רשימת פריטים למכירה 962
חלק א' 92.11.92 ,שעה 10:22

ספרי קודש
 001ר' יהודה גרינוואלד
 002ר' חיים פישל

003
004
 005ר' יצחק איזיק חבר
 006אליהו חיים הכהן
007

 008ר' יהונתן אייבשיץ
 009ר' משולם איגרא

 010ר' שלמה בן אדרת
זלה"ה
011
012
013

014
015

 016החידא

017

שו"ת זכרון יהודה חלק יו"ד אה"ע וחלק אורח חיים,
אוהעלי תרפח  ,8291רלב עמ'
ספר מחנה חיים ,חלקים שני ושלישי כרוכים יחד על יורה דעה,
אונגוואר ,תרל"ג  ,8181ק דף ,תרל"ט  ,8182נח דף
(מהדורות ראשונות)
ספר מוצאי מים ,פירוש מדעי ..לאגדות רבה ברבר חנא ,עם
הקדשה של המחבר ,בודאפעסט תרפ"ד 8291
ערוך ,דפוס פיזרו רע"ז ,פקסימיליה ,נדפס שנית בדפוס אופסט
הוצ' ספרים ברלין תרפ"ז ( 8298ללא כריכה קדמית)
ספר בנין עולם ,חלק ראשון ,שו"ת מחלק ש"ע או"ח ויו"ד,
צבי יעקב בומברג ,ורשה ,תרי"א 8188
ספר שבילי דרקיע ,הלכות קידוש החודש
וארשה ,תרכ"ג  ,8181יחד עם השמש וילנא תרלח 8181
ספר קרובות הוא מחזור ,שני כרכים:
א .ראש השנה ויום הכיפורים ,דף שער פגום,
ב .לשלש רגלים ,עם פרושים בית לוי ,מטה לוי ,קרבן אהרון
ולקוטי צבי ,דפוס האחים ראם ,וילנה ,תרמ"ב 8119
אורים ותומים ,על ש"ע חושן המשפט
חלק שני בלבד ,ווין ,תקע"ט  ,8182קעח דף
ספר גרם המעלות ,מפעלות ומעלות גאון רבינו משולם ,מאת
שבח קנעביל מטיסמינץ ,הוצאה שניה עם הרבה הוספות,
וינה  ,תרפ"א  88 ,8298עמ'
ספר עבודת הקודש ,ורשה ,תרל"ו 8188
 11עמ' ,נקבי עש
ספר כרתי ופלתי על שולחן ערוך יורה דעה ,עם הקדשה של
הרב מרדכי שאלאמאן ,וורשה ,תרל"ח 8181
ספר חוט המשולש באור על מסכת אבות ,ספר ראשון,
טארנא תר"צ  ,8211קעד עמ'
ספר תפילה לימי חול ליל ויום שבת קודש כמנהג איטלקי של
ק"ק טורינו ,עברית-איטלקית דף מול דף תש"ט 8212
Preghiere Dei Giorni Freiali E Sabati, vol seondo
Sabato con trad. Prof D. Disegni, 1949
צילום כתב יד ,ספר קודש יהודי ,גיאורגיה,
זמן שלטון סטאלין ,בו היה איסור להוציא ספרים בעברית
ספר עבודת התמיד ,ליוורנו ,שנת "אשריך וטוב" תקנ"ד
,8821
עם חתימות של הרב יעקב מימון ,טריפולי ובנו חיים מימון,
ליוורנו
יוסף לחק ,תוספת למודים לספר חק לישראל כמנהג אנשי
אמת אשר בערי ספרד ,השם ישמרם ,חלק ראשון ,בראשית,
נדפס ע"י שבתי אלאלוף תחת ממשלת אדוננו המלך סולטן
עבדול מג'יד
ספר תקפו של יוסף חלק ראשון ,שאלות ותשובות ,ר' יוסף
אלמאליח ,יחד עם ספר עוז נהדר חלק ראשון ,חידושי שבועות
ע"ז והוריות ר' שמואל דה אבילה ,ליוורנו ,תרט"ו 8188
1

$ 25.00
$ 60.00

$ 40.00
$ 25.00
$ 25.00
$ 45.00
$ 90.00

$ 50.00
$ 25.00

$ 30.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 25.00

$ 90.00
$ 40.00

$ 70.00

$ 40.00

ספר פרי מגדים ,פירוש על שולחן ערוך-אורח חיים,
 018ר' יוסף תאומים
דפוס פנחס מ .באלאבן ,למברג ,תרי"ח  ,8181קכ+סא דף
ספר מסלות המאורות( ,אסטרולוגיה)
 019דוב בער
למברג ,תרנ"ח  ,8121עם הקדשה מאת רב משה אהרון
ראקינשטיין
ספר תורת משה נתן ,דרשות על מועדי השנה ועל ס'
 020משה נתן הלוי
בראשית ,שמות לקוטים והספדים ,חלק ראשון ,מונקאטש,
תרנ"ו ,8128
פב' דף
 021ר' שמעון היגמנס אורח מישור ,תפילות ,מונקטש
תרנ"ט 8122
ספר אפסי ארץ על התורה ,על ספר ויקרא ,במדבר ,דברים,
 022ישראל אפרים
מונקאטש ,תרע"א  ,8288קח דף
פישל סופר
שני ספרים נפתחים ,אהבת חיים חלק שני ,רוח חיים על
 023חיים יהודה סגל
המסורת על המועדים ,סאטמר ,תש"א  ,8211קמט דף
דייטש
זה ספר אמרי קדוש ,דרושים מאת הרב יצחק אברהמי ז"ל,
024
דפוס מכלוף נג'אר ,סוסה ,טוניס ,תשי"ט 8282
ספר דרכי בקדש ,דרושים ליום כיפור ,סט לואיס ,תרפ"ב
 025ר' גדליה
8299
סילווערסטאן
 026ר' ישראל טוביה ספר דעת קדושים ,כולל זכרונות לתולדות המשפחות
איינזשטאט-שמואל אייזנשטאט ,בכרך ,גינצבורג ,היילפרין ...המתיחשות..
לקדושים שמסרו נפשם בגזרת עלילת דם שהיתה בראזיני
ווינער
ליטא ,פטרבורג תרנ"ז ( 918+18 ,)8128עמ'
קהלת ,מאמרים ושירים מסופרים נודעים לשם קבצום
027
אלכסנדר הלוי צערעבוים ודר אהרון יצחק דאודענבלום עורך
המליץ ,עם לוח שנה של תרמ"א  ,8111-18סנט פטרסבורג
תרמ"א 8111
ספר משלי ,העתיק ללשון רוסיה ובאר בשפת עבר אהרון
028
אליהו ,בן אריה ליב פומפינסקי ,סנט פטרסבורג ,תרנ"ב 8128
ספר עתרת שלום ואמת ,מחברת השניה
 029ר' שלום קוטנא
פאקש ,תרס"ו  ,8218פ דף  ,יחד עם משמיע שלום ,כח דף
 030יודא כהן קרויס רב דברי אמת ,התעוררות לתשובה
יידיש ,פאקס תר"ע  ,8281שני שערים  ,לא עמ' ,כריכת עור
קק לאקענבאך
ספר לקוטי סופר על תרי"ג מצוות ,חלק שני מלוקט ע"י יוסף
031
ליב זוסמן סופר ,פאקש ,תרפ"א  ,8298פ דף
ארבעה ספרים כרוכים יחד:
032
ספר חידושי המאירי על מסכת סוכה ,ר' מנחם מאיר ,תר"ע,
ספר דרישות שבת ,ר' אברהם יהושע העשיל ,פיעטרקוב,
תרס"ה ,ספר המקנה ,בילגורייא תר"ע,
ספר נפלאות היהודי ,פיעטרקוב ,תר"ע
 033דוד אטטענזאסער דרך סלולה הוא חיבור כולל חמשה חומשי תורה ספר שלישי,
ויקרא ,עפ רשי ועוד ,פיורדא ,תקפ"ד  ,8191עם הפטרות
והערות על תרגום מנדלסון ,כריכת עור
אגרת בחינת עולם ,עם תרגום רוססי ,פיעטרקוב ,תרס"א
 034ר' ידעיה פניני
8218
בדרשי ז"ל
בית משולם ,חידושים ,יחד עם כבוד הבית ,פיטריקוב,
 035ר' משולם זלמן
תרס"ה ,בנין יהושע ,חידושים על התלמוד לר' יהודה אלטר
וילדמן יפה נוף ,לא שלם ,ורשה ,תרס"ח 8211
נועם המצוות ,פיעטרקוב ,תרס"ט 8212
 036ר' נפתלי הירץ
כרך ראשון בלבד 811 ,עמ'
קצמר
ספר וידבר משה ,בראשית ,ביאור על חומש בראשית ,ללא
 037משה הלוי
תיקון משה ,פראשבורג ,תרנ"ד  8121עב דף
פאללאק
2

