606

 מחצית-  ארצות שונות-  אוסף לוחות שנה.606
20-ראשונה של המאה ה
607

 מחצית ראשונה של, ארץ ישראל ואירופה.אוסף לוחות שנה

607. Diverse Collection of Calendars - London,
20th Century

20- המאה ה, לונדון-  אוסף מגוון של לוחות שנה.607

Collection of calendars. London, 20 century.
Hebrew, English and Yiddish.
Diverse collection, composed of calendars, Jewish
and general, published by associations, institutes and
trade companies in England. Some are illustrated
and colorful, some have advertisements and data
about various subjects.
The size and format of the calendars vary. Pocket
and miniature calendars, calendars for hanging
[some handwritten] and office calendars.
The collection also includes annual journals. Some
have many personal inscriptions and paper items
inserted among the leaves.
Calendars for the following years: 1914-1934, 19361938, 1941-1943, 1948, 1951-1953, 1961, 1965, 1969,
1970.
Approximately 85 calendars. Size and condition vary.
Provenance: The Sassoon family collection.

 בהוצאת, יהודיים וכלליים, הכולל לוחות שנה,אוסף מגוון

th

Opening price: $400

לוחות ואסטרונומיה

145

. אנגלית ויידיש, עברית.20- המאה ה, לונדון.אוסף לוחות שנה

. גרמנית וצרפתית, אנגלית, עברית.20-המאה ה
, הולנד, ארה"ב, גרמניה, ישראל: ביניהם,לוחות ממקומות שונים
 רובם לוחות מיניאטוריים, לוחות בגדלים שונים.אנגליה ועוד
-  במספר לוחות. חלקם מיועדים לתלייה,ולוחות בפורמט כיס
.צילומים ותמונות

 חלקם מאוירים. מוסדות וחברות מסחר באנגליה,אגודות

. גודל ומצב משתנים. לוחות65 -כ

. ובחלקם פרסומות ומידע בנושאים שונים,וצבעוניים

. אוסף משפחת ששון:מקור

, לוחות כיס ולוחות מיניאטוריים.לוחות בגדלים ובפורמטים שונים

$400 :פתיחה

.יד] ולוחות משרדיים-לוחות לתליה [חלקם בכתב
 בחלקם רישומים אישיים רבים.האוסף כולל גם יומנים שנתיים
.ופריטי נייר בין הדפים
,תש"ג- תש"א,תרצ"ח- תרצ"ו,תרצ"ד- תרע"ד:לוחות לשנים
. תש"ל, תשכ"ט, תשכ"ה, תשכ"א,תשי"ג- תשי"א,תש"ח
. גודל ומצב משתנים. לוחות85-כ
. אוסף משפחת ששון:מקור

$400 :פתיחה

606. Collection of Calendars - Various Countries
- First Half of the 20th Century
Collection of calendars. Eretz Israel and Europe, first
half of the 20th century. Hebrew, English, German
and French.
Calendars from various places: Israel, Germany,
US, Holland, England, etc. Various sized calendars,
most are miniature and pocket editions, some
were designed for hanging. Some have photos and
pictures.
Approximately 65 calendars. Size and condition vary.
Provenance: Sassoon family collection.
Opening price: $400

Various

שונות

608a

608b

 .608ספר מלאכת מחשבת  -ונציה ,ת"ע  -עותק נאה עם שער מאויר ופורטרט המחבר
ספר מלאכת מחשבת ,על חמשה חומשי תורה ,בדרך המחקר והפילוסופיה ,מאת רבי משה חפץ.

יעיד עליו ספרו זה מלאכת מחשבת .את ספרו חיבר כדי למצוא נוחם לנפשו בפטירת בנו האהוב רבי

ונציה[ ,ת"ע  .]1710דפוס בראגדין .מהדורה ראשונה.

