
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בס"ד.

 

 .32קטלוג מכירה מספר 

 

 ₪. 175/420פריטים במחירי פתיחה  300

 

 ₪. 35פריטים במחירי פתיחה  251 –ו 

 

תשפ"ב ראשון כ"ח שבט שתתקיים ביום  23שמחים אנו להגיש בפניכם את הקטלוג למכירה מס' 

 ב"ב. 21' אברהם בן דוד )שעון ישראל( במשרדנו ברח 19:00בשעה  30/1/22

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

c7602610@gmail.com 

 בברכה

 חנוך ברנד

0527-602-610 

 

 רקבני ב 21המכירה והתצוגה תתקיים במשרדנו ברח' אברהם בן דוד 

 0527-602-610התצוגה בתיאום בטלפ' 

 19:00בשעה  30/1/22ראשון כ"ח שבט תשפ"ב המכירה תתקיים במשרדנו ביום 

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

 קישור למכירה באתר בידספיריט:

talog/auction/brand/20218/1?lang=hehttps://il.bidspirit.com/ui/ca 

מדרגות המחירים והתשלום  –שימו לב מחירי הפתיחה 

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

 התשלום)גם בעבר מכשיר האשראי שלנו גבה בשקלים(

 he price steps and payment in Israelit -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 

 לתמונות ופרטים נוספים אנא היכנסו לקישור

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


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

 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. 

ים כמו כן: אפשר לבקש מאיתנו עוד תמונות לפריטים שאתם מעוניינים לרכוש וכן פרטים נוספ

 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  12לקוחות שלא ישלמו תוך 

mers who do not pay Custoיוכלו לקנות אצלנו במכירות הבאות. 

within 12 business days from the date of sale will be blocked 

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

 

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

!! by DHL only 

משלוח למשלוחים  משלוחים בארץ דואר שליחים בלבד!! עלות

 למשלוחים מיוחדים בבקשה צרו קשר.₪,  60רגילים 

g cost for regular Deliveries in Israel by courier only !! Shippin

.NIS, for special deliveries please contact us deliveries 60 

 

 תנאי המכירה של בית המכירות "ברנד מכירות פומביות".

 ננו להודות לכל המתעניינים והרוכשים.לפני התנאים, ברצו

 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: 

 ינויים בעלויות המשלוחים ונושא המע"מ.. בעקבות ש2והתנהלות 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 

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

 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.

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

ים לקרות טעויות בקשר לפריטים ותיאורם לכן "ברנד" היות ואנו בני אדם וגם לנו יכול .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 

ש"ברנד" תיקח אחריות  ראות לברר על הפריטים, כל האמור בזאת הינו מבליל –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 

 גורם שהוא בקשר למצב הפריטים שהוא רכש.

מכירה שומר לעצמו את הזכות למנוע השתתפות במכירה מאנשים שאינו מעוניין מנהל ה .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 

וציא פריט מהמכירה, או לשנות נתונים לגבי הבלעדי. כן רשאי מנהל המכירה להוסיף או 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 

רת לעצמה את הזכות לברר על לקוחות המבקשים אישור בבית מזה! כמו כן ברנד שומ

 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.

מבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו "מחיר פטיש" לעניין המכירה הפו .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 

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

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 –נוספות)משלוח וכו'(יעשה לא יאוחר מ מע"מ ועלויות ה –
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 
ר, מתחייב לשלם עבור הפריטים הרוכש פריט כלשהוא, בין אם לעצמו ובין אם עבור אדם אח .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 

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

 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 

בדוק במהלך הצגת הפריטים על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח ל

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 

, ואך ורק מבלי ש"ברנד" אחראית לכךלראות לברר על הפריטים, כל האמור בזאת הינו 

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



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 כירה. מועד המימי עסקים מ 12 –יאוחר מ 

 רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.

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

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

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

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

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

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 

ברנד מכירות פומביות אינה חברת משלוחים אלא בית מכירות בלבד, לכן אנו היות וכאמור   .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

ם ובצורה מסודרת וכן נשתדל לעזור במקרה הצורך בבידספיריט או מה שתשלחו לנו בהקד

 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.
לו יחולו על הלקוחות ולא בחלק מהמדינות יש עלויות מכס בכדי לשחרר את הפריט, עלויות א .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 

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

ה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים מוקנית סמכות השיפוט היחיד 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

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

 

הכיתוב ו כל דבר אחר טעות א –סר ח –תירה ס –. זה אך ורק לנוחיותכם, בכל שינו אבל

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 

 שתהיה אפשרות להתרשם ממצב הפריט.
 

מכירות פומביות" מודה מראש לכל המתעניינים והרוכשים על האימון שאתם "ברנד  .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. 5חו"ל וביטוחים.  רישומון יצוא ללקוחות
 

 ד מכירות פומביות.ברנ –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(

eps and payment the price st -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

 תקליטים. חפצי יודאיקה ועוד ועוד. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 יריא משה רבי הצדיק המקובל המחבר הקדשת. לעלוב בית תולדות –' דוד בית תפארת' .1

 .פרשבורג לישיבת וינשטוק
 

, לעלוב רי"אדמו תולדות -' דוד בית תפארת' ספר

'. ב'. אבותם בנים תפארת' קונטרס'. א: עליו ונוספו

 יאיר משה רבי מאת, דוד לבית' נפתח מקור' קונטרס

 .וינשטוק

. מ"ס 23'; עמ[ 4] ד"קכ, צ"ר, 12. ט"תשכ, ירושלים

 בדף. וחותמות י"כת, חתימות פקסימיליות הספר בסוף

 המקובל, המחבר וחתימת י"בכת הקדשה הפורזץ

 דפים 4 הספר בסוף .וינשטוק יאיר משה רבי הצדיק

 .והשלמות ונים תיק ובהם כתיבה במכונות כתובים

 מעט. מנותק הפורזץ דף. קרועה מעט מקורית כריכה

 . מאוד טוב מצב. כתמים

'Tiferet Beit David' - History of Beit La'aluv. 

Dedication of the Kabbalistic author Tzaddik 

Rabbi Moshe Yair Weinstock to the Pressburg 

Yeshiva. 

Original cover slightly torn. The porzatz page is detach. Few stains. Very good 

condition. 

 ₪ 175 :פתיחה מחיר

 

 

נדיר. 'יוסף אומץ' על הפטרות. מהדורה יחידה. חתימת רבי אייזיק ברלין. אמסטרדם.  .2

 .1766תקכ"ו 

הבנת ביאורים ל'יוסף אומץ'  ספרנדיר מאוד. 

יוסף בן רבי ההפטרות ועם תוכחות מוסר מהרה"ג 

אמשטרדם. . מהדורה יחידה. שלמה, הדיין מליסא

הסכמת הרה"ג רבי ס"מ.  20.5. כ' ד'; 1766תקכ"ו 

תימת רבי  ח בדף השערשאול מאמסטרדם ועוד. 

ללא כריכה. כתמים. מעט אייזיק ברלין סיון תקפ"א. 

 קרעים וכתמים בקצוות. מצב טוב.
תרכ"ה[ ת"ח ומחכמי  –]תקנ"ג  אייזיק ברליןרבי 

המבורג. בן הגאון רבי אלעזר לאזי אב"ד אה"ו. היה 

מדקדק וחיבר הגהות ודקדוק למחזורים מאת ר' 

 50, ולאחר 70וואלף הידנהיים ועוד. בהגיעו לגיל 

שנה מיום עומדו לשרת בקודש במקום אביו, חיבר 

חרוזים  ידידו רבי משה מיכאל ליכטנשטיין שיר בכ"ד

 (.19לכבודו)שיר זה בכתב ידו, הופיע אצלינו במכירה 

 

rare. ‘yosef ometz’ on Haftarot. only edition. Signature of Rabbi Isaac Berlin. 

Amsterdam. 1766          Without cover. Stains. Slight tears and stains on edges. Good 

condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

, ווארשא, ב"ח' החיים ארצות' – 1872/3 ג"תרל למברג, והקדושות ת"עה' לוי קדושת' .3

 .’1861 א"תרכ
 



 התורה על' לוי קדושת' ספר'. א .ספרים 2 כרך

 רבי ק"הרה ר"מהאדמו ופורים לחנוכה והקדושות

. 1874/3 ג"תרל, למברג. מברדיטשוב יצחק לוי

 נפרד רשע ';ד[ 1] ב"כ –' ה[ 3: ]ב"ח'; ד ז"ע: א"ח

 על' החיים ארצות' ספר'. ב .הקדושות לחלק

 .מלבים ליבוש מאיר רבי מאת. ב"ח, ח"או ע"שו

 זה בעותק'; ד[ 1] א"מ. 1861 א"תרכ, ווארשא

 .שערים 2 .מ"ס 25. הספר שבסוף[ 1] דף חסר

 לספר יבש נייר. ופגועה מנותקת מקורית כריכה

 . טוב מצב. קרעים מעט'. לוי קדושת'
 

kdushat levi’ on the tora and the kdoshot. 

Lemberg 1872/3- ‘artzot hachayim’ part 2. 

Varsha 1861.  

Original cover detached and damaged. Dry 

paper for the book ‘kdushat Levi'. Few tears. Good condition. 

 ₪ 175 :פתיחה מחיר

 

 

  .1862'. לבוב תרכ"ב חסידות. מהדורה ראשונה. 'כתבי קודש מחכמי אמת .4

על ימים 'כתבי קודש מחכמי אמת'  ספר

נוראים וימים טובים, וחנוכה ופורים ועל פרקי 

אבות, ועל כמה פרשת מחמשה חומשי תורה, 

מגדולי  וכמה לקוטים בפרד"ס ודרושים יקרים

אדמו"רי החסידות: הבעש"ט הקדוש, המגיד 

ממעזריטש, הרה"ק רבי לוי יצחק 

ד מקוז'ניץ. מהדורה מברדיטשוב והמגי

נ"ב ד';  -[, ה' 2. ]1862לבוב תרכ"ב ראשונה. 

ללא  .244סטפנסקי חסידות מס'  ס"מ. 22.5

כריכה. מעט כתמים, מעט נקבי עש ובעיקר 

  בשוליים. מצב טוב מאוד.
Chasidus. First edition. "Kitvei Kodesh 

From Chachmei Emes". Levuv, 1862. 

Stefansky Chasidus 244. Without binding. 

Few stains. Some moth holes mostly in the 

margins. Very good condition. 

 ₪ 280 מחיר פתיחה:

 

 

ה'חיי אדם' של הגיסים הגאונים רבי יעקב יצחק בלום בן הבית שערים ורבי גרשון שטרן  .5

 .1857מח"ס 'ילקוט הגרשוני' עם חתימותיהם. למברג, תרי"ז 

הגאון רבי אברהם  אתמ ג' חלקים, על חלק האורח חיים ונשמת אדם' חיי אדםספר '

העותק של הגיסים הגאונים רבי יעקב יצחק בלום בן הבית שערים ורבי גרשון  דאנציג.

ס"מ.  18; ד'; 136; 18; 130; 160. 1857למברג, תרי"ז  שטרן מח"ס 'ילקוט הגרשוני'.

ובדף שלישי  ון רבי יעקב יצחק בלוםחתימת הגאמעבר לשער ראשון  שער נפרד לכל חלק.

כריכה מקורית, ללא חתימת הגאון רבי גרשון שטרן מח"ס 'ילקוט הגרשוני'. בהקדמה 

  החלק הקדמי והשדרה. כתמים ומעט קרעים. מצב טוב.



כיהן כרב בסנט הגאון רבי יעקב יצחק בלום 

. בן אויפאלו-כדיין בברטומאוחר יותר מיקלאש ו

ה'בית שערים'. נישא לבתו הגאון רבי עמרם בעל 

. רבי אליעזר זוסמן סופר אב"ד פאקששל הגאון 

הגאון רבי בונים לאחר פטירתה נישא לנכדתו של 

 . נפטר באדר א' תרח"צ.איגר אב"ד מטרסדורף

 –]תרכ"א  שטרן מלודאשהגאון רבי גרשון 

והעיירות הסמוכות לה תרצ"ו[ כיהן כרב בלודאש 

מהר"ם שיק. . מגדולי תלמידי הבחבל מארוש

נישא לבתו של הגאון רבי עמרם בלום בעל ה'בית 

שערים'. לאחר פטירתה נישא לבתו של הגאון רבי 

 יהודה פוקס בן רבי וואלף פוקס אבד"ק סערעד.

 ספריו: 'ילקוט הגרשוני', 'פני המלך' ועוד.

 

The 'chayey adam' by the genius brothers-in-

law Rabbi Yaakov Yitzchak Blum, son of the 

Beit She'arim and Rabbi Gershon Stern, author of the book 'Yalkot Hagershoni' 

with their signatures. Lemberg, 1857 Original cover, without front and spine. Stains 

and a few tears. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 'תולדות גדולי ישראל'. כרך ספרים חשובים. –ת"ס 'מספד תמרורים' על חתן מרן הח .6

'מספד תמרורים' הספד על הרה"ג רבי שלמה זלמן  ספרא'. כרך ספרים חשובים. 

שפיטצער מוויען, חתן מרן החת"ס, מאת הרה"ג רבי שלום קוטנא רב דק"ק 

פאקש, מהדורה יחידה.  אייזענשטאדט.

 ב'. [ ד';2י"ב ] –[ ט' 1. ט' ]1894תרנ"ד 

'תולדות גדולי ישראל' מאת רבי  ספר

מונקאטש, תרס"ד ישראל יעקב הלפרט. 

 כ"ה ד';. 1904

ח"א חידושים, 'עתרת שלום ואמת'  ספרג'. 

הערות ובחינות, באורי מקראי קודש ואמרי 

מהרה"ג רבי שלום קוטנא.  חז"ל, דרשות

[ 2. ]1894פאקש, תרנ"ד מהדורה יחידה. 

VI ליהו' 'עליות א ספר ד'. נ"ט ד';’; עמ

. מ"ז 1885ווילנא, תרמ"ה תולדות הגר"א, 

ח"א על בראשית 'זהב משקלה'  ספרה'.  ד';

מהדורה  רבי אברהם יהודה קליין. מאת

 [ ס"ד ד';8. ]1903פאקש, תרס"ג יחידה. 

בדף  הסכמה מהאמרי יוסף מספינקא ועוד.

חתימת המו"ל ובן המחבר רבי  [8]

כריכה  ס"מ. 23.3עותק חסר וללא שער.  דישין''פתגמין קספר  ו'. יקותיאל אהרן קליין.

עתיקה מנותקת. רוב הדפים במצב טוב מאוד, ומעט עם קרעים והדבקות. במספר מקומות 

 טוב. –מעט נזקי עש. מספר דפים מנותקים. מצב בינוני 

’mispad tamrurim’ on the groom of maran the chatam sofer - 'toldot gdoley israel'. 

Volume of important books Detached antique cover. Most of the pages are in very 

good condition, and a few with tears and gluing. In some places a little moth damage. 

Several pages detached. Fair- good condition. 
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 .1881, תרמ"א לבוב-בראדיהרמ"ק. קבלה. דפוס ראשון. 'אילמה רבתי' ל .7

ספר קבלה מהמקובל האלוקי רבי משה  'אלימה רבתי'ספר 

 קורדובירו, הרמ"ק.

[ ד'; 5[ קמ"ט ]4. ]1881, תרמ"א לבוב-בראדימהדורה ראשונה. 

כת"י של הספר  עמ'(. 3רשימת חותמים)ס"מ. בסוף הספר  24.8

ת היה ספון במשך מאות שנים, ונדפס לראשונה עם הסכמו

חשובות מאוד. בסוף הספר מכתב מרבני בראדי על עיכוב נוסף 

 בהדפסה.

 לוח התיקון... וכפי מה שהגהתי מכ"י הנמצא בידדף " בסוף הספר

 בירהאדמו"ר ] כ"ק הרב הגאון הצדיק המפורסם בקצוי הארץ

 "יהושע רוקח[ אבד"ק בעלז שליט"א

רעים, כריכה עתיקה מעט פגועה. כתמי זמן ונזקי רטיבות. מעט ק

 צ"ה קרע עם חסר בחלק מהדף. מצב טוב. –ובדפים צ"ד 

 Receipt. First printing. ‘yilma rabati’ by the rama”k. Brady-

Lebov, 1881.  

 Slightly damaged antique cover. Time stains and moisture 

damage. A few tears, and on the pages 94 - 95 a tear with an 

incompletion on part of the page. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

'שומר  –דפוס ראשון. 'יקר מפז' מהמגיד מקוז'ניץ, השלמות לספרו 'עבודת ישראל'  .8

 'חופת חתנים'. –ישראל' דפו"ר 

על 'יקר מפז'  ספרכרך ספרים. א'. 

התורה וההפטרות ושאר ליקוטים 

אשר נשמטו מספר עבודת ישראל 

המגיד  –הרה"ק רבי ישראל ת מא

למברג,  מהדורה יחידה. מקוז'ניץ.

[ ד'; הדבקה בדף 20. ]1870תר"ל 

השער עם פגיעה בטקסט. הדבקה ב 

דף אחרי השער ומעט על  2 –

הטקסט)ניתן לקרוא את רוב המילים 

מתחת להדבקה(.מעט בלאי וכתמים. 

'שומר ישראל'  ספרב'.  מצב טוב.

נה ודבר מסודר עפ"י א"ב כל דבר סכ

אשר צריך כל אדם להיזהר  מכשול

’ מלוקט מש"ס ומזוהר ומסולשמור, 

רבי מאת  חסידים ומשאר ספרים.

 ישראל מתתיהו אויערבאך.

אינו מופיע באוצר הספר העברי [ ד'; 8. ]1871לבוב, תרל"א מהדורה ראשונה. 

 16.7ד';  [72לערך. ] 1872למברג, תרל"ב 'חופת חתנים' ספר ג'.  רוזנפלד. –וינוגרד 

 כריכה ישנה פשוטה. מעט כתמים ובלאי. מצב טוב. ס"מ.

yakar mipaz’ Pasting on title page with damage to text. Paste on 2 pages after 

the title page and a little on the text (you can read most of the words below 

the paste). A little wear and stains. Good condition 



‘yakar mipaz’ Pasting on title page with damage to text. Paste on 2 pages after 

the title page and a little on the text (you can read most of the words below the 

paste). A little wear and stains. Good condition. 

’chupat chatanim’ Simple old cover. Few stains and wear. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

תהלים עם ביאור 'תרועת מלך' מרבי שמואל לאניידו ו'חבל נעים' מרבי  .9

 .1863עזריה פיגו. דפוס ראשון. אופן, תרכ"ג 

ספר תהלים עם שני ביאורים, 'תרועת מלך' מרבי שמואל לאניידו, ו'חבל נעים' 

'; [ ד2קו ] - [ יג, יג3]. 1863אפען, תרכ"ג מהדורה ראשונה.  מרבי עזריה פיגו.

בדף השער חותמת: הק' יצחק אייזיק  דף(. 2רשימת חותמים)ס"מ. בסופו  21

כריכה  זינגער בה"ג מה"ו זצוק"ל זינגער וחותמות ד"ר זינגער מפישטיאני.

  ישנה. מעט כתמים והדבקות. מצב טוב מאוד.

tahilim with an annotation of "Troyat Melech" by Rabbi Shmuel Lanido 

and "Chevel Naim" by Rabbi Azaria Figo First printing. Opan, 1863 Old 

cover. Few stains and adhesions. Very good condition.  

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

החומש ושחרית לשבת של האדמו"ר רבי אברהם אלימלך שפירא מגרודז'יסק עם  .10

 חתימותיו.

רהם אלימלך שפירא מגרודז'יסק עם החומש ושחרית לשבת של האדמו"ר רבי אב

חומש שמות ובסופו תפילת שחרית לשבת עם הלל ומוסף. הוצאת אריה. כריכה  חתימותיו.

  מקורית. בחלק מהדפים קרעים ובלאי בעיקר בשוליים. מצב טוב.
האדמו"ר רבי אברהם 

 אלימלך שפירא מגרודז'יסק

[ 1894/1966תשכ"ז  –]תרנ"ד 

ירא בן האדמו"ר רבי ישראל שפ

מגרודז'יסק וחתנו של האדמו"ר 

רבי ירחמיאל משה מקוז'ניץ. 

עלה לא"י בשנת תרפ"ח והיה 

ממייסדי כפר חסידים. לאחר 

תקופה עבר לירושלים ומשנת 

תש"ו כיהן כאדמו"ר בבית 

דברי  מדרשו ברחוב חפץ חיים.

בסוף הספר  נדפסו קודשו

  אביו.תורת של  'אמונת ישראל'

The Chumash and Shacharit 

for Shabbat of the Admor 

Rabbi Avraham Elimelech 

Shapira of Grodzisk with his 

signatures Original cover. 

Some pages have tears and wear, especially at the margins. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 



מקדושי חברון, ושל  העותק של החברותא של מרן החפץ חיים, רבי משה גרודזינסקי .11

 . נייר כחול.1859אביו הצדיק מווארשא. 'חדושי הרשב"א' ברכות, ווארשא, תרי"ט 

 ספר 'חדושי הרשב"א' על מסכת ברכות.

 ס"מ. 20.5. מ"ו ]צ"ל מ"ז[ ד'; 1859נדפס בווארשא כמש"נ בק"ק ברלין. ווארשא, תרי"ט 

חתימתו של רבי משה גרודזינסקי בדף השער 

רן החפץ חיים ומקדושי חברון. החברותא של מ

חתימה של אביו, הצדיק מווארשא, רבי יצחק 

ב"ר זאב. וחתימת בנו )של רבי משה(רבי 

כריכה אברהם פנחס גרודזינסקי חותם: א.פ.ג. 

מעט כתמים  נייר כחול.ישנה מנותקת ופגועה. 

וקרעים בעיקר בשוליים. הדבקה קטנה בשולי דף 

ספר 'זרע יעקב' כרוך עמו  השער. מצב טוב מאוד.

. 1878על שיר השירים ועל איכה. ווארשא, תרל"ח 

שער נפרד לכל חלק. בחלק איכה מעט מהדפים 

הגאון רבי יצחק  לא נחתכו וחסרים חלק מהדפים.

הצדיק מווארשא  –)איטש'ה( גרודזינסקי 

מחשובי הרבנים וראש ישיבת תורת חיים 

בווארשא. תלמיד חכם וגאון. פעל רבות למען 

בנו הגאון רבי ק היהדות והפצת תורה בפולין. חיזו

למד בישיבות תורת חיים, משה גרודזינסקי הי"ד 

 החפץ חיים בביתו. מרן בתקופת לימודיו בישיבת ראדין נהג ללמוד עםלומז'ה ובראדין. 

. בשנת תרפ"ג עלה לארץ מאיר טיקוצ'ינסקי מסטאביסקנישא לבתו של הרה"ג רבי 

היה אב לארבעה בנים ושלוש  בחברון.תרפ"ט במאורעות נרצח הקודש. בשנת תרפ"ט 

תלמיד ישיבת  בנו רבי אברהם פנחס,, בהם: בתו שנישאה לרבי אברהם אדלר. בנות

סלבודקא ומח"ס 'מבית אברהם'. בתו שנישאה לרבי יעקב ניימן ר"י אור ישראל בלידא 

 ובפ"ת.
The copy of the Chavruta of Maran Hafetz Chaim, Rabbi Moshe Grodzinski of 

the Hebron Saints, and of his righteous father from Warsaw. 'chidushei 

Harashba' Brachot, Warsaw, 1859. Blue paper Old cover detached and 

damaged. Blue paper. Few stains and tears mostly at margins. Small glue on the 

margins of the title page. Very good condition Bound with him is the book ‘zera 

yaakov' on the shir hashirim’ and echa. Warsaw, 1878. Separate title page for 

each part. At the echa part some of the papers have not been cut and some of 

the papers are missing. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

הסכמות חשובות ורשימת  .יחידות מהדורות .12

 כד' – גיאת צ"לרי' פסחים חידושי' חותמים.

  ספרים. 2 כרך. א"ח השמן צפחת פ"ע' הקמח

 הלכות'. 'א. יחידות מהדורות, ספרים 2 כרך

 דבר באור עם. גיאת אבן יצחק לרבינו' פסחים

 מהדורה .צאמבער בער דוב רבי מאת, הלכה

'. ב '; ד ו"כ[ 2. ]1864 ד"תרכ, בערלין. חידהי

 השמן צפחת פ"ע בחיי לרבינו' הקמח כד'

 . א"ח. ברייט חיים רבי מאת

 ג"קמ[ 8. ]1880 מ"תר, לבוב. יחידה מהדורה

 רשימת דף הספר בסוף. מ"ס 21.5'; ד[ 1]

 בהם:, מאוד חשובות הסכמות .חותמים



הגאון , מליסקא הירש צבי רבי ר"האדמו ,שיק משה הגאון רבי, סופר שמעון מהגאון רבי

 .ועוד ועוד מסטרפקוב הלברשטאם שרגא יחזקאל רבי ר"האדמו, גאנצפריד שלמה רבי

 . מאוד טוב מצב. וכתמים קרעים מעט. בלויה מעט ישנה כריכה

chudushey Pesachim ‘ by rabbi yitzchak Giat – ‘kad hakemach’ according tzapchat 

hashemen. Vol. 2 books, only editions. Old cover slightly worn. Few tears and 

stains. Very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

מ"א  –אה"ע שבועות. ווארשא, תר"מ  –דפוס ראשון 'חידושי הרי"מ" ב"ח, על ג' בבות  .13

1880/1. 

'חידושי הרי"מ' ב"ח. מהאדמו"ר רבי יצחק  ספר

על ג' בבות בבא קמא בבא  מאיר מגור. ח"א:

אבן העזר ועל מסכת ח"ב:  מציעא ובבא בתרא.

רישומים, חתימות וחותמות בעלות  שבועות.

 רבות: ר' אליעזר ור' אלימלך שובמאן מלובלין.

 .1880/1מ"א  –ווארשא, תר"מ מהדורה ראשונה. 

דפי  שער נפרד לח"ב.; ’עמ 68; 42; 235[, 2]

 חסרים.רשימות החותמים 

חצי עור, מעט מנותקת ובלויה. נייר טוב. כריכה 

  שוליים נאים. מעט כתמים. מצב טוב מאוד.

 

first printing ‘chidushey hari”m’ 2 parts. On 3 

bavot- even haezer- shvuhot. Varsha 1880/1. 

Half-leather cover, slightly detached and worn. 

Good paper. Nice margins. Few stains. Very 

good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 ?1907סט משנה ברורה מדפוסי פולין. תרס"ז?  .14

סט משנה ברורה 

כרכים.  6מהחפץ חיים. 

ווארשא.  –פיעטרקוב 

 23.5? 1907תרס"ז? 

ס"מ. כריכות מקוריות 

מעט בלויות. מעט 

 כתמים. מצב טוב מאוד. 

Set Mishna Berura 

from Polish Printings. 

1907?. 6 volumes. 

Pietrikov – Warsaw. 

1907? 23.5 c"m. 

Original bindings a bit 

worn. Few stains. Very 

good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 



 

 

 

. חתימה 1759ספר 'בעל המאור' לרבינו זרחיה הלוי. ברלין, תקי"ט  .15

 עתיקה. 
 

זרחיה הלוי עם ספר 'בעל המאור' השגות על הלכות רב אלפס מאת רבינו 

ס"מ. בדף השער  36ד';  פו[ 2]. 1759ברלין, תקי"ט  ספר מלחמות ה' להרמב"ן.

כריכת עור פגועה. כתמי זמן ונזקי  רישום וחתימת: "חיים וויל משווערזענץ".

 עש. מצב בינוני.

The book "Baal HaMaor" by Rabbi Zarchia Halevi. Berlin, 1759. Ancient 
signature. Damaged leather binding. Time stains and moth damage. 

Fair condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

. חתימות ורישומים עתיקים. 1828בינת אדם' וילנא והורדנא, תקפ"ח  –'חכמת אדם  .16

 דפוס שני, עם חידושים והגהות שלא נדפסו במהדורה הראשונה. 
 

ספר 'חכמת אדם' על יו"ד עם 'בינת אדם' 

 את רבי אברהם דנציגר מח"ס 'חיי אדם'.מ

דפוס שני, עם חידושים והגהות שלא נדפסו 

וילנא והורדנא, תקפ"ח במהדורה הראשונה. 

ס"מ. חלק  35ד';  מב[, 1; ]צ[, 3]. 1828

חתימות ורישומים  בנייר כחלחל.מהדפים 

שייך להרבני מהור"ר משה עתיקים: 

במוהר"ר יעקב טרעגער מרחוב]?[ 

. שייך ליד הגביר המפורסם .. ווערזאווקא

מהור"ר ארי' ליב ברעטעניסקי שנת תרל"ח 

 לפ"ק פה שמילנקע.

כריכה ישנה פגועה, ללא החלק האחורי. 

כתמים ונזקי עש עם פגיעות בטקסט. מצב 

 טוב. –בינוני 

 

'chochmat adam- binat Adam' Vilna and Hordna, 1828. Signatures and ancient 

inscriptions. Second printing, with innovations and glosses not printed in the first 

edition. Some pages are bluish. Damaged old cover, without back. Stains and moth 

damage with text vulnerability. Fair- good condition.   

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

עותק של הרבנים, רבי אברהם קורנפלד גיסו של רבי הלל 'חידושי הריטב"א' עירובין. ה .17

 '. 1810מקולומייא, ורבי מרדכי ליבוביץ אב"ד פרשבורג. פראג, תק"ע 

ספר 'חידושי הריטב"א' על מסכת עירובין, עם חידושים מרבני וחכמי צרפת ומהשל"ה 

בדף  ס"מ. 40.2'; ב ד"ס – ו"ג, ט"י. 1810פראג, תק"ע  הקדוש ובנו הרה"ג רבי שעפטל.

ובפנים אברהם קורנפלד אב"ד מאקווא גיסו של רבי הלל מקולומייא,  חותמת רביהשער 

כריכה ישנה מעט מנותקת. בדף  חותמת רבי מרדכי ליבוביץ אב"ד פרשבורג. הכריכה



השער ודף אחרון מעט הדבקות. מעט כתמים. בדף 

השער קמטים וקרע קטן בשוליים ובחותמת. מצב טוב 

תרס"ג[ תלמיד  –]ת"ר  רהם קורנפלדאב רבי מאוד.

'. גורן דוד'רבי אהרן דוד דייטש בעל  והרה"ג 'כתב סופרה'

חתנו של הרה"ג רבי יחיאל שלעזינגר. משנת תרל"א כיהן 

כאב"ד מאקאווא. נפטר בכ"ד סיון תרס"ג ומנו"כ 

בן רבי  רבי מרדכי לעבאוויטש)ליבוביץ( בבודאפסט.

ורג. ולאחמ"כ עבר שמעון ליבוביץ. כיהן כאב"ד בפרשב

לבלגיה, שם כיהן כאב"ד לעדת מחזיקי הדת. מאוחר 

 יותר עלה לארץ הקודש.

 

chidushey haRitba' Eruvin. The copy of the rabbis, 

Rabbi Avraham Kornfeld, brother-in-law of Rabbi 

Hillel of Kolomiya, and Rabbi Mordechai Leibowitz, 

Av Beit Din of Pressburg. Prague, 1810. Old cover slightly detached. On the title 

page and last page a few stickers. Few stains. On the title page wrinkles and a small 

tear in the margins and stamp. Very good condition.  

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

איסור חל על איסור. בודאפסט, נדיר. דפוס ראשון. 'ערוגת הבשם' כללי  .18

  .1938תרח"צ 

 מאת ביאור רחב על כללי איסור חל איסור'ערוגת הבשם'  ספרנדיר. 

בודאפסט, מהדורה ראשונה.  הרה"ק רבי משה גרינוואלד מחוסט.

 ס"מ. 30.5'; ו ד"א; צ"י [1]. 1938תרח"צ 
בות. לא נחתכו. נייר יבש. כתמי רטי תכריכה ישנה פשוטה. חלק מהגיליונו

  מעט קרעים קלים בשוליים. מצב טוב מאוד.

 

rare. First printing. ‘arugat habosem' Prohibition Rules Applies to 

Prohibition. Budapest, 1938 Simple old cover. Some of the sheets 

were not cut. Dry paper. Moisture stains. Slight slight tears in 

margins. Very good condition. 

 ₪ 175 מחיר פתיחה:

 

ספרים חשובים, מהדורות יחידות. 'אהל  3כרך  .19

'שערי דעה' ח"ב  –אברהם' מהגאון רבי אברהם שאג 

 'עדות ביעקב'. –

א'. 'אהל  ספרים חשובים, מהדורות יחידות. 3כרך 

 מהגאון רבי אברהם שאג. שו"ת וחידושיםאברהם' 

עמ' ע"ד  12. 1881ירושלים, תרמ"א מהדורה יחידה. 

הרה"ג רבי והוא שער יהודא מאת ב'. 'שערי דעה' ד'; 

מהדורה יחידה. חיים יהודא ליב מסאסניצא. 

'עדות  ג'. [, ע"ה ד';1. ]1884פרעמיסלא, תרמ"ד 

מאת  ני עדותייכולל שאלות ותשובות בענ ביעקב'

ווילנא, מהדורה יחידה.  הרה"ג רבי יעקב יצחק ריינס.

כריכה מקורית  ס"מ. 32.5ל"א ד';  [1. ]1871תרל"ב 

בלויה. כתמים. במספר דפים בודדים קרעים והדבקות 

 בעיקר בשוליים. מצב טוב מאוד.



 

Volume 3 Important Books, only Editions. 'Ohel Avraham' from the Gaon Rabbi 

Avraham Shag - 'Shaarei De'a' II - 'edut beyaakov’ Worn original cover. Stains. In a 

few individual papers tears and adhesions mainly at the margins. Very good 

condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

"האיך שגגה גדולה תצא מלפני השליט" שו"ת 'זכרון יהודה' עם מכתב חריף נגד  .20

אשונה. עותקים שונים של המהדורה הר 2'אגודת ישראל'. עם המהדורה המצונזרת. 

 .1923בודאפסט, תרפ"ג 

ספר שו"ת 'זכרון 

יהודה' על חלק אורח 

חיים מאת הרה"ג רבי 

 יהודה גרינוואלד. 

מהדורה ראשונה. 

בודאפסט, תרפ"ג 

[ 6[ קס"ח ]6. ]1923

 2 ס"מ. 32.5עמ'; 

עותקים. בעותק ראשון 

קנ"ז,  –בדף קנ"ו 

מכתב חריף שנשלח 

להגאון רבינו יוסף 

חיים זוננפלד נגד 

אגודת ישראל'. '

בעותק השני נדפס 

באותו מקום תשובה 

על הסיבה אחרת. 

 ,האמיתית לשינוי

והפולמוס שעורר 

קובץ השינוי, ראה 

'צפונות' שנה ג' חלק 

הספר עם המכתב: כריכה מצבים:  עמ'(. 3רשימות חותמים)בסוף הספר מט. ’ עמג'. 

טוב. הספר המצונזר:  –נוני מקורית. נייר יבש. ספר מתפרק. מעט קרעים וחורים. מצב בי

כריכה ישנה פשוטה. שוליים נאים. קרע באחד הקצוות בדף השער ודף אחריו עם מעט חסר 

 בטקסט. מצב טוב מאוד.
 

"How a great mistake will come out from before the ruler" Zichron Yehuda 

responsa with a scathing letter against "Agudat Israel". With the censored edition. 

2 different copies of the first edition. Budapest, 1923 Conditions: The book with the 

letter: Original cover. Dry paper. A book falls apart. Few tears and holes. Fair - good 

condition. The Censored Book: A Simple Old Cover. Nice margins. Tear at one end of 

title page and page after with little incomplete on the text. Very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 



'משנת יעבץ' יו"ד מהרב ז'ולטי. העותק של מרן ה'דעת סופר' מפרשבורג. ירושלים,  .21

 .1954תשי"ד 

חלק יורה  כולל שאלות ותשובות חדושי הלכות ובאורים על הרמב"םספר 'משנת יעבץ' 

 מהדורה יחידה. דעה מאת רבי יעקב בצלאל זולטי.

ס"מ. בדף  34.5'; ז ד"[ קי1]. 1954ירושלים, תשי"ד 

חותמת מרן הגאון רבי עקיבא סופר ה'דעת  השער

 סופר' מפרשבורג.

כריכה מקורית. שוליים רחבים ונאים. מעט כתמים. מצב 

 טוב מאוד.

 

'Mishnat Yavetz' yore dea. From Rabbi Zolti. The 

copy of Maran HaDaat Sofer from Pressburg. 

Jerusalem, 1954 Original cover. Wide and nice 

margins. Few stains. Very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 ח"ו. -כרכים. אבן העזר ח"א  2מהדורות ראשונות. שו"ת 'חתם סופר'  .22

א'. 'חתם סופר' חלק אבן העזר ח"א. מהדורה 

[ ד'; 4[ צ"ד ]1. ]1858פרעסבורג, תרי"ח ראשונה. 

שארית התשובות ו, ב'. 'חתם סופר' ח" ס"מ. 37.2

על חלקי  אשר לא באו בתוך החמשה חלקים

ונספח אליו חידושי ההלכות על פרק לולב השו"ע, 

מהדורה ראשונה. הגזול ועל מסכת עבודה זרה. 

כריכות  ס"מ. 35.5[ ס"א ד'; 1, ]1864תרכ"ד  וויען,

 ישנות פשוטות. באופן כללי מצב טוב מאוד. 
Responsa 'Hatam Sofer' first editions. 2 

volumes. even Haezer part 1 – part 6. Simple 

old covers. Overall very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

"והקונים יתברכו ממעון הברכות" ברכת החידושי הרי"ם מגור. 'אסיפת זקנים, שיטה  .23

תרל"ז  –מקובצת' כתובות ב"ח. ווארשא, תרכ"ב 

1861/77. 

על מסכת  'שיטה מקובצת'והוא ים' 'אסיפת זקנספר 

 –ווארשא, תרכ"ב  מאת רבי בצלאל אשכנזי.ב"ח,  כתובות

הסכמת  ס"מ. 34[ ע"ז; ק"י ד'; 1. ]1861/77תרל"ז 

האדמו"ר החידושי הרי"ם מגור, בה מברך: "והקונים 

כריכה ישנה מנותקת וללא שדרה.  יתברכו ממעון הברכות".

עם חסר בדף ל' בח"א ספר מתפרק. נייר יבש לח"ב. קרעים 

 ובדפים אחרונים בח"ב. מצב בינוני.

”vehakonim yitbarchu mimeon habrachot” the 

blessing of the chidushey harim of gur.’asefat zkenim 

shita mekubetzet’ ktuvot 2 parts. Varsha 1861/77.  



Old cover detached and without spine. A book falls apart. Dry paper for part 2. Tears 

with incomplete on page 30 in part 1 and last pages in part 2. Fair condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 ספרי חת"ס על הש"ס  4מהדורות ראשונות. אוסף  .24

ספרי חת"ס על הש"ס. מהדורות  4אוסף 

חתם סופר על מסכת שבועות א'.  ראשונות.

הלכות נדה. ווארשא, תרס"ב ומסכת נדה ו

חתם סופר על מסכת כתובות ב'. . 1902

שערים, שער  2ועוד, סאטמר, תרס"ח. 

חתם סופר על מסכת ג'.  ראשון צבעוני.

חתם סופר על  ד'.. 1893גיטין. וויען תרנ"ג 

. 1896מסכת בבא בתרא. פיעטרקוב תרנ"ו 

שישי, וויען, חלק  כרוך עמו: חתם סופר

גודל  חולין)ללא שער(.תרמ"ב. ועל מסכת 

ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב 

 מאוד. האוסף נמכר כמו שהוא.

lot 4 chatam sofer books on the shas. 

First edition. varies Size and condition. 

Overall very good condition. The 

collection is sold as is  

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

י מלואים' ח"א, העותק של הגאון רבי שמואל רוטנברג מרבני הגהות עתיקות. 'אבנ .25

 .1860, תר"כ הלברשטאטטראוונא. 
 

חידושים על שו"ע אבן 'אבני מלואים' חלק א',  ספר

הגאון רבי אריה ליב הכהן בעל 'קצות  העזר, מאת

ה ]צ"ל: "[ ע2]. 1860, תר"כ הלברשטאטט החושן'.

 ס"מ. 34; ’עמ X ';ה[ ד"פ

מת הגאון רבי שמואל רוטנברג מרבני חותבדף השער 

רבי איסר  גאון בתורה וצדיק ידוע. בן הגאון ראוונא.

הגהות עתיקות, אחת ארוכה  3בתוך הספר רוטנברג. 

כריכה ישנה פשוטה. בלאי וקרעים בעיקר  בינוניות. 2-ו

באחת הקצוות, ובמעט מהדפים פגיעה בטקסט. הדבקה 

 –בינוני בדף אחרי השער עם פגיעה בטקסט. מצב 

  טוב.
 

antique postscripts. ‘avne miluhim’ part 1.the 

copy of rabbi Shmuel Rotenberg of ravana 

rabanim. Helbershtat 1860. inside the book 3 

antique postscript one long and 2 medium sizes. Simple old cover. Wear and tear 

mainly at one of the edges, and in some of the pages damage to the text. Pasting on 

the page after the title page with damage to the text. Fair- good condition.  

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 



 לערך. פורמט גדול. כריכות עור מקוריות. חתימות 1795מחזור לחזן, ב"ח. וינה, תקנ"ה  .26

 עתיקות.

. גדול פורמט ב"ח, לר"ה ויו"כ. .ומעהרן פולין פיהם כמנהג יח ציבור(,לחזן)של מחזור

עתיקות: הק' בנימין מקוטנא. קניתי לכבוד  חתימות ס"מ. 37. לערך 1795 ה"תקנ, וינה

. הק' אברהם בן כ"ה צבי הרש. הק' צבי הרש כ"ה צורי וקוני ב' ר"ט הק' נטע מינץ]?[

ת. מקוריות, ופגועו עור כריכות יחיאל ז"ל.

שוליים רחבים מאוד. כתמים ונזקי עש. ח"ב 

 גרוע. –ספר מתפרק. מצב בינוני 

 

machzor Cantor, 2 parts. Vienna, circa 

1795. Large format. Original leather 

bindings. Antique signatures. Ancient 

signatures: K. Binyamin of Kutna. I bought 

in honor of Tzuri and Koni B. R.T. K. Neta 

Mintz [?]. K. Avraham, 25, Zvi Hersh. The 

late K. Zvi Hersh Yechiel Original, damaged 

leather covers. Very wide margins. Stains 

and moth damage. Part 2 A book falls 

apart. Fair - poor condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

שואי רות הגורג'ית. שוליים רחבים במיוחד. ירושלים, תרע"ב פולמוס. 'טיב קידושין' ני .27

1912. 

 [בת דוד כונדאשווילי]"טיב קידושי רות  בעניין חמשה עשר פרקיםספר 'טיב קידושין' 

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

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

בגרוזיה באה ליפו עם משודכה והמשודך טען שקידשה ביפו בשוק סמוך 

אבי הנערה הביא שני עדים אחרים  ,לפונדק אחד בחצי מגידי בפני שני עדים

בפני ב"ד הספרדים בירושלים ועל סמך עדותם התירוה ב"ד זה והשיאוה לאחר 

גם על  בראשםבפסק דינם הסתמכו ב"ד הספרדים והר' משה טאגיר  ,בלי גט

ויפו "הסכמת ירושלים הקדומה שלא לקדש אשה כי אם בשעת הנישואין וכתבו 

ירות הקרובות יוע יין סאלוניקילענ 'שער אשר'כמובא בס'  "נגררת אחר ירוש"ת

אליה וצירפו גם הספקות מכח התקנה שמא נפקעו הקדושין ושמא נפסלו 

ד הוראה זו יצאו במחאה נג. אם כן הוו ד' וה' ספקי להתירה בלא גטו ,העדים

הראב"ד דיפו הר' יוסף צבי הלוי חיבר ספר שלם . חריפה ב"ד האשכנזים שביפו

 ית.'רות הגורגשל  ן"טיב קידושי"את לברר 

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

 מאוד!
כהנא.  על גפ"ת מאת רבי שמעון ארי' 'חדושי מהרשא"ך' כרוך עמו ספר 

[ כ"ב ד'; כריכה ישנה פשוטה. דף שער 'חידושי 3. ]1912ירושלים, תרע"ב 

 טוב מאוד  –מהרשא"ך' קרוע. קמטים ומעט כתמים. מעט קרעים. מצב טוב 
'Tiv Kiddushin' The Ruth of the Georgian Marriage Controversy. Extra 

wide margins. Jerusalem, 1912 bound with it the book ‘chidushey 

maharsha”ch’  

  . Very very wide margins!   

Simple old cover. Title page 'chidushey maharshach' Torn. Wrinkles and a few stains. 

Few tears. Good - very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 



רבי שמריהו יוסף כרכים. חותמות הדיין  4. 1804/07תקס"ז  –רי"ף, ווין תקס"ד  .28

 קלעפפיש. שוליים רחבים. 
 

 שמריהו רבי הדיין חותמות. 1804/07 ז"תקס -הלכות רב אלפס ]רי"ף[. ווין, תקס"ד 

אחיו של רבי קלעפפיש מווארשא  יוסף

 שמואל זנוויל קלעפפיש וחמיו של רבי

מעט  כרכים. ח"א. 4 וירשובר. נפתלי

 טו; רטו-קצד[, 1, ]קצג[, 4] הגהות בכ"י.

שערים, השני קצר. ח"ב)כרך ב'(  2 ד';

שערים, השלישי קצר.  3 ד'; קעג[, 2]

שערים, השני  2 ד'; רכג[, 2] ח"ב)כרך ג'(

[, 2]קצר. ח"ג)כרך ו'(. מעט הגהות בכ"י. 

שערים, השער השני קצר.   2ד';  ח; קלב

כריכות עור מעט פגועות.  .רחבים שוליים

שדרות בד. כתמים ונזקי עש. מעט 

ודפים מנותקים. באופן כללי מצב  הדבקות

  4 טוב. –בינוני 

Rif, Vienna 1804/07. 4 volumes. 

Stamps of the Dayan Rabbi 

Shmaryahu Yosef Klepfish. Wide 

margins volumes. part 1. A few glosses in handwriting. 2 title pages, the second is 

short. Part 2 (Vol. II) 3 title pages, the third is short. Part 2 (Vol. III) 2 titles, the 

second is short. Part 3 (Vol. VI). Handwritten, Part 4, 2 title pages, the second title 

page is short Wide margins. Slightly damaged leather bindings. Cloth spins. Stains 

and moth damage. Slight adhesions and detached leaves. Overall fair- good 

condition. 

 ₪ 245 מחיר פתיחה:

 

 

 

 ספרי ה'כתב סופר' ומשפחת סופר. דפוסים ראשונים. 8אוסף  .29

 ספרי ה'כתב סופר' ומשפחת סופר. דפוסים ראשונים. 8אוסף 
ב'. שבט  על מסכת חולין, בודפסט, תרח"צ.א'. כתב סופר 

יורה דעה, ג'. כתב סופר  על חולין, טורנא, תרח"צ.סופר 

סופר על מסכת גיטין, ד'. כתב  פרעסבורג, תרל"ט.

אבן העזר, פרעסבורג, ה'. כתב סופר  .1896מונקאטש 

ז'.  חושן משפט, דראהביטש, תרנ"ד.ו'. כתב סופר  תרמ"ח.

 תרצ"ד. –ח"ב וח"ד, בודאפסט, תרפ"ג התעוררות תשובה 

 8סה"כ  על התורה, ווראנוב, תרח"צ.ח'. 'שבט סופר' 

וב מאוד. ספרים. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב ט

 האוסף נמכר כמות שהוא.

varies Size and condition. Overall very good condition. 

The collection is sold as is 

 Collection of 8 books by the 'ktav sofer' and the 

sofer Family. First patterns. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 



 חיים ברלין. 'שושנת יעקב' על שו"ע חו"מ. מהדורה יחידה ונדירה. העותק של הגאון רבי .30

 .1838ח"א. לבוב, תקצ"ט 
 

ספר 'שושנת יעקב' על שולחן ערוך חושן משפט, ח"א, מאת רבי מנחם מנדל הורוויץ 

לא כמו"כ מהדורה יחידה ונדירה. אין בספריה הלאומית עותק שלם!  אב"ד באלחוב.

חסר. בספריה ובמפעל  מצאנו מספור דפים כמו העותק שלפנינו והוא לא נראה

 ט"תקצ, לבוב [ קכב ד'; 1[ עח ד'; ובאוצר הספר העברי רשמו: ]1הביבליוגרפיה רשמו ]

ס"מ. בדף השער  39[ קיד ד'; 1] .1838

חותמת הגאון רבי חיים  ובמקומות נוספים

 ברלין.

כריכה פשוטה. כתמים קשים. מעט נזקי עש 

וקרעים. מעט הדבקות ובדף אחרון עם פגיעה 

 סט. מצב בינוני.בטק
A unique and rare edition. The copy of 

Rabbi Chaim Berlin. 'Shoshanat Yaakov' on 

Shulchan aruch Hoshen mishpat. Part A. 

Lvov, 1838 A unique and rare edition. The 

National Library does not have a complete 

copy! Similarly, we did not find a number of 

pages like this copy and it does not seem to 

be missing. In the library and the 

bibliography factory [1] 78 pages were recorded; And in the treasury of the 

Hebrew book, they wrote Simple cover. Hard stains. Slight moth damage and tears. 

A little sticking and on the last page with damage to the text. Fair condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

דפוס ראשון. 'נתיבות לשבת' מבעל ההפלאה. העותק של הגאון רבי חיים ברלין עם  .31

 . עותק חסר שער.1838חותמותיו. למברג, תקצ"ח 
 

 העזר אבן ע"שו על חידושים' לשבת נתיבות' ספר

 .ההפלאה בעל הורוויץ הלוי פנחס רבי ק"מהרה

 ח"מ[ 2. ]1837 ח"תקצ, למברג. ראשונה מהדורה

 חסידות סטפנסקיס"מ.  32 .עותק חסר שער ';ד

מספר חותמות הגאון רבי  בתוך הספר .398' מס

 חיים ברלין.

כריכה מנותקת, ללא החלק קדמי ושדרה. גיליונות 

  רחבים. כתמים ומעט נזקי עש. מצב טוב.
 

First printing. Netivot LaShabbat from Baal 

HaPala'a. The copy of Rabbi Chaim Berlin with 

his seals. Lemberg, 1838. Missing title page 

copy Missing title page copy Cover detached, 

without front and spine. Wide sheets. Stains 

and some moth damage. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 



 

 

האדמו"ר 'לחם אבירים' מרבי אלימלך פישמאן נאמן ביתו של  .32

הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר. דפוס ראשון. סאמטמאר, תש"ב 

1942. 
 

ספר 'לחם אבירים' עה"ת, מאת מרבי אלימלך פישמאן הי"ד, 

נאמן ביתם של האדמו"ר הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר, בנו רבי 

 אברהם ונכדו רבי יוסף מאיר רובין מקרעסטיר.

 ס"מ. 25.5ד'; קכ [, 4]. 1942סאמטמאר, תש"ב דפוס ראשון. 

כריכה מקורית, החלק הקדמי מנותק עם השער והשדרה קרועה. 

  מצב טוב.
'Lechem Abirim' by Rabbi Elimelech Fishman Ne'eman of the 

home of the Admor Rabbi Yeshai of Krestir. First printing. 

Summtermar, 1942 Original cover, front part detached with 

title page and spine torn. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 .1882"הסכמת בעלי הועד בענין ישוב הארץ" מסמך פנימי. חשון, תרמ"ג  .33
 

מסמך פנימי ושקט. "הסכמת בעלי הועד בענין ישוב הארץ  אור ליום ג' ד' חשון 

 ...""וכל זה לא נתנו לפרסם בכתב בלתי אם ליחידי סגולה ה'תרמ"ג לב"ע"
דף בודד ובו תשעה עקרונות הועד בדבר 

ישוב ארץ ישראל. בראשם העמידו חברי 

על  הועד את הגאון רבי שמואל סלאנט.

המסמך חתומים)בהדפסה( רבנים חשובים 

 27.5/21.5 ועסקני ציבור. וחותמת דהויה.

 .ס"מ. מצב טוב מאוד

 

"Consent of the committee members 

regarding the settlement of the 

country" Internal document. 

Cheshvan, 1882 "And all this was not 

allowed to be published in non-native 

writing to individuals A single page 

with nine principles of the committee 

regarding the return of the Land of 

Israel. The committee was headed by 

Rabbi Shmuel Salant The document is 

signed (in print) by important rabbis and public activists. And a faded stamp. Very 

good condition 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

ברוין.  ליפא ט"יו חנניה רבי חתימת ספר המידות. –ליקוטי מוהר"ן שארית הפליטה  .34

 ספרי וחוברות ברסלב. 5אוסף 
  



רגנסבורג, תש"ז ספרי וחוברות ברסלב. א'. ליקוטי מוהר"ן. שארית הפליטה.  5אוסף 

 . נכתב במכונת כתיבה.ירושליםדברים מספר ליקוטי מוהר"ן.  ליקוטי ב'. קונטרס .1947

ג'. 'שמות הצדיקים' ירושלים. 

נוראות נפלאות הכרך הקטן הזה "

'. 'אור האמונה' ד "המחזיק הרבה

'. ספר המדות ה ירושלים, תשי"ג.

מעבר לדף הנקרא הנהגות ישרות. 

 ליפא ט"יו חנניה רבי חתימת השער

גודל ברוין הי"ד מגראסווארדיין. 

ומצב משתנה. האוסף נמכר כמו 

 שהוא. 
Likutei Moharan She'erit HaPleita 

- Sefer HaMidot. Signature of 

Rabbi Hanania Yot Lipa Bruin. 

Collection of 5 Breslav books and 

pamphlets varies Size and 

condition. The collection is sold as 

is. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 . 1925ה ספר 'כבוד שבת' ב"ח. מ. סיגעט, תרפ" .35
 

על מסכת אבות ]עם הפנים[ וח"ב ספר 'כבוד שבת' 

 על נועם זמירות, ברכי נפשי וט"ו שיר המעלות, מאת

מ. סיגעט, תרפ"ה   רבי יצחק מאיר הכהן שווארץ.

שער נפרד לכל ס"מ.  22[ ד'; 1[ נז; טו ]2. ]1925

 בדף השער דף רשימת חותמים.בסופו חלק. 

רה דפה אהרן להחברה תלמוד תורישום: שייך 

כריכה  הלוי פריעדמאן גבאי דחת"ת פור"ת לפ"ק"

ישנה מנותקת וכן דף אחרון. מעט קרעים וכתמים 

  ומעט מאוד נקבי עש. מצב טוב.
Book ‘kvod Shabbat' 2 parts. M. Siget, 1925 

Separate title page for each section. At the end 

is a list of signatories Old cover detached as 

well as last page. Few tears and stains and very 

few moth holes. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

מהדורה יחידה. 'טעמי זבחים' הלכות שחיטות וטריפות. ג"ח בכרך אחד. חתימת רבי  .36

 .1906אברהם שלום ברנשטיין השו"ב של וואסלוי. ירושלים, תרס"ו 
 

ירושלים, מהדורה יחידה.  זבחים' הלכות שחיטות וטריפות, ג"ח בכרך אחד.ספר 'טעמי 

בדף  שער נפרד לכל חלק.ס"מ.  22.5דף.  2בסופו שחסר  קד ד'; כנראה .1906תרס"ו 

חתימת רבי אברהם שלום ברנשטיין השו"ב של וואסלוי. חתימות נוספות: שמואל  השער



ברנשטיין ויעקב רוסנטהאל, )שני חתימות 

כריכה ישנה, ללא שדרה.  בעיפרון(.אלו 

 כתמים. מעט הדבקות וקרעים. מצב טוב.
Single edition. ‘taamey zvachim’ Laws of 

slaughter and trefot. 3 parts in one 

volume. Signature of Rabbi Avraham 

Shalom Bernstein the shu”b of Vaslui. 

Jerusalem, 1906 Apparently 2 pages are 

missing at the end. Separate title page for 

each section Old cover, no spine. Stains. 

Slight adhesions and tears. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 תמונות נדירות מהאדמו"ר מסטריקוב, רבי אברהם אביגדור לנדא, בשמחה. .37
 

 .בשמחה, לנדא אביגדור הםאבר רבי, מסטריקוב ר"מהאדמו נדירות תמונות

 התמונות משמחת בר מצוה, לא ידוע לנו של מי.

  מסטריקוב לנדא אביגדור אברהם רבי ר"האדמו

 רבי ר"האדמו בן[ 1917/2001 א"תשס – ז"תרע]

 הוכתר ח"תש בשנת מסטריקוב. לנדא דן יצחק יעקב

השושלת,  כממשיך סטריקוב חסידות זקני ידי על

 בית גם הוקם לימים אביב. בתל היה החסידות ומרכז

 ברק. בבני לגור עבר ו"תשמ ובשנת ברק בבני המדרש

Rare pictures from the Rebbe of Strykov, Rabbi 

Avraham Avigdor Landa, at event. 

Pictures of a Bar Mitzvah celebration, we do not 

know who. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 פרטית בהוצאה דואר מעטפת! לרבי שנים 85!!! בלבד עותקים 50-ב יצא. ביותר נדיר .38

 .ומיוחדת
 

 פרטית בהוצאה לדואר מעטפה. ביותר נדיר

 של להולדתו שנים ה"פ: 'המעטפה על .ומיוחדת

' ד"חב בשושלת השביעי ר"האדמו מלובביץ הרבי

 א"שליט הרבי: "כיתוב ומתחתיה הרבי של תמונה

 85!!! לבדב עותקים 50-ב יצא ".מליובאוויטש

 מגש של תמונה ועליו בול. מ"ס 17.5/10 .לרבי שנים

  .מאוד טוב מצב. שימוש סימני מעט". שבת לכבוד"

Extremely rare. Released in only 50 copies!!! 85 

years to the Rebbe! Private and special edition mail envelope A stamp with a 

picture of a tray "lichvod Shabbat". Few signs of use. Very good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 



 5שארית הפליטה. חסידות ועוד. אוסף  .39

 ספרים.
 

ליקוטים א'. ספר 'מלין דרבנן'  ספרים. 5אוסף 

בעניינים שונים ע"פ סדר א"ב מאת רבי ישראל חלפן. 

ב'. הגדה של פסח עם פירוש ברכת השיר. 

ג'. מסכת כתובות מתלמוד  .1946פערנוואלד, תש"ו 

ה'. ספר בעל שם טוב על  –ד' . 1948גרמניה בבלי. 

גודל ומצב משתנה.  לנדסברג.התורה ב' חלקים. 

 האוסף נמכר כמו שהוא.

survivors. chasidut and more. Collection of 5 

books varies Size and condition. The collection is 

sold as is.  

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

. כריכה 1879'תקון שלמה' תפילות לשבת. רעדעלהיים, תרל"ט  .40

 'מהודרת. 
 

 'תקון שלמה' והוא סדר תקוני שבת מרבי שלמה זמן לונדן.

כריכה  ס"מ. 20ד';  כד, פח -לז , . קמד1879רעדעלהיים, תרל"ט 

 מהודרת, מעט בלויה. מעט כתמים. מצב טוב.
Tikkun Shlomo' Prayers for Shabbat. Radelheim, 1879. Fancy 

cover Fancy cover, slightly worn. Few stains. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

נוסח מצבת הרה"ק ה'דברי חיים' בכ"י.  .41

'מעבר יבק' העותק של רבי חיים אלעזר קרויס. 

 .1927ווילנא, תרפ"ז 
 

ספר 'מעבר יבק' לרבי אהרן ברכיה ממודינה. 

ק של רבי חיים אלעזר קרויס. עם חתימתו העות

 21. קל, מה ד'; 1927ווילנא, תרפ"ז וחותמותיו. 

רישום בכ"י, נוסח מצבת  ס"מ. מעבר לדף השער

כריכה עתיקה בלויה.  הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז.

 מעט כתמים ונזקי עש. מצב טוב.
Text of the tombstone of Rabbi HaDrei Chaim in 

handwriting. ‘mahavar Yabek' The copy of Rabbi 

Chaim Elazar Kreuss. Vilna, 1927. Worn antique 

cover. Few stains and moth damage. Good 

condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 



 

 

 

ביוגרפיה של אישים יהודיים. מהדורה שניה מורחבת. ברלין  .42

 ? לועזית.1913
 

מהדורה שניה לברט כץ. ביוגרפיה של אישים יהודיים, מאת א

כריכה  הספר בלועזית. ס"מ. 19? 1913מורחבת. ברלין 

 מקורית, ללא שדרה. מעט כתמים. מצב טוב מאוד.
Biography of Jewish personalities. Extended second 

edition. Berlin 1913? Foreign. 

Original cover, without spine. Few stains. Very good 

condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

שואה. 'שומר ישראל' ממרן החיד"א. הסכמת  .43

הרה"ק רבי שלום אליעזר הלברשטאם מראצפערט. 

 . 1941סאטמאר, תש"א 
 

סאטמר, שואה.  ספר 'שומר ישראל' ממרן החיד"א.

 ס"מ. 20[ ד'; 1[ צ"ז ]2. ]1941תש"א 

הסכמת הרה"ק רבי שלום אליעזר הלברשטאם 

  ה ישנה. כתמים. מצב טוב.כריכ מראצפערט.

Holocaust. 'Shomer Yisrael' from Maran Hachida. 

The consent of Rabbi Shalom Eliezer Halberstam of 

Ratzfert. Satmar, 1941 Old cover. Stains. Good 

condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר. אין בספריה סט שלם! סט  .44

ע"ו  – מקראות גדולות עם אמרי בינה

. בכרך 1907פירושים. ווילנא, תרס"ז 

 בראשית חסר שני עמודים בסופו.
 

נדיר. סט מקראות גדולות עם אמרי 

ווילנא, תרס"ז  ע"ו פירושים. –בינה 

, 510[, 3]כרכים. א': בראשית  5. 1907

עמודים בסופו.  2חסר ; ’עמ[ 1, ]31[; 2]

[ עמ'; ג': 16] 31, 466[ 3ב': שמות ]

[ עמ'; ד': 16] 31[ 2] 334[ 3ויקרא ]

[ עמ'; ה': דברים 1] 31, 364[ 3במדבר ]

בכל  ס"מ. 24.5[ עמ'; 1] 31, 442[ 3]

כרך שני שערים, הראשון מצויר וכתוב 

 , והשני מפורט.סגולהו אדומהבדיו 



 –אין בספריה הלאומית סט שלם! כמו"כ לא מצאנו באוצר הספר העברי וינוגרד 

 ם על כל הסט במפעל הביבליוגרפיה. רוזנפלד וכן לא מופיע פרטי
כריכות חצי עור מעט בלויות. נייר מעט יבש. כתמים ומעט נזקי עש. מעט קרעים ודפים 

 מנותקים. באופן כללי מצב טוב.

rare. There is no complete set in the library! A set of mikrahot gdolot with yimrey 

bina- 76 commentaries. Vilna, 1907. The bereshit volume lacks two pages at the 

end Each volume has two title pages, the first is drawn and written in red and 

purple ink, and the second is detailed There is no complete set in the National 

Library! We also did not find in the treasury of the Hebrew book Winograd - 

Rosenfeld, nor do we find details about the entire set in the bibliography factory 

Slightly worn half leather covers. Slightly dry paper. Stains and some moth damage. 

Slight tears and detached papers. Overall good condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

. עותק 1900ברדיטשוב. נדיר! מחזור מכל השנה. ברדיטשוב, תר"ס  .45

 חסר.
 

. 1900תר"ס ברדיטשוב,  נדיר. מחזור לר"ה ויו"כ כמנהג ספרד.

לא מצאנו  ס"מ. 18.5. 238עמ'; עותק זה מסתיים בעמוד  249במקור: 

בספריה הלאומית ובמפעל הביבליוגרפיה ולא ראינו במכירות 

כריכה ישנה. מעט כתמים וקרעים. שוליים צרים, ובמספר  דספיריט.בי

 דפים בודדים חתוכים מעט על הטקסט. מצב טוב.

Berdychov. rare! machzor from the whole year. Berditchov, 1900. 

incomplete copy This copy ends on page 238 We did not find it in 

the National Library and the Bibliography Factory and did not see 

any sales at BidSpirit Old cover. Few stains and tears. Narrow 

margins, and in a few single pages slightly cut over the text. Good 

condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

ב 'דעת הרבנים' נגד הציונות! מהדורה יחידה. ווארשא, תרס" .46

1902. 
 

