שלום רב ללקוחותינו ומכרינו,
אנו שמחים לבשר על מכירתנו הראשונה ללא קטלוג מודפס.
מכירה זו היא ניסיון ראשון מצדנו ליצור קטלוג בו נוכל להציג פריטים במחירי פתיחה זולים בהרבה
מאשר בקטלוגים הרגילים שלנו.
אנו מקווים שניסיון זה יצליח ויענה על הביקוש הרב ,הן מצד קונים והן מצד מוכרים ,להציג במכירות של
קדם גם פריטים פחות יקרים אולם מעניינים לא פחות.
מכירות אלה מתוכננות להתבצע מספר פעמים בשנה ובמגוון רחב של תחומים ונושאים ,במקביל
לקטלוגים הרגילים שלנו.
מכירות אלה תהיינה שונות במספר אופנים מהמכירות הרגילות שלנו :הקטלוג יופיע באינטרנט בלבד ללא
קטלוג מודפס; תיאורי הפריטים יהיו בסיסיים יותר ולא תמיד יתורגמו לאנגלית; והמכירה עצמה תתקיים
על-פי הצעות מוקדמות בלבד ,ללא מכירה חיה .עמלת הקונה במכירות אלה תהיה .25%
מכירתנו הראשונה בפורמט החדש מוקדשת לדפוסי איטליה ויהדות איטליה .התצוגה של מכירה זו
תתקיים במקביל לתצוגה של מכירה  ,46של ספרי קודש ויודאיקה.
שעות התצוגה:
יום ד '  01.07.15י"ד תמוז 12:00 - 20:00
יום ה '  02.07.15ט"ו תמוז 12:00 - 22:00
יום א '  05.07.15י"ח תמוז 12:00 - 20:00
יום ב '  06.07.15י"ט תמוז 12:00 - 20:00
יום ג '  07.07.15כ' תמוז 10:00-13:00
פרטים נוספים אודות המכירה ניתן למצוא באתר האינטרנט של קדםwww.kedem-auctions.com :
בברכה,
צוות קדם

מספר
פריט

כותרת

תאור

מחיר

409

חמשה חומשי
תורה  -ונציה,
1801
חמשה חומשי
תורה -
ליוורנו1824 ,
חמשה חומשי
תורה -
ליוורנו1797 ,
חמשה חומשי
תורה -
ליוורנו1854 ,
ארבעה
ועשרים -
ליוורנו1824 ,
חמשה חומשי
תורה -
ליוורנו1889 ,

חמשה חומשי תורה .ונציה[ ,תקס"ב  .]1801סט בן  5כרכים.°8 .
מצב כללי טוב .כריכות מקוריות נאות ,עם שדרת עור.

$100

415

ספר מכתב
אלקים -
חמשה חומשי
תורה  -פיסא,
1818
חמשה חומשי
תורה -
אמשטרדם,
 - 1705העותק
של בית
הכנסת "יראי
ה'" ברומא

410
411
412
413
414

416

417

418

419

חמשה חומשי תורה ,תורת ה' תמימה ,עם לוח הפטרות ומגילות$100 .
ליוורנו[ ,תקפ"ד  .]1824סט בן  5כרכים .°8 .מצב כללי טוב.
כריכות מקוריות.
חמשה חומשי תורה  -ליוורנו[ ,תקנ"ז  .]1797סט בן  5כרכים$100 .°8 .
כריכות עור מקוריות נאות ,עם הטבעה מוזהבת.
חמשה חומשי תורה ,תורת האלהים ,עם רש"י .ליוורנו[ ,תרי"ד
 .]1854סט בן  5כרכים .°8 .מצב כללי טוב .כריכות מקוריות ,עם
שדרות עור.
ארבעה ועשרים ,חומש ונביאים .ליוורנו[ ,תקפ"ד  .]1824שלושה $100
כרכים מתוך ארבעה (חסר חלק כתובים) 3 .כרכים .°8 .מצב כללי
טוב .כריכות מקוריות ,עם שדרות עור.
חמשה חומשי תורה .ליוורנו[ ,תקמ"ט  .]1889ארבעה כרכים
$50
מתוך חמשה (חסר ספר במדבר) .°8 .מצב כללי טוב-בינוני.
כריכות עור מקוריות ,עם שרידי אבזמי מתכת .רישומי בעלות
וחתימות.
חמשה חומשי תורה ,עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י ,ועם
$30
הפטרות .פיסא "באותיות אמשטרדם"[ .תקע"ח .]1818
ספירת דפים משתנה .°4 .מצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי .כריכת
עור ,פגמים.
$100

חמשה חומשי תורה .אמשטרדם[ ,תס"ה]  .1705עם מבוא
וביאורים בלטינית .שני שערים .חותמות "כנ'[סת] יראי יי' יר"ה -
 ."Nuova Scuolaעל כריכת העור הטבעה מוזהבתScuola " :
 ."Nuovaכפי הנראה ,עותק זה היה שייך לבית כנסת בשם זה
בעיר רומא .בשולי הדפים הערות קצרות וסימונים להפסקת
הפרשיות בכתיבה איטלקית.
[ ,]26קעח דף .°8 .מצב בינוני .כתמים רבים .בלאי וקרעים .מעט
סימני עש .פגמים בכריכה.
חמשה חומשי חמשה חומשי תורה ,עם מגילות והפטרות .ונציה[ ,תס"ב-תס"ד
$50
תורה  -ונציה .]1702-1704 ,פורמט מיניאטורי .°16 .מספר דפים חסרים או
פגומים באמצע ובסוף .מצב כללי בינוני .כריכת עור מקורית,
- 1702-1704
מנותקת ובלויה.
מיניאטורי
תורה ונביאים תורה ונביאים ראשונים .ונציה[ ,תמ"א?]-תנ"א [.1691-]?1681
$50
שער נפרד לחלק נביאים ראשונים .בשער הראשון של "חמשה
ראשונים -
חומשי תורה" ,מופיע פרט השנה תמ"א ,אך לפי הרישום במפעל
ונציה ,תנ"א
הביבליוגרפיה נדפס החלק הראשון של מהדורה זו בשנת ת"נ .כל
עמודי הספר תחומים במסגרות .ספירת דפים משתנה .°4 .מצב
טוב-בינוני .כתמים ,בלאי וקרעים .כריכה בלויה.
מוצא פי ה'  -מוצא פי ה'  -חמשה חומשי תורה עם תרגום .מנטובה ,תקמ"ה
$50
חמשה חומשי  ,]3[ .1785תקלב; קכד דף .°8 .חסר דף שער ,מספר דפים פגומים.
מצב בינוני .כתמים ,קרעים ובלאי .כריכה לא מקורית.
תורה -
מנטובה1785 ,
$50

420

חמשה חומשי
תורה  -פיסא,
תקע"ח?
חמשה חומשי
תורה ,עם
מנחת שי -
פיסא1803 ,
אוסף
חומשים ,חוק
לישראל,
וספרי תנ"ך -
דפוסים שונים
ספר פרשיות -
ונציה ,תצ"ז -
פורמט כיס
אוסף חומשים
 ונציה ,שנותהת"ק
חמשה חומשי
תורה ,עם
תרגום
איטלקי  -וינה,
1821
תנ"ך בכרך
אחד ,עם
תרגום
איטלקי -
פיסא1783 ,
תנ"ך בכרך
אחד ,עם
תרגום
ללאדינו -
פיסא1783 ,
ארבעה
ועשרים -
ליוורנו1834 ,

429

נביאים
וכתובים -
ונציה1740- ,
1741
נביאים
וכתובים -
ונציה1730 ,

431

נביאים
אחרונים -
ונציה1740 ,

421

422

423
424
425

426

427

428

430

חמשה חומשי תורה ,מכתב אלהים .ללא דף שער [פיסא ,תקע"ח
 ?1818או ליוורנו ,תקס"ז  .°4 .]?1807מצב טוב-בינוני .כתמים
ובלאי .חתימות .כריכת עור מפוארת ,עם פגמים.
חמשה חומשי תורה ,עם מנחת שי " -מגן סופרים" .פיסא ,תקס"ג $30
 .1803בדף שלפני השער "דגל המדפיס".
[ ,]3קסב; נח ]2[ ,דף .°8 .מצב בינוני-גרוע .כתמים ובלאי .פגעי
רטיבות ופטריה .כריכה פגומה.
אוסף חומשים ,חוק לישראל ,וספרי תנ"ך  -דפוסי ונציה ,פירנצה$50 ,
ליוורנו ,טרייסט ,וינה ,לונדון .חלקם משנות הת"ק ,כולל
מקראות גדולות ,חלק תורה ,ונציה שכ"ח (מתולע) 36 .ספרים.
גודל ומצב משתנים.
$50

ספר פרשיות עם הטעמים  -ונציה ,תצ"ז  .1737בסופו נוסח לחתן $30
(עם איור לב ,חץ וקשת ,ושלהבת אש) .פורמט כיס.
נד דף .°16 .מצב בינוני ,כתמים ובלאי .סימני עש.
אוסף חומשים ,מדפוסי ונציה ,שנות הת"ק .עותקים חסרים או
$30
פגומים.
 6ספרים גודל ומצב משתנים.
חמשה חומשי תורה ,תורת האלהים ,עם תרגום וביאור
$100
באיטלקית ,מאת רבי יצחק שמואל ריגייו .וינה ,תקפ"א [.]1821
סט בן  3כרכים .°8.מצב כללי טוב .כריכות מקוריות עם שדרות
עור.
תנ"ך  -ארבעה ועשרים ,עם תרגום "איטאלייאני" (איטלקית).
פיסא ,תקמ"ג  .1783כל התנ"ך בכרך אחד.
ספירת דפים משתנה .°4 .מצב בינוני .כתמים ובלאי ,קרעים
במספר דפים ,עם פגיעה בטקסט .כריכה ישנה ,פגומה.

$50

תנ"ך  -ארבעה ועשרים ,עם תרגום "ספרדי" (לאדינו) .פיסא,
תקמ"ג  .1783כל התנ"ך בכרך אחד .וואריאנט של הפריט הקודם.
שער נפרד לכל חלק .ספירת דפים משתנה .°4.מצב טוב-בינוני.
כתמים ובלאי .כריכה פגומה.

$50

ארבעה ועשרים [תנ"ך] ,עם תרגום מילים באיטלקית .ליוורנו,
תקצ"ד  .1834תנ"ך שלם בכרך אחד .ספירת עמודים משתנה.°4 .
מצב טוב-בינוני .כתמים .קרעים ובלאי בחלק מהדפים .כריכת
עור עם הטבעה מוזהבת ,פגומה קלות.
נביאים אחרונים וכתובים ,עם תרגום לאיטלקית .ונציה ,ת"ק-
תק"א  .1740-1741שני חלקים בכרך אחד .לא נרשם במפעל
הביבליוגרפיה .קל-שמח דף .°4 .מצב בינוני-טוב ,כתמים ,קרעים
ובלאי ,עם פגיעה בטקסט .כריכת עור עם הטבעה מוזהבת.
נביאים אחרונים וכתובים ,עם תרגום לאיטלקית .ונציה ,ת"צ
 .1730שני חלקים בכרך אחד .לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה.
קי; קכ דף .°4 .מצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי .כריכת עור,
בלויה.
נביאים אחרונים .ונציה ,ת"ק  .1740חלק מנוסח השער בדיו
אדומה .קפד דף .°8 .מצב בינוני ,מספר דפים פגומים .כתמים
ובלאי.