$ 25.00
$ 90.00
$ 25.00

$ 25.00
$ 25.00
$ 25.00
$ 35.00
$ 25.00
$ 40.00

$ 25.00

$ 25.00
$ 25.00
$ 25.00
$ 25.00
$ 100.00

$ 25.00

$ 50.00
$ 25.00

$ 30.00
$ 25.00

038

סדור תפילה כפי מנהג ק"ק איטליאני ,ע"י ר' דוד יצחק
פאגציירי ז"ל ,שנת "והקריב את "  ,רומא תשכ"ב 8289

$ 25.00

יודאיקה – חוברות ופריטי נייר
 040א.מ .הברמן

ששה פרסומים אקדמים בעניין תולדות העם היהודי
וארץ ישראל ,שנות ה11-
תשעה פרסומים אקדמים בעניין תולדות העם היהודי
וארץ ישראל ,שנות ה11-
כתב יד ,סדר אשכבה ,נכתב ע"י אבהם אריה כסל

044

רשימה של  89עמודים עם שמות הרבנים ומקום מגוריהם,
שמוזכרים בספר "לבושי מרדכי" מהרב וינקלר,
כתב יד "סדר הסימנים לראש השנה"
הודו ,מהרטי ועברית
דף מודפס לכבוד חתונת הזהב
( 81שנה) ,אידיש ,תרפ"ב 8299
שלושה דפי תפילה מודפסים ,סליחות ,יום כיפור

049

לוט של  88גליונות תווים ,שירים באידיש ,תחילת המאה ה-
 ,91הוצ  )Hebrew publ.Co, New York (11והוצאות אחרות
()1
לוט של  81גליונות תווים ,שירים באידיש ,תחילת המאה ה,91
הוצ Hebrew publ.Co, New York
לוט של  88אקסליבריס יהודים
שונים
לוט  88אקסליבריס יהודים
שונים
לוט של  81גליונות תווים ,שירים באידיש ,תחילת המאה ה,91
הוצ Hebrew publ.Co, New York
תעודות ,מסמכים ומכתבים של היהודי מרדכי האקה
 ,Mordechaj Hackeדמביצה ( )Debicaוקרקוב ,פולין ,כולל
התכתבות עם גופים ציונים :קרן הקיימת ,מפעל ארלוזורוב ,קרן
תל חי ,אגודת הנוער העברי ועוד ,אידיש ,עברית ופולנית,
צילום אלבומין עתיק ,ארון קודש (?) בנוי עם עבודת סיתות
וכיתוב "כתר תורה" מעל  ,יחד עם  88הדפסים נוספים של
הצילום
אוסף של צילומים אמנותיים של צלם יהודי שפעל בעיר אראז,
רומניה ,בשנות ה 11-של המאה ה91-

 041שמחה אסף
043

045
047
048

050
051
052
053
054

056

057

$ 30.00
$ 30.00
$ 25.00
$ 50.00
$ 40.00
$ 25.00
$ 40.00
$ 35.00

$ 40.00
$ 40.00
$ 50.00
$ 40.00
$ 120.00

$ 50.00

$ 500.00

ספרי יודאיקה לועזיים
)3 Vols: 1. Bronze (Klantsedikas
Masterpieces of 059
2. Artists from Vitebsk (Kasovsky),
Jewish Art
3. Silver (Kansedikas-Volkovinskaya
)Romanovskaya
Juedisches Adressbuch fur Grosz Berlin
060
Ausgabe 1931, Facsimile Ausg, Arum Vlg Berlin
1994
בנין שלמה כולל קורות לשוננו הקדושה אודות התלמוד
061
Sal Ephr. Blogg Addifficium Salmonis, Hanover 1831
3

$ 30.00

$ 50.00

$ 30.00

062

 063אלעף כץ

 899 Proverbia Solomonis Versionemעמ'
integram,commentarium adjecit Albertus Schultens,
Lugduni Batarorum Johannem Luzac 1748ספר משלי
שלם עם מבוא ואינדקס,
דאס טעלערל פון הימל ,פארלאג מתנות ,ניו יארק8211 ,

$ 50.00

$ 30.00

064

Frucht vom Baum des Lebens Oze Perot Ez
Cahjimאוסף חוות הדעת של פרי עץ חיים ,מדרשת הרבנים
עץ חיים של אמשטרדם ,תורגם לגרמנית סודר וערוך ע"י מנקו
הירש ,ברלין-אנטוורפן  ,8218מהדורה של  8111טפסים,
לחברי אגודת סונצ'ינו ) ,(Soncino Geselschaftתחילת
הדפוס ב 8219-וסיומו ב8218-

$ 80.00

 065א .וואהלינער

אידישער ארבייטער יאהר בוך און אלמאנאך  ,פועלי ציון ,
ניו יורק Jewish Labor Year Book Almanac 8298
חלקי אנציקלופדיה יודאיקה רוסית
סנט פטרסבורג ,כרכים ( 81-88 ,8-8חסרים כרכים )8-89
יובילעאם אלבאם ,פארלאג מענדעלע ,ורשה ,ניו יורק ,וינה,
תרע"א 8288

$ 35.00

066
 067מענדעלע מוכר
ספרים (ש.י.
אברמאוויטש)
068

Abraham 069
Galante
071

 189אליאס לענראט
Arnold Zweig- 073
Hermann
Struck
E.M.Lilien 074

שלושה פרסומים נדירים של חב' שונסינו ,ברלין
a. Arnold Zweig, Die Aufrichtung der Menorah,
30.3.1930
b, Heinrich Loewe, In Memoriam Aaron Ember,
Dec 1926
c. Moses Maimonides, Die dreizehn Grundlehren,
30.3.1930
Nouveaux Documents sur Sabbtai Sevi
organisation et as el coutumes de ses adeptesss,
Istanbul 1935
Les Conseils de la Sagesse de
Solomon, Bartholomy Foppens, La Suite des
Conseils de la Sagesse 1703 278+244 p.
שני חלקים בכרך אחד
קאלעוואלא ,פאלקס עפאס פון דופינען
יידיש פון הערש ראזענפעלד ,ניו יורק ,תשי"ד 8281
Das ostjuedische Antlitz m 52
Zeichnungen v Herman Struck (2nd Ed)Welt Vlg
)Berlin 1922 (foxing, brown paper
Die Buecher der Bibel, hrg v F. Rahlwes,
Zeichnungen v. E.M. Lilien, 3 Bde. B. Harz Vlg
Berlin-Wien 1923 (dismantled binding, foxing

$ 90.00
$ 35.00

$ 90.00

$ 40.00

$ 50.00

$ 30.00
$ 30.00

$ 120.00

פסח – הגדות ופריטים
078

 079אברהם חלימי
080

הגדת אלג'יר ,פקסימיליה של ההגדה הראשונה
שנדפסה בצפון אפריקה באלג'יר תרט"ו  ,8188הביא לדפוס
אברהם הטל ,ירושלים ,תשל"ה ,ממוספר  888ממהדורה
יחידה של 111
זה ספר ויגד לאברהם ,עם הגדה של פסח
ליוורנו ,תרכ"ב ,8189 ,אוצ .הג 8888
הגדה של פסח ,ספרית אברהם
א .חאדידה ,קאזהבלנקה אוצ הג 1889
4

