חוברת מס    
 

 , 5495-5490, מלחמת העולם השניה, הגיוס בארץ ישראל חוזרים ומכתבים בענין, כרזות  1307
 500.00 $    (פגמים)פריטים  12ה "ס    
 

 אוטוגרפים וספרים חתומים
 
 , (לוי אשכול)י לוי שקולניק "חתום ע, "מ"חברת המים בע מקורות"מכתב של   1309

 40.00 $   5494997, (פנחס ספיר)ופנחס קוזלבסקי    
 

 , מרדכי נמיר, אברהם קריניצי', מזכירי ערים וכד, י ראשי ערים"ע לוט מכתבים ומסמכים חתומים  1310
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 80.00 $    שונים 51ה "ס, חיים לבנון ועוד   
 

 , י נציגי קבוצות וקיבוצים"חתומות ע, של הסתדרות העובדים מופנות אל הועד הפועל, שתי עצומות  1311
  8596996למניעת החרמת דירה של ידיד המשקים החקלאים 9 א: ישוביםעם חותמות הי   
 50.00 $   8690905, בענין התישבות בעמק הירדן9 ב   
 

 תודה על תמיכתה , 5496במאי  05, י כל עורכי העיתונים"חתום ע, מכתב תודה לגולדה מאירסון  1312
 100.00 $    תשלום מס על נייר עיתוןבביטול    
 

 חברי אגודות מקצועיות  הזמנה בכתב יד לאסיפה של, עובדי הועד הפועל, סתדרות הכלליתהה  1313
 , רמז ואחרים9 ד, גולדה מאירסון: עם חתימות המשתתפים, "בן גוריון9 בהשתתפות החבר ד"   
   1958909     $ 50.00 
 

 ,פברואר, גרמנית-עברית ,בעניין קניית ספרים, מכתב כתוב ביד לכבוד מוזס, עגנון שמואל יוסף  1314
 260.00 $     ג"תרפ 5480    
 

  8795995, מכתב תשובה מודפס חתום ביד, י"הסוכנות היהודית לא ,(משה שרת) שרתוק משה   1315
 , בענין הקצבה כספית לכינוס הדרכה למוכתרים 5495995מה שפרינצק 9 י  למכתב של   
 75.00 $    י שפרינצק"תום עחיחד עם פתק    
 

 מהם אחד בכתב יד חתום , 5400-5401מכתבים בין השנים  50, (שרת משה)שרתוק   1316
 600.00 $   ביד ומכתב מאשתו של שרתמודפסים חתומים  58-ו   
 

 , מנשה קדישמן, איורים, 51958941, עורך נתן זך, קונטרס לשירה, הנה, אליעזר כגן  1318
 25.00 $    הקדשה חתומה מאת המחבר   
 

 , 5498, דורון' הוצ, אברהם שלונסקי לעברית' תרג, זן שן שורש החיים, מיכאל פרישוין  1319
 50.00 $    שלונסקי9 עם הקדשה חתומה של א   
 

 40.00 $  עם הקדשה חתומה של המשורר, 5406 ו"תרצ, א"ת, אידילה, שיאונה , דוד שמעונוביץ  1320
 

 י המחבר "עם הקדשה חתומה ע, 5406ו "תרצ, א"ת, דבר' הוצ, שירים, מבית, אברהם ברוידס  1321
 60.00 $     (כריכה פגומה)   
 

 , מצורף דיסק בקריאתה של חנה מרון, קשר לשירה' הוצ, מכשפות, רחל חלפי  1322
 50.00 $   8114, רכטר-מרון 9 וכן הקדשה חתומה של ח   
 

 , 5478ג "תשל, ירושלים, אקדמון' הוצ, ין גאריידער שטן א, חתן פרס נובל, (זינגר)יצחק באשעוויס   1323
 90.00 $    עם הקדשה חתומה מאת המחבר   
 

 , 5478לוין אפשטיין ' הוצ, מלון עולמי לעברית מדוברת, נתיבה בן יהודה-דן בן אמוץ  1324
 50.00 $    עם הקדשה מאת דן בן אמוץ   
 

 עם הקדשה חתומה , אידיש, יורק ניו-ורשה, פארלאג פראגרעס, אמעריקא, שלום אש  1325
 120.00 $    מאת שלום אש להרמן שטרוק   
 

 ספרים עבריים
 

 , י לאה גולדברג"מלוקט וערוך ע, ב חודשי השנה"לי לקט שירי אהבה, לוח האוהבים  1327
 25.00 $    א"ת, עמיחי' הוצ, י אריה נבון"מצויר ע   
 

 , וררים היהודיים של התקופה שאחרי המהפכהלגדולי המש קובץ שירה עברית, בראשית  1328
 80.00 $    5487ז "תרפ, מוסקבה-לנינגרד   
 

 40.00 $   5407 ז"תרצ, א"ת, חרוזים סטיריים, פזמוני אשמדאי, שם9מ  1329
 

  5484ט "א תרפ"ת, שירים, דביר' הוצ, ארבעה כרכים, כתביו ומבחר תרגומיו, ביאליק9נ9ח  1330
 , דברי ספרות, (5401 ה"על הכריכה לדניאל פריש מאת מאיר גלעס תרצ עם הקדשה חרוטה)   
 90.00 $   5486ו "תרפ, דון קישוט, וילהם טל 9תרג   
 

  40.00 $  5417ז "תשט, מרחביה, עם חיתוכי עץ מאת שושנה היימן ,שירים, שלג בירושלים, כרמי9 ט  1331
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 , יוסף בודקו: איורים, כרכיםארבעה , כתביו ומבחר תרגומיו, ביאליק9 נ9ח  1332

 150.00 $   5480ג "תרפ, ברלין, חובבי השירה העברית' הוצ   
 

 50.00 $   5454פ "תר, ברלין ,יידישער פארלאג, גבעת החול, י עגנון"ש  1333
 

 חוברות וכתבי עת, י"א
 

  להיחיד במדינת ישרא ,אליקים העצני -עקרונות9 א: שתי חוברות, שורת המתנדבים  1335
 40.00 $ (כריכה מתפרקת) 5417, רמת גן, פסק הדין בערעור שורת המתנדבים נגד עמוס בן גוריון9 ב   
 

 , (א) וכך החל המרד: ספרית המרד: י"ל והלח"ספרונים אודות מלחמת השחרור של האצ שמונה  1336
 , י, ז, ו רותוכן חוב, (ה-ד) ל"נשק בריטי למחסני אצ, (ג-ב) חטפנו קצינים בריטים   
 50.00 $  (הבלונדיני הגבוה)דב : הוצ סלם, פרשת התקפה אחת: ז "תש, לוחמי חרות ישראל' הוצ   
 

