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Antiques & Objets d’Art
Furni ture   S i lverware   Carpets
Jewellery  Judaica  Paintings  Porcelain
Clocks   Asian Art   Objets d ’Art   Auction No. 181

חלק ג' - יום שלישי  6.7.2021חלק ב' - יום שני  5.7.2021חלק א' - יום ראשון  4.7.2021

אמנות וחפצי  עתיקות 
רהיטים  כלי כסף  שטיחים  תכשיטים
שעונים פורצלן   ציורים   יודאיקה  
ת ו נ מ א י  צ פ ח ק   ו ח ר ח  ר ז מ מכירה פומבית מס' 181
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מכירה מס׳ 180
תוצאות

2021 אמנות ישראלית ובינלאומית מרס 

מחזור המכירה: 3,671,000 $  -  93% מהציורים נמכרו!

מאוריציו גוטליב, זיגמונט אוגוסט וג׳יזנקה,
שמן על בד, 38X62 ס"מ, חתום.

הערכה: 90,000 - 60,000 $

נמכר: 165,200 $

יוחנן סימון, דמויות בקיבוץ, 1947,
שמן על בד, 80X65 ס"מ, חתום ומתוארך.
הערכה: 80,000 - 50,000 $

נמכר: 100,500 $

נחום גוטמן, חתונה יהודית , 
שמן על בד, 65X81 ס"מ, חתום. 
הערכה: 80,000 - 50,000 $

נמכר: 130,000 $

זויה צ׳רקסקי, Action Painting #1, 2007, אקריליק על בד,
120X190 ס"מ, חתום, מתואר ומתוארך.

הערכה: 25,000 - 15,000 $

נמכר: 66,100 $

2021 בסמפטמבר  למכירה  יוצעו  במודעה  המופיעים  הציורים 

מתקבלות עבודות 
הבאה למכירתנו 

מכירה מס' 182 

ישראלית  אמנות 
ת  י מ ו א ל נ י ב ו
2021 ספטמבר 
והערכה: אלון שטיגליץ לתיאום 
0 9 - 9 5 0 9 8 9 3
Email :  art@tiroche.co. i l

זויה צ'רקסקי, לחם, 2010-2015, אקריליק על בד, 
100X150 ס"מ, חתום ומתוארך.

לודוויג בלום, שער שכם, 1932, שמן על בד, 60X80 ס"מ, חתום ומתוארך.

ראובן רובין, אגרטל פרחים ומרפסת, 1929, שמן על בד, 73X60 ס"מ, 
חתום ומתוארך.

אורי ליפשיץ, הסכיזופרן, שמן על בד, 114X146 ס"מ, חתום.

שמואל בק, The Eternal Promise, 1991, שמן על בד,
65X81 ס"מ, חתום ומתוארך.



www.tiroche.co.il ניתן לראות את כל הפריטים שבמכירה באתר האינטרנט של תירוש 
P R E V I E W  O F  A L L  I T E M S  O N  O U R  W E B S I T E  w w w . t i r o c h e . c o . i l

Email: art@tiroche.co.il ,09-9509895 .תירוש - חבצלת השרון 35 )כיכר דה שליט(, הרצליה פיתוח 4664130, טל. 09-9509893/4, פקס

מכירה פומבית מס' 181

ת ו נ מ א י  צ פ ח ו ת  ו ק י ת ע
ה ק י א ד ו י  • ם  י ר ו י צ  • ם  י ח י ט ש  • ף  ס כ י  ל כ  • ם  י ט י ה  ר
אמנות מזרח רחוק • שעונים •  תכשיטים   • פורצלן   • פסלים 

| עיזבון עו״ד חנן שנון כולל פריטים מ: עיזבון שאול אייזנברג 

תצוגה   
11:00 - 20:00  27.6 - 1.7.2021 א' - ה' 
11:00 - 15:00  2.7.2021 שישי 
11:00 - 20:00  3.7.2020 שבת 

להשתתפות וצפיה LIVE במכירה באמצעות האינטרנט 
https://tiroche.bidspirit.com

חלק א'   

18:30 בשעה   4.7.2021 ראשון   

חלק ב'   

18:30 בשעה   5.7.2021 שני   

חלק ג'   

18:30 בשעה   6.7.2021 שלישי   

שימו לב! המכירות יתקיימו בימים ראשון, שני ושלישי )4-6.7.2021( ולא בסוף השבוע

התחקירים והכיתובים בקטלוג: כלי כסף, יודאיקה, ריהוט ומזרח רחוק, פורצלן וזכוכית: דסי לוי
ציורים: דסי לוי | תכשיטים: איתי שמולביץ׳ | שטיחים: טל בולוטין | לוגיסטיקה: רומן ריאבוחין

עיצוב גרפי: שרית בלוטשטיין | צילום: חיימה אדלשטיין | אינטרנט: אלכסנדרה רינגל
סריקות ולוחות: טוטל גרפיקס | דפוס: רבגון | דפס: דוד חי



A U C T I O N  H O U S E

Bidding Instructions
טופס הצעת מחיר

36 שעות לפני המכירה הנכם מתבקשים לשלוח את הטופס עד 
או למבקשים להשתתף במכירה באמצעות הטלפון. נבצר מהם מלהגיע  הטופס מיועד למבקשים להשתתף במכירה אך 
The written bid is intended for those who cannot attend auction in person and for those who wish to participate by telephone during the sale.

מספר שלטית
Paddie No.

תאריך מכירה
Sale Date

מכירה מס׳
Sale No.

מס׳ פריט
Lot No.

שם ותיאור הפריט
Title and Description

מחיר פטיש מוצע ב-$
)לא כולל עמלה(

Hammer Price In $
(Excluding Premium)

ID / Passport ת.ז. / דרכון   Full Name שם מלא 

Address כתובת 

Mobile נייד   Phone טלפון 

Credit Card כ. אשראי    Fax פקס 

Card No. מס׳ כרטיס     Exp. Date תוקף 

E-mail דוא״ל 

Signature חתימה   Date תאריך 

I request U.T.B to bid on the following lot/s at the lowest pos-
sible price, up to the price given below.
I understand that a premium of 18% and VAT on the premium 
is to be added on the “Hammer price”.
I hereby declare having read and accepted the Conditions of 
Business and Guarantee.

אבקשכם לרכוש עבורי את הפריט/ים הבאים וזאת במחיר הנמוך 
ביותר האפשרי ובלבד שלא יעלה על ״מחיר הפטיש״ 
המפורט להלן, בתוספת של 18% ומע״מ על העמלה.

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

".Buyer's premium: 18% + V.A.Tעמלת הקונה במכירה 18% + מע"מ".
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הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  נה  קו למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  ים  קי    4.7.2021 ראשון   - א'  חלק 

מלחיית כסף, כנראה רוסית, המאה ה-19.   .1
מסוגנן  מסעד  מלכותי.  כס  בדגם  מפוסלת 
מושב  גיאומטריים.  בדגמים  חסר  בעיטורי 

מתרומם. חתום. גובה: 6 ס״מ.
$ 300 – 400

2. אורנמנט כסף, המאה ה-20. מזחלת מפוסלת 
בדגם קונכייה מעוטרת rocaille, קרטוש וראש 
אייל. חתום.   כרוב מלאכים. רתומה לפסלון 

אורך: 24 ס"מ.
$ 400 – 300

פולין, מחצית  כנראה  ואמאייל,  כסף  כוס   .3
אמאייל  עיטורי   .20 ה- המאה  של  ראשונה 
פוליכרום בדגם מוטיבים מפותלים וגיאומטריים. 

חתום. גובה: 6.5 ס”מ. 
 $ 400 – 500

4. סנטר-פיס כסף איטלקי, המאה ה-20. ידיות 
אקאנטוס  עלי  בדגם  מפוסלות  מפותלות 
מסוגננים. בסיס אובאלי מחורץ עם עיטורי חסר. 

חתום. אורך: 52 ס”מ. משקל: כ- 1,270 גרם. 
$ 700 – 900

5. קערית כסף לטעימת יין, 1900 בקירוב. עיטורי 
חתום  מפרש.  ספינת  בדגם  במרכז  חריתה 

וחותמת ייבוא אנגלית. אורך: 18.5 ס”מ. 
$ 100 – 150

רומא,  ותיקן,   ,Studio del Mosaico  .6
‘Piazza di San Pietro’, פסיפס, 28X24 ס”מ, 

חתום ומתואר, נושא מדבקה מאחור. 
$ 300 – 400

7. קערת כסף, גדולת ממדים, סין, סוף המאה 
ה-19/תחילת המאה ה-20. ייצוא סיני*. עיטורי 
בלט בדגם פיגורות בנוף, פרחי חרצית, עלים 
וציפורים. קרטוש למונוגרמה. 3 רגליות מפוסלות 
בדגם דרקונים. חתום וחותמת היצרן. גובה: 19 

ס”מ. קוטר: 19 ס”מ. 
משקל: כ- 960 גרם. 

$ 800 – 1,000
*יוצר בסין במטרה לשלוח לקונים באירופה. 

8. כוס כסף עם מכסה לבירה )tankard(, איטליה, 
המאה ה-20. עיטורי בלט וחריתה מוזהבים בדגם 
וציפור על רקע צמחי בעבודת  וגוריה  איילה 
פטיש ידנית. ידית פתיחה מפוסלת בדגם ראש 
21.5 ס”מ.  חזיר בר. חתום וחומת היצרן. גובה: 

משקל: כ- 870 גרם. 
$ 800 – 900

סנטר-פיס כסף אירופאי, מחצית ראשונה   .9
של המאה ה-20. קערה מעוצבת בעיטורי חסר 
בדגם אשכולות ענבים ושריגי גפן. מעמד בדגם 
ניאו-קלאסי. בסיס  4 נשים מפוסלות בסגנון 
 rocaille בעיטורי חסר בדגמים גיאומטריים עם
בהיקף. חתום. גובה: 22 ס”מ. קוטר: 27.5 ס”מ. 

משקל: כ-1,200 גרם. 
$ 900 – 1,200

 ,)tankard ( כוס כסף עם מכסה לבירה   .10
וחריתה  בלט  עיטורי   .20 ה- המאה  איטליה, 
מוזהבים בדגם שועלה וגוריה עם אווז ניצוד על 
רקע עבודת פטיש ידנית. ידית מפוסלת בדגם 
עלי אקאנטוס מסוגננים. ידית פתיחה מפוסלת 
בדגם rocaille צפופים. חתום וחותמת היצרן. 

גובה: 27.5 ס”מ. משקל: כ- 915 גרם. 
 $ 800 – 1,000

צרפתית  סכו”ם  מערכת   .Christofle  .11
מוכספת, המאה ה-20, הכוללת 68 חלקים. ידיות 

מחורצות. חתום. ראה פירוט סרוויס בתצוגה.  
$ 400 – 500

גביע כסף גדול ממדים, כנראה גרמניה,   .12
המאה ה-18. מעוטר באפליקציה בדגם צדפים 
ופרחים. מעמד מחורץ בדגם כדורים פחוסים. 
 repousee על בסיס כיפתי, מעוטרת בעבודת
במוטיבים צמחיים. נושא הקדשה בגרמנית. 

חתום וחותמת היצרן. גובה: 30.5 ס”מ. 
 $ 800 – 1,000

Buccellati. מערכת סכו”ם כסף סטרלינג   .13
איטלקי ל- 12 סועדים, המאה ה-20, הכוללת 68 
חלקים. ידיות מחורצות מפוסלות בדגם אלגנטי 
 2,920 מסוגנן. חתום. משקל )ללא סכינים(: כ- 

גרם. ראה פירוט סרוויס בתצוגה.
 $ 1,200 – 1,500

15. מערכת כסף אנגלית לתה, ויקטוריאני, לונדון, 1846-7, הכוללת, קומקום לתה, כלי לסוכר וקנקן לחלב. מיכלים עגולים ופחוסים 
בעיטורי בלט ייחודיים וצפופים בדגם פיגורות תחומות rocaille. ידיות מפוסלות בדגם מפותל. מכסה מעוטר בדגם ילדון מפוסל. 

רגליות מפוסלות בדגם עלי אקאנטוס מסוגננים. חתום וחותמת היצרן Robert Hennel II. משקל: כ- 590 גרם. 
$ 300 – 400

חלק א' - יום ראשון 4.7.2021 שעה 18:30
פריטים 1-289

א. ארט-נובו,  2 קופסאות כסף לטבק הרחה, הכולל:  לוט   .14
פורטוגל, 1900 בקירוב. מעוטר בבלט בדגם עלמת -חן יפה. 
חתום וחותמת היצרן. קוטר: 5 ס"מ. ב. סגנון המאה ה-18. עיטורי 

בלט בדגם rocaille, סצינות כפריות וקופידונים. חתום. 
גובה: 2.5 ס"מ. 

 $ 150 – 200
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הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  נה  קו למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  ים  קי    4.7.2021 ראשון   - א'  חלק 

משובצת   ,18K זהב  טבעת   .24
 .ct 0.10-יהלום חום במשקל של כ
מידה כ-US 6.5. משקל כ-7 גרם. 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 500 – 700

טבעת   H . STERN  .25
 ant ique  ,18K זהב 
collection, זהב אצילי,  
משובצת רוז-קוורץ. מידה 
כ-US 5.5. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.
$ 1,000 – 1,500

טיפה,  בדגם   ,14K זהב  עגילי  זוג   .26
משובצים יהלומים מדורגים ואבן רובילייט.

$ 800 – 1,200

טבעת זהב   H. STERN  .27
18K, מורכבת מ-10 חבלי זהב 
 . ן התחתו בחלקה  מחוברים 
חלקם משובצים יהלום קטן. 

.US 7-מידה כ
$ 1,000 – 1,500

 ,18K זהב  קליפס  עגילי  זוג   .20
ם  י ט נ מ ל א  ,G i l b e r t  A l b e r t
גיאומטריים משובצים אבני חן הניתנות 

להחלפה. סה"כ- 18 אבני חן שונות. 
$ 800 – 1,200

 ,14K STUDS זהב  זוג עגילי   .21
משובצים יהלומים במשקל כולל של 

.ct 1.20-כ
$ 1,800 – 2,200

 omega  ,18K זהב  ענק   H .  STERN  .22
collection. אורך כ-46 ס"מ. משקל כ-30 גרם.

$ 2,500 – 3,000

CARTIER .23 צמיד זהב 18K, 5 שורות של חוליות 
מלבניות. אורך כ-17 ס"מ. משקל כ-66 גרם.

$ 5,000 – 7,000

 grupo  ,18K זהב  צמיד   H . STERN  .16
corpo collection, זהב אצילי. 

משקל כ-50 גרם. כולל חוט קשירה ירוק.
$ 5,000 – 7,000

14K, משובץ אבני חן  צמיד זהב   .18
שונות בליטוש קבושון. אורך כ-18 ס"מ.

$ 700 – 1,000

19. תליון זהב 14K, משובץ יהלום קטן וסמוקי קוורץ, 
נושא תליון משובץ יהלום קטן וטופז לימוני. כולל 
שרשרת זהב 14K באורך כ-43 ס"מ.
$ 800 – 1,200

 grupo ,18K זוג עגילי זהב H. STERN .17
corpo collection, 3 ספירלות זהב מדורגות. 
אורך כ-10.5 ס"מ. משקל כ-14 גרם.
$ 3,000 – 3,500
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  ,18K ורוד  H תליון זהב  . STERN  .36
Giverny collection, עלי זהב מדורגים 
משובצים 60 יהלומים במשקל של כ-1.00 

.18K כולל שרשרת זהב ורוד .ct
$ 2,000 – 2,500

37. תליון זהב 14K, עבודת חוטי זהב בדגם לב, 
משובץ יהלום. מידות כ: 4.1X3.2 ס"מ. משקל 

כ-11 גרם.
$ 700 – 1,000

ורוד  זהב  עגילי  זוג   H . STERN  .38
Giverny collection ,18K, משובצים 
כ-142 יהלומים בצבע קוניאק במשקל של 

.cts 2.63-כ
$ 3,500 – 4,000

14K, מעוטר אלמנט מרכזי  צמיד זהב   .39
 .ct 1.50-משובץ יהלומים במשקל של כ

אורך כ-15.5 ס"מ. משקל כ-13 גרם.
 $ 1,000 – 1,500

32. טבעת זהב ורוד 14K, משובצת 
 ,ct יהלומים במשקל של כ-0.50 
במרכז קוראל קבושון במשקל של 
כ-cts 22.39. מלווה בתעודה של 

.EG LABS
$ 4,000 – 5,000

33. טבעת זהב ורוד 14K, משובצת 
יהלומים קטנים ויהלום מרכזי בצבע 
 .ct כ-1.00  של  במשקל  קוניאק 
ניתנת  זו  US. טבעת  כ-8  מידה 

להגדלה והקטנה.
$ 2,500 – 3,000

14K, משובצת  טבעת זהב ורוד   .34
 ct  0.60 כ- של  במשקל  יהלומים 
במרכז  מרקיזה  בליטוש  ויהלום 
ct. מידה כ-7.5  במשקל של כ-1.25 
להגדלה  ניתנת  ו  ז טבעת   .US

והקטנה.
$ 1,500 – 2,000

35. טבעת זהב 14K, אלמנט מוגבה 
יל  ואמאי זהב  בעבודת  מעוטר 
ומשובץ ספירים בצדדים. חלקה 
וציטרין  יהלומים  העליון משובץ 
 .US כ-10  גדול מימדים. מידה 
טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

משקל כ-15 גרם.
$ 1,500 – 2,000

משובץ   ,14K זהב  תליון   .28
יהלום סוליטר בליטוש אובאל 
ct. כולל  במשקל של כ-1.00 

.14K שרשרת זהב
$ 4,000 – 5,000

משובץ   ,14K זהב  ון  תלי  .29
ויהלום מרכזי  יהלומים קטנים 
כולל   .ct  1 .00 של  במשקל 
ה  ו ו ל מ  .1 4K ב  ה ז ת  ר ש ר ש

.GIA בתעודה של
$ 6,000 – 7,000

משובץ   ,14K זהב  ון  תלי  .30
יהלום סוליטר בליטוש אובאל 
כולל   .ct במשקל של כ-1.20 

.14K שרשרת זהב
$ 4,000 – 5,000

31. תליון זהב 14K, משובץ יהלום במשקל 
.14K כולל שרשרת זהב .ct 0.50-של כ

$ 1,000 – 1,500
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הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  נה  קו למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  ים  קי    4.7.2021 ראשון   - א'  חלק 

פורצלן  פסלון   .Meissen  .40
 1880 תפוחים,  קוטפי  קבוצתי 
בקירוב. חתום בחרבות מוצלבות, 
דגם 2229 בחריתה, 110 בהטבעה. 

גובה: 27 ס”מ.
$ 600 – 800

פורצלן  פסל   .Meissen  .41
ם  מחדדי נים  דו קופי  , קבוצתי
חיצים, 1890 בקירוב. בסיס מפוסל 
בריאליזם בדגם סלעים וצמחייה. 
חתום בחרבות כחולות מוצלבות, 
E26  בחריתה, 88 בהטבעה. 
גובה: 22 ס”מ. 
$ 500 – 700

Meissen. פסלון   .42
פורצלן, קופידון מוצא 
1880 בקירוב.  לבבות, 
בסיס מפוסל בריאליזם 
בדגם סלעים וצמחייה. 
חתום בחרבות כחולות 
  1 8 6 0  , ת ו ב ל צ ו מ
בחריתה, 51 בהטבעה, 

60 באדום. 
גובה: 12 ס”מ. 

$ 150 – 250
 Meissen בספר  *מופיע 
 Collector’s Catalogue
 Lawrence Mitchell מאת 

עמ’ 177 )מצולם(. 

1890 בקירוב. מפוסל  שעון פורצלן גדול ממדים ומיוחד, גרמניה,   .Meissen  .43
באלגוריה בדגם 4 היסודות. בראש השעון, יסוד האוויר, מפוסל בדמות ילדון מושיט 
ידיו לרוח. לצדו האחד של הבסיס יסוד האש, מפוסל בדמות ילדון ישוב על דרקון 
נושף אש. לצד השני, יסוד המים, מפוסל בדמות ילדון מחזיק דג. במרכז יסוד האדמה, 
מפוסל בדמות ילדון יושב על אלומות חיטה ומחזיק קרן שפע. בהיקף השעון, עיטורים 
מפוסלים בדגם פרחים ו-rocaille בשלל צבעים עם הדגשי הזהבה. חתום בחרבות 
כחולות מוצלבות, 59 באדום. מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. במצב עבודה. 
גובה: 46 ס”מ. 
$ 3,500 – 4,500
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Meissen. פסלון פורצלן קבוצתי, חטיפת   .45
ע"י  לראשונה  עוצב  בקירוב.   1880 אירופה, 
Kandler ב-1750. בסיס מפוסל rocaille עם 
הדגשי הזהבה. חתום בחרבות כחולות מוצלבות, 
דגם מספר 2697 בחריתה, מספר 107 בהטבעה, 

מספר 43 בשחור. גובה: 22 ס”מ.
 $ 600 – 800

Meissen Collector’s Catalogue מאת  *מופיע בספר 
Lawrence Mitchell עמ’ 95 )מצולם(. 

Meissen .44. פסלון פורצלן גרמני, 1900 בקירוב. עוצב 
1898. בדמות נערה משחקת בכדור,  Schott ב-  ע"י 
עטויה בגלימה רופפת בגוון ירוק בהיר. מפוסלת באמצע 
תנועה, נוטה קדימה עם יד אחת מושטת ובה כדור ויד שנייה 
מאחורי גבה. חתום בחרבות כחולות מוצלבות, דגם מספר 

Q180 בחריתה, 48 בהטבעה, 18 באדום. גובה: 35.5 ס"מ.
$ 600 – 800

 Lawrence Meissen Collector’s Catalogue מאת  *מופיע בספר 
Mitchell עמ’ 236 )מצולם(. 

Dresden. זוג פסלוני פורצלן, דמויות פגודה, המאה ה-20. לבושות בשלל   .47
צבעים עם הדגשי הזהבה. ראש, ידיים ולשון מתנדנדים. חתום. גובה: 28/30 ס”מ. 

$ 400 – 500
 * דמויות עם ראש מתנדנד יובאו לאנגליה, אירופה ואמריקה מקנטון, סין בכמויות גדולות משנות 
ה -80 של המאה ה-18. העניין הרב בדמויות אלו באנגליה נגזר במידה רבה מטעמו האישי של הנסיך 
מוויילס )לימים ג'ורג' IV( בסוף המאה ה-18 / תחילת המאה ה-19, ובהתעניינות הכללית בפורצלן 

הסיני בעולם המערבי בתקופה זו.

Sevres, גדולת ממדים, המאה  48. קופסת פורצלן בסגנון 
ה-20. ידית מתכת מוזהבת מפוסלת בדגם ראשי ילדונים. 
מכסה בעיטורי הזהבה בדגם אלים מכונפים על רקע בגוון 
אדום בורדו. גוף מעוטר בדגם  ריבוי פיגורות ניאו-קלאסיות 
תחומות מסגרת מוזהבת. אפליקציות מתכת מוזהבת בכל 
ועיטורים מפותלים. חתום  ילדונים  פינה מפוסלות בדגם 

בחתימת Sevres. גובה: 35 ס”מ. אורך: 39.5 ס”מ. 
 $ 750 – 950

Meissen. פסל פורצלן, לאחר האמבטיה,   .46
1890 בקירוב. מפוסל בדמות עירומה עם מגבת 
נועלת סנדלים. בסיס מפוסל בדגם דגים וקלשונים 
לסירוגין, הדגשי הזהבה. חתום בחרבות כחולות 
 143 בחריתה,   M193 מספר  דגם  מוצלבות, 

בהטבעה. גובה: 41.5 ס”מ. 
$ 1,400 – 1,600

Meissen Collector’s Catalogue מאת  *מופיע בספר 
Lawrence Mitchell עמ’ 91 )מצולם(. 
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הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  נה  קו למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  ים  קי    4.7.2021 ראשון   - א'  חלק 

18K, לגבר,  59. טבעת זהב לבן 
 .US 11.5-מידה כ

משקל כ-8 גרם.
$ 600 – 800

60. טבעת זהב לבן 14K, משובצת 
יהלום סוליטר בליטוש ישן במשקל 
 .US 8.75-מידה כ .ct 0.50-של כ

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 800 – 1,200

61. טבעת זהב לבן 14K, משובצת 
טיפה  בליטוש  סוליטר  יהלום 
מידה   .ct  1.40 כ- של  במשקל 
ניתנת  ו  ז טבעת   .US  5 .5 כ-

להגדלה והקטנה.
$ 2,500 – 3,000

18K, לגבר, מידה  62. טבעת זהב לבן 
כ-US 13. משקל כ-7 גרם.

$ 500 – 700

ב  ה ז ס  פ י ל ק י  ל י ג ע ג  ו ז  .5 3
ת  ד ו ב ע ב ם  י ר ט ו ע מ  ,1 8K ן  ב ל
ם.  י מ הלו י ם  בצי ומשו יפה   זהב 

משקל כ-11.5 גרם.
$ 1,000 – 1,500

H. STERN .56 צמיד קשיח זהב לבן 18K, נפתח, משובץ 
כולל קופסה   .ct כ-1.00  יהלומים במשקל של  כ-100 

מקורית.
$ 2,500 – 3,000

56 יהלומים  14K, משובץ  צמיד טניס זהב לבן   .57
במשקל כולל של כ-cts 4.70. אורך כ-18.5 ס"מ.

$ 7,000 – 10,000

18K, מורכב  ענק זהב לבן   .58
מחוליות משתלבות מעוטרות 
אורך  עדינה.  חריתה  בעבודת 

כ-85 ס"מ. משקל כ-106 גרם.
$ 8,000 – 12,000

14K, משובץ  54. תליון זהב לבן 
יהלומים לבנים במסגרת ויהלום 
צהוב במשקל של ct 1.04. כולל 
14K. מלווה  שרשרת זהב לבן 

.GIA בתעודה של
$ 8,000 – 12,000

55. זוג עגילי זהב לבן 18K, אלמנטים 
ומשובצים  מחוברים  ירח,  בדגם 
יהלומים במשקל כולל של כ-2.50 

cts. אורך כ-4 ס"מ. 
משקל כ-18.5 גרם.

$ 2,500 – 3,000

 ,1 4K ן  ב ל ב  ה ז ת  ע ב ט  .4 9
משובצת יהלומים לבנים ויהלום 
צהוב טבעי במשקל של כ-1.80 
ct במרכז. מידה כ-US 7. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 7,000 – 9,000

 9 14K, משובצת  טבעת זהב לבן   .50
יהלומים במשקל של כ- ct 1.85. מלווה 
 .US IGL. מידה כ-6.75  בתעודה של 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 2,000 – 2,500

14K, משובצת   טבעת זהב לבן   .51
 0.90 של  במשקל  סוליטר  יהלום 
GIA. מידה  ct. מלווה בתעודה של 
US. טבעת זו ניתנת להגדלה  כ-7 

והקטנה.
$ 5,000 – 7,000

52. טבעת זהב לבן 14K, משובצת 
 ,CHAMELEON צהוב  יהלום 
)יהלום נדיר המשנה את צבעו. ראה 
הסבר וסרטון באתר( במשקל של 
ויהלומים לבנים קטנים.   ct  0.80
ניתנת  זו  US. טבעת  מידה כ-7 
להגדלה והקטנה. מלווה בתעודה 

.GIA של
$ 10,000 – 14,000
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  ,18K לבן  זהב  טבעת   .69
משובצת יהלומים, 2 ספירים 
ואמרלד במרכז. מידה כ-8 
גרם.   9.5 כ- משקל   .US
להגדלה  ניתנת  זו  טבעת 

והקטנה.
$ 1,500 – 2,000

70. זוג עגילי זהב לבן 18K, משובצים יהלומים 
ואבני רובי ומעוטרים אמאייל שחור. 

משקל כ-14.5 גרם.
$ 1,500 – 2,000

71. טבעת זהב לבן 18K, משובצת 
ן  ו ש ו ב ק ש  ו ט י ל ב ן  י ר מ ה ו ו ק א
 .US 8-ויהלומים בצדדים. מידה כ

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 1,500 – 2,000

 ,14K לבן  זהב  טבעת   .72
קטנים  יהלומים  משובצת 
ם  י מ ו ל ה י  2 - ו  , ת ר ג ס מ ב
ה  ד י מ  . ז כ ר מ ב ד  ל ר מ א ו
US. טבעת זו ניתנת  כ-8.5 
משקל  והקטנה.  להגדלה 

כ-9.4 גרם.
$ 800 – 1,200

66. צמיד קשיח זהב לבן 18K, נפתח, מעוטר בעבודת זהב 
יפה ומשובץ יהלומים ואבני רובי בשיבוץ בלתי נראה. 

משקל כ-29 גרם.
$ 5,000 – 6,000

לבן  זהב  ן  ו תלי  .67
יהלום  משובץ   ,14K
ל  ק ש מ ב ר  ט י ל ו ס
ל  ל ו כ  .c t  0 . 7 0 - כ
ן  ב ל ב  ה ז ת  ר ש ר ש

.14K
$ 2,500 – 3,000

18K, נפתח, מעוטר בעבודת זהב יפה  68. צמיד זהב לבן קשיח 
ומשובץ יהלומים עגולים ויהלומים בליטוש בגט בשיבוץ בלתי 

נראה. משקל היהלומים כ-cts 8.00. משקל כ-28 גרם.
$ 7,000 – 10,000

63. מחרוזת פנינים, מדורגות, קוטר כ: 13-16 
מ"מ, וחרוזי זהב משובצים יהלומים קטנים. 
לסרוגין. סוגר זהב לבן 14K. אורך כ-48 ס"מ.

$ 4,000 – 5,000

18K, מורכב מחוליות גיאומטריות  ענק זהב לבן   .64
משובצות יהלומים, ואבני אקוומרין מדורגות בהיקף, 
cts. סה”כ משקל היהלומים כ-  במשקל של כ-9.70 

cts 4.50. משקל הענק כ-39 גרם.  אורך כ-42.5 ס"מ.
$ 4,000 – 5,000

65. מחרוזת פנינים, שורת פנינים בקוטר של 
11-14 מ"מ. אורך כ-49 ס"מ. סוגר כדורי  כ: 

.14K זהב לבן
$ 1,500 – 2,000
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הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  נה  קו למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  ים  קי    4.7.2021 ראשון   - א'  חלק 

אגרטל זכוכית קמיאו   .Galle  .73
עיטורים  בקירוב.   1910 צרפתי, 
בדגם פרחים ועלים בגווני חום וורוד 
ירוק על לבן.  על רקע צרוב בגוון 

 .Galle חתום בחריתה
גובה: 55 ס”מ. 

$ 1,000 – 1,500
מקור: עיזבון שאול אייזנברג.

Daum Nancy. אגרטל זכוכית קמיאו צרפתי, 1900 בקירוב. דגם   .76
וצלב   Daum Nancy אובאלי, מעוטר נוף עצים עם אמאייל. חתום 
Lorraine  וממוספר 487 באמאייל שחור. גובה: 12 ס”מ. אורך: 11.5 ס”מ. 

$ 600 – 800

Lalique .77. קערת זכוכית יוצאת דופן, צרפת, פוסט 1980. זכוכית שקופה 
מעוטרת באפליקציות זכוכית בדגם דגים גדולים בגוון חום/כתום. חתום 

בצריבה. גובה: 23 ס”מ. קוטר: 27 ס”מ. 
$ 1,000 – 1,500

Galle .74. אגרטל זכוכית קמיאו צרפתי, 1900 בקירוב. מעוטר 
בקמיאו בדגם צמחייה בגוון ירוק על רקע לבן וכתמי ורוד. ידיות. 

חתום Galle בקמיאו. גובה: 17.5 ס"מ.
$ 700 – 900

Galle .75. אגרטל זכוכית קמיאו צרפתי, 
1910. בדגם נוף הרים ועצים בגווני כחול 
על רקע זכוכית צרובה בגוון צהוב על 
לבן. חתום Galle בקמיאו. גובה: 47 ס”מ. 

 $ 1,000 – 1,500
מקור: עיזבון שאול אייזנברג.
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Daum Nancy .81. אגרטל זכוכית קמיאו צרפתי, מיוחד במינו, ארט-נובו, 1900 בקירוב. 
מעוטר קמיאו בדגם חיטים ועלים צבועים באמאייל בעבודת יד בגוונים חום עד צהוב וירוק 
כהה עד בהיר.  בסיס בעיטור מוזהב ייחודי בדגמים האופייניים לסגנון, על רקע זכוכית 
צרובה בגוון לבן עד כחול כהה. חתום Daum Nancy  וצלב Lorraine באמאייל.

גובה: 27 ס”מ. 
$ 4,000 – 6,000
      *פריט דומה נמכר בכריסטי’ס מכירה מס’ 1865, לוט מס’ 440 תמורת 12,000 $.

Daum Nancy. אגרטל זכוכית   .80
קמיאו צרפתי, ייחודי, ארט-נובו, 1910 
בקירוב. עיטורי צריבה וגילוף בדגם 
וגבעולים צבועים בעבודת  פרחים 
יד באמאייל בגווני אדום, ורוד וירוק 
על רקע זכוכית מנומרת בגווני ורוד, 
 Daum Nancy כתום וירוק. חתום 
Lorraine בקמיאו  France וצלב 

ואמאייל ירוק. גובה: 20 ס"מ. 
$ 2,500 – 3,500

קנקן זכוכית   .Daum Nancy  .79
קמיאו צרפתי, יפהפיה, 1910 בקירוב. 
וגילוף בדגם פרחים  עיטורי צריבה 
וגבעולים ייחודיים צבועים באמאייל 
 Daum בגוון כחול, אדום וירוק. חתום
 Lorraine Nancy France וצלב 

בקמיאו. גובה: 17ס"מ. 
$ 2,500 – 3,500

קערת זכוכית   .Daum Nancy  .78
ביותר,  איכותית  צרפתית,  קמיאו 
1900 בקירוב. מעוטרת בדגם פרחים 
אדומים וגבעולים מפותלים בקמיאו. 
צבועים בעבודת יד עדינה באמאייל 
בגוון אדום על ורוד ושחור עם הדגשי 
הזהבה על רקע זכוכית צרובה בגוון 
 Daum Nancy צהוב וכתום. חתום 
Lorraine בקמיאו  France וצלב 

וצבוע באמאייל שחור. 
קוטר: 14.5 ס"מ. 
$ 1,600 – 2,200
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יהלומים קטנים  14K, משובצת  זהב  טבעת   .85
cts. מידה   2.32 ויהלום צהוב מרכזי במשקל של 
כ-US 6.75. טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. מלווה 

.IGL בתעודה של
$ 7,000 – 10,000

86. טבעת זהב 14K, מחורצת, במרכז אלמנט 
זהב לבן משובץ יהלום סוליטר בליטוש ישן 
 .US כ-7.5  ct. מידה  כ-1.75  במשקל של 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 5,000 – 7,000

14K, משובצת יהלומים קטנים  טבעת זהב   .87
ויהלום מרכזי צהוב במשקל של cts 2.50. מידה 
US. טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.  כ-6.25 

.IGL מלווה בתעודה של
$ 10,000 – 15,000

15K, מעוטרת  88. סיכת/תליון זהב 
בעבודת זהב יפה, משובצת פנינים 

ואבני רובי. אורך כ-5.5 ס"מ. 
$ 1,000 – 1,500

18K, רחב, בעבודת פסיפס מדהימה.  צמיד זהב   .89
אורך כ-19 ס"מ. רוחב כ-3.8 ס"מ. משקל כ-108 גרם.