$ 40.00

$ 50.00
$ 25.00

081
082
083
084

086
087
088
089

הגדה של פסח כפי מנהג הספרדים עם פתרון ערבי (באותיות
עבריות) ועם ציורים נאים ,דפוס בועז חדאד ,ג'רבה ,טוניס
ספר מגיד דבריו ליעקב ,הגדה של פסח
דפוס צבן ,ג'רבה ,תש"ו  ,8218קיב דף
ספר הגדה של פסח ,דפוס בועז חדד,
ג'רבה ,טוניס אוצ הג 1881
Pessach Haggadah, bearbeitet v.
Robert Raphael Geis, Allgemeine Wochenzeitung
der Juden in Deutschland, 1954
קערת פסח מקרמיקה ,עם אורנמנטים בצבע שחור-כחול
ע"ג טורקיז ,קוטר  18ס"מ
צלחת פסח תוצ' Coalport China craft of London
כולל צלחת ושש קעריות
קערת פסח מקרמיקה ,עם אורנמנטים על רקע בז',
קוטר  11ס"מ
צלחת פסח ,זכוכית עם ציור יד (פגם ייצור)

$ 25.00
$ 50.00

$ 25.00
$ 25.00

$ 50.00
$ 60.00
$ 50.00
$ 60.00

חנוכה – חנוכיות וסביבונים
091

חנוכית פליז לנרות ,גב עם נרות ,מגן וכתר תורה,
גובה  81ס"מ
חנוכיה מצופה כסף לנרות וגם לשמן ,גובה  2ס"מ

093

חנוכית פליז לנרות ,גב עם אריות ועץ חיים

$ 25.00

094

חנוכיה זקופה ,פליז ,סגנון המאה ה81-88
(חדשה) ,גובה  98ס"מ
חנוכיה עשויה ברונזה ואלבסטר מצרי ,צורת עלה

$ 50.00

096

חנוכיה צורת מנורה לנרות ,גרמניה ,המאה ה82-

$ 55.00

097

חנוכית ברונזה לשמן ,עם אריות ,עמודים ,ציפורים ומנורה

$ 30.00

092

095

22X7

$ 25.00

23X6

$ 45.00

91.8X2

$ 25.00

098

חנוכיה זקופה לנרות ,פליז ,דוגמת דקו,

גובה  98ס"מ

$ 55.00

099

חנוכית פליז דוגמת מרוקו ,צפון אפריקה,

98X18X7
ס"מ

$ 30.00

100

חנוכיה זקופה לנרות ,ברונזה ,גרמניה ,שנות ה91-

$ 60.00

101

חנוכית ברונזה לשמן ,דוגמת מרוקו,

גובה  98ס"מ

$ 40.00

102

חנוכיה זקופה לנרות ,דוגמת דקו ,גרמניה ,שנות ה,91-
שמש מתוקן,
חנוכית ברונזה לשמן ,דוגמת סלוניקי ,יוון,

גובה  11ס"מ

$ 90.00

104

חנוכית ברונזה לנרות דוגמת קרקוב ,עם זוג פמוטים בצדדים

$ 90.00

105

חנוכיה מצופה כסף לנרות ,גב ומגן דוד ופרחים (פגמים)

$ 40.00

106

חנוכיה לשמן עשויה פליז ,עם עבודת ריקוע,

103

5

$ 40.00 98X20.5X6.5

גובה  12ס"מ

$ 220.00

108

סביבון כסף  298עבודת ניסור ,נ.ג.ה.פ ,.חתום,

 88גרם

$ 25.00

109

סביבון כסף  298עבודת ניסור ,נ.ג.ה.פ ,.חתום,

 88גרם

$ 25.00

פריטי יודאיקה שונים
110

בית מזוזה ,כסף ,עם עבודת ניסור ,ברכה,

 81.8גרם

111

סט כלים למים אחרונים מצופים כסף
עם פלק מגדל דוד ירושלים
מגש פליז רקוע "עקדת יצחק" ,עם כיתוב עברי "אברהם"
"יצחק" ועוד,
מתקן לספירת העומר ,עץ זית עם מגילה מודפסת

קוטר  88ס"מ

114

מפת שולחן פרסית מודפסת ,עבודת קלמקרי ,עם ברכה
עברית" :המוציא לחם מן הארץ" (כתם),
שני בתי תפילין מיניאטורים עתיקים

116

קופסת בשמים ,כסף פיליגרן ,צירים שבורים,

117

שתי סימניות מתכת לספרים ,צורת:
לוחות הברית ,כינור
יד לספר תורה ,כסף וצדף

119

יד לספר תורה מצופה כסף דוגמת צפון אפריקה,

120

כוס מזכוכית עם ציורי יד ,רפליקה לפי המוזיאון היהודי של
פראג ,סדק בבסיס
קופסת טבק עם סיכה עליה תמונת יהודי מזוקן

122

כוס חברה קדישה מזכוכית עם ציור יד ,מראה קבורה יהודית,
העתק מדוייק של כוס חברה קדישא כפי שנמצאת במוזיאון
היהודי בפראג
מזלף מי ורדים ,כסף עם ניילו ,עירק , ,גובה  81ס"מ

124

שלושה קמיעות ,כתב עברי על תליון מתכת

125

קמע ,מטבע כסף לילד שנולד

קוטר  11מ"מ

126

קמע גלגל עם חמסה מצופה כסף
טוניסיה ,צפון אפריקה
קמע כתוב ביד ע"ג קלף ,עם ציורים "והדרך צלח רכב"..

15X15

$ 50.00

128

קמע תליון קבלי מברונזה ,עם סמלים וברכות,

קוטר  98מ"מ

$ 25.00

112
113

115

118

121

123

127

$ 25.00
$ 25.00
$ 30.00
$ 25.00

911X165
ס"מ

$ 35.00
$ 25.00

8X3.5
ס"מ

$ 35.00
$ 25.00
$ 120.00

אורך  11ס"מ

$ 25.00
$ 280.00
$ 30.00
$ 400.00

 811גרם

$ 150.00
$ 25.00
$ 25.00
$ 25.00

יודאיקה – אמצעי תשלום ,מדליות ,בולים
130

אסימון-תליון (דיסקית?)
""Dr. G. Veyre-Casablanca -19
6

$ 25.00

131

תליון פליז נדיר ,צד א" :הרב הגאון ר' יצחק אלחנן שפקטור"
צד ב ,מראה קבר הרב ...שפקטור ..קובנה ,תרל"ו ()8188
אסימון פרסומת של Guttag Bros., New York
(סוחרי מטבעות נדירים ,נוסדו ב )8291
שלושה אסימונים שחולקו בארה"ב לרגל מגביות בקהילות
היהודיות ,מחצית ראשונה של המאה ה91-
סיכת דש נדירה" :ועידה שמינית טימישוארה (רומניה) תרפ"ח

135

תליון פלק מצופה כסף ,של הליגה הישראלית ארגנטינה
ללוחמה בשחפת,
צד א Liga Israelita Argentina contra la Tuberculesis
צד ב Piedra Fundamental del Dispensario medelo
26.3.44
מדלית זכרון מברונזה ל Salomon Heine
מיסד בית החולים של הקהילה היהודית המבורג (ואביו של
המשורר היינריך היינה)  ,8118שנבנה ע"י הנ"ל לזכר אשתו
בטי ,
שלושה בולים ( Juden Postדואר יהודים)
של  ,Litzmannstadt Gettoערכים )hinged( 8,81,91
אוסף בולים מכל העולם בנושאי יודאיקה ,שואה ,דמויות ועוד,
כולל מעל  8111מעטפות