 40.00 $  5409, החוגים המארכסיסטים בארץ ישראל' הוצ, קובץ מאמרים, מלחמה במלחמה 21  1337
 

 , 5492-5416ת מהדורות שונו, ד-לכיתות א, א"ת, טברסקי' הוצ, סדרת חוברות החג והחגיגה  1338
 60.00 $   חוברות 82ה "ס', שבועות וכו, ג בעומר"ל, פסח, פורים   
 

 , וליום חג העצמאות, באייר' ב, לגבורי מלחמת הקוממיות סדר התפלות וההודיות ליום הזכרון  1339
 50.00 $    5419ד "תשי, ירושלים, באייר' ג   
 

 30.00 $   5488ב "תרפ, ירושלים' טו', יד :חוברותשתי , עתון לבני הנעורים, אלומות  1341
 

 " צעירי ציון"פראקציע -צאנטראל ארגאן פון דער פאלקס, כתב עת, Befrajungבעפרייאונג   1342
 50.00 $   (5485) א"סיון תרפ-א"טבת תרפ, פ"תמוז תר-פ"תר, כסלו, ורשה, אין פוילען   
 

 , ח"באייר תש' החל מיום ה, ח"תש, יון ראשיגל, עתון רשמי, מדינת ישראל הממשלה הזמנית  1343
 40.00 $   (כריכה פגומה, נקבי עש) 5951992ח "באלול תש' עד כו, 5991992   
 

 200.00 $   5266 ו"יג כסלו תרכ,  80מס  -ה"טבת תרכ 2, 5' מס, שנה שניה, הלבנון  1344
 

  5417ז "תרס, כרך ראשון, ל בארץ ישראל"יו, למדע ולשאלות הזמן, קבץ לספרות, העמר  1345
 40.00 $    (כריכה מתפרקת)   
 

 י פריטי נייר"א
 

 , על-אלמטוס ומסוק , אוטובוס לאילת, מראה את רכבת ישראל, 11-שנות ה, ישראל, גליון גזירה  1347
 40.00 $     מכוניות ועוד   
 

 100.00 $  81-61-שנות ה, אביב-אביב ומתל-אודות תל, אחרים מכתבים ומסמכים 11-אוגדן עם כ  1348
 

 50.00 $ בקשה לצום99" התעוררות לתשובה", לתפילה בכותל, !"מודעה ובקשה" :שתי כרזות ירושלמיות  1349
 

 120.00 $   01-ה שנות, שבעה כרוזים ומסמכים, אביב ויפו-מועצת פועלי תל  1350
 

 80.00 $ 5402-5498ודות בין השנים ותע, מסמכים 4-מ "להתישבות בע, קבוצת הים של קבוצת פועלים  1351
 

 42X28.5   $ 180.00, 5401, תולדות ימי חייו , חיים נחמן ביאליק, מיקרוגרפיה, נתנאל חזן  1352
 

 80.00 $   5492ח "ה תש"ער, בקניה שנה טובה ממחנה הגולים העברים  1353
 

 42X28.5   $ 180.00, חייו תולדות ימי, 5401, תיאודור הרצל' דר, מיקרוגרפיה, נתנאל חזן  1354
 

 90.00 $   01-ה שנות, ששה כרוזים ומסמכים, מועצת פועלי יפו  1355
 

 
 חפצי יודאיקה
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 40.00 $    צורת בתי מזוזה, חמישה תליוני כסף  1360
 

 250.00 $   "פסח"ו" חרוסת: "עם כיתוב, כלי ברונזה צורת מריצה לחרוסת  1361
 

 50.00 $   ומאזניים במרכז ודאריח קרמיקה עם מגן ד  1362
 

 , 54-המאה ה, עם שילוב אריג חוטי כסף מוזהב, פרוכת עתיקה רקומה משי  1363
 280.00 $   (פגמים וקרעים)ו "ורקמה מאוחרת תשרי תשט   
 

 50.00 $    מ"ס 62אורך  ,שופר גדול מקרן איל  1364
 

 300.00 $   רםג 821 ,דוגמת חלה, עם עבודת ריקוע, 201קערת כסף   1365
 

 50.00 $    בתיק תואם זוג תפילין מיניאטוריים  1366
 

 , "און שוועסטער אין דרום אפריקע א מתנה פון איערע ברידער"  :עם כיתוב קופסת פח  1367
 300.00 $   ליהודי ארץ ישראל בזמן מלחמת העולם השניהאריזה לתרומה    
 

1368  Pesenka ,6291, לא חתום, סוף משה וחלוקת ים, שמן על בדX41   $ 70.00 
 

 , 5486מדלית פרס של מועדון ספורט יהודי מכבי וינה   1369
   J (Juedischer) S (Sport) V (Verein) Makkabi, Wien   $ 300.00 
 

1370  Pesenka ,71, משה עם לוחות הברית, שמן על בדX1491   $ 90.00 
 

 280X180 $ 400.00 פסוקי ברכה מהחומש, יהודית עם כיתוב-פרסית אריג כותנה עם עבודת הדפסה  1371
 

 90.00 $    טלית עם עטרה מיוחדת  1372
 

 450.00 $ גרם 091, "להדליק נר של חנוכה"עם כיתוב , 81-תחילת המאה ה ,אוסטריה, מגש כסף אובלי  1373
 

  Steinthalי סניף "מצווה ע יתן כמזכרת לחגיגת ברנ, לו'פלק ברונזה עם דיוקן משה לפי מיכלאנגג  1374
 גרמניההמבורג , של בני ברית   
   ,Steinthalloge UOBB Hamburg-zum Erinnnerun an die Bar Mizwoh   $ 150.00 
 

 600.00 $   איטליה, עבודת יד אומן, כסף, בית מזוזה  1375
 

 150.00 $   ג לוחת זכוכית"הכיתוב ע, לבית כנסת, מתקן עם לוחות הברית  1376
 

 1,500.00 $   לנרות, א עבודת ניסור צורת צבי"כ, קנים 2, מנורת בית כנסת עשויה ברונזה  1377
 

 200.00 $   "מאקאווער אינטרשטיצונג כעריין" נטלה עשויה נחושת עם כיתוב  1378
 

 120.00 $   81-תחילת המאה ה, פולין, ורשה ,קופסת אתרוג מצופה כסף  1379
 

 40.00 $   משה עם לוחות הברית ,מיניאטורית עבודת רקמה  1380
 

 150.00 $   54-המאה ה, רבקה ואליעזר, עבודת רקמה עדינה, גובלן עתיק  1381
 

 80.00 $   גרם 522, חתום, במגן דוד "ציון" עם חריטה, Sterlingגביע כסף   1382
 

 50.00 $    מגן לברית עשוי כסף  1383
 

 90.00 $   "כדמי דחיי"עם חריטה מאוחרת , ורשה, Norblin 'תוצ ,מצופה כסף, סכין לברית  1384
 