$ 10,000 – 15,000

18K, בדגם עלים  90. סיכת זהב 
יהלומים  משובצים  זהב  ופרח 
 ,cts  4.00 כ- של  כולל  במשקל 
יהלומים  משובץ  ון  תלי נושאת 

ופנינה. מידות כ: 3.8X6 ס"מ. 
משקל כ-12 גרם.

$ 3,500 – 3,000

82. תליון זהב 14K, 2 מסגרות משובצות יהלומים,  
יהלום CHAMELEON )יהלום נדיר המשנה את 
צבעו. ראה הסבר וסרטון באתר( בליטוש רדיאן, 
במשקל של ct 1.51 במרכז. כולל שרשרת זהב 

.GIA 14. מלווה בתעודה שלK
$ 20,000 – 25,000

84. תליון זהב 14K, תליון מדורג משובץ 
יהלום מרכזי במשקל של  יהלומים. 
 .14K זהב  שרשרת  כולל   .ct  1.05

.GIA מלווה בתעודה של
$ 8,000 – 12,000

14K, משובצת יהלומים לבנים  טבעת זהב   .83
 fancy( ויהלום בליטוש מרקיזה בצבע מיוחד
deep brown yellow) במרכז. מלווה בתעודה 
של GIA. מידה כ-US 7. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.
$ 10,000 – 15,000
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  $20 14K, אוחז מטבע  תליון זהב   .91
אמריקאי, זהב 900, בתוך מסגרת. 

 .14K כולל שרשרת זהב
סה"כ משקל כ-58 גרם.

$ 3,500 – 4,000

92. סט ענק וצמיד זהב 22K , כנראה הודי, דו-צדדי. צידו האחד מעוטר בעבודת אמאייל מדהימה וצידו השני 
משובץ יהלומים בגדלים שונים. אורך הצמיד כ-17 ס"מ. אורך הענק כ-45.5 ס"מ )לענק תוספת הגדלה זהב 

18K). משקל היהלומים כ-cts 100.00. משקל הלוט כ-135.5 גרם. )צילום דו-צדדי(.
$ 60,000 – 70,000

22K, צמיד קשיח נפתח, רחב מעוטר בעבודת זהב מדהימה בדגם עלים ופרחים.   94. סט צמיד וענק זהב 
רוחב הצמיד כ-6.3 ס"מ. ענק מעוטר בעבודת זהב איכותית. אורך הענק כ-37 ס"מ. משקל כולל כ-156 גרם. 

$ 25,000 – 30,000

93. מחרוזת פנינים, ים-דרומי, 
9-13 מ"מ.  זהובות, קוטר כ: 
136 ס"מ. סוגר זהב  אורך כ- 

.14K
$ 5,000 – 6,000

 TIFFANY & CO .95
SCHLUMBERGER סיכת זהב 

18K, בדגם עלי זהב בעבודה מדהימה, 
משובצת יהלומים במשקל כולל של 

כ-cts 2.00. משקל כ-50 גרם. 
$ 10,000 – 15,000

 TIFFANY & CO .96
SCHLUMBERGER זוג עגילי 
זהב 18K, מעוטרים בעבודת חבלים 
ומשובצים יהלומים בתוך פלטינה. 
משקל כ-15.5 גרם.
$ 3,000 – 4,000
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צילומים של מרלין מונרו מהעיזבון של שומר הראש שלה, אביב וורידמן – בלקמן
אוסף צילומים נדירים של מרלין מונרו בצעירותה, מהאוסף הפרטי של שומר הראש ההוליוודי, אביב וורידמן, ישראלי לשעבר, שבהמשך שינה את שמו 
לבלקמן. וורידמן – בלקמן היה שומר הראש של מונרו בסוף שנות ה- 40, כאשר מונרו הייתה בת 20-22, בתחילת הקריירה שלה. מעבר להיותו שומר הראש 

שלה, בלקמן ומונרו פיתחו ידידות קרובה, ואולי אף ניהלו רומן. אוסף הצילומים נמסר למכירה ע"י משפחתו של משה פרידמן, בן הדוד של בלקמן.

97. צילום שחור-לבן מקורי חתום ע"י מרלין מונרו.
גודל: 25X20 ס"מ.

 James Spence BB98235 מטעם  מלווה באישור מקוריות, מס' 
Authentication, אפריל 2021.

מחיר התחלתי: 5,000 $

99. שני צילומים של מרלין מונרו: 
 Marilyn צילום קטן מוקדם בשחור לבן. בגב התמונה כתוב באנגלית שמה
Monroe ובעברית הכיתוב: לא רעה? כנראה נכתב ע"י בלקמן עצמו. 

צילום גדול בשחור לבן משנות ה- 40.
מחיר התחלתי: 100 $

98. ארבעה צילומים של מרלין מונרו עם שומר הראש, אביב בלקמן, אשר 
 20th Century Fox( 20-צולמו ככל הנראה מחוץ לאולפני המאה ה

.)Studio
מחיר התחלתי: 200 $

12 צילומים מתוך ביתה של מרלין מונרו, כולל תיאורים מאחור   .100
בכתב ידו של בלקמן.

מחיר התחלתי: 200 $
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אוטומטי,  מנגנון   ,1680  submariner פלדה,  יד  שעון   ROLEX  .101
מקורית.  קופסה  כולל  מקוריים.  פלדה  ואבזם  צמיד  מ”מ.   40 כ-  קוטר 
עיזבון לאה ויצחק רבין. מלווה באישור של יובל רבין, בנם של לאה ויצחק רבין.
$ 60,000 – 80,000

14K, מסגרת מעוטרת, צידו הקידמי נפתח,  103. תליון כסף וזהב 
מעוטר דמות של ילד וילדה עובדים בשדה. צידו האחורי מעוטר 
בדמותו של “משה רבנו” משקיף על ישראל. כולל שרשרת כסף  

משולבת זהב 14K. )צילום דו-צדדי(.
עיזבון פול שולמן מפקד חיל הים הראשון. פריט זה קיבל מדוד בן- 
גוריון כמתנה להגעתו לישראל ולקבלת התפקיד של בניית חיל-הים.

$ 1,000 – 1,500

102. סט טלית, תיק לטלית ותיק לתפילין. בד קטיפה בגוון כחול מעוטר חוטי כסף 
וזהב בדגם צמחייה מסוגננת ודגמים גיאומטריים. כיתוב ‘ש. פרס’ בתיק לתפילין 

ו ‘שמעון פרס’ בתיק לטלית. תיק לטלית: 19X22 ס”מ,  תיק לתפילין: 24X36 ס”מ. 
מוסר הפריט למכירה, רכש אותו מהרב אבי זרקי, הידוע בכינויו: “ הרבי של 

המפורסמים”.
$ 400 – 600
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 golden ,18K שעון יד זהב UNIVERSAL .104
shadow, מנגנון קוורץ, קוטר כ-28 מ”מ. רצועת 

עור חומה, אבזם מקורי. 
$ 1,000 – 1,500

TISSOT שעון יד זהב 14K, מנגנון מכני,   .105
14K. אורך כ-21  קוטר כ-35 מ”מ. צמיד זהב 

ס”מ. משקל כ-59 גרם.
$ 3,000 – 3,500

שעון יד זהב   AUDEMARS PIGUET  .106
18K, קליבר 2003, מנגנון מכני, קוטר כ-31 מ"מ. 
רצועת עור ירוקה ואבזם פלדה מוזהב. כולל 

קופסת אריזה מקורית.
  $ 2,500 – 3,000

 Tank פלדה,  יד  ן  שעו  CARTIER  .107
Basculante, מנגנון קוורץ, 

מידות כ: 23X35 מ"מ. רצועת עור כחולה, אבזם 
מקורי. קופסה מקורית.

$ 2,500 – 3,000

18K, מנגנון מכני,  יד זהב  שעון   IWC  .108
קוטר: 35 מ”מ. רצועת עור חומה ואבזם.

$ 2,000 – 2,500

DAY-  ,18K שעון יד זהב לבן   ROLEX  .109
DATE 118139, מנגנון אוטומטי, קוטר כ-36 

מ”מ. רצועת עור כחולה ואבזם מקוריים. 
כולל קופסה מקורית.

$ 20,000 – 25,000

JAEGER שעון יד זהב   LE COULTRE  .110
Odysseus, מנגנון קוורץ, קוטר  18K לאישה, 
 18K זהב  ואבזם  אינטגרלי  צמיד  מ”מ.   24 כ-

מקוריים. אורך כ-17.5 ס”מ. משקל כ-54 גרם.
$ 3,500 – 4,000

יד זהב לבן  שעון   PATEK PHILIPPE  .111
18K לאישה, מנגנון מכני, קוטר כ-20 מ”מ. צמיד 

אינטגרלי ואבזם זהב לבן 18K מקוריים. 
אורך כ-17.5 ס”מ. משקל כ-58.5 גרם.

$ 5,000 – 7,000

 Santos  ,18K CARTIER שעון יד זהב   .112
Octagon, מנגנון אוטומטי, קוטר כ-30 מ”מ. 

צמיד ואבזם זהב 18K מקוריים.
$ 7,000 – 8,000

לאישה,    18K זהב  יד  שעון   PIAGET  .113
מנגנון מכני, קוטר כ-25 מ"מ. צמיד אינטגרלי 
יהלומים  18K מקוריים. משובץ  ואבזם זהב 

בלוח ובמסגרת. אורך כ-17 ס"מ. 
משקל כ-59.5 גרם.

$ 4,000 – 5,000

18K לאישה,  PIAGET שעון יד זהב לבן   .114
ד  צמי מ"מ.   23X22 מידות:   , מכני ן  מנגנו
18K. אורך כ-17  אינטגראלי ואבזם זהב לבן 
יהלומים  משובץ  גרם.   61 כ- משקל  ס"מ, 

במסגרת.
$ 4,000 – 5,000

 18K שעון יד זהב   PATEK PHILIPPE  .115
מנגנון קוורץ, מידות כ-19X23 מ”מ.  לאישה, 
18K מקוריים.  ואבזם זהב   צמיד אינטגרלי 
משובץ יהלומים במסגרת ו-4 יהלומים בלוח. 

אורך כ-18 ס”מ. משקל כ-50 גרם.
$ 4,000 – 5,000

שעון יד פלדה משולב זהב   CARTIER  .116
Pasha 2378, מנגנון אוטומטי, קוטר   ,18K
כ- 38 מ”מ. צמיד פלדה משולב זהב 18K ואבזם 

מקוריים. 
$ 3,000 – 3,500
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119. שעון קיר צרפתי מרשים 
 1910  , )קרטל( מברונזה 
גילופים איכותיים  בקירוב. 
בדגמי עלי אקאנטוס, פרחים 
ואשפת חיצים. יצרן המנגנון 
MARTI וציון זכיית דגם זה 
של המנגנון במדליית זהב 
ז  בפרי נים  שעו בתחרות 
ב-1900. לוח ספרות רומיות 
בחצאי  מצלצל  באמאייל, 

ובשעות מלאות. 
גובה: 50 ס"מ. במצב עבודה.

$ 500 – 800

 1880 מערכת שעון וקנדלברות איכותית ומרשימה מברונזה בפטינה מוזהבת, צרפת   .117
בקירוב. קופסת השעון בשלל עיטורים בהם כלי נגינה, פרחים ועלי אקאנטוס. בראש השעון 
 MARTI AINE CHARVET מהעיר ליון. יצרן המנגנון  פסלון ילדון אוחז בפרח. יצרן השעון 
וציון זכיית המנגנון במדליה בתחרות שעונים. לוח ספרות רומיות נושא את שם היצרן. מצלצל 
בחצאי ובשעות מלאות. במצב עבודה. גובה השעון: 63 ס"מ. הקנדלברות, 6 קנים כ"א. עיטורי 

עלי אקאנטוס איכותיים. גובה: 62 ס"מ.
1200 – 800 $         מקור: עיזבון סימון וז'אן תירוש.

124. שעון קמין צרפתי מברונזה, 1900 בקירוב. חלק תחתון 
עשיר בעיטורים. בחלק העליון פסלון נערה קוראת ליד מקור 
מים. לוח ספרות רומיות באמאייל. מצלצל בחצאי ובשעות 
מלאות. ציון זכיית דגם זה של המנגנון במדליית זהב בתחרות 

שעונים. במצב עבודה. גובה: 42 ס"מ.
$ 300 - 400

י  ת פ ר צ ן  י מ ק ן  ו ע ש  .1 2 5
מברונזה, 1880 בקירוב. בסיס 
עשיר בעיטורים. בראשו פסלון 
 .C לוחם עטוי שיריון, היצרן: 
לוח ספרות   .DETOUCHE
מצלצל  ל.  י באמאי ות  מי רו
בחצאי ובשעות מלאות. במצב 
עבודה. גובה: 48 ס"מ.
$ 300 - 400

JAEGER LE COULTRE .121, שעון 
 ,50  - ומיוחד. שנות ה  נדיר   ATMOS
BORNE )אין גישה למס' המנגנון  דגם 
ולכן הקושי בתיארוך מדוייק(. גוף השעון 
בדגמים  מעוטרים  ז  ופלי נזה  מברו
לוח  על  גם  זהב  עיטורי  מסולסלים. 

הספרות. במצב עבודה. גובה: 21 ס"מ.
$1,200 - 1,600

 JAEGER LE COULTRE .122
ATMOS שוויצרי איכותי.  שעון 
1970 בקירוב. דגם חלון נשלף. 
הזהבה   278767  , ן מנגנו מס' 

מקורית. במצב עבודה. 
גובה: 23.5 ס"מ.

$ 600 - 900

י  ת פ ר צ ן  ו ע ש  .1 1 8
פורצלן  משולב באגרטל 
ק  ו ח ר ה ח  ר ז מ ה מ
הנראה  ככל   )השעונים 
 מ - 1920 בקירוב, האגרטל 
1950 בקירוב(. בסיס,  מ - 
ידיות, מסגרת לוח הספרות 
מברונזה  המכסה  וידית 
בעיטורי  זהובה  בפטינה 
 . ס ו ט נ א ק א י  ל ע ו ת  ו י ח
אגרטל הפורצלן בעיטורי 
ב  צ מ ב  . ם י ל ע ו ם  י ח ר פ

עבודה. גובה: 65 ס"מ.
$ 200 - 300

123. שעון סבא אנגלי איכותי ומרשים, 1870 
בקירוב. קופסת עץ מסוגננת. לוח ספרות 
רומיות מעוטר כולל מנגנון שניות ותאריכון 
בראשו ציור דמויות בנוף ימי. נושא את שם 
HAMMOND JOHN. משקולות.  היצרן: 

מצלצל בשעות מלאות. במצב עבודה. 
גובה: 221 ס"מ.

$ 600 - 900

 ,JAEGER LE COULTRE .120
שוויצרי איכותי,   ATMOS שעון 
דלת  דגם   .60 ה- שנות  אמצע 
 .192804  : מנגנון מס'  נפתחת. 
נורי  מי )פגם  מקורית  הזהבה 
 . ה ד ו ב ע ב  צ מ ב  ) ה ב ה ז ה  ב

גובה: 22.5 ס"מ.
$ 500 - 800
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133. צמיד פלטינה, חוליות מעוטרות ומשובצות יהלומים מדורגים בצדדים. במרכז אלמנט מעוטר ומשובץ יהלומים בגדלים ובליטושים שונים במשקל כולל 
של כ-cts 10.00. משובץ יהלום מרכזי במשקל של כ-ct 1.00.  אורך כ-18 ס"מ. משקל כ-31 גרם.

$ 15,000 – 20,000

128. תליון זהב לבן 14K, משובץ יהלום 
 fancy ( צהוב  בצבע  טיפה  בליטוש 
  ct 1.21 במשקל של )intense yellow
ויהלומים לבנים מסביב. כולל שרשרת 
.GIA 14. מלווה בתעודה שלK זהב לבן

$ 16,000 – 20,000

14K, אלמנט  זוג עגילי זהב לבן   .130
תליון  נושא  יהלומים,  משובץ  פרסה 
משובץ יהלומי CHAMELEON )יהלום 
הסבר  ראה  צבעו.  את  המשנה  נדיר 
 2.09 וסרטון באתר( במשקל כולל של 
ויהלומים לבנים. מלווה בתעודה   cts

.GIA של
$ 30,000 – 35,000

18K, משובצת  יהלומים בצדדים  129. טבעת זהב לבן 
 .cts ויהלום מרכזי בליטוש קושון במשקל של -8.83 
מידה כ-US 7. טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. מלווה 

בתעודה הערכה מיצרן התכשיט.
$ 50,000 – 60,000

131. סיכת זהב מושחר 18K, בדגם שיח תותים. משובצת אבני רובי, 
צבורייט ויהלומים. משקל היהלומים כ-ct 1.50. משקל אבני הרובי 

 .cts 2.00-משקל אבני הצבורייט כ .cts 8.00 -כ
משקל הסיכה כ-19 גרם. מידות כ-5.7X4.8 ס"מ.

$ 2,500 – 3,000

18K, גדולת מימדים, מעוטרת לבבות משובצים  132. טבעת זהב 
יהלומים ואבני רובי. במרכז אמרלד קבושון טבעי במשקל של 72.08 
 .US 8-מידה כ .IGL מלווה בתעודה של .cts
משקל כ-37 גרם. טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 30,000 – 35,000

 3 משובצת   ,18K לבן  זהב  טבעת   .126
יהלומים בכל צד ויהלום מרכזי בליטוש ישן 
 .US cts. מידה כ-8  במשקל של כ-3.10 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 10,000 – 15,000

127. טבעת פלטינה, משובצת יהלום מרכזי 
ויהלומים קטנים   cts במשקל של כ-2.20 
ניתנת  זו  US. טבעת  בצדדים. מידה כ-6 
להגדלה והקטנה.
$ 12,000 – 16,000
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137. צמיד זהב לבן 18K, רחב, משובץ יהלומים טבעיים בצבעים ובליטושים שונים במשקל כולל של כ-cts 50.14. אורך כ-18.5 ס"מ. רוחב כ-4 ס"מ. 
משקל הצמיד כ-96.5 גרם.

$ 70,000 – 80,000

18K, משובצת יהלומים בצדדים  טבעת זהב לבן   .138
 .cts 3.47 ויהלום מרכזי בליטוש טיפה במשקל של

מידה כ-US 7. טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 
מלווה בתעודה הערכה מיצרן התכשיט.

$ 20,000 – 25,000

139. סיכת זהב לבן  וצהוב 18K, בדגם פרפר. משובץ יהלומים בליטוש 
בגט במסגרתו ובגופו במשקל כולל של כ-cts 5.00. כנפיו בעבודת 
רשת זהב צהוב משובצות יהלומים טבעיים בצבעים ובגדלים שונים 
במשקל כולל של כ-cts 7.00. משקל הסיכה כ-27 גרם. 
מידות כ: 6.3X5 ס"מ.
$ 20,000 – 25,000

יהלומים  14K, משובץ  לבן  זהב  ענק   .134
ורודים מדורגים לסרוגין.  אלמנט  וספירים 
3 תליונים מדורגים משובצים  נושא  מרכזי 
יהלומים וספירים ורודים.  אורך כ-48 ס"מ. 
cts. משקל  סה"כ משקל היהלומים כ-7.00 

הספירים כ-cts 7.00.  משקל כ-37.5 גרם.
$ 15,000 – 20,000

18K, בדגם טיפה. מסגרת  תליון זהב   .135
משובצת יהלומים לבנים ובמרכז יהלום צהוב 
cts. כולל שרשרת זהב   8.01 במשקל של 

.EG LABS 14. מלווה בתעודה שלK
$ 60,000 – 70,000

136. ענק זהב לבן 14K, משובץ ב-96 ספירים טבעיים 
  .cts 52.00-בצבעים שונים במשקל כולל של כ

אורך כ-38.5 ס"מ. משקל כ-51.5 גרם.
$ 15,000 – 20,000
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גרמניה,  גביע כסף עם מכסה,   .140
האופייני  אננס  דגם  בקירוב.   1890
לתקופה. עיטורי בלט בדגם פלחים 
חוטי כסף  מסוגננים. מעמד מעוטר 
 EB מסולסלים. חתום וחותמת היצרן 

Wollenweber. גובה: 34 ס”מ. 
משקל: כ- 645 גרם. 

$ 500 – 600

גרמנית  כסף  מערכת   .143
 1 9 3 0  , ה ת ל ו ה  פ ק ל
קומקום  הכוללת:  בקירוב, 
כלי  לתה,  קומקום  לקפה, 
קנקן  לסוכר,  מכסה  עם 
ם  י ר ט ו ע מ  . ש ג מ ו ב  ל ח ל
 , ם י ש ו ט ר ק ם  ג ד ב ט  ל ב ב
גננים  מסו אקאנטוס  עלי 
ר  ו ט י ע ב ש  ג מ  . ת ו י נ י נ פ ו
 .roca i l le ומפוסל   חסר 

משקל כולל: כ- 2,300 גרם. 
$ 1,000 – 1,500

כסף  קנדלברות  זוג   .144
סטרלינג, 3 קנים כ”א, גרמניה, 
ת  ו ע ו ר ז  . ב ו ר י ק ב  1 9 5 0
בדגם  בזיכים  מקושתות. 
במרכז  מסוגנן,  גיאומטרי 
חתום  הנר.  להחזקת  מוט 
 וחותמת היצרן. גובה: 22 ס”מ. 

משקל: כ- 900 גרם.  
$ 600 – 800

המאה  טורקיה,  ממדים,  גדול  כסף  אגרטל   .145
פלמינגו  שני  בדגם  האחד  בצדו  בלט  עיטורי   .20 ה-
על  בודד  גו  י פלמנ השני  ובצדו  במבוק  רקע  על 
ס”מ.   24X39  . היצרן וחותמת  חתום  במבוק.   רקע 

משקל כולל: כ- 1,410 גרם. 
$ 1,000 – 1,300

141. סנטר-פיס כסף סטרלינג, אירופה, המאה ה-20. מעמד מפוסל 
בדגם פרוטומה על מעמד מחזיק קערת זכוכית בגוון כחול. לידו עלמת 

חן לבושה בטוגה. חתום. גובה: 47 ס”מ. משקל הכסף: כ- 975 גרם. 
$ 1,000 – 1,500

מכסה,  עם  כסף  גביע   .142
המאה  אמצע  בלגיה,  כנראה 
ה-19. מכסה מפוסל בראשו 
עיטורי בלט  בדגם פרוטומה. 
בדגם קרני שפע ומסכות. גוף 
בדגם  וחריתה  בלט  בעיטורי 
פיגורות ניאו-קלאסיות על רקע 
צמחים. מעמד מפוסל בדגם 
בבלט  מעוטר  בסיס  אריה. 
ם  י י ת ח פ ש מ ם  י ל מ ס ם  ג ד ב
ודרקונים   )coat of arms (
44 ס”מ.   לסירוגין. חתום. גובה: 

משקל: כ- 1,100 גרם. 
$ 900 – 1,200
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146. גביע כסף )tankard( אירופאי, גדול 
ממדים, המאה ה-20. עיטורי בלט רבים 
בדמות נשים, גברים וילדי חמודות שותים, 
רוקדים וחוגגים. בראש המכסה פיסול ילד 
חמודות יושב על דג. חתום בחתימות כסף 

גרמניות. גובה: 36 ס”מ. 
משקל: כ- 1,935 גרם. 

$ 2,200 – 2,600

149. סנטר-פיס כסף גרמני, 1900 בקירוב. גוף בעיטורי חסר בדגם 
פרחים ביניהם קרטוש מפוסל, בראשו פפיון ובבסיסו עלי אקאנטוס 
מסוגננים. ידיות גיאומטריות מפוסלות בדגם עלים מסוגננים. חתום 

וחותמת היצרן. אורך: 47 ס”מ. משקל הכסף: כ- 920 גרם. 
$ 500 – 600

דגם   .1911-1912  , ן לונדו סטרלינג,  כסף  מכסה,  עם  גביע   .150
אמפורה, בסגנון ניאו-קלאסי. גוף בעיטורי בלט בדגם גירלנדות פרחים 
2 קרטושים למונוגרמה. ידיות מפוסלות בדגם עלי אקאנטוס.  ומסכות. 
35 ס”מ.   מפוסל בראשו בדגם סוס מרוץ. חתום וחותמת היצרן. גובה: 
משקל: כ-1,310 גרם. 
$ 1,400 – 1,800

Kovsch כסף ואמאייל גדול ממדים. משובץ אבנים   .147
ומוזהב בחלקו. עיטור אמאייל בשלל צבעים בסצינה מבוססת 
על כתביו של פושקין. עיטורי חריתה ובלט בדגמים מפותלים. 

חתום וחותמת היצרן. גובה: 23 ס”מ. אורך: 19 ס”מ. 
משקל כולל: כ- 1,120 גרם. 

$ 2,500 – 3,000

אגרטל כסף וקריסטל גדול ממדים,   .148
מעוטר  צוואר   .20 ה- המאה  אירופה, 
באפליקציה בדגם אגרטלי פרחים ומוטיבים 
מפותלים. חישוק נתלה מכל צד מפוסל 
זר עלי אקאנטוס. מיכל קריסטל  בדגם 
מגולף בדגם פרחים ודגמים גיאומטריים. 

חתום. גובה: 38 ס”מ. 
$ 1,700 – 2,200
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GALAMBER .156, מאלף הקופים, שמן 
על בד, 55X40 ס"מ, חתום. 

$ 800 – 1,200

דיוקן  Orfeo Orfei )1836-1915( איטליה,   .157
עצמי עם משרתת, שמן על בד, 56X46.5 ס”מ, חתום. 

$ 1,500 – 2,000

 Marie Francois Firmin-154. מיוחס ל
רקע  על  דמויות   ,)1838-1921 (  Girard

סירות, שמן על בד, 60X80 ס״מ, חתום.
$ 500 – 700

155. שעון סבתא אירופאי ישן. קופסת עץ מסוגננת וזכוכית קריסטל 
מלוטשת. לוח ספרות מנחושת מעוטרת. מטוטלת ומשקולות. מצלצל 

בחצאי ובשעות מלאות. במצב עבודה. גובה: 179 ס"מ.
$ 150 – 200

מעץ  מסוגננת  שעון  קופסת  בקירוב.   1900 גרמני,  סבא  שעון   .158  
בחצאי  מצלצל  מטוטלות.  רקועה.  מנחושת  ספרות  לוח  וזכוכית. 
ובשעות מלאות. במצב עבודה. גובה: 198 ס"מ. 
$ 200 – 300

151. גלובוס על מעמד בפטינה כחולה. הגלובוס עשוי מסוגים שונים של 
אבנים חצי-יקרות, בהן לאפיס-לאזולי, ג'ייד אפריקאי, קוורץ, אם-הפנינה ועוד. 

כל יבשת/מדינה מוצגת באמצעות האבן האופיינית לה. גובה: 62 ס"מ.
$ 200 – 300

152. גלובוס על מעמד מתכת מוזהבת.
 הגלובוס עשוי מסוגים שונים של אבנים 

חצי-יקרות, בהן לאפיס-לאזולי, ג'ייד אפריקאי, 
קוורץ, אם-הפנינה ועוד. כל יבשת/מדינה 

מוצגת באמצעות האבן האופיינית לה. 
בתחתית מצפן. גובה: 45 ס"מ.

$ 200 – 300

153. גלובוס על מעמד בפטינה ירוקה. הגלובוס עשוי מסוגים שונים של אבנים 
חצי-יקרות, בהן לאפיס-לאזולי, ג'ייד אפריקאי, קוורץ, אם-הפנינה ועוד. 
כל יבשת/מדינה מוצגת באמצעות האבן האופיינית לה. גובה: 65 ס"מ.
$ 200 – 300
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159. שטיח פרחי משי אליפטי מרשים ואיכותי ביותר, 
תבריז פרס, המאה ה-20. מדליון מרכזי מתומן 
נתון בתוך מסגרת על רקע ירקרק וארבעה עוגנים 
בצדדים. פני השטיח מעוטרים בדוגמאות של כדים 
לאורך המסגרת, חיות רבות וצמחיה עשירה. צורה 

אליפטית לא אופיינית ומיוחדת. 590X890 ס"מ.
$ 35,000 - 40,000

שטיח משי, הריז פרס, אמצע  160. יצירת מופת, 
המאה ה-19. סצינות ציידים, חיות בר ועץ החיים על 
רקע אדום ומסגרת פרחונית מרשימה מאוד על רקע 
כחול כהה. תיקונים ישנים. 255X325 ס"מ.
$ 50,000 – 80,000



26

הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  נה  קו למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  ים  קי    4.7.2021 ראשון   - א'  חלק 

162. שטיח קאזאק, קווקז, אמצע המאה ה-20. 
פני השטיח בדוגמת ארבעה מדליונים ודמויות 
גיאומטריות על רקע אדום. חתום ומתוארך, 

150X192 .1928 ס"מ.
$ 2,800 – 3,200

163. שטיח קרצ'וף, קווקז, תחילת המאה ה-20. 
פני השטיח במוטיב שבטי על רקע ירוק כהה. 

פלומה גבוהה ואיכותית. 149X203 ס"מ.
$ 1,500 – 2,000

164. שטיח משי, קום פרס. פני השטיח בדוגמת 
מדליון מרכזי ירקרק מעוטר בפרחים על רקע 

כחול בהיר. חתום. 99X152 ס"מ.
$ 2,500 – 3,000

קילים סנה, פרס, אמצע המאה  שטיח   .165
ה-20. פני השטיח בדוגמת הראטי קלאסית. 
מדליון מרכזי בצורת מעויין בכחול בדוגמת 

הראטי נוספת. 140X210 ס"מ.
$ 2,000 – 2,400

166. שטיח קאזאק, קווקז, אמצע המאה ה-20. 
ונים  מדלי בארבעה  מעוטרים  השטיח  פני 
מרשימה.  ומסגרת  כהה  רקע  על  צבעוניים 

מתוארך, 120X206 .1943 ס"מ.
$ 3,500 – 4,000

167. שטיח גנדג'ה, קווקז, תחילת המאה ה-20. 
פני השטיח בדוגמא צבעונית חוזרת ונשנית עם 

עיטורים. מסגרת על רקע שנהב. 97X210 ס"מ.
$ 3,000 – 3,500

168. שטיח תפילה שירוון, קווקז, תחילת המאה 
ה-20. פני השטיח בדוגמא חוזרת ונשנית על 

רקע שנהב. מצב טוב. 102X130 ס"מ.
$ 3,000 – 5,000

169. שטיח תפילה קובה, קווקז, תחילת המאה 
בוטה  בדוגמת  מעוטרים  השטיח  פני  ה-20. 
חוזרת ונשנית על רקע כחול. מסגרת מרשימה 

מעוטרת בפרחים. 92X152 ס"מ.
$ 4,000 – 6,000

170. שטיח תפילה דגסטאן, קווקז, סוף המאה 
ה-19 / תחילת המאה ה-20. פני השטיח בדוגמה 
צהובה נדירה. ירידה של כ 2.5 ס"מ בצד התחתון, 

פרט לכך פלומה גבוהה ומצב טוב. 
100X150 ס"מ.

$ 2,500 – 3,500

171. שטיח סראפי, פרס, סוף המאה ה-19. פני 
השטיח בדוגמת מדליון מרכזי בצבעי אדום 
ותכלת. שוליים עבים מעוטרים בפרחים ושריגים 
בגוון תכלת ואדום. משופשף אחיד. סימני גיל. 

285X414 ס"מ.
$ 5,000 – 8,000

172. שטיח מלכותי, תבריז פרס, חתום "רחימי", 
ה-20. פני השטיח בדוגמת הריז עם מדליון 
מרכזי על רקע כחול. מסגרת מרשימה מעוטרת 

בפרחי גולפרנג על רקע ורוד עתיק.
300X410 ס"מ.

$ 15,000 – 20,000

173. שטיח פרחי משי, תבריז פרס, אמצע המאה 
ה-20. פני השטיח בדוגמת מדליון מרכזי בגוון 
ורוד עתיק על רקע כהה. שוליים רחבים מעוטרים 
בפרחי משי על רקע ורוד עתיק. 200X300 ס"מ.

1,600 – 2,000

174. שטיח הריז, פרס, אמצע המאה ה-20. פני 
השטיח בדוגמת מדליון מרכזי על רקע אדום. 
ושריגים על רקע  המסגרת מעוטרת פרחים 

כחול ואדום. משופשף אחיד. 234X339 ס"מ.
$ 3,500 – 4,000

שטיח בדוגמת סאפאוויד מיוחדת מאוד,   .175
תבריז פרס, החצי הראשון של המאה ה-20. פני 
השטיח בעיטורי חסה צבעוניים על רקע קרם 

ומסגרת מרשימה. סימני גיל קלים.
200X285 ס"מ.

$ 3,000 – 3,500

המאה  פרס,  קום  מיוחד,  משי  שטיח   .176
ציידים,  בציורי  פני השטיח מעוטרים  ה-20. 
חיות בר וצמחיה עשירה על רקע שנהב. חתום.  

200X300 ס"מ.
$ 15,000 – 20,000

177. שטיח קאזאק בורג'לו, קווקז, סוף המאה 
וייחודי.  ה-19. פני השטיח בצבע ירקרק נדיר 
מסגרת משולשת מעוטרת בצבעוניות משתנה 

על רקע כחול. 185X325 ס"מ.
$ 5,000 – 8,000

178. שטיח שישלה, נעין פרס, המאה ה-20. פני 
השטיח בדוגמת שריגים ופרחים על רקע כחול 
כהה. מסגרת בגוון שנהב. בסיס משי. חתום. 

252X307 ס"מ.
$ 8,000 – 12,000

שטיח שאדה בדגם קאמל, דרום קווקז,   .161
המאה ה-20. פני השטיח מעוטרים בדוגמת 

גמלים שבטית על רקע כחול ואדום.
140X187 ס"מ.

$ 2,500 – 3,500

179. שטיח קילים, סנה פרס, אמצע 
בדגם  השטיח  פני   .20 ה- המאה 
עצים ירוקים לאורך על רקע בהיר. 

מצב טוב. 110X157 ס”מ.
$ 1,800 – 2,200

משי,  על  קורק  שטיח צמר   .180
איספהאן פרס, אמצע המאה ה-20. 
פני השטיח בדוגמת עץ החיים על 
נתונים בתוך מיחרב  כחול  רקע 
מעוטר בשריגים. מסגרת נוספת 

בגוון ירקרק.
107X155 ס"מ.

$ 1,500 – 2,000

פרס,  גולפאראנג,  שטיח   .181
החלק הראשון של המאה ה-20. 
רקע  על  מרשים  מרכזי  מדליון 
מעוטרים  השטיח  י  פנ ם.  אדו
ת  ר ג ס מ ו ם  י ר ז ו פ מ ם  י ח ר פ ב
 . ד ו א מ ה  מ י ש ר מ ת  י נ ו ח ר פ

146X213 ס"מ.
$ 1,500 – 2,000

 , י א ק א ל ט  ב ש  , י ש מ ג  י ר א  .1 8 2
שאחריסאבז אוזבקיסטן, סוף המאה 
ה-19 / תחילת המאה ה-20. ארוג על 
בסיס משי לבן. מדליון מרכזי מסוגנן 

ודוגמאות בוטה מפוזרות.
174X213 ס"מ.

$ 2,500 – 3,500
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 ,21K זהב  טבעת   .193
מחורצת בצדדים ומעוטרת 
NS במרכז.  ראשי תיבות 

 US 8.75-מידה כ
משקל הטבעת כ-25 גרם.