ספר 'דעת הרבנים' כולל מכתבים מרבני וגאוני זמננו נגד הרעיון 

 .מווארשא שטיינבערג ברוך ר' אברהם י"ע הדפוס לבית הובא הציוני!!!

33, ]1[; 19, ]3[, 21-110 עמ’; . 1902ווארשא, תרס"ב מהדורה יחידה. 

נזקי עש. מצב כריכה עתיקה פגועה, ללא החלק האחורי. כתמים ו 20 ס"מ.

 טוב. –בינוני 
 ‘daat hayitonim’ against Zionism! Single edition. Warsaw, 1902 

Damaged antique cover, without back. Stains and moth damage. Fair 

- good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 



ידה. אינו באוצר הספר נדיר ביותר. ספר 'דברי משה' מהאדמו"ר מקוזמיר. מהדורה יח .47

 .1932העברי. ווארשא, תרצ"ב 
 

מהאדמו"ר רבי  על בראשית,'דברי משה'  ספר

משה יהודה טויב מקוזמיר. מהדורה יחידה. 

 28קכא ד';  –[ יד; ב' 1. ]1932ווארשא, תרצ"ב 

נדיר ביותר. אינו באוצר  שני שערים.ס"מ. 

רוזנפלד ולא ראינו  –הספר העברי וינוגרד 

כריכה מקורית מנותקת וכן   פומביות. במכירות

דף שער ראשון. שוליים רחבים. נייר מעט יבש. 

  מצב טוב.
בן רבי  הי"ד רבי משה יהודה טויב מקוזמיר

ירחמיאל צבי משיננא וחתן רבי משה אב"ד 

טשמילוב. היה גדול בתורה ויודע נגן. ספרו: 

 'דברי משה'. 

Extremely rare. The book 'Divrei Moshe' by 

the Rebbe of Kozmir. Single edition. Not in 

the treasury of the Hebrew book. Warsaw, 1932 Extremely rare. Is not in the 

treasury of the Hebrew book Winograd - Rosenfeld and we have not seen at 

auctions Original cover detached and first title page. Wide margins. Slightly dry 

paper. Good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

העותק של רבי יחזקאל יונגרייז דומ"ץ  .48

 .1887פרשוב. 'ישמח משה' למברג, תרמ"ז 
 

 משה רבי ק"ספר 'ישמח משה' על בראשית, מהרה

למברג, תרמ"ז  '.משה ישמח'ה בעל מאוהעל טייטלבוים

חותמת רבי בדף השער  ס"מ. 25[ קכ ד'; 2. ]1887

ריכה ישנה פשוטה. נייר כ יחזקאל יונגרייז דומ"ץ פרשוב.

 יבש. מעט קרעים. מצב טוב.
חתן רבי נח רבי יחזקאל סג"ל יונגרייז דומ"ץ פרשוב 

 ברוך פישר מפרעשוב. נספה בשואה בשנת תש"ד.

The copy of Rabbi Yechezkel yungreiz Domatz 

Prashov. 'Yishmach Moshe' Lemberg, 1887 Simple 

old cover. Dry paper. Few tears. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 זוגות ועוד פרשיות. 2תפילין עתיקות.  .49

לא נבדקה  זוגות תפילין עתיקות וקטנות ועוד פרשיות. 2לוט 

 כשרותם. גודל ומצב משתנה. נמכר כמות שהוא.
Antique tefillin. 2 pairs and more parshiyot Lot of 2 pairs of 

antique and small tefillin and more parshiyot Their kashrut was 

not tested. varies Size and condition. Sold as is. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 



  .1876אוצר החכמה והמדע 'חכמת הכעמיא' עם מאתים ציורים. ווילנא, תרל"ו  .50
 

 חכמת או וההפרדה 'ההרכבה אוצר החכמה והמדע ספר

 ושנים מאתים וביץ. "עםמאת צבי הכהן רבינ הכעמיע'

 ווילנא, בדפוס . "עץ" פתוחי 185 מהם. ציורים עשר

; ’עמ 306[, 6] .1876ו "תרל, ראם והאחים האלמנה והוצאת

כריכה חצי מעור, שערים, אחד מהם ברוסית.  4 ס"מ. 23.5

 מעט פגועה. כתמים. מצב טוב.
Treasure of Wisdom and Science 'chochmat 

hachamaya' with 200 paintings. Vilna, 1876 With two 

hundred and twelve paintings. Of these, 185 are 

wooden openings   ". 4 title pages, one of them in 

Russian.  

Half leather cover, slightly damaged. Stains. Good 

condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

 ?שונה טופס .1744נציה, תק"ד מהדורה יחידה. 'מוסר מלכים' ו .51
 

מוסר ותוכחה לבני מלכים על ענייני התפילות והברכות, עם ספר 'מוסר מלכים' 

מהדורה  רבי ישעיה רומאנין. מאת סדר לימוד לליל שביעי של פסח ופיוטים,

במפעל  טופס שונה? ס"מ. 17.5. פג ד'; 1744ונציה, תק"ד יחידה. 

לספר זה, אך עותק זה שונה משני  ריאנטיםוהביבליוגרפיה נרשם כי ישנם שני 

וריאנטים אלו! אז או שנדפס שונה מהמתואר שם או שחסר השער השני 

כריכת עור פגועה. כתמים ומעט הדבקות בעיקר בשוליים הפנימים.  )המצויר(.

 גרוע. –נזקי עש עם פגיעות בטקסט. מצב בינוני 
Single edition. ‘musar melacim’ Venice, 1744. Different form ?   

With a study order for the seventh night of Pesach and piyyutim Different 

form? The Bibliography Factory records that there are two variants to 

this book, but this copy is different from these two variants! So either 

printed differently than described there or missing the second (illustrated) title page 

Damaged leather binding. Stains and little adhesion mainly to the inner margins. 

Moth damage with text vulnerability. Fair - poor condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

. יחידה מהדורה. מ"חו ע"שו על' הבית פני' .52

 ט"תר, הגהות הגאון רבי אברהם שלמה כץ. ליוורנו

1849. 
 

 בית' עם משפט חושן חלק ערוך שולחן על' הבית פני' ספר

 מהדורה .ענתבי אברהם רבי מאת' ם"הרמב על' אב

 .מ"ס 29.6'; ד ד"מ; ד"קי[ 4. ]1849 ט"תר, ליוורנו. יחידה

מספר הגהות בכ"י הגאון רבי  בפנים הכריכה הקדמית

 י"בכת חתימה השער בדף אברהם שלמה כץ מריסקווא.

 וללא פגועה מעט עתיקה כריכה הלוי רפאל' ר: סופר

 ובעיקר עש נקבי מעט. כתמים. רחבים שוליים. שדרה

 .מאוד טוב – טוב מצב. בשוליים



היה . ענתיבי יצחק רבי לאביו נולד[ 1765/1858 ח"תרי – ה"תקכ] ענתיבי אברהם רבי

 .רבים ספרים חיבר. שבסוריה חלב של כרבה כיהן. לניאדו שלמה רפאל רבי של מתלמידיו

’pne habayit’ on Shulchan aruch Hoshen Mishpat. Single edition. Glosses of Rabbi 

Avraham Shlomo Katz. Livorno, 1849 Inside the front cover is a number of glosses in 

the handwriting of Rabbi Avraham Shlomo Katz of Riskawa On the title page, 

handwritten signature: Rabbi Raphael Halevi Cover slightly damaged and without 

spine. Wide margins. Stains. Few moth holes and mostly in the margins. Good - very 

good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

האדמה בליוורנו)תק"ב(! מהדורה  רעידת בעקבות שנתחבר ספר .53

 .1743'שבחי תודה' לרבי מלאכי הכהן. ליוורנו, תק"ד יחידה. 
 

עדת  קהל כל ’ה לשם ספר 'שבחי תודה' לרבי מלאכי הכהן. "להודות

על כל  עליהם, וקבלו קיימו אשר שבט צום כ"ב ביום ליוורנו יע"א בני

 הגדול" מהרעש להם, כי בעצם הים הזה הושיעם ’אשר עשה ה ההטוב

 .[ב"תק רעידת האדמה בליוורנו בשנת]

 בראש עמוד השער רישום: "שנים ועשרים בשבט". 
[, 3, ]פט-כג, כא-ו[, 1, ]ג, ב[, 1]. 1743ליוורנו, תק"ד מהדורה יחידה. 

 ס"מ. 15.5'; ד צח-צב

תמים ומעט מאוד נקבי עש. ללא כריכה. ספר מתפרק ודף שער מנותק. כ

 דפים אחרונים קרע קטן באחת הקצוות. מצב טוב. 3-ב

A book composed following the earthquake in Livorno (1741)! 

Single edition. 'shivchey toda' to Rabbi Malachi HaCohen. Livorno, 

1743.  

Without cover. Book falls apart and title page detached. Stains and very few moth 

holes. In the last 3 pages a small tear at one end. Good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

'זוהר חדש' עותק שני גדולי חסידי רוז'ין, רבי יצחק בירען ורבי חיים וויטמאן. מונקאטש,  .54

 .1911תרע"א 
 

. צח, קד 1911מונקאטש, תרע"א  יוחאי.ספר 'זוהר חדש' מהתנא האלוקי רבי שמעון בר 

בדף הפורזץ חתימת רבי יצחק בירען)בעיפרון( ורישום וחתימת רבי חיים  ס"מ. 23ד'; 

 כריכה ישנה. נייר יבש. מעט נזקי עש. מצב טוב.וויטמאן. 
היה מגדולי חסידי טשורטקוב, הרה"ק רבי רבי יצחק בירן 

מיחידי דוד משה ובנו הרה"ק רבי ישראל, זכה להיות 

הסגולה שהורשו להיות נוכחים בעת שערך האדמו"ר את 

ה"סדר" בשני הלילות הראשונים, כמו"כ היה מקורב 

 לאדמו"רי זידיטשוב. 

מגדולי חסידי בויאן עוד מתקופתו של רבי חיים וויטמאן 

 הרה"ק ה"פחד יצחק" מבאיאן.

'Zohar Hadash' is a copy of two great followers of 

Rozin, Rabbi Yitzchak Biren and Rabbi Chaim 

Whitman. Munkatch, 1911 On the porzatz page is 

the signature of Rabbi Yitzchak Biren (in pencil) and 

the inscription and signature of Rabbi Chaim 



Whitman Old cover. Dry paper. Slight moth damage. Good condition. 

 ₪ 210ה: מחיר פתיח

 

 

 ארוכות והגהות חתימות. רפפורט הכהן אבלי אברהם רבי הגאון חתימת 'נתיב יאיר' .55

 .1879ווארשא, תרל"ט  .נזר האבני תלמיד טביומי יהודה טוביה רבי הגאון י"בכ
 

 מרבי גיטין הלכות' נתיב יאיר' ספר

 מרבי' מרדכי דברי' עם הלוי אברהם

, ווארשא .פלאצק ד"ראב מרדכי חיים

 29'; ד ח"ל -' ג', ט. 1879 ט"לתר

 ובהם חשובות הסכמות .מ"ס

 אליהו רבי מגריידיץ מהצדיק

 שמחה יעקב ומרבי, גוטמאכר

 חתימת הפורזץ בדף .ועוד רעהפיש

 הכהן אבלי אברהם רבי הגאון

 רבי הגאון רישום וחתימת. רפפורט

 האבני תלמיד טביומי יהודה טוביה

 הגהות 8 הספר לאורך נזר וחותמו.

 טוביה רבי הגאון י"בכת וכותאר

 המקומות באחד. טביומי יהודה

 .צעירותו משנות שההגהות מציין

. כתמים. מתפרק ספר. כריכה ללא

. הפנימיים בשוליים בעיקר עש נזקי

 .טוב מצב
'Yair Netiv' Signature of Rabbi Avraham Abli HaCohen Rapaport. signatures and 

long glosses in the handwriting of Rabbi Tuvia Yehuda Tabiumi, a student of the 

Avnei Nezer. Warsaw, 1879 Throughout the book, 8 long glosses in the 

handwriting of Rabbi Tuvia Yehuda Tabiumi. In one place he notes that the glosses 

are from his youth Without cover. A book falls apart. Stains. Moth damage mainly in 

the inner margins. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

. מהדורה שנייה בחיי 1740'משנת חסידים' אמשטרדם, ת"ק  .56

 'המחבר, עם הוספות. 
 

 מהמקובל הקדוש י"האר פ"ע התפילה כוונות והוא' חסידים משנת' ספר

 עם שנייה מהדורה ,1740 ק"ת, אמסטרדם .ריקי חי עמנואל רבי הצדיק

כריכה עתיקה, החלק  ס"מ. 16 ';ד ב"קל[ 6]. המחבר בחיי שנדפסה הוספות

 הקדמי מנותק וללא שדרה. 

Mishnat Hasidim' Amsterdam, 1740. Second edition in the author's 

life, with additions Antique cover, front part detached and without 

spine. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 



ער )רבי אלכסנדר זיסקינד כהנא( שער שונה. העותק של הגאון החסיד רבי זושא פלאצק .57

אב"ד שעדליץ ופלאצק, מתלמידי החוזה מלובלין ורבי יצחק מווארקא. ספר 'החינוך' 

 . 1783פרנקפורט דאדר, תקמ"ג 
 

 רבות רוזאניס, והגהות יהודה הגהות מרבי לזה ונוסף ספר 'החינוך' על תרי"ג מצוות.

 הלוי שלמה ’ר בן מנחם ’מהמדקדק ר

ורט דאודר, תקמ"ג פרנקפ .אמלנדר

ד';  קכט –קכא , קב –כז , כה. 1783

מוזכר רק במפעל  שער שונה! ס"מ. 21

הביבליוגרפיה שראה שער שונה אך 

 נראה שלא התכוון לשער שלפנינו.

רישומים עתיקים  בדפי הפורזץ והשער

רבים, ובהם רישומים ששייך לרבי 

אלכסנדר זושא אב"ד דק"ק פלאצק 

ושא ה"ה הגאון החסיד רבי ז

פלאצקער וכן חתימות: יחיאל הכהן 

פערל  יהושע]?[ הכהן. יקותיאל 

כריכה ישנה פגועה. מאקאוויטש]?[. 

ספר מתפרק. נזקי עש מרובים ודפים 

 מנותקים. מצב גרוע.
הגאון החסיד רבי אלכסנדר זיסקינד 

נודע תקצ"ז[  –כהנא ]תקנ"ה לערך 

. היה מתלמידי החוזה מלובלין ורבי בשם רבי זושא פלאצקער, כיהן כאב"ד שעדליץ ופלאצק

יצחק מווארקא. ספריו: 'יקר מפז' 'תורת כהן'. בנו: רבי אברהם יחיאל מיכל כהנא אב"ד 

 אויאזד.

Different title page. The copy of the Chassidic Gaon Rabbi Zosha Platzker (Rabbi 

Alexander Ziskind Kahana) Av Beit Din of Shedlitz and Platzk, students of the choze 

from Lublin and Rabbi Yitzchak of Warka. The book ‘hachinuch’ Frankfurt Dader, 

1783 Different title page! Mentioned only in the bibliography factory who saw a 

different title page but did not seem to mean this page title page Old cover 

damaged. A book falls apart. Multiple moth damage and detached papers. Poor 

condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 וחותמת המחבר חותמת' ד"הרשבי ת"שו' .58

הגהות. . ראלעער אב"ד בוהוש ציון בן רבי נכדו

 .1926 ו"תרפ, קלויזנבורג
 

 ע"שו מענייני ותשובות שאלות' ד"הרשבי ת"שו' ספר

 .ל"סג דוד יצחק רבי בן שבתי רבי מאת ד"ויו ח"או

 .מ"ס 32'; ד ה"קכ –' ו[ 4. ]1926 ו"תרפ, קלויזנבורג

 ל"המו נכדו וחותמת המחבר חותמת השער בדף

 המחבר חותמת. ראלעער אב"ד בוהוש ציון בן רבי

הגהות  מספר הספר בתוך .פטירתו לאחר נחתמה

 ודפים מתפרק ספר. כריכה ללא .יד בכתב קצרות

 .טוב מצב. וקרעים עש נזקי מעט. מנותקים
'shut haRashbid ‘ Stamp of the author and 

stamp of his grandson Rabbi Ben Zion Raleer Av 

Beit Din of Bohosh. Glosses. Klausenburg, 1926 



The author's stamp was signed after his death Inside the book are a number of 

short handwritten glosses Without cover. Book falls apart and pages are detached. 

Slight moth damage and tears. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

פריטי קק"ל  2קרן קיימת לישראל. מרוקו.  .59

 ממרוקו. 
 

פריטי קק"ל  2קרן קיימת לישראל. מרוקו. 

פריטי נייר, נראה כקבלות, עם הוספות  2ממרוקו. 

בכ"י בערבית. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב 

 .טוב.

Keren kayemet leyisrael. Morocco. 2 kaka”l 

items from Morocco. 2paper items, looks like 

receipts, with handwritten additions in Arabic. 

varies Size and condition, generally good 

condition 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 –קבלות בתי כנסת ומוסדות. איראן  21אוסף  .60

עברית  –ישראל ועוד. ערבית יהודית  –טורקיה  –עיראק 

 .1894/1968תשכ"ח  – ועוד. תרנ"ד
 

 –עיראק  –קבלות בתי כנסת ומוסדות. איראן  21אוסף 

עברית ועוד.  –ישראל ועוד. ערבית יהודית  –טורקיה 

 גודל ומצב משתנה.  .1894/1968תשכ"ח  –תרנ"ד 

Collection of 21 receipts from synagogues and 

institutions. Iran - Iraq - Turkey - Israel and more. 

Jewish Arabic - Hebrew and more. 1894/1968 varies 

Size and condition 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

הזמנות לשמחות בבתי רבנים עם  19אוסף  .61

הוספות בכ"י ובחלקם גם חתימותיהם. רבה 

רבי שריאל  –של ב"ב רבי שבח צבי רוזנבלט 

 הרב דינר ועוד ועוד. –רוזנברג 
 

ות בבתי רבנים עם הזמנות לשמח 19אוסף 

הוספות בכ"י ובחלקם גם חתימותיהם. רבה 

רבי שריאל  –של ב"ב רבי שבח צבי רוזנבלט 

גודל ומצב  הרב דינר ועוד ועוד. –רוזנברג 

 משתנה. באופן כללי מצב טוב.

Collection of 19 invitations to celebrations 

in rabbinical homes with handwritten 

additions and in some of them also their 

signatures. Rabbi of Bnei Brak Rabbi 

Shevach Zvi Rosenblatt - harav Shriel Rosenberg - Rabbi Diner and more and more. 



varies Size and condition. Overall good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 ר זלמן מלצר. קבלות, מוסדות ועוד. חתימת רבי איס 7אוסף  .62
 

א'. קבלה חתומה בכ"י  קבלות, מוסדות ועוד. 7אוסף 

רבי איסר זלמן מלצר. כסליו תש"א. "ע"י הרב הראשי 

לא"י לחשבון תעמולה................ לטובת משפחת 

ב'. "האגודה למען המקומות  הרב א. טייטלבוים......".

הקדושים בא"י" "הנני מצטרף בזה לחבר עולי הר 

נייר קטן מאוד "ירושלם נטורי קרטא אחד   ג'. ציון"

ד'. נייר קטן "תרומה.. לישיבת הבחורים "שלום  מיל"

יצחק" ע"ש הרה"צ שלמה יצחק בלויא זצ"ל" ה'. 

. קופת רבי מאיר בעל הנס. ו'. מוסד מפעל פנחס יעקב

 שיבת עץ חיים. אייר תרע"ד.יז'. בית הת"ת הכללי ו

  צב טוב.גודל ומצב משתנה, באופן כללי מ

Collection of 7 receipts, institutions and more. 

Signature of Rabbi Isser Zalman Meltzer varies 

Size and condition. Overall good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

"הרבה מוסדות התורה... ברחו מהעיר העתיקה לפנים מן החומה.." מכתב עזרה בצל  .63

חתימות הרבנים רבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי ורבי זרח עפשטיין, על מאורעות תרפ"ט ב

 .1929בלנקים של הרב קוק. י"א אלול תרפ"ט 
 

מכתב בקשת עזרה לת"ת עץ חיים 

 רבי הרבניםוישיבת עץ חיים בחתימות 

 זרח ורבי ינסקי'טיקוצ מיכל יחיאל

 . קוק הרב של בלנקים על, עפשטיין

"ט, המכתב נכתב בצל מאורעות תרפ

כמו שמפורט בתוכן המכתב 

"ומוסדותינו הקדושים אשר גם בזמן 

השקט התאבקו בקיומם באופן נורא, 

כיום לרגלי הפרעות עורער יסודם 

 לגמרי"

ס"מ.  28[ ד'; 2] .1929 ט"תרפ אלול א"י

  נייר מכתבים של הרב קוק. מצב מצוין.
"Many Torah institutions ... fled from 

the Old City to the front of the wall 

..." Letter of help in the shadow of 

the events of 1929, signed by Rabbis Yechiel Michal Tikochinsky and Rabbi Zerach 

Epstein, on Blanks by Rabbi Kook. 11 Elul 1929. 

The letter was written in the shadow of the events of 1929, as detailed in the 

contents of the letter, "and our holy institutions, which even in the quiet time 

struggled terribly for their existence, today at the feet of disturbances have 

completely undermined them Stationery by Rabbi Kook. great condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 



'חק לישראל' ח"א. הסכמות האדמו"ר הרה"ק רבי שלום אליעזר הלברשטאם  .64

  .1942מראצפערט והגאון רבי שלמה זלמן עהרנרייך אב"ד שמלוי. בודאפשט, תש"ב 
 

בדף אחרי  ספר 'חק לישראל' חלק בראשית.

הסכמות האדמו"ר הרה"ק רבי שלום  השער

ון רבי אליעזר הלברשטאם מראצפערט והגא

 שלמה זלמן עהרנרייך אב"ד שמלוי. 

'; ד[ 24, ]שכד[, 2]. 1942בודאפשט, תש"ב 

כריכה חצי עור, מעט בלויה. מצב טוב  ס"מ. 23

 מאוד.
 ‘chok leIsrael' Part A. Agreements of the 

Admor Rabbi Shalom Eliezer Halberstam 

of Ratzfert and the Gaon Rabbi Shlomo 

Zalman Ehrenreich Av Beit Din of Shmloi. 

Budapest, 1942 Cover half leather, slightly 

worn. Very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

  . עותק חסר מעט.1891נדיר. חב"ד. סידור 'תורה אור ושערי תפלה' ווילנא, תרנ"ב  .65
 

מו"ר הזקן, הרה"ק סידור 'תורה אור ושערי תפלה' ב"ח, ע"פ נוסח האר"י, מאת האד

-ה[, 2][; 1. קפ"ח ]צ"ל קפ"ז[ ]1891ווילנא, תרנ"ב  בעל התניא. –רבי שניאור זלמן מלאדי 

בספריה הלאומית ובאוצר הספר  [ דפים אחרונים.4'; בעותק זה חסרים ]ד[ 4, ]עג, ס, כח

העברי השמיטו חלק 

שערים,  2 ממספור הדפים.

שער ראשון צבעוני, ושער 

כה ישנה. כרינפרד לח"ב. 

כתמים. בחלק מהדפים 

קרעים והדבקות עם חסר 

  ופגיעה בטקסט. מצב בינוני.
rare. Chabad. Siddur 

'Torah Or veShaarei 

Tefilah' Vilna, 1891. A 

slightly incomplete copy 

This copy is missing [4] 

last pages. Some of the 

page numbers have been 

omitted from the 

National Library and the 

Hebrew Book Treasury 2 

title pages, colored first 

title page, and separate 

title page for part b Old cover. Stains. Some pages have tears and glues with missing 

and damaged text. Fair condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 



'תומר דבורה' ירושלים, תש"ז  –קים עות 10'כתר תורה'  .66

1947. 
 

 ספר. א' התורה במעלות המדברים מרבותינו מאמרים'כתר תורה'  ספר

 קטעים. ב' אחיו של הגר"א אברהם רבינו החסיד מהגאון התורה מעלות

 ת"עה מאמר. ג' מוואלאזין ל"זצוק ח"הגר החסיד מרבינו החיים נפש מספר

 אחדים דברים. ד' מראדין חיים חפץ בעל ל"זצוק מ"הגרי החסיד מרבינו

עותקים, אחד מהם בכריכה קשה וכרוך עם הספה"ק 'תומר  10 ל."מהמו

ירושלים, הוצאת תל תלפיות. תש"ז דבורה' ואורחות חיים להרא"ש. 

ס"מ. ללא כריכות)למעט  17[ ל', ח' ד'; 2. עב עמ'; תומר דבורה: ]1947

 ד.אחד(. מצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאו

’keter tora’ 10 copies- ‘tomer dvora’ Jerusalem 1947. 10 copies, one 

of those in hard cover and bound with the book ‘tomer dvora’ and 

orchot Chayim leharaha”sh. No bindings (except one). Variable 

condition, generally very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

וילנא, ' קדושה נעימה'דרשת רבי חיים מוולוז'ין, דפוס ראשון.  .67

 . 1872תרל"ב 
 

'נעימה קדושה' הנהגות ישרות וזמירות לשבת קודש מרבי יוסף 

יוסקא מדובנא, ודרשה מרבי חיים מוולוז'ין)יום א' דסליחות 

מהדורה ראשונה של דרשת הגאון רבי חיים  (.1812תקע"ב 

בתחילת הספר מובא  י שהיה אצל העורך.מוואלאז'ין מתוך כ"

ללא כריכה. מעט  'מעשה נורא' שאירע עם זקנו של המחבר.

 כתמים וקרעים וחורים. מצב טוב מאוד. 
Sermon by Rabbi Chaim of Volozhin, first printing. 'nehima 

kdosha' Vilna, 1872 First edition of the sermon of Rabbi 

Chaim of Valazhin from a manuscript that was with the 

editor At the beginning of the book is a 'terrible deed' that 

happened to the author's grandfather Without cover. Few 

stains and tears and holes. Very good condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

 

 שבעה עותקים. .1933'זבח שמואל' ירושלים, תרצ"ג  .68
 

עם לוח הניקור, אחוריים  ושל פנים של ניקור סדר עלספר 'זבח שמואל' 

[, 6] שבעה עותקים.. 1933ירושלים, תרצ"ג  לרבי שמואל ב"ר משה מליסא.

ס"מ. לרובם כריכה מעטפת רכה)נייר(. באופן כללי מצב  16.5; ’עמ[ 1, ]מט

 טוב מאוד. –טוב 
’zevach shmuel’ Jerusalem 1933. Seven copies. Most have a soft 

mahatefet cover (paper). Overall good- very good condition.  

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



דפוס ראשון. 'דברי אברהם' עה"ת להגאון רבי חיים אברהם ארנשטיין,  .69

 .1907מגדולי תלמידי החת"ס. בארטפעלד, תרס"ז 
 

ם אברהם ארנשטיין מגדולי תלמידי 'דברי אברהם' להגאון רבי חיי ספר

ס"מ.  23.5'; ד נח[, 4]. 1907בארטפעלד, תרס"ז דפוס ראשון.  החת"ס.

הסכמות חשובות, ובהם מהאדמו"רים רבי משה הלברשטאם משינאווא 

ללא כריכה. נייר יבש. מעט קרעים וחורי עש.  ורבי ישראל הגר מויז'ניץ.

 מצב טוב.
First printing. 'Divrei Avraham' on the Torah from Rabbi Chaim 

Avraham Ernstein, one of the greatest students of the Hatam Sofer. 

Bartfeld, 1907 Without cover. Dry paper. Few tears and moth holes. 

Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

חידושי הרי"מ' על ג' בבות. דפוס ראשון.  .70

 . חתימות עתיקות.1880ווארשא, תר"מ 
 

 מציעא בבא קמא בבא בבות' ג על' מ"הרי חידושי' ספר

דפוס . מגור מאיר יצחק רבי ר"בתרא, מהאדמו ובבא

 33.5עמ';  42; 235[, 2]. 1880ווארשא, תר"מ ראשון. 

 ס"מ.

רישום: יהושיע אשר בראהן ממלאווא  בדף הפורזץ

ווארשאטצקי פה ראדזימין" חתימה: "הירש בער 

ענבלעך" חותמות: "יהושע אשר הכהן בלאסס". קראנ

כריכת עור. גיליונות רחבים. מעט כתמים ונזקי עש. מצב 

 טוב.
’chidushey hari”m’ on 3 bavot. First printing. Varsha 

1880. Antique signatures. 

leather book cover. Wide sheets. Few stains and moth damage. Good condition. 

 ₪ 245ר פתיחה: מחי

 

 

מהדורה ראשונה, 'עיטור בכורים' על פירוש בעל הטורים  .71

 .1752עה"ת. חתימה עתיקה. פיורדא, תקי"ב 
 

'עיטור בכורים' על פירוש בעל הטורים עה"ת, מרבי 

 ברוך ב"ר אלקנה מפיורדא.

 -כח , כח, ג[, 2] .1752פיורדא, תקי"ב מהדורה ראשונה. 

 שער מצויר. ס"מ. 20ד';  פז

חתימה: הק' יוסף ב"ה זלמן דראהישט ]?  בדף השער

הגהות, באחת מהם "בשם  2 בתוך הספרדראהביטש?[. 

כריכה ישנה  החכם אב"ד מו"ר דק"ק וואלערשטיין....".

פשוטה. מעט נזקי עש וקרעים, ובחלקם פגיעה בטקסט. 

  טוב. –מצב בינוני 
First edition, ‘yitur bikurim’  on the commentary of 

baal haturim on the Torah. Ancient signature. 

Fjorda, 1752 Inside the book are 2 glosses, in one of 

them "In the name of the sage, Av Beit Din, Moran, 



Dekak Wallerstein Simple old cover. Slight moth damage and tears, and some 

damage to the text. Fair - good condition. 

 ."... 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

מעט תיקוני המחבר ותיקוני תלמידו רבי  .ראטה אהרן רבי ק"מהרה'שומר אמונים'  .72

 .1942אברהם יצחק שטיסעל. ירושלים, תש"ב 
 

 ולגאולה לאמונה הלבבות לחזק"ספר 'שומר אמונים' 

 נלוו", ש"עומ וקבלת פרטית ובהשגחה ולשמחה ולבטחון

 מאת ושמחה דביקות יושיר' הבורא אהבת' קונטרס אליו

בתוך הספר מעט  .ראטה אהרן רבי ק"הרה ר"האדמו

תיקוני המחבר ותיקוני תלמידו רבי אברהם יצחק 

 ב"תש, דיסקין היתומים בית דפוס, ירושליםשטיסעל. 

 א"י, ה"קכ, ז"ל –' י[ 1' ]ז[, 1]. ראשונה מהדורה, 1942

ורית, כריכה מק .מ"ס 17'; ד[ 4] ד"מ[ 1, ]ד"ל, ה"נ[ 1[, ]6]

 טוב מאוד. –ללא שדרה. נייר מעט יבש. מצב טוב 
'Shomer Emunim' from Rabbi Aharon Rata. A few 

corrections by the author and corrections by his 

disciple Rabbi Avraham Yitzchak Shtisel. Jerusalem, 

1942. 

Within the book are a few corrections by the author 

and corrections by his disciple Rabbi Avraham Yitzchak Shtisel Original cover, 

without spine. Slightly dry paper. Good - very good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

'מבקש אמונה', ירושלים,  –הוספת קטעים בכ"י תלמיד המחבר. 'אגרות שומרי אמונים'  .73

 .1942/43תש"ג  –תש"ב 
 

ספר 'אגרות שומרי אמונים' וספר 'מבקש 

ירושלים,  אמונה' מהרה"ק רבי אהרן ראטה.

[, 6]; [1] עז-ב[ 3]. 1942/43תש"ג  –תש"ב 

בסוף ספר 'אגרות  ס"מ. 16.5'; ד[ 8; ]לז-ב

מספר עמודים, בכ"י תלמיד שומרי אמונים' 

המחבר, רבי אברהם יצחק שטיסעל, 

"א ר"ח "שיחות ודרושים מכ"ק רבינו שליט

כריכה חצי עור. כתמים.  אלול שנת תש"ה".

מעט קרעים והדבקות. דף ראשון מההוספות 

 מנותק. מצב טוב.  

Addition of passages in the handwriting 

of the author's student. ‘yigrot shomrey 

emunim’ – ‘mevakesh emuna’. Jerusalem 

1942/43. At the end of the book "Igrot 

Shomrei Emunim" several pages, in the 

handwriting of the author's student, Rabbi Avraham Yitzchak Shtisel Half leather 

cover. Stains. Slight tears and adhesions. First page of the insertion slip. Good 

condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 



  . הסכמת חתן הגר"א. רישום עתיק ומעניין. נייר כחלחל.1800'עץ חיים' שקלוב, תק"ס  .74
 

 33. קמה ד'; 1800שקלוב, תר"ס 'עץ חיים' ספר קבלת האר"י מאת רבי חיים ויטאל. 

נייר כחלחל. בעמוד אחרון רישום עתיק ס"מ. 

זכות המחבר הלז הקדוש והטהור ע"ה "ומעניין 

 יגן נא... ויביאני .. למחוז חפצי לארצי הק' א"י

ולעירי עיה"ק ירושלים ת"ו.. וימלא משאלות לבי 

לטובה.. ברוך שומע תפלה... המעתיר גרשון 

ו, אולי היה פאלעצקר מעיה"ק ירושלים ת"

הסכמת רבי אורי שרגא פיווש אב"ד  .שד"ר

דוברוונא חתנו של הגאון מווילנא. וכן הסכמות 

כריכה חצי עור, מנותקת ופגועה.  רבני שקלוב.

ילה מנותקים. קרעים ובלאי מספר דפים בתח

בעיקר במספר דפים ראשונים. כתמים ומעט נזקי 

  עש. מצב בינוני.
'etz chayim' Shklov, 1800. Consent of the 

Groom of the Gra. An ancient and interesting 

side script. Bluish paper On the last page, an 

ancient and interesting drawing "The right of 

the author, the holy and pure Helz, by Yagan Na ... Viviani .. to the district of 

Hefetzi to the lands of K.I. .. Petitioner Gershon Paletzkar from the Jerusalem Tel 

Aviv, perhaps there was a shaDar Half-leather cover, detached and damaged. 

Several pages are initially detached. Tears and wear mainly in the first few pages. 

Stains and some moth damage. Fair condition. 
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. עותק 1909חסידות. 'טל חיים' עה"ת, דפוס ראשון. הסכמות חשובות. בעטלען, תרס"ט  .75

 חסר.
 

מליסקא, חתנו של הרה"ק רבי  פרידלנדר חיים רבי ר"מהאדמוספר 'טל חיים' עה"ת, 

בעטלען, דפוס ראשון. צבי הירש מליסקא. 

[ ד'; בעותק 4[ צט ]2. במקור: ]1909תרס"ט 

[ דפים אחרונים)רשימת 4חסרים ]זה 

 הסכמות חשובות, בהם: חותמים(.

האדמו"ר רבי משה הלברשטאם מצאנז, 

האדמו"ר רבי ישראל מוויז'ניץ, האדמו"ר רבי 

כריכה ישנה  צבי הירש ממונקאטש ועוד ועוד.

  מנותקת. נייר יבש. מעט קרעים וכתמים.
 מצב טוב.

chasidut. 'Tal Chaim' on the Torah, first 

edition. Important agreements. Bettlen, 

1909. incomplete copy This copy is 

missing [4] last pages (list of signatories) 

Old cover detached. Dry paper. Few 

tears and stains. Good condition. 

 ₪ 245 מחיר פתיחה:

 

 



פרים פישל סופר מנאנאש. רשימות דפוס ראשון. סט 'אפסי ארץ' להרה"ק רבי ישראל א .76

חותמים ארוכות וחשובות ובהם ה'קדושת ציון' מבאבוב בצעירותו ועוד. מונקאטש, תר"ס 

 .1899/1911תרע"ב  –
 

ספר 'אפסי ארץ' עה"ת, ג"ח, להרה"ק רבי 

 ישראל אפרים פישל סופר אב"ד נאנאש.

 ב"תרע – ס"תר, מונקאטשדפוס ראשון. 

ג'. רשימות  –כרך ב'  בסוף ס"מ. 27 .1899/1911

עמ'  10עמ' בח"ב.  6חותמים ארוכות וחשובות)

בח"ג(. בין החותמים הוא, האדמו"ר ה'קדושת 

כריכות  ציון' מבאבוב עוד בהיותו בראצפערט.

 טוב מאוד. –ישנות. כתמים. מצב טוב 

First printing. Afsei Ha’aretz series by Rebbe 

Harav Yisrael Efraim Fischel Sofer of Nanash. 

Long list of important signatories, including 

then-young Kedushas Zion of Bobov, and 

others. Munkatch 1899-1911. End of volumes 

2-3: Long lists of important signatories (6 

pages in volume 2; 10 pages in volume 3), 

among them the Kedushas Zion in his early days in Rotzpert. Old covers. Stain. Good-very 

good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 "צילום כי"ק" ב'. מווישאווא. הגר מנדל מנחם רבי ק"הרהצילום כתבי יד של האדמו"ר  .77
 

חלק  מווישאווא. הגר מנדל מנחם רבי ק"הרהספר 'צילום כי"ק' כתבי יד של האדמו"ר 

ס"מ. כריכה חצי  31שמז ד';  –קעז  ב'.

 ק"הרה ר"האדמו עור. מצב טוב מאוד.

 ה"תרמ] מווישאווא הגר מנדל מנחם רבי

 של בניו בכור היה[ 1885/1941 א"תש –

 – ניץ'מוויז ישראל רבי ק"הרה ר"האדמו

 ידי על להוראה הוסמך, ישראל האהבת

 שבדרון מרדכי שלום רבי ג"הרה

 וייס אריה בנימין רבי ג"והרה אן'מבערז

 נתמנה 1921 א"תרפ בשנת', רנוביץ'מצ

 מרמורש שבמחוז וישווה בעיירה כרב

 שם הישיבה בראש ועמד, שבטרנסילבניה

, זמן באותו ברומניה הגדולה שהייתה

 1936 ו"תרצ בשנת, אביו פטירת לאחר

 בשנת, מווישאווא ר"כאדמו לכהן החל

 עצמותיו, נפטר זמן וכעבור חלה א"תש

 נקבר והוא ישראל לארץ לקבורה הועלו

 '.מנחם שארית: 'ספרו .ברק בבני שבת שומרי הקברות בבית, ניץ'ויז רי"אדמו בחלקת

Copies of handwritten writings of the Rebbe Harav Menachem Mendel Hager of Wishiwa. 

Tzilum Ksav Yad Kadsho, volume 2. Half-leather cover. Very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 



ם. למברג, תקע"א 'משנה תורה' רמב"ם ח"ג. הגהות ארוכות, חתימות ורישומים חשובי .78

1811. 
 

למברג, תקע"א ספר 'משנה תורה' להרמב"ם, ח"ג. 

מספר הגהות ארוכות.  ס"מ. 37.5. שיא ד'; 1811

רישומים וחתימות: רישום ארוך ששייך לר' משולם 

רובינשטיין אב"ד קישקערעש. חתימות הג"ר חיים 

פייגלבערג)פייגלסבערג( מרעכניץ אב"ד 

, )מקורימא(. נטע נתן קישקערעש. צבי טרייהאפ]ט[

נ"י צבי המכונה הרש מ"ס? בק"ק פרעסבורג. 

אברהם אולמאן )אולי אב"ד לאקענבאך(. אברהם 

דייטש. הרמן פרנקל. רישום בחתימת שמואל הק' 

ללא כריכה. ספר  הלוי איש הורוויץ אונגוואהר.

מתפרק. כתמים ונזקי עש מרובים עם פגיעות בטקסט. 

 מצב גרוע.

Mishneh Torah L’Rambam volume 3. Long edits, 

list of signatures, and important notes. Lemberg 

1811. Some long edits. Notes and signatures: 

Long note indicating that it belongs to R’ Meshulam Rubinstein, av beis din of Kishkeresh. 

Signatures: Hagaon R’ Chaim Feigelberg (Feigelsberg) of Rechnitz, av beis din of 

Kishkeresh; Tzvi Treihap(t) (of Korima); Nota Nassan Zvi, called Hersh M.S.?; Kehillas 

Kodesh of Pressburg; Avraham Ullman (perhaps av beis din of Lekenbach); Avraham 

Deitch; Herman Frankel; note with signature of Shmuel Hakadosh Halevi Ish Horowitz 

Ugnvar. No cover. Falling apart. Many stains and moth damage ruining some text. Inferior 

condition. 
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. שוליים רחבים במיוחד. 1809/11תקע"א  –משנה תורה להרמב"ם. למברג, תקס"ט  .79

 נייר כחלחל בחלק מהדפים. 
 

 תורה להרמב"ם. משנה 

רסו ד'; כ"ג: ללא שער.  –[ א', קיט ד';  כ"ב: המשך ח"א: קכ 1. ]1810כ"א: למברג, תק"ע 

[ ד'; 3. קיב ]1809חלק מח"ב. למברג, תקס"ט 

. סו ד'; 1811כ"ד: חלק מח"ג. למברג, תקע"א 

[ 1. ]1811כ"ה: חלק מח"ד. למברג, תקע"א 

שוליים רחבים במיוחד. חלק קלח ד'; 

ם בנייר כחלחל. גודל ומצב משנה, מהדפי

 באופן כללי מצב טוב. 

Mishneh Torah L’Rambam. Lemberg 1809/1811. 

Extra-wide margins. Some blue-tinged pages. 

Extra-wide margins. Some blue-tinged pages. Size 

and condition vary, in general good condition. 
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 . 1910'ערך ש"י' על הש"ס. מ. סיגעט, תר"ע  –ו"ת 'תשורת ש"י' מהדורה תניינא ש .80
 

מהדורה תניינא ' י"ש תשורת' ותשובות שאלות ספר

 מאת 'ערך ש"י' על הש"ס –ע "שו חלקי ארבעה על

מ. סיגעט, תר"ע . טאבאק יהודה שלמה רבי הגאון

כריכה ישנה בלויה. מעט ס"מ.  33. קב; קח ד'; 1910

 ם. מעט קרעים והדבקות. מצב טוב.כתמי

 – ב"תקצ] טבק ליב יהודה שלמה רבי הגאון המחבר

 ד"וראב הונגריה פוסקי מגדולי[ 1832/1907 ח"תרס

 '.י"ש תשורת'ו י"ש ערך' בשם ת"שו ספרי חיבר. סיגט

Sheilos V’teshuvos Teshuras Shay, Tinyana 

edition—Erech Shay al haShas. M. Siget 1910. Old, 

frayed cover. Some stains. Some tears and pastings. 

Good condition. 
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דפוס ראשון. דרשות חתם סופר. ב'  .81

 .1929כרכים. קלויזנבורג, תרפ"ט 
 

ספר דרשות מהחתם סופר, עם הוספות 

בשם 'שער יוסף' מרבי יוסף נפתלי 

 שטערן.

. 1929קלויזנבורג, תרפ"ט דפוס ראשון. 

 תשרי. –ניסן. כ"ב: ניסן  –כ"א: תשרי 

ס"מ. מצב  31.5שערים בצבע ירוק. 

 טוב. –משתנה, באופן כללי מצב בינוני 

First edition. Drashos of the Chasam Sofer. 2 

volumes. Klausenberg 1929. Condition varies, 

mostly average-good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 .1940'יד רמה' ב"ח, מהדורה יחידה. אראדעה, ת"ש  שו"ת .82
 

מאת רבי  ס"הש סוגיות כמה על ת"וח ע"שו חלקי ’ד על ספר שו"ת 'יד רמה'

 מ"ור ד"אב קליין שלום יעקב עוז' מרבי 'מכתבבתחילתו  משה צבי פוקס.

מהדורה  המביא לדפוס. של ואביו המחבר נשיאה דבי האלמין, חתנא ק"דק

 שער נפרד)קצר( לח"ב.ס"מ.  34[ קיד; ק' ד'; 8. ]1940ת"ש אראדעה, יחידה. 

כריכה מנותקת עם מספר דפים וקרועה. נייר יבש. גיליונות רחבים. מעט כתמים 

 וקרעים. מצב טוב.

Sheilos V’teshuvos Yad Ramah- 2 vol., single edition. Arad’ah 1940. 

Separate (short) title page for vol. 2. Cover and some pages detached 

and torn. Dry paper. Wide sheets. Some stains and tears. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 



 חתימות עתיקות. .1843 ג"תר, זולצבאך' צבי לקוטי' .83

 

 אגרת, ציון שערי מספר חצות ותיקון בקשות תוספות עם' צבי לקוטי' ספר

'; ד ג"קמ, 1843 ג"תר, זולצבאך .ועוד רונדימג יונה לרבינו התשובה ויסוד

יונה בן כ"ה.... קאניגסהאפער. מנחם אריה  חתימות עתיקות: .מ"ס 14

בלא"א כ"ה יונה קאניגסהאפער הנולד מן בילא. שייך להק' הירש בלא"א 

כריכה ישנה בלויה, חלקה הקדמי  כהר"ר יהודא פלויט שענקלענגספעלד.

 קרעים עם חסר. מצב טוב. מנותק. ספר מתפרק. כתמים ומעט

Likutei Zvi, Zolzbach 1843. Ancient signatures. Ancient signatures Old, frayed 

cover, front cover detached. Book falling apart. Stains and some tears with 

missing text. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 –צוואת הגאון רבי נפתלי הכהן  –'כתר שם טוב' ב"ח  –'מאמר יהונתן' דפוס ראשון  .84

 'שערי תשובה'. כרך ספרים חשובים. חתימות.
 

א'. ספר 'מאמר יהונתן'  כרך ספרים חשובים.

ביאור על הפיוט 'חד גדיא'  מאת הגאון רבי 

למברג, תרכ"ב יהונתן אייבשיץ. דפוס ראשון, 

ב'. 'כתר שם טוב' מהבעש"ט הק'. ב"ח  .1862

. 1863/64כ"ד  –למברג, תרכ"ג ים נפרדים. בשער

למברג, תרכ"ג ג'. 'צוואת הגאון רבי נפתלי הכהן' 

למברג, ד'. 'שערי תשובה' לרבינו יונה.  .1862

חתימות: יעקב ליב גרינצוויג  .1864תרכ"ד 

יין מונקאטש. חיים יעקב מונקאטש. יוסף קל

כריכה בלויה ומעט מנותקת. כתמים ומעט שעהר. 

 י עש. מעט קרעים. מצב טוב.מאוד נקב

Ma’amar Yehonasan—first edition: Keser shel 

Tov, 2 volumes—Tzava’ah of Hagaon Rav 

Naftali Hakohen Sha’arei Teshuvah. Volume of 

important seforim. Signatures. 

1. Ma’amar Yehonasan—elucidation of Chad Gadya by Rabi Yehonasan Eibeshitz. 

First edition. 

2. Keser shem Tov by the Baal Shem Tov. 2 volumes with separate title pages. 

3. Tzava’as Hagaon Rabi Naftali Hakohen 

4. Shaarei Teshuvah by Rabbainu Yonah. 

Signatures: Yaakov Leib Greenzeig, Munkatch. Yosef Klein, Munkatch. Chaim Yaakov 

Sher. Frayed, slightly detached cover. Stains and minimal moth damage. Some tears. 

Good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

'מנהגי בעל החת"ם סופר' מהדורה שניה חשובה, נדפסה ע"י תלמידי ישיבת חת"ס  .85

 .1950ערלוי בהונגריה, עם רשימות תלמידי הישיבה. תש"י 



 

ספר 'מנהגי בעל החת"ם סופר' הונגריה, 

ס"מ. מהדורה  20[ נה ד'; 4. ]1950תש"י 

שניה חשובה, נדפסה ע"י תלמידי ישיבת 

שיר בסוף הספר   ערלוי בהונגריה. חת"ס

רשימות ס ו"החת שחיבר שלישית לסעודה

כריכה מקורית מעט  עמ'(. 3תלמידי הישיבה)

מנותקת ובלויה, וכן מספר דפים. שוליים רחבים. 

 מעט כתמים. מצב טוב.

Minhagei Baal HaChasam Sofer, important 2nd 

edition, printed by students of Yeshivas Chasam 

Sofer of Erlau, Hungary, with lists of the yeshivah 

students. 1950. Slightly detached and frayed original 

cover and some pages. Wide margins. Some stains. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 ק"הרה. א"ח ך"נ' משה ישמח. 'דפוס ראשון .86

 .1906 ו"תרס, סיגעט. מ. העלמאו טייטלבוים משה רבי

 

, א"ח" נפתחים ספרים עשרה ובו' "משה ישמח' ספר

מהדורה  .מאוהעל טייטלבוים משה רבי ק"הרה מאת

 26'; ד ו"צ[ 2, ]1906 ו"תרס, מרמארשסיגעט. ראשונה

. יבש נייר. וקרע קמט השער בדף. פשוטה כריכה .מ"ס

 .טוב מצב

First edition. Yismach Moshe Nach, vol. 1. by the 

Rebbe Harav Moshe Teitelbaum of Ohel. M. Siget, 

1906. Plain cover. Crease and tear on title page. Dry 

paper. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 .נוספים יד וכתבי אוטוגרף'. דליטא ירושלים וילנא' ספר י"כת, אלופי פרץ .87

 

 יד בכתב גרףאוטו" דליטא ירושלים – וילנא"

 והערות תיקונים עם אלופי פרץ המחבר

 מה: "י"בכת וחוברת, נוספים יד כתבי .לדפוס

 ".המורים רוצים

, משתנים ומצבים גדלים. י"בכת עמודים מאות

 .מאוד טוב מצב כללי באופן

Peretz Alufi, handwritten sections of Sefer Vilna 

Yerushalayim D’Lita. Autograph and additional 

writings. Vilna- Yerushalayim D’Lita: handwritten 

autograph of author of Peretz Alufi, with edits and 

comments for print. Additional writings and 

handwritten booklets: “Ma Rotzim Hamorim” 



(What the teachers want). Hundreds of handwritten pages. Size and condition vary, in 

general very good condition.  

 ₪ 175 מחיר פתיחה:

 

 

 חזנות תווי. יד כתבי .88

 המאה תחילת, חוברות 4 לוט. לתפילות

 .20 -ה

 

 4 לוט. לתפילות חזנות תווי. יד כתבי

 רוב .20 -ה המאה תחילת, חוברות

 חלק למעט, בלועזית הרישומים

 מהחוברות אחד. שבעברית מהכותרות

. משתנים ומצבים גדלים .קשה בכריכה

 .בטו מצב כללי באופן

Handwritten pages. Chazzanus notes 

for davening. 4 booklets, early 20th 

century. Most notes in foreign 

language, except some titles in 

Hebrew. One hard-covered booklet. 

Size and condition vary. In general good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 רישומים. .אייבשיץ יהונתן הגאון רבי ספרי כרך .ראשונות – ותיחיד מהדורות .89
 

. ת"עה' יהונתן נפש'. 'א .יחידות/ראשונות מהדורות. אייבשיץ יהונתן רבי ספרי כרך

, פיעטרקוב. ראשונה מהדורה

 אהבת'. 'ב ';ד ח"ע. 1901 ב"תרס

. איכה ומגילת ההפטרות על' יהונתן

'. ג ';ד ד"קי. 1902 ב"תרס, ווארשא

. ז"ע מסכת על' יהונתן דעת'

 ב"תרס, ווארשא. יחידה מהדורה

' יהונתן ברכת'. 'ד ';ד ו"ט[ 1. ]1902

. יחידה מהדורה. ח"או ע"שו על

 בדף ';ד ג"כ[ 1. ]ב"תרס, ווארשא

: בעלות ורישומי חתימות הפורזץ

 מפראגא עהרליך מאיר הרבני"

 ללא .ד"תרס שנת" טארגאווע

 מצב. עש נזקי מעט. כתמים. כריכה

 טוב.

Single first editions. Volume of the 

seforim of Rav Yehonasan Eibishetz. 

Notes. On endpaper are signatures and owner’s notes: “Harabani Meir Ehrlich of Prague-

Targawa”, 1904. No cover. Stains. Some moth damage. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 



 יחיאל יצחק רבי ק"הרה ר"האדמו של זוהרה .90

 .1894 ה"תרנ, ווילנא. ג"ח' הזוהר' ספר. מדעש

 

 האלוקי מהתנא תורה חומשי חמשה על' הזוהר' ספר

 .ויקרא ספר. יוחאי בר שמעון רבי

 יחיאל יצחק רבי ק"הרה ר"האדמו חותמות השער בדף

'; ד' ח ט"ש[ 1. ]1895 ה"תרנ, וילנא (.סוגים 2. )מדעש

 .בלועזית רישומים מספר הספר לאורך .מ"ס 24.5

. ובלאי עש נזקי מעט. כתמים. בלויה מעט עור חצי כריכה

 מדעש יחיאל יצחק רבי ק"הרה ר"האדמו .טוב מצב

 משה רבי ק"הרה ר"האדמו לאביו נולד[ ש"ת – ג"תרכ]

 מנחם רבי ק"הרה ר"האדמו זקינו אצל למד. מדעש פנט

 .מדעש מנדל

Zohar of the Rebbe Harav Yitzchak Yechiel of 

Desh. Zohar vol. 3. Vilna 1894. On title page—signatures of the Rebbe Harav Yitzchak 

Yechiel of Desh (2 kinds). Half-leather cover, slightly frayed. Stains. Some moth damage, 

slightly worn. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 .1799 ט"תקנ, אמשטרדם. קטן פורמט. ד"יו ע"שו .91

 

 בדף .הוספות עם דעה יורה מטור ערוך שולחן ספר

 תוספות עם תיבות לראשי סימנים" :השער אחרי

[ 4. ]1799 ט"תקנ. אמשטרדם. קטן פורמט ".מרובה

 .מ"ס 19.5'; ד' נ ב"רל

 מצב. עש נזקי מעט. כתמים. פגועה מעט מקורית כריכה

 .טוב

Sefer Shulchan Aruch on Tur Yoreh De’ah with additions. 

Slightly damaged original cover. Stains. Some moth holes. 

Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

. שערים 3. מנדלסון משה מאת' ירושלים'ספר  .92

 .1867 ז"תרכ, שאדאוו - זיטאמיר

 

. ש. א בדפוס זיטאמיר .מנדלסון משה מאת' ירושלים' ספר

 3 .מ"ס 20.4; ’עמXXX, [2], 123[ ,1 ]. 1867 ז"תרכ. שאדאוו

. פשוטה ישנה כריכה .בלועזית מהשערים אחד, שערים

 .טוב מצב. בשוליים בעיקר עש נזקי מעט. כתמים

Jerusalem by Moshe Mendelsohn. 3 title pages. Zitimir-

Shadaw 1867. 3 title pages, one in foreign language. 

Old, plain cover. Stains. Some moth damage, mostly in 

margins. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 



 .1860/74 ד"ל – כ"תר, ליוורנו. ע"שו כרכי 4. קטן פורמט .93
 

 חיים אורח מטור ערוך שלחן'. א. קטן פורמט. ע"שו כרכי 4

 פ"ע; 'ד ז"רט[ 4. ]1874 ד"תרל, ליוורנו. א"ח. הוספות עם

 עם חיים אורח מטור ערוך שלחן'. ב .מ"ס 21.7. ך"תר, ליוורנו

'. ג .מ"ס 22'; ד ד"קע[ 2. ]1860 כ"תר, ליוורנו. ב"ח. הוספות

[ 3, ]ליוורנו. א"ח. הוספות עם דעה יורה מטור ערוך שלחן

. הוספות עם דעה יורה מטור ערוך שלחן'. ד .מ"ס 22'; ד ג"רי

 מודעא": אחרון בדף .מ"ס 21.6 ';ד[ 1] א"רל, ליוורנו. ב"ח

 כריכות .לאמפרונטי יצחק ’לר" יצחק פחד בספר שנדפסה

. עש ונזקי ובלאי כתמים מהדפים בחלק. בלויות מעט מקוריות

 .טוב מצב כללי באופן

Small format. 4 Shulchan Aruch volumes. Livorno 1860-1874. Slightly worn original covers. 

On some pages—stains, wear and tear, moth damage. In general good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 .ו"תש – ש"ת. תיאטרונית אמנות לענייני" במה" חוברות 12 אוסף .94
 

 חוברת'. א. תיאטרונית אמנות לענייני" במה" חוברות 12 אוסף

'. ד .א"תש' ב, ז"כ חוברת'. ג .א"תש' א, ו"כ חוברת'. ב .ש"ת' ג, ה"כ

' ג, ו"מ חוברת'. ו .ג"תש' ד', מ חוברת'. ה .א"תש' ג, ח"כ חוברת

 חוברת'. ט .ו"תש' ב, ח"מ חוברת'. ח .ו"תש' א, ז"מ חוברת'. ז .ה"תש

 .ב"תש' א, ב"ל חוברת. א"י. א"תש' ו, א"ל חוברת'. י .ו"תש' ג, ט"מ

 בתמונות מלאים עמודים ישנם בחוברות .ב"תש' ב, ג"ל חוברת. ב"י

 מצב כללי באופן, משתנים ומצבים גדלים .ומההופעות הבמה אנשימ

 .מאוד טוב

Collection of 12 Bamah booklets on theater arts. Many photos 

of stage personalities and presentations. Size and condition 

vary, mostly in very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 בעל ק"מהרה' למשה התפל' תהלים .95

 .1906 ז"תרס, סוואליווע. משה הישמח

 

' למשה תפלה' פירוש עם תהלים ספר

 טייטלבוים משה רבי ק"הרה ר"מהאדמו

, סוואליווע .מאיהעל משה הישמח בעל

 מהדורה. מ"ס 23'; ד ד"שנ[ 1. ]1906 ז"תרס

 ומעט עתיקה כריכה .הוספות שניה, עם

 ובפנים טןק קרע השער בדף. יבש נייר. בלויה

 .טוב מצב. עש נזקי מעט הכריכה

Tehillim Tefillah L’Moshe by the Yismach Moshe. 

Swaliwa 1906. Second edition, with additions. 

Antique, slightly worn cover. Dry paper. Small tear 



on title page and inside of cover some moth damage. Good condition. 

 ₪ 175יר פתיחה: מח

 

 

. פרקים על חסידות והסביבה וואראד'אוראדאה, נאג גרוסוורדיין, ליהדות ספר זכרון .96

 .1984ויז'ניץ ואדמו"רי ויז'ניץ וזידיטשוב ועוד. תמונות. ת"א, תשד"ם 
 

 אוראדאה, גרוסוורדיין, ליהדות זכרון ספר

 חורבנה. ועד יסודה משנת והסביבה וואראד'נאג

 ניץ'ויז חסידות על פרקים מלווה בתמונות.

 . ועוד וזידיטשוב ניץ'ויז רי"ואדמו

 ס"מ. 30.5עמ';  67, 451 .1984 ם"תשד, א"ת

Zichron L’Yahadus Grosswardein, Orad’ah, 

Nag’warad, and surrounding areas. Chapters 

on Vizhnitz chassidus and Rebbes of Vizhnitz, 

Zidichov, and others. Photos. 1984. Chapters 

on Vizhnitz chassidus and Rebbes of Vizhnitz, 

Zidichov, and others. 1984. 451, 67 pp.; 30.5 

cm. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

סט המשניות המפואר של רבי משה וואלטער משב"ק אדמו"רי דעעש. חתימה: הק'  .97

תרכ"ב  –לנא, תרכ"א אברהם משה כ"ץ העללער וחתימות ורישומים רבים נוספים. ווי

1861/62. 
 

סט המשניות המפואר של רבי משה וואלטער משב"ק אדמו"רי דעעש. חתימות 

 ורישומים עתיקים נוספים.

. 1861/62תרכ"ב  –משניות ווילנא, תרכ"א 

כ"ב:  ;’עמ 72; 264[, 16]זרעים, כ"א: 

 318[, 4]נשים, כ"ג: ; ’עמ 348[, 4]מועד, 

כ"ה: ; ’עמ 392[, 4]נזיקין, כ"ד: ; ’עמ

[, 4]טהרות, כ"ו: ; ’עמ 324[, 4]קדשים, 

שערים לכל  2ס"מ.  29; ’עמ 32[, 2; ]446

כרך, מעט מאותיות שער ראשון בדיו 

חתימות: "משה וואלטער כעת  אדומה.

משמש בקודש אצל אדמו"ר הגה"צ 

המפורסם אבדק"ק דעעש יצ"ו שליט"א  

תרצ"ג בראשא" "נחמן טרווסער" "חיים 

"הק' אברהם משה כ"ץ  פליסקין"

העללער" "שלמה זלמן בן משה 

סווערפעלד]?[" "..שלמה]?[ .. איש 

וויטעפסק" "שייך להנגיד המפורסם 

מו"ה נחמן ב"ר עקיבא טרוסטער" 

כריכות עור, מעט בלויות. גיליונות רחבים מאוד. כתמים  חתימות נוספות וכן רישומים רבים.

 ומעט קרעים וחורים. מצב טוב מאוד.

Beautiful Mishnayos set of Rav Moshe Walter, Rebbe Desh. Signature: Hakatan Avraham 

Moshe Katz Heller and many additional signatures and notes. Vilna 1861-1862. 2 title 



pages per volume, some letters in first title page in red ink. Signatures: “Moshe Walter, 

now a meshamesh of the famed gaon and tzaddik, the Rebbe of Desh, shlit”a, 1933 

Brasha”; “Nachman Trowasser”; “Chaim Pliskin”; “Hakatan Avraham Moshe Katz Heller”; 

“Shlomo Zalman ben Moshe Swerfeld [?]”; “…Shlomo [?]…of Witipesk”; “Belongs to the 

famous philanthropist, Moreinu Harav Nachman ben Rav Akiva Troster”; additional 

signatures and many notes. Leather covers, slightly frayed. Very wide sheets. Stains and 

some tears and holes. Very good condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

יד אפרים, של רבי נתן ורבי נחמן טראוויץ, השו"ע או"ח, ח"ב, עם שערי תשובה ו .98

? אוסטראה, תקצ"ו 1820מחשובי חסידי ברסלב בצפת. טופס שונה? ]דובנא, תק"פ 

 ?[ עותק חסר.1836
 

 חיים רבי הקדושים להאחיםספר שו"ע או"ח, חלק ב', עם שערי תשובה ויד אפרים 

עותק חסר שער ודף  .מברודי מרגליות זלמן אפרים ורבי דובנא ד"אב מרגליות מרדכי

? 1820אחריו ושני דפים אחרונים. ]דובנא, תק"פ 

עותק מעט שונה משני  ?[1836אוסטראה, תקצ"ו 

שונה של אחד  וריאנטמהדורות אלו, ככל הנראה 

רישום  בפנים הכריכה ס"מ. 20מהמהדורות הנ"ל. 

ששייך לרבי נתן טראוויץ ורישום ששייך לרבי נחמן 

ברסלב בצפת. ובדף טראוויץ, מחשובי חסידי 

הפורזץ חתימת רבי אברהם יצחק שטעסל 

כריכה חצי עור,  מתלמידי הרה"ק רבי אהרן ראטה.

מעט בלויה ומנותקת. כתמים. קרעים והדבקות עם 

חסר בטקסט, בדפים ראשונים ודף אחרון. מעט חורי 

 עש. מצב בינוני. 

Shulchan Aruch Orach Chaim vol. 2, with 

Shaarei Teshuvah and Yad Efraim, by Rav 

Nassan and Rav Nachman Trowitz, venerated Breslover chassidim from Tzefas. On 

endpaper—signature of Rav Avraham Yitzchak Shteisel, student of Harav R’ Aharon Roth. 

Half-leather cover, slightly frayed and detached. Stains. Tears and pastings with text missing, 

on first pages and last page. Some moth holes. Average condition.  

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

חתימות תלמידי ישיבת סקעלהיד. שו"ע יו"ד  .99

 .1926חלק שני מח"א. וויען, תרפ"ו 
 

וויען, תרפ"ו ספר שו"ע יו"ד, חלק שני מח"א. 

חתימות  ס"מ. 34.5'; קיח ד-נב [1]. 1926

תלמידי ישיבת סקעלהיד. בדף הפורזץ, 

רישומים וחתימות: "לך לך תר"ץ אלעזר צבי 

ב( לומד פה אצל כ"ק אמו"ר שליט"א ג"ל)גוטלי

אב"ד פה סעעלהיד והגליל יע"א" "יעקב 

גראסמאנן" "אשר ראזענצוויג מקלויזנבורג 

כריכה  לומד בעיר ב. הועדין שנת תרפ"ח".



