
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 בס"ד.

 

 .22קטלוג מכירה מספר 

 

 מכירה מקוונת!

 

 ₪. 175/420פריטים במחירי פתיחה  250

 

 ₪. 35פריטים במחירי פתיחה  250 –ו 

 

כסלו תשפ"ב  זשתתקיים ביום י" 22שמחים אנו להגיש בפניכם את הקטלוג למכירה מס' 

 ב"ב. 21ל( במשרדנו ברח' אברהם בן דוד )שעון ישרא 19:00בשעה  21/11/2021

ווטסאפ ובמייל;  –נקווה שתפיקו תועלת מהקטלוג, לכל שאלה או הערה אפשר לפנות אלינו בטלפון 

c7602610@gmail.com 

 בברכה

 חנוך ברנד

0527-602-610 

 

 בני ברק 21ן דוד המכירה והתצוגה תתקיים במשרדנו ברח' אברהם ב

 0527-602-610התצוגה בתיאום בטלפ' 

 19:00בשעה  21/11/2021כסלו תשפ"ב  זהמכירה תתקיים במשרדנו ביום י"

 c7602610@gmail.comאימייל:  0527 – 602 – 610 לפרטים: 

 קישור למכירה באתר בידספיריט:

it.com/ui/catalog/auction/brand/18646/1?lang=hehttps://il.bidspir 

מדרגות המחירים והתשלום  –שימו לב מחירי הפתיחה 

, למשלמים בכרטיס אשראי לא השתנה אופן בשקלים ישראלים בלבד!!

 התשלום)גם בעבר מכשיר האשראי שלנו גבה בשקלים(

t in Israeli the price steps and paymen -Please note the opening prices 

shekels only !!, for those who pay by credit card, the method of 

payment has not changed (even in the past, our credit device charged 

)in shekels 

mailto:c7602610@gmail.com
mailto:c7602610@gmail.com


 

 לתמונות ופרטים נוספים אנא היכנסו לקישור

קושיות לגבי הפריטים אנו מבקשים מכל הלקוחות והמתעניינים, בבקשה את כל השאלות וה

 לשאול לפני המכירה ולא אחרי.

We ask all customers and interested parties, please all questions and difficulties regarding 

the items to ask before the sale and not after. 

ן פרטים נוספים כמו כן: אפשר לבקש מאיתנו עוד תמונות לפריטים שאתם מעוניינים לרכוש וכ

 על מצב הפריט.

Also: You can ask us for more pictures for the items you are interested in purchasing as 

well as more details about the condition of the item. 

ימי עסקים מיום המכירה ייחסמו ולא יוכלו לקנות אצלנו במכירות  12לקוחות שלא ישלמו תוך 

 Customers who do not pay within 12 business days from the date of sale will beבאות. ה

blocked and will not be able to buy from us at subsequent sales 

 Shipments abroad We ship !!בלבד dhl  –משלוחים לחו"ל אנו שולחים ב 

!! by DHL only 

לבד!! עלות משלוח למשלוחים משלוחים בארץ דואר שליחים ב

 למשלוחים מיוחדים בבקשה צרו קשר.₪,  60רגילים 

Deliveries in Israel by courier only !! Shipping cost for regular 

.deliveries 50 NIS, for special deliveries please contact us 

 

 תנאי המכירה של בית המכירות "ברנד מכירות פומביות".

 נאים, ברצוננו להודות לכל המתעניינים והרוכשים.לפני הת

 מבוא והסבר:

תנאים אלו הם תנאים חדשים לאחר שברוך ה' כבר ניהלנו מכירות פומביות רבות ובעזרת ה' נמשיך 

 הלאה.

. בעקבות כמה וכמה לקוחות ומתעניינים שלא ממש הבינו את תנאי 1תנאים אלו נעשים בעקבות: 

 . בעקבות שינויים בעלויות המשלוחים ונושא המע"מ.2והתנהלות בית המכירות. 

אינו מקום אחסון לסחורה ואינו  בית מכירות פומביות בלבד!!א'. "ברנד מכירות פומביות" הוא 

 חברת משלוחים!!!

 ישראלי!!ב'. ברנד מכירות פומביות הוא בית מכירות פומביות 

לקונים ובהתאם לכך "ברנד מכירות  ג'. "ברנד מכירות פומביות משמש כמתווך בלבד בין מוכרים

 פומביות מתנהלת הן כלפי המוכרים והן כלפי הקונים.

ומכאן לתנאים החדשים, בבקשה לקרוא את התנאים טוב ואם יש שאלות בבקשה לפנות לבית 

 המכירות.

"ברנד מכירות פומביות" )להלן "ברנד"( פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים המוצעים  .1

 למכירה פומבית.

ברנד תפיק קטלוג אינטרנטי לכל מכירה ובו יפורטו הפריטים, מספריהם ומחיר הפתיחה של  .2

 הפריטים



 

למען הסר ספק!!! הנתונים המופיעים בקטלוג נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לרוכשים ואין 

 בהם אחריות לגבי תיאור, יחוס, בעלים קודמים, מקור או כל נתון אחר!!! 

 

ם לנו יכולים לקרות טעויות בקשר לפריטים ותיאורם לכן "ברנד" היות ואנו בני אדם וג .3

מקציבה כמה ימים בהם הלקוחות או מי מטעמם יוכלו לבוא לראות ולבדוק את הפריטים, 

שעות לפני המכירה בכדי  24ווטסאפ עד  -מייל וב  –כמו כן אפשר לפנות אלינו בטלפון 

הינו מבלי ש"ברנד" תיקח אחריות  לראות לברר על הפריטים, כל האמור בזאת –לשמוע 

 לכך ואך ורק לפני נתינת הצעה על הפריט.

לקוח שלא יממש את זכותו או שייתן הצעה לפריט לפני שבדק או ביקש פרטים נוספים, 

מצהיר בזאת שהוא מוותר על כל טענה או דרישה ו/או תביעה כלפי ברנד ו/או המוכר וכל 

 כש.גורם שהוא בקשר למצב הפריטים שהוא ר

מנהל המכירה שומר לעצמו את הזכות למנוע השתתפות במכירה מאנשים שאינו מעוניין  .4

בהשתתפותם. למנהל המכירה הסמכות הבלעדית לקבוע מי זכה במכירה, לבטל מכירה של 

פריט כלשהו )גם אחרי מכירתו(, או להעמידו מחדש למכירה וזאת עפ''י שיקול דעתו 

וסיף או להוציא פריט מהמכירה, או לשנות נתונים לגבי הבלעדי. כן רשאי מנהל המכירה לה

 פריט המוצע למכירה גם לאחר הופעת הקטלוג.

כמו כן "ברנד" שומרת לעצמה את הזכות לחלוק מידע על לקוחות שלא משלמים או שקשה  .5

להשיגם, עם בתי מכירות אחרים! וכול גורם אחר שלדעתנו יכול לעזור בזה או להפיק תועלת 

ן ברנד שומרת לעצמה את הזכות לברר על לקוחות המבקשים אישור בבית מזה! כמו כ

 המכירות! 

כמו מחירי הפתיחה יוצגו בשקלים ישראלים ולכן גם התשלום יהיה בשקלים ישראלים בלבד!  .6

ועלויות הפריטה כן מכשיר האשראי של בית המכירות מושך תשלום בשקלים בלבד!! 

 חלים על הלקוח.

המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו "מחיר פטיש" לעניין  .7

נתקבלה עפ''י תנאי בית המכירות. מיד לאחר הקשת ה''פטיש'' והכרזת מספרו הסידורי של 

הקונה בכוח ע''י מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג 

: "הקונה הזוכה"(, בכפוף לביצוע למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה )להלן

מלוא התחייבויותיו לפי תנאי בית המכירות ובמיוחד התחייבותו לתשלום. הקונה בכוח 

 23%למחיר הפטיש, עמלה בשיעור של  בתוספתשהצעתו נתקבלה ישלם ל"ברנד", 

בתוספת מע''מ )על העמלה, להלן "העמלה"(, התשלום המלא של מחיר הפטיש, כולל עמלה 

 ימי עסקים מיום המכירה!!! 12 –ועלויות הנוספות)משלוח וכו'(יעשה לא יאוחר מ  מע"מ –
ניתן לשלם במזומן )שקלים בלבד(, כרטיס אשראי, העברות בנקאיות מהארץ ומחו"ל)העברה  .8

 על כל הסכום לרבות עלויות משלוח( 5%בנקאית מחו"ל תחויב בעמלה של 
בור אדם אחר, מתחייב לשלם עבור הפריטים הרוכש פריט כלשהוא, בין אם לעצמו ובין אם ע .9

ולקחתם. בידי מנהל המכירה הסמכות לנקוט בכל האמצעים שייראו לו על מנת שהרוכש 

יעמוד בהתחייבותו ובין השאר גם לבטל מכירה, למכור הפריט לאחר, לחייב את הרוכש 

עכב שחרור בהוצאות שנגרמו למנהל המכירה כולל ריבית והצמדה, להגיש תביעת פיצויים, ל

 הפריט ולהוסיף לסכום הכולל את ההוצאות שנגרמו.

"ברנד" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו ומצבו. מבלי  .10

לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע''י "ברנד" ניתן מטעם המוכר ומבוסס 

ונה בכוח לבדוק במהלך הצגת הפריטים על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל ק

לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו, מקורו, טיבו וערכו של הפריט. כמו כן 

 –שעות לפני המכירה בכדי לשמוע  24מייל ובווטסאפ עד  –אפשר לפנות אלינו בטלפון 

אך ורק , ומבלי ש"ברנד" אחראית לכךלראות לברר על הפריטים, כל האמור בזאת הינו 

לפני נתינת הצעה על הפריט לקוח שלא יממש את זכותו או שישים הצעה על פריט לפני 

מצהיר בזאת שהוא מוותר על כל טענה בקשר למצב שבדק או ביקש פרטים נוספים 

 הפריטים שהוא רכש.
לא הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום  .11

למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט תעשה מי עסקים ממועד המכירה. י 12 –יאוחר מ 

 רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.

על הקונה האחריות לדאוג להוצאת הפריטים שרכש, ישירות ממשרדי "ברנד", או באמצעות  .12

יות שליח או חברת משלוחים מטעמו!!. במקרה שהרוכש יבקש, "ברנד" תוכל, ללא אחר

מצידה, לארוז ולשלוח את הפריטים בתשלום מלא על חשבון הקונה. לתעריפי אריזה 



 

ומשלוח יש לפנות למשרדי "ברנד". המחיר מותנה בסוג האריזה, חברת המשלוח וארץ 

 היעד.
החוק  הורדת המע"מ מהקניה אינה אוטומטית!!לקוחות חו"ל הרוכשים במכירה שימו לב!!  .13

בות את המע"מ אך ורק במשלוחים מסוימים וגם זאת רק במדינת ישראל מתיר שלא לג

במילוי טופס הנקרא רישומון "יצוא"!! רישומון זה נעשה ע"י חברות המשלוח המהירות בלבד 

לכל חבילה בנפרד ובהצגת החשבונית של הקונה ולכן גם אי ₪  45ועלותו  ems, dhlכגון 

 לקוחות ולשלוח יחד! 2אפשר לעשות רישומון אחד ל 

ות וכאמור ברנד מכירות פומביות אינה חברת משלוחים אלא בית מכירות בלבד, לכן אנו הי  .14

וכן אנו לא לוקחים אחריות נגבה עלויות משלוח מלאות וכן את הרישומון יצוא ללקוחות חו"ל 

אנו נשתדל מאוד לארוז טוב את החבילות, לרשום את פרטיכם המופיעים  על המשלוחים

ו לנו בהקדם ובצורה מסודרת וכן נשתדל לעזור במקרה הצורך בבידספיריט או מה שתשלח

 אבל אין אנו לוקחים אחריות!!! מבחינתנו תבוא לקחת או שתשלחו מי מטעמכם!!

יחויב בעלויות  500$כל משלוח לחו"ל על פריטים שעלותם הכוללת מעל דבר נוסף.  .15

 ביטוח משלוח.
, עלויות אלו יחולו על הלקוחות ולא בחלק מהמדינות יש עלויות מכס בכדי לשחרר את הפריט .16

 על בית המכירות.
יום מהמכירה ייחסמו ולא יוכלו לקנות יותר והפריטים יעברו  12לקוחות שלא ישלמו תוך  .17

יום,  30 –למכירות הבאות. כמו כן לקוחות שישאירו את הפריטים בבית המכירות יותר מ 

 עליהם.  הפריטים יצאו מבית המכירות ויהיו הפקר, למרות ששולם
לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות הטלפון, מתבקשים לפנות לבית  .18

 שעות לפני המכירה(. 24 –המכירות מראש ובהקדם לצורך תיאום)לא יאוחר מ 
לפי בחירת בית המכירות "ברנד" לבתי הדין הרבניים המוסמכים או בתי המשפט )באישור  .19

יפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים מוקנית סמכות הש באזור המרכזרב(

 הנובעים ו/או הקשורים ל/או רכישת ו/או למסירת הפריט בין "ברנד" לבין הקונה.
 

לנוחיות לקוחות חו"ל אנו משתדלים להוסיף בקטלוג פרטים על הפריטים גם בשפה  .20

 שוב. האנגלית, אבל לא את כל פרטי הפריטים. אלא רק מה שנראה לנו מעניין וח

 

הכיתוב טעות או כל דבר אחר  –חסר  –סתירה  –אבל. זה אך ורק לנוחיותכם, בכל שינו 

הוא הקובע ויחייב!!!!! גם באתר בידספיריט יש לכם אפשרות לראות את  בשפה העברית

הפריטים בשפה העברית!! וכן אנו משתדלים לשים מספיק תמונות באתר על מנת 

 ט.שתהיה אפשרות להתרשם ממצב הפרי

 

"ברנד מכירות פומביות" מודה מראש לכל המתעניינים והרוכשים על האימון שאתם  .21

 נותנים בה.
 

. לאלו שלא הבינו, אין לנו אחריות על תיאור הפריטים למרות מאמצינו 1השינויים בקצרה: 

 –. עלויות המשלוחים 4.  אישור שימוש במידע על לקוחות שמתקשים לשלם. 3לתאר נכון. 

 . אנגלית בקטלוג.6. עלויות אחסון. 5וא ללקוחות חו"ל וביטוחים. רישומון יצ
 

 ברנד מכירות פומביות. –תודה רבה חנוך ברנד 

 

Terms and conditions for the public auction house "Brand Public Auctions". 

Before listing the Terms and conditions, we would like take this opportunity to 

thank all our customers and interested parties. 

Introduction and explanation: 

The following Terms and Conditions were compiled after running many successful 

public auctions, and planning many more for the future. 



 

They were written because of  

A. A number of customers and interested parties who did not properly understand the 

Terms and Conditions and policies of the auctions,  

B. Changes in the cost of Shipping/delivery and VAT regulatory changes. 

Terms and Conditions: 

Please read the Terms and Conditions carefully. If you have any questions, kindly 

turn to the Brand Public Auction house for answers. 

"Brand Public Auctions" (Henceforth "Brand") is exclusively a public auction house. 

It is not a warehouse nor a shipping company. 

1. Brand is an Israeli auction house, governed by Israeli laws and tax regulations, and 

physically located in Israel. 

2. Brand exclusively serves as a broker between buyers and sellers, and therefore has to 

deals with both: the sellers and the buyers. 

3. "Brand Public Auctions" (henceforth "Brand") serves as an agent on behalf of the 

sellers for the items presented for public auctioning.  

4. For every auction, Brand will issue a catalog via the internet listing each item, its 

number and opening price. 

To avoid any doubt!: The details appearing in the catalogue are intended solely to 

provide information to the buyers. Under no circumstance shall Brand bear any 

responsibility as to the description, status, previous ownership, source or any other 

factor related to the item. 

5. In order to avoid human error and in order to enable all customers to ensure the items 

meet their expectations, Brand allocates a few days for the customers or their 

representatives to come and examine the items. Similarly, we can be reached by 

phone, mail and WhattsApp up until 24 hours before the auction to hear, see and 

inquire about the items. Nevertheless, as mentioned above Brand does not assume 

any responsibility. Inquiries can be made only before bidding for the item. 

6. A customer bidding for an item without examining it or without  requesting more 

details, hereby declares that he renounced any complaint, demand and/or legal claim 

against Brand and/or the seller and/or any other responsible body regarding the 

condition of the items he purchased. 

7. Brand reserves the right to prevent the participation in the auction of any buyer not 

approved by Brand to participate in the auction, or for whom the approval has been 

rescinded by Brand. Brand has the sole authority to determine the winning bidder for 

any item, to nullify the sale of any item (even after its purchase) or to put it up for 

resale, all according to his sole judgment. Likewise, Brand has the right to add or 

withdraw items from the auction, or to change details regarding items offered for sale, 

even after the catalog was published. 

8. Brand reserves the right to share information about non-paying or unreachable 

customers with other auction houses, and other party that we think that will help us 



 

with this or will be helped by it. Brand also has the rights to do research on costumers 

that are asking for permits to participate in the auctions. 

9. The price advertised in the catalog is listed in Israeli New Shekel and also the 

payment will be in Israeli New Shekel only.  

Also the credit card processing is also only in Israeli New Shekel. 

10. The "hammer price" regarding the public auction refers to the potential buyer's bid 

that was accepted by the auction house. Immediately after the auctioneer strikes the 

"hammer" and announces the serial number of the potential buyer, the buyer's offer 

will be considered accepted, and the item offered for sale will become the property of 

the buyer who offered the price (henceforth: "the winning buyer"), subordinate to 

execution of all his obligations as per the conditions of the auction house, specifically 

his obligation to pay. In addition to the hammer price, the buyer whose bid was 

accepted will pay Brand a commission of 23% plus VAT (on the commission), 

(henceforth "commission"). The full amount of the hammer price, commission + 

VAT as well as additional costs such as shipping, insurance etc. must be paid in full 

no later than 12 business days from the day of the auction. 

11. Payments can be made in cash in NIS only, by credit card, bank transfer from Israel 

or international wire transfers from abroad. Please note that bank transfers from 

abroad will be charged an additional fee of 5% of the total amount transferred. 

12. Whether the item was purchased for himself or for others, the buyer is responsible to 

pay for the items and ensure delivery or pick-up of the items. Brand has the authority 

to take any measures he sees fit to ensure that the buyer fulfills his obligations 

including but not limited to: cancelling the sale, selling the item to someone else, 

charging the purchaser with any or all expenses sustained by Brand including 

charging interest, claiming compensation, withholding release of the item and adding 

the cost of the resulting expenses to the price. 

13. Brand is responsible to provide the potential buyer with information about the nature 

of the item, its source and condition. Without limiting the above, it is clear that 

information given over by Brand is provided by the seller and based on accumulated 

information and experience of experts on their behalf. During the time between the 

catalog publication and the auction date, potential buyers can examine the condition, 

size, source, quality and value of each item. Similarly, he can contact us by phone, 

mail and/or WhattsAp until 24 hours before the auction to hear, see and inquire about 

the products. All of the above is with the recognition that Brand does not assume any 

responsibility for that information, and inquires can be made only before bidding for 

the item. A customer that does not implement this right or bids for an item without 

examining it or requesting more details, hereby declares that he renounces any legal 

claim against Brand regarding the condition of the items he purchased. 

14. The buyer obligates himself to take possession of the purchased item after completing 

his payment obligation no later than 12 business days from the date of the auction. To 

remove any doubts, we hereby clarify that ownership of the item will only pass on to 

the buyer after he has fulfilled his payment obligations in full. 

15.  The buyer has the responsibility to retrieve the items he purchased directly from the 

offices of Brand, or via a messenger or shipping company at his cost. Upon the 



 

purchaser's request, Brand can, with no obligation or responsibility on its part, pack 

and ship the items at full cost for the buyer. For packaging and shipping rates, the 

buyer can contact Brand offices. The prices vary according to the type of packaging, 

the shipping company and country of destination. 

16. Overseas customers: International customers who purchase items at the auction 

should understand that excluding VAT from the purchase is not automatic. Israeli law 

allows removal of VAT only in certain instances, and even so it is dependent on 

completing an export form called "Rishumon Yitzu". This form is completed by the 

express shipping companies only, i.e. DHL, EMS and the charge for completion of 

such form is 45 NIS for every package. It also requires the presentation of the 

purchaser's invoice. For this reason it is impossible to use one form for two customers 

and to ship the items together. 

17. As indicated above, Brand is not a shipping company but solely an auction house. We 

will gladly assist our customers in the shipping process though will have to collect 

full shipping costs, insurance (if requested) as well as cost of the export form 

"Rishumon Yitzu" for customers abroad. Brand does not assume responsibility for the 

shipments. We will do our best to pack the packages properly, Mark your information 

as it appears in Bidspirit or whatever updated information you send us in a timely and 

orderly manner. We will also do our best to help as necessary, yet we cannot assume 

responsibility. As far as Brand is concerned, we expect the buyer to come and pick up 

the items or send someone to do so. 

18. Additionally: From now onwards, for items whose total cost exceeds 1.750 ₪, every 

shipment abroad will be insured and the charges applied to the buyer's invoice. At this 

time insurance for items with total cost of less than 1.750 ₪, the insurance remains 

optional at the buyer's discretion. 

19. In some countries there are import and/or other taxes levied on items shipped. These 

charges are the sole responsibility of the customer, and Brand has responsibility as to 

the payment of such taxes. 

20. Customers that do not pay for their items in the 12 days from the auction, will be 

blocked and will not be able to buy anymore, and the items will go to the next 

auction. Also customers that will leave their items at th auction house for more than 

30 days, the item will go out from the auction house and will be considered Hefker, 

even though they paid on it.  

21. Customers interested in participating in the auction via telephone, should kindly 

contact the auction house in advance and as soon as possible to coordinate this (no 

later than 24 hours before the auction). 

22. By choice of the Brand auction house, the authorized rabbinical courts or secular 

courts of  justice (with a Rav's permission) in the Central Region of Israel have the 

sole authority regarding every and any disagreement concerning, stemming from 

and/or related to the purchase of or delivery of the item, between Brand and the 

buyer. 

23. For the convenience of customers abroad, we attempt to add information about the 

items in English, yet we do not always provide all the details, only those that we seem 

essential and of interest. 



 

BUT.... This is for convenience purposes only. Any change, contradiction, lack or 

mistake or any other variation between the two, the Hebrew writing is determining 

and obligating! You likewise have the option to view the items in Hebrew on the 

Bidspirit site. We similarly try to put enough pictures on the site, so you can get an 

proper representation of the condition of the item. 

24. We express our appreciation for the trust invested in us by all the buyers and all who 

take interest in our products. 

Yours truly,  

Chanoch Brand 

"Brand Public Auctions"  

 

מדרגות המחירים והתשלום  –שימו לב מחירי הפתיחה 

, למשלמים בכרטיס אשראי לא השתנה אופן בשקלים ישראלים בלבד!!

 התשלום)גם בעבר מכשיר האשראי שלנו גבה בשקלים(

the price steps and payment  -Please note the opening prices 

by credit card, the in Israeli shekels only !!, for those who pay 

method of payment has not changed (even in the past, our 

)credit device charged in shekels 

 תודה רבה על התעניינותכם ובהצלחה רבה

 חנוך ברנד וצוות בית המכירות

 

אנו מקבלים פריטים למכירות הבאות: בכל 

כלי  –ארץ ישראל וציונות  –תחומי היודאיקה 

 We accept items for the followingף וזהב. כס

Palestine  -auctions: in all areas of Judaica 

silver and gold vessels, and all  -and Zionism 

.other antiquities 

 

 0527 – 602 – 610נשמח להיות בקשר טלפוני 
 



 

 –חתימות  –חותמות  –ספרים בכל הנושאים, הקדשות  במכירה:

ניירת,  –ארץ ישראל. מכתבים  –הגהות ועוד. ציונות  –ם רישומי

 ועוד ועוד.  . חפצי יודאיקהתקליטים

 

 

, תר"ך האננאפערספר 'מלאכת שמים', מהדורה שנייה עם תיקונים והוספות.  .1

1860. The book ‘melechet shamayim’, second edition with corrections 

and additions. Hannaper, 1860. 

 

ספר תורה תפלין ומזוזות, כולל חלק חכמה על הלכות 'מלאכת שמים'  פרס

 .ווירצבורגמיצחק דוב הלוי באמבערגער  הגאון רבי ובינה, מאת

 second edition with corrections andמהדורה שנייה עם תיקונים והוספות. 

additions .תר"ך  .דפוס טעלגענער האפבוכדרוקקערייאב )הנובר(,האננאפער

 Old cover. great ס"מ. כריכה ישנה. מצב מצוין. 22'; ח ד"[ פ2] .1860

condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 , תרפ"חקאלאמיאנדיר. 'ספר הצוואה' מהאדמו"ר רבי משה מקאסוב.  .2

1928.rare. ‘sefer hatzavaha’ by the admor rabbi moshe of kasov. Kalamya 

1928. 

 

צוואה והדרכה מהאדמו"ר רבי משה מקאסוב, עם פירוש "דוד נדיר. 'ספר הצוואה' 

 by the gaon rabbi Davidלהזכיר" מהגאון רבי דוד שפרבר ראב"ד בראשוב.

shparber rahavad brashov. 

 ס"מ. 22.5קכ"ח עמ'; . 1928, תרפ"ח קאלאמיא

 Soft mahatefet כריכה רכה מעטפת. מעט כתמים. מספר נקבי עש. מצב טוב מאוד.

Cover. Few stains. Number of moth holes. Very good condition. 

תרפ"ה[ בנו יחידו של האדמו"ר רבי יעקב  –]תרט"ו  האדמו"ר רבי משה הגר מקוסוב

לאחר  רבי אברהם מנחם הלוי שטיינברג מברוד.שמשון הגר מקוסוב וחתנו של הגאון 

 ו נאמדו באלפים. פטירת אביו בשנת תר"מ כיהן כאדמו"ר מקוסוב, וחסידי

[ אב"ד בבראשוב 1877/1962תשכ"ב  –]תרל"ז  הגאון מבראשוב –רבי דוד שפרבר 

פסקים  -ספרו: 'אפרקסתא דעניא'  .בשנת תש"י עלה לא"י .ומגדולי הפוסקים ברומניה

 נפטר בתשכ"ב ונטמן בהר המנוחות שבירושלים. .הלכתיים ע"פ התניא

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 .volume of 6 chasidut booksדות.ספרי חסי 6כרך  .3

 

א'. 'כתר שם טוב' השלם, ב"ח.  כרך ספרי חסידות חשובים.

ב'. 'כתנות אור' אור תורה,  עמ'; 116ווארשא, תר"פ לערך. 

ג'. 'פרי הארץ' ווארשא,  ;’עמ 45[ 2]פיעטרקוב, תר"ע. 

למברג, תר"ע. נ"ח ד'; עמ'; ד'. 'אגרא דפרקא'  64תרל"ט. 

'וויכוחא  ו'.עמ';  56ווארשא, תרמ"ו.  דישין'ה'. 'פתגמין ק

בין תלמיד הקדושת לוי מברדיטשוב לתלמיד הגאון  רבה'

 ס"מ. 23פיעטרקוב, תרפ"ח. ל' ד';  מווילנא.



 

 Half-leather כריכה חצי עור, פגועה ומנותקת. ספר מתפרק. כתמים. נזקי עש. מצב טוב.

cover, damaged and detached. A book falls apart. Stains. Moth damage. Good 

condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 Shu”t ’.1882'שו"ת הרי"מ' עם הוספות השפתי צדיק. ווארשא, תרמ"ב  .4

hari”m’ with additions by the siftey Tzadik. Varsha 1882. 

 

 מהאדמו"ר רבי יצחק מאירעל חלקי השו"ע וכמה מסכתות מהש"ס, 'שו"ת הרי"מ' ספר 

 מגור, עם תיקונים והוספות מהאדמו"ר רבי פנחס מנחם יוסטמן ה'שפתי צדיק'.

 ס"מ. 32[ קנ"ז, י"ח ד'; 1. ]1882ווארשא, תרמ"ב 

 .Old cover. Time stains. Very good condition כריכה ישנה. כתמי זמן. מצב טוב מאוד.

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

 Hymns for .1913ומביי, פזמונים לשמחת תורה עם תרגום למראטהי. ב .5

Simchat Torah with translation into Marathi. Bombay, 1913. 

 

עמוד מול עמוד.  ַמַראְטִהיתחוברת פזמונים לשמחת תורה, עברית ותרגום ל

 ובסופו סדר ההקפות בעברית ומעט מאוד תרגום.

 ס"מ.  16[ מ"ו ד'; 1] .1913בומביי, 

 .soft Cover slightly torn. מצב טוב מאוד.כריכה רכה מעט קרועה. כתמי זמן

Time stains. Very good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 kitzur shne‘.  1722'קיצור שני לוחות הברית' אמסטרדם, תפ"ב  .6

luchot habrit’ Amsterdam 1722          

 

 עם מהדורה בתרא.'קיצור שני לוחות הברית'  ספר

[ קי"ח ד'; דף א' כרוך אחרי דף 1. דפוס ר' שלמה פרופס. ]1722אמשטרדם, תפ"ב 

 ס"מ. כריכה ישנה פשוטה. מעט הדבקות ונזקי עש. כתמים. מצב טוב. 21ג'. 

Simple old cover. Slight adhesions and moth damage. Stains. Good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

חק מברדיטשוב. ספר הובא לדפוס במצוות הרה"ק רבי לוי יצ .7

 It was printed . עותק חסר.1806'רקח הגדול' זאלקווא, תקס"ו 

by the command of Rabbi Levi Yitzchak of Berditchov. The 

book ‘rokach hagadol’ zalkva 1806. Incomplete copy.. 

 

  'רוקח הגדול' לרבינו אליעזר מגרמיזא בעל הרוקח. ספר

 הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב.הובא לדפוס במצוות 



 

 –כ"ב, ע"ז  –'; בעותק זה חסרים דפים כ"א ד [1] י"[ ק2]. במקור: 1806זאלקווא, תקס"ו 

 ס"מ. 21מ"ב נכרכו אחרי דף ל"ז.  –ק"ד. ודפים מ"א  –צ"ח, ק"ג  –ע"ח, צ"ז 

כריכה ישנה. כתמי זמן. מעט נזקי עש ובמספר דפים עם פגיעה בטקסט. הדבקה בדף א' 

ובדף צ' עם מעט פגיעה בטקסט וכן בשולי דף המפתחות)שאחרי השער(. באופן כללי מצב 

 Old cover. Time stains. Slight moth damage and several pages with text טוב.

damage. Pasting on page 1 and page 90 with some damage to the text as well as the 

margins of the key page (after the title page). Overall good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

. 1857'ספר החיים' העותק של רבי שמואל צ'צ'יק מגדולי חסידי ברסלב. למברג, תרי"ז  .8

 Sefer HaChaim' The copy of Rabbi Shmuel Chechik of the greatest' עותק חסר.

Breslev Chassidim. Lemberg, 1857. incomplete copy. 

 

 רבי חיים בן רבי בצלאל מפרידברג. מאת'ספר החיים' 

 ס"מ. 19.5[ ד'; העותק שלפנינו מתחיל בדף ז'. 5. במקור: מ"ג ]1857למברג, תרי"ז 

חתימות רבי שמואל צ'צ'יק מגדולי  דפים ראשונים 2-ב

 In the first 2 pages are the וחשובי חסידי ברסלב,

signatures of Rabbi Shmuel Chechik, one of the 

greatest and most important chasidim of Breslev 

 מח"ס: 'דברי נועם' 'אור תורה' ועוד.

כריכה ישנה. מעט הדבקות וקרעים עם מעט פגיעה 

 .Old cover בטקסט. כתמים ומעט נזקי עש. מצב בינוני.

Slight adhesions and tears with little damage to the 

text. Stains and some moth damage. Fair condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 Volume of important booksכרך ספרים חשובים.  .9

 

א'. 'ישועת צדיקים'  כרך ספרים חשובים.

מרבי דוד אופנהיים. מהדורה יחידה. 

ב'. ספר יונה עם  ווארשא, תרס"ה. ח' ד';

. 1901 פיעטרקוב, תרס"אעברי טייטש. 

ג'. 'מדרש יונה' עם פירוש עברי  ט' ד';

 עמ'; 32 .1901. ווארשא, תרס"א טייטש

ד'. 'שלמי שמחה' דרושים מרבי זאב 

 .1904ווארשא, תרס"ד אטלס מירושלים. 

אינו מופיע באוצר הספר העברי וינוגרד 

  רוזנפלד. –

כריכה ישנה פשוטה. נייר יבש וכתמי זמן. 

ם רחבים מספר דפים מנותקים. שוליי

 Simple בספר 'מדרש יונה' ומספר דפים חתוכים בשוליים. מעט קרעים נקבי עש. מצב טוב.

old cover. Dry paper and time stains. Several pages are detached. Wide margins in 

the book 'Midrash Yonah' and a number of pages cut at the margins. Slight tears 

moth holes. Good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 



 

. העותק של הרב 1761שו"ת הרמ"ז. דפוס ראשון. ויניציאה, תקכ"א  .10

 shu”t harama”z. first print. Vinitzia 1761. The copy ofבמברגר מווירצבורג?

harav bemberger of virtzburg?  

 

 'שאלות ותשובות הרמ"ז' מרבי משה זכות. ספר

ס"מ. לאחר דף השער  22[ נ"ח ד'; 3. ]1761ונציה, תקכ"א אשונה. מהדורה ר

 העמוד בלטינית. 

רישום: "שייך לאאמו"ה הגאב"ד כש"ת מוה"ר יצחק דוב הלוי  בפנים הכריכה

 inside the cover sideנ"י" ככל הנראה הכוונה להרב במברגר מווירצבורג.

script: “shayach leaamoa hagahavad keshat mohar Yitzchak dov Halevi ni” 

Apparently referring to harav Bamberger of Würzburg  

כריכה ישנה. במספר דפים הדבקות סלוטייפ. בדף נ"א קרע עם מעט חסר בתחתית 

 .Old cover. In several pages cellophane adhesive הדף. מעט כתמים. מצב טוב.

On page 51 a tear with a little incomplete at the bottom of the page. Few 

stains. Good condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

. 1811'שנים עשר דרשות' מרבינו ניסים. חתימות עתיקות. עותק נאה. פראג, תקע"ב  .11

‘shnem asar drashot’ by Rabbenu Nissim. Ancient signatures. Nice copy. Prague, 

1811. 

 

דרשות' מרבינו  'שנים עשר ספר

 ניסים גירונדי)הר"ן(.

 21.5. ע"ב ד'; 1811פראג, תקע"ב 

רישום עתיק  בדף הפורזץ ס"מ.

וחתימה: "משה אברהם? ..", ובדף 

 On the ע' חתימה: "ענזל חזן".

Forzatz page is an ancient 

inscription and signature: "Moshe 

Avraham? ..", and on page 70 is a 

signature: "Anzel Hazan." 

כריכת עור מעט בלויה עם עותק נאה. 

שאריות חוטים לסגירה. מצב טוב 

 Nice copy. Slightly worn מאוד.

leather binding with remnants of threads for closure. Very good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

 

 כת עץ.. חתימה עתיקה. כרי1777'נקודות הכסף' פראג, תקל"ז  .12
'nekudot hakesef' Prague, 1777. Ancient signature. Wooden cover. 

 

 'נקודות הכסף' השגות ותשובות על דברי הט"ז, מאת הש"ך. ספר

 ס"מ. 20.5. מ"ד ד'; 1777פראג, תקל"ז 

 On the title page is a רישום קצר וחתימה עתיקה: "מאיר פאריעס".בדף השער 

short inscription and an ancient signature: "Meir Paries." 

מחופה נייר. מספר דפים מנותקים. כתמים ומעט הדבקות. נקבי עש  כריכת עץ

 Paper-covered wooden cover. Several pages ובמספר דפים תעלות. מצב טוב.

are detached. Stains and little adhesion. Moth holes and several pages in 

channels. Good condition. 



 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 'Rimon Gadish' .1788'רמון גדיש' מהדורה יחידה. חתימה עתיקה. ברין, תקמ"ח  .13

single edition. Ancient signature. Brin, 1788. 

 

 רבי אלכסנדר ב"ר אברהם הלוי סג"ל. מאת'רמון גדיש' ספר 

  ס"מ. 21.5; '[, מט ד1]. 1788ברין, תקמ"ח  מהדורה יחידה.

 חתימה עתיקה דוד פלאטשיק קאללין.בדף השער ובמקומות נוספים 

On the title page and in other places an ancient signature David 

Platchik Callin. 

כריכה ישנה מעט פגועה. בדף השער קרע עם מעט חסר. בתחילת 

ן עם הספר תעלות עש עם פגיעות בטקסט. הדבקה בשולי דף אחרו

 .Old cover slightly damaged טוב. -מעט פגיעה בטקסט. מצב בינוני 

On the title page a tear with a little incomplete. At the beginning 

of the book moth ditches with text vulnerabilities. Paste at the 

margins of a last page with little damage to the text. Fair - good 

condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

'נזירות שמשון' מרבי שמשון חסיד. דפוס ראשון. חתימות עתיקות. כריכת עץ מחופה  .14

 nezitut Shimshon" by Rabbi Shimshon Hasid. First" .1764נייר. ברלין, תקכ"ד 

printing. Ancient signatures. Paper-covered wooden cover. Berlin, 1764. 

 

דושי דינים יוחהגהות 'נזירות שמשון'  ספר

מרבי , בשלחן ערוך אורח חיים ומגני ארץ מסביב

 שמשון חסיד מהמבורג.

ו "[ כ3]. 1764ברלין, תקכ"ד  מהדורה ראשונה.

 ס"מ. 20.5'; [ ד1]

רישום עתיק: "מגן הוא לכל בפנים הכריכה 

החוסים בו הקטן יוסף בן לא"א הרב מוהר"ר 

זנוויל אב"ד דק"ק שטרעליך/ק". ובדף  שמואל

השער חתימה עתיקה: "הקטן פנחס בן לא"א 

 Inside the cover is an מו"ה יחזקאל..".

ancient inscription: "Magen is for all the 

sponsors in which the little Yosef ben La'a 

Rabbi Moharram Shmuel Zanville Av Beit 

Din of Dekel Shtrelich / K". And on the title 

page is an ancient signature: "Little Pinchas 

ben La'a Mo'a Yechezkel .".. 

 כריכת עץ מחופה נייר. מעט נזקי עש וכתמים. קרע בדף השער בשוליים למטה. מצב טוב.
Paper-covered wooden cover. Slight moth damage and stains. Tear on title page in 

margins below. Good condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

 

 

'כרתי ופלטי חידושי הלכות נדה' דפוס ראשון.  .15

 karte hufalte hilcot’.1773קארלסרוא, תקל"ג 

nida’ first printing. Carelsrua 1773. 

 

]עם פנים חדושי הלכות נדה' כרתי ופלטי 'ספר 

הגאון רבי  השולחן ערוך בחלק מהסימנים[ מאת

'תפארת ישראל'  בסוף הספר:יהונתן אייבשיץ. 

 ו'קונטרס הספיקות'.

[ 2] מהדורה ראשונה., 1773קארלסרוא, תקל"ג 

 ס"מ. 21.2ס"ב ד'; 

מעט כתמים ונזקי כריכת חצי עור מעט פגועה. 

 Half leather cover slightly עש. מצב טוב.

damaged. Few stains and moth damage. Good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

חתימת רבי אריה ליב כהנא, אב"ד אפאהירא? 'מדרש תנחומא' עם עץ יוסף וענף יוסף,  .16

 Signature of Rabbi Aryeh Leib Kahana, Av Beit Din of .1866ח"א. יוזעפאף, תרכ"ו 

Afahira? 'Midrash Tanchuma' with Etz Yosef and Anaf Yosef, part a Yosefaf, 1866.. 

 

 בשם 'עץ יוסף' ו'ענף יוסף'.עם שני ביאורים 'מדרש תנחומא'  ספר

 ס"מ. 19.5[ קצ"ח ד'; 1. ]1866יוזעפאף)ע"פ שטעטטין( תרכ"ו 

חתימת רבי אריה ליב כהנא, ייתכן שהחותם הוא  בדף השער

 On the title page is the signature of Rabbi אב"ד אפאהירא.

Aryeh Leib Kahana, it is possible that the signer is Av Beit Din 

of Afahira. 

כריכת עור מעט פגועה, ומנותקת. ספר מתפרק. נקבי עש ומעט 

 Leather cover slightly damaged, and טוב. –כתמים. מצב בינוני 

detached. A book falls apart. Moth holes and a few stains. Fair 

- good condition. 

תש"ג[ בן  –]תרכ"ה  און רבי אריה ליב כהנא אב"ד אפאהיראהג

רבי יצחק אייזיק כהנא וחתן האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט מדעש. 

תלמיד בעל ה'ייטב לב'. כיהן כרב באפאהירא ולאחר מלחמת היולם 

 הראשונה נתיישב בקלויזנבורג וכיהן כרב בק"ק 'עבודת כהונה'.  

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 shu”t. חתימות עתיקות.1710, ת"ע האנוויא"א. שו"ת הרמ .17

haram”a. hanvaya 1710. Antique signatures. 

 

 –ספר 'שאלות ותשובות שחיבר הגאון רבי משה איסרלס' 

הרמ"א. כולל התשובה בעניין "סתם יינם" שמופיעה במהדורה 

 Including the answer זו והושמטה בשאר המהדורות.

regarding "stam yenam" that appears in this edition and 

has been omitted in the other editions. 

סמל המדפיס בחיתוך  ס"מ. 20.3. קל"ו ד'; 1710, ת"ע האנוויא

 עץ בדף ד' ע"ב.



 

 On the title page are חתימות עתיקות: הק' יעקב יפה ברלין. מאיר יפה. בדף השער

ancient signatures: K. Yaakov Yaffe Berlin. Meir Yaffe. 

 Old cover. Stains and a few moth כריכה ישנה. כתמים ומעט נקבי עש. מצב טוב מאוד.

holes. Very good condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

'מנות הלוי' רשימת חותמים מאדמו"רי רוז'ין וויז'ניץ. לעמברג, תרע"א  .18

 Manot Halevi' List of signatories' .1891'שורש ישי' סיגעט, תרנ"א  – 1911

from the Rebbes of Rozin and Viznitz. Lemberg, 1911 - 'Shoresh Yishai' 

Siget, 1891. 

 

 רבי שלמה הלוי בן אלקבץ. פירוש על מגילת אסתר שחיברספר 'מנות הלוי' 
 ס"מ. 21.3[ רכ"ד ד'; ד'; 8. ]1911למברג, תרע"א 

טשורטקוב, דמו"רי רוז'ין]באיאן, סאדיגורא, רשימת חותמים של אע"ב  2בדף 

ז'ניץ ואטיניא. בסוף הרשימה כותב ששאר החותמים יסיאטין וקאפיטשניץ[ ווהו

 יבואו בקונטרס נפרד.

 Bound with it: The . צ"א ד';1891כרוך עמו: ספר 'שורש ישי' סיגעט, תרנ"א 

book ‘shoresh Yishai' 

ומות קרעים והדבקות ומעט נזקי עש. כריכה ישנה מנותקת. כתמים. במעט מק

 Old cover detached. Stains. In a few places tears and adhesions מצב טוב.

and a little moth damage. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

'מאמר אפשרית הטבעית' חתימות עתיקות. אמשטרדם, תקכ"ב  .19

1762.’mahamar efsharit hativhit’ antique signatures. 

Amsterdam 1762. 

 

'מאמר אפשרית הטבעית' אודות חכמת האמת בהשוואה  ספר

לחכמת הפילוסופיה מאת רבי נפתלי הירש גאשלאר 

 מהלברשטאט.
  ס"מ. 20.5'; כט ד - , כו, כח'ב. 1762אמשטרדם, תקכ"ב 

חתימות עתיקות: "מו"ה חיים וויל משווערזעענטץ  בדף השער

 On the title page are ancient ראגאזני?[".בק"ק ראגסני]? 

signatures: "Mo'a Chaim Will from Shverzaentz in KK Ragasni 

[? Ragazni?]." 

ללא כריכה. כתמים ומעט בלאי. בדף אחרון קרע באחד הקצוות עם 

 טוב. –מעט חסר בטקסט. מעט תעלות עש על הטקסט. מצב בינוני 
Without cover. Stains and little wear. Last page torn at one 

end with little incomplete in text. Few moth canals on the text. 

Fair - good condition. 

 ש"ח 280מחיר פתיחה: 

 

 

'מהרש"ל' חתימות הרבנים הגאונים רבי יוסף זנוויל שווארצשטיין אב"ד שימאני ובנו  .20

 maharsha”l’ signatures of the rabanim geonim’.1812רבי אברהם ליב. וויען, תקע"ב 

rabbi Yosef zanvil shvartzeshtane av bet din of shimani and his son rabbi Avraham 

labe. Vina 1812. 

 

 ספר 'חכמת שלמה' הנקרא מהרש"ל על הש"ס.



 

 ס"מ. 33.5[ פ"ז ד'; 1. ]1812וינה, תקע"ב 

רבי יוסף זנוויל  חתימות הרבנים הגאוניםבדפי הפורזץ 

שווארצשטיין אב"ד שימני ובנו רבי אברהם ליב שוורצשטיין 

 On the pages of the Poretz are the אב"ד שימאני.

signatures of the genius rabbis Rabbi Yosef Zanville 

Schwarzstein Av Beit Din Shimani and his son Rabbi 

Avraham Leib Schwartzstein Av Beit Din Shimani. 

כריכה ישנה פשוטה. כתמים ונזקי עש. בדף אחרון השוליים 

 .Simple old cover טוב. –חתוכים מעט על הטקסט. מצב בינוני 

Stains and moth damage. On the last page the margins are 

slightly cut on the text. Fair - good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

. מהדורה ראשונה. הסכמות חשובות. מליטשיקאול' מרבי שאול 'מגן ש .21

 .Magen Shaul' by Rabbi Shaul Malichik' .1871אונגואר, תרל"א 

First Edition. Important agreements. Unguar, 1871. 

 

מרבי שאול  חידושי תורה על כמה מסכתות הש"ס'מגן שאול'  ספר

 יחזקאל גרינפלד מליטשיק.

 ס"מ.  25[ מ"ו ד'; 2. ]1871אונגוואר, תרל"א ונה. מהדורה ראש

הסכמות האדמו"רים ה'דברי חיים' מצאנז, ורבי צבי הירש מליסקא 

 ועוד.

 טוב מאוד. –כריכה ישנה פשוטה. מעט כתמים ותעלות עש. מצב טוב 
Simple old cover. Few stains and moth canals. Good - very good 

condition. 

 ₪ 245 מחיר פתיחה:

 

 

 

חתימה וחותמת האדמו"ר רבי יוסף  .22

ליכטענשטיין. 'צל"ח' על מסכתות ברכות, פסחים 

 Signature and .1883וביצה. פיעטרקוב, תרמ"ג 

stamp of the Admor Rabbi Yosef Lichtenstein. 

‘tzala”ch’ on tractate brachot,psachim and betza 

Pietarkow, 1883. 

 

 תות ברכות, פסחים וביצה.'צל"ח' על מסכספר 

[ עמ'; 1] 87; 156; 112. 1883פיעטרקוב, תרמ"ג 

 שער נפרד לכל חלק.ס"מ.  30.5

חתימה וחותמת האדמו"ר רבי יוסף  בדף השער

חתימה נוספת "זאב ליכטענשטיין". ליכטענשטיין. 

)אולי בכת"י הגהות בכתב יד 4בתוך הספר 

 Inside the book are 4 handwritten glosses (perhaps in the handwriting of האדמו"ר(.

the Rebbe). 

כריכה חצי עור, מעט פגועה וחלקה הקדמי מנותק. דף שער ברכות מנותק. מעט נזקי עש 

 Cover half leather, slightlyוכתמים. במספר מקומות בודדים הדבקות וקרעים. מצב טוב. 

damaged and front part detached. Brachot title page detached. Slight moth damage 

and stains. In a few isolated places adhesions and tears. Good condition. 

תרצ"ט[ בנו של רבי יעקב קופיל. תלמיד  –]תרכ"ז  האדמו"ר רבי יוסף ליכטנשטיין מסיגעט

 דודו רבי הלל מקולומייא. קירב בעיקר את המון העם. 



 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

. 1797'שער המלך' ב"ח, לרבי מרדכי מווילקאטש. דיהרנפורט, תקנ"ז  .23

'Sha'ar HaMelech' 2 parts, to Rabbi Mordechai of Wilcatch. 

Dihrenfurt, 1797. 

 

מרבי מרדכי ב"ר דרשות ומוסר בסדר השנה 'שער המלך' ב"ח, ספר 

 שמואל מווילקוטש.

 ס"מ. 21.5'; [; לח, טז דסב :[ נג ]צ"ל1]. 1797דיהרנפורט, תקנ"ז 

 Cover covered כריכה מחופה נייר. מעט תעלות עש וכתמים. מצב טוב.

with paper. Few moth canals and stains. Good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

'תפלה לדוד' מהרה"ק רבי אברהם דוד  .24

 .1886מבוטשאטש. דפוס ראשון. למברג, תרמ"ו 
'tfila leDavid' by Rabbi Avraham David of 

Butchach. First printing. Lemberg, 1886. 

 

ה יני ברכות, ובנוסחאות התפיליבענ'תפלה לדוד'  ספר

 מהרה"ק רבי אברהם דוד מבוטשאטש. 

 ס"מ. 17.5ד';  40. 1886למברג, תרמ"ו דפוס ראשון. 

'תורת הרמה' חידושים על מסכת ב"ב מרבי  כרוך עמו:

 'bound with it: 'Torat Haramaמאיר הלוי. 

innovations on Tractate Bava Batra by Rabbi Meir 

Halevi  1846תר"ו . 

כריכה ישנה מנותקת. ספר מתפרק. נזקי עש. מעט 

 Old cover detached. A קרעים והדבקות. מצב בינוני.

book falls apart. Moth damage. Slight tears and adhesions. Fair condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

 

 -'פרי צדיק' ג"ח, דפוס ראשון. בראשית  .25

 .1901/22פ"ב  –ויקרא. לובלין, תרס"א 

'pri tzadick' 3 parts, first printing. 

bereshit - vayikra. Lublin, 1901/22. 

 

'פרי צדיק' מהאדמו"ר הרה"ק רבי  ספר

 ג'. –ב'  -א' צדוק הכהן מלובלין. חלקים 

  כים.בשני כר

ונספח בתוכו  ,בראשית ור"ח וחנוכהעל ח"א: 

ספר קדושת שבת וקונטרס שביתת שבת 

מהדורה  .ובסופו קיצור קונטרס עת האוכל

, 96[, 4]. 1901לובלין, תרס"א ראשונה. 

שערים, חלק מאותיות  2 ;’[ עמ10, ]240

שער ראשון בדיו אדומה. בסוף הספר 

 עמ'(.  8.5רשימת חותמים חשובה וענקית)

 246. 1906לובלין, תרס"ז מהדורה ראשונה. על ספר שמות ור"ח ופורים וד' פרשיות. ח"ב: 

מתאריך ר"ח שבט תרצ"ו, מתנה למיכל קראהט מאת  רישום בשערעמ'; חסר שער ראשון. 

 אשר שמעון אייזען.



 

עמ'; חסר  221. 1922לובלין, תרפ"ב מהדורה ראשונה.  על ספר ויקרא ור"ח ופסח.ח"ג: 

 ס"מ. 27שון. שער רא

 Old covers. Few stains and מעט כתמים ונקבי עש. באופן כללי מצב טוב. כריכות ישנות.

moth holes. Overall good condition. 

 ₪ 350 מחיר פתיחה:

 

 

מהדורה ראשונה. חיבורו הראשון של מנדלסון לתנ"ך. 'מגלת קהלת'  .26

 .First Edition. Mendelssohn's first essay on the Bible .1770ברלין, תק"ל 

‘megilat kohelet’ Berlin, 1770. 

 

עם באור קצר ומספיק להבנת הכתוב על פי פשוטו לתועלת 'מגלת קהלת' ספר 

 ון.משה מנדלס התלמידים מאת

   חיבורו הראשון של משה מנדלסון על התנ"ך.

 ס"מ. 16'; [ מא ד9]. 1770ברלין, תק"ל מהדורה ראשונה. 

מעט פגועה. הדבקת סלוטייפ בדף השער. כתמים ונזקי עש עם מעט  כריכה ישנה

 Old cover slightly damaged. Pasting cellophane tape פגיעה בטקסט. מצב טוב.

on the title page. Stains and moth damage with little damage to text. Good 

condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

 'shaar hacheshek' .1790ראשונה. ליוורנו, תק"ן 'שער החשק' מהדורה  .27

first edition. Livorno, 1790. 

 

  ספר 'שער החשק' לרבי יוחנן אלימן.

 ס"מ. 21. ח', נ"ז]צ"ל נ"ו[ ד'; 1790ליוורנו, תק"ן מהדורה ראשונה. 

כריכה רכה. הדבקות בדף השער ודף אחריו עם פגיעה בטקסט ובדפים 

 –פנימיים. כתמים ומעט נזקי עש. מצב בינוני נוספים הדבקה בשוליים ה

 Softcover. Pasting on the title page and the following page with טוב.

damage to the text and other pages Pasting on the inner margins. 

Stains and some moth damage. Fair- good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

'מאמר דלתות שער העיר'. מהאדמו"ר  –ראשונה". 'מאמר עין התכלת'  "מהדורה .28

 First" .1891ראדזין. ווארשא, תרנ"ב  –הרה"ק רבי גרשון חנוך ליינר מאיזביצא 

Edition". 'maamar en hatchelet' - 'maamar daltot 

shaar hahir'. From the Admor Rabbi Gershon 

Hanoch Leiner from Izbitza - Radzin. Warsaw, 

1891. 

 

"בו יודיע לעם קודש כי כבר 'מאמר עין התכלת'  ספר

נגמר מלאכת התכלת וכבר כמה אלפים מישראל כבר 

 עשו על כנפי בגדיהם גדילי תכלת ולבן". ונלווה אליו

'מאמר דלתות העיר' הלכות עירובין, מהאדמו"ר 

 ראדזין.  –הרה"ק רבי גרשון חנוך ליינר מאיזביצא 

 ארוכה מהמחבר.הקדמה 

בדפוס יחיאל מאיר דפוס ראשון. , 1891ווארשא, תרנ"ב 

האלטער, קנ"ה, מ"א ד'; שער נפרד למאמר דלתות 



 

 העיר. דף אחרון של 'מאמר דלתות העיר' נכרך בין דף קנ"ב לקנ"ג של 'מאמר עין התכלת'.

 .Without cover טוב. –מעט קרעים והדבקות. כתמים ונזקי עש. מצב בינוני ללא כריכה. 

Slight tears and adhesions. Stains and moth damage. Fair- good condition. 

תרנ"א  –]תקצ"ט ראדזין  –האדמו"ר הרה"ק רבי גרשון חנוך ליינר מאיזביצא 

ראדזין, מחדש מצוות פתיל תכלת  –[ היה האדמו"ר השלישי בשושלת איזביצא 1839/1890

 וחיבר ספרים רבים.

 ₪ 210 מחיר פתיחה:

 

 

מאמר 'כערכך הכהן' הספד על הגאון רבי בצלאל הכהן מוילנא. שער  .29

 'Article 'ke’erkecha hacohen .1878מעטפת סגולה. ווילנא, תרל"ח 

An obituary on the Gaon Rabbi Bezalel hacohen from Vilna. Purple 

maatefet cover. Vilna, 1878. 

 

ן רבי בצלאל הכהן מוילנא, מאת מאמר 'כערכך הכהן' הספד על הגאו

  רבי אבא יוסף הכהן טריווש.

שערים!  3ס"מ.  20[ כ"ה ד'; 1. ]1878ווילנא, תרל"ח מהדורה יחידה. 

 title pages! In them Purple 3בהם, שער מעטפת בצבע סגול.

maatefet cover    .כריכה ישנה. שוליים רחבים. מעט כתמים. נקבי עש

 Old cover. Wide margins. Few stains. Moth holes. Good מצב טוב.

condition. 

תרל"ח[ בן רבי ישראל משה מווילנא.  –]תק"פ  הגאון רבי בצלאל הכהן

אחיו הגדול ומרבותיו של בעל ה'חשק שלמה'. כבר מילדותו נודע כעילוי 

נבחר לכהן כרב בווילנא. היה  23סיים את הש"ס. בגיל  13גדול ובהיותו בן 

 רבני דורו. ספריו: 'מראה כהן' 'ראשית ביכורים' ועוד.מגדולי 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 . חתימה בכ"י מזרחי.1781שו"ת הרי"ף. דפוס ראשון. ליוורנו, תקמ"א  .30
The Rif responsa. First printing. Livorno, 1781. Signature in Oriental 

handwriting. 

 

לרבינו יצחק אלאפסי  (קי דיניםשלש מאות ועשרים פסספר שאלות ותשובות)

 הרי"ף.  –

 ס"מ. 20[ נ"ג ד'; 4. ]1781ליוורנו, תקמ"א מהדורה ראשונה. 

 הסכמת החיד"א, רבני ליוורנו ומודונא.

 חתימה בכ"י מזרחי.בדף השער 

 Fabric כריכת בד. כתמים ומעט נקבי עש. מצב טוב מאוד.

cover. Stains and a few moth holes. Very good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

סגולות ורפואות. 'דרך ישרה' ליוורנו, תקמ"ח  –הנהגות ע"פ הקבלה  .31

 Behaving according to the Kabbalah - Virtues and . עותק חסר.1787

Medicines. 'Derech Yeshara' Livorno, 1787. incomplete copy. 

 

ת ורפואות מרבי ראובן ב"ר סגולו –'דרך ישרה' הנהגות ע"פ הקבלה  ספר

 אברהם מירושלים.

 In 20[ קל"ד ד'; 4'; בעותק זה: ]ו ד"[ קל5]. במקור: 1787ליוורנו, תקמ"ח 

this copy: [4] KLD D;  .ס"מ 



 

כריכה חצי עור מעט פגועה. מעט כתמים. מספר קרעים והדבקות בעיקר בשוליים. מעט 

 Cover half leather slightly טוב. –י תעלות עש בעיקר בשוליים הפנימיים. מצב בינונ

damaged. Few stains. Number of tears and adhesions mainly in the margins. Few 

moth canals mostly in the inner margins. Fair - good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 .co lechay’ jerboa- Susa’.1919סוסה. הקדשת המו"ל. תרע"ט  –'כה לחי' ג'רבא  .32

Dedication by the publisher. 1919.  

