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שלום רב,
הברושור  את  בפניכם  להציג  ומתרגשים  שמחים  אנו 
 – הקרובה  ממכירתנו  נבחרים  פריטים  ובו   – החדש 

מכירה 3, בסיום שנת הפעילות הראשונה שלנו. 
בית המכירות תאג’ ארט הוקם בשנת 0202 על ידי אהרן 
בוטיק  פומביות  מכירות  כבית  רוזנפלד,  ותומר  אורצל 
ומרענן. במהלך השנה שחלפה הצטרפה לניהול  חדש 
המשרד אורלי ציון המנוסה והמוכשרת. יחד אנו בתאג’ 
פריטים  ללקוחותינו  להציע  ומחויבים  שמחים  ארט 

איכותיים ושירות לקוחות מעולה. 
מגלים,  אנו  בו  שלנו  המרגש  למסע  אלינו  הצטרפו 
נתקלים ומציעים מגוון רחב של פרטי יודאיקה עתיקה: 
מודפסים  ספרים  במינם,  מיוחדים  יקרים  יד  כתבי 
נדירים, כלי כסף, ציורים, מסמכים היסטוריים, ופריטים 
ידי  על  והייחודי.  העשיר  היהודי  מהעבר  נוספים  רבים 
הצעת פריטים איכותיים במגוון רמות, תאג’ ארט מקווה 
מקום  והמתחילים,  הוותיקים  האספנים,  לכל  לספק 

חדש ומרענן לרכישת יודאיקה אותנטית ואיכותית.
לפריטי  בנוגע  קשר  עמנו  ליצור  אתכם  מזמינים  אנו 
אומנות.  וחפצי  ולציורים  יד,  וכתבי  לספרים  יודאיקה, 
להעמיד  ואף  ולהמליץ,  לייעץ  להעריך,  לטפל,  נשמח 
ביותר  הנכון  באופן  יהודית  מורשת  אוצרות  למכירה 

עבורם.
בתקווה לדרך יפה ומשותפת,

תומר ואהרן
תאג’ ארט

To our esteemed friends,

We are pleased to present you with this brochure of select 
items from our upcoming auction – our third major sale 
in our first year of operation.

TAJ Art and Judaica was established in 2020 by Aron 
Orzel and Tomer Rosenfeld as a new and refreshing bou-
tique auction house. During the past year the experienced 
and talented Orly Tzion has joined our staff as office man-
ager. Together, we are privileged to offer our clients both 
precious items and excellent customer service. 

Join us on our exhilarating journey as we discover, en-
counter, and offer a wide variety of antique Judaica: one-
of-a-kind manuscripts, rare printed books, ceremonial 
objects, fine art, historical documents, and many other 
relics of our rich Jewish past. By offering quality items on 
various levels TAJ Art hopes to provide all collectors, both 
the seasoned and the novice, with a fresh new venue for 
acquiring authentic and quality Judaica.

We invite you to contact us regarding any Judaica items 
you may have, whether sefarim, manuscripts, paintings, 
or other artworks.  It would be our pleasure to assist you 
in any way we can, whether through information, advice, 
and when relevant, inclusion of your piece in one of our 
auctions.

Looking forward to working with you in a most successful 
partnership,

Tomer and Aron

TAJ Art

ABOUT US

Tomer Rosenfeld: Aged forty-four, married 
and father of four.  

“I have been involved in the collection and 
sale of Judaica for more than twenty years, 
dealing with a wide range of antique sefarim, 
manuscripts, ceremonial objects and fine 
artworks.  

I inherited my great love of Judaica from my 
father who is an accomplished bibliognost, 
and a prolific Judaica collector and dealer.  
I have benefitted greatly from his wealth 
of knowledge, and am grateful to him for 
setting me on the path that I am on today.  

Upon concluding my Israeli army service, I 
earned a degree in Jewish Art and History 
at Bar-Ilan University.  Ever since then I 
have been deeply attached to the World of 
Judaica.”

Aron Orzel: Age forty-four, married with a 
family and lives in Jerusalem.

“I was born and raised in Basel, Switzerland.  
Since my youth I have had a great interest 
and affinity for Jewish Art and Judaica. My 
interest was sparked by close family members 
who were prolific collectors and highly 
knowledgeable on the subject.

I moved to Israel in my twenties, and over the 
years have amassed a wealth of knowledge 
and keen understanding of the Judaica 
World.  During this time, I have dealt in 
Judaica, built close connections with eminent 
collectors and seen thousands of rare and 
significant items.”

מי אנחנו?
תומר רוזנפלד, בן 44 ,נשוי ואב לארבעה ילדים.
אמנות  שנים   22 מזה  ואוסף  עוסק  פועל,  אני   
יד,  וכתבי  עתיקים  ספרים  עתיקה:  יהודית 
חפצים נדירים, פרטי אמנות וציורים. בן לאספן, 
עבריים,  לספרים  מומחה  וביבליוגרף,  סוחר 
מירב  את  חייב  אני  ולו  המון,  למדתי  ממנו 
בצה“ל,  כלוחם  שירותי  את  כשסיימתי  התודה. 
בהיסטוריה  ראשון  תואר  ללימודי  ניגשתי 
ומאז  אילן.  בר  באוניברסיטת  יהודית,  ואמנות 

ועד היום, אני מחובר עמוק לעולם היודאיקה.
משפחה,  ובעל  ,נשוי   44 בן  אורצל,  אהרן   

מתגורר בירושלים. 
נולדתי וגדלתי בעיר באזל שבשוויץ. כבר בשנות 
ילדותי, נחשפתי וספגתי במשפחתי את האהבה 
לאספנות ולאומנות יהודית. עליתי לארץ ישראל 
לרכוש  אותי  הובילו  אכן  והחיים  צעיר,  כבחור 
ידיעה והבנה בעולם היודאיקה – לנהל אוספים, 
ולהיחשף  חשובים,  אספנים  עם  בקשר  להיות 

לאלפי פריטים מיוחדים וחשובים.
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מהדורה גדולה ונדירה של מחזור שנדפס בעיר 
אמשטרדם, בבית הדפוס המפורסם של ר’ אורי פייבש בן 

אהרון הלוי. שני חלקים בכרך אחד, שער נפרד לכל חלק.

תוכן המחזור מקיף תפילות מכל חגי השנה. המחזור 
בנוי בפורמט לחזנים, כתוב באותיות ברורות וגדולות, 

עם כותרות מיוחדות, תיבות פתיחה מרשימות שחלקן 
באותיות מקושטות ומודגשות. בתפילות לשמיני עצרת, 

מספר עמודים של תפילת הגשם, ובהם מצורפים 
תחריטי נחושת מאויירים עם סצנות שנים עשר המזלות. 

ציור לכל חודש בשנה. 

בדף הקודם לשער מופיעה חתימת רבי אייזק ברלין

בספרייה הלאומית בירושלים מצוי עותק חסר בלבד.

 מחיר פתיחה: 3,000$    
הערכה: 8,000$-12,000$

A large and unique edition printed in 
Amsterdam by the famed printer R’ 
Uri Feivish son of Aaron HaLevi. Two 
volumes in one binding, each with 
separate title page.
The Machzor includes prayers for all 
of the Holidays with the commentary 
Ma’aglei Tzedek. It is printed in a large 
format for Chazzanim, using large 
and clear lettering, special titles and 
oversized decorative words at the 
opening of select prayers. The section 
with prayers for Shemini Atzeret 
includes Tefillat HaGeshem – the Prayer 
for Rain. These pages are embellished 
with copperplate engravings depicting 
the twelve zodiac signs. 

The signature of Rabbi Eizik Berlin 
appears on the leaf preceding the title 
page.
The National Library of Israel possesses 
only an incomplete edition. 

Opening price: $3,000  
Estimate $8,000-$12,000

A Singular Complete Copy. 

AMSTERDAM MACHZOR  
for the Entire Year
according to the Custom of Bohemia, Poland and Germany. 
Amsterdam 1670. Signature of Rabbi Eizik Berlin.
The only recorded complete copy of this Machzor. 

A rare and exquisite Machzor for Chazzanim, not found elsewhere in a complete copy. 

 מחזור שלם לחזנים 
 נדיר, חשוב ומרשים, שאינו 

מצוי בעולם בשלמות.

עותק שלם ויחידי. 

מחזור מכל השנה
כמנהג פיהם, פולין וגרמניה.

אמשטרדם ת”ל ]1670[. חתימת רבי אייזק ברלין.
העותק השלם היחיד בעולם הידוע ביבליוגרפית. 

RABBI EIZIK BERLIN (1793-
1865) was the son of the Gaon 
Rabbi Elazar Lazi, Av Bet Din of 
Hamburg, and brother-in-law of 
Rabbi Chaim Michel, author of the 
‘Ohr HaChaim’. He was a Talmid 
Chacham and Hebrew grammarian 
among the scholars of Hamburg.

רבי אייזיק ברלין )תקנ”ג-תרכ”ה(, בנו של 
הגאון רבי אלעזר לאזי אב”ד אה”ו, גיסו של 
ר’ חיים מיכל בעל ‘אור החיים’. תלמיד חכם 

ומדקדק, מחכמי המבורג. 
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ספר היסוד למנהגי הגר”א 
 ובו ‘מכתב ידידות’ כתוב ומצוייר בכתב יד, חתום ע”י ר’ ישכר בער בהרה”ג תנחום, 

לרבי צבי הירש לעהרן.

The book ‘Ma’aseh Rav’. The very first printed 
copy of this significant book relating to 
the customs of the Gra. Bibliographically 
different, and pedigreed copy. 

A most exclusive and impressive copy in its 
original magnificent gold-embossed binding. 
Wrapped in original cardboard casing and 
fitted in its original green leather box. 
This copy includes an additional printed 
leaf, following the known two title pages. 
On this leaf appears ‘A letter of friendship’ 
penned by famed publisher Rabbi Yissachar 
Ber ben HaGaon HaRav Tanchum. It includes 
his signature which is a great rarity, as it 
does not appear elsewhere. In his letter, 
Rabbi Tanchum dedicates this copy with 
great respect to the famed, wealthy Rabbi 
Tzvi Hirsh Lehren. Rabbi Yissachar Ber 
emphasizes that this is the very first copy 
to be printed. This unique autographed 
letter appears only in the present copy of 
this book.

“I hereby present his honor with the first fruit 
of my fine produce and crop; it should be a 
souvenir and gift for him…”

To the best of our knowledge R’ Yissachar 
Ber’s signature does not appear in any other 
place.

“[Everything is felt as] nothing in presence of 
the light of our honorable teacher [the Vilna 
Gaon], every eye shall rejoice. Many went 
following his light, a pure and shining light.”

Opening price: $2,000  
Estimate: $4,000-$6,000

A most impressive 
and exclusive copy, 

outstanding in its beauty 
and pedigree.

SEFER HAYESOD LEMINHAGEI HAGRA, 
Featuring a Printed and Unknown ‘Letter of Friendship’
Addressed to Rabbi Tzvi Hirsch Lehren and Signed by R’ Yissachar Ber ben HaGaon HaRav Tanchum.

 עותק מרשים ומרגש, 
הן ביופיו, והן בייחוסו 

וייחודיותו. 
“אפס ואין בנר כבוד מורנו 
גיל תגל כל עין, והלכו רבים 

לאורו לאור צח זורח”

ספר ‘מעשה רב’. העותק הראשון שיצא מבית הדפוס. 
מהדורה ראשונה של הספר החשוב ביותר לתולדות מנהגי 

הגר”א. שונה ביבליוגראפית, ומיוחס. 

עותק מרשים ומיוחד במינו, כרוך בכריכה מקורית מהודרת, 
עם הטבעות זהב, נתון בתוך מעטפת קרטון מקורית, 

ובקופסת עור ירקרק מקורית. 

