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להבחין גם מעיון בחפצים המופיעים בקטלוג זה ,לינדוור נטה חיבה מיוחדת דווקא לפריטי "אמנות עממית" ,חפצים
ריטואליים ,לעתים יום־יומיים – המעוטרים לא־פעם בפשטות נאיבית ושובת־לב – שנעשו בידי חרשים מוכשרים
ומנוסים ,ולא בהכרח בידי עילית צורפי הזהב או הכסף.
פריטים רבים נרכשו בידי לינדוור בזמן מסעותיו ברחבי העולם ,בשווקים ,בחנויות עתיקות מקומיות או אפילו ישירות
מידי משפחות יהודיות .לא אחת מלווים הפריטים גם בתיעוד מדויק של תאריך הרכישה ומידע רלוונטי נוסף .כחלק
מהקפדנות ומהערנות התיעודית המאפיינות אותו ,דאג לינדוור לאורך השנים גם למחקר מעמיק כמעט על כל פריט
ופריט ,תוך שהסתייע במומחים רבים מתחום האמנות היהודית .חפצים רבים מאוספיו הושאלו לתערוכות והוצגו
במוזיאונים בארץ ובעולם ,ואף תועדו בקטלוגים ובספרים.
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Foreword
Kedem Auction House is proud to offer for public auction the collections of Willy Lindwer,
including his Judaica collection and collection of traditional "ethnic" objects, as well as his
articles of Israeliana, books, and other items.
The present collection is devoted in its essence to articles from the region of the Levant
(often referred to as "the Orient") and the Middle East, or as it is termed in Arabic, "AlSham", from the lands of Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Sudan and Ethiopia, IsraelPalestine, Jordan, Syria, Lebanon, Iran and Afghanistan, Kurdistan, Bukhara – now Uzbekistan,
Azerbaijan and the Caucasus, Turkey, the Balkans, and a number of other regions; most of the
lands of Europe are not represented here. Although the part of the world under consideration
was and still is given different names in the past and present – depending, for the most part,
on political and geographic circumstances as well as the particular identity or bias of the
observer – when we speak of material culture, there are often many commonalities to be
found, some spanning vast distances of thousands of kilometers, and persisting for centuries,
overcoming all manner of political and geographic boundaries.
A few fine examples of these common, borderless features – some bold and obvious, others
delicate and subtle – can be distinguished in the various collections of Willy Lindwer. Take,
for instance, the "migration" to many different lands of certain elements in the design of
bracelets – both slender and bulky – such as spikes, some of them sharp and pointy and
useful in self-defense in case of a hostile encounter. Such spikes can be found on bracelets
from many different countries, including the lands of North Africa, like Egypt, as well as
Yemen, Palestine, and Ethiopia (item nos. 97, 237, 285 and 295). At times, a motif may
recur consistently in almost identical form, with the only distinguishing factors being in the
quality of workmanship, the material, or the finish, factors that may vary depending on the
source country or the identity of the owner (for instance, urban owners vs. rural or nomadic
owners, and so forth).
Occasionally, similarities in the design of silver objects can be quite striking, to the point
where objects are identical and indistinguishable. This can be explained by the fact that in
most of the countries mentioned above, the goldsmiths, silversmiths, and other metalsmiths
were exclusively Jewish. As examples, Yemenite "Jambiya" daggers would be decorated
by Jewish silversmiths (see item no. 230); in Kurdistan, Jewish silversmiths would create
amulets for their non-Jewish neighbors, and the inscriptions on these objects would usually
differ in both language and content from those on amulets made for their fellow Jews (see
item nos. 138-139); and in Tunisia, Jewish silversmiths left their marks – inscribing either
their full names or their initials – on the pieces of jewelry and items for practical use that
they produced (see item nos. 96 and 99).
In the process of geographically sorting and cataloging the collections, some interesting
questions arose regarding items of Jerusalemite and Palestinian origin, questions with
associated sociological and anthropological implications. Specifically, how does one classify
Persian or Iraqi-style Torah finials made by Jerusalemite silversmiths in the Holy City? Are they

Jerusalemite or Persian or Iraqi? Is a particular Torah pointer – identical in shape to pointers
from Tunisia and Libya but dedicated to a synagogue in Jerusalem – Jerusalemite or North
African? Notwithstanding these difficulties, we succeeded in assembling a remarkably rich
and diverse assortment of sacred objects under the heading "Jerusalem"; undoubtedly, these
objects were functionally utilized in Palestine, regardless of whether they were fashioned by
local silversmiths or imported from abroad in any given wave of immigration.
Willy Lindwer, owner of the collections, was born in Amsterdam in 1946. He is an Emmy
Award-winning filmmaker for his movie "The Last Seven Months of Anne Frank," 1988,
and renowned throughout the world for his documentary films both for cinema and
television. In recognition of his filmmaking accomplishments, he was made Officer in the
Order of Orange-Nassau by the Queen of the Netherlands. In addition, he is the author
of a number of books (see below). Lindwer has been living in Jerusalem since 2004. He
is married to Hanna Emanuels. The couple have two children and eight grandchildren.
Lindwer began collecting objects of Judaica in the late 1960s, while studying at the
Netherlands Film and Television Academy in Amsterdam. As can be readily seen from the
items in this catalogue, he was particularly drawn to works of "folk art," ritual objects,
and utensils for mundane daily use, often decorated with a naïve, endearingly attractive
simplicity. These were typically products of highly skilled and experienced craftsmen who
were not necessarily acclaimed silversmiths or goldsmiths.
Many of the items in the collections were purchased by Lindwer in the course of his travels
around the world, visiting markets and local antique shops. Some articles were bought
directly from private Jewish families. At times, the items are accompanied by precise
documentation regarding the date and circumstances of the purchase and other relevant
information. In keeping with his characteristic meticulousness and informed astuteness and
awareness, over the years, Lindwer went to great lengths to conduct in-depth research on
virtually every item, and, in the process, consulted numerous experts in the field of Jewish
art. Many of these items were presented and exhibited on loan in museums in Israel and
around the world, and often documented in books and catalogues.
Included among Willy Lindwer’s publications:
"Classic Jewish Postcards" (New York: Schocken Books, 1996).
"The Zionist Dream Fulfilled" (Jerusalem: private edition, 2007).
"From Jerusalem with Love" (Amsterdam: Waanders, 2010).
Acknowledgements:
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 אוסף גלויות – יהודי מרוקו.1
, גלויות המציגות את יהודי מרוקו והמגרב144
 מו"לים ומקומות.מוסדות ואתרים יהודיים
.] בקירוב1900-1930[ ,הדפסה שונים
, פז, מקנס,הגלויות מתעדות את יהודי מרקש
, ספרו, מאזאגאן, מוגדור, טנג'יר, תיטואן,רבאט
 סאפי וכפרים שונים, תפילאלת, קראנדו,דבדו
, ומציגות דמויות יהודים (סוחרים,בהרי האטלס
 שכונות,) משפחות, נשים וגברים,בעלי מלאכה
 בתי כנסת ומוסדות יהודיים,)יהודיות (מלאח
. ארבע מהגלויות אינן מחולקות.אחרים
. מצב משתנה. ס"מ9 X 14 :גודל ממוצע
$800 :פתיחה

2

 לקט גלויות – יהודי גיברלטר וספרד.2
 בתי כנסת ואתרים, גלויות המציגות את יהודי גיברלטר וספרד13
 [המחצית הראשונה של, מו"לים ומקומות הדפסה שונים.יהודיים
.]20-המאה ה
,תשע מהגלויות מציגות דמויות יהודים ואתרים בספרד (גרנדה
 שתיים. סביליה ומלילה); ארבע גלויות מגיברלטר, טולדו,קורדובה
.מהגלויות אינן מחולקות
. מצב משתנה. ס"מ9 X 14 :גודל ממוצע
$150 :פתיחה

2. Collection of Postcards – Jews of Gibraltar and Spain
13 postcards presenting Jews from Gibraltar and Spain,
along with synagogues and other Jewish sites. Various
publishers and locales, [first half of the 20th century].
Nine of the postcards feature Jewish individuals and Jewish
sites in Spain (Granada, Córdoba, Toledo, Seville, and
Melilla); the four others are from Gibraltar. Two undividedback postcards.
Average size: 9 X 14 cm. Condition varies.

1a

1. Collection of Postcards – Jews of
Morocco
144 postcards depicting the Jews of
Morocco and the Maghreb, along with
Jewish institutions and sites. Various
publishers and locales, [ca. 1900-30].
The postcards focus on the Jews
of Marrakesh, Meknès, Fez, Rabat,
Tétouan, Tangier, Mogodur, Mazagan,
Sefrou, Debdou, Kerrando, Tafilalt, Safi,
and a number of villages in the Atlas
Mountains, depicting Jewish individuals
(merchants, tradesmen, craftsmen, men
and women, families) Jewish quarters (or
"mellah" districts) of cities, synagogues,
and other Jewish institutions. Including
four undivided-back postcards.
Average size: 9 X 14 cm. Condition varies.

1b

Opening price: $800

Opening price: $150
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3. Torah Finials – Morocco – Tedgi Family
Pair of Torah finials. Morocco, [early 20th century].
Silver, cast and engraved; chased.
Torah finials of the tower-shaped variety. Each
surmounted by baluster knop, with arms consisting
of twisted silver strips. Openwork hexagonal
tapering body surmounted by pyramidal,
hexagonal dome. Each side retains remnants of
floral ornament with four crosswise petals replaced
with soldered medallions or Star-of-David-shaped
decorations. Two types of bells. Long, hollow
cylindrical shafts, engraved with dedicatory Hebrew
inscription: "Hakham Jacob son of R. Zohara Tedgi
of Blessed Memory."
Height: 28 cm. Good condition. Loose screw joints. Traces
of soldering repairs and removal of old decorations.
Opening price: $800

4

4. Torah Finials – Morocco
Pair of Torah finials. Morocco, [early 20th century].
Copper, cast; sheet copper, cut, pierced and engraved;
chased and chiseled; velvet fabric.
Conical Torah finials, with vegetal and geometric
decorations in openwork, backed by reddish velvet
fabric. Small suspension rings for bells at base of cone.
Height: 31 cm. Fair-good condition. Minor bends and
fractures. Wear to velvet fabric. No bells.
Opening price: $200

3

 "תפוחים" ("רימונים") לספר תורה – מרוקו.4
 [ראשית המאה, מרוקו.זוג "תפוחים" ("רימונים") לספר תורה
.]20-ה
; מקודח וחקוק; עבודת אזמל,נחושת יצוקה; פח נחושת גזור
.בד קטיפה
 עם עיטור סבכה בדגמים צמחיים,"תפוחים" בצורת חרוט
 טבעות. שמאחוריו בד קטיפה בגוון אדמדם,וגיאומטריים
.קטנות לתליית פעמונים בבסיס החרוט
 בלאי. כיפופים ושברים קלים.טוב- מצב בינוני. ס"מ31 :גובה
. ללא פעמונים.בבד הקטיפה
$200 :פתיחה

 "תפוחים" ("רימונים") לספר תורה – מרוקו – משפחת.3
תדגי
.]20- [ראשית המאה ה, מרוקו.זוג "תפוחים" ("רימונים") לספר תורה
.כסף יצוק וחקוק; עבודת אזמל
 בראש כל "תפוח" עיטור דמוי עמוד."תפוחים" מטיפוס המגדל
 הולך, הגוף משושה.כסף מכופפים-שבבסיסו זרועות עשויות פסי
 שש הפאות. עליו מונחת כיפה פירמידלית משושה,וצר כלפי הראש
 ובמרכז כל פאה שרידי עיטור בצורת,מעוטרות בדגמים צמחיים
 ובמקומו הולחמו מדליונים או,עלי (מצליב) אשר הוסר-פרח ארבע
, רגל גלילית ארוכה וחלולה. פעמונים משני סוגים.עיטור מגן דוד
." "חכם יעקב ב"ר זוהרא תדגי ז"ל:עליה חקוקה כתובת הקדשה
 תיקוני הלחמה והסרת. הברגות רופפות. מצב טוב. ס"מ28 :גובה
.עיטורים ישנים
$800 :פתיחה
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M

oroccan Torah pointers are usually flat, and, unlike its counterparts in other parts
of the Jewish world – in which, apart from the index finger, the "hand" is depicted

as a clenched fist – here the hand is flat, with fingers extended, to give the appearance
of a "hamsa" symbol. In Moroccan Judaeo-Arabic, this type of object is termed "qlam

צ

 עם כף יד שכל אצבעותיה,ורתה הכללית של ה"יד" לתורה במרוקו היתה שטוחה בדרך כלל
 וכונתה שם,) בה ארבע אצבעות קפוצות,פשוטות בצורת חמסה (בניגוד ליד המקובלת
 או – כפי שניתן ללמוד מכתובת ההקדשה החקוקה על אחת,מרוקאית-"קלאם דסיפר" בערבית
." (להלן) – "מורה7 הידיים בפריט

des-sifer," or, as is implied in a dedicatory inscription on one particular Torah pointer (see
item no. 7 below), a "moreh" (i.e., "guide").

5b

5a

5. Two Torah Pointers – Central Morocco, Tafilalt Region – One in Memory
of Rabbi Yahia Lahlou

 מחוז תאפילאלת – "יד" לכבוד הצדיק רבי, שתי "ידיים" לספר תורה – מרכז מרוקו.5
יחייא לחלו

Two Torah pointers ("Qlam des-sifer"). Tafilalt Region, central Morocco, [late 19th
century / early 20th century].
Silver, cast and engraved.
Leafy, flower-shaped upper joint with apical ring. Handle with leafy ornaments
in middle. Flat open hand with extended fingers, and cuff. Dedicatory Hebrew
inscriptions on back (using customary abbreviations):
1. "Sanctified to the Almighty in honor of the Great Rabbi, Learned in Miracles,
Rabbi Yahia Lahlou, Righteous and Holy of Blessed Memory, may his virtue protect
us, Amen." Rabbi Yahia Lahlou was among the most revered of the "tzadikim"
(righteous rabbis) of Morocco, sent as an emissary from the Land of Israel on a
mission to raise funds from the Moroccan Jewish community on behalf of Torah
institutions in the Land of Israel. His tomb in the city of Errachidia (Tafilalt Region,
central Morocco) was regarded as a Jewish holy site and a destination of pilgrimages.
2. "This is the Torah Scroll, Sanctified unto the Lord, of Hanini Nizri, in memory of
her late mother Esther Zano, may her soul rest in Eden."
Length: 12.5 cm; 13.5 cm. Good condition.
Reference: Jewish Life in Morocco, pp. 54-55.

 ראשית/ 19- [סוף המאה ה, מרכז מרוקו, מחוז תפילאלת.)"שתי "ידיים" לספר תורה ("קלאם דסיפר
.]20-המאה ה
.כסף יצוק וחקוק
 ידית עם עיטור במרכזה וכף יד שטוחה עם,מפרק עליון בצורת פרח מעוטר עלים עם טבעת בקצהו
: כתובות הקדשה חקוקות מאחור.אצבעות פשוטות וחפת בבסיסה
 רבי יחייא לחלו." "קדש לה' לכבוד הרה"ג כמלוב"ן [מלומד בנסים] רבי יחייא לחלו זצוק"ל זיע"א.1
רשידיה) היה מוקד לעלייה- אשר קברו בעיר מטגרא (א, קדוש מצדיקי מרוקו,היה שד"ר ארצישראלי
.לרגל
." "זה ס"ת של חניני נזרי למנו' אמה אסתר זנו נ"ע קל"ה.2
. מצב טוב. ס"מ13.5 ; ס"מ12.5 :אורך
.54-55 ' עמ, חיי היהודים במארוקו:ספרות
$400 :פתיחה

Opening price: $400
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 שלוש "ידיים" לספר תורה – מרוקו – משפחות אבוקראט וגבאי.6
 ראשית/ 19- [סוף המאה ה, מרוקו.)"שלוש "ידיים" לספר תורה ("קלאם דסיפר
.]20-המאה ה
 ידית, מפרק עליון בצורת פרח מעוטר עם טבעת בקצהו. כסף יצוק וחקוק.1
 "ע"ה: כתובת הקדשה.עם עיטורי קווים וכף יד שטוחה עם אצבעות פשוטות
. מצב טוב. ס"מ12 : אורך."מכלוף בן דוד ה"ו [?] אבוקראט ה"י
 ידית עם שני מפרקים, מפרק עליון סגלגל עם טבעת בקצהו. פליז יצוק וחקוק.2
 האגודל. כף יד שטוחה עם אצבעות פשוטות,סגלגלים נוספים ועיטורי פסים
. מצב טוב. ס"מ19 : אורך. רצועת עור מקורית.)פונה ימינה (יד שמאל
 מפרק עליון עגול עם עיטור דמוי שמש במרכזו וטבעת. פליז יצוק וחקוק.3
 כתובת. ידית מעוטרת בעלעלים וכף יד שטוחה עם אצבעות פשוטות,בקצהו
. מצב טוב. ס"מ15 : אורך." "כעל"ה ישראל כוהן מו"א ע"ה אהרן גבאי:הקדשה
.54-55 ' עמ, חיי היהודים במארוקו:ספרות
$400 :פתיחה

6a

6. Three Torah Pointers – Morocco – Abukarat and Gabai
Families
Three Torah pointers ("qlam des-sifer"). Morocco, [late 19th
century / early 20th century].
1. Silver, cast and engraved. Decorative flower-shaped upper
joint with apical ring. Handle decorated with parallel horizontal
lines. Flat open hand with extended fingers. Dedicatory Hebrew
inscription (using customary abbreviations): "Servant of the
Almighty, Makhlouf son of David... Abukarat...". Length: 12 cm.
Good condition.
2. Brass, cast and engraved. Elliptical striped upper joint with
apical ring. Handle with two striped elliptical joints. Flat open
hand with extended fingers. Thumb pointing rightward as in left
hand. Original leather band. Length: 19 cm. Good condition.
3. Brass, cast and engraved. Round upper joint with sun-like
decoration at center and with apical ring. Handle decorated with
pairs of leaves. Flat open hand with extended fingers. Dedicatory
Hebrew inscription: "…Yisrael Kohen… Aharon Gabai." Length: 15
cm. Good condition.
Reference: Jewish Life in Morocco, pp. 54-55.
Opening price: $400
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6b

7a

7. Three Torah Pointers – Morocco – Ben-Hemo, Halevy, and Banon Families
Three Torah pointers ("qlam des-sifer"). Morocco,
[20th century].
1. Silver, cast and engraved. Cylindrical handle
decorated with stripes and hatching. Clenched hand
with elongated index finger. Chain attached to
apical ring. Silver plaque suspended on chain, with
engraved dedicatory Hebrew inscription (on both
sides): "Servant of the Almighty, the Hakham… Rabbi
Aharon Ben-Hemo, may he rest in Eden / he and his
wife, Aisha Ben-Hemo, may she rest in Eden." Length:
19 cm, including chain: 45 cm.
2. Silver, cast and engraved. Handle mostly plain, with
hatched-pattern joint. Clenched hand with elongated
index finger and hatched-pattern cuff. Dedicatory

Hebrew inscription (using customary abbreviations):
"Servant of the Almighty, Avraham Halevy, may
the Lord maintain him and protect him." Wrist lace
attached to apical ring. Length: 20 cm.
3. Brass, cast and engraved. Handle with geometric,
linear, and hatched-pattern decoration. Clenched
hand with flexed index finger and with cuff.
Dedicatory Hebrew inscription (using customary
abbreviations), in which the Torah pointer is referred
to as a "moreh," i.e., "guide": "This is to 'guide'
the [Heavenward] rise of the spirit of the Wise and
Discerning, His Honor Rabbi David Banon, may he rest
in Eden." Length: 20 cm.
Opening price: $400

- שלוש "ידיים" לספר תורה – מרוקו – משפחות בן.7
 הלוי ובאנון,חמו
 [המאה, מרוקו.)"שלוש "ידיים" לספר תורה ("קלאם דסיפר
.]20-ה
 כף יד, ידית גלילית מעוטרת עיטורי פסים. כסף יצוק וחקוק.1
 אל הטבעת מחוברת שרשרת עם.קפוצה ואצבע מורה ארוכה
 "ע"ה:)כסף עליה חקוקה כתובת הקדשה (משני צדיה-לוחית
' הוא ואשתו עישא ן/ ה"ח ה"ש כמוהר"ר רבי אהרן ן' חמו נ"ע
. ס"מ45 : עם השרשרת, ס"מ19 : אורך."חמו נ"ע
 כף יד קפוצה, ידית חלקה עם עיטור במרכזה. כסף יצוק וחקוק.2
 "ע"ה: כתובת הקדשה.עם חפת בבסיסה ואצבע מורה ארוכה
. ס"מ20 : אורך. שרוך בד."אברהם הלוי הי"ו
, ידית עם עיטורים גיאומטריים ועיטורי פסים. פליז יצוק וחקוק.3
 כתובת.כף יד קפוצה עם חפת בבסיסה ואצבע מורה כפופה
." "זה המורה לעלוי נשמת ה"ח ונבון כה"ר דוד באנון נ"ע:הקדשה
. ס"מ20 :אורך
$400 :פתיחה

7b
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8a
8b

8. Hanukkah Lamp decorated with Columns and Stars of David – Tétouan
Hanukkah lamp. Tétouan, Morocco, [early 20th century].
Brass, cast; sheet brass, cut, pierced, perforated, and punched; chased; rivets.
Architectural openwork back plate; pierced, perforated, and engraved with
geometric and vegetal patterns and with large central Star of David flanked by pair
of spiraling cast columns. Central arch flanked by two small circular elements with
Stars of David. Side panels with identical design, attached with rotating hinges.
Row of oil fonts with pinched, pointed spouts for wicks, floating above drip pan,
attached to back plate. Front of drip pan also decorated. Suspension ring.
Height: 24 cm. Width: 24 cm. Good condition. Some bends. No servant light.
Reference: North African Lights, items nos. 7-10.
Opening price: $600
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 מנורת חנוכה עם עיטורי עמודים ומגני דוד – תיטואן.8
.]20- [ראשית המאה ה, מרוקו,) תיטואן (תטואן.מנורת חנוכה
. מנוקב ומוחתם; עבודת אזמל; מסמרות, מקודח,פליז יצוק; פח פליז גזור
 כיפה מרכזית ושני מעגלים,)הדופן האחורית מעוצבת כמבנה בעל זוג עמודים סליליים (יצוקים
 שטח הפנים מעוטר כולו בחרירים ובעיטורים בדגמים. עם עיטורי מגן דוד,קטנים משני צדדיה
 דפנות הצד מעוטרות אף הן בדגמים. ובמרכזו עיטור גדול בצורת מגן דוד,צמחיים וגיאומטריים
 חזית אגן הנטף מעוטרת אף. שורת בזיכים צבוטים תלויה. מחוברות בצירים וניתנות לפתיחה,זהים
. טבעת לתליה.היא
. ללא שמש. מעט כיפופים. מצב טוב. ס"מ24 : רוחב, ס"מ24 :גובה
.7-10  פריטים, אורות בהרי האטלס:ספרות
$600 :פתיחה

– 9. Hanukkah Lamp decorated with Birds, Stars of David, and Hamsas
Larache

9

Hanukkah lamp. Larache, Morocco, [early 20th century].
Sheet brass, repoussé, pierced, punched, and engraved; rivets.
Triple-arched back plate, wherein each arch surmounts a pierced Star of David. An
additional "window" in the form of a Star of David (also pierced) appears in the
center of the back plate, and two large birds surmount the two small arches on either
"side of the large central arch, inscribed with the Hebrew words "Magen David.
Entire surface filled with vegetal and geometric patterns, hamsa hand shapes, and
Stars of David. Side panels also decorated with pierced Stars of David and vegetal
patterns. Row of oil fonts with pinched, pointed spouts for wicks, mounted on two
cylinders, one inside the other, both fastened to drip pan. Servant light located
under apex of central arch, underneath pierced Star of David. Suspension hook, in
form of trifoliate clover-like frill, surmounting central arch.
A photo of a similar Hanukkah lamp, undoubtedly the work of the same craftsman,
adorns the cover of the Israel Museum exhibition catalogue "North African Lights:
"Hanukkah Lamps from the Zeyde Schulmann Collection in the Israel Museum,
except that the present lamp differs from its Israel Museum counterpart in a number
of details: the inscription "Magen David" appears instead of "BeSiman Tov", and
the punched Star of David and hamsa decorations on the surface of the former do
not appear on the Israel Museum lamp.
Height: 28 cm. Width: 22 cm. Good condition. Old soldering repairs. Minor bends.
Reference: North African Lights, item no. 83 (also cover photo).
Opening price: $600

 .9מנורת חנוכה עם עיטורי ציפורים ,מגני דוד וחמסות – לאראש
מנורת חנוכה .לאראש (לראצ'ה) ,מרוקו[ ,ראשית המאה ה.]20-
פח פליז רקוע ,מקודח ,מוחתם וחקוק; מסמרות.
הדופן האחורית מעוצבת כמבנה בעל שלוש כיפות ובכל כיפה מקודח עיטור בצורת מגן דוד .עיטור
"חלון" נוסף בצורת מגן דוד גדול מקודח במרכז הדופן ,ושתי ציפורים גדולות ניצבות בראשה ,משני
צידי הכיפה המרכזית ,עליה חקוק הכיתוב "מגן דוד" .שטח הפנים מעוטר כולו בעיטורים בדגמים
צמחיים וגיאומטריים ,כפות ידיים (חמסות) ומגני דוד .דפנות הצד מעוטרות אף הן בעיטורי מגן דוד
מקודחים ובדגמים צמחיים .שורת בזיכים צבוטים ניצבת על גליל החובק גליל נוסף ,המקובע לאגן
הנטף .השמש ממוקם במרכז הכיפה ,מתחת לעיטור המקודח .וו לתליה ,מעוצב כציצה תלתנית,
בראש הכיפה המרכזית.
מנורה דומה ,שבוודאי נעשתה בידי אותו אומן ,מופיעה על כריכת הקטלוג "אורות בהרי האטלס,
מנורות חנוכה מאוסף ז' שולמן במוזיאון ישראל" ,אלא שהמנורה שלפנינו נבדלת ממנה בכמה
פרטים :היא גדולה יותר בממדיה ,הכיתוב "מגן דוד" מופיע בראשה (במקום הכיתוב "בסמן טוב"
המופיע על החנוכיה שבאוסף מוזיאון ישראל) ,והעיטורים המוחתמים בצורות מגן דוד וחמסה אף
הם אינם מופיעים בחנוכיה מאוסף שולמן.
גובה 28 :ס"מ ,רוחב 22 :ס"מ .מצב טוב .תיקוני הלחמה ישנים .כיפופים קלים.
ספרות :אורות בהרי האטלס ,פריט ( 83מופיע על עטיפת הקטלוג).
פתיחה$600 :

 | 18יולי 2021

 .10מנורת חנוכה עם גגון ועמודים – מרקש
מנורת חנוכה .מרקש ,מרוקו[ ,ראשית המאה ה.]20-
פח פליז גזור ,חקוק ומוחתם; מסמרות נחושת.
דופן אחורית מעוטרת בדגמים צמחיים ,במגן דוד ,בשמונה כדוריות בולטות ובשורת קשתות-פרסה
מחודדות .מעל המנורה מתנשא גגון הבולט כלפי החזית ,נשען על צמד עמודים המחוברים למרכז
הדופן האחורית .הגגון ודפנות הצד מעוטרים בדגמים צמחיים .שורת בזיכים מלבניים עם פיות
צבוטות מחוברת לדופן האחורית במסמרות .השמש ממוקם בראש הדופן האחורית בתוך המגן-דוד
(מולחם) .נקב לתלייה.
גובה 32 :ס"מ ,רוחב 26 :ס"מ .מצב טוב .תיקוני הלחמה קלים.
ספרות :אורות בהרי האטלס ,פריטים .40-42
פתיחה$500 :

דוד- מנורת חנוכה עם גגון – טווסים ומגני.11
– מרקש
 [העשורים הראשונים, מרוקו, מרקש.מנורת חנוכה
.]20-של המאה ה
. מקודח ומוחתם,פח פליז גזור
 מעוטרת בקומפוזיציה,דופן אחורית בצורת כיפה
 ארבעה כתרים ושני,סימטרית הכוללת זוג טווסים
 הכולאים שני, עם פתחים מקודחים,עיטורים עגולים
, מעל הכיפה מולחם גגון הבולט כלפי החזית.דוד-מגני
חלקו העליון מעוטר בכתרים ובעיטורים צמחיים
 על דפנות הצד.ומקודחים בו תריסר פתחים עגולים
 שורת בזיכים מלבניים.עיטורים צמחיים דמויי לבבות
 השמש ממוקם בראש. נשלפת,עם פיות צבוטות
. טבעת לתליה. בין צווארי הטווסים,הדופן האחורית
 תיקוני. מצב טוב. ס"מ24 : רוחב, ס"מ22 :גובה
.הלחמה ישנים
.40-42  פריטים, אורות בהרי האטלס:ספרות
$300 :פתיחה

11

11. Hanukkah Lamp with Canopy – Peacocks and Stars of David – Marrakesh
Hanukkah lamp. Marrakesh, Morocco, [early decades of 20th century].
Sheet brass, cut, pierced, and punched.
Arched back plate decorated with symmetrical composition consisting of pair of peacocks, four crowns, and
two rosette-shaped adornments with Stars of David, each enclosed by six pierced round openings and with
additional large hole in middle. Canopy projecting forward from outline of arch, with 12 round pierced
openings. Upper surface of canopy decorated with crowns and vegetal patterns. Outer surfaces of side panels
with heart-shaped vegetal patterns. Removable row of rectangular oil fonts with pinched, pointed spouts for
wicks. Servant light attached underneath apex of arch, between peacock breasts. Suspension ring.
Height: 22 cm. Width: 24 cm. Good condition. Old soldering repairs.
Reference: North African Lights, items nos. 40-42.
Opening price: $300

10

10. Hanukkah Lamp with Canopy and Columns –
Marrakesh
Hanukkah lamp. Marrakesh, Morocco, [early 20th century].
Sheet brass, cut, engraved, and punched; copper rivets.
Back plate decorated with vegetal patterns, Star of David,
eight hemispherical bosses, and a row of tapering, pointed
arches. Canopy – projecting frontward and supported by
pair of columns riveted to back plate – overhangs lamp.
Canopy and side panels decorated with vegetal patterns.
Row of rectangular oil fonts with pinched, pointed spouts
for wicks, fastened to back plate with two copper rivets.
Servant light soldered onto backplate toward top, in
middle of Star of David. Suspension hole.
Height: 32 cm. Width: 26 cm. Good condition. Minor soldering
repairs.
Reference: North African Lights, items nos. 40-42.
Opening price: $500
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12b

12. Hanukkah Lamp with Canopy and Stained-Glass Windows – North Africa
Hanukkah lamp with canopy and stained-glass windows. [Probably Morocco, early
to mid-20th century].
Sheet brass, cut, pierced, and punched; stained glass.
Small Hanukkah lamp, architectural style. Several designs pierced in back plate,
serving as frames for stained-glass "windows": five horseshoe arches, and central
Star of David flanked by pair of round, sun-like ornaments. Canopy consisting of
four triangles – two filled in with stained glass and two with sides surmounted
by birds – projecting forward. Side panels also filled in with panes of stained
glass. Stained-glass panes of canopy and side panels differ in hues and textures.
Row of rectangular oil fonts with pinched, pointed spouts for wicks. Servant light
surmounting side panel. Suspension loop.
Height: 14 cm. Width: 13.5 cm. Good condition. Old soldering repairs.
Reference: From the Secular to the Sacred: Everyday Objects in Jewish Ritual Use,
pp. 46-51, items nos. 25-27.

12a

 מנורת חנוכה קטנה עם גגון וחלונות זכוכית – צפון אפריקה.12
.]20-אמצע המאה ה- ראשית, [כנראה מרוקו.מנורת חנוכה עם גגון ועם חלונות זכוכית צבעוניים
. מנוסר ומוחתם; זכוכית צבעונית,פח פליז גזור
 מגן דוד,פרסה- בדופן האחורית מנוסרים חמישה שערי.מנורת חנוכה קטנה בדגם ארכיטקטוני
 הגגון בולט כלפי החזית ומורכב. שמאחוריהם נראות זכוכיות צבעוניות,ושני עיטורים דמויי שמש
 דפנות הצד.מארבעה משולשים – שניים מהם מעוטרים בזכוכיות צבעוניות ושניים בעיטורי ציפורים
 שורת.)עשויות אף הן לוחות זכוכית (זכוכיות הגגון ודפנות הצד בצבעים שונים ובמרקמים שונים
. וו לתליה. השמש ממוקם בראש דופן הצד.בזיכים מלבניים עם פיות צבוטות
. תיקוני הלחמה ישנים. מצב טוב. ס"מ13.5 : רוחב, ס"מ14 :גובה
.46-51 ' עמ,25-27  פריטים, מעלין בקודש:ספרות
$800 :פתיחה

Opening price: $800
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13. Hanukkah Lamp – Meknès – Back Plate with
Dutch Influence
Hanukkah lamp. Meknès, Morocco, [early 20th
century].
Sheet brass, repoussé and punched; cast brass.
Scalloped arch-shaped back plate, decorated in high
relief bosses – hemispheres, hearts, and floral and
sun-shaped ornaments, the latter with droplet-like
rays, influenced by decorative elements on Dutch
Hanukkah lamps. Additional, minute decorations
(dots, circles, stripes) punched between bosses. Sheet
brass servant light surmounting heart-shaped boss at
center. Row of oil fonts with pinched, pointed spouts
for wicks, floating above drip pan, attached to back
plate. Front of drip pan also decorated. Hole for
suspension hook.
Height: 26.5 cm. Width: 26 cm. Good condition.
Reference: North African Lights, item no. 17.
Opening price: $400
14

13

14. Hanukkah Lamp – Fez – Repoussé Patterns
with Dutch Influence

 מנורת חנוכה – פז – עיטורים רקועים בהשפעה.14
הולנדית

 מנורת חנוכה – מקנס – דופן אחורית בהשפעה.13
הולנדית

Hanukkah lamp. Fez or Meknès, Morocco, [early 20th
century].
Sheet brass, repoussé and punched; cast brass.
Back plate in form of gently tapering arch.
Decorations influenced by decorative elements on
Dutch Hanukkah lamps, including hemispherical
bosses in high relief and, in center, upside-down
heart boss. Surface densely and entirely covered with
vegetal and geometric patterns. Row of oil fonts with
pinched, pointed spouts for wicks, floating above drip
pan, attached to back plate, near bottom. Servant
light attached to back plate in center, just below
apex. Suspension loop.
Height: 31 cm. Width: 25.5 cm. Good condition. Evidence
of soldering.
Reference: North African Lights, item no. 26; items
nos. 12-19.

 [ראשית, מרוקו,) פז (פאס) או מקנס (מכנאס.מנורת חנוכה
.]20-המאה ה
.פח פליז רקוע ומוחתם; פליז יצוק
הדופן האחורית מעוצבת כקשת מחודדת קמעה ומעוטרת
,בכדוריות קמורות בתבליט גבוה ובעיטור בצורת לב הפוך
 שטח הפנים.בהשפעת עיטורים של מנורות חנוכה הולנדיות
.מכוסה כולו עיטורים צפופים בדגמים צמחיים וגיאומטריים
 השמש ממוקם בראש.שורת בזיכים תלויה בתחתית הדופן
. וו לתליה. במרכז,הדופן
. סימני הלחמה. מצב טוב. ס"מ25.5 : רוחב, ס"מ31 :גובה
.12-19 ; ראו שם גם פריטים26  פריט, אורות בהרי האטלס:ספרות

.]20- [ראשית המאה ה, מרוקו,) מקנס (מכנאס.מנורת חנוכה
.פח פליז רקוע ומוחתם; פליז יצוק
 מעוטרת עיטורים קמורים,הדופן האחורית בצורת קשת גלית
 פרחים ושמשות (מורכבות, לבבות, בדגמי כדוריות,בתבליט גבוה
 בהשפעת עיטורים של מנורות חנוכה,)מעיטורים דמויי טיפה
) מעגלים ופסים, עיטורים זעירים נוספים (נקודות.הולנדיות
 השמש (עשוי פח פליז) ממוקם מעל.מוחתמים בין הקימורים
 חזית אגן. שורת בזיכים צבוטים תלויה. במרכז,עיטור בצורת לב
. נקב לתליה.הנטף מעוטרת
. מצב טוב. ס"מ26 : רוחב, ס"מ26.5 :גובה
.17  פריט, אורות בהרי האטלס:ספרות

$400 :פתיחה

$400 :פתיחה

Opening price: $400
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15. Large Hanukkah Lamp – Sefrou – Birds and
Pair of Columns

16

16. Hanukkah Lamp – Sefrou, 19th Century
Hanukkah lamp. Sefrou, Morocco, [19th century].
Brass, cast.
Back plate: openwork, with row of three horseshoe
arches, large, central flower, and row of halfmoons.
(please refer also to next item, and item no. 21).
Height: 18.5 cm. Width: 21 cm. Good condition. Row of
oil fonts possibly later.
References: North African Lights, item no. 30; The
Stieglitz Collection: Masterpieces of Jewish Art, item
no. 173; The Hanukkah Lamp, pl. VII, item no. 22.
Opening price: $250

Hanukkah lamp. Sefrou, Morocco, [19th century or
earlier].
Brass, cast, chased.
Architectural back plate, arched, openwork.
Underneath apex, where servant light belongs, floral
element surmounted by horseshoe-arched gate.
Two pairs of birds project toward apex. Pair of vaselike columns project upward from lower portion of
back plate, on either side. Lower portion of back
plate decorated with two rows of tapering arches,
alternating with row of trapezoidal shapes between
them, and row of half-moon shapes above them.
Suspension ring with trifoliate clover-like ornament.
Height: 41 cm. Width: 25.5 cm. Good condition. No
servant light.
References: North African Lights, item no. 36 (from
the Stieglitz Collection); The Stieglitz Collection:
Masterpieces of Jewish Art, item no. 175 (lacking
chased decorations).
Opening price: $400
15

19- המאה ה, מנורת חנוכה – צפרו.16

 מנורת חנוכה גדולה – צפרו – ציפורים וזוג עמודים.15

.]19- [המאה ה, מרוקו, צפרו.מנורת חנוכה
.פליז יצוק
 פרח גדול ושורות,פרסה-דופן אחורית עם שלושה שערי
.21  ראו גם פריט הבא ופריט.סהרונים
 ייתכן כי שורת הבזיכים. מצב טוב. ס"מ21 : רוחב, ס"מ18.5 :גובה
.מאוחרת יותר
 פריט,; אוסף שטיגליץ30  פריט, אורות בהרי האטלס:ספרות
.22  פריט,VII  לוח,; מנורת החנוכה173

.] או קודם לכן19- [המאה ה, מרוקו, צפרו.מנורת חנוכה
. עבודת אזמל,פליז יצוק
 שבראשה פרח,דופן אחורית מעוצבת כמבנה אדריכלי עם כיפה
 על.פרסה מחודד וארבע ציפורים-גדול (מקום השמש) שער
חלקה התחתון של הדופן האחורית ניצבים זוג עמודים (דמויי
- שתי שורות שערי,אגרטלים?) והיא מעוטרת בשורת סהרונים
 טבעת.פרסה מחודדים ושורת פתחים בצורת משולשים קטומים
.תליה עם עיטור תלתני
. ללא שמש. מצב טוב. ס"מ25.5 : רוחב, ס"מ41 :גובה
 (מאוסף שטיגליץ); אוסף36  פריט, אורות בהרי האטלס:ספרות
.) (ללא העיטורים בעבודת אזמל175  פריט,שטיגליץ

$250 :פתיחה

$400 :פתיחה
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 – "כי נר מצוה19- המאה ה, מנורת חנוכה – צפרו.18
"ותורה אור
.]19- [המאה ה, מרוקו, צפרו.מנורת חנוכה
.פליז יצוק
.פרסה נוסף מעליה-פרסה ושער-בדופן האחורית שורת שערי
,עלי ומעליו טבעת התלייה-מעל השמש חלון בצורת פרח ארבע
 באדן מופיעה הכתובת "כי נר מצוה ותורה אור.שבראשה ציפור
 שורת.) כ"ג; מטושטשת קמעה,'ודרך חיים תוכחות מוסר" (משלי ו
 שלכל אחד,הבזיכים מורכבת מארבעה מכלים מרובעים לשמן
- וו מחובר במסמרות נחושת בין שערי.מהם שתי פיות לפתילות
.)21 הפרסה – כפי הנראה שימש להחזקת פמוט (ראו גם פריט
. מצב טוב. ס"מ12.5 : רוחב, ס"מ22.5 :גובה
,XIV  לוח,; מנורת החנוכה28  פריט, אורות בהרי האטלס:ספרות
.39 פריט
$400 :פתיחה

18. Hanukkah Lamp – Sefrou, 19th Century – "For
the Commandment is a Lamp and the Law is Light"
Hanukkah lamp. Sefrou, Morocco, [19th century].
Brass, cast.
Back plate: openwork, with row of four horseshoe
arches at bottom, and additional horseshoe arch
in center above this row. Projecting image of bird
surmounts apex of suspension ring which in turn
surmounts "window" in shape of four-petaled flower,
situated above servant light attached to upper
middle of back plate. Row of oil fonts consisting of
four square pans, each with two pinched, pointed
spouts for wicks (i.e., two lights per pan). Hebrew
inscription (somewhat faded) on "windowsill" above
oil fonts: "For the commandment is a lamp, and the
law is light, and reproofs of instruction are the way of
life" (Proverbs 6:23). Hook – apparently for holding
candlestick – attached with copper rivets to middle of
lower back plate between two pairs of "windows" in
row of horseshoe arches (please refer also to item no.
21).
Height: 22.5 cm. Width: 12.5 cm. Good condition.
References: North African Lights, item no. 28; The
Hanukkah Lamp, pl. XIV, item no. 39.
Opening price: $400
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18

17

17. Hanukkah Lamp with Bird Decorations –
Sefrou, 19th Century

 המאה, מנורת חנוכה עם עיטורי ציפורים – צפרו.17
19-ה

Hanukkah lamp. Sefrou, Morocco, [19th century].
Brass, cast.
Back plate: openwork, with row of three horseshoe
arches, large, central flower, and row of half-moons.
Pair of birds project from either side of upper part
of back plate. Additional bird surmounts apex of
suspension ring surmounting center of back plate.
(please refer also to previous item, and item no. 21).
Height: 23 cm. Width: 17 cm. Good condition. No servant
light.
References: North African Lights, item no. 30; The
Hanukkah Lamp, pl. VII, item no. 22.

.]19- [המאה ה, מרוקו, צפרו.מנורת חנוכה
.פליז יצוק
 פרח גדול ושורות,פרסה-דופן אחורית עם שלושה שערי
 בחלקה העליון זוג ציפורים ובראשה טבעת תלייה עם.סהרונים
.21  ראו גם פריט קודם ופריט.ציפור נוספת
. ללא שמש. מצב טוב. ס"מ17 : רוחב, ס"מ23 :גובה
,VII  לוח,; מנורת החנוכה30  פריט, אורות בהרי האטלס:ספרות
.22 פריט

Opening price: $300

$300 :פתיחה

 שלוש מנורות חנוכה – אמנות עממית בפח – מרוקו.20
.]20- [המאה ה, מרוקו.שלוש מנורות חנוכה
 בשלוש המנורות.שלוש מנורות "אמנות עממית" שנעשו מיריעות פח
 בשלושתן שורת.השמש ממוקם בשליש העליון של הדופן האחורית
 שלכל אחד מהם,הבזיכים מורכבת מארבעה מכלים מרובעים לשמן
, הבזיכים מחוברים במסמרות1 ' במנורה מס.שתי פיות לפתילות
 הבזיכים תלויים על3 ' הבזיכים מולחמים ובמנורה מס2 'במנורה מס
.גבי ווים בחריצים ייעודיים
 בראש הדופן. עשויה פח אלומיניום גזור ומכופף ומסמרות.1
האחורית מקובעים עיטורים גזורים בצורות מגן דוד וזוג ציפורים (ראו
. נקב לתליה.)9  פריט,מנורה בעיצוב דומה
 הדופן האחורית מעוצבת ככיפה. עשויה פח ברזל גזור ומכופף.2
 הרבע הימני של.קטומה שבראשה עיטור דמוי מניפה עם נקב לתליה
.המנורה מורכב מיריעת פח נפרדת
.79-ב81  פריטים,149-150 ,94-97 ' עמ, אורות בהרי האטלס:ספרות
. הדופן האחורית מעוצבת כמעגל. מכופף ולחוץ, עשויה פח ברזל גזור.3
. כיפופים וחלודה. מצב כללי טוב.גודל ומצב משתנים
$300 :פתיחה

20. Three Hanukkah Lamps – Folk Art in Sheet Metal
– Morocco
Three Hanukkah lamps. Morocco, [20th century].
Three Hanukkah lamps, products of folk art, made from
sheet metal. In all three, servant light located in upper
third of back plate. All have row of oil fonts consisting of
four square pans, each for two wicks (i.e., two lights per
pan). In Lamp no. 1, oil fonts attached with rivets, in no.
2 soldered, and in no. 3 suspended from hooks inserted
into slots made for purpose.
1. Sheet aluminum, cut and shaped; rivets. Cut ornaments,
all riveted to surmount back plate: Star of David (above
apex), and symmetrical pair of birds (please refer to
Hanukkah lamp of similar design, item no. 9.) Suspension
hole.
2. Sheet tin, cut and shaped. Back plate in form of
trimmed arch, surmounted by fan-shaped ornament with
suspension hole. Right quarter of back plate made from
separate piece of sheet metal.
Reference: North African Lights, items nos. 79-81.
3. Tin sheet, cut, shaped, and pressed. Back plate in shape
of circle.
Size and condition vary. Overall good condition. Warping and
rust.
Opening price: $300

19b

19a

19. Two Small Hanukkah Lamps – Rissani /
Demnat, 19th century

, דמנאת/  שתי מנורות חנוכה קטנות – ריסאני.19
19-המאה ה

Two small Hanukkah lamps. Rissani / Demnat
(Demnate), Morocco, [19th century].
Brass, cast / cast and punched.
Both lamps with back plate in openwork, with
slender tendrils, surmounted by trifoliate clover-like
ornament. In both, row of oil fonts consists of four
square pans, each with two pinched, pointed spouts
for wicks (i.e., two lights per pan). In the opinion
of Mordechai Narkiss, the archetype for this design
of Hanukkah lamp hails back to 15th-century Sicily.
1. Product of early sand casting. Probable origin:
Demnat (Demnate). Height: 15 cm. Width: 13 cm.
Good condition.
2. Punched with circlet patterns. Probable origin:
Rissani. Height: 12.5 cm. Width: 13 cm. No servant
light. Good condition. Fractures.
References: North African Lights, items nos. 71-78.

,)Demnat(  דמנאת/ )Rissani(  ריסאני.שתי מנורות חנוכה
.]19- [המאה ה,מרוקו
. יצוק ומוחתם/ פליז יצוק
 שבראשה,בשתי המנורות דופן אחורית בעלת שריגים צרים
 ושורת בזיכים המורכבת מארבעה מכלים,עיטור תלתני
 עיצובן. שלכל אחד מהם שתי פיות לפתילות,מרובעים לשמן
 מדגם, לדעת מרדכי נרקיס,של שתי המנורות הללו מושפע
.15-שמקורו בסיציליה במאה ה
15 : גובה. ייתכן כי מוצאה בעיר דמנאת, יציקת חול מוקדמת.1
. מצב טוב. ס"מ13 : רוחב,ס"מ
 כנראה מוצאה בעיר, מוחתמת בדגמי מעגלים זעירים.2
. מצב טוב. ללא שמש. ס"מ13 : רוחב,12.5 : גובה.ריסאני
.שברים
.71-78  פריטים, אורות בהרי האטלס:ספרות
$800 :פתיחה

Opening price: $800
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20a

21a

21b

–

– גב מעוטרת-זכרון לתלייה על הקיר – דופן- פמוטות.21
צפרו

Wall-mounted memorial candlesticks. Morocco, probably
Sefrou, [early 20th century].
Brass, cast and engraved; rivets.
Pair of memorial candlesticks for display on wall.
Back plate: openwork decorated with row of three
horseshoe arches above row of four half-moons; large
central flower surmounted by four-petaled-flower-like
ornament. Back plate flanked by pair of removable
candlesticks, projecting forward. Back plate reminiscent
of those of Hanukkah lamps from Sefrou (please refer
also to item nos. 16-18).
References: The Paul Dahan Collection, CCJM, item no.
23149; Jewish Life in Morocco, item no. 49.
Height: 20 cm. Width: 14 cm. Good condition.

 [ראשית, כנראה צפרו, מרוקו.)פמוטות לתלייה על הקיר (נר זכרון
.]20-המאה ה
.פליז יצוק וחרוט; מסמרות
- דופן אחורית עם שלושה שערי.זכרון לתלייה על הקיר-זוג פמוטות
 בשני.עלי- שבראשה פרח ארבע, פרח גדול ושורת סהרונים,פרסה
. בולטים כלפי החזית,)צדי הדופן ממוקמים הפמוטות (נשלפים
גב של מנורות חנוכה-הדופן האחורית דומה מאוד בעיצובה לדפנות
,CCJM , בקטלוג זה; ראו אוסף פול דהאן16-18 מצפרו (ראו פריטים
.)49  פריט,; חיי היהודים במארוקו23149 פריט
. מצב טוב. ס"מ14 : רוחב, ס"מ20 :גובה

21. Wall-mounted Memorial
Decorated Back Plate – Sefrou

Candlesticks

20b

$150 :פתיחה

Opening price: $150

20c

25 | מרוקו

I

n Morocco, it was customary to light Shabbat and holiday candles at home using a ritual lamp known as a
"kandil." After a woman's death, on the first anniversary of her passing, the lamps would be donated to the

synagogue with an engraved dedication bearing the woman's name. Maintenance of the candles and wicks was
the responsibility of the family.

ב

 לאחר מות."מרוקו נהגו להדליק נרות שבת וחג בבית ב"קנדיל
 מנורות אלה נתרמו לבית הכנסת, ביום השנה הראשון,האשה
 תחזוקת הנרות והפתילות.ונוספה להן כתובת הקדשה עם שם האשה
.נעשתה על ידי המשפחה

 "קנדיל" – נר שבת וזיכרון לאשה – מרוקו.23
 [כנראה מרקש או, מרוקו.)"נר שבת וזיכרון לאשה ("קנדיל
.]20- [ראשית המאה ה,]מקנס
. מוחתם וחקוק, רקוע,פח פליז גזור
 כתובת.הדופן האחורית מעוצבת כמשולש עם תפיחות עגולות
. טבעת לתלייה.")?(  "זת לזכות מזזאל כיואח (?) תנש"ב:הקדשה
. ללא אגן השמן. מצב טוב. ס"מ18.5 : רוחב, ס"מ21 :גובה
.45 ' עמ, חיי היהודים במארוקו:ספרות
$200 :פתיחה

23. "Kandil" – Sabbath Oil Lamp / Memorial Oil
Lamp for Woman – Morocco
Sabbath oil lamp / Memorial oil lamp for woman
("kandil"). Morocco, [probably Marrakesh or Meknès],
[early 20th century].
Sheet brass, cut, repoussé, punched, and engraved.
Scalloped back plate. Dedicatory Hebrew inscription.
Suspension ring.
Height: 21 cm. Width: 18.5 cm. Good condition. No drip
pan.
Reference: Jewish Life in Morocco, p. 45.
Opening price: $200

22
23

22. "Kandil" – Sabbath Oil Lamp / Memorial Oil
Lamp for Woman – Morocco
Sabbath oil lamp / Memorial oil lamp for woman
("kandil"). Morocco, [probably Marrakesh or Meknès],
[early 20th century].
Sheet brass, cut and engraved.
Scalloped back plate. Dedicatory Hebrew inscription
(using customary abbreviation): "To the eternal rest
of the woman, the late Mira, may her soul be bound
up in the bond of everlasting life." Suspension ring.
Height: 14.5 cm. Width: 21.5 cm. Good condition. No drip
pan.
Reference: Jewish Life in Morocco, p. 45.

 "קנדיל" – נר שבת וזיכרון לאשה – מרוקו.22
 [כנראה מרקש או, מרוקו.)"נר שבת וזיכרון לאשה ("קנדיל
.]20- [ראשית המאה ה,]מקנס
.פח פליז גזור וחקוק
 כתובת.הדופן האחורית בעיצוב גלי בעל שבע תפיחות עגולות
 טבעת." "למנוחת האשה מירה הנפטרת תנצב"ה:הקדשה
.לתלייה
. ללא אגן השמן. מצב טוב. ס"מ21.5 : רוחב, ס"מ14.5 :גובה
.45 ' עמ, חיי היהודים במארוקו:ספרות
$200 :פתיחה

Opening price: $200
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24. "Kandil" – Sabbath Oil Lamp Decorated with
Moroccan Coins
Sabbath oil lamp ("kandil"). Morocco, [ca. 1939].
Sheet brass, cut, punched, and engraved; coins; rivets.
Rectangular back plate with large circular decoration
reminiscent of rose window, filling most of surface.
Moroccan coin at center. Hebrew inscription in
upper part, above "rose window": "In Honor of
the Sabbath." Inscription flanked by two additional
coins (one minted in 1939) riveted to back plate. Oil
pan also decorated, and positioned atop cylinder
enclosing additional cylinder, in turn secured to drip
pan.
Height: 15.5 cm. Width: 16 cm. Good condition.
Reference: Jewish Life in Morocco, p. 45.
Opening price: $200

24
25

25. "Kandil" in form of Hamsa – Sabbath Oil
Lamp – Morocco
Sabbath oil lamp ("kandil"). Morocco, [20th century].
Sheet copper, cut and engraved.
Back plate designed in form of open palm of hand
("hamsa"). Engraved decorations with vegetal and
geometric patterns, and Star of David. Engraved
Hebrew inscription: "To kindle the Sabbath light."
Two square oil pans, each with pinched, pointed
corners for wicks. Suspension ring.
Height: 22 cm. Width: 14 cm. Good condition. Corrosion.
Reference: Jewish Life in Morocco, p. 45.
Opening price: $200

27 | מרוקו

 "קנדיל" בצורת חמסה – נר שבת – מרוקו.25

 "קנדיל" – נר שבת מעוטר במטבעות מרוקאיים.24

.]20- [המאה ה, מרוקו.)"נר שבת ("קנדיל
.פח נחושת גזור וחקוק
 עיטורים חקוקים.)הדופן האחורית מעוצבת ככף יד (חמסה
: כתובת חקוקה.בדגמים צמחיים וגיאומטריים ובצורת מגן דוד
 בכל אגן ארבע, שני אגני שמן מרובעים.""להדליק נר של שבת
. טבעת לתלייה. למיקום הפתילות,הפינות צבוטות
. קורוזיה. מצב טוב. ס"מ14 : רוחב, ס"מ22 :גובה
.45 ' עמ, חיי היהודים במארוקו:ספרות

.] בקירוב1939[ , מרוקו.)"נר שבת ("קנדיל
. מוחתם וחקוק; מטבעות; מסמרות,פח פליז גזור
 עם עיטור גדול בצורת חלון רוזטה,הדופן האחורית מלבנית
 בחלקה העליון מופיעה הכתובת.שבמרכזו מטבע מרוקאי
"לכבוד שבת" ומשני צדדיה מחוברים במסמרות שני מטבעות
 אגן השמן מעוטר.)1939 נוספים (אחד המטבעות נטבע בשנת
. המקובע לאגן הנטף,אף הוא וניצב על גליל החובק גליל נוסף
. מצב טוב. ס"מ16 : רוחב, ס"מ15.5 :גובה
.45 ' עמ, חיי היהודים במארוקו:ספרות

$200 :פתיחה

$200 :פתיחה

 תיק מפואר לטלית – הנער רחמים מחפודא.27
– מרוקו
 פז (פאס) או מקנס.)"תיק לטלית ("סכארה דציצית
 [העשורים הראשונים של המאה, מרוקו,)(מכנאס
.]20-ה
 מקודח וחקוק (חתום); בדי קטיפה,לוח כסף גזור
.וכותנה; קרטון
 המעוטר בכל צדדיו,מצווה-תיק לטלית לנער בר
 על גבי בד,בלוחות כסף המנוסרים בדגמים צמחיים
 על הלוח הקדמי כתובת הקדשה.קטיפה בצבע בורדו
." "רחמים ב"ר יעקב מחפודא:עם שם בעל התיק
דוד וסהר-בצדו האחורי ארבעה עיטורים בצורת מגן
 בחלק מהעיטורים.ועיטור גדול דמוי חלון רוזטה
. שרשרת מקורית לנשיאה.חן-משובצות אבני
. מצב טוב. ס"מ5 : עובי, ס"מ26 : רוחב, ס"מ19 :גובה
.פגמים קלים
,Morocco ;181  פריט, חיי היהודים במארוקו:ספרות
.17-18 פריטים
27a

$1000 :פתיחה

27. Elegant Prayer Shawl Bag – For
Rahamim Mahfouda – Morocco
Prayer shawl bag ("Sakhara Di'Tzitzith").
Fez or Meknès, Morocco, [early decades of
20th century].
Cut silver (marked), pierced and engraved;
velvet and cotton fabric; card.
Prayer shawl bag for Bar Mitzvah boy,
decorated on all sides with silver plates, with
openwork vegetal patterns, superimposed
over maroon-colored velvet fabric. Hebrew
inscription on front plate with name of bag's
owner: "Rahamim Bar Ya'akov Mahfouda."
27b
On back, four decorations in form of Star
of David and crescent, and large decoration reminiscent of rose window. Some decorations inlaid
with rhinestones. Original shoulder chain.
Height: 19 cm. Length: 26 cm. Width: 5 cm. Good condition. Minor blemishes.
Reference: Jewish Life in Morocco, item no. 181; Morocco: Jews and Art in a Muslim Land, items
nos. 17-18.
Opening price: $1000

26

 שני מתלים לנרות זכרון – מרוקו – חמסה ומגן דוד.26
 ּכאס/ שני קולבים עבור נרות זכרון (נרות נשמה) או מנורות לבית הכנסת (ּכאס
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה, מרוקו.)דסעיל
 מעוצב בצורת חמסה. פליז יצוק; עבודת אזמל.]20- ראשית המאה ה, [צפרו.1
. טבעת ווו לתליה.פרסה וכוכב מתומן-המעוטרת במפתחים בצורת קשתות
. ס"מ26 X 12
. רקוע ומוחתם, פח פליז גזור ומקודח.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה.2
 עיטורים קמורים בין חודי. קמור, שבתוכו מגן דוד נוסף,מעוצב בצורת מגן דוד
. ס"מ21.5 X 16 . טבעת ווו לתליה.דוד-המגן
.251 ,40-41 ' עמ, חיי היהודים במארוקו:ספרות
$200 :פתיחה

26. Two Ornamental Hangers for Memorial Lamps – Morocco –
Hamsa and Star of David
Two ornamental hangers ("kas" / "kas des-s'il") for memorial or
synagogue lamps. Morocco, [first half of 20th century].
1. [Sefrou, early 20th century]. Brass, cast and chased. In form of
hamsa in openwork, featuring horseshoe arches and octagonal star.
Suspension ring and hook. 26 X 12 cm.
2. [First half of 20th century]. Sheet brass, cut and pierced, repoussé
and punched. In form of two Stars of David, encircled smaller one
(with slight convex bulge) inside larger. Rounded bosses between
points of larger Star of David. Suspension ring and hook. 21.5 X 16 cm.
Reference: Jewish Life in Morocco, pp. 40-41, 251.
Opening price: $200

2021  | יולי28
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 קופסה לטבק הרחה – מרוקו – יהודה חזן.28
 [המחצית הראשונה של המאה, מרוקו.קופסה לטבק הרחה
.]20-ה
.כסף יצוק וחקוק; עבודת אזמל
 על המכסה חקוקים עיטורים.קופסית קטנה לטבק הרחה
 "ע"ה: עם שם הבעלים,בדגמים צמחיים ובמרכזו צורת מעוין
."יהודה חזאן
. מצב טוב. ס"מ1.5 : עובי, ס"מ3.5 : רוחב, ס"מ6.5 :אורך
.215  פריט, חיי היהודים במארוקו:ספרות
29

29. Three Small Bottles / Flasks – Silver and Black
Walnut – Morocco
Three small bottles / flasks, for kohl, perfume, or
snuff. Morocco, [first half of 20th century].
1. Snuff bottle. Silver, engraved; copper strips; black
walnut. Height: 12.5 cm. Fair condition. Losses to walnut.
Reference: Jewish Life in Morocco, p. 117.
2. Small bottle/flask for rosewater, perfume, or kohl.
Silver, cast and engraved; chased. Height: 12 cm. Good
condition.
3. Small bottle/flask for rosewater, perfume, or kohl.
Sheet silver, punched and repoussé. Height: 9.5 cm.
Good condition. Cover missing.
Opening price: $200

29 | מרוקו

$200 :פתיחה

 שלושה בקבוקונים – כסף ואגוז שחור – מרוקו.29
, מרוקו. לכחל או לבושם ולטבק הרחה,שלושה בקבוקונים
.]20-[המחצית הראשונה של המאה ה
. כסף חקוק; רצועות נחושת; אגוז שחור. בקבוקון לטבק הרחה.1
 חיי: ספרות. שברים חסרים באגוז. מצב בינוני. ס"מ12.5 :גובה
.117 ' עמ,היהודי במארוקו
; כסף יצוק וחקוק. או לכחל, לבשמים,ורדים- בקבוקון למי.2
. מצב טוב. ס"מ12 : גובה.עבודת אזמל
 פח כסף מוחתם. או לכחל, לבשמים,ורדים- בקבוקון למי.3
. ללא המכסה. מצב טוב. ס"מ9.5 : גובה.ורקוע
$200 :פתיחה

28. Snuffbox – Morocco – Yehudah Hazan
Snuffbox. Morocco, [first half of 20th century].
Silver, cast and engraved; chased.
Small snuffbox. Decorations in vegetal patterns
engraved on lid. In center of lid, owner's Hebrew
name (using customary abbreviation): "Servant of the
Almighty, Yehudah Hazan."
Height: 6.5 cm. Length: 3.5 cm. Width: 1.5 cm. Good
condition.
Reference: Jewish Life in Morocco, item no. 215.
Opening price: $200

 .32שתי קופות צדקה – מרוקו – קופת הצדיק רבי שלמה
בלחנס  /קופת "ביקור חולים" פז – עשויה מפחיות
שימורי סרדינים
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 .31שתי גלגלות לחריצת מצות – מרוקו

30

 .30בית מזוזה עשוי כסף – מרוקו
בית מזוזה .מרוקו[ ,המחצית הראשונה של המאה ה.]20-
פח כסף חקוק; עבודת אזמל; חוטי כסף.
בית מזוזה קטן ,מעוצב כחצי גליל שעל קימורו חקוקים עיטורים
והכתובת "ש-ד-י".
בתי-מזוזה מרוקאיים מטיפוס זה אינם שכיחים.
אורך 6.5 :ס"מ ,רוחב 1.5 :ס"מ .תיקוני הלחמה ישנים.
ראו בתי-מזוזה דומים מהעיר פז (פאס) באוסף פול דהאן,
 ,CCJMפריטים .22269-22270
פתיחה$150 :

30. Silver Mezuzah Case – Morocco
Mezuzah case. Morocco, [first half of 20th century].
Sheet silver, engraved; chased; silver wire.
Small mezuzah case, shaped like half-cylinder, with
"decorations and Hebrew inscription "Shaddai
engraved over convex surface.
Moroccan mezuzah cases of this type are uncommon.
Height: 6.5 cm. Width: 1.5 cm. Old soldering repairs.
See similar mezuzah cases from Fez, Morocco, in the
Paul Dahan Collection, CCJM, item nos. 22269-22270.
Opening price: $150
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שתי גלגלות לחריצת מצות ועוגיות ולחירורן ("זררארה").
[מרוקו ,ראשית המאה ה.]20-
פליז יצוק.
גלגלת אחת ליצירת פסים וחרירים ישרים וגלגלת שניה ליצירת
קווי "זיגזג".
אורך 15-15.5 :ס"מ .מצב טוב.
ספרות :חיי היהודים במארוקו ,פריט .129
פתיחה$150 :

31. Two Matzah Perforators – Morocco
Two matzah and cookie perforators. Morocco, [early
20th century].
Brass, cast.
One for creating rows and perforations in straight
lines, and the other for creating them in a zigzag
pattern.
Lengths: 15-15.5 cm. Good condition.
Reference: Jewish Life in Morocco, item no. 129.
Opening price: $150

שתי קופות צדקה .מרוקו[ ,המחצית הראשונה של המאה ה.]20-
פח ברזל; נייר מודפס; זכוכית.
 .1קופת הצדיק רבי שלמה בלחנס ,אוריקה ( .)Ourikaבחזית
הקופה ,מאחורי לוח זכוכית ,מופיע דף עליו מודפס הכיתוב "זאת
קופת הרב הקדוש המלומד בנסים רבי שלמה בלחנס זיע"א,
כל המניח בה פרוטא לכבוד לבנין זיכותו תגין עליכים ושכמ"ה
[ושכרו כפול מן השמים] ,הפאקיד סי' שמעון אבישדריש ליעיר
אוריכא".
הצדיק רבי שלמה אלשאקר המכונה "בעל הנחש"" ,בן לחנס",
"בלחנס"" ,בל-חנש" או "בלחנש" היה שד"ר ארצישראלי שנפטר
במרוקו במאה ה 16-וקברו נמצא בעמק אוריקה הסמוך למרקש.
אורך 9.5 :ס"מ ,רוחב 12.5 :ס"מ ,עובי 5 :ס"מ .חלודה .שברים
בזכוכית .תיקוני הלחמה ישנים.
 .2קופת "חברת בקור חולים" ,פז (פאס) .בחזית הקופה ,מאחורי
לוח זכוכית ,מופיע דף עליו מודפס הכיתוב "Société de
 ,Bienfaisance Israéliteחברת בקור חולים תכב"ץ פאס יע"א".
המכסה והקופסה נעשו במלאכה עממית ,מפחיות שימורי
סרדינים בשמן זית בשימוש משני (הכתובות המודפסות על גבי
פחיות שימורי הסרדינים מופיעות בחלקה הפנימי של הקופה).
אורך 11 :ס"מ ,רוחב 14.5 :ס"מ ,עובי 5 :ס"מ .חלודה .שברים
בזכוכית .תיקוני הלחמה ישנים .המכסה מנותק.
פתיחה$400 :

32b

32a

32. Two Alms Boxes – Morocco – Charity of Rabbi Shlomo Ba-Lahens / Charity of "Bikur Holim," Fez – Made of Sardine Tin Cans
Two alms boxes, Morocco, [first half of 20th century].
Sheet tin; printed paper; glass.
1. Alms box for the Charity of Rabbi Shlomo Ba-Lahens, Ourika, Morocco. On the
front of the box, behind a small glass panel, is a slip of paper with the Hebrew
inscription (using abbreviations): "This is the Charity of the Holy Rabbi, Versed
in Miracle-Working, Rabbi Shlomo Ba-Lahens, May his Virtues Protect us, Amen,
anyone who places herein a coin toward the building, may his virtue protect you and
your reward shall be doubled in Heaven, the civil servant Simon Shimon Avishadrish
of the town of Ourika."
The renowned holy man, Rabbi Shlomo Alshakar – also known as "Master of the
Snake," "Son of Lahens," "Ba-Lahens," "Ba-Lhens," and "Balhens" was a great
rabbi sent as an emissary from the Land of Israel on a mission to raise funds from the
Moroccan Jewish community on behalf of Torah institutions in the Land of Israel. He

32c
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passed away in Morocco in the 16th century, and his tomb is located in the Ourika
Valley, near Marrakesh.
Height: 9.5 cm. Length: 12.5 cm. Width: 5 cm. Rust. Cracks to glass. Old soldering repairs.
2. Alms box for the Charity of the "Bikur Holim" Society, Fez, Morocco. On the front
of the box, behind a small glass panel, is a slip of paper with the French and Hebrew
inscriptions (using abbreviations): "Société de Bienfaisance Israélite" [Jewish
Benevolent Society]; "The Bikur Holim Society, May it be Established in Justice, May
the Almighty protect us." The cover and box are products of folk art, and were
made from tin, repurposed from cans of sardines preserved in olive oil (the labeling
on the sardine cans can be seen inside of the alms box).
Height: 11 cm. Length: 14.5 cm. Width: 5 cm. Rust. Cracks to glass. Old soldering repairs.
Cover detached.
Opening price: $400

–  תצלום של ה"בבא סאלי" – הרב ישראל אבוחצירא.33
מסגרת זכוכית ופח עממית

33

,תצלום של הרב ישראל אבוחצירא עם רעייתו (?) ועם אחיינו
.]70/80- [שנות ה, ישראל.אהרן אבוחצירא
.)תצלום; זכוכית; פח ברזל (פחיות בשימוש משני
 רעייתו,בתצלום נראים ה"בבא סאלי" – רבי ישראל אבוחצירא
לשעבר- חבר הכנסת והשר,)"(?) ואחיינו (בן אחיו ה"בבא חאקי
.אהרן אבוחצירא
 המורכבת,יד עממית-התצלום נתון במסגרת שנעשתה בעבודת
מלוחות זכוכית המחוברים אלה לאלה ברצועות פח וביניהם
 אשר שימשו,"חלונות" מעוצבים ומקושטים בלוחות פח דקים
 בראש המסגרת. רסק עגבניות ובירה,במקור כפחיות גזוז תפוזים
שני עיטורים זהובים בצורת חרוטים ומשולש זכוכית גדול הנוטה
 שבראשו עיטור נוסף המורכב,כלפי החזית ומאהיל על התצלום
. וו לתליה.משני חרוטים
ידועות מספר עבודות אמנות עממית דומות ממרוקו שנעשו
 ובמיוחד ידועה מנורת החנוכה שיצר,מפחיות בשימוש משני
עמי ממאזאגאן מפחיות שימורי סרדינים (אוסף-האומן מאיר בן
.)מוזיאון ישראל
 תיקוני הלחמה. חלודה. מצב טוב. ס"מ23 : רוחב, ס"מ26 :גובה
.ישנים
.81 ; פריט79  פריט, אורות בהרי האטלס:ספרות

34

$100 :פתיחה

 כלי לקטורת – מרוקו.34
, מרוקו.)Mbekhra ," כלי להבערת קטורת ("מּבּכרה,ַמ ְק ֵטר
.]20-[ראשית המאה ה
. מוחתם וחקוק, רקוע, מקודח, חרוט,פליז יצוק
 המכסה מחובר בציר ונסגר באמצעות סוגר.כלי להבערת קטורת
 מעוטר בדגמים צמחיים ובראשו כיפה עם עיטור,בצורת קרס
. המגש התחתון ניצב על ארבע רגליים.בצורת כוכב מתומן
. ס"מ27 : קוטר המגש התחתון, ס"מ37 :גובה
.179 ' עמ, חיי היהודי במארוקו:ספרות
$120 :פתיחה

33. Photo of the "Baba Sali" – Rabbi Israel Abuhatzeira – Enclosed within Folk-Art Frame of Glass and Tin
Photograph of Rabbi Israel Abuhatzeira with his wife
(?) and nephew, Aharon Abuhatzeira. Israel, [1970s
and 1980s].
Photograph; glass; tin (from repurposed tin cans).
Photograph shows the "Baba Sali" – Rabbi Israel
Abuhatzeira, his wife (?), and his nephew (son of
his brother, known as the "Baba Haki"), the former
Member of Knesset and government minister, Aharon
Abuhatzeira.
Photograph enclosed within handmade folk-art frame
consisting of panes of glass held together by strips
of tin forming decorative "windows," themselves
adorned with thin plates made of tin originating from
cans of orange soda, tomato paste, and beer. Frame
surmounted at either end by two pairs of gilt cones –

in each pair, one cone inverted over other. In between
pairs of cones, large glass triangle, surmounted by
two small hemispheres, tilting forward so as to shade
photograph. Suspension loop.
A number of folk-art works are known from Morocco,
which, similar to the present work, are made from
repurposed tin cans. In particular, the Israel Museum
Collection includes a Hanukkah lamp from Mazagan,
Morocco, made from sardine cans by the craftsman
Meir Ben Ami.
Height: 26 cm. Width: 23 cm. Good condition. Rust. Old
soldering repairs.
Reference: North African Lights, items nos. 79, 81.
Opening price: $100
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34. Incense Vessel – Morocco
"Mbekhra" incense burner. Morocco, [early 20th
century].
Brass, cast and turned, pierced, repoussé, punched,
and engraved.
Incense burner. Decorated in openwork with vegetal
patterns, connected by hinge, and fastened shut by
means of hook-like clasp. Lid surmounted by dome
with octagonal star in openwork, in turn surmounted
by rounded, knob-like handle. Tray serves as base,
supported by four legs.
Height: 37 cm. Diameter of tray/base: 27 cm.
Reference: Jewish Life in Morocco, p. 179.
Opening price: $120

 חמישה כלי חרס ואבן – מרוקו ותוניסיה.35
35

35. Five Earthenware and Stone Vessels – Morocco and Tunisia
Five vessels – four of earthenware and one of stone.
Morocco and Tunisia, [20th century].
Earthenware, painted and glazed; chiseled stone.
1. "Jobanna," vessel for soup or couscous. Fez (or Fes),
Morocco, [early 20th century]. Decorated in cobalt
blue, characteristic of the city of Fez. Height: 14 cm.
Diameter: 9.5 cm.
2. Incense burner. Tamegroute, Draa Valley,
southeastern Morocco, [first half of 20th century].
Height: 32 cm. Maximum diameter: 20 cm. 3-4. Two
"kandil" Sabbath oil lamps, Tunisia and Morocco.

Both with round base, tall leg, and handle. One lamp
(from Tunisia) with elongated spout; the other with
pinched, pointed spout. Heights: 13 cm (handle broken
and missing); 13.5 cm.
5. Small portable oil lamp (to be carried by finger).
Morocco, [early 20th century]. Decorated. Length: 13
cm. Width: 4 cm. Height: 3.5 cm.
Reference: Pottery from Morocco: 19th-20th Century
C.E., item nos. 21, 138; 32, 40, 44.
Opening price: $200

, מרוקו ותוניסיה.חמישה כלים – ארבעה כלי חרס וכלי אבן אחד
.]20-[המאה ה
.חרס צבוע ומזוגג; אבן מסותתת
,) פז (פאס. כלי למרק או לקוסקוס,)Jobanna(  ג'ובאנה.1
 האופייניים, מעוטר בצבעי כחול קובלט.]20-[ראשית המאה ה
. ס"מ9.5 : קוטר, ס"מ14 : גובה.לעיר פז
ַ  כלי להבערת קטורת.2
 עמק,)Tamegroute(  טמגרוט.)(מ ְק ֵטר
32 : גובה.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה, מרוקו,הדרעא
. ס"מ20 : קוטר מרבי,ס"מ
 לשני הנרות. תוניסיה ומרוקו,)" שני נרות שמן ("קנדיל.3-4
 לאחד הנרות – מתוניסיה – פיה. רגל גבוהה וידית,בסיס עגול
,) ס"מ (הידית שבורה וחסרה13 : גובה.ארוכה; לשני פיה צבוטה
. ס"מ13.5
 [ראשית המאה, מרוקו.) נר שמן קטן (לנשיאה על אצבע.5
. ס"מ3.5 : גובה, ס"מ4 : רוחב, ס"מ13 : אורך. מעוטר.]20-ה
.44 ,40 ,32 ;138 ,21  פריטים, כלי חרס ממרוקו:ספרות
$200 :פתיחה
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 .36שלושה קטעי כתבי-יד – מרוקו – תפילות בית עלמין
 /קמע נגד עקרבים  /מנהגים ועוד
שלושה קטעי כתבי יד .מרוקו[ ,סוף המאה ה / 19-המחצית
הראשונה של המאה ה.]20-
דיו על נייר.
 .1דפים מתוך כתב יד" ,תפלת בית עלמין ,עם ספר הבלעי ,וספר
רעשים ורעמים ,ופרי הדר לט"ו בשבט" .ביניהם :תפילות לבית
עלמין ולקברי צדיקים ונוסח קמע נגד עקרבים ונחשים ,עם איורי
עקרבים ]22[ .עמ'.
 .2דפים מתוך כתב יד" ,טעמי הלכות תערובת איסור" ]10[ .עמ'.
" .3מנהגי תאפילאלת יע"א בטריפות" .בסופו נכתב "עד כאן
מצאתי כתוב בכתב יד כמוהר"ר דינר זלה"ה ממתא פאס יע"א
ושמו חתום בסוף וכתב הוא ז"ל שהעתיק אותם מהח' הש' כהר"ר
מכלוף בכמוהר"ר אברהם אלזרע זלה"ה ממתא תאפילאלת";
"שלי זה המנהגים אני ע"ה יעקב בן ישועה ]1[ + ]6[ ."...עמ'.
גודל ומצב משתנים .מצב כללי בינוני (מס'  2במצב בינוני-גרוע).
פתיחה$120 :

– 36. Three Manuscript Segments – Morocco
Cemetery Prayers / Amulet to Ward Off Scorpions
/ Customs, and More
Three segments of manuscripts. Morocco, [end of
19th century / first half of 20th century].
Ink on paper.
1. Leaves from a manuscript titled "Tefillat Beit Almin,
with Sefer HaBal'ai and Sefer Re'ashim VeRa'amim,
and Pri Hadar Le-Tu BiShevat". Including: prayers
for visits to the cemetery and to tombs of holy men/
women, a version of an amulet to ward off scorpions
and snakes, with stylized illustrations of scorpions.
[22] pp.
2. Leaves from a manuscript titled "Ta'amei Hilkhot
Ta'arovet Issur." [10] pp.
"3. Composition entitled "Minhagei Tafilalt BeTreifot
]("Laws of 'Treifot' [unkosher foods] [Practiced in
Tafilalt"). [6] + [1] pp.
Size and condition vary. Overall fair condition (item no. 2 in
fair-poor condition).
Opening price: $120
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 .37קמע נייר לבית – לשמירה מפני עקרבים ונחשים – מרוקו
קמע לבית ,לשמירה מפני עקרבים וזוחלים אחרים .מרוקו,
[העשורים הראשונים של המאה ה.]20-
דיו וצבע על נייר.
בראש הקמע ארבע מלים יווניות ,מעוצבות כמשולשים,
שאותיותיהן הולכות ומתמעטות עד היעלמותן :אפיקורוס,
אפילוגמא ,אפריריטא [אפרטיטה] ,אבליגימא [אבלגמה]
(מקורותיו של מנהג זה קדומים מאוד ,בתרבות יוון ומצרים ,ונוסח
דומה של קמע עברי נגד עקרבים נמצא גם בגניזה הקהירית).
במרכז מופיע טקסט לשמירה" :עקרבתא בת עקרבתא תהוי
בנדוי ובחרם ובשמתה ובקללה ובאלה מפומיה דרב יודא בר
אילעאי ז"ל ומפומהון דכל התנאים והאמוראים והסבוראים
והגאונים ז"ל ומפומיה דרבינו האר"י וחבריו זללה"ה זיע"א דלא
תפוק [יצא] לביתה הדין כו"ע [כלל ועיקר] שום עקרב ולא שום
נחש ולא שום מין ארס ושדין ואם תפוק לא תזוק לאנשי ביתה

הדין ולא לשום בר נש שבעולם מעו"ע [מעתה ועד עולם] אנס"ו
אכי"ר [אמן נצח סלה ועד אמן כן יהי רצון] ,אס"ל מת"ר פת"ס
[אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה]" ומזמורי
תהלים נוספים בראשי תיבות .בתחתית מופיעים איורים של
שני עקרבים ,מעליהם ומתחתיהם מופיע הכיתוב "עקר"ב נח"ש
זדג"ש" ["עקרב" בצופן אתב"ש] וראשי התיבות לי"ו יב"ה קכ"מ
הד"א יכל"מ [לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ
דעה את ה' כמים לים מכסים ,ישעיהו י"א ,ט'] .מוקף מסגרת
עבה ,בגוונים סגול ,אדום וירוק ,מעוטרת בדגמים צמחיים.
 21 X 17ס"מ בקירוב .מצב טוב .סימני קיפול ומעט כתמים .נתון
במסגרת  33 X 29ס"מ (לא נבדק מחוץ למסגרת).
ראו גם פריט  80בפרק תוניסיה ולוב.
פתיחה$500 :

37. Paper Amulet for the Home – Protection
against Scorpions and Snakes – Morocco

38b

38a

 קמעות לשמירה על הבית – צפון אפריקה.38

38c

 מרוקו, צפון אפריקה.לקט קמעות לשמירה על הבית ועל יושביו
.]20- [ראשית המאה ה,וכנראה אלג'יריה
.דיו על קלף; מסגרות פח ברזל וזכוכית
," "צמרכ"ד," עם הכיתוב "ירושלים.]? [אלג'יריה. קמע קטן.1
."י-ד-דוד עם הכיתוב "ש- "צבאות" ובמרכזו מגן,""ארגמ"ן
. מצב טוב. ס"מ4.5 X 3.5
 במרכזו מגן דוד וסביבו." קמע "שמירה [לבית] [ו]לכל בני הבית.2
. בלאי ופגמים. מצב בינוני. ס"מ8 X 7 .'שמות ה
 בשניים מהקמעות מופיעות. שני צמדי קמעות במצב גרוע.3-6
המילים "אלזמר" ו"גדפמיאל"; בשניים האחרים מופיעים שמות
8 X 7.5 ; ס"מ7 X 5 .' ושמות ה, זכותיאל, דהריאל,המלאכים פדאל
 קרעים ושברים, מחיקות דיו, כתמים כהים מאוד. מצב גרוע.ס"מ
.במסגרות
$150 :פתיחה

38. Amulets to Protect the Home – North Africa
Collection of amulets to protect the house and its
inhabitants. North Africa, Morocco and probably
Algeria, [early 20th century].
Ink on parchment; tin and glass frames.
1. Small amulet. [Algeria?]. With Hebrew inscriptions:
"Jerusalem," "Tzamarkad" (an acronym composed of
the last Hebrew letters of the last words of each of the
first five verses of Genesis), "argaman" ("purple"; the
Hebrew word is an acronym consisting of the first letters
in the names of the five archangels: Auriel, Raphael,
Gabriel, Michael, Nuriel), and "Tzva'ot" ("Hosts"). At
the center of the amulet is a Star of David, with the
word "Shaddai" inscribed in the middle. 4.5 X 3.5 cm.
Good condition.
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2. Amulet offering "protection [of the house and] all
members of the household." At the center is a Star
of David, surrounded by names of G-d. 8 X 7 cm. Fair
condition. Wear and blemishes.
3-6. Two pairs of amulets in poor condition. One pair
bears the Hebrew inscriptions " "אלזמרand "";גדפמיאל
on the other pair, names of angels – "Padael,"
"Dahariel," and "Zechutiel" – appear alongside
names of G-d. 7 X 5 cm; 8 X 7.5 cm. Poor condition. Very
dark stains, ink erasures, tears, and fractures to frames.
Opening price: $150

Amulet for the home, to protect against scorpions
and venomous reptiles. Morocco, [early decades of
20th century].
Ink and paint on paper.
At the top of the amulet are four Greek-origin words
(in Hebrew letters); as they descend (in triangular
formations), the number of letters in each word
diminishes until the word disappears: "epicurus,"
"ebilogama," "apartita" [Aphrodite], and "ebligima"
[or "ablagama"] (the origins of this type of listing are
very old, with roots in ancient Greek and Egyptian
culture. A similar formula, offering protection against
scorpions, appears on a Hebrew amulet that was
discovered in the Cairo Geniza.) The middle portion
of the amulet bears the protective text; it mentions
the names of great sages and rabbis from throughout
Jewish history, cites passages from the Book of
Psalms (referring to some by initials only), and in
general, delivers incantations to ward off scorpions,
venomous reptiles, and other mortally dangerous
creatures. Toward the bottom of the amulet is a
stylized illustration of a pair of scorpions, depicted as
mirror images of each other. Above these illustrations
are three Hebrew words: "scorpion," "snake," and a
code word for scorpion. Below them is the passage
from Isaiah (11:9) in Hebrew, abbreviated using
initials only: "They shall not hurt nor destroy in all
my holy mountain, for the earth shall be full of the
knowledge of the Lord, as the waters cover the sea."
Broad decorative border in a vegetal pattern, in hues
of purple, red, and green.
Approx. 21 X 17 cm. Good condition. Fold lines and few
stains. In a 33 X 29 cm frame (not examined outside of
frame).
Please refer also to item no. 80 in chapter titled
"Tunisia and Libya."
Opening price: $500
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 .39ארבעה קמעות – מרוקו  /קמע בנרתיק עור מקורי
ארבעה קמעות .מרוקו[ ,ראשית המאה ה.]20-
כסף יצוק וחקוק; נחושת יצוקה וחקוקה; מתכת בהירה חקוקה.
 .1קמע עשוי מתכת בהירה ,בצורת ריבוע עם כיפה .כתובת
חקוקה משני צדדיו" :בשם אל ש-ד-י ...תיהוי רפואה שלימה
ושמיה (!) יפה לנקז"ע עמרן בר רחל ממרעין בישין ומעינא
בישא 6 X 5 ."...ס"מ .נתון בנרתיק עור מקורי.
 .2קמע עשוי מתכת בהירה ,בצורת ריבוע עם כיפה .כתובת
חקוקה משני צדדיו..." :בשם אל ש-ד-י ...תיהוי רפואה ושמירה
יפה לנקז"ע יוסף בר פריחא ממרעין בישין  /מעינא בישא
ומכשופין וח"ר [וחרשין] ודימיון שלא ישליטו בנק"ז6 X 4 .5 ."...
ס"מ.
 .3קמע נחושת מלבני בעל פינות קטומות ושני קולבים לתלייה
על שרשרת .במרכזו ריבוע טקסט ("ריבוע קסם") וסביבו שמות
מלאכים 7 X 6 .ס"מ.
 .4קמע כסף מלבני בעל פינות קטומות .במרכזו ריבוע טקסט
("ריבוע קסם") וסביבו שמות מלאכים 7 X 4 .ס"מ.
ראו פריטים דומים באוסף פול דהאן ,CCJM ,פריטים ,34518
.22664 ,22810 ,22090
פתיחה$250 :

39. Four Amulets – Morocco / Amulet in Original
Leather Pouch
Four amulets. Morocco, [early 20th century].
;Silver, cast and engraved; copper, cast and engraved
white metal, engraved.
1. Amulet made of white metal, rectangular, with
rounded top. With Hebrew inscription calling for a
full recovery and protection. 6 X 5 cm. Housed in original
leather pouch.
2. Amulet made of white metal, rectangular, with
rounded top. With Hebrew inscription on both sides,
calling for a full recovery and protection. 6 X 4.5 cm.
3. Copper amulet, rectangular with clipped corners,
with two suspension rings (for a chain). Filling a
square in the center is a magical formula surrounded
by names of angels. 7 X 6 cm.
4. Silver amulet, rectangular with clipped corners.
)"In the center is a magical formula ("magic square
surrounded by names of angels. 7 X 4 cm.
See similar items in the Paul Dahan Collection, CCJM,
item nos. 34518, 22090, 22810, and 22664.
Opening price: $250
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 .40חמסה – תליון עם תיאור השדה לילית – לשמירה על
הילד והיולדת – מרוקו
חמסה ,תליון עם עיטור בצורת השדה לילית ,לשמירה על הילד
ועל היולדת[ .כנראה קזבלנקה] ,מרוקו[ ,ראשית המאה ה.]20-
כסף (חתום ,כוכב וסהר) יצוק וחקוק; עבודת אזמל; מסמרות
כסף.
במרכז החמסה עיטור יצוק בצורת השדה לילית ,מרימה
ידיה באוויר ,כלוא בתוך מעוין .שטח הפנים מעוטר בדגמים
גיאומטריים ובפסים .שני נקבים משני צדי העיטור (כנראה ,עבור
עיטורים נוספים ,אולי עיטורי פגיונות).
לא מצאנו תיעוד של תליוני חמסה נוספים עם עיטור יצוק בדגם
זה.
 10.5 X 7ס"מ .מצב טוב .עיטורים חסרים.
פתיחה$300 :

40. Hamsa – Pendant with Depiction of Female
Demon Lilith – For Protection of Mother and
Newborn – Morocco
Hamsa, pendant with image representing the female
demon Lilith, meant to protect both newborn and
mother. [probably Casablanca], Morocco, [early 20th
century].
Silver (marked, star and crescent), cast and engraved;
chased; silver rivets.
In the middle of the Hamsa is a large cast figure
representing the female demon Lilith, shown raising
her arms upward, superimposed over a diamond-shaped
polygon. The surface of the hamsa is decorated with
geometric and stripe patterns. Two holes on either side
of the Lilith figure (apparently to enable attachment of
additional decorations, possibly in the form of daggers).
We have no record of any other hamsa pendant with a
cast figure in this form.
10.5 X 7 cm. Good condition. Missing decorative elements.
41

Opening price: $300

41. Two Hamsas – Pendants with Depictions of Salamanders – Casablanca, Morocco
Two hamsas, with depictions of salamanders.
[Casablanca], Morocco, [early 20th century].
Silver (marked), cast and engraved; chased; silver
and copper rivets; cast copper.
Two hamsas featuring vegetal patterns and, at
center, cast ornaments in the form of salamanders.
The salamander – a fairly common motif in North
African amulets – symbolized continuity, rebirth, and
permanence. It was used in amulets associated with
childbirth, as well as protection against fire. In the
catalogue "Jewish Life in Morocco" (Hebrew edition,
p. 30), it is noted that the salamander was regarded
as a specifically Jewish symbol; a maxim based in
Jewish legend states that "following seven years of

raging fires, the salamander emerges."
One of the present hamsa-salamander amulets – the
larger one, bearing a copper suspension ring – is
marked on the back with the hallmark (in Arabic) of
the city of Casablanca; the smaller one is marked on
the back with a hallmark giving the year according
to the Muslim calendar ([1]327 = 1909 CE).
13 X 8.5 cm; 9.5 X 5.5 cm. Good condition.
References: Jewish Magic through the Ages: Angels
and Demons, pp. 110, 114; Jewish Life in Morocco,
p. 130; Die Hand: Schutz und Schmuck in Nordafrika,
pp. 18-20.
Opening price: $400

, שתי חמסות – תליונים עם עיטורי סלמנדרה – קזבלנקה.41
מרוקו
, מרוקו,] [קזבלנקה. תליונים עם עיטורי סלמנדרה,שתי חמסות
.]20-[ראשית המאה ה
;כסף (חתום) יצוק וחקוק; עבודת אזמל; מסמרות כסף ונחושת
.נחושת יצוקה
שתי החמסות מעוטרות בדגמים צמחיים ובמרכזן עיטור יצוק
.בצורת סלמנדרה
 מסמלת קיום, הנפוצה בקמעות מצפון אפריקה,הסלמנדרה
 ושימשה כקמע ללידה וכן להגנה,מחדש ונצחיות- לידה,מתמשך
מפני שריפות (בקטלוג "חיי היהודים במארוקו" מציינים כי
הסלמנדרה נחשבה לסמל יהודי וכי קיים מוטיב אגדי האומר "אחר
.)"שבע שנות שריפה באש יוצאת הסלמנדרה
)אחת חתומה מאחור בחותמת עם שם העיר קזבלנקה (ערבית
וטבעת התלייה שלה עשויה נחושת; השניה חתומה בחותמת
.)1909 ] (שנת1[327 מתוארכת
. מצב טוב. ס"מ9.5 X 5.5 , ס"מ13 X 8.5
' עמ,; היהודים במארוקו114 ,111 ' עמ, לכל הרוחות והשדים:ספרות
.18-20 ' עמ,Die Hand ;130
$400 :פתיחה
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42. Two Hamsas – Pendants with
Depictions of Daggers and Bird – For
Protection of Mother and Newborn –
Morocco

43a

 ענק חמסות ותליונים – עיטורי אמייל וזכוכית – מרוקו.43
,) מאסה (מאסא.ענק חמסות ותליונים מעוטרים אמייל וזכוכית
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה, מרוקו,צפונית לטיזניט
-כסף יצוק ופח כסף חקוקים; עבודת אזמל; חוטי כסף; אמייל
.קלואזונה; זכוכית
ענק המורכב משלושה עיטורים בצורת חמסות ומשתי חוליות
 ירוקות,זכוכית אדומות- המעוטרים באבני,בצורת פרחים
 על החמסות. צהוב ואדום, ובאמייל צבעוני בגוני ירוק,וכחולות
.חקוקים עיטורים בדגמים גיאומטריים
. מצב טוב. ס"מ52 X 11
.38 ' עמ,)1996( Bijoux du Maroc :ספרות
$350 :פתיחה

Two hamsas, with depictions of daggers
and large bird of prey, for protection of
mother and newborn. Morocco, [early
20th century].
Silver, cast and engraved; chased; silver
rivets; coral bead; coin.
1. [Meknès?]. At the center of the hamsa
is a convex, vertically-oriented eye shape
in relief – marked 1333 [1915 CE] –
surmounted by a suspension ring (with
no chain or pendant). Flanking this boss
is a pair of sheathed daggers, intended to
scare away the female demon Lilith and
offer protection from the Evil Eye. Surface
42
decorated in vegetal patterns. 13.5 X 7.5
cm. Good condition. Pendant missing.
2. [Azemmour?]. At the top of the hamsa is a large
bird of prey (eagle), symbolizing strength, victory, and
protection. Underneath it in the middle is a pendant
with a small coin and coral bead. Flanking the pendant
is a pair of sheathed daggers. Surface decorated in
geometric and vegetal patterns. 11.5 X 8.5 cm. Good
condition.
References: Jewish Magic through the Ages: Angels
and Demons, pp. 91, 110, 114; Die Hand: Schutz und
Schmuck in Nordafrika, p. 22.
Opening price: $400

–  שתי חמסות – תליונים עם עיטורי פגיונות וציפור.42
 מרוקו- לשמירה על הילד והיולדת
 לשמירה, תליונים עם עיטורי פגיונות וציפור גדולה,שתי חמסות
.]20- [ראשית המאה ה, מרוקו.על הילד ועל היולדת
;כסף יצוק וחקוק; עבודת אזמל; מסמרות כסף; חרוז קורל
.מטבע
 במרכז החמסה.)1915  (שנת1333 : חתומה.]?) [מקנס (מכנאס.1
מובלט עיטור דמוי כיפה סגלגלה עם קצוות מחודדים וטבעת
, משני הצדדים שני עיטורים בצורת פגיונות בנדנם.)(ללא תליון
 שטח הפנים מעוטר.להרחקת השדה לילית ולשמירה מעין הרע
. תליון חסר. מצב טוב. ס"מ13.5 X 7.5 .בדגמים צמחיים
,) בראש החמסה עוף דורס גדול (עיט.]?)Azemour(  [אזמור.2
 במרכז משתלשל תליון עם מטבע. ניצחון והגנה,המסמל עוצמה
קטן וחרוז אבן קורל ומשני צדדיו שני עיטורים בצורת פגיונות
. שטח הפנים מעוטר בדגמים גיאומטריים וצמחיים.בנדנם
. מצב טוב. ס"מ11.5 X 8.5
,Die Hand ;114 ,111 ,91 ' עמ, לכל הרוחות והשדים:ספרות
.22 'עמ
$400 :פתיחה
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44. Two Amulet Pendants – "Foulet Hamsa" – Morocco
Two amulet pendants of the type known as "Foulet (or Fult; from Arabic,
"pea") Hamsa." Morocco, [early decades of 20th century].
Silver (marked), repoussé, punched and stamped; glass beads.
1. Front adorned with glass beads in different colors. [ca. 1920s-1930s].
11.5 X 9.5 cm. Good condition.
2. Front adorned with dark red glass bead. 9.5 X 8.5 cm. Good condition.
This stylized form of hamsa – at times referred to as "louha" – involves
attaching two silver plates to each other, back to back. The jewel resembles
four petals in shape, and is reminiscent of the Islamic gardens – an integral
part of royal architecture in their day – which were divided up into four
equal sectors corresponding to the four corners of the universe. Such
gardens served as an imagined representation of heavenly paradise. Most
of the known Foulet pendants were created in the years 1907-27, becoming
popular among the women of Essaouira (Mogodur) and Marrakesh, who
wore them over their chests, unlike the women of Fez, who suspended them
from their belts.
Reference: Bijoux du Maroc (1999), pp. 195-97; Jewish Life in Morocco, p.
131; In All Their Finery: Jewels from the Jewish World, item no. 28.
Opening price: $300

43. Necklace of Hamsas and Pendants – Enamel and Glass Bead Decorations –
Morocco
Necklace of hamsas and pendants, decorated with enamel and glass beads. Ahl Massa
(town near the coast, north of Tiznit [Tiznet]), Morocco, [first half of 20th century].
Cast silver and sheet silver, engraved; chased; silver thread; cloisonné enamel; glass beads.
Necklace consisting of three hamsa-shaped elements interspersed with two flower-like
ornaments, all decorated with red, green, and blue glass beads, and enamel in hues of
green, yellow, and red. Hamsas engraved with geometric patterns.
52 X 11 cm. Good condition.
Reference: Bijoux du Maroc (1996), p. 38.
Opening price: $350

 שני תליוני קמע – "פולת חמסה" – מרוקו.44
 [העשורים, מרוקו.)Fult / Foulet Khamsa ; אפון: "פּולת חמסה" או "פולה חמסה" (בערבית,שני תליוני קמע
.]20-הראשונים של המאה ה
. מוחתם ומוטבע; זכוכית,כסף (חתום) רקוע
. מצב טוב. ס"מ11.5 X 9.5 .] בקירוב20-30- [שנות ה.זכוכית בכמה צבעים- החזית מעוטרת אבני.1
. מצב טוב. ס"מ9.5 X 8.5 .זכוכית בצבע אדום כהה- החזית מעוטרת אבן.2
, צורתה.כסף המודבקות גב אל גב-"לּוחה") עשויה שתי לוחיות
ַ
צורה מסוגננת זו של "חמסה" (המכונה גם
 חולקו, מרמזת לצורת הגנים האסלאמיים שהיו חלק מהאדריכלות המלכותית,כצורת ארבעה עלי כותרת
 רוב תליוני ה"פולה" המוכרים. והיוו המחשה לדימוי גן העדן השמימי,לארבעה חלקים כנגד ארבע כנפות תבל
 בעוד נשות, שענדו אותם על החזה, ונפוצו בקרב נשות אסואירה (מוגדור) ומרקש1907-1927 נוצרו בין השנים
.פז תלו אותם על החגורה
.28  פריט,; עטור מצחך131 ' עמ,; היהודים במארוקו195-7 ' עמ,)1999( Bijoux du Maroc :ספרות
$300 :פתיחה
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45

 חמישה תליוני קמע בצורת חמסה – מרוקו.46
.]20- [ראשית המאה ה, מרוקו וסביבותיה.חמישה תליוני קמע בצורת חמסה
. מוחתם וחקוק; פח כסף גזור וחקוק, מקודח,כסף יצוק
 על אחד התליונים. מעוטרים בדגמים צמחיים וגיאומטריים,)חמישה תליוני קמע בצורת כף יד (חמסה
."חקוקה כתובת עם שם ה' ו"אנק"ת ת"ם יוה"ך
. מצב טוב.גודל משתנה
.992  פריט,; אוסף פויכטונגר253-257  פריטים, חיי היהודים במארוקו:ספרות
$200 :פתיחה

46. Five Amulet Pendants in Form of Hamsas – Morocco
Five amulet pendants in form of hamsas. Morocco and surrounding regions, [early
20th century].
Silver, cast, pierced, punched, and engraved; sheet silver, cut and engraved.
Five amulet pendants in form of hamsas, with vegetal and geometric patterns. One
pendant with engraved Hebrew inscriptions.
Size varies. Good condition.
References: Jewish Life in Morocco, items nos. 253-57; Feuchtwanger Collection, item
no. 992.
Opening price: $200

 שני תליוני קמע עם עיטורי נחשים – מרוקו.45
.]20- [העשורים הראשונים של המאה ה, מרוקו, עמק הטודרה.שני תליוני קמע מעוטרים בנחשים
.כסף יצוק וחקוק; חרוזים
 בראש. שבמרכזם עיטור בצורת נחש וסביבו עיטורים בדגמים צמחיים,שני תליונים זהים בעיצובם
 שלושה עיטורים. אשר נראה כי מחליפים חרוזי קורל,התליונים משובצים חרוזים אדמדמים
 בשל תכונתו להשיל את עורו וכביכול להיוולד, הנחש.תלתניים בולטים בשני הצדדים ובתחתית
.אפריקאית גם כקמע ללידה- ומשמש במסורת הצפון, מסמל נצח והתחדשות,מחדש
. מצב טוב. ס"מ8 X 6
.111 ' עמ,; לכל הרוחות והשדים130 ' עמ,Les Juifs du Maroc :ספרות
$200 :פתיחה

45. Two Amulet Pendants with Depictions of Snakes – Morocco
Two amulet pendants decorated with snakes. Todra (Todgha) Valley, Morocco,
[early decades of 20th century].
Silver, cast and engraved; beads.
Two pendants, almost identical in design, with image of snake in center, surrounded
with vegetal patterns. Red beads inlaid toward top center, apparently replacing
coral beads. Three clover-like elements project from either side and from bottom.
Owing to its ability to shed its skin and thus be seemingly reborn, in North African
tradition, the snake came to symbolize eternity and renewal, and serve as a motif
in amulets connected to childbirth.
8 X 6 cm. Good condition.
Reference: Les Juifs du Maroc, p. 130; Jewish Magic through the Ages: Angels and
Demons, p. 111.
Opening price: $200
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he purpose of the fibulae (known locally as "bzim" or "khellala") is to fasten shawls and sashes
around the shoulder. This piece of jewelry, characteristic of North Africa, harkens back to the types of

fibulae worn by women of this region back in the days of ancient Greece and Rome. Most often, a pair
of fibulae would represent the primary piece of jewelry, especially among village women, and silversmiths
invested great effort in adorning these items with the finest of decorative patterns.
The basic structure of the fibula is quite standard; the pin – no more than a large needle – originally a
simple needle, quill, or prong holding the various parts of a garment together; the ring, whose job is
to hold the needle in place; and the ornament, which may be triangular, round, or elliptical in shape.
A decorative chain connects the two pins, and amulet cases or various types of pendants will at times
dangle from this chain.
(For more on this subject, see Jewish Life in Morocco, p. 235).