מקורית. ספר מתפרק. נייר מעט יבש. מעט קרעים בעיקר בשוליים. מעט כתמים וחורים. 

 מצב טוב.

Signatures of talmidim of Yeshivas Skelhid. Shulchan Aruch Yoreh Deah vol. 2 of vol. 1 

Vienna 1926. Signatures of talmidim of Yeshivas Skelhid. On endpaper—notes and 

signatures: “Lech Lecha 1930, Eliezer Zvi Gl (Gottlieb) learning be’al peh with the Rebbe 

shlit”a, av beis din of Skelhid”; “Yaakov Grossmann”; “Asher Rosensweig of Klausenberg, 

1929.” Original cover. Book falling apart. Slightly dry paper. Some tears, especially in 

margins. Some stains and holes. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

כתב ידו של רבי אברהם מרציאנו? חידושי תורה, קמיעות וסגולות. ספר 'מטעם  .100

 .1836המלך' ח"ד. מהדורה יחידה. ליוורנו, תקצ"ו 
 

ספר 'מטעם המלך' חלק רביעי. מהדורה יחידה. 

'; ד צז-כ[ 1] יט-יח, טו-יא, יא[, 3]. 1836ליוורנו, תקמ"ו 

אברהם מרציאנו? בסוף  כתב ידו של רבי ס"מ. 16

דפים, רובם כתובים, מעט חידושי תורה,  37-הספר כ

כריכת עץ זית  קמיעות, סגולות ועוד.

מעט נזקי עש  )מודבקת על כריכה רגילה(.ירושלמית

  טוב. -וקרעים. מעט כתמים. מצב בינוני 

Hand-writings of Rav Avraham Marciano? 

Chiddushei Torah, kemios, and segulos. Matam 

Hamelech vol. 4. Single edition. Livorno 1836. 

Hand-writings of Rav Avraham Marciano? At end 

of sefer—37 pages, mostly written, some 

chiddushei Torah, kemios, segulos, and more. 

Jerusalem olive wood cover (pasted on regular 

cover). Some moth damage and tears. Some stains. Average-good condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

מיניאטורי. שני כרכי רב        .101
 –אלפס, פרנקפורט דמיין, תנ"ט 

. חידושים וציונים 1699/1700ת"ס 
בכ"י איטלקי עתיק. ח"א וח"ג. 

עותקים חסרים ופגועים. כריכות עץ 
 מחופות עור.

  
’ עם פי שני כרכי, רב אלפס )רי"ף(,

רש"י. חלק א', על סדר מועד, 
הלכות קטנות. חלק ומסכת ברכות ו

 12מיניאטורי,  ג', על סדר נזיקין.
ת"ס  –ס"מ. פרנקפורט, תנ"ט 

חידושים וציונים בכ"י  .1699/1700
לפני השער  איטלקי עתיק. בח"א:

דף משני צידיו ועמוד מעבר לשער, 
ובסופו שני דפים )בשניהם רוב 



: "צמח סיתמאוחרות יח עמודים, חלקם מעט חסרים. חתימות 12הדף חסר(. בח"ג: 
הכריכות  באחת מהן שאריות שרוכים לקשירה. כריכות עץ מחופות עור. מצב: אדהאן".

שער מעט קרוע וחסר, בסוף הספר דפים קרועים  כריכה מנותקת. ח"א: מעט פגועות.
וחסרים ברובם, כמו"כ הדפים בכ"י פגועים וחסרים. ח"ג: שער חסר. בשני הכרכים, נזקי עש 

  וקרעים, וכן כתמים.
 

Miniature. Two volumes of Rav Alfas, Frankfurt am Maine, 1699/1700. 
Chiddushim and notes in ancient Italian handwriting. Volumes 1 & 3. Missing 
and damaged copies. Leather-covered wooden covers. 
Miniature, 12 cm. Chiddushim and notes in ancient Italian handwriting. Volume 
1: Before title page are a two-sided page and additional page, two pages at the 
end (most of both pages are missing). Volume 3: 12 pages, some slightly 
missing. Relatively late signatures: “Tzemach Adahan.” Condition: Leather-
covered wooden covers. In one are remnants of binding string. Covers slightly 
damaged. Volume 1: detached cover. Title page slightly torn and missing, end pages 
mostly torn and missing, and handwritten pages damaged and partial. Volume 3: 
Title page missing. In both volumes, moth damage and tears, stains. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

'ראשית חכמה' תיקונים והגהות בלאדינו. חתימה מזרחית עתיקה. הקדשת רבי  .102

 .1736, תצ"ו קושטאנדינאשלמה אליעזר מרגליות לאחיו)בני רבי אשר זעליג מרגליות(. 
 

ספר 'ראשית חכמה' לרבי אליהו די ויאש. בתוך 

תיקונים/הגהות קצרות בלדינו.  25-הספר כ

מעבר לדף תימה מזרחית עתיקה. בדף השער ח

הקדשת רבי שלמה אליעזר מרגליות  השער

לאחיו רבי יצחק חיים, בני רבי אשר זעליג 

חתימה "יעקב צבי  בדף הפורזץמרגליות. 

, תצ"ו קושטאנדינא זינגער בן הר' ליב זינגער".

חסר דף '; בעותק זה ד[ 20] שד[ 1]. 1736

 כריכה ישנה ס"מ. 21 אחרון של המפתחות.

מעט בלויה. כתמים. מעט הדבקות ונקי עש 

 טוב. –וקרעים. מצב בינוני 

Reishis Chochmah with edits and proofs in 

Ladino. Ancient Eastern signature. 

Dedication of Rabi Shlomo Eliezer Margulies 

to his brother (sons of Rabi Asher Zelig 

Margulies). Kushtandina, 1736. In the book 

are about 25 short edits/proofs in Ladino. On title page is an ancient Eastern signature. On 

the back of the page is a dedication by Rabi Shlomo Eliezer Margulies to his brother Rabi 

Yitzchak Chaim, sons of Asher Zelig Margulies. On blank page is the signature “Yaakov Zvi 

Zinger ben Harav Leib Zinger.” In this copy the last index page is missing. 21 cm. Old cover, 

somewhat frayed. Stains. Some pastings, moth holes, and tears. Average-good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

חתימת רבי חיים סופר דומ"ץ מונקאטש ובנו רבי ישראל אפרים פישל. 'מעשי  .103

 .1913[ דפים ראשונים בלבד!!. וואיטצען, תרע"ג 7למלך' ]



 רבי מאת, המקדש ביאת המקדש כלי הבחירה בית הלכות על: א כרך' למלך מעשי' ספר

בדף השער חתימת  אשונים בלבד!!!!.שבעה דפים ר .וואיטצען ד"אב זילברשטיין' ישעי

 .וחותמת רבי חיים סופר דומ"ץ מונקאטש ובדף הפורזץ חתימת בנו ר' ישראל אפרים פישל

קרעים ס"מ.  37[ דפים ראשונים בלבד!!!. 7] .1913 ג"תרע, וואיטצען. ראשונה מהדורה

קלים בשוליים ומעט נקבי עש. כתמי 

 גרוע. –רטיבות ועובש. מצב בינוני 

 מונקאטש ץ"דומ סופר חיים רבי וןהגא

 ד"אב סופר שלום רבי הגאון לאביו נולד

 ישראל רבי האדמו"ר של בנו ברעזנא

. נאנאש ד"אב( שרייבר) סופר פישל אפרים

 קליין דוב צבי הגאון רבי של לבתו נישא

 חיים ראובן הגאון רבי של אביו ממונקאטש

 רבי ק"הרה של וחתנו סנינא ד"אב קליין

 . עסטירמקר' ישעי

Signature of Rabbi Chaim Sofer 

Domatz Munkatch and his son Rabbi 

Israel Ephraim Fishel. Maasei 

L’melech—7 first pages only!! Viezen, 

1913. First 7 pages only!! On the title 

page is the signature and stamp of 

Rabbi Chaim Sofer Dometz Munkatch and on the front page is the signature of his 

son R. Israel Ephraim Fishel. Slight tears at the edges and some moth holes. 

Dampness and mold stains. Average-inferior condition. 

 ₪ 350 מחיר פתיחה:

 

 

חותמת האדמו"ר רבי יוסף פאנעט מדעעש, חתימות עתיקות ורישומים. אוסף  .104

 שערים ודפים מספרים. –דפי פורזץ 
 

א'. שער ספר  .מספרים ודפים שערים – פורזץ דפי אוסף

. חותמת 1860'שני לוחות הברית' למברג, תר"כ 

האדמו"ר רבי יוסף פאנעט מדעש. חתימה: "שייך להר"ר 

ב'. שער  יעקב משה במוהרי"ש דובער הכהן מחאטין".

חתימות ספר שו"ת לרבינו יצחק אלפסי. ליוורנו. 

ג'. שער טור יו"ד ודף נוסף. מעזיבוז.  מזרחיות עתיקות.

ד'. דף חידושי תורה בכ"י. ה'. 'מנחת יעקב פיורדא, שער 

ודף נוסף. רישומים עתיקים בלועזית. ו'. שער ספר 'משנה 

תורה' להרמב"ם, ח"ד. בדפוס רבי שלמה יאריש 

ראפפורט, תקע"א. חתימות: ר' יואב הלוי ביליצער שו"ב 

 "ץ וסופר סת"ם דעברעצין. ועוד ועוד.וש

 גודל ומצב משתנה. האוסף נמכר כמו שהוא.

Signature of the Rebbe Rabi Yosef Panet of 

De’esh, ancient signatures and notes. Collection of signature-filled pages, title 

chapters, and book pages. 

1. Title page of Shnei Luchos Habris- Lemberg 1860. Signature of the Rebbe Rabi 

Yosef Panet of Desh. Signature reads: “Belongs to Harav R’ Yaakov Moshe ben 

Harav Y.S. Dover Hakohen of Chetin.” 

2. Title page of Shu”t of Rabbeinu Yitzchak Alfasi. Levorno. Ancient Eastern 

signatures. 



3. Title page of Tur Yoreh De’ah & additonal page. Ancient notes in foreign 

language. Mezibuzh. 

4. Handwritten page of chiddushei Torah. 

5. Minchas Yaakov—Piordo, title page and additional page. Ancient notes in 

foreign language. 

6. Title page of Mishneh Torah L’Rambam vol. 4. Printing of Rabi Shlomo Yarish 

Rapapport, 1811. Signatures: R’ Yoav Halevi Bilitzer—shochet, chazzan, and 

sofer in Debrecin. And much more… 

Size and condition varies. The collection is sold as is. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

לים. כתב המלצה בחתימות חכמי העדה הפרסית בירוש .105

 ..1910שנות התר"ע... 
 

"משה כתב המלצה בחתימות חכמי העדה הפרסית בירושלים. 

בכה"ר יצחק" "הצעיר בכה"ר רחמים" "יוסף בכה"ר יחזקאל" "אליהו 

 בכה"ר ראובן משה" חתימה נוספת לא מזוהה.

ס"מ. חתוך לשניים. קרעים והדבקות עם  32/40.. 1910תר"ע... 

 פגיעות בטקסט. 

Endorsement letter with signatures of Persian sages in Jerusalem, 1910. 

1910, 32*40 cm. Cut into two. Tears and pasted sections with damages 

to text. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

מהדורה שחולקה ע"י הרבי. לא . 1984 מ"תשדמהדורת האלף 'תניא' י"א ניסן  .106

 ע"י הרבי. עותק חסר. ידוע לנו האם עותק זה גם חולק 
 

 ד"מחב הזקן ר"מהאדמו' תניא אמרים ליקוטי' ספר

 . מלאדי זלמן שניאור רבי ק"הרה

 האלף. עותק חסר הוצאת. 1984 מ"תשד ניסן א"י, ברוקלין

מהדורה זו חולקה  ס"מ. 20. 326בסופו, מסתיים בעמוד 

ע"י אברכי הכולל בצווי הרבי, אך אין לנו מידע לגבי עותק 

כריכה מקורית, מעט מנותקת  ם גם חולק ע"י הרבי.זה הא

 ופגועה מעט בשדרה. שוליים רחבים ונאים. מצב טוב מאוד.

Ha’elef edition of Tanya, 11 Nissan 1984. The edition 

distributed by the Rebbe. We are not aware if this 

copy was also distributed by the Rebbe. Pages 

missing. Ha’elef printing. Some end pages missing, 

ends with p. 326. 20 cm. This edition was distributed 

by kollel yungeleit at the Rebbe’s instruction, however we are not aware if this copy was 

also distributed by the Rebbe. Original cover, slightly detached and damaged at the spine. 

Wide, nice margins. Very good condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 



 .1819 ט"תקע, חתימות. אמשטרדם. יחידה מהדורה' הלולים קדש' .107

 

 הלל שהשיב תשובות שלש על מיוסד' "הילולים קדש'

. והשארתה ואיכותה הנשמה מציאת בענין, להגרים

 דעת פ"ע הגמול ענין ויבאר נשמה, רוח, נפש וענין

 מאהבה ’ד ועבודת, הבחירה וענין, ל"ז ם"הרמב

 הישראלי איש חיוב... כמוך לרעך ואהבת... יראהומ

 וכל, פה ושבעל שבכתב משה תורת כל ולקיים להאמין

 .לוונשטאם אברהם רבי מאת "דרבנן מצוות

"אברהם כהן חזן" "יאסל]?[  חתימות:בפנים הכריכה 

אטינגן")עיפרון(. בשער: "מאת.. ליב.. 

, אמשטרדם. יחידה מהדורה . אברהם..")עיפרון(

יב, פו ד'; כריכה ישנה מעט מנותקת. . 1819 ט"תקע

 מעט נקבי עש וכתמים. מצב טוב.

Kodesh Hilulim, single edition. Signatures. Amsterdam 

1819. Inside of cover—signatures: Avraham Cohen Chazzan “Yossel [?] Atingen” (pencil). 

Title page: “From…Lib…Avraham…” (pencil). Single edition. Amsterdam 1819.  12, 82 pages. 

Old, slightly detached cover. Some moth holes and stains. Good condition. 

 ₪ 210 מחיר פתיחה:

 

 

 . מעט הגהות בכ"י. כריכות עור.           1874שו"ע הרב ד"ח, ווארשא, תרל"ד  .108
 

 רבי הזקן ר"מהאדמו הרב ערוך שולחן סט

               .התניא בעל - מלאדי זלמן שניאור

 מהם באחד .שערים 2 כרך בכל. כרכים 4

 שטעטטין ובשני – ה"תרל ווארשא כתוב

מעט הגהות עתיקות  ס"מ. 20.5 .ד"תרכ

כריכות עור, מעט בלויות. כתמים ומעט בכ"י. 

 חורים וקרעים. באופן כללי מצב טוב.

Shulchan Aruch Harav- 4 volumes, 

Warsaw 1874. Some handwritten proofs. 

Leather covers. 4 volumes. In each 

volume 2 title pages. Some antique 

handwritten proofs. Leather covers, 

slightly worn. Stains and some holes and 

tears. In general good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 . 1873'ברית אברהם' ווארשא, תרל"ג  –לב דוד' חתימות עתיקות מצפת. ספר ' .109
 

ווארשא, תרל"ג  'ברית אברהם' –כרך שני ספרים. חתימות עתיקות מצפת. 'לב דוד' 

. חתימות "הק' אלטיר ברא"ש מבענדיר ווינשטיין"]?[ חותמות: "אברהם ווערנער 1873

והשדרה. כריכה ישנה מנותקת, ללא החלק האחורי  בעיה"ק צפת תו"ב" ועוד ועוד.

                                                                                    הספרים מנותקים. מעט כתמים. מעט נזקי עש וקרעים. מצב טוב.  



Ancient signatures from Tzefas. Lev L’David—

Bris Avraham, Warsaw 1873. Signatures: 

“Hakatan Alter ben R’ A.S. of Bendir 

Weinstein” [?] Stamps: “Avraham Werner in 

the holy city of Tzefas,” and more. Old, 

detached cover, without back cover and spine. 

Books are detached. Some stains. Some mold 

damage and tears. Good condition. 

                                                                          ₪                    175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

. הסכמות רבני אוסטראה. נייר 1805'תיקוני הזהר' דובנה? אוסטראה? תקס"ה  .110

 כחלחל. 
 

 ,דובנא .יוחאי בר שמעון רבי האלוקי התנא שחיבר' הזהר תיקוני' ספר

לפי א' יערי הספר נדפס  בשער נכתב "נדפס פה דובנא רבתי" אמנם

( 25 ’מס, 120 ’עמ, א' ספר' 'עלי, באוסטרהא" העברי באוסטראה )"הדפוס

 בנייר הספר מדפי חלק .מ"ס 22'; ד' י, ב"קל -' ז', ה. 1805 ה"תקס

 אוסטראה ד"אב מרגליות בצלאל רבי ג"הרה הסכמת .ירקרק/כחלחל

עש עם פגיעות  כריכה ישנה פגועה ומעט מנותקת. נזקי .אוסטראה ודייני

 בטקסט. הדבקות בעיקר בשוליים. מצב גרוע. 

Tikkunei Hazohar, Dubna? Ostra’ah? 1805. Endorsements by 

Ostra’ah rabbanim. Blue-tinged paper. Dubna, title page reads 

“Printed here in Dubna,” however according to A. Yaari book was 

printed in Ostra’ah. Some pages on blue/green paper. 

Endorsement of Harav Hagaon Rav Betzalel Margulies, av beis din 

of Ostra’ah and dayan in Ostra’ah. Old, damaged cover, slightly 

detached. Moth holes damaging text. Pastings mostly in margins. 

Inferior condition. 

 ₪ 210: מחיר פתיחה

 

 

 

 

חלקי מכתב בחידושי תורה, כנראה בכ"י הגאון רבי יעקב שמחה רעהפיש אב"ד  .111

 (.1867קעמפנא. ח"י אדר שני תזכ"ר לפ"ק )תרכ"ז 
 

חלקי מכתב למדני ארוך בחידושי תורה, ככל הנראה בכתב ידו של הגאון רבי יעקב 

אחורי אחד שמחה רעהפיש אב"ד קעמפענא ומקורבו של הגאון רבי עקיבא איגר. מ

הדפים כתוב: "לכבוד הרב הגאון המפורסם מו"ה יוסף ליב פעדער נ"י" היה דיין 



 (.1867 ז"תרכ) ק"לפ ר"תזכ שני אדר י"חבברעסלא. ככל הנראה המכתב לא נדפס. 

 מכתב פגוע וחסר. 

Sections of letters of chiddushei 

Torah, seemingly in the handwriting 

of Hagaon Rabi Yaakov Simcha, av 

beis din of Kempne. 18 Adar II, 5627. 

The back of one page read: "Dear 

famous rav and gaon, Moreinu Harav 

Yosef Leib Feder נ"י", who was a 

dayan in Breslau. The letter was 

evidently not printed. 18 Adar II, 

5627/1867. Letter is damaged and 

partially missing. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

דפוס ראשון. הגדש"פ 'תפארת איש' מהאדמו"ר מנאוואמינסק. שוליים  .112

 . 1933רחבים. ווארשא, תרצ"ג 
 

הגדה של פסח עם פירוש 'תפארת איש' מאת האדמו"ר רבי אלתר ישראל 

 28.5, כד עמ'; 96. 1933ווארשא, תרצ"ג מהדורה ראשונה.  שמעון מנובומינסק.

כריכה מקורית מנותקת. ספר מעט מתפרק. מעט שוליים רחבים ונאים.  ס"מ.

 כתמים. מצב טוב.

First edition. Hagaddah shel Pesach Tiferes Ish by the Novominsker 

Rebbe. Wide  

margins. Warsaw 1933. First edition. Wide, nice margins. Original cover 

detached. Book slightly falling apart. Some stains. Good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 ופיוט ם"מהרמב יהודית בערבית פיוט' פורים שמחת' .113

 .1934 ד"תרצ, טריפולי. בעברית
 

, עבריות באותיות ערבי בלשון נאה פיוט' פורים שמחת'

 פורים" בעברית ופזמון. ב"א סדר על מיוסד, ל"ז ם"מהרמב

 .מ"ס 13'; עמ 12. 1934 ד"תרצ, טריפולי ".לנו ריםפו פורים

 .מאוד טוב מצב. כתמים מעט. ישנה כריכה

Simchas Purim—Jewish-Arabic hymn by the Rambam and Hebrew 

hymn. Tripoli 1934. 

Old cover. Some stains. Very good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

 

 .1873 ג"תרל, צובה. יחידה מהדורה' מרדכי דברי' ספר .114
 

 מהדורה .עבאדי מרדכי רבי מאת ופזמונים ושירים תהלות' מרדכי דברי' ספר

 כתמים. צבעוני נייר מחופה כריכה .מ"ס 15'; ד ח"כ. 1873 ג"תרל, צובה. יחידה

 .טוב מצב. עש ונקבי

Divrei Mordechai, single edition. Tzova 1873. Cover basted in colored 

paper. Stains and moth holes. Good condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 ר"מהאדמו' ס"והש תורה לקוטי הקדמת'מהדורה יחידה.  .115

 כרך ספרים.  .מספינקא יוסף האמרי - ווייס מאיר יוסף רבי ק"הרה
 

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

. 1911 א"תרע, מונקאטש. יחידה מהדורה .מספינקא יוסף האמרי - ווייס

 .מ"ס 19'; ד ב"כ

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

 .מאוד טוב מצב כללי באופן. עור חצי כריכה .ועוד. 1933

Single edition. Hakdamas Likutei Torah V'hashas by the Rebbe 

Harav R' Yosef Meir Weiss—the Imrei Yosef of Spinka. Volume of 

several books. 

Single edition. Bound with: Kehillas Moshe, Turnau 1929; Zohar 

Ruth, Munkatch 1933; and more. Half-leather cover. In general very 

good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

' פינחס ויעמד' ספר. חדאד רחמים ינחספ רבי המקובל מהמחבר ארוכה הקדשה .116

 .1917 ז"תרע, תוניס. יחידה על תהלים. מהדורה

 

 פרחים ליקוטי עם תהלים מזמורי' פינחס ויעמוד' ספר

 מהדורה  .חדאד רחמים פינחס רבי המקובל מאת

 .מ"ס 21.5'; ד ב"פ[ 4. ]1917 ז"תרע, תוניס. יחידה

 המחבר יד בכתב ארוכה הקדשה השער לדף מעבר

 .חדאד רחמים פינחס רבי המקובל

 מעט. עש נזקי מעט. זמן כתמי. פגועה עור חצי כריכה

 .טוב מצב. קרעים

 ז"תרכ בשנת נולד חדאד רחמים פנחס רבי המקובל

 הדיין, רבו מפי תורה למד. חדאד מעתוק חכם רבי לאביו

 .ובנסתר בנגלה בתורה גדול היה. אווי'ג דוד חכם

Long dedication of the author and mekubal Rabi 

Pinchas Rachamim Chadad. Va'yaamod Pinchas on 



Tehillim. Single edition. Tunisia 1917. Single edition. On the back of title page is a long 

dedication in the handwriting of the author, the mekubal Rabi Pinchas Rachamim Chadad. 

Slightly damaged half-leather cover. Age stains. Some moth holes and tears. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

. מאזמיר חותמים רשימת. ח"או דיני' אליעזר דמשק. 'לאדינו .117

 .1877 ז"תרל, אזמיר

 

 ז"תרל, אזמיר .פאפו אליעזר לרבי חיים אורח דיני' אליעזר דמשק' ספר

 ורבע 3)חותמים רשימת בתחילתו. לאדינו .מ"ס 22'; ד ו"קצ[ 4. ]1877

 .מאוד טוב מצב. קלים עיםוקר זמן כתמי מעט. פשוטה כריכה '(.עמ

Ladino. Damesek Eliezer, hilchos Orach Chaim. List of signatories from 

Ezmir. Ezmir 1877. 

Ladino. At the beginning is a list of signatories (3 ¼ pages.) Plain cover. Some 

age stains and slight tears. Very good condition. 

 ₪ 245 מחיר פתיחה:

 

 

 י'פלאג חיים רבי הסכמת. א"ח' מוסר שבט. 'לאדינו .118

 .1860 כ"תר, אזמיר. זו למהדורה

 

, מאזמיר האתמרי הכהן אליהו לרבי, א"ח' מוסר שבט' ספר

. זו למהדורה י'פלאג חיים רבי הסכמת .הלדינו בשפת

. 1860 כ"תר. רודיטי בנימין ציון בן רבי של בדפוסו, אזמיר

 – טוב מצב. כתמים. פשוטה כריכה .מ"ס 20.5'; ד ח"קל[ 4]

 .מאוד טוב

Ladino. Shevet Mussar vol. 1. Endorsement of Rabi 

Chaim Falaghi for this edition. Ezmir 1860. Plain cover. 

Stains. Good-very good condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

הגים' נדיר. 'קהלת משה' דיני קריאת התורה עם 'ילקוט המנ .119

 .1938ו'דברים ערבים'. מהדורה יחידה. אראדעה, תרח"צ 
 

 השנה לכל הקריאה וסדר התורה קריאת דיני כולל'קהלת משה'  ספרנדיר. 

 המנהגים' 'ילקוט בשם וההפטרות התורה לקריאת ומנהגים טעמים עם

 עליו ונלוההאדאד,  ק"דק ב"שו וועגה פישל משה רבי י"ע ומסודר מלוקט

 עם וכוונותיה, החודש ברכת וסדר דיני על ערבים' ם'דברי קונטרס

 ק"דק ד"ראב ליכטענשטיין זלמן שלמה מרבי השנה חדשי לכל הצירופים

אראדעה, בדפוס ר' אברהם יצחק פריעדמאנן, מהדורה יחידה.  בעטלעאן.

אינו  רשימת חותמים קצרה מאוד. ס"מ. 20[ עמ'; 2] 78. 1938תרח"צ 

כריכה ישנה. נייר  יה במכירות פומביות.באוצר הספר העברי וכן לא ה

 מעט יבש. מעט כתמים. מצב טוב מאוד.

Rare. Kehillas Moshe—halachos of krias haTorah with the Yalkut 

Haminhagim and Devarim Areivim. Single edition. Aradha 1938. Very short 



list of signatories. Not in the Otzar Hasefer Ha'ivri and never offered at auctions. Old cover. 

Somewhat dry paper. Some stains. Very good condition. 

 ש"ח 175מחיר פתיחה: 

 

 

חמשה חומשי תורה עם 'נתיבות שלום' ביאורו של משה  .120

 .1798מנדלסון. בכרך אחד, כולל חמש מגילות. זולצבאך, תקנ"ח 
 

בכרך אחד, עם 'נתיבות שלום' ביאורו חמשה חומשי תורה וחמש מגילות 

]1[ רצא; לב ד';  .1798זולצבאך, תקנ"ח  של משה מנדלסון )ביידיש טייטש(.

כריכה ישנה. בדף השער קרעים והדבקה עם חסר. כתמי זמן ומעט  20.5 ס"מ.

 טוב. –קרעים ונזקי עש. מצב בינוני 

Chamisha Chumshei Torah with Nesivos Shalom, the elucidation of 

Moshe Mendelsohn. In one volume, including the megillos. Zolzbach 

1798. Old cover. Tears and pasted sections with parts missing on title 

page. Age stains and some tears and moth holes. Average-good 

condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 חתימות רבי חיים יעקב שעהר. אוסף ספרים, ברובם חתימותיו.  .121
 

. 1חתימות רבי חיים יעקב שעהר. אוסף ספרים, ברובם חתימותיו. א'. כרך ספרים, 

. מסילת ישרים, 2. 1851אגדת שמואל והוא מדרש שמואל רבתא. ווארשא, תרי"ב 

. 'אמונת 3. 1851ווארשא, תרי"ב 

מעבר  . ב'.1844ישראל' תר"ד 

. ג'. 1883יבק, ווארשא, תרמ"ג 

ספר חרדים, ווארשא, תרל"ט 

. ד'. 'בירת מגדל עוז'. ה'. 1879

מקראות גדולות, ויקרא, ווילנא, 

שערים, הראשון  2. 1927תרפ"ז 

ו'. מקראות גדולות,  123מאויר.

. 1927במדבר ווילנא, תרפ"ז 

ללא השער הראשון. ז'. מקראות 

רפ"ז גדולות, דברים, ווילנא, ת

שערים, הראשון מאויר.  2. 1927

ח'. ספר יוחסין השלם מאת רבי 

 ספראברהם זכות. ווארשא. ט'. 

, עותק חסר. המצות פרטי חשבון

י'. יערות דבש, ב"ח. ווארשא, 

תרמ"ט. י"א. מדרש תלפיות, 

גודל ומצב משתנה.  .1875

 האוסף נמכר כמו שהוא.

Signatures of Rabi Chaim Yaakov Sher. Book collection, mostly his signatures. 

Size and condition varies. Collection sold as is. 

 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 



 ספרי שארית הפליטה. 10אוסף  .122
 

אוסף ספרי שארית הפליטה. א'. 'אהל אלימלך' 

לנדסברג, תש"ח. ב'. מסכת חגיגה ומועד קטן ומשניות 

רחות צדיקים' . ג'. 'א1947שבועות. מינכן, תש"ז 

כנסת ישראל. ד'. מסכתות תענית ומגילה,  –ווארשא 

. ה'. סדר תפלה ישרה וכתר נהורא 1947מינכן, תש"ז 

. ו'. מבחר הפנינים, ללא שער. ז'. 1946השלם, תש"ו 

'אהל נפתלי' ]שארית הפליטה?[ ח'. 'קסת הסופר' 

י'. 'שאגת אריה' מינכן, תש"ז  –. ט' 1947מינכן, תש"ז 

גודל ומצב משתנה. האוסף נמכר  עותקים. 2. 1947

 כמו שהוא.

Collection of 10 volumes of She'eris Hapleita. Size 

and condition varies. Collection sold as is. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

נדיר ביותר. 'תקנות והדרכות דחברת שומרי אמונים' מאת  .123

 .1949הרה"ק רבי אהרן ראטה. ירושלים, תש"ט 
 

נדיר ביותר. ספר 'תקנות והדרכות דחברת שומרי אמונים' הדרכות 

ירושלים, תש"ט  והנהגות ישרות מאת הרה"ק רבי אהרן ראטה.

חתימות תלמיד  שערים. 2ס"מ.  17.5'; ד פב -ב [ 2] .1949

כריכה ישנה פשוטה. קרעים  המחבר, רבי אברהם יצחק שטעסל.

 טוב. –נוני והדבקות בעיקר בשוליים. כתמים. מצב בי

Extremely rare. Takanos V'hadrachos D'Chevras Shomrei Emunim—

guidance and proper customs by Harav Hakadosh Rabi Aharon Roth. 

Jerusalem 1949. 2 title pages. Signatures of author's student, Rav 

Avraham Yitzchak Shteisel. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

. מחזור לימים נוראים ע"פ נוסח האר"י. חב"ד .124

 .1892ווילנא, תרנ"ב 
 

חב"ד. מחזור לראש השנה ויום הכיפורים ע"פ נוסח 

חב"ד, עם קרבן אהרן ועם עברי טייטש  –האר"י 

 ס"מ. 28[ ד'; 1[ קסג ]1. ]1892ווילנא, תרנ"ב  ועוד.

כריכה ישנה פגועה. כתמים ובלאי. קרעים ומעט חסר. 

 מצב בינוני.

Chabad. Machzor for the Yamim Noraim, nusach 

Ari. Vilna 1892. Old, damaged cover. Stained and 

worn. Tears and parts missing. Average condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 



דפוס ראשון. 'ערוגת הבשם' או"ח.  .125

 .1912סוואליווע, תרע"ב 
 

, םחיי אורח ערוך שולחן על' הבשם ערוגת' ספר

. חוסט ד"אב גרינוואלד משה רבי ק"הרה מאת

 .מ"ס 34'; ד 5 ט"קע, 8, 1912 ב"תרע, סוואליווע

שרטוטים להמחשה בעניין הכנת יי"ש  ט"פ בדף

כריכה חצי עור מעט פגועה. מעט  .ושומן אגוז וכו'

 כתמים. מצב טוב מאוד.

First printing. Arugos Habosem on Orach Chaim. 

Swaliwa 1912. On page 89 are sketches illustrating the 

production of old wine, nut oil, etc. Slightly damaged 

half-leather cover. Some stains. Very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 הרב נכדי שפירא הרבנים בדפוסזיטאמיר. שו"ע הרב, ח"ב.  .126

 ון.. חסר שער ראש1862תרכ"ב  ,מסלאוויטא
 

 אורח. התניא בעל - מלאדי זלמן שניאור רבי הזקן ר"מהאדמו הרב ערוך שולחן

 ויהושע ליפא חנינא הרבנים השותפים בדפוס, 1859 ט"תרי ,זיטומיר'. ב חלק חיים

כריכה  חסר שער ראשון. ס"מ. 21[ רלט ד'; 2] ,מסלאוויטא הרב נכדי שפירא העשיל

נקבי עש. קבוצת דפים מנותקים. מעט ישנה, מעט מנותקת ופגועה. כתמים ומעט 

 שנדפסו וסלאוויטא זיטאמיר לספרי טוב. –קרעים, הדבקה בדף השער. מצב בינוני 

 הדפוס כלי, מיוחדת קדושה נודעה מקוריץ פנחס ורבי מסלאוויטא הרב נכדי י"ע

 ידועה אלו קדושים ספרים החזקת ואף, המלאכה לפני במקווה הוטבלו והאותיות

 .ולהצלחה הבית תלשמיר כסגולה

Zitamir. Shulchan Aruch Harav, vol. 2. Printing of Shapiro rabbanim, grandsons 

of Rav of Slavita, 1862. First title page missing. First title page missing. Old 

cover, slightly detached and damaged. Stains and some moth holes. Group of 

pages detached. Some tears, pasting on title page. Average-good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב קצר בכ"י וחתימת רבי שמעון זאב  .127

עהרנרייך ממישקולץ בן הגה"ק רבי שלמה זלמן 

 משאמלוי. 
 

מכתב קצר בכ"י וחתימת רבי שמעון זאב 

עהרנרייך ממישקולץ בן הגה"ק רבי שלמה זלמן 

שורות בכ"י וחתימתו.  6ס"מ.  10/6אמלוי. מש

 קרעים קלים וקמטים. מצב טוב.

Short letter in handwriting and signed by Rav Shimon Zev Ehrenreich of Mishkoltz, son of 

Harav Shlomo Zalman of Shamloi. 10/6 cm. 6 handwritten lines and signature. Slight tears 

and creases. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 



 .1906/11ווילנא, תרס"ו תרע"ב  –כרכי זוהר. ירושלים  2 –'עץ הדעת טוב'  .128
 

חידושים ודרושים על מאמרי רז"ל וביאור על ספר משלי איוב א'. ספר 'עץ הדעת טוב' ח"ב, 

שהיה רבי חיים וויטאל. נדפס מכתב יד המחבר  דניאל ודברי הימים, ע"ד הפשט, מאת

גנוז באוצה"ס בישיבתו של רבי שר שלום 

ספר הזהר עה"ת,  .1906ירושלים, תרס"ו שרעבי. 

על בראשית ושמות. ווילנא, תרע"ב ב' כרכים, 

 גודל ומצב משתנה. נמכר כמו שהוא. .1911

Etz Hadaas Tov—2 Zohar volumes. Jerusalem-

Vilna 1906-1911. 

1. Etz Hadaas Tov, vol. 2 by Harav Chaim 

Vital. Printed from author’s 

handwriting, which had been archived 

in the yeshivah of Rabi Sar Shalom 

Sharabi. 

2. Sefer Hazohar al HaTorah, 2 volumes, 

on Bereishis and Shemos. Size and 

condition vary. Sold as is. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

שלמה ליפמאן וואלדלער אב"ד מכתב קצר מהגאון רבי  .129

שאנלאנקא, וצרור מכתבים בעניין תרומות למושב זקנים בירושלים. 

 עברית ולועזית. 
 

מכתב קצר מהגאון רבי שלמה ליפמאן וואלדלער אב"ד שאנלאנקא, 

מכתבים בעניין תרומות למושב זקנים בירושלים, ע"י אנשים  16וצרור 

מכתבים מהקהילות ב: מאירופה, חלקם מבקשים שיתפללו עליהם)ה

 סטרי, דונאפאטאי, קעטשקעמעט ועוד(. 
 טוב מאוד. –כרטיסי דואר קטנים!. באופן כללי מצב טוב עברית ולועזית. 

תרס"ד[  –]תקצ"א הגאון רבי שלמה ליפמאן וואלדלער אב"ד שאנלאנקא 

בן רבי משה וחתנו של רבי פנחס ליב פרידן אב"ד קאמאראן. תלמיד הכתב 

וד כ"ץ ביסטריץ  אב"ד מילכדארף ורבי עזריאל הילדסהיימר סופר, רבי ד

 אב"ד אייזנשטאט וברלין. כיהן כאב"ד קיקינדע ושלאנק)שעהנלאנקע(.

Short letter by Hagaon Rav Shlomo Lipman Waldver, av beis din of 

Shanlank and collection of 16 letters about donating to Jerusalem old-age 

home. Hebrew and foreign language. 

Short letter by Hagaon Rav Shlomo Lipman Waldver, av beis din of 

Shanlank and collection of 16 letters about donating to a Jerusalem old-age 

home written by European people, some asking to daven for them (letters 

from kehillos in Sitri, Donafatfi, Ketshkemet, and more).nHebrew and 

foreign language. Small mail cards! Mostly good-very good condition.  

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 



מכתב המגיד הירושלמי רבי בן ציון יאדלער. מינוי בעניין נחלות ומכירות  .130

 .1924קרקעות. תרפ"ד 
 

"הנני אני החתום  מכתב המגיד הירושלמי רבן בן ציון ידלר.

מטה הבא בכח מנהלה החברה "הרמתים צופים" ובזה 

ממני אני את כבוד מו"ה אברהם הערשקאוויטש לידו כידי 

בעניין מכירות הנחלות ובקבלת כסף מחיר הקרקות..." 

. 1924תרפ"ד בסוף המכתב חתימת רבי בן ציון יאדלער. 

שורות וחתימתו. מעט קרעים וחורים.  14ס"מ.  14.5/11.5

 כתמים.

Letter of the Yerushalmi maggid Rav Bentzion Yadler. 

Appointment regarding land-owning and property sale. 

1924. 1924. 11.5/14.5 cm. 14 lines and signature. Some 

tears and holes. Stains. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

'תורת הרמ"ל' שער מעטפת.  –'יעקב לחק' על חוק לישראל, מהדורה יחידה  .131

 כרך חמשה ספרים.
 

 כרך חמשה ספרים.

א'. ספר 'יעקב לחק' על חוק לישראל מאת רבי 

 .סאקילווקאין אבד"ק יעקב היילפר

ב'. . מח ד'; 1903למברג, תרס"ג מהדורה יחידה. 

'תורת הרמ"ל השלם' להאדמו"ר רבי משה ליב 

)המעטפת האחורית, עליה מסאסוב. שער מעטפת

חלק מרשימת החותמים, קרועה וחסרה ברובה(. מ. 

. מח ד'; שיבוש בסדר הדפים 1903סיגעט, תרס"ג 

' ועמוד נוסף עמ 5)רשימת חותמיםבסוף הספר. 

על פרקי אבות,  ג'. 'זרוע ימין' קרוע ברובו(

על  ד'. 'רצון ישראל' להחיד"א. פאקש, תרנ"ח.

שמירת שלש אותות, שבת, מילה ותפילין. מונקאטש, 

עותק חסר. כריכה מנותקת ופגועה. מספר דפים  ה'. שו"ת 'באר יצחק' .1899תרנ"ט 

 טוב.  –בינוני מנותקים. מעט קרעים. כתמים ומעט בלאי. מצב 

Yaakov L’chok on Chok L’Yisrael, single dition—“Toras Haramal”, protective title pages. 

Volume with 5 books. 

1. Yaakov L’chok on Chok L’Yisrael by Rav Yaakov Heilpern, av beis din of Sakilvaka. 

Single edition. 

2. Toras Haramal Hashalem by the Rebbe Harav Moshe Leib of Sassov. Two-sided 

title page (back part with partial list of signatories is torn and text mostly missing.) 

List of signatories (5 pages and additional page mostly torn.) 

3. Zeroa Yamin. 

4. Ratzon Yisrael. 

5. Shu”t Be’er Yitzchak, much missing. Detached, damaged cover. Some detached 

pages. Some tears. Stains, some wear and tear. Average-good condition. 

 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 



 אוסף עשרה ספרי חסידות עתיקים. חלקם חסרים.      .132
  

א'. 'ערבי  אוסף ספרי חסידות עתיקים. חלקם חסרים.
ב'.  . חסר בסופו.1888פיעטרקוב, תרמ"ח  נחל' ב"ח,

ג'. 'באר מים  עותק חסר. הגדה של פסח 'מראה יחזקאל'.
, חיים' עה"ת. ד'. דפוס ראשון. 'פאר לישראל' ח"א

מהרה"ק רבי ישראל מרוז'ין, ח"ב מהרה"ק רבי רפאל 
ה'. 'נועם  . סה ד';1921תרפ"א   ירושלים, מבערשיד.

אליעזר הורוביץ  מגדים וכבוד התורה' להרה"ק רבי
. כרוכים עמו: ספר 1873למברג, תרל"ג  מטארניגראד.

ז'. 'עבודת ישראל' קאז'ניץ,  –ו'  החיים וספר 'קרנות צדיק'
'מנרת זהב' לרבי ר' זושא  – 1875ח ווארשא, תרל"

. ח'. 'דגל מחנה 1904מאניפולי. ווארשא, תרס"ד 
רישום עתיק. ט'. 'כנסת  .1883יוזעפוף, תרמ"ג  אפרים'

י'. 'סדורו של  .1931קלוזש, תרצ"א  יחזקאל' דעעש. ב"ח.
ספרים. גודל  10סה"כ  .1864למברג, תרכ"ד  שבת' ב"ח,

 ומצב משתנה. נמכר כמו שהוא.
Collection of ten ancient chassidus seforim. Some 
text missing. 10 books in total. Size and condition vary. Sold as is. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

מחזור לר"ה  ????נוסח אשכנז?? ספרד)חסידי(?? טשערנאוויץ? למברג?     .133
 .1850תר"י  ויו"כ.

  
עם פירושים מטה לוי, בית  א. ורייסין. פיהם ומעהרין.כמנהג פולין. ליט מחזור לר"ה ויו"כ

 לוי ועברי טייטש. והוספנו בו התפלות על נוסח ספרד.
נוסח המחזור הוא כמנהג ספרד, אע"פ שכתוב בשער "כמנהג פולין. ליטא. ורייסין. 

פיהם ומעהרין." ובדר"כ זה נוסח אשכנז, ואף נכתב בפירוש "והוספנו בו התפלות על 
ד", אך כולו כנוסח ספרד מלבד נוסח ספר

סדר העבודה ביו"כ שנוסף בו גם לפי נוסח 
 אשכנז.

בשער בהבלטה  למברג? טשערנאוויץ?
"בטשערנאוויץ" וכן לפי השער וגופן אותיות 

הספר נראה שבאמת נדפס שם, אמנם 
" ע"י Lembergבתחתית השער, בלועזית: "

[ י' 13. ]1850". תר"י P.M. Balabanהמדפיס "

ס"מ.כריכה ישנה מעט מנותקת.  26[ ד'; 192]
 כתמים. מעט קרעים והדבקות. מצב טוב.

????Nusach Ashkenaz?? Sephard (Chassidic)? 
Tchernowitz? Lemberg? Rosh Hashanah and Yom 
Kippur machzor. 1850. Nusach in machzor is 
Sephard, although title page reads: “In Polish 
custom. Lita. And Reisin. Pihm and Mehrin. 
Usually this indicates nusach Ashkenaz, and it 

explicitly reads “and we added the tefillos to nusach Sephard,” however it is all in nusach 
Sephard except Seder Ha’avodah of Yom Kippur, which has additions in nusach Ashkenaz. 
Lemberg? Tchernowitz? On title page in bold: “In Tchernowitz,” and by the title and font in 
the sefer it seems in was printed there, but at the end of title page it says Lemberg in English 
by printer “P.M. Balaban.” Old cover, slightly detached. Stains. Some tears and pastings. 
Good condition.  

 ₪ 210מחיר פתיחה: 



 
 
 

 אוסף בולים ומעטפות יום ההופעה. ישראל והעולם.  .134
 

 אוסף בולים ומעטפות יום ההופעה. ישראל והעולם.

שלשה אלבומי בולים, לא מלאים. מעטפות עם בולים ומעטפות יום ההופעה. פריטי 

 משתנים. באופן כללי מצב טוב מאוד. גדלים ומצבים בולאות נוספים.

FDC stamp and envelope collection. Israel and the world. 3 stamp albums, 

not full. FDC stamps and envelopes. Additional postage items. Size and 

condition vary. Mostly in very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

  

 

 

 .1969ון על הירח! מעטפת יום ההופעה. ארה"ב האדם הראש .135
 

האדם הראשון על הירח! 

מעטפת יום ההופעה, עם בול 

 .1969צבעוני. ארה"ב 

מעטפה מעט קרועה במקום 

 סגירתה. מצב טוב.

First Man on the moon! First day 

cover. U.S.A. 1969. First man on 

the moon! FDC with colorful 

stamp. U.S.A. 1969. Envelope 

slightly torn at flap. Good 

condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

מדרש רבה עם 'מתנות כהונה ואסיפת אמרים' ג"כ. כריכות עור. ווארשא, תר"י  .136

1850. 
 

ספר 'מדרש רבה' 'מתנות כהונה ואסיפת אמרים' 

 . ג' כרכים.1850ווארשא, תר"י 

רלד ד';  –בראשית. חסר השערים ודף נוסף. ב' 

[ קיא; פג ד'; במדבר. שני 2ויקרא. שני שערים. ]

 20.5[ קצז ד'; שער שני "מדרש רבות". 2שערים. ]

ס"מ. כריכות עור מעוטרות, חלקם מנותקות ופגועות. 

 כתמים ומעט קרעים ובלאי. באופן כללי מצב טוב.

Midrash Rabbah with “Matnos Kehunah 

V’aseifas Amarim” 3 volumes. Leather covers. 

Warsaw 1850. Bereishis—title pages and 

additional page missing; Vayikra—two title pages; 

Bamidbar—2 title pages. Embellished leather 



covers, some detached and damaged. Stains, some tears, wear and tear. In general good 

condition. 

 ₪ 175 מחיר פתיחה:

 

 

לוחמי הלח"י מביאים את בריה"מ להצבעה על  .137

הקמת מדינת ישראל. אוסף מכתבים ומסמכי נחום יצחק 

 .יעקב(( לדרמן) ירדאור ר")דרשד"ל"  " – מרקין ו

 

לוחמי הלח"י מביאים את בריה"מ  אוסף היסטורי מעניין.

להצבעה על הקמת מדינת ישראל. אוסף מכתבים 

 ירדאור ר"רשד"ל )ד – וומסמכי נחום יצחק מרקין 

חלק מהמסמכים נראים כמסמכי מרגלים.  (.יעקב( לדרמן)

 20 כמו"כ מכתבים ומסמכים על פעילות בבולגריה ועוד.

פריטי נייר, גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב. נמכר 

 כמו שהוא.

Lechi fighters bring the British to vote on a Jewish 

State. Letter and document collection of Nachum 

Yitzchak Markin and Dr. J. (Lederman) Yaakov. Some 

appear as ordinary documents. Also includes letters 

and documents regarding activity in Bulgaria and 

more. 20 paper items, size and condition vary, in 

general good condition. Sold as is. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

הגאון הגדול  מכתב המלצה בכת"י הגאון רבי מאיר רייכהארט אב"ד קאטה, נכד .138

 .1882 רבי יהודה אסאד ותלמיד ה'כתב סופר'. כ"א אדר תרמ"ב
 

 ".והמרחם עליהם ישא ברכה מאת ה'..... והזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה"

ארט אב"ד קאטה, נכדו של הגאון מכתב המלצה לתלמידיו של הגאון רבי מאיר רייכה

המכתב כולו בכתב ידו ובחתימתו של  הגדול רבי יהודה אסאד ותלמיד ה'כתב סופר'.

שורות  9ס"מ.  14/18. 1882המכתב נכתב בכ"א אדר, תרמ"ב  הגאון רבי מאיר רייכהארט.

בכתי"ק. מעט כתמים. מעט קרעים קלים בשוליים ובסימני קיפול. מצב 

 טוב מאוד. –טוב 

נולד בשנת תר"י לערך, לאביו הגאון רבי הגאון רבי מאיר רייכהארט 

יונה. תלמידם של הגאונים רבי יהודה אסאד ובעל ה'כתב סופר'. 

משנת תרל"ו כיהן כאב"ד קאטה. בנו וממלא מקומו הוא רבי אריה לייב 

 וחתנו הוא רבי אברהם גוטנפלאן אב"ד טיניע. נפטר בה' ניסן תרפ"ה.

Endorsement letters in the handwriting of Rav Meir Reichart, 

rav of Koth, grandson of the gaon Rabi Yehudah Assad and 

student of the Ksav Sofer. 21 Adar 5642/1882. Endorsement 

letter to students of the gaon Rav Meir Reichhart, rav of Koth, 

grandson of the gaon Rabi Yehudah Assad and student of the 

Ksav Sofer. Some stains. Some slight tears at margins and 

crease lines. Good-very good condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 



. ב"כ. שטעטטין, תרכ"ז קונקורדאנציא ספר המכונה' הקדש לשון שרשי אוצר' .139

1867. 
 

 המכונה' הקדש לשון שרשי אוצר' ספר

 נביאים תורה על, קונקורדאנציא ספר

 וכל הקדש לשון מלות כולל. וכתובים

 פי על כתובים של בתרגום אשר המלים

 .בית אלף סדר

 תתתתתקכ"ו[, 28]. 1867שטעטטין, תרכ"ז 

 של סטיריאוטיפיס"מ. דפוס  24; ’עמ[ 2126]

 ולהקדמה לשערים פרט, א"תרכ, שטעטטין

 . במקצת שונה כאן שסידורם, הרומית

כריכות חצי עור, מעט פגועות. מעט קרעים 

 טוב מאוד. –והדבקות. כתמים. מצב טוב 

Otzar Shorshei Lashon Hakodesh, called the 

Concordination book. Stetin 1867. Stereotypical 

Stetin print, 1861, except for title pages and 

Roman introduction, which is arranged slightly 

differently. Half-leather covers, slightly damaged. Some tears and pastings. Stains. Good-

very good condition.  

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 ספרי נ"ך, מהדורות שונות. רובם כרוכים בכריכות עור. 11אוסף  .140
 

ספרי נ"ך, מהדורות שונות. רובם כרוכים  11אוסף 

 2 .1911לובלין, תרע"א א'. תהלים,  בכריכות עור

לובלין, תרע"א שערים, הראשון צבעוני. ב'. מלכים, 

שערים, הראשון צבעוני. ג'. 'דברי הימים'  2 .1911

שערים, הראשון צבעוני.  2 .1911ן, תרע"א לובלי

שערים,  2 .1911לובלין, תרע"א ד'. ירמיהו, 

 .1911לובלין, תרע"א הראשון צבעוני. ה'. ישעיה, 

לובלין, שערים, הראשון צבעוני. ו'. יחזקאל,  2

שערים, הראשון צבעוני. ז'.  2 .1911תרע"א 

שערים, הראשון  2. 1911לובלין, תרע"א יהושע 

ני. ח'. שמואל, ע"פ המלבי"ם ופירושים צבעו

ט'. . שער אחד. 1911ווילנא, תרע"א  נוספים.

ווילנא, מלכים, ע"פ המלבי"ם ופירושים נוספים. 

שערים, הראשון נאה וצבעוני. י'.  2. 1911תרע"א 

דברי הימים, ע"פ המלבי"ם ופירושים נוספים. 

י"א. תהלים  . שער אחד.1911ווילנא, תרע"א 

תרגום יונתן בן עוזיאל, פי' רש"י, מצודת דוד ומצודת ציון ועברי טייטש. ווילנא,  עםומשלי, 

 דוד מצודת, י"רש' פי, עוזיאל בן יונתן תרגום עםאיוב, דניאל, עזרא ונחמיה,  – 1893תרנ"ג 

רובם כרוכים בכריכות עור. גודל ומצב  .1893 ג"תרנ, ווילנא. טייטש ועברי ציון ומצודת

 ללי מצב טוב. נמכר כמו שהוא.משתנה. באופן כ

Collection of 11 Tanach volumes, various editions. Most with leather covers. Most bear 

leather covers. Size and condition vary. In mostly good condition. Sold as is. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 



רבי משה שמואל אב"ד 'סדר הדורות' הקדשת רבי שמעון גלזנר בן הגאון  .141

 .1897קלויזנבורג מצאצאי מרן החת"ס. ווארשא, תרנ"ז 
 

ספר 'סדר הדורות' ג"ח, לרבי יחיאל 

 שמעון רבי הקדשת בדף הפורזץ היילפרין.

 ד"אב שמואל משה רבי הגאון בן גלזנר

ווארשא,  .ס"החת מרן מצאצאי קלויזנבורג

. שער כללי ושער נפרד לכל חלק. 1897תרנ"ז 

קרועה ומנותקת וללא שדרה. נייר מעט  כריכה

יבש. מעט כתמים וקרעים. מפר דפים 

 מנותקים. מצב טוב.

Seder Hadoros—dedication of Rav Shimon 

Glazner, son of the gaon Rav Moshe Shmuel, rav 

of Klausenberg and descendant of the Chasam 

Sofer. Warsaw 1897. General title page and one 

for each section. Torn and detached cover, 

without a spine. Slightly dry paper. Some stains and tears. Some pages detached. Good 

condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

חסידות. דפוס ראשון. רשימת חותמים ארוכה וחשובה מאוד. 'מראה יחזקאל'  .142

 . עותק חסר מעט.1894אל פאנעט מדעש. דעעש, תרנ"ד להאדמו"ר הרה"ק רבי יחזק
 

 בשם הנקראספר 'מראה יחזקאל' עה"ת וחלק שני 

האדמו"ר המועדים, מאת  על ציון ובו דרושים שארית

הרה"ק רבי יחזקאל פאנעט מדעש. דפוס ראשון. 

'; בעותק זה ד מג[, 1; ]נ[, 2] .1894דעעש, תרנ"ד 

שער ח"א. חסר. מ. ס" 25.5[ דפים ראשונים. 2חסרים ]

רשימת חותמים  בסוף הספר .שער נפרד לח"ב

עמודים!( וחשובה מאוד, בהם, האדמו"ר  18ארוכה)

הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנה, האדמו"ר הרה"ק 

כריכה ישנה  ה'קדושת יו"ט' מסיגעט ועוד ועוד.

קרועה וללא שדרה. ספר מתפרק. נייר מעט   מנותקת,

 פן כללי מצב טוב.יבש. קרעים קלים בשוליים. באו

Chassidus. First printing. Long list of important 

signatories. Mar’eh Yechezkel by the Rebbe Harav 

R’ Yechezkel Paneth of Desh. Desh 1894. Copy 

partially missing. In this copy 2 first pages are missing. 25.5 cm. Volume 1 title page missing. 

Separate title page for volume 2. At end of sefer is a long list of acclaimed signatories (18 

pages!), including the Rebbe R’ Mordechai of Nadvorna, the Rebbe the Kedushas Yom Tov 

of Siget, and many more. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 



 

הדת וגם פתרון 'ידי אליהו' דרכי מוסר ושמירת  .143

 פורטרט. ערבית יהודית. 1927חלומות. טהרן!!, תרפ"ז 

המחבר עטור בטלית ותפילין. "שמות המתנדבים" עם הוספה 

 עותק חסר שער.בכ"י. 
 

, דתיים וענינים הדת ושמירת מוסר דרכי כולל'כתאב ידי אליהו' 

 ומקצת אבות מסכת כן כמו, ישראל וחכמי ערוך ושלחן ם"מהרמב

טהראן,  ר' חיים אליהו מורה. גם פתרון חלומות, מאתו סליחות

בעותק זה חסר השער. ; ’עמ תרעב, ג, יב, דף[ 2]. 1927תרפ"ז 

 ס"מ. 15.5

שמות  בסוף הספרפורטרט המחבר עטור בטלית ותפילין. 

 עמ'( עם הוספה בכתב יד. 3המתנדבים )רשימת חותמים, 

 טוב.כריכת עור. מעט כתמים. מעט קרעים והדבקות. מצב 

Yad Eliyahu—darchei mussar, preserving religious observance, and 

interpreting dreams. Tehran!! 1927. Jewish Arabic. Portrait of 

author in tallit and tefillin. “List of volunteers” with handwritten 

additions. Title page missing. Title page missing. Portrait of author 

in tallis and tefillin. At end of sefer is a list of volunteers (list of 

signatories, 3 pp.) with handwritten additions. Leather covers. 

Some stains. Some tears and pastings. Good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 .1914רד. ווילנא, תרע"ה ספ –'אוצר התפלות' נוסח אשכנז   .144

  
'אוצר התפלות' סידור לכל השנה, כולל אוסף רחב של תפילות ופיוטים, פירושים ודינים. 

שמואל שרגא פייגענזאהן )שפ"ן הסופר(, כולל שני פירושים מקיפים מאת ’ בעריכת ר
 רבי חנוך זונדל ב"ר יוסף ומרבי אריה ליב גורדון.

נוסח אשכנז  בשער נכתב .1914ווילנא, תרע"ה 
ומספור הדפים בספירה הראשונה היא כנוסח 

[, תקפד; אך בהמשך הספר, הספירה 8אשכנז: ]
 2 ס"מ. 26השניה היא כנוסח ספרד: קנד; לד ד'; 

כריכת עור מעט פגועה,  שערים. שער ראשון מצויר.
שדרה מנותקת. מעט קרעים והדבקות. מספר דפים 

 מנותקים. מצב טוב.
Otzar Hatefillos- nusach Ashkenaz-Sephard. 
Vilna 1914. Nusach Ashkenaz appears on title 
page and pagination of first count is nusach 
Ashkenaz: [8], 584; but in the latter part second 
count is nusach Sephard: 154; 34 pp.; 26 cm. 2 
title pages. First title page with drawing. 
Slightly damaged leather cover, spine detached. 
Some tears and pastings. Some pages detached. 
Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 



 'גורן נכון' –'תומר דבורה' עם 'גאון ישראל' מרבי ישראל מסאלנט, דפוס ראשון  .145

 'שבחי האר"י' נייר כחלחל. כרך ספרים. –
 

א'. 'תומר דבורה' להרמ"ק, עם 'גאון  כרך ספרים.

ישראל' לרבי ישראל מסאלנט. דפוס ראשון. 

. 'ישראל גאון אגרת' של ראשונה מהדורה

 ב'. 'גורן נכון' [ כה ד';1. ]1858ברג, תרי"ח קניגס

 לז[, 4]. 1959ליק, תרי"ט  .הנפש מדות תקון והוא

 . טז ד';1875ווארשא, תרל"ה ג'. 'שבחי האר"י' ; ’עמ

כריכה ישנה מנותקת וללא   נייר כחלחל/ירקרק.

 שדרה. מעט כתמים. מצב טוב.

Tomer Devorah with “Gaon Yisrael” by Rav Yisrael 

Salanter, first edition—Goren Nachon—Shivchei 

Ha’Ari—blue-tinged paper. Several books in one 

volume. 

1. Tomer Devorah by the Ramak with Gaon Yisrael by Rav Yisrael Salanter. First 

edition. First edition of Igras Gon Yisrael. 

2. Goren Nachon on tikkun of middos hanefesh. 

3. Shivchei Ha’Ari; blue-green paper. 

Old cover, detached, no spine. Some stains. Good condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

 .1845ספר 'קורא הדורות' לבוב, תר"ה  .146
 

, [ז"תל שנת]המחבר הרב זמן עד סבוראי מרבנן, יוחסין שלשלתספר 'קורא הדורות' 

כריכה  ס"מ. 19. סב ד'; 1845מהדורה שנייה. לבוב, תר"ה  מאת רבי דוד קונפורטי.

 ישנה. כתמי זמן. מצב טוב מאוד.

Koreh Hadoros, Levov 1845. Second edition. Old cover. Age stains. Very good 

condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

הקדשת המחבר?, חותמת המחבר,  .147
המקובל הצדיק רבי יצחק אלפייה. 'שיח יצחק' 

ב"ח, דפים נוספים. רשימת שמות צדיקים בכ"י 
 .1923מזרחי. ירושלים, תרפ"ג 

  
הצדיק  ספר 'שיח יצחק' ב"ח, מאת המקובל

רבי יצחק בן רבי יעקב חיים ישראל רפאל 
חותמת המחבר, המקובל  בדף הפורזץ אלפייה.

 הצדיק רבי יצחק אלפייה.
דף הקדשה מודפס,  בפנים הכריכה האחורית,

 עם הוספה בכ"י, ייתכן שבכת"י המחבר.



 16ם בעותק זה ישנ ס"מ. 15עמ', קסח ד';  64  עמ'; רח ד'; 48, 16. 1923ירושלים, תרפ"ג 
 עמודים בתחילת הספר, שמופיעים רק בחלק מהעותקים)ראה במפעל הביבליוגרפיה(.

כריכה ישנה  כ"י מזרחי)בעיפרון(.ברשימת שמות צדיקים  בפנים הכריכה ודף הפורזץ
 פגועה. מעט כתמים ובלאי. מצב טוב.

Dedication by author?, author’s stamp, the mekubal and tzaddik Rabi Yitzchak Alfaya. 
Siach Yitzchak—2 col., additional pages. List of names of tzaddikim in Eastern handwriting. 
Jerusalem 1923. On page break—stamp of author: Hamekubal hatzaddik Rabi Yitzchak 
Alfaya. Inside of back cover—printed dedication page, with handwritten addition, may be 
author’s handwriting.  This copy has 16 pages at the beginning which appear in only some 
of the copies (see bibliography mif’al.) On inside of cover and page break—list of names of 
tzaddikim in Eastern handwriting (in pencil). Old and damaged cover. Some stains and wear 
and tear. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

תרנ"ד  –לקוטי קדמונים. קובץ שירי משוררים. ווארשא, תרנ"ג  .148

1893/94. 
 

. ב' גאון האי רב. א' כ"א, קדמונים, משוררים שירי קובץ קדמונים" "לקוטי

תרנ"ד  –וארשא, תרנ"ג ו לברט. בן דונש רבי. ג' הזהב שרביט שלמה רבי

1893/94. 86 ,IV כריכה ישנה פשוטה.  שער נפרד לכל חלק.ס"מ.  14; ’עמ

 שוליים נאים. מצב טוב מאוד.

Likutei Kadmonim. Collection of poetry. Warsaw 1893-1894. 

1. Rav Hay Gaon 

2. Rabi Shlomo Sharvit Hazahav  

3. Rabi Dunash ben Lavrat 

Separate title page for each section. Old plain cover. Nice margins. 

Very good condition. 

 ₪ 175מחיר הפתיחה: 

 

 

'בית האוצר' לשד"ל. שער נוסף ברומית.   .149

 .1881לבוב, תרמ"א 
 

ספר 'בית האוצר' לשכה ראשונה... מאת שמואל דוד 

 שד"ל.  –לוצאטו 

שער   IV,]2[, קכ עמ’; 17 ס"מ..1881לבוב, תרמ"א 

 בעברית ושער נוסף ברומית.

כריכה ישנה, מעט בלויה. נייר מעט יבש. מעט מאוד 

 קרעים קלים. מצב טוב מאוד.

Beis Ha’otzar by Harav Shmuel David Luzzato. Additional 

title page in Roman. Levov 1881. 

Title page in Hebrew and additional one in Roman. Old cover, slightly worn. Slightly dry 

paper. Very few slight tears. Very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 



 . אינו באוצר הספר העברי.1923מהדורה יחידה. 'משאת נפשי' ווילנא, תרפ"ג  .150
 

 ומאמרי מקראות וביאורי ולמועדים לשבתות כלליות דרשות כוללספר 'משאת נפשי' 

 מעת שונים בזמנים דרשתי אשר וההגיון המחקר ד"ע ל"חז

מהדורה   רבי מתתיהו גורדון. מאת, ציון חבת רעיון צמיחת

יחידה. מעניין לציין שבמפעל הביבליוגרפיה ובספריה 

הלאומית, רשמו "הוצאה שניה, אע"פ שלא ציינו מהדורה 

אחרת וכן לא ראינו מהדורה נוספת, כמו"כ הספר אינו 

ווילנא, תרפ"ג  רוזנפלד. –י וינוגרד באוצר הספר העבר

כריכה נאה מנותקת. ספר  ס"מ. 22; ’עמ[ 2, ]76[, 2]. 1923

 מתפרק. מעט כתמים. מצב טוב.

