רשימת פריטים למכירה פומבית מיוחדת
עזבון מיקי ברנשטיין
יום ראשון 02.3.51 ,שעה 00:11
הרמן שטרוק ,צילומי דיוקנו ,ציורים אירופיים
001

שני צילומי דיוקן של הצייר הרמן שטרוק

$ 50.00

Das Graphisch Werk von Hermann Struck
A. 002
mit 4 Originalradierungen und zahlreichen Abb in Text, Fortlage.K
( . Schwarzראה עמ'  071-070בספר) )Berlin, 1911 (dismantled spine
 003שטרוק הרמן רישום גרפיט ,דיוקן עצמי ,חתום ,10.1.0.10

$ 200.00 1..0X16

 004שטרוק הרמן שמן על דיקט ,דיוקן עצמי ,לא חתום

01X31

$1,500.00

תצריב מחט יבשה ,דיוקן הרמן שטרוק
Corinth 005
חתום עם הקדשה( 0.11 ,כתמים ,חלודה),
Lovis
 006שטרוק הרמן שלושה לוחות זכוכית ,נגטיבים של צילומים:
א .צבעוני ,האמן ליד יצירה שלו ב .דיוקן האמן ג .בת משפחה
 007שטרוק הרמן תצריב מיניאטורי ,בתים כפריים באירופה ,חתום,

11X17

$ 300.00

..0X5

 008שטרוק הרמן תצריב ,מראה פוטסדם ,חתום ,100001

$ 60.00 00X20.5

 009שטרוק הרמן רישום פסטל לבן ועפרון ,מראה איים (יוון?) ,לא חתום,
מתוך בלוק סקיצות של האמן ,ממוסגר
 010שטרוק הרמן תצריב ,בית ליד אגם ,חתום,110001 ,

$ 30.00 01X10.5
8X10.5

 011שטרוק הרמן תצריב ,נוף עם טחנת רוח ,הולנד,

$ 40.00 14X19.5

 012שטרוק הרמן רישום עפרון  Pone dei Sespiriונציה ,לא חתום,01.1.0.01 ,

$ 70.00 10.0X14

 013שטרוק הרמן תצריב ,בתים כפריים באירופה ,חתום,

$ 50.00 01X14.5

 014שטרוק הרמן תצריב ,גשר קטן מעל נחל ,חתום,

7X9

$ 80.00

 015שטרוק הרמן תצריב ,שער ברנדנברג0.01 ,

7X10

$ 50.00

 016שטרוק הרמן תצריב ,יער ליד נהר אירופאי ,חתום,

.7X48

$ 90.00

 017שטרוק הרמן תצריב ,נמל רמסגייט ,חתום ,100001

$ 50.00 7.0X17.3

 018שטרוק הרמן רישום עפרון ,Saint Anna ,לא חתום,.0.7.17 ,

0.X16

$ 120.00

 019שטרוק הרמן תצריב ,נוף חורפי אירופאי ,חתום,

0.X15

$ 50.00

 020שטרוק הרמן רישום עפרון ,סן רמו ,10...18 ,לא חתום,

$ 150.00 0.X16.5

 021שטרוק הרמן תצריב ,ליד מגדל אייפל ,פאריז ,חתום,

$ 50.00 00.0X15
1

$ 300.00

$ 70.00
$ 30.00

$ 60.00

 022שטרוק הרמן תצריב ,נוף אירופאי ,חתום על ידי שניהם!,
על פי פאול
פורגנג
 023שטרוק הרמן תצריב ,נוף אירופאי כפרי ,חתום,
024

025
026
027

11X49

$ 400.00

01.0X
19.5
10X48

$ 60.00
$ 400.00

שטרוק הרמן תצריב ,בתים כפריים אירופאים
על פי פאול חתום על ידי שני האמנים! ,נזקי מים,
פורגנג
שטרוק הרמן אלבום סקיצות  ,0.11מסע לדנמרק ,ס"ה  17דפים עם סקיצות,
דמויות ונופים
שטרוק הרמן ששה עשר מסך עשרים וארבעה תצריבים שהם תוספת למספר ספרים
 0-11של  Italien Verse v. H. Hesseהוצ'  ,Euphorionברלין 0.1.
01X20
שטרוק הרמן תצריב ,נוף אירופאי חורפי ,חתום,0.01 ,

 028שטרוק הרמן פורטפוליו עם שש עשרה ליטוגרפיות ,מראות דרום גרמניה,
אוסטריה וצפון איטליה ,חתומים
 029שטרוק הרמן תצריב ,אלומות חיטה בשדה ,חתום,

$ 600.00
$ 60.00
$ 650.00

1..0X
31.5

Venedig (Verse) mit 23 signierten Radierungern von
Robert 030
Hermann Struck, no 26 von 100 sig. Exempl., Euporion Vlg., Harneling
(ראה עמ' Berlin 1920, Maroccan Leather binding )071-080
8X18
 031שטרוק הרמן תצריב ,נוף בצפון גרמניה ,חתום,.70001 ,
Italien (verse) mit 20 sig. Radierungen v. Hermann Struck, Hermann 032
Euphorion Vlg. Berlin 1923, no. 16 v. 100 sig. Exempl.,
Hesse
Maroccan Leather binding
 033שטרוק הרמן תצריב ,מראה רלינגסגייט ,חתום ,0.11 ,.80001

$ 2000.00

$ 60.00
$
1,000.00
$ 60.00
$
1,000.00

7X17.5

Italien (verse) mit 20 sig. Radierungen vv. Hermann Struck, Hermann 034
Euphorion Vlg. Berlin 1923, no. X v. 100 sig. Exempl.,
Hesse
parchment binding
 035שטרוק הרמן אלבום סקיצות  ,0.01מסע לדרום אירופה ואיטליה ,ס"ה  11דפים עם 00X16
סקיצות ,בעיקר נופים ודמויות מאיטליה,

$ 60.00
$
1,000.00
$ 2000.00

הרמן שטרוק -רישומי לימודי אמנות

 038שטרוק הרמן רישום עפרון ,עצמות עמוד השדרה ,חתום ,08.0

11.0X
19.5
08.0X
14.5
0.X21

 036שטרוק הרמן רישום טוש ,עירום אישה ,חתום ,..

$ 100.00

 039שטרוק הרמן רישום עפרון ,עצמות הרגל ,חתום ,08.1

1.X32

$ 100.00

 040שטרוק הרמן רישום עפרון ( Ramses IIהפרעה של התורה) ,קהיר,0.1. ,
לא חתום,
 041שטרוק הרמן רישום עפרון ,גולגולת ,חתום,08.1 ,

00X10

$ 100.00

1.X22

$ 120.00

 037שטרוק הרמן רישום עפרון ,עצם האגן ,חתום ,פברואר ,08.0

2

$ 80.00
$ 100.00

הרמן שטרוק – יצירות ,אירופה ואמריקה אחרי מלחמת העולם הראשונה
 042שטרוק הרמן חמישה לוחות זכוכית-נגטיבים של צילומים יצירות האמן

$ 50.00

 043שטרוק הרמן אחד עשרה לוחות זכוכית ,נגטיבים של צילומים ,יצירות של האמן,
כולל שלושה נופים ושמונה דיוקנאות
 045שטרוק הרמן תצריב ,הזמנה לתה וריקודים

$ 150.00

$ 40.00
 046שטרוק הרמן תצריב ,כלבלב ישן ,חתום 0.0011

5.5X8

$ 50.00

 047שטרוק הרמן תצריב ,פרחים ,חתום 0.10

32X26

$ 50.00

 048שטרוק הרמן תצריב ,איש שחור ,חתום ,מופיע בספר Amerika
ראה הרמן שטרוק  0871-0.11עמ' )088
 049שטרוק הרמן תצריב ,אניה בנמל ניו יורק ,חתום,

00.0X
12.8

$ 50.00

$ 300.00 .0.0X26

 050שטרוק הרמן תצריב ,הנמל בהוואנה ,קובה ,חתום,

$ 50.00

Amerika 1922, mit 10 Bildern v. Hermann Struck, Herman
Hans 051
Paetel vlg, Berlin wilmesdorf 1922, spine damaged
Goslar
 052שטרוק הרמן רישום פחם ,הוואנה ,קובה25.3.1913 ,

$ 25.00

Hermann 053
Struck

054

055

Amerika, 20 signierten Radierungen, mit worten von Arthur
Holitschen, Hans H. Tillgner Vlg., Berlin, 1922, no 14 v. 100
Sig. Exempl., blue Moroccan leather binding
(ראה הרמן שטרוק  0871-0.11עמ' )088
אלבום סקיצות  ,0.01הנסיעה לאמריקה ,ס"ה  11דפים עם סקיצות,
בתחילת האלבום מראה האלטנוי שול ,פראג  ,0.00אוניות בים ,דמויות
באניות לאמריקה ונמל ניו יורק
אלבום סקיצות  ,0.0.הנסיעה לאמריקה ,ס"ה  .1דפים עם סקיצות של 00X16
נופים בעיקר ,ודמויות  ,העיר ניו יורק,