132
133
134

136

138
139

$ 40.00
$ 25.00
$ 80.00
$ 25.00
$ 25.00

קוטר  99מ"מ

$ 40.00

$ 120.00
$ 120.00

כרזות ,תחריטים ואמנות יהודית
כרזה מוצמדת לבד ,פאלעסטינע וואך אקציע קענצערט-מיטינג19X78 ,
141
קאוונע ,כרזה לרגל קונצרט צהריים בשבוע ארץ ישראל,
קובנה ,שנות ה,11
כרזה58X76.5 Jewish Film Festival, Berkeley, October 1971, :
142
עם תמונה על פי א.מ .ליליין ,
כרזה76.5X57 Jewish Film Festival, Berkeley, October 1971, :
143
עם תמונה על פי א.מ .ליליין, 76.5X57
11.8X21
תחריט נחושת ,סצינה מהתורה" :משה ממים נמשו"
G. Hoet-F. 145
(שמות פרק ב' פסוקים  ,)1-81חתום בלוח ,8818
Malder
כ"א 91X18
שני הדפסים צבועים ביד,
Murry J. 146
יהודים פולנים , publ June 1 1813,
11X41.5
תחריט נחושת ,סצינה מספר דניאל פרק ג'
Picart-Pool 147
"שלוש האנשים באתון אש" ,תחילת המאה ה81
(פגמים וכתמים),
תחריט נחושת ,משפט שלמה Judicium Salomonis
Picart delin. - 148
 1730 Gourven sculpסביבות ,הולנד (פגמים)
11.8X42
 G. Hoet-J. Van 149תחריט נחושת עם צביעת אקוורל ,סצינה מהתורה:
"ותשחת הארץ לפני אלוהים ותמלא חמס" ,בראשית ו' פסוק
Vinnet
 ,88תחילת המאה ה( 81פגמים והדבקות),
26X40
 Huquier fils gr- 150תחריט נחושת צבוע ביד ,היהודים בבית הכנסת שלהם,
חוגגים את חג הפורים Les Juifs dans leur Sinagogue,
Mathurins
celebrants und de leurs Solemnites appellee le
 ,Purimצרפת ,המאה ה88
30.5X24.5
הדפס ,יהודי עם טלית,
Grossmann 152
Elias M.
 11X27כ"א
שלוש ליטוגרפיות
 153קפלן אנטולי

7

$ 30.00

$ 35.00
$ 35.00
$ 25.00
$ 30.00
$ 25.00

$ 70.00
$ 25.00

$ 90.00

$ 25.00
$ 75.00

תצריב ,יהודי מתפלל תפילת שחרית
Lebushin 154
חתום ""Das Morgengebet
לבושין
 Levy Alphonse 155ליטוגרפיה" ,רבי עלישא",
1843-1918
הדפס עץ" ,אחשבו" 8211 ,חתום
Levy Kurt 156
 157אבל פן  Pan Abelשלוש ליטוגרפיות ,שתים חתומות בלוח:
אדם וחוה ,בראשית ,הפוגרום
שני הדפסים" :עסקים גדולים"
 158שאול רסקין
"גבירים" ,חתומים בלוח,
Raskin Shaul
ארבע ליטוגרפיות צבועות ביד ,תלבושות יהודים אלג'יראים
Roubaud 159
 Benjamin 1811גבר ,שתי נשים וילדיםGalerie Royale de Costumes, ,Costuemes Algeriens no 12,17,20,29
1847
ליטוגרפיה ,הלומד תלמוד,חתום,
 160שטרוק הרמן

27X20

$ 45.00

33X23.5

$ 120.00
$ 30.00
$ 30.00

91X21.5,
28X22.5
 11X24כ"א

$ 500.00

33X24

$ 50.00

$ 30.00

אמנות ישראלית

 164בנטואיץ מיוריאל

 91צילומים של יצירות 9 ,גלויות
של יצירות ושלושה ציורים של האמן (אחת עם אשתו)
זוג פיגורות "חליפה ושמלה" ,כסף אלקטרופורמינג
על בסיס ,חתום ,8091 ,גובה  91ס"מ
אקוורל ,אגרטל עם כלניות ,חתום,

 162איזנשר יעקב

11X23
בסיס
47X32

$ 40.00

 165בנטואיץ מיוריאל

אקוורל ,אישה יושבת ,חתום

28X21

$ 50.00

 166בנטואיץ מיוריאל

אקוורל ,מאהל בנגב ,חתום

 167ב .פורת

 163בית Beth Erez

$ 150.00

$ 30.00

ברונזה ,ארבע פנים ,חתום 28

גובה  19ס"מ

$ 600.00

הליוגרבורה ,תימני סופר סת"מ

22X17

$ 25.00

88X17

$ 25.00

19X7

$ 25.00

Lilien Ephraim 168
ליליין Moshe
 169נחשון  Nachshonתצריב ,קברי האבות,
חתום ,8011
תצריב ,ערביה ,חתום
 170אריה ליב פיסק
Peysack Arie
Leo
שמן על בד ,הר הבית ,חתום 11
 171שוקן וילהלם
8188-8211
אקוורל ,בית עם עץ ,חתום ,L. Kahn
 172לאו קאהן
 173שטרוק הרמן

$ 140.00

ליטוגרפיה ,דיוקן מגנוס צלר ,חתום

$3,000.00
81X38

$ 80.00

21.5X18

$ 25.00

בצלאל ,פריטי עץ זית
174
175
176

פלק פליז בעיצובו של ז .רבן
בצלאל ירושלם ,המרגלים "וישאהו במוט לשנים"..
פלק נחושת בעיצוב קרצ'מר
דיוקן דוד בן גוריון
פלק פליז בעיצובו של ז .רבן בצלאל ,ירושלם,
שמשון הגבור והאריה,
8

קוטר  81ס"מ

$ 25.00
$ 30.00

קוטר  81.8ס"מ $ 25.00

177

פלק מסגרת מפליז עם תבליט מתוך שיר השירים של זאב רבן91.8X16.5 ,
ס"מ
בצלאל ,מלכת שבא ותרנגול הבר ,חתום,
קוטר  81ס"מ
פלק פליז בעיצובו של ז .רבן ,בצלאל ירושלם ,החורש,

179

סיכת כסף פיליגרן מוזהבת צורת פרח ,חתום
Sterling 925, Made in Palestine
חמישה פלקי נחושת עם תבליטים
בעיצוב זאב רבן ,בצלאל , ,שלושה מוטיבים מתוך מגילת רות,
סמל מדינת ישראל ,וסמל ירושלים
צמיד כסף  218עשוי פלקים ,מראות ירושלים ,ישראל,
שנות ה,81-
פיגורה עשויה פימו ופליז ,כיתוב" :עיצוב אמנות בצלאל"
ירושלים ,דמות תנכית ,פגמים קלים ,ישראל ,שנות ה21-
קופסת כרטיסי ביקור ,עץ זית ,בצלאל ירושלם,
עם תמונת קבר רחל
שני אלבומים לגלויות-צילומים וכריכה "מפרחי הארץ" ,עץ זית,
ירושלים ,שנות ה 11-11-של המאה ה91-
בית מזוזה מעץ זית חרוט ומגולף ,מראה חומות ירושלים,

186

ארבעה פריטי עץ זית ירושלמים :פמוט ,תחילת המאה ה,91-
פמוט שנות ה ,91-אגרטל קטן וכוסית לביצים ,שנות ה11-11
שתי כוסות עץ זית ,ירושלים ,תחילת המאה ה,91-

188

פמוט מעץ זית חרוט (חלק עליון)
ומגולף (הבסיס) ,עם מראה ירושלים העתיקה והר הבית
קופסת עץ זית עם ציור שיירת גמלים
ומפת קפריסין ,ירושלים ,סוף שנות ה,11-
אלבום פרחי אה"ק-אסופת פרחים מהמקומות הקדושים
בארץ הקודש ,ירושלם ,עם כריכת עץ זית
אלבום פרחים ונופים של ארץ הקודש ,דפוס מונזון ,ירושלים,
תמונות ליטוגרפיות של נופי הארץ ,ופרחים מיובשים ,כריכת
עץ זיתFlowers and Views of the Holy Land ,

178

180

181
819
183
184
185

187

189
191
192

$ 30.00
$ 25.00
$ 25.00

88X11
ס"מ כ"א

$ 25.00

אורך  81.8ס"מ $ 60.00

גובה  99ס"מ
8.5X7

$ 25.00
$ 25.00
$ 50.00

אורך  18.8ס"מ $ 35.00
$ 50.00
גבהים 2.8 ,2
ס"מ

$ 40.00
$ 120.00

88.8X10X4

$ 40.00
$ 25.00
$ 60.00

א"י פריטי מתכת ,פריטי קרמיקה
194

פיגורת פליז תוצ' הקולי ,ישראל ,ראש אישה אפריקנית,
חתום,
בסיס מנורת שולחן מפליז עם פיגורת נשר ,ישראל,
שנות ה,81
בית מזוזה תוצ'  ,Radadמצופה כסף
צורת אריה מחזיק מגילה
קישוט פליז-מאפרה ,צורת מטוס סופר מיסטר ,הבסיס עם
תבליט אניה ,ישראל ,שנות ה ,81-גובה  81ס"מ
קופסת פליז לתפילין ,ישראל ,שנות ה ,81-גובה  81ס"מ,