גרשום בעל ספר "יד חרוזים" בדמי ימיו ,גם רבי משה לא האריך ימים ונקרא אל האלוקים בהיותו

עותק שלם על נייר איכותי ובהיר עם שוליים רחבים ,כולל קדם-שער מאויר בתחריט נחושת מפורט,

בן מ"ח שנים בל' חשון תע"ב( .ר' חננאל ניפי בספרו ,הנדפס בתוך ספר תולדות גדולי ישראל לרמ"ש

דף עם פורטרט המחבר [תחת הפורטרט בספר נכתב גילו בעת ההדפסה "בן מא"ה שנה אנכי היום",

גירונדי ,טריאסטי תרי"ג עמ' .)239

כשהכוונה לערך הגימטרי של "מאה" =  ,46אך היו שטעו בדבר ,הבינו את המילה כפשוטה וחשבו כי

[ ,]11צח דף 31 .ס"מ .נייר איכותי ובהיר .מצב טוב .כתמים וסימני רטיבות .סימני עש קלים בדפים

היה בן מאה שנה] .דף עם תרשימים גיאומטריים .תרשים נוסף בדף נז.

בודדים .הדבקה לשיקום בתחתית השער המאויר .כריכה חדשה.

רבי משה חפץ (תכ"ד-תע"ב ,אוצר הרבנים  ,)14709מרבני איטליה ,חוקר ופילוסוף .נולד בטריאסטי

פתיחה$1800 :

וגדל בויניציאה שם הרביץ תורה לפני תלמידים ,חכם בחכמות למודיות ,טבעיות ואלקיות ,כאשר
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608. Melechet Machshevet - Venice, 1710 Attractive Copy with Illustrated Title Page and
the Author's Portrait

 ספר הלכות לנשים-  מצות נשים מלמדה.609
יד- תוספת בכתב- 1652 , ונציה- באיטלקית
 ספר,Precetti

Da Esser Imparati Dalle Donne Hebree

," "הלכות נדה חלה הדלקת הנר ודרך ארץ,מצות נשים מלמדה

Rabbi Biniamin(

מאת רבי בנימין אהרן סלוניק מהורדנא

, ונציה. מתורגם לאיטלקית ע"י רבי יעקב הלפרין,)D'Arodno
. עם מילים וכותרות בעברית, איטלקית.]1652 [תי"ב
 תפילה: בדפים הריקים שבסוף הספר,יד-שני עמודים בכתב
 כשם שצותני לטהר את גופי...לאשה בעת טבילתה ["יהי רצון
. וקטע ארוך באיטלקית,]"...בטבילה
18 .] דף של מפתחות בתחילת הספר2[  חסרים.' עמ100 ,]12[
. כריכה חדשה. כתמים ובלאי, מצב בינוני.ס"מ

$300 :פתיחה

609. Mitzvat Nashim Melumada - Book of
Women's Laws in Italian - Venice, 1652 Handwritten Appendix
Precetti Da Esser Imparati Dalle Donne Hebree /
Mitzvat Nashim Melumada, "Laws of Nidah, CandleLighting and Conduct", by Rabbi Binyamin Aharon
Slonik of Grodno (Rabbi Biniamin D'Arodno),
translated into Italian by Rabbi Ya'akov Halperin.
Venice, [1652]. Italian, with Hebrew words and titles.
Two handwritten pages on the empty leaves at the
end of the book: Prayer for a woman at the time
of immersion (in a mikveh) and a long passage in
Italian.
[12], 100 pages. Missing [2] leaves of index at the
beginning of the book. 18 cm. Fair condition, stains
and wear. New binding.
Opening price: $300