חזה-פריפה גדולות עם שרשרת ועיטור- סיכות.47
 מרוקו,– כסף ואמייל – טיזניט

47. Large Fibulae with Chain and Chest
Ornament – Silver and Enamel – Tiznit,
Morocco
Large pair of fibulae with chain and chest
ornament ("tizerzai"). Ida ou Semlal, Anti-Atlas,
Tiznit (Tiznet), Morocco, ca. 1909.
Silver, cast, punched, and engraved; silver thread;
cloisonné enamel; glass; coins.
Two particularly large fibulae, taking the form
of two large triangles with engraved geometric
and vegetal patterns, round enamel ornaments,
and red glass stones. The two fibulae are
connected by a chain consisting of two long,
heavy, rectangular links, themselves connected
by an egg-like bead known as a tagmout, made
of silver and enamel. Together, these elements
serve as a chest ornament.
110 X 21 cm. Good condition.
References: Morocco: Jews and Art in a Muslim
Land, item no. 78 (from the Jewish Museum
collection, New York); Jewish Life in Morocco, pp.
233-35.

.)Tizerzai( חזה-פריפה גדולות עם שרשרת ועיטור-סיכות
 אזור טיזניט,)Anti Atlas( האטלס- מול,Ida ou Semlal
. בקירוב1909 , מרוקו,)(תיזנית
;קלואזונה- מוחתם וחקוק; חוטי כסף; אמייל,כסף יצוק
.זכוכית; מטבעות
 המעוצבות כמשולשים,פריפה גדולות במיוחד-שתי סיכות
 בכיפות אמייל,ומעוטרות בדגמים גיאומטריים וצמחיים
 שתי חוליות כסף מלבניות.זכוכית אדומות-ובאבני
וארוכות מחברות את סיכות הפריפה וביניהן עיטור כדורי
,)Tagmout / "מוארך דמוי ביצה ("תאגמות" או "תאגמאת
.חזה-המשמשים יחד כעיטור
. מצב טוב. ס"מ110 X 21
- ניו, (מאוסף המוזיאון היהודי78  פריט,Morocco :ספרות
.233-235 ' עמ,יורק); חיי היהודים במארוקו

47a

$800 :פתיחה

Opening price: $800
47b
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ת

) – הואKhellala( ") או "כלאלהBzim( "הפריפה – "ּבזים-פקידן של סיכות
 האופייני, תכשיט זה.להדק את הרדידים ואת הצעיפים אל הכתפיים
- הנו שריד מן ה"פיבולות" שענדו נשות האזור בתקופה היוונית,לצפון אפריקה
 בייחוד אצל הנשים,פריפה העדי העיקרי-פי רוב היה זוג של סיכות- על.הרומית
. וצורפים שקדו על עיטורם של תכשיטים אלה במיטב הדגמים,הכפריות
 שאינה אלא מחט גדולה (במקור היה זה, הסיכה:הפריפה קבוע-מבנה סיכות
 שתפקידה להחזיק את הסיכה, ששימש לחיבור חלקי הבגד); טבעת,קוץ דוקרן
 שרשרת עיטורית.סגלגלה- שצורתו משולשת או עגולה,במקום; והעיטור
 שבה נתלים לעתים קופסות לקמעות ותליונים,מחברת את שתי הסיכות
.שונים
.)235 ' עמ,(חיי היהודים במארוקו

48. Fibulae with Ornament Shaped like Star of
David and Enamel Decorations – Ahl Massa,
Morocco
Pair of fibulae with ornament shaped like Star of
David. Ahl Massa (north of Tiznit [Tiznet]), Morocco,
[early 20th century].
Silver, cast and engraved; chased; glass; remnants of
cloisonné enamel.
At the centers of the fibulae are ornaments shaped
like a Star of David, superimposed by an additional
flower-like decoration formerly with enamel "petals".
Center inlaid with a red glass stone.
In the catalogue "Jewish Life in Morocco," it is noted
that at times, the shape of fibulae is reminiscent of
the paw and claws of a jackal – imagery intended to
ward off evil influences.
21 X 9.5 cm. Fair-good condition. Enamel missing. Slight
defect to flower-like decoration on one fibula.
Reference: Jewish Life in Morocco, p. 235.
Opening price: $200

48

49a

פריפה עם שרשראות – תפילאלת- שני זוגות סיכות.49
 נאדור – מרוקו/

פריפה עם עיטור בצורת מגן דוד ועיטורי- סיכות.48
 מרוקו,אמייל – מאסה

2. Nador, central Rif region, northern coast of Morocco.
Main ornament basically round in shape. In the
centers are seven star-like images from which dropletlike elements, interspersed with crescents, radiate
outward. Clover-like ornaments with suspension
holes project from bottoms. Chain connecting pair of
fibulae suspended from these holes. 82 X 4.5 cm. Good
condition.
Reference: Jewish Life in Morocco, p. 235.

.]20- [המאה ה, מרוקו.פריפה עם שרשראות-שני זוגות סיכות
.כסף יצוק וחקוק
 או אזור עמק, מרכז מרוקו, ממחוז תפילאלת, כפי הנראה.1
 חלקן. מרכזן מעוצב כטיפה וסביבה עיטורי פרחים.הדרעא
 בחלקן התחתון. עם עיטורי פרחים חקוקים,העליון משולש
. מצב טוב. ס"מ75 X 5.5 .טבעת עליה תלויה השרשרת
 צורתן הכללית. צפון מרוקו, מרכז אזור ריף,)Nador(  נאדור.2
 במרכז שבעה עיטורים דמויי כוכבים וסביבם עיטורים.עגולה
 עליו, בחלקן התחתון עיטור תלתני.בצורת טיפות וקשתות
. מצב טוב. ס"מ82 X 4.5 .תלויה השרשרת
.235 ' עמ, חיי היהודים במארוקו:ספרות

Ahl , מאסה (מאסא.פריפה עם עיטור בצורת מגן דוד-סיכות
.]20- [ראשית המאה ה, מרוקו, צפונית לטיזניט,)Massa
.קלואזונה-כסף יצוק וחקוק; עבודת אזמל; זכוכית; שרידי אמייל
 עליו עיטור נוסף בצורת פרח,במרכז עיטור בצורת מגן דוד
.זכוכית אדומה- ובמרכזו אבן,שעליו היו מעוטרים אמייל
בקטלוג "חיי היהודים במארוקו" מציינים כי לעתים צורתן
,רגל וציפורניים של תן-הפריפה מדמה צורת כף-של סיכות
.להרחקת השפעות רעות
 פגם בעיטור הפרח. האמייל חסר.טוב- מצב בינוני. ס"מ21 X 9.5
.באחת הסיכות
.235 ' עמ, חיי היהודים במארוקו:ספרות

$200 :פתיחה

$200 :פתיחה

Opening price: $200
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50c

50b
50a

50. Large Single Fibula / Two Pairs of Fibulae –
Morocco

פריפה- שני זוגות סיכות/ פריפה גדולה בודדת- סיכת.50
– מרוקו

Large single fibula and two pairs of fibulae. Morocco,
[early 20th century].
Silver, cast and engraved; chased; silver thread;
remnants of cloisonné enamel; glass.
1. Single fibula ("tisernas"). Aït Atta region, Draa
Valley, southeastern Morocco. 21 X 11 cm. Good
condition.
2. Pair of fibulae. Essaouira (Mogodur). At centers,
blue glass stones. Vegetal patterns, with remnants of
polychrome enamel. 9 X 3.5 cm. Good condition.
3. Pair of fibulae. Origin unknown, probably southern
Morocco. At centers, red glass stones. 11 X 2 cm. Good
condition.

, מרוקו.פריפה-פריפה בודדת ושני זוגות של סיכות-סיכת
.]20-[ראשית המאה ה
-כסף יצוק וחקוק; עבודת אזמל; חוטי כסף; שרידי אמייל
.קלואזונה; זכוכית
, עמק הדרעא,Aït Atta  אזור.)Tisernas( פריפה בודדת- סיכת.1
. מצב טוב. ס"מ21 X 11 .מזרח מרוקו-דרום
זכוכית- במרכזן אבן.) אסואירה (מוגדור.פריפה- זוג סיכות.2
. עם שרידי אמייל צבעוני, עיטורים בדגמים צמחיים.כחולה
. מצב טוב. ס"מ9 X 3.5
 במרכזן. כנראה דרום מרוקו, מוצא לא ידוע.פריפה- זוג סיכות.3
. מצב טוב. ס"מ11 X 2 .זכוכית אדומה-אבן

Opening price: $250
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$250 :פתיחה

49b

49. Two Pairs of Fibulae with Chains – Tafilalt
Region / Nador – Morocco
Two pairs of fibulae with chains. Morocco, [20th
century].
Silver, cast and engraved.
1. Apparently either from the Tafilalt Region, southcentral Morocco, or from the region of the Draa
Valley. Centers drop-shaped, encircled by flower-like
decorations. Upper portions triangular, with engraved
floral decorations. Suspension rings at bottoms, with
suspended chain connecting pair of fibulae. 75 X 5.5
cm. Good condition.

 .51סיכות-פריפה עשויות ממטבעות כסף /
סיכות-פריפה עם שרשרת
שני זוגות סיכות-פריפה עשויות ממטבעות.
מרוקו[ ,סוף המאה ה / 19-המאה ה.]20-
כסף יצוק וחקוק; מטבעות כסף ,אלומיניום וקופר-
ניקל; חרוזי פלסטיק.
 .1-2שתי סיכות-פריפה עשויות ממטבעות כסף
(כפי הנראה ,אינן זוג)[ .עמק הדרעא?] .סיכה אחת
עשויה ממטבע משנת  10( 1882דירהם) ,השניה
עשויה ממטבע משנת  5( 1903דירהם) .בשני קצות
המטבעות מולחמים עיטורים תלתניים 8 X 3 .ס"מ,
 10 X 3ס"מ .מצב טוב.
 .3זוג סיכות-פריפה עם שרשרת נושאת תליונים.
עמק הטודרה .הסיכות עשויות ממטבעות  20פרנק
משנת  .1947אל השרשרת מחוברים :זוג תליונים
רבועים דמויי נרתיק-קמע מהם משתלשלים
מטבעות בערך  1פרנק משנת ( 1951סמוך לסיכות)
ושני תליונים מוקדמים יותר (במרכזה) ,באחד זוג
חלונות קשת-פרסה והשני תליון סגלגל עם קצה
מוארך ,מעוטר בפרחים 92 X 3 .ס"מ (התליון
המרכזי 7.5 :ס"מ) .מצב טוב.

51a

פתיחה$200 :
52a

51. Fibulae made of Silver Coins / Fibulae with Chain

51b

Two pairs of fibulae made from coins. Morocco, [late 19th century / early 20th
century].
Silver, cast and engraved; silver coins, aluminum and copper-nickel; plastic beads.
1-2. Two fibulae (probably not originally a pair) made from silver coins. [Draa
Valley?]. One fibula made from 10-dirham coin dated 1882; the other from
5-dirham coin dated 1903. Clover-like ornaments soldered onto either end of
each coin. 8 X 3 cm, 10 X 3 cm. Good condition.
3. Pair of fibulae with chain bearing pendants. Todra (Todgha) Valley. Made
from 20-franc coins dated 1947. Attached to chain, adjoining fibulae: pair
of rectangular pendants resembling amulet cases; suspended from these are
1-franc coins dated 1951. Suspended from middle of chain: ring with two earlier
pendants, one with pair of horseshoe-arch "windows," and the other in form
of ellipse (with floral pattern), tapering at end to thin needle. 92 X 3 cm (central
pendant: 7.5 cm). Good condition.
Opening price: $200
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 .52שני אבזמי כסף לחגורות נשים – אבזם עם עיטור מגן
דוד – אסואירה (מוגדור)
שני אבזמי כסף לחגורות נשים ( ,)Mdemmaמטיפוס ה"צב"
("פקרון"  .)Fekroun /אסואירה (אצוירא ,מוגדור) ,מרוקו,
[המחצית הראשונה של המאה ה.]20-
צורת החלק הפונה כלפי חוץ הינה גלילית ,ומכאן הדמיון לשריון
הצב.
 .1כסף (חתום) יצוק וחקוק; עבודת אזמל .במרכזו עיטור בצורת
חלון רוזטה וסביבו דגמים צמחיים ,עם ארבע כפות-ידיים בארבע
הקצוות ,פונות אל המרכז 18 X 5.5 .ס"מ .מצב טוב.
 .2כסף יצוק ,מקודח וחקוק; עבודת אזמל .במרכזו עיטור בצורת
מגן דוד .סביבו מקודחים עיגולים ושני כוכבים מתומנים .מעוטר
בדגמים צמחיים 11.5 X 4.5 .ס"מ .מצב טוב.
ספרות ,Morocco :עמ'  ,)1999( Bijoux du Maroc ;156עמ' .76
פתיחה$500 :

52b

52. Two Women's Silver Belt Buckles – Buckle
with Star of David – Essaouira (Mogodur)
53

53. Four Pieces of Silver Jewelry – Morocco
Four pieces of silver jewelry. Morocco, [first half of
20th century].
Silver, cast and engraved; chased; low-grade silver or
white metal.
1. Chest ornament (part of set of fibulae). Long chain;
main element in shape of somewhat flattened ball,
and with recurrent vegetal pattern. Approx. 75 X 4.5
cm.
2-3. Two bracelets, chased, with vegetal patterns.
Silver, marked. 7 X 2 cm; 6.5 X 1.5 cm.
4. Small pendant, made of low-grade silver or white
metal. Shaped like cylindrical box with removable lid.
Contains sand from the Sahara Desert. 3.5 X 2 cm.
Opening price: $200
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 ארבעה עדיי כסף – מרוקו.53
 [המחצית הראשונה של, מרוקו.ארבעה עדיים עשויים כסף
.]20-המאה ה
.כסף יצוק וחקוק; עבודת אזמל; כסף נמוך או מתכת בהירה
, שרשרת ארוכה.)הפריפה- עיטור חזה (חלק ממערכת סיכות.1
. מקושט בדגם צמחי חוזר,שבמרכזה עיטור בצורת כדור פחוס
. ס"מ בקירוב75 X 4.5
 כסף. מעוטרים בדגמים צמחיים בעבודת אזמל, שני צמידים.2-3
. ס"מ6.5 X 1.5 , ס"מ7 X 2 .חתום
 מעוצב כקופסה. תליון קטן עשוי כסף נמוך או מתכת בהירה.4
. ס"מ3.5 X 2 . ובתוכו חול ממדבר הסהרה,גלילית עם מכסה נשלף
$200 :פתיחה

Two womens's silver belt buckles (Mdemma) of the
type known as "fekroun" ("tortoise"). Essaouira
(Mogodur), Morocco, [first half of 20th century].
Outward-facing surface is convex, hence the
association with a tortoise shell.
1. Silver (marked), cast and engraved; chased. Rosewindow decoration at center, surrounded by vegetal
patterns. Hand-shaped ornaments, all facing toward
center, at edges of all four sides. 18 X 5.5 cm. Good
condition.
2. Silver, cast, pierced, and engraved; chased.
"Window" at center, shaped like Star of David,
surrounded by pierced round holes. Above and below,
at either end, two pierced, octagonal stars. Vegetal
patterns. 11.5 X 4.5 cm. Good condition.
References: Morocco: Jews and Art in a Muslim Land,
p. 156; Bijoux du Maroc (1999), p. 76.
Opening price: $500

 אלג'יריה ומצרים, לוב,תוניסיה
Tunisia, Libya, Algeria and Egypt
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55a

54a

 .54אוסף תצלומים – נשים יהודיות בתוניסיה
 14תצלומים המציגים ילדות ,נערות ונשים יהודיות בלבוש
עירוני יום-יומי או בלבוש חתונה .תוניסיה[ ,סוף המאה ה19-
 /ראשית המאה ה.]20-
לפחות שישה מהתצלומים הינם תצלומי סטודיו; בכמה
מהתצלומים מופיעים שם הצלם או הסטודיוGarrigues; :
( M. Catalanottiאחד התצלומים של  Garriguesנמכר
בתערוכה העולמית בפריז בשנת .)1889
גודל משתנה ,שישה מהם בגודל  6 X 10ס"מ עד גודל גלויה;
שלושה בגודל  10.5 X 16ס"מ; אחד בגודל  16 X 12ס"מ;
חמישה בגודל  26 X 20ס"מ בממוצע .מצב משתנה .חלקם
מודבקים לקרטון.
פתיחה$500 :

54b

54. Collection of Photographs – Tunisian
Jewish Women
14 photographs of Jewish girls, young women
and older women dressed in both urban weekday
attires and wedding costumes. Tunisia, [late 19th /
early 20th century].
Including at least six studio photographs. The
– names of the photographers or their studios
"Garrigues" and "M. Catalanotti" – appear on some
photographs (one of Garrigues's photographs was
sold at the Exposition Universelle in Paris in 1889).
Size varies, six measuring from 6 X 10 cm to postcard
size; three measuring 10.5 X 16 cm; one 16 X 12 cm; five
averaging 26 X 20. Condition varies. Some mounted on
card.
Opening price: $500

55b

 .55אוסף גלויות – יהודי תוניסיה
 95גלויות המציגות את יהודי תוניסיה והמגרב ,מוסדות ואתרים
יהודיים .מו"לים ומקומות הדפסה שונים 1900-1930[ ,בקירוב].
הגלויות מתעדות את יהודי ג'רבה ,תוניס ,בן גרדאן ,אל כף (לה כף),
טוזור ,גאבס ,ועוד ,ומציגות דמויות יהודים (בעיקר נשים וילדים),
מוסדות יהודיים (בית חולים ,בית ספר) ,אתרים יהודיים (בתי
כנסת ,בתי עלמין) ,טקסים (חתונה ,ברית מילה) ,ועוד .ארבע-עשרה
מהגלויות אינן מחולקות.
מצורפים שלושה תצלומים (בגודל גלויה) המציגים יהודים מתוניסיה.
גודל ממוצע 9X14 :ס"מ .מצב משתנה.
פתיחה$600 :
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55. Collection of Postcards – Jews of Tunisia
95 postcards depicting Jews from Tunisia and the
Maghreb, as well as Jewish institutions and sites.
Various publishers and locales, [ca. 1900-30].
The postcards focus on the Jews of Djerba, Tunis,
Ben Gardane (Bengardane), El Kef (Le Kef), Tozeur,
Gabès, and other places, depicting Jewish individuals
(particularly women and children), Jewish institutions
(a hospital and school), Jewish sites (synagogues and
cemeteries), ceremonies (wedding, circumcision), and
more. Including fourteen undivided-back postcards.
Enclosed: three postcard-size photographs of Jews in
Tunisia.
Average size: 9 X 14 cm. Condition varies.

57a

Opening price: $600

56

56. Three Photographs – Jews in Algeria

57b

 אוסף גלויות – יהודי אלג'יריה.57
 מוסדות ואתרים, גלויות המציגות את יהודי אלג'יריה והמגרב58
.] בקירוב1900-1930[ , מו"לים ומקומות הדפסה שונים.יהודיים
,הגלויות מציגות דמויות יהודים כמו גם אתרים ומוסדות יהודיים
Bou(  בו סעדה, קונסטנטין, אנאבה, מהדיה, אורן,בערים אלג'יר
,ליף- חמאם,)Aïn Témouchent(  עין טמושנט, סטיף,)Saada
. שבע מהגלויות אינן מחולקות. ומקומות נוספים,תלמסאן
. מצב משתנה. ס"מ9 X 14 :גודל ממוצע
$400 :פתיחה

Three photographs of Jews in Algeria – in Constantine
and Algiers. Algeria, [late 19th century].
1. Large photograph showing a man, a youth, and
children in Constantine, Algeria. Photographer
unidentified, [Algeria, late 19th century]. 25 X 18.5 cm.
Good condition.
2-3. Two small studio photographs by photographer
C. [Claudius (Claude-Joseph)] Portier (French
photographer, active in Algeria 1863-82). Algiers,
Algeria, [late 19th century].
A photograph of a Jewish woman (captioned
"Juive") and a photograph of a Jewish shoemaker
(uncaptioned). Averaging 9 X 5.5 cm; mounted on card
averaging 10 X 6 cm.

 שלושה תצלומים – יהודים באלג'יריה.56
שלושה תצלומים המציגים יהודים באלג'יריה – בקונסטנטין
.]19- [סוף המאה ה, אלג'יריה.ובאלג'יר
, נער וילדים יהודים בקונסטנטין, תצלום גדול בו נראים גבר.1
.]19- סוף המאה ה, [אלג'יריה, ללא ציון שם הצלם.אלג'יריה
. מצב טוב. ס"מ25 X 18.5
C. [Claudius  שני תצלומי סטודיו קטנים מאת הצלם.2-3
( (צלם צרפתי אשר פעל באלג'יריהClaude-Joseph)] Portier
.]19- [סוף המאה ה, אלג'יריה, אלג'יר.)1863-1882 בשנים
") והשני מציגJuive" תצלום אחד מציג אישה יהודיה (מתואר
 מוצמדים, ס"מ בממוצע9 X 5.5 .)סנדלר יהודי (אינו מתואר
. ס"מ בממוצע10 X 6 לקרטון
$150 :פתיחה

Opening price: $150

2021  | יולי48

–  "רימון" בודד לספר תורה – אמנות עממית בפח.59
תוניסיה
.""רימון" בודד מתוך זוג "רימונים" לספר תורה – "אמנות עממית
 [המחצית הראשונה של המאה, כנראה תוניסיה,צפון אפריקה
.]20-ה
. מנוסר ומכופף; צבע,ברזל יצוק; פח ברזל גזור
פרסה-"רימון" בעל גוף גלילי רחב עם שישה עמודים ושישה שערי
 בתוך כל אחד מהשערים ממוקם כוכב בעל.צבועים בצבע צהוב
 דמוי מעקה מעוקל בצבע, עיטור נוסף.שמונה חודים צבוע אדום
 חלקו העליון של ה"רימון" חרוטי וצבוע. ממוקם בכל שער,תכלת
. בסיס הגליל והרגל צבועים תכלת.כחול
. מעט חלודה. קילופים בצבע. כיפופים. מצב בינוני. ס"מ30 :גובה
.)?( עיטורים חסרים

57. Collection of Postcards – Jews of Algeria
58 postcards depicting Jews from Algeria and the Maghreb, along with Jewish
institutions and sites. Various publishers and locales, [ca. 1900-30].
Postcards depicting Jewish individuals as well as Jewish sites and institutions,
in the cities and towns of Algiers, Oran, Mahdia, Annaba, Constantine, Bou
Saada, Sétif, Aïn Témouchent, Hammam-Lif, Tlemcen, and additional places.
Including seven undivided-back postcards.
Average size: 9 X 14 cm. Condition varies.
Opening price: $400

$200 :פתיחה

59. Single Torah Finial – Folk Art in Sheet Metal –
Tunisia
One of a pair of Torah finials – folk art. North Africa,
most likely Tunisia, [first half of 20th century].
Iron, cast; sheet metal, cut, pierced and bent; paint.
Wide, cylindrical Torah finial with six columns and six
horseshoe arches, painted yellow. Red eight-point
star and light blue curving rail inside each arch. Upper
portion of finial conical and painted blue. Base of
cylinder and foot painted light blue.
Height: 30 cm. Fair condition. Warping. Loss to paint. Some
rust. Missing decorations (?).
Opening price: $200
59

58

 לקט גלויות – יהודי לוב ומצרים.58
 מו"לים ומקומות. בתי כנסת ואתרים יהודיים, גלויות המציגות את יהודי לוב ומצרים13
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה,הדפסה שונים
תשע מהגלויות מציגות דמויות יהודים ואתרים יהודיים בלוב (טריפולי וזליתן); ארבע
. אלכסנדריה ופורט סעיד,מהגלויות מציגות אתרים יהודיים ודמויות יהודים ממצרים – קהיר
.)Real photo(  כמה מהגלויות הנן גלויות מצולמות.גלויה אחת אינה מחולקת
. מצב משתנה. ס"מ9 X 14 :גודל ממוצע
$200 :פתיחה

58. Collection of Postcards – Jews of Libya and Egypt
13 postcards depicting Jews from Libya and Egypt, along with synagogues and
other Jewish sites. Various publishers and locales, [first half of 20th century].
Nine of the postcards depict Jewish individuals and Jewish sites in Libya
(Tripoli and Zliten); the four others depict Jewish sites and Jewish individuals
from Egypt – specifically Cairo, Alexandria, and Port Said.
One undivided-back postcard. Several real-photo postcards.
Average size: 9 X 14 cm. Condition varies.
Opening price: $200
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 "רימון" עץ בודד לספר תורה – לוב.61

–  "רימון" בודד לספר תורה – צפון אפריקה.60
תוניסיה – משפחת טוויטו

 [המאה, לוב."רימון" בודד מתוך זוג "רימונים" לספר תורה
.]20- ראשית המאה ה/ 19-ה
. מגולף וצבוע,עץ חרוט
 ומגולפות בו גומחות דמויות,גוף ה"רימון" גלילי ורחב
.) בראשו עיטור בצורת חרוט (שבור.חלונות מקושתים
 נחושת, בגוני זהב,מעוטר (בחלקו) בשכבה עבה של צבע
.וירוק
 פיסות. מעט שברים ופגמים.טוב- מצב בינוני. ס"מ36 :גובה
. סדקים.צבע חסרות
.410-411  פריטים,Crowning Glory :ספרות

, צפון אפריקה."רימון" בודד מתוך זוג "רימונים" לספר תורה
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה,כנראה תוניסיה
. חקוק ומוחתם,כסף יצוק
 עם,גוף ה"רימון" גלילי ורחב ובראשו עיטור בצורת חרוט
 שחלקה העליון דמוי גביע וחלקה, רגל קצרה.פרח בקצהו
 "דיד [!] בן: כתובת הקדשה.התחתון ניצב על בסיס עגול
 הקשור למשפחת תויתו68 אברהם תויתו" (ראו גם פריט
.)– טוויטו
. ס"מ24.5 :גובה

$250 :פתיחה

$150 :פתיחה

61. Single Wooden Torah Finial – Libya

60. Single Torah Finial – North Africa – Tunisia
– Touitou Family

Torah finial (one of a pair). Libya, [19th century /
early 20th century].
Wood; turned, carved, and painted.
Wide, cylindrical body. Recesses, carved to look
like arched windows. Surmounted by conical
ornament (broken). Partly coated with thick layer
of paint in shades of gold, copper, and green.
Height: 36 cm. Good-fair condition. Few fractures and
blemishes. Considerable loss to paint. Cracks.
Reference: Crowning Glory, Silver Torah
Ornaments of the Jewish Museum, New York,
items nos. 410-11.

One of a pair of Torah finials. North Africa, most
likely Tunisia, [first half of 20th century].
Silver, cast, engraved, and punched.
Body wide and cylindrical. Surmounted by conical
ornament, with flower at tip. Short shaft, upper
portion cup-shaped, lower portion positioned
atop round base. Dedicatory Hebrew inscription:
"Did [sic] son of Avraham Touitou" (please refer
also to item no. 68, likewise associated with
Touitou family).
Height: 24.5 cm.

Opening price: $250
61

Opening price: $150
60a

60b
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62

תוניסיה – משפחת ארביב- "יד" לספר תורה – לוב.63

)תוניסיה – משפחת גויטע (גואטה- "יד" לספר תורה – לוב.62

.]20- [ראשית המאה ה, תוניסיה, לוב או גאבס."יד" לספר תורה
. כנראה חותמת מלוב) יצוק וחקוק,כסף (חתום
 חלקה העליון של הידית צר מאוד וחלקה התחתון רחב בחלקו והולך וצר כלפי כף."יד" שטוחה
 על חלקה הרחב של הידית חקוק עיטור. עם אצבע מורה כפופה וחפת בבסיסה, כף יד קפוצה.היד
 "תאנורא: "חוואתו ארביב" ולצדה כתובת נוספת: ובצד השני חקוקה כתובת הקדשה,בדגם צמחי
."(?) קודש
. מצב טוב. ס"מ25.5 :אורך
. תוניסיה,נרכשה בגאבס

.]20- [ראשית המאה ה, תוניסיה, לוב או גאבס."יד" לספר תורה
. כנראה חותמת מלוב) יצוק וחקוק,כסף (חתום
. הולך וצר כלפי כף היד, חלקה העליון של הידית צר מאוד וחלקה התחתון שטוח ורחב."יד" שטוחה
 על חלקה הרחב של הידית חקוקים עיטורים. עם אצבע מורה כפופה וחפת בבסיסה,כף יד קפוצה
.] "יוספ גויטע ע"ה" [גואטה: ובצד השני חקוקה כתובת הקדשה,בדגמים צמחיים
. מצב טוב. ס"מ26 :אורך
. תוניסיה,נרכשה בגאבס
$250 :פתיחה

$250 :פתיחה

63. Torah Pointer – Libya-Tunisia – Arbib Family

62. Torah Pointer – Libya-Tunisia – Goueta Family

Torah pointer. Libya, or Gabès, Tunisia, [early 20th century].
Silver (marked, hallmark probably Libyan), cast and engraved.
Flat pointer, with hand clenched, index finger gently flexed, and cuffed wrist. Lower
portion of handle wide, tapering toward wrist. Vegetal patterns engraved on one
side. Engraved Hebrew dedicatory inscriptions on the other side: "Hawato Arbib,";
"Tanoura (?) Kodesh."
Length: 25.5 cm. Good condition.
Purchased in Gabès, Tunisia.

Torah pointer. Libya, or Gabès, Tunisia, [early 20th century].
Silver (marked, hallmark probably Libyan), cast and engraved.
Flat pointer, with hand clenched, index finger gently flexed, and cuffed wrist. Lower
portion of handle broad and flat, sharply tapering toward wrist. Vegetal patterns
engraved on one side. Engraved Hebrew dedicatory inscription on the other side:
"Yosef Goueta...".
Length: 26 cm. Good condition.
Purchased in Gabès, Tunisia.

Opening price: $250

Opening price: $250
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65

64

 "יד" לספר תורה – קונסטנטין – אלג'יריה – משפחת עזריה.65

 "יד" לספר תורה – קונסטנטין – אלג'יריה – משפחת נקש.64

.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה, אלג'יריה, קונסטנטין."יד" לספר תורה
.כסף יצוק וחקוק; גדיל חוטי כותנה
 רחב בחלקו והולך וצר כלפי, וחלקה התחתון שטוח, עם טבעת בקצה,חלקה העליון של הידית גלילי
 על חלקה הרחב של. עם חפת בבסיסה, כף היד עם אצבעות קפוצות ואצבע מורה ארוכה.כף היד
 "ע"ה אברהם עזרייא: ובצד השני חקוקה כתובת הקדשה,הידית חקוקים עיטורים בדגמים צמחיים
. אל הטבעת קשור גדיל עשוי חוטי כותנה ירוקים."הי"ו
. מצב טוב. ס"מ26 :אורך

.]1905[  תרס"ה, אלג'יריה, קונסטנטין."יד" לספר תורה
.כסף יצוק וחקוק
 הולכת, ידית עם שוליים גליים.אלג'יראי- בסגנון צפון אפריקאי לובי,"יד" שטוחה בצורת עץ מסוגנן
: כתובת הקדשה. עם אצבע מורה ארוכה וכפופה וחפת בבסיסה, כף יד קפוצה.וצרה כלפי כף היד
 לבת [לבית] נקאש יצחק נקאש/ "נדבת לב האשה מסעודא ת"ם [תבורך מנשים] לכבוד ספר תורה
."ה' סיון ש' תרס"ה לפ"ק
. מצב טוב. ס"מ17 :אורך

$200 :פתיחה

$250 :פתיחה

65. Torah Pointer – Constantine – Algeria – Azariah Family

64. Torah Pointer – Constantine – Algeria – Nakash Family

Torah pointer. Constantine, Algeria, [first half of 20th century].
Silver, cast and engraved; cotton thread tassel.
Upper portion of handle cylindrical, with ring suspended from tip. Lower portion
flat, tapering from wide at middle to narrow at wrist of hand. Hand clenched,
with long, extended index finger, and with cuffed wrist. Engraved vegetal patterns
on one side, and engraved Hebrew dedicatory inscription (using customary
abbreviations) on the other: "Servant of the Almighty Avraham Azariah, may the
Almighty maintain him and protect him." Tassel of green cotton thread tied onto
ring.
Length: 26 cm. Good condition.

Torah pointer. Constantine, Algeria, 5665 [1905].
Silver, cast and engraved.
Flat pointer, shaped like stylized tree, in North African, Libyan-Algerian style.
Scalloped handle, tapering toward wrist. Hand clenched, with long, gently flexed
index finger and with cuffed wrist. Engraved Hebrew dedicatory inscription (using
customary abbreviations): "Donated with [a generous] heart by the woman
Massouda, may she be blessed among women, to honor a Torah scroll / of the
Nakash family, Yitzhak Nakash, the 5th of Sivan, Year 5665 [1905]."
Length: 17 cm. Good condition.
Opening price: $250

Opening price: $200
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66b

66. Two Torah Pointers – Tunisia – Hajaj and Zeitoun Families
Two Torah pointers engraved with inscriptions commemorating members of the
Hajaj and Zeitoun families, both prominent rabbinical families from Tunisia. Tunisia,
[20th century].
Silver, cast and engraved.
1. Movable upper joint, attached by hinge. Upper portion of handle cylindrical;
lower portion flat and rectangular, tapering toward wrist. Hand clenched, with
long, gently flexed index finger and with cuffed wrist. Engraved vegetal patterns
on one side, and engraved Hebrew dedicatory inscription on the other: "To the
[peaceful] rest of Meiro Hajejaj [sic], may he rest in Eden… the month of Elul."
Length: 25 cm. Good condition.
2. Movable upper joint, attached by hinge. Upper portion of handle cylindrical;
lower portion flat, wide, in the form of a stylized tree, tapering toward wrist. Hand
clenched, with long, gently flexed index finger and with cuffed wrist. Engraved
vegetal patterns on one side, and engraved Hebrew dedicatory inscription on the
other: "To the [peaceful] rest of Miyoto (?) Zeitoun, may he rest in Eden, the 6th
of Iyar 5705 [1945], Ya'akov Zeitoun, may he rest in Eden, the 6th of Shevat 5711
[1951]." Length: 26 cm. Good condition.
Purchased in Tunis, Tunisia, November 2005.
Opening price: $300
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66a

 שתי "ידיים" לספר תורה – תוניסיה – משפחות חג'ג' וזיתון.66
 שתיהן משפחות רבנים, עם כתובות הקדשה לזכר בני משפחות חג'ג' וזיתון,שתי "ידיים" לספר תורה
.]20- [המאה ה, תוניסיה.ידועות בתוניסיה
.כסף יצוק וחקוק
 הולך, חלקה העליון של הידית גלילי וחלקה התחתון מלבני ושטוח. מחובר בציר, מפרק עליון נע.1
. עם חפת בבסיסה, כף היד עם אצבעות קפוצות ואצבע מורה ארוכה וכפופה.וצר כלפי כף היד
: ובצד השני חקוקה כתובת הקדשה,על חלקה הרחב של הידית חקוקים עיטורים בדגמים צמחיים
. מצב טוב. ס"מ25 : אורך.""למנוחת מאירו חג'ג'אג' נ"ע א"ב אלול
 בצורת עץ, חלקה העליון של הידית גלילי וחלקה התחתון שטוח. מחובר בציר, מפרק עליון נע.2
. עם חפת בבסיסה, כף היד עם אצבעות קפוצות ואצבע מורה ארוכה. הולך וצר כלפי כף היד,מסוגנן
: ובצד השני חקוקה כתובת הקדשה,על חלקה הרחב של הידית חקוקים עיטורים בדגמים צמחיים
. מצב טוב. ס"מ26 : אורך.""למנוחת מיותו (?) זיתון נ"ע ו' אייר תש"ה יעקב זיתון נ"ע ו' שבט התשי"א
.2005  נובמבר,נרכשו בתוניס
$300 :פתיחה

67b

67. Two Torah Pointers – Tunisia-Algeria – Tamam and Avrahami Families
Two Torah pointers. Tunisia-Algeria or Jerusalem, [first half of 20th century].
Silver, cast and engraved.
Two Torah pointers of a form generally characteristic of pointers from Libya, Tunisia,
and Algeria.
1. Movable upper joint, attached by hinge. Remainder of handle flat; upper segment
tapering toward middle; lower segment wide at top and tapering toward wrist.
Clenched hand with long, gently flexed (broken) index finger and cuffed wrist.
Hebrew dedicatory inscription (partly erased): "To the [eternal] rest of… Haviva
Olga Tamam […]." Reverse side of handle with vegetal and geometric patterns.
Length: 26 cm. Tip of index finger broken off and missing.
2. Upper segment of handle cylindrical, with several joints, and surmounted by
suspension ring. Lower segment flat, with medallion, tapering toward wrist.
Clenched hand with long, gently flexed index finger and cuffed wrist. Engraved
Hebrew dedicatory inscription: "To the [eternal] rest of the young man Hayyim
Avrahami […] 1st of the Month of / Tevet 5671 [1911]". Length: 26 cm.
Purchased in Tunis, Tunisia, November 2005.

67a

אלג'יריה – משפחות תמאם ואברהמי- שתי "ידיים" לספר תורה – תוניסיה.67
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה,אלג'יריה או ירושלים- תוניסיה.שתי "ידיים" לספר תורה
.כסף יצוק וחקוק
. תוניסיה ואלג'יריה,שתי ה"ידיים" בעלות צורה כללית האופיינית לידיים מארצות לוב
 חלקה העליון הולך וצר כלפי המרכז וחלקה התחתון, ידית שטוחה. מחובר בציר, מפרק עליון נע.1
 עם חפת,) כף היד עם אצבעות קפוצות ואצבע מורה ארוכה (שבורה. הולך וצר כלפי כף היד,רחב
 צדה." נ"ע/  "למנוחת הבתולה חביבה אולגא תמאם:) כתובת הקדשה (מחוקה בחלקה.בבסיסה
. קצה האצבע שבור וחסר. ס"מ26 : אורך.השני של הידית מעוטר בדגמים צמחיים וגיאומטריים
 עם, חלקה התחתון שטוח, עם מספר מפרקים ועם טבעת בקצה, חלקה העליון של הידית גלילי.2
 עם חפת, כף יד עם אצבעות קפוצות ואצבע מורה ארוכה וכפופה. הולך וצר כלפי כף היד,מדליון
. ס"מ26 : אורך." טבת התרע"א/  "למנוחת הבחור חיים אברהמי נ"ע ר"ח: כתובת הקדשה.בבסיסה
.2005  נובמבר,נרכשה בתוניס
$250 :פתיחה

Opening price: $250
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68a

68. Three Torah Pointers – Tunisia – Eljin, Dinun, Ben-Haim, and Touitou
Families
Three Torah pointers. Tunisia, [20th century].
Silver, cast and engraved; copper, cast and engraved.
1. Silver (with Tunisian hallmark). Movable upper joint, attached by hinge. Upper
portion of handle cylindrical; lower portion flat, tapering toward wrist. Hand
clenched, with long, gently flexed index finger and with cuffed wrist. Engraved
vegetal patterns on one side, and engraved Hebrew dedicatory inscription (using
abbreviations) on the other: "Sanctified to the Almighty, to the [peaceful] rest of
[…] Yosef Hai Eljin, may his soul be bound up in the bond of everlasting life." Length:
26 cm.
2. [Tafilalt Region]. Upper segment decorated. Upper portion of handle rectangular
and lower portion cylindrical. Hand clenched, with long, gently flexed index
finger and with cuffed wrist. Hebrew dedicatory inscription (using abbreviations):
"Sanctified in honor of the Holy Torah, Rabbi Shimeon Bar Yohai, may his virtue
protect us / to the Yeshiva […], gift of Señor David son of Dinon, may the lord protect
him and maintain him / and his wife, Señora Rahel…, by the Rabbi, the Emissary…
Rabbi Shemuel Ben Hayyim, may the Almighty maintain him and protect him."
Length: 24 cm.
3. Upper portion of handle cylindrical and lower portion flat, tapering toward wrist.
Hand clenched, with thumb pointing sideways, with long, gently flexed index finger,
and with cuffed wrist. Vegetal patterns engraved on wide part of handle, along
with dedicatory inscription (Hebrew and French), on both sides. Hebrew: "To the
[peaceful] rest of Beiya Touitou, may she rest in Eden, on the Day of the New Month
of Elul, Year 5705 [1945], may her soul be bound up in the bond of everlasting life."
/ French: "Beithe Touito Decedee Le 8 Août 1945 à l'Age de 28 Ans" [Beithe Touito,
passed away August 1945 at the age of 28]. Above the French dedicatory inscription
is a copper plaque bearing the initials of the deceased woman, "BT." Length: 23.5 cm.
Opening price: $400
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 טוויטו,חיים- בן, דינון, שלוש "ידיים" לספר תורה – תוניסיה – משפחות אלגין.68
.]20- [המאה ה, תוניסיה.שלוש "ידיים" לספר תורה
.כסף יצוק וחקוק; נחושת יצוקה וחקוקה
 חלקה העליון של הידית. מחובר בציר, מפרק עליון נע.) חותמת איכות תוניסאית, כסף (חתום.1
 כף היד עם אצבעות קפוצות ואצבע מורה ארוכה. הולך וצר כלפי כף היד,גלילי וחלקה התחתון שטוח
 ובצד השני, על חלקה הרחב של הידית חקוקים עיטורים בדגמים צמחיים. עם חפת בבסיסה,וכפופה
 המשכיל ונבון] יוסף חי אלגין/  "קודש לה' למנוחת העלוב המו"ן [המר ונאנח:חקוקה כתובת הקדשה
. ס"מ26 : אורך."תנצב"ה
. חלקה העליון של הידית מרובע וחלקה התחתון סלילי. מפרק עליון מעוטר.] [אזור תאפילאלת.2
 "קדש: כתובת הקדשה. עם חפת בבסיסה,כף היד עם אצבעות קפוצות ואצבע מורה ארוכה וכפופה
 ואשתו סי' רחל/  לישיבת זוה"ק נדבת סי' דוד ן' דינון יצ"ו/ לכבוד התה"ק רבי שמעון בר יוחאי זיע"א
. ס"מ24 : אורך." כמהר"ר שמואל בן חיים הי"ו/ ת"ם [תבורך מנשים] ע"י הרב השד"ר
 כף היד עם אצבעות. הולך וצר כלפי כף היד, חלקה העליון של הידית גלילי וחלקה התחתון שטוח.3
 על חלקה הרחב של. עם חפת בבסיסה, אגודל פונה הצדה ואצבע מורה ארוכה וכפופה,קפוצות
 "למנוחת באיא תויתו: ומשני צדיה חקוקה כתובת הקדשה,הידית חקוקים עיטורים בדגמים צמחיים
Beithe Touito Decedee Le 8 Août 1945 à l'Age de / נ"ע יום ר"ח אלול שנת ה'תש"ה תנצב"ה
 על יד כתובת ההקדשה בצרפתית משובצת לוחית.] שנים28  בגיל1945 " [נפטרה באוגוסט28 Ans
. ס"מ23.5 : אורך.BT ,נחושת עליה חקוקים ראשי התיבות של הנפטרת
$400 :פתיחה

69a

 .69מנורת חנוכה עשויה חרס – ג'רבה
מנורת חנוכה .ג'רבה ,תוניסיה[ ,המאה ה 18-או ה.]19-
חרס צבוע ומזוגג.
מנורת חנוכה בצורת מלבן הנשען על שתי רגליים .שמונה שקערוריות לשמן ,עם קצוות צבוטים עבור הפתילות .כפי הנראה ,בחלקה
העליון מוקם השמש (חסר).
דגם מוקדם ונדיר .ייתכן כי דגם זה ,שאינו מתועד בספרות ,היווה חוליה מקשרת בין מנורות האבן ששימשו בצפון אפריקה למנורות
החרס המוכרות מתוניסיה ,המזוגגות בדרך כלל בגוון ירוק (דומה לזה שבמנורה שלפנינו) ,בהן הבזיכים מוגבהים על עמודים זעירים
ומעוצבים בדומה לנרות חרס עתיקים.
אורך 22 :ס"מ ,רוחב 10 :ס"מ ,גובה 3.5 :ס"מ .מצב בינוני-טוב .ללא שמש .מעט שברים.
ספרות :אורות בהרי האטלס ,פריטים .112-113
נרכשה ממשפחה יהודית בג'רבה ,נובמבר .2005

70

פתיחה$800 :

69. Earthenware Hanukkah Lamp – Djerba
Hanukkah lamp. Djerba, Tunisia, [18th or 19th century].
Earthenware, painted and glazed.
Rectangular Hanukkah lamp, supported by two legs. The oil fonts take the form of eight small recesses, with
pinched edges on one side for wicks. Apparently, a servant light (now missing) was placed in the upper part of
the lamp.
– This is a particularly rare and early specimen. In all likelihood, this model – undocumented in the literature
represents a missing link between the stone lamps used in North Africa and the more familiar earthenware lamps
of Tunisia, which are generally glazed in a greenish hue (in similar fashion to the present lamp). But in the latter
group, the oil fonts are elevated, that is, supported on top of small columns, and are similar in design to ancient
earthenware oil lamps.
Length: 22 cm. Width: 10 cm. Height: 3.5
cm. Fair-good condition. No servant light.
Minor fractures.
Reference: North African Lights, items
nos. 112-13.
Purchased from a Jewish family in
Djerba, November 2005.
69b
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Opening price: $800

 .70מנורת חנוכה – תוניסיה – עיטורי ציפורים וכוכבים
מנורת חנוכה .תוניסיה (או אלג'יריה)[ ,המאה ה.]19-
פליז יצוק ומוחתם; מסמרות.
דופן אחורית בצורת כיפה ,עם שמונה שערי-פרסה מחודדים,
אגרטל נושא פרחים ,מפתחים בדגמים צמחיים ושני כוכבים
בתוך מעגלים .בראש הדופן האחורית זוג ציפורים גדולות
שביניהן עיטור נוסף בצורת כוכב הכלוא בתוך מעגל .דפנות צד
עם מפתחים בדגמים צמחיים ,ובראש כל דופן ציפור .פני השטח
חלקים .שורת בזיכים ארוכים וצבוטים .השמש מעוטר בארבעה
זיזים.
לפי מרדכי נרקיס ,טיפוס זה של מנורה מושפע בעיצובו
מהאדריכלות שבאלג'יריה העות'מאנית כמו גם מהאמנות
האסלאמית שבאלג'יריה .ראו גם פריט הבא.
גובה 23 :ס"מ ,רוחב 22 :ס"מ .מצב טוב .תיקוני הלחמה קלים.
ספרות :אורות בהרי האטלס ,פריט  ;119מנורת החנוכה ,לוח ,LV
פריט  ;155אוסף פויכטונגר ,פריט .384
נרכשה בג'רבה.
פתיחה$400 :

71. Hanukkah Lamp – Tunisia – Decorated with
Birds, Stars, and Circlets

70. Hanukkah Lamp – Tunisia – Decorated with
Birds and Stars

Hanukkah lamp. Tunisia (or Algeria), [20th century].
Brass, cast and punched; rivets.
Arched back plate, openwork, featuring eight
horseshoe-arch gates, a vase with flowers, vegetalstyle "windows," and two encircled stars. Back plate
surmounted by additional encircled star, flanked by a
pair of large birds on either side. Vegetal openwork
side panels, surmounted by an additional pair of
birds. Surface decorated with pattern of circlets. Row
of elongated
rectangular oil fonts with pinched, pointed spouts for
wicks.
Height: 22 cm. Width: 22 cm. Good condition. Minor
soldering repairs. No servant light.
References: North African Lights, item no. 119; The
Hanukkah Lamp, pl. LV, item no. 155; Feuchtwanger
Collection, item no. 384.
Purchased in Tunis, Tunisia, November 2005.

Hanukkah lamp. Tunisia (or Algeria), [19th century].
Brass, cast and punched; rivets.
Arched back plate, openwork, featuring eight
horseshoe-arch gates, a vase with flowers, vegetalstyle "windows," and two encircled stars. Back plate
surmounted by additional encircled star, flanked by a
pair of large birds on either side. Vegetal openwork
side panels, surmounted by an additional pair of
birds. Plain surface. Row of elongated rectangular oil
fonts with pinched, pointed spouts for wicks. Servant
light adorned with four projecting spikes.
According to Mordechai Narkiss (see below), the
design of this type of Hanukkah lamp bears the
influence of Algerian architecture of the Ottoman
period, as well as Algerian Islamic art. Please refer
also to next item.
Height: 23 cm. Width: 22 cm. Good condition. Minor
soldering repairs.
References: North African Lights, item no. 119; The
Hanukkah Lamp, pl. LV, item no. 155; Feuchtwanger
Collection, item no. 384.
Purchased in Djerba.

Opening price: $400

 מנורת חנוכה קטנה – תוניסיה – עיטורי ציפורים.72

71

 כוכבים ועיטורי, מנורת חנוכה – תוניסיה – ציפורים.71
מעגלים זעירים

.]19- [המאה ה,) תוניסיה (או אלג'יריה.מנורת חנוכה
.פליז יצוק ומוחתם; מסמרות
 הדופן האחורית מעוטרת באגרטל פרחים.מנורה קטנת ממדים
. ובראשה עיטור תלתני וזוג ציפורים,פרסה-ובחמישה שערי
פרסה ובראש כל-דפנות הצד מעוטרות בחלון בצורת שער
 פני השטח מעוטרים בעיטורי.)דופן עיטור בצורת כף יד (חמסה
 שמש מסוגנן ממוקם. שורת בזיכים צבוטים.מעגלים זעירים
.בראש
. מצב טוב. ס"מ11.5 : רוחב, ס"מ13 :גובה
 (מאוסף שטיגליץ); אוסף122  פריט, אורות בהרי האטלס:ספרות
.154  פריט,LV  לוח,; מנורת החנוכה177  פריט,שטיגליץ
.2005  נובמבר, תוניסיה,נרכשה בתוניס

.]20- [המאה ה,) תוניסיה (או אלג'יריה.מנורת חנוכה
.פליז יצוק ומוחתם; מסמרות
,פרסה מחודדים- עם שמונה שערי,דופן אחורית בצורת כיפה
 מפתחים בדגמים צמחיים ושני כוכבים,אגרטל נושא פרחים
 בראש הדופן האחורית זוג ציפורים גדולות.בתוך מעגלים
 דפנות צד.שביניהן עיטור נוסף בצורת כוכב הכלוא בתוך מעגל
 פני השטח. ובראש כל דופן ציפור,עם מפתחים בדגמים צמחיים
. שורת בזיכים צבוטים.מעוטרים בעיטורי מעגלים זעירים
. תיקוני הלחמה קלים. מצב טוב. ס"מ22 : רוחב, ס"מ22 :גובה
.ללא שמש
,LV  לוח,; מנורת החנוכה119  פריט, אורות בהרי האטלס:ספרות
.384  פריט,; אוסף פויכטונגר155 פריט
.2005  נובמבר, תוניסיה,נרכשה בתוניס

$300 :פתיחה

$400 :פתיחה
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Opening price: $400

73. Hanukkah Lamp – Constantine, Algeria
Hanukkah lamp. Constantine, Algeria, [late 19th
century / early 20th century].
Brass, cast; copper rivets.
Openwork. Back plate consists of two sections
fastened together with rivets and decorated with
symmetrical vegetal pattern. Side panels bear
matching symmetrical vegetal pattern. Each side
panel surmounted by bird. Back plate surmounted by
hand-shaped ornament ("hamsa"). Row of oil fonts
with pinched spouts for wicks. Servant light attached
to middle upper portion of back plate.
This model of Hannukah lamp was first created by the
craftsman Tzemah Asson [Hasson]. A lamp with an
identical design can be found in the Israel Museum's
Zeyde Schulmann Collection; the craftsman's son,
Refael Asson, had originally presented that lamp to
Schulmann as a gift.
Height: 25.5 cm. Width: 22 cm. Good condition.
Reference: North African Lights, item no. 117.

72
73a

72. Small Hanukkah Lamp – Tunisia – Decorated
with Birds

Opening price: $800

 אלג'יריה, מנורת חנוכה – קונסטנטין.73
 ראשית/ 19- [סוף המאה ה, אלג'יריה, קונסטנטין.מנורת חנוכה
.]20-המאה ה
.פליז יצוק; מסמרות נחושת
הדופן האחורית מורכבת משני חלקים המחוברים יחד במסמרות
 בראש החלק העליון ציצה.ומעוטרים בדגמים צמחיים סימטריים
 דפנות הצד מעוטרות אף הן בדגמי שריגים.)דמוית כף יד (חמסה
 השמש. שורת בזיכים צבוטים. ובראש כל דופן ציפור,סימטריים
.ממוקם בחלקה העליון של הדופן האחורית
.]דגם זה של מנורת חנוכה נוצר בידי האומן צמח אסון [חסון
באוסף זיידע שולמן שבמוזיאון ישראל מצויה מנורה בעיצוב
. נתן מתנה לשולמן, רפאל אסון, שבן האומן,זהה
. מצב טוב. ס"מ22 : רוחב, ס"מ25.5 :גובה
.117  פריט, אורות בהרי האטלס:ספרות
73b

$800 :פתיחה

Hanukkah lamp. Tunisia (or Algeria), [19th century].
Brass, cast and punched; rivets.
Small Hanukkah lamp. Openwork. Back plate
features vase with flowers at center, above row of
five horseshoe-arch gates. Surmounted by cloverlike ornament, flanked by a pair of large birds. Each
side panel with "window" in form of horseshoe-arch
gate, and surmounted by hand-shaped ornament
("hamsa"). Surface decorated with circlets. Row of
elongated rectangular oil fonts with pinched, pointed
spouts for wicks. Stylized servant light attached to
back plate, just below apex.
Height: 13 cm. Width: 11.5 cm. Good condition.
References: North African Lights, item no. 122 (from
the Stieglitz Collection); The Stieglitz Collection:
Masterpieces of Jewish Art, item no. 177; The
Hanukkah Lamp, pl. LV, item no. 154.
Purchased in Tunis, Tunisia, November 2005.
Opening price: $300
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 .75שתי מנורות חנוכה מעוצבות כמגן דוד – אמנות עממית – תוניסיה
74

 .74מנורת חנוכה גדולה – עיטור חמסה – אמנות עממית – תוניסיה
מנורת חנוכה גדולה " -אמנות עממית" .ג'רבה ,תוניסיה[ ,העשורים הראשונים של המאה ה.]20-
ברזל גזור ומכופף; מסמרות; צבע; כוס זכוכית.
מורכבת מרצועות ברזל דקות ,חלקן מכופפות לצורת חישוקים ,וצבועות בצבע לבן .הדופן האחורית
מעוצבת כמשולש שבקודקודו העליון עיטור גדול בצורת כף יד (חמסה) ,מחובר במסמרות .שמונה
חישוקים ממוקמים בחלקה התחתון וחישוק נוסף ממוקם בחלקה העליון (שמש) – עבור כוסיות
השמן .מצורפת כוסית שמן אחת עשויה זכוכית כחולה.
גובה 40 :ס"מ ,רוחב 46 :ס"מ .מצב טוב .פגמים קלים.
ספרות :אורות בהרי האטלס ,פריטים .114-115
נרכשה בג'רבה.
פתיחה$500 :

74. Large Hanukkah Lamp – Hamsa Decoration – Folk Art – Tunisia
Large Hannukah lamp – folk art. Djerba, Tunisia, [early decades of 20th century].
Iron, cut and shaped; rivets; paint; glass goblet.
Composed of thin iron strips, some shaped to form a row of rings, painted white.
Back plate triangular, surmounted at apex by hand-shaped ornament ("hamsa"),
fastened by rivets. Row of eight rings projecting forward from bottom axis of
triangle and an additional ring (for servant light) attached to back plate, meant to
hold goblets serving as oil fonts. Blue glass goblet included.
Height: 40 cm. Width: 46 cm. Good condition. Minor blemishes.
Reference: North African Lights, items nos. 114-15.
Purchased in Djerba.

שתי מנורות חנוכה עם דופן אחורית המעוצבת כמגן דוד – "אמנות עממית" .כנראה ג'רבה ,תוניסיה,
[המחצית הראשונה של המאה ה.]20-
פח נחושת ופח ברזל גזורים ומכופפים.
 .1מיועדת להדלקה בכוסיות זכוכית הנתלות על החישוקים .שמונה חישוקים ממוקמים בחלקה
התחתון של הדופן האחורית וחישוק נוסף ממוקם בחלקה העליון .שורת החישוקים התחתונה רחבה
במיוחד.
גובה 23.5 :ס"מ .רוחב 40 :ס"מ.
 .2שורת בזיכים צבוטים עם שוליים גליים ממוקמת בחלקה התחתון של הדופן האחורית ,מחוברת
בשני ווים אל צדה האחורי של הדופן .השמש ממוקם בחלקה העליון.
גובה 26 :ס"מ ,רוחב 22 :ס"מ.
מצב משתנה .מעט קורוזיה וחלודה .פגמים קלים.
ספרות :אורות בהרי האטלס ,פריטים .114-115
נרכשו בג'רבה.
פתיחה$400 :

Opening price: $500
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 שתי מנורות חנוכה – עיטורי דגים וציפורים – אמנות עממית בפח – ג'רבה.76
.]20- [המאה ה, תוניסיה, ג'רבה."שתי מנורות חנוכה – "אמנות עממית
.פח ברזל גזור ומכופף; מסמרות
. מחוברים במסמרות, הדופן האחורית מעוצבת ככיפה שבראשה שלושה עיטורים בצורת דגים.1
. נקב לתלייה. השמש ממוקם במרכז.שורת בזיכים משולשים נשענת על שלוש רגליים
.עיטורי דגים מופיעים בפריטים רבים שמקורם באי ג'רבה ויוחסו להם גם סגולות של שמירה והגנה
. ס"מ27 : רוחב, ס"מ17 :גובה
 שורת בזיכים. הדופן האחורית מעוצבת כמשולש שבראשו ציצה ומשני צדדיו זוג ציפורים גדולות.2
, ס"מ14 : גובה. השמש ממוקם בראש.מכופפים בדגם גלי וצבוטים בקצה מולחמת לאגן נטף רחב
. ס"מ23 :רוחב
. חלודה ותיקוני הלחמה ישנים. שברים קלים וכיפופים.מצב משתנה
.נרכשו בג'רבה
$300 :פתיחה

76. Two Hanukkah Lamps Decorated with Fish and Birds – Folk Art in Sheet
Metal – Djerba
Two Hanukkah lamps – folk art. Djerba, Tunisia, [20th century].
Sheet metal, cut and shaped; rivets.
1. Arched back plate, surmounted by three cutout metal images of fish, riveted to
back plate. Row of triangular oil fonts, supported by three legs. Oil font for servant
light attached to upper middle of back plate. Suspension hole.
Fish appear as decorative elements on many items originating from Djerba. Among
other things, they were believed to act as safeguarding or protective charms. Height:
17 cm. Width: 27 cm.
2. Back plate shaped like triangle with rounded angles. Surmounted by frilly
ornament, flanked on either side by pair of large birds. Row of reeded oil fonts
with pinched spouts for wicks, soldered to broad drip pan. Oil font for servant light
attached to back plate just below apex, in middle. Height: 14 cm. Width: 23 cm.
Condition varies. Minor fractures and warping. Rust and old soldering repairs.
Purchased in Djerba.

75b

75. Two Hanukkah Lamps Designed as Stars of David – Folk Art – Tunisia
Two Hanukkah lamps with back plates formed as Stars of David – folk art. Probably
Djerba, Tunisia, [first half of 20th century].
Sheet copper and tin, cut and shaped.
1. With an unusually broad row of eight rings projecting forward from lower
horizontal axis of back plate, meant to hold glass goblets serving as oil fonts.
Additional ring, for servant light goblet, attached to middle of upper axis of back
plate.
Height: 23.5 cm. Width: 40 cm.
2. Row of reeded oil fonts, projecting forward, attached to horizontal metal strip,
attached in turn by two metal hooks, on either side, to rear of Star-of-David back
plate, and situated just beneath and parallel to lower axis of Star of David. Oil font
for servant light attached by metal hook to rear of upper axis of Star-of-David back
plate, in middle.
Height: 26 cm. Width: 22 cm.
Condition varies. Some corrosion and rust. Minor damage.
Reference: North African Lights, items nos. 114-15.
Purchased in Djerba.
Opening price: $400

Opening price: $300
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77

II –  שלוש מנורות חנוכה – אמנות עממית בפח – ג'רבה.78

I –  שלוש מנורות חנוכה – אמנות עממית בפח – ג'רבה.77

.]20- [המאה ה, תוניסיה, ג'רבה.שלוש מנורות חנוכה
.פח ברזל גזור ומכופף; צבע
 בדומה לצורת, הדופן האחורית מעוצבת ככיפה.שלוש מנורות "אמנות עממית" שנעשו מיריעות פח
 במנורה הקטנה עיטור בצורת ציפור (העיטור המקביל.המנורות התוניסאיות העשויות פליז יצוק
 הבזיכים מכופפים בדגם גלי. שורת הבזיכים והשמש מולחמים או תלויים באמצעות ווים.)לו חסר
.וצבוטים בקצה
 מצב. ס"מ22.5 : רוחב, ס"מ15.5 : ס"מ; גובה30 : רוחב, ס"מ16 : ס"מ; גובה32 : רוחב, ס"מ15 :גובה
. כיפופים וכתמים, חלודה.בינוני
.נרכשו בג'רבה

.]20- [המאה ה, תוניסיה, ג'רבה.שלוש מנורות חנוכה
.פח ברזל גזור ומכופף
 הדופן האחורית מעוצבת ככיפה – בדומה לצורת.שלוש מנורות "אמנות עממית" שנעשו מיריעות פח
 שורת הבזיכים.המנורות התוניסאיות העשויות פליז יצוק – עם עיטורים פשוטים מחורצים בשוליים
 הבזיכים מכופפים בדגם.)והשמש מולחמים או תלויים באמצעות ווים (באחת המנורות השמש נשלף
. נקב לתלייה.גלי וצבוטים בקצה
 מצב. ס"מ27 : רוחב, ס"מ14 : ס"מ; גובה32.5 : רוחב, ס"מ14 : ס"מ; גובה29 : רוחב, ס"מ15 :גובה
. כיפופים וכתמים, חלודה.טוב
.נרכשו בג'רבה

$150 :פתיחה

$200 :פתיחה

78. Three Hanukkah Lamps – Folk Art in Sheet Metal – Djerba – II

77. Three Hanukkah Lamps – Folk Art in Sheet Metal – Djerba – I

Three Hanukkah lamps. Djerba, Tunisia, [20th century].
Sheet metal, cut and shaped; paint.
Three folk art Hanukkah lamps, made from sheets of tin. Arched back plate, similar
to Tunisian Hanukkah lamps made from cast brass. Smallest lamp with decoration
shaped like bird (corresponding decoration on other side missing). Row of oil fonts
and servant light either soldered or suspended by hooks. Reeded oil fonts with
pinched spouts for wicks.
Height: 15 cm, width: 32 cm; height: 16 cm, width: 30 cm; height: 15.5 cm, width: 22.5
cm. Fair condition. Rust, warping, and stains.
Purchased in Djerba.

Three Hanukkah lamps. Djerba, Tunisia, [20th century].
Sheet metal, cut and shaped.
Three folk art Hanukkah lamps, made from sheets of tin. Arched back plate – similar
to Tunisian Hanukkah lamps made from cast brass – with simple grooving used
to decorate outer margins. Row of oil fonts and servant light either soldered or
suspended by hooks. One lamp with removable servant light. Reeded oil fonts with
pinched spouts for wicks. Suspension holes.
Height: 15 cm, width: 29 cm; height: 14 cm, width: 32.5 cm; height: 14 cm, width: 27 cm.
Good condition. Rust, warping, and stains.
Purchased in Djerba.

Opening price: $150

Opening price: $200
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 .79נר זכרון לתליה – תוניסיה – משפחת
בוחניף (בוחניק)
נר זכרון לתליה .תוניסיה ,תשרי תרפ"ח [.]1927
כסף גזור ,חקוק ומוחתם; כסף יצוק.
נר הזכרון עשוי טבעת כסף המיועדת לכוס-
הדלקה ,עליה חקוקה כתובת הקדשה:
"למנוחת הבחור העלוב משה בוחניף נ"ע
ד' (?) תשרי תרפ"ח" .אל הטבעת המרכזית
מולחמים ארבעה מתלים ,אליהם מחוברות
ארבע שרשראות ארוכות ,שבקצותיהן מתלה
בצורת כיפה.
אורך 24 :ס"מ ,קוטר הטבעת המרכזית 12 :ס"מ
בקירוב.
נרכש בג'רבה ,נובמבר .2005
פתיחה$250 :

– 79. Suspended Memorial Light
Tunisia – Buhnif (Bouhnik) Family
Suspended memorial light. Tunisia,
Tishrei 5688 [1927].
Silver, cut, engraved, and punched; cast
silver.
Memorial light consisting of silver
band, meant to hold cup to be filled
with lighting oil. Engraved Hebrew
dedicatory inscription (using customary
abbreviation): "To the [peaceful] rest
of the humble young man, Moshe
79
Bouhnif, may he rest in Eden, the 4th
of Tishrei, 5688 [1927]." Four handles with suspension rings are soldered onto
the main band, and four long chains are attached to these rings. The chains are
in turn suspended from a domed canopy surmounted by its own suspension ring,
by which the entire object is hung.
Length: 24 cm. Diameter of main silver band: approx. 12 cm.
Purchased in Djerba, November 2005.
Opening price: $250
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 .80קמעות נגד עקרבים ונחשים – קמע מודפס וקמע בכתב יד – לוב  /תוניסיה
שני קמעות נגד עקרבים וזוחלים אחרים .טריפולי ,לוב  /תוניסיה[ ,העשורים הראשונים של המאה ה.]20-
הדפסה על נייר; עפרון על נייר מוצמד לנייר בריסטול.
 .1קמע מודפס ,לשמירה מפני עקרבים ,נחשים וזוחלים אחרים[ .כנראה טריפולי (לפי הספריה
הלאומית)] .פותח במלים "ברשות קבה"ו וברשות ב"ד דלעילא וברשות ב"ד דלתתא ...משבע אנא
עליכון עקרבתא בת עקרבתא וחוייא [נחש] בת חויא וכל מין זוחלי עפר ."...בחלקו התחתון שלוש מלים
יווניות – מעוצבות כמשולשים – שאותיותיהן הולכות ומתמעטות עד היעלמותן :אפיקורוס ,אבילוגמא
[אפילוגמא] ,אפריריטא [אפרטיטה] ,וביניהן שני איורים של עקרבים ]1[ .דף 21.5 ,ס"מ .מצב טוב.
 .2קמע בכתב יד – כתיבה בעפרון על גבי נייר עם שורות מודפסות[ .כנראה תוניסיה או טריפולי].
בראשו מופיעה הכותרת "סגולה ללעקרב" ,תחתיה נוסח ההשבעה ובתחתית שלוש המלים היווניות
שאותיותיהן הולכות ופוחתות :אפיקורוס ,אפרטיטה ,אבלגמה ,ולצדן שני איורים סכמתיים של עקרבים.
[ ]1דף 20 ,ס"מ .מצב גרוע .קרעים רבים ,חלקם חסרים ,וכתמים.
ראו גם פריט .37
פתיחה$250 :

80. Amulets to Protect against Scorpions and Snakes – Printed Amulet and
Handwritten Amulet – Libya / Tunisia

81

81. Amulet to Protect the Newborn at Circumcision – Algeria
Amulet to protect the newborn at circumcision. [Probably Algeria: Rabbi Abraham
Boukabza, early 20th century].
Lithograph.
This amulet belongs to a set of three amulets that were hung on the wall above
a "Chair of Elijah" (a special chair designated for circumcision ceremonies), at
the time of a child's circumcision. Illustrations of a set table, a Chair of Elijah, and
a circumcisionist (?), in addition to two fish, a menorah, and the names of four
archangels – Auriel, Raphael, Gabriel, and Michael – all appear as if enclosed within
a triple-arched gateway. This gateway is framed by the words of one of the "Songs
of Ascent" from the Biblical Book of Psalms (128), inscribed inside the axes of a
vegetal border.
Rabbi Abraham Boukabza was a bookseller in Algiers.
Approx. 22 X 18 cm. Fair-poor condition. Numerous tears, including some open tears. Wear
and stains. Partially mounted on old pieces of paper.
Reference: Jewish Magic through the Ages: Angels and Demons, pp. 78-79.
Opening price: $200

Two amulets to protect against scorpions and venomous reptiles. Tripoli, Libya /
Tunisia, [early decades of 20th century].
Print on paper; pencil on paper, mounted on Bristol board.
1. Printed amulet, for protection against scorpions, snakes, and various other
venomous creatures. [Probably Tripoli (according to NLI)]. The lengthy text invokes
and conjures the earthly and heavenly authorities, and makes use of curses and
incantations, citing biblical prophets and ancient Jewish sages, to ward off scorpions,
venomous reptiles, and other mortally dangerous creatures. In the lower section of
the sheet are three Greek-origin words (in Hebrew letters, arranged in descending
triangular patterns); as they descend, the number of letters in each word diminishes
until the word disappears: "epicurus," "ebilogama" [or "epilogamma"], and
"apartita" [Aphrodite]. Interspersed between the triangles are two illustrations of
scorpions. [1] f., 21.5 cm. Good condition.
2. Amulet, handwritten in pencil on ruled paper. [Probably Tunisia or Tripoli]. Titled
in Hebrew "Segulah LilAkrab" ["charm (against) scorpion"]. Underneath this is the
incantation. At the bottom are the descending listings of the Greek-origin words
"epicurus," "apartita" [Aphrodite] and "ebilogama." As in the printed amulet
above, the number of letters in each word diminishes until each disappears. And
again, adjacent to these listings are two somewhat schematic illustrations of
scorpions. [1] f., 20 cm. Poor condition. Numerous tears, some open. Stains.
Please refer also to item no. 37.
Opening price: $250

 קמע לשמירה על התינוק בברית המילה – אלג'יריה.81
, כנראה אלג'יריה, פדזאייר, [דפוס רבי אברהם בוכבזא.קמע לשמירה על התינוק בברית המילה
.]20-ראשית המאה ה
.דפוס אבן על נייר
 אשר נתלו מעל כסא אליהו בזמן ברית המילה של,קמע זה הנו חלק ממערכת של שלושה קמעות
 כסא אליהו ואיור של, איורים של שולחן ערוך לסעודה, בתוך שלוש קשתות, בקמע מופיעים.הילד
 מוקף. גבריאל ומיכאל, רפאל, מסביבם עיטורי דגים ומנורה ושמות המלאכים אוריאל.)?( המוהל
. בתוך מסגרת מעוטרת,פסוקים ממזמור תהלים קכ"ח
.ספרים באלג'יר-רבי אברהם בוכבזא היה מוכר
 מודבק חלקית. בלאי וכתמים. חלקם חסרים, קרעים רבים.גרוע- מצב בינוני. ס"מ בקירוב22 X 18
.לניירות ישנים
.78-79 ' עמ, לכל הרוחות והשדים:ספרות
$200 :פתיחה
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82. Elegant Amulet Necklace with Hamsa and Stars-and-Crescent Pendants – Tunisia
Necklace with suspended chains consisting of hamsas and other types of pendants (Sharka Kabira /
Charka Kbira Fodda). Tunisia, [first half of 20th century].
Silver, cast and engraved; chased; silver wire; granulation; glass.
Elegant necklace consisting of 45 pendants and links. Base of necklace composed of five rectangular
links, decorated with silver wire and red glass beads. Links connected to each other with four pins,
each with small hamsa pendant. Connected (by ring-links) to the rectangular links are five 5-point
stars, two with green glass beads and three decorated with silver wire and granulation. Suspended
from the stars are nine chains with hamsa pendants, and round pendants decorated with different
forms of star-and-crescent patterns. Five of these chains bear large pendants, and the remaining
four have slightly smaller ones.
Approx. 20 X 24 cm. One small ornament (made from silver wire and granulation) missing.
Reference: Le bijou traditionnel en Tunisie, p. 24.
Opening price: $800

 .83ענק קמע עם שלושה תליונים – עיטורי אמייל,
אבני קורל וחמסות – ג'רבה ,תוניסיה

82

 .82ענק קמע מפואר עם תליוני חמסה ,כוכבים וסהר – תוניסיה
ענק מעוטר בשרשראות עם תליוני חמסה ותליונים נוספים (Sharka Kabira /
 .)Charka Kbira Foddaתוניסיה[ ,המחצית הראשונה של המאה ה.]20-
כסף יצוק וחקוק; עבודת אזמל; חוטי כסף; גרנולציה; זכוכית.
ענק מפואר ,המורכב מ 45-תליונים וחוליות המחוברים אלה לאלה .בראשו חמש
חוליות מלבניות מעוטרות בחוטי כסף ובאבני-זכוכית אדומות ,מחוברות אלה
לאלה בפינים שבקצותיהם ארבעה תליוני חמסה קטנטנים .אל החוליות המלבניות
מחוברים חמישה תליונים בצורת כוכב בעל חמישה חודים ,שניים מהם מעוטרים
באבני-זכוכית ירוקות ושלושה בחוטי כסף ובגרנולציה .מן הכוכבים משתלשלות
תשע שרשראות עם תליוני חמסה ותליונים עגולים עם עיטורי כוכב וסהר (חמש
שרשראות עם שלושה תליונים גדולים וארבע שרשראות עם ארבעה תליונים קטנים
יותר).
 24 X 20ס"מ בקירוב .עיטור זעיר אחד של חוטי כסף וגרנולציה חסר.
ספרות ,Le bijou traditionnel en Tunisie :עמ' .24

פתיחה$800 :

ענק עם שלושה תליונים גדולים .ג'רבה ,תוניסיה,
[המחצית הראשונה של המאה ה.]20-
כסף (מוזהב בחלקו); חוטי כסף; אמייל-קלואזונה; חרוזי
אבן ופלסטיק; חרוזי אבני קורל; זכוכית.
שרשרת אליה מחוברים שלושה תליונים גדולים :התליון
המרכזי מעוצב כמשולש שבקצהו העליון עיטור בצורת
סהר .שני צדי המשולש מעוטרים באמייל בצבעים ירוק,
כחול וצהוב בדגמים צמחיים ,עם עיטור בצורת שער-
פרסה מחודד בצדו האחד ,ועיטור בצורת חמסה בצדו
השני .בשני צדדיו משובצות אבני זכוכית צבעוניות
ומחלקו התחתון משתלשלות שמונה שרשראות
שבקצותיהן תליונים בצורת חמסה ובצורת טיפה (חמש
מהן עם אבני קורל) .התליונים הצדדיים אינם זהים,
אך שניהם מזכירים צורת טיפה או בקבוקון בשמים,
שניהם בעלי שש צלעות המעוטרות בדגמים צמחיים
וגיאומטריים עשויים חוטי כסף ואמייל צבעוני ,ומשניהם
משתלשלות שרשראות (אחד מהם ,דמוי חציל ,עם
שרשראות שבקצותיהן חרוזים אדומים ותליוני חמסה
וסהר ,והשני עם שרשראות שבקצותיהן חרוזי-אבן
לבנים ותליוני חמסה זהובים).
 54 X 15ס"מ בקירוב .אבן זכוכית חסרה .עיטורי אמייל
חסרים .כיפופים ופגמים.
ספרות ,Le bijou traditionnel en Tunisie :עמ' .52
פתיחה$400 :
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83a

–  מחרוזת "שח'אב" עם חרוזים עשויים מתבלינים.84
תוניסיה – לשמירה על האישה לאחר חתונתה
) אשר ענדה האישהSekhab – "מחרוזת "שח'אב" ("שחאב
 [המחצית הראשונה של, תוניסיה, ג'רבה.לאחר חתונתה
.]20-המאה ה
תערובת תבלינים יצוקה; כסף יצוק ומקודח (מוזהב); חוטי
.קלואזונה; חרוזי פלסטיק-כסף; פח פליז; אמייל
 חרוזים המעוצבים כלבבות או54-המחרוזת מורכבת מ
 על הכנת.כטיפות ועשויים מתערובת תבלינים מיוחדת
החרוזים הללו טרחו נערות לפני חתונתן והם היו כבושים
מתערובת של אבקת ענבר אפור (שמחירו היה גבוה אף
 עלי ורדים ומי, ציפורן, זעפרן, אגוז מוסקט,)ממחיר הזהב
 מדיפה, במגע עם הגוף ובמגע החרוזים אלה באלה.בושם
המחרוזת ריח עז אשר נועד למשוך את הבעל ולהרחיק את
 בין חרוזי התבלינים – האגודים בצרורות של.הרוחות הרעות
תשעה חרוזים – מפרידים חרוזי פלסטיק אדומים (המדמים
 חוליות כסף, תליונים עם עיטורי כוכב וסהר,)אבני קורל
כסף- שני חרוזי,מוארכות עליהן חקוקים עיטורים בצורת עין
 שני ריבועי כסף המעוטרים,כדוריים המעוטרים בחוטי כסף
 ובקצה,)בחוטי כסף (אחד מהם מעוטר גם באמייל צבעוני
תליון גדול המורכב משני חרוטים מחומשים מעוטרים
 ממנו משתלשלים חמישה תליוני חמסה (שניים,בחוטי כסף
.) שניים מעוטרים אמייל ואחד עשוי חוטי כסף,יצוקים
. ס"מ בקירוב50 X 10
Le bijou traditionnel en ;19  פריט, עטור מצחך:ספרות
.41 ,26 ' עמ,Tunisie
84a

$800 :פתיחה

83. Amulet Necklace with Three
Pendants – Enamel Decorations,
Corals, and Hamsas – Djerba,
Tunisia
Necklace with three large pendants.
Djerba, Tunisia, [first half of 20th
century].
Silver (parcel gilt); silver thread;
cloisonné enamel; stone and plastic
beads; coral beads; glass.
Chain with three large pendants
suspended. Middle pendant triangular,
with
crescent-shaped
decoration
surmounting apex. Both sides of
triangle decorated with green, blue,
and yellow enamel in vegetal patterns,
and with colored glass beads; one side of
triangle with horseshoe arch, tapering
at one end, and other side with hamsa.
Eight chains suspended from bottom
of triangle, with small pendants, either
hamsa- or droplet-shaped, at their
ends; five chains also with coral beads.
The two large pendants flanking the
middle one are not identical, but both
are reminiscent of either droplets or
83b
small perfume bottles; both are sixsided, and decorated with vegetal
and geometric patterns in silver thread and colored enamel; and both have
suspended chains. One of these side pendants is eggplant-shaped, and its
chains have reddish beads and small hamsa and crescent pendants at their
ends; the other's suspended chains have white stone beads and small gilt
hamsa pendants at their ends.
Approx. 54 X 15 cm. One glass bead missing. Loss to enamel. Warping and blemishes.
Reference: Le bijou traditionnel en Tunisie, p. 52.
Opening price: $400

84b
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עדיים מוזהבים – תוניסיה- זוג עיטורי ראש מפוארים – קמעות.85
 ליד, שנועדו לתלייה בצדי הראש,עדיים- קמעות,)Teklila( זוג עיטורי ראש
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה, תוניסיה, גאבס.הרקה
. יצוק וחקוק; חוטי כסף וגרנולציה; זכוכית,כסף (מוזהב) מולחם
 כל אחד מהעיטורים מורכב מחישוק סגלגל.עיטורי ראש ארוכים במיוחד
 מעוטרת, בעלת שוליים גליים, הלוחית.המולחם ללוחית בצורת חצי עיגול
.בחוטי כסף ובגרנולציה בדגמים גיאומטריים ובאבן זכוכית אדומה
מחלקה התחתון של הלוחית משתלשלות חמש שרשראות של חוליות
 שבקצותיהן תליונים עם עיטורים,)"עגולות ושטוחות (מטיפוס ה"ריחאנה
 שניים בצורת חמסה ואחד עם, שניים עגולים עם עיטורי סהר:מקודחים
, לחלקו העליון של החישוק מחוברת שרשרת נוספת.עיטור כוכב וסהר
.שבקצה קרס לתליה על כיסוי הראש
. ס"מ38 X 8
 פריט,; אוסף שטיגליץ20 ' עמ,Le bijou traditionnel en Tunisie :ספרות
.276
$500 :פתיחה

85. Pair of Elegant Headdress Ornaments – Ornamental
Gilt Amulets – Tunisia

85

Pair of "teklila" headdress ornaments, ornamental amulets to
be suspended on either side of the head, over the temples.
Gabès, Tunisia, [first half of 20th century].
Silver (gilt), soldered, cast, and engraved; silver thread and
granulation; glass.
Unusually long head ornaments. Each ornament consists of an
elliptical hoop onto which a half-moon-shaped plate has been
soldered. Each scalloped plate is decorated with geometric
patterns in silver thread and granulation and bears a red glass
stone. Suspended from the bottom edges of each plate are five
chains made of small flat round links (in the "Rihanna" style).
At the ends of the chains are small pierced pendants; two of
these are round, with crescent symbols, two are hamsa-shaped,
and one bears the star-and-crescent symbol. The hoop itself is
suspended from above by a thicker chain with a hook at the
end which enables attachment to the head covering.
38 X 8 cm.
References: Le bijou traditionnel en Tunisie, p. 20; The Stieglitz
Collection: Masterpieces of Jewish Art, item no. 276.

84. Necklace ("Sekhab") with Beads made of
Spices – Tunisia – To Protect a Women after her
Wedding
Sekhab beaded necklace worn by a woman after her
wedding. Djerba, Tunisia, [first half of 20th century].
Mixture of spices, cast; silver, cast and pierced (gilt);
silver thread; sheet brass; cloisonné enamel; plastic
beads.
Necklace consisting of 54 beads, shaped like hearts
or droplets, made from a special mixture of spices.
The beads, painstakingly prepared by young women
before their weddings, consist of a preserved mixture
that may include gray amber powder (which was
costlier than gold), nutmeg, saffron, cloves, rose
petals, and eau de toilette. In contact with the
body – or in contact with one another – the beads
emit a potent fragrance that is meant to attract the
husband, and at the same time ward off evil spirits.
Separating the bunches of spice beads – with each
bunch consisting of nine beads – are red plastic beads
intended to look like coral, as well as pendants with
star-and-crescent symbols, elongated silver links with
engraved eye-shaped decorations, a pair of spherical
silver beads with silver-thread decorations, and a pair
of silver cubes similarly decorated with silver thread
(one also decorated with colored enamel). At the
end of the necklace is a large pendant composed of
a pair of pentagonal cones decorated in silver thread.
Suspended from the large pendant are five small
hamsa pendants – two of them cast, two with enamel,
and one made from silver thread.
Approx. 50 X 10 cm.
References: In All Their Finery: Jewels from the Jewish
World, item no. 19; Le bijou traditionnel en Tunisie,
pp. 26, 41.
Opening price: $800

Opening price: $500
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 .86זוג עיטורי ראש מוזהבים לכלה – ג'רבה ,תוניסיה
זוג עיטורי ראש ( )Gnadel / Gandilaמוזהבים לכלה ,שנועדו
לתלייה בצדי הראש ,ליד הרקה .ג'רבה ,תוניסיה[ ,המחצית
הראשונה של המאה ה.]20-
כסף (מוזהב) יצוק ומקודח; חוטי כסף.
עיטורי ראש ארוכים ,המורכבים מחמישה תליונים בגודל
משתנה ,ההולך וקטן כלפי התליון התחתון .התליונים
מעוצבים כמנסרות המתרחבות כלפי הבסיס ,עם קצה
מחודד שבראשו עיטור דמוי כתר .שלושת התליונים
התחתונים מעוצבים כמנסרה בעלת חמש צלעות ושני
התליונים העליונים כמנסרה בעלת שש צלעות .התליונים
מעוטרים בחוטי כסף בדגמים גיאומטריים ומקודחים בהם
עיטורי לבבות ,עיגולים ועלעלים .מכל תליון משתלשלים
תליונים זעירים ,המשמשים כפעמונים.
 30 X 4ס"מ בקירוב .מצב טוב .כמה תליונים זעירים שבורים
או חסרים.
ספרות ,Le bijou traditionnel en Tunisie :עמ' Later ;18
 ,Islamic Jewelleryעמ' .55
פתיחה$250 :

– 86. Pair of Gilt Bridal Headdress Ornaments
Djerba, Tunisia
Pair of gilt bridal "gnadel" or "gandila" headdress
ornaments to be suspended on either side of the
head, over the temples. Djerba, Tunisia, [first half
of 20th century].
Silver (gilt), cast and pierced; silver thread.
Pair of long head ornaments, each composed of
five openwork pendants of varying size, gradually
diminishing in size from top to bottom. Each
pendant is prism-shaped, widening toward the
bottom, with the narrow top surmounted by a
86
crown-like ornament. The lower three pendants
are five-sided prisms, while the upper two are six-sided. Decorated in silver thread
with geometric patterns, and pierced with heart shapes and tiny circles and leaflets.
Suspended from each of the prism-shaped pendants is a set of numerous tiny
pendants that, when shaken, combine to produce a ringing, chime-like effect.
Approx. 30 X 4 cm. Good condition. Several small pendants broken or missing.
References: Le bijou traditionnel en Tunisie, p. 18; Later Islamic Jewellery, p. 55.
Opening price: $250

87a

 .87שלושה ענקי "שערייה" – ג'רבה ,תוניסיה
שלושה ענקי "שערייה" ( .)shairia / chiirya / sha'riyehג'רבה ,תוניסיה[ ,המחצית הראשונה של
המאה ה.]20-
כסף (חתום; מוזהב בחלקו); פח כסף (מוזהב בחלקו) רקוע לדפוס ,חוטי כסף ורצועות כסף; פיליגרן;
זכוכית; כותנה.
שלושה ענקים עשויים שרשראות התפורות לרצועת בד כותנה ,עם תליונים רבים .ענקים אלה נענדו
על הצוואר והיו בשימושן של נשים בתוניסיה ובלוב.
 .1ענק גדול ממנו משתלשלות שבע-עשרה שרשראות קצרות עם תליונים קטנים ושלוש שרשראות
ארוכות עם תליונים גדולים המעוצבים כסהר ובקצותיהן עיטור בצורת חמסה ,בו משובצת אבן
זכוכית צבעונית 35 X 25 .ס"מ בקירוב.
 .2ענק בגודל בינוני ממנו משתלשלות שמונה-עשרה שרשראות קצרות עם תליונים קטנים ושלוש
שרשראות עם תליונים גדולים המעוצבים כסהר ובקצותיהן עיטור דמוי חמסה 20 X 20 .ס"מ בקירוב.
 .3ענק קטן ממנו משתלשלות שש-עשרה שרשראות קצרות עם תליונים קטנים ושתי שרשראות עם
תליונים גדולים המעוצבים כסהר ובקצותיהן עיטור חמסה 8 X 11 .ס"מ בקירוב.
ספרות ,Le bijou traditionnel en Tunisie :עמ'  .24ראו גם אוסף מוזיאון ישראל ,פריט .B92.0856
פתיחה$500 :
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87. Three "Shairia" Necklaces – Djerba,
Tunisia

88a

 כוכב וסהר – תוניסיה, שני ענקים עם תליוני חמסה.88
. עם תליוני חמסה,שני ענקים עשויים כסף בעבודת קידוח
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה,תוניסיה
. מקודח וחקוק; חוטי כסף; אבנים,כסף יצוק
, שני תליונים בצורת חמסה: ענק המורכב משלושה תליונים.1
עם עיטורים מקודחים בדגמים צמחיים ועיטור בצורת כוכב
 עם עיטורים צמחיים מקודחים וכוכב, ותליון מרכזי עגול,וסהר
. ס"מ בקירוב37 X 20 .הכלוא בתוך עיגול
 התליון מעוצב ככיפה שמקודחים בה: שרשרת עם תליון.2
עיטורים בדגמים צמחיים ובראשה שני דגים ועיטור בצורת כוכב
, מחלקה התחתון של הכיפה משתלשלות שבע שרשראות.וסהר
 שלושה מהם בצורת חמסה וארבעה,שבקצותיהן תליונים קטנים
חן כתומות משובצות בתליונים הקטנים- אבני.בצורת סהר
.) ס"מ (התליון6.5 X 13 . מוקפות חוטי כסף,ובכיפה
.147 ,26 ' עמ,Le bijou traditionnel en Tunisie :ספרות

Three "shairia" (or "chiirya" / "sha'riyeh")
necklaces. Djerba, Tunisia, [first half of 20th
century].
Silver (marked; parcel gilt); sheet silver
(parcel gilt), repoussé (by mold), silver thread
and silver strips; filigree; glass; cotton.
Three necklaces sewn onto cotton bands,
with numerous pendants. Such necklaces
were worn around the neck and were
donned by women in Tunisia and Libya.
1. Large necklace with seventeen short
suspended chains with small pendants,
and three long chains with large, crescentshaped pendants, which, in turn, have large
hamsa pendants suspended from them,
each with a colored glass bead. Approx.
35 X 25 cm.
2. Medium-sized necklace with eighteen
short suspended chains with small pendants,
and three additional chains with large
crescent-shaped pendants that have large
hamsa-shaped pendants suspended from
them. Approx. 20 X 20 cm.
3. Small necklace with sixteen short
suspended chains with small pendants, and
two additional chains with large crescentshaped pendants that have large hamsashaped pendants suspended from them.
Approx. 8 X 11 cm.
Reference: Le bijou traditionnel en Tunisie,
p. 24. See also: Israel Museum Collection,
item no. B92.0856.

87b

87c

Opening price: $500

$200 :פתיחה
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89

 חמישה תליונים – קמעות לשמירה – תוניסיה – עיטורי חמסה ומגן דוד.89
 המשמשים כקמעות לשמירה (נתלו על הצוואר או בצדי כיסוי,חמישה תליונים עשויים כסף בעבודת קידוח
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה, תוניסיה.)הראש
.כסף מקודח וחקוק
 במרכז כל תליון עיטור חמסה כלוא בתוך. שלושה מהם בעלי שוליים גליים, ארבעה תליונים עגולים.1-4
. ללא קולבים לתליה. ס"מ6-8 : קוטר.דוד עיטורים דמויי עלים ופרחים- בין חודי המגן.מגן דוד
. כלוא בתוך עיגול, עם עיטורים מקודחים בדגמים צמחיים ועיטור בצורת כוכב שבמרכזו פרח, תליון עגול.5
. מצורפת שרשרת. ס"מ5.5 : קוטר.קולב לתליה
$400 :פתיחה

89. Five Pendants – Protective Amulets – Tunisia – Hamsas and Stars of David
Five pierced silver pendants, serving as protective amulets (used either for necklaces or
suspended from either side of a head ornament). Tunisia, [first half of 20th century].
Silver, pierced and engraved.
1-4. Four round pendants, three with scalloped edges. Hamsa inside Star of David in center
of each. Leaf- or flower-like designs between points of each Star of David. Diameter: 6-8
cm. No suspension hooks.
5. Round pendant with pierced vegetal pattern, and, at bottom, flower inside star within
a larger circle. Suspension loop. Diameter: 5.5 cm. Chain included.
Opening price: $400

88b

88. Two Necklaces with Hamsa and Star-and-Crescent Pendants – Tunisia
Two pierced silver necklaces, with hamsa pendants. Tunisia, [first half of 20th
century].
Silver, cast, pierced, and engraved; silver thread; stones.
1. Necklace consisting of three pendants on a chain. Two pendants shaped like
hamsas, pierced with a vegetal pattern and a star-and-crescent symbol. Central
pendant round, pierced with a vegetal pattern and a circled star. Approx.
37 X 20 cm.
2. Chain with dome-shaped pendant, pierced with vegetal patterns, and
surmounted by a star-and-crescent symbol flanked by a symmetrical pair of
fish. Suspended from the bottom of the pendant are seven chains with small
pendants at their ends, three hamsa-shaped and four crescent-shaped. Domeshaped pendant and small pendants set with orange genstones, encircled by
silver thread. 6.5 X 13 cm (pendant).
Reference: Le bijou traditionnel en Tunisie, pp. 26, 147.
Opening price: $200
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90. Beaded Necklace with Colored
– Enamel and Coral Decorations
Kabylia, Algeria

90a

Beaded necklace with box-shaped
"elherz" pendant, and with polychrome
enamel and coral decorations. Kabylia
(Béni Yenni), Algeria, [first half of 20th
century].
;Silver; silver thread; cloisonné enamel
coral.
Rectangular box-like pendant, decorated
on both sides with colored enamel
in shades of blue, yellow, and green.
Coral stone set in front. Three spherical
pendants with colored enamel suspended
from bottom of main pendant. Linked
into necklace chain are ten beadlike spheres, five on either side, also
decorated with colored enamel.
36 X 3.5 cm.
Reference: Bijoux berbères d'Algérie, p.
87.
Opening price: $200

 .90מחרוזת עם עיטורי אמייל צבעוני ואבן קורל – קביליה ,אלג'יריה
מחרוזת עם תליון בצורת קופסה ( ,)Elherzעיטורי אמייל צבעוני ואבן קורל .קביליה
( ,)Béni Yenniאלג'יריה[ ,המחצית הראשונה של המאה ה.]20-
כסף; חוטי כסף; אמייל-קלואזונה; אבן קורל.
התליון מעוצב כקופסה מלבנית המעוטרת משני צדדיה באמייל צבעוני בגוני כחול,
צהוב וירוק .בחזיתו משובצת אבן קורל ומחלקו התחתון משתלשלים שלושה תליונים
כדוריים המעוטרים אמייל צבעוני .לאורך המחרוזת עשר חוליות כדוריות דמויות חרוזים,
המעוטרות אף הן באמייל צבעוני.
 36 X 3.5ס"מ.
ספרות ,Bijoux berbères d'Algérie :עמ' .87

 .91חמסה – תליון מעוטר אבן חן – אלג'יריה
חמסה ,תליון עשוי בעבודת קידוח ומעוטר אבן חן .אזור ,Aurès
קביליה ,אלג'יריה[ ,סוף המאה ה / 19-ראשית המאה ה.]20-
כסף יצוק ,מקודח ,מוחתם וחקוק; אבן חן.
מעוטרת בדגמים גיאומטריים .בבסיס כף היד משובצת אבן
אדומה ,ממנה נמשך חפת שבקצהו טבעת לתליה .מעוטרת
בארבעה עיטורים תלתניים הבולטים כלפי חוץ .האמה ארוכה
במיוחד ובקצה עיטור דמוי טבעת.
 16.5 X 10ס"מ .עיטורי אבני חן חסרים בקצה האמה ובבסיסה.
ראו גם פריטים .40-43
ספרות ,Bijoux berbères d'Algérie :עמ' .46-48
פתיחה$250 :

פתיחה$200 :
90b
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91. Hamsa – Pendant with Gemstone – Algeria

92

92. Silver Anklets – Tunisia – Bird, Hamsa, and Fish Decorations
Four large women's "kholkhal farag" anklets. Tunisia, [20th century].
Silver, repoussé and engraved.
Large, hollow ring-shaped anklets. Each fitted with rectangular chest-like ornament.
According to the Israel Museum's website, an anklet such as this would be filled with
pebbles, so that the wearer's footsteps could be heard from a distance. The "G2G
Generation to Generation" program website of Tel Aviv's Museum of the Jewish
Diaspora states that anklets of this kind would be worn by women during niddah.
1-2. Pair of anklets. Ring decorated with vegetal patterns and with fish and birds.
Chest-like ornament also with vegetal patterns and pair of fish.
3. Single anklet. Ring decorated with vegetal patterns and with fish and birds.
Chest-like ornament also with vegetal patterns and pair of fish.
4. Single anklet. Ring decorated with vegetal patterns and with fish and birds.
Chest-like ornament decorated with vegetal pattern, fish and a hamsa.
Approx. 11.5 X 12 cm.
Reference: Le bijou traditionnel en Tunisie, pp. 32-33, 68. See also: Israel Museum
Collection, item no. B99.1131.
Opening price: $300
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Hamsa pendant, pierced, with precious stone. Aurès and Kabylia regions, Algeria,
[late 19th / early 20th century].
Silver, cast, pierced, punched, and engraved; gemstone.
Geometric patterns. Red gemstone set at base of "hand." Base surmounted by cuff
surmounted in turn by suspension ring. Symmetrical clover-like ornaments, two on
either side, project from outer edges of hamsa. Unusually long middle finger, with
ring-like ornament at tip.
16.5 X 10 cm. Precious stone ornaments missing at tip and base of hamsa middle finger.
See also item nos. 40-43.
Reference: Bijoux berbères d'Algérie, pp. 46-48.
Opening price: $250

 חמסה ודגים, עכסים – צמידי כסף – תוניסיה – עיטורי ציפורים.92
, תוניסיה.)Kholkhal Farag / " לענידה על הקרסול ("חלחל,ארבעה צמידים גדולים לאישה – עכסים
.]20-[המאה ה
.כסף רקוע וחקוק
. מעוצבים כחישוק המחובר לתיבה מלבנית. שנועדו לענידה מעל כף הרגל,צמידים גדולים וחלולים
 כך שצעדיה של העונדת נשמעו,באתר מוזיאון ישראל מציינים כי העכס הכיל חלוקי נחל זעירים
,) לפי עדות המופיעה באתר האינטרנט של תכנית "הקשר הרב דורי" (בית התפוצות.למרחוק
. וכך ידע הבעל כי היא אינה מותרת לו,צמידים אלה נענדו על ידי האישה בימי הנידה
 התיבה מעוטרת אף היא. בדגים ובציפורים, החישוק מעוטר בדגמים צמחיים. זוג צמידים.1-2
.בדגמים צמחיים ובזוג דגים
 התיבה מעוטרת אף היא בדגם. בדגים ובציפורים, החישוק מעוטר בדגמים צמחיים. צמיד בודד.3
.צמחי ובזוג דגים
. בדג ובחמסה, התיבה מעוטרת אף היא בדגם צמחי. החישוק מעוטר בדגמים צמחיים. צמיד בודד.4
. ס"מ בקירוב11.5 X 12
.B99.1131  פריט,; מוזיאון ישראל68 ,32-33 ' עמ,Le bijou traditionnel en Tunisie :ספרות
$300 :פתיחה

94

93a

 ציפורים וכוכב וסהר – תוניסיה, שלושה צמידי כסף – עיטורי מגן דוד.94

 תוניסיה, שלושה צמידי כסף – עבודות פיליגרן ואמייל – ג'רבה.93

.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה, תוניסיה.)Souar / Swar( זוג צמידים וצמיד בודד
.כסף חקוק
 בהן, על כל צמיד שתי רצועות עיטורים זהות וסימטריות. זוג צמידים גליליים רחבים.1-2
9 X 7 .) ציפורים ומגן דוד (במרכז,) כוכב וסהר (בשוליים החיצוניים,מופיעים עיטורים צמחיים
.ס"מ
, מעוטר בדגמים צמחיים וגיאומטריים ובמרכזו עיטור גדול בצורת מגן דוד. צמיד בודד.3
. ס"מ8 X 7 .שבאמצעו כוכב וסהר
.112 ,31 ' עמ,Le bijou traditionnel en Tunisie :ספרות

.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה, תוניסיה, ג'רבה.)Hadida( שלושה צמידי כסף
. עבודת פיליגרן,) כסף (מוזהב. זוג צמידים.1-2
 הסוגר מחופה בעיטור גדול בצורת. נפתחים באמצעות ציר.צמידי פיליגרן עדינים מעוטרים בדגמים צמחיים
. ס"מ6 X 4 .חמסה
.קלואזונה; זכוכית- כסף (מוזהב); חוטי כסף; אמייל. צמיד בודד.3
. ומשובץ שש אבני זכוכית צבעוניות, ירוק וורוד, מעוטר בדגמים צמחיים עשויים אמייל בגוני כחול,צמיד עדין
. ס"מ3.5 X 6.5 . הסוגר מחובר בשתי שרשראות אל השוליים הגליים של הצמיד.נפתח באמצעות ציר
.123 ,118 ,31 ' עמ,Le bijou traditionnel en Tunisie :ספרות

$250 :פתיחה

$350 :פתיחה

94. Three Silver Cuff Bracelets – Stars of David, Birds, and Stars-andCrescents – Tunisia

93. Three Silver Bracelets – Filigree and
Enamel Works – Djerba, Tunisia

Pair of "souar" or "swar" cuff bracelets, and additional single cuff bracelet.
Tunisia, [first half of 20th century].
Silver, engraved.
1-2. Pair of broad, cylindrical cuff bracelets, each with two identical and
symmetrical strips of decorations, each featuring vegetal patterns, star-andcrescent symbols (in outer margins), birds, and large, central Stars of David.
9 X 7 cm.
3. Single cuff bracelet with vegetal and geometric patterns, and, at center,
large Star of David with star-and-crescent symbol in its middle. 8 X 7 cm.
Reference: Le bijou traditionnel en Tunisie, pp. 31, 112.

Three silver "hadida" bracelets. Djerba, Tunisia,
[first half of 20th century].
1-2. Pair of bracelets. Silver (gilt), filigree.
Delicate filigree bracelets with vegetal patterns.
Opening and closing enabled by hinge. Clasp
concealed by large hamsa ornament. 6 X 4 cm.
3. Single bracelet. Silver (gilt); silver thread;
cloisonné enamel; glass.
93b
Delicate bracelet with vegetal patterns made
with polychrome enamel in shades of blue, green, and pink, and set with six glass
beads. Opening and closing enabled by hinge. Two chains link clasp with scalloped rim
of bracelet. 3.5 X 6.5 cm.
Reference: Le bijou traditionnel en Tunisie, pp. 31, 118, 123.

Opening price: $250

Opening price: $350
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95

 .95שני עיטורי ראש עשויים זהב – ג'רבה ,תוניסיה
שני עיטורי ראש  /עיטורי שיער ( .)Saafaג'רבה ,תוניסיה[ ,המחצית הראשונה של
המאה ה.]20-
זהב ( 22קראט) יצוק וחקוק.
על שני העיטורים ,שנועדו לתלייה על כיסוי הראש ,חקוקים צורות גיאומטריות
ועיטור בצורת פרח .חתומים בחותמת הצורף (ערבית; לא מזוהה).
 7 X 0.5ס"מ .משקל :כ 15-גרם.
ספרות ,Le bijou traditionnel en Tunisie :עמ' .21
פתיחה$400 :

95. Two Golden Head Ornaments – Djerba, Tunisia
Two "Saafa" head or hair ornaments. Djerba, Tunisia, [first half of 20th
century].
Gold (22K), cast and engraved.
Both ornaments – made to be suspended from a head covering – are
engraved with geometric patterns and a flower-like decoration. With
maker's mark (in Arabic; unidentified).
7 X 0.5 cm. Weight: approx. 15 g.
Reference: Le bijou traditionnel en Tunisie p. 21.

