 .368סידור כמנהג איטליה  -ונציה ,תק"ח
"סדור של תפלה ,כמנהג ק"ק איטאלייאני  -מדי חדש בחדשו ומדי
שבת בשבתו" .ונציה ,תק"ח [ .]1748דפוס ברגאדין .בשולי איור
השער דגל המדפיסים משפחת פואה.
ס"מ .נייר איכותי ,מצב טוב-בינוני .כתמי שימוש
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 .369מחזור לראש השנה ויום כיפור  -אמשטרדם,
תק"י  -עותק בפורמט גדול ומפואר ,על נייר איכותי
מחזור כמנהג אשכנזים ,שני חלקים לראש השנה וליום כיפור,
עם כוונת הפייטן ,ועם לשון אשכנז והדרת קודש .אמשטרדם,
תק"י ( .)1750דפוס יתומי שלמה פרופס ,שלשה שערים .השער
הראשון מאויר.
עם הסכמת רבי אריה ליב אב"ד אמשטרדם [חתן ה"חכם צבי"],
המשבח את הפירוש "כונת הפייטן" " -שהוא דבר נאה ומתקבל
על הדעת ,ללמוד דעת את העם ,בכדי שידעו ויבינו את אשר
יד ֵּברו ,ויכונו לבם לשמים ,ויהא פיהם ולבם שוים לטובה."...
ַ
שני החלקים בכרך אחד ]1[ :ק דף; [ ]1קסד דף 25 .ס"מ .נייר עבה
ואיכותי ,שוליים רחבים .מצב טוב-מאד .בשערים מעט כתמים
ובלאי .חותמות ספריות .כריכת חצי-עור מהודרת ונאה.

פתיחה$400 :

369. Machzor for Rosh Hashanah and Yom
Kippur - Amsterdam, 1750 - Elegant LargeFormat Copy on High-Quality Paper
Ashkenazi tradition machzor, two parts - for Rosh
Hashanah and Yom Kippur, with Kavanat HaPaitan,
Yiddish commentary and "Hadrat Kodesh".
Amsterdam, 1750. Printed by the orphans of Shlomo
Proops. Three title pages; the first is illustrated.
With approbation of Rabbi Aryeh Leib, Av Beit Din
of Amsterdam [son-in-law of the Chacham Zvi], who
praises the commentary Kavanat HaPaitan.
Two parts in one volume: [1] 100 leaves; [1] 164
leaves. 25 cm. Thick, high-quality paper, wide
margins. Very-good condition. Few stains and wear
to title pages. Library stamps. Elaborate, handsome
half-leather binding.
Opening price: $400

369

 .370סידור נהורא השלם  -תפילה זכה ,ווילנא תקפ"ד  -עותק נאה על נייר ירקרק
סדר נהורא השלם  -תפלה זכה ,חלק א' :לחול ,שבת וראש חודש.

ס"מ .נייר כחלחל-ירקרק ,מצב טוב מאד ,כתמים קלים .כריכת

חלק ב' (עם שער נפרד) :לימים נוראים ולימי החג והמועדים.

עור עתיקה עם עיטורים ,נתונה בנרתיק-עור וקרטון ,פגום.

ווילנא והוראדנא ,תקפ"ג-תקפ"ד [ .]1823מהדורה שלישית עם

בשער חלק א' התאריך "התקפ"ד" ,ובשער חלק ב' תאריך

הוספות רבות.

"התקפ"ג" .בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה רשומה ,0332550

סידור עם דינים ופירושים ,תפילות ,פרקי מוסר ומעשיות ,הנהגות

רישום ביבליוגרפי מוטעה ,מאחר ולא עמד לפניהם עותק שלם

עפ"י הקבלה ,ועוד .כולל" :הגהות בנוסחי התפלות והברכות"

של המהדורה שלפנינו.

עפ"י הגר"א מווילנא ,והערות נוספות בשם הגר"א.

פתיחה$300 :

[ ,]7ב-קמד ,]2[ ,קמה-קעב ,י ]1[ ,דף; [ ,]3נד ,נא-קלח ]2[ ,דף17 .

יולי 2016
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371. Brit Yitzchak - Amsterdam, 1729

370. Siddur Nehora HaShalem - Tefillah Zaka,
Vilna 1823 - Handsome Copy on Greenish Paper

Brit Yitzchak, itinerary for study "to recite the eighth
eve before circumcision and it is a tikun to draw a
'string' of chesed and great sanctity to the newborn
boy and to all who deal in this mitzvah". Amsterdam,
[1729].
At the beginning of the book are approbations by the
rabbis of the Sephardic community in Amsterdam,
Rabbi David Yisrael Atias, and Rabbi Yitzchak Chaim
di Brito. On the second leaf is a printed dedication
in Portuguese by Rabbi Daniel Ferreira in honor of
Rabbi Yitzchak Ya'akov Yeshurun.
On the night before the Brit Milah, Jewish
communities were accustomed to recite passages
from the Bible, Talmud and Midrash, according
to the Zohar (Parshat Lech Lecha Leaf 93). The
Sephardic communities call this night Brit Yitzchak.
Apparently, the origin for this name is in this book,
which is the first to carry this title.
[2], 38 leaves. 17 cm. Good condition. Stains.
Owner's signature: "Moseh Jesurun 5492" (1732).
Contemporary vellum binding.