 200.00 $   "מיני בשמים"על המכסה  קופסת כסף לבשמים עם חריטה  1386
 

 800.00 $  בקופסת עץ תואמת, 52-54-המאה ה, איטליה ,כלי בשמים עתיק עשוי כסף צורת דג  1387
 

 300.00 $   חלקים שוניםמורכב מ, מגדל בשמים עם עבודת פיליגרן  1388
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 850.00 $    5227רוסיה , 29כסף , מגדל בשמים  1389
 

 350.00 $    כסף פיליגרן וינאי, מגדל בשמים  1390
 

 1,000.00 $   (לא חתום) 54-סוף המאה ה, אירופה, כסף, מגדל בשמים  1391
 

 700.00 $   צורת פרי, 54-המאה ה, ברלין, כסף, כלי בשמים  1392
 

 150.00 $    צפון אפריקה, כסף, יד לספר תורה  1394
 

 200.00 $   עם הקדשה חרוטה, צפון אפריקה, כסף, יד לספר תורה  1395
 

 150.00 $    צפון אפריקה, כסף, יד לספר תורה  1396
 

 90.00 $   57-54מאות , מזרח אירופה, עתיקים שני סביבונים  1398
  

 90.00 $   57-54מאות , אירופה מזרח, עתיקים שני סביבונים  1399
 

 90.00 $   57-54מאות , מזרח אירופה, עתיקים שני סביבונים  1400
 

 כתבי יד ומגילות
 

 40.00 $   5404-5491בשנים  נכתב בגרמנית, ספר זכרונות  1402
 

 60.00 $   "נפשות99ברכה על הכל99 אסור לשתות בלי ברכה" :קלף עתיק עם כיתוב  1403
 

 50.00 $    1939 ט"תרצ, ח הפטרות בכתב ידלו  1404
 

 50.00 $    99"תנו רבנן סדין בציציות"כתב   1405
 

 , תמונות רבנים מסביב, עם תמונות משה ואהרון, 54-המאה ה, ג משי"מודפס ע, אושפיזין עתיק  1406
 2,600.00 $    (פגום מאד)וברכות במרכז    
 

 260.00 $  מ"ס 87גובה כתב , מ"ס 01גובה הקלף , מגילת המלך ,ג קלף"מגילת אסתר כתובה ביד ע  1407
 

 , בקופסת כסף פיליגרן, מ"ס 6גובה כתב , מ"ס 791גובה קלף , ג קלף"מגילת אסתר כתובה ביד ע  1408
 2,300.00 $    81-תחילת המאה ה,ירושלים   
 

 שורות  85, מ"ס 8196 גובה כתב, מ"ס 8491גובה קלף , ג קלף"מגילת אסתר כתובה ביד ע  1409
 475.00 $    בקופסה מעץ זית מגולף   
 

 ,שורות 76, מ"ס 04גובה כתב , מ"ס 96גובה קלף , ג קלף"כתב יד ע, עתיק ספר תורה  1410
 6,000.00 $    חיים עתיקים עם עליון כסף ציע   
  

 קופות צדקה
 

 90.00 $   "שיעורי תורה: "לבן עם כיתוב פח עם צבע, קופת צדקה ישנה  1412
 

 100.00 $   (תיקונים ופגמים) 54-סוף המאה ה ,פליז, קופת צדקה גדולה  1414
 

 נ הקצין הנעלה "ז, מתן בסתר יכפה אף: "עם כיתוב, עשויה כסף, צורת בית, קופת צדקה  1415
 2,700.00 $   54-סוף המאה ה, הונגריה-אוסטריה, בוהמיה, רך יעקב מינץ"בר   
 

 Gedankt de Verng de Joodsche Invalide   $ 150.00 :עם כיתוב, קופת צדקה  1416
 

 קמיעות
 

 30.00 $   עם יציקה דמוית קורניאול, "בן פורת יוסף"קמע בסגנון עתיק   1418
 

 90.00 $   עבודת יד תימנית, וחמש חמסות כסף פיליגרן, שרשרת עם קמע  1419
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 : ובפרט99 לכל מלכי ערב הגואים, "ייםפולסה דה נורה חרם השבעות ונידו"קללת   1420

 65.00 $  מלחמת ששת הימים, סטנסיל99 והמלך חוסיין בן טלל, לעבדל גמל נאסר בן סעידה   
 

 150.00 $   (פגום)' חמסות וכו, עם ציורי סמלים מלאכים, קמע עתיק כתוב ביד על קלף  1421
 

 80.00 $   תימנית עבודת כסף פיליגרן, קופסת קמע  1422
 

 300.00 $   אזור אוקראינה, תליון קמע יהודי עתיק  1423
 

 אוטוגרפים רבניים
 

 60.00 $ 81-מתחילת עד אמצע המאה ה, של אגודת ישראל' וכו מכתבים ואוטוגרפים, קלסר עם תעודות  1425
 

 , אל הסתדרות העובדים, ביד חמישה מכתבים מודפסים חתומים, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל  1426
 90.00 $   01-91שנות ה, בעניין מזון לא כשר במסעדות פועלים   
 

 75.00 $   חתומים ביד ארבעה מכתבים מודפסים, הרב זלמן סורוצקין  1427
 

 , זלמן סורוצקין' ר, אריה לוין' ר: כגון' ראשי ישיבות וכו, רבניים אוטוגרפים 511קלסר עם מעל   1428
 160.00 $    לצר ועודיסר זלמן מ' ר, הלל מדליה' ר   
 

 יודאיקה פריטי נייר 
 

 90.00 $   גלנטה הונגריה, עם ידית, לוח קרטון עם תפילת צידוק הדין  1429
 

 25.00 $   ודף נוסף, לספרדית קדיש עם תרגום: שני דפי תפילה  1432
 

 , 5494-5411 91751 א: לשנים, מצרים, (אלכסנדריה)הודפסו בנא אמון , שני לוחות שנה  1433
 50.00 $    5407-5402 1642ו    
 

 , 29795450שהתקיימה ב , והעלמה אווה הרמן כרטיס הזמנה לחתונה של האדון ארתור ליבנשטיין  1434
 40.00 $     כולל תפריט   
 

 50.00 $  י יהודים בגרמנית"נכתבו ע, זמן מלחמת העולם השניה, כיה'אוסטריה וצ, שלושה מכתבים  1435
 