$ 2,500 – 3,000

194. זוג עגילי זהב 22K, משולשים, מעוטרים בעבודת 
זהב יפה. משקל כ-15.5 גרם.

$ 1,500 – 2,000

14K, מעוטרת  סיכה עתיקה זהב   .188
בעלי זהב ומשובצת 3 אמרלדים ויהלום 
 ct כ-1.00  ישן במשקל של  בליטוש 

במרכז.
$ 2,000 – 2,500

189. צמיד זהב 14K, כסף ואמרלדים, 7 שורות של אמרלדים.  ומחברי זהב וכסף משובצים יהלומים. במרכז 
אלמנט זהב 14K וכסף משובץ דיאמנטים. אורך כ-18.5 ס"מ. רוחב כ-2.8 ס"מ.

$ 3,500 – 4,000

 ,18K זהב  עגילי  זוג   .183
ם  י צ ב ו ש מ  , ח ר פ ם  ג ד ב
יהלומים בליטוש ישן. מתלה 

.14K העגיל זהב
$ 800 – 1,200

וכסף,   18K זהב  עגילי  זוג   .184
טיפה  בדגם   18K זהב  אלמנט 
יהלומים  משובץ   , זן לאו צמוד 
18K וכסף  ורובי, נושא תליון זהב 
 משובץ אבני רובי ויהלומים קטנים. 
אורך כ-4.8 ס"מ. משקל כ-15 גרם.

$ 1,000 – 1,500

185. זוג עגילי זהב ורוד 18K, מסגרת מרובעת 
משובצת יהלומים ויהלום צהוב במרכז. משקל 
היהלומים הקטנים כ-ct 1.00. יהלומים צהובים 

.ct 0.40-כ
$ 800 – 1,200

14K, 38 חוליות עגולות  186. צמיד טניס זהב ורוד 
 .cts משובצות יהלומים במשקל כולל של כ-4.75 

.AIG אורך כ-17 ס"מ. מלווה בתעודה של
$ 4,000 – 5,000

18K וכסף, מעוטר בעבודת  187. תליון ויקטוריאני זהב 
יהלומים  ופרחים משובצים  עלים  וכסף בדגם  זהב 
.18K בליטוש ישן ופנינה. כולל שרשרת זהב
$ 2,000 – 2,500

190. תליון זהב 14K, בדגם עלה, מעוטר בעבודת זהב עדינה 
.14K ומשובץ שורת יהלומים. כולל שרשרת זהב

$ 700 – 1,000

H. STREN .191 תליון זהב 18K, משובץ יהלום משולש 
.18K כולל שרשרת כפולה זהב .ct 0.70-במשקל של כ
$ 2,000 – 2,500

 ,14K 192. סיכת זהב
בדגם עלה, משובצת 
ם  י נ ט ק ם  י מ ו ל ה י
בעבודת  ומעוטרת 

זהב יפה. 
מידות כ: 6X4.2 ס"מ. 

משקל כ-17 גרם.
$ 800 – 1,200
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 4 משובצת   ,14K לבן  זהב  סיכת   .206
יהלומים מרובעים בליטוש ישן במשקל 

 .ct 1.80-כולל של כ
אורך כ-5 ס"מ. משקל כ-10 גרם.

$ 1,500 – 2,000

צמיד פלטינה ארט-דקו, 5 שורות של פנינים קטנות )חסרה פנינה( מעוטרות במחברי פלטינה   .207
משובצים יהלומים וספירים. במרכז אלמנט מלבני משובץ יהלומים וספיר. אורך כ-19 ס"מ.

$ 700 – 1,000 

משובצת   ,18K לבן  זהב  ארט-דקו  סיכת   .199
יהלומים רבים בגדלים ובליטושים שונים במשקל 

כולל של כ-cts 6.00. מידות כ-4X4.5 ס"מ. 
משקל כ-17.5 גרם.

$ 5,000 – 7,000

200. סיכה/תליון עתיקה זהב 14K וכסף, 
ריבועית, משובצת יהלומים בליטוש ישן 
במסגרת. במרכז אלמנט כסף משובץ 

יהלומים בליטוש ישן על אמאייל כחול.
$ 1,500 – 2,000

14K וכסף, בדגם  2 סיכות זהב  201. לוט 
עלים, משובצות יהלומים בליטוש ישן.

$ 500 – 700

 ,14K לבן  זהב  טבעת   .202
משובצת 3 שורות של יהלומים 
 .cts 2.00-במשקל כולל של כ
מידה כ-US 9. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.
$ 1,500 – 2,000

 ,18K לבן  זהב  טבעת   .203
טוויסט, משובצת יהלומים קטנים 
ופנינה במרכז בקוטר כ-10 מ"מ. 
מידה כ-US 8.5. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.
$ 400 – 600

14K, משקל  STUDS זהב לבן  204. זוג עגילי 
.IGL מלווה בתעודה של .cts 2.32-היהלומים כ

$ 3,500 – 4,000

205. זוג עגילי קליפס זהב לבן 
יהלומים   3 משובצים   ,18K

ופנינה.
$ 500 – 700

יפה  18K, מעוטרת בעבודת זהב  זהב לבן  סיכת   .196
יהלום במשקל של  יהלומים קטנים, במרכז  ומשובצת 

כ-ct 0.50. מידות כ: 7X4 ס"מ. משקל כ-14.5 גרם.
$ 2,000 – 2,500

תליון ארט-דקו זהב לבן וצהוב   .195
ישן  יהלומים בליטוש  18K, משובץ 
וספירים. אורך כ-5 ס"מ. כולל שרשרת 

.18K זהב לבן
$ 1,000 – 1,500

18K, צמודים  197. זוג עגילי ארט-דקו זהב  
לאוזן, מעוטרים בעבודת אמאייל ומשובצים 

יהלומים קטנים וספיר קבושון. 
קוטר כ-1.4 ס"מ. משקל כ-7.5 גרם.

$ 700 – 1,000

 ,14K 198. תליון ארט-דקו זהב לבן וצהוב 
מעוטר בעבודת זהב יפה ומשובץ יהלומים 
בליטוש ישן ו-3 אמרלדים. כולל שרשרת 

.14K זהב לבן
$ 800 – 1,200
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5 קנים, המאה  קנדלברת כסף סטרלינג,   .208
ה-20. עיטורי בלט בדגם מוטיבים מפותלים ו- 

rocaille . חתום. גובה: 40 ס”מ. 
משקל: כ – 540 גרם. 

$ 400 – 500

209. כלי כסף בדגם דלעת, המאה ה-20. ידית 
נשלף.  מכסה  פרי.  בדגם  מפוסלת  פתיחה 
בהיקף עיטורי בלט בדגם פרחים תחומים דגמים 

גיאומטריים. חתום. גובה: 16 ס”מ. 
משקל : כ- 585 גרם.

$ 300 – 400

יווני, המאה  כלי כסף סטרלינג למזיגה,   .210
ה-20. מפוסל בדגם קונוס בעיטורי בלט בדגם 
 black* סצינות מלחמה האופייניות לסגנון

pottery figure. חתום. גובה: 31 ס”מ. 
$ 200 – 300

*  "חרס דמויות שחורות"  הוא סגנון של כלי חרס יווניים 
שמקורם בקורינתוס ב-700 לפנה"ס. סגנון העיטור 
העיקרי של הצייר הקורינתי היה אפריז  עם דגמי חיות. 
 האתונאים, שהחלו להשתמש בטכניקה בסוף המאה 
הקורינתי  השימוש  על  שמרו  הספירה,  לפני   7 ה-
במוטיבים של בעלי חיים עד שנת כ-550 לפנה"ס, כאשר 
גדולי האמנים, ביניהם אקסקיאס והצייר אמאזיס, פיתחו 
עיטורים בדגם סצנות נרטיביות עם פיגורות ושיכללו את 

סגנון הדמות השחורה. 

211. מערכת כסף ארט-דקו לקפה ולתה, כנראה 
לקפה,  קומקום  הכוללת:  חלקים,   5 צרפת, 
קומקום לתה, כלי לסוכר, קנקן לחלב ומגש. 
וחותמת  ידיות עץ. חתום  דגם עגול, מסוגנן. 

היצרן בר”ת. 
$ 500 – 700

222. אמן לא מזוהה, 
דיוקן ילד, שמן על בד,

133X70 ס”מ. 
$ 400 – 600

223. אמן לא מזוהה, דיוקן ילדה, שמן על בד מודבק 
לקרטון, 63X50 ס”מ, חתום ומתוארך 1917. 

$ 200 – 300

דיוקן  מזוהה,  לא  אמן   .224
 , פורצלן על  יד  ציור  אצילה, 
מדבקה  נושא  ס”מ,   20X10

מאחור. 
$ 100 – 150

גדול  קומקום כסף סטרלינג  212. הצורפים. 
מחורץ  גוף    .20 ה- המאה  ישראל,  ממדים, 
מפותלת  יה  צמחי בדגם  חריתה  בעיטורי 
פטיש  עבודת  רקע  על  קרטושים  תחומה 
ידנית. ידית מקושתת, מפוסלת בדגם צמחייה 
מפותלת. מכסה כיפתי. ידית פתיחה מפוסלת 
ניתן  הקומקום   . ן גנ מסו אצטרובל  בדגם 
לשליפה או לנעילה באמצעות מפתחות פין. 
בסיס: רגליות מפוסלות בדגם מפותל. מיחם 
44 ס”מ.   בעירה. חתום וחותמת היצרן. גובה: 

משקל: כ- 2,445 גרם. 
$ 1,200 – 1,400

גביע כסף אוסטרו-הונגרי, גדול ממדים,   .213
1880 בקירוב. בדגם עלי כותרת. עיטורי בלט 
מחורצים בדגם פלחים דמויי אננס, האופייני 
לתקופה. מעמד מעוטר באפליקציה בדגם עלי 

אקאנטוס מפוסלים. חתום וחותמת היצרן. 
גובה: 35.5 ס”מ. משקל: כ- 720 גרם. 

$ 600 – 700

סנטר-פיס כסף סטרלינג, המאה ה-20.   .214
 rocaille דגם ריבוע. קרטוש בכל דופן תחום 
על רקע בדגם סוכה מעוטרת פרחים בחריתה. 

חתום. 20X20 ס”מ. משקל: כ- 685 גרם. 
$ 300 – 400

סנטר-פיס כסף, כנראה ישראל, המאה   .215
ה-20. שפה מעוטרת בעיטורי חסר בדגם תחרה  
rocaille ומוטיבים מפותלים. גוף  מעוטרת 
ועלים   rocaille פחוס בעיטורי בלט בדגם 
 4 עדינה.  פטיש  עבודת  רקע  על  מסוגננים 
30X20 ס”מ.  וחותמת היצרן.  רגליות. חתום 

משקל: כ- 1,715 גרם. 
$ 700 – 900

216. גביע כסף ארט-דקו, לונדון, 1905-6. עיטורי 
בלט האופייניים לסגנון בדגם עלים ופירות יער. 
 John  and  Walter חתום וחותמת היצרן 
Bernard. גובה: 14 ס”מ. משקל: כ- 675 גרם. 

$ 400 – 500

 , לפונץ' אנגלית  סטרלינג  כסף  קערת   .217
1900-1905. במרכז עיטור בלט  ברמינגהם, 
פרחים  דגמי  קרטושים.  תחום  למונוגרמה 
ומוטיבים מפותלים בהיקף. רגל עגולה. חתום 

וחותמת היצרן  A W . קוטר: 24 ס"מ. 
משקל: כ- 805 גרם.

$ 400 – 500

אגרטל כסף סטרלינג, ישראל,  218. הצורפים. 
המאה ה-20. שפה גלית. עיטורי חריתה בדגם 
צמחייה מפותלת. רגליות מפוסלות בדגם עלי 

אקאנטוס מסוגננים. חתום וחותמת היצרן. 
גובה: 22.5 ס”מ. משקל: כ- 650 גרם. 

$ 300 – 400

קנקן כסף סטרלינג אנגלי ייחודי, לונדון,   .219
ידית  סוף המאה ה-19/תחילת המאה ה-20. 
מפוסלת בדגם אריה. עיטורי בלט בדגם סצינות 
ניאו-קלאסיות תחומות שריגי גפן ואשכולות 
15 ס”מ.  ענבים. חתום וחותמת היצרן. גובה: 

רוחב: 19 ס”מ. משקל: כ- 745 גרם. 
$ 400 – 500

220. כלי כסף למזיגה, ספרד, פוסט 1934. ידית 
מפוסלת בדגם אריה. קרטוש מכל צד תחום 
rocaille, פרחים ועלים.  בעיטורי בלט בדגם 

חתום. גובה: 20 ס”מ. משקל: כ- 400 גרם. 
$ 250 – 350

מחצית  לקפה,  צרפתי  כסף  קומקום   .221
ראשונה של המאה ה-20. ידית פתיחה מפוסלת 
בדגם כלי נגינה ועלי אקאנטוס. גוף פחוס מעוטר 
בדגם גרלנדות פרחים קשורות בסרט. נושא 

מונוגרמה תחום בדגם עיגול. חתום. 
גובה: 27.5 ס”מ. משקל: כ-870 גרם.

$ 400 – 500
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14K, משקל  STUDS זהב לבן  זוג עגילי   .233
.IGL מלווה בתעודה של .cts 2.04 היהלומים

$ 3,500 – 4,000

וכסף,   14K זהב  סיכה עתיקה   .234
בדגם פרח, משובצת דיאמנטים. מידות 

כ-4.5X2.8 ס"מ. משקל כ-10 גרם.
$ 500 – 700

14K, חישוקים א-סימטריים  2 עגילי זהב לבן  235. לוט 
משובצים יהלומים, חצי פנימיים וחצי חיצוניים. 

קוטר כ-3 ס"מ ו- 3.5 ס"מ. 
$ 700 – 1,000

229. טבעת זהב לבן 14K, משובצת 
 .ct 3 יהלומים במשקל של כ-0.25 
ניתנת  זו  טבעת   .US  8 כ- מידה 

להגדלה והקטנה.
$ 400 – 600

230. טבעת זהב לבן 14K, טוויסט, 
משובצת יהלומים קטנים וספיר 
 .US 7.75-קבושון במרכז. מידה כ

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 400 – 600

זהב לבן  טבעת   H. STERN  .231
צד  בכל  יהלומים   8 משובצת   ,18K
היהלומים  משקל  במרכז.  ויהלום 
כ-ct 0.60. מידה כ-US 7.25. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 1,000 – 1,500

ולבן  צהוב  זהב  טבעת   .232
 2 ו- חן  אבן  משובצת   ,18K
 .US  6.5 כ- מידה  יהלומים. 
להגדלה  ניתנת  ו  ז טבעת 

והקטנה.
$ 500 – 700

 , ת ו ד ו ר ו  , ם י נ י נ פ ת  ז ו ר ח מ  .2 2 5 
11-12 מ"מ. אורך כ-43 ס"מ.  קוטר כ: 

.14K סוגר זהב לבן
$ 2,000 – 2,500

כפולה,  פנינים  מחרוזת   .226
והשניה  פנינים אפורה  שורת 
אורך  מ"מ.   7 כ- קוטר  לבנה. 
 18K כ-49 ס"מ. סוגר זהב לבן 

משובץ יהלומים.
$ 1,500 – 2,000

 ,18K זהב  ועגילי  ענק  סט   .227
מרקיזה  בדגם  בחוליות  מעוטר 
משובצות  לבבות  בדגם  וחוליות 
זוג עגילי זהב לבן  יהלומים. כולל 

18K תואמים.
$ 1,600 – 2,000

228. מחרוזת פנינים, 
קוטר כ: 10-13 מ"מ. 

.14K אורך כ-45 ס"מ. סוגר זהב לבן
$ 1,600 – 2,000



33

248. תליון זהב 14K, 2 מעוינים משובצים יהלומים 
היהלומים  משקל  במרכז.  ובלו-טופז  במסגרת 

כ-ct 1.00. משקל כ-15.5 גרם.
$ 1,000 – 1,500

 ,14K 250. סט חפתים וסיכת עניבה זהב לבן
מעוטרים בעבודת ריקוע עדינה ומשובצים 
יהלום. משקל כולל כ-14 גרם.
$ 700 – 1,000

14K, חישוקים  249. זוג עגילי זהב לבן 
משובצים יהלומים, חצי פנימיים וחצי 

חיצוניים. קוטר כ-1.9 ס"מ.
$ 700 – 1,000

244. טבעת זהב לבן 14K, משובצת 
אמרלד ו-2 יהלומים. מידה כ-6.75 
להגדלה  ניתנת  זו  טבעת   .US

והקטנה.
$ 400 – 600

245. טבעת זהב לבן 14K, משובצת 
 .ct 5 יהלומים במשקל של כ-0.50 
ניתנת  זו  טבעת   .US  7 כ- מידה 

להגדלה והקטנה.
$ 500 – 700

246. טבעת זהב לבן 14K, בדגם לב 
 .US 7.25-משובץ יהלומים. מידה כ

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 400 – 600

14K, משובצת  טבעת זהב לבן   .247
יהלומים שחורים ויהלום מרכזי במשקל 
 fancy deep( בצבע מיוחד ,ct  1.72
 .US  brown yellow(. מידה כ-7.75 

.GIA מלווה בתעודה של
$ 1,000 – 1,500

240. טבעת פלטינה, מעוטרת כדור 
משובץ יהלומים רבים מסתובב על 
US. טבעת זו  מוט. מידה כ-7.25 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 700 – 1,000

241. טבעת זהב לבן 14K, משובצת 
יהלומים בצדדים ובמסגרת, יהלום 
סה"כ  במרכז.  פרינסס  בליטוש 
 .ct  0 .60 כ- היהלומים  משקל 
US. טבעת זו ניתנת  מידה כ-7.5 

להגדלה והקטנה.
$ 500 – 700

ת  צ ב ו ש מ  , ה נ י ט ל פ ת  ע ב ט  .2 4 2 
3 יהלומים בליטוש ישן מדורגים. מידה 
US. טבעת זו ניתנת להגדלה  כ-7.5 

והקטנה.
$ 500 – 700

243. טבעת זהב לבן 18K, משובצת 
יהלומים שחורים בצדדים, במרכז 
משובצים יהלומים לבנים וצהובים. 
כ-3.30  סה"כ משקל היהלומים 
US. טבעת זו  cts. מידה כ-7.5 

ניתנת להגדלה והקטנה. 
משקל כ-19 גרם.
$ 2,500 – 3,000

 ,1 4K ן  ב ל ב  ה ז ן  ו י ל ת  .2 3 6
ויהלום  משובץ יהלומים לבנים 
מרכזי כחול )משופר צבע(. כולל 

.14K שרשרת זהב לבן
$ 700 – 1,000

237. תליון זהב לבן 14K, משובץ 
יהלום סוליטר בליטוש משולש 
ct. כולל שרשרת   0.44 במשקל 
14K. מלווה בתעודה  זהב לבן 

.CGL של
$ 1,000 – 1,500

14K, משובץ  זהב לבן  תליון   .238
יהלומים קטנים ובלו-טופז במרכז 
במשקל של כ-ct 0.50. כולל שרשרת 

.14K זהב לבן
$ 700 – 1,000

 ,18K תליון זהב לבן H. STERN .239
 25 Giverny collection, משובץ 
ct. כולל  יהלומים במשקל של כ-0.42 

.18K שרשרת זהב לבן
$ 1,500 – 2,000
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252. ארגז מצעים אירופאי, המאה ה-19. בנוי לוחות עץ מלא. 
משטח עליון מתרומם. חזית בעיטורי צבע בעבודת יד בדגם 
מוטיבים צמחיים. רגליות מחודדות בבסיסן. צירי נחושת 

דקורטיביים. גובה: 69 ס"מ. משטח: 68X110 ס"מ. 
$ 300 – 400

שולחן כתיבה משרדי, כנראה אנגליה, מחצית ראשונה של המאה ה-20.  .253 
2 מעמדים עם 3 מגירות. משטח עליון עם מגירה מכל צד. משטח: 91X149 ס"מ. 

$ 300 – 400

עץ  מסגרת  עתיקה.  מראה   .254
מוזהבת מגולפת בדגמים מפותלים. 

99X106 ס"מ. 
$ 300 – 500

251. מערכת ריהוט איכותית לחדר אוכל, מחצית הראשונה של המאה ה-20. הכוללת: א. שולחן אוכל בדגם אובאלי, כנראה אנגלי, רגליים בדגם קולונות 
מחורצות. עץ רוזווד. אורך: 177 ס"מ. )2 הגדלות 45 ס״מ כ״א(.  ב. 8 כיסאות אוכל צרפתיים, כותרת מפותלת. גב מגולף בדגם בלוסטרים. ריפוד בד בדגם 

מעוינים בצבע אדום.
$ 800 – 1,000

255. שולחן סלוני, צרפת, 1900 בקירוב. 
דגם מתומן מגולף היטב בהיקף בדגם 
מפוסלות  רגליים  מפותלת.  צמחייה 
בדגם כדורי מחורץ ומעוטר במוטיבים 
 צמחיים. קושרת X. משטח: 77X79 ס"מ. 
גובה: 66 ס"מ.
$ 400 – 500
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ניאו- בסגנון  ויטרינה צרפתית   .261
1890 בקירוב. דגם פסאדה  קלאסי, 
מעוטר  עליון  אפריז  ארכיטקטונית. 
בדגם עלי כותרת מאורכים ואלכסוניים 
זכוכית  ודלת  דפנות   .gadroons
קולונות  עיטורי  מלוטש.  קריסטל 
מדפי   4 פנים:  בצדדים.  מחורצות 
זכוכית. גב מחופה ראי. רגליות קונוס. 

גובה: 174 ס"מ. רוחב: 110.5 ס"מ. 
עומק: 54 ס"מ. 

$ 2,000 – 3,000

 ,bureau de dame סקרטר   .262
בסגנון לואי XV. בחלקו העליון 2 מגירות, 
ביניהן משובץ ראי ומעליו מדף מוגבה ע"י 
זוג קולונות פליז. דופן קדמית, משובצת 
מרקטרי פרחוני, נפתחת כלפי מטה 
ומשמשת משטח לעבודה 
3 מגירות. רגלי  74 ס"מ(. פנים:  )גובה: 
קבריולה עם חיפויי פליז sabot בפינות 
בדגם מוטיבים בסגנון הרוקוקו. 
גובה: 123 ס"מ. רוחב: 73 ס"מ. 
עומק: 46 ס"מ.
$ 600 – 800

256. שולחן אוכל איכותי, צרפת, המאה ה-19. רגלים מגולפות היטב בדגם 
צמחייה מפותלת. משטח: 219X143 ס"מ. )3 הגדלות 50 ס״מ כ״א(.

$ 700 – 900

257. מערכת 10 כסאות עץ איכותיים, צרפת, המאה ה-19. מסגרת מגולפת 
בעבודת יד בדגם צדפים וצמחייה מפותלת. רגליות קבריולה עם קושרת 

X ביניהן. 
$ 600 – 900

 1930 שולחן צד צרפתי, ארט-דקו,   .259
בקירוב. פורניר עץ בהיר. מגירה עליונה 
מכל צד. משובץ עצם בדגמים גיאומטריים 

האופייניים לסגנון. גובה: 60 ס”מ. 
רוחב: 75 ס”מ. עומק: 43 ס”מ. 

$ 500 – 600

260. ג’רדיניירת עץ, המאה ה-20.
גובה: 101 ס”מ. רוחב: 78 ס”מ. 
עומק: 43 ס”מ. 
 $ 150 – 200

258. שולחן צד עגול בסגנון אמפיר, המאה 
ה-20. עיטורי מתכת מוזהבת בדגם ראשי 

נשים בכל רגל. 
גובה: 76 ס"מ. קוטר: 68 ס"מ. 

$ 200 - 300
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גלובוס קטן ממדים על מעמד מתכת מוזהבת. הגלובוס עשוי   .274
מסוגים שונים של אבנים חצי-יקרות, בהן לאפיס לאזולי, ג'ייד אפריקאי, 
קוורץ, אם הפנינה ועוד. כל יבשת/מדינה מוצגת באמצעות האבן 

האופיינית לה. גובה: 30 ס"מ.
$ 100 – 150

 mid century בסגנון  טואלט  שולחן   .263
1960 בקירוב. עץ טיק. ראי מרכזי   ,modern
וזוג כנפיים מתכווננות. 2 מגירות מכל צד. רגלים 
עגולות הולכות וצרות כלפי מטה, האופייניות 

לסגנון. גובה: 114 ס"מ. רוחב: 84 ס"מ. 
עומק: 41 ס"מ. 

$ 500 – 600

בקירוב.   1970 ייחודית,  עומדת  מנורה   .264
מפוסלת בדגם גבעולים וגוון חום. אהילי זכוכית 

חלבית בדגם עלי כותרת. גובה: 118 ס"מ. 
$ 400 – 500

 Falcon‘ ,כסא והדום .Sigurd Ressel* .265
Chair’, נורבגיה, 1975 בקירוב. מושבי עור בגוון 
חום תלויים באמצעות חישוקי מתכת לבסיס עץ. 
כסא: גובה: 105 ס"מ. הדום: 58X59 ס"מ. )בלאי 

בהתאם לגיל(.
 $ 300 – 500

* מעצב הפנים והתעשייה הנורבגי סיגורד רסל היה פעיל 
במיוחד בשנות החמישים והשישים וידוע בעיקר בזכות 
שיתוף הפעולה שלו עם ווטנה מובלר, שהביא לכסא 
הפלקון האיקוני. בשנת 1968 הפך רסל למעצב הראשי 
של חברת הרהיטים הנורווגית וואטנה, וכסא הפלקון 
 Blank המכריע שלו )1970( בא לאחר מכן. במקור נקרא
Vals, הכסא דמוי הערסל היה תוצאה של תחרות רהיטים 
של מועצת התעשייה. ואטנה החלה בייצור הכסא בשנת 
1971 בשם החדש. תוך שנתיים כיסאות הפלקון נמכרו 
ברחבי העולם, במיוחד בארצות הברית, יפן, גרמניה 

ואוסטרליה.

 mid שולחן טואלט וכסא תואם בסגנון   .266
עוצבו  בקירוב.   1960  ,century modern
ע"י האדריכל הישראלי אורי אפנצלר. שולחן: 
ומשטח  ות  צדדי מגירות   2 ר.  בקי מותקן 
ס"מ.   110 אורך:  ס"מ.   36 גובה:   זכוכית. 
עומק: 35 ס"מ. )פגם(. הדום: רגליות עץ מעוצבות 
האופייניות לסגנון. ריפוד בד סגול. גובה: 37 ס"מ. 

רוחב: 49 ס"מ. עומק: 32 ס"מ. 
$ 300 – 400

 .)1903-1972 (  Tommi Parzinger  .267
1960 בקירוב.   זוג שידות לחדר שינה, ארה"ב, 
ידיות מתכת מעוצבות, מעוטרות  2 מגירות. 
מחוברות  רגליים  מתכת.  בכדורי  בהיקף 

לגלגלים. 
גובה: 55 ס"מ. אורך: 58.5 ס"מ. עומק: 48 ס"מ. 

$ 1,000 – 1,200
* טומי אנטון פרזינגר היה מעצב רהיטים וצייר גרמני. 
יורק בשנת  ניו  1903, ועבר לעיר  נולד במינכן בשנת 
 .1939 1932. הוא הקים את חברתו הראשונה בשנת 
עבודותיו של פרזינגר קיבלו את התיאור "מודרניזם עילי". 
 Mid Century Modern תיארו את סגנון העיצוב שלו 
‘ִאיְדיֹוִסיְנְקָרִטי וֶאְקְסְקלּוִסיִבי יותר". רוב היצירות  אבל 
שיצר נבנו בהתאמה אישית. פרזינגר השתמש בעיצובים 
למראה קוסמופוליטני, הכוללים חומרים יקרים ועתירי 
מלאכה ותהליכים כמו עבודות פליז ולכה. עבודותיו 
נאספו על ידי לקוחות מפורסמים, ביניהם בילי בולדווין, 

ומרילין מונרו. 

Vladimir Kagan .268 )1927-2016(, שולחן 
אוכל, ארה"ב. בסיס עץ רוזווד ופלדה מודרני. 
עץ.  הגדלות   2 עם  שקופה  זכוכית  משטח 
 Made in the workshop of נושא מדבקה
 .Vladimir Kagan designs New York

משטח: 182X101 ס"מ. 
הגדלות: אורך: 44 ס"מ כ״א. 

$ 1,000 – 1,500

Vladimir Kagan .269 )1927-2016( מערכת 
6 כסאות, ארה"ב. מושב ומסעד מרופדים בעור 
בגוון לבן. מסעד ורגלי פלדה מעוצבים בקווים 

גיאומטריים בסגנון מודרני. גובה: 87 ס"מ. 
$ 300 – 500

 ,mid century modern 270. מראה בסגנון 
1960 בקירוב. דגם אובאלי מסוגנן.  ישראל, 

זכוכית על משטח עץ. 100X39 ס"מ. 
$ 150 – 250

 ,)1931-1991( Karl Springer -271. מיוחס ל
שולחן סלוני 'Mark II', 1980 בקירוב. עור עיזים 

מעובד עם לכה. פינות מעוגלות. 
משטח: 127X127 ס"מ. גובה: 42 ס"מ. 

$ 800 – 1,200

De Padova .272. שולחן אוכל ארוך, איטליה, 
וארוכים.  המאה ה-20. מעוצב בקווים נקיים 

רגלים מחוברות לגלגלים. אורך: 147 ס"מ. 
רוחב: 82 ס"מ. 
$ 700 – 1,000

276. עגלת משקאות, המאה ה-20. משטחי 
 13 עץ. ידית ממתכת מוזהבת. כנף )אורך: 
ס”מ כ”א( נפתחת בכל צד. מדף תחתון עם 
מתקן מתכת מוזהבת לאחסון בקבוקים. 
2 גלגלי מתכת  רגליות מחוברות לגלגלים. 

מוזהבת אלגנטיים. גובה: 65 ס”מ. 
משטח: 75X44 ס”מ. 

$ 300 – 400

275. שולחן ברונזה פיסולי ייחודי, המאה ה-20. משטח זכוכית שקופה נתמך ע”י 2 פסלים בדמות 2 ילידים 
אפריקאים. אורך: 170 ס”מ. 

$ 1,500 – 2,000

גדול ממדים בדמות סוס,  פסל ברונזה   .273
P. J. Mene בחריתה.  המאה ה-20. חתום 

גובה: 146 ס"מ. 
$ 300 – 400
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שטיח סומק כורדי, המאה ה-20. אריגה   .277
ונשנית.  חוזרת  ינים  מעו בדוגמת  שטוחה 

105X480 ס"מ.
$ 4,000 – 6,000

טורבה סומק, כורדי, החלק הראשון של   .278
המאה ה-20. מדליונים מפוזרים ועיטורים על 

רקע כחול ואדום. פרנזים מסוגננים. 
100X170 ס"מ.
$ 800 – 1,200

279. אק צ׳ובל, טורקומן, תחילת המאה ה-20. 
מרשימות.  שבטיות  בדוגמאות  הכריות  פני 
הכרית מלאה בחומר מילוי. מצב טוב. סימני גיל 

קלים. 80X140 ס"מ.
$ 1,500 – 2,000

קאפונוק ארסארי טקסי, טורקמן, תחילת   .280
המאה ה-20. עיטורים שבטיים בחלק העליון 
וגדילים ארוגים לאורך בצבעי אדום, כחול ולבן. 

175X210 ס"מ.
$ 1,600 – 2,000

281. שטיח סומק כורדי, אמצע המאה ה-20. פני 
השטיח בדגם ארבעה מדליונים לאורך בדוגמא 
 148X470 .שבטית מעוטרת בצבעוניות משתנה

ס"מ.
$ 3,000 – 3,500

282. סף דלת מעוטר, טורקומן, תחילת המאה 
ה-20. דוגמת שלושה גולים מסורתיים וגדילים 

ארוכים. מצב טוב. 
מידות הסף: 31X100 ס"מ, 

אורך הגדילים: כ-40 ס"מ.
$ 800 – 1,200

283. שק קילים סומק שאחשוואן, פרס, החלק 
הראשון של המאה ה-20. דוגמאות גיאומטריות 

צבעוניות. חוטי קשירה ארוכים.
45X100X45 ס״מ.

$ 1,200 – 1,600

284. יומוד צ'ובל טורבה, טורקומן, תחילת המאה 
ה-20. דוגמת שישה גולים איכותית ביותר על 

רקע אדום טבעי. 76X137 ס"מ.
$ 1,500 – 2,000

שטיח סומק, כורדי, המאה ה-20. שטיח   .285
אריגה שטוחה מעוטר במעויינים מסוגננים על 

רקע קרם. 153X210 ס"מ.
$ 1,600 – 2,000

286. שטיח סומק VERNEH, כורדי, אמצע המאה 
ה-20. אריגה שטוחה. דוגמאות מעויינים חוזרות 

ונשנות בלבן על רקע כהה. 165X200 ס"מ.
$ 3,000 – 5,000

287. שטיח קילים, אוזבקיסטן, המאה ה-20. פני 
השטיח בדוגמת מעויינים חוזרת ונשנית על רקע 

ורוד וקרם. 150X200 ס"מ.
$ 800 – 1,200

288. שטיח בלוץ' מיוחד בדוגמת אפשאר, אמצע 
המאה ה-20. פני השטיח מעוטרים בדוגמת 
וחום. מסגרת  ונשנית בירוק  מעוינים חוזרת 

מעוטרת דוגמאות בתים על רקע חום.
177X210 ס"מ.

$ 1,200 – 1,600

שטיח סומק כורדי, אמצע המאה ה-20.   .289
שטיח אריגה שטוחה בדוגמת מעויינים חוזרת 

ונשנית על רקע חום, ורוד ולבן. 200X288 ס"מ.
$ 1,800 – 2,200
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 Gilbert ,18K 507. טבעת זהב לבן
Albert, מעוטרת בעבודת זהב 
יפה ויהלומים. משובצת אבן ג'ייד. 
מידה כ-US 6.75. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.
$ 1,000 – 1,500

508. טבעת זהב לבן 14K, משובצת 
יהלומים קטנים ואמטיסט במרכז. 
ניתנת  זו  US. טבעת  מידה כ-7 

להגדלה והקטנה.
$ 500 – 700

18K, בדגם  טבעת זהב לבן   .509
ו  ומעלי אוניקס  משובצת  כיפה, 
מידה  ולבנים.  שחורים  יהלומים 
ניתנת  ו  ז טבעת   .US  6 .75 כ-
להגדלה והקטנה. משקל כ-22 גרם.

$ 2,000 – 2,500

 ,14K לבן  זהב  טבעת   .510
ו-4 אבני  יהלומים   4 משובצת 
 .US  6.5 כ- מידה  אמטיסט. 
ה  ל ד ג ה ל ת  נ ת י נ ו  ז ת  ע ב ט

והקטנה. משקל כ-15 גרם.
$ 700 – 1,000

טבעת פלטינה, משובצת   .503
ס  ס נ י ר פ ש  ו ט י ל ב ם  י מ ו ל ה י
ל  ק ש מ ב ם  י ל ו ג ע ם  י מ ו ל ה י ו
ct, ואבני אוניקס.  של  כ-0.65 
מידה כ-US 6. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה. 
משקל כ-12.5 גרם.