$50

$30

$30

$50
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חמש מגלות והפטרות .חלק ממהדורת החומש "מוצא פי ה'".
חמש מגלות
מנטובה ,תקמ"ה  .1785קכד דף .°8 .שוליים רחבים ,על נייר
והפטרות -
מנטובה 1785 ,איכותי.
שיר השירים
שיר השירים ,עם התרגום הארמי ותרגום ללאדינו .ונציה[ ,תפ"א $50
 .]1721המקור והתרגומים פסוק אחר פסוק.
עם תרגום
לז ]1[ ,דף .°8 .מצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי .קרעים עם חסרון
לאדינו -
ופגיעה בטקסט בשני הדפים האחרונים.
ונציה ,תפ"א
ספר איוב ,עם ספר איוב ,מתורגם לאיטלקית .רומא ,תקל"ג  .1773מקור ותרגום $30
תרגום
עמוד מול עמוד XLV, 276 ,]12[ .עמ' .°8 .מצב טוב.
לאיטלקית -
רומא1773 ,
ספר איוב ,לימוד לצום החמישי (תשעה באב) תרגום מלא
ספר איוב -
$50
ליוורנו 1778 ,בלאדינו .ליוורנו ,תקל"ח  .1778פח דף .°8 .מצב בינוני ,קרעים
ופגמים בשוליים .רישומי בעלות .כריכת קלף.
ספר תהלים  -ספר תהלים .פיסא[ ,תקס"ו  .]1806פורמט כיס.
$50
פיסא - 1806 ,קא דף .°16 .מצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי .כריכת קלף.
פורמט כיס
ספר עין ראי ,פירוש על ספר תהלים (עם הפנים) ,מאת רבי דוד
ספר תהלים
$50
עם פירוש עין פייאצה .ליוורנו[ ,תקפ"ט  .]1829ה ,קסט דף .°8 .מצב טוב,
ראי  -ליוורנו ,כתמים .פגמים בכריכה.
תקפ"ט
ספר תהלים  -ספר תהלים .פירנצה[ ,תר"ע  1910בערך] .ספר תהלים ,במקורו
$50
פירנצה 1910 ,העברי ,בלי ניקוד ,ערוך במבנה ריטמי (קט עמ') .עם מבוא
וביאור באיטלקית.
 ,XX, [1], 124קט עמ' .°8 .מצב טוב-בינוני .כתמים .קרעים
ובלאי במספר מקומות .מעטפת קרטון מודפסת.
ספר תהלים ,עם תרגום וביאור באיטלקית ,מאת רבי יוסף
ספר תהלים,
$50
וינטורי .ורונה ,תקע"ו ( .)1816נדפס משמאל לימין .שער מיוחד
בעברית
לכל ספר מספרי תהלים .נדפס בשני עמודים מקבילים ,בכל
ואיטלקית -
ורונה ,תקע"ו עמוד שני טורים .בטור השמאלי פסוק-פסוק במקור .מימינו
תרגום לאיטלקית בחרוזים ,מאת גאזולה הנזכר בשער הלועזי.
בטור השלישי תרגום-ביאור באיטלקית ובטור הרביעי הערות
באיטלקית ,שניהם מאת ר' יוסף וינטורי .ספירת עמודים
משתנה .°2 .מצב טוב ,כתמים .כריכה מקורית ,מנותקת חלקית
ופגומה.
ספר תהלים ,עם תרגום לאיטלקית .וינה ,תרל"א  .1871מקור
ספר תהלים
$50
ותרגום עמוד מול עמוד .שני עותקים ,האחד כרוך עם ספר
עם תרגום
ישעיהו ,מתורגם לאיטלקית .וינה ,תרל"א 2 .ספרים .°8 .מצב
לאיטלקית -
וינה ,תרל"א  -כללי טוב-בינוני .כתמים ובלאי .פגמים בכריכות * .מצורף :ספר
תהלים  -צנת דוד ,חוקר זמן הולדת ספר תהלים ומזמוריו
שני עותקים
הפרטיים (עם הפנים) .מאיר ראנדיגגר .וינה[ ,תר"א] .°8 .1841
מצב בינוני-טוב .חסר שער לועזי.
ספר תהלים  -ספר תהלים .ליוורנו[ ,תקפ"ח  .]1828שני וואריאנטים של אותה $50
ליוורנו - 1828 ,מהדורה .אחד מהם  -עברית בלבד .השני ,כולל בסופו תרגום
ספר תהלים לאיטלקית.
שני
 2ספרים .°8 .מצב כללי טוב .כתמים ובלאי .רישומים .פגמים
וואריאנטים
קלים בכריכות.
$30

442

ספר תהלים -
ליוורנו- 1838 ,
שני
וואריאנטים

443

ספר תהלים -
ליוורנו1852 ,
ספר תהלים -
ליוורנו ,תרכ"ו
 עם הוספהבכת"י
תהלים עם
פירושים  -שני
ספרים -
הוספות
בכת"י,
איטליה

446

אוסף ספרי
תהלים
מדפוסי
איטליה

447

ספר כהנת
אברהם -
ונציה ,תע"ט -
עותק חסר

448

תחנונים
לאחר אמירת
תהילים  -שתי
מהדורות

444

445

ספר תהלים .ליוורנו[ ,תקצ"ח  .]1838שני וואריאנטים של אותה
מהדורה .האחד ,עברית בלבד .השני ,עם תרגום איטלקי עמוד
מול עמוד.
 2ספרים .°8.מצב משתנה .העותק עם התרגום באיטלקית במצב
טוב .העותק בעברית בלבד ,עם מספר דפים פגומים וחסרים
בחלקם (פגיעה בטקסט).
ספר תהלים .ליוורנו[ ,תרי"ב  .]1852קיט ]1[ ,דף .°8 .מצב טוב.
כתמים ובלאי .מספר קרעים .רישומים .פגמים בכריכה.
ספר תהלים ,עם פירוש רש"י ,וביאור קצר מאת רבי ישראל
קושטא .ליוורנו[ ,תרכ"ו  .]1866בדף האחרון רישום פסוקים
בכתיבה איטלקית נאה מנוקדת.
[ ,]8רט ]1[ ,דף .°8 .מצב טוב .כתמים .פגמים בכריכה.
שני ספרי תהלים עם פירושים * :ספר תהלים ,עם הפירושים
משפט צדק לרבי משה מזאלשין [בעל תקון שבת] ,עם שושני
לקט ומצודת ציון .וינה[ ,תרכ"ג]  .1863בעמוד שלפני השער
רישום תפילה בכתב-יד ,בכתיבה איטלקית" ,תפילה זו הכינה
מו"ר אברהם בכ"ר יצחק יהושע לאטאש * ."...ספר תהלים ,עם
פירוש יוסף תהלות להחיד"א .וינה[ ,תרי"ט] .1859
 2ספרים .מצב טוב .כריכות לא מקוריות.
אוסף ספרי תהלים מדפוסי איטליה:ספר תהלים .מנטובה,
[תקמ"א  .]1781שני עותקים * .ספר תהלים .עם "שמוש תהלים"
ותפלות שונות .ליוורנו[ ,תקנ"ז  .]1797פורמט כיס * .ספר
תהלים ,עם תפלות החיד"א .פיסא[ ,תקע"א  * .]1811ספר
תהלים .ליוורנו[ ,תקע"ז  * .]1817ספר תהלים ,עם תפלות
החיד"א .ליוורנו[ ,תקפ"ג  .]1823פורמט כיס * .ספר תהלים.
ליוורנו[ ,תרכ"א  * .]1861ספר תהלים .ליוורנו[ ,תרל"א * .]1871
ספר תהלים .ליוורנו[ ,תר"מ  * .]1880ספר תהלים .ליוורנו ,תרצ"ז
[ * .]1937ספר תהלים ,עם מצודת דוד ומצודת ציון .ליוורנו,
[תק"מ  .]1780מהדורה ראשונה של ה"מצודות" .כרוך עם ספר
משלי וספר איוב ממהדורה זו .ספר תהלים חסר בסופו (מאמצע
פרק קלו) וספר משלי חסר בתחילתו * .ספר תהלים ,עם "שמוש
תהלים" והוספות .ליוורנו[ ,תק"מ  .]1780חסרים מספר דפים* .
ספר תהלים[ .ללא שער .ליוורנו ,שנות הת"ק?] .חסרים דפים* .
מצורף :ספר לקוטי תהלים .ווילהרמסדורף[ ,תע"ז .]1717
 14ספרים .גודל ומצב משתנים.
ספר כהנת אברהם ,פירוש חרוזי לחמשה ספרי תהילים ,שלושה
חלקים ,מאת רבי אברהם בן שבתי הכהן מזאנטה .ונציה[ ,תע"ט
 .]1719עותק חסר בחלקו הראשון ,ללא השער ופורטרט המחבר.
שערים נפרדים לחלקים ב' וג'.
עותק חסר בחלקו הראשון ,חסרים דף השער ומספר דפים
שאחריו ,ודפים נוספים בסוף החלק הראשון (דפים מה-מח).
סה"כ חסרים כ 8-דף .בחלקים ב-ג ,קונטרסים כרוכים בסדר
הפוך .°4 .מצב כללי טוב.
שתי מהדורות של תחנונים לאחר אמירת תהלים ,בפורמט כיס:
* תחנונים ושירים שנוהגים לומר בערי איטאלייא אחר לימוד
תהילים[ .נדפס ללא שער ,ליוורנו תר"מ  1880בערך] * .סדר
תחנונים ,של חברת "מלביש ערומים" "שבב"ה אשכנזים מן
השוק שבק"ק מודונא" .ליוורנו [תרנ"ח .]1898
 2קונטרסים .°16 .מצב כללי טוב.

$50

$50
$40

$50

$50

$100

$30
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450

451

452
453

454

455

456

סידור תפלה  /סדור תפלה כמנהג ק"ק אשכנזים .מנטובה [תקמ"א - 1781
מהדורה לא רשומה ביבליוגרפית] .כרוך עם :ספר תהלים,
ספר תהלים
ופרקי אבות  -מנטובה[ ,תקל"ז  ;]1777פרקי אבות ,עם תרגום לאיטלקית.
מנטובה[ ,תקל"ז  ;]1777ספר פרשיות ותיקוני שבת .מנטובה,
מנטובה
תקל"ז-תקמ"א [תקל"ט .]1779
ארבעה ספרים בכרך אחד .°8 .מצב טוב-בינוני .בלאי וקרעים
בסידור התפילה.
מזבח כפרה  /ספר מזבח כפרה ,תיקוני תפילות מאת רבי יעקב פארדו .ליוורנו,
[תקצ"ז  .]1837כרוך עם :ספר תהלים ,עם תרגום לאדינו .וינה,
תהלים עם
תרגום לאדינו [תקפ"ב  .]1822בדף המגן מודבקת תפילה בכתב-יד.
 2ספרים בכרך אחד .°8 .מצב טוב ,כתמים .כריכת עור.
סדר היום" ,אשר נהגו ללמוד בכל יום ויום אחר תפלת
סדר היום -
שחרית ."...שאלוניקי ("באותיות קושטאנדינה") ,תקס"ג [.]1803
שאלוניקי,
לא ידוע ביבליוגרפית.
תקס"ג  -לא
[ ,]2ט (צ"ל :י דף) .°8.מצב כללי טוב ,כתמים ובלאי .כריכת עור
ידוע
מקורית.
ביבליוגרפית
ספר שערי ציון ,תקונים .שתי מהדורות :ונציה[ ,תצ"ו ]1736
ספר שערי
(חסר דף אחד באמצע); ונציה[ ,תקי"ג  2 .]1753ספרים .°16.מצב
ציון  -ונציה,
תצ"ו  /תקי"ג משתנה.
תקוני שבת  /תקוני שבת ,תיקונים ,תפילות וזמירות .אוסף מהדורות (חלקן
במהדורות כיס או מיניאטורות; חלק מהמהדורות עם ספר
ספר יצירה -
יצירה) * :ונציה[ ,תקי"ט  * .]1759ליוורנו[ ,תקמ"ד * .]1784
אוסף
ונציה[ ,תקס"ז  * .]1807ונציה[ ,תקנ"ב  * .]1792פיסא[ ,תק"ע
מהדורות
 * .]1810ריגייו[ ,תקפ"ד  * .]1824ליוורנו[ ,תקצ"ו  * .]1836פיסא,
[תקצ"ט  * .]1839ליוורנו[ ,תרי"ג  * .]1853ליוורנו[ ,תרט"ז .]1856
* ליוורנו[ ,תרמ"ד  * .]1884כולל שתי מהדורות של "משמרת
הקדש" (תפלות ופזמונים לשבת) :ליוורנו[ ,תרט"ו  ;]1855ליוורנו,
תרפ"ב [ - ]1922שני עותקים.
 14ספרים .גודל ומצב משתנים .בכמה מן הספרים דפים חסרים
או קרועים.
אוסף ספרים שפר דקדוקה של נפש ,וידוי לנפטר ועוד .ונציה[ ,תמ"ה * .]1685
ספר מגן דוד  -קצור ספר מעבר יבק .ונציה[ ,תס"ד  * .]1704ספר
לחולים
קריאה נאמנה ,תפילות והנהגות לחולים ונפטרים .ונציה[ ,תע"ה
ונפטרים
 .]1715על הכריכה נכתב" :קק"י ספרדים פאדובה" * .צדוק הדין,
נדבת החברא הקדושה ...ק"ק אשכנזים .ונציה[ ,תקי"ח * .]1758
צדוק הדין .פדובה[ ,תרכ"ג  * .]1863מצורף :ספר צדה לדרך.
קהילת איכנהויזן .ברלין ,תרנ"ו [.]1896
 6ספרים .גודל ומצב משתנים.
שני ספרים -
*סדר הוידוי הנהוג לבני חברת מרפא לנפש של ק"ק פירארא.
חברת מרפא
[רג'יו? תק"ע  1810בערך] .עם תרגום לאיטלקית * .ספר מרפא
לנפש פירארא
לנפש ,כסדר שנוהגים בעיר פירארא .פיסא[ ,תקמ"ז  .]1787ללא
שפר צו"ף דב"ש שצורף בסופו 2 .ספרים .גודל ומצב משתנים.
רישומי בעלות .
ספר בקורים  -ספר בקורים ,ביקור חולים ,וידוי וסדר יציאת נשמה ,מאת רבי
ונציה ,תס"ה חזקיה מרדכי באסאן .עבור חברא קדישא בוירונה .ונציה ,תס"ה
[ .]1704מהדורה ראשונה.
כח דף .°8 .מצב טוב-בינוני .כתמים רבים.