96a

 .96לקט עדיי כסף – עיטורי ראש ,צמיד ועכסים – תוניסיה ולוב – חותמות צורפים יהודים
שישה תכשיטי כסף מעוטרים .תוניסיה ולוב[ ,המחצית הראשונה של המאה ה.]20-
 .1-3שלושה עיטורי ראש  /עיטורי שיער ( .)Saafaכסף (חתום) .ג'רבה ,תוניסיה ולוב .על שלושת העיטורים ,שנועדו
לתלייה על כיסוי הראש ,חקוקים עיטורי דגים וצורות גיאומטריות .שניים מהם חתומים בחותמת הצורף (ערבית)
"משה מאזוז" (ראו גם פריט  ;)99השלישי חתום בחותמת הצורף DM :עם עיטור חמסה ודג (ראשי תיבות David
 7.5 X 1.5 .)Madarס"מ.
 .4צמיד כסף (אינו חתום)[ .תוניסיה] .מעוטר בדגים ,ציפורים ,כוכב וסהר וחמסה 6 X 2 .ס"מ.
 .5-6זוג צמידים מאסיביים ,כפי הנראה עכסים .כסף (חתום) .ג'רבה ,תוניסיה .מעוטרים בדגמים צמחיים ,ציפורים,
כוכבים ,וכוכב וסהר .חתומים בחותמת הצורף JC :עם עיטור עץ תמר (ראשי תיבות  9 X 4.5 .)Jacob Cohenס"מ.
ספרות ,Le bijou traditionnel en Tunisie :עמ' .123 ,64-66 ,21
פתיחה$300 :

Opening price: $400

96b
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96. Collection of Silver Jewelry – Head
Ornaments, Bracelet and Anklets – Tunisia and
Libya – Jewish Makers' Marks

97a

97. Three Silver Cuff Bracelets – Egypt / Algeria
/ Tunisia
Three very large silver cuff spiked bracelets. North
Africa or Egypt, [first half of 20th century].
Silver, engraved; chased; silver rivets.
1. In form of diagonally cut cylinder, with two square,
projecting bars, fastened with rivets, and with vegetal
patterns and star-and-crescent symbols. Marked
thirteen times with marks from Kabylia, Algeria, and
Egypt. 10.5 X 7.5 cm.
2. In form of diagonally cut cylinder, with two square
projecting bars, fastened with rivets. Featuring vegetal
patterns, and sun-and-crescent symbol with flower.
Marked nine times with Egyptian marks and other
unidentified marks (possibly North African). 9.5 X 7.5 cm.
3. Cylindrical, with five cylindrical knobs. Featuring
vegetal patterns, and with images of fish and birds.
Marked eight times, with marks probably from Tunisia.
7 X 5 cm.
References: Later Islamic Jewellery, p. 69; Ethnic
Jewellery, p. 36.
Purchased in Tunisia.

 תוניסיה/  אלג'יריה/  שלושה צמידי כסף – מצרים.97
 צפון אפריקה או. מעוטרים בזיזים,שלושה צמידי כסף מאסיביים
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה,מצרים
.כסף חקוק; עבודת אזמל; מסמרות כסף
 עם שני זיזים מרובעים, מעוצב כגליל הקטום באלכסון.1
 מעוטר בדגמים צמחיים ובעיטורי כוכב.המחוברים במסמרות
) חותמות מאלג'יריה (קביליה,עשרה פעמים- חתום שלוש.וסהר
. ס"מ10.5 X 7.5 .וממצרים
 עם שני זיזים מרובעים, מעוצב כגליל הקטום באלכסון.2
 מעוטר בדגמים צמחיים ובעיטורי שמש.המחוברים במסמרות
 חותמות ממצרים וחותמות, חתום תשע פעמים.וסהר עם פרח
. ס"מ9.5 X 7.5 .)לא מזוהות (אולי מצפון אפריקה
 מעוטר בדגמים. עם חמישה זיזים מעוגלים, בעל צורה גלילית.3
 כנראה, חתום שמונה פעמים.צמחיים ובעיטורי דגים וציפורים
. ס"מ7 X 5 .חותמות מתוניסיה
,Ethnic Jewellery ;69 ' עמ,Later Islamic Jewellery :ספרות
.36 'עמ
.נרכשו בתוניסיה

Six pieces of jewelry. Tunisia and Libya, [first half of
20th century].
1-3. Three "Saafa" head or hair ornaments. Silver
(marked). Djerba, Tunisia, and Libya. All three –
intended to be suspended from head ornament
– feature engraved images of fish and geometric
shapes. Two of them bear Arabic mark of Jewish
silversmith, "Moshe Mazuz" (please refer also to item
no. 99); the third bears the initials "DM" alongside
hamsa and fish (mark of Jewish silversmith David
Madar). 7.5 X 1.5 cm.
4. Silver bracelet (unmarked). [Tunisia]. Featuring fish,
bird, star-and-crescent, and hamsa decorations. 6 X 2
cm.
5-6. Pair of very large pieces of jewelry, probably
anklets. Silver (marked). Djerba, Tunisia. Featuring
vegetal patterns, birds, stars, and star-and-crescent
symbol. Bear the initials "JC" alongside image of
palm tree (mark of Jewish silversmith Jacob Cohen).
9 X 4.5 cm.
Reference: Le bijou traditionnel en Tunisie pp. 21, 6466, 123.
Opening price: $300

$250 :פתיחה

Opening price: $250

96c

97c

97b
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 .98שלושה צמידי כסף מקודחים – אלג'יריה

 .99שלוש סיכות-פריפה בצורת סהר – "הילאל" – תוניסיה

שלושה צמידים עשויים כסף בעבודת קידוח .אלג'יריה[ ,המחצית הראשונה של המאה ה.]20-
כסף רקוע ,מקודח וחקוק.
 .1צמיד גדול ,Chaoui[ .אזור  ,Aurèsקביליה] .מעוטר בדגם צמחי סימטרי החוזר ארבע פעמים.
 8.5 X 6ס"מ.
 .2צמיד קטן ועדין ,מוזהב[ .אזור  ,Aurèsקביליה] .מעוטר בדגם צמחי ובעיטורי כוכב וסהר5.5 X 3 .
ס"מ.
 .3צמיד מעוטר בשני מדליונים עם אותיות (ערבית) ובארבעה עיטורי חמסות 6 X 3.5 .ס"מ.
ספרות ,Bijoux berbères d'Algérie :עמ' .109-110

שלוש סיכות-פריפה בצורת סהר ("הילאל" – ירח) ,שהיו בשימוש בתוניסיה ובלוב .תוניסיה[ ,המחצית
הראשונה של המאה ה.]20-
כסף יצוק ,מוחתם וחקוק.
 .1-2זוג סיכות-פריפה גדולות המעוצבות כסהר .צדן האחד מעוטר עיטורים עדינים בדגמים צמחיים,
עם סהר וכוכב (הסהר מורכב מזוג דגים) ,ציפורים ומגן דוד; בצדן השני עיטורים בדגמים צמחיים ,עם
זוג דגים וכוכב הכלוא בתוך עיגול 18 X 16 .ס"מ בקירוב.
 .3סיכת-פריפה המעוצבת כסהר .מעוטרת משני צדדיה בדגמים צמחיים ,עם עיטורי דגים ,ציפורים,
מגן דוד וכוכב .נושאת חותמת של הצורף (ערבית)" :משה מאזוז" .סיכה דומה ,שנעשתה בידי אותו
צורף ,נמצאת באוסף מוזיאון ה MET-בניו-יורק ,פריט  .55.111.45ראו גם פריט ( 96לעיל)16 X 15 .
ס"מ.
ספרות :עטור מצחך ,פריט  ,Le bijou traditionnel en Tunisie ;18עמ' .135 ,66

פתיחה$250 :

98. Three Pierced Silver Cuff Bracelets – Algeria
Three pierced silver cuff bracelets. Algeria, [first half of 20th century].
Silver, repoussé, pierced, and engraved.
1. Large bracelet. [Chaoui, Aurès region, Kabylie]. With recurring symmetrical
vegetal motif, appearing four times. 8.5 X 6 cm.
2. Small, slender bracelet, gilt. [Aurès region, Kabylie]. With vegetal pattern and
star-and-crescent symbols. 5.5 X 3 cm.
3. Bracelet decorated with two medallions with Arabic letters, and four hamsas.
6 X 3.5 cm.
Reference: Bijoux berbères d'Algérie: Grande Kabylie, Aurès, pp. 109-110.

פתיחה$400 :

Opening price: $250

99b
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99c

99. Three Crescent-Shaped Fibulae – "Hillal" – Tunisia

100

פריפה – תוניסיה ואלג'יריה- אוסף סיכות.100
 [המחצית הראשונה של, תוניסיה ואלג'יריה.פריפה בודדות ומחט בודדת- ארבע סיכות,פריפה-זוג סיכות
.]20-המאה ה
. מקודח וחקוק,כסף יצוק
. עם עיטורים מקודחים בדגמים צמחיים, צורתן הכללית צורת משולש.] [תוניסיה.פריפה- זוג סיכות.1-2
. ס"מ8.5 X 21 .השוליים והטבעת מעוטרים בזיגזג
, עם עיטורים מקודחים בדגמים צמחיים, צורתה הכללית צורת משולש.] [תוניסיה.פריפה בודדת- סיכת.3
. ס"מ7 X 14 . השוליים והטבעת מעוטרים בזיגזג.עיטורי דג וכוכב וסהר יצוקים ושתי בליטות בפינות העליונות
, ס"מ13 X 6 . עם שלושה עיטורים תלתניים, צורתן הכללית עגולה.] [אלג'יריה.פריפה בודדות- שתי סיכות.4-5
. ס"מ11 X 5.5
 מעוצבת כמגן דוד שסביבו מקודחים עיטורים בדגמים צמחיים ובמרכזו.] [אלג'יריה.פריפה בודדת- סיכת.6
. ס"מ8 X 4 .B78.0299  פריט, סיכה דומה נמצאת באוסף מוזיאון ישראל.עיטור בצורת פרח
.פריפה- מחט של סיכת:מצורפת
.91 ' עמ,Bijoux berbères d'Algérie ;29 ' עמ,Le bijou traditionnel en Tunisie :ספרות

Three silver crescent-shaped "Hillal" ("moon") fibulae, worn in Tunisia and
Libya. Tunisia, [first half of 20th century].
Silver, cast, punched, and engraved.
1-2. Pair of large, crescent-shaped fibulae. On one side, delicately decorated
with vegetal patterns; with star-and-crescent symbol (crescent created
from pair of fish); with birds; and with Star of David. On other side, vegetal
patterns, pair of fish, and star enclosed within circle. Approx. 18 X 16 cm.
3. Single crescent-shaped fibula. Decorated on both sides with vegetal
patterns, fish, birds, Star of David, and star. Bears Arabic mark of Jewish
silversmith, "Moshe Mazuz." A similar fibula, produced by the same
silversmith, can be found in the collection of New York's Metropolitan
Museum of Art (item no. 55.111.45; please refer also to item no. 96). 16 X 15
cm.
References: In All Their Finery: Jewels from the Jewish World, item no. 18;
Le bijou traditionnel en Tunisie, pp. 66, 135.
Opening price: $400

$250 :פתיחה
99d
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101. Small Rosewater Bottle / "Rihanna" Chain – Tunisia

100. Collection of Fibulae – Tunisia and Algeria

Two silver objects, Tunisia, [first half of 20th century].
Silver, cast, pierced, soldered, and engraved; wooden bead.
1. Small bottle for rosewater or spices. Hexagonal bottle, supported by domeshaped stand. Three vegetal ornaments soldered onto upper part of container; one
such decoration surmounted by bird. Additional bird ornament surmounts stopper.
"Rihanna"-type chain connects stopper with bottle. Height: 16 cm. Warping. Missing bird
decorations.
2. "Rihanna" chain. Chains of this type, characteristic of Tunisia, were produced in
the past using a sophisticated repoussé technique that did not involve soldering. This
technique was apparently introduced to Tunisia by Moorish silversmiths. Nowadays the
links are simply soldered. Similar, smaller-sized links are a common feature of earrings
and temple pendants (see above, and see also item no. 85). Approx. 50 X 2 cm.
Reference: In All Their Finery: Jewels from the Jewish World, item no. 20.

Pair of fibulae, four single fibulae, and single pin.
Tunisia and Algeria, [first half of 20th century].
Silver, cast, pierced and engraved.
1-2. Pair of fibulae. [Tunisia]. Triangular with rounded
corners. Pierced with vegetal patterns. Margins and
ring with zigzag pattern. 8.5 X 21 cm.
3. Single fibula. [Tunisia]. Triangular with rounded
corners. Pierced with vegetal patterns. Cast image of
fish and star-and-crescent symbol. Two cast knobs in
upper corners. Margins and ring with zigzag pattern.
7 X 14 cm.
4-5. Two single fibulae. [Algeria]. Round, with three
projecting clover-like ornaments. 13 X 6 cm, 11 X 5.5
cm.
6. Single fibula. [Algeria]. Main feature is Star of
David, encircled by pierced vegetal pattern, and with
small floral ornament in center. A similar fibula can
be found in the Israel Museum Collection, item no.
B78.0299. 8 X 4 cm.
Eclosed: A fibula pin.
References: Le bijou traditionnel en Tunisie, p. 29;
Bijoux berbères d'Algérie, p. 91.

Opening price: $200

101a

 שרשרת "ריחאנה" – תוניסיה/  בקבוקון למי ורדים.101

101b

.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה, תוניסיה.שני פריטים עשויים כסף
. מולחם וחקוק; חרוז עץ, מנוסר,כסף יצוק
. ניצב על רגל בצורת כיפה, בקבוקון משושה. לבשמים/  בקבוקון למי ורדים.1
 שבראש,בחלקו העליון של המכל מולחמים שלושה עיטורים בדגם צמחי
 שרשרת מטיפוס. ציפור נוספת ממוקמת בראש הפקק.אחד מהם ציפור
 עיטורי. כיפופים. ס"מ16 : גובה.ה"ריחאנה" מחברת את הפקק לבקבוקון
.ציפורים חסרים
 נעשו בעבר, האופייני לתוניסיה, שרשראות מסוג זה." שרשרת "ריחאנה.2
 טכניקה שהועברה לתוניסיה,בשיטה מתוחכמת של ריקוע ללא הלחמה
, חוליות דומות. כיום החוליות מולחמות.כנראה על ידי צורפים מּורים
 משולבות גם בעגילים ובתליוני רקות (ראו לעיל וראו,בממדים קטנים יותר
. ס"מ בקירוב50 X 2 .)85 גם פריט
.20  פריט, עטור מצחך:ספרות
$200 :פתיחה
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Opening price: $250

 "רימונים" לספר תורה – הקהילה האיטלקית במצרים.102
.1953  כתובת הקדשה משנת.]20- [ראשית המאה ה, קהילת האיטלקים, מצרים.זוג "רימונים" לספר תורה
.כסף יצוק וחקוק; עבודת אזמל
 בחלקם העליון. בעלי צורה כללית צרה וגבוהה, בדגם המוכר מהעיר טריאסטה,רימונים בעיצוב איטלקי
 עם שרשראות, במרכזם גוף משושה שכל אחת מצלעותיו מעוטרת בדגמים צמחיים,שלוש גולות פחוסות
 עם כתובת הקדשה זהה, הולכות וצרות כלפי גוף הרימון, רגליים ארוכות.ופעמונים ובסיס דמוי גביע
 חתימת."רוּכז בת מרים נ"ע
ֵ  אשתו לונה/ רוּכז בן שמחה ולע"ן
ֵ  "לע"ן מנחם:חקוקה על שתי הרגליים
 בשנה זו נחקקה כתובת, כפי הנראה,1953[ "١٩٥٣ , "חיים כהן צבאן:הצורף מופיעה על שתי הרגליים
.]ההקדשה
. הברגות רופפות. מצב טוב. ס"מ35 :גובה
.3202  פריט,)CJA( ; המרכז לאמנות יהודית397  פריט,Crowning Glory :ספרות
$1000 :פתיחה

102. Torah Finials – Italian-Jewish Community of Egypt
Pair of Torah finials. Egypt, Italian-Jewish community, [early 20th century]. Dedicatory
inscription dated 1953.
Silver, cast and engraved; chased.
Torah finials of Italian design, in a style familiar from Trieste, slender and tall in shape.
Body surmounted by column of three flattened spheres. Central part of body hexagonal,
with all faces decorated in vegetal pattern. Chains with bells at ends suspended from
suspension loops at bottom corners of hexagon. Base of body cup-shaped. Tall shafts,
tapering upward. Engraved Hebrew dedicatory inscription on both shafts, in memory of
"Menahem Rokez son of Simha" and his wife, "Luna Rokez daughter of Miryam." Mark
of maker, "Hayyim Cohen Saban" appears on both shafts, along with date in Arabic,
1953, apparently same as date of dedicatory inscription.
Height: 35 cm. Good condition. Loose screw joints.
References: Crowning Glory, Silver Torah Ornaments of the Jewish Museum, New York,
item no. 397; Center for Jewish Art, item no. 3202.
Opening price: $1000

102
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103a

 "יד" לספר תורה – אלכסנדריה – מצרים – משפחת חסן.103

104b

.]1940[  ת"ש5700  שנת, מצרים, אלכסנדריה."יד" לספר תורה
.כסף (חתום) יצוק וחקוק
, מפרק עליון מרובע עם עיטורים בדגמים גיאומטריים וטבעת בקצהו:ידית בעלת שלושה מפרקים
. כף יד קפוצה עם חפת בבסיסה. ומפרק תחתון גלילי,מפרק מרכזי מרובע עם כתובת הקדשה
5700 /  נלבע"ת יום ה' כ"ד ניסן ש' הת"ש/  לעלוי נ' חביבה חסאן נ"ע/ ' "קודש לה:כתובת הקדשה
."Habiba Hassan
. מצב טוב. ס"מ27.5 :אורך

104a

$200 :פתיחה

 – מתנדבי היישוב לצבא1946 , מדליה מוזהבת – מועדון "מנורה" באלכסנדריה.104
הבריטי
.)800 מדליה עשויה כסף מוזהב (חתום
." "פוקס, אלכסנדריה" וחתימת היצרן,תש"ו- ת"ש,' עם הכיתוב "מועדון 'מנורה, מנורה גדולה:פנים
."The Menorah Club, Alexandria, 1940-1946"  כיתוב:גב
מועדון "מנורה" באלכסנדריה שימש כמסעדה וכמקום מנוחה וקריאה לחיילים היהודיים ששרתו
," ושכן סמוך למועדון "התקווה,באלכסנדריה במסגרת הצבא הבריטי בזמן מלחמת העולם השניה
.שהקימה ההסתדרות הציונית
. קולב לתליה. ס"מ3.5 :קוטר

103b

$200 :פתיחה

104. Gilt Silver Medallion – Menorah Club, Alexandria, 1946 – British Army
Volunteers from the Jewish Yishuv in Palestine
Gilt silver medallion (marked "800").
Obverse: large Menorah and Hebrew legend reading: "Menorah Club, 5700-5706
[1940-46], Alexandria;" marked. Reverse: English legend, reading "The Menorah
Club, Alexandria, 1940-1946."
The soldiers' facility known as the Menorah Club served as a restaurant and place
for resting and reading for Jewish soldiers attached to the British army who served
in Alexandria, Egypt during WWII. It was located next door to what was known as
the Hatikvah Club, established by the World Zionist Organization.
Diameter: 3.5 cm. Suspension loop.
Opening price: $200

79 |  אלג'יריה ומצרים, לוב,תוניסיה

103. Torah Pointer – Alexandria – Egypt – Hassan Family
Torah pointer. Alexandria, Egypt, 5700 [1940].
Silver (marked), cast and engraved.
Handle in three segments: upper segment square, decorated with geometric
patterns, with ring at end; middle segment square, with Hebrew dedicatory
inscription; lower segment cylindrical. Hand clenched, with cuffed wrist. Hebrew
dedicatory inscription in memory of "Habiba Hassan," year "5700" [1940].
Length: 27.5 cm. Good condition.
Opening price: $200

105. Two Islamic Amulets and Pumice Stone
Holder – Egypt
Two Islamic amulets and pumice stone holder. Egypt,
1920s to 1960s.
Silver (marked), cast, sawed, and engraved; sheet
silver, repoussé and punched; stones; pumice stone.
1. Pair of pendants / earrings, 1920s and 1930s.
Inscribed (Arabic, sawed): "Mashallah," praising the
Lord and warding off the Evil Eye (literal translation:
"What the Lord has willed"). Approx. 4 X 2 cm.
Reference: Traditional Palestinian Embroidery and
Jewelry, p. 111.
2. Amulet pendant, 1930s. Round pendant, with
seven suspended chains with stones and bells. On one
side of pendant, engraved Star of David encircling
inscription (Arabic) "Mashallah" (see above); on other
side, passages in praise of the Lord. Approx. 9.5 X 5.5
cm.
3. Pumice stone holder, 1960s. Black pumice stone,
upper part coated with silver sheet with vegetal
patterns, punched and repoussé, surmounted by cast
ornament in shape of bird with bells. 9.5 X 6 cm.
Reference: Arab and Islamic Silver, p. 74.
Opening price: $200

105

ספוג – מצרים- שני קמעות אסלאמיים ומחזיק לאבן.105
 ממנו משתלשלות שבע, תליון עגול.30- שנות ה, תליון קמע.2
 בצדו האחד של התליון חקוקים.שרשראות עם אבנים ופעמונים
מגן דוד ובתוכו הכיתוב "משאללה" (ראו לעיל) ובצדו השני
. ס"מ בקירוב9.5 X 5.5 .פסוקים בשבח האל
 מחופה, אבן ספוג שחורה.60- שנות ה," מחזיק ל"אבן ספוג.3
כסף עליו רקועים ומוחתמים עיטורים-בחלקה העליון בפח
. ובראשו עיטור יצוק בצורת ציפור עם פעמונים,בדגמים צמחיים
. ס"מ9.5 X 6
.74 ' עמ,Arab and Islamic Silver :ספרות
$200 :פתיחה

20- שנות ה, מצרים.ספוג-שני קמעות אסלאמיים ומחזיק לאבן
.60-עד שנות ה
; מנוסר וחקוק; פח כסף רקוע ומוחתם; אבנים,כסף (חתום) יצוק
.)"אבן פומיס ("אבן ספוג
 על התליונים מופיעה.30- וה20- שנות ה, עגילים/  זוג תליונים.1
 המשבחת,) בעבודת ניסור,הכתובת "משאללה" (مشألة בערבית
את האל ומרחיקה את עין הרע (פירושה המילולי הוא "כך רצה
. ס"מ בקירוב4 X 2 .)"האלוהים
,Traditional Palestinian Embroidery and Jewelry :ספרות
.111 'עמ
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106

107. Belt with Images of Animals – Hebrew
Inscription – Iran
Belt, probably fashioned by a Jewish silversmith.
Iran, [early 20th century].
Silver, cast and engraved; chased.
Belt consists of fourteen links, fastened to one
another by hinges. Each link adorned with vegetal
pattern and image of deer (or goat). Buckle made of
two links with identical decorations, in addition to
plate (with image of human face) covering clasp. In
a hidden spot on one part of the buckle is a Hebrew
inscription giving the name of either the owner of
the belt or the craftsman who fashioned it: "… by
Yishaya ben Moussani (?) [or Moussa'i (?)]." Clasp
consists of two hooks.
87 X 5.5 cm.
Opening price: $300

 חגורה עם עיטורי בעלי חיים – כיתוב עברי – איראן.107

 בוכרה והקווקז, כורדיסטן, לקט גלויות – יהודי איראן.106

 [ראשית המאה, איראן. כנראה מעשה ידי צורף יהודי,חגורה
.]20-ה
.כסף יצוק וחקוק; עבודת אזמל
עשרה חוליות המחוברות אלה לאלה-החגורה עשויה ארבע
 כל חוליה מעוטרת בדגמים צמחיים ובעיטור איילה (או,בצירים
 האבזם עשוי שתי חוליות עם עיטורים זהים ולוחית נוספת.)עז
 על.)המחפה על הסוגר (בה מופיע גם עיטור בצורת פני אדם
 עם, חקוק כיתוב בעברית, במקום נסתר,אחד מחלקי האבזם
 "זה עסק:שמו של הצורף אשר יצר את החגורה או של בעליה
. נסגרת באמצעות שני קרסים.")?(  מוסעי/ )?( ישעיא בן מוסנוי
. ס"מ87 X 5.5

 הקווקז, בוכרה, גלויות המציגות את יהודי איראן וכורדיסטן18
.] בקירוב1900-1930[ , מו"לים ומקומות הדפסה שונים.וקרים
שמונה מהגלויות מציגות יהודים מאיראן ומכורדיסטן האיראנית
, סלמאס); עשר מהגלויות מציגות יהודים מבוכרה, סנה,(טהראן
.עשרה מהגלויות אינן מחולקות- שלוש. הקווקז וקרים,אוזבקיסטן
. מצב משתנה. ס"מ9 X 14 :גודל ממוצע

$300 :פתיחה

$250 :פתיחה

106. Collection of Postcards – Jews of Iran,
Kurdistan, Uzbekistan, and the Caucasus
18 postcards depicting Jews from Iran, Kurdistan,
Bukhara, the Caucasus and Crimea along with
synagogues and other Jewish sites. Various publishers
and locales, [ca. 1900-30].
Eight of the postcards feature Jewish individuals
from Iran and Iranian Kurdistan (Tehran, Sanandaj
[Sine], Salmas); another ten feature Jews in Bukhara,
Uzbekistan, the Caucasus Region, and Crimea. Thirteen
undivided-back postcards.
Average size: 9 X 14 cm. Condition varies.
Opening price: $250

107b
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108. Decorated Handwritten Sheet – "This is the Song of the Sabbath" – Iran
Single sheet, decorated, with piyyut (liturgical poem) for Friday night. Iran, Tevet
5672 [1911/12]. Written by David Sasson ben Nissan.
Ink, pencil and paint on paper.
Single sheet, handwritten, with the Hebrew piyyut that opens with "Blessed is he
who comes in the name of the Almighty" (attributed to Rabbi Sasson Mordechai
;Moshe), recited by Iraqi Jews on Friday night. The page is divided into two columns
in the right column, the Hebrew title "This is the Song of the Holy Sabbath" appears
inside tapering horseshoe arches, and at the bottom of the left column, the scribe
gives his signature: "I am the young writer, David Sasson son of ... Nissan in honor
of... the young man Moshe ben Adoniya... written [on] the Month of Tevet, Year
5672 [1911/12]." Underneath the latter is a schematic drawing of a flower, flanked
by a pair of birds. The text is enclosed in an orange-brown border.
Some of the words of the piyyut are misspelled with additional vowels, presumably
to facilitate pronunciation (see Hebrew text).
26.5 X 21 cm. Good condition. Few stains and tears.
Purchased in Bukhara, September 2005.
Opening price: $150
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 .108דף בודד מעוטר בכתב יד – "זה השירה של שבת" – איראן

 .109מנורת חנוכה של תשע קעריות – אנוסי משהד – איראן

דף בודד ,מעוטר ,עם פיוט לערב שבת .איראן ,טבת תרע"ב [ .]1911/1912הכותב :דוד ששון בן ניסן.
דיו ,עפרון וצבע על נייר.
דף בודד בכתב יד ,עם הפיוט "ברוך בא בשם ה'" (להרב ששון מרדכי משה ז"ל) ,הנאמר בערב שבת,
כפי מנהג יהודי בבל .הדף מחולק לשתי עמודות :בעמודה הימנית מופיעה הכותרת "זה השירה
של שבת קדש" בתוך קשתות-פרסה מחודדות ובתחתית העמודה השמאלית חתימת הכותב:
"אני הצעיר הכותב דוד ששון בן המ' ניסן לכבוד ...הבחור משה בן אדוניא ...נכתאב חדש טבת שנת
התרע"ב "...ותחתיה איור סכמתי של שתי ציפורים וביניהן פרח .מסגרת בגוון כתום-חום מקיפה
את הדף.
חלק ממילות הפיוט נכתבו עם הוספות של אותיות שונות ,בעיקר אימות קריאה ,כפי שהן מבוטאות
על-פה (למשל" :טאהור" במקום "טהור"" ,ליכא" במקום "לך"" ,לשמיכא" במקום "לשמך").
 26.5 X 21ס"מ .מצב טוב .מעט כתמים וקרעים.
נרכש בבוכרה בספטמבר .2005

מנורת חנוכה בת תשע קעריות .משהד ,איראן[ ,ראשית המאה ה.]20-
פח אלומיניום גזור ,רקוע וצבוט.
מנורת חנוכה המורכבת ממערכת בת תשע קעריות מתכת קטנות ,עם פיות צבוטות עבור הפתילות.
הקעריות בעלות צורה עגולה ,עם שוליים ההולכים ומתרחבים כלפי השפה .בזמן הדלקת הנרות
סודרו הקעריות בטור ,כשאחת מהן משמשת כ"שמש" ובכל יום נוספת קערית .בתום ימי החנוכה
נאספו הקעריות זו על גבי זו וכך אוחסנו.
ידועות מנורות חנוכה בודדות מסוג זה ,אשר שימשו את היהודים באפגניסטן ,באיראן ,בבוכרה
ובסביבותיהן .מנורת חנוכה זו נרכשה ממשפחה שמקורה בעיר משהד ,איראן ,וצורתה שימשה את
בעליה גם לצורך הסתרתה ,שכן יהודי משהד נאלצו לחיות כאנוסים ולהסתיר את יהדותם.
מרדכי נרקיס מציין שטיפוס זה של מנורת החנוכה משמר צורות קדומות ביותר ,הקרובות ל"שרגא
דחנוכתא" התלמודית ,שהגיעו אל יהודי איראן בהשפעת המרכז התרבותי היהודי החשוב שבבבל.
גובה 1.5 :ס"מ ,קוטר 6.5 :ס"מ .מצב טוב .מעט קורוזיה וכיפופים.
ספרות :מנורת החנוכה ,עמ'  ,3פריט  ;9אפגניסתאן ,פריט  ;54יהודי פרס ,בוכרה ואפגניסטן ,עמ' .59

פתיחה$150 :

פתיחה$2000 :

עיראק ,איראן ,אפגניסטן וכורדיסטן  /יהודי ההרים והקווקז | 83

109

109. Hanukkah Lamp consisting of Nine Bowls – Crypto-Jewish Community of Mashhad – Iran
Hanukkah lamp consisting of nine small bowls. Mashhad, Iran, [early 20th century].
Sheet aluminum, cut, repoussé, pinched.
Hanukkah lamp consisting of a set of nine small metal bowls with pinched, pointed
spouts for wicks. The bowls are flat-bottomed and round, gently widening from
base to rim. At the time of the lighting, the bowls are arranged in a row. One is
arbitrarily chosen to serve as the servant light, and on each successive night, an
additional bowl is kindled. At the end of the Hanukkah holiday, the bowls are
stacked, and thus compacted for storage.
Only a handful of Hanukkah lamps of this type are known. They were once customary
among Jews in Afghanistan, Iran, Bukhara (Uzbekistan), and the surrounding
regions. The present lamp was purchased from a Jewish family originating from
Mashhad, Iran, and in this specific case, its form would have aided its owners in

110b

110. Torah Pointer – Iran-Jerusalem – Dedication Dated 1925
Torah pointer. Iran (Isfahan) or Jerusalem's Persian-Jewish community, 5685 [1925].
Silver, cast and engraved.
Flat Torah pointer with long handle. Flat hand with extended fingers in form of
"hamsa." Hebrew dedicatory inscription: "Saltanat Estouar-Babel", "6th of Av
5685 [1925]." Engraved Hebrew inscription on both sides of hand: "Sacred to the
Almighty."
Length: 30 cm.

keeping it hidden; the Jews of Mashhad were forcibly converted to Islam, persisting
in their practice of Judaism clandestinely as crypto-Jews.
Mordechai Narkiss points out that this type of Hanukkah lamp recalls and preserves
very early forms that hearken back to the Talmudic "Shraga DiHanukkata" type,
adopted by Jews in Iran thanks to the cultural impact of the highly influential
neighboring Babylonian Jewish community.
Height: 1.5 cm. Diameter: 6.5 cm. Good condition. Minor corrosion and warping.
References: The Hanukkah Lamp, p. 3, item no. 9; Afghanistan: The Synagogue and
the Jewish Home, item no. 54; The Jews of Persia-Iran, Bukhara, and Afghanistan,
p. 59.
Opening price: $2000

110a

ירושלים – הקדשה משנת תרפ"ה- "יד" לספר תורה – איראן.110
.]1925[  תרפ"ה, איראן (איספהאן) או קהילות הפרסים בירושלים."יד" לספר תורה
.כסף יצוק וחקוק
 כתובת.) כף יד שטוחה עם אצבעות פשוטות (חמסה."יד" שטוחה עם ידית ארוכה ובה מפרק אחד
."' משני צדי כף היד חקוקה הכתובת "קודש לה." "ו' אב תרפ"ה,"באבל- "סלטנת אסתואר:הקדשה
. ס"מ30 :אורך
$200 :פתיחה

Opening price: $200
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112a

ירושלים – כתובות הקדשה- שתי "ידיים" לספר תורה – איראן.112
 [המחצית הראשונה של המאה, איראן או קהילות הפרסים בירושלים.שתי "ידיים" לספר תורה
.]20-ה
.כסף יצוק וחקוק
 כף. וחלקה התחתון גלילי, עם טבעת בקצה, חלקה העליון של הידית מרובע.]כורדיסטן- [איראן.1
 "שמחה: כתובת הקדשה. עם חפת בבסיסה,)יד שטוחה עם אצבעות פשוטות ואמה ארוכה (חמסה
. ס"מ27.5 : אורך."בת מלכה
 כף יד. וחלקה התחתון שטוח, עם טבעת בקצה, חלקה העליון של הידית גלילי.]עיראק- [איראן.2
. ס"מ31 : אורך." "על נשמת המ' ראובן בן חי: כתובת הקדשה.)שטוחה עם אצבעות פשוטות (חמסה

111

ירושלים – קהילת היזדים- "יד" לספר תורה – איראן.111
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה,ירושלים- איראן."יד" לספר תורה
.כסף יצוק וחקוק
 ידית עם עיטורים בדגמים גיאומטריים וכף יד שטוחה."יד" מרובעת עם מפרק עליון קטן בצורת ניצן
/  קודש לבית, "למנוחת נפש רבי בן אברהם: כתובת הקדשה.)עם ארבע אצבעות פשוטות (חמסה
."הכנסת חדש יזדים שבירושלים
. ס"מ20 :אורך

$200 :פתיחה

$200 :פתיחה

112. Two Torah Pointers – Iran-Jerusalem – Dedicatory Inscriptions

111. Torah Pointer – Iran-Jerusalem – the Yazdi Community

Two Torah pointers. Iran or Jerusalem's Persian-Jewish community,
[first half of 20th century].
Silver, cast and engraved.
1. [Iran-Kurdistan]. Upper segment of handle rectangular, surmounted by ring.
Lower part cylindrical. Flat hand with extended fingers in form of "hamsa," with
elongated middle finger. Cuffed wrist. Hebrew dedicatory inscription: "Simha bat
Malkah." Length: 27.5 cm.
2. [Iran-Iraq]. Upper segment of handle cylindrical, surmounted by suspension ring.
Lower segment flat. Flat hand with extended fingers in form of "hamsa." Hebrew
dedicatory inscription: "For the soul of... Reuven ben Hai." Length: 31 cm.

Torah pointer. Iran-Jerusalem, [first half of 20th century].
Silver, cast and engraved.
Torah pointer with rectangular handle surmounted by small upper segment in
shape of flower bud. Handle with geometric patterns. Flat hand with four extended
fingers in form of "hamsa." Hebrew dedicatory inscription: "To the eternal rest of
Rabi Ben Avraham, dedicated to the New Yazdi Synagogue in Jerusalem".
Length: 20 cm.

Opening price: $200

112b
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Opening price: $200

– 113. Single Torah Finial – Bukhara
Pinhas Family

113

Single Torah finial, from a pair of Torah
finials. Bukhara / Iran, [early 20th century].
Silver, cast, engraved, pierced, and
perforated.
Body in form of slightly flattened sphere,
with lattice decoration in vegetal patterns; at
center, a band of flowers and leaflets; above
and beneath band, decorations resembling
flower petals. Head with decorations in form
of a flower's calyx, surmounted by cylindrical
segment in turn surmounted by additional
ornament. Long tapering shaft, with Hebrew
dedicatory inscription: "Dedicated [by] R.
Tzion son of R. Pinhas, to the elevation of
the soul of his son, Abba Pinhas, may he rest
"in Eden.
Height: 28.5 cm. Fractures. Without chains and
bells.
Purchased from Jewish family in Bukhara,
Uzbekistan, September, 2005.
References: Afghanistan: The Synagogue
;and the Jewish Home, item no. 110
Crowning Glory, Silver Torah Ornaments of
the Jewish Museum, New York, item nos.
438-41.
Opening price: $150

" .113רימון" בודד – בוכרה – משפחת פנחס
"רימון" בודד מתוך זוג "רימונים" לספר תורה .בוכרה  /איראן[ ,ראשית המאה ה.]20-
כסף יצוק ,חקוק ,מקודח ומנוקב.
גוף ה"רימון" בצורת כדור פחוס קמעה ,עם עיטור סבכה בדגמים צמחיים :במרכז חגורה
של פרחים ועלעלים ,מעל ומתחת עיטורים דמויי עלי כותרת .בחלקו העליון עיטור בצורת
עלי גביע ומעליו חוליה גלילית שבראשה עיטור נוסף .רגל ארוכה ,צרה בתחילתה ,הולכת
ומתרחבת כלפי הבסיס ,עם כתובת הקדשה חקוקה" :הקדיש ר' ציון ב"ר פנחס הקטן לע"נ
בנו אבא פנחס נ"ע".
גובה 28.5 :ס"מ .שברים .ללא שרשראות ופעמונים.
נרכש ממשפחה יהודית בבוכרה בספטמבר .2005
ספרות :אפגניסתאן ,עמ'  ,Crowning Glory ;110פריטים .438-441
פתיחה$150 :
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114

" .114כתרים" ("רימונים") – יהודי ההרים – משפחת טהראני
זוג "כתרים" ("רימונים") לספר תורה .יהודי ההרים (הקווקז – אזרבייג'ן? דאגסטן?)[ ,המאה ה.]19-
כסף יצוק וחקוק.
"כתרים" בעלי גוף כדורי שמעליו חוליה גלילית ועיטור כדורי נוסף .רצועה היקפית רוחבית מחלקת לשניים
את גוף ה"כתר" ,וממנה משתלשלות שרשראות עם פעמונים .שרשראות עם דיסקיות מתכת המשמשות
כפעמונים משתלשלות גם מהחוליה שבראש הכדור .רגל ארוכה ,צרה בתחילתה ,הולכת ומתרחבת כלפי
הבסיס .כתובות הקדשה חקוקות על הרגליים" :קל"ה [קודש לה'] ממרדכי בן מנשה טהראני".
בקרב יהודי ההרים שבמדינות הקווקז כונו ה"רימונים" "כתר תורה" (כמו גם אצל יהודי אפגניסטן) .צורת
ה"רימונים" הידועים ממדינות אלה הושפעה מעיצוב ה"רימונים" הפרסיים ,שכן עד לכיבוש הרוסי של מזרח
הקווקז במאה ה 19-היו יהודי ההרים – כיהודי בוכרה – חלק מהמרחב התרבותי הפרסי .זאת ועוד ,הקרבה
הגיאוגרפית של איראן לאזור הקווקז השפיעה הן על נדידת האנשים הן על נדידת החפצים ,וכך ,למשל ,ידוע
זוג רימונים מטיפוס גיאורגי הנושא כתובת הקדשה של קהילה ספרדית יהודית-פרסית שחיה בעיר באקו
(בירת אזרבייג'ן).
גובה 20.5-21 :ס"מ .שברים קלים .תיקוני הלחמה ישנים.
ספרות :יהודי ההרים ,עמ' .51-57
פתיחה$500 :

114. Torah Finials ("Torah Crowns") – Mountain Jews – Taharani Family
"Torah crowns" – Pair of Torah finials. Mountain Jews (Caucasus Region – Azerbaijan?
Dagestan?), [19th century].
Silver, cast and engraved.
Torah finials ("crowns"), with spherical body surmounted by cylindrical segment
in turn surmounted by additional spherical ornament. A band encompasses the
circumference of the body, dividing the sphere into upper and lower hemispheres.
Suspended from this band are chains with bells. Chains with metal disks that act
like bells are suspended from the cylindrical segment surmounting the body. Long
tapering shafts, with engraved Hebrew dedicatory inscriptions: "Sanctified to the
Almighty, from Mordechai son of Menashe Taharani."
As was the case with the Jews of Afghanistan, among the Mountain Jews of the
Caucasus Region, Torah finials were known in Hebrew as "Keter Torah" ("Torah
Crown"). The shape of Torah finials known to us from these countries was
influenced by the design of Persian finials; up until the Russian conquest of the
eastern Caucasus in 19th century, the Mountain Jews were, in effect, like the Jews
of Bukhara, part of the cultural sphere of Persian Jewry. Moreover, the geographic
proximity of Iran to the Caucasus Region readily enabled population exchanges,
and mutual influence on material culture. Thus, for instance, we know of a pair of
Torah finials of the Georgian type bearing a dedicatory inscription of the Sephardic
Persian-Jewish community living in the city of Baku, capital of Azerbaijan.
Height: 20.5-21 cm. Minor fractures. Old soldering repairs.
Reference: Mountain Jews: Customs and Daily Life in the Caucasus, pp. 51-57.
Opening price: $500

115

 תרצ"ד, "כתרים" ("רימונים") לספר תורה – אפגניסטן.115
 לשלושה זוגות,באפגניסטן היה התיק לספר התורה בעל גג שטוח והיו מחוברים אליו שישה מוטות
" שניים מהמוטות (קצותיהם העליונים של מוטות הגלילה) עבור "כתרים" – "רימונים:""רימונים
. בעלי צורה כדורית, ויתר המוטות – עבור "רימונים" רגילים,שטוחים דוגמת אלה שלפנינו
. מצב טוב. ס"מ34.5 :גובה
.23-24  עמ' כג; פריטים, אפגניסתאן:ספרות
$1500 :פתיחה
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.]1934[  תרצ"ד, אפגניסטן.זוג "כתרים" ("רימונים") לספר תורה
. יצוק וחקוק,כסף גזור
, מעוטר בדגמים צמחיים ובמרכזו מסגרת משושה,בראש כל "כתר" עיטור גדול בצורת מגן דוד שטוח
 וכתובות הקדשה עם עיטור בצורת,בה נראים מבנים בעלי כיפה והכיתוב "כתר תורה" מצד אחד
." נפטר מו' שמעון בן יעקב נ"ע, "יום שלישי בשבת חודש טבת תרצ"ד:הכותל המערבי מצד שני
 רגל. ממנה משתלשלות שרשראות עם פעמונים,דוד עיטור בצורת סהר ותחתיו כיפה-בבסיס המגן
.גלילית ארוכה וחלולה

115. Torah Finials ("Torah Crowns") – Afghanistan, 1934
"Torah crowns" – Pair of Torah finials. Afghanistan, 5694 [1934].
Silver, cut, cast, and engraved.
Each of these "Torah crowns" is surmounted by a large, flat Star-of-David ornament
decorated in vegetal patterns. The center of each Star of David forms a hexagonal frame
which encloses, on one side of each finial, illustrations featuring domed buildings above
and below a central horizontal band bearing the Hebrew inscription "Keter Torah"
("Torah Crown"), and, on the other side, the Hebrew dedicatory inscription "On the third
day of the week, the month of Tevet 5694 [1934], Shimeon son of Ya'akov, may he rest
in Eden, passed away" alongside illustrations depicting the Western Wall. At the base
of each Star of David is a crescent-shaped ornament over a dome, with chains bearing
pendant bells suspended from its rims. Long, hollow cylindrical shafts.
In Afghanistan, the Torah case would be flat-topped. Projecting upward from the top
would be six rods, to support three pairs of Torah finials: two of these rods – which would
serve as the upper handles of the rollers – would support flat "Torah crown" finials of the
present type, while the other rods would support regular, sphere-shaped finials.
Height: 34.5 cm. Good condition.
Reference: Afghanistan: The Synagogue and the Jewish Home, p. 23, items nos. 23-24.
116

116. Small Decorated Drinking Bowl – Afghanistan – Greeting for Rosh
HaShanah, 1934
Small drinking bowl ("jam-tas"). Afghanistan, 5694 [1934].
Silver, cast and engraved.
Small bowl, which would have been used by Jews in Afghanistan for drinking
arak on holidays and during celebrations. Richly adorned with decorations
and inscriptions. At center, a large Star of David – framing the Hebrew word
"Zion" – encircled by eight small framed images of fish, birds, animals, a table
set with beverage vessels, and more. These illustrations in turn encircled by
Hebrew dedicatory inscription: "May you be granted many pleasant years of
life in the celebration of Jerusalem, may it be rebuilt and reestablished speedily
in our time, It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones, Hayyim
son of Aharon…". Rim of bowl decorated with vegetal pattern interspersed
with four small medallions, each with single Hebrew letter, which, together,
give Hebrew year "5/6/9/4" (1934).
Diameter: 9 cm. Good condition.
Reference: Afghanistan: The Synagogue and the Jewish Home, item nos. 72-74.

Opening price: $1500

 תרצ"ד, קערית שתייה מעוטרת – אפגניסטן – ברכה לראש השנה.116
.]1934[  תרצ"ד, אפגניסטן.)"קערית שתייה ("ג'אמטאס
.כסף יצוק וחקוק
 בחלקה הפנימי עיטורים. בשמחות ובחגים,קערית קטנה אשר שימשה בקרב יהודי אפגניסטן לשתיית ערק
, סביבו שמונה מסגרות זעירות עם עיטורי דגים," במרכז עיטור מגן דוד עם המלה "ציון- עשירים וכתובות
 לחיים, "תזכו לשנים רבות ונעימות: וסביב להן כתובת הקדשה, ועוד, שולחן ערוך בכלי שתיה,ציפורים
 חיים בן אהרן משגאב מיי אבא,]בשמחת ירושלים תובב"א רתלו"ל [רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך
."ד/צ/ר/ עם ארבעה מדליונים זעירים בהן מופיעה השנה – "ת, בשפת הקערית עיטור בדגם צמחי."מיי כנוכ
. מצב טוב. ס"מ9 :קוטר
.72-74  פריטים, עמ' לח, אפגניסתאן:ספרות
$400 :פתיחה

Opening price: $400
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 "קולמוס" – "יד" מפוארת לספר תורה – אפגניסטן – משפחת גול.118
.]1960[  תש"ך, אפגניסטן.)""יד" לספר תורה ("קולמוס
.כסף יצוק וחקוק
 במפרק: מרכזי ותחתון – בשלושתם חקוקים עיטורים משני הצדדים, עם שלושה מפרקים מסוגננים – עליון,"יד" שטוחה
 ובמפרק,) פרחים וארבעה דגים (ובצדו השני מגן דוד, ציפור, במפרק המרכזי עיטורי צבאים,העליון חקוקים שלושה דגים
 זה הקולמוס שהקדיש/  "תורה צוה לנו משה מורשה ק"י [קהלת יעקב] ח' סיון שנת תש"ך: כתובות הקדשה.התחתון פרח גדול
."יוסף באבא ג'אן בן בנימין גול לכבוד תורתנו הקדושה זיע"א
,) ולבסוף הגיעה המשפחה להראת (הראט, אחר כך למשהד, משם נדדה לקזווין,מוצאה של משפחת גול במחוז גילן שבאיראן
 פרק מהספר "מחורסאן, מאת אברהם מור," שמות משפחה ומקורם: "יהודי אפגניסטן: (ראו1746  בסביבות שנת,אפגניסטן
.)"ואפגניסטן לפאתי ניו יורק" באתר האינטרנט של "בית התפוצות
, ה"קולמוס" שלפנינו מתועד בקטלוג "אפגניסתאן. משום הדמיון לקנה הכתיבה,"באפגניסטן נקראה ה"יד" לתורה "קולמוס
.)1991 , ירושלים,בית הכנסת והבית היהודי" (בעריכת זהר הנגבי וברכה יניב
. ס"מ33 :אורך
.) (מצולם30  פריט, אפגניסתאן:ספרות
$350 :פתיחה

118. "Kulmus" – Elegant Torah Pointer – Afghanistan – Gul Family
"Kulmus" (reed pen) Torah pointer. Afghanistan, 5720 [1960].
Silver, cast and engraved.
Flat, stylized Torah pointer with three segments – upper, middle, and lower – each with engraved
decorations on either side: three fish on the upper segment; in the middle segment, a bird flanked by
gazelles, two pairs of fish to the right and left, and flowers (and on the reverse side, a large Star of David);
and a large flower on the lower segment. Hebrew dedicatory inscription: "Moses commanded us a Torah,
the inheritance of the congregation of Jacob, 8th of Sivan Year 5720 [1960] / This is the kulmus that was
dedicated by Yosef Baba Jan son of Binyamin Gul in honor of our Holy Torah...".
The Gul family originated in the Gilan Region of Iran. From there they migrated to Qazvin, then to
Mashhad, finally arriving in Herat, Afghanistan in roughly 1746. For more on this subject, see Abraham
Mor, "The Jews of Afghanistan: Family Names and Origins" on the website of Tel Aviv's Beit Hatfutsot
Museum of the Jewish Diaspora.
In Afghanistan, the Torah pointer was referred to as a "kulmus" (literally, quill pen or reed pen) because of
its similarity in appearance to the type of reed used by a scribe. The present Torah pointer is documented
in the catalogue "Afghanistan: The Synagogue and the Jewish Home".
Length: 33 cm.
Reference: Afghanistan: The Synagogue and the Jewish Home, item no. 30 (photographed).
Opening price: $350
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 כוס קידוש עם תחתית תואמת – בוכרה.117
 [המחצית הראשונה, אוזבקיסטן, בוכרה.)Piyala ye-brakha( כוס קידוש
.]20-של המאה ה
. חקוק ומוחתם, רקוע,כסף מכופף
 ניצבת על בסיס עגול ומוגבה וממוקמת במרכז,כוס בצורת קערה קטנה
 הכוס והצלוחית מעוטרים. בעלת שוליים מוגבהים,צלוחית תואמת
, עיטורי פרחים:בדגמים צמחיים וגיאומטריים תואמים החוזרים על עצמם
.8  קשתות ועיטורים דמויי הספרה,)boteh(  טיפות,עלים
.כוסות דומות שימשו לקידוש גם בקרב היהודים באפגניסטן
. ס"מ13 : קוטר הצלוחית. ס"מ6 :גובה הכוס
.12806  פריט,)CJA(  המרכז לאמנות יהודית:ספרות
.נרכשה ממשפחה יהודית בעיר בוכרה
$300 :פתיחה

117. Kiddush Cup with Matching Saucer – Bukhara
Kiddush cup ("piyala ye-brakha"). Bukhara, Uzbekistan, [first
half of 20th century].
Silver, shaped, repoussé, engraved, and punched.
Cup in form of small bowl, supported on round, elevated
base, placed in center of matching saucer with elevated rim.
Cup and saucer decorated with recurrent, matching vegetal
and geometric patterns: flowers, leaves, droplets ("boteh" or
paisley), arches, and figure-8's.
Similar cups were also used for Kiddush by Jews in Afghanistan.
Height of cup: 6 cm. Diameter of saucer: 13 cm.
Reference: Center for Jewish Art, item no. 12806.
Purchased from Jewish family in Bukhara, Uzbekistan.
Opening price: $300

120a

120b
119

 בוכרה/  "ידיים" לספר תורה – אפגניסטן/ " שני "קולמוסים.120
.]20- [המאה ה,) בוכרה או דאגסטן (מרכז אסיה/  אפגניסטן.)"שתי "ידיים" לספר תורה ("קולמוס
.כסף יצוק וחקוק; ניילו
 הולכת וצרה כלפי, מלבנית, ידית ארוכה. ללא עיטורים, "יד" שטוחה ופשוטה.] [בוכרה או אפגניסטן.1
. ס"מ29 : אורך. כף יד שטוחה עם אצבעות פשוטות ואגודל ארוך.כף היד
 המפרק התחתון והעיטור הכדורי. ידית מרובעת שבקצה עיטור כדורי.] [בוכרה או דאגסטן.2
 כף. המפרק העליון ללא עיטורים.מעוטרים בדגמים צמחיים וגיאומטריים ומושחרים בעבודת ניילו
. ס"מ19 : אורך.יד קפוצה עם אצבע מורה ארוכה וחפת בבסיסה

.]20- [המאה ה, אפגניסטן.)""יד" לספר תורה ("קולמוס
.כסף יצוק וחקוק
 מרכזי ותחתון – בשלושתם חקוקים עיטורים, עם שלושה מפרקים מסוגננים – עליון,"יד" שטוחה
." "ע"ב רחמן אשר: בצדה האחורי חקוקה הכתובת.בדגמים צמחיים
. ס"מ21 :אורך

$200 :פתיחה

$200 :פתיחה

 "קולמוס" – "יד" לספר תורה – אפגניסטן – משפחת רחמן.119

120. Two "Kulmus" Torah Pointers – Afghanistan / Bukhara

119. "Kulmus" – Torah Pointer – Afghanistan – Rahman Family

Two "kulmus" (reed pen) Torah pointers. Afghanistan / Bukhara or Dagestan
(Central Asia), [20th century].
Silver, cast and engraved; niello.
1. [Bukhara or Afghanistan]. Flat, plain Torah pointer, undecorated. Long,
rectangular handle, gently tapering toward hand. Flat hand with extended fingers
and long thumb. Length: 29 cm.
2. [Bukhara or Dagestan]. Rectangular handle, surmounted by spherical ornament.
Lower segment and spherical ornament decorated in vegetal and geometric
patterns, with highlights blackened with niello. Upper segment undecorated.
Clenched hand with long, gently flexed index finger and with cuffed wrist. Length:
19 cm.

"Kulmus" (reed pen) Torah pointer. Afghanistan, [20th century].
Silver, cast and engraved.
Flat, stylized Torah pointer with three segments – upper, middle, and lower – each
with engraved decorations in vegetal patterns. Reverse side with engraved Hebrew
dedicatory inscription: "...Rahman Asher".
Length: 21 cm.
Opening price: $200

Opening price: $200
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121. Silver Dedicatory Plaque – Iraq, 1917
Heart-shaped dedicatory plaque ("tass"), for Torah
ark curtain. Iraq, 5677 [1917].
Sheet silver, cut, repoussé, and stamped; gilt.
Hebrew dedicatory inscription: "This is the Torah
ark curtain [dedicated to] the soul of / the... elderly
woman / Habiba daughter of Rahel wife of... / Aharon
Ya'akov Karmosh may he rest in Eden / may her soul
be bound up in the bond of everlasting life, passed
away Tuesday / eighth of the month of Tevet / Year
5677 [1917]."
Another dedicatory plaque – virtually identical in
design and commemorating the same woman – can
be found in the collection of the Wolfson Museum of
Jewish Art, Hechal Shlomo, Jerusalem; see: Jewish Life
in Art and Tradition, p. 176. See also item nos. 188,
192 in this catalog.
Length: 30 cm. Width: 28 cm. Good condition. Minor
warping and fractures to edges.
121

Opening price: $200

122a

122. Torah Reading Plaque – Tablets of the Law –
Iraqi Kurdistan – Hayyim Family
Torah reading plaque. Iraqi Kurdistan, (Amadiya
[Amedi]?), [first decades of 20th century].
Silver, cut, soldered, and engraved.
Designed as Tablets of the Law, engraved with Ten
Commandments surmounted with Stars of David.
Above this, a three-petaled flower made from 18thcentury Austro-Hungarian Maria Theresa Thaler silver
coins. Engraved Hebrew dedicatory inscription on
back: "Donated by Susana daughter of Kazali [of the]
Hayyim Family".
Length: 15 cm. Width: 9.5 cm.
Reference: Jews of Kurdistan: Lifestyle, Tradition, and
Art, pp. 254-55.

 לוחית כסף לבית הכנסת – לוחות הברית – כורדיסטן.122
העיראקית – משפחת חיים
,)? (עמדיה, כורדיסטן העיראקית.לוחית כסף לבית הכנסת
.]20-[העשורים הראשונים של המאה ה
. מולחם וחקוק,כסף גזור
 עליהם חקוקים עשרת הדברות,מעוצבת בצורת לוחות הברית
 מעל הלוחות עיטור בצורת פרח בעל.ומעליהם עיטורי מגני דוד
- העשוי ממטבעות טאלר "מריה תרזה" אוסטרו,שלושה עלים
 כתובת הקדשה חקוקה. בשימוש משני,18-הונגריים מהמאה ה
." "נדבת סוסנה בת כזאלי משפחת חיים:מאחור
. ס"מ9.5 : רוחב, ס"מ15 :אורך
.254-255 ' עמ, יהודי כורדיסתאן:ספרות
$200 :פתיחה

 תרע"ז, עיראק. לתליה על פרוכת,לוחית הקדשה (טס) בצורת לב
.]1917[
. רקוע ומוטבע; הזהבה,פח כסף גזור
 האשה המרוחמת/  "זאת הפרכת על נשמת:כתובת הקדשה
/  אהרן יעקב כרמוש נ"ע/ ' חביבה בת רחל אשת המר/ הזקנה
 שנת התרע"ז/  שמונה ימים לחו' טבת/ 'תנצב"ה נפטרת יום ג
."לפ"ג
, אף הוא לזכר אותה אישה,הקדשה כמעט זהה בעיצובו-לוח
Jewish Life in :מצוי באוסף מוזיאון היכל שלמה בירושלים; ראו
 בקטלוג192 ,188  ראו גם פריטים.176 ' עמ,Art and Tradition
.זה
 כיפופים ושברים קלים. מצב טוב. ס"מ28 : רוחב, ס"מ30 :אורך
.בשוליים
$200 :פתיחה

Opening price: $200
122b
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 תרע"ז,הקדשה עשוי כסף – עיראק- לוח.121

123. Torah Reading Plaque – Tablets of the
Law – Iraqi Kurdistan – 1939

124a

124. Circumcision Belt / Women's Belt – Kurdistan
Belt crafted by Jewish silversmith. Sulaymaniyah (Slemani), Iraqi
Kurdistan, [late 19th or early 20th century].
Silver (parcel gilt), cast, repoussé, and engraved; amber; cotton fabric.
Belt made from thick, broad, green strip of cotton fabric with small
silver ornaments in recurrent pattern sewn on. Buckle large and
dome-shaped, with vegetal patterns and parcel gilt octagonal star,
with suspended chain with decorative hook at end. Long chain with
amber bead sewn on next to buckle. Closed either by means of silver
belt loop sewn on between ornaments, or with adjacent cloth loop.
A belt like this would be strapped around the baby following the
circumcision ceremony; according to other sources, in Iraqi Kurdistan
it was worn as a women's belt (the placement of the belt loop in the
present belt suggests it was strapped around the baby).
80 X 8.5 cm.
References: Jews of Kurdistan: Lifestyle, Tradition, and Art, pp. 21415; Arab and Islamic Silver, p. 24.
Opening price: $400

124b

Torah reading plaque. Iraqi Kurdistan,
(Amadiya [Amedi]?), 5699 [1939].
Silver, cut, soldered, and engraved.
Designed as Tablets of the Law, engraved with
Ten Commandments, and surmounted with
ornaments in silver thread and granulation,
with suspension hole. Engraved Hebrew
dedicatory inscription on back: "This plaque is
dedicated to the synagogue by Hananiyah son
of Varda, 5699 [1939]...".
Length: 13 cm. Width: 9 cm.
Reference: Jews of Kurdistan: Lifestyle,
Tradition, and Art, pp. 254-55.
Opening price: $200

–  חגורה לאישה/  חגורה לברית מילה.124
כורדיסטן
 כורדיסטן, סולימאניה.חגורה מעשה ידי צורף יהודי
.]20- או ראשית המאה ה19- [סוף המאה ה,העיראקית
 רקוע וחקוק; אבן ענבר; בד,כסף (מוזהב בחלקו) יצוק
.כותנה
החגורה עשויה רצועת בד כותנה רחבה ועבה בצבע
. אליה תפורים עיטורי כסף קטנים בדוגמה חוזרת,ירוק
האבזם מורכב מעיטור גדול בצורת כיפה עם דגמים
 אליו מחוברת,)צמחיים וכוכב מתומן (מוזהב בחלקו
 שרשרת ארוכה עם חרוז.שרשרת שבקצה קרס מעוטר
 נסגרת באמצעות.עשוי אבן ענבר תפורה ליד האבזם
 או בעזרת לולאת,לולאת כסף התפורה בין העיטורים
.בד הממוקמת בסמוך לה
,חגורה זו נחגרה על הילד לאחר טקס ברית המילה
 שימשה את האישה היהודייה,או לפי מקורות אחרים
בכורדיסטן העיראקית (לפי מיקום לולאת הסגירה
.) סביר כי נחגרה על התינוק,בחגורה שלפנינו
. ס"מ80 X 8.5
Arab and ;214-215 ' עמ, יהודי כורדיסתאן:ספרות
.24 ' עמ,Islamic Silver

123a

–  לוחית כסף לבית הכנסת – לוחות הברית.123
 תרצ"ט,כורדיסטן העיראקית
, כורדיסטן העיראקית.לוחית כסף לבית הכנסת
.]1939[  תרצ"ט,)?(עמדיה
. מולחם וחקוק,כסף גזור
 עליהם חקוקים עשרת,מעוצבת בצורת לוחות הברית
 עם נקב,הדברות ומעליהם עיטורי חוטי כסף וגרנולציה
 "זה הלוח: כתובת הקדשה חקוקה מאחור.לתלייה
."הקדישו לבהכ"נ ה"ה חנניה בן ורדא שנת תרצ"ט לפ"ק
. ס"מ9 : רוחב, ס"מ13 :אורך
.254-255 ' עמ, יהודי כורדיסתאן:ספרות
$200 :פתיחה

$400 :פתיחה
123b
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126

125

 אבזם כסף מעוטר אבני חן – כורדיסטן.126

 אבזם כסף גדול ומפואר – כורדיסטן.125

 [סוף,) סוריה, כנראה כורדיסטן הסורית (נעשה בחלב, כורדיסטן. מעוטר אבני חן,אבזם לחגורה
.]20- או ראשית המאה ה19-המאה ה
.כסף רקוע; חוטי כסף וגרנולציה; אבני חן
, מעוטרים בחוטי כסף ובגרנולציה,)boteh( מורכב משני חלקים גדולים המעוצבים בצורת טיפה
 מעוטר אף הוא בחוטי, במרכזו עיטור כיפתי המחפה על הסוגר.ובמרכזם משובצות אבני חן גדולות
. נסגר באמצעות קרס.)כסף ובגרנולציה (בראשו היתה משובצת אבן חן נוספת
. תיקוני הלחמה ישנים. אבנים חסרות. ס"מ29.5 X 9.5
.95 ' עמ,The Arts and Crafts of Syria :ספרות

,)? כורדיסטן העיראקית (סולימאניה. כנראה מעשה ידי צורף יהודי,אבזם גדול ומפואר לחגורת אישה
.]20- או ראשית המאה ה19-[סוף המאה ה
. חקוק ומקודח, מוטבע,כסף רקוע
 המעוטרים בדגמים צמחיים סימטריים ובעיטורים, קמורים קמעה,מורכב משני חלקים מלבניים
. בשוליים הימניים והשמאליים מולחמים עיטורי כסף מקושתים ומחודדים.)boteh( דמויי טיפה
.נסגר באמצעות פין ארוך
. השרשרת המחברת את הפין לאבזם חסרה. ס"מ36 X 9.5
.214-215 ' עמ, יהודי כורדיסתאן:ספרות

$200 :פתיחה

$200 :פתיחה

126. Silver Buckle with Gemstones – Kurdistan

125. Large, Elegant Silver Buckle – Kurdistan

Belt buckle with gemstones. Kurdistan, probably Syrian Kurdistan (made in Aleppo,
Syria), [late 19th or early 20th century].
Silver, repoussé; silver thread and granulation; gemstones.
Consisting of two large parts shaped like droplets ("boteh" or paisleys), decorated
with silver thread and granulation, and with large gemstones in middle. At center,
dome-shaped ornament covers clasp – also decorated with silver thread and
granulation (top of clasp was originally set with additional gemstone). Clasp closed
with hook.
29.5 X 9.5 cm. Missing gemstones. Old soldering repairs.
Reference: The Arts and Crafts of Syria, p. 95.

Large, elegant women's belt buckle, apparently crafted by Jewish silversmith. Iraqi
Kurdistan (Sulaymaniyah?), [late 19th or early 20th century].
Silver, repoussé, stamped, engraved, and pierced.
Consisting of two slightly convex rectangular parts with symmetrical vegetal patterns
and droplet-like ("boteh" or paisley) patterns. Tapering arched silver ornaments
soldered onto left and right edges. Closed with long pin.
36 X 9.5 cm. Missing chain formerly connecting pin to buckle.
Reference: Jews of Kurdistan: Lifestyle, Tradition, and Art, pp. 214-15.

Opening price: $200
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Opening price: $200

127

 אבזם כסף מעוטר בגרנולציה – כורדיסטן.127
128

 אבזם כסף מפואר עם תליונים ואבני זכוכית – כורדיסטן.128
.]20- או ראשית המאה ה19- [סוף המאה ה,) כנראה כורדיסטן העיראקית (צפון עיראק, כורדיסטן.אבזם כסף מפואר
. חקוק ומקודח; חוטי כסף וגרנולציה; אבני זכוכית; מטבעות כסף; אבנים,כסף רקוע
 שבשוליהם הימניים והשמאליים מולחמים עיטורי כסף מקושתים, קמורים,מורכב משני חלקים מלבניים
 במרכז כל חלק כיפת פיליגרן וגרנולציה. בדגמים צמחיים וגיאומטריים, מעוטר בעיטורים סימטריים.ומחודדים
 על הסוגר מחפים שלושה עיטורים כיפתיים משובצים אבני זכוכית ירוקות.שבראשה משובצת אבן זכוכית אדומה
 תליונים בצורת סהר, מטבעות כסף: מחלקו התחתון של האבזם משתלשלות שרשראות עם תליונים.ואדומות
. נסגר באמצעות פין ארוך. ותליונים דמויי פרחים, אבן קורל ואבן נוספת,ובצורת עין
.) ס"מ (כולל התליונים28 X 20
$300 :פתיחה

128. Elegant Silver Buckle with Pendants and Glass Beads – Kurdistan
Elegant silver buckle. Kurdistan, probably Iraqi Kurdistan (northern Iraq), [late 19th or early
20th century].
Silver, repoussé, engraved and pierced; silver thread and granulation; glass beads; silver coins;
stones.
Consisting of two convex rectangular parts with tapering arched silver decorations soldered
onto left and right edges. Decorated with symmetrical vegetal and geometric patterns. At
center of each part, filigreed and granulation dome-shaped ornament, with red glass bead set
at top. Clasp covered by three dome-shaped ornaments set with green and red glass beads.
Suspended from bottom of buckle, chains with pendants, including silver coins, crescent-shaped
and eye-shaped pendants, a coral and an additional stone, and flower-shaped pendants. Closed
with long pin.
28 X 20 cm (including pendants).

 [סוף,) סוריה, כורדיסטן הסורית (כנראה נעשה בחלב. מעוטר בגרנולציה,אבזם לחגורה
.]20- או ראשית המאה ה19-המאה ה
.כסף רקוע; חוטי כסף וגרנולציה; חרוזים
 שטח הפנים של שני.)boteh( מורכב משני חלקים גדולים המעוצבים בצורת טיפה
 ובמרכזם משובצים חרוזים,החלקים מעוטר כולו בגרנולציה ובעיטורי כסף מעוינים
 מעוטר אף הוא, במרכז האבזם עיטור כיפתי המחפה על הסוגר.בצבעי אדום ותכלת
. נסגר באמצעות קרס. ובראשו כדורית כסף,בחוטי כסף ובגרנולציה
. חרוזים חסרים. ס"מ11 X 25
.130 ' עמ,Arab and Islamic silver ;95 ' עמ,The Arts and Crafts of Syria :ספרות
$200 :פתיחה

127. Silver Buckle Decorated with Granulation – Kurdistan
Belt buckle decorated with granulation. Syrian Kurdistan (probably
made in Aleppo, Syria), [late 19th or early 20th century].
Silver, repoussé; silver thread and granulation; beads.
Consisting of two large parts shaped like droplets ("boteh" or paisleys),
surface of both parts entirely decorated with granulation and diamondshaped silver ornaments with red and light blue colored beads set in their
centers. In middle, dome-shaped ornament covers clasp; also decorated
with silver thread and granulation and topped with silver knob. Closes
with hook.
11 X 25 cm. Missing beads.
References: The Arts and Crafts of Syria, p. 95; Arab and Islamic Silver,
p. 130.
Opening price: $200

Opening price: $300
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II –  שני אבזמי כסף לחגורות – כורדיסטן העיראקית.130
, כורדיסטן. ייתכן שנעשו בידי צורף יהודי,שני אבזמים לחגורות
 [ראשית המאה,)כנראה כורדיסטן העיראקית (צפון עיראק
.]20-ה
. מוטבע וחקוק; חוטי כסף וגרנולציה,כסף רקוע
,)boteh(  מורכב משני חלקים גדולים המעוצבים בצורת טיפה.1
 במרכזו עיטור כיפתי.מעוטרים בדגמים צמחיים וגיאומטריים
. מעוטר בגרנולציה ומשובץ חרוז בצבע תכלת,המחפה על הסוגר
 שרידי הלחמה. ס"מ32 X 11 . כסף חתום.נסגר באמצעות קרס
.(לתליונים?) בחלקו התחתון
 ובמרכזם, מעוצבים בצורת טיפה, מורכב משני חלקים קמורים.2
. עם כדורית כסף בראשה,כיפה עשויה חוטי כסף וגרנולציה
, עיטור גלילי מחפה על הסוגר.השוליים מעוטרים בדגם צמחי
 בצדו. ובראשו חרוט כסף דמוי ניצן,מעוטר חוטי כסף וגרנולציה
. נסגר באמצעות קרס.האחורי עיטורים זעירים בצורת שמש
. ס"מ25.5 X 9
$200 :פתיחה

130. Two Silver Belt Buckles – Iraqi Kurdistan – II
Two belt buckles, possibly crafted by a Jewish
silversmith. Kurdistan, most likely Iraqi Kurdistan
(northern Iraq), [early 20th century].
Silver, repoussé, stamped and engraved; silver thread
and granulation.
1. Consisting of two large parts shaped like droplets
("boteh" or paisleys), decorated with vegetal
and geometric patterns. At center, dome-shaped
ornament covering clasp, decorated with granulation,
and set with light blue bead. Closed with hook. Silver
marked. 32 X 11 cm. Traces of soldering (for pendants?) in
lower part.
2. Consisting of two convex parts shaped like droplets.
Each with a central dome-shaped ornament in silver
thread and granulation and with small silver sphere
on top. Margins with vegetal pattern. Covering clasp,
cylindrical ornament decorated in silver thread and
granulation, topped with silver cone shaped like
flower bud. Tiny, sun-shaped decorations on back.
Closed with hook. 25.5 X 9 cm.
Opening price: $200
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130a

130b

129a

129b

129. Two Silver Belt Buckles – Iraqi Kurdistan – I

I –  שני אבזמי כסף לחגורות – כורדיסטן העיראקית.129

Two belt buckles, probably crafted by Jewish
silversmith. Kurdistan, most likely Iraqi Kurdistan
(northern Iraq), [early 20th century].
Silver, repoussé, stamped and engraved; silver thread
and granulation.
1. Consisting of two large parts shaped like droplets,
decorated with vegetal and geometric patterns,
and with crescent patterns. At center, cylindrical
ornament covering clasp, decorated with silver thread
and granulation, and with dome-shaped ornament
on top, set with light blue bead (turquoise?). Tiny,
sun-shaped decorations on back. Closed with hook.
28.5 X 11.5 cm.
2. Consisting of two large parts shaped like droplets,
decorated at their centers with geometric diamond
shapes and in the margins with a wreath of leaves.
In middle, cylindrical ornament covering clasp,
decorated with silver thread and granulation, and
with dome-shaped ornament on top, set with redcolored bead (coral?). Tiny, sun-shaped decorations
on back. Closed with hook. 29.5 X 11 cm.
See also item no. 124.

, כורדיסטן. ייתכן שנעשו בידי צורף יהודי,שני אבזמים לחגורות
 [ראשית המאה,)כנראה כורדיסטן העיראקית (צפון עיראק
.]20-ה
. מוטבע וחקוק; חוטי כסף וגרנולציה,כסף רקוע
 מעוטרים, מורכב משני חלקים גדולים המעוצבים בצורת טיפה.1
 במרכזו עיטור גלילי.בדגמים צמחיים וגיאומטריים ובעיטורי סהר
 ובראשו כיפה, מעוטר חוטי כסף וגרנולציה,המחפה על הסוגר
 בצדו האחורי עיטורים.)?משובצת חרוז בצבע תכלת (טורקיז
. ס"מ28.5 X 11.5 . נסגר באמצעות קרס.זעירים בצורת שמש
 מעוטרים, מורכב משני חלקים גדולים המעוצבים בצורת טיפה.2
 במרכזו עיטור גלילי.במרכזם במעוינים ובשוליהם בזר עלים
 ובראשו כיפה, מעוטר חוטי כסף וגרנולציה,המחפה על הסוגר
 בצדו האחורי עיטורים.)?משובצת חרוז בצבע אדום (קורל
. ס"מ29.5 X 11 . נסגר באמצעות קרס.זעירים בצורת שמש
.124 ראו גם פריט

Opening price: $200

$200 :פתיחה

131

 כורדיסטן/  בוכרה/  מגלב למלקות בערב יום הכיפורים – אפגניסטן.131
.]20- [ראשית המאה ה,) בוכרה או כורדיסטן, מרכז אסיה (אפגניסטן.מגלב למלקות בערב יום הכיפורים
.עור
. עם גדיל עור בקצה,המגלב עשוי שתי רצועות עור המקופלות ותפורות יחד בשרוכי עור
.) ללא ידית (עץ. ס"מ50 :אורך
.L-B74.0336 ,B68.0078  פריטים, אוסף מוזיאון ישראל: ראו גם.311  פריט, אוסף פויכטונגר:ספרות
$200 :פתיחה

131. Strap for Administering Lashes on the Eve of Yom Kippur – Afghanistan /
Bukhara / Kurdistan

132

132. Printed Wrapping Cloth – "Mizrah-Supra" – Jerusalem-Georgia –
From the Collection of a Georgian-Jewish Family
Wrapping cloth for carrying objects, known as "Mizrah-Supra"; made from
a Challah cover printed in Jerusalem, "Souvenir Gift from the Holy City of
Jerusalem". [Printed in Jerusalem; Jerusalem-Georgia, early 20th century].
Hebrew and Yiddish.
Print on fabric.
A Challah cover printed in Jerusalem, which served in Georgia as a wrapping
cloth. Illustrations of holy sites, a Menorah, and other images are printed onto
this cloth alongside prayers for the Sabbath and festivals and on behalf of the
poor in the Land of Israel (cloths such as these sold as souvenirs of the Holy
Land in the late 19th and early 20th century and were distributed throughout
the world, reaching far and wide).
In Georgian, cloths such as these are termed "Mizrah-Supra," (with "supra"
translating as "tablecloth"). Bands of additional fabric were sewn onto the
edges, enlarging the surface area, so that the cloth could be used to wrap up
and carry small objects, as was the case with the "bokhcha" cloths commonly
used for carrying objects in Georgia, the Caucasus, and surrounding regions.
83 X 73 cm. Good condition. Stains.
Purchased in Israel from a family of Georgian origin.
Reference: Facing West: Oriental Jews of Western Asia and the Caucasus, item
no. 188 (from the city of Akhaltsikhe, Georgia).
Opening price: $250

Strap for administering lashes on the eve of the Day of Atonement (Yom Kippur). Central
Asia (Afghanistan, Bukhara [Uzbekistan], or Kurdistan), [early 20th century].
Leather.
Strap made from two strips of leather, folded back and sewn together with a leather lace.
Leather strand at end.
Length: 50 cm. Without wooden handle.
References: Feuchtwanger Collection, item no. 311. See also: The Israel Museum Collection,
item nos. B68.0078, L-B74.0336.
Opening price: $200

גיאורגיה – מאוסף משפחה-סּוּפ ָרה" –ירושלים-"מזרח
ְ
–  בד מודפס לעטיפת חפצים.132
יהודית מגיאורגיה
 "מנחה,"; שימוש משני שנעשה בכיסוי ירושלמי לחלהMizrah-Supra" ,בד לעטיפת ולנשיאת חפצים-מפת
. עברית ויידיש.]20- ראשית המאה ה,גיאורגיה- [נדפס בירושלים; ירושלים."מזכרת מעה"ק ירושלם ת"ו
.הדפסה על בד
 על הבד נדפסו איורי.כיסוי לחלה אשר נדפס בירושלים ואשר שימש בגיאורגיה כמפה לעטיפת חפצים
 ולצדם תפילות לשבתות ולמועדים ולעניי ארץ ישראל (בדים, מנורה ואיורים נוספים,המקומות הקדושים
.) ונפוצו ברחבי העולם20- ובראשית המאה ה19-מסוג זה נמכרו כמזכרות מארץ הקודש בסוף המאה ה
 לשולי הבד המקורי:)" פירושו "מפת שולחןsupra ;Mizrah-Supra( "סופרה-בגיאורגית מכונה בד זה "מזרח
 בדומה, על מנת שישמש לעטיפת חפצים קטנים ולנשיאתם, המגדילות את ממדיו,נתפרו יריעות בד נוספות
. בקווקז ובסביבותיו, לנשיאת חפצים הנפוצות בגיאורגיהBokhcha-למפות ה
. כתמים. מצב טוב. ס"מ83 X 73
.נרכש בישראל ממשפחה ממוצא גיאורגי
.) גיאורגיה, (מהעיר אחלציחה188  פריט,Facing West :ספרות
$250 :פתיחה

2021  | יולי96

I

n view of the difficulty involved in precisely classifying amulets according to their place of
origin, all Oriental amulets are listed together, below. In cases in which similar or identical

articles are documented in the literature, lands of origin are given for particular articles on the
basis of counterparts in the literature; in cases in which the land of origin is unknown and cannot
be determined, articles are categorized as "Near East" – i.e., Palestine and nearby countries,
namely Iran, Iraq, Kurdistan, Afghanistan, and Egypt – but it is by no means inconceivable that
the actual origins of such articles are in other lands.
Palestinian and Bedouin amulets appear in the chapter titled "Palestine"; amulets that are clearly
of North African origin are listed in the chapter entitled "Morocco"; and a number of amulets

ב

 רוכזו כל הקמעות,עקבות הקושי לסווג את הקמעות לפי ארצות המוצא באופן מדויק
 במקרים בהם מתועדים בספרות פריטים דומים או זהים.ה"מזרחיים" יחד להלן
 אך במקרים, מצויינת ארץ המוצא בהסתמך על המקבילות,המסווגים לפי ארצות המוצא
 המתייחס כאן לארץ ישראל," מופיע הסיווג "המזרח הקרוב,בהם ארץ המוצא אינה ידועה
 אך לא מן הנמנע שמוצאם של, אפגניסטן ומצרים, כורדיסטן, עיראק, איראן:ולסביבותיה
.חלק מן הקמעות בארצות אחרות
קמעות פלשתינאיים ובדואיים מופיעים בפרק "פלשתינה"; קמעות שמוצאם צפון אפריקאי
 וכמה קמעות שספק אם מוצאם ארצישראלי או,"באופן מובהק מופיעים בפרק "מרוקו
. להלן, בכל זאת,צפון אפריקאי מופיעים

of doubtful origin that may be either Palestinian or North African are nevertheless listed below.

–  ענק קמעות לשמירה על אישה הרה ועל הילד – תליונים בצורת תינוק.133
 איראן/ כורדיסטן
19- [סוף המאה ה, כורדיסטן האיראנית או איראן.ענק קמעות לאישה הרה ולשמירה על הילד
.]20- ראשית המאה ה/
.כסף יצוק וחקוק; חרוזי חרס כחולים ואדומים; קונכיה; פעמונים
 שני תליונים,' הענק כולל תליון עגול וגדול עם שמות ה.ענק לשמירה על אישה הרה ועל הילד
 שני, שני תליונים משולשים,דמויי בובה – דמות תינוק העשויה מחרוזים צבעוניים וקונכיה
.תליונים גליליים (נרתיקים לקמעות) ופעמונים
. ס"מ40 :אורך
Jewish Life in Art ;823 ,819  פריטים,; אוסף פויכטונגר182 ' עמ, יהודי כורדיסתאן:ספרות
.71 ,66 ' עמ,and Tradition
$1000 :פתיחה

133. Amulet Necklace for Protection of Pregnant Woman and Newborn
Child – Baby-shaped Pendants – Kurdistan / Iran
Necklace of amulets to protect pregnant woman and her newborn child.
Iranian Kurdistan or Iran, [late 19th or early 20th century].
Silver, cast and engraved; blue and red ceramic beads; seashell; bells.
Necklace for protection of pregnant woman and child. Includes large,
round pendant with names of G-d; two doll-like pendants (image of baby
constructed from colored beads and seashell); two triangular pendants; two
cylindrical pendants (amulet cases); and bells.
Length: 40 cm.
References: Jews of Kurdistan: Lifestyle, Tradition, and Art, p. 182;
Feuchtwanger Collection, item nos. 819, 823; Jewish Life in Art and Tradition,
pp. 66, 71.
133b

133a
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Opening price: $1000

134. Two Sword-shaped Amulets – For Protection of Children – Kurdistan / Iran

134a

 .134שני קמעות דמויי חרב – לשמירה על ילדים – כורדיסטן  /איראן
שני קמעות דמויי חרב ("סיפא") .כורדיסטן העיראקית או איראן[ ,סוף המאה ה / 19-ראשית המאה
ה.]20-
כסף יצוק וחקוק.
 .1קמע ,חקוק משני צדדיו ,עם שמות מלאכים (ביניהם גם המלאכים השומרים מפני לילית) ,ראשי
תיבות פסוקים ("בן פורת יוסף )"...והכיתוב "סיג לנוק"ז" " /סיג וגדר ומשמרת לנוק"ז כיר"א [לנושא
קמע זה ,כן יהי רצון אמן]" .אורך 9.5 :ס"מ.
 .2קמע ,חקוק מצד אחד בלבד ,עם שם של י"ד אותיות ("כוזו במוכסז כוזו") ,שמות ה' ,שמות
מלאכים והכיתוב "ס' לנק"ז [סייג לנושא קמע זה]" .אורך 8.5 :ס"מ.
בשני הקמעות נקבים בקצוות ,עבור תפירתם לבגד .בקטלוג "יהודי כורדיסתאן" מציינים כי קמעות
אלה הוצמדו לכובע או לכתף ,כהגנה לילד שאחיו נפטרו.
ספרות :יהודי כורדיסתאן ,עמ'  ;184אוסף פויכטונגר ,פריטים .817-818
פתיחה$800 :

134b

Two sword-shaped ("sipa") amulets. Iraqi Kurdistan or Iran, [late 19th or early 20th
century].
Silver, cast and engraved.
1. Amulet, engraved on both sides, with Hebrew names of angels (including those
that guard against the female demon Lilith), initials of verses, including "Ben Porat
Yosef" (Jacob's biblical blessing to Joseph [Deuteronomy 49:22], used against the Evil
Eye), and a Hebrew inscription referring to defensive "boundaries and fences" to
protect "the bearer of this amulet." Length: 9.5 cm.
2. Amulet, engraved on one side only, with names of G-d, names of angels, and an
inscription to establish protective boundaries for "the bearer of this amulet." Length:
8.5 cm.
Both amulets have holes at their ends, to enable them to be sewn onto garments.
In the exhibition catalogue "Jews of Kurdistan" (see below), it is pointed out that
amulets such as these would be sewn onto hats or onto shoulders of garments, as
protection specifically for a child whose siblings passed away.
References: Jews of Kurdistan: Lifestyle, Tradition, and Art, p. 184; Feuchtwanger
Collection, item nos. 817-18.
Opening price: $800

 .135שלושה נרתיקים לקמעות – איראן – כתובות לשמירה ולהגנה
שלושה נרתיקים לקמעות ,עם כתובות חקוקות לשמירה ולהגנה .איראן[ ,סוף המאה ה / 19-ראשית
המאה ה.]20-
כסף יצוק וחקוק  /פח כסף חקוק.
בדרך כלל ,הנרתיק לקמע שימש כמעין תכשיט והיווה נכס העובר בירושה ,בעוד שקמע הקלף הנתון
בו נכתב לכבוד אדם מסוים ולא עבר מדור לדור :הנרתיקים נשמרו ,אך התוך הוחלף .גם כאשר עוטרו
הנרתיקים בדגמים צמחיים או גיאומטריים ,על פי רוב לא נחקקו עליהם כתובות ,והפריטים שלפנינו
מהווים דוגמה לא-מצויה לנרתיקים אשר הפכו בעצמם לקמעות.
 .1נרתיק גלילי גדול .כתובות חקוקות :ראשי תיבות "אנא בכח" (שם של מ"ב אותיות) ,שמות מלאכים
ושם של כ"ב אותיות .אורך 9 :ס"מ ,רוחב 2.5 :ס"מ.
 .2נרתיק בעל שש צלעות .כתובות לא ברורות (כפי הנראה ,ראשי תיבות) ,ובסופן שם בעלת הנרתיק:
" ---בת רחל (?)" .אורך 7 :ס"מ ,רוחב 1.5 :ס"מ .כיפופים.
 .3נרתיק בעל שש צלעות .כתובות חקוקות :ראשי תיבות "אנא בכח" (שם של מ"ב אותיות),
"בשכמל"ו" [ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד]" ,בשם כמיל לבד" ("כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל
דרכיך") "אגלא יוהך כל[ך]" ("אתה גבור לעולם ה'"  +סופי תיבות "כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל
דרכיך") .אורך 6.5 :ס"מ ,רוחב 1 :ס"מ.
ספרות :אוסף פויכטונגר ,עמ'  ;228פריטים .804-812
פתיחה$800 :
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135. Three Amulet Cases – Iran – Inscriptions for Protection and Defense
136a

 שני קמעות "אבזם" לנשים – לענידה על הזרוע – איראן.136
.]20- ראשית המאה ה/ 19- [סוף המאה ה, איראן. לענידה על הזרוע,שני קמעות בצורת אבזם
. מולחם וחקוק; גרנולציה; עבודת אזמל; פתילים מחוטי כותנה בצבעי סגול וירוק,כסף יצוק
 חלקם האמצעי רבוע:שני קמעות בצורת אבזם בעל שלושה חלקים המחוברים אלה לאלה בצירים
 סביב כל חלק מסגרת חוטי.והחלקים הקיצוניים בצורת קשתות גליות ומחודדות שבראשן קולב
.כסף וגרנולציה
 "בשם,) ראשי התיבות של "אנא בכח" (בחלק המרכזי: כתובות חקוקות. במרכזו עיטור בצורת פרח.1
 "יוהךכלך" (סופי תיבות "כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך") ו"צמרכ"ד" (סופי,"אל רחום וחנון
. ס"מ6 : רוחב, ס"מ15.5 : אורך.)'ה-' א,'תיבות של פסוקי בראשית א
 ראשי תיבות "אנא: כתובות חקוקות." "מדואר בת דינה: במרכזו שם האישה לכבודה נעשה הקמע.2
: רוחב, ס"מ13 : אורך.)' גיה וכו, ביה,ל' מחוברות עם שם ה' (איה/'כ-' אותיות א,)בכח" (בחלק המרכזי
. ס"מ6
.277  פריט,; אוסף שטיגליץ930-931  פריטים, אוסף פויכטונגר:ספרות
$500 :פתיחה

Three amulet cases with engraved Hebrew inscriptions for protection and defense.
Iran, [late 19th or early 20th century].
Silver, cast and engraved / engraved sheet silver.
In general, an amulet case would be treated like a piece of jewelry – and be passed
on as an inheritance from one generation to the next – whereas the parchment
inside was inscribed with a particular individual in mind, that is, personalized and
not transferable. In other words, the cases were preserved but their contents were
constantly exchanged. Even when amulet cases were adorned with vegetal or
geometric patterns, engraved inscriptions were the exception and not the rule. The
present objects therefore represent uncommon instances of amulet cases whose
inscriptions turn them into actual amulets in their own right.
1. Large cylindrical case. Engraved Hebrew inscriptions with acronym of "Ana
Bekoach," representing a 42-letter name of G-d; initials of angels and a 22-letter
name of G-d. Length: 9 cm. Width: 2.5 cm.
2. Six-sided case. Hebrew inscriptions – most likely initials – not easily decipherable,
but ending with the owner's name, "...daughter of Rahel (?)." Length: 7 cm. Width:
1.5 cm. Warping.
3. Six-sided case. Engraved Hebrew inscriptions with acronym of "Ana Bekoach",
representing a 42-letter name of G-d; initials of several verses. Length: 6.5 cm. Width:
1 cm.
Reference: Feuchtwanger Collection, p. 228, item nos. 804-12.
Opening price: $800
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137a

 אפגניסטן/  שני קמעות לאישה לענידה על הזרוע – איראן.137
.]20- ראשית המאה ה/ 19- [סוף המאה ה, איראן או אפגניסטן.שני קמעות לאישה לענידה על הזרוע
.כסף יצוק וחקוק; עבודת אזמל
. עם שני קולבים בצדם האחורי, קמור קמעה,שני קמעות בצורת קרטוש מסוגנן
 בצדו האחורי חקוק שם בעלת. שטח הפנים מכוסה כולו בראשי תיבות פסוקים ושמות מלאכים.1
. ס"מ9 X 7 ." "כונזא בת גאני:הקמע
 שם של י"ד אותיות,) שטח הפנים מכוסה כולו בראשי תיבות "אנא בכח" (שם של מ"ב אותיות.2
. ס"מ9 X 7 . כולל שמות המלאכים השומרים מפני לילית, ושמות מלאכים,)"("כוזו במוכסז כוזו
.כיפופים ותיקון ישן מאחור
.933-934  פריטים, אוסף פויכטונגר:ספרות
$300 :פתיחה

137. Two Amulets for Women – To be Worn on the Arm – Iran / Afghanistan
Two amulets for women, to be worn on the arm. Iran or Afghanistan, [late 19th or
early 20th century].
Silver, cast and engraved; chased.
Two amulets shaped like elegant, slightly convex cartouches, each with two
suspension loops on back.
1. Surface entirely covered with Hebrew initials of verses, and names of angels. Back
engraved with name of amulet owner: "Konza daughter of Gani." 9 X 7 cm.
2. Surface entirely covered with Hebrew initials, including acronym of "Ana
Bekoach," representing a 42-letter name of G-d; with 14-letter name of G-d; and
names of angels (including those that guard against the female demon Lilith). 9 X 7
cm. Warping, and old repair to back.
References: Feuchtwanger Collection, item nos. 933-34.
Opening price: $300

136b

136. Two Buckle-shaped Amulets for Women – To be Worn on the Arm – Iran
Two buckle-shaped amulets for women, to be worn on the arm. Iran, [late 19th or
early 20th century].
Silver, cast, soldered, and engraved; granulation; chased; purple and green cottonthread strands.
Two buckle-shaped amulets consisting of three pieces connected one to the other
with hinges; middle piece square, and pieces on either side in form of scalloped,
tapering arches surmounted by hooks. Each piece with borders produced in silver
thread and granulation.
1. With flower-shaped ornament at center. Engraved Hebrew inscriptions, with
acronym of "Ana Bekoach," (on middle piece); with initials for three liturgical and
biblical blessings and phrases. Length: 15.5 cm. Width: 6 cm.
2. At center, name in Hebrew of woman for whom the amulet was made: "Madouar
daughter of Dinah." Engraved Hebrew inscriptions, with acronym of "Ana Bekoach"
(on middle piece); and the first 12 letters of the Hebrew alphabet in sequential
order, each followed by "Yah" (one of the names of G-d). Length: 13 cm. Width: 6 cm.
References: Feuchtwanger Collection, item nos. 930-31; The Stieglitz Collection:
Masterpieces of Jewish Art, item no. 277.
Opening price: $500
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 .138שני תליוני קמע בצורת עלה – אפגניסטן
שני תליוני קמע בצורת עלה מסוגנן ,ובראשם קולבים ,לתלייה על שרשרת .אפגניסטן או איראן[ ,סוף
המאה ה / 19-ראשית המאה ה.]20-
כסף יצוק ,מולחם ,מוחתם וחקוק; חוטי כסף מולחמים; עבודת אזמל.
 .1כתובות חקוקות :ראשי תיבות תהלים קכ"א ("שיר למעלות אשא עיני אל ההרים") ובסופם שם
בעלת הקמע" :שרה בת זלפה" 10 X 7.5 .ס"מ .ספרות :אוסף פויכטונגר ,פריטים .951-952
 .2כתובות חקוקות :ראשי תיבות "אנא בכח" (מסביב) ,וריבוע ("ריבוע קסם") עם "עשציי" (האותיות
שאחרי תיבות ה' בתהלים קכ"א ,בארבעה כיוונים) ובמרכז "בט"ד זה"ג וא"ח" ( 15בגימטריה) ,ועוד.
בתחתית חקוק שמה של בעלת הקמע" :בת שבע בת צרויה" 7.5 X 8 .ס"מ.
פתיחה$300 :

138. Two Leaf-shaped Amulet Pendants – Afghanistan
Two pendants, shaped like stylized leaf, surmounted by suspension loops.
Afghanistan or Iran, [late 19th or early 20th century].
Silver, cast, soldered, punched, and engraved; soldered silver thread; chased.
1. Engraved Hebrew inscriptions: initials of Psalms 121, ending with name of amulet
owner: "Sarah daughter of Zilpah." 10 X 7.5 cm. Reference: Feuchtwanger Collection,
item nos. 951-52.
;)2. Engraved Hebrew inscriptions: acronym of "Ana Bekoach" (along perimeter
;with a kabbalistic "Magic Square"; Initials adding up to the numerical value of 15
and more. Bottom engraved with name of amulet owner: "Batsheva daughter of
Tzruyah." 7.5 X 8 cm.
Opening price: $300

139a

 .139שלושה תליוני קמע אסלאמיים בצורת עלה – אפגניסטן-איראן
שלושה תליוני קמע אסלאמיים בצורת עלה מסוגנן .אפגניסטן ואיראן[ ,ראשית המאה ה.]20-
כסף יצוק ,רקוע ,חקוק ומוחתם; חוטי כסף מולחמים; עבודת אזמל.
 .1ענק עם שני נרתיקים גליליים לקמעות ותליון קמע גדול .על התליון מופיעים עיטורים בדגמים
צמחיים ובצורת טיפה ( ;)botehהכיתוב חקוק באותיות נאות במיוחד .על הענק תלויים גם תליונים
קטנים בצורת טיפה ,מעוטרים בפרחים 40 X 9 .ס"מ בקירוב (התליון  8 X 7ס"מ).
 .2שרשרת עם תליונים קטנים בצורת טיפה ותליון קמע גדול שבמרכזו משובצת אבן זכוכית ירוקה.
כתובות חקוקות ושני עיטורים בצורת טיפה .מתוארך( 1323 :להיג'רה =  43 X 8 .)1905ס"מ (התליון
 9 X 8ס"מ).
 .3תליון שבראשו שני קולבים לתלייה על שרשרת .מעוטר בעיטורי דגים וביניהם זוג (דמויותיהם
מחוקות) ,טיפות ,ציפור גדולה ודגמים גיאומטריים 10 X 7 .ס"מ.
פתיחה$250 :
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 ירושלים/ כורדיסטן- שני תליוני קמע לאישה – איראן.140
שני תליוני קמע רבועים בעלי פינות קטומות ובראשם שני קולבים לתלייה
.]20- ראשית המאה ה/ 19- [סוף המאה ה.על שרשרת
.כסף יצוק וחקוק
 קמע גדול עליו חקוקים. כורדיסטן העיראקית או איראן. קמע לאישה.1
 ראשי תיבות וצירופי, שמות מלאכים,– משני צדדיו – שמות קדושים
 בצדו האחד חקוק גם שם בעלת הקמע "פרחה בת מרים"; בצדו.אותיות
 ומעליהם,)"השני חקוקים גם שני ריבועים עם אותיות ("ריבועי קסם
' עמ, כורדיסטן: ספרות. תליונים חסרים בחלקו התחתון. ס"מ8 X 8 .כיפה
.849-851 ,848  פריטים,; אוסף פויכטונגר179-181
 משני צדדיו חקוקים שמות.כורדיסטן או ירושלים- איראן. קמע לאישה.2
 ראשי תיבות והכיתוב "אני השבעתי אתכם כל, שמות מלאכים,קדושים
שרי שדים ומזיקין ופגעין בישי[ן] ורוחין לא בחלום ולא בפחד יום ולא
."... ובכל תדרך כף רגל...בפחד לילה בין בחו[ץ] בין בכל דרכיה בשנתה
בשני הצדדים חקוקים גם עיטורים דמויי ענפים עם עלים ובאחד הצדדים
 עיטורי ענפים דומים מופיעים גם על קמעות נייר.)חקוקה כף יד (חמסה
, שברים. ס"מ6 X 6 .145  ראו פריט,לשמירה על הבית מכורדיסטן הסורית
.פגיעות קלות בשוליים

139. Three Leaf-shaped Islamic Amulet Pendants – Afghanistan-Iran
Three Islamic amulet pendants, shaped like stylized leaves. Afghanistan and Iran, [early 20th century].
Silver, cast, repoussé, engraved, and punched; soldered silver thread; chased.
1. Necklace with two cylindrical amulet cases and large amulet pendant. Pendant with vegetal patterns,
and droplets ("boteh" or paisleys); inscription engraved in strikingly elegant letters. Necklace also with
droplet-shaped pendants with floral decorations. Approx. 40 X 9 cm (pendant: 8 X 7 cm).
2. Chain with small droplet-shaped pendants and large amulet pendant with green glass bead set in
middle. Engraved inscriptions and two droplet-shaped ornaments. Dated 1323 (= 1905 CE) according to
the Muslim calendar. 43 X 8 cm (pendant 9 X 8 cm).
3. Pendant surmounted by two suspension loops. Decorated with images of two human figures (erased)
flanked by fish, droplets, a large bird, and geometric patterns. 10 X 7 cm.
Opening price: $250

$400 :פתיחה
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140b

140. Two Women's Amulet Pendants – IranKurdistan / Jerusalem

141b

141. Two Women's Amulet Pendants with
"LaMenatze'ah" Menorah / Scorpion Image and
Lock for Protection Against Scorpions
Two women's amulet pendants in form of square with
scalloped dome, with "LaMenatze'ah" Menorah,
surmounted by two suspension loops. Iran or the
vicinity, [late 19th or early 20th century].
Silver, cast and engraved; chased.
1. At center, "LaMenatze'ah" Menorah encircled by
names of angels (including those that guard against
the female demon Lilith) and names of G-d. Engraved
on back: scorpion, with lock next to it, and next to
this, Hebrew name of amulet owner: "Nevkhar (?)
daughter of Ezra." 10 X 6 cm.
2. At center, "LaMenatze'ah" Menorah encircled by
Hebrew acronym of "Ana Bekoach," names of G-d,
and names of angels that guard against the female
demon Lilith. 10 X 5.5 cm.
Reference: Feuchtwanger Collection, item nos. 87677.

141a

 עיטור/ " שני תליוני קמע לאישה עם מנורת "למנצח.141
עקרב ומנעול להגנה מפני עקרבים
 בצורת ריבוע עם כיפה,"שני תליוני קמע עם מנורת "למנצח
 איראן או. שבראשם שני קולבים לתלייה על שרשרת,גלית
.]20- ראשית המאה ה/ 19- [סוף המאה ה,סביבותיה
.כסף יצוק וחקוק; עבודת אזמל
 במרכזו מנורת "למנצח" וסביבה שמות מלאכים (ביניהם.1
 בצדו האחורי.'גם המלאכים השומרים מפני לילית) ושמות ה
)?(  ולצדם שם בעלת הקמע "נווכר,חקוקים עקרב ועל ידו מנעול
. ס"מ10 X 6 ."בת עזרא
," במרכזו מנורת "למנצח" וסביבה ראשי תיבות "אנא בכח.2
. ס"מ10 X 5.5 .שמות ה' ושמות המלאכים השומרים מפני לילית
.876-877  פריטים, אוסף פויכטונגר:ספרות
$300 :פתיחה

Opening price: $400

Opening price: $300
141c
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Two square amulet pendants, with clipped corners,
surmounted by two suspension loops. [late 19th or
early 20th century].
Silver, cast and engraved.
1. Women's amulet. Iraqi Kurdistan or Iran. Large
pendant, engraved on both sides with holy names,
names of angels, initials, and letter combinations.
Also engraved on one side with name of amulet
owner: "Farcha daughter of Miryam"; on other side,
engraved with two squares with letters (kabbalistic
"Magic Squares"), surmounted by dome. 8 X 8 cm.
Missing pendants in bottom part. References: Jews of
Kurdistan: Lifestyle, Tradition, and Art, pp. 179-81;
Feuchtwanger Collection, item nos. 848-51.
2. Women's amulet. Iran-Kurdistan or Jerusalem.
Engraved on both sides with holy names, names of
angels, initials, and amuletic inscription warding off
evil spirits, etc. Also engraved on both sides with
images resembling leafy branches, and on one side
with hand ("hamsa") symbol. Similar leafy-branch
decorations appear on paper amulets for protection
of the home from Syrian Kurdistan. See also item no.
145. 6 X 6 cm. Fractures, minor damage to edges.