 , לא שלם, 5405דצמבר -5405אמשטרדם ינואר , Ha'Ischaתב עת בהולנדית כ  1436
 Orgaan van den Joodschen Urouwenraad in Nederland  $ 50.00  חסרים חודשים באמצע    
 

 יהודיה מטורקיה, ליטוגרפיה  1438
    "Juedinnen aus der Tuerkei", Vlg. V. Franz Lipperheide, Berlin   $ 35.00 
 

 רובם גרסאות של תכנית בית המקדש , 52-וה 57-ה תחריטי נחושת מהמאות 01לוט של   1439
 300.00 $    ומראות בית המקדש   
 

1440  Sammel Mappe, Stan. Bender, 12te Aufl. J. Kauffmann Vlg. Frankfurt a.M.  
   with 10 of 12 pictures (2,9 missing), some pictures with hanging holes  $ 50.00 

 
 , (0)מאל 'האחים ג' הוצ, S. Narinskiנרינסקי 9 י ש"ע צולמו, שבע גלויות רבנים  1442

 40.00 $ 81-תחילת המאה ה, Lambert a. Landrook (8) 'הוצ, (8( )אמריקן קולוני) Vester a.Co' הוצ   
 

 ,ם של ציירים יהודים מפורסמיםפ ציורי"דמויות יהודים ע ,ארבע עשרה גלויות צבעוניות  1443
 70.00 $    ואחד נוסף B.K.W.I' בהוצ 50   
 

  ,ב"הודפסו בגרמניה עבור השוק היהודי בארה, "שנה טובה"ברכת  כרטיסי, שבע גלויות צבעוניות  1444
 40.00 $     81-תחילת המאה ה, Williamsburg, N.Y. (made in Germany)' הוצ   
 

 50.00 $   81-תחילת המאה ה, 54-סוף המאה ה, דיוקנאות יהודים שמונה צילומי  1445
 90.00 $   5746-5271ה "תרל-ו"תקנ, "הגריביצר", דיוקן הרב אליהו גוטמכר, צילום אלבומין  1446
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 50.00 $    1919, מצרים, צופים יהודים, צילום  1447
 

 ספרי יודאיקה לועזיים
 

1449  Jewish Colonization Association, Su Obra En la Republica Argentina 1891-1941,  
    Buenos Aires, 1942,  ,40.00 $   בארגנטינה הירש הברון של ההתישבות מפעל אודות 

 
 70.00 $   5412ח "תשי, א"ת, מנורה' הוצ, יידיש, טאגבוך פון א מיידל, אנא פראנק  1450

 
1451  Felix Teilhaber, Juedische Flieger im Weltkrieg, Vlg. Der Schild,  
   Berlin 1924, 124 p.  (סימונים בספר) 

        $ 50.00 
 

1452  Jacob Schwad, Die banalen Ansichten und der tragische Tod des  
   Ziegenbockes Jaraz, B, Harz, Berlin-Wien 1924   $ 80.00 

 
1453  Zwi Peres Chajes, Im Heroisden Zeitalter, hrg v. Juengern und Freunden,  
   Wien 1935 (Stencil)    $ 50.00 

 
1454  Stanley Jackson, The Sassoons, Limited ed. No 39 of 250 copies, London, 1968,  
   signed by the author    $ 100.00 

 
 , נק קאמערסיאל דע בוענוס איירעסבא9 א: יהודיים בארגנטינה שני ספרים ביידיש אודות בנקים  1455

 50.00 $   5485-5415באנק יובל בוך -יידישע פאלקס9 ב, 5476, ארגנטינה, 5457-5411   
 

1456  Juesdisches Lexikon 5 Bde. Jued. Vlg. Berlin, 1927-1930, used,  
    (German), damaged cover to some vol., library stamps   $ 120.00 

 
 , ד-כרכים א, "יידן"ערך , General Encyclopedia in Yiddish  אלגעמיינע ענציקלאפעדיע  1457

 60.00 $   (לאחד שדרה פגומה) 5492-5411מהדורות , ניו יורק   
 

 , דער אויפשטנד פון ווארשעווער געטא-מארק 9 ב, אידיש 5491-5492שמונה ספרים אודות השואה   1458
  9240חורבן , זרובבל בארג, 5497, אויף די פעלדע פון טרבלינקה -עבאךרחל אוי, 5491אפריל    
 150.00 $    וחמישה ספרונים נוספים   
 

1459  Der Israelit, ein Centralorgan fuer das orthodoxe Judentum beg. V. Dr. Lehmann  
   in Mainz, Frankfurt a.M. no 1-35, 7.Jan 1937 - Sep 1938 , incomplete, damages $ 60.00 

 
1460  Die heiliger Buecher des alten Bundes, uebertragen durch Lazarus Goldschmidt,  
   Ausg. V. 300 , Buetenpapier, 3 Bde   $ 700.00 

 

 ספרים ביבליוגרפיים
 

  :שלושה פרסומים אודות הדפוס בירושלים  1462
 , 9049-9029 א"תרנ-א"תר ,ם-נדפסו ביהספרים העבריים ש -שושנה הלוי 9 א   
 ק "תולדות בתי הדפוס העברים בעיה9 ג, א"תש, הדפוס הראשון בירושלים, שושנה הלוי9 ב   
 40.00 $   (נייר מתפורר, נזקי עש) 5404ט "תרצ, ם-י, המאה הנוכחית עד היום מראשית   
 

 , ם-י, תוספות2ב2א, רי בארצות המזרחהדפוס העב, יערי9 א :חמישה פרסומים אודות הדפוס העברי  1463
 5404, ט"תרצ, ם-ק י"בתי הדפוס העבריים בעיה 'תול9 ב, 5407-5497 ז"תש-ז"תרצ   
 מחקרים , טויבר9 א9 ד, 5466 ו"כם תש-י, ק בצפת"בית דפוסו של ישראל ב, בניהו9 מ9 ג   
 50.00 $  (נזקי עש) 5466 ו"תשכ, םירושלי, הדפוס העברי בקושטא, יערי9 א9 ה ב"ם תרצ-י,  ביבליוגרפים  
 

 : שלושה ספרים אודות כתבי יד עבריים  1464
 1. Shalom Sabar, Mazal Tov, illus Jewish marriage contracts from the Israel  
 Museum collection, Jerusalem 1993  
  2. Bezalel Narkiss, Hebrew Illuminated manuscripts, Jerusalem, 1969 
 Torah Scroll Ornaments    $ 40.00  5466ו "תשכ ,עיטורים לספר תורה9 0  

 
 , 5447ז "תשנ, מגנס' הוצ, בעריכת יצחק יודלוב אוצר ההגדה  1465
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 60.00 $   אברהם יערי מאת ביבליוגרפיה של הגדות פסחיחד עם    
 