$ 200.00
$1,000.00

$2,000.00

$2,000.00

ברונזה ,מצופי כסף וכסף
056

פמוט פליז שלושה קנים ,גרמניה ,סוף המאה ה( 0.-עז .שטרוק)

$ 60.00

057

מכתש ועלי עתיקים ,ברונזה ,גובה המכתש  00ס"מ,
אורך העלי  11ס"מ
זוג פמוטי פליז

$ 25.00
$ 25.00

059

שלוש קעריות מצופות כסף ,כ"א קוטר  00.0ס"מ

$ 25.00

060

שני מגשי "ברוק" אובליים מצופים כסף,
 .1X1.ס"מ 11 X15.5 ,ס"מ
סלסלה לבקבוק יין ,עשויה מחוטים מוכספים,
אורך  10ס"מ ,גובה  08ס"מ
סכו"ם חלקי מצופה כסף תוצ'  ,WMFגרמניה ,תחילת המאה ה,11-
כולל :מזלג גדול ( ,)7כף גדולה ( ,)1סכין ( ,)0מזלג בינוני ( ,)8כף
בינונית ( ,)01סכין בינונית ( ,)1סכין דגים ( ,)01מזלג דגים ( ,)8סכין
פירות ( ,).כפית ( ,)1כפית מוקה ( ,).שני כלי הגשה ומזלגות עוגה ()6

$ 25.00

058

061
062

3

$ 25.00
$ 50.00

063

שתי קעריות מצופות כסף ,ישראל ,שנות ה" ,01-מכסף" ונוסף,
קוטר  0..0 ,01.0ס"מ
סרוויס תה מצופה כסף ,תוצ'  Marborow -Old Englishהכולל :קנקן
תה ,קנקן למים חמים ,קנקן לתמצית ,כלי לסוכר ,כלי לחלב ומגש
זוג כוסיות ,כסף  ,81גובה  0.0ס"מ,

067

מחזיק מפיות ,כסף  ,811אורך  00.0ס"מ,

064

$ 25.00
$ 120.00
ס"ה 11
גרם
 .1גרם

$ 45.00

068

קערית על רגלית ,כסף( ,נבדק בחומצה),

 70גרם

$ 30.00

069

קערית כסף  8.1מלבנית ,תוצ'  ,Margraf a.Coגרמניה,
 01.0 X21ס"מ ,
מחזיק לכוס זכוכית ,כסף  ,811גרמניה ,סוף המאה ה,0.-

 011גרם

$ 80.00

071

שש צלוחיות כסף  ,811תוצ אוסטריה ,קוטר  ..8ס"מ,

072

מצקת כסף  ,701פגמים

073

ס"ה $ 71.1
סכו"ם כסף ל ,01-הונגריה ,שנות ה ,11-כולל 01 :סכינים ,מזלגות
וכפות גדולים ,כנ"ל בינוניים 01 ,סכינים ומזלגות דגים ,שני כלי הגשה גרם כסף 3,200.00
לדגים 01 ,סכיני פירות 00 ,מזלגות עוגה 01 ,כפיות תה 01 ,כפיות וכף נטו
לגלידה 01 ,כפיות מוקה 08 ,כלי הגשה

066

070

$ 30.00

כ 011-גרם $ 40.00
ס"ה 177
גרם
 001גרם

$ 120.00
$ 40.00

הרמן שטרוק – א"י לפני המלחמה
 075שטרוק הרמן תצריב ,מראה בטבריה  ,0.10חתום,

01X25

 076שטרוק הרמן תצריב ,יהודים מתפללים ליד הכותל המערבי
חתום ,0001
 077שטרוק הרמן אקוורל ,הכנרת והרי הגולן ,חתום ,.1

$ 150.00 07.0X22

$ 60.00

 078שטרוק הרמן רישום עפרון ,עצי ברוש ,לא חתום,01.1.10 ,

01.0X
14.5
$ 200.00 08.0X10

 079שטרוק הרמן תצריב ,מבצר אנטיפטרוס  ,0.1.חתום (פגמים),

$ 60.00 01X19.8

 080שטרוק הרמן רישום פחם ופסטל לבן ,פתח תקוה ביום גשום,1..1.1. ,
לא חתום,
 081שטרוק הרמן תצריב ,נוף ארץ ישראלי עם דקלים ,חתום,

0.X29

$ 200.00

01X22

$ 80.00

 082שטרוק הרמן תצריב ,מראה יפו  ,0.1.חתום בלוח מגן דוד,

07.0X
23.5
01X9

$ 60.00
$ 80.00

 181שטרוק הרמן תצריב ,מראה ירושלים והר הבית מהר הזיתים ,חתום,0.10 ,

01X24

$ 000.00

 085שטרוק הרמן תצריב ,הסביל בדרך יפו-רמלה ,חתום ,01.0001

.1X22

$ 120.00

 083שטרוק הרמן תצריב ,הסביל בדרך יפו-רמלה ,חתום,

4

$ 60.00

דיוקנאות ,לפני המלחמה
 087שטרוק הרמן תצריב ,דיוקן ראובן בריינין  ,0.10חתום,

$ 40.00 11.8X15

 088שטרוק הרמן תצריב ,דיוקן הסופר ריכרד דמל ,0.11 ,חתום,
 089שטרוק הרמן תצריב ,דיוקן שרלוטה שטרוק ,אחייניתו של האמן ,חתום ,0.10

11.0X
13.6
$ 200.00 ...0X32

 090שטרוק הרמן תצריב ,דיוקן ,חתום,11.1.0.11 ,

01X7

$ 200.00 11X33.5

$ 50.00

$ 60.00

 091שטרוק הרמן טוש ואקוורל ,דיוקן שרלוטה שטרוק
חתום,
 092שטרוק הרמן ליטוגרפיה ,דיוקן הצייר לסר אורי ,חתום (חלודה)

26X20

$ 60.00

 093שטרוק הרמן תצריב ,דיוקן רב ,עם הקדשה,10.8.0.11 ,

08X13

$ 60.00

 1.1שטרוק הרמן הדפס נסיוני ( Iתצריב) ,דיוקן הרמן כהן הפילוסוף ,חתום0.1. ,
(ראה הרמן שטרוק  0871-0.11עמ' )71-7.

$ 150.00 17.0X18

פריטי וספרי יודאיקה
095

חנוכית פליז לשמן ,דוגמת סיציליה,

096

יד לספר תורה מעץ חרוט

גובה $ 25.00 0..0
ס"מ
אורך $ 50.00 .1.1
ס"מ

097

חנוכית פליז לשמן ,דוגמת יוון

גובה 01
ס"מ

098

מגילת אסתר מצויירת ע"י נחום גוטמן הוצ' אמנות ,א"י  ,0..1עם
הקדשה אישית של נחום גוטמן להרמן שטרוק
טלית ,גרמניה ,סוף המאה ה0.-

100

מגילת אסתר "המלך" ,כתובה ביד ע"ג קלף ,בקופסת מתכת תואמת,
גובה כתב  01.0ס"מ ,גובה קלף  01.0ס"מ
הגדה של פסח עם פירוש מאיר נתיב מאת הרב מאיר להמן,
תורגם מגרמנית ,הוצ' נצח ,בני ברק  0.17תשכ"ו
הגדה של פסח ,ערוכה ומצוירת על ידי נתן (אטטא) גייסמר,
הוצ' ב .כהן ,ברלין ,תרפ"ח  ,0.18עם הקדשה אישית מאת אוטו
גייסמר להרמן שטרוק ,חיפה ,מרץ  0..1תר"צ
הגדה של פסח The Sarajevo Haggadah
פקסימיליה פורמט קטןtext Cecil Roth, Jugoslavia 1975 ,
ההגדה לליל שמורים Haggada fuer Pesach
עם תרגום לגרמנית של  ,J.M. Japhetפרנקפורט ,א.מ .כריכת קלף
מהודרת ,אקסליבריס של הרמן שטרוק בתחילת הספר
ששה סדרי משנה בכרך אחד ,עם פירוש רבנו עובדיה מברטנורה,
הוצ' חורב ,ניו יורק ,ברלין ,תרפ"ד ( 0.11כתמים)
חמישה חומשי תורה עם חמש מגילות תורה תמימה ,אסף ופירש ברוך
הלוי עפשטיין ,הוצ' האלמנה והאחים ראם ,וילנא ,תרס"ד ,0.11
חמישה כרכים ,בראשון הקדשה מהמחבר להרמן שטרוק ,תרע"ח 0.08
ספר בן איש חי ,חלק ההלכות ,שנה ראשונה ,אוצר פסקי דינים
להלכה למעשה ..דפוס וינגרטן ,ירושלים ,תרצ"ב 0..1