$50

$30

$30

$30
$100

$50

$30

$50
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ספרי לימוד
לעילוי נשמה

458

תפלות על
הקברות -
טורינו ,תק"כ
 שני עותקים(ואריאנטים)
תקון חצות -
מהדורת כיס

460

תקון חצות -
 6מהדורות

461

התרת נדרים
*סדר התרת נדרים ומסירת מודעא .מנטובה[ ,תקמ"ה 1785].
וקללות -
חסר [ ]1דף בסוף * .דרך חיים ,התרת נדרים וקללות ,ועוד.
אוסף
ליוורנו[ ,תק"נ  * .]1790סדר המודעא וסדר התרת נדרים וקללות.
מהדורות
[ליוורנו ,תקנ"א *  1791].דרך חיים .ליוורנו[ ,תקס"א * .]1801
סדר התרת נדרים .ונציה[ ,תקס"ד  * .]1804סדר התרת נדרים
וקללות .ליוורנו[ ,תקע"ז ].1817
6ספרים .גודל ומצב משתנים .רישומי בעלים.
סליחות  -אוסף מהדורות ,מנהגים שונים * :טורינו[ ,תקי"ט
סליחות -
$50
 - ]1759מנהג איטליאני * .תחנונים וסליחות ,ונציה[ ,תק"כ ]1760
אוסף
 מנהג איטליאני (שני דף פגומים) * .תחנונים וסליחות .מנטובה,מהדורות
[תקל"ח  - ]1778מנהג איטליאני * .ליוורנו[ ,תק"נ  * .]1790ונציה,
[תקנ"ב  - ]1792מנהג ליואנטיני  -פירארא * .ליוורנו[ ,תקס"ה
.]1805
 6ספרים .גודל ומצב משתנים.
סליחות לאשמורת הבוקר ,כפי מנהג ק"ק ספרדים .ונציה ,שנת
סליחות -
$50
ונציה ,תצ"ה ' -מתנה' [תצ"ה  .]1735שלוש וואריאנטים של אותה מהדורה,
שנדפסה לזכותו של הנער גד פואה .שינויים במסגרות השער
שלושה
ובקישוטי הדפוס 3 .ספרים .גודל ומצב משתנים (מצב כללי טוב).
וואריאנטים
תקון שובבים תקון שובבים ,אוסף מהדורות * :ונציה[ ,תע"ב  - ]1712שתי
$100
מהדורות מאותה שנה * .מנטובה ,תפ"ט [( ]1729הטבעה מוזהבת
 אוסףעל הכריכה" :חברת מלביש ערומים") * .מנטובה[ ,תצ"ב * .]1732
מהדורות
ונציה[ ,תצ"ט  - ]1739שני וואריאנטים * .ליוורנו[ ,ת"ק * .]1740
ונציה[ ,תק"א  - ]1741שני עותקים * .מנטובה[ ,תקמ"א * .]1781
ליוורנו[ ,תר"א  * .]1841שומר הברית והחסד ,תקון שובבים
בעריכת החיד"א .ליוורנו[ ,תקס"ו .]1806
 12ספרים .גודל ומצב משתנים .מספר דפים פגועים או חסרים.

459

462

463

464

ספר בית מנוחה ,ליום פקודת השנה ,בעריכת החיד"א .שלוש
מהדורות * :ליוורנו[ ,תקס"ב  .]1802מהדורה ראשונה .בסופו
נכרך ספר תהלים ,ליוורנו ,תקס"א * .ליוורנו[ ,תרל"ז * .]1877
ליוורנו[ ,תרמ"ז  * .]1887ספר שער השמים ,סדר ותיקון משניות
ללילי פקידת הנשמה .ליוורנו[ ,תקכ"ב .]1762
 5ספרים ב 4-כרכים ,גודל ומצב משתנים.
תפלות על הקברות .טורינו[ ,תק"כ  1760בערך] .שני עותקים.
ואריאנטים שונים של אותה מהדורה 2 .כרכים .°16 .מצב
משתנה.
ספר תקון חצות ,שנוהגים בכל ארץ הקדושה .ונציה[ ,תקנ"ד
 .]1794פורמט כיס.
נה דף .°16 .מצב כללי טוב.
תיקון חצות ,עם פיוטים מחכמי איטליה .שש מהדורות* :
מנטובה[ ,ת"פ  1720בערך] * .מנטובה[ ,תק"ו  .]1746בסופו דף
בכת"י עם פיוט על חודש אב ,וחתימה "יעקב ספורני"* .
מנטובה[ ,תק"ו  .]1746מהדורה מקבילה (בת יח דף) שנדפסה
עבור "חברת חצות" בוירונה * .פירנצה[ ,תקפ"ו  .]1826בסופו דף
בכת"י עם הפיוט הנ"ל על חודש אב * .ונציה[ ,תקל"ד * .]1774
סדר חדשים לבקרים .ליוורנו[ ,תקנ"ה .]1795
 6ספרים .גודל ומצב משתנים.

$30

$30

$50
$50

$50
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ספר חמד אלהים ,תיקונים ותפילות לשבעת ימי חג הסוכות.
ספר חמד
אלהים  -אוסף אוסף מהדורות * :ונציה[ ,תקט"ז  * .]1756ונציה[ ,תק"ך 1760
בערך] * .ליוורנו[ ,תקנ"ג  * .]1793ליוורנו[ ,תרכ"א * .]1861
מהדורות
ליוורנו ,תרפ"ז [.]1927
 5ספרים .גודל ומצב משתנים.
תקון הושענא תקון הושענא רבא .אוסף מהדורות שנדפסו בונציה[ * :תפ"ח
$100
[ * .]1728תצ"ז  * .]1737תצ"ט [[ * .]1739תק"א  ]1741שתי
רבא  -אוסף
מהדורות מאותה שנה ,באחת מהן  -חלק מהשער בדיו אדומה* .
מהדורות
[תקי"ג [ * .]1753תקט"ז  - ]1756שתי מהדורות מאותה שנה* .
שנדפסו
מצורף :למוד לליל הושענא רבא ,מסודר מחדש פה פאדובה
בונציה
התרל"ה[ .ליוורנו ,תרל"ה .]1875
 9ספרים .גודל ומצב משתנים .רישומי בעלות וחתימות.
הושענות ליום הושענות ליום ערבה ,כמנהג ק"ק איטליאני .מנטובה[ ,תק"מ
$30
 .]1780בשער חתימת רבי "הלל קנטוני" ממנטובה (כיהן כרב
ערבה -
בטורינו) ,עם מספר הוספות בכתב-יד.
מנטובה,
י דף .°8 .מצב כללי טוב.
תק"מ
פרי עץ הדר  -ספר פרי עץ הדר .סדר ט"ו בשבט ,הדלקת נר חנוכה ,ועוד .ארבע $50
מהדורות * :ונציה[ ,תקכ"ב  * .]1762ליוורנו[ ,תקנ"א * .]1791
ארבע
ליוורנו[ ,תקפ"ג ( ]1823דפוס אוטולינגי) * .ליוורנו[ ,תקפ"ג ]1823
מהדורות
(דפוס טובייאנא).
 4ספרים .°8 .מצב משתנה .טוב-בינוני.
סדר שמחת
$30
* סדר שמחת חתני התורה בלילה וביום ,כמנהג ק"ק ספרדים
חתני התורה  -שבעיר מודינא .מנטובה[ ,תקמ"ג  * .]1783קרובות לזמר לליל
מנטובה,
שמחת תורה ,כפי מנהג בית הכנסת הגדולה של גבירי משפחת
תקמ"ג /
בני אלמנסי ...בק"ק סקנדיאנו .מנטובה[ ,תקמ"ה ].1785
קרובות
לשמחת תורה 2ספרים .גודל ומצב משתנים.
 מנטובה,תקמ"ה
הקפות
$30
* סדר הקפות לשמחת תורה .קהילת אשכנזים בפירארה .
תורה
לשמחת
ליוורנו ,תרי"ג [ * .]1853סדר הקפות ליום שמחת תורה ,אשר
 שלושהנוהגים בבית הכנסת ...אשכנזים בעיר פירארה .מהדורה לא
ספרים
ידועה [איטליה ,שנות הת"ק בקירוב] * .שפ"ת אמ"ת  -שירים
ופיוטים והקפות לשמחת תורה .ליוורנו ,תקפ"א  3. 1821ספרים.
גודל משתנה .מצב כללי טוב .
ספר תהלות ה' ,תיקון ליל שביעי של פסח .ונציה[ ,ת"ק .]1740
תהלות ה' -
$30
שער מאוייר .מעבר לשער דגל המדפיסים.
ונציה ,ת"ק
נ דף .°8 .מצב טוב .כתמים ובלאי.
ספר קול ששון ,תיקון לליל שביעי של פסח  -מנטובה[ ,תקל"ח
ספר קול
$30
.]1778
ששון -
נט דף .°8 .מצב כללי טוב.
מנטובה,
[תקל"ח ]1778
שכיות החמדה ספר שכיות החמדה ,תיקונים לחודש ניסן ,לחג הפסח ולחג
$50
השבועות .ארבע מהדורות * :ונציה[ ,תקל"ב  - ]1772עם
 ארבערישומים בכת"י" :ח"ק עץ חיים" ועוד * .מנטובה[ ,תקמ"א ]1781
מהדורות
 תיקון לשלושה ימים ראשונים של ניסן בלבד * .ליוורנו,[תקנ"א  * .]1791ונציה[ ,תק"ס .]1800
 4ספרים .גודל משתנה .מצב כללי טוב.
$50
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477