Seder Nehora HaShalem - Tefilla Zaka, Vol. 1: for
weekdays, Shabbat and Rosh Chodesh. Part 2 (with
separate title page): for the High Holidays and
Festivals. Vilna and Grodno, 1823. Third edition with
many additions.
Siddur with laws and commentaries, prayers, mussar
and parables, Kabbalistic customs, etc. Contains
"Glosses on version of prayers and blessings"
according to the Vilna Gaon, and other notes in his
name.
[7], 2-144, [2], 145-172, 10, [1] leaves; [3], 54, 51-138,
[2] leaves. 17 cm. Bluish-green paper, very-good
condition, light stains. Ancient leather binding with
adornments, placed in a leather and cardboard
slipcase, damaged.
The title page of Part 1 is dated 1824 and the title
page of Part 2 is dated 1823. In the Bibliography of
the Hebrew Book, Record 0332550, the item is listed
incorrectly, since they did not have a complete copy
of this edition.

Opening price: $400

Opening price: $300
371

 ירושלים-  "הדרת זקנים" מחולק בקופסה.372

 תפ"ט, אמשטרדם-  ספר ברית יצחק.371

 תרצ"ו, ליוורנו, דפוס שלמה בילפורטי וחבירו.ספר הדרת זקנים

 סדר לימוד "לקרות בו ליל שמיני קודם המילה,ספר ברית יצחק

.]1936[

והוא תיקון להמשיך חוט של חסד וקדושה רבה לילד הנולד ולכל

 כרכים נפרדים הנתונים בקופסת פח20-"הדרת זקנים" מחולק ל

.]1729  [תפ"ט, אמשטרדם."המתעסקים במצות זו

 בפתח כל כרך מודבקת.כנסת- סט זה היה בשימוש בבית.מקורית

 רבי,בראש הספר הסכמת רבני קהילת הספרדים באמשטרדם

 לעילוי נשמת נפטרים ממשפחת,תווית נייר עם נוסח הקדש

 בדף השני הקדשה. ורבי יצחק חיים די בריטו,דוד ישראל עטיאס

.)1945 אזובל (ראש השנה תש"ו

מודפסת בפורטוגזית מאת רבי דניאל פיריירה לכבוד רבי יצחק

 הושלם מעותק אחר13  כרך.טוב- מצב בינוני. ס"מ18.5 כרכים

.יעקב ישורון

8.5 : אורך, ס"מ14 : גובה-  קופסת פח.ומספור הדפים אינו המשכי

 לקרוא קטעים,בלילה שלפני ברית מילה נהגו בקהילות ישראל

. חלודה ותיקונים ישנים. מצב טוב. ס"מ18.5 : רוחב,ס"מ

.) ע"פ הזוהר (פרשת לך לך דף צג,מהתנ"ך ומגמרות ומדרשים

. אוסף ווילי לינדוור:מקור

, כפי הנראה."ערב זה נקרא בפי בני עדות המזרח "ברית יצחק

$300 :פתיחה

 שהוא הראשון שנקרא בשם,המקור לשם זה הוא הספר שלפנינו
.זה
 חתימת בעלים באותיות. כתמים. מצב טוב. ס"מ17 . לח דף,]2[
. כריכת קלף מקורית.]1732  [תצ"ב5492  משה ישורון:לטיניות

$400 :פתיחה
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373

373. Three Books - Handsome Bindings with
Gilt Ornamentation and Embossments
Three books with nice-looking leather bindings with
gilt embossments and ornamentation:
Chukat HaPesach, study and tikunim for the month
of Nisan, with Passover Haggadah. Livorno, [1867].
Otzar HaHaggadot 1290.
Shirei David, grammar rules and rules for fixing
leap years and calendars, songs and Torah novellae,
by Rabbi David Cohen of Djerba. Livorno, [1882].
Mincha and Arvit prayers, for weekdays and for
Shabbat. Livorno, [1884]. Pocket edition. Bound with
the book "Shavua Tov" - songs and Havdallah for
Motzei Shabbat. [Livorno, 1884?] (without title page).
Including 8 leaves of "laws for Havdallah" from an
unidentified edition.
The name of the owner is embossed in the center of
the bindings of all the books: "David Shlomo Melul
- Melilla" [the city of Melilla situated in a peninsula
in Northern Morocco].
3 books. Size varies. Overall good condition.