שונות
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609

Melechet Machshevet, philosophical study on the
Five Books of the Torah, by Rabbi Moshe Chafetz.
Venice, [1710]. Printed by Bragadin. First edition.
Complete copy on high-quality, light-colored, paper
with wide margins, including an engraved halftitle page, a leaf with the author's portrait [under
the portrait is a caption with his age at the time of
printing "I am 'meah' (100) years old at present", i.e.
the gematriya of 'meah'= 46. Many misunderstood
this statement and thought that he literally meant
100 years old]. Leaf with geometric sketches. Another
sketch on Leaf 57.
Rabbi Moshe Chefetz (1664-1712, Otzar HaRabbanim
14709), a Rabbi in Italy, researcher and philosopher.
Born in Trieste and raised in Venice, taught Torah,
had a wide range of knowledge of G-d and nature
as is clearly portrayed in this book Melechet
Machshevet. He authored his book to console himself
after the untimely death of his beloved father, Rabbi
Gershom, author of Yad Charuzim. Rabbi Moshe
died at the young age of 48 on the 30th of Cheshvan
1712. (Rabbi Chananel Nifi in his book, printed
inside the book Toldot Gedolei Yisrael by Rabbi M.S.
Girondi, Trieste p. 239).
[11], 98 leaves. 31 cm. High-quality, light-colored
paper. Good condition. Stains and dampness marks.
Light worming to few pages. Gluing for restoration at
the bottom of the illustrated title page. New binding.
Opening price: $1800

 .610פקסימיליה על קלף  -ספר "קויא בוך" ביידיש
עם איורים (וירונה - )1595 ,מהדורה ביבליופילית של
עשרה עותקים על עור-כבש ,לונדון1984 ,
פקסימיליה על קלף ,ספר קויא בוך ,ספר על משלי בעלי חיים
שנכתב ביידיש-דייטש באותיות צ"ור ,מאת אברהם בן מתתיהו
ממשפחת בת שבע ,עם עשרות איורים בפיתוחי-עץ[ .דפוס
פקסימילי של מהדורת ורונה ,שנ"ה  .]1595לונדון[ ,תשמ"ד] .1984
הספר נדפס לראשונה בוורונה בשנת שנ"ה ,אולם ממהדורה
ראשונה זו שרדו רק עותקים בודדים בעולם .בעקבות כך הדפיס
ד"ר משה רוזנפלד ,מהדורת פקסימיליה מצומצמת של עותקים
ממוספרים ,מתוכם  10עותקים על קלף עור-כבש .העותק שלפנינו
הוא מספר  4עם חתימת המו"ל ליד המספר.
 ]5[ ,134דף 21 .ס"מ .מצב מצוין .כריכה מהודרת .בדפי הכריכה
תוי-ספר נאים ,מאת המו"ל.

פתיחה$400 :

610. Parchment Facsimile - Kuhbuch, in Yiddish,
with Illustrations (Verona, 1595) - Bibliophilic
Edition of Ten Copies on Sheepskin, London,
1984
"The Book of Cows, a Facsimile Edition of the Famed
Kuhbuch…". Facsimile edition of a book of animal
fables written in Yiddish-Deutch, in Tzena U'Rena
letters, by Avraham b. Mattitja Bat-Sheva, with
dozens of woodcut illustrations printed in Verona in
1595. London, 1984.
The book was first printed in Verona in 1595, but
only a few copies remained. Therefore, Dr. Moshe
Rosenfeld printed a limited facsimile edition of
numbered copies, ten of which he printed on
sheepskin parchment. This copy is no. 4, with the
signature of the publisher next to the number.
134, [5] leaves. 21 cm. Excellent condition. Elaborate
binding. Charming bookplates on endpapers, by the
publisher.
Opening price: $400
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 .611אוסף קטלוגים של בתי מסחר לספרים  -אירופה וארץ ישראל
לקט קטלוגים של ספרים עתיקים .ירושלים ,גרמניה ,צרפת
ואנגליה .עברית ,אנגלית ,גרמנית וצרפתית:
.1-3

Hebraica et Rabbinica

.Bucher-Katalog 433-435 -

לייפציג[ ,תרצ"א]  .1931שלש חוברות כרוכות יחד.
 .4קטלוג בית המסחר של מ .פופלאואר

(Poppelauer

.)M.

ברלין ,תרע"ב  .1912קטלוג .22
 .5-12שמונה קטלוגים  -במברגר את וואהרמן .ירושלים,
 .1934-1940ששה מהקטלוגים כרוכים יחד.

 .13-26שני כרכים המכילים כ 14-קטלוגים של בתי מסחר לספרים

באירופה ,ביניהם A. Rosenthal :אוקספורד; & Larbepenet
 Lechanteuxפריס;  ,The Dolphin Book Coאוקספורד

.1912-1950
 26חוברות וקטלוגים .חלקם כרוכים יחד .גודל ומצב משתנים.