 

 ספר 'כה לחי' מרבי חי הכהן דיין ורב בעיר גפצה בתוניס.

תרע"ט דפים ראשונים נדפסו בסוסה והשאר נדפס בג'רבה. 

 ]6[ פג ד'; 20.5 ס"מ. .1919

"ל עם הוספה בכ"י המועל הכריכה מודבק דף הקדשה מודפסת 

 On the cover is a printed רבי יעקב ב"ר בצלאל כהן.

dedication page with the addition of the handwriting of the 

publisher Rabbi Yaakov son of Rabbi Bezalel Cohen. 

 כריכה מקורית. דף השער מנותק. כתמים ונזקי עש. מצב טוב.
Original cover. Title page detached. Stains and moth 

damage. Good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

עבודת הקודש' לבוב תקע"ב  –'קן צפור'  –'שיטה מקובצת' ביצה  .33

 shita mekubetzet’ brtza- ‘ken tzipor’- ‘avodat’. כריכת עץ.1812

hakodesh’ lebov 1812. Wood cover. 

 

 .אשכנזי מרבי בצלאל על מסכת ביצה'שיטה מקובצת'  ספר

רבי שמחה  על משנה במסכת קינים מאת'קן צפור'  קונטרסכרוך עמו: 

"דינים השייכים ליום טוב"  ובסופו: ב"ר יהושע האס מזאלוזיץ.

על דיני עירובי שחיבר הרשב"א  'עבודת הקודש' הלכות מתוך ספר

 . "טושייכים גם לישתחומין 

  ס"מ. 23.5[ ל"ו ד', י"ח ד'; 1. ]1812לבוב, תקע"ב 

מעט כתמים. מעט נזקי עש.  עותק נאה. כריכת עץ. שוליים רחבים.

 Nice copy. Wooden cover. Wide margins. Fewמצב טוב מאוד. 

stains. Slight moth damage. Very good condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

 

 שטעטטין תרכ"ד. -ווארשא תרל"ה סט שו"ע הרב.  .34

Set Shulchan Aruch Harav. Warsaw 1875 - shteteen 

1864. 

 

שולחן ערוך הרב מהאדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן סט 

 בעל התניא. -מלאדי 

 in each volumeשערים)למעט ח"ה(. 2כרכים. בכל כרך  5

2 title page. (beside part 5)  באחד מהם כתוב ווארשא

נוספו  בחלק ג'.ס"מ.  20ובשני שטעטטין תרכ"ד.  –תרל"ה 

ובחלק . השלמה מן שולחן ערוך רז"ל :בשער נפרד’ עמ 32

'שולחן ערוך מהלכות הצריכות חו"מ'.  בשערים נפרדים: ה'.



 

אשר השיב בארוכה 'שו"ת....אשר השיב לכמה גדולים'. "גם תשובה על אודות אשה עגונה 

 להרב הקדוש מבארדיטשוב זצלה"ה".

 Half leather טוב מאוד. –טוב  כריכות חצי עור. כתמים ומעט נזקי עש. באופן כללי מצב

bindings. Stains and some moth damage. Overall good - very good condition. 

 ₪ 280 מחיר פתיחה:

 

 

'מנורת המאור' ב"ח. זיטאמיר,  .35

 ’menorat hamaor’.1852תרי"ב 

2 parts. Zeetameer 1852. 

ספר 'מנורת המאור' ב"ח. לרבי 

נפש יצחק אבוהב עם פירוש '

יהודה' ועם תרגום לעברי טייטש 

 מנוקד. 

בדפוס  .1852תרי"ב זיטומיר, 

חנינא ליפא רבי האחים שפירא 

ורבי יהושע אריה ליב שפירא ורבי 

 23 הרב מסלאוויטא. ינכדהעשיל 

בדיו ס"מ. חלק מאותיות השערים 

 אדומה.

כריכות חצי עור. ספר מתפרק 

 Half leather bindings. A book falls ב בינוני.בחלק ב'. מעט הדבקות. נזקי עש וכתמים. מצ

apart in Part B. Slight adhesions. Moth damage and stains. Fair condition. 

לספרי זיטאמיר וסלאוויטא שנדפסו ע"י נכדי הרב מסלאוויטא ורבי פנחס מקוריץ נודעה 

, ואף החזקת קדושה מיוחדת, כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני המלאכה

 ספרים קדושים אלו ידועה כסגולה לשמירת הבית ולהצלחה.

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

הקדשת המחבר אל הרב קוק. 'חיים וחסד' מהדורה יחידה. פיעטרקוב,  .36

 Dedication of the author to harav Kook. 'chayim .1927 תרפ"ז

vechesed' only edition. Pietarkow, 1927. 

 

ר אל הרב קוק. ספר 'חיים וחסד' מהגאון רבי אלעזר חיים הקדשת המחב

. כ"ד ד'; 1927פיעטרקוב, תרפ"ז יאדמאן אב"ד שידלאווצע. מהדורה יחידה. 

  הקדשת המחבר להרב אברהם יצחק הכהן קוק.מעבר לדף השער 

ללא כריכה. ספר מתפרק. חלק מהגיליונות לא חתוכים. בדף אחרון קרע בחלקו 

 Without cover. A טוב. –עט נזקי עש וכתמים. מצב בינוני העליון עם חסר. מ

book falls apart. Some of the sheets are not cut. On last page tear at top 

with incomplete. Slight moth damage and stains. Fair - good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

. כריכת עץ. 1766ידושין. ברלין, תקכ"ו ספר יסוד! דפוס ראשון. 'ים של שלמה' ק .37

 ,Basic book! First printing. 'yam shel shlomo' Kiddushin. Berlinחתימות עתיקות. 

1766. Wooden cover. Ancient signatures. 



 

 

 ספר 'ים של שלמה' על מסכת קידושין למהרש"ל.

 .ס"מ 34. מ"ד ד'; 1766ברלין, תקכ"ו ספר יסוד! דפוס ראשון. 

חתימה "פנחס בן לא"א מו"ה יחזקאל יצ"ו" ורישום:  בדף השער

 On the title "שייך להאלוף הראש והקצין כ"ש כהר"ר יחזקאל יצ"ו".

page is a signature, "Pinchas ben La'a Mo'a Yehezkel Yitzchak" 

And an inscription: "Belongs to General Rosh and the officer as 

Rabbi Yechezkel Yitzo:". 

כריכת עץ מעט פגועה. הדבקות בדף השער ודף אחרון. מעט כתמים 

 .Slightly damaged wooden cover טוב מאוד. –ונקבי עש. מצב טוב 

Adhesions on the title page and last page. Few stains and moth 

holes. Good - very good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 The .1943' דפוס ראשון. ירושלים תש"ג היומם בכדור הארץ'ר ספ .38

book ‘hayomam becadur haharetz’ first print. Jerusalem 1943. 

הפותר שאלת מקום קו התאריך הישראלי לשנוי היום ' היומם בכדור הארץ'ספר 

ומקום קו המרכז למזרח ומערב, "והקובע" את ימי השבוע והשבת "בכל היקף 

  רבי יחיאל מיכל טוקצינסקי. גאוןמה "העולם

דף אחרונים מפות  2ס"מ.  23עמ';  [3], צ"ב, 8. 1943ירושלים תש"ג  דפוס ראשון.

 וטבלאות לחישוב הארצות לפי ירושלים.

כפי שכותב , שואהשנות ההספר נתחבר בעקבות בחורי הישיבות שגלו ליפן ב

 The book was composed following the yeshiva המחבר בתחילת הספר.

students who were exiled to Japan during the Holocaust, as the author 

writes at the beginning of the book. 

 Original cover. Time כריכה מקורית. כתמי זמן ומעט נקבי עש. מצב טוב מאוד.

stains and a few moth holes. Very good condition. 

 ₪ 175: מחיר פתיחה

 

ספר 'הקדמת לקוטי תורה והש"ס' מהאדמו"ר חסידות. מהדורה יחידה.  .39

האמרי יוסף מספינקא. מונקאטש, תרע"א  -הרה"ק רבי יוסף מאיר ווייס 

 chasidut. only edition. Book 'hakdamat likutey כרך ספרים. .1911

tora vehashas' by the Admor Rabbi Yosef Meir Weiss - yimrey Yosef 

of Spinka. Munkatch, 1911. Volume of books. 

 

ספר 'הקדמת לקוטי תורה והש"ס' מהאדמו"ר הרה"ק רבי יוסף מאיר 

 האמרי יוסף מספינקא. -ווייס 
 ס"מ. 19 . כ"ב ד';1911מונקאטש, תרע"א מהדורה יחידה. 

'קהלת משה' טירנוי תרפ"ט. 'זוהר רות' מונקאטש, תרצ"ג  כרוכים עמו:

 ’bound of it ‘kohelet moshe’ ‘zohar rut. ועוד.1933

 Half leather cover. Overall באופן כללי מצב טוב מאוד. כריכה חצי עור.

very good condition. 

 ₪ 245 מחיר פתיחה:

 

 



 

'בוצינא דנהורא' ליקוטי אמרי קודש מהרה"ק רבי ברוך ממעז'יבוז נכד  .40

מהגאון משפיטיקע, מהרה"ק הבעש"ט, ונוסף עליהם מכתבים מהבעש"ט, 

מסאווראן, מהרה"ק רבי מרדכי מטעשרנאביל. רישום בכ"י. למברג, תרמ"ד 

1884. 'Buzina Danhora' is a likutey yimrey kodesh from Rabbi Baruch of 

Ma'azibuz, the grandson of the Baal Shem Tov, and letters from the Baal 

Shem Tov, the Gaon of Shpitike, the Rabbi of Saveran, and Rabbi 

Mordechai of Teshernabil are added. Handwritten side script. Lemberg, 

1884. 

 נכד יבוז'ממעז ברוך רבי ק"מהרה קודש אמרי ליקוטי' דנהורא בוצינא'

 ק"מהרה, משפיטיקע מהגאון, ט"מהבעש מכתבים עליהם ונוסף, ט"הבעש

 .מטעשרנאביל מרדכי ביר ק"מהרה, מסאווראן
רישום ששייך לרבי ס"מ. בדף הפורזץ  22.5. ל"ו ד'; 1884למברג, תרמ"ד 

 אהרן מאיר יחיאל ב"ר יהושיע זילבערשטיין מסראגא. 

שוליים רחבים. מעט קרעים וכתמים. במספר מקומות בודדים מעט תעלות עש. 

 Wide margins. Few tears and stains. In a few isolated מצב טוב מאוד.

places a few moth canals. Very good condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

קבלה וחסידות. דפוס ראשון. תהלים עם שני פירושים 'עץ הדעת טוב' מרבי חיים ויטאל  .41

אדמו"ר שליט"א מגור.  עקד הספרים של מונח בכי"ק של המחבר בעצמו בבית’ אשר הי

דף קטן  .1926 ו"תרפ, פיעטרקוב מגור. ליב’ א ארייהוד האדמו"ר מאת 'שפת אמת'

 Kabbalah and Hasidut. First printing. tehilim with two commentaries ‘etz בכ"י.

hadaat tov' by Rabbi Chaim Vital, which is placed in the author's own handwriting 

in the Bet aked sfarim of the Rebbe Shlita of gur. Pietarkov, 1926. A small page in 

handwriting. 

 מרבי' טוב הדעת עץ' פירושים שני עם תהלים

 המחבר של ק"בכי מונח ’הי אשר ויטאל חיים

 א"שליט ר"אדמו של הספרים עקד בבית בעצמו

 ’ארי יהודא ר"האדמו מאת' אמת שפת. 'מגור

 .מגור ליב

 פיעטרקוב, תרפ"וקבלה וחסידות. דפוס ראשון. 

 ס"מ. 22.5[ קמ"ב ד'; 2. ]1926

 9/8.5דף בגודל בדף הפורזץ האחורי מודבק 

ס"מ, בו כתוב בכתב יד קטן מאוד את מזמור 

 קי"ט שבתהילים. בסופו: "ו' ויגש תר"צ"?.

כריכה חצי עור. מעט נזקי עש 

והדבקות בעיקר בשוליים הפנימיים. 

 Half leather cover. Slightמצב טוב. 

moth damage and adhesions 

mainly in the inner margins. Good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

מהדורה יחידה. 'אסיפת יהודא' רישומים וחתימות עתיקות. פ"פ דאדר,  .42

 Only edition. 'asefat Yehuda ‘ Ancient side scripts and .1763תקכ"ג 

signatures. Frankfurt Dader, 1763. 

 

בדף הפורזץ רישום ארוך: "ספר אסיפת יהודא הלז' שייך דה ספר אסיפת יהו

להאלוף והקצין התורני המופלא ומופלג בתורה וביראה נ"י ע"ה פ"ה כש"ת 



 

כמהר"ר יחזקאל נר"ו ... באתי על החתום היום יום ה' אלול שנת תקכ"ט לפ"ק הק' 

 יחיאל בן כהר"ר אפרים סגל משטרוצבורג ולע"ע      בחור בבית הנ"ל"
 ף השער חתימה עתיקה: יחזקאל ברנדנבורג ובסוף הספר, בלועזית: יחזקאל בנימין.בד

 ס"מ.  20. מ"ח ד'; 1763פ"פ דאדר, תקכ"ג  מהדורה יחידה.

 Old cover slightly damaged. Slight כריכה ישנה מעט פגועה. מעט נזקי עש. מצב טוב.

moth damage. Good condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

 .1957גלעד ליהדות אירופה' עם תמונות ואיורים. ת"א, תשל"ז ' .43

'Gilad leyahadud eropa' with pictures and illustrations. Tel 

Aviv, 1957. 

 

ספר 'גלעד ליהדות אירופה' מורשת אלפיים שנות היסטוריה 

הוצאת גנזך . עם הרבה תמונות ואיורים חלקם בצבע  יהודית,

ס"מ. מצב  31 [ עמודות.1] 1054, 1957קידוש ה'. ת"א תשל"ז 

 Very good conditionטוב מאוד. 

 ₪ 175 מחיר פתיחה:

 

 

 

 

נדיר. 'אוצר התפלות' נוסח ספרד. רישום, חתימה והגהות.  .44

 ,rare. 'otzar hatfilot' Spanish version. Side script .1914וילנא, תרע"ה 

signature and post scripts. Vilna, 1914. 

 

אוסף רחב של , כולל סידור לכל השנה יר. 'אוצר התפלות' נוסח ספרד.נד

שמואל שרגא פייגענזאהן ’ בעריכת רתפילות ופיוטים, פירושים ודינים. 

פירושים מקיפים מאת רבי חנוך זונדל ב"ר יוסף  2עם  )שפ"ן הסופר(.

 ומרבי אריה ליב גורדון.
  ין, ומספר הגהות.רישום וחתימה: שמואל חיים ילבדף הפורזץ האחורי 

שערים. שער ראשון  2 ס"מ. 24'; [, תקצ; קנד; לד ד8. ]1914ווילנא, תרע"ה 

כריכה מקורית מנותקת. דפים מנותקים. מעט כתמים ונזקי עש. מצב מצויר. 

 .title pages. First title page illustrated. Original cover detached 2 טוב.

Detached pages. Few stains and moth damage. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

שו"ת 'חכם צבי' חתימות עתיקות וחתימת הגאון רבי שלמה זלמן גלוגא אב"ד  .45

 Responsa 'Hacham Zvi' Ancient signatures .1767פארדאן. פיורדא, תקכ"ז 

and the signature of Rabbi Shlomo Zalman Gloga Av Beit Din of Pardan. 

Fjorda, 1767. 

 

חתימות עתיקות: בשער:  [ ס"ב ד';1. ]1767פיורדא, תקכ"ז שו"ת 'חכם צבי' 

הגהות בכתב ידו, באחת מהם חתימתו.  2הק' חיים בראז מראוויטש וכן 

חתימה נוספת: "הק' שלמה זמן גלוגא" כיהן כאב"ד פארדאן, וכן מוזכר 

כריכה עתיקה ...ראבינער". בתשובות ר"ע איגר. "מרדכי הלוי" ובלועזית: ".

לאורך הספר קרע באחד הקצוות ובחלק מהדפים פגיעה בטקסט. מעט   בלויה.



 

 Worn antique cover. Throughout the book he tore at one טוב. –נזקי עש. מצב בינוני 

end and on some pages damage to the text. Slight moth damage. Fair - good 

condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

 

דפוס ראשון. 'כור מצרף האמונות ומראה האמת' ויכוח עם הנוצרים  .46

 First printing. 'kur matzref haemunot .1847והאפיקורסים. מיץ, תר"ז 

vemarhe haemet' Debate with Christians and epicurizes. mitz, 1847. 

 

ויכוחים כוללים שאלות...  והוא ספר 'כור מצרף האמונות ומראה האמת' 

, מאת רבי יצחק שמקשים עלינו הנוצרים על תורתנו... וגם על מאמרי רז"ל

 לופיס מחכמי ארם צובא.

 Time ס"מ. כתמי זמן. מעט נזקי עש. מצב טוב. 27'; [ קח ד6] מהדורה ראשונה.

stains. Slight moth damage. Good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

ת מגדל עוז' חתימת הגאון רבי שלמה זלמן פרוש סבו של 'ביר .47

 birat migdal oz' Signature' הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך.

of Rabbi Shlomo Zalman porush The grandfather of Rabbi 

Shlomo Zalman Auerbach. 

 

 ספר בירת מגדל עוז, מרבי יעקב עמדן.

. קפ"ב ד'; 1874. תרל"ד זיטאמיר, בדפוס רבי יצחק משה באקשט

 ס"מ. 20.5

חתימת רבי שלמה זלמן פרוש, סבו של הגאון רבי בדף השער 

שלמה זלמן אוירעבאך וחותמותיו)בצורת חתימה( "רבי שלמה 

זלמן פעלדמאן", כך היה שמו המקורי ומרוב קדושתו ופרישותו 

הפרוש הראשון, נקרא בשם "פרוש",  -של אביו רבי נפתלי צבי 

 רבי משה פרוש ובנו הוא רבי מנחם פורוש.  נכדו הוא 

הסכמות האדמו"ר רבי מרדכי מטשארנאביל והאדמו"ר רבי ישראל 

 מרוז'ין, מהוצאת ברדיטשוב תקצ"ו.

 –הדבקות בדף השער ובמעט מקומות נוספים. נקבי עש ומעט תעלות. כתמי זמן. מצב בינוני 

 Adhesions on the title page and in a few other places. Moth holes and a few טוב.

canals. Time stains. Fair - good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

כריכות עור נאות.  זוהר על חמשה חומשי תורה מהתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי.סט  .48

 A zohar set on five Chumashi Torah from the Divine Tanna .1894ווילנא, תרנ"ה 

Rabbi Shimon Bar Yochai. Proper leather bindings. Vilna, 1894. 

 



 

זוהר על חמשה חומשי תורה מהתנא סט 

  האלקי רבי שמעון בר יוחאי.
שערים[, ובסופו בשערים  2כ"א: בראשית]

. 1882נפרדים: ספר 'יהל אור' וילנא, 

; רסז ;’[ עמ2, ]10[, 4] .1883ו'קרני אור' 

שערים[  2מות]כ"ב: ש ';ד [ י"ג2[ ל'; ]1]

; רעח –' [ ב2]ובסופו 'יהל אור' ו'קרני אור' 

 –במדבר  –כ"ג: ויקרא כ"ב ד';  –מ', י"ד 

' [, ב2, ובסופו 'יהל אור' ו'קרני אור'. ]דברים

 24'; ד ', ל"ז, פ"גשט, ח - [ קיז1] ;קטו –

 ס"מ.

כריכות עור נאות, מעט בלויות. מעט נזקי 

 אוד.עש וכתמים. באופן כללי מצב טוב מ
Proper leather covers, slightly worn. Slight moth damage and stains. Overall very 

good condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

 kadesh'  .1819'קדש הילולים' מהדורה יחידה. אמשטרדם, תקע"ט  .49

hilulim' only edition. Amsterdam, 1819. 

 

 , בעניןובות שהשיב הלל להגריםמיוסד על שלש תש" 'קדש הילולים'ספר 

יבאר ענין ומציאת הנשמה ואיכותה והשארתה. וענין נפש, רוח, נשמה 

מאהבה ומיראה ’ הגמול ע"פ דעת הרמב"ם ז"ל, וענין הבחירה, ועבודת ד

חיוב איש הישראלי להאמין ולקיים כל תורת משה  ....ואהבת לרעך כמוך....

 רבי אברהם לוונשטאם.  " מאתשבכתב ושבעל פה, וכל מצוות דרבנן
'; כריכה ישנה בלויה. יב, פו ד. 1819אמשטרדם, תקע"ט  מהדורה יחידה.

 Worn old cover. Slight moth מעט נזקי עש. הדבקה בדף נ'. מצב טוב.

damage. Pasting on page 50. Good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

להרמב"ם' ווין, תקנ"ח המהדורה הראשונה עם אידיש. 'שמונה פרקים  .50

1798 .The first edition with Yiddish. 'shmone prakim leharambam' Wayne, 

1798. 

 

 .1798'שמונה פרקים להרמב"ם' ווין, תקנ"ח 

 דפוס ראשון עם יידיש.

ס"ח ד'; מעט כתמי זמן ונקבי עש בודדים. מצב טוב עברית ויידיש עמוד מול עמוד. 

 .Few time stains and individual moth holes. Very good condition מאוד.

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 



 

סגולה. מהדורה חשובה. 'נועם אלימלך' עם הסכמת  .51

הרה"ק משינאווא, ועם הסימונים והכוכבים כבמהדורה 

 virtue. Important .1896הראשונה. קראקא, תרנ"ו 

edition. 'Noam Elimelech' with the consent of the 

Rabbi of Shinawa, and with the markings and stars as 

in the first edition. Krakow, 1896. 

 

להרה"ק רבי ר' מהדורה חשובה. ספר 'נועם אלימלך' 

 אלימלך מליז'נסק.

יו"ל ע"י האלמנה דבורה ס"מ.  25. 1896קראקא, תרנ"ו 

שטראם בטארנא, עם הסימונים והכוכבים כבמהדורה 

 הראשונה.

למהדורה זו ניתנה ברכה והסכמה מהאדמו"ר הרה"ק 

רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא אשר כותב 

שביקש מהמביאה לדפוס שתדפיס כהמהדורה הראשונה 

ומברך: "וזכות המחבר יגן עלינו ועל כל ישראל להצילנו 

 מכל רע ולהשפיע עלינו ברכת טוב".

 Stains and some moth כתמים ומעט נזקי עש. מצב טוב.

damage. Good condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 .Volume five important books on the Torahכרך חמישה ספרים חשובים על התורה.  .52

 

כרך ספרים חשובים עה"ת. א'. 'צרור 

ווארשא, הצור' לרבי אברהם סבע. 

ס"ז, ל', שער נפרד לכל חומש.  .1879

ת יצחק' ב'. 'תולדו י"ח, כ"ד, מ"א ד';

ווארשא, תרל"ח. פ"ב לרבי יצחק קארו. 

ג'. 'תפארת יהונתן' לרבי יהונתן  ד';

 –ד' ווארשא, תרל"ג. ק"י ד'; אייבשיץ. 

'נחל אשכול'  –ה'. 'נחל קדומים' 

. ע'; 1889ווארשא, תרמ"ט להחיד"א. 

כריכה חצי עור. מעט כתמים ונזקי  כ"ג ד';

עש. הדבקות במספר דפים בודדים. מצב 

 Half leather cover. Few stains טוב.

and moth damage. Adhesions in a few 

individual pages. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

האדמו"ר רבי אלטר עזריאל מאיר מאיסור ריבית, מ לנדיר. 'הצעת תקנה נחוצה' להנצ .53

 rare. 'hatzaat takana nechutza' to .1929דפוס ראשון. ווארשא, תרפ"ט  איגר מלובלין.

be saved from an interest ban, from the Admor Rabbi Alter Azriel Meir Eiger of 

Lublin. First printing. Warsaw, 1929. 

 

מאחד האדמורי"ם  ,להצלת מכשול איסור רביתנדיר. קונטרס 'הצעת תקנה נחוצה' 

 .(ר מלובליןהאדמו"ר רבי אלטר עזריאל מאיר איגמ)שליט"א בפולין
 ס"מ. 23[ ד'; 10. ]1929תרפ"ט מהדורה ראשונה. 



 

 :Bound with it .כרוכים עמו: ספר 'קהלת שלמה' לרבי שלמה קלוגר. מהדורה ראשונה

The book 'kehilat shlomo' by 

Rabbi Shlomo Kluger. First 

Edition.  1884ווארשא, תרמ"ג. 

 the bookספר 'משכן שילה' 

‘mishkan shilo’ יוסף  בירמאת

שמואל הלוי לאנדא אבד"ק 

אשר דרש לחזק רוח  קעמפנא

האמונה בעת אשר יצאו... 

. מהמתבוללים בארצות אשכנז

'מגלת שיר  ווארשא, תרפ"ט.

השירים' ע"פ מרבינו סעדיה 

 ’megilat shir hashirim‘גאון, 

by rabenu seadya 

gaon..פירוש על  ווארשא, תרנ"ג

 .commentary on shir hashirim by rabenu harambanב"ן,שיר השירים מרבינו הרמ

 pirkey avot accordingפרקי אבות ע"פ מרבי אברהם אזולאי,  בארטפעלד, תרע"ב.

rabbi Avraham Azulay. ירושלים, תר"ע. 'תוספות חיים' כולל פרקי אבות עם ביאורים

 tosfot chayim’ including pirkey avot with explanation by tha gr”a‘מהגר"א ומאחיו, 

and his brother .ארחות חיים'  לובלין, תרס"ז'‘orchot chayim’.ווארשא, תרע"ה לערך 

 In some places moth damage בחלק מהמקומות נזקי עש וכתמים. באופן כללי מצב טוב.

and stains. Overall good condition. 

תש"א[ בן האדמו"ר רבי  –]תרל"ג לין האדמו"ר רבי אלטר עזריאל מאיר איגר מלוב

אברהם איגר מלובלין. בן אחר בן להגאון רבי עקיבא איגר. מגדולי אדמו"רי פולין ורבים 

 הסתופפו בצילו. ת"ח וגאון עצום, חיבר ספר 'תקנת רבים' בעניין איסור ריבית.
 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

 

סופר'.  פולמוס. 'מנחת קנאות' דפוס ראשון. הסכמת מרן ה'חתם .54

 polemics. ‘minchat kanaut’ first print. Consent of .1838פרעסבורג, תקצ"ח 

Maran HaTam Sofer. Pressburg, 1838. 

 

אבא מרי משה ב"ר יוסף הירחי דון אסתרוק מחכמי ספר 'מנחת קנאות' מרבי 

לימוד הפילוסופיה ועל הספר 'מורה נבוכים' להרמב"ם, עם הרבה . פולמוס לוניל

 כתבים מחכמי ספרד וצרפת להרשב"א ומה שהשיב להם.מ

 ס"מ. 22; ’עמ 182-185, 149-180, 144. 1838פרשבורג, תקצ"ח דפוס ראשון. 

 הסכמת מרן ה'חתם סופר'. מעבר לעמוד השער

 כריכה מקורית בלויה. במספר מקומות מעט נזקי עש וכתמים. מצב טוב מאוד.
Worn original cover. In some places a little moths damage and stains. Very 

good condition. 

 ₪ 350 מחיר פתיחה:

 

 

 Rare .1824עותק נדיר!!! מהדורה יחידה. 'עיני ישראל' על מסכת חולין. ווין, תקפ"ה  .55

copy!!! only edition. 'eney Israel' on Tractate Cholin. Wayne, 1824. 

 

ה ובו חידושים על מסכת חולין מאת רבי גבריאל 'עיני ישראל' חלק שני הנקרא פני מש

 הכהן מרעכניץ.

 ס"מ. 23.5ק"ל ד';  –[ פ"ח, פ"ז 3. ]1824ווין, תקפ"ה מהדורה יחידה. 



 

ומעניין שלא ציינו זאת  נדיר ומעניין. בספריה הלאומית אין עותק שלם,

שהרי לפי שומר הדף רואים בבירור שקיימים דפים נוספים, וכמו"כ גם 

הביבליוגרפיה רשום לפי העותק החסר ולא צוין שחסר, וגם במפעל 

והנה לפנינו עותק שלם באוצר הספר העברי מספור הדפים לא נכון, 

 Rare and ונדיר! שקיימים בו דפים שאינם רשומים ביבליוגרפית!

interesting. The National Library does not have a complete copy, 

and it is interesting that we did not mention this because 

according to the page keeper you can clearly see that there are 

additional pages, as well as in the bibliography factory listed 

according to the incomplete copy and not stated that it is 

incomplete. And even in the Hebrew Book Treasury, the page 

numbering is incorrect, and here is a complete and rare copy! 

There are pages that are not listed in the bibliography!! 

 חותמת בלועזית: מוריץ שטערן מגאלאנטא.בדף השער 

כריכה ישנה פשוטה. קרע והדבקה בדף אחרון עם מעט פגיעה בטקסט. 

 Simple old cover. Tear and paste on last page כתמים ומעט מאוד נקבי עש. מצב טוב.

with little damage to text. Stains and very few moth holes. Good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

'חידושי  –העותק של הגאון רבי ישראל וועלץ אב"ד בודפסט. 'אור הגנוז' דפוס ראשון  .56

 ,The copy of the Gaon Rabbi Yisrael Welz .1764/66כ"ו  –מהרש"א', פיורדא, תקכ"ד 

Av Beit Din of Budapest. 'Or Haganoz' First printing - 'chidushey maRsha', Fjorda, 

1764/66. 

 

ספרים. העותק של הגאון רבי ישראל  2כרך 

 a. the book ‘or 'אור הגנוז' ספרא''.  וועלץ.

haganuz’ antique signature at the title 

page. חידושים על מסכת כתובות ועל הלכות יין

הגאון הגדול רבי מאיר אייזנשטט  מאת ,נסך

 בעל "פנים מאירות".

ל"ב  [4]. 1766רדא, תקכ"ו פיודפוס ראשון. 

 בדף השער. חתימה עתיקה; ד'

 b. ‘chidushey . 'חידושי מהרש"א'ב'

maharsha’ פ"א 1764עה"ת. פיורדא, תקכ"ד .

  ס"מ. 20.5[ ד'; 1]

חותמות בעברית ולועזית של  בדף השער

 הגאון רבי ישראל וועלץ.

כריכה עתיקה בלויה. נקבי עש ומעט תעלות. 

 .Worn antique cover. Moth holes and a few ditches. Good condition מצב טוב.

 ₪ 280: מחיר פתיחה

 



 

"ויתברכו בברכה  'והמצוה הודיה דגלי' תהילים. סגולה ספר .57

המשולשת בבני סמיכי וחיי אריכי ומזוני רויחא". יוזעפאף, 

 sgula book. Tehilim ‘digley hodaya.1875תרל"ה 

vehamitzva’ “veyitbarchu bebracha hameshuleshet bevane 

smichey vechaye arichy humezoney revicha” yozpaf 1875. 

 

 –וטעמי המצוות  תהילים 'דגלי הודיה והמצוה' סגולה. ספר

יוזעפאף, תרל"ה . מאת רבי יהודה יודל לנדאו ,'ממתקי יהודה'ו

 ס"מ. 22; ’עמ 466, 3-26[, 1] .1875
רה"ק רבי אברהם מטריסק ספר סגולה. הסכמת האדמו"ר ה

המברך את הקונים: "וזכות התורה יגן עליהם ויתברכו בברכה 

המשולשת בבני סמיכי וחיי אריכי ומזוני רויחא". הסכמות 

  חשובות נוספות.

כריכה מנותקת ולא קשורה לספר. ספר מתפרק ונצרך תפירה 

מחודשת. כתמים ומעט נזקי עש. מעט קרעים והדבקות. מצב 

 Cover detached and unconnected to book. A book falls בינוני.

apart and needs re-sewing. Stains and some moth damage. 

Slight tears and adhesions. Fair condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

שטר פרוזבול בחתימת רבי מאיר ברנדסדורפר ורבנים  .58

 Proseball note signed by Rabbi Meirמהעדה החרדית. 

Brandsdorfer and rabbis from the eda Hacharedit. 

 

שטר פרוזבול בחתימת רבי מאיר ברנדסדורפר ורבנים מהעדה 

 החרדית. 
 very goodס"מ. מצב טוב מאוד. 16.5/21כ"ח אלול תשס"א. 

condition 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ימות 'כרם שלמה' דפוס יחיד. רמז לתחיית המתים. חת .59

 'Kerem Shlomo' .1738עתיקות. הומבורג, תצ"ח 

single print. A hint of the resurrection. Ancient 

signatures. Homburg, 1738. 

 

ספר 'כרם שלמה' עה"ת מרבי שלמה זלמן גייגר 

 מדייני פרנקפורט דמיין.

[ מ"ט ד'; 1. ]1738הומבורג, תצ"ח מהדורה יחידה. 

  ס"מ. 32.5

אלף שנה הוא חי "איור "עוף החול" בתוך מדורת אש. ע"פ המדרש:  ון, מודפסבעמוד אחר

 On .ובסוף אלף שנה אש יוצאה מקנו ושורפתו ומשתייר בו כביצה וחוזר ומגדל אברים וחי"



 

the last page, the illustration "The Phoenix" is printed inside a fire. According to the 

Midrash: "A thousand years he lives and at the end of a thousand years fire comes 

out of his nest and burns it and remains in it like an egg and returns and grows 

organs and lives". 

חתימה עתיקה: "שייך להתורני כ"ה יחזקאל יצ"ו הקטן פנחס בן לא"א מו"ה  בדף השער

רישום: "הספר הזה נתן לי מהור"ר סענדר למתנות  לדף השער ומעבריחזקאל יצ"ו" 

 החתונה שלי  הקטן יחזקאל בן לא"א המנוח מהור"ר פנחס זצלה"ה".

כריכה עתיקה בלויה. גליונות רחבים. ספר מעט מתפרק ומעט דפים מנותקים. כתמי זמן 

 Worn antique cover. Wide sheets. A slightly disintegrating ומעט נזקי עש. מצב טוב.

book and a few detached pages. Time stains and little moth damage. Good 

condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

 shev’.1837'שב שמעתתא' רישומים עתיקים. למברג, תקצ"ז  .60

shmatata’ antique side scripts. Lemberg 1837.  

 

 .כהן בעל קצות החושןמהגאון רבי אריה ליב הספר 'שב שמעתתא' 

 ס"מ. 22.5. ו', נ"ח ד'; 1837למברג, תקצ"ז 

 רישומים עתיקים בכ"י. 2בדף הפורזץ 

כריכה ישנה פגועה. נזקי עש בעיקר בשוליים הפנימיים. קרע בדף אחרון. מצב 

 .Old cover damaged. Moth damage mainly in the inner margins טוב.

Tear on last page. Good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

'תולדות אדם וחוה' ע"פ 'שנות חיים', העותק של האדמו"ר רבי יוסף פאנעט מדעש.  .61

 toldot adam vechava’ according ‘shnot chayim’ the copy of’.1871למברג, תרל"א 

the admor rabbi Yosef panet of desh. Lemberg 1871. 

 

לרבי ירוחם ב"ר משולם ספר 'תולדות אדם וחוה' 

מפרובינציא, עם פירוש 'שנות חיים' מרבי ראובן חיים 

 .אב"ד דגליל דאווידקאף

 ס"מ. 36.5'; ט ד"א; כ"[, מ3]. 1871למברג, תרל"א 

 חותמת האדמו"ר רבי יוסף פאנעט מדעש.בדף השער 

On the title page is the stamp of the Admor Rabbi 

Yosef Panet of desh. 

יכה עתיקה. כתמים. בדפים ראשונים מעט קרעים ובלאי. כר

 .Antique cover נקבי עש בעיקר בשוליים. מצב טוב.

Stains. In the first papers a few tears and wear. Moth 

holes mostly in the margins. Good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

האחים האדמו"רים רבי יעקב אלימלך  'בית לחם יהודא' פולנאה, תקס"ד. העותק של .62

 Bethlehem Yehuda' Polna, 1804. The copy of the brothers' ורבי יוסף פאנעט מדעש.

Admorim Rabbi Yaakov Elimelech and Rabbi Yosef Panet from Daesh. 



 

 

 ביאורים וחידושים על שו"ע יו"ד'בית לחם יהודא'  ספר

 .מהגאון רבי צבי הירש מווילנא

 ס"מ.  33.5[ קי"ג ד'; 2. ]1804פולנאה, תקס"ד 

חותמות האדמו"רים רבי יעקב אלימלך בדף השער 

פאנעט מדעש ואחיו רבי יוסף מדעש. וכן חותמות רבי 

 On the title page are the stamps דוב בעריש מדעש.

of the Admors Rabbi Yaakov Elimelech Panet of 

dash and his brother Rabbi Yosef of dash. As well 

as the stamps of Rabbi Dov in Barish of dash. 

כריכה עתיקה. חלק מהדפים בנייר כחלחל. כתמים. 

במספר דפים קרעים והדבקות בשוליים. בדף אחרון קרע 

 Antique cover. Some עם מעט חסר בטקסט. מצב טוב.

pages are bluish. Stains. In several pages torn and 

glued to the margins. On last page a tear with a 

little incomplete in the text. Good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

 

נדיר. 'פירוש הרמב"ם' על מס' ר"ה. חתימות בעלות עתיקות.  .63

 . עותק חסר.1868, תרכ"ח ברעסלויא

rare. ‘perush haramba”m’  on the Rosh Hashanah Tractate. 

Ancient Signatures. Breslau, 1868. incomplete copy. 

  ' ראש השנה’ פירוש הרמב"ם ז"ל על מסנדיר. '

את הדף הנוסף)המקופל(  חסר. כ"ג עמ'; 1868ברעסלויא, תרכ"ח 

 ס"מ.  18.5שבסוף הספר. 

חתימות עתיקות: בית החסידים דגור בלאסק וחתימות משפחת 

 Ancient Signatures: The Gur Hasidim House in פרנקל מלאסק.

Lask and the Frenkel Family from Lask Signatures. 

הדבקות. מעט נזקי עש בעיקר בשוליים  2כריכה ישנה. כתמים. 

 Old cover. Stains. 2 adhesions. Slight moth הפנימים. מצב טוב.

damage mostly in the inner margins. Good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

מהדורה יחידה. 'אמת מאר"ץ' מהמקובל רבי שאול דוויך הכהן, מוהרשד"ך רבה של  .64

 .only edition .1910ארם צובא. ירושלים, תר"ע 

'Emet Mearetz' from the Kabbalist Rabbi Shaul 

Devich HaCohen, Rabbi of Aram Tzova. Jerusalem, 

1910. 

 

"ץ' מהמקובל רבי שאול דוויך ספר שו"ת 'אמת מאר

 הכהן רבה של ארם צובא.

 24[ קי"ב ד'; 2. ]1910ירושלים, תר"ע מהדורה יחידה. 

 ס"מ.

דף הקדשה, מודפסת בדיו מוזהב מאת בפנים הכריכה 

 –המו"ל, נכד המחבר רבי חיים שאול דוויך הכהן 

 Inside the cover is a הרב השדה. ללא מילוי בכת"י.

dedication page, printed in gold ink by the 



 

publisher, the grandson of the author Rabbi Chaim Shaul Devich HaCohen – harav 

hasade. No filling handwriting. 

 .Half leather cover כריכה חצי עור. בסוף הספר מספר דפים מעט כהים. מצב טוב מאוד.

At the end of the book are a few slightly dark pages. Very good condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

"והשיב לי בלשון תמיה' היתכן אשר אברהם יעקב  .65

לא יקיים את דין התורה ער איז דאך אערליכער 

איד" מכתב עם תשובה מה'אמרי אמת' מגור 

 And he replied to me in" בענייני ציות לפסק דין.

the language of perplexity, 'It is possible that 

Avraham Yaakov will not keep the law of the 

Torah”  er is dach erlicher id” Letter with an 

answer from the 'yimrey emet' of gur in 

matters of compliance with a judgment.. 

 

"והשיב לי בלשון תמיה' היתכן אשר אברהם יעקב 

ורה ער איז דאך אערליכער לא יקיים את דין הת

 איד" 

מכתב עם תשובה מה'אמרי אמת' מגור בענייני 

 ציות לפסק דין.

 Postcard. 13 lines and ס"מ. כתמים. מצב טוב. 9/14שורות וחתימה.  13גלוית דואר. 

signature. 9/14 cm. Stains. Good condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

'מתוק מדבש'  –על ימים נוראים מהאדמו"ר מקוסון מהדורות ראשונות. 'בני שלשים'  .66

 First editions. 'bne .1818/1938תרח"צ  -קליינוואדיין, תרע"ח  –ח"א. וויטצען 

shloshim' on yamim norahim from the Rebbe of Cosson - 'matok midvash' part a. 

Witten - Kleinvadain, 1818/1938. 

 

מים נוראים ועוד, כולל י ' עלבני שלשים. ספר '1

דברי ב'.  יד יוסף לשבת הגדולשלשה ספרים א' 

יו"כ  –עדות ביהוסף לר"ה ג'  יוסף לשבת שובה

מהאדמו"ר הרה"ק רבי יוסף רוטנברג  ר,והו"

 מקוסון.

[ 7[ קכ"ה ]8. ]1918ווייטצען, תרע"ח . דפוס ראשון

 עמ';

חלק א')לא נדפס יותר( . ספר 'מתוק מדבש' 2

רבי אליעזר  , מאתאדר-שי תשרידולח דרושים

  ראבד"ק בערעגסאס.צוקר 

[, 2]. 1938קליינווארדיין, תרח"ץ דפוס ראשון. 

רשימת ס"מ. בדף אחרון  23.5'; [ ד2סב, ]

 חותמים.

כריכה ישנה. כתמים. מעט נקבי עש וקרעים. מצב 

 Old cover. Stains. Few moth holes and טוב.

tears. Good condition. 

 ₪ 245תיחה: מחיר פ

 

 



 

מהאדמו"ר רבי צבי הירש  ח"ג, 'תיקוני הזוהר' ע"פ באר לחי רואי .67

בערעגסאס, תרפ"א רישום בעלות.  שפירא ממונקאטש.

1921.’tikuney hazohar’ according be’er lechi rohi part c, by 

the admor rabbi tzvi hirsh Shapira of munkatch. Ownership 

record. Beregsas 1921. 

 

מהאדמו"ר רבי צבי  ח"ג, 'תיקוני הזוהר' ע"פ באר לחי רואיספר 

  הירש שפירא ממונקאטש.

 Missing [ עמ' בסופו.1] חסרתמ"ח עמ';  .1921בערעגסאס, תרפ"א 

[1] p at the end. 23.5 .בדיו אדום.חלק מאותיות השער  ס"מ 

ל רישום עתיק: "זה הזוהר הקדוש שייך למו"ה יחזקאבדף הפורזץ 

חותמות "געבעלע בדף השער שרגא סגל לאווי? מק"ק דעברעצין", 

 מקהל עדת ישורון ה' טעגלאש"
 כריכה עתיקה. כתמים. במספר מקומות נקבי עש בודדים. מצב טוב.

Antique cover. Stains. In a few places individual moth holes. 

Good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

לבעל התוספות יום טוב. ווארשא, תר"ל 'מגילת איבה'  .68

1870.’megilat eva’ by baal hatosfot yom tov. Varsha 1870. 

 

 ספר 'מגלת איבה' לרבי יום טוב ליפמאן, בעל ה'תוספות יום טוב'.

"בו יסופר הנס שעשה לו השי"ת... ומברך לכל קורא נעים אשר בצרתו לו 

 צר יעמוד לו שינצל מכל צר".

 "שמות הצדיקים". ס"מ. בדף אחרון: 15.5[ ט"ו ד'; 1. ]1870ל ווארשא, תר"

כריכה מקורית, על הכריכה מודבק דף השער)בנוסף לשער שבתוך הספר(. 

 Original cover, the cover page is pasted מצב טוב מאוד. שוליים רחבים.

on the cover (in addition to the title page inside the book). Wide 

margins. Very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר. מצבות בית העלמין הישן בפרשבורג עם תולדות, קורות ותקנות  .69

מגאוני וצדיקי עולם. ספר 'אבני בית היוצר' ב"ח. מהדורה יחידה. 

 rare. The gravestones of the חסר שער ח"א. .1900פאקש, תר"ס 

old cemetery in Pressburg with history, beams and regulations 

from geniuses and worldly righteous. The book 'avney bet 

hayotzer' 2 parts. Single edition. Paksh, 1900. Missing title page 

part a. 

 

'אבני בית היוצר' ב"ח, ח"א: רישום מצבות בית העלמין  ספרנדיר. 

"ב: הנקרא בשם 'כבוד הבית' כולל הישן בפרשבורג והנכתב בהם. ח

 תולדות וקורות מגאוני וצדיקי עולם.

בעותק זה חסר  [ ד';1[, פו, ]1. ]1900פאקש, תר"ס מהדורה יחידה. 

 ס"מ.  19 שער לח"א.

. מעט כתמים. מעט מאוד קרעים והדבקות בשוליים. מצב כריכה מקורית

 Original cover. Few stains. Very few tears and adhesions טוב מאוד.

at the margins. Very good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 



 

 –מ. סיגעט, תרס"א  –" קעמעטשע. "'באר משה' –מהדורות יחידות. 'פרשת מרדכי'  .70

 only editions. ‘parashat mordechay’- ‘be’er moshe’. “kemetche”- m. shgetתר"ץ.

1901-1930. 

 

 ספרים חשובים. 2כרך 

רבי הגאון על התורה ומועדים מ 'פרשת מרדכי'. 'א

 .1930 קעמעטשע תר"ץמרדכי לאנורוויץ מקעמעטשע. 

שער בדיו כחול. הסכמות מ"ז ד';  [3]"מהדורה יחידה". 

 חשובות.

בהכפלה  סבקעמעטשע לא פעל בית דפוס והספר הודפ

 סטנסיל. –

חלק ראשון, על ספר בראשית שמות ב'. 'באר משה' 

אדר ’ התפלה ושבת חנוכה וארבע פרשיות וז וליקוטים על

מהגאון רבי משה , הש"ס’ הספידים ופורים ועל איזה סוגי

 .בק"ק ערדי שענזארץובק"ק אהרישאר שטיין ראב"ד 

'; [ ד1] '[ ע5]. 1902מ. סיגעט, תרס"א/ב מהדורה יחידה. 

 הסכמות חשובות.ס"מ.  28

 עברית ולועזית.  חתימות ורישומים,

בלויה. דף שער 'באר משה' עם קרעים וחסר. מעט נקבי עש. מעט קרעים כריכה עתיקה 

 Worn antique cover. Cover page 'Beer Moshe' with טוב מאוד. -וכתמים. מצב טוב 

tears and incomplete. Few moth holes. Few tears and stains. Good - very good 

condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

שוליים  "מהדורה יחידה". 'טיב קידושין' ישואי רות הגורג'ית.פולמוס נ .71

 The .1912ירושלים, תרע"ב  גליונות לא חתוכים. רחבים במיוחד.

Georgian Ruth Marriage Controversy. "Only Edition." ‘tiv 

Kiddushin' Extra wide margins. Uncut sheets. Jerusalem, 1912. 

 

"טיב קידושי רות ]בת  ה עשר פרקים בענייןחמש'טיב קידושין' ספר 

 ית".’דוד כונדאשווילי[ הגורג

קידושי רות הגורג'ית בשנת תר"ע, מקרה שהרעיש הרקע לפולמוס: 

בשעתו את העולם הרבני בארץ. רות, נערה בת י"ז מעיר שאשאכירי 

באה ליפו עם משודכה והמשודך טען שקידשה ביפו בשוק סמוך  ,בגרוזיה

חצי מגידי בפני שני עדים, אבי הנערה הביא שני עדים לפונדק אחד ב

"ד יבירושלים ועל סמך עדותם התירוה בש"ד הספרדים יאחרים בפני ב

זה והשיאוה לאחר בלי גט, בפסק דינם הסתמכו ב"ד הספרדים והר' 

משה טאגיר בראשם גם על הסכמת ירושלים הקדומה שלא לקדש אשה 

גררת אחר ירוש"ת" כמובא בס' 'שער כי אם בשעת הנישואין וכתבו "ויפו נ

אשר' לעניין סאלוניקי ועיירות הקרובות אליה וצירפו גם הספקות מכח 

התקנה שמא נפקעו הקדושין ושמא נפסלו העדים, ואם כן הוו ד' וה' ספקי להתירה בלא גט. 

נגד הוראה זו יצאו במחאה חריפה ב"ד האשכנזים שביפו. הראב"ד דיפו הר' יוסף צבי הלוי 

 יבר ספר שלם לברר את "טיב קידושין" של רות הגורג'ית.ח

שוליים רחבים מאוד ס"מ.  33[ עמ'; 2, קנ"ד ]8. 1912ירושלים, תרע"ב מהדורה יחידה. 

 גליונות לא נחתכו בדפוס. מאוד!

כתמים. בדף השער קרעים בשוליים, וכן מוצמד לדף פורזץ בשוליים  כריכה ישנה פשוטה.

 Simple old cover. Stains. The title קרע עם חסר. מצב טוב מאוד.הפנימיים. בדף אחרון 

page has tears in the margins, and is attached to the porzatz page in the inner 

margins. Last page torn with incomplete. Very good condition. 

 ₪ 175 מחיר פתיחה:

 



 

 

יימן אב"ד פילעהנע ואוסטראווא וחתנו של בעל העותק של הגאון רבי ישראל מאיר פר .72

 The copy of the Gaon .1788שו"ת הרמ"ע מפאנו. דיהרנפורט, תקמ"ח ה'ערוך לנר'. 

Rabbi Yisrael Meir Freiman Av Beit Din of Pilahne and Ostrava and son-in-law of 

the author of the 'Aruch Laner’ Rama's responsa from Fano. Dehrenfurt, 1788. .' 

 

 ספר שו"ת רבינו מנחם עזריה מפאנו.

דיהרנפורט, בדפוס רבי יחיאל מיכל מייא מברעסלא. תקמ"ח 

  ס"מ. 19 בעותק זה חסר דף אחרון. [ ד';1[ פ"ד ]1. ]1788

בדף השער חותמת הגאון רבי ישראל מאיר פריימן אב"ד 

ותמת פילעהנע ואוסטרובה וחתנו של בעל ה'ערוך לנר'. הח

 מקושקשת.

מראי מקומות בכת"י. אולי בכת"י הגאון רבי ישראל מאיר  2

 פריימן.

כריכה עתיקה בלויה. כתמי זמן. מעט נזקי עש. מספר קרעים 

 Worn antique והדבקות עם מעט חיסרון בטקסט. מצב טוב.

cover. Time stains. Slight moth damage. Several tears and 

adhesions with little defect in the text. Good condition. 

אב"ד כיהן כתרמ"ד[  –]תקצ"א הגאון רבי ישראל מאיר פריימן 

נישא לבתו של הגאון הגדול רבי יעקב  אווא.פילעהנע ואוסטר

מח"ס 'ענפי  בעל ה'ערוך לנר'.רבה של המבורג ו עטטלינגער

 יהודה' על ספר 'והזהיר'. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

בכת"י הגאון הצדיק רבי זונדל מסלאנט. גמרא תלמוד בבלי מסכת זבחים.   רישום ארוך .73

 Long inscription in the handwriting of the Tzaddik Gaon Rabbi .1843וויען, תר"ג 

Zondel of Salant. Gemara Talmud Bavli Tractate Zavachim. Vienna, 1843 

 

עם גמרא תלמוד בבלי מסכת זבחים, 

ותוספות ופירוש המשניות פירש"י 

 ורביישעי 'פיק  מרבילהרמב"ם ועם הגהות 

הגהות והגאון בעל הלבוש מוילנא ומאלי' 

 הרא"שבעל קרבן נתנאל ומעדני מלך על 

 צבי הירש חיות. רביוהגהות 

רישום ארוך בכת"י הגאון  בדף השער

 הצדיק רבי זונדל מסלאנט.

ס"מ.  42. קכ"ה ד'; 1843וויען, תר"ג 

ת רחבים במיוחד. חלק מהדפים גליונו

 Extra wide בנייר ירקרק/כחלחל.

sheets. Some of the pages are in 

greenish / bluish paper. 

ללא כריכה. ספר מתפרק. כתמים. נזקי 

 Without cover. A book עש. מצב בינוני.

falls apart. Stains. Moth damage. Fair 

condition. 

[ תלמידם של הגאונים 1786/1865תרכ"ה  –]תקמ"ו ף זונדל סלאנט הגאון הצדיק רבי יוס

. רבי ישראל מסלאנטמייסד תנועת המוסר רבי חיים מוואלאזין ורבי עקיבא אייגר, ורבו של 

נפטר בשנת תרכ"ו ונקבר בהר הזיתים  .כיהן כרבה של העדה האשכנזית בירושלים

ט כרבה של העדה האשכנזית לאחר פטירתו כיהן חתנו רבי שמואל סלאנ .שבירושלים

 בירושלים.

 ₪ 350מחיר פתיחה: 



 

פנקס חידושי תורה של הבחור מאיר צבי בערקאוויץ מטשענסטכוב,  .74

 The book ומהרב מאסטראווצע. שמואל שלמה בראהןכולל חידושים מרבי 

of Torah innovations of the young man Meir Zvi Berkowitz of 

Czestochowa, including innovations from Rabbi Shmuel Shlomo 

Brahan and Rabbi of ostrovtza. 

 

פנקס חידושי תורה בסוגיות מהש"ס, הגדה של פסח ופלפול, בכת"י 

שמואל הבחור מאיר צבי בערקאוויץ מטשענסטכוב, כולל חידושים מרבי 

וליקאווא ותלמידו של האוסטרובצער, וכן  בעליכטובאבד"ק  שלמה בראהן

 אסטראווצע.מהרב מ

ס"מ. נייר יבש. קרעים בעיקר  17/22עמודים כתובים.  22תרנ"ד.  –תרמ"ט 

 22 .1894 - 1889 בשוליים ועם חיסרון בטקסט. מעט כתמים. מצב בינוני.

written pages. 17/22 cm. Dry paper. Tears mainly at the margins and 

with a lack of text. Few stains. Fair condition. 

 According to our לפי בדיקתנו לא נדפס בלשון זו, ייתכן שנדפס בשינויים.

test was not printed in this language, it may have been printed in modifications. 

הערשקא שארפהארץ בן רבי אברהם וחתן רבי הגאון רבי שמואל שלמה בראהן)בראון( 

כיהן כאבד"ק  רבי מאיר יחיאל מאסטראווצא. אדמו"רההיה מתלמידי  שו"ב במאטשעוויץ.

בן ששים וארבעה כשהוא כ"ד כסלו תרצ"א בנפטר  אבד"ק לוקאווא מתרס"ג.וכ ,בעלכיטוב

')בספרו מביא מעט חמודי צבי'מתלמידיו: רבי צבי הירש יאיר אבד"ק רייוויץ בעל  שנה.

הי"ד אבד"ק שעברשין  חתניו: רבי יחיאל אברהם בלאנקמאן .מכתבי רבו שנשארו בכת"י(

 קאווא.ירבי פסח ראזען הי"ד מו"צ בלו

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

 Firstחתימה עתיקה.  .1768פרנקפורט, תקכ"ח  דפוס ראשון. 'שרש ישע' .75

printing. 'shoresh yesha' Frankfurt, 1768. Ancient signature. 

 

ציה שחיבר ספר 'שרש ישע' והוא קיצור הספר מאיר נתיב הנקרא קונקורדנ

  רבי מרדכי נתן מאת רבי יצחק ב"ר צבי הירש מזלדין.

פראנקפארט אן דער אדר, בדפוס האלמנה של הדאקטר מהדורה ראשונה. 

 ס"מ. 33[, מ"ז ד'; 1, ]1768ופראפעסר גרילא, תקכ"ח 

 חתימה עתיקה: הקצין יחזקאל בן מו"ה פנחס זצ"ל מברנדבורג.בדף השער 

. כתמי זמן. מעט נזקי עש. מעט הדבקות בשוליים. כריכה מקורית, שדרה קטיפה

 .Original cover, velvet spine. Time stains. Slight moth damage מצב טוב.

Slight adhesion at margins. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

. חתימה עתיקה: "הק' 1751חידושי הרשב"א והרמב"ן. פיורדא תקי"א  .76

 Innovations of the ב בדק"ק קאפענהאגען" וחתימה נוספת.הרש בן הגאון א

Rashba and the Ramban. Fjorda 1751. Ancient signature: "K. Hersh ben 

HaGaon Av Badakak Copenhagen" and another signature. 

 

ספר 'חידושי הרשב"א' על מסכתות ברכות, גיטין וחולין ו'חידושי הרמב"ן' על 

 תרא. מסכת בבא ב

 ס"מ. 33'; קלה; מד ד - סד, פט - מז, מט. 1751פיורדא, תקי"א 

ובפנים  "הק' דוד במוהר"ר אפרים פישל זצ"ל"בדף השער  חתימות עתיקות:

 "הק' הרש בן הגאון אב בדק"ק קאפענהאגען".הכריכה האחורית: 



 

ים. מצב דפים ראשונים מנותקים. נזקי עש וכתמ 2כריכת עור מנותקת ובלויה וללא שדרה. 

 Leather binding detached and worn and without spine. First 2 pages בינוני.

detached. Moth damage and stains. Fair condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

                                       

                                   

העותק של נכדו האדמו"ר רבי דוב בעריש פאנעט עם 'כנסת יחזקאל' ב"ח. דפוס ראשון.  .77

 Knesset Yechezkel' 2 parts. First printing. The copy of his' קוויטלאך שניתנו לו.

grandson the Admor Rabbi Dov Berish Panet with Kvitlach given to him. 

                                   

ה"ת ודרושים ספר 'כנסת יחזקאל' ב"ח, ע

מהאדמו"ר הרה"ק רבי יחזקאל פאנעט 

 מדעעש.

. 1931קלוזש, תרצ"א מהדורה ראשונה. 

שער ס"מ.  24.5'; [ ד5[ קסז ]2]

 נפרד)חלקי( לח"ב.

העותק של נכד המחבר, האדמו"ר רבי 

דוב בעריש פאנעט עם חותמו)בעמ' 

אחרון( ועם קוויטלאך שניתנו לו)בתוך 

 הספר(.

ו"ר הרה"ק דרשה מהאדמ בסוף הספר

רבי משה פאנעט אבי המחבר, ורשימת 

 תורמים.