בעותק זה, נכתב ואוייר בכתב יד דף הקדשה מיוחד במינו, 
לאחר שני השערים הידועים, ובו מופיע “מכתב ידידות” מאת 

המו”ל הידוע- רבי יששכר בער בהרה”ג תנחום ועם חתימת 
ידו, ובו הוא מקדיש את העותק הזה למעלת כבוד הרב הגביר 

המפורסם ר’ צבי הירש לעהרן, ואף מדגיש וכותב, שזה 
העותק הוא הראשון שהודפס, ובשונה משאר ההדפסות, 

מצורף בו המכתב המיוחד הזה, עם חתימת ידו: 

“הנה הבאתי לפני הדרת כבודו את ראשית פרי תבואתי ותנובתי 
הטובה לו תהיה למנה ולמנחת מזכרת...”

ככל הידוע, ולפי מיטב בדיקתנו, אין למצוא חתימת ידו של ר’ 
יששכר בער בשום מקום אחר. 

מחיר פתיחה: 2,000$ 
הערכה: 4,000$-6,000$
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“In the days Rabbi Shalom Sharabi taught his 
students the secrets of his teachings, in a way 
unheard from any teacher, they were spell-
bound and their souls yearned to learn” 

(Rabbi Dr. Ariel Bension)
The ‘Shaar MaAmarei Rashbi of Rabbenu 
HaAri HaKadosh’ manuscript, handwritten 
by Rabbi Yosef David Deri, personal scribe 
of HaRav HaChassid, the saintly RaShash 
HaKadosh. 
This important manuscript was edited and 
proofread by the saintly Rabbi Shalom 
Sharabi. Several places in the manuscript 
Rabbi Sharabi has noted his edits in letters 
and words. 
The RaShash, Sar Shalom Sharabi (1720-1777) 
was one of the great Kabbalistic masters, and 
Rosh Yeshivat HaMekubalim ‘Bet El’. He is 
regarded as the preeminent commentary on 
the Ari’s writings, author of the book ‘Perush 
HaShamash’, and ‘Siddur HaRaShash’. The 
Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay 
and Rabbi Gershon Kitover (brother-in-law 
of the holy Baal Shem Tov) were among the 
RaShash’s saintly students. Rabbi Chaim 
Palagi testified that the RaShash’s soul was 
that of the Arizal.

“This Tzaddik, before his light shone in 
Jerusalem, came to the country of Baghdad. 
His feet trod the streets of our town, but his 
righteousness was not known to the city’s 
people, so they did not crown him. Fortunate 
are those who have seen him (His merit should 
protect us). (Ben Ish Chai). 

HANDWRITTEN GLOSSES 
Penned by the Saintly 
‘HaRav HaChassid’ Sar Shalom Sharabi (HaRaShash). 
Written on the Manuscript of ‘Sha’ar MaAmarei Rashbi’ Penned in the Saintly 
Handwriting of Rabbi Yosef David Deri, The RaShash’s Scribe.

A most rare item, of a truly righteous 
man; one of the greatest Kabbalistic 

giants of latter generations.

הגהות כתי”ק 
‘הרב החסיד’ שר שלום שרעבי )הרש”ש( 

 על גבי כתב יד ‘שער מאמרי רשב"י’ 
בכי"ק רבי יוסף דוד דרעי - סופר הרש"ש. 

“..שהיו אחוזי קסם 
למשמע אזניהם 

וכיליון נפשם היה 
גדול לאותם הימים, 
שבהם התהלך הרב 

שלום שרעבי בתוכם 
ויורם מסתרי תורתו, 

כאשר לא הורה רב את 
תלמידיו מעולם” 

)הרב ד”ר אריאל בן 
ציון(.

‘שר שלום’ דידע שרעבי )הרש”ש; 1777-1720(: 
גדול המקובלים האחרונים. ראש ישיבת 

המקובלים ‘בית אל’. נחשב לפרשן החשוב ביותר 
לכתבי האר”י. מתקן ‘סידור הרש”ש’. בין תלמידיו 

היו החיד”א- רבי חיים יוסף דוד אזולאי, ורבי 
גרשון מקיטוב )גיסו של הבעש”ט הקדוש(. רבי 
חיים פלאג'י העיד על רבי שלום כי נשמתו היא 

נשמת האריז”ל.

"נמצא צדיק זה, קודם שזרח אורו בירושלים ת"ו בא 
אל ארץ בגדד ודרכו רגליו על רחובות עירנו, אך לא 

נודע כבודו לאנשי עירנו, כדי שיהיו מניחים אותו עטרה 
בראשם ואשרי עין ראתהו זיע”א” )‘בן איש חי’(.

פריט נדיר 
מצדיק אמת, 

מגדולי המקובלים 
בדורות האחרונים.

כתב יד שער מאמרי רשב”י לרבנו האר”י 
הקדוש, אשר נכתב בכתיבת ידו של רבי 

יוסף דוד דרעי- סופרו האישי של הרב 
החסיד, איש אלוקים- הרש”ש הקדוש. 

כתב יד חשוב זה, הוחזק, נבדק ותוקן 
על ידי הרב החסיד, ראש ישיבת 

המקובלים ‘בית אל’- הלוא הוא רבי 
שלום שרעבי, ובתוכו, במספר מקומות, 

אותיות ומילים בכתיבת יד קודשו.

מחיר פתיחה: 18,000$ 
הערכה: 30,000$-40,000$

Opening price: $18,000  
Estimate: $30,000-$40,000
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קמיע כסף מוזהב. 
רומא, תחילת מאה ה-18.

9.4 ס”מ. 55 גרם. 

קמיע כסף נדירה ויפה, עשויה מכסף מוזהב, בעבודת יד צורף 
איכותית, עדינה ויפה. 

עוד מימות קדם, אנו עדים לצורך הקיומי של בני האדם לשמור 
את עצמם מפני צרות רעות, מזל רע או עין הרע, וחוליים רעים. 
לצורך כך השתמשו אנשים בסוגי שמירה שונים ומגוונים. אחד 

הדרכים הנפוצות, היה  ע”י נשיאת חפצים מסוימים שנחשבו 
בעיניהם כקדושים ובעלי יכולת שמירה והגנה, או חפצים 

המכילים טקסט אמוני חשוב. 

שריד נדיר: 

טס כסף מהחברה קדישא 
דקהל בלומברג. 

בלומברג-גרמניה, תחילת המאה ה-19. 
23 ס”מ )עם הפעמונים(. 242 גרם.

טס כסף לספר תורה נדיר. פריט מיוחד ששרד מקהילת יהודים 
קטנטנה בצפון מערב גרמניה, שהלכה ונעלמה כבר בתחילת המאה 

ה-20, ולמעשה, בערב מלחמת העולם השנייה חיה בעיירה אישה 
יהודייה אחרונה ובודדה. בעיירה נותר עד היום בית קברות יהודי קטן 

ובוא קברים מעטים.

לפנינו טס כסף לספר תורה, שככל הנראה ונתרם לחברה קדישא 
של הקהילה. הטס עשוי עבודת יד איכותית מכסף, על ידי צורף כסף 

מקצועי. עבודת ריקוע טובה מקשטת את הפריט, עם שתי דמויות 
אריות האוחזות בכתר, וב’מגן’ חלק עליו חרוטה הכתובת.

פריט נדיר ומרגש מקהילה יהודית זעירה שנכחדה 

מחיר פתיחה: 3,000$  
הערכה: 6,000$-8,000$

A Unique Relic: 

SILVER TORAH SHIELD  
FROM THE CHEVRA 
KADISHA OF THE 
COMMUNITY OF BLOMBERG. 
Blomberg, Germany, early 19th C.
23 cm (including bells). 242 gr.

SILVER-GILT AMULET. 
Rome, early 18th C.
9.4 cm. 55 gr.

A rare and beautiful silver-gilt amulet of high-
quality handmade craftsmanship.
Humans beings have always felt the need to 
protect themselves from trouble, bad luck, the 
evil eye, and disease. One of the most common 
ways of doing so has been through the use of 
amulets: objects that are considered sacred and 
capable of protection, sacred written texts, or a 
combination of the two.
The present, beautifully designed amulet was 
made with exquisite handiwork, befitting 
the work of Italian goldsmiths from the 18th 
century. In the center of the amulet, on either 
side, are engraved perhaps the most famous 
letters in the Jewish tradition: ‘Shaddai’.
Through intricate filigree work the silversmith 
created a kind of small architectural structure. 
At the bottom of the gilded amulet is an opening 
for inserting a piece of parchment or paper 
inscribed with apotropaic text.
Italian Shaddai amulets were typically hung 
over the crib of a newborn baby for protection 
against Lilith and the Evil Eye.

לפנינו קמיע מסוגנן ויפהפה, מעוצב באסתטיות וטוב טעם, 
ועשוי בעבודת יד נפלאה, כיאה לעבודות הצורפות האיטלקית 
מן המאה ה-18. במרכז הקמיע, משני צדיו, חרוטות האותיות 

אולי המפורסמות ביותר במסורת היהודית : ‘שדי’. 

בטכניקת שזירת חוטי כסף )עבודת פיליגרן(, בנה הצורף מעין 
מבנה ארכיטקטוני קטן. בתחתית הקמיע המוזהב, מצוי פתח 

להכנסת קלף או נייר עם טקסט לשמירה. 

קמיעות באיטליה שימשו באופן מצוי מאוד לתליה על עריסת 
התינוק, במטרה של שמירה מפני לילית ועין הרע.

מחיר פתיחה: 4,000$ 
הערכה: 6,000$-8,000$

A significant and precious  
18th century collector’s piece.

Opening price: $4,000  
Estimate: $6,000-$8,000

פריט אספנות חשוב ומיוחד מהמאה ה-18. 

A rare silver Torah shield that survived from a tiny 
Jewish community in northwestern Germany which 
in fact had been disappearing since the beginning 
of the 20th century. On the eve of World War II, a 
sole Jewish woman lived in Blomberg. To this day, a 
small Jewish cemetery with only a very few graves 
remains in the town.
The present Torah shield was apparently donated 
to Blomberg’s ‘Chevra Kadisha’. Made of quality 
handmade silver by a professional silversmith, 
its fine repousse work shows two lions holding 
a crown and a large cartouche with an engraved 
Hebrew inscription: ‘Ch[evra] Kadisha Community 
of Blomberg’.

A rare and moving testimony to a tiny Jewish 
community no longer in existence

Opening price: $3,000  
Estimate: $6,000-$8,000
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מבנה הטס קלאסי ריבועי, חלקו העליון בצורת קשת, עשוי לוח כסף 
עבה וכבד משקל. עליו מוברגים חלקי הטס והקישוטים השונים 

המעטרים אותו, כולם עשויים כסף מוזהב. בצדי הטס, לכל אורכו, על 
גבי שתי בימות כסף עם סמלי אריות, ניצבים שני עמודים ספירליים  

ובראשם צמד אריות ניצבים האוחזים בכתר מוזהב גדול עטור שלושה 
פעמוני כסף מוזהב. מרכז הטס מקושט בנשר בעל שני ראשים, 

ומצדדיו שני תבליטי פרחים, גם הם עשויים כסף מוזהב. 

בחלקו התחתון של הטס, קופסת כסף גדולה המכילה לוחות לשבת 
ומועדים.

מחיר פתיחה: 5,000$  
הערכה: 10,000$-15,000$

טס גרמני קלאסי, איכותי וכבד משקל.

A classic German Torah shield of fine quality and considerable weight.

טס לספר תורה. 
עשוי כסף וכסף מוזהב. 

גרמניה תחילת המאה ה-18.
 טס גדול ממדים ומרשים, שנעשה בעבודת יד. 

29.5 × 22 ס”מ. 838 גרם. חתום.

SILVER TORAH SHIELD 
Silver and Silver Gilt. Germany early 18th C.

A large and imposing Torah shield, hand-crafted. 
29.5 x 22 cm. 838 gr. Marked.