Single edition. Masas Nafshi, Vilna 1923. Not in Otzar 

Hasefer Ha’ivri. Single edition. Interestingly, in the 

bibliography mif’al and national library it says “second 

printing, although there is no indication of another 

edition and we did not see another edition; likewise, the 

book is not in the Otzar Hasefer Ha’ivri Weingrod-Rosenfeld.” Detached decorative cover. 

Book falling apart. Some stains. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

חתימות. מהדורות ראשונות של הגהות החתם סופר. מהדורה ראשונה של  .151
הגהות הנודע ביהודה, מהר"ב רנשבורג ורבי עקיבא איגר. אוסף ששה כרכי מסכתות 

 . 1832/1868תרכ"ח  -ווין, תקצ"ב  –מתלמוד בבלי, מהדורות חשובות. פראג 
 

מהדורות ראשונות של הגהות החתם 
ר. מהדורה ראשונה של הגהות הנודע סופ

ביהודה, מהר"ב רנשבורג ורבי עקיבא 
איגר. אוסף ששה כרכי מסכתות מתלמוד 

 ווין, תרכ"ב.א'. מסכת כתובות,  בבלי.
חתימות: "יחזקאל שרגא ברוין 

ערמיהאליפאלווא" ובלועזית: "איגאנץ 
ב'.  מינדצענט נאדיוואראד )גראסווארדיין(.

על  .1868רכ"ח ווין, תמסכת שבועות, 
חתימות בלועזית: הכריכה מודבק דף עם 

מנחם אויסלנדר. איזידור שטיינמעץ. 
ווין, ג'. מסכת סנהדרין,  בעק]?[ אהרן.

רישום וחתימה: "הק' חנני' . 1867תרכ"ז 
יו"ט ליפא קליין מפה אב"ד וגליל..". ד'. 

ווין, ה'. מסכת פסחים,  ווין, תרכ"ד.יומא, 
הק' וואלף הירש חתימה: " .1863תרכ"ג 

סג"ל". בלועזית: "הורוויץ" ]?[. כריכת 
 מסכת. ו' עור. שער מיוחד ביותר! עם דיו מוזהב ודיו אדום. שוליים רחבים מאוד מאוד.

גודל ומצב משתנה. באופן כללי  .עור כריכת, רחבים שוליים. 1832 ב"תקצ, פראג, נדה
 מצב טוב. נמכר כמו שהוא.

Signatures. First editions of Hagahos HaChasam Sofer. First edition of hagahos of the 
Noda B’Yehudah, Harav Betzalel Ranshburg, and Rabi Akiva Eiger. Collection of six 
mesechta volumes of Talmud Bavli, important editions. Prague-Vienna, 1832-1868. 
Size and condition vary. Mostly in good condition. Sold as is. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 
 



 
בקירוב. עותק חסר  1895'שירי זמרה' בגדאד, תרנ"ה  –נדיר. 'שירות ושבחות'  .152

 מעט.
 

 המה אשר העת לפי בסדר יפה וסדרנוםכולל פיוטים ופזמונים ספר 'שירות ושבחות' 
  .בגדאד ק"בק נקראים

"כולל קערת כסף לר’ יוסף האזובי, ספר 'שירי זמרה' בסופו 
ושירים הנקראים בשם עתאבא המיוחסים להר’ הגדול 

כמוהר"ר צאלח מצליח ז"ל, אשר שמש בכתר הרבנות פה 
בגדאד בש’ תק"ם. גם להבן ר’ נסים מצליח ז"ל, ונלוו 

ספר 'שירי זמרה'  פזמונים, אשר נשמטו מס’ שירים ותשבחות"
 לא היה במכירות פומביות וכן לא מופיע באוצר הספר העברי.

בערך. במקור קח; ח' ד'; בעותק זה  1895תרנ"ה בגדאד, 
כריכה ישנה.  ס"מ. 16י'.  –חסרים)בספירה הראשונה( הדפים: ה' 

 כתמים. מעט נזקי עש וקרעים. מצב טוב.
Rare. Shirot V’tishbachot— Shirei Zimrah Baghdad, around 
1895. Some content missing. 
Shirei Zimrah has not been offered in public sales and does 
not appear in the Otzar Hasefer Ha’ivri. Baghdad, around 
1895. Originally 108; 8 pp.; this copy is missing (on first count) pages: 5-10. 16 cm. Old cover. 
Stains. Some moth holes and tears. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 
 
 
נדיר ביותר. 'משמרת הקודש' סידור לשבת עם פזמונים מק"ק  .153

  . עותק חסר.1815ליוורנו. דפוס ראשון. פיסא, תקע"ה 
 

 תקון" עם. הספרדים כמנהג לשבת סידור נדיר ביותר. 'משמרת הקדש'
 נוהגים ליוורנו ק"שבק מיוחדים בתשבחות ושירים פזמונים", בסופו: "הטל

[, 1, ]כב[, 2]במקור:  .1815פיסא, תקע"ה וס ראשון. דפ ".ובמועדים בשבתות
כ"ז בספירה השנייה, ודף כ"ו  –ד'; בעותק זה חסרים דפים: כ"ו  סו-כ, מט-ה

כריכה עתיקה בלויה. ספר מעט מתפרק. כתמים  ס"מ. 14.5בספירה שלישית. 
 טוב –ובמספר דפים מעט קרעים קטנים עם חסר. מצב בינוני 

Extremely rare. Mishmeret Hakodesh siddur for Shabbat with hymns from 
Livorno. First printing. Pisa, 1815. incomplete copy. 5 pages are missing in this 
copy: 26 - 27 in the second count, and page 26 in the third count. Worn antique 
cover. Slightly disintegrating book. Stains and a few pages slightly torn with 
incomplete text. Fair- good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 
 

 
. ירושלים – דבדו מרציאנו אברהם רבי חתימת .154
 . 1848 ח"תר, ליוורנו' לנפש מתוק' ספר
. 1848 ח"תר, ליוורנו .פרחי יצחק לרבי' לנפש מתוק' ספר

 אברהם רבי חתימת השער בדף. מ"ס 15.5'; ד[ 1, ]סה[, 4]
 מעט. זית עץ מחופה כריכה. ירושלים – דבדו מרציאנו

 במרוקו נולד מרציאנו אברהם רבי .מאוד טוב מצב .כתמים
 הוסמך. הקודש לארץ עלו ה"תרכ בשנת. שלמה רבי לאביו

 בקהילה כרב כיהן. ברכה א"היש לציון הראשון י"ע לרבנות
 העדה ר"כשד ל"לחו יצא כ"כמו. שכם בקהילת וכן ביון

 .1936 ו"תרצ בשנת נפטר. בירושלים המערבית
Signature of Rabbi Avraham Marciano Dabdo - 
Jerusalem. Matok L’nefesh, Livorno, 1848. 



Cover covered with olive wood. Few stains. Very good condition. 
 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 
 
'מעגלי צדק' עה"ת ב"ח. דפוס ראשון. העותק של האדמו"ר רבי דוב בעריש  .155

  .1884מונקאטש, תרמ"ד פאנעט מדעש. 
 

עה"ת ב' חלקים, חידושים גלי צדק' 'מע ספר
בפשט ופלפולים, ודברי אגדה ואמרי קודש 

מהאדמו"ר הרה"ק רבי בדרך החסידות 
                                      מנחם מנדל פאנעט מדעש.

. 1884מונקאטש, תרמ"ד מהדורה ראשונה. 
 שער נפרד לח"ב.ס"מ.  25'; קכה ד  [1קכב; ]

ראשונה ביידיש של מהדורה בתחילת הספר 
  הקונטרס 'דרכי צדק הנהגות טובות'.

בדף הפורזץ חתימה וחותמת האדמו"ר רבי 
בן רבי יוסף דוב בעריש פאנעט מדעש 

פאנעט מדעש וחתנו של ה'עטרת משה' 
בשכונת קריית אליעזר ממאקווא. בתחילה גר 

כריכה ישנה  ולאחמ"כ בירושלים. בחיפה
בקות. פשוטה. כתמי זמן. מעט קרעים והד

 מצב טוב
Ma’agaley Tzedek al ha’Torah, 2 volumes. First 

printing. The copy of the Rebbe Rav Dov Barish Panet from Daesh. Munkatch 1884. 
Separate title page for volume 2. 
At the beginning of the book appears the first Yiddish edition of the pamphlet Darchei 
Tzedek Hanhagos Tovos. Plain old cover. Age stains. Slight tears and adhesions. Good 
condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 
 
 
מרבנו סעדיה גאון ז"ל' הגהות בכ"י. ספר 'באור תשעים מלות בודדות בתנ"כ  .156

 .1931ירושלים, תרצ"א 
 

מרבנו  כ"בתנ בודדות מלות תשעים 'באור ספר
. באקספארד י"בכת "שנמצאסעדיה גאון ז"ל' 

 מרבנו בראשית לפ' הארוך פירוש אליו ונלוה
 ועל בעולם]![ יחידי יד כתב פ"ע, ל"ז גאון סעדיה
 שלמה מאתי, ומבוא והערות באורים שניהם

 .ווערטהיימער" אהרן
 ס"מ. 16; ’עמ ס'[, 2]. 1931ירושלים, תרצ"א 

 הגהות בכתב יד, רובם בינוניות. 17בתוך בספר 
כריכה ישנה. שוליים רחבים ונאים. מעט כתמים. 

 מצב טוב מאוד.
Handwritten edits. “Beiur Tish’im Milot 
Bodedot b’Tanach mi’Rabbeinu Saadya Gaon 
z”l,” Jerusalem 1931. In the book are 17 
handwritten edits, mostly of average length. 
Old cover. Wide, nice margins. Some stain. 
Very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 
 
 



'כנסת יחזקאל' ב"ח. דפוס ראשון. העותק של נכדו האדמו"ר רבי דוב בעריש  .157
 פאנעט עם קוויטלאך שניתנו לו

 ודרושים ת"עה, ח"ב' יחזקאל כנסת' ספר
 פאנעט יחזקאל רבי ק"הרה ר"מהאדמו
 א"תרצ, קלוזש. ראשונה ורהמהד .מדעעש

 שער. מ"ס 24.5'; ד[ 5] קסז[ 2. ]1931
, המחבר נכד של העותק .ב"לח( חלקי)נפרד

 עם פאנעט בעריש דוב רבי ר"האדמו
 המונחים בתוך)לו שניתנו וקוויטלאך חותמותיו

 ק"הרה ר"מהאדמו דרשה הספר בסוף (.הספר
 ורשימת, המחבר אבי פאנעט משה רבי

נה פשוטה. מעט כתמים. כריכה יש .תורמים
 .מעט נקבי עש. מצב טוב מאוד

Knesset Yechezkel, 2 volumes. First printing. The 
copy of author’s grandson, the Rebbe Rav Dov 
Berish Panet with kvitlach he received. Plain old 
cover. Few stains. Few moth holes. Very good 
condition. 

 ₪ 175יחה: מחיר פת
 
 
 ישעיהו רבי הצדיק הקדשת' חיים חפץ' – המחבר בני הקדשות' לבי שמח' .158

 .חשובים ספרים 3 כרך. ינסקי'טיקוצ
 

 מאת' לבי שמח'. 'א .חשובים ספרים 3 כרך
 ד"תרמ, ירושלים. גאגין חי משה שלום רבי

[ 4]. המחבר בני הקדשת השער בדף. 1884
 הרע לשון ריאיסו הלכות' חיים חפץ'. 'ב'; ד ו"ק

 השער בדף. 1891 א"תרנ, ווארשא. ורכילות
 ישעיהו רבי הצדיק וחתימת י"בכת הקדשה

 .ג"י דף לפני כרוך ד"י דף'; ד ח"ע. ינסקי'טיקוצ
. גראיעוסקי זלמן אלעזר' מר' אגוז גנת'. 'ג

 23'; עמ[ 2] 70. בערך 1890 נ"תר, ירושלים
. קרעים מעט. כתמים. בלויה עתיקה כריכה .מ"ס
 . טוב מצב. מנותקים דפים ספרמ

Samach Libi—dedications by the author's 
sons— Chafetz Chaim—dedication by the 
tzaddik Rav Yeshayahu Tikotchinski. 
Volume of 3 important seforim. Worn 
antique cover. Stains. Few tears. Several 
pages are detached. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 
 

 
. נייר כחול. העותק של האדמו"ר רבי 1806'אורים ותומים' ב"ח. דובנא, תקס"ו  .159

 .יעקב אלימלך פאנעט מדעש וחתימות עתיקות.
 

דובנא, תקס"ו ספר 'אורים ותומים' ב"ח, על שו"ע חו"מ, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. 
בדף  בנייר כחול.ס"מ. רוב הדפים  34'; [ ד5ריג; קפו, ] - קטז, קטו - [, פו, פח1]. 1806

חותמות האדמו"ר רבי יעקב אלימלך פאנעט מדעעש והאדמו"ר רבי דוב השער והפורזץ 



בעריש פאנעט מדעעש. כמו"כ רישומים וחתימות עתיקות, בהם: יעקב טאק, מאיר? 
קרעמיר?. תנחום משה ב"ר טוביה גטשעילעס?. שמואל וועכסלער, בלועזית. ועוד 

כריכת עור מעט בלויה. מעט כתמים. מעט  ..ועוד.
 .מאוד קרעים ונזקי עש)בודדים(. מצב טוב מאוד.

Urim v’Tumim, 2 volumes. Dubna 1806. Blue paper. The 
copy of the Rebbe Rav Yaakov Elimelech Paneth from 
Daesh and ancient signatures Most of the book is on 
blue paper. 
On the title page and page break are the stamps of the 
Rebbe Rav Yaakov Elimelech Paneth of Daesh and the 
Rebbe Rav Dov Berish Paneth of Daesh. As well as 
aAncient inscriptions and signatures, including: Yaakov 
Tak, Meir? Kremi ? Tanchum Moshe son of Rabbi Tuvia 
Getcheiles? Shmuel Wechsler, in foreign language, and 
more. Slightly worn leather binding. Few stains. Very few 
tears and moth damage. Very good condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 
 
 

הספר התורני האחרון שנדפס ברוסיה הקומוניסטית! 'תבונה' במשנה תורה   .160
להרמב"ם, מהגאון מפולטובה, רבי יצחק אייזיק קרסילשציקוב. פאלטאווא, תרפ"ו 

1926.  
שחבר עד שנת  ספר 'תבונה' חידושים וביאורים במשנה תורה להרמב"ם,

ער שליט"א קראסילשציקאוו, מלפנים הכ"ג לחייו יצחק אייזק ב"ר דוב ב
[ 1, ]42[, 3] .1926פאלטאווא, תרפ"ו . רב בעיר האדיץ וכעת בפאלטאווא

ספר זה הינו הספר התורני האחרון שהודפס ברוסיה  ס"מ. 35'; עמ
כריכת מעטפת רכה, חלקה הקדמי מנותק וקרוע.  הקומוניסטית)הסוביטית(!

 .לים. מצב טוב מאודשוליים רחבים. מעט מאוד כתמים וקרעים ק
תשכ"ה[  –]תרמ"ח הגאון מפולטובה , יצחק אייזיק קרסילשציקובהגאון רבי 

למד במיר ונסמך להוראה ע"י הרבנים הגאונים, רבי אליהו ברוך קמאי, רבי 
רפאל שפירא מוואלאז'ין ורבי שמריה נח שניאורסון מבברויסק. משנת תרע"ג 

התניא. לאחמ"כ כיהן כרב כיהן כרב בהאדיטש, מקום מנוחתו של בעל 
חיבר מספר ספרים, וספר זה שלפנינו הינו הספר  .עמנצוגבפולטבה ובקר

 האחרון אשר הודפס בזמן הקומיזם.
The last Torah sefer printed in Communist Russia! Tvuna on the 
Mishneh Torah l’Rambam by the Gaon of Poltava, Rabbi Yitzchak 
Isaac Krasiltchkov. Paltawa 1926. This is the last Torah sefer printed in 
Communist (Soviet) Russia! 

Soft protective cover, front part detached and torn. Wide margins. Very 
few stains and minor tears. Very good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 
 

 
 ומהדורה, מ"חו ע"שו על' טעם ברוך'ה הותהג של ראשון דפוס. ביותר נדיר .161

 שלמה יעקב רבי ק"הגה של העותק'. חיים דברי'ה הסכמת. המשפט נתיבות עם ראשונה
 ..1860 כ"תר למברג, ח"ב. ופוריסוב ניץ'קוז רי"אדמו חסידי מגדולי גולדברג

 
 הגהות של ראשון דפוס. 1860 כ"תר, למברג. חלקים' ב. משפט חושן, ערוך שולחן

 אינו .הדף על' המשפט נתיבות' 'הפי עם ראשונה מהדורה. מ"חו ע"שו על' טעם רוךב'ה
 הספר באוצר ואינו( ברוסיה ד"חב מספריית א"ח רק שם מופיע)הלאומית בספריה

 שלמה יעקב ה"מו להחסיד שייך: "רישום השער בדף .רוזנפלד – וינוגרד העברי
 רישומים. גלדבערג חיים ר"ב משה ה"מו המפורסם המופלג החסיד בן גאלדבערג



. עש נקבי מאוד ומעט כתמים. והדבקות קרעים מעט. עור חצי, מקוריות כריכות .נוספים
 . מאוד טוב מצב כללי באופן

 כבר[ ו"תרע- ג"תר] גולדברג שלמה יעקב רבי
 משיעוריו חוץ. עצום כמתמיד נודע מצעירותו

 שיעור לו היה, ופוסקים ס"בש, בנגלה ולימודו
 רבי הגאון עם בוקר בכל הנסתר תורתב מיוחד
 נהג. סופר מרדכי ורבי שלזינגר יוסף עקיבא

 הסתופף. לכת בהצנע והתנהג יתירה בקדושה
 אלעזר רבי רים"האדמו של קודשם בצל

 ר"והאדמו מפוריסוב צבי יעקב רבי, ניץ'מקוז
 ואמר זקן בחלום אליו שנתגלה לאחר. מבלנדוב

 כף תקיעת מנומ קיבל ואף י"לא לעלות שעליו לו
 נתגלה וכן בחלומו אליו ושב, הדבר על בחלום

 וכל, בירושלים ונתיישב הקודש לארץ עלה, לבנו
 שלמי: 'ספרו'. ה ובעבודת בתורה עסק חייו

 '.יעקב
 
Extremely rare. First printing of the glosses of the 

Baruch Ta'am on Shulchan Aruch - Choshen Mishpat, and first edition with Nesivos 
Hamishpat. Endorsement by the Divrei Chaim. The copy of Hagaon Harav Yaakov Shlomo 
Goldberg, prominent chassid of the Rebbes of Kozhnitz and Porisov. 2 volumes, Lemberg 
1860. Not in the National Library (only volume 1 from the Chabad Library in Russia appears 
there) and not in the Otzar Hasefer Ha’ivri Winograd – Rosenfeld. Inscription on title page: 
"Belongs to the chassid Moreinu Harav Yaakov Shlomo Goldberg, son of the famous 
chassid Moreinu  Harav Moshe son of Rabbi Chaim Galdberg. Additional inscriptions. 
Original covers, half leather. Slight tears and adhesions. Stains and very few moth holes. 
Overall, very good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 
 

 
 – ברלין. סוגיות חידושי' סופר חתם' – יחידה מהדורה' רפאל חידושי. 'נדיר .162

 .1877/1901 ב"תרס - ז"תרל, מונקאטש
 

 על 'רפאל חידושי' ספר'. א .חשובים ספרים 2 כרך
 רפאל רבי מאת ונדרים שבועות, מכות, מסכתות
 ג"מ[ 2. ]1877 ז"תרל, ברלין. יחידה מהדורה .שלזינגר

 '; ד
 .ס"הש סוגיות על חידושים' סופר חתם' ספר'. ב

. ישנה כריכה .מ"ס 32'; ד ד"ס. 1901 ב"תרס, מונקאטש
 מצב. קלים וקרעים עש נקבי מאוד מעט. יבש טמע נייר
 . מאוד טוב – טוב

 

Rare. Chiddushei Raphael, single edition – Chasam 
Sofer chiddushim on sugyos. Berlin - Munkatch, 
1877-1901. 
A. Chiddushei Raphael, single edition. We have not 

seen it in auctions. 
 B. Chasam Sofer- chiddushim on sugyos in Shas. 
Old cover. Slightly dry paper. Very few moth holes and minor tears. Good- very good 
condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 
 



. נוספות חשובות וחתימות דעש רי"אדמו של העותק' טהרה סדרי. 'נדיר .163
 . 1836 ו"תקצ, סדילקאב

, נדה לכותה ד"יו ע"שו על' טהרה סדרי ספר
 .אשכנזי אלחנן לרבי

 ]1[ כט, לג - מה, מה . 1836 ו"תקצ, סדילקאב
 - פו ד'; 37.5 ס"מ. 

 רבי רים"האדמו חותמות והשער הפורזץ בדף
. מדעש בעריש דוב ורבי מדעש אלימלך יעקב

: חתימות נוספים ובמקומות בשער כ"כמו
  שייך. קיצער בער?[ אהרן]?  אברהם קניתי"

 יודא קניתי(. זה בשם דיין היה) קיצע מיכל' לר
 .וויס' ידדי רפאל' הק]?[. ציטראן
 מקומות במספר. כתמים. בלויה עתיקה כריכה

 . מאוד טוב מצב. עש נזקי מעט בודדים
 

Rare. Sidrei Tahara. Copy of the Rebbe of Daesh and 
additional important signatures. Sadilkav, 1836. 

Worn antique cover. Stains. Some moth damage in a few spots. Very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 
 
 
 
 

 .1939, תרצ"ט טאשנאד 'שו"ת מהר"ם בריסק' ח"א. דפוס ראשון. .164
 

 ספר 'שו"ת מהר"ם בריסק' על ד' חלקי שו"ע, ח"א, מהגאון רבי מרדכי בריסק.
 ס"מ. 35ד';  קמו[ 2]שנדפס ע"י חתן המחבר רבי שמואל גרינבערג. דפוס ראשון, 

 כריכה ישנה פשוטה. נייר מעט יבש. מעט כתמים וקרעים. מצב טוב.
 

Sheilos V’teshuvos of Maharam Brisk, vol. 1. First printing. Tashnad 1939. 
Old plain cover. Slightly dry paper. Some stains and tears. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 
 
 
 
 
 

 
לאדינו. נדיר. 'עקידת יצחק' ארבעה עמודים  .165

 בערך. 1920בלבד. אזמיר? תר"פ 
 

איספאנייולה,  לינגואה אין טריזלאדאדו 'עקידת יצחק'
.   לאדינו באותיות טאריקה בכור שמואל חזקיה ’ר מאת

 ברית כורתי על עני אני סידרתי’ש שיר"רש"י. בסופו: 
 רבה הושענא ובליל סליחות בלילי זכותם להזכיר זיע"א
 ".מואל’ש ה"חזקי י"אנ הבתים ת"ור, התהלים קודם

ס"מ. כתמים  16[ עמ'; 4בערך. ] 1920אזמיר? תר"פ 
 ומעט חורי עש. מצב בינוני.

 
Ladino. Rare. Akeidas Yitzchak, only 4 pages. Ezmir? Around 
1920. Stains and some moth holes. Average condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 
 
 



 
ל"ו  –ספר בכורים לה', ב"ח. ליוורנו, תרל"ה  .166

1875/76. 
 

 –ליוורנו, תרל"ה  ספר בכורים לה', ב"ח. לחג השבועות.
 שער נפרד לח"ב. שדרת קלף.. לג; לו ד'; 1875/86ל"ו 

כריכה ישנה פגועה. דף ז' בח"א קרע עם חסר.  ס"מ. 18.5
 טוב. –עים וכתמים. מצב בינוני מעט קר

Bikkurim L’Hashem, 2 volumes. Livorno 1875-1876. 
Separate title page for volume 2. Parchment spine. 
Old damaged cover. P. 7 in vol. 1, torn with missing 
text. Some tears and stains. Average-good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 
 
 

 
 
 משה רבי ק"להרה א,"ח ך"נדפוס ראשון. 'ישמח משה'  .167

 .1906 ו"תרס, סיגעט. מ. מאוהעל טייטלבוים
 

 מאת, א"ח" נפתחים ספרים עשרה ובו' "משה ישמח' ספר
. דפוס ראשון .מאוהעל טייטלבוים משה רבי ק"הרה

כריכה ישנה  ס"מ. 26.5 ';ד ו"צ[ 2, ]1906 ו"תרס, מרמארשסיגעט
ים רחבים. דף השער ודף אחריו מנותקים וקרועים מעט בלויה. שולי

 –עם חסר בתחתיתם. נייר יבש. מעט קרעים וכתמים. מצב בינוני 
 טוב.

 

First edition. Yismach Moshe—Nach, vol. 1, by Harav R’ Moshe 
Teitelbaum of Ohel. M. Siget 1906. Old, slightly worn cover. Wide 
margins. Title page and following page detached and torn, some 
missing at the bottom. Dry paper. Some tears and stains. Average-
good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 
 

 
 למברג.  –אוסף ספרי 'חוק לישראל' מדפוסי ווארשא  .168

 
 למברג. חלקם חסרים. –אוסף שבעה ספרי 'חוק לישראל' מדפוסי ווארשא 

 ב'.. עותק חסר. 1888במדבר, למברג, תרמ"ח  א'.
שערים שער  2. 1888דברים, למברג, תרמ"ח 

 2. 1898דברים, ווארשא, תרנ"ח  ג'. ראשון מאויר.
במדבר,  ד'.שערים, שער ראשון, מאויר וצבעוני. 

שמות,  ה'.שערים, הראשון מאויר.  2ווארשא. 
חלק מויקרא. ווארשא.  ו'.ווארשא. עותק חסר. 

חלק מבראשית. ווארשא. עותק  ז'.חסר.  עותק
. גודל ומצב משתנה. חלקם חסרים ופגועים. חסר

 האוסף נמכר כמו שהוא.
 

Collection of seforim Chok L’Yisrael, printing in 
Warsaw-Lemberg. Size and condition vary. 
Some missing content and damaged. Sold as is. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 
 
 



. ב"ח קמא בבא' מס על הצבי אמרי. המחבר חותמת". יחידה מהדורה. "נדיר .169
 . 1891 א"תרנ ורשה

 
 בבא במסכת חידושים הצבי אמרי ספר
 והחובל מרובה פרקים על שני חלק, קמא

. דאברי ד"אב בר מאיר צבי רבי מהגאון
'; ד ז"קכ, 9, 1". יחידה מהדורה" א"תרנ ורשה

, לועזיתב המחבר חותמת השער מאחורי
 כריכה .מדבקה י"ע מוסתרת מהחותמת חלק

 קרעים מעט. מנותק השער מדף חלק, ישנה
 .טוב מצב. כתמים. עש ונזקי

Rare. Single edition. Author's stamp. Imrei Hatzvi 
on Bava Kama, volume 2. Warsaw 1891. On the 
back of title page is the author's stamp in a 
foreign language, part of the stamp covered by a 
sticker. Old cover, part of title page detached. 
Slight tears and moth damage. Stains. Good 
condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 
 
 
 .1861גרמנית, ב לוח העיתים, היסטוריה יהודיתנדיר, מהדורה יחידה.  .170

 
יה היהודית תקציר ההיסטורלוח העתים, ספר 

מאת  .בגרמנית 19 – מבריאת העולם ועד המאה ה
על ידי המחבר  בהוצאה עצמיתיצא  חיים שלזינגר

 נדיר, "מהדורה יחידה".עמ'.  213. 1861בגרמניה, 
מלבד שם הספר ופסוק בדף השער כולו בגרמנית. 

הספר מסודר בכמה סדרים)אולי חלקו לפי שנים 
עזית?( לא הצלחנו לבריאת העולם וחלקו לפי שנים בלו

חותמת דיו באחת משפות המזרח  100להבין. בעמ' 
 הרחוק.  

מצב טוב. כרוך מחדש עם המעטפת המקורית.  חוסר 
 בעמוד השער ללא פגיעה בטקסט.

 
Rare! Single editon. Luach Ha’ittim, 
Jewish history in Germany, 1861. 
Timetable of Jewish History from the 
creation of the world to 19th century. 
Hch. Schlesinger - Luach ha-Ittim. Zeittafel 
der biblischen und nachbiblischen geschichte der Juden.Landmarks in Jewish history 
from the creation of the world to the 19th century. German language. Germany, 1861, 
published by the author. 213 pp.  
Except for the the name of the book and one passage on title page, the book is 
entirely in German. Page 100 has an ink stamp in far eastern characters.  
Good condition, rebound with original cover, title page slightly torn, not affecting text. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 
 
 
. אינו בספריה 1926נדיר ביותר. "אדרשה" מרבי צבי חנוך לוין. בענדין, תרפ"ו  .171

 .הלאומית ולא בוינוגרד.
 

"דעם בענדינער רב הרה"ג צבי  נדיר ביותר. 'אדרשה' מהגאון רבי צבי חנוך לוין מבענדין.
אקציע אין בענדין, -וועגען די רעטונגס א דרשה געהאלטען אין די שוהלחנוך שליט"א לעווינ'ס, 



בספריה הלאומית ו". מאנטאג, פ' בהעלותך תרפ"
נרשם שאין להם עותק בספריה. אינו רשום באוצר 

בענדין, תרפ"ו רוזנפלד.  –הספר העברי וינוגרד 
כתמי זמן. מצב טוב  יידיש.ס"מ.  16.5עמ';  15. 1926
 מאוד

תרצ"ה  – ]תרל"א הגאון רבי חנוך צבי הכהן לוין
[ ממנהיגי יהדות פולין ורבה של בענדין. 1870/1935

 חתנו של האדמו"ר ה'שפת אמת' מגור. 
Extremely rare. Adrasha by Rav Zvi Hanoch Levin. Bendin 
1926. Not in the National Library nor in Winograd. 
Yiddish. Age stains. Very good condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 
 
 
 

 
נדיר. מזכרת מחתונת האדמו"ר רבי יקותיאל  .172

אבוחצירא, בנו של המקובל הקדוש רבי מאיר אבוחצירא. כ"ה 
  מנ"א תשמ"ה.
 יקותיאל האדמו"ר רבי ברכה מחופתו של נדיר. מזכרת

פיוטים  .אבוחצירא מאיר רבי הקדוש המקובל של בנו, אבוחצירא
רת המנורה וציור וזמירות, ברכות ועוד. בתחילתו מזמור שיר בצו

ס"מ.  13.5עמ';  51[ 1] .ה"תשמ א"מנ ה"כ רבי יעקב אבוחצירא.
 טוב. –כריכה רכה. כתמים. מצב בינוני  בדיו כחול.הכל 

 
Rare. Souvenir from the wedding of Harav Yekutiel 
Abuhatzeira, son of the holy kabbalist Rav Meir 
Abuhatzeira. 21 Av 5745/ 1985. Rare. Souvenir from the 
chuppah of the Harav Yekutiel Abuhatzeira, son of the holy 
kabbalist Rav Meir Abuhatzeira. Piyutim and hymns, 
blessings, and more. At the beginning is a hymn in the shape 
of a menorah and a painting of Rav Yaakov Abuhatzeira. All 
in blue ink. Soft cover. Stains. Fair - good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 
 
 
 
 

עברי  -צרפתי דקדוק אוניברסיטת סורבון בפאריז, ספר  .173
 .1789צרפת,  "מהדורה נדירה". .האוניברסיטהלתלמידי 

Grammaire hébraïque, à l'usage des écoles de Sorbonne.  
עברי שיו"ל עבור תלמידי אוניברסיטת סורבון בפריז, על  –ספר דקדוק צרפתי 

אפשר ללמוד את הדקדוק העברי ללא עזרת מורה. מהדורה חדשה מנת שיהיה 
מהדורה מסוימת זו אינה וספות שאינם חשובות ובלבולי מוח. ללא כל מיני ת

כריכת עור עתיקה,  עמ'. 192. 1789 -פריז רשומה בספריה הלאומית. 
 מקורית?. נייר משובח, כתמי זמן, מצב טוב מאוד.

 
Sorbonne university in Paris, Hebrew-French grammar book for 
university students. Rare edition. France 1789. Grammaire hébraïque, 

à l'usage des écoles de Sorbonne. 
A French – Hebrew grammar book published for the students of the 
Sorbonne in Paris so they could learn Hebrew without a teacher. 
New edition without unnecessary additions. New Edition. Paris 



1789. 192 pp. This specific edition is not in the Israel National Library. Antique 
leather binding. Quality paper, ae stains, very good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 
 

 
נדיר. נדפס תוך כדי השואה!!! כתב העת הציוני בהולנד. "מנורה"  .174

 1941)תש"ב(   אמשטרדם. 5702
 

נדפס תוך כדי השואה!!! נדפס בשנת  נדיר. כתב העת הציוני "מנורה" בהולנד.
 21עמ';  155)תש"ב( 5702אמשטרדם  לאחר הכיבוש הנאצים בהולנד. 1941תש"ב 

 .כריכה מקורית, ללא השדרה. כתמים. מצב טוב מאוד ית.בהולנדס"מ. 

Rare. Printed during the Holocaust!!! The Zionist Journal in the Netherlands. 
Menorah, Amsterdam. 1941. Rare. The Zionist magazine Menorah in the 
Netherlands. 
Printed during the Holocaust!!! Printed in 1941 after the Nazi occupation of 
the Netherlands. Amsterdam 1942, 155 pages; 21 cm. In Dutch. Original cover, 
without spine. Stains. Very good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 
 
 

'אוצר הספרים בן יעקב' המהדורה הראשונה של הספר  .175
 1880הביבליוגרפי הנודע. ווילנא, תר"מ 

 
 ספר 'אוצר הספרים' ביבליוגרפיה של הספרים העבריים מאת יצחק אייז

 יק בן יעקב.
מהדורה  כשבעה עשר אלף ספרים עד שנת תרכ"ג מסודר ע"פ א"ב.

הראשונה. ספר זה הינו מהספרים החשובים ביותר בתולדות 
כריכה  ס"מ. 25עמ';  678 42. 1880 ם"תר-ז"ווילנא, תרלהביבליוגרפיה. 

 טוב מאוד.ישנה. מצב 
 

Otzar Hasforim Ben Yaakov, first edition of the famous bibliographic book. 
Vilna 1880 
Old cover. Very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 
 

 

נדיר ביותר. זיכרון לרובע היהודי ובית הקברות היהודי בפראג  .176

 .1855 פראגדה? ראשונה? ראשונה? מהדורה יחי ם. ציורי 13עם 
 

ספר בגרמנית זיכרון לרובע היהודי (הגיטו) ובית הקברות העתיק בפראג 

איורים בשחור וצהוב מוקפים במסגרת בצבע כחול, האיורים:  13כולל 

תמונה גדולה מקופלת של בית הקברות ותמונות מצבות עם הסבר כולל 

ותמונת בתי הכנסת  ,ד' אלפים –הסברים על מצבות עתיקות ביותר מ 

אלט נוי מבחוץ ומבפנים נראה בתמונה גם הדגל המפורסם וכן  –אג בפר

כחול של בית  –תמונות בתי כנסת אחרים, בשער הספר איור בשחור 

מהדורה ראשונה ונדירה,  "הקברות וברקע המגדל המפורסם של פראג

"מהדורה יחידה" שכן הציורים במהדורה זו שונים!  ייתכן שזוו

דף זה הנו חשוב כשלעצמו לחוקרי   ר!!ממהדורות שנדפסו מאוחר יות

פראג,  .יהדות פראג, ולא נשתמר בחלק מהעותקים מספר נדיר זה

רישום  .עמ'. הקדשה בדפוס למשה מונטפיורי ואשתו יהודית 73, 5. 1855

כריכה עתיקה, נייר משובח, האיורים מודפסים על  .בעט בכריכה האחורית

  .ויןצדו האחד של הדף וצדו השני חלק. מצב מצ



Very Rare. Memorial Book of the Jewish Quarter and Cemetery in Prague, with 13 

illustrations. Single/first edition? Prague 1855.Podiebrad - Andenken an die Alterthümer 

der Prager Josefstadt. Prague 1855. German book, memorial of the Jewish quarter (ghetto) 

and cemetery, including 13 illustrations in black and yellow, with blue frames. Illustrations 

include a large foldout of the cemetery and illustrations of tombstones with explanations, 

and photos of the Prague synagogues. A first and very rare edition which we could not find 

in auctions. This might be a single edition as the illustrations in this edition are different 

than those in later editions!! Dedicated in print to Moses Montefiore. Inscription in pen on 

back cover. 5, 73 pp. Pen writing on inner rear cover. Antique binding, quality paper, 

illustrations printed on one side of page, leaving the other side blank. Excellent condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

 ..מפות ואיורים 1842מהדורה נדירה". מילון תנ"כי באנגלית ניו יורק " .177

מיועד למשפחה ולבתי הספר  ים המופיעים בתנ"ך,ספר בפורמט קטן, ביאורים למונח

כולל  ,כולל מפות א"י וירושלים ואיורים רבים

כלי נגינה בעלי חיים ניו  ,מזבח ,איור כהן גדול

. "מהדורה נדירה" עמ' 536. 1842יורק 

כריכה קדמית  ת.אינה בספריה הלאומי

מנותקת, נייר טוב, שוליים נאים, כתמי חלודה, 

  .מצב טוב מאוד

Concise Dictionary of the Holy Bible—New York, 

1842. Rare Edition. Maps and illustrations. Small 

format, containing explanations of terms from 

the Bible. For family and school. Includes maps of 

Israel and Jerusalem and many illustrations, 

including one of the kohen gadol, altar, musical 

instruments, and animals. Rare edition, not in 

Israel National Library. Front board detached, 

foxing. 14.5x9.5 cm. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

משה ואהרן מנהגים וטקסים יהודיים עתיקים. לונדון  .178

 ]]תכ"ז1667

 

ספר מחקר על מנהגים וטקסים יהודיים בעת העתיקה מאת  -משה ואהרן 

 10, 264, 8. []תכ"ז1667לונדון  .אנגלית ומעט מאוד עברית ,תומאס גודווין

מעט כתמים,  ,ר משובחשדרת הכריכה מפורקת. ניי ,כריכה ישנה פשוטה ';עמ

  .נקבי עש בודדים, מצב טוב מאוד

Aaron and Moses Ancient Customs and Jewish Rites. London 1667. 

Tomas Godwyn - Moses and Aaron: Civil and Ecclesiastical Rites, used 

by the ancient Hebrews… A research book on Jewish Customs and Rites 

in ancient times. English with very little Hebrew. London 1667. 8, 264, 

10 pp. Several moth holes, few stains. Rebound, spine detached. 

Quality paper. 



 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

 5  .דרייפוס –ראובן ששון  –הרב אברהם יוסף הרץ הרב הראשי לבריטניה  .179
 ליטוגרפיות עתיקות.

מהן קשורות למשפט  3הלקוחות מהמגזין האנגלי ""ואניטי פייר"".  וגרפיות עתיקותליט 5

ליטוגרפיה מתקפלת המראה סצנה מהמשפט, דיוקן של דרייפוס ודיוקן של  -דרייפוס 

אסתרהאזי, הקצין הצרפתי שבגד 

ובפשעיו הואשם דרייפוס החף  ,בארצו

 2דיוקנאות של  -. בנוסף !מפשע

איש  -יות נודעות דמויות יהודיות אנגל

העסקים הנודע ראובן ששון והרב 

הראשי לבריטניה, הרב הרץ. גודל כל 

ס"מ, פרט להדפס /26  40הדפס 

ס"מ. מצב  /38 53המתקפל שגודלו 

 טוב מאוד. 

Rabbi Abraham Joseph Hertz / Reuben 
Sassoon / Alfred Dreyfus – 5 Antique 
Lithographs. 
5 lithographs taken from British magazine 

Vanity Fair. 3 are connected to the 

Dreyfus affair – a foldout lithograph 

depicting a scene from the trial, a portrait of Dreyfus and a portrait of Esterhazy, the French 

officer who betrayed his country and for whose crimes innocent Dreyfus was accused. 

Additionally, there are 2 portraits of famous British Jewish figures – famed businessman 

Reuben Sassoon and Rabbi Hertz, Chief Rabbi of England. Each print is 40x26 cm, foldout 

print is 53x38 cm. Very good condition.  

 ₪ 210: מחיר פתיחה

 

 

תחריטים של דמויות מספריו עם  50 -הגלריה של גתה מהדורה מפוארת.  .180

 ללא הקשר יהודי. .1870הסברים.  ניו יורק 
 

תחריטים  50הגלריה של גתה עם  -ספר מפואר 
על עמוד שלם, כל תחריט מוגן בנייר פרגמנט 

 דק.
 312. 1870ניו יורק, "מהדורה ראשונה נדירה" 

 אינו בספריה הלאומית.תחריטים.   50עמ', 
כריכה מפוארת עם שם הספר ועיטורים בדיו 

מוזהב, דפים עבים משובחים חיתוך דפים 
 . מצויןמצב מוזהב, 

Ornate first edition – Goethe Gallery – 50 

Engravings of Characters from his Books, 

NY 1870. No Jewish Context. Goethe 

gallery, containing characters from 

Frederick Pecht, Arthur Von Ramberg -

Goethe's works. Frederick Pecht, Arthur 

Von Ramberg -   Goethe gallery, 

containing characters from Goethe's 



works. NY, 1870. 312 pp, 50 engravings. Very good condition. Fine book – Goethe 

Gallery. With 50 full page engravings, each protected by parchment paper.Rare first 

edition. New York 1870. 312 pp, 50 engravings. Not in Israel National Library. Fine 

binding with gilded illustrations, fine thick pages, gilded edges, excellent condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

תחריטים, ספר היסטוריה יהודית והיסטוריית ארץ ישראל כולל החי  500 –כ  .181

 כרכים בשפה האנגלית.   2והצומח בא"י בתקופת התנ"ך מהחוקר הנודע גון קיטו. 

ספר באנגלית, ההיסטוריה של פלשתינה, כרכים. תחריטים רבים.  2, 1844לונדון 

טוריית ארץ ישראל היסטוריית העם היהודי והיס

בתקופת התנ"ך כולל בעלי החיים וצמחים בארץ 

ישראל בתקופה ההיא מהחוקר המפורסם גון 

חמש ככרכים הכוללים  John Kitto .2)קיטו )

לונדון  מאות תחריטי עץ בתוך הטקסט. 

 )תר"ד(.1844

על שדרה אחת משוקמת. כריכות מקוריות, 

ם הכריכות הקדמיות איור בדיו מוזהב, אדם ע

מצב טוב, מעט גמל. נייר טוב, שוליים רחבים, 

 בלאי. 

Palestine and Jewish History Book with 500 

Engravings, including Palestine flora and fauna in 

Biblical Times, by famous scholar John Kitto. 

English, 2 Vols. Kitto - Pictorial history of Palestine 

and the Holy Land, including a complete history of 

the Jews. London 1844, 2 volumes. Many engravings. Contains around 500 small wood 

engravings inside the text.  

Book tells the entire Jewish and Palestine history from biblical times, and also describes the 

physical condition of the land as well as the flora and fauna. Original bindings, one spine 

restored. Front boards have gilded illustrations of man with camel. Good paper, wide 

margins, good condition, some wear. 
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 . איורים רבים. "מהדורה ראשונה? מפוארת". 19 -במאה ה  מסע בארץ הקודש .182

 .1863לונדון 

, מלא בעשרות איורים 19 - ישראל מהמאה ה-ספר מסע לארץ
יד אבשלום  –שלם, הר הבית  יפהפיים, שכל אחד מהם על עמוד

 דעמק יזרעאל ועוד ועו –מגדל דוד  –חברון  –קדש ברנע  –
 1, 206 ד', 4 אנגלית,  1863"מהדורה ראשונה מפוארת". לונדון 

 ס"מ.  28. עמ'
 ומסגרות איורכריכה נאה בצבע ירוק)קרע בשדרת הכריכה(, 

 , נייר משובח, שוליים נאים. מצב טוב מאוד.זהב על הכריכה
 

Pictorial Journey through the Holy Land or scenes in 

Palestine, London 1863. Illustrated. Pictorial Journey 

through the Holy Land or Scenes in Palestine. London: The 

Tract Society, 1863. Travel book to Palestine from the 19th 



century, with dozens of beautiful illustrations, each double page. Temple mount, Tomb of 

Absalom, Kadesh Barnea, Hebron, Tower of David, Yizrael Valley, etc. First edition. 4, 206, 1 

pp. 28 cm. Fine green binding, with illustration and gilded frame, fine paper, wide margins. 

Very good condition, tear to spine.  
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. אזכור של השופט 1956מכתב חתום,  -טרומן  הנשיא האמריקני הארי ס. .183

 היהודי סמואל רוזנמן.

, לאחר סיום כהונתו, למנהל מלון 1956מכתב שכתב הנשיא האמריקני בשנת 

בשיקאגו, בו הוא מודה לו על ששמר עבורו ועבור שני אנשים נוספים מקום בבית 

השופט היהודי ויועצו הבכיר סמואל רוזנמן, שהיה זה  ון הואהראשהמלון שלו. 

שטבע את המושג ""ניו דיל"" בהתייחס למדיניותו הכלכלית של הנשיא רוזוולט 

, . השני, המוזכר במכתב בשם אוונס, הוא ככל הנראה טום ל. אוונס30-בשנות ה

בהוואי  ן טרומן כי אוונס נמצאי. במכתב מציידיד קרוב של הנשיא ואיש עסקים

ואילו השופט רוזנמן בחופשה בדרום קרולינה. המכתב במכונת כתיבה , עם 

מאלית עליונה, עם חוסר, ללא שס"מ. קרע בפינה 19/27 חתימת ידו של טרומן. 

 פגיעה בטקסט. 

US President Harry S. Truman – signed Letter 1956, mention of Jewish 

Judge Samuel Rosenman. Letter written by US president Truman in 1956, 

after the end of his term as president, to a Chicago hotel manager, in which 

he thanks the manager for a reservation made for him and two friends. The 

first is Jewish Judge and Truman's senior advisor Samuel Rosenman, who 

coined the term "New Deal" for Roosevelt's financial and political policy in 

the 30s. The second, referred to as Evans, is probably Tom L. Evans, and 

businessman and Truman's close friend. The letter is typewritten with Truman's original 

handwritten autograph. 27X19 cm. Tear to upper left corner with loss not affecting text. 
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 ספר בפורטוגזית, . "מהדורה ראשונה"וליטוגרפיות פנורמה של העיר ירושלים .184

  .1874 ליסבון
 

שיצא וארץ ישראל ספר אודות ירושלים 
בפורטוגל, בפורטוגזית, ומכיל ליטוגרפיות של 

קום המקדש, וכן פנורמה כולל הכותל ומ עיר,ה
 509 . "מהדורה ראשונה".1874ליסבון של העיר. 

לפני דף השער תמונה פנורמית גדולה  עמ'.
מתקפלת של העיר ירושלים, בתוך מספר איורים 

הר  –מתפללים בכותל  –על עמוד שלם, ירושלים 
כריכה ישנה נאה, שדרת  פנורמה של יפו. –הבית 

מצב טוב משובח, שוליים נאים, כתמים,  עור. נייר
  .מאוד

Jerusalem Panorama and Lithographs. First 

edition. Portuguese, Lisbon 1874. Joaquim 

Pinto De Campos - Jerusalem, Lisbon 1874. 

Joaquim Pinto De Campos - Jerusalem, Lisbon 

1874. Book on Palestine and Jerusalem. 



Written in Portugal, in Portuguese. 509 pp. Includes a folding panorama of Jerusalem and 

several full-page lithographs including the Western Wall and the Place of the Temple, Jaffa 

panorama. Fine old binding, leather spine. Fine paper, wide margins, stains. Very good 

condition.  
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!! ספר אלבומי, 1916מלחמת העולם הראשונה! נדפס באמצע המלחמה  .185

מלכים ושליטים  –גנרלים  –חזיתות  –תמונות מלחמת העולם הראשונה, קרבות 

 . 1916ניו יורק  ועוד ועוד.

 תצלומים איכותיים מהשנה הראשונה של מלחמת העולם פורמט גדול.ספר אלבומי מעניין מאוד ב

הראשונה. בתשעת העמודים הראשונים יש חמישים וארבע תמונות של רבים מהמנהיגים הפוליטיים 

שאר הספר מציג מגוון  של המדינות הנלחמות,והצבאיים 

רחב של כמעט הכל: מפעלי תותחים, פרשים במצעד , קן 

ועיירות שהושמדו, פליטים, בתי  מבניםצלפים, תעלות, 

הרוגים רבים)כולל טוסים, חולים, ארטילריה, ספינות ומ

רוב סצנות הקרב הן תמונות קשות(, חזיתות שונות ועוד 

 - תמונות של ציורים כשהמצלמה הייתה חטטנית מדי

בספר זה לא מצאנו הקשר יהודי  לשימוש בקו החזית.

)מלבד תמונה של משפחה נודדת שייתכן שהם יהודים וכן 

נדפס תמונות חיילים שאולי חלקם יהודים( שכן הספר 

ספר מוקדם  לפני שהבריטים כבשו את ארץ ישראל.

 144. אינו בספריה הלאומיתשנדפס תוך כדי המלחמה. 

ס"מ. פגמים לכריכה,  30/42עמ', כולם מלאים צילומים. 

 מצב טוב מאוד.באופן כללי 

Collier's Photographic History of the European War. WWI book, 1916. 

Printed During the War!! Album Format, many photos – battles – fronts – generals – kings 
and rulers, Etc. Fascinating large format album. Quality photos from the first half of WWI. 
First 9 pages have 54 photos of many of the political and military leaders of the involved 
countries. Rest of book presents a wide variety of photos of: arm factories, cavalry, snipers, 
trenches, destroyed towns and buildings, refugees, hospitals, artillery, ships and airplanes, 
many victims (including painful photos), various fronts etc. Most battle scenes are 
illustrations. We did not find any Jewish content in the book (except for a photo of a refugee 
family which might be Jewish) as the book was printed before the British occupation of 
Palestine.  Early book printed during the war. Not in Israel National Library. 144 pp. Large 
format. Full of photographs. Published during the war, in 1916. 42X30 cm. Flaws to cover.  
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  .תחריטים עתיקים 3 תיבת נוח. -דיברת לא תחמוד  – עשרת הדיברות .186
, המראה את משה 16-. חיתוך עץ מקורי מתוך ספר עתיק מהמאה ה1תחריטים עתיקים:  3לוט 

רבנו אוחז בלוחות הברית. התחריט לקוח מספר לא יהודי, וכך כולל לוח אחד, בעברית, את שלושת 
בלטינית. העמוד לקוח מתוך  -אשונות בעוד השני כולל את קריאת שמע. שאר העמוד הדיברות הר

. לפחות 16-הספר "קוסמוגרפיה" של המלומד מונסטר, שיצא בגרמניה במספר מהדורות במאה ה
 ס"מ. שולי הדף נמצאים מתחת למסגרת הקרטון ולא נבדקו. /19 27
. התחריט מראה דתחמולא  -דיבר העשירי . תחריט מקורי עתיק, מספר לא ידוע, המתאר את ה2

בית רעך". משפט זה כתוב מתחת  דתחמושני אנשים ולצידם בית נאה, בהמחשה לדיבר "לא 
 ס"מ.  13.5/12.5 התחריט/16 24לאיור בעברית, יוונית, לטינית וגרמנית. הדף 



עליון של התחריט . תחריט עתיק של נוח עומד לפני התיבה, וזוגות של חיות עולות עליה. בחלקו ה3
 ס"מ./17.5 24.5מטבעות עתיקים עם כיתוב ביוונית.  2איור של 

הראשונים  2שלושת התחריטים במצב טוב מאוד, 
נתונים בפספרטו מקרטון, השלישי מודבק בנייר דבק 

 על קרטון. 
Ten Commandments / Tenth 

Commandment / Noah's Ark Lot containing 

3 antique engravings: 

1. Original woodcut from 16th century 
book, depicting Moses holding the 
Tablets of the Covenant. It is taken from 
a non-Jewish book, and so the first 
Tablet has, in Hebrew the first 3 
commandments, and the second Tablet 
has the Shema Yisrael. The rest of the 
page is in Latin. It is taken from 
Munster's Cosmography, published in 
Germany in several edition during the 16th century. Size at least 27X19. Margins of the 
page are inside a cardboard frame and were not examined.  

2. Original antique engraving, from an unknown book, depicting the Tenth 
Commandment - Thou shalt not covet thy neighbor's house. The engraving shows two 
men next to a large house. The Biblical phrase is written under the illustration in 
Hebrew, Greek, Latin and German. The page is 24X16 cm, the engraving is 13.5X12.5 
cm.  

3. Original antique engraving of Noah in front of the Ark, with couples of animals 
ascending it. On the upper part of the engraving are illustrations of two antique coins 
with inscriptions in Greek. 24.5X17.5 cm.  
All three are in very good condition, the first two are in cardboard frames, and the 
third is laid on cardboard by adhesive tape.  
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רבי שאול משה  - "הויערשבער רוב"הקדשה עצמית בכ"י וחתימת הגאון החסיד  .187

 . 1927זילברמן. ספר 'חכם לב' ירושלים, תרפ"ז 

כולל שני ספרים, פנים הספר על שו"ע אבן העזר על לב'  ספר 'חכם

רבי שלמה חעלמא ... בעהמח"ס  להגאון הוא קצור פרקי הלכות

 'חכם לב'וסביב עליו ספר מרכבת המשנה... יו"ל בפעם הראשונה. 

 בדף השער מרבי חיים יהודה ליב אויערבאך. דושים וביאוריםיובו ח

חסיד רבי שאול משה הקדשה עצמית בחתימת וחותמת הגאון ה

 ס"מ. 26'; ח עמ"[, שפ2] '[ ו4]. 1927ירושלים, תרפ"ז  זילברמן. 

 כריכה ישנה, ללא השדרה. מעט כתמים ונזקי עש. מצב טוב. 

[ 1850/1939תרצ"ט  –]תר"י  הגאון החסיד רבי שאול משה זילברמן

בה כיהן כרב וכראש  "הויערשבער רוב"כיהן כרב בפולין ובעיקר נודע כ

וכיהן  בה בה למדו מאות בחורים. בשנת תרפ"ד עלה לארץ הקודשישי

  רבם של חסידי גור בארץ ישראל.כ

Self-dedication in handwriting and signature of the chassid and gaon 

Rav Shaul Moshe Zilberman. Sefer Chacham Lev. Jerusalem, 1927 On 

the title page is a self-dedication signed and stamped by the Gaon 



Chassid Rabbi Shaul Moshe Zilberman. Jerusalem, 1927. [4] 6 [2], 388 pages; 26 cm. Old 

cover, without spine. Few stains and moth damage. Good condition. 
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הכהן, מהדורה יחידה. 'אמת מאר"ץ' מהמקובל רבי שאול דוויך  .188

  .1910מוהרשד"ך רבה של ארם צובא. ירושלים, תר"ע 

ספר שו"ת 'אמת מאר"ץ' מהמקובל רבי שאול דוויך הכהן רבה של ארם 

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

דף הקדשה, מודפסת בדיו מוזהב מאת המו"ל, נכד המחבר רבי הכריכה 

כריכה חצי עור.  הרב השדה. ללא מילוי בכת"י. –הכהן חיים שאול דוויך 

 בסוף הספר מספר דפים מעט כהים. מצב טוב מאוד.

 

Single edition. Emet M’eretz by the kabbalist Rabbi Shaul Devich 

HaCohen, rav of Aram Tzova. Jerusalem, 1910. Inside the cover 

is a dedication page, printed in gold ink by the publisher, the 

grandson of the author Rabbi Chaim Shaul Devich HaCohen, 

Harav Hasde, without any handwritten inscription. Half-leather 

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

good condition. 
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  . חתימות ורישומים עתיקים1844לשה ספרי מוסר. ווארשא, תר"ד כרך ש .189
 

כרך שלשה ספרי מוסר. א'. ספר הישר לרבינו תם. 

ב'. ספר 'אמונת ישראל' . לד ד'; 1844ווארשא, תר"ד 

לרבי גדליהו מאמשטרדם, עם תרגום ללשון אשכנזי 

[ כ"ב ד'; ג'. 'צוואות' הגה"ק רבי 1באותיות צו"ר. ]

ווארשא, תר"ד בעל 'סמיכת חכמים'. נפתלי הכהן 

חתימות ורישומים  בדפי הפורזץ . י"ז ד';1844

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 

א"ב כש"ת מ"ה יהושיע ב"מ יקותיאל .. המופלג י

כעת בפה שאד... כדי שלא יגנב הספר.. ע"כ אני 

כריכה עתיקה בלויה. כתמי זמן. מעט קרעים ונזקי עש. מצב טוב  כתבתי שמו מ"ה יקותיאל.

 מאוד.

Volume of three mussar seforim. Warsaw 1844. Ancient signatures and inscriptions. 

Worn antique cover. Age stains. Slight tears and moth damage. Very good condition. 
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'שערי אפרים' העותק של האדמו"ר  –חסידות. 'חידושי הריב"ש' מהדורה יחידה  .190

  .1878/83קאלאמעא, תרל"ח, תרמ"ד  –רבי שלמה פרידמן מטשורטקוב. פרעמישלא 
 

א'. ספר 'חידושי  האדמו"ר רבי שלמה פרידמן מטשורטקוב. ספרים, העותק של 2כרך 

טרייביטש. בן  ד"אב(, חריף ה'ר' יהושעל) הורוויץ יהושע צבי רביהריב"ש' מאת הרה"ק 

הורוויץ,  פנחס הגאון רבי הלוי מניקלשבורג וחתן דודו שמלקה שמואל האדמו"ר רבי

פרעמישלא, תרל"ח מהדורה יחידה.  .בעל ההפלאה

על דיני קריאת  'שערי אפרים'ספר  ב'.ל"ו ד'; [ 2. ]1878

 הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות.התורה מאת 

בדף השער  ס"מ. 25נ' ד'; . 1883קאלאמעא, תרמ"ד 

 חותמת האדמו"ר רבי שלמה פרידמן מטשורטקוב.
כריכה ישנה מנותקת ובלויה. דף שער ספר 'שערי אפרים 

ו עם חורים מנותקת וקרוע עם חסר וכן מספר דפים אחרי

וקרעים עם חסר. כתמי זמן ומעט נזקי עש וקרעים. מצב 

 .טוב.

 –]תרנ"ד  האדמו"ר רבי שלמה פרידמן מטרשטקוב

תשי"ט[ בן האדמו"ר רבי נחום מרדכי פרידמן 

מטשרטקוב וחתן דודו האדמו"ר רבי ישראל מסאדיגורה. 

משנת תש"ו כיהן כאדמו"ר מטשורטקוב והיה בת"א. 

 '.ספרו: 'דברי שלמה

Chassidus. Chiddushei HaRibash, single edition - 

Shaarei Ephraim. Copy of the Rebbe Harav Shlomo 

Friedman of Chortkov. Premisla - Kalamea, 1878/83. The title page is stamped by 

the Admor Rabbi Shlomo Friedman of Chortkov. 

Old cover, detached and worn. The title page of Shaarei Ephraim is detached and 

torn with missing text and a number of pages following it with holes and tears with 

incomplete text. Age stains and little moth damage and tears. Good condition. 
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'מתוק  –מהדורות ראשונות. 'בני שלשים' על ימים נוראים מהאדמו"ר מקוסון  .191

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

ימים נוראים ועוד, כולל  ' עלבני שלשים. ספר '1

דברי ב'.  יד יוסף לשבת הגדולשלשה ספרים א' 

יו"כ  –ות ביהוסף לר"ה עדג'  יוסף לשבת שובה

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

[ 8. ]1918ווייטצען, תרע"ח . דפוס ראשון מקוסון.

 [ עמ';7קכ"ה ]

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

רבי אליעזר  , מאתאדר-דשי תשריולח דרושים

דפוס ראשון.  ראבד"ק בערעגסאס.צוקר 

 23.5'; [ ד2[, סב, ]2]. 1938קליינווארדיין, תרח"ץ 

כריכה ישנה.  רשימת חותמים.ס"מ. בדף אחרון 

  כתמים. מעט נקבי עש וקרעים. מצב טוב.

First editions. Bnei Sheloshim on the Yamim Nora’im 

by the Rebbe of Kosson - Matok Midvash, vol. 1. Witten - Kleinvadain, 1818/1938. Old 

cover. Stains. Few moth holes and tears. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 



 

 

נדיר מאוד. חסידות. 'בית אשר' ח"ב, מרבי אשר זעליג  .192

  גרינצוויג. ארשיווא, תש"א?

ספר 'בית אשר' פירושים עה"ת בדרך החסידות וכן מובא הרבה 

ארשיווא, תש"א  מספרי החסידות מאת רבי אשר זעליג גרינצוויג.

נדיר מאוד. אינו מופיע באוצר הספר  ס"מ. 25[ קכ"ז ד'; 1] ?1941

העברי וינוגרד רוזנפלד ואינו במפעל הביבליוגרפיה וכן אינו בספריה 

הלאומית)מוזכר שם רק מהדורות צילום בלבד(, וכן אינו באוצר 

המחבר כי רשימת החותמים נאבדה ממנו,  בסוף הספר כותב .החכמה

תברכו ממעון הברכות ברוב טוב ומבקש את סליחתם ומברכם שי

 .והצלחות.

 ללא כריכה. חלק מהגיליונות לא נחתכו. מעט כתמים וקרעים. מצב טוב.

Extremely rare. Chassidus. Beis Asher vol. 2, by Rabbi Asher Zelig 

Grinzweig. Arshive 1941? 

Extremely rare. Does not appear in the treasury of the Hebrew 

book Winograd Rosenfeld and is not in the bibliography factory, 

nor is it in the National Library (only photocopies are mentioned 

there), nor in Otzar Hachochma. At the end of the book the 

author writes that he had lost the list of signatories, and asks for 

their forgiveness and wishes them that they be blessed from the 

Source of Blessing with good and success. Without cover. Some of the sheets were not cut. 

Few stains and tears. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

תמונת רבי ששון כדורי, רבה האחרון של  .193

 בגדאד. 

תמונת רבי ששון כדורי, רבה האחרון של בגדאד. 

והרב הראשי של יהדות בבל)חכם באשי( בעיראק 

ס"מ. התמונה נתונה בתוך  17/12 כחמישים שנה.

ת מעט שבורה וכן שבר בזכוכית גרמסגרת. המס

 תמים. מצב טוב.לאורך כל התמונה. מעט כ

Picture of Rabbi Sasson Kadouri, the last rabbi of 

Baghdad. Image is in a frame. Frame is slightly broken and 

glass is broken along the length of the picture. Few stains. 

Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 



'שיר השירים'  –. 'קריאי מועד' ב"ח ספרי תפילה מדפוסי בגדאד 3אוסף  .194

 מנחת וערבית לשלש רגלים. –בתרגום ערבית 

 

 ספרי תפילה מדפוסי בגדאד.  3אוסף 

תיקון לליל הושענא רבא וליל ב"ח . 'קריאי מועדא'. 

'שיר השירים' בתרגום  ב'..  1936שבועות, תרצ"ו 

. וערבית לשלש רגליםה מנח ג'. , תרפ"ז.ערבית

ודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב . ג1904תרס"ד 

 .טוב מאוד

Collection of 3 prayer books from Baghdad 

prints. Kri’ei Moed 2 vols. - Shir Hashirim 

translated into Arabic – Mincha and Arvit for 

shalosh regalim. A. Kru’ei Moed. B. Shir 

Hashirim. C. Mincha and Arvit for the shalosh 

regalim.Size and condition vary, in general very 

good condition. 

 ₪ 175 מחיר פתיחה:

 

 

 

שטר פרוזבול בחתימת רבי מאיר ברנדסדורפר  .195

 ורבנים מהעדה החרדית.
 

שטר פרוזבול בחתימת רבי מאיר ברנדסדורפר ורבנים 

 מהעדה החרדית. 

 ס"מ. מצב טוב מאוד. 16.5/21כ"ח אלול תשס"א. 