פתיחה$800 :

612. Collection of Catalogues of Hebrew Books
- Europe

611. Collection of Catalogues of Bookshops Europe and Eretz Israel

Collection of catalogues and lists of Hebrew books of
European bookshops:
1. Catalogue no. 8 of the Wolf Topilowsky bookshop.
Koln, 1931.
2. Catalogue of the M. Poppelauer bookshop. Berlin,
1912. Catalogue 15.
3-5. Three catalogues of the A. Packter bookshop.
Amsterdam. 1934-1937. Catalogues no. 1, 4-5.
6. Catalogue no. 50 of the J. Kauffman bookshop.
Frankfurt am Main, 1905. Numbered copy.
7-9. Three catalogues of the Otto Harrassowitz
bookshop. Leipzig, 1931. Catalogs no. 431, 432 and
436. Bound together.
10-12. Three lists of books of the Levvisson & Proops
bookshop. Amsterdam, 1907-1911.
13-14. Two lists of books from the Sanger & Friedberg
bookshop. Frankfurt am Main, 1914, [beginning of
the 20th century].
15. Catalogue no. 8 of the R. Wahrmann bookshop.
Frankfurt am Main, 1933.
16. Catalogue of the P.A. Hemerijck bookshop.
Amsterdam, 1935.
17. Catalogue of Zechut Kinyan Torah. [Jerusalem],
[193-]. Unbound.
17 catalogues. Size and condition vary.

A collection of catalogues. Jerusalem, Germany,
France and England. Hebrew, English, German and
French:
1-3. Bucher-Katalog 433-435 - Hebraica et Rabbinica.
Leipzig, 1931. Three catalogues bound together.
4. Catalogue of the bookshop of M. Poppelauer.
Berlin, 1912. Catalog 22.
5-12. Eight catalogues - Bamberger & Wahrman.
Jerusalem, 1934-1940. Six catalogues bound together.
13-26. Two volumes composed of 14 catalogues of
European bookshops. Among them are A. Rosenthal
Oxford; Larbepenet & Lechanteux, Paris; The
Dolphin Book Co, Oxford. 1912-1950.
26 booklets and catalogues. Some bound together.
Size and condition vary.

Opening price: $700

Opening price: $800

612

 אירופה-  אוסף קטלוגים של ספרים עבריים.612

Levvisson &
Sanger &

 שלוש רשימות ספרים מבית המסחר של.10-12
.1907-1911 , אמשטרדם.Proops

 שתי רשימות ספרים מבית המסחר של.13-14

.]20- [תחילת המאה ה,1914 , פרנקפורט דמיין.Friedberg

 פרנקפורט.R.
.P.A.

Wahrmann

Hemerijck

 מבית המסחר של8 ' קטלוג מס.15
.1933 ,דמיין

 קטלוג ספרים מבית המסחר של.16
.1935 ,אמשטרדם

 לא.]-" [תרצ,] [ירושלים." קטלוג ספרים "זכות קנין תורה.17
.כרוך
. גודל ומצב משתנים. קטלוגים17

$700 :פתיחה
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אוסף קטלוגים ורשימות ספרים עבריים של בתי מסחר לספרים
.Wolf
.)M.
.A.

Topilowsky

Poppelauer(
Packter

 פרנקפורט.J.

Otto

:באירופה
 של בית המסחר לספרים8 ' קטלוג מס.1
.1931 ,קלן

 פופלאואר. קטלוג בית המסחר של מ.2
.15  קטלוג.1912  תרס"ז,ברלין

 שלושה קטלוגים של בית מסחר לספרים.3-5
.4-5 ,1 ' קטלוגים מס.1934-1937 ,אמשטרדם

Kauffman

 של בית המסחר50 ' קטלוג מס.6
. עותק ממוספר.1905 ,דמיין

 שלושה קטלוגים מבית המסחר לספרים של.7-9

.436 ,432 ,431 ' קטלוגים מס.1931 , לייפציג.Harrassowitz
.כרוכים יחד

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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