Classic rectangular shape, with arched upper section, 
made of a thick and heavy sheet of silver. Silver-gilt 
decorative elements adorn its surface, fastened by 
screws. On either side of the shield two rampant lions 
standing on twisted columns, supporting a large gilt 
crown hung with three bells. A double-headed eagle 
adorns the shield’s center. Floral embellishments and 
lions’ heads, also gilt, further enhance the design. 
The Torah shield’s lower section contains a rectangular 
box for silver plaques indicating Shabbat and Holidays.

Opening price: $5,000  
Estimate: $10,000-$15,000
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“מיהו זליג סגל? איש של ניגודים: כי זליג סגל הוא ממציא, אדם 
מָשחק בחופשיות, בה במידה שהוא מחמיר עם עצמו בצמצום 

הצורה והחומר. זליג סגל הוא, בעת ובעונה אחת, רציונליסט חזותי 
ומי שנושא בחובו תוגת שבר. הוא אמן המבקש בו־בזמן אחר 

האחדות ואחר הפיצול, אחר הקבוע ואחר המשתנה. אך, מעל לכל, 
זליג סגל הוא אמן המשועבד ליפה, יוצר המאשר בעיצוביו את 

שלוש האחדויות הקלאסיות של היופי – האחדות בריבוי, אחדות 
החושי והתבוני ואחדות האינסופי בסופי”

)חוקר האומנות, גדעון עפרת(

AN ALUMINUM HANUKKAH LAMP  
OF SUBSTANTIAL WEIGHT. 
Made by Artist and Designer Azriel (Zelig) Segal. Israel 20th C.
10 x 10 cm. 2,615 gr.

“Who is Zelig Segal? A man of contrasts: 
because Zelig Segal is an inventor, a 
man who plays freely, who is strict with 
himself in the reduction of form and 
matter. Zelig Segal is, at the same time, 
a visual rationalist...He is an artist who 
simultaneously seeks unity and division, 
permanence and variability. But, above all, 
Zelig Segal is an artist enslaved to beauty, 
a creator who conveys in his designs 
the three classic principles of beauty – 
harmony in multiplicity, harmony of the 
sensory and the intellect and harmony of 
the infinite. “ (Gidon Efrat)
Aluminum work made through machining, 
with anodized natural metal, by the 
important Israeli artist Zelig Segal.

חנוכיית אלומיניום כבדה. 
עבודת האומן והמעצב עזריאל )זליג( סגל. 

ישראל המאה ה-20.  10 × 10 ס”מ. 2,615 גרם. 

עבודת אלומיניום בעיבוד שבבי, אנודייז מתכת 
טבעית, של האומן הישראלי החשוב זליג סגל. 

קוביית מתכת כבדה, עשרה ס”מ ארכה, רחבה 
ועומקה, אותה תכנן ועיצב זליג בכישרונו הרב 

ויצירתיותו יוצאת הדופן, כמנורת חנוכה. 

פריט אומנות מודרנית יצירתי ומיוחד.

מחיר פתיחה: 1,200$   
הערכה: 2,000$-3,000$

An innovative piece of 
modern Judaica.

A heavy metal cube, ten cm long, wide and 
deep, which Zelig innovatively transformed 
into a unique and functional Hanukkah lamp.

פמוטי כסף מודרניים, מעוצבים ויפים, בעבודת ידו של האומן 
הגרמני-אמריקאי, זוכה פרס מפעל חיים בקטגוריית הצורפות, 

פרופ’ קורט מאטסדורף. 

מאטסדורף שנשלח ברכבת ילדים לאנגליה בזמן השואה, וכך 
ניצל, התחיל את לימודי האומנות בלונדון עוד בזמן המלחמה. 
בשנת 1949 היגר לאמריקה. קורט מאטסדורף ידוע ביצירותיו 

האומנותיות, ותשמישי הקדושה שיצר בעשרות שנות פעילותו 
באמריקה. לימד והקים את המחלקה למתכות בסטייט 

Modern, beautifully designed silver 
candlesticks, handcrafted by the German 
American artist, winner of the Lifetime 
Achievement Award in the goldsmith’s category, 
Prof. Kurt Matzdorf.
Matzdorf, who was sent to England on the 
Kindertransport, and thus survived the 
Holocaust, began his art studies in London even 
before the War’s end. In 1949 he emigrated to 
America. 
Matzdorf is best known for the artworks and 
ceremonial objects that he created during his 
decades of activity in America. He founded and 
taught in the Department of Metals at the State 
University of New York and held the title of 
Professor Emeritus of Gold-and Silversmithing.
The Jewish Museum in New York recently 
honored Kurt Matzdorf’s work by donating 
one of his silver Hanukkah Lamps to the White 
House of the President of the United States of 
America.

Modern Art: 

SILVER CANDLESTICKS BY THE JEWISH ARTIST 
PROFESSOR KURT J. MATZDORF (1922-2008).
16.5 x 18.5 cm. 328 gr.

אמנות מודרנית: 

 פמוטי כסף מאת האמן היהודי 
פרופ’ קּורט י. ָמאטסדֹורף. )2008-1922(.

16.5 × 18.5 ס”מ. 328 גרם.

Opening price: $1,200 
Estimate: $2,000-$3,000

אוניברסיטה בניו יורק, ובעל תואר פרופסור אמריטוס 
לצורפות זהב וכסף. 

לאחרונה, כיבד המוזיאון היהודי בניו יורק את 
יצירתו, והעניק חנוכיית כסף מעשי ידיו לבית הלבן 

של נשיא ארה”ב.

מחיר פתיחה: 1,500$  
הערכה: 2,000$-3,000$

Opening price: $1,500  
Estimate: $2,000-$3,000
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גביע קידוש מוקדם ונדיר, עשוי בעבודת יד מהשנים 
הראשונות של ‘בצלאל’ - בית הספר הראשון לאומנות 

בארץ ישראל. עבודה ייחודית ומורכבת של עבודת הצורפות 
הנפלאה משווה לכוס מראה עדין ומרשים ביותר. החלק 

העליון, עשוי כסף טהור חלק, משולבים בו שלושה קישוטי 
נוי כעין ‘מגן’, ובניהם אחד מרכזי וגדול יותר, ובתוכו משובצת 

דמותו של אליהו הנביא בטכניקת גילוף בשן. בעבודת פיליגרן 
עדינה ונפלאה כיסה הצורף המוכשר את כל השליש התחתון 

של הגביע, ובתוכו שיבץ שישה אבני קרנליאן עתיקות.

בתחתית הגביע, חותמת קדומה עגולה, עם אותיות עבריות 
של בית הספר לאומניות ‘בצלאל’.

פריט עבודת יד איכותית מעבודות בצלאל המוקדמות. 

גביע קידוש נדיר. 
עשוי כסף בשילוב אבני חן. 

עבודת בצלאל מוקדמת. 
ירושלים 1910 בערך. 

7 ס”מ. 83 גרם. חתום.

A RARE KIDDUSH CUP
Early and Important Bezalel Work 
Silver and precious stones. Jerusalem ca. 1910.
7 cm. 83 gr. Marked.

A hand-crafted, high-quality piece of early Bezalel work.

The Bezalel Academy of Art, 
an academic institution for 
art, design and architecture, 
was founded in 1906 by 
Boris Schatz. It was the 
first art school in Eretz 
Israel. The works created at 
Bezalel by Schatz’s students 
are considered to be the 
beginnings of Israeli visual art.

A rare hand-crafted Kiddush cup made during the earliest years of 
‘Bezalel’, Eretz Israel’s first art school. 
The cup’s complex artistry, expertly executed, gives it a delicate 
and striking appearance. Its upper portion, made of smooth 
pure silver, incorporates three cartouche-like decorative 
embellishments, the largest of which displays a finely carved 
image of the Prophet Elijah. The silversmith adorned the cup’s 
entire lower section with exquisite spiral and floral-like filigree 
elements, punctuated with six antique carnelian stones.

The cup is stamped on its underside with an early mark in Hebrew of 
the Bezalel School.

Opening price: $2,800  
Estimate: $6,000- $8,000

 מחיר פתיחה: 2,800$  
הערכה: 6,000$-8,000$

ְּבַצְלֵאל היא מוסד אקדמי לאמנות, עיצוב 
ואדריכלות. בית הספר נוסד בשנת 1906 

על ידי בוריס שץ, והיה בית הספר הראשון 
לאמנות בארץ ישראל במאה ה-20. היצירות 
שנוצרו בבית הספר על ידי תלמידיו נחשבות 
לראשיתה של האמנות החזותית הישראלית.
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 ספר אור עמים, 
מאת רבי עובדיה מספורנו. 

מהדורה ראשונה. 
בולוניה רצ”ז ]1537[. עותק מרשים ויפה. 

הספר הראשון שנדפס בבית דפוסם של המדפיסים השותפים עושי 
מלאכת המשי, שרבנו עובדיה היה מעורב בהקמתו.

בעיר בולוניה, בו התגורר רבי עובדיה מספורנו נדפסו בסך הכל 22 ספרים 
עבריים.

רבי עובדיה ְספורנֹו )נפטר בשנת ש"י(, מגדולי חכמי איטליה, התפרסם 
בפירושו על התורה. רבנו עובדיה, התיישב בעיר בולוניה, שם פעל כפוסק 

הלכה והתפרנס ממקצועו כרופא מומחה )זכה לכינוי 'אביר הרופאים'(.

בחיבורו הפילוסופי ‘אור עמים’ מתמודד רבי עובדיה ספורנו עם סברותיהם 
של הפילוסופים לא יהודים שלא האמינו באלוקים. בהמשך תרגם את ספרו 
ללטינית והמהדורה הלועזית נדפסה בבולוניה, שנה לאחר מכן, בשנת 1538. 

מחיר פתיחה: 1,800$  
הערכה: 4,000$-6,000$

מהדורה מיניאטורית מיוחדת במינה של הזהר הקדוש, שהייתה 
בידיו של השר הצדיק סיר משה מונטיפיורי זצ”ל, על גבי הכריכה 
המקורית, המעוטרת בהטבעות זהב מיוחדות, הוטבעה הקדשה 

חשובה לכבוד מעלת השר הצדיק. 

בדף הראשון לאחר השער, הודפס ‘מכתב תעודה’ מעניין וחשוב 
ביותר: “משני המאורות הגדולים, שרפי קודש הילולים, ראשי 
אלפי הפרט, טובים השניים, ‘הראשון לציון’ הרב רפאל מאיר 

פאניז’יל, ו’הראשון לציון’ הרב יעקב שאול אלישר.

SEFER OR AMMIM, R’ OVADIA SFORNO. 
First Edition. Bologna 1537. Impressive and beautiful copy.
The first book printed by the “The Partners, Makers of Silk-work”, a printing house that R’ Ovadia 
Sforno himself supported and perhaps founded. 

PERSONAL COPY OF THE ZOHAR BELONGING 
TO SIR MOSES MONTEFIORE, Z”L. 
With Printed Approbation from two important Sephardic Chief Rabbis.

Only 22 Hebrew books were printed 
in the city of Bologna, where R’ 
Ovadia resided. 
In his philosophical work ‘Or 
Ammim’, R’ Ovadia refutes 
the views of non-Jewish 
philosophers who did not 
believe in G-d. His translation 
of the book into Latin was 
printed in Bologna 1538, 
one year after the Hebrew 
edition.

Opening price: $1,800 
Estimate: $4,000-$6,000

Rabbi Ovadia Sforno (1475-
1550), was one of the greatest 
sages of Italy and is famous 
for his commentary on the 
Torah. He settled in the city 
of Bologna, serving there as a 
halakhic judge and making his 
living as a doctor (earning him 
the nickname ‘Knight of the 
Doctors’). 

ספר הזוהר האישי של השר ר‘ משה מונטיפיורי זצ”ל. 
עם תעודה מודפסת ומעניינת משני ‘ראשון לציון’ חשובים. 