478
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שפ"ר חמשה סדרים  -תיקונים לערב ראש חודש וימי השובבים,
שפר חמשה
בקור קברים ,סליחות לחדש אלול ,מסירת מודעא והתרת נדרים.
סדרים -
ונציה[ ,תצ"ג .]1733
ונציה ,תצ"ג
מו דף .°8 .מצב כללי טוב .כריכת עור ,פגומה.
אוסף סדרי תיקון ליל שבועות ,מדפוסי ונציה במאה ה17-
תיקון ליל
והמאה ה * :18-סדר קריאה ותיקון ללילי חג שבועות והושענא
שבועות -
רבא .ונציה ,ת"ח [ * .]1648סדר תקון לליל שבועות .ונציה[ ,ת"צ
אוסף
 * .]1730כרוך בכריכת קלף עם :ספר האדרות הקדושות,
מהדורות
מדפוסי ונציה אמשטרדם[ ,תס"ח  .]1708ושיר בכתב-יד * .ספר תקון לליל
שבועות ,ונציה ,תצ"ט [ * .]1739ספר התקון לליל שבועות,
ונציה[ ,תק"ג  .]1743שער בדיו אדומה ודגל מדפיס[ * .ונציה,
תק"ב בערך  - 1742חסר שער ודף נוסף ,ומושלם בכתב-יד]* .
ספר התקון לליל שבועות ,ונציה[ ,תקכ"ז  * .]1767ספר התקון
לליל שבועות .ונציה[ ,תקמ"ב  * .]1782סדר ליל שבועות ,ונציה,
[תקנ"ו .]1796
 9ספרים ב 8-כרכים .גודל ומצב משתנים.
סדר התיקון ליל שביעי של פסח[ .פירנצה ,תקי"א  .]1751שער
תיקון ליל
וואריאנט! במהדורה הרשומה בתקליטור הביבליוגרפיה נרשם כי
שביעי של
נדפס "לתשוקת ...יצחק ברכיה בן יעקב בר רפאל" ,בשער
פסח -
פירנצה 1751 ,שלפנינו" :נדפס לתשוקת ...אליהו חיים בן הגביר ...יחיאל חי
פניצי" ,]1[ .קנח דף .°16 .מצב טוב ,כתמים .כריכת קלף.
 וואריאנטשלש מהדורות של שפ"ר התיקונים ,תיקון ליל שבועות וליל
שפ"ר
הושענא-רבה * :שפ"ר התיקונים ,ונציה[ ,תל"ב  * .]1672ונציה,
התיקונים -
[תס"ו  * .]1706ונציה[ ,תע"ז  .]1717תפילות בכתב-יד וחתימות
שלש
"משה נחמן בן שלמיה שמואל פואה מקורטימגייורי".
מהדורות
 3ספרים ,גודל משתנה ,מצב טוב.
גל עיני  -סדר ספר גל עיני ,סדר הלימוד לל"ג בעומר ,כמנהג פירארא .ליוורנו,
ל"ג בעומר של [תקס"ד  .]1804סדר לימוד ותפילה לזכר הצלת קהילת פירארא
בליל ל"ג לעומר תקנ"ט ( .)1799דף עם הקדשה עצמית בכתב-יד
קהילת
משנת תקצ"ז.
פירארה
[ ,]3סד דף .°8 .מצב טוב.
אזהרת הקודש ספר אזהרת הקדש לחג שבועות ,עם פירוש בלאדינו[ .ליוורנו,
לחג שבועות  -תקל"ז  .]1777לו דף .°8 .מצב טוב ,כריכה חדשה.
ליוורנו1777 ,
סדר תעניות  -סדר תעניות .אוסף מהדורות * :ארבע תעניות  -ונציה[ ,תקט"ז
 * .]1756סדר תעניות ,חלק חמישי (צומות :עשרה בטבת ,י"ז
אוסף
בתמוז ,צום אסתר ותשעה באב) .ונציה[ ,תקל"ב  .]1772פורמט
מהדורות
כיס * .ארבע תעניות .ונציה[ ,תק"מ  * .]1780ארבע תעניות.
ונציה[ ,תקנ"ח  * .]1798חמש תעניות .ליוורנו[ ,תר"ה * .]1845
מצורף :ארבע תעניות ,כמנהג ק"ק ספרדים .אמשטרדם[ ,תק"פ
.]1820
 6ספרים .גודל ומצב משתנים.
ספר מגילת איכה ,וקינות לט' באב כפי מנהג אשכנזים .ונציה,
מגילת איכה
[תק"ט  .]1749עפ"י מהדורת מנטובה ת"פ ,עם קינה על השריפה
וקינות -
ונציה ,תק"ט במנטובה.
ה ,רלב-רפב דף .°8 .מצב טוב-בינוני .כתמים ,סימני עש .כריכת
עור מקורית ,עם פגמים.

$30

$50

$30

$50

$30

$30
$50

$30
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סדר תפלת מנחה של ערב ראש חדש[ .פירנצה ,תק"ט  .]1749בדף $30
אחרון" :סדר כמנהג ירושלים" וראשי פרקים של "תקון ז' באדר".
דגל מדפיס נאה מעבר לשער .כב דף .°8 .מצב כללי טוב.

483

$30

484

485

486

487

488

489

סדר תפלת
מנחה לערב
ראש חודש
ותיקון ז'
באדר -
פירנצה ,תק"ט
ספר חדוש ירח ,קיצור הלימוד לאור ליל ערב ראש חדש ...חברת
חדוש ירח -
פיסא ,תקע"ח ידידי אל בעיר פירארא .פיסא[ ,תקע"ח .]1818
יב ,יב-כו ]1[ ,דף .°8 .מצב טוב ,כתמים ומספר קרעים .תיקונים
בכת"י.
תיקונים לערב תיקונים לערב ראש חודש * :סדר משמרת החדש .ונציה[ ,ת"ך
 - ]1660מהדורה ראשונה של תיקון זה * .סדר משמרת החודש,
ראש חודש -
ונציה[ ,תע"ח  * .]1718משמרת הטהרה ,סדר תיקון לערב ראש
שלושה
חודש .ליוורנו[ ,תקנ"א .]1791
ספרים
 3ספרים .גודל ומצב משתנים.
סדר תפלת המנחה של ערב ראש חדש ,כמנהג בית הכנסת
תיקון ערב
"פאניסי" בפירארה .ונציה[ ,תקנ"ד  .]1794בשער רישום בכת"י:
ראש חודש -
"חברת נשים באהל" .בראש הספר נכרכו שני דף ,בכתיבה
עם הוספות
איטלקית נאה ,עם "סדר לימוד יום ערב ר"ח"  -הנהגות ותפילות
בכתב-יד -
חברת "נשים של חברת "נשים באהל" מפירארה ,שחיבר "הצעיר יא"ר" .בסוף
הספר נכרכו מספר דפים מסדר משמרת החודש.
באהל"
מא ,ד  ]2[ +דף בכת"י  +דפים ט-יד מסדר משמרת החודש.°8 .
מפירארה
מצב כללי טוב.
ספר מליץ ישר ,ביאור סליחת "תא שמע מרי עלמא" ,מאת רבי
מליץ יושר,
ישעיה רומאנין .ונציה ,ת"צ [ .]1730בדף ב' שיר-זהב לכבוד
ונציה ,ת"ץ -
שיר מהרמח"ל המחבר והחיבור ,מאת רבי משה חיים לוצאטו  -מביכורי יצירתו
של הרמח"ל בדפוס .חתימות רבי "יונה חיים סגרי".
יו דף .°8 .מצב בינוני ,כתמים ,בלאי וקרעים .כריכה קרטון
בלויה.
תקון שובבי"ם תיקון שובבים  -ונציה[ ,תע"ו  .]1716כרוך עם שלושה ספרים
נוספים * :משמרת החדש .ונציה[ ,תנ"ג  * .]1693מליץ ישר.
 /משמרת
החודש  /מליץ ונציה[ ,ת"ץ  ,]1730עם שיר-זהב מהרמח"ל [מביכורי יצירתו
בדפוס] * .צדוק הדין ,כמנהג ק"ק אשכנזים .ונציה ,שפ"ה [.]1625
יושר  /צדוק
ארבעה ספרים כרוכים יחד .ספירת דפים משתנה .°8 .מצב
הדין
משתנה בין הדפים.
ספר אורה ושמחה ,לפורים ,דינים ותיקוני תפילות ,שירי "הגיון
ספר אורה
בכינור" ושיר תמונה .מאת עבד נאמ"ן [נאום משה אהרן ,רחמים
ושמחה -
פייאצה] .ליוורנו[ ,תקמ"ו .]1786
ליוורנו,
נו דף .°8 .מצב טוב ,כתמים.
תקמ"ו
אוסף ספרים  -אוסף תיקוני תפילה ולימוד לזמנים שונים * :פני הרגל ,שנוהגים
תיקוני תפלה לומר בתונס ,בין פורים לפסח בכל מוצאי שבת .ליוורנו[ ,תרט"ז
 * .]1856חקת הפסח .לימוד לחודש ניסן ,הגדה של פסח ופרקי
ולימוד
אבות .ליוורנו[ ,תרכ"ד  * .]1864צמח צדיק  -קרה מקרה ,ליוורנו,
[תקמ"ד  ]1784חסר דף אחרון * .הדרת זקנים .סדר האידרא
ולימוד לל"ג בעומר .ליוורנו[ ,תר"ח  * .]1848שיעור קומה.
ליוורנו[ ,תקפ"ה  5 .]1825ספרים .גודל ומצב משתנים.

$30

$50

$30

$50

$30

$50
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סדר אשמורת סדר אשמורת הבקר "מחבורת מעירי שחר" .ונציה[ ,ת"פ .]1720
הבוקר ,ונציה הגהות בכתב-יד .בראש הכרך דפי פיוטים בכתב-יד .חתימות
בעלים ורישומים שונים.
ת"פ  -עם
רלב דף  ]5[ +דף בכת"י .°8 .מצב בינוני ,פגעי עש ,כתמים ובלאי.
תפילות
והגהות בכתב -כריכה מנותקת.
יד
סדר מעמדות סדר מעמדות ושיר היחוד .שתי מהדורות מיניאטוריות * :ונציה,
ושיר היחוד [ -תצ"א  * .]1731ונציה ,תק"ח [( ]1740חסר :דף מז) .על שיר היחוד
שתי מהדורות נכתב "אשר תקנו בני משה מעבר לנהר סבטיון ומשם הובא
מיניאטוריות לארץ ספרד ע"י סוחר אחד".
 2ספרים .°16 .מצב משתנה.
ספר מעיל צדקה ,סדרי הפסוקים מאנ"ך אשר סדר רבי אהרן
ספר מעיל
ברכיה ממודינא ,עם ספר בגדי קדש [ליחיד שאינו מתפלל עם
צדקה ,עם
הציבור] .שתי מהדורות" :כסדר שנוהגים בעיר פירארה" ,ונציה,
ספר בגדי
[תק"ח  ;]1748פיסא[ ,תקמ"ה  .]1785שערים נפרדים לספר בגדי
קדש  -שתי
קדש.
מהדורות
 2ספרים .גודל ומצב משתנים .רישום פסוקים בכת"י בספר
הראשון.
ספר שפעת רביבים ,שירות ותשבחות ,תחינות ובקשות ,מאת
ספר שפעת
רבי דוד פארדו [בעל "חסדי דוד" ועוד] .ליוורנו[ ,תקנ"ג .]1793
רביבים -
ליוורנו ,תקנ"ג חתימה בדף שלפני השער" :תקס"ו ד' לח' רחמים לה"ו שבתי
מריני" .תיקונים בכת"י בדפי הספר.
[ ,]1כד דף .°8 .מצב טוב.
שלושה ספרים לברית מילה * :ספר דברי הברית .ונציה[ ,תס"ז]
ברית מילה -
 .1707בסוף הספר נכרכו שני דף בכתב-יד ,עם פיוטים למילה* .
שלושה
ספר ברית יצחק .ליוורנו[ ,תקנ"ו  .]1796בפנים הכריכה הקדמית
ספרים ,עם
הודבקה פיסת קלף עם הפיוט "ידיד נפש" * .כרם חמר  -ר"ת
הוספות
חינוך ,מילה ,רפואה ,מאת החיד"א .ליוורנו[ ,תקנ"ז  .]1797בסופו
בכתב-יד
נכרך ספר שומר ישראל ,מאת החיד"א[ .ללא שער .בספירת
עמודים מתמשכת מספר כרם חמר .חסר דף אחרון] .בדף שלפני
השער ,רישום פזמון למילה בכת"י" :יהי שלום בחילנו."...
 3ספרים ,גודל ומצב משתנים.
ספר צידה לדרך ,תפילות ,הנהגות וסגולות ליוצא לדרך .ליוורנו,
ספר צידה
תקכ"א  .1760בדף שלפני השער איור נאה של "מנורת למנצח"
לדרך -
בכתיבה מרובעת (בתחתית המנורה פסוקי שמירה בכתיבה
ליוורנו,
איטלקית בינונית) ,רישום שמות לשמירה; חתימת בעלים:
תקכ"א -
"הצעיר ...אברהם לוי ,]12[ ."...סח דף .°16 .מצב כללי טוב .כריכת
מיניאטורי -
קלף ,עם פגמים.
איור מנורת
"למנצח",
חתימות
ספר צידה לדרך ,תפילות ,הנהגות וסגולות ליוצא לדרך .ליוורנו,
ספר צידה
תקכ"א  .1760רישום בעלות משנת ההדפסה בכת"י איטלקי,
לדרך -
הגהות עם תוכן מבעלים זה ,]12[ .סח דף .°16 .מצב כללי טוב.
ליוורנו,
כריכת קלף ,פגומה.
תקכ"א -
מיניאטורי -
הוספות בכת"י
סידור בית תפלה ,כמנהג ק"ק איטליאני .ליוורנו[ ,תרכ"א .]1861
סידור
פורמט מיניאטורי.
מיניאטורי -
רפח דף .°32 .מצב כללי טוב .כריכה מקורית ,פגומה.
בית תפלה -
ליוורנו,
תרכ"א