$ 1,800 – 2,200

504. טבעת זהב לבן 18K, משובצת 
יהלומים וספיר קבושון במרכז. מידה 
US. טבעת זו ניתנת להגדלה  כ-7 

והקטנה.
$ 800 – 1,200

טבעת פלטינה, משובצת   .505
ס  ס נ י ר פ ש  ו ט י ל ב ם  י מ ו ל ה י
ל  ק ש מ ב ם  י ל ו ג ע ם  י מ ו ל ה י ו
ct, ואבני אוניקס.  של  כ-0.55 
US. טבעת זו ניתנת  מידה כ-6 
ל  ק ש מ  . ה נ ט ק ה ו ה  ל ד ג ה ל

הטבעת כ-12 גרם.
$ 1,800 – 2,200

משובצת   ,14K לבן  זהב  טבעת   .506
יהלומים קטנים ורובי לייט במרכז. מידה 
להגדלה  ניתנת  זו  טבעת   .US  7.5 כ-

.CGL והקטנה. מלווה בתעודה של
$ 500 – 700

18K, משובץ יהלומים  תליון זהב לבן   .500
וספיר קבושון במרכז. 

.14K כולל שרשרת זהב לבן
$ 1,500 – 2,000

501. תליון זהב לבן 18K, חוליות מעוטרות 
ומשובצות יהלומים. אלמנט בדגם טיפה 
כולל  במרכז.  וספיר  יהלומים  משובץ 

שרשרת זהב לבן 18K. אורך כ-38 ס"מ.
$ 2,000 – 2,500

14K, מעוטר בעבודת  תליון זהב לבן   .502
פרחים ומשובץ יהלומים ואמרלדים. כולל 

.14K שרשרת זהב לבן
$ 700 – 1,000

חלק ב' - יום שני 5.7.2021 שעה 18:30
פריטים 500-825
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ח  י ש ק ד  י מ צ  .5 2 2
זהב לבן 18K, נפתח, 
ם  י מ ו ל ה י ץ  ב ו ש מ
קטנים במשקל כולל 

 .ct 1.00-של כ
קוטר כ-6 ס"מ. 

משקל כ-6 גרם.
$ 1,000 – 1,500

523. סט צמידי זהב לבן 
14K, נפתחים,  וצהוב 
חלקם העליון משובץ 
יהלומים קטנים. קוטר 
ל  ק ש מ  . מ " ס  6 - כ
הצמידים כ-9.5 גרם.
$ 1,000 – 1,500

משובצת   ,18K לבן  זהב  טבעת   .518
ויהלום  ובמסגרת  בצדדים  יהלומים 
 ct בליטוש פרינסס במשקל של כ-0.35 
US. טבעת זו ניתנת  במרכז. מידה כ-7 

להגדלה והקטנה.
$ 800 – 1,200

ב  ה ז י  ל י ג ע ג  ו ז  .5 1 9
זהב  מוטות   ,18K לבן 
משובצים יהלומים. סה"כ 
משקל היהלומים כ-0.65 
 4 כ-  העגיל  אורך   .ct

ס"מ. משקל כ-7 גרם.
$ 700 – 1,000

 ,14K 520. זוג עגילי זהב לבן
בסגנון ארט-דקו, משובצים 
יהלומים קטנים במסגרת ו-3 
במרכז.  מדורגים  יהלומים 

אורך כ-3.8 ס"מ. 
משקל כ-5 גרם.

$ 700 – 1,000

521. טבעת זהב לבן 18K, משובצת יהלום 
 ct 0.70 טבעי בצבע מיוחד, במשקל של
ויהלומים לבנים מסביב במשקל של 0.55 

.EG LABS מלווה בתעודה של .ct
$ 1,500 – 2,000

 ,18K לבן  זהב  טבעת   .514
כוכבים,  5 טבעות מעוטרות 
ם  י ח ר י ו ת  ו ב ב ל  , ם י ל ו ג י ע
מידה  יהלומים.  משובצים 

כ-US 7.5. משקל כ-14 גרם.
$ 1,500- 2,000

18K, אחת משובצת שטיח  סט טבעות זהב לבן   .515
חומים המשתלבת בתוך טבעת משובצת  יהלומים 
 .cts יהלומים לבנים. סה"כ משקל היהלומים כ-2.00 

מידה כ-US 7. משקל כ-13 גרם.
$ 1,500 – 2,000

 ,18K לבן  זהב  טבעת   .516
אלמנט מתעקל משובץ יהלומים 
 .ct במשקל כולל של כ-1.00 
מידה כ-US 7. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה. 
משקל כ-8.5 גרם.

$ 1,000 – 1,500

 ,14K טבעת זהב לבן   .517
מסגרת  ארט-דקו,  בסגנון 
קטנים.  יהלומים  משובצת 
3 יהלומים מדורגים.  במרכז 
טבעת   .US  8.75 כ- מידה 
זו ניתנת להגדלה והקטנה.  

משקל כ-7 גרם.
$ 1,000 – 1,500

511. טבעת זהב לבן 18K, בדגם לטאה, משובצת 
אבני צבורייט וספירים צהובים, ורודים וכחולים. 
רובי. משקל הספירים  אבני  עיניה משובצות 
cts. משקל הטבעת כ-24 גרם. מידה  כ-3.00 

כ-US 6.25. טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 3,000 – 4,000

513. זוג עגילי זהב לבן 18K, שנדליר, משובצים 
 ,ct  1.30 כ- של  במשקל  קטנים  יהלומים 
ספירים כתומים במשקל של כ-cts 3.50 ואבני 

 .cts 6.70-אקוהמרין במשקל כ
אורך כ-6.5 ס"מ.
$ 2,500 – 3,000

14K, בדגם פרפר, משובץ  512. תליון זהב לבן 
יהלומים, אמרלדים, ספירים ואבני רובי. כולל 
שרשרת זהב לבן 18K. משקל כולל כ-11.5 גרם.

$ 1,000 – 1,500
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Juliusz Holzmuller .524, נוודים ביער, גואש 
על נייר, 32X49 ס”מ, חתום. 

$ 250 – 300

525. אמן לא מזוהה, יריד סוסים, שמן על בד, 
59X75 ס”מ, חתום.

$ 500 – 600

Antal Neogrady .526 ) 1861-1942(, נוף עם 
דמות, גואש על נייר, 38X47 ס”מ, חתום. 

$ 150 – 200

527. אמן לא מזוהה, האיש השתיין, שמן על בד, 
80X67 ס”מ. 
$ 300 – 400

נוף עתיק, שמן על בד,  528. אמן לא מזוהה, 
47X62 ס”מ. 
$ 400 – 500

Gabriel Joseph Bellion -529. מיוחס ל
)המאה ה-19/20(, נוף עם טחנת רוח, 

 .G. Bellion 27 ס”מ, חתוםX47 ,שמן על בד
$ 500 – 600

530. אמן לא מזוהה, אחרי העקידה, שמן על בד, 
120X90 ס”מ, חתום. 

  $ 300 – 400

פסל ברונזה בסגנון ניאו קלאסי, המאה   .531
ה-20. מפוסל בדמות גבר. גובה: 67 ס”מ. 

$ 300 – 500

532. פרוטומה )bust( שייש, כנראה איטלקית. 
דמות Jeanne d’Arc. בסיס עץ מוזהב תואם. 

גובה: 35 ס"מ.
$ 400 – 600

זוג  בדגם  קרה  בצביעה  ברונזה  פסל   .533
ברבורים אלגנטיים. בסיס שייש בגוון שחור. 
 Franz Bergmann חתום בחותמת בית יציקה

וממוספר 13X19 .A2363 ס"מ )כולל בסיס(. 
$ 150 – 200

פסל שייש צרפתי, המאה ה-19. בדמות   .534
Jacques- ע”פ   ,”Le Boudeus “ נערה 

Francois Joseph Saly )1717-1776(. גובה 
)כולל בסיס(: 35 ס”מ.

$ 600 – 800

535. פסל ספלטר בדגם ילד עם ציפור, המאה 
ה-20. גובה: 52 ס”מ. 

$ 300 – 500

536. פסל ברונזה בסגנון ארט-דקו, המאה ה-20. 
 Vido מפוסל בדמות זוג רקדניות. חתום ביציקה

Vitale וסמל בית היציקה באפליקציה. 
גובה )כולל בסיס(: 37 ס"מ. 

 $ 300 – 400

Siffleur’ )שורק(, המאה  ‘ פסל ספלטר,   .537
ה-20. מפוסל בדמות ילד. 

מתואר וחתום H. Taemo ביציקה. 
גובה: 51 ס”מ.

$ 300 – 500

פסל ברונזה מוזהבת בסגנון ארט-דקו.   .538
 Dancer with a Scarab ' בדמות רקדנית 

 .Chiparus ע"פ 'Halter
גובה )כולל בסיס(: 27 ס"מ. 

$ 300 – 400

539. פסל ברונזה בדמות נערה, 1940 בקירוב. 
 A בסיס שייש בגוון אדום ולבן מנומר. חתום 

Chapy  ו- Barbidienne ביציקה. 
גובה )ללא בסיס(: 23 ס”מ. 

$ 200 – 300

540. פסל ברונזה בסגנון ארט-דקו, המאה ה-20. 
ויושבת על כסא  בדמות אישה חובשת כובע 
בר. כובע, שמלה ונעליים בפטינה זהובה. חתום 
 J.L. ' D.H. Chiparus ולוחית באפליקציה 

Paris'. גובה: 28.5 ס"מ. 
$ 200 – 300

541. פסל ברונזה מוזהב, אירופה, 1950 בקירוב. 
בדמות ילד עם ידיו בכיסיו. 

גובה )כולל בסיס שייש(: 28 ס”מ. 
$ 400 – 500

1936(. פסל  Gianmaria Potenza )נ.   .542
אגס,  בדגם  1997. מפוסל  איטליה,  ברונזה, 
מסתובב על ציר. חתום ומתוארך. גובה )לא כולל 

בסיס(: 53.2 ס"מ. 
$ 500 – 600

545. אמן לא ידוע, נוף עם פרות, כבשים ועיזים, שמן על 
בד, נושא חתימה, 97X75 ,Sidney Cooper ס"מ. 

$ 1,000 – 1,500

 Hendrik Vand De Sande ל-  מיוחס   .544
בנוף פסטורלי,  חיות   ,)1795-1860(  Bakhuyzen 

שמן על עץ, 37.5X50 ס"מ, חתום.
$ 1,000 – 1,500

 ,)1943-1984 ( דיק  543. פטר 
ציפור בנוף, שמן על בד,

88X68 ס"מ, חתום. 
 $ 1,200 – 1,600
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547. תליון זהב 9K, מעוטר 
בעבודת זהב יפה ומשובץ 
ן  ו י ל ת א  ש ו נ  . ט ס י ט מ א

משובץ אמטיסט. 
.10K כולל שרשרת זהב

$ 500 – 700

אלמנט   ,9K זהב  ון  תלי  .548
מסתובב על מוט משובץ 3 אבני 

חן שונות. 
.14K כולל שרשרת זהב

 500 – 700

ויקטוריאני  תליון   .549
בעבודת  מעוטר   ,9K
זהב יפה ומשובץ פנינה 
נושא   . במרכז קטנה 
תליון משובץ רובי. כולל 

.14K שרשרת זהב
$ 500 – 700

ויקטוריאני זהב  תליון   .550
9K, אובאלי, נפתח. מעוטר 

עלי זהב בחלקו הקידמי. 
.14K כולל שרשרת זהב

$ 700 – 1,000

546. תליון ויקטוריאני זהב 
 , ח ת פ נ  , ב ל ם  ג ד ב  ,9K
בחלקו  חריתה  מעוטר 

הקדמי. 
.14K כולל שרשרת זהב

$ 500 – 700

 ,14K זהב  לי  י עג ג  ו ז  .555
משובצים גרנט, נושאים תליון 
משובץ גרנטים ו-3 פנינים. אורך 

כ-5 ס"מ. משקל כ-13 גרם.
$ 700 – 1,000

 ,14K תליון זהב   .556
זהב  בעבודת  מעוטר 
יפה ומשובץ יהלומים 
 4.5 כ- אורך  קטנים. 

ס"מ. משקל כ-5 גרם.
$ 400 – 600

 ,18K 557. סיכת זהב 
ת  ד ו ב ע ב ת  ר ט ו ע מ
זהב עדינה ומשובצת 
 5.5 כ- אורך  פנינה.  
 2.3 כ- משקל  ס"מ. 

גרם.
$ 400 – 600

זהב  עגילי  זוג   .558
ם  אלמנטי  2  ,18K
ב  ה ז מ ם  י ג ר ו ד מ
חן  אבני  משובצים 
 8 כ- רך  או ת.  ו נ שו
ס"מ. משקל כ-6 גרם.

$ 800 – 1,200

 2 ,18K 559. זוג עגילי קליפס זהב
18K משובצים יהלומים,  עלי זהב 
 14K נושאים תליון אובאלי זהב 

משובץ רובי. משקל כ-16 גרם.
$ 1,800 – 2,200

 ,1 4K ב   ה ז ת  ע ב ט  .5 5 1
אובאלית, משובצת סמוקי-
קוורץ. מידה כ-US 7. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 500 – 700

2 אבני  18K, משובצת  טבעת זהב   .552
 .US רובי ויהלום באמצע. מידה כ-5.25 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 400 – 600

553. טבעת זהב 14K, 2 עלי זהב, פנינה 
זו  US. טבעת  ויהלום קטן. מידה כ-8 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 500 – 700

 2 14K, משובצת  טבעת זהב   .554
פנינים וטורקיז במרכז. 

ניתנת  זו  טבעת   .US  6 כ- מידה 
להגדלה והקטנה.

$ 400 – 600
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571. סיכת זהב 18K, בדגם חכה תופסת דג, 
מעוטר בעבודת זהב יפה. משקל כ-5.5 גרם.

$ 400 – 600

 ,18K זהב  וחפתים  עניבה  סיכת  סט   .572
מעוטרים בעבודת זהב עדינה. משקל כולל 
כ-21.5 גרם.
$ 1,000 – 1,500

568. צמיד קשיח זהב 14K, נפתח, משובץ 50 יהלומים 
במשקל כולל של כ-cts 2.00. משקל כ-19 גרם.

$ 2,000 – 2,500

מוזהב,  כיס  שעון   ELGIN  .569
מתומן, מעוטר בעבודת חריתה יפה. 

במצב עבודה. קוטר כ-42 מ"מ.
$ 500 – 700

14K, פתוח, מתרחב למרכז.  צמיד קשיח זהב   .570
מעוטר בעבודת זהב עדינה ויהלומים קטנים. 

משקל כ-10 גרם.
$ 800 – 1,200

 ,18K זוג עגילי קליפס זהב   .565
מעוטרים   ,Gi lbert  Albert
בעבודת זהב יפה , משובצים  אבן 
חן ו-3 יהלומים. משקל כ-13.5 גרם.

$ 1,500 – 2,000

זהב  קליפס  עגילי  זוג   .566
18K, מעוטרים בעבודת זהב 
יפה ומשובצים יהלומים. משקל 

כ-8.5 גרם.
$ 600 – 800

 ,18K זהב  קליפס  עגילי  זוג   .564
יהלומים   3 ו- אמטיסט  משובצים 

קטנים. משקל כ-12 גרם.
$  600 – 800

14K, צמודים  זוג עגילי זהב   .567
לאוזן, מחרוצים ומשובצים 3 יהלומים 

קטנים.
$ 400 – 600

משובצת   ,18K זהב  טבעת   .560
 .US  8 כ- מידה  וספירים.  יהלומים 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 500 – 700

 2 14K, משובצת  טבעת זהב   .561
שורות של יהלומים ושורת יהלומים 
משקל  סה"כ  במרכז.  מוגבהת 
ct. מידה כ-7.5  יהלומים כ-1.00 
להגדלה  ניתנת  זו  טבעת   .US

והקטנה.
$ 500 – 700

14K, משובצת  טבעת זהב   .562
יהלומים קטנים ו-3 ספירים. מידה 
כ-US 7. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.
$ 500 – 700

 5 14K, משובצת  טבעת זהב   .563
שורות של יהלומים קטנים במשקל 
ct. מידה כ-6.75  כולל של כ-0.50 
US. טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 500 – 700
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W. J. Ophelia .573, סוס בשדה, שמן על בד, 
42X52 ס”מ, חתום ומתוארך 1904. 

$ 300 – 500

על  שמן  נוף,  מזוהה,  לא  אמן  דיפטיך:   .574
פורצלן, 26.5X50 ס"מ. 

$ 200 – 300
מקור: עיזבון שאול אייזנברג.

Jamie Hall .575, סוס, שמן על בד,
29X39 ס"מ, חתום. 

$ 200 – 300

Galle .576. אגרטל זכוכית קמיאו צרפתי, 1900 
בקירוב. מעוטר בקמיאו בדגם גפנים וענבים 
בסגול על רקע זכוכית צרובה בגוון לבן עד צהוב. 
 35 Galle בקמיאו. בסיס מתכת. גובה:  חתום 

ס”מ. 
$ 300 – 400

פסל ברונזה   .)1947 )נ.   Yves Lohe  .577
וזכוכית, המאה ה-20. בדמות אישה עם הפנים 

לרוח. חתום. גובה: 33.5 ס"מ.
$ 300 – 400

)1934-2005( Jean Michel Folon  .578
פסל זכוכית Magic City', צרפת המאה ה-20. 
עיטורים צרובים ומגולפים בדגמים גיאומטריים. 

חתום וממוספר 19X21 .107/300  ס”מ. 
$ 400 – 500

פסל זכוכית קריסטל צרפתי,   .Daum  .579
פוסט 1950. מפוסל בדגם סוס מרוץ,

30X20 ס”מ. 
$ 300 – 400

 , י ת פ ר צ ת  י כ ו כ ז ל  ס פ  .L a l i q u e  .5 8 0
1950. מפוסל בדגם ראש,  ‘Victoire’*, פוסט 

שיערו באוויר. 17X25 ס”מ. )פגם קל(.
$ 700 – 900

*בשנת 1925 החל רנה לאליק לעצב שלושים קמיעות 
מזל למכסי המנוע של מכוניות יוקרה. "ויקטואר", הוא 
ביותר. מפוסל בשילוב  אחד הפסלונים המדהימים 
אמנותי של קריסטל צלול וגימור סאטן. עוצב בשנת 
1928, הפסל הוא סיפור של שלום, שנוצר לציון יום השנה 
העשירי לשביתת-הנשק במלחמת העולם הראשונה. 

מהירות ותנועה ניכרת בפניה היפות של ויקטואר.

Galle .581. אגרטל זכוכית קמיאו צרפתי בדגם 
1900 בקירוב, עיטורי צריבה  קונוס, ארט-נובו , 
וגילוף בדגם עלים ופרחים בגוון כחול וחום על 

רקע צהבהב. חתום בקמיאו. גובה: 14.5 ס"מ.
 $ 700 - 900

Galle .582. אגרטל זכוכית קמיאו צרפתי, 1900 
וירוק בדגם עצים,  בקירוב. זכוכית בגוון חום 
צמחייה ואגם על רקע נוף הררי בגוון כחול. חתום 

'Galle' בקמיאו. גובה: 17 ס"מ. )פגם(.
$ 200 – 300

 1930 אגרטל זכוכית, צרפת,   .Daum  .583
בקירוב. בגוון סגול וורוד מנומר עם הכללות עלי 
 Lorraine וצלב Daum Nancy זהב. חתום

בחריתה. גובה: 32 ס"מ.
$ 300 – 400

584. סנטר-פיס זכוכית ומתכת מוזהבת, אירופה, 
ילדונים  ידיות מפוסלות בדגם  המאה ה-20. 
יושבים. גוף בעיטורים מוזהבים בסגנון אמפיר 
 rocaille צרפתי. בסיס מתכת מפוסלת בדגם

ועלי אקאנטוס מסוגננים. 34X48 ס"מ.
$ 500 – 700

Daum Nancy .585. אגרטל, ארט-נובו, 1900 
בקירוב. מצופה זכוכית בגוון חום ושחור, בדגם 
עצים על שפת אגם עם ספינה ששטה על רקע 
זכוכית צרובה מנומרת בגוון אדום, כתום וצהוב. 
 Lorraine Daum Nancy' וצלב  ' חתום 

בקמיאו. גובה: 10.5 ס"מ.
$ 300 – 400

Galle .586. אגרטל זכוכית קמיאו צרפתי, 1900 
וירוק בדגם עצים,  בקירוב. זכוכית בגוון חום 
צמחייה ואגם על רקע זכוכית בגוון לבן וורוד. 

חתום ’Galle’ בקמיאו. גובה: 9 ס”מ. 
$ 300 – 400

 
Galle .587. אגרטל זכוכית קמיאו צרפתי, ארט-

נוף   1900 בקירוב. עיטורי צריבה בדגם  נובו, 
עצים על רקע הרים. חתום בקמיאו. 

גובה: 9 ס"מ.
$ 350 – 450

Ga l l e .588. אגרטל solifleur זכוכית קמיאו 
צרפתי, 1904 ואילך. מעוטר פרחים בגוון כתום-

צהוב על רקע זכוכית צרובה בגוון ורוד ולבן. 
חתום Galle וכוכבית בקמיאו. גובה: 17 ס"מ. 

$ 400 – 500

זכוכית  נברשת   .Daum  Nancy  .589
1900 בקירוב. מצופה  Plaffonier, ארט נובו, 
זכוכית בגוון ירוק בדגם עלים ופרחים על רקע 
זכוכית צרובה מנומרת בגוון אדום וצהוב. ניתנת 
חתום  מתכת.  שרשרת  באמצעות  לתלייה 
Lorraine בקמיאו.  'Daum Nancy' וצלב 

קוטר: 31 ס"מ.
$ 500 – 600

590. אמן לא מזוהה, טבע דומם עם ספר, 
שמן על קרטון, 64X77.5 ס"מ, חתום. 

$ 600 – 800

Miquelis Montis .591, דומם עם זר שושנים ושלווים, שמן על בד,
66X80 ס"מ, חתום. 

$ 2,000 – 3,000
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14K, אלמנט צמוד  598. זוג עגילי זהב 
נושא  ורובינים,  לאוזן משובץ פנינים 

גדילי זהב. משקל כ-19.5 גרם.
$ 1,000 – 1,500

זהב  כבלי   7  ,18K זהב  צמיד   .599
קפיציים מלופפים בדגם צמה. 

אורך כ-17 ס"מ.  משקל כ-27.5 גרם.
$ 3,000 – 3,500

זהב  עגילי  זוג   .600
זהב  אלמנט   ,18K
משובץ  לאוזן  צמוד 
שקופות,  חן  אבני   3
זהב.  גדילי   2 נושא 
 . מ " ס  6 . 3 - כ ך  ר ו א

משקל כ-20.5 גרם.
$ 3,000 – 3,500

 ,18K 601. צמיד קשיח זהב
קוטר כ-6.5 ס"מ. משקל כ-12 גרם.

$ 700 – 1,000

21K, מורכב ממטבעות  צמיד מטבעות זהב   .595
22K.  אורך כ-20 ס"מ. כולל שרשרת  סוברין זהב 
22K. משקל  21K ומטבע סוברין זהב  בטחון זהב 

כולל כ-92 גרם.
$ 7,000 – 10,000

14K, חוליות זהב בעבודת פסיפס  596. צמיד זהב 
יפהפיה. אורך כ-19.5 ס"מ. 

משקל כ-47 גרם.
$  3,500 – 4,000

18K, ארגנטינאי, מתרחב,  597. צמיד זהב 
עבודת רשת. אורך כ-19.5 ס"מ. כולל מדליון 

זהב 18K. משקל כולל כ-63.5 גרם.
$ 4,000 – 5,000

592. שרשרת זהב 18K, קפיצית. 
אורך כ-46.5 ס"מ. משקל כ-34.5 גרם.

$ 3,800 – 4,500

 omega  ,18K זהב  ענק   H .STERN  .594
collection, אורך כ-46 ס"מ. משקל כ-51.5 גרם.

$ 5,000 – 6,000

14K, מעוטר בעבודת זהב יפה.  593. ענק זהב 
אורך כ-46 ס"מ. רוחב כ-1.5 ס״מ. 

משקל כ-47.5 גרם.
$ 2,500 – 3,000

48



612. קופסת סיגריות זהב 18K, אנגלית, חתומה E.S. & Co. מידות כ: 14X8.5 ס"מ. 
משקל כ-297 גרם.
$ 20,000 – 25,000

613. צמיד זהב 14K, חוליות בדגמים שונים מעוטרות ומשובצות 
אבני חן שונות. אורך כ-19 ס"מ. משקל כ-45 גרם.

$ 2,500 – 3,000

TIFFANY & CO .607 זוג עגילי זהב 18K, בדגם 
ספירלות משובצות יהלומים במשקל כולל של 

כ-ct 1.20. חתומים.
$ 2,000 – 2,500

 ,18K 608. זוג עגילי קליפס זהב
צמודים לאוזן. 

משקל כ-10.5 גרם.
$ 700 – 1,000

 ,14K 609. זוג עגילי זהב
קמורים. משובצים שורת 

יהלומים.
$ 500 – 700

 Gilbert ,18K 610. זוג עגילי קליפס זהב
יפה  Albert, מעוטרים בעבודת זהב 

ומשובצים 3 יהלומים כ"א. 
משקל כ-11.5 גרם.

$ 1,000 – 1,500

עין-הנמר  אבני  מחרוזת    .602
 ,Gilbert Albert  ,18K וזהב 
 18K חרוזי עין -הנמר וחרוזי זהב

מדורגים. אורך כ-58 ס"מ.
$ 2,000 – 2,500

605. צמיד רטרו זהב ורוד 14K, מורכב מ-2 שורות של חוליות. 
אורך כ-20 ס"מ. משקל כ-42 גרם.

$ 2,500 – 3,000

 ,22K זוג עגילי קליפס זהב   .603
משובצים ציטרין. 

מידות כ-2.1X1.9 ס"מ. 
משקל כ-27.5 גרם.

$ 2,000 – 2,500

 ,18K 604. זוג עגילי קליפס זהב 
צמודים לאוזן, משובצים יהלומים 
 cts במשקל כולל של כ-2.00 

וספיר במרכז. 
משקל כ-12.5 גרם.

$ 800 – 1,200

22K, מעוטר בעבודת זהב  ענק זהב   .606
בדגם גפן ואשכולות ענבים. אורך כ-43.5 

ס"מ. משקל כ-27 גרם. כנראה עירקאי.
$ 2,500 – 3,000

611. צמיד זהב צהוב ולבן 18K, חוליות גיאומטיריות שונות משובצות יהלומים לבנים וחומים לסרוגין במשקל כולל של כ-cts 2.18. אורך כ-18 ס"מ. 
משקל הצמיד כ-14 גרם.

$ 2,500 – 3,000
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18K, מנגנון  UNIVERSAL שעון יד זהב   .614
מכני, מידות כ: 21X23 מ"מ. רצעות עור שחורה 

ואבזם מקוריים. 
$ 1,000 – 1,500

 ,18K שעון יד פלדה משולב זהב OMEGA .615
Constellation Day-Date מנגנון קוורץ, 
קוטר כ-33 מ״מ. צמיד ואבזם פלדה משולב זהב 

18K מקוריים.
$ 1,600 – 2,000

18K, מנגנון מכני,  זהב  יד  שעון   IWC  .616 
קוטר: 35 מ"מ. רצועת עור שחורה ואבזם.

$ 2,000 – 2,500

 Must de 21 ,שעון יד פלדה CARTIER .617
Cartier מנגנון קוורץ, קוטר כ-28 מ"מ. צמיד 

פלדה ואבזם.
$ 1,000 – 1,500

שעון יד זהב   GIRARD PERREGAUX  .618
20X16 מ”מ.  18K לאישה, מנגנון מכני, מידות כ: 

רצועת עור חומה )שחוקה( ואבזם.
$ 600 – 800

 .Elite ultra thin ,שעון יד פלדה ZENITH .619
40 מ"מ. רצועת עור  מנגנון אוטומטי, קוטר כ: 

ואבזם מקוריים. כולל קופסה וניירות.
$ 3,500 – 4,000

14K לאישה, מנגנון  DOXA שעון יד זהב   .620
 .14K מכני, קוטר כ-21 מ"מ. צמיד ואבזם זהב 

אורך כ-17 ס"מ. משקל כ-19.5 גרם.
$ 800 – 1,200

ריבועי,   ,14K יד זהב  שעון   GENEVE  .621
מנגנון קוורץ, קוטר כ-27 מ"מ. צמיד ואבזם זהב 

14K. אורך כ-19 ס"מ. משקל כ-56 גרם.
$ 2,000 – 2,500

18K, מכסה זהב  OMEGA שעון יד זהב   .622
18K ארגנטינאי, מנגנון מכני, קוטר כ-36 מ”מ. 

צמיד קשיח זהב 18K. אורך כ-18.5 ס”מ. 
משקל כ-52.5 גרם.

$ 3,000 – 3,500

TISSOT שעון יד זהב 14K, מנגנון מכני,   .623
14K. אורך כ-20  קוטר כ-33 מ”מ. צמיד זהב 
ס”מ. משקל כ-59 גרם. מכסה השעון מעוטר 

חריתה של חברת החשמל.
$ 3,000 – 3,500

 18K יד זהב לבן  שעון   UNIVERSAL  .624
לאישה, ריבועי, מנגנון מכני, קוטר כ-15 מ”מ. 
צמיד אינטגרלי ואבזם זהב לבן 18K. אורך כ-18 

ס”מ. משקל כ-30 גרם.
$ 1,500 – 2,000

ן  מנגנו  ,14K זהב  יד  שעון   DUXOT  .625
אוטומטי, קוטר כ-34 מ"מ. צמיד ואבזם זהב 

14K. אורך כ-19 ס"מ. משקל כ-63.5 גרם.
$ 2,500 – 3,000

 ,14K שעון כיס זהב WIN BARTHMAN .627
מנגנון מכני, קוטר כ-34 מ"מ. 3 מכסי זהב. כולל 

שרשרת זהב 14K באורך כ-80 ס"מ. 
משקל כולל כ-68 גרם.

$ 1,500 – 2,000

ZENITH .626 שעון כיס זהב 14K, מנגנון מכני, 
קוטר כ-50 מ"מ. 3 מכסי זהב . משקל כ-79 גרם.

$ 1,500 – 2,000
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2 אלמנטים דקורטיביים צרפתיים שעברו הסבה ליודאיקה.  631. מערכת שעון ו – 
שייש מנומר וקולונות מתכת מוזהבת )1900 בקירוב( שקיבלו תוספת של אלמנטים 
מוזהבים בדגמי לוחות הברית, מגיני דוד, אריות וכיו"ב. לוח ספרות עבריות ובמרכזו 

מגן דוד. במצב עבודה. גובה השעון: 34 ס"מ. גובה האלמנטים: 26 ס"מ.
$ 400 – 600

633. מערכת שעון ו - 2 קנדלברות דו-קניות. צרפת, 1920 בקירוב. ברונזה 
בפטינה מוזהבת. כל חזית השעון והחלק האחורי בעיטורי ראשי חיות 
וצמחיה עשירה. לוח ספרות רומיות ע"ג אמאייל. מצלצל בחצאי ובשעות 

מלאות. במצב עבודה. גובה השעון: 33 ס"מ. הקנדלברות: 31 ס"מ.
$ 300 – 400

2 אלמנטים דקורטיביים.  ו -  מערכת שעון   .635
צרפת 1880 בקירוב. גוף השעון משייש שחור עם 
קולונות מנומרות. רגליות ועיטורי ברונזה בפטינה 
זהובה. לוח ספרות רומיות באמאייל. יצרן המנגנון 
ובשעות  שעות  בחצאי  מצלצל   .VINCENTI
ס"מ.   50 השעון:  גובה  עבודה.  במצב   מלאות. 

גובה אלמנטים: 23 ס"מ.
$ 300 – 400

628. שעון קמין צרפתי מברונזה, 1900 בקירוב. בסיס 
עשיר בעיטורים, בראש פסלון נערה פורטת על נבל. 
לוח ספרות רומיות באמאייל. מצלצל בחצאי ובשעות 

מלאות. במצב עבודה. גובה: 38 ס"מ.
$ 200 - 300

629. שעון קמין אנגלי, 1950 בקירוב. סגנון 
18-19. קופסת השעון  שעונים מהמאות 
לוח  מוזהבת.  ברונזה  עיטורי  עם  מעץ 
ספרות רומיות מעוטר ובראשו דיסקית 
 JOHN שמש/ירח. נושא את שם היצרן 
SMITH. מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. 

במצב עבודה. גובה: 37 ס"מ.
$ 150 – 250

1900 בקירוב. גוף השעון  שעון קמין צרפתי,   .630
משייש שחור וחלקים בשייש מנומר. חריתות בדגמי 
פרחים צבועות בזהב. לוח ספרות באמאייל. מצלצל 

בחצאי ובשעות מלאות. במצב עבודה. גובה: 27 ס"מ.
$ 150 – 200

634. שעון קמין צרפתי מברונזה, 1900 בקירוב. בסיס שייש ופסלון נער אוחז 
בשעון. לוח ספרות באמאייל. מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. ציון זכיית דגם זה 

של המנגנון במדליית זהב בתחרות שעונים. במצב עבודה. גובה: 43 ס"מ.
$ 200 – 300

632. מערכת שעון ו-2 אגרטלים לקמין מפיוטר. צרפת, 1940 בקירוב. 
בסיס השעון משייש. פסל נערה פורטת על גיטרה. נושא חתימה: 
 AUG. MOREAU. מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. במצב עבודה.
40 ס"מ. האגרטלים, מעוטרים בפסלוני ילדים  53 ס"מ. גובה:  אורך: 

ובקופידונים בצדדים. גובה: 35 ס"מ.
$ 400 – 600
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1950 בקירוב.  מנורת פליז אסלאמית,   .636
מעמד בדגם נחש משובץ כסף ונחושת לסירוגין 
ניסור בדגם  בדגם קשקשים. אהיל בעיטורי 

ערבסקות מפותלות. גובה: 24 ס"מ.
$ 250 – 350

637. כלי פליז איסלאמי לשריפת קטורת, 1900 
כיפה בצלית בעיטורי  בקירוב. מכסה בדגם 
מפותלות,  ערבסקות  בדגמי  וחסר  חריתה 
מוטיבים משולבים וכתב ערבי קליגראפי, בראשו 

סהר. 3 רגליות. גובה: 21 ס״מ.
$ 200 – 250

ן  בסגנו דמשקאי  או  מצרי  פליז  מגש   .638
Egyptian Revival, 1920 בקירוב. משובץ 
מהמיתולוגיה  סצינות  בדגם  ונחושת  כסף 

המצרית. קוטר: 56 ס”מ.
$ 400 – 600

 
האימפריה  כנראה  לקפה,  פליז  קנקן   .639
העותמאנית, ראשית המאה ה-20. עיטורי חריתה 
צפופים בעבודת יד במוטיבים האופייניים לסגנון. 

שאריות הכספה. גובה: 26 ס”מ. 
$ 180 – 220

מגש עץ אנגלו-הודי, סוף המאה ה-19/  .640
ועצם  שנהב  משובץ   .20 ה- המאה  תחילת 
בדגם פרחים ועלים תחומים מסגרת דגמים 

גיאומטריים. 64X33 ס”מ )כולל ידיות(. 
 $ 150 – 250

 

 1910 2 שולחנות עץ דמשקאיים,  לוט   .641
מגולפים  עיטורים  משושה.  בדגם  בקירוב. 
בדגמים גיאומטריים וכתב ערבי קליגרפי. רגליות 
מגולפות בדגמי קשתות האופייניות לסגנון. 