099

102
103

104
105

106
107

108

5

$ 25.00
$ 90.00
$ 40.00
$ 350.00
$ 25.00
$ 40.00

$ 25.00
$ 80.00

$ 25.00
$ 45.00

$ 25.00

 109צבי כשדאי

110

111

Micha 113
Josef Bin
Gurion
Dr 114
Jacques
Faitlovitch
Gerschom 115
G.
Scholem
116

117

118

119

120

המתיהדים ,הוצ' ישרון ,חיפה ,תרפ"ו  ,0.11וכן מהדורה שניה
מורחבת משנת תר"צ  ,0..1וספר שבטי יעקב ונצורי ישראל ,חיפה,
תרפ"ח 0.18
ספר תורה נביאים וכתובים ,דיא הייליגע שריפט איבערזעצט אויף
יודיש און נייע רעווידירט ,לאנדאן ,תרפ"ז  ,0.17שלושה כרכים :א.
חומש ,ב .יהושע-שופטים ,שמואל מלכים ,ג .ישעיהו ,ירמיהו ,תרי עשר,
יחזקאל
לוט ספרים אודות יהדות גרמניה:
 .0יהודים בגרמניה מימי רומי ועד תקופת ויימאר0.81 ,
בStory of an exhibition, Berlin Jewish Museum .
 ..המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית1100 ,
 .1גדעון עפרת ,ברלין-ירושלים ,אמנות העליה מגרמניה1100 ,
Ruth Gay, The Jews of Germany, 1992 .0
Die Sagen der Juden, 3 Bde, Berlin 1919

$ 35.00

$ 30.00

$ 40.00

$ 25.00
$ 90.00

Wuer durch Abessinien meine zweite reise
דר י .פאיטלוביטש ,דרך אבסיניה ,מסעי השני לפלשה ,עם אקסליבריס
של הרמן שטרוק
Major trends in Jewish mysticism, The Hilda Stich
Stroock lectures 1938 del at jewish Institute of religion,
New York, Schocken Publ Jerusalem 1941
Juedisches Lexikon, ein enzyklopoedisches Handbuch des
juedischen Wissens in vier (fuenf) Baenden, Jued. Vlg.,
(ראה הרמן שטרוק  0871-0.11עמ' Berlin 1927-1930 )011
Mein Weg als Deutscher und Jude
Jakob
S. Fischer Vlg, Berlin, 1921 Wasserma
nn
לוט  .1ספרוני שוקן ,גרמנית,
Buecherei d. Schocken Vlg, Berlin 1933-1937:
2,4,6,7,10,13,18,21,23,25,26,27,33,34,35,36,39,40,42,43,44
,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,58,64,67,68,71,75,76,79,84,
various conditions, 13 with no spine
Juedische Buecherei, Herg. Karl Schwartz
Vlg f.Jued. Kunst und Kultur Fritz Gurlit, Berlin, 1920,
)No. 4,6,7,8,9,11,18,19,20 (nine Hefte
Juedisches Ceremonial oder Beschreibung
Paul
dererjenigen Gebraeuche..mit 29 Kupfern
Christan
אודות המנהגים והטקסים של היהודים עם  29תחריטי נחושת נירנברג
Kirchner
1736

$ 25.00
$ 120.00

$ 25.00

$ 150.00

$ 50.00

$1,000.00

אמנות יהודית
 122שטיינהרדט רישום טוש ,ברכת שנה טובה ,תר"פ  ,0.11חתום
יעקב
 123ליליאן
תצריב ,שנה טובה  ,0.01לא חתום ,נייר חום,
אפרים מאיר
תחריט ,תפילת בוקר ,חתום
 124ליפשיץ ס
רישום פסטל ,תפילה( ,ראה סותביז  00.1..8לוט ,).11

 125ליליאן
אפרים מאיר
 126בודקו יוסף ששה חיתוכי עץ לספר תהילים ,אחד פגום
6

14X18

$ 50.00

0..0X9

$ 150.00

$ 50.00 26.5X20
$ 800.00 08.0X28
$ 120.00

 128שטרוק הרמן תצריב ,הבדלה ,חתום 110011

$ 60.00 23.5X18

 129שטרוק הרמן רישום עפרון ,דיוקן הרב ,חתום ( 0.11פגמים),

$ 200.00 1..0X22

 130שטרוק הרמן שתי ליטוגרפיות חתומות ,גרסאות שונות לפני ילד
 131שטרוק הרמן שתים עשרה ליטוגרפיות חתומות
טיפוסים יהודים ,מתוך פני יהדות המזרח
 132שטרוק הרמן ליטוגרפיה ,מוכר העוגות ,לודג'  ,1..1.0.00חתום

21X15
20.5X15

$ 60.00
$ 200.00

27X22

 133שטרוק הרמן רישום עפרון ,הרב יצחק יעקב ריינס,
חתום  ,0.11פגמים,
 134שטרוק הרמן ארבע ליטוגרפיות חתומות ,יהודים בתפילה,
שנות העשרה -שנות העשרים של המאה ה11
 135שטרוק הרמן לוח לתצריב ,יהודי לומד,

$ 500.00 50X52.5

 136שטרוק הרמן תצריב ,שני יהודים מזרחים ,חתום ( 0.00פגמים),

$ 120.00 10.0X33

 137שטרוק הרמן לוח לתצריב ,יהודי לומד

11.0X
12.5

$ 60.00

50X33

 138שטרוק הרמן שלושה תצריבים חתומים ,דיוקנאות רבנים ספרדיים ,ארץ ישראל,
שנות ה11-

$ 200.00
$ 100.00

$ 500.00
$ 120.00

מלחמת העולם הראשונה
140

141

142
143

שני סרטי בד משי ,תרומה לצלב האדום ותעמולה גרמנית ,מלחמת
העולם הראשונה:
 Der Krieg von 1914 .1עם תמונה של הקייזר הגרמני (חצי סרט)
Viva General oberst Dr. v.Hindenburg vernichted die .1
(russische Karew-Armee, Aug 1914יחי הגנרל הינדנבורג,
המשמיד של צבא קארב הרוסי ,אוג0.01 .
In Russian Polen, ein Kriegstagebuch, mit 23 Hermann
Struck
Originallithographien, Julius Band Vlg., Berlin 1915, aus. v.
300 Exempl., cloth binging, some foxing
צילום ,הקצינים גרוהנמן ,שטרוק ,אוילנברג ,פוש ופרובסט ,יושבים
ושותים  ,קובנה( 08.1.01 ,פגמים)
שטרוק הרמן רישום פחם ,שבוי הודי ,צבא הוד מלכותו ,לא חתום ,

Prof Dr 144
von
Luschan

Kriegfanger
פרופ לושאן ,שבוי מלחמה עם  011ליטוגרפיות הדפסים של הרמן
שטרוק,מהדורה דנית ,קופנהגן( 0.08 ,שדרה פגומה)

 145שטרוק הרמן רישום עפרון ,חייל מעשן בזמן הפוגה ,01.0.07 ,לא חתום,
פגמים (ראה הרמן שטרוק  0871-0.11עמ' )011
 146שטרוק הרמן שלושים וחמישה תחתיות בירה עשויים קרטון,
עם ציורי דיוקנאות ,חוג החברים של הרמן שטרוק ,חלקם במדים של
מלחמת העולם הראשונה ,כ"א קוטר  01.0ס"מ

7

$ 40.00

$ 200.00

$ 40.00
.0.0X
27.5

$ 300.00
$ 60.00

$ 300.00
$ 800.00

אקס ליבריס מאת הרמן שטרוק ,ספרים בנושא אקס ליבריס
 148שטרוק הרמן רישום טוש ,עיצוב אקסליבריס ל ,Margarette Gruenfeld
חתום בראשי תיבות,
 149שטרוק הרמן חמישה אקסליבריס שונים בעיצובו של האמן (לחלקם פגמים)

01X8.5

 150שטרוק הרמן תצריב ,אקס-ליבריס של לידה אפשטיין ,הסביל בדרך יפו-רמלה,
חתום,
 151הרמן שטרוק חמישה אקסליבריס שונים בעיצובו של האמן (לחלקם פגמים)

01X10

$ 60.00

 152הרמן שטרוק חמישה אקסליבריס שונים בעיצובו של האמן (לחלקם פגמים)

$ 60.00

 153הרמן שטרוק חמישה אקסליבריס שונים בעיצובו של האמן (לחלקם פגמים)

$ 60.00

 154הרמן שטרוק חמישה אקסליבריס שונים בעיצובו של האמן (לחלקם פגמים)

$ 60.00

 155שטרוק הרמן חמישה אקסליבריס שונים בעיצובו של האמן (לחלקם פגמים)

$ 60.00

 156שטרוק הרמן חמישה אקסליבריס שונים בעיצובו של האמן (לחלקם פגמים)