כריכה ישנה פשוטה. מעט כתמים. מעט 

 Simple old נקבי עש. מצב טוב מאוד.

cover. Few stains. Few moth holes. Very 

good condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

טיקוצ'ינסקי. 'חפץ חיים' הקדשת הצדיק רבי ישעיהו  –'שמח לבי' הקדשות בני המחבר  .78

 Samach Libi' Dedications by the author's sons - 'Chafetz' ספרים חשובים. 3כרך 

Chaim' Dedication by the Tzaddik Rabbi Yeshayahu Tikochinsky. Volume 3 

important books. 

 

 ספרים חשובים. 3כרך 

א'. 'שמח לבי' מאת רבי שלום משה 

. 1884 ירושלים, תרמ"דחי גאגין. 

[ 4] הקדשת בני המחבר. בדף השער

 ק"ו ד'; 

הלכות איסורי לשון ב'. 'חפץ חיים' 

. 1891הרע ורכילות. ווארשא, תרנ"א 

הקדשה בכת"י וחתימת בדף השער 

ע"ח  הצדיק רבי ישעיהו טיקוצ'ינסקי.

 ד'; דף י"ד כרוך לפני דף י"ג.

ג'. 'גנת אגוז' מר' אלעזר זלמן 

 1890נ ירושלים, תר"גראיעוסקי. 

 ס"מ. 23[ עמ'; 2] 70בערך. 

כריכה עתיקה בלויה. כתמים. מעט 

קרעים. מספר דפים מנותקים. מצב 

 .Worn antique cover. Stains טוב.



 

Few tears. Several pages are detached. Good condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

ת בכ"י. פרקי אבות העותק של הגאון החב"די רבי שלמה יהודה אליעזרוב עם הוספו .79

 The copy of the Chabad Gaon Rabbi .1872ע"פ האלשיך והחיד"א. ווארשא, תרל"ב 

Shlomo Yehuda Eliezerov with handwritten additions. Pirkei Avot according to the 

Alshikh and the Chida. Warsaw, 1872. 

 

ך ופירוש 'חסדי פרקי אבות עם פירוש 'ירים משה' לרבינו משה אלשי

 אבות' לרבינו החיד"א.

חותמת "שיל"א יצ"ו מעיה"ק חברון תובב"א" ובלועזית  בדף השער

הגאון החב"די רבי שלמה מפורט שם משפחתו "אליעזרוב", ה"ה 

 On .תב ידוהוספות בכו חידושים ובדף הפורזץאליעזרוב ליב יהודה 

the title page is the stamp of "Shil" Yitzo of the Hebron Totava 

"and in foreign language his last name is" Eliezerov ", the 

Chabad genius Rabbi Shlomo Yehuda Leib Eliezerov and on the 

porzatz page are innovations and additions in his handwriting. 

 ס"מ. 21.5. ס"ג ד'; 1872ווארשא, תרל"ב 

 Half מעט קרעים ונקבי עש. מצב טוב.  ם.כריכה חצי עור. כתמי

leather cover. Stains. Few tears and moth holes. Good 

condition. 

תשי"ב[ מצאצאי  –]תרכ"ג  הגאון רבי שלמה יהודה ליב אליעזרוב

האדמו"ר הזקן מחב"ד, בעל התניא. תלמידם של רבי שמעון מנשה 

קהילת חב"ד והאשכנזים ראב"ד ומנהיג חייקין ורבי אליהו מני. היה 

קהילת ל חב"ד שליחהיה . והיה ידיד קרוב לבעל ה'שדי חמד' בחברון

 ספרו: 'שאלות שלמה'. יהודי בוכרה בסמרקנד.

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

הקדשה ארוכה מהמחבר המקובל רבי פינחס רחמים חדאד. ספר 'ויעמד פינחס'  .80

 A long dedication from the Kabbalistic author .1917מהדורה יחידה. תוניס, תרע"ז 

Rabbi Phinehas Rahamim Haddad. The book 'Vayeamed Pinchas'.  only edition. 

Tunis, 1917. 

 

ספר 'ויעמוד פינחס' מזמורי תהלים עם ליקוטי פרחים מאת המקובל רבי פינחס רחמים 

 חדאד.

[ פ"ב 4. ]1917תוניס, תרע"ז מהדורה יחידה. 

 ס"מ. 21.5ד'; 

הקדשה ארוכה בכתב יד  מעבר לדף השער

 המחבר המקובל רבי פינחס רחמים חדאד.

כריכה חצי עור פגועה. כתמי זמן. מעט נזקי עש. 

 damaged Cover halfמעט קרעים. מצב טוב. 

leather. Time stains. Slight moth damage. 

Few tears. Good condition. 

נת נולד בש המקובל רבי פנחס רחמים חדאד

למד תורה תרכ"ז לאביו רבי חכם מעתוק חדאד. 

היה גדול בתורה  מפי רבו, הדיין חכם דוד ג'אווי.

 בנגלה ובנסתר.

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 



 

דפוס ראשון. 'באר רחובות' ביאור על דקדוקי רש"י. זולצבאך, ת"צ  .81

1730. First printing. 'Beer Rehovot' Commentary on Rashi's 

grammars. Salzbach, 1730. 

 

ספר 'באר רחובות' ביאור על דקדוקי רש"י בתורה מאת המדקדק 

 רבי אייזיק אויערבאך.

 ס"מ. 20. נ"ט ד'; 1730זולצבאך, ת"צ דפוס ראשון. 

כ"ט מנותקים. תעלות עש. כתמים.  –כריכה רכה פגועה. דפים כ"ח 

 .Damaged paperback מעט הדבקות בשוליים הפנימיים. מצב טוב.

Pages 28 - 29 are detached. Moth canals. Stains. Slight 

adhesions in the inner margins. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

'אגרא דכלה' ב"ח, העותק של הגאון רבי שלמה זלמן ליכטנשטיין אב"ד בעטלען.  .82

 igra Dekla' 2 parts, the copy of the Gaon Rabbi Shlomo' .1910פרעמישלא, תר"ע 

Zalman Lichtenstein Av Beit Din of Bettlen. Premisla, 1910. 

 

ב' חלקים, אמרי קודש עה"ת בדרך ספר 'אגרא דכלה' 

 מהרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב. הפרד"ס

 ס"מ.  27.5[; ק"ח ד'; 3. קס"א ]1910פרעמישלא, תר"ע 

"ד הגאון רבי שלמה זלמן ליכטנשטיין אבחותמת  בדף השער

 On the title page is the stamp of Rabbi Shlomo בעטלען.

Zalman Lichtenstein, Av Beit Din of Bettlen. 

כריכה חצי עור בלויה. מעט כתמי זמן. שוליים נאים. מצב טוב 

 worn Cover half- leather. Few stains of time. Nice מאוד.

margins. Very good condition. 

תש"ד[ תלמידו  –]תרמ"ד  שלמה זלמן ליכטנשטייןהגאון רבי 

קרעסטור  -של ה'קדושת יום טוב' מסיגעט. כיהן כרב בסעקעי

ובשסבורג. משנת תרפ"ז מילא את מקום אביו כראש ישיבה 

 וכרבה של בעטלאן. נספה בשואה, הי"ד.

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

אוסף תמונות ישנות של  .83

 Collection of אדמו"רים ורבנים.

old photos of rebbe and rabbis. 

 

אוסף תמונות ישנות של 

בין התמונות:  אדמו"רים ורבנים.

אדמו"רי גור, ויז'ניץ, גאב"ד 

מקאווא עם הישועות משה, 

האדמו"ר מבעלזא שליט"א 

בצעירותו, האדמו"ר מבוהוש 

 ועוד....

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 



 

 

 

 

ית, פרנקפורט לוחות שנה יהודיים עם רישומים בלועז 9אוסף  .84

    Lot of 9 Jewish calendars with notes in .20/30-שנות ה
 German, Frankfurt 1920/30 

 

לוחות שנה קטנים, עם זמני קבלת ויציאת שבת, תחילת  9אוסף 

 ה"הפטרה" וספירת העומר. 

 –תרצ"ג  –תרצ"ב  –תרצ"א  –תרפ"ט  –תרפ"ז  –פרנקפורט, תרפ"ו 

ס"מ בערך. כריכות צבעוניות.  12. 1925/36. תרצ"ו –תרצ"ה  –תרצ"ד 

 About 12 cm. Colored מצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד.

covers. Variable condition, generally very good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהדורה יחידה. 'דרשה צמר ופשתים' הלכות שעטנז לרבי יהודה רוזנברג מח"ס  .85

 only . כרך ספרים.1912ות מהר"ל' על הגולם מפראג ועוד... פיעטרקוב, תרע"ב 'נפלא

edition. 'darsha tzemer vepishtim' Laws of Sha’atnez to Rabbi Yehuda Rosenberg 

the author of the "niflahot haMaharal" on the Golem from Prague and more ... 

Pietarkov, 1912. Volume of books. 

 

כות הל'דרשה צמר ופשתים' ספר 

רבי יהודה  , מאתכלאי בגדים ושעטנז

 רוזנברג.

פיעטרקוב, תרע"ב מהדורה יחידה. 

 ס"מ. 23. ל"ב עמ'; 1912

כריכה חדשה נאה. כתמים. מעט נזקי 

 Nice new עש והדבקות. מצב טוב.

cover. Stains. Slight moth damage 

and adhesions. Good condition. 

 –]תר"כ רבי יהודה ראזענבערג 

[ כבר בצעירותו 1860/1936תרצ"ו 

. כיהן כרב "העילוי מסקארישב"נודע כ

. ההדיר וחיבר ולודז' טרלה, ורשהב

ספרים רבים, בהם ספרי הלכה וסיפורי צדיקים ומעשיות, בהם הספר הנודע "נפלאות 

 מהר"ל' אגדות הגולם מפראג. 
הש"ס ופסקי הרמב"ם מרבי משה ערמן. ירושלים  סוגיות 'מקור ברוך'כרוך עמו ספר 

פירושים, הערות ומראה מקומות לירושלמי. חלק א: מסכת  רושלם'חומת י' תרצ".... וספר

 . 1943. ירושלים, תש"ג סנהדרין ומכות, מאת אברהם יצחק ברומברג אבדק"ק גרודזאנדז

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 



 

הכהן מקהיר.  חידוש הסנהדרין ע"י הגאון רבי אהרן מנדל .86

חוברת 'תקנות הסתדרות כנסת ישראל' מהדורה יחידה. קהיר, 

 Renewal of the Sanhedrin by Rabbi Aharon .1913תרע"ג 

Mendel HaCohen of Cairo. Booklet "takanot Histadrut Knesset 

Israel" single edition. Cairo, 1913. 

 

הסמיכה ע"י הגאון  'קונטרס הסתדרות כנסת ישראל' עניין חידוש

 רבי אהרן מנדל הכהן אב"ד האשכנזים בקהיר.

 ס"מ. 21[ עמ'; 8. ]1913קהיר, תרע"ג מהדורה יחידה. 

ללא כריכה. גליונות לא חתוכים. מעט קרעים. כתמים ובלאי. מצב 

 Without cover. Uncut sheets. Few tears. Stains and טוב. –בינוני 

wear. Fair - good condition. 

תרפ"ח[ כיהן  –]תרכ"ו הגאון רבי אהרן מנחם מנדל כהן בהר"ן 

כאב"ד האשכנזים בקהיר. חיבר ספרים רבים. ספרו העיקרי הוא 

"סמיכת חכמים" בו הציע את חידוש הסנהדרין בישראל, כדי לחזק את 

סמכות הרבנות. לרעיון זה התמסר במרץ רב. דרש לכונן מועצה בשם 

חברים  500-דת רבנים שמנתה למעלה מ "כנסת הגדולה", ויסד אגו

בכל תפוצות ישראל. בחודש אב תרס"ג התקיים כינוס עולמי של רבנים 

 בקרקוב בהשתתפותו של הרב בהר"ן.

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

'שמחת פורים' פיוט בערבית יהודית מהרמב"ם ופיוט בעברית.  .87

 Simchat Purim' A piyyut in Jewish Arabic' .1934טריפולי, תרצ"ד 

from the rambam and a piyyut in Hebrew. Tripoli, 1934. 

 

מהרמב"ם  ,פיוט נאה בלשון ערבי באותיות עבריות'שמחת פורים' 

 ".פורים פורים פורים לנו"פזמון בעברית וז"ל, מיוסד על סדר א"ב. 

 ס"מ. 13עמ';  12. 1934טריפולי, תרצ"ד 

 .Old cover. Few stains כריכה ישנה. מעט כתמים. מצב טוב מאוד.

Very good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 Collection of 3 books of the ספרי צוואות גדולי ישראל. 3אוסף  .88

wills of the great men of Israel. 

 

 ספרי צוואות גדולי ישראל. 3אוסף 

 ’A'. ‘tzavaaדה'. הרה"ק רבי אלכסנדר זיסקינד בעל 'יסוד ושורש העבומאת א'. 'צוואה' 

by Rabbi Alexander Ziskind, author 

of 'Yesod VeShoresh 

HaAvodah.' 1873ווארשא, תרל"ד .

 [ כ"ג ד'; 2]

ב'. 'בית אברהם' צוואת רבי אברהם 

 B'. 'Beit דנציג מח"ס 'חיי אדם' ועוד.

Avraham', the will of Rabbi 

Avraham Danzig, author of the 

book 'chayey adam' and more. 

 [ ט"ז ד'; 1. ]1895מונקאטש, תרנ"ה 

ג'. 'צוואת ודרך טובים' מרבי יונה 

 .c לאנד סופר ורבי משה מפראג.



 

'tzavahat vederech tovim’ from Rabbi Yonah Land Sofer and Rabbi Moshe from 

Prague  ד'; 30. 1871ווארשא, תרל"א  

 varies Size and condition, in general ב מאוד.גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טו

very good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

סיום הש"ס בהשתתפות הרב  .89

מפונוביז'. תל אביב תשי"ג. 

 Completion מודעת קיר ענקית.

of the Shas with the 

participation of the rav of 

Ponovitch. Tel Aviv 1953. Huge 

wall ad. 

 

סיום ודעת רחוב ענקית על מ

, הש"ס במסגרת דף היומי

שהתקיימה בניסן תשי"ג בבית 

  כנסת 'מושב זקנים' בתל אביב.

בהשתתפותו של הגאון רבי יוסף 

כהנמן מפונוביז' ובניצוח מקהלה 

 ע"י יעקב תלמוד.

ס"מ. מעט קרעים וכתמים.  70/50

 .cm. Slight tears and stains. Good condition 70/50 מצב טוב.

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

ישיבת תורת כהנים הכללית תעודת  .90

 "נזר גבאות קודש". מודעה צבעונית ענקית.
Yeshivat Torat Cohanim haKlalit "Nazar 

Gabahut Kodesh" certificate. Huge color ad. 

 

תעודת "נזר גבאות קודש" של ישיבת תורת 

ולות כהנים הכללית. בצידי המודעה הסברים וסג

על ברכת כהנים ולימוד סדר קדשים, בעברית 

 ויידיש.

דיו כחול ואדום  ירושלים, בדפוס הר"ש צוקרמן.

מעט קרעים קלים. מצב  ס"מ. 63/46ורקע זהב. 

 Blue and red ink and gold טוב מאוד.

background. 63/46 cm. Slight tears. Very good 

condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 



 

 –הגדות לפסח. תוניס ת"ש  2לוט  .91

 Lot תש"י. עברית, ערבית וצרפתית.

of 2 Passover Haggadot. Tunis 1940 

- 1950. Hebrew, Arabic and French.  

 

 –הגדות לפסח. תוניס ת"ש  2לוט 

 תש"י. עברית, ערבית וצרפתית.

 varies Size andגודל ומצב משתנה. 

condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

יסוד! דפוס ראשון. 'מגיני שלמה' על שמו של רש"י.  ספר .92

 .Basic book! First printing .1715חתימות עתיקות. אמשטרדם, תע"ה 

'Maginey Shlomo' in the name of Rashi. Ancient signatures. 

Amsterdam, 1715. 

 

 ספר 'מגיני שלמה' על הש"ס מאת רבי יהושע אב"ד קראקא.

של רש"י כמו שכותב המחבר בהקדמתו שרש"י נגלה הספר נקרא על שמו 

אליו בחלום ואמר לו "אשריך ...בשביל שאתה מציל אותי מפי האריות 

אתיא לקבלך לעולם הבא עם כל  והכפירים גבורים חריפים בעלי התוספות ז"ל

 תלמידי".

[ צ"ב ד'; 2. ]1715תע"ה  בדפוס ר' שלמה פרופס.אמשטרדם, דפוס ראשון. 

 ס"מ. 30.5

 .Stepansky Basic Books No. 73 .73טפנסקי ספרי יסוד מס' ס

בהם: שייך להאלוף והקצין  רישומים וחתימות,בדף השער והפורזץ האחורי 

 כ"ה הירץ נעטר... יום א'...מרחשון תקצ... לפ"ק. ועוד.

 טוב. –ללא כריכה. ספר מעט מתפרק. כתמי זמן ומעט נזקי עש. מצב בינוני 
Without cover. A slightly disintegrating book. Time stains and little 

moth damage. Fair- good. condition  

 ₪ 420מחיר פתיחה: 

 

 

דפוס ראשון! 'פלפולא חריפתא' לרבינו בעל ה'תוספות יום  .93

 ’first printing! ‘pilpula charifta.1716, תע"ו הענאווי טוב'.

by rabenu the author of the ‘tosfot yom tov’. Hanavi 1716. 

 

'פלפולא חריפתא' על פסקי הרא"ש, לרבינו יום טוב  ספר

 ליפמן בעל ה'תוספות יום טוב'.

 סד - כט, כט, לג -' א [2]. 1716, תע"ו הענאווי מהדורה ראשונה.

 ס"מ. 31ד'; 
חתימה: "שלמה זלמן ברודא" חתנו של בעל בדף השער 

 On the title page Signature: "Shlomo Zalman הקיצור שו"ע.

Broda" The son-in-law of the author of the kitzur Shulchan 

Aruch.  .?....ובדף י' חתימה עתיקה פייביל 

ללא כריכה. הדבקת סלוטייפ בדף השער. כתמים ונזקי עש. מצב 

 Without cover. Pasting cellophane tape on the טוב. –בינוני 

title page. Stains and moth damage. Fair- good condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 



 

'מאיר עיני חכמים' לרבינו מאיר מלובלין. חתימה עתיקה. דיהרנפורט  .94

 Meir Eney Chachamim' to Rabbi Meir of Lublin. Ancient' .1806תקס"ו 

signature. Dehrenfurt 1806. 

 

בסוגיות ושיטות המסכתות הנהוגים חידושים על הש"ס ספר 'מאיר עיני חכמים' 

בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, עבודה  ,ללמוד בדור הזה

זרה, שבת, עירובין, פסחים, ביצה, סוכה, קדושין, כתובות, גיטין, יבמות, חולין, 

 לרבינו מאיר מלובלין., נדה

 בדיו אדום.ס"מ. חלק מאותיות השער  34. רס"ח ד'; 1806דיהרנפורט, תקס"ו 

חתימה מסולסלת "הק' מאיר וויל" ובדף השער חתימתו ורישום: בדף הפורזץ 

 On the Forzatz page, a curlyקניתי בחודש תשרי תקצ"ג לפ"ק בעד ג' זה' 

signature "K. Meir Will" and on the title page, his signature And 

registration: I bought in the month of Tishrei 1833 for the PK for three gold 

coins: 

 .Damaged antique cover כריכה עתיקה פגועה. כתמי זמן ונזקי עש. מצב טוב.

Time stains and moth damage. Good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

'שאלות ותשובות' לרבינו מאיר מלובלין. מיץ, תקכ"ט  .95

1769.’shehelot vetshuvot’ by rabenu meir of Lublin. Mitz 1769. 

 

 ספר 'שאלות ותשובות' לרבינו מהר"ם לובלין. 

 ס"מ. 31.5[ ע"ז ד'; 2. ]1769מיץ. תקכ"ט 

כריכה עתיקה פגועה. מעט נזקי עש וקרעים בעיקר בשוליים. מעט 

 Damaged antique cover. Slight moth טוב. –כתמים. מצב בינוני 

damage and tears mostly in margins. Few stains. Fair- good 

condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

נדיר מאוד. "מהדורה יחידה". 'אהל יצחק' פיעטרקוב תרע"ד  .96

1914. Extremely rare. "only Edition." Ohel Yitzchak Pietarkov 

1914. 

 

 סיפורים, הנהגות וחידושי תורה מאת'אהל יצחק'  ספרנדיר מאוד. 

 ר הרה"ק רבי יצחק מווארקא.האדמו"

  8, 5 -127 ]1[ עמ’; 20 ס"מ..1914פיעטרקוב, תרע"ד מהדורה יחידה. 

 Is notאינו באוצר הספר העברי וינוגרד ואינו נראה במכירות פומביות. 

in the treasury of the Hebrew book Winograd and is not seen at 

auctions. 

 Old cover. Few time ה. מעט כתמי זמן ונזקי עש. מצב טוב.כריכה ישנ

stains and moth damage. Good condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 



 

נדיר. 'אור ישראל' העותק של האדמו"רים רבי שלום שפירא מלודז' ורבי ישראל שפירא  .97

ה. ווארשא, מפשיטיק בני רבי אלימלך מקוז'ניץ ווארשא?. מהדורה ראשונה שאינה רשומ

 rare. 'Or Yisrael' The copy of the Admors Rabbi Shalom Shapira of .1896תרנ"ו 

Lodz and Rabbi Yisrael Shapira of Pshitik Bnei Rabbi Elimelech of Koznitz Warsaw? 

First unregistered edition. Warsaw, 1896. 

 

ויפרד "'אור ישראל' הלכות הפסח  ספרנדיר. 

יד ' השני 'חקת הפסח'ארבעה ראשים האחד ל

דרך 'הרביעי  'טעם הפסח'השלישי ' אליהו

 רבי ישראל יצחק ינובסקי. מאת '"תשובה

מהדורה ראשונה שאינה רשומה! הספר אינו 

בספריה הלאומית ולא מופיע במפעל 

 הביבליוגרפיה ובאוצר הספר העברי.

Unregistered first edition! The book is not 

in the National Library and does not appear 

in the Bibliography Factory and the Hebrew 

Book Treasury. 

חתימת רבי ישראל שפירא ובדף בדף השער 

ס"ג חותמת רבי שלום שפירא בהה"צ 

 On the title page מהרא"ל שליט"א מקוז'ניץ.

is the signature of Rabbi Yisrael Shapira 

and on page 63 is the stamp of Rabbi 

Shalom Shapira in the High Priesthood of the Rabbi Shlita of Koznitz.  לכאורה זה

האדמו"רים רבי שלום שפירא מלודז' ורבי ישראל שפירא מפשיטיק בני רבי אלימלך 

 .מקוז'ניץ ווארשא

 ס"מ. 21.5[ ס"ג; ס"ו ד'; 5. ]1896ווארשא, תרנ"ו 

 Without cover. Stains. Few tears ה. כתמים. מעט קרעים ונקבי עש. מצב טוב.ללא כריכ

and moth holes. Good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 –'פתחא זוטא' מונקאטש, תרע"ג  –חתימה "הק' יחזקאל פאנעטה"?. 'זכרון מנחם'  .98

 'Signature "K. Yehezkel Panetta" ?. 'Zichron Menachem' - 'Fatah Zuta .1913ע"ד 

Munkatch, 1914-1913. 

 

 ספרים. חתימות עתיקות. 2כרך 

מנחם  רבימאת ומאמרי חז"ל ודרשות למועדים  התורהדברי אגדה על א'. 'זכרון מנחם' 

צבי שווארטץ מגיד  רבייצא לאור ע"י חותנו . צבי ראזענבורג אבדק"ק סילאדי נאדיפאלו

 .יארמאט-משרים בק"ק באלאשא

 עמ'(. 6.5[ קל"ו ד'; בסופו רשימת חותמים)4. ]1913מונקאטש, תרע"ג ראשונה. מהדורה 

’ קסה, הלכות נטילת ידים. ועל ש"ע יו"ד סי-קנח’ על ש"ע אור"ח סי 'פתחא זוטא' ח"ה, ב'.

 רבי פנחס חיים הורוויץ. מאת  ר, הלכות נדה וטבילה-קפג

 ס"מ. 25[ נ"ב ד'; 2. ]1913מונקאטש, תרע"ד 

חתימה שאינה ברורה  א'.חתימות רישומים וחותמות: ץ ובמקומות נוספים בדפי הפורז

חותמות רבי  ב'.מספיק: "הק' יחזקאל פאנעטה" אולי האדמו"ר ה'כנסת יחזקאל' מדעש. 

הק' יצחק לאדוויג.  ג'.אברהם שלמה כ"ץ מריסקווא ורישומי בעלות ע"י בנו ר' אהרן כ"ץ. 

 On the טוביה שטראהלי מו"ץ בקלויזנבורג. חותמת דהויה ככל הנראה של רבי פרץ ד.

pages of the forzatz and in other places, signatures, inscriptions and stamps: A. 

Signature that is not clear enough: "K. Yehezkel Panetta", perhaps the Rebbe of 

the Knesset Yehezkel from desh. B. Stamps of Rabbi Avraham Shlomo Katz of 



 

Riskva and ownership records by his son R. Aharon Katz. third'. K. Yitzhak Ladwig. 

D. Apparently faded stamp of Rabbi Peretz Tuvia Shtrahli Motz in Klausenburg. 

בטקסט.  דפים אחרונים בספר 'זכרון מנחם' חור קטן עם חיסרון 11-כריכה חצי עור פגועה. ב

 damaged Cover half leather. In the טוב. –כתמים. מעט קרעים ונזקי עש. מצב בינוני 

last 11 pages of the book 'Zichron Menachem', a small hole with a shortcoming in 

the text. Stains. Slight tears and moth damage. Fair- good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

'פרשת  –ספרי חסידות דפוסים ראשונים. 'שארית יוסף'  2הגהות רבות בכתב יד.  .99

 Many handwritten. 'ארעא דרבנן'. –'שב שמעתתא'  –דרכים זוטא' עותק חסר 

postscripts. 2 chasidut books first patterns. 'She'erit Yosef' - 'Parshat Derchim Zuta' 

incomplete copy - 'Shev Shmatata' - 'Araa Durbanan.' 

 כרך ספרים. 

כללי 'שארית יוסף'  א'.

 ’a. ‘sheerit yosefהש"ס 

rules of the shas. מהגאון

רבי יוסף ן' וירגא. עם 

הגהות, הערות ותיקונים 

מהאדמו"ר רבי ירוחם מאיר 

 איז'ביצא. -מראדזין ליינער 

ווארשא, דפוס ראשון. 

 [ נ' ד'; 3. ]1909תרס"ט 

 Shevשב שמעתתא '' ב'.

Shmatata' 'b.   סוגיות וכללי

מהגאון האדיר רבי סוגיות 

 אריה ליב הכהן בעל הקצות.

 חתימת ר' יצחק ב"ר לייזער מרדכי רייזעמאן.. ע"ז ד'; דף השער 1875ווארשא, תרל"ה 



 

 The book הגהות עתיקות, חלקם קצרות וחלקם בינוניות. 15-למעלה מבתוך הספר 

contains more than 15 ancient postscripts, some short and some medium. 

. 1885קראקא, תרמ"ה מרבי ישראל יעקב אלגאזי. 'Araa Durbanan'ג'. 'ארעא דרבנן' 

 [ ע"ז ד';3]

 ד'. 'פרשת דרכים זוטא' מהרה"ק רבי יעקב צבי קאליש.

מסתיים בדף עותק חסר, '; [, לב, כא ד2. במקור: ]1885קראקא, תרמ"ה דפוס ראשון. 

 .D. 'Parshat Derchim Zuta' by Rabbi Yaakov Zvi Kalish. First printing ס"מ. 21ל"ב. 

incomplete copy, ending on page 32. 

 damaged Cover half כריכה חצי עור פגועה. כתמים ונזקי עש. מעט קרעים. מצב בינוני.

leather. Stains and moth damage. Few tears. Fair condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

. העותק של ה'חברה קדישא' באלטונה. 1709'רפואת הנפש' אלטונה, תקס"ט   .100

Altona ‘refuat hanefesh’, 1709. Copy of the Hevra Kadisha in Altona. 

 

כולל כל בקשות החולה והמבקרים  'רפואת הנפש'ספר 

הרת עדה קדושה מבקרי חולים, וכל דיני והנהגת ט

המתים, ובו נכלל סליחות ובקשות בני החבורה דגומלי 

חסדים חסד של אמת ביום קביעת תעניתם בער"ח אדר. 

ובהיות כי ונוסף בו כל דיני אנינות וכל דינים הנצרכים. 

לכן התאזר  ,ספר רפואת הנפש הנדפס מקדם משובש

ע"י  ,אחד מבני החבורה להדפיסו מחדש בדיוק רב

 .ואל זנוויל הנוברשמ’ המדקדק והמגיה ר

[ נ"ח ד'; ישנם עותקים שנוספו 2. ]1709אלטונה, תקס"ט 

 ס"מ. 15ס' ובעותק זה אינם.  –דפים בסוף נ"ט  2בהם 
There are copies with 2 pages added at the end of 59-

60 and this copy is not. 

רישום עתיק בכ"י: "שייך להחברה קדישא בדף השער 

 On the title page is an ancient handwritten inscription: "Belongs to .דב"ח באלטונא"

the Hevra Kadisha Dovach in Altona." רישומים בלועזית.בדפי הפורזץ 

 -כריכה מקורית? בלויה. כתמים. מעט נזקי עש וקרעים. קבוצת דפים מנותקים. מצב בינוני 

 Original cover? Worn. Stains. Slight moth damage and tears. A set of detached טוב.

pages. Fair - good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

'מאיר עיני חכמים' מהדורה נדירה. חתימה עתיקה.  .101

 .meir ene chachamim' rare edition' .1709פרנקפורט, תס"ט 

Ancient signature. Frankfurt, 1709. 

 

הרה"ג  ושים על כמה מסכתות הש"ס מאתחיד'מאיר עיני חכמים'  ספר

 רבי מאיר בן גדליה מלובלין.

 ס"מ. 31 [ קנ"ט ד';1. ]1709פראנקפורט, תס"ט מהדורה נדירה. 

  חתימה עתיקה. בדף הפורזץ

כריכה רכה פשוטה. כתמים ונזקי עש. בדף השער השוליים למטה 

 Simple paperback. Stains and moth טוב. –חתוכים. מצב בינוני 

damage. On the title page the margins below are cut off. Fair- good 

condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 



 

וילנא, תר"נ  רבי יהושע עפשטיין.מלקוטי רי"ח'  –'חדושי רי"ח'  .102

1890.’chidushey ric”h’- ‘likutey ric”h’ by rabbi Yehoshua epshtane. 

Vilna 1890.  

 

 י יהושע עפשטיין.ספרים מרב 2כרך 

 עה"ת. חדושים ובאורים, והגהות לספר מדרש רבהא'. 'חדושי רי"ח' 

 . עם קונטרסש"ס בבלי וירושלמיבחדושים והגהות בגפ"ת ב'. 'לקוטי רי"ח' 

 'מאמר מרדכי' מבנו רבי מרדכי הלוי עפשטיין.

 ס"מ. 22.5; ’עמ X, 294; VII []3-36; 40[ 3. ]1890ווילנא, תר"נ 

 Simple old ה פשוטה. נייר יבש. מעט כתמים ונקבי עש. מצב טוב.כריכה ישנ

cover. Dry paper. Few stains and moth holes. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

                

 

 

                     

 

'קיצור של"ה' דפוס ראשון של מהדורה בתרא. הוספות  .103

 ,'kitzur shl”a' .1696א, תנ"ו ורישומים וחתימות עתיקות. פיורד

first printing of the Batra edition. Additions and drawings 

and ancient signatures. Fjorda, 1696. 

 

  'קיצור שני לוחות הברית' עם מהדורה בתרא. ספר

[ ק"ח ד'; 2. ]1696פיורדא, תנ"ו דפוס ראשון של מהדורה בתרא. 

 ס"מ. 19

                                וספות, רישומים וחתימות עתיקות. בתוך הספר מספר ה

כריכה חצי עור בלויה. כתמים ונזקי עש. מספר דפים מנותקים. מצב 

 worn Cover half- leather. Stains and moth גרוע. –בינוני 

damage. Several pages are detached. Fair- poor condition. 

                                                      ₪  210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

שו"ת מהר"ם זיסקינד. מהדורה יחידה. הגהה ארוכה  .104

 Shut maharam Ziskind. Only. 1716בכ"י. המבורג, תע"ו 

edition.long postscript in handwrite. Hamburg 1716. 

 

 בורג.'שאלות תשובות' להגאון רבי מרדכי זיסקינד רוטנ ספר

 ס"מ. 19[ ע' ד'; 5. ]1716המבורג, תע"ו מהדורה יחידה. 

חתימה בלועזית: ש. בדף אחרון  בדף ס"ח הגהה ארוכה בכ"י.

 ברודי

כריכה עתיקה בלויה. הדבקות סלוטייפ בדף השער ודף אחרון. מעט 

 Worn antique cover. Adhesive כתמים וקרעים. מצב טוב.

cellophane tape on title page and last page. Few stains and 

tears. Good condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

הספרים שנדפסו בבילזורקע.  3נדיר. אחד מתוך קבלה.  .105

 kabala. rare. One of the 3 . חתימות.1807תקס"ז  'שפע טל'

books printed in Bilzurka. 'Shefa Tal' 1807. Signatures. 

 

קבלה עם איורים קבליים מאת רבי שבתי ספר 'שפע טל' ספר 

 שעפטיל הורוויץ.

. 1807תקס"ז הספרים שנדפסו בבילזורקע.  3בילזורקע, אחד מתוך 

חתימות בדף השער  בנייר כחול.ס"מ. חלק מהדפים  34[ צ"ב ד'; 1]

 Some of the pages are in blue paper. On the title page מזרחיות.

are oriental signatures. 

הסכמת רבי אריה יהודא ליב סג"ל מזאבריז ואב"ד וואליטשק 

 ומתלמידי המגיד ממעזריטש.

 גרוע. –כריכה ישנה פגועה ומנותקת. נזקי עש וכתמים. מצב בינוני 
Old cover damaged and detached. Moth damage and stains. Fair 

- poor condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

דברים. העותק של האדמו"ר רבי דוב  –, ויקרא 1809ט זוהר קאפוסט, תקס" .106

 zohar kapost 1809. Vayikraבעריש פאנעט מדעש ורבי שלמה קליינפלץ אב"ד מאלקין.

dvarim. The copy of the admor rabbi dov berish panet of desh and rabbi shlomo 

klayinpletz av bet din of alkin. 

 

 -י רבי שמעון בר יוחאי. ויקרא ספר הזהר מהתנא האלוק

 דברים.

העותק של האדמו"ר רבי דוב בעריש פאנעט מדעש ורבי 

, עם חותמתם. חותמות שלמה קליינפלץ אב"ד מאלקין

 נוספות: משה ענדעלמאן ובנו יחיאל מיכל.

שער נפרד  ס"מ. 22.5. ש"י ד'; 1809קאפוסט, תקס"ט 

 לחומש ויקרא ולחומש במדבר.

מעט פגועה. מעט נזקי וחד. כריכת עור שוליים רחבים במי

 .Extra wide margins טוב מאוד. –עש וכתמים. מצב טוב 

Slightly damaged leather cover. Slight moth damage 

and stains. Good- very good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

ר מלובלין. חסידות דפוס ראשון. 'תורת אמת' ב"ח, מהרה"ק רבי יהודה לייב איג .107

 chasidut First printing. 'Torat .1889/1890תר"נ  –חתימות עתיקות. לובלין, תרמ"ט 

Emet' 2 parts, from Rabbi Yehuda Leib Eiger of Lublin. Ancient signatures. Lublin, 

1889/1890. 

 

ספר 'תורת אמת' אמרי קודש מהרה"ק רבי יהודה ליב 

 איגר מלובלין.

[ 4]; 240 [4]. 1889/1890תר"נ  –תרמ"ט  דפוס ראשון.

 ס"מ. 26; ’עמ 244

מעט  title pages for each part 2שערים לכל חלק. 2

בדיו אדומה. חתימות מאותיות השערים הראשונים 

עתיקות: מענדיל דימענטמאן החונה פה זעליכאוו. חיים 

 צבי קינדערמאן. צבי זאב לאטיר בראנטווין ווינטראב.



 

 שוטה. גליונות רחבים. מעט כתמים ונקבי עש בודדים. מצב טוב מאוד.כריכה ישנה פ
Simple old cover. Wide sheets. Few spots and individual moth holes. Very good 

condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

'בית חורין' תרל"ה  –'אור המאיר' למברג תרכ"ה  .108

1875 .‘or hamehir’ Lemberg 1865. – ‘bet chorin’ 1875 

 

 ספרים.  2כרך 

למברג, תרכ"ה א'. 'אור המאיר' לרבי זאב וואלף מזיטאמיר. 

 '; ד ד"רס – א"ב, קכ"צ [1]. 1865

'מעלה בית חורין' והוא סדר הגדה של פסח עם ארבעה  ב'.

א' מהאלשיך ב' מהשל"ה ג' מהר"ל ד' עוללות אפרים.  פירושים

 ס"מ. 23. נ' ד'; 1875ווארשא, תרל"ה 

 תימה וחותמות: אברהם דאסט שו"ב ביאברוב.ח

כריכה עתיקה בלויה. כתמים ומעט מאוד קרעים ונזקי עש. בדף 

 Worn antique אחרון בספר 'מעלה בית חורין' הדבקות. מצב טוב.

cover. Stains and very few tears and moth damage. On the 

last page of the book 'Ma'ale Beit Horin' adhesions. Good 

condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

הגדה של פסח נדירה. לדינו באותיות לועזיות. קושטא,  .109

 rare Passover Haggadah. Ladino in foreign .30-שנות ה

letters. Constantinople, 1930s. 

 

-הגדה של פסח נדירה. לדינו באותיות לועזיות. קושטא, שנות ה

 ס"מ. 20עמ';  16. 30

 .Few stains. Very good condition ט כתמים. מצב טוב מאוד.מע

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 First .1752דפוס ראשון. 'אור חכמים' פ"פ דאדרה, תקי"ב  .110

printing. 'Or Chachamim' Frankfurt Dadra, 1752. 

 

רבי בנימין  חידושי הלכות לכמה מסכתות הש"ס מאתספר 'אור חכמים' 

 . קצנלבוגןוי ב"ר שאול הל

 ס"מ. 33[ נ"ה ד'; 1. ]1752פרנקפורט דאדרה, תקי"ב ה.  מהדורה ראשונ
בדף השער חתימות: הקטן פנחס בן לא"מ מו"ה יחזקאל יצ"ו?. שייך 

 להקצין כ"ה יחזקאל יצ"ו? מברנדבורג.

כריכה ישנה בלויה. כתמים ומעט נזקי עש. בדף אחרון הדבקת סלוטייפ 

 .Worn old cover. Stains and some moth damage בשוליים. מצב טוב.

On the last page, glue cellophane tape to the edges. Good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 



 

 chavat‘ . חתימות עתיקות.1810'חוות דעת' דיהרנפורט תק"ע  .111

daat’ Dehrenport 1810. Ancient signatures. 

 

 יו"ד מרבי יעקב מליסא בעל הנתיבות.  ספר יסוד. 'חוות דעת' על שו"ע

ס"מ. מעט מאותיות השער  38[ נ"ו ד'; 3. ]1810דיהרנפורט תק"ע דפוס שני. 

 בדיו אדומה.

רפאל מרדכי הלוי. רישום וחתימה אייזיק?  חתימות עתיקות:בדף השער 

 ליכטשטערן.

 .Worn old cover טוב. –כריכה ישנה בלויה. כתמים ונזקי עש. מצב בינוני 

Stains and moth damage. Fair - good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

'מורה נבוכים' להרמב"ם ע"פ מרבי משה נורבוני ופירוש 'גבעת  .112

 more nevochim' to rambam' .1828המורה'. ב"ח. חתימה עתיקה. זולצבאך, תקפ"ח 

according to Rabbi Moshe Norboni and commentary 'Givat Hamoreh'. 2 parts. 

Ancient signature. Salzbach, 1828. 

 

'מורה נבוכים' להרמב"ם ע"פ מרבי משה ספר 

 ב' חלקים.  נורבוני ופירוש 'גבעת המורה'.

קד, -קא, קא-צו, צח-[, ג10] .1828זולצבאך, תקפ"ח 

ס"מ.  20.5'; [, פד ד1[; סז; ]1קיז, ]-[, קטו1קיא, ]-קט

 A שער בלטינית. שער נפרד לכל חלק ובתחילתו

separate title page for each section and at the 

beginning a title page i n Latin. 

חתימה: ה"ק אברהם הכהן מגלאגא בדף הפורזץ 

ורישום בכ"י קניתי את הספר הזה ... מאת ר"ה 

 On the Forzetz page Signature: HQ זוסמאן ..

Avraham HaCohen of Galaga and handwriting I 

bought this book ... by R.H. Sussman .. 

 Old cover, front כריכה ישנה, חלקה הקדמי מנותק. כתמי זמן ומעט נזקי עש. מצב טוב.

part detached. Time stains and little moth damage. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

ן רבי נדיר. 'תפארת צבי' עה"ת עם תשובות מהגאו .113

יהונתן אייבשיץ. מהדורה יחידה. עותק מיוחס. אמשטרדם, 

 rare. 'Tiferet Zvi' on the Torah with answers .1755תקט"ו 

from Rabbi Yehonatan Eibschitz. only edition. Attributed 

copy. Amsterdam, 1755. 

 

'תפארת צבי' על התורה מאת רבי צבי הירש ב"ר  ספרנדיר. 

בדין שתי תשובות מהגאון רבי יהונתן אייבשיץ פר בסניסן. 

 ירושה ואשה שנתעברה. 

 ס"מ. 20 ';[, לב ד4] .1755אמשטרדם, תקט"ו מהדורה יחידה. 

הק' תקפ"א  והשער רישומים וחתימות עתיקות: בדף הפורזץ

גם בזה חנני ה' יאקאב לעווי. בלועזית  יעקב סג"ל מאלטדארף,

כ"ה זה הספר שייך להבח'  הק' אברהם בה"ש ז"ל מצאטיק.

 ברהם בעד כ"ה אקניתי מן האיש חשוב  מענדל פאיירשדארף

וכו'  שייך שמואל בר אברהם מלמד ושץ מן גיינסהייםוכו'. 

הקטן  מהגאון... אב"ד בלאנדויאתרי"ב. קניתי לכבוד התורה 



 

מהגאון הגדול כמוהר"ר אברהם נרו יאיר לנצח בעיר מאיר נרו?. ספר הלז קניתי 

 .I bought in honor of the Torah from the genius ... Av Beit Din of Landuya דויא.לאנ

The little one Meir Nero? I bought the Hazel Book from the great genius like Rabbi 

Avraham Nero Yair forever in the city of Landoya?. 

 .Antique cover. Stains and moth damage כריכה עתיקה. כתמים ונזקי עש. מצב בינוני.

Fair condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

הקדשה עצמית בכ"י וחתימת הגאון החסיד רבי שאול משה זילברמן. ספר 'חכם  .114

 Self-dedication in handwriting and signature of the. 1927לב' ירושלים, תרפ"ז 

Chassid Gaon Rabbi Shaul Moshe Zilberman. Sefer Chacham Lev. Jerusalem, 1927. 

 

כולל שני ספרים, פנים הספר על שו"ע אבן העזר על ספר 'חכם לב' 

רבי שלמה חעלמא ... בעהמח"ס  להגאון הוא קצור פרקי הלכות

ובו  'חכם לב'וסביב עליו ספר מרכבת המשנה... יו"ל בפעם הראשונה. 

 ויערבאך.מרבי חיים יהודה ליב א דושים וביאוריםיח

הקדשה עצמית בחתימת וחותמת הגאון החסיד רבי  בדף השער

 On the title page is a self-dedication signedשאול משה זילברמן. 

and stamped by the Gaon Chassid Rabbi Shaul Moshe 

Zilberman. 

 ,Jerusalem ס"מ. 26'; ח עמ"[, שפ2] '[ ו4]. 1927ם, תרפ"ז  ירושלי

1927. [4] 6 [2], 388 pages; 26 cm. 

 Oldכריכה ישנה, ללא השדרה. מעט כתמים ונזקי עש. מצב טוב. 

cover, without spine. Few stains and moth damage. Good 

condition. 

[ 1850/1939תרצ"ט  –]תר"י  הגאון החסיד רבי שאול משה זילברמן

יהן כרב וכראש בה כ "הויערשבער רוב"כיהן כרב בפולין ובעיקר נודע כ

וכיהן  בשנת תרפ"ד עלה לארץ הקודשישיבה בה למדו מאות בחורים. 

  רבם של חסידי גור בארץ ישראל.כ

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

סדר הדורות לחכמי  –אטלס עץ חיים  .115

ישראל מאת ר' רפאל הלפרין. תנאים 

 Atlas etzכרכים.  8ואמוראים ואחרונים. 

chayim - The Order of Generations for the 

chachamim of Israel by Rabbi Raphael 

Halperin. tanahim and Amoraim and 

achronim. 8 volumes. 

 

סדר הדורות לחכמי ישראל  –אטלס עץ חיים 

ן. תנאים ואמוראים  מאת ר' רפאל הלפרי

 –י'  –ט'  –ח'  –ז'  –ד'  -חלקים: ג' ואחרונים. 

 Parts: 3-4-7-8-9-10-11-12 י"ב.  –י"א 

 28. 1980/83תשמ"ד  –כרכים. תש"ם  8סה"כ  

 .great condition ס"מ. מצב מצוין.

 ₪ 245מחיר פתיחה: 
 

 



 

מיוחד. רישום "מוגה" בכתי"ק של מרן החפץ חיים על ספרו  .116

 .Special .1904'טהרת ישראל'. דפוס ראשון. פיעטרקוב, תרס"ד 

"Muge" inscription in the manuscript of Maran Hafetz Chaim on 

his book "Taharat Yisrael". First printing. Pietarkov, 1904. 

 

מיוחד. ספר 'טהרת ישראל' בעברית ותרגום יידיש למרן החפץ 

 חיים.

 של מרן החפץ חיים.ב יד קודשו כתב"מוגה" בדף הפורזץ רישום 

ס"מ. כריכה  23. כ"ג ד'; 1904פיעטרקוב, תרס"ד  דפוס ראשון.

 .Original cover ית. כתמים ומעט נזקי עש וקרעים. מצב טוב.מקור

Stains and some moth damage and tears. Good condition. 

 ₪ 210 מחיר פתיחה:

 

 

 

'שפת אמת' ב"ח. מהדורה ראשונה.  .117

 sfat emet’ 2’.1905/6ס"ו  –פיעטרקוב, תרס"ה 

parts. First edition. Pyeterkov 1905/6. 

 

מהאדמו"ר  , ב"ח,על התורה 'אמתשפת 'ספר 

 רבי יהודה ארי' ליב אלתר מגור.

ס"ו  –פיעטרקוב, תרס"ה  מהדורה ראשונה.

. ח"א: בראשית, קמ"ב ד'; ח"ב: שמות, ק"כ 1905/6

 Bereshit ,shmotס"מ.  26.5ד'; 

כריכה ישנה מעט מנותקת וכן מספר דפים. שוליים 

 Cover רחבים. מעט כתמים ונזקי עש. מצב טוב.

slightly detached and several pages. Wide 

margins. Few stains and moth damage. Good 

condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר מאוד. חסידות. 'בית אשר' ח"ב, מרבי אשר זעליג גרינצוויג. ארשיווא,  .118

 Extremely rare. chasidut. 'Bet Asher ‘Part 2, by rabbi Asher תש"א?

Zelig Grinzwig. Archive, 1941? 

 

ספר 'בית אשר' פירושים עה"ת בדרך החסידות וכן מובא הרבה מספרי 

 החסידות מאת רבי אשר זעליג גרינצוויג.

 ס"מ. 25[ קכ"ז ד'; 1? ]1941ארשיווא, תש"א 

נדיר מאוד. אינו מופיע באוצר הספר העברי וינוגרד רוזנפלד ואינו 

בספריה הלאומית)מוזכר שם רק במפעל הביבליוגרפיה וכן אינו 

 Extremely rare. Does מהדורות צילום בלבד(, וכן אינו באוצר החכמה.

not appear in the treasury of the Hebrew bo ok Winograd 

Rosenfeld and is not in the bibliography factory nor is it in the 

National Library (only photocopies are mentioned there), nor is it 

in otzar hachochma.. 

המחבר כי רשימת החותמים נאבדה ממנו, ומבקש את  בסוף הספר כותב

 At the סליחתם ומברכם שיתברכו ממעון הברכות ברוב טוב והצלחות.

end of the book the author writes that the list of signatories has 

been lost from him, and asks for their forgiveness and blessings that 



 

they be blessed from the Blessing House with a good majority and successes. 

 .Without cover ללא כריכה. חלק מהגיליונות לא נחתכו. מעט כתמים וקרעים. מצב טוב.

Some of the sheets were not cut. Few stains and tears. Good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

 Pictureתמונת רבי ששון כדורי, רבה האחרון של בגדאד.  .119

of Rabbi Sasson Kadouri, the last rabbi of Baghdad. 

 

תמונת רבי ששון כדורי, רבה האחרון של בגדאד. והרב הראשי של 

 יהדות בבל)חכם באשי( בעיראק כחמישים שנה.

ת מעט שבורה.  ונה בתוך מסגרת. המסגרס"מ. התמונה נת 17/12

 The image is in a frame. The frame is a bit מעט כתמים. מצב טוב.

broken. Few stains. Good condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

ספרי תפילה מדפוסי בגדאד. 'קריאי  3אוסף  .120

מנחת  –'שיר השירים' בתרגום ערבית  –מועד' ב"ח 

 Collection of 3 prayer books גלים.וערבית לשלש ר

from Baghdad prints. 'kruhey moed' 2 parts - 'Shir 

hashirim' translated into Arabic – mincha and arvit for 

shalosh regalim.. 

 

 ספרי תפילה מדפוסי בגדאד.  3אוסף 

תיקון לליל הושענא ב"ח .kruhey moed 'a'קריאי מועד''א'. 

'שיר השירים' בתרגום  ב'..  1936שבועות, תרצ"ו  רבא וליל

 B. ‘shir וערבית לשלש רגלים.ה מנח ג'. , תרפ"ז.ערבית

hashirim’ mincha and arvit for shalosh regalim..  תרס"ד

 . גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד.1904

varies Size and condition, in general very good condition. 

 ₪ 210 מחיר פתיחה:

 

העותק של הגאון רבי עקיבא   .121

גלזנר אב"ד קלויזנבורג עם הגהותיו. 

שו"ת 'נודע ביהודה' ווילנא, תרס"ב 

1902. The copy of the Gaon Rabbi 

Akiva Glazner, Av Beit Din of 

Klausenburg, with His post scripts. 

Responsa ‘noda beyehuda’ Vilna, 

1902.. 

 

פר שו"ת 'נודע ביהודה' על שו"ע, ס

 ב"ח, להגאון רבי יחזקאל סג"ל לנדא.

נא, -[, ד, כד, ב1]. 1902ווילנא, תרס"ב 

 2ס"מ.  31.5'; י ד-ק, כח, ]ו[', ה-]ב[

שערים לח"א ושער ראשון צבעוני. שער 



 

 title pages for part A and first colored title page. Separate title page 2 נפרד לח"ב.

for Part 2. 

על הכריכה מוטבע שמו של הגאון רבי עקיבא גלאזנער ובתוך הספר מספר הגהות 

 The cover bears the name of Rabbi Akiva Glazner and the book contains a בכת"י.

number of handwritten postscripts. 

 Luxurious leather כריכת עור מפוארת, מעט בלויה. מעט כתמים ונקבי עש. מצב טוב.

binding, slightly worn. Few stains and moth holes. Good condition. 

[ בן רבי משה שמואל וחתנו של רבי 1886/1956תשי"ז  –]תרמ"ו  הגאון רבי עקיבא גלזנר

יהודה צבי בלום רבה של הנשביץ ובנו של בעל הבית שערים. תלמיד מרן השבט סופר 

 בקלויזנבורג וכן כיהן כראש ישיבת "חתם סופר" בעירו.מפרשבורג. כיהן כרב 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

ספר יסוד. שו"ת הרדב"ז, ח"ג. דפוס ראשון. פיורדא, תקמ"א  .122

1781. Basic book. The Ridbaz Responsa, Part 3. First printing. 

Fjorda, 1781. 

 

 ספר יסוד. שו"ת הרדב"ז, חלק שלישי.

ס"מ.  33.5'; [ ד2] מו – [ נח, מא1]. 1781תקמ"א  פיורדא,דפוס ראשון. 

 שער מאויר.

 .Illustrated title page .281ספרי יסוד מס'   סטפנסקי

Stefanski Basic Books No. 281. 

 Without ללא כריכה. כתמים ונזקי עש. הדבקות בדף השער. מצב בינוני.

cover. Stains and moth damage. Adhesions on the title page. Fair 

condition. 

 ₪ 60מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 Shulchan Aruch of. 1741עותק נדיר במיוחד. 'תודת שלמים' ויניציאה תק"א  .123

the late Ar”i. Kapost, 1810. Rare. Ancient signatures. 

 

כולל  'זבחי תודה' , ח"א:ב"ח 'תודת שלמים' ספר

על  חידושי הר"ן למסכת נדה. השגות רבינו זרחיה

ספר בעלי הנפש להראב"ד הגהות לספר בעלי הנפש. 

מן הרב  שו"ת 'לחמי תודה' ח"ב: ,הלכות נדה להרמב"ן

      .באסאן  ישראל חזקיהו’ ר ישעיהו בן

ס"מ. שער  23'; [ ד1[ צח, ]2]. 1741ויניצאה, תק"א 

 נפראד לח"ב

 עם שינויים טיפוגרפיים מרובים.עותק נדיר מאוד ו

וכן לא מוזכר ע"כ באוצר  ומביותלא היה במכירות פ

פיס, העברי דשער נשמט שם המבהספר העברי. 

כן נשמטו רשיון ההדפסה בלועזית, הסכמת ווהלועזי. 

הועד קטן והקדמת ר 'ישראל בנימין באסאן. מעבר 

ס ובמקומו נדפסו ההסכמות. מדפילשער נשמט דגל ה

 A very rare. לב –' בסוף הספר נשמטו תשובה ל

copy and with multiple typographic changes. It 

was not in auctions and is not mentioned in the Hebrew Book Treasury. The name of 

the printer, the Hebrew and the foreign, was dropped on the title page. The printing 

license in a foreign language, the consent of the small committee and the 



 

introduction of Rabbi Yisrael Binyamin Basan were also dropped. Beyond the title 

page, the printer's flag was dropped and the agreements were printed in its place. 

Answers 30-32 were dropped at the end of the book.. 

 אנשיל היידען? וויצען? חתימה עתיקה: בדף השער

כריכה ישנה מעט פגועה. כתמים. מעט קרעים ונזקי עש. הדבקות סלוטייפ בדף ראשון 

 .Old cover slightly damaged. Stains. Slight tears and moth damage ואחרון. מצב טוב.

Cellophane adhesives on the first and last page. Good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

תלמוד בבלי בשני כרכים. ברדיטשוב,  .124

 .talmud bavli in 2 volumes.1896תרנ"ז 

Barditchov 1896. 

 

מוד בבלי ומסכתות קטנות ירושלמיות  ספר תל

 )למסכ' פסחים ולב"ב(, ר"ן רשב"םע"פ רש"י, 

)למס' נדרים(, תקלין חדתין ... ועם מסורת הש"ס 

 ועוד. ... חלופי גרסאותותורה אור 

כרכים.  2ס"מ.  27.5 .1896ברדיטשוב, תרנ"ז 

כריכות ישנות ומעט פגועות. כתמים ומעט נקבי עש. 

 volumes. Old and 2 מספר הדבקות. מצב טוב.

slightly damaged covers. Stains and a few moth 

holes. Number of adhesions. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

חסידות. מהדורה יחידה. 'אהל הרבי מלובלין'  .125

 chasidut. only edition. ‘ohel.1913פיעטרקוב, תרע"ג 

harabbi melublin’ pyeterkov 1913. 

 

. אור התורה על 'אספר 'אהל הרבי' מלובלין' כולל בתוכו ג"ח 

. אור הנפלאות 'ג. . אור החכמה לקוטים'ב. סדר פרשיות התורה

 -האדמו"ר הרה"ק רבי יעקב יצחק הלוי הורוויץ מ ,סיפורים

 החוזה מלובלין. מאת רבי משה מנחם מנדל וואלדען. 

]צ"ל:  12-71[ 6]. 1913פיעטרקוב, תרע"ג מהדורה יחידה. 

 23; ’[ עמ4, ]8, 4-50[, 2, ]4-43[, 2, ]9-26, 3-7, 3-8[ 17

 ס"מ.

של אבי המחבר רבי אהרן וואלדען,  ומובא הספד בסוף הספר

וכן רשימת הספרים מבית מסחרו של המחבר הרב משה מנחם 

 At the end of the book is the obituary of ל וואלדען. מנד

the author's father, Rabbi Aharon Walden, as well as the 

list of books from the author's trading house, Rabbi 

Moshe Menachem Mendel Walden. 

ה מנותקת. כתמים ומעט מאוד נקבי עש. מצב טוב כריכה ישנ

 Old cover detached. Stains and very few moth מאוד.

holes. Very good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

 –ספר יסוד. דפוס ראשון. חתימות עתיקות. 'מחצית השקל' ב"ח, ווין, תקס"ז  .126

 Basic book. First printing. Ancient signatures. 'machatzit haShekel' 2 .1807/8ס"ח 

parts, Wayne, 1807/8. 

 

ביאור על דברי המגן אברהם של ספר 'מחצית השקל' ב"ח 

 רבי שמואל הלוי קעלין. שו"ע או"ח מאת 

קנ"ו; קי"ח; ו', ח'  .1807/8ס"ח  –ווין, תקס"ז  דפוס ראשון.

 2 דיו אדומה.חלק מהאותיות בשערים.  2ס"מ.  36ד'; 

title pages. Some of the letters are in red ink. 