גובה: 45 ס”מ. משטח: 42X42 ס”מ. 
$ 300 – 400

טכניקת  ישן.  דמשקאי  ששבש  משחק   .642
מרקטרי איכותית בפנים הקופסה )למשחק 
שחמט  )למשחק  הקופסה  ובחוץ  ששבש( 

ודמקה(. כולל כלי-עץ לששבש. 
סגור:  50X25 ס”מ. פתוח:  50X50 ס”מ.

$ 100-150

643. מראה אנגלו-הודית עומדת, 1930 בקירוב. 
מראה אובאלית משובצת ראי קריסטל. מעוטרת 
בראשה בדגם זוג ציפורים. משובצת בהיקף 
 4 בעצם ושנהב בדגמים צמחיים ופרחוניים. 
 Made in British רגליות מפותלות. חתום‘ 

India’. גובה: 149 ס”מ. רוחב: 57 ס”מ. 
$ 400 – 600

644. זוג כורסאות דמשקאיות, גדולות ממדים 
ומרשימות, כנראה סוריה, מחצית ראשונה של 
המאה ה-20. משובצות עץ, עצם ואם-הפנינה 
ואיכותית בדגמים  בעבודת פרקטרי צפוצה 
גיאומטריים. גובה: 100.5 ס"מ. עומק: 70.5 ס"מ. 

$ 1,400 – 1,800

645. רהיט עץ אנגלו-הודי, 1930 בקירוב. משובץ 
ודגמים  ועצם בדגם פרחים, צמחייה  שנהב 
 Made in British‘ גיאומטריים. נושא מדבקה

India’. גובה: 81.5 ס”מ. רוחב: 27 ס”מ. 
עומק: 26.5 ס”מ. 

$ 100 – 200

646. שולחן משחקים בסגנון דמשקאי, המאה 
ה-20 משובץ פיסות עץ בגוונים שונים ואם- 
הפנינה בדגמים גיאומטריים. משטח עליון נשלף 
ונפתח. פנים משובץ לוח שש-בש ולוח דמקה. 

חיפוי לבד מאחור למשחק קלפים.
גובה: 73 ס"מ. משטח סגור: 87X43 ס"מ. 

$ 500 – 800
מקור: עיזבון עו״ד חנן שנון.

מחצית  דמשקאי,  סבונרולה  עץ  כסא   .647
ראשונה של המאה ה-20. משובץ אם-הפנינה 
יד בדגם מוטיבים צמחיים,  ומגולף בעבודת 

ערבסקות וכוכבים. גובה: 104 ס"מ. 
עומק: 50 ס"מ.

 $ 250 – 300

648. מעמד פליז לפסל או עציץ, המאה ה-20. 
משטח מחורר בעיטור בדגם כוכב. 

גובה: 106 ס”מ. קוטר: 30 ס”מ. 
$ 150 – 250

 ,Franz Bergman פסל ספלטר אוסטרי בסגנון   .649
המאה ה-20. מפוסל בדגם מוכר השטיחים. מעוטר בשלל 

צבעים. חתום Made in Austria. גובה: 26 ס"מ. 
$ 200 – 300

650. כד פליז איסלאמי גדול ממדים, המאה ה-20. עיטורי בלט 
בדגם עלי כותרת מסוגננים ועיטורי חריתה בדגם צמחייה מפותלת. 

חישוקים נתלים. גובה: 59 ס”מ. 
$ 300 – 400
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651. שטיח בדוגמת קאזאק, קווקז, המאה ה-20. 
שני מדליונים גדולים על רקע כחול. פרחים 

מפוזרים לאורך ובמסגרת. 97X150 ס"מ.
$ 1,800 – 2,200

652. זוג שטיחוני תפילה קילים מחוברים, פרס, 
המאה ה-20. פני כל שטיח בדוגמת שלושה 
מדליונים, כחול במרכז ואדומים בצדדים על 

רקע לבן. מחוברים בפרנזים בצד אחד.
96X280 ס״מ.
$ 800 – 1,200

653. שטיח דרבנט, קווקז, אמצע המאה ה-20. 
פני השטיח בדוגמת מעויינים חוזרת ונשנית על 

רקע כחול. 102X163 ס"מ.
$ 2,500 – 3,000

654. שטיח משי, קום פרס. פני השטיח מעוטרים 
במדליון מרכזי בצורת כוכב ושני עוגנים בצדדים 

על רקע שנהב ואדום. חתום. 128X200 ס"מ.
$ 3,500 – 4,000

ישן, קום פרס. פני השטיח  שטיח משי   .655
מעוטרים במדליונים מפוזרים בין ציורי חיות 

וכדים, על רקע אדום וירקרק. 136X200 ס"מ.
$ 1,600 – 2,000

שטיח סומק כורדי, אמצע המאה ה-20.   .656
פני השטיח בדוגמת 4 מדליונים לאורך בדוגמא 

שבטית מעוטרת בצבעוניות משתנה.
148X470 ס"מ.

$ 3,000 – 3,500

ראנר בדגם קשקולי, פרס. פני השטיח   .657
בדוגמת חמישה מדליונים מעויינים צבעוניים 
לאורך על רקע כחול כהה. חתום. 85X288 ס"מ.

$ 1,800 – 2,200

ראנר בדוגמת ממלוק, פרס. פני השטיח   .658
בדוגמה שבטית וצבעוניות מרשימה על רקע 

ירקרק. 81X306 ס"מ.
$ 1,000 – 1,500

אמצע  פרס,  סייז,  אובר  קרמאן  שטיח   .659
המאה ה-20. פני השטיח בדוגמת אול אובר 
דיזיין מעוטרת בפרחים ושריגים על רקע שנהב. 
ירקרק.  רקע  על  בפרחים  מעוטרת  מסגרת 

311X444 ס"מ.
$ 2,500 – 3,500

660. שטיח משי, סין. פני השטיח בסצנות ציידים 
עם חניתות וקשתות צדים חיות בר על רקע 
שנהב. מסגרת מעוטרת בצמחים וחיות. חתום. 

124X195 ס"מ.
$ 2,500 – 3,500

שטיח שישלה מרשים, נעין פרס, המאה   .661
ה-20. פני השטיח בדוגמא אחידה של פלמטות 
ולבן. חתום  ופרחים מרשימה על רקע כחול 

חביביאן. 200X300 ס"מ.
$ 5,000 – 8,000

שטיח קאזאק, קווקז, המאה ה-20. פני   .662
השטיח נתונים במסגרת כפולה. מסגרת דקה 
בכחול ומסגרת עבה בשנהב מעוטרת בשריגים. 
אדום.  רקע  על  מרכזיים  מדליונים  שלושה 

מדליונים ופרחים מפוזרים לאורך.
155X230 ס"מ.

$ 1,500 – 2,000

שטיח קילים, אפגניסטן, המאה ה-20.   .663
דוגמת מעויינים צבעוניים ומקושטים בדוגמאות 

גיאומטריות לאורך על רקע אדום.
180X250 ס"מ.

$ 1,200 – 1,600

שטיח בדוגמת סראפי, פרס. פני השטיח   .664
לאורך  ות  גיאומטרי בדוגמאות  מעוטרים 

בצבעוניות משתנה על רקע ירקרק. 
220X305 ס"מ.

$ 3,000 – 5,000

פני  קווקז, המאה ה-20.  קילים,  שטיח   .665
השטיח בדוגמא חוזרת ונשנית לאורך על רקע 

אדום. 211X265 ס"מ.
$ 1,400 – 1,800

שטיח בדוגמת סראפי, פרס. פני השטיח   .666
בדוגמאות גיאומטריות וצבעוניות משתנה. 

208X297  ס"מ.
$ 3,000 – 5,000

667. שטיח קילים קשקאי, פרס, המאה ה-20, 
ייחודי על רקע אדום.  פני השטיח בכיוון אחד 

153X207 ס"מ.
$ 800 – 1,200

השטיח  פני   . וינטג' יד  עבודת  שטיח   .668
צהוב  כחול,  בגווני  גיאומטריות  בדוגמאות 

וירקרק. 200X300 ס"מ.
$ 3,500 – 5,000

שטיח קילים, הודו. פני השטיח באריגה   .669
שטוחה בגוונים לבן ואפור. 250X350 ס"מ.

$ 800 – 1,200

פני  דוגמת ממלוק, פרס.  וינטג'  שטיח   .670
השטיח בדגם מדליון מרכזי על רקע ירקרק. 

246X306 ס"מ.
$ 3,200 – 3,600

השטיח  פני  אפגניסטן.  קילים,  שטיח   .671
בעיטורי פרחים בצבעוניות משתנה על רקע 

אפור. 213X288 ס"מ.
$ 1,500 – 2,000

השטיח  פני   . וינטג' יד  עבודת  שטיח   .672
צהוב  כחול,  בגווני  גיאומטריות  בדוגמאות 

וירקרק. 200X300 ס"מ.
$ 4,000 – 6,000

Daniel Sherrin )1868-1940(, דיונות   .674
41X61 ס”מ,  חול בוילס, אנגליה, שמן על בד, 

חתום. 
$ 800 – 1,000

Guido Odierna .675, סירות במפרץ כפרי, 
שמן על בד, 70X100 ס"מ, חתום. 

$ 400 – 600

676. אמן לא מזוהה, נוף ימי, שמן על בד,
49X68 ס”מ, חתום. 

$ 300 – 500

677. אמן לא מזוהה, ספינה בים )מאחור: עירום(,
 .H. Butler 77 ס”מ, חתוםX61 ,שמן על בד

$ 300 – 400

673. אמן לא מזוהה, נוף הולנדי, שמן על מזוניט, 
34X41 ס”מ. )פגם( 

$ 300 – 400
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18K וכסף,  טבעת זהב   .688
ת  צ ב ו ש מ ה  ל ו ג ע ת  ר ג ס מ
פנינים. במרכז אלמנט כסף 
משובץ יהלומים בליטוש ישן 
ופנינים. מידה כ-US 8. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 1,800 – 2,200

18K, מעוטר בעבודת זהב עדינה ואמאייל כחול בצדדים.  689. צמיד עתיק זהב 
במרכז אלמנט כוכב  משובץ יהלומים בליטוש ישן. משקל כ-38 גרם.

$ 4,000 – 5,000

משובצת   ,14K זהב  טבעת   .690
5 יהלומים בכל צד וספיר קבושון 
US.  טבעת זו  במרכז. מידה כ-8 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 700 – 1,000

 14K סיכה עתיקה זהב   .684
וכסף, מעוטרת עלים ופרחים 
משובצים יהלומים בליטוש ישן 

ו-4 אבני טורקיז. 
מידות כ: 3.5X2.8 ס"מ.

$ 1,000 – 1,500

 18K 685. זוג עגילי קליפס עתיקים זהב
וכסף, בדגם פרח, משובצים יהלומים 
 .cts בליטוש ישן במשקל של כ-3.00 

משקל כ-12 גרם.
$ 1,500 – 2,000

וכסף,   14K זהב  עגילי  זוג   .686
 , זן לאו צמוד   14K זהב  אלמנט 
משובץ ספיר קבושון, נושא אלמנט 
יהלומים  וכסף משובץ   14K זהב 
קטנים וספירים. אורך כ-4.5 ס"מ. 

משקל כ-17.5 גרם.
$ 2,000 – 2,500

18K וכסף,  687. סיכה עתיקה זהב 
אלמנט מרכזי בדגם פרח ומסביבו 
יהלומים  ופרחים משובצים  עלים 
היהלומים  משקל   . ישן בליטוש 

כ-cts 2.00. קוטר כ-3.5 ס"מ.
$ 1,500 – 2,000

14K,מעוטרת  זהב  טבעת   .680
בעבודת זהב יפה ומשובצת יהלומים 
זו  טבעת   .US  8 כ- מידה  קטנים. 

ניתנת להגדלה והקטנה. 
משקל כ-9 גרם.

$ 600 – 800

14K, אובאלית,  681. טבעת זהב 
משובצת יהלומים ואבן חן גדולת 
גרם.   20 כ- משקל  מימדים. 
US. טבעת זו ניתנת  מידה כ-7 

להגדלה והקטנה.
$ 700 – 1,000

14K, בדגם אישה  טבעת זהב   .682
מריחה פרח, עבודת זהב מדהימה. 
ניתנת  זו  טבעת   .US  6.5 כ- מידה 

להגדלה והקטנה. משקל כ-10 גרם.
$ 700 – 1,000

18K, מלבנית,  טבעת זהב   .683
משובצת ספיר ורוד. מידה כ-7.5 
להגדלה  ניתנת  זו  טבעת   .US

והקטנה.
$ 700 – 1,000

14K, מהמאה ה-19.  678. צמיד עתיק זהב 
מדהימה  אמאייל  בעבודת  ציור  מעוטר 
של ליידי מהמאה ה-18. משובץ יהלומים, 

אמרלדים ואבני רובי. משקל כ-44 גרם.
$ 6,000 – 8,000

14K, פתוח, מעוטר  צמיד קשיח זהב   .679
אלמנט ויקטוריאני זהב וכסף משובץ אבני 
ספיר דיאמנטים ורובי. משקל כ-47 גרם.
$ 6,000 – 8,000
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697. טבעת זהב 18K, מסגרת מלבנית 
משובצת יהלומים. במרכז אבני ספיר 
בשיבוץ בלתי נראה ובמרכזם יהלום. 

.US 7-מידה כ
$ 1,000 – 1,500

698. טבעת זהב 14K, משובצת 3 
שורות יהלומים בצדדים. במרכז 
מלבן משובץ יהלומים בליטושים 
שונים במשקל של ct 1.25. מלווה 
בתעודה של SGL. מידה כ-5.75 
להגדלה  ניתנת  זו  טבעת   .US

והקטנה.
$ 1,000 – 1,500

מחורצת   ,18K זהב  טבעת   .699
יהלומים קטנים.  מידה  ומשובצת 
US. טבעת זו ניתנת להגדלה  כ-8 

והקטנה. משקל כ-11.5 גרם.
$ 700 – 1,000

18K, משובצת  טבעת זהב   .700
נראה   בלתי  בשיבוץ  ספירים 
עגול  ספיר  קטנים,  ויהלומים 
US. טבעת זו  במרכז. מידה כ-5 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 800 – 1,200

 ,14K זהב  שרשרת   .691
2 תליונים בקצוות  פתוחה, 
וסוגר קינטי. אורך כ-74 ס"מ. 

משקל כ-37 גרם.
$ 2,000 – 2,500

 ,18K זהב  ן  ו תלי  .692
מעוטרת  צה  בי בדגם 
ל  ל ו כ  . ב ה ז ת  ד ו ב ע ב
ריאנית  יקטו ו שרשרת 
10K ואלמנט זהב קינטי 

משובץ פנינה.
$ 800 – 1,200

693. ענק  עתיק זהב 9K, מורכב מחוליות בדגם 
ופרחים מדורגים משובצים דיאמנטים  עלים 

רבים. משקל כ-59 גרם.
$ 7,000 – 10,000

694. שרשרת ויקטוריאנית 
זהב 9K, מעוטרת בעבודת 
נושאת  ו נה  עדי חריטה 
ס"מ.   8 כ- באורך  תליון  
אורך השרשרת כ-43 ס"מ. 

משקל כ-22.5 גרם.
$ 2,500 – 3,000

695. צמיד בקליט וכסף, מעוטר אלמנט בדגם עוף 
גדול משובץ יהלומים רבים ורובי. קוטר כ-6.2 ס"מ. 

רוחב כ-4.8 ס"מ.
$ 2,500 – 3,000

אבני  של  שורות   11 וכסף,   14K זהב  צמיד   .696
אמרלד מעוטרות אלמנטים של זהב וכסף משובצים 
משובץ  וכסף  זהב  אלמנט  במרכז  דיאמנטים. 
דיאמנטים, אמרלדים ופנינה. אורך כ-19.5 ס"מ.
$ 4,000 – 5,000

14K, חוליות קמורות  701. צמיד זהב 
חלקות. אורך כ-22 ס"מ. 

משקל כ-24.5 גרם.
$ 1,000 - 1,500
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Rosenthal .702. פסלון פורצלן, כלב, 1930. 
חתום וחותמת היצרן Otto Eichw וממוספר 

416. גובה: 20 ס”מ. אורך: 32 ס”מ. 
$ 300 – 400

Rosenthal. פסל פורצלן גרמני, פוסט   .703
1975. בדגם חסידה מעוטרת בעבודת יד בשלל 
 M  H  Fritz וחותמת האומן  צבעים. חתום 

בחריתה. גובה: 32.5 ס”מ. 
$ 100 – 150

פסלון פורצלן, כלב, המאה   .Dresden  .704
ה-20. חתום. גובה: 17 ס”מ. 

$ 80 – 120

אגרטל פורצלן, סוף המאה   .Sevres  .705
ה-19. מעוטר )כנראה מחוץ למפעל( בדגם ילדון, 
קרן וספר תחום קרטושים על רקע כחול קובלט. 
 .rocaille בסיס מתכת מוזהבת מפוסל בדגם 
 S80 decore a sevres’ וממוספר  ‘ חתום 

בירוק. גובה: 22.5 ס”מ. 
$ 300 – 400

ת  מחצי  , רופאי אי טרה-קוטה  פסל   .706
ע”י  עוצב  ראשונה של המאה ה-20. כנראה 
Lorenzo Vergano )1850-1910(. בדמות 
‘Moissonneuse’ )קוצרת( מחזיקה אלומות 
לוחית  השנייה.  בידה  ומגל  אחת  ביד  חיטה 

באפליקציה, חתום בהטבעה. גובה: 53 ס”מ. 
$ 250 – 350

גרמני,  פורצלן  פסלון   .Rosenthal  .707
1934-1949. בדמות הנסיכה והצפרדע. מעוטר 

בהדגשי הזהבה. חתום. גובה: 21 ס”מ. 
 $ 80 – 120

פורצלן  פסל   .Augarten  Vienna  .708
פוסט   , לרכיבה’ ספרדי  ספר  ‘בית  קבוצתי 
1923. מפוסל בדמות סוס ורוכבו. נושא כיתוב 
 Levade-Spanische ‘ בבסיס  מוזהב 

Reitschule’. חתום וממוספר 1591. 
גובה: 23 ס”מ. 

$ 200 – 300

Meissen .709. אגרטל פורצלן, 1930 בקירוב. 
ידיות  פרחים.  בדגם  צבעים  בשלל  מעוטר 
מפוסלות בדגם מפותל. הדגשי הזהבה. חתום 
 E142 בחרבות כחולות מוצלבות, דגם מספר 

בחריתה. גובה: 41.5 ס"מ.
$ 600 – 800

3 פריטי ישראליאנה, 1950 בקירוב,  לוט   .710
הכולל: א. אגרטל קרמיקה. בגוון לבן עם עיטור 
מודרני בגווני חום ואפור. חתום. גובה: 44 ס”מ. 
ב. אגרטל קרמיקה. בגוון כחול, מעוטר פס בדגם 
מודרני מסוגנן בחריתה. חתום ‘בית היוצר צבי’. 
ג. מגש נחושת. מעוטר בבלט  38 ס”מ.  גובה: 
בדגם הכותל המערבי, סמל מדינת ישראל וסמל 
משרד התיירות. נושא כיתוב ‘ישראל’ בעברית 

ובאנגלית. 23X44 ס”מ )כולל ידיות(. 
$ 100 – 150

Capo di Monte .711. פסל פורצלן ביסקוויט, 
המאה ה-20. מפוסל בדמות ליצן מנגן בצ'לו, 
לרגליו קוף מנגן בתופים. מעוטר בשלל צבעים. 

חתום. גובה: 23.5 ס"מ. 
$ 200 – 300

הונגרי, פוסט  פסל פורצלן   .Herend  .712
1949. מפוסל בדמות אישה עם גיטרה. חתום 

וממוספר. גובה: 21 ס"מ.
$ 50 – 80

 1800 זוג אגרטלי פורצלן,   .Meissen  .713
בקירוב. מעוטרים ציורי יד בסצינות רומנטיות 
תחומות עיטורי הזהבה. רגליות בדגם טלפי 
אריה על בסיס עגול. חתום בחרבות כחולות 

מוצלבות ולוכסן )עוטר מחוץ למפעל(. 
גובה: 14 ס"מ.

$ 150 – 250

צלחת פליז משובצת פורצלן   .Tazza  .714
בסגנון ניאו-קלאסי. מעוטרת בסצינה רומנטית 
תחומה בשוליים בגוון בורדו עם עיטורי הזהבה. 

גובה: 13 ס”מ. קוטר: 24.5 ס”מ. 
$ 200 – 300

Sevres, גדולת  קופסת פורצלן בסגנון   .715
ממדים, מחצית ראשונה של המאה ה-20. מכסה 
מעוטר ציור יד בסצינה ניאו-קלאסית על רקע 
ועיטורי הזהבה בדגם מוטיבים  כחול קובלט 
ו-rocaille. פנים מעוטר דגמים  מפותלים 
13 ס”מ.  34X24 ס”מ. גובה:  בהזהבה. חתום. 

)פגם קל(.
$ 400 – 500

 .Chateau de F. Bleau Sevres  .716
קערת פורצלן, המאה ה-19. שפה מעוטרת 
בשלל צבעים בדגם כלים תחומים קרטושים, 
ציפורים על רקע צמחייה לסירוגין. במרכז עיטור 
מוזהב בדגם כוכב תחום פרחים בשלל צבעים, 
מעוטר בגוון ורוד בבסיס. נתונה במסגרת מתכת 

מוזהבת. חתום. אורך: 28 ס"מ. )רסטורציה(.
$ 300 – 400

יפני ל-12  סרוויס פורצלן   .Noritake  .717
סועדים, הכולל 57 חלקים, פוסט 1950. מעוטר 
בדגם מוטיבים גיאומטריים ועיגולים בגוון ורוד. 
בשפה פס הזהבה. חתום. ראה פרוט סרוויס 

בתצוגה.   
$ 500 – 600

 Studio סרוויס פורצלן   .Rosenthal  .718
Line ל-12 סועדים, הכולל 111 חלקים, גרמניה, 
1955 בקירוב. דגם מודרני מעוטר פס בגוון כסף. 

חתום. ראה פירוט סרוויס בתצוגה. 
$ 900 – 1,200

אירוטי,  כיס  שעון   ,LANCO  .719
5 ס"מ.  1920-1940. קוטר:  שוויץ 

במצב עבודה.
$ 100 – 140

גליל.  בצורת  שוויצרי  שעון   ,TIFFANY & Co  .720 
כולל מנגנון מעורר. קוטר: 6 ס"מ. במצב עבודה.

$ 80 – 120

GRAZIOSA .721, שעון כיס אירוטי, שוויץ 
1930-1950. קוטר: 6 ס"מ. במצב עבודה.

$ 80 – 120
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 21K מדלית זכרון זהב   .729
 .18K אנה פרנק, מסגרת זהב

משקל כולל כ-10 גרם.
$ 500 – 800

 ,18K זהב  ן  ו תלי  .730
  . י ק ט צ א ן  ו נ ג ס ב  , ל ו ג  ע

קוטר כ-2.8 ס"מ. 
משקל כ-10 גרם.

$ 700 – 1,000

ן   ו י ל ת / ה כ י ס  .7 3 1
 14K זהב  ויקטוריאני 
וכסף, מעוטר באמאייל 
שחור ואלמנטים מכסף 
ם  י מ ו ל ה י ם  י צ ב ו ש מ
משקל   . ישן בליטוש 

כ-21.5 גרם.
$ 1,600 – 2,000

BRUNOTT.G  שעון   .732
 14K 14, מכסה זהבK כיס זהב
 47 כ- קוטר  מתכת.  ומכסה 

מ"מ. לא במצב עבודה. 
משקל כולל כ-57.5 גרם.

$ 700 – 1,000

18K, בדגם לב,  733. תליון זהב 
נפתח, צידו האחד מעוטר בראשי 
תיבות ותאריך. צידו השני מעוטר 
מגן דוד ומשובץ יהלום. משקל 

כ-12 גרם.
$ 800 – 1,200

726. זוג עגילי זהב 9K, בסגנון בוכרי, משובצים 
קוראלים.

$ 300 – 500

בדגם   ,10K וזהב  כסף  עתיקה  סיכה   .727
 . ם י ט נ מ א י ד ם  י צ ב ו ש מ ם  י ח ר פ ו ם  י ל  ע

מידות כ: 6.5X3.5 ס"מ. כנראה מדנמרק.
$ 1,000 – 1,500

18K, מלבנית, דמות כלב מעוטר  728. סיכת זהב 
אמאייל כחול ואדום  באוזניו ועינו. 

מידות: 3.9X2 ס"מ. משקל כ-7 גרם.
$ 400 – 600

וזהב  כסף  עתיקה  סיכה   .722
ודיאמנטים.  ג'ייד   18K, משובצת 
מידות כ: 4.3X8.2 ס״מ )כולל תליון 

גדילים(.
$ 700 – 1,000

זהב  עתיקים  ותליון  טבעת  לוט   .723
14K וכסף  14K ,9K וכסף, טבעת זהב 
ן  ו תלי  . ישן בליטוש  יהלום  משובצת 
9K וכסף משובץ דיאמנטים כולל  זהב 

.14K שרשרת זהב
$ 700 – 1,000

ויקטוריאני  תליון זהב   .724
נפתח לתמונות,   ,9K זהב 
חריתות  מעוטר   , אובאלי
בדגם עלים. כולל שרשרת 

.14K זהב
$ 700 – 1,000

725. סיכת זהב 14K, בדגם שיבולים, 
מעוטרת בעבודת זהב יפה ופנינים. 

מידות כ-6.8X4.2 ס"מ.
משקל כ-10.5 גרם.

$ 500 – 800

זהב  קשיח  צמיד   .734
ם  ג ד ב  , ח ת פ נ  ,1 4 K
כבלים מלופפים, משובץ 
ואמרלד.  בי  רו  יהלום, 

 משקל כ-23 גרם.
$ 1,600 – 2,000

זהב  קשיח  צמיד   .735
 6 כ- קוטר  נפתח,   ,14K
גרם.   6 כ- משקל  ס"מ. 

פגם פנימי קטן.
$ 300 – 500
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744. צמיד רטרו זהב ורוד 14K, חוליות חלקות 
וחוליות מחורצות לסרוגין. אורך כ-18 ס"מ. 

משקל כ-22.5 גרם.
$ 1,000 – 1,500

 ,14K זהב סיכת   .745
ת  ד ו ב ע ב ת  ר ט ו ע מ
ת  צ ב ו ש מ ו ה  פ י ב  ה ז
 . )1 )חסר  אמרלדים 
ס"מ.   6X3 כ:  מידות 

משקל כ-4.5 גרם.
$ 300 – 500

ם  י ל י ג ע ג  ו ז  .7 4 6
 ,9K זהב  ויקטוריאנים 
זהב  בעבודת  מעוטרים 

יפה. אורך כ-3.7 ס"מ.
$ 400 – 600

747. צמיד זהב 14K, חוליות קמורות ומלבניות. 
אורך כ-21 ס"מ. משקל כ-32 גרם.

$ 1,800 – 2,200

748. צמיד זהב 14K, במרכז אלמנט זהב ויהלומים. 
אורך כ-18.5 ס"מ.

$ 400 – 600

רחבה,   ,14K זהב  טבעת   .740
משובצים  זהב  פרחי  מעוטרת 
 .US 7.5-יהלומים קטנים. מידה כ

משקל כ-11 גרם.
$ 800 – 1,200

משובצת   ,10K זהב  טבעת   .741
האמריקאי.  האוויר  חיל  אוניקס, 

 .US 12-מידה כ
משקל כ-16.5 גרם.

$ 500 – 800

מעוטרת   ,14K זהב  טבעת   .742
בעבודת אמאייל יפה. משובצת יהלום 

.ct 0.35-בליטוש ישן במשקל של כ
$ 700 – 1,000

מעוטרת   ,9K זהב  טבעת   .743
בעבודת זהב יפה, ואוחזת מטבע 
מידה   .22K זהב  אנגלי  סוברין 

כ-US 11.5. משקל כ-19.5 גרם.
$ 700 – 1,000

 2 משובץ   ,21K זהב  ן  ו תלי  .736
ונושא  "חמסה" משובצת  טורקיזים 

.21K טורקיז. כולל שרשרת זהב
$ 800 – 1,200

14K, מעוטר  737. תליון זהב 
באמאייל כחול ומשובץ פנינים 
ו-3 יהלומים בליטוש ישן. כולל 

.14K שרשרת זהב
$ 1,000 – 1,500

 ,9K זהב  ויקטוריאני  ן  ו תלי  .738
אלמנט עגול מעוטר ומשובץ יהלום 
.14K קטן במרכז. כולל שרשרת זהב

$ 500 – 800

 ,999.9 זהב  מטיל  תליון   .739 
1 גרם זהב טהור, מסגרת זהב 

.14K 18. כולל שרשרת זהבK
$ 500 – 800

61



הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  נה  קו למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  ים  קי    5.7.2021 שני   - ב'  חלק 

נייר,  עירום, עיפרון על  749. אמן לא מזוהה, 
36.5X26.5 ס”מ, חתום ומתוארך 1927.

$ 150 – 250

750. אמן לא מזוהה, דיוקן ילדה, שמן על נייר, 
37X27 ס”מ, חתום. 

$ 250 – 350

751. אמן לא מזוהה, דיוקן אישה, עיפרון וצבע 
מים על נייר, 27X23  ס”מ, חתום. 

$ 150 – 250

752. אמן לא מזוהה, ילד עם כלב, ליטוגרפיה, 
 Bess ie  Peage חתום  ס”מ,   38X27

 .Ermony
$ 50 – 100

ן  בסגנו ססגונית  זכוכית  אגרטלי  זוג   .753
Pallme Konig, המאה ה-20. זכוכית בגוון 
סגול ססגוני. מעוטרים בחוטי זכוכית. נתונים 
במסגרת ברונזה מפוסלת בדגמים מפותלים. 

גובה: 56.5 ס”מ. 
 $ 200 – 300

דקנטר כסף סטרלינג וקריסטל, אירופה,   .754
המאה ה-20. מפוסל בראשו בדגם גיאומטרי. 
מכסה בעיטורי חריתה בדגמים צמחיים. צוואר 
בעיטורי בלט פרחים ועלים תחומים בדגם עגול. 

ידית מפוסלת בדגם מסכה. גובה: 28.5 ס”מ. 
$ 100 – 150

זכוכית ומתכת מוזהבת,  זוג דקנטרים,   .755
פולין, מחצית הראשונה של המאה ה-20. גוון 
אדום עד ורוד. מעוטרים באמאייל בדגם פרחים, 
ידית  יד איכותית.  וציפורים בעבודת  צמחייה 

ובסיס מתכת. חתום. גובה: 36 ס"מ. 
 $ 200 – 300

 Josep  Mar ia  Sub i rachs  .756 
פסל   ,Daum Nancy )1927-2014( עבור 
זכוכית קריסטל צרפתית, ‘מחווה לליאונרדו דה 
וינצ’י’, המאה ה-20. צרוב בדגם פנים. חתום 

וממוספר 17X10.5 .109/500 ס”מ. 
$ 200 – 300

757. אגרטל זכוכית מורנו, המאה ה-20. מפוסל 
בדגם אוריגמי, צדדים מתקפלים כלפי מעלה. 

27.5X35 ס”מ. 
$ 200 – 300

 Daum עבור   Richard  Lauret  .758
צרפתית,  קריסטל  זכוכית  פסל   ,Nancy
פירמידה  Atlantide’, המאה ה-20. דגם  ‘
צרובה בדגמים גיאומטריים. חתום וממוספר 

28.5X21 .438/700 ס”מ. )פגם(.
 $ 100 – 150

 

Murano, המאה ה-20.  אגרטל זכוכית   .759
עיצוב מודרניסטי. משולב זכוכית בגוון אדום 

וכתום. גובה: 27 ס”מ.
$ 80 – 120

18 גביעי קריסטל ליין ושמפניה בגדלים   .760
וגבהים שונים. צ'יפ זעיר.

$ 200 – 300
מקור: עיזבון סימון וז'אן תירוש.

761. פסל אבן, המאה ה-20. מפוסל בדגם ציפור 
טרף,  בגוון סגול. גובה )ללא בסיס(: 35 ס”מ. 

$ 200 – 300

Arsall .762. אגרטל זכוכית קמיאו צרפתי, 1920 
בקירוב. עיטורי צריבה בדגם עלים מפותלים 

בגוון ירוק ואדום על רקע זכוכית כתומה. 
גובה: 13.5 ס"מ.

$ 100 – 150

763. לוט הכולל 2 אגרטלי זכוכית קמיאו, 1930 
Montesy, רומניה. עיטורי  בקירוב, הכולל: א. 

צריבה בדגם עלים ותותים בגוון סגול. 
Delatte Nancy, צרפת. עיטורי צריבה  ב. 
בדגם עלים ופרחים בגוון כחול כהה על רקע 

כחול כהה. חתומים בקמיאו. גובה: 14 /6 ס”מ. 
$ 150 – 200

 ,Lalique 764. בקבוק זכוכית לבושם בסגנון 
1950 בקירוב. גוון ירוק. גוף בעיטורי בלט בדגם 

נשים. גובה: 22 ס”מ. )פגם קל(.
$ 50 – 100

George de Feure .765. כד זכוכית צרפתית, 
1910 בקירוב. גוף בדגם פחוס מעוטר בגווני 
טורקיז וכתום. ידית מפותלת. חתום בצריבה. 

גובה: 18 ס"מ.
$ 250 – 350

Uriy P .767, מזחלת בשלג, שמן על בד,
55X73 ס"מ, חתום. 

$ 600 – 800

 , ם י א ב צ ד  י צ  , ה ה ו ז מ א  ל ן  מ א  .7 6 8 
שמן על בד, 76X64 ס”מ, חתום. 

$ 800 – 1,200

עירום, שמן על קרטון,  אמן לא מזוהה,   .766
30X21 ס”מ. 
$ 300 – 500

769. אמן לא מזוהה, סצינה כפרית, 
שמן על בד, 50X70 ס"מ. 

$ 500 – 700
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שטיח תפילה ישן, טורקיה, המאה ה-20.   .771
פני השטיח מעוטרים בקולונות לצדדים על רקע 

אדום ועיטורים מסוגננים. 125X185 ס"מ
$ 1,200 – 1,600

772. שטיח ישן, ככל הנראה טורקי, אמצע המאה 
ה-20. פני השטיח עם מדליון מרכזי גדול ממדים 

ומרשים על רקע ורוד עתיק. 118X175 ס"מ.
$ 1,200 – 1,600

773. שטיח תפילה הרקה משי, מרשים ואיכותי 
מאוד, טורקיה, אמצע המאה ה-20. פני השטיח 
בכיוון אחד, מעוטרים בסיפור עץ החיים עם 
כד במרכזו על רקע שנהב וירקרק. במצב טוב. 

חתום. 100X155 ס"מ.
$ 3,000 – 4,000

774. שטיח קרפינאר, אנטוליה טורקיה, המאה 
ה-19. פני השטיח בדוגמת מעויינים חוזרת 

ונשנית בצבעוניות משתנה. 165X210 ס"מ.
$ 3,200 – 3,600

775. שטיח קרבאח, קווקז, תחילת המאה ה-20, 
1915. פני השטיח בדוגמת פרחים  מתוארך, 

.MARIANA מפוזרים על רקע אדום. חתום
112X180 ס"מ.

$ 1,500 – 2,000

776. שטיח שירוון, קווקז, תחילת המאה ה-20. 
פני השטיח על רקע שנהב מעוטרים באלמנטים 

ייחודיים וצבעים טבעיים. 
100X130 ס"מ.