 ספר הדרת זקנים ]אדרא רבא - הוא ‘זהר הקדוש’[ ירושלים תרמ”ה ]1885[. 
יצא לאור ע”י הרב החשוב והמקובל ר’ יצחק באדהב, נכד ‘הראשון לציון’ ר’ יצחק קובו. 

An exciting and unique historical item. A miniature pocket edition belonging to the famous 
minister Sir Moshe Montefiore.

Sefer Hadrat Zakanim [Adra Rabba - ‘The Holy Zohar’] 
Jerusalem 1885. Published by the important Kabbalist 
R’ Yitzchak Badhav, grandson of the Sephardic Chief 
Rabbi, HaRav Yitzchak Covo.

A special miniature edition of the Holy Zohar once 
possessed by Sir Moses Montefiore, with original 
binding embossed with special gold stamps 
and stamped with a dedication in honor of the 
righteous Minister.
Following the book’s title page is a very interesting 
and important printed Haskama by two Chief 
Sephardic rabbis of Jerusalem: ‘Of the two great 
luminaries, leaders of thousands, both are good,’ 
the Rishon LeZion HaRav Raphael Meir Panigel, 
and the Rishon LeZion HaRav Yaakov Shaul Elishar. 

Opening price: $2,000 
Estimate: $5,000-$7,000

Sir Moses Montefiore (1784-1860) is 
considered one of the greatest and most 
highly revered Jewish statesman and 
philanthropist of recent generations. His 
dedication to serving the needs of Jews 
in Israel and throughout the world was 
without parallel. 

פריט היסטורי מרגש כל כך וייחודי. מהדורת כיס מיניאטורית של השר החשוב משה מונטיפיורי. 

 השר משה מונטיפיורי )1784-1860(
 נחשב כאחד מאנשי הציבור 

והפילנתרופים המכובדים והגדולים 
ביותר של העם היהודי בדורות 

האחרונים, ששירת את העם היהודי 
בארץ ישראל ובתפוצות. 

הערכה: 5,000$-7,000$ מחיר פתיחה: 2,000$ 
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שאלות ותשובות מהר”י קולון. 
מהדורה ראשונה. ויניציאה רע”ט ]1519[.

תשובות מהרי”ק הוא מספרי היסוד החשובים, ומאבות ההלכה. 

ספר זה הטביע את חותמו על ספר ה’שולחן ערוך’. 

עותק במצב מצוין, שוליים ודפים לבנים ונקיים. כריכה חדשה.

 ספר חזקוני 
מר‘ חזקיה בן מנוח. 

קרימונה שי”ט ]1559[. 
חתימות והגהות רבי חיים וולטירה. 

מהדורה ראשונה של פירושו על התורה של 
ר’ חזקיה בן מנוח, שהיה מגדולי חכמי צרפת 

במאה ה-14.

פירושו זה הפך לאבן יסוד לפרשני התורה 
בדורות המאוחרים יותר, ואף בימינו.

“והוא פתרון חלומי בנפשי נשבעתי. אני חזקיה 
כי בחלומי שמעתי קול אלוהים מדבר עשרת 
הדברים”. כך כותב המחבר בהקדמתו לספר.

מחיר פתיחה: 900$   
הערכה: 2,000$-3,000$

The Responsa of the Maharik is one of the most 
important and influential Halachic works. It left an 
indelible mark on the Shulchan Aruch.
Excellent condition, with wide margins and pristine 
white pages. New binding.

Opening price: $1,500   
Estimate: $2,500-3,500

THE RESPONSA OF RABBI JOSEPH COLON  
(THE MAHARIK). 
First Edition. Venice 1519.

The present volume is a first edition copy. 
Seven other editions of this book were 
subsequently published.

SEFER CHIZKUNI BY RABBI CHIZKIYA B. MANOACH.
Cremona 1559. 
Signatures and glosses 
of Rabbi Chaim Volterra.

לפנינו המהדורה הראשונה של הספר, 
שיצא מאוחר יותר בשבע מהדורות 

נוספות.

 מחיר פתיחה: 1,500$    
הערכה: 2,500$-3,500$

“And this is the elucidation of my dream, 
I swore by my soul…I am Chizkiya, for in 
my dream I heard G-d’s voice uttering 
the Ten Commandments…”. So writes R’ 
Chizkiya in his introduction to this work. 

First edition commentary on the Pentateuch 
by Rabbi Chizkiya b. Manoach, one of 
France’s leading rabbis during the 14th 
Century. 
R’ Chizkiya’s commentary became a 
fundamental work, much referenced by later 
Torah commentators, even in those of our 
generation. 

Opening price: $900  
Estimate: $2,000 – 3,000

מספרי השו”ת 
החשובים ביותר 

One of the Leading  
Books of Responsa
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מהדורה זו של מסכת קידושין נדירה מאוד. ככלל, 
ספרים שנדפסו בקראקא נדירים ביותר כיוון 
שרבים מהם נשרפו ונשמדו בפרעות בפולין.

מסכתות כגון קידושין, שהיו בשימוש רב אצל 
לומדי בית המדרש, לא נשתמרו כלל ונדיר מאוד 

למצוא מהם בספריות השונות. 

ככל הידוע לנו, בביבליוגרפיות הקיימות יודעים על 
עותק יחיד, שצילומו בספריה הלאומית.

 מחיר פתיחה: 5,000$       
הערכה: 8,000$-10,000$

ספר מטה דן - כוזרי השני. 
עותק מיוחד. לונדון תע”ד ]1714[.

 “מטה דן - כי הוא מטה עוז ודין להכות על קדקד הקראים תלמידי 
ענן ושאול. עוד קראתיו מטה דן לפי שתיבת ד”ן כוללת שמי 

וכינויי - דוד ניטו”. כך כותב רבי דוד ניטו בהקדמת 
הספר.

חכם דוד ניטו: רב, הוגה ורופא יהודי. כיהן כרב 
ודיין בליוורנו, ובקהילה הספרדית בלונדון. 

חכם ניטו נולד בונציה בשנת 1654 למשפחה 
מצאצאי האנוסים, מנכבדי הקהילה היהודית. 

היה תלמידו של הרב שמואל אבוהב בונציה. 

מחיר פתיחה: 1,500$     
הערכה: 3,000$-5,000$ 

TALMUD BAVLI TRACTATE KIDDUSHIN. 
Cracow 1604. Signature, Glosses and Important Corrections.

A most rare edition of 
Tractate Kiddushin. 
In general, Jewish books 
printed in Cracow are 
exceedingly rare, as most 
were burnt and destroyed 
during Polish pogroms and unrest.
Tractates such as Kiddushin, that 
were oft studied (and thus heavily used) 
by students in the Yeshiva, were not 
preserved and are very difficult to find in 
today’s libraries.

To the best of our knowledge, and according 
to various bibliographies, there exists 
only one other copy of this edition, a 
photographed version of which may be found 
in the National Library of Israel.

Opening price: $5,000  
Estimate: $8,000-$10,000 

תלמוד בבלי מסכת קידושין.
קראקא שס”ד ]1604[. חתימה, הגהות ותיקונים חשובים. 

SEFER MATEH DAN  
SECOND KUZARI. 
Exceptional copy. London 1714.

“Mateh Dan – since it is a staff (mateh) of strength and 
judgement, to hit on the head of the Karaite, followers of 
Anan and Shaul. I also named the book Mateh Dan because 
the word Dan comprises the initial letters my name - David 
Nieto”. 

So writes the author in the book’s introduction.
Rabbi David Nieto: Rabbi, philosopher, and physician. 
He served as a rabbi and dayan in Livorno, and for 
London’s Spanish community. 
Chacham Nieto was born in Venice in 1654, scion 
of a Marrano family, from the elders of the Jewish 
community. 
He was a disciple of Rabbi Samuel Aboab of Venice.

Opening price: $1,500  
Estimate: $3,000-$5,000

A most impressive copy

עותק מרשים
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Only five outstanding individuals in Jewish history 
have been crowned with the title ‘HaKadosh – The 
Holy’. One of them is The Shelah HaKadosh - Rabbi 
Yeshaya HaLevi Horowitz (the others are: The 
Baal Shem Tov, The Ari, The Ohr HaChaim and The 
Alshich). One of the great Rabbis of Ashkenaz.

“What shall we say and what shall we speak and what 
shall we tell of the glory and splendor of this prayer 
which is the purpose of perfection.... to have this holy 
prayer book a treasure in your bags ...through its merit 
you should merit blessing and success in all your deeds.”

The ‘Shaar HaShamayim’ Prayer Book contains 
prayers for the entire year, including: Selichot, 
Yotzrot, Psalms and Ma’amadot, Passover Haggadah 
with elucidations and laws, customs and kabbalistic 
manner of conduct according to Rabbi Yeshaya 
HaLevi Horowitz (The Holy Shelah). 

The volume also includes a collection of laws 
and customs compiled by editor and publisher 
Rabbi Avraham Segal Horowitz of Posen, 
great-grandson of the author.
This first edition was published in accordance 
to the Shelah’s will and testament, and was an 
accurate copy of the Shelah’s seminal work. 
The prayer book’s content as well as its order 
was authored by the Shelah in 1622 while he 
resided in Jerusalem.

The will the Shelah bequeathed his children 
appears at the beginning of the prayer book. 
“I had the idea to author this holy composition 
in order that it be printed and disseminated 
throughout the Jewish Nation, in order that I gain 
a merit and part in all the prayers of Israel.”

An Incredible Segulah from the Bach. 

THE HOLY SHELAH PRAYER BOOK. FIRST EDITION. 
Amsterdam 1717. A complete and magnificent copy.

A complete and exquisite  
copy of the Holy Shelah  

Prayer Book
עותק שלם ומרשים של 

 המהדורה הראשונה 
של סידור השל"ה הקדוש

חמש דמויות מופלאות שדבק בהן הכינוי ‘קדוש’, ואחד 
מהם הוא השל”ה הקדוש- רבי ישעיה הלוי הורוויץ 

)הבעש”ט, האר”י, ‘אור החיים’, אלשיך, של”ה(. מגדולי 
רבני אשכנז.

“מה נאמר ומה נדבר ומה נספר תהילת יקר תפארת התפילה 
הזאת שהיא בתכלית השלימות...להיות הסידור הקדוש הזה 
מטמון באמתחותיכם...בזכות זה תזכו לברכה והצלחה בכל 

מעשה ידיכם”.

סידור ‘שער השמים’ לכל השנה, עם סליחות, יוצרות, 
תהלים ומעמדות, הגדה של פסח עם ביאורים, דינים 
מנהגים והנהגות על דרך הפרד”ס מאת רבינו החסיד 
איש אלוקים קדוש רבי ישעיה הלוי הורוויץ – השל”ה 

הקדוש.

עם לקט דינים והנהגות, מאת העורך והמו”ל רבי 
אברהם סגל הורוויץ מפוזן, נין המחבר.

דפוס ראשון זה, נדפס כפי שיצא מידי השל"ה ועל 
פי צוואתו. את תוכן וסדר הסידור, חיבר השל"ה 
הקדוש עוד בעת ששהה בעיר הקודש ירושלים, 

בשנת שפ"ב ]1622[.

בצוואתו לבניו, המובאת בתחילת הסידור, מעיד 
השל"ה ומשתף כך: "ואז עלה במחשבתי לחבר חיבור 
הקודש הזה, כדי שיהיה נדפס, שיתפשט בכל תפוצות 
ישראל, כדי שיהיה לי זכות וחלק בכל תפילות ישראל".

סידור השל“ה. מהדורה ראשונה
אמשטרדם תע“ז 1717. עותק שלם ומרשים. 

סגולה נפלאה מהב"ח.

Opening price: $40,000   
Estimate: $60,000-$80,000

מחיר פתיחה: 40,000$ 
הערכה: 60,000$-80,000$
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RARE CHINESE TORAH CASE  
made of Silver, Gilt-Silver, and Enamel.  
With Pair of Chinese Torah Finials. 
China-India, late 19th C-early 20th C.
Torah case: 88 cm. Finials: 18 cm.