199

חנוכית פליז לנרות תוצ' הקולי ,ישראל ,שנות ה,81-
הבסיס עם מראה מכבים נלחמים ביוונים,
חנוכיה עשויה פליז צורת מנורה ,בסיס עץ
רוחב  98.8ס"מ,
אגרטל תולה ,עשוי קרמיקה ,תוצ' בית היוצר ,ירושלים

195
196
197
198

200
202

9

גובה  1.8ס"מ

$ 25.00

98X12X8.5
ס"מ

$ 25.00
$ 25.00

81.8X89

$ 25.00

81.8X10.5

$ 25.00

91.8X13
ס"מ
גובה  91ס"מ

$ 25.00
$ 25.00
$ 25.00

203

מע' צלחות קרמיקה תוצ קדר ,ארץ ישראלKadar ,
 ,Palestineכולל קערה-צלחת ושש צלוחיות
אגרטל פורצלן תוצ' לפיד ,ישראל

206

שני מזלגות ושתי כפות תוצ' Zahlan Bros, Paris-Haifa

207

שני סדרנים לבולים ,ישראל ,שנות ה ,81-אחת עם תבליט
חלוץ ,השניה עם תבליט הרצל
זוג פמוטי מתכת ועבודת מוזאיקה ,תוצ' מוזאיקה אילון,
ישראל ,כ"א צורת שופר
מזכרת מישראל Souvenir from Israel
זוג חפתים וסיכת עניבה באריזה מקורית ,שנות ה81-
דגם משאית עם קרטוני "שמן זית זך
ארץ ישראל" ,עשוי פח ,תוצ' סין,

204

209
210
211

$ 120.00
גובה  82ס"מ

$ 25.00
$ 25.00

$ 30.00
$ 40.00
$ 25.00
92X11.5X
ס"מ10.5

$ 40.00

א"י מטבעות ומדליות ,בולים
פלק נחושת של מכבי צ'ילה ,ניתן
למרסלו רוזן על זכיה בליגת האוניברסיטאות8281 ,
מדלית "עשור לחרות ישראל"
ישראל המשוחררת ,מנוסרת עבודת יד אומן
8.8X6
פלק ברונזה ,דיוקן הרצל ,עם בניין האוניברסיטה (הספריה
ס"מ
הישנה ) בהר הצופים ,ירושלים,
ארבע סימניות פלסטיק אדום ,תוצ' קלימן ,כ"א עם מדלית
ברונזה קטנה של החברה הממשלתית "יהודה השבויה ג'
תת"ל -ישראל המשוחררת ,התש"ח
גובה  81ס"מ
מבלט (שטנץ) של מדליה "יהי שלום בחילך" של החברה
הממשלתית,
לוט מטבעות ישראל ,שיצאו מהמחזור
כ 1.1-ק"ג
לוט שבעה מטבעות:
חנוכה תשל"ה כסף  811רגיל וקישוט ,חנוכה תשל"ח ניקל רגיל
וקישוט ,פדיון הבן כסף  211רגיל וקישוט ,יום העצמאות
תשל"ח כסף  , 811ס"ה כסף  81 811גרם ,כסף  88 211גרם
לוט  811אסימונים ,דואר ישראל
תשכ"ו 8288
לוט  89מטבעות כסף :
 8ל"י  8 ,8281ל"י  81 ,8281ל"י ,8289 ,8288 ,8282 ,8288
 ,8288 ,8288 ,8288 ,8288 ,8281 ,8281סה"כ כ 111-גרם
מטבע  81פרוטה תש"ט  ,8212עם נקודה

$ 25.00

225

תליון צורת מטבע  91מיל ,פלשתינה א"י (גדול מהמקור)

$ 25.00

226

ארבע סיכות שונות:
שתים עם דגל ישראל ,קונגרס ציוני שנות ה ,81הרצליה העיר
תש"ך ותליון כסף :מדינת ישראל ,אם אשכחך ירושלים"
סיכה מיוחדת מצופה כסף ,חריטת יד" :ארגון מגדלי העופות
בישראל" ,עם מפת ארץ ישראל ותרנגולת
לוט שבע סיכות תחבורה:
נהג זהיר  ,8281 ,8281 ,8289 ,8288ושלוש של משמר
הבטיחות :גדולה ושתים קטנות

$ 30.00

213
 214החברה
הממשלתית
215
216

 217החברה
הממשלתית
219
 220החברה
הממשלתית

221
222

223

227
228

11

$ 25.00
$ 60.00
$ 50.00
$ 25.00

$ 50.00
$ 25.00
$ 40.00

$ 25.00
$ 90.00

$ 25.00

$ 30.00

230

בלוק של עשרה בולי דגל ישראל עם שובל ימין

$ 40.00

231

אוסף בולים ,ישראל8211-8281 ,
לא חתומים ,לא שלם ,לא רציף
שלושה כרטיסי רכבת :
א+ב ,Palestine Railways-Palestine a. Egyp. Lloyd Ltd
נסיעה מלוד לקנטרה ,נסיעה מרחובות לקנטרה גEgyptian .
 ,State Railways-Palestine a. Egyptian Lloyd Ltdנסיעה
מקנטרה לקהיר
לוט  88כרטיסי אוטובוס ומוניות ,שנות ה( 11-מנדט) עד שנות
ה 81-של מדינת ישראל ,כולל :דרום יהודה ,המקשר ,אגד
(מנדט) ,אגד-אשד ,קשר (מוניות) ,יעל ,הברווז הכחול ,דוידקה
ועוד (ללא כפולים)
קלסר עם תעודות ומסמכים בנקאיים ,ארץ ישראל-ישראל שנות
ה 11-עד שנות ה : 81-הבנק העותמאני ,בנק ברקליס ,בנק
דיסקונט וכו ,כולל  81תעודות מניה של החב' להשקעות של
בנק דיסקונט ,ס"ה  899211מניות ע"ש שבוטלו 1 ,תעודות
מניה ארה"ב וכו'

$ 120.00

233

234

235

$ 50.00

$ 90.00

$ 50.00

א"י ,פריטי פרסום ,כרזות
237
238
240
241

ששה פריטים ,מתנות אל-על :שלושה פנקסים-מחזיקי יומן,
שתי ערכות רחצה ,וסרט עם מחזיק לתעודה מזהה
אוסף  18פריטי צים ,חב' הספנות הישראלית ,כולל  81גלויות,
ששה תפריטים וכן  81פריטי מזכרת וכרטיסי סימון
81X49
כרזה "להקת מחול בת שבע Bat Sheva Dance
תיאטרון הבימה ,דצמ,8281 .
28X63
כרזה ,קונצרט עממי ,למוזיקה עברית מיצירותיו של ח.נ.
ביאליק
לזכר מלאת  1שנים לפטירת משוררנו ,בית העם (ת"א),
 ,98.8.12כח תמוז תרצ"ח,

$ 40.00
$ 120.00
$ 30.00
$ 40.00

א"י מפות ותחריטים
Motor Map Survey of Palestine 1947 Ed
244
מפת כבישי ארץ ישראל ,מצור עד באר שבע,8:811111 ,
$ 50.00 118X144 mm
מפה קטנה ,Turkey in Asia ,תחריט צבוע ביד8811 ,
245
מתוך  ,John Seller Atlas English Pilotמראה את מזרח
הים התיכון ,ארץ ישראל במרכז עם מצרים ,כרתים וטורקיה
במערב ,והים הכספי ,פרס וערב הסעודית (חלקי) במזרח ,נדיר
$ 25.00
ספרון עם מפות ישראל ק.מ .צפון 8:981111
246
דרום  ,8:811111צורת ספרון ,הוצ' מטכ"ל קצין חינוך ראשי
ענף השכלה8212-8281 ,
 Samuel Reyher 247תוכנית מחנה ישראל במדבר ,תחריט נחושת $ 90.00 345X240 mm ,Camp d'Israel
חלוקה לפי שבטים עם קודש הקודשים במרכז ,בחלק העליון
של הדף חלוקה סכמטית עם מספר בתי אב בכל שבט ,בחלק
התחתון רישום מחנה ישראל מבט מעוף ציפור
$ 30.00
145X101
מפה ,תחריט צבוע בידSyrie Moderne ,
248
במערב  ,Anatoliaאנטוליה ,קפריסין ,ו  ,Palestinaובמזרח
 Diay Beckומדבר ,צרפת ,המאה ה81
51X37