 Stefanski Basic Books 190טפנסקי ספרי יסוד מס'  ס

No. 190 

 On theמשה טוביה הכהן. חתימות עתיקות:  בדף השער

title page are ancient signatures: Moshe Tuvia 

HaCohen. ...אורי ליפמן חיות. וגם אני מעיד הק' זעליג

ויטה. בלועזית: מץ הירשלר. פולק באניהאד. מנחם וואהלמ

 קליין. גרשון קליין. ברוך גאלדמאן ...פעסט.

 Inside the book are בתוך הספר מספר תיקונים בכ"י.

several handwritten corrections. 

 Worn antique כריכה עתיקה בלויה. כתמים ונזקי עש. בלאי וקמטים בקצוות. מצב בינוני.

cover. Stains and moth damage. Wear and wrinkles at the edges. Fair condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

'שובע שמחות' דפוס ראשון. חתימה עתיקה. אמשטרדם,  .127

 .Sova smachot' first print. Ancient signature' .1768תקכ"ח 

Amsterdam, 1768. 

 

נו בחיי, עם ליקוטים בשם ספר 'שובע שמחות' ביאור על ספר איוב מרבי

 'דברי גאונים' מאת רבי מאיר מהמבורג.

ס"מ. בדף  20.5[ כ"א ד'; 1. ]1768אמשטרדם, תקע"ח דפוס ראשון. 

 .On the title page is an ancient signature  חתימה עתיקה. השער

כריכה ישנה בלויה. מעט נזקי עש. מעט קרעים עם חסר והדבקות. מצב 

 Worn old cover. Slight moth damage. Few tears with טוב. –בינוני 

incomplete and adhesions. Fair- good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

. הקדשת המו"ל לרב 1869'נבחר מכסף' ארם צובא, תרכ"ט  .128

 .nivchar mikesef' Aram Tzova, 1869'הכולל רבי יוסף עוזיאל. 

Dedication of the publisher to the kollel rav Rabbi Yosef Uziel. 

 

 ספר 'נבחר מכסף' שו"ת בד' טורים לרבי יאשיהו פינטו.

 ס"מ. 19[ ד'; 2[ רל ]4. ]1869  ארם צובא, תרכ"ט

 On the title הקדשת המו"ל לרב הכולל רבי יוסף עוזיאל. בדף השער

page, the publisher's dedication to the kollel rav, Rabbi Yosef Uziel. 

כריכה ישנה מעט פגועה. הדבקות בדף השער. מעט מאוד נקבי עש. מצב 

 .Old cover slightly damaged. Adhesions on the title page טוב מאוד.

Very few moth holes. Very good condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 



 

 

 

 .1873מהדורה יחידה. צובה, תרל"ג  ספר 'דברי מרדכי' .129
Divrei Mordechai book, single edition. Tzova, 1873.  

 

 ספר 'דברי מרדכי' תהלות ושירים ופזמונים מאת רבי מרדכי עבאדי.

 ס"מ. 15. כ"ח ד'; 1873צובה, תרל"ג מהדורה יחידה. 

 Cover covered כריכה מחופה נייר צבעוני. כתמים ונקבי עש. מצב טוב.

with colored paper. Stains and moth holes. Good condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה:

 

 

 

 

 

 

'דברי אברהם' ח"ב. שער שונה נדיר. פרעמישלא, תרמ"ו  ספר .130

1886. The Book ‘divrey Avraham’  Part 2. A different and rare title 

page. Premisla, 1886. 

 

ביאור על ספר דעת קדושים להרה"ק רבי אברהם  'דברי אברהם' ח"בספר 

ובסופו קונטרס שמות בעניין כתיבת שמות בגיטין מאת הרב  מבוטשאטשדוד 

הסכמות [ מ"ז ד'; 2. ]1886יחזקאל פרענקיל מהוסיאטין. פרמישלא תרמ"ו 

 .Important agreements חשובות.

במפעל הביבליוגרפיה צוין על שער שונה אך בעותק שלפנינו  שער שונה ונדיר.

 A different and rare titleים שתוארו שם.  השער 2-ער שונה מ נראה כי הש

page. In the bibliography factory a different title was mentioned but in 

this copy it seems that the title is different from the 2 titles described 

there. 

מצב  כריכה ישנה פשוטה. קרע קל בדף השער. מעט נקבי עש וקרעים קלים.

 Simple old cover. Slight tear on title page. Few moth holes and טוב.

slight tears. Good condition. 

 ₪. 175מחיר פתיחה 

 

'שערי אפרים' העותק של האדמו"ר  –חסידות. 'חידושי הריב"ש' מהדורה יחידה  .131

 .1878/83קאלאמעא, תרל"ח, תרמ"ד  –רבי שלמה פרידמן מטשורטקוב. פרעמישלא 

piety. 'chidushy haRibash' only Edition - 

'Shaarei Ephraim' The copy of the Admor 

Rabbi Shlomo Friedman of Chortkov. 

Premisla - Kalamea, 1878/83. 

 

ספרים, העותק של האדמו"ר רבי  2כרך 

 שלמה פרידמן מטשורטקוב.

 רביא'. ספר 'חידושי הריב"ש' מאת הרה"ק 

 ד"אב(, חריף ה'ר' יהושעל) הורוויץ עיהוש צבי

 שמלקה שמואל טרייביטש. בן האדמו"ר רבי

 פנחס הגאון רבי הלוי מניקלשבורג וחתן דודו

 .הורוויץ, בעל ההפלאה

[ 2. ]1878פרעמישלא, תרל"ח מהדורה יחידה. 

 ל"ו ד'; 



 

 .הגאון רבי אפרים זלמן מרגליותעל דיני קריאת התורה מאת  'שערי אפרים'ספר  ב'.

 ס"מ. 25נ' ד'; . 1883קאלאמעא, תרמ"ד 

 The title page is חותמת האדמו"ר רבי שלמה פרידמן מטשורטקוב.בדף השער 

stamped by the Admor Rabbi Shlomo Friedman of Chortkov. 

כריכה ישנה מנותקת ובלויה. דף שער ספר 'שערי אפרים מנותקת וקרוע עם חסר וכן מספר 

 Old רים וקרעים עם חסר. כתמי זמן ומעט נזקי עש וקרעים. מצב טוב.דפים אחריו עם חו

cover detached and worn. The title page of the book 'Shaarei Ephraim's detached 

and torn with incomplete and a number of pages after it with holes and tears with 

incomplete. Time stains and little moth damage and tears. Good condition. 

תשי"ט[ בן האדמו"ר רבי נחום מרדכי  –]תרנ"ד  האדמו"ר רבי שלמה פרידמן מטרשטקוב

פרידמן מטשרטקוב וחתן דודו האדמו"ר רבי ישראל מסאדיגורה. משנת תש"ו כיהן כאדמו"ר 

 מטשורטקוב והיה בת"א. ספרו: 'דברי שלמה'.

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

 חנניה ורבי שרגא אור ר"ב יוסף רבי מולא חתימותאזור אליהו' דפוס ראשון. ' .132

 Ezor eliyahu' First printing. Signatures of' .חסר עותק. 1846 ו"תר שאלוניקי. שרגא

mula Rabbi Yosef son of Rabbi Or Shraga and Rabbi Hanania Shraga. Saloniki 1846. 

incomplete copy. 

 

 מאת ,המצוות טעמי' אליהו קרבן' עם, ומדרשים ל"חז מאמרי על ליקוטים' אליהו וראז' ספר

 .האתמרי הכהן אליהו רבי

 אור ר"ב יוסף רבי מולא חתימת' א לפני ובדף שרגא חנניא רבי מולא חתימת ג"נ בדף

 On page 53 is the signature of Mula Rabbi Hanania Shraga and on the page .שרגא

before 1 the signature of Mula Rabbi Yosef son of Rabbi Or Shraga. 

 זה בעותק'; ד ב"י; ו"צ – ה"ס, ב"ס –' ט', ו[ 2. ]1846 ו"תר, שאלוניקי. ראשונה מהדורה

 דף', ו –' ה דפים שוב נכרכו ובמקומם השנייה בספירה' ח –' ז דפים, השער דף: חסרים

 עד ג"נ בדף מתחיל, הפוך הדפים סדר. אחרון

 Missing in .מ"ס 20.3'. א דף מתחיל ואז הסוף

this copy: title page, pages 7-8 in the 

second count and in their place pages 5-6, 

last page were bound again. The order of 

the pages is reversed, starting on page 53 

to the end and then page A begins. 20.3 

cm. 

 האחורי החלק וללא מנותקת מקורית כריכה

 כתמים מעט. רחבים שוליים. טוב נייר. והשדרה

 קרעים ומעט מנותקים דפים מספר. עש ונזקי

 Original cover .טוב – בינוני מצב. חסר עם

detached and without back and spine. Good paper. Wide  margins. Few stains and 

moth damage. Several papers detached and a few tears with incomplete. Fair - good 

condition. 

 דור. בפרס היזדית העדה של רבה יוסף רבי לאביו נולד[ ז"תשל – ה"תרס] שרגא חנניא רבי

 עלה". בפרס ידיד לי יש' "הק ט"הבעש עליו אמר אשר' שרגא אור'ה הקדוש לצדיק שישי

. ונסתר בנגלה, בתורה ימיו כל עסק שם, בירושלים ונתיישב ו"תשט בשנת הקודש לארץ

. הקדושות בתפילותיו שמם ולהזכיר לעצה לזכות כדי אליו פנו רבים. תלמידים וחינך ולימד

 אף ויתר לא זו דרשה על, מדבריו להתחזק כדי באו ורבים ואגדה בהלכה בשבתות דרש

 .הפרסים החכמים של כתוארם" לאמו" גם הוא שלו הכבוד כינוי. וזקנתו חולשתו בזמן

 .הראשון שרגא אור רבי למולא נין הוא הנראה ככל. יזד מחכמי. שרגא אור רבי בן יוסף רבי

 ₪ 210מחיר פתיחה: 



 

חלקם אינם בספריה הלאומית! דפוס ראשון של 'ישועות יעקב' . ביותר נדיר .133

בתוך החומש. חומשים בראשית, שמות ובמדבר עם תפילות שחרית ומוסף 

 Extremely rare. Some .1858/59תרי"ט  –תרי"ח  כריכות עור. למברג. לשבת)ספרד(

are not in the National Library! First edition of 'yeshuot yaakov' in the chumash. 

chumashs in bereshit, shmot and bamidbar with shacharit prayers and Shabbat 

musaf (Spain). Leather bindings. Lemberg 1858/59. 

 

 ופירוש יקר וכלי ן"הרמב ופירוש, הטורים ובעל ותרגום י"רש ’פי עם נדיר ביותר! חומש

 י"מהר מהגאון ן"הרמב על

 אפרים' אבוהב, ו'שם

 זלמן רבי אפרים מהגאון

ו'ישועות  .מבראד מרגליות

 רבי יעקב מהגאוןיעקב' 

 ק"אבד ל"זצ אורנשטיין

 .לבוב

 

של 'ישועות  דפוס ראשון

  יעקב' שנדפס בתוך החומש!

נדיר! חלקים שמות ובמדבר 

אינם בספריה הלאומית 

וחלק שמות אף אינו במפעל 

הביבליוגרפיה, חלק 

בראשית מופיע בספריה אך 

 rare! Parts - shmot חסר.

and in the bamidbar are 

not in the National Library 

and part - shmot are not 

even in the bibliography 

factory, part of bereshit 

appears in the library but is incomplete. 

 

 במדבר'; ד[ 35, ]ס"רשמות:  ';ד[ 16] ,ג"רפ[ 3]בראשית:  .1858/59 ט"תרי – ח"תרי למברג

 Each volume has a separate בכל כרך שער נפרד. אולי חסר שער נוסף. ';ד[ 16] א"קפ[ 1]

title page. Maybe another cover page is incomplete. 

 

 Leather מעט כתמים ונזקי עש. מעט קרעים והדבקות. באופן כללי מצב טוב.כריכות עור. 

bindings. Few stains and moth damage. Slight tears and adhesions. Overall good 

condition. 

 ₪ 245 מחיר פתיחה:

 

 

רים, מרבני ישיבת פוניבז' לצעירים בשנות התש"ל, [ תצלומים נדי9אוסף ] .134

רבי מיכל יהודה לפקוביץ ועוד.  –ובהם גדולי ישראל בצעירותם, הרב שטיינמן 

 Collection [9] Rare photographs, from the בשיעורים, מסיבות חנוכה, פורים ועוד.

rabbis of the Ponivez Yeshiva for young people in the 1970s, including the great men 

of Israel in their youth, harav Steinman - Rabbi Michal Yehuda Lefkowitz and more. 

In classes, Hanukkah parties, Purim and more. 

 

אוסף תצלומים נדירים מרבני ישיבות פוניב'ז לצעירים בשנות התש"ל, ובהם גדולי 

 ישראל בצעירותם.



 

מיכל יהודה לפקוביץ ומצדדיו בחורים המדברים עמו לאחר גמר השיעור  הרב תמונות: 9

בחדר שיעורים, חורף, תשל"ב. הרב שטיינמן הולך לישיבת פוניב'ז לצעירים בחורף תש"ל. 

הרב לפקוביץ בליל פורים בביתו. 

הרב שטיינמן עם הרב משה 

ברנשטיין והרב מלמד במסיבת 

חנוכה תשל"ב. הרב שטיינמן הרב 

רב איינשטיין והרב בן שלום מלמד ה

והב' ישראל אדלשטיין במסיבת 

 photos: Rabbi 9 חנוכה ועוד.

Michal Yehuda Lefkowitz and by 

his side young men talking to him 

after the end of the lesson in the 

classroom, winter, 1972. Rabbi 

Steinman goes to the Ponivez 

Yeshiva for you ng people in the winter of 1970. Rabbi Lefkowitz on Purim night at 

his house. Rabbi Steinman with Rabbi Moshe Bernstein and Rabbi Melamed at the 

Hanukkah party in 1972. Rabbi Steinman Rabbi Melamed Rabbi Einstein and Rabbi 

Ben Shalom and B. Israel Edelstein at the Hanukkah party and more. 

 Very ס"מ. מצב טוב מאוד. אחת התמונות קרועה עם חסר. 11/7.7

good condition. One of the photos is torn with incomplete. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

חוברת נדירה ומעניינת נגד בן יהודה ומקס נורדאו. 'אחרי  .135

 A rare and .1924מות קדושים' "מהדורה יחידה". יפו, תרפ"ד 

interesting booklet against Ben Yehuda and Max Nordau. 

"Achrey mot kdoshim" "Single Edition". Jaffa, 1924. 

 

 מאקסחוברת נדירה ומעניינת. 'אחרי מות קדושים' ביקורת על 

 מלכוב.  , מאת יעקב ישראלבן יהודה ואליעזר נורדאו

 קרעים ס"מ. 15; ’עמ[ 2] 14. 1924יפו, תרפ"ד מהדורה יחידה. 

 Tears at Margins בשוליים ללא פגיעה בטקסט. מצב טוב מאוד.

without text damage. Very good condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

הזקנים. ספר 'הדרת זקנים'  70נדיר. סיפור תרגום התורה ליוונית ע"י  .136

 rare. The story of the translation of the Torah into .1879ווארשא, תר"מ 

Greek by the 70 elders. The book 'Hadrat Zakenim' Warsaw, 1879. 

 

נדיר. ספר 'הדרת זקנים' בו יסופר באריכות מעשה העתקת מלה"ק אל לשון יון 

 ע"י שבעים ושניים זקנים. 

ללא כריכה. כתמים ומעט נזקי עש וקרעים  ס"מ. 18כ"ג ד'; . 1879ווארשא, תר"מ 

 Without cover. Stains and some moth damage and minor צב טוב. קלים. מ

tears. Good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 



 

 

 

חסידות. מהדורה נדירה, טרום השואה. ספר 'דרכי ישרים'  .137

 chasidut. Rare, pre-Holocaust edition. The. 1941סעקעלהיד, תש"א 

book 'Derchei Yasharim' Sekelheid, 1941. 

 

 מענדיל מהאדמו"ר הרה"ק רבי ישרות הנהגותרכי ישרים' ספר 'ד

 אן.מפרעמישל

 20[ כ"ט ד'; 1] .1941 א"תש, סעקעלהיד. השואה טרום, נדירה מהדורה

 ס"מ.

 הסכמת רבי יהודה סג"ל ראזנער אבדק"ק סעקעלהיד. 

 Without cover. Stains and a ללא כריכה. כתמים ומעט קרעים. מצב טוב.

few tears. Good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

קונטרס תפילות לנשים. "מהדורה נדירה". "נייע ראש חודש בענשען  .138

 ".Prayer book for women. "Rare Edition .1875תחינה" קראטאשין, תרל"ה 

"niye rosh chodesh benshen tchina" Kratashin, 1875. 

 

 ען תחינה" חוברת תחינות ותפילות לנשים ביידיש"נייע ראש חודש בענש

לא הופיע  ס"מ. 19. ט"ז עמ'; 1875קראטאשין, תרל"ה הדורה נדירה.  מ

 .Did not appear at auction במכירות פומביות.

 No ללא כריכה ודפים לא מחוברים. קרעים וכתמים. מעט הדבקות. מצב בינוני.

cover and unattached pages. Tears and stains. Slight adhesions. Fair 

condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

ישיבת עץ חיים במונטרה שבשוויץ. תמונת הרב ירחמיאל אליהו בוצ'קו עם  .139

 ,etz chayim' yeshiva in Montra' .30/40-תלמידים בחצר הישיבה. שנות ה

Switzerland. A picture of Rabbi 

Yerachmiel Eliyahu Bochko with students 

in the yeshiva courtyard. 30s / 40s. 

 

 תמונת. שבשוויץ במונטרה חיים עץ ישיבת

 תלמידים עם קו'בוצ אליהו ירחמיאל הרב

 . הישיבה בחצר

קרעים  .מ"ס 23.5/17.5 .30/40-ה שנות

 .30s / 40s. 23.5 / 17.5 cmומעט חסר. 

Tears and slightly incomplete. 

 – ח"תרמ] קו'בוצ אליהו אלירחמי רבי הגאון

 ה'לומז בישיבות למד[ 1888/1956 ז"תשט

 מייסד, מנובהרדוק הסבא אצל ובנובהרדוק

 .שבשוויץ במונטרה חיים עץ י"ור

 ₪ 280 מחיר פתיחה:

 

 



 

נדיר. "קול קורא" מהרב קוק לייסוד ישיבת מרכז הרב. ירושלים, שבט, תרפ"ה  .140

1925. rare. "kol kore" from harav Kook to establish the Merkaz Harav Yeshiva. 

Jerusalem, Shvat, 1925. 

 

מהרב " קורא קול"נדיר. 

אברהם יצחק הכהן קוק 

 מרכז הישיבה של ליסודה

 . הרב

 ה"תרפ, שבט, ירושלים

 מעניין לציין .1925

שהישיבה נפתחה כבר לפני 

 It isס"מ.  56/31 זה.

interesting to note that 

the yeshiva opened 

before that.  56/31 cm. 

הופיע במכירה פומבית 

בשנת  פעם אחת בלבד!

2003. Appeared at 

auction only once! In 2003. 

 .Folding marks. Very good condition סימני קיפול. מצב טוב מאוד.

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר! 'לוח הנחוץ' לארבע מאות שנה.  .141

 'rare! 'luach hanachutz. 1940ירושלים, ת"ש 

for four hundred years. Jerusalem, 1940. 

 

 ה' משנתלארבע מאות שנה נדיר. 'לוח הנחוץ' 

 כל לדעת. הששי האלף סוף עד תר אלפים

 המולדת, המחזורים, והחדשים קביעויות, השנים

 החדשים ראשי כל בו לדעת ונוסף. והתקופות

 )מן 1940 עד 1840 משנת הרומים שנות לספירת

 תש )מן 1970 עד 1940 ומשנת שעברו( תש עד תר

 מאת נחום אריה צלניקר. תשל(. עד

 ו', 50, ]18[ עמ’; ]1[ לוח . 1940ירושלים, ת"ש 

 Was מקופל. 19 ס"מ. לא היה במכירות פומביות.

not at auction.  

דפים בכת"י, בעניינים אלו. ודף מכתבים  2 בנוסף

ק, נכתב בראשו "שלום יעקבסון" "שכונת אישי רי

 In addition, there are 2 שערי חסד ירושלים".

handwritten pages on these matters. and an 

empty personal letter page, written at the 

head "Shalom Jacobson" "shchunat Shaarei 

Chesed Jerusalem .“ 

ים. מעט כתמי כריכת מעטפת מנותקת עם מספר דפ

 Detached mahatefet cover with several pages. Slight moistureרטיבות. מצב טוב. 

stains. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 



 

חוברות מחיבורי הגאון החסיד רבי  4אוסף  .142

 Collection of 4 booklets from the יעקב דוד וינטרוב.

writings of the Chassid Gaon Rabbi Yaakov David 

Weintraub. 

 

  חוברות מחיבורי הגאון החסיד רבי יעקב דוד 4אוסף 
 וינטרוב.

 מכלל' ב'. .ז"תרצ, ירושלים' השירים שיר על לי רזי' .א'

 .ה"תרפ ירושלים' הירדן מימי' ג'. .ו"תרפ, ירושלים' מציון

 .ו"תרפ, ירושלים', המקום אבני' ד'.

 varies טוב. –מצב בינוני  גודל ומצב משתנה. באופן כללי

Size and condition. Overall fair- good condition. 

[. 1889/1954 ו"תשט - ט"תרמ] וינטרוב גד נח רבי

 תורה ודברי חידושיו ובהם ספרים עשרות של מחברם

 .ורבנים רים"אדמו ממאות

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 .Collection of Zitamir books אוסף ספרי זיטאמיר. בדפוס הרבנים שפירא. .143

Printed by Rabbis Shapira. 

 

 אוסף ספרים מדפוס זיטאמיר, של הרבנים שפירא.

א'. תלמוד ירושלמי, מסכתות שבת 

 a. Talmudעירובין ופסחים.

yerushalmi tractates shabat eruvin 

and psachim  1860תר"כ . 

ב'. יו"ד הלכות מליחה. תרכ"ה 

בי מיכאל . רישומים ששייך לר1865

ברוך מירושלים המכונה 

 b. yore de’ea melicha"שושנים".

halachas. Side scripts that belong 

to rabbi Michael barul of 

Jerusalem. Who calls “shoshanim” 

ג'. ספר שולחן ערוך חושן משפט 

'תורת כהנים' ע"פ סמ"ע וש"כ. 

 c. the book Shulchan.1856"ו  תרט

choshen mishpat 

ד'. תלמוד בבלי, מסכתות ביצה, 

 ,d. Talmud bavli, tractates betza, moed katan, megilaמועד קטן, מגילה, תענית.

taanit.  שער נפרד לכל מסכת. שוליים רחבים במיוחד.1864תרכ"ד . Separate title 

page for each tractate. Extra wide margins. 

 Sizes and conditions vary. In גרוע. –כללי מצב בינוני  גדלים ומצבים משתנים. באופן

general, fair- bad condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 .survivors .1949כרכי מסכתות מש"ס מינכן. תש"ט  3שארית הפליטה. לוט  .144

Lot of 3 volumes of treatises from the Munich Shas. 1949. 

 

 .1949סכתות מש"ס מינכן. תש"ט כרכי מ 3שארית הפליטה. לוט 
מסכת בכורות, ערכין, תמורה, כריתות, . כ"ג: מסכת יבמותכ"ב:  מסכת יומא וסוכה.כ"א: 

 מעילה וקנים. 



 

שערים)למסכת הראשונה(  2בתחילת כל כרך 

אחד מהם צהוב עם איורים של עיירה יהודית ושל 

מחנה עבודה בימי הנאצים ימ"ש. ולרוב 

 At the beginning of each המסכתות שער נפרד.

volume are 2 title pages (for the first tractate), 

one of which is yellow with illustrations of a 

Jewish town and a labor camp during the Nazi 

era. And most of the Tractates separate gate. 

 varies גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב.

Size and condition. Overall good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

מוסקוביץ בן הרה"ק רבי שלום משאץ.  יעקב רבי חותמת .145

 Stamp of Rabbi Yaakov .1912 ב"תרע, בראדי אסתר' 'מאמר

Moskowitz son of Rabbi Shalom of shatz. 'mahamar Esther 

‘Brady, 1912 

 

 קלוגר. שלמה אסתר מאת רבי מגילת על אסתר' 'מאמר ספר

 מוסקוביץ בן הרה"ק רבי שלום משאץ. יעקב רבי חותמת השער בדף

 .מ"ס 23'; ד' מ[ 4, ]1912 ב"תרע, בראדי

ים  מעט כתמ מנותקים. ראשונים מספר דפים ישנה. נייר יבש. כריכה

 .Old cover. Dry paper. First few pages detached .וקרעים. מצב טוב

Few stains and tears. Good condition. 

 שלום רבי הישועות ופועל הרה"ק ר"האדמו בן מושקוביץ יעקב רבי

 ד."תשי בשנת אביו בחיי נפטר סיגל. דב יוסף רבי של וחתנו, משאץ

 '.יעקב שארית' בספר נדפסו תורתו דברי

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 משה רבי ר"וחתימת האדמו י"בכת מכתב .146

 Handwritten letter .פילדלפיא – לימויליפו ליפשיץ

and signature of the Admor Rabbi Moshe Lifshitz of 

Willipoli - Philadelphia. 

 

 ליפשיץ משה רבי ר"האדמו של וחתימתו י"בכת מכתב

פילדלפיא אל הרבנים הגאונים של בי"ד  – מויליפולי

 הגדול האשכנזי בירושלים.

 21.5/28. וחתימתו י"כתב שורות 12 .אישי מכתבים נייר

 Personal .טוב מצב. בהם קרעים ומעט קיפול סימני. מ"ס

stationery. 12 lines in handwriting and his signature. 

21.5 / 28 cm. Folding marks and a few tears in them. 

Good  condition. 

 פילדלפיא – מויליפולי ליפשיץ משה רבי ר"האדמו

 חתנו בריזל אריה דוד רבי ג"הרה בן[ ה"תשל – ח"תרנ]

 ג"הרה של וחתנו. מוילפולי דוב נטע נתן רבי ג"הרה של

, בילדותו הוריו עם י"לא עלה. ליכטמן זעליג אשר רבי

 כיהן שם, בפילדלפיא ונתיישב ב"לארה עבר יותר מאוחר

 לארץ שוב עלה ח"תשי בשנת. מויליפולי ר"כהאדמו

 .לפטירתו על נשאר ושם הקודש

 ₪ 210חיר פתיחה: מ



 

 הגאון רבי וחתימת י"בכת מכתב .147

 .יאסי ד"אב גוטמן יחזקאל מתתיהו

Handwritten letter and signature of 

Rabbi Matityahu Yechezkel Gutman Av 

Beit Din of Iasi. 

 

 להתיר כדי בעל פטירת על עדות מכתב

 חותמתו, י"בכת המכתב. אשתו את

 יחזקאל ומתתיה רבי הגאון של וחתימתו

 .יאסי ד"אב גוטמן

 רבי ג"הרה י"בכת שורות 12. שורות נייר

 חתימותיו 2 – ו גוטמן יחזקאל מתתיהו

. נוספות חתימות 2(. סוגים 2)וחותמותיו

 .טוב מצב. קרעים מספר. מ"ס 20.5/26.5
Lines paper. 12 lines in the handwriting 

of Rabbi Matityahu Yechezkel Gutman 

and his 2 signatures and stamps (2 

types). 2 more signatures. 20.5 / 26.5 

cm. Several tears. Good condition. 

 א"תרנ] גוטמן יחזקאל מתתיהו רבי הגאון

 בליאובה, בבוהוש כרב כיהן[ ג"תשל –

החסידות,  סופרי וחשובי מגדולי היה. וביאס

 .ביפו כרב וכיהן הקודש לארץ עלה יותר מאוחר כמו"כ הדפיס את סידור הבעש"ט.

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 רבי– מקאפיש ליבוביץ סגל יעקב רבי בחתימות "זקוקה לחליצה!" 'כתב היתר' .148

 "!zkuka lechalitza" .ציטרון אליעזר אברהם ורבי בודפסט ד"ראב הכהן דוב' חנני

'Letter of permission' signed by Rabbi Yaakov Segal Leibowitz of Kapish - Rabbi 

Hanani, Dov HaCohen, rosh av bet din of Budapest and Rabbi Avraham Eliezer 

Citron. 

 

 מיוחד ד"היתר' מבי 'כתב לחליצה!" "זקוקה

 שלאחר בשנים, בהונגריה עגונות לתקנות

 ליבוביץ סגל יעקב רבי הגאון בחתימות. השואה

 ד"ראב הכהן דוב' חנני רבי הגאון – מקאפיש

 .ציטרון אליעזר אברהם רבי והגאון ודפסטב

 של חתנו מקאפיש ליבוביץ סגל יעקב רבי הגאון

. ממקאווא הגאון – דייטש יהודה חיים רבי ג"הרה

 השואה ולאחר שבהונגריה קאפיש ד"כאב כיהן

 עגונות בהתרת רבות עסק שם בבודפסט ד"כראב

 שם ב"לארה עבר יותר מאוחר. השואה מניצולי

. הרבנים התאחדות ומראשי וסקיםהפ מגדולי היה

 .מ"תש בשנת נפטר

 .בודפסט ד"ראב הכהן דוב' חנני רבי הגאון

 ד"כאב כיהן ציטרון אליעזר אברהם רבי הגאון

 בשנת נפטר. פאלא' ס, וויען, פעסט, בדארג

 .ז"תשט

 סימני. מ"ס 21/14.5. מברדיטשוב[ יצחק לוי רבי ק"הרה של תשרי תש"ט]היארצייט ה"כ

 .Folding marks. Few stains. Good condition .טוב מצב. כתמים טמע. קיפול

 ₪ 280מחיר פתיחה: 



 

 The Admor מסמכים ומכתבים. 14אוסף  .מבוקרשט לנדמן דוד רבי ר"האדמו .149

Rabbi David Landman of Bucharest. Collection of 14 documents and letters. 

 

 והצהרות הסכמים מסמכי אוסף מכתבים

, טובה שנה ברכת מכתב( וירושה טיןגי)

 של חותמתו/חתימתו/י"בכת כתובה שטרי

 .מבוקרשט לנדמן דוד רבי ר"האדמו

 ומצבים גדלים. נייר י פריט 14 כ"סה

 A .מאוד טוב מצב כללי באופן, משתנים

total of 14 paper items. Varying sizes 

and conditions, generally very good 

condition. 

 בן מבוקרשט לנדמן דוד רבי ר"והאדמ

 וחתן, אד'מאדז מוטל מרדכי רבי ר"האדמו

 ר"כאדמו כיהן. מבאקוי צבי רבי ר"האדמו

 עלה כ"תש בשנת. אביו בחיי עוד בבוקרשט

 הקים שם, בנתניה ונתיישב הקודש לארץ

 .מדרשו בית את

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

רישומים . ין'זמוולו חיים לרבינו' חיים רוח'דפוס ראשון. ספר  .150

 'First printing. The book 'Ruach Chaim .1858 ט"תרי, עתיקים. ווילנא

by Rabbi Chaim of Volozhin. Ancient side scripts. Vilna, 1858. 

 

 חיים רבינו מאת[ הפנים עם] אבות מסכת על ביאור' חיים ח רו' ספר

 מצפה'ו' יהושע מעיני' וביאור, מוולוזין יצחק רבי בנו הגהות עם ין'מוואלאז

 .המחבר נכד לוין העשיל יהושע מרבי' יהושע

שערים,  2 .מ"ס 21'; ד א"מ, ז"י. ראשונה מהדורה ,1858 ט"תרי, ווילנא

 הראשון קצר.

 .title pages, first short 2 רישומי בעלות עתיקים. בדפי הפורזץ

On the porzatz pages are antique ownership records. 

 מצב טוב. כתמים. נייר אחורי. חלק וללא בלויה ומעט מנותקת מקורית כריכה

 .Original cover detached and slightly worn and without back .מאוד טוב

Good paper. Stains. Very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

הדורה נדיר ביותר. דפוס ראשון של הגהות ה'ברוך טעם' על שו"ע חו"מ, ומ .151

העותק של הגה"ק רבי יעקב שלמה '. חיים דברי'ה הסכמתראשונה עם נתיבות המשפט. 

 Extremely. 1860גולדברג מגדולי חסידי אדמו"רי קוז'ניץ ופוריסוב. ב"ח, למברג תר"כ 

rare. First printing of the glosses of the 'Baruch Ta'am' on Shulchan Aruch - 



 

Choshen Mishpat, and f irst 

edition with Netivot 

Hamishpat. Consent of the 

'Divrei Chaim'. The copy of 

the late Rabbi Yaakov Shlomo 

Goldberg of the greatest 

chasidim of the Rebbe of 

Koznitz and Porisov. 2 parts, 

Lemberg 1860. 

 

שולחן ערוך, חושן משפט. ב' 

  .1860חלקים. למברג, תר"כ 

 

 ברוך'ה הגהות של ראשון דפוס

  .מ"חו ע"שו על' טעם

 

הפי'  עם ראשונה מהדורה

 המשפט' על הדף. 'נתיבות
 

אינו בספריה הלאומית)מופיע 

 Is רוזנפלד. –שם רק ח"א מספריית חב"ד ברוסיה( ואינו באוצר הספר העברי וינוגרד 

not in the National Library (only part A of the Chabad Library in Russia appears 

there) and is not in the treasury of the Hebrew book Winograd - Rosenfeld. 

 

רישום: "שייך להחסיד מו"ה יעקב שלמה גאלדבערג בן החסיד המופלג בדף השער 

 On the title page, an המפורסם מו"ה משה ב"ר חיים גלדבערג. רישומים נוספים.

inscription: "Belongs to the chasid Mo'a Yaakov Shlomo Goldberg, son of the 

famous Hasid Mo'a Moshe son of Rabbi Chaim Gladberg. Additional listings. 

כריכות מקוריות, חצי עור. מעט קרעים והדבקות. כתמים ומעט מאוד נקבי עש. באופן כללי 

 Original covers, half leather. Slight tears and adhesions. Stains and מצב טוב מאוד.

very few moth holes. Overall, very good condition. 

 

תרע"ו[ כבר מצעירותו נודע כמתמיד עצום. חוץ משיעוריו -]תר"ג רבי יעקב שלמה גולדברג 

רבי ולימודו בנגלה, בש"ס ופוסקים, היה לו שיעור מיוחד בתורת הנסתר בכל בוקר עם הגאון 

עקיבא יוסף שלזינגר ורבי מרדכי סופר. נהג בקדושה יתירה והתנהג בהצנע לכת. הסתופף 

בצל קודשם של האדמו"רים רבי אלעזר מקוז'ניץ, רבי יעקב צבי מפוריסוב והאדמו"ר 

מבלנדוב. לאחר שנתגלה אליו בחלום זקן ואמר לו שעליו לעלות לא"י ואף קיבל ממנו תקיעת 

שב אליו בחלומו וכן נתגלה לבנו, עלה לארץ הקודש ונתיישב כף בחלום על הדבר, ו

 בירושלים, וכל חייו עסק בתורה ובעבודת ה'. ספרו: 'שלמי יעקב'.

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

. 1853לאדינו. הגדה של פסח. איורים מרהיבים. ליוורנו, תרי"ג  .152

 .Ladino. Passover Hagada. Spectacular illustrations עותק חסר.

Livorno, 1853. incomplete copy. 

 

 לאדינו, עם איורים מרהיבים.  –הגדה של פסח, עם פתרון בלשון ספרדי 
 דף אחרונים. 2. במקור: לח ד'; בעותק זה חסרים 1853י"ג  ליוורנו, תר

This copy is missing the last 2 pages 22 .ס"מ 

ם קלים. קמטים בקצוות. מצב כריכה ישנה פשוטה. כתמי יין. מעט קרעי

 Simple old cover. Wine stains. Slight tears. Wrinkles at the טוב.

edges. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

שו"ת מהר"י מטראני, ח"ב. העותק של האדמו"ר רבי יעקב אלימלך מדעעש.  .153

 Responsa of Mahari Matrani, Part 2. The .1768רישומים עתיקים. פיורדא, תקכ"ח 

copy of the Admor Rabbi Yaakov Elimelech from Da'ash. Ancient side scripts. 

Fjorda, 1768. 

 

 ספר 'שו"ת מהר"י מטראני' חלק ב'.
חותמות האדמו"ר רבי יעקב אלימלך פאנעט  בדף השער והפורזץ

 On the title page and בדף השער.רישומים עתיקים וכן מדעעש. 

on the por zatz page are the stamps of the Admor Rabbi 

Yaakov Elimelech Fanet from da,ash. As well as ancient side 

scripts on the title page. 

 ס"מ. 33 ';ד[ 2] ה"קמ[ 1]. 1768פיורדא, תקכ"ח 

 כריכה עתיקה פגועה. כתמים. מעט הדבקות ונזקי עש. מצב בינוני.
Damaged antique cover. Stains. Slight adhesions and moth 

damage. Fair condition. 

 ר"האדמו של בנו ד"הי מדעש פאנעט אלימלך יעקב רבי ר"האדמו

 של וחתנו. מדעעש" יחזקאל כנסת" בעל פאנעט יחזקאל רבי

 החמישי ר"האדמו כהיה. מטשכויב קנר שמשון יעקב רבי ר"האדמו

 העולם מלחמת לפני השושלת נימרב והאחרון דעש בשושלת

 '.יעקב זכרון: 'ספרו'. ה קידוש על בשואה נהרג. השנייה

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

. ללא 1781'מעלה בית חורין' הגדה של פסח עם איורים. אמשטרדם, תקמ"א  .154

 .Ma'aleh Beit Horin' Passover Haggadah with illustrations' המפה. עותק חסר.

Amsterdam, 1781. Without the map. incomplete Copy. 

 



 

 אשכנזים כמנהג'מעלה בית חורין' סדר הגדה של פסח 

יך הקדוש, גבורות  , עם הפירושים מהאלשספרדים וכמנהג

 אפרים שלמהה' מהמהר"ל מפראג ועוללות אפרים מרבי 

 .מלונטשיץ

 Illustrations in copperאיורים בפיתוחי נחושת. 

carvings.ד נב[, 2] במקור: .1781 א"תקמ ,אמשטרדם ;'

 This copyבעותק זה חסר את המפה, שער נוסף, דפים ו' ז'. 

lacks the map, additional title page, pages 6 and 7. 26 

 ס"מ.

כריכה חדשה נאה. עותק משוקם עם חסרים בטקסט. כתמים 

 Nice new cover. Restored copy ומעט קרעים. מצב בינוני.

with missing text. Stains and a few tears. Fair condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

הגדה של פסח 'מעלה בית חורין' ווין, תקנ"ד   .155

1794. Passover Haggadah 'Ma'ale Beit Horin' 

Wein, 1794. 

 

 אשכנזים כמנהג פסח של הגדה סדר' חורין בית מעלה'

, הקדוש שיךמהאל הפירושים עם, ספרדים וכמנהג

 מרבי אפרים ועוללות מפראג ל"מהמהר' ה גבורות

  .מלונטשיץ אפרים שלמה

עותק חסר . 1794ווין, תקנ"ד . נחושת בפיתוחי איורים

ופגום. חסרים דפים. קרעים עם חסר רב. כתמים קשים 

 incomplete and damaged copy. Pages are ובלאי.

missing. Tears with much lack. Hard stains and wear. 

 ₪ 175 מחיר פתיחה:

 

 

 

 

 

 

 –נדיר. 'חידושי רפאל' מהדורה יחידה  .156

מונקאטש,  –'חתם סופר' חידושי סוגיות. ברלין 

 rare. 'chidushey .1877/1901תרס"ב  -תרל"ז 

Raphael ‘ only edition - 'chatam sofer' sugyot 

innovations. Berlin - Munkatch, 1877/1901. 

 

 ספרים חשובים. 2כרך 

 the book 'chidushey'חידושי רפאל' ספרא'. 

Raphael   על מסכתות, מכות, שבועות ונדרים

 רבי רפאל שלזינגר. מאת



 

 Singleלא ראינו במכירות פומביות.  [ מ"ג ד';2. ]1877ברלין, תרל"ז מהדורה יחידה. 

edition. We have not seen it in auctions. 

 'b. The book 'Hatam Sofer חידושים על סוגיות הש"ס. 'חתם סופר' ספרב'. 

innovations on Shas sugyot. 

 ס"מ. 32. ס"ד ד'; 1901מונקאטש, תרס"ב 

 Old טוב מאוד. –כריכה ישנה. נייר מעט יבש. מעט מאוד נקבי עש וקרעים קלים. מצב טוב 

cover. Slightly dry paper. Very few moth holes and minor tears. Good- very good 

condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

הסידור של הגבאי הנודע לבית גור, רבי חנינא שיף, מצאצאי ה'נועם אלימלך'.  .157

 The Siddur of the well-knownבערך.  1920סידור 'בית יעקב'. בודאפסט, תר"פ 

Gabay of Beit Gur, Rabbi Hanina Schiff, a descendant of Noam Elimelech. Beit 

Yaakov siddur. Budapest, circa 1920. 

 

הסידור של הגבאי הנודע לבית גור, 

אי ה'נועם  רבי חנינא שיף, מצאצ

אלימלך', עם חתימתו. סידור 'בית 

 יעקב'.

בערך. דפוס  1920בודאפסט, תר"פ 

, כ, תוצילום של הוצאת למברג תרס"ד. 

שערים.  2 ס"מ. 23.5ד';  תעב -תלג 

חצי עור. על השדרה מוטבע  כריכה

"חנינא שיף" באופן כללי מצב טוב 

 title pages. Half leather 2 מאוד.

cover. On the spine is stamped 

"Hanina Schiff" in general very good 

condition. 

תשס"ח[  –]תרפ"ט  רבי חנינא שיף

מצאצאי ה'נועם אלימלך' מליז'ענסק. 

 היה משמש בקודש אצל ארבעה

ן ופעל רבות בענייני צדקה דיסקי היתומים בית של היתומים קרן ממייסדי היהאדמו"רי גור. 

 וחסד.

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

הוספות ותיקוני המחבר. 'חבל יעקב'  .158

מהגאון רבי אבא יעקב ברוכוב. ווילנא, תרפ"ג 

1923. Author's Additions and Corrections. 

'Hevel Yaakov' from the Gaon Rabbi Abba 

Yaakov Baruchov. Vilna, 1923. 

 

 בהלכות עניינים באוריספר שו"ת 'חבל יעקב' 

 ,מפוזרות סוגיות ובהרבה וקנינים חצר שליחות

 אב"ד בארוכאוו מאת הגאון רבי אבא יעקב

 ווילקאוויסק.

הוספות ותיקונים רבים בכ"י  ספר בתוך ה

 המחבר. 

'; ד קיח, ’מעXIII[ ,1 ][, 1]. 1923ווילנא, תרפ"ג 

 ס"מ. 27



 

כריכה ישנה מעט מנותקת. דף אחרון מנותק וקרוע עם חסר וכן במספר דפים ראשונים 

 ואחרונים הדברות וקרעים עם פגיעות בטקסט. נייר מעט יבש. מעט נקבי עש. מצב בינוני.

Old cover slightly detached. Last page detached and torn with incomplete as well as 

a number of first and last pages glues and tears with text vulnerability. Slightly dry 

paper. Few moth holes. Fair condition. 

תרצ"ו[ תלמידו המובהק של המהרי"ל  –]תר"ח המחבר הגאון רבי אבא יעקב ברוכוב 

כרב בכמה מקומות בליטא  דיסקין. נשמך להוראה ע"י הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור. כיהן

 ספרו: 'חבל יעקב'. .ווילקאוויסקובעיקר נודע כאב"ד 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

. דפוס ראשון'. אדם תולדת' ספר. חסידות .159

 chasidut. The book "toladat .1874 ה"תרל, יוזעפאף

adam". First printing. Josefaf, 1874. 

 

 יהושע רבי ר"מהאדמו קודש אמרי' אדם תולדת' ספר

 יהודה שלום רבי ר"האדמו מאביו וליקוטים מאוסטראווע

 .מפרשיסחא יאל ירחמ רבי ר"ומהאדמו מלענטשנא ליב

 216[ 1. ]1874 ה"תרל, יוזעפאף. ראשונה מהדורה. חסידות

 ללא הדפים שחסרים בחלק מהעותקים.. מ"ס 23.5; ’עמ[ 6]
Without the pages that missing in some copies. 

 .Stefanski Chassidut No. 602 .602' מס חסידות סקיסטפנ

כריכה ישנה פשוטה. כתמי זמן. מעט נקבי עש בעיקר 

 .Simple old cover. Time stains בשוליים. מצב טוב מאוד.

Few moth holes mostly in margins. Very good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

ול מנחם' הקדשת האדמו"ר מקאליב. סידור 'ק .160

 Dedication of the Rebbe of. 1990בני ברק, תש"נ 

Kaliv. Siddur 'Kol Menachem' Bnei Brak, 1990. 

 

 .מקאליב ר"מהאדמו' מנחם קול' סידור 'שמע ישראל'

 ס"מ. 2.5עמ';  568, . כה1990תש"נ , ב"ב

 ר"האדמו של ק"בכי וחתימה שה הקד הפורזץ בדף

 .מקאליב טאוב מנדל מנחם רבי

מעט כתמי רטיבות ובלאי.  ,שערים 2, מקורית כריכה

 Original cover, 2 covers, a few moisture .מצב טוב

stains and wear. Good condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

 –'נועם אלימלך' טארנא תרס"ד מהדורה חשובה עם הסכמת הרה"ק משינאווא  .161

 Noam Elimelech' Tarna 1904' .יםספר כרכי 2 לוט 'נועם אלימלך' ווארשא תרס"ב.

Important edition with the consent of the Rabbi of Shinawa - 'Noam Elimelech' 

Warsaw 1902. Lot of 2 book volumes. 

 

 כרכי ספרים. 2לוט 

עם  .1904טארנא, תרס"ד א'. 'נועם אלימלך' מהרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'נסק. 

 יגן המחבר וזכות" חזקאל שרגא משינאווא, בתוך ההסכמה:הסכמת האדמו"ר רבי י



 

 רע מכל להצילנו ישראל כל ועל עלינו

 יגאלנו עד טוב ברכת עלינו ולהשפיע

 .A ."אמן בימינו במהרה עולם גאולת

'Noam Elimelech' with the consent 

of  the Admor Rabbi Yechezkel 

Shraga of Shinawa, within the 

agreement: "And the author's 

right will protect us and all of 

Israel to save us from all evil and 

affect us with a blessing of good 

until we are redeemed soon in our 

day Amen". 

' ר הרבי ק"מהרהב'. 'נועם אלימלך' 

ווארשא, תרס"ב . נסק'מליז אלימלך

ע"פ  . כרוך עמו מדרש פליאה1901

 'b. 'Noam Elimelechבינת נבונים. 

bound with him a midrash pliaa according to Binat Navonim. ,1985ווארשא. 

 .varies Size and condition גודל ומצב משתנה.

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

'מחנה ישראל' מהדורה נרחבת. הדרכה וסיפורים לנשות ישראל  .162

 machane yisrael' Extensive edition. Guidance' .1829באידיש. וויען, תקפ"ט 

and stories for Israeli women in Yiddish. Vienna, 1829. 

 

ספר 'מחנה ישראל' הדרכה לנשות ישראל ביידיש בדיני מליחה, חלה, נדה 

והדלקה. עם סיפורים ועצות ועוד. מאת רבי בער פראנק שמש ושו"ב בק"ק 

 חת"ס.פרעשבורג ומקורבו של מרן ה

 ,Extensive editionמספר העמודים כפול מהמהדורות הקודמות. מהדורה נרחבת, 

double the number of pages than previous editions. 191. 1829וויען, תקפ"ט 

 אידיש באותיות צו"ר ומעט עברית. ס"מ. 19עמ'; 

 הסכמת מרן החת"ם סופר.
 antque cover ,Original? Timeוד.כריכה עתיקה, מקורית? כתמי זמן. מצב טוב מא

stains. Very good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

'פלא יועץ' ב"ח, עם 'אלפא ביתא'  .163

להרה"ק רבי צבי הירש מנאדבורנא. 

 pele yoetz' 2' .1860, תר"כ בוקורישט

parts, with 'Alpha Beta' by Rabbi Zvi 

Hirsch of Nadvorna. Bokorisht, 1860. 

 

פר 'פלא יועץ' ב"ח, להגה"ק רבי אליעזר ס

  פאפו.

שנב 'אלפא ביתא' להרה"ק -בסופו בעמ' שמז

 רבי צבי הירש מנאדבורנא.

 21.5; ’עמ[ 3] שנב[ 7] .1860, תר"כ בוקורישט

ס"מ. מספר דפים נשארו חלקים בדפוס. מעט 

טוב.  –קרעים. כתמים ודפים כהים. מצב בינוני 



 

Several pages remained smooth in print. Few tears. Dark stains and pages. Fair - good 

condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

קבלה וחסידות. מהדורה יחידה. 'קול הרמ"ז' הלכות סת"ם ע"פ קבלה מרבי  .164

משה זכות, ע"פ מרבי יעקב קאפיל וסדר עיבוד העורות מרבי משולם פייביש מזבריז. 

 Kabbalah and Hasidism. Single edition. 'Kol תקים.עו 2. 1890ברדיטשוב, תר"ן, 

Haramz' Halachot Satam according to Kabbalah by Rabbi Moshe Zakut, according 

to Rabbi Yaakov Kapil and the order of processing the skins by Rabbi Meshulam 

Faivish of zbriz. Berditchov, 1890 . 2 copies. 

 

 ם"סת הלכות 'ז"הרמ קול' ספר .וחסידות להקב

 יעקב מרבי פ"ע, זכות משה מרבי קבלה פ"ע

 משולם מרבי העורות עיבוד וסדר קאפיל

 . מזבריז פייביש

[ כ"ג 2] .1890, ן"תר, ברדיטשוב מהדורה יחידה.

 ס"מ. 20.5[ ד'; 1]

 באופן כללי מצב בינוני טוב. מצבים משתנים.
Situations change. Overall good- fair 

condition. 

 ₪ 280 מחיר פתיחה:

 

 

 

'שפתי צדיק' ויז'ניץ. מהדורה יחידה. קאלאמעא, תרנ"ו  .165

1895. 'siftey tzadik' Viznitz. Single edition. Kalamea, 1895. 

 

ספר 'שפתי צדיק' עה"ת והמועדים, מהרה"ק רבי שמואל אברהם אבא 

 'ניץ.מהורדנקא בנו של הרה"ק רבי ברוך הגר מויז

  ס"מ. 26[ מ"ח ד'; 2. ]1895קאלאמעא, תרנ"ו מהדורה יחידה. 

 כריכה ישנה פשוטה. נייר יבש. מעט נקבי עש ובעיקר בשוליים. מצב טוב.
Simple old cover. Dry paper. Few moth holes and mostly in the 

margins. Good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

בענדין, תר"ע  'תפארת שלמה' מועדים. .166

1910. 'Tiferet Shlomo' mohadim. Bendin, 1910. 

 

ספר 'תפארת שלמה' על הזמנים והמועדים מאת הרה"ק רבי שלמה 

 הכהן מראדומסק.

 שערים. 2ס"מ.  25[ ד'; 1[ קנ"ג ]1. ]1910בענדין, תר"ע 

כריכה עתיקה. שוליים רחבים. מעט כתמי זמן ונקבי עש בודדים. מצב טוב 

 Antique cover. Wide margins. Few time stains and individual מאוד.

moth holes. Very good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 

 . עותק חסר.1864לאדינו. נדיר. 'עקידת יצחק' אזמיר תרכ"ד  .167

Ladino. rare. 'akedat yitzchak' Izmir 1864. incomplete copy. 

 

יפור וביאור פרשת עקידת יצחק מתוך ספר מעם סנדיר. ספר 'עקידת יצחק' 

 בלדינו. לועז. 

ור: ל' ד'; בעותק זה חסר מאחרי השער עד דף ה'  . במק1964אזמיר, תרכ"ד 

 This copy is missing from the cover of the title page to page 5 כולל

inclusive .16 .ס"מ 

 עים וחורים. מצב טוב.כריכה רכה, ללא חלק אחורי ושדרה. כתמים. מעט קר
Softcover, without back and spine. Stains. Few tears and holes. Good 

condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 .rare .1829נדיר. סליחות כמנהג המדינות שוואבען ושוויץ! זולצבאך, תקפ"ט  .168

Slichot as the custom of the countries of Swaben and Switzerland! Salzbach, 1829. 

 

סליחות מכל השנה כמנהג מדינות שוואבען 

 ושוויץ. 

 2ס"מ.  18. קס"ד ד'; 1829זולצבאך, תקפ"ט 

 title pages 2שערים. 

ע"פ פיורדא תקמ"ב, אולם כאן נשמטו מעט סליחות 

 According to ונוספו סליחות לשובבים ת"ת.

Fjorda 1782, however, a few slichot were 

dropped and slichot w ere added to the 

shovavim TaT. 

כריכה מקורית נאה. קרע קטן בשדרה. כתמי זמן 

 Nice original ומעט מאוד קרעים. מצב טוב מאוד.

cover. A small tear in the spine. Stains of time 

and very few tears. Very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

סדר הקינות לתשעה באב, עם תרגומו של שלמה לויזון. נדיר.  .169

 rare. The order of kinot for Tisha B'Av, with a. 1815ווין, תקע"ה 

translation by Shlomo Levison. Wayne, 1815. 

 

, ליטויא,  שלעזיען, מעהרין, ביהם, פולין כמנהגסדר הקינות לתשעה באב 

 ובאור אשכנזי תרגום ועם. יום של רהוההפט הפרשה עם. ורייסן, פרייסין

, הציונים אל ובאור אשכנזי תרגום ועם, וולפסון אהרן מאת איכה מגילת

 . לעוויזאהן שלמה מאת

 ס"מ. 20. קא ד'; 1815ווין, תקע"ה 

 Damaged antique כריכה עתיקה פגועה. כתמים ומעט נזקי עש. מצב טוב.

cover. Stains and some moth damage. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 



 

ערבית יהודית.  –פרסית יהודית  .170

חוברות. שירים, הספדים ועוד. תרמ"ד  7אוסף 

 .Jewish Persian - Jewish Arabic ת"ש..

Collection of 7 booklets. Songs, obituaries 

and more. 1884 1940 .. 

 

 7ערבית יהודית. אוסף  –פרסית יהודית 

 ים, הספדים ועוד. תרמ"ד ת"ש..חוברות. שיר

א'. שיר ידידות, ג'רבה תרפ"ו. ב'. ישמ"ח 

. ג'. תלמוד 1945, תש"ה קאזאבלאנקהצדיק, 

לשון ערבי, ירושלים, תרנ"א. ד'. 'שרח איכה'. 

ה'. 'עת ספוד' ו'. 'חיאת אל איאם' ז'. 'מעשה 

 הפת בידאדראן' תרמ"ד.

 גודל ומצב משתנה. האוסף נמכר כמו שהוא.

varies Size and condition. The collection is 

sold as is. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

ספרים וחוברות. שנים ומקומות דפוס שונים. חלקם חסרים.  14אוסף  .171

Collection of 14 books and pamphlets. Different years and printing places. Some 

are incomplete. 

 

 ים ומקומות דפוס שונים.ספרים וחוברות. שנ 14אוסף 

א'. 'הרוקח קטן' וארשא, תרל"ט. ב'. 'דיני 

הדלקת הנרות' ירושלים, תשי"ח. ג'. 

'מבחר הפנינים' ד'. 'מנעמים החדש' 

ווארשא ה'. 'באר בשדה' ללא שער. ו'. 

'גדר עולם' ירושלים, תשי"ח. ז'. 'שמירה 

לחיים' ירושלים, תשכ"ח ח'. קונטרס 

ות לשמירה שומר ישראל אחרון סגול

לנפש ולגוף. ירושלים. ט'. ספר הברית 

עמ' בלבד. ווארשא, תרפ"ה. י'.  20השלם 

 סדר קריאת הנשיא, ירושלים, תשכ"א. י
. 1902"א. מלין דרבנן, ווילנא, תרס"ב 

י"ב. לב האריה, ווילנא, תרמ"ו. י"ג. 

מפניני הרמב"ם. י"ד. 'פסק אליהו' 

 סעאיני, תרצ"א.

, חלקם חסרים. ספרים וחוברות 14סה"כ 

גודל ומצב משתנה, האוסף נמכר כמות 

 A total of 14 books and pamphlets, some of which are incomplete. Size and שהוא.

condition vary, the collection is sold as is. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 The book מהדורות. 3 .א"זיע ניץ'מקוז המגיד הגהות עם' המלאך רזיאל' ספר .172

'Raziel amalhach' with postscripts by the Maggid of Kozenitz. 3 editions. 

 



 

 המגיד הגהות עם' מלאך ה רזיאל' ספר

 editions 3 מהדורות. 3 .א"זיע ניץ'מקוז

. ל"ו ד'; ב'. ווילנא, 1873א'. יוזעפוף, תרל"ג 

 . ל"ג ד'; ג'. ווארשא, ל"ד ד'; 1881

כללי מצב טוב  גודל ומצב משתנה, באופן

 varies Size and condition, in general מאוד.

very good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 1763'מנחת יהודא' דפוס ראשון. כריכת עץ, מחופה קלף? אמשטרדם, תקכ"ג  .173

Minchat Yehuda, first printing. Wooden cover, covered with parchment? 

Amsterdam, 1763. 

 

ספר ייחודי. 'מנחת יהודא' ביאור כוונת רש"י 

 Minchat'במילה "כלומר" במסכת ברכות

Yehuda' Commentary on Rashi's intention in 

the word "clomar" in Tractate Brachot  מאת

 מהלברשטט. שטטהאגןרבי יהודה 

[ לד ד'; 4. ]1763אמשטרדם, תקכ"ג דפוס ראשון. 

 ס"מ. 20

רדכי  חתימות: שמואל מ ץבדפי הפורז

עטטענגער, שיי"ך להת"ו כ"ה סענדר   הקטן 

 סענדר .. מק"ק הלברשטט.

כריכה מנותקת. כריכת עץ. מחופה קלף דק? 

 .Wooden cover כתמים ומעט נזקי עש. מצב טוב.

Covered with a thin parchment? Cover 

detached. Stains and some moth damage. Good condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

לאדינו. 'שבט מוסר' ח"א. הסכמת רבי חיים פלאג'י למהדורה זו.  .174

 Ladino. 'shevet musar' Part 1. The consent of Rabbi .1860אזמיר, תר"כ 

Chaim Pelagie to this edition. Izmir, 1860. 