 :תולדות הספר העברי  ,תשתי חוברו :ארבעה פרסומים אודות הדפוס העברי, הברמן9 מ9א  1466
 , 5462, ם-י, הספר העברי בהתפתחותו 09, 5491, 5406 ו"תרצ   
 40.00 $   (נזקי עש) 5464, צפת, שערי ספרים עבריים 99   
 

 , ירושלים, המכון לביבליוגרפיה ממוחשבת' הוצ, ב2אאוצר הספר העברי , עורך, ישעיהו וינוגרד  1467
 120.00 $     5441ה "תשנ   
 

 הגדות פסח
 

 , דיקסוסטוס' הוצ, 5758ב "תקע, של הגדת אמשטרדם פקסימיליה ,סדר הגדה של פסח  1469
 , טפסים 74ממהדורה מצומצמת של  96מס , 5421 ,איטליה, מילנו   
 1,200.00 $   מודפס על קלף כרוך בעור בקופסה מהודרת   
 

 , 5761ה "תקכ, אמשטרדם, ריטי עץעם תח, 99סדר הגדה של פסח ונתוסף בזה כמה מעלות  1470
 400.00 $    )משוקם, כתמים), 899אוצ הג    
 

 750.00 $  )מפה חלקית בלבד), 815אוצ הג , 5767ז "תקכ, מץ, והוא סדר הגדה של פסח בית חורין  1471
 

 , 190אוצ הג , 5250ג "תקע, ווין, כולל תחריטים, מעלה בית חורין והוא סדר הגדה של פסח  1472
 300.00 $     (פגמים וכתמים)   
 

 600.00 $ כרוך מחדש, כתמים, 161אוצ הג , 5256ו "תקע, באסעל, סדר הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי  1473
 

 , 95856 אוצ הג, הוגה בעיון נמרץ מאת אברהם חי מורפוגו, ספר ההגדה של פסח עם ציורים  1474
 , "אדיר הוא"נגינה לפיוטים עם עמוד בסוף תוי , 5269ד "תרכ,טריאסטי   
 700.00 $    "אחד מי יודע"ו" אדיר במלוכה"   
 

 , שער ודפים נוספים קרועים, 8181ז אוצ הג "תרנ, דראהביטש, הגדה של פסח הנקרא מסך הפסח  1475
 50.00 $   5221 ה"קראקא תרמ, יחד עם ספר פרשת דרכים זוטא   
 

 100.00 $ 98871 אוצ הג, 5419ד "תרס, ליוורנו, יהודית טוניסאית לערבית9 סדר הגדה של פסח עם תרג  1476
 

 , הציורים מעשי ידי יעקב שטיינהרדט, פרנציסקה ברוך האותיות כתב ידה של, הגדה של פסח  1477
 150.00 $   8222אוצ הג , 5480ג "תרפ, ברלין, אוסטרטג' הוצ   
 

 ( כנראה לא מהדורה ראשונה)קהיר , זרחידפוס פליקס מ, הגדה של פסח כפי מנהג ספרדים  1478
   La Haggadah de Pessah    $ 100.00 
 

 40.00 $  (חלודה וכתמים) 5496ו "לונדון תש, צילינגולד' הוצ, הגדה של פסח מיט אילוסטראציעס  1479
 

 50.00 $ (רעועה כריכה ,כתמים)  Passover Haggadah . Ktav publ house, NY 1951, הגדה לפסח  1480
 

 , מהדורה גדולה, 5469 , ם-י-א"ת, מסדה' הוצ, בידי ארתור שיק הגדה של פסח כתובה ומצוירת  1481
 50.00 $    בקסטה, אנגלית-עברית   
 

 , קולטורה אינרנציונל בודפשט, 59-של כתב יד עברי מהמאה ה פקסימיליה, הגדת קאופמן  1482
 50.00 $   (פגמים לקופסה)בקופסה מהודרת , 5441 נ"תש   
 

 ספרי קודש
 

 $ 561911   מח דף, 5278ב "תרל, ארם צובה, י"ספר שבחי האר, שלמה שלימל' ר   5920
 

 , שער פגום, כרוך בכריכת חצי קלף חדשה, קס דף  ,ספר חידושי הלכות, שמואל אידלש' ר  1484
 90.00 $    חתימות בעלים, נקבי עש   
 

 80.00 $   )פגום מאד וקרוע) ,קבלה, ייםספר פרי עץ ח, חיים ויטל' ר  1485
 

 90.00 $    חסר שער,  ספר תולדות האדם  1486
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 , אדעססה, מאת נחמיה משה בארלאגע, חמשה חומשי תורה עם פירוש מקרא מפורש  1487
 200.00 $     5242ח "תרנ   
 

 , 5717, ז"תקי, אזמיר, ם"על הרמב ,ספר יקר תפארת, דוד בן זימרה' ר  1488
 80.00 $   נזקי עש, הקדשה באותיות זהב מעל השער   
 

 40.00 $ (נזקי עש) 5268ב "תרכ, אזמיר,אבן עזר, ע"פירוש על ש, ספר חיים ושלום, י'חיים פאלאג' ר  1489
 

 140.00 $   5279ד "תרל, אזמיר, ם"חידושים על הרמב, ספר ימי שלמה, שלמה קמחי' ר  1490
 

 120.00 $   ללא כריכה, 5690ג "ת, אמשטרדם, נשים ספר הרב אלפס על סדר  1491
 

 , 5718 ג"סאמשטרדם ת, ת בהלכה"שו, פרח מטה אהרון, אהרון הכהן פרחיה' ר  1492
 160.00 $   ד פגומים-דפים א, שער שני מקורי, שער ראשון מצולם   
 

 קורית כריכת עץ מ, 5758ב "תע, אמשטרדם, פירוש על חומש שמות, ספר זה ינחמנו  1493
 80.00 $    )שער פגום), עם חיפוי עור חלקי   
 

 180.00 $   5787ז "תפ, אמשטרדם ,ספר יפה מראה על המשנה, הרב שמואל יפה אשכנזי  1494
 

 90.00 $   5796ו "תק, אמשטרדם, חומש דברים, ספר הדברים  1495
 

 65.00 $  5224ט "תרמ, שרח, בואיו, 5222ח "תרמ, ספר איכה שרח: דפוס ארם צובא, שני ספרים  1496
 

 , 5248ב "תרנ, בגדאד, והנהגות אשר צוה לבניו מוסר השכל, ספר נחלת אבות, ר אליהו"מאיר ב' ר  1497
 70.00 $     מד דף   
 