$ 60.00

157
Willi 158
Geiger

$ 50.00
$ 60.00

Unsere Exlibris Kuenstler und der Krieg
)(aus Exlibris 1916, Heft 1 seite 17-48
Exlibriswerk, no. 34 v. 130 numerierten
und signieren Exemp, Charlottenburg, 1913, mit sig Exlibris
v. Hermann Struck

$ 50.00

$ 50.00
$ 120.00

הרמן שטרוק – ארץ ישראל ,שנות ה51-01-
 160שטרוק הרמן תצריב ,דקלים בחיפה ,חתום,

.X14.5

$ 60.00

 161שטרוק הרמן רישום עפרון ,חיפה 1.01.11 ,חתום,

11.0X
15.5
1.0X9

$ 200.00

 162שטרוק הרמן תצריב ,נוף עם מגדל וברוש ,חתום,

$ 60.00

 163שטרוק הרמן עפרונות צבעוניים ,שני מראות טבריה  ,0..1לא חתומים (פגמים)
12.5X17.5, 13.5X17.5
 164שטרוק הרמן רישום עפרון ,הסביל בדרך יפו-רמלה מבט מקדימה ,.0.0.1. ,חתום,

$ 80.00 07.0X12

 165שטרוק הרמן אקוורל ועפרונות צבעוניים ,הכרמל בחיפה ,לא חתום,1.8... ,

$ 200.00 8.0X14.5

 166שטרוק הרמן ליטוגרפיה ,מגרש הרוסים ,ירושלים ,חתום (קרעים),

10X24

$ 200.00

$ 80.00

 167שטרוק הרמן תצריב ,העיר העתיקה ירושלים ,עם בית כנסת החורבה ,חתום (0.X18 ,)proof

$ 200.00

 168שטרוק הרמן רישום גרפיט ,יהודי תימני בירושלים ,0.11 ,לא חתום

$ 100.00

 169שטרוק הרמן שמן על לוח ,כפר על מורדות הכרמל ,לא חתום,

$ 800.00 01X23.5

 170שטרוק הרמן רישום טוש ,מאהל בדוים ,לא חתום,

$ 120.00 00X14.5
8

 171שטרוק הרמן שלשה רישומי עפרון ושבעה אקוורלים
מראות חיפה ,מתחילת המאה ה 11-עד שנות ה( 11פגמים)
 172שטרוק הרמן עשרה תחריטים וליטוגרפיות ,מראות חיפה,
מתחילת המאה ה 11-עד שנות ה11-

$1,000.00
$ 300.00

דיוקנאות ,שנות ה51-01-
 173שטרוק הרמן תצריב ,דיוקן ,חתום ,11001

00X12

$ 50.00

 174שטרוק הרמן שלושה תצריבים מיניאטוריים ,מראה טיפוסים מזרחיים ,א"י ,חתום,

כ "א
0.0X4

$ 90.00

 175שטרוק הרמן תצריב על משי ,דיוקן ,חתום,

$ 50.00 01.0X7.5

 176שטרוק הרמן תצריב נסיוני ,דיוקן מקס ריינהרדט
חתום על ידי שניהם,
 177שטרוק הרמן תצריב ,דיוקן ,חתום,

10.0X
13.5
$ 60.00 .0X25.5

 179שטרוק הרמן תצריב ,דיוקן מרק שאגאל ,חתום,10.01.11 ,
(ראה הרמן שטרוק  0871-0.11עמ' ).10
 180שטרוק הרמן רישום עפרון ,דיוקן ,חתום,

00.0X9

$ 60.00

.1X26

$ 200.00

$ 120.00

 181שטרוק הרמן תצריב ,דיוקן פרדיננד אוגוסט בבל ,חתום,
 182שטרוק הרמן רישום עפרון ,דיוקן ,חתום10.3.32 ,

.1.0X
25.5
$ 200.00 18X13.5
$ 80.00

ארץ ישראל פריטי נייר ,ספרים
184

שבעה כרטיסים לאהל שם ,חיפה ,לימים הנוראים ,סוף שנות ה11-

$ 25.00

185

עלון פרסומת של  Lloyd Triestinoלקו פלשתינה וקפריסין
To Palestine and Cyprus by the Lloyd Triestino no 1 JanJune 1932
פנקס הקרן הקימת ,אלבום ריק לאיסוף טלגרמות קק"ל

$ 80.00

187

צילום ,האדריכל א.ברוולד ,האדריכל שתכנן את הטכניון ומבנים אחרים 08.0X
11.5
בחיפה( ,ראה הרמן שטרוק  0871-0.11עמ' )111 ,011
18.0X
צילום ,קהל ליד החומה המזרחית ושער הרחמים ,ירושלים,0.1. ,
39.5
חוברת לימוד נהיגה ,ארץ ישראל 0..7
The driver manual, public safety service Auto-Orbis
יחד עם קופסת פח לעזרה ראשונה ללא תכולה
שני פרסומים בעניין עליית יהודי גרמניה לארץ ישראל ,גרמנית:
א .העליה הגרמנית בהסתדרות
Die Deutsche Aliyah in der Histadrut, Tel-Aviv 1935
בEnststehung und Verwendungs-moeglichkeiten der .
Verschiedenen Arten von Reichsmarkguthaben fuer
Auslaender, 1935
זכרונות איש מתולה ,הוצ' המשפחה,חיפה ,תשי"ד
עם הקדשה של המחבר (נזקי עש קלים)

186

188
190

191

 192שמואל
פייגלין

9

$ 40.00
$ 40.00
$ 100.00
$ 25.00

$ 30.00

$ 30.00

$ 120.00

$ 25.00

$ 25.00

$ 40.00

$ 40.00

$ 50.00
$ 25.00
$ 40.00

$ 40.00
$ 50.00
$ 40.00

לוט דוחות וחומר רשמי של הסוכנות היהודית ושלטונות המנדט
193
0..7 , תמצית ההרצאה, הועדה המלכותית לפלשתינה.א
Palestine Royal commission summary of report .ב
Palestine Royal commission report 1939 (incl maps) .ג
Palestine partition commission report 1938 (incl maps) .ד
Report of the Anglo-American committee regarding the .ה
problems of European jewry and Palestine 1946
Report to the general assembly by the U.N. special .ו
committee on Palestine 1947
 דין וחשבון מאת הועדה המיוחדת לא"י של האו"ם לאספה הכללית.ז
0.17
The jewish Agency for Palestine-political survey 1946- .ח
1947
Some legal aspectsof the jewish case, 1947 .ט
תרע"ג- פלשתינה תרס"ג- ליבונטין חברת אנגליא.ד. ז194
,מחברת זכרון ליום מלאת עשר שנים לעבודת המוסד הזה בארץ ישראל
...  יחד עם ספר השמוש להנהלת פנקסנות0.0.  תרע"ג,לונדון-יפו
0.01 תרע"ד
Edward Keith-Roach, intr Sir H. Samuel, The Handbook of Harry Ch. 196
Luke
Palestine incl Railway map of Palestine and Transjordan
1:750000, 295 p
Survey of Palestine, maps and publications printed at
197
survey department, Jaffa, May 1945
המפתח למפות המודפסות של מח' המדידות של שלטון המנדט
בא"י
Bord-Merkblatt fuer die Ankunft in Palaestina
198
Red. Hitachdut Olej Germania 5 Aufl , Aug 1935
 כולל הוראות וגם,חוברת הדרכה לעולים מגרמניה המגיעים לפלשתינה
פרסומות רבות של התקופה
Rotary International Year book of the eighty third
199
district, Easter Mediterranean Cairo-Egypt 1938, incl HaifaTel-Aviv, Jerusalem etc
כולל את א"י עם שמות החברים
, הוצ' ההנהלה הציונית והנהלת הקונגרס היהודי העולמי, ביין ספר מוצקין. ד"ר א201
) (כתמים0...  תרצ"ט,ירושלים
עורך
Stenographisches Protokoll der Verhandlungen des
202
10ten Zionisten Kongresses in Basel, v. 9 bis 15 Aug
1911, Jued. Vlg., Berlin-Leipzig, 1911
Juda L. Magnes, Moses Smilansky, Palestine, a bi-national
Martin 203
state, Ihud Ass o Palestine, New York, Aug. 1946
Buber,
Protokoll des I. Zionistenkongresses in Basel, v. 29 bis
204
31 August 1897, Prag 1911, p. 1-210
Bericht der Exekutive der Zionistischen Organisation an
205
den 19 Zionisten Kongress in Luzern, 20 bis 30 Ausust
1935, London 1938, 470 p.
ספרים עם אוטוגרפים והקדשות להרמן שטרוק

$1,500.00

 גובה,) ארבע דלתות זכוכית (שני זוגות,ארון הספרים של הרמן שטרוק
 המדפים ניתנים, ניתן לפירוק, ס"מ.01  רוחב,1..0  עומק עליון,118
 הארון נדד מברלין לחיפה ולבסוף לתל אביב,לכוון גובה
)011 ' עמ0871-0.11 .ש.(ראה ה