 

 נו.ספר 'שבט מוסר' ח"א, לרבי אליהו הכהן האתמרי מאזמיר, בשפת הלדי

בדפוסו של רבי בן ציון בנימין אזמיר, בי חיים פלאג'י למהדורה זו.  הסכמת ר

 ס"מ. 20.5[ קל"ח ד'; 4. ]1860תר"כ  רודיטי.

 Simple cover. Stains. Good- very טוב מאוד. –כריכה פשוטה. כתמים. מצב טוב 

good. condition  

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

. נדיר. חתימות 1810ט, תק"ע שולחן ערוך האר"י ז"ל. קאפוס .175

 Shulchan Aruch of the late Ar”i. Kapost, 1810. Rare. Ancient עתיקות.

signatures. 

 

 'שלחן ערוך' האר"י ז"ל, הלכות ומנהגים ע"פ הקבלה. ספר 

 ס"מ. 19.5'; ד לו-ה, ו .1810קאפוסט, תק"ע  נדיר.

ולועזית. כמו"כ חתימות עתיקות בעברית  ספים בדף השער ובמקומות נו

 On the title page and in other places, ancient מספר חותמות.

signatures in Hebrew and foreign. Also a number of stamps. 

 Without ללא כריכה. כתמים ונזקי עש, עם מעט פגיעות בטקסט. מצב בינוני.

cover. Stains and moth damage, with little damage to the text. Fair 

condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 
 

 

 

פולמוס. 'שלחן מלכים' העותק של רבי משה פרייא, אב"ד  .176

 polemics. 'Shulchan .1931נעדיער, מצאצאי מרן החת"ס. בערעגסאס, תרצ"א 

Malchim' The copy of Rabbi Moshe Freya, Av Beit Din of Nadier, descendants of 

Maran Hatam sofer. Beregsas, 1931. 

 

ספר 'שלחן מלכים' על קיצור שו"ע, ומסביבו כמה חיבורים מאת רבי משה צבי 

 מוואלאווע.

חותמת רבי משה פרייא אב"ד נעדיער  בדף הפורזץ

 מצאצאי מרן החת"ס)אמו היא בת הכתב סופר(.

  ס"מ. 23.5בערעגסאס, י', שס"ח ד'; 

ים על פסקי בספר מובא כמה דברים אשר חולקפולמוס. 

טש, ונגד הספר יצאו  האדמו"ר ה'מנחת אלעזר' ממונקא

שני ספרי השגות, א' 'למכה מלכים' לרבי יצחק שטרנהל, 

 .polemics .שליסל שלמה נטע לרבי צוררי' נגד שלחןב' '

The book contains several things that disagree with 

the rulings of the "Minchat Elazar" Rebbe from 

Munkatch, and against the book came two books of 

objections, a "Lemake melachim" to Rabbi Yitzchak 

Shternhal, b "Shulchan neged Tzorerai" to Rabbi 

Neta Shlomo Shlissel. 

כריכה ישנה מנותקת. נייר מעט יבש. מעט כתמים 

 Old cover detached. Slightly dry paper. Few stains and tears. Good וקרעים. מצב טוב.

condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

חתימת הגאון רבי נטע מינץ? שו"ע או"ח. פורמט קטן. אמשטרדם, תקל"ה  .177

1775. Signature of Rabbi Neta Mintz? 'Shulchan Aruch' – orach chayim. Small 

format. Amsterdam, 1775. 

 

 יים, עם באר היטב ואשל אברהם.שולחן ערוך אורח ח

 ס"מ. 19[ קצא, קח ד'; 4. ]1775אמשטרדם, תקל"ה  פורמט קטן.



 

 ,On the title page בדף השער חתימת הגאון רבי נטע מינץ?

the signature of Rabbi Neta Mintz? 

תקים. מעט כתמים  ללא כריכה. דפים ראשונים ואחרונים מנו

 Without טקסט. מצב בינוני.והדבקות ונזקי עש עם פגיעות ב

cover. First and last pages detached. Few stains and 

adhesions and moth damage with text damage. Fair 

condition. 

בן הגאון רבי שלמה מינץ רבה של קוברין,  הגאון רבי נטע מינץ

 סלונים. כיהן כרבה של טיקטין.

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

ון. 'בני שלשים' דפוס ראש .178

 .1913 ג"תרע סוואליוועמהאדמו"ר מקוסון. 
First printing. ‘bney shloshim’ from the Rebbe of Koson. Swalive 

1913. 

 

 על יוסף ויפתח' א ספרים שלשה כולל, ומועדים התורה על שלשים' 'בניספר 

 שונים ממקומות לקוטים יוסף וילקט 'ג השנה מועדי על יוסף ויזכר' ב התורה

 .מקוסון רוטנברג יוסף רבי ק"הרה ר" מהאדמו ס"פרד י"עפ יקרים דרושים

  .חנוכה – בראשית א"ח

 . מ"ס 24.5'; ד 4, ב"קל, 6. 1913ג "תרע סוואליווע מהדורה ראשונה.
 Old cover slightly כריכה ישנה מעט בלויה. נייר מעט יבש. מצב טוב מאוד.

worn. Slightly dry paper. Very good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 אופנהיים שמעון מרבי' השחר עמוד. 'פומביות במכירות הופיע ולא נדיר .179

 Rare and did not appear א"תקנ דאדר פ"פ, הישר ספר – שער חסר עותק. מקרומנוי

at auctions. 'amud hashachar' by Rabbi Shimon Oppenheim of Kromnoy. Coverless 

copy - Sefer Hayashar, Frankfurt Dader 1791 

 

 .ספרים 2 כרך

 שמעון מרבי' השחר עמוד' ספר'. א

 חסר השער. פראג. מקרומנוי אופנהיים

 הביבליוגרפיה במפעל. צילום דף ומודבק

 1790 1789 מהשנים מהדורות 2 מובא

 מהדורה רק מביא העברי הספר ובאוצר

 A. the book. 1789 ט"תקמ משנת אחת

‘amud hashachar’ The title page is 

missing and a photo page is pasted. In 

the bibliography factory, two editions 

from the years 1789 to 1790 are b 

rought, and in the Hebrew Book 

Treasury, only one edition from the 

year 1789 is brought. 

 did not. פומביות במכירות הופיע לא

appear at auctions 



 

. 1791פ"פ דאדר, תקנ"א B. sefer hayashar by rabenu tamספר הישר לרבינו תם. '. ב

 ס"מ. 16.5ל"ד ד'; 

מעט כתמים. מעט הדבקות ונקבי עש עם פגיעות בטקסט. מצב בינוני  כריכה ישנה פשוטה.

 Simple old cover. Few stains. Slight adhesions and moth holes with textטוב.  –

vulnerability. Fair - good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

 the.1811ספר 'עץ חיים' אין דייטש חומש. זולצבאך תקע"א  .180

book ‘etz chayim’ in dayitch chumash. Zoltzbach 1811. 

 

 שאן אונד בעריהמטען דער אויס חומש טייטש אינד איזט דאס'עץ חיים'  ספר

ע"פ אוצר הספר העברי המחבר הוא משה  איבערזעצונג. בעקאנטן

 According to the 'Hebrew מנדלסון)לא מצאנו פרטים במקומות נוספים(.

Book Treasurer', the author is Moshe Mendelssohn (we did not find 

details in other places). 

שערים נפרדים  ס"מ. 17.5' ד'; [ רכג, עו, ל1. ]1811זולצבאך, תקע"א 

 Separate title pages for haftaroth and להפטרות ולמגילות. אותיות צו"ר.

megilot. Letters tzu”r  

כריכה חצי עור, בלויה ומעט מנותקת. נזקי עש בעיקר בתחילה וסוף. מצב טוב. 

Cover half leather, worn and slightly detached. Moth damage mostly at 

the beginning and end. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

מהדורה חשובה. חב"ד. 'צמח צדק' עם הנוסח המתוקן "ואינה תשובה". סט  .181

 .1945/49תש"ט  –ברוקלין, תש"ה  –שלישית. גרמניה  –צמח צדק, הוצאה שניה 
Important edition. Chabad. 'Tzemach Tzedek' with the amended version "Vaina 

Teshuva". Tzemach Tzedek set, second - third edition. Germany - Brooklyn, 

1945/49. 

 

 סט 'צמח צדק' מהאדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש.

הראשונים מההוצאה השלישית, גרמניה, תש"ט. ושאר הכרכים, מההוצאה  2כרכים,   8

 ,volumes, the first 2 from the third edition, Germany 8 ה.השניה, ברוקלין, תש"

1949. And the rest of the volumes, from 

the second edition, Brooklyn, 1945 25 

 ס"מ, בערך. באופן כללי מצב טוב מאוד.
Overall very good condition. 

 

מהדורה חשובה. בסוף חלק שני, בדפי 

צדק בעניין עיטוף הליקוטים, כותב הצמח 

הטלית שצריך שיהיה גם עטיפת חלק 

מהגוף, ומקשה על דברי הגר"א בעניין, 

בנוסח "ואינה תשובה", בהדפסה 

הראשונה בווילנא וכן בהדפסה השנייה 

הופיע משפט אחר ולאחמ"כ תוקן הדבר 

ע"י הוספת דף עם תיקון. במהדורה 

השלישית שלפנינו נדפס על הדף את 

 הנוסח המתוקן.

 ₪ 245יר פתיחה: מח



 

כרך ספרי החפץ  .העלמעץ ד"אב גלאטשטייןהעותק של הגאון רבי יואל וואלף  .182

 The copy of Rabbi Yoel Wolf Glatshtein, Av Beit Din of Elmetz. Volume of חיים.

chafetz Chayim books. 

 

 .העלמעץ ד"אב גלאטשטייןכרך ספרי החפץ חיים. העותק של הגאון רבי יואל וואלף 

א'. 'חפץ חיים' ווארשא. ב'. 

'שמירת הלשון' ווארשא, 

. ג'. 'שמירת הלשון' 1910

ח"ב, פייטרקוב תר"ע. ד'. 

 'חובת השמירה' ווארשא.

חתימת הגאון  בדף הפורזץ

 גלאטשטייןרבי יואל וואלף 

 )בעיפרון(. .העלמעץ ד"אב

כריכה ישנה, החלק הקדמי 

מנותק וללא שדרה. ספר 

ם. נייר מתפרק ודפים מנותקי

י  יבש ומעט קרעים. מצב בינונ

 Old cover, front part טוב. –

detached and without 

spine. Book falls apart and 

pages are detached. Dry 

paper and a few tears. Fair - 

good condition. 

 זאב יואל הגאון רבי

[ ד"תש – ב"תרל] גלאטשטיין

 יאסוי ד"אב גלאטשטיין שמעון רבי ג"הרה לאביו נולד. העלמעץ קהילת של האחרון רבה

 את ניהל. העלמץ קיראלי של רבה ואלד יוסף הרב של בתו את נשא ו"תרנ בשנת. ויארמוט

 הסתופף. אשכנז נוסח לפי נהג ומנהגיו בתפילותיו. בחורים 80-כ אז שמנתה חותנו ישיבת

. ד"תש סיון' ז ביום ושוויץבא משפחתו עם נספה. וקאסאני ממונקאטש רים"האדמו בחצרות

 '.זאב יואל נחלת: 'ספרו

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 13אוסף  .הדין בית רבני בחתימות, בירושלים פרושים הדין מבית גירות אישורי .183

 Certificates of gerut from the bet din of .1950/1973תשל"ג  –מסמכים. תש"י 

prushim in Jerusalem, signed by 

the rabbis of the bet din. 

Collection of 13 documents. 

1950/1973. 

 

 הדין מבית גירות אישורי 13 אוסף

 רבני בחתימות, ם בירושלי פרושים

 .הדין בית

 רובם. 1950/1973ג "תשל – י"תש

 ובגודל רשמי מסמכים נייר על

 מצב כללי באופן. בערך מ"ס 22/29

 Overall, very good .מאוד טוב

condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 



 

 רבני חתימות/י"בכ, והסכמים גיטין/תורה דיני/הכשר תעודתמסמכים.  17אוסף  .184

 .בירושלים פרושים דין בית

תשמ"ט  –תשכ"א 

1961/1989 .Collection of 17 

documents. Kosher 

Certificate / Torah Law / 

Gittin and Agreements, in 

handwriting / Signatures of 

Rabbis of the bet din 

prushim in Jerusalem. 196 

1/1989. 

 

: בהם, מסמכים 17 אוסף

 גיטין/תורה דיני/הכשר תעודת

 רבני חתימות/י"בכ, והסכמים

 .בירושלים פרושים דין בית

 .1961/1989ט "תשמ – א"תשכ

 בגודל רובם. רשמי מסמכים נייר

 .Overall, very good condition. מאוד טוב מצב כללי באופן. בערך מ"ס 22/28

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

"בברכת מזל טוב, ישקוד ויצליח בלימוד ובהנהגה דיר"ש, בברכת חתימה  .185

 With the blessing"וגמח"ט" מכתב מהרבי הריי"ץ בחתימת המזכיר. ז' תשרי תש"ו. 

of Mazal Tov, he will strive and succeed in learning and leading Dirash, with the 

blessing of signing and finishing a good signature," a letter from the Rebbe 

haraya”tz with the 

signature of the 

secretary. 7 Tishrei 

1946. 

 

, טוב מזל בברכת"

 בלימוד ויצליח ישקוד

, ש"דיר ובהנהגה

 חתימה בברכת

 מכתב" ט"וגמח

ץ, "הריי מהרבי

וסף האדמו"ר רבי י

יצחק שניאורסון 

 מליובאוויטש,

המזכיר,  בחתימת

 "ח. ליבערמאן".

Signed by the 

Secretary, "H. 

Lieberman". 

 ס"מ. נייר מכתבים אישי. מספר כתמים. מצב טוב מאוד. 14/9.5. 1945 ז' תשרי תש"ו

Personal stationery. Number of spots. Very good condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 



 

סמיכה לשחיטה בכ"י וחתימת הצדיק המקובל  .186

 Handwritten smicha for רבי יוסף בן סעיד צפירה.

shchita and signature of the Kabbalistic Tzaddik Rabbi 

Yosef b en Said Tzafira. 

 

כתב סמיכה לשחיטה, בכתב ידו וחתימתו של הצדיק 

 המקובל רבי יוסף בן סעיד צפירה.

שורות בכת"י וחתימתו, וחותמתו.  12. נייר שורות כפול

ס"מ. חורי תיוק. מעט כתמים וסימני קיפול. מצב  12.5/20

 Filing holes. Few stains and fold marks. Good טוב.

condition. 

נולד בתימן לאביו המקובל הצדיק רבי יוסף בן סעיד צפירה 

רבי סעדיה צפירה מחראז. בשנת תר"נ לערך, עלה לארץ 

ונתיישב בירושלים. למד בישיבת המקובלים 'בית קל' הקודש 

 ולפרנסתו היה סופר סת"ם. נפטר בשנת תרצ"ו. 

 ₪ 175מחי פתיחה: 

 

 

 

 

 

"השי"ת ימלא כל משאלות לבבו לטובה ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, תזכו  .187

לשנים רבות נעימות וטובות" הוספה בכי"ק וחתימתו של מרן רבי עובדיה יוסף, על 

 God will fulfill all the desires of his" .1977שנה טובה רשמי. ירושלים, תשל"ז כרטיס 

heart for good and in whatever he turns he will be educated and successful, you 

will have many pleasant and good years" added in the letter and the signature of 

Rabbi Ovadia Yosef, on an official New Year card. Jerusalem, 1977. 

 

כרטיס שנה טובה ממרן רבי 

 7עובדיה יוסף, עם הוספת 

 שורות בכי"ק וחתימתו.

השי"ת ימלא כל משאלות לבבו "

שר יפנה ישכיל  לטובה ובכל א

ויצליח, תזכו לשנים רבות 

 "נעימות וטובות

 14/10כרטיס שנה טובה רשמי. 

מצב טוב ס"מ. חורי תיוק. 

 Official Happy New מאוד.

Year card. 14/10 cm. Filing 

holes. Very good condition. 

 יוסף עובדיה רבי הגאון מרן

[ 1920/2013 ד"תשע – א"תרפ]

 ומנהיגה הדור פוסקי מגדולי

 כיהן, ספרד יהדות של הרוחני

 הראשון]' הספרדי הראשי כרב

. הקמתה מאז ס"ש מפלגת של התורה חכמי עצתמו נשיא היה, 1983–1973 בשנים'[ לציון

 וכן" הדור פוסק, "הדור גדול כונה, 1970 ל"תש'ה לשנת תורנית לספרות ישראל פרס חתן

 .מרן

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

מכתב ברכת שנה טובה מהאדמו"ר רבי נחמן כהנא מספינקא ב"ב. תשט"ז  .188

1956. Letter of Birkat Shana Tova from the Admor Rabbi Nachman Kahana of 

Spinka Bnei Brak. 1956. 

 

מכתב ברכת שנה בכי"ק 

וחתימתו של האדמו"ר רבי 

נחמן כהנא מספינקא בני 

 ברק. 

. נייר 1956כ"ג אלול תשט"ז 

ס"מ.  21/13.5מכתבים אישי. 

 שורות בכי"ק וחתימתו. 11

קרע קל בשוליים. מצב טוב 

 .Slight tear at margins מאוד.

Very good condition. 

האדמו"ר רבי נחמן כהנא 

תשל"ז[  –מספינקא ]תרס"ה 

בן האדמו"ר רבי צבי הירש 

כהנא. מלפנים ראב"ד 

בקלוזנבורג ולאחר עלותו לארץ 

הקודש כיהן כאב"ד בני ראם 

מסמיא. מאוחר יותר הקים את 

 חסידות ספינקא בבני ברק.

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

ימת רבי אליעזר יהודה נדאודויץ אב"ד לוט שני מכתבים ארוכים בכ"י וחת .189

 Lot of two long letters in handwriting and לוזשקי. המכתבים נתונים בלמינציה.

signed by Rabbi Eliezer Yehuda 

Nadaudowitz Av Beit Din of 

Luzshki. The letters are 

laminated. 

 

לוט שני מכתבים בכ"י וחתימת 

יץ אב"ד רבי אליעזר יהודה נדאודו

 לוזשקי.

שורות  16א'. ג' חשון ה'תרצ"א. 

בכ"י וחתימתו. מעט קרעים 

 A. 16 lines in והדבקות.

handwriting and his signature. 

Slight tears and gluing. 

 שורות וח 24ב'. משנת תרצ"ב. 

תימתו. חור עם חסר במרכז הדף 

 .Bוקרע קטן בשוליים. חורי תיוק. 

24 lines and his signature. A hole 

with a gap in the center of the page and a small tear in the margin. Filing holes. 

המכתבים נתונים בתוך למינציה. לא מצאנו מידע ותולדות אודות רבי אליעזר יהודה 

 The letters are inside the lamination. We did not find any information and נדאודויץ.

history about Rabbi Eliezer Yehuda Nadevich. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 



 

מכתב הרבנית מויז'ניץ. הרבנית שיינדיל א"ח האדמו"ר ה'ישועות משה', על  .190

 .Letter from Rebbetzin of viznitz מכתב אביה הגאון רבי יהושע סגל דייטש.

Rebbetzin Sheindil A.H. the Rebbe of Yeshuot Moshe, on the letter of her father, 

Rabbi Yehoshua Segal Deitch. 

 

מכתב הרבנית 

מויז'ניץ. מכתב קצר 

בכ"י וחתימת הרבנית 

שיינדיל א"ח 

האדמו"ר ה'ישועות 

 4משה' מויז'ניץ. 

שורות בכ"י 

 lines in 4 וחתימתה.

handwriting and 

hers signature.  

בצדו השני של הדף: 

מכתב בכ"י וחתימת 

 On the otherאביה 

side of the page: a 

handwritten letter 

and her father's 

signature  הגאון רבי

 יהושע סג"ל דייטש. 

נייר מכתבים אישי. 

 .Very good condition ס"מ. מצב טוב מאוד. 17/21

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

חתימת גדול קנאי ירושלים,  .191

רבי עמרם בלויא. תעודת זכות וחלק 

 Signature of רכישת מועדון המריבה.ב

the great kanahim of Jerusalem, 

Rabbi Amram Blewi. Certificate of 

right and part in the purchase of the 

hameriva club. 

 

תעודת זכות וחלק ברכישת מועדון 

כאשר רצו המריבה בירושלים עיה"ק, 

להקים באזור מאה שערים מועדון אשר 

ס את קדושת המקום, ואנשי היה רומ

ירושלים, קנו את השטח כדי לא לאפשר 

 כדבר הזה.

חתימת גדול קנאי ירושלים ומייסד 

 י קרטא רבי עמרם בלויא. ומנהיג נטור

ס"מ.  21/27תשט"ז. תעודה צבעונית. 

קרע באחת הקצוות. מעט נזקי עש ובלאי. 

 .Colored certificate טוב. –מצב בינוני 

Tear at one end. Slight moth damage 

and wear. Fair - good condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 



 

 

 

תפילה לשלום יהודי גרמניה, עקב עליית הנאצים ימ"ש לשלטון. 'סדר  .192

 A prayer .1933תפלה ותחנונים' חוברת תפילת יהודי אנגליה. לונדון תרצ"ג, יולי 

for the peace of the Jews of Germany, due to the rise of the Nazis in power. 

'seder tfila vetachnunim' A prayer booklet for the Jews of England. London 

July 1933. 

 

'סדר תפלה ותחנונים' חוברת תפילת יהודי אנגליה. תפילה לשלום יהודי גרמניה, 

 נאצים ימ"ש לשלטון. עברית ולועזית, עמוד מול עמוד. עקב עליית ה

ס"מ. מעט כתמים וקרעים קלים. מצב טוב  21.5עמ';  12. 1933נדון תרצ"ג, יולי לו

 .Few stains and minor tears. Very good condition מאוד.

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 . חתימות ורישומים עתיקים1844כרך שלשה ספרי מוסר. ווארשא, תר"ד  .193
Volume three books of musar. Warsaw, 1844. Ancient signatures and inscriptions 

 

 כרך שלשה ספרי מוסר. 

. לד 1844ווארשא, תר"ד א'. ספר הישר לרבינו תם. 

 ד'; 

ב'. ספר 'אמונת ישראל' לרבי גדליהו מאמשטרדם, 

 [ כ"ב ד'; 1עם תרגום ללשון אשכנזי באותיות צו"ר. ]

ג'. 'צוואות' הגה"ק רבי נפתלי הכהן בעל 'סמיכת 

 בדפי הפורזץ . י"ז ד';1844א, תר"ד ווארשחכמים'. 

חתימות ורישומים עתיקים: שייך למהו"ר יצחק 

עזריאל במא"א זאב וואלף זיו משאד. הרבני הנגיד 

כ"מ אברהם מו"ץ מק"ק שאד. להבחור כלב פיוויש 

בן א"א מה"ר זאב וואלף זיו נ"י מק"ק שאד. ספר 

הלאז שייך להרבני המופלג יא"ב כש"ת מ"ה יהושיע 

יקותיאל .. כעת בפה שאד... כדי שלא יגנב הספר.. ע"כ אני כתבתי שמו מ"ה ב"מ 

 יקותיאל.

 Worn antique כריכה עתיקה בלויה. כתמי זמן. מעט קרעים ונזקי עש. מצב טוב מאוד.

cover. Time stains. Slight tears and moth damage. Very good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

שק אליעזר' דיני או"ח. רשימת חותמים מאזמיר. אזמיר, לאדינו. 'דמ .194

 Ladino. ‘damesek Eliezer' Laws of Orach chayim. List of .1877תרל"ז 

signatories from Azmir. Azmir, 1877. 

 

 ק אליעזר' דיני אורח חיים לרבי אליעזר פאפו. ספר 'דמש
 3רשימת חותמים)בתחילתו לאדינו.  ס"מ. 22[ קצ"ו ד'; 4. ]1877אזמיר, תרל"ז 

 .At the beginning a list of signatories (3 and a quarter pages) ורבע עמ'(.

 Simple cover. Few כריכה פשוטה. מעט כתמי זמן וקרעים קלים. מצב טוב מאוד.

stains of time and slight tears. Very good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

'נשמת חיים' לרבי מנשה בן  –להרה"ק רבי אברהם המלאך  'חסד לאברהם' .195

ישראל. העותקים של הרבנית מבראנוב מחברתו הטהורה של האדמו"ר רבי אברהם 

 - Chesed LeAvraham' by Rabbi Avraham hamalaach' ירושלים. –שמחה מבראנוב 

'Nishmat Chaim' by Rabbi Menashe Ben Yisrael. Copies of the Rebbetzin of Branov 

The wife of the Rebbe of Avraham Simcha of Branov - Jerusalem 

 

ספרים. העותקים של הרבנית  2כרך 

מבראנוב מחברתו הטהורה של האדמו"ר 

 ירושלים. –רבי אברהם שמחה מבראנוב 

א'. 'חסד לאברהם' אמרות טהורות 

 מהרה"ק רבי אברהם המלאך. 

 21מ' כ' ד'; [ 10. ]1858למברג, תרי"ח 

  ס"מ.

ב'. ספר 'נשמת חיים' לרבי מנשה בן 

עותק חסר . 1858למברג, תרי"ח ישראל. 

 בסופו.

חותמות הרבנית מבראנוב בתוך הספרים 

מחברתו הטהורה של האדמו"ר רבי 

 ירושלים. –אברהם שמחה מבראנוב 

כריכה חדשה נאה. כתמים ומעט בלאי. 

 Nice new cover. Stains and מצב טוב.

little wear. Good condition. 

תרע"ו[ חתן רבי מרדכי צבי  –]תר"ו ירושלים  –האדמו"ר רבי אברהם שמחה מבראנוב 

הירש ווינברגר ובזיוו"ש חתן רבי צבי הירש שטיין. כיהן כאדמו"ר בבראנוב ובשנת תרס"ט 

 עלה לירושלים, שם הקים את בית מדרשו. ספריו: 'חמרא טבא' 'אורה ושמחה'.

 ₪ 280פתיחה: מחיר 

 

 

"למזכרת נצח בעד תרומת דמו ונפשו... עת שכבי על ערש דוי" מכתב הקדשה  .196

תרצ"ה  –מרגש מרבי זאב וואלף פרנק על ספרו 'תולדות זאב' ירושלים, תרפ"ט 

1929/1935. "As a souvenir of eternity for the contribution of his blood and soul ... 

when he lay on his deathbed" A moving letter of dedication from Rabbi Ze'ev Wolf 

Frank on his book "Toldot Ze'ev" Jerusalem, 1929/1935. 

 

ספר 'תולדות זאב' מאת 

 רבי זאב וואלף פראנק.

רצ"ה  ת –ירושלים, תרפ"ט 

 ]2[, לב; .1929/1935

 שיח; ]2[, כ עמ’; 27.5 ס"מ.

הפנימית מודבק  על הכריכה

דף הקדשה מרגש מאת 

המחבר רבי זאב וואלף 

 An exciting פראנק.

dedication page by the 

author Rabbi Zeev Wolf 

Frank is pasted on the 

inside cover. 

כריכה מקורית. מצב טוב 

 .Original cover מאוד.

Very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 



 

לוי, אחי הט"ז. דפוס ראשון. ח"א, נייאי שו"ת רבינו יצחק ה .197

 Responsa of our Rabbi Yitzchak Halevi, brother .1736וויט, תצ"ו 

of the ta”z. First printing. Part I, Nayai White, 1736. 

 

 ספר שו"ת רבינו יצחק הלוי, אחיו של הט"ז. חלק ראשון.

 ס"מ. 31[ לג ד'; 1. ]1736נייאי וויט, תצ"ו דפוס ראשון. 

 on theקצין אייזק ברעסלא". חתימה עתיקה: "שייך לה בדף השער

title page antique signature: “shayach lehakatzin ayizek bresla”. 

כריכה ישנה. הדבקת סלוטייפ בדף השער. כתמי זמן. מעט נזקי עש עם 

 Old cover. Pasting cellophane טוב. –פגיעה בטקסט. מצב בינוני 

tape on the title page. Time stains. Slight moth damage with text 

damage. Fair - good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

. חתימות 1704ספר 'קרבן חגיגה' דפוס ראשון. ונציה, תס"ד  .198

 First edition 'korban chagiga' book. Venice, 1704. Ancient עתיקות.

Signatures. 

 

 'קרבן חגיגה' מאת רבי משה גאלנטי.ספר 

 ס"מ. 26.5. נ"ו ד'; 1704. ונציה, תס"ד דפוס ראשון

 On the title page are חתימות עתיקות בכ"י מזרחי. ף השער בד

ancient signatures in Oriental handwriting. 

 Old כריכה ישנה. מעט הדבקות. כתמי רטיבות. נזקי עש. מצב בינוני.

cover. Slight adhesions. Moisture stains. Moth damage. Fair 

condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

ספר 'התשבי' עם הגהות רגלי מבשר לרבי אליעזר  .199

 .1910הרשטיק עם חותמו. מהדורה יחידה. מ. סיגעט, תר"ע 

The book 'Hatishbi' with postscripts ragley mevaser by 

Rabbi Eliezer Hershtik with his seal. Single edition. M. Siget, 

1910. 

 

ספר התשבי עם הגהות רגלי מבשר לרבי אליעזר הרשטיק עם 

 חותמתו.

עמ', צ"ו  48. 1910מ. סיגעט, תר"ע מהדורה יחידה עם ההגהות. 

 ס"מ. 20.5ד'; 

 הסכמת ה'אהבת ישראל' מויז'ניץ ועוד.

 On the title page ". הקדשת "מרדכי ווערצבערגער בדף השער

is the dedication of "Mordechai Wertsberger." 

 Old cover. Few כריכה ישנה. מעט כתמים ונזקי עש. מצב טוב.

stains and moth damage. Good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 



 

נדיר. 'משלי שלמה' ע"פ מוסר אב מרבי שמואל פריינד. מהדורה  .200

 rare. 'mishley shlomo' according .1839, תקצ"ט יחידה. חתימות עתיקות. וויען

to the musar av of Rabbi Shmuel Freund. only edition. antique  signatures. 

Vienna, 1839. 

 

ספר 'משלי שלמה' של משלי עם הפירוש 'מוסר אב' לרבי שמואל פריינד ראב"ד 

 בפראג.

 ס"מ. 18.5ח ד'; [ מ"2. ]1839ווין, תקצ"ט נדיר. מהדורה יחידה. 

 Appeared at (.8הופיע במכירות פומביות פעם אחת בלבד)במכירתנו מס' 

auctions only once (in our No. 8 action). 

 חתימות עתיקות: "משה אלי' מרקשטיין)מרינשטיין?(. בדף הפורזץ והשער

 Old cover. Stains and wear כריכה ישנה. כתמים ובלאי ומעט נזקי עש. מצב בינוני.

and slightly moth damage. Fair condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

'מעשה פונ'ם מהר"ל מפראג' והגולם, סיפורים בעברית ויידיש, ווארשא, תרע"ג  .201

'עשר נפלאות' ירושלים, תש"ח  –1911'חכמת מהר"ל' פיעטרקוב, תרע"א  – 1913

1948. 'Ma'aseh Phonem Maharal miPrague and the Golem, Stories in Hebrew and 

Yiddish, Warsaw, 1913 -' chochmat Maharal 'Pietarkov, 1911 –‘eser niflaot' 

Jerusalem, 1948. 

 

 כרך ספרים.

א'.  'מעשה פונ'ם מהר"ל מפראג' והגולם, 

. 1913ווארשא, תרע"ג סיפורים בעברית ויידיש, 

 עמ';  110

ב, תרע"א פיעטרקוב'. חכמת מהר"ל. ביידיש. 

 עמ';  58. 1911

סיפורים מגדולי אדמו"רי פולין. ג'. 'עשר נפלאות' 

 ס"מ.  16.5. קכ"ח עמ'; 1948ירושלים, תש"ח 

כריכה ישנה פשוטה. כתמים והדבקות. מעט נזקי 

 Simple old cover. Stains and עש. מצב בינוני.

adhesions. Slight moth damage. Fair 

condition. 

 ₪ 210: מחיר פתיחה

 

 

המשניות של בעל ה'שבילי דוד' הגאון רבי דוד יהודה ליב זילברשטיין. משניות  .202

 ,The Mishnayot of Rabbi David Yehuda Leib Zilberstein .1809זרעים, לבוב, תקס"ט 

author of 'Shviley David'. Mishnayot Zeraim, Lvov, 1809. 

 

מברטנורא ותוי"ט, תוספות חדשים ומראה  , ע"פ הרמב"ם, רבינו עובדיהמשניות זרעים

 "ס בשם ראשון לציון. מקום בש



 

בדף השער והפורזץ . זילברשטיין ליב יהודה דוד רבי הגאון' דוד שבילי'ה בעל של העותק

רישומים עתיקים: "שייך למו"ה דוד ליב זילברשטיין" "שייך להרב הג' מו"ה דוד ליב"  

The copy of the author of 'Shvili David', the Gaon Rabbi David Yehuda Leib 

Zilberstein. On the title page and the porzatz page are 

ancient inscriptions: "Belongs to Rabbi David Leib 

Zilberstein" "Belongs to Rabbi Rabbi David Leib" 

 צ"ו –נ"ז [, 1, ]נ"ו –מ"ה [, 1, ]מ"ד, ה'[, 1. ]1809 ט"תקס, לבוב

 ס"מ. 38'; ד

כריכת עור פגועה ומנותקת. כתמים ונזקי עש עם פגיעות בטקסט. 

 Damaged and detached leather binding. Stains מצב גרוע.

and moth damage with text vulnerability. Poor condition. 

[ 1820/1884תרמ"ד  –]תק"פ  זילברשטיין לייב יהודה דוד רבי

ש ורבי קופל חריף. כיהן כרב באוהלי ובזנטה. תלמיד המהר"ם א"

בשנת תרי"ט עלה לירושלים והיה מדייני כולל אונגרין. מאוחר יותר 

נאלץ לשוב להונגריה, שם כיהן כרב בכמה מקומות, ובהם בוייטצען 

שם גם כיהן כראש ישיבה. ספרו: 'שבילי דוד'. בנו הוא רבי ישעיהו 

 זילברשטיין בעל 'מעשי המלך'.

 ₪ 280פתיחה: מחיר 

 

 

 

ליקוטי הסנדלר הקדוש רבי יעקב משה רביקוב עה"ת. מהדורה מצומצמת. עם  .203

 Compilations of the holy shoemaker .1968תמונתו. ללא שער. ז' חשון, תשכ"ט 

Rabbi Yaakov Moshe Ravikov on the Torah. Limited edition. With his picture. No 

title page. Z. Cheshon, 1968. 

 

ליקוטי הסנדלר הקדוש רבי יעקב משה רביקוב על התורה, מאת בנו רבי 

 יוסף.

ז' חשון, מהדורה מצומצמת שנדפסה כשנתיים בלבד לאחר פטירתו. 

 33עמ' נוספים על פרשת ויגש.  3עמ'; בסופו מונח  460. 1968תשכ"ט 

 ס"מ.

ים עותק 100-שנדפס ב דף השער והכריכה המקורית שעליה נכתבחסר 

בלבד. בהקדמה מסביר המו"ל שנדפס במהדורה מצומצמת, ומבקש 

ה או קיבל, שישלח הוספות או תיקונים)כנראה נמכר או חולק  שמי שקנ

 Missing cover page and למקורבי ושומעי לקחו של הסנדלר הקדוש(.

original cover on which it is written that it was printed in only 100 

copies. In the introduction, the publisher explains that it is printed 

in a limited edition, and asks that whoever bought or received it, 

send additions or corrections (probably sold or distributed to 

associates and listeners of the lesson of the holy shoemaker). 

טוב  –כריכה פשוטה. חורי תיוק והדבקות בשוליים הפנימיים. מצב טוב 

 Simple cover. Filing holes and gluing in the inner margins. Good- very good מאוד.

condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

חומש תוצאות חיים. דפוס ראשון. ג"ח וכרך חמש מגילות. עותקים מיוחסים.  .204

 1764/1766chumash totzot Chayim. First printing. 3תקכ"ז  –כ"ד אמשטרדם, תק

parts and a volume of five megilot. Privileged copies. Amsterdam, 1764/1766. 

 

 חומש תוצאות חיים. חלקים, בראשית, ויקרא ובמדבר וכרך על חמש מגילות.



 

ן ברודא דיין באונגוואר חתנו עותקים מיוחסים. חתימות וחותמות הגאון רבי שלמה זלמ

של בעל הקיצור שולחן ערוך. כמו"כ רישום 

לכאורה של רבי שמואל מאיר בן הגאון רבי מנחם 

כ"ץ אב"ד צעהלים. וכן רישום: "קניתי לכבוד 

הבורא הק' יעקב סגל.." רישומים עתיקים נוספים. 

Privileged copies. Signatures and stamps of 

Rabbi Shlomo Zalman Broda Dayan Baungwar, 

son-in-law of the author of the kitzur Shulchan 

Aruch. Also an alleged side script by Rabbi 

Shmuel Meir ben HaGaon Rabbi Menachem 

Katz Av Beit Din of Tzahalim. Also a sude script: 

"I bought in honor of the Creator K. Yaakov 

Segal Additional antique side scripts"... . 

 ז"תקכ – ד"תקכ, אמשטרדםדפוס ראשון. 

' ד, ג', צד[ 4]כרך בראשית: במקור:  .1764/1766

דפים אחרי השער. וכן דפים  3ד'; בעותק זה חסרים 

 bereshit: Thisראשונים ואחרונים קרועים עם חסר.

copy is missing 3 pages after the title page. And first and last pages torn with 

incomplete.   :כרך ד טז-יג, יז-יד[, 1, ]סט'; כרך במדבר: ד יב, יג-[י, ]י-ז, נדכרך ויקרא ;'

חמש מגילות: מ"ד ד'; בעותק זה חסר דף אחרון. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב בינוני 

 .Volume Five megilot: This copy lacks a last page. varies Size and condition טוב. –

Overall fair - good condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

'תכלת מרדכי' מרבי  .נאדיפאלו סילאדי ד"אב וויס אנשיל אשר רבי של העותק .205

 The copy of Rabbi. עותק חסר. 1892מרדכי בנעט. דפוס ראשון. למברג, תרנ"ב 

Asher Anshil Weiss Av Beit Din of Siladi Nadifalo. ‘tchelet Mordechai' by Rabbi 

Mordechai Benet. First printing. Lemberg 1892. Incomplete copy. 

 

ספר 'תכלת מרדכי' מרבי מרדכי 

 אשר רבי של העותק בנעט.

 סילאדי ד"אב וויס אנשיל

 .נאדיפאלו

למברג, תרנ"ב מהדורה ראשונה. 

 נ'[ 6]במקור: עותק חסר.  .1892

דפים  2'; בעותק זה חסרים ד

אחרונים מהספירה הראשונה. 

 .Incomplete copyס"מ.  24.5

This copy is missing 2 last 

pages from the first count.. 

 רביחותמות  בדף השער והפורזץ

 סילאדי ד"אב וויס אנשיל אשר

סוגי חותמות(.  2) נאדיפאלו

חותמת המביא  בסוף ההקדמה

 פיש.ל  לדפוס רבי ישרא

כריכה עתיקה בלויה. מעט נזקי 

 At עש. נייר מעט יבש. מצב טוב.

the end of the introduction is the stamp of the printer Rabbi Israel Fish. 

Worn antique cover. Slight moth damage. Slightly dry paper. Good condition. 



 

 שבמחוז פאלו בנאדי ד"כאב כיהן[ 1882/1944 ד"תש – ב"תרמ] וויס אנשיל אשר רבי

 .שבטרנסילבניה סילאדי

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

מהדורה לא ידועה. הגדה של פסח עם פתרון צרפתי וציורים  .206

 .Unknown editionנאים. מתנת חברת חלוקת לחם לעניים קהיר. 

Passover Haggadah with a French solution and beautiful paintings. A 

gift from a bread distribution company to the poor in Cairo. 

 

 הגדה של פסח עם פתרון צרפתי, עם כל דיני החג. ציורים יפים ונחמדים.

 מתנה מאת חברה לחלוקת לחם לעניים.

ה. יש כמה הגדות מאוד דומות להגדה זו, אך לא מצאנו  מהדורה לא ידוע

ביבליוגרפיה ולא באוצר הגדה זו, לא בספריה הלאומית ולא במפעל ה

 Unknown edition. There are some very רוזנפלד. –הספר העברי וינוגרד 

similar Haggadot to this Haggadah, but we did not find this Haggadah, 

neither in the National Library nor in the Bibliography Factory nor in 

the Hebrew Book Treasury Winograd-Rosenfeld. 

ס"מ. כריכה רכה. מעט נזקי עש וכתמים. מצב  20עמ';  32[ 1קהיר מצרים, ]

 .Softcover. Slight moth damage and stains. Good condition טוב.

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

ירושלים. ספר 'מתוק לנפש' ליוורנו, תר"ח  –חתימת רבי אברהם מרציאנו דבדו  .207

1848. Signature of Rabbi Avraham Marciano Debdo - Jerusalem. Book 'matok 

lenefesh' Livorno, 1848. 

 

 ספר 'מתוק לנפש' לרבי יצחק פרחי.

'; ד[ 1, ]סה[, 4]. 1848ליוורנו, תר"ח 

 ס"מ.  15.5

חתימת רבי אברהם  בדף השער

  ירושלים. –מרציאנו דבדו 

מעט כתמים. כריכה מחופה עץ זית. 

 Cover covered with ד.מצב טוב מאו

olive wood. Few stains. Very good 

condition. 

נולד במרוקו רבי אברהם מרציאנו 

לאביו רבי שלמה. בשנת תרכ"ה עלו 

לארץ הקודש. הוסמך לרבנות ע"י 

הראשון לציון היש"א ברכה. כיהן כרב 

בקהילה ביון וכן בקהילת שכם. כמו"כ 

 .1936רושלים. נפטר בשנת תרצ"ו יצא לחו"ל כשד"ר העדה המערבית בי

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

. הקדשה עצמית ע"י עהרנגרובר אב"ד ווראנוב'נחלת יוסף' לרבי מרדכי יוסף  .208

תלמידו ר' משה יוסף הויזנער מהאנשאוויץ, שקיבל ממו"ר המחבר. ווראנוב, תרצ"ג 

1933. 'Nachlat Yosef' to Rabbi Mordechai Yosef Ehrengrover Av Beit Din of 



 

Waranov. Self-dedication by his disciple R. Moshe Yosef Heusner of Hanshawitz, 

received from the author's teacher. Waranov, 1933. 

 

 וחידושי דינים חידושיספר 'נחלת יוסף' 

 ערוך תורה של פלפול מתוך היוצאים כללים

, חלק ראשון על ביתא אלפא כל על ומסודר

עהרנגרובר רבי מרדכי יוסף  א'. מאת אות

  .אב"ד ווראנוב

 32.5'; ד[ 2, ]קז, ד. 1933ווראנוב, תרצ"ג 

 ס"מ.

הקדשה: קיבלתי הספר היקר בדף השער 

ממו"ר המחבר שליט"א ה"ק משה יוסף 

 הויזנער.

רישום: "קיבלתי הספר הזה ובדף הפורזץ 

מהה"ג אבדק"ק ווארנאוו ביום ל"ג בעומר 

וסף הויזנער שנתרצ"ד  משה י

 מהאנשאוויץ ויושב לע"ע בכפר דאווידעוו".

כריכה ישנה. נייר מעט יבש. מעט נזקי עש. 

 .Old cover. Slightly dry paper מצב טוב.

Slight moth damage. Good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 ר"האדמו ספר 'הלכות עולם' לרבי דובער קרסיק תלמיד הצמח צדק, העותק של .209

אוסטילא, אשר המגיד מטריסק העיד עליו:  – מראדויל אינגרלייב אליעזר רבי ק"הרה

 The . עותק חסר.1868מהדורה יחידה. זיטאמיר, תרכ"ט  "!!כמוני ישועות פועל הוא"

book 'Halachot Olam' by Rabbi Dover Karsik, a student of the Tzemach Tzedek, the 

copy of the Rebbe Rabbi Eliezer Inglerlev of Radoil - Ostila, about which the 

Maggid of Trisk testified: "He works salvation like me”!! Single edition. Zhitomir, 

1868. incomplete copy. 

 

 ספרים שלושה ובו' עולם הלכות' ספר

 מסכת על הלכות חדושי נתיב, נפתחים

. חולין מסכת על א"מהרש נתיב. חולין

 עניינים ע"שו על ההוראה נתיבות

 רבי מאת ועוד חולין למסכת הנוגעים

 . צדק הצמח מחסידי קרסיק דובער

 אהרן רבי ק"הרה חשובות הסכמות

 הצמח את מזכיר שאף מטשרנוביל

הרה"ק  בנו הסכמת וכן בהסכמה צדק

  .זוסיא משולם ישעיה רבי

 חותמות הספר ובתוך הספר בשער

 Faded stamps ר"האדמו של דהויות

of the Rebbe on the title page and 

inside the book אליעזר רבי ק"הרה 

 מצדו, אוסטילה – מראדויל אינגרלייב

 חולין למסכת הטעות לוח דף של השני

 שהספר ולועזית בעברית ארוך רישום

 .ה"זצוקללה אינגרלייב אליעזר ר"הר... ק"אבד צ"הרה אלמנת מאוסטילא לרבנית שייך

, 27, 1, 16, 1, 18, 1 הלאומית: בספריה המספור .1868 ט"תרכ. זיטאמיררה יחידה. מהדו

 שלפנינו בעותק'; ד ז"ט, 1, ז"כ, 2, ז"י, 2, ט"נ, ז"י', כ, 1 שלפנינו: בעותק'; ד 60, 17, 20, 1

 אחרונים דפים 2 – וב מהדפים חלקים חסר הספר סוף עד אחרונה דפים ספירת של ג"י מדף



 

 This copy from הספר בתוך שערים 3 ועוד הספר בתחילת שערים 2. אורךל דף חצי חסר

the thirteenth page of the last page count to the end of the book lacks parts of the 

pages and in the last 2 pages half a page is missing in length. 2 title pages at the 

beginning of the book and another 3 title pages within the book ..30 מ"ס. 

 של אחרונים דפים 4, זמן כתמי, עש נזקי, נאים שוליים, משובח נייר, פשוטה ישנה כריכה

 Simple .טוב מצב! לאורך דף חצי חסר אחרונים דפים 2 - ב, בטקסט וחסרים פגועים הספר

old cover, fine paper, nice margins, moth damage, time stains, last 4 pages of the 

book damaged and missing in the text, in the last 2 pages half a page is missing! 

Good condition. 

 אינגרלייב יוסף רבי ק"הרה בן אוסטילא מראדויל אינגרלייב אליעזר רבי ק"הרה ר"האדמו

 רבי חתן דוביסאר ד"אב מרגליות מרדכי יםחי רבי חתן. מזלוטשוב המגיד משושלת מראדויל

 ר"היה אדמו ט"תרל ומשנת ראדויל ד"כיהן כאב(. טשרנוביל שושלת)ממקרוב נחום מנחם

 הוא: על האדמו"ר החותם העיד מטריסק המגיד .ישראל בני המוני י"ע ונערץ, באוסטילא

 (111' עמ' א כרך לדור מדור חסידות אלפסי יצחק!!! )כמוני ישועות פועל

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

העותק של רבי אברהם שלמה כ"ץ מריסקווא עם הגהותיו. חתימת רבי ישראל  .210

חיים ברוין וחותמת רבי יעקב משה ברוין. 'תפארת שאול' על הש"ס ח"ג, פיעטרקוב, 

 .The copy of Rabbi Avraham Shlomo Katz of Riskawa with his glosses .1900תר"ס 

Signature of Rabbi Yisrael Chaim Bruin and stamp of Rabbi Yaakov Moshe Bruin. 

'Tiferet Shaul' on the Shas Part 3, Pietarkov, 1900. 

 

ספר 'תפארת שאול' חלק שלישי ובו 

חידושים על הש"ס מאת רבי שאול 

 ידידיה שוחט.

 37.5. מ"א ד'; 1900פיעטרקוב, תר"ס 

 At עמ'(. 3בסופו רשימת חותמים)ס"מ. 

the end is a list of signatories (3 

pages). 

הגהות בכ"י  3 בפנים הכריכה האחורית

 רבי אברהם שלמה כ"ץ מריסקווא.

Inside the back cover 3 glosses in the 

handwriting of Rabbi Avraham 

Shlomo Katz of Riskawa. ר  ובדף השע

חתימת רבי ישראל חיים ברוין וחותמת 

 שה ברוין.רבי יעקב מ

כריכה מנותקת ופגועה)ללא החלק הקדמי 

והשדרה(. נייר יבש. שוליים רחבים. קרעים 

 Cover בעיקר בשוליים. מצב בינוני.

detached and damaged (without front 

and spine). Dry paper. Wide margins. Tears mostly in margins. Fair condition. 

 ד"אב ץ"כ הכהן אליהו רבי ג"הרה לאביו נולד[ ה"תשל – ד"תרמ] ץ"כ שלמה אברהם רבי

 ד"כאב כיהן'. הבושם ערוגת' בעל גרינוואלד משה רבי הגאון אצל בחוסט למד. ראסלאוויטץ

: ספריו. ברק בבני סאטמאר –' לב יטב' קהילת של כרבה יותר ומאוחר, ונימישזא ריסקווא

 '.אש דברי'ו( ח"ג' )המשפטים אורחות'

 ₪ 210 מחיר פתיחה:

 

 



 

חתימת רבי אברהם שלמה גולדנבוים מנכדי הרה"ק רבי  .211

 .1848אברהם המלאך ומדייני צפת. מגילת תענית, לבוב תר"ח 

Signature of Rabbi Avraham Shlomo Goldenbaum of the 

grandchildren of Rabbi Avraham Hamalach and the Dayani of 

tzfat. Megilat Ta'anit, Lbov 1848. 

 

'; חסר דף ד[ 1, ]כד, 1848לבוב, תר"ח 'מגלת תענית' ספר 

[1.]missing page 1 18 .ס"מ 

חתימת רבי אברהם שלמה גולדנבוים מנכדי הרה"ק  בדף השער

חלק רבי אברהם המלאך ומדייני צפת, מגדולי חסידי סדיגורה. 

 בדיו אדומה. מאותיות השער

. כתמים ונזקי ללא כריכה. ספר מעט מתפרק ומספר דפים מנותקים

 Without גרוע. -עש. קרעים עם חסר בעיקר בקצוות. מצב בינוני 

cover. A slightly disintegrating book and a number of detached 

pages. Stains and moth damage. Tears with incomplete mostly 

at edges. Fair - poor condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

בי רפאל הנובר מח"ס תכונת השמים? נביאים חתימת ר .212

 The signature of Rabbi .1699ראשונים ע"פ רש"י. אמשטרדם, ת"ס 

Raphael Hanover, author of the book tchunat hashamayim? nevihim 

rishonim according to Rashi. Amsterdam, 1699. 

 

 רש"י. נביאים ראשונים, יהושע שופטים שמואל מלכים, ע"פ 

חתימה: "רפאל בן הר"ר יעקב יוסף הלוי זצ"ל" אולי זה רבי  ר בדף השע

 רפאל הנובר מח"ס 'תכונת השמים'.

 bound . ר"ה ד'; כרוך בסופו חמש מגילות עותק חסר.1699אמשטרדם, ת"ס 

at the end five megilot a incomplete copy. 12.5 .ס"מ בלבד 

 Is not in Winograd and has בידספיריט. אינו בוינוגרד ולא הופיע במכירות

not appeared in BidSpirit actions . 

 כריכה חצי עור פגועה. מעט הדבקות סלוטייפ. כתמים ונזקי עש. מצב בינוני.

damaged Cover half leather. Slight cellophane adhesion. Stains and moth 

damage. Fair condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

דרשות ולוחות שנה, מרבי אברהם  –נדיר. מהדורה יחידה. 'אמרי נועם' גורלות  .213

מגריידיץ. חתימת רבי יהודה קרפל. האמבורג, תר"ד 

 rare. Single edition. 'Imrei . עותק חסר מעט.1844

Noam' goralot - Sermons and Calendars, by Rabbi 

Avraham of Graditz. Signature of Rabbi Yehuda 

Karpel. Hamburg, 1844. Slightly incomplete copy. 

 

 דרשות. א', עניינים שלשה כוללנדיר. ספר 'אמרי נועם' 

...  נושן ישן ספר והוא ותומים' 'אורים. ב' המחבר.

 ישאל אשר ושאלה שאלה כל על נכונות תשובות בהשיבו

 לוחות. ג בעתיד לחבירו או לו יקרו מה לדעת האדם

 ששת כלות עד [ז"תקפ] זו משנה והזמנים תהמועדו

 ק"דק ישרים מ מגיד מאת רבי אברהם ע"לב שנה אלפים

 .גרידץ



 

 this copy. ר"ח עמ'; עותק זה מסתיים בעמ' רד;1844האמבורג, תר"ד מהדורה יחידה. 

ends at page 204. 17 .ס"מ 

ומו"ץ באיביה. נפטר כיהן כדיין חתימת רבי יהודה קרפל מרבני וחכמי פולין.  בדף הפורזץ

 .1924בפרנקפורט בשנת תרפ"ד 

ללא כריכה. דפים ראשונים מנותקים. כתמים. מעט קרעים ונזקי עש בעיקר בשוליים. מצב 

 Without cover. First pages detached. Stains. Slight tears and moth damage בינוני.

mostly in the margins. Fair condition. 

 ₪ 210 מחיר פתיחה:

 

 

 

 

חתימת רבי יצחק אויש מבאניהאד, תלמיד השבט סופר ומח"ס 'תורת יצחק'.  .214

 Signed by Rabbi Yitzchak Oish of Banihad, a .1879ספר חסידים, ווארשא, תרל"ט 

student of the shevet Sofer and author of the book 'Torat Yitzchak'. Sefer Hasidim, 

Warsaw, 1879. 

 

ווארשא, תרל"ט חסידים לרבינו יהודה החסיד. ספר 

 ס"מ. 22. קי"ד ד'; 1879

, מבאניהאד אויש יצחק רבי חתימת בדף השער

ובדף  'יצחק תורת' ס"ומח סופר השבט תלמיד

 הפורזץ רישום ששייך לו.

כריכה מקורית בלויה. מעט כתמים ונזקי עש. מצב 

 Worn original cover. Few stains and moth טוב.

damage. Good condition. 

תש"ד[ תלמיד  –]תר"כ רבי יצחק אויש מבאניהאד 

חכם מופלג. תלמיד השבט סופר וכן למד אצל הגאונים, 

רבי אליעזר זוסמאן סופר אב"ד פאקש ורבי שמואל 

ארנפלד אב"ד מאטרסדורף. ספרו: 'תורת יצחק' הכולל 

 באר יצחק לבוש יצחק ועוד.

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

תקל"ט  –'המבקש' דפוס ראשון. האג, תקל"ח ספר  .215

1778/79. The ‘hamevakesh’ book is a first edition. Hag, 

1778/79. 

 

ספר 'המבקש' ספר מעניין בדרך המוסר והפילוסופיה מאת רבי 

 שם טוב פאלקירה.

 20[ מ"ח ד'; 8. ]1778/79תקל"ט  –האג, תקל"ח דפוס ראשון. 

 ס"מ.

  רדם והחיד"א ועוד.הסכמות רבי שאול מאמשט
ריכה עתיקה בלויה, ללא החלק הקדמי. מעט נקבי עש בעיקר  כ

 בשוליים. מעט כתמים. הדבקה בשולי דף השער. מצב טוב.
Worn antique cover, without front. Few moth holes mostly 

in margins. Few stains. Gluing to the margins of the title 

page. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 



 

כתבי ביאליק ותרגומיו עם  .216

 -עיטורים וציורי יוסף בודקו. סט מפואר ב 

 Bialik's .1923כרכים. ברלין, תרפ"ג  4

writings and his translations with 

decorations and paintings by Yosef 

Budko. glories set in 4 volumes. Berlin, 

1923. 

 

חמן ביאליק ותרגומיו. עם כתבי חיים נ

 עיטורים וציורי יוסף בודקו.

ס"מ.  25.5כרכים.  4. 1923ברלין, תרפ"ג 

סט מפואר. כריכות בד נאות. שוליים 

 glories set. Proper רחבים. מצב מצוין.

fabric covers. Wide margins. great 

condition. 

הסבר מעניין בדף הקולופון על צורת 

שלת אלפים ההדפסה שנדפסה בשל

 An interesting ומאתים טפסים בלבד וכו'

explanation on the colophon page 

about the form of printing printed in a chain of only thousands and hundreds of 

forms, etc. 

 ₪ 280מחיר  פתיחה: 

 

 

 

ד מהדורה נדירה. העותק של הגאון החסיד רבי שמחה בונים אפשטיין אב" .217

פאלטוסק ומגדולי חסידי קאצק, ושל בנו רבי חיים יהודה לייב. 'צוהר התיבה החדש' 

 Rare edition. The copy of the Chassidic Gaon Rabbi Simcha 1884למברג, תרמ"ה 

Bunim Epstein Av Beit Din of Paltusk and one of the greatest chasidim of Katzk, 

and of his son Rabbi Chaim Yehuda Leib. ‘tzohar hateva hachadash’ Lemberg 1884. 

 

ספר 'צוהר התיבה החדש' עם מכסה 

 כלליהם התיבה, חוקי ומשפטי הדקדוק

 , מאת רבי שלמה זלמן האנאו. וטעמיהם

לא ס"מ.  19.5. צ"ח ד'; 1884למברג, תרמ"ה 

 Did not appear הופיע במכירות פומביות.

at auction. 

חותמות הגאון החסיד רבי  ץבדף הפורז

ם אפשטיין אב"ד פאלטוסק  שמחה בוני

ומגדולי חסידי קאצק, ורישומים ששייך לו. 

חתימת בנו רבי חיים יהודה לייב  בדף השער

 ובתוך הספר חותמותיו. 

כריכה ישנה. נייר מעט יבש. נקבי עש. מצב 

 .Old cover. Slightly dry paper טוב. -בינוני 

Moth holes. Fair - good condition. 

בן רבי חיים ליב מקאלושין. מגדולי חסידי קאצק. כיהן כרבה של  רבי שמחה בונים אפשטיין

 פאלטוסק. חתנו הוא רבי משה מרדכי כהן בן רבי שיראל חתן הרי"מ מגור.