 60.00 $   5248ב "תרנ, בגדאד, פירושים ומוסר, ספר תהילה לדוד, ששון מרדכי משה' ר  1498
 

 80.00 $  5414ט "תרס, בגדאד, א"עם תפילות החיד, עם פרוש יין הרקח, באאדרא ר, יהודה פתיא' ר  1499
 

 90.00 $   (פגמים) 54-סוף המאה ה, למהרטי תלמוד בבלי שני כרכים מתורגמים  1500
 

 70.00 $   5279 ד"תרל, ברודי, הגהות, י וכלי יקר"רש, פירוש אורח חיים, חומש ויקרא  1501
 

 : שלושה כרכים, ומועדים חדושים על פרשת השבוע, ספר מגן אבות, טשלמה זלמן מקאפוס' ר  1502
 150.00 $   5418ב "תרס, ברדיטשוב, ויקרא, במדבר, על ספר שמות   
 

  ,Biblia Hebraica cum Notis Hebraicis et Lemmatibus Latinisך שני כרכים "תנ  1503
   exrecensione Danielis Ernesti Sabbonski Jabannis H. Knoeelii, Berolini  
   Berlin MDCIC 1690, dismantled cover   $ 800.00 

 
 עם תו ספר של עמנואל ליב , 5200ג "ברלין תקצ, וטהרות בכרך אחד קודשים, סדרים נזיקין, משניות  1505

 80.00 $   ומגדולי חכמי הונגריה, רבה של קהילת סגד   
 

  5489ד "ברלין תרפ, העתקה מתוך נוסח המסורה, של התורההנוסח השומרוני , חיים העליר  1506
 50.00 $     נקבי עש   
 

 25.00 $   1945, ה"תש, רבה'ג, ספר יום הזכרון  1507
 

 150.00 $   5645א "תנ, דירנפורט, יורה דעה ואבן העזר, על שולחן ערוך ספר בית הלל  1508
 

 60.00 $  5746ו "תקנ, דירנפורט, וש בית יוסףעם פיר, טור חושן המשפט, יעקב בן אשר' ר  1509
 

 40.00 $   )פגמים, נזקי עש), 5216ו "תקס, דירנפורט, משניות סדרים נשים ונזיקין  1510
 

 , הוסיאטין, חדושי תורה חסידיים, אור האמת, לוי יצחק מברדיטשוב' דוב בער ממעזריטש ור' ר  1511
 80.00 $   5225א "תרמ, ורשה, חסידות, ספר נועם אלימלךיחד עם , 5244, ט"תרנ   
 

 , 5261כ "תר, הלברשטדט, פירוש לשולחן ערוך אבן העזר, אבני מילואים, אריה ליב הכהן' ר  1512
 40.00 $     חתימות בעלים   
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 , ווין, עם העתקה ללשון אשכנזים, ענייני תורה ומוסר לילדי בני ישראל, אמרי שפר, הירץ הומבירג' ר  1513

 50.00 $   בסוף הספר רשימת ספרים מאת ההוצאה', עמ 924, 5212ח "תקס   
 

 , 5214ט "וינה תקס, על שולחן ערוך אורח חיים ,ספר שאגת אריה, אשר' אריה ליב בן ר' ר  1514
 50.00 $   (פגמים בדף השער ודפים ראשונים ואחרונים)חתימת בעלים    
 

 , 5251א "וינה תקע, שמעון מקיירי' יהודאי גאון או ר' יוחס לרמ, הלכות גדולות לפי סדרן בתלמוד  1515
 50.00 $    חתימות בעלים, קו דף    
 

 , קכב דף, 5255א "תקע, וינה, דיני אסור והיתר, ספר תורת הבית הארוך, א"הרשב  1516
 50.00 $     חתימות בעלים   
 

 , 5254ט "תקע, ווין, חלק שני בלבד, שפטע חושן המ"על ש, אורים ותומים, יהונתן אייבשיץ' ר  1517
 80.00 $     קעח דף   
 

 50.00 $  5287ז "וינה תקפ, (לוחות שנה)למוד סדר חשבון העתים , בן ישי, יהודה שלום ינייסי' ר  1518
 

 100.00 $ ללא כריכה, 5219, וינה, חלק רביעי, ספר תפילות הקראים, יצחק הבחור בן שלמה איסכוויץ  1519
 

 40.00 $   וינה, שלזינגר, סיני' הוצ, חומש מיניאטורי חמישה כרכים  1520
 

 , לשבתות ולמועדים אמרות טהורות, ספר ישמח ישראל, ישראל מטשארטקוב' ר  1521
 50.00 $   'עמ 562, 5400ג "תרצ, וינה, צבי פרעמינגער' י ר"ע   
 

 120.00 $   דף 61, 5700ג "תצ, וואנזיבק, הלכה, ספר שתי הלחם, משה חאגיז' ר  1522
 

 700.00 $  5196ו "ש, ונציה, דפוס יוסטיניאן, ל"רבי דוד קמחי זצ, חברו החכם הגדול, ספר השורשים  1523
 

 700.00 $   משוקם, 5166ו "שכ, ונציה, נביאים וכתובים, חלק שני, ילקוט שמעוני  1524
 

 400.00 $ 'עמ 514, א"שנ, ונציה, מכל הפסוקים קוםמראה מ, זה ספר תולדות אהרון,  אהרון מפיזרו' ר  1526
 

 500.00 $   סח דף, 5616ו "שס, ונציה, הלכה, ספר בדק הבית, יוסף קארו' ר  1527
 

 650.00 $   5652ח "שע, ונציה ,פירוש על עקרים, ספר עץ שתול, יוסף אלבו' ר  1529
 

  5718ב "תס, ונציה, י ונתן העזתיכולל תשובות בעניין שבתאי צב ,ת"שו, ספר דבר שמואל  1530
 120.00 $    (פגמים ונזקי עש)   

  
 , 5754ט "תע, ונציה, ברגדין, באור על מסכת אבות, ספר אבות עולם, בנימין הכהן ויטאל' ר  1531

 180.00 $     קטו דף   
 

 60.00 $  (פגמים) 5718ב "תקי, ונציה, פירוש על המשנה ',חלק א ספר שושנים לדוד, דוד פארדו' ר  1532
 

 140.00 $   5778ב "תקל, ונציה, מאמרי מוסר, ספר קב הישר, צבי הירש קאידנובר' ר  1533
 

 ,5265א "תרכ, וארשה, (ללימוד חשבון) ספר צפנת פענח, יוסף שליפירז מהאראדישץ' ר  1534
 80.00 $    לוח הכפל2 ' עמ 76    
 