11

207

$ 25.00

$ 30.00
$ 25.00

$ 25.00

$ 30.00

$ 30.00

$ 25.00

$ 40.00

$ 25.00

$ 40.00

$ 25.00
$ 40.00

$ 25.00

$ 50.00

$ 25.00
$ 50.00

Der Streit um der Sargeanten Grischa, Potsdam, 1928
(E.A.), with personal dedication by Author to Hermann
Struck und seina Mally, 27.X.27

Arnold 209
Zweig

Im Schatten der Titanen, Braunschwig 1908, mit signierter Lily Braun
Widmung v. L. B. und Exlibris v. Hermann Struck
Herman
Wenn Ich deutscher waer!, Koch Vlg., Leipzig, 1925, with
George
personal dedication by Author to Hermann Struck, Berlin
1926 Scheffauer
Arnold
Aufzeichnungen ueber eine Familie Klopfer, Das Kind
Zweig
(zwei Erzaehlungen), A. Langen Vlg., Muenchen, 1911, with
personal dedication by Author to Hermann Struck,
Kowno 1918
)הערת שולים לסידור תפילה (גרמנית
Prof. A.
Randbemerkungen zum taeglichen Gebetbuch (Siddur) 2
Berliner
Bde, Berlin 1909, 1912, with personal dedication to
Hermann Struck and 2 Exlibris by H.S
Aus Meinem Leben,2 Bde, Stuttgart, 1910, 1911,
August
mit signierter Widmung an Hermann Struck
Babel
und org Exlibris v. H.S.
Vom Heimweg, Verse eines Juden Vld. d. Jued Theodor
Volkstimme, Bruen, 1903, with personal dedication by
Zlocisti
Author to Hermann Struck, Berlin, Sukkot 5663 1903
0.1.  מינכן, גרמנית,ארנולד צוויג הקדמה לכל כתבי גיאורג ביכנר
Georg Buechners Samtliche poetische Werke, Einleitung
von Arnold Zwieg, Muenchen, 1923, with personal
dedication by Author to Hermann Struck, 1923
Arnold
Der Spiegel des grossen Kaisers (Novele),
Zweig
G. Kiepenheuer Vlg., Potsdam, 1926 (E.A.),
with personal dedication by Author to Hermann Struck,
23.12.26
Paul
Stufen zum Licht, E. Stein Vlg, Leipzig, 1933,
with personal dedication by Author to Hermann Struck, Muehsam
Maerz 1936
Erlebtes, Erstrebtes, Erreichtes, Erinnerungen, Welt Vlg.,
Franz
Berlin, 1931, with personal dedication by Author to Oppenhei
Hermann Struck, 30.12.31
mer
C.
La Reorganisation des Usines 2 vol, with personal
Bertrand
dedication by the author and letter to Hermann Struck,
Paris, 1931 Thompson

210
211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

Adolph 221
Technik des Kunstsammelns, Berlin, 1923,
Donath
with personal dedication by Author to Hermann Struck,
Berlin 1.5.25
Juda, Gesaenge, Buchschmuck v. E.M. Lilien (3tes Boerries 222
tausend), Egon Fleischel Vlg., Berlin, 1910, with personal Freiherrn v
dedication by Author to Hermann Struck, Muenchha
usen
Arnold 223
Junge Frau von 1914, Roman, Berlin, 1931, with personal
Zweig
dedication by Author to Hermann Struck Haifa, 1932
Freiherr 224
Die Balladen und ritterlichen Lieder, 10tes Tausend,
Berlin 1912, no 4 der Aug.v. 100 Stueck v. Dichter Boerries v.
gezeichent, with personal dedication by Author to Muenchha
usen
Hermann Struck and org. Exlibris v. H.S.
11

$ 25.00
$ 50.00

$ 25.00

$ 80.00

$ 25.00

$ 90.00

$ 30.00

$ 120.00

$ 30.00
$ 400.00

Was ich erlebte 1846-1896, mit persoenlicher Widmung an
und org Exlibris v. Hermann Struck, 1908
Gerufene Schatter, mit Steinzeichnungen v. Klaus Richter,
Berlin, 1923, mit persoehnlicher Widmung d. Authors A.Z.
und d. Kuenstlers K.R. an Hermann Struck,
Frauenmacht (Roman), Berlin 1906, with personal
dedication by Author to Hermann Struck and orig Exlibris
by H. Struck
Die Sendung Semaels, Juedische Tragoedie in 5
Aufzuegen, K. Wolf Vlg, Leipzig, 1918, with personal
dedication by Author to Hermann Struck, Kowno, 1918
Fuer Alfred Kerr, ein Buch d. Freundschaft, Berlin, 1928,
with personal dedication by Author to Hermann Struck,
Berlin, 15.12.1927
Ein Versuch ueber juedische Geschichte,
Handgeschrieben, Haifa, 1.11.1936 (bound in olivewood
album)
Juedische Zeitfragen, unser Programm, Wien -Leipzig,
with personal dedication by Author to Hermann Struck,
 פרסומים (חוברות) עם הקדשות אישיות של המחברים00 לוט של
להרמן שטרוק
A. Berliner, 1914, 1879, E. Dormitzer, 1925, J. Friedmann,
1914, H. Goslar, 1919, W. Heine, 1914, B. Muenchhausen,
1901, K. Richter, 1932, J. Vogelstein, 1929
Memoiren, einer Sozialistin Lehrjahre, Roman, A. Langen
Vlg., Muenchen 1909, mit signierte Widmung an, und org
Exlibris v. Hermann Struck
Saint Pierre und die Schulherren ,סינט פייר ואדוני בית הספר
 עם,)(גרמנית0.1. , טיוטה במכונת כתיבה מינכן,eine Geshcichte
0.08  קובנה,הקדשה אישית של המחבר להרמן שטרוק

Friedrich 225
Haase
Arnold 226
Zweig
Gustaf 227
Geigersta
m
Arnold 228
Zweig
Josef 229
Chapiro
G. 230
Eichelgrue
n
Ing M. 231
Ussischkin
232

Lily Braun 233

Arnold 234
Zweig

ספרות עברית
$ 50.00

$ 25.00
$ 30.00
$ 40.00

$ 25.00
$ 40.00
$ 25.00

, הוצ' הספר, מהד שלישית,0.11-0.0.  שירים ופואימות, זלמן שניאור גשרים236
 עם הקדשה אישית חתומה של המחבר להרמן,0.11  תרפ"ב,ברלין
0.11  תרפ"ד,שטרוק
) ורשה (נקבי עש, הוצ' אחיספר,טנקרד
 ד'יזרעאלי238
,תשי"ב-ציונים ותמרורים בשבעים שנות נדודים תרמ"ב
ישעיהו
0.01  תשי"ב, ת"א,אוטוביוגרפיה מאת ישעיהו רפאלוביץ
רפאלוביץ
: שני כרכים, למדע ולענייני החיים, מכתב עתי חדשי לספרות,השלוח
0.18- טבעת תרס"ט- אב תרס"ח, יט,0.18  תרס"ח,תמוז- שבט,יח
 אודיסא, הוצ אחיאסף, ביאליק.נ. ח, קלוזנר. דר י: עורכים,0.1.
,0..8  תרצ"ח, הוצ' שוקן, ספר מנהגות ומדרשות ואגדות,שמואל יוסף ימים נוראים
)פורמט מיוחד חצי עור (כריכה אחורית מפורדת
עגנון
) (נקבי עש0..8  תרצ"ח, הוצ' דביר,ה- ביאליק א.נ.ביאליק אגרות ח.נ.ח
, הוצ' יודישער פערלאג, קובץ מאמרים,ד-על פרשת דרכים א
0..1  תר"צ,ברלין

12

239
241

242
243

 אחד העם244

$ 90.00

$ 25.00

: כרכים של חוברות כרוכות בנושאים שונים08 ,ביבליותיקה עברית
245
, תולדות היהודים, האדם הקדמון: היסטוריה, ממון, תורת החיים:מדעים
, כרכים של כתבי סופרים ומשוררים שונים0.- וכן כ,פרנסים בישראל
 חלקם, (דפים מצהיבים08.8-0.11 תרס"ב- תרנ"ח, ורשה,הוצ' תושיה
)מתפרקים
0...  תרצ"ט, ת"א,) שרברק. הוצ' יזרעאל (ש,ו- ד"ר צבי גרץ דברי ימי ישראל א246