 תיק סיני נדיר לספר תורה, 
 עשוי כסף וכסף מוזהב בשילוב אמייל, 

ביחד עם רימונים סיניים. 
סין-הודו, סוף המאה ה-19-תחילת המאה ה-20. 

ס”ת: 88 ס”מ. רימונים: 18 ס”מ.

A rare and unique 
collectible item, 
few of which exist 
in the world.

 פריט אספנות 
 נדיר וייחודי, 

 שמעטים ממנו 
קיימים בעולם. 

The Torah case is adorned with exceptionally 
beautiful and high-quality silverwork. Its entire 
surface is covered with celebrated cherry blossom 
tree, adding a distinctively Asian component the 
case’s overall Iraqi form.
The case and finials were crafted by a Chinese 
silversmith, probably from Shanghai, for the 
Baghdadi Jewish community in Mumbai, India.  
It carries the silvermark of Wang Hing & Co. 
(1854-1941), one of the most prestigious firms for 
Chinese export silver.
In the late 18th-early 19th century many wealthy 
Jews fled Iraq and settled in the Indian cities 
of Calcutta, Mumbai and Pune in India. They 
settled mainly in port cities and were well-known 
merchants and financiers. 
A very limited number of Torah cases such as the 
present item were made by Chinese artisans for 
this community of Baghdadi Jews living in India.

Opening price: $50,000  
Estimate: $80,000-$120,000

תיק ייחודי זה נעשה בעבודת יד מעולה וייחודית ע”י צורף 
סיני, ככל הנראה מן העיר שנגחאי, עבור קהילת היהודים 

הבגדאדיים היושבים במומביי שבהודו. 

בעבודת צורפות יוצאת מן הכלל, חיפה הצורף את ארגז 
העץ כולו, בגזעים עבים, ענפים, פירות, ופריחת עץ הדובדבן 

האסייאתית המפורסמת והחשובה. 

 Wang על גבי התיק, חותמות סיניות מבית המלאכה החשוב
Hing & Co. )1854-1941( הנחשב למותג כסף המבוקש 

והאיכותי ביותר של אומנות כסף סינית.

בסוף המאה ה-18-תחילת המאה ה-19, נמלטו 
יהודים עשירים רבים מעיראק ועברו להתגורר בעיקר 

בערים כלכותה, מומבאי ופונה. הם התיישבו בעיקר בערי 
נמל, והיו סוחרים ואנשי כספים ידועים בעלי אינטרסים 

מסחריים.

מעטים הם תיקי ספרי התורה שנעשו על ידי צורפים 
סיניים עבור הקהילה הבגדאדית שבהודו.

הערכה: 80,000$-120,000$ מחיר פתיחה: 50,000$  
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בעיר בולוניה נדפסו בסך הכל 22 ספרים. לפנינו המהדורה 
הראשונה של ספר שו”ת מאת ר’ שלמה בן אדרת, תלמיד 

הרמב”ן. כולל עמודי מפתחות החסרים בעותקים 
רבים.

ר’ שלמה בן אדרת- הרשב”א )סביבות -1235
1310(, תלמיד חכם חשוב מברצלונה. היה 

תלמידם של בני הדודים רבינו יונה ורבי 
משה בן נחמן )רמב”ן(. לאחר עלייתו 
של הרמב”ן לארץ ישראל בשנת כ”ז 

)1267(, הפך הרשב”א למנהיגה 
ודוברה הבלתי מעורער של יהדות 

ספרד. שאלות הלכתיות נשלחו 
אליו מקהילות רבות, והשו”ת 

שלו השפיע במידה עצומה 
על פירושים הלכתיים בדורות 

הבאים.

הערכה: 4,000$-6,000$ מחיר פתיחה: 1,800$ 

ביאור חשוב לפירוש רש”י על התורה, מאת אחד 
מחשובי הפוסקים, ומאחרוני הראשונים. גדול הדור 

בדורו.

נדפס לראשונה בבית הדפוס של דניאל בומברגי בשנת 
 .1519

ר’ ישראל איסרליין )מריבור 1390 - ווינר-נוישטט 1460(. 
מגדולי רבני אשכנז במאה ה-15, כונה גם מהרא”י. נחשב 
לאחד מאחרוני הראשונים, או מראשוני האחרונים. נודע 

בחיבורו החשוב ‘תרומת הדשן’, אשר מכיל )בחלקו 
הראשון( 354 שאלות מקובל שהומצאו על ידו לשם 

לימוד ופסק. 

מחיר פתיחה: 1,800$ 
הערכה: 3,000$-5,000$

An important supercommentary on Rashi, by one of the 
most influential poskim of all time - the greatest of his 
generation, R’ Yisrael Isserlein.
Printed for the first time in 1519, at the printing house of 
Daniel Bomberg.
Rabbi Yisrael Isserlein (Maribor 1390 – Wiener-Neustadt 
1460) was one of the greatest Ashkenazi rabbis of the 15th 
century. He is considered one of the last of the Rishonim, 
or one of the first of the Achronim. He is best known for 
his seminal work “Trumat HaDeshen”, a collection of 354 
responsa invented by R’ Isselein himself for the purpose of 
study and ruling.

Opening price: $1,800  
Estimate: $3,000-$5,000

BEURIM. SUPERCOMMENTARY  
TO RASHI ON THE TORAH BY R' YISRAEL ISSERLEIN
author of the Trumat HaDeshen. First edition. Venice 1519.
A complete and beautiful copy with several interesting glosses and signatures.

ביאורים. פירוש לרש“י על 
התורה. ר‘ ישראל איסרליין, 

בעל ‘תרומת הדשן’. 
מהדורה ראשונה. ויניציאה רע”ט ]1519[.

עותק מושלם ויפה. מספר הגהות מעניינות, וחתימות.

Only 22 Hebrew books were printed in the city of Bologna. 
This first edition volume of the responsa of R’ Shlomo ben 
Aderet, student of the Ramban, includes index pages that are 
lacking in many extant copies.
Rabbi Shlomo ben Aderet - Rashba (c. 1235-1310), was an 
extremely important wise and gifted student from Barcelona. 
He was a student of the cousins   Rabbi Yonah and Rabbi Moshe 
ben Nachman (Ramban). After the Ramban immigrated to 
Eretz Israel in 1267, the Rashba became the undisputed leader 
and spokesman of Spanish Jewry. Halachic questions were 
sent to him from many communities, and his responsa greatly 
influenced future generations of halachic commentaries.

A very important Sefer Yesod.  
One of the few Hebrew books printed in Bologna.

Opening price: $1,800 Estimate: $4,000-$6,000

SEFER YESOD: RESPONSA OF THE RASHBA. 
First edition. Bologna, 1539.

ספר יסוד: שאלות ותשובות הרשב“א. 
מהדורה ראשונה. בולוניה, רצ”ט ]1539[. 

ספר יסוד חשוב, מדפוסי בולוניה החשובים. 
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Kaniel, Michael. A Guide to Jewish Art (New York, NY 
1989), p. 65 (illus.).
The decorative border of this ketubah is one of the most 
well-known, well-loved engraved ketubah borders ever 
produced. Its elegant design was influenced by earlier 
ketubah borders created by the famous engraver Salom 
Italia, and was used for more than 200 years to adorn 
Sephardic ketubot throughout Europe and in America. 
In this beautifully-embellished example, the entire 
engraved border was delicately colored by a 17th-
century hand.

קניאל, מיכאל. A Guide to Jewish Art )ניו ורק, ניו יורק, 1989(, 
עמ’ 65.

מסגרת הכתובה שלפנינו מורכבת מתחריטי נחושת וצביעת יד. מסגרת זו 
נחשבת כאהודה וידועה ביותר. עיצובה האלגנטי הושפע ממסגרת כתובה 
מוקדמת יותר, שנוצרה על ידי החרט המפורסם Salom Italia, ושימשה 

במשך יותר מ-200 שנה לעיטור הכתובות הספרדיות ברחבי אירופה 
ובאמריקה. בעותק המפואר והמוקדם הזה תחריטי הנחושת המקיפים 

את הטקסט נצבעו בעבודת יד עדינה מהתקופה.

חכם יצחק אבוהב דה פונסקה חתום פעמיים על הכתובה המהודרת הזו. 
החתימה הראשונה מופיעה מתחת לטקסט הכתובה, והשנייה, מתחת 

לטקסט התנאים. ר’ אבוהב היה כבן 82 בעת חתימתו על כתובה הזו.

EXQUISITE HAND-COLORED KETUBAH, SIGNED 
BY RABBI ISAAC ABOAB DA FONSECA
the First Appointed Rabbi on the American Continent. 
Amsterdam 1687. Along with a Rare Engraved Portrait of R’ Isaac Aboab. 
31 x 40 cm. Provenance: The Collection of Michael Kaniel. 

The ketubah was witnessed by Rabbi Isaac 
Aboab da Fonseca. His ligature appears 
beneath the text of the Ketubah and the 
Ten’aim. R’ Aboab was 82 years old when 
he signed this document.

כתובה מרשימה, צבועה ביד וחתומה על ידי הרב יצחק 
אבוהב דה פונסיקה – הרב הראשון ביבשת אמריקה.

אמשטרדם 1687.ביחד עם תחריט דיוקנו הנדיר.
מקור: אוסף מיכאל קניאל. 31 × 40 ס”מ. 

Opening price: $15,000
Estimate: $25,000-$35,000

הערכה: $35,000-$25,000 מחיר פתיחה: $15,000 
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A wonderful and imposing rendering of the great 
Rabbi Aboab, produced when he was 80 years 
old. Beneath him is engraved a short Hebrew 
poem written in his honor: “Engraved with a pen 
of iron and lead, the form of a man still living, 
Isaac; to the last day in honor, he will stand and 
live before God.” 
Aernout Nagtegaal (1658-1717) was an important 
Dutch engraver, calligraphy instructor, print artist 
and medal designer. He was active principally 
between the years 1673-1694, in Amsterdam, 
Leiden and Rotterdam.

RARE ENGRAVED PORTRAIT 
OF RABBI ISAAC ABOAB DA 
FONSECA 
by Aernout Nagtegaal.
Amsterdam 1685.
18 x 28 cm.

RABBI ISAAC ABOAB DA FONSECA  
(1605-1693) was a much beloved rabbi, scholar, 
kabbalist, and writer. He served as Chief Rabbi 
of Amsterdam from 1654-1693, and was one of 
the most highly revered rabbinic figures in Dutch 
Jewish history. In 1642 he sailed from Amsterdam 
to Brazil to serve as the Rabbi of the Portuguese 
community in Recife, capital of Dutch Brazil. In 
so doing, he became the first appointed Rabbi 
on the American continent. His written account 
from that period considered the earliest known 
Hebrew text written in the Americas.  

Two historic and rare collector’s items. An important and complementary set.

 תחריט נדיר. 
 פורטרט של רבי יצחק אבוהב דה פונסיקה. 

ָארנַאּוט ָנחֶטַחאל. 
אמשטרדם x 18 .1685  28 ס”מ.

שני פריטי אספנות היסטוריים ונדירים, חשובים ומשלימים.

תחריט נחושת גדול וחשוב ובו מופיעה דמותו של החכם 
המפורסם רבי יצחק אבוהב דה פונסיקה, בשנת ה-80 

בחייו. מתחת לדמותו, הודפס באותיות עבריות שיר 
קוריוזי קטן ומעניין לכבודו : “חרות בעט ברזל ועופרת, 
צורת תמונת איש בעודו חי, יצחק ליום אחרון בכותרת, 

לפני אל יעמוד וחי”. 

ָארנַאּוט ָנחֶטַחאל )1658-1717(, היה שרטט חשוב, מורה 
לקליגרפיה, אומן דפוס ויצרן מדליות הולנדי. פעל בעיקר 
בין השנים 1673-1694, בערים אמשטרדם, לידן ורוטרדם 

שבהולנד. 