143

142

 שלושה תליוני קמע – ארץ ישראל והמזרח הקרוב.143

 שלושה תליוני קמע – המזרח הקרוב.142

.]20- ראשית המאה ה, [ארץ ישראל או סביבותיה.שלושה תליוני קמע
.כסף יצוק וחקוק; פח כסף מוטבע
" הכיתוב "ירושלם,' שם ה,) במרכזו מובלטים צורת כף יד (חמסה. קמע עגול עם קולב לתליה.1
. ס"מ6 : קוטר. השוליים מעוטרים בדגמי פרחים."ו"בן פורת יוסף
: קוטר." משני צדדיו מופיעים ראשי תיבות "אנא בכח. קמע עגול עם זוג קולבים לתלייה.2
. פגמים קלים. ס"מ3.5
," "אמר קדש," "אתה,' האות ה: כתובות חקוקות בחזית.) קמע קטן בצורת כף יד (חמסה.3
" "לק"י,)" ז' – "אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה,אסלמת"ר פת"ס (תהלים ל"ב
. ס"מ3 : אורך."925"  חתום בצדו האחורי.")?(  "עי"ע,")?(  "בע"ב,)"'("לישועתך קויתי ה
.980  פריט, אוסף פויכטונגר:ספרות

.]20- ראשית המאה ה/ 19- [סוף המאה ה, המזרח הקרוב.שלושה תליוני קמע
.כסף יצוק וחקוק
 ביניהן שמות הנהרות, כתובות חקוקות משני צדדיו. קמע עגול עם שוליים גליים ושני קולבים לתלייה.1
. ס"מ6 : קוטר. בחילופי אותיות, פישון וגיחון, חדקל,פרת
 בחלקו.) כתובות חקוקות בחזית (לא מפוענחות. קמע עגול עם שוליים גליים ושני קולבים לתלייה.2
. ס"מ7.5 : קוטר. כפי הנראה עבור פעמונים או תליונים קטנים,התחתון נקבים
." שמות מלאכים ו"ירושלם,' בחזיתו שם ה. עם שני קולבים לתלייה, בצורת עלה מסוגנן, קמע לרפואה.3
." "שרה ביבי בת אסתר ברה:בצדו האחורי ראשי התיבות אנרנ"ל ("אל נא רפא נא לה") ושם בעלת הקמע
. ס"מ7 X 5.5
$200 :פתיחה

$400 :פתיחה

143. Three Amulet Pendants – Palestine and Near East

142. Three Amulet Pendants – Near East

Three amulet pendants. [Palestine or the vicinity, early 20th century].
Silver, cast and engraved; sheet silver, stamped.
1. Round amulet with suspension loop. At center, relief of hand ("hamsa")
symbol, Hebrew name of G-d, and the Hebrew inscriptions "Jerusalem"
and "Ben Porat Yosef" (the latter being Jacob's biblical blessing to Joseph
[Deuteronomy 49:22], used against the Evil Eye). Edges with floral pattern.
Diameter: 6 cm.
2. Round amulet with two suspension loops. On either side, Hebrew acronym
of "Ana Bekoach." Diameter: 3.5 cm. Minor blemishes.
3. Small amulet in form of hand ("hamsa") symbol. Various Hebrew inscriptions
engraved on front, mostly as initials. Marked "925" on back. Length: 3 cm.
Reference: Feuchtwanger Collection, item no. 980.

Three amulet pendants. Near East, [late 19th or early 20th century].
Silver, cast and engraved.
1. Round amulet with scalloped rim and two suspension loops. Engraved Hebrew
inscriptions on both sides, including names of the rivers Euphrates, Tigris, Pishon, and
Gihon in cipher. Diameter: 6 cm.
2. Round amulet with scalloped rim and two suspension loops. Engraved Hebrew
inscriptions on front (undeciphered). Holes at bottom, probably for either bells or small
pendants. Diameter: 7.5 cm.
3. Healing amulet in form of stylized leaf, with two suspension loops. On front, Hebrew
name of G-d, names of angels, and "Jerusalem." On back, Hebrew initials of Moses's
prayer for the healing of his sister Miriam, and name of amulet owner: "Sarah Bibi
daughter of Esther Barah." 7 X 5.5 cm.

Opening price: $400

Opening price: $200
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144. Fish-shaped Amulet / Amuletic Saucer – Near East
Fish-shaped amulet and an amuletic saucer, both with Hebrew inscriptions.
[Neasr East, first half of 20th century].
Copper, engraved; White metal, cut and engraved.
1. Amuletic saucer. [Iraq?]. Flat saucer with scalloped rim. At center,
engraved image of scorpion and Hebrew inscription "Mazal,"
encompassed by circles with initials of verses for protection and defense.
Diameter: 12 cm.
2. Fish-shaped amulet. Engraved Hebrew inscriptions: protective verses,
names of G-d, and "Incantation against the Evil Eye." Maximum dimensions:
16 X 8.5. Suspension ring. Additional ring missing.
Opening price: $250

יד לשמירה על הבית – כורדיסטן הסורית- שני קמעות בכתב.145

145a

 [ראשית המאה, כורדיסטן הסורית,) קמישלי (כאמישלו.שני קמעות לשמירה על הבית
.]20-ה
.דיו על נייר; מסגרות קרטון וזכוכית
,) בשניהם מופיעים במרכז כף יד (חמסה. עם שינויים קלים,תוכן שני הקמעות זהה ברובו
 המוקפים ראשי תיבות,)140 דוד וצמד עיטורים דמויי ענפים (ראו גם פריט-צמד מגני
 שמות מלאכים ושמות קדושים; בקמע הקטן יותר, צירופי אותיות קבליים,פסוקים
.)מופיעים בשוליים השמאליים גם ראשי תיבות "אנא בכח" (שינויים קלים נוספים
 באחד הקמעות הזכוכית. כתמים. מצב בינוני. ס"מ10.5 X 8.5 ; מצב טוב. ס"מ12.5 X 9.5
.שבורה והוא עטוף בניילון ובנייר דבק
.185 ' עמ, יהודי כורדיסתאן:ספרות
$200 :פתיחה

145. Two Handwritten Amulets for Protection of the Home – Syrian
Kurdistan

145b

Two amulets for protection of the home. Qamishli, Syrian Kurdistan,
[early 20th century].
Ink on paper; cardboard and glass frames.
Content of both amulets mostly the same, with minor differences. On
both, the hand ("hamsa") symbol appears at center; pair of Stars of
David; pair of leafy-branched images (see also item no. 140), encircled
by initials of verses, kabbalistic letter combinations, names of angels,
and other holy names. The smaller amulet also has an acronym of "Ana
Bekoach" in left margin. Other minor differences also exist.
1. 12.5 X 9.5 cm. Good condition. 2. 10.5 X 8.5 cm. Fair condition. Stains. Glass
on one amulet broken; amulet wrapped in nylon and adhesive tape.
Reference: Jews of Kurdistan: Lifestyle, Tradition, and Art, p. 185.
Opening price: $200
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144a

קמע – המזרח הקרוב- צלוחית/  קמע בצורת דג.144
, [המזרח הקרוב. עם כיתוב עברי,קמע-קמע בצורת דג וצלוחית
.]20-המחצית הראשונה של המאה ה
. גזורה וחקוקה,נחושת חקוקה; מתכת בהירה
. צלוחית שטוחה עם שוליים גליים.]? [עיראק.קמע- צלוחית.1
-במרכז חקוק עקרב עם הכיתוב "מז"ל" וסביבו מעגלים עם ראשי
. ס"מ12 : קוטר.תיבות פסוקים לשמירה ולהגנה
' שמות ה, על הקמע חקוקים פסוקים לשמירה. קמע בצורת דג.2
. טבעת לתליה. ס"מ16 X 8.5 : גודל מרבי."והכיתוב "לחש לעין הרע
.טבעת נוספת חסרה
$250 :פתיחה

144b

146. Set of Handwritten Amulets for Protection of the Home – Near East
Set of five amulets, all written by same kabbalist, for protection of the home and
household. [Palestine?, first half of 20th century].
Ink on paper; cardboard and glass frames.
One amulet, rectangular (widthwise), and four amulets, rectangular (lengthwise),
all for protection of the home. All five include dozens of initials of verses, kabbalistic
letter combinations, names of angels, and holy names. The widthwise amulet
opens with an incantation to ward off evil spirits, etc. The four lengthwise amulet
all feature a Star of David in the center, letters in kabbalistic "angelic script," and
rectangular frames in the upper right corner, instructing the owner on where to
hang up the amulet on various walls of the house – "North," "South," "East," and
"West." All five amulets are set in frames of cardboard and glass, with suspension
rings on back.
One amulet 14 X 9.5 cm. Four amulets 13 X 11 cm. Overall good condition. Browning to
paper. Few stains. Minor abrasions to frame cardboard.
Opening price: $300

146

 .146מערכת קמעות בכתב-יד לשמירה על הבית – המזרח הקרוב

 .147שלושה קמעות בכתב-יד לשמירה על הבית ,לברכה ולפרנסה – המזרח הקרוב

מערכת של חמישה קמעות ,כתובים בידי אותו חכם-מקובל ,לשמירה על הבית ועל יושביו[ .ארץ
ישראל? ,המחצית הראשונה של המאה ה.]20-
דיו על נייר; מסגרות קרטון וזכוכית.
קמע מלבני-רוחבי וארבעה קמעות מלבניים-אורכיים לשמירה על הבית .חמשת הקמעות כוללים
עשרות ראשי תיבות של פסוקים ,צירופי אותיות קבליים ,שמות מלאכים ושמות קדושים .הקמע
הרוחבי פותח במלים" :בשם ארבע אותיות אנכי משבע עליכם כל רוחין ושדין ולילין ומזיקין שלא
יהוא לכם רשות לבא אל פתח הבית הזה ."...בארבעת הקמעות האורכיים מופיעים מגן דוד (במרכז),
אותיות ב"כתב מלאכים" ומסגרות מלבניות בפינה הימנית העליונה ,עם ציון המקום לתליית הקמע
על קירות הבית – "צפון"" ,דרום"" ,מזרח"" ,מערב" .כל אחד מהקמעות ממוסגר במסגרת העשויה
קרטון וזכוכית ,עם טבעת לתלייה בצדה האחורי.
קמע אחד  14 X 9.5ס"מ; ארבעה קמעות  13 X 11ס"מ .מצב כללי טוב .נייר כהה .מעט כתמים .קילופים
קלים בנייר המסגרת.

שלושה קמעות ,לשמירה על הבית ,לברכה ולפרנסה[ .ארץ ישראל או סביבותיה ,המחצית הראשונה
של המאה ה.]20-
דיו על נייר; מסגרות זכוכית ,פח ברזל וקרטון.
 .1קמע לשמירה על הבית ועל יושביו ,עם הכיתוב "ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך" ,האות ה'
מוגדלת ומתחתיה איור בצורת כף יד (חמסה) 13.5 X 17.5 .ס"מ .מצב טוב .מעט כתמים וקילופים
בנייר .הזכוכית שבורה.
 .2קמע לברכה ולפרנסה ,עם מזמור תהלים ק"ח ("שיר מזמור לדוד ,נכון לבי אלהים אשירה
ואזמרה ,)"...ובסופו הכיתוב "יר"מ יאו"א [יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו] שתעשה למען
השם הגדול הקדוש ו"נ היוצא מן המזמור הזה ותשלח לי ברכה [וה]צלחה בריוח כדי שאוכל להתפרנס
בהשקט ובטח 11 X 13.5 ."...ס"מ .מצב טוב .כתמים וחלודה.
 .3קמע לשמירה על הבית ועל יושביו .במרכזו מגן דוד ,סביבו "שמע ישראל" ,ראשי תיבות "אנא
בכח" ,שמות מלאכים ,שמות ה' ועוד 10 X 10.5 .ס"מ .מצב טוב .קילופים קלים בנייר המסגרת.

פתיחה$300 :

פתיחה$200 :
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147. Three Handwritten Amulets for Protection of the Home, and for
Welfare and Prosperity – Near East
148

 קמע קלף לשמירה על הילד ועל היולדת – המלאכים השומרים מפני לילית.148
.]20- המחצית הראשונה של המאה ה, [כנראה מצרים.קמע לשמירה על הילד ועל היולדת
.דיו על קלף
 עם איורי," על פי ספר "רזיאל המלאך,"קמע לשמירה על הילד ועל היולדת "מג'ידה בת אסתר
. כתוב כולו באותיות מרובעות.המלאכים השומרים מפני לילית
.) נתון במסגרת (לא נבדק מחוץ למסגרת. קרעים קלים וסימני קיפול. כתמים. ס"מ בקירוב12.5 X 19.5
$250 :פתיחה

148. Parchment Amulet for Protection of Newborn and Mother – Angels
Guarding Against Lilith
Parchment amulet for protection of the newborn child and the new mother.
[probably Egypt, first half of 20th century].
Ink on parchment.
Amulet for protection of the newborn child and the new mother, "Majidah daughter
of Esther," according to the kabbalistic work "Sefer Raziel HaMalakh" (Book of
Raziel the Angel), with illustrations of angels that guard against the female demon
Lilith. Written entirely in square script.
Approximately 12.5 X 19.5 cm. Stains. Minor tears and fold lines. Set in frame (not examined
outside of frame).
Opening price: $250
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Three amulets for protection of the home, and for general welfare and prosperity.
[Palestine or the vicinity, first half of 20th century].
Ink on paper; glass, sheet metal, and cardboard frames.
1. Amulet for the protection of the home and household, with the Hebrew inscription
"Blessed are you upon your arrival, and blessed are you upon your departure";
the enlarged Hebrew letter "He," and underneath it, the hand ("hamsa") symbol.
13.5 X 17.5 cm. Good condition. Few stains and abrasions to paper. Glass broken.
2. Amulet for general welfare and prosperity, with Psalms 108, followed by a prayer,
which, basing itself on the aforementioned chapter of Psalms, entreats G-d to bless
the homeowner with general welfare, prosperity, tranquility, and security. 11 X 13.5
cm. Good condition. Stains and rust.
3. Amulet for the protection of the home and household. Inscriptions in Hebrew;
Star of David at center, encircled by the words of "Shema Yisrael" ("Hear O Israel..."),
acronym of "Ana Bekoach," names of angels, names of G-d, and more. 10 X 10.5 cm.
Good condition. Minor abrasions to frame cardboard.
Opening price: $200

/  שני קמעות קלף בנרתיקים מקוריים – צפון אפריקה.149
המזרח הקרוב
/ )?(  צפון אפריקה (?) תוניסיה.שני קמעות קלף בנרתיקים מקוריים
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה,)?( המזרח הקרוב
 חוטי כסף; פח פליז גזור, רקוע וחקוק,דיו על קלף; פח כסף מכופף
.ומכופף
. לרפואה ולהריון," לשמירה על "בייא בת מנטינא, קמע בפורמט מלבני.1
.הקמע מקופל לריבוע קטן ונתון בנרתיק העשוי פח פליז גזור ומכופף
. ס"מ3.5 X 3  נרתיק.השם "בייא" או "בייה" נפוץ בתוניסיה
 להגנה," לשמירה על "מזל הנולדת מן סעדה, קמע בפורמט צר וארוך.2
 נתון בנרתיק בד פרחוני. כתוב באותיות מרובעות נאות במיוחד.ולרפואה
 עם שני קולבים לתלייה ועיטור בצורת מגן,הממוקם בנרתיק עשוי כסף
. ללא מכסה. כיפופים ושברים קלים. מצב בינוני. ס"מ5 X 4.5  נרתיק.דוד
$200 :פתיחה

149. Two Parchment Amulets in Original Cases – North
Africa / Near East
Two parchment amulets in their original cases. North Africa
(?) Tunisia (?) Near East (?), [first half of 20th century].
Ink on parchment; shaped sheet silver, repoussé and
engraved, silver thread; sheet brass, cut and shaped.
1. Amulet in rectangular format, to protect the woman
"Baya daughter of Mantina," (inscribed in Hebrew) to bless
her with health and pregnancy. Amulet folded up into a
small square and housed in a case made of brass sheet, cut
and shaped. The name "Baya" was common in Tunisia. Case:
3.5 X 3 cm.
2. Amulet in long, narrow format, to protect "Mazal
daughter of Sa'adah," and bless her with security and
health. Written in strikingly elegant square script. Kept in a
flowery-patterned cloth, housed in turn inside a silver case,
with two suspension loops and with an ornament in the
form of a Star of David. Case: 5 X 4.5 cm. Fair condition. Minor
warping and fractures. No cover.
Opening price: $200

149

2021  | יולי108

150b

150. Six Parchment and Paper Amulets – North Africa / Palestine
Six parchment and paper amulets either from North Africa, or written in Palestine by Jews of
North African origin, [first half of 20th century].
Ink on parchment; ink on paper.
1. Parchment amulet in long, narrow format, to protect "Shalom son of Makhlouf." The layout
of the text is unconventional; the text is arranged into circles and diamond shapes in a style
reminiscent of the kabbalistic diagram known as the "Tree of Life" or "Tree of Sefirot."
2. Parchment amulet in long, narrow format, written on both sides, to protect "Esther daughter
of Simhah Zulikha."
3. Parchment amulet in long, narrow format, to protect "Ye'oshu'a son of Aziza."
4-5. Two parchment amulets in rectangular format. One to protect "Avraham Hayyim son of
Sa'oudah" and "Shulamit Soulikah daughter of Hannah"; the other for the protection of "Sarah
daughter of Grazia [or Garcia]," and to bless her with finding a mate and earning a livelihood.
6. Paper amulet, for the protection and healing of "Yosef son of Farihah." Numerous fold lines.
Size and condition vary.
Opening price: $300
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150a

 ארץ ישראל/ אפריקה- שישה קמעות קלף ונייר – צפון.150
 או שנכתבו בארץ ישראל בידי יהודים יוצאי,שישה קמעות קלף ונייר מצפון אפריקה
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה,צפון אפריקה
.דיו על קלף; דיו על נייר
 הטקסט מעוצב בצורה." לשמירה על "שלום בר מכלוף, קמע קלף בפורמט צר וארוך.1
." המזכירה במקצת צורת "אילן ספירות, בתוך עיגולים ומעוינים,לא שגרתית
 לשמירה על "אסתר בנתה סמחה, כתוב משני צדדיו, קמע קלף בפורמט צר וארוך.2
."זוליכה
." לשמירה על "יאושוע בן עזיזא, קמע קלף בפורמט צר וארוך.3
" אחד להגנה על "אברהם חיים בן סעודה. שני קמעות קלף בפורמט מלבני.4-5
. לזיווג ולפרנסה," גרסיה/  השני להגנה על "שרה בת גרציה,"ו"שולמית סוליקה בת חנה
. סימני קיפול רבים." לשמירה ולרפואת "יוסף בר פריחא, קמע נייר.6
.גודל ומצב משתנים
$300 :פתיחה

 אוסף קמעות קלף – כתובים בידי אותו חכם.151
 כנראה ארץ.מקובל- שנכתבו כולם בידי אותו חכם,תשעה קמעות קלף
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה,ישראל
.דיו על קלף; מסגרות פח ברזל וזכוכית
 לתלייה על קירות החדר, שני קמעות לשמירה על היולדת ועל הילד.1-2
 נתונים. ס"מ10 X 8 .– קמע אחד לכותל המזרחי ואחד לכותל המערבי
. באחד הקמעות חסרה הזכוכית.במסגרת פח
 נתון במסגרת פח. ס"מ13.5 X 8.5 . קמע לשמירה על הבית ועל יושביו.3
. הזכוכית שבורה.) מפחית שמן או נפט,(בשימוש משני
, למזל ולרפואה, בפורמט צר וארוך, שישה קמעות קלף אישיים.4-9
. גודל ומצב משתנים. לברכה והצלחה ולשמירה מכל צרה,למציאת זיווג
$250 :פתיחה

151. Collection of Parchment Amulets – All Written by
Same Kabbalist
Nine parchment amulets, all written by same kabbalist.
Probably Palestine, [first half of 20th century].
Ink on parchment; frames of sheet metal and glass.
1-2. Two amulets to protect mother and newborn, to be
hung on walls of room; one on the eastern wall and the
other on the western wall. 10 X 8 cm. Housed in tin frames. One
amulet missing glass.
3. Amulet for the protection of the home and household.
13.5 X 8.5 cm. Housed in tin frame (in secondary use; tin originally
from oil or kerosene can). Broken glass.
4-9. Six personal parchment amulets, in long, narrow format,
to bless with good fortune and healing, with finding a mate,
with general welfare and success, and to grant protection
from all manner of misfortunes. Size and condition vary.
Opening price: $250

151
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–  שישה קמעות קלף ונייר – לשמירה על נשים.152
המזרח הקרוב
 בפורמט צר, מגולגלים או מקופלים,שישה קמעות קלף ונייר
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה, המזרח הקרוב.וארוך
.דיו על קלף; דיו על נייר
, לרפואה, לשמירה: לעניינים שונים,קמעות לשמירה על נשים
. ועיטורים שונים,)"להצלחה; עם ריבועי אותיות ("ריבועי קסם
.ארבעה מהם כתובים על גבי קלף ושניים על גבי נייר
 עם קרעים, קמעות הנייר במצב בינוני.גודל ומצב משתנים
.ופגמים
$200 :פתיחה

152. Six Parchment and Paper Amulets – To
Protect Women – Near East
Six parchment and paper amulets, rolled up or folded,
in long, narrow format. Near East, [first half of 20th
century].
Ink on parchment; ink on paper.
Amulets for protection of women: general protection,
healing and success; With letters arranged in squares
(kabbalistic "Magic Squares"), and with various
ornaments and decorations. Four amulets written on
parchment, two written on paper.
Size and condition vary. Paper amulets in fair condition,
with tears and blemishes.
Opening price: $200

152
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 שבעה קמעות קלף ונייר – המזרח הקרוב.153
 [המחצית הראשונה של המאה, המזרח הקרוב.שבעה קמעות קלף ונייר
.]20-ה
.דיו על קלף; דיו על נייר
מקובל (עם איור כף- שלושה קמעות שנכתבו בידי אותו חכם:ביניהם
 "לאישה"); קמע בפורמט/ "יד – חמסה – ובחלקם החיצוני כיתוב "לאיש
 "לשמירה ולאריכות ימים"; קמע עם איורי כף יד וחרב; קמע עם,מלבני
 שישה מהם כתובים על גבי קלף ואחד על. ועוד,"אותיות ב"כתב מלאכים
. בפורמט צר וארוך, רובם מגולגלים.גבי נייר
.גודל ומצב משתנים
$250 :פתיחה

153. Seven Parchment and Paper Amulets – Near East
Seven parchment and paper amulets. Near East, [first half
of 20th century].
Ink on parchment; ink on paper.
Including: three amulets written by the same kabbalist, all
with hand ("hamsa") symbol, and inscribed in Hebrew "to
the man" or "to the woman" on outside; one amulet in
rectangular format, "for protection and long life" (Hebrew);
one amulet with hand ("hamsa") symbol and sword; one
amulet with Hebrew letters in "angelic script"; and more.
Six amulets written on parchment, one written on paper.
Most rolled up, in long, narrow format.
Size and condition vary.
Opening price: $250

153

2021  | יולי112

 לשמירה על נשים ועל, חמישה קמעות קלף – להריון.154
הילד – המזרח הקרוב
 המזרח. בפורמט צר וארוך,חמישה קמעות קלף מגולגלים
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה,הקרוב
.דיו על קלף
 לברכה, לשמירה מעין הרע:חמישה קמעות לשמירה על נשים
 שני קמעות: ביניהם. ולעניינים שונים, לרפואה,ולהצלחה
לשמירה על האישה "נארגז בת ג'ובר"; קמע לשמירה על הילד
 עם איור המלאכים השומרים מפני לילית ואיור,""אליהו בן נרגז
בצורת חרב; קמע עם שני איורים של חרבות; קמע ל"כאתון בת
 עם איור," "שתיפקד בהריון אמיתי ובזרע של קיימא,"צלטאנה
-המלאכים השומרים מפני לילית ואיור השדה לילית; איורי מגני
. ועוד,)" ריבועי אותיות ("ריבועי קסם,דוד
.גודל ומצב משתנים
$200 :פתיחה

154. Five Parchment Amulets – For Pregnancy,
and for Protection of Women and Newborns –
Near East
Five parchment amulets, rolled up, in long, narrow
format. Near East, [first half of 20th century].
Ink on parchment.
Five amulets for protection of women, against the
Evil Eye, for general welfare and success, for healing,
and for various other matters, with illustrations
and Hebrew inscriptions, including: two amulets
for the protection of "Nargaz daughter of Jubar";
amulet for the protection of the child "Eliyahu son
of Nargaz", with illustration of angels that guard
against the female demon Lilith and with swordshaped image; amulet with two images of swords;
amulet for "Katoun daughter of Zaltana," "may she
be blessed with true pregnancy and offspring," along
with an illustration of angels guarding against the
female demon Lilith, and an image of Lilith; Stars of
David, letters arranged in squares (kabbalistic "Magic
Squares"), and more.
Size and condition vary.
Opening price: $200
154
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155a

155. Collection of Amulets in Original, Sealed Leather and Metal
Cases – Kurdistan

155b

Twenty-one amulets in original cases, most of them sealed. Kurdistan and
surrounding regions, [first half of 20th century].
Sheet metal, shaped and soldered; lead; leather and parchment; cotton
thread; metal chain and various types of laces.
Large collection of sealed amulet cases, with original amulets:
1-6. Six metal cases, four cylindrical and two rectangular, with suspension
loops. One case unsealed.
7-18. Twelve leather cases, five cylindrical and seven rectangular or square,
some with suspension loops. Four cases unsealed.
19-21. Three cases made of parchment or thin leather, two (probably
from Kurdistan) with amulets for the protection of "Nazdare daughter of
Nargiz". Third amulet with indecipherable text. Fair-poor condition.
Enclosed: Two empty amulet cases.
Size and condition vary.
Opening price: $400

 אוסף קמעות בנרתיקי עור ומתכת מקוריים וחתומים – כורדיסטן.155
, כורדיסטן וסביבותיה. רובם חתומים,עשרים ואחד קמעות בנרתיקים מקוריים
.]20-[המחצית הראשונה של המאה ה
פח ברזל מכופף ומולחם; עופרת; עור וקלף; חוטי כותנה; שרשרת מתכת
.ושרוכים שונים
: עם הקמעות המקוריים,אוסף גדול של נרתיקי קמעות חתומים
, ארבעה מהם מעוצבים כגלילים ושניים כמלבנים: שישה נרתיקי מתכת.1-6
. אחד הנרתיקים אינו חתום.עם קולבים לתלייה על שרשרת
 חמישה מהם מעוצבים כגלילים ושבעה כמלבנים או: תריסר נרתיקי עור.7-18
. ארבעה מהם אינם חתומים. בחלקם לולאות לתלייה על שרשרת,כמרובעים
 בשניים מהם קמעות לשמירה על. שלושה נרתיקי קלף או עור דק.19-21
- מצב בינוני. ובשלישי טקסט לא מזוהה,)"נזדרי בת נרגיז" (כנראה כורדיסטן
.גרוע
.מצורפים שני נרתיקים ריקים
.גודל ומצב משתנים
$400 :פתיחה
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 עשרים ושלושה קמעות בנרתיקי בד תפורים – המזרח.156
הקרוב
, המזרח הקרוב.עשרים ושלושה קמעות חתומים בנרתיקי בד תפורים
.]20-[המאה ה
 סיכות, חרוזים וחומרים אורגניים; שרוכים, קלף, נייר:חומרים שונים
.ושרשרת מתכת
 חלקם קמעות.כל הקמעות שבאוסף חתומים בנרתיקי בד תפורים
.שנועדו לתליה על הבגד באמצעות סיכה וחלקם לענידה על הצוואר
 חומרים,חלק מהנרתיקים כוללים גם קמעות מחומרים שונים – חרוזים
.אורגניים או חומרים אחרים בעלי סגולות שמירה והגנה
.גודל ומצב משתנים
$250 :פתיחה

156. Twenty-three Amulets in Sewn Cloth Cases – Near
East
Twenty-three sealed amulets in sewn cloth cases. Near East,
[20th century].
Various materials: paper, parchment, beads, organic
materials; laces, pins, and metal chain.
All amulets in this collection are sealed inside sewn cloth
cases. Some were meant to be worn on a garment, fastened
by a pin, while others were made to be worn around the
neck. Some of the cases hold amulets made from a variety
of materials, including beads, organic material, or other
materials believed to possess protective and defensive
properties.
Size and condition vary.
Opening price: $250
156
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157. Twelve Amulets and Amulet Cases – Near East
Twelve amulets and amulet cases. Near East, [20th century].
Various materials.
1. Silver crown-shaped amulet case, opened and closed
with a hinge. The name "Mardush" is inscribed in Hebrew
on the cover in silver thread. With gemstone and floral
and droplet-like patterns. Engraved on back with Hebrew
inscription "Ben Porat Yosef". Parchment amulet inside.
2. Rectangular silver amulet case, with silver thread, and with
the Hebrew inscription "Shaddai" on the front.
3-4. Two amulet pendants [makers: Ya'akobi Family]. One
gilt pendant, inscribed (Hebrew) on back: "And you shall
see your children's children [and] peace upon Israel" (Psalms
128:6). Engraved on back of one other pendant, Hebrew
inscription: "For I will restore health to you, and I will heal
you of your wounds, says the Lord" (Jeremiah 30:17).
5. Chain with 15 hamsa pendants and one additional
triangular pendant, all engraved with image of open eye
and names of G-d.
6-7. Two hamsa pendants with Hebrew inscriptions "Ben
Porat Yosef" and "Incantation to the Evil Eye." (Bukhara?
Uzbekistan?).
8. Three silver pendants, bound together: one hamsa
pendant, another square-shaped pendant with tapering
dome and name of G-d, and a third pendant with engraved
floral (?) patterns.
9. Iron amulet in form of stylized cartouche, slightly convex,
inscribed in Hebrew with "Ben Porat Yosef" and other
inscriptions. Iran or Iranian Kurdistan.
10. Very small piece of marble with Hebrew inscription
"Refael Gabriel" (names of guardian Archangels) in gilt
letters.
11. Amulet wrapped in faux leather case, attached to
chain of beads with silver hamsa pendant. (Samarkand?
Uzbekistan?).
12. Amulet made from fruit of blue jacaranda tree,
inscribed (in Hebrew) with protective and health-inducing
inscriptions.
Size and condition vary.

 תריסר קמעות ונרתיקים לקמעות.157
– המזרח הקרוב
 המזרח.תריסר קמעות ונרתיקים לקמעות
.]20- [המאה ה,הקרוב
.חומרים שונים
 נפתח, דמוי כתר, נרתיק כסף לקמע.1
 על המכסה מופיע הכיתוב.באמצעות ציר
 מעוטר אבן."מרדוש" כתוב בחוטי כסף
 בצדו.חן ועיטורים דמויי פרחים וטיפות
האחורי חקוק הכיתוב "בן פורת יוסף בן
. קמע קלף בתוכו."פורת עלי עין
 מעוטר חוטי, נרתיק כסף מלבני לקמע.2
.י" על חזיתו-ד- עם הכיתוב "ש,כסף
 [משפחת הצורפים, שני תליוני קמע.3-4
 בצדו האחורי, תליון אחד מוזהב.]יעקבי
חקוק הכיתוב "וראה בנים לבניך שלום על
ישראל"; בצדו האחורי של התליון השני
חקוק הכיתוב "כי אעלה ארכה לך וממכותיך
."'ארפאך נאום ה
עשר תליונים- שרשרת ועליה חמישה.5
,בצורת כף יד (חמסה) ותליון בצורת משולש
.'על כולם חקוקים עין פקוחה ושמות ה
,) שני תליונים בצורת כף יד (חמסה.6-7
עם הכיתוב "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין
.)? (בוכרה? אוזבקיסטן."לחש לעין הרע
 אחד: שלושה תליוני כסף צרורים יחד.8
157
 שני בצורת מרובע,)בצורת כף יד (חמסה
. ושלישי עם עיטורי פרחים (?) חקוקים,' עם שם ה,עם כיפה מחודדת
. כורדיסטן האיראנית או איראן." וכיתובים נוספים... עם הכיתוב "בן פורת יוסף, קמור קמעה, קמע ברזל בצורת קרטוש מסוגנן.9
. עליה מופיע הכיתוב "רפאל גבריאל" באותיות זהובות, אבן שיש זעירה.10
.)? (סמרקנד? אוזבקיסטן.) מחובר לשרשרת חרוזים המעוטרת בתליון כסף בצורת כף יד (חמסה, קמע עטוף בנרתיק דמוי עור.11
. עליו מופיעות כתובות להגנה ולרפואה, קמע עשוי מפרי של עץ הסיגלון.12
.גודל ומצב משתנים
$300 :פתיחה

Opening price: $300
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158b

158. Large Weave with Ascribed Magical Properties, for the
Home and for Love – Iran
Large weave with ascribed magical properties, for protection of the
home, for love, and for other matters. Iran, [late 19th or early 20th
century]. Persian (Farsi).
Ink on thin cotton fabric; thick cotton cloth.
Large weave with handwritten texts. In the margins, instructions are
given in Persian regarding proper use of the weave and its potential
virtues, more specifically, how to spread it out in the house so as
to regain the love of a husband or lover whose affection may have
waned; instructions on how a woman experiencing trouble getting
pregnant should fast and then break her fast; methods of use in the
home as a defense against epidemics and plagues; and more.
Most of the weave's surface is covered with numerical tables that
apparently represent astrological calculations. Large figure cut out at
center. Weave entirely sewn onto newer (pink) cotton cloth.
Shi'ite Persian weaves of this type were in use throughout the Persian
region as recently as the late 19th and early 20th centuries. They were
ascribed healing properties, promising protection against disease, and
dealing with all manner of issues related to the occult. Similar weaves
were used in a similar vein by the Iranian Sufi community, but here
they were intended from the outset to be worn as undergarments.
Approx. 120 X 150 cm. Overall good condition. Few tears, stains, and
blemishes.
Opening price: $600
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158a

 אריג מאגי גדול לשמירה על הבית ולאהבה – איראן.158
.]20- ראשית המאה ה/ 19- [סוף המאה ה, איראן. לאהבה ולעניינים נוספים, לשמירה על הבית,אריג מאגי גדול
.)פרסית (פארסי
.דיו על בד כותנה דק; בד כותנה עבה
:) בשולי האריג כתובות הנחיות הנוגעות לאופן השימוש בו ולסגולותיו (פרסית. עם טקסטים בכתב יד,אריג גדול
 הנחיות לצום ולאופן שבירתו,אופן פריסתו בבית על מנת לזכות לאהבה של בעל או של אהוב שמשיכתו הצטננה
. ועוד, דרכי שימושו בבית כהגנה מפני מגפות,לאישה המתקשה להרות
. חישובים אסטרולוגיים, כפי הנראה, אשר מהוות,על מרבית שטח הפנים של האריג נכתבו טבלאות עם מספרים
.) האריג תפור כולו ליריעת בד כותנה חדשה יותר (בגוון ורוד.במרכזו גזורה דמות גדולה
 והעשורים הראשונים של המאה19-שיעיים מסוג זה היו בשימוש במרחב הפרסי עד שלהי המאה ה-אריגים פרסיים
 אריגים דומים שימשו גם את הקהילה. הגנה מפני מחלות ולעניינים מאגיים שונים, הם שימשו לצרכי ריפוי.20-ה
. אך אלה עוצבו מלכתחילה כחולצות ונלבשו תחת הבגדים,הסופית באיראן
. כתמים ופגמים, מעט קרעים. מצב כללי טוב. ס"מ בקירוב120 X 150
$600 :פתיחה

159a
160a

 .159קערת נחושת מעוטרת – איראן

160b

קערת נחושת מעוטרת .כנראה איראן (המרחב הפרסי)[ ,המאה ה 18-או ה.]17-
נחושת רקועה וחקוקה ,ציפוי בדיל או מתכת אחרת.
קערת נחושת קטנה בעלת שוליים גבוהים ,מעוטרת בדגמים גיאומטריים ובכיתוב.
קוטר 12 :ס"מ ,גובה 6 :ס"מ .סדקים בתחתית.
פתיחה$350 :

159. Decorated Copper Bowl – Iran
Decorated copper bowl. Probably Iran (Persian region), [17th or 18th
century].
Copper, repoussé and engraved, coated with either tin or some other
metal.
Small, high-rimmed copper bowl, with geometric patterns and inscriptions.
Diameter: 12 cm. Height: 6 cm. Cracks to bottom.

 .160שלוש צלחות וקערות מאגיות – פסוקי קוראן ועיטורים
שלוש צלחות וקערות עם כיתוב בערבית ,אשר שימשו לצרכים מאגיים ,בטקסים ,לריפוי ולשמירה .איראן
וסביבתּה (האימפריה העות'מאנית)[ ,המאה ה / 19-ראשית המאה ה.]20-
נחושת; נחושת מצופה אבץ; פיוטר; יצוקים וחקוקים.
 .1צלחת נחושת מצופה אבץ ,עם שוליים גבוהים ,עליה חקוקים מספרים וטקסטים בערבית (פסוקי קוראן) ,עם
עיטורים שונים :שתי דמויות (בתחתית) ו 12-המזלות (על השוליים) .בתחתית חקוקות טבלאות מרובעות עם
אותיות וספרות בערבית .קוטר 20.5 :ס"מ.
 .2קערה עשויה פיוטר ,עם בליטה במרכזה (וגומה בתחתית ,לאחיזה נוחה) ,מעוטרת כולה בטקסטים בערבית
(כנראה פסוקי קוראן) ,חלקם בתוך מדליונים עגולים .קוטר 16 :ס"מ .גובה 5.5 :ס"מ.
 .3צלוחית נחושת קטנה ,עליה חקוקים אותיות בערבית ,ספרות ערביות וסימנים נוספים ,לא מזוהים .קוטר:
 8ס"מ .שברים בשפה.
פתיחה$300 :

Opening price: $350

160c
159b
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–  קשקול – כלי לקיבוץ נדבות – איראן.161
מעוטר בדמויות ובטקסט
 המאה, [כנראה איראן,)ַק ְׁשקּול (קערת קבצנים
.]19-ה
. מוחתם וחקוק,פח פליז רקוע
 מן הסוג האופייני,כיס מעוטר לקיבוץ נדבות
לדרווישים סופיים שהתקיימו על קיבוץ נדבות
, פני השטח של הכלי מעוטרים בצפיפות.בלבד
 בדגמים צמחיים וגיאומטריים ובסצנות,בפסוקים
.מן המסורת הפרסית
 ללא. ס"מ10 : גובה, ס"מ14 : רוחב, ס"מ24 :אורך
. כיפופים ושברים קלים.שרשרת לתלייה

161a

$150 :פתיחה

161. Kashkul – Beggar's Bowl – Iran – With
Images and Inscriptions
Kashkul (beggar's bowl), [apparently Iran, 19th
century].
Sheet brass, repoussé, punched, and engraved.
Decorated container, designated for alms collection,
of the type characteristically used by Sufi Dervishes
who subsisted on alms collection alone. Surface
densely adorned with verses, vegetal and geometric
patterns, and scenes borrowed from the Persian
tradition.
Length: 24 cm. Width: 14 cm. Height: 10 cm. No shoulder
chain. Minor warping and fractures.
Opening price: $150
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160. Three Plates and Bowls with Ascribed
Magical Powers – Verses from the Qur'an and
Decorations
Three plates and bowls with Arabic inscriptions,
associated with the occult and used for purposes of
magic, and for ceremonies, healing, and protection.
Iran and surrounding regions (Ottoman Empire),
[19th century / early 20th century].
Copper; zinc-coated copper; pewter; cast and
engraved.
1. Plate made of zinc-coated copper, with upraised
rims and with engraved Arabic numbers and texts
(verses from the Qur'an), and with various decorations,
including two figures (on bottom) and the 12 signs of
the Zodiac (on the rim). Square tables engraved on
bottom with letters and numerals in Arabic. Diameter:
20.5 cm.
2. Plate made of pewter, with bulge in middle and
indentation on bottom (to ease handling), covered
almost entirely with Arabic texts (most likely verses
from the Qur'an), some enclosed within round
medallions. Diameter: 16 cm. Height: 5.5 cm.
3. Copper saucer, with engraved Arabic letters and
numerals, and additional (unidentified) symbols.
Diameter: 8 cm. Fractures to rim.
Opening price: $300

161b

162c

162b
162a

162. Necklaces with Islamic Amulet Cases – Afghanistan
Two necklaces with amulet cases / lone amulet case. Afghanistan, [first half of 20th
century].
Silver, repoussé and engraved; glass and glass beads; other beads.
1. Necklace with three six-sided amulet cases and pendant. Middle amulet case,
larger than other two, with engraved Persian (Farsi) inscription, and with colored
beads and small pendants suspended from bottom. Upper, middle pendant open
and hollow; set with turquoise stone, with Persian inscription, and decorated with
images of birds on one side, and with vegetal patterns and image of human face
on other side. Bottom section here also with suspended colored beads and small
pendants. Approx. 2 0 X 48 cm. Some of bead chains torn. Missing or detached beads.
2. Necklace with three square amulet cases, set with glass beads and red, crescentshaped glass pieces. Chain covered with metal thread and colored bead ornaments.
Approx. 60 X 8.5 cm.
3. Rectangular amulet case (to be suspended on chain), with glass bead and glass
ornaments. Bells suspended from bottom. 6.5 X 9 cm.

 ענקים עם נרתיקים לקמעות אסלאמיים – אפגניסטן.162
 [המחצית הראשונה של המאה, אפגניסטן. נרתיק בודד לקמע/ שני ענקים עם נרתיקים לקמעות
.]20-ה
.כסף רקוע וחקוק; זכוכית ואבני זכוכית; חרוזים
 חקוק עליו, הנרתיק המרכזי גדול יותר מן האחרים. ענק עם שלושה נרתיקים לקמעות ותליון.1
 התליון המרכזי.כיתוב בפרסית (פארסי) ובחלקו התחתון עיטורי חרוזים צבעוניים ותליונים קטנים
 בצדו האחד משובצת אבן טורקיז והוא מעוטר בציפורים ובכיתוב בפרסית:העליון פתוח וחלול
 חלקו התחתון מעוטר אף הוא בחרוזים צבעוניים.ובצדו השני מעוטר בעיטורים צמחיים ובפני אדם
 חלק משרשראות. ס"מ בקירוב20 X 48 . שלושת הנרתיקים בעלי שש צלעות.ובתליונים קטנים
.החרוזים קרועות; חרוזים חסרים ומנותקים
 מעוטרים באבני זכוכית ובפיסות זכוכית אדומה, ענק עם שלושה נרתיקים מרובעים לקמעות.2
. ס"מ בקירוב60 X 8.5 . השרשרת מחופה בחוטי מתכת ובעיטורי חרוזים צבעוניים.בצורת סהר
 בחלקו התחתון. מעוטר אבני זכוכית ופיסות זכוכית,) נרתיק מלבני לקמע (לתלייה על שרשרת.3
. ס"מ6.5 X 9 .תלויים פעמונים
$200 :פתיחה

Opening price: $200
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 שלושה נרתיקים לקמעות אסלאמיים – אוזבקיסטן.163
. לנשיאת קוראן בפורמט קטן או סורות מהקוראן,שלושה נרתיקים גדולים לקמעות
.]20- [ראשית המאה ה,אוזבקיסטן והקווקז
. גרנולציה וניילו; אבני טורקיז וחרוזים,כסף רקוע וחקוק; פיליגרן
 חלקם עם, מעוטר בדגמים צמחיים וגיאומטריים.] [טשקנט או סמרקנד. נרתיק מפואר.1
=  (להיג'רה1335 :) מתוארך (על המכסה. בכתובות בערבית ובאבני טורקיז קטנות,ניילו
. אבנים חסרות.)1917
 (להיג'רה1330 : מתוארך בלוחית המובלטת על חזיתו.) נרתיק עם עיטורי סהר (מוזהבים.2
. עם פינים נשלפים, בשני צדדיו, בעל שני צירים.)1912 =
) בצדו האחורי מופיע מדליון (ניילו. מעוטר בחזית בניילו ובדגמים צמחיים, נרתיק דק.3
. המכסה חסר.)1909 =  (להיג'רה1327 עם כיתוב בערבית והשנה
. ס"מ10 X 8 :גודל ממוצע
$250 :פתיחה

163. Three Islamic Amulet Cases – Uzbekistan
Three large amulet cases, made to house small-format Qur'an or surahs
from the Qur'an. Uzbekistan and the Caucasus, [early 20th century].
Silver, repoussé and engraved; filigree, granulation, and niello; turquoise
stones and beads.
1. Elegant amulet case. [Tashkent or Samarkand]. With vegetal and
geometric patterns, some in niello, with Arabic inscriptions, and set with
small turquoise stones. Dated (on cover) 1335 (= 1917 CE) according to the
Muslim calendar. Missing stones.
2. Amulet case decorated with gilt crescents. Dated (on plaque on front)
1330 (= 1912 CE) according to the Muslim calendar. With hinges with
removable pins on either side.
3. Thin amulet case, decorated on front with niello and with vegetal
patterns. Medallion (niello) on back, with Arabic inscription, and dated
1327 (= 1909 CE) according to the Muslim calendar. Cover missing.
Average size: 10 X 8 cm.

163a

Opening price: $250

163b
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עיראק- ענקים – כורדיסטן/  שני עיטורי ראש.164
 [המחצית, עיראק/  כורדיסטן.שני עיטורי ראש או ענקים
.]20-הראשונה של המאה ה
. פיליגרן; זכוכית ופלסטיק; פח פליז גזור,)כסף (מוזהב
 מעוטרים בחוטי,קצה- תליון מרכזי משולש ושני משולשי.1
 בין שלושת התליונים מחברות ארבע שרשראות מהן.כסף
.)boteh( משתלשלים עיטורים דקים הגזורים בצורת טיפה
. ס"מ בקירוב60 X 11
 שרשרת המורכבת מחוליות דמויות פרחים (כל חוליה מורכבת.2
 על השרשרת תלויים שלושה תליונים.)מארבע טבעות קטנות
)עיגול מסוגנן (בעלי נפח ופתוחים בחלקם העליון-בצורת חצי
 וארבעה תליונים בהם משובצות,עם שלושה פעמונים על כל אחד
. ס"מ70 X 5 .זכוכית אדומות עם עיטורי כוכב וסהר-אבני
.138-141 ' עמ,Arab and Islamic Silver :ספרות
$200 :פתיחה

164a

164. Two Head Ornaments / Necklaces –
Kurdistan-Iraq
Two large head ornaments or necklaces. Kurdistan /
Iraq, [first half of 20th century].
Silver (gilt), filigree; glass and plastic; cut sheet brass.
1. Triangular central pendant flanked by two smaller
triangular pendants, all with silver thread work.
Three pendants connected by four chains, with thin,
cut droplet ("boteh" or paisley) shaped ornaments
suspended from them. Approx. 60 X 11 cm.
2. Chain composed of flower-shaped links, with each
link consisting of four small rings. Suspended from
chains are three pendants in the form of stylized,
three-dimensional half-moons (or baskets), open
in their upper parts, with three bells dangling from
each pendant; and four pendants inlaid with red glass
beads with star-and-crescent symbols. 70 X 5 cm.
Reference: Arab and Islamic Silver, pp. 138-41.
Opening price: $200
164b
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 לקט עדיים – כורדיסטן וסביבותיה.165
.]20- [ראשית המאה ה, אפגניסטן/ )עיראק- כורדיסטן (איראן.לקט עדיים
.כסף; אמייל; אבני חן ואבני זכוכית; חרוזים
 שרשרת המורכבת מחוליות דמויות פרחים (כל חוליה מורכבת.] [כורדיסטן. מחרוזת.1
עיגול מסוגנן- שלושה תליונים בצורת חצי, עליה תלויים פעמונים,)מארבע טבעות קטנות
זכוכית עם- תליונים קטנים ואבני, חרוזים,)(דמויי סל; בעלי נפח ופתוחים בחלקם העליון
. ס"מ35 X 15 .עיטורי כוכב וסהר
? [כורדיסטן? איראן. שני תליונים בעלי נפח ופתוחים בחלקם העליון או האחורי.2-3
 עם עיטורי אמייל בכחול ובירוק (פתוח, הגדול מביניהם מעוטר בפרחים.]?אפגניסטן
בצדו האחורי); הקטן מביניהם מעוטר אף הוא בדגמים צמחיים ומשובץ אבן טורקיז ואבן
. אבן טורקיז חסרה. ס"מ6.5 X 6 , ס"מ8 X 6.5 .זכוכית
 שרשרת המורכבת מחוליות דמויות פרחים.]עיראק- [כורדיסטן. עיטור ראש או ענק.4
, פעמונים, עליה תלויים מטבעות עות'מאניים,)(כל חוליה מורכבת מארבע טבעות קטנות
. ס"מ45 X 5.5 . עם פני אדם,חרוזי קורל ותליון בצורת טיפה
.138-141 ' עמ,Arab and Islamic Silver :ספרות

165b

$250 :פתיחה

165. Collection of Pieces of Jewelry – Kurdistan and Region
Collection of pieces of jewelry. Kurdistan (Iran-Iraq) / Afghanistan, [early
20th century].
Silver; enamel; gemstones and glass beads; other beads.
1. Beaded necklace. [Kurdistan]. Chain composed of flower-shaped links,
with each link consisting of four small rings. Suspended from the chain are
bells; three pendants shaped like stylized, three-dimensional half-moons
(or baskets), open in their upper parts; beads; small pendants; and glass
beads with star-and-crescent symbols. 35 X 15 cm.
2-3. Two three-dimensional pendants, open in their upper or rear parts.
[Kurdistan? Iran? Afghanistan?]. Larger pendant decorated with flowers
and with blue and green enamel ornaments (open on rear side). Smaller
pendant with vegetal patterns and set with turquoise stone and glass
bead. 8 X 6.5 cm; 6.5 X 6 cm. Turquoise stone missing.
4. Head ornament or necklace. [Kurdistan-Iraq]. Chain composed of flowershaped links, with each link consisting of four small rings. Suspended from
the chain are Ottoman coins, bells, coral beads, and a droplet-shaped
pendant with the image of a human face. 45 X 5.5 cm.
Reference: Arab and Islamic Silver, pp. 138-41.
Opening price: $250
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165c

165a

167a

166b
166a

166. Elegant Bridal Necklace – Inlaid with
Precious Stones and Pearls – Samarkand,
Uzbekistan

 .166ענק מפואר לכלה – משובץ אבני-חן ופנינים – סמרקנד,
אוזבקיסטן
ענק מפואר לכלה (עיטור חזה) .סמרקנד ,אוזבקיסטן[ ,סוף המאה
ה / 19-ראשית המאה ה.]20-
כסף (מוזהב) ,פיליגרן; אבנים טובות; פנינים.
ענק ארוך (עיטור חזה) המורכב משמונה לוחיות שטוחות ,בצורות
שונות ובגדלים שונים ,המעוטרות בעבודת פיליגרן ,באבני טורקיז
ובאבנים טובות מסוגים שונים ובמגוון צבעים .השרשראות המחברות
את הלוחיות אלה לאלה מעוטרות חרוזים מסוגים שונים ,בהם חרוזים
העשויים מאבני קורל ומפנינים .עם חוט כותנה לקשירת הענק (שני
עיטורי עץ וגדילי בד בקצותיו).
 40 X 12ס"מ בקירוב .מספר אבנים חסרות .חרוזים חסרים או מוחלפים.
פתיחה$600 :
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Elegant bridal necklace (chest ornament). Samarkand,
Uzbekistan, [late 19th or early 20th century].
Silver, gilt, filigree; precious stones; pearls.
Long necklace (chest ornament) composed of eight
plaques in different shapes and sizes, filigreed, inlaid
with turquoise stones and precious stones of various
types and a variety of colors. Plaques connected
by chains decorated with various types of beads,
including coral beads and pearls. Necklace tied with
cotton thread, with two wooden ornaments and
fabric fringes at ends.
Approx. 40 X 12 cm. Several stones missing. Missing or
replaced beads.
Opening price: $600

 .167עיטור ראש מפואר – "שוקילה" – אוזבקיסטן
עיטור ראש מפואר ,לקדמת הראש או לרקות (.)Shokila
אוזבקיסטן ([ ,)Xorazm / Khorezmסוף המאה ה.]19-
כסף (מוזהב) רקוע; פח כסף (מוזהב) מוחתם; אבני חן;
זכוכית.
העיטור מורכב מדגמי טיפה ( )botehהמעוטרים באבני חן
ובאבני זכוכית .מחלקו התחתון משתלשלות שרשראות עם
תליונים ,בהם משולבים ומשובצים חרוזי קורל ואבני טורקיז.
עיטור זה הנו חלק ממערכת עיטורי ראש וחזה שענדה האישה
במחוז חורזם שבאוזבקיסטן .השם "שוקילה" מתייחס הן
לעיטור המסוים הזה והן למערכת העיטורים כולה.
 17 X 12ס"מ בקירוב .פגמים קלים.
ספרות ,Later Islamic Jewellery :פריט .166
פתיחה$300 :

–  עיטור ראש משובץ אבני טורקיז וחרוזי קורל.168
אוזבקיסטן
.]19- [סוף המאה ה, אוזבקיסטן.עיטור ראש
;כסף (מוזהב בחלקו); פח כסף (מוזהב) מוחתם; אבני חן
.זכוכית
. משובץ אבני חן ואבני זכוכית,עיטור ראש בצורת משושה
,משתיים מפאותיו משתלשלות שרשראות עם תליונים
,בהם משולבים ומשובצים חרוזי קורל ואבני טורקיז (במקור
.)שרשראות אלה השתלשלו מכל פאות העיטור
 שרשראות ואבנים.טוב- מצב בינוני. ס"מ בקירוב21 X 12
. פגמים.חסרות
$250 :פתיחה

168

167b

168. Head Ornament Inlaid with Turquoises and Corals – Uzbekistan

167. Elegant "Shokila" Head Ornament – Uzbekistan

Head ornament. Uzbekistan, [late 19th century].
Silver (parcel gilt); gilt sheet silver, punched; gemstones; glass.
Hexagonal head ornament, inlaid with gemstones and glass beads. Suspended from two of its edges are
chains with pendants, set or inlaid with coral beads and turquoise stones (originally, such chains were
suspended from all edges of the ornament).
Approx. 21 X 12 cm. Fair-good condition. Missing chains and stones. Blemishes.

Elegant "shokila" forehead or temple ornament. Uzbekistan
(Xorazm [Khorezm]), [late 19th century].
Silver, gilt, repoussé; sheet silver, gilt, punched; gemstones;
glass.
Ornament consists of droplet-like shapes ("boteh" or paisley)
adorned with gemstones and glass beads. Suspended from
the bottom are chains with pendants, set or inlaid with coral
beads and turquoise stones.
Ornaments such as these were part of a combined set that
included head and chest ornaments (pectorals) worn by
women in the Xorazm (Khorezm) region of Uzbekistan. The
term "shokila" relates both to this specific head ornament and
to the entire set of ornaments.
Approx. 17 X 12 cm. Minor blemishes.
Reference: Later Islamic Jewellery, item no. 166.

Opening price: $250

Opening price: $300
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 שלושה עדיים אתניים – מרכז אסיה – בוכרה.170
ופקיסטן

170a

 ראשית/ 19- [סוף המאה ה, מרכז אסיה.שלושה עדיים אתניים
.]20-המאה ה
. חוטי כסף וגרנולציה; אבני חן; אבני זכוכית,כסף
 משובץ אבני חן ואבני זכוכית גדולות, צמיד מסיבי.] [בוכרה.1
. ס"מ9.5 X 2.5 .ומעוטר גרנולציה וחוטי כסף
 מורכב מחרוזים, עיטור ראש (למצח) או ענק.] [בוכרה.2
,)boteh(  תליונים דמויי טיפה,קטנטנים עשויים גרנולציה
 ס"מ30 X 4 . ועוד, חרוזי קורל,תליונים בצורת כוכב וסהר
.בקירוב
 משובץ אבני,)Neck ring(  עיטור מסיבי לצוואר.] [פקיסטן.3
' עמ,Ethnic Jewellery : ספרות. ס"מ17 X 3 .)חן (אחת שבורה
.114
$250 :פתיחה

170. Three Pieces of Ethnic Jewelry – Central
Asia – Bukhara and Pakistan

170b

Three pieces of ethnic jewelry. Central Asia, [late
19th or early 20th century].
Silver, silver thread and granulation; gemstones;
glass beads.
1. [Bukhara, Uzbekistan]. Very large bracelet, inlaid
with gemstones and large glass beads, decorated in
silver thread and granulation. 9.5 X 2.5 cm.
2. [Bukhara, Uzbekistan]. Forehead ornament
or necklace, consisting of minute beads made in
granulation, droplet-like pendants ("boteh" or
paisleys), star-and-crescent pendants, coral beads,
and more. Approx. 30 X 4.
3. [Pakistan]. Very large neck ring, inlaid with
gemstones (one broken). 17 X 3 cm.Reference: Ethnic
Jewellery, p. 114.
Opening price: $250

169

 זוג עיטורי ראש משובצים אבנים – אוזבקיסטן.169
.)Gajak / Gadzhak(  לענידה באזור הרקות,זוג עיטורי ראש
.]19- [סוף המאה ה,)אוזבקיסטן (טשקנט או סמרקנד
.כסף (מוזהב בחלקו); חוטי כסף וגרנולציה; אבני חן ואבני זכוכית
. משובצים טורקיזים ואבני זכוכית,רקה עדינים-שני עיטורי
. אבנים בודדות חסרות. ס"מ5.5 X 7
.169  פריט,Later Islamic Jewellery :ספרות
$250 :פתיחה

169. Pair of Temple Pendants Inlaid with Stones
– Uzbekistan
Pair of "gadzhak" or "gajak" temple pendants.
Uzbekistan (Tashkent or Samarkand), [late 19th
century].
Silver (parcel gilt); silver thread and granulation;
gemstones and glass beads.
Two delicate temple ornaments, inlaid with turquoise
stones and glass beads.
5.5 X 7 cm. Few missing stones.
Reference: Later Islamic Jewellery, item no. 169.
Opening price: $250

170c
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171a
171b

 מרכז אסיה/  שלושה עדיים אתניים – הקווקז.171

171c

.]20- ראשית המאה ה/ 19- מרכז אסיה [סוף המאה ה/  הקווקז.שלושה עדיים אתניים
. חוטי כסף וגרנולציה; ניילו; חרוז,כסף
 לעיטור הראש) שבראשה עיטור עגול עם, סיכה ארוכה ומפוארת (כפי הנראה.] [הקווקז או בוכרה.1
 מהעיטור הגדול. ובמרכזו משובץ חרוז אדמדם, מקושט בחוטי כסף ובגרנולציה,שוליים משוננים
 עם מטבעות, קטנים יותר, שעל כל אחת תלויים שלושה תליונים זהים,משתלשלות שתי שרשראות
. ס"מ בקירוב22 X 10 . ובקצותיהן קרסים מעוטרים,)כסף (רוסיים ואסלאמיים
. ס"מ7.5 X 3.5 . עם עיטורי ניילו, מפותל קלות, צמיד כסף מסיבי.] [הקווקז.2
 מהם משתלשלות שרשראות, מקושטים חוטי כסף וניילו, עגילים/  זוג עיטורי ראש.] [הקווקז.3
. ס"מ15 X 6.5 . עיטורים חקוקים גם בצדם האחורי.שבקצותיהן תליונים דמויי עלה
$250 :פתיחה

171. Three Pieces of Ethnic Jewelry – The Caucasus / Central Asia
Three pieces of ethnic jewelry. The Caucasus / Central Asia [late 19th or early 20th
century].
Silver, silver thread and granulation; niello; bead.
1. [The Caucasus or Bukhara, Uzbekistan]. Long, elegant pin (probably for head
ornament) surmounted by a round ornament with a serrated rim, decorated in silver
thread and granulation, and with a reddish bead inlaid in its center. Suspended from
the large ornament are two chains, each with three smaller, identical pendants, with
Russian and Islamic silver coins, and at the ends, with decorative hooks. Approx.
22 X 10 cm.
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2. [The Caucasus]. Large silver bracelet, somewhat twisted, with niello decorations.
Approx. 7.5 X 3.5 cm.
3. [The Caucasus]. Pair of head ornaments/earrings, decorated with silver thread and
niello, with suspended chains with leaf-shaped pendants at the ends. Decorations
also engraved onto their backs. 15 X 6.5 cm.
Opening price: $250

172

 .172חגורה מעוטרת פיליגרן וגרנולציה – אזרבייג'ן
חגורה לאישה צעירה ("אינאלי קיאמאר" .)Ainaly Kyamar ,אזרבייג'ן  /צפון הקווקז[ ,ראשית המאה
ה.]20-
כסף ,פיליגרן וגרנולציה (מוזהבים).
החגורה עשויה תשע חוליות מלבניות המחוברות אלה לאלה בצירים ,עם עיטורי פיליגרן וגרנולציה.
במרכז כל חוליה עיטור כיפתי .עיטורים תלתניים מחפים על הצירים המחברים את החוליות אלה
לאלה .האבזם עשוי שתי חוליות גדולות ,קמורות ומסוגננות .נסגרת באמצעות שני קרסים.
 70 X 8ס"מ .אחד העיטורים המחפים על הצירים חסר .אחד הצירים שבור וחסר בחלקו.
ספרות :אזרבייג'אן ,עמ'  ;70יהודי ההרים ,עמ' .135
פתיחה$250 :

172. Belt Decorated in Filigree and Granulation – Azerbaijan
Young women's "ainaly kyamar" belt. Azerbaijan / Northern Caucasus, [early 20th
century].
Silver, filigree and granulation (gilt).
Belt consists of nine rectangular links, decorated in filigree and granulation, and
connected to one another by hinges. Each link with dome-shaped ornament at
center. Connecting hinges covered by clover-like ornaments. Buckle composed of
two large, elegant, convex links, and closed with two hooks.
70 X 8 cm. One ornament covering hinges missing. One hinge broken; partially missing.
References: Azerbaijan: Mountain Jews, Urban Muslims, p. 70; Mountain Jews:
Customs and Daily Life in the Caucasus, p. 135.

173a

 .173חגורה מעוטרת פיליגרן ואבני טורקיז  /אבזם מעוטר – אזרבייג'ן
 .1חגורה לאישה צעירה ("קיאמאר" .)Kyamar ,אזרבייג'ן  /צפון הקווקז[ ,ראשית המאה ה.]20-
כסף ,פיליגרן וגרנולציה (מוזהבים בחלקם); אבני טורקיז.
החגורה עשויה אחת-עשרה חוליות עגולות המחוברות אלה לאלה בטבעות .כל חוליה מעוצבת
כפרח עשוי פיליגרן (ללא דופן-רקע) ,שבמרכזו משובצת אבן טורקיז .האבזם עשוי שתי חוליות
גדולות ,קמורות קמעה ,המולחמות ללוח כסף ,ומשובצות אף הן אבני טורקיז .נסגרת באמצעות
קרס בודד 70 X 7 .ס"מ.
 .2אבזם לחגורה .אזרבייג'ן  /צפון הקווקז[ ,ראשית המאה ה.]20-
אבזם מסוגנן ,עשוי שתי חוליות קמורות קמעה ,מעוטרות פיליגרן וגרנולציה וחמש כיפות המשובצות
אבני טורקיז .נסגר באמצעות קרס 22 X 5.5 .ס"מ.
ספרות :אזרבייג'אן ,עמ'  ,A World of Belts ;115עמ' .130
פתיחה$250 :

Opening price: $250

173b
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173. Belt Decorated in Filigree and with Turquoises / Ornate Buckle –
Azerbaijan

174a

174. Leather Belt with Silver Coins – Azerbaijan
Women's "kamar" belt. Azerbaijan / Northern Caucasus, [early 20th century, ca.
1916].
Silver, cast and engraved; niello, silver thread and granulation; silver coins; leather;
cotton thread.
Belt made of thick, broad leather strap, with 76 silver coins sewn on, arranged in
three rows. Coins are Russian and Polish, dating from 1835 to 1916. Buckle consisting
of two large, slightly convex links in silver thread and granulation, with vegetal
patterns in niello, and with round bosses, also decorated with niello. Closed with
copper hook.
85 X 7.5 cm.
References: Azerbaijan: Mountain Jews, Urban Muslims, p. 93; Mountain Jews:
Customs and Daily Life in the Caucasus, p. 134.
Opening price: $250

1. Young women's "kyamar" belt. Azerbaijan / Northern Caucasus, [early 20th
century].
Silver, filigree and granulation (parcel gilt); turquoise stones.
Belt consisting of eleven links connected to one another with rings. Each link in
form of flower, filigreed (with no back panel), inlaid at center with turquoise stone.
Buckle comprises two links, slightly convex, soldered to silver plate, also inlaid with
turquoise stones. Closed with single hook. 70 X 7 cm.
2. Belt buckle. Azerbaijan / Northern Caucasus, [early 20th century].
Ornate belt buckle, consisting of two slightly convex links, in filigree and granulation,
and five bosses inlaid with turquoise stones. Closed with hook. 22 X 5.5 cm.
References: Azerbaijan: Mountain Jews, Urban Muslims, p. 115; A World of Belts,
p. 130.
Opening price: $250

 חגורת עור עם מטבעות כסף – אזרבייג'ן.174
.] בקירוב1916 ,20- [ראשית המאה ה, צפון הקווקז/  אזרבייג'ן.)Kamar ,"חגורה לאישה ("קאמאר
. חוטי כסף וגרנולציה; מטבעות כסף; עור; חוטי כותנה,כסף יצוק וחקוק; ניילו
 ערוכים בשלוש שורות, מטבעות כסף76  אליה תפורים,החגורה עשויה רצועת עור עבה ורחבה
 האבזם עשוי.)1916  והמאוחרים משנת1835  המוקדם שבהם משנת,(מטבעות כסף רוסיים ופולניים
 עם עיטורי ניילו בדגמים, מעוטרות בחוטי כסף ובגרנולציה, קמורות קמעה,שתי חוליות גדולות
. נסגרת באמצעות קרס נחושת. המעוטרות אף הן בניילו,צמחיים ובליטות בצורת כיפה
. ס"מ85 X 7.5
.134 ' עמ,; יהודי ההרים93 ' עמ, אזרבייג'אן:ספרות
$250 :פתיחה

174b
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176a
175a

 .175חגורת כסף – אזרבייג'ן

 .176חגורה מעוטרת פיליגרן ואבני טורקיז – אוזבקיסטן  /צפון הקווקז

חגורה .אזרבייג'אן  /אזור הקווקז[ ,ראשית המאה ה.]20-
כסף יצוק וחקוק; ניילו; גרנולציה.
החגורה עשויה תשע חוליות מלבניות המחוברות אלה לאלה בצירים ,עם עיטורים בדגמים צמחיים
(חקוקים) ובניילו .במרכז כל חוליה עיטור כיפתי .האבזם עשוי שתי חוליות גדולות ,קמורות קמעה
ומסוגננות .על אחד מחלקי האבזם מופיעים שם בעלי החגורה ותאריך (ערבית) ,בניילו .נסגרת
באמצעות שני קרסים.
 86 X 9ס"מ.

חגורה .אוזבקיסטן  /אזרבייג'ן או צפון הקווקז[ ,ראשית המאה ה.]20-
כסף ,פיליגרן וגרנולציה (מוזהבים בחלקם) ,ניילו; חרוזי טורקיז; זכוכית; בד.
החגורה עשויה שבע חוליות מלבניות המחוברות אלה לאלה בצירים ,עם עיטורי פיליגרן וגרנולציה
זעירים .במרכז כל חוליה עיטור כיפתי שבמרכזו משובץ חרוז טורקיז .האבזם עשוי שתי חוליות
ארוכות וקמורות ,עם עיטורים כיפתיים משובצים אבני זכוכית אדומות ועיטורים קטנים מקושטים
בניילו .עובי האבזם מעוטר אף הוא בניילו .נסגרת באמצעות פין ,המחובר בשרשרת הנושאת חמישה
תליונים עם עיטורים תואמים .רצועת בד צהובה עם רקמה מכאנית בחוטי כסף מחברת את החוליות
ואת חלקי האבזם (בצדה האחורי של החגורה).
 70 X 3ס"מ.
ספרות ,A World of Belts :עמ' .131

Belt. Azerbaijan / Caucasus Region, [early 20th century].
Silver, cast and engraved; niello; granulation.
Belt consisting of nine rectangular links connected to one another by hinges,
decorated with engraved vegetal patterns and with niello. Dome-shaped ornament
at center of each link. Buckle consists of two large, elegant, slightly convex links.
The belt owner's name and the Arabic date are inscribed in niello on one of the
parts of the buckle. Closed with two hooks.
86 X 9 cm.

פתיחה$250 :

פתיחה$200 :

175. Silver Belt – Azerbaijan

Opening price: $200

176b

175b
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176. Belt Decorated in Filigree and with Turquoises – Uzbekistan / Northern
Caucasus

177b

Belt. Uzbekistan / Azerbaijan or Northern Caucasus Region, [early 20th century].
Silver, filigree and granulation (parcel gilt), niello; turquoise beads; glass; fabric.
Belt consisting of seven rectangular links, connected to one another with hinges,
with minute decorations in filigree and granulation. Dome-shaped ornament, inlaid
at center with turquoise bead, in middle of each link. Belt buckle composed of
two long, convex links with dome-shaped ornaments inlaid with red glass beads,
and with small decorative elements made with niello. Side edges of buckle also
decorated in niello. Buckle closed with pin, connected by chain from which five
pendants with matching patterns are suspended. Running along back of belt,
yellow cloth band, machine-embroidered with silver thread, connecting all links and
parts of buckle.
70 X 3 cm.
Reference: A World of Belts, p. 131.
Opening price: $250

 שתי חגורות עור וכסף – הקווקז.177

177. Two Leather and Silver Belts – Caucasus Region
Two belts made of leather and silver. Caucasus Region, [early 20th century].
Silver, niello; leather; fabric.
1. Belt consisting of long, narrow leather strap, with twelve leather strips vertically
sewn on, connected one to another by chains. Belt and leather strips all with silver
decorations in a recurrent pattern produced with niello. Small, simple buckle,
decorated in niello. 45 X 19 cm (when buttoned).
2. Belt consisting of leather strap, with silver ornaments, decorated with niello in
recurrent vegetal patterns, sewn on. Buckle composed of two elegant silver links,
with vegetal patterns. 77 X 6.5 cm.
References: A World of Belts, pp. 124-25; Azerbaijan: Mountain Jews, Urban
Muslims, p. 25; Mountain Jews: Customs and Daily Life in the Caucasus, pp. 136-37.

.]20- [ראשית המאה ה, אזור הקווקז.שתי חגורות עור וכסף
. ניילו; עור; בד,כסף
 המחוברות אלה לאלה, עשויה רצועת עור צרה וארוכה אליה תפורות אנכית תריסר רצועות עור.1
 אבזם קטן. עם קישוטי ניילו, החגורה ורצועות העור נושאות עיטורי כסף בדוגמה חוזרת.בשרשראות
.) ס"מ (רכוסה45 X 19 . מעוטר בניילו,ופשוט
. מקושטים בניילו,) עשויה רצועת עור אליה תפורים עיטורי כסף בדוגמה חוזרת (בדגמים צמחיים.2
. ס"מ77 X 6.5 .האבזם עשוי שתי חוליות כסף מסוגננות ומעוטר בדגמים צמחיים
.136-137 ' עמ,; יהודי ההרים25 ' עמ,; אזרבייג'אן124-125 ' עמ,A World of Belts :ספרות
$200 :פתיחה

Opening price: $200

177a
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178. Three Belts, Decorated with Silver and Niello – Caucasus Region / Russia
Three belts made of silver links with niello decorations. Caucasus Region and Russia,
[early 20th century].
Silver, niello; fabric.
1. Belt composed of twenty-five silver links connected to one another with chains.
Slightly convex buckle, closed with dagger-shaped ornament. Marked with Russian
silver marks, ca. 1908-26. 77 X 7 cm.
2. Belt composed of velvet cloth strap with ten small button-like silver ornaments
and four elongated silver ornaments sewn on. Slightly convex buckle, closed with
hook. 75 X 6 cm.
3. Short belt composed of gold-colored fabric strap with silver button and Russian
coin dated 1903 sewn on. Six Russian coins dated 1861-64 suspended from buckle
decorated in vegetal patterns. Closed with hook. 55 X 6.5 cm.
References: A World of Belts, p. 128; Azerbaijan: Mountain Jews, Urban Muslims, p.
25; Mountain Jews: Customs and Daily Life in the Caucasus, pp. 135, 138.
Opening price: $300

178a

 רוסיה/  שלוש חגורות עם עיטורי כסף וניילו – הקווקז.178

178b

.]20- [ראשית המאה ה, אזור הקווקז ורוסיה.שלוש חגורות עשויות חוליות כסף ועיטורי ניילו
. ניילו; בד,כסף
, קמור קמעה, האבזם. עשויה מעשרים וחמש חוליות כסף המחוברות אלה לאלה בשרשראות.1
. ס"מ77 X 7 . בקירוב1908-1926 , חתומה בחותמות כסף רוסיות.נסגר באמצעות עיטור בצורת פגיון
 עשויה רצועת בד קטיפה עליה תפורים עשרה עיטורי כסף קטנים דמויי כפתורים וארבעה עיטורי.2
. ס"מ75 X 6 . נסגר באמצעות קרס, אבזם קמור קמעה.כסף מוארכים
 מן.1903  עשויה רצועת בד זהוב אליה תפורים כפתור כסף ומטבע רוסי משנת, חגורה קצרה.3
 נסגר.1861-1864  משתלשלים שישה מטבעות רוסיים מהשנים, המעוטר בדגמים צמחיים,האבזם
. ס"מ55 X 6.5 .באמצעות קרס
.138 ,135 ' עמ,; יהודי ההרים25 ' עמ,; אזרבייג'אן128 ' עמ,A World of Belts :ספרות
$300 :פתיחה
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179a

179. Two "Khanjali" Daggers with Decorated Scabbards – Georgia and
Caucasus Region
Two "Khanjali" ("Kinzhal") daggers with decorated scabbards. Georgia / the
Caucasus Region, [early 20th century].
Silver, marked, niello and silver thread; wood.
1. Hilt and scabbard decked in silver and decorated with dense vegetal
patterns, some in niello. Arabic name, and date, 1329 (= 1911 CE) according
to the Muslim calendar, engraved on back of scabbard. Length: 49 cm.
2. Scabbard and part of hilt decked in silver and decorated with arches and
vegetal patterns, some in niello. Dedicatory inscription in Georgian (Kartuli)
language, dated 1917, on back of scabbard, next to illustration of male-female
couple (possibly indicating that the dagger was presented as a wedding gift).
Length: 51 cm.
Opening price: $250

179c
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179b

 שני פגיונות "קינג'אל" עם נדנים מעוטרים – גיאורגיה והקווקז.179
.]20- [ראשית המאה ה, הקווקז/  גיאורגיה.)Khanjali / Kinzhal( שני פגיונות "קינג'אל" עם נדנים מעוטרים
. ניילו וחוטי כסף; עץ,)כסף (חתום
 בצדו האחורי. חלקם עם עיטורי ניילו, הניצב (ידית) והנדן מחופים כסף ומעוטרים בדגמים צמחיים צפופים.1
. ס"מ49 : אורך.)1911 =  (להיג'רה1329 ,של הנדן חקוקים שם (ערבית) ושנה
. חלקם עם עיטורי ניילו, חלק מהניצב (ידית) והנדן מחופים כסף ומעוטרים בקשתות ובעיטורים צמחיים.2
 ולידה איור של זוג – גבר1917  ּכארתולי) משנת/ בצדו האחורי של הנדן חקוקה כתובת הקדשה (גיאורגית
. ס"מ51 : אורך.)ואישה (ייתכן כי הפגיון ניתן כשי לחתונה
$250 :פתיחה

 עיטור חזה מפואר עם בית קמע – טורקמניסטן.181
.)Tumar(  עם בית קמע,עיטור חזה מפואר וגדול לאישה
.]20- [המאה ה,)Teke( טורקמניסטן
 יצוק וחקוק; חוטי כסף; אבני קרנליאן; פח,כסף (מוזהב) גזור
.כסף מוחתם; בד כותנה
 מעליו עיטור משולש עם,)במרכז העיטור בית קמע גדול (חתום
 ממנו,זיזים מסוגננים ובחלקו התחתון עיטור מלבני עם זיזים
משתלשלים תליונים שבקצותיהם פעמונים ושרשראות עם
 רתמה עשויה בד ומעוטרת דיסקיות כסף עם עיטורי.פעמונים
.פרחים
. ס"מ25 X 27
.128-130 ' עמ,The Arts and Crafts of Turkestan :ספרות
$300 :פתיחה

181. Elegant Pectoral with Amulet Holder –
Turkmenistan
Large elegant women's chest ornament (pectoral),
with "tumar" amulet holder. Turkmenistan (Teke
tribe), [20th century].
Silver (gilt), cut, cast and engraved; silver thread;
carnelian gemstones; sheet silver, punched; cotton
fabric.
Large, sealed amulet holder at center of ornament,
over a rectangular ornament with spikes, from which
pendants with dangling bells and chains with bells
are suspended. Topped by triangular ornament. Cloth
harness adorned with silver disk-shaped ornaments
with floral patterns.
25 X 27 cm.
Reference: The Arts and Crafts of Turkestan, pp. 12830.
Opening price: $300

180

180. Elegant Work of Embroidery Decorated
with Beads and Stones – Caucasus Region

 עבודת רקמה מפוארת עם עיטורי חרוזים ואבנים.180
– הקווקז

Elegant work of embroidery. [probably from Caucasus
Region, early 20th century].
Metal thread and cotton thread embroidered onto
cotton fabric and cardboard; beads, gemstones and
glass beads; filigree silver decorations; silver coins.
Elegant decorative work of embroidery: rectangular
cloth-covered cardboard panel, with symmetrical
vegetal patterns embroidered on front. Embroidered
onto background composed of woven gilt metal
thread, with small, bright-colored pearl-like beads,
coral beads, dozens of gemstones, colored glass
beads, and filigreed silver ornaments threaded in.
Silver coins dangle from bottom of panel.
Approx. 35 X 15 cm. Good condition. Minor blemishes.

 ראשית המאה, [כנראה ארצות הקווקז.עבודת רקמה מפוארת
.]20-ה
,רקמת חוטי מתכת וחוטי כותנה על בד כותנה וקרטון; חרוזים
.פיליגרן; מטבעות כסף-אבני חן ואבני זכוכית; עיטורי כסף
, פאנל מלבני של קרטון מחופה בד:רקמה קישוטית מפוארת
 הרקמה.שבחזיתו רקומים עיטורים סימטריים בדגם צמחי
נעשתה על רקע של בד הטווי מחוטי מתכת זהובים ומשולבים
 עשרות, חרוזי קורל,בה חרוזים קטנים ובהירים דמויי פנינים
 מחלקו.פיליגרן-אבני חן ואבני זכוכית צבעוניות וכן עיטורי כסף
.התחתון של הפאנל משתלשלים מטבעות כסף
. פגמים קלים. מצב טוב. ס"מ בקירוב35 X 15
$250 :פתיחה

Opening price: $250
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 תיק לנשיאת קוראן – עיטורי כסף ואבנים – טורקמניסטן.182
.]20- [המאה ה,)Teke(  טורקמניסטן.)Cheikel( תיק לנשיאת קוראן
.עור; כסף (מוזהב בחלקו) חקוק; חוטי כסף; אבני קרנליאן
. עם עיטורים בדגמים גיאומטריים,תיק עור שבחזיתו לוח כסף משובץ אבני קרנליאן
. משובצת אף היא עיטורי כסף ואבנים,רצועת עור ארוכה לתלייה
תיקים מסוג זה נישאו על ידי נשים ואוחסנו בהם קוראן או סורה מהקוראן לצד חפצים
.אישיים
. ס"מ40 : רצועת העור, ס"מ13.5 X 11.5 :התיק
.132 ' עמ,The Arts and Crafts of Turkestan :ספרות
$250 :פתיחה

182. Handbag for Qur'an – Decorated with Silver and Gemstones
– Turkmenistan
"Cheikel" handbag for Qur'an. Turkmenistan (Teke tribe), [20th century].
Leather; silver (parcel gilt), engraved; silver thread; carnelian gemstones.
Leather handbag. On front, silver plate with inlaid carnelian gemstones
and geometric patterns. Long leather carrying strap, also inlaid with
silver ornaments and gemstones.
Handbags of this type were carried by women, and were used for holding
books of the Qur'an or surahs excerpted from the Qur'an, alongside
personal items.
Handbag: 13.5 X 11.5 cm. Leather strap: 40 cm.
Reference: The Arts and Crafts of Turkestan, p. 132.
Opening price: $250

181
182
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183b

 .183לקט עדיי כסף מעוטרים באבנים – טורקמניסטן
שני עיטורים לבגד ,ענק (עיטור חזה) וצמיד .טורקמניסטן ([ ,)Tekeהמחצית הראשונה של המאה
ה.]20-
כסף (מוזהב בחלקו) יצוק ,מקודח וחקוק; חוטי כסף וגרנולציה; פח כסף מוחתם; אבני קרנליאן
וקורל; זכוכית.
 .1-2שני עיטורים לבגד ( )Chamgaהמשמשים לרכיסה .בצורת מעוין ,משובצים אבני קרנליאן ,עם
תליונים המשמשים כפעמונים 14 X 21.5 .ס"מ 13.5 X 20.5 ,ס"מ.
 .3ענק (המשמש גם כעיטור חזה) .עשוי תליונים קטנים המוחתמים בדגמים צמחיים ושלושה
תליונים גדולים המעוטרים בגרנולציה .חלק מהעיטורים משובצים או נושאים חרוזים עשויים אבני
קורל ואבני זכוכית בכמה צבעים 20 X 20 .ס"מ בקירוב.
 .4צמיד מאסיבי ,משובץ אבני קרנליאן 9 X 6.5 .ס"מ.
ספרות ,The Arts and Crafts of Turkestan :עמ' .127 ,97
פתיחה$250 :
183a
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184

 שני עיטורי חזה – טורקמניסטן.184
 [המחצית הראשונה של המאה,)Yomut(  טורקמניסטן.)שני עיטורי חזה (משמשים גם לרכיסת הבגד
.]20-ה
.כסף (מוזהב) יצוק וחקוק; אבן חן; אבני זכוכית
 מעוטרים בדגמים גיאומטריים וצמחיים צפופים ומשובצים,שני עיטורים עגולים עם שוליים גליים
.אבני זכוכית ואבן חן
. ס"מ11 ; ס"מ12.5 :קוטר
.98 ' עמ,The Arts and Craft of Turkestan :ספרות
$200 :פתיחה

184. Two Pectorals – Turkmenistan
Two pectorals (chest ornaments, also serving to fasten the garment, as collar clasps).
Turkmenistan (Yomut or Yomud tribe), [first half of 20th century].
Silver (gilt), cast and engraved; gemstone; glass beads.
Two round ornaments with scalloped edges, with dense geometric and vegetal
patterns, and inlaid with glass beads and a gemstone.
Diameters: 12.5 cm, 11 cm.
Reference: The Arts and Crafts of Turkestan, p. 98.
Opening price: $200
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183c

183. Collection of Pieces of Silver Jewelry with Gemstones – Turkmenistan
Two garment ornaments (robe clasps), necklace (chest ornament), and bracelet.
Turkmenistan (Teke tribe), [first half of 20th century].
Silver (parcel gilt), cast, pierced, and engraved; silver thread and granulation;
punched sheet silver; carnelian gemstones and coral beads; glass.
1-2. Two diamond-shaped "chamga" garment ornaments (robe clasps), inlaid with
carnelian gemstones. With pendants that chime like bells. 14 X 21.5 cm, 13.5 X 20.5
cm.
3. Necklace (also serving as chest ornament [pectoral]). Consists of small pendants
punched with vegetal patterns; and three large pendants, fashioned with
granulation. Some ornaments inlaid or set with coral beads or glass beads in a
number of different colors. Approx. 20 X 20 cm.
4. Very large bracelet, inlaid with carnelian gemstones. 9 X 6.5 cm.
Reference: The Arts and Crafts of Turkestan, pp. 97, 127.
Opening price: $250

 יוון והבלקן, טורקיה, סוריה,לבנון
Lebanon, Syria, Turkey, Greece, and the Balkans

הודו ובורמה
India and Burma
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185. Kiddush Cup with Saucer and Lid – Kolkata,
India
Kiddush cup with matching saucer and lid. Probably
Kolkata (formerly Calcutta), India, [first half of 20th
century].
Silver (marked), cast and engraved.
Kiddush cup with stout shaft and round base, with
decorative band with vegetal pattern featuring tiny
leaves and fruit. With matching lid and saucer, as
customary in several Indian Jewish communities. Lid
surmounted by ornament in shape of flower bud.
Saucer supported on three legs designed to look
like legs of bird of prey, with talons grasping a small
sphere.
Height: 14 cm. Including saucer: 16 cm.
Reference: The Jews of India, p. 88.
Opening price: $400

186

186. Three Mezuzah Cases – India
Three mezuzah cases. India, [20th century].
Brass, cast and sawed; copper, cast and sawed; glass.
1. Large mezuzah case, cylindrical, with heart-shaped
aperture and elegant, symmetrical back plate. Length:
24 cm.
2. Mezuzah case, cylindrical, with aperture in shape
of domed building, and back plate with two Stars of
David at top and bottom. Length: 13 cm.
3. Mezuzah case, cylindrical, with oval-shaped
aperture and back plate in form of elongated Star of
David. Length: 13.5 cm.
Opening price: $250
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185

 שלושה בתי מזוזה – הודו.186

 הודו, גביע קידוש עם תחתית ומכסה – כלכתה.185

.]20- [המאה ה, הודו.שלושה בתי מזוזה
פליז יצוק ומנוסר; נחושת יצוקה ומנוסרת; זכוכית
 עם פתח בצורת לב ומתלה, מעוצב כגליל, בית מזוזה גדול.1
. ס"מ24 : אורך.מסוגנן וסימטרי
 עם פתח בצורת מבנה בעל כיפה, מעוצב כגליל, בית מזוזה.2
. ס"מ13 : אורך.ומתלה עם שני עיטורים בצורת מגן דוד
 עם פתח סגלגל ומתלה בצורת מגן, מעוצב כגליל, בית מזוזה.3
. ס"מ13.5 : אורך.דוד

 כנראה כלכתה.גביע קידוש עם תחתית ומכסה תואמים
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה, הודו,) קולקטה,(כלכותה
.כסף (חתום) יצוק וחקוק
 מעוטר ברצועה בדגם,גביע קידוש בעל רגל נמוכה ובסיס עגול
, לגביע מכסה ותחתית תואמים.צמחי של עלים ופירות זעירים
 בראש המכסה עיטור דמוי.כמנהג כמה מקהילות יהודי הודו
 התחתית ניצבת על שלוש רגליים המעוצבות כרגליים של.ניצן
. עם טפרים האוחזים גולה,עוף דורס
. ס"מ16 : כולל התחתית, ס"מ14 :גובה
.88 ' עמ, יהודי הודו:ספרות

$250 :פתיחה

$400 :פתיחה

 שני "רימונים" בודדים – בורמה והודו.187
.]19- [סוף המאה ה, המזרח הרחוק. מתוך זוגות "רימונים" לספר תורה,שני "רימונים" בודדים
. רקוע וחקוק,כסף יצוק
.]1894[  הקדשה משנת תרנ"ד,) מיאנמר, בורמה (כיום ינגון, הקהילה העיראקית ברנגון.1
, גוף הרימון דמוי אגס. בחלקו העליון כיפה מחודדת עם עיטור בראשה."רימון" מטיפוס מזרחי
, הרגל קטומה באלכסון בתחתית.עם דיסקית מעוטרת בראשו וגולה פחוסה בחלקו התחתון
' "אשת הגביר היקר סי: כתובת הקדשה.להתאימה לכיפת התיק של ספר התורה העיראקי
. ללא שרשראות ופעמונים. ס"מ17 : גובה."אברהם סיסו הי"ו בחו' ניסן תרנ"ד
.17  פריט,; אוסף שטיגליץB86.0167  פריט, אוסף מוזיאון ישראל: ראו,להשוואה
פרח- חלקו העליון דמוי גביע. נמוך וכבד, "רימון" מטיפוס מזרחי.]19- [סוף המאה ה, הודו.2
 גוף הרימון דמוי אגס ומעליו שתי דיסקיות – אל התחתונה מביניהן.הפוך ובראשו עיטור מחודד
. רגל קצרה ורחבה. המשמשים כפעמונים,מחוברות שרשראות עם עיטורים כבדים דמויי טיפות
. ס"מ20 :גובה
.8192  פריט,)CJA(  המרכז לאמנות יהודית: ראו,להשוואה
$350 :פתיחה

187. Two Single Torah Finials – Burma and India

187

Two single Torah finials, each from a pair. Far East, [late 19th century].
Silver, cast, repoussé and engraved.
1. Iraqi-Jewish community of Rangoon, Burma (today Yangon, Myanmar),
dedicatory inscription dated 5654 [1894]. Torah finial of Oriental (Mizrahi)
type. Head in form of tapering dome, surmounted by ornament. Body pearshaped, topped with decorated disk-like ornament, and with flattened sphere
at bottom. Shaft diagonally truncated at bottom, so as to fit a typical Iraqi Torah
case. Hebrew dedicatory inscription: "Wife of the dear wealthy one… Avraham
Sisso, may the Lord maintain and protect him, in the month of Nissan 5654
[1894]." Height: 17 cm. No chains and bells.
For comparison, see: The Israel Museum Collection, item no. B86.0167; The
Stieglitz Collection: Masterpieces of Jewish Art, item no. 17.
2. India, [late 19th century]. Torah finial of Oriental (Mizrahi) type, stout and
heavy. Head shaped like inverted calyx of flower, surmounted by tapering knop.
Body pear-shaped, topped with two disk-like ornaments. Suspended from lower
disk are chains with heavy, droplet-shaped ornaments at their ends that chime
like bells. Stout shaft. Height: 20 cm.
For comparison, see: Center for Jewish Art, item no. 8192.
Opening price: $350
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 תרצ"ג, מיאנמר,הקדשה עשוי כסף – בית הכנסת "מצמיח ישועה" ברנגון- לוח.188
, בורמה (כיום ינגון, הקהילה העיראקית ברנגון. לתליה על פרוכת,לוחית הקדשה (טס) בצורת לב
.]1933[  תרצ"ג,)מיאנמר
. רקוע ומוטבע,פח כסף גזור
 נ"ע/  שאול אלייא אברהם סופר/ ' קדש לעילוי ולמ' נר"ן המ/  "זה הטס והפרכת:כתובת הקדשה
, בתחתית הלוח." תנצב"ה/  ימי חייו נ"ה שנים/  י"ב לחדש ניסן התרצ"ג/ ונלב"ע יום שבת קדש
' מופיעה הכתובת "בית הכנסת תכב"ץ [תכון בצדק] מצמ,בתוך ומסביב לעיטור בצורת מגן דוד
 מופיעים ראשי התיבות של שם, בתוך שני עיטורים בצורת מגן דוד, בראש הלוח."ישוע' בעיר רנגון
.]" "מ"י" ["מצמיח ישועה:בית הכנסת
,בית הכנסת "מצמיח ישועה" הוא בית התפילה היהודי האחרון שנשאר בעיר התחתית של יאנגון
 שוכן בין חנויות ברחוב קטן בסמוך,1857  שנוסד בשנת, בית הכנסת.ובית הכנסת היחיד במיאנמר
 רובם צאצאים של יהודים ספרדים, ומשרת את מעט היהודים שנותרו במדינה,למרכז העיר
.עיראקים
. מצב טוב. ס"מ21 : רוחב, ס"מ23.5 :אורך
.192 ,121 ראו גם פריטים
$1200 :פתיחה

188

188. Silver Dedicatory Plaque – "Musmeah Yeshua" Synagogue, Rangoon, Burma, 1933
Heart-shaped dedicatory plaque ("tass"), suspended so as to overhang a Torah ark
curtain. Iraqi-Jewish community of Rangoon, Burma (today Yangon, Myanmar), 5693
[1933].
Sheet silver, cut, repoussé, and stamped.
Hebrew dedicatory inscription: "This is the plaque and Torah ark curtain [dedicated
to] the elevation of… Shaul Elya Avraham Sofer may he rest in Eden [having] passed
away on the Holy Sabbath / 12th of the month of Nissan 5693 [1933] / aged 55 years /
may his soul be bound up in the bond of everlasting life." At the bottom of the plaque,
encircling and inside a Star of David, is the Hebrew inscription giving the name of the
"Synagogue… Musmeah Yeshua in the City of Rangoon." The two Hebrew initials of
this synagogue appear inside two small Stars of David at the top of the plaque.
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The Musmeah Yeshua ("Matzmiach Yeshua") Synagogue is the last surviving Jewish
house of worship in the Lower City of Yangon, and, for that matter, the lone surviving
synagogue in all of Myanmar. Established in 1857, it is nestled between private
shops on a small street in the vicinity of the city center, and continues to serve the
remaining members of Myanmar's tiny Jewish community, most of them descendants
of Sephardic Iraqi Jews.
Length: 23.5 cm. Width: 21 cm. Good condition.
See also item nos. 121, 192.
Opening price: $1200

191

190

 סוריה ועיראק, לקט גלויות – יהודי לבנון.191
 מו"לים. סוריה ועיראק, גלויות המציגות את יהודי לבנון11
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה,ומקומות הדפסה שונים
 אחת. סוריה ועיראק,הגלויות מציגות דמויות יהודים מלבנון
,) בגודל גלויה, מצורף תצלום (מוקדם.מהגלויות אינה מחולקת
. כפי הנראה מעיראק,של נשים יהודיות
. מצב משתנה. ס"מ9 X 14 :גודל ממוצע
$200 :פתיחה

191. Collection of Postcards – Jews of Lebanon,
Syria, and Iraq
11 postcards depicting Jews of Lebanon, Syria, and
Iraq. Various publishers and locales, [first half of 20th
century].
These postcards feature portraits of Jewish individuals
from Lebanon, Syria, and Iraq. One undivided-back
postcard. Also enclosed: one photograph (early,
postcard size) of Jewish women, probably from Iraq.
Average size: 9 X 14 cm. Condition varies.
Opening price: $200

189

 סרביה, בוסניה, לקט גלויות – יהודי בולגריה.190
וקרואטיה
, סרביה וקרואטיה, בוסניה, גלויות המציגות את יהודי בולגריה23
, מו"לים ומקומות הדפסה שונים.בתי כנסת ואתרים יהודיים
.]20-[המחצית הראשונה של המאה ה
הגלויות מציגות דמויות יהודים ואתרים יהודיים בבולגריה
 סרביה וקרואטיה, ברוד) ובארצות בוסניה, בורגאס,(סופיה
, סובוטיצה, בצ'יי, ווקובר, זגרב, נובי סאד, טוזלה, וישגרד,(סרייבו
. שלוש מהגלויות אינן מחולקות.)ניש
. מצב משתנה. ס"מ9 X 14 :גודל ממוצע
$250 :פתיחה

190. Collection of Postcards – Jews of Bulgaria,
Bosnia, Serbia, and Croatia
23 postcards depicting Jews of Bulgaria, Bosnia,
Serbia, and Croatia, as well as synagogues and Jewish
sites. Various publishers and locales, [first half of 20th
century].
These postcards feature portraits of Jewish individuals,
in addition to Jewish sites in Bulgaria (Sofia, Burgas,
Brod), as well as Bosnia, Serbia, and Croatia (Sarajevo,
Višegrad, Tuzla, Novi Sad, Zagreb, Vukovar, Bečej,
Subotica, Niš). Three undivided-back postcards.
Average size: 9 X 14 cm. Condition varies.

 לקט גלויות – יהודי יוון וטורקיה.189
 מו"לים ומקומות. גלויות המציגות את יהודי יוון וטורקיה44
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה,הדפסה שונים
 בעלי מלאכה ואתרים יהודיים,הגלויות מציגות דמויות יהודים
. תשע מהגלויות אינן מחולקות.)בטורקיה וביוון (סאלוניקי
. מצב משתנה. ס"מ9 X 14 :גודל ממוצע
$300 :פתיחה

189. Collection of Postcards – Jews of Greece and
Turkey
44 postcards depicting Jews of Greece and Turkey.
Various publishers and locales, [first half of 20th
century].
These postcards feature portraits of Jewish individuals,
tradesmen, and craftsmen, as well as Jewish sites in
Turkey and Greece (Thessaloniki). Nine undividedback postcards.
Average size: 9 X 14 cm. Condition varies.
Opening price: $300

Opening price: $250
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192. Silver Dedicatory Plaque – Syria / Lebanon
– Tarab-Maslaton Family

192

Heart-shaped dedicatory plaque ("tass"), suspended
so as to overhang Torah ark curtain. Syria, Lebanon,
or vicinity, [ca. 1900-20].
Sheet silver, cut, repoussé, stamped and punched.
Hebrew dedicatory inscription "[…] dedicated by
[…] Salhah [in memory of] her father, Hakham David
"Tarab Maslaton […] and her mother […] Rina.
The Tarab-Maslaton family was a celebrated family
of rabbis, renowned throughout the Near East. A
number of noted members of the family served as
chief rabbis of cities, including Damascus, Beirut,
and Cairo, in the 19th and 20th centuries.
Length: 21 cm. Width: 23 cm. Good condition. Set in
elegant wood-and-glass frame (not examined outside
frame).
See also item nos. 121, 188.
Purchased from the A. Fogel Collection, Tel Aviv,
April 1982.
Opening price: $250

 .192לוח-הקדשה עשוי כסף – סוריה  /לבנון – משפחת טראב-מסלתון
לוחית הקדשה (טס) בצורת לב ,לתליה על פרוכת .סוריה ,לבנון או הסביבה 1900-1920[ ,בקירוב].
פח כסף גזור ,רקוע ,מוטבע ומוחתם.
כתובת הקדשה" :לוח ופרוכת אלו הקדישה  /אותם האשה הכוה"צ [הכשרה והצנועה] מרת  /צלחה לעילוי נשמות אביה  /חכם דוד טראב
מסלתון  /נוחו עדן ואמה מרת  /רינא נוחה עדן  /תנצב"ה".
משפחת טראב-מסלתון – משפחת רבנים מיוחסת וידועה במזרח הקרוב ,שכמה מבניה כיהנו ברבנות בערים דמשק ,בירות וקהיר במאות
ה 19-וה.20-
אורך 21 :ס"מ ,רוחב 23 :ס"מ .מצב טוב .נתון במסגרת עץ וזכוכית נאה (לא נבדק מחוץ למסגרת).
ראו גם פריטים .188 ,121
נרכש מאוסף א .פוגל ,תל-אביב ,אפריל .1982
פתיחה$250 :

193a

 .193קנקן ל"מים אחרונים" – סוריה
קנקן ( )Aftabaל"מים אחרונים"[ .כנראה סוריה  /המזרח הקרוב,
ראשית המאה ה.]20-
פליז רקוע ,מוטבע ומוחתם.
קנקן גדול המעוצב כאגרטל כרסתני בעל צוואר גבוה ,ההולך
ומתרחב כלפי הפתח .ידית מעוקלת ,פיה ארוכה ומאונקלת
ומכסה (נשלף) הנפתח באמצעות ציר .דופן הקנקן מעוטרת
בדגמים צמחיים .בתוך שתי מסגרות משושות רקועות הכתובות
"על נטילת ידים" ו"מים אחרונים חובה".
גובה 32.5 :ס"מ ,רוחב 25.5 :ס"מ .שברים קלים .פגמים קלים
וכיפופים בפיה .הציר שבור וחסר בחלקו.
פתיחה$300 :
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194

 אגרטל גדול מעוטר אמייל צבעוני – סוריה – "בן.194
"פורת יוסף

195

 אגרטל נחושת מעוטר אמייל צבעוני – סוריה.195
 או19- [סוף המאה ה, סוריה.אגרטל מעוטר באותיות עבריות
.]20-ראשית המאה ה
. אמייל צבעוני,נחושת רקועה
 סמוך.שפת האגרטל רחבה וגופו הולך וצר כלפי הבסיס
לחלקו העליון חגורה עם אותיות עבריות (כתובת לא
 עם דמויות, עיטורים בדגמים גיאומטריים וצמחיים.)ברורה
.אוריינטליות ועיטורי ציפורים
. ס"מ בקירוב19 : רוחב מרבי, ס"מ15.5 :גובה
$250 :פתיחה

195. Polychrome Enamel Copper Vase – Syria
Copper vase decorated with Hebrew letters. Syria,
[late 19th or early 20th century].
Copper, repoussé, polychrome enamel.
Broad-rimmed vase, with body tapering downward
toward base. Below rim, band with Hebrew letters.
Geometric and vegetal patterns, and with Oriental
images and bird illustrations.
Height: 15.5 cm. Maximum width: approx. 19 cm.
Opening price: $250

. מעוטר בפרחים ובכיתוב בעברית ובערבית,אגרטל גדול
.]20- או ראשית המאה ה19- [סוף המאה ה,סוריה
. אמייל צבעוני,נחושת רקועה
 על גוף. אשר גופו הולך וצר כלפי השפה,אגרטל נמוך ורחב
האגרטל מופיעים עיטורי פרחים גדולים וביניהם רצועות
אלכסוניות של טקסטים בעברית ("בן פורת יוסף") ובערבית
.לסירוגין
 פגמים ושברים. ס"מ בקירוב35 : רוחב מרבי, ס"מ18 :גובה
.בעיטורי האמייל
$300 :פתיחה

194. Large Polychrome Enamel Vase – Syria –
"Ben Porat Yosef"
Large vase, decorated with floral pattern and with
Hebrew and Arabic inscriptions. Syria, [late 19th or
early 20th century].
Copper, repoussé, polychrome enamel.
Stout vase, with body tapering toward rim. Body
decorated with large flowers, interspersed with
diagonal bands inscribed in alternating Hebrew –
"Ben Porat Yosef" – and Arabic.
Height: 18 cm. Maximum width: approx. 35 cm.
Blemishes and fractures to enamel decorations.
Opening price: $300

193b

193. Ritual Hand Washing Pitcher – Syria
"Aftaba" pitcher for "mayim aharonim." [probably Syria /
Near East, early 20th century].
Brass, repoussé, stamped and punched.
Pitcher for "mayim aharonim" (lit. "final water"; water
for ritual of symbolic hand-washing prior to Grace after
Meals) in form of thickly decorated, tall-necked vase, with
neck widening toward mouth. Slender, curving handle, and
slender, s-shaped spout. Removable cover, opening and
closing on a hinge. Body decorated in vegetal patterns.
Hebrew inscriptions, in repoussé, inside two separate
hexagonal frames, one quoting the blessing recited on
hand-washing, the other referring to the ritual obligation
of handwashing.
Height: 32.5 cm. Width: 25.5 cm. Minor fractures. Minor blemishes,
and minor warping to spout. Hinge broken and partly missing.
Opening price: $300
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197
196

" כלי להבערת קטורת – סוריה – "בן פורת יוסף.197
.]20- או ראשית המאה ה19- [סוף המאה ה, סוריה.)(מ ְק ֵטר
ַ כלי להבערת קטורת
. אמייל צבעוני,נחושת רקועה ומנוסרת
 שניהם, קערה בעלת שוליים רחבים ומכסה מנוקב: המורכב משני חלקים,כלי להבערת קטורת
 היוצרים, המכסה (נשלף) בעל צורת כדור ומנוסרים בו פתחים לעשן.מעוטרים בדגמים צמחיים
." "בן פורת יוסף:עיטורים בדגמים צמחיים וכן כיתוב באותיות עבריות גדולות
 עיטור. פגמים בעיטורי האמייל. שברים וכיפופים בנחושת. ס"מ14.5 : קוטר מרבי, ס"מ14.5 :גובה
. ייתכן כי הקערה התחתונה אינה מקורית או חסרה רגליים.עליון (בקצה המכסה) חסר

.]20- [ראשית המאה ה, סוריה.צלחת עם עיטור המרגלים נושאים אשכול ענבים
. אמייל צבעוני,נחושת רקועה
. וסביבם עיטורים בדגמים צמחיים וגיאומטריים,במרכז הצלחת נראים המרגלים בסגנון נאיבי
. פגמים קלים. מצב טוב. ס"מ30.5 :קוטר

$300 :פתיחה

$200 :פתיחה

 צלחת עם עיטור המרגלים נושאים אשכול ענבים – סוריה.196

197. Incense Burner – Syria – "Ben Porat Yosef"

196. Plate with Illustration of Biblical Spies Bearing Cluster of Grapes – Syria

Incense burner. Syria, [late 19th or early 20th century].
Copper, repoussé and pierced, polychrome enamel.
Incense burner consisting of two parts – a wide-rimmed bowl and a perforated
cover, both with vegetal patterns. Cover removable, spherical in shape, with pierced
apertures for smoke, arranged to create vegetal pattern, and with inscription in
large Hebrew letters: "Ben Porat Yosef".
Height: 14.5 cm. Maximum diameter: 14.5 cm. Fractures and warping to copper. Blemishes
to enamel decorations. Upper ornament (at top of cover) missing. Supporting bowl possibly
not original or missing its legs or stand.