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 

 

 וחתנו באונגוואר דיין ברודא זלמן שלמה רבי הגאון שלהעותק  .218

 The .1850'מעלות המדות' למברג, תר"י  .ערוך שולחן יצורהק בעל של

copy of the Gaon Rabbi Shlomo Zalman Broda Dayan Baungwar and 

son-in-law of the author of the kitzur Shulchan Aruch. 'mahalot 

hamidot' Lemberg, 1850. 

 

. 1850י למברג, תר"ספר 'מעלות המדות' לרבי יחיאל ב"ר יקותיאל. 

 זלמן שלמה רבי הגאון חתימת ס"מ. בדף השער 19.5פ"א]צ"ל ע"ח[ ד'; 

 .ערוך שולחן הקיצור בעל של וחתנו באונגוואר דיין ברודא

 Worn antique כריכה עתיקה בלויה. מעט נזקי עש והדבקות. מצב טוב.

cover. Slight moth damage and adhesions. Good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

( הגאון רבי ישראל גולדמן מגרסווארדיין, מח"ס 3קבלת הגר"א. חתימות ) .219

 . כרך ספרים1882כנסת ישראל על אבות. 'יהל אור' דפוס ראשון. ווילנא, תרמ"ב 

Receipt of the Ga'a. Signatures (3) Rabbi Yisrael Goldman of Grasswardine, author 

of the Knesset Israel on Avot. Yahel Or, first printing. Vilna, 1882. Book volume 

 

 ס"מח, גולדמן ישראל רבי הגאוןכרך ספרים. העותקים של 

 .אבות על ישראל כנסת

 על נפלאים ביאורים והוא. קודש הדרת בשם נודעא'. 'יהל אור' 

ווילנא. תרמ"ב . דפוס ראשון, מווילנא א"הגר מאת ק"הזוה

  ]2[, 60; 80; 74; 28 עמ’;.1882

 בעל מאת. הזוהר על נפלא ביאור והוא ב'. ספר 'קרני אור'

. מהורדאנא זיסקינד אלכסנדר רבי העבודה ושורש היסוד

 ; ’עמ 166[, 4]. 1910תר"ע  ,ווילנה

ווילנא, תרמ"ב ג'. ספר 'ספרא דצניעותא' עם ביאור הגר"א. 

1882 .[2 ,]VI, 80 ס"מ.  24; ’עמ 

גולדמן  ישראל רבי חתימות הגאון השעריםבדפי 

מגראסווארדיין. חמיו של המקובל הצדיק רבי חיים משה 

 .אבות על ישראל כנסת מנדל. ספרו:

כריכה ישנה פשוטה. מעט כתמים. מעט נזקי עש והדבקות 

 Simple old cover. Few בעיקר בשוליים הפנימיים. מצב טוב.

stains. Slight moth damage and adhesions mainly in the 

inner margins. Good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 



 

דפוס ראשון של 'באר הגולה' על שו"ע אה"ע. חתימות,  .220

הגהות ומ"מ בכ"י ר' חיים ב"ר יעקב וויל משווערזענץ. פיורדא, 

 First edition of 'Beer Hagola' on the Shulchan .1782תקמ"ב 

Arucheven haezer. Signatures, glosses and letters in the 

handwriting of Rabbi Chaim son of Rabbi Yaakov Will of 

Schwersentz. Fjorda, 1782. 

 

 .שמואל ובית מחוקק חלקת עם העזר אבן ע"שו' רבי רב אפי' ספר

. 1782פיורדא, תקמ"ב דפוס ראשון של באר הגולה על שו"ע אה"ע. 

 ס"מ. 35[ קצ"ב ד'; 2]

חתימות: "חיים וייל משווערזענץ" וכן  בדף השער ובמקומות נוספים

רישומים ששייך לר' חיים ב"ר יעקב וויל משווערזענץ. בתוך הספר 

 הגהות/מראי מקומות בכתב ידו. 10

 גרוע. –כריכת עור פגועה. ספר מתפרק. נזקי עש וכתמים. מצב בינוני 

Inside the book 10 glosses / references in his handwriting. 

Damaged leather binding. A book falls apart. Moth damage and 

stains. Fair - poor condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

על דבר עגונות ועגוני השמד. 'בת עמי' הקדשת המחבר רבי יעקב משה  .221

 On the matter of agunot and aguni .1947טולידאנו. שארית הפליטה. ת"א, תש"ז 

hashmad. 'Bat Ami' Dedication by the 

author Rabbi Yaakov Moshe Tolidano. 

survivors. Tel Aviv, 1947. 

 

 השמד ועגוני עגונות דבר עלספר 'בת עמי' 

 משה יעקב מאת רבי הנאצים,  כיבוש בארצות

 .יפו-אביב לתל הראשי הרב, טולידאנו

[ 4. עב ]1947 תל אביב, תש"זשארית הפליטה. 

הקדשת המחבר רבי יעקב משה ס"מ.  24ד'; 

 טולידאנו, לרבי אליהו מילקווסקי.

כריכה רכה. כתמים. מעט קרעים ונקבי עש. מצב 

 Softcover. Stains. Few tears and moth טוב.

holes. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 שלמה רבי וןהגא'דרוש נאה ומשובח' למהר"ל מפראג. העותק של  .222

פולין  –רוסיה  .ערוך שולחן הקיצור בעל של וחתנו באונגוואר דיין ברודא זלמן

 drush nahe humeshubach’ To the Maharal of‘ '' .1820/40ת"ר  –תק"פ 

Prague. The copy of Rabbi Shlomo Zalman Broda Dayan Baungwar and 

son-in-law of the author of the kitzur Shulchan Aruch. Russia - Poland 

1820/40. 

 

ספר "דרוש נאה ומשובח של ר' יהודה" דרשת המהר"ל מפראג בפרשת צו 

  שבת הגדול שנת שמ"ט.

בערך ולפי אוצר  1840פולין. לפי מפעל הביבליוגרפיה נדפס בשנת ת"ר  –רוסיה 

 ס"מ. 20.5. כ"ב ד';   -הספר העברי תקפ

 של וחתנו באונגוואר דיין ברודא זלמן למהש רבי הגאון חתימת בדף השער

 .ערוך שולחן הקיצור בעל



 

 Old cover. Slight כריכה ישנה. מעט כתמים ונזקי עש בעיקר בשוליים הפנימיים. מצב טוב.

stains and moth damage mostly in the inner margins. Good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

הביבליוגרפי  המהדורה הראשונה של הספר .223

 The .1880הנודע 'אוצר הספרים בן יעקב' ווילנא, תר"מ 

first edition of the renowned bibliographic book 

'Otzar Hasforim Ben Yaakov' Vilna, 1880. 

 

ספר 'אוצר הספרים' ביבליוגרפיה של הספרים העבריים 

 יק בן יעקב. מאת יצחק אייז

תרכ"ג מסודר ע"פ כשבעה עשר אלף ספרים עד שנת 

 א"ב.

המהדורה הראשונה של הספר הביבליוגרפי הנודע. ספר 

זה הינו אחד הספרים החשובים ביותר של 

 678 42. 1880 ם"תר-ז"תרלהביבליוגרפיה. ווילנא, 

 ס"מ. 25עמ'; 

 Old cover. Very good כריכה ישנה. מצב טוב מאוד.

condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

חתן ה'בית מאיר' רבי יהודה נאומברג אב"ד העותק של  .224

 The copy of the .1814ראוויטש ובני משפחתו. מהרש"א, ווין, תקע"ה 

groom of the Beit Meir Rabbi Yehuda Naumberg Av Beit Din of 

Ravitch and his family. Maharsha, Wayne, 1814. 

 

 הבית חתן של העותק. בתרא מהדורי. הלכות חידושי א"מהרש ספר

 .משפחתו ובני ראוויטש ד"אב נאומברג יהודה רבי, מאיר

 .מ"ס 36'; ד ב"רע. 1814 ה"תקע, ווין

 בזה' אלוקי חנן: בהם וחתימות רישומים נוספים ובמקומות השער בדף

 ששייך בעלות רישום?. ל"סג שלמה?. מראוויטש שלמה' הק עבדו אתי

 ליפמאן ה"מו הגאון בן משה' הק י"ע וחתום ראוויטש ד"אב יהודה לרבי

 .מליסא

 Inside the book .ר"הת משנות תורה חידושי עם דף מונח הספר בתוך

is a page with Torah innovations from the 1840s. 

 .טוב – בינוני מצב. ובלאי כתמים. עש ונזקי תעלות. פגועה עור חצי כריכה
damaged Cover half leather. Canals and moth damage. Stains and 

wear. Fair- good condition. 

' מאיר בית' ס"מח פוזנר מאיר רבי ג"הרה של חתנו נאומברג יהודה רבי

 .ראוויטש ד"כאב כיהן. ושוטלנד קניגסברג, מעזריטש ד"ואב

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

שירים וכו'. מרוקו? תר"ס תר"פ  –כת"י. פיוטים  .225

 .Manuscripts. Piyyutim - songs, etc . לא שלם.1900/19

Morocco? 1900/19. Not complete. 

 

. לא 1900/19שירים וכו'. מרוקו? תר"ס תר"פ  –כת"י. פיוטים 

  שלם.
כריכה פגועה. כתמים וקרעים. דף ראשון ס"מ בלבד.  10.5

 .Damaged cover. Stains and tears גרוע. –מנותק. מצב בינוני 

First page detached. Fair- poor condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

קלאסי ועוד. עברית,  –ישראלי  –שירים חסידיים  –תקליטים. חזנות  40אוסף  .226

 - Collection of 40 records. Cantorship - Chassidic songs - Israeli אידיש ולועזית.

classical and more. Hebrew, Yiddish and foreign 

languages. 

 –ישראלי  –שירים חסידיים  –ליטים, חזנות תק 40אוסף 

תקליטים חזנות, מהחזנים: יוסלה  26קלאסי ועוד. מתוכם 

ליבלה  –גרשון סירוטה  –קוסביצקי משה  ודוד  –רוזנבלט 

תקליטים  14 –שלום כ"ץ. ו  –מלבסקי  –הרשמן  –וולדמאן 

מעורבים)השירי חסידים אינם בביצוע חסידי...( גודל ומצב 

טוב מאוד, מצב עבודה  –נראה שרובם במצב טוב נה,  משת

 Size and condition vary, most of them seem לא נבדק.

to be in good- very good condition working condition 

not checked. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

לא ידוע ביבליוגראפית! מיניאטורי! סידור חסידי)נוסח ספרד(, 'תפלה יפה  .227

 !Unknown bibliographically .2 . עותק חסר.1936יכת קלף. לבוב חדשה'. כר

Miniature! Hasidic Siddur (Spanish version), 'tfila yafa chadasha'. Parchment cover. 

Lvov 1936. incomplete copy. 

תפלות  סידור תפלה יפה חדשה כמנהג ספרד,

שבת שלוש  –לכל השנה כסדרן. תפילות חול 

. העותק 1936ר"ה ויו"כ ועוד. לבוב  –רגלים 

ד'; מסתיים באמצע  5שלפנינו חסר ויש בו שכ"ז, 

 This copy is missing andספירת העומר. 

contains 327, 5 d; Ends in the middle of the 

sfirat haOmer count. 

ס"מ. לא ידוע ביבליוגראפית!,  11.5מיניאטורי 

ב וכן לא מית ולא ביודלו אינו בספריה הלאו

הלאומית וכן  הבקטלוג המאוחד שע"י הספריי

אינו מופיע בוינוגרד. לא הופיע במכירות 

 cm miniature. Unknown in 11.5 פומביות!

bibliography! Is not in the National Library 



 

nor in Yudlov nor in the consolidated catalog by the National Library nor does it appear in 

Winograd. Has not appeared at auctions!! 

טוב  –כריכת קלף, מעט קרעים במעט דפים כולל מעט חסר בטקסט, כתמים, באופן כללי מצב טוב 

 ,Parchment cover, a few tears in a few pages, including a little missing in the text מאוד.

stains, in general good - very good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה 

   

 –פיטרקוב  –מיניאטורי. לובלין  1חסידי.  –נוסח ספרד  2סידורים,  3אוסף  .228

 Collection of 3 sidurim, 2 Spanish versions - Chassidic. 1 .1927/36בודפסט. 

miniature. Lublin - Peterkow - Budapest. 1927/36. 

זכה כולל כל  סדר תפלה סידורים. א'. 3אוסף 

המעלות וכו' כמנהג אשכנז, עם תהלים. ווין? תר"פ? 

, ס"ח, ס"ד צ"ל צ"ו 11ס"מ. קס"ז,  12צ'? מיניאטורי 

ד'; שער מקוצר לתהלים. כריכה מקורית עם עיטורים 

 a. seder tfila zakaטוב מאוד. –מוזהבים, מצב טוב 

short title page for אקיןךןצ. Original cover with 

gilt decorations, good- very goo d condition.  

סידור עם תהלים,  ב'. מהדורה שאינה רשומה!

 B. Unregisteredסדור ישועות ישראל כמנהג ספרד 

edition! siddur yeshuot Israel as the custom of 

Spain  ר"פ, 1927ע"פ דברי חיים ודינים וכו' לובלין .

, ד"א 62ל"ח,  –א שס"ב, כ" –ק"ס, רצ"ט  –, ק"נ 7

 צ' ד';  –מסומן קנ"ו, נ"ט 

סדור סבלונות קרבן מנחה עם משלים יקרים  ג'.

 c. siddur xvlonotבשם משל ומליצה כמנהג ספרד, 

korban mincha. as the custom of Spain  17. צ"ג, 1933עם מעין הטהור בשער נפרד. פיעטרקוב ,

 ד';   5, ל"ו, 1, צ"ד, רע"ו, י"ט, 11כ"ח,  –כ"ב 

 .Variable size, good - very good condition טוב מאוד. –גודל משתנה, מצב טוב 

 ₪ 210מחיר פתיחה 

 

שו"ת הרמ"ז דפוס ראשון, עם הדף באיטלקית. חתימה?  .229

 The responsa of .1761רישום? עתיק בכ"י מזרחי. ונציה תקכ"א 

the rama”z first edition, with the page in Italian. signature? 

Registration? Ancient in Oriental handwriting. Venice 1761. 

שאלות ותשובות הרמ"ז מהמקובל האלוקי רבי משה זכות. עם הדף 

, 4. 1761ונציה תקכ"א  באיטלקית, הסכמות רבני ונציה. "מהדורה ראשונה".

  .Page 50 Tear with missing in text נ"ח ד'; בדף נ' קרע עם חסר בטקסט.

כריכה עתיקה, נייר לבן משובח, מעט כתמים ומעט מאוד נזקי עש בעיקר 

 Antique cover, fine white paper, few בשוליים הפנימיים, מצב טוב מאוד.

stains and very little moth damage mostly in the inner margins, very good 

condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה 



 

, דפוס בק. חתימת הגאון החסיד רבי 1863ירושלים תרכ"ג  'חמדה גנוזה' .230

 'Hemda Genoza' גור. –שמחה בונים עפשטיין אב"ד פולטוסק, מגדולי חסידי קוצק 

Jerusalem 1863, printed house - Back. Signature of the Hasidic Gaon Rabbi Simcha 

Bunim Epstein Av Beit Din of Poltusk, one of the greatest chasidim of Kotzk - Gur. 

והוא תשובות הגאונים תורתן של  'חמדה גנוזה'

ראשונים וכו' אשר היה ספון וגנוז כמה מאות שנים 

בכ"י ישן נושן וכו' וגם קונטרס חי' הרשב"א למס' 

יבמות שלא נדפס. הובא לדפוס ע"י זאב וואלף 

ושלים תרכ"ג  וולפזון ושניאור זלמן שניאורסון. יר

כרוך , ל"ח ד'; בדפוס רבי ישראל בק. 4. 1863

דף שאחריו  –ספר תשובת הגאונים חסר שער  עמו

 Bound with itוחלק מדף א'. כנראה מהדורת ליק 

is the book of thetshuvat hageonim without a 

title page - a page that follows and part of 

page A. Probably a leaked edition "כ"ו. –ד תרכ 

חתימת הגאון החסיד רבי שמחה בשער הספר 

בונים עפשטיין אב"ד פולטוסק מגדולי חסידי 

גור )ראה עליו בספר חכמי פולין עמ'  –קוצק 

רצ"ו(, בתוך הספר כמה חותמותיו וחותמת בנו 

 On the רבי חיים יהודה ליב "המשולח מגור".

title page of the book is the signature of the Gaon. Inside the book are some of his stamps 

and the stamp of his son Rabbi Chaim Yehuda Leib “hameshulach megur”. 

 ,Cover slightly damaged טוב מאוד. –כריכה ישנה מעט פגועה, מעט נקבי עש, כתמים, מצב טוב 

slightly moth holes, stains, good- very good condition. 

בן רבי חיים ליב מקאלושין. מגדולי חסידי קאצק. כיהן כרבה של פאלטוסק.  רבי שמחה בונים אפשטיין

 .ראל חתן הרי"מ מגור.)ראה עליו בספר חכמי פולין עמ' רצ"ו(ישחתנו הוא רבי משה מרדכי כהן בן רבי 
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ספרים.  5שארית הפליטה, אוסף  .231

 She'erit HaPleita, a חסידות ועוד.

collection of 5 books. chasidut and 

more. 

 א'.ספרים שנדפסו ע"י שארית הפליטה.  5אוסף 

אוסף מכתבים מכ"ק אדמו"ר שליט"א מגור)האמרי 

מסכת אבות שפת ג'.  -ב' אמת( אוגסבורג תש"ז. 

מעדני שמואל  ד'.דסברג תש"ח.  עותקים. לנ 2אמת 

 ה'.וולד. על קיצשו"ע הלכות פסח דפוס יפה פרנ

תולדות יעקב יוסף דפוס כתר גרמניה שער נפרד 

 לכל חומש. 

 Variable טוב מאוד. –גודל משתנה, מצב בינוני 

size, fair - very good condition. 
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 –עירק בפתח תקוה. קלסר מלא מכתבים ומסמכים )למעלה מ  –ועד יהודי בבל  .232

או  –שגת ס"ת ועוד ועוד. דפים רבים בכ"י ו ה –דפים(. הקמת בית הכנסת  100

 The Committee of the Jews of Babylon - Iraq in Petah Tikva. Binder full of חתימות.

letters and documents (over 100 pages). Establishment of the synagogue - 

obtaining a sefer Torah and more and more. Many pages in handwriting and - or 

signatures. 

עירק  –ועד יהודי בבל 

בפתח תקוה. קלסר מלא 

מכתבים ומסמכים )יותר מ 

דפים(. הקמת בית  100 –

 –שגת ס"ת  ה –הכנסת 

 –חשבונות  –קבלות 

אירועים בבית הכנסת ועוד 

או  –ועוד. דפים רבים בכ"י ו 

 חתימות.

גודל ומצב משתנה, רובם 

 Size .טוב מאוד –מצב טוב 

and condition vary, most 

of them good- very good 

condition. 
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ספריה לכל, מ. בן אליעזר ספורים ואגדות.  .233

נדיר, לא הופיע במכירות פומביות. הוצאת אומנות, 

 Library .1923אודיסה  –מוסקבה  –פרנקפורט דמיין 

for all, m. Ben Eliezer stories and legends. Rare, did 

not appear at auctions. Art Publishing, Frankfurt de 

Main - Moscow - Odessa 1923. 

רוב הסיפורים הם מחיי ילדי ספורים ואגדות מאת מ. בן אליעזר 

 Most of the stories are from the lives החיידר)תלמוד תורה(.

of the Hyder children (Talmud Torah).  ,ספר סדרת ספריה לכל

 אודיסה.  –מוסקבה  –הוצאת אומנות פרנקפורט דמיין  א'!.

 טוב מאוד. –כריכת מעטפת מפורקת. נייר טוב. מצב טוב 
Disassembled mahatefet cover. Good paper. Good- very good 

condition. 
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י השבט סופר. משניות הקדשת הגאון רבי משה יעקבזון אב"ד גנעזען מתלמיד .234

 Dedication by Rabbi Moshe Yaakovzon Av Beit Din of .1884זרעים ורשה תרמ"ד 

Genezen from the students of the shevet Sofer. Mishnayot Zeraim Warsaw 1884. 



 

משניות זרעים ע"פ רבינו עובדיה וכו' והגהות הגר"א והרבה 

רדיטשוב ומשנה ערוכה חידושים מהרה"ק רבי לוי יצחק מב

, 2, קל"ג, 7. 1884וחידושי תוספות רעק"א וכו'. ורשה תרמ"ד 

 , ט"ו ד'; שער נפרד לשנות אליהו.1, ס', 1

הקדשת הגאון רבי משה יעקבזון אב"ד גנעזען בדף הפורזץ 

מתלמידי השבט סופר לבר מצוה של הבחור שלמה בן 

 הרופא המומחה ד"ר משה קאלפארי.

קת, ספר מפורק ונצרך תפירה מחודשת.  כריכה ישנה מפור

 Old cover disassembled, book disassembled and מצב טוב.

re-sewn needed. Good condition. 

בן רבי יששכר וחתן רבי מרדכי עמרם  הגאון רבי משה יעקבזון

הירש אב"ד האמבורג. תלמיד השבט סופר, רבי יצחק דוב הלוי 

יימר. מתרמ"ב בערך אב"ד שרים במברגר ורבי עזריאל הילדסה

 ומתרמ"ט אב"ד גנעזען.
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סידור קראי לחג השבועות, עותק עם  .235

תיקונים והגהות להדפסת מהדורה חדשה. תש"ע 

2010. A Karaite siddur for Shavuot, a copy 

with corrections and glosses for printing a new 

edition. 2010. 

עותק להגהה לקראת מהדורה  ראי לחג השבועותסידור ק

חדשה עם הרבה תיקונים הוספות והגהות למדפיסים. מושב 

עמ'. הסברים רבים על קיצורים  186. 2010מצליח, תש"ע 

ואירוכים בתפילות, מי שרוצה יכול להשמיט כמעט כל קטע 

שהוא רוצה כפי שמוסבר בתחילת הרבה קטעים ואם תרצה 

 A Karaite siddur for ריך..... וכו'.לקצר ואם תרצה להא

Shavuot A copy for proofreading in preparation for a 

new edition with many additions, corrections and 

proofreadings for printers. Moshav Matzliach, 2010. 

186 pages. Many explanations about shortenings and 

lengths in prayers, whoever wants can omit almost any 

passage he wants as explained at the beginning of 

many passages and if you want to shorten and if you 

want to extend ..... etc. 

 Spiral cover, very good כריכת ספירלה, מצב טוב מאוד.

condition. 
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הדורה יחידה". חותמת המחבר. אמרי הצבי על מס' בבא קמא ח"ב. נדיר. "מ .236

 rare. "Single Edition." Author's stamp. Imrei Hatzvi on Tractate. 1891ורשה תרנ"א 

Bava Kama H.B. Warsaw 1891. 

חידושים במסכת בבא קמא,  אמרי הצביספר 

מהגאון רבי חלק שני על פרקים מרובה והחובל 

ורשה תרנ"א  ר אב"ד דאברי.צבי מאיר ב

 , קכ"ז ד'; 9, 1 "מהדורה יחידה".

חלק  חותמת המחבר בלועזית,מאחורי השער 

 Behind the מהחותמת מוסתרת ע"י מדבקה.

title page is the author's stamp in a foreign 

language, part of the stamp is hidden by a 

sticker. 

ותק. מעט כריכה ישנה, חלק מדף השער מנ

 ,Old cover קרעים ונזקי עש. כתמים. מצב טוב.

part of title page detached. Slight tears and 

moth damage. Stains. Good condition. 
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ירושלמי זרעים הוצאת אברהם משה לונץ ע"פ מהדורת ונציה רפ"ב, כתבי יד  .237

. עותק 1908לא חתוכים. ירושלים תרס"ח  תונוודפוסים קדומים. "מהדורה יחידה". גילי

 Yerushalmi Zeraim Published by Avraham Moshe Lunz according to the חסר.

Venice edition, manuscripts and ancient prints. "Single Edition." Uncut sheets. 

Jerusalem 1908. incomplete 

copy. 

 

 רכותב 'תלמוד ירושלמי סדר זרעים מס

הוצאה חדשה מוגהת ומתוקנת  כלאים. -

 – הדפוס הראשון ויניציאה רפ"ב ע"פ

 –כתבי יד ודפוסים קדומים עם פירושים 

 .ע"י אברהם משה לונץ.ציונים וכו'

. 1908/14ע"ד  – ירושלים תרס"ח

, צ"ב, מ"ט, 4במקור"  ."מהדורה יחידה"

בעותק שאצלנו חסרים מ', מ"ט ד'; 

 2ברכות. מ"ח ממסכת  –דפים א' 

שערים כלליים, שערי מעטפת צבעוניים 

 סכת. שער נפרד לכל מלכל מחברת ו

 Pages 1 - 48 of .לא חתוכים תגיליונו

'Brachot' are missing in this copy. 2 

general title pages, colored 

mahatefet covers for each notebook and a separate cover for each tractate. Uncut 

sheets. 

 Uncovered, fine paper, wide ללא כריכה, נייר משובח, שוליים רחבים, מצב טוב מאוד.

margins, very good condition. 
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( מהדורות 4. רובם )1913/42תש"ב  –חוברות מדפוסי ירושלים תרע"ג  6אוסף  .238

 Collection of 6 booklets from Jerusalem prints 1933/42. Most of them (4) יחידות.

are single editions. 

 חוברות מדפוסי ירושלים. א'. 6אוסף 

, כולל דרוש לעצרת לחברה דורש לציון

תהלים מרבי יוסף בן ציון דעמאנט. 

 ב'.. 1913תרע"ג  "מהדורה יחידה".

פרדס הוא פרדס התורה ילקוט ה

. יו"ל ע"י יצחק המכירי על משלי

 מבשר טוב ג'.. 1927בדאהב. תרפ"ז 

מתיקות ישועות ונחמות מרבי צבי דוד 

ת"ש  "מהדורה יחידה".גלאזער. 

אלדד הדני מתורגם  ד'.. 1940

 D. The יהודית)בוכרית( –לפרסית 

Danish Eldad is translated into 

Persian - Jewish (Bukharan) יו"ל ע"י

רבי משה ב"ר אליהו נכד מולא אור 

 –בפרסית דורה יחידה  "מהשרגא 

קונטרס  ה'.. 1942תש"ב  בוכרית".

מרבינו שלמה סיריליאו,  מנהגי שביעית

"מהדורה יו"ל ע"י רבי יחזקאל שיינלזון 

אחיקר ספר  ו'.. 1937תרצ"ז  יחידה".

, מתורגם לעברית ע"י אבינועם החכם

 .1938ילין. תרצ"ח 

 טוב מאוד. –גודל משתנה, מצב טוב 
Variable size, good- very good condition. 

 ₪  175מחיר פתיחה 

 

אוסף עשרות  .239

דפים בכ"י, חלקם 

בערבית יהודית. תפילות 

 –פיוטים  –שירים   -

מסמכים  -הלכות שחיטה 

 Collection of ועוד.

dozens of handwritten 

pages, some in Jewish 

Arabic. Prayers - songs 

- piyyutim - laws of 

shchita - documents 

and more. 

 

, י"בכ דפים עשרות אוסף

 . יהודית בערבית חלקם

 –שירים   -תפילות כולל: 

הלכות שחיטה  –פיוטים 

 מסמכים ועוד... -

 גודל ומצב משתנה.

 .varies Size and condition. The collection is sold as is האוסף נמכר כמו שהוא.

 ₪ 280 מחיר פתיחה:



 

ריכות עור נאות. חתימות ורישומים. נ"ך 'אור לישראל' דפוס ראשון. כ .240

 Na”ch 'Or LeIsrael' First printing. Proper .1839/43תר"ג  –קראטאשין, תקצ"ט 

leather bindings. Signatures and inscriptions. Kratashin, 1839/43. 

 

 ג"תר – ט"תקצ, קראטאשין. ורישומים חתימות. ראשון דפוסנ"ך 'אור לישראל' 

1839/43. 

ממשפחת ישומים וחתימות: ר

קאליוארי קאלעפאר ומשפחת 

ברי, יאקאב ברי, שאלאמון ברי, 

יאקאב בהרב הגאון מו"ה שלמה 

 זלמן.

 חנאות,  עור כריכותכרכים.  11
לקם מעט בלויות ובאחד מהם 

הכריכה מנותקת. כתמים ומעט 

 -נזקי עש. באופן כללי מצב טוב 

 volumes. Proper 11 טוב מאוד.

leather covers, some slightly 

worn and one of them the 

cover is detached. Stains and 

some moth damage. Overall 

good - very good condition. 
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 בדפוס, ווארשא סט שו"ע או"ח 'מגיני ארץ'. חתימות עתיקות. כריכות עור נאות. .241

 Shulchan aruch orach chayim set ‘maginey aretz’. Ancient .אפשטיין – לעווין האחים

signatures. Proper leather bindings. Warsaw, printed by the Levin - Epstein 

brothers. 

 

 .Complete set, 3 volumes כרכים. 3שו"ע או"ח 'מגיני ארץ' סט שלם, 

חתימות: צבי סג"ל סאטמאר, 

יוסף צבי פרידמן, יודא הכהן 

ברג מק"ק סאקמיר, יוסף רוזנ

צבי רוזנברג, דוד משה קליין 

מחסידי טשורטקוב, הק' יוסף 

דכי כהנא, אברהם יודא  מר

 היימפעלד.

 –ווארשא, בדפוס האחים לעווין 

אפשטיין. חלק מאותיות 

 34.5 בדיו אדומה.השערים 

ומעט  כריכות עור נאותס"מ. 

בלויות. כתמים ומעט נזקי עש. 

טוב  –באופן כללי מצב טוב 

 Proper and slightly מאוד.

worn leather covers. Stains 

and some moth damage. 

Overall good - very good 

condition. 
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שבתאות. 'ציצת נובל צבי' לרבי יעקב  .242

. מהדורת ישעיה 1954ששפורטש. ירושלים, תשי"ד 

 shabtahut. 'tzitzat novel tzvi' by Rabbi תשבי.

Yaakov Sheshportsch. Jerusalem, 1954. Isaiah 

Tishbi edition. 

 

 יוצאספר 'ציצת נובל צבי' לרבי יעקב ששפורטש. 

 של המדעי מעזבונו יד-כתבי פי-על שלם בנוסח לאור

 הערות, מבוא בצירוף, ל"ז שווארץ זכריה ר"ד

  .תשבי שעיה י מאת, נוסחאות וחילופי

 Portrait of פורטריט המחבר. 1954ירושלים, תשי"ד 

the author ,ס"מ.  24.5; ’עמ[ 1, ]382[, 3, ]מד 

 New כריכה חדשה. מעט נקבי עש. מצב טוב מאוד.

cover. Few moth holes. Very good condition. 
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ספר היובל של בית היתומות  .243

מפות ועוד.  –הכללי בירושלים. תמונות 

אנגלית. ירושלים, יידיש ו –עברית 

 The Jubilee Book of the .1927תרפ"ז 

General Orphanage for grils in 

Jerusalem. Photos - maps and more. 

Hebrew - Yiddish and English. 

Jerusalem, 1927. 

 

 של היובלספר  .Not common לא מצוי.

 תמונות. בירושלים הכללי היתומות בית

 . ואנגלית יידיש – עברית. ועוד מפות –

[ 2, ]36, 28[, 2] .1927 ז"תרפ, ירושלים

 .Softcover. Very good condition ס"מ. כריכה רכה. מצב טוב מאוד. 24עמ'; 

 ₪ 245 מחיר פתיחה:

 

 

 

 

'אמת מאר"ץ' מהמקובל רבי שאול דוויך הכהן. מהדורה יחידה.  .244

 Emet Mearetz' from the Kabbalist Rabbi Shaul' .1910ירושלים, תר"ע 

Devich HaCohen. Single edition. Jerusalem, 1910. 

 

ספר 'אמת מאר"ץ' שו"ת מהמקובל הצדיק רבי שאול דוויך הכהן, 

 מוהרשד"ך.

 ס"מ.  24[ קי"ב ד'; 2]מהדורה יחידה. 

כריכה חצי עור בלויה. כתמים. במספר מקומות מעט קרעים ונזקי עש. מצב 

 worn Cover half- leather. Stains. In some places a few טוב מאוד. –טוב 

tears and moth damage. Good- very good condition. 
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'שער המלך' דפוס ראשון של 'טעם המלך'. ג"ח. עותק נאה.  .245

 sha’ar' . עותק חסר.1801חתימות עתיקות. ברין, תקס"א 

hamelech' First print of 'ta’am hamelech'. 3 parts. Nice copy. 

Ancient signatures. Brin, 1801. incomplete copy. 

 

 הגהות עם נוניס יצחק מרבי ם"הרמב על ג"ח. 'המלך שער'ספר 

 . ייטלס ברוך מרבי המלך" "טעם בשם וחידושים

[; 2[ פ"ח ]4במקור: ] .1801 א"תקס בריןדפוס ראשון של 'טעם המלך'. 

ותק זה חסרים הדפים הלא ממוספרים לאחר דף בע[ קל"ז; קד ד'; 1]

 This copy ס"מ. 37 פ"ח הכולל שער ח"ב וכן דף קל"ז)אחרון בח"ב(.

is missing the unnumbered pages after page 88 which includes title 

part 2 as well as page 137 (last in part 2).רישום וחתימת  בדף השער

 "יצחק בערגער". כן חתימה בלועזית:"הק' איציק מבית לוי" ו

. בדיו אדומהכריכת עור מעט בלויה. מעט מאותיות השער  עותק נאה.

 Nice copy. Slightly מעט כתמים ונזקי עש בודדים. מצב טוב מאוד.

worn leather binding. Few of the title pages in red ink. Few stains 

and individual moth damage. Very good condition. 
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נדיר. 'סדרי טהרה' העותק של אדמו"רי דעש וחתימות חשובות נוספות.  .246

 rare. 'Sidrey Tahara' The copy of the Rebbe of Desh and .1836סדילקאב, תקצ"ו 

other important signatures. Sadilkav, 1836. 

 

ה, לרבי ספר סדרי טהרה' על שו"ע יו"ד הלכות נד

 אלחנן אשכנזי.

 ]1[ כט, לג - מה, מה - פו . 1836סדילקאב, תקצ"ו 

 ד'; 37.5 ס"מ. 

 נדיר. הופיע פעם אחת בלבד במכירות פומביות.
rare. Appeared only once at auctions. 

חותמות האדמו"רים רבי יעקב  בדף הפורזץ והשער

ו"כ אלימלך מדעש ורבי דוב בעריש מדעש. כמ

חתימות: "קניתי אברהם  ובמקומות נוספיםבשער 

לר' מיכל קיצע )היה   ]? אהרן?[ בער קיצער. שייך

דיין בשם זה(. קניתי יודא ציטראן]?[. הק' רפאל 

 ידדי' וויס.

כריכה עתיקה בלויה. כתמים. במספר מקומות 

 Worn בודדים מעט נזקי עש. מצב טוב מאוד.

antique cover. Stains. In a few isolated places a 

little moth damage. Very good condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר!! חנוכה געלט מהאדמו"ר רבי נפתלי צבי מבאבוב. מטבע מיוחד עבור  .247

 !!rare .2003המעמד, פעם יחידה שהופק מטבע למעמד אצל האדמו"ר. תשס"ד 

Hanukkah Gelt from the Rebbe Rabbi Naftali Zvi of Babov. A special coin for the 

event, the only  time a coin was produced for the status of the Rebbe. 2003. 

 

 מעות חנוכה, מהאדמו"ר רבי נפתלי צבי הלברשטאם מבאבוב. –חנוכה געלט 



 

מטבע מיוחד שהופק עבור מעמד חלוקת החנוכה געלט, פעם יחידה שהופק מטבע 

רבי נפתלי  ל האדמו"רלמעמד אצ

צבי)אצל האדמורי"ם הבאים כבר 

מצדו הופק מטבע מיוחד כל שנה(

האחד: "מטבע מאת כ"ק מרן 

אדמו"ר שליט"א חנוכה שנת תשס"ד 

לפ"ק" ובצדו השני איור ישיבת חכמת 

 A שלמה בני ברק. מצב מצוין.

special coin produced for the 

Hanukkah distribution ceremony 

Gelt, the only time a coin was 

produced for the status of the 

Admor Rabbi Naftali Zvi (with the 

following Admors a special coin 

has already been produced every 

year) Excellent condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

שואה. סט משנה ברורה.  .248

 holocaust. Set .1942גראסווארדיין, תש"ב 

Mishna brura. Grasswardine, 1942. 

 

סט משנה ברורה שנדפס בזמן מלחמת העולם 

 השנייה!

הסכמות רבי יהודה סג"ל ראזנער אב"ד 

 סעקעלהיד ורבי מרדכי בריסק אב"ד טשאנאד.

ס"מ.  21. ו' כרכים. 1942גראסווארדיין, תש"ב 

 Agreements of באופן כללי מצב טוב מאוד.

Rabbi Yehuda Segal Razner Av Beit Din of 

Sekelhid and Rabbi Mord echai Brisk Av Beit 

Din of tChanad. In general, very good 

condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

'חזון איש' מהדורות  .249

כרכים. ירושלים  10ראשונות. אוסף 

תש"ב  -ווילנא, תרפ"ט  –

1929/1942. 'chazon ish' first 

editions. Collection of 10 

volumes. Jerusalem - Vilna, 

1929/1942. 

 

 אוסף. ראשונות מהדורות' איש חזון'

ווילנא, תרפ"ט  –כרכים. ירושלים  10

 תש"ב. –

חושן משפט והערות במס' שבועות  א'.

הלכות  ב'.ויו"ד והערות במס' חולין. 

 ג'.ערלה וליקוטים שונים.  –כלאים 

ידים ועוקצין. טהרות, זבים, טבול יום, 



 

. מעשרות וליקוטים שונים –דמאי  עותק כפול. ו'.פרה והוספות על שביעית.  –נגעים  ה'. –ד' 

 הלכות עירובין. . י'.אהלות '. טכלים.  ח'.הלכות שביעית ונערות פסחים וחגיגה.  ז'.

 .varies Size and condition טוב מאוד. –גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב 

Overall good - very good condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

 Collection of 9 books. Dedications ספרים. הקדשות רבנים ומחברים. 9אוסף  .250

of rabbis and authors. 

 

הקדשת המחבר רבי  'אשל אברהם' תש"ח.אוסף ספרים. הקדשות רבנים ומחברים. א'. 

אברהם יעקב ניימרק 

לרבי שמחה זיסל 

'מנחם לר. ב'. דס

הקדשת  אבלים' תש"י.

המחבר רבי מנחם 

'אשל האגר. ג'. 

 אברהם' תרצ"ז.

 רבי המחבר הקדשת

 ניימרק יעקב אברהם

 דסל זיסל שמחה לרבי
'אמרי השכל' ד'.  .ר

הקדשת  תשכ"ח.

המחבר רבי יצחק 

וינשטין, מחותנו של 

'יין הרב מבריסק. ה'. 

הטוב' על התרגומים 

. אונקלוס יב"ע וירושלמי

הקדשת ח"א. תשל"ו. 

המחבר רבי אלתר 

'משמר טובי' וין. ו'. 

הקדשת  הלוי' תשל"א.

המחבר רבי משה 

מרדכי שולזינגר. ז'. 

הקדשת המחבר רבי משה אהרן רוזנטל. ח'.  על מס' ב"ב ח"א. תשמ"ח.'מטה אהרן' 

הקדשת המחבר רבי משה יצחק  ירושלמי מסכת שביעית עם פירושים. חלק ב'. תשל"ה.

הקדשת רבי  חידושים וביאורים בבא מציעא לרבי חיים שאול גריינמן. תש"כ.ש. ט'. דייט

 גבריאל ריקליס.

ספרים, עם הקדשות. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב. האוסף נמכר  9סה"כ 

 A total of 9 books, with dedications. varies Size and condition. Overall כמוה שהוא.

good condition. The collection is sold as is. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

  

 

 ₪. 35פריטים במחירי פתיחה 

 

 



 

. קצ"ד, ו' ד'; נזקי עש 1883כמש"נ בבראדי, 'תיקוני הזהר' ע"פ 'כסא מלך'.  .251

 tikuney hazohar’ according to 'kise hamelech'. As’'בתחילת הספר. מצב טוב. 

printed in Brady, 1883. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

והחונים עליו "’sefer hamitzvot leharambam‘ 'ספר המצוות' להרמב"ם .252

 ליב זיטל סגל הורוויץ’ ארי רבי רבינו משה בר נחמן ז"ל בהשגותיו ואחריו

Frankfurt demane 1756.[3 ]. 1756פ"פ דמיין, תקט"ז בחיבורו 'מרגניתא טבא'. 

הגהה קצרה בכ"י. אקסליבריס)תו ספר( של חיים בראדי מ. ס" 20.5קי"ג ד'; 

 .Good condition כתמים. מעט נזקי עש. מצב טוב. בעיצובו של הצייר שטרוק.

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 sefer hamidot by rabenuספר המדות לרבינו נחמן מברסלב  .253

Nachman of breslev. עם מראי מקומות מהרה"ק רבי נחמן מטשעהרין

הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין. בסופו 'תיקון הכללי' בשער נפרד. ומ

 at the end ‘tikun haklali’ in separate title page. Varshaווארשא, תרע"ב.

מעט נזקי עש. מצב  ס"מ. 20.5[ ד'; מעט שיבוש בסדר הדפים. 12פ"ד ] .1912

 .Good condition טוב.

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

כתובות  –ך מסכתות יבמות תלמוד בבלי, כר .254

. שערים 1865קידושין. ווארשא, תרכ"ה  –

-talmud bavli, tractates yevamot-ktubotנפרדים.

kidushin. Varsha 1865. Separate title pages  ;קכ"ב

ס"מ. כריכה חצי עור. נקבי עש ומעט  22קי"ב; פ"ב ד'; 

 .fair-good conditionטוב. –תעלות. מצב בינוני 

 ₪ 35פתיחה:  מחיר

 

 

 

 

 

 

 –'קרן לדוד' מרבי דוד בן מעתוק חדאד  .255

ג'רבה תש"ח.   'מעשה נסים' בערבית יהודית.

‘keren ledavid’ ‘mahase nisim’ in jewish 

arabick. Jerba 1948.[ ;כ"ח ד'; 1י"ד, ס"ח ]21 

 veryס"מ. נקבי עש בודדים. מצב טוב מאוד.

good condition.   

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 chumashחומש בראשית עם ההפטרות, .256

bereshit with the haftaroth.  תרגום אונקלוס, תרגום

יונתן ופירוש רש"י, ופירוש קצר מאת רבי יוסף צבי 

בדף אחרון, .Jerusalem 1942הערץ. ירושלים, תש"ב. 

שערים,  2מפה "אסיה המערבית)תקופת אברהם(". 

"זה ימני: בשער שני חתימה בכ"י ת .שער שני קצר.

הספר שייך ליחיא בן יודא סרי הלוי יצ"ו לתשרי תש"ג?". 

map “western Asia” (Avraham Period). 2 title pages. 

Short second title page 

 very   כריכה ישנה. כתמים ומעט קרעים. מצב טוב מאוד

good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

נציקלופדי מקיף העוסק חיבור א  ’mahase tovi’מעשה טובי' .257

עם  בתאולוגיה, אסטרונומיה, רפואה והיגיינה, בוטניקה, גאוגרפיה ועוד

ח"א: מספר העולמות או ג"ח בשער נפרד,  איורים באנטומיה ואסטרונומיה.

הרופא טוביה כ"ץ  מעשה טוביה, ח"ב: עולם חדש, ח"ג: עולם העשיה, מאת

 padgurze 1907. 32.1907פאדגורזע, תרס"ח בהוצאת ר' משה שטרנברג. 

 veryהסכמות חשובות מאוד ורשימת חותמים  ס"מ. 21'; קלו ד’; עמ

important agreements and signers list.  בתחילת הספר. ללא השער

 Without the title page in germen and theבגרמנית ותמונת המחבר. 

photo of the author. 

 .good conditionצב טוב.כתמים. קרעים ונקבי עש בודדים. מ

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

.."]משה משה מדעסוי עם פירוש'באור מלות ההגיון' להרמב"ם, " .258

 beur milot hahigayon’ by the rambam. With commentary‘מנדלסון[. ברלין, 

by moshe of desoy… [moshe Mendelson]. Berlin 1784. [ ל' 4. ]1784תקמ"ד

ות בעלות: "שמואל זיינוויל זאטלער". כריכה עתיקה. נזקי עש. ס"מ. חותמ 20ד'; 

  .fair- bad conditionגרוע. –קרעים עם חסר בחלק מהדפים. מצב בינוני 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

ספר תהלים עם פירושים, 'עץ הדעת טוב' מרבי חיים ויטאל, "  .259

 Tehilim book withו'שפת אמת' מהאדמו"ר רבי יהודא ארי' ליב מגור. 

commentary.’etz hdaat tov‘ by rabby Chayim vital. And ‘sfat emet’ 

by the rebe rabbi Yehuda arye labe of gur. נדפס מכי"ק של רבי חיים

[ קמ"ב 2] varshaווארשא,ויטאל שהיה בבית גנזיו של כ"ק האדמו"ר מגור. 

 veryוב מאוד.ס"מ. כריכה חצי עור. מעט נזקי עש וכתמים. מצב ט 23ד'; 

good condition. 

 ש"ח 35מחיר פתיחה: 

 



 

 

 

'נגיד ומצוה' מנהגי אפיית מצות ע"פ הקבלה מרבי יעקב צמח ומכתבי רבי חיים  .260

 nagid vemitzva’ baking matzas customs according the kabbala by rabby‘ויטאל. 

Yaakov tzemach  and letters of rabby Chayim vital.  1881ן, תרמ"א לובלי.lublin 

 goodדפים אחרונים עם מעט פגיעה בטקסט. מצב טוב. 2-ללא כריכה. הדבקה ב .1881

condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 
 

 

 

 

 

 

'תולדות הרב שלום שבזי זצ"ל  .261

ומנהגי יהדות שרעב בתימן וספר גלות 

 toldot harav shalom‘ הדורות. תימן קורא

shabazi veminhagey yahadut sharhab 

beteman. איור דמותו של הצדיק וdrawing 

of the Tzadik image של בתו הצדקנית ושל

קברו ומעיין הפלאים שלידו, מעט איורים 

  כ jerusalem 1973ירושלים, תשל"ג.נוספים. 

 excellentריכה מקורית. מצב מצוין.

condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 abirey harohim’ to’אדמו"רי סוכוטשוב'אבירי הרועים' לדמותם של  .262

the ima  ges of sochotchov rebes  .ת"א, תשמ"המאת ישראל ארליךtel aviv 1985. .

 ס"מ. מצב טוב מאוד. 24.5תשכ"ג עמ'; 
 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

'גורן נכון' והוא תקון מדות הנפש. עם שער מעטפת. לא הופיע  .263

 goren nachon’ with Shahar mahatefet. Not‘במכירות פומביות. ליק, 

appear at actions. Lik 1859 .עם ספר   ס"מ. כרוך 17.5[ ל"ז עמ'; 8]תרי"ט

גרוע.  –הישר לר"ת, ללא שער. ספר מתפרק, נזקי עש. כתמים. מצב בינוני 

Fair-bad condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 



 

 על מסכת גיטין.’chidushey rabenu nisim 'חידושי רבינו נסים'ספר  .264

הירש מברלין ורבי צבי הירש מפיורדא ורבי שאול אב"ד פפ"ד   הסכמות רבי צבי

רישום: "להרב מה' משה בהרב מהר"ל זצללה"ה".  בדף השער למהדורה זו.

 At the title page side script “leharav mhashem moshe. 1779ברלין תקל"ט 

beharav maharal” berlin 1779. ;'ס"מ. ספר מתפרק. נזקי עש  20.5 ל"ז ד

 bad conditionמרובים. מצב גרוע.

 ₪ 35 מחיר פתיחה:

 

 

 

 

 

 

 pele’.1876וינה,  'פלא יועץ' ב"ח. .265

yoetz’ 2 parts. Vina 1876 [8[ קפ"ז ]ע1 ]    ;'מ

ס"מ. כתמים ומעט  19.5[ צ"ט ]צ"ל צ"ח[ ד'; 2]

 .good conditionנזקי עש והדבקות. מצב טוב.

 ₪ 35יחה: מחיר פת

 

 

 

 

 

 

 

מהאדמו"ר הרה"ק רבי מאיר עה"ת וליקוטים על נ"ך וש"ס.  'דברי מאיר'ספר  .266

יו"ל ע"י רבי   .divrey mehir’ by the rebe rabbi mehir of premishlan’מפרמישלאן.

 19.5[ מ"ז ד'; 1. ] …debertzin 1940ברצין, שנות הת"ש  מרדכי לייפער נכד המחבר. דע

 good conditionורך הספר. מצב טוב.ס"מ. נקב עש לא

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 volume of complete andכרך ספרים שלמים וחסרים. א'. 'חידושי הרשב"א'  .267

incomplete books. A.chidushey harashba b. divrey hageonim c.asefat geonim d. 

nefesh yehonatan e. mishmeret 

shalom-signers list f. binat 

Elimelech.  על מסכת יבמות, פיעטרקוב

על ב'. 'דברי הגאונים'  עמ'; 46תרנ"ט. 

 48. 1902שיטות הש"ס. פיעטרקוב, 

. 1895לובלין,  ג'. 'אסיפת גאונים' עמ';

עמ'; דף אחרון קרוע עם חסר  4

פיעטרקוב, ומנותק. ד'. 'נפש יהונתן' 

ה'. 'משמרת שלום'  תרס"ב. ח', ע"ח ד';

[ 4]שימת חותמים. ר. 1901ווארשא, 

'בינת   ו'. מ"ד; כ"ה ד'; עותק חסר.

 23.3לובלין, תרס"א. מ"ז ד'; אלימלך' 

 inטוב. –ס"מ. באופן כללי, מצב בינוני 

general fair-good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 



 

 

 עמ'; 56. 1912לובלין, כרך ספרים. א'. 'ספר הזכירות'  .268

 ;’[ עמ1, ]3-11[; 1, ]3-49; 22. 1892תרנ"ב  ב'. 'מרום הרים'

שבח ושכר העונה אמן ויהא שמיה רבה ושאר  ג'. 'שומר אמונים'

.. מאת רבי אליהו וויגאדזקי. פיעטרקוב, לובלין, עניית קדושות

ס"מ. ספר ראשון מנותק. כתמים. נזקי עש.  22.5עמ';  45תרס"ו. 

 .volume of books. A. sefer hazchirot bטוב. –מצב בינוני 

marom harim c. shomer emunim.      Fair-good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

. חסידות. 'שמע שלמה' ב"ח, מהאדמו"ר רבי שלמה מקארלין .269

Chasidut. ‘shma shlomo’ 2 parts, by the rebe rabbi shlomo of 

karlin. יעקב' מרבי יעקב משה קליינבוים. שער נפרד  עם הערות 'ישרש

 2-הסכמות חשובות מאוד ב separate title page for each partחלק. לכל

 at the end of part 2"שלשלת היוחסין". החלקים. בסוף ח"ב 

‘shalshelet hayuchasin’  .48[, 4; ]5-86[, 2, ]4[, 8]פיעטרקוב, תרפ"ח ,

 ס"מ.  23.2; ’עמ 48-59
 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

ורה'   ת כרך מאספים תורניים. א'. 'אהל .270

[ 2בתחילתו: "כתבי רבינו עקיבא איגר ז"ל". ללא שער. נ"ו ]

אייר תרצ"ה. שנה א' חוברת א'. כ"ח ב'. 'תורה בציון'  עמ';

 .volume of tora collections.  Aג'. 'אהל תורה'  עמ';

ohel tora. B.tora bezion c. ohel tora booklet 2.  חוברת

ס"מ. חוברות ודפים  27';[ עמ2[ נ"ד ]2. ]1924תרפ"ה ב'. 

מעט קרעים עם  booklets and papers detachedמנותקים.

 .fair-good conditionטוב. –חסר. כתמים. מצב בינוני 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 
 

 

 

פיעטרקוב, תרס"ה, ט"ו ד';   חסידות. 'דובר שלום' ליקוטים מאדמו"רי החסידות. .271

שא, וואר 'תיקון הכללי' מרבינו נחמן מברסלב. –

 Chasidut ‘dover shalom’ likutim fromתרפ"ח. 

rebes of the chasidut. ‘tikun haklali’ by 

rabenu Nachman of breslev. Varsha 1928[1 ]

ס"מ. כתמים. תעלות עש בודדות.  18[ ד'; 2ט"ז ]

 .good conditionמצב טוב.

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ל התהילים מבעל ההפלאה, הגאון רבי מהדורה ראשונה. 'פנים יפות' ע .272

 first edition. ‘panim yafot’ on tehilim from theהורוויץ. ווארשא, תרע"ב, פנחס 

author of the haflaha. 27  ;'פיעטרקוב, 'התעוררות התפלה' ו'רוממות התפלה'  -עמ

ס"מ. נזקי עש בעיקר בשוליים הפנימיים וחלק על הטקסט.  18תרע"א. מ"ב ד'; 

 fair conditionמצב בינוני.

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

'דרושים יקרים' ג' דרשות על הגש"פ. מהדורה יחידה. חתימת  .273

 drushim yekarim’ 3’ווארשא, תרנ"ד.וחותמות ר' ישראל צורבא)צרבינסקי(. 

sermons on hagada shel pasech. Only edition. Signature and stamps by 

rabby Yisrael tzurva (tzarvinski). Varsha 1894   30  ;'דפים  2-ס"מ. ב 19.5עמ

בתחילה קרע באחת הקצוות עם מעט חסר בטקסט. נייר יבש ומעט קרעים. מצב 

 טוב.
 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 divrey kdoshim’ varsha 1890 (on’ווארשא, תר"ן)בשער תרל"ח(. 'דברי קדושים' .274

the title page 1878) הרבנים הראשונים ברשימה שב 2פסו רק דברי בהוצאה זו נד  

ס"מ.  19.5 מרבי שעפטיל בנו של השל"ה הק', והרב נפתלי הכהן אב"ד פפד"מ.שער, 

 good conditionמעט קרעים ונזקי עש. מצב טוב.

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

נדיר ביותר!! 'פרפרותא דחוכמתא' והוא ספר גורלות מאת רבי  .275

 !!very rareות חלוקות לגבי שנת ההדפסהיהושע אברהם. יאס. הדע

‘parpurta dechochmata’ yas. The opinions are divided about the year 

of the printing.  נדפס של הספר וזאת אף לאחר שבשער מופיע הכיתוב"

לפי יודלוב במפעל   התאריך אינו ברור.אך ביאס בשנת אתה תומיך גורלי". 

רוזנפלד תר"י  –רך, ובאוצר הספר העברי וינוגרד הביבליוגרפיה: תר"ה בע

[ 8] מכיל טבלאות לגורלות בדרך חידה, עם "פירוש" בשולי העמודים.. 1850

 bad conditionס"מ. תעלות עש מרובות. מצב גרוע. 19ל"ח עמ'; 

 not appearלא הופיע במכירות פומביות. אין עותק שלם בספריה הלאומית.

at actions. There is not a complete copy at the national library.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

הל' כתיבת סת"ם מהרה"ק מבוטשאטש "מהדורה ראשונה". 'דעת קדושים'  .276

כתיבת ספר  :ח"א מזוזה ותפילין, –הלכות כתיבת ספרי תורה ג"ח  .1896למברג תרנ"ו 

מהרה"ק  "ת קדושיםדע"מהרה"ג רבי יונה לנדסופר,  "בני יונה"ספרים  4תורה ובו 



 

מהרה"ג רבי אורי פייבל שרייער אב"ד  "גידולי הקודש"ו "מקדש מעט"ומבוטשאטש 

ספרים דעת קדושים  3כתיבת מזוזה ובו  :בראדשין תלמיד הרה"ק מבוטשאטש. ח"ב

ח"ב  ד'; , ט"ז1, מ"ב 1, נ"ח, 2ספרים דעת קדושים וכו'.  3הלכות תפילין ובו  :ח"ג  וכו'.

 , שער נפרד לכל חלק.אחדג"ח בכרך  ס"מ. 32.5 .כרוך אחרי ח"ג

 כריכה ישנה פגועה. כתמים ומעט קרעים. מצב טוב.

'Da'at Kadoshim' Halachot Ktav Stam from the Rebbe of Buchach "First Edition". 

1896. 3 volumes in one volume, separate title page for each part. Old cover 

damaged. Stains and few tears. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

חותמת המחבר ורישומים. 'דעת זקנים' מאת רבי  .277

שיחת  הואו. 1911. סאניק, תרע"א אברהם סג"ל איטינגא

כולל  'קרית ארבע' אליו קונטרס הונלוו, חולין של ת"ח

]6[ צ'  .אברהם סג"ל איטינגארבי  מאת ארבעה מאמרים

 עמ’; 24 ס"מ.

חותמת המחבר: "אברהם סג"ל איטנגא נכד בעמוד אחרון 

דף הפורזץ רישומים בלועזית:   הגאון מוהרש"ק זצ"ל". ב

 האליע]?[".-ן ציון יאשענסקי]?[ פאדאל"ראבין ב

כריכה ישנה פגועה. דפים מנותקים. קרעים ומעט נקבי עש. 

 מצב בינוני.

Author's stamp and drawings. 'daat zkenim' 1911. Old 

cover damaged. Detached pages. Tears and a few moth 

holes. Fair condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 משניות סדר מועד 'תפארת ישראל' .278

רבי  חתימת האדמו"ר . 1862בערלין, תרכ"ב 

כיהן כאדמו"ר וכרבה של  אליעזר ברגר ממישקולץ,

אחר השואה עלה לא"י מישקולץ בהונגריה. ל

ונתיישב בקרית אתא ובשנותיו האחרונות בקרית 

ויז'ניץ, דברי תורתו נדפסו בשם 'זכרון אליעזר' . 

 –כריכה חצי עור מעט פגועה. נקבי עש. מצב בינוני 

 טוב.
Mishnayot seder moed 1862. Signature by the 

admor rabbi Eliezer berger of mishkoltz. Cover 

half leather slightly damaged. Moth holes. Fair - 

good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה:  

 

 

 

 

 



 

. 1881ווארשא, תרמ"א  'פרשת דרכים' .279

מעבר חתימה: "אברהם רבינשטיין" בדף ב' 

רישום ארוך בדברי תורה ומזכיר בו את לשער 

הגאון רבי פישל סופר נכד החת"ס. בסוף 

מ שנת תרע"ה הרישום: "יום ה' לס' תזו"

ללא כריכה. קבוצת דפים דפה זעליכאוו". 