Pruzbul document signed by Rabbi Meir Brandsdorfer and 

rabbanim from the Eida Hacharedis. Very good condition 

 ₪ 175 מחיר פתיחה:

 

 

 

 

 

 

 

חידוש הסנהדרין ע"י הגאון רבי אהרן מנדל הכהן מקהיר.  .196

חוברת 'תקנות הסתדרות כנסת ישראל' מהדורה יחידה. קהיר, תרע"ג 

1913.  
 

ונטרס הסתדרות כנסת ישראל' עניין חידוש הסמיכה ע"י הגאון רבי 'ק

קהיר, מהדורה יחידה.  אהרן מנדל הכהן אב"ד האשכנזים בקהיר.

ללא כריכה. גליונות לא חתוכים. מעט  ס"מ. 21[ עמ'; 8. ]1913תרע"ג 

  טוב. –קרעים. כתמים ובלאי. מצב בינוני 

תרפ"ח[ כיהן כאב"ד  –"ו ]תרכהגאון רבי אהרן מנחם מנדל כהן בהר"ן 

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 "כנסת הגדולה", 



ות ישראל. בחודש אב תרס"ג חברים בכל תפוצ 500-ויסד אגודת רבנים שמנתה למעלה מ 

 התקיים כינוס עולמי של רבנים בקרקוב בהשתתפותו של הרב בהר"ן.

Renewal of the Sanhedrin by Rabbi Aharon Mendel HaCohen of Cairo. Booklet 

"Takanot Histadrut Knesset Israel" single edition. Cairo 1913. Without cover. Uncut 

sheets. Few tears. Stains and wear. Fair - good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

ישיבת עץ חיים במונטרה שבשוויץ. תמונת הרב ירחמיאל אליהו בוצ'קו עם  .197

  .30/40-תלמידים בחצר הישיבה. שנות ה

 הרב תמונת. שבשוויץ במונטרה חיים עץ ישיבת

. הישיבה בחצר תלמידים עם קו'בוצ אליהו ירחמיאל

קרעים ומעט חסר.  .מ"ס 23.5/17.5 .30/40-ה תשנו

.23.5 / 17.5 cm.  

 ז"תשט – ח"תרמ] קו'בוצ אליהו ירחמיאל רבי הגאון

 אצל ובנובהרדוק ה'לומז בישיבות למד[ 1888/1956

 במונטרה חיים עץ י"ור מייסד, מנובהרדוק הסבא

 .שבשוויץ

Etz Chaim yeshiva in Montreux, Switzerland. Pיםא of 

Rabbi Yerachmiel Eliyahu Butchko with students in the 

yeshiva courtyard. 30s / 40s. Tears and slightly 

incomplete. 30’s/40’s. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

"בברכת מזל טוב, ישקוד ויצליח  .198

בלימוד ובהנהגה דיר"ש, בברכת חתימה 

וגמח"ט" מכתב מהרבי הריי"ץ בחתימת 

 י תש"ו. המזכיר. ז' תשר
 

 בלימוד ויצליח ישקוד, טוב מזל בברכת"

" ט"וגמח חתימה בברכת, ש"דיר ובהנהגה

ץ, האדמו"ר רבי יוסף "הריי מהרבי מכתב

 בחתימת יצחק שניאורסון מליובאוויטש,

 ז' תשרי תש"ו."המזכיר, "ח. ליבערמאן".

ס"מ. נייר מכתבים אישי. מספר  14/9.5. 1945

  כתמים. מצב טוב מאוד.

With the blessing of mazal tov, he will strive and succeed in learning and leading with 

yiras shamayim, with the blessing of a chasimah and gemara chasimah tovah." Letter 

from the Rebbe Harav Yosef Yitzchak Shneerson with the signature of the secretary. 7 

Tishrei 5706/1946. Signed by the secretary H. Lieberman. Personal stationery. Number 

of stains. Very good condition. 

 ₪ 210 מחיר פתיחה:

 

 



 13אוסף  .הדין בית רבני בחתימות, בירושלים פרושים הדין מבית גירות אישורי .199

 .1950/1973תשל"ג  –מסמכים. תש"י 
 

 הדין מבית גירות אישורי 13 אוסף

 רבני בחתימות, בירושלים פרושים

ג "תשל – י"תש .הדין בית

 מסמכים נייר על רובם. 1950/1973

. בערך מ"ס 22/29 ובגודל רשמי

  .מאוד טוב מצב כללי באופן

Conversion certificates from the beis din 

of Prushim in Jerusalem, signed by the 

rabbis of the beis din. Collection of 13 

documents. 1950-1973. Overall very good 

condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

עודת "נזר גבאות קודש". מודעה צבעונית ישיבת תורת כהנים הכללית ת .200

  ענקית.

תעודת "נזר גבאות קודש" של ישיבת תורת 

כהנים הכללית. בצידי המודעה הסברים וסגולות 

על ברכת כהנים ולימוד סדר קדשים, בעברית 

דיו כחול  ירושלים, בדפוס הר"ש צוקרמן. ויידיש.

מעט קרעים קלים.  ס"מ. 63/46ואדום ורקע זהב. 

 וב מאודמצב ט

Certificate “Nezer gaba’ut kodesh” of 
Yeshivas Toras Kohanim Haklalit. Huge color 
poster. 
Blue and red ink and gold background. 63/46 

cm. Slight tears. Very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

לוט שתי הגדות לפסח. תוניס ת"ש  .201

 פתיתץתש"י. עברית, ערבית וצר –
 

תש"י.  –הגדות לפסח. תוניס ת"ש  2לוט 

גודל ומצב  עברית, ערבית וצרפתית.

 .משתנה.

 

2 Haggados for Pesach. Tunisia 1940-

1950. Hebrew, Arabic and French. Size 

and condition vary. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 



 

 

 אוסף תמונות ישנות של אדמו"רים ורבנים .202

בין התמונות:  של אדמו"רים ורבנים.אוסף תמונות ישנות 

אדמו"רי גור, ויז'ניץ, גאב"ד מאקאווא עם הישועות משה, 

האדמו"ר מבעלזא שליט"א בצעירותו, האדמו"ר מבוהוש 

 ועוד....

Collection of old photos of Rebbes and rabbanim. 

Collection of old photos of Rebbes and rabbanim. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

. תרומת המו"ל רבי יעקב באי לקבר 1920'אורח חיים' מהדורה שניה, תר"פ  .203

 רחל. 
ספר אורח חיים' סדר לימוד תיקון כרת 

 צב[ 2]. 1920תר"פ מהדורה שניה,  מהחיד"א.

תרומת המו"ל רבי  ס"מ. 22.5'; ד[ צד: ל"צ]

יעקב באי לקבר רחל. הקדשה בכתב יד 

ה בלויה. כריכה ישנ וחתימת "אברהם ג'יהן".

כתמים ומעט נזקי עש. קרעים ומעט הדבקות. 

 מצב בינוני.

Orach Chaim 2nd edition, 1920. Donated by publisher 

Rabi Yaakov Ba'i to Kever Rachel. Old, worn cover. 

Stains and some moth damage. Tears and some 

pastings. Average condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 חנוכיות מתכת ישראליות. 6אוסף  .204
 

חנוכיית גב "נס גדול היה שם" חתום "אופנהיים"  א'. חנוכיות מתכת ישראליות. 6אוסף 

חנוכיית קנים, אולי מצופה כסף. ללא  ב'.ס"מ.  18/12

חנוכיה סגנון צפון אפריקה,  ג'.ס"מ.  19/20השמש 

חנוכיית גב  ד'.ס"מ.  11.5/11.5בראשה שני ציפורים. 

חות הברית ושני אריות, על מגש הנרות: "הנרות הללו לו

חנוכיית גב לוחות הברית  ה'.ס"מ.  17/13קודש הם" 

 18.5/14.5בתוך שער קטן מעוטר ושני אריות בצדדים. 

חנוכיית גב שער "על הניסים והנפלאות".  ו'.ס"מ. 

 –מצב משתנה. באופן כללי מצב טוב  ס"מ. 18/20

 טוב מאוד.

 

Collection of 6 Israeli metal menorahs. Condition 

varies. Mostly good-very good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 



סדר תפלה  –לוט שני סידורים נדירים, כמנהג בגדאד. סידור 'מנחת ירושלים'  .205

 .1936/45תש"ה  –כמנהג ק"ק בגדאד. תרצ"ו 

 

לוט שני סידורים נדירים. א'. סידור 'מנחת 

 כמנהג ולשבתות לחול וערבית מנחה הואוירושלים' 

בגדאד,  .הנחוצים דינים פסקי קצור עם, בגדאד

 ס"מ.  13קעו עמ';  .1945תש"ה 

ב'. סדר תפלה כמנהג ק"ק ק"ק בגדאד ואגפיה. 

ס"מ.  15.5. ללא דף התמונה. 1936בגדאד, תרצ"ו 

כריכות ישנות, שדרות מעור. מעט כתמים וקרעים 

 טוב מאוד. –טוב  וחורים. באופן כללי מצב

2 rare siddurim, Baghdad custom. Siddur Minchat 

Yerushalayim—tefillah in Baghdad custom. 1936-1945. 

B. Tefillah in Baghdad custom. Without photo page. Old 

covers, leather spines. Some stains, tears, and holes. General good-very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

מהדורה יחידה. 'עלוי נשמות' עם 'קונטרס אחרון' ואידרות. ליוורנו, תרכ"ט   .206

1869. 
 

ספר 'עלוי נשמות' מאת רבי נתן עמרם. עם 'קונטרס 

 אחרון' ו'אדרא רבא ואדרא זוטא'.
לח, [, 1; ]רצה י',. 1869ליוורנו, תרכ"ט מהדורה יחידה. 

כריכה  רדים לקונטרס ולאדרות.שערים נפס"מ.  20'; כד ד

ישנה בלויה. מעט כתמים, מעט קרעים והדבקות ונקבי עש. 

 באופן כללי מצב טוב.

Single edition. Ilui Neshamos with Kuntres Acharon 

and Idros. Livorno 1869. Separate title pages for 

Kuntres and Idros. Old worn cover. Some stains, some 

tears, pastings, and moth holes. General good 

condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

לוחות מזרח שויתי  2לוט  .207

צבעוניים. אחד מהם בכ"י. ישראל שנות 

 .60/70-ה
 

לוחות מזרח שיויתי צבעוניים.  2לוט 

. א'. כתוב ומאויר 60/70-ישראל שנות ה

בכתב יד. "נכתבה לפי דרישת המרוחם 

הודה". במרכז "שויתי ה' ביד בנאי י

לנגדי תמיד" וציור המנורה עם מזמור 

שיר, פסוקים ועוד. לצד המנורה: "זו 

המנורה הקדושה הטהורה הקיד שאותה 

למנוחת המרוחם שלמה בן אסנת 

נייר עבה שנפטר שנת תשל"א...". 

מודבק על קרטון דק. כתמי רטיבות 



 עם המנורה וציור" תמיד לנגדי' ה שויתי" במרכזב'.  ס"מ. 61.5/76וקרעים עם חסר. 

לצד המנורה: "מנורת קודש זו נדבה אותה לעצמה רימה בת  .ועוד פסוקים, שיר מזמור

שמחה שנפטרה...שנת תשכ"ט ותרמה אותה לבית כנסת רבי יהודה בן בתירה בקרית 

נייר פגוע, מעט קרעים עם חסר, אתא..". "..נכתבה בידי יוסף בן נסים עקיבא .. תשכ"ט".

 ס"מ. 54/74כתמים. בתוך מסגרת. 

2 Mizrach Shivisi posters. One handwritten. Israel of years 60-70. 

1. Written and illustrated by hand. Thick paper pasted on thin carton. Dampness 
stains and tears with missing text. 61.5/76 cm. 

2. Damaged paper, some tears with missing text, stains. In frame. 54/74 cm. 
 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

-1857חוברות מן כתב העת המשכילי. וינה,  6'כוכבי יצחק'  .208

1862. 
 

'כוכבי יצחק' "כולל פרי מחקר וילדי מליצה מחכמי הדור ומנעימי השיר 

 19. 1857-1862וינה, חוברות.  6 בזמננו" בעריכת מענדל בר"י שטערן.

 עט כתמים. מצב טוב מאוד.ס"מ. מ

Kochvei Yitzchak—6 booklets from Enlightenment periodical. Vienna 

1857-1862. Some stains. Very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 1924/5ה  –אוסף משניות וגמרות. הוצאת חורב, ברלין/ניו יורק תרפ"ד  .209
 

אוסף משניות וגמרות. הוצאת חורב, 

 1924/5ה  –רלין/ניו יורק תרפ"ד ב

כרכי משניות. ניו יורק/ברלין, תרפ"ד  2

. חסר מעט. כרך גמרא ברכות 1924

וחלק מסדר מועד. ניו יורק/ברלין, 

. כרך שני, חלק מסדר 1925תרפ"ה 

מועד וסדר נשים. כרך שלישי, קדשים 

חמשה כרכים. גודל ומצב  וטהרות.

 משתנה. נמכר כמו שהוא. 

Collection of Mishayos and Gemaros. 

Chorev publishers, Berlin/New York 

1924/5. Five volumes. Size and condition 

vary. Sold as is. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 
 



210. The Jewish cook book המטבח היהודי. ספר בישול יהודי, עם .

 . אנגלית. 1947מתכונים מרחבי העולם. ניו יורק, 
 

The Jewish cook book  מתכונים בלין גרוסברג מילדרדספר בישול יהודי מאת . 

ניו יורק,  .הונגריה, רומניה, פולין, צרפת, רוסיה, גרמניה, אוסטריה, מאמריקה

1947 .xviii, 455  ;'כריכה מקורית. מעט כתמים. מצה טוב אנגלית.  ס"מ. 21עמ

 מאוד.

The Jewish Cookbook. The Jewish kitchen. Jewish cookbook with recipes 

from around the world. New York 1947. English. Recipes from America, 

Austria, Germany, Russia, France, Poland, Romania, Hungary. Original 

cover. Some stains. Very good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 . מנהג ספרד. דק במיוחד. מחזור 'תפלת ישראל' לר"ה .211
 

 מנהג. לראש השנה' ישראל תפלת' מחזור

מחזור דק במיוחד, אך לא מקוצר  .ספרד

בנוסח התפילה, אלא מסודר בצורה של 

לדוגמא: לפני תפלת שחרית   דפדוף דפים,

 בלחש נכתב "תמצא בתפלת ערבית" וכו'.

 ס"מ. 19. ווארשא, ציילינגאלד אהרןבהוצאת ר' 

ער. מעט קרעים כריכה מנותקת וכן דף הש

 טוב מאוד. –בשוליים. מצב טוב 

Very thin. Machzor Tefillas Yisrael for Rosh 

Hashanah. Sephard custom. Very thin machzor, 

but tefillah not abbreviated, rather arranged with 

page references, for example: before Shacharis 

shemoneh esrei it reads "Find in Arvis prayers," 

etc. Detached cover and title page. Some tears at 

margins. Good-very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

כתב העת 'בכורי  -'תולדות רבינו נתן איש רומי'  .212

 .1829העתים' תנועת ההשכלה באוסטריה. וויען, תקפ"ט 
 

 –ההשכלה באוסטריה 'בכורי העתים' כתב עת, של תנועת 

 'תולדות רבינו נתן איש רומי'.

 ס"מ. 19[ עמ'; 2] 174, 76. 1829וויען, דפוס אנטאן שמיד. תקפ"ט 

 טוב מאוד. –כריכה ישנה. כתמים. מצב טוב 

Toldos Rabbeinu Nassan Ish Romi—Bikkurei Ha'itim 

periodical, Enlightenment movement in Austria. Old cover. 

Stains. Good-very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 



 

מיניאטורי. נדיר. סידור 'קדש  .213

 .1912הלולים' נוסח אשכנז. ווילנא, תרע"ג 
 

 בראשסידור 'קדש הלולים' נוסח אשכנז. 

 עם. ביידיש", תפילין פון דינים: "הסידור

-אבן אברהם ’לר מיוחסת", בחינה"ו, ציורים

, קיב, ז[, 1]. 1912רע"ג ווילנא, ת (.שיר) עזרא

 מיניאטורי.'; ד[ 1, ]מט[, 2; ]סה-סג[, 1, ]יז

כריכה חצי עור מעט בלויה. מעט  ס"מ. 11.3

 קרעים וכתמים. מצב טוב.

Miniature. Rare. Siddur Kodesh Hilulim, 

nusach Ashkenaz. Vilna 1912. Miniature. 

11.3 cm. Half-leather cover, slightly worn. 

Some tears and stains. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

נדיר. 'עמוד אש' לרבי אלעזר שטראשון, ח"א. ווארשא, תרע"ב  .214

1912. 
 

ספר 'עמוד אש' )חלק ראשון( על שו"ע או"ח כולל שו"ת וחידושים על 

, ווארשאמהדורה יחידה.  מקראות ומדרש רבה, מאת רבי אלעזר שטראשון.

 לא הופיע במכירות פומביות.ס"מ.  33.5עמ';  27, 143[ 2, ]6 .1912 ב"תרע

 כריכה ישנה פשוטה. שוליים רחבים. מעט קרעים. מצב טוב.

Rare. Amud Esh by Rav Elazar Sterason, vol. 1. Warsaw 1912. Single 

edition. Not offered before in public sales. Old plain cover. Wide 

margins. Some tears. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

'לקוטי צבי' עם תפלה מבעל ה'נועם אלימלך' והוספות מספרי  .215

 .1863החיד"א. חתימות עתיקות. וויען, תרכ"ג 
 

ספר 'לקוטי צבי' תפלות, תחנות, בקשות ומשניות... ושאר ענינים 

ה מהרה"ק יקרים לכל חודש אלול, ר"ה ויו"כ ולכל מועדי ה'. וכן תפל

וויען, תרכ"ג  בעל ה'נועם אלימלך מליז'ענסק והוספות מספרי החיד"א.

חתימה עתיקות: ישראל ליב  ס"מ. בדף הפורזץ 14.5. קח ד'; 1863

כריכה  ב"ר משה יאדעלסאהן,  ליפמאן ב"ר צבי זינדל שוארצבערג.

 עתיקה פגועה וחלקה הקדמי מנותק. מעט כתמים וקרעים. מצב טוב.

Likutei Zvi with tefillah of the Noam Elimelech and additions from the 

seforim of the Chida. Ancient signatures. Vienna 1863. Ancient 

signatures on page break. Ancient damaged cover, front detached. Some 

stains and tears. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 



 

. חתימות 1842'אור עולם' ווארשא, תר"ב  -א מירושלים' 'בן סיר .216

 עתיקות.
 

 העזיל שמואל ר"במוהר יהושע "רבי א'. 'בן סירא מירושלים' כרך שני ספרים.

  . כב ד';1842ווארשא, תר"ב  .הקודש" לשון על אשכנז לשון מלשונם והעתיקו מדוקלא

. 1842ווארשא, תר"ב  .ליותמרג לייב יהודה, מאת רבי הטבע חכמת עלב'. 'אור עולם' 

צמח משה אהרן ב"ר ד"ש ]?[ מויערבירגער. שלמה חתימות עתיקות:  ס"מ. 17כד ד'; 

 כריכה עתיקה בלויה, ללא החלק הקדמי. כתמים ומעט קרעים. מצב טוב. איזענבערג.

 

Ben Sira Mi'Yerushalayim—Or Olam, Warsaw 1842. Ancient signatures. Ancient 

signatures. Ancient worn cover, without front part. Stains and some tears. Good 

condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

. חתימות 1855שו"ע הרב, ח"א. יוזעפאף, תרט"ו  .217

 ורישומים רבים. 
 

 מלאדי זלמן שניאור רבי הזקן ר"מהאדמושולחן ערוך הרב, או"ח ח"א, 

 .התניא בעל -

, חתימות ורישומים רבים ס"מ. 20[ קצא ד'; 2. ]1855יוזעפאף, תרט"ו 

עברית ולועזית, בהם: אפרים אליעזק קעניג מלאדז חתן ר' קאפיל ]?[ 

כריכת  ראזין ]?[. מארקוס גרינפעלד. איינהארין. וואקסמאן. דובראווסקע.

 עור פגועה. מעט כתמים וקרעים. מצב טוב.

Shulchan Aruch Harav, vol. 1. Josephaf 1855. Many signatures and notes. 

Many signatures and notes in Hebrew and foreign language. Damaged 

leather cover. Some stains and tears. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

זכרי את אבינועם! במלאת שלושים יום לפטירתו. הקדשת דוד ילין, אשתו וכלתו  .218

 ל ספר 'אחיקר החכם' שאבינועם תרגם לעברית! אשת בנו אבינועם, ע
 

מתורגם עברית על פי ספר 'אחיקר החכם' 

המקור הסורי וכתבי יב ועליו מבוא, הערות 

ירושלים,  ובאורים מעשה ידי אבינעם ילין ]ז"ל[.

 ס"מ. בתחילת הספר 24. סט עמ'; 1937 ח"תרצ

 של לזכרו דבריםפורטרט אבינועם ילין וכן 

 בדף הפורזץ .ילין דוד מאת, ילין עםאבינו

הקדשת דוד ילין, אשתו וכלתו אשת בנו 

אבינועם "...... זכרי את אבינועם! דוד. אטה. 

עלזה. י"ח כסליו תרצ"ח במלאת שלשים יום 

כריכה מקורית. שוליים רחבים  לפטירתו"

 במיוחד. מעט נזקי עש. מצב טוב.

Remember Avinoam! Upon the sheloshim 

for his passing. Dedication by David Yellin, 

his wife, and daughter-in-law, wife of 



Avinoam, for the book Achikar Hechacham that he had translated into Hebrew. Book 

begins with a portrait of Avinoam Yellin and a tribute to his memory by David Yellin. On 

page break is the dedication of David Yellin, his wife, and his daughter-in-law, wife of his 

son Avinoam: "…Remember Avinoam! David. Etta. Elza. 18 Kislev 5698/1949 upon the 

sheloshim to his passing." Original cover. Extra-wide margins. Some mother damage. Good 

condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

. חתימות ורישומים 1721)אופנבך(, תפ"א באך אפיןפורמט קטן. מסכת תענית,  .219

 עתיקים. כריכת עץ מחופה קלף. עותק חסר שער.
 

 "עםמסכת תענית מתלמוד בבלי 

 בכרך...ותוספות י"רש פירוש

 ".... בחיקו איש כל ישא למען...קטן

[ 60] .1721 א"תפ(, אופנבך)באך אפין

 16.5'; בעותק זה חסר דף השער. ד

 עמודים שני פורמט קטן.ס"מ. 

 של אחד עמוד בהוצאה זו, מהווים

חתימות ורישומים  .הרגילות ההוצאות

. שייך להרבני .. ר' אשר עתיקים

יהושיע ב"ר יואל, וכן לר' ישעי' ב"ר 

כריכת  יואל. אברהם צבי נויהויס ]?[.

ומעט מאוד  . כתמיםעץ מחופה קלף

חורי עש. דפים ראשונים מעט 

 מנותקים. באופן כללי מצב טוב.

Small format. Maseches Taanis, Epin Bach 

(Openbach), 1721. Ancient signatures and 

notes. Wooden cover encased in parchment. Title page missing. In this copy title page is 

missing. 16.5 cm. Small format. 2 pages of this printing is equivalent to one page in regular 

printing. Wood cover encased in parchment. Some stains and very few moth holes. First 

pages slightly detached. In mostly good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

הסכמות  'זכרון שלמה' דפוס ראשון. .220

האהבת ישראל מויז'ניץ, החקל יצחק מספינקא, 

רבי יואל מסאטמר, רבי שלום אליעזר 

מראצפערט, רבי עקיבא סופר ועוד. ורשימת 

 .1938תרח"צ  קליינווארדייןחותמים ארוכה. 
 

על שו"ע יו"ד הלכות מליחה, ספר 'זכרון שלמה' 

 מהדורה ראשונה. רבי שלמה שטיינבערגער.מאת 

 ס"מ. 25[ ד'; 4[ נז ]6. ]1938תרח"צ  ייןקליינווארד

הסכמות האהבת ישראל מויז'ניץ, החקל יצחק 

מספינקא, רבי יואל מסאטמר, רבי שלום אליעזר 

בסוף הספר  מראצפערט, רבי עקיבא סופר ועוד.

אחד מהדפים קרוע עמ'(.  8רשימת חותמים ארוכה)



וכן מספר דפים. נייר יבש. מעט כריכה ישנה מנותקת וללא שדרה,  וחסר מעט בחלקו העליון.

 כתמים וקרעים. מעט מאוד נקבי עש)בודדים(. באופן כללי מצב טוב.

Zichron Shlomo, first printing. Endorsements of the Ahavas Yisrael of Vizhnitz, Hachakal 

Yitzchak of Spinka, The Rebbe Harav Yoel of Satmar, Rabi Shalom Eliezer of Rotzpert, Rabi 

Akiva Sofer, and others, and long list of signatories. Kleinwardein 1938. Long list of 

signatories at the end of sefer (8 pp.). One of the pages is torn and missing a little at the 

top. Old detached cover, no spine, and some pages detached. Dry paper. Some stains and 

tears. A few moth holes. Mostly in good condition.  

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

לא רשום ביבליוגרפית! ואינו ידוע. 'שירת יהודה' עם  .221

 .1940התקוה! שטוקהולם, תש"א 
 

'שירת יהודה' ספר שירים ותוים. עברית ושוודית. שירים שנבחרו 

! ביבליוגרפית רשום לא ברט פרידלנדר.ע"י ישראל בורנשטיין והר

שטוקהולם, הוצאת המועדון היהודי בשטוקהולם. תש"א  .ידוע ואינו

השיר הראשון הוא ההמנון הישראלי המפורסם ס"מ.  14. 1941

 טוב מאוד. –כתמים. מצב טוב  כריכה ישנה. "התקוה".

Not bibliographically listed! Not known. Shirat Yehudah with 

"Hatikvah"! Stockholm 1940. Not bibliographically listed! Not 

known. Stockholm, published by Stockholm's Jewish center. 

1941. 14 cm. The first song is the famous Israeli anthem 

"Hatikvah." Old cover. Stains. Good-very good condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

. 1925השלמת בניין ישיבת חכמי לובלין. תרפ"ה  .222

 אידיש ואנגלית.
 

"אין המצוה נקראת אלא על מי שגמרה!" עלון שנשלח 

תרפ"ה ישיבת חכמי לובלין.  לארה"ב למען השלמת בניין

ס"מ. קרעים ומעט חסר  23.5/32[ עמ'; 4. יידיש ואנגלית. ]1925

 בעיקר בסימני קיפול.  

Hashlamas Binyan Yeshivas Chachmei Lublin. 1925. 

Yiddish and English. "The mitzvah is attributed to the one 

who completes it!" Leaflet sent to the U.S.A. for the cause 

of completing the construction of Yeshivas Chachmei 

Lublin. Yiddish and English. [4] pp.; 23.5/32 cm. Tears and 

some text missing, mostly at page creases. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 



'מגלת ספר'  –'גבעת שאול'  .223

'אדני פז', כרך  –עותקים חסרים 

 ווילנא שלשה ספרים. רישומים.

 .1825/35צ"ה  –, תקפ"ה והוראדנא
 

א'. 'גבעת שאול'  כרך שלשה ספרים.

 קאצנלנבוגן הספד על רבי שאול

 י צבי הירש קצנלבוגן.מוילנא, מאת רב

[ כד 2. ]1825ווילנא והוראדנא, תקפ"ה 

[ ד'; בעותק זה חסר דף השער)ישנם 4]

טפסים שיש בהם שני דפים נוספים בסוף 

ב'. 'מגלת ספר'  הספר וכן שער נוסף(.

 פרחי חיים מהור"ר... מות על... "קינים

" מאת רבי צבי עכו בעיר וגביר מנהיג... 

א והוראדנא, ווילנ הירש קצנלבוגן.

[ ד'; בעותק זה חסר 7] .1825תקפ"ה 

ביאורים ג'. ספר 'אדני פז' דף אחרון. 

. מד 1835ווילנא והרודאנא, תקצ"ה  מרבי מאיר מקרשוב. וחידושים עה"ת מגדולי התורה, 

ששייך לאברך המופלג ר' מרדכי חתן ר' ישראל פודקאסיק ]?[, גם ע"י רישומים  ס"מ. 19ד'; 

 כריכה עתיקה, מעט פגועה. כתמים. מצב טוב. ב"ר ישראל. גיסו ר' שמריהו

Givat Shaul—Megillas Sefer, copies missing text—Adnei Paz, volume of 3 books. Notes. 

Vilna and Horadna, 1825-1835. 

A. Givat Shaul—eulogy; this copy is missing title page (some versions have two 
additional pages in the book and another title page.) B. Megillas Sefer; last page 
missing in this copy. C. Adnei Paz. Ancient cover, slightly damaged. Stains. Good 
condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

ספר תהלים עם פירוש ומשלים  .224

מהמגיד מדובנא. כריכת עור. למברג, 

 .1888תרמ"ח 
 

ספר תהלים עם פירוש ומשלים מהמגיד 

-רי, קח, ב. 1888למברג, תרמ"ח  מדובנא.

כריכת עור מעט בלויה  ס"מ. 17.5ד';  ריב

 –ומנותקת מעט בחלקה האחורי. מצב טוב 

 טוב מאוד.

Tehillim with commentary and parables 

of the Dubna Maggid. Leather cover. 

Lemberg 1888. Slightly worn leather 

cover, back part detached partially. Good-

very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

   תיק נשיאה תואם. בערך. 70-מכונת כתיבה, גרמנית. אותיות עבריות. שנות ה .225



 

מכונת כתיבה גרמנית, עם אותיות עבריות. 

כולל תיק נשיאה תואם.  בערך. 70-שנות ה

 עבודה לא נבדק. נראה תקין, אך מצב 

Typewriter, German. Hebrew letters. From around 

the 70’s. Matching handbag. German typewriter, 

with Hebrew letters. From around the 70’s. 

Includes handbag. Seems intact, but working 

condition not checked.  

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 שנות. ב"ארה תוצרת. עתיק חשמלי שבת וןשע ייחודי. .226

 ? 60-ה
 

. ב"ארה תוצרת. עתיק חשמלי שבת שעוןפריט שבתי ייחודי. 

 סדקים מעט. מ"ס 14/13. נבדק לא עבודה מצב? 60-ה שנות

 .טוב מצב כללי באופן. העליון בחלקו קלים

Unique. Antique Electric Shabbos Clock. Made in 

U.S. 1960's? Unique Shabbos item. Antique electric 

Shabbos clock. Made in USA. 1960s? Working 

function not checked. 14/13 cm. A few light cracks 

in the top part. General condition is good. 

 ₪ 175: פתיחה מחיר

 

 

 

 

 י"בכ שובה ושבת הגדול שבת לדרשות מקומות מראי .227

אוסף  .סופר השבט תלמיד מיאווע ד"אב ברודא יוסף רבי הגאון

 עשרה דפים קטנים.
 

 רבי הגאון י"בכ שובה ושבת הגדול שבת לדרשות מקומות מראי

אוסף עשרה  .סופר השבט תלמיד מיאווע ד"אב ברודא יוסף

טוב  –באופן כללי מצב טוב  גודל ומצב משתנה.דפים קטנים. 

 מאוד.

 רבי של בנו מרדכי רבי בן[ ה"תש ז"תרכ] ברודא יוסף רבי הגאון

 ד"אב פראנקל ישראל רבי חתן. שוסבורג ד"אב נטע נתן

 נתמנה שטרסר הכהן עקיבא רבי שגיסו לאחר. שאטמנסדארף

 בשואה נהרג. מיאווע ד"כאב מקומו את הוא מילא, טאקייא ד"לאב

 '.יוסף שארית' בקונטרס קובצו תורתו מחידושי קצת'. ה קידוש על

References for Shabbos Hagadol and Shabbos Shuva Speeches 

Written by Rav Yosef Broda, Av Beis Din Myjava, student of the 



Shevet Sofer. Collection of ten small pages. Varying size and condition. General 

condition good-very good. 
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רוכה וחשובה מאוד!! חתימות ורישומים. 'עץ אבות' הסכמות ורשימת חותמים א .228

 .1912מ. סיגעט, תרע"ב 
 

ספר 'עץ חיים' על מסכת אבות]עם הפנים[. 

 26.5. פח ד'; 1912מאראמאראשסיגעט, תרע"ב 

בהם, האהבת ישראל  הסכמות חשובות,ס"מ. 

למהדורה זו. מויזניץ ורבי יצחק אייזיק מספינקא 

, אוד!!עמ'( וחשובה מ 8.5רשימת חותמים ארוכה)

רבי ישעי' בראשם גדולי האדמור"ים והרבנים: 

רבי ישראל חיים מראחוב ה'לקוטי , מקרעסטיר

רבי אליעזר זאב ורבי יצחק רוזנבוים . מהרי"ח'

רבי , רבי אליהו קליין מהאלמין, מקרעטשניף

רבי שלמה זלמן , שלום סאפרין מקאמרנא

רבי , רבי נפתלי טייטלבוים, עהרנרייך משאמלוי

החתן הב' ", עקב טייטלבוים מוואלוועישראל י

בהה"צ שליט"א ברוך האגער  כמר יהושיע רוקח

כריכת בד ועוד. . ועוד בהה"צ מוויזניצע שליט"א"

כתמים ומעט נזקי רטיבות ונזקי עש. מעט  פשוטה.

 קרעים והדבקות. מצב בינוני.

Eitz Avos, approbations and long list of very distinguished signatures! Signatures 

and notations. M. Sighet 1912. Important approbations, including the Ahavas 

Yisrael of Vizhnitz and R' Yitzchak Eizik of Spinka for this edition. Long list (8.5 pages) 

of very distinguished signatures, including great Rebbes and Rabbis. Simple cloth 

cover. Stains, minor moisture damage and moth damage. Some tears and taping. 

Fair condition. 
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מסירות נפש בגיא ההריגה. אוסף שמונה קבצי תיעוד 'שמע ישראל' זכור כולל  .229

 חוברת א'. 
 

חוברות 'שמע ישראל' זכור.  8אוסף 

נפש בגיא קובץ תיעוד למסירות 

 ההריגה.

חוברות כולל חוברת ראשונה. כותבים  8

רבים. חלק מהקבצים מחולקים לנושאים, 

תיעוד, עיון, ביקורת, כרוניקה, בהם: 

דמויות, ביקורת ספרים וקהילות. 

בני ברק הקבצים מלווים במעט תמונות. 

. 1981/91תנש"א  -ירושלים, תשמ"א  –

 ס"מ. כריכות רכות, למעט חלק א' בו 23

חסר הכריכה. מעט כתמים וקרעים. באופן 

 טוב מאוד. –כללי מצב טוב 

Mesirus Nefesh B'Gei Hahariga. Set of Eight 

"Shema Yisrael" Remembrance Documentary 



Anthology, Including Booklet A. Documentation, Study, Critique, Historical Writing, 

Images, Literary Reviews and Communities. Contains some photos. Soft covers, with 

the exception of Booklet A, which is missing the cover. A few stains and tears. 

General condition: good – very good. 
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ייחודי ומרתק. ספר 'כתבי סתרים' מהדורה יחידה. חיפה, תשי"ד  .230

1954. 
 

ספר 'כתבי סתרים' מאת עמנואל יפה)עפ"י מגוז ואחרים(. ספר ייחודי ומרתק, 

על סגנונות כתבי סתרים ופיענוח, בשלל סגנונות, מלווה בסיפורים ושרטוטים. 

ס"מ. כריכה מקורית. שוליים  24.5עמ'; 40. 1954חיפה, תשי"ד מהדורה יחידה. 

 רחבים. מעט כתמים. מעט מאוד נזקי עש. מצב טוב.

Unique and Fascinating. Kisvei Starim, Single Edition. Haifa 1954. 

Unique and fascinating book about various types of codes and 

codebreaking, accompanied by stories and diagrams. Original cover. 

Wide margins. Some stains. Very minor moth damage. Good 

condition. 
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העותק של הגאון רבי בנימין פוקס אב"ד גרוסוורדיין. 'בית ועד לחכמים' שנה  .231

 'צפנת פענח' חותמת המחבר רבי יוסף שוורץ. –ד', עם הגהות 
 

כרך ירחון בית ועד לחכמים וספר צפנת 

פענח ויזרח אור. א'. ירחון 'בית ועד 

לחכמים' כתב עת תורני חשוב בעריכת 

חותמת  בדף השעררבי יוסף שמעון פולק. 

רבי בנימין פוקס אב"ד גרוסוורדיין. בתוך 

 12הספר הגהות, אולי בכתב ידו?  

  .1925שנה ד'. סאטמר, תרפ"ה חוברות. 

 תרצ"ו[ –]תרל"ז הגאון רבי בנימין פוקס  

תלמיד מרן השבט סופר מפרשבורג. כיהן 

כאב"ד במספר קהילות ונודע ע"ש רבנותו 

סוורדיין, כאשר כיהן בה כרב בתקופתו בגרו

 של ה'אהבת ישראל' מויז'ניץ.         

ב'. נדיר. ספר 'צפנת פענח' על ספר 

הגאון רבי אברהם יצחק גליק מאת רבי 

 יוסף שוורץ.

מונקאטש, לא הופיע במכירות פומביות. 

פתלי תש"ד[ ב"ר נ –]תרל"ה  בדף ל' חותמת המחבר רבי יוסף שוורץ הי"ד .1909תרס"ט 

שוורץ מגדולי רבני הונגריה, וחתן רבי אלעזר דייטש מבוניהד. נסמך להוראה ע"י בעל 

 סדר והוא 'אור יזרח' ג'.ה'ערוגת הבושם' והמהרש"ם מבערזאן ועוד. חיבר ספרים רבים. 

 .שווארטץ הכהן זעליג פנחס רבי הגאון מאת והוספות דינים עם, בתקופתה החמה ברכת

 אחרי בדף .מ"ס 20.5 ';ד[ 1, ]ג"כ[, 2. ]1925 ה"תרפ, ווארדייןקליינ. ראשונה מהדורה

 ממונקאטש אלעזר המנחת הסכמת .קראקא ד"אב סופר שמעון רבי ג"מהרה שיר השער

 .ועוד

 כריכה ישנה. נייר יבש. מעט קרעים. מצב טוב.



Copy Belonging to Rav Binyamin Fuchs, Av Beis Din Groswardein, of Beis Va'ad 

Lachachamim, Year 4, With Notations; Tzafnas Pa'aneach with Stamp of Author, R' 

Yosef Schwartz. 

A. Beis Va'ad Lachachamim monthly magazine. Title page features stamp of R' 

Binyamin Fuchs, ab"d Grosswardein. Book contains notations, perhaps in his 

hand?12 booklets. B. Rare: Tzafnas Pa'aneach on the book Hagaon Rav 

Avraham Glick by R' Yosef Schwartz. Never appeared at auctions. Page 30 

features the stamp of the author, R' Yosef Schwartz. C. Yizrach Ohr, first 

edition. Kleinwardein, 1925. Page after title page features a poem by Rav 

Shimon Sofer, ab"d Krakow. Approbation from the Minchas Elazar of Munkacs 

and others. Old cover. Dry paper. Some tears. Good condition. 
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 .1926 ו"תרפ, ירושלים. הדאיה שלום רבי הקדשת' יאיר בן' .232
 

 עם לבטון מרדכי חיים מרבי דרושים' יאיר בן' ספר

 .הדאיה עובדיה מרבי' עובדיהו ויקח'

 מעבר .מ"ס 23.7'; ד ד"ר[ 8. ]1926 ו"תרפ, ירושלים

 .הדאיה שלום רבי י"בכת וחתימה הקדשה לשער,

 מעט. מקורית כריכהשמות הנדיבים.  :ההקדמות לאחר

 מצב. בשוליים בודדים הדבקות דפים במספר. כתמים

 .מאוד טוב

 ה"תש – ד"תרכ] הדאיה שלום רבי הצדיק המקובל

 כיהן. וירושלים צובה ארם חכמי מגדולי[ 1864/1944

 ה"ש: 'ספריו. אל בית המקובלים ישיבת וכראש כדיין

 .ועוד' לעם שלום, 'אבות פרקי על' אבות לבית

Ben Yair, dedication by Rav Shalom 

Hedaya. Jerusalem 1926. On the back of 

the title page: Dedication and signature in 

the hand of Rav Shalom Hedaya. After introductions: Names of contributors. 

Original cover. Some stains. A few solitary pages are taped at the margins. Very good 

condition. 
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אישור להוצאת ספרי קודש מרומניה,  .233

הרב הראשי רבי דוד משה רוזן, על שער  בכ"י

 עם' ץ"מהריא ת"שו'ספר שו"ת מהריא"ץ. ספר 

 ג"תרע, מארגרעטעןדפוס ראשון.  '.יהושע בנין'

1913. 
 

 יהושע מרבי, שוסבורג' ץ"מהריא ת"שו' ספר

' יהושע בנין' קונטרס עם וויינבערגער צבי אהרן

 אישור השער בדף .בריסק מרדכי רבי מנכדו

 הראשי הרב י"בכ, מרומניה קודש פריס להוצאת

 רוזן. הרישום בלועזית. מהדורה משה דוד רבי

[ 2'; ]ק[ 10. ]1913 ג"תרע, מארגרעטען. ראשונה



 הסכמות .חותמים רשימת אחרון בדף. לקונטרס נפרד שער .מ"ס 39'; ד[ 1] ז"קי – ב"ק

 .מאד של הרב ווינקלער ליב מרדכי ורבי ממונקאטש שפירא הירש צבי רבי ר"האדמו

 כריכה ישנה בלויה. שוליים רחבים. מעט קרעים ונזקי עש וכתמים. באופן כללי מצב טוב.

Permission to Take Holy Books out of Romania, in the Handwriting of Chief Rabbi 

David Moshe Rosen, on the Title Page of Responsa From the Rayatz. Shu"t 

MeHaRayatz with Binyan Yehoshua. First edition. Margereten, 1913. Title page 

features permission to take holy books out of Romania, handwritten by Chief Rabbi 

David Moshe Rosen. The writing is in a foreign language (not Hebrew). Pamphlet has 

separate title page. Last page has list of signatures. Old, worn cover. Some rips, moth 

damage and stains. General condition is good. 
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העתק של שמשון בלאך, מח"ס שבילי עולם? ספר תהלים זמירות ישראל, ווין,  .234

 .1799/1800תק"ס  -תקנ"ט 
 

מנדלסון  ספר תהלים זמירות ישראל, עם תרגום מממשה

  .1799/1800 ס"תק - ט"תקנ, וויןוביאור מיואל ברי"ל. 

חותמת "שמשון ס"מ. בדף השער  20[, קנא ד'; 1[ ל' ]1]

בלאך הלוי" ייתכן שזהו מחבר הספר הגיאוגרפי הנודע 

'שבילי עולם'. כמו"כ חתימה עתיקה "ליכטינגער" 

כריכה חדשה נאה. כתמים. ורישומים נוספים בלועזית. 

 ש, בחלק מהדפים עם פגיעות בטקסט. מצב בינוני. נזקי ע

Copy of Shimshon Bloch, author of Shvilei 

Olam? Tehillim Zmiros Ysrael, Vienna 

1799/1800. Title page features stamp 

"Shimshon Bloch HaLevi." This is possibly the 

author of the famous geography book Shvilei 

Olam. Handsome new cover. Moth damage. 

Some pages have damages in the text. Fair 

condition. 
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 רבי המחבר 'שלום לעם' הקדשת .235

 .1896 ו"תרנ. צובה ארם. הדאיה שלום
 

 המקובל מאת דרושים' לעם שלום' ספר

. ראשונה מהדורה .הדאיה שלום רבי הצדיק

 20.5'; ד ב"קי[ 6. ]1896 ו"תרנ, צובה ארם

 המחבר י"בכת הקדשה הפורזץ בדף .מ"ס

 חותם. הדאיה שלום רבי הצדיק המקובל

 עש ותעלות נקבי. מקורית כריכה. המחבר

 קרעים. ואחרונים ראשונים בדפים בעיקר

. ואחרונים ראשונים בדפים ובלאי הדבקות

 רבי הצדיק המקובל .טוב מצב. כתמים מעט

[ 1864/1944 ה"תש – ד"תרכ] הדאיה שלום

 כדיין כיהן. וירושלים צובה ארם חכמי מגדולי



' לעם שלום, 'אבות פרקי על' אבות לבית ה"ש: 'ספריו. אל בית המקובלים ישיבת וכראש

 .ועוד

Shalom La'am with Dedication of the Author Rav Shalom Hedaya. Aleppo, 1896. 

First bank page features handwritten dedication by the author, Kabbalist and 

tzaddik Rav Shalom Hedaya, as well as his stamp. Original cover. Moth holes and 

burrows, mainly in first and last pages. Tears, taping and wear in the first and last 

pages. Some stains. Good condition. 
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 .1883 ג"תרמ, ווין. מאוד נדיר. פרסית תרגום עם תהלים .236
 

 מרבי, עמוד מול עמוד פרסי תרגום עם תהלים ספר

 21'; ד 154. 1883 ג"תרמ, ווין .בוכארי כהן בנימין

 הינם לפרסית בתרגום תהלים. מאוד נדיר .מ"ס

 דף בשולי הדבקות. נאה עור חצי כריכה .נדירים

 .בשוליים ובלאי קרעים. המסגרת על ומעט השער

 בצילום אחרון דף, אחרונים בדפים שיקומים. כתמים

 .טוב מצב. בצילום חלקו רק לפניו ודף אומנותי

Tehillim with Persian translation. Very 

rare. Vienna, 1883. Very rare. Tehillim 

books with Persian translation are rare. 

Handsome semi-leather binding. Taping 

at the margins of the title page and a bit at 

the frame. Tears and wear at the margins. 

Stains. Rehabilitation on the final pages. 

Final page with artistic photography and page before it only partially photographed. 

Good condition. 
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 .1972. דפי תמונות. ת"א, תשל"ב המחוזית וילייקה קהילת זכרון ספרנדיר.  .237
 

 זאבי יוסף, פרבר קלמן וילנה, בעריכת פלך -המחוזית  וילייקה קהילת זכרון ספרנדיר. 

הספר כולל תיאורים נפלאים על הקהילה עברית ויידיש. כולל דפי תמונות.  (.וילק)

, בהם: חב"ד, סלונים והמתנגדים וכן על הספריה התורנית היהודית ובתי הכנסת במקום

וכן תיאור מיוחד מביקורו השנתי של האדמו"ר 

[, 12] .1972ת"א, תשל"ב מקוידינוב בוילייקה. 

 ס"מ. מצב טוב מאוד. 28עמ'; [ 2, ]326

Rare. Memorial book of the Vileyka District 

community. Tel Aviv 1972. Includes photo pages. 

Incredible descriptions of the Jewish community and 

synagogues in the area, including: Chabad, Slonim, and 

misnagdim. There is also a description of the Torah 

library and a special description of the Koidanover 

Rebbe's annual visit to Vileyka. Very good condition. 
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תמונות,  6הרצליה. אוסף  הגימנסי .238

 .1956/70תש"ל  –מחזור בין השנים, תשט"ז 
 

 בין מחזור, תמונות 6 אוסף. הרצליה הגימנסי

 .1956/70 ל"תש – ז"תשט, השנים

גודל ומצב משתנה. באופן כללי: מעט כתמי 

 רטיבות. מצב טוב.

The Herzliya Gymnasium. Collection 

of 6 class photos 1956/70. Varying 

size and condition. General condition: 

Some moisture stains. Good condition. 
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 –גיליונות כלנוע. תרצ"א  8לוט  .239

 .1931/32תרצ"ב 
 

תרצ"ב  –גיליונות כלנוע. תרצ"א  8לוט 

כתבות  כולל. שנה שניה. 1931/32

 ,ותמונות רבות מהמתרחש בארץ

כתבות שונות, עולם הקולנוע, שער 

 . הבדיחה, חידות ותשבצים ועוד ועוד

 ס"מ. מצב משתנה. 32

8 issues of Kolnoa 1931/32. Varying condition. 
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תלמוד ישראל סטירי. מסכת ימים טובים עם פירוש רמ"י. ת"א,  .240

 .1959תשי"ט 
 

 רבונא בחתימת י."רמ פירוש עם טובים ימים מסכת. סטירי ישראל מודתל

און. מסכת -בר. י. מ ד"המלביה. שמאל ועל ימין על אש של פולסין מצליף

, ומועד תם, זרמים: לה עוקצין סדרי ששה טובים ימים מסכת" היתולית.

נגד? בעד? מדינת חלק מהנושאים הם ". תמורות, שעשועים, מזיקין, נושים

 ס"מ. 24.5[ עמ'; 2קל ] .1959 ט"תשי, א"ת ראל.יש

Satirical Talmud Yisrael. Tractate Yamim Tovim with Ram"i 

commentary. Tel Aviv 1959. Humorous Tractate: "Tractate 

Yamim Tovim with six parodies: Zeramim, Tam Umo'ed, 

Noshim, Mazikin, Sha'ashuim, Tmuros." Some of topic are pro? 

anti? the State of Israel. 
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 .1978הקדשת האדמו"ר מקאליב על ספרו 'קול מנחם' עה"ת. ב"ב, תשל"ח  .241
 

 טאוב מנדל מנחם רבי ר"מהאדמועה"ת, וקונטרס "עיקבותא דמשיחא", 'קול מנחם' ספר 

. 1978ב"ב)קרית קאליב ראשון לציון( תשל"ח  .מקאליב

 ק"בכי וחתימה הקדשה הפורזץ בדף ס"מ. 24 תנ ד';

 כריכה .מקאליב טאוב מנדל מנחם רבי ר"האדמו של

  .טוב מאוד שערים. מצב 2, מקורית

 – ד"תרפ] מקאליב טאוב מנדל מנחם רבי ר"האדמו

 אייזיק יצחק רבי ק"להרה שישי דור[ 1923/2019 ט"תשע

 שפירא פנחס רבי ק"הרה של לבתו נישא, מקאליב

 ולאחר לשוודיה עבר מהשואה שניצל לאחר, מקעכניא

 1963-וב הקודש לארץ עלה יותר ומאוחר, ב"לארה מכן

 הקים זמן ולאחר, לציון בראשון קאליב מוסדות את הקים

 בירושלים לגור עבר ב"תשס ובשנת ברק בבני מרכז גם

 .מדרש בית שם והקים

Dedication of the Kaliver Rebbe on his book Kol Menachem 

al HaTorah. Bnei Brak 1978. First blank page contains dedication and signature in 

handwriting of Rav Menachem Mendel Taub of Kaliv. Original binding, 2 title pages. 

Very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

שלום אליעזר 'דברי חיים' ב"ח, להרה"ק מצאנז, בהוצאת בנו הרה"ק  .242

 .1912מראצפערט. סוואליווע, תרע"ג 
 

ספר 'דברי חיים' ב"ח, מהאדמו"ר הרה"ק רבי חיים 

מצאנז. הוצאת בנו הרה"ק שלום אליעזר מראצפערט. 

ס"מ.  25'; ד קטז[ 2[; ]2] פ'[ 2]. 1912סוואליווע, תרע"ג 

כריכה ישנה, ללא שדרה. ניר יבש.  שער נפרד לח"ב.

 מצב טוב מאוד.מעט קרעים וכתמים. 

Divrei Chaim, 2 volumes, of the Rebbe of 

Sanz, published by his son Sholom Eliezer 

of Ratzfert. Svaliava, 1912. Vol. II has 

separate title page. Old binding, no spine. 

Dry paper. Some tears and stains. Very 

good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

שער שונה. 'עצי חיים' ב"ח, דפוס ראשון.  .243

 .1927סיגעט, תרפ"ז 
 

ספר 'עצי חיים' ב"ח, להרה"ק רבי חיים צבי 

 נ[, 1; ]קכז[, 2]דפוס ראשון.  טייטלבוים מסיגעט.

 שער שונה ס"מ. שער נפרד)קצר( לח"ב. 24.5'; ד

מהמופיע בספריה הלאומית ובאוצר הספר העברי, 

 ופיעו במכירות פומביות.וכן שונה מרוב העותקים שה

כריכה חצי עור, מעט בלויה. מעט כתמים. מעט נזקי 

 עש וקרעים. מצב טוב.



Different title page. Atzei Chaim, 2 volumes. First Edition. Sighet, 1927. Title page 

is different from what appears in the National Library of Israel and the Thesaurus of 

the Hebrew Book, and different from most copies that appeared in auctions. 

Semi-leather binding, a bit worn. Some stains. Some moth damage and tears. Good 

condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

ציור עתיק. יהודי חשוב)רב( מהעיירה עטור בטלית ושטריימל.  .244

 ד. שמן על ב
 

 ועם בטלית )אדם חשוב מהעיירה( עטוף יהודי רב דמותציור מיוחד! 

 30/40 הציור גודל, בקירוב 1900 ס"תר .בד על שמן ציור. שטריימל

 אפשרות ועם. מ"ס 44/55 בגודל פיתוחים עם עץ מסגרת .חתום לא. מ"ס

 .מאוד טוב מצב, לתלייה

Antique painting. Distinguished Jew (rabbi) from the 

shtetl adorned in a tallis and shtreiml. Oil on canvas. Circa 

1900, 20/40 cm. Unsigned. Wooden frame with carvings 

44/55 cm. Can be hung. Very good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

דפוס ראשון. הוספות "קצה המטה" על מטה אפרים, מאת רבי חיים צבי  .245

חתימות אחיינו רבי חיים עהרענרייך, רב הצעיר דשאמלויא וחתימת רבי  עהרנרייך עם

 .1923/28תרפ"ח  –, תרפ"ג בארדיאב-קליינווארדיין יקותיאל יודא אב"ד נאנאש.
 

למטה, ועם  אלףספר 'מטה אפרים' עם 

ביאור 'קצה המטה' מאת רבי חיים צבי 

 קצה"דפוס ראשון של  עהרנרייך.

 – ג"תרפ, רדיאבבא-קליינווארדיין. "המטה

[ פ' ד'; 2]קנב; [, 17] .1923/28 ח"תרפ

חתימת רבי חיים עהרנרייך, רב  ס"מ. 23

 הצעיר דשאמלויא וכן רישום הסכמה

שידפיס השפר הספר .. עם  "לדודי...

הגהותיו .. ויעלזו בו מביני מדע.. הק' 

חתימת  בשער ח"ב חייים עהרענרייך".

 .נאנאש ד"אב יודא יקותיאל רבי

חתימות נוספות: שלמה יוסף רון(. )בעיפ

קאנאוויטש. יצחק אייזיק וויס, תרצ"ב 

שאמלויא. כמו"כ חותמות: "קלויז חסידי 

כריכה ישנה עם הדבקות.  ספרד שאמלא"

דפים ראשונים השולמו בכתב יד. ספר 

 מעט מתפרק ומעט דפים מנותקים. נייר מעט יבש. כתמים. קרעים והדבקות. מצב בינוני.

First Edition. Ktzeh HaMateh on Mateh Efraim by Rav Chaim Zvi Ehrenreich with 

signatures of his nephew Rav Chaim Ehrenreich, the young Rav of Shamloy, and 

Rav Yekusiel Yuda, Av Beis Din Hajdunanas. Kleinwardein- Bardejov 1923/28. Old 

binding with taping. First pages completed by hand. Slightly coming apart with a few 

pages detached. Slightly dry paper. Stains. Tears and aping. Fair condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 



"וכ"ש שלא למסור שום ילד לת"ת .. אשר שמה רק בעברית ילמדון וידברון.."  .246

כו למינות ולכפירה ולהיות שונאי הדת "... לבתי ספריהם של החופשים יען ששם יחונ

ושונאי ישראל]!!![ ספר חריף נגד התחברות לרשעים ועוזריהם ונגד הציונות, מאת 

 אליעזר שלמההרה"ק רבי אשר זעליג מרגליות, עם תשובה ארוכה מהסבא קדישא, רבי 

 . הסכמות חשובות.1927'אשרי האיש', ירושלים, תרפ"ז . אלפנדארי
 

 ונגד ועוזריהם לרשעים התחברות נגד חריף ספר' 'אשרי האיש ספר

 ארוכה תשובה עם, מרגליות זעליג אשר רבי ק"הרה מאת, הציונות

ירושלים, דפוס ברסלב.  .אלפנדארי אליעזר שלמה רבי, קדישא מהסבא

 יצחק רביהסכמות האדמו"רים  ס"מ. 21.5'; ד עח, ח'. 1927תרפ"ז 

 אלעזר שפירא ממונקאטש. ן מסוקולוב ורבי חייםמארגינשטער זעליג

כריכה מקורית. השער מודפס על הכריכה. מעט נזקי עש וכתמים. מצב 

 טוב.

"And certainly not to send any child to a Talmud Torah… 

where they learn and speak in Hebrew only." "…to the 

schools of the freethinkers, for there they will be educated 

in heresy and to be haters of religion and haters of Jews 

[!!!]" Harsh book against joining with reshaim and their 

abettors and against Zionism, by Rav Asher Zelig 

Margulies, with lengthy teshuvah by Rav Shlomo Eliezer 

Alfandari. Ashrei Ha'ish, Jerusalem 1927. Distinguished 

approbations. Ashrei Ha'ish, harsh book against 

connecting with reshaim and their abettors, and against 

Zionism, with lengthy teshuvah from R' Shlomo Eliezer 

Alfandari. Original binding. Title page printed on cover. 

Some moth damage and stains. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

"הייתי עוזרו של מנגלה  .247

 –!! 1946]ימ"ש[" מהדורה ראשונה. 

. לוט 1945העוולות של שניים אלו!! 

 שני ספרי שואה מוקדמים, בהונגרית.
 

, מוקדמים שואה ספרי שני לוט

"הייתי עוזרו של מנגלה  .בהונגרית

 – !!1946]ימ"ש[" מהדורה ראשונה. 

גודל  .1945העוולות של שניים אלו!! 

 ומצב משתנה. נמכר כמו שהוא.

I Was Mengele's Assistant. First Edition. 

1946!! The Injustices of These Years!! 

11945. Includes two early Holocaust 

books, in Hungarian. Varying size and 

condition. Sold as is. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



מכתבי ברכה קצרים בכ"י  3לוט  .248

וחתימת רבי אברהם דוד הורוויץ אב"ד 

שטראסבורג, השווער)חמיו( של האדמו"ר רבי 

 מנחם מענדל הגר מוויז'ניץ שליט"א.

 רבי וחתימת י"בכ קצרים ברכה מכתבי 3 לוט

 של חמי, שטראסבורג ד"אב הורוויץ דוד אברהם

 .א"שליט ניץ'מוויז הגר מענדל מנחם רבי ר"האדמו

ס"מ. מצב  13/8.5נייר מכתבים אישי. כולל מעטפות. 

 טוב מאוד.

3 Short Congratulatory Letters Written 

and Signed by Rav Avraham David 

Horowitz, Av Beis Din Strasburg, Father-

in-Law of Rav Menachem Mendel Hager 

of Vizhnitz, Shlit"a. Personal 

correspondence stationery. Includes envelopes. 13/8.5 cm. Very good condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

, שטראסבורג ד"אב הורוויץ דוד אברהם רבי וחתימת י"בכ שני מכתבים לוט .249

 .א"שליט ניץ'מוויז הגר מענדל מנחם רבי ר"האדמו של השווער )חמיו(
 

נט"י בכדי לפטור שתיית המים בתוך "..שכמה גדולים החמירו לברך שהכל קודם 

"ותצליחו בכל אשר תפנו עד זקנה ושיבה לחיי נחת ואור רב .. נזכה  הסעודה.."

 רבי וחתימת י"בכ להתנוצצות אור הגנוז המתגלה בימי חנוכה" לוט שני מכתבים

 מענדל מנחם רבי ר"האדמו של השווער )חמיו(, שטראסבורג ד"אב הורוויץ דוד אברהם

אחד  .א"שליט ניץ'מוויז הגר

בנייר מכתבים אישי והשני 

תש"ל.  –בנייר רגיל. תשכ"ד 

גודל ומצב משתנה. באופן כללי 

 טוב מאוד. –מצב טוב 

Two Letters Written and Signed by 

Rav Avraham David Horowitz, Av 

Beis Din Strasburg, Father-in-Law 

of Rav Menachem Mendel Hager of 

Vizhnitz, Shlit"a. 

"… that a number of Gedolim were 

stringent to recite the blessing of 

Shehakol prior to netilas yadayim 

in order to absolve the drinking of 

water during the meal…" "…may 

you succeed in all your endeavors 

until your old age, a life of nachas and great light… May we merit the spark of the 

hidden light that is revealed during the days of Chanukah." One letter is on 

personal stationery and the other on regular paper. 5724-5730. Varying size and 

condition. General condition good – very good. 

 ₪ 420מחיר פתיחה: 

 

 



 

 

"עש"ק סמוך להכנסת כלה" מכתב ארוך בכ"י וחתימת רבי  .250

 יהושע עהרענרייך, בן הגאון משאמלויא.
 

בי ברומא נתקלקל "" כלה, פה ירושת"ו יע"א להכנסת סמוך ק"עש"

ותזכו לראות נחת יהודית מכל צאצאיכם " "המטוס.. כן חמשה פעמים

 וחתימת י"בכ רוךא מכתב "בדירה מרווחת סמוך לרובע ישראל בשמחה

ס"מ.  18/28נייר דואר.  .משאמלויא הגאון בן, עהרענרייך יהושע רבי

 קרעים קלים בסימני קיפול. מצב טוב מאוד.

Erev Shabbos Samuch L'Hachnossas Kallah, A Long Letter 

Written and Signed by Rav Yehoshua Ehrenreich, son of 

the Shamloy Gaon. "And may you merit Yiddish nachas 

from all your offspring in a spacious home near the Jewish 

Quarter with joy" 

Postal paper. 18/28 cm. Minor tears at the fold lines. Very 

good condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב בכ"י וחתימת הגאון רבי בצלאל שטרן מח"ס 'בצל  .251

 .1973, תשל"ג החכמה'. וינה
 

הריני מוסיף כי גיסי.. מכיר את המשפחה מקרוב כי גרו יחד בפריז וגם "

מכתב בכ"י וחתימת הגאון רבי בצלאל שטרן  "היה לו קשר מסחרי אתו

ס"מ. מעט  15/31נייר דואר.  .1973מח"ס 'בצל החכמה'. וינה, תשל"ג 

 קרעים קלים, בשוליים. מצב טוב.

תשמ"ט[ בן רבי אברהם שטרן וחתנו של  –]תרע"א רבי בצלאל שטרן 

כיהן כרב בכמה קהילות באירופה.  .סעבען של רבה קינסטליכר צבי רבי

 נשיאבשנת תשי"ד התמנה לכהן כרבה של מלבורן שבאוסטרליה והיה 

בשנת תשכ"ח עבר לוינה שם  .באוסטרליה החרדים הרבנים התאחדות

 שם, לירושלים עלה ב"תשמ בשנתכיהן כרב של קהילת מחזיקי הדת. 

 לפטירתו. ספרו: שו"ת 'בצל החכמה'.  עד" ציון אהבת" כולל כיהן כראש

Letter Written and signed By Rav Betzalel Stern, Author of B'tzel 

Hachochmah. Vienna 1973. "I hereby add that my brother-in-law… knows 

the family well because they lived together in Paris, and he also had 

business dealings with him." Postal paper. 15/31 cm. A few light tears at 

the margins. Good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

. שער 1863נדיר. 'חובת הלבבות' ע"פ 'פת לחם' ח"א. סובלאק, תרכ"ג  .252

 מעטפת. רישומי בעלות.
 

 כ"ץ מק"ק מאהליב. אברהםרוש 'פת לחם' מאת רבי חיים ספר 'חובת הלבבות' עם פי

מקום דפוס נדיר, ספר זה הינו אחד מחמשה הספרים שנדפסו שם! בדפוסו של  סובלאק.

בעותק זה נוסף  ס"מ. 14.5[ ד'; 1[ קמז ]1. ]1863תרכ"ג מארקסאהן. ר' אברהם אבלי 

בדפי  שערים! 3 סה"כשער זה לא רשום ביבליוגרפית.  שער מעטפת בתחילתו וסופו.



שייך לר' ברוך יודא רישומים:  הפורזץ,

כריכה חצי עור  ...דערלאנד. ר' צבי ב"ר צבי כ"ץ.