 הרב יצחק אבוהב דה פונסיקה )1605-1693(: 
רב, מלומד, מקובל וסופר אהוב מאוד. רבה של העיר 

אמשטרדם )1654-1693( ודמות חשובה ומוערכת מאוד 
בתולדות יהדות הולנד. בשנת 1642 היגר הרב אבוהב 

דה-פונסיקה לברזיל לשרת כרב העיר רסיפה )עד 1654(, 
בירת ברזיל ההולנדית, ובכך הפך לרב הראשון שהתיישב 

ביבשת אמריקה. בשנים ששהה רבי יצחק אבוהב ביבשת 
אמריקה, תיעד בעזרת שירה עברית את שהתרחש 

בסביבתו. כתיבה זו נחשבת כטקסט העברי הקדום ביותר 
שנכתב ביבשת אמריקה, הידוע ומצוי עד ימינו.
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ציור מרגש במיוחד ואיכותי, של הצייר השוודי 
הנודע פראנס וילהלם אודלמרק. 

בסצנה שלפנינו, תיאר האומן את פנים בית 
הכנסת אלטנוישול בפראג. בטכניקת צבעי 

מים על עץ, צייר אודלמרק חלק מבית הכנסת 
העתיק בעיר פראג. על גבי בימת בית הכנסת 

עומד הרב, וליד עמוד האבן המרשים שתי 
דמויות מתפללים יהודים מהמאה ה-19, 

עומדים ומשוחחים. 

אודלמרק ידוע בז’אנר ציורי היום יום שצייר, 
וכן בסצנות ומראות אוריינטליים.  

בצידו הימני של הציור חתם האמן את שמו, 
ובצד השמאלי כתב: בית הכנסת בפראג 1883.

מחיר פתיחה: 2,000$  
הערכה: 3,000$-5,000$

אבל פן. 
דמות אישה תנכי”ת. 

פסטל על גבי נייר. חתום.
45 × 35 ס”מ. 

אחד המאפיינים העיקריים של תמונות התנ”ך של פן 
היה שגיבורי המקרא מוצגים בהן כדמויות מזרחיות 

בני זמנו, בלבוש מזרחי ומותאמים לתפאורה האנושית 
המקומית. חזון הציונות, שעל-פיו העם היהודי עומד 

לחזור אל כור מחצבתו שבמזרח, בבחינת “חדש ימינו 
כקדם”, התגלם והוטמע בציוריו של אבל פן באמצעות 
הדגם שנראה בעיניו הקרוב ביותר למציאות האנושית 
של העת העתיקה: מראה הבדווים וערביי ארץ-ישראל 

וטיפוסי היהודים המזרחים שעיניו זיהו בחוצות 
ירושלים. מהם שאב פן את עיקרי מקורות ההשראה 
לתיאור דמויותיו, מלבושיהן  ואורחותיהן. הואיל ונוהג 

בני המזרח לשאת נשים רכות בשנים, מתוארות 
ארבעת האימהות המקראיות כנערות צעירות מאוד. 

ציור נפלא של אמן מיוחד במינו.  

מחיר פתיחה: 2,000$  
הערכה: 3,000$-5,000$

One of the main characteristics of Abel Pann’s 
biblical illustrations is their portrayal of biblical 
heroes as contemporary Oriental figures, dressed 
in Oriental attire and presented in local settings. 
The Zionist Vision, according to which the Jewish 
People are returning to their ancestral roots in 
the East, “renewing our days as of old,” was thus 
embodied and assimilated in Abel Penn’s paintings. 
He modeled his figures after those he considered to 
be the closest human reflections of antiquity: the 
Bedouins and Arabs of Eretz Israel, and Mizrahi Jews 
who he encountered on the streets of Jerusalem. 

A wonderful work in pastel, by an exceptional 
artist.  

Opening price: $2,000 
Estimate: $3,000-$5,000

THE FAMOUS ALTNEUSHUL IN PRAGUE. 
Frans Wilhelm Odelmark (1849-1937). 
Signed 1883.
33.5 x 53.5 cm. Watercolor on wood. Signed.

ABEL PANN. 
BIBLICAL HEROINE. 
Pastel on Paper. Signed.
45 x 35 cm.

בית הכנסת המפורסם 
אלטנוישול שבפראג

פָראנס וילהלם אֹוֶדלָמארק
 .)1849-1937(

חתום 1883.
33.5 × 53.5 ס”מ. צבעי מים על עץ. חתום. 

An especially compelling work by the noted Swedish painter 
Frans Wilhelm Odelmark.
In the scene before us, Oldelmark depicts the impressive 
interior of the Altneushul synagogue, populated by three small 
figures. The white-bearded rabbi stands on the synagogue’s 
bimah, while two hatted contemporary worshippers in 19th-
century garb stand talking beside an imposing stone pillar.

Frans Wilhlem Odelmark is known 
for his genre of paintings of 
everyday life, as well as his Oriental 
scenes and sites. 

He signed this work in the lower right 
corner.

Opening price: $2,000 
Estimate: $3,000-$5,000
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“לוולפרט וגומבל הייתה ההבנה שצריך ליצור מתוך רוח התקופה, 
שאפשר לחדש ביודאיקה, זה חלק מהתרבות שלנו”.

חנוכיית כסף מיוחדת ואיכותית, שעוצבה ונעשתה על ידי הצורף 
דוד היינץ גומבל, מראשוני וחשובי אמני היודאיקה המודרנית 
בדורנו, וממורי בית המדרש לאומנות ולמלאכות אומנות ארץ 

ישראל ‘בצלאל’.

בגב החנוכיה, על גבי הקנה התחתון, חתם גומבל את שמו 
בעברית. 

מחיר פתיחה: 4,000$  
הערכה: 6,000$-8,000$

“Wolpert and Gumbel understood that we needed to 
create from within the spirit of the time, that Judaica 
could be renewed, that it was part of our culture”.

A special, high-quality silver menorah designed and 
made by the silversmith David Heinz Gumbel, one of 
the first and most important modern Judaica artists 
of our generation, and a teacher at the Bezalel 
Academy of Arts and Crafts.
On the back of the menorah, on the lowermost 
portion, Gumbel stamped his name in Hebrew.

Opening price: $4,000 
Estimate: $6,000-$8,000

A classic, high-quality and important modern Jewish artwork.

David Gumbel, along with his friend Yehuda 
Ludwig Wolpert, created a turning point in 
the traditional design of Jewish artefacts. 
Together with their students at the Bezalel 
Academy, they created ceremonial objects, 
jewelry, silverware, and brass, in the 
Bauhaus spirit - free from exaggerated 
ornamentation, original, and useful, with 
innovative decorations, in smooth, flowing, 
and functional forms. Hebrew letters were 
the cornerstone of many of Gumbel’s works, 
expressing nationalism and the renewed 
Jewish spirit in the land being re-built.

Modern Art: 

SILVER HANUKKAH LAMP
Hand-crafted by the Important Silversmith  
David Heinz Gumbel. 
Jerusalem, 1940’s-1950’s.
27 x 24 cm. 538 gr.

אמנות מודרנית: 

חנוכיית כסף
עבודת יד האומן החשוב דוד היינץ גומבל. 

ירושלים שנות ה-40-50.
 27 × 24 ס”מ. 538 גרם.

דוד גומבל, לצד חברו יהודה לודוויג וולפרט, 
חוללו מפנה בעיצוב המסורתי של חפצי 

האומנות היהודית. יחד עם תלמידיהם בבית 
הספר ‘בצלאל’, יצרו תשמישי קדושה, 

תכשיטים, כלי כסף ופליז, ברוח הבאוהאוס- 
נקיים מעיטורים מוגזמים, מקוריים, 

שימושיים וחדשניים, בצורות חלקות, זורמות 
ופונקציונליות. אותיות עבריות היו לאבני יסוד 

של רבות מיצירותיו, ביטוי ללאומיות ולרוח 
היהודית המתחדשת בארץ הנבנית.

פריט אומנות יהודית מודרנית קלאסי, איכותי וחשוב. 
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זוג בתי התפילין האישיות 
 של כ”ק האדמו”ר מטאהש,

רבי משולם פייש סג”ל לאווי. 
עשויים כסף. 8 × 6 ס”מ. 274 גרם. חתום. 

אוהב שלום ובורח מן המחלוקת. נודע באהבת ישראל 
מופלאה שהייתה לו. עמוד אש של תפילה. נערץ בפי כל, 

אליו נהרו יהודים מכל החוגים בעם ישראל, כדי לחזות 
בזיו פניו ולקבל ממנו ברכה.

פריט אישי ומיוחד, שהיה ברשותו של זקן 
האדמו”רים בדורנו, הלוא הוא הרבי הקדוש מטאהש 

- רבי משולם פייש סג”ל לאווי.

זוג בתי תפילין ר”ת עשויים כסף טהור, שנעשו ככל 
הנראה בארץ ישראל בשנות ה-60. בתי התפילין 

גדולים יחסית, אחד ‘של ראש’ והשני ‘של יד’. 

על גבי התחתית החיצונית נחרט שמו של הרבי הקדוש 
מטאהש - רבי משולם פייש סג”ל לאווי. 

האדמו”ר הלך לעולמו בכ”ז אב תשנ”ב בגיל 94. 
נשמתו עלתה לשמים בהיותו בבית הכנסת, עטוף 

בטלית ובתפילין.

מחיר פתיחה: 8,000$  
הערכה: 18,000$-25,000$

Silver. 8 x 6 cm. 274 gr. Marked.

One who loves peace and eschews 
controversy. A true lover of the People 
of Israel. A Pillar of Fire of prayer. 
Revered by all, Jews from all walks of life 
flocked to Rebbe Lowy to bask in his holy 
splendor and receive his blessing.

An exceptional personal item once 
belonging to a great Rebbe of our 
generation, the Tosher Rebbe, 
R’ Meshulim Feish Segal Löwy.
The Rebbe’s beautiful Tefillin boxes 
are made of pure silver and were 
designed for Tefillin of Rebbenu Tam. 
Relatively large in size, they were 
apparently made in Eretz Israel 
during the 1960’s. 

Each of the two boxes is engraved 
in Hebrew with the Rebbe’s name: 
‘Rebbe Meshulim Feish Segal Löwy’

The Rebbe departed from this 
world on 27 Av 5772 (2015) at the 
age of 94. His soul ascended to the 
Heavens while he was in shul, wrapped 
in his Talit and tefillin.

Opening price: $8,000  
Estimate: $18,000-$25,000

THE PERSONAL TEFILLIN BOXES 
OF THE HOLY ADMOR OF TOSH,  
REBBE MESHULIM FEISH SEGAL LÖWY. 

A beautiful and unique 
item owned by one the great 

Admorim of our time.

פריט מרגש ואישי 
של זקן האדמו"רים.
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נרתיק כסף למגילת אסתר, שנעשה ע”י צורף יהודי לפני 
כמאה ועשרים שנה, ועליו כתובת הקדשה מצמררת ומרגשת 

מגיטו ורשה:

“ לדבר שלום ולעובדיו אברהם הנדל, מתנה מאת עובדי בית 
החרושת א.הנדל, ורשה שבט ה’ תש”ב “.

“בית החרושת להצלת אדמו”רים”, “סדנת האדמו”רים”, כך 
כונה בית החרושת של ר’ אברהם הנדל. רבי אברהם שידע 
לנצל כל הזדמנות הצליח בכישוריו המחודדים ליישר נתיב 

הצלה זמני עבור גדולי ישראל. על אף שפועלי המפעל לא היו 
אמורים לעלות על גיל 50, הנדל עשה השתדלות רבה לתת 
אישורי עבודה מיוחדים ל”מומחים” הזקנים שלו, הלא הם 

רבני ואדמו”רי הגטו. 

הרבי מפיאסצנא, שהיה אחד האדמו”רים שניצל ע”י לזמן 
מה, כינהו ‘צדיק’.