Plate with illustration of biblical spies bearing cluster of grapes. Syria, [early 20th
century].
Copper, repoussé, polychrome enamel.
At center of plate, naïve-style illustration of the biblical spies bearing cluster of
grapes, encircled by vegetal and geometric patterns.
Height: 30.5 cm. Good condition. Minor blemishes.

Opening price: $300
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Opening price: $200

198a

 .198קטלוג רהיטים וכלי פליז אוריינטליים – דמשק,
ראשית המאה ה20-
Album Meubles & Cuivres Orientaux, Michel Chalabi,
[ Damasאלבום רהיטים וכלי פליז אוריינטליים ,מישל חלבי,
דמשק] .ללא ציון שם מו"ל ושנת הדפסה[ ,דמשק ,ראשית המאה
ה .]20-צרפתית.
קטלוג מצולם הכולל תצלומים של מאות חפצים הזמינים למכירה
אצל מישל חלבי בדמשק :רהיטי עץ ונעליים משובצים צדף ואם-
הפנינה ,וילונות ,כלי פליז רקועים ,מנוסרים וחקוקים  -מנורות,
טסים ,קסתות ,קערות וכדים ,כלים משובצים אמייל ,ופריטים
רבים נוספים.
 70עמ' 32 X 24 ,ס"מ .מצב טוב .קרעים קלים בעטיפה ,חלקם
משוקמים .חותמת בעלים.

פתיחה$250 :

198b

198. Catalogue of Oriental Furniture and Brass
Vessels – Damascus, Early 20th Century
"Album Meubles & Cuivres Orientaux, Michel Chalabi,
Damas" ["Album of Oriental Furniture and Brass
Vessels, Michel Chalabi, Damascus"]. No indication of
name of publisher or year of publication, [Damascus,
early 20th century]. French.
Photographic catalogue, with photos of hundreds
of items offered at Michel Chalabi's business in
Damascus, including wooden furniture and shoes,
inlaid with seashell or mother-of-pearl; curtains; a
host of repoussé, sawed, and engraved brass vessels,
specifically lamps, plaques or plates, inkstands, bowls
and pitchers, vessels inlaid with enamel; and many
other items.
70 pp., 32 X 24 cm. Good condition. Minor tears to cover,
some restored. Owners' stamp.
Opening price: $250

199a

 .199שני נרתיקים לקמעות אסלאמיים – עיטורי פיליגרן
– סוריה
שני נרתיקים לקמעות ,עשויים כסף ומעוטרים בפיליגרן .סוריה,
[סוף המאה ה / 19-ראשית המאה ה.]20-
כסף (מוזהב בחלקו) ,פיליגרן וגרנולציה; אבני זכוכית וחרוזים.
 .1נרתיק מלבני חלול .חזיתו מעוטרת בעיטורי פיליגרן וגרנולציה
עדינים ומוזהבים ,המעוצבים בצורת ענפים מפותלים דמויי
לבבות .תליוני כסף קטנים בצורת טיפות .שני מטבעות כסף
תלויים בקצה השרשרת 40 X 7 .ס"מ .ללא מכסה.
 .2שרשרת ארוכה עם תליונים גדולים המעוטרים בחוטי כסף:
שלושה נרתיקים גליליים לקמעות (שניים מהם קטנים ואחד
מרכזי וגדול) ועיטור נוסף ,משולש .על השרשרת ועל הנרתיקים
תלויים תליונים עגולים קטנים ,עשויים אף הם מחוטי כסף.
 60 X 9ס"מ.
ספרות ,The Arts and Crafts of Syria :עמ' .98-99
פתיחה$300 :
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199. Two Filigree Islamic Amulet Cases – Syria
Two filigree silver amulet cases. Syria, [late 19th or early 20th century].
Silver, parcel gilt, filigree and granulation; glass beads and other
beads.
1. Hollow rectangular case. On front, branch-like decorations in
delicate gilt filigree and granulation, forming a heart shape. Small
droplet-like silver pendants. Two silver coins suspended at end of
chain. 40 X 7 cm. No cover.
2. Long chain with large pendants decorated in silver thread. Three
cylindrical amulet cases (two of them small, middle one large), and
additional triangular ornament. Small round pendants, also made
from silver thread, suspended from chain and from amulet cases.
60 X 9 cm.
Reference: The Arts and Crafts of Syria: Collection Antoine Touma
and Linden-Museum Stuttgart, pp. 98-99.
Opening price: $300

–  שני ענקים עם נרתיקים לקמעות אסלאמיים.200
 נרתיק כסף עם קמע נייר – סוריה/ ""משאללה
 עליהם מופיעה המילה,שני ענקים עם נרתיקים לקמעות אסלאמיים
 המשבחת את האל ומרחיקה את עין,)"משאללה" (مشألة בערבית
 נרתיק עם קמע/ )"הרע (פירושה המילולי הוא "כך רצה האלוהים
.]20- ראשית המאה ה/ 19- [סוף המאה ה, סוריה.נייר
כסף נמוך (מוזהב בחלקו) רקוע וחקוק; חוטי כסף; ניילו; אבני
.זכוכית
 שרשרת המורכבת מחוליות דמויות פרחים (כל חוליה מורכבת.1
 אליה מחוברים שלושה עיטורים משולשים,)מארבע טבעות קטנות
." על העיטור המשולש המרכזי מופיעה הכתובת "משאללה.וחלולים
. ס"מ בקירוב58 X 20 .תליונים קטנים
 משובץ אבנים או, שרשרת עם תליון גדול בצורת משולש חלול.2
. חלקם בצורת דגים, בחלקו התחתון משתלשלים תליונים.חרוזים
. ללא מכסה. ס"מ48 X 12
 על. מעוטר בניילו בדגם צמחי, שרשרת עם נרתיק גלילי לקמע.3
 דף נייר: מצורף הקמע המקורי.הקמע תלויים חמישה מטבעות כסף
. ס"מ30 X 8 .עליו מופיעים קטעים מהקוראן
.98-99 ' עמ,The Arts and Crafts of Syria :ספרות
200a
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$200 :פתיחה

199b

200. Two Necklaces with Islamic
Amulet Cases – "Mashallah" /
Silver Case with Paper Amulet
– Syria

201a

 שני ענקים עם נרתיקים לקמעות אסלאמיים – סוריה.201
/ 19- [סוף המאה ה, סוריה.שני ענקים עם נרתיקים לקמעות ותליונים משולשים
.]20-ראשית המאה ה
. חקוק ומוחתם; אבני זכוכית וחרוזים; מטבעות כסף,כסף רקוע
 עליה תלויים שני נרתיקים גליליים, שרשרת ארוכה:שני הענקים בעלי עיצוב זהה
 על השרשרת ועל הנרתיקים.)לקמעות ונרתיק מרכזי וגדול בצורת משולש (חתום
.תלויים מטבעות או דיסקיות כסף; חלק מהעיטורים משובצים אבני זכוכית או חרוזים
. ס"מ בקירוב46 X 20 ; ס"מ בקירוב58 X 20
.98-99 ' עמ,The Arts and Crafts of Syria :ספרות

Two necklaces with Islamic amulet
cases inscribed with the word
"Mashallah" (Arabic:  )مشألة, praising
the Lord and warding off the Evil
Eye (literal translation: "What the
Lord has willed") / Case with paper
amulet. Syria, [late 19th or early
20th century].
Low-grade silver (parcel gilt),
repoussé and engraved; silver
thread; niello; glass beads.
1. Chain composed of flowershaped links, with each link
consisting of four small rings,
and with three hollow triangular
ornaments
attached.
Central
triangular ornament inscribed with
Arabic word "Mashallah." Small
pendants. 58 X 20 cm.
2. Chain with large, hollow
triangular pendant, inlaid with
stones or beads. Pendants, some
fish-shaped,
suspended
from
bottom. Approx. 48 X 12. No cover.
3. Chain with cylindrical amulet case, decorated with
vegetal pattern in niello. Five silver coins suspended from
amulet. Original amulet – a paper sheet with excerpts from
the Qur'an – enclosed. 30 X 8 cm.
Reference: The Arts and Crafts of Syria: Collection Antoine
Touma and Linden-Museum Stuttgart, pp. 98-99.
Opening price: $200

200b

$200 :פתיחה
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202

 אבזם מפואר עם תליונים ואבני חן – סוריה.202
.]19- [המאה ה,)? סוריה (חלב.אבזם מפואר לחגורה
. מקודח וחקוק; אבני חן; אבני זכוכית; מטבעות; חרוזים,כסף (מוזהב) יצוק
. במרכזו כיפה חרוטית גבוהה ובראשו עיטור תלתני, החלק המרכזי מרובע:מורכב משלושה חלקים
 במרכזם עיטור בצורת כיפה וסביבו עיטורים, עם קצוות בצורת קשתות גליות,החלקים הצדדיים מלבניים
עשרה אבני חן ואבני זכוכית צבעוניות מעטרות את שלושת- חמש.)מקודחים (דופן רקע מולחמת מאחור
, משולשים, מטבעות:עשרה שרשראות עם תליונים- מחלקו התחתון משתלשלות ארבע.חלקי האבזם
 נסגר באמצעות שני פינים. חלקם משובצים אבני זכוכית וחרוזים, סהר ועיטורים נוספים,)boteh( טיפות
.ארוכים
.) ס"מ (כולל התליונים26.5 X 21
.164 ,95 ' עמ,The Arts and Crafts of Syria :ספרות
$500 :פתיחה

201b

201. Two Necklaces with Islamic Amulet Cases – Syria
Two necklaces with amulet cases and triangular pendants. Syria, [late 19th or
early 20th century].
Silver, repoussé, engraved, and punched; glass beads and other beads; silver coins.
Two amulets with identical design, specifically a long chain with two cylindrical
amulet cases suspended on either side of a large, central, sealed, suspended
triangular amulet case. Silver coins or disks suspended from both the amulet cases
and the chain. Some of the ornaments inlaid with glass beads or other beads.
Approx. 58 X 20 cm.; Approx. 46 X 20 cm.
Reference: The Arts and Crafts of Syria: Collection Antoine Touma and LindenMuseum Stuttgart, pp. 98-99.
Opening price: $200
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202. Ornate Belt Buckle with Pendants and Gemstones –
Syria

203

Ornate belt buckle. Syria (Aleppo?), [19th century].
Silver (gilt), cast, pierced, and engraved; gemstones; glass beads;
coins; other beads.
Composed of three parts. Square central part with tall, conical
boss in middle surmounted by clover-like ornament. Flanked
by two rectangular parts with scalloped arches, with bosses at
center encircled by pierced decorations, and with back plate
soldered on. Fifteen gemstones and colored glass beads adorn
all three parts of buckle. Fourteen chains with pendants – coins,
triangles, droplet-like ("boteh" or paisley) ornaments, a crescent,
and additional ornaments, some inlaid with glass beads and
other beads – dangle from bottom of buckle. Closed with two
long pins.
26.5 X 21 cm. (including pendants).
Reference: The Arts and Crafts of Syria: Collection Antoine Touma
and Linden-Museum Stuttgart, pp. 95, 164.
Opening price: $500

203. Belt Decorated in Filigree / Filigree Belt Buckles with Turquoises – Syria
Belt and three belt buckles. Syria, [late 19th or early 20th century].
Silver (parcel gilt), filigree and granulation; silver, cast and engraved; beads; cotton fabric.
1. Belt. Made from strap of cotton fabric in shades of white and light brown with twenty identical
filigreed silver ornaments sewn on. Elegant buckle, composed of five layers of ornaments, filigreed in
vegetal patterns, surmounted by crescent-shaped ornament with inlaid turquoise stones. Three small
pendants suspended. Closed with hook (without corresponding loop). Marked (Ottoman hallmarks).
77 X 11 cm.
2. Small belt buckle, [19th century]. Consists of two identical links, decorated in filigree and granulation
and inlaid with red and light blue beads. Closed with hook, covered with small ornament surmounted
by bird. 18th- and 19th-century coins suspended from bottom. 13 X 5 cm.
3. Small belt buckle. Composed of five layers of silver and filigree silver ornaments, with vegetal
patterns and with blue bead inlaid in middle. 8 X 7 cm.
4. Small belt buckle. Consists of two identical droplet-shaped links ("boteh" or paisleys). Decorated in
filigree and granulation. Dome-shaped ornament covering hook. 8.5 X 2.5 cm.
References: The Arts and Crafts of Syria, p. 94; Sephardi Jews in the Ottoman Empire, plates 39-40; A
World of Belts, pp. 119-21.
Opening price: $300

 אבזמי פיליגרן וטורקיז – סוריה/  חגורה עם עיטורי פיליגרן.203
 ראשית המאה/ 19- [סוף המאה ה, סוריה.חגורה ושלושה אבזמים לחגורות
.]20-ה
. פיליגרן וגרנולציה; כסף יצוק וחקוק; חרוזים; בד כותנה,)כסף (מוזהב בחלקו
 עשויה רצועת בד כותנה בגוני לבן וחום בהיר אליה תפורים עשרים. חגורה.1
 עשוי חמש שכבות של עיטורי, אבזם מסוגנן.פיליגרן זהים-עיטורי כסף
. משובץ אבני טורקיז, עם עיטור בצורת סהר בראשו,פיליגרן בדגמים צמחיים
 נסגרת באמצעות קרס (ללא.מן האבזם משתלשלים שלושה תליונים קטנים
. ס"מ77 X 11 .) הכסף חתום (חותמות עות'מאניות.)לולאה לסגירה
 מעוטרות, עשוי שתי חוליות זהות.]19- [המאה ה, אבזם קטן לחגורה.2
 נסגר באמצעות.פיליגרן וגרנולציה ומשובצות חרוזים בצבעי אדום ותכלת
 בחלקו התחתון תלויים מטבעות. עליו מחפה עיטור קטן שבראשו ציפור,קרס
. ס"מ13 X 5 .)18-19-כסף (מהמאות ה
,פיליגרן- עשוי חמש שכבות של עיטורי כסף וכסף. אבזם קטן לחגורה.3
. ס"מ8 X 7 . ובמרכזו משובץ חרוז כחול,מעוטר בדגמים צמחיים
.)boteh(  המעוצבות כטיפות, עשוי שתי חוליות זהות. אבזם קטן לחגורה.4
. ס"מ8.5 X 2.5 . עיטור כיפתי מחפה על הקרס.מעוטר פיליגרן וגרנולציה
; יהודי ספרד באימפריה94 ' עמ,The Arts and Crafts of Syria :ספרות
.119-121 ' עמ,A World of Belts ;39-40  לוחות,העות'מאנית
$300 :פתיחה
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 האימפריה העות'מאנית/  שתי חגורות כסף – טורקיה.205
 ראשית המאה/ 19- [המאה ה, האימפריה העות'מאנית, טורקיה.שתי חגורות כסף
.]20-ה
.כסף (חתום) יצוק וחקוק; פיליגרן וגרנולציה; ניילו
עשרה חוליות כסף- עשויה ארבע. עם חותמות כסף עות'מאניות, חגורה.1
 בדגמים,עשרה מהחוליות מעוטרות בניילו- אחת.המחוברות אלה לאלה בצירים
 בסמל האימפריה העות'מאנית, בסמל ה"טוגרה" של השליט העות'מאני,צמחיים
 עיטורים מחפים על הצירים.) ובמראה אורבני עם צריח מסגדCoat of arm(
. ממנו משתלשלים שלושה תליונים קטנים, אבזם מסוגנן.המחברים בין החוליות
77 X 7 . לרכיסת החגורה,מנעול-שלוש החוליות האחרונות עם נקבים בצורת חור
.ס"מ
- עשויה ארבע. יצרן ארמני,) עם חותמות כסף מהעיר ואן (טורקיה, חגורה.2
 תריסר מהחוליות מעוטרות.עשרה חוליות כסף המחוברות אלה לאלה בצירים
. סגלגל או דמוי טיפה,בדגמים צמחיים (עיטורים חקוקים) ובמרכזן עיטור בולט
 שתי.)עיטורים מחפים על הצירים המחברים בין החוליות (חלקם חסרים
. ללא סוגר. לרכיסת החגורה,מנעול-החוליות האחרונות עם נקבים בצורת חור
. ס"מ74 X 3.5
$400 :פתיחה

205. Two Silver Belts – Turkey / Ottoman Empire

205a

Two silver belts. Turkey, Ottoman Empire, [19th or early 20th century].
Silver (marked), cast and engraved; filigree and granulation; niello.
1. Belt, marked with Ottoman silver hallmarks. Consisting of
fourteen silver links connected to one another by hinges. Eleven
of the links decorated in niello with vegetal patterns, and with
the Tughra seal of the Ottoman ruler, the coat of arms of the
Ottoman Empire, and an urban scene with a minaret. Belt hinges
covered by ornaments. Elegant buckle, with three small suspended
pendants. Three last links with perforations shaped like keyholes
for buttoning belt. 77 X 7 cm.
2. Belt, marked with silver hallmarks originating from Van,
Turkey; Armenian manufacturer. Consisting of fourteen silver links
connected to one another by hinges. Twelve of the links engraved
with vegetal patterns and with elliptical or droplet-shaped central
bosses. Belt hinges covered by ornaments, some missing. Two last
links with perforations shaped like keyholes for buttoning belt.
Hook missing. 74 X 3.5 cm.
Opening price: $400

205b
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204a

 שני אבזמים לחגורה – האימפריה העות'מאנית.204
.]20- [ראשית המאה ה,)? (סוריה, האימפריה העות'מאנית.שני אבזמים לחגורה
.כסף (מוזהב) מוחתם ורקוע; אבני זכוכית
 פני. שבמרכזם בליטה קטנה משובצת אבן זכוכית, מורכב משני חלקים עגולים וקעורים.1
 אל השוליים מולחמים עיטורי כסף מקושתים.השטח מעוטרים בדגמים צמחיים סימטריים
. ס"מ34 X 15 . משובץ אף הוא אבן זכוכית,) במרכזו עיטור המחפה על הסוגר (חסר.ומחודדים
.הסוגר חסר
 במרכזם עיטור בצורת שושנת רוחות, עגולים וקמורים קמעה, מורכב משני חלקים קטנים.2
. ס"מ22 X 9.5 . נסגר באמצעות קרס.ובשוליהם עיטור בדגם צמחי חוזר
.95 ' עמ,The Arts and Crafts of Syria :ספרות
$200 :פתיחה

204. Two Belt Buckles – Ottoman Empire
Two belt buckles. Ottoman Empire (Syria?), [early 20th century].
Silver (gilt), punched and repoussé; glass beads.
1. Composed of two round, concave parts, with small central boss set with
glass bead. Surface decorated with symmetrical vegetal patterns. Arched and
pointed silver ornaments soldered onto edges. At center, ornament, also inlaid
with glass bead, meant to cover (missing) clasp. 34 X 15 cm. Clasp missing.
2. Composed of two small, round, slightly convex parts, with decorations in
form of compass roses at their centers and recurrent vegetal patterns at edge.
Closed with hook. 22 X 9.5 cm.
Reference: The Arts and Crafts of Syria: Collection Antoine Touma and LindenMuseum Stuttgart, 1992, p. 95.
Opening price: $200

204b

" .206רימון" בודד – האימפריה העות'מאנית – משפחת פאפו
"רימון" בודד מתוך זוג "רימונים" לספר תורה .האימפריה העות'מאנית :טורקיה? /
ארצות הבלקן? (סראייבו?)[ ,סוף המאה ה / 19-ראשית המאה ה.]20-
כסף יצוק ,רקוע וחקוק.
"רימון" גדול .גוף בעל מבנה המזכיר את פרי האננס ולו ארבע חגורות עיטורים
ההולכות וצרות כלפי קצהו העליון .מעוטר בתבליט גבוה בדגמי קשתות ,שערים
וטיפות קמורות לסירוגין .כתובת הקדשה חקוקה ברבע התחתון" :רפאל אלעזר
פאפו ואחיו נהוריי הי"ו".
גובה 27.5 :ס"מ .שברים .עיטור חסר בראש .תיקוני הלחמה ישנים.
ספרות :יהודי ספרד באימפריה העות'מאנית ,פריט .33
פתיחה$250 :

206. Single Torah Finial – Ottoman Empire – Papo Family
Single Torah finial, one of a pair. Ottoman Empire: Turkey? / the
Balkans? (Sarajevo?), [late 19th or early 20th century].
Silver, cast, repoussé and engraved.
Large single Torah finial. Body pineapple-shaped, with four
decorative bands, tapering upward. Decorated in high relief with
alternating, convex arches, gates, and droplets. Engraved Hebrew
dedicatory inscription on lower quarter: "Refael Elazar Papo and his
"]…[ brother Nehorai
Height: 27.5 cm. Fractures. Missing knop. Old soldering repairs.
Reference: Sephardi Jews in the Ottoman Empire: Aspects of Material
Culture, item no. 33.
Opening price: $250

206a

206b

 .207קופת צדקה של גילדת ה"קיופיג'יס" באיסטנבול,
המאה ה19-
קופת צדקה" .חברה קדושה" של גילדת ה"קייופיויס" [צ"ל:
קייופיג'יס][ ,ח'אצכוי] ,איסטנבול[ ,סוף המאה ה.]19-
כסף (חתום ,שלוש פעמים) יצוק וחקוק.
קופה גלילית ,כרסתנית ,דמוית קנקן קטן ,עם מכסה קעור על
ציר ובו חריץ למעות ווו קטן לפתיחת המכסה .הידית מעוצבת
כענף מפותל.
דופן הקופה מעוטרת ענפים ופרחים וחקוקה עליה כתובת
הקדשה ,בתוך שלושה מדליונים סגלגלים" :בס"ט המשתדלים
של חברה קדושה של קייופיויס [קייופיג'יס] הי"ו  /סי' משה
יעיש הי"ו וה"ר שמואל דנן הי"ו  /וסי' אברהם מיילרוזאדו הי"ו
וה"ר יאודה פירירה ר"ו".
קופה זו שימשה את חברי איגוד ה"קיופיג'יס" ,שהיה ,כנראה,
איגוד של רוכלים ,אולי מוכרי ירקות ופירות ,שנשאו את
מרכולתם בתוך סל התלוי על גבם או בתוך תיבה בעלת גלגלים.
ייּופיגִ 'יס" האיסטנבולית נזכרת מספר פעמים בתוך
ה"ק ֵ
ְ
גילדת
אוסף תעודות שמקורן בחברות החסד של גילדה אחרת ,גילדת
ה"קאיקג'יס" ("בעלי הסירות") ,גילדת-אב ,אשר סיפקה שירותי
הובלה ימית לגילדות היהודיות שהזדקקו להם (מאחר שהעיר
איסטנבול ופרווריה השתרעו על פני שלושה אזורים ,שביניהם
הפרידו שתי תעלות מים רחבות — קרן הזהב והבוספורוס —
נזקקו תושבי העיר לתעבורה מהירה וזולה ,וזו נמצאה בדמות
הסירות הקטנות שהיו מהלכות ממקום למקום ,כעין מוניות.
סירה כזו קרויה בתורכית קאיק ,והחותר בה קאיקג'י).
כפי העולה מן התעודות הללו( ,מהשנים  1900 ,1835ו,)1911-
השמורות באוסף מאיר בניהו בירושלים ,פעלה הגילדה
בחאסקיואי (חאסקוי  /ח'אצּכוי –  ,)Hasköyפעם כפר בשולי
איסטנבול ,בו התגוררו מיטב בני הקהילה היהודית לאחר גירוש
ספרד ,וכיום רובע מרובעי העיר .כמה מהתעודות הללו מובאות
במלואן במאמרו של פרופ' ירון בן-נאה" ,צדקה וחסד על גדות
הבוספורוס ,חברות גמילות חסדים של הקאיקג'יס באסתאנבול".
גובה 10.5 :ס"מ .רוחב 10.5 :ס"מ.
ספרות :בן-נאה ,ירון ,צדקה וחסד על גדות הבוספורוס ,חברות
גמילות חסדים של הקאיקג'יס באסתאנבול .בתוך :לא יסור
שבט מיהודה :הנהגה ,רבנות וקהילה בתולדות ישראל .מחקרים
מוגשים לפרופ' שמעון שוורצפוקס .עורכים :יוסף הקר ,ירון
הראל .ירושלים :מוסד ביאליק.2011 ,
קופת צדקה דומה של "חברת קדושה מקיופיג'יס" נמצאת
באוסף מוזיאון ישראל ,פריט  ;B51.05.0287ראה :יהודי ספרד
באימפריה העות'מאנית ,פריט .38
נרכשה באיסטנבול בשנת .2003
פתיחה$1500 :
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207

207. Alms Box of the Küfecis Guild of Istanbul, 19th Century
Alms box. "Holy Society" of the Küfecis guild, [Hasköy], Istanbul, [late 19th century].
Silver (marked thrice), cast and engraved.
Cylindrical alms box, shaped like a small pitcher, with a concave lid, connected by a
hinge, slotted to allow deposit of small change, and with small hook for opening.
Handle in shape of twisted branch.
Side of box decorated with branches and flowers, and with engraved Hebrew
dedicatory inscription, enclosed within three elliptical medallions: "… The Holy
society of küfevis [!], Moshe Ya'ish […] Rabbi Shemuel Denan […] Avraham
Mailruzado […] and Rabbi Ye'udah Fereira […]".
The charity represented by this alms box served members of Küfecis guild, which
was probably an organization representing peddlers, possibly fruit and vegetable
vendors, who carried their merchandise either in a basket slung over the back, or
inside a case on wheels.
The Istanbul-based Küfecis guild is mentioned a number of times in a collection
of documents originating with the charitable organizations of another guild,
specifically the Kaïkçis ("boat owners") guild, which was a parent guild that provided
seafaring transportation services to the Jewish guilds that required them. Because
the city of Istanbul and its suburbs occupy parts of three distinct regions separated
by two broad channels, namely the Golden Horn Estuary and the Bosphorus Strait,
their inhabitants were in need of cheap and speedy transport services which were
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provided by small sea taxis that ferried back and forth from place to place; a boat
such as this was known in Turkish as kaïk.
On the basis of these documents (dated 1835, 1900, and 1911) – part of the
Collection of Prof. Rabbi Meir Benayahu, Jerusalem – it appears that the Küfecis
guild was based in Hasköy, formerly a village on the outskirts of Istanbul that was
home to a sizable segment of the Jewish community following the Expulsion from
Spain, and today a residential quarter of the city. Some of these documents are cited
in their entirety in an article (in Hebrew) by Prof. Yaron Ben-Naeh entitled "Charity
and Benevolence on the Banks of the Bosphorus".
Height: 10.5 cm. Width: 10.5 cm.
A similar alms box of the "Holy Society of Küfecis" can be found in the Israel Museum
Collection, item no. B51.05.0287; see Sephardi Jews in the Ottoman Empire, item
no. 38.
Reference: Yaron Ben-Naeh, "Charity and Benevolence on the Banks of the
Bosphorus: Benevolent Societies of the Kaïkçis in Istanbul" (Hebrew), in: Joseph R.
Hacker and Yaron Harel (eds.), "The Scepter Shall Not Depart from Judah: Leadership,
Rabbinate, and Community in Jewish History, Studies Presented to Professor Simon
Schwarzfuchs," Bialik Institute, Jerusalem, 2011 (Hebrew).
Purchased in Istanbul in 2003.
Opening price: $1500

208a

208b

" .208יד" לספר תורה – טורקיה – משפחת אילילה /
אלגבה

208. Torah Pointer – Turkey – Ililah / Algava
Family

"יד" לספר תורה .טורקיה ,איזמיר או בורסה ,שנת  5686תרפ"ו
[.]1926
כסף יצוק וחקוק.
"יד" צרה וארוכה ,בעלת שלושה מפרקים :מפרק עליון מרובע,
מפרק מרכזי סלילי ומפרק תחתון מרובע .כף יד שטוחה עם
אצבע מורה ארוכה וכפופה קמעה (יד שמאל) .כתובת הקדשה:
"הקדש לעלוי נשמת  /שלמה אילילה  /ורבקה בת ריינה  /שנת
 ."Samuel A. Algava 5686על גב כף היד חקוק עיטור צמחי
ולידו המלה "עיון" ועל כף היד עיטור מגן דוד ואותיות ש-ד-י.
אורך 37 :ס"מ .מצב טוב.
נרכשה מאוסף א .פוגל ,תל-אביב ,אפריל .1982

Torah Pointer. Turkey, Izmir (Smyrna) or Bursa, Year
5686 [1926].
Silver, cast and engraved.
Long, narrow Torah pointer, consisting of three
segments – a rectangular upper segment, a spiraling
middle portion, and a square lower segment. Flat
hand with long, slightly flexed index finger (left
hand). Hebrew dedicatory inscription in memory of
"Shlomo Ilillah and Rivkah daughter of Reinah, year
5686 [1926]". Signed in cursive Latin script: Samuel
A. Algava. Back side of hand engraved with vegetal
decoration, and the Hebrew word "Iyun"(?). Palm
engraved with star of David with the Hebrew letters
spelling "Shaddai".
Length: 37 cm. Good condition.
Purchased from the A. Fogel Collection, Tel Aviv, April
1982.

פתיחה$200 :

Opening price: $200

208c

209a

" .209קוואס" – מטה של שומר עות'מאני רשמי
קוואס ( ,)Qawasמטה שהיה בשימושם של שומרים ושוערים
עות'מאניים רשמיים[ .האימפריה העות'מאנית  /ארץ ישראל,
ראשית המאה ה.]20-
כסף מוטבע וחקוק; עץ צבוע.
מטה עץ ארוך ,אשר חלקו העליון מחופה עיטורי כסף – כותרת
חרוטית מאסיבית בעלת שמונה צלעות וגליל צר – המעוטרים
ברצועות של עלים ופרחים.
"קוואס" פירושו שומר או שוער של מוסד גדול ,שליח של
שגרירות או קונסוליה .כינויו של בעל-המטה דבק גם בחפץ
עצמו ,שהיה בשימוש באימפריה העות'מאנית ,ובמקומות
מסוימים בארץ ישראל גם לאורך העשורים הראשונים של המאה
ה .20-מטות מסוג זה שימשו גם קוואסים אשר שירתו יהודים,
למשל רבנים ראשיים.
אורך 120 :ס"מ .רוחב מרבי 6 :ס"מ .כיפופים ופגמים קלים
בעיטורי הכסף.
פתיחה$400 :
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209. Qawas – Staff of an Official
Ottoman Guardian

210

210. Elegant Necklace with Crescent-Shaped
Pendants – Ottoman Empire

 ענק מהודר עם תליונים בצורת סהר – האימפריה.210
העות'מאנית

Elegant necklace. The Balkans (Bulgaria?), Ottoman
Empire, [late 19th or early 20th century].
Silver thread, braided; white metal, cast and gilt;
glass.
Choker made of braided silver thread. Two plates
soldered onto front, with decorations resembling
filigree and granulation, and with inlaid green and
red glass beads on either side of clasp. Ten chains
suspended from front plate. Each chain composed of
one oval pendant, five round pendants resembling
flowers in varying sizes (increasing in size toward end
of chain), and an outer, crescent-shaped pendant.
Approx. 15 X 15 cm. Missing some of the rings meant to
connect lower pendants one to another.

, האימפריה העות'מאנית,)? ארצות הבלקן (בולגריה.ענק מהודר
.]20- או ראשית המאה ה19-[סוף המאה ה
. יצוקה ומוזהבת; זכוכית,חוטי כסף קלועים; מתכת בהירה
 בחזיתו מולחמות שתי לוחיות.קולר העשוי מחוטי כסף קלועים
- משובצות אבני,המעוטרות עיטורים דמויי פיליגרן וגרנולציה
 מן החזית משתלשלות. וביניהן הסוגר,זכוכית ירוקות ואדומות
 חמישה, כל שרשרת מורכבת מתליון סגלגל.עשר שרשראות
 בגודל משתנה (הולכים וגדלים, דמויי פרחים,תליונים עגולים
.קצה בצורת סהר-כלפי הקצה) ותליון
 כמה מהטבעות המחברות את התליונים. ס"מ בקירוב15 X 15
.התחתונים אלה לאלה חסרות

Opening price: $300
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Qawas, mace-like staff of the type used
by official Ottoman guardians and
gatekeepers. [Ottoman Empire / Palestine,
early 20th century].
Silver, stamped and engraved; painted
wood.
Long wooden mace-like staff, with upper
part coated with silver – massive, conical,
eight-sided head and narrow cylindrical
band, all adorned with strips of leaves and
flowers.
The term "qawas" is defined, in general,
as the guardian or gatekeeper of a large,
important institution, or the emissary of
an embassy or consulate. Over time, the
term began to be applied to the actual
object – the mace – and not just the
official holding it. The qawas was in use in
the Ottoman Empire, and in some parts of
Palestine, late as the early decades of the
20th century. They were also owned and
used by Qawas officials who were in the
service of Jewish persons, such as the chief
rabbis.
Length: 120 cm. Maximum width: 6 cm.
Warping and minor blemishes to silver.
Opening price: $400

$300 :פתיחה

209b

211. Embroidered Fabric – Ottoman Empire

212a

212. Ottoman "Mangal," 19th Century
"Mangal," a household cooking utensil. [Istanbul,
Turkey, 19th century].
Large, portable utensil for grilling food over charcoal.
Known locally as a "mangal," or more specifically,
a "Suleymaniye mangal," (Suleymaniye brazier /
charcoal barbecue grill), it consists of three parts,
namely a large, oval-shaped base supported on four
bulky, decorated legs; a deep copper basin with an
upper brass frame and a pair of ornate handles;
and a tall lid with air holes. The air holes in the lid
are perforated so as to create the number "1286,"
corresponding to the Muslim calendar year (= 1869
CE).
Approx. 65 X 47 cm. Height: approx. 43 cm. Missing screw.
Warping and minor blemishes.

Embroidered oval fabric. Ottoman Empire, [early 20th
century].
Linen, cotton and silk embroidery thread, metal
thread.
Oval fabric entirely embroidered with thread in shades
of cream, brown, blue, and purple. At center, Star of
David, encircled by vegetal patterns and enclosing
Hebrew word "Zion," encircled in turn by band with
Hebrew name "Jerusalem" (four times) and circlets,
in recurrent pattern. Metal-thread embroidery in
margins. This embroidered fabric may have served
as a sukkah decoration or, alternatively, as a matzah
cover on seder night.
43 X 38 cm. Good condition. Some stains. Some unraveling.
Reference: Sephardi Jews in the Ottoman Empire:
Aspects of Material Culture, p. 90; Shimmering Gold,
the Splendor of Gold Embroidered Textiles, pp. 68-69.
Opening price: $150

19- המאה ה, "מנגל" עות'מאני.212

 מפת בד רקומה – האימפריה העות'מאנית.211

 המאה, טורקיה, [איסטנבול.)Mangal(  כלי בישול ביתי,""מנגל
.]19-ה
" טיפוס זה של "מנגל.כלי גדול ונייד לבישול על אש או על גחלים
) והוא מורכב משלושהSuleymaniye( "מכונה "מנגל סולימאנייה
 בסיס אובאלי גדול הניצב על ארבע רגליים דקורטיביות:חלקים
ומאסיביות; אגן נחושת עמוק עם מסגרת עליונה עשויה פליז
 בראש.ושתי ידיות מסוגננות; מכסה גבוה עם חרירים לאוויר
.)1869 =  (להיג'רה1286 המכסה מנוקבים חרירים בצורת השנה
 פגמים. בורג חסר. ס"מ בקירוב43 : גובה. ס"מ בקירוב65 X 47
.קלים וכיפופים

 [ראשית המאה, האימפריה העות'מאנית.מפת בד סגלגלה
.]20-ה
. חוטי רקמה (כותנה ומשי) ומתכת,בד פשתן
,מפה עגולה שכל שטחה מעוטר ברקמה צבעונית בגוני שמנת
" במרכזה דגם מגן דוד הכולא את המילה "ציון. כחול וסגול,חום
דוד רצועה המורכבת מהמילה- סביב למגן.ועיטורים צמחיים
 לאורך השוליים רקמת חוטי. בדוגמה חוזרת,"ירושלים" ועיגולים
 יתכן והמפה שימשה כעיטור לסוכה או ככיסוי למצות.מתכת
.בליל הסדר
. פרימה. קרע. מעט כתמים. מצב טוב. ס"מ43 X 38
,; הכול זהב90 ' עמ, יהודי ספרד באימפריה העות'מאנית:ספרות
.68-69 'עמ

$200 :פתיחה

Opening price: $200

211

$150 :פתיחה

212b
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תימן ,חצי האי ערב ואתיופיה
Yemen, the Arabian Peninsula and Ethiopia
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 "רימונים" מעוטרים לספר תורה – תימן – פסוקי תהלים.214
.]20- ראשית המאה ה/ 19- [המאה ה, תימן.זוג "רימונים" לספר תורה
. רקוע וחקוק,פליז (מוכסף חלקית) יצוק
 בחלקם העליון שתי בליטות מתומנות. צר ואלגנטי,"רימונים" בסגנון תימני
.ובחלקם התחתון חגורה מעוטרת ובליטה כדורית מחורצת בפסים אלכסוניים
שטח הפנים של שתי הבליטות העליונות מעוטר בדגמים צמחיים ובפסוקים
" עדות ה' נאמנה/  משיבת נפש/  "תורת ה' תמימה:החקוקים באותיות נאות
 טבעות. משמחי לב" על השני/  פקודי ה' ישרים/ על אחד מהם ו"מחכימת פתי
. חלקן התחתון של הרגליים מעוטר אף הוא בקשתות זעירות.עם פעמונים
 ובדרך כלל, דגם זה של ה"רימונים" התימניים כמעט חף מעיטורים,על פי רוב
.אינו כולל פסוקים חקוקים
. תיקוני הלחמה ישנים. שברים קלים. פעמונים חסרים. ס"מ31 :גובה
$800 :פתיחה

213

214. Decorated Torah Finials – Yemen – Verses from Psalms

 לקט גלויות – יהודי תימן וג'יבוטי.213

Pair of Torah finials. Yemen, [19th or early 20th century].
Cast brass (parcel silvered), repoussé and engraved.
Slender, elegant pair of Yemenite-style Torah finials. Faceted
baluster form, upper body with two faceted pear-like knops; lower
body with a decorated band and a gadrooned spheroid knop.
Surfaces of both upper faceted knops with vegetal patterns and
with two biblical verses, engraved in elegant Hebrew letters: "The
Torah of the Lord is perfect / restoring the soul / the testimony of
the Lord is sure" on one finial, and continuing: "making wise the
simple. / The statutes of the Lord are right / gladdening the heart"
(Psalms 19:8-9) on the other. Rings with bells. Lower sections of
shafts decorated with minute arches.
These Torah finials are unusual insofar as typical Yemenite finials
of this variety are almost entirely lacking in decorations, and in
particular, inscriptions with biblical verses are very much the
exception and not the rule.
Height: 31 cm. Missing bells. Minor fractures. Old soldering repairs.

 מו"לים ומקומות. גלויות המציגות את יהודי תימן וג'יבוטי11
.] בקירוב1900-1930[ ,הדפסה שונים
תשע מהגלויות מציגות יהודים מתימן (חלקם בתימן וחלקם בארץ
 גלויה אחת.ישראל); שתיים מהגלויות מציגות יהודים בג'יבוטי
.אינה מחולקת
. מצב משתנה. ס"מ9 X 14 :גודל ממוצע

Opening price: $800

$150 :פתיחה

213. Collection of Postcards – Jews of Yemen and
Djibouti
11 postcards depicting Jews of Yemen and Djibouti.
Various publishers and locales, [ca. 1900-30].
Nine of the postcards feature Jews originating from
Yemen (some in Yemen, others in Palestine), and two
feature Jews in Djibouti. One undivided-back postcard.
Average size: 9 X 14 cm. Condition varies.
Opening price: $150

214a

214b
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215c

215b

 – עיטורים ופסוקי תהלים19- המאה ה, "רימונים" מוקדמים לספר תורה – תימן.215
.]19- [המאה ה, תימן.זוג "רימונים" לספר תורה
.פליז יצוק וחקוק
 בחלקם העליון שתי בליטות מצולעות ובחלקם התחתון חגורה חלקה ובליטה כדורית פחוסה. צר ואלגנטי,"רימונים" קטנים בסגנון תימני
 שטח הפנים של שתי הבליטות העליונות מעוטר בדגמים צמחיים ובפסוקים החקוקים באותיות נאות.ומחורצת בפסים אלכסוניים
 מצות ה' ברה מאירת, פקודי ה' ישרים" על האחד ו"משמחי לב, עדות ה' נאמנה מחכימה פתי, "תורת ה' תמימה משיבת נפש:במיוחד
 השמורים בקתדרלת פלמה דה,)15- פסוקים אלה מופיעים גם על ה"רימונים" המוקדמים ביותר הידועים (מהמאה ה.עינים" על השני
.מיורקה
. ובדרך כלל אינו כולל פסוקים חקוקים, דגם זה של ה"רימונים" התימניים כמעט חף מעיטורים,על פי רוב
. ייתכן כי הרגליים קוצרו במהלך השנים. פגמים קלים ברגל. מצב טוב. ס"מ20.5-21 :גובה
$1500 :פתיחה

215. Early Torah Finials – Yemen, 19th century – Verses from Psalms
Pair of Torah finials. Yemen, [19th century].
Brass, cast and engraved.
Small, slender, elegant pair of Yemenite-style Torah finials. Baluster form, with two upper pear-like faceted knops,
an undecorated band and a single gadrooned spheroid knop. Surfaces of both upper sections with vegetal patterns
and with two biblical verses, engraved in particularly elegant Hebrew letters: "The Torah of the Lord is perfect,
restoring the soul, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple; the statutes of the Lord are right" on
one finial, and continuing: "gladdening the heart, the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes"
(Psalms 19:8-9) on the other. These very same verses also appear on the earliest known pair of Torah finials, dating
from the 15th century and kept in the Cathedral of Santa Maria in Palma de Mallorca, Spain.
The present Torah finials are unusual insofar as typical Yemenite finials of this variety are almost entirely lacking
in decorations, and in particular, inscriptions with biblical verses are very much the exception and not the rule.
Height: 20.5-21 cm. Good condition. Minor blemishes to shaft. Shafts may have been shortened over the years.
Opening price: $1500
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215a

 "רימונים" לספר תורה – תימן.216
 דרום תימן.זוג "רימונים" לספר תורה
.]20- [ראשית המאה ה,)(תימן הכפרית
; מוחתם וחקוק, מולחם,פח כסף גזור
.גרנולציה
,"רימונים" תימניים קטנים וקלי משקל
 חלקם.כסף-העשויים יריעות פח
העליון דמוי חרוט שעליו כיפה מחודדת
 עם,וחלקם התחתון דמוי חרוט הפוך
 שטח הפנים מכוסה כולו.רגל מצולעת
 נקודות,בעיטורים צפופים של קווים
. שרשראות עם פעמונים.ומעוינים
:ראו רימונים דומים שמקורם בעיר עדן
 פריטים,)CJA( המרכז לאמנות יהודית
.12865 ,12864
 תיקוני. כיפופים. ס"מ19-19.5 :גובה
.הלחמה ישנים
 אלפיים,הוצגו בתערוכה "יהודי תימן
שנות תרבות ומסורת" שאצרה אסתר
שנפר במוזיאון ישראל בשנת-מוצ'בסקי
.2000

217

 "יד" לספר תורה עשויה כסף – תימן – משפחת גראמה.217
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה, תימן."יד" לספר תורה
. מוחתם וחקוק,כסף יצוק
,"י-ד- "ש: כתובות ופסוקים חקוקים על הידית. הולכת וצרה כלפי החוד שבקצה,"יד" ארוכה ודקה
 "זכה,)' ח, "עדות ה' נאמנה מ"פ [מחכימת פתי]" (תהלים י"ט,"]"תורת ה' תמימה מ"נ [משיבת נפש
.) בקצה טבעת עליה תלויים שני פעמונים ועיטור נוסף (חסר בחלקו."ותמה" ו"גראמה יחיא
. ס"מ23 :אורך
$200 :פתיחה

217. Silver Torah Pointer – Yemen – Garameh Family
Torah pointer. Yemen, [first half of 20th century].
Silver, cast, punched, and engraved.
Long, thin Torah pointer. Engraved with Hebrew biblical verse and dedicatory
and other inscriptions on handle: "Shaddai"; "The Torah of the Lord is perfect,
restoring the soul," "the testimony of the Lord is sure, making wise the simple"
(Psalms 19:8); and "Garameh Yihya." Handle surmounted by ring, from which two
bells and an additional ornament (partly missing) are suspended.
Length: 23 cm.
Opening price: $200

216

$400 :פתיחה

216. Torah Finials – Yemen
Pair of Torah finials. Southern Yemen (rural Yemen), [early 20th century].
Sheet silver, cut, soldered, punched, and engraved; granulation.
Pair of small, lightweight Yemenite Torah finials, made from sheet silver. Conical
head surmounted by tapering dome. Body in form of inverted cone. Polygonal shaft.
Surface densely and entirely filled with patterns consisting of lines, dots, and diamond
shapes. Chains with bells.
See similar Torah finials originating from the city of Aden, Yemen, on the website of
the Hebrew University of Jerusalem's Center for Jewish Art (CJA), item nos. 12864,
12865.
Height: 19-19.5 cm. Warping. Old soldering repairs.
This particular pair of Torah finials was displayed at the exhibition entitled "The
Yemenites, Two Thousand Years of Jewish Culture," curated by Ester
Muchawsky-Schnapper, at the Israel Museum, Jerusalem, in the year 2000.
Opening price: $400
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 שתי "ידיים" לספר תורה עשויות כסף – תימן.218
 [המחצית הראשונה של המאה, תימן.שתי "ידיים" לספר תורה
.]20-ה
. מוחתם וחקוק; פיליגרן,כסף יצוק
: פסוק חקוק. חלקה העליון של הידית שטוח והמשכה מרובע.1
 בראש. עיטורי פסים ומעגלים." משיבת נפש/ "תורת ה' תמימה
,הידית טבעת עליה תלויים זוג פעמונים ועיטור בצורת פרח
. בקצה הידית כף יד עם אצבע מורה ארוכה.מלאכת פיליגרן
. ס"מ27 :אורך
 עם עיטורי, הולכת וצרה כלפי החוד שבקצה, ידית ארוכה ודקה.2
 סמוך לראש הידית טבעות עליהן תלויים חמישה.פסים ומעגלים
. ס"מ24 : אורך.)פעמונים (שניים מהם מעוכים

218a

$400 :פתיחה

218. Two Silver Torah Pointers – Yemen
Two Torah pointers. Yemen, [first half of 20th century].
Silver, cast, punched, and engraved; filigree.
1. Upper part of handle flat, becoming square further
down. Engraved with Hebrew biblical verse: "The
Torah of the Lord is perfect / restoring the soul"
(Psalms 19:8). Decorated with stripes and circles.
Handle surmounted by suspension ring, with pair of
bells and filigreed flower-shaped ornament attached.
Hand with long index finger at end. Length: 27 cm.
2. Long, thin Torah pointer, decorated with stripes
and circles. Rings at top of handle with five suspended
bells (two of them partly crushed). Length: 24 cm.
Opening price: $400
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218b

 .219שלוש "ידיים" לספר תורה – תימן – פסוקים
וכתובות הקדשה
שלוש "ידיים" לספר תורה .תימן[ ,המחצית הראשונה של המאה
ה.]20-
פליז יצוק ,מוחתם וחקוק; נחושת יצוקה ,מוחתמת וחקוקה;
פעמון כסף.
שלוש "ידיים" מרובעות ,ארוכות ודקות ,עם חוד בקצה.
 .1מפרק עליון דמוי מניפה .פסוקים חקוקים" :תורת ה' תמימה
משיבת נפש ,עדות  /ה' נאמנה מחכימת פתי ,פקודי ה' יש".
אורך 31 :ס"מ.
 .2בראש הידית תלוי פעמון כסף .פסוקים חקוקים" :תורת ה'
תמימה משיבת נפש ,עדות  /ה' נאמנה מחכימת פתי ,פקודי ה'
ישרים  /משמחי לב ,מצות ה' ברה מאירת עינים  /יורו משפטיך
ליעקב ותורתך לישראל"; "יראת ה' טהורה  /עומדת לעד /
משפטי ה'  /אמת צדקו יחדו"; כתובת הקדשה" :משלם בן /
כמוה"ר  /זכריה  /תנצב"ה" .אורך 26.5 :ס"מ.
 .3עשויה נחושת .פסוקים חקוקים" :תורה צוה לנו משה מורשה
קהלת יעקב"" ,וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל",
"תורת ה' תמימה משיבת נפש" .כתובת הקדשה" :ספרי תם,
שייך לאברהם גחש" .אורך 29 :ס"מ.
פתיחה$300 :

219a

219b

219c

219. Three Torah Pointers – Yemen – Verses and Dedications
Three Torah pointers. Yemen, [first half of 20th century].
Brass, cast, punched, and engraved; copper, cast, punched, and engraved; silver bell.
Three long, thin Torah pointers, with pointed apexes.
1. Top of handle fan-shaped. Engraved with two Hebrew biblical verses. Length: 31 cm.
2. Handle surmounted by suspension ring with silver bell attached. Engraved with Hebrew biblical verses (Psalms
]…[ 19:8-9, Deuteronomy 33:10, Psalms 19:10); and with the Hebrew dedicatory inscription: "Meshulam son of /
Rabbi / Zekhariah […]". Length: 26.5 cm.
3. Copper Torah pointer. Engraved with Hebrew biblical verses (Deuteronomy 33:4; 4:44, Psalms 19:8); and with the
Hebrew dedicatory inscription: "[…] property of Avraham Gahash". Length: 29 cm.
Opening price: $300
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221b

221a

 שתי מנורות שבת גדולות עשויות אבן – תימן.221
.] או קודם לכן19- [המאה ה, תימן.)Mesrejeh( שתי מנורות שמן לשבת
.) מסותתת; ידיות ברזלSteatite( אבן סבון
 אחת בצורת כוכב בעל עשרה חודים והשניה בצורת כוכב בעל שמונה:שתי מנורות שמן בצורת כוכב
 שתיהן כוללות את ידית.)חודים (באזורים אחדים בתימן שימשו מנורות כאלה גם כמנורות חנוכה
.הנשיאה והתליה המושחלת בבליטה שבמרכז צלוחית השמן
. שברים קלים. מצב טוב. ס"מ25.5 ; ס"מ22 :קוטר
.172-173 ' עמ,The Yemenites :ספרות
$400 :פתיחה

220b

220a

 שתי מנורות שבת קטנות עשויות אבן – תימן.220

221. Two Large Stone Sabbath Lamps – Yemen
Two Sabbath oil lamps ("mesrejeh"). Yemen, [19th century or earlier].
Soapstone (steatite), chiseled; iron handles.
Two star-shaped oil lamps, one ten-pointed, the other eight-pointed (in some parts
of Yemen, lamps such as these also served as Hanukkah lamps). Both lamps include
a metal handle, screwed into a knob at the center of the oil pan, for carrying and
suspension.
Diameter: 22 cm; 25.5 cm. Good condition. Minor fractures.
Reference: The Yemenites, Two Thousand Years of Jewish Culture, pp. 172-73.

.] או קודם לכן19- [המאה ה, תימן.)Mesrejeh( שתי מנורות שמן לשבת
.) מסותתת; ידיות ברזלSteatite( אבן סבון
 שתיהן כוללות את ידית הנשיאה והתליה המושחלת.שתי מנורות שמן בצורת כוכב בעל עשרה חודים
. במנורה הקטנה מסגרת פנימית לתמיכה בפתילות.בבליטה שבמרכז צלוחית השמן
. שברים במנורה הקטנה. מצב טוב. ס"מ15 ; ס"מ18 :קוטר
.172-173 ' עמ,The Yemenites :ספרות

Opening price: $400

220. Two Small Stone Sabbath Lamps – Yemen

$300 :פתיחה

Two Sabbath oil lamps ("mesrejeh"). Yemen, [19th century or earlier].
Soapstone (steatite), chiseled; iron handles.
Two oil lamps in form of ten-pointed stars. Both include a metal handle, screwed
into a knob at the center of the oil pan, for carrying and suspension. The smaller
lamp has an inner rim for supporting the oil wicks.
Diameter: 18 cm; 15 cm. Good condition. Fractures to smaller lamp.
Reference: The Yemenites, Two Thousand Years of Jewish Culture, pp. 172-73.
Opening price: $300
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222a

222b

 .222שתי מנורות שבת עשויות שיש – תימן
שתי מנורות שמן לשבת ( .)Mesrejehתימן[ ,המאה ה.]?19-
שיש מסותת; ידית ברזל.
שתי מנורות שמן בצורת צלחת עגולה עם שוליים מוגבהים ומשוננים .במנורה
הגדולה השוליים מעוטרים גם בחריצים; במנורה הקטנה ארבעה חריצים ייעודיים
לפתילות .המנורה הקטנה יותר כוללת גם את ידית הנשיאה והתליה המושחלת
בבליטה שבמרכז צלוחית השמן.
קוטר 21 :ס"מ;  18ס"מ .מצב טוב .שברים .המנורה הגדולה ללא ידית הנשיאה
והתליה.
ספרות ,The Yemenites :עמ' .172-173

223

פתיחה$300 :

222. Two Marble Sabbath Lamps – Yemen
Two Sabbath oil lamps ("mesrejeh"). Yemen, [19th century?].
Marble, chiseled; iron handle.
Two oil lamps shaped like round dishes with elevated, serrated rims.
The rim of the larger lamp is also notched; the smaller lamp has four
functional notches or grooves in the rim, intended specifically for oil
wicks. The smaller lamp has a metal handle, screwed into a knob at the
center of the oil pan, for carrying and suspension.
Diameter: 21 cm; 18 cm. Good condition. Fractures. Smaller lamp missing
handle for carrying and suspension.
Reference: The Yemenites, Two Thousand Years of Jewish Culture, pp.
172-73.
Opening price: $300

"ל ֶּבה" מפואר – כסף-פיליגרן מוזהב – צנעא ,תימן
 .223ענק ַ
ענק מפואר לאישה ,ליום חתונתה ולאירועים חגיגיים" ,לאבה" ( .)Labbehצנעא ,תימן[ ,המחצית הראשונה של
המאה ה.]20-
כסף פיליגרן מוזהב; זכוכית.
ענק ה"לבה" נחשב לפאר היצירה של הצורפים היהודיים בצנעא והוא ייחודי לנשות צנעא היהודיות .תכשיט זה הוענק
לכלה על ידי אביה או על ידי חתנה לקראת טקס הנישואין ונענד על סנטרה ביום החתונה ,בטקסי הלידה ובאירועים
חגיגיים .על שום צורתו ,העשויה חוליות פיליגרן זעירות ותלת-ממדיות היוצרות מעין רשת ,הוא מכונה גם "לבה
שבכ" ( – Shabkשבכה ,רשת).
התליונים הארוכים מורכבים מחוליות זעירות המעוצבות כפרחים ,טיפות ,מעוינים ,כדורים וסהר ,וביניהם תליונים
קצרים המכונים "עול" ("ילד") ,שהעניקו ל"לבה" שם נוסף" :לבה מעולה" (בעלת ילדים) ,שם המרמז למטרת הנישואין
ולקיום מצוות "פרו ורבו" .במרבית התליונים הזעירים משובצות אבני זכוכית זעירות .בשולי הענק ,סמוך לסוגר,
ממוקמות שתי חוליות גדולות בצורת לבבות מוארכים.
 42 X 16ס"מ.
ספרות ,The Yemenites :עמ'  ;128-129מעשה רוקם ,עמ'  ;89-102אתר האינטרנט של האגודה לטיפוח חברה
ותרבות מורשת יהודי תימן (.)teman.org.il
פתיחה$1000 :
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–  שרשרת עם תליונים מפוארים דמויי סל.224
 תימן,פיליגרן מוזהב – צנעא-כסף

223. Elegant "Labbeh" Necklace – Filigree Gilt
Silver – Sana'a, Yemen

" "זַ נַ אּביל,שרשרת עם תליונים מפוארים דמויי סל
 [המחצית הראשונה של המאה, תימן, צנעא.)Zanabil(
.]20-ה
. פיליגרן וגרנולציה; זכוכית,כסף מוזהב
 חלקן,שרשרת ארוכה המורכבת מחוליות כסף זעירות
 ומדיסקיות כסף זעירות,מרובעות וחלקן טבעתיות
 שנענדה על כיסוי, בקצות השרשרת.המעטרות את חזיתה
) – באירועיםGargush( "הראש – ה"קרקוש" או "גרגוש
- תלויות שתי חוליות סגלגלות המעוטרות אבני,חגיגיים
 על כל אחת מהן תלויים שני עיטורים,זכוכית צבעוניות
 עשויים מלאכת,)"כדוריים ותליון דמויי סל ("זַ נַ אּביל
- מעוטרים אף הם באבני,פיליגרן וגרנולציה עדינה במיוחד
.זכוכית
. ס"מ105 X 4
' עמ,; מעשה רוקם126 ' עמ,The Yemenites :ספרות
.116

Elegant women's "labbeh" necklace, used as bridal
jewelry or for festive events. Sana'a, Yemen, [first half
of 20th century].
Silver, gilt and filigree; glass.
The labbeh necklace represented the quintessential
masterwork of the Jewish silversmiths of Sana'a; it was
one of the distinctive trademarks of Sana'a's Jewish
women. This piece of jewelry was presented to the
bride as a gift either by her father or her bridegroom
in time for her wedding, and was worn on the chin
on the wedding day, during celebrations associated
with childbirth, and at other festive events. Owing to
its distinctive form – tiny, three-dimensional filigree
links that create something resembling a net – the
necklace is also sometimes referred to as a "labbeh
shabk," that is, a net-like labbeh.
The long pendants consist of very small links in the
shape of flowers, droplets, diamonds, spheres, and a
crescent. In addition, there are short pendants of a
type known as "awl" ("child"), that give the labbeh
an additional name – "labbeh mi'wla " (i.e., "multiple
children") – a term suggestive of the true purpose
of marriage, namely the fulfillment of the mitzvah
of procreation. Most of the tiny pendants are inlaid
with minute glass beads. At the edge of the necklace,
next to the clasp, are two large links in the shape of
elongated hearts.
42 X 16 cm.
References: The Yemenites, Two Thousand Years of
Jewish Culture, pp. 128-29; Ma'ase Rokem, pp. 89102; the Hebrew-language website of the Association
for Society and Culture, Documentation and Research
of Yemenite Jews: teman.org.il.

$200 :פתיחה

224. Chain with Ornate Basket-Like Pendants
– Filigree Gilt Silver – Sana'a, Yemen

224

"Zanabil" chain with ornate basket-like pendants.
Sana'a, Yemen, [first half of 20th century].
Silver, gilt, filigree and granulation; glass.
Long chain consisting of very small silver links,
some square and others ring-shaped, and,
in front, tiny silver disks. The chain, that was
reserved for festive occasions, was worn over
the head covering ("karkush" or "gargush").
Pair of oval-shaped links set with colored glass
beads suspended from the ends. Suspended
from each link, two spherical ornaments and a
basket-shaped pendant known as the "zanabil",
also set with glass beads – all products of
exceptionally meticulous filigree and granulation
craftsmanship.
105 X 4 cm.
References: The Yemenites, Two Thousand Years
of Jewish Culture, p. 126; Ma'ase Rokem, p. 116.
Opening price: $200
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Opening price: $1000

 תימן,פיליגרן – צנעא- ענק "מענקה" – כסף.225
.]20- [ראשית המאה ה, תימן, צנעא.)Ma'nage / Ma'anakeh( " "מענקה,ענק מפואר לאישה
. פיליגרן וגרנולציה; חוטי כותנה; אבן חן,כסף
 הוא היה אחת. ענדו אותו נערות ונשים וכן היולדת בטקסי הלידה.ענק חגיגי זה ייחודי לנשות צנעא היהודיות
.ממתנות החתונה שאבי הכלה רכש בכספי המוהר ומשקלו הרב היה עדות למעמדה הכלכלי של העונדת
 חלקם.)" מורכבות חרוזים זעירים שצורתם עגולה או מתומנת ("מת'מנאת, המפותלות במרכזן,מחרוזות הכסף
 בבסיס.עשויים גרגירי כסף (גרנולציה) המזכירים את גרגירי התות הגדלים בתימן ומסמלים פוריות וחיים מתוקים
. אך נותרו רק עשר מחרוזות,עשר נקבים-משולשי הקצה ("תטאריף") שלושה
 מעוטרת אף היא בפיליגרן ובגרנולציה ומשובצת אבן חן אדומה,אל הסוגר (פתיל כותנה) קשורה טבעת כסף גדולה
.גדולה
. מחרוזות חסרות. ס"מ בקירוב17 X 17
; אתר האינטרנט של האגודה לטיפוח חברה ותרבות מורשת34 ' עמ,; מעשה רוקם11  פריט, עטור מצחך:ספרות
.)teman.org.il( יהודי תימן
$300 :פתיחה

225. "Ma'anakeh" Women's Necklace – Filigree Silver – Sana'a, Yemen
Ornate "Ma'anakeh" (or Ma'nage) women's necklace. Sana'a, Yemen, [early 20th century].
Silver, filigree and granulation; cotton thread; gemstone.
Reserved for festive occasions, this necklace was one of the distinctive trademarks of Sana'a's
Jewish women. It was worn by both adult women and young women, and in particular, by new
mothers at the various ceremonies associated with childbirth. It would typically represent one
of the wedding presents purchased by the father of the bride with the dowry money gifted by
the bridegroom or his family. Its massive weight was meant to serve as evidence of the wearer's
socioeconomic status.
The strings of beads, twisted at their centers, are composed of tiny round or octagonal
("mathmanat") beads, some made from silver granules (i.e., granulation) reminiscent of the
drupelets of the mulberries that grow in Yemen and symbolize fecundity and a sweet life. At the
base of the triangles at the ends ("tata'arif") are thirteen holes for beaded chains, but only ten
chains remain.
A large silver ring is tied onto to the clasp (a cotton strand). This ring, inlaid with a large red
gemstone, is also decorated in filigree and granulation.
Approx. 17 X 17 cm. Missing chains.
References: In All Their Finery: Jewels from the Jewish World, item no. 11; Ma'ase Rokem, p. 34;
the Hebrew-language website of the Association for Society and Culture, Documentation and
Research of Yemenite Jews: teman.org.il.

225

Opening price: $300
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פיליגרן – תימן- ענק קמע – "לאזם" – כסף.226
.]20- [ראשית המאה ה, תימן.)Lazem( ," "לאזם,ענק קמע
. פיליגרן וגרנולציה,כסף
 הוא מהחשובים בתכשיטי הנשים היהודיות והמוסלמיות בצפון תימן," מטיפוס ה"לאזם,ענק זה
 הענק מורכב ממחרוזות של חרוזי כסף המושחלות דרך שלוש לוחיות מרובעות מרכזיות.ובמזרחה
 עם שרשראות, כל לוחית מרכזית נושאת בית קמע גלילי.)"ושני משולשים בקצוות ("תטאריף
 בתכשיטים מטיפוס זה חלק מהקישוטים מופיעים. שבקצותיהן חרוזים,)"זנב שועל ("חרז מסלס
 האגודים, הקישוטים מושחלים על שבעה חוטי כותנה עבים. כנגד עין הרע,זוגיים-במספרים אי
.231  ראו גם פריט.בצמה
. ס"מ בקירוב32 X 18
; אתר האינטרנט של האגודה לטיפוח חברה ותרבות מורשת132-133 ' עמ,The Yemenites :ספרות
.)teman.org.il( יהודי תימן
$250 :פתיחה

226. "Lazem" Amulet Necklace – Filigree Silver – Yemen
"Lazem" amulet necklace. Yemen, [early 20th century].
Silver, filigree and granulation.
This type of necklace, known as a "lazem," represents one of the most important
pieces of jewelry for Muslim and Jewish women of northern and eastern Yemen.
It is composed of strings of silver beads threaded through a set of three square
plates in the middle, and a triangle ("tata'arif") at either end. Attached to each
of the three central plates is a cylindrical amulet case from which foxtail chains
("hirz msalas"), with beads at their ends, are suspended. On this type of jewelry,
some ornamentations appear in odd numbers so as to ward off the evil eye. The
ornamentations are threaded onto seven thick, braided cotton strands. See also
item no. 231.
Approx. 32 X 18 cm.
References: The Yemenites, Two Thousand Years of Jewish Culture, pp. 132-33; the
Hebrew-language website of the Association for Society and Culture, Documentation
and Research of Yemenite Jews: teman.org.il.
Opening price: $250
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226

פיליגרן – תימן- שלושה צמידים ונרתיק לקמע עם קמע מקורי – עבודות כסף.227

227a

.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה, תימן.שלושה צמידים ונרתיק לקמע עם הקמע המקורי
. פיליגרן וגרנולציה; אבני טורקיז,כסף
 שענדו הנשים, שני צמידים עדינים וחגיגיים. צנעא.)Shumaylat( " שני צמידי "שמילאת.1-2
 עשויים עבודת פיליגרן עדינה.היהודיות בצנעא ובערים הגדולות בחתונה ובאירועים חגיגיים
. משובץ אבני טורקיז, סוגר מסוגנן. מולחמים על בטנת כסף,וגרנולציה בדגמים צמחיים קמורים
' עמ,The Yemenites : ספרות. ס"מ8 X 3 , ס"מ8.5 X 2.5 . אחד הצמידים מוזהב.שונים מעט זה מזה
.140-141
. ס"מ8 X 2 . עם לוחיות כסף מעוינות, צמיד מעוטר גרנולציה ופיליגרן.3
עשרה- מחלקו התחתון משתלשלות חמש. מעוטר חוטי כסף וגרנולציה, נרתיק גלילי לקמע.4
 בתוך הנרתיק נמצא הקמע. ערוכות בקבוצות של שלוש ותלויות על גבי חמישה קולבים,שרשראות
. ס"מ10 X 10 . בין אישה ובעלה, אחוה ושלום, אהבה, לחסד ולרחמים, קמע לנשיאת חן,המקורי
.63 ' עמ, מעשה רוקם:ספרות
$300 :פתיחה

227. Three Bracelets, and Amulet Case with Original Amulet – Silver Filigree
Work – Yemen
Three bracelets, and amulet case with original amulet. Yemen, [first half of 20th
century].
Silver, filigree and granulation; turquoise stones.
1-2. Two "shumaylat" bracelets. Sana'a. Two delicate festive bracelets of a type
worn by Jewish women in Sana'a and other large cities at weddings and other
festive events. Convex plaques in delicate vegetal patterns executed in filigree and
granulation, soldered onto a silver surface. Elegant clasp, inlaid with turquoise
stones. Slight differences between the two bracelets. One bracelet gilt. 8.5 X 2.5 cm;
8 X 3 cm. Reference: The Yemenites, Two Thousand Years of Jewish Culture, pp. 14041.
3. Bracelet decorated in filigree and granulation, with diamond-shaped plaques.
8 X 2 cm.
4. Cylindrical amulet case, decorated in silver thread and granulation. Dangling from
the bottom by five suspension rings are fifteen long chains, divided into groups of
three. Housed inside case is original amulet, aimed at gaining favor and mercy, and
attaining kindness, love, friendship, and peace between a woman and her husband.
10X10 cm.
Reference: Ma'ase Rokem, p. 63.

227b

Opening price: $300
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–  שלושה נרתיקים גדולים ומפוארים לקמעות/  ענק עם נרתיק לקמע.228
תימן
.]20- [ראשית המאה ה, תימן.ענק עם נרתיק לקמע; שלושה נרתיקים גדולים לקמעות
. פיליגרן וגרנולציה; אבני זכוכית,כסף
 במרכזו נרתיק גדול. ענק המורכב מתריסר חרוזי כסף גדולים ושני חרוזים חרוטיים.1
, אבני זכוכית אדומות,לקמע – תיבה מלבנית שבחזיתה עיטורי פיליגרן וגרנולציה
. ס"מ39 X 10 .ומחלקה התחתון משתלשלים פעמונים
 שלושתם בעלי צורה גלילית ובחלקם העליון. שלושה נרתיקים גדולים לקמעות.2-4
 הנרתיק הגדול חלק.)שלושה עד חמישה קולבים לתלייה על החגורה (או על שרשרת
 עם חותמת הצורף; הנרתיק הבינוני,ברובו ומעוטר ברצועות של חוטי כסף מפותלים
 עם חותמת הצורף; הנרתיק,מעוטר כולו בחוטי כסף (בפסים אלכסוניים) ובגרנולציה
.הקטן מבין השלושה מעוטר כולו ברצועות של גרנולציה צפופה ובחוטי כסף שבלוליים
. ס"מ10.5 X 5 , ס"מ13.5 X 5 , ס"מ15 X 5
$300 :פתיחה

228. Necklace with Amulet Case / Three Large Ornate Amulet Cases
– Yemen
Necklace with amulet case; three large amulet cases. Yemen, [early 20th
century].
Silver, filigree and granulation; glass beads.
1. Necklace composed of twelve large silver beads and two conical beads.
At center is a large amulet case – a rectangular box with decorations in
filigree and granulation, and red glass beads, on the front; and with bells
dangling from the bottom. 39 X 10 cm.
2-4. Three large amulet cases. All three cylindrical, with three to five
suspension rings for attachment to a belt or to a chain. Largest case mostly
smooth, but with decorative bands of twisted silver threads, with maker's
mark. Medium-sized case entirely decorated in silver thread (in diagonal
stripes) and granulation, also with maker's mark. Smallest of three cases
entirely decorated with strips of dense granulation and spiraling silver
thread. 15 X 5 cm; 13.5 X 5 cm; 10.5 X 5 cm.
Opening price: $300
228
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229

פיליגרן וטבעות משובצות אבנים – תימן- צמיד כסף.229
230

 שני פגיונות "ג'מבייה" מעוטרים בפיליגרן ובגרנולציה – תימן.230
, תימן. מעשה ידי צורף יהודי,שני פגיונות ("שברייה"; "ג'מבייה") מעוטרים בפיליגרן ובגרנולציה
.]20-[ראשית המאה ה
 הניצב עשוי עץ ומחופה. הנדן עשוי עץ ועור ומחופה לוחיות כסף עם עיטורי כסף צפופים ועדינים.1
. ס"מ40 X 8 . בלוחיות כסף מעוטרות, באופן חלקי,אף הוא
 של פרחים, בדגם צמחי חוזר, הניצב מחופה כולו כסף ומעוטר מצדו האחד. עור ובד, הנדן עשוי עץ.2
. ס"מ26 X 4.5 .ועלים
.189 ' עמ,; מעשה רוקם150-151 ' עמ,The Yemenites :ספרות
$400 :פתיחה

230. Two "Jambiya" Daggers Decorated in Filigree and Granulation – Yemen
Two "jambiya" ("shibriya") daggers, decorated in filigree and granulation, crafted
by a Jewish silversmith. Yemen, [early 20th century].
1. Wood and leather scabbard covered with silver plaques, densely and delicately
decorated. Wooden hilt, in part similarly covered with decorated silver plaques.
40 X 8 cm.
2. Scabbard made of wood, leather, and fabric. Hilt entirely silver-coated, and
decorated on one side in recurrent vegetal pattern of flowers and leaves. 26 X 4.5 cm.
References: The Yemenites, Two Thousand Years of Jewish Culture, pp. 150-51;
Ma'ase Rokem, p. 189.

.]20- [המאה ה, תימן.צמיד ושמונה טבעות
. פיליגרן וגרנולציה; אבני חן ואבני זכוכית,כסף
 פרחים ומעוינים, מעוטר שורות של עיטורי פיליגרן וגרנולציה.) חתום בחותמת הצורף, צמיד (כסף.1
 אבני חן. מצב טוב. ס"מ8 . עם חישוקים מהם תלויים תליונים קטנים המשמשים כפעמונים,זעירים
.)?( הסוגר תקול.)?(חסרות
 בחמש מהטבעות משובצות אבני חן או. חלקן מעוטרות פיליגרן וגרנולציה, שמונה טבעות כסף.2-9
. ס"מ4.5  עד2.5 , גודל משתנה.אבני זכוכית
$200 :פתיחה

229. Silver Filigreed Bracelet, and Rings Inlaid with Stones or Beads – Yemen
Bracelets and eight rings. Yemen, [20th century].
Silver, filigree and granulation; gemstones and glass beads.
1. Bracelet (silver, marked with silversmith's mark). Decorated with rows, in filigree
and granulation, of tiny flowers and diamond shapes. With hoops from which small
pendants that chime like bells are suspended. 8 cm. Good condition. Possibly missing
gemstones. Clasp not functional (?).
2-9. Eight silver rings, some decorated in filigree and granulation. Five of them
inlaid with gemstones or glass beads. Size varies, 2.5 to 4.5 cm.
Opening price: $200

Opening price: $400
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232a

231

 .231ענק קמע "לאזם" בדואי
ענק קמע "לאזם" בדואי .חצי האי ערב (תימן?)[ ,המחצית הראשונה של המאה ה.]20-
כסף ,פיליגרן וגרנולציה; חרוזים ואבן זכוכית.
הענק מורכב מתשעה עיטורי כסף מצולעים וחלולים מהם משתלשלים מטבעות כסף ,שרשראות
ארוכות עם פעמונים ,שורת חרוזים אדומים (דמויי קורל) ,דיסקיות ועוד .ענק זה נענד על קו-הסנטר,
תלוי לפני הצוואר ,ושרשראותיו מסתירות את הצוואר כווילון .ראו גם פריט .226
 26 X 20ס"מ בקירוב .שרשרת חסרה.
ספרות ,The Art of Bedouin Jewelry :עמ' .44
פתיחה$200 :

231. Bedouin "Lazem" Amulet Necklace
Bedouin "lazem" amulet necklace. Arabian Peninsula (Yemen?), [first half of 20th
century].
Silver, filigree and granulation; glass bead and other beads.
Necklace consisting of nine hollow polygonal ornaments, from which silver coins,
long chains with bells, a row of coral-like red beads, disks, and other objects are
suspended. Such necklaces were worn on the chin-line and thus suspended in front
of the neck so that the chains would conceal the neck in curtain-like fashion. See
also item no. 226.
Approx. 26 X 20 cm. Missing chain.
Reference: The Art of Bedouin Jewelry, p. 44.

232b

 .232שלושה ענקי כסף בדואיים – תימן
שלושה ענקים בדואיים .תימן[ ,המחצית הראשונה של המאה ה.]20-
כסף ,פיליגרן וגרנולציה; חרוזים; אבני קורל.
 .1ענק מפואר המורכב מחמישה מרובעים המעוטרים בפיליגרן ובגרנולציה ומחוברים אלה לאלה
בחמישה חוטים המעוטרים בחרוזים אדומים (דמויי קורל) ובחרוזי כסף .בית קמע משתלשל מן
הריבוע המרכזי ,וממנו משתלשלים עוד שלושה תליונים מעוטרים 40 X 11 .ס"מ בקירוב.
 .2ענק מטיפוס ה" ."Kirdanמורכב משרשרת קלועה עליה תלויים  24תליונים קוניים ,המקושטים
בעיטורי פרחים עשויים חוטי כסף ,בדיסקיות כסף ,בפעמונים ובחרוזים אדומים 30 X 5 .ס"מ בקירוב.
 .3ענק המורכב מתליוני כסף זעירים המעוטרים בגרגרי כסף דמויי פירות ופרחים ,וחרוזים העשויים
מאבני קורל 42 X 2 .ס"מ.
ספרות ,The Art of Bedouin Jewelry :עמ' .108 ,49
פתיחה$300 :

Opening price: $200
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233a

233. Collection of Pieces of Silver Bedouin
Jewelry – Head Ornaments – Yemen
Collection of pieces of silver Bedouin jewelry. Yemen,
[19th and 20th centuries].
1. Forehead ornament (or headband). [19th century].
Leather band, to which eighteen decorated silver
plates are attached, nine of them inlaid with coral
beads. An 18th-century Maria Theresa Thaler (MTT)
silver coin has been substituted for one of the original
silver plates. Approx. 64 X 5 cm. Wear to leather strap;
torn into two pieces.
2-3. Two forehead ornaments (or headbands). Netlike; composed of small square and round silver links,
some convex, and some with suspended hamsa-like
pendants. Clasps at either end decorated in silver
thread and granulation. 36 X 6 cm. 37 X 6 cm.
4-5. Pair of head ornaments / earrings. Spherical, silver
thread and granulation, and with diamond-shaped
silver plaques. Long chains, with delicate flowershaped pendants at their ends, dangle from spheres.
6. Nose ring. Approx. 5 cm.
7. Braided chain. Was most likely an element in a head
ornament set, and made to support an assortment of
suspended pendants and ornaments. 68 cm.

232c

 לקט עדיי כסף בדואיים – עיטורי ראש – תימן.233
.]19-20- [המאות ה, תימן.לקט עדיי כסף בדואיים
 חגורת.]19- [המאה ה.)Headband , עיטור ראש (רצועה למצח.1
 תשע.עשרה לוחיות כסף מעוטרות-עור אליה מחוברות שמונה
 אחת מלוחיות הכסף.מלוחיות הכסף משובצות אבני קורל
.18-המקוריות הוחלפה במטבע טאלר "מריה תרזה" מהמאה ה
. רצועת העור בלויה וקרועה לשניים. ס"מ בקירוב64 X 5
.)Headband / Forehead Ornament(  שני עיטורי מצח.2-3
 מרובעות,מעוצבים כמעין רשת המורכבת מחוליות כסף קטנות
. ובחלקם התחתון תליונים דמויי חמסה, חלקן קמורות,ועגולות
36 X 6 .הסוגרים – בשני הקצוות – מעוטרים חוטי כסף וגרנולציה
. ס"מ37 X 6 ,ס"מ
, מעוצבים ככדור העשוי חוטי כסף. עגילים/  זוג עיטורי ראש.4-5
 ממנו משתלשלות שרשראות,גרנולציה ולוחיות כסף מעוינות
.ארוכות שבקצותיהן תליונים עדינים בצורת פרח
. ס"מ בקירוב5 .) נזם (עיטור לאף.6
 כפי הנראה שימשה כחלק ממערכת עיטורי, שרשרת קלועה.7
. ס"מ68 . לתליית עיטורים,הראש
$250 :פתיחה

232. Three Bedouin Necklaces – Yemen
Three Bedouin necklaces. Yemen, [first half of 20th
century].
Silver, filigree and granulation; coral beads and other
beads.
1. Ornate necklace composed of five squares
decorated in filigree and granulation, and connected
one to the other by sets of five strings adorned with
red coral-like beads, and with silver beads. Amulet
case dangling from middle square, from which,
in turn, three decorated pendants are suspended.
Approx. 40 X 11 cm.
2. Necklace of the "Kirdan" type. Consists of a braided
chain from which 24 conical pendants, decorated
with flowers made in silver thread, silver disks, bells,
and red beads are suspended. Approx. 30 X 5 cm.
3. Necklace composed of tiny silver pendants
decorated with silver fruit-like and flower-like
granules, and with coral beads. 42 X 2 cm.
Reference: The Art of Bedouin Jewelry, pp. 49, 108.
Opening price: $300

Opening price: $250
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 פסלון אתיופי – צורת פני המלך שלמה – אתיופיה.235
.]20- [המאה ה, אתיופיה.פסלון בצורת פני המלך שלמה
.חרס
 על סנטרו ובצדו האחורי של הפסלון מופיעים.פסלון בצורת פני המלך שלמה
.עיטורי מגן דוד
. יהודי אתיופיה הם צאצאיהם של המלך שלמה ומלכת שבא,לפי המסורת
. מצב טוב. ס"מ6 : רוחב, ס"מ7.5 :אורך
.נרכש באתיופיה
$200 :פתיחה

235. Ethiopian Statuette – Portrait of King Solomon – Ethiopia
Statuette, portrait King Solomon. Ethiopia, [20th century].
Clay.
Statuette representing King Solomon. On the chin and on the back
of the statuette are Stars of David.
According to local and other traditions, the Jews of Ethiopia are the
descendants of King Solomon and the Queen of Sheba.
Length: 7.5 cm. Width: 6 cm. Good condition.
Purchased in Ethiopia.
Opening price: $200

234

 קנקנית עם עיטורי מגן דוד ופסלון – עבודות חרס יהודיות – אתיופיה.234
.]20- [המאה ה, אתיופיה. ופסלון,קנקנית (כד) בעלת שלוש ידיות
.חרס
 בחלקו העליון של גוף הכלי ממוקמות שלוש. קנקנית בעלת פיה צרה וגבוהה וגוף עגול ההולך וצר כלפי התחתית.1
 מצב. ס"מ18 : גובה. עיטור נוסף בצורת מגן דוד בתחתית הכלי.ידיות עגולות וביניהן עיטורים גדולים בצורת מגן דוד
. מספר שברים.טוב
 פסלונים דוגמת זה שלפנינו נעשו בידי נשים יהודיות מקהילת. פסלון בדמות אישה הרה הנושאת תינוק על גבה.2
The Jews of Ethiopia, a People : ראו. למכירה לתיירים,20- של המאה ה60-"ביתא ישראל" החל מראשית שנות ה
. מספר שברים. ס"מ11 : גובה.62 ' עמ,1986 ,)" (קטלוג תערוכה במוזיאון "בית התפוצותin Transition
.נרכשו באתיופיה
$200 :פתיחה

234. Small Pitcher with Stars of David, and Statuette – Jewish Earthenware Art – Ethiopia
Small three-handled pitcher, and statuette. Ethiopia, [20th century].
Clay.
1. Small pitcher with long, narrow spout and rounded body, tapering downward. Upper half of
body with three projecting, rounded handles, interspersed with large Stars of David. Additional
Star of David on bottom of vessel. Height: 18 cm. Good condition. Number of fractures.
2. Statuette of pregnant woman carrying baby on her back. Statuettes of this type were crafted
by women of the Beta Israel community, beginning in the early 1960s, to be sold to tourists as
souvenirs. See: The Jews of Ethiopia, a People in Transition, p. 62. Height: 11 cm. A number of fractures.
Purchased in Ethiopia.
Opening price: $200
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 שתי מחרוזות אתיופיות – מחרוזות קמע לשמירה.236
.]20- [המאה ה, אתיופיה.שתי מחרוזות
.עץ; בד וחומרים נוספים; כסף; חוטי כסף וגרנולציה
 מחרוזת ארוכה המורכבת.]20- [ראשית המאה ה, מחרוזת קמע.1
 חרוז כחול וחרוז, חרוזים בגוון שנהבי,מחרוזים אגוזיים בצבע חום
 במרכז המחרוזת תלויים קמע עטוף חוטים ושתי טבעות.צהוב
. ס"מ65 : אורך.מתכת
 מורכבת מחרוזי כסף המעוצבים בחמישה דגמים, מחרוזת ארוכה.2
 חלקם מעוטרים חוטי כסף וגרנולציה ומזכירים בצורתם,שונים
. ס"מ68 : אורך. מושחלים על חוט סגול.נרתיקים לקמעות
.נרכשו באתיופיה
$150 :פתיחה

236. Two Beaded Ethiopian Chains – Amulet Chains for Protection

236b

Two beaded chains. Ethiopia [20th century].
Wood; cloth and other materials; silver; silver thread and granulation.
1. Beaded amulet chain, [early 20th century]. Long chain composed of
brown nut beads, ivory-colored beads, a blue bead, and a yellow bead.
Amulet wrapped in string and two metal rings suspended from middle
of chain. Length: 65 cm.
2. Long beaded chain, composed of silver beads in five different shapes,
some decorated in silver thread and granulation, and similar in form to
amulet cases. Threaded onto a purple string. Length: 68 cm.
Purchased in Ethiopia.
Opening price: $150

236a
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 שלושה צמידי כסף מעוטרים – אתיופיה.237

238

.]20- [ראשית המאה ה, אתיופיה.ארבעה צמידים
. חקוק ומולחם; גרנולציה,כסף רקוע
 מורכבים מחוטי כסף עבים המסודרים – רוחבית – אחד:ארבעה צמידי כסף מאסיביים בעלי עיצוב דומה
. שניים מהצמידים נסגרים באמצעות פין ושניים בלחיצה.על גבי השני ומולחמים אלה לאלה
. מצב משתנה. ס"מ5.5 :קוטר
.נרכשו באתיופיה

.]20- [ראשית המאה ה, אתיופיה.שלושה צמידי כסף עם עיטורים
.כסף רקוע וחקוק; חוטי כסף וגרנולציה
: קוטר. מעוטר בחוטי כסף מפותלים ובזיזים קטנים בצורת חרוטים,)? צמיד גדול וחלול (עכס.1
. פגמים קלים וכיפופים. ס"מ13
, בלוחיות כסף מרובעות ובזיזים עגולים, בגרנולציה, מעוטר בחוטי כסף מפותלים, צמיד גדול.2
. ללא הפין הסוגר. ס"מ7.5 : קוטר.היוצרים עיטורים דמויי פרחים
. ס"מ5 : קוטר. מעוטר חוטי כסף וזיזים קטנים בצורת חרוטים, צמיד קטן.3
.נרכשו באתיופיה

$150 :פתיחה

$200 :פתיחה

 ארבעה צמידי כסף – אתיופיה.238

238. Four Silver Bracelets – Ethiopia

237. Three Decorated Silver Bracelets – Ethiopia

Four silver bracelets. Ethiopia, [early 20th century].
Silver, repoussé, engraved, and soldered; granulation.
Four massive bracelets, all similar in form: composed of thick silver threads arranged
widthwise one on top of the other and soldered to each other. Two of the bracelets are
closed by means of a clasp pin, while the other two close with a press-and-click.
Diameter: 5.5 cm. Condition varies.
Purchased in Ethiopia.

Three silver bracelets with decorations. Ethiopia, [early 20th century].
Silver, repoussé and engraved; silver thread and granulation.
1. Large, hollow bracelet (anklet?), decorated with twisted silver thread and with
small conical spikes. Diameter: 13 cm. Minor blemishes and warping.
2. Large bracelet, decorated with twisted silver thread, granulation, and with
square silver plates and round knobs that create flower-like patterns. Diameter:
7.5 cm. No clasp pin.
3. Small bracelet, decorated with twisted silver thread and with small conical
spikes. Diameter: 5 cm.
Purchased in Ethiopia.

Opening price: $150

Opening price: $200
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 תרמ"ד – משפחת מלמד – הרימונים,יווני – ירושלים- "רימונים" לספר תורה בסגנון טורקי.239
המוקדמים ביותר הידועים מירושלים
.]1884  [תרמ"ד,ירושלים- האימפריה העות'מאנית."רימונים" לספר תורה
.כסף יצוק וחקוק
 חלקם העליון דמוי חרוט ובקצהו עיטור קטן בצורת.)יווני (האימפריה העות'מאנית-"רימונים" בסגנון טורקי
, ניצבים על רגל צרה. גוף ה"רימון" מעוצב כשני כדורים פחוסים המעוטרים בדגמים צמחיים ובקרטושים.ניצן
. שרשראות עם פעמונים.ההולכת ומתרחבת כלפי הבסיס
 "זה הרמון שהקדיש ר' ראובן מלמד הי"ו לעילוי נשמת:כתובות הקדשה (משובשות בחלקן) חקוקות על הרגליים
, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים,בנו יוסף חיים תנצב"ה בעיה"ק ירושלם תובב"א שנת בנה ירושלם ת"ו
 "זה הרמון שהקדיש ר' ראובן מלמד (ל)עלוי נשמת בנו יוסף חיים:שנת ועשה חסד לאלפים"; ועל הידית השניה
) (שנת, בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים,תנצב"ה (עי)ה"ק ירושלם תובב"א שנת ו'י'ת'ב'ר'כ'ו' בו וכ"ו ליצירה
."ו(ע)שה חסד לאלפים
 בשתיהן עולה פרט השנה – הן של תיבת,על אף השוני בין כתובות ההקדשה המופיעות על שתי הידיות
.1884  השווה לשנת תרמ"ד,"ויתברכו" והן של תיבת "ועשה חסד לאלפים" – בערך גימטרי זהה
. ואולי המוקדם ביותר,אחד מזוגות ה"רימונים" המתוארכים המוקדמים ביותר הידועים מירושלים
 הברגות. פגמים קלים. עם פגיעות קלות בכתובות ההקדשה, תיקוני הלחמה ישנים. מצב טוב. ס"מ24.5 :גובה
.רופפות
.1998 נרכשו בירושלים בשנת
$1500 :פתיחה

239. Torah Finials in Turkish-Greek Style – Jerusalem 1884 – Melamed Family – Earliest
Known Torah Finials from Jerusalem

239a

239c
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239b

Torah finials. Ottoman Empire – Jerusalem, [5644 (1884)].
Silver, cast and engraved.
Turkish-Greek-style Torah finials (Ottoman Empire). Conical head surmounted by bud-shaped
finial. Body in form of two flattened spheres decorated with vegetal patterns and cartouches.
Supported on slender, tapering shafts. Chains with bells.
Dedicatory Hebrew inscriptions, partly obscured, engraved on shafts. One reads: "This is the
Torah finial dedicated by R. Reuven Melamed […] toward the elevation of the soul of his son
Yosef Haim […] in the Holy City of Jerusalem[…]" followed by a chronogram representing
the Hebrew year 5644 (1884), and the verse "For by me your days shall be multiplied, and
the years of your life shall be increased" (Proverbs 9:11). A similar inscription, with minor
differences, appears on the second shaft, with a different chronogram, likewise meant to
represent 5644.
Among the earliest pairs of dated Torah finials known from
Jerusalem, perhaps the earliest of all.
Height: 24.5 cm. Good condition. Old soldering repairs, with
minor damage to dedicatory inscriptions. Minor blemishes. Loose
screw joints.
Purchased in Jerusalem in 1998.
Opening price: $1500

 תרס"ב, "רימונים" לספר תורה – ירושלים.240

240b

,]? [עדת הפרסים או הבוכרים, ירושלים.זוג "רימונים" לספר תורה
.]1902[ הקדשה משנת תרס"ב
. חרוט וחקוק, מנוסר,כסף יצוק
 עם, החלק המרכזי דמוי מגדל פעמונים,החלק העליון דמוי כתר
 סביב כל.ששה פעמונים תלויים בחלונות המנוסרים בצורת מגינית
 "מצות: באותיות נאות,חלון חקוקים פסוקים ממזמור י"ט בתהילים
' "משפטי ה," "יראת ה' טהורה עומדת לעד,"ה' ברה מאירת ענים
 "עדות ה' נאמנה," "תורת ה' תמימה משיבת נפש,"אמת צדקו יחדיו
 כתובת הקדשה." "פקודי ה' ישרים משמחי לב,"מחכימת פתי
 "קל"ה נדבת יצחק ב' חנוכה הי"ו ש' התרס"ב:חקוקה על הרגליים
."לע"ן מז"ט [לעילוי נשמת מזל טוב] בת אסתר תנצב"ה
"סוג זה של רימונים היה נפוץ בבתי הכנסת הספרדיים וה"מזרחיים
בארץ ישראל והם בעלי זיקה סגנונית לרימונים קדומים יותר
.)מאירופה (מאיטליה ומספרד
. ס"מ25 :גובה
.62 ' עמ, רימונים50 :ספרות
$800 :פתיחה

240. Torah Finials – Jerusalem, 1902

240c

240d

Pair of Torah finials. Jerusalem, [Persian-Jewish or
Bukharan-Jewish community?], dedicatory inscription
dated 5662 [1902].
Silver, cast, pierced, turned, and engraved.
Crown-shaped head. Body in form of belltower, with
six bells suspended in shields-shaped "windows".
Encircling each of these windows are inscriptions,
engraved in elegant Hebrew letters, that together
represent three biblical verses (Psalms 19:8-10). Hebrew
dedicatory inscription engraved onto the shafts: "[…]
gift of Yitzhak, on the second day of Hanukkah, […]
Year 5662 [1902], toward the elevation of the soul of
Mazal-Tov, daughter of Esther […]".
Torah finials of this particular type were seen frequently
in Sephardic and Oriental synagogues in Palestine.
They can be stylistically linked to earlier European
Torah finials, specifically of Italian and Spanish origins.
Height: 25 cm.
Reference: 50 Rimmonim: a Selection of Torah Finials
from a European Family Collection, p. 62.

240a

Opening price: $800
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" .241רימונים" לספר תורה – ירושלים – חותמת
"ירושלם"
זוג "רימונים" לספר תורה .ירושלים[ ,סוף המאה ה / 19-ראשית
המאה ה.]20-
כסף יצוק ,חקוק ומוחתם.
"רימונים" ירושלמיים ,המושפעים בעיצובם ממקורות אירופיים
ומזרחיים גם יחד .חלקו העליון של גוף הרימון מעוצב ככתר
משושה ,ההולך וצר כלפי קצהו העליון .חגורה משושה מלבנית
מפרידה בין החלק העליון והחלק התחתון ,המעוצב ככדור-
משושה פחוס .ניצבים על צינור גלילי שבקצהו עיטור משושה,
דמוי עלי גביע .שש שרשראות שבקצותיהן פעמונים .שטח
הפנים מעוטר בעיטורים פשוטים ,חקוקים בדגמים גיאומטריים
וצמחיים .באחד הרימונים ,ה"כתר" העליון מעוטר בקשתות-
פרסה מחודדות (השני מעוטר בפרחים) .על אחת הרגליים
מופיעה חותמת "ירושלם".
גובה 23-24 :ס"מ .מספר כיפופים ושברים .שרשרת אחת חסרה.
פתיחה$500 :
242a

241. Torah Finials – Jerusalem – Marked
""Jerusalem

" .242רימונים" לספר תורה – ירושלים – "הוי עז כנמר
וקל כנשר"

Pair of Torah finials. Jerusalem, [late 19th or early
20th century].
Silver, cast, engraved, and punched.
Jerusalemite Torah finials, with a design showing
evidence of both European and Oriental influences.
Upper part of body in form of hexagonal crown,
tapering upward. A band in the shape of a hexagonal
prism separates the upper and lower halves of the
body. The body is supported on a cylindrical shaft
with a hexagonal, calyx-like top. Six chains with bells
at their ends. Surface engraved with simple geometric
and vegetal patterns. On one of the two finials, the
apex or "crown" is adorned with pointed horseshoe
arches, whereas on the other finial, the apex is
ornamented with flowers. One of the two shafts is
marked "Jerusalem" (Hebrew).
Height: 23-24 cm. Some warping and few fractures. One
missing chain.

זוג "רימונים" לספר תורה .ירושלים[ ,עדת הפרסים או הבוכרים?],
[ראשית המאה ה.]20-
כסף יצוק ,רקוע ,חקוק ומוחתם.
"רימונים" גבוהים ,דמויי אגס ,בסגנון פרסי .חלקם העליון דמוי
חרוט ובראשו עיטור בצורת מגן דוד ,עם המילה "ציון" .גוף
ה"רימון" מעוטר בדגמים צמחיים ,עם ארבעה מדליונים בהם
מתוארים בעלי חיים – נמר ,נשר ,צבי ואריה – עם הכיתוב "הוי
עז כנמר"" ,קל כנשר"" ,רץ כצבי" "וגבור כארי" ,על פי המימרה
מפרקי אבות .ניצבים על צינור גלילי שבקצהו עיטור כדורי .גוף
הרימונים וחלקם העליון רקועים וחקוקים בדגמים צמחיים
וגיאומטריים .שש שרשראות שבקצותיהן פעמונים .כתובת
הקדשה חקוקה על הרגליים" :ז"ה הקדישה רחל בת חנה ,יוכבד
בת רחל".
גובה 30 :ס"מ.
מצולמים על כריכת ספרו של ווילי לינדוורFrom Jerusalem ,
.With Love
נרכשו בירושלים בשנת .1998

241a

241b

פתיחה$1000 :

Opening price: $500
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 "רימונים" לספר תורה – ירושלים – ישיבת "יגדיל.243
תורה" לבני דמשק
,) עדת הסורים (דמשק, ירושלים.זוג "רימונים" לספר תורה
.] בקירוב20- של המאה ה20-[שנות ה
. חקוק ומוחתם,כסף יצוק
 המזכיר בצורתו את,לבנוני- בסגנון סורי,"רימונים" דמויי אגס
 חלקם העליון דמוי חרוט ובראשו.בוכריים-הרימונים הפרסיים
 גוף ה"רימון" מעוטר בדגמים.)עיטור בצורת כף יד (חמסה
. ניצבים על צינור גלילי שבקצהו עיטור כדורי פחוס.צמחיים
: כתובת הקדשה חקוקה על הרגליים.שרשראות עם פעמונים
 ממני אליהו/ "ק"ל לישיבת יגדיל תורה לבני דמשק בירושלם
מערבי הי"ו לעי"ן [לעילוי נשמת] בני הנפ' בקיו"ש [בקיצור ימים
."ושנים] הח' הש' משה מערבי
. כמה פעמונים חסרים. כיפופים. ס"מ23 :גובה
$800 :פתיחה

243. Torah Finials – Jerusalem – Yagdil Torah
Yeshiva Established by Jews from Damascus
Pair of Torah finials. Jerusalem, Syrian-Jewish
(Damascus) community, [ca. 1920s].
Silver, cast, engraved, and punched.
Pear-shaped Torah finials, in Syrian-Lebanese style,
reminiscent of the Persian-Bukharan style of finials.
Conical head, surmounted by "hamsa" finial.
Body decorated with vegetal patterns. Body of
finial supported on cylindrical shaft with flattened
spherical ornament at top. Chains with bells. Hebrew
dedicatory inscription engraved onto shafts: "[…] to
the Yagdil Torah Yeshiva of the Jews of Damascus in
Jerusalem, from Eliyahu Ma'aravi, […] toward the
elevation of the soul of my son […] Moshe Ma'aravi".
Height: 23 cm. Warping. Several missing bells.
Opening price: $800

242d

242. Torah Finials – Jerusalem – "Be Bold as a
Leopard, Light as an Eagle"
Pair of Torah finials. Jerusalem, [Persian-Jewish or
Bukharan-Jewish community?], [early 20th century].
Silver, cast, repoussé, engraved, and punched.
Tall, pear-shaped Torah finials, in Persian style. Conical
head, surmounted by Star of David with the Hebrew
word "Zion". Body decorated in vegetal patterns,
and with four medallions each with a depiction of
one of the four animals mentioned in the Ethics of
the Fathers (Pirkei Avot), namely the leopard, eagle,
242b
deer [or gazelle] and lion, accompanied by Hebrew
captions with the corresponding quotes from the text
in reference to the respective animals: "Be bold as a
leopard," "light as an eagle," "fleeting as a deer,"
"and mighty as a lion". Body of finial supported
on cylindrical shaft with spherical ornament at top.
242c
Body and head of finials decorated in repoussé, and
engraved with vegetal and geometric patterns. Six chains with bells at their ends. Hebrew dedicatory inscription
engraved onto shafts: "[…] dedicated by Rahel daughter of Hannah, Yoheved daughter of Rahel."
Height: 30 cm.
A photo of these finials appears on the cover of Willy Lindwer's book, "From Jerusalem with Love".
Purchased in Jerusalem in 1998.
Opening price: $1000
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 "רימונים" לספר תורה – ירושלים – עדת הכורדים.244
 עדת הכורדים (כורדיסטן, ירושלים.זוג "רימונים" לספר תורה
.]1920[  תר"ף,)האיראנית
. חרוט וחקוק,כסף יצוק
 חלקם העליון דמוי חרוט. בסגנון פרסי,"רימונים" דמויי אגס
 גוף ה"רימון" מעוטר.)ובראשו עיטור בצורת כף יד (חמסה
. ניצבים על צינור גלילי שבקצהו עיטור כדורי.בדגמים צמחיים
 כתובות הקדשה חקוקות על גוף.שרשראות עם פעמונים
 "זה רימונים עשתה חוסני אשת אהרן על נש' בנו:"ה"רימונים
 "השתדלות חוסני אשת אהרן כ' פרסי,"דוד כ' תנצב"ה שנ' תר"ף
."על נש' בנו נ"ע דוד ן' אהרן כהן זצ"ל
. שרשראות ופעמונים חסרים. כיפופים. ס"מ26 :גובה
.250-251 ' עמ, יהודי כורדיסתאן:ספרות
$800 :פתיחה

244. Torah Finials – Jerusalem – Kurdish-Jewish
Community

244a

Pair of Torah finials. Jerusalem, Kurdish-Jewish
(Iranian Kurdistani) community, 5680 [1920].
Silver, cast, turned, and engraved.
Pear-shaped Torah finials, in Persian style. Conical
head, surmounted by "hamsa" finial. Body decorated
with vegetal patterns. Cylindrical shaft with
spherical ornament at top. Chains with bells. Hebrew
dedicatory inscription engraved onto finial bodies:
"These [Torah] finials were made by Hosni, wife of
Aharon, [dedicated] to the soul of his son David […]
5680 [1920]," "[Thanks to the] Efforts of Hosni, wife
of Aharon, [dedicated] to the soul of his son […]
David son of Aharon Kohen […]".
Height: 26 cm. Warping. Missing chains and bells.
Reference: Jews of Kurdistan: Lifestyle, Tradition, and
Art, pp. 250-51.
Opening price: $800

244b
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243a

243b

–  "רימונים" לספר תורה.246
ירושלים – עדת התימנים

245. Torah Finials – Jerusalem –
Bukharan-Jewish Community

, ירושלים.זוג "רימונים" לספר תורה
 [המחצית הראשונה,עדת התימנים
.]20-של המאה ה
. חקוק ומוחתם,כסף יצוק
. בסגנון פרסי,"רימונים" דמויי אגס
 גוף.חלקם העליון דמוי חרוט
ה"רימון" מעוטר בדגמים צמחיים
 המזכירים בעדינותם,וגיאומטריים
"עיטורים המופיעים על "רימונים
 ניצבים על צינור.תימניים מעדן
 חגורת.גלילי שבקצהו עיטור כדורי
כדוריות כסף (גרנולציה) בתחתית
. סמוך לעיטור הכדורי,הרגל ובראשה
 כתובות.שרשראות עם פעמונים
 "למ"ן:הקדשה חקוקות על הרגליים
[למעלת נשמת?] אהרן בן שלום נדאף
."תנצב"ה
. פעמונים חסרים. ס"מ25.5 :גובה

Pair of Torah finials. Jerusalem,
Bukharan-Jewish community, [first
half of 20th century].
Silver, cast, turned, and engraved.
Pear-shaped Torah finials, in Persian
style. Conical head, surmounted by
hexagonal ornament. Body decorated
with vegetal patterns. Cylindrical
shaft with spherical ornament at top.
Chains with bells. Hebrew dedicatory
inscription (with minor differences
between finials) engraved onto finial
bodies and shafts: "[…] dedicated
by […] Behorah Sarah […] toward
the elevation of the soul of her […]
son […] Eliyahu […] to the Holy
Community of Bukhara … in the Holy
City of Jerusalem".
Height: 23 cm.