  מנותקים. נקבי עש וכתמים. מצב טוב.

‘parashat drachim’ 1881. Beyond the title page 

is a long inscription in the words of the Torah 

and mentions in it the Gaon Rabbi Fishel Sofer, 

the grandson of the chatam Sofer. At the end of 

the listing: "Thursday to the 5th of the year of 

the year 1905, Dafa Zelichav". Without cover. A 

set of detached pages. Moth holes and stains. 

Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

מאותיות שער חלק  שער נפרד לח"ב.. 1798 תקנ"ח, זאלקווא'פרי מגדים' ב"ח.  .280

כריכה חצי עור, פגועה וללא החלק בדיו אדומה. חתימה: "צבי הירש סג"ל". ראשון 

  הקדמי. ספר מתפרק. נזקי עש וכתמים. מצב בינוני.
‘pri megadim’ 2 parts. 1798. Separate title page for part 2. Cover half leather, 

damaged and without the front. A book falls apart. Moth damage and stains. Fair 

condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

. 1848'אמונת חכמים' לרבי אביעד שר שלום. זולקווא, תר"ח  .281

חתימות וחותמות בעלות. רישומים ששייך לבית החסידים הנוסעים לגור 

  כריכה ישנה. כתמים ונזקי עש. מצב בינוני.בלאסק. 

‘emunat chachamim’ 1848. Listings belonging to the House of the 

Chassidim that traveling to gur in Lask. Old cover. Stains and moth 

damage. Fair condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

. חתימה וחותמת רבי יהודא מערקער 1810שו"ע חו"מ, ח"א. ווין, תק"ע  .282

 Shulchan Aruch טוב. –ש. מצב בינוני כתמים ונזקי ע  מקראקא דומ"ץ בסוכא.

Choshen Mishpat, Part A. Wein, 1810. Signature and stamp of Rabbi Yehuda 

Marker of Krakow Domatz in Sukkah. Stains and moth damage. Fair- good 

condition. 

 ₪ 35 מחיר פתיחה:

 

 



 

 

'עבודת היום' ח"א מספר או"ח. למברג,  .283

ת מכובדות רבות)בעיפרון(. חתימה . הגהו1868

כריכה חצי עור בלויה. "שייך להר' מרדכי בן לוי מ..". 

   טוב. –נזקי עש וכתמים. מצב בינוני 
‘avodat hayom’ 1868. Many respectable glosses 

(in pencil). half leather worn Cover. Moth 

damage and stains. Fair - good.                                                                           

condition  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

. הגהות בכ"י. מעט נקבי עש. מצב 1875'שבט מוסר' לבוב, תרל"ה  .284

  shevet musar’ 1875. Handwritten postscripts. Few moths hole. Good’טוב.

condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

. בדף 1812מהרש"ל' וויען, תקע"ב  –'חכמת שלמה  .285

"קיבלתי מהבחור יהושע זילבער הפורזץ והשער חתימות ורישומים: 

מיהאללעוויטש, משה יהודא הארוויטץ, הק' ירמיה, חיים וואסערמאן 

 chochmat’ גרוע. –ועוד. ספר מתפרק. נזקי עש. מצב בינוני 

shlomo- maharsha”l’ 1812. A book falls apart. Moth damage. 

Fair- poor condition  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 . בדף השער1755זולצבאך, תקט"ו 'חכמת שלמה מהרש"ל'  .286

רישום: זה הספר שייך להר' שלמה זלמן בן משה יוסף ז"ל מב"ה" וחותמת 

כריכה חצי עור. כתמים ומעט נזקי בלועזית: הרב ד"ר ה. מברודי מנאחוד". 

 .chochmat shlomo maharsha”l’ 1755. Half leather cover’ב.עש. מצב טו

Stains and some moth damage. Good condition  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

. 1763'מנחת יעקב' ב"ח. פיורדא, תקכ"ג  .287

שער נפרד לח"ב. חתימות: חיים אריה ווידער, 

ווידער סיגעט, הקצין התורני כהר"ר אפרים, שייך 

 ' ליפא גרינפעלד? לי הק
 –כריכה חצי עור פגועה. נזקי עש וכתמים. מצב בינוני 

 minchat yaakov’ 2 parts. 1763. damaged’.  טוב

Cover half leather. Moth damage and stains. Fair 

- good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

ו של רבי יוסי והוא ברייתא דל"ב מדות דרבי אליעזר בנ'נתיבות עולם'  .288

חסרים שערים.  2. 1822מרבי צבי הירש מווילנא. ווילנא, תקפ"ב  הגלילי עם חדושים

 netivot olam’ 1822. 2 title’. גרוע –דפים בסוף. ספר מתפרק. נזקי עש. מצב בינוני  3

pages. 3 pages are missing at the end. A book falls apart. Moth damage. Fair 

condition - poor.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

קרעים ונקבי עש. כתמים. מצב . 1890'ויעש אברהם' ליוורנו, תר"נ  .289

 .Vayahas Avraham' Livorno, 1890. Tears and moth holes. Stains'  טוב.

Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

. בדף 1784מיץ, תקמ"ה 'קרית חנה' שו"ת מרבי גרשון קובלענץ.  .290

היה מחשובי ברלין בשנות התק"כ ואילך, שמו מופיע חתימה: "וואלף מינשטר"   פורזץה

 kiryat chana’. On the’1784 רבות בפנקס קהילת ברלין. מעט נזקי עש. מצב טוב.

Forzetz page Signature: "Wolf Minster" was one of the most important Berliners in 

the years 1760, with little moth damage. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

. חותמות)דהויות( 1874ספר מהרי"ל ווארשא, תרל"ד  .291

מעט הדבקות וקרעים.  סוגים.  2'ביהמ"ד ליובאוויץ ישן מהאמי" '. 

 the book mahari”l 1874. Slightכתמים ומעט נקבי עש. מצב בינוני.

adhesions and tears. Stains and a few moth holes. Fair condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

רישום וחתימת רבי דוד אליעזר  עותק חסר תחילה וסוף.'קיצור נחלת שבעה'  .292

פעטטמאנן, שהיה מוהל אצל האדמו"ר ה'אהבת ישראל' מויז'ניץ. "ג' תצא תש"ח... 

 kitzur‘ טוב. ללא כריכה. דף ההקדמה מנותק. מעט נקבי עש. מצבלאנדסבערג". 

Nahalat  Shiva' A missing copy at the beginning and end. Drawing and signature of 

Rabbi David Eliezer Fettman, who was a mohel at the Rebbe 'Ahavat Yisrael' 

without a cover. The introductory page is detached. A few moth holes. Good 

condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

ספר 'תבנית היכל' שער ומפתחות  .293

 –[ ד'; 1. ל"ט ]1861ווארשא, תרכ"א בכת"י. 

'פועל צדק' מהגאון בעל הש"ך, ווארשא, 

 . בשער חתימה "יצחק מענדיל 1914תרע"ד 

דפים ג' ד' חסרים. נקבי עש נאכטשטערן. 

 ומעט תעלות. כתמים ומעט הדבקות. מצב טוב.
‘tavnit hechal’ title page and keys in 

handwrite. 1861. –‘poel tzedek’  1914. 

Pages 3 4 missing. Moth holes and a few 

canals. Stains and little adhesion. Good 

condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

. הסכמות חשובות. בסופו רשימת 1896'אוריין תליתאי' ווארשא, תרנ"ו  .294

"שמואל שצערבאצקי לודז'" "דוד לעוין]?[ . רישומים, חתימות, חותמות. עמ'( 3חותמים)

  ב"ר יצחק שו"ב". מעט נקבי עש וכתמים. מצב טוב.

‘oryan tlitahi’ 1896. In its end list of signers (3 pages) Few moth holes and stains. 

Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

אשונה. חתימת בעלות "הירצקא 'תולדות שמואל' מהדורה ר .295

כריכה מקורית. כתמים. ; ’[ עמ1ג, ]"[ ק8]. 1936מונקאטש. תרצ"ו גראסס". 

 toldot shmuel’ 1936. Original cover. Stains. Very good‘ מצב טוב מאוד.  

condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 



 

 

 

"ר נדפס בהוצאת יו 'הקדמת ספה"ק ]ספר הקדוש[ אמרי יוסף' .296

, תש"ז גערמניא. שארית הפליטה. "התאחדות תלמידי וחסידי ספינקא" בגערמניא

 כריכה רכה מעטפת, מעט פגועה. מעט נזקי עש וכתמים. מצב טוב. עמ';  53. 1947
'Preface of the Safak [Holy Book] Imrei Yosef' She'erit HaPleita. 1947. Soft cover, 

slightly damaged. Slight moths damage and stains. Good condition. 

 ₪ 35 מחיר פתיחה:

  

 

 

 

 

 "מעשיות נחמדות.. משמחות לבבות.." 'מעשים טובים' .297

[ כ"ח עמ'; ללא כריכה. דף ראשון ואחרון מנותקים. 2? ]1940סעקעלהיד, ת"ש 

 מעט נקבי עש וכתמים. מעט קרעים קלים בעיקר בשוליים. מצב טוב
.’mahasim tovim’ 1940? Without cover. First and last page detached. 

Few moth holes and stains. Slight minor tears especially at margins. 

Good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

]2[ ח', 127 ]8[ עמ’; כריכה עתיקה. . 1838הנובר, תקצ"ח ספר הכוזרי,  .298

 the book ‘hacuzari’ 1838. Antique cover. Fewמעט כתמים. מצב טוב מאוד.

stains. Very  good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חתימה איצק  . קך ד';1767פיורדא, תקכ"ז 'עצמות יוסף'  .299

כריכה חצי עור מעט פגועה. הדבקות בשולי דפים פלעגה? פיורדא? 

קי עש וכתמים. מצב ראשונים ואחרונים עם מעט פגיעה בטקסט. נז

 .atzmot yosef’ 1767. Cover half leather slightly damaged’. טוב

Adherence to margins of first and last pages with little damage 

to text. Moth damage and stains. Good condition.  

 ₪. 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

. 1902רי מגדים'. ווארשא, תרס"ב מבעל ה'פכרך ספרים. א'. 'שושנת העמקים'  .300

"אפרים גאלד )ממאסיעב( הלומד פה ק"ק וויזניטץ  חתימה:ע"ט ד'; בפנים הכריכה 



 

בשנת תרע"א" ובדף השער חותמו, וחתימה: 

"אלי' פאללאק" וחותמות "אברהם סג"ל 

לובלין, אושפצין" ב. 'קול יהודה'  –הורוויטץ 

. בביאור .." ג. 'קול יהודה' . מ"ד ד';1897תרנ"ז 

דברי האור החיים הקדוש והאבן עזרא ז"ל 

ופירושים בגמרא וביורה דעה וש"ע אורח חיים 

מהדורה  מרבי יהודה ליב ברנזון." בכמה מקומות

ראשונה. הסכמות רבות וחשובות. דף רשימת 

כריכה חצי  .1907ברדיטשוב, תרס"ז חותמים. 

 עור עתיקה. מעט נזקי עש וכתמים. מצב טוב
.volume of books. A. shoshanat haamakim. 

B. ‘kol yehuda’ c. ‘kol yehuda’ first edition. 

Antique semi-leather cover. Slight moth 

damage and stains. Good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

מהאדמו"ר רבי לחודשי השנה ולמועדים ח"א, 'צבי לצדיק'  ספר .301

לדפוס ע"י בנו הגה"צ רבי יהושע מרישא  צבי אלימלך מבלאז'וב. הובא

ובהשתדלות נכדו הגה"צ רבי ישראל שפירא אבד"ק פראכניק. 

שערים.  2 ס"מ. 25[ ק"ו ד'; 4. ]1925קראקא, תרפ"ה מהדורה ראשונה. 

 בשער שני רק שם הספר.

  טוב. –נקבי עש בעיקר בשוליים. מצב בינוני  כריכה מקורית.
‘tzvi letzadik’ by the admor rabbi tzvi Elimelech of blajov. First 

edition. 2 title pages. Original cover. Moth holes mostly in the 

margins. Fair - good. condition  

תרפ"ד[ צדיק  –]ה'תר"א)בערך(האדמו"ר רבי צבי אלימלך מבלאז'וב  

ל הרה"ק מופלג וגאון. נולד לאביו הרה"ק רבי דוד שפירא מדינוב. למד אצ

רבי ישראל מרוזי'ן ואצל השר שלום מבעלז. לאחר נישואיו נמנה על 

תלמידיו של הדברי חיים מצאנז. כיהן כרב בריבטיטש ובבלאז'וב. לאחר 

 –פטירת אביו כיהן כהאדמו"ר מבלאז'וב. תלמידו הידוע הוא הרה"ק רבי אהרן ראטה 

 ושו"ת.'השומר אמונים'. ספרו: 'צבי לצדיק' עה"ת, על המועדים 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 'זר זהב כתר תורה' מהאדמו"ר רבי זאב וואלף מסטריקוב.ספר  .302
לאורך הספר מראי  ;ד' [2] 72[ 3]. 1900ווארשא, תרס"א מהדורה ראשונה. 

 מקומות בכ"י.

  שערים ודף הסכמת אביו האדמו"ר רבי אברהם מטשכנוב. 2

 the book ‘zer Zahav keter.כריכה עתיקה. מעט כתמים וקרעים. מצב טוב מאוד

tora’ First Edition. Throughout the book shows places in handwriting. 2 title 

pages. Antique cover. Few stains and tears. Very good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

 

 

'מופת הדור' תולדות רבינו יחזקאל הלוי לנדא בעל הנודע ביהודה,  .303

מאת ר' יקותיאל ארי' קאמעלהאר. פיעטרקוב, תרצ"ד תולדות וקורות צאצאיו. ו

 [ קט"ו עמ'; 4. ]1934
 .Original cover  טוב. –כריכה מקורית. נקבי עש ומעט כתמים. מצב בינוני 

Moth holes and a few stains. Fair - good condition.’mofet hador’ 1934. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

המוסר' יו"ל ע"י תלמידי ישיבת בית יוסף באוסטרובצה. 'חיי  .304

. כ"ד עמ'; כריכה רכה מעטפת. מספר נקבי עש 1937פיעטרקוב, תרצ"ז חוברת י"ג. 

 chaye hamusar’ 1937. Paperback Cover. Number of tiny’זעירים. מצב טוב מאוד.

moth holes. Very  good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

    

 

 

 

 

אמשטרדם, שו"ת 'מקור ברוך' מאת רבי ברוך בענדיט וויזל.  .305

הסכמת רבי שאול מאמשטרדם ועוד. חתימה [ כ' ד'; 2. ]1771תקל"א 

ללא כריכה. נזקי עש מרובים. הדבקה קטנה בדף השער. עתיקה בשער. 

 .Mekor Baruch Responsa 1771 Without cover  גרוע. –מצב בינוני 

Multiple moth damage. Small paste on the title page. Fair - poor 

condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

'בית אלקים' להמבי"ט, ובסופו ביאור על 'פרק שירה' עם הפנים.   .306

ווארשא, תרל"ב חותמות המוהל ושו"ב של קהילת לענטשנא, רבי יונה בארענשטין. 

 bet’השער. מצב טוב. . קס"ו ד'; מעט נזקי עש וכתמים. הדבקה בשולי דף1872

elokim’ Slight moth  damage and stains. Gluing to the margins of the title page. 

Good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 

כולל נוסחאות וגירסאות הנמצאות 'דקדוקי סופרים' על מסכת שבת,  .307

ספרים בתלמוד כתב יד משנת ק"ג לאלף הששי המונח בעיר מינכען בעקד ה

אשר לממלכת בייערן השונות מנוסחאות התלמוד המצוי בידינו בדפוס. עם 

מאת רבי רפאל נתן  ,הגהות נקראות דברי סופרים, כוללים נוסחאות שונות

 נטע רבינוביץ.

 dikdukey sofrim’ on’;’[ עמ2] 386[ 5. ]1875מינכן, תרל"ב מהדורה יחידה. 

shabat tractate.  only edition 1875. The copy of the Gaon Rabbi Michael 

Fisher Av Beit Din of Zambar and the Galilee with his stamp on the title 

page. Old cover detached. Few stains. Good condition.   

העותק של הגאון רבי מיכאל פישער אב"ד זאמבאר והגליל עם חותמו בדף 

 השער.

 כתמים. מצב טוב.כריכה ישנה מנותקת. מעט 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

'בני יששכר' ב"ח בשערים נפרדים. למברג,  .308

';  חתימות הק' קלונימוס? ד דקיח; קי. 1875תרל"ה 

שמואל? פרענקעל. בלועזית: ש. קלמן פרנקל גרודוק 

כריכה חצי עור מנותקת בחלקה הקדמי וכן מספר )גליצר(. 

 bne yisachar’ 2’ דפים. נקבי עש וכתמים. מצב בינוני.

parts in separate title pages 1875. Half leather cover 

detached at the front and several pages. Moth holes 

and stains. Fair condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

'התנהגות הדרך' ליקוט ענייני ודיני הדרך, כולל הרבה ליקוטים  .309

נסיעות לצדיקים וסגולות. מהדורה מגדולי וצדיקי החסידות ופרק על 

 דףחסר בעותק זה ; ’[ עמ1קצא, ] [2] .1927פיעטרקוב, תרפ"ז ראשונה. 

 hitnahagut haderech’ Includes a’טוב. אחרון. מעט נקבי עש וכתמים. מצב

lot of collections from the great and tzadikim of Hasidut and a chapter 

on travel to the tzadikim and virtuous. First Edition. 1927. This copy lacks 

a last page. Few moth holes and stains. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

'תיקון סופרים' חמישה חומשי  .310

. שער נפרד ושער 1840תורה בכרך אחד. ווין, ת"ר 

[; פ; 2צו; קד ] מקוצר לכל חומש ושער מקוצר להפטרות.

כריכה שערי חומש בראשית חסרים)דפים א"ב(.  ';צ ד צ;

ישנה ללא החלק הקדמי והשדרה. דפים ראשונים מנותקים. 

 'Tikkun Soferim' . מעט כתמי זמן ונקבי עש. מצב טוב.

Five chumashim in one volume Wayne, 1840. Separate 

title page and abbreviated title page for each Chumash 

and abbreviated title page for Haftarot. Old cover 

without front and spine. First pages detached. Few 

time stains and moth holes. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 



 

 

 

 

 

ספר 'זהרי חמה' כולל כל הדינים ומנהגי קידוש החמה, עם נוסח  .311

וממרן החתם סופר ורבי חיים כהן ברכת החמה ומזמורים מסודר מהחיד"א 

עותק חסר וסדר דפים משובש. מצב . 1896דראהאביטש, תרנ"ו . רפאפורט

 zaharey chama’1896.  incomplete copy and faulty page’טוב. –בינוני 

order. Fair- good condition.  

 ₪ 35 מחיר פתיחה:

 

 

 

הדורה תנא דבי אליהו' ע"פ 'ישועות יעקב' ו'רמזי אש'. מ .312

. שער נפרד לאלי' זוטא. 1911ווארשא, תרע"ב  יחידה ע"פ רמזי אש.

, ד'; יתכן שחסר בו דפים, בספריה הלאומית וביודלוב מופיע 2קב; לט 

  ס"מ. מעט נזקי עש בעיקר בסוף הספר. מצב טוב. 25שהספר אינו שלם. 
‘tana devi eliyahu’ only edition. 1911. Separate title page for eli’ zuta. It may 

be missing pages, the National Library and Yudlov state that the 

book is incomplete. Slight moth damage especially at the end of the 

book. Good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 חסידות. 'בארת המים' מהרה"ק צבי הירש הכהן מרימנוב. .313

 י, תש"בסאטמארנעמעט

 chasidut. ‘be’eratס"מ. מעט נזקי עש. מצב טוב. 23, ל' ד'; 2. 1942 

hamayim’ 1942.  Slight moth damage. Good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

חייו מחשבתו ותורתו. תמונות בעל 'החידושי הרי"ם'.  –יצחק אלפסי 'גור' המייסד  .314

 וללא שידרה. יכה מקורית, מנותקת כמעט לגמרי. כר1954רבני וורשא. תל אביב, תשי"ד 

 Yitzhak Alfasi 'Gur' the founder. 1954. Original מעט נזקי עש וכתמים. מצב טוב.

cover,  almost completely detached and without spine. Slight moth damage and 

stains. Good condition. 

 ₪ 35 מחיר פתיחה:

  

 

 

'ליקוטי  עם והר"ן''ליקוטי מ ספר .315

מוהר"ן תנינא' מאת האדמו"ר הרה"ק רבי 

בהוצאת רבי שמואל ברסלבר  נחמן מברסלב.

  מגדולי חסידי ברסלב.
מהדורת ירושלים תרצ"ו. האחרונה שנדפסה 

"מנורה ירושלים"  –לפני השואה. דפוס נדיר 

חלקים בשערים  2 של הרב זלמן גרוסמן.

 likutey mohara”n’ published by’נפרדים.



 

rabbi Shmuel breslever. 2 parts in separate title pages.  

 , מ"ד ד'; 1 ,1, קכ"ב, 4 .1936ירושלים, תרצ"ו 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 –מהדורה יחידה. 'שערי אמת וספר בית אריה  .316

הגאון רבי וספר תפארת אריה' חלקים ב' וג' מספרי 

וזה ם, על הלכות מזמשה אריה ליב ליטש רוזנבוי

,  2. 1866/68תרכ"ח  –פרעסבורג תרכ"ו ותפילין. 

, סד ד'; ללא כריכה. מעט נזקי עש וכתמים. מצב 2מ'; 

  טוב.

 –]תק"ס  רבי משה אריה ליב ליטש רוזנבוים הגאון

 –תרל"ז[ נולד לאביו הגאון רבי יהודה הלוי ליטש 

רוזנבוים וחתנו של הרה"ג רבי גרשון ב"ק 

חת"ס. כיהן כדיין ממאגענדארף. תלמיד מרן ה

  בפרשבורג
Only edition. ‘shaarey emet vesefer bet arye- 

vesefer tifeeret arye’ 1866/68. Without cover. 

Slight moth damage and stains. Good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

האדמו"ר רבי  סיפורים שסיפרחסידות. 'ספרן של צדיקים'  .317

. מד ד'; 1928לובלין, תרפ"ט ניץ. מהדורה יחידה. ירחמיאל משה מקאז'

'הרבי ר' אלימלך מליזענסק', החוזה סיפורים על גדולי החסידות בהם: 

בדף השער רבי יעקב יצחק מלובלין, רבי לוי יצחק מבארידטשוב. 

דף השער מנותק. מעט נזקי עש  חותמת: שייך להחסידים מלובלין.

 chasidut ‘sifran shel tzadikim’ only editionטוב –וכתמים. מצב בינוני 

1928.  Stamp: Belongs to the chasidim from Lublin. Title page 

detached. Slight moth damage and stains. Fair - good condition  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

. כריכה רכה. מעט נקבי 1928תל אביב, תרפ"ח 'עבודת הקרבנות' ח"א.  .318

 .avodat hakorbanot’ part 1. 1928. Paperback. Few moth holes’.עש. מצב טוב

Good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

מהדורה יחידה. 'זכותא דאברהם' להרה"ק רבי אברהם   .319

ד'; מעט נזקי עש  2, נב, 2שערים.  2. 1895ווארשא, תרנ"ה  מטשעכנוב.

 only edition.  ‘zchuta deavraham’ Slight mothוכתמים. מצב טוב.

damage and stains. good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

. 'אור ספרים 2'אמרי בינה' כרך  -'אור הגנוז'  .320

 or’ , כ ד'; דף אחרון קרוע.4. 1860הגנוז'. לעמבערג, תרך 

haganuz’- ‘imrey bina’ 1860. Last page is torn.  

horahat sha’a book is not printed in this edition. Moth 

damage and stains. Good condition - fair.  

, נה ד'; ספר הוראת 5. 1882'אמרי בינה'. קראקא תרמ"ב, 

 –שעה לא נדפס בהוצאה זו. נזקי עש וכתמים. מצב טוב 

 בינוני.

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

'יסוד האמונה' להרה"ק רבי ברוך  .321

, קנד 6. 1864טשערנוביץ, תרכ"ד מקאסוב. 

חתימת הגאון ר' שמואל מאיר ד'; בדף השער 

נזקי עש וכתמים. הכהן הולנדר מאמסנא. 

 Yesod HaEmuna' to Rabbi' מצב טוב.

Baruch Makasov. 1864. 6, on the title 

page, signature of the Gaon R. Shmuel 

Meir HaCohen Hollander of Amsna. Moth 

damage and stains. Good condition. 

 ₪. 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

תרגום . עם 1904ירושלם, תרס"ה תהילים 'תהילות דוד בן ישי'.  .322

ס"מ.  11הסבר "לציונים" כמה זה טוב להם לקנות לקהל תהילים זה.  לגרמנית.

 tehilim ‘tehilot David Ben Yishai'. Jerusalem, 1904. With a מצב טוב.

translation into German. Explanation "to the Zionists" how good it is for 

them to buy for this tehilim audience. 11 cm. good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

)?(. 1833ווארשא, תקצג דרך חיים'  -'מסכת אבות  .323

חתימת יעקב דוד ויינבערג בשער כתוב ליפציג. בדף השער 

 1833 עש זעירים. מצב טוב. קלח ד'; נקבי מיברעזיף יע"א.

 .)?(’masechet avot- derech chayim’ The title page reads 

Lipzig. Tiny moth holes. Good condition.  

 ₪  35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

 

 

. 'אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל ארבעה כרכים' .324

 בעריכת ד"ר מרדכי מרגליות. הוצאת יהושע צ'יצ'יק תל אביב

 מצב טוב מאודבכרך הרביעי הכריכה מעט פגועה.  .לים()ירוש
'Encyclopedia of the History of the Great Ones of Israel Four 

Volumes' In the fourth volume, the cover is slightly damaged. 

Very good condition 

 ₪  35מחיר פתיחה: 

 

 

 'קובץ תשובות הרמב"ם ואגרותיו'. .325

 –. 'שו"ת וחידושי הרמב"ם' 1859ט לפסיא, תרי"

, 7, מה, 1'אגרות קנאות'.  סו,  –'אגרות הרמב"ם' 

חתימות הבדחן של כד ד'; בשו"ת חסר עד דף כב. 

ווארשא ר' שמואל וויינטראב הנקרא 

כתמים ומעט נזקי עש. מצב  מאטשעוויצער.

 ’kovetz tshuvot haramba”m veigrotav’טוב.

1859. In the responsa, up to page 22 is missing. 

Signatures of the Warsaw comedian R. Shmuel 

Weintraub, called Machewitzer. Stains and 

some moth damage. Good condition.  

 ₪  35מחיר פתיחה: 

 

 

'שלחן טהור'  –'אמונת ישראל'  –'עובר אורח'  .326

. 1925עובר אורח. גאלאנטא, תרפ"ה כרך ספרים. 

. שלחן טהור. 1908ת ישראל. לובלין, תרס"ט אמונ

חתימות: שלמה גראסמאן? . 1924גאלאנטא, תרפ"ד 

חתימת בעלות: שייך לר' מרדכי יהודה בן ר' אברהם 

. גאלאנטא. בלייער מסענטא. חותמת הלל פישהאף

 over’עמ'. נזקי עש וכתמים. מצב טוב 144, 32, 154

orach’- ‘emunatyisrael’- 

‘shulchan tahor’ volume of 

books .Moth damage and 

stains. Good condition.  

 ₪  35 מחיר פתיחה:

 

 

. יג ד'; דף 1922ירושלים, תרפ"ב 'קונטרס לקוטים באורים'.  .327

 אחרון מנותק. מצב טוב.

 ‘kontress likutim behurim’. 1922. Last page detached. Good 

condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

. לד, קסה ד'; חסרים עמודים 1763אלטונא, תקכ"ג דפוס ראשון. 'כרתי ופלתי'.  .328

 .First printing. ‘kartey hufaltey’. 1763גרוע.  –ראשונים מתחיל מדף א'. מצב בינוני 

Missing first pages starting from page A. Fair condition - poor.  

 ₪  35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

. כרוך עמו 'שמח נפש' חסר 1900מונקאטש, תר"ס חיים'. 'תוצאות  .329

 ופגוע. פו, לו ד'; חתימות בעלות. מעט נקבי עש וכתמים. מצב טוב.
1900’totzhot chayim’. bound with it an incomplete and injured 

'samach nefesh'. Few moth holes and stains. Good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 ,The Book hachinuch, Warsaw 1880ספר 'החינוך' ווארשא, תר"מ  .330

1880 

 ₪  35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'ספר ההפטרות' לכל השנה ליקוט ההפטרות מתוך חמשה  .331

זה הספר  רישום:. 1809תקס"ט  –אפענבאך, תקס"ח חומשי תורה. 

שייך לידיד נפשי וכו' כ"ה אברהם נ"י בהישיש המרומם כ"ה יהודה 

? ברית רעים קשר אוהבים ר' אברהם בורציגעזריטץ בקוראי שמו, מ

תי"ט, ס"ה, ס"ו, מ, קכד ד';  –....מרדכי ראך ברעסלויא. שפ"א 

מספור הדפים משובש )לכא' היה חסר והשלימו(. ספר שמות ללא 

 sefer hahaftarot’ for all’שער. מעט נקבי עש וכתמים. מצב טוב.

the year. 1809. The page numbering is faulty (apparently it was 

missing and completed). the book ‘shmot’ without a title. Few 

moth holes and stains. Good condition. 

 ₪  35 מחיר פתיחה:

 

 

 

 

 



 

 

 

. פעטרקוב, תרס"ד בינו מנחם עזריה מפאנו'ספר תולדות' ר .332

 Sefer Toladot’ by Rabbi ’עמ' מעט נזקי עש. מצב טוב. 2, 88. 1903

Menachem Azaria of Fano. Peterkov, 1903. Slight moth damage. 

Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

'שם עולם' ח"ב. הקדשת ר' אברהם יצחק  .333

 מצב טוב מאוד.דייטש מנהל ת"ת סאטמר ב"ב. 

'shem olam' Part b.  Dedication of R. Avraham 

Yitzchak Deitch, Director of t.t. Satmar Bnei Brak. 

Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 
 

 

. 1939תרצ"ט 'חת"ם סופר' עה"ת. נעתק מעתם כתב יד קודשו. מיכאלאווצע,  .334

כריכה חתימה בעיפרון: אלטער יהושע וואלדמאן קטושיצע)קאשוי( יע"א. [ ד'; 1[ ס"ג ]4]

 chatam sofer’ on the tora. 1939. Cover detached. Dry’נייר יבש. מצב טוב.  מנותקת.

paper. Good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

ליב ’ יעקב יהודא ארי'גבורת אריה' עה"ת, ח"א. מאת רבי  .335

. חתימה: הק' אלעזר ברוך הכהן 1915, תרע"ו סילאדישאמלוי. פרענקיל

נותקת. כתמים. מצב [ קי"ו ד'; כריכה מ6]קליין פק"ק אוהעלי יע"א. 

 .gvurat arye’ on the tora, part 1. 1915. Cover detached. Stains’טוב.

Good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

אמרות טהורות, שבעתיים מזוקקות, אותות ומופתים ושיחות 'דרכי חיים'  .336

ו"ר פליאות "אשר שמעתי" מפום ממלל רברבין וכו' הגה"ק שר התורה רשכבה"ג האדמ

רבי חיים הלברשטאם מצאנז, אני המו"ל רפאל הלוי סג"ל צימבעטבוים מילדי צאנז, 

 סאטו מארע, ת"ש. משמש בקודש לרבינו הקדוש.
 חתימות: "יצחק בערנאט" "ישראל זאב הכהן רייכהארד".

 darchey chayim’ Paperback’כריכה רכה מעטפת. כתמים ומעט נזקי עש. מצב טוב.

mahatefet Cover. Stains and some moth damage. Good condition.’  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

 

 

 

. 1930'רבינו אלעזר מגרמיזא ה'רק"ח', עם תמונתו. רישא, תר"צ  .337

 rabenu Elazar ofמעט כתמים ונקבי עש. מצב טוב.חתימה: "יעקב שיף". 

garmayza haraka”ch with his photo. 1930. Few stains and moth holes. 

Good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 
 

 

'מאיר עיני סופרים' לרבי דב בער קרסיק אב"ד קראלעוויץ.  .338

[ ע"ו, י' ד'; חסר שער ראשון. חתימה מרדכי 3. ]1863יאזעפף, תרכ"ד 

 meir ene’כתמים ונזקי עש. מעט קרעים עם חסר. מצב בינוני.,שו"ב. 

sofrim’ 1863. Missing first title page. Stains and moth damage. Few tears with 

incomplete. Fair condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

'אגרת שמואל' על מגילת רות לרבי שמואל אוזידא.  .339

 . ס"ח ד'; 1894מונקאטש, תרנ"ה 
 בדף השער חתימה: הערצקע סגל וחותמת: יקותיאל סג"ל ראזמאנן קראלי.

 igeret shmuel’ on megilat rut 1894.  Stains’טובכתמים ומעט נקבי עש. מצב 

and a few moth holes. Good condition  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

. חתימה: "מענדל 1881שו"ת הרשב"א, ח"ד. ווילנא, תרמ"א  .340

 Shu”t harashb”a[ נ"ט ד'; כתמים ומעט נזקי עש. מצב טוב. 3]דימענטמאן מזעליכוב". 

part 4. 1881.Stains and a few moth damage . Good condition 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

'חידושי הרב המאירי'  יסוד! ספר .341

רבי מנחם ב"ר שלמה על מסכת שבת מאת 

שיורי שיטה מקובצת  ונלוה בסופו ספרהמאירי 

על שנים וחצי פרקים להרב ר' בצלאל אשכנזי 

האחרונים למסכת בבא בתרא אשר נחסרו בנדפסים 

מ"א, -[, ל"ב, ל"ד1. ]1862ווין, תרכ"ב  עד הנה.

 פ"ח; כ"ט ד';-מ"א
חתימות: ר' ראבן אריה הלוי ליטש רוזנבוים בנו 

של בעל 'נחלת עזריאל'. "יודא ליב ראזענבוים 

 הלוי מק"ק צעלים" "צבי נאגעל מק"ק טפלטשן". 

 !Basic book מעט נקבי עש וכתמים. מצב טוב.

‘chidushey harav hamehiri’ on tractate shabat. 

Signatures: Rabbi Raven Aryeh Halevi Leach 

Rosenbaum, son of the owner of Nahalat Azriel. 



 

"Yoda Leib Rosenbaum Halevi Mak.k Tzalim" Stains and a few moth holes. Good 

condition 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

הפרלמנטרית תמונות ועדת החקירה  .342

באופן כרכים.  2. 1929לקים נוספים. ח 3-ו, בירושלים

 Photos of the Jerusalem כללי מצב טוב מאוד.

Parliamentary Inquiry Committee, and 3 other 

parts. 1929. 2 volumes. Overall, very good 

condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

טור חושן משפט עם בית יוסף ודרכי משה. ברלין, תקכ"ד  .343

מות: "יחיאל פישל במ"ש מוואללשטיין" "גבריאל יעקב . חתי1764

כריכה מנותקת וללא שידרה. כתמים ונקבי בר"ש סגל" "פישל במ"ש". 

 tur choshen mishpat 1764. Cover detached טוב. -עש. מצב בינוני 

and without spine. Stains and moth holes. Fair condition - good.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

ספר 'שני לוחות הברית' מהשל"ה  .344

הקדוש. עותק חסר. אחרי השער מתחיל 

 בדף רס"ה.
עם ספר 'ווי העמודים' בשער נפרד, מבן 

 פרנקפורט דאדרה, תע"זהמחבר רבי שבתי הלוי הורוויץ. 

1717. The book ‘shne luchot habrit’ incomplete copy. 

After the title page begin in page 265.1717. Moth 

canals. Stains. A book falls apart. Poor condition.  

חתימה: אלי ב"ר אברהם אבא 

 לפידות.

תעלות עש. כתמים. ספר מתפרק. מצב 

 גרוע.

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

העותק של האדמו"ר רבי יוסף פאנעט מדעש. 'גבורת  .345

. חותמת 1882אנשים' לרבי שבתי כ"ץ. ווארשא, תרמ"ב 

וסף פאנעט מדעש וחותמת: "אברהם יצחק האדמו"ר רבי י

כתמים. מעט קרעים ונזקי עש בודדים. מצב וויערניק שעדלעץ". 

 .the copy of the admor rabbi Yosef panet of daesh טוב.

‘gvurat anashim’ 1882. Stains. Slight tears and individual moth 

damage. Good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 

 

 [ קט"ז ד';2] 1832ברלין, תקצ"ב משניות סדר מועד עם תרגום אשכנזי.  .346

שוליים רחבים. מספר דפים מנותקים. כתמים. רשימת חותמים בלועזית מערי גרמניה. 

 Mishnayot Seder Moed with Ashkenaziמעט קרעים ונקבי עש. מצב טוב. 

translation. Berlin, 1832 List of signatories in foreign language from German 

cities. Wide margins. Several pages are detached. Stains. Few tears and moth 

holes. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

לבוב, 'אפיקי יהודה' דרושים מרבי יהודה ליב הלוי עד"ל.  .347

טוב נייר יבש. קרעים בודדים. מצב  [ קכ"ב ד';2. ]1912תרע"ב 

 afikey yehuda’ 1912. Dry paper. Individual tears. Very good’מאוד.

condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 
 

 

 

 

הקדשת המחבר הרב אליהו דרבקין  .348

אב"ד הדר רמתים. ספר 'בכורי אליהו' 

קנ"ב; ל' ד'; מצב טוב וקונטרס 'מזכרת צבי'. 

 Dedication by the author Rabbiמאוד. 

Eliyahu Darbkin Av Beit Din Hadar Ramatim. 

Book "Bechori Eliyahu" and pamphlet 

"Mazkeret Zvi". Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

על התורה מהרה"ק רבי פנחס הורוויץ  'פנים יפות' ספר .349

תרצ"ז  קליינוורדיין,חלק ראשון על בראשית.  מפרנקפורט.

ללא חלק אחורי. נייר יבש וכתמים.  כריכה בלויה . נ"ד ד';1937

 .p anim yafot’ on the tora. First part on bereshit’ מצב טוב.

1937.  Worn cover without back. Dry paper and stains. Good 

condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ר' סיפורים וחד"ת מגדולי החסידות לוקט ע"י  'תפארת הצדיקים'ספר  .350

מרבי מרדכי זאב רוזנטל אב"ד  'חידושי הרמ"זבסופו 'למה גבריאל רוזנטל ש

 tiferetמהדורת צילום מסוף שנות הת"ר. כריכה רכה מעטפת. מצב טוב. קאלביעל.

hatzadikim’ in its end ‘chidushey harama”z’ Photo edition from the end of 

the 1840s. Paperback, cover. Good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

ספר יסוד! דפוס ראשון. 'תולדות אדם' חידושי  .351

הרמב"ן על מסכת יבמות. הומבורג, ת"ק                   

חסרים מספר . חתימה עתיקה: "משה גבריאל ברה" 1740

דפים בודדים. ללא כריכה. ספר מתפרק ודפים מנותקים. 

 .Basic book! First printing כתמים ונזקי עש. מצב בינוני.

‘toldot adam’ on tractate yevamot. 1740. A few 

individual pages are missing. Without cover. Book falls 

apart and pages are detached. Stains and moth 

damage. Fair condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

חלק שני)בשער נפרד(  'שיח יצחק' הלכות כיסוי הדם וספר'ילקוט יצחק'  .352

תמונת המחבר.  בדף אחרי השערעה"ת. מאת רבי יחיאל יצחק בערמאן מלאדז. 

'ישמח ישראל' מאלכסנדר, ממרן החפץ חיים מכתבים אל המחבר, מאת ה

כריכה מקורית. ; ’[ עמ1, ]64; 294; 24. 1937תרצ"ז  ומהאדמו"ר מסטריקוב ועוד. 

 yalkut yitzchak’ and book ‘siach yitzchak’ part 2 (in’כתמי זמן. מצב טוב מאוד.

separate title page) 1937. Original cover. Time stains. Very good 

condition  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

'והזהיר' ח"ב לסדר ויקרא במדבר)יש רק חלק נוסף, על  ספר .353

פירוש בשם עליו סוף תקופת הגאונים ומזמן מר חפץ אלוף שמות( מאת 

 פילנה ואוסטרובורבה של   ישראל מאיר פריימןמאת רבי  נפי יהודה""ע

 חתנו של ה'ערוך לנר'.                                         ו
[ קל"ד ד'; כריכה מעט מנותקת. כתמים ומעט מאוד 9. ]1880ווארשא, תר"מ 

 .vehizhir’ part 2. Cover slightly detached’נזקי עש. מצב טוב מאוד.

Stains and very little moth damage. Very good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 



 

 

 

 

. 1860סט אברבנאל עה"ת. ג"כ. טשערנאוויץ, תר"ך  .354

גודל ומצב משתנה, באופן בכ"א: חותמת חובבי ציון פאקשאן. 

 .Abarbanel set on the Torah. 3 volumes כללי מצב טוב.

1860. In Vol. I: Stamp of chovevey Zion Fakshan. Variable 

size and condition, generally good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 
 

 

 

 

 

 

 

מהדורה יחידה. 'בגדי שש' ח"ב, על מסכת אבות מרבי רחמים  .355

[ קה 3]. 1899ליורנו, תרנ"ט בוכ'ריץ. וע"פ 'מטה שמעון' לרבי שמעון הכהן. 

 .only editionגרוע. –ט נקבי עש. מצב בינוני '; ספר מתפרק. קרעים ומע[ ד1]

‘bigdey shesh’ part 2. 1899. A book falls apart. Tears and a few moth 

holes. Fair - poor condition  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

ספר 'קיצור שני לוחות הברית' אשר ליקט רבי מיכל עפשטיין מספר  .356

מספור דפים רב.  .1745רנקפורט דמיין, תק"ה פהשל"ה לרבי ישעיה הלוי הורוויץ. 

 kitzur’טוב. -דף השער קרוע וחסר. מעט הדבקות וקרעים עם חסר. מצב בינוני 

shne luchot habrit’1745. Multi-page numbering. The title page is torn and 

incomplete. Slight adhesions and tears with incomplete. Fair- good.  

condition  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

סדליקאב, תק"פ ספר 'הארוך מש"ך' עם השער האמיתי!  .357

חתימה עתיקה: מרדכי במה"ו שמעון מרעציצא.  ';ע ד-[, ג1]. 1820

בחלק בנייר כחלחל.  מעט מהדפיםוחותמות ביהמ"ד ליובאוויץ ישן. 

"כמ"ש בווין  או"ברדיטשוב"  ונדפס נשמט מקום הדפוסמהעותקים 

 haaroch’טוב. –כתמים ומעט נזקי עש. מצב בינוני  נת תקס"ט".בש

meshach’ with the real title page! 1820. Some of the pages in 

bluish paper. In some of the copies, the place of printing was 

dropped and "Berdychov" or "as in Vienna in 1809" was 

printed. Stains and some moth damage. Fair - good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 



 

על ענין סדר הגט ושמות האנשים  'ברכת המים'ספר  .358

רשימת  בדף אחרי ההקדמה רבי מיכל ר' יוזפס. ונשים מאת

 עותק חסר שער.  חותמים.
חותמות רבי יצחק איצק בעהם הדיין  בדף א' ובמקומות נוספים

ה'דברי חיים' מצאנז שכיבדו והעריכו מקראלי. מגדולי חסידי 

 מאוד.
 טוב. –כריכה מנותקת ופגועה. כתמים ומעט קרעים. מצב בינוני 

Book 'birkat hamayim' on the page after the introduction List 

of signatories. Coverless copy. 

On page A and other places, Rabbi Yitzchak Itzak behem 

stamps the Dayan of krali. One of the greatest chasidim of the 

Divrei Chaim from Sanz, who respected and valued him highly. 

Cover detached and damaged. Stains and a few tears. Fair - 

good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

בורג. שו"ת צמח צדק להגאון רבי מנחם מענדל אב"ד ניקלש .359

פיורדא)בשער בא"ד( חתימה: "צבי זאב פייגענבלאט מווארשא". 

. מספור דפים רב. כתמים ונזקי עש. מעט הדבקות וקרעים. 1766תקכ"ו 

 .shu”t tzemach tzedek 1766. Multi-page numberingמצב בינוני.

Stains and moth damage. Slight adhesions and tears. Fair 

condition.  

 ₪ 35פתיחה:  מחיר

 

 

 

 

נקרא יסוד עולם, כולל ששה פרקים על כללי  ח"א: ב"ח,ספר 'בן זקונים'  .360

יצות נקרא מזמור לדוד, נחלק לשני מאמרות. כולל שירים ומל וח"ב:התלמוד וכדומה. 

שער '; ח ד"[, ע2]. 1793ליוורנו, תקנ"ג . טריאסטימ חזקיה דוד אבולאפיורבי  מאת

 ben’ות. תעלות עש עם פגיעות בטקסט. מצב בינוניכתמים והדבק נפרד לח"ב.

zkunim’ 2 parts. 1793 Separate title page for part 2. Stains and 

glues. Moth canals with text damage. Fair condition.  

 ₪   35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

ספר 'דובר שלום' מהאדמו"ר הרה"ק ה'שר שלום' מבעלזא  .361

דמו"ר הרה"ק רבי יהושע מבעלזא ומעוד ואהל יהושע מבנו הא

. צ"ו ד'; כתמים ומעט נזקי עש. מצב 1910פשעמישל, תר"ע צדיקים. 

 the book 'dover shalom' 1910. stains and a little mothבינוני. 

 damage. fair condition 
 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 

 

 

ספרים. א'. 'עירין קדישין תליתאה'  3כרך  .362

  פיעטרקוב,ב'. 'נפלאות חדשות'  .1914ד מיעלעץ תרע"
 .1889ווארשא, תרמ"ט ג'. 'פני יעקב'  .1896תרנ"ז 

 Volumeטוב.        –מעט כתמים ונזקי עש. מצב בינוני 

of 3 books. A.’irin kadishin tlatia’ b. niflaot 

chadashot c. pne Yaakov. Few stains and moth 

damage. Fair - good condition.                

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

'מדרש אבות' ב"ח בשערים נפרדים.  .363

העותק של רבי צבי . ס"ד ד'; 1896ווארשא, תרנ"ו 

מעט מאוד נקבי הירש לוין מרבני אנגליה עם חותמו. 

 Midrash Avot' 2 parts in separate' עש. מצב טוב.

title pages. Warsaw, 1896. The copy of Rabbi Zvi 

Hirsch Levin of the rabbis of England with his 

stamp. Very few moth holes. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

                                        

 

 

 

 

צ"ד  –משניות ברלין, תקצ"ב  .364

ח"א. חלקים. עם תרגום אשכנזי.  4. 1832/34

ח"ב. רים. דף מקופל עם איוסדר זרעים. בסופו 

סדר מועד. ח"ג. סדר נשים. ח"ד. סדר טהרות. 

 ,mishnayot Berlin באופן כללי מצב טוב מאוד.

1832/34. 4 parts. With Ashkenazi translation. 

Overall, very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

'מנחם משיב נפש' מהדורה יחידה.  .365

. 1900/07ס"ז  –ג"ח בכרך אחד. תר"ס 

'; ח"ב: , קכב ד'וח"א: שער נפרד לכל חלק. 

עמ'; כתמים ומעט  144, 4עמ'; ח"ג:  120, 4

 Menachem Mashiv' נזקי עש. מצב טוב.

Nefesh' single edition. 3 parts in one 

volume. Separate title page for each part. 

Stains and some moth damage. Good 

condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 



 

 

 

 

. שוליים רחבים. 1896'אמרי צבי' ח"א. דפוס ראשון. ווילנא, תרנ"ו  .366

 ,Emeri Zvi' Part A. First printing. Vilna' כתמים ומעט מאוד נקבי עש. מצב טוב.

1896. Wide margins. Stains and very few moth holes. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב"ח, פאה ודמאי. מרבי יהודה לייב 'אמונת זרעים'  .367

[ ס"ב; מ' ד'; כתמים ונקבי עש. 5. ]1914ווארשא, תרע"ד מענדלזאהן. 

 emunat zrahim’ 2 parts. 1914. Stains and moth’טוב. -מצב בינוני 

holes. Fair – good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 'מלא הרועים' ג"ח בשערים נפרדים.ספר  .368

חתימות: חיים יוחנן לעסקאוויטש . 1898רנ"ח ווארשא, ת

מבאטאר סאטמאר. והקדשה מאת ישוע הילמאן? ליעקב 

מספור דפים רב. כריכה מנותקת זאב פייער ובנו אברהם. 

 The book 'mele ופגועה. כתמים ומעט נזקי עש. מצב טוב.

harohim' 3 parts in separate title pages. 1898. Multi-

page numbering. Cover detached and damaged. Stains 

and some moth damage. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

[ ס"ה 2. ].1910סוואליווע, תר"ע  מהחיד"א. 'שמחת הרגל'  .369

 Simchat' ס"מ. כתמי זמן ומעט מאוד נזקי עש. מצב טוב. 21.5ד'; 

Hargel' from the Hida. Swalive, 1910. Stains of time and very 

little moth damage. Good condition. 

חתימות: שלמה שפערל ברדיאב תרע"ה. מנחם פנחס? טיסעל? 

 בארדיאב.

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

עם פירוש רש"י ז"ל ופירוש מצודת דוד מן עשרים וארבעה כתבי קודש  .370

[, קנ"ב; 1. ]1841א "ירמיה. תרוישעיה  מן נביאים אחרונים שניחלק  ן.ומצודת ציו

חתימות: שאול אלחנן שאולזאהן. ישראל מאיר בן מו"ה  נייר כחלחל.'; קח ד

. שמואל חיים מרדכי לינדענשאט. שמואל זעליג בן ישראל מאיר לינדענשאט

דוד זאלבערג. אלתר בן ציון ב"ר אהרן גדלי' סאפרינאוויץ יליד שנאדווע פלך 

 גלענדער.לאמזא כעת בירושלים שמואל אייזיק ענ
כריכה ישנה. מעט כתמים והדבקות עם פגיעה בטקסט. מעט מאוד נזקי עש. מצב 

 kitvey kodesh 1841. Bluish paper. Signatures: Old cover. Few stainsטוב.

and adhesions with damage to the text. Very little moth damage. Good 

condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

ת רב אלפס. חלק שני, שבת הלכו .371

 -' [ ב3]. 1836פרעסבורג, תקצ"ו ועירובין. 

'; חלק מאותיות השער [ ד1ב ]"קל –' [ צ1פט ]

בדיו אדומה. גיליונות רחבים. חותמות: 

משה טוביה הכהן פישער. משה ליב 

קאסטנער. חתימה בלועזית: בערגער 

כריכת עור מנותקת ופגועה ולא  מאטיאש.

מעט נזקי עש וכתמים.  שדרה. ספר מתפרק.

 .Halachot Rav Alfas. Second part מצב טוב.

1836.Wide sheets. Stamps: Moshe Tuvia 

HaCohen Fischer. Leather cover detached and damaged and without spine. A book 

falls apart. Slight moth damage and stains. Good condition. 

 ₪ 35 מחיר פתיחה:

 

 

 

. הסכמת הרה"ק רבי לוי 1811טור חושן משפט ח"א. פולנאה, תקע"א  .372

'; שכא ד - [ קלב, קלה2]יצחק מברדיטשוב ועוד גדולי החסידות. נייר כחול. 

 -דף א'. כריכה חצי עור פגועה וללא חלק אחורי. נזקי עש מרובים. מצב בינוני  חסר

 Column Choshen Mishpat Part a. Poland, 1811. Consent of Rabbi Levi .גרוע.

Yitzchak of Berditchov and other great Hasidim. Blue paper. Missing page A. 

damaged Cover half leather and no back. Multiple moth damage. Fair-poor 

condition. 

                                                                   ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ספר 'באר יהודא' ח"ב, על הרמב"ם. מאת רבי אברהם אבד"ק חאדש.  .373

חותמת עמודים אחרונים.  2 חסרים; ’עמ 122, 4[, 2]. 1905פיעטרקוב. תרס"ה 

ספר  המחבר. הסכמות חשובות. בעמוד אחרון רשימת חותמים)רק חלק(.

 be’er yehuda’ part 2. 1905. Last 2’ מתפרק. נקבי עש מרובים. מצב גרוע.

pages are missing. Author's stamp. A book falls apart. Multiple moth holes. 

Poor condition.  

 ₪ 35 מחיר פתיחה:

 

 

 

 

שארית הפליטה. 'אגרא דפרקא' מהרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב.  .374

בדף השער: "בשנת עת"ר" ]תר"ע[. דפוס-צילום מוקטן של . 1948גרמניה תש"ח 

 She'erit HaPleta.. 'Agra .. הוצאה זו. נ"ח ד'; קרעים בדף אחרון. מצב טוב מאוד.

Defraca' 1948. Tears on last page. Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

שארית הפליטה. 'אוהב ישראל' מהרה"ק ה'אוהב  .375

 .; מצב טוב מאוד.. קל"ד ד'1948גרמניה תש"ח ישראל' מאפטא. 

She'erit HaPleta. ‘ohev yisrael’ 1948. Very good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

כ"א עמ'; כריכת מעטפת.  –, ב' 20. 1938לונדון, תרח"צ 'מים חיים' חלק א'. ספר  .376

 .mayim chayim’ part a. 1938’הדפים שאחרי השער עם קרעים וחסר. מצב טוב מאוד. 2

Mahatefet cover. 2 papers after title page with tears and incomplete. Very good 

condition 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

לבוב. מעט כתמים. 'לב העיברי' מאת הגאון רבי יוסף שלזינגר. ספר   .377

 lev hayivry’ few stains. Good condition’מצב טוב. 

 .₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

בכל המקומות והוספנו באור מספיק ה. 'פרקי רבי אליעזר' שארית הפליט .378

 בהוצאת יצחק מאיר יוסקאוויטש מלודז, יצחק שרגא פערעלמאן מקאליש.החסרים.... 

 .she’erit hapletaעמ'; מצב טוב מאוד. 112. 1948לנדסברג, תש"ח 

‘pirkey rabbi eliezer’ 1948. Very good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

שארית הפליטה 'בני יששכר' מהרה"ק רבי צבי אלימלך. ב"ח  .379

נייר יבש.  [ קי"ב; קי"ב ד';1. ]1947פערנואלד, תש"ז בשערים נפרדים. 

 she’erit hapleta ‘bne yisaschar’ 2 parts in separate מצב טוב מאוד.

title pages. 1947. Dry paper. Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

'חברו הרב הצדיק הגאון הגדול כחד מן קמאי מוה' רפאל 'חופת חתנים'  .380

 chupat’. נ"ט ד'; מצב טוב מאוד.1872לובלין, תרל"ב . מילדולה מחכמי ווניצא ז"ל'

chatanim’ 1872. Very good condition  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

תולדות 'אגרות סופרים' ספר  .381

ר, החת"ם רבי עקיבא איג - משפחת איגר וסופר

סופר, ה'כתב סופר', ומכתבים מאת רבי שמחה 

בונם סופר. נתחבר ע"י נכדם רבי שלמה סופר 

"מהדורה אבד"ק בערעגסאס אודות אבותיו וזקניו. 

 כולל. 1928בודאפסט, תרפ"ח  –וויען  ".ראשונה

תמונות דיוקן של החת"ם סופר, רבי עקיבא 

איגר, רבי שלמה איגר, הכתב סופר, המכתב 

והשבט סופר. תמונה בה נראים רבי עקיבא  סופר

 תופקסימיליואיגר עם דייני העיר פוזן ברובה של עיר ]מקופלת על נייר גדול[, תצלומים 

 ועוד. תמונות גדולות מקופלות של כתבי יד,

כריכה בלויה וללא שדרה. מספר דפים מנותקים. כתמים ומעט נזקי עש. מצב 

 .yigrot sofrim’ “first edition” 1928. Cover worn and without spine’בינוני.

Several pages are detached. Stains and some moth damage. Fair 

condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

'; ספר כה ד - טז, יח. 1737חדושי נדה להרשב"א. אלטונא, תצ"ז  .382

 chidushey nida by the rashb”a מתפרק. נזקי עש מרובים. כתמים. מצב גרוע.

1737. A book falls apart. Multiple moth damage. Stains. Poor condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 



 

. קינים תמיד ומדותמעילה מסכת  .383

בדפוס השותפים הרבנים חנינא זיטאמיר, 

ליפא ויהושע העשיל שפירא נכדי הרב 

]מסומן 1, 1ה, -מ"א, א - ב [1] מסלאוויטא.

 ד'; 1מ"ה[, 
זיטאמיר, ות בכורות וחלה' להרמב"ן. 'הלכ

בדפוס השותפים הרבנים חנינא ליפא 

ויהושע העשיל שפירא נכדי הרב 

[ פ"ח 1. במקור: ]1860תרכ"א  מסלאוויטא.

דפים. ספר  4ד'; בעותק זה חסר בסופו 

נזקי  בנייר כחלחל.מתפרק. חלק מהדפים 

 עש וכתמים. מצב גרוע.
tractates Mehila, kinim, tamid and 

midot. Zitameer. ‘hilchot bchorot 

vechala’ by the ramba”n. zitameer. 

1860. This copy is missing 4 pages at the end. A book falls apart. Some pages are 

bluish. Moth damage and stains. Poor condition.  

 ₪ 35 מחיר פתיחה:

 

ות יום טוב ומאמר מהאדמו"ר הזקן רבי חב"ד. פנינים יקרים דרוש מבעל התוספ .384

 –. ח' ד';  1907פיעטרקוב, תרס"ז שניאור זלמן מלאדי. 

מעשה גבורות ה' בו יבואר המעשה הנורא מבעל 

כרוכים ספרים מהדורות יחידות.  לבוב. ח' ד';ההקדמות. 

ו'הדרת זקנים'  .1895ווארשא, 'דרכי ציון'  נוספים:

 Chabad. Precious Pearls .1879ווארשא, תר"מ 

Needed from the owner of the Tosafot Yom Tov and 

an article from the old Admor Rabbi Shneur Zalman 

of Ladi. 1907. - An act of heroism 5. Single editions. 

Additional books are included: 'Derchei Zion' 

Warsaw, 1895. and 'Hadrat Zakanim' Warsaw, 1879 

Cover damaged and partially detached. Moth 

damage and stains. Fair - poor condition. 

כריכה פגועה ומנותקת בחלקה. נזקי עש וכתמים. מצב 

 גרוע. –בינוני 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

'סליחות' כמנהג פיהם פולין ומעהררין וסליחות  .385

. ע"ד ד'; כתמים 1799זולצבאך, תקנ"ט   לשובבים ת"ת ועוד. 