372

 כריכות נאות עם עטורים-  שלושה ספרים.373
והטבעות מוזהבות

372. Divided "Hadrat Zekenim" - in a Box Jerusalem

: הטבעות ועטורים מוזהבים,שלושה ספרים עם כריכות עור נאות

Sefer Hadrat Zekenim. Printed by Shlomo Bilforti
and friend, Livorno, 1936.
"Hadrat Zekenim" divided into 20 separate volumes
held in an original tin box. This set was used in a
synagogue. At the opening of each volume - a
paper label is pasted with a dedication in memory
of members of the Azovel family (Rosh HaShanah
1945).
Volumes: 18.5 cm. Fair-good condition. Volume 13
was replaced by a volume from a different copy and
thus pagination is not continuous. Tin box- height: 14
cm, length: 8.5 cm, width: 18.5 cm. Good condition.
Rust and old repairs.
Provenance: Collection of Willy Lindwer.

·

 עם הגדה, סדר לימוד ותיקונים לחודש ניסן,· ספר חקת הפסח

·

 [תרמ"ב, ליוורנו. מאת רבי דוד כהן מג'רבה,וחידושים על התורה

·

 פזמונים והבדלה- " ספר "שבוע טוב: כרוך עם. פורמט כיס.]1884

.1290  אוצר ההגדות.]1867  [תרכ"ז, ליוורנו.של פסח
 שירים, כללי הדקדוק וכללי העיבור והלוחות,· ספר שירי דוד
.]1882
 [תרמ"ד, ליוורנו. לימות השנה ולשבתות,· סדר מנחה וערבית
 ועם ח דף.)?] (ללא דף השער1884  תרמ"ד, [ליוורנו.למוצאי שבת
.של "דינים להבדלה בלערבי" ממהדורה לא מזוהה
 "דוד שלמה:במרכזן של כריכות כל הספרים הוטבע שם הבעלים
 מיליליא יע"א" [מיליליא היא העיר מלייה או מלילה- מילול
.])אי בצפון מרוקו (מרוקו הספרדית- היושבת על חצי,)Melilla(

. מצב כללי טוב. גודל משתנה. ספרים3

$500 :פתיחה

Opening price: $300

Opening price: $500
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Passover Haggadot

הגדות של פסח

375a

374

 .374הגדה של פסח "מטה אהרן"  -פרנקפורט דמיין,
ת"ע  -עם איורים
הגדה של פסח ,עם ביאור מטה אהרן ,מאת רבי אהרן
דרשן
דמיין,

תאומים,
[ת"ע

בתוספת

.]1710

פירוש

בהוצאת

עפ"י

הדיין

הסוד.
רבי

ליב

פרנקפורט
שנאפיר.

נוסח משולב לאשכנזים וספרדים ,עם הוראות וביאורים ביידיש
ובלאדינו בהתאמה.
איורים בפיתוחי נחושת [על פי ציוריו של אברהם בן יעקב הגר
בהגדת אמשטרדם תנ"ה] .שער מפואר ,מורכב ממספר קישוטי
דפוס מאוירים.
[ ,]2ב-מד דף 31 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .קרעים משוקמים .כריכה
חדשה.
יערי  ;71אוצר ההגדות .113

פתיחה$500 :

 374. Mateh Aharon Passover HaggadahFrankfurt am Main, 1710 - With Illustrations

 .375הגדה של פסח "מעלה בית חורין"  -עם מפת ארץ
ישראל  -אמשטרדם ,תקמ"א  -עותק מפואר

Passover Haggadah, with Mateh Aharon commentary
by Rabbi Aharon Darshan Te'omim with the addition
of a Kabbalistic commentary. Frankfurt am Main,
[1710]. Published by Dayan Rabbi Leib Schnapper.
Combined version for Ashkenazim and Sephardim
with instructions and commentaries in Yiddish and
Ladino respectively.
Copperplate illustrations [according to the
drawings of Abraham ben Yaakov Hager in the
1695 Amsterdam Haggadah]. Elaborate title page,
composed of several illustrations.
[2], 2-44 leaves. 31 cm. Good condition. Stains.
Restored tears. New binding.
Ya'ari 71; Otzar HaHaggadot 113.

הגדה של פסח  -מעלה בית חורין" ,כמנהג אשכנזים וכמנהג

Opening price: $500

ספרדים" ,עם פירוש האלשיך ,גבורות ה'  -למהר"ל ,ועוללות
אפרים  -לרבי שלמה אפרים מלונטישיץ [בעל כלי יקר].
אמשטרדם[ ,תקמ"א  .]1781דפוס פרופס .מהדורה ראשונה של
ההגדה בשם זה.
קדם-שער קצר בפיתוח נחושת .איורי ההגדה בפיתוחי נחושת
לפי מהדורת אמשטרדם תנ"ה .בסוף ההגדה דף גדול [מתקפל]
עם מפת ארץ ישראל.
[ ]2נב דף  +לוח-מתקפל (מפה) 28 .ס"מ .שוליים רחבים .מצב
טוב .כתמים .בחלק מהדפים כתמים וכתמי יין .קרעים משוקמים
במפה .כריכת עור עתיקה ומפוארת עם הטבעת עיטורי-זהב.
שדרת-עור מחודשת.
יערי  ;199אוצר ההגדות .300

פתיחה$2000 :