$30

$50

$30
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$50

$50

$50

$50
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ש'פר תולדות שפ"ר תולדות אדם ,תפילות וברכות לזמנים שונים .ליוורנו,
אדם  -ליוורנו[ ,תרנ"ד  .]1894פורמט כיס 122 .עמ' .°16 .מצב טוב-בינוני .כריכה
מנותקת ,קרעים.
תרנ"ד
סדר ברכות  -סדר ברכות והגדה של פסח ,שלוש מהדורות * :כמנהג ק"ק
איטלייאני .ונציה[ ,תקי"ז  * .]1757מאה ברכות ,כמנהג ק"ק
שלוש
ספרדים .ונציה[ ,תק"ם  - ]1780חסר שער .עם הוראות בספרדית.
מהדורות
* כמנהג ק"ק איטלייאני .ליוורנו[ ,תקפ"ג  .]1823הוראות
באיטלקית.
 3ספרים .גודל ומצב משתנים.
סדור מברכה  -סדור מברכה ,כמנהג קהילות הקודש איטאליאני .סדר ברכות,
פירארה ,תנ"ג פיוטים לזמנים שונים ,הגדה של פסח .פירארה ,תנ"ג [.]1693
ברכת המזון ,פיוטים וזמירות לשבת ומוצאי שבת ,הגדה של
פסח ,קדוש לשלושה רגלים ,סדר ברית מילה ,פדיון הבן ,הטבת
חלום ,תפלת הדרך ,ועוד .כולל פיוטים מחכמי איטליה ,במהדורה
זו נוספו שני פיוטים מהמקובל רבי יצחק ברכיה מפאנו.
כל עמודי הספר תחומים במסגרות .איורי מצה ומרור בהגדה של
פסח.
עותק חסר שני דף (עמודים יא-יד) .°16 .מצב כללי טוב ,כתמים
ובלאי .רישומים וחותמות.
ארבע הגדות ארבע הגדות של פסח * :שמחת הרגל ,להחיד"א ,פירוש הגדה
של פסח (עם הפנים) .ליוורנו[ ,תקמ"ב ( .]1782יערי  ,202אוצר
של פסח
ההגדות " * .)304אגדה של פסח" ,עם תרגום ללאדינו .ונציה,
[תקס"ו ( .]1806יערי  ,343אוצר ההגדות  * .)495הגדה של פסח -
המון חוגג .ליוורנו[ ,תקנ"ד ( .]1794יערי  ,255אוצר ההגדות .)372
* סדר הגדה של פסח ,עם "פתרון בלשון ספרדי" [לאדינו]
ואיורים .ליוורנו[ ,ת"ר ( .]1840יערי  ,598אוצר ההגדות .)822
 4הגדות .גודל ומצב משתנים.
סידור בית תפלה ,כמנהג ק"ק ספרדים .ליוורנו[ ,תרל"ז .]1877
סידור
פורמט מיניאטורי .רז ]1[ ,דף .מצב טוב .כריכה מקורית ,עם
מיניאטורי -
שדרת עור.
בית תפלה -
ליוורנו ,תרל"ז
אוסף סידורי אוסף גדול של סידורי תפילה מדפוסי איטליה ,לפי מנהגים
שונים .חלקם עם תרגומים לאיטלקית .שנות הת"ק והת"ר.
תפילה -
 62סידורים .גודל ומצב משתנים.
איטליה
סידורים כמנהג ק"ק טורינו וכמנהג ק"ק מילאנו ,שנדפסו
סידורים
כמנהג טורינו בליוורנו ,תש"ט-תש"י ( )1949-1950לשארית הפליטה .בדף שאחרי
השער נדפס" :מזכרת אהבה ...לכל אחינו בני ישראל שמסרו
ומילאנו -
גופם ונשמתם על קידוש השם."...
שארית
 8סידורים .גודל ומצב משתנים.
הפליטה
סידור חסד לאברהם  -תפילת החודש ,עפ"י הקבלה .ליוורנו,
סידור חסד
[תר"ה  .]1845כריכת עור מפוארת ,עם הטבעה מוזהבת.
לאברהם -
ליוורנו ,תר"ה שנה דף (ספירת דפים משובשת) .°8 .מצב משתנה ,דפים
ראשונים ואחרונים בלויים עם פגיעה בטקסט .כריכה מנותקת.
סידור עבודת ספר עבודת התמיד ,סידור תפילה עם פירוש ארוך מאת רבי
אלישע חאבילייו .ליוורנו[ ,תקנ"ד .]1794
התמיד -
ליוורנו ,תקנ"ג [ ,]12רסח דף .°8 .מצב טוב .כתמים ,סימני עש.

$30
$50

$30

$30

$30

$100
$50

$30

$50
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סידור כמנהג סדר תפלות כפי מנהג ק"ק איטליאני ,עם קצור סדר תפלות
לנערים לימי החול .מנטובה[ ,תרכ"ב  .]1866פורמט כיס .כל עמוד
איטליה -
תחום במסגרת .שני עותקים .האחד ,עם שער ומעטפת מודפסת,
מנטובה,
ועם שוליים רחבים שלא נחתכו בדפוס ,אך חסר מספר דפים
תרכ"ו  -שני
באמצע; והשני ,עותק ללא שער.
עותקים,
מהדורת כיס
שני עותקים .°8 .עותק א' ;II ,]2[ :ד ,יג-שלו ,שנג-תרנח ]2[ ,עמ'.
עמודים שלז-שנב כרוכים בין עמודים שס-שסא( .חסרים:
עמודים ה-יב) .עותק ב' ,]2[ :תרנח ]2[ ,עמ' .חסר שער .מצב
משתנה בין הכרכים.
אוסף סידורים אוסף סידורים מדפוסי איטליה * :סדר תפלה לספרדים מתורגם
איטלקית .ליוורנו[ ,תקצ"ז]  * .1837סדר תפלות כמנהג ק"ק
מדפוסי
איטליאני .מנטובה[ ,תרכ"ו  * .]1866תפלות ישראל כמנהג
איטליה
האשכנזים ,עם תרגום איטלקי .פאדובה ,תרל"ח [ * .]1878סדר
תפלות כפי מנהג ק"ק איטליאני .ליוורנו[ ,תרל"ט] * .1879
 ,Formulario Ordinato-Tradottoסידור עם תרגום לאיטלקית.
טורינו[ ,תרס"ב  * .]1902סדר תפלה ,עם תרגום לאיטלקית .בזל,
[תקס"ב]  .1802בסוף הסידור שני "שירי זהב" לכבוד המתרגם.
 6סידורים .גודל ומצב משתנים.
קריאי מועד  -ספר קריאי מועד  -קריאה ולימוד לשביעי של פסח ,ליל שבועות
וליל הושענא רבה * :ונציה[ ,תקט"ז  * .]1756ליוורנו[ ,תקנ"א
אוסף
 .]1791שני עותקים  -אחד עם כריכה נאה * .ליורנו[ ,תקס"ה
מהדורות
 * .]1805ליוורנו[ ,תק"צ  * .]1830ליוורנו[ ,תרנ"ד  * .]1894ליוורנו,
[ת"ש בערך  7 .]1940ספרים ,גודל ומצב משתנים.
שני סידורי תפלות מכל השנה ,כפי מנהג ק"ק אשכנזים ,ונציה,
סידורים
[תק"ט  .]1749אחד שלם :שטו ]3[ ,דף ,בלאי וקרעים .נתון
כמנהג
בכריכת עור משנת  .1834העותק השני פגום וחסר.
אשכנזים -
ונציה ,תק"ט  2כרכים .°8 .מצב משתנה.
אוצר נחמד  -ספר אוצר נחמד ,ליקוטים ,תפילות ותיקונים לימים נוראים.
שלוש מהדורות * :ליוורנו[ ,תקי"ט]  * .1758ונציה[ ,תק"ך .]1760
שלוש
* ליוורנו[ ,תקנ"ה  1795בערך].
מהדורות
סדר תפלות לראש השנה ויום הכפורים ,וסדר תעניות ,כמנהג
סדר תפלות
וסדר תעניות קהל קדוש ספרדים .ונציה[ ,תס"ה  .]1705פורמט כיס .מהדורה
 ונציה ,תס"ה לא ידועה ביבליוגרפית ,כרך המשך ל"סדר תפלה מכל השנה" פורמט כיס ,שהוציא לאור ר' ישראל איסרל ב"ר אליקים געץ ,בונציה ,תס"ג-תס"ד.
לא ידוע
[ ,]1רמב-שמד דף (מספור העמודים הוא כנראה המשך מכרך
ביבליוגרפית
קודם של מהדורה זו) .°16 .מצב כללי טוב.
ספר אור בוקר ספר אור בוקר ,תפלות ופיוטים לראש השנה ועוד .שתי
מהדורות :ונציה ,תס"ט [ ;]1709ונציה[ ,תק"א  2 .]1741ספרים.
 שתי .°8מצב משתנה .רישומים בכת"י.
מהדורות:
ונציה ,תס"ט /
תק"א

$50

$50

$50

$30

$30
$50

$30
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מחזור ,לימים מחזור ,כמנהג אשכנז ,עם פירוש הדרת קודש .שני חלקים בכרך
אחד .חלק א'  -תפילות לימים נוראים .חלק ב'  -לשלושה רגלים.
נוראים
אמשטרדם[ ,תס"ח  .]1708בראש המחזור ובסופו נכרכו דפים
ושלושה
ריקים ועליהם רישומים משפחתיים של לידות ופטירות
רגלים -
(מהשנים תר"ל-תרמ"ה) ,בכתיבה איטלקית ,של "הצעיר בנימין
אמשטרדם,
ישראל ב"ר יוחנן ברוך כהן ויטאלי" ובני משפחתו.
תס"ח -
שני חלקים בכרך אחד .חסרים :דף השער הראשון ודפי
רישומים
ההסכמות שאחריו( .יתכן שחסרים יח דף [הקדמה והסכמות?]
משפחתיים,
לאחר שער החלק השני; חלק התפילות שלם) .°4 .מצב כללי
איטליה
טוב ,מספר דפים מנותקים .כתמים .כריכת עור מקורית נאה ,עם
שרידי אבזמי מתכת.
מחזור ונציה ,מחזור של כל השנה כפי מנהג איטאלייא .ונציה ,תצ"א [.]1731
שני עותקים .האחד כולל חלקים א-ב (תקלח דף  -חסר  4דף
תצ"א  -שני
בסוף חלק ב'); העותק השני כולל חלק שני בלבד (רסז-תקלז דף
עותקים
 חסר  5דף בסופו) ,נתון בכריכת עור-ירוק ,מפוארת עם הטבעותזהב.
 2כרכים .°8 .מצב משתנה.
מחזור ,ונציה ,מחזור של כל השנה ,מנהג איטאלייאני ,שני חלקים .ונציה,
[תק"י  .]1750שני חלקים בשני כרכים .חלק שני כרוך עם :ספר
תק"י  -בשני
תפלת ישרים .ונציה[ ,תקי"ד  .]1754כריכות עור נאות ,עם
כרכים,
הטבעות מוזהבות.
כריכות עור
חלק א' :רכד [צ"ל :רפג] דף; שכג ]1[ ,דף; טז דף .°8 .מצב טוב,
מפוארות
כתמים .כריכות עור.
מחזור לימים מחזור לימים נוראים ,כמנהג ק"ק ספרדים ,עם תפלות מספר
חמדת ימים ועוד תוספות .פיסא[ ,תקמ"א  .]1781המחזור חולק
נוראים -
פיסא ,תקמ"א לשני כרכים ,כרך אחד עם תפילות ראש השנה ,והשני  -לתפילות
יום הכפורים.
לב ,כה-שנא ]1[ ,דף (מחולקים לשני כרכים) .°8 .מצב טוב-בינוני.
כריכות מקוריות ,עם שדרות עור והטבעה מוזהבת .מצורף :דף
באיטלקית עם זמני תפילות הימים הנוראים בקהילת פיזה,
תשי"א (.)1950
מחזור של מועדים ,חלק שני ,כמנהג ק"ק ספרדים .ונציה [תקל"ב
מחזור של
 ;]1772מחזור של יום הכפורים ,חלק רביעי .ונציה[ ,תקל"ב
מועדים /
מחזור של יום  .]1772שני כרכים ,מהדורות כיס.
 2כרכים .°16 .מצב משתנה .באחת הכריכות אבזם מתכת
הכפורים -
ונציה ,תקל"ב לסגירה.
 מהדורותכיס
מחזור של
*מחזור של מועדים ,חלק שני ,כמנהג ק"ק ספרדים .ליוורנו,
מועדים /
[תר"ה  * .]1845מחזור של יום הכפורים .ליוורנו[ ,תר"ו ]. 1846
מחזור של יום
מהדורות כיס.
הכפורים -
ליוורנו ,תר"ה -שני כרכים .°16 .מצב כללי טוב.
תר"ו -
מהדורות כיס
מחזור לימים נוראים ,עם תרגום לאיטלקית .ליוורנו[ ,תקפ"א
אוסף
 .]1821המחזור חולק לכרכים לפי תפילות (סליחות וערבית של
מחזורים
ר"ה ,שחרית מוסף ומנחה של ר"ה ,מנחה וליל כפור ,שחרית של
מחולקים
לימים נוראים ,כפור ,וכו') .לפנינו אוסף כרכים ממהדורה זו ,עם כריכות עור
בפורמט קטן  -נאות והטבעות מוזהבות 12 .כרכים .°8 .מצב כללי טוב ,כתמים
ליוורנו - 1821 ,ובלאי.
כריכות נאות