 120.00 $  5271ל "תר, וורשה, ב2חלקים א, רוש חסידי על התורהפי, ערבי נחל, דוד שלמה איבשיץ' ר  1535
 

 40.00 $  )נקבי עש)' עמ 22, 5276ו "תרל, ורשה, ספר עבודת הקודש, ה"שלמה בן אדרת זלה' ר  1536
 

 25.00 $   5274ט "תרל, ורשה, רבינו תם חברו ,על תוכחות ומוסר, ספר הישר  1537
 

 , ורשה, ר מאיר כץ פאפרס"המקובל בוצינא קדישא מוהר בשחיבר הר, ספר אילן הגדול  1538
 120.00 $   נייר חום מתפורר, כריכה חדשה, 5240ג "תרנ   
 

 , ורשה, הנוגעות ליהודים ומצות ישוב הארץ דיון בשאלות, ספר שביל הזהב, י עליאסבערגכמרד' ר  1539
 80.00 $     5247ז "תרנ   
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 25.00 $   5224ט "תרמ ,ורשה, דכד-דפים א, הודרך כעוד ספר אור צדיקים  1540

 
 , 5765א "תקכ, זולצבאך, ובכורות מנחות, תלמוד בבלי מסכת זבחים  1541

 120.00 $    פגמים, כריכת עץ מקורית מצופה עור   
 

 200.00 $ 5276ז "תרל, זיטאמיר, דפוס יצחק משה באקשט, נוסח ספרד, מחזור לראש השנה ויום הכפורים  1542
 

 , זולקווא, יורה דעה ע"פלפולים והלכה על ש, ספר כרתי ופלתי, יהונתן נתן נטע אייבשיץ' ר  1543
 , וארשה, ע יורה דעה"על שו, ספר תפארת ישראליחד עם , חתימות בעלים, קכג דף, 5744ט "תקנ   
 80.00 $     5272ח "תרל   
 

 , טוניס, סוטה, עורך יוסף גנאסיא, לשונות תפסיר, ספר חפת אליהו, ם"ל הרא"אליהו מזרחי ז' ר  1544
 40.00 $     5401ה "תרצ   
 

 75.00 $   עם חתימת בעלים בדף השער, 5278ב "תרל, יוזעפאף, רזיאל המלאך  1545
 

 100.00 $  5261ה "תרכ, ירושלם, דפוס ישראל בק, בענייני קבלה ארבעה פרקים, ספר כסא אליהו  1547
 

 , ירושלם, יחד עם נהר שלום, קנד דף, כולל השמטות ותיקונים, להקב, ספר עץ חיים  1548
 200.00 $    לז דף, 5267ז "תרכ   
 

 , ן"וחיי מוהר, 5406ו "ירושלים תרצ, לרבי נחמן מברלב, חסידות, ן"ספר לקוטי מוהר: שני ספרים  1549
 75.00 $    5497ז "ירושלים תש   
 

 , ס אוולינה דה רוטשילד"מנהלת בי, לנדאו9 י ח"ערוך ע, השנהראש  ,סדר תפילה לשחרית של חול  1550
 50.00 $     ירושלים   
 

 עם חתימת תלמידו , 5498ב "תש, ירושלים, חסידות, שומר אמונים, (ישיבת אהרון)אהרון פוטה ' ר  1551
 150.00 $    חיים יוסף גוטליב ותיקונים בכתב יד   
 

 50.00 $   5407ז "תרצ, כאזאבלנקה, ת הלכה"שו, שלמהספר לך , שלמה הכהן סקלי' ר  1552
 

 60.00 $   (דפים פגומים( 54-סוף המאה ה, תהילים בשפה המהרטית  1553
 

 120.00 $  5228ב "תרמ, כלכותה, דרשות, ספר יורו משפתיך ליעקב, יעקב סוקר' יעקב עתבי ור' ר  1554
 

 , 5221ה "תרמ, כלכתה, ודרשות לחנוכה וליםפלפ, ספר חנוכת הבית לדוד, שלמה תווינה' ר  1555
 150.00 $    כריכה חדשה, דפים משוקמים   
 

 100.00 $   5246ו "תרנ, כלכותא, כמנהג בגדד, בתרגום לערבית יהודית ספר סרח משלי  1556
 

 30.00 $ חתימות בעלים, ללא כריכה קדמית, 5261כ "תר, לבוב, הלכה, אפי רברבי שולחן ערוך אבן העזר  1557
 

 40.00 $  (מודבקים 997-911' עמ)' עמ 911, 5271ל "תר, לבוב, ספר תורת הקנאות, יעקב עמדין' ר  1558
 

 , 5271ה "לובלין תרל, פירוש חסידי, חמשה חומשי תורה על ספר עטרת תפארת ישראל  1559
 280.00 $    )ללא כריכה פגמים) ', עמ 569פב דף    
 

 80.00 $ כריכה פגומה', עמ 544, 5410ג "תרס, לובלין, אמרי חסידות, רסיסי לילה ספר, צדוק הכהן' ר  1560
 

 , 5450ג "לונדון תרע, פ המסורה"מדויק היטב ע, נביאים וכתובים, ספר תורה  1561
 30.00 $   מראה משה עם לוחות הברית, עצים שונים, כריכה עם אינליי עבודת יד אומן   
 

 75.00 $  חתימות בעלים, 5727ז "תקמ, ליוורנו, א"ספר חידושי הריטב, לייום טוב אלאשווי' ר  1562
 

 , על הלכות קריאת ספר תורה, אלגאזי' מהר, קיצור ספר אמת ליעקב ,א"חיד' הר, ספר לדוד אמת  1563
 50.00 $    5281ה "פתק, ליוורנו   
 

 : עם חתימת בעלים, 5212 ח"תרי, ליוורנו, ויקרא, על חומש, חלק שלישי, הזהר על התורה  1564
 100.00 $    ,יל'הראשון לציון הרב רפאל מאיר פנג   
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 , ליוורנו, עם ספר ביכורים, ניסים אברהם אשכנזי' פירוש ר תהילים עם, ספר נאה להודות  1565

 80.00 $    (פגמים) 5481ה "תרפ   
 

 40.00 $  5206ו "תקצ, ליוורנו ,עם תרגום חלקי ללדינו, ק ספרדים"סדר חמש תעניות כמנהג ק  1566
 

  5111מהדורה של , ג ליצירה"שבתי בן ירחמיאל רובין בשנת תרפ, כתב ועטר עטורים, שיר השירים  1568
  5489, ד"תרפ, ברלין, עותקים שיצאה בדפוס בראנדענבורגישע בוכווערקשטעטן   
 40.00 $    (נקבי עש, כריכה מוכתמת)   
 