$ 3,000 – 5,000

שטיח קאזאק קווקז, המאה ה-20. פני   .777
לאורך  מדליונים  שלושה  בדוגמת  השטיח 
ומעויינים בתוכם. מסגרת מעוטרת בפרחים על 

רקע אדום. 155X230 ס"מ.
$ 1,800 – 2,200

שטיח קאזאק, קווקז, החצי הראשון של   .778
המאה ה-20. פני השטיח בדוגמת שני מדליונים 
בשנהב.  מרשימה  ומסגרת  כחול  רקע  על 

מתוארך פעמיים. 150X170 ס"מ.
$ 2,500 – 3,000

שטיח קובה, קווקז, אמצע המאה ה-20.   .779
פני השטיח מעוטרים בשלושה מדליונים גדולים 
בכחול ובדוגמאות גיאומטריות על רקע אדום. 

150X197 ס"מ.
$ 1,500 – 2,000

780. שטיח שירוון מרשים, קווקז, החלק הראשון 
של המאה ה-20. פני השטיח מעוטרים בזוג 
מדליונים במרכז וזוג קרטושים אדומים גדולים 
כחול.  רקע  על  מרשימה  מסגרת  בצדדים. 

118X205 ס"מ.
$ 3,000 – 5,000

שטיח קאראגשלי, דוגמת אפשן, איזור   .781
שירוון פרס, סוף המאה ה-19. מדליון אדום 
על רקע כחול. פלומה גבוהה וצבעים טבעיים. 

85X97 ס"מ.
$ 1,600 – 2,000

782. שטיח קובה, קווקז, הרבע השני של המאה 
בזוג מדליונים  פני השטיח מעוטרים  ה-20. 
כחולים גדולים ומרשימים על רקע אדום. שישה 

מדליוני צד מפוזרים. 132X220 ס"מ.
$ 2,000 – 2,500

783. שטיח קאשאן, פרס, אמצע המאה ה-20. 
פני השטיח בדוגמת מדליון מרכזי על רקע כחול. 

מסגרת מרשימה. חתום. 250X360 ס"מ.
$ 1,200 – 1,600

784. שטיח קילים, קווקז, אמצע המאה ה-20. 
מדליונים צבעוניים לאורך השטיח על רקע כחול. 

מסגרת מעוטרת בשנהב. 130X173 ס"מ.
$ 1,400 – 1,800

785. ראנר סומק דוגמת דרבנד, החלק הראשון 
של המאה ה-20. פני השטיח בדוגמת ארבעה 
בחום.  ומסגרת  כחול  רקע  על  נים  ו מדלי

115X265 ס"מ.
$ 1,500 – 2,000

 .20 ה- המאה  פרס,  קום   , משי שטיח   .786
כדים  פני השטיח במגוון סצינות פרחוניות, 
וקנדלברות תלת-קניות. במרכז כד בסצינת עץ 

החיים. חתום. 100X150 ס"מ.
$ 5,000 – 7,000

787. שטיח בידג'אר מיוחד מאוד, פרס, הרבע 
השני של המאה ה-20. פני השטיח מעוטרים 
ועיטורי חסה בצבעוניות  בדוגמת סאפאוויד 

משתנה. מצב טוב. 200X300 ס"מ.
$ 1,500 – 2,000

788. ראנר קילים סומק פרסי ישן, אמצע המאה 
ה-20. פני השטיח בדוגמה צבעונית חוזרת. 

143X493 ס"מ.
$ 3,000 – 3,500

789. ראנר קילים ישן, שירוון פרס. פני השטיח 
בדוגמת שלושה מדליונים, המרכזי בלבן ושני 
אדומים לצידיו. מסגרת מרשימה ומעוטרת על 

רקע כחול. 111X317 ס"מ.
 $ 1,500 – 2,000

Yellow landscape, מרדכי ארדון,   .770
שטיח קיר. תוית בית המלאכה של איצ'ה ממבוש 

מודבקת מאחור. חתום וממוספר 1/8.
150X195 ס"מ.

1,500 – 1,000 $       מקור: אוסף קבוצת אי. די. בי.

י  נ פ  . ו ד ו ה  , י ג א ש ח  י ט ש  .7 9 0
גבוהה. פלומה  כהה.  ן  ו בגו  השטיח 

355X450 ס"מ.
$ 1,200 – 1,600

קווקז,  שטיח פרפדיל,   .791
המאה  של  הראשון  החלק 
ה-20. עיטורים שבטיים לאורך 
כחול  רקע  על  השטיח  פני 

כהה. 160X272 ס"מ.
$ 1,500 – 2,000

שטיח תפילה סארוק, פאראהאן   .792
פרס, המאה ה-20. מדליון מרכזי אדום 
עם שני עוגנים בצדדים על רקע כחול 

בהיר ופרחים מפוזרים. 102X150 ס"מ.
$ 1,400 – 1,800

שטיח קילים, מזרח רחוק.   .793
פני השטיח מעוטרים בדוגמאות 
גיאומטריות שבטיות בצבעוניות 

משתנה. 120X200 ס"מ.
$ 600 – 800
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מתלה מתכת מוזהבת למעילים, המאה   .797
ה-20. מעמד מחורץ בסגנון אמפיר. בסיס שייש 

מעוטר בדגם 3 דרקונים מפוסלים. 
גובה: 176 ס”מ. )פגם קל(.

 $ 200 – 300

6 קנים, זרועות  מנורת ברונזה לתלייה,   .798
סיומת  עם  ועלים  גבעולים  בדגם  מפוסלות 
ראשי נשים, ביניהם מדליונים משובצים זכוכית 
ססגונית, זרוע מרכזית בדגם בד קשור וסרט. 

גובה: 65 ס"מ.
$ 300 – 400

מעמד עץ לפסל או עציץ, המאה ה-20.   .799
משטח בדגם פרח, מעמד בעיטורים מגולפים 
בדגם עלי אקאנטוס מסוגננים. גובה: 106 ס"מ. 

קוטר: 33 ס"מ. 
$ 100 – 150

מפוסל   .20 ה- המאה  למטריות,  מתקן   .800
בסגנון מודרני בדגם מטרייה מוזהבת. בסיס 

טריפוד. גובה: 67 ס”מ. 
$ 300 – 400

נברשת זכוכית ומתכת, צרפת, מחצית   .801
בדגם  מפוסלת   .20 ה- המאה  של  ראשונה 
פרחים בסלסלת קש מוזהבת. אהילי זכוכית 

חלבית בדגם עלי כותרת. גובה: 75 ס”מ. )פגם(.
$ 100 – 150

נברשת ברונזה צרפתית, מהמאה ה-19   .794
בסגנון לואי XVI . בסיס בדגם בלוסטר מחורץ. 
S, מעוטרות עלי אקאנטוס  זרועות בדגם   8

מפוסלים. שרשרת לתלייה. 
גובה: 81 ס"מ.

$ 500 – 700

795. רהיט לתלייה בכניסה לבית, משובץ אריחי 
פורצלן מעוטרים בכחול בסגנון דלפט. מסגרת 
עץ. ווים לתליית מפתחות. מדף צר. 65x47 ס”מ. 

$ 150 – 200

3 קנים  זוג מנורות קיר בסגנון הרוקוקו.   .811
כל אחת. מפוסלות בנטורליזם בדגם צמחייה 

מפותלת. גובה: 49 ס"מ.
 $ 50 – 100

796. נברשת ברונזה איכותית. 6 זרועות מסוגננות  
מפוסלות בדגם מוטיב מפותל. שרשרת לתלייה. 

גובה: 85 ס”מ. 
$ 400 – 600

802. ג’רדיניירת עץ ומתכת, המאה ה-20. שקע 
מתכת מוזהבת להכנסת עציץ. גובה: 100 ס”מ. 

קוטר: 27.5 ס”מ. 
$ 100 – 150

כן עץ להנחת ציור, מעוטר גילוף בדגם    .803
קרטוש. גובה: 168 ס"מ. רוחב: 55 ס"מ.

$ 300 – 400

סוס עץ מתנדנד, המאה ה-20. מעוטר   .804
בשלל צבעים. גובה: 113 ס"מ. אורך: 105 ס"מ. 

$ 400 – 500

Madanika, הודו,  פסל ברונזה בדמות   .805
מפוסל   .20 ה-  המאה  של  ראשונה  מחצית 

בדמות עלמת חן נושאת על ידה תוכי. 
גובה: 90 ס”מ. 

$ 300 – 400

806. זוג כורסאות קרן ועור פר, ארה”ב, מחצית 
 Friedrich ראשונה של המאה ה-20. ע”פ 

Wenzel )1827-1902(. גובה: 101 ס”מ. 
עומק: 62 ס”מ. 

$ 500 – 700

807. מזנון עץ גדול ממדים. מעוטר באפליקציות 
4 מגירות. חלק  מתכת מוזהבת. חלק עליון: 

תחתון: 4 דלתות. ידיות מתכת מוזהבת. 
גובה: 99 ס”מ. רוחב: 215 ס”מ. עומק: 56 ס”מ.  

$ 400 – 500

מגולף  בקירוב.   1900 הודי,  עץ  פרגוד   .808
צמחייה  תחומים  פילים  בדגם  יד  בעבודת 
מפותלת. משובץ פיסות עץ ועצם בדגם פילים 

בנוף. 177X42 ס”מ כ”א. 
$ 400 – 600

809. מסך סיני, המאה ה-20. מסגרת עץ. מורכב 
נוף  מ-4 פאנלים. כל פאנל מעוטר בסצינת 

רקומה בשלל צבעים. 96X33 ס”מ כ”א. )פגם(.
$ 200 – 300

מקור: עיזבון שאול אייזנברג. 

810. פרגוד סיני דקורטיבי, המאה ה-20. מורכב 
מ- 4 פאנלים. עץ בפטינה שחורה משובץ אבנים 
נוף  בשלל צבעים בסצינת פיגורות על רקע 

וארכיטקטורה מקומית. 182X45 ס”מ כ”א. 
$ 500 – 700
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812. מצלמת קופסא הרמוניקה, כנראה גרמנית. 
 H. :עדשות צרפתיות, 1900 בקירוב. יצרן העדשות

ROUSELL. מידות 32X24 ס"מ. עומק: 19 ס"מ.
$ 200 – 300

813. שעון קמין צרפתי מברונזה, 1890 בקירוב. 
חלק תחתון עשיר בעיטורים. בחלק העליון פסל 
צייר מציג ציור שצייר. לוח ספרות רומיות באמאייל. 
מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. לא במצב עבודה. 

גובה: 29 ס"מ.
$ 100 – 150

8 ימים צרפתי.  שעון מסעות   ,BAYARD  .814
יצרן:  קריסטל.  וזכוכיות  מפליז  השעון  קופסת 
 .BAYARD / DUVERDREY & BLOQEL
12 ס"מ.  לוח ספרות באמאייל, ידית נשיאה, גובה: 

במצב עבודה.
$ 100 – 150

LUXOR .815, שעון מסעות שוויצרי, כולל מנגנון 
צלצולים ותאריכון. מסגרת עור, דורגל. בקופסא 

ואריזה מקוריים. 9.5X9.5 ס"מ. במצב עבודה.
$ 100 – 150

מקור: עיזבון שאול אייזנברג. 

אמריקנית  תפירה  מכונת   ,SINGER  .816
15. גוף צבוע  חשמלית, 1960 בקירוב. מודל מס' 
בשחור עם עיטורים מוזהבים. כולל חוברת הדרכה 

ואביזרים נלווים. אורך: 42 ס"מ גובה: 29 ס"מ.
$ 300 – 500

817. מערכת כלים אמריקאית לניתוחים של בית 
החזה. המערכת פותחה החל משנת 1919, כוללת 
 AMERICAN :כלים רבים ומכשיר הדמיה. היצרן
CYSTOSCOPE MAKERS. נושא תוית של 

אוניברסיטת פלורידה. 
גודל מארז העץ: 43X14 ס"מ. גובה: 15 ס"מ.

$ 100 – 150

 1880 ידנית,  אמריקאית  תפירה  מכונת   .818
 ORIGINAL כיתוב:  נושאת  בקירוב. המכונה 
בשחור  צבוע  מברזל  עשוי  גוף   .EXPRESS

ועיטורים מוזהבים )דהויים( בסיס מעוטר. 
אורך: 30 ס"מ. גובה: 25 ס"מ.

$ 150 – 200

משקל תלייה אנגלי, 1920 בקירוב. היצרן:   .819
SALTER’S. גוף מפליז. מחוג ואנקולים מברזל. 

גובה: 23 ס"מ.
$ 100 – 150

EDISON BELL .820, גרמופון אמריקאי, 1920 
בקירוב. משולב בתוך רהיט. דלתות עם עיטורי 
 19 אפליקציות. ידית הפעלה. במצב עבודה. כולל 

תקליטים. גובה: 84 ס"מ.
$ 300 – 400

821. סיטאר )CITHARE( כלי נגינה גרמני ישן, 
כלי בעל כ - 80 מיתרים. )בשימוש בעיקר במדינות 
מזרח אירופה(, בקופסת עץ בשחור מעוטר בפרחים. 

גובה: 56 ס"מ. כולל אריזת מזוודה מעץ.
$ 100 – 150

מעמד מתכת אמריקאי לתווים/ספרים,   .822
LAMBIE, N.Y. לוחות  1880 בקירוב. היצרן: 
העץ נתמכים ע"י זרועות מתכת מוזהבת מסוגננים. 

רגליות מתכווננות.
$ 100 – 150

823. מקוש ברזל ישן לדלת כניסה. בדגם דמות 
נשית בפטינה מוכספת. גובה: 19 ס"מ.

$ 150 – 250

824. שעון קיר שבדי, 1900 בקירוב. קופסת השעון 
בגילופי פרחים ועלים מוזהבים. לוח הספרות נושא 
את שם היצרן H. PETERSON. מצלצל בחצאי 

ובשעות מלאות. במצב עבודה. גובה: 52 ס"מ.
$ 100 – 150

825. גלובוס על מעמד מוזהב. עשוי מסוגים שונים 
של אבנים חצי-יקרות, בהן לאפיס-לאזולי, קוורץ, 
אם-הפנינה ועוד. כל יבשת/מדינה מוצגת באמצעות 

האבן האופיינית לה. בתחתית מצפן. גובה: 45 ס"מ.
$ 200 – 300
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1000. אמן לא מזוהה , שתי נשים כפריות, שמן 
על עץ, 61X49 ס"מ, חתום. )רסטורציה(.

$ 300 – 500

Audibert Louis .1001 )1880-1983(*, טבע 
דומם עם פירות, שמן על קרטון, 103X76 ס”מ, 

חתום ומתוארך 1960. 
$ 200 – 300

* אמן צרפתי, צייר עמית של גדולי האמנים של אותה 
התקופה לדוגמא אלברט, מרקט, מויס קיסלינג, ומרסל 
לפרין. הוא גם לימד את ווינסטון צ’רצ’יל, ראש ממשלת 

בריטניה.
  

פסל  עם  דומם  טבע  מזוהה,  לא  אמן   .1002
אפריקאי, שמן על בד מוצמד לעץ,

52X44 ס”מ, חתום. 
$ 80 – 120

קופסה אירופאית לתכשיטים, המחצית   .1003
הראשונה של המאה ה-20. כל דופן מעוטרת 
נות  סצי בדגם  צבעים  בשלל  יד  בעבודת 
פיגורטיביות תחומות קרטושים. חתום ע”י האומן 

12X17 .Delhy ס”מ. גובה: 10.5 ס”מ. 
$ 300 – 400

1004. קופסת פיוטר מוזהב לתכשיטים, המאה 
ה-20. מכסה בסצינת בלט ניאו-קלאסית צפופה 

בדגם מרכבות ופרשים. 22X26 ס"מ. 
  $ 200 – 300

קופסת כסף גרמנית לתכשיטים, סוף   .1005
דפנות   .20 ה- המאה  תחילת   19 ה- המאה 
מעוטרות תבליטי סצינות כפריות בסגנון אירופאי 
תחומים מסגרות מעוטרות בדגם פרחים ועלים. 

חתום. 10.5X15 ס"מ.  
$ 250 – 350

1006. כלי מוכסף עם מכסה, וינאי, בדגם ביצה, 
3 ציפורים על  על בסיס ברונזה מפוסל בדגם 

ענף. מכסה מפוסל בראשו בדגם תרנגול. 
גובה: 25 ס"מ. 

$ 200 – 300

חלק ג׳ - יום שלישי 6.7.2021 שעה 18:30
פריטים 1000-1303

1007. זוג פמוטות פיוטר, ארט-נובו, 2 קנים, 1900 
בקירוב. מעמד מפוסל בדמות נערה האופיינית 
יד. זרועות בדגם  לסגנון אוחזת בית נר בכל 
23.5 ס"מ. )שחיקה  גבעולים מפותלים. גובה: 

מתאימה לגיל(.
$ 200 – 300

מסגרת מוכספת לתמונה בסגנון ניאו-  .1008
1940 בקירוב. מפוסלת בעיטורי בלט  קלאסי, 
בדגם אישה לבושה טוגה וקופידון. 30X22 ס"מ. 

$ 50 – 100

סנטר-פיס מוכסף בסגנון ניאו-קלאסי,   .1009
המחצית הראשונה של המאה ה-20. עיטורי 
בלט בדגם צמחייה בהיקף. במרכז, עיטורי חסר 
ידיות מפוסלות בדגם  גיאומטריים.  בדגמים 

מפותל. פנים: קערת זכוכית. אורך: 39 ס”מ.
$ 80 – 120

1010. זוג Tazza ברונזה ושייש בסגנון אמפיר, 
סוף המאה ה-19/ תחילת ה-20. קערה מעוטרת 
באפליקציה בדגם עלים. ידיות מפוסלות בדגם 
גבעולים מפותלים. מעמד בגוון לבן מחורץ. 

גובה: 24 ס”מ. 
$ 200 – 300

לתכשיטים/ מוזהבת  מתכת  קופסת   .1011
אתרוג, המחצית הראשונה של המאה ה-20. 
דגם אובאלי.  ידית מפוסלת בדגם עלים ותרנגול 
בגוון אדום, כחול, ירוק וכתום. מכסה מעוטר 
בציור יד בדגם ציפור, פרחים ודגמים מפותלים 

בשלל צבעים. בסיס בדגם סבכה. 
$ 400 – 500

1940 בקירוב. מפוסל  פסלון ברונזה,   .1012
קערה  מחזיקה  מצרי  בלבוש  ילדה  בדמות 

מפוסלת בדגם ברווז. פטינה ירוקה. 
אורך: 34 ס"מ. 

$ 150 – 200

פיוטר  א. מגש  2 פריטים הכולל:  לוט   .1013
ואמאייל, ארט-נובו. מעוטר בדגם עלמת חן 
האופיינית לסגנון בשלל צבעים. אורך: 45.5 ס”מ. 
8 סיכות, סוף המאה ה-19/תחילת המאה  ב. 
ה-20. מעוטרות בעבודת יד בשלל צבעים בדגם 

דיוקנאות. גובה: 4 עד 5 ס”מ. 
$ 100 – 150

מקור: עיזבון שאול אייזנברג. 

מיניאטורה נתונה בנרתיק עור, אירופה,   .1014
1890 בקירוב. ציור יד בדמות דיוקן ילדה, שמן על 

נחושת. 14X10 ס”מ. 
$ 80 – 120

צלחת פורצלן נתונה במסגרת מתכת.   .1015
שוליים בעיטורים מפותלים בהיקף בטכניקת 

בלט. במרכז דיוקן ילד בציור יד. קוטר: 41 ס”מ. 
$ 200 – 300

1900 בקירוב.  1016. תבליט פיוטר, ארט-נובו, 
עיטורי בלט בדגם עלמת חן, אשכולות ענבים 

ושריגי גפן. חתום. קוטר: 31 ס”מ. 
$ 80 – 120

2 קופסאות, מחצית ראשונה של  לוט   .1017
המאה ה-20, הכולל: א. לתכשיטים. חלק עליון 
3 מגירות. 3 מגירות במרכז ו-2 דלתות נפתחות 
ידית פליז.  3 מגירות קטנות.  בצדדים. פנים: 
גובה: 24.5 ס”מ. רוחב: 46 ס”מ. ב. מכסה משובץ 

זכוכית, עיטור בדגם גיאומטרי חוזר. 
גובה: 16 ס”מ. רוחב: 35 ס”מ. 

 $ 200 – 300

 1920 WMF. מערכת ארט-דקו לקפה,   .1018
בקירוב הכוללת: קומקום לקפה, קנקן לחלב, 
כלי לסוכר ומגש אובאלי. עיטורים מסוגננים. 

חתומים. 
$ 300 – 400

י  ל ט ר ג א ג  ו ז  .1 0 1 9
פורצלן ומתכת, המאה 
ה-20. פורצלן כחול-לבן 
פרחים  בדגם  מעוטר 
וצמחייה. ידיות מפוסלות 
בדגם עלמות-חן. חתום. 

גובה: 60 ס”מ.  
$ 200 – 300

1020. קופסה מיוחדת לתכשיטים, אבן *Incolay, ארה”ב, המאה ה-20. מכסה 
מעוטר בעבודת יד בקמיאו בסצינת ‘ונוס במנוחה’ עם קופידונים וילדונים מסביבה. 
עיטורי חריתה בהיקף בדגם צמחייה מפותלת. גובה: 7 ס”מ. 11X28.5 ס”מ. 
$ 100 – 150

* אבן האינקוליי )Incolay( הוא שילוב מורכב של מינרלים מבוססי קוורץ כגון רוז קוורץ, ספיר 
כחול, סרדוניקס, קרנליאן, אוניקס ואגט. העיטור בגוון לבן משובץ ביד, כמו כן עיטורי החריתה 
בהיקף. השניים מתמזגים כימית ליחידה מוצקה אחת של סטון אינקוליי. כל יחידה מעוצבת 
בעבודת יד ולה צורת אבן ייחודית. אף יחידה לא יכולה להיות זהה לאחרת.
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14K, מעוטרת  טבעת זהב   .1022
ומשובצת  יפה  אמאייל  בעבודת 

.US 7-יהלום. מידה כ
$ 400 – 600

1021. סיכה/תליון זהב 14K, מסגרת 
מעוטרת ומשובצת אבני חן שקופות. 
מימדים.  גדול  טופז-צהוב  במרכז 

מידות כ: 4.5X3.5 ס"מ. 
משקל כ-36 גרם.

$ 1,000 – 1,500

18K, משובצת  טבעת זהב   .1025
ה  א ר נ י  ת ל ב ץ  ו ב י ש ב ם  י ר י פ ס
ויהלומים. מידה כ-US 7. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 500 – 700

זהב  עניבה  וסיכת  חפתים  סט   .1029
14K, מעוטרים בעבודת חריתה עדינה 

ומשובצים אבן חן כחולה. 
משקל כ-12.5 גרם.

$ 700 – 1,000

זהב  קליפס  עגילי  זוג   .1032
מובה,  פנינת  14K, משובצים 

ומעוטרים אמאייל כחול.
$ 400 – 600

14K, משובצים  זוג עגילי זהב   .1033
ספירים ופנינת מובה. משקל כ-6.4 גרם.
$ 500 – 700

1030. צמיד קשיח זהב 14K, פתוח, משובץ אמטיסט ובלו-טופז .
משקל כ-9 גרם.
$ 1,000 – 1,500

 ,14K זהב  קליפס  עגילי  זוג   .1031
מלבניים, משובצים אבן חן כחולה. 

משקל כ-11 גרם.
$ 500 – 700

1026. טבעת זהב 14K, משובצת 
6 יהלומים קטנים ויהלום במרכז 
במשקל כ-ct 0.15. מידה כ-6.75 
ניתנת להגדלה  זו  US. טבעת 

והקטנה.
$ 600 – 800

1027. טבעת זהב 14K, משובצת 
ז  כ ר מ ב ם  ו ל ה י ו ם  י מ ו ל ה י  6
 .ct כולל של כ-0.30  במשקל 
US. טבעת זו ניתנת  מידה כ-5 

להגדלה והקטנה.
$ 600 – 800

1028. טבעת זהב 10K, משובצת 
יהלומים עגולים ויהלום בליטוש 
מרקיזה במרכז. סה"כ משקל 
מידה   .ct  1.00 כ- היהלומים 
ניתנת  זו  טבעת   .US  7.5 כ-

להגדלה והקטנה.
$ 500 – 700

22K, דמות זהב,  עיטור זהב   .1024
כנראה מצרית, משובצת על אבן אגאט 

)סדק(. מידות כ: 7.8X5.3 ס"מ.
$ 700 – 1,000

 ,18K ורוד  זהב  טבעת   .1023
על  משובץ   22K זהב  מטבע 
אוניקס. מידה כ-US 10. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה. 
משקל כ-13.5 גרם.

$ 800 – 1,200
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 H. STERN  .1034
18K, מורכב  תליון זהב 
מ-3 גדילים משובצים 
אורך  שונות.  חן  אבני 
 . מ " ס  5 . 5 - כ ן  ו י ל ת ה
  18K כולל שרשרת זהב

ארוכה ללא סוגר. 
אורך כ-84 ס"מ.
$ 1,000 – 1,500

1039. טבעת זהב 14K, משובצת 
מידה  קטנים.  יהלומים  שטיח 
ניתנת  זו  טבעת   .US  7.25 כ-

להגדלה והקטנה.
$ 500 – 700

1043. זוג עגילי קליפס זהב 18K, צינורות זהב לבן 
חלקות וצינורות  הזהב הצהוב מעוטרות בעבודת 

חריתה. משקל כ-11.5 גרם.
$ 1,000 – 1,500

1044. זוג עגילי זהב 14K, בדגם פרסה 
2 שורות של  א-סימטרית. משובצים 
וחצי  הפנימי  בחלק  חצי  יהלומים, 
בחלק החיצוני. סה"כ משקל היהלומים 

כ-cts 2.40. משקל כ-13.5 גרם.
$ 1,500 – 2,000

18K, צמודים לאוזן, בדגם  זוג עגילי זהב   .1045
כיפה, משובצים יהלומים קטנים במרכז. 

משקל כ-6 גרם.
$ 800 – 1,200

18K, מעוטרת  1040. טבעת זהב 
משובץ   18K לבן  זהב  אלמנט 
יהלומים. מידה כ-US 9. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 600 – 800

14K, בדגם קונכיות,  1046. סט טבעת וזוג עגילי זהב 
משובצים אבני טורקיז מחורצים ויהלומים קטנים. מידת 
הטבעת כ-US 7.5. טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

משקל כולל כ-17 גרם.
$ 700 – 1,000

טוויסט,   ,18K זהב  טבעת   .1041
ויהלום  משובצת יהלומים בצדדים 
US. טבעת זו  במרכז. מידה כ-8.5 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 700 – 1,000

זהב  טבעת   H. STERN  .1042
3 שורות של יהלומים במשקל   ,18K
 .US 9.5מידה כ .ct 1.00-כולל של כ

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 1,000 – 1,500

ורוד  זהב  תליון   .1035
18K, משובץ יהלומים 
שחורים, לבנים וחומים. 
ב  ה ז ת  ר ש ר ש ל  ל ו כ

.14K
$ 800 – 1,200

14K, בדגם  תליון זהב   .1036
יהלומים   20 משובץ  טיפה, 

 .ct 0.20 במשקל של
 .14K כולל שרשרת זהב
.AIG מלווה בתעודה של

$ 600 – 800

זהב  תליון ארט-דקו   .1037
משובץ   ,18K וצהוב  לבן 
יהלומים וספירים. אורך כ-3.4 
.14K ס"מ. כולל שרשרת זהב

$ 800 – 1,200

  ,14K תליון זהב ורוד   .1038
ר  ט י ל ו ס ם  ו ל ה י ץ  ב ו ש מ

 .ct 0.45-במשקל של כ
.14K כולל שרשרת זהב ורוד

$ 1,000 – 1,500
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1935 בקירוב.  1047. זוג מלחיות כסף, דנמרק, 
עיטורי חסר בדגם גרלנדות ודגמים גיאומטריים. 
כפיות כסף. חתום  כולל  למונוגרמה.  מקום 

 .Michel A וחותמת בודק הכסף
אורך: 5.5 ס"מ. 

$ 100 – 150

Gucci .1048. כלי כסף סטרלינג למלח ופלפל, 
המאה ה-20. מכסה נפתח משובץ אבן בגוון 
אדום ואבן בגוון תכלת. 2 מיכלים. חתום וחותמת 

היצרן. אורך: 3.5 ס”מ. 
$ 100 – 150

1049. כלי כסף אירופאי למלח ופלפל, המאה 
ה-18/19. מיניאטורי. בדגם צדף עם מכסה 

מתרומם. חתום. אורך: 5 ס"מ.   
$ 80 -120

1050. זוג מלחיות כסף עם מגש תואם, ישראל, 
1960 בקירוב. עיטורי כסף פיליגראן בדגמים 

מפותלים. חתום. גובה: 7 ס"מ. אורך: 15 ס"מ.  
$ 150 – 200

קופסת כסף איטלקית, המאה ה-20.   .1051
ועלים  פרחים  בדגם  באפליקציות  מעוטרת 
מפוסלים. מכסה משובץ אבן אגט )פגם קל(. 
וחותמת  ידנית בהיקף. חתום  עבודת פטיש 

היצרן. 15X17 ס”מ. משקל כולל: כ- 630 גרם. 
$ 300 – 400

1052. מגש כסף, המאה ה-20. שפה מפותלת. 
עיטורי בלט מפוסלים בדגם פירות ואשכולות 
ענבים על רקע גימור בעבודת פטיש. מפוסל 
39 ס"מ.  בדגם קש קלוע במרכז. חתום. קוטר: 

משקל: כ- 900 גרם )פגם(.
$ 500 – 600

1053. לוט 2 כלי כסף רוסיים, הכולל: א. קערה. 
לסגנון.  האופייניים  בדגמים  חריתה   עיטורי 
ב. צלחת. במרכז עיטורי חריתה  8 ס"מ.  גובה: 
בדגם נוף ארכיטקטוני. קוטר: 11 ס"מ. חתומים. 

משקל כולל: כ- 185 גרם. 
$ 100 – 150

1054. כלי כסף בדגם דלעת, המאה ה-20. ידית 
פתיחה עשויה עצם. מכסה נשלף. עיטורי בלט 
וחריתה צפופים בדגם פרחים וצמחייה מפותלת. 

חתום. גובה: 16 ס"מ.
$ 300 – 400

בקירוב.   1940 איטלקי,  כסף  אגרטל   .1055
דגם אמפורה. ידיות מפוסלות בדגם צמחייה 
מפותלת. משטחים מחורצים ורקועים תחומים 
עיטורי חריתה עדינים בדגם צמחייה. אפליקציות 
 2 ועלים משובצות  מפוסלות בדגמי פרחים 
אבנים ירוקות. בסיס עגול. חתום וחותמת היצרן. 

גובה: 28.5 ס"מ. משקל: כ- 670 גרם. 
$ 300 – 400

א. מגש, המאה  לוט כלי כסף, הכולל:   .1056
ידיות  ה-20. שפה מעוטרת שרשרת חוליות. 
בדגם צמחייה מפותלת. 27X20 ס״מ. ב. מחזיק 
1920 בקירוב. עיטורי  כוס בסגנון ארט-נובו, 
מפותלים  וגבעולים  פרחים  בדגם  חריתה 
האופייניים לסגנון. נושא הקדשה ברוסית. גובה: 
9 ס״מ. חתום וחותמת היצרן. משקל כולל: כ- 

500 גרם.
$ 200 – 300

לונדון, סוכר,  לפיזור  אנגלי  כלי כסף   .1057 
1915-16. דגם בלוסטר. מכסה מחורר בדגמי 
 . היצרן וחותמת  חתום  מסוגננים.   פרחים 

גובה: 14.5 ס”מ. 
$ 80 – 120

1930 בקירוב,  2 כלי כסף גרמניים,  1058. לוט 
א. קערה. שוליים בעיטורי בלט בדגם  הכולל: 
ב. מגש. דגם  24 ס”מ.  מפותל מסוגנן. קוטר: 

אובאלי. מעוטר שפה גלית מחורצת. 
אורך: 33 ס”מ. חתומים וחותמות היצרן. 

משקל כולל: כ- 600 גרם. 
$ 300 – 400

Cartier. קערת כסף סטרלינג, המאה   .1059
Windsor’. שפה גלית ודפנות  ‘ ה-20. דגם 
מחורצות. חתום וממוספר 957 וחותמת היצרן. 

11.5X10.5 ס”מ. 
$ 100 – 150

Ezada .1060. קנדלברת כסף 5 קנים, מחצית 
מפותלות  זרועות   .20 ה- המאה  של  שניה 
 .rocaille-ו מפוסלות בדגם עלי אקאנטוס 
מעמד מעוטר בחריתה בדגמים גיאומטריים. 
בסיס בעיטורי בלט בדגם פרחים. חתום וחותמת 

היצרן. גובה: 39 ס”מ. משקל: כ- 980 גרם.
$ 500 – 700

 .1934 כלי כסף למזיגה, ספרד, פוסט   .1061
עגולה מעוטרת בדגם עלים מפוסלים  ידית 
בנטורליזם. גוף בעיטורי חריתה בדגם אשכולות 

ענבים ושריגי גפן. חתום. גובה: 20 ס”מ. 
משקל: כ- 315 גרם. 

$ 250 – 350

 1950 תבליט כסף, בסגנון ארט-נובו,   .1062
בקירוב. מעוטר בסצינת בלט בדגם אישה יושבת 
על ספסל עם קופידון. שוליים מעוטרים עלים 
יער האופייניים לסגנון. משמשת גם  ופירות 
כקערה. 3 רגליות כדוריות. חתום וחותמת היצרן. 

36X31 ס״מ. משקל: כ- 470 גרם.  
$ 200 – 300

1063. קנקן כסף למים, המאה ה-20. גוף פחוס 
מחורץ. ידית מפותלת. חתום וחותמת היצרן. 

גובה: 22 ס”מ. משקל: כ- 670 גרם. 
$ 300 – 400

1064. גביע כסף דני, 1932-1960. נושא הקדשה 
מצוללת ‘Maidstone HMS’ ומתוארך 1948. 
 .Sig Johannes חתום וחותמת בודק הכסף 

גובה: 11 ס”מ. משקל: כ- 140 גרם. 
$ 80 – 120

1065. בקבוקון כסף סטרלינג לטפטוף מי ורדים, 
המאה ה-20. צוואר מפוסל בדגם פרחים ועלים. 
גוף בעיטורי חריתה בדגם עלים מסוגננים. עומד 
על רגל מפוסלת בדגם עלים בנטורליזם. חתום 

וחותמת היצרן. גובה: 20 ס”מ. 
$ 200 – 300

קנקן כסף סטרלינג, ישראל,  1066. הצורפים. 
 .rocaille המאה ה-20. ידית מפוסלת בדגם 
עיטורי בלט בדגם צדפים ו-rocaille על רקע 

עבודת פטיש ידנית. חתום וחותמת היצרן. 
גובה: 24.5 ס”מ. משקל: כ- 420 גרם. 