$50

$50

$50

$30

$50

$50
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אוסף גדול של
מחזורים
מחולקים -
ליוורנו1797- ,
 - 1821כריכות
נאות
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אוסף
מחזורים
וסידורים
כמנהג
ספרדים -
דפוסי ונציה

523

אוסף
מחזורים
לימים נוראים
 כמנהג בנירומא  -דפוסי
ונציה

524

אוסף גדול של
מחזורים -
דפוסי איטליה
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אוסף
מחזורים
וסידורים -
ונציה1772 ,

אוסף כרכי מחזור מחולק ליום כיפור .לכל כרך שם אחר ,לפי
התפילה שנמצאת בו" :כליל תפארת"" ,מעריב ערבים"" ,תפלת
השחר ליום הנורא"" ,עבודת מקדש"" ,מנחת ערב ונעילת
שערים" .כרכים משתי מהדורות שנדפסו בליוורנו ,תקנ"ז ()1797
ו-תקפ"א ( .)1821מצורפים * :ספר עבודת מקדש ,סדר מוסף ליום
כיפור .ליוורנו[ ,תקל"ח]  * .1777מחזור לראש השנה .ליוורנו,
[תקפ"ב  .]1822שני עותקים.
 35כרכים .°8 .מצב משתנה.
אוסף מחזורים וסידורים כמנהג קהל ספרדים :מחזור של
מועדים ,חלק שני .ונציה[ ,שפ"א  * .]1621מחזור מימים נוראים,
ונציה ,מתנ"ה [תצ"ה * .]1735מחזור מימים נוראים ,ונציה[ ,תצ"ו
 ]1736עותק לראש השנה (חסר תפילות יום כיפור) ,כריכת עור
נאה * .מחזור לשלש רגלים .עם הגדה של פסח והוספות
בלאדינו .ונציה ,תקל"ד [ * .]1774סידור בית תפילה ,ונציה,
מתוק"ה [תקנ"א  * .]1791מחזור לימים נוראים ,ונציה[ ,תקנ"ז
 6 .]1797ספרים ,גודל ומצב משתנים.
אוסף מחזורים כמנהג בני רומא ,מדפוסי ונציה * :מחזור כמנהג
בני רומא ,חלק שני לימים נוראים[ ,ונציה ,שמ"ח  ]1588עותק
פגום וחסר * .כמנהג בני רומא ,חלק שני .ונציה ,תי"ו [ .]1656שני
עותקים פגומים * .כמנהג בני רומא ,חלק שני לימים נוראים.
ונציה ע"ת [ .]1710שלשה עותקים ,במצב טוב עד טוב-בינוני6 .
ספרים ,גודל ומצב משתנים .בחלקם חתימות עתיקות ,השלמות
והוספות בכתב-יד.
אוסף גדול ומגוון של מחזורים לחגים ומועדים ולימים נוראים,
דפוסי איטליה ותרגומים לאיטלקית .ביניהם :מחזור כמנהג בני
רומא .ונציה[ ,ת"ע  * .]1710מחזור כמנהג בני רומא ,שני חלקים.
מנטובה[ ,תע"ח-ת"פ  * .]1719-1718מחזור כמנהג איטליה .לכל
ימות השנה והחגים .ונציה[ ,תצ"א  * .]1731מחזור ספרדים
לימים נוראים .פירנצה[ ,תצ"ה  .]1735חלק מהשער בדיו אדומה.
קדם-שער מאוייר בפיתוח נחושת * .מחזור כמנהג בני איטליה.
ונציה[ ,תק"ב  * .]1742מחזור כמנהג אשכנזים .ונציה[ ,תקט"ז
 * .]1756מחזור כמנהג בני רומא .פאדובה[ ,תרמ"א] * .1881
סליחה כמנהג קהל קדוש אשכנזים שבאיטליאה .ונציה[ ,תע"ב
 * .]1712עותקים רבים ממהדורות המחזור "מועדי ה'" ,ועוד.
 78ספרים .גודל ומצב משתנים .בחלקם חסרים דפים .רישומי
בעלות ,הגהות והוספות בכתב-יד .בחלקם כריכות נאות.
אוסף מחזורים לכל השנה ,וסידורי תפלות מכל השנה כמנהג
איטלאייאני ,ונציה ,תקב"ל [ * :]1772חלק ראשון 2 .עותקים* .
חלק שני 3 .עותקים (שינויים טיפוגרפיים בשער אחד העותקים).
* סדר תפלות מכל השנה (אחד במצב טוב וכריכה חדשה והשני
בלוי ופגום).
 7כרכים ,גודל ומצב משתנים .כריכות שונות ,חלקן מהודרות
ומפוארות.

$100

$50

$50

$100
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ספר הזוהר -
ליוורנו,
תקנ"א-תקנ"ג
 סט שלםבשלושה
כרכים /
תיקוני הזוהר
 ליוורנו,תקמ"ט

527

ספר זוהר
* ספר זוהר חדש ומדרש נעלם ,עם הגהות מהאר"י .שני חלקים$50 .
חדש  -ונציה ,ונציה[ ,תי"ח  .]1658שער נפרד לחלק השני .רישומי בעלות
תי"ח -
עתיקים[ משנות הת"ס-ת"צ בערך] של" שמואל טריווש יצ"ו ",
חתימות /
ספר דרך אמת ושל" גדליה יצחק טריווש * ".ספר דרך אמת ,הגהות על ספר
 ונציה ,תי"ח הזוהר .ונציה[ ,תי"ח  .]1658בהוצאת רבי יוסף חמיץ ,שהוציאבאותה שנה את ה"זוהר חדש( "חסר דף שער).
2ספרים .°4 .מצב כללי טוב .
מפתחות הזהר ספר מפתחות הזהר .ונציה[ ,תק"ד  .]1744המחבר" ,חכם גדול...
$30
 ונציה ,תק"ד קדמון ...שמואל ...שמו" .בהוצאת רבי ישראל ברכיה פונטאנילה.שני חלקים בכרך אחד.
[ ,]4מג ;]1[ ,מח ]2[ ,דף .מצב בינוני .כתמים ופגעי עש .פגמים
בכריכה.
חמדת ימים  -ספר חמדת ימים ,מוסר והנהגות על פי הקבלה ותורת האר"י,
$50
ונציה ,תקל"ג חלקים א-ד[ ,מחבר לא-ידוע] .ונציה[ ,תקכ"ג  .]1763מהדורה
שלישית .סט שלם בארבעה כרכים.
 סט שלם 4כרכים .°4 .מצב כללי טוב .פגעי עש .כתמים ,רישומים
בארבעה
וחותמות.
כרכים
ספר חמדת ימים ,חלק ג'  -לג' רגילים ולבין המצרים ותשעה
ספר חמדת
$30
באב; חלק ד'  -לחודש אלול וימים נוראים .ליוורנו[ ,תקכ"ד
ימים -
 2 .]1764חלקים בכרך אחד .שער נפרד לחלק ד' .ספירת דפים
ליוורנו,
משתנה .הדף האחרון של המפתחות חסר והושלם בכתיבה
תקכ"ד -
איטלקית נאה .°4 .מצב כללי טוב .כריכה בלויה.
חלקים ג-ד
בכרך אחד
ספר בת מלך  /ספר בת מלך ,עניני קבלה וסגולות ,מאת רבי שמעון אבאיוב
$50
מחברון .ונציה[ ,תע"ב  .]1712כרוך עם ספר :זרע קודש מצבתה,
זרע קודש
עניני אות ברית קודש ,מהמקובל רבי משה גראף[ .ונציה-
מצבתה.
ונציה[ ,תע"ב פרנקפורט דמיין ,תע"א-תע"ב  .]1711-1712שני הספרים נדפסו
תחילה בעיר פרנקפורט דמיין ,אך רוב גליונות הדפוס נשרפו
]1712
בדליקה הגדולה שפרצה בגיטו היהודי בטבת תע"א (ינואר .)1711
חלק מהדפים של ספר "זרע קודש" ניצלו ושולבו במהדורה
המושלמת של שני הספרים שנדפסה שנית בדפוס בראגאדין,
בונציה
כ דף; מד דף .°8 .מצב טוב ,כתמים.
מסכת אבות ,מסכת אבות ,עם תרגום ללאדינו .ונציה ,תס"ז  .1706מקור
$50
ותרגום ,משנה אחר משנה.
עם תרגום
מא ]1[ ,דף .°8 .מצב בינוני-טוב .קרעים וכתמים .נקבי עש בשער
ללאדינו -
ובמספר דפים .כריכת עור מקורית ,פגומה.
ונציה ,תס"ז
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* ספר הזהר .ליוורנו[ ,תקנ"א-תקנ"ג  1791-1793].דפוס
אליעזר סעדון .ארבעה חלקים (בראשית-במדבר) בשלושה
כרכים .סט שלם.
* ספר תיקוני הזהר .ליוורנו[ ,תקמ"ט  .]1789כולל פיוטים רבים
מאת רבי אברהם אלנקאר .
ספר הזוהר 3 :כרכים .°4 .מצב כללי טוב .מעט פגמים וכתמים.
סימני עש במספר מקומות .כריכות עור מקוריות ,פגומות .ספר
תיקוני הזוהר ,]4[ :קסו דף .°4 .מצב בינוני .כתמים ופגעי רטיבות
ובלאי.

$100
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מסכת אבות,
עם תרגום
לאיטלקית -
ונציה ,תקל"ב
פרקי אבות -
אוסף
מהדורות  -עם
תרגום
ללאדינו
ולאיטלקית
משניות -
פיסא ,תקנ"ז -
סט בשלושה
כרכים

מסכת אבות ,עם תרגום לאיטלקית .ונציה[ ,תקל"ב  .]1772לב דף$30 .
 .°8מצב בינוני .כתמים ,קרעים ופגיעות אחרות ,סימני עש .עם
פגיעה בטקסט במספר מקומות .כריכה בלויה.