כתמים. חור קטן בשער השלישי. בלויה. מעט 

 טוב מאוד. מצב

Rare. Chovos Halevavos on Pas 

Lechem, Vol. I. Suwalki 1863. Title 

cover. Ownership inscription. Rare 

printing site; this book is one of five 

books printed there! This copy has a 

title cover at the beginning and the 

end. This title cover is not listed 

bibliographically. 3 title pages in 

total! Inscriptions on first blank 

page. Worn semi-leather binding. 

Some stains. Small hole in third title 

page. Very good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 אוסף ספרי תהלים מיניאטוריים, נדירים. חלקם חסרים. .253
 

 ועם המלות באור עם ציון מרום תהלים ספראוסף ספרי תהלים מיניאטוריים, נדירים. א'. 

, ירושלים .דמעה מקור

 ז"כ[ 1. ]בערך 1940 ש"ת

 ב'. ';ד ב"קנ[ 1'; ]מע

ס"מ בלבד.  7תהלים. 

עם איורי כלי נגינה. כל 

עמוד בתוך מסגרת. ג'. 

 "מדויק תהלים ספר

 בר וואלף מאת...היטב

  .היידנהיים"... שמשון

 XXXII, 286רעדעלהיים, 

 רחבו גדול מאורכו. ';עמ

מחולק ד'. ספר תהלים 

לחמשה ספרים ולשבעת 

ימי השבוע ולימי החודש. 

ה'. תהלים. . ווארשא

כריכת עץ אמשטרדם. 

סה"כ חמישה ספרים, חלקם חסרים. גדול ומצב משתנה. נמכר כמו  מחופה עור, פגועה.

 שהוא.

Collection of miniature Tehillim books, rare. Some are incomplete. 

A. Sefer Tehillim Merom Zion B. Tehillim. Just 7 cm. With illustrations of musical 

instruments. Each page is framed. C. Sefer Tehillim that is wider than it is long. 

D. Sefer Tehillim, Warsaw. E. Tehillim. Amsterdam. Leather-covered wooden 

binding, damaged. Five books in total, pars missing. Varying size and condition. 

Sold as is. 

 ₪ 245פתיחה:  מחיר

 



 

שארית הפליטה. אינו רשום ואינו ידוע. 'שבתון'  .254

צעירי ופועלי אגו"י. אראדעה)גרוסוורדיין(. עלון  –בהוצאת אגו"י 

 .1947עש"ק פנחס, תש"ז 
 

 י"אגו בהוצאתשארית הפליטה. אינו רשום ואינו ידוע. עלון 'שבתון' 

ביידיש. בעמוד העלון (. גרוסוורדיין)אראדעה. י"אגו ופועלי צעירי –

הראשון "זמן סוף קריאת שמע שחרית". "זמן הטמנת חמין". "זמן 

נדיר.  נעילת חנויות". "הדלקת נרות" ועוד. כמו"כ סדרי לימוד יומיים.

 -אין בספריה הלאומית ואינו נרשם באוצר הספר העברי, וינוגרד 

 רוזנפלד.

 אוד.ס"מ. מצב טוב מ 22[ עמ'; 4] .1947 ז"תש, פנחס ק"עש עלון

She'eiris Hapleitah, Unlisted and Unknown. Shabbaton, 

published by Agudath Israel – Tze'irei Upoalei Agudath 

Israel. Orodea, Grosswardein. Erev Shabbos Pinchas 

pamphlet, 1947. Rare. Not in the National Library of 

Israel or the Winograd-Rosenfeld Thesaurus of the 

Hebrew Book. Pamphlet from Erev Shabbos Pinchas, 

1947. 4 pages; 22 cm. very good condition. 

 ₪ 280 מחיר פתיחה:

 

 

 

, בן לה באקסלראשונה במכירות פומביות!! מכתב מראש ישיבת חכמי צרפת  .255

 הגאון רבי חיים יצחק חייקין, תלמיד מרן החפץ חיים.
 

פומביות!! לראשונה במכירות 

מכתב הגאון רבי חיים יצחק 

חייקין, תלמיד מרן החפץ 

חיים, וראש ישיבת חכמי 

נייר  ,בן לה באקסצרפת 

שורות בכ"י  10מכתבים אישי. 

נדיר.  ס"מ. 21/13.5וחתימתו. 

לא נראה עדיין במכירות 

פומביות מכתבים מהגאון רבי 

 חיים חייקין.

 הגאון רבי חיים יצחק חייקין

נ"ג[ תלמידם של תש –]תרס"ז 

 לה'איצ' ררבי יצחק קרליץ )

(, ושל מרן החפץ חיים. קוסובר

 רבים של דורות העמידכיהן כראש ישיבת צרפת בעקס לע בען, במשך כחמישים שנה. 

 .ואירופה צרפת ביהדות קהילות ומנהיגי רבנים בהם, תלמידים

 

On Auction for First Time Ever!! Letter from Rosh Yeshivas Chachmei Tzorfas in 

Aix-les-Bains, Rav Chaim Yitzchak Chaikin, Student of the Chafetz Chaim. Personal 

stationery. 10 lines in his handwriting and his signature. 21/13.5 cm. Rare. Letters 

from Rav Chaim Chaikin have no yet been seen at public auctions. 

 ₪ 350פתיחה:  מחיר

 

 



"וברכותינו בזה כי יברך ה' חילו ופועל ידיו ירצה" מכתב ישיבת  .256

שורות בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר רבי ישראל משה בן  6דושינסקי, עם הוספת 

 .1965ירושלים, תשכ"ו  .מדושינסקיא ץ"המהרי
 

 עם, דושינסקי ישיבת מכתב"וברכותינו בזה כי יברך ה' חילו ופועל ידיו ירצה" 

. מדושינסקיא משה ישראל רבי ר"האדמו של וחתימתו ק"בכי שורות 6 הוספת

ס"מ. מעט קרעים  18/28נייר מכתבים רשמי, על מכתב דואר.  .1965 ו"תשכ, ירושלים

 ג"תשס – ב"תרפ] דושינסקי משה ישראל רבי ר"האדמו בסימני קיפול. מצב טוב.

 דושינסקיא ישיבת וראש ר"והאדמ היה, דושינסקיא ץ"המהרי של בנו[ 1921/2003

 .בירושלים החרדית העדה ד"וגאב

"Ubirchoseinu bazeh ki yevarech Hashem cheilo ufoal Yadav yirtzeh" 

Letter from Yeshivas Dushinsky with Addition of 6 Lines Written and 

Signed by Rav Yisrael Moshe, son of the Maharitz of Dushinsky. 

Official stationery, on postal letter. 18/28 cm. Some tears at fold lines. 

Good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 בערך. 70/80-ה תיק לספר תורה ספרדי. עץ. ישראל, שנות .257
 

ספרדי. עץ מחופה פורמייקה תכלת, עם ציורים ועיטורים מסביב  תיק לספר תורה

ק הפנימי קטיפה אדומה. אבזמים לסגירה. בחלקו בכתרים מברזל על קטיפה. בחל

 70/80-ישראל, שנות ההעליון חתיכות עץ, שניים מהם חסרים. סדקים בפורמייקה. 

 ס"מ. 87בערך. גובה)לא כולל חתיכות העץ בחלקו העליון(: 

Case for Sephardic Torah Scroll. Wood. Israel, Circa 70/80. Case for Sephardic 

Torah scroll. Wood covered with sky-blue Formica, with illustrations and 

embellishments all around of metal crowns on velvet. Inside is lined in red velvet. 

Buckles for closure. Upper part has wooden pieces, two of which are missing. 

Cracks in the Formica. Israel, circa 70/80. Height (not including wooden pieces on 

upper part): 87 cm. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 אוסף ספרי תפילה.   .258
 

סדר סליחות עם עברי טייטש אוסף ספרי תפילה. א'. 

ב'. שערים.  2. 1925ועוד. ושחרית. פשמישל, תרפ"ה 

ס"מ  11מחזור לשלש רגלים כמנהג ספרד, ווארשא. 

סדר התפילה עם ד'.  'אור לישראל' בודאפסט.ג'.  בלבד.

. שער בדיו 1914דרך החיים, אשכנז, ווילנא, תרע"ד 

סידור 'בית יעקב' למברג, ה'. כחול. עותק חסר ופגוע. 

 גודל ומצב משתנה. נמכר כמו שהוא. תרס"ד.

Collection of prayer books. Varying size and 

condition. Sold as is. 

 ₪ 210חה: מחיר פתי

 

 

 

 



 'כנסת יחזקאל' ב"ח, דפוס ראשון. עם רשימת החותמים המלאה והנדירה! .259

 .1931 א"תרצ, קלוזש
 

 ודרושים ת"עה, ח"ב' יחזקאל כנסת' ספר

 .מדעעש פאנעט יחזקאל רבי ק"הרה ר"מהאדמו

 קסז[ 2. ]1931 א"תרצ, קלוזש. ראשונה מהדורה

 בסוף .ב"לח( חלקי)נפרד שער .מ"ס 25'; ד[ 5]

 משה רבי ק"הרה ר"מהאדמו דרשה הספר

בסוף  .תורמים ורשימת, המחבר אבי פאנעט

הספר רשימת חותמים נדירה שלא מופיעה ברוב 

תחילת הרשימה היא מערי הקודש  העותקים!!!

בא"י ה"ה: ירושלים, צפת וטבריה כשבראשם 

הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד. בגרוסוורדיין, 

'ניץ ובהוניאד האדמו"ר האהבת ישראל מוויז

כריכה ישנה  הגאון רבי ישראל פריינד ועוד ועוד.

טוב  –קרועה ומנותקת ומעט בלויה. ספר מעט מתפרק. מעט כתמים וקרעים קלים. מצב טוב 

 מאוד.

Knesses Yechezkel, 2 volumes, first edition. With full and rare list of signatories! 

Kluzash, 1931. Separate title page (partial) for Vol. II. At the end of the book is a 

speech from the Rebbe Rav Moshe Paneth, the author's father, and a list of 

donors. At the end of the book is a rare list of donors that does not appear in most 

copies! The beginning of the list is from the holy cities of Eretz Yisrael. Old binding, 

torn and detached and somewhat worn. Slightly falling apart. Some stains and light 

tears. Good-very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

'דבר אליהו' על איוב,  – 1881נדיר ביותר. 'חינוך בצלאל' ירושלים, תרמ"א  .260

מהגר"א. דפוס ראשון של הוספות מכתבי יד רבי דוד לוריא מביחאוו. חתימות ורישומים. 

 .1874ווילנא, תרל"ה 
 

 חינוך לכבוד "דרושא'. נדיר. 'חינוך בצלאל'  כרך ספרים.

 המחסה לבתי מעל העומד" יצחק ואהל מאיר בית" נ"בהכ

 המכונה ל"ז פרענקל יצחק ר"ב מאיר ה"מו ע"ש)

 י"נ בצלאל יהושע ה"מו דרש חותני ראש( אייזעמאנן

 עץ" בישיבת מתיבתא ריש וכעת מאלטש ק"אבד )מלפנים

(. ם"תר) נצבים ’פ ק"ירושלים( ביום שב ק"פעה" חיים

... פרשת כל את יתאר "הבית חנוכת" מאמר אליו ונלוה

 ממני האלה הבתים ליסד אליהם הגיע ומה הזאת הנחלה

 10. 1881תרמ"א  ירושלים, הויזדארף". אליעזר ל"המו

, ביאור על ספר איוב 'אליהו דבר' ב'. ';ד[ 1, ]כח ;’עמ

 דוד רבי יד מכתבי הוספות של ראשון דפוס .א"מהגר

 שערים. 2. לב ד'; 1874ווילנא, תרל"ה  .מביחאוו לוריא

. 1878ווילנא, תרל"ח ג'. קונטרס 'מתן שכרן של מצות' 

חתימות  ס"מ. 17.5יט ד'; חסר אחד מהשערים. 

דוד בראווערמאן. שייך להרב החריף ובקי שמו נודע בשערים המפורסם ורישומים: 

 לתפארת... מוה"ר זרח ארי' ]?[ ליב מראקעוע ]?[ ראקענע]?[". בלועזית: זרח בראווערמאן.

 כריכה ישנה בלויה. מעט כתמים. מעט נקבי עש וקרעים. מצב טוב.



Very Rare. Chinuch Betzalel, Jerusalem 1881—Dvar Eliyahu on Iyov from the Gr"a. 

First Edition with Additions of Letters from Rav Dovid Luria of Bychawa. Signatures 

and Inscriptions. Vilna, 1874. 

A. Rare. Chinuch Betzalel. B. Dvar Eliyahu. First printing of additions of letters 

penned by Rav Dovid Luria of Bychawa. C. Pamphlet entitled Matan Secharan 

shel Mitzvos. Signatures and inscriptions. Old, worn cover. Some stains. Some 

moth holes and tears. Good condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

 

 . נייר קטן.וקאשוי קראלי, מאגנדורףחותמת הגאון רבי שאול בראך אב"ד  .261
 

חותמת הגאון רבי שאול בראך אב"ד  בצדו השני קטן עם רישומים בעיפרון. נייר

נולד בשנת תרכ"ה. למד . וקאשוי קראלי, מאגנדורף

אצל המהר"ם שיק תקופה קצרה ולאחמ"כ אצל 

 .ובאבוב מסיגט רים"לאדמו נוסעה'חתן סופר'. היה 

כיהן כאב"ד במספר מקומות. נפטר בשנת ת"ש. 

ס"מ. קרעים בעיקר  11.5/7 חיבר ספרים רבים.

 בשוליים. מצב טוב.

Stamp of Rav Shaul Brach, Av Beis Din Magendorf, 

Karoly and Kashoi. Small Paper. Small paper with 

writing in pencil. Opposite side features stamp of Rav 

Shaul Brach ab"d of Magendorf, Karoly and Kashoi. 

11.5/7 cm. Tears mainly at margins. Good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 -מסמך סמיכה לרבנות בחתימת רבי צבי יהודה פוקס אב"ד ב' קערעסטעש  .262

 .1935פ"ת. ר"ח אלול תרצ"ה 
 

 צבי רבי בחתימת וחותמת לרבנות סמיכה מסמך

 קערעסטעש.' ב ד"אב פוקס יהודה

מכתבים ס"מ. נייר  21/29.5 .1935 ה"תרצ אלול ח"ר

רבי צבי  אישי. מעט קרעים קלים וקמטים. מצב טוב.

ת"ש[ בן רבי מנחם אליעזר פוקס  –]תרמ"ג יהודה פוקס 

וחתן רבי שלמה קליין. תלמיד השבט סופר, רבי מרדכי 

מאדע והדעת סופר. -יהודה ליב וינקלר אב"ד העדילא

קערעסטעש, לאחר שנות  –מעזא  –כיהן כאב"ד ביהאר 

ב בגרוסוורדיין ומאוחר יותר עלה לארץ החורבן כיהן כר

הקודש וכיהן כרב שכונת פג'ה בפתח תקוה. נכדו הוא 

 רבי שלמה פולק אב"ד בית חלקיה.

Semichah Document Signed By Rav Zvi 

Yehudah Fuchs, Av Beis Din Keresztes – Petach 

Tikva. Rosh Chodesh Elul, 1935. Personal 

stationery. Some light tears and creases. Good 

condition. 

 ₪ 210 מחיר פתיחה:



 

 

'תורת משה' אלשיך, אמשטרדם,  .263

 . חתימות עתיקות. 1710ת"ע 
 

ספר 'תורת משה' מאת האלשיך הק'. 

[ 3, ]קנט; קנה[, 4]. 1710אמשטרדם, ת"ע 

חתימות עתיקות: בתוך הספר  ס"מ. 30'; ד

"קלמן מרגליות" "הק' יהודא זונדיל 

ר משה מק"ק ]מו"ץ ?[ פודקאמין" בהר"

"יוסף זעליג טיימבערג" ]?[ "יעקב 

 קאפיל".

כריכה ישנה פשוטה. מעט קרעים והדבקות 

עם פגיעות בטקסט, בדפים ראשונים 

 –ואחרונים. כתמים ומעט חורים. מצב בינוני 

  טוב.

Toras Moshe Alshich, 1710. Historic signatures. Inside the book Chasimos Atikos: Old, 

simple binding. Some tears and taping with damage to text on the first and last pages. 

Stains and some holes. Fair-good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 . 1765'מראות הצובאות' להאלשיך הק'. פיורדא, תקכ"ה  .264

Maros Hatzovos from the Alshich Hakadosh. Fardd 1765.  

 

 להאלשיך הק'., [הפנים עם] אחרונים נביאים על נפלא פירוש 'מראות הצובאות'ספר 

ללא כריכה. כתמים. מעט  שער נפרד לח"ב.'; ד נ'; קי[, 1]. 1765פיורדא, תקכ"ה 

 קרעים והדבקות עם פגיעות בטקסט. מצב בינוני.

Separate title page for Vol. II. No cover. Stains. Some tears and taping 

with damage to text. Fair condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב מזל טוב וברכות לחתונה, מרבי צבי יהודה פוקס  .265

 פ"ת. –אב"ד ב' קערעסטעש 
 

מכתב מזל טוב וברכות לחתונה, מרבי צבי יהודה פוקס אב"ד 

 פ"ת. –ב' קערעסטעש 
שורות, חתימתו  10ייר שורות. . נ1973פ"ת. ר"ח ניסן תשל"ג 

רבי צבי יהודה פוקס  ס"מ. מצב טוב מאוד. 16.5/22.5וחותמתו. 

ליעזר פוקס וחתן רבי שלמה קליין. ת"ש[ בן רבי מנחם א –]תרמ"ג 

-תלמיד השבט סופר, רבי מרדכי יהודה ליב וינקלר אב"ד העדילא

קערעסטעש,  –מעזא  –מאדע והדעת סופר. כיהן כאב"ד ביהאר 

ר שנות החורבן כיהן כרב בגרוסוורדיין ומאוחר יותר עלה לאח



לארץ הקודש וכיהן כרב שכונת פג'ה בפתח תקוה. נכדו הוא רבי שלמה פולק אב"ד בית 

 חלקיה.

Mazel Tov Letter In Honor of a Wedding, From Rav Zvi Yehudah Fuchs, Av Beis Din 

Keresztes—Petach Tikvah Lined paper. 10 lines, his signature and stamp. 16.5/22.5 cm. Very 

good condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 לוט שני מכתבים בכ"י וחתימת הגאון רבי שלמה ברמן חתנו של הסטייפלער.  .266
 

תשל"ג לוט שני מכתבים בכ"י וחתימת הגאון רבי שלמה ברמן חתנו של הסטייפלער. 

ס"מ.  18/28. נייר דואר. 1973

 ט כתמים. מצב טוב מאוד.מע

 הגאון רבי מרדכי שלמה ברמן

תשס"ה[ בן רבי יהודה  –]תר"צ 

יצחק ברמן וחתנו של הסטייפלער. 

היה מקורב מאוד למרן החזו"א, 

מרן הרב שך ולרבי שמואל 

רוזובסקי. כבר בצעירותו היה 

 מראשי ישיבת פוניבז'. 

Two Letters Written 

and Signed by Rav 

Shlomo Bergman, Son-

in-Law of the Steipler 

Postal paper. 18/28 cm. 

Some stains. Very good 

condition. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

לוט שני מכתבים מהמשגיח רבי ראובן יהושע גינזבורג חתן רבי יחזקאל  .267

 לווינשטיין.
 

לוט שני מכתבים מהמשגיח רבי ראובן 

יהושע גינזבורג חתן רבי יחזקאל 

 טיין.לווינש
. נייר דואר. 1973/74ל"ד  –ב"ב. תשל"ג 

ס"מ. אחד מהמכתבים עם חסר  18/28

קטן בטקסט ומעט כתמים. מצב טוב 

  מאוד.

Two Letters from the Mashgiach Rav Reuven 

Yehoshua Ginzburg, Son-in-Law of Rav 

Yechezkel Levenstein Postal paper. 18/28 

cm. One letter is missing a small amount of 

text and has some stains. Very good 

condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 



 .1932מהדורה נדירה. מסכת 'מועד קטן' מתלמוד בבלי. פיעטרקוב, תרצ"ג  .268
Rare edition. Tractate Moed Katan from Talmud Bavli. Pietrokov, 1932. 

י ותוספות "עם פירש" מסכת מועד קטן מתלמוד בבלי

 ... ונלוו עליהם חדושי הלכות ואגדות מהרש"א".

"מפתח למאמרי הלכה  ארבעה דפים נוספים בסופו

ומאמרי אגדה של מסכת מועד קטן" מאת ר' ברוך 

געלבארט, עם הסכמתו של הגאון המהר"ם שפירא 

 27.5[ ד'; 7. כ"ט ]1932פיעטרקוב, תרצ"ג  מלובלין.

ורה נדירה. אינו באוצר מהד .ח' כפולים –ס"מ. דפים ב' 

רוזנפלד, ולא במפעל  –הספר העברי וינוגרד 

ללא כריכה. ספר  הביבליוגרפיה של הספר העברי.

מתפרק. מעט קרעים וחורים. מעט כתמים וקמטים. מצב 

 טוב. –בינוני 

Pages 2-8 are double. Rare edition. Does not 

appear in the Winograd-Rosenfeld Thesaurus of 

the Hebrew Book or the Bibliography of the 

Hebrew Book. No cover. Book is falling apart. Some tears and holes. Some stains and 

creases. Fair-good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 . 1953 ג"תשי, ירושלים'. דורו ובני התניא בעל אגרות' ספר  .269
 

 הגניזה ותולדות בעניין ובסופו' דורו ובני התניא בעל אגרות' ספר

 מהדורה, 1953 ג"תשי, ירושלים .הילמן צבי דוד רבי מאת החרסונית

כריכה מקורית מנותקת עם דף השער. מעט  .מ"ס 25'; עמ ב"רע 16 .ראשונה

 נזקי עש וכתמי זמן. מצב טוב.

Igros Ba'al HaTanya Uvnei Doro. Jerusalem 1953 First edition. Original 

binding detached with title page. Some moth damage and age spots. Good 

condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 ספרי שואה והתקופה. בחלקם הקדשות. 10אוסף  .270
 

'קידוש א'.  ספרי שואה והתקופה. בחלקם הקדשות. 10אוסף 

)עם תמונתו( בהוצאת "זכור" הוברבאנד שמעון הרבהשם' 

סודו של שמחה הולצברג)חסיד(, עם הקדשתו בדף הפורזץ. מי

. 'בבואי למחרת' מאת שמעון סאמעט, ב' .1969ת"א, תשכ"ט 

"גאליציע מיין אלטע ג'.  .1946עם הקדשתו בשער. ת"א, תש"ו 

. 1952היים" מאת ד"ר יוסף טענענבוים. בואנוס איירס, תשי"ב 

ישי" ב"כ. מאת "עליתו ונפילתו של הרייך השלה'.  –ד'  יידיש.

"על היטלר ומוסליני"  ו'.. 1962ויליאם ל. שיירר. "א, תשכ"ב 

יון מצולה החדש' 'ז'. . 1941מאת ווינסטון צ'רצ'יל. ת"א, תש"א 

, מאת משה פרגר, "בצירוף הנאצים בציפורני פולניה יהדות

"גסטפו" מאת אדוארד ח'. . 1941תמונו ומפה" ת"א, תש"א 

"היטלר" מאת ט'. . 1961ר. ת"א, קרנקשו, עברית: דוד ליאו



גודל ומצב  "צלב הקרס" מאת אורי אבנרי.י'. . 1961ז'אן אמסלר, עברית: זאב זמירי. ת"א, 

 משתנה. באופן כללי מצב טוב. נמכר כמו שהוא.

Collection of 10 Books on the Holocaust Era. Some contain dedications. Varying 

size and condition. General condition is good. Sold as is. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 קערעסטעש. –מכתב ארוך, מרבי צבי יהודה פוקס אב"ד ב'. מעזא  .271
 

מכתב ארוך בכ"י וחתימת רבי צבי יהודה 

נייר שורות.  קערעסטעש. –אב"ד מעזא 

ס"מ. מעט כתמים  13/19שורות.  20-למעלה מ

דף, נכתב וקמטים. מצב טוב. )בצדו השני של ה

רבי צבי יהודה פוקס  על כולו בלועזית(.

ת"ש[ בן רבי מנחם אליעזר פוקס  –]תרמ"ג 

וחתן רבי שלמה קליין. תלמיד השבט סופר, רבי 

מאדע -מרדכי יהודה ליב וינקלר אב"ד העדילא

 –מעזא  –והדעת סופר. כיהן כאב"ד ביהאר 

קערעסטעש, לאחר שנות החורבן כיהן כרב 

וחר יותר עלה לארץ הקודש בגרוסוורדיין ומא

וכיהן כרב שכונת פג'ה בפתח תקוה. נכדו הוא 

 רבי שלמה פולק אב"ד בית חלקיה.

Lengthy Letter from Rav Zvi Yehudah Fuchs, Av 

Beis Din Mezo-Keresztes Lined paper. More than 

20 lines. 13/19 cm. Some stains and creases. Good condition. (The opposite side of 

the paper is filled with writing in a foreign language.) 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

ליטאי, רבי משה יהודה הכהן בלוי. תשל"ג  –מכתב ארוך מהגאון החב"די  .272

1973. 
 

ליטאי, רבי משה יהודה  –מהגאון החב"די  מכתב ארוך

ימתו. שורות וחת 25. 1973ניו יורק, תשל"ג  הכהן בלוי.

ליטאי,  –הגאון החב"די  ס"מ. מצב טוב מאוד. 15/23

 למדתשס"ג[  –]תרע"ג רבי משה יהודה הכהן בלוי 

 בשנת. דושינסקי צבי יוסף רבי אצל שבהונגריה בחוסט

בתקופתו  .שבליטא מיר בישיבת ללמוד עבר ב"תרצ

 הזמן ועם, תמימים תומכי לישיבת בסמיכות היה בשנחאי

והתקרב לחב"ד. מאוחר  ,מימיםהת תלמידי עם התיידד

 יותר עבר לארה"ב, שם כיהן כרב בכמה מקומות.

Lengthy Letter from the Chabad-Lithuanian 

Gaon Rav Moshe Yehudah HaKohen Levi. 

1973. 25 lines and his signature. 15/23 cm. 

Very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 



'בטאון חיל  –'רכב ברזל'  –ן' אוסף חוברות 'מחניים' צבא. ספר 'מלחמה ונצחו .273

 'שירים ומערכונים'. –האויר' 
 

בטאון חיל  –רכב ברזל  –אוסף חוברות צבא, מחניים 

 האויר, מערכות ועוד.

חוברות "מחניים" שבועון לחיל הדתי. תשי"ד  45-למעלה מא'. 

תשי"ח  –שירים ומערכונים להקות צה"ל, תש"ח ב'. תש"ך.  –

 7ד'. תשכ"א.  –חוברות "רכב ברזל" תש"ט  10ג'. . 1848/58

ספר 'מלחמה ונצחון' ה'. . 2015/16חוברות 'בטאון חיל האויר' 

1967. 

 גודל ומצב משתנה. נמכר כמו שהוא.

Military. Milchamah Venitzachon; Collection of Booklets: 

Machanaim, Rechev barzel, Biton Cheyl Ha'vir and Shirim 

Uma'archonim Varying size and condition. Sold as is. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

אוסף ענק של קטלוגים מבית המכירות קדם. סט כמעט שלם של כל  .274
 המכירות)מלבד המקוונות(. שלשה קרטונים מלאים.

  
סט כמעט  אוסף ענק של קטלוגים מבית המכירות קדם.

ומספר מכירות  שלם של כל המכירות)מלבד המקוונות
המכירות החסרות:  בודדות(. שלשה קרטונים מלאים.

קטלוגים צבעוניים, עברית  .84, 83, 80, 56, 29, 17
ואנגלית. מגוון רחב של נושאים. גודל ומצב משתנה. באופן 

 כללי מצב טוב מאוד. משקל גבוה.
Huge collection of catalogs from Kedem 
Auction House. Almost complete set of all 
auctions (excluding online auctions). Three 
full cartons. Missing Auctions: 17, 29, 56, 80, 
83, 84 Colorful catalogs, Hebrew and English. 
Wide variety of topics. Varying size and 
condition. Generally very good condition. 
Weighs a lot.  

 ₪ 420פתיחה: מחיר 

 

 

מהדורה ממוספרת. 'סדר ברכת המזון' פקסימיליה, הוצאת   .275

  .1692דיהרנפורט, תנ"ב 

  
"והוא מהדורה פאקסימילית של סדר ברכת המזון,  'סדר ברכת המזון'

זמירות של שבת ומוצאי שבת, סדר ברכות נישואין, ברית מילה ופדיון הבן, 
פסח, בלוית פיתוחי עץ עברי  קידוש והבדלה, עירובין וכפרות, הגדה של

הביא לדפוס  מעותק נדיר שנדפס בדיהרנפורט בשנת תנ"ב. טייטש,
 500מתוך  339מהדורה ממוספרת. עותק  וכתב אחרי דבר מאיר חובב".

צולם ונדפס במצוות מרדכי דוד ועדינה כץ לשמחת  עותקים בלבד.

מ. כריכה ס" 23.5[ עמ'; 2] 108 .1977ירושלים, תשל"ז  כלולות בניהם.
 מקורית, קרע קטן בשדרה. מצב מצוין.

Numbered edition. Facsimile of Seder Birkas Hamazon, Dyhernfurth 

Publishers 1692. Numbered edition. Copy 339 out of 500 copies only. 

Photographed and printed on behest of Mordechai Dovid and Adina Katz in 



honor of their children's wedding. Original binding, small tear in spine. Excellent 

condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 .1798הנפש' כרך שני ספרי משה מנדלסון. ברין, תקנ"ח ' –'פעדאן'  .276
 

א'. 'פאדען' )פיידון( "הוא ספר  כרך שני ספרי משה מנדלסון.

[ יא 4[ נ'; ]6. ]1798תקנ"ח ברין,  השארת הנפש" ב'. 'הנפש'.

 ס"מ. 18.5חסר דף אחרון.  [ ד'; בספר הנפש9]

כריכה עתיקה פגועה. כתמים. קרע בחלקו העליון של עשר 

 טוב. –פאדען. מעט נזקי עש. מצב בינוני 

Phäedon – Hanefesh. Volume Containing Both of 

Moses Mendelssohn's Books. Brunn, 1798. The 

book Hanefesh is missing the final page. 

Damaged antique cover. Stains. Tear in the upper 

part of the title page of Phaedon. Some moth 

damage. Fair – good condition.  

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

דפוס ראשון. ספר 'רבי עקיבא ותורתו' תולדות מרן הגאון רבי עקיבא סופר, עם  .277

 תמונות. לוחות 
 

ספר 'רבי עקיבא ותורתו' תולדות מרן הגאון 

"דברי הספד, ילקוט אגרות, רבי עקיבא סופר, 

קונטרס רבי עקיבא ותורתו, ערוך ומסודר.. ע"י 

 דפוס ראשון. עם לוחות תמונות.יוסף ליברמן". 

 ס"מ. 21.5'; [, רלב עמ2]. 1960ירושלים, תש"ך 

ים. מצב כריכה מקורית. מעט כתמים וחורים בודד

 טוב מאוד.

First Edition. Rabbi Akiva VeToraso, Toldos Maran 

Hagaon Rabbi Akiva Sofer, with Photo Pages 

Original cover. Some stains and a few isolated holes. 

Very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

ו"ר רבי יעקב אוסף מכתבים וכ"י חשובים. תשובה הלכתית בחתימת האדמ .278

בני ברק. מרבי שריה דבליצקי, מהרב דב קוק, רבי יחזקאל בנעט,  –מאסקאוויטש משאץ 

 רבי שמאי קהת הכהן גראס ורבי יוסף ליברמן.רבי אפרים סוקולובר. 
 

א'. תשובה הלכתית ארוכה בחתימת האדמו"ר רבי יעקב  אוסף מכתבים חשובים.

ב'. רישום קצר בכ"י וחתימת המקובל  שבט תשע"ו. בני ברק. –מאסקאוויטש משאץ 

מכתב ברכות מהמקובל הצדיק הרב דב  ג'. כסליו, תשכ"ט.הצדיק רבי שריה דבליצקי. 

מכתב בכת"י וחתימת הרב יחזקאל בנעט רב בברלין אל הרב ד'.  הכהן קוק מטבריה.

מכתב תשבחות על ספר חדש, מרבי שמאי קהת הכהן  ה'. .1927תרפ"ז שמואל הכהן. 



רב קהילת  מכתב מרבי יוסף ליברמן, ו'. אדר תנש"א. גראס.

 סדיגורה בירושלים ור"י כולל שומרי החומות. ספרו: 'משנת יוסף'.

ער"ח מכתב מרבי אפרים סוקולובר רבה הראשון של רעננה.  ז'.

 טוב מאוד. –גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב  ניסן, תש"א.

Collection of Distinguished Letters and 

Manuscripts. Halachic Response Signed by Rav 

Yaakov Moskowitz of Shatz—Bnei Brak. Rav 

Serayah Deblitzki, Rav Dov Kook, Rav Yechezkel 

Baneth, Rav Efraim Sokolover, Rav Shammai Kehas 

HaKohen Gross and Rav Yosef Lieberman. Varying 

size and condition. General condition good – very 

good. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

נדיר! לראשונה במכירות! מכתב האדמו"ר רבי אברהם שפירא מטלוסט, אחיו  .279

 של הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין. 
 

נדיר! לראשונה מופיע במכירות פומביות! מכתב האדמו"ר רבי אברהם שפירא מטלוסט, 

אצא ישיר בן רבי יעקב משאץ, וצ

להרה"ק רבי פנחס מקוריץ. אחיו 

של הגאון רבי מאיר )המהר"ם( 

שפירא מלובלין. כיהן כאדמו"ר 

 בארה"ב. נפטר בכ"ג אב תשל"ב.

המכתב ביידיש. ונכתב בשנתו 

האחרונה לחייו, צום גדליה, תשל"ב 

בתוכו מזכיר את זקנו (. 1972)

הרה"ק רבי פנחס מקוריץ בעניין 

נייר  .אתרוג בערב חג הסוכות

שורות בכי"ק  23ס"מ.  20/25שורות. 

וחתימתו. מעט כתמים וקרעים קלים 

 בשוליים. מצב טוב.

Rare! First Time On Auction! Letter by 

Rav Avraham Shapira of Tluste, Brother 

of Rav Meir Shapira of Lublin Letter, in 

Yiddish, written in the final year of his life 

on Tzom Gedalya 1972. The letter mentions his ancestor Rav Pinchas of Koritz with 

regard to an esrog on Erev Sukkos. Lined paper. 20/25 cm. 23 lines in his hand and 

his signature. A few stains and light tears at the margins. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

ן רבי גבריאל יהודה איליוביץ אב"ד שאמשאן. שלשה דפים. טיוטות כת"י הגאו .280

 שו"ת.
 

כת"י הגאון רבי גבריאל יהודה איליוביץ אב"ד שאמשאן. 

שלשה דפים כתובים מצדו האחד של הדף. טיוטות שו"ת. 

ס"מ.  19.5/31נייר שורות. . 1971ללא חתימה. תשל"א 

איליוביץ הגאון רבי גבריאל יהודה  מעט קרעים. מצב טוב.

תשל"ט[ משנת תרצ"א מילא את  –]תרס"ז  אב"ד שאמשאן

מקום חמיו רבי יוסף צבי סופר כאב"ד שאמשאן. לאחר 

השואה כיהן כדיין בבודאפעסט ועוד. מאוחר יותר עבר 

 לברוקלין, שם כיהן כרב בביהמ"ד 'מחנה חיים ובית שערים'.

Manuscript by Rav Gavriel Yehudah Ilowitz, 

Av Beis Din Hajdusamson. 3 pages. Drafts for 

Responsa. Lined paper. 19.5/31 cm. Some 

tears. Good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

"הנני בזה להתפלל לאדון כל, כי יתן לכם מאוצרו הטוב  .281

שנים רבות טובות, בריאות, מוצלחות ונעימות..." מכתב הגאון 

 רבי ברוך מרדכי אזרחי.
 

רכות מאליפות, בכי"ק וחתימתו של הגאון רבי ברוך מכתב ב

שורות  5. 2007נייר מכתבים רשמי. תמוז תשס"ז  מרדכי אזרחי.

 ס"מ. מצב טוב מאוד. 15/21וחתימתו. 

"I hereby pray to the Master of All that He grant you from His 

treasurehouse of goodness many good years, health, success and 

pleasantness…" Letter by Rav Baruch Mordechai Ezrachi. Official 

stationery. 5 lines and signature. 15/21 cm. Very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

שמירה לילד וליולדת. קמיע מדפוס לעווי בירושלים.  .282

 קמיעות וסגולות מודפסות, פלשתינה וישראל. 5אוסף 
 

א'.  קמיעות וסגולות מודפסות, פלשתינה וישראל. 5ף אוס

שמירה  ב'.. מדפוס לעווי בירושליםשמירה לילד וליולדת. קמיע 

מהבעש"ט הק'. עם ציורי הרשב"י והרמב"ם. בית לילד וליולדת 

ג'. קמיע ירושלמית, דפוס  ירושלים. מסחר ספרים "עץ חיים"

שמירה למגפה  דיו סגולה. ד'.ירושלים. חלק מהאיורים ב בקאל

סגולה  מהרה"ק הישמח משה ועוד גדולי הצדיקים. ה'.ר"ל, 

למנצח בצורת ומזמור  מהמקובל רבי יהודה פתייא,לשמירה, 

 גודל ומצב משתנה. נמכר כמו שהוא. .המנורה

Shemirah for Baby and Mother. Amulet from Levy Print Shop in Jerusalem. 

Collection of 5 Amulets and Printed Segulos, Palestine and Israel. Varying size and 

condition. Sold as is. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 
 



ב, עם דבר תורה מהבעש"ט הק', מכתב חשו .283

וחתימת האדמו"ר רבי דוד רוזנבוים מביטשקוב  י"בכ

 שליט"א.
 

מכתב חשוב, מלא בדברי ענווה וברכות, ועם דבר 

ש, בכ"י וחתימת תורה מהבעל שם טוב הקדו

נייר  האדמו"ר רבי דוד רוזנבוים מביטשקוב שליט"א.

 . מצב טוב מאוד.4Aמכתבים אישי. גודל: 

Distinguished Letter with Torah Thought from the Baal 

Shem Tov, Written and Signed by Rav Dovid Rosenbaum 

of Bitchkov. Shlit"a. Personal stationery. Size: A4. Very 

good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב ברכות ארוך ומעניין, בכי"ק וחתימת  .284

האדמו"ר רבי זיידע שמואל שמעלקא רוזנבוים 

 מביטשקוב. 
 

מכתב ברכות ארוך ומעניין, בכי"ק וחתימת האדמו"ר 

רבי זיידע שמואל שמעלקא רוזנבוים מביטשקוב. נייר 

 ב מאוד.. מצב טו4Aגודל: מכתבים אישי. 

Lengthy, Interesting Congratulatory 

Letter Written and Signed by Rav Zeide 

Shmuel Shmelke Rosenbaum of Bitchkov. 

Personal stationery. Size: A4. Very good 

condition. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 

 

 

כרוזים נדירים, נגד הבחירות ונגד אגו"י.  7אוסף  .285

י איציק'ל מפשעוורסק, הריסקאווער רוב, חתומים)בדפוס( רב

 רבי יוסף פאנעט מדעעש ועוד ועוד.
 

אוסף כרוזים נדירים, נגד הבחירות ונגד אגו"י. 

חתומים)בדפוס(גדולי האדמו"רים והרבנים, בא"י ובחו"ל. 

דפים. גודל ומצב משתנה.  7סה"כ מכל המגזרים והעדות. 

  הוא.טוב מאוד. נמכר כמו ש –באופן כללי מצב טוב 

Collection of 7 Rare Proclomations Against Elections and Against 

Agudath Israel. Signed (In Print) By Rav Itzikel of Pshevorsk, the 

Riskever Rav, Rav Yosef Paneth of Dej and Others. Signed (in 

print) by great Rebbes and Rabbis in Eretz Yisrael and abroad. 

From all sectors and ethnic backgrounds. 7 pages in all. Varying 

size and condition. General condition: good-very good. Sold as is. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 



מכתב רבי שלמה אהרן ווערטהיימר אל משפחת ששון. ומכתב אליו בחתימת  .286

 בנה רבי דוד ששון.הנדיבה הידועה מרת פרחה ששון וחתימת 
 

מכתב רבי שלמה אהרן ווערטהיימר אל משפחת 

ששון. המכתב בלועזית עם שמו)בכ"י?( וחותמתו. 

אליו בעניין ספרו 'באור תשעים מלות ומכתב 

בודדות בתנ"ך עם חתימת הנדיבה הידועה מרת 

 –תר"ץ  פרחה ששון וחתימת בנה רבי דוד ששון.

גודל ומצב  לונדון. –. ירושלים 1930/32תרצ"ב 

 משתנה. באופן כללי מצב טוב מאוד.

Letter from Rav Shlomo Aharon 

Wertheimer to the Sassoon Family 

and Letter to Him Signed by the Well-

Known Female Philanthropist Mrs. 

Farchah Sassoon and Signed by Her 

Son Rav David Sassoon. Letter to him 

on the subject of his work Beiur 

Tish'im Milos Bodedos BaTanach. 

Jerusalem—London. Varying size and condition. General condition is very good. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 

אוסף תווי ספר )אקס ליבריס( מגוון, חלקם אינם מצויים  .287

 פריטים. 20 –למעלה מ 
 

-למעלה מ מגוון, חלקם אינם מצויים.אוסף תווי ספר )אקס ליבריס( 

 דפים. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב. 20

Varied Collection of Book Plates (Ex Libris), Some Not Found. More Than 

20 Pieces More than 20 pages. Varying size and condition. Generally good 

condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

ערבית ועברית. משפחת סופר העירקית. לוט מכתבים  .288

 והשנים סביב לה. 1948פריטים(.  30 –משפחתיים)כ 
 

ערבית ועברית. משפחת סופר העירקית. מכתבים משפחתיים. סביב 

 . 1948שנת 
 דפים. נראה חומר מעניין. גודל ומצב משתנה. נמכר כמו שהוא. 30 -כ 

Arabic and Hebrew. The Iraqi Sofer Family. Includes Family Letters 

(Approx. 30 Pieces). 1948 and Thereabout. Approximately 30 

pages. Material appears interesting. Varying size and condition. 

Sold as is. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 
 

 



"החוקה" בהתהוותה במדינת ישראל לאור התורה, ומה  .289

י. מכתב בחתימת הרב מאיר ברלין לאחיו אמור להיות דעת המזרח

 .1948של הרב קוק. ג' אלול תש"ח 

"החוקה" בהתהוותה במדינת ישראל לאור התורה, ומה אמור 

להיות דעת המזרחי. מכתב בחתימת הרב מאיר ברלין לאחיו של 

ס"מ. נייר מכתבים  22/28 .1948הרב קוק. ג' אלול תש"ח 

פר קרעים קלים. מצב טוב "הסתדרות המזרחי המרכז העולמי". מס

 מאוד.

Hachukah In Its Making in the State of Israel in the Light of the Torah 

and What Should Be the Mizrachi Opinion. Letter Signed By Rav Meir 

Berlin to Brother of Rav Kook. 3 Elul 5708/1948. 22/28 cm. "Histadrut 

Mizrachi Hamerkaz Ha'olami" stationery. Some light tears. Very good 

condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

'שבט מיהודה' ב"ח. דפוס ראשון. רשימות חותמים חשובים מאוד, בהם:  .290

המהרי"ץ דושינסקי, העצי חיים מסיגעט, רבי יואל מסאטמר, רבי דוד לייפער מנדבורנא 

 .1928ועוד ועוד. סעאיני, תרפ"ח 
 

 'שבט מיהודה' ב"ח, עה"ת, מאת רבי יהודה גרינוואלד. ספר

'; רנד ד-[, קיט2[ קטז; ]4]. 1928סעאיני, תרפ"ח דפוס ראשון. 

בסוף כל כרך רשימת חותמים  שערים צבעוניים. ס"מ. 27

עמ'( בין החותמים: המהרי"ץ  10חשובה מאוד)סה"כ 

דושינסקי, העצי חיים מסיגעט, רבי יואל מסאטמר, רבי דוד 

ייפער מנדבורנא)באניא(, רבי שמואל זלמן ווינברגר ל

ממארגערטן, רבי עקיבא סופר רבי משה פארהאנד ממאקאווא 

כריכה ישנה. נייר מעט יבש. מעט  רבי שאול בראך ועוד ועוד.

 טוב מאוד. –כתמים. מעט מאוד קרעים והדבקות. מצב טוב 

Shevet MeYehudah, 2 volumes. First Edition. List 

of Very Distinguished Signatories, Including: The 

Maharitz Dushinsky, The Atzei Chaim of Sighet, 

Rav Yoel of Satmar, Rav Dovid Leifer of Nadvorna And More. Seini 1928. Colorful 

title pages. At the end of every volume is a list of very distinguished 

signatories (10 pages in all). Old binding. Paper slightly dry. Some stains. Very 

few tears and taping. Good-very good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 .1873לאדינו. תנ"ך בלאדינו בלבד. קושטא, תרל"ג  .291
 

עמ';  630, 560[ 1] .1873תנ"ך בשפת הלאדינו)בלבד(. קושטא, תרל"ג 

 מ.ס" 22.5

 נייר מעט יבש. מעט קרעים. מצב טוב. כריכת בד מעט בלויה.

Ladino. Tanach in Ladino only. Constantinople 1873. Slightly worn cloth 

cover. Slightly dry paper. Some tears. Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 

 

 זוג פמוטים, תוצרת "מכסף" בעיצובו של פרידלנדר. .292
 

 זוג פמוטים, תוצרת "מכסף" בעיצובו של ברנדר )דב( פרידלנדר.

  ס"מ. מצב טוב. 16.5ציפוי כסף. גובה: 

Pair of Candlesticks, produced by Michsaf, designed by 

Friedlander. Silver plate. Height: 16.5 cm. Good 

condition. 

 ₪ 210מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

ירה. עבודת יד חנוכיית מתכת)ברונזה( נד .293

 מאסיבית וכבדה על בסיס עץ.
 

חנוכיית מתכת)ברונזה( נדירה. עבודת יד 

דוגמא לא  מאסיבית וכבדה על בסיס עץ.

. 20.5/7.5רוחב )בסיס(: שכיחה)אולי יחידאית(. 

 ס"מ. מצב טוב מאוד. 15גובה: 

Rare bronze Chanukah candelabra. Massive, heavy, 

handmade on wooden base. Uncommon (possibly 

unique) design. Width (base): 20.5/7.5. Height: 15 cm. 

Good condition. 

 ₪ 175מחיר פתיחה: 

 

 

. "...בנוגע לאופן כתיבת השמות באנגלית]גיטין וכתובות[" .294

מכתב בכ"י וחתימת רבי ישעי' ישי הכהן גרינפלד, מרבני אנגליה. 

 .1956לונדון, תשט"ו 
 

לאופן כתיבת השמות באנגלית" מכתב בכ"י וחתימת רבי  "...בנוגע

ישעי' ישי הכהן גרינפלד, מרבני אנגליה, לרבי אברהם יצחק קליין 

ס"מ. קרעים בשוליים.  24/20. נייר דואר. 1956לונדון, תשט"ו  מחיפה.

מרבני אנגליה. למד בישיבת  רבי ישעי' ישי הכהן גרינפלד מצב טוב.

כדיין בבית דינו של רבי יחזקאל אברמסקי.  פפד"מ ובמרכז הרב. כיהן

 כמו"כ היה סגן הרב הראשי של אנגליה.

"…With Regard to the Manner of Writing Names in English 

[Divorce and Marriage Certificates]." Letter Written and 

Signed by Rav Yeshaya Yishai HaKohen Greenfeld, Rabbi 

in England. London, 1956. Postal paper. 24/20 cm. Tears at 

margins. Good condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



אוסף גדול של קטלוגים מבית  .295

 קטלוגים. 36המכירות אסופה. 
 

אוסף גדול של קטלוגים מבית המכירות 

 קטלוגים. 36אסופה. 

. חלק מתמונות 1999/2018תשע"ח  –תשנ"ט 

ברית ואנגלית. מגוון רחב הפריטים צבעוניות, ע

של נושאים. גודל ומצב משתנה. באופן כללי 

 מצב טוב מאוד. משקל גבוה.

Large Collection of Catalogs from Asufa Auction 

House. 36 Catalogs. Some of the photos of the 

items are in color. Hebrew and English. Wide variety 

of topics. Varying size and condition. Generally in 

very good condition. Very heavy. 

 ₪ 420מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 . חתימות חאלביות.1850ספר 'הולך תמים ופועל צדק' ליוורנו, תר"י  .296
 

[, ע"א; 4. ]1850ליוורנו, תר"י  'הולך תמים ופועל צדק' לרבי אברהם דיין.ספר 

ת חאלביות: "יוסף מצליח בן דאוד חתימובדף הפורזץ  ס"מ. 18ס"ט ד'; 

כריכה עתיקה  "שאול נפתלי" היה מחשובי עדת ארם צובא בא"י. מצליח"]?[

 בלויה. כתמי רטיבות. מעט קרעים והדבקות. מצב בינוני.

Holech Tamim Ufo'el Tzedek, Livorno 1850. Halabi Signatures. First 

blank page features Halabi signatures. Worn antique cover. 

Moisture stains. Some tears and taping. Fair condition. 

 ₪ 245מחיר פתיחה: 

 

 

"אגודת חובבי  –קטלוגים של בית המכירות "יודאיקה ירושלים"  38אוסף  .297

 יודאיקה".
 

אוסף קטלוגים של בית המכירות "יודאיקה 

 "אגודת חובבי יודאיקה". –ירושלים" 

ג דק: "מוסף מיוחד מצורף קטלוגים וקטלו 37

חלק מתמונות  קטלוגים. 38סה"כ  לקטלוג הראשי".

, עברית ואנגלית. מגוון רחב של הפריטים צבעוניות

נושאים. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב 

 מאוד. משקל גבוה.

Collection of 38 catalogs of "Jerusalem Judaica" Auction 

House—"Society of Judaica Collectors." 38 catalogs in 

all. Some of the photos of the items are in color. Hebrew 

and English. Wide variety of topics. Varying size and 

condition. Generally in very good condition. Very heavy. 

 ₪ 350מחיר פתיחה: 



'מבוא שערים' למהרח"ו. הקדשת  חתימות המקובלים, תלמידי מרן הבן איש חי. .298

 הרב היע"ר אל הרב צדקה חוצין, חותמת הרב בן ציון חזן והגהות רבי צדקה חוצין.
 

ספר 'מבוא שערים' תורת האר"י מאת 

. 1904ירושלים, תרס"ד  רבי חיים ויטאל.

 . שער בדיו מוזהב.ס"מ 36.5[ עו ד'; 2]

חתימות המקובלים, תלמידי מרן הבן 

הרב היע"ר אל הרב  הקדשת איש חי,

צדקה חוצין, חותמת הרב בן ציון חזן 

ומספר הגהות רבי צדקה חוצין )אחת 

כריכה ישנה  מהם נראית חתומה(.

מנותקת ופגועה. מעט כתמים חרוכים. 

 טוב.  -מעט קרעים והדבקות. מצב בינוני 

Signatures of the Kabbalists, 

Students of the Ben Ish 

Chai. Mevo She'arim by Rav 

Chaim Vital. Dedication by 

Rav Yechezkel Ezra ben 

Rachamim to Rav Tzadka 

Chutzin, Stamp of Rav 

Benzion Chazan and Glosses of Rav Yehudah Chutzin. Tile page in gold ink. 

Signatures of Kabbalists, students of the Ben Ish Chai, dedication by Rabbi 

Yechezkel Ezra ben Rachamim to Rav Tzadkah Chutzin, stamp of Rav Benzion 

Chazan and number of glosses of Rav Yehudah Chutzin (one of which appears to 

be signed). Old cover, damaged and detached. Some charred holes. Some tears and 

taping. Fair-good condition. 

 ₪ 420מחיר פתיחה: 

 

 

קטלוגים. בתי מכירות שונים, רפאלי, קינג דיויד, קדמון, מורשת,  30אוסף  .299

 ירושלים של זהב וגנזים. 
 

קטלוגים. בתי מכירות שונים,  30אוסף 

רפאלי, קינג דיויד, קדמון, מורשת, 

פירוט  ירושלים של זהב וגנזים.

 1קינג דיויד,  4רפאלי,  4קטלוגים: 

ירושלים של זהב.  14ורשת, מ 6קדמון, 

גנזים מכירות הגדות ופסח. דף  1

 1מקופל קישוט לסוכה מבית גנזים. 

תאג' ארט, פרסום צבעוני פריטים מתוך 

קטלוגים צבעוניים.  .2קטלוג מכירה 

עברית ואנגלית. מגוון רחב של נושאים. 

גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב 

 מאוד. משקל גבוה.

Collection of 30 Catalogs. Various Auction 

Houses: Rafaeli, King David, Kadmon, 

Moreshet, Yerushalayim shel Zahav and 

Genazim. Color catalogs. Hebrew and English. Wide variety of topics. Varying size 

and condition. Generally very good condition. Very heavy. 

 ₪ 280: מחיר פתיחה



קטלוגים, ווינרס ובתי מכירות בחו"ל, קסטנבוים, אוצרות יהודית,  26אוסף  .300

 ישיבת אהבת תורה ברנוביץ.
קטלוגים, ווינרס ובתי מכירות בחו"ל,  26אוסף 

קסטנבוים, אוצרות יהודית, ישיבת אהבת תורה 

ועלון הסבר  17פירוט קטלוגים: ווינרס  ברנוביץ.

 6ק'. קסטנבוים מיוחד על כת"י אור החיים ה

. אוצרות 2אנגלית בלבד. אהבת תורה ברנוביץ 

, )לא ידוע לנו מושג האם התקיים עוד 1יהודית 

קטלוגים צבעוניים. מגוון  מכירה בבית מכירות זה(.

רחב של נושאים. גודל ומצב משתנה. באופן כללי 

 .מצב טוב מאוד. משקל גבוה

Collection of 26 Catalogs, Winner's 

and Auction Houses Abroad, 

Kestenbaum, Otzros Yehudit, Yeshivas 

Ahavas HaTorah Baranowitz. Color 

catalogs. Wide variety of topics. 

Varying size and condition. General 

condition very good. Very heavy. 

 ₪ 280מחיר פתיחה: 

 

 בלבד!!₪  35פריטים במחירי פתיחה 

 

 ה"תרנ, ווארשא. ראשונה מהדורה .עירובין מסכת על' א"הרשב יחדוש' ספר .301

 יצאה זו ראשונה מהדורה .מאוד טוב מצב. כתמים. ישנה כריכה .מ"ס 33.5'; ד ב"מ. 1895

 בעל מרן אצל משנה למעלה שהיה יד כתב מתוך לאור

, בזה ועיין ובדק, מסוכוטשוב אברהם רבי" נזר אבני"ה

 שזהו( הספר בראש עשמופי) הסכמה נתן זמן וכעבור

  .ראיות מספר ומביא א"הרשב חידושי ספק ללא

The book ‘chidushey harashba” on eruvin tractate. 

First edition. Old cover. Stains. Very good condition 

This first edition was published from a manuscript 

that was more than a year with Maran, the owner 

of the "Avnei Nezer" Rabbi Avraham of 

Sukhotshov, and checked and reviewed it, and 

later gave consent (which appears at the top of the 

book) that this is undoubtedly chidushey 

harashb”a and brings some evidence.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 רבי מאת, חזקות בענייני כללים ב"מ[ ב"ח]' תורה שערי''. א .ספרים 2 אוסף .302

 38.5'; ד ג"קס[ 2. ]1850 א"תרי, וינה. יחידה מהדורה .לעוו אלעזר רבי בן וולף בנימין

 הדבקה אחרון ובדף בשוליים קרע דפים בשני. מנותק השער דף. מנותקת ישנה כריכה .מ"ס

 מאת ם"הרמב על' פי' ירמיהו דברי'. 'ב .טוב מצב. בשוליים בעיקר עש נזקי מעט. בשוליים

 27.5'; ד' ק[ 1. ]1875 ה"תרל, מונקאטש. ראשונה מהדורה .לעוו וואלף רבי בן ירמיהו רבי



 עש נקבי מעט. כתמים. פשוטה ישנה כריכה .בעלות חתימות .מ"ס

 .טוב מצב. חסר עם קרעים מעט אחרונים בדפים. וקרעים

Collection of 2 books. A. 'Shaarei Torah' [Part 2]. Single 

edition. Old cover detached. Title page detached. On two 

pages a tear in the margin and on the last page gluing in the 

margin. Slight moth damage mostly in the margins. Good 

condition . B. 'divrey yirmiyahu' First Edition. Simple old 

cover. Stains. Few moth holes and tears. In the last pages a 

few tears with missing. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 ט"תרל, פרעסבורג, חיים אורח'. א .אחד בכרך חלקים 6' סופר חתם' ת"שו .303

, וויען, משפט חושן .'ג'; ד ד"קמ[ 1, ]1883 ג"תרמ, וויען, דעה יורה'. ב ';ד ח"ע[ 1. ]1879

 ב"צ, 1880 מ"תר, וויען: א"ח, נפרדים בשערים ח"ב העזר אבן'. ה –' ד'; ד' פ[ 2, ]ג"תרמ

 לכל..  התשובות כולל" שישי חלק סופר חתם'. ו ';ד[ 1] ד"פ[ 1, ]1877 ז"תרל :ב"ח'; ד[; 2]

 ג"הרה ימתחת ח"או חלק שער בדף .מ"ס 39'; ד א"ס[ 1, ]1883 ג"תרמ, וויען". הקשה דבר

 יהודה דוד רבי ג"הרה בנו וחותמת צבי אברהם רבי

 בספר מכתב ממנו מופיע) קמינקא ד"אב פרביאש ליב

 היתר בנושא מלובלין ר"מהאדמו' רבים תקנת'

 קרעים מעט. כתמים. מבד השדרה, עור כריכת (.עיסקא

 ומעט בשוליים בעיקר עש נקבי. בודדות והדבקות

 .טוב מצב. תעלות

Responsa 'Hatam Sofer' 6 parts in one volume. On 

the title page of a part of Orach Chaim, the 

signature of Rabbi Avraham Zvi and the stamp of 

his son Rabbi David Yehuda Leib Perviash Av Beit 

Din of Kaminka (a letter appears in the book 

"Takanat Rabim" from the Rebbe of Lublin 

regarding the heter yiska). Leather binding, spine 

fabric. Stains. Few tears and individual adhesions. Moth holes mostly in margins and 

few ditches. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 משולם יעקב רבי הגאון מאת רביעי חלק חיים אורח' יעקב ישועות' ספר .304

 .מ"ס 36'; ד תצא – שמה[ 1. ]1828 ח"תקפ, זאלקווא. ראשון דפוס .אורנשטיין

 .מאוד טוב מצב. מנותק אחרון דף. כתמים. ישנה כריכה
 The book 'yeshuhot yaakov' orach chayim Part Four. First printing. Old 

cover. Stains. Last page detached. Very good condition. 

 ₪ 35יר פתיחה: מח

 

 

 

 

 



 

 

 

, אליהו רבי מהגאון זרעים סדר על' אליהו שנות' ספר .305

 .מהוראדנא העשיל יהושע רבי י"ע הוספות עם הוגה. א"הגר

 .מ"ס 26'; ד[ נב ל"צ] מט[ 1. ]1860 כ"תר, ווארשא. נדירה מהדורה

. כתמים מעט. ונאים רחבים שוליים. משובח עבה נייר. מקורית כריכה

 .ודמא טוב מצב
 The book 'shnot eliyahu' is a rare edition. Original cover. Fine 

thick paper. Wide and nice margins. Few stains. Very good 

condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 חנוכה הלכות על' א"מהרצ חדושי' ספר .306

 .מדינוב אלימלך צבי רבי ק"הרה ר"מהאדמו
 מנות משלוח כמתנת לחונש, חיים השפע י"ע ל"יו

 הפורזץ בדף. בירושלים פרשבורג בישיבת ס"לאוצה

 ר"אדמו ק"כ הגדול הגאון ל"המו מתנת: "רישום

, יורק ניו ......".ו"ת צאנז קרית א"שליט מקלויזנבורג

. מקורית כריכה .מ"ס 28.5'; ד[ 1] ח"מ[ 3. ]1954 ד"תשי

 .מאוד טוב מצב

 Book 'Hadushi Maharza'. Published by Shefa Chaim, 

and sent as a gift of parcels to the Book Treasurer at 

the Pressburg Yeshiva in Jerusalem. On the Forzetz 

page, an inscription: "The gift of the great genius 

publisher as the Rebbe of Klausenburg, Shlita Kiryat 

Sanz …” Original cover. Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 וביותר וראשונים ס"בש וביאורים חידושים, והארות הערות' יוסף ביכורי' ספר .307

 הבעלות וגדרי ההפקר ביסוד ל"ז ם"הרמב בדברי

 ט"תשי, ברק בני .וינר צבי יוסף רבי מאת בקנינים

 מצב. מקורית כריכה .מ"ס 30.5'; עמ א"קנ. 1959

 רבי ג"הרה המחבר הקדשת ורזץהפ בדף .מאוד טוב

 בחורי 3 נ"לע(, המחבר: חותם) וינר צבי יוסף

 בנסיעת בתאונה שנספו פרשבורג ישיבת מטובי

 .ג"תשכ אלול ב"בכ הקדושים למקומות הישיבה

 ב"תשע – ו"תרצ] וינר צבי יוסף רבי ג"הרה המחבר

 בשנת. ציונה ונס יבנה גן של כרבה כיהן[ 1936/2012

 המקובלים גדולי עם נמנה שם, ליםלירוש עבר 1990

 חיבר. הלל משה יעקב הרב של שלום אהבת בישיבת

  .רבים ספרים

Book 'Bikuri Yosef' Original cover. Very good 

condition. On the Forzetz page, the author 

dedicates Rabbi Yosef Zvi Wiener (seal: the author), to 3 young men from the best of 



the Pressburg yeshiva who perished in an accident on the yeshiva's trip to the holy 

places on the 22nd of Elul 1963. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 .פרשבורג לישיבת ל"המו הקדשות 4. תימן חכמי מחיבורי ספרים 5 אוסף .308

 .תימן צנעא ק"ק מנהג כפי הריאה וטריפות שחיטה הלכות קצור' קדושה שערי'. 'א

[ 2] ד"ק[ 4. ]ל"תש, ירושלים. אלבדיחי יהודה בן יחיא מרבי תודה לחם פ"ע, ץ"מהמהרי

 בן יחיא רבי בן שמואל' ר ל"המו הקדשת הפורזץ בדף ';עמ

 ת"שו'. ב .אדומה בדיו מסגרת בתוך עמוד כל. בדיחי שמואל

 יוסף רבי ג"בהרה יחיא רבי מאת ב"וח א"ח' צדיק פעולת'

 הקדשת הפורזץ בדף ';עמ ז"ש[ 2; ]ח"קכ[ 16. ]ט"תשל. אלחצ

'. ג .בדיחי שמואל בן יחיא רבי ג"הרה בן שמואל' ר ל"המו

. צאלח יוסף רבי ב"ר יחיא רבי מאת ג"ח' צדיק פעולת' ת"שו

 שמואל' ר ל"המו הקדשת הפורזץ בדף ';עמ ו"ר[ 2. ]ט"תשל

 לקוטים' בטו חן'. 'ד .בדיחי שמואל בן יחיא רבי ג"הרה בן

. אלבדיחי יהודה בן יחיא מרבי וחידושים ת"ושו ת"עה

 שמואל רבי ל"המו הקדשת הפורזץ בדף. ל"תש, ירושלים

 ובנו מזרחי דוד מרבי ע"בשו ת"שו' הזהב רביד'. 'ה .בדיחי

 באופן, משתנה ומצב גודל ';עמ ד"קמ, 23. ו"תשט. יחיה רבי

 .מאוד טוב מצב כללי
 Collection of 5 books from the writings of Yemenite 

sages. 4 Publisher's dedications to the Pressburg Yeshiva. Variable size and 

condition, generally very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 (.ה"תש – ב"תרמ) עמיאל אביגדור משה הרב מחיבורי ספרים 5 אוסף .309

. ט"תרפ – ו"תרפ, אנטוורפן 'ג -' ב חלקים' עמי על דרשות'

. ו"תרצ – ג"תרצ, אנטוורפן' ב –' א חלקים' עמי אל הגיונות'

 אל הגיונות' בספר .ח"תרפ, אנטוורפן', ב ספר' משה דרכי'

. עמיאל אביגדור משה הרב המחבר הקדשת א"ח' עמי

 .בריסל ד"לגאב שכותב נראה, קצוצה מעט ההקדשה

 .מאוד בטו מצב כללי באופן. משתנה ומצב גודל

 Collection of 5 books from the writings of Rabbi 

Moshe Avigdor Amiel. In the book 'hegyonot el ami', 

Part I, the author dedicates Rabbi Moshe Avigdor 

Amiel. The dedication is a bit choppy; it seems to be 

writing to the Brussels Governor. varies Size and 

condition. Overall, very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 עבד' ספר .הקדשותיו עם, הומינר שמואל רבי הצדיק מהגאון ספרים אוסף .310

 המצוה מקורות - מצותיך נתיב עם, המוסר תורת פי על ת"השי מצוות כל ביאור' המלך

 – במדבר – ג"תשי, ירושלים שמות – ו"תשכ, ירושלים בראשית: חלקים' ה. ויסודותיה

 אני' ספר .ג"תשכ, ירושלים, משלי – ט"תשכ, ירושלים איוב. תהלים – ה"תשכ, ירושלים



 ופשטים, השירים שיר וקדושת מעלת גודל על' לדודי

 כריכות .ח"תשי, ירושלים .בפסוקיו האצורים וכוונות

 הקדשת כרך בכל .מאוד טוב מצב כללי באופן. מקוריות

 6 כ"סה, הומינר שמואל רבי הצדיק הגאון המחבר

 (.חתומות לא) הקדשות

 A collection of books from the Tzaddik Gaon Rabbi 

Shmuel Huminer, with his dedications. Original 

covers. Overall very good condition. In each 

volume of the dedication of the Tzaddik Gaon 

Rabbi Shmuel Hominer, a total of 6 dedications 

(unsigned). 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 מספר גליון. 6.1.84 מ"תשד שבט' ב' שבת ערב' עיתון .311

 בתי שיקום על בהם ,מעניינות כתבות מספר בעיתון .6

 כ"כמו, צדיקים לקברי נסיעות ועל העולם ברחבי העלמין

 פ"אע, בשכם יעקב בן אשר של קברו על קטנה כתבה

 מקברי חלק על אמנם) נפתלי בקדש ידוע קברו קוםשמ

 עמוד על כתבה(. קברם היכן גרסאות מספר ישנם השבטים

 וכן ",מגור אמת השפת בעל ר"האדמו – ישראל מלך": שלם

, הירש. ר.ש הרב של בדרכו חינוך שנות 50 – חורב: "כתבה

 .מאוד טוב מצב כללי באופן. הדפים בשולי קלים קרעים .ועוד
the newspaper erev Shabbat 2 Shevet 1984 6.1.84. Issue 

No. 6. The newspaper has a number of interesting 

articles, including on the restoration of cemeteries 

around the world. "King of Israel - the Rebbe the sfat 

emet of gur", and also wrote: "Horev - 50 years of 

education in the way of Rabbi S.R. Hirsch, and more. 