 50.00 $  5747ז "תקנ, לעמברג, ס"חדושי ש, ספר מאיר עיני חכמים, ה מלובליןר גדלי"מאיר ב' ר  1569
 

  5256ו "תקע, למברג, דרשות, ב בכרך אחד2א ספר בינה לעתים, עזריה פיגו' ר  1570
 60.00 $    (נקבי עש, שער משוקם)   
 

 50.00 $  (מוכתם) 5206ו "תקצ, למברג, ע אבן עזר"פירוש על ש, ספר בית מאיר, מאיר פוזנר' ר  1571
 

 , 5274ט "תרל, למברג, מכתבים אודות חסידות, ספר מגלה טמירין, עובדיה בן פתחיה' ר  1572
  דברי צדיקיםיחד עם , עם מילון מונחים בסוף ורשימת ספרים עם מיקום ושנת ההוצאה   
 40.00 $    (נקבי עש, כתמים)   
 

 60.00 $  5491ש "ת, מונקאטש, פ החסידות"פשטים ע, ךספר נועם אלימל, ויסבלום מליזנסק' ר  1573
 

 , (סט שלם) חלקים 54, לשארית הפליטה ב"הדפסה של צבא ארה, תלמוד בבלי  1574
 3,000.00 $    גב משוקם, 5492ט "מינכן תש   
 

 120.00 $   5287ז "מיץ תקפ, ס"חידושים על הש, ן"ן נו"ספר ב, ברון וורמש' ר  1575
 

 , ס ומדרשים"מאמרי מוסר מלוקטים מאגדות הש, חברו החכם רבי יצחק אבוהב, המאור מנורת  1576
 700.00 $  כריכה חדשה חצי עור ועטיפת קרטון, שער ודפים נוספים משוקמים, 5160ג "שכ, מנטובה   
 

 120.00 $  (פגם בשער) 5725א "תקמ, מנטובה ,מוסר, מסלת ישרים, הרב משה חיים לוצאטו  1577
 

 120.00 $   קיט דף, 5741מ "תק, מנטובה, סדר ליל הושענא רבא  1578
 

 , (הדפסה הפסיקה באמצע)החלק המודפס , צירופי בראשית, ספר כתר תורה, יהושע וויס' ר  1579
 100.00 $   5490ג "תש, (Margitta)רומניה ,מארגיטטא   
 

 , סטטין, ויקרא, שמות ,בראשית, שלישי-חלקים ראשון ,ספר הזוהר הקדוש על התורה  1580
 140.00 $     5268ב "תרכ   
 

 80.00 $  חתימות בעלים, 5769ד "תקכ, פיורדה, מוסר ב2כרכים א, ספר שני לוחות הברית  1581
 

 100.00 $   5762ח "תקכ, פיורדא, הלכה, מטראני' ת מהר"שו, רבי יוסף מטראני  1582
 

 90.00 $   5259ד "תקע, רדהפיו כרכים 8, מועד, סדר טהרות, משניות  1583
 

 40.00 $  'עמ 511, כרך ראשון בלבד, 5414ט "תרס, פיעטרקוב, נועם המצוות, נפתלי הירץ קצמר' ר  1584
 

 25.00 $   5414ט "תרס, פיעטריקוב ,ל מפראג"מהר, ל"ספר נפלאות מהר  1585
 

 50.00 $   5210ג "תקס, פיסה, נביאים אחרונים, חלק שלישי ספר ארבעה ועשרים  1586
 

 , פראג, (שער אחד)שני חלקים , א זלהה"להרשב ספר שלוש שיטות, שלמה בן אדרת' ר  1587
 50.00 $     5214ט "תקס   
 

 , בבא קמא, נדרים, ס יבמות"חידוש על הש, חלק ראשון, א זלהה"חמש שיטות להרשבספר   1589
 80.00 $   חתימות בעלים, 5214ט "תקס, פראג, כתובות וקידושין   
 

 80.00 $  חותמות בעלים, 5281פ "תק, פראג, פירוש על היד החזקה, סדר משנה, וולף מבסקביץ' ר  1590
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 כללים הנמצאים בתלמוד ובדברי גדולי  כולל מאה וששים, ספר כסף נבחר, ברוך בענדט גויטיין' ר  1591
 , 5287ח "תקפ, פראג, שלושה חלקים כרוכים יחד99 ראשונים ואחרונים   
 100.00 $   עם שבעה דפי תוספות בכתב יד בסוף הספר   
 

 , ומאמר המדות בלבד, חלקים מאמר אם כל חי, אמרות טהורות, מנחם עזריה מפאנו' הר  1592
 60.00 $   5642ח "תנ9 מ99פרנקפורט א, יהודה ליב בן שמעון' עם פרוש יד יהודה מהר   
 

 , 5754ט "תע, מיין9פרנקפורט ד ,מפתח לקבלה, טלספר שפע , שבתאי סגל הורוביץ' ר  1593
 180.00 $    עם עיטורים קבליים רבים   
 

 150.00 $   5781פ "ת ,פרנקפורט דמיין, הלכה, ספר מטה משה, משה מפרעמסלא' ר  1594
 

 , 5481ה "תרפ, פרנקפורט דמיין ,חמישית9 מהד, ספר חפץ חיים, הרב ישראל מאיר הכהן  1595
 50.00 $    "עליית הנוער הדתי"ת עם חותמ   
 

 50.00 $   5261כ "תר, פרסבורג, יהודה אבן תבון' ר9 תרג, ספר הכוזרי ,רבי יהודה הלוי  1596
 

 , 96' מגיע עד עמ, וכן סדר הצורות, בכתב עברי ערבית יהודית,חלק שני, ספר בני לוי  1597
 40.00 $    ,(יר'אלג)קונסטנטין    
 

 50.00 $  )פגמים), 5481ח "תקפ, קושטנדינה, מוסר ודרשות, ספר מתוק לנפש, סייצחק פר' ר  1598
 

 50.00 $   5291ר "ת, קניגסברג, ן"ת הר"ספר שו  1599
 

 , על ההפטרות על פי החסידות דרשות ופירושים, מגיד צדק, זאב דוב שענקיל' ר  1600
 50.00 $   כא דף, 5249ד "תרנ, קרקא, אלעזר שענקיל' רי נכדו "הובא לדפוס ע   
 

 , 5210ג "תקס ,שאלוניקי, ה"זלה ק"תשובות מהרד, הרב דוד כהן  1601
 180.00 $    עם חתימת בעלים הרב שלמה מיוחס   
 

 , 5251ה "תקע, שאלוניקי, פירוש על שולחן ערוך, זכור לאברהם, אברהם אלקלעי' ר  1602
 70.00 $     פגמים, נזקי עש   

 