 ספרי אמנות בינלאומית,ספרות לועזית
$ 25.00
$ 25.00
$ 40.00

$ 25.00

$ 60.00
$ 40.00

$ 25.00
$ 30.00
$ 25.00

$ 50.00

$ 25.00

$ 150.00

$ 25.00
$ 200.00

$ 25.00

 עטיפה ליטוגרפיה,0.11  תרפ"ו, ירושלם,פון ספר רזיאל המלאך
) חותמות בעלים,צבעונית (פגמים
0.1.  גרמניה, ברלין,ספר תיאוריה ללימוד נהיגה
Auto Lehrbuch, v. Ing Hermann Ing. Schmidt, Berlin
Heine's Werke in einzel ausgaben, mit Bildern aus seiner
Zeit, 8 Bde, Hamburg-Berlin, Hofmann u. Campe Vlg,
1921-1923
The Second Great War, a standard history
vol I, p. 1-520, vol II+III (not bound) issues: vol II: 20,22,23
(up to p. 948), vol III: 28,29,30,33,34,35,37,39,40,41,42,43
Brennende Erde, Verse eines Kaempfers, Kurt Wolf Vlg,
Muenchen, 1920
Saemmtlich Kinder und Jugend Schriften, erstes
Baendchen Abeze und Lesebuch mit 24 handcolorieren
Kupfern, Braunschweig, 1829 (without cover)
Der Sandmann, mit 4 Original Steinzeichnungen v. Magnus
Zeller, Berlin 1921
11- שנות ה, ת"א, הוצ' סיני,ציורים מחיי פועלים

 קאמזאן.ד. י247
248
249

Sir John
Hammerto
n ed.
Erich
Muehsam
Joachim
Heinrich
Campe
E.T.A.
Hoffmann
קיתה קולוויץ

250

251
252

254
255

Moganni Nameh, gesammelte Gedichte mit 9 Bildbeigaben
H.H. 256
v. I. Ewers-Wanderwald, Georg Mueller Vlg., Muenchen,
Ewers
1910, mit orig Ex Libris by Hermann Struck
25 Originaldrucke von Platten in des verschieden
Walter 257
Techniker des Tiefdruckes, no 40 non 120, Muenchen 1901,
Ziegler
 עם תיק25  אמנותי דפוס דוגמאות1901
Max J. 258
Von Kunst und Kennerschaft, m. 38 Bildtafeln, B. Cassirer
und E. Oprecht Vlg., Oxford-Zuerich 1946, mit orig Ex- Friedlaend
er
Libris of Hermann Struck
Leonid Pasternak, mit 77 text abb. U. 67 Tafeln.. Stybel
Max 259
Vlg., Warschau, 1932, mit sig. Widmung an Hermann
Osborn
Struck, Halbleder Einband, no 28 der Vorzugsausgabe
H. 260
Th. Th. Heine, Piper u.Co Vlg, Muenchen, u. Leipzig, 1904,
Esswein
mit orig Exlibris v. Hermann Struck
Das Erlernen der Malerei, ein Handbuch mit persoehnlicher
Lovis 261
Widmung d. Authors an Hermann Struck, P. Cassirers Vlg.,
Corinth
Berlin incl orig Exlibris v. Hermann Struck
 לוחות צבועים ביד8  עם,המסע להרץ
 היינריך262
Die Harzreise, mit 8 Handkolorierten Bildern und 13
היינה
Zierstuecken von Hugo Wilkens, Muenchen 1915

13

$ 200.00

Max 263
Hollaendisches Skizzenbuch, mit 83 Zeichnungen und
einer Originallithographie, Vlg J. Bard, Berlin, 1911, no 49/50 Lieberman
n
special Exemp. Total edition of 500
S.N. 264
Duveen, Random House N.Y, 1952,
with orig. Exlibris of Hermann Struck Behrman
Gedichte, mit Radierungen v. Paul Walser, no 153 von 300,
Robert 265
numerichten u. signierten exempl B Cassierer Vlg
Walser
Berlin 1909
Two booklets: I. Der Kunst wanderer, Hrg Adolph Donath,
266
Nov-Dec 1932
II. Die Internationale Kunstwelt Prag Nov 1934

$ 25.00
$ 300.00

$ 25.00

אמנות בינלאומית
Corinth 271
Lovis

שתי גלויות עם ציורי האמן ,נשלחו להרמן שטרוק,
00.8.10 ,17.7.0.07
Totentanz, Berlin Euphorion Vlg 1922
מהדורה מיוחדת עם חמישה הדפסים חתומים ביד בפורטפוליו מקורי
10X17
רישום פחם ,אישה יושבת ,חתום J

272

Corinth
Lovis
יוסף
ישראלס
מיוחס ל
Kleinschmi
dt Paul
1883-1949
Kleinschmi
dt Paul
1883-1949
Lieberman
n Max
Oppenhei
mer Max
פסטרנק
ליאוניד

279

פיסרו קאמיל פסטל ,כנסיה בכפר,
חתום,
 Rembrandתצריב ,סולם יעקב ,חתום בלוח ,0111
t
 Schmidtברונזה על בסיס שיש ,הרקולס עם נשרגובה הברונזה  10.0ס"מ
Felling
ליטוגרפיה ,גבר הולך (הרמן שטרוק?)
לסר אורי
 0810-0..0חתום,
ברונזה ,עירום אישה ,גובה  1.ס"מ ,חתום
L.V.

273

274

275

276
277
278

280
281
282
283

$ 600.00
$2,500.00
$ 200.00

שמונה תצריבי מחט קרה לדון קישוט0.0. ,
פורטפוליו בגודל  ,X340.תצריבים

כ "א כ -
1.X19.5

רישום טוש ,רוכבים על סוסים
חתום,1.7.10 ,

$1,000.00 11X19.5

$ 600.00

תצריב ,רח' היהודים באמשטרדם
העבודה מהספר  ,Die Kunst der Radierensשל הרמן שטרוק
שמן על מזונית ,סירות ליד החוף ,חתום

13X19

$ 30.00

1.X57

תצריב ,דיוקן ,חתום

17X12

$
15,000.00
$ 90.00

10X30

$
10,000.00
$ 500.00

00.0X7

$ 220.00
10X18

$ 450.00
$ 300.00

רהיטים
285
286

שרפרף קטן ,רגליות סגנון קוין אן
עליון ריפוד בורדו מתומן ,גובה  .1ס"מ ,קוטר  1.ס"מ
שלוש כורסאות ,ריפוד פסים אדום-לבן ,רגליות עץ סגנון קוין אן
(פגמים רבים) ,גובה מושב  1.ס"מ ,גובה גב  71ס"מ,ך רוחב  71ס"מ

14

$ 30.00
$ 100.00

287

שולחנית צד ,הלוח עם עבודת גילוף פרחים,
גובה  ,11לוח 35.5 X0..0
ארונית טואלט דלת אחת ללא גב ומראה ,פגם בלוח וברגליות,
גובה  ,87לוח  46 X81.0ס"מ
כורסא עם ריפוד כתום ,גובה מושב  ,.7גובה גב  87ס"מ ,
רוחב  0.ס"מ (פגמים)
כורסא ,עץ חרוט עם ריפוד ירוק ,גובה מושב  18ס"מ,
גובה גב  .1ס"מ ,רוחב  11ס"מ
שולחנית צד-סטנד עץ ,סגנון קוין אן ,פגמים קלים,
גובה  78ס"מ ,לוח  27.5 X17ס"מ
ארון ויטרינה דלת אחת ,עליון מקושת ,מגירה גדולה ,גובה ,081
רוחב  88ס"מ ,עומק  .7ס"מ ,סגנון Gruenderzeit
כורסת עץ מגולף עם ריפוד פסים אדום-לבן ,רגלים צורת טפרים
(פגומים) ,גובה גב  00.ס"מ ,גובה מושב  11ס"מ ,רוחב  11ס"מ
כסא שלוש רגלים עתיק ,בסיס משולש ,גובה מושב  11ס"מ,
גובה גב  8.ס"מ
שולחן כתיבה-סקרטר קטן ,עם דלתות תריס

296

כורסת עץ עם משענות יד ,גילוף מסוגנן ,גובה מושב  17ס"מ,
גובה גב  010ס"מ
עגלת תה ,עץ ,גרמניה ,שנות ה ,11-לוח ,39.5 X77.0
גובה  00.0ס"מ (ללא הגלגלים)( ,ראה ה.ש 0871-0.11 .עמ' )011
שולחן קטן ,עליון לוח שיש קררה (עם סדקים) ,רגלים גילוף
וחריטה מקושטת ,גובה  1.ס"מ ,לוח  71 X001ס"מ
ארון ויטרינה שתי דלתות ,עליון מקושת ,שתי מגירות ,פנים מדפי עץ,
גובה  ,081רוחב  000עומק  ..ס"מ (פגמים)
ארון -מזנון ,גרמניה ,המאה הGruenderzeit 0.-
גובה  ,000.0רוחב  ,078עומק  10ס"מ ,פנים מדפי עץ
ספה וכורסא ,ריפוד בורדו (פגמים רבים)