פרקי אבות .עם תרגום לאיטלקית .מספר מהדורות * :ונציה,
[תק"מ  * .]1780ליוורנו[ ,תקע"ה]  - 1815שני עותקים * .ליוורנו,
[תקפ"ד  * .]1824וירונה[ ,תקפ"ו]  * .1826ליוורנו[ ,תקצ"ב .]1832
* ליוורנו[ ,תרי"ט]  - 1859שני עותקים * .מהדורה נוספת (ללא
שער) .לא מזוהה [ונציה? שנות הת"ק?].
 9ספרים .מצב משתנה .מספר דפים חסרים או פגומים.
משניות ,עם נקודות הכוס"ף [מנוקדות] .פיסא[ ,תקנ"ז .]1797
$50
דפוס דוד שיזאנה .סט שלם בשלושה כרכים .לכל סדר שער
נפרד.
 3כרכים .°8 .מצב טוב ,כתמים .כריכות מקוריות נאות עם שדרת
עור והטבעות מוזהבות.
משניות מנוקדות .ליוורנו ,תרצ"ו [ .]1936סט בששה כרכים.
משניות -
$30
ליוורנו ,תרצ"ו  6כרכים .מצב טוב .כריכות מקוריות.
 סט בששהכרכים
אוסף כרכי משניות" ,עם נקודות הכוס"ף" * :זרעים ,נשים,
אוסף כרכי
$100
נזיקין-טהרות .ונציה[ ,תצ"ז  .]1737חמשה סדרים בשלשה כרכים.
משניות
מהדורת כיס * .זרעים ,נשים וטהרות ,ונציה[ ,תק"כ ,]1760
מנוקדות -
שלשה כרכים * .חלק שני מהמשניות ,נזיקים קדשים וטהרות.
"עם נקודות
ויניזיאה [ונציה ,תס"ה  .]1705בכרך אחד * .סדר זרעים וסדר
הכוס"ף"
נזיקים ,פיסא "באותיות אמשטרדם" [תק"ע  .]1810בשני כרכים *
סדר זרעים ,ליוורנו "באותיות אמשטרדם"[ ,תק"ע  * .]1810סדר
נזיקים ,קדשים וטהרות .ליוורנו[ ,תקפ"ט  .]1829בשני כרכים.
סה"כ  17חלקים (סדרי משנה) ב 12-כרכים .גודל ומצב משתנה.
אוסף ספרים ללימוד השפה העברית לנערים :ראשית דעת.
ספרי לימוד
$75
עברית לנערים טרייסטה ;1855 ,ראשית דעת .ונציה  -טרייסטה - 1872 ,שני
עותקים * .ספר מסלת הלמוד ,חנוך הילדים בקריאת האותיות
והמלות ,עם תרגום איטלקי .שני עותקים :וינה ,1818 ,ווינה
 * .1825לחם לפי הטף ,מילון עברי-איטלקי .ורונה* .1856 ,
 .di ortologia della lingua Ebraica Elementiליוורנו7 .1844 ,
ספרים ,גודל ומצב משתנים.
שני ספרי
שני ספרי מוסר [סיפורים ,שירים ומליצות] ,המיועדים לתלמידים $30
הלומדים את השפה העברית * :ספר אמרי בינה ,רבי יצחק יוסף
מוסר
צ'ינגולי .ליוורנו[ ,תרמ"ג  * .]1883ספר מקוה ישראל ,רבי ישראל
לתלמידים
קושטא .ליוורנו[ ,תרי"א  2 .]1851ספרים ,גודל משתנה ,מצב
כללי טוב.
ספר מדע ,אהבה ,זמנים ,מספר משנה תורה להרמב"ם .שלוש
ספר מדע,
$50
אהבה וזמנים מהדורות לתלמידים * :ונציה[ ,תס"ג  * .]1703ונציה[ ,ת"ק .]1740
* ליוורנו[ ,תר"ח  3 .]1848ספרים .גודל ומצב משתנים.
להרמב"ם -
שלוש
מהדורות
לתלמידים
$100
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ארבעה ספרים ארבעה ספרים מדפוסי ונציה * :ספר תודת שלמים ,חידושי
ראשונים ושו"ת .ונציה[ ,תק"א ( .]1741גליונות שלא נחתכו
 ונציהבדפוס) * .ספר זית רענן ,פירוש על הילקוט .ונציה[ ,תק"ג .]1743
* ספר מעשה רקח ,על הרמב"ם ,חלק א'  -מדע ,אהבה וזמנים.
ונציה[ ,תק"ב-תק"ד  .]1742-1744ללא דף השער וללא המפתחות
בסוף * .ספר סעודת מצוה ,דרשות ,רבי דניאל טירני .ונציה,
[תקנ"א .]1791
 4ספרים ,גודל ומצב משתנים.
ספר חנך לנער ,מאת רבי חנניה אלחנן חי כהן מרג'יו .אוסף
ספר חנוך
$75
מהדורות * :חלק א' .ונציה[ ,תקס"ד  .]1804מהדורה ראשונה* .
לנער  -אוסף
חלק ב' .ונציה[ ,תקס"ה  .]1805מהדורה ראשונה .שני החלקים
מהדורות
בכרך אחד * .חלק א' .רג'יו[ ,תקס"ט  * .]1809חלק א' .רג'יו,
[תקע"ד  1814בערך] * .חלק א' .פירנצי ,תקפ"ו [ * .]1826חלק
שני .ליוורנו[ ,תקצ"ב  6 .]1832ספרים ב 5-כרכים .גודל ומצב
משתנים.
אוסף ספרי לימוד * :ספר שערי לשון הקדש ,מאת רבי חנניה
אוסף ספרי
$75
אלחנן חי כהן מרג'יו .ונציה[ ,תקס"ח  * .]1808ראשית לקח ,לחנך
לימוד
הקטנים ביסודי האמונה ,מאת רבי חנניה אלחנן חי כהן .רג'יו,
[תקס"ט  .]1809כרוך עם :ספר לקח טוב ,עם שבילי אמונה .רבי
אברהם יגל ממונסליצ'ה ,בהוצאת רבי חנניה אלחנן חי כהן.
"לחנך הנערים באמונה ומוסר" .רג'יו[ ,תקס"ט  .]1809שער נפרד
לשבילי אמונה * .עותק נוסף לספר לקח טוב עם שבילי אמונה.
* ספר לימודי ה'  -לחנך את נערי ישראל בדרכי עבודת השי"ת,
מאת רבי דוד זכות מודינא .רג'יו[ ,תקפ"ד  * .]1824הלכות דעות,
מתוך משנה תורה להרמב"ם ,עם תרגום לאיטלקית[ .ונציה,
תקנ"ה  .]1795מקור ותרגום פסקה אחר פסקה * .קונטרס ראשית
דעת ,לחנך בו נערי בני ישראל .ליוורנו[ ,תר"א  * .]1841ספר סדר
בני ישראל ,קיצור דינים ,מאת רבי יצחק שמשון מלאך .ליוורנו,
[תר"ד  * .]1848גירסת הנערים ,מבחר ממאמרי עין ישראל [עין
יעקב] .ליוורנו[ ,תר"ד  * .]1844דרכי שחיטה ובדיקה ,רבי אליעזר
יונה קאסטלבולונייזה .רג'יו ,תקפ"ב [.]1822
 9ספרים ב 8-כרכים .גודל ומצב משתנים.
רוח חדשה -
ספר רוח חדשה ,על דרכי השיר (עם שירים רבים מקוריים מאת $30
ריג'יו ,תקפ"ב המחבר) ,רבי חנניה אלחנן כהן .רג'יו[ ,תקפ"ב  .]1822כרוך עם:
ספר זמירות ישראל ,מחקר על השירה בלשון הקודש ,מאת רבי
 /זמירות
חנניה אלחנן כהן .ליוורנו[ ,תקנ"ג .]1793
ישראל -
ליוורנו ,תקנ"ג  ,XIIקח עמ'; טז דף .°16 .מצב כללי טוב.
איורי כלי
$30
vasellamenti sacri e gli arredi del tabernacolo d'Israele
המשכן
]כלי המשכן וכלי נשיאתם] .מאת Henry William Soltau
 vasellamentפירנצה. 1865 ,איטלקית .לוחות מתקפלים עם איורים בפיתוחי
i sacri e gli
נחושת של כלי המשכן 146 .עמ'  11 +לוחות תמונה מתקפלים.
arredi del
 .°4מצב טוב-בינוני .כתמים ,קרעים ובלאי.
tabernacolo
 d'Israele$50
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אוסף מילונים ,אוסף גדול של מילונים ,ספרי דקדוק ועזר ללימוד השפה
ספרי דקדוק
העברית ,שנדפסו באיטליה .רשימה לדוגמהGrammatica * :
ללימוד
ועזר
 .Ebreaונציה .Lingva Santa * .1751 ,מאת .Gennaro Sisti
השפה
נאפולי .Lexicon Hebraicum * .1777 ,קרימונה * .1822 ,מענה
העברית -
הלשון  .Vocabolario -רג'יוPrime Lezioni di * .1812 ,
איטליה
 .Ebraica Gramaticaטורינו * .1826 ,ועוד.
 18ספרים .גודל ומצב משתנים.
ספר ילקוט
ספר ילקוט הלוי ,מאת רבי רפאל הלוי מאנקונא .ליוורנו[ ,תקל"ו] $30
הלוי  -ליוורנו .1776 ,בחלקו השלישי של הספר חידות עם איורים ושירים.
[ ,]7קנז דף.°4 .
תקל"ו -
חידות
מאויירות
ספר מוסר אב ,ספר מוסר אב .סיפורת ושירי מוסר ,מאת רבי מרדכי פיורינטינו $30
ליוורנו תרי"ג ורבי ישראל קושטא .ליוורנו[ ,תרי"ג .]1853
קמד עמ' .°8 .מצב טוב .קרעים ובלאי בשוליים.
ספר בן זקונים" ,יסוד עולם" ,על כללי התלמוד" .מזמור לדוד",
בן זקונים -
$30
ליוורנו תקנ"ג שירים ומליצות .מאת רבי חזקיה דוד אבולאפיו מטריאסטי.
 שני עותקים ליוורנו[ ,תקנ"ג .]1793שני עותקים .°8 .מצב כללי טוב-בינוני .האחד ללא כריכה.
ספר אלון בכות ,פירוש על מגילת איכה ,מאת רבי בנימין כהן
ספר אלון
$30
בכות  -פירוש וויטאלי [הרב"ך] .ונציה[ ,תע"ב .]1712
צב דף .°4 .מצב טוב-בינוני ,כתמים ועקבות רטיבות ,בלאי.
על איכה
כריכה בלויה.
מהרב"ך -
ונציה ,תע"ב
חופת חתנים ,חופת חתנים ,הלכות נישואין ,רבי רפאל דוד מילדולה .ליוורנו,
$30
ליוורנו ,תקנ"ז [תקנ"ז]  .1797מהדורה ראשונה .מסגרת מודפסת לכל העמודים.
[ ,]19פח ,פח-קיא דף .°8 .מצב טוב-בינוני .פגעי עש .פגמים
 מהדורהבכריכת העור.
ראשונה
ספר בן סירא ספר בן סירא .ליוורנו[ ,תקפ"ח  .]1828עם "מעשה תורה" המיוחס $30
לרבינו הקדוש .כרוך עם :ספר אלדד הדני .ליוורנו[ ,תקפ"ח
 /ספר אלדד
הדני  -ליוורנו.]1828 ,
 2ספרים בכרך אחד .°16 .מצב טוב.
תקפ"ח
ספר צוף דבש ספר צוף דבש וספר אמרי נועם ,מאת רבי יצחק פרחי .ליוורנו,
$30
ואמרי נועם [ -תר"ט  .]1849שער נפרד ל"אמרי נועם" .רבי יצחק פרחי ,שד"ר
ליוורנו ,תר"ט ירושלים ,הוציא לאור את דרשותיו שנשא בהיותו בפירנצי ,עם
דברי מוסר נוספים.
צו דף .°8 .מצב טוב-בינוני .כתמים כהים .כריכה מקורית ,בלויה.
ספר מבחר המאמרים  -לרבי נתן בר שמואל הרופא ,עם אגרת
ספר מבחר
$30
השבת לרבי אברהם אבן עזרא .ליוורנו[ ,ת"ר  .]1840הקדשה
המאמרים -
אגרת השבת  -עצמית בכת"י בדף שלפני השער.
ליוורנו ,]2[ 1840 ,סו דף .°16 .מצב כללי טוב .ללא כריכה.
ארבעה ספרים ארבעה ספרים שנדפסו בליוורנו * :ספר פת לחם ,מוסר ודינים
$50
על ברכת המזון והברכות ,מאת רבי אלישע חבילייו .ליוורנו,
 ליוורנו[תקנ"ד  * .]1794ספר חיי אברהם ,מאת רבי אברהם כלפון.
ליוורנו[ ,תקפ"ו  * .]1826ספר זכרון משה ח"א ,מאת רבי משה
ב"ר רפאל ישעיה אזולאי .ליוורנו[ ,תק"צ  * .]1830ספר תקון
יצחק ,מוסר ודינים ,מאת רבי יצחק שמשון מלאך .ליוורנו,
[תרי"א .]1851
 4ספרים ,גודל ומצב משתנים.
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ספר תרומת
הקודש -
פולמוס נגד
הכופרים -
מאת רבי
חביב טולידנו
 ליוורנו,תרכ"א
ספר יד
חרוזים -
חתימת רבי
שלמה דובנא
ספרי החיד"א

ספר תרומת הקדש" ,שו"ת על הטענות שטוענים האפיקורסים
על תורתנו ועל קבלת רבותינו" ,מאת רבי חביב טולידאנו.
ליוורנו[ ,תרכ"א .]1861
[ ,]1מז דף .°8 .מצב טוב ,כתמים .פגמים קלים בכריכה.

$30

ספר יד חרוזים .מאת רבי גרשם חפץ .ונציה[ ,ת"ק  .]1740בשער
חתימת המדקדק רבי "שלמה מדובנא".
[ ,]1עא דף .דפים סו-סז חסרים ומושלמים בצילום .°8 .מצב
בינוני.