הגדות של פסח
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 תקע"ט, אוסטרהא-  הגדה של פסח.376
 דפוס "אהרן,]1819  [תקע"ט, אוסטרהא,הגדה של פסח
."מדפיס
 עוללות,) גבורות ה' (למהר"ל,עם פירושי מהר"ם אלשיך
 פירוש אברבנאל על החרוז "אז רוב ניסים" ופירוש,אפרים
, דיני תענית בכורות, כולל דיני בדיקת חמץ,על חד גדיא
 "בציורים. דיני הגעלה ודיני סדר של פסח,דיני לישת מצות
."נאים והדורים
שבהגדת

נחושת

פיתוחי

עפ"י

עץ

פיתוחי

האיורים

" לפיוטים "אדיר הוא" "אחד מי יודע.אמשטרדם תקמ"א
.דייטש-ו"חד גדיא" נוסף תרגום ליידיש
למהדורה זו יש גם מהדורה מקבילה עם תוספת פירושי
 ובהשמטת שמות פועלי,הגר"א בשלשת הדפים האחרונים
 לפי צורת השער.הדפוס הנמצאת לפנינו בעמוד האחרון
כנראה שמהדורה זו שלפנינו היא השניה והושמטו בה
.במתכוין פירושי הגר"א ואיזכור שמו בשער
. ס"מ24 .נב דף- מא,]2[ ,לו- כז, כה,]1[ :פגיניציה משובשת
, כתמים. מצב בינוני.המילים הגדולות בשער בדיו אדום

375b

 משוקמים,קרעים ופגעים עם חסרון בשער ובמספר דפים
. כריכה חדשה.באופן מקצועי
.]590  [ראה גם אוצר ההגדות.591  אוצר ההגדות.419 יערי

$2500 :פתיחה

376

376. Passover Haggadah - Ostroh, 1819
Passover Haggadah, Ostroh, [1819], printed by
"Aharon Madpis".
With the commentaries of Maharam Alshich, Gevurot
Hashem (by the Maharal), Ollelot Efraim, Abarbanel
on the poem Az Rov Nissim and commentary on
Chad Gadya, including the laws of Bedikat Chametz
and of the Fast of the Firstborns, laws of baking
matzot, hag'alat kelim (koshering utensils) and of
the Pesach Seder. Charming, elegant illustrations.
The woodcut-illustrations were fashioned after the
copperplate illustrations from the 1781 Amsterdam
Haggadah. The Piyyutim Adir Hu, Ehad Mi Yode’a
and Chad Gadya have a Yiddish-Deitsch translation.
This book has a variant edition with the Vilna Gaon's
commentary on the last three pages, and without

the names of the printers which appear on the
last page of this copy. According to the title
page, this copy is apparently the second edition,
in which the commentary and the name of the
Vilna Gaon were deliberately omitted.
Mispagination: [1], 25, 27-36, [2], 41-52 leaves. 24
cm. The large words on the title page are printed
in red ink. Fair condition. Stains, open tears
and damages to title page and to several leaves,
professionally restored. New binding.
Ya’ari 419. Otzar 591. [See also Otzar HaHaggadot
590].

375. Passover Haggadah - Ma’ale Beit Chorin - With a
Map of Eretz Israel - Amsterdam, 1781 - Magnificent
Copy
Passover Haggadah - Ma’aleh Beit Chorin, "According to
Ashkenazi and Sephardi tradition", with commentaries of
the Alshich, Gevurot Hashem by the Maharal and Ollelot
Efraim by Rabbi Shalom Efraim of Luntschitz [author of Kli
Yakar]. Amsterdam, [1781]. Proops Press. First edition of
the Haggadah with this title.
Half-title page with a copperplate illustration. Copperplate
illustrations according to the 1795 Amsterdam edition.
At the end of the Haggadah is a large [folded] leaf with a
map of Eretz Israel.
[2] 52 leaves + folding map. 28 cm. Wide margins. Good
condition. Wine and other stains to some leaves. Restored
tears to map. Ancient elaborate gilt-tooled leather binding.
Renewed leather spine.
Ya’ari 199; Otzar HaHaggadot 300.
Opening price: $2000

Opening price: $2500

2016 יולי

314

 פקסימיליה מפוארת על-  תקל"ח, הגדת פראג.378
קלף
.]1984[  תשמ"ד, לונדון.1777  תקל"ח, הגדת פראג- פקסימיליה
, עותקים ממוספרים320  מתוך מהדורה בת, על קלף3 'עותק מס
. חתומה על ידי המו"ל. מודפסים על קלף20 מהם
 בשנת תקל"ח,פקסימיליה מפוארת של ההגדה שנדפסה בפארג
.דייטש- איורים ותרגום ליידיש, ההגדה כוללת שער מפואר.1777
.מודפסת על קלף וכרוכה בכריכה נאה עם שדרת עור
. מצב טוב מאוד. ס"מ31 .] דף12[

