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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. 183

חלק ג' - יום שלישי  1.2.2022חלק ב' - יום שני  31.1.2022חלק א' - יום ראשון  30.1.2022

אמנות וחפצי  עתיקות 
רהיטים  כלי כסף  שטיחים  תכשיטים
שעונים פורצלן   ציורים   יודאיקה  
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מכירה מס׳ 182
תוצאות

אמנות ישראלית ובינלאומית אוקטובר 2021

מחזור המכירה: 3,870,000 $  -  93% מהציורים נמכרו!

אלי שמיר, פיגמליון, 2016,
שמן על בד, 180X120 ס"מ, חתום ומתוארך.

הערכה: 30,000 - 20,000 $

נמכר: 44,840 $

מאיר פיצ'חדזה, ריקוד בנוף, 1987,
שמן על בד, 57X57 ס"מ, חתום ומתוארך.
הערכה: 8,000 - 5,000 $

נמכר: 35,400 $

,2014 ,The Office ,זויה צ'רקסקי
שמן על בד, 120X230 ס"מ, חתום, מתואר ומתוארך.
הערכה: 50,000 - 30,000 $

נמכר: 82,600 $

נחום גוטמן, כרכרה ביפו, שמן על בד,
54X81 ס"מ, חתום.

הערכה: 120,000 - 80,000 $

נמכר: 165,200 $

2 0 2 2 ל  י ר פ א ב ה  ר י כ מ ל ו  ע צ ו י ה  ע ד ו מ ב ם  י ע י פ ו מ ה ם  י ר ו י צ ה

מתקבלות עבודות 
הבאה למכירתנו 

מכירה מס' 184 

ישראלית  אמנות 
ת  י מ ו א ל נ י ב ו

2022 ל  אפרי
והערכה: אלון שטיגליץ לתיאום 
0 9 - 9 5 0 9 8 9 3
Email :  art@tiroche.co. i l

אביגדור אריכא, פירות על השולחן, שמן על בד, 38X46 ס"מ, חתום. 

אבל פן, רבקה ליד הבאר, 1937, פסטל על נייר, 63X48 ס"מ, חתום.

יוחנן סימון, דמויות בקיבוץ, שמן על קרטון, 30X41 ס"מ, חתום.

עופר ללוש, אגרטל פרחים, שמן על בד, 
130X150 ס"מ, חתום.

 מיכל נאמן There are Tears for Things, 2013, שמן ומסקינטייפ 
על בד, 150X220 ס"מ, חתום, מתואר ומתוארך מאחור.



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' 183

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 

ג ר ב נ ז י י א ל  ו א ש ן  ו ב ז י ע מ ם  י ט י ר פ ל  ל ו כ

תצוגה   
11:00 - 20:00  23.1 - 27.1.2022 א' - ה' 
11:00 - 15:00  28.1.2022 שישי 
11:00 - 20:00  29.1.2022 שבת 

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

חלק א'   

18:00 בשעה   30.1.2022 ראשון   

חלק ב'   

18:00 בשעה   31.1.2022 שני   

חלק ג'   

18:00 בשעה   1.2.2022 שלישי   

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

עיצוב גרפי: שרית בלוטשטיין | צילום: חיימה אדלשטיין | אינטרנט: חן וקסמן קון
סריקות ולוחות: טוטל גרפיקס | דפוס: רבגון | דפס: דוד חי

שימו לב! המכירות יתקיימו בימים ראשון, שני ושלישי )30.1/31.1/1.2.2022( ולא בסוף השבוע



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    30.1.2022 ראשון   - א'  חלק 

חלק א' - יום ראשון 30.1.2022 שעה 18:00
פריטים 1-298

Favrile לבושם,  בקבוק זכוכית   .Tiffany  .1
זהב  ן  ו בגו נית  ססגו זכוכית  ב.  בקירו  1920
ם  ו ת ח  . ם י ל ע ו ם  י ל ו ע ב ג ם  ג ד ב ת  ר ט ו ע מ
L.C. Tiffany Favrile’ בצריבה.   1512G ’ 

גובה: 10.5 ס”מ.
$ 500 – 600

2. פסל זכוכית, המאה ה-20. עפ”י ‘Victoire’, יוצר 
ע”י Lalique. גובה: 13.5 ס”מ. אורך: 23 ס”מ. 