Slight tears at margins of leaves. Overall, very good 

condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

. ברומניה מבוהוש ר"האדמו עם שעות 100 .312

 על כתבה ובו' שבת ערב' בתמונות. עיתון מלווה

, רומניהל מבוהוש פרידמן יצחק רבי ר"האדמו נסיעת

 בבתי ביקור, צדיקים בקברי תפילה על מעניין תיאור

 בעיתון. ועוד ברומניה שנערך טיש, עתיקים כנסת

. 9.12.83 ד"תשמ טבת' ג .נוספות מעניינות כתבות

 .מאוד טוב מצב כללי באופן. בשוליים קלים קרעים מעט
100 hours with the Rebbe of Bohus in Romania. 

Accompanied by photos. Newspaper erev Shabbat, 

in which she wrote about the Admor Rabbi Yitzchak 

Friedman's trip from bohosh to Romania. Few 

slight tears in margins. Overall, very good 

condition... . 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 



 יום. 'סידיתהח המוזיקה מלך – דוד בן מרדכי הזמר עם ומרתק מוקדם ראיון .313

 הזמר עם מוקדם ראיון, גדולים עמודים 2 על מרתקת כתבה בעיתון .1883 ד"תשמ' השישי

 על, לשיר אותו דחף מי מספר הדברים בין .החסידית המוזיקה מלך – דוד בן מרדכי הענק

 ועל, ב"לארה וחזרתו, גור בישיבת לימודו תקופת

 הופעתו על, מריבניץ ר"לאדמו התקרבותו

 בציבור ההופעות בין ההבדל ועל י"אב הראשונה

 סגנון נגד מתבטא כ"כמו. החרדי למגזר הכללי

. ועוד ועוד החסידית למוזיקה שנכנס הדיסקו

 שיחה: בהם, נוספות מעניינות כתבות בעיתון

 .ועוד, גת קרית מקרעטשניף ר"האדמו עם

 קלים קרעים. חסר עם קרוע ואחרון ראשון עמוד

 .מאוד טוב מצב כללי באופן. הדפים בשולי
 An early and fascinating interview with the 

singer Mordechai Ben David - the king of 

Hassidic music. ‘yom hashishi’ 1884. First 

and last page torn with incomplete. Slight 

tears at margins of pages. Overall, very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 ו"תרט, פרעסבורג. ראשונה מהדורה .ח"או חלק ת"שו' סופר חתם' ספר .314

 בסוף אמנם. בסופו דפים 2 חסרים זה בעותק'; ד[ 1] א"פ[ 1: ]במקור. 1855

 בדף .מ"ס 37.5. שחסר למה השלמה שהם שייתכן מפתחות של דפים 4 ישנם

 ותמכובד עתיקות הגהות 2 הספר בתוך ".אבות ירושת" חותמות השער

 עתיקה כריכה .הכותב את זיהנו לא, קצרה נוספת והגהה( קצוצה מעט אחת)

 .גרוע מצב. מרובים עש נזקי. ופגועה מנותקת
 Book 'Hatam Sofer' Responsa Part Orach. First edition. In this copy 2 

pages are missing at the end. Although at the end there are 4 pages of 

keys that may be a complement to what is missing. On the title page are 

"yerushat avot" stamps. Inside the book are 2 respectable ancient glosses 

(one slightly chopped) and another short gloss. Antique cover detached 

and damaged. Multiple moth damage. Poor condition. 

 ₪ 35 מחיר פתיחה:

 

 

 

 ד"תשמ' שבת ערב' ישנים עיתונים 18 אוסף .315

 :בהם, מעניינות כתבות .ם"תש' ישראל קול' ועיתון

 ראדזין חסידי" "ברק בבני החטיפה מאחורי הסיפור"

 בעל, "סאלי הבבא פטירת על" התכלת את חושפים

" ברק בני על ירדה בלזאית שבת, "'מיפו חוזר העורב

" הגאולה לזרוז הכסף מטבעות כל את טללב תביעה"

 חיים רבי לפטירת שנה, מאיר לזכרון שנה 50

 .משתנה ומצב גודל .ועוד ועוד. שמואלביץ

 Collection of 18 old newspapers 'Arab Shabbat' 1984 

and Kol Yisrael 1980. Interesting articles, including: 

"The story behind the abduction in Bnei Brak" 

"Radzin's followers reveal the azure" on the death of 



Baba Sally, "The owner of the raven returns from Jaffa," 'A Balinese Shabbat 

descended on Bnei Brak' varies size and condition ". 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 .מגור שמחה הלב ר"האדמו על עיתונים 25 אוסף .316

 –' ד"חב כפר' –' שערים' -' צוהר' –' המודיע' .פטירתו על רובם

 כללי באופן, משתנה ומצב גודל .ועוד' השישי יום' –' נאמן יתד'

 .טוב מצב
 Collection of 25 newspapers on the Rebbe Lev Simcha of 

gur. Most of them on his death. varies Size and condition, 

generally good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 תולדות, הכתרתו על. מגור מנחם הפני ר"האדמו על עיתונים 36 אוסף .317

 .ופטירתו

 עולם –' החרדי המחנה' –' ד"חב כפר' –' המורה ניב' –' משפחה' –' 'המודיע

 .טוב מצב כללי באופן, משתנה ומצב גודל .ועוד ועוד' השישי יום' –' החסידות

 Collection of 36 newspapers on the Rebbe Penny Menachem of gur. On his 

coronation, history and death. varies Size and condition, in general good 

condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

א'. מדרש  .ספרים מדפוסי ירושלים, עם שערים מיוחדים בצבעים שונים 5אוסף  .318

נות כהונה ועם פירוש חדש תפארת ציון מרבי יצחק זאב יאדלר. מגילת אסתר ע"פ מת רבה

רקע השער בצבע זהב, מסגרת השער בדיו כחולה, חלק  .1896ירושלים, תרנ"ו 

אשכול  'ב'. 'פרי יחזקאל .מהאותיות בדיו מוזהב

תמרים. גם קונטרס אבל כבד וקונטרס גיטא דנא, 

בתקנת עגונה. מאת רבי משה שמעון זיוויטץ. 

ג'.  .שער בדיו כחולה .1908ם, תרס"ח ירושלי

רבי משה  אשכול תמרים. מאת ן'מטה אהר

. מעט 1914ירושלים, תרע"ד  .שמעון זיוויטץ

ד'. 'חקר דעת'  .בדיו אדומה מאותיות השער

דרושים מאת רבי משה שמעון זיוויטץ.  .ח"ב

בית ' ספר ה'. .םשער בדיו אדו .ירושלים, תרס"ב

שמעון זיוויטץ. דרושים מאת רבי משה  'פגא

גודל ומצב  .שער בדיו סגולה .ירושלים, תרס"ד

 .משתנה. באופן כללי מצב טוב

Collection of 5 books from Jerusalem prints, 

with special covers in different colors. 1. Midrash Rabbah - the background of the 

title page is in gold, frame - the title page is in blue ink, some of the letters are in 

gold ink. 2. Pri yechezkel- title page in blue ink. 3. ‘mate Aaron’ some of the letters 

of the title page in red ink. 4. ‘cheker daat’ part 2. Title page in red ink. 5. ‘bet fega’ 

title page in purple ink. varies Size and condition, in general good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 



 דיין דייטש יהודה חיים מרבי' ידים רחבת' ביאור עם' דניאל חמודי' ספר .319

 .במאקווא

 הספר בסוף. מ"ס 21.8'; ד' מ. 1908 ח"תרס, וויטצען

 מודפס מכתב מונח הספר בתוך .חותמים רשימת

 במכתב. במאקווא דיין טשדיי יהודה חיים רבי מהמהדיר

 מקורית כריכה .ידו בכתב שכנראה מילים 3 תיקון

 .מאוד טוב מצב. בלויה ומעט מנותקת
the book ‘chamudey daniel’ with ‘rechavt yadayim’ 

commentary. List of signatories. Inside the book is a 

printed letter from the compiler Rabbi Chaim Yehuda 

Deitch Dayan in Makwa. In the letter - correction of 3 

words probably in his handwriting. Original cover 

detached and slightly worn. Very good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

קדושת יום טוב' ב"ח, עה"ת והמועדים מהאדמו"ר הרה"ק רבי חנני' יום ' ספר .320

שער נפרד . ס"מ 28[ ד'; 1[ קלז; סה ]3. ]1947ברוקלין, תש"ז  .לבויםטוב ליפא טייט

המו"ל האדמו"ר הרה"ק רבי יואל מסאטמר: "וזכות כ"ק  קדם שער קצר, בו כותב .לח"ב

אבא מארי זצ"ל יעמד לנו להושע בכל מיני 

ישועות ולראות במהרה בישועת כל ישראל 

כריכה מקורית. שוליים נאים. כתמים.  ."ושמחתן

דפים הראשונים מנותקים. מצב  2מעט נקבי עש. 

 טוב
. ‘kdushat Yom Tov' 2 parts, Brooklyn, 5747 

1947. A separate title page for part 2. A short 

title page precedes it, in which the publisher, 

the Rebbe, Rabbi Yoel of Satmar, writes: We 

will be saved in all kinds of salvation and will 

soon see the salvation of all Israel and their 

joy. " Original cover. Nice margins. Stains. Few 

moth holes. The first 2 pages are detached. 

Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 מאת, ועוד החסידות גדולי על' החסידות' ספר .321

, ד"תשי, א"תשנפלד. . מ: מגרמנית תרגם. מרכוס אהרן רבי

 ומעט כתמים. מקורית כריכה. מ"ס 23'; עמ 436. 1954

 .טוב מצב. בלאי
 The book ‘hasidut’ about the great of chasidut. Original 

cover. Stains and little wear. Good condition. 

 ₪ 35 מחיר פתיחה:

 

 

 

 



אין תנאי בנישואין' "כולל בירור ' פולמוס ביטול הקידושין. ספר .322

הלכה ומכתבי מחאה מאת גדולי זקני הדור שעבר נגד תנועת איזה רבנים 

בצרפת לעשות תנאי בנישואין, עם חתימות ידם של יותר מארבע מאות 

 ."רבנים גדולי ישראל מכל הארצות

בשנת תרס"ח התעורר פולמוס, כאשר מספר רבנים ניסו לעשות שינויים : רקע

ת אישות כדי להתאימה לחוקה הצרפתית, ע"י שיתאפשר לאשה לעשות בהלכו

תנאי בנישואין כדי שתוכל לבטלו כשתרצה. הגאון רבי יהודה לובעצקי שכיהן 

כרב בפאריז, אסף מכתבי מחאה, אך לא הדפיסם. בשנת תר"ץ התעורר שוב 

 .ר זהפולמוס זה, אז יזם הגאון רבינו חיים עוזר גרודזנסקי להוציא לאור את ספ

. 48מסתיים בעמוד זה חסר, עותק ’; עמ 56[, 8. במקור: ]1930ווילנא, תר"ץ 

 .ס"מ 25

כריכת מעטפת פגועה ומנותקת וללא החלק האחורי. כתמים. מעט נזקי עש. 

 טוב –מצב בינוני 
. Controversy over the abolition of sanctification. The book 'en tnahy benisuhin’. This 

copy is missing, ending on page 48. The mahatefet cover is damaged and detached 

and without the back. Stains. Slight moth damage. Fair - good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 התורה פרשיות על דרושים' הרבים זכות' ספר .323

(. טאקוש) קושטנדינה. יחידה מהדורה .פרחי יצחק רבי מאת

 ובדפי הכריכה בפנים .מ"ס 28'; ד' ע[ 2. ]1829 ט"תקפ

 .מזרחי י"בכת ספרים ורשימת הפסוקים רשימת הפורזץ

 בשוליים בעיקר עש ונזקי כתמים. פגועה מעט עתיקה כריכה

 חלק. בקצוות חסר עם קרעים מעט דפים במספר. הפנימיים

 .טוב - בינוני מצב. י"בכת הושלמו האחרונים מהדפים
 The book ‘zchut harabim’ is a single edition. On the 

inside of the cover and on the pages of the porzatz, a list 

of verses and a list of books in Mizrahi handwriting. 

Ancient cover slightly damaged. Stains and moth damage 

mainly in the inner margins. In a few papers a few tears 

with missing at the edges. Some of the last pages have been completed by hand. 

Fair- good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

'. א .יחידות מהדורות. מעניינים ספרים 2 כרך .324

 בסופו. שלזינגר מרדכי רבי מאת' אות לך שאל'

, פאקש .נפרד בשער' ס"הש והגהות תורה חידושי'

'. ב ';ד'[ כ: ל"צ] כז; מח -' ב', ה[ 4. ]1907 ז"תרס

 ארזי' וספר' יעקב נחלת' קונטרס כולל' הבשם ערוגת'

 רבי מאת' הסופרים משפחת תולדות' וקונטרס' הלבנון

' ס. 1911/12 ב"תרע – א"תרע, פאקש .רייניטץ שמואל

. ישנה כריכה .נפרד שער חלק לכל. מ"ס 22.5'; ד[ 2]

  .מאוד טוב מצב. בשוליים קלים קרעים מעט. זמן כתמי

Volume 2 Interesting books. Single editions. A. 'shal lecha ot'. At the end 'chidushey 

tora vehagahot hashas' in a separate gate. B. The 'arugot habosem' for each part has 

a separate gate. Old cover. Time stains. Slight minor tears in margins. Very good 

condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 



 תרגום על' התרגום אור''. א .וורטהיימר אהרן שלמה מרבי ספרים 6 אוסף .325

 מעשה אליו ונלווה איוב מדרש'. ב .ה"תרצ, ירושלים, אונקלוס

 סעדיה רב פירש'. ג .ו"תרפ, ירושלים. בנו וסליק כהנא דרב

 .ז"תרפ, ירושלים'. אהרן יד' ביאור עם ברכות סכתמ על גאון

 שמות'. ה. ץ"תר, ירושלים, ך"שבתנ ויתר חסר מדרש'. ד

 הנרדפים שמות'. ו. ד"תרפ, ירושלים. א"ח ך"שבתנ הנרדפים

 כללי באופן. משתנה ומצב גודל .ו"תרפ, ירושלים. ב"ח ך"שבתנ

 .מאוד טוב – טוב מצב
 Collection of 6 books by Rabbi Shlomo Aharon 

Wertheimer. 1.’or hatargum’. 2. Midrash yiyov 3. Piresh 

rav sehadya gaon on brachot tractate. 4. Midrash chaser 

veyater shebatanach. 5. Shemot hanirdafim shebatanach 

6. Shemot hanirdafim shebatanach part 2. varies Size and 

condition. Overall good- very good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

[ 1. ע"ה ]1729'תחכמוני' לרבי יהודה אלחריזי. אמשטרדם, תפ"ט  .326

כריכת עור מעט בלויה. כתמים ובלאי. מצב ד'; עותק חסר שער ודף אחריו. 

 tachkemoni’. Amsterdam, 1729. Copy - missing title page and‘ טוב. –בינוני 

page after it. Leather binding slightly worn. Stains and wear. Fair- good 

condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

מוסר  מסכת אבות עם פירוש א'. ספרים על פרקי אבות. 10אוסף  .327
מאת רבי ישראל בנימין בענדט בן רבי פייולזאהן רב בייסאגאלא. קובנה,  ישראל
למקובל הצדיק רבי אהרן שלמה  "פ 'פאה בקמה'ב'. 'פרקי אבות העולם' ע תרפ"ג.

ג'. 'חלק לעולם  בעיפרון: אהרן פורוש חתימה מהריל. ירושלים, תרפ"ט.
חידושים מאת הגאון רבי שאול בראך מנייטרא אב"ד בקה"י קאשיצע ומלפנים  הבא'

ד'. פרקי אבות עם פי'  .1938אב"ד בקה"י קראל ומאגענדארף. ווארנוב, תרח"צ 
ה'. 'מגיד משנה  מאת רבי אברהם אזולאי. ירושלים, תר"ע. וגים''אהבה בתענ

מאת רבי אברהם  ו'. 'תורת אבות' מאת רבי אייזיק שלום לעווינגר. אחרון' חלק ב'
ז'. 'מנחת  ישכר דוב לעווין, מילידי עיר בראדי. חסר מעט בתחילתו. לבוב תרפ"ב.

ח'.  ווילנא, תרס"ה. עם ביאור סלת למנחה ועם פירוש המשניות להרמב"ם. שבת'
בעיפרון:  חתימה מאת רבי אליהו שיק אב"ד קאברין. ירושלים, תרצ"ו. 'דרך אבות'

על פרקי אבות וקונטרס חצר יהודא על עשרה  ט'. 'אהל אבות' אהרן פורוש גליקמאן.
פרייבערג אבד"ק ’ דברים קשים בבבא בתרא מאת רבי יהודא ארי

על פרקי אבות  ימת חותמים. י'. 'חלק יעקב'הסכמות חשובות מאוד ורש וואנוואליץ.
'שונה  המדבר בענין חינוך הילדים, וקונטרס 'אל תחטאו בילד' ובסוף הספר קונטרס

 .1923מאת רבי יעקב גרינוואלד. סעאיני, תרפ"ג  הלכות'
 גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב. האוסף נמכר כמו שהוא.

 Collection of 10 books on pirkey avot. Variable size and condition, 
generally good condition. The collection is sold as is. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 

 הושענה לליל תיקון'ו' שבועות ליל תיקון' .328

 .נפרדים( )בשערים' רבה

 .מ"ס 18.5'; ד ב"קל ח;"פ .1802תקס"ב , זולצבאך

  וב מאוד.ט –כריכת עור בלויה. כתמים. מצב טוב 
 'tikun leyil Shavuot' and 'tikun leleyil Hoshana 

Rabba' (in separate title pages). 

Salzbach, 1802. Worn leather binding. Stains. Good 

- very good condition. 

 ₪ 35 מחיר פתיחה:

 

 

 

 

 הקבלה וספר תענית ומגילת זוטא, עולם וסדר רבא עולם סדר .329

אמשטרדם, בדפוס ר' שלמה  .רומים דברי וזכרי, שני בית מלכי יודבר, ד"להראב

 ס"מ. 15.5עט ד';  –ב' . עותק חסר שער. 1711פרופס, תע"א 
 Seder Olam raba and Seder Olam Zuta, and the Megilat Ta'anit and the sefer of 

Kabbalah for the Rahavad, and divrey malchey bayit sheni, and zichrey divrey 

romim. Amsterdam, 1711. A missing title copy.. 

 ₪ 35 מחיר פתיחה:

 

 

 

 

? 1891. ווארשא. מלונטשיץ אפרים שלמה'עוללות אפרים' לרבי  .330

  חתימות מזרחיות. נראה שחסר בסופו)בדפי המפתחות(. מצב טוב.

'olelot Ephraim' by Rabbi Shlomo Ephraim of Lonchitz. Warsaw. 1891? 

Oriental signatures. It seems to be missing at the end (in the key pages). 

Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

"על מהדורה עממית של מלון הלשון העברית הישנה והחדשה לאליעזר  .331

 בסופו דפים גדולים מקופלים. מצב טוב מאוד. .1947ת"א תש"ז ם -בן יהודה" י

 "On a popular edition of the Old and New Hebrew Language dictionary for 

Eliezer Ben Yehuda" Jerusalem Tel Aviv 1947. 1947. Large folded pages at 

the end. Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 כללים וחידושי דינים חידושי' יוסף נחלת' .332

 כל על ומסודר וךער תורה של פלפול מתוך היוצאים

 רבי מאת'. א אות על ראשון חלק ,ביתא אלפא

בדף  .ווראנוב ד"אב עהרנגרובר יוסף מרדכי

רישום וחתימת ישראל לאויפער, תרצ"ב. השער 

 .מ"ס 33.5'; ד[ 2, ]קז, ד. 1933 ג"תרצ, ווראנוב

 כתמים ומעט מאוד נקבי עש. מצב טוב.
’nachalat yosef’ first part on letter a. on the 

title page side script and signature of Yisrael 

loafer. Varnov 1933.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

כתבי קודש עשרים וארבעה חלק ראשון יהושע  .333

ווארשא, תרל"ח שופטים, וחלק שני שמואל א' ב'. 

 הקדשה. לכל חלק. בפנים הכריכהשער נפרד  .1878
kitvey kodesh 24. First part Yehoshua shoftim. 

Second part Shmuel a b. Warsaw, 1878. Separate 

title page for each section. Inside the cover, 

dedication   

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

'אור המאיר' מהרה"ק רבי זאב וואלף מזיטאמיר. חותמות:  .334

נזקי עש  [ ש' ד';1. ]1875למברג   "מרדכי זאב שחור ביאלע".

  טוב. –מים.  מצב בינוני וכת

 'Or HaMeir' stamps: "Mordechai Ze'ev Shachor Biala". Lemberg 

1875. Moth damage and stains. Fair- good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 .1821'הערוך' ח"ד, עם מוסף הערוך וחוט המשולש. פראג, תקפ"א  .335

 צב בינוני.כריכה מנותקת. כתמים ומעט נזקי עש. מ

’haaruch’ part 4. Prague, 1821. Cover detached. Stains and little moth damage. 

Fair condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

מונקאטש, 'ויכתב מרדכי' ח"ב, דרושים מרבי מרדכי הכהן זאלצער.  .336

 טוב –. כ' ד'; נייר יבש ובלאי. מצב בינוני 1938תרח"צ 
’vayikatev mordechay’ Part 2, Munkatch, 1938. Dry and worn paper. Fair- 

good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

ח"ז. אזמיר, דפוס ר' בן ציון  –זהר על התורה, ח"ו  .337

כנראה . 1862/63תרכ"ג  –תרכ"ב רודיטי. חותמות ממצרים. 

ספר מתפרק. כריכה אחורית בלבד, מנותקת. שחסר מעט. 

 גרוע. –ומעט בלאי. מצב בינוני קרעים 
 Zohar on the Torah, Part 6 - Part 7. Izmir. Stamps from 

Egypt.1862 / 63. Probably missing a bit. A book falls 

apart. Back cover only, detached. Tears and little wear. 

Fair - poor condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

תפילת שחרית ומוסף לשבת. חומש ויקרא, עם  .338

 .1797אמשטרדם בדפוס פרופס, תקנ"ז 
שערים, הראשון מצויר, ושערים נפרדים להפטרות  2

 ולסידור. כריכת עור מקורית מנותקת. מצב טוב.

chumash Vayikra, with shacharit pray and musaf for 

shabat. Amsterdam 1797. 2 title pages, first drawn, 

and separate title pages for haftarah and siddur. 

Original leather binding detached. Good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 ומעט בגרמנית הלכות' חיל אנשי' ספר. נדיר .339

 62, 1941 א"תש, ציריך .גרינוולד דוד רבי מאת עברית

 אינו .גרינוולד דוד רבי המחבר הקדשת .מ"ס 23'; עמ[ 1]

 במפעל ולא וינוגרד העברי הספר באוצר ופיעמ

 מצב, כתמים מעט, רכה מעטפת כריכת .הביבליוגרפיה

  .מאוד טוב
rare. Sefer 'Anshei Chayil' Halachot in German and a 

little Hebrew by Rabbi David Greenwald. Zurich, 1941. 

Dedication by the author Rabbi David Greenwald. 

Does not appear in the treasury of the Hebrew book 

Winograd nor in the bibliography factory Soft 

mahatefet cover, few stains, very good condition. . 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 



 

 

 

. ד""תשי ירושלים - ז"תרצ מרינבד לכנסיה "מכנסיה ישראל אגודת .340

 . מצב טוב.1954שי"ד ירושלים, ת .ועוד סיכומים, מאמרים

 Agudat Israel "from knesiya to knesiya Marinbad 1937 - Jerusalem 

1954". Articles, summaries and more. Jerusalem, 1954. Good condition. 

 ₪ 35 מחיר פתיחה:

 

 

 

 

 

. חסר כמה 1801שער המלך עם הגהות טעם המלך. ברין תקס"א  .341

  .דפים. מצב טוב

Shaa'ar Hamelech, with Ta'am Hamelech commentary. Brunn, 1801. A few 

pages are missing. Good condition. 

 ₪. 35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 שוויץ. איינשטיין מאלברט מבוא עם העכשווית היהודית השאלה .342

 גרמנית. 1935

Die Judenfrage der Gegenwart ""עם העכשווית היהודית השאלה 

 בשנים והולנד בשוויץ שנאמרו הרצאות. יינשטייןא מאלברט מבוא

 .מ"ס 22.5'; עמ 36, 1935, שוויץבגרמנית. . קלצקין יעקב מאת 1933/34

 .מאוד טוב מצב, כתמים מעט, רכה כריכה
 The Contemporary Jewish Question with an Introduction by Albert 

Einstein. Switzerland 1935. German. Soft cover, few stains, very good 

condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

, 1945 ה"תש פורים, באזל .עותקים 2. איורים עם אסתר מגילת. נדיר .343

 הפנימיים. בשוליים הדבקות מעט רכות. כריכות .מ"ס 21'; עמ[ 6, ]508-520[, 3]

 חלק את חסר השני ובעותק, עמו ומנותק האחרון לפני דף קרוע אחד בעותק

 מעט הטקסט. על ומעט האחרון בדף כריכה דבק ומודבק הכריכה של האחורי

 .טוב מצב ובלאי. באופן כללי כתמים
 rare. Megilat Esther with illustrations. 2 copies. Basel, Purim 1945, soft 

covers. Slight gluing on the inner margins. In one copy a page before the 

last is torn and detached with it, and in the second copy the back of the 

cover is missing and a cover glue is pasted on the last page and a little on 

the text. Some stains and wear. . 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 



ערוכה ומצוירה ע"י הגדות. א'.  3אוסף  .344

הגדה מארגנטינה, . ב'. ןאותו ]נתן[ גייסמר. ברלי

הגדה, תורגם ג'.  .1968עם תמונות ואיורים, 

לספרדית בידי משה חיים בן לולו. בואנוס איירס, 

  . גודל ומצב משתנה.1936תרצ"ו 
Collection of 3 Haggadot. A. Edited and 

illustrated by [Natan] Geissmer. Berlin. B. 

Haggadah from Argentina, with pictures and 

illustrations, 1968. C. Haggadah, translated 

into Spanish by Moshe Chaim Ben Lulu. Buenos 

Aires, 1936. varies Size and condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

'שיורי קומץ המנחה' להגאון רבי אריה ליב  .345

סעאיני, ציץ. חתימה וחותמת רבי מרדכי קליינמאנן שו"ב. 

[ מז ד'; גיליונות רחבים. מעט קרעים. מצב 2. ]1923"ג תרפ

 טוב.

’shiyurey kometz hamincha’ Wide sheets. Few tears. 

Good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 עם ראשונים דפוסים פי ועל המסורה פי על היטב "מדויקתהלים  .346

  [יסטיאןר]כ מאת, ישנים ותרגומים עתיקים יד כתבי מן והגהות חלופים
 ובשאר בבריטניא הקדש כתבי מפיקי חברתלונדון,  .גינצבורג"[ וד]ד

 . גיליונות רחבים. ניר מעט יבש. מצב טוב.1913הארצות. תרע"ג 

tehilim. London. 1913. Wide sheets. Slightly dry paper. Good 

condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

גרמנית. עותק חסר. חתימה . עברית ו1867הנובר   ספר החיים. .347

ספר מתפרק. עתיקה: "הקטן משה בן כ"ה יודל שלאף ]?[ עי"כ תרל"ד לפ"ק"? 

 מעט קרעים.
sefer hachayim. Hanover 1867. Hebrew and German. incomplete copy. A book 

falls apart. Few tears. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 



 

, התורה שער על "מיוסד סגולות וקמיעות. –'ילקוט משה' חסידות  .348

 שער, המזלות שער, ההלציות שער, הפרפראות שער, הרגלים שער

 שער, הסגולות שער, והשחר והקשת הלקות שער, הגורלות שער, התקופות

מהדורה דבש.  חכם המכונה בנימין רבי משה ב"ר ישראל מאת הרפואות"

 2 חסרים[ ד'; בעותק זה 16. במקור: פא ]1894מונקאטש, תרנ"ד יחידה. 

ס"מ. כתמים ומעט קרעים עם חסר. מצב  24דפים ראשונים ודף אחרון. 

 .Yalkot Moshe' Chassidut - sgulot and Amulets. Single edition' בינוני.

Munkatch, 1894. In this copy 2 first pages are missing and one last 

page. Stains and a few tears with incomplete. Fair condition. 

 ₪ 35 מחיר פתיחה:

 

 

 

 מאת דם עלילת נגד( ונוצרי עברי איש בין) ויכוח בדרך התנצלות אגרת'אפס דמים'  .349

. נייר מעט יבש. מעט 1884ווארשא, תרמ"ד עברית ולועזית.  .לעווינזאהן בער יצחק

 טוב. -מצב בינוני   קרעים ונזקי עש.
’efes damim’  Against a blood libel. Warsaw, 1884. Slightly dry paper. Slight tears 

and moth damage. Fair - good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

. 1905'יד יוסף' יו"ד ח"א. מונקאטש, תרס"ו  .350

חותמת וחתימה עתיקה: "חיים יהושע רעזמיוועש 

ראצפערט, מארגערעטען" חותמות: "מרדכי יהודה שלמה 

 2דקה"י אראד יצ"ו". בתוך הספר  זלמן וויזניצער אב"ד

כריכה פגועה. נזקי עש וכתמים. מעט דפים הגהות. 

  מנותקים. מצב בינוני.
 'Yad Yosef' Yoreh De'a Part 1. Munkatch, 1905. 

Ancient stamp and signature: "Chaim Yehoshua 

Rezmiveesh Ratzfert, Margereten" Stamps: "Mordechai Yehuda Shlomo Zalman 

Viznitzer Av Beit Din of Arad". Inside the book 2 glosses. Damaged cover. Moth 

damage and stains. Few detached pages. Fair condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

טהרות, בכרך אחד. חתימות  –משניות קדשים  .351

עתיקות ורישום ששייך לרבי יקותיאל קויפמאן בן הרב נחום 

תקמ"ד-תקמ"ה זולצבאך,  ל. שער נפרד לכל חלק.זצ"

כריכת עור מעט פגועה.  1784/85. קסג; ]1[ רכג ד'; 22 ס"מ.

 נזקי עש מרובים וכתמים. מצב גרוע.
 Mishnayot Kadeshim - Purity, in one volume. Ancient 

signatures and drawing belonging to Rabbi Yekutiel 

Kaufman son of Rabbi Nachum ztl. Separate title page for 

each part. Salzbach, 1784/85. Slightly damaged leather 

binding. Multiple moth damage and stains. Poor condition. 

 ₪ 35 מחיר פתיחה:



 

 רבי הגאון מאת' מצותיך דרך' ספר ובסופו' דרכים פרשת' ספר .352

חתימות עתיקות קל ד'; . גולדמן יצחק' ר בדפוס, 1871 ל"אתר רוזאניס. יהודה

הגאון ר' אליקים שלמה שפירא אב"ד איוועניץ.  ורישומי בעלות: ששייך להרב

חיים ליב שפירא. משה חיים בהר"ש גימפל שלאסבערג. משה דובער ב"ה ר' 

כריכה מעט מנותקת ופגועה. מעט נקבי עש. מצב שמואל חיים שלאסבערג. 

 טוב.
 'Parashat Derchim' and at the end a book 'Derech Mitzvoteicha' by Rabbi 

Yehuda Rosanis. 1871, Antique Signatures and Ownership Records: 

Belonging to Rabbi Gaon Rabbi Elyakim Shlomo Shapira Av Beit Din of 

Ivanitz. Cover slightly detached and damaged. Few moth holes. Good 

condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 2'עין יעקב' חלק שני "כמו שנדפס בסלאוויטא".  .353

שערים, הראשון עם כיתוב בדיו אדומה ובשני, חתימה 

כריכה מעט פגועה. מעט נזקי עש עתיקה: דוב אליעזר..... 

 והדבקה. מצב טוב.
 'Ein Yaakov' Part Two "As Printed in Slavita". 2 title pages, 

the first with a caption in red ink and the second, ancient 

signature: Dov Eliezer ..... slightly damaged cover. Slight 

moth damage and gluing. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

'תולדות רמב"ה ורשב"י' קזבלנקה, תש"ד  .354

יצחק' תוניס, 'ויזרע  –. הקדשת המחבר  1944

 ' . גודל ומצב משתנה.1937תרצ"ז 

History of Rambah and Rashbi' Casablanca, 

1944. Dedication of the author - 'Wizera 

Yitzchak' Tunis, 1937. Size and condition varies. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

'סדר הדורות החדש' מתלמידי  –'מים רבים'  .355

'תולדות גדול"י  –ק חייו ותורתו' 'הרבי מקוצ –הבעש"ט 

אנשי שם'. אוסף ארבעה ספרי חסידות בשלשה כרכים. 

  גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב.

"mayim rabim" - "seder hadorot hachadash" from the 

students of the Baal Shem Tov - "The Rebbe of Kotzk, 

chayav vetorato" - "toldot gdoley anshey Shem". 

Collection of four chasidut books in three volumes. 

Variable size and condition, generally good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

משניות מועד עם חידושי הרה"ק רבי לוי יצחק  .356

. עותק 1818מברדיטשוב. הוראדנא ווילנא, תקע"ח 

 כתמים. ספר מתפרק.חסר שער. נייר כחלחל. נזקי עש ו
 Mishnayot Moed with the innovations of Rabbi 

Levi Yitzchak of Berditchov. Horadna Vilna, 1818. 

the copy missing title page. Bluish paper. Moth 

damage and stains. A book falls apart. 

 ₪  35מחיר פתיחה: 

 

 

 תורה חומשי חמשה .357

, זולצבאך. וראינה' אשכנז 'צאינה בלשון והפטרות מגילות עם

. עם איורים. בסוף הספר מונחים כמה דפים 1785תקמ"ה 

נזקי עש מרובים וקרעים. ספר מ'שער עבודת האלוקים'. 

חתימה: "ליזר בר"מ פאן מתפרק. מצב גרוע מאוד. 

 שאטלאנד".
 Chamisha chumshey tora wuth megilot and haftaroth. 

Salzbach 1785. With illustrations. Multiple moth damage 

and tears. A book falls apart. Very bad condition. 

signature: 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

כתבי קודש עשרים וארבעה, חלק שני מן נביאים אחרונים,  .358

יחזקאל תרי עשר עם ביאורים ועברי טייטש. רד ד'; אולי חסר. 

עתיקות: אפרים פישל במר"מ ז"ל.  . חתימות1860ווארשא, תר"כ 

משה זלמן בערלינער. אברהם יוסף שאטטען כ"ץ מפראנדעוויטץ. 

שמואל מאיר שאטטין. דוד וואלף פה לאוויטש. משה געשליכערמאן. 

כריכת עור, חלקה הקדמי מנותק וללא משה שאול סעקרע.. אווסקי. 

 שדרה. מצב טוב.

 Twenty-Four kitvey hakodesh, Part Two of thenevihim achronim, 

Ezekiel trey asar with annotations and Hebrews Teichsh. Red D; 

Maybe incomplete. Warsaw, 1860. Ancient signatures Leather 

binding, front part detached and without spine. Good condition: 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 
 

 

 

 

כרך  ההסתדרות הציונית העולמית. המרכזי' של ה'העולם, עיתונ .359

 ס"מ. כריכה פגועה. מצב טוב. 30.5. 1931צ"ב  –נ"א. תרצ"א  –גליונות. כ"א 

 ‘haolam’ yitona hamerkazi’ of the World Zionist Organization. Volume of 

issues. CA - CA. -1931. 30.5 cm. Damaged cover. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

 

אוסף תוויות ישנות, יין וליקרים,  .360

אחת מהן לפני קום המדינה. ליקר אבטי, 

. 60/70-. שרי ברנדי, שנות ה40-שנות ה

תוויות של  2. 80-טופז כנראה שנות ה

פרידמן תנובה, יין ישן נושן, תשכ"ב. גדלים 

 ומצבים משתנים.
 A collection of old labels, wine and 

liqueurs, one of them before the 

establishment of the state. Sizes and 

conditions vary. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

תורה  –היכרות עם בעיית השחיטה הדתית  .361

. גודל ומצב 30-חוברות בגרמנית, ווין שנות ה 2ועבודה. 

 משתנה, באופן כללי מצב טוב.

 Familiarity with the problem of religious slaughter - 

Torah veavoda. 2 booklets in German, Wayne 1930s. 

Variable size and condition, generally good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

. אלקלעי אברהם לרבי' לאברהם 'זכור .362

למברג, תרכ"ח  -זאלקווי  .נפרדים בשערים ח"ג

. בדף שער ח"ג רישום עתיק: "קניתי הספר 1868

כה בעד... שנת תרמ"ג לפ"ק פה עם הכרי

מעט מאוד נזקי עש. מצב טוב דראגמירעשט". 

 מאוד

’zachor leavraham’ 3 sections on separate title 

pages. Zalkwi - Lemberg, 1868. On title page 

Part 3 Ancient drawing: very little moth 

damage. Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

, כ"ב, ע"שו על' ביהודה נודע' ת"שו רספ .363

 2. 1904ד "תרס, ווילנא .לנדא ל"סג יחזקאל רבי להגאון

חותמות . צבעוני ראשון בתחילת כל כרך, שער שערים

ס"מ. מעט נקבי  32צעירי אגודת ישראל בפרנקפורט דמיין. 

 עש. באופן כללי מצב טוב.
 Book of Responsa ‘noda beyehuda’ on Shulchan Aruch, 

2 volumes. Vilna, 1904. 2 title pages at the beginning of 

each volume, colored first title page. Stamps of Agudat 

Yisrael youth in Frankfurt am Main. 32 cm. Few moth 

holes. Overall good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 



 

 

טים, מהנודע ביהודה. "יו"ל לראשונה 'ציון לנפש חיה' לסדר נזיקין וליקו .364

מכתב יד". הקדשה לרב היישוב חפץ חיים מתלמידו אליהו הישריק. ירושלים, 

 . מצב טוב מאוד.1959תשי"ט 

 'Zion lenefesh chaya’ from the noda beyehuda. " First published from 

Manuscript." Dedication to the rabbi of the community, Chafetz Chaim, 

from his disciple Eliyahu Hasharik. Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

והוא סוף וסיום לארבע שלחן ערוך, אשר נחסר 'פאת השלחן' ח"ב,  .365

בסדרי השלחנות אלו הלכות מהלכות ארץ ישראל, מאת רבי ישראל משקלוב ובתוספות 

הערות ובאורים מרבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים. ירושלם, תרע"א – ע"ב 1911/12. 

 מעט קרעים. מצב טוב.
 ‘peat hashulchan’ part 2. And in the additions of notes and explanations from Rabbi 

Eliyahu David Rabinowitz tehomim. Jerusalem, 1911/12. Few tears. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 .מלובלין ם"מהמהר ס"הש על חידושים' חכמים עיני מאיר' ספר .366

 . 1796פיורדא, תקנ"ו 

 חתימה בלועזית: שימון פיש. נזקי עש וכתמים. מצב בינוני.

’meir ene chachamim’ Fjord 1796. Signature in English: Moth damage 

and stains. Fair condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

, לרבי תמרים וכפות הכפורים יום ותוספת תרועה יוםבארץ' 'שמות  .367

. ללא 1766קארלסרוא, תקכ"ו משה בן חביב. חתימה מזרחית: הצעיר אלישע קצבי. 

 כריכה ודפים מנותקים. נזקי עש וקרעים. מצב גרוע.
’shemot baaretz’ yom trua and tosefet yom hakipurim and capot tmarim. 

Oriental signature: The young Elisha Katsavi. Karlsruhe, 1766. No cover and 

detached pages. Moth damage and tears. Poor condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

תלושים לתיקון מכונת תפירה בחינם, נראה  – 1936רשיון לאלחוט  .368

 מתקופת פלשתינה. 
  1936 גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב.

Wireless License - Free Sewing Machine Repair Slips, apparently from the 

Palestinian period. Variable size and condition, generally good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 



חשבונית  –משפחת טיכו, ד"ר אברהם והציירת אנה. אוסף קבלות  .369

מסמכים. גודל ומצב  13. 50-נות הומעטפות, שנשלחות אליהם. ישראל ש

 העיר לחומות מחוץ שנבנו בירושלים הראשונים הבתים אחד הוא טיכו ביתמשתנה. 

 רופא ובעלה טיכו אנה הציירת של ועבודתם למגוריהם שימש הבית. העתיקה

 ישראלית הארץ בחברה בולטות דמויות שהיו טיכו אלברט אברהם והחוקר העיניים

 של שלוחה שהוא וכמוזיאון כמסעדה משמש המקום כיום .20-ה המאה תחילת של

 )מתוך ויקיפדיה(..ישראל מוזיאון
 The Ticho family, Dr. Avraham and the painter Anna. Collection of receipts - 

invoice and envelopes, sent to them. Israel 1950s. 13 documents. varies Size 

and condition. 

 ₪ 35 תיחה:מחיר פ

 

, מאמרים, ושמות בראשית על א"ח ת"עה 'יהושע דברי' ספר .370

 רבינוביץ העשיל יהושע רבי ר"האדמו מאת 'יהושע ילקוט' וקונטרס

 ח"נ[ 1' ]ד, ז"נ[ 3. ]1899 ט"תרנ, ברדיטשוב .יחידה מהדורה. ממונסטריץ

 תהסכמו '.יהושע ילקוט' לספר( מקוצר) נפרד שער. מ"ס 25.5'; ד' ז, ג"קי –

 שלום ישראל רבי ר"ומהאדמו מהורנסטייפל דוב מרדכי רבי ר"מהאדמו

 רחבים שוליים. כריכה ללא .מבוהוש יצחק רבי ר"האדמו בן פרידמן יוסף

 טוב מצב. וקרעים עש נזקי מעט. כתמים מעט. מנותקים דפים מספר. ונאים

 .מאוד

’divrey yehoshua’ on the tora part 1. Single edition. Berdichov, 1899. 

A separate (abbreviated) title page for the book 'Yalkot Yehoshua'. 

Without cover. Wide and nice margins. Several pages are detached. Few stains. 

Slight moth damage and tears. Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 אליעזר רבי מאת הקבלה בדרך דרושים' הפוך עולם' ספר .371

 ו"צ[ 2. ]לערך 1800 ס"תק, זאלקווא. יחידה מהדורה. מסטריזוב פישל

". סיגעט אין כהנא נחמן משה" עתיקה חתימה ב"י בדף .מ"ס 19'; ד

 בית של( סוגים 2) עתיקות חותמות נוספים ובמקומות' מ –' א בדפים

 הפגיע עם וחלקם עש ונזקי תעלות. כריכה ללא .בארשא הכנסת

 ק"ת] מסטריזוב פישל אליעזר רבי .בינוני מצב. ובלאי כתמים. בטקסט

 עולם' הפוך עולם: 'ספריו. בבראדי מישרים ומגיד מקובל[ ב"תקע -

 .ועוד' ברור

’olam hafuch’ only edition. Antique signature. On pages 1 - 40 

and in other places antique 

stamps without cover. Ducts and moth damage 

and some with text damage. Stains and wear. 

Fair condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 .תהלים על פירושים ספרי ארבעה אוסף .372

 שלמה משלי, איוב, תהלים על פירוש' ק"ז בן'. 'א

. מיזיש צבי יהושע רבי מאת, קהלת ומגלת

 על' אליעזר ילקוט'. 'ב .1904 ד"תרס, פרעסבורג

 י"רש פ"ע תהלים'. ג .1890 ן"תר, פאקש, תהלים

 רבי ק"מהרה' יהודה עוללות' ופירוש ציון ומצודות



 ראשון ספר על' טוב יום תוספות'. 'ד .1927 ז"תרפ, סאטמאר. גרינוואלד יהודה

', למשיחו חסד' וביאור י"רש פ"ע רות מגלת עמו כרוך. 1912 ב"תרע פאקש, שבתהלים

  .שהוא כמות נמכר האוסף. טוב מצב כללי באופן, משתנה ומצב גודל .ג"תרע, פאלטאווא

A collection of four commentary books on tehilim. 1.’ben za”k’  2. ‘yalkut eliezer’  

3. Tehilim according rash”I and metzudot tziyon and commentary ‘olelot yehuda’ 

4. ‘tosfot yom tov’ on the first book in tehilim. Variable size and condition, 

generally good condition. The collection is sold as is. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 .ץ"כ גרשון מרדכי רבי בן יוסף רבי מאת' יוסף שארית' ת"שו ספר .373

 ז"נ – ב"נ, ב"נ – ו"מ, ו"מ – ט"ל, ו"ל – ה"כ[ 4] ד"כ' ד[ 1. ]1767 ז"תקכ, פיורדא

 נדפס: "נכתב השער בדףשער מזויף.  .מ"ס 20.5. משובשת דפים ספירת'; ד

 .מפיורדא אטינזויס למדפיס שניתנה עולה מההסכמה אך(". אמשטרדם) ד"בא

 כריכה ?ברעס בער זנוויל ר"כהר בן זעליג: עתיקה בעלות חתימת השער בדף

 תוכיםח השוליים אחרון בדף. השער דף בשולי קטן חור. כתמים. פשוטה ישנה

 .טוב מצב. בטקסט חסר ומעט הדבקות עם וחורים הטקסט על מעט
 Responsa 'She'erit Yosef'. Fjorda, 1767. Fake title page. Antique 

Ownership Signature: Simple old cover. Stains. A small hole in the edge of 

the title page. On the last page the margins are slightly cut on the text 

and holes with gluing and a little missing in the text. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 אני" ג"י-ה על ביאור' שלימה אמונה' ספר .374

 שסדרן כמו, התורה ויסודי הדת עיקרי שהם" מאמין

 אברהם רבי ר"האדמו מאת. המשנה ’בפי ל"ז ם"הרמב

[ 7. ]1940 ש"ת, ברוקלין .מיאסי סמאןגוט יוסקא יוסף

 המחבר חותמת הפורזץ בדף .מ"ס 23.7'; ד ג"קל

מיאסי.  גוטסמאן יוסקא יוסף אברהם רבי ר"האדמו

 מעט. נאים שוליים. מנותק הקדמי חלקה, מקורית כריכה

 .מאוד טוב מצב. כתמים

’emuna shlema’ Brooklyn, 1940. On the 

front page is the author's stamp, the Admor 

Rabbi Avraham Yosef Yoska Gottesman of Iasi. Original cover, front part 

detached. Nice margins. Few stains. Very good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 מהדורה .מקוסון שלמה חיים רבי ר"מהאדמו' טובה שמועה' ספר. נדיר .375

 הטעות לוח ללא;)’עמ[ 2] ג"קי[ 2] 7[ 2. ]1943 ג"תש, יורק ניו ברוקלין. ראשונה

. מקורית כריכה .חותמים רשימת הספר בסוף. מ"ס 23.5(. ההדפסה לאחר שנוסף

 .מאוד טוב מצב. כתמים מעט. טוב נייר. נאים שוליים
 rare. Book 'Shmua Tova' by the Admor Rabbi Chaim Shlomo of Koson. First 

edition. Brooklyn New York, 1943. (without the error board added after 

printing). At the end of the book is a list of signatories. Original cover. Nice 

margins. Good paper. Few stains. Very good condition. 

 ₪. 35מחיר פתיחה: 

 

 



חב"ד. שלחן ערוך הרב, יורה דעה חלק  .376

'; ד קצח[, 1]. 1860, תר"ך ץטשערנאוויחמישי. 

ספר חתימת ר' זיידע מרגליות.  בדף הפורזץ

מתפרק וכריכה מנותקת. נזקי עש וכתמים. מצב 

 גרוע. –בינוני 

Chabad. Shulchan Aruch Harav, Yoreh Deah. Signature 

of R’ Zeida Margulies. Book falling apart and detached 

cover. Moth damage and stains. Average-inferior 

condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

'דברי  .טכורק אברהם רבי המקובלספרי  3אוסף  .377

. 1923/27תרפ"ז  –ירושלים, תרפ"ג  –אברהם' עה"ת, פיעטרקוב 

שער נפרד לכל חלק. 'ענג אברהם' על עניני שבת ועל אבות, 

ודל . ג1940. 'שמחת אברהם' ירושלים, ת"ש 1940ירושלים, ת"ש 

 ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב.

Collection- 3 seforim of the mekubal Rav Avraham Techork. 

Divrei Avraham. Separate title page for each volume. Oneg 

Avraham. Simchas Avraham. Size and condition vary. In 

overall good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

ברורה והחובת הלבבות של האדמו"ר רבי המשנה  .378

 מדעעש יוסף רבי האדמור בןדוב בעריש פאנעט מדעעש 

כרכים.  2עותקים חסרים.   ממאקאווא. משה העטרת וחתן

גודל ומצב משתנה. נמכר כמו סוגים(.  3חותמות האדמו"ר)

 שהוא.

The Mishneh Berurah and Chovos Halevavos of the Rebbe Rav 

Dov Berish Paneth of Daesh, son of the Rebbe Rav Yosef of 

Daesh and son-in-law of the Ateres Moshe of Makeve. 

Incomplete copies. 2 vols. Rebbe’s stamps (3 kinds). Size and condition vary. Sold as is. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 המלצות בחתימת הגאון רבי גבריאל טולידנו 10צרור  .379

מצב משתנה. באופן כללי מצב טוב  A4ראש ישיבת "אור ברוך". 

 מאוד.

Collection of 10 endorsement letters signed by the gaon Rav 

Gavriel Toledano, rosh yeshivah of Ohr Baruch. A4. Condition 

varies. In overall very good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 



 

הקדשת רבי  .1983ירושלים, תשמ"ג ספר התרומה.  .380

  חזקיהו מישקובסקי. מצב טוב מאוד.

Sefer Haterumah. Jerusalem 1983. Dedication of Rav Chizkiyahu 

Mishkowski. Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 ]1[, צג; נה; כ"ט ]צ"ל כ"ח[ ד'; נראה .1826זאלקאווא, תקפ"ו ספר 'מהר"ם שיף'  .381

 שחסר בסופו. שוליים נאים. כתמי זמן ומעט קרעים. מצב טוב.

Maharam Shiff Zolkawa 1826. Apparently missing content at the end. Nice 

margins. Age stain and some tears. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 רבי ן מאתעל מסכת ר"ה וסנהדרי' לנר ערוך' דפוס ראשון. ספר .382

. מא; פו ד'; כתמים. קרעים 1873ווארשא, תרל"ד  .עטטלינגער יוקב יעקב

 והדבקות, עם מעט פגיעות בטקסט. מצב בינוני.

First edition. Aruch L’ner on Maseches Rosh Hashanah and Sanhedrin. Stains. 

Tears and pastings, some damage to text. Average condition. 

 ₪ 35 יר פתיחה:מח

 

 

 'בית פנחס' להגאון רבי פנחס הלוי הורביץ אב"ד קאסוב. .383

גראסווארדיין-אראדעא, ת"ש 1940. ]2[ סז ]1[ ד'; רשימת חותמים בסופו)2.5 עמ'( 

 ובראשם האדמו"ר מוויז'ניץ. שוליים רחבים. נזקי עש. נייר יבש. מצב בינוני.

Beis Pinchas by the gaon Rav Pinchas HaLevi Horowitz, rav of Kossov. List of 

signatures at the end (2.5 pp.), beginning with the Vizhnitzer Rebbe. Wide 

margins. Moth damage. Dry paper. Average condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 ופירוש תרגום עם עברית. המערבי אשכנז כמנהג סידור'תפלות ישראל'  .384

. כיפור וליום השנה לראש, רגלים לשלוש עמידות, ולשבת לחול תפילות. בגרמנית

נתון בתוך קופסת קרטון מצב טוב מאוד. ; ’עמ VI, 758. 1921פרנקפורט, תרפ"א 

 תואמת.

Tefillos Yisrael in western Ashkenaz custom, with translation and elucidation in 

German. Frankfurt 1921. Very good condition. Encased in matching carton box. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 



 בן אייזיק יצחק מאת העבריים הספרים של ביבליוגרפיה 'הספרים אוצר' ספר .385

 אחד הינו זה ספר .ב"א פ"ע מסודר ג"תרכ שנת עד ספרים אלף עשר כשבעה .יעקב

 דורת צילום שנדפסה בניו יורק.כנראה מה. הביבליוגרפיה של ביותר החשובים הספרים

 .מאוד טוב מצב .מ"ס 25'; עמ 678 42

Otzar Haseforim—bibliography of Hebrew books by Yitzchak Eizik ben Yaakov. 

This book is one of the most important ones of the bibliography. Apparently 

photocopied edition printed in New York. Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

מכתב בחתימת יד קודשו של המקובל רבי יהודה  .386

 זרחיה סגל. גלוית דואר. מצב טוב מאוד. 

Letter with the handwritten signature of the mekubal Rav 

Yehudah Zerachya Segal. Postcard. Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

עד הנשים למען קרן הרבנית ריזא רבקה "ו .387

אגורות. "משלוח מנות  50קוק" אמצעי תשלום בסך 

ומחצית השקל... מפעל חייו של רבינו הגדול מרן אברהם 

יצחק הכהן קוק". מעבר לכרטיס, חותמת "קרן המסעדה 

 ס"מ. מצב מצוין. 10/7ע"י ועד הנשים" 

The Women’s committee on behalf of the Rabbanit 

Reiza Rivka Kook Fund—payment means of 50 agurot. 

10/7 cm. Excellent condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

רבני מצרים. תמונות רבי משה וינטורה  .388

תמונות ישנות, מודפסות על ורבי חיים נחום אפנדי. 

ס"מ. כתמים ומעט קמטים.  20.5/14.5נייר קשיח. 

 מצב טוב.

Rabbanim in Egypt. Photos of Rav Moshe Wintura and 

Rav Chaim Nachum Afandri. Old photos, printed on hard 

paper. 14.5/20.5 cm. Stains and some creases. Good 

condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 יואל רבי ר"האדמו של רבו שווארץ צבי מרדכי מרבי ספרים אוסף שלשה .389

 חכמה דרושי' '.ג. 1917/9 ח' –ז "תרע, לונדון. ב"ח' לעמו בטו דורש' .ב'- 'א .מסאטמר



 כריכות .ב"מארה חותמים רשימת בעמוד אחרון. 1940 ש"ת' ודעת

 נולד שוורץ צבי מרדכי רבי .מאוד טוב – טוב מצב כללי באופן. מקוריות

 עם ללמוד לקחו כ"שלאחמ מסיגט ט"יו הקדושת אצל תורה ולמד בהונגריה

 בלונדון הקהילות אחת של כרבה כיהן, מסאטמר ואלי רבי ק"הרה בנו

 .ועוד' תמיד עבודת' 'לעמו טוב דורש: 'ספריו, בקליוולנד כ"ולאחמ

Collection—3 seforim by Rav Mordechai Zvi Schwartz, rav of the 

Rebbe Harav Yoel of Satmar. Original covers. In overall good-very 

good condition. 

 ₪ 35פתיחה:  מחיר

 

 

ווארשא, תרנ"ח 'ברית מנוחה' למקובל רבי אברהם מרימון הספרדי.  .390

  כריכה ודפים מנותקים. קרעים ונזקי עש. מצב בינוני.. 1898

Bris Menuchah. Warsaw 1898. Detached cover and pages. Tears and moth 

damage. Average condition. 

 ₪ 35 מחיר פתיחה:

 

 

 

ווארשא, י' מהמקובל רבי אליהו בעל שם. 'מכלל יופ .391

 מעט כתמים ונקבי עש.רישום מעניין.  . מעבר לשער1883תרמ"ג 

Michlal Yofi by the mekubal Rav Eliyahu baal 

Shem. Interesting inscription on back of title page. 

Some stains and moth holes. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

חותמות: "אברהם יעקב ב"ר . 1860, תר"כ ספר המצוות, למברג .392

 אהרן". נזקי עש וכתמים. 

Sefer Hamitzvos, Lemberg 1860. Stamps: Avraham Yaakov ben R’ Aharon. Moth 

damage and stains. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

'רבינו אליהו הגאון  חוברות על גדולי ליטא. 2לוט  .393

 16.5ר אונא. 'רבי אהרן קוטלר זצ"ל'. מוילנה ותקופתו' מאת ד"

 ס"מ. באופן כללי מצב טוב.

Lot of 2 booklets on Torah leaders of Lita. Overall good 

condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 



הגדות עתיקות  3פקסימיליות. אוסף   .394

הגדה מהסופר ר'  במהדורת צילום איכותית. א'.

הגדה  ב'. .1771נתנאל ב"ר אהרן סג"ל. תקל"א 

הגדת קיצע, תקמ"ב  ג'.. 1609ויניצאה, שס"ט 

 ס"מ. באופן כללי מצב טוב מאוד. 21. 1782

Facsimiles. Collection of 3 antique haggados on 

quality copy. Mostly very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

'המכשפה'  . ב'.1947א'. 'איך זינג' ניו יורק, אוסף ארבעה ספרי שירה.  .395

. ד'. 'מיר 1960. ג'. 'מרדכי זעירא מבחר יצירותיו' ת"א, תש"כ 1947ת"א תש"ז 

 . גודל ומצב משתנה. נמכר כמו שהוא.1977טראגן א געזאנג' ניו יורק 

Collection- 10 poetry books. Size and condition vary. Sold as is. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

נאום אל' מדוד בן גוריון. 'מחיל מתנדבים לצבא ישר .396

 30. 1948במועצת מפלגת פועלי ארץ ישראל, תל אביב, סיון תש"ח 

 ס"מ. ללא כריכה. נייר מעט יבש. מעט קרעים וכתמים. 15עמ'; 

Volunteers of the Israel army by David ben Gurion. No cover. Slightly 

dry paper. Some tears and stains. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

' הזמנים סדר'. 'ב -' א: 'ספרים כרך. חסידות .397

 הכהן דובעריש ישכר רבי ר"מהאדמו' נועם אמרי'

. 1934 ד"תרצ, לובלין. יששכר עבודת בעל מוואלבארז

 רבי ר"מהאדמו' והאחדות השלום'. 'ג .חסרים עותקים

 ד"תרע דרוביטש. מדראהביטש יחיאל מאיר חיים

  .ופגוע מתפרק ספר. 1914

Chassidus. Vols. 1-2: Seder Hazmanim, Imrei Noam 

by the Rebbe Rav Yissachar Dov Berish Hacohen of 

Walbarz—the Avodas Yissachar. Incomplete 

copies. Vol. 3: Hashalom V’ha’achdus by the 

Rebbe Rav Chaim Meir Yechiel of Drahvitch. Book 

damaged and falling apart. 

 ₪ 35יר פתיחה: מח

 

 

 



 

 

ספרי שירים חשובים ביידיש.  2לוט  .398

יודישע פאלקסליעדער. י.ל. כהן. ניו יורק, 

מיינע לידער. מרדכי געבירטיג, ניו  – 1920

 . באופן כללי מצב טוב.1948יורק 

Lot of 2 important poetry books in Yiddish. Overall 

good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

'פלאי  – 1926ספרי ג'רבה. 'שיר ידידות' תרפ"ו  2וט ל .399

 . גודל ומצב משתנה.1935הצדיקים' תרצ"ה 

Lot of 2 seforim of Djerba. Shir Yedidos 1926—Pilei 

Tzaddikim 1935. Size and condition vary. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

לוט שלשה פנקסי זהות  .400

. 1957והסתדרות. תעודת זהות משנת 

. פנקס האדום 1954ס חבר משנת פנק

. מצבים 1967של הסתדרות העובדים 

 טובים. 

3 identity and Histadrut booklets.  Good 

condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

'בית ועד לחכמים' "כל מי שישלח לידינו תשובות עצם כ"י של הרב  .401

בגמר  הגאון הצדיק מרדכי יודא לאו"ו זצ"ל אב"ד דק"ק אונטערדאם, אי"ה

הדפסת הס' יקבל הספר בחצי דמיו" כמו"כ מצוין בחוברת על הדפסת 

חוברת י"ב שנה שנייה, סאטמר, ר"ח ניסן חידושי אגד עה"ת מהשבט סופר. 

 . 1923תרפ"ג 
Beis Va'ad Lachachamim. "Whoever sends us responsa in the 

handwriting of Harav Mordechai Yehudah Loewe, zt"l, ab"d of 

Unterdam..." Booklet 12, Year 2. Satmar 1923 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 

 נחוצים דינים'חמדת משה' חיזוק האמונה ו .402

 גאלאנבעק אהרן מרבי משה האדם אותם יעשה אשר

תלמיד למרן החפץ חיים. רשימת  מביאליסטאק

חותמים קצרה מכמה אדמו"רי החסידות. עברית 

ללא כריכה. נזקי עש נראה שחסר מעט. ויידיש. 

 וכתמים.

Chemdas Moshe by Rav Moshe Aharon Golanbek, disciple 

of the Chafetz Chaim. Short list of signatures by a number 

of Chassidic Rebbes. Hebrew and Yiddish. Appears to be 

missing some pages. No cover. Moth damage and stains.  

 ₪ 35יחה: מחיר פת

 

 

 

'יסוד יוסף' שתיקן הרב יוסף ב"ר שלמה מפוזנא, על תיקון קרי.  .403

עמ'; ללא כריכה. נייר יבש. מעט נזקי עש וכתמים.  32. 1913פיעטרקוב, תרע"ד 

 במספר דפים השוליים חתוכים מעט על הטקסט. 

Yesod Yosef, Pietrokov 1913. No cover. Dry paper. Minor moth damage 

and stains. A number of pages have the margins cut slightly into the text. 