$400 :פתיחה

378. Prague Haggadah, 1777 - Elaborate
Facsimile on Vellum
Facsimile - Prague Haggadah, 1777. London, 1984.
Copy no. 3 on vellum, from a total of 320 numbered
copies, 20 printed on vellum. Signed by the publisher.
Elaborate facsimile of the Haggadah printed in
Prague, 1777. The Haggadah contains a splendid title
page, illustrations and Yiddish-Deutsch translation.
Printed on vellum. Fine binding with leather spine.
[12] leaves. 31 cm. Very good condition.
Opening price: $400

378

377. Amsterdam Haggadah, 1662 - Numbered
Facsimile on Vellum

 פקסימיליה ממוספרת-  תכ"ב, הגדת אמשטרדם.377
על קלף

Amsterdam Haggadah from 1662, the first Passover
Haggadah printed in the Hebrew printing press in
Amsterdam.
Elaborate facsimile, produced according to a rare
copy found in the National Library in Jerusalem.
Published by Shmuel Mor and the Judaica Club. Bnei
Brak, 1983.
Printed on vellum with leather binding. This edition
was printed in only 27 numbered copies ["At the
conclusion of this edition, all the printing accessories
will immediately be destroyed…"]. Copy no. 25.
[28] leaves, 24 cm. Very good condition. Stains.
Rubbed binding.

 הראשונה בהגדות פסח,1662 הגדת אמשטרדם משנת תכ"ב

Opening price: $400

הגדות של פסח

315

377

.שיצאו לאור בדפוס העברי של אמשטרדם
פי טופס נדיר המצוי בבית- נעשתה על,פקסימיליה מפוארת
 בהוצאת שמואל מור וחבורת אנשי.הספרים הלאומי בירושלים
.1983  תשמ"ג, בני ברק.""יודאיקה קלאב
27- מהדורה זו נדפסה ב.מודפסת על קלף וכרוכה בכריכת עור
עותקים ממוספרים בלבד ["בגמר הכנת מהדורה זו יושחתו
.25  עותק מספר.]"...לאלתר אביזרי ההדפסה
. בלאי בכריכה. כתמים. מצב טוב מאד. ס"מ24 ,] דף28[

$400 :פתיחה

 פקסימיליה מפוארת- " "הגדת הזהב.379

The Eugrammia  פקסימיליה מפוארת בהוצאת.""הגדת הזהב
Press

520  (מתוך170 ' עותק מס.1970 , לונדון.והמוזיאון הבריטי

.)עותקים
 כתב יד מאויר מן המאה,"פקסימיליה מפוארת של "הגדת הזהב
. כוללת שער מאויר ואיורים צבעוניים על רקע מוזהב.14-ה
.) מאת בצלאל נרקיס (באנגלית,כולל ספר המבוא
 מצב. נתון בקופסת קרטון. נייר עבה דמוי קלף. ס"מ25.5 ,] דף101[
. כתמים בספר המבוא.טוב

$500 :פתיחה

379. The Golden Haggadah - Elaborate Facsimile

380

380. Collection of Passover Haggadot
Collection of 42 Passover Haggadot, various editions.
[Hungary and Austria, NY and Jerusalem, 18991974].
Some Haggadot have interesting illustrations, and
some have various commentaries (Tiferet Banim by
Rebbe Zvi Hirsh Shapira. Mukacheve, 1914; Belz
Haggadah - Kol Yehuda by Rabbi Chaim Yehuda
Sefal Deitsch; Shem Yisrael, by Rabbi Moshe Yisrael
Dragomiresht. Satmar, 1937; Haggadah with the
commentary of Rabbi Zelig Bamberger of Frankfurt;
various translations to foreign languages; etc.).
42 Haggadot. Size and condition vary. A detailed list
will be provided upon request.
Enclosed: Two Megillot Esther, published by JNF
Transylvania. One is numbered.

The Golden Haggadah. Elaborate facsimile published
by the Eugrammia Press and the British Museum.
London, 1970. Copy no. 170 (of 520 copies).
Elaborate facsimile of the Golden Haggadah,
illustrated manuscript from the 14th century.
Illustrated title page and coloreful illustration on a
gilt background.
Including a commentary volume, by Bezalel Narkiss
(in English).
[101] leaves, 25.5 cm. Thick parchment-like paper.
Housed in a cardboard box. Good condition. Stains
to commentary volume.
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 אוסף הגדות של פסח.380

Opening price: $500

 [הונגריה. ממהדורות שונות, הגדות של פסח42 אוסף של
תשל"ד- בין השנים תרנ"ט, ניו יורק וירושלים,ואוסטריה
.]1899-1974
 וחלקן עם פירושים שונים,חלק מההגדות עם איורים מעניינים
, מונקאטש.(תפארת בנים מהאדמו"ר רבי צבי הירש שפירא
 "קול יהודה" לרבי חיים יהודה סגל- ; הגדת בעלז1914 תרע"ד
, סאטמר. מרבי משה ישראל דראגמירעשט,דייטש; שם ישראל
;; הגדה עם פירוש רבי זליג במברגר מפרנקפורט1937 תרצ"ז
.)תרגומים בשפות שונות; ועוד
 רשימה מפורטת תשלח לכל. גודל ומצב משתנים. הגדות42
.דורש
 שתי מגילות אסתר הוצאת קרן קימת לישראל:מצורפות
. אחת מהן ממוספרת.טרנסילווניה

$400 :פתיחה

Opening price: $400
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Notes:

:הערות

השתתפות טלפונית

Auction No. 51 'מכירה מס

Phone Participation

$ -*מחיר מירבי מוצע ב

שם ותיאור הפריט

מספר פריט

Max. Offered Price
in US $

Name and Description of Item

Item No.