$400 :פתיחה

Opening price: $400

246a

245a

 "רימונים" לספר תורה – ירושלים – עדת הבוכרים.245

246. Torah Finials – Jerusalem – Yemenite-Jewish Community
Pair of Torah finials. Jerusalem, Yemenite-Jewish community, [first half of 20th
century].
Silver, cast, engraved, and punched.
Pear-shaped Torah finials, in Persian style. Conical head, surmounted by
hexagonal ornament. Body decorated with delicate vegetal and geometric
patterns, reminiscent of Adeni finials. Cylindrical shaft with spherical ornament
at top. Band of silver granules at bottom of shaft, as well as at top, adjacent to
spherical ornament. Chains with bells. Hebrew dedicatory inscriptions engraved
onto shafts: "To the elevation of the soul [?] of Aharon son of Shalom Nadaf
[…]".
Height: 25.5 cm. Missing bells.

 [המחצית הראשונה של המאה, עדת הבוכרים, ירושלים.זוג "רימונים" לספר תורה
.]20-ה
. חרוט וחקוק,כסף יצוק
. חלקם העליון דמוי חרוט ובראשו עיטור משושה. בסגנון פרסי,"רימונים" דמויי אגס
. ניצבים על צינור גלילי שבקצהו עיטור כדורי.גוף ה"רימון" מעוטר בדגמים צמחיים
 כתובות הקדשה (עם שינויים קלים בנוסח) חקוקות על גוף.שרשראות עם פעמונים
 "אלו רימונים קודש לה' הקדישה האשה הכבודה והצנועה:ה"רימונים" ועל הרגליים
 "לעלוי נשמת בנה נ"ע המרוחם אליהו/ "]סי' בכורה שרה מב"ת [מנשים באהל תבורך
."תנצב"ה אכי"ר לק"ק בוכארא יב"ץ בעיה"ק ירושלם
. ס"מ23 :גובה
$400 :פתיחה

Opening price: $400
246b
245b
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 שני זוגות "רימונים" מיניאטוריים לספר תורה.248

 שני זוגות "רימונים" לספר תורה – ירושלים.247

.] בקירוב20- [אמצע המאה ה, ישראל.שני זוגות "רימונים" לספר תורה
.כסף יצוק; חוטי כסף וגרנולציה
 ממנו, גוף ה"רימונים" מעוטר בכדוריות כסף זעירות וממוקם במרכז עיטור דמוי עלי גביע.1
. ס"מ14 : גובה. מלאכת צורף תימני, כפי הנראה.משתלשלים פעמונים
 שרשראות עם פעמונים. גוף הרימונים והרגליים מעוטרים ברצועות רוחביות של חוטי כסף.2
 שרשראות ופעמונים.)?(  עיטורים חסרים. כיפופים. ס"מ11.5 : גובה.משתלשלות מגוף הרימונים
.חסרים

.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה, ירושלים.שני זוגות "רימונים" לספר תורה
.כסף יצוק וחקוק
 שרשראות קצרות עם. גוף ה"רימון" מעוטר בדגמים צמחיים. בסגנון פרסי, "רימונים" דמויי אגס.1
 "זה נעשה ע"י הג' חוה אשת ה' מיכאל ביניה קל"ה: כתובות הקדשה חקוקות על הרגליים.פעמונים
. ס"מ26.5 : גובה."לע"ן בתם שרה תנצב"ה
, גוף ה"רימון" בצורת כדור פחוס. חלקם העליון דמוי חרוט. בסגנון פרסי, "רימונים" דמויי אגס.2
: גובה. שרשראות עם פעמונים. ניצבים על צינור גלילי שבקצהו עיטור כדורי.מעוטר בדגמים צמחיים
. ס"מ22.5

$250 :פתיחה

$600 :פתיחה

248. Two Pairs of Miniature Torah Finials

247. Two Pairs of Torah Finials – Jerusalem

Two pairs of Torah finials. Israel, [ca. mid-20th century].
Silver, cast; silver thread and granulation.
1. Body decorated with tiny silver spherules, and placed at the center of an ornament
in the shape of the calyx of a flower, from which bells are suspended. Possibly made
by a silversmith of a Yemenite origin. Height: 14 cm.
2. Finial bodies and shafts decorated with widthwise bands of silver thread. Chains
with bells suspended from bodies. Height: 11.5 cm. Warping. Missing ornaments (?).
Missing chains and bells.

Two pairs of Torah finials. Jerusalem, [first half of 20th century].
Silver, cast and engraved.
1. Pear-shaped Torah finials, in Persian style. Body decorated with vegetal patterns.
Short chains with bells. Hebrew dedicatory inscriptions engraved onto shafts: "This
was made by […] Hava, wife of Mikhael Binya, […] toward the elevation of the soul
of their daughter, Sarah […]". Height: 26.5 cm.
2. Pear-shaped Torah finials, in Persian style. Conical head. Body in form of flattened
sphere, decorated with vegetal patterns. Body of finial supported on cylindrical
shaft with spherical ornament at top. Chains with bells. Height: 22.5 cm.

Opening price: $250

Opening price: $600

183 | פלשתינה – ארץ ישראל

249

249. Torah Pointer – Georgian-Jewish Community of Jerusalem, 1890 –
Ya'akov Mikhelashvili
Torah pointer. Jerusalem, Georgian-Jewish Community, 5650 [1890].
Silver, cast and engraved.
Upper segment of handle flat, tapering toward middle. Surmounted by suspension
ring. Middle segment of handle square-shaped; lower segment spiraled. Clenched
hand with long, extended index finger, gently flexed. Cuffed wrist. Hebrew
dedicatory inscription: "Ya'akov son of Shalom Mikhela shvili, Sarah wife of R.
Ya'akov and his son Bekhor (?) Hayyim Ya'akov, […] Year 5650 [1890]".
Length: 26 cm.

 שנת תר"ן – יעקב מיכלאשווילי, "יד" לספר תורה – עדת הגיאורגים בירושלים.249
.]1890[  תר"ן, עדת הגיאורגים, ירושלים."יד" לספר תורה
.כסף יצוק וחקוק
 חלקה. עם טבעת בקצהו, רחב בתחילתו והולך וצר כלפי המרכז,חלקה העליון של הידית שטוח
, כף היד עם אצבעות קפוצות ואצבע מורה ארוכה וכפופה.התחתון של הידית מרובע וסלילי בהמשכו
 ר' יעקב ובנו בכר/  שרה אשת, "יעקב ן' ח' שלום מיכילה שוילי: כתובת הקדשה.וחפת בבסיסה
."[בכור?] חיים יעקב הי"ו שנת תר"נ
. ס"מ26 :אורך
$300 :פתיחה

Opening price: $300

250

250. Torah Pointer – Maghreb (Northwest African) Jewish Community of
Jerusalem, 1925
Torah pointer. Jerusalem, Jewish Community of the Maghreb (Northwest Africa),
5685 [1925].
Silver, cast and engraved.
Upper segment of handle spiraled, surmounted by suspension ring; middle segment
hexagonal; bottom segment flat, tapering toward wrist. Clenched hand with long
(broken) extended index finger. Cuffed wrist. Identical long Hebrew dedicatory
inscriptions inscribed on both sides of handle: "[…] to the Holy Maghreb Community
[…] donated by […] David Shem Tov […] toward the elevation of the soul of his wife
[…] Haninah daughter of Rahel / and his daughter, Esther daughter of Haninah, this
day the 16th of the Month of Elul, Year 5685 [1925]…".
Length: 30-30.5 cm. Good condition. Tip of hand's finger broken and missing.

 תרפ"ה, "יד" לספר תורה – קהילת "המערבים" (מגרב) בירושלים.250
.]1925[  תרפ"ה,) צפון אפריקה, קהילת ה"מערבים" (המגרב, ירושלים."יד" לספר תורה
.כסף יצוק וחקוק
 רחב בתחילתו והולך, וחלקה התחתון שטוח, המשכה משושה, עם טבעת,ידית שחלקה העליון סלילי
. עם חפת בבסיסה,) כף היד עם אצבעות קפוצות ואצבע מורה ארוכה (שבורה.וצר כלפי כף היד
 "קדש לה' לק"ק המערבים יכב"ץ:)כתובת הקדשה ארוכה חקוקה משני צדי הידית (כתובת זהה
, ובתו אסתר בת חנינה/  הי"ו לעלוי נשמת נר"ן אשתו מ' חנינה בת רחל/ נדבת הא' הנ' ס' דוד שם טוב
." לח' אלול ש' תרפ"ה לפר"ק16 היום
. קצה האצבע שבור וחסר. מצב טוב. ס"מ30-30.5 :אורך
$200 :פתיחה

Opening price: $200
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251a

251. Two Torah Pointers – Yemenite-Jewish Community of Jerusalem –
Mahsoumi and Mizrahi Families
Two Torah pointers. Jerusalem, Yemenite-Jewish Community, [early / mid-20th
century].
Silver, cast and engraved.
Two Torah pointers of a basic form generally characteristic of pointers from
Libya, Tunisia, and Algeria, and presumably produced in Jerusalem by a craftsman
originating from one of the above countries. Flat pointers; their upper segments,
surmounted by a suspension ring, are rectangular, gradually widening toward the
middles. The lower segments then taper, narrowing toward the wrist. Both bear
dedicatory inscriptions. Clenched hand with long, gently flexed index finger and
cuffed wrist.
1. With vegetal and geometric patterns and two Stars of David. Hebrew dedicatory
inscription: "[…] donated to the Sham'ah Synagogue by Hayyim Mahsoumi […]
toward the elevation of the soul of my father Avraham son of Yehudah […]."
Length: 26.5 cm.
2. With dense vegetal and geometric patterns. Hebrew dedicatory inscription: "[…]
toward the elevation of the soul of […] Ya'akov David Mizrahi son of Miriam, passed
away on the 23rd of Tammuz 5715 [July 13, 1955] […]." Length: 29 cm.
Opening price: $250

251b
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 שתי "ידיים" לספר תורה – עדת התימנים בירושלים – משפחות מחסומי ומזרחי.251
.] בקירוב20- אמצע המאה ה/  [ראשית, עדת התימנים, ירושלים.שתי "ידיים" לספר תורה
.כסף יצוק וחקוק
 תוניסיה ואלג'יריה וכפי הנראה,שתי ה"ידיים" בעלות צורה כללית האופיינית לידיים מארצות לוב
 חלקה העליון, ה"יד" כולה שטוחה:מלאכה שמוצאו באחת הארצות הללו-נעשו בירושלים בידי בעל
 הולך ומתרחב כלפי המרכז – עליו חקוקה כתובת ההקדשה – ואז,של הידית מלבני עם טבעת בקצהו
. עם חפת בבסיסה, כף היד עם אצבעות קפוצות ואצבע מורה ארוכה וכפופה.הולך וצר כלפי כף היד
 נדבת לבית/  "קל"ה: כתובת הקדשה. מעוטרת בדגמים צמחיים וגיאומטריים ובשני מגני דוד.1
: אורך." יהודה תנצב"ה/  הי"ו ולעלוי נשמת מר אבי אברהם בן/ הכנסת שמעה מאת חיים מחסומי
. ס"מ26.5
 יעקב/  "קל"ה לע"נ הזקן הכשר: כתובת הקדשה. מעוטרת בדגמים צמחייים וגיאומטריים צפופים.2
. ס"מ29 : אורך." תמוז התשט"ו תנצב"ה/  נפטר כ"ג,דוד מזרחי בן מרים
$250 :פתיחה

252a

252. Two Torah Pointers – Yemenite-Jewish Community of Jerusalem –
Ma'uda, Achlufi, Charfi, and Kapach Families

, אכלופי, שתי "ידיים" לספר תורה – עדת התימנים בירושלים – משפחות מעוצ'ה.252
חרפי וקאפח

Two Torah pointers. Jerusalem, Yemenite-Jewish Community, [first half of 20th
century].
Silver, cast and engraved.
Two Torah pointers of a basic form generally characteristic of pointers from Libya,
Tunisia, and Algeria.
1. Upper segment of handle spiraling, surmounted by suspension ring, and lower
segment flat – wide at top and tapering toward wrist. Clenched hand with long,
gently flexed index finger and cuffed wrist. Hebrew dedicatory inscription: "Toward
the elevation of the soul […] Sa'id [or Sa'adah?] son of Suleiman Ma'uda Achlufi
and… toward the elevation of the soul of his son, Yihya Charfi […]." Length: 30 cm.
2. Upper segment of handle spiraling, then square. Lower segment flat, wide at first
and then narrowing toward wrist. Clenched hand with long, gently flexed index
finger and cuffed wrist. Engraved Hebrew biblical verse and dedicatory inscription:
"As for G-d, his way is perfect; the word of the Lord is tried" [Psalms 18:31].
"Acquired with the funds of… David Kapach". Length: 25.5 cm.

.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה, עדת התימנים, ירושלים.שתי "ידיים" לספר תורה
.כסף יצוק וחקוק
. תוניסיה ואלג'יריה,שתי ה"ידיים" בעלות צורה כללית האופיינית לידיים מארצות לוב
 רחב בתחילתו והולך וצר, וחלקה התחתון שטוח, עם טבעת בקצה, חלקה העליון של הידית סלילי.1
 כתובת. עם חפת בבסיסה, כף היד עם אצבעות קפוצות ואצבע מורה ארוכה וכפופה.כלפי כף היד
." וב"ך ולע"נ בנו יחיא חרפי נ"ע/  ח' סעיד [סעדה?] בן סלימאן מעוצ'ה אכלופי/  "לעי' נ"ע:הקדשה
. ס"מ30 :אורך
 הולך ומתרחב ואז הולך, המשכה מרובע וחלקה התחתון שטוח, חלקה העליון של הידית סלילי.2
 פסוק. עם חפת בבסיסה, כף היד עם אצבעות קפוצות ואצבע מורה ארוכה וכפופה.וצר כלפי כף היד
." "מקנת כספי הצב"י דוד קאפח," אמרת ה' צרופה, "האל תמים דרכו:וכתובת הקדשה חקוקים
. ס"מ25.5 :אורך
$250 :פתיחה

Opening price: $250

252b

2021  | יולי186

253a

253b
254a

254. Three Torah Pointers – Palestine
Three Torah Pointers. Palestine/Israel, [first half of 20th century / ca. mid-20th
century].
Silver, cast and engraved.
1. Long Torah pointer. Upper segment of handle square, with dense vegetal pattern,
surmounted by suspension ring. Lower segment cylindrical, terminating in sharppointed tip. Hebrew dedicatory inscription in elegant letters: "Farha daughter of
Rumah […]." Length: 35.5 cm.
2. Upper segment cylindrical, with several joints, surmounted by suspension ring.
Lower segment flat, tapering gently toward slightly rounded tip. Hebrew dedicatory
inscription: "[...] for for the repose of […] Mas'udah daughter of Farha […]." Length:
29 cm.
3. [Iraqi Kurdistan? Israel?]. Flat elongated Torah pointer, surmounted by suspension
ring. Hebrew dedicatory inscription (misspelled): "Moshav Zekhariah, shall not be
sold, shall not be redeemed." Star of David near tip. On reverse side, the Hebrew
letters are engraved sequentially from "aleph" to "yod," along with a Star of David
and the Hebrew inscription "Sanctified to the Almighty." Length: 27.5 cm.
Opening price: $300

 שתי "ידיים" לספר תורה – ירושלים – משפחות ששון ובבאיוף.253
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה, ירושלים.שתי "ידיים" לספר תורה
.כסף יצוק וחקוק
 רחב,שתי הידיים בעלות ידית שחלקה העליון מרובע עם טבעת בקצהו וחלקה התחתון שטוח
.בחלקו והולך וצר כלפי כף היד
' "הק' מ' יפה לעי' נש: כתובת הקדשה. על האצבע המורה שבכף היד ענודה טבעת.] [עדת הבוכרים.1
. ס"מ28.5 : אורך."] שנים- ובעד נשמתה אחרי אי"ו [אורך ימים ו/ בעלה מו' שמעון באביוף
. ס"מ30 : אורך." "קודש לה' נדבת ריקה בת יצחק ששון הי"ו: כתובת הקדשה.2
$250 :פתיחה

253. Two Torah Pointers – Jerusalem – Sassoon and Babaioff Families
Two Torah pointers. Jerusalem, [first half of 20th century].
Silver, cast and engraved.
Two Torah pointers, with upper segments of handles square, surmounted by
suspension ring, and with lower segment flat, wide at first and then tapering
toward wrist.
1. [Bukharan community]. Index finger with ring. Hebrew dedicatory inscription:
"Dedicated by Yafah, toward the elevation of the soul of her husband […] Shimeon
Babaioff / and for her soul after her passing." Length: 28.5 cm.
2. Hebrew dedicatory inscription: "[…] gift of Rika daughter of Yitzhak Sassoon
[…]." Length: 30 cm.
Opening price: $250

 שלוש "ידיים" לספר תורה – ארץ ישראל.254

254b

20- אמצע המאה ה/ 20- [המחצית הראשונה של המאה ה, ארץ ישראל.שלוש "ידיים" לספר תורה
.]בקירוב
.כסף יצוק וחקוק
, חלקה העליון של הידית מרובע עם עיטורים בדגמים צמחיים צפופים וטבעת בקצה. "יד" ארוכה.1
. באותיות נאות," "המ' פרחה בת רומה נ"ע: כתובת הקדשה. עם חוד בקצהו,חלקה התחתון גלילי
. ס"מ35.5 :אורך
 הולך, וחלקה התחתון שטוח, עם מספר מפרקים ועם טבעת בקצה, חלקה העליון של הידית גלילי.2
. ס"מ29 : אורך." "למנו' המ' הזקנה מסעודה בת פרחה נ"ע: כתובת הקדשה.וצר כלפי החוד שבקצהו
. עם טבעת בקצה, "יד" שטוחה בעלת צורה מלבנית מוארכת.]? ישראל/ ? [כורדיסטן העיראקית.3
 בצדה השני של הידית. לו [לא] יגאל" ועיטור מגן דוד, לו [לא] ימכר, "מושב זכריה:כתובת הקדשה
. ס"מ27.5 : אורך."' עיטור בצורת מגן דוד והכתובת "קדש לה,חקוקים האותיות אל"ף עד יו"ד
$300 :פתיחה
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פיליגרן לבשמים – ירושלים- "הדס" כסף.256
 [ראשית המאה, ירושלים."הדס" ("מגדל") לבשמים
.]20-ה
. "ירושלם" פעמיים: חתום. פיליגרן וגרנולציה,כסף
פחוסים- שני עיטורים כדוריים.מיכל בצורת עיגול פחוס
 בראשו עיטור.נוספים במרכז הרגל וסמוך לקצה העליון
. ניצב על בסיס דמוי כיפה.בצורת דגל
דומה בעיצובו להדסים שנוצרו ב"בצלאל" בראשית
Preisverzeichnis der Erzeugnisse : ראו,20-המאה ה
,der Kunstgewerbeschule Bezalel in Jerusalem
.)7 ' (מצולם בעמ211 ' מס,) בקירוב1913( ברלין
. כיפופים קלים. ס"מ14 :גובה

255

$200 :פתיחה

256. Filigreed Silver Havdalah Spice Box –
Jerusalem

256

Havdalah spice box. Jerusalem, [early 20th
century].
Silver, filigree and granulation. Marked
(Hebrew) twice: "Jerusalem".
Havdalah spice container in shape of flattened
sphere. Two ornaments, also in shape of
flattened spheres, one in middle of stem,
and the other near upper end. Surmounted
by flag-shaped ornament. Domed base.
Similar in design to Havdalah spice boxes
created in the early 20th century at Bezalel.
See: "Preisverzeichnis der Erzeugnisse der
Kunstgewerbeschule Bezalel in Jerusalem",
Berlin, ca. 1913, item no. 211 (photo on p. 7).
Height: 14 cm. Minor warping.
Opening price: $200

 שלוש מנורות חנוכה – אמנות עממית בפח – ירושלים.255
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה, ירושלים.שלוש מנורות חנוכה
. מכופף ומולחם,פח ברזל גזור
 שורת בזיכים בצורת קעריות עם שוליים גליים ושמש. הדופן האחורית מעוצבת כמשולש. מנורה גדולת ממדים.1
. מצב טוב. ס"מ51 : רוחב, ס"מ22 : אורך.מוגבה
. נקב לתליה. השמש מוגבה. שורת בזיכים גליליים וגליים. הדופן האחורית מעוצבת כמשולש. מנורה קטנת ממדים.2
. שברים קלים. ס"מ22.5 : רוחב, ס"מ10 :אורך
 קטנה, הדופן האחורית מעוצבת ככיפה שעליה כיפה נוספת. מנורה המזכירה בעיצובה מנורות חנוכה מצפון אפריקה.3
.) אגן נטף רחב (בדומה למנורות חנוכה ממרוקו. השמש ממוקם בחיבור שתי הכיפות. שורת בזיכים גליים וצבוטים.יותר
. ס"מ28 : רוחב, ס"מ26 : אורך.וו לתליה
.מצב משתנה
$250 :פתיחה

255. Three Hanukkah Lamps – Folk Art in Sheet Metal – Jerusalem
Three Hanukkah lamps. Jerusalem, [first half of 20th century].
Sheet metal, cut, shaped, and soldered.
1. Large Hanukkah lamp. Triangular back plate. Row of oil fonts is a set of small bowls with
scalloped rims. Elevated servant light. Length: 22 cm. Width: 51 cm. Good condition.
2. Small Hanukkah lamp. Triangular back plate. Row of oil fonts is a set of small, cylindrical bowls with
scalloped rims. Elevated servant light. Suspension hole. Length: 10 cm. Width: 22.5 cm. Minor fractures.
3. Hanukkah lamp resembling North African Hanukkah lamps in design. Back plate in form of
a dome, surmounted by smaller dome. Row of oil fonts with scalloped rims and with pinched,
pointed spouts for wicks. Servant light attached to back plate at junction of large dome with
small dome. Wide drip pan, resembling drip pans on Moroccan Hanukkah lamps. Suspension loop.
Length: 26 cm. Width: 28 cm.
Condition varies.
Opening price: $250
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257. Five Bezalel Objects – Jerusalem
Five objects produced at Bezalel. Jerusalem, [ca. 1908-1929].
Silver, cast, filigree, and granulation; ivory; shell.
1. Filigreed silver handbag, decorated with Star of David and flowers. Marked: "T. H.
"Bezale[l]," "Jerusalem.
2. Pendant bearing depiction of the biblical heroine Ruth, gathering sheaves of grain,
"designed by Ze'ev Raban. Marked: "Bezalel, Jerusalem, 935, Made in Palestine.
3. Carved shell brooch, depicting the biblical Ruth gathering sheaves of grain (possibly
"created by Moshe Murro), set in a silver filigree frame. Marked: "Bezalel, Jerusalem.
"4. Small Star-of-David brooch, inscribed "Jerusalem". Marked: "Bezalel.
"5. Cigarette holder, made of silver and ivory. Marked: "Bezal[el], Jeru[salem], st. 925.
Size varies. Overall good condition.
Opening price: $400

257

 .257חמישה חפצים תוצרת "בצלאל" – ירושלים
חמישה חפצים תוצרת "בצלאל" .ירושלים 1908-1929[ ,בקירוב].
כסף יצוק ,פיליגרן ,גרנולציה; שנהב; קונכייה.
 .1ארנק כסף-פיליגרן מעוטר במגן-דוד ובעיטורי פרחים .חתום" :ת .ה .בצלא[ל]"" ,ירושלם".
 .2תליון המתאר את רות מלקטת שיבולים ,בעיצוב זאב רבן .חתום" :בצלאל ,ירושלם,935 ,
."Made in Palestine
 .3סיכה עשויה צדף מגולף המתארת את רות מלקטת שיבולים (אולי מעשה ידי משה מורו),
משובצת במסגרת כסף פיליגרן .חתומה" :בצלאל ירושלם".
 .4סיכה קטנה בצורת מגן דוד עם הכיתוב "ירושלם" .חתומה" :בצלאל".
 .5פומית לסיגריה ,עשויה כסף ושנהב .חתומה" :בצל[אל] ,ירו[שלם]."st. 925 ,
גודל משתנה .מצב כללי טוב.
פתיחה$400 :

258

 .258ארבעה חפצי כסף-פיליגרן ארצישראליים – ירושלים
ארבעה חפצים תוצרת ארץ ישראל[ ,העשורים הראשונים של המאה ה.]20-
כסף יצוק ,פיליגרן ,גרנולציה; קונכייה.
 .1צמיד רחב ,בסגנון תכשיטים תימניים .חתום" :ירושלם".
 .2סיכה מלבנית ,ארוכה וצרה .חתומה."Made in Palestine 935" :
 .3תליון  /סיכה עשויה צדף מגולף המתארת את רבקה נושאת כד על כתפה ,משובצת במסגרת כסף
פיליגרן .חתומה."Alsa Jerusalem" :
 .4סיכה המעוצבת כפגיון הנתון בתוך נדן (נשלף) .חתומה" :ירושלם".
גודל משתנה .מצב כללי טוב.
פתיחה$200 :
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258. Four Silver Filigree Objects – Jerusalem
Four objects made in Palestine, [first decades of 20th century].
Silver, cast, filigree, granulation; shell.
1. Wide bracelet, in style of Yemenite jewelry. Marked (Hebrew):
"Jerusalem."
2. Long, thin, rectangular brooch. Marked: "Made in Palestine 935."
3. Carved seashell pendant / brooch, depicting the biblical Rebecca
carrying a jug on her shoulder, set in a silver filigree frame. Marked: "Alsa
Jerusalem."
4. Brooch shaped like a dagger in a scabbard (separable). Marked (Hebrew)
"Jerusalem."
Size varies. Overall good condition.
Opening price: $200
259

259. Collection of Mother-of-Pearl Objects from Palestine
10 items – brooches and pendants – made from mother-of-pearl. Palestine (Bethlehem,
Jerusalem), [first half of 20th century].
Mother-of-pearl, carved, sawed, and engraved.
Including: Three items with depictions of Rachel's Tomb – large pendant and two brooches;
brooch with depiction of Western Wall; Star-of-David pendant and brooch, both inscribed
(Hebrew) "Zion"; Pendant with Hebrew letter "heh," and on back, Hebrew inscription
"Jerusalem"; two brooches in form of the Star of Bethlehem; brooch with emblem of the
Australian Commonwealth Military Forces (First World War).
Size varies, approx. 2-5 cm. Overall good condition.

 אוסף פריטי צדף (אם הפנינה) ארצישראליים.259
,) ירושלים, ארץ ישראל (בית לחם.) פריטים – סיכות ותליונים – עשויים צדף (אם הפנינה10
.]20-[המחצית הראשונה של המאה ה
. מנוסר וחקוק,צדף (אם הפנינה) מחוטב
 תליון גדול ושתי סיכות; סיכה עם: שלושה פריטים עם תיאור קבר רחל:האוסף כולל
'תיאור הכותל המערבי; תליון וסיכה בצורת מגן דוד עם המילה "ציון"; תליון עם האות ה
ובצדו האחורי הכיתוב "ירושלים"; שתי סיכות עם עיטור "כוכב בית לחם"; סיכה עם סמל
.) (מלחמת העולם הראשונהAustralian Commonwealth Military Forces-ה
. מצב כללי טוב. ס"מ בקירוב2-5 ,גודל משתנה
$200 :פתיחה

Opening price: $200
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260b

260a

 כלי כתיבה/  לקט מזכרות מארץ ישראל – חפצי עץ זית.260
260. Collection of Souvenirs from Palestine – Olivewood Objects / Writing
Accessories
Collection of souvenirs from Palestine. Palestine, [late 19th century / first half of
20th century].
Wood, turned and carved; celluloid or Bakelite.
1. Olivewood Kiddush cup, inscribed (Hebrew/English): "Mt. of Olives / Jerusalem."
2-3. Two small spice containers, one made of olivewood, designed to look like a
barrel, the other made of walnut and designed to look like a small fruit.
4-7. Four writing accessories (two nib holders). All four inscribed with the word
"Jerusalem" (in Hebrew or English), next to illustrations of the Western Wall, the
Tomb of Absalom, and Rachel's Tomb.
Size and condition vary. Fracture to lid of barrel-like vessel.
Opening price: $200
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.]20- המחצית הראשונה של המאה ה/ 19- [סוף המאה ה, פלשתינה.לקט מזכרות מארץ ישראל
.עץ חרוט ומגולף; צלולויד או בקליט
."Jerusalem /  עם הכיתוב "הר הזיתים, גביע קידוש עשוי עץ זית.1
 השני מעוצב כפרי קטן, שני כלים קטנים לאחסון בשמים – האחד מעוצב כחבית ועשוי מעץ זית.2-3
.ועשוי מאגוז
" על ארבעתם מופיע הכיתוב "ירושלים,) ארבעה כלים לכתיבה (שניים מתוכם עטי ציפורן.4-7
. יד אבשלום וקבר רחל, עם איורים של הכותל המערבי,בעברית או באנגלית
. שבר במכסה של הכלי המעוצב כחבית.גודל ומצב משתנים
$200 :פתיחה

–  בובה ארצישראלית מוקדמת.262
אביבי-רבקה סטרק

 תערוכה/  שתי מדליות ושתי סיכות – ראשון לציון.261
 הרצל/  חלוץ/ בפריז

אוריינטלית
דמות
המציגה
בובה
 כנראה,(ארצישראלית) רוכבת על חמור
, ארץ ישראל.אביבי-מעשה ידי רבקה סטרק
.] בקירוב20-30-[שנות ה
 עור, סוגי בד שונים,מגוון חומרים (קרטון
.)וחומרים נוספים
 ילידת,)1895-1979( אביבי-רבקה סטרק
 עלתה לארץ בשנת.האימפריה הרוסית
 היתה." והחלה לימודים ב"בצלאל1914
מראשונות התלמידות ב"בצלאל" ובשנת
" הצטרפה ל"אגודת אמנים עברית1920
.כתלמידה הראשונה לצד מוריה הציירים
,עיקר יצירתה היה בתחום פיסול בובות בבד
אשר נשאו אופי אתנוגרפי ותיעדו את הווי
.החיים של העדות השונות בארץ ישראל
.השם "סטרק" שימש לה כפסבדונים
. ס"מ8 : רוחב, ס"מ14 : אורך, ס"מ24 :גובה
. דהיות צבע. פגמים קלים.מצב טוב

.שתי סיכות ושתי מדליות
, נטבעה לציון ייסוד המושבה ראשון לציון, מדליית נחושת.1
 מצורפת רפליקה. מצב בינוני. ס"מ2.8 : קוטר.]1882[ תרמ"ב
.(הטבעה מאוחרת) של מדליה זו
Exposition(  מדליה לכבוד התערוכה הקולוניאלית בפריז.2
: קוטר.L. Bazor : היצרן,)Coloniale Internationale, 1931
. ס"מ3.1
 על פי,) מעשה ידי שמואל קרצ'מר (חתום, סיכה," "החלוץ.3
 שהופיע על כריכת ספר,תיאור החורש מאת אריך גולדברג
. ס"מ2.5 : קוטר.הזהב השני של קק"ל
 מעל דיוקנו.) סיכה מעשה ידי שמואל קרצ'מר (חתום," "הרצל.4
. ס"מ2.8 X 1.7 ."של הרצל מופיע הכיתוב "קרן קימת לישראל
.הסוגר חסר

$150 :פתיחה

Doll representing an Oriental (native Palestinian) figure riding on a donkey,
probably created by Rivka Stark-Avivi. Palestine, [ca. 1920s-1930s].
Diverse materials (cardboard, various types of fabric, leather, and other materials).
Rivka Stark Avivi (1895-1979), native of the Russian Empire. Immigrated to Palestine
in 1914 and began studying at the Bezalel School of Arts and Crafts as one of the
school's earliest female students. In 1920, joined the Jewish Artists Association as
the very first student to work alongside her teachers. Her work consisted mainly of
cloth dolls with distinct ethnographic qualities that served to capture and document
the way of life of the various ethnic communities of Palestine. She adopted the
name "Stark" as a pseudonym.
Height: 24 cm. Length: 14 cm. Width: 8 cm. Good condition. Minor blemishes. Faded colors.

Two brooches and two medals.
1. Copper medal, minted on the occasion of the
establishment of the colony of Rishon LeZion in
1882. Diameter: 2.8 cm. Fair condition. Also enclosed:
later replica.
2. Medal marking the opening of the International
Colonial Exposition in Paris, 1931. Struck by L. Bazor.
Diameter: 3.1 cm.
3. "HeHalutz" ("The Pioneer"), brooch, created by
Shmuel Kretchmer (marked), after a design by Erich
Goldberg which appeared on the cover of the Second
Golden Book of the JNF. Diameter: 2.5 cm.
4. "Herzl," brooch created by Shmuel Kretchmer
(marked). The Hebrew inscription "Keren Kayemet
LeYisrael" (Jewish National Fund) appears above
Herzl's portrait. 2.8 X 1.7 cm. Clasp missing.

Opening price: $150

Opening price: $200

262

262. Early Doll from Palestine – Rivka Stark-Avivi

$200 :פתיחה

261. Two Medals and Two Brooches – Rishon
LeZion / Paris Exposition / Pioneer / Herzl

261
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 שופר גדול עשוי קרן של יעל – ארץ ישראל.264
.]20- המחצית הראשונה של המאה ה, [ארץ ישראל.שופר עשוי קרן של יעל
.קרן מחוטבת וחקוקה
."על השופר מופיעה הכתובת "שופר
. הואיל והיעל הינו חיה מוגנת ואסורה בציד,שופרות עשויים קרן של יעל נחשבים נדירים
. שברים ונזקים.טוב- מצב בינוני. ס"מ בקירוב46 :אורך
.נמצא ב"גניזה" בירושלים
$500 :פתיחה
263

 שלט לבית – "ברוך אתה בצאתך" – ציור על גבי זכוכית – ירושלים.263

264. Large Ibex Horn Shofar – Palestine
Ibex horn shofar. [Palestine, first half of 20th century].
Ibex horn, carved and engraved.
Inscribed with the Hebrew word "shofar."
Shofars made from ibex horns are considered rarities, insofar as the ibex is a
protected species in Israel, and hunting this animal is prohibited by law.
Length: Approx. 46 cm. Good-fair condition. Fractures and other damage.
Discovered in a genizah (repository for sacred documents and objects) in
Jerusalem.

, ירושלים.) אולי מעשה ידי משה בן יצחק מזרחי (שאה," עם הכיתוב "ברוך אתה בצאתך,שלט לבית
.]20-[המחצית הראשונה של המאה ה
.צבעי שמן ונייר כסף על זכוכית
" הכיתוב "וברוך אתה בצאתך.) חסר," "ברוך אתה בבואך, חלק ממערכת של שני שלטים (הראשון,שלט קטן
. וסביבו עיטורי ענפים ופרחים,מופיע במרכז
.) נתון במסגרת (לא נבדק מחוץ למסגרת. שבר קטן בפינה הימנית העליונה. ס"מ בקירוב22 X 17

Opening price: $500

263. Household Plaque – "Blessed Shall You Be Upon Your Departure" – Painting
on Glass – Jerusalem

$250 :פתיחה

Plaque for the home, inscribed (Hebrew) "Blessed shall you be upon your departure"
(Deuteronomy 28:6), possibly created by Moshe Ben Yizchak Mizrachi (Shah). Jerusalem,
[first half of 20th century].
Oil paint and aluminum foil on glass.
Small plaque, second in a set of two (the first plaque, "Blessed shall you be upon your
arrival," is missing). The inscription "And blessed shall you be upon your departure"
(Deuteronomy 28:6) is at center, encircled by branches and flowers.
Approx. 22 X 17 cm. Small fracture to upper right corner. Framed; not examined outside of frame.
Opening price: $250
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265. Souvenir for Tourists – Miniature Samaritan "Torah Scroll" – Nablus
Paper scroll with verses from the Torah, handwritten in Samaritan script and housed
inside sheet metal case in form of Samaritan Torah case. Nablus, [late 19th or early
20th century].
Ink on paper; sheet metal, cut and soldered.
Paper scroll with excerpt from the Torah (Book of Genesis, Chapter 12, portion titled
"Leh Leha"), handwritten in Samaritan script. Scroll housed in handmade sheet
metal case in form of Samaritan Torah case, namely with cylindrical body and with
two handles (or rollers) below and three finials above.
The size of the Samaritan community in Palestine shrank dramatically in the 19th
century. This was the result, among other factors, of the official hostility of the
Ottoman Empire. The decline was so severe that by 1876, the entire Samaritan
population numbered no more than 135 individuals. The threat of eradication
looming over this ancient community actually served to attract a frenzied wave of
attention, and brought about an influx of European scholars and travelers eagerly
seeking to acquire all available information regarding Samaritan culture, and to
purchase Samaritan manuscripts whenever possible. Objects such as the present
scroll were produced in Nablus in the late 19th and early 20th centuries, and sold
to tourists as a means of raising money to materially support the community and
ensure its physical survival.
Scroll height: 9 cm. Tears, wear, and stains. Most pages of scroll blank, or printed with
Arabic text; handwritten Samaritan text handwritten only on small segment in middle of
scroll. Case height: 20 cm. Minor blemishes, some rust.
Reference: Scripture and Schism: Samaritan and Karaite Treasures from the Library
of the Jewish Theological Seminary (New York, NY: The Library), item no. 20.

265

 מזכרת לתיירים – "ספר תורה" שומרוני מיניאטורי – שכם.265

.20- המאה ה/ 19- המאה ה, שכם, הר גריזים.שני כתבי יד שומרוניים
.דיו על נייר
 נכתב, כרך כתב יד שלם.]1851=[  להיג'רה1267 , שכם. כמנהג השומרונים,) סליחות (לימים נוראים.1
 מצב. ס"מ14.5 ,] דף62[ .בידי אלעזר בן צדקה בן יצחק בן סלאמה בן גזאל בן יצחק בן איברהים הכהן
. בלויה ומעט רופפת, כריכת קרטון. מעט כתמים.טוב
 עם פסוקי פרק א' מספר, קונטרס בודד בכתב יד.]40- [שנות ה, שכם. נוסח שומרוני,' בראשית א.2
. על העטיפה מופיעות אותיות האל"ף בי"ת בכתב עברי ובכתב שומרוני. בכתב שומרוני,בראשית
. כתמים על העטיפה. מצב טוב. ס"מ22.5 ,] דף10[
,אביב- תל. שכם, מאת יעקב בן עזי הכהן השומרוני,"הפסח אצל השומרונים- חוברת "קרבן:מצורפת
.]1941[ תש"א

 שמורה בנרתיק פח המעוצב כתיק לספר תורה, בכתב שומרוני,מגילת נייר עם פסוקים מן התורה
.]20- או ראשית המאה ה19- [סוף המאה ה, שכם.שומרוני
.דיו על נייר; פח ברזל גזור ומולחם
 המגילה נתונה. בכתב שומרוני,) פרק י"ב (פרשת לך לך,מגילת נייר הכוללת קטע מספר בראשית
יד ומעוצב כתיק של ספר תורה שומרוני – גוף גלילי בעל שתי ידיות-בנרתיק פח שנעשה בעבודת
.בחלקו התחתון ושלושה מוטות בחלקו העליון
 בעקבות, הצטמצם באופן דרמטי גודלה של הקהילה השומרונית בארץ (בין היתר19-במהלך המאה ה
. איש בלבד135  מנתה הקהילה בשכם1876  עד שבשנת,)יחס עוין של האימפריה העות'מאנית
 ומשכה אליה חוקרים,סכנת הכליה שריחפה על קהילה עתיקה זו הביאה לגל של עניין מחודש בה
ונוסעים אירופאים שביקשו לרכוש כתבי יד שומרוניים ומידע על השומרונים; מגילות וחפצים דוגמת
 ונמכרו לתיירים ולמבקרים20- ובראשית המאה ה19-הפריט שלפנינו נוצרו בשכם בסוף המאה ה
.כדי להיטיב את מצבה החומרי של הקהילה
 מרבית דפי המגילה חלקים או מודפסים עם טקסט. בלאי וכתמים, קרעים. ס"מ9 :גובה המגילה
, פגמים קלים. ס"מ20 : גובה הנרתיק. כתב היד השומרוני הינו פיסה קטנה בלבד באמצע,בערבית
.מעט חלודה
Scripture and schism, Samaritan and Karaite treasures from the library of the :ספרות
.20 ' פריט מס,Jewish Theological Seminary (New York, NY: The Library, 2000)

$200 :פתיחה

$300 :פתיחה

Opening price: $300

 פרק א' מספר בראשית/ "יד שומרוניים – "סליחות- כתבי.266
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 המאה, "טנטור" – עיטור כסף לכובע דרוזי.267
19-ה
 עיטור לכובע,]Tantour / shihabeeyeen[ טנטור
.19- המאה ה, ארץ ישראל או לבנון.דרוזי
; חקוק ומוחתם (מוזהב בחלקו); חוטי כסף,כסף גזור
.אבני זכוכית
"טנטור" הוא קישוט בצורת קונוס גבוה הנחשב
למתנה מסורתית שמעניק החתן לכלה ביום
 ה"טנטור" שימש נשים דרוזיות עד לסוף.הכלולות
.19-המאה ה
.מעוטר בדגמים צמחיים וגיאומטריים ובציפורים
 מקושט בחוטי כסף,בחזיתו מחובר עיטור גדול נוסף
 בחלקו התחתון שלושה.ובחרוזי זכוכית צבעוניים
. בהם מושחלת שרשרת,מתלים מסוגננים
. ס"מ30 X 9
,164 ' עמ,The Arts and Crafts of Syria :ספרות
.168
$1000 :פתיחה

267a

266

267. Tantour – Silver Ornament for Druze Hat, 19th
Century

266. Samaritan Manuscripts – "Selihot" Prayers / First Chapter of Genesis

Tantour / "shihabeeyeen," silver ornament for a Druze hat.
Palestine or Lebanon, 19th century.
Silver, cut, engraved, and punched (parcel gilt); silver thread;
glass beads.
The Tantour is a tall, conical ornament, a gift customarily
presented by the bridegroom to his bride on the wedding
day. It was traditionally worn by Druze women until the end
of the 19th century.
Decorated with vegetal and geometric patterns, and with
birds. Additional large ornament – decorated in silver
thread and with colored glass beads – attached at front.
Three stylized hooks, threaded with chain, at bottom.
30 X 9 cm.
Reference: The Arts and Crafts of Syria:
Collection Antoine Touma and Linden-Museum
Stuttgart, pp. 164, 168.
Opening price: $1000

195 | פלשתינה – ארץ ישראל

267b

Two Samaritan manuscripts. Mt. Gerizim, Nablus, 19th century / 20th century.
Ink on paper.
1. "Selihot" (Penitential) Prayers for the High Holy Days in the tradition of the
Samaritan community. Nablus, 1267 according to the Hijri calendar [1851 CE].
Complete manuscript volume, written by Elazar son of Sedaka son of Yitzhak son of
Salameh son of Gazal son of Yitzhak son of Ibrahim HaKohen. [62] ff., 14.5 cm. Good
condition. Some blemishes. Cardboard binding, with wear, somewhat loose.
2. Genesis Chapter I, Samaritan version. Nablus, [1940s]. Handwritten booklet,
with chapter one of the Book of Genesis, in Samaritan script. On the cover are the
letters of the alphabet in both Samaritan and Hebrew scripts. [10] ff., 22.5 cm. Good
condition. Stains to cover.
Enclosed: Booklet entitled "The Celebration of Passover by the Samaritans," by
Ya'aqov Ben Uzzi, the Samaritan High Priest, Nablus. Tel Aviv, 1941, (Hebrew).
Opening price: $200

269a

1935  כתובת משנת/ 19- המאה ה, חרב בנדן כסף מפואר עם שם האומן ושם הבעלים – עזה.269
 עם כתובת הקדשה משנת, נתונה בנדן כסף מעוטר.]19- [המאה ה, עזה.) פלשתינאית (ערבית,חרב ארוכה
.]1935 =[  להיג'רה1355
. מוחתם וחקוק; חוטי כסף; ברזל; עץ וקרטון,כסף רקוע
 הנדן מעוטר כולו בחוטי כסף ובעיטורים רקועים בדגמים. להב ברזל ונדן כסף,חרב ארוכה בעלת ניצב עץ
.) עיטורי סהר ושני עיטורים בצורת כף יד (סמוך לניצב,צמחיים וגיאומטריים
 "אבו: כפי הנראה שם בעליה ואחריו שם האומן שיצר את החרב ואת הנדן,בעובי הנדן חקוקים שני שמות
 שנת, בעזה,תרזי- "חלמי עטאללה אל/ "סאלם אבו מעילק
תרזי הינה משפחת צורפים- משפחת אל." להיג'רה1355
.נוצרית ידועה מהעיר עזה-ערבית
 פגמים. הנדן מורכב משלושה חלקים מתפרקים. ס"מ91 X 9
. הלהב חלוד.וכיפופים בנדן
$800 :פתיחה

268

269b

19- המאה ה,פיליגרן לכיסוי ראש דרוזי- עיטור כסף.268
269c

269. Sword in Ornate Silver Scabbard with Names of Craftsman and Owner – Gaza,
19th Century / Inscription Dated 1935
Long sword, Palestinian Arab. Gaza, [19th century]. Housed in decorated silver scabbard
with inscription dated 1355 [= 1935 CE according to the Muslim calendar].
Silver, repoussé, punched, and engraved; silver thread; iron; wood and cardboard.
Long sword with wooden hilt, iron blade, and silver scabbard. Scabbard decorated entirely
in silver thread and repoussé, in vegetal and geometric patterns as well as with crescents,
and, adjacent to hilt, with two hand symbols.
Two Arabic names engraved along the edges of the scabbard, most likely those of the
owner of the sword-and-scabbard, and the craftsman who fashioned them: "Abu Salem
Abu Me'ilak" / "Helmi Atallah al-Tarazi, Gaza, 1355" [= 1935 CE according to the Muslim
calendar]. The craftsman Helmi Atallah al-Tarazi is a member of an old and well-known
generation of Christian Arab silversmiths in Gaza.
91 X 9 cm. Scabbard consists of three detachable parts. Blemishes and warping. Rust to blade.
Opening price: $800

.]19- [המאה ה, דמשק או חלב, סוריה.עיטור לכיסוי ראש דרוזי
. פיליגרן,כסף
 שהיה ממוקם על התרבוש של הגבר הדרוזי או על כיסוי הראש של,עיטור כסף עגול ודק
. מן הטבעות שבחלקו התחתון היו משתלשלות שרשראות עם מטבעות.האישה הדרוזית
. טבעת אחת חסרה בחלקו התחתון. ס"מ12.5 :קוטר
.85-86 ,80 ' עמ,The Arts and Crafts of Syria :ספרות
$200 :פתיחה

268. Filigreed Silver Ornament for Druze Head Covering, 19th Century
Ornament for Druze head covering. Syria, Damascus or Aleppo, [19th century].
Silver, filigree.
Thin, round silver ornament, which would be fastened onto Druze men's
tarboosh (fez) or onto women's head covering. Chains with coins at their
ends would dangle from rings hanging from the lower part of the ornament.
Diameter: 12.5 cm. One ring missing from lower part.
Reference: The Arts and Crafts of Syria: Collection Antoine Touma and
Linden-Museum Stuttgart, pp. 80, 85-86.
Opening price: $200
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חֹותם מפואר של מוכתר – האימפריה
ָ
.270
העות'מאנית
- של המוכתר אחמד אבן משארי אל,חותם מפואר
,)? האימפריה העות'מאנית (פלשתינה.איבראהימי
.] בקירוב1826[ )?( ] להיג'רה1[241 שנת
.כסף יצוק; ניילו
החותם נע על גבי ציר ושמור בתוך נרתיק כסף
, הנרתיק.מפואר המשמש גם כידית בזמן ההחתמה
 מחובר, עם עיטור תלתני בראשו,בצורת טיפה
.לשרשרת כסף
. ס"מ4 X 2 : הנרתיק, ס"מ1.9 X 1.5 :החותם
$250 :פתיחה

271

חֹותם של מוכתר הכפר סמוע – פלשתינה
ָ .271
]1[331  שנת, פלשתינה,) מוכתר הכפר סמוע (דרום הר חברון, של המוכתר אחמד אבו כרש,חותם
.] בקירוב1913 =[ )?( להיג'רה
.פליז יצוק
.חותם קטן עם ידית מסוגננת ושרשרת מתכת ארוכה
. ס"מ2 : הידית, ס"מ1.5 X 1.6 :החותם

270b

270a

270. Mukhtar's Opulent Seal – Ottoman Empire

Seal, belonging to the Mukhtar (chieftain) Ahmad Abu Karash of the village asSamu (in the Southern Hebron Hills), Palestine, Year [1]331 (?) according to the Hijri
calendar, [ca. 1913].
Cast brass.
Small seal with stylized handle and long metal chain.
Seal: 1.5 X 1.6 cm. Handle: 2 cm.

Opulent seal, belonging to the Mukhtar (village
chieftain) Ahmad Ibn Mashary al-Ibrahimi. Ottoman
Empire (Palestine?), Year [1]241 (?) according to the Hijri
calendar, [ca. 1826].
Silver, cast; niello.
Swivel fob seal, set in frame, folds
into an elegant silver case that
also serves as a handle when the
seal is used. The case – shaped
like a droplet with a clover-like
ornament on top – is attached to
a silver chain.
270c
Seal: 1.9 X 1.5 cm. Case: 4 X 2 cm.

Opening price: $150

Opening price: $250

$150 :פתיחה

271. Seal of the Mukhtar of as-Samu – Palestine
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""ּכ ַפת פטמה
ֻ –  ענקי קמעות פלשתינאיים – חמסות/  שני עיטורי ראש.272
, פלשתינה."ּכ ַפת פטמה" ("יד פאטמה") עם תליוני חמסה
ֻ  ענק קמיעות/ עיטור ראש
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה,אזור בית לחם
.כסף יצוק; חוטי כסף
29- ו, ועל כל חמסה מעגל המדמה עין, תליונים בצורת חמסה29  שרשרת ועליה.1
, על כל תליון מופיעים שני עיטורים דמויי סהר.כסף-תליונים עגולים המוקפים בחוט
. ס"מ30 : אורך.עשויים חוטי כסף
: אורך. ועל כל חמסה מעגל המדמה עין, תליונים בצורת חמסה29  שרשרת ועליה.2
. ס"מ34
, ראו אוסף מוזיאון ישראל, להשוואה.325  פריט,Pracht und Geheimnis :ספרות
.B98.0368 פריט
$300 :פתיחה
272a

272. Two Palestinian Head Ornaments / Amulet Necklaces –
Hamsas – "Kuffat Fatmeh"
"Kuffat Fatmeh" ("Fatimah's Hand") forehead ornament / amulet
choker necklace with hamsa pendants. Palestine, Bethlehem Region,
[first half of 20th century].
Silver, cast; silver thread.
1. Chain with 29 hamsa pendants, each with a circle resembling an eye,
in addition to 29 round pendants encircled by silver thread, each with
two crescent-like decorations, also in silver thread. Length: 30 cm.
2. Chain with 29 hamsa pendants, each with a circle resembling an eye.
Length: 34 cm.
Reference: Pracht und Geheimnis, item no. 325. For comparison, see
Israel Museum Collection, item no. B98.0368.
Opening price: $300

272b
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- חמסות – פלשתינה/  שני עיטורי ראש עם מטבעות.273
סוריה
 [המחצית הראשונה של, סוריה/  פלשתינה.שני עיטורי ראש
.]20-המאה ה
. גזור ומוחתם; חוטי כסף; מטבעות כסף,כסף יצוק
 תליונים מהם משתלשלים תליוני פיליגרן35  שרשרת ועליה.1
 ייתכן כי שימשה.) ומטבעות כסףboteh( המעוצבים כטיפות
. ס"מ50 X 9 .כשרשרת לצוואר
30  שרשרת כפולה (שתי שרשראות מחוברות זו לזו) ועליה.2
. תליונים משולשים6- תליונים בצורת חמסה ו24 – תליונים
. ס"מ38 X 5.5

273a

$200 :פתיחה

273. Two Head Ornaments with Coins / Hamsas
– Palestine-Syria
Two head ornaments. Palestine / Syria, [first half of
20th century].
Silver, cast, cut, and punched; silver thread; silver
coins.
1. Chain with 35 pendants from which filigree
pendants in the form of droplets ("boteh" or paisley)
and silver coins are suspended. May have been worn
as a choker. 50 X 9 cm.
2. Double chain (i.e., two chains connected to each
other) with 30 pendants – 24 of them hamsa-shaped
and 6 triangular. 38 X 5.5 cm.
Opening price: $200

273b
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 .274שני עיטורי סנטר פלשתינאיים עם מטבעות "מריה
תרזה"

274a

שני עיטורי סנטר ( )chin chainפלשתינאיים עם מטבעות "מריה
תרזה" ( .)Iznaq / Znaqפלשתינה ,אזור בית לחם ורמאללה,
[ראשית המאה ה.]20-
כסף יצוק; מטבעות כסף; פיליגרן וגרנולציה; חרוזים.
שני עיטורי סנטר פלשתינאיים (נוצריים) ,אשר נתלו בצדי כיסוי
הראש ועיטרו את צדי הפנים והסנטר .שני העיטורים שונים אלה
מאלה ,אך עיצובם הכללי זהה :שרשרת כסף עבה עם שני קרסים
בקצוות ,תליון דמוי ביצה עשוי פיליגרן וגרנולציה ,תליון בצורת
צלב שבמרכזו חרוז ,ומטבע טאלר "מריה תרזה" אוסטרי מהמאה
ה.18-
 46 X 5ס"מ בקירוב;  36 X 7ס"מ בקירוב.
ספרות ,Palestinian Costume :עמ' Pracht und ;194
 ,Geheimnisעמ'  ,280מס' .99-100
פתיחה$250 :

274. Two Palestinian Chin Chains with Maria
Theresa Coins

274b

Two Palestinian (Iznaq / Znaq) chin chains with Maria
Theresa coins. Palestine, Bethlehem and Ramallah
Regions, [early 20th century].
;Silver, cast; silver coins; filigree and granulation
beads.
Two (Christian) Palestinian chin chains, made to
dangle from the sides of the head covering so as to
adorn the sides of the face and the chin. The two
ornaments differ from each other, but the basic
design is identical: it involves a thick silver chain with
two hooks (one at each end), an egg-shaped pendant
made in filigree and granulation, a cross-shaped
pendant with a bead at its center, and an 18th-century
Austrian Maria Theresa Thaler silver coin.
Approx. 46 X 5 cm; Approx. 36 X 7 cm.
References: Palestinian Costume, p. 194; Pracht und
Geheimnis, p. 280, item nos. 99-100.
Opening price: $250
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275a

 .275שלושה עיטורי ראש פלשתינאיים עם מטבעות
כסף
שלושה עיטורי סנטר  /עיטורי ראש (.)Miznaqa / Znaq
פלשתינה ,אזור חברון[ ,ראשית המאה ה.]20-
כסף; מטבעות כסף.
שלושה עיטורי סנטר פלשתינאיים .עיטורים אלה נתלו בצדי
כיסוי הראש ועיטרו את צדי הפנים והסנטר ,או שנתלו באזור
המצח .ואריאציות שונות של עיטור ראש זה נפוצו גם בבית לחם
ורמאללה (ראו גם פריט קודם).
שלושת העיטורים שונים אלה מאלה ,אך עיצובם הכללי זהה:
שרשרת כסף עבה עם קרס באחד מקצותיה ,וממנה משתלשלים
מטבעות כסף (אסלאמיים ורוסיים).
 40 X 7ס"מ;  30 X 5ס"מ;  40 X 4ס"מ.
ספרות ,Pracht und Geheimnis :עמ' .320-321
פתיחה$200 :

275b

275c
276a
276b

 ארבעה עיטורי שיער וראש פלשתינאיים.276

.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה, פלשתינה.ארבעה עיטורים לשיער ולכיסוי ראש
.כסף; פיליגרן; מטבעות כסף
 זוג עיטורי כסף מהם משתלשלות.] [רמאללה.)Karamil / Qarmal / Qaramil(  זוג עיטורי שיער.1-2
. ס"מ בקירוב15.5 X 2.5 .שרשראות עם תליוני כסף עגולים ודקים
 ממנו משתלשלות, עיטור גדול באופן יחסי.] נפת ירושלים,אבאן- [דיר.)Qarmal(  עיטור שיער בודד.3
. ס"מ בקירוב22 X 3 .שרשראות עם מטבעות כסף
 לכיסוי הראש – שתי שרשראות אשר, כפי הנראה, אשר חוברה, מורכב ממערכת שרשראות. עיטור ראש.4
 ושמונה שרשראות ארוכות שבקצותיהן מטבעות כסף אשר,הודקו לכיסוי הראש ולאזור הסנטר או הצוואר
. ס"מ בקירוב65 X 5 .)קישטו את צדי הראש (ארבע בכל צד
.265 ' עמ,Pracht und Geheimnis ;196 ' עמ,Palestinian Costume :ספרות
$250 :פתיחה

275. Three Palestinian Head Ornaments with Coins
Three (Miznaqa / Znaq) chin chains / head ornaments. Palestine, Hebron
Region, [early 20th century].
Silver; silver coins.
Three Palestinian chin chains, made to either dangle from the sides of the head
covering so as to adorn the sides of the face and the chin, or to be suspended
over the forehead. Variations of this type of head covering ornaments were
also popular in Bethlehem and Ramallah (see previous item).
The three ornaments differ from one other, but the basic design is identical;
it involves a thick silver chain with a hook at one of the two ends, and with
suspended Islamic and Russian silver coins.
40 X 7 cm; 30 X 5 cm; 40 X 4 cm.
Reference: Pracht und Geheimnis, pp. 320-21.
Opening price: $200
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277a

277b

276c

 ענקים/  שלושה עיטורי ראש.277
.]20- [ראשית המאה ה, פלשתינה או סביבותיהן, ירדן. עיטורי ראש בדואיים או פלשתינאיים/ שלושה ענקים
.כסף; מטבעות כסף
 מן השרשרת משתלשלות שרשראות קצרות שבקצותיהן מטבעות. לתלייה על כיסוי הראש, שרשרת רחבה וקלועה.1
. ס"מ90 X 14 .)289 כסף וכן שני תליונים בצורת צפרדעים (ראו גם פריט
 שרשראות ארוכות14  ממנו משתלשלות, שרשרת (כנראה שימשה כענק) עם מטבע כסף גדול המשמש כתליון.2
. ס"מ62 X 6 . שבקצותיהן מטבעות או דיסקיות כסף,נוספות
 שנועדו לתלייה,) עיטור ראש המורכב משלוש שרשראות רחבות וקלועות (מחוברות אלה לאלה בחוליה מרכזית.3
.) והשלישית – עם לולאה לתליון – בחזית הצוואר והחזה,על כיסוי הראש (שתיים מהשרשראות צמודות לצדי הראש
. ס"מ56 X 26
.102 ,87 ' עמ,The Arts and Crafts of Syria :ספרות
$200 :פתיחה

276. Four Palestinian Hair and Head Ornaments
Four hair and head covering ornaments. Palestine, [first half of 20th
century].
Silver; filigree; silver coins.
1-2. Pair of "karamil" ("qarmal" / "qaramil") hair ornaments.
[Ramallah]. Pair of silver ornaments from which thin, round silver
ornaments are suspended. Approx. 15.5 X 2.5 cm.
3. Single "karamil" hair ornament. [Dayr Aban, Jerusalem District].
Relatively large ornament, from which chains with silver coins are
suspended. Approx. 22 X 3 cm.
4. Head ornament. Composed of a set of chains probably meant to
be attached to the head covering, or, more specifically, two chains
fastened to the head covering and the area of the chin or neck, and
eight long chains – four adorning either side of the head – with silver
coins dangling from their ends. Approx. 65 X 5 cm.
References: Palestinian Costume, p. 196; Pracht und Geheimnis, p. 265.
Opening price: $250
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277. Three Head Ornaments /
Necklaces

278a

 מחרוזות וענקים פלשתינאיים – אזור חברון.278
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה, אזור חברון.חמישה ענקים ומחרוזות פלשתינאיים
.כסף; כסף נמוך; מטבעות כסף ואלומיניום; חרוזים; בד כותנה
 תליוני כסף קטנים ועדינים וחרוזי50- עליו תלויים כ, חוט בד בודד.)Sha'riyeh(  שני ענקים עדינים.1-2
. ס"מ25 X 2 ; ס"מ30 X 2 .פלסטיק
 מהם משתלשלות, עיטורי כסף התפורים לרצועת בד כותנה25  עשוי.] בית דג'אן/ ) [אזור חברוןKirdan(  ענק.3
 טיפות ופרחים; במרכז תליון גדול בצורת סהר ממנו משתלשלים, מעוינים,שרשראות עם תליונים בצורת סהר
. ס"מ38 X 10 .שלושה מטבעות כסף
 עשויה חוליות כסף גליליות; מכל חוליה משתלשלים שלושה מטבעות כסף או אלומיניום (מטבעות. מחרוזת.4
. ס"מ בקירוב38 X 10 .) פרוטה ישראלי משנת תש"ט25  מטבע בריטי ומטבע, מטבע שוויצרי,אסלאמיים ורוסיים
, חוליות מתכת גליליות, כתום ואדום, עשויה חרוזים בגוני צהוב.] [עמק חברון. מחרוזת בעבודה עממית.5
. ס"מ56 X 7.5 .מטבע כסף ודיסקיות מתכת
 שבשני קצותיה אבנים אדומות (מן הקצה התחתון, שרשרת עם תליון – חוליית מתכת גלילית וארוכה.6
. ס"מ בקירוב50 X 2 .)משתלשלים פעמונים
.87  פריט,השווה לענקי ה"שערייה" התוניסאיים
.265 ;199 ' עמ,Pracht und Geheimnis ;195 ' עמ,Palestinian Costume :ספרות
$250 :פתיחה
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Three Bedouin or Palestinian
necklaces / head ornaments. Jordan,
Palestine, or vicinity, [early 20th
century].
Silver; silver coins.
1. Wide, braided chain, to be
suspended from head covering.
Short chains with silver coins,
in addition to two frog-shaped
pendants, dangle from main chain
(see also item no. 289). 90 X 14 cm.
2. Chain (probably functioned as a
necklace) with large silver coin as
pendant, from which another 14
long chains dangle, with silver coins
or disks at their ends. 62 X 6 cm.
3. Head ornament composed of three
wide, braided chains – connected
by a central link – intended to be
suspended from head covering. Two
of the chains would be placed on
either side of the head, while the
third, with a loop for a pendant,
would be suspended in front of the
neck and chest. 56 X 26 cm.
Reference: The Arts and Crafts of
Syria: Collection Antoine Touma and
Linden-Museum Stuttgart, pp. 87,
102.
Opening price: $200

277c

278. Palestinian Beaded
Chains and Necklaces –
Hebron Region

279b

279a

 שלושה ענקים פלשתינאיים עם נרתיקים לקמעות.279
 [ראשית, נפת טולכרם, הכפר עתיל, פלשתינה. עם נרתיקים גליליים,שלושה ענקי קמעות
.]20-המאה ה
.כסף; מטבעות כסף; חרוזים
 שרשרת ארוכה במיוחד עליה תלויים שלושה נרתיקים:שניים מהענקים בעלי עיצוב זהה
, אחד גדול (במרכז) ושניים קטנים (בצדדים); הענק השלישי עם נרתיק בודד,גליליים לקמעות
 מן הנרתיקים האחרים משתלשלים. חמסות וחרוזי קורל,עליו תלויים תליונים בצורת סהר
. חרוזים ושרשראות עם מטבעות כסף,מטבעות
. ס"מ45 X 10 ; ס"מ בממוצע60 X 11
$250 :פתיחה

Five Palestinian necklaces
and beaded chains. Hebron
Region, [first half of 20th
century].
Silver; low-grade silver; silver
and aluminum coins; beads;
cotton fabric.
1-2. Two delicate "sha'riyeh"
necklaces. Single cloth strand,
from which roughly 50 small,
delicate silver pendants and
plastic beads are suspended.
30 X 2 cm; 25 X 2 cm.
3. "Kirdan" necklace [Hebron
Region or possibly Beit
Dajan]. Composed of 25 silver ornaments sewn onto a cotton fabric
band. From these pendants, in turn, chains with pendants in the form
of crescents, diamonds, and droplets are suspended. At center, large,
crescent-shaped pendant from which three silver coins are suspended.
38 X 10 cm.
4. Beaded chain. Composed of cylindrical silver links. A set of three
coins dangles from each of these links. The coins include Islamic and
Russian coins, a Swiss coin, a British coin, and a 25-perutah Israeli coin
dated 1949. 38 X 10 cm.
5. Beaded chain, product of folk art. [Hebron Valley]. Consisting of
beads in shades of yellow, orange, and red; cylindrical metal links; a
silver coin; and metal disks. 56 X 7.5 cm.
6. Chain with pendant composed of a long, cylindrical link with red
stones at either end, and with bells dangling from bottom end.
Approx. 50 X 2 cm.
Compare with Tunisian "sha'riyeh" necklaces, item no. 87.
References: Palestinian Costume, p. 195; Pracht und Geheimnis, pp.
199; 265.
Opening price: $250
278b
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280

280. Two Palestinian Necklaces with Amulet
Cases
Two necklaces with amulet cases. Palestine or the
vicinity; one from the Jenin region, [early 20th century].
Silver; silver thread; silver coins; beads.
1. [Jenin Region]. An especially long chain from which
three cylindrical amulet cases – a large one in the
center flanked by two smaller ones on the sides – are
suspended. Coins, beads, and chains with silver coins
dangle from the amulet cases. 60 X 11 cm.
2. [Nablus Region?]. Wide chain to which a triangular
amulet case, decorated in silver thread and with
beads, is attached. Silver coins dangle from the chain
and from the amulet case. Approx. 65 X 5 cm.
Opening price: $200
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279c

 שני ענקים פלשתינאיים עם נרתיקים לקמעות.280

279. Three Palestinian Necklaces with Amulet Cases

; פלשתינה או סביבותיה.שני ענקים עם נרתיקים לקמעות
.]20- [ראשית המאה ה,אחד מאזור ג'נין
.כסף; חוטי כסף; מטבעות כסף; חרוזים
 שרשרת ארוכה במיוחד עליה תלויים שלושה.] [אזור ג'נין.1
 אחד גדול (במרכז) ושניים קטנים,נרתיקים גליליים לקמעות
 חרוזים, מן הנרתיקים משתלשלים מטבעות.)(בצדדים
. ס"מ60 X 11 .ושרשראות עם מטבעות כסף
 שרשרת עבה אליה מחובר נרתיק קמע.]? [אזור שכם.2
 מן השרשרת ומן הנרתיק. מעוטר חוטי כסף וחרוזים,משולש
. ס"מ בקירוב65 X 5 .משתלשלים מטבעות כסף

Three amulet necklaces, with cylindrical amulet cases.
Palestine, village of Attil, Tulkarm Governorate, [early
20th century].
Silver; silver coins; beads.
Two of the necklaces are identical in design, specifically,
a particularly long chain from which three cylindrical
amulet cases – a large one in the center flanked by
two smaller ones on the sides – are suspended. The
third necklace bears a single amulet case, from which
crescent-shaped and hamsa-shaped pendants and coral
beads dangle. Suspended from the other amulet cases
are coins, beads, and chains with silver coins.
Approx. 60 X 11 cm; 45 X 10 cm.

$200 :פתיחה

Opening price: $250

 .281מחרוזת קמע עם נרתיק כסף ואבנים – חברון
מחרוזת קמע (כפי הנראה ,לילד) .חברון[ ,העשורים הראשונים של המאה ה.]20-
כסף ,ניילו; אבני חן; אבני זכוכית.
מחרוזת המורכבת מארבעים חרוזים בגודל משתנה ,עשויים מחומרים שונים (אבן ,זכוכית,
כסף ,צדף וכו') ,עם נרתיק מלבני לקמע במרכזה ,עשוי כסף ומעוטר בניילו (כולל הקמע
המקורי ,כתוב על גבי נייר ומקופל) .במרכז הנרתיק משובצת אבן זכוכית אדומה עם עיטור
כוכב וסהר .מחלקו התחתון של הנרתיק משתלשלים שני מטבעות (רוסיים) .על אחת מאבני
המחרוזת חקוקה צורת עקרב ,לשמירה מעקיצות עקרבים וזוחלים אחרים.
 25 X 5.5ס"מ .מכסה הנרתיק מנותק .פגמים קלים .מטבע חסר .קמע הנייר בלוי ופגום.
פתיחה$200 :

282a

– 281. Beaded Chain with Silver Amulet Case – Gemstones and Beads
Hebron
Beaded chain with amulet case (probably for a child). Hebron, [first decades
of 20th century].
Silver; niello; gemstones; glass beads.
Beaded chain composed of 40 beads of various sizes and materials – stone,
glass, silver, shell, and the like – with, at center, a rectangular silver amulet
case decorated in niello. Includes original amulet, written on paper (folded).
Center of amulet case inlaid with red glass bead decorated with star and
crescent. Two Russian coins dangle from bottom of case. One of the beads in
the chain is engraved with the image of a scorpion – an amuletic device meant
to prevent stings from scorpions and bites from various reptiles.
25 X 5.5 cm. Amulet case cover detached. Minor blemishes. Missing coin. Paper
amulet worn and blemished.

 .282שני זוגות צמידי "חבייאת" פלשתינאיים
ארבעה (שני זוגות) צמידי "חבייאת" (Habbiyat / Aswareh
 .)Habbiyatפלשתינה ,אזור שכם[ ,ראשית המאה ה.]20-
כסף יצוק; חוטי כסף וגרנולציה.
שני זוגות צמידים העשויים טורים-טורים של כדוריות כסף גדולות
המחוברות אלה לאלה בטבעות ובפינים .הסוגר מורכב משתי חוליות
מלבניות המעוטרות בכיפות זעירות עשויות חוטי כסף .באחד הזוגות
מחוברים אל עיטורי הכיפות מטבעות כסף קטנים המשמשים גם
כפעמונים; בזוג השני מטבע כסף מחובר אל הפין הסוגר .צמידים אלה
נענדו בדרך כלל בזוגות ,על פרק כף היד ,אחד על כל יד.
 18 X 5ס"מ בממוצע (פרוסים).
ספרות ,Palestinian Costume :עמ' Pracht und ;198-199
 ,Geheimnisעמ'  ,266מס' .64

פתיחה$400 :

Opening price: $200

282b

281a
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281b

283a

283. Pair of Palestinian "Habbiyat" Bracelets –
Amuletic Inscription Ascribed Protective and
Healing Properties
Pair of "habbiyat" (or "aswareh habbiyat") bracelets.
Palestine, Nablus Region, [early 20th century].
Silver, cast and engraved.
Pair of bracelets composed of silver spherules
arranged in rows and connected to one another
by rings and pins. An Arabic inscription offering
protection and wishing good health – "Wear with
pleasure / in good health and well-being" appears
engraved onto the clasps of both bracelets, enclosed
within an engraved frame of branches.
19 X 5 cm.
References: Palestinian Costume, pp. 198-99; Pracht
und Geheimnis, p. 266, item no. 64.
Opening price: $250

282c

 זוג צמידי "חבייאת" פלשתינאיים – כתובת לשמירה.283
ולרפואה

282. Two
Bracelets

.)Habbiyat / Aswareh Habbiyat( "זוג צמידי "חבייאת
.]20- [ראשית המאה ה, אזור שכם,פלשתינה
.כסף יצוק וחקוק
טורים של כדוריות כסף גדולות-זוג צמידים העשויים טורים
 בשני הצמידים נחקקו.המחוברות אלה לאלה בטבעות ובפינים
 לשמירה,על הסוגר עיטורי ענפים וביניהם כתובת ברכה
." בבריאות ושלמות/  "לבוש בהנאה:ולרפואה
. ס"מ19 X 5
Pracht und ;198-199 ' עמ,Palestinian Costume :ספרות
.64 ' מס,266 ' עמ,Geheimnis

Four (i.e., two pairs) "habbiyat" (or "aswareh
habbiyat") bracelets. Palestine, Nablus Region, [early
20th century].
Silver, cast; silver thread and granulation.
Two pairs of bracelets composed of silver spherules
arranged in rows and connected to one another
by rings and pins. Clasp consists of two rectangular
links decorated with tiny dome-shaped silver-thread
ornaments. On one of the pairs of bracelets, small
silver coins that chime like bells are attached to the
dome-shaped ornaments. On the other pair, a single
silver coin is attached to the pin of the clasp. Such
bracelets were typically worn as pairs, one on each
wrist.
Averaging 18 X 5 cm (when spread out).
References: Palestinian Costume, pp. 198-99; Pracht
und Geheimnis, p. 266, item no. 64.

$250 :פתיחה

Pairs

Opening price: $400

283b

282d
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 שישה צמידים פלשתינאיים – אזור רמאללה.285

 פלשתינה – מלאכת צורף יהודי/  צמיד מעוטר אבני טורקיז – סוריה.284

 [המחצית הראשונה, אזור רמאללה, פלשתינה.)Aswara 'aride bi-l-quifl( שישה צמידים פלשתינאיים
.]20-של המאה ה
. מתכת בהירה/ כסף יצוק; חוטי כסף
. עיטורי כדוריות כסף וחוטי כסף, ארבעה צמידי כסף עם זיזים בולטים בצורת מרובעים ופירמידות.1-4
צורת הצמידים מזכירה את צמידי ה"קבור" ("קברים") התימניים אשר משמשים גם כתזכורת ליום המוות
. צמיד אחד (הקטן מביניהם) ללא הפין הסוגר. ס"מ בממוצע7.5 X 3 .וגם להתגוננות כנגד עין הרע
 אך נושאים, מזכירים בעיצובם את הצמידים הנ"ל.) זוג צמידים (עשויים כסף נמוך או מתכת בהירה.5-6
. ס"מ בקירוב6 X 3.5 .זיזים מעוגלים ומחודדים (ולא מרובעים) שביניהם מפרידות כדוריות כסף
.105 ' מס,280 ' עמ,Pracht und Geheimnis ;199 ' עמ,Palestinian Costume :ספרות

.]20- [ראשית המאה ה,)?פלשתינה (בית לחם- סוריה.צמיד מעוטר אבני טורקיז
. חוטי כסף ופיליגרן; אבני טורקיז; שרשרת ודיסקיות כסף,כסף
 משמאל ומימין לסוגר וכן משמאל. מעוטר בשישה עיטורים קמורים דמויי כיפות,צמיד מפואר
 הפין הסוגר מחובר אל שולי הצמיד בשתי.ומימין לציר משובצות שש אבני טורקיז זעירות
.שרשראות עם דיסקיות המשמשות כפעמונים
 בראשית המאה, סוריה,)Deir ez-Zur( זור-צמידים מסוג זה נעשו בידי צורפים יהודיים בדיר א
.20-ה
. ס"מ7.5 X 3.5
.91 ' עמ,The Arts and Crafts of Syria :ספרות

$500 :פתיחה

$200 :פתיחה

285. Six Palestinian Bracelets – Ramallah Region
Six Palestinian "aswara 'aride bi-l-quifl" bracelets. Palestine, Ramallah Region, [first half
of 20th century].
Silver, cast; silver thread / white metal.
1-4. Four silver bracelets with square or pyramid-shaped bolts in addition to silver
spherules and silver-thread decorations. These bracelets resemble the Yemenite "gubur"
or "tomb" bracelets that are meant to serve as a reminder of one's eventual day of death
as well as offering protection against the Evil Eye. Averaging 7.5 X 3 cm. Smallest bracelet
missing clasp pin.
5-6. Pair of bracelets (made of low-grade silver or white metal). Also somewhat reminiscent
of Yemenite bracelets mentioned above, but with rounded spikes (not square) separated
by silver spherules. Approx. 6 X 3.5 cm.
References: Palestinian Costume, p. 199; Pracht und Geheimnis, p. 280, item no. 105.
Opening price: $500

284. Bracelet with Turquoise Stones – Syria / Palestine – Handiwork of
a Jewish Silversmith
Bracelet with turquoise stones. Syria-Palestine (Bethlehem?), [early 20th
century].
Silver, silver thread and filigree; turquoise stones; silver chain and disks.
Elegant bracelet, adorned with six convex, dome-shaped decorations. Six minute
turquoise stones inlaid on either side of clasp and on either side of hinge. Clasp
pin connected to end of bracelet by two chains with disks that serve as bells.
Bracelets of this type were created by Jewish silversmith active in the early 20th
century in Deir ez-Zur, Syria.
7.5 X 3.5 cm.
Reference: The Arts and Crafts of Syria: Collection Antoine Touma and LindenMuseum Stuttgart, p. 91.
Opening price: $200
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 שלושה צמידים פלשתינאיים – עיטורי פרחים וסלמנדרות.287
 [העשורים הראשונים של, פלשתינה.)שלושה צמידים עם עיטורי פרחים ולטאות (סלמנדרות
.]20-המאה ה
.כסף יצוק
 לשלושתם סוגר גדול דמוי פרח. מעוטרים בכדוריות כסף,שלושה צמידים עם שוליים גליים
.)והם מזכירים בצורתם את הצמידים עם עיטורי ה"עדשים" (ראו פריט קודם
 משמאל ומימין, על כל אחד מהצמידים מופיעות שתי סלמנדרות. זוג צמידים רחבים.1-2
- לידה, שם היא מסמלת קיום מתמשך, הסלמנדרה נפוצה בקמעות מצפון אפריקה.לסוגר
 וזוחלים, לטאות, סלמנדרות. ומשמשת כקמע ללידה וכן להגנה מפני שריפות,מחדש ונצחיות
. ס"מ6 X 3.5 .) ופריט הבא41 אחרים מופיעים גם בקמעות בדואים מפלשתינה (ראו גם פריט
. ללא הפין הסוגר. ס"מ6 X 2.5 . הסוגר מחופה עיטור בצורת פרח. צמיד צר ובודד.3
$250 :פתיחה

287. Three Palestinian Bracelets – With Flowers and Salamanders
Three Palestinian bracelets decorated with flowers and salamanders. Palestine,
[first decades of 20th century].
Silver, cast.
Three bracelets with scalloped edges, decorated with silver spherules. All three
with large, flower-shaped clasps. In their design, these bracelets resemble the
bracelets with lentil-like ornaments (see previous item).
1-2. Pair of wide bracelets. Each with a pair of salamanders, one on either side
of the clasp.
The salamander is a widespread motif on North African amulets insofar as
it symbolizes continuity, rebirth, and permanence, and is thus used as an
amuletic symbol to both ensure healthy childbirth and protect against fire.
Salamanders, lizards, and other reptiles similarly appear on Bedouin amulets
from Palestine (see also item no. 41 and following item). 6 X 3.5 cm.
3. Single narrow bracelet. Clasp covered with flower-shaped ornament. 6 X 2.5
cm. Missing clasp pin.
Opening price: $250

286

 שישה צמידים פלשתינאיים עם סוגרים בצורת כף יד.286
 [המחצית, אזור שכם, פלשתינה.)Habbet 'Adaseh( שישה צמידים פלשתינאיים עם סוגרים בצורת כף יד
.]20-הראשונה של המאה ה
. מתכת בהירה/ כסף יצוק; חוטי כסף
 היו בשימוש גם בכפרים, הנושאים שתיים עד חמש שורות של עיטורים כדוריים דמויי עדשים,צמידים אלה
. בארבעת הצמידים הסוגר מעוצב ככף יד עם חפת.העשירים ובערים בית לחם ורמאללה
 הסוגר מעוצב ככף יד האוחזת פרח; באחד מהם מופיע עיטור בצורת כוכב וסהר. שני צמידים רחבים.1-2
. ס"מ6 X 2 , ס"מ6 X 2.5 .בבסיס כף היד
. ס"מ6.5 X 1 . שני צמידים צרים.3-4
. ס"מ6 X 1.5 . שני צמידים עשויים מתכת בהירה.5-6
.68 ,66 ' מס,266 ' עמ,Pracht und Geheimnis ;199 ' עמ,Palestinian Costume :ספרות
$300 :פתיחה

286. Six Palestinian Bracelets with Hand-Shaped Clasps
Six Palestinian "habbet 'adaseh" bracelets with hand-shaped clasps. Palestine, Nablus
Region, [first half of 20th century].
Silver, cast; silver thread / white metal.
Such bracelets – with anywhere from two to five rows of round, lentil-like ornaments –
were worn in towns and in the wealthier villages such as Bethlehem and Ramallah. In four
of the bracelets, the clasp is in the form of a cuffed hand.
1-2. Two wide bracelets. Clasp in form of hand grasping flower. On one of the two, a starand-crescent symbol appears on the wrist. 6 X 2.5 cm; 6 X 2 cm.
3-4. Two narrow bracelets. 6.5 X 1 cm.
5-6. Two white metal bracelets. 6 X 1.5 cm.
References: Palestinian Costume, p. 199; Pracht und Geheimnis, p. 266, item nos. 66, 68.
Opening price: $300

209 | פלשתינה – ארץ ישראל

288

 .288שני זוגות צמידי כסף בדואיים – שמירה מעקרבים
ומעכבישים
ארבעה צמידי כסף בדואיים (Saba' Wiyat / Dakket il-
 .)'Aqrabeפלשתינה ,כפרי הדרום ,עזה וסיני[ ,העשורים
הראשונים של המאה ה.]20-
כסף יצוק ,חקוק ומוחתם.
שני זוגות צמידים עם עיטורים חוזרים ,שצורתם מזכירה צורת
עקרב או עכביש (בכך משמשים צמידים אלה גם כמעין קמע).
 6 X 4ס"מ;  6.5 X 4ס"מ.
ספרות ,Pracht und Geheimnis :פריטים .382-384

פתיחה$200 :

– 288. Two Pairs of Silver Bedouin Bracelets
Protection against Scorpions and Spiders
"Four silver "saba' wiyat" or "dakket il-'aqrabe
Bedouin bracelets. Villages in Gaza, Sinai and south
Palestine, [first decades of 20th century].
Silver, cast, engraved, and punched.
Two pairs of bracelets with recurrent patterns, in a form
reminiscent of the shape of a scorpion or spider (giving
the bracelets something of an amuletic property).
6 X 4 cm. 6.5 X 4 cm.
Reference: Pracht und Geheimnis, item nos. 382-84.
Opening price: $200
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 .289שבעה קמעות בדואיים בצורת סלמנדרות וצפרדעים
שבעה קמעות בדואיים בצורת סלמנדרות וצפרדעים .פלשתינה-
סוריה[ ,ראשית המאה ה.]20-
כסף יצוק.
הצפרדע ,משום צאצאיה הרבים ,משמשת כקמע מזה אלפי
שנים ,וכבר במצרים העתיקה נחשבה כסמל לפריון ולחיים.
קמעות כאלה נענדו על ידי נשים בתקווה ללידה קלה ,וכן על ידי
גברים ,בציפייה ללידה מחודשת בחיים שלאחר המוות (בדומה
לסגולותיה של הסלמנדרה).
 .1-3שלושה תליוני קמע בצורת צפרדעים .מכל תליון
משתלשלות שלוש שרשראות עם מטבעות או עיטורים8-10 X 2 .
ס"מ בקירוב (כולל השרשראות).

 .4-5שני תליונים בצורת סלמנדרה[ .ג'בע ,מחוז ג'נין] .אל כל
תליון מחוברים תליונים נוספים :לאחד שני תליונים בצורת
צפרדעים; ולשני תליון בצורת צפרדע ותליון בצורת פרח.
 3.5 X 4.5-5.5ס"מ.
 .6שני תליונים קטנים בצורת צפרדע ,מחוברים בטבעות זה לזה.
 4.5 X 1.5ס"מ.
 .7תליון בודד בצורת צפרדע 3.5 X 2 .ס"מ.
ספרות ,The Arts and Crafts of Syria :עמ' .102
פתיחה$300 :

 שני קמעות בדואיים לתינוקות ולילדים – שיני זאבים וצבועים.290
 [המחצית,סוריה- פלשתינה. לתינוקות ולילדים,שני קמעות בדואיים
.]20-הראשונה של המאה ה
.כסף; מטבעות כסף; חוטי כותנה; חרוזים; אבנים
 ממנו משתלשלות, נתונה בחבק כסף, שן של זאב.] [אזור חברון. תליון קמע.1
. ס"מ בקירוב9 X 3 .שלוש שרשראות עם מטבעות כסף
 צרור חוטי כותנה אליהם קשורים. קמע לתלייה על הבגד או על החגורה.2
 ותליונים, שן של זאב או של צבוע, חרוזי קורל, אבן טורקיז,חרוזים צבעוניים
. ס"מ בקירוב8 X 4 .נוספים
.102 ' עמ,The Arts and Crafts of Syria :ספרות
$250 :פתיחה

289. Seven Bedouin Amulets in Shape of
Salamanders and Frogs
Seven Bedouin amulets in the shape of salamanders
and frogs. Palestine-Syria, [early 20th century].
Silver, cast.
Thanks to its reputation for producing numerous
offspring, for thousands of years, going back to
ancient Egypt, the image of the frog has served as
a symbol of fertility and life. Amulets such as these
were worn by women in hopes of experiencing an
easy birth, and by men who aspired to be reborn in
the afterlife (similar beliefs were associated with the
salamander).
1-3. Three frog-shaped amulet pendants. Three chains
with coins or ornaments are suspended from each
pendant. Approx. 2 X 8 to 2 X 10 cm. (including chains).
4-5. Two pendants in the form of salamanders. [Jaba',
Jenin Region]. Additional pendants attached to each
of these two pendants; one has two frog-shaped
pendants, while the other has one frog-shaped and
one flower-shaped pendant. 3.5 X 4.5; 3.5 X 5.5 cm.
6. Two small frog-shaped pendants, connected to
each other by rings. 4.5 X 1.5 cm.
7. Single frog-shaped pendant. 3.5 X 2 cm.
Reference: The Arts and Crafts of Syria: Collection
Antoine Touma and Linden-Museum Stuttgart, p. 102.
Opening price: $300

290

290. Two Bedouin Amulets for Infants and Children – Wolf and Hyena Teeth
Two Bedouin amulets, for infants and children.
Palestine-Syria, [first half of 20th century].
Silver; silver coins; silver thread; beads; gemstones.
1. Amulet pendant. [Hebron Region]. Wolf tooth,
enclosed within a silver band, from which three chains
with silver coins are dangling. Approx. 9 X 3 cm.
2. Amulet to be suspended either from garment
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or from belt. Bundle of cotton thread onto which
colored beads, a turquoise stone, coral beads, a wolf
or hyena tooth, and other types of pendants are tied.
Approx. 8 X 4 cm.
Reference: The Arts and Crafts of Syria: Collection
Antoine Touma and Linden-Museum Stuttgart, p. 102.
Opening price: $250

 פלשתינאיים/  ארבעה תליוני קמע אסלאמיים.292
/  ירדן/  פלשתינה.)Maskeh( ארבעה תליוני קמע אסלאמיים
.]20- [המחצית הראשונה של המאה ה,סוריה
.כסף יצוק וחקוק; חוטי כסף; מטבעות כסף
, חקוקים בשני הצדדים,ארבעה תליוני קמע המעוצבים כטיפה
 תפילות לשמירה ולהגנה,עם פסוקי קוראן ופסוקי ברכה לאל
 על אחד הקמעות חקוק עיטור בצורת כיפת.וטבלה עם מספרים
.הסלע
. ס"מ10 X 5  ס"מ עד5.5 X 3.5 ,גודל משתנה
Palestinian ;381 ,349 ' עמ,Pracht und Geheimnis :ספרות
.101 ' עמ,The Arts and Crafts of Syria ;196 ' עמ,Costume
$200 :פתיחה

292. Four Islamic / Palestinian Amulet Pendants
Four Islamic "maskeh" amulet pendants. Palestine /
Jordan / Syria, [first half of 20th century].
Silver, cast and engraved; silver thread; silver coins.
Four droplet-shaped amulet pendants, engraved
on both sides with verses from the Qur'an, verses in
praise of Allah, prayers for protection and defense,
and a table with numbers. One of the amulets is
engraved with a depiction of the Dome of the Rock.
Varying sizes, from 5.5 X 3.5 to 10 X 5 cm.
References: Pracht und Geheimnis, pp. 349, 381;
Palestinian Costume, p. 196; The Arts and Crafts of
Syria: Collection Antoine Touma and Linden-Museum
Stuttgart, p. 101.
Opening price: $200

291

291. Collection of Bedouin Amulets – Stones and
Beads – Palestine and Sinai

 אוסף קמעות בדואיים – אבנים וחרוזים – פלשתינה.291
וסיני

Eight Bedouin amulets made of beads and stones.
Palestine, southern villages / Sinai, [20th century].
Cotton and woolen thread; beads and stones.
1-2. Beaded chain consisting of 24 large, amber-like
beads, and bracelet with five additional beads.
3. Cloth satchel containing eight stone beads of various
types, and an additional pendant in a silver frame.
4. Six stone beads of various types, on a purple woolen
string.
5. Seven bright-colored stone beads assembled in a
red-colored cotton thread bundle.
6-7. Pair of cylindrical amulets wrapped in cloth and
decorated with an array of strings with blue, red and
coral beads.
8. Bracelet for infant – eight small, bright-colored
seashells sewn onto a green fabric strap.
Size and condition vary.
Reference: Palestinian Costume, pp. 200-202.

 כפרי, פלשתינה.שמונה קמעות בדואיים עשויים חרוזים ואבנים
.]20- [המאה ה, סיני/ הדרום
.חוטי כותנה וצמר; חרוזים ואבנים
 חרוזים גדולים דמויי ענבר וצמיד עם24  מחרוזת ובה.1-2
.חמישה חרוזים נוספים
 שקיק בד ובו שמונה חרוזי אבן מסוגים שונים ותליון נוסף.3
.במסגרת כסף
 שישה חרוזי אבן מסוגים שונים מחוברים למחרוזת בחוט צמר.4
.סגול
. שבעה חרוזי אבן בהירים אגודים בחוטי כותנה בצבע אדום.5
 זוג קמעות גליליים עטופים בבד ומקושטים במערכת.6-7
.חוטים עם חרוזים כחולים ואדומים וחרוזי קורל
 צמיד לתינוק – שמונה קונכיות קטנות ובהירות תפורות.8
.לרצועת בד ירוקה
.גודל ומצב משתנים
.200-202 ' עמ,Palestinian Costume :ספרות
$200 :פתיחה

Opening price: $200
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 .293אוסף קמעות בדואיים – ענקים ותליונים – ירדן
שמונה קמעות בדואיים ,רובם עשויים כסף ומעוטרים בניילו .ירדן (אירביד  /א-סלט)[ ,המחצית
הראשונה של המאה ה.]20-
כסף ,ניילו; מטבעות כסף; חוטי כסף; פח.
 .1תליון בצורת טיפה ,עליו מופיעים פסוקי קוראן לשמירה ולהגנה (בעבודת ניילו) .הכסף חתום.
 11 X 4.5ס"מ.
 .2ענק  /עיטור ראש .תליון קמע גדול בצורת טיפה ,ממנו משתלשלות שרשראות עם מטבעות כסף
(רוסיים ואסלאמיים) .התליון מעוטר בעבודת ניילו ,עם איור של כד ובתוכו פרחים .מעל התליון תלוי
עיטור פיליגרן דמוי ביצה 46 X 8 .ס"מ.
 .3תליון קמע גדול בצורת טיפה ,ממנו משתלשלות שרשראות עם עיטורים יצוקים ומטבעות כסף.
התליון מעוטר בעבודת ניילו ,עם איור של כוכב וסהר .מעל התליון תלוי עיטור פיליגרן דמוי ביצה.
 24 X 6.5ס"מ.