 ₪ 35מחיר פתחה: 

 

 

 

 

 

 

'הנהגות אדם' עם ליקוטים מהרה"ק רבי שמשון מאוסטרופולי.  .404

. ללא כריכה. מעט הדבקות וקרעים ונזקי עש. ספר מעט 1874לבוב, תרל"ד 

 מתפרק.
Hanhagos Adam, Lvov 1874. No cover. Some taping, rips and moth stains. 

Slightly coming apart. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

עמ'; נייר  64? 1935בודאפשט, תרצ"ה 'ברכה וישועה' עברית ויידיש.  .405

 מעט יבש. מעט קרעים וכתמים. 
Brachah Veyeshuah, Budapest 1935? Slightly dry paper. Minor 

tears and stains. 

 ₪ 35חה: מחיר פתי

 

 

 

 

 



 

תמונת  –פריטי חיים ארלוזורוב, תמונתו  3לוט  .406

 חוברת ליום השנה. –קברו 

  גודל ומצב משתנה.

Includes 3 life artifacts of Chaim Arlozorov: his picture, a 

picture of his grave, a booklet commemorating the anniversary 

of his death. Varying size and condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

מי הם השומרונים מאת יעקב בן עזי )שאפיק( הכהן.  .407

  .1968שכם,  הקדשת בכ"י המחבר.

 מעט כתמים.

Mi Hem Hashomronim. Dedication in the author's own 

handwriting. Shechem 1968. Slightly stained. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

הוצאת וך משנה בתורה של הרמב"ם. 'הלכות תלמוד תורה' מת .408

הסתדרות לחנוך ולתרבות "יבנה" בפולניה. ורשה, תרצ"ה 1935. שוליים 

 רחבים. מצב טוב.
Hilchos Talmud Torah. "Yavneh" in Poland. Warsaw 1935. Wide margins. Good 

condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

מס' שיעורי תורה עם  ספר 'קונטרס השיעורים' קיצור .409

. מד עמ'; ללא 1948ירושלים, תש"ח הוספות, מאת הגר"ח נאה. 

  כריכה. ספר מעט מתפרק. כתמים.
Kuntres Hashiurim. Jerusalem 1948. No cover. Slightly coming 

apart. Stains. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

'חמש חנכות' מכתבי הגאון רבי שמשון ב"ר רפאל הירש.  .410

ת"א, חנוכה, תרצ"ג ורגם מגרמנית ע"י הרב אליהו אהרן מילייקובסקי. ת

 . ללא כריכה. מצב טוב מאוד.1933

Chamesh Chanachos, letters from Hagaon R' Shimshon ben R' Refael Hirsch. 

Tel Aviv 1933. No cover. Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 



 

 

 בית על להתפלל שנוהגים תפלות סדר והואספר 'תפלת בית עלמין'  .411

 . ח' ד';1884ליוורנו, תרמ"ד  .הכפורים יום ובערב השנה ראש בערב ובפרט הקברות

 ללא כריכה. מצב טוב. ".עלמין בית תפלת" של הקודמות מההוצאות שונהמהדורה 

Tefilas Beis Almin, Livorno 1884. Different edition from previous 

publications of Tefilas Beis Almin. No cover. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

חוברות מחיבורי המשורר מרדכי  3לוט  .412

. ב'. 1959גוטפריד. א'. 'עולם התקון' ת"א, תשי"ט 

מדינת  –'הצורות המוסריות והאסתטיות של המדינה 

. ג'. 'הגבורה והנבואה' ת"א תשט"ז 1962ישראל, ת"א תשכ"ב 

     באופן כללי מצב טוב.. 1956
Includes 3 pamphlets with compositions from poet Mordechai 

Gottfried. Generally good condition.              

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

חתימה 'ילקוט ש"י' על פרקי אבות ע"פ רע"ב ופירושים נוספים.  .413

. כריכה מנותקת וקרועה לא 1933, תרצ"ג איירעס בוענאסמזרחית בשער. 

 שדרה. נייר מעט יבש. 
Yalkut Shimoni on Pirkei Avos. Buenos Aires 1933. Cover torn 

and unattached. No spine. Paper slightly dry. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ספרים על מקומות בא"י. א'. 'נהלל' ת"א תש"ז. ב'. 'נהללים'  3אוסף  .414

גודל . 'כפרים עברים' ת"א תש"ו. הספרים מלווים בתמונות. ת"א תשכ"א. ג'

 ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב.
3 books on sites in Eretz Yisrael, with photos. Size and condition vary. General 

condition very good. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 

 

 

 אליעזר אליהו רבי הצדיק הגאון ורבנו מורנו מאת ומאמרים שיחות' .415

ד'; כתובים על צד אחד של הדף.  89. קסט; 1954בני ברק, תשי"ד  'ל"זצ דסלר

הדפים לא כרוכים. נתונים בתוך תיקיה אך לא מסודרים בתוכה. חורי תיוק. מעט 

  קרעים והדבקות בעיקר בשוליים.
Sichos Uma'amarim from Rav Eliyahu Dessler, zt"l. Pages are 

unbound, stored in a file holder but not arranged inside it. Filing 

holes. Some tears and taping, mainly at the margins. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

ספרים. א'.  2'האוניברסיטה העברית' לוט  .416

'ספר מאגנס' קובץ מחקרים. ירושלים, תרח"ץ. 

. ב'. 'האוניברסיטה מאגנס לייב יהודהתמונת 

העברית בירושלים' כ"ה שנה, ירושלים, תש"י 

גודל ומצב משתנה, באופן כללי . מעט תמונות. 1950

 מצב טוב.

The Hebrew University, includes 2 books. Some photos. 

Size and condition vary. Generally good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

ץ, ת"פ 'מראות הצובאות' להאלשיך הקדוש. יעסני .417

 70/90-. דפים אחרונים הושלמו בכ"י מזרחי עתיק)כ1720

 מעט הדבקות. כתמים ונזקי עש.שנה(. 
Mar'os Hatzovos from the Alshich Hakadosh. 

Jesnitz 1720. Final pages completed in ancient 

Eastern writing (approx. 70-90 yrs). Some taping. 

Moth damage and stains.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

ע"ז.  –תלמוד בבלי מסכתות, בבא בתרא  .418

. חתימות עתיקות. 1736פרנקפורט, תצ"ו  –ברלין 

כריכת עץ מחופה עור, ללא שדרה. מסכת ע"ז 

ספר מתפרק. נזקי עש נדפסה ככל הנראה ללא שער. 

  וכתמים. מצב גרוע.
Talmud Bavli, Tractate Bava Basra—Avoda Zarah. 

Berlin—Frankfurt 1736. Ancient signatures. Leather-

covered wooden binding. no spine. Tractate Avodah 

Zarah was apparently printed without the title page. 

Falling apart. Moth damage and stains. Poor condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 



 

 

 

 

ח"א.  .זלמנוב שמואל הרב ריכתבע. ד"חב חסידי ' של'ספר הניגונים .419

  . מצב טוב מאוד.1948ברוקלין, תש"ט 
Sefer Hanigunim of Chassidei Chabad. Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

נכבדים מהעדה התימנית ועוד מכובדים.  .420

לא זיהנו את . 30/40-תמונה עתיקה, משנות ה

 מ. מצב טוב.ס" 13.5/8.5המצולמים ומקום הצילום. 

Distinguished people from the Yemenite community and other distinguished 

people. Photo from the '30s-'40s. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

מהגאון רבי יוסף 'אהבת ציון' ח"ב, על גיטין,  .421

. 1897, תרנ"ז וואיטצען. קליין אב"ד סערדאהעלי

התאחדות קהלות חותמת: "הרב אלעזר קליין אב"ד 

היראים באר שבע יע"א" "הרב אלעזר קליין אב"ד כפר 

גדעון" חתימה וחותמת: "יחיאל קערפעל מק"ק דונ. 

 מעט קרעים וכתמים. מצב טוב.סטרעדא יצ"ו". 
Ahavas Zion Vol. II. Weitzen 1897. Stamp: 

Harav Elazar Klein. Some rips and stains. 

Good condition. 

 ₪ 35חה: מחיר פתי

 

 

 

 

ספר 'חבל נחלה' ח"ב, פירוש על משלי, מרבי נחמיה  .422

ספר מעט מתפרק. ; ’עמ קסד[, 3]. 1912פריעדמאן. וויצן, תרע"ב 

 ללא כריכה. נייר יבש וקרעים בעיקר בשוליים.

Chevel Nachalah Vol. II, commentary on Mishlei. Weitzen 1912. 

Slightly falling apart. No binding.  Dry paper, rips mainly at the 

margins. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

 

 

 

ידיעות  –יום הכיפורים. צרור עיתונים. מעריב  –מלחמת ששת ימים  .423

 עיתונים. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב. 10הארץ. סה"כ  –אחרונות 

The Six Day War—Yom Kippur War. Collection of newspapers. 

Varying size and condition. Generally good condition.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 הדפסת'יעלזו חסידים' דפוס ראשון שנדפס שלם!  .424

 שם, ששון חי ומשה אליהו האחים בדפוס ט"תרל בשנת החלה הספר

 הדפוס בית סגירת מחמת נפסקה ההדפסה. דפים סח נדפסו

באוצר . וטענינבוים רוקח הגיסים בדפוס ג"תרמ בשנת והתחדשה

ירושלים, תרמ"ג   הספר העברי ציינו כי חלק מהדפים מדפוס ששון.

 כנראה זהו'; ספר מתפרק. נזקי עש ומעט קרעים. ד קכה[, 5]. 1883

 נדפסה הספר בסוף. הללו השותפים ידי על שנדפס הראשון הספר

 פרי בכורי ראשית את לפניכם הבאנו הנה... המדפיסים הודעת"

 )מפעל הביבליוגרפיה(."אכתינומל

Ya'alzu Chassidim, first edition printed whole! Falling apart. Moth damage 

and a few rips. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

, ומסטאלין מקארלין מרבותינו ומכתבים ליקוטים' אהרן דברי' ילקוט .425

'; עמ[ 1] רעא[ 16. ]1963 כ"ג –ב "תשכ, ירושלים .השנה כל על קרלין ומנהגי

בדף הפורזץ חתימת ר' אברהם יצחק שטעסל תלמיד  .מאוד טוב מצב. מ"ס 24.5

 הרה"ק רבי אהרן ראטה.

Yalkut Divrei Aharon. Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

. חסרים ארבעה דפים בסוף. 1805תהלים, פיסא תקס"ה  .426

. כתמים ומעט כריכה מנותקת. ספר מתפרק. קרעים, חלקם עם חסר

 הדבקות.
Tehillim, Pisa 1805. Four pages missing at the end. Detached cover. Falling 

apart. Rips, some missing pieces. Stains and some tape. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

 

 

 סדר עם. נר נשמה עם פירוש ר"ע מברטנורה ועם עברי טייטש משניות זכרון אבות .427

נייר מעט יבש. מעט קרעים מבעלזא.  שלום שר'ה ק"הרה ר"האדמו פי על נשמה אותיות

 והדבקה. מעט כתמים.
Mishnayos Zichron Avos with the seder of the letters spelling neshamah 

selected by the Sar Shalom of Belz. Paper slightly dry. Some rips and tape. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 בנדיט ברוך רביחותמת ר' גרשון נכד הגאון מח"ס 'כסף נבחר'  .428

. בית הספר חלק שני 'למודי המישרים' ליהודה ליב בן העדיעס ד"גויטיין אב

 ספר מתפרק. קמטים וכתמים. זאב. וויען. עותק חסר.

Stamp of R' Gershon, grandson of the author of Kesef Nivchar.  

Beis Hasefer, Vol. II Limudei Hameisharim. Partially missing copy. Book is falling 

apart. Creased and stained. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 מנדל מנחם רביהאדמו"ר  -חב"ד. 'הרבי' ספר מיוחד על הרבי מחב"ד  .429

הספר מלא בתמונות, עם מעט הסברים וביוגרפיה  שניאורסון, ועל חסידות חב"ד.

 . מצב טוב מאוד.1979ישראל קצרה. 

Harabbi – unique book about the Rebbe of Chabad. Book is full of 

photos. Israel 1979. Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

ספר 'דור רביעי' על מסכת חולין מרבי משה שמואל  .430

 . מעט כתמים וקרעים.1921קלויזנבורג, תרפ"א גלאזנר. דפוס ראשון. 

Dor Revi'i by R' Moshe Shmuel Glasner. First edition. Some stains and tears. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

ספר שו"ת 'אפרקסתא דעניא' ח"א. מאת רבי דוד שפערבער אב"ד  .431

בעמוד אחרון. כריכה מנותקת וקרועה. . רשימת חותמים 1940סאטמר, ת"ש   בראשוב.

 מצב טוב מאוד.
Responsa Afarkasta D'anya. Satmar 1940. List of signatures on last page. 

Cover detached and torn. Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

 

 

'דברי חיים' עה"ת מרבי חיים מחסלאוויטיש. ה"ח בכרך אחד.  .432

נזקי עש וכתמים ומעט ת מרבני ליטא. שער נפרד לכל חלק. והסכמות חשוב

 קרעים.
Divrei Chaim on Torah by R' Chaim of Chaslovitz. Moth damage, stains, and 

some rips. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

. ג"כ. 1923'פני יהושע' ווילנא, תרפ"ד  .433

כרך א': א'. מסכתות ברכות, שבת ופסחים. ב' מסכתות, ביצה, 

ב'. גיטין   ר"ה, יומא, סוכה ומגילה כרך ב'. א'. מסכת כתובות.

מצב שין. כרך ג'. מסכתות ב"ק, ב"מ, שבועות, מכות וחולין. וקידו

 משתנה, באופן כללי מצב טוב.
Pnei Yehoshua Vilna 1923. 3 volumes. Varying 

condition, generally very good. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

'דאס מלכות'דיגע חסידות' ריזשינער גזע. שושלת רוז'ין. ש.  .434

  צילום. כריכה מעט מנותקת. מצב טוב.דפוס  ניסנזאהן. יידיש.

Dos Malchusdige Chassidus, the Ruzhin dynasty. Photocopy print. Cover slightly 

detached. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

ס"מ. חלק מהאותיות  10.5/9מזוזה קטנה עתיקה.  .435

 דהויות. כתמים ומעט קרעים וחורים.

Small antique mezuzah. Some letters faded. Stains and 

some tears and holes. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

הכרזה  –"עתון רשמי  .436

על הקמת מדינת ישראל" מגילת העצמאות, 

 בעיצוב ארתור שיק.
כרזה צבעונית שהוגשה לקוראי מעריב ליום 

 העצמאות הי"א. מעט קרעים וכתמים. 

Official newspaper announcing the establishment of 

the State of Israel. Colorful poster. A few tears and 

stains. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 



. חותמות "סופר סת"ם 1863מסכת ברכות תרכ"ג  .437

משה דוב כהנאוויץ ווילנא. וחתימות ר' אברהם יצחק שטעסל. 

כריכה קרועה ובלויה וללא שדרה. דפים מנותקים. מעט קרעים 

 וכתמים.
Maseches Brachos 1863. Signatures. Cover torn and 

worn. No spine. Detached pages. Some tears and stains.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

חותמת המחבר המקובל  .438

פיעטרקוב-רבי אברהם טכורק. 'דברי אברהם' עה"ת. 

ירושלים, תרפ"ג – פ"ז 1923/27. נייר מעט יבש. מעט מאוד 

 קרעים ונקבי עש.

Stamp of the author and Kabbalist R' Avraham Tchorek, the 

Divrei Avraham. 

Paper slightly dry. Very few tears and moth holes. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 להאדם המעלה אדם בין המחלקים העניינים ידיעת "כוללנדיר. ספר 'תקון האדם'  .439

עמ'; נייר  106. 1926תרפ"ו קובנה.  רבי עזרא אלטשולר. את", מנדמה כבהמות הנמשל

 יבש. מעט מאוד נזקי עש.

Rare. Tikkun Ha'Adam. Kovna 1926. Dry paper. Very minor moth 

damage. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

מעט מאוד קרעים  .1931לאדז, תרצ"א ספר 'שבחי ר' חיים וויטאל'  .440

 ונקבי עש.
Shivchei R' Chaim Vital. Lodz 1931. Very few tears and moth holes. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

441. Volume of the World –  גיאוגרפיה ,

 כולל. 1855. העולם אומות של וסטטיסטיקה הסטוריה

 הגיאוגרפיה, ההיסטוריה את המקיף ספר י"א על' עמ 10

' עמ 10 - היתר בין.  העולם אומות כל של הסטטיסטיים והנתונים

 של איור כולל.  העותמנית מהאימפריה חלק אז, י"לא מוקדשיםה

 שדרה, מנותקת קדמית כריכה, חלודה כתמי. גרוע מצב. הכינרת

 . הספר בתחילת עמודים במספר קודם בעלים של כיתוב, פגומה

Thomas Prescott - The Volume of the World: Embracing the 

Geography, History and Statistics of the Nations of the Earth. 

Columbus, 1855 .XIV, 1000,  6 עמ.' 

Volume of the World – Geography, history and 

statistics of the nations of the world. 1955. Including 

10 pages on Eretz Yisrael. 

 ₪ 35 פתיחה מחיר



 

 

'. עמ 40, 308. מפות. 1913, וסוריה לפלשתינה מסע ספר - מאייר .442

. מתקפלות חלקן, רבות מפות כולל, ווינה לייפציג, הביבליוגרפי המכון בהוצאת

 .לכריכה פגמים

Palästina und  Syrien.1913.  Meyers Reisebüche 

Meyer- Travel book on Palestine and Syria, 1913. Includes many maps, some 

foldable. Defective cover. 

 ₪ 35 פתיחה מחיר

 

 

 דפוסדף בלבד מתנ"ך,  2. 1525תרגום ירושלמי, ונציה, רפ"ה  .443

קרעים והדבקות עם חסר. . 1524/25רפ"ו  –בומבירגי, ונציה, רפ"ה  דניאל

 כתמים.
Targum Yerushalmi, Venice 1525. 2 pages only from Tanach. Rips 

and adhesions with some parts missing. Stains. 

 ₪ 35תיחה: מחיר פ

 

 

 

 

על פרקי אבות בעברי טייטש. ווילנא, תרל"ה 'מעשה אבות'  .444

חתימות ורישומים: "זה המעשה אבות שייך לה"ה הרבני  .1874

הנגיד החסיד.. מ"ה יצחק באקשפאנן" "באקשפאן פון חאלם" 

"יצחק ערליך פון קאמין" "זה הספר שייך להבוחערים משה מיט אברהם 

 ובלאי.מעט נזקי עש בוקשפאן". 
Maaseh Avos. Signatures and inscriptions. Some moth damage and wear and 

tear. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 .1890נ "תר, עה"ת. ליוורנו' אברהם ויעש'דפוס ראשון. ספר  .445

 .טוב מצב. כתמים. עש ונקבי קרעים
First edition. Vaya'as Avraham on Torah. 1890. Rips and moth holes. 

Stains. God condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 הלוי אייזיק יצחק רבי הגאון של ספר 'יחיד בדורו' מגילת חייו .446

מאת הרב שמואל אביגדור הכהן. ירושלים,  .ישראל רבני ראש הרצוג

 . מצב טוב מאוד.1980

Yachid Bedoro. Life story of Rav Yitzchak Isaac Halevi Herzog. Very 

good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

 

 

ס"מ.  21/33קעא עמ'; 'מגילת סדרים' לרבי יעקב היילברוין. מהדורת סטנסיל.  .447

 דפים לא כרוכים. מעט קרעים. מצב טוב מאוד.
Megilas Sedarim. Stencil edition. Unbound pages. Some tears. Very good 

condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

'נר מצוה' ענייני חנוכה מאת רבי אשר אנשיל גרינוואלד. המו"ל: רבי ספר  .448

]ברוקלין, תש"י?[ כתמים. דף  יחזקאל שרגא וואגשאהל מלנצוט...וכעת בניו יורק.

 אמצעי מנותק. 
Ner Mitzvah on Chanukah. Stains. Centerfold detached. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 שנה חמישים י יוסף מספינקא,ר האמר"האדמו תולדות'בית ספינקה'  .449

 חיים ר' ישראל מאת, ואמרות שיחות פרק עליו ונלוה. לוין לייב יהודה מאת, להסתלקותו

 180. 1959ירושלים, תשי"ט הקדשת ר' ישראל חיים ברקוביץ. בדף הפורזץ  .ברקוביץ

 עמ'; מצב טוב מאוד.
Beis Spinka. First blank page bears dedication R' Yisrael Chaim Berkowitz. 

Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

)ראה במפעל הביבליוגרפיה בעניין פירוש הרמב"ן על שיר השירים.  .450

[ ד' בסופו. נייר מעט יבש. 3. חסר ]1912, תרע"ב בארטפעלדמחבר הספר(. 

 מעט קרעים.
Ramban's commentary on Shir Hashirim. Missing 3 pages at the end. Paper 

slightly dry. Some tears. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

בודאפסט,  -משניות, הוצאת סיני. וינה  .451

כרכים:  5. סט כמעט שלם. 1937/8צ"ח  –תרצ"ז 

שערים לכל חלק, בשער  2זרעים, מועד, נשים, קדשים וטהרות. 

ס"מ. מצב  17.5שני רק שם ה'סדר'. חלק מהאותיות בדיו אדום. 

 ן כללי מצב טוב. נמכר כמו שהוא.משתנה. באופ
Mishnayos, Sinai publishers. Vienna—Budapest, 

1937/8. Almost complete set. 5 volumes: Zeraim, 

Moed, Nashim, Kodoshim and Taharos. 2 cover pages 

per volume.  The second title page features only the 

name of the seder. Some of the letters are in red ink. 

17.5 cm. Varying condition. General condition is good. 

Sold as is. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 



 

 

נשיא מצרים אנואר סאדאת, ביקור ממלכתי ראשון בבאר  .452

ביקור נשיא מצרים אנואר סאדאת. לוט שני מעטפות דואר.  –שבע 

 מצב טוב מאוד.

Egyptian President Anwar Sadat, First Official Visit to Beer Sheva—Visit 

of Egyptian President Anwar Sadat. Includes two postal envelopes. 

Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 בר ציון בן הרב האמן מיקרוגרפיה,סולם יעקב,  .453

 נתון בתוך מסגרת נאה. מצב טוב מאוד. .עמי

Sulam Yaakov, micrography, artist Rav Benzion Bar Ami. Enclosed 

in handsome frame. Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 ציון בן הרב האמן'מזרח' מיקרוגרפיה,  .454

 בר ציון בן הרב האמן מיקרוגרפיה, .עמי בר

 נתון בתוך מסגרת נאה. מצב טוב מאוד. .עמי

"Mizrach" micrography, artist Rav Benzion Bar Ami. Enclosed 

in handsome frame. Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 ציון בן הרב האמן מיקרוגרפיה,הרבי מחב"ד.  .455

 נתון בתוך מסגרת נאה. מצב טוב מאוד. .עמי בר
Th Rebbe of Chabad. Micrography, artist Rav 

Benzion Bar Ami. Enclosed in handsome frame. 

Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 רבי וחתימת י"בכ מכתבים שני לוט .456

 .לוזשקי ד"אב נדאודויץ יהודה אליעזר

 י"בכ שורות 16. א"תרצ'ה חשון' ג'. א

 משנת'. ב .והדבקות קרעים מעט. וחתימתו

 חסר עם חור. וחתימתו שורות 24. ב"תרצ

 .תיוק ריחו. בשוליים קטן וקרע הדף במרכז



 יהודה אליעזר רבי אודות ותולדות מידע מצאנו לא. למינציה בתוך נתונים המכתבים

 .נדאודויץ

Includes two handwritten letters and signature of R' Eliezer Yehuda Nadodwitz, 

ab"d of Luzki. 1. 3 Cheshvan 5691. 16 lines in his handwriting and his signature. 

Some tears and taping. 2. From 5692. 24 lines and his signature. Hole in center of 

the page and small tear in the margins. Filing holes. Letters have been laminated. 

We have not found any information regarding R' Eliezer Yehudah Nadodwitz. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 הצחות ד"ע... הדור מגדולי... מאמרים ספר 'שיחת חולין של ת"ח' .457

כתמים קשים שערים.  2 .1880למברג, תר"ם ,  מאת רבי צבי הירש שלעז. וההלצה

  וקרעים עם חסר. דפים מנותקים ובלאי. מצב גרוע.
Sichos Chulin shel Talmidei Chachamim articles… from Gedolei Hador... 

of a humorous nature, by R' Zvi Hirsh Sles. Lemberg 1880. 2 title pages. 

Bad stains and rips with missing. Pages detached and worn. Poor 

condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

"יום ו' עש"ק יתרו תרנ"ב לפ"ק נייטרא" מכתב ביידיש  .458

חיים זוננפלד.  לגברת ראטה מירושלים. בסוף המכתב מוזכר הגאון רבי

 נייר גדול. קרעים וכתמים והדבקה. חותם "אברהן יעקב גיסקאן". 

"Friday Erev Shabbos Kodesh Yisro 5652 Neitra" Letter in Yiddish to Mrs. 

Roth of Jerusalem. R' Yosef Chaim Sonnenfeld is mentioned at the end of 

the letter. Signed Avrahan Yaakov Giskan. Large paper. Tears, stains and 

taping. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

משניות 'נשמת אדם' ע"פ סדר א"ב, ע"פ 'תפארת ציון וישראל' ועברי טייטש,  .459

 . כתמים ומעט קרעים.1913ווארשא, תרע"ג ו'מעשה אלפס' מרבי בן ציון אלפס. 

Mishnayos Nishmas Adam in alphabetical order, based on Tiferes Zion 

VeYisrael and Ivrei teitch, and Maaseh Alfas by R' Benzion Alfas. Warsaw 

1913. Stains and some tears. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

"מאת הרב רבי מרדכי מירקין,  על שיר השיריםספר 'מאמר מרדכי'  .460

 תקנתיו הגהתיו. שנה ארבעים קאוונא יצ"ו משך עדת בקהל מ"מ שהיה

 ה"זללה נתן שלמה ’ר בהרב משה אחיו בן חתנו אני לאור צאתיוהו

. ללא כריכה. דפים מנותקים וכן חלק 1902". ווארשא, תרס"ב וואלערשטיין

 מהדפים לא נחתכו בדפוס. קרעים וכתמים.
Ma'amar Mordechai on Shir Hashirim. Warsaw 1902. No cover. Pages are 

detached, and some pages were not cut during the printing. Tears and stains.  

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 



, היומי דף במסגרת ס"הש סיום על ענקית רחוב מודעת .461

 .אביב בתל' זקנים מושב' כנסת בבית ג"תשי בניסן שהתקיימה

 מקהלה ובניצוח' מפונוביז כהנמן יוסף רבי הגאון של בהשתתפותו

 .טוב מצב. וכתמים קרעים מעט. מ"ס 70/50 .תלמוד יעקב י"ע

Huge street poster announcing a Siyum HaShas with the 

participation of Harav Yosef Kahaneman of Ponevezh and 

a choir conducted by Yaakov Talmud. 70/50 cm. Some 

tears and stains. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

. הראשונה העולם מלחמת" פינסק קדושי" ,ורותוק מקורות' גבת' .462

 . גבת עד מפינסק

 מקורית בד כריכת. תמונות-לוחות מספר הספר בתוך. 1937 ז"תרצ. חרוד עין

  .מאוד טוב מצב. וכתמים עש נזקי מעט. בלויה מעט

Gvat Mekorot Vekorot, Kedoshei Pinsk World War I. From Pinsk to Gvat. Ein 

Harod 1937. A number of photo pages. Original cloth cover, slightly worn. Some 

moth damage and stains. Very good condition. 

 ₪ 35: פתיחה מחיר

 

 

 

 הקדושה ישראל ארץ ערי כל תכונת כולל"כרך שני ספרים. א'. 'מבשרת ציון'  .463

 ואגרות... הקדושים כל וקברי, קדם מימי להם היו אשר מחמדיהם וכל, עתה הם כאשר

 מאת... הקדושה בארץ למסעיו בלכתו אשכנז בשפת כתב אשר... י"נ הלוי אליעזר... הרב

ב'. 'שבילי עולם' עמ';  80. 1880יוזעפאף, תרמ"א  .מאהר" מענדיל מנחם אברהם

מעט נקבי עש  .1894ווארשא, תרנ"ד תכונת ארץ אפריקה..... מאת שמשון בלאך. 

 וכתמים. מצב טוב.

Volume of two books: A. Mevaseres Zion B. Shvilei Olam. Some moth 

damage and stains. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 מאתספר 'תולדות בקרת המקרא' סדר ראשון למדעי המקרא.  .464

"עם חתימת  .1925ברלין, תרפ"ה  .רובשוב וזלמן סולוביטשיק מנחם

 ב" ועוד ועוד. באופן כללי מצב טוב מאוד."חכמת ישראל שבמער –המקרא" 
Toldos Bikoret HaMikra. Generally very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

'צמחיאל' אגדות ושיחות על צמחי א"י,  .465

. הקדשה 1930כולל מספר לוחות תמונות. ב. צ'יז'יק. ת"א, תר"ץ 

  צב טוב.שוליים רחבים. מעט כתמים ובלאי. מ. 1934משנת תרצ"ה 

Tzimchiel Legends and Conversations about the Plants 

of Eretz Yisrael, including a number of photo pages. 

Wide margins. Some stains and wear. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 



 

 

 

 יוסף בן יחיא רבי מאת, ועוד קידושין, גיטין הלכות דיני' האהל פתח' .466

 ללא כריכה. ספר מתפרק. קרעים ונזקי עש. ';ד ג"ס. 1894 ד"תרנ, עדן .ודעמ

Pesach Ha'ohel. Eden 1894. No cover. Falling apart. Tears and moth 

damage. 

 ₪ 35 מחיר פתיחה:

 

 

 

 

 

סיפור ושואת יהודי אמשטרדם. ספר . הגיטו שנעלם .467

רטיבות. מצב  . מעט כתמיי1948אמשטרדם, . מלא בתמונות, הולנדיתב

 .טוב

The ghetto that has disappeared. Story and Holocaust of the Jews of 
Amsterdam. Book is in Dutch, full of photos. Amsterdam 1948. Some 
moisture stains. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

וינה, תרי"ב ני. 'באור לספר מורה נבוכים' אשר באורו החכם ר' משה הנרבו .468

 מעט נזקי עש וכתמים. .1852
Bei'ur Lesefer Moreh Nevochim. Some moth damage and stains. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

, שלעזיען, מעהרין, ביהם, פולין כמנהג באב לתשעה הקינות סדר .469

 אשכנזי תרגום ועם. יום של וההפטרה הפרשה עם. ורייסן, פרייסין, ליטויא

 אל ובאור אשכנזי תרגום ועם, וולפסון אהרן מאת איכה תמגיל ובאור

 כריכה .מ"ס 20'; ד קא. 1815 ה"תקע, ווין .לעוויזאהן שלמה מאת, הציונים

 .טוב מצב. עש נזקי ומעט כתמים. פגועה עתיקה

Seder Hakinos LeTisha B'Av, Vienna 1815. Damaged cover. Stains and some 

moth damage. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

'מיטב הגיון' לרבי שמשון רפאל הירש. מהדורה ראשונה.  .470

ללא כריכה. ספר מתפרק. חלק מהגיליונות לא  .1913ווילנא, תרע"ג 

 נחתכו בדפוס. מעט קרעים.
Meitav Higayon by Rabbi Samson Refael Hirsch. First edition. No cover. 

Falling apart. some pages uncut during printing. Some tears. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 



 

 'מבוא התלמוד ומדעי התבל' 1. עפ"י נתיבות החכמה. 2. נתיבות  .471

התלמוד )להורות לתלמידים דרכי הלימוד(. ספר א. ברכות בבלי. ספר ב. 

ברכות ירושלמי. ספרי רבי יקותיאל ארי’ קאמעלהאר. 2 שערים ושער נפרד 

 לכל חלק. מעט כתמים, קרעים וחורים. מצב טוב.

Mevo HaTalmud Umada'ei Hatevel. 2 title pages and separate title page for 

every section. Some stains, tears and holes. Good condition. 

 ₪ 35 מחיר פתיחה:

 

 

 וחדושי גיטין הלכות על ובאורים חדושיםספר 'תורת גיטין'  .472

למברג, מאת רבי יעקב ליסא, בעל הנתיבות.  ,גיטין מסכת על כותהל

 טוב מאוד. -. מצב טוב 1857תרי"ז 
Toras Gittin. Lemberg 1857. Good-very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

מינכן, מחזור לימים נוראים, נוסח ספרד. שארית הפליטה.  .473

 . נזקי עש וקרעים. מעט כתמים.1949תש"ט 
Machzor L'Yamim Nora'im, nusach Sefard. She'eiris Hapleitah. Moth damage and 

tears. Some stains. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 

 לוי רבי ק"הרה הסכמת. 1811 א"תקע, פולנאה. א"ח משפט חושן טור .474

'; ד שכא - קלה, קלב[ 2]. כחול נייר. החסידות גדולי ועוד מברדיטשוב יצחק

 .גרוע - בינוני מצב. מרובים עש נזקי. אחורי חלק וללא פגועה עור חצי כריכה. 'א דף חסר

Tor Choshen Mishpat chelek aleph, Polna'ah 1811. Approbation from Rav 

Levi Yitzchak of Berditchev and other Chassidic giants. Blue paper. Page 1 

missing. Half-leather cover is damaged and back cover is missing. Many 

moth stains. Fair to poor condition.  

 ₪ 35 מחיר פתיחה:

 

 

דפוס ראשון. ספר 'חקל יצחק' ב"ח,  .475

להאדמו"ר הרה"ק רבי יצחק אייזיק 

ניו יורק. תשי"ב מספינקא. רשימת תורמים. 

כריכות מקוריות, באחת  .1952/1954תשי"ד  –

דרה והספר מהן חסר החלק האחורי והש

 טוב מאוד.-מתפרק. באופן כללי מצב טוב 

First edition Chakal Yitzchak, 2 volumes. List of 

contributors. Original covers. One is missing the 

back and spine, and book is falling apart. General 

condition good-very good. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 
 



 

 

 

 

והוא פירוש על דברי הגאון הרא"ם עה"ת, שחיבר רבי באר' 'פי ה ספר .476

תרל"ג(. דפו"ר. יו"ל ע"י בנו  רבי יוסף -תקנ"ח   יצחק שרים זצ"ל )מחכמי ארם צובה,

. מצב טוב מאוד. דפים ראשונים מעט רופפים. כריכה 1908שרים. ירושלים תרס"ח 

 אחורית שבורה. 

Pi Habe'er, Jerusalem 1908. Very good condition. First pages slightly 

loose. Back cover broken. 

 ₪  35מחיר  פתיחה 

 

 

 

האחד דברי האגרת יספר בו צרות רבות  שני ספרים נפתחים. .477

דעדו אנשי גלוגא. והשני ספר יון מצולה יספר בו גזירות ת"ח. קראקא תרנ"ו 

 דפים אחרונים חסרים. 3. דף השער מנותק .כתמים. 1896

 Shnei Sefarim Niftachim. Crakow 1896. Title page detached. Stans. Last 3 pages 

missing. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

קונטרס  שני קונטרסים כרוכים יחדיו. מהדורה יחידה. .478

. לרבי 1931חיבור על הלכות צניעות. ירושלים תרצ"א 'מחניך קדוש' 

הרה"ק רבי אהרו ראטה  דידובסקי רפאל יעקב. העותק של המשמש בקודש של

זצ"ל. "ישראל אייזנער בתוככי ירושלים תו"ב. ורבי אברהם יצחק שטעסל. ומצורף 

מאת הרה"ג רבי אליהו מורה הוראה מזריטש הסמוכה  'מאורי אליהו'לזה ספר 

לבריסק. עם מאמרים מבניו רבי מרדכי מאיר. ורבי יצחק אייזיק רבינרזון. ירושלים 

 אוד.. מצב טוב מ1932תרצ"ב 
Two pamphlets bound together. Single edition. Machanecha 

Kadosh, Jerusalem 1931; Me'orei Eliyahu, Jerusalem 1932. Very 

good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

מוסר לפי ערכי א"ב, לרבי אליעזר פאפו  'פלא יועץ' ב"ח.ספר  .479

זכויות מאת בנו רבי יודא פאפו זצ"ל. דפוס שלזינגר וויען. עם מכתב מכירת ה

 3-זצ"ל. הסכמה מאת רבי שמעון סופר רבה של קראקא זצ"ל.  שער ראשון ו

דפים אחרונים מנותקים. כריכה מקורית עם שדרה חסרה. שאר הספר 

 במצב טוב מאוד. 

Pele Yoetz, 2 vol. Schlesinger Vienna print. First title page and last 3 pages 

detached. Original cover with spine missing. Rest of book in very good 

condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 



 

ח"א דפו"ר. מאת רבי רחמים חיים שרים. ירושלים תרפ"ו.  'שערי רחמים'ספר  .480

 שו"ת על סידור הרש"ש וספרי קבלה נוספים. מצב טוב מאוד. ללא כריכה. 

Shaarei Rachamim, Vol. I, first printing. Very good condition. No cover. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

באידיש למען תשב"ר, ללמדם הליכות והלכות סדר היום כולו,  שערי יצחקספר  .481

 . מצב טוב מאוד.  1919לרבי יצחק זאלער  עם הסכמת רבנים ואדמורי"ם. ווארשא תרע"ט 

Shaarei Yitzchak in Yiddish for children. Warsaw 1919. Very good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

. 1862תלמוד בבלי כרך מסכתות עירובין יומא, דפוס מענקיש למברג תרכ"ב  .482

חותמות וחתימות "ה"ק מנחם מנדל הלוי בלאמו"ה חיים צבי ז"ל קרויס איש הורוויטץ. ורבי 

 איציק פאטין. נזקי עש רבים על הכריכה ובדפים הקרובים לכריכה. 

Talmud Bavli, volume containing tractates Eiruvin and Yoma. Lemberg 1862. 

Stamps and signatures. Extensive moth damage to cover and pages close to 

cover. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

הגדה של פסח עם פירוש בגדי השרד לרבי יעקב אבוחצירא.  .483

 טו. מצב בינוני -י'  . עותק חסר דפים1884ירושלים תרמ"ד 

Haggadah shel Pesach with Bigdei Haserad commentary by Rav Yaakov 

Abuchatzeira. Jerusalem 1884. Copy missing pages 10-15. Fair condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

עם כף החיים, ח"ג, לרבי שולחן ערוך אורח חיים.  .484

. חתימה משה ב"ר יחזקאל 1915ה יעקב חיים סופר זצ"ל. ירושלים תרע"

 צבי. כריכת בד פשוטה. מצב טוב מאוד 

Shulchan Aruch Orach Chaim. Jerusalem 1915. Signature. 

Simple cloth cover. Very good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

תרכ"ה  אור המאיר לרבי זאב וואלף מזיטומיר זצ"ל. .485

לה בית חורין ווארשא תרל"ה בקירוב. כרוך איתו הגדה מע 1865

. חתימה אברהם דאפט שו"ב דפה יאברוב יצ"ו. מצב טוב. 1875

הדבקה על שער ההגדה והדף האחורי עם פגיעה מועטה 

 בטקסט. 



Or Hame'ir, 1865. Haggadah Maaleh Beis Chorin Warsaw 1875. Signature. Good 

condition. Title page of haggadah is taped and text on back page is slightly 

damaged. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

צמד כרכים. קונטרסים דברי אמונה באידיש. שיחות קודש מאת  .486

, 1962כ"ק הגה"ק רבי אברהם יצחק הכהו קאהן זצ"ל. משנת תשכ"ב 

דפוס צילום סטנסיל . ובסופו קונטרס מהרה"ק רבי אהרן ראטה זצ"ל.  

 מצב טוב מאוד.

Two volumes, pamphlets Divrei Emunah. Stencil copy print. Very 

good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

אוסף ספרי תפילה שלמים וחסרים. מחזור לראש השנה .דפוס  .487

צילום רעדלהיים. תיקון ליל שבועות ווילנא תרמ"ב. סידור דרך החיים. 

וב סידור בית יעקב. הגדה של פסח שמחת הרגל להחיד"א פיעטרק

 תרס"ט. גודל ומצב משתנה, נמכר כמות שהוא.

Collection of Tefillah books, complete and incomplete. Varying 

size and condition. Sold as is. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

מבט הלכתי והגיוני על נושא הבחירות לכנסת ... ויחס ההלכה  קונטרס הויכוח. .488

 ישיבות והכולללים .סיון תשמ"א. מצב מצוין.למדינת ישראל. יו"ל עבור בני ה

Kuntres Havikuach. A halachic and logical look at the subject of Knesset 

elections. Excellent condition. 

 ₪  35מחיר  פתיחה 

 

משניות נזיקין קדשים  אוסף ספרי משניות ועין יעקב. .489

פוס לוין אפשטיין טהרות עם פירוש קב ונקי ופירוש זרע ישראל. ד

ווארשא. פרקי אבות עם ארבעה פירושים. פירושי הגר"א לחם 

שמיים להיעב"ץ ולחם נקודים להיעב"ץ. והגהות רבי צבי הירש 

אב"ד ברלין. דפוס בערלין. כרוך עמו ספר מקראי קודש לרבי יוסף 

ב"ר בנימין סאמיגה דפוס ווארשא תרמ"ד  וספר זכרון זאת 

. ווארשא תרמ"ג. משניות סדר טהרות להחוזה מלובלין זיע"א

בערלין תרכ"א. עין יעקב חלק ראשון ווילנא תרע"א. עין יעקב חלק 

 שני ווילנא תרע"א. גודל משתנה, מצבים טובים. 

 

Collection of mishnayos and Ein Yaakov volumes. Varying size, good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 



 

אמשטרדם תע"ד  לרבי שמואל בן בועז מליסא.הש"ס, על  'רמת שמואל'ספר  .490

. חתימת רבי אברהם העסליין. בעותק שלפנינו חסר דף השער והדף שלאחריו  וחסר 1714

 עמודים  בסוף הספר. נגיעות עש. מצב בינוני.  3

Ramas  Shmuel. Amsterdam 1714. Signature of R' Avraham Heslein. 

Missing title page and following page. Also missing 3 pages at the end. 

Slight moth damage. Fair condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

'מנוחת שלום' ביאור  שני ספרי ג'רבה. .491

בערבית יהודית על ספר רביעי שבתהלים לרבי יוסף 

. מצב טוב ללא שדרה. וספר 1937גנאסיא. תרצ"ז 

מעון הכהן. 'מעשה חושב' על סדר בראשית לרבי ש

 . מצב טוב ללא כריכה. 1943תש"ג 

Two Djerba books. Menuchas Shalom. Good condition, no 

spine. Ma'aseh Choshev 1943. Good condition, no spine. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

הגורם להיות יהודי יר"ש.  עת לעשות' להרה"ק רבי הילל מקאלאמיא זיע"א.ספר ' .492

. יו"ל נכדו 1909שובה בשפת האידיש . מהדורה שניה סאטמאר תרס"ט בדרך של שאלה ות

דפים הראשונים ודף האחרון  2רבי חיים יעקב בן בנו הרה"צ ברוך בענדיט ליכטנשטיין. 

 מנותקים ופגועים. שאר הספר מצב טוב מאוד.

Eis Laasos. Satmar 1909. First two pages and last page detached and 

damaged. Rest of book is in very good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

חומש ויקרא, דפים כחולים. עותק חסר מתחיל בדף ח' וחסר בסופו. שאר  .493

 הספר במצב טוב מאוד. 

Chumash Vayikra, blue pages. Incomplete edition, starts at page 8 and incomplete 

at the end. The rest of the sefer is in very good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

לרבי אהרן ב"ר ברכיה ממודינה תהלוכת האדם  'מעבר יבק'ספר  .494

מיום לידתו עד עת פקודתו, וילנא תר"ם .עם חותמת "אם אשכחך ירושלים 

תשכח ימיני". פאפאווא הארא. משה שמואל בר"י הכהן ביעלקין. נקבי עש בעיקר בכריכה 

 ם. ובדפים הסמוכי

Maavar Yabok. Moth holes mainly on the cover and adjoining pages. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 



 

 

מתחיל בדף ה". ובתחילתה  1911ח"ב ירושלים תרע"א   סידור הרש"ש .495

 מופיע השער הסכמות וד' דפים של ח"א ומנותק מהספר עצמו .מצב טוב מאוד 

Siddur HaRashash, Vol. II. Jerusalem 1911. Starts on pg 5. Begins with title page with 

approbations and 4 pages from Vol. I, detached from the book itself. Very good 

condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

מאת שמואל ב"ה עזריאל  חמש מגילות עם תרגום להולנדית עמוד מול עמוד.  .496

 לבית מולדר. ספר מפורק. אך שלם. 

Five Megillos with Dutch translation on opposite pages. Book torn apart but 

complete. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

'יסוד האמונה' להרה"ק רבי ברוך ב"ר אברהם מקאסוב זיע"א. ספר  .497

. חתימת הג"ר שמואל מאיר הכהן הולנדר אב"ד אמסנא 1864טשרנוביץ תרכ"ד 

ש על הדפים הראשונים .וכן הדבקה על הדף האחרון. זצ"ל??. מעט הדבקות ונקבי ע

 מצב כללי טוב מאוד. 

Yesod Ha'emunah. Chernowitz 1864. Some tape and moth holes on first pages. Tape 

also on last page. General condition very good. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

ירושלים  שרעב.תולדות הרב שלום שבזי זצ"ל ומנהגי יהדות ספר  .498

 תשל"ג. מצב מצוין. 

Toldos Harav Shalom Shabazi, Zt"l and Minhagei Yahadus Shar'ab. 

Excellent condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

שלחן ערוך אורח חיים בכרך אחד. וילנא צמד כרכי שו"ע.  .499

. מעט דפים מנותקים . 1895תרצ"ו. שו"ע יורה דעה בכרך אחד וילנה תרנ"ה 

 סה"כ מצב טוב 

Two volume set of Shulchan Aruch. Vilna 1895. Some pages detached. Good 

general condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 



כתובים בגרמנית. עם ברכת הפרשת  מסמכים עתיקים. .500

חלה ודף אחד כתוב על צידו האחד בעברית. לא זוהה הכותב. מעט 

 קרעים.

Historical documents. Written in German. With the 

blessing of hafrashas challah and one page with 

Hebrew writing on one side. Writer not identified. 

Some tears. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

ספר 'משנת חסידים' לרבי עמנואל חי  .501

דפים בתחילה. אחת מהמהדורות המוקדמות)לא  6-ריקי. עותק חסר כ

 סה"כ מצב טוב.   הראשונה(
Mishnas Chassidim. Missing approximately 6 pages at the beginning. One of 

the early editions (not the first). Generally good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה             

 

 

ספר תהילים ח"ב  עם פירוש רש"י ותרגום אשכנזי מאת  .502

מדעסיו )הרמ"ד(. וביאור זמירות ישראל  רבי משה בן מנחם מנדלסון

. חתימת בעלות "שאול ריינר" מצב טוב. שני 1835לרבי יואל ברי"ל. פראג תקצ"ה 

 שערים, מעט מנותקים. כריכת עור עתיקה, שדרה חסרה. 

Tehillim, Vol. II with Rashi and Targum Ashkenazi. Prague 1835. Signature of 

ownership. Good condition. Two title pages, slightly detached. Antique leather 

binding. Spine missing. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

ספר הערוך לרבי נתן ב"ר יחיאל ב"ר אברהם מעיר רומי. לובלין  .503

. רישומים בכתב ספרדי: "זה הספר הערוך להרב זכריה מו"ו? 1910תר"ע 

יצ"ו. זה הספר שייך להא מר זכריה  יצחק שבח יצ"ו. הו יצחק מ"ו? גד הלוי

שבח ה" יזכהו להגות בו הוא וזרעו עסכ"ה א. צ. יצ"ו" מצב טוב. שלשה דפים 

 מנותקים ועם הדבקות.

He'aruch. Notes in Sephardic letters. Good condition. 3 pages detached, 

some taping. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

לערך. חתיכת כתר העץ של הבית  70-ה הבית לס"ת ספרדי, מעץ. ישראל המא .504

 שבור. ונמצא בתוך הבית. מצב טוב 

Wooden bayit for Sephardic sefer Torah. Israel, 1970s approximately. A piece of the 

wooden crown is broken and is inside the bayit. Good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 



 

 

ור קראי של ויכוח עם הנצרות וראיות לאמתיות ספר 'חזוק האמונה' חיב .505

. 1857תוה"ק, מאת רבי יצחק ב"ר מטורקי. הוצאת ירוחם פישל .לייפציג תרי"ז 

דפים ראשונים מנותקים. מעט קיפולים ללא חסר בדף. שאר  2-כריכה קדמית ו

 הספר מצב טוב. 

Chizuk Ha'Emunah. Leipzig 1857. Front cover and 2 first pages detached. Some 

folding on page, nothing missing. Rest of the book is in good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

מסגרת עבודת יד מבלגיה, בתוכה פרחים ססגוניים. עם וו  .506

 ס"מ. מצב טוב מאוד.  16/22לתליה. עבודה יפה ומרשימה. מידות 

Handmade frame from Belgium, with brightly colored flowers inside. Hook for 

hanging. Pretty, impressive handiwork. Dimensions: 16/22 cm. Very good 

condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

מסגרת קטנה. עבודת יד מבלגיה, בתוכה פרחים  .507

 ס"מ. מצב טוב.  12/15צבעוניים. מידות 

Small frame, handmade. From Belgium. Colorful flowers inside. 12/15 cm. 

Good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

לערך. צבע אדום עם  20-נרתיק ממרוקו המאה ה .508

עיטורים בצבע זהב. הרצועה מנותק, אך מצורפת לנרתיק. סה"כ 

 מצב טוב.

Case from Morocco, 20th century approximately. 

Red with gold embellishments. Strap is detached 

but enclosed. Good condition all in all. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

להרה"ק רבי  עם 'אלפא ביתא'. 1860בוקרסט תר"ך  'פלא יועץ'ספר  .509

צבי הירש המגיד מנדבורנא זיע"א. שני עמודים חסרים)נשארו חלקים ולא 

 הודפס עליהם הטקסט(. מצב טוב מאוד. 

Pele Yo'etz, Bucharest 1860. With alpha-beita. Two pages missing (they remained 

blank; no text was printed on them). Very good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 



לרבי זאב וואלף פראנק ז"ל על הש"ס.  'תולדות זאב'ספר  .510

 . מצב מעולה.1935תרצ"ה  –הקדשה נרגשת מהמחבר  ירושלים תרפ"ט 

Toldos Ze'ev. Warm dedication from the author. Jerusalem 1935. 

Excellent condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

'דרשה צמר ופשתים' פיעטרקוב, תרע"ב  מהדורה יחידה. .511

ג'.  ירושלים תרצ".... וספר  'מקור ברוך' ב'. . כרוך עמו ספר1912

כריכה חדשה  .1943חלק א: ירושלים, תש"ג   'חומת ירושלם'

 תמים. מעט נזקי עש והדבקות. מצב טוב.נאה. כ
Single edition. Darshah Tzemer Upishtim. Pietrokov, 1912. Mekor Baruch. 

Chomas Yerushalayim. Handsome new cover. Stains. Slight moth damage and 

taping. Good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

. בראדי רבי יעקב מאשקאוויטץ זצ"ל'מאמר אסתר' על מגילת אסתר. חתימת  .512

 תרע"ב. מעט דפים בתחילה מנותקים. 

Ma'amar Esther on Megilas Esther. Signed by R' Yaakov Moskowitz, zt"l. Some 

pages in the beginning are detached. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

. מצב 1947על עגונות מלחמת העולם השניה. ת"א תש"ז  'בת עמי'  .513

 טוב. 

Bas Ami on agunos of World War II. Tel Aviv 1947. Good 

condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

. כתמים 1794הגדה של פסח מעלה בית חורין, מהדורה שניה ווין תקנ"ד  .514

 קרעים וחסרים.

Hagaddah shel Pesach Ma'ale Beis Chorin. Second edition. Vienna 1794. 

Stains, tears, parts missing. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 



 

 

חתימת . 1768. פיורדא תקכ"ח ספר מהר"י מטארני  ח"ב .515

 ללא כריכה. מצב טוב. הרה"ק יעקב אלימלך פאנעט מדעעש הי"ד. 

Mahari MiTrani, Vol. II. Fürth 1768. Signature of R' Yaakov Elimelech Paneth 

of Dej, Hy"d. No cover. Good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה 

 

ספרים. הקדשות רבנים  9אוסף  .516

א'. 'אשל אברהם' תש"ח. ב'. 'מנחם  ומחברים.

אבלים' תש"י. ג'. 'אשל אברהם' תרצ"ז.. ד'. 

'אמרי השכל' תשכ"ח.. ה'. 'יין הטוב' על 

התרגומים אונקלוס יב"ע וירושלמי. ח"א. 

ב"ב  'מטה אהרן' על מס'  תשל"ו.. ו'. 'משמר הלוי' תשל"א.. ז'.

ח"א. תשמ"ח.. ח'. ירושלמי מסכת שביעית עם פירושים. חלק 

ב'. תשל"ה.. ט'. חידושים וביאורים בבא מציעא. תש"כ. סה"כ 

ספרים, עם הקדשות. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב  9

 שהוא. תטוב. האוסף נמכר כמו

Collection of 9 books. Dedications by rabbis and authors. 

Varying size and condition. Good general condition. Sold 

as is. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

קונטרס ילכו בה. ליקוט ד"ת מאת האדמו"ר  .517

השפע חיים מקלויזנברג זיע"א. תמוז תשל"ג.  

 קמטים באמצע הדף. 

Kuntres Yelchu Bah. Collection of divrei Torah from the 

Shefa Chaim of Klausenberg. Creases 

in middle of paper. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 גלויה בעיצובו של אברהם משה ליליאן  .518

Postcard designed by Avraham Moshe Lilien 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 



יהודי חסידי שהנפיק בול עם תמונתו לשמח את בני ייחודי!!! מי מזהה??  .519

 משפחתו. 

Unique!!! Can you identify him?? A Chassidic Jew issued a stamp with his own image to 

delight his family.  

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

שנה לדפוס  400מעטפה יום ההופעה לרגל  .520

 העברי הראשון בארץ ישראל. מצב מעולה. 

First-day cover to commemorate 400 years since the 

first Hebrew printing in Eretz Yisrael. Excellent 

condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

מעטפת יום ההופעה. לכבוד משטרת ישראל.  .521

 מצב מעולה 

First-day cover honoring Israel police. Excellent condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 



 

ציור שמן על קרטון של אשה עם מטפחת. אמן לא מזוהה. שבר בצד השמאלי של  .522

 הציור. 

Oil painting on carton, of woman with kerchief. Unidentified artist. Break on the 

left side of the painting. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

אבני זכרון מצבת הרבנים בטוליטולה פראג תר"א  .523

. כרוך עמו ספר פירוש מיכה, וספר קינים והגה והי, 1841

 עותק חסר בסופו. 

Avnei Zikaron, gravestones of rabbis in Toledo, Prague 1841. 

Bound with a book containing a commentary on Michah and 

Kinnim Vahege Vahi, incomplete at the end. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 .  מצב טוב. 1884ספר 'תשועת ישראל' ווארשא תרמ"ד  .524

Teshuas Yisrael, Warsaw 1884. Good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

. 1935שו"ת יחווה דעת לרבי צבי מקובסקי, ירושלים תרצ"ה  .525

 מצב טוב מאוד.

Responsa Yechaveh Da'as Responsa from R' Zvi Makovski. Jerusalem 

1935. Very good condition. 

 ₪ 35מחיר פתיחה: 

 

 

 , כריכה פשוטה. מצב טוב.1841ספר כתבי קודש, כתובים חלק ב. יוזעפף תר"א  .526

Kisvei Kodesh, Kesuvim Vol. II. Jozefow 1841. Simple binding. Good condition.  

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 



 

 

. דף 1894ספר חיי אדם, דפוס ווארשא תרנ"ד  .527

 השער מנותק. מצב טוב. 
Chayei Adam, Warsaw 1894. Title page detached. Good 

condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 1924פריז  -צר לשון המקרא והתלמוד, ערוך בידי חיים טשרנוביץ. מוסקבה או .528
 מעט כתמים. מצב טוב. 

Otzar Lashon HaMikra VehaTalmud, compiled by Chaim Chernowitz. 

Moscow-Paris 1924. Some stains. Good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

.  1954הקדשתו. ירושלים תשי"ד בין ישראל לעמים הרב חיים דוד הלוי וב .529

 מצב טוב. 
Bein Yisrael L'amim. Rav Chaim David HaLevi and with his dedication. Jerusalem 

1954. Good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה             

 

ברכה למנחם, ספר יובל להרב מנחם צבי אייכנשטיין. סט לואיס  .530

 . מצב טוב. 1955תשט"ו
Brachah Lamenachem. Jubilee book by Rav Menachem Zvi 

Eichenstein. St. Louis 1955. Good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

 

קול רינה וישועה באהלי צדיקים. אוסף מכתבים והזמנות  .531

 מאדמו"רי בית גור לשמחות צאצאיהם. חשוון תשנ"ב. מצב טוב מאוד. 
Kol Rinah Veyeshuah B'oholei Tzaddikim. Collection of letters and invitations 

from Gerrer Rebbes in honor of the simchos of their offspring. Very good 

condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 



 

 

 

, לרבי נפתלי הכהן שוורץ אב"ד מאד. תשנ"ז. מצב 'תולדות בית נפתלי' .532

 טוב מאוד. 
Toldos Beis Naftali. Very good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

"תולדות המקבלים השבתאים והחסידים" ח"ב. תל אביב  .533

 . מעט כתמים. דפים יבשים. מצב טוב. 1927תרפ"ז 
Toldos Hamekubalim Hashabta'im Vehachasidim Vol. II, Tel Aviv 

1927. Some stains. Dry pages. Good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

ח"א. מאת רבי שלמה רוזמן ,תשל"ו. כריכה מנותקת  ראשי גולת אריאל, .534

 מעט, הדבקות על השדרה. סה"כ מצב טוב. 

Roshei Golas Ariel, Vol. I. Cover slightly detached, taping on spine. 

Good condition all in all. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

ת ומגיהים. תשס"ה. נזקי הגהועמודים בתולדות הספר העברי.  .535

  רטיבות ללא כתמים. קרע קטן בשדרה .
Amudim Betoldos Hasefer Ha'Ivri. Commentaries and proofreaders. Moisture 

damage without stains. Small tear in spine. 

 ₪  35מחיר פתיחה       

  

 

 

 

קוק. מצבים .מהדורות בהוצאת מוסד הרב 2 ספר מאמר על הדפסת התלמוד. .536

 טובים. 
Ma'amar al Hadpasat HaTalmud. 2 editions published by Mosad Harav Kook. 

Good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 



 

 

 

 

דפים הראשונים  2. מעט נקבי עש . 1766, אמשטרדם תקכ"ו הדרת מלך .537

  מעט מנותקים.
Hadras Melech, Amsterdam 1766. Some moth stains. 2 first pages slightly detached. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

סט דור דור ודורשיו, וילנא תרס"ד   .538

. כריכות מקוריות. דפים בודדים מנותקים. מצב 1904

 כללי טוב . 
Set of Dor Dor Vedorshav, Vilna 1904. Original 

covers. Solitary pages detached. Geeral good 

condition. 

 ₪  35פתיחה מחיר 

 

 

להאלשיך הקדוש, על נביאים ראשונים .זולקווא תקט"ו  מראות הצובאות .539

. חסר דף השער. כריכה פשוטה מעט בלויה. מעט נקבי עש. מצב כללי טוב 1755

 מאוד.

Maros Hatzovos, Zolkva 1755. Title page missing. Simple cover, slightly worn. Some 

moth holes. General condition very good. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

מאת הגראי"ה קוק. וספר טהרת ישראל אגרת הטהרה.  .540

 . מצב טוב מאוד. מעט כתמים. 1930להגרי"מ טיקוצינסקי. ירושלים תר"ץ 

Igeres Hataharah by Rav Avraham Yitzchak Hakohen Kook. 

Yerushalayim 1930. Very good condition. Some stains. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

. עם הדפים הנדירים 1727ואנדזבעק תפ"ז  'בן המלך והנזיר' .541

 . ללא שער .כריכה פשוטה 
 מצב טוב מאוד .

Ben Hamelech Vehanazir. Wandsbeck 1727. With the rare pages. No title page. 

Simple cover. Very good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 

 



 

מג'לה. קובץ דיני צדק. שדרה . ספרי משפט 2 .542

מנותקת אך ישנו. ירושלים תרפ"ח. תולדות המשפט הרומאי. 

 ירושלים תרפ"ה. מעט מאוד נקבי עש. מצבים טובים 
2 law books. Mecelle. Civil code. Spine 

detached but there. Toldos Hamishpat 

HaRoma'i. Very minor moth damage. Good 

condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה            

 

אונסדורף,  'תולדות שמואל' .543

מונקאטש תרצ"ו. כריכה מקורית בלויה. דף השער והדף האחרון מנותקים. 

 . ס"ה מצב טוב
Toldos Shmuel. Original cover, worn. Title page and last page detached. Good 

condition all in all. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

, קד ספרים, פרידברגסט בית ע  .544

.תל  חסר בשדרות  ומעט כתמים על הכריכות

 .14/22אביב תשל"א. דפוס צילום מוקטן 

Set Beit Eked Sefarim, Friedberg. Spines 

missing, some stains on covers.  

 ₪  35מחיר פתיחה             

 

 -סדר תהלים ומעמדות עם ביאור בשפת היידיש    .545

 פגעי עש קשים. 1796ו"ר. זולצבאך תקנ"ו . באותיות צדייטש

Seder Tehillim Uma'amados. Sulzbach 1796. Severe moth damage. 

 ₪   35מחיר פתיחה             

 

 

 

. ח"א וח"ב . 1837תקצ"ג  בית אפרים סדיליקוב .546

 כתמים מעט נקבי עש . מצב טוב. ללא כריכה. 

Beis Efraim Sudilkov, 1837. Good condition. No cover. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 



אפאשצונג, ספר דער סאטמארער רבי נר"ו אן  .547

ניו יארק  על האדמו"ר רבי יואליש מסאטמאר בחייו!!

 . מצב טוב מאוד. 1967תשכ"ז 

Der Satmarer Rebbe Nr"u An Upshatzung, 

on Reb Yoelish of Satmar in his lifetime!! 

New York 1967. Very good condition. 

 ₪  35ר פתיחה מחי

 

 

 

מעטפות יום ההופעה  4אוסף  .548

 2בולי כופר הישוב.  2 –מוקדמות ו 

יר מעטפות יום העצמאות , ה אי

תש"ט. מעטפה ביום הבאת ארונו של 

הרצל לארץ ישראל כב אב תש"ט. 

מעטפה למלאות לנשיא חיים וויצמן  

בולים כפר  2שנה. ו כסלו תש"י.  75

 היישוב. מצב טוב מאוד. 

Collection of 4 first-day covers and 2 Kofer 

Hayishuv stamps. Very good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

פריטים דן חסכן והנושא.. פנקס דן חסכן.  3לוט  .549

 אישור הפקדה במטבע חוץ. הודעת מחלקת הצנזורה

 לדואר והברקה בגין סחר במטבע חוץ. מצב טוב. 

3 Dan Chaschan items. Good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

לוט מכתבי חייל  .550

במאי בקום המדינה . הממוענים  1לחברתו, מכתבי חברות  

 .  מצב טוב.   1948 - 1947לרות קובץ בשנים 

Soldier's letters to his girlfriend. Letters of friendship May 1 during 

the establishment of the State. Good condition. 

 ₪  35מחיר פתיחה 

 

 

 



כוסיות זכוכית  3יקבי פרידמן תנובה. אוסף  .551

ברנדי. הטבעת שם היקב  –לחיים לשתיית ליקר 

 טוב מאוד –כחול. מצב טוב בעברית ואנגלית בצבע 

The Friedman-Tnuvah Wineries. Set of 3 shot 

glasses. The name of the winery is stamped in 

blue in Hebrew and English. Good-very good 

condition. 

  ₪. 35מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

מדרגות המחירים והתשלום  –שימו לב מחירי הפתיחה 

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

 התשלום)גם בעבר מכשיר האשראי שלנו גבה בשקלים(

the price steps and payment  -Please note the opening prices 

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

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

)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 

 כלי כסף וזהב. –וציונות 

 0527 – 602 – 610נשמח להיות בקשר בטלפון 
 

 

 