$ 200 – 300

1067. כוס כסף סטרלינג, המאה ה-20. עיטורי 
ובלט צפופים בהיקף בדגם צמחייה  חריתה 

מפותלת ודגמים גיאומטריים. חתום. 
גובה: 8 ס"מ. 
$ 100 – 150

כסף  קופסת   .Mappin & Webb  .1068
 .1912-1913 ואמאייל ארט-נובו לתכשיטים, 
בדגם קרטוש אלגנטי. מכסה מעוטר בעבודת 
גיושה בגוון ירוק. פנים מחופה קטיפה. חתום 

וחותמת היצרן. 12X19 ס"מ. 
 $ 250 – 350

1070. כלי כסף צרפתי לסוכר, 1940 בקירוב. גוף הקופסה בעיטורי 
חסר בדגמים גיאומטריים ובדגם ילדונים המחזיקים קרטושים. ידיות 
מפוסלות בדגם עלי אקאנטוס. ידית פתיחה מפוסלת בדגם צמחייה 

ופרחים. חתום וחותמת היצרן. גובה: 13 ס"מ. אורך: 19 ס"מ.
$ 200 – 300

1069. גביע כסף דו-צדדי, 
המאה ה-20. עיטורי בלט 
בהיקף.  פיגורות  בדגמי 

גובה: 11 ס"מ. 
$ 80 – 120
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 ,1 8K ן  ב ל ב  ה ז ת  ע ב ט  .1 0 7 9
ה  פ י ב  ה ז ת  ד ו ב ע ב ת  ר ט ו ע מ
ומשובצת יהלומים קטנים. מידה 
כ-US 7. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.
$ 400 – 600

1080. טבעת זהב לבן 14K, משובצת 3 
יהלומים קטנים. מידה כ-US 6. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 400 – 600

14K, חישוק  1081. טבעת זהב לבן 
של  רות  שו  2 בץ  משו מתפצל, 
US. טבעת זו  יהלומים. מידה כ-9 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 600 – 800

 ,18K לבן  זהב  טבעת   .1082
מעוטרת עלי זהב ומשובצת פנינה 
בקוטר של כ-9 מ"מ. מידה כ-5 
ניתנת להגדלה  זו  US. טבעת 

והקטנה.
$ 400 – 600

6 יהלומים קטנים.  14K, בדגם כוכב, משובץ  תליון זהב   .1083 
.14K כולל שרשרת כבל זהב לבן

$ 600 – 800

 ,18K לבן  זהב  טבעת   .1075
משובצת אם-הפנינה ומעוטרת 
אלמנט  זהב משובץ יהלומים. 

.US 6.5-מידה כ
$ 500 – 700

14K, בדגם  זוג עגילי זהב לבן   .1076
קטנים  יהלומים  משובץ  תלתן,  עלה 

ואמרלד במרכז.
$ 500 – 800

14K, משובצת  1077. טבעת זהב לבן 
יהלומי בגט ויהלומים עגולים לסרוגין 
בצדדים ואמרלד במרכז. מידה כ-5.75 
US. טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 700 – 1,000

1078. טבעת זהב לבן 18K, משובצת 
פנינה בקוטר כ-8 מ"מ ו-2 יהלומים 
זו  US. טבעת  קטנים. מידה כ-8 

ניתנת להגדלה והקטנה. 
משקל כ-9 גרם.

$ 700 – 1,000

 ,18K לבן  זהב  ן  ו תלי  .1071
אלמנט מעוין משובץ יהלומים, 
כולל  במרכז.  ויהלום  ספירים 

.14K שרשרת זהב לבן
$ 1,000 – 1,500

 ,14K 1072. שרשרת זהב לבן 
מעוטרת טבעות זהב משובצות 
ו-2 יהלומים  יהלומים קטנים 

שחורים. אורך כ-45 ס"מ.
$ 500 – 700

10K, בדגם  זהב לבן  תליון   .1073
פרח משובץ יהלומים קטנים. כולל 

.14K שרשרת זהב לבן
$ 500 – 700

זהב  תליון ארט-דקו   .1074
14K, משובץ יהלום קטן  לבן 
2 גדילי זהב  וספירים ונושא 
קטנים  יהלומים  משובצים 
וספירים. כולל שרשרת זהב 

.14K לבן
$ 800 – 1,200
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 ,14K לבן  זהב  תליון   .1097
ם  י נ ט ק ם  י מ ו ל ה י ץ  ב ו ש מ
זהב  כולל שרשרת  מדורגים. 

.14K לבן
$ 400 – 600

חוליות   55  ,10K לבן  זהב  צמיד   .1098
משובצות יהלום קטן. סוגר זהב בדגם פרח 
משובץ יהלומים קטנים. אורך כ-18.5 ס"מ. 
.ct 1.00-משקל היהלומים כ
$ 700 – 1,000

זהב  עגילי  זוג   .1092
ן  ו י ל ת ם  י א ש ו נ  ,1 4K
זהב  בעבודת  מעוטר 
משובצים  ולבן,  צהוב 

אבני רובי קבושון. 
אורך כ-4.3 ס"מ.

$ 600 – 800

 ,14K 1093. זוג עגילי זהב לבן
בדגם  לאוזן  צמוד  אלמנט 
יהלומים  משובץ  שבשבת 
נושא  במרכז,  ורובי  קטנים 
ו-2  2 ספירים  תליון משובץ 

רובי. אורך כ-3.7 ס"מ.
$ 600 – 800

זוג עגילי זהב   .1094
בץ  משו מוט   ,14K
בלו  נושא  יהלומים, 
-טופז. אורך כ-4 ס"מ.

$ 500 – 800

 ,18K זוג עגילי זהב לבן   .1095
מעוטרים בסרט מתנה משובץ 
נושא אלמנט מרקיזה  יהלום, 

משובץ גרנט. אורך כ-3.1 ס"מ.
$ 700 – 1,000

זוג עגילי זהב לבן   .1096
14K, אלמנט צמוד לאוזן 
משובץ יהלום קטן, נושא 

טורקיז. ארוך כ-4.2 ס"מ.
$ 500 – 700

1088. טבעת זהב לבן 18K, משובצת 
יהלומים קטנים בצדדים ובמסגרת, 
מידה  פרידוט.  משובצת  במרכז 
US. טבעת זו ניתנת להגדלה  כ-7 

והקטנה.
$ 500 – 700

 ,1 4K ן  ב ל ב  ה ז ת  ע ב ט  .1 0 8 9
 ct  0.43 יהלום במשקל  משובצת 
ושלושה יהלומים קטנים בכל צד. 
US. טבעת זו ניתנת  מידה כ-5.75 
להגדלה והקטנה. מלווה בתעודה 

.CGL של
$ 700 – 1,000

1090. טבעת זהב לבן 14K, משובצת 
סמוקי- אבני   4 ו- קטנים  יהלומים 

זו  US. טבעת  כ-5.5  קוורץ. מידה 
ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 300 – 500

 ,14K לבן  זהב  טבעת   .1091
מסגרת עגולה משובצת יהלומים 
שחור  יהלום  במרכז  קטנים, 
cts, מלווה   2.14 במשקל של 
 .EG  LABS של  בתעודה 
US. טבעת זו ניתנת  מידה כ-6 

להגדלה והקטנה.
$ 700 – 1,000

לבן  זהב  ון  תלי  .1084
14K, בדגם לב, משובץ 
ל  ק ש מ ב ם  י מ ו ל ה י
כולל   .ct  0.50 כ- של 

.14K שרשרת זהב לבן
$ 700 – 1,000

 14K שרשרת זהב לבן   .1085 
ו- 10K, אלמנט מרכזי זהב לבן 
10K משובץ ספירים ובלו-טופז. 
 .14K כולל שרשרת זהב לבן 

אורך כ-41 ס"מ.
$ 800 – 1,200

1086. תליון זהב לבן 14K, בדגם 
פרסה, משובץ יהלומים קטנים. 

.14K כולל שרשרת זהב לבן
$ 500 – 700

 ,14K 1087. תליון זהב לבן
3 אבני בלו-טופז.  משובץ 
לבן  זהב  שרשרת  כולל 

.14K
$ 700 – 1,000
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חנוכיית כסף זקופה, גדולת ממדים,  1099. הצורפים. 
1970  בקירוב. זרועות מסוגננות. במרכז עמוד מעוטר 2 
אריות מפוסלים. בסיס עגול כיפתי מעוטר בבלט בהיקף 
וכד שמן נשלפים. נושאת  ועלים. שמש  ורדים  בדגם 
הקדשה מתוארכת תשל”ב מהרב אברהם כהנמן, ישיבת 

פונוביץ’. חתום. גובה: 59 ס”מ. 
$ 500 – 700

1102. בית כסף סטרלינג למגילה, 
 .20 ה- המאה  איטליה,  כנראה 
בדגם מתומן מסוגנן. ידית פתיחה 
י  ר ו ט י ע  . י ר פ ם  ג ד ב ת  ל ס ו פ מ
ועלי  וחריתה בדגם פרחים  בלט 
אקאנטוס על רקע עבודת פטיש 
ידנית. בסיס בעיטורי בלט בדגם 

צדפים. חתום וחותמת היצרן. 
גובה: 40 ס”מ. משקל: כ-700 גרם. 

$ 500 – 600

1103. צלחת כסף ואמאייל עגולה לפסח, גדולת ממדים ומיוחדת, המאה 
ה-20. שוליים בעיטורי חסר בדגם אשכולות ענבים ושריגי גפן, בעיטורי 
בלט נושאי כיתוב ‘פסח’, ‘מצה’, ו-’מרור’ תחומים דגמים מפותלים. במרכז 
שקערוריות נושאות כיתוב עברי בבלט על סדר הקערה, תחומות בעיטורי 

אמאייל בהיקף בשלל צבעים בדגם סצינות 10 המכות. 
חתום. קוטר: 43 ס”מ. 

$ 1,200 – 1,600

1104. מגדל כסף סטרלינג גדול ממדים 
לבשמים, המאה ה-20. מפוסל בדגם 
מבנה ארכיטקטוני. צריח במרכז ובכל 
צד, פעמונים מוזהבים נתלים. מיכל 
מעוטר בבלט ובחריתה בדגם חלונות 
מקושתים ולבנים. בסיס בדגם פרח. 

חתום. גובה: 29 ס”מ. 
$ 500 – 700

 , י ז נ כ ש א ה  ר ו ת ר  פ ס  .1 1 0 0
גרמניה, המאה ה-19. כתב וקלף 
בורדו  בגוון  כיסוי  טוב.  במצב 
חוטי כסף בדגם כתר  מעוטר 
ושני אריות מחזיקים את לוחות 
 100 גובה:  עץ.  ידיות  הברית. 

ס”מ. )אין בדיקת כשרות(.
$ 2,000 – 3,000

חנוכיית כסף סטרלינג זקופה, פוסט  1101. הצורפים. 
1950. זרועות מקושתות מעוטרות באפליקציה בדגם עלי 
אקאנטוס. בתי נר מסוגננים. בסיס ריבועי, קטום פינות. 
רגליות בדגם עלי אקאנטוס בסגנון רנסנס. חתום. שמש 

נשלף. גובה: 55 ס”מ. )פגם קל(.
$ 600 – 800
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מגדל כסף סטרלינג לבשמים, גדול   .1105
מפוסל   .20 ה- המאה   , ואיכותי ממדים 
נשלף  גג  מוזהבת.  מנורה  בדגם  בראשו 
להכנסת בשמים. עיטורי חסר בדגם סבכות, 
 ועיטורים בדגם דגלים. חתום. גובה: 56 ס”מ. 

משקל: כ- 3,980 גרם. 
 $ 4,800 -  5,500

1108. כתר כסף סטרלינג לספר תורה, כנראה רוסיה, 
המאה ה-19. מפוסל בראשו בדגם ציפור חובקת כדור 
תחום פרחים. מתחת כתר תורה בעיטורי חסר וגזירה 
בעבודת יד עדינה ומדויקת עם פעמונים לסירוגין. עיטור 
 rocaille מרכזי מפוסל בדגם פרחים מחוברים ל- 
עם פעמונים לסירוגין בהיקף. גוף מורכב מגזירי כסף 
מחוברים, מעוטרים בבלט וחסר בדגם צמחייה מפותלת 
בסיס  איילים.  ראשי  בדגם  באפליקציות  מעוטרת 
repousee בדגמים גיאומטריים מעוטרים  בעבודת 
 .sterling  84 פרחים מפוסלים באפליקציה. חתום 

גובה: 48 ס”מ. קוטר: 26 ס”מ. 
  $ 3,500 – 5,000

מקור: אוסף רובין לוין, נקנה ע”י ג’ון וג’והנה בס, סותבי’ס פארק 
ברנט, ניו יורק, 10 אוקטובר 1974, מכירה מס’ 3675, לוט מס’ 6: 
אוסף ג’ון וג’והנה בס: אוסף מוזיאון בס, מיאמי, פלורידה, פוסט 

 .1979
תערוכות: ‘Celebration of Jewish Arts’, 6 מאי 1981 עד 6 יוני 

Human Rights‘ :1981’ 25 יוני 2010 עד 3 אוקטובר 2010. 

1107. הצורפים. בית כסף סטרלינג למגילת 
ישראל,  דופן,  יוצא  גדול ממדים  אסתר, 
עם  מגדל  בדגם  מפוסל   .20 ה- המאה 
חלונות. מעוטר בדגמי כדורים מוזהבים 
בראשו )אחד חסר(. בסיס בעיטור מרשים 
באפליקציה בדגם המן מרכיב את מרדכי 
על סוס. חתום וחותמת היצרן, ממוספר 

5/5. גובה: 43 ס"מ. משקל: כ- 1,850 גרם. 
$ 1,000 – 1,500

1109. הדס כסף סטרלינג וחוטי פיליגראן, 
כנראה ישראל, המאה ה-20. מפוסל בראשו 
חלונות  בדגם  גוף מעוטר  ציפור.  בדגם 
6 חישוקים מסביב עם  עם כדורים נתלים. 
עיטורים נתלים בדגם פרחים מסוגננים. 
בסיס בדגם כיפתי. חתום. גובה: 27 ס”מ. 
$ 400 – 500

1106. חנוכיית כסף סטרלינג, זקופה, המאה ה-20. זרועות 
rocaille. מעמד בדגם בלוסטר מרובע   מפוסלות בדגם 
ועלים, בסיס כיפתי מעוטר  מעוטר בבלט בדגם פרחים 
בעבודת בלט ופטיש בדגם ורדים. שמש וכד נשלפים. חתום. 

גובה: 61 ס"מ. משקל: כ- 1,450 גרם. 
 $ 900 – 1,200
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1111. הדס כסף לבשמים, המאה ה-20. מפוסל 
בדגם ציפור יושבת על ענף ומתחתיה פירות 

ועלים. גובה: 29 ס”מ. משקל: כ- 400 גרם. 
$ 350 – 450

1112. הצורפים. יד כסף סטרלינג לספר תורה. 
עיטורי בלט בדגם פרחים. חתום. 

אורך: 27.5 ס"מ.
$ 100 – 150

1113. יד כסף לספר תורה, ידית מעוטרת צמחייה 
מפותלת. חותמות כסף רוסי. אורך: 34 ס"מ.

$ 100 – 150

1114. כלי כסף סטרלינג לדבש, ישראל, פוסט 
1950. מעוטר באותיות גזורות ‘ארץ זבת חלב 

ודבש’. ידית נשיאה. חתום. קוטר: 10 ס”מ. 
$ 80 – 120

ולכלה,  גביע כסף מוזהב כפול לחתן   .1115
1934. מפוסל בדגם חבית  פוסט  שוויצריה, 
בעיטורי חריתה וריקוע. חתום וחותמת היצרן 

Bossard and Sohn. גובה: 11 ס”מ. 
 $ 500 – 700

 1950 1116. זוג פמוטות כסף סטרלינג לשבת, 
בקירוב. עיטורי בלט בהיקף בסגנון הרוקוקו 
rocaille ופרחים. חתום, חותמת היצרן  בדגם 

וחותמת ייבוא ישראלית. גובה: 26.5 ס”מ. 
$ 200 – 300

 
ולכלה. עיטורי  גביע כסף כפול לחתן   .1117
בלט וחריתה בדגם עלי אקאנטוס מפותלים. 
בסיסים משובצים מטבעות. חתום בחותמות 

כסף אנגליות 1899-1900. גובה: 12 ס”מ. 
  $ 600 – 800

נרתיק כסף סטרלינג למגילת אסתר,   .1118
אפליקציות  מעוטר   .20 ה- המאה  ישראל, 
מחורצות יפהפיות בדגם סצינת המן ומרדכי, 
וחותמת  ציפור. חתום  ועיטור מפוסל בדגם 

היצרן. אורך: 27 ס”מ. 
$ 400 – 600

קופסת כסף לאתרוג, המאה  1119. הצורפים. 
כיתוב  מעוטר  מכסה  אובאלי.  דגם   .20 ה-
repousse ‘ולקחתם לכם פרי עץ  בעבודת 
הדר’  על רקע עבודת פטיש ידנית. גוף מעוטר ב- 
repousee בדגם  rocaille ועלים מפותלים. 

קרטוש למונוגרמה. חתום וחותמת היצרן 
אורך: 14 ס”מ. 

$ 300 – 400

קופסת פליז, ישראל, מחצית  1120. בצלאל. 
ראשונה של המאה ה-20. עיטורי צריבה. מכסה 
מעוטר בדגם סצינת עלייה לרגל עם כיתוב ‘ קומו 
ונעלה ציון אל ה’ אלהינו’ תחום בדגם מסגרת 
בדגמי רימונים, עלי ושריגי גפן. דפנות מעוטרות 
באותם מוטיבים ונושאת כיתוב ‘הבאת בכורים 

בצלאל ירושלם’. 18.5X10 ס”מ.
 $ 800 – 1,000

1121. רעשן כסף, המאה ה-20. בעיטורי חסר 
בדגם מוטיבים מפותלים, דגים וסצינת מרדכי 

והמן.  גובה: 15 ס”מ. 
$ 300 – 400 1110. י. רומן, יהודים, שמן על בד, 19X14 ס”מ. 

חתום.
$ 150 – 250

1122. מנורת פליז לשבת*, מרוקו, המאה ה-19. 
עיטורי ריקוע וחריתה בדגמים צמחיים. 

גובה: 34 ס”מ. 
$ 300 – 400

מס’  ישראל  ן  מוזיאו באוסף  נמצא  דומה  פריט   *
B99.1062

ספרות: ‘La Vie Juive au Maroc’ הוצאת מוזיאון ישראל, 
ירושלים, 1973, עמ’ 45.

  
מגדל כסף ופיליגראן לבשמים. מפוסל   .1123
בראשו בדגם כדור. מיכל פחוס מעוטר חוטי 
פיליגראן מלופפים ופניניות באפליקציה. פתח 
4 חוטי כסף  להכנסת בשמים. מעמד בדגם 
חתום  כדור.  באמצעות  מאוגדים  מפותלים 

בחותמות כסף רוסיות. גובה: 27 ס"מ. 
$ 600 – 800

1124. הצורפים. זוג פמוטות כסף לשבת, המאה 
ה-20. בסיס בעיטורי בלט בדגם פרחים. חתום 

וחותמת היצרן. גובה: 18 ס”מ. 
$ 100 – 150

1125. לוט 2 מגדלי כסף לבשמים, 1970 בקירוב, 
א. מעוטר בחוטי פיליגראן. דגם דלת  הכולל: 
להכנסת בשמים. חתום וחותמת ייבוא ישראלית. 
ב. סטרלינג, עיטורי בלט בדגם פרחים ודגמים 
מפותלים. חתום וחותמת היצרן. גובה: 18.5 ס”מ. 

  $ 150 – 200

1127. שעון סבתא אנגלי, ארט-דקו, 1930 
בקירוב. קופסת עץ מסוגננת, לוח ספרות 
רומיות. מצלצל ברבעי, חצאי ובשעות 

מלאות. במצב עבודה. גובה: 144 ס"מ.
$ 200 – 300

 : היצרן  . ישן גרמני  סבא  שעון   .1128
ץ  ע ת  ס פ ו ק  .T E M P U S  F U G I T
מסוגננת. לוח ספרות מעוטר. מצלצל 
ברבעי, חצאי ובשעות מלאות. מטוטלת. 
משקולות. במצב עבודה. גובה: 200 ס"מ.
$ 200 – 300

1950 בקירוב.  שעון קמין אנגלי,   .1126
ROLLS. גוף השעון מעץ. עיטור  היצרן: 
מתכת מוזהבת במרכז ורגליות מתכת 
הביג-בן  מנגינת  את  מצלצל  בפינות. 
בחצאי ובשעות מלאות. במצב עבודה. 

אורך: 72 ס"מ. גובה: 26 ס"מ.
$ 150 – 200
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1136. צמיד קשיח זהב 21K, נפתח, משובץ ספירים 
בליטוש מרקיזה ויהלומים קטנים לסרוגין. 
קוטר הצמיד כ-6 ס"מ. משקל כ-18 גרם.

$ 1,800 – 2,200

1137. צמיד זהב 18K, קשיח, פתוח. מעוטר בעבודת 
רשת בסגנון מרוקאי. משקל כ-17.5 גרם.
$ 1,500 – 2,000

14K, חישוקים. קוטר  1138. זוג עגילי זהב 
כ-5.5 ס"מ. משקל כ-4.4 גרם.

$ 700 – 1,000

ב  ה ז י  ל י ג ע ג  ו ז  .1 1 3 9
14K, אובאלים, משובצים 
אוניקס ומעוטרים עלה זהב 
קטנים.  יהלומים   משובץ 

אורך כ-4 ס"מ.
$ 500 – 700

 ,14K 1140. סט תליון וזוג עגילי זהב
תליון מעוטר שורות של זהב צהוב 
וזהב לבן לסרוגין. אורך כ-4.2 ס"מ. 
זוג עגילי זהב 14K קמורים מעוטרים 
בעבודת זהב עדינה. סה"כ משקל 

הסט כ- 10 גרם.
$ 800 – 1,200

14K, חישוקים.  זהב  עגילי  זוג   .1141 
קוטר כ-6.5 ס"מ. משקל כ-3 גרם.

$ 500 – 700

 ,1 4 K ב  ה ז ת  ע ב ט  .1 1 3 3
מורכבת מ-7 טבעות משובצות 
בגדלים  ורודים  נים  טורמלי

שונים ויהלום במרכז. 
.US 7-מידה כ
$ 800 – 1,200

כיפה   ,18K זהב  טבעת   .1132
משובצת אבני חן שונות. מידה 
ניתנת  זו  טבעת   .US  7.5 כ-

להגדלה והקטנה.
$ 700 – 1,000

 ,1 4K ב  ה ז ת  ע ב ט  .1 1 3 4
משובץ  ארכיטקטוני  בדגם 
 11.5 כ- משקל  אמרלדים. 
גרם. מידה כ-US 5.5. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 700 – 1,000

 ,18K 1135. טבעת זהב ורוד
 12 משובצת  אובאלית, 
יהלומים טבעיים בליטושים 
וצבעים שונים. סה"כ משקל 

.cts 3.00-היהלומים כ
$ 1,800 – 2,200

 , ם י נ י נ פ ת  ז ו ר ח מ  .1 1 2 9
ארוכה, קוטר כ-7 מ"מ. סוגר 
זהב 14K. אורך כ-150 ס"מ.

$ 700 – 1,000

1130. שרשרת זהב 14K, בדגם כבל, משובצת 6 פנינים. 
אורך כ-41 ס"מ. משקל כ-8 גרם.

$ 500 – 800

 1131. מחרוזת פנינים, 
קוטר כ: 10-11 מ"מ. אורך כ-43 ס"מ.

$ 1,500 -2,000
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1154. צמיד זהב 14K ואוניקס, מורכב מחוליות  אוניקס וכדורי זהב  לסרוגין. סוגר זהב משובץ יהלום קטן. אורך כ- 21 ס"מ.
$ 1,600 – 2,000

1150. זוג עגילי זהב 14K, משובצים 
סמוקי -קוורץ  ויהלום קטן.

$ 400 – 600

מסגרת   ,14K זהב  עגילי  ג  זו  .1151
בלו-טופז.  ובמרכז  יהלומים  משובצת 

.ct 0.30-משקל היהלומים כ
$ 700 – 1,000

14K, מסגרת  זוג עגילי זהב   .1152
למון-קוורץ,  משובצת  אובאלית 
נושאת גדיל משובץ סמוקי-קוורץ. 

אורך כ-4.8 ס"מ.
$ 500 – 700

 ,14K 1153. זוג עגילי זהב
נושאים תליון משובץ בלו- 

טופז. אורך כ-3.2 ס"מ.
$ 400 – 600

 ,14K 1146. טבעת זהב צהוב ולבן 
גמישה, חוליות זהב לבן משובצות 
יהלומים קטנים במשקל כולל של 
כ-ct 0.15. מידה כ- US 7.5. משקל 

כ-8.5 גרם.
$ 700 – 1,000

14K, משובצת יהלום  1147. טבעת זהב 
סוליטר במשקל של כ-ct 0.25, מידה כ-7 

US. טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 500 – 700

18K, בדגם  טבעת זהב   .1148
גבר ואישה מתנשקים. משובצת 
יהלומים קטנים. מידה כ-7.5 
US. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.
$ 700 – 1,000

18K, מעוטרת  טבעת זהב   .1149
בעבודה גלית ומשובצת יהלומים 
במשקל כולל של כ-ct 0.50. מידה 
כ-US 7.5. טבעת זו ניתנת להגדלה 
והקטנה. משקל הטבעת כ- 9.5 גרם.

$ 800 – 1,200

9K, מעוטר  1142. תליון זהב 
ומשובץ  יפה  זהב  בעבודת 
על  מסתובב  סמוקי-קוורץ 
.14K מוט. כולל שרשרת זהב

$ 500 – 800

פרפר,  בדגם   ,14K זהב  תליון   .1143
משובץ אבני רובי ויהלומים. 

מידות כ:3.3X2.2 ס"מ. כולל שרשרת 
.14K זהב

$ 800 – 1,200

 ,14K 1144. תליון זהב 
רוטוויל-קוורץ  נושא 
כולל  מימדים.  גדול 

.14K שרשרת זהב
$ 700 – 1,000

1145. תליון זהב 18K, בדגם פרפר, כנפיו 
משובצות יהלומים עגולים וגופו משובץ 
משקל  סה"כ  טיפה.  בליטוש  יהלום 

 .ct 1.00-היהלומים כ
.18K כולל שרשרת זהב

$ 1,000 – 1,500
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Konstantin Szewczenko .1155, חסיד, 
שמן על בד, 51X41 ס”מ, חתום. 

$ 300 – 400

1156. אמן לא מזוהה, לומד תורה, שמן על בד, 
50X65 ס"מ. 
$ 400 – 600

דיוקן יהודי, שמן על בד,   ,Van Meer  .1157
60X50 ס”מ, חתום. 

$ 200 – 300

מגדל כסף סטרלינג לבשמים, המאה   .1158
ה-20. מפוסל בדגם ארמון. עיטורי בלט בדגם 

פרחים. גובה: 10 ס”מ. 
$ 80 – 120

2 גביעי כסף לקידוש, המאה ה-20,  1159. לוט 
פיליגראן  א. בסגנון בצלאל, מעוטר  הכולל: 
בדגמים מפותלים. חתום. ב. מעוטר בבלט בדגם 
נושא הקדשה.  ואשכולות ענבים.  גפן  שריגי 

חתום. גובה: 15/12.5 ס”מ. 
 $ 100 – 150

חנוכיית כסף סטרלינג, המאה ה-20.   .1160
זרועות מפוסלות בדגם rocaille. בסיס אובאלי 

מחורץ בדגם גיאומטרי. שמש נשלף. חתום. 
גובה: 14 ס”מ. 

$ 100 – 150

Bier .1161. זוג פמוטות כסף סטרלינג לשבת, 
מטה  כלפי  וצר  הולך  מעמד   .20 ה- המאה 
ידנית. בבסיס אותיות גזורות  בעבודת ריקוע 

‘שבת קודש’. חתום וחותמת היצרן. 
גובה: 24 ס”מ. 

 $ 150 – 200
מקור: עיזבון שאול אייזנברג. 

קופסת נחושת משובצת כסף, ישראל,   .1162
מחצית ראשונה של המאה ה-20. עיטורי חסר 
בטכניקה דמשקאית בדגם ערבסקות מפותלות. 
 2 וב- במכסה  קרטוש  תחום  ‘משה’  משובץ 

דפנות. 10X17 ס”מ. גובה: 7 ס”מ. 
 $ 400 – 500

קופסת כסף סטרלינג לאתרוג, המאה   .1163
ה-20. מלבנית ופחוסה. מעוטרת בבלט מחורץ 
ופרחים בכל פינה. ידית פתיחה בדגם פרחים 
מפוסלים. פנים מוזהב. חתום וחותמת היצרן. 

11X14 ס”מ. משקל: כ- 425 גרם.
$ 300 – 400

1164. קופסת כסף לאתרוג, אובאלית ופחוסה, 
ידית פתיחה בדגם  בעיטורי בלט מחורצים. 
ורד. בסיס בעיטורי בלט בדגם rocaille. פנים 
מוזהב. חתום בחותמת כסף פולנית מהמאה 

ה-19. אורך: 17 ס"מ. 
$ 300 – 400

 1165. גביע ותחתית כסף, אנגליה, המאה ה-20. 
א. גביע, ברמינגהם, 1976. נושא מונוגרמה. חתום 
 .Barker Ellis Silver Co  וחותמת היצרן 
וחותמת  1967-68, חתום  ב. תחתית, לונדון, 
היצרן בר”ת. משקל: כ- 300 גרם. גובה: 13 ס”מ.

  $ 100 – 150

פיליגראן  וחוטי  נרתיק כסף סטרלינג   .1166
מוזהב.  ה-20. בראשו כתר  למגילה, המאה 
כותרת, פרחים  עלי  בדגם  פיליגראן  עיטורי 
ודגמים מסולסלים ודגמי ציפורים באפליקציה. 

דלת מוזהבת להכנסת המגילה. אורך: 27 ס"מ. 
$ 350 – 450

1167. הדס כסף סטרלינג גדול ממדים לבשמים, 
1916. ידית פתיחה מפוסלת בדגם מגן  לונדון, 
דוד. עיטורי בלט וחריתה בהיקף בדגם פרחים 
ועלים קשורים בסרט על רקע עבודת פטיש 
ידנית. 5 פעמונים נתלים. נושא הקדשה מ-1916. 

חתום וחותמת היצרן. גובה: 32 ס”מ. 
משקל: כ- 495 גרם. 

$ 300 – 400

חנוכיית כסף זקופה, ארט-נובו, ברלין,   .1168
זרועות  דוד.  מגן  בראשה  בקירוב.   1910
מקושתות אופייניות לסגנון. בסיס עגול כיפתי. 

.Schwechten W חתום וחותמת היצרן
גובה: 22 ס”מ. )פגם קל( 

$ 100 – 150

מעמד כסף סטרלינג לספרים, ישראל,   .1169
המאה ה-20. עיטור נשלף באותיות מוזהבות 
‘והגית בו יומם ולילה’. עיטורי הזהבה  גזורות 

בהיקף. חתום וחותמת היצרן.  36X30 ס”מ. 
$ 500 – 700

חנוכיית כסף סטרלינג זקופה, מקסיקו,   .1170
המאה ה-20. זרועות מסוגננות. שמש נשלף. 
בסיס כיפתי נושא כיתוב בבלט 'הנרות הללו 

קדש הם'. חתום. גובה: 28.5 ס"מ. 
$ 200 – 300

1171. הצורפים. הדס כסף סטרלינג לבשמים, 
ישראל, המאה ה-20. דגם עגול. מפוסל בראשו 
בדגם פרח מסוגנן. עיטורי חריתה ובלט בדגם 

מוטיבים צמחיים. חתום וחותמת היצרן. 
גובה: 21.5 ס”מ. )פגם קל(.

$ 80 – 120

1172. גביע כסף אלגנטי לקידוש, המאה ה-20. 
חתום. גובה: 14 ס”מ. 

 $ 100 – 150

קופסת כסף סטרלינג לאתרוג בסגנון   .1173
בצלאל, המאה ה-20. מכסה נשלף, דגם פרח 
מסוגנן בראשו. משטחים בעיטורי חוטי פיליגראן 

בדגמים גיאומטריים. חתום. גובה: 21 ס”מ. 
 $ 200 – 250

1174. תבליט מתכת, המאה ה-20. מפוסל בדגם 
הבאבא סאלי. חתום. 19X13 ס”מ. 

$ 150 – 200

כלי אחסון  1178. שישה צפרדעים על כדור. 
INRO(. כולל נצוקי בצורת  יפני מעץ. )סוג של 

צפרדע. חתום. קוטר: 6.5 ס"מ.
$ 80 – 120

1175. צפרדעים על גזע עץ. נצוקי עץ יפני ישן, 
חתום. אורך: 5 ס"מ.

$ 50 – 80

1176. עכבר עומד על תפוח. נצוקי עץ יפני ישן. 
חתום. גובה: 5 ס"מ.

$ 50 – 80

נצוקי עץ יפני  1177. שלושה עכברים על דלי. 
ישן. חתום. עיני זכוכית. גובה: 5.5 ס"מ.

$ 50 – 80

קופסת  1179. שפיריות על משטח בד. 
 .)INRO אחסון יפנית ישנה מעץ. )סוג של
עיני  פרי,  על  רקק  בצורת  נצוקי  כולל 
זכוכית. 4X8 ס"מ. גובה: 6 ס"מ.
$ 80 – 120
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1188. זוג עגילי זהב 14K, מעוטרים בעבודת 
זהב יפה ומשובצים ג'יד מגולף. אורך כ-3.8 

ס"מ. משקל כ-9.5 גרם.
$ 400 – 600

1189. טבעת זהב 800,  מעוטרת 
ברזיל  דגלי  בצבעי  באמאייל 
 .US  11 כ- מידה  ופורטוגל. 

משקל כ-9.5 גרם.
$ 700 – 1,000

 ,18K זהב  טבעת   .1190
משובצת פנינה וקוראלים. 
מידה כ-US 7.25. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 400 – 600

14K, מסגרת  זוג עגילי זהב   .1191
מעוטרת עלה זהב ומשובצת פנינה.

$ 300 – 500

14K, משובצת  טבעת זהב   .1184
ואבן חן  יהלומים קטנים בצדדים 
 .US כ-7.5  חומה במרכז. מידה 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 600 – 800

14K, משובצת  טבעת זהב   .1185
חן  ואבן  יהלומים קטנים בצדדים 
ירוקה במרכז. מידה כ-US 5. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 400 – 600

ויסט,  טו  ,14K זהב  טבעת   .1186
.US 7-משובצת רובי. מידה כ

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 300 – 500

1187. טבעת זהב 14K, מורכבת 
ם  משובצי זהב  חישוקי   2 מ-
במרכז.  ורובי  קטנים  יהלומים 
מידה כ-US 6.5. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.
$ 400 – 600

מחרוזת פנינים, מעוטרת   .1180
בחרוזי זהב. קוטר הפנינים כ: 7-8 
מ"מ. אורך כ-50 ס"מ. סוגר זהב 

.18K
$ 600 – 800

2 שורות,   מחרוזת פנינים,   .1181
מחוברות עם חרוזי זהב. 

.14K אורך כ- 49 ס"מ. סוגר זהב
$ 500 – 700

 ,1 4 K ב  ה ז ת  ר ש ר ש  .1 1 8 2
מעוטרת פנינים וחרוזי זהב לבן 

14K. אורך כ-43 ס"מ.
$ 700 – 1,000

1183. מחרוזת פנינים מדורגות. 
קוטר כ: 5-12 מ"מ. אורך כ-46 ס"מ.

$ 700 – 1,000

סיכה עתיקה זהב   .1192
14K, מעוטרת בעלי זהב 
ם.  דיאמנטי משובצים 

אורך כ-6.1 ס"מ. 
משקל כ-6 גרם.