 .4שרשרת עם תליון בצורת משולש ,מעוטר בניילו ,עם איור של מסגד ועצים .מן התליון משתשלים
פעמונים ודיסקיות כסף (במרכז הדיסקית הגדולה משובץ חרוז) .התליון חלול כדי לשמש כנרתיק
לקמע (המכסה נפתח במשיכה הצדה) 52 X 7.5 .ס"מ.
 .5שרשרת עם תליון בצורת דג ,מעוטר בניילו .מן התליון משתלשלות שרשראות עם עיטורים.
התליון חלול כדי לשמש כנרתיק לקמע 36 X 8 .ס"מ.
 .6-8שלושה נרתיקי קמעות עשויים פח .נרתיק אחד בצורת משולש ,השני בצורת מלבן והשלישי
בצורת גליל .שלושת הנרתיקים חתומים ,וכפי הנראה נושאים את הקמעות המקוריים 10 X 4.5 .ס"מ,
 9 X 2.5ס"מ 8.5 X 6 ,ס"מ.
ספרות ,Pracht und Geheimnis :פריטים .416 ,405
פתיחה$300 :
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293. Collection of Bedouin Amulets – Necklaces
and Pendants – Jordan

294a

294. Seven Silver
Silversmiths' Marks

Bedouin

Bracelets

–

Seven silver Bedouin "haydari" bracelets. Palestine,
Bethlehem and southern villages, [first decades of
20th century].
Silver (marked), cast and engraved.
To be worn in pairs, one to two per hand.
1-2. Pair of bracelets, with branch and leaf pattern.
Maker's mark: Samur. Approx. 7 X 2.5 cm.
3-4. Pair of bracelets. Maker's mark: Khalil. 2 X 6 cm.
5-6. Pair of bracelets with zigzag pattern. Maker's
mark: Hanna. 6.5 X 2 cm.
7. Single bracelet, with vegetal patterns. Maker's
mark: Aisa Al Ghawi. 7 X 2 cm.
Reference: Palestinian Costume, p. 199.
Opening price: $350

 שבעה צמידי כסף בדואיים – חותמות הצורפים.294
 בית לחם, פלשתינה.)Haydari( שבעה צמידי כסף בדואיים
.]20- [העשורים הראשונים של המאה ה,וכפרי הדרום
.כסף (חתום) יצוק וחקוק
 אחד על, על פרק כף היד,צמידים אלה נענדו בדרך כלל בזוגות
. או שניים יחדיו,כל יד
: חותמות הצורף. מעוטרים בענפים עם עלים, זוג צמידים.1-2
. ס"מ בקירוב7 X 2.5 .)Samur( סמור
. ס"מ6 X 2 .)Khalil(  חליל: חותמות הצורף. זוג צמידים.3-4
 חנא: חותמות הצורף.זג- זוג צמידים מעוטרים בקווי זיג.5-6
. ס"מ6.5 X 2 .)Hanna(
 עיסא: חותמות הצורף. מעוטר בדגמים צמחיים, צמיד בודד.7
. ס"מ7 X 2 .)Aisa Al Ghawi( ע'אווי-אל
.199 ' עמ,Palestinian Costume :ספרות
$350 :פתיחה

Eight Bedouin amulets, most of them made of silver
and decorated in niello. Jordan (Irbid / As-Salt), [first
half of 20th century].
Silver, niello; silver coins; silver thread; tinplate.
1. Droplet-shaped pendant, inscribed (in niello)
with verses from the Qur'an offering protection and
defense. Marked. 11 X 4.5 cm.
2. Necklace / head ornament. Large, droplet shaped
amulet pendant, from which chains with Russian and
Islamic coins are suspended. Pendant decorated in
niello, with illustration of flowers in vase. Suspended
above pendant is egg-like ornament in filigree. 46 X 8
cm.
3. Large, droplet shaped amulet pendant, from
which chains with cast ornaments and silver coins are
suspended. Pendant with star and crescent in niello.
Egg-shaped ornament in filigree suspended above
pendant. 24 X 6.5 cm.
4. Chain with triangular pendant with an illustration
in niello of a mosque and trees. Bells and silver disks
dangle from the pendant; largest disk inlaid in center
with bead. Pendant hollow, enabling use as amulet
case; lid slides sideways. 52 X 7.5 cm.
5. Chain with fish-shaped pendant decorated in niello.
Chain with ornaments suspended from pendant.
Pendant hollow, enabling use as amulet case. 36 X 8
cm.
6-8. Three tin amulet cases, all of them sealed and
most likely house their original amulets. One amulet
case triangular, another rectangular, and third
cylindrical. 10 X 4.5 cm; 9 X 2.5 cm; 8.5 X 6 cm.
Reference: Pracht und Geheimnis, item nos. 405, 416.
Opening price: $300

294b
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296

295a

 .296עכס ושני צמידים בדואיים

295b

 .295שמונה צמידים בדואיים
שמונה צמידים בדואיים .פלשתינה[ ,העשורים הראשונים של המאה ה.]20-
כסף; כסף נמוך ,יצוק וחקוק.
 .1-4ארבעה צמידי כסף בודדים ( .)Haydariחלקם מעוטרים בפסים או בענפים עם עלים 6 X 2 .ס"מ
בממוצע.
 .5-8ארבעה צמידים בודדים עשויים כסף נמוך .צמידים כבדים ,עם זיזים בולטים ועיטורי פסים
פשוטים 7 X 1.5 .ס"מ בממוצע.
פתיחה$200 :

295. Eight Bedouin Bracelets
Eight Bedouin bracelets. Palestine, [first decades of 20th century].
Silver; low-grade silver, cast and engraved.
1-4. Four single silver "haydari" bracelets. Some with patterns of stripes, or branches
and leaves. Averaging 6 X 2 cm.
5-8. Four single low-grade silver heavy bracelets. Averaging 7 X 1.5 cm.
Opening price: $200

עכס ושני צמידים בדואיים .פלשתינה-מצרים[ ,המחצית הראשונה של המאה ה.]20-
 .1עכס כסף בדואי-פלשתיני .עשוי חוטי כסף (נמוך) קלועים ,עם סוגר בצורת כף יד האוחזת פרח
(ראו גם פריט  11.5 X 2 .)286ס"מ בקירוב.
 .2צמיד כסף בדואי (חתום) .פלשתינה (אזור באר שבע ,עזה והנגב  /סיני)[ ,שנות ה 6 X 2.5 .]40-ס"מ.
 .3צמיד בדואי .עשוי חוט מתכת מכופף ,שבשני קצותיו עיטור בצורת ראש נחש 8 X 1 .ס"מ בקירוב.
ספרות ,Palestinian Costume :עמ' .197
פתיחה$150 :

296. Two Bedouin Bracelets and Anklet
Two Bedouin bracelets and one Bedouin anklet. Palestine-Egypt, [first half of 20th
century].
1. Silver Palestinian Bedouin anklet. Braided low-grade silver thread, with clasp
shaped like hand grasping flower (see also item no. 286). Approx. 11.5 X 2 cm.
2. Silver Bedouin bracelet (marked). Palestine (Regions of Beersheba, Gaza, and the
Negev / Sinai), [1940s]. 6 X 2.5 cm.
3. Bedouin bracelet. Shaped metal wire, with snakehead-shaped ornament at either
end. Approx. 8 X 1 cm.
Reference: Palestinian Costume, p. 197.
Opening price: $150

 .297חמישה עכסים – צמידי כסף בדואיים לענידה על הקרסול
חמישה עכסים ,צמידים בדואיים או צועניים מאסיביים ,לענידה על הקרסול .פלשתינה או סביבותיה
(מצרים?)[ ,העשורים הראשונים של המאה ה.]20-
כסף יצוק וחקוק; גרנולציה.
 .1-2זוג עכסי כסף גדולים[ .פלשתינה או סביבתה] .מעוטרים בעיטורי פסים ובגרנולציה .על כל אחד
מהעכסים תלויות תריסר טבעות המרשרשות תוך כדי הליכה (בכך משמשים העכסים גם כקמעות
לשמירה) 16 X 1.5 .ס"מ בקירוב (כולל הטבעות) .מעט פגמים .אבנים חסרות (?).
 .3-5שלושה עכסי כסף[ .פלשתינה או מצרים] .שניים מהם מעוטרים בפסים ובנקודות; השלישי ללא
עיטורים (חתום בחותמת הצורף) 10 X 1 .ס"מ בממוצע.
פתיחה$200 :
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297. Five Silver Bedouin Anklets

298

298. Ornamental Bedouin Veil – Embroidery with Silver Coins
Ornamental Bedouin "burqa" face covering or veil, with silver coins. Palestine, Negev Region
(Beersheba District), [early 20th century].
Colorful embroidery on cotton fabric; silver and copper coins and disks; coral beads; colored
beads.
Ornamental Bedouin veil or face covering. The rectangular upper piece of embroidered
cloth is meant to be tied around the forehead, while the additional pieces of embroidery,
along with the strings of coins, serve to cover the nose and mouth area. Suspended from the
forehead strap are short chains with coral beads. On either side of the head, long chains with
diamond-shaped pendants at their ends dangle from the extremities of the veil.
Approx. 55 X 55 cm.
References: Palestinian Costume, p. 190; Pracht und Geheimnis, p. 222.
Opening price: $250

Five massive silver Bedouin or Romani anklets. Palestine or the vicinity
(Egypt?), [first decades of 20th century].
Silver, cast and engraved; granulation.
1-2. Pair of large silver anklets. [Palestine or the vicinity]. With striped
pattern and granulation. Each anklet with twelve dangling rings that jingle
in response to walking motion. As such, anklets also serve as protective
amulets. Approx. 16 X 1.5 cm (including rings). Few blemishes. Missing stones (?).
3-5. Three silver anklets. [Palestine or Egypt]. Two anklets with pattern of
stripes and dots. Third anklet undecorated (with maker's mark). Averaging
10 X 1 cm.
Opening price: $200

 עיטור פנים בדואי – רקמה עם מטבעות כסף.298
,) אזור הנגב (נפת באר שבע, פלשתינה.)Burqa(  עם מטבעות כסף,עיטור פנים בדואי
.]20-[ראשית המאה ה
רקמה צבעונית על בד כותנה; מטבעות ודיסקיות כסף ונחושת; חרוזי קורל; חרוזים
.צבעוניים
 בעוד, הרקמה המלבנית העליונה נקשרת סביב המצח כרתמה:עיטור פנים בדואי
 מכסות את האף ואת אזור,המטבעות- יחד עם שורות,שתי רצועות הרקמה הנוספות
 מן הרקמה העליונה משתלשלות שרשראות קצרות עם חרוזי קורל; משני צידי.השפתיים
. שבקצותיהן תליונים מעוינים,העיטור שרשראות ארוכות
. ס"מ בקירוב55 X 55
.222 ' עמ,Pracht und Geheimnis ;190 ' עמ,Palestinian Costume :ספרות
$250 :פתיחה
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, שני מכתבים מירושלים לארגון פקוא"מ באמשטרדם.300
1890-1894
,שני מכתבים שנשלחו מירושלים לארגון פקידים ואמרכלים באמשטרדם
.]1894[  תרנ"ד,]1890[  תר"ן, ירושלים.ועניינם בקשת תרומות
 אדר תר"ן, ירושלים. מכתב מאת חברת "חסד ואמת" דק"ק בני מארוקו.1
.]1890[
 גבאי אה"ק אשר באמשטרדם, הממוען אל משה דעלימא,במכתב
,)Buenos(  מבקש ראובן בווינוס,)(המשנה לראש הפקאו"מ באמשטרדם
" לקבל תרומה לטובת קיום מצוות "הלבשת ערומים,בשם החברה
,] דף1[ . חתום בחותם החברה.ליתומים ולבני עניים לקראת חג הפסח
. מעט כתמים. מצב טוב. ס"מ23
 ניסן, ירושלים. מכתב מאת יצחק טאג'יר (טג'ר) ואהרן שאלתיאל.2
.]1894[ תרנ"ד
 מבקשים השניים לקבל, הממוען אל אנשי פקאו"מ באמשטרדם,במכתב
 שכן הם משמשים כ"משרתי עליון" לרבי יעקב שאול אלישר,סיוע כספי
 מעט.טוב- מצב בינוני. ס"מ29 ,] דף1[ . והכנסתם מועטה,יומם ולילה
. קרוע ברובו, קו קפל רוחבי.כתמים
$150 :פתיחה

300. Two Letters Sent from Jerusalem to the Amsterdam
Organization Pekidim and Amarkalim, 1890-94

300a

Two letters sent from Jerusalem to the Amsterdam-based
organization Pekidim and Amarkalim (Officers and Treasurers),
with requests for donations. Jerusalem 1890, 1894.
1. Letter from the Hessed V'Emet Charitable Society of
Moroccan Jews. Jerusalem, 1890.
In this letter, addressed to Moses de Lima, deputy to the
head of Pekidim and Amarkalim, Reuven Buenos submits a
request on behalf of the Hessed V'Emet Charitable Society
for a donation toward fulfilling, in time for the Passover
holiday, the mitzvah of "clothing the naked" for the benefit
of orphans and poverty-stricken children. Stamped with the
inked stamp of the Society. [1] f., 23 cm. Good condition. Few
stains.
2. Letter from Yitzhak Tajer and Aharon Sha'altiel. Jerusalem,
1894.
In this letter, addressed to the people of the Pekidim and
Amarkalim in Amsterdam, the two petitioners mention that
their income is meager, and request financial support to help
sustain them in their function as assistants, night and day, to
Rabbi Ya'akov Shaul Elyashar. [1] f., 29 cm. Good-fair condition.
Few stains. Widthwise fold line, mostly torn.
Opening price: $150

300b
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 אוסף ספרים בנושא מלבושים ותכשיטים אתניים.299
. ספרי מחקר וקטלוגים בנושא מלבושים ותכשיטים אתניים19
. צרפתית וגרמנית, אנגלית.20- סוף המאה ה,מקומות הדפסה שונים
,האוסף כולל ספרים בנושא תכשיטים מצפון אפריקה (תוניסיה
, תכשיטים ומלבושים פלשתינאיים, כסף אסלאמי,) מרוקו,אלג'יריה
. ועוד,חגורות
.רשימה מפורטת תישלח לפי בקשה
$450 :פתיחה

299. Collection of Books on the Subject of Ethnic
Costume and Jewelry
19 books and catalogues on the subject of ethnic
costume and jewelry. Various publishers, end of 20th
century. English, French and German.
Collection includes books on the subject of North African
(i.e., Tunisian, Algerian, Moroccan) jewelry, Islamic silver,
Palestinian jewelry and costume, belts, and other items.
Detailed list will be sent upon request.
Opening price: $450

" .302תבואות הארץ" לרבי יהוסף שוורץ – מהדורות
ראשונות – ירושלים – 1843-1862 ,סט נאה

301a

301b

 .301ספר מסע בארץ ישראל – אוטרכט– 1797-1798 ,
מפות של ארץ ישראל ושל ירושלים

– 301. Palestine Travelogue – Utrecht, 1797-98
Maps of Palestine and Jerusalem

Reizen door Palestina in eenige aangenaame brieven,
met eene op nieuw gemaakte aftekening der stad
 .Jerusalem, door S. van Emdreתיאור מסע בארץ ישראל,
במכתבים ,עם שתי מפות (של העיר ירושלים ושל ארץ ישראל),
מאת סמואל ואן אמדרה .אוטרכט .1797-1798 ,הולנדית.
תיאור מסע בארץ ישראל ,במכתבים .שני ספרים בכרך אחד,
הראשון מלווה במפה של העיר ירושלים (לאור  )1019והשני
במפה של ארץ ישראל ,צבועה ביד (לאור .)269
 200 ,XXIVעמ' ]1[ ,מפה מקופלת;  206 ,VIIIעמ' ]1[ ,מפה
מקופלת 22 ,ס"מ .מצב טוב .מעט כתמים .רישומי בעלות ותו
ספר .המפות אינן כרוכות .כריכה מקורית ,בלויה מעט בשוליה.

Reizen door Palestina in eenige aangenaame brieven,
met eene op nieuw gemaakte aftekening der stad
Jerusalem, door S. van Emdre [Journey through
Palestine in several pleasant letters, with a newlymade illustration of the city Jerusalem, by Samuel Van
Emdre]. Utrecht, 1797-98. Dutch.
Epistolary description of a journey to Palestine, with
two maps. Two books in one volume. A map of the
city of Jerusalem (Laor 1019) is appended to the first
)book, and a hand-colored map of Palestine (Laor 269
is included in the second.
XXIV, 200 pp., [1] folding map; VIII, 206 pp., [1] folding
map, 22 cm. Good condition. Few stains. Ownership
notations and bookplate. Maps unbound. Original binding,
slight wear to edges.

פתיחה$150 :

Opening price: $150
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סט נאה של ספרי רבי יהוסף שוורץ ,במהדורתם הראשונה
בעברית .ירושלים ,תר"ג-תרכ"ב .1843-1862
 .1ספר דברי יוסף ,לרבי יהוסף שוורץ" ,מילדי האשכנזים יצ"ו",
הלכה ואסטרונומיה של ארץ ישראל .ירושלים ,תר"ג (.)1843
חיתוך עץ בשער הראשון ,]8[ .ע ]6[ ,דף .שני שערים.
 .2ספר תבואות הארץ (והוא חלק ב' מספר דברי יוסף) .ירושלים,
תר"ה  .1845עם שערים מיוחדים" :תוצאות הארץ" ו"מעשה
הארץ" .חתימות בעלים וכמה הגהות בכתב יד ,]2[ .קנו ,נב ]3[ ,דף.
 .3ספר דברי יוסף (חלקו השלישי והרביעי) .ירושלים ,תרכ"א
( ,]7[ .)1861רמז ]1[ ,דף.
 .4ספר דברי יוסף (חלקו השלישי והרביעי) ,ראש השני .ירושלים,
תרכ"ב ( ,]4[ .)1862קע ]1[ ,דף.
רבי יהוסף שוורץ( ,תקס"ה-תרכ"ה  )1804-1865היה גאון
ומקובל ,מראשוני חוקרי ארץ ישראל .תלמיד רבי אברהם בינג
בישיבת ווירצבורג .בתקופת לימודיו בישיבה למד גיאוגרפיה
ושפות באוניברסיטה בעיר .עוד בהיותו בגרמניה החל לעסוק
בחקר ארץ ישראל ,ובשנת  1829הוציא את מפת ארץ ישראל
בעברית ובגרמנית (מפה שהשתמשו בה ההיסטוריונים
והגיאוגרפים בתקופתו) .עלה לירושלים בשנת  .1837בבואו
לירושלים התקבל ע"י רעיו יוצאי גרמניה (מייסדי כולל הו"ד
– הולנד ודייטשלנד) ,רבי משה זאקס ורבי אליעזר ברגמן .רבי
יהוסף המשיך כל ימיו לשקוד בלימוד התורה בנגלה ובנסתר,
והיה מלומדי הקבלה בישיבת המקובלים "בית אל" בירושלים.
בארץ המשיך במחקרי ההיסטוריה והגיאוגרפיה של ארץ ישראל,
עבר ממקום למקום וחקר את הארץ ,תוך שהוא מברר את שמות
המקומות עפ"י השפה המקומית ועפ"י מקורות התנ"ך והתלמוד.
זיהוייו של רבי יהוסף מקובלים עד היום וספריו משמשים עד
היום אבן יסוד לדיונים רבים בענייני הארץ ,הן בתחום התורני-
הלכתי והן בתחום המחקר המדעי-היסטורי .סדרת ספריו
המכונה "תבואות הארץ" (על שם הספר העיקרי בסדרה) נדפסה
בירושלים בעברית .בשנת  1850נדפסה בפילדלפיה מהדורה של
ספרו בתרגום לאנגלית (עם מפת הארץ והפורטרט הידוע של
המחבר – שהחליף בארץ את מלבושיו האירופיים במלבושים
מזרחיים ואפילו חבש מצנפת מזרחית לראשו) ,ובשנת 1852
נדפסה בפרנקפורט מהדורה בתרגום לגרמנית (ראו להלן).
ארבעה ספרים בארבעה כרכים 15-16 ,ס"מ .נתונים בקופסת
קרטון בעבודת-יד ( 18 X 12ס"מ) .מצב כללי טוב .רישומי בעלות
וחותמות .מספר הגהות בכתב יד באחד מהכרכים .כריכות קרטון
ועור מקוריות (מסוף המאה ה 19-או מראשית המאה ה,)20-
במצב טוב.
ש .הלוי .62 ,58 ,31 ,17
פתיחה$1000 :

302. Tevu'ot Ha'Aretz by Rabbi Yehosef Schwarz – First Editions – Jerusalem, 1843-62 – Fine
Set
Set of books by Rabbi Joseph (Yehosef) Schwarz, in their first Hebrew edition. Jerusalem, 1843-62.
1. "Divrei Yosef" ("The Words of Joseph") by Rabbi Yehosef Schwarz "of the Progeny of the Ashkenazi
[Jews]," halakha (Jewish law) and astronomy of the Land of Israel. Jerusalem, 1843. Woodcut border
to half title. [8], 70, [6] ff. Two title pages.
2. "Tevu'ot Ha'Aretz" ("The Produce of the Land," representing Part II of "Divrei Yosef"). Jerusalem,
1845. With two separate sections titled "Totz'ot Ha'Aretz" ("Yield of the Land") and Ma'aseh
Ha'Aretz" ("Deeds of the Land"). Ownership signatures and several handwritten notes. [2], 156, 52,
[3] ff.
3. "Divrei Yosef", Parts III and IV. Jerusalem, 1861. [7], 247, [1] ff.
4. "Divrei Yosef"," Parts III and IV (second volume). Jerusalem, 1862. [4], 170, [1] ff.
Rabbi Joseph (Yehosef) Schwarz (1804-1865) was an outstanding Torah scholar and kabbalist, one of
the earliest of researchers in the field of Land of Israel studies. Learning under Rabbi Abraham Bing
at the Würzburg Yeshiva, he concurrently studied geography and languages at the local university.
While still in Germany, he became involved in Land of Israel studies, and in 1829, published a
Hebrew-German map of Palestine which came to be highly regarded as a reference by historians and
geographers at the time. Immigrated to Palestine in 1837. Upon arriving in Jerusalem, was warmly
embraced by two colleagues of his from Germany, the founders of the renowned German-Dutch
"Kollel HOD" ["Holland-Deutschland"], Rabbis Moses Sachs and Eliezer Bergman. Schwartz persisted
in Torah scholarship for the remainder of his life, dealing both with standard Torah study and the
esoteric, mystical field of Kabbalah, studying also at the kabbalistic Beit El Yeshiva. In Palestine,
he resumed the research work he began in Germany on the history and geography of the Land
of Israel. Exploring the length and breadth of the country and closely studying a great number of
its sites, recording place names according to local traditions and biblical and Talmudic sources. His
identifications of various ancient sites are recognized and respected to this day, and his literary
works are regarded as foundation stones and starting points for a host of discussions regarding
the history of the Land of Israel, from both halakhic and academic standpoints. His series of books
titled "Tevu'ot Ha'Aretz" ("Produce of the Land"), named after the main work in the series, were
first published in Hebrew in Jerusalem. In 1850, an English translation was published in Philadelphia
under the title "Descriptive Geography and Brief Historical Sketch of Palestine" (see next item). It
additionally contained two maps of Palestine and a famous portrait of the author, dressed in the
characteristic Middle Eastern garments – including an Oriental turban – he had adopted in Palestine,
having relinquished European garb. A German translation was published in Frankfurt in 1852 (see
item 304).
Four books in four volumes, 15-16 cm. In handmade cardboard case (18X12 cm). Overall good condition.
Ownership notations and stamps. One volume with several handwritten notes. Late 19th or early 20th century
cardboard and leather bindings, in good condition.
Sh. HaLevy 17, 31, 58, 62.
Opening price: $1000
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303. Descriptive Geography of Palestine by Rabbi Yehosef Schwarz –
American Edition, Translation by Isaac Leeser – Philadelphia, 1850
A Descriptive Geography and Brief Historical Sketch of Palestine [English translation
of "Tevu'ot Ha'Aretz" by Rabbi Joseph (Yehosef) Schwarz]. Translated by Isaac
Leeser. Illustrated With Maps and Numerous Engravings. Philadelphia: A. Hart, 1850.
First English translation, first edition to be published in the United States.
English translation of the book "Tevu'ot Ha'Aretz" by Rabbi Joseph (Yehosef)
Schwarz. Includes frontispiece portrait of the author, two (foldout) maps of
Palestine, and twelve lithographic plates with illustrations of sites in Palestine.
After his comprehensive and groundbreaking work on Palestine had been published
in Jerusalem, Joseph Schwarz was sent to the US in 1849 as an emissary, taking
up residence in New York where his brother was living. While there, he became
acquainted with Isaac Leeser, an influential Jewish philosopher, speechwriter, and
orator, and one of the founding fathers of the modern American Jewish community.
Among his many exploits, Leeser served as a literary editor and translator, and
specialized in translating religious and sacred Hebrew texts into English. Recognizing
its priceless value, Leeser states in the translator's introduction to the book: "It is to
be hoped that this book may contribute to extend the knowledge of Palestine, and
rouse many to study the rich treasures which our ancient literature affords".
XXII, [1], 17-518, [1] pp. + [13] plates (with original tissue guards) + [2] folding maps,
volume 22.5 cm. Overall good condition. Few stains. Restored binding, mostly not original.
In cardboard and cloth case.
Singerman 1161.
Opening price: $1500

303

1850 , בתרגום יצחק ליסר – פילדלפיה, "תבואות הארץ" לרבי יהוסף שוורץ – המהדורה האמריקנית.303
 שעסק אף בתרגום ספרות הקודש לאנגלית וחיבר, הוגה דעות ועורך ספרותי,של יהדות אמריקה
 כותב ב"הקדמת, שהכיר בחשיבות החיבור ובחשיבות תרגומו לאנגלית, ליסר.מסות ודרשות רבות
 כי הוא מקווה "שספר זה יתרום להרחבת הידע אודות ארץ הקודש וידרבן רבים ללימוד,"המתרגם
."אוצרות ספרותנו העתיקה
 כרך,] מפות מקופלות2[ + )] לוחות (חלקם עם דפי המגן המקוריים13[ + '] עמ1[ ,17-518 ,]1[ ,XXII
 נתון בקופסת קרטון. ברובה אינה מקורית, כריכה משוקמת. מעט כתמים. מצב כללי טוב. ס"מ22.5
.ובד
.1161 סינגרמן
$1500 :פתיחה

A Descriptive Geography and Brief Historical Sketch of Palestine, by Rabbi
Joseph Schwarz. Translated by Isaac Leeser. Illustrated With Maps and Numerous
 מהדורה, תרגום ראשון לשפה האנגלית.] [תר"י1850 , פילדלפיה,A. Hart  הוצאת.Engravings
.ראשונה בארה"ב
 כולל פורטרט של שוורץ (מול דף. מאת יהוסף שוורץ,"תרגום לאנגלית של הספר "תבואות הארץ
 עם איורים של אתרים, שתי מפות של ארץ ישראל (מקופלות) ותריסר לוחות ליטוגרפיים,)השער
.בארץ ישראל
 נסע,"לאחר שראה אור בירושלים חיבורו המקיף והמונומנטאלי בענייני ארץ ישראל "תבואות הארץ
- במהלך שהותו בניו. שם התגורר אחיו,יורק-] כשליח לניו1849[ רבי יהוסף שוורץ בשנת תר"ט
 ממנהיגי יהדות ארצות הברית ומראשוני הבונים,)Leeser( יורק נוצר קשר בינו ובין יצחק ליסר
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304. German Translation of "Tevu'ot Ha'Aretz" – Rabbi Yehosef Schwarz –
Frankfurt, 1852 – Panorama of Jerusalem and Map of Palestine
Das Heilige Land, nach seiner ehemaligen und jetzigen geographischen
Beschaffenheit ["The Holy Land in its Former and Present Geographical Nature"],
by Joseph (Yehosef) Schwarz. Frankfurt am Mein (printed in Munich): J. Kaufmann,
1852. German and some Hebrew. First German edition.
German edition of the book "Tevu'ot Ha'Aretz" by Rabbi Joseph Schwarz. Includes
five lithographic plates: frontispiece portrait of the author; panoramic view of
Jerusalem (folding plate); and two plates with illustrations of the Temple Mount
and Western Wall, Bethlehem, and the Cave of the Patriarchs.
Joseph Schwarz's book was translated into German by his nephew, Dr. Israel
Schwarz. The German edition was required reading in Jewish schools in Germany,
where it was used as a textbook. In recognition of his accomplishment, Schwarz was
awarded a medal of honor by Austrian Emperor Franz Joseph I.
XIX, 452, 20 pp. + [5] plates (two folding plates), 20.5 cm. Good condition. Stains to plates.
Panoramic view clean and in good condition. Tear to map, restored. Few tears and minor
damage, most of it professionally restored. Original binding, restored.
Opening price: $200

304

1836 , שני ספרי מסעות בסוריה ובארץ ישראל – לונדון.305
 מאת הציירים וויליאם, מלווים איורים בהדפסה איכותית,שני ספרים אודות ארץ ישראל וסוריה
.19- המאה ה, לונדון.פרסר ווויליאם הנרי ברטלט
,W. H. Bartlett  מאת, אוסף מראות מאוירים,Syria, the Holy Land, Asia minor, Illustrated .1
. שלושה חלקים בשני כרכים.1836-1838 , לונדון.John Carne  עם תיאורים מאת,William Purser
- תחריטים איכותיים של מראות ארץ117- שתי מפות ו,שני כרכים הכוללים שלושה שערים מאוירים
 בעיקר בכרך, כתמים. מצב טוב. ס"מ27 , שני כרכים.נייר עבים- מודפסים על לוחות,ישראל וסביבתה
. חיתוך דפים מוזהב. כריכות עור מקוריות.השני
 איורים מאת,Syria and The Holy Land Illustrated in a series of magnificent engravings .2
The London Printing  הוצאת.John Carne  עם תיאורים מאת,W. H. Bartlett and T. Allom
.] בקירוב1861-1863[ , לונדון,and Publishing Company
.נייר עבים- מודפסים על לוחות, תחריטים איכותיים של מראות ארץ ישראל וסביבתה118 כרך הכולל
. עם שדרה ופינות מעור וחיתוך דפים מוזהב, כריכה מקורית. מצב טוב. ס"מ27.5 כרך
$250 :פתיחה

 – פנורמה של ירושלים ומפת1852 , "תבואות הארץ" בתרגום לגרמנית – פרנקפורט.304
ארץ ישראל
Das Heilige Land, nach seiner ehemaligen und jetzigen geographischen Beschaffenheit
,J. Kaufmann  הוצאת. מאת ר' יהוסף שוורץ,] לפי צורתה הגיאוגרפית בעבר ובהווה,[הארץ הקדושה
. מהדורה גרמנית ראשונה. גרמנית ומעט עברית.) (נדפס במינכן1852 ,פרנקפורט דמיין
 מלווה חמישה לוחות בדפוס.המהדורה הגרמנית של הספר "תבואות הארץ" מאת ר' יהוסף שוורץ
 פנורמה של ירושלים (לוח מקופל) ומפה של ארץ ישראל,) דיוקן המחבר (מול דף השער:ליטוגרפי
. בית לחם ומערת המכפלה,(מקופלת); ושני לוחות עם איורים של הר הבית והכותל המערבי
 המהדורה הגרמנית שימשה. ד"ר ישראל שוורץ,הספר תורגם לגרמנית בידי אחיינו של המחבר
, ולשוורץ הוענק עבורה עיטור של כבוד מקיסר אוסטריה,כחומר לימוד בבתי ספר יהודיים בגרמניה
.פרנץ יוזף
 הפנורמה. כתמים בלוחות. מצב טוב. ס"מ20.5 ,)] לוחות (שניים מהם מקופלים5[ + ' עמ20 ,452 ,XIX
 כריכה. רובם משוקמים שיקום מקצועי, מעט קרעים ונזקים. קרע משוקם במפה.נקייה ובמצב טוב
. משוקמת,מקורית

$200 :פתיחה
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305. Two Syria and Palestine Travelogues – London, 1836
306b

306a

19- המאה ה, שני ספרי מסעות בירושלים עם איורים מאת וויליאם הנרי ברטלט – לונדון.306
תחריט אשר התמחה בציורי נופים- אמן,)1809-1854(  מלווים באיוריו של וויליאם הנרי ברטלט,שני ספרים אודות העיר ירושלים
. תחריטים של המזרח הקרוב ושל צפון אמריקה, בין השאר, עבודותיו כללו.בסגנון רומנטי וריאליסטי
Strahan  הוצאת.W. H. Bartlett  מאת,] [סיורים בירושלים וסביבתהWalks about the City and Environs of Jerusalem .1
. מהדורה שניה. אנגלית.]?1846[ , לונדון,& Co.
 דף שער מאויר,הדפסים- לוחות25- מלווה ב.1842  אשר נכתב לאחר המסע שערך בירושלים בשנת,ספר מסע מאת ברטלט
,) לוחות ההדפסים כוללים בין השאר את מפות העיר (לוחות כפולים. ובעוד עשרות איורים המופיעים בגוף הטקסט,)(הדפס
. בריכת השילוח והר ציון,הכותל המערבי
 חיתוך. עם פגמים קלים, נאה, כריכה מקורית. הקדשה בכתב יד. מעט כתמים. מצב טוב. ס"מ23 ,] לוחות25[ + ' עמ255 ,VIII
.דפים מוזהב
. אנגלית.1855 , לונדון,Arthur Hall, Virtue & Co.  הוצאת.W. H. Bartlett  מאת,Jerusalem Revisited .2
. ובהם פנורמה של ירושלים, מלווה באיורים,Walks about Jerusalem, חלק שני לספרו הראשון של ויליאם הנרי ברטלט
 פגומה, נאה, כריכה מקורית. הקדשה בכתב יד. מעט כתמים. מצב כללי טוב. ס"מ24.5 ,] לוחות20[ + '] עמ2[ ,202 ,]2[ ,VIII
.ורופפת קמעה
$150 :פתיחה

Two English books dealing with Palestine and Syria, with
high-quality illustrations, by artists William Purser and
William Henry Bartlett. London, 19th century.
1. Syria, the Holy Land, Asia minor, illustrated in a series of
views drawn from nature by William Purser and William
Henry Bartlett, with description of the plates by John Carne,
Esq. London, 1836-38. Three parts in two volumes. The two
volumes include three illustrated title pages, two maps, and
117 high-quality engravings, on plates of heavy paper – views
from Palestine and its surrounding regions. Two volumes, 27
cm. Good condition. Stains, mostly to second volume. Original
leather bindings. Gilt edges.
2. Syria and The Holy Land Illustrated in a series of
magnificent engravings. […] from drawing taken on the spot
by W. H. [William Henry] Bartlett and T. [Thomas] Allom; and
descriptions by J. [John] Carne, Esq. London: The London
Printing and Publishing Company, [ca. 1861-63].
Volume containing 118 high-quality engravings, on plates
of heavy paper – views from Palestine and its surrounding
regions. Volume 27.5 cm. Good condition. Contemporary halfleather binding. Gilt edges.
Opening price: $250
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306. Two Jerusalem Travelogues
with Illustrations by William
Henry Bartlett – London, 19th
Century

307a

19- המאה ה, ארבעה ספרים אודות ארץ ישראל – איורים צבעוניים ופנורמות – לונדון.307
. פנורמות מקופלות ואיורים צבעוניים, מלווים הדפסים,ארבעה ספרים אודות ארץ ישראל וסביבותיה
.19- המאה ה,לונדון
 מלווה.1847 , לונדון,George Virtue  הוצאת.The Christian in Palestine, by Henry Stebbing .1
. פגעי רטיבות. כולל פנורמה מקופלת של ירושלים.איורים מאת וויליאם הנרי ברטלט
Society for  הוצאת.Sinai and Jerusalem, or Scenes from Bible Lands, by F. W. Holland .2
. מלווה איורים צבעוניים. בקירוב1870 , לונדון,Promoting Christian Knowledge
,Society for Promoting Christian Knowledge  הוצאת.Scenes in the East, by H. B. Tristram .3
. מלווה איורים צבעוניים. ספרו של הנרי בייקר טריסטראם.1884 ,לונדון
.Thomas Nelson and Sons  הוצאת.Jerusalem, Bethany and Bethlehem, by J. L. Porter .4
.) כולל עשרות הדפסים וכן פנורמה גדולה ומרשימה של ירושלים (מקופלת.1887 ,לונדון
. מצב כללי טוב.גודל משתנה
$200 :פתיחה

Two English books dealing with
Jerusalem, with illustrations by
William Henry Bartlett (18091854), a renowned steel engraver
who specialized in landscapes in a
Romantic and Realist style. Among
other subjects, his works included
engravings of the Near East and
North Africa.
1. Walks about the City and
Environs of Jerusalem, by William
Henry Bartlett. London: Strahan &
Co., [1846?]. Second edition.
Travelogue by W. H. Bartlett,
written following his journey
to Jerusalem in 1842. With 25
plates, illustrated title page, and
dozens of in-text illustrations.
306c
Plates include Jerusalem city maps
(double plates), the Western Wall, the Pool of Siloam, and Mt. Zion.
VIII, 255 pp. + [25] plates, 23 cm. Good condition. Few stains. Handwritten dedicatory
inscription. Original, fine binding, with minor blemishes. Gilt edges.
2. Jerusalem Revisited, by William Henry Bartlett. London: Arthur Hall, Virtue &
Co., 1855.
Part II of William Henry Bartlett's "Walks about Jerusalem", with illustrations,
including a panoramic view of Jerusalem.
VIII, [2], 202, [2] pp. + [20] plates, 24.5 cm. Overall good condition. Few stains. Handwritten
dedicatory inscription. Original, fine, binding, slightly blemished and slightly loosened.
Opening price: $150
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 שני מחקרים בנושא ארץ ישראל – עשרות הדפסים.308
19- המאה ה,ומפות – צרפת
 מלווים עשרות,שני מחקרים אודות ההיסטוריה של ארץ ישראל
. צרפתית.19- המאה ה, צרפת.הדפסים ומפות
Histoire de la Terre-Sainte, depuis les temps les plus .1
P.  הוצאת.reculés jusqu'en 1838, par M. l'abbé Martin
.1838 , פריז,Duménil
,1838  מתקופת התנ"ך ועד שנת,מחקר אודות ארץ ישראל
. ס"מ21 ,] לוחות33[ + ' עמ508 . לוחות עם איורים33 מלווה
 כריכה מקורית.שער דבוק לדף הבטנה- קדם. כתמים.מצב טוב
. בלויה קמעה,עם שדרת עור
Palestine, description géographique, historique, .2
Firmin  הוצאת.Salomon Munk  מאת,et archéologique
.1845 , פריז,Didot Frères
, היסטורי וארכיאולוגי אודות ארץ ישראל,מחקר גיאוגרפי
L'univers  לוחות עם הדפסים ומפות (כרך מסדרת71 מלווה
. מצב טוב. ס"מ20.5 , לוחות71 + ' עמ704 ,]4[ .)Pittoresque
. כריכה מקורית עם שדרת עור.מעט כתמים
$200 :פתיחה

308. Two Studies on the Subject of Palestine –
Dozens of Prints and Maps – France, 19th Century
Two studies dealing with the history of Palestine;
with dozens of prints and maps. France, 19th century.
French.
1. Histoire de la Terre-Sainte, depuis les temps les plus
reculés jusqu'en 1838, by M. l'abbé Martin. Paris: P.
Duménil, 1838.
Study dealing with Palestine, from the biblical period
to 1838, with 33 illustrated plates. 508 pp. + [33] plates,
21 cm. Good condition. Stains. Half-title stuck to endsheet.
Original binding with leather spine, with minor wear.
2. Palestine, description géographique, historique, et
archéologique, by Salomon Munk. Paris: Firmin Didot
Frères, 1845.
Geographical, historical, and archaeological study
of Palestine, with 71 plates featuring prints and
maps (represents one volume in the series "L'univers
Pittoresque"). [4], 704 pp. + 71 plates, 20.5 cm. Good
condition. Few stains Original binding with leather spine.

307b

307. Four Books about Palestine – Color Illustrations and Panoramic Views – London, 19th Century
Four English books dealing with Palestine and its surrounding regions, with prints, foldout panoramic views, and
color illustrations. London, 19th century.
1. The Christian in Palestine, by Henry Stebbing. London: George Virtue, 1847. With illustrations by William Henry
Bartlett. Also with foldout panoramic view of Jerusalem. Dampstains.
2. Sinai and Jerusalem, or Scenes from Bible Lands, by F. W. Holland. London: Society for Promoting Christian
Knowledge, ca. 1870. With color illustrations.
3. Scenes in the East, by H. B. [Henry Baker] Tristram. London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1884.
With color illustrations.
4. Jerusalem, Bethany and Bethlehem, by J. L. Porter. London: Thomas Nelson and Sons, 1887. With dozens of
prints, including a large panoramic view of Jerusalem (folding).
Size varies. Overall good condition.
Opening price: $200

Opening price: $200
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309. Five Books on the subject of Palestine – Prints and Maps – France, 19th
Century
Five books, including studies dealing with Palestine, its history, sites, inhabitants,
fauna and flora, and more; with numerous illustrations, and maps. France and
Switzerland, 1854-97. French.
1. La Terre-Sainte et les lieux illustrés par les apôtres, histoire, description, moeurs
actuelle, by l'abbé Gr... et A. Egron. Paris [1854]. Foldout map of Palestine and
Jerusalem at end.
2. La Terre sainte, son histoire, ses souvenirs, ses sites, ses monuments, by Victor
Guérin. Paris, 1882. Noteworthy work by Victor Guérin (1821-1891), a French scholar
and amateur archaeologist, for which he earned a prize from the French Academy
of Sciences.
3. Jerusalem, by Louis Félicien de Saulcy. Paris, 1882. Map of Jerusalem at end.
4. Le pays des Croisades, by Jules Hoche. Paris, [1885?].
5. Au pays du Christ, by Paul Laufer, with preface by Ernest Favre. Illustrated with
"112 compositions and vignettes." La Chaux-de-Fonds, Switzerland, [1897?].
Size and condition vary. Books not thoroughly examined; offered as is.
Opening price: $300

308

19- המאה ה, חמישה ספרים בנושא ארץ ישראל – הדפסים ומפות – צרפת.309
 החי והצומח, תושביה, אתריה, ההיסטוריה שלה,חמישה ספרים ובהם מחקרים בנושא ארץ ישראל
. צרפתית.1854-1897 , צרפת ושוויץ. ועוד; מלווים איורים רבים ומפות,בה
La Terre-Sainte et les lieux illustrés par les apôtres, histoire, description, moeurs .1
 של ארץ ישראל, בסופו מפה מקופלת.]1854[ , פריז.actuelle, par l'abbé Gr... et A. Egron
.וירושלים
La Terre sainte, son histoire, ses souvenirs, ses sites, ses monuments, par Victor .2
 אשר, חוקר צרפתי וארכיאולוג חובב,)1891-1821(  ספרו החשוב של ויקטור גרן.1882 , פריז.Guérin
.זיכה אותו בפרס האקדמיה הצרפתית למדעים
. בסופו מפת העיר ירושלים.1882 , פריז.Jerusalem, F. de Saulcy .3
.]?1885[ , פריז.Le pays des Croisades, par Jules Hoche .4
Au pays du Christ, Paul Laufer, Préface de Ernest Favre. Illustré de 112 compositions .5
.]?1897[ ,)פונד (שוויץ-דה-שו- לה.& vignettes
. הספרים לא נבדקו ביסודיות ונמכרים כמות שהם.גודל ומצב משתנים
$300 :פתיחה
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310. Six Books – Studies on the Subject of Palestine – Prints and Foldout
Maps – England and the United States, 19th Century
Six English scholarly books on the subject of Palestine, some by prominent
researchers such as Henry Baker Tristram and Claude Conder. London and New
York, 1850-89.
1. Narrative of the United States' Expedition to the River Jordan and the Dead
Sea, by W. F. Lynch. London, 1850.
2. Sinai and Palestine in connection with their history, by Arthur Penrhyn
Stanley. New York, 1857.
3. The Land of Israel: A Journal of Travels in Palestine, by Henry Baker Tristram.
London-New York, 1882. Fourth edition.
4-5. The Land and the Book, by William McClure Thomson. New York. Part I:
1859. Part II: 1865.
6. The Land and the Book, by William McClure Thomson. London, 1894. Both
parts in one volume.
7. Palestine, by Major Claude Reignier Conder. London, 1889.
Total of six books in seven volumes. Size and condition vary. Books not thoroughly
examined; offered as is.
Opening price: $200

, תשעה ספרים עם הדפסים ומפות – מסעות בארץ ישראל – אנגליה וארה"ב.311
19-המאה ה
 רובם,19-תשעה ספרים המתעדים מסעות וסיורים שנערכו בארץ ישראל במהלך המאה ה
. אנגלית.19- המאה ה, אנגליה וארה"ב.מלווים הדפסים ומפות
.1834 , לונדון.Three weeks in Palestine and Lebanon .1
.1858 , לונדון.Lays of the Holy Land: From Ancient and Modern Poets .2
.1876 , ניו יורק.The Lord's Land, by Henry B. Ridgaway .3
. מהדורה שישית.1880 , לונדון.The Rob Roy on the Jordan, by J. MacGregor .4
.]1892[ , בוסטון.Three Vassar Girls in the Holy Land, by Elizabeth W. Champney .5
.] בקירוב1895[ , לונדון.The Holy Land and the Bible, by Cunningham Geikie .6
.1896 , ניו יורק.Home of the Bible, by Marion Harland .7
.]1897[ , אטלנטה.The Romance of Palestine, a history, by James W. Lee .8
.]1898[ , לונדון.Half hours in the Holy Land, Travels in Egypt, Palestine, Syria .9
. הספרים לא נבדקו ביסודיות ונמכרים כמות שהם.גודל ומצב משתנים

310

, שישה ספרים – מחקרים בנושא ארץ ישראל – הדפסים ומפות מקופלות – אנגליה וארה"ב.310
19-המאה ה
 חלקם מאת חוקרים ידועים דוגמת הנרי בייקר טריסטראם,שישה ספרים ובהם מחקרים בנושא ארץ ישראל
. אנגלית.1850-1889 , לונדון וניו יורק.וקלוד קונדר
Narrative of the United States' Expedition to the River Jordan and the Dead Sea, by W. .1
.1850 , לונדון.F. Lynch
, ניו יורק.Sinai and Palestine in connection with their history, by Arthur Penrhyn Stanley .2
.1857
.1882 ,יורק-ניו- לונדון.The Land of Israel: A Journal of Travels in Palestine, by H. B. Tristram .3
.מהדורה רביעית
.1865 : חלק שני,1859 : חלק ראשון, ניו יורק.The Land and the Book, by W. M. Thomson .4-5
. שני חלקים בכרך אחד.1894 , לונדון.The Land and the Book, by W. M. Thomson .6
.1889 , לונדון.Palestine, by Major C. R. Conder .7
. הספרים לא נבדקו ביסודיות ונמכרים כמות שהם. גודל ומצב משתנים.סה"כ שישה ספרים בשבעה כרכים
$200 :פתיחה

$200 :פתיחה
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311

312a

 לקט ספרים עם הדפסים ותצלומים מארץ ישראל.312
. איורים ותצלומים מארץ ישראל,לקט ספרים עם הדפסים
Sold to( " שתי חוברות מתוך מהדורה "למנויים בלבד,Picturesque Palestine .1-2
Div. . אנגלית. בקירוב1880-1884 , לונדון,Virtue and co.  הוצאת.)Subscribers Only
.4; Div. 7
 הוצאת.A Camera Crusade through the Holy Land, by Dwight L. Elmendorf .3
. כולל מאה לוחות עם תצלומים. אנגלית.1912 ,יורק- ניו,Charles Scribner's Sons
.1930 , פריז,Editions Alpina  הוצאת.Jérôme et Jean Tharaud  מאת,La Palestine .4
.צרפתית
, רובם מאת בונפיס ומיעוטם מאת צלמי אמריקן קולוני,תצלומים רבים מאת צלמים שונים
 בכריכה, עותק ממוספר. חלקם משובצים בטקסט וחלקם בלוחות נפרדים.ז'ול רישארד ועוד
.מפוארת
 הוצאת.Palestine, Photographs by Anna Riwkin-Brick, text by Daniel Brick .5
. אנגלית.]1949[ ,קליבלנד-יורק- ניו,The World Publishing Company
. מצב כללי טוב.גודל משתנה
$150 :פתיחה
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311. Nine Books with Prints and Maps – Travels in Palestine – England and the
United States, 19th Century
Nine English travelogues documenting journeys and tours conducted in Palestine in the
course of the 19th century. Most books with prints and maps. England and the United
States, 19th century.
1. Three weeks in Palestine and Lebanon. London, 1834.
2. Lays of the Holy Land: From Ancient and Modern Poets. London, 1858.
3. The Lord's Land, by Henry B. Ridgaway. New York, 1876.
4. The Rob Roy on the Jordan, by John MacGregor. London, 1880. Sixth edition.
5. Three Vassar Girls in the Holy Land, by Elizabeth W. Champney. Boston, [1892].
6. The Holy Land and the Bible, by [John] Cunningham Geikie. London, [ca. 1895].
7. Home of the Bible, by Marion Harland. New York, 1896.
8. The Romance of Palestine, a History, by James W. Lee. Atlanta, [1897].
9. Half hours in the Holy Land, Travels in Egypt, Palestine, Syria. London, [1898].
Size and condition vary. Books not thoroughly examined; offered as is.
Opening price: $200

312b

312. Collection of Books with Prints and Photographs from Palestine

313a

1890 , מפה גדולה של ארץ ישראל – לייפציג.313
Neue Handkarte von Palästina im Maassstabe von 1 : 700,000, nebst alphabetischem
Namen-Verzeichniss und Quellen-Nachweis bearbeitet von Dr. H. Fischer und Prof.
.1890 , לייפציג,Der Geograph Anstalt von H. Wagner & E. Debes  הוצאת.Lic. H. Guthe
.גרמנית
, מלווה עמוד שער,) מקופלת ונתונה בתוך כריכת קרטון (אינה כרוכה,מפה גדולה של ארץ ישראל
 המפה כוללת גם שלוש מפות.אינדקס מפורט של שמות היישובים וטקסט נוסף אודות המפה
.) ירושלים,טבריה- אזור נצרת,קטנות (הרי יהודה
, בלאי, עם קמטים, במצב בינוני, ס"מ45  כריכה. קרעים קלים בשוליים וכתמים, ס"מ60 X 45 מפה
.קרעים קלים וכתמים

Collection of books, with prints, illustrations, and photographs from Palestine.
1-2. Picturesque Palestine, two booklets from an edition designated "Sold to
Subscribers Only." London: Virtue and Co., ca. 1880-84. English. Div. 4; Div. 7.
3. A Camera Crusade Through the Holy Land, by Dwight L. Elmendorf. New York:
Charles Scribner's Sons, 1912. English. Includes 100 plates with photographs.
4. La Palestine, by Jérôme et Jean Tharaud. Paris: Editions Alpina, 1930. French.
With numerous photographs by various photographers; most by Bonfils and some
by photographers of the American Colony, Jerusalem, as well as by Jules Richard
and others. In-text photos and photographic plates. Numbered copy, in high-quality
binding.
5. Palestine, photographs by Anna Riwkin-Brick, text by Daniel Brick. New YorkCleveland: The World Publishing Company, [1949]. English.
Size varies. Overall good condition.
Opening price: $150

$200 :פתיחה

2021  | יולי228

314

314. One Volume of Bible, in Arabic Translation –
Beirut, 1880 – Psalms in Arabic Translation

– 1880 , כרך תנ"ך בתרגום לערבית – ביירות.314
"תהלים" בתרגום לערבית

[ الـكـتـاب الـمـقـدّسAl-Kitāb al-Muqaddas]. Bible (Old

 תנ"ך ("הברית.]Al-Kitāb al-Muqaddas[ الـكـتـاب الـمـقـدّس
Matba'at  דפוס.הישנה" וספרים חיצוניים) בתרגום לערבית
. חלק שני בלבד.]1880[ , ביירות,al-Mursalin al-Yasu'iyin
.ערבית
, הכולל את הספרים איוב,כרך נאה עם תרגום התנ"ך לערבית
 מלווה. נביאים אחרונים ומקבים, חכמת שלמה ובן סירא,תהלים
,Vincentius Bracco  בפתח הכרך "הסכמה" מאת.מספר איורים
.הפטריארך הלטיני של ירושלים
 כריכת עור. מעט כתמים. מצב טוב. ס"מ26.5 ,' עמ903 ,]3[
. עם פגמים קלים, בצבע אדום, נאה,מקורית

Testament and Apocrypha), translated into Arabic.
Beirut: Matba'at al-Mursalin al-Yasu'iyin, [1880]. Part
II only. Arabic.
Elegant Arabic volume of Old Testament, including
the Latter Prophets and the Books of Job and Psalms;
in addition, books of the Apocrypha, including
the Book of Wisdom, Ben Sira, and the Books of
the Maccabees. With several illustrations. At the
beginning, approbation by Vincentius Bracco, the
Latin Patriarch of Jerusalem at the time.
[3], 903 pp., 26.5 cm. Good condition. Few stains. Original
fine, red leather binding, with minor blemishes.
Opening price: $150

$150 :פתיחה

313b

313. Large Map of Palestine – Leipzig, 1890
Neue Handkarte von Palästina im Maassstabe von
1:700,000, nebst alphabetischem Namen-Verzeichniss
und Quellen-Nachweis bearbeitet von Dr. H. Fischer
und Prof. Lic. H. Guthe. Leipzig: Der Geograph Anstalt
von H. Wagner & E. Debes, 1890. German.
Large map of Palestine, folded, and placed in a
cardboard cover (unbound). Accompanied by a title
page, a detailed index of names of settlements, and
additional text pertaining to the map. With three
small inset maps (Judean Hills, Nazareth-Tiberias area,
and Jerusalem).
Map: 60 X 45 cm. Minor tears to edges. Stains. Cover: 45
cm. Fair condition, with creases and wear, minor tears, and
stains.
Opening price: $200
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315

 .315מארז דוגמאות צמחים ,זרעים ופריטים שונים מארץ הקודש – ניו-יורק1889 ,
 .Palestine Museum Cabinet, Collected from Bible Lands, by Paul S. Iskiyanהוצאת Paul S. Iskiyan of the School for
 ,Chirstian Workersניו-יורק .]1889[ ,אנגלית.
מארז "מוזיאון פלשתינה" :קופסת קרטון המכילה דוגמיות של צמחים מארץ ישראל ומזהה אותם עם פסוקים מהתנ"ך ומהברית
החדשה .הדוגמיות נאספו בקופסאות קטנות ,המכילות זרעים ,צמחים ,מינרלים ועוד .אל המארז מצורפת חוברת בת  17עמ' ,עם
תיאורי הפריטים ועם מעט איורים.
 14 X 25.5ס"מ .מצב טוב .פגמים קלים.

פתיחה$150 :

315. Assorted Samples of Plants, Seeds, and Other Items from the Holy Land – New York, 1889
Palestine Museum Cabinet, Collected from Bible Lands, by Paul S. Iskiyan. New York: Paul S. Iskiyan of the School
for Christian Workers, [1889]. English.
Set box containing samples of plants from Palestine, identified with reference to verses from the Old and
New Testaments. Samples were collected in small boxes, and include seeds, plants, minerals, and other items.
Assortment accompanied by 17-page booklet, with descriptions of the items and several illustrations.
14 X 25.5 cm. Good condition. Minor blemishes.
Opening price: $150

316a

 .316אלבום מפואר בעבודת יד ובקופסה מיוחדת – פרחים
מיובשים מארץ הקודש
אלבום מפואר עם פרחים מיובשים מארץ הקודש ,שי לגברת ג'יין
לוטון [מאנגליה] מידידיה בירושלים .ירושלים[ ,הרבע האחרון של
המאה ה .]19-אנגלית.
אלבום ייחודי ,בעבודת יד ,הכולל פרחים שנאספו באתרים שונים
בארץ ישראל ,יובשו והודבקו בין דפיו ,לצד שמות המקומות מהם
נאספו ותיאורים מהברית החדשה הנוגעים לאותם מקומות; שירי
משוררים מופיעים בכמה מהדפים.
האלבום כרוך בכריכת עץ זית נאה ,עם שדרת עור .על הכריכה
הקדמית מופיעה כתובת הקדשהTo Miss. Jane Lawton, from :
 her Friends in Jerusalemומסביבה מסגרת עם פסוקים מהברית
החדשה; על הכריכה האחורית מופיע הכיתוב "ירושלם" (עברית).
האלבום נתון בקופסה ייעודית ,שנעשתה אף היא בעבודת יד,
ומעוטרת בחלקה החיצוני ברקמות פרחים ודוגמאות גיאומטריות
(רקמה בחוטים ירוקים וצהובים על רקע סגול) .על מכסה הקופסה
מודבקת תווית בד רקומה עם המילה "."Jerusalem
[ ]43דף (מהם  15דפי שירים) ,אלבום  19ס"מ .מצב טוב .מעט
כתמים .קופסה  22 X 17ס"מ בקירוב ,בלויה מעט.
פתיחה$500 :
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316b

316. Elegant Handmade Album in Dedicated Box – Pressed Flowers from the
Holy Land

317a

 לונץ ודפוס מונזון/  שלושה אלבומי פרחים מיובשים.317
.)שלושה אלבומים עם פרחים מיובשים מארץ ישראל (שניים מהם כוללים גם איורים של ארץ ישראל
.20- ראשית המאה ה/ 19- סוף המאה ה,ירושלים
 מאת. פרחים טבעיים מאוספים מהמקומות היותר קדושים בארץ ישראל, פרחי ארץ הקדושה.1
. הטקסטים נדפסו בעברית ובגרמנית; עם שער בגרמנית.]1896 , ירושלים, [דפוס לונץ.הרא"מ לונץ
, ירושלים,)Monsohn(  מונזון. ל. דפוס א.Blumen u. Ansichten Aus dem Heiligen Lande .2
 הכותר מופיע גם. איורים איכותיים של ארץ ישראל בדפוס ליטוגרפי צבעוני.]19-[סוף המאה ה
. פגמים בשדרה. כריכה מעט רופפת. שמות המקומות מופיעים בחמש שפות.באנגלית
 ראשית המאה, [ירושלים, ללא ציון שם מו"ל או מדפיס. ירושלם, פרחים וציורי מקומות הקדושים.3
 בדף הבטנה הקדמי. שמות המקומות מופיעים בארבע שפות. הכותר מופיע בשלוש שפות.]20-ה
."1913  ספטמבר,11- "מזכרת מהקונגרס הציוני ה:)רישום בכתב יד (באנגלית
. בינוני עד טוב, מצב משתנה.גודל משתנה
$400 :פתיחה

Elegant album of pressed flowers from the Holy Land, presented as a gift "To Miss
Jane Lawton [of England] from her Friends in Jerusalem." Jerusalem, [last quarter
of the 19th century]. English.
Unique, handmade album, containing flowers collected from various sites in
Palestine. The flowers were pressed and mounted between sheets and juxtaposed
with the names of the places from where they were collected, along with quotes
from the New Testament appropriate to those sites. Poems by various poets also
appear on some pages.
Album bound in fine olivewood binding with leather spine. Front cover bears
dedicatory inscription "To Miss Jane Lawton from her Friends in Jerusalem,"
encircled by a frame consisting of verses from the New Testament. Back cover
inscribed in Hebrew: "Jerusalem".
Album contained in special handmade box, decorated on the exterior with
embroidered flowers and geometric patterns, embroidered in green and yellow
thread over a purple background. The lid of the box bears a cloth label embroidered
with the (English) word "Jerusalem."
[43] ff. (including 15 ff. with poetry), album: 19 cm. Good condition. Few stains. Box:
approx. 22 X 17 cm. Minor wear.
Opening price: $500
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318a

317b

 "אלבום פלשתינה" – חוברת עם עשרות תצלומים.318
יורק-ואיורים – ניו

317. Three Pressed Flowers Albums / Luncz Press and
Monsohn Press

. יידיש ומעט גרמנית.] בקירוב1900[ ,יורק- ניו,The Hebrew Publishing Co.  הוצאת.Palästina Album
 וכן תמונות של רבנים, מוסדות חינוך, אתרים קדושים, מושבות:חוברת הכוללת עשרות תצלומים ואיורים של ארץ ישראל
." שירים וברכות "לשנה טובה, מלווה הסברים ומידע היסטורי ועדכני אודות ארץ ישראל והמושבות.ציבור יהודים-ואישי
. עם מגן דוד ובתוכו המלה "ציון" בצד העברי, ירוקה,כריכה מקורית
. מצב טוב. ס"מ14 X 11 ,] דף95[

Three pressed flowers albums from Palestine (two also include
illustrations of Palestine). Jerusalem, late 19th century / early
20th century.
1. Flowers of the Holy Land, Natural Flowers Collected from the
Holiest Sites in Palestine, authored by Abraham Moses Luncz.
[Jerusalem: Luncz Press, 1896]. Text printed in Hebrew and
German; with German title page.
2. Blumen u. Ansichten Aus dem Heiligen Lande. Jerusalem: A. L.
Monsohn Press, [late 19th century]. German and other languages.
High-quality lithographic color illustrations of Palestine. Album
title also appears in English. Place names given in five languages.
Binding slightly loose. Blemishes to spine.
3. Flowers and Views of the Holy Land, Jerusalem. Printer and
publisher not indicated, [Jerusalem, early 20th century]. Album
title in German, Hebrew, and English. Place names given in four
languages. Handwritten inscription (English) on front pastedown:
"Souvenir of Eleventh Zionist Congress […] Sept. 1913."
Size varies. Condition varies, good-fair overall.

318b

$350 :פתיחה

318. Palästina Album – Booklet with Dozens of Photographs and Illustrations – New York
Palästina Album. New York: The Hebrew Publishing Company, [ca. 1900]. Yiddish and some German.
Booklet with dozens of photographs and illustrations of Palestine, including colonies, holy sites, and
educational institutions, as well as pictures of rabbis and other Jewish public figures. Includes explanations
and historical and up-to-date information regarding Palestine and the colonies, in addition to poems and
"Shanah Tovah" (Jewish New Year) greetings. Original binding, green, with Star of David encircling the
Hebrew word "Zion" on the Hebrew side.
[95] ff., 14 X 11 cm. Good condition.
Opening price: $350

Opening price: $400
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319. Three Volumes of Photographs of Jaffa by
Frank Scholten – French and Dutch Editions

 שלושה כרכים עם תצלומי פרנק סחולטן מהעיר יפו.319
– מהדורות בצרפתית ובהולנדית

Three volumes containing Dutch photographer Frank
(Francois) Scholten's photographs – French edition
(two volumes) and Dutch edition (single volume).
Volumes include high-quality reproductions of
photographs taken by Frank Scholten in the course of
his visit to Jaffa in the early 1920s – photos of various
landscapes and sites in the city, of its inhabitants of all
faiths and ethnicities, and of fruits, plants, animals,
and other subjects.
1-2. La Palestine Illustrée, by Francois Scholten. Paris:
Jean Budry & Co., [1929]. French. Two volumes (Vols.
I-II).
First volume titled "La Porte D'Entrée Jaffa,"
contains 499 photographic reproductions. Second
volume, "Jaffa La Belle," includes 371 photographic
reproductions. Each photograph accompanied by
relevant printed quote from the Bible, Talmud, or
Qur'an. Printed in 1,000 copies.
3. Palestina, Bijbel, Talmud, Koran, by Frank Scholten.
Leiden: A. W. Sijthoff, 1935. Dutch. First volume only
(of two).
This volume, dedicated to the city of Jaffa, contains
449 photographic reproductions. Printed in 1,000
copies.
27 cm. Overall good condition.

שלושה כרכים עם תצלומיו של הצלם ההולנדי פרנק סחולטן
 שולטן) – מהדורה צרפתית (שני כרכים) ומהדורה/ Scholten(
.)הולנדית (כרך אחד בלבד
הכרכים כוללים רפרודוקציות איכותיות של תצלומים שצילם
 – תצלומי20-סחולטן בזמן ביקורו בעיר יפו בתחילת שנות ה
 בני כל, תצלומים של תושבי העיר,נופים ואתרים שונים בעיר
. ועוד,חיים- בעלי, תצלומים של פירות וצמחים,העדות והדתות
 הוצאת.Francois Scholten  מאת,La Palestine Illustrée .1-2
 שני כרכים (כרכים. צרפתית.]1929[ , פריז,Jean Budry & Co.
.)I-II
499 " וכוללLa Porte D'Entrée Jaffa" הכרך הראשון נקרא
"Jaffa La Belle" רפרודוקציות של תצלומים; הכרך השני נקרא
 לצד כל תצלום נדפס. רפרודוקציות של תצלומים371 וכולל
1000- נדפס ב. התלמוד או הקוראן,ציטוט רלוונטי מהתנ"ך
.עותקים
.Frank Scholten  מאת,Palestina, Bijbel, Talmud, Koran .3
 כרך ראשון בלבד. הולנדית.1935 , ליידן,A. W. Sijthoff הוצאת
.)(מתוך שניים
. רפרודוקציות של תצלומים449 הכרך מוקדש לעיר יפו וכולל
. עותקים1000-נדפס ב
. מצב כללי טוב. ס"מ27

Opening price: $200
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$200 :פתיחה
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322

321

אריה- אוסף גלויות – צלליות ואיורים מאת מאיר גור.322
 מאיר," גלויות עם צלליות ואיורים מאת אמן ומורה "בצלאל50
 [המחצית הראשונה, מו"לים ומקומות הדפסה שונים.אריה-גור
.]20-של המאה ה
אריה" – סדרה- גור. צלליות ע"י מ10 , "בחוצות ירושלם:ביניהן
 עם צלליות, כולל העטיפה; עשרה "כרטיסי דואר" קטנים,מלאה
מארץ ישראל; תריסר גלויות עם צלליות דמויות ומראות מארץ
;"עשרה גלויות עם צלליות מסדרת "חלוצים-ישראל; ארבע
שלוש גלויות עם איורים צבעוניים מאת גור אריה (הוצאת
. כמה מהגלויות מופיעות בעותקים כפולים.)""הדר
. מצב כללי טוב מאד. ס"מ9 X 14 :גודל ממוצע

320

 אוסף גלויות – "בצלאל" והאמנים א"מ ליליין ואבל.321
פן

 אוסף גלויות – ארץ ישראל.320

 גלויות המציגות את בית הנכות הלאומי "בצלאל" ועבודות41
, מו"לים ומקומות הדפסה שונים.של האמנים א"מ ליליין ואבל פן
.]20-[המחצית הראשונה של המאה ה
 גלויות על פי עבודות (בעיקר תחריטים) של א"מ24 :ביניהן
ליליאן (ליליין); תשע גלויות על פי ציורים של אבל פן; שמונה
גלויות המציגות את בית הנכאת הלאומי "בצלאל" או את בוריס
.שץ
. מצב משתנה. ס"מ9 X 14 :גודל ממוצע

 נופיה, עריה, גלויות המציגות את ארץ ישראל – תושביה223
 [המחצית הראשונה, מו"לים ומקומות הדפסה שונים.ואתריה
.]20-של המאה ה
 נופים,אוסף מגוון של גלויות המציג מושבות וערים בארץ ישראל
 כמו. ועוד, אתרים קדושים,ואתרים היסטוריים וארכיאולוגיים
 את התפתחות העיר, גלויות רבות מציגות את תושבי הארץ,כן
 תשע. ועוד, את כניסת הבריטים לארץ ישראל,אביב ונמלה-תל
.מהגלויות אינן מחולקות
. מצב משתנה. ס"מ9 X 14 :גודל ממוצע

$250 :פתיחה

$500 :פתיחה

$200 :פתיחה

322. Collection of Postcards – Silhouettes and
Illustrations by Meir Gur-Arie

321. Collection of Postcards – Bezalel and Artists
E. M. Lilien and Abel Pann

50 postcards presenting silhouettes and illustrations
by Bezalel artist and teacher, Meir Gur-Arie. Various
publishers and locales, [first half of 20th century].
Including: "In the Streets of Jerusalem, 10 Silhouettes
by M. Gur-Arie" – the full series, including the cover;
ten small postcards, with silhouettes from Palestine;
a dozen postcards with silhouettes, images, figures,
and scenes from Palestine; fourteen postcards from
the series "Halutzim" ("Pioneers"); three postcards
with color illustrations by Gur-Arie (Hadar Publishing
House Ltd., Tel Aviv). Several duplicate postcards.
Average size: 9 X 14 cm. Very good overall condition.

41 postcards presenting the old Bezalel National
Museum and works by the artists E. M. Lilien and Abel
Pann. Various publishers and locales, [first half of 20th
century].
Including: 24 postcards featuring works (mostly
etchings) by E. M. Lilien; nine postcards featuring
paintings by Abel Pann; eight postcards featuring
the old Bezalel National Museum or its founder, Boris
Schatz.
Average size: 9 X 14 cm. Condition varies.

223 postcards depicting the Holy Land – its inhabitants,
cities, landscapes, and sites. Various publishers and
locales, [first half of 20th century].
Diverse collection of postcards featuring colonies and
cities in Palestine, as well as landscapes, historical and
archaeological sites, holy sites, and more. In addition,
many of the postcards feature the locals, trace the
development of the city of Tel Aviv and its port, and
document the arrival of British forces in the land,
among other things. Nine undivided-back postcards.
Average size: 9 X 14 cm. Condition varies.

Opening price: $250

Opening price: $500

Opening price: $200
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320. Collection of Postcards – Palestine

323c

323b

323. Books and Portfolio of Prints with Silhouettes by Meir Gur-Arie
Two books and a portfolio of prints with silhouettes by Bezalel artist and teacher, Meir GurArie.
1. "HeHalutzim" ("The Pioneers"), a collection of cutout silhouettes by Meir Gur-Arie,
accompanied by the lyrics to songs of the Halutzim, collected and compiled by Mordechai
Narkiss. Jerusalem: Bnei Bezalel, 1925. 2nd edition (Hebrew). Enclosed sheet music:
"Melodies to the Songs of the 'Halutzim,' Collected by A. Z. Binder". [8], 20, [4] pp., 23.5 cm
+ [1] f. sheet music. Good condition.
2. Genesis, Silhouettes Cut, by Meir Gur-Arie. Jerusalem: Bnei Bezalel, 1934 (English).
Portfolio containing 28 silhouettes relating to the Book of Genesis, by Meir Gur-Arie. Each
of the silhouettes is accompanied by a caption and a verse, in both Hebrew and English.
[28] plates, 28 cm. Good condition. Minor creases and tears to portfolio.
3. The Song of Songs, paintings by Meir Gur-Arie. Tel Aviv: Nevatim Publishers, [1966].
The biblical Song of Songs, accompanied by illustrations by Meir Gur-Arie. The Hebrew text
appears on the right, and the English translation on the left. [12] ff., 33 cm. Good condition.
Stains. Inscribed in pen. Tears to margins of several leaves.

323a

אריה- ספרים ותיקיית הדפסים עם צלליות מאת מאיר גור.323
.אריה- מאיר גור,"שני ספרים ותיקיית הדפסים עם איורי צלליות מאת אמן ומורה "בצלאל
ידי- נצברו על, בלוית שירי חלוצים.אריה- לקט צלליות גזורות בידי מאיר גור, החלוצים.1
: מצורף דף תוים. מהדורה שניה.]1925[  תרפ"ה, ירושלים," הוצאת "בני בצלאל. נרקיס.מ
.] דף תוים1[ +  ס"מ23.5 ,'] עמ4[ ,20 ,]8[ ." בינדר.ז. נצברו בידי א,"מנגינות לשירי החלוצים
.מצב טוב
 הוצאת.אריה- מאת מאיר גור,) צלליות גזורות," ("בראשיתGenesis, Silhouettes cut .2
. אנגלית.1934 ,"בני בצלאל" ירושלים
 כל אחת מן הצלליות מלווה.אריה- צלליות לספר בראשית מאת מאיר גור28 פורטפוליו ובו
 קמטים וקרעים. מצב טוב. ס"מ28 ,תמונות-] לוחות28[ . בעברית ובאנגלית,כתובית ופסוק
.קלים בתיקייה
.]1966[ ,אביב- תל," הוצאת "נבטים.אריה- גור. מאת מ, ציורים, שיר השירים.3
 בצד ימין מופיע הטקסט בעברית ומשמאל.אריה-שיר השירים מלווה איורים מאת מאיר גור
 קרעים בשולי כמה. הקדשה בעט. כתמים. מצב טוב. ס"מ33 ,] דף12[ .התרגום לאנגלית
.דפים
$200 :פתיחה

Opening price: $200
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/  אוסף גלויות – קונגרסים ציוניים.325
הרצל וציונות
, תיאודור הרצל: גלויות בנושאים ציוניים26
 מו"לים.קונגרסים ציוניים ומנהיגים ציוניים
/ 19- [סוף המאה ה,ומקומות הדפסה שונים
.]20-ראשית המאה ה
עשרה גלויות שהונפקו לכבוד- אחת.1-11
 גלויה עם דיוקנאות: ביניהן.קונגרסים ציוניים
;הרצל ונורדאו וסמל הקונגרס הציוני הראשון
גלויה רשמית של הקונגרס הציוני החמישי
) עם נאוםreal photo( ); גלויה מצולמת1902(
;)1905( מקס נורדאו בקונגרס הציוני השביעי
שתי גלויות עם תצלומים של קבוצת מתעמלים
325
. ועוד,)1911( בקונגרס הציוני העשירי
 גלויה מצולמת,) גלויות שנדפסו סמוך לפטירתו (אינן מחולקות: ביניהן. עשר גלויות עם דיוקנו של תיאודור הרצל.12-21
. ועוד,של הרצל יחד עם שני יהודים מהקווקז בקונגרס השישי
. המציגות את קברו של הרצל באחוזת הקבר של משפחת הרצל בוינה, גלויה מודפסת וגלויה מצולמת.22-23
 קאגן (יעקובוס הנריקוס. ה. וי, מחולל רעיון הקק"ל, גלויות עם דיוקנאות צבי הרמן שפירא: שלוש גלויות ציוניות.24-26
 על שם מר, שניתנה כנגד תרומה של עצי זית, חבר הוועד הפועל המצומצם של ההסתדרות; וגלויה מטעם הקק"ל,)קאן
.)מנחם אוסישקין (מטעם ילדה באודסה
. מצב משתנה. ס"מ9 X 14 :גודל ממוצע
$500 :פתיחה

325. Collection of Postcards – Zionist Congresses / Herzl and Zionism
26 postcards with Zionist themes: Theodor Herzl, Zionist congresses, and Zionist leaders. Various
publishers and locales, [late 19th century / early 20th century].
1-11. Eleven postcards issued on the occasion of different Zionist congresses, including: postcard
featuring portraits of Theodor Herzl and Max Nordau and the emblem of the First Zionist Congress;
official postcard of the Fifth Zionist Congress (1902); real photo postcard showing Max Nordau
delivering an address to the Seventh Zionist Congress (1905); two postcards with photographs of
athletes at the Tenth Zionist Congress (1911); and more.
12-21. Ten postcards with portraits of Theodor Herzl, including: undivided-back postcards issued
around the time of Herzl's passing; a real photo postcard showing Herzl with two Jewish individuals
from the Caucasus at the Sixth Zionist Congress (1903); and more.
22-23. Printed postcard and real photo postcard showing Herzl's grave in the Herzl family burial plot
in Vienna.
24-26. Three Zionist postcards: two with portraits of Zvi Hermann Schapira, the Zionist visionary
who gave rise to the idea of the Jewish National Fund, and Jacobus Henricus Kann, one of the three
members of the Executive Committee of the World Zionist Organization; and a postcard issued by
the Jewish National Fund as a token of appreciation for olive trees donated by a girl from Odessa in
honor of Menahem Ussishkin.
Average size: 9 X 14 cm. Condition varies.
Opening price: $500
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324

 לקט גלויות וגלויות מצולמות – רבנים וחיי דת בארץ ישראל.324
 [העשורים, מו"לים שונים. גלויות המציגות רבנים וחיי דת יהודיים בארץ ישראל6
.]20-הראשונים של המאה ה
 הרב יוסף חיים זוננפלד בקבלת פנים בירושלים,)real photo( גלויה מצולמת
 מתפללים בפנים מבנה קבר, גלויה מצולמת.לנשיא צ'כוסלובקיה תומס מסריק
 בהוצאת "כרמל, גלויה מודפסת." "שעור זקני ירושלים, גלויה מצולמת.רחל
 דמויות יהודים, גלויה מודפסת. עם תמונת הרב המשגיח בין חביות היין,"מזרחי
.)אביב (בחצוצרה- ההכרזה על כניסת השבת בתל, גלויה מצולמת.ירושלמיים
. מצב משתנה. ס"מ9 X 14 :גודל ממוצע

·

·

·

·

·

·

$200 :פתיחה

324. Selection of Postcards and Real Photo Postcards – Rabbis
and Religious Life in Palestine
6 postcards presenting rabbis and religious life in Palestine. Various
publishers and locales, [first decades of 20th century].
Real photo postcard showing Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld at a
reception in Jerusalem for Czechoslovak President Tomáš Masaryk.
Real photo postcard showing worshippers inside the building of
Real photo postcard captioned "Old people in
Rachel's tomb.
Jerusalem at learning." Printed postcard published by the Carmel
Mizrahi Winery, showing the rabbinical kosher inspector examining
Printed postcard featuring Jewish Jerusalemite
casks of wine.
figures. Real photo postcard showing the onset of the Sabbath
being heralded with a trumpet blast in Tel Aviv.
Average size: 9 X 14 cm. Condition varies.

·
·

·

·

·

Opening price: $200

·

326

 .326מכתביה מפוארת עם דיוקן תיאודור הרצל – אוסטריה ,ראשית המאה ה20-
מכתביה עם פרוטומה של תיאודור הרצל[ .אוסטריה ,ראשית המאה ה.]20-
שיש; פליז יצוק; זכוכית.
לוח שיש נאה שבחזיתו גומה מוארכת לכלי הכתיבה ושתי קסתות מעוטרות הנפתחות באמצעות
ציר .בחלקו האחורי של הלוח ממוקמת פרוטומה של הרצל.
 40 X 24ס"מ ,גובה 18 :ס"מ .מכל הזכוכית חסר באחת הקסתות.
ספרות :טרטקובר ,דוד (אוצר) ,הרצל בפרופיל ,דיוקן הרצל באמנות השמושית .תל-אביב :מוזיאון
תל-אביב ,1978 ,עמ' .22
פתיחה$500 :

327

326. Elegant Inkstand with Bust of Theodor Herzl – Austria, Early 20th
Century
Inkstand with bust of Theodor Herzl. [Austria, early 20th century].
Marble; cast brass; glass.
Elegant marble stand. On front, elongated groove for writing utensils, and two
decorated inkwells that open and close on a hinge. On the back is a bust of Herzl.
40 X 24 cm. Height: 18 cm. Glass container missing from one inkwell.
"Reference: David Tartakover, "Herzl in Profile: Herzl's Image in the Applied Arts,
exhibition catalogue, Tel Aviv Museum, Tel Aviv, 1978, p. 22.
Opening price: $500

 .327דיוקן תיאודור הרצל – מיקרוגרפיה מודפסת – אנגליה
 ,Dr. Theodor Herzlלעבענסביאגראפיע פאן  45טויזענד אותיות ["ד"ר תיאודור הרצל ,קורות-חיים ב45-
אלף אותיות"]" .אויסגיארבייט פון ארטיסטען ל .ראטבלאט אונד מ .הארוויץ אין ענגלאנד"L. Rotblat." .
 ,"M. Horwich. Artistsאנגליה[ ,לונדון או מנצ'סטר][ ,סוף המאה ה 19-או ראשית המאה ה .]20-יידיש.
מיקרוגרפיה מודפסת ,מעשה ידי האמן לואיס ראטבלאט (רוטבלט )1868-1943 ,ושותפו ,מ' הורוויץ.
הביוגרפיה של הרצל נכתבה ביידיש .תחת דיוקנו של הרצל מופיעים שני ענפים ובמרכזם מגן דוד עם
המילה "ציון" ,מעוטר בשני דגלים.
 39 X 31ס"מ בקירוב .מצב בינוני-טוב .פגמים וקרעים משוקמים שיקום מקצועי .נתון במסגרת (לא
נבדק מחוץ למסגרת).
למידע נוסף אודות רוטבלט ,ראהMazower, David: "The Talented Mr. Rotblat and His :
Micrographic Tribute to Jacob Gordin". Digital Yiddish Theatre Project, January 2015
(.)online
פתיחה$400 :
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327. Portrait of Theodor Herzl – Printed Micrography – England
Dr. Theodor Herzl: Lebensbiographieh fon 45 Toysend Otiyos ["Dr. Theodor Herzl: A
Biography in 45,000 Letters"]. L. Rotblat and M. Horwich, artists, England, [London
or Manchester], [late 19th or early 20th century]. Yiddish.
Printed micrography, created by the artist Louis Rotblat (1868-1943) and his partner,
M. Horwitz. Herzl's biography appears here in Yiddish. Underneath Herzl's portrait
are two branches, and in the middle, a Star of David with the Hebrew word "Zion,"
adorned with two flags.
Approx. 39 X 31 cm. Fair-good condition. Blemishes and tears, professionally restored. Set in
frame (not examined outside of frame).
For more information regarding Louis Rotblat, see: David Mazower, "The Talented
Mr. Rotblat and His Micrographic Tribute to Jacob Gordin", Digital Yiddish Theatre
Project, January 2015 (online).
Opening price: $400

 תיאודור הרצל – פסל גבס.328
 פסל (פרוטומה) עם דיוקנו של תיאודור,""ד"ר הרצל
 המחצית הראשונה של המאה, [ארץ ישראל.הרצל
.]20-ה
.גבס יצוק; צבע
. צבועה בגוון זהוב,פרוטומת גבס גבוהה
 פגמים קלים משוקמים באופן לא. ס"מ34 :גובה
.מקצועי

329a

$120 :פתיחה

 ארבעה חפצים עם דיוקן תיאודור הרצל.329

328. Theodor Herzl – Plaster Cast Statue

.]20- המאה ה, מדינת ישראל/  [ארץ ישראל ואירופה.ארבעה חפצים עם דיוקנו של תיאודור הרצל
.פליז יצוק; נחושת; בד
 בזמן, דיוקן תיאודור הרצל על מרפסת חדרו במלון "שלושת המלכים" בבאזל, עבודת רקמה.1
.) ס"מ (לא נבדקה מחוץ למסגרת30 X 25  נתונה במסגרת.הקונגרס הציוני החמישי
; הרצל" באותיות נאות/  לוחית יצוקה עם דיוקן תיאודור הרצל והכיתוב "אם תרצו אין זו אגדה.2
. ס"מ14.5 X 11 .)בל" (חתומה מאחור- תוצרת חברת "פל, עם רגלית,נתונה במסגרת מתכת מקורית
. ס"מ7 : גובה. שולחני (משקולת נייר?) עם דיוקן (פרוטומה) תיאודור הרצל, פסלון זעיר.3
. ס"מ10 : גובה." הרצל/  מחזיק מפיות עם דיוקן תיאודור הרצל והכיתוב "אם תרצו אין זו אגדה.4
.מצב כללי טוב

"Dr. Herzl", bust sculpture of Theodor Herzl.
[Palestine, first half of 20th century].
Plaster cast; paint.
Tall plaster cast bust, painted in gold paint.
Height: 34 cm. Minor damage, unprofessionally
restored.

$200 :פתיחה
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Opening price: $120

328

329b

329. Four Objects with Portrait of Theodor Herzl

330

330. Two Decorative Bowls with Portrait of
Theodor Herzl / "State of Israel"

 "מדינת/  שתי קערות נוי עם דיוקן תיאודור הרצל.330
"ישראל

Two decorative bowls with portrait of Theodor Herzl.
Israel, [1948 / 1950s].
Brass, cast, turned and engraved.
1. Product of the Pal-Bell decorative arts manufacturing
company, "Made in Eretz Israel." Bowl with cast
plaque at center bearing portrait of Theodor Herzl
along with the Hebrew caption "If you will it, it is no
dream / Herzl / Jerusalem". Diameter: 33 cm.
2. [Unidentified manufacturer]. Bowl with cast plaque
at center bearing portrait of Theodor Herzl along
with the Hebrew caption "If you will it, it is no dream
/ Herzl / Jerusalem". Engraved Hebrew inscription
"State of Israel" in large letters. Diameter: 29.5 cm.

 שנות/ 1948[ , ישראל.שתי קערות נוי עם דיוקן תיאודור הרצל
.]50-ה
. חרוט וחקוק,פליז יצוק
 קערה שבמרכזה.Made in Eretz Israel ,בל- תוצרת פל.1
לוחית יצוקה עם דיוקן תיאודור הרצל והכיתוב "אם תרצו אין זו
. ס"מ33 : קוטר." ירושלם/  הרצל/ אגדה
 קערה שבמרכזה לוחית יצוקה עם דיוקן.] [ללא חותמת יצרן.2
." ירושלם/  הרצל/ תיאודור הרצל והכיתוב "אם תרצו אין זו אגדה
.על הקערה חקוק הכיתוב "מדינת ישראל" באותיות גדולות
. ס"מ29.5 :קוטר

Opening price: $200

$200 :פתיחה

Four objects bearing the portrait of Theodor Herzl.
[Palestine and Europe / State of Israel, 20th century].
Brass, cast; copper; fabric.
1. Embroidery, portrait of Theodor Herzl looking down
from the balcony of his room at the Three Kings Hotel
in Basel, Switzerland, at the time of the Fifth Zionist
Congress. Set in frame, 30 X 25 cm. (not examined outside
of frame).
2. Cast plaque with portrait of Theodor Herzl along
with the Hebrew caption "If you will it, it is no dream
/ Herzl" in elegant letters; set in original metal frame,
with stand, product of the Pal-Bell decorative arts
manufacturing company (marked on back). 14.5 X 11
cm.
3. Small statuette, for tabletop (as paperweight?)
with bust of Theodor Herzl. Height: 7 cm.
4. Napkin holder with portrait of Theodor Herzl along
with the Hebrew caption "If you will it, it is no dream
/ Herzl." Height: 10 cm.
Overall good condition.
Opening price: $200
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331a

 .331קופת קק"ל – הולנד
קופת קק"ל – "קופסה כחולה" לאיסוף תרומות עבור הקק"ל.
הולנד (אמשטרדם)[ ,שנות ה 30-בקירוב].
פח ברזל; צבע; הדפסת סטנסיל.
קופת קק"ל בגודל בינוני ,עם ידית אחיזה .בחזית מופיעים עיטור
בצורת מגן דוד ,הכיתוב " "Joods Nationaal Fondsו"קקל"; על
המכסה מופיע הכיתוב " ."J.N.F.המכסה נפתח באמצעות ציר.
ממוספרת במספר סידורי בתחתית (.)50
גובה 15 :ס"מ .מצב טוב .מעט קילופים בצבע .הסוגר חסר.
פתיחה$300 :

331b

331. JNF Collection Box – The Netherlands
Jewish National Fund collection box for donations
– "Blue Box". The Netherlands (Amsterdam), [ca.
1930s].
Sheet metal; paint; stencilled inscription and
decoration.
Medium-sized JNF collection box, with handle. With
Star of David on front, the Dutch caption "Joods
Nationaal Fonds" and Hebrew caption "KKL"; the
caption "JNF" appears on the lid. Lid opens and closes
on a hinge. Numbered with serial number on bottom
(50).
Height: 15 cm. Good condition. Slight losses to paint.
Clasp missing.
Opening price: $300

332

 .332קופת קק"ל ייחודית בעבודת יד – "קופסה כחולה"
ארצישראלית
קופת קק"ל בעבודת יד – "קופסה כחולה" לאיסוף תרומות עבור
הקק"ל .ארץ ישראל[ ,שנות ה 20-בקירוב].
עץ (דיקט) ,קרטון ובד; דיו על נייר.
קופת קק"ל בעבודת יד .בחזית הקופה חריץ להכנסת המעות,
מעליו מופיע הכיתוב "בעד 'קרן קימת'" ותחתיו עיטור גדול
בצורת מגן דוד.
גב הקופה עשוי תיבת עץ (דיקט) והחזית (המכסה) עשוי קרטון.
סרט בד מחבר את שני חלקי הקופה ומשמש כציר .שרוך לקשירה
ממוקם בדופן השמאלית ומתלה מושחל בחריץ מאחור.
כיוון שמנגנון איסוף הכספים של הקק"ל פעל בצורה אינטנסיבית
ויעילה כבר בשנים הראשונות לקיומה ,קופות הקק"ל נפוצו
ברחבי העולם היהודי ,במגוון דגמים ובמגוון גדלים (ואף בפורמט
קרטון מתקפל) .הקופות הרשמיות שהפיצה הקק"ל ייתרו ,אם
כן ,את הצורך בייצור-עצמי של קופות ,ולכן אלה נדירות ביותר,
וממילא גם המעט שנעשו נוצרו מחומרים עדינים ולא נשתמרו.
גובה 13 :ס"מ ,רוחב 7.5 :ס"מ ,עובי 4 :ס"מ.
פתיחה$500 :
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332. Unique Handmade JNF Collection Box –
"Blue Box" from Palestine

333

333. Collection of Passports, Identity Cards, and
Licenses – Palestine

 תעודות זהות ורישיונות – ארץ, אוסף פספורטים.333
ישראל

Ten passports, identity cards, and licenses, Palestine,
1930s-1940s.
Collection includes: Three identity cards issued by
Two Aliyah (Jewish
the Government of Palestine.
immigrant) certificates issued by the Jewish Agency.
Four British passports.
Certificate of "Defence
Regulations" entitling the bearer to freedom of
movement on roads and railways (1939).
Also enclosed: The Polish passport of a Jewish
immigrant to Palestine; cover of a "Licence [sic.] to
drive a motor vehicle" with a different form inside;
certificate of membership in "The Palestine Jewish
Hunters Society"; British "Certificate of Registration"
from 1950.
Size and condition vary. Some items worn.

 שנות, ארץ ישראל. תעודות זהות ורישיונות,עשרה פספורטים
.30-40-ה
) מטעםIdentity Card( " שלוש "תעודות זהות:האוסף כולל
.ממשלת פלשתינה
שתי "תעודות עליה" מטעם הסוכנות
.)British Passport(  ארבעה פספורטים בריטיים.היהודית
)חירום- (תקנות שעתDefence Regulations תעודת
.)1939( המאפשרת תנועה בדרכים וברכבות
 פספורט פולני של עולה לפלשתינה; עטיפת פנקס:מצורפים
) ובהLicence (!) to drive a motor vehicle( רשיון נהיגה
טופס אחר; פנקס חבר "אגודת הצידים העברים בא"י"; "תעודת
.1950 ) בריטית משנתCertificate of Registration( "רישום
. חלקם בלויים.גודל ומצב משתנים

·

·

·

·

·

·

·

Handmade Jewish National Fund collection box –
"Blue Box" for donations. Palestine, [ca. 1920s].
Wood (plywood), cardboard, and fabric; ink on paper.
Handmade JNF collection box. Slot for coin deposit
in front. Above slot, Hebrew inscription: "For Keren
Kayemet" with large Star of David underneath this.
Back of box made of plywood; front (i.e., lid) made
from cardboard. Cloth strap connects both parts of
box and serves as hinge. Cord on left side, for securing
lid. Cloth hanger threaded through horizontal slot at
top center of plywood back.
Soon after its establishment, the Jewish National
Fund successfully set up a thorough and efficient
fundraising system. JNF collection boxes were quickly
and widely distributed throughout the Jewish
world in a host of different models, from a wide
variety of materials (including a cardboard foldup
model), and in all shapes and sizes. In most cases, an
abundance of "official" JNF collection boxes rendered
the production of improvised boxes unnecessary.
Moreover, such improvised boxes were typically
made from degradable and disposable materials
that seldom survived the ravages of time. Naturally,
therefore, extant boxes of this kind are exceptionally
rare.
Height: 13 cm. Width: 7.5 cm. Depth: 4 cm.
Opening price: $500

·

$250 :פתיחה

Opening price: $250
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 מקל של קצין במשטרת המנדט הבריטי בארץ ישראל.334
40- [שנות ה, ארץ ישראל.)Palestine Police( מקל של משטרת פלשתינה
.]בקירוב
.עץ חרוט; כסף מוטבע
, שבראשו גולת כסף עליה מוטבע סמל משטרת המנדט,מקל עץ צבוע שחור
."Palestine Police" עם הכיתוב
. כיפופים בגולת הכסף. המקל אינו שלם. ס"מ59 :אורך
$250 :פתיחה

334. Baton of a British Palestine Police Officer
Baton of a British Palestine police officer. Palestine, [ca. 1940s].
Turned wood; silver, stamped.
Wooden baton, painted black. On top, silver knob stamped
with the emblem of the British Mandatory Police, and labeled
"Palestine Police."
Length: 59 cm. Baton not fully intact. Warping to silver knob.
Opening price: $250

335

 אוסף מטבעות – המנדט הבריטי בארץ ישראל.335
, ארץ ישראל. שהיו בשימוש בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי, מיל1-100  מטבעות בעריכים של59
.1927-1946
. מיל100- ו50 ,20 ,10 ,25 ,1 האוסף כולל מטבעות בעריכים של
. ס"מ26 X 15 , נתונים באלבום ייעודי.Fine-VF , משומש עד בינוני,מצב משתנה
$800 :פתיחה

335. Coin Collection – British Mandate of Palestine
59 coins in denominations of 1 to 100 mil, legal currency in Palestine during the British
Mandate Period. Palestine, 1927-46.
Collection includes coins with values of 1, 10, 20, 25, 50, and 100 mil.
Condition varies, Fine-VF. Kept in a designated album, 26 X 15 cm.
Opening price: $800
334b

334a
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– 336. Stone Sculpture – Monument to Victims of the Holocaust
From the Cyprus Detention Camps
Stone sculpture – miniature headstone – made by a Holocaust survivor in
a Cyprus detention camp. Cyprus, [ca. 1946-49].
Gypsum rock, chiseled and engraved.
Sculpture of a headstone, supported on a six-step pedestal. Two
vertical columns, surmounted by rectangular horizontal cornice, in turn
surmounted by arch. Inscribed (Hebrew) on cornice: "To the eternal
memory [and] in honor of the members of my family who were murdered
by the loathsome Nazis." Inscribed (Hebrew) on the arch: "Remember what
Amalek did unto you" (paraphrasing of Deuteronomy 25:17). Underneath
the arch is a relief of the Two Tablets of the Law. Headstone with high
relief depicting a woman in mourning and prayer and a weeping willow.
Inscribed in Hebrew between the left column and the willow are the
names of the sculptor's family members who perished in the Holocaust.
Height: 16 cm. Width: 20 cm. Depth: 12 cm. Fractures, professionally restored.
Reference: Gideon Ofrat and Galia Bar Or, "The First Decade: A Hegemony
and a Plurality," exhibition catalogue, Mishkan Museum of Art, Ein Harod,
2008, p. 131 (photographed).
Opening price: $1800

336

 .336פסל אבן – מצבת-זכרון לנספים בשואה – ממחנות המעצר בקפריסין

 .337מנורת חנוכה עשויה עץ ואבן – מחנות המעצר בקפריסין ,תש"ח

פסל אבן ,מונומנט זכרון המעוצב כמצבה מיניאטורית ,שנעשה בידי ניצול שואה במחנות המעצר בקפריסין.
קפריסין 1946-1949[ ,בקירוב].
אבן ( )gypsum rockמסותתת וחקוקה.
מעוצב כמצבה הניצבת על בסיס בעל שש מדרגות .על כותרת המצבה מופיעות כתובות זכרון לצד עיטור בצורת
עשרת הדברות" :זכר מה שעשה לך עמלק"" ,לזכרון נצח לכבוד בני משפחתי שנרצחו בידי הנצים הבזויים".
הכותרת ניצבת על זוג עמודים ,וביניהם תבליט המתאר עץ ערבה ואישה מתפללת; ברקע חקוקים שמות קרובי
משפחתו של יוצר הפסל ,אשר נספו בשואה.
גובה 16 :ס"מ ,רוחב 20 :ס"מ ,עומק 12 :ס"מ .שברים משוקמים שיקום מקצועי.
ספרות :העשור הראשון :הגמוניה וריבוי (אוצרים :גליה בר אור ,גדעון עפרת) ,המשכן לאמנות ,עין-חרוד,2008 ,
עמ' ( 131מצולם).

מנורת חנוכה שנעשתה בידי אסיר במחנות המעצר בקפריסין .קפריסין ,תש"ח [1948
בקירוב].
אבן ( )gypsum rockמסותתת וחקוקה; עץ מנוסר וצבוע.
מנורת חנוכה ייחודית ,בעבודת יד ,שנעשתה בידי אסיר במחנות המעצר בקפריסין .גוף
המנורה מורכב מלוח עץ שבמרכזו משובצת לוחית אבן גדולה עם הכיתוב "קפריסין
תש"ח" ותבליט המתאר אנייה וגדר תיל .בראש לוח העץ ממוקמים הבזיכים והשמש,
מעוצבים כשיני-חומה; ניצבת על בסיס אבן (חלקי העץ והאבן מעובדים ברמה גבוהה
ומשתלבים אלה באלה באופן הרמוני ואסתטי).
גובה 18 :ס"מ ,רוחב 20.5 :ס"מ .מצב טוב .פגמים קלים.

פתיחה$1800 :
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פתיחה$800 :

338

337

קני לנרות שבת – מחנות המעצר בקפריסין- פמוט דו.338
.] בקירוב1948[  תש"ח, קפריסין. מלאכת אסיר במחנות המעצר בקפריסין, לנרות שבת,קני-פמוט דו
.) מסותתת וחקוקה; עץ מנוסר וצבוע; פליז יצוק ומנוסרgypsum rock( אבן
 על העליונה מופיע, במרכזו משובצות שתי לוחיות אבן.נר הפונים לצדדים- שבראשו שני בתי,הפמוט מעוצב כמגן
. ניצב על בסיס עץ בעל ארבע מדרגות."הכיתוב "זכרונות קפריסין תש"ח" ועל התחתונה מופיע הכיתוב "שבת קדש
. מצב טוב. ס"מ19 : רוחב, ס"מ19 :גובה
$300 :פתיחה

338. Two-Branched Sabbath Candelabrum – Cyprus Detention Camps
Two-branched Sabbath candelabrum made by a detainee in a Cyprus detention camp. Cyprus,
ca. 1948.
Gypsum rock, chiseled and engraved; wood, sawed and painted; brass, cast and pierced.
Shield-shaped candelabrum, surmounted by two candleholders jutting outward symmetrically
to the right and left. Two stone plaques are inlaid in the middle of the shield, both inscribed
in Hebrew. The upper plaque inscribed "Memories of Cyprus 5708 [1948]," and the lower one
inscribed "Shabbat Kodesh" ["a holy Sabbath"]. Supported on a four-step wooden pedestal.
Height: 19 cm. Width: 19 cm. Good condition.
Opening price: $300
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337. Wood and Stone Hanukkah Lamp – Cyprus Detention Camps,
1948
Hanukkah lamp made by a detainee in a Cyprus detention camp. Cyprus,
ca. 1948.
Gypsum rock, chiseled and engraved; wood, sawed and painted.
Unique Hanukkah lamp, handmade by a detainee in one of the detention
camps in Cyprus. The body of the lamp consists of a wooden panel inlaid
in the middle with a large stone plaque, inscribed (Hebrew) "Cyprus 5708
[1948]", with a relief depicting a ship and a barbed wire fence. The row
of crenellations-like candleholders, with the servant light in the middle, is
positioned on top of the wooden panel. Lamp supported on stone base.
All the stone pieces are attached and integrated harmoniously, seamlessly,
and elegantly into the wood.
Height: 18 cm. Width: 20.5 cm. Good condition. Minor blemishes.
Opening price: $800

 מנורת זכרון עשויה אבן – לזכר יהודי ריגה שנספו בשואה.339
 המחצית השניה של שנות,? [מלאכת האסירים במחנות המעצר בקפריסין.מנורת זכרון עשויה אבן
.]40-ה
. צבועה וחקוקה; עץ מנוסר וצבוע,) מסותתתgypsum rock( אבן
 ומחלקו התחתון שלוחים כלפי החזית שני בזיכים, שפינותיו התחתונות מעוגלות,לוח אבן מרובע
 עם עיטור," שנשמדו ע"י שונאי עמנו, על רקע שחור מופיע הכיתוב "לזכר הרוגי ריגה.להדלקת נרות
.דוד צבוע בצבע לבן-מגן
. נזקים קלים. מצב כללי טוב. ס"מ17 X 13  מוברג ללוח עץ. ס"מ4.5 : עובי מרבי, ס"מ10 X 9.5
$200 :פתיחה

340

 שלוש עבודות אבן – מלאכת אסירים במחנות המעצר בקפריסין.340
.] בקירוב1946-1949[ , קפריסין.שלוש עבודות אבן שנעשו בידי אסירים במחנות המעצר בקפריסין
.) מסותתת וחקוקהgypsum rock( אבן
." בדופן הבסיס נחרט הכיתוב "קפריסין. עם עיטורים צמחיים, מאפרה הניצבת על בסיס עגול.1
 על מכסה התא. מעמד שולחני המורכב מתא עגול עם מכסה ומאחוריו מקום להנחת כרטיסי ביקור.2
.) שבר במכסה (מודבק."חרוט הכיתוב "קפריסין
 ובגב נחרט הכיתוב "קפריסין,'ס- בחזית מופיע מדליון ובו האותיות ב' ו. עבודת אבן מעוצבת כספר.3
."8/2/1948
. פגמים קלים. מצב כללי טוב.גודל משתנה
$400 :פתיחה

340. Three Works in Stone – Produced by Detainees in Cyprus Detention
Camps
Three works in stone, produced by detainees in Cyprus detention camps. Cyprus,
[ca. 1946-49].
Gypsum rock, chiseled and engraved.
1. Ashtray, with vegetal patterns, supported on round base. Inscription, engraved
(in Hebrew), on base: "Cyprus."
2. Tabletop stand consisting of round container with lid, and behind this, a groove
for business cards. Hebrew inscription, engraved on lid: "Cyprus." Fracture to lid
(repaired with glue).
3. Stone object shaped like book. Medallion with Hebrew letters "bet" and "sameh"
engraved on front; Hebrew inscription "Cyprus 8/2/1948" engraved on back.
Size varies. Overall good condition. Minor blemishes.

339. Stone Memorial Lamp – In
Memory of the Jews of Riga who
Perished in the Holocaust
Stone memorial lamp. [Produced by
detainees in Cyprus detention camps?,
second half of the 1940s].
Gypsum rock, chiseled, painted, and
engraved; wood, sawed and painted.
Square stone plaque, with rounded
bottom corners, and with two
candleholders just above left and right
bottom corners. Hebrew inscription
engraved over black background: "In
memory of the Fallen of Riga / murdered
by the enemies of our people." A
Star of David, painted white, appears
beneath the inscription, between the
two candleholders.
10 X 9.5 cm. Maximum thickness: 4.5 cm.
Attached to a 13 X 17 cm wooden base.
Overall good condition. Minor damage.

339

Opening price: $200

Opening price: $400
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341

342

1933 ," קערת קרמיקה – בית הספר החקלאי "מקוה ישראל.342

1947 , כפית עם צלב קרס וכיתוב "לעולם לא נשכח" – מחנות המעצר בקפריסין.341

Bosshardt &  תוצרת,"קערת קרמיקה עם סמל בית הספר החקלאי "מקוה ישראל
.1933 ,) לוצרן (שווייץ,) (חתומה בתחתיתCo. S. A.
.חמר מזוגג; הדפסה
ישראל" לצד- סמוך לשוליים מופיע הכיתוב "בית הספר החקלאי מקוה.קערה לבנה
איור המציג את מתחם בית הספר ואת שדותיו (כולל שדרת העצים המובילה אל
. האוחזים חרמשים,המבנה הראשי) לצד ארבעה מתלמידיו
. מצב טוב. ס"מ17.5 :קוטר מרבי

.]; כיתוב ממחנות המעצר בקפריסין30- עם צלב קרס [שנות ה,כפית מתכת תוצרת גרמניה
; אשר נכלא במחנות המעצר בקפריסין בדרכו לארץ ישראל,הכפית נלקחה מאירופה לאחר המלחמה בידי ניצול שואה
."1947  קפריסין,בקפריסין הוא הוסיף על צדה הקדמי של הידית את הכיתוב "לעולם לא נשכח
M.DA  המורכב מצלב קרס ומראשי התיבות,"בצדה האחורי של ידית הכפית מוטבע סמל "המשרד ליפי העבודה
 "המשרד ליפי.)" "דגם של המשרד ליפי העבודה,Modell des Amtes Schönheit der Arbeit  שפירושם,Sch.d.A
 בחסות "חזית, לבריאות ולתנאי ההיגיינה של הפועלים הגרמנים,העבודה" היה ארגון אשר דאג לרווחה החומרית
.) ארגון העובדים של המפלגה הנאציתDeutsche Arbeitsfront, DAF( "העבודה הגרמנית
. מצב טוב. ס"מ14 :אורך

$250 :פתיחה

$250 :פתיחה

342. Porcelain Bowl – Mikveh Israel Agricultural School, 1933
Porcelain bowl with the emblem of the Mikveh Israel Agricultural
School, product of Bosshardt & Co. S. A. (marked on bottom), Lucerne,
Switzerland, 1933.
Glazed earthenware; printed.
White bowl. Printed onto the inside, just beneath the rim, is the
Hebrew inscription "Mikveh Israel Agricultural School" next to an
illustration depicting the school's campus and fields, including the
tree-lined entrance boulevard leading to the main building. In the
foreground are four students with scythes in hand.
Maximal diameter: 17.5 cm. Good condition.
Opening price: $250

341. Teaspoon with Nazi Swastika and Inscription "We Shall Never Forget" – Cyprus
Detention Camps, 1947
Metal teaspoon, made in Germany, with Nazi swastika [1930s]; later inscription from Cyprus
detention camps.
Following the war, the teaspoon was taken out of Europe by a Holocaust survivor who ended
up in a detention camp in Cyprus on his way to Palestine. While in Cyprus, he added the Hebrew
inscription "We shall never forget, Cyprus 1947" on the front of the teaspoon handle.
On the back of the spoon, a seal of approval of the "Office of Beauty of Labor" – a swastika
and the initials "M.DA Sch.d.A.", which stand for "Modell des Amtes Schönheit der Arbeit,"
("Model of the Office of Beauty of Labor"). The Office of Beauty of Labor looked after the health,
occupational hygiene, and material comfort of German workers, operating under the auspices of
the DAF ("Deutsche Arbeitsfront"), the workers' union of the Nazi Party.
Length: 14 cm. Good condition.
Opening price: $250
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343

344a

 .343שלושה כלים תוצרת סדנת "כד וספל" – חוה סמואל

 .344שבעה כלים תוצרת "קרמוס"

שלושה כלים ,תוצרת סדנת הקרמיקה "כד וספל" של חוה סמואל .ראשון לציון[ ,שנות ה40-50-
בקירוב].
חמר צבוע ומזוגג.
 .1קנקן עם ידית ,מעוטר באיורי כבשים ורועות צאן .חתום" :ראשון לציון" ,סמל "כד וספל" ו"Made
 ."in Israelגובה 18 :ס"מ .שברים קלים.
 .2אגרטל קטן ,עם איורי חלילנית וציפורים .חתום" :ראשון לציון" וסמל "כד וספל" .גובה 14 :ס"מ.
 .3כד קטן עם ידית .חתום" :ראשון לציון" וסמל סדנת הקרמיקה "כד וספל" .גובה 13.5 :ס"מ .שברים
בבסיס ופגם בגוף הכד (במקור).

שבעה כלים תוצרת "קרמוס" (חתומים מאחור) .ישראל[ ,שנות ה.]50-60-
חמר צבוע ומזוגג.
 .1קערה גדולה ,א-סימטרית ,עם תיאור של העיר ירושלים (ימק"א ,מגדל דוד ועוד) 34 X 19 .ס"מ
בקירוב .מצב טוב.
 .2קערה גדולה ,א-סימטרית ,עם תיאור אישה בלבוש אוריינטלי אוחזת נפה 34 X 19 .ס"מ בקירוב.
מצב טוב.
 .3קערה גדולה ,מרובעת (א-סימטרית) ,עם תיאור נער ונערה רועי צאן (אינה חתומה) 31 X 26 .ס"מ
בקירוב .מצב טוב.
 .4קערית קטנה (מאפרה) עם תיאור ראש של דמות אוריינטלית 11 X 8 .ס"מ .מצב טוב.
 .5צלוחית ,עם תיאור של מסגד .קוטר מרבי 10.5 :ס"מ.
 .6צלוחית ,עם תיאור של רועה צאן מנגן בחליל .קוטר מרבי 11 :ס"מ.
 .7בקבוקון עם סמל חגיגות העשור למדינת ישראל .גובה 10.5 :ס"מ.