 Slichot' and' .טוב. –ונזקי עש. מעט דפים מנותקים. מצב בינוני 

Slichot for shovavi”m TT and more. 1799. Stains and moth 

damage. A few detached pages. Fair - good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ה ליב צינץ)המהרא"ל(. 'מלא העומר' על התורה וחמש מגילות מרבי ארי .386

. שער נפרד לכל חומש. כתמים ומעט נזקי עש. מצב 1928דפוס שני. פעסט, תרפ"ח 

 Melo haOmer', second printing, 1928. A separate title page for each‘ טוב.

Chumash. Stains and some moth damage. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

'טהור רעיונים' על כמה מסכתות מאת רבי  דפוס ראשון. .387

החוזה  תלמידו שלן ואבד"ק טשעכיוו וראבד"ק לובלייו"ט נעטיל 

 ;’[ עמ2, ]92[, 4]. 1896ווארשא, תרנ"ו  מלובלין.

יששכר   הסכמות מגדולי אדמו"רי החסידות. חתימה בעיפרון:

מעט כתמים ונקבי עש. מעט גולדמאן מן זיכלין סמוך לעיר קוטנא. 

 ’first printing ‘tehor rahayonimעים והדבקות בשוליים. מצב טוב.קר

1896. Few stains and moth holes. Slight tears and gluing at 

margins. Good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

העותק של האדמו"ר רבי דוב בעריש פאנעט  .388

לבוב, מדעש עם חותמותיו. שו"ת עבודת הגרשוני, 

למברג, 'מזבח כפרה' ו'רנו ליעקב'  – 1861תרכ"א 

כתמים. מעט מאוד קרעים והדבקות.  .1861תרכ"א 

 The copy of the Admor Rabbi Dov טוב. –מצב בינוני 

Barish Panet from Daesh with his seals. Responsa 

Avodat HaGershuni, 1861 - 'mizbeach capara' and 

'Reno leyaakov’ 1861. Very few tears and 

adhesions. Fair condition - good. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

ווילנא, ספר המצות הקצר למרן החפץ חיים. דפוס ראשון.  .389

 The עמ'; מצב טוב מאוד. 34חלקים בשערים נפרדים.  2. 1931תרצ"א 

short sefer hamitzvot for Maran Hafetz Chaim. First printing. 

1931. 2 parts in separate gates. Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 

 

 

בדף השער  'מאיר עיני חכמים' חידושים על הש"ס מהמהר"ם מלובלין. ספר .390

כתמים  [ קכ"ח ד';1], 1767פיורדא, תקכ"ז  חתימה: הק' משה ראצפערט? ראצפעלד?

 meir ene chachmim’ k. Moshe Ratsfert? Ratzfeld? 1767. Stains’ ונזקי עש. מצב בינוני.

and moth damage. Fair condition.  

 ₪ 35 מחיר פתיחה:

 

 

 

. ספר 1805ספר כספת משנת  –כספר  .391

כריכת עור מהודרת מעט מנותקת. הדבקות בלועזית. 

 kaspar - a safe טוב. –וקרעים וקמטים. מצב בינוני 

book from 1805. A book in a foreign language. Fancy 

leather binding slightly detached. Adhesions and 

tears and wrinkles. Fair - good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

'זכור לאברהם' לרבי אברהם אלקלעי. ג"ח  .392

רישום ארוך בשערים נפרדים. רישומים וחתימות רבות: 

 על נסיעה וכן מוזכר נישואי בנו רק דוד בטארנא ובנו ר'

הת"ח רבי אברהם יצחק  נפתלי הירצקא בסאטמאר.

סג"ל גרינברגר ממאד. הק' ישראל חיים. רישום בעלות 

ששיך לר' אברהם יצחק גרינברגר ע"י בנו הב' דוד 

שלמוד בישיבת הג"ר יודא גרינוואלד מסאטמאר. אלול 

תרס"ח הק' משה ברוין הלומד אצל הרב הצדיק דפה 

 ין מסאטמאר. ה' מאד יע"א. בלועזית: משה ברו
'; פח; קיז ד -' , ג'קפט; א. 1895מונקאטש, תרנ"ה 

 Stains and a כתמים ומעט קרעים ונזקי עש. מצב טוב.

few tears and moth damage. Good condition. 

‘zchor leavraham’ 3 sections on separate title pages. 

Many drawings and signatures: 1895.   

 ₪ 35 מחיר פתיחה:

 

 

מהגאון רבי  ביאורים וחידושים על מסכת חוליןספר 'ראש יוסף'  .393

דפוס  ,1794פרנקפורט דאדר, תקנ"ד יוסף תאומים בעל הפרי מגדים. 

כתמים. מעט נזקי עש. קרעים עם חסר בתחילה  [ ק"נ ד';1]ראשון. 

 גרוע. –וסוף. מצב בינוני 
  הב' בער רודליץ? מב"מ? שלמה וועקשטיין? חתימות:

 .Rosh yosef’ 1794. First printing‘. 104סטפנסקי ספרי יסוד מס' 

Stains. Slight moth damage. Tears with missing beginning and 

end. Fair condition - poor. Stefanski Basic Books No. 104.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 



 

 

'מטה אפרים השלם' עם אלף  –'אבודרהם'  .394

וחותמת רבי יהושע רובינשטיין למטה. חתימה 

ס"ח  –פיעטרקוב, תרל"ח  –ווארשא מבאקו. 

. תיקונים והגהות בכ"י. כריכה מעט 1877/1907

 - 'Aboudrahm' מנותקת. מעט נקבי עש. מצב טוב.

'mate Ephraim Hashalem ‘ Signature and stamp of 

Rabbi Yehoshua Rubinstein of Baku. 1877/1907. 

Corrections and glosses in handwriting. Cover 

slightly detached. Few moth holes. Good 

condition. 

 ₪ 35 מחיר פתיחה:

 

 

 

איור "הציון שעל הקבר הצדיק הק' מוהר"ן  .395

זצ"ל מברסלב באומאן". דף קטן ללא רישום נוסף, 

ס"מ.  15/11 אולי זהו דף מתוך ספר ישן של ברסלב.

 Illustration "The Zion on the tomb of theמצב טוב. 

late Tzaddik K. Moharan from Breslav Bauman". A 

small page with no additional listing, maybe this is 

a page from an old Breslav book. 15/11 cm. Good 

condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

ורף אישור על מצמארק שאגל. כנר על הגג. ליטוגרפיה חתומה ביד.  .396

מקוריות ע"י הרמן דארוויק, שמתואר באתר אוטוגרף פלנט כאחד הזייפנים הגדולים 

 של חתימות מארק שאגל. האתר באנגלית.

 .Marc Chagall. Fiddler on the Roof ס"מ. מצב טוב מאוד. 24.5/35

Hand-signed lithograph. Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

מצורף אישור על יה חתומה ביד. מארק שאגל. ליטוגרפ .397

מקוריות ע"י הרמן דארוויק, שמתואר באתר אוטוגרף פלנט כאחד 

 28.5/37 .הזייפנים הגדולים של חתימות מארק שאגל. האתר באנגלית

 Marc Chagall. Hand-signed lithograph. Very ס"מ. מצב טוב מאוד.

good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

מצורף טוגרפיה גדולה חתומה ביד. מארק שאגל. לי .398

אישור על מקוריות ע"י הרמן דארוויק, שמתואר באתר אוטוגרף 

פלנט כאחד הזייפנים הגדולים של חתימות מארק שאגל. האתר 

-Marc Chagall. Hand מצב טוב מאוד. ס"מ. 48/37 באנגלית.

signed big lithograph. Very good condition. 

 ₪ 35ה: מחיר פתיח

 

 



 

 

 

 

חידושים, פלפולים והוראות מלא דוגמאות לתועלת 'המלמד'  ספר .399

. רישומים 1921 לומדי התורה מאת רבי אליהו פנחס הכהן. ירושלים, תרפ"א

 ’hamela med’ .1921 וחתימות. דף השער מנותק. נייר יבש. מצב טוב.

side scripts and signatures. Title page detached. Dry paper. Good 

condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

'חיי אדם' עותק חסר. רישומים וחתימות בכ"י מזרחי. לא  .400

 .chaye adam’ incomplete copy' טוב. –נבדק. מצב בינוני 

Inscriptions and signatures in Oriental handwriting. Not checked. Fair - good 

condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 ראיות ל."זצ ניטו דוד' ר", שני כוזרי -דן  מטה" ספר .401

פ"ט . 1839מץ תקצ"ט . שני דפוס .פ"שבע התורה לאמיתות חזקות

 ,דפים 3 על ובסופו, הדבקות הספר בתחילת מזערים עש נקבי ד';  מעט

 mate dan- cuzari sheni” 1839. A”.טוב מצב ה"ס ישנה, בכריכה כרוך

few tiny moth holes at the beginning and end of the book, gluing 

on 3 pages, bound with an old cover, total good condition.  

 ₪. 35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 נינו חתימת .1737ז "תצ וילהמשדורף חכמים עיני מאיר ספר .402

 יחוסו את בכתב ומציין דמיין, מפרנקפורט הכהן דוב יעקב יעקב, הרב השב בעל של

 ה"מו בן הכהן זעליג ה"מו בן( ל"תק שנת מציין הוא אחד במקום) יעקב השב לבעל

 ועוד מ"פפד ד"אב יעקב שב בעל הכהן יעקב רבי הגדול הגאון בן כץ לייב יהודא

 עותק מזוהות. שאינם רבות חתימות ועוד...  בן" אייזיק, אלי יצחק ה"במו חתימות: דוד

 .meir ene chachamim.גרוע בינוני מצב ,וקרעים הדבקות עש, נקבי וסוף, בתחילה חסר



 

1737. Signature of the great-grandson of Shav Ya'akov, Rabbi Yaakov Dov HaCohen 

of Frankfurt am Main, and mentions in writing his reference to Baal HaShav Yaakov. 

incomplete copy at beginning and end, moth holes, glues and tears, poor- fair 

condition.  

 ₪. 35מחיר פתיחה 

 

 

 

 ק"אבד פעפר יחיאל הרב חותמות .403

קאפיטשניץ ומנשואי פניה . עיין  )חסיד .יעזיערזאנע

 ספרי 2(, כרך ספר מלאכי רחמים ח"ב  עמוד ר"ל 

. 2, ק"ד דף. 6. א"תרמ . וילנאש"הרא ת". שו1ת "שו

 ן"הר תלמיד ששת בר צחק לרבי ששת בר ת"שו

 מעט טוב, ,  קס"ה ד'; מצב5. ט"תרל וילנא  פ"והר

 Stamps of Rabbi ובסופו. הספר בתחילת עש נזקי

Yechiel Pefer Av Beit Din of Yazierzane. Vol. 2 

Books of Responsa 1. Responsa of the Ra”sh. 

Good condition, little moth damage at the 

beginning and end of the book. 

 ₪. 35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

ליקוט מספרי המלבי"ם לפי ערכי א"ב. סיגעט תר"ס  ספר הכרמל .404

הסכמות השבט סופר, ד';   2, ש"ע, 1, י', 3 . מהדורה ראשונה.1900

דפים אחרונים רשימת חותמים  2. הערוגת הבשם, הקדיו"ט מסיגעט

ן חשובה, ביניהם הערוגת הבשם, הקדושת יו"ט, הבני שלשים מקאסא

מצב טוב, כריכה מנותקת, דפים רופפים, כתם על שולי  ועוד רבנים רבים.

 haCarmel Book 1900. First edition. Last 2 הדפים ללא פגיעה בטקסט.

pages Important list of signatories. Good condition, detached cover, 

loose pages, stain on the margins of the pages without damaging the 

text. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

שחיטות ובדיקות מרבי יעקב וויל ז"ל עם הגהות גבול בנימין לרבי ספר  .405

חתימה הקטן יוסף כץ בן כהר"ר אייזיק . 1822. ווין תקפ"ב בנימין וואלף וינטרניץ

. מ"ח ד'; מצב טוב, מעט מאוד נקבי עש בדפים ז"ל ווינבערג מנייאדארץ

 Shchitot hubdikot by rabbi Yaakov will wuth hagahot gvulהאחרונים. 

Binyamin by rabbi Binyamin volf vinternitz. 1822. Good condition, very few 

moth holes in recent pages.  

 ₪ 35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

עם פירוש מגדנות אליעזר , בחינות עולם לרבי ידיעה הפניניספר  .406

ן הנדיב החכם שלמה זלמן ליסה והכניס בתוך פירושו את לרבי אליעזר ב

. ועליהם הוסיף מקורות פירושי רבי משה חביב ופירוש רבי יוסף פראנשיס

, ס' ד'; 2. 1818וילנא תקע"ח רישומים עתיקים לא מפוענחים בשם המזכיר. 

 bchinot olam.נקבי ותעלות עש על הטקסט, דף אחרון קרוע וחסר בטקסט

by rabbi yedia hapnini. 1818. Perforations and moth canals on the 

text, last page torn and missing in the text.  

 ₪. 35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

. רישומים וחתימות: ראובן 1875. ווארשא תרל"ה שב שמעתתאספר  .407

יהודא גלאנטי מקאצק, יהודה אריה לייב ראזענוואסר. צ' ד'; ספר מפורק דפים 

 .Shev Shmatata'. 1875. Book disassembled detached pages'תקים. מנו

 ₪. 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

עם באר היטב  ועם חידושי דינים  שלחן ערוך אוה"ח .408

. חתימות בלועזית א.ל. כהנא 1830מתוך ספר אבן העוזר. למברג תק"ץ 

.קלמן כהנא. תט"ז ד'; מצב טוב, מעט כתמי שימוש, חסר קטן בשער 

 Shulchan Aruch Orach Chaim.1830. Good condition, few 8 סט.בטק

stains of use, small incomplete at the title page in the text. 

 ₪.  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

 

 

, חידות דברי חכמים וחידותם לרבי אפרים בן שמואל זאנוויל העקשיר .409

' ד'; תעלות עש רבים בסוף ל –, ג' 1. 1840הלכתיות ופתרוניהם.  ווארשא ת"ר 

 divrey chachamim vechidotam by rabbi Ephraim son of Shmuel zanvilהספר.

hakasheer. 1840. Many moth canals at the end of the book.  

 ₪ 35מחיר פתיחה 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

ח"א ווארשא תרכ"א  טור אור החיים .410

הסכמת בעל החידושי הרי"ם . 1861

ק "הנה עניין מכתבי זכות וזל" להדפסה זו

הם להחזיק ידי עושי מצווה שיהיו הספרים 

מצויים ללומדי תורה .לא לאסר איסור על 

מדינתנו שאינו רשות על פי הממשלה להביא 

... מדינתנו ספרים הנדפסים במדינות אחרות 

שנים להדפסת  10לכן לא חל האיסור של 

ומותר להדפיס במדינת  זיטומיר ולמברג

ד'; כריכה מנותקת,  2, ר"ו, 4זה.  פולין ספר

 Or HaChaim' הדבקה בדף האחרון.

column' 1861. Consent of the author of 

the chidushy haRI”M for this printing ... 

therefore the 10-year ban on printing 

Zhitomir and Lemberg does not apply. Cover detached, gluing on the last page. 

 ₪. 35מחיר פתיחה 

 

ונוסף עליו  להקדמון ר' אברהם בר חייא הנשיא זצ"להגיון נפש ספר  .411

מהדורה יחידה עם שער נדיר . )שי"ר(מכתב שלמה יהודה לייב כהן רפאפורט

 .1860 תר"כ בלועזית

 A single edition with a rare title page in , מ"ג ד'; מצב טוב, מעט נקבי עש.32

'Foreign Language' 1860. 

Good condition, few moth holes. 

 ₪.  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

סדר בית רחל,  .412

כמנהג  תפלות מכל השנה

פיהם פולין ומעהרין. 

 . 1862קראטשין תרכ"ב 

תתרכ"ז ע'; נקבי עש בעיקר 

בכריכה ובדפים הראשונים 

 seder betוהאחרונים, מצב טוב.

Rachel, prayers for all the 

year. 1862. Moth holes 

mainly in the cover and on 

the first and last pages, good 

condition. 

 ₪.  35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

. מהדורה שניה, צדקת הצדיק לרבי צדוק הכהן מלובליןספר  .413

ע'; מצב  152.. 1920תר"פ המוקדמות  -מהדורת צילום דפוס ראשון. שנות ה 

 gzidkat hatzadik by rabbi tzadok Hacohen of Lublin. Veryטוב מאוד.

good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

            

 

 

 

 

 ביאור על המצוותחרדים ספר  .414

זאלקווא תקס"ד  להרב אליעזר אזכרי זצוק"ל.

. הגהה חתומה רש"ה, שלמה נ"י נ"ש. צ"ד ד'; מצב 1804

 .the book charedim. 1804. Signd post script rash”aטוב.

good condition 

 ₪.   35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

רישום: זה הספר שייך להקצין . 1730אופיבאך ת"ץ   מהרי"ל.ספר   .415

 maharil 1730. צ"ז ע'; תעלות ונזקי עש, מצב בינוני גרוע.....כ"ה י"ט, המבורג

side script Canals and moth damage, fair- poor condition  

 ₪. 35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

. קול שמחה לרבי שמחה בונים מפרשסיחא זצ"לספר  .416

. חתימות וחותמות: אפרים מאשקאוויטש 1876פרמיסלא התרל"ו 

טארקאן גדול, משה רייך סטרופקוב, חיים אלטר פרידמן סטרופקוב. ל' 

 .Kol Simcha to Rabbi Simcha Bunim of Parshisha ztl ד'; מצב טוב.

1876. Signatures and stamps. Good condition 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 



 

 

 

ספרי מהר"ל מפראג זצ"ל  3כרך  .417

תרפ"ז ע' ד';  נצח ישראלספר  דפוס לובלין

. גבורת ה'תרפ"ח ס"ו ד';  תפארת ישראל

תרפ"ו ק"א ד'; חתימה שמעון אלי" כהן. מצב 

 Volume 3 of the Maharal from טוב מאוד.

Prague Books, Lublin Printing Press. 

Signature. Very good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

ש"ס ומדרש להרב שבתי אב"ד  -עמק שווה  על תנ"ך ספר  .418

הורדאק. חתימה אברהם מרדכי ריבא פה קאלשין. "מהדורה יחידה" 

 Seferמצב טוב.  דפי הסכמות. 2חסר . קל"ב. ד'; 1879ארשא תרל"ט ו

Emek Shave on Tanach - Shas. Signature. "Single Edition" Warsaw 

1879. Missing 2 pages of agreements. Good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

כתובים חלק ו', עם עשרה פירושים   .419

. חתימה 1877. למברג תרל"ז ועברי טייטש

עמנואל  קאפפער מינט יום ב עקב תרנ"ח 

, חסר כריכת עור עתיקה מרשימהפרזעדבארז. 

 .Ktuvim part 6. 1877ולי השער, מצב טוב. בש

Signature. Impressive antique leather binding, 

missing at the margins of the title page, good 

condition.  

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

חיי מוהר"ן  תולדות רבי נחמן מברסלב זצ"ל, עם שבחי ספר   .420

דות באידיש ושיר ידידות לרבי התעוררות להתבוד הר"ן ובסופו אור זורח

. יצחק ברייטר הי"ד והעתק מכתב לרבי אברהם שטרנהארץ זצ"ל

כריכת מעטפת דקה,  ב - א יםחלק ';ד 1, ', ה'ה, מ"מ. 1947 ירושלים תש"ז

 chayey mohoranמעט נקבי עש בכריכה  ובדפים הראשונים, מצב טוב.

1947. Parts A - B Thin shell cover, few moth holes in cover and first 

papers, good condition.  

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 



 

 

 

 

. אמרי שפר להרה"ק רבי פינחס מקאריץ. "מהדורה יחידה"ספר  .421

 Sefer .  ה' ד'; דפים מנותקים, חסר קטן בשער, מצב בינוני.1910פיעטרקוב תר"ע 

Imri Sheffer to Rabbi Pinchas of karitz. "Single Edition". 1910. Detached papers, 

small missing at the title page, fair condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

. 1875. ווארשא תרל"ה שב שמעתתא לבעל הקצות החשןספר  .422

 .shev shmahatata .1875. tiny moth holesצ' ד'; נקבי עש מזערים, מצב טוב.

Good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

. ס"ו ד'; מעט נקבי 1884ווארשא תרמ"ד  תקפו כהן, חתימה משה ליפשיץר ספ  .423

 .Tokpo cohen, signature 1884. Few moth holesעש. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

. ווילנא תר"מ מעבר יבק לרבי אהרן ברכיה ברבי משה ממודינאספר  .424

 mahavar. חתימה משה שמואל בר"י הכהן ביעלקין. ק"ל, מ"ה ד';1880

yabek 1880. Signature. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

.ליקט הרב  התולדות להאדמו"ר האמצעי מליובאביטשספר  .425

ע'; מעט נקבי עש על הכריכה.  198נ"י תשכ"ז.   אברהם חנוך גליצנשטיין.

Hatoladot of the middle admor of Lubavitch. A few moth holes on the 

cover.   

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 



 

 

 

העותק של האדמו"ר רבי . עבודת הקודש להרב מאיר ן גבאיספר  .426

ר רבי יוסף מדעעש וחתן העטרת משה "דוב בעריש פאנעט בן האדמו

 avodat.כריכה ודפים ראשונים מנותקים ';ווארשא קמ"ד ד. זצ"ל ממאקאווא

hakodesh The copy of the Admor Rabbi Dov Berish Panet son of the 

Admor Rabbi Yosef of Da'ash. Cover and first pages detached.  

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

ספר מעיין . א'. ספרים מדפוסי ווארשא 3כרך   .427

 ..ווארשא תרנ"ההחכמה מיוחס מן משה רבינו עליו השלום 

ספר חרדים להרב הקדוש אליעזר אזקרי  ב'.'; ד 1 ,ט"כ

לצדיקים לרבי ספר אור הגנוז ג'.  ';ה ד"נ ..ווארשא תרל"ט

יחיאל חתימה  ';ט ד"מ. ווארשא תרמ"ז אהרן הכהן מאפטא

 Volume 3 books from .מצב טוב. בן ציון פאפ לאדז יע"א

Warsaw prints. Signature. Good condition. 

 ₪. 35מחיר פתיחה 

 

כרכי שו"ע הרב לבעל התניא  ג'   .428

אורח  א'. מהדורות שונות ומקומות שונים

שייך  :םמירישו. נוביץ תר"ךטשר "אחיים ח

להרבני הנגיד והקצין מ" ישכר ואלף נ"י 

מכפר אוקליטץ  רישום נוסף מהנ"ל נחתם  

הק יהושע העשיל , מיום ג חקת תרכ"ג

רישום והאזין ? שו"ב ? מוישניצא יע"א 

נוסף ששייך להנ"ל חתום מרדכי יהודה 

אורח  ב'. ';ד ו"קע. לייב קלוגר מוישניצא

פסח  הלכות "דחיים ח

 ו"קל ..שטטעטין תרכ"ד

 "דאורח חיים ח  ג'.'; ד

ה "כ ,ט"קי. ה".וילנא תרס

 volumes of the Shulchan Aruch to Baal 3 .ס"ה מצב גרוע ';ד

HaTanya different editions and different places. Drawings. Total 

bad condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 -סנהדרין  -בבא בתרא  'מס על רבינו יצחק אלפסי ותוספתא .429

רישומי . כנראה דפוס פרשבורג. עבודה זרה -הלכות נדה  -שבועות 

, קאטצבורג, ברוך נאטאוויטץ מק"ק קלאוואריא ,בעלות מנחם טויבער

בסוף רישום  ,בלועזית ברנפלד קלמן  תלמודיסט מגרוס טאפאלטשאן

 Rabbi .מצב גרוע .ששייך לרבי לעמל וואלנער אב"ד ניר מעדיעש

Yitzchak Alfasi and Tosefta. Ownership records At the end of a 

listing belonging to Rabbi lAmal Walner, Av Beit Din of Nir 

Mediaesh. Poor condition... 

 ₪. 35מחיר פתיחה 



 

  

 

עם תרגום גרמנית ורש"י ים חומשאוסף  .430

. פעסט מנוקד והערות מאת יהודה הלוי דעסויער

בעברית  יםשער. 1867פסט( תרכ"ז )בוד

. ספר אור לישראל על ספר יחזקאל ודברי ובגרמנית

ד';  12, קצ"ז, 2הימים. קראטשין תר"ג . שמות. 

ד';  10, קס"ה, 1ד'; במדבר.  11, קמ"ה, 2ויקרא. 

, קמ"ו ד'; דברי 3ד'; יחזקאל.  9, רי"א, 2דברים. 

 , ק"ד, צ' ד';1הימים. 
 Collection of chumashim with מצבים משתנים.

German translation. Title pages in Hebrew and 

German. Situations change. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

עם תרגום סט חמישה חומשי תורה אור לישראל   .431

 תר"ג.  –לגרמנית. קראטשין תקצ"ט 

, ס"ח ד'; ויקרא. רמ"ח, פ"ד ד'; 2בראשית. שכ"ז, ה' ד'; שמות. רפ"ב, 

העותק שלפנינו חסר ומתחיל בדף ח  , מ"א ד'; דברים.)1בר. ר"י, במד

 ק"פ  ד'; –( ח' 

 .set chamisha chumshey tora or leyisraelמצב בינוני, נקבי עש.

dvarim. (This copy is missing and starts on page 8) 

Fair condition, moth holes.  

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

עם תרגום ביידיש באותיות ו רבי נפתלי הכהן צואות מורנו ורבנ .432

 צו"ר. ווארשא תר"ד. 

. כריכה חדשה, נזקי עש, חותמת יצחק מאיר מארקאוויטש מירושליםי"ז ד'; 

 .The wills of our Rabbi Rabbi Naftali HaCohen. Stampחסר בדף אחרון.  

New cover, moth damage, missing on last page. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 -דרך חכמה  -שלשה ספרים נפתחים לרמח"ל, קל"ח פתחי חכמה   .433

מעט נקבי חתימה יוסף ארנשטיין.  קי"ד ד'; קראקא תר"מ.  מאמר על הגדות.

 Three books are opened for Ramchal, a few moth עש, הדבקות על דפים.

holes, sticking to pages. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ל ספר איוב מאת ר' שמחה אריה ב"ר אפרים פישל פירוש ע .434

בסוף פ' ד';  תקצ"ג. ביאור העניין וביאור המלות. למברג. מהרובשוב

. תעלות עש בחלקם על הטקסט, הספר דפים בלועזית לא מזוהים

 Commentary on the Book of Job At the end of the כריכה בלויה.

book unidentified pages in foreign language. Some moths on the 

text, worn cover. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

הקדשת הרה"ג רבי משה  .435

על ספרו שאילת שאול קליין  שליט"א 

 Dedication by Rabbi Moshe Shaul Klein Shlita on משה

his book Shailat Moshe.הלכות טהרה. תשס"ז , 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

 2פלאצקי) ספרי רבי מאיר דן .436

פיעטרקוב . כלי חמדה עה"ת  1ספרים( 

. עותק מספריית יח"ל המעטירה. תרס"ו

קס"ז ד'; כתמים וקרע בדף האחרון . 

  שדרה עור.

הכולל שני . חמדת ישראל ח"א 2

תורה אור.  -קונטרסים נר מצוה 

פיעטרקוב תרפ"ז. קמ"ז, כ"ד ד'; חסר 

בדף אחד, דפים אחרונים מעט מנותקים, 

 Books of Rabbi Meir Dan .ויהשדרה בל

Platzky (2 books) 1. kley Hemda 

Stains and tears on the last page. 

Leather spine. Hemdat Yisrael 

Part A is incomplete on one 

page, last pages slightly detached, spine worn. 

 ₪   35מחיר פתיחה 

 

 

 זאלקווא תקל"ד. .ב"ר שמואלמאת רבי מרדכי א  שער המלך, חלק ספר .437

חתימת הק" שלמה? ... דיין ומורה שווה ק"ק פראג יע"א. כריכת עץ  ד'; 71

 ... ?Sha'ar HaMelech, Part I Signature of K Shlomo מצב טוב.מחופה עור, 

Dayan and teacher KK Prague. Leather-covered wooden binding, good 

condition. 

  ₪ 35מחיר פתיחה 

 

 

 



 

 

תלמוד בבלי. מסכתות  כרך .438

 -סוכה  -יומא  -תענית  –ר"ה 

. פרנקפורט דאודר  תצ"ה מגילה

ל"ו, צ"ג, ס"ו, ל"ח ד';  –. ג' 1735

מסכת ראש השנה מתחיל בדף ג', 

ספר מפורק, נקבי עש, חסר בשולי 

הדפים, מסכת מגילה חסר שער. 

Babylonian Talmud Volume. 

Frankfurt Deodor 1735. Rosh 

Hashanah Tract begins on page C, 

disassembled book, moth holes, 

missing at margins, megila 

tractate missing title page.. 

 ₪   35מחיר פתיחה  

 

 

 

 

תלמוד בבלי עם הגהות כרכים  3  .439

מסכת  א'.תקפ"א.  -דיהרנפורט תקע"ז  הגר"א.

 – שקלים –תענית  -סוכה  –יומא  –ראש השנה 

. מ', ק"ג, ס"ח, י"ח, י"ג, ר"ה עם שער אדוםמגילה. 

 ג'. שער אדום.מסכת בבא קמא קי"ט ד';  ב'.ל"ו ד'; 

מסכת גיטין. צ' ד'; מצב גרוע, נזקי ותעלות עש על 

 volumes Babylonian 3הטקסט, דפים מנותקים. 

Talmud with the glosses of the Gra'a. 

Dehrenfurt. Poor condition, damage and moth 

canals on the text, pages detached. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שער . 1743אמסטרדם תק"ג טור יורה דעה  .440

 , שנ"ב ד'; 5. מפואר תחריט שומרי הסף

 חסר בשער ובדפים הראשונים ומנותקים, ס"ה מצב טוב.

'Tur Yoreh De'a' Amsterdam 1743. Magnificent 

title page Engraving of gatekeepers. incomplete in 

title page and first pages and detached, overall 

good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

. שער בתחריט מאויר 1754 אמשטרדם תקי"דמגיני ארץ  ספר  .441

הגהות בכת"י ד';  1שכ"ד,  –, רס"ה 32, רס"ד, 2 של שומרי הסף. .

יום א פ תרומה. עקצין, צבי במא"ל סגל עקצין, פאזען  ורישומים: הירש

עם חידה בכתיבת ידו, שייך להרבני המופלג החריף והשנון מו"ה צבי 

הירש הלוי ש"ץ דפה פאזין ... פ בלק תק"ץ לפ"ק, ולראי" ... משה ... 

כריכה בלויה, נזקי עש על בהגאון מוהרע"ב ?) מוהר"ן( זצללה"ה. 

 Book - 'maginey aretz' Amsterdam 1754. Cover withהטקסט. 

illustrated engraving of the gatekeepers. Handwritten glosses and 

drawings: worn cover, moth damage to the text. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

פירוש ספר הכריתות  –נר תמיד  ספר  .442

מאת רבי ברוך בענדט בן רבי על מסכת כריתות 

, נ"ח, 2נאווי דוואהר תקס"ג. . משה מזאבלודאווי

רישומים: קלונימוס בן ... בן הרב הגאון בעל ד'; 

מחבר ספר נר תמיד . זה הספר שייך למי שייך 

למוהור"ר יצחק אייזיק במוהר"ר אברהם 

ברסלאו ? .קניתי מין הרב אב"ד דק"ק שעפס 

ללא בכסף ד זהובים .שייך... אב"ד שעפס. 

 תחילת הספר. כריכה, נקבי עש רבים בשער וב
Ner tamid- sefer hacritut. Side scripts: 

klonimus ben… ben harav hagaon baal 

mechaber sefer ner tamid. I bought a this 

from Rabbi Av Beit Din of Shefes. 

It belongs to ... Av Beit Din of 

Shefes. Unbound, many moth holes in title page and beginning of book. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

ביאור על שו"ע יורה דעה מרבי יוסף תאומים. פרי מגדים,  ספר .443

באותיות כמו שנדפס בברלין בשער: קמ"ט ד'; . 1828]תקפ"ח[  לבוב

נקבי חתימת הק" אליעזר זאב וואלף לוקע דיין ומו"ץ בווראנוב.  אמשטרדם.

 Pri megadim -On the title page: As עש וחסר בטקסט בשולי הדפים.

printed in Berlin, the signature of K. Eliezer Ze'ev Wolf, Luka Dayan and 

Motz in Varanov. Moth holes and missing text in the margins of pages.  

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

וילנא נשמת אדם.  –חיי אדם  .444

רישומים: הספר הזה שייך  1810 תק"ע

צין מו"ה יצחק במ"ה... להרב הנגיד והק

מצב טוב, מעט כתמים ונקבי עש קלים על 

 Chaye adam - nishmat. הטקסט

adam. Vilna 1810 Drawings:. Good 

condition, few stains and slight moth 

holes on the text. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

 

ליקט וחיבר מאיר ספר החסידות מאה צדיקים תולדות וכתבים,  .445

 sefer hachasidut mea tzadikim. Very א תש"ז. מצב טוב מאוד.ורפל. ת"

good condition.  

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

 

, עם ביאור אבק סופר על סוגיות הש"ס חלק ראשוןתם סופר ח .446

 chatam , נ"ט ד';2ירושלים תרנ"א. אהרן ווערטהיימר. להרב שלמה 

sofer with avak sofer commentary  

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

רישומים: צבי במא"ל  פיורדא תקי"ז. רכ"ו ד';חידושי הלכות מהרש"א  .447

סגל עקצין פאזען תקצ"ג, הק ביינוש לאזיל בר"פ, הק" זאב וואלף בהר"ר 

 Chidushey hilchotה, נקבי עש, מצב טוב. כריכללא שמעון סגל ? מווארשי. 

maharsh”a side scripts. Without cover. Moth holes, good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

סט מנחת חינוך   .448

, ד' קי"ד, 1. וילנא תרע"ב

חתימת  , קכ"ב ד';1, ק"נ, 1

הגה"צ רבי יהושע סג"ל 

דייטש אבד"ק מאראש 

וואשרהעלי הנודע לימים 

הקטמונער רב, מהיושבים 

ראשונה במלכות אצל 

אהרן מבעלזא הרה"ק רבי 

כריכה חדשה, מצב זיע"א. 

 set minchat טוב מאוד

chinuch. Signature of 

rabbi Yehoshua segak 

dayitch. New cover, very 

good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

ירושלים תשמ"ז.  ודי בעיר העתיקה בירושלים.הרובע היה .449

 The Jewish Quarter in the Old City of .ע'; מצב מעולה.543

Jerusalem. excellent condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בתי כנסת בפולין וחורבנם  .450

, 96תש"ך. מאת דוד דוידוביץ. ירושלים 

ע'; סימני עש על הכריכה, ס"ה מצב  7

 Synagogues in Poland טוב מאוד.

and their destruction. Moth marks 

on cover, overall, very good 

condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 



 

 

 

 

 

מרבי בנימין הלשון חיבור על כללי הדקדוק מוסדות זכר רב  .451

שני שערים שער ראשון  .חסר דף אחד ';ט ד"צ, 5 .תרכ"ג ווילנא .מוספיא

 zecher rav One page is missing. Two title.ס"ה מצב טובלמטה, חתוך 

pages First title page cut down, total good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

ד'; רישומים:  6קמ"א, . 1781רנפורט תקמ"א דיהליקוטי צבי  .452

מתנה נתונה מאתי להמושלם והמפואר במעלות מה"ו מרדכי זרגא 

יאפפע ש"ב לע"ע בק"ק קאלבערג יום ב לסדר ואתחנן תרנ"ד פה 

קאלברג, משה בנימין מקאמפען ובשער נכתב שייך לי הק".. 

 Likutey tzvi 1781. Side scripts. Few  מעט נזקי עש.מקעמפנא. 

moth damage.  

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

על  קטעי עיתונות ודברי פרידה"האבל"  .453

ירושלים תשל"ז . האדמו"ר הבית ישראל מגור זצ"ל. 

 haevel” on the admor the bet“מצב טוב מאוד. 

Yisrael of gur. Very good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

דוש מגור עשרות תמונות. על האדמו"ר הק "בית גור" .454

 .[1977ת"א תשל"ז]נדפס לאחר ההסתלקות.  "הבית ישראל".

מקורית בצבע כחול, נייר לבן טוב,  כריכהדפים, ללא מספור 

 Beit Gur" dozens of" שוליים נאים, באופן כללי מצב מצוין.

photos. On the Holy Rebbe of the "bet Israel" of gur. 

Original blue cover, good white paper, nice margins, 

generally excellent condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 



 

 

 

 –ח"ד וח"ה. ירושלים תר"פ שולחן ערוך עם כף החיים  .455

דפים האחרונים של   2 -, ק"פ ד'; קרע קטן ב 1, קס"ה, 2פ"ד. 

 .Shulchan aruch with kaf Chayimח"ה, ס"ה מצב טוב מאוד. 

Part 4 and part 5. Small tear at the 2 last pages of part 5. 

Very good condition.  

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

ו"ח סט שו"ת חתם סופר  .456

מצבים טובים מאוד  כרכים. 2 -ב 

 A חלק חו"מ שחסר שער.מלבד 

set of responsa chatam Sofer 

in 2 volumes Very good 

situations except for the part 

of choshen mishpat that is 

missing a title page. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

. חתימה תימנית עתיקה. 1863ט מוסר. ירושלים תרכ"ג שב .457

 Shevet musar 1863. First title pageשער ראשון מנותק, מצב טוב מאוד. 

detached, very good condition.  

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

י חסד לאברהם מהרה"ק רבי אברהם המלאך והרה"ק רב .458

 cesed leavraham byווארשא תר"פ. מצב טוב.אברהם קאליסקער. 

rabbi Avraham hamalhach and rabbi Avraham kalisker. Good 

condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

שלמת יוסף תשובות מאת רבי יוסף ראזין  זצ"ל הרוגוטשובער.  .459

 Shalmat Yosef Teshuvot by Rabbiירושלים תשט"ז. מצב טוב מאוד. 

Yosef Razin, the late Rogochover. Very good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

תהילים מקראות גדולות עם פירוש באידיש. פיעטרקוב   .460

זאב וואלף וחותמתו בלועזית. כריכת עור במצב טוב, תרנ"ד. רישומים 

 Tehilim mikrahot gdolot. Side scripts. Leatherה. מעט בלאי בשדר

binding in good condition, little wear on spine.  

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

. מצב טוב 1907ווארשא "ת הר"ן. שו  .461

 .shu”t hara”n. very good conditionמאוד.

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

רישומים: ווארשא תרל"ה. תורת חובת הלבבות ח"א.  .462

 Torat מצב טוב מאוד. שייך לי הק" זכריה מענדיל קליינמאן.

chovat halevavot part 1. Side scripts. Very good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 



 

 

 

 

הקדשה וברכה  דפוס יפה פרנוולד תש"זשארית הפליטה, ראשית חכמה  .463

. עותק נאה, בכריכה מאת בחורי ישיבת שפת אמת מגור  לרגל נשואי חברם

 She'erit HaPleita, 'Rashit Chachma', 1947 Dedication and.  מקורית

blessing by the students of Yeshivat Sfat Emet of gur on the occasion of 

their friend's marriage. Nice copy, in original cover. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

על מסכת יבמות. פיעטרקוב תרע"ד. כריכה נאה, מצב ערוך לנר  .464

 .Aruch laner yevamot. Nice cover very good condition טוב מאוד.

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 chazon ish.טהרות. ירושלים ת"ש. מצב טוב מאודזון איש ח .465

taharot very good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 2 -ב סט נודע ביהודה  .466

כרכים. ווארשא תר"מ. מצב טוב, מעט 

 Set noda beyehuda in 2 נקבי עש.

volumes. Good condition. Few 

moth holes.  

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 



 

 

 

. קליינווארדיין ליחה מרבי שלמה שטיינברגרזכרון שלמה על הלכות מ .467

דפים עם  4הסכמות מחשובי הרבנים והאדמורי"ם. בסופו  , נ"ז ד';6תרפ"ח. 

דף אחד מרשימת החותמים קרוע וחסר, כריכה קדמית רשימת חותמים, 

 Zichron shlomo. At the end 4 pages with a list of signatories, oneמנותקת. 

page from the list of signatories torn and missing, front cover detached.  

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

שלשה ספרים נפתחים על  .468

מטה יהודה  -זמירות שבת, מנחת יעקב 

פרחי שושנים. הקדשת הרב משה  -

ספר מעט הירש טייטלבוים אב"ד קאבא. 

 Three books וב.מפורק, ס"ה מצב ט

open on Shabbat hymns, dedicated 

by Rabbi Moshe Hirsch Teitelbaum Av 

Beit Din of Kaba. Slightly 

disassembled book, good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

השלום והאחדות מהאדמור רבי חיים מאיר יחיאל מדראהביטש.  .469

 .Hashalom vehaachdut. Good conditionדרוביטש תרע"ד. ל"ז ד'; מצב טוב. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

ספרים כרוכים  3 .470

יחדיו. א'. יסוד ושורש 

, 1ווארשא תרל"ה. העבודה. 

ב'. פלא יועץ,  קט"ז, כ' ד';

, 2, פ"ט, 3ירושלים תרס"ג. 

ירושלים ג'. נחמות ישראל.  ק"ו ד';

, ק"ה 8"מהדורה יחידה".  תרס"ב.

 books bound 3 ד'; מצב טוב מאוד.

together. Very good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 



 

 ,עץ זיתמ נושא משאות גמל מעשניםמתקן ל .471

, שתי קופסאות לסיגריות, מתקן לקופסת ?ירושלם

המתקן לגפרורים  -חסרים המאפרה . גפרורים ומאפרה

 A camel מצב טוב. .והשרשת לאדם שרוכב על הגמלים

smoking facility that carries loads of olive wood, 

Jerusalem ?, two boxes for cigarettes, a facility for a 

matchbox and an ashtray. Missing the ashtray - the 

device for the matches and the chain for the person 

riding the camels. Good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 חנוכייה קריסטל שקוף. חדשה .472

 Transparent מצב טוב מאוד.ונאה, 

crystal menorah. New and nice, 

very good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

 מצב טוב מאוד.פמוט פורצלן של חברת נעמן, חתום.  .473

Porcelain candlestick by Naaman, signed. Very good 

condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

חתום.  חנוכייה מפורצלן חברת נעמן,  .474

 ,Naaman porcelain menorah מצב טוב מאוד.

signed. Very good condition.  

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 



 

 

כתמי רטיבות על תמונה עתיקה ממוסגרת, מרן החפץ חיים.   .475

 Framed antique picture, maran טוב מאוד. –המסגרת הפנימית, מצב טוב 

the chafetz chayim. Moisture stains on the inner frame, good - very good 

condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 
מוטבע על קרטון דחוס.  דיוקנו של הבבא סאלי .476

 Baba Sally's portrait isיצירה אדירה, מצב טוב מאוד. 

embossed on compressed cardboard. Great creation, very 

good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

ת קרמיקה, עם אומנות של האמן מרסל צלח .477

מהסתדרות  1983מתנה למורי ישראל תשמ"ג  ינקו.

הטבעה של חתימות זבולון המר שר המורים, 

מצב טוב . התרבות, אמנון אברמסון ירוחם משל

 A ceramic plate, with art by the artistמאוד. 

Marcel Janko. Very good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

ליחיד ולקבוצות. מצב טוב,  שבת, משחק מחשבהמח .478

מעט קרעים בקופסא, ללא חסר. המשחק עצמו ככל הנראה ללא 

 .machshevet, a mind game for individuals and groupsחסר. 

Good condition, few tears in the box, no defects. The game 

itself is probably without a missing. 

 ₪ 35ה מחיר פתיח

 

 

 

 

על בסיס עץ.  ושלים, כסף אלקטרופומינגתבליט יר  .479

 Jerusalem relief, silver electrophoming on a wooden מצב טוב.

base. Good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

, סוגי מתכת שונים, גדלים חנוכיות 4אוסף   .480

 ,Collection of 4 menorahsטובים. שונים. מצבים 

different types of metal, different sizes. Good 

situations. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

חתימות ורישומי . נ' ד'; 1717אופיבך תע"ז  ים של שלמה  .481

הכתב והמכתב .עמוד  –ן אבני זכרון בעלות: שלמה וועצליר ממנהיים) עיי

מצב טוב מלבד חסר בשער ודף אחריו עם פגיעה  .בעת פטירת בתו(. 452

 :yam shel shlomo 1717. Signatures and ownership recordsבטקסט. 

Good condition except missing on title page and page after with 

damage to text.  

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

דוד  חתימות ורישומים:, ע"ח ד'; 1. 1809. ווין שאגת אריה .482

א לייבוש לייבוש שלעזינגר מיזאריק, הק' זאב וואלף בן מוה' דוד יהוד

 שלעזינגר מק"ק בענדין, הק' צבי הירש שלעזינגר מבענדין? בענדר?

 Shaagt arye  מצב טוב, כתמים, נקבי עש מזערים, ללא כריכה.

Signatures and drawings: good condition, stains, minimal moth 

holes, uncovered.  

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

וח"ו. ווין. חלקים אוה"ח ויו"ד שו"ת חתם סופר  .483

רישומים והגהות: ששייך לר' שלמה קאנדל שו"ב 

בטאפליצא ע"י בנו ר חיים) מחשובי חסידי ספינקא. עיין 

וניא( וע"י נכדו ר" חיים ב"ר ברוך טרנסלאועליו חכמי 

מישוב רעמיט, ההגהות חתומות חיים קאנדיל רעמיט, 

 Shu”t chatam soferמצב טוב מאוד.  חיים ג"ב רעמיט.

parts orach Chayim, yore dea and choshen mispat. 

Dise scripts and postscripts. Very good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 



 

 

 

 

אחד  מסכת שבת מתלמוד בבלי. .484

בתוך מדפוסי גרמניא משנות תר"ך לערך. 

 3חסר שער, הגהות לא מזוהות.  32הגמרא 

תקים, כריכה קדמית מנותקת. דפים ראשונים מנו

Tractate Shabbat from the Babylonian 

Talmud. One of the patterns of Germany. 

Within the Gemara 32 unidentified glosses. 

Coverless, first 3 papers detached, front 

cover detached. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

הקדשה לרבי . ירושלים תרצ"ה. שו"ת יחוה דעת לרבי צבי מקובסקי  .485

מצב  בן אחיו אפרים בן הקדוש חיים אליעזר הרשטיק זצ"ל.דכי הרשטיק ממר

 .Responsa 'Yehave Da'at' to Rabbi Zvi Makovsky. Jerusalem טוב.

Dedication to Rabbi Mordechai Hershtik from his nephew Ephraim son of 

the holy Chaim Eliezer Hershtik ztl. Good condition. 

 ₪  35תיחה מחיר פ

 

 

 

 

 

 

. קסילחתימה משה כהן א. ווארשא תר"ן. ק"ג ד'; שאגת אריה  .486

 .shaagat arye signature good conditionמצב טוב.

 ₪. 35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

 

א'. יום תרועה וכפות : כרך ג' ספרים  .487

. ב'. תפארת מנחם קידושין, ק'ד'; 1. תמרים

. פיעטרקוב ג'. עין משפט ח"א, ע"ט ד'; 1וב פיעטרק

, פ"ט ד'; קרע בדף אחד בסוף עם חסר 1"ד. תרע

בטקסט, בלאי בכריכה, שדרה חסרה, ס"ה מצב טוב. 

Volume 3 books: a yom trua vekapot tmarim. B. 

tiferet Menachem kiddushin. C. en mishpat part 

a. Tear on one page at the end with missing text, 

cover wear, spine missing, total good condition.  

 ₪  35מחיר פתיחה 



 

 

 

 

 –חולין  -נזיקין  –יבמות   חידושי הרמב"ן  .488

 הדפסת הגרא"ז מלצר ראש ישיבת עץ חיים.נדה. 

 chidusheyתרפ"ט. מצב טוב מאוד. –ירושלים תרפ"ז 

haramban print of vrav Meltzer head of etz 

Chayim yeshiva. Very good condition. 

 ₪  35חה מחיר פתי

 

 

 

 

 

 

חותמת יצחק שמואל . ספרים 4כרך  .489

צימעטבוים מליזענסק אביו של הרב 

דגרוסוורדיין רבי פנחס צימעטבוים חותן המנחת 

א'. חידושי . יצחק גאב"ד העדה החרדית זצ"ל

על מסכת חולין מרבי משה צבי אב"ד  מהר"ם צבי

דפי רשימת  2 שעדליץ. ווארשא תרנ"א. מ"ט ד';

. ווארשא יעקב אחרון ים. ב'. ישועותחותמ

ג'. לבית יעקב חלק ב' לרבי תרס"א. ס"ה ד'; 

ווארשא תר"ס. יעקב יוסף רב הכולל דנוי יארק. 

ד'. בית פנחס לבעל , ל"א ד'; שער מנותק. 1

, מ"ח ד'; מעט 2. פיעטרקוב תרס"ט.  ההפלאה

 כתמי עובש בסופו, מצב בינוני.
Volume 4 books. Stamp of Yitzhak Shmuel 

Zimetbaum of Lizensk. 1. Chidushey 

mahara”m tzvi. 2 pages of signers list. 2. Yeshuot Yaakov acharon. 3. Lebet Yaakov 

part 2. Disconnected title page. 4. Bet pinchas lebaal hahaplaha. Few mold stains on 

end, fair condition.  

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

ל הסדר, אני תשובה בהלכות לי .490

פוטר את המרור בברכת הכרפס, בכ"י 

וחתימתו של הגאון הגדול רבי שריה 

שורות  26גלוית דואר מתשמ"ט. דבליצקי. 

בכ"י וחתימתו)כתוב משני הצדדים(. מצב 

 Answer in the laws of leyl טוב מאוד.

haSeder, I dismiss the maror  with the 

blessing of the carpas, in the 

handwriting and the signature of the 

great gaon Rabbi Saria Deblitzky. 

Postcard 1989. 26 lines in the 

handwriting and his signature (written 

on both sides). Very good condition. 

 ₪. 35מחיר פתיחה 

 



 

 

תשובה בהלכות תדיר ושאינו תדיר, בכ"י וחתימתו של  .491

בי שריה דבליצקי. עם הזכרת הגאון רבי זרח הגאון הגדול ר

עניין דיסקין לעניין ספירת העומר והגאון ר"ח)כנראה מבריסק( ב

ברכה על ד' מינים לפני התפילה וכן מה שציווה הגר"א למישהו 

 34גלוית דואר מתשנ"א. במוצא"ש להדליק לפני מעריב וכו'. 

 וד.שורות בכ"י וחתימתו)כתוב משני הצדדים(. מצב טוב מא

Answer in the laws of frequent and infrequent, in the 

handwriting and signature of the great Gaon Rabbi Saria 

Deblitzky. With the mention of the Gaon Rabbi Zerach 

Diskin. And the Gaon R.H (Probably from Brisk) and what the 

Gra'a ordered. Postcard. Very good condition. 

 ₪. 35מחיר פתיחה 

 

 

תשובות בהלכות אבילות, בכ"י וחתימתו  .492

תשובות  3של הגאון הגדול רבי שריה דבליצקי. 

במכתב אחד א'. חיוב פת בסעודת הבראה. ב'. 

חיוב ברכת אבלים כשיש עשרה, מזכיר מעשה רב 

מרבי שלמה זלמן אוירבאך שישב שבעה בבני 

ואמר שמנהג  ברק ולא בירך בברכת המזון

ירושלים שלא לברך כשאין עשרה. ג'. חיוב 

שמיעת קריאת התורה לאבל ולימוד משניות 

למדו  בשבעה, ואצלי בימי אבלותי על הורי ז"ל

שורות על  36רמב"ם הל' אבלות ולא משניות!. 

חותם בקישקוש)לא החתימה נייר מכתבים רשמי, 

אולי לא רצה לחתום על מכתב אבילות?( הרגילה, 

 Answers ב טוב מאוד, סימן קיפול באמצע הדף.מצ

in Halachot Avilot, in handwriting and the 

signature of the great genius Rabbi Saria 

Deblitzky. 3 answers in one letter. Seal in scribble (not the usual signature), very 

good condition, fold mark in the middle of the page.. 

 ₪. 35מחיר פתיחה 

 

 

ואמנם בכל הפרדסים שברשות  .493

ביה"ד לענייני שמיטה דקוממיות הופקרו כדת 

וכדין ואין בהם חשש משומר ונעבד ורשאי כל אדם 

ללקט לביתו. מכתב ארוך בענייני שמיטה בכ"י 

. וחתימת הרה"ג רבי מנחם מנדל מנדלזון זצ"ל

שמי. מצב שורות בכ"י וחתימתו. נייר מכתבים ר 19

 Indeed, in all the orchards in the טוב מאוד.

possession of the Judiciary for Shemita matters, 

decommissioning has been lawfully abandoned. 

A long letter on matters of shmita handwriting 

and the signature of the late Rabbi Menachem 

Mendel Mendelssohn. Official stationery. Very 

good condition.. 

 ₪. 35מחיר פתיחה 

 

 



 

 

אני רואה במכתבו שבכלל אין   .494

אני ראוי לייעץ לו, כי לדאבוני אני לא 

הגעתי עדיין למה שזכה כבר להשיג. 

מכתב ענווה בכי"ק וחתימתו של רבי 

בנימין יהושע זילבר "רבי בנימין 

 הצדיק". כמו כן כותב לו על לימוד

תורה לשמה שלא יגיע על חשבון 

אחרים ולא על חשבון יגיעת התורה. 

דפדפת,  שורות בכי"ק וחתימתו. נייר 15

 מעט קרעים ללא חסר.

Because unfortunately I have not 

yet reached what he has already 

achieved. A letter of humility in the 

KIC and the signature of Rabbi 

Binyamin Yehoshua Zilber "Rabbi 

Binyamin the Tzaddik Flipchart 

paper, few tears without 

incomplete.". 

 ₪. 35מחיר פתיחה 

 

 

 

מכתב בכ"י וחתימת הרב שלמה נתן רענן קוק  .495

ם שנתרם מבקש מרי"א שפירא שיטפל בעיזבון מסוי

לטובת מוסדות תורה, היות והרבנות הראשית רוצה 

שורות בכ"י  16המוסדות ביפו.  שיהיה גם נציג של

 letter in handwritten andוחתימתו. מצב טוב מאוד.

signature by harav shlomo natan rahanan kook. 

Very good condition. 

 ₪. 35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

 

 

כתב היתר לישא אשה   .496

 כנראה הצטרפות למאה רבניםנוספת)

בכת"י  לאחר השואה, בשנת תש"ו(

י יהודה גוטליב וחתימת הרה"ג רב

קרע בסימני קיפול.  אב"ד מישקולץ.

 Letter of permission to .מצב טוב

marry another woman in 

handwriting and signed by Rabbi 

Yehuda Gottlieb Av Beit Din of 

Miskolc. Tear with folding marks. 

Good condition. 

 ₪.  35מחיר פתיחה 



 

 

חתימות רבני שטרי פרוזבול ב 3וט ל .497

חתימות: רבי אברהם  בית דין פרושים בירושלים.

דוד רוזנטל. רבי רפאל בנימין לוין בן רבי אריה 

לוין. רבי שמואל הכהן אברמוביץ. רבי יצחק יעקב 

. חותמות וכטפויגל. רבי חיים שרגא פייבל פראנק

בי"ד. סימני נייר מסמכים רשמי של ה הבי"ד.

 lot 3 .י מצב טובקיפול. מעט קרעים. באופן כלל

pruzbul signed by the rabanim of bet din 

prushim in Jerusalem. Official document 

paper of the BID. Folding marks. Slight tears. 

Overall good condition 

 ₪. 35מחיר פתיחה 

 

 

חתימת הרה"ג רבי אברהם אליעזר  .498

 מינצברג אב"ד יוזעפף וחתנו של האדמו"ר רבי

'מדרש תדשא' ו'מדרש ויושע',  יצחק דוד מלעלוב.

ללא כריכה,  , עותק חסר.1875ווארשא, תרל"ו 

  הספר לא כרוך, מעט כתמים וקרעים, מצב בינוני.

Signature of Rabbi Avraham Eliezer Mintzberg 

Av Beit Din of Yozef and son-in-law of the 

Admor Rabbi Yitzchak David of Lalev. 

incomplete copy. Unbound, unbound, few 

stains and tears, fair condition. 

 ₪. 35מחיר פתיחה 

 

 

 

עם שמות  שויתי עם סגולת מזמור למנצח בצורת המנורה על קלף עתיק .499

 קדושים.

 Shiviti' with the' טוב. –מצב בינוני  11/17הקלף מודבק על דף קרטון, גודל: 

virtue of 'mizmor lamnatzeach' in the shape 

of a lamp on an ancient parchment. The 

parchment is pasted on a cardboard sheet, 

fair- good condition. 

 ₪. 35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

יה "בטח שמע כבודו מהמקרים המכאיבים שה .500

בישיבתנו.." מכתב בקשת עזרה בכ"י וחתימת רבי יעקב 

תבים של ישיבת אור ישראל. נייר מכ ניימן ר"י אור ישראל.

ס"מ. סימני קיפול. מצב טוב  16/22.8שורות וחתימתו.  13

 Letter requesting help in handwriting and signed מאוד.

by Rabbi Yaakov Neiman, Rosh Yeshivat Or Yisrael 

Folding marks. Very good condition.. 

 ₪. 35מחיר פתיחה 



 

מדרגות המחירים והתשלום  –שימו לב מחירי הפתיחה 

, למשלמים בכרטיס אשראי לא השתנה אופן בשקלים ישראלים בלבד!!

 התשלום)גם בעבר מכשיר האשראי שלנו גבה בשקלים(

the price steps and payment  -Please note the opening prices 

by credit card, the in Israeli shekels only !!, for those who pay 

method of payment has not changed (even in the past, our 

)credit device charged in shekels 

 תודה רבה על התעניינותכם ובהצלחה רבה

 חנוך ברנד וצוות בית המכירות

 

אנו מקבלים פריטים למכירות הבאות: 

ארץ ישראל  –בכל תחומי היודאיקה 

 We acceptף וזהב. כלי כס –וציונות 

items for the following auctions: in 

Palestine and  -all areas of Judaica 

silver and gold vessels,  -Zionism 

.and all other antiquities 

 

נשמח להיות בקשר טלפוני 

610 – 602 – 0527 
 