302

שולחן אוכל נפתח 106 X000 ,ס"מ סגור,
גובה  77ס"מ ,עם  121כסאות ,גובה גב  01.ס"מ
שולחן סלוני ,עץ עם לוח זכוכית קריסטל מלוטש ,גובה  17ס"מ,
הלוח (כולל מסגרת עץ)  70 X00.ס"מ
שטיחון,

306

שטיח עבודת יד ,דוגמת קאזאק
פגמים,
שטיח עבודת יד ,דוגמה שבטית (שפשופים)

309

בסיס מנורת שולחן ,עץ חרוט (פגמים)

$ 40.00

310

בסיס מנורה מקרמיקה ,עם ציורים יפנים ,אישה מעל גלי ים,
גובה נטו  11ס"מ ,עם בסיס עץ

$ 70.00

288
289
290
291
292
293
294
295

297
298
299
300
301

303
305

307

$ 40.00
$ 120.00
$ 40.00
$ 120.00
$ 40.00
$ 120.00
$ 50.00
$ 150.00
$ 50.00
$ 150.00
$ 90.00
$ 180.00
$ 100.00

$ 500.00
$ 100.00
$
1,000.00
$ 100.00
$ 25.00 01.X59.5
$ 120.00 07.X121
000X81

$ 70.00

זכוכית
312

בקבוק זכוכית חום עם חיפוי פיוטר כולל פקק תואם,
גובה כולל פקק  10ס"מ ,תוצ'  ,Daalderopהולנד
15

$ 25.00

313

קערת זכוכית קריסטל מלוטש,
דקו ,גוון ירוק כהה ,פגם זעיר,
חמישה כלי הגשה -קערית על רגל ללפתן ,זכוכית ,דקו,
(שנים עם פגמים)
משקולת נייר ונציאנית ,עם מונוגרמה חרוטה  ,.X.Mפגמים בבסיס

316

שלוש כוסות יין גבוהות על רגל ,זכוכית עם ציורי חריטה עדינים,
כ"א גובה  0.ס"מ
אגרטל זכוכית ירוק עם ציורי כסף ,פרחים ,גרמניה ,תחילת המאה ה11-
(פגמים בבסיס) ,גובה  17.0ס"מ ,קוטר  10.0ס"מ
שש צלוחיות לפתן ,זכוכית סגולה ,דוגמת דקו

319

אגרטל זכוכית קריסטל מלוטש גוון ענבר,
גובה  08ס"מ ,קוטר  01.0ס"מ
שתי פלטות הגשה מלבניות ,זכוכית ,דקו,
כ"א  22 X.1ס"מ
סלסלת זכוכית קריסטל מלוטש ,בוהמיה,
גובה  11ס"מ ,אורך  10.0ס"מ
אגרטל זכוכית חום,
גובה  .0ס"מ ,קוטר  07ס"מ
אגרטל זכוכית קריסטל מלוטש ,קובלט על רקע שקוף,
גובה  00.0ס"מ ,קוטר  0.ס"מ
ארבע משענות סכינים ,זכוכית קריסטל מלוטש,
אורך  ..8ס"מ (פגמים זעירים)
צלחת על רגל ,פמוט לנר ,זכוכית ,אר דקו ,גרמניה ,שנות ה,11
קוטר  17.0ס"מ ,גובה  01.0ס"מ( ,פגם זעיר)
ארבע משענות סכינים ,זכוכית קריסטל מלוטש ,כ"א אורך  .ס"מ

327

בקבוק זכוכית קריסטל מלוטש עם פקק תואם,
גובה כולל פקק  1.ס"מ,
אגרטל זכוכית קריסטל,
גובה  .1.0ס"מ
חמש כוסות ויסקי וחמש כוסות מים
תוצ'  ,Iittalaפינלנד
ארבע קעריות זכוכית קריסטל מלוטש
(פגם קל)
אגרטל זכוכית קריסטל מלוטש בסיס מרובע,
גובה  18ס"מ
צלחת הגשה ,קוטר  18.0ס"מ ,עם ארבע צלוחיות ,כ"א קוטר  08ס"מ,
זכוכית  ,pressed glassארה"ב
לוט  07כוסות יין גבוהים
גובה כ"א  1..0ס"מ
סירת זכוכית קריסטל מלוטש
אורך  10ס"מ ,רוחב  01ס"מ
כד לקרור עם תא לקרח ,זכוכית קריסטל מלוטש ומתכת מצופה כסף,
תוצ  ,WMFגרמניה ,תחילת המאה ה ,11גובה  .0.0ס"מ
כלי זכוכית-אגרטל ,גוון ענבר עם ליטוש דוגמת פרחים,
גובה  ,07.0קוטר  1.ס"מ

314
315

317
318

320
321
322
323
324
325
326

328
329
330
331
332
333
334
335
336

16

11X15X
 13ס"מ

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

$ 50.00
$ 25.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 60.00
$ 25.00
$ 90.00
$ 30.00
$ 90.00
$ 35.00
$ 120.00
$ 35.00

337

סרוויס חלקי ,זכוכית ,גוון ענבר כולל :קנקן (צ'יפ בבסיס) ,קערה ,מגש,
קנקן קטן ,צלחת אובלית 8 ,קעריות לפתן 0 ,קעריות על רגל . ,ספלים,
 01תחתיות 1 ,ספלי מוקה עם תחתיות 1 ,צלחות עוגה ,ס"כ  17חלקים

$ 120.00

פורצלן וקרמיקה
339

מנורת פורצלן צורת שני סינים סוחבים אפיריון ,קאפו דימונטה (פגמים
חסרה רגל) ,בסיס  11ס"מ ,גובה  11ס"מ
חמישה ספלי קפה צרפתיים פורצלן תוצ' ,Rosenthal
סדרת  ,Mariaצבע לבן
שני כלי הגשה ,פורצלן תוצ'  :Hutschenreuterפלטה ,וקערה עגולה

342

ספל מוקה עם תחתית תוצ'  ,Meissenהמאה ה,08-
ציורי פרחים סגנון סיני
כלי קרמיקה ,קופסה עם מכסה פליז עבודת פטיש (הציר פגום),
 21.5X9.5 X00ס"מ
פלטת פורצלן-תחתית תוצ'  ,Rosenthalבווריה סדרת  ,Mariaלבן

345

חלק מסרוויס פורצלן תוצ'  Kronachדגם ,Else
כולל :ארבעה ספלים ,שלוש תחתיות ,וארבע צלחות קטנות
שלושה פריטי פורצלן תוצ'  KPMפולין :צלחת הגשה גדולה,
קוטר  .1ס"מ ,בינונית ,קוטר  11.0ס"מ ורטביה ,רוחב  11ס"מ
שני כלי הגשה פורצלן :פלטה אובלית ,אורך  10ס"מ ,וקערה מרובעת,
רוחב  10ס"מ
סרוויס פורצלן חלקי תוצ'  ,Epiagצ'כוסלובקיה ,כולל :מרקיה ,רטביה,
כלי מלח פלפל ,צלחת הגשה 1 ,צלחות עמוקות (פגמים) . ,צלחות
שטוחות גדולות (פגמים) 1 ,צלחות שטוחות קטנות ,וכן קנקן קפה
(פגום) ,כלי סוכר ללא מכסה 1 ,ספלים עם  7תחתיות 1 ,צלחות עוגה
(פגמים) ,הסרוויס משומש ופגום ,סה"כ  .1חלקים
שני כלי הגשה מפורצלן :צלחת גדולה ,קוטר  ..ס"מ,
וקערה מרובעת רוחב  11ס"מ ,צ'כוסלובקיה
סרוויס חלקי ,פורצלן תוצ'  ,Waiklפולין ,כולל :מרקיה גדולה עם מכסה,
מרקיה קטנה עם מכסה ,כלי לרוטב ,קערה מרובעת ,מגש אובלי גדול,
מגש אובלי קטן ,מלחיה ,עשר צלחות מרק ,ארבע צלחות מנה ראשונה,
סה"כ  10חלקים
פיגורת קרמיקה ,אישה עם פרחים ,חתום (פגם זעיר בבסיס),
גובה  11ס"מ
סרוויס פורצלן חלקי תוצ  ,Rosenthalדגם ,Chippendale
דוגמת ורדים ,כולל :קנקן קפה ,כלי לחלב ,צלחת הגשה,
ארבעה ספלים עם שש תחתיות ,שש צלחות עוגה
חלק מסרוויס תה יפני ,פורצלן ,כולל:
שלושה ספלים ,ארבע תחתיות וארבע צלחות

340
341

343
344

346
347
348

349
350

351
352

354

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

$ 50.00

$ 25.00
$ 70.00

$ 30.00
$ 80.00

$ 40.00

פריטי נוי שונים
355
357
358

צלחת-מגש ,נחושת עם בדיל ,פרס עם חריטה רימונים ,
קוטר  ..ס"מ
מחזיק סטופר לפקק של בקבוק יין ,עץ מגולף
צורת פרוטומה של בכחוס ,גובה  8.0ס"מ
ארבע מקטרות משומשות ופומית לסיגרים ,בקופסת עץ