11

$ 25.00

$ 220.00

$ 70.00

$ 90.00

$ 90.00

double page map זוג מפות על גליון אחד
Philipe de La 249
Descripio Acurata Terrae , תחריט נחושת צבוע בידRue-N. de Fer
Terre ," תיאור מדוייק של הארץ המובטחתPromissae
 מחולק למחוזות, ארץ הקודש המודרנית,Sainte Moderne
 תיקונים ושיקום, פגמים,8891 , פאריז,השלטון הטורקי
27X21
" "שער דמשק, ליטוגרפיה צבועה בידJ. Jisabey, Lith 251
,82 תחילת המאה ה, פאריז, מבט מתוך העיר, ) (שער שכםG. Engelmann
Porte de Damas a Jerusalem
28.8X38.2
 מראה ירושלים מעמק יהושפט והר הזיתים, תחריטDoebler sculp 252
Ansicht von Jerusalem von Thale Josaphat aus,
Prag bei Bohmanns Erben
 פגמים וכתמים,19תחילת המאה ה
25X34
,) קבר אהרון על פסגת הר חור (סיני, תחריט צבוע בידDavid Roberts 253
Tomb of Aaron, Summit of Mount Hor, publ, F.G.
Moon, London, 1842

474X357,
450X360 mm

ספרי וחוברות א"י
$ 200.00
$ 35.00
$ 300.00
$ 60.00
$3,000.00

$ 150.00

$ 25.00
$ 40.00

$ 25.00

$ 40.00

$ 25.00
$ 50.00

Footsteps of our lord and his apostles
in Syria, Greece and Italy, 3rd Ed, London, 1852
Palestine, London 1880,
 עם מפות צבעוניות בסוף,' עמ981
Landscape Illustrations of the bible.. Engraved by
W.a.E. Finden, 3 vol London, 96 engravings
Palestine an account of its Geography
and natural history.., Edinburgh, 1859
Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum
historiarum, Colonia 1589, ed. Gerardus Brunius,
incl a map of the Holy Land and 8 maps of the tribes
and map of Jerusalem, orig. Binding, (spine broken
and dismantled, paper brown), rare first edition
Le Visage de Jerusalem, aquarelles de Pierre
Vignal, Grenoble 1927
 אקוורלים וצילומים12 ליטוגרפיות של, כולל רפרודוקציות
) (כריכה פגומה2950  ממהדורה של215 מס, רבים
Painting and Sculpture in Israel, Dvir Tel-Aviv
1958, 134 pl. black-white, 10 color ol., 103 p.
:שני ספרים אודות טבע בא"י
, מרחביה, ספרית פועלים, בדרך לטבע, יהושע מרגולין.א
, ת"א, עם עובד, זכרונות זואולוג עברי, אהרוני. י. ב8218
8281 תשי"ג
, תרגם מאנגלית ברוך קרופניק,חנוך על ידי ספורי מעשיות
' עמ888 ,)8291(  ברלין תרפ"ד," הוצ' "עת לבנות,חלק ראשון
) כריכה מפורקת,(דפים מצהיבים ושבורים
 ארצות,שני ספרים עם קריקטורות אנטי ישראליות ואנטישמיות
' הוצ, ישראל בעיני האויב: תקופת מלחמת ששת הימים,ערב
8288  צה"ל,Israel must be annihilated ,8288 ,כרמל
8218  ת"א, לזכר אריה כץ,השחיין והמציל התל אביבי
,8288  תרע"א, יפו, הוצ' קהלת, שמות מקומות בארץ,הארץ
) כריכה פגומה, עמ' (כתמים881

12

W. Bartlett 256
Major C.R. 257
Conder
Th Hartwell 258
Horne
J. Kitto 259
Adrichomius 260
Christanus

Henry 261
Bordeaux

Dr. Haim 263
Gamzu
264

- קתרינה דונלפ265
קיתר
266

 ליפא לויתן267
 ספיר. א268

מחברת התופת והעדן לרבי עמנואל בן שלמה הצפרוני
269
ע"י המשתדל בהדפסתה אליעזר גולדשמידט ,ברלין ,תרפ"ב
( 8299פגמים בכריכת העור)
תולדות הנגינה העברית ,מהותה ,יסודותיה והתפתחותה,
 271א.צ .אידלסון
הוצ' דביר ,ברלין ,תרפ"ד 8291
פלשתינה ,תרג' ע"י ד"ר מ .רבינזון ,הוצ' הירחון ביבליאותיקה,
 272ש .מונק
וילנה תרע"ג ( ,)8281יחד עם הירשברג ,ארץ המזרח ,וילנה,
תר"ע  ,8281משפט הישוב החדש בא"י ,תרס"א 8218
(כתמים)
קובץ שאלות בחינות הבגרות ,המועצה הא"י ללימודים עליונות
274
אשר נערכו בחודש יולי  ,8219תרצ"ב Papers set at the
,Palestine Matriculation examination of July 1932
עברית ,אנגלית וערבית
משירי הארץ ,שבט תרצ"ב ,ינואר 8219
275
מהדורה ב' (סטנסיל) ,הוצאת הקרן הקיימת לישראל ,ירושלים
שמונה ספרונים אודות מלחמת השחרור של האצ"ל והלח"י:
276
ספרית המרד :וכך החל המרד (א) ,חטפנו קצינים בריטים"
(ב-ג) ,נשק בריטי למחסני אצ"ל (ד-ה) ,וכן חוברות ו ,ז ,י הוצ'
לוחמי חרות ישראל : ,פרשת התקפה אחת ,הוצ סלם :דב
(הבלונדיני הגבוה)
מאזנים ,שבועון לספרות ובקורת ולדברי אמנות ,שנה שניה,
277
חוברות  ,)88(8תל אביב  1מאי -8211י אייר תר"צ עד 12-
 ,)22-811(81תל אביב  11 ,8218אפריל ,יג אייר תרצ"א
 278שורת המתנדבים שתי חוברות :א .עקרונות -אליקים העצני ,היחיד במדינת
ישראל ב .פסק הדין בערעור שורת המתנדבים נגד עמוס בן
גוריון ,רמת גן( 8288 ,כריכה מתפרקת)

$ 30.00

$ 40.00
$ 60.00

$ 25.00

$ 30.00
$ 25.00

$ 80.00

$ 30.00

ספרים עבריים ,ספרי ילדים

 283אורי צבי גרינברג

הנשק הסודי ,פזמונות חילים ,הועד הארצי למען החייל היהודי
תש"ד 8211
ספר תולדות האדם ()Physiologie
למברג (לבוב) ,תרל"ב  111 ,8189עמ'
פולין ,ספורי אגדות ,הוצ' הדים ,ת"א ,תרפ"ה ,8298
עד עמ' (חותמות ספריה פרטית)
אזור מגן ונאום בן הדם ,סדן ,תר"צ 8211

$ 50.00

 284אורי צבי גרינברג

חזון אחד הלגיונות ,סדן ,ת"א ,תרפ"ח ,8291

$ 30.00

285

בראשית א'( ,מקראה) ,מוסקבה-לנינגרד
 822 ,8298עמ' (שדרה פגומה)
האשה ,חוברת ג' ,ירושלים סיון ,תרפ"ו ,8298
מכיל מאמר ושירים מאת אלזה לסקר-שילר 18 ,עמ'
המחר" ,חפש הדיבור אינה רשות אלא חובה"
ת"א ,תרפ"ז-תרפ"ח ,חוב' א',ב ,ד,ו,ז,ט,י,יא,יב וכן אביגדור
המאירי ,על הדם ,ת"א ,תרצ"ו 8218
מבחר כתבי נפתלי הרץ אימבר ,הוצ' ועד יובל החמישים
להכתב התקוה ,ת"א תרפ"ט  ,8292עם הקדשה חתומה ביד
מאת שמריהו אימבר (אחיו)
כתבי ח.נ .ביאליק ומבחר תרגומיו ,הוצ' חובבי השירה
העברית ,ברלין תרפ"ג  ,8291עטורים יוסף בודקו ,שלושה
חלקים בלבד :שירים ,דון קישוט ,וילהלם טל ,כריכת בד ירוקה