$30

*כרך עם ארבעה מספרי החיד"א :מורה באצבע ,צפורן שמיר,
קשר גודל ,כף אחת .ליוורנו[ ,תקס"ב  - ]1802לכל ספר שער
מיוחד * .כרך עם ארבעת הספרים הנ"ל ,פיסא[ ,תקע"ו * .]1816
ספר סנסן ליאי"ר עם ספר יוסף לחק .ליוורנו[ ,תקנ"ד ].1794
שלושה כרכים ,מצב משתנה.
ספר קב הישר ספר קב הישר ,לרבי צבי הירש קוידאנובר .שלוש מהדורות* :
ונציה[ ,תק"ג  * .]1743ונציה[ ,תקל"ב  .]1772דף השער קרוע
 שלושוחסר ברובו * .ליוורנו[ ,תר"ג  .]1843חסר דף אחרון .חתימות
מהדורות
מזרחיות.
 3ספרים .מצב משתנה.
ספר דבר שמואל ,שאלות ותשובות .ונציה[ ,תס"ב .]1702
שו"ת דבר
מהדורה יחידה.
שמואל -
[ ,]6קד דף .°2 .מצב טוב-בינוני .כתמים ופגעי עש.
ונציה ,תס"ב
ספר פרשת דרכים ,רבי יהודה רוזאניס .ונציה ,תק"ג [.]1743
ספר פרשת
מהדורה שניה .עותק נאה.
דרכים -
[ ,]2עו דף .°2 .מצב טוב .כתמים ,סימני עש .כריכה מקורית ,עם
ונציה ,תק"ג
פגמים.
ספר יד יוסף  -ספר יד יוסף ,לרבי יוסף צרפתי .ונציה[ ,שע"ו-שע"ז  .]1616דפוס
בראגאדין .עותק חסר .נמצאים דפים :ב-יו ,יח-רעח ,רפא-רפז]6[ ,
ונציה ,שע"ו
דף .במקור :רפז ]13[ ,דף .חסרים :דף השער ,דפים יז ,רעט-רפ ,ו-
 7מדפי המפתחות בסוף .מצב בינוני .מספר דפים פגועים
ומשוקמים.
מסילת ישרים ספר מסילת ישרים ,מאת רבי משה חיים לוצאטו  -הרמח"ל.
מנטובה[ ,תקמ"א  .]1781לה ,לט-מט דף .מצב טוב .°8 .פגעי עש.
 מנטובה,רישומים וחותמות.
תקמ"א
שושנים לדוד ספר שושנים לדוד ,על ששה סדרי משנה ,מאת רבי דוד פארדו.
ונציה[ ,תקי"ב  .]1752מהדורה יחידה .שני כרכים .°4 .מצב כללי
 ונציה,טוב .כתמים ובלאי קל .כריכות מקוריות ,עם שדרת עור.
תקי"ב  -שני
כרכים -
מהדורה
יחידה

$50

$30

$30
$30

$50

$30
$30

565

ספר סדר
היום  -ונציה,
שס"ה  -עותק
חסר ,שער
מאוייר
והשלמות
בכת"י
אוסף ספרים
מדפוסי
ליוורנו

567

עין ישראל
(עין יעקב) 4 -
כרכים,
מהדורות
ונציה

568

פקודת שליט
ונציה בנוגע
ליהודי רוביגו
– שני כרוזים
– 1721-1731

569

תקנות קהילת Pragmatica da osservarsi dagl'ebrei del getto d'Ancona.
אנקונה –
אנקונה .1739 ,דפוס  Niccola Bellelli .איטלקית .כרוז גדול
כרוז גדול -
חתום( בדפוס) ע"י פרנסי הקהילה היהודית באנקונה ובו תקנות
1739
וחוקים לחיי היום יום ולחגים ומועדים .התקנות כוללות חוקי
מיסים לצד תקנות על נישואים ,לבוש וחגיגות פורים.
 56X42ס"מ .מצב טוב מאוד ,קפלים.
ארבעה
$50
 Anconitana, Somario, Sumariumארבעה מסמכים ובהן
מסמכים
הוראות לציבור היהודי מטעם שלטונות אנקונה.1732-1738 .
ופקודות
איטלקית.
שליטי העיר
תקנות לגבי תשלום מיסים ושכירות ,מסמך של משפט תביעה
אנקונה עם
של בקהילה היהודית באנקונה ,מסמך נוסף ובו שמות שבעים
פרוט שמות
רבים מתושבי מתושבי העיר היהודיים המתגוררים מחוץ לעיר ,מסמך ובו פרוט
תשלומי מיסים עם פרוט שמות החיבים מאנשי הקהילה
העיר
היהודית.
היהודיים –
1732-1738
סה"כ ארבעה מסמכים ללא מספור עמודים ובהם  42עמודים
יחד .גודל ומצב משתנים ,מצב כללי טוב .יתכן וחסרים דפים.

566

570

ספר סדר היום ,לרבי משה אבן מכיר[ .ונציה ,שס"ה  .]1604דפוס
זואן דגארא .עותק חסר במצב גרוע .שער מאוייר והשלמות דפים
בכתב-יד .חתימות ורישומי בעלות (של "בנימין דינה יצ"ו
מתושבי פאדווה" ושל "יצחק גירונדי").
קך דף ,מתוכם דפי השלמה בכת"י :ד ,ח-ט,יא-יב,יז ,קיו-קיז ,קכ.
 .°4מצב גרוע ,פגעי עש רבים ,עם פגיעה בטקסט .קרעים ,כתמים
ובלאי .כריכה פגומה מאד.

$30

$100

*ספר עץ החיים  -אשל אברהם .ליוורנו[ ,תקמ"ג *  1783].ספר
מטה יהודה ,על שו"ע או"ח ,שני חלקים .ליוורנו[ ,תקמ"ג .]1783
* שו"ת זרע אמת ח"ב .ליוורנו[ ,תקנ"ו]. * 1796 ,תוספות הרב
רבי' פרץ ,מסכת בבא קמא .ליוורנו[ ,תקע"ט  * .]1819ספר אשל
אברהם .ליוורנו[ ,תקע"ט  * .]1819ספר מסכנות יעקב .ליוורנו,
[תקפ"ד *  1824].ספר חזון עובדיה עם ספר יין הרקח .ליוורנו,
[תקצ"ג-תקצ"ו *  1836-1833].ספר חיים וחסד ,חלק א'.
ליוורנו[ ,תר"ד  * .]1844ספר אמת ליעקב ,חלק א .ליוורנו[ ,תר"ג-
תר"ד  * .]1843ספר מנחת אברהם .ליוורנו ,תרס"א [].1901
10ספרים ,גודל ומצב משתנים.
ארבעה כרכים ממהדורות "עין ישראל" (עין יעקב) ,אגדות הש"ס$50 ,
לרבי יעקב אבן חביב ,שנדפסו בוונציה :ספר עין ישראל ,חלק
ראשון (ברכות-ירושלמי שקלים) .ונציה[ ,תצ"ח  ;]1738חלק שני -
ספר בית ישראל (יבמות-עוקצין) .ונציה[ ,תצ"ט-ת"ק ;]1739-1740
ספר עין ישראל .חלק א ,ונציה[ ,תקל"ו  - ]1776שני עותקים.
רישומי בעלות בכת"י .באחד העותקים מספר הגהות [קצוצות]
בכתיבה איטלקית ,חתימות מזרחיות מסולסות 4 .כרכים.°8 .
מצב משתנה .חסרים מספר דפים.
שתי פקודות של  Domenico Balbiו Cornaro Giovanni
בשם דוכסי וונציה ובהן הוראות מדויקות הנוגעות לזכויות יהודי
רוביגו ( )Rovigoוחובותיהם 1721 .ו .1731
גודל משתנה  30X40סמ .ומעלה .מצב טוב ,כתמים ,קמטים.
דפוס מעט מטושטש באחד הכרוזים.

$50

$50
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572

573

574

575

576

חוקי מסים
Regola…Dalli Tassatori…Della Natione Hebrea di
מיוחדים
… .Ferraraפררה . 1631 ,איטלקית .
לקהילה
חוקים למשלמי המס ולאחרים מהאומה היהודית בפיררה .דפוס
היהודית
בפררה –  .Francesco Suzzi 1631חוברת ובה  36תקנות מיסים המיוחדים
לקהילה היהודית .על החוברת חתומים באיטלקית (בדפוס )ראשי
הקהילה בפררה.
[ ]16עמודים בארבעה גיליונות לא כרוכים 33X22 .ס"מ .שוליים
רחבים ,מעט סימונים בעט בשוליים .מצב טוב ,כתמים ,קמטים,
קרעים קטנים בשוליים.
שני מסמכי
Regole delle Tasse della Natione Hebrea di Ferrara .1,
מיסים
תקנות
פררה .1702 ,איטלקית . 2. Capitoli…Regola generale dell
של הקהילה
 .Universira di Ferraraפררה. 1704 ,איטלקית.
היהודית
שתי תקנות בעניני מיסים ושכירות לבני הקהילה בפפרה
בפררה עם
וליהודים שאינם תושבי העיר קבועים .בסופן נוסח החרם
נוסח החרם
בעברית בחתימתם (בדפוס) של ראשי הקהילה :יוסף בורגו ,
בעברית –
1702-1704
מרדכי צהלון ,שבתי אלחנן סאנגויניטי.
גודל ומצב משתנים ,מצב כללי טוב.
שתי פקודות Rinovatione del Bando che gli Hebrei Non Venghino
האוסרות
 .1683 i Molesfati. Ferrara, 1655איטלקית .שתי פקודות
פגיעה ביהודי המחדשות פקודות קודמות עם פרוט של האיסורים השונים של
פררה1655- ,
פגיעה ביהודים בפררה כולל פגיעה מילולית וחומרית.
1683
 40X30ס"מ .מצב טוב ,קפלים וכתמים.
חמש פקודות חמש פקודות ובהן פרוט זכויות היהודים בפררה וחידוש
איסורים מהעבר לפגוע ביהודים .בחלקן פרוט שמות של נציגי
העוסקות
הקהילה וזכויות שונות העוסקות בגטו ובבתי הכנסת.
בשמירה על
 .1720-1779איטלקית
זכויות יהודי
 32X43ס"מ .מצב טוב ,קפלים וכתמים.
פררה 1720-
1779
דף תקנות
… .Instruzioneפררה .1717 ,איטלקית.
מטעם
דף בודד ובו הסברים ותקנות המפרשות את חוקי המיסים
הקהילה
שחברי הקהילה היהודית בפררה צריכים לשלם באמצעות פרנסי
היהודית
הקהילה .בין היתר פרוט של הכנסות שונות החיבות במס
1717
–
בפררה
והפטורות ממס כגון כריכות כסף של ספרים עבריים או דפוס
פרטי עברי שלא למטרות מסחר.
 32X43ס"מ .מצב טוב ,קפלים וכתמים ,חור בשוליים.
שמונה פקודות ובהן פרוט זכויות היהודים בפררה וחידוש
שמונה דפי
איסורים מהעבר לפגוע ביהודים .בחלקן פרוט שמות של נציגי
פקודות
ותקנות מטעם הקהילה וזכויות שונות העוסקות בגטו ובבתי הכנסת1671- .
 .1774איטלקית.
השלטונות
העוסקים
 32X43ס"מ .מצב טוב ,קפלים וכתמים .חורים בודדים בשוליים.
בקהילה
היהודית
בפררה
1671-1774

$50

$50

$50

$100

$30

$100
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שמונה
פקודות
העוסקות
ביהודי פררה
1733-1787

578

ארבע פקודות
הקשורות
למבנים בגטו
פררה1624- ,
1690
שבע פקודות
ומסמכים
העוסקים
בזכויות וחובה
יהודי פררה
1666-1716

579

שמונה פקודות ותקנות העוסקות ביהודי פררה .זכויות לגבי
מבנים בגטו  ,תקנות לגבי יצוג הקהילה מול השלטונות ,חגים
ומועדי יהודים ועוד.
 31X22ס"מ .מצב טוב ,כתמים וקמטים .חלק מהגליונות כפי
שיצאו מבית הדפוס לפני חיתוך.
ארבע פקודות המבהירות את החוקים והתקנות לגבי מבנים
בשימוש יהודים בגטו פררה .פררה.1624-1690 ,
 31X22ס"מ .מצב טוב ,כתמים וקמטים .חלק מהגליונות כפי
שיצאו מבית הדפוס לפני חיתוך.
שבע פקודות ומסמכים העוסקים בזכויות וחובות יהודי פררה
ובהן פקודות בקשר לשימוש בבית הכנסת ,תנועה בלילה בגטו
ומחוצה לו ,מוסדות הקהילה ,טופס שאלון למילוי ע"י יהודי
(ריק) ועוד .פררה1666-1716 ,
גודל ומצב משתנים .בממוצע  33X20ס"מ .מצב טוב ,כתמים
וקמטים .חלק מהגליונות כפי שיצאו מבית הדפוס לפני חיתוך.

$100

$100

$100