$ 400 – 600

1193. סיכה/תליון זהב 
18K ו-14K, משובצת 
פנינים  ו-3 אבני רובי. 
אורך כ-5.2 ס"מ. 
משקל כ-6.5 גרם.
$ 400 – 600
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1206. צמיד זהב 10K, מעוטר חוליות בדגם לב משובצות יהלומים. אורך כ-19 ס"מ.
$ 500 – 700

 ,1 4K ב  ה ז ת  ע ב ט   .1 2 0 2
משובצת ספיר ויהלומים קטנים 
מסביב. מידה כ-US 7. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 500 – 700

 ,1 4 K ב  ה ז ת  ע ב ט  .1 2 0 3
יפה  זהב  בעבודת  מעוטרת 
ואמאייל אדום לסרוגין. מידה 
ניתנת  זו  טבעת   .US  7.5 כ-

להגדלה והקטנה.
$ 400 – 600

9K, משובצת  1204. טבעת זהב 
מידה  קטנים.  ויהלומים  גרנט 
ניתנת  זו  טבעת   .US  5.25 כ-

להגדלה והקטנה.
$ 300 – 500

14K, בדגם פרח  1205. טבעת זהב 
ר  וספי קטנים  יהלומים  משובץ 

.US 7-במרכז. מידה כ
טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 500 – 700

וכסף,   14K זהב  עגילי  זוג   .1198
ומשובץ  לאוזן  צמוד  עגול  אלמנט 
יהלומים, נושא מוט ותליון כסף משובץ 
היהלומים  משקל  סה"כ  יהלומים. 

כ-ct 0.50. אורך כ-4 ס"מ. 
משקל כ-7.5 גרם.

$ 400 – 600

זהב  עגילי  זוג   .1199
14K, ארוכים, מעוטרים 
ספירלי  ן  ו ותלי ז  חרו
מזהב. אורך כ-6.7 ס"מ.

$ 700 – 1,000

1200. זוג עגילי זהב ורוד 14K, משובצים 
פנינה ו-4 גדילי זהב.

$ 500 – 700

 ,14K זהב  עגילי  זוג   .1201
נושאים אלמנט זהב משובץ 

אוניקס. אורך כ-4 ס"מ.
$ 500 – 700

14K, משובץ  תליון זהב   .1194
ספירים עגולים, יהלומים קטנים 

וספיר במרכז. 
.14K כולל שרשרת זהב

$ 800 – 1,200

14K, אובאלי, משובץ  1195. תליון זהב 
אוניקס ויהלומים קטנים. 
.14K כולל שרשרת זהב

$ 600 – 800

1196. תליון זהב 14K, אלמנט מעוין 
משובץ אבני גרנט עגולות, במרכז 

גרנט מרובעת. 
.14K כולל שרשרת זהב

$ 700 – 1,000

9K, משובץ  תליון זהב   .1197
ויהלום  ספירים   , רובי אבני 

לסרוגין. 
.14K כולל שרשרת זהב

$ 400 – 600
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1217. שטיח משי בדוגמת טקה, אפגניסטן. פני 
השטיח בדוגמת רגל פיל חוזרת ונשנית על רקע 

שנהב. 120X147 ס"מ.
$ 1,600 – 2,000

1218. שטיח טורקומן, המאה ה-20. פני השטיח 
בדוגמאות גיאומטריות על רקע אדום.

124X183 ס"מ.
$ 300 – 500

שטיח מהמזרח הרחוק, אמצע המאה   .1219
ה-20. פני השטיח בדוגמת מדליונים מפוזרים 

על רקע צהוב. סימני גיל. 150X220 ס"מ.
$ 400 – 600

1220. שטיח גבה, פרס, המאה ה-20. פני השטיח 
בגוון שנהב עם דמויות מינימליסטיות.

125X170 ס"מ.
$ 700 – 1,000

1221. שטיחון סומק אפשאר פרסי, המאה ה-20. 
פני השטיח בדוגמא צבעונית חוזרת לאורך. 

32X122 ס"מ.
$ 400 – 600

 1222. שטיח בדוגמת זיגלר, אפגניסטן, המאה 
ה- 20. פני השטיח בעיטורי פרחים ושריגים על 

רקע שנהב. 123X187 ס"מ.
$ 800 – 1,200

1223. ראנר בדוגמת שיראז קשקאי, פרס, המאה 
ה-20. פני השטיח בדוגמת חמישה מדליונים 

מעויינים לאורך על רקע אדום. 77X280 ס"מ.
$ 1,000 – 1,500

שטיח טקה, אפגניסטן, המאה ה-20.   .1224
פני השטיח מעוטרות בדוגמת רגל פיל במרכז 
על רקע בהיר. מסגרת מעוטרת ברקע אדום. 

207X307 ס"מ.
$ 1,200 – 1,600

1225. שטיח סומק קשקולי ישן, פרס. פני השטיח 
בדוגמת גריד צמר אדום וקילים בעיטורי פרחים 
בתוך הריבועים. מסגרת צמר פרחונית נוספת 

ושוליים קילים בצבע בהיר. 81X117 ס"מ.
$ 1,200 – 1,600

1226. שטיחון סומק אפשאר פרסי, המאה ה-20. 
פני השטיח בדוגמא צבעונית חוזרת לאורך.

62X85 ס"מ.
$ 600 – 800

1207. שטיחון תפילה ישן, אפגניסטן. פני השטיח 
בדוגמת רגל פיל קלאסית בצבעוניות אדומה. 

54X78 ס"מ.
$ 100 – 150

וינטג' מהמזרח הרחוק בדוגמת  שטיח   .1208
זיגלר. פני השטיח בגוון שנהב בוהק ושריגים. 

המסגרת בצבע ירקרק. 122X177 ס"מ.
$ 200 – 300

1209. שטיחון תפילה ישן, אפגניסטן. פני השטיח 
בדוגמת רגל פיל קלאסית בצבעוניות אדומה. 

53X87 ס"מ.
$ 100 – 150

שטיח תפילה, נעין פרס, המאה ה-20.   .1210
פני השטיח עם מדליון מרכזי על רקע בהיר. 

90X136 ס"מ.
$ 300 – 500

שטיח תפילה, אפגניסטן, החלק השני   .1211
של המאה ה-20. פני השטיח מעוטרים שני 
מדליונים בדוגמאות גיאומטריות בצבעוניות 

משתנה. 75X122 ס"מ.
$ 200 – 300

1212. שטיח טורקומן, אמצע המאה ה-20, פני 
השטיח בדוגמת רגל פיל מסורתית על רקע 

אדום. 133X190 ס"מ.
$ 200 – 300

שטיח מהמזרח הרחוק, המאה ה-20.   .1213
פני השטיח בדוגמת שריגים מרובעים חוזרת 
על רקע אדום. שוליים פרחוניים על רקע בהיר. 

122X154 ס"מ.
$ 200 – 300

ישן, אמצע המאה ה-20.  שטיח בלוץ'   .1214
דוגמאות גיאומטריות ובעלי חיים חוזרים ונשנים 
בהיר.  רקע  על  כחול  בצבע  השטיח  פני  על 
מסגרת מעוטרת בפרחים צבעוניים על רקע 

בהיר. 119X195 ס"מ.
$ 400 – 600

זיגלר, אפגניסטן המאה  שטיח בדוגמת   .1215
ה-20. פני השטיח בדוגמת פרחים גדולים ושריגים 

מפותלים על רקע שנהב.290X390 ס"מ.
$ 1,200 – 1,600

שטיח תפילה, טורקומן, אמצע המאה   .1216 
ה-20. שטיח בדוגמת רגלי פיל במרכז על רקע 
שנהב ומסגרת מאסיבית באדום. מסגרת נוספת 

בשנהב מעוטרת בפרחים. 143X183 ס"מ.
$ 150 – 200

המאה  פרסי,  קשקולי  סומק  שטיחון   .1227
ה-20. פני השטיח בדוגמת גריד צמר בצבע 
אדום וקילים בדוגמא צבעונית בתוך הריבועים 

ובשוליים. 59X93 ס"מ.
$ 800 – 1,200

1228. שטיח דוגמת אפשאר, אוזבקיסטן, המאה 
ה-20. פני השטיח מעוטרים בדוגמאות מדורגות 
של בעלי חיים וצמחיה על רקע בהיר. מסגרת 

מרשימה ומעוטרת. 100X146 ס"מ.
$ 1,200 – 1,600

1229. שטיח משי, קום פרס, המאה ה-20. פני 
השטיח מעטרות במסגרת כפולה ומדליון מרכזי 

עם שני עוגנים לצידיו על רקע לבן פנינה. 
100X150 ס"מ.

$ 2,000 – 2,500

1230. שטיח קילים סומק אפשאר, אוזבקיסטן, 
תחילת המאה ה-20. פני השטיח בדוגמת פסים 

חוזרת ונשנית בגווני חום וקרם. 130X254 ס"מ.
$ 2,200 – 2,600

שטיח פרחי משי ישן, נעין פרס, המאה   .1231
ה-20. פני השטיח בעיטור מדליון מרכזי בצבע 
שנהב על רקע תכלת ומעוטר בפרחים ושריגים 
במשי. מסגרת בצבע שנהב מעוטרת בפרחים 

ושריגים. 155X255 ס"מ.
$ 1,400 – 1,800

שטיח סאנאייה, איספהאן פרס, אמצע   .1232
מאוד  צפיפות  משי.  על  צמר   .20 ה- המאה 
גבוהה על רקע כחול בהיר. מצב מעולה. חתום. 

110X157 ס"מ.
$ 1,200 – 1,600

שטיח פיקטוריאלי ישן, סין. פני השטיח   .1235
בדגם ציפורים בסצינת נוף על רקע כחול כהה. 

128X200 ס"מ.
$ 1,800 – 2,200

1233. רקמה אירופאית ישנה, הגבירה וחד הקרן, 
עפ"י המקור מתוך 6 טפסטרי מהמאה ה 16. חיות 
וחד-קרן מחזיקים  היער על רקע עצים. אריה 
בדגלים ומאחור אוהל עליו דגל על רקע אדום. 

135X165 ס"מ.
$ 700 – 1,000

שטיח ישן, סין. פני השטיח עם מדליון   .1234
מרכזי בדגם ציפור על רקע כחול כהה ומסגרת 

מרשימה. 80X156 ס"מ.
$ 800 – 1,200

פני  טיבט.   , ן דרקו בדגם  ישן  שטיח   .1236
השטיח בדוגמת שני דרקונים ופרחים על רקע 
כהה. מסגרת מעוטרת בצבעוניות מרשימה. 

100X160 ס"מ.
$ 1,200 – 1,600
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 ,14K זהב  ון  תלי  .1249
ץ  ב ו ש מ ר  ו מ ק ט  נ מ ל א
קוראל. כולל שרשרת זהב 

.14K
$ 500 – 800

 ,14K זהב  תליון   .1250
במרכזו  ספיר,  משובץ 
משובץ יהלום קטן. כולל 

.14K שרשרת זהב
$ 500 – 800

14K, משובץ  1251. תליון זהב 
אופאל ויהלומים קטנים. כולל 

.14K שרשרת זהב
$ 500 – 700

 ,9K זהב  ן  ו תלי  .1252
קטנות  פניניות  משובץ 
נושא  במרכז.  ואמטיסט 
פרידוט.  משובץ  ן  ו תלי

.14K כולל שרשרת זהב
$ 700 – 1,000

ב  ה ז ן  ו י ל ת  .1 2 5 3
18K, אגאט בדגם יד 
מעוטרת צמיד זהב. 
זהב  שרשרת  כולל 

.18K
$ 700 – 1,000

14K, משובצת רובי.  סיכת זהב   .1245
מידות: 3.1X1.8 ס"מ.

$ 300 – 500

14K, חישוק  טבעת זהב   .1246
ם  יהלומי  7 בץ  משו מתרחב 
US. טבעת  קטנים. מידה כ-6.5 

זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 400 – 600

מאט  ורוד  זהב  טבעת   .1247
יהלום במשקל  14K, משובצת 
 .US ct. מידה כ-9  של כ-0.15 
טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 400 – 600

לב,  בדגם   ,9K זהב  עגילי  זוג   .1248
יהלומים קטנים  משובצים אבני רובי, 

ורובי במרכז.
$ 300 – 500

1241. טבעת זהב 14K, מעוטרת 
פרחי זהב משובצים אבני רובי 

.US 6.25-קטנות. מידה כ
$ 300 – 500

משובצת   ,9K זהב  טבעת   .1242
בליטוש  וורודים  כחולים  ספירים 
ויהלומים קטנים לסרוגין.  מרקיזה 
מידה כ-US 10.25. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.
$ 300 – 500

1243. טבעת זהב 14K ופלטינה, 
קטנים.  יהלומים   3 משובצת 
US. טבעת זו ניתנת  מידה כ-6 

להגדלה והקטנה.
$ 300 – 500

 ,9K זהב  ויקטוריאנית  טבעת   .1244
משובצת יהלומים וספירים לסרוגין.  
ניתנת  זו  טבעת   .US  5.5 כ- מידה 

להגדלה והקטנה.
$ 300 – 500

 ,14K תליון קמיאו זהב   .1237
ב  ה ז ת  ר ג ס מ  . ה ש י א ת  ו מ ד

מעוטרת. אורך כ-3 ס"מ.
$ 300 – 500

14K, נושאים תליון  זוג עגילי זהב   .1238
מעוטר בעבודת זהב צהוב ולבן, משובצים 

אבני רובי קבושון. אורך כ-4.3 ס"מ.
$ 600 – 800

1239. זוג עגילי זהב 14K, בסגנון 
לימוז׳. משובצים אופאל. 

אורך כ-5.5 ס"מ.
$ 300 – 500

14K, בסגנון לימוז׳.  1240. תליון זהב 
אובאלי. דמות אישה עם פרחים. 

אורך כ-6 ס"מ.
$ 300 – 500
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1267. צמיד זהב 18K, חוליות מעוטרות בעבודת זהב יפה. אורך כ-22 ס"מ. 
משקל כ-8.5 גרם.

$ 700 – 1,000

 ,18K 18, חוליות מעוטרות כיפות זהב. מדליון זהבK 1268. צמיד זהב
בדגם מגן דוד. אורך כ-20 ס"מ. משקל כ-7.5 גרם.

$ 600 – 800

 ,14K זוג עגילי זהב   .1262
א  ש ו נ  , ה ס ר פ ט  נ מ ל א
2 קוראלים.   תליון משובץ  

אורך כ-5 ס"מ.
$ 600 – 800

זהב  לי  עגי ג  ו ז  .1263
14K, אלמנט פרסה, נושא 
יהלום קטן  גדיל משובץ 

ופרידוט. אורך כ-5.2 ס"מ.
$ 300 – 500

 ,14K 1264. זוג עגילי זהב 
נושא   , ורוד  זהב  אלמנט 
יהלומים   2 תליון משובץ 

קטנים, ספיר ופנינה.
$ 700 – 1,000

 ,14K זהב  עגילי  זוג   .1265
משובצים סטאר-ספיר ויהלום 

קטן. אורך כ-4.1 ס"מ.
$ 500 – 700

 ,14K זוג עגילי זהב   .1266
אלמנט צמוד לאוזן משובץ 
קוראל, נושא גדיל משובץ 

קוראל. אורך כ-5 ס"מ.
$ 700 – 1,000

מחורצת,   ,14K זהב  טבעת   .1258
8  יהלומים קטנים. מידה  משובצת 
כ-US 6.25. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.
$ 300 – 500

 2 משובצת   ,14K זהב  טבעת   .1259
 .US יהלומים ו-3 אבני רובי. מידה כ-6.5 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 500 – 700

 ,14K זהב  טבעת   .1260
מסגרת מעוטרת בעבודת 
זהב יפה. משובצת ציטרין. 
ס"מ.   2.4X1.5 כ- מידות 
משקל כ-12.5 גרם. מידה 
ו  ז ת  ע ב ט  .U S  8 . 5 - כ

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 700 – 1,000

מסגרת    ,14K זהב  טבעת   .1261
מעוטרת בעבודת זהב יפה. משובצת 
ציטרין. מידות כ-2.4X1.5 ס"מ. משקל 
כ-12.5 גרם. מידה כ-US 8.5. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 700 – 1,000

1254. מחרוזת פנינים אפורות. קוטר כ: 
8 מ"מ. סוגר זהב 14K. אורך כ-47 ס"מ.

$ 300 – 500

1255. מחרוזת פנינים ורודות. קוטר 
 14K זהב  אלמנט  מ"מ.   4-5 כ:
משובץ פנינה ויהלומים.  סוגר זהב 

14K. אורך כ-45 ס"מ.
$ 400 – 600

1256. מחרוזת לפיס-לזולי, מעוטרת 
חרוזי זהב. קוטר כ-8 מ"מ. אורך כ-42 

.14K ס"מ. סוגר זהב
$ 300 – 500

1257. מחרוזת אבני אוניקס, 
זי  חרו אבני  של  שורות   4
אוניקס, פנינים וחרוזי זהב. 

אורך כ-83 ס"מ. 
.14K סוגר זהב

$ 300 – 500
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1950 בקירוב. מגולף  פסל קוראל סיני,   .1269
באיכות גבוהה, בדגם עץ עם פרחים וציפורים. 

גובה )ללא בסיס(: 15 ס”מ. )חוסרים קלים(.
$ 300 – 400

מקור: עיזבון שאול אייזנברג. 

1270. פסל קוראל סיני, 1950 בקירוב. בגוון ורוד 
ולבן. גובה: 25 ס”מ. 

$ 200 – 300
מקור: עיזבון שאול אייזנברג. 

1271. פסל קוראל, מזרח רחוק, המאה ה-20. 
גוון אדום. גובה: 40 ס”מ. 

$ 400 – 500
מקור: עיזבון שאול אייזנברג. 

1272. זוג חרבות עצם סיניות ישנות. גילופי פילים, 
פוליכרום.  וצמחיה צבועים בצבעי  דרקונים 

חתומים. בסיסי עץ מסוגננים. 
אורך: 43 ס"מ, 43 ס"מ.

$ 200 – 300

קיסר וקיסרית. זוג פסלוני עצם סיניים   .1273
ישנים, הפסלונים מעוטרים בצבעי פוליכרום, 
בסיסי עץ. שני הפסלונים חתומים. גובה )כולל 

הבסיסים(: 34 ס"מ, 34 ס"מ.
$ 200 – 300

פסל ברונזה טיבטי, סוף המאה ה-19/  .1274
תחילת המאה ה-20. משובץ טורקיזים וקוראלים 

ומעוטר בצביעה קרה בגוון זהב. גובה: 16 ס"מ. 
 $ 600 – 800

Virabhadra )לוחם  1275. פסל ברונזה בדגם 
ידיים.   4 בעל  בקירוב.   1700  , )Shiva של 
 ,Daksha מחזיק בידיו חץ, קשת, חרב ומגן. 
שראשו הוחלף בראשו של תיש, עומד לימינו 
 .Anjali Mudra-ידיו ב  ,Virabhadra של 
הדמות לשמאל של Virabahadra היא כנראה 
Bhadrakali, בן זוגה של Virabhadra. ידיה 

גם ב- Anjali Mudra. גובה: 22 ס”מ. 
$ 600 – 800

 British *ניתן למצוא פריטים דומים באוסף של ה- 
 .Museum

Virabhadra, גלגול של שיווה, נוצר לאחר שאשתו   **
Sati, לא הוזמנה לקורבן גדול שניתן על  של שיווה, 
Daksha אביה. סאטי, מושפלת, הלכה למסיבה  ידי 
והשליכה את עצמה על אש ההקרבה. כאשר שיווה 
שמע על מותה, הוא קרע שיערה מראשו והשליך אותה 
לקרקע. Virabhadra, גיבור ולוחם גדול, נוצר מהשיערה. 
בזעם, הוא חתך את ראשו של Daksha וזרק אותו לאש 
ההקרבה. שיווה, שראה את החורבן שהמיט, ריחם על 
Daksha והחזיר אותו לחיים על ידי החלפת ראשו בראש 

של עז.

זוג פסלי עץ מהמזרח הרחוק, המאה   .1276
ה-20. בדמות גברים. גובה: 29 ס”מ כ”א. 

$ 100 – 150
מקור: עיזבון שאול אייזנברג.

1277. פסל ברונזה בדמות וישנו, המאה ה-19. 
לוטוס,  ידיים המחזיקות פרח   4 עם  מפוסל 
שרביט, Shankha )קונכיה( ו- Chakra )גלגל(. 

גובה: 14 ס"מ. 
$ 600 – 800

סגנון  ברונזה,  בודהה תאילנדי,  ראש   .1278
המאה ה-16. שיערו מסודר בדגם להב אש. 

גובה )לא כולל בסיס(: 32 ס"מ. 
$ 400 – 500

1279. אגרטל חרס satsuma יפני גדול ממדים. 
קדושים  בדמות  פיגורטיביים  אמאייל  ציורי 
וגברים לבושים בבגדים בשלל צבעים ודגמים. 

הדגשי הזהבה. גובה: 60 ס”מ. )רסטורציה(.
$ 400 – 500

יפן, סוף תקופת  מגילת משי ארוטית,   .1280
ה-Meiji )1868-1912(. חתום. גובה: 13.5 ס"מ. 

$ 400 – 500

1281. כד חרס Yue סיני, המאה ה-6/7. 
 .)straw glaze( גלזורה בגוון קש

גובה: 21 ס"מ. 
$ 800 – 1,000

 ,)russet jade( גילוף אבן ג'ייד אדום  .1282
סוף תקופת שושלת Qing )1644-1912(. בדגם 

דרקון מפותל. אורך: 11.5 ס"מ. 
$ 500 – 600

לבן,  כחול  סיניים,  פורצלן  כלי   2 לוט   .1283
 סוף המאה ה-17, תחילה המאה ה-18. כולל: 
תחומה  צמחייה  בדגם  מעוטרת  קערית,  א. 
במסגרת דגמים גיאומטריים. ב. צלוחית, מעוטרת 

 .Kangxi במרכזה בדגם חכמים. חתימות
קוטר: 15.5/16 ס"מ. 

$ 600 – 700

Hu Gong, Shou .1287 )1823-1886(, אחרי 
Ni Yun Lin, סלע להתבוננות, דיו על נייר,

21X16 ס"מ, חתום.  
$ 700 – 800

Mid Qing .1288, אחרי צייר  סונג, נוף עם בניין, 
דיו על משי, 31X39 ס"מ, חותמות של אספנים. 

$ 800 – 1,000

1289. לוט 4 אגרטלי חרס סיניים, המאה ה-20. מצופים בגוון כסף. 
הכולל: א. דגם גיאומטרי ייחודי. מעוטר בדגם עגורים עפים. ב. אגרטל 
בדגם עגול פחוס מעוטר בדגם עגורים ושמש בשמיים. ג. בעיטור מודרני 

בדגם פסים בגוון שחור. ד. מעוטר בדגם עגורים עפים בגוון שחור ואדום. 
גובה: מ-18 עד 30 ס”מ. 

$ 300 – 400

1290. לוט 3 אגרטלי חרס סיניים, המאה ה-20. מצופים בגוון זהב. אחד 
מעוטר פרחים בגוונים שונים, השני בדגם עגורים והשלישי בדגם קני 

סוף. גובה: מ- 18 ס”מ עד 23 ס”מ. )פגם קל(
$ 300 – 400

1284. כלי סיני למכחולים )brush pot(, תקופת 
הרפובליקה )1912-1949(. עץ רוזווד משובץ 

במבוק בדגם אותיות ומוטיבים צמחיים. 
גובה: 16 ס"מ. 

$ 200 – 300

 ,Tang זוג כוסות ברונזה ליין, שושלת   .1285
בדגמים  חריתה  עיטורי   .17/18 ה- המאה 

גיאומטריים ומפותלים. גובה: 6 ס״מ כ״א.
$ 600 – 800

קיסר וקיסרית. זוג פסלוני עצם סיניים   .1286
ישנים. הפסלונים מעוטרים בצבעי פוליכרום, 

בסיסי עץ. שני הפסלונים חתומים. 
גובה )כולל הבסיסים(: 34 ס"מ, 34 ס"מ.

$ 200 – 300
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2 פסלי אבן, מזרח רחוק, המאה  לוט   .1291
ה-20, הכולל: א. מגולף בדגם חכם ועלים. ב. חיה 

פנטסטית בגוון אדום. גובה: 17/20 ס"מ. 
$ 150 – 250

1292. פסל אבן גדול ממדים, מזרח רחוק, המאה 
ה-20. בדמות חיה פנטסטית. גובה: 51.5 ס"מ. 

$ 200 – 300

המאה  רחוק,  מזרח  פסלים,   2 לוט   .1293
א. אבן בגוון לבן מגולפת בדגם  ה-20, הכולל: 
עץ וחסידה. ב. אבן ג'יידיט, מפוסלת בדגם עץ 

וחסידה. גובה: 25 ס"מ. 
$ 200 – 300

אגרטל אבן, סין, המאה ה-20. מגולף   .1294
בדגם חיות פנטסטיות בכל צד. גובה: 22 ס"מ.

$ 100 – 150

1295. פסל ג'ייד סיני גדול ממדים, המאה ה-20. 
מפוסל בדמות מלומד. 

גובה )ללא בסיס(: 32.5 ס"מ.
$ 200 – 300

מגולף   .20 ה- המאה  סין,  אבן,  פסל   .1296
בעדינות בדגם חסידה וציפור. גובה: 14 ס"מ. 

$ 80 – 120

פסל סיני, המאה ה-20. מפוסל בדמות   .1297
דרקון עם לטאה על הגב. אורך: 25 ס"מ. 

$ 200 – 300

4 מסיכות עץ יפניות, המאה ה-20.  1298. לוט 
מגולפות בדגם פנים. גובה: 20 עד 26 ס”מ. 

$ 200 – 300
מקור: עיזבון שאול אייזנברג.

 
1299. פסל  sandstone, מזרח רחוק, המאה 
ה-20. מגולף בדמות בודהה ו-2 בודהיסטבות. 

גובה: 39 ס"מ. 
$ 100 – 150

2 פריטים מהמאה ה-20, הכולל:  לוט   .1300 
משובץ  פטרה.  העיר  בדגם  עיטור  ירדן.   א. 
אם-הפנינה בהיקף. 26X20 ס”מ. ב. כתר מוזהב, 

קוריאה. נתון בתוך קופסה. גובה: 24 ס”מ. 
 $ 100 – 150

מקור: עיזבון שאול אייזנברג.

1301. לוט 2 פריטים סינים, המאה ה-20, הכולל: 
א. קופסת עץ לתכשיטים. דלתות משובצות 

ם  י מ ג ד ו ם  י ח ר פ י  מ ג ד ב ה  נ י נ פ ה - ם א ב
5 מגירות. גובה: 24.5 ס”מ.   האופייניים לסגנון. 
ב. מסך סיני, מורכב  29 ס”מ. )פגם קל(  רוחב: 
מ-4 פאנלים. מעוטרים בבד רקום בדגם פיגורות 

על רקע נוף. 51X26 ס”מ, כ”א. 
 $ 150 – 200

מקור: עיזבון שאול אייזנברג.

פסל אבן, מזרח רחוק, המאה ה-20.   .1302
בדמות לוחם. גובה: 22 ס"מ. 

$ 150 – 250

 .20 ה- המאה  סיניים,  עץ  עיטורי  זוג   .1303
מגולפים וצבועים בשלל צבעים בדגמי פרחים, 

ציפורים ועגורים, תחומים מסגרת בגוון זהב.
81X14.5 ס״מ כ”א. 

300 – 200 $       מקור: עיזבון שאול אייזנברג.
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תנאי מכירה ואחריות

אוראגן תירוש בע"מ )להלן: א.ת.ב.( פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים המוצעים למכירה פומבית.  .1 

א.ת.ב. תפיק קטלוג לכל מכירה )להלן: "הקטלוג"( ובו יפורטו, בין היתר, הפריטים המוצעים למכירה, מספריהם והערכת שוויים.   .2 
למען הסר ספק, נתונים המופיעים בקטלוג לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד א.ת.ב. ו/או על 

 הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג.

א.ת.ב. תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה, שיהיה אחראי מטעמה, בין היתר, לעריכת המכירה הפומבית וניהולה.  .3 

המכירה תתנהל לפי סדר המספרים המופיעים בצמוד לפריטים המצוינים בקטלוג.  .4 

מנהל המכירה יהיה רשאי בכל שלב, עפ"י שיקול דעתו המוחלט, להוסיף או להוציא פריט מהמכירה, להוסיף או להשמיט בע"פ ו/או בכתב נתונים ביחס לפריט המוצע למכירה, עפ"י מידע שנתקבל   .5
 ב- א.ת.ב. לאחר הדפסת הקטלוג.

השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת. הקונה בכוח יצטייד לפני המכירה, בשלטית ממוספרת כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה.  .6 

7.1 "מחיר הפטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו נתקבלה עפ"י תנאים אלה.  .7 
מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי של הקונה בכוח ע"י מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה 

)להלן: "הקונה הזוכה"(, בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו לתשלום עפ"י הסכם זה. במקרה של חילוקי דעות ביחס למיהות הקונה הזוכה, נתונה זכות ההכרעה בידי מנהל המכירה לקבוע, עפ"י 
שיקול דעתו המוחלט, מי הזוכה או לחילופין, באם להעמיד את הפריט למכירה חוזרת.

7.2 הקונה בכוח, שהצעתו נתקבלה ישלם ל- א.ת.ב., בתוספת למחיר הפטיש, עמלה בשיעור 18% בתוספת מע"מ )רק על העמלה(. התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה ולא יאוחר מתום 4 
 ימי עסקים ממועד קבלת הצעת הקונה.

7.3 תשלומים ל-א.ת.ב. יבוצעו במזומן, בהמחאות אישיות, בהעברה בנקאית או בכרטיסי אשראי.
7.3.1 בתשלום בכרטיסי אשראי ישלם הקונה עמלת כרטיסי אשראי בסך 2.5%  )על מחיר הפטיש כולל עמלה ומע"מ(. א.ת.ב אינה מכבדת כרטיסי אשראי מסוג אמריקן אקספרס.  

7.4 תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב, יחושב לפי שער החליפין )שער מזומנים גבוה( של דולר ארה"ב המפורסם ע"י בנק לאומי לישראל בע"מ במועד התשלום, אולם לא 
 יפחת משערו ביום המכירה.

 7.5 כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2% לחודש בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב מהמועד בו אמור להשתלם ועד למועד התשלום בפועל.

אי תשלום מחיר הפטיש ו/או עמלת א.ת.ב. תקנה ל- א.ת.ב. זכות לנקוט בכל דרך שתמצא לנכון  .8 
 להגנת זכויות המוכר, לרבות עיכוב הפריט הנרכש, חילוטו וקיזוז סכומים.

מובהר, כי חלק מן הפריטים המוצעים למכירה כפופים למחיר מינימום שנקבע בין המוכר ל- א.ת.ב. בדרך כלל, יהיה מחיר המינימום נמוך מהערכת השווי הנמוכה ולעולם לא יעלה על הערכת   .9
 השווי הגבוהה ביחס לפריט. ידוע לקונה כי א.ת.ב. מחויבת כלפי המוכר לפעול למכירת  הפריט במחיר העולה על מחיר המינימום.

א.ת.ב. אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר ליוצר הפריט ו/או אשר בהשראתו יוצר ו/או עוצב הפריט.  .10 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע"י א.ת.ב. ניתן במעמדה כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח לבדוק במהלך הצגת 

 הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו, מקורו, טיבו וערכו של הפריט.
 מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג בכתב בפני א.ת.ב. בכל הנוגע למקור הפריט ו/או זהות יוצרו וזאת לא יאוחר מ- 21 יום ממועד המכירה.

 היה ויוכח ל- א.ת.ב. שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב א.ת.ב. לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט לחזקתה.
 ביצעה א.ת.ב. הלכה כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה.

הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא יאוחר מ- 4 ימים ממועד המכירה. פיגור בקבלת הפריט יגרור אחריו חיוב בדמי אחסנה וביטוח בשעור   .11
 שיקבע ע"י א.ת.ב..

 למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.

פריט המופיע בקטלוג ומסומן ב-  הינו פריט שהגיע מחו"ל לצורך מכירה. על מכירת פריט מסוג זה יחולו וישולמו ע"י הקונה הזוכה כל מס ו/או היטל ו/או תשלום חובה אחר הנוגעים למכירת   .12
 חפצי אומנות.

במידה והקונה הזוכה הינו תושב חוץ הוא יהיה רשאי לבצע את התשלומים במטבע זר ובתנאי שיוצא הפריט אל מחוץ לגבולות המדינה, הכל בכפוף להוראת הדין.  .13 

א.ת.ב. תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או אינם מעוניינים להשתתף במכירה. לקוחות אלו יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר" בכתב המופיע בנספח לקטלוג זה.  .14 
 למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על א.ת.ב. ו/או על הפועלים מכוחה חבות מכל סוג.

לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות טלפון או האינטרנט מתבקשים לפנות מראש ובהקדם לצורך תיאום.  .15 

כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד ואף הרבים במשמע, לכן להיפך, וכל האמור באדם אף בתאגיד במשמע, וכן להיפך.  .16 

לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו, מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין א.ת.ב. לבין הקונה.  .17 

התנאים שפורטו במסמך זה כוללים את המוסכם בין הצדדים במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות החיובים וההתניות שבין הצדדים.  .18 

כל שינוי תיקון או תוספת לחוזה זה יערכו בכתב, שאם לא כן לא יהיה להם תוקף.  .19
בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.   

כל ההסכמות הקודמות שבין הצדדים - מבוטלות בזה.    .20
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מכירה מס׳ 180
תוצאות

2021 אמנות ישראלית ובינלאומית מרס 

מחזור המכירה: 3,671,000 $  -  93% מהציורים נמכרו!

מאוריציו גוטליב, זיגמונט אוגוסט וג׳יזנקה,
שמן על בד, 38X62 ס"מ, חתום.

הערכה: 90,000 - 60,000 $

נמכר: 165,200 $

יוחנן סימון, דמויות בקיבוץ, 1947,
שמן על בד, 80X65 ס"מ, חתום ומתוארך.
הערכה: 80,000 - 50,000 $

נמכר: 100,500 $

נחום גוטמן, חתונה יהודית , 
שמן על בד, 65X81 ס"מ, חתום. 
הערכה: 80,000 - 50,000 $

נמכר: 130,000 $

זויה צ׳רקסקי, Action Painting #1, 2007, אקריליק על בד,
120X190 ס"מ, חתום, מתואר ומתוארך.

הערכה: 25,000 - 15,000 $

נמכר: 66,100 $

2021 בסמפטמבר  למכירה  יוצעו  במודעה  המופיעים  הציורים 

מתקבלות עבודות 
הבאה למכירתנו 

מכירה מס' 182 

ישראלית  אמנות 
ת  י מ ו א ל נ י ב ו
2021 ספטמבר 
והערכה: אלון שטיגליץ לתיאום 
0 9 - 9 5 0 9 8 9 3
Email :  art@tiroche.co. i l

זויה צ'רקסקי, לחם, 2010-2015, אקריליק על בד, 
100X150 ס"מ, חתום ומתוארך.

לודוויג בלום, שער שכם, 1932, שמן על בד, 60X80 ס"מ, חתום ומתוארך.

ראובן רובין, אגרטל פרחים ומרפסת, 1929, שמן על בד, 73X60 ס"מ, 
חתום ומתוארך.

אורי ליפשיץ, הסכיזופרן, שמן על בד, 114X146 ס"מ, חתום.

שמואל בק, The Eternal Promise, 1991, שמן על בד,
65X81 ס"מ, חתום ומתוארך.
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אמנות וחפצי  עתיקות 
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