פתיחה$250 :

343. Three Vessels, Products of the Kad VaSefel Workshop – Eva Samuel
Three vessels, products of Eva Samuel's Kad VaSefel Workshop. Rishon LeZion, [ca.
1940s-1950s].
Earthenware, painted and glazed.
1. Pitcher with handle, with illustrations of sheep and shepherd women. Marked
)(Hebrew) "Rishon LeZion"; the trademark emblem of Kad VaSefel; and (in English
"Made in Israel." Height: 18 cm. Minor fractures.
2. Small vase, with illustrations of young woman playing a recorder and birds.
Marked (Hebrew) "Rishon LeZion"; and the trademark emblem of Kad VaSefel.
Height: 14 cm.
3. Small pitcher with handle. Marked (Hebrew) "Rishon LeZion"; and the trademark
emblem of the Kad VaSefel ceramics workshop. Height: 13.5 cm. Fractures to base and
production defect to body of pitcher.
Opening price: $250
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פתיחה$250 :

344b

–  צלחת פסח ושתי צלחות לשבת.345
""קרמוס" ו"קרמית
צלחת פסח (קערה לליל הסדר) תוצרת
" תוצרת "קרמוס,"קרמוס" ושתי צלחות לשבת
.] בקירוב50-60- [שנות ה, ישראל."ו"קרמית
.חמר צבוע ומזוגג
. חתומה מאחור." צלחת פסח תוצרת "קרמוס.1
. ס"מ30 : קוטר מרבי.)הכיתוב באנגלית (לייצוא
.מצב טוב
 חתומה." צלחת לשבת תוצרת "קרמוס.2
. מצב טוב. ס"מ27.5 : קוטר מרבי.מאחור
.)Keramit( " צלחת לשבת תוצרת "קרמית.3
. מצב טוב. ס"מ30 : קוטר.חתומה מאחור

345a

$200 :פתיחה

345. Passover Seder Plate and Two Sabbath Plates – Products of Keramos
and Keramit
Passover seder plate, product of Keramos, and two Sabbath plates, products of
Keramos and Keramit. Israel, [ca. 1950s-1960s].
Earthenware, painted and glazed.
1. Passover seder plate (made for export), product of Keramos. Marked (in English)
on back. Maximum diameter: 30 cm. Good condition.
2. Sabbath plate, product of Keramos. Marked on back. Maximum diameter: 27.5 cm.
Good condition.
3. Sabbath plate, product of Keramit. Marked on back. Diameter: 30 cm. Good
condition.

344c

344. Seven Vessels, Products of Keramos
Seven vessels, products of Keramos (marked on back). Israel, [1950s-1960s].
Earthenware, painted and glazed.
1. Large asymmetric bowl, with depiction of Jerusalem (YMCA, Tower of David, and
more). Approx. 34 X 19 cm. Good condition.
2. Large asymmetric bowl, with depiction of woman in Oriental dress, holding a
sifter. Approx. 34 X 19 cm. Good condition.
3. Large asymmetric square bowl (unmarked), with depiction of young pair of
shepherds, male and female. Approx. 31 X 26 cm. Good condition.
4. Small ashtray, with depiction of Oriental figure (head). 11 X 8 cm. Good condition.
5. Saucer, with depiction of mosque. Maximum diameter: 10.5 cm.
6. Saucer, with depiction of shepherd playing the recorder. Maximum diameter: 11 cm.
7. Small bottle with the logo representing the Decennial celebrations of the State
of Israel. Height: 10.5 cm.
Opening price: $250

Opening price: $200

344d

345b
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346. Statuette by Judith Mayer – Jewish
Pioneer ("Halutz") at Rest

347a

Earthenware statuette by Judith Mayer. Israel,
[ca. 1950s].
Earthenware, painted.
Statuette depicting a "halutz" (Jewish pioneer) –
slumped against the trunk of a tree, with shoes
cast aside and socks hung up on the tree, and
with his "tembel hat" (typical pioneers' hat)
pulled downward to cover his eyes – at rest in
the field. Marked on back (both Hebrew and
English): "Yehudit Judith."
Judith Mayer (b. 1927, Budapest) immigrated
to Palestine in 1941. Studied ceramic art
under Hedwig Grossman and Hanna Harag
Zunz. Settled in Beersheba in 1958 where she
established a ceramic arts studio in partnership
with Yocheved Marx.
Height: 12.5 cm. Length: 20 cm. Width: 9.5 cm.
Good condition.

346

Opening price: $200

 פסלון מעשה ידי יהודית מאיר – חלוץ במנוחה.346

347b

 שלוש צלחות קרמיקה עם חיפוי חול ארצישראלי.347
.]50- [שנות ה, ישראל.)Venus( " "ונוס/ )Orno( " תוצרת "אורנו,שלוש צלחות קרמיקה עם חיפוי חול
 מדבקת,1956  משנת,יוסף- בצדה האחורי הקדשה בכתב יד מאת החיילים בני המשק של קיבוץ תל. צלחת ועליה דמות חלוץ זורע.1
." מדבקת החנות ותוויות "מס קניה,Venus, Hand painted made with the original desert sand of the Holy Land :יצרן
. צלחת ועליה דמות חקלאי קוצר בחרמש.2
Orno, Hand Painted with the original desert sand of the : מדבקת יצרן בצדה האחורי. צלחת ועליה דמות אשה מנגנת בנבל.3
." ותווית "מס קניהHoly Land
. שברים קלים בשוליים. מצב כללי טוב. ס"מ בקירוב32 X 23 ,גודל משתנה

.)Judith Mayer( פסלון קרמיקה מעשה ידי יהודית מאיר
.] בקירוב50- [שנות ה,ישראל
.חמר צבוע
 כובע, נשען על גזע עץ:פסלון המציג חלוץ בשעת מנוחה בשדה
 נעליו זרוקות לצדו,ה"טמבל" שלו משוך מטה כלפי העיניים
."Judith  "יהודית: חתום מאחור.וגרביו תלויים על עץ
.1941- עלתה לארץ ב, ילידת בודפשט,)1927 .יהודית מאיר (נ
 בשנת.למדה קרמיקה אצל הדוויג גרוסמן ואצל חנה חר"ג צונץ
 שם הקימה סטודיו לקרמיקה יחד, התיישבה בבאר שבע1958
.עם יוכבד מרקס
. מצב טוב. ס"מ9.5 : רוחב, ס"מ20 : אורך, ס"מ12.5 :גובה
$200 :פתיחה

$300 :פתיחה
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347c
348

347. Three Earthenware Plates Coated with Israeli Sand

 זוג פמוטות/  פסל בעיצוב דוד פלומבו.348
.]50-60- [שנות ה, ישראל.)1920-1966(  מעשה ידי דוד פלומבו,פסל בצורת יעל ושני פמוטות
.ברזל יצוק ורקוע; אבנים
Hand Made, Granite, Jerusalem Israel : בתחתית מודבקת מדבקת היצרן. ניצב על בסיס עשוי אבן לא מעובדת. יעל.1
. ס"מ26- כ: גובה.)("גרניט" היה מפעל לאמנות שימושית שהוקם ביוזמתו של פלומבו וגם שם בתו של האמן
. ס"מ27.5-28.5 : גובה. ניצבים על בסיס עשוי אבן שיש, שני פמוטות (שונים מעט זה מזה) עשויים קני ברזל עם קצוות מחודדים.2-3
$200 :פתיחה

348. Sculpture designed by David Palombo / Pair of Candlesticks
Sculpture in form of ibex, and two candlesticks, by David Palombo (1920-1966). Israel, [1950s-1960s].
Iron, cast and repoussé; stones.
1. Stylized ibex. Supported on unfinished stone base. On bottom, manufacturer's sticker (English): "Hand
Made, Granite, Jerusalem Israel." ("Granite" was both Palombo's daughter's name, and the name of the
studio of applied arts established at his initiative.) Height: approx. 26 cm.
2-3. Two candlesticks (not entirely identical) made from iron rods with sharp-pointed ends, supported on
marble bases. Height: 27.5-28.5 cm.
Opening price: $200
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Three earthenware plates coated with sand, products of
Orno / Venus. Israel, [1950s].
1. Plate with the figure of a "halutz" (Jewish pioneer) sowing
in the field. Inscribed on back by soldiers from Kibbutz
Tel Yosef (Hebrew), dated 1956, alongside manufacturer's
sticker (English) "'Venus,' Hand painted made with the
original desert sand of the Holy Land"; a Hebrew-English
sticker identifying the store where the item was sold; and
two Hebrew "Sales Tax" labels.
2. Plate with the figure of a farmer harvesting with a scythe.
3. Plate with the figure of a woman playing a harp. On back,
manufacturer's sticker (English) "'Orno,' Hand painted with
the original desert sand of the Holy Land"; and a Hebrew
"Sales Tax" label.
Size varies, approx. 32 X 23 cm. Overall good condition. Minor
fractures to rims.
Opening price: $300

 מנורת חנוכה גדולה עשויה ברזל ואבנים.350
– דוד פלומבו

 בית מזוזה בסגנון ברוטליסטי – דוד.349
פלומבו

מנורת חנוכה גדולה מעשה ידי דוד פלומבו
.]50-60- [שנות ה, ישראל.)1920-1966(
.ברזל יצוק ורקוע; אבנים
 עשויה קומפוזיציה,מנורת חנוכה ברוטליסטית
 בגבהים,של תשעה קני ברזל עם קצוות מחודדים
 על חלקם נשענת המנורה וחלקם מוגבהים,שונים
 בקצה העליון של כל אחד מהקנים מושחלת.באוויר
.)אבן גיר בהירה (מנוקבת
. ס"מ בקירוב33 : רוחב, ס"מ57 :גובה

.)1920-1966( בית מזוזה מעשה ידי דוד פלומבו
.]50-60- [שנות ה,ישראל
.פליז יצוק ומולחם
 שבחזיתה,בית מזוזה המעוצב כתיבה מלבנית
י" עשויות פיסות פליז-ד-מולחמות האותיות "ש
 בצדה האחורי מדבקת.)(מעובדות בעיבוד גס
Hand Made, Granite, Jerusalem Israel :היצרן
("גרניט" היה מפעל לאמנות שימושית שהוקם
 כולל.)ביוזמתו של פלומבו וגם שם בתו של האמן
.הקלף
. ס"מ15.5 X 3

$300 :פתיחה

$200 :פתיחה

350. Large Hanukkah Lamp made of
Iron and Stones – David Palombo

349. Brutalist Mezuzah Case – David
Palombo

Large Hanukkah lamp created by David
Palombo (1920-1966). Israel, [1950s-1960s].
Iron, cast and repoussé; stones.
Hanukkah lamp in Brutalist style. Designed
as a composition of nine iron branches of
various heights and with pointed ends,
some supporting the lamp and others
free-standing and elevated. Inserted at
the end of each branch is a piece of white
limestone.
Height: 57 cm. Width: approx. 33 cm.

Mezuzah case created by David Palombo
(1920-1966). Israel, [1950s-1960s].
Brass, cast and soldered.
Mezuzah case in shape of rectangular box.
The word "Shaddai" in letters made from
roughly finished strips of brass, is soldered
onto the front. On back, manufacturer's
sticker (English): "Hand Made, Granite,
Jerusalem Israel." ("Granite" was both
Palombo's daughter's name, and the name
of the studio of applied arts established
at his initiative.) Case contains mezuzah
parchment scroll.
15.5 X 3 cm.

Opening price: $300

349

Opening price: $200
350
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 מנורת חנוכה מונומנטלית עשויה ברזל – דוד פלומבו.351
, ישראל.)1920-1966( מנורת חנוכה מעשה ידי דוד פלומבו
.]50-60-[שנות ה
.ברזל יצוק ורקוע
 העשויה כולה ברזל, גדולת ממדים וכבדה,מנורה מונומנטלית
 שבעה מהקנים בצורת קונוסים – מחודדים בקצה התחתון.יצוק
 שניים מהקנים מחוברים.והולכים ומתרחבים כלפי הקצה העליון
.אלה לאלה ומעוצבים כקשת
. ק"ג22 : משקל, ס"מ55 : רוחב, ס"מ65 :גובה
$1200 :פתיחה

351. Monumental Iron Hanukkah Lamp – David
Palombo
Large Hanukkah lamp created by David Palombo
(1920-1966). Israel, [1950s-1960s].
Iron, cast and repoussé.
Imposingly large and heavy Hanukkah lamp made
entirely of cast iron. Seven of the branches are conical
in form, i.e., tapering toward the lower end and
widening upward. Two of the branches are connected
to each other so as to form a bow.
Height: 65 cm. Width: 55 cm. Weight: 22 kg.
Opening price: $1200

351
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 נולד בפולין," "חלוץ תעשיית המתכת העדינה בארץ,)1881-1941( רנרד (דב) פרידלנדר
 עבר לגור1913- ב. בטביליסי ובברלין, באודסה, בוורשה,'ורכש את אומנות הצורפות בלודז
 לונדון, אסן,כנסת בדיסלדורף- יצר כלי קודש לבתי.מלאכה בדיסלדורף-בגרמניה והקים בית
 והקים בית חרושת למתכת ולציפוי כסף1932  עלה לארץ בשנת.ובכמה ערים בארצות הברית
 גייס אותו פרידלנדר,1933- כשיהודה (לודוויג) וולפרט עלה לארץ ב.אביב-ברחוב שינקין בתל
 בעקבות חובות, ובהמשך,) עבר המפעל לדרום ת"א (חולון1936- ב.לעבודה בבית מלאכתו
." ששינה את שמו ל"מכסף, מכר פרידלנדר את המפעל,כספיים

," עתון "הארץ," "חנוכיות לעיר הלבנה, ראו כתבתו של יונה סכלקנס,(למידע נוסף אודותיו
.)23.12.2016 ,""תרבות וספרות

B

ernard (Dov) Friedlander (1881-1941), "pioneer of the fine metalworking industry
in Palestine," was born in Poland. He was trained in the art of silversmithing in

Łódź, Warsaw, Odessa, Tbilisi, and Berlin. Friedlander moved to Germany in 1913 and

set up a workshop in Düsseldorf, creating ritual objects for synagogues in Düsseldorf,
Essen, London, and a number of American cities. Immigrated to Palestine in 1932 and

352a

established a factory for metalworking and silver plating on Sheinkin St. in Tel Aviv.

352. Four Modernist Objects – Palestine – Bernard Friedlander
Four Modernist objects, three of them designed by Bernard (Dov) Friedlander.
Palestine, [1930s-1940s].
White metal / silver plating.
1. Napkin holder. Marked (Hebrew) "Michsaf," "B. Friedlander," and "TH" ["Totzeret
Haaretz," i.e., "Product of Palestine"].
2. Round vessel with lid. Engraved Hebrew inscription on lid handle: "Shai." Marked
(Hebrew) "B. Friedlander and Associates," and "TH" (see above).
3. Tall vase with narrow base and wide rim. Marked (Hebrew) "B. Friedlander" and
"Totzeret Haaretz" ("Product of Palestine").
4. Pitcher for coffee or milk, in Modernist style. The name "Assuta" is stamped on
the lid. (The Assuta hospital was founded in Tel Aviv in late 1935 by German-Jewish
doctors who arrived with the Fifth Aliyah). Manufacturer and designer unidentified.
Size and condition vary.
Opening price: $400

352c

352b

When Ludwig Yehuda Wolpert arrived in Palestine in 1933, Friedlander offered him a
job in his workshop. The business moved outside of Tel Aviv (to Holon) in 1936. Owing
to rising debts, Friedlander was forced to sell the company, which had then changed
its name to "Michsaf."
For more information regarding Dov (Bernard) Friedlander, see the article by Jona
Schellekens, "Hanukkiyot in the White City" in the Culture and Literature Section of
the Haaretz newspaper, Dec. 23, 2016.

 ארבעה כלים בעיצוב מודרניסטי – ארץ ישראל – ברנרד פרידלנדר.352
 ארץ. שלושה מהם עוצבו בידי ברנרד (דב) פרידלנדר,ארבעה כלים מעוצבים בסגנון מודרניסטי
.]30-40- [שנות ה,ישראל
. ציפוי כסף/ מתכת בהירה
.] "תה" [תוצרת הארץ," פרידלנדר. "ב," "מכסף: חתום. מחזיק מפיות.1
 "תה" [תוצרת,"' פרידלנדר ושו. "ב: חתום." על ידית המכסה חקוק הכיתוב "שי. כלי עגול עם מכסה.2
.]הארץ
." "תוצרת הארץ," פרידלנדר. "ב: חתום. אגרטל גבוה בעל בסיס צר ושפה רחבה.3
 על המכסה מוטבע הכיתוב "אסותא" (בית החולים. קנקן לקפה או לחלב בעיצוב מודרניסטי.4
.)1935 אביב בסוף שנת- נחנך בתל, מייסודם של רופאים יוצאי גרמניה מהעלייה החמישית,""אסותא
.ללא ציון שם יצרן או מעצב
.גודל ומצב משתנים
$400 :פתיחה
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 .353שני זוגות פמוטות בעיצוב ברנרד פרידלנדר " /מכסף"
שני זוגות פמוטות בעיצוב ברנרד (דב) פרידלנדר " /מכסף" .ארץ ישראל[ ,שנות ה.]30-40-
מתכת בהירה  /ציפוי כסף.
 .1זוג פמוטות בעיצוב מודרני ונקי .חתומים" :ב .פרידלנדר"" ,תה" [תוצרת הארץ] .גובה 15 :ס"מ.
 .2זוג פמוטות גבוהים .חתומים" :מכסף  ."Michsafגובה 21 :ס"מ.
פתיחה$250 :

353. Two Pairs of Candlesticks designed by Bernard Friedlander / Michsaf
Two pairs of candlesticks designed by Bernard (Dov) Friedlander / Michsaf. Palestine,
[1930s-1940s].
White metal / silver plating.
1. Pair of candlesticks in a modern, minimalist design. Marked (Hebrew) "B.
Friedlander" and "TH" ["Totzeret Haaretz," i.e., "Product of Palestine"]. Height: 15
cm.
2. Pair of tall candlesticks. Marked "Michsaf." Height: 21 cm.
Opening price: $250

354

 .354שני פמוטות בעיצוב מודרניסטי – "תוצרת הארץ" – ברנרד פרידלנדר
פמוט לשלושה נרות ופמוט לארבעה נרות ,בעיצוב מודרניסטי .ארץ ישראל" ,תוצרת הארץ" (ברנרד
פרידלנדר)[ ,שנות ה.]30-40-
מתכת בהירה  /ציפוי כסף.
 .1פמוט לארבעה נרות .חתום" :תוצרה (!) הארץ ש.ה .".עמוד מרכזי משושה עבה וסביבו שלושה
עמודים דקים המגיעים עד חצי מגובהו .שלוש זרועות שלוחות לצדדים ,ובקצה כל זרוע בית-נר גלילי
רחב וגבוה .בית-נר נוסף ממוקם בראש העמוד המרכזי .ניצב על בסיס עגול בעל שלוש מדרגות.
גובה 33 :ס"מ ,רוחב מרבי 23 :ס"מ.
 .2פמוט לשלושה נרות .חתום" :תוצרת הארץ" .עמוד מרכזי משולש ועבה ,סביבו שלושה עמודים
גליליים דקים המגיעים עד חצי מגובהו .שלוש זרועות שלוחות לצדדים ,ובקצה כל זרוע בית-נר.
בראש העמוד המרכזי עיטור בצורת גולה .ניצב על בסיס עגול בעל ארבע מדרגות .גובה 32 :ס"מ,
רוחב מרבי 23 :ס"מ.
פתיחה$300 :
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354. Two Modernist Candelabra – "Product of Palestine" –
Bernard Friedlander

355a

355. Art-Deco Hanukkah Lamp – Bernard Friedlander
Hanukkah lamp designed by Bernard (Dov) Friedlander. Palestine, [1930s-1940s]. Marked (Hebrew)
"B. Friedlander" and "TH" ["Totzeret Haaretz," i.e., "Product of Palestine"].
White metal / silver plating; wood.
Low-profile Hanukkah lamp. Row of fonts arranged on top of horizontal shaft, consisting of black
wooden rod supported on four legs in form of four round vertical silver disks. Fonts are stout metal
goblets, each with cylindrical metal candleholder in middle. Two servant lights, one at each end.
Length: 34 cm.

Two candelabra, one three-branched, the other four-branched,
both in Modernist style. Palestine, "Totzeret Haaretz" (Bernard
Friedlander), [1930s-1940s].
White metal / silver plating.
1. Four-branched candelabrum. With Hebrew marking, indicating
product of Palestine. Thick, hexagonal main shaft, encircled by three
thin shafts rising up to half the height of the main shaft. Three
outspread arms, with tall, wide, cylindrical candleholder surmounting
each. Additional candleholder surmounting main shaft. Supported
on three-step pedestal. Height: 33 cm. Maximum width: 23 cm.
2. Three-branched candelabrum. Marked (Hebrew) "Totzeret
Haaretz" ("Product of Palestine"). Thick, triangular main shaft,
encircled by three thin, cylindrical shafts rising up to half the
height of the main shaft. Three outspread arms, with candleholder
surmounting each. Spherical knob surmounting main shaft.
Supported on round, four-step pedestal. Height: 32 cm. Maximum
width: 23 cm.
Opening price: $300

Opening price: $500

 מנורת חנוכה בעיצוב קורט פפרמן.356

דקו – ברנרד פרידלנדר- מנורת חנוכה בסגנון אר.355

.]50-60- שנות ה, ירושלים, [תוצרת יצחק ביר.מנורת חנוכה בעיצוב קורט פפרמן
. חרוטה ומולחמת,מתכת בהירה
 ומתחברים אלה לאלה, הכפופים בזוויות שונות, ארוכים וצרים, עשויה תשעה קנים גליליים,מנורה בעיצוב מודרני
. באלכסון,בקצותיהם התחתונים
" לימד מלאכה ואמנות בבית הספר "הריאלי." ולמד ב"בצלאל1939- עלה לארץ ב, יליד ברלין,)1919-2016( פפרמן
. השתתף בתחרויות עיצוב עולמיות ואף זכה במספר פרסים, עיצב תכשיטים וחפצי יודאיקה. שם התגורר,בחיפה
. ס"מ22 : רוחב מרבי, ס"מ33 :גובה

.]30-40- [שנות ה, ארץ ישראל.מנורת חנוכה בעיצוב ברנרד (דב) פרידלנדר
.] "תה" [תוצרת הארץ," פרידלנדר. "ב:חתומה
. ציפוי כסף; עץ/ מתכת בהירה
 גוף המנורה עשוי מוט עץ שחור הניצב.מנורה נמוכה בעלת צורה מוארכת
 שורת הבזיכים.)על ארבע רגליים (הרגליים עשויות מדיסקיות כסף עגולות
(מעוצבים כגביעים נמוכים שבמרכזם צילינדר) ממוקמת על מוט העץ; בשני
.קצותיה – שני שמשים
. ס"מ34 :אורך

$250 :פתיחה

$500 :פתיחה

355b
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 מנורת חנוכה עם סמל האצ"ל – עשויה מתרמילי קליעים.357
.] בקירוב40- שנות ה, [ארץ ישראל.מנורת חנוכה עם סמל האצ"ל
. מנוסר וחרוט; תרמילי קליעים,פליז יצוק
. שנעשה בעבודת יד,דגם ייחודי של מנורת חנוכה
 זר, חומת ירושלים,בסיס רחב שבמרכזו סמל האצ"ל – יד אוחזת ברובה על רקע מפת ארץ ישראל השלמה
 הבזיכים והשמש מוברגים לרצועת פליז.ענפים והכיתוב "רק כך" – ומשני צדדיו שני תרמילי קליעים גדולים
. הממוקמת בקצה תרמילי הקליעים,)מוארכת (נשלפת
. ס"מ18 : רוחב מרבי, ס"מ16 :גובה
$400 :פתיחה

357. Hanukkah Lamp with Emblem of the Irgun – Constructed from Bullet Cartridges
Hanukkah lamp with Emblem of the Etzel. [Palestine, ca. 1940s].
Brass, cast, pierced and turned; bullet cartridges.
A unique model of Hanukkah lamp, entirely handmade.
Wide horizontal base, supporting, in the middle, the emblem of the Irgun – an outstretched
arm grasping a rifle, with the map of the Greater Land of Israel, the walls of the Old City of
Jerusalem, and a pair of olive branches in the background, alongside the Hebrew inscription
"Rak Kakh" ("only thus"), the motto of the organization. The emblem is flanked by a pair of
large bullet cartridges which are surmounted by an elongated rectangular, removable brass
bar into which the eight candleholders and the servant light are screwed.
Height: 16 cm. Maximum width: 18 cm.
Opening price: $400
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356. Hanukkah Lamp designed by Kurt Pfefferman
Hanukkah lamp designed by Kurt Pfefferman. [Manufactured by Yitzhak
Bier, Jerusalem, 1950s-1960s].
White metal, lathed and soldered.
Modern-style Hanukkah lamp, consisting of nine long, thin, cylindrical
metal rods, oriented at different angles and meeting at bottom.
Kurt Pfefferman (1919-2016) was born in Berlin, Germany, and immigrated
to Palestine in 1939. Studied at the New Bezalel School of Arts and Crafts
in Jerusalem. Taught craftsmanship and art at the Hebrew Re'ali School
in Haifa, where he resided. Designed jewelry and objects of Judaica.
Participated in international design competitions, winning a number of
notable prizes.
Height: 33 cm. Maximum width: 22 cm.
Opening price: $250

358. Hanukkah Lamp designed by Moshe Murro
– Jewish Pioneer
Hanukkah lamp designed by Moshe Murro.
Unidentified manufacturer, Israel, [ca. 1940s-1950s].
Brass, cast.
Back plate in form of pointed arch, with Hebrew
inscription "These candles are sacred" and the figure
of a "halutz" (Jewish pioneer) grasping a pickaxe. Star of David engraved at center of base, and
underneath it, the (Hebrew) caption "Halutz Ivri":
"Hebrew [i.e., Jewish] Pioneer."
Hanukkah lamps of similar design were cast by the
Pal-Bell Company.
Height: 16.5 cm. Width: 16 cm. Good condition. Some
corrosion.
Opening price: $300
359

359. Hanukkah Lamp designed by Ze'ev Raban –
The Western Wall
Hanukkah lamp, apparently designed by Ze'ev Raban.
Unidentified manufacturer, Israel, [ca. 1950s]. Marked
(English) "Made in Israel."
Brass, cast.
Back plate with medallion at center, depicting Jews
worshiping at the Western Wall. Inscribed (Hebrew)
"The Western Wall." Medallion encircled by
symmetrical decorative elements, specifically a pair
of palm trees and a pair of kneeling camels. Hebrew
inscription "Israel" appears at bottom center of back
plate. Row of oil fonts takes form of oil pan with
removable lid, perforated with eight small holes for
wicks. Servant light surmounts back plate. Front legs
of lamp shaped as crouching lions.
Height: 14 cm. Width: 15 cm. Good condition.

 מנורת חנוכה בעיצוב זאב רבן – הכותל המערבי.359
, ישראל, יצרן לא ידוע. כנראה בעיצוב זאב רבן,מנורת חנוכה
.Made in Israel : חתומה.] בקירוב50-[שנות ה
.פליז יצוק
דופן אחורית שבמרכזה מדליון המציג מתפללים בכותל המערבי
 זוג:(עם הכיתוב "הכתל המערבי") וסביבו עיטורים סימטריים
, בתחתית הדופן, במרכז.עצי דקל וזוג גמלים נחים על ברכיהם
 שורת הבזיכים הנה אגן שמן ולו מכסה."מופיע הכיתוב "ישראל
 שתי הרגליים.(נשלף) עם נקבים; השמש ממוקם בראש הדופן
.הקדמיות מעוצבות כאריות רובצים
. מצב טוב. ס"מ15 : רוחב, ס"מ14 :גובה
$300 :פתיחה

358a

" מנורת חנוכה בעיצוב משה מורו – "חלוץ עברי.358
 [שנות, ישראל, יצרן לא ידוע.מנורת חנוכה בעיצוב משה מורו
.] בקירוב40-50-ה
.פליז יצוק
 עם הכיתוב "הנרות הללו,דופן אחורית בצורת קשת מחודדת
 על הבסיס חקוק עיטור.קדש הם" ודמות חלוץ אוחז בידו מכוש
."בצורת מגן דוד ולידו הכיתוב "חלוץ עברי
."בל-מנורות בעיצוב דומה נוצקו בידי חברת "פל
. מעט קורוזיה. מצב טוב. ס"מ16 : רוחב, ס"מ16.5 :גובה
$300 :פתיחה

Opening price: $300

358b
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360. Hanukkah Lamp designed by Arnold
Zadikow – "She'erit HaPletah"

361

361. Hanukkah Lamp – Establishment of the
State of Israel
Hanukkah lamp bearing a relief allegorically depicting
the establishment of the State of Israel. Possibly
designed by the sculptor Aharon Priver. Unidentified
manufacturer, Israel, [early 1950s]. Marked (English):
"Made in Israel."
Brass, cast and turned; applied verdigris patina.
Back plate in form of a house, with an allegorical
relief depicting the birth of the State of Israel. Three
figures are portrayed inside the house, namely a
father, mother, and son. The father is shown seated
on the floor, holding a large book and mourning the
destruction of the Temple. He is approached by both
the mother, holding an oil lamp in her hand, and
the son, who holds up the emblem of the State of
Israel – the Menorah flanked by olive branches. Row
of candleholders in front; servant light positioned on
top of the house's chimney.
Height: 16 cm. Width: 21.5 cm. Good condition.
Opening price: $200

Hanukkah lamp designed by the artist Arnold
(Aharon) Zadikow. Unidentified manufacturer, Israel,
[1950s]. Marked (English): "Made in Israel".
Brass, cast; applied verdigris patina.
Rectangular back plate, with relief depicting a
group of Jewish refugees on the road, carrying
their belongings. Underneath the image is the
Hebrew inscription "She'erit HaPletah" (the
surviving remnants, i.e. Holocaust survivors). Row of
candleholders in front; servant light positioned to the
side of the relief. Suspension ring.
Arnold (Aharon) Zadikow (1884-1943). JewishGerman sculptor and medalist, studied at the School
of Applied Arts in Munich, Germany. Active in France,
Germany, and Czechoslovakia. In 1942, deported with
his family to Theresienstadt concentration camp,
where he died.
The scene depicted in this relief also appears on a cast
plaque entitled (Hebrew) "... who delivered you from
the Land of Egypt" (from Numbers 15:41; see Kedem
Catalogue No. 7, item no. 562).
Height: 11 cm. Width: 15 cm. Good condition.
Opening price: $400

 מנורת חנוכה – הקמת מדינת ישראל.361
מנורת חנוכה עם תבליט אלגורי המתאר את הקמת מדינת
, יצרן לא ידוע.ישראל; ייתכן כי עוצבה בידי הפסל אהרן פריבר
.Made in Israel : חתומה.]50- [ראשית שנות ה,ישראל
.פליז יצוק וחרוט; פטינה מלאכותית ירקרקה
 עם תבליט אלגורי המתאר,דופן אחורית מעוצבת בצורת בית
: בפנים הבית נמצאות שלוש דמויות.את הקמת מדינת ישראל
אב המשפחה – אדם דתי האוחז בידו ספר גדול – יושב על הרצפה
 כשמאחוריו ניגשים לקראתו רעייתו ובנו,ומקונן על חורבן ישראל
שמן והבן אוחז בידו את סמל מדינת-– הרעיה אוחזת בידה נר
; שורת הבזיכים ממוקמת בחזית.ישראל – מנורה עם ענפי זית
.השמש ממוקם בקצה הארובה
. מצב טוב. ס"מ21.5 : רוחב, ס"מ16 :גובה
$200 :פתיחה
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 מנורת חנוכה בעיצוב ארנולד צדיקוב – "שארית.360
"הפלטה
, יצרן לא ידוע.מנורת חנוכה בעיצוב האמן ארנולד (אהרן) צדיקוב
.Made in Israel : חתומה.]50- [שנות ה,ישראל
.פליז יצוק; פטינה מלאכותית ירקרקה
 על, עם תבליט המתאר קבוצת יהודים,דופן אחורית מלבנית
 ותחתיה מופיע התיאור "שארית, נעה בדרכים,מיטלטליהם
 שורת הבזיכים ממוקמת בחזית; השמש ממוקם בצד."הפלטה
. טבעת לתליה.התבליט
) – פסל ומעצב מדליות1884-1943( ארנולד (אהרן) צדיקוב
 פעל.גרמני אשר למד באקדמיה לאמנות שימושית במינכן-יהודי
 נכלא במחנה הריכוז1942- בגרמניה ובצ'כוסלובקיה; ב,בצרפת
. ונפטר במחנה, יחד עם בני משפחתו,טרזיינשטט
הסצנה המופיעה על פריט זה הופיעה גם על לוחית יצוקה תחת
"הכותרת "אשר הצאתי אתכם מארץ מיצרים" (ראו קטלוג "קדם
.)562  פריט,7 'מס
. מצב טוב. ס"מ15 : רוחב, ס"מ11 :גובה
$400 :פתיחה

362. Hanukkah Lamp with Image of Judah the
Maccabee – After Fred Kormis

363

363. Hanukkah Lamp – "The Five Maccabean
Brothers" – After Benno Elkan
Hanukkah lamp, "The Five Maccabean Brothers," after
a design by Benno Elkan. Unidentified manufacturer,
Israel, [ca. 1950s-1960s]. Marked (English): "Made in
Israel."
Brass, cast and turned.
Upright Hanukkah lamp. When viewed from the
front, the five figures, labeled "The Five Maccabean
Brothers" (Hebrew), namely the five sons of Mattathias
the Hasmonean, conceal most of the candleholders
arranged behind them. The servant light is positioned
below in the center, attached to the front of the main
shaft of the lamp. Inscribed (Hebrew) horizontally on
circular base: "Greek [soldiers] did gather [to wage war]
against me" (from the liturgical poem Ma'oz Tzur).
This Hanukkah lamp is based on a particularly large
model (today housed in the museum of the Spertus
Institute in Chicago), originally created in the early
20th century by sculptor Benno Elkan.
Height: 16 cm. Width: 18 cm. Good condition.

Hanukkah lamp, after a design by Fred Kormis.
Unidentified manufacturer, Israel, [ca. 1950s].
Brass, cast and turned; applied verdigris patina.
Tall, erect Hanukkah lamp, with plaque in form of
shield at center, supported on elevated platform
flanked by crouching lions. Shield bears depiction
of Judah the Maccabee wielding a javelin, under a
Paleo-Hebrew inscription.
This Hanukkah lamp represents a small Israeli version
of the sculpture / menorah originally created by the
artist Fred Kormis in London in 1950 (see website of
the Jewish Museum, New York, item no. JM 22-50).
The artist and sculptor and esteemed medalist
Frederick (Fred; Fritz) J. Kormis (1897-1986) fled his
native Frankfurt in the early 1930s to escape the
Nazis, eventually settling in London.
Height: 20.5 cm. Maximum width: 22 cm. Good condition.

362

פי פרד- מנורת חנוכה עם דמות יהודה המכבי – על.362
קורמיס

Opening price: $150

פי- מנורת חנוכה – "חמשת האחים המכבים" – על.363
בנו אלקן
פי עיצוב של- על," "חמשת האחים המכבים,מנורת חנוכה
.] בקירוב50-60- [שנות ה, ישראל, יצרן לא ידוע.הפסל בנו אלקן
.Made in Israel :חתומה
.פליז יצוק וחרוט
 בחזית מופיעות דמויותיהם של "חמשת האחים.מנורה זקופה
 והן מסוככות, בניו של מתתיהו החשמונאי,]המכבים" [מקבים
 על. השמש ממוקם על העמוד המרכזי.על מרבית הבזיכים
."הבסיס מופיע הכיתוב "יונים נקבצו עלי
 הנה למעשה פסל, שעליה מתבססת מנורה זו,המנורה המקורית
,20- שנוצר בידי הפסל בנו אלקן בתחילת המאה ה,ממדים-גדול
. שיקגו,ושמור כיום במוזיאון מכון ספרטוס
. מצב טוב. ס"מ18 : רוחב, ס"מ16 :גובה

, יצרן לא ידוע.פי עיצוב של פרד קורמיס- על,מנורת חנוכה
.] בקירוב50- [שנות ה,ישראל
.פליז יצוק וחרוט; פטינה מלאכותית ירקרקה
 שהעמוד המרכזי בה מעוצב כמגן הניצב על במה,מנורה זקופה
 על המגן מופיע תיאור של יהודה המכבי.מוגבהת בין שני אריות
. עם אותיות בכתב עברי קדום,אוחז כידון
 מנורה שיצר/ מנורה זו הינה גרסה ישראלית מוקטנת לפסל
 (ראו אתר המוזיאון1950 האמן פרד קורמיס בלונדון בשנת
.)JM 22-50  פריט,יורק-היהודי בניו
)1897-1986(  קורמיש/ האמן והפסל פרד (פרדריק) קורמיס
 עזב את, יליד פרנקפורט, קורמיס.ידוע בעיקר כמעצב מדליות
. חי ויצר באנגליה,גרמניה לאחר עליית הנאצים לשלטון
. מצב טוב. ס"מ22 : רוחב מרבי, ס"מ20.5 :גובה
$150 :פתיחה

$150 :פתיחה

Opening price: $150
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365

364

פי פסלו של בוריס שץ- מנורת חנוכה עם דמות מתתיהו החשמונאי – על.365

" מנורת חנוכה גדולה עם דמויות מכבים – תוצרת "אורט.364

.] בקירוב50- [שנות ה, ישראל, יצרן לא ידוע.מנורת חנוכה עם דמות מתתיהו החשמונאי
.פליז יצוק
 במרכז. "מי לאדוני אלי" ושני עיטורי ענפים," עם הכיתוב "הנרות הללו,דופן אחורית בצורת קשת
) שורת הבזיכים (מרובעים.)ממוקמת דמותו של מתתיהו החשמונאי (על פי פסלו של בוריס שץ
.ממוקמת בחזית; השמש ממוקם בצדה של הדופן האחורית
 המתאר את מתתיהו כשהוא אוחז בחרב ודורך ברגלו על גופת,פסל "מתתיהו החשמונאי" השלם
. ועקבותיו אבדו1894  נוצר בידי שץ בפריז בשנת,חייל סלווקי
.)" בחיבור האותיות "לל" ("הללו, שבר בדופן האחורית. ס"מ21 : רוחב, ס"מ13 :גובה

.] בקירוב50-60- [שנות ה, ישראל," תוצרת "אורט,מנורת חנוכה עם דמויות מכבים
.פליז יצוק וחרוט; מתכת בהירה; עץ
מנורה גדולה המורכבת מתשע דמויות מכבים – כל דמות אוחזת בידה מגן וכידון – המשמשות
 על, ומאחוריו, השמש ממוקם בחזית.)כבזיכים וכשמש (בקצה כל כידון כוסית קטנה עבור הנרות
. עיטור בצורת מגן דוד,מוט קצר
מנורות חנוכה ייחודיות אלה יוצרו בכמות קטנה בידי מורי ותלמידי בתי הספר המקצועיים של
 דמויות המכבים עוצבו. לראשי המדינה ולראשי ערים, והוענקו לתורמים,60- וה50-"אורט" בשנות ה
.בהשראת האמן הנס טפיך
. מעט כתמים וחלודה. מצב טוב. ס"מ45 : רוחב, ס"מ18 :גובה

$250 :פתיחה

$300 :פתיחה

365. Hanukkah Lamp with Image of Mattathias the Hasmonean – After
Sculpture by Boris Schatz

364. Large Hanukkah Lamp with Images of the Maccabees – Product of ORT

Hanukkah lamp with image of Mattathias the Hasmonean. Unidentified
manufacturer, Israel, [ca. 1950s].
Brass, cast.
Hanukkah lamp with arched back plate, with symmetrical pair of olive branches,
the Hebrew words "Who is on the Lord's side? let him come unto me" (Exodus
32:26) and "These candles" (from early medieval Jewish prayer for Hanukkah by the
same name). At center is the figure of Mattathias the Hasmonean, modeled after a
sculpture by Boris Schatz. Row of square oil fonts in front. Servant light positioned
to side of back plate.
The whereabouts of the original statue entitled "Mattathias the Hasmonean,"
sculpted by Boris Schatz in Paris in 1894 – wherein Mattathias is portrayed wielding
a sword and standing over the body of a slain Seleucid soldier – are unknown today.
Height: 13 cm. Width: 21 cm. Fracture to back plate.

Hanukkah lamp with images of the Maccabees, product of ORT, Israel, [ca.
1950s-1960s].
Brass, cast and turned; white metal; wood.
Large Hanukkah lamp featuring nine figures representing the Maccabees – with
each figure holding a shield and javelin and with the top of each javelin serving as a
candleholder (including the one positioned front and center, serving as the servant
light). Behind the servant light, surmounting a shaft, is a circled Star of David.
Unique Hanukkah lamps like this one were produced in limited quantities by
the teachers and students of the network of polytechnical schools known as ORT
(Organization for Rehabilitation through Training) in the 1950s and 1960s. They
were presented as gifts to donors, heads of state, and mayors. The inspiration for
the images of the Maccabees was derived from the work of the artist Hans Teppich.
Height: 18 cm. Width: 45 cm. Good condition. Minor staining and rust.

Opening price: $250

Opening price: $300

261 | ישראליאנה וציונות

367

366

 שתי מנורות חנוכה עם דמות חייל.367

 מנורת חנוכה עם דמויות רב וחלוץ.366

." ומס' פטנטMade in Israel"  חתומות מאחור.]50- [שנות ה, ישראל, יצרן לא ידוע.שתי מנורות חנוכה
.פליז יצוק וחרוט
. אוחז ברובה, לבוש מדים,שתי מנורות חנוכה בהן העמוד המרכזי מעוצב בדמות חייל חבוש קסדה
.בידו השמאלית אוחז החייל בדגל גדול עליו מתנוסס הכיתוב "חנוכה" ומעליו שורת הבזיכים
. בפינת הבסיס,באחת המנורות השמש ממוקם בקצה מוט הדגל ובשנייה בחזית
. מצב טוב. ס"מ17.5 , ס"מ15 :גובה

.]50- [שנות ה, ישראל, יצרן לא ידוע.מנורת חנוכה
.פליז יצוק וחרוט; עץ
 מצד ימין דמות: נתמכים בידיהן של שתי דמויות סמליות,שורת הבזיכים והשמש ניצבים בגובה
. אוחז במגילה או ספר; ומשמאל דמות חלוץ צעיר במכנסיים קצרים, בגלימה עם אבנט,של רב זקן
." אליו מוצמדת הכתובת "בימים ההם בזמן הזה,הדמויות ניצבות על בסיס עץ
. ס"מ (בסיס העץ) מצב טוב17 : רוחב, ס"מ20 :גובה

$400 :פתיחה

$300 :פתיחה

367. Two Hanukkah Lamps with Images of Soldier

366. Hanukkah Lamp with Images of Rabbi and Pioneer

Two Hanukkah lamps. Unidentified manufacturer, Israel, [1950s]. Marked on back
with "Made in Israel" (English) and patent number.
Brass, cast and turned.
Two Hanukkah lamps wherein the main shaft takes the form of a helmeted soldier
in uniform, bearing a rifle. In both lamps, the soldier is portrayed holding up, in his
left hand, a flag of Israel with the Hebrew word for "Hanukkah" substituted for the
Star of David. Surmounting the horizontal banner is the row of candleholders. One
lamp with the servant light positioned on top of a Star of David which surmounts the
flagpole; the second lamp with the servant lights positioned in front, atop the right
end of the base.
Height: 15 cm. Width: 17.5 cm. Good condition.

Hanukkah lamp. Unidentified manufacturer, Israel, [1950s].
Brass, cast and turned; wood.
Row of candleholders, including servant light in the middle, held up high by the
upraised arms of the two symbolic figures, namely, on the right, an elderly rabbi,
clad in a robe with a sash, holding a scroll or book, and on the left, a young Jewish
pioneer. The two figures are supported on a wooden base, inscribed (in brass)
with the Hebrew words (appearing in a number of Jewish prayers associated with
Hanukkah) "in those days at that time."
Height: 20 cm. Width (of wooden base): 17 cm. Good condition.
Opening price: $300

Opening price: $400

2021  | יולי262

369a

 צפת," מנורת חנוכה תוצרת "כנען.369
.] בקירוב50- [שנות ה, ישראל, צפת."מנורת חנוכה תוצרת "כנען
.פליז יצוק וחרוט
 נתמכת על כתפיהן של," עם הכיתוב "הנרות הללו קדש הם,דופן אחורית בצורת קשת
. על רצועת פליז מוארכת, הבזיכים והשמש (נשלפים) ממוקמים בחזית.שתי דמויות מכבים
. פגם באחת הדמויות. ס"מ25 : רוחב, ס"מ14 :גובה
$200 :פתיחה

369. Hanukkah Lamp, Product of Canaan
Metalsmiths, Safed
Hanukkah lamp, product of Canaan
metalsmiths. Safed, Israel, [ca. 1950s].
Brass, cast and turned.
Back plate in form of arch, inscribed (Hebrew)
369b
in openwork with "These candles are sacred"
(from early medieval Jewish prayer for Hanukkah). Arch supported on
shoulders of two Maccabean figures. Removable candleholders and servant
light all positioned in front, atop an elongated brass bar.
Height: 14 cm. Width: 25 cm. Blemish to one figure.
Opening price: $200

368

 מנורת חנוכה עם דיוקן תיאודור הרצל.368
. "תוצרת ישראל" ומס' פטנט: חתומה מאחור.] בקירוב50- [שנות ה, ישראל.מנורת חנוכה עם דיוקן תיאודור הרצל
.פליז יצוק וחרוט
 הניצב על בסיס עליו מופיע הכיתוב "ד"ר,הדופן האחורית מעוצבת כמדליון סגלגל עם דיוקן תיאודור הרצל
 הבזיכים ממוקמים על הבסיס והשמש לצד.")1904( ) כ' תמוז תרס"ד1860(  י' אייר תר"ך,בנימין זאב הרצל
." מופיע בחזית הבסיסIsrael  הכיתוב "ישראל.דיוקנו של הרצל
. מצב טוב. ס"מ12 :גובה
$300 :פתיחה

368. Hanukkah Lamp bearing Portrait of Theodor Herzl
Hanukkah lamp with portrait of Theodor Herzl. Israel, [ca. 1950s]. Marked on back (Hebrew)
with "Product of Israel" and patent number.
Brass, cast and turned.
Back plate in form of oval-shaped medallion bearing portrait of Theodor Herzl, surmounting
a plaque inscribed with the (Hebrew) name "Dr. Binyamin Ze'ev Herzl" followed by Herzl's
date of birth and date of passing: "10th Iyar 5620 [1860], 20th Tammuz 5664 [1904]." The
plaque surmounts a horizontal base upon which, in front, the eight candleholders are placed.
The servant light is positioned to the right of Herzl's portrait. "Israel" (in Hebrew and English)
is inscribed on the surface of the base, in front of the candleholders on either side.
Height: 12 cm. Good condition.
Opening price: $300
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 מנורת חנוכה בצורת מפת ארץ ישראל וחצי האי.371
סיני – שי לקצין בכיר בצה"ל
.1979 , ישראל.מנורת חנוכה בצורת מפת ארץ ישראל
. יצוקה וחקוקה; תרמילי קליעים; צבע,מתכת בהירה
 לפי, כפי הנראה, שנעשה,דגם ייחודי של מנורת חנוכה
.הזמנה אישית
 כולל השטחים,מעוצבת כמפה שטוחה של ארץ ישראל
, חבל עזה,שנכבשו במלחמת ששת הימים (חצי האי סיני
 הכנרת והימים האחרים.)יהודה ושומרון ורמת הגולן
 על המנורה חקוקה כתובת הקדשה.חסר-מופיעים בעבודת
 לו,אלוף- בדרגת תת,לכבוד קצין המודיעין הראשי של צה"ל
 השמש וארבע, הבזיכים.הוענקה המנורה עם סיום תפקידו
 בשלוש הפינות.הרגליים עשויים כולם מתרמילי קליעים
 סמל צה"ל וסמל חיל,)"מוברגים סמל קצונה ("סיכת מ"מ
.המודיעין
. ס"מ2 : גובה, ס"מ30.5 X 16.5
$500 :פתיחה

371a

1967 , מנורת חנוכה – הצנחנים בעיר העתיקה.370
מנורת חנוכה המתארת את חיילי חטיבת הצנחנים של צה"ל בעיר
.1967 , ישראל.העתיקה בירושלים בזמן מלחמת ששת הימים
.פליז יצוק; פטינה מלאכותית ירקרקה
 חובשי קסדות,לוחית יצוקה עליה מופיע טור של חיילים – לבושי אפוד
 שורת.ונושאי נשק – בעיר העתיקה בירושלים בזמן מלחמת ששת הימים
Israel" : מתוארת מאחור.הבזיכים והשמש ממוקמים בראש הלוחית
."1967
. מצב טוב. ס"מ18 : רוחב, ס"מ14.5 :גובה

371b

371. Hanukkah Lamp featuring Map of Israel including Sinai – Gift to Senior IDF (Israel Defense
Forces) Officer
Hanukkah lamp in form of a map of Israel
(including all territories captured in 1967). Israel,
1979.
White metal, cast and engraved; bullet cartridges;
paint.
A singularly unique Hanukkah lamp, apparently
custom-made and privately commissioned.
Hanukkah lamp designed in form of a flat map
of Israel, including all territories captured in the
Six-Day War of 1967 (i.e., the Sinai Peninsula,
Gaza Strip, Judea and Samaria, and the Golan
Heights). The Sea of Galilee and other bodies of
water appear as openwork gaps. The item bears a

370

dedicatory inscription (Hebrew, on surface of
map, over area of Negev and Sinai) to the Chief
Officer of the IDF's Intelligence Branch (with the
rank of Brigadier General); the Hanukkah lamp
was presented to him as a farewell gift upon
his retirement. The candleholders (including the
servant light) and the four legs are all made from
bullet cartridges. Three emblems – of the IDF, of
the Intelligence Branch, and an officer's insignia –
are screwed into three of the corners of the work.
30.5 X 16.5 cm. Height: 2 cm.
Opening price: $500

$250 :פתיחה

370. Hanukkah Lamp – Paratroopers in Jerusalem's Old
City, 1967
Hanukkah lamp portraying soldiers of the Israeli Army's
Paratrooper Brigade in the battle for the Old City of Jerusalem
in the Six-Day War. Israel, 1967.
Brass, cast; applied verdigris patina.
Cast plaque bearing depiction of an armed column of Israeli
soldiers (belonging to the Paratroopers Brigade) in battle –
wearing helmets and ammunition vests – in the Old City of
Jerusalem during the Six-Day War. The row of candleholders,
including the servant light, is positioned on top of the plaque.
Place and date inscribed on back (English): "Israel 1967."
Height: 14.5 cm. Width: 18 cm. Good condition.
Opening price: $250
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372b

372. Three Hanukkah Lamps made from Bullet Cartridges – Israel Defense
Forces
Three Hanukkah lamps made from bullet cartridges presented as gifts to military
personnel. Israel, [second half of 20th century].
Bullet and shell cartridges; brass, turned, pierced and soldered.
1. Large Hanukkah lamp. Candleholders, including servant light, made from
bullet cartridges screwed into a 75-mm shell cartridge, itself supported on two
additional bullet cartridges. Emblem of IDF soldered onto servant light. On front,
plaque with (English) inscription "I.A.C.E. [International Air Cadet Exchange?]
1970, Israel Air Force." Emblem of Israel Air Force, and Star of David on metal
plaque soldered or glued onto shell cartridge. Height: 19 cm. Width: 27.5 cm.
2. Large Hanukkah lamp. Candleholders, including servant light – incrementally
ascending in height from left to right – made from bullet cartridges screwed into
horizontal shell cartridge, itself supported on additional vertical shell cartridge.
Height: 24 cm. Width: 32 cm.
3. Small Hanukkah lamp. Candleholders, including servant light, made from
bullet cartridges soldered onto a 40-mm cartridge, itself supported on two
additional bullet cartridges. Soldered onto the front are the emblem of the IDF,
the "Paratrooper Wings" (insignia of the Paratroopers Brigade), and an officer's
insignia. Soldered onto the opening of the 40-mm cartridge is a disk bearing the
image of a fox, emblem of the IDF's Southern Command. Height: 10 cm. Width:
17 cm.
Opening price: $250
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372a

 שלוש מנורות חנוכה עשויות מתרמילי קליעים – צבא הגנה לישראל.372
 [המחצית השניה, ישראל. ואשר ניתנו כשי לאנשי צבא,שלוש מנורות חנוכה העשויות מתרמילי קליעים
.]20-של המאה ה
. מנוסר ומולחם,תרמילי קליעים ופגזים; פליז חרוט
75  הבזיכים והשמש עשויים מתרמילי קליעים המוברגים לתרמיל פגז בקוטר: מנורת חנוכה גדולה.1
 בחזית מופיעה לוחית עם, אל השמש מולחם סמל צה"ל. הניצב על שני תרמילי קליעים נוספים,מ"מ
 בתחתית תרמיל.]?International Air Cadet Exchange[ I.A.C.E. 1970, Israel Air Force הכיתוב
. ס"מ27.5 : רוחב, ס"מ19 : גובה.הפגז מולחמים או מודבקים סמל חיל האוויר ודיסקית עם עיטור מגן דוד
, הבזיכים והשמש (מדורגים) עשויים מתרמילי קליעים המוברגים לתרמיל פגז: מנורת חנוכה גדולה.2
. ס"מ32 : רוחב, ס"מ24 : גובה.הנשען על תרמיל פגז נוסף
, מ"מ40  הבזיכים והשמש עשויים מתרמילי קליעים המולחמים לתרמיל בקוטר: מנורת חנוכה קטנה.3
 כנפי צניחה (חטיבת הצנחנים) וסמל, בחזית מולחמים סמל צה"ל.הניצב על שני תרמילי קליעים נוספים
, ס"מ10 : גובה.)קצונה (סיכת מ"מ); בפתח התרמיל מולחמת לוחית עגולה עם סמל פיקוד הדרום (שועל
. ס"מ17 :רוחב
$250 :פתיחה

373

373. Three Hanukkah Lamps made from Rifle Butts and Bullet Cartridges –
Israel Defense Forces
Three Hanukkah lamps made from rifle butts and bullet cartridges. Israel, [second
half of 20th century].
Wood; iron; brass, cast and turned; bullet cartridges.
Three Hanukkah lamps made from rifle butts. Candleholders, including servant
lights, made from bullet cartridges. Hanukkah lamps of this type were presented
as farewell gifts to members of the standing army upon their retirement from the
IDF. They were typically made from the rifle butts of the actual weapons that had
accompanied the retiring soldiers throughout the course of their military careers.
1. Supported on wooden base. With emblem of Israel Navy missile boat flotilla crew,
the IDF emblem, and the image of an athlete (shot-putter?) holding up the IDF's
athletic badge of honor. Height: 16.5 cm. Width: 29.5 cm. Good condition.
2. Supported on bullet cartridge. Height: 20 cm. Width: 30 cm. Good condition.
3. Supported on base made from the rim of a 90-mm artillery tracer shell (of the
type fired from a tank gun). Height: 17 cm. Width: 29.5 cm. Good condition.

 שלוש מנורות חנוכה עשויות קתות של רובים ותרמילי קליעים – צבא הגנה לישראל.373
 [המחצית השניה של המאה, ישראל.שלוש מנורות חנוכה עשויות מקתות רובים ומתרמילי קליעים
.]20-ה
.עץ; ברזל; פליז יצוק וחרוט; תרמילי קליעים
 מנורות.שלוש מנורות חנוכה העשויות מקתות של רובים; הבזיכים והשמש עשויים מתרמילי קליעים
, והורכבו מקתות נשקיהם האישיים,חנוכה מסוג זה הוענקו כשי לאנשי קבע עם פרישתם מצה"ל
.אשר ליוו אותם במהלך שירותם הצבאי
 סמל צה"ל ודמות,) חיל הים, ניצבת על בסיס עץ; נושאת סמל של שייטת ספינות הטילים (סטי"ל.1
 מצב. ס"מ29.5 : רוחב, ס"מ16.5 : גובה."מתעמל (בהדיפת כדור ברזל?) אוחז בידו את "אות הספורט
.טוב
. מצב טוב. ס"מ30 : רוחב, ס"מ20 : גובה. ניצבת על תרמיל קליע.2
. מצב טוב. ס"מ29.5 : רוחב, ס"מ17 : גובה. מ"מ נותב90  ניצבת על בסיס עשוי מכרכוב של פגז טנק.3
$250 :פתיחה

Opening price: $250
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375

374

 מנורת חנוכה עשויה עץ זית ותרמילי קליעים – חיל הים הישראלי.375

 שלוש מנורות חנוכה מעוצבות כמטוסים.374

 [המחצית השניה של המאה, ישראל. צה"ל, חיל הים.מנורת חנוכה עשויה עץ זית ותרמילי קליעים
.]20-ה
.עץ זית מגולף; תרמילי קליעים
 השמש והכד הקטן המשמש ליציקת שמן עשויים מתרמילי, הבזיכים.מנורת חנוכה בעבודת יד
, בעומק הבסיס. על הדופן האחורית מודבקים סמל חיל הים הישראלי ועיטור בצורת מגן דוד.קליעים
 שורת הבזיכים. ממוקם עיטור גדול בצורת אנייה ועליו השמש,על פיסת עץ המשמשת להגבהה
. ממוקם בגומה ייעודית על יד האנייה, עם ידית מסוגננת, כד למילוי שמן.מסודרת בחזית
. פגמים קלים. מצב טוב. ס"מ38 : רוחב מרבי, ס"מ16 :גובה

 [המחצית, ישראל. עם בזיכים עשויים מתרמילי קליעים,שלוש מנורות חנוכה המעוצבות כמטוסים
.]20-השניה של המאה ה
. חרוט ומולחם; תרמילי קליעים,פליז יצוק
 הבזיכים ממוקמים על הכנפיים והשמש (נשלף) על. מעוצבת כמטוס נוסעים הניצב על ַּכן גבוה.1
. ס"מ20 : רוחב מרבי. ס"מ33 : גובה.הזנב
 אורך מרבי, ס"מ18 : גובה. הבזיכים ממוקמים על הכנפיים. מעוצבת כמטוס קל הניצב על בסיס עץ.2
. ס"מ30 :)(של הבסיס
. הבזיכים ממוקמים על הכנפיים והשמש על הזנב. מעוצבת כמטוס קל הניצב על כן מדורג ונמוך.3
. מדחפים (פרופלורים) חסרים. ס"מ23 : רוחב מרבי, ס"מ15 :גובה

$150 :פתיחה

$300 :פתיחה

375. Olivewood and Bullet Cartridge Hanukkah Lamp – Israeli Navy

374. Three Hanukkah Lamps Shaped Like Airplanes

Hanukkah lamp made from olivewood and bullet cartridges. IDF Naval Force. Israel,
[second half of 20th century].
Olivewood, carved; bullet cartridges.
Handmade Hanukkah lamp. Candleholders and small oil pitcher, all made from
bullet cartridges. Emblem of Israel Navy and brass Star of David glued to back plate.
At center of base, up against back plate, a slice of wood serves as a pedestal for a
small wooden model of a ship. Ship's "smokestack" acts as servant light. Row of
candleholders arranged in front. Pitcher of oil, with slender handle, inserted into
designated socket next to ship.
Height: 16 cm. Maximum width: 38 cm. Good condition. Minor blemishes.

Three Hanukkah lamps shaped like airplanes, with candleholders made from bullet
cartridges. Israel, [second half of 20th century].
Brass, cast, turned and soldered; bullet cartridges.
1. Shaped like passenger plane; supported on tall stand. Candleholders positioned
on wings and (removable) servant light on tail. Height: 33 cm. Maximum width: 20 cm.
2. Shaped like light plane; supported on wooden stand. Candleholders positioned
on wings. Height: 18 cm. Maximal length (of base): 30 cm.
3. Shaped like light plane; supported on low, round, four-stepped pedestal.
Candleholders positioned on wings and servant light on tail. Height: 15 cm. Maximum
width: 23 cm. Propellers missing.

Opening price: $150

Opening price: $300
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376. Wooden Hanukkah Lamp – Israeli Air
Force
Large Hanukkah lamp. Center for Technical
Publications, Israel Air Force. Israel, [ca.
1970s-1980s].
Wood; sheet brass; sheet aluminum and cast
aluminum.
Large, upright Hanukkah lamp, supported on
six legs. Attached to the leg facing forward is an
ornament in the shape of a fighter jet. Central
column bears three emblems of the Israel Air
Force's Center for Technical Publications (in three
colors – bronze, silver, and gold). Above these, the
"Paratrooper Wings" (insignia of the Paratroopers
Brigade), and above this, three square plaques
with the emblem of the IAF. Similarly, a rectangular
plaque with the IAF emblem appears at the tip of
each branch. Candleholders all made from rifle
bullet cartridges.
Height: 54.5 cm. Width: 43 cm.
Opening price: $150
377a

376

 .376מנורת חנוכה עשויה עץ – חיל האוויר הישראלי
מנורת חנוכה גדולה .המרכז לפרסומים טכניים ,חיל האוויר,
צה"ל .ישראל[ ,שנות ה 70-80-בקירוב].
עץ; פח פליז; פח אלומיניום ואלומיניום יצוק.
מנורת חנוכה זקופה וגדולה ,ניצבת על שש רגליים .אל הרגל
הפונה כלפי החזית מחובר עיטור יצוק בצורת מטוס קרב .על
העמוד המרכזי שלושה סמלים של המלפ"ט – מרכז לפרסומים
טכניים של חיל האוויר (בשלושה גוונים שונים ,ארד ,כסוף וזהוב),
מעליהם סמל כנפי צניחה ומעליו שלוש לוחיות מרובעות עם
סמל חיל האוויר .בקצה כל אחד מהקנים לוחית מלבנית עם סמל
חיל האוויר .הבזיכים עשויים מתרמילי קליעים.
גובה 54.5 :ס"מ ,רוחב 43 :ס"מ.
פתיחה$150 :
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 .377שתי מנורות חנוכה גדולות – המחלקה הדתית
של "ההסתדרות"  /הרבנות הראשית לצה"ל
שתי מנורות חנוכה זקופות וגבוהות .ישראל[ ,שנות ה.]50-60-
פליז יצוק וחרוט ,מוכסף; פליז חרוט וחקוק.
 .1מנורת חנוכה .מן העמוד המרכזי שלוחות הזרועות
לצדדים .השמש (נשלף) מזדקר כלפי החזית .בראש העמוד
המרכזי עיטור בצורת מגן דוד .כתובת מובלטת על הבסיס:
"שי ההסתדרות הכללית של העובדים ,המחלקה לסיפוק
צרכי דת" .גובה 57 :ס"מ ,רוחב 57 :ס"מ.
 .2מנורת חנוכה .מן העמוד המרכזי שלוחות הזרועות לצדדים.
השמש (מולחם) מזדקר כלפי החזית .בראש העמוד המרכזי
עיטור בצורת סמל צבא ההגנה לישראל .כתובת חקוקה על
הבסיס" :הרבנות הראשית לצה"ל" .גובה 70.5 :ס"מ ,רוחב:
 63ס"מ .מעט כיפופים ופגמים ,תיקוני הלחמה ישנים.
פתיחה$200 :

377c

377d

" מנורת חנוכה ושלושה כלים תוצרת "המשקם.378
, ישראל, חיפה."מנורת חנוכה ושלוש קעריות תוצרת "המשקם
." חיפה, "המשקם: חתומים.]60-[שנות ה
. חרוטה ומולחמת; פסיפס,נחושת רקועה
 עשויים, בגבהים שונים, בעלת תשעה קנים. מנורת חנוכה.1
. המולחמים לבסיס בצורת פרסה,צינורות נחושת חלולים
17.5 : גובה."Hand Made in Israel" ," חיפה, "המשקם:חתומה
. ס"מ15 : רוחב,ס"מ
 במרכז כל קערית. שלוש קעריות נוי עשויות נחושת רקועה.2-4
 השני עם תיאור, אחד עם תיאור סירה,משובץ מדליון פסיפס
. מצב כללי טוב. גודל משתנה.כלב והשלישי עם תיאור ציפור
"המשקם" הנה חברה ישראלית לשיקום תעסוקתי של אנשים
 והיא נמצאת בבעלות1958  החברה הוקמה בשנת.עם מוגבלויות
משותפת של ההסתדרות הציונית העולמית ושל משרד הרווחה
.של מדינת ישראל
$200 :פתיחה

378a

378. Hanukkah Lamp and Three Dishes, Products of Ha'Meshakem
Hanukkah lamp and three small dishes, products
of Ha'Meshakem. Haifa, Israel, [1960s]. Marked
(Hebrew): "Ha'Meshakem, Haifa."
Copper, repoussé, turned, and soldered; mosaics.
1. Hanukkah lamp. With nine hollow, tubular copper
branches, soldered onto tubular, horseshoe-shaped
copper base. Marked (Hebrew) "Ha'Meshakem,
Haifa," and (English) "Hand Made in Israel." Height:
17.5 cm. Width: 15 cm.
2-4. Three small decorative dishes (copper repoussé).
Medallion-shaped work composed of mosaic tiles in

378b
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the center of each, one with a depiction of a boat,
another with a dog, and a third with a bird. Size
varies. Overall good condition.
Ha'Meshakem is an Israeli company – established
in 1958 and jointly owned by the World Zionist
Organization and the State of Israel's Ministry
of Welfare and Social Services – dedicated to the
vocational and professional rehabilitation of people
with disabilities, and their integration into the local
job market.
Opening price: $200

377b

377. Two Large Hanukkah Lamps – Religious
Department of the Histadrut / IDF Chief Rabbinate
Two tall, erect Hanukkah lamps. Israel, [1950s-1960s].
Brass, cast and turned, silver-plated; brass, turned and
engraved.
1. Hanukkah lamp. Branches extend outward to the
sides from central column. Removable servant light
projects forward. Star of David at top of central
column. Inscription (Hebrew, in relief) on base: "Gift
of the Histadrut, Department for the Provision of
Religious Services." Height: 57 cm. Width: 57 cm.
2. Hanukkah lamp. Branches extend outward to the
sides from central column. Servant light (soldered on)
projects forward. IDF emblem at top of central shaft.
Inscription (Hebrew) on base: "IDF Chief Rabbinate."
Height: 70.5 cm. Width: 63 cm. Minor warping and
blemishes, old soldering repairs.
Opening price: $200

379b

379a

379. Four Dishes, Products of Canaan Metalsmiths, Safed – Medallions Designed
by Ze'ev Raban
Four dishes, products of Canaan metalsmiths. Safed, Palestine / Israel, [prior to 1948 / ca.
1948].
Wood; brass, cast and turned; copper, cast and turned.
1. Wooden bowl with brass handles on either side. Each handle in form of pair of
salamanders. Marked (etched, on back, Hebrew) "Canaan, Safed, Product of Palestine,"
and (English) "Made in Palestine." Diameter (including handles): 27 cm.
2. Deep ashtray. Inscription (on rim, in relief, in Hebrew): "Gift of Palestine"; and (in
English): "Palestine." At center, medallion bearing a depiction of the biblical prophetess
Deborah, after a design by Ze'ev Raban. Marked on back of bowl (in Hebrew): "Canaan,
Safed"; and (in English): "Hand Made Palestine." Diameter: 13.5 cm.
3. Deep ashtray. On rim, in relief, in Hebrew: "Souvenir from soldiers under your care,
December 1948." At center, medallion bearing a depiction of the biblical Jacob and
Rachel, after a design by Ze'ev Raban. Marked on back of bowl (in Hebrew): "Canaan,
Safed"; and (in English): "Made in Israel." Diameter: 13.5 cm.
4. Pair of wood and brass candlesticks. Marked on bottom (in Hebrew): "Canaan, Safed";
and (in English): "Made in Israel." Diameter: 16.5 cm.

 צפת – מדליונים בעיצוב זאב רבן," ארבעה כלים תוצרת "כנען.379
.] בקירוב1948 / 1948  [לפני, מדינת ישראל/  ארץ ישראל, צפת."ארבעה כלים תוצרת "כנען
.עץ; פליז יצוק וחרוט; נחושת יצוקה וחרוטה
:) חתומה מאחור (בצריבה. כל ידית מורכבת מזוג סלמנדרות. קערת עץ עם שתי ידיות פליז.1
.) ס"מ (כולל הידיות27 : קוטר."Made in Palestine , "תוצרת הארץ," צפת,"כנען
 בתחתית."Palestine , על השפה מובלט הכיתוב "תשורת ארץ ישראל. מאפרה עמוקה.2
 "תוצרת: חתומה מאחור. על פי עיצוב של זאב רבן,משובץ מדליון המתאר את דבורה הנביאה
. ס"מ13.5 : קוטר."Hand Made Palestine" ," צפת, "כנען,"ישראל-ארץ
 בתחתית."12.48 , על השפה מובלט הכיתוב "מזכרת מחיילים בטפולך. מאפרה עמוקה.3
," צפת, "כנען: חתומה מאחור. על פי עיצוב של זאב רבן,משובץ מדליון המתאר את יעקב ורחל
. ס"מ13.5 : קוטר."Made in Israel"
: קוטר."Made in Israel" ," צפת, "כנען: חתומים בתחתית. זוג פמוטות עשויים עץ ופליז.4
. ס"מ16.5
$150 :פתיחה

Opening price: $150

379c
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380. Four Decorative Bowls – Products of Pal-Bell and Zel Zion
Four decorative bowls, products of the companies Pal-Bell and Zel Zion. Palestine,
[ca. 1948].
Brass, cast, turned, and pierced; copper, turned.
1. Decorative bowl [product of Pal-Bell, designed by Maurice Ascalon]. At center,
cast plaque featuring a warrior bearing shield with Star of David. Beneath this, olive
branch with caption (Hebrew): "Healthy soul in a healthy body." Diameter: 33 cm.
2. Decorative bowl, product of Pal-Bell (marked on back). At center, cast plaque
featuring a "halutz" (Jewish pioneer) sowing in the field, along with caption
(Hebrew): "Those who sow in tears shall reap in joy" (Psalms 126:5). Diameter: 29 cm.
3. Decorative bowl, product of Zel Zion (marked on back). At center, cast plaque with
relief bearing Zionist themes: an athlete carrying a torch, over the background of a
Star of David; a watchtower; tree planting; a plowing farmer; and the Tower of David.
Caption (Hebrew): "Carry toward Zion a banner and flag / State of Israel". Diameter:
34.5 cm.
4. Decorative bowl, product of Zel Zion (marked on back). Small bowl. At center,
cast plaque with relief bearing Zionist themes as described in item 3 above. Caption
(Hebrew): "Carry toward Zion a banner and flag / State of Israel". Diameter: 18.5 cm.
Opening price: $150
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"ציון-בל" ו"צל- ארבע קערות נוי – תוצרת "פל.380
.] בקירוב1948[ , ארץ ישראל."ציון-בל" ו"צל- תוצרת "פל,ארבע קערות נוי ארצישראליות
. חרוט ומנוסר; נחושת חרוטה,פליז יצוק
 במרכזה לוחית יצוקה עם דיוקן לוחם נושא.] בעיצוב מוריס אשקלון,"בל- קערת נוי [תוצרת "פל.1
. ס"מ33 : קוטר." ענף זית והכיתוב "נפש בריאה בגוף בריא,מגן (עם מגן דוד) ומטה
 במרכזה לוחית יצוקה עם הכיתוב "הזורעים בדמעה.)בל" (חתומה מאחור- קערת נוי תוצרת "פל.2
. ס"מ29 : קוטר.ברנה יקצורו" ותבליט המתאר חלוץ זורע
 עם הכיתוב "שאו ציונה נס, במרכזה לוחית יצוקה.)ציון" (חתומה מאחור- קערת נוי תוצרת "צל.3
 מגדל, מתעמל נושא לפיד על רקע מגן דוד: מדינת ישראל" ותבליטים בנושאים ארצישראליים/ ודגל
. ס"מ34.5 : קוטר. איכר חורש ומגדל דוד, נטיעת עץ,שמירה
 שבמרכזה לוחית יצוקה עם הכיתוב, קערית קטנה.)ציון" (חתומה מאחור- קערית נוי תוצרת "צל.4
.)3 ' כמפורט לעיל (מס, מדינת ישראל" ותבליטים בנושאים ארצישראליים/ "שאו ציונה נס ודגל
. ס"מ18.5 :קוטר
$150 :פתיחה

381b

 .381ארבע קערות נוי תוצאת "צל-ציון"  /קערה המעוצבת כמנדולינה
ארבע קערות נוי תוצרת "צל-ציון" (חתומות מאחור" :צל-ציון ת"א .)"Made in Israel ,תל-אביב 1948[ ,בקירוב  /שנות ה 50-בקירוב].
פליז יצוק וחרוט; נחושת חרוטה; פטינה מלאכותית ירקרקה.
 .1קערת נוי ,מעוצבת כמנדולינה .במרכזה לוחית יצוקה עם סצנה תנ"כית – רבקה משקה את אליעזר מים מן הכד .אל הקערה מחוברת
ידית קישוטית ,המעוצבת כצוואר של מנדולינה .קוטר 27 :ס"מ ,אורך (כולל הידית) 49 :ס"מ.
 .2קערה שבמרכזה לוחית יצוקה עם הכיתוב "ארץ זבת חלב ודבש  /מדינת ישראל" ותבליט המתאר את המרגלים נושאים אשכול ענבים
מארץ ישראל .קוטר 34.5 :ס"מ.
 .3קערה שבמרכזה לוחית יצוקה עם הכיתוב "על חומותיך ירושלים העמדתי שומרים  /מדינת ישראל" ותבליט המתאר חייל על רקע
חומות העיר העתיקה וגדרות צבר .קוטר 32 :ס"מ.
 .4קערה שבמרכזה לוחית יצוקה עם הכיתוב "על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים  /מדינת ישראל" ותבליט המתאר חייל על רקע
חומות העיר העתיקה וגדרות צבר .קוטר 18.5 :ס"מ.
פתיחה$200 :

381a
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 שני תרמילי פגזים גדולים ומעוטרים – מלחמת.382
ששת הימים

381. Four Decorative Bowls, Products of Zel Zion
/ Mandolin-shaped Bowl

 עם עיטורים שנעשו בעקבות ולציון,שני תרמילי פגזים גדולים
.1967 , ישראל.מלחמת ששת הימים
.פליז חרוט וחקוק; לוחית מתכת חקוקה; צבע
 על התרמיל חקוק.) תוצרת צה"לM50(  מ"מ75  תרמיל פגז.1
 על יד, המתאר את רבקה נושאת כד על ראשה,עיטור גדול
 סמוך לבסיס מופיעה לוחית מתכת עליה. בצל עצי תמר,הבאר
 "מזכרת מהמלחמה השלישית לתקומת:חקוקה כתובת זכרון
 חצי: שחרור,5.6.1967-11.6.1967 ' מלחמת 'ששת הימים,ישראל
. ס"מ59 : גובה.")הגולן (בשבת- ורמת, יהודה ושומרון,האי סיני
 על התרמיל מצוירת מפת ארץ ישראל. מ"מ105  תרמיל פגז.2
: גובה." תשכ"ז1967  יוניJune 5-10 "  עם הכיתוב,וחצי האי סיני
. ס"מ45

Four decorative bowls, products of the Zel Zion
company, marked on back "Zel Zion Tel Aviv"
(Hebrew) and "Made in Israel" (English). Tel Aviv, [ca.
1948 / ca. 1950s].
Brass, cast and turned; copper, turned; applied
verdigris patina.
1. Decorative mandolin-shaped bowl. At center, cast
plaque featuring the biblical scene of Rebecca giving
Eliezer water to drink from her pitcher. Decorative
handle in the form of the neck of a mandolin.
Diameter: 27 cm. Length (including handle): 49 cm.
2. Decorative bowl. At center, cast plaque with relief
depicting the biblical scene of the spies returning
from Canaan bearing a huge cluster of grapes, along
with the captions (Hebrew): "A land flowing with
milk and honey" and "State of Israel." Diameter: 34.5
cm.
3. Decorative bowl. At center, cast plaque with relief
depicting an Israeli soldier standing guard, with the
walls of the Old City of Jerusalem in the background
and a row of sabra cactuses in the foreground, along
with a caption (Hebrew) imprecisely quoting Isaiah
62:6. Diameter: 32 cm.
4. Small decorative bowl. At center, cast plaque with
relief depicting an Israeli soldier standing guard,
with the walls of the Old City of Jerusalem in the
background and a row of sabra cactuses in the
foreground, along with a caption (Hebrew) quoting
Isaiah 62:6. Diameter: 18.5 cm.

$200 :פתיחה

382. Two Large, Decorated Shell Cartridges – SixDay War

382

Two large shell cartridges with decorations created in
the wake (and to mark the conclusion) of the Six-Day
War. Israel, 1967.
Brass, turned and engraved; metal plate, engraved;
paint.
1. 75-mm shell cartridge (M50, IDF stock, manufactured
in Israel). Cartridge bears a large, engraved illustration
of the biblical scene of Rebecca next to the well,
in the shade of a palm, carrying a large jug on her
head. Adjacent to the base is a metal plate with an
engraved inscription (Hebrew) in remembrance of
the Six-Day War: "Souvenir of the third war since
the establishment of the State of Israel, the ‘Six-Day'
War, June 5, 1967 – June 11, 1967, liberating the Sinai
Peninsula, Judea and Samaria, and the Golan Heights
(on the Sabbath)." Height: 59 cm.
2. 105-mm shell cartridge. A map of Israel, including
the Sinai Peninsula, is drawn on the surface of the
cartridge, along with the English-Hebrew caption:
"June [English] 5-10 June [Hebrew] 1967 5727."
Height: 45 cm.
Opening price: $200
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Opening price: $200

383a

383. Collection of Dolls and Other Toys – Soldiers made by Sabra /
Toy Car made by Gamda
Collection of Israeli dolls and other toys. Israel, [second half of 20th
century].
Diverse materials (wood, fabric, metal, plastic, and more).
1. Soldier doll wearing red beret and holding rifle. On his uniform is the
insignia known as the "Paratrooper Wings" (emblem of the Paratroopers
Brigade), and a military decoration from Israel's War of Independence.
Product of Sabra (label on bottom).
2. Female soldier doll wearing red beret. On her uniform is a ribbon
(military decoration) from the Sinai Campaign (1956). Product of Sabra
(label on bottom).
3. Doll in image of Moshe Dayan (saluting).
4-5. Dolls in images of Israeli boy and girl. The boy is wearing a "tembel
hat" labelled "Israel" in Hebrew and English.
6. Toy car, product of Gamda-Koor-Sabra. Model Chevrolet Chevelle station
wagon, labelled "Chevelle Fire Chief." Vehicle of the type employed by the
Municipality of Tel Aviv, with the emblem of the Fire Department on the
doors.
Size and condition vary. Female doll with head detached.
Opening price: $200

" מכונית משחק "גמדא/ " לקט בובות וצעצועים – חיילים תוצרת "צברה.383
.]20- [המחצית השניה של המאה ה, ישראל.לקט בובות וצעצועים ישראליים
.) ועוד, פלסטיק, מתכת, בד,מגוון חומרים (עץ
 תוצרת. נושא בידיו רובה ועל מדיו כנפי צניחה ואות מלחמת העצמאות, בובה בדמות חייל עם כומתה אדומה.1
.); תווית בתחתיתSabra( ""צברה
;Sabra( " תוצרת "צברה. הנושאת על מדיה את אות מלחמת סיני, בובה בדמות חיילת עם כומתה אדומה.2
.)תווית בתחתית
.) בובה בדמות משה דיין (מצדיע.3
. בובות של ילד ושל ילדה ישראליים; הילד חובש כובע "טמבל" עם הכיתוב "ישראל" בעברית ובאנגלית.4-5
,) סטיישןChevelle(  דגם שברולט שבל,)Gamda-Koor-Sabra( "סברא-כור- מכונית משחק תוצרת "גמדא.6
.)אביב (עם סמל מכבי האש על הדלתות-) של עיריית תלFire Chief( אש-של מחלקת כיבוי
. ראש בובת הילדה מנותק.גודל ומצב משתנים
$200 :פתיחה

383b
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385
384

 קטלוג "אמנות ואומנות בפלשתינה" – חנות העתיקות והאמנות.385
 מריין.ר

 שלושה מעמדים שולחניים ישראליים – מעמד "עזה" עם מסגד.384

R. Marein  חוברת (קטלוג) מטעם החנות.Arts and Crafts of Palestine
. מהדורה שלישית. אנגלית.1946 , ירושלים.(מריין) בירושלים
קטלוג מצולם המציג מאות חפצים הזמינים למכירה בחנות העתיקות והאמנות
 חפצי, קרמיקה ארמנית, בובות, חפצי צדף, חפצי עץ זית, תכשיטים: מריין.ר
. ועוד, רקמה,מתכת
 חוברת אגודה. ס"מ24 X 12 ,] עטיפה אחורית1[ ,] דף37[ ,] עטיפה קדמית1[
. קרעים וקמטים בעטיפה. מצב טוב.בשרוך

Made in : חתומים.] בקירוב60- [שנות ה, ישראל. דיו וכדומה, עטים, עבור ניירות,שלושה מעמדים שולחניים משרדיים
.Israel
:) כתובת (עברית.) וקערית קטנה (מנותקת, מסגד בעל שלוש כיפות וצריח, מעמד ובו מבנה עם כיפה ומבנה נוסף.1
." ישראל,"עזה
. אייל (אחת מקרניו שבורה) ועצים נוספים," ועיטורי עץ תמרJerusalem"  מעמד עם הכיתוב.2
 צמח צבר ובאר, חומה,)" ועיטורי עץ תמר (גזעו משמש כסכין לפתיחת מכתביםIsrael  מעמד עם הכיתוב "ישראל.3
.)(הבאר נסגרת באמצעות מכסה ומשמשת למיקום צנצנת הדיו
. מצב טוב.גודל משתנה

$150 :פתיחה

$100 :פתיחה

385. "Arts and Crafts of Palestine" – Catalogue of R. Marein
Ltd. Antiquities Shop
Arts and Crafts of Palestine. Booklet (catalogue) published on
behalf of R. Marein Ltd., Jerusalem. Jerusalem, 1946. English. Third
edition.
Illustrated with photographs, presenting hundreds of items
offered for sale by the art and antiquities dealer R. Marein Ltd. The
advertised merchandise includes jewelry, olivewood and seashell
products, dolls, Armenian pottery, metalware, embroidery, and
more.
[1] front cover, [37] ff., [1] back cover, 24 X 12 cm. Booklet bound with
cord. Good condition. Tears and creases to cover.
Opening price: $150
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384. Three Israeli Table Stands – "Gaza" Stand with Mosque
Three table stands for the office – for papers, pens, ink, and the like. Israel, [ca. 1960s]. Marked
(English) "Made in Israel."
1. Stand featuring a domed structure and an additional building – a mosque with three domes and
a minaret – and a small bowl (detached). Inscription (Hebrew) reads: "Gaza, Israel".
2. Stand featuring a deer (with one broken antler), a palm, and other trees, with the (English)
caption "Jerusalem."
3. Stand featuring a palm (whose "trunk" is a blade that serves as a letter opener), an old city wall, a
sabra cactus, and a well. The well, equipped with a cover, is meant to house a jar of ink.
Size varies. Good condition.
Opening price: $100

386

386. Collection of Booklets and Catalogues – Arts and Crafts of Israel
Eight booklets and catalogues presenting arts and crafts from Israel. Israel and the
United States, ca. 1950s to 1980s.
1. Israel Arts & Crafts Catalogue. Israel: the Israel Export Institute, [1960s-1970s].
English.
2. Arts and Crafts from Israel. New York: Israel Creations, Inc., 1955. English. Booklet
not intact; some photographs have been cut out.
3. Israel Arts & Crafts. Catalogue published by the Israel Chamber of Commerce and
the Israel Export Institute. Israel, [ca. 1970s-1980s]. English.
4. Forms from Israel. Exhibition catalogue produced by the American Federation of
Arts. [Washington, DC], 1958. English.
5. Made in Israel, Diary / Agenda / Almanaque. A diary / almanac produced by the
Israel Chamber of Commerce for the year 1960, in English, Spanish, and French,
presenting photographs and information regarding the development of industry,
art, and trade in the State of Israel.
6. Arts and Crafts in Israel. Thin booklet, published by the Israel Export Institute, [ca.
1970s]. English and French.
7. Ceramic Artists of Israel. Tel Aviv: The Ceramic Artists Ass. of Israel, 1975. English.
8. International Seminary for Architectural Ceramics, Ein Hod, 1966.
Size and condition vary.

 לקט חוברות וקטלוגים – חפצי אמנות ואומנות בישראל.386
 עד50- שנות ה, ישראל וארה"ב.שמונה חוברות וקטלוגים המציגים חפצי אמנות ואומנות מישראל
. בקירוב80-שנות ה
.)Israel Export Institute(  הוצאת מכון הייצוא הישראלי.Israel Arts & Crafts Catalogue .1
. אנגלית.]60-70- [שנות ה,ישראל
 חוברת. אנגלית.1955 ,יורק- ניו,Israel Creations, Inc.  הוצאת.Arts and Crafts from Israel .2
. בכמה מהדפים נגזרו חלק מהתמונות:לא שלמה
. קטלוג בהוצאת לשכת המסחר והתעשייה ומכון הייצוא הישראלי.Israel Arts and Crafts .3
. אנגלית.] בקירוב70-80- [שנות ה,ישראל
.1958 ,] [וושינגטון.American Federation of Arts  קטלוג תערוכה מטעם.Forms from Israel .4
.אנגלית
 יומן מטעם לשכת התעשייה והמסחר.Made in Israel, Diary / Agenda / Almanaque .5
 המציג תצלומים ומידע על התפתחות, ספרדית וצרפתית, בשפות אנגלית,1960  לשנת,הישראלית
. האמנות והמסחר בישראל,התעשייה
.] בקירוב70- [שנות ה, הוצאת מכון הייצוא הישראלי, חוברת דקה.Arts and Craft in Israel .6
.אנגלית וצרפתית
. אנגלית.1975 ,אביב- תל,Ceramic Artists Ass. Of Israel  הוצאת.Ceramic Artists of Israel .7
.1966 , ישראל. עין הוד, סמינר עבודה בינלאומי לקרמיקה ארכיטקטונית.8
.גודל ומצב משתנים
$200 :פתיחה

Opening price: $200
<<< 387
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 אוסף גדול של תקליטים ישראליים.387
 מגוון חברות. תקליטים ישראליים ועבריים380-כ
" "מקולית" ו"צליל," "הד ארצי: ביניהן,ישראליות
, ישראל,)(תקליטים ספורים של חברות אחרות
 (רובם המכריע משנות60- עד שנות ה30-שנות ה
. עברית ומעט יידיש.)50-ה
' אינץ10  רובם תקליטי,אוסף גדול של תקליטים
,)' אינץ6.8 (תקליטים ספורים הנם תקליטי
בהשתתפות יוצרים ישראליים דוגמת יפה ירקוני
, להקת הנח"ל, שושנה דמארי,)(תקליטים רבים
. ישראל יצחקי וג'ו עמר, נעמי שמר,חנה אהרוני
 מוזיקת עם ומספר, תקליטי זמר:בין התקליטים
 מרבית התקליטים בעברית; כמה.תקליטי ילדים
.מהתקליטים ביידיש וכוללים קטעי חזנות ופיוטים
 מסודרים בתיקיות מהתקופה.גודל ומצב משתנים
.(חלקן בלויות) או במעטפות נייר
$1000 :פתיחה

387. Large Collection of Israeli Records
Approximately 380 Israeli and Hebrew
records. Wide variety of recording
companies, including Hed Arzi, Makolit,
and Tslil (in addition to a few records by
other companies), Israel, 1930s to 1960s
(the majority from 1950s). Hebrew and
some Yiddish.
Large collection of records, mostly
10-inch with a handful of 6.8-inch,
featuring Israeli performers such as Yafa
Yarkoni (numerous records), Shoshana
Damari, Lehakat HaNahal (the Nahal
Entertainment Troupe), Hanna Aharoni,
Naomi Shemer, Israel Yitzhaki, and Jo
Amar. Included: many song albums, folk
tunes, and a number of children's albums.
Most albums in Hebrew; some in Yiddish,
some cantorial and liturgical music.
Size and condition vary. Enclosed either in
contemporary folders (some worn) or in paper
envelope-jackets.
Opening price: $1000
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Full Name

כתובת
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Fax פקס
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:מדרגות הצעת מחיר
מחיר פתיחה
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$150-500

$50

$500-1,000

$100

$1,000-2,000

$200

$2,000-5,000

$500

$5,000-10,000

$1000

$10,000-20,000

$2000

$20,000-50,000

$5,000

$50,000+
* לא כולל עמלה ומע"מ

* Absentee bids must be placed by 2:00 pm on the day of the auction

 ביום המכירה14:00 * הצעות תתקבלנה רק עד השעה

* Absentee bids which do not fall on the increments may be lowered
to the next acceptable increment
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Tel
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תאריך

Date

www.kedem-auctions.com

טופס הצעת מחיר לפריטים

Tel: 077-5140223 :טלפון

:הנחיות להגשת הצעת מחיר
הטופס מיועד למבקשים להשתתף במכירה אך נבצר מהם מלהגיע או למבקשים
 מילוי הטופס מהווה הוראה של מגיש ההצעה.להשתתף במכירה באמצעות הטלפון
,ים המופיעים בו/ בית מכירות פומביות בע"מ לרכוש עבורו את הפריט- לקדם
וזאת במחיר הנמוך ביותר האפשרי ובלבד שלא יעלה על המחיר המירבי המפורט
 מילוי הטופס מהווה התחייבות של מגיש ההצעה לרכוש את הפריט במחיר.להלן
.הפתיחה במקרה בו לא תהיה כל הצעה נוספת לרכישת הפריט מצד קונים אחרים
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.אחריות בגין אי ביצוע הוראות הצעת המחיר
.את ההצעה יש להגיש במדרגות קבועות עפ"י הטבלה שלהלן
.25% עמלת הקניה היא
.הנני מאשר כי קראתי את תנאי המכירה המופיעים בקטלוג ואני מסכים להם

Instructions for Absentee Bidding:
This form is intended for those who wish to participate in the auction
but cannot attend it in person and wish to place an absentee bid or
for those who wish to participate by phone. Completing this form
constitutes an order to Kedem Auction House Ltd. to purchase the listed
lot/s on behalf of the bidder for the lowest price possible and never for
more than the maximum amount indicated in the form.
Completing this form obligates the bidder to purchase the listed lot/s
at the opening price in the event that no other bids on the lot/s were
placed by other potential buyers. Kedem will do its best to place the bids
as instructed but cannot accept liability for error or failure in doing so.
Bids are in accordance and subject to the conditions of purchase, as
detailed at “terms of sale” section.
Bids should be placed according to the following increments.
Buyers Premium: 25%.
I have read and agree to the terms of sale.
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8.

9.
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14.

15.

16.

17.
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20.

“Kedem” Public Auction House (“Kedem”) acts as agent for sellers of items to be offered for sale to the public (‘the Sellers’).
“Kedem” will produce a catalogue for every sale (‘The Catalogue’), which will include a list of items available at the sale, their serial numbers and
opening prices. For the avoidance of doubt, information provided in the Catalogue, including opening prices, descriptions of items and any other
information concerning the items, are solely for the purpose of information for potential buyers and are in no way to be construed as stand and\or
obligation on behalf of “Kedem” and\or its employees and\or representatives. Kedem reserves all rights to the pictures that appear in the
catalog.
“Kedem” will appoint a person as manager of the sale (‘the Auctioneer’) who will be responsible on its behalf for the execution and management of
the auction.
The Auctioneer reserves the right to prevent participation in the auction of any person. The auctioneer reserves the right to determine the winner of
each lot, to cancel the sale of any item (even after it’s sold) or to re-enter it for sale, at his own discretion and at any stage whatsoever. The auctioneer
also has the right to withdraw or add items to the sale and to add or withdraw from the Catalogue any information about an item to be offered in
the auction on the basis of information received by “Kedem” after publication of the Catalogue.
In order to participate in the auction, a potential purchaser must obtain a numbered paddle before the auction which will enable him to bid at the
auction.
The auction will be conducted using US Dollars as currency.
On the fall of the hammer and the acknowledgment of the numbered paddle of the offeror by the Auctioneer, the offeror`s offer will be binding and
will be considered to be accepted and title to the item will pass to the offeror whose offer was accepted (‘the Purchaser’), subject to the fulfilment
by the Purchaser of all payment obligations to “Kedem” as set out hereunder.
The amount mentioned in an offer at a sale by a Purchaser which is accepted (the Hammer Price) shall be paid to "Kedem" by the Purchaser,
together with a commission ('the Commission') and Israeli VAT on commission only. The commission per lot will be 25% of the hammer price up to
and including $180,000, 18% of the portion of the hammer price above $180,000 up to an including $1,000,000, and 12% of the portion of the
hammer price above $1,000,000. Payment to "Kedem" shall be effected immediately upon the conclusion of the auction but, at any event, not
later than seven days after the date of the auction.
The sign
by the opening price indicates an item that arrived from outside Israel and is subjected to the Israeli tax laws, meaning a 17% value
added tax on the purchase price and the buyer's commission. This tax will not be collected from foreign residents paying in foreign currency and
exporting the item(s) via a shipper recognized by Kedem.
The payment for items can be remitted by bank transfer. Kedem also accepts cash payments which do not exceed NIS 11,000 (subject to Israeli law)
and checks and credit card payments which do not exceed $25,000. Kedem accepts only non-negotiable checks.
It is the responsibility of the buyer to collect the purchased items directly from the offices of “Kedem,” or have them collected by a delivery service
or courier on his behalf. In certain cases in which a buyer so requests, “Kedem” can, at its sole discretion and without taking or accepting any
responsibility for damages or loss, pack and ship the items to the buyer, provided the buyer pays in advance for the full cost of shipping and
handling. The cost of shipping and handling varies according to type, size and weight of the package, the shipping method and the shipping
destination. For further information about shipping methods and charges, please contact “Kedem”.
An item which is priced in US dollars will be calculated in New Israel Shekels in accordance with the representative rate of exchange as published by
Israel Bank on the date of the auction or on the date of payment, the higher of the two exchange rates.
A Purchaser is liable to pay interest on any delay in payment, at the rate of 2% per month of the amount payable, with adjustments to index-link all
outstanding amounts payable to the Dollar Exchange Rate.
The purchaser, whether for himself or for another, is obliged to pay for the items and take them. The auctioneer has the right to take any means he
thinks appropriate to ensure the purchaser keeps his obligation, among these to cancel a sale, sell the item to another, charge the purchaser with an
expenses caused to the auctioneer including interest and index linkage,sue for compensation, delay the release of the item and add all expenses to
the sum due.
“Kedem” is responsible for the information given regarding the items’ nature, originality and condition. However all information given by “Kedem”,
in its capacity as agent for the consignor, and based on accumulated information and the experience of its experts. It is entirely the responsibility of
the prospective purchaser to check and inspect the items to determine condition, quality, authenticity, size, authorship during the allocated time prior
to the auction. The purchaser may submit in writing, any doubts regarding the authenticity and condition of the item within 30 days of the sale. If it
is proven to “Kedem” that there has clearly been an error in the information which was given relating to any tem, “Kedem” shall refund any sums
paid by the purchaser and the item shall be returned to the possession of “Kedem”. Subject to this obligation, the purchaser shall have no claims and\
or further demands with respect to that item.
A purchaser is obliged to collect the purchased item and to fulfill his obligations to pay for the item no later than seven days from the date of the
sale of the item. For the avoidance of doubt, the right to possession of the item will pass only once the purchaser has fully filled his payment
obligations as set out in these conditions.
“Kedem” will represent, free of charge, potential purchasers who do not wish or who are unable to attend the auction. These potential purchasers
are requested to complete the Absentee bidding form in the catalogue or website, no later than one day prior to auction. “Kedem” will not be liable,
under no circumstances, for any error, emissions in connection therewith. Absentee bidding forms will be received no later than 3 hours before the
auction.
Any potential purchaser who wishes to participate in the auction via telephone shall make the necessary arrangements within a reasonable time before
commencement of the auction and no later than 3 hours before the auction.
The courts of Jerusalem, Israel, shall have the sole jurisdiction in any dispute between “Kedem” and the purchaser or any potential purchaser,
based on the details of this agreement and\or related to the sale and\or to the transfer of any item.
In any case of doubt the Hebrew version of this Terms Of Sale will be the binding document.

תנאי מכירה

 בית מכירות פומביות" (להלן "קדם") פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים המוצעים למכירה-  "קדם.1
.פומבית
, הפריטים המוצעים למכירה, בין היתר, "הקטלוג") ובו יפורטו: "קדם" תפיק קטלוג לכל מכירה (להלן.2
 הנתונים המופיעים בקטלוג נועדו לשמש לצרכי מידע, למען הסר ספק.מספריהם ומחירי הפתיחה שלהם
 הזכויות. מקור או כל נתון אחר, תקופה, בעלים קודמים, יחוס,בלבד לקונה ואין בהם כל אחריות לגבי תאור
."על התמונות המופיעות בקטלוג שמורות ל"קדם
. הינם מחירי מינימום ואינם מהווים הערכה, המחירים אשר מופיעים ברשימת הפריטים.3
 לעריכת המכירה, בין היתר, שיהיה אחראי מטעמה, "קדם" תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה.4
.הפומבית וניהולה
. מנהל המכירה שומר לעצמו את הזכות למנוע השתתפות במכירה מאנשים שאינו מעוניין בהשתתפותם.5
 לבטל מכירה של פריט כלשהו (גם אחרי,למנהל המכירה הסמכות הבלעדית לקבוע מי זכה במכירה
 כן רשאי מנהל המכירה להוסיף או. או להעמידו מחדש למכירה וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי,)מכירתו
. או לשנות נתונים לגבי פריט המוצע למכירה שנתקבלו לאחר הדפסת הקטלוג,להוציא פריט מהמכירה
 בשלטית, הקונה בכוח יצטייד לפני המכירה. השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת.6
. אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה,ממוספרת כאמור
. המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב.7
 "מחיר פטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו נתקבלה עפ"י.8
, מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי של הקונה בכוח ע"י מנהל המכירה.תנאים אלה
תיחשב הצעת הקונה בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה
 הקונה בכוח שהצעתו. בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו לתשלום עפ"י הסכם זה,)" "הקונה הזוכה:(להלן
$180,000  עבור25%  עמלה (בתוספת מע"מ) בשיעור, בתוספת למחיר הפטיש,"נתקבלה ישלם ל"קדם
 עבור הסכום12%- שבכל פריט ו$1,000,000 - ל$180,000  עבור הסכום שבין18% ,הראשונים שבכל פריט
. התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה. שבכל פריט$1,000,000 -שמעבר ל
 ולכן הוא כפוף לחוקי המס הישראליים, הסימן בפריט מציין שזהו פריט שיובא על ידי קדם מחוץ לישראל.9
 אזרח זר שיקנה את הפריט ויבקש, עם זאת.וחייב בתשלום מע"מ על מלוא מחיר הפטיש ועמלת הקונה
.לייצאו מחוץ לישראל באמצעות חברת השילוח העובדת עם קדם יהיה פטור ממס זה
 ש"ח11,000  יתקבלו גם תשלומים במזומן עד לסכום של. התשלום עבור הרכישות יעשה בהעברה בנקאית.10
.$25,000  בהמחאה לא סחירה ובכרטיס אשראי עד לסכום של,)(בכפוף לחוק
 או באמצעות שליח או חברת," ישירות ממשרדי "קדם, באחריות הקונה לדאוג להוצאת הפריטים שרכש.11
 לארוז ולשלוח את הפריטים, ללא אחריות מצידה, "קדם" תוכל, במקרה שהרוכש יבקש.משלוחים מטעמו
 המחיר מותנה בסוג." לתעריפי אריזה ומשלוח יש לפנות למשרדי "קדם.בתשלום מלא על חשבון הקונה
. חברת המשלוח וארץ היעד,האריזה
 יחושב לפי שער החליפין (שער יציג) של דולר, תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב.12
. הגבוה מבין שניהם, או לפי שער החליפין ביום התשלום,ארה"ב המפורסם ע"י בנק ישראל ביום המכירה
 לחודש בתוספת הפרשי2%  יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של, כל פיגור בתשלום.13
.הצמדה לשער הדולר ארה"ב
 בידי. מתחייב לשלם עבור הפריטים ולקחתם, בין אם לעצמו ובין אם עבור אדם אחר, הרוכש פריט כל שהוא.14
מנהל המכירה הסמכות לנקוט בכל האמצעים שייראו לו על מנת שהרוכש יעמוד בהתחייבותו ובין השאר
 לחייב את הרוכש בהוצאות שנגרמו למנהל המכירה כולל ריבית, למכור הפריט לאחר,גם לבטל מכירה
. לעכב שחרור הפריט ולהוסיף לסכום המגיע את ההוצאות שנגרמו, להגיש תביעת פיצויים,והצמדה
 מבלי לגרוע מהאמור. מקוריותו ומצבו, "קדם" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות הפריט.15
 מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע"י "קדם" ניתן במעמדה כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס על מידע,לעיל
 על כל קונה בכוח לבדוק במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני.מצטבר וניסיון מומחים מטעמה
 לקונה הזוכה נתונה הזכות, מבלי לגרוע מהאמור. טיבו וערכו של הפריט, מקורו, גודלו, את מצבו,המכירה
 היה ויוכח. יום ממועד המכירה30-להשיג בכתב בפני "קדם" בכל הנוגע למקוריותו ומצבו וזאת לא יאוחר מ
 תשיב "קדם" לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד,ל"קדם" שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט
או דרישות נוספות/ לא יהיו לקונה כל תביעות ו, ביצעה "קדם" הלכה כאמור.החזרת הפריט לחזקתה
.כלפיה
 הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא יאוחר משבוע.16
 מסירת החזקה בפריט תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא, למען הסר ספק.ממועד המכירה
.התחייבויותיו לתשלום
 לקוחות אלו. "קדם" תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או אינם מעוניינים להשתתף במכירה.17
יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר" המופיע בקטלוג המכירה או באתר האינטרנט של
או על/ אין בהם כדי להטיל על "קדם" ו,או מחדל בקשר לייצוג כאמור/ כל מעשה ו, למען הסר ספק.""קדם
. "טופס הצעת מחיר" יתקבל עד שלוש שעות לפני שעת המכירה.הפועלים מכוחה חבות מכל סוג
 מתבקשים לפנות מראש ובהקדם, לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות הטלפון.18
.לצורך תיאום ולא יאוחר משלוש שעות לפני שעת המכירה
 לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע.19
.או למסירת הפריט בין "קדם" לבין הקונה/או הקשורים לרכישת ו/לעניינים הנובעים ו
. הנוסח העברי הוא הקובע, בכל מקרה של חילוקי דעות.20