$ 60.00

 280יצחק יצחק
 281ר' חיים פרענקל
 282ש"י עגנון

286
287

288

289

13

$ 25.00
$ 40.00
$ 30.00

$ 35.00
$ 80.00

$ 35.00

$ 120.00

צפור הפלאים ,בדיה ,ע"פ שיר גרמני מאת מאיר מוהר ,טקסט
291
ושבעה לוחות ,הוצ' דביר ,ת"א פלשתינה ( ,8298פגום)
הראית? ספר עם תמונות מתקפלות ,ציורים מאת דוד גלבוע,
292
השיר ש .מלצר ,הוצ' עולם קטן ,ת"א ,א"י (פגמים)
 Anda Pinkerfeld 293ספר עם  81לוחות ,כיתוב באנגלית
 294א .אוריאלי-מ .בן
יוסף
 295יואל אנגל
 296לוין קיפניס

חוברות עבודה בכתיבת הארץ ,לגיאוגרפיה ,א .קדמת אסיה
ב .צפון אפריקה ,הוצ' שטיבל ,ת"א
שירי ילדים ,לקול אחד לשנים ולשלושה קולות בלוית הפסנתר,
הוצ' יבנה,ירושלים-ברלין ,כריכה קדמית חסרה8298 ,
חידון התורה לילדים ,עטור א.מ .לילין ,הוצ' קרני,
ת"א תשכ"ח  818 ,8281עמ'

$ 25.00
$ 50.00
$ 40.00
$ 50.00
$ 40.00
$ 50.00

א"י פריטי נייר ,אוטוגרפים ,צילומים וכו'
298

299
300

 301החברה
הארצישראלית
לסיגריות בע"מ
302
 303המשביר בע"מ,
המרכז

304
 305מועצת פועלי יפו

שני מכתבים שנשלחו ע"י חייל הבריגדה
שמואל שמעוני ,סגן במשרד החינוך של החי"ל לאביו המשורר
דוד שמעונוביץ (שמעוני)8218 ,
העיר  ,The Townחמישה גליונות
עם מגזרות נייר + ,מכסה קופסת המשחק ,ישראל ,שנות ה81
ספר (מחברת) הוצאות והכנסות של חנות (מחסן?) ,המזון מס'
 81של מחוז יפוExpenses a. outlays Book from 8291 ,
the O.E. Food Store no 13, Jaffa district, 1920
אוסף תמונות :ארץ ישראל בעבר ובהווה
תשורה למעשני הסיגריות עדן ,פאר-אלוף ספורט ,מצב טוב לא
שלם
מחברת גיאומטריה של התלמיד אברהם דינבורג
בי"ס תחכמוני מחלקה ז' ,שנת תרצ"ב 8218-8219
מכתב יפוי כח להח' דוד בן גוריון ומ .רוטברג ,ליצג אותם כדי
לסדר קשרי מסחר בין רוסיה וארץ ישראל ,מבוייל בבול קק"ל
וחתום בחתימות ובחותמת ,יפו ,כא' אב תרפ"ג  ,1.1.91יחד
עם מכתב כנ"ל מאת הועד הפועל
שתים עשרה גלויות ,מראות תל-אביב ,שנות ה 91-11-של
המאה ה91-
ששה כרוזים ומסמכים ,שנות ה11-

קבלות והתכתבות בעניין רכישת שולחנות מאת ר .מריין,
306
עבודות בצלאל ואמנות מזרחית ,ירושלים ,ע"י מר הנרי שומר,
שלא הגיעו ליעדם
 307מועצת פועלי תל -שבעה כרוזים ומסמכים ,שנות ה11-
אביב ויפו
אלבום קטן עם  98בולי ותגי קק"ל
309
שנות ה11-81-
81X48
כרזה ליטוגרפית צבעונית של הקק"ל
310
"רכישת הקרקע ,הכשרתה השקאתה ,יעורה וישובה" ,פרסום
יעקב רוזנר ,דפוס לוין אפשטיין ת"א (קרע קטן),
 312ברגמן פרופ הוגו  1מכתבים בכתב יד ,על נייר של בית הספרים הלאומי
והאוניברסיטאי ,חתומים ,תרפ"ג  ,8291תרפ"ו  ,8298תרפ"ז
Prof Hugo
8298
Bergmann
 313עגנון ש"י חתן פרס מכתב כתוב ביד לכבוד מוזס ,בעניין קניית ספרים,
עברית-גרמנית ,פברואר 8291 ,תרפ"ג
נובל
14

$ 25.00

$ 40.00
$ 25.00

$ 50.00

$ 25.00
$ 60.00

$ 25.00
$ 70.00
$ 30.00

$ 80.00
$ 25.00
$ 40.00

$ 60.00

$ 200.00

מכתב תשובה מודפס חתום ביד  98.8.18למכתב של
 314שרתוק (שרת
י .שפרינצק מה  82.8.18בענין הקצבה כספית לכינוס הדרכה
משה) ,הסוכנות
למוכתרים ,יחד עם פתק חתום ע"י שפרינצק
היהודית לא"י
 315עגנון ש"י חתן פרס מכתב כתוב ביד לכבוד משה מרקס
בענין הבעיות שיש לו עם היידישר פארלאג ,תרגום "מתי גומר
נובל
שולם את התרגום?" וחשבון על ספרים כולל רשימת הספרים
ומחירים  ,חתום
מכתב קצר כתוב וחתום ביד וכרטיס ביקור עם מכתב קצר
 316ברקוביץ י.ד.
בכתב יד ,חתום ללא תאריך
 81מכתבים בין השנים 8211-8218
 317שרתוק (שרת
מהם אחד בכתב יד חתום ו 89-מודפסים חתומים ביד ומכתב
משה),
מאשתו של שרת
כ"א89X17
ארבעה צילומי נוף ,ארץ ישראל ,שנות ה:81
319
ס"מ
עמק יזרעאל ,נגב ,בן שמן,
24X29
צילום ,מסיבת כבוד לחברי המטה ומפקדי חזית הדרום של
 320ר .גרוס ,ת"א
הועד המאוחד של השכונות העבריות( 8211 ,פגמים)
99.8X15.5
צילום ,קבצן יהודי בשכונת גאולה ,ירושלים ,שנות ה,81
321
 322אלפרד
ברנהיים,צלם
ירושלים

היכל שלמה ,בנין הרבנות בירושלים ,ארבעה צילומי חוץ
וששה צילומי פנים ,שנות ה,81

ס"מ81X23.5

$ 60.00

$ 200.00

$ 120.00
$ 500.00

$ 25.00
$ 60.00
$ 25.00
$ 90.00

קרמיקה ארמנית ,זכוכית חברון ,בדים
324

ספל קרמיקה ,עבודה ארמנית ,חתום ,Jerusalem
(שנות ה)81-
אגרטל קרמיקה ארמני ציורי פרחים
חתום ( Palestineשברים ופגמים מתוקנים)
קערת קרמיקה ,עבודה ארמנית
חתום ( ,Jerusalemשנות ה)81-
אגרטל קרמיקה ארמני ,ציור פרחים

328

קנקן עם מכסה לקפה מקרמיקה ,עבודה ארמנית
חתום ( ,Jerusalemשנות ה)81-
ארבעה תליוני זכוכית חברון חומה 9 ,דגים ,כוכב ודמות

331

שבעה תליוני זכוכית חברון כחולה :שלושה כוכבים,
שני דגים ,טלה ,ודמות ג'ורג' הקדוש
ג'קט כותנה עם עבודת רקמה פלשתינאית

334

בגד לאישה (טוניקה?) ,כותנה ,עם רקמה פלשתינאית,

325
326
327

330

333

$ 30.00
$ 180.00
$ 35.00
$ 240.00
$ 40.00
$ 25.00
$ 30.00
$ 25.00
אורך  11ס"מ

$ 80.00

מזרח ,איסלם
336

כלי-מאפרה עשוי מצמיד (אצעדה)

337

כלי בדואי לקליית פולי קפה עשוי ברזל ,עם ידית מתקפלת

338

תרמיל פגז עם אינליי כסף ונחושת ,וכיתוב" :אם אשכחך
ירושלים תשכח ימיני" ,חריטה מראות ירושלים,
15

קוטר  81.8ס"מ $ 25.00
$ 60.00
גובה  92.8ס"מ $ 260.00

Abraham 340
Ortelius

תחריט נחושת ,מפת מלכות מרוקו8828 ,
עם מפה קטנה של קונגו,
Fessae et Marocchi Regna Africae Celeberi,
שני קמיעות איסלמים ,כיתוב ערבי על קורניאול