מחיר פתיחה: 8,000$  
הערכה: 25,000$-35,000$

A silver Megillat Esther case crafted by a Jewish 
silversmith approximately one hundred and twenty years 
ago, and bearing a most poignant and disconcerting 
inscription from the Warsaw Ghetto: 
“Peace and blessing to Abraham Hendel, a gift from the 
employees of the A. Hendel factory, Warsaw, 5 Shevat 
1942.”
The Piaseczna Rebbe, one of the famed Admorim to be 
temporarily rescued by Reb Hendel, bestowed upon his 
savior the title ‘Tzaddik – Righteous one.’

Opening price: $8,000  Estimate: $25,000-$35,000

שריד מגטו ורשה: 

מגילת אסתר האישית של הצדיק 
ר’ אברהם הנדל - “מציל האדמו“רים” 

ורשה תש”ב ]1942[ 
25 ס”מ )גובה(. 456 גרם.

שריד שואה אישי, מרגש והיסטורי שאין כדוגמתו, 
מדמות מופת יהודית. צדיק אמת.

A Remnant from the Warsaw Ghetto. 

MEGILLAT ESTHER OF THE TZADDIK  
REB AVRAHAM HENDEL – ‘Savior of the Admorim’. 
Warsaw 1942.
25 cm. 456 gr.

An unparalleled personal remnant from the 
Holocaust, owned by an exceptional Jewish figure. 

A True Tzaddik.

“The Factory for Rescuing Admorim”, 
or “The Admorim’s Workshop” – these 
were the names given to the factory 
of Reb Avraham Hendel. Reb Hendel 
shrewdly succeeded in using his factory 
as a temporary conduit to rescue great 
Rabbinical figures. Despite an age 
restriction on factory employees not to 
exceed fifty years, Reb Hendel managed to 
obtain special work permits for his elder 
“experts”, who were in fact the Rabbis and 
Admorim of the Ghetto.
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שבעה ספרים עבריים בלבד 
נדפסו בעיר טיהינגן, וזהו 

הספר הראשון מבניהם. 

מחבר הספר, רבי שמעון בן 
שמואל מצרפת, חי בשנת ק”ס 

לאלף השישי בארצות אשכנז.

‘אדם שכלי’ הכתוב על גבי השער 
הוא רק פירוש וביאור מן המחבר 

עצמו. על גוף הספר ששמו 
העיקרי מופיע בפנים בכל עמוד: 

הדרת קודש.

הספר מיוסד על י”ג עיקרים וגם 
מכיל תפילות בקבלה.

אדם שכלי, המובא בספרי המוסר, 
עם הי”ג עיקרים והי”ג מדות ויו”ד 

דברות ע”ד הקבלה והמחקר עם 
פי’ ובאור מאת המחבר על מאמרי 
תחיית המתים המובאים בתלמוד. 

בעיירה הקטנה טיהינגן שעל גבול 
שוויץ, נתהוותה  קהילה יהודית 
כבר משנת 1454. בשנת 1675, 

גורשו היהודים מן העיירה באופן 
זמני, ובשנת 1718 חודשה הנוכחות 

היהודית בעיירה, על ידי שתי 
משפחות יהודיות . נוכחית זו נמשכה 

עד השואה. 

מחיר פתיחה: 4,000$  
הערכה: 7,000$-10,000$

Authored by HaRav Shimon ben Shmuel meTzarfat, who lived in 
Ashkenaz, early 15th C.
The title “Adam Sichli” appears on the title page. Within the book, 
however, and on each page, is the title “Hadrat Kodesh.” 
Hadrat Kodesh is based on Thirteen Principles of Faith and contains 
Kabbalistic prayers. It is brought in Sifrei Mussar and contains 
Kabbalistic explanations of the Thirteen Principles of Faith, the 13 
Middot, the Ten Commandments and the places in the Talmud that 
discuss the Resurrection of the Dead.
Only 7 Hebrew books were printed in the town. The present 
volume is the first of them.

Opening price: $4,000  Estimate: $7,000-$10,000

ספר קבלה. 

הדרת קודש. “אדם שכלי”. 
טיהינגן ש”ך ]1560[. 

 The small town of Tiengenהספר הראשון שנדפס בטיהינגן. 
[Waldshut], Württemberg, on 
the Swiss border, housed a 
Jewish community beginning 
in 1454. In 1675 the Jews 
were expelled temporarily. 
In 1718 two Jewish families 
reestablished the Jewish 
presence there, which lasted 
until the Holocaust. 

Sefer Kabbalah. 

HADRAT KODESH “ADAM SICHLI”. 
Tiengen 1560. 

The First Hebrew Book Printed in Tiengen [Waldshut, Germany].

Only seven Hebrew books were printed 
in the small town of Tiengen.
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כידוע, רבנו הרא”ם, חיבר את פירושו החשוב 
והמרכזי על פירוש רש”י לתורה.

בתוך פירושו החשוב, סרטט הרא”ם את מפת ארץ 
ישראל כפי הבנתו. מפה זו נחשבת למפה העברית 

הקדומה ביותר שנדפסה. 

בדף נדיר זה שלפנינו, לצד איור מפת הארץ הקדושה, 
מופיעה הגהה חשובה בכתב יד קודשו של הגאון 
הגדול רבי שלמה לוריא, ובה חולק המהרש”ל על 

הבנתו של הרא”ם, מדגיש שיש בה טעויות מספר, 
ופוסק במפורש כי “אין לשעון עליו”.

וכך כותב מהרש”ל בהגהתו החשובה והמעניינת 
על מפת הארץ:

“ותימה גדולה שצייר קדש ברנע חוץ למיצר והלא ע”כ 
הוא לפנים כמו שפירש רש”י גבי מעלה עקרבים וכן 

גבי קדם לעין ודוק סדר הציור הזה נ”ל ביה כמה טעיות 
ואין לשעון עליו נ”ל מהרש”ל”.  

מחיר פתיחה: 10,000$  
הערכה: 18,000$-25,000$

A unique and prestigious leaf with a sketch of 
the Land of Israel according to the opinion of 
the eminent Gaon the ‘Chacham Bashi’, Rabbi 
Eliyahu Mizrachi, a.k.a. The Re’em.
The Re’em was famed for his fundamental 
commentary on Rashi on the Torah. Within his 
commentary he sketched a map of the Land of 
Israel according to his understanding. This is 
considered to be the earliest Hebrew map ever 
printed.

On the rare page before us, next to the sketch of 
the map of Israel, is an important handwritten 
gloss penned by the saintly Gaon, Rabbi Shlomo 
Luria. In this gloss, Rabbi Luria disagrees with the 
Re’em’s understanding, claiming that it includes 
several mistakes and that it cannot be relied upon.  

Thus writes the MaHarshal in this exceptional 
gloss:

“One can only wonder how he drew Kadesh Barnea 
outside of the border line. Clearly it is inside the 
border as Rashi explains regarding the Ascent of 
Akrabbim. It is the same for the east side of Ain. 
Check the order of this drawing. To me, it seems to 
contain a number of mistakes. In my view, it can’t 
be relied upon. MaHarshal.”

Opening price: $10,000   
Estimate: $18,000-$25,000

‘CAN’T BE RELIED UPON’  
A Fascinating Historical Controversy Between the MaHarshal (Rabbi Shlomo Luria) 
and The Re’em (Rabbi Eliyahu Mizrachi) Regarding the Map of the Land of Israel.

“אין לשעון עליו”
מחלוקת היסטורית מרתקת בין המהרש”ל והרא”ם )ה’חכם באשי’ - רבי אליהו מזרחי( בעניין 

מפת ארץ ישראל. 
דף חשוב ומיוחד ובו סרטוט מפת ארץ ישראל על פי הבנתו והשקפתו של הגאון החשוב, ה’חכם באשי’ האחרון, רבי אליהו 

מזרחי, הידוע בכינויו - הרא”ם. 

A unique historical gloss.

הגהה היסטורית נדירה.

The Re’em, Rabbi Eliyahu Mizrachi (1435-1526) 
served as the Ottoman Chief Rabbi. In 1495 he 
was appointed Chacham Bashi. He is regarded 
as one of the three primary commentaries on 
Rashi.
The MaHarshal, Rabbi Shlomo Luria (1510-
1573) was one of the foremost Halachic 
authorities, and leader of Ashkenazi Jewry of 
his era. His books are considered fundamental 
commentaries on the Talmud. Later generations 
extoll the MaHarshal’s greatness, comparable 
to Torah giants of his time such as Rabbi Yosef 
Caro and the Rema.
“Rabbi Shlomo Luria of Ostroh is the great light, 
the crown of Israel, the wonder of our time. Our 
people will walk in his light, and all of Israel 
will drink from his waters. His name has spread 
throughout the world, he has many disciples, and 
he stands out above his entire generation…” (R’ 
David Gans in his sefer Tzemach David).

 רבי אליהו מזרחי 
 )הרא”ם; 1435-1526(. 

רבה הראשי ומנהיגה של היהדות 
העותמאנית. 

בשנת 1495 מונה הרא”ם לחכם 
 באשי. הרא”ם נחשב לאחד 

משלושת פרשניו העיקריים של 
 פירוש רש”י לתורה. 

העמיד תלמידים הרבה.

 רבי שלמה לוריא 
 )המהרש”ל; 1510-1573(. 

מגדולי פוסקי ההלכה, וממנהיגי יהדות 
אשכנז בדורו. ספריו נחשבים לאבני 

יסוד, תשובותיו ההלכתיות מצוטטות 
בספרות ההלכה. בפי בני הדור 

שלאחריו מתואר מהרש”ל כגדול דורו 
גם בהשוואה לבני דורו הגדולים רב 

יוסף קארו והרמ”א. 

“רבי שלמה לוריא מאוסטרא הוא 
המאור הגדול, נזר ישראל, מופת הזמן, 
אשר לאורו ילכו בני עמנו ומימיו שותין 

כל תפוצות ישראל, ושמעו יצא בכל 
העולם, והעמיד תלמידים הרבה, והפליג 

על כל אנשי דורו...” )ר’ דוד גנז בספרו 
‘צמח דוד’(.
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כתב יד. שער הכוונות מאת מהרח”ו, 
בעריכת רבי שמואל ויטאל. 

חתימות והגהות מעניינות. ראשית מאה ה-18.

MANUSCRIPT. ‘SHA’AR HAKAVANOT’ 
BY RABBI CHAIM VITAL. 
Edited by Rabbi Shmuel Vital. 
Interesting Signatures and Glosses. Early 18th C. 

Sha’ar HaKavanot was authored by the 
saintly Kabbalistic sage, Rabbi Chaim 
Vital, one of the foremost Kabbalah 
masters of Safed and primary disciple of 
the holy Arizal
This is a copy of the first section of 
Sha’ar HaKavanot, as edited 
and formatted by Rabbi 
Shmuel Vital. This section 
delves in great detail into 
the thoughts and focus of the 
weekday prayers.
The manuscript’s owner 
wrote on the first leaf:

“I purchased the eight 
She’arim of the Ari on the 8th 
day of the month of Sivan, 5429. 
I accepted upon myself not to receive 
any monetary gain from them; not to sell 
or pawn them, or use them to pay any debt. 
Furthermore, my children and I shall use 
them exclusively for study.  
May G-d grant me, my children 
and my grandchildren the 
merit to study them. Amen, 
may it be His will.  
Abraham…Aderi.”

This copy includes 
numerous scholarly 
glosses and interesting 
signatures.

Opening price: $5,000  
Estimate: $8,000-$12,000

שער הכוונות שכתב המקובל האלוקי רבי חיים 
ויטאל, מחשובי מקובלי צפת, תלמידו המובהק 

של האר”י זצ”ל.

לפנינו החלק הראשון של שער הכוונות, כפי 
שערך וסידר רבי שמואל ויטאל. חלק זה עוסק 
בפירוט מופלא בעומק כוונות התפילות לימות 

החול. 