Absentee / Telephone Bidding Form

Absentee bid

Full Name

שם מלא

Address

כתובת

Fax

Cellular סלולרי

ID/Passport No. דרכון/.ז.ת

מדרגה

*not including commission and VAT

:הנחיות להגשת הצעת מחיר
:מדרגות הצעת מחיר
מחיר פתיחה

הטופס מיועד למבקשים להשתתף במכירה אך נבצר מהם מלהגיע או למבקשים
 מילוי הטופס מהווה הוראה של מגיש ההצעה.להשתתף במכירה באמצעות הטלפון

Bid Increments

Opening Price

 וזאת,ים המופיעים בו/ בית מכירות פומביות בע"מ לרכוש עבורו את הפריט- לקדם

$20

$200-500

הטופס מהווה התחייבות של מגיש ההצעה לרכוש את הפריט במחיר הפתיחה במקרה

$50

$500-1,000

 לא תוטל עליה שום אחריות בגין אי ביצוע הוראות, אולם.יכולתה למלא אחר ההוראות

$100

$1,000-2,000

.את ההצעה יש להגיש במדרגות קבועות עפ"י הטבלה שלהלן

$200

$2,000-5,000

.הנני מאשר כי קראתי את תנאי המכירה המופיעים בקטלוג ואני מסכים להם

$500

$5,000-10,000

$1000

$10,000-20,000

$2000

$20,000-50,000

$5,000

$50,000 +

*לא כולל עמלה ומע"מ
*הצעות שלא במדרגות המחיר
תעוגלנה כלפי מטה

office@kedemltd.com

Tel טלפון

Signature חתימה

Bid Increments

* Absentee bids which do not fall on the increments
may be lowered to the next acceptable increment

פקס

Email דואר אלקטרוני

Date תאריך

www.kedem-auctions.com

טופס הצעת מחיר לפריטים

הצעה בכתב

Fax: 077-5140167 :פקס

Tel: 077-5140223 :טלפון

 מילוי.במחיר הנמוך ביותר האפשרי ובלבד שלא יעלה על המחיר המירבי המפורט להלן
 קדם תעשה כמיטב.בו לא תהיה כל הצעה נוספת לרכישת הפריט מצד קונים אחרים
.הצעת המחיר
.23% עמלת הקניה היא

Instructions for Absentee Bidding:
This form is intended for those who wish to participate in the auction
but cannot attend it in person and wish to place an absentee bid or
for those who wish to participate by phone. Completing this form
constitutes an order to Kedem Auction House Ltd. to purchase the
listed lot/s on behalf of the bidder for the lowest price possible and
never for more than the maximum amount indicated in the form.
Completing this form obligates the bidder to purchase the listed lot/s
at the opening price in the event that no other bids on the lot/s were
placed by other potential buyers. Kedem will do its best to place the
bids as instructed but cannot accept liability for error or failure in
doing so.
Bids are in accordance and subject to the conditions of purchase, as
detailed at “terms of sale” section.
Bids should be placed according to the following increments.
Buyers Premium: 23%.
I have read and agree to the terms of sale.