343

קנקן נחושת עם מכסה ,עבודת אינליי כסף,

344

זוג אצעדות ,פליז

345

מחרוזת חרוזים דמויי ענבר ,גוון אוקר,

346

זוג אצעדות ,פליז

347

כלי פליז ,סיר ,עם אורנמנטים וכתב איסלמי ,גובה  81ס"מ

348

שולחנית צד עותמאנית ,לוח מתומן
גובה  11ס"מ,
אחד עשר קמיעות חרוטות על קורניאול,
עם כיתוב ברכות מהקוראן
ענק קישוט לתליה בשיער ,משולב פיליגרן וחרוזים

351

אהיל פליז עם עבודת ריקוע איסלמית ,גובה  88ס"מ,

352

מכתש ועלי מברונזה ,מרוקו ,צפון אפריקה,
גובה המכתש  88ס"מ
כלי פליז ,סיר ,עם אורנמנטים וכתב איסלמי ,המאה ה,81-82
גובה  98ס"מ,
שני כלים ,סירים ,מפליז עם עבודת ריקוע ,אורנמנטים,
גובה  8ס"מ קוטר  2-89ס"מ ,גובה  8ס"מ ,קוטר 81.8-81
ס"מ
מגש פליז עם אורנמנטים וכתב איסלמי

קוטר  81.8ס"מ $ 120.00

356

מגש פליז עגול עם עבודת ריקוע

קוטר  88ס"מ

357

ענק כסף תימני

358

אהיל תולה ,ברונזה ,עם עבודת ריקוע וניסור איסלמית,
גובה  ?88ס"מ
קנקן כסף קטן ,עירק ,גובה  88ס"מ,

360

קופסת קמע עתיק מוכסף

342

349
350

353
354

355

359

385X505

$ 200.00

$ 25.00
גובה  91ס"מ

$ 70.00
$ 30.00

אורך  12ס"מ

$ 80.00
$ 30.00

קוטר 99-91
ס"מ
הלוח 11X40
ס"מ

$ 90.00
$ 40.00
$ 90.00
$ 40.00

קוטר  91.8ס"מ $ 90.00
$ 50.00
קוטר 98-18
ס"מ

$ 120.00
$ 60.00

$ 60.00
$ 140.00

קוטר  91ס"מ

$ 70.00

 818גרם

$ 90.00
$ 40.00

361

קופסת קמע עשויה כסף פיליגרן

 888גרם

$ 120.00

Peter Van der 362
Aa
364

תחריט נחושת ,מראה בגדד ,ליידן ,הולנד
La Ville Bagdad dans la Turquie,
שלוש טבעות עממיות ,אזור הבלקן:
א .כסף פיליגרן עם קורלים ,ב .כסף עם מונוגרמה ג .עם שיבוץ
זכוכיות צבעוניות
חמישה פריטי בד דמוי גאזה ,עם לוחיות מתכת (פייטים)
רקומים ,פגמים וקרעים

280X350

$ 100.00

365

16

$ 40.00

$ 60.00

פרס ,הודו ,המזרח הרחוק
367

מגש קישוט עשוי נחושת ,עבודת ריקוע פרסית,

368

מגן של לוחם פרסי ,ברזל עם עבודת ריקוע-כתב פרסי ודמויות קוטר  28ס"מ
לוחמים ,המאה ה,88-81
88X10
מיניאטורה מצוירת על נייר ,סגנון מוגול ,זוג אוהבים,

369
370

קסת סופרי רחוב אירני עשויה כסף ,סוף המאה ה,82
עם עבודת ריקוע ,אורך  81ס"מ,
זוג אגרטלים מפליז רקוע עבודת יד פרסית,

קוטר  91.8ס"מ $ 25.00

 911גרם

371

כ"א גובה 81
ס"מ
18.8X27X
קופסת תכשיטים ,פרס ,עם ציורי יד סצינות צייד בחמישה
ס"מ 12
פלקים ,ועבודת אינלי ,חותם קארי,
ארבעה ציורי מיניאטורה ,כ"א ע"ג דפי ספרים בכתב יד פרסית כ"א 99X15
ס"מ
יהודית (אותיות עבריות)( , ,כנראה מגילת אסתר)
54X47.5 cm
שטיחון עבודת יד שבטית

372
373
375

$ 180.00
$ 40.00
$ 200.00
$ 40.00
$ 200.00
$ 60.00
$ 50.00

376

שטיח עבודת יד

133X87

$ 120.00

377

שטיחון שבטי דוגמת גולים

80X85

$ 60.00

379

קופסה עם ציורי יד לפי מוטיבים מוגולים ,קשמיר-הודו,

380

עבודת רקמה הודית ,עשויה חרוזים עם דמויות טווסים ובעלי
חיים אחרים ,עבודת יד שבטית עם ברוקט ,אזור קאטש
(על גבול פקיסטן) ,ממוסגרת
פיגורת עץ רוזווד מגולף ,הודו ,שני פילים

89X7.5X7.5
ס"מ
70X69

$ 25.00

$ 25.00

383

מנעול עשוי ברונזה צורת אריה ,המזרח הרחוק

$ 25.00

384

$ 50.00

381

$ 180.00

בד לתליה ,אוזבקיסטן ,עשוי מחיבור של מרובעים של אריגים
מחוטי כסף מוזהבים וצבעוניים
חותך אגוזי בטל betel nut areca nut cutter
ברונזה עם להב ברזל ,מקור באלי-אינדונזיה
חותך אגוזי בטל betel /areca nut
עשוי ברזל ,צורת לוחם על סוס
קערית פורצלן סינית ,קוטר  88.8ס"מ,

גובה  8.8ס"מ

$ 25.00

388

בקבוק פורצלן עם עבודת תבליט סינית

גובה  82ס"מ

$ 50.00

389

חמישה תכשיטים סיניים :מחרוזת וצמיד עשויים לקר צינובר
אדום מגולף ושלושה צמידי קלוזונה
אגרטל סיני ,עבודת גילוף לאקר צינובר אדום,

גובה  18.8ס"מ $ 70.00

391

ארבעה ספלי פורצלן קטנים ,סין
כל אחד קוטר  8ס"מ
אגרטל קלוזונה סיני ,פרחים על רקע כחול,

393

משקל אופיום סיני

385
386
387

390

392

$ 40.00
$ 50.00

$ 25.00

$ 40.00
גובה  12ס"מ

$ 70.00
$ 50.00

17

394

398

396
397

זוג מנורות שולחן ,בסיסים אגרטלי פורצלן סיניים,
גובה כ"א  18ס"מ
חפיסת קלפים יפנית (כחדשה)
Angel UKIYDE playing cards
פיגורת עץ יפנית ,גבר

גובה  92ס"מ

$ 35.00

אגרטל פורצלן ,יפן ,עם ציורי עצים ותרנגולים ,חתום,

גובה  88ס"מ

$ 30.00

$ 120.00
$ 25.00

עבודות אתניות ,דרום אמריקה ואפריקה
400

פיגורת עץ מגולפת ,איש עם שקים,
חתום  ,J.Hhdezמכסיקו ,פגם קל,
קישוט צורת מסכת מוות אצטקית
עשוי מאבנים צבעוניות,
פיגורת עץ ,דרום אמריקה ,איש צעיר

403

עבודת סירוקו ,צורת עמוד טוטם אינדיאני
פגם קל,
אוקרינה מקרמיקה ,דוגמה פרה-קולומביאנית

אורך  1.8ס"מ

406

עבודת גילוף אפריקנית ,אישה עם רוחות (מסכות),

גובה  82ס"מ

407

כורסת מסע בשילוב כלוב תרנגולות ,אפריקה

408

פיגורת עץ אפריקנית ,איש זקן

409

כורסת מסע בשילוב כלוב תרנגולות ,אפריקה

$ 180.00

410

מסכת עץ אפריקנית

$ 25.00

401
402

404

גובה  92ס"מ
גובה  98ס"מ

$ 25.00
$ 40.00

גובה  18ס"מ

$ 25.00

גובה  18ס"מ

$ 25.00
$ 25.00
$ 50.00
$ 180.00

גובה  11ס"מ

18

$ 25.00