בדף הראשון, כתבו בעלי כתב היד : 

“קניתי שמונה שערים של האר”י זלה”ה בשנת 
תקכ”ט לפ”ק חודש סיון, יום ח’ בו, וקיבלתי על 
עצמי שאין לי שום הנאה במעותיהם לא למכור 

ולא להשכין ולא לפרוע בהם שום חוב 
בעולם ושלא יש לי בהם הגעת יד 

כי אם ללמוד מהם אני וזרעי 
ה’ יזכנו אני וזרעי וזרע זרעי 

ללמוד בהם אכי”ר ע”ה 
אברהם...אדרעי’. 

בעותק שלפנינו מופיעות 
 הגהות למדניות רבות, 

וכן מספר חתימות 
מעניינות. 

מחיר פתיחה: 5,000$
הערכה: 8,000$-12,000$
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שתי הדפסות אבן נדירות, 
על גבי נייר אורז. 

סין, אמצע המאה ה-19.

דפוס נדיר, באותיות עבריות בסגנון סיני של פרשיות 
מהתורה- פרשת קדושים ופרשת ראה. נדפסו ע”י בית 
 ]Missionary Society’s Press[ הדפוס של המיסיון

בעיר שנחאי.

תוכן החוברות הנדירות שלפנינו, מובא מתוך פקסימיליה 
מהמאה ה-19 של כתב-יד עברי קדום מבית הכנסת 

בקאיפנג )סין(.

מחיר פתיחה: 600$ 
הערכה: 800$-1,200$

TWO RARE LITHOGRAPHIC PRINTS  
ON RICE PAPER. 
China, mid-19th C

חשיבותם של פריטי האומנות והמורשת 
היהודית מיבשת אסיה לעולם האספנות. 

פריטי יודאיקה רבים ונפלאים נעשו בארצות וערים 
ברחבי העולם, ומשקפים את המקומות בהם התיישבו 

והתקיימו קהילות יהודיות פעילות. אולם, ישנם מקומות 
מיוחדים וחשובים, בהם הקהילה היהודית הייתה קטנה 

כל כך ושונה, שחפצי יודאיקה שנעשו בהם ושרדו, כל כך 
נדירים. אחד המקומות המובהקים בכך, הינה הקהילה 

היהודית ביבשת אסיה. איסוף פרטי אומנות ומורשת 
יהודית מאזור זה מאתגר חשוב או מרגש כאחד.

Collecting Objects of Jewish Art  
and Heritage from Asia
Jewish ritual objects were made in a great many 
countries and cities throughout the world, reflecting 
the places in which Jewish communities lived. But 
there are communities where the Jewish population 
was so small that items that were actually made in 
those places are exceedingly rare. One of the most 
significant examples of this is Asia, making the 
collecting of Judaica from this region an especially 
challenging and exciting endeavor.

Rare prints in Chinese-style Hebrew lettering of 
Parshat Kedoshim and Parshat Re’ei. Printed by the 
Missionary Society’s Press in Shanghai.
The contents of these rare booklets were taken 
from a 19th-century facsimile of an ancient Hebrew 
manuscript from the synagogue in Kaifeng, China.

Opening price: $600  
Estimate: $800-$1,200

סידור ‘בית אל’. 
קֹוֶּבה, יפן 1920. 

הספר העברי היחיד שנדפס בקובה-יפן. 

סידור תפילה נדיר ויחידי מהעיר קובה שביפן - הספר העברי 
היחיד שנדפס בקובה שביפן, הסידור הראשון שנדפס ביפן, 
וככל הנראה גם ההגדה של פסח הראשונה שנדפסה ביפן.

הערכה: 800$-1,200$ מחיר פתיחה: 500$ 

RARE AND UNUSUAL 
CANDLESTICKS. 
China, late 19th C. 4.5 cm (high). 126 gr.

The number of known Judaica objects that were 
made in China and bear Chinese hallmarks is 
exceedingly small. 
This small pair of filigree candlesticks carries three 
Chinese hallmarks from the late 19th C, most likely 
from Shanghai.

Opening price: $500 Estimate: $800-$1,200

 פמוטי כסף 
נדירים ומיוחדים במינם. 

סין, סוף המאה ה-19.
4.5 ס”מ )גובה(. 126 גרם. 

מספר פרטי היודאיקה הידועים שנעשו בסין, וחתומים 
בחותמות סיניות, מצומצם ונדיר ביותר. 

זוג הפמוטים הקטן והמיוחד הזה, שנעשה בטכניקת פיליגרן, 

חתום בחותמות סיניות מסוף המאה ה-19, ככל הנראה 
משנחאי. 

הערכה: 800$-1,200$ מחיר פתיחה: 500$ 

SIDDUR ‘BEIT EL’.  
Kobe, Japan 1920. 
The Only Hebrew Book Printed in Kobe. 

A rare prayer book from the city of Kobe in Japan. 
It is the only Hebrew book printed in Kobe, the 
first Siddur printed in Japan, and probably the first 
Passover Haggadah printed in Japan.

Opening price: $500 Estimate: $800-$1,200
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אלף בית. לוין קיפניס וזאב רבן. 
ברלין 1923. הקדשה מרגשת מאומן ‘בצלאל’ יעקב קנטרוביץ.

ה’אלף בית’ היפה שלפנינו היה שיתוף פעולה מיוחד בין משורר הילדים הנודע 
לוין קיפניס, והצייר זאב רבן , שנודע כאחד מאמני ‘בצלאל’ החשובים ביותר, 

ושימש כמורה בבית המדרש לאומנות.

כתובת הקדשה מעניינת ומרגשת, מאת האומן הישראלי-רוסי יעקב 
קנטרוביץ לאחיינו בן החמש.

עותק שלם ויפה, ובמצב מצוין. 

הערכה: 1,500$-2,000$ מחיר פתיחה: 800$ 

The Art of the Land of Israel: A Link between the Days 
of Exile and the Return to Zion and Zionism.
Collecting items of art and history from the Land of Israel, and 
those related to Zionism, has expanded greatly in recent years. The 
awakening of Jewish nationalism, which began as early as the 19th 
century, made art a popular vehicle for the expression of national 
aspirations. In his speech on the podium of the Congress, the 
philosopher Martin Buber called for a “ joining of hands” between Art 
and Judaism, with the aim of “bringing about the revival of the Jewish 
people".

ALEPH BET. LEVIN KIPNIS 
AND ZE’EV RABAN. 
Berlin 1923. 
Emotive Dedication by ‘Bezalel’ Artist Jacob Kantrowitz.

This beautiful Hebrew ‘Aleph Bet’ book was a combined effort 
between children’s poet and author Levin Kipnis and illustrator 
Ze’ev Raban.
Raban was an artist, graphic and industrial designer, and one of 
the most eminent ‘Bezalel’ artists and teachers.
The book has a poignant dedication from another ‘Bezalel’ artist 
and teacher, Jacob Kantrowitz, to his 5-year-old nephew.

A complete, beautiful copy in excellent condition.

Opening price: $800 Estimate: $1,500-$2,000

אמנות ארץ ישראל יוצרת קשר וחיבור 
בין ימי הגלות לשיבת ציון והציונות.

איסוף פריטי אומנות והיסטוריה ארץ ישראלית 
וציונות התרחב מאוד בשנים האחרונות. התעוררות 

הלאומיות היהודית, שהחלה עוד במהלך המאה 
ה-19, הפכה את האמנות לכלי ביטוי לשאיפות 

לאומיות. הפילוסוף מרטין בובר קרא בנאומו על 
בימת הקונגרס ל’שילוב ידיים’ בין האמנות ליהדות, 

במטרה “להביא לתחייתו המחודשת של העם 
היהודי”.

שעון כיס הזהב של המנהיג 
הציוני נחום סוקולוב.

לודז’ 1923.

שעון כיס היסטורי יוקרתי, נדיר ומיוחד, עשוי 
זהב 14 קרט, יוצר ע”י חברת השעונים 

.]Longines[ השוויצרית לונג’ין

על גבי השעון חרוטה כתובת עברית: 
“מאת ציוני לודז’ לנשיא האכסקויטיבה 

הציונית מר נחום סוקולוב ז’ אדר תרפ”ג”.

נחום סוקולוב )1859-1936(. מנהיג ציוני, סופר, עיתונאי, 
 ונשיאה ה-5 של ההסתדרות הציונית. 

נחשב לאבי העיתונות העברית המודרנית. 

הערכה: 4,000$-6,000$ מחיר פתיחה: 2,500$ 

An extremely rare pocket watch 
made of 14K gold, produced by 
the prestigious Swiss watch 
making firm Longines.
It is inscribed in Hebrew on 
the back: “From the Zionists of 
Lodz to the President of the Zionist 
Executive Board Mr. Nachum Sokolow 7 
Adar 5683 [1923]”.

Nachum Sokolow (1859-1936) was a Zionist 
leader, author, journalist, and president of the World 
Zionist Congress. He is considered the father of 
modern Hebrew journalism.

Opening price: $2,500 Estimate: $4,000-$6,000

GOLD POCKET WATCH OF NACHUM SOKOLOW. 
Lodz 1923.

An extremely rare and prestigious historical piece. פריט היסטורי יוקרתי, נדיר ומיוחד במינו. 

לוח המקומות הקדושים. 
עבודת ציור על גבי זכוכית. ירושלים תחילת המאה ה-20. 

x 58 45 ס”מ.

ציור זכוכית ייחודי. נעשה בגווני זהב על גבי רקע שחור. המשחזר 
בפירוט מדהים ובדיוק רב לוח המקומות הקדושים שהודפס 

בליטוגרפיה במאה ה-19. 

על גבי הצד ההפוך של הזכוכית, צויר העתק, כולו בזהב, של 
הלוח החשוב הזה.

“MAP” OF HOLY SITES. 
Painting on Glass. Jerusalem early 20th C. 58 x 45 cm.

A unique gold-on-black glass painting that reproduces 
in astonishing detail a 19th-century lithograph 
illustrating the Holy Sites. 
The map was painted entirely in gold on the reverse 
side of the glass. 

Opening price: $1,000 Estimate: $3,000-$5,000

הערכה: 3,000$-5,000$ מחיר פתיחה: 1,000$ 
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“אין לנו אמצעי הגנה עצמית אחר, מאשר הסולידריות 
שלנו, וההבנה המודעת לכך שתכלית הסבל שלנו, היא 

תכלית עליונה וקדושה” 

מכתב כואב ומרגש כאחד, שנכתב בימים 
היסטוריים ולא פשוטים, על ידי אלברט 

איינשטיין- מגדולי המדענים בכל הזמנים, האדם 
ששינה את העולם. 

אנו עדים במכתב זה, לדמותו הייחודית ומעוררת 
ההשראה של גאון השכל, אך גם מנהיג של לב, 

עם התבוננות אמונית וחברתית, ואכפתיות גדולה 
לעם היהודי.

מחיר פתיחה: 10,000$
הערכה: 30,000$-40,000$

ALBERT EINSTEIN. 
A HISTORICAL, PROFOUND AND MOVING LETTER
Penned only a few months before the Outbreak of World War II, in 1939

אלברט איינשטיין. 
מכתב היסטורי 

מרגש ונוקב 
שנכתב ימים ספורים לפני תחילת 

מלחמת העולם השנייה, בשנת 1939

Albert Einstein. A Historical, Profound and Moving Letter, 
Penned in the Midst of the Devastating Holocaust, 1939.
A letter both inspiring and painful, written during historic 
and complex times by Albert Einstein -one of the leading 
scientists of all times. A man who changed the world. 
A testimony to Einstein's unique and inspiring character and 
his great concern for the Jewish people. 

Opening price: $10,000  
Estimate: $30,000-$40,000

“We have no other means of self-defense 
than our solidarity, and our knowledge that 
the cause for which we are suffering is a 
momentous and sacred cause.”
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