קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה
יש אנשים ששעות הפנאי שלהם מוקדשות לקריאת ספרים ,אחרים מעדיפים
את הטלויזיה ,אני ,בעוונותי קורא קטלוגים מסור ,עיון בקטלוגים ,ישנים או
חדשים ,של מטבעות ושטרות כמובן ,מזמן למעיין שלל נושאים מנושאים
שונים  ,שהונצחו אי אז בשנת תרפפ"ו ,והיום המטבע או המדליה מחזירה
לחיים דמות או אירוע שאני יותר משמח ,לתהות על קנקנו.
תמיד ובאופן טבעי ,יש לי עניין גובר בדמויות ובנושאים יהודיים ,לאחרונה,
נתקלתי במספר מדליות ,או אסימונים הקשורים לחתונות יהודיות.
בימים עברו ,במאה ה 91נהגו אנשים לכבד את אורחי חתונת בנם או בתם,
במדלית זכרון לאירוע המשמח.גם יהודים חיקו מנהג זה ,אחרי שנאכלו כל
הבורקסים ,נבלס הרבע עוף והזוג הצעיר יצא לירח דבש ,נשכח האירוע .מה
שנשאר ,גם היום כעבור מאה וחצי הן המדליות האלה שנותרו והן מציינות
אירועים משמחים מהעבר הרחוק עם כיתוב בעברית.
מדליה כזו,אותה אתאר בהמשך ,הנציחה לעולמים שני צעירים יהודים תרצה
ושמשון ,מהעיר מנהיים בגרמניה והיום ,כעבור למעלה מ 911שנים  ,בזכות
אותה מדליית זכרון ,נתקלתי בהם בכל מקום ,ראשית ,בקטלוג מכירה פומבית
הולנדי זנוח מ , 9191אח"כ כשהמשכתי בנבירתי בנושא נתקלתי בזוג הצעיר
ביום חתונתו בפרסום  Great Jewish Portraits in Metalובהמשך החזקתי
בידי את אותה המדליה ממש ,הנמצאת באוסף פרופ' ברונו קיש במוזיאון
קדמן .את החתונה של תרצה ושמשון קשה להחמיץ!
לאחרונה ,ממש בשנים האחרונות ,מוטבעות גם פה בארץ מדליות דומות,המנהג
לא נשכח ,באופן טבעי יעשה זאת אדם אשר הוא אספן בעצמו או מקורב באיזה
שהוא אופן לנושא.

להלן מספר דוגמאות

מדלית אבץ מ 9919הכתובה בעברית ובגרמנית,
יפה את רעיתי כתרצה
ובשיר השירים,כשושנה בין החוחים כן דודי בין הבנים
ביום חתונתם וביום שמחת לבם
א' ער"ח שבט תרנ"ח
של ילדינו
סיגמונד רוזנבאום – שמשון
דורה המבורגר – תרצה
דורה המבורגר היתה בתו של הנומיסמט ליאו המבורגר
סיגמונד רוזנבאום ניהל את בנק פפלץ במנהיים

מדלית אבץ מ9911
כתובה בעברית ובגרמנית
משה בן כבוד הרב חיים גרשון זצ"ל
קלרה בת כבוד הרב גרשון
יום ב'
בשנת ששון
למזכרת לחתונתם של
העלמה קלרה ויסקופף
עם האדון מוזס שנרב
מפרנקפורט על מיין
נחגג 91.9.9911
החתן עבד כשכיר אצל הנומיסמט ליאו המבורגר הנ"ל

מדליה לציון חתונת הזהב של זוג רומנטי ( כנראה מארצות הברית )
מדליה מוזהבת מ9101
חמישים שנה לחתונת
משה בר וחנה לוקין
9101 - 9991
תר"מ – תר"צ
משה בר – חנה לוקין
חתונת הזהב

מדליה היתולית מברונזה ,נחקקה על מדלית זכרון מוושינגטון ,ארצות הברית

זהו פשע להשאר רווק
חתומים

הילדה תומר
ברברה וינר
מייק יופה
7....4

גם בימינו אלה חוגגים כאן בישראל ,עם מדלית זכרון ,אירועים משפחתיים
משמחים

מדליה רומנטית שהוטבעה במפעל הותיק צוחובוי
לבקשתו של מפקד טייסת בחיל האויר ,אכן רומנטיקה במיטבה.
המדליה חולקה כמזכרת לאורחי החתונה שהתקיימה ב.119

החברה הממשלתית למדליות ומטבעות "אימצה "את הרעיון והנפיקה בשנת
 9149מדליה ממלכתית מכסף שענינה – נישואין.
בפרסום הנלוה מתוארת המדליה כך ,יום הנישואין יש לו יותר משמעות מיום
ההולדת ,החסידים מסבירים כי יום זה הוא מעין השלמתו של יום ההולדת

אפילו ושעה שרק חלק קטן משנות חייו חי האדם עד לנישואיו ,הרי שרוב
השנים עובר עליו כבן או כבת זוג ( ,מנסחי הטקסט הנלבב הזה ,לא עיינו,
כנראה ,בשנתון הסטטיסטי של מדינת ישראל! )
יוצרי המדליה קיוו שהמדליה תשמש מתנה ראויה לזוגות נישאים,
מפרספקטיבה של  01שנה ,נראה לי שהיא הובסה ב"גדול" על ידי הסיפולוקס
ויורשיו.
המדליה המצולמת אכן שימשה כשי לאורחי חתונה  ,היתה זו חתונתו של בעל
ידיעות אחרונות ארנון מוזס שנישא למיכל ב ,919.המדליה הצנועה הזו עם
הכיתוב המציין את האירוע הפכה כעבור שנים לא רבות למדליה היקרה ביותר
בישראל וניתן לשער שכל עותק עלה בסופו של סיפור.₪ 9.111.1.1 ,
בהנחה שהמדליה עלתה !₪ .1
על המדליה נכתב
מיכל ונוני מוזס
יז' סיון תשמ"ב
אהבה ואחוה שלום ורעות
נו שויין!

הנושא הרומנטי הזה ריתק כבר בעבר אספנים ברחבי העולם ,האיסוף התימטי
של נושאים שונים ומגוונים הוא צורה לגיטימית ומקובלת בעולם האספנות ,אז
למה לא אהבה ונישואין.
לפני שנים אחדות הוצע למכירה אוסף כזה שליקט הצרפתי ז'ול פלורנג'י,
באוסף  991ז'טונים מנחושת ,כסף וזהב ,שנושאם אהבה ונישואין ,ממדינות
ארופאיות שונות ,בעיקר צרפת ,האוסף מתפרש על מאות שנים מהמאה ה90
עד המאה ה ,91האוסף מצטיין בעיצוב אומנותי מעניין ולוקט במארז מהודר,
המחיר המבוקש היה  9.111פרנקים שוויצרים .מעניין כמה שילם נומיסמט
"מאוהב" עבור הפנינה הזו?
ולסיום אתגר ,מי מחברי המועדון שלנו ינפיק מדליה מיוחדת לאירוע אישי
שלו ,או של בנו או לנכדו ,חברת צ'וחובוי תשמח לבצע את ההזמנה ,מהנסיון
העולה מרשימה זו מדליה כזו תנציח לעשרות ואולי למאות שנים את האירוע

ובקטלוג מכירות פומביות בשנת  ..91יתהו "מי זה המוישה הזה שהמדליה
שלו התגלגלה אלינו? "

מזל טוב!