17

$ 40.00
$ 30.00
$ 50.00

359
360
361
362
363

כדור זכוכית-אקווריום  ,fish bowlעם בוקלטים של גפרורים,
פרסומות של בתי מלון ,ניו יורק וערים אחרות בארה"ב ,שנות ה11-71-
תיק התעודות של הרמן שטרוק (ללא תוכן),
עם הטבעה  ,Dokumente-HSמידות 26X5 X.7.0
ששה משענות סכינים ,נחושת-ניקל ,תוצ  ,Argentorגרמניה,
שנות ה ,11-אורך  8.8ס"מ ( 01 ,)0ס"מ ()0
פסל אפריקני ,סופסטון מגולף ,ג'וג'ו ,בסיס עץ תואם,
גובה ללא הבסיס  0.ס"מ (פגמים קלים)
מקל הליכה ,ידית כסף

$ 40.00
$ 100.00
$ 40.00
$ 180.00
$ 40.00

מכשירים
365

שעון יד ,תוצ' John Weitz for Destino
מצב עבודה
שני שעוני כיס ,טעוני תיקון
א .אומגה ,בTobias .
שעון כיס ,מנגנון צילינדר מצב עבודה,
עם שרשרת שעון ,עליו מפתח ובנוסף עפרון קטן
שעון מדף,בידרמאייר גרמני ,קופסה עץ עם עבודת פרקטרי,
מנגנון טעון תיקון
קסת דיו ,בקבוקון זכוכית עם פקק תוצ ,Balenciaga
פאריז ,גובה  .ס"מ
קסת דיו עם שני תאים ,לדיו ,ולחול ,גרמניה ,שנות ה,11
18X10.3 X1..8
זכוכית מגדלת עם ידית מתקפלת

374

סמובר רוסי ,ברונזה ,פגמים וחוסרים,
גובה  00.0ס"מ
מיקרוסקופ צעצוע תוצ'  Lupinusגרמניה,
מגדיל פי  ,001גובה  01ס"מ
מסרטת סופר  8תוצ' Crown Optical Co Ltd
יפן ,דגם  E3Bעם  .עדשות 0. :ממ ,wide angle, tele ,מד אור

366
367
368
370
371
373

375
376

$ 25.00
$ 35.00
$ 75.00
$ 120.00
$ 25.00
$ 70.00
$ 25.00
$ 40.00
$ 40.00
$ 50.00

בצלאל ,קרמיקה ארמנית
378

379
380

 381בוריס שץ

383

שני ספרים אודות בצלאל .0 :זאב רבן ,גרפיקאי ומעצב עברי ראשון,
גלריה פרקש .1 1111 ,בתיה כרמיאל ,אריחים מעטרים עיר,
קרמיקה בצלאל בבתי ת"א 0.1.-0.1.
קופסת סיגריות ,בצלאל ירושלם ,ארץ ישראל ,שנות ה,.1-
עם תמונת נוטר " ,"The Gaffirמגדל שמירה וחקלאי זורע
בצלאל החדש ירושלים ,גליונות לבעיות העצוב האמנותי ..בעריכת מ.
ארדון-ברונשטיין ,גליון א' ,הוצ' בצלאל החדש ,י-ם ,תש"א  ,0.10עם
צילומים ואיורי יצירות
62X57
תבליט רקוע" ,סופר תימני" ,חתום ,מעזבון עזרא קפון (בולגריה),
עבודת הריקוע המקורית מעשה ידי בוריס שץ ,שנות העשרה של המאה
ה .11-העתק הגבס של עבודה זו הוצא למכירה בשנת  ,1111אך לא
נמכר ונותר ביד יורשי בוריס שץ .בגב שארית מכתב מאת ב.ש
קערת קרמיקה ,עבודה ארמנית מצויירת ,עם תמונת צבי,
א"י תקופת המנדט ,תיקונים גסים ,קוטר  18ס"מ
18

$ 25.00

$ 50.00
$ 30.00

$
15,000.00

$ 25.00

384
385
386

כלי הגשה ,בסיס מתכת ,עם ארבע קעריות קרמיקה ארמנית מצויירת,
חתום  ,Jerusalemקוטר  18ס"מ
שלושה פריטי קרמיקה ארמנית ירושלים:
פעמון ,מאפרה וצלחת מלבנית (פגומה) ,ירושלים
כוס גדולה וכלי-סיר ,קרמיקה ארמנית מצוירת דוגמת פרחים,
גבהים  00ס"מ 01 ,ס"מ ,חתוםJerusalem ,

$ 40.00
$ 30.00
$ 40.00

אמנות ישראלית ,ספרי אמנות ישראלית
 Solomono 388שמן על בד ,מסיק זיתים,חתום (פגום מאד),
witz
 389גוטמן נחום טושים צבעוניים ,סצינה ביפו ,חתום,

$ 200.00 10.0X56
11X31

 391יעקב
שני ספרים :תחריטים והדפסי אבן ,דביר תשמ"ב ,0.81
שטיינהרדט  .1בין יעקב לישראל ,תפן0..8 ,
 392א.מ .ליליאן שלושה ספרים אודות יצירותיו
א .תפן  .1 0..7מינכן Painting with light, Dvir 1991 .. 1111
 393פסי גירש
שלושה ספרים אודות האמנית:
.0פסי גירש ,עבודות  ,0801-5100מוזיאון הפתוח תל חי 1101
 .1במקום שאני עומדת ,מוזיאון בית אורי ורמי נחשתן ,ק .אשדות יעקב
מאוחד 111.
Pesi Girsch, Natures Mortes, Keahyoff Vlg 2001 ..
חמישה ספרי אמנות ,אמנים ישראלים:
394
 .0מנחם שמי 00 ,תמונות ומבחר אגרות ורישומים0.08 ,
 .1חנה אורלוף ,תפן  .. 0...יעקב לוצ'נסקי ,פסלים ,ת"א 0.07
 .1משה שק ,צלמים ,עומר  .0 1111קטי פלדי ,פיסול1108 ,
395
ארבעה ספרי אמנות ,אמנים ישראלים:
 .0יאיר גרבוז ,כתבתי ציור חדש ,גלריה גורדון1118 ,
 .1לאה ניקל ,דפים ומחברות0821-5111,
 ..אהרון מסג ,בקצה המחשבה5112-5112 ,
 .1תומרקין ,פסלים  ,0821-0885הוצאה שניה 0..1
גזית ,ירחון לאמנות וספרות 0.10-0.70
396
סה"כ  0.חוברות :כרכים כב ט-יב ,כג א-ב ,כה ט-יב ,כו ט-יב ,כז א-ד,
ט-יב ,כח ה-ח ,ט-יב ,כט ה-ח ,ל א-ד ,לב א-ד
חמישה קטלוגי תערוכות אמנים ישראלים:
397
 .0יעקב חפץ ,יצירה בדו מימד ,תפן111. ,
Kadishman, Venezia 1978 .1
 .3דינה ריקנאטי ,המשכיות ,גלריה אלון שנהב1110 ,
 1טרטקובר ,מיטלטלין ,מוךזיאון ת"א
 .0פיליפ רנצר ,הבט אחורה בזעם ,תפן-גלריה גורדון110 ,
18.0X
אלבום של תמונות ,עם הקדמה מאת הרמן שטרוק,
 398פרופ ל.
38.5
הוצ' יבנה ירושלים-ברלין תרפ"ג,
פסטרנק
 400נתן זך
מות אמי ,הוצ' הקיבוץ המאוחד ,ת"א,0..7 ,
עם הקדשה חתומה של המחבר1111 ,
 402פסי גירש
צילום ממוסגר (בכספת) ,גלידה ,חתום עם הקדשה
Jean 403
David
Valery 404

$ 300.00
$ 30.00
$ 40.00
$ 40.00

$ 50.00

$ 40.00

$ 50.00
$ 40.00

$ 120.00
$ 25.00
$ 700.00

שמן על לוח" ,וזה מעשה ה' " ,חתום

$ 900.00

פסלון ברונזה צורת כף רגל
אורך  01.0ס"מ

$ 80.00

19

405
406
407
408

שלוש עבודות מתכת-תליונים צורת מסכות ,חתומים,001 ,
Valery
אורכים כ 7-ס"מ כ"א
 Ferdinandסריוגרפיה חתומה בלוח ,קלפי משחק ,פגום ,חתום בלוח,
Leger
מוקדי משה גואש על נייר חום ,יהודי ,חתום ,0..8
0.11-0.70
שמחה שרמן צילום ,טבע דומם,

21

$ 120.00
71X49

$ 90.00

$ 260.00 07.0X15
40X61

$1,000.00