Terms of Sale
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

“Kedem” Public Auction House (“Kedem”) acts as agent for sellers of items
to be offered for sale to the public (‘the Sellers’).
“Kedem” will produce a catalogue for every sale (‘The Catalogue’), which
will include a list of items available at the sale, their serial numbers and
opening prices. For the avoidance of doubt, information provided in
the Catalogue, including opening prices, descriptions of items and any other
information concerning the items, are solely for the purpose of information
for potential buyers and are in no way to be construed as stand and\or
obligation on behalf of “Kedem” and\or its employees and\or
representatives. Kedem reserves all rights to the pictures that appear in the
catalog.
“Kedem” will appoint a person as manager of the sale (‘the Auctioneer’)
who will be responsible on its behalf for the execution and management of
the auction.
The Auctioneer reserves the right to prevent participation in the auction of
any person. The auctioneer reserves the right to determine the winner of
each lot, to cancel the sale of any item (even after it’s sold) or to re-enter it
for sale, at his own discretion and at any stage whatsoever. The auctioneer
also has the right to withdraw or add items to the sale and to add or
withdraw from the Catalogue any information about an item to be offered
in the auction on the basis of information received by “Kedem” after
publication of the Catalogue.
In order to participate in the auction, a potential purchaser must obtain
a numbered paddle before the auction which will enable him to bid at the
auction.
The auction will be conducted using US Dollars as currency.
On the fall of the hammer and the acknowledgment of the numbered
paddle of the offeror by the Auctioneer, the offeror`s offer will be binding
and will be considered to be accepted and title to the item will pass to the
offeror whose offer was accepted (‘the Purchaser’), subject to the fulfilment
by the Purchaser of all payment obligations to “Kedem” as set out
hereunder.
The amount mentioned in an offer at a sale by a Purchaser which is accepted
(‘the Hammer Price’) shall be paid to “Kedem” by the Purchaser, together
with the commission of 23% of the Hammer Price (‘the Commission’)
and Israeli VAT on commision only. Payment to “Kedem” shall be effected
immediately upon the conclusion of the auction but, at any event, not later
than seven days after the date of the auction.
Payment can be made in cash (New Israeli Shekels or US Dollars), check (NIS
or US Dollars), credit card or via bank wire transfer.
A 3% discount will be given to buyers who remit payment within 7 days of
the date of the auction, in cash (NIS or US Dollars), check (NIS) or bank wire
transfer.
It is the responsibility of the buyer to collect the purchased items directly
from the offices of “Kedem,” or have them collected by a delivery service
or courier on his behalf. In certain cases in which a buyer so requests,
“Kedem” can, at its sole discretion and without taking or accepting any
responsibility fordamages or loss, pack and ship the items to the buyer,
provided the buyer pays in advance for the full cost of shipping and
handling. The cost of shipping and handling varies according to type, size
and weight of the package, the shipping method and the shipping
destination. For further information about shipping methods and charges,
please contact “Kedem”.
An item which is priced in US dollars will be calculated in New Israel Shekels
in
accordance
with
the
representative
rate
of
exchangeas
published by Israel Bank on the date of the auction.
A Purchaser is liable to pay interest on any delay in payment, at
the rate of 2% per month of the amount payable, with adjustments
to index-link all outstanding amounts payable to the Dollar Exchange Rate

תנאי מכירה
14. The purchaser, whether for himself or for another, is obliged to pay for the
items and take them. The auctioneer has the right to take any means he thinks
appropriate to ensure the purchaser keeps his obligation, among these to cancel
a sale, sell the item to another, charge the purchaser with any expenses
caused to the auctioneer including interest and index linkage, sue for
compensation, delay the release of the item and add all expenses to the sum due.
15. “Kedem” is responsible for the information given regarding the items’
nature, originality and condition. However all information given by “Kedem”,
in its capacity as agent for the consignor, and based on accumulated
information and the experience of its experts. It is entirely the responsibility
of the prospective purchaser to check and inspect the items to determine
condition, quality, authenticity, size, authorship during the allocated
time prior to the auction. The purchaser may submit in writing, any
doubts regarding the authenticity and condition of the item within
30 days of the sale. If it is proven to “Kedem” that there has clearly been
an error in the information which was given relating to any item, “Kedem”
shall refund any sums paid by the purchaser and the item shall be returned
to the possession of “Kedem”. Subject to this obligation, the purchaser
shall have no claims and\or further demands with respect to that item.
16. A purchaser is obliged to collect the purchased item and to fulfill his obligations
to pay for the item no later than seven days from the date of the sale of the item.
For the avoidance of doubt, the right to possession of the item will pass only once
the purchaser has fully filled his payment obligations as set out in these
conditions.
17. “Kedem” will represent, free of charge, potential purchasers who do not
wish or who are unable to attend the auction. These potential purchasers
are requested to complete the Rights to Bid form in the catalogue or
website, no later than one day prior to auction. “Kedem” will not be
liable, under no circumstances, for any error, emissions in connection therewith.
Absentee bidding forms will be received no later than 3 hours before the auction.
18. Any potential purchaser who wishes to participate in the auction via
telephone shall make the necessary arrangements within a reasonable time
before commencement of the auction and no later than 3 hours before the
auction.
19. The courts of Jerusalem, Israel, shall have the sole jurisdiction in any dispute
between “Kedem” and the purchaser or any potential purchaser, based on the
details of this agreement and\or related to the sale and\or to the transfer
of any item.
20. In any case of doubt the Hebrew version of this Terms Of Sale will be the
binding document.

 בית מכירות פומביות" (להלן "קדם") פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים-  "קדם.1
.המוצעים למכירה פומבית
 הפריטים, בין היתר, "הקטלוג") ובו יפורטו: "קדם" תפיק קטלוג לכל מכירה (להלן.2
 הנתונים, למען הסר ספק. מספריהם ומחירי הפתיחה שלהם,המוצעים למכירה
המופיעים בקטלוג נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה ואין בהם כל אחריות לגבי
 הזכויות על התמונות. מקור או כל נתון אחר, תקופה, בעלים קודמים, יחוס,תאור
."המופיעות בקטלוג שמורות ל"קדם
. הינם מחירי מינימום ואינם מהווים הערכה, המחירים אשר מופיעים ברשימת הפריטים.3
 לעריכת, בין היתר, שיהיה אחראי מטעמה, "קדם" תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה.4
.המכירה הפומבית וניהולה
 מנהל המכירה שומר לעצמו את הזכות למנוע השתתפות במכירה מאנשים שאינו.5
, למנהל המכירה הסמכות הבלעדית לקבוע מי זכה במכירה.מעוניין בהשתתפותם
 או להעמידו מחדש למכירה וזאת,)לבטל מכירה של פריט כלשהו (גם אחרי מכירתו
 כן רשאי מנהל המכירה להוסיף או להוציא פריט.עפ"י שיקול דעתו הבלעדי
. או לשנות נתונים לגבי פריט המוצע למכירה שנתקבלו לאחר הדפסת הקטלוג,מהמכירה
 הקונה בכוח יצטייד לפני. השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת.6
. אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה, בשלטית ממוספרת כאמור,המכירה
. המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב.7
 "מחיר פטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח.8
 מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו.שהצעתו נתקבלה עפ"י תנאים אלה
 תיחשב הצעת הקונה בכוח,הסידורי של הקונה בכוח ע"י מנהל המכירה
כנתקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה
 בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו לתשלום עפ"י הסכם,)" "הקונה הזוכה:(להלן
 עמלה, בתוספת למחיר הפטיש," הקונה בכוח שהצעתו נתקבלה ישלם ל"קדם.זה
. בתוספת מע"מ (על העמלה) התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה23% בשיעור
 כרטיס אשראי,) המחאה (שקלים או דולרים,) ניתן לשלם במזומן (שקלים או דולרים.9
.או העברה בנקאית
 בהמחאה,) ימים מיום המכירה במזומן (שקלים או דולרים7  לקונה אשר ישלם תוך.10
.3%  תינתן הנחה בסך,שקלית או בהעברה בנקאית
 או," ישירות ממשרדי "קדם, באחריות הקונה לדאוג להוצאת הפריטים שרכש.11
 ללא, "קדם" תוכל, במקרה שהרוכש יבקש.באמצעות שליח או חברת משלוחים מטעמו
 לתעריפי אריזה. לארוז ולשלוח את הפריטים בתשלום מלא על חשבון הקונה,אחריות מצידה
. חברת המשלוח וארץ היעד, המחיר מותנה בסוג האריזה."ומשלוח יש לפנות למשרדי "קדם
 יחושב לפי שער, תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב.12
.החליפין (שער יציג) של דולר ארה"ב המפורסם ע"י בנק ישראל ביום המכירה
 לחודש2%  יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של, כל פיגור בתשלום.13
.בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב
מתחייב לשלם עבור, בין אם לעצמו ובין אם עבור אדם אחר, הרוכש פריט כל שהוא.14
 בידי מנהל המכירה הסמכות לנקוט בכל האמצעים שייראו.הפריטים ולקחתם
 למכור הפריט,לו על מנת שהרוכש יעמוד בהתחייבותו ובין השאר גם לבטל מכירה
, לחייב את הרוכש בהוצאות שנגרמו למנהל המכירה כולל ריבית והצמדה,לאחר
 לעכב שחרור הפריט ולהוסיף לסכום המגיע את ההוצאות,להגיש תביעת פיצויים
.שנגרמו
. מקוריותו ומצבו, "קדם" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות הפריט.15
 מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע"י "קדם" ניתן במעמדה,מבלי לגרוע מהאמור לעיל
 על כל.כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה
, את מצבו,קונה בכוח לבדוק במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה
 לקונה הזוכה נתונה, מבלי לגרוע מהאמור. טיבו וערכו של הפריט, מקורו,גודלו
30-הזכות להשיג בכתב בפני "קדם" בכל הנוגע למקוריותו ומצבו וזאת לא יאוחר מ
 היה ויוכח ל"קדם" שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי.יום ממועד המכירה
. תשיב "קדם" לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט לחזקתה,הפריט
.או דרישות נוספות כלפיה/ לא יהיו לקונה כל תביעות ו,ביצעה "קדם" הלכה כאמור
 הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו.16
 מסירת החזקה, למען הסר ספק.לתשלום לא יאוחר משבוע ממועד המכירה
.בפריט תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום
 "קדם" תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או אינם מעוניינים להשתתף.17
" לקוחות אלו יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר.במכירה
 כל מעשה, למען הסר ספק."המופיע בקטלוג המכירה או באתר האינטרנט של "קדם
או על הפועלים/ אין בהם כדי להטיל על "קדם" ו,או מחדל בקשר לייצוג כאמור/ו
. "טופס הצעת מחיר" יתקבל עד שלוש שעות לפני שעת המכירה.מכוחה חבות מכל סוג
 מתבקשים, לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות הטלפון.18
.לפנות מראש ובהקדם לצורך תיאום ולא יאוחר משלוש שעות לפני שעת המכירה
 לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית.19
או למסירת הפריט בין/או הקשורים לרכישת ו/בכל סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו
."קדם" לבין הקונה
. הנוסח העברי הוא הקובע, בכל מקרה של חילוקי דעות.20
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