$ 100 – 150

Mats Jonasson .3 )שוודיה, פעיל מ-1959(. 
 Mats ' ם  חתו פיל,  בדגם  קריסטל  פסל 
 0139 וממוספר   'Jonasson Sweden

בצריבה. גובה: 14 ס״מ.
$ 100 – 150

Sabino .4. לוט 3 פסלוני זכוכית אופאל, צרפת, 
1930 בקירוב. בדגם צדף, ציפור ופרפר. חתום. 

גובה: מ-5.5 – 7 ס"מ. )צ'יפ מזערי( 
200 – 150 $     מקור: עיזבון שאול אייזנברג.

5. פסל זכוכית בדמות ‘פלאפר’*, ארה”ב, מחצית 
ראשונה של המאה ה-20. ע”פ כריכת כתב העת 
 *Frank Xavier Leyendecker אויר ע”י ,’Life‘
ב-1922. גוון ירוק. מפוסל בדגם ‘פלאפר’ לבושה 

כנפי פרפר. גובה: 20 ס”מ. 
 $ 100 – 150

יכלו להפיץ לראשונה  * בתחילת המאה, המאיירים 
יצירות אמנות מקוריות בקנה מידה לאומי. התקדמות 
טכנולוגיות הפרסום, יחד עם האצת שיטות התחבורה 
ני  ו לי למי פרסומים  להפיץ  אפשרו  והתקשורת, 
אמריקאים מדי שבוע. שינוי זה גרם למהפכה באופן שבו 
האמריקאים צרכו מדיה, מטקסט מודפס ועד לייצוגים 
תוססים של העולם המודרני בכתבי עת, רומנים מאוירים 
וחלונות ראווה. ליינדקר היה אחד האמנים הפוריים 
והמבוקשים ביותר של תור הזהב של האיור האמריקאי. 
1950, ליינדקר אייר יותר מ -400  1896 עד  בין השנים 
 Saturday שערים של כתבי עת ופרסומים, כולל ה- 
Evening Post הפופולארי. עם סגנונו הניתן לזיהוי מיידי 
- "מבט ליינדקר" - הוא עזר לעצב את דמותה של אומה, 
לייצר אייקונים מתמשכים וליצור כמה ממותגי הפרסום 

הלאומיים המוקדמים ביותר.

6. בקבוק זכוכית לבושם, 1950 בקירוב. עיטורי 
חריתה בדגם פרחים וגבעולים מסוגננים על 

רקע זכוכית שקופה ובגוון ורוד. גובה: 6 ס”מ. 
$ 50 – 80

7. סט כלי זכוכית אירופאי לתבלינים, ארט-דקו, 
5 מכלים וכפית. מכסים  1930 בקירוב, הכולל 
בגוון שחור. כפית כסף מוזהבת משובצת אבן חן 

בגוון שחור. 14X18 ס"מ. 
$ 200 – 300

8. אגרטל זכוכית, המאה ה-20. דגם עגול. עיטורי 
גילוף בדגם סירת מפרש שטה. בסיס בדגם 

גיאומטרי מסוגנן. גובה:  21 ס"מ. 
$ 50 – 80

מנורה לשולחן כתיבה, המאה ה-20. אהיל   .9
זכוכית חלבית. בסיס מתכת. גובה: 25 ס"מ.  

$ 150 – 200

אגרטל קריסטל ומתכת מוזהבת, מחצית   .10
ראשונה של המאה ה-20. גוף בעיטורי חריתה 
גיאומטריים. צוואר ובסיס מתכת. גובה: 41 ס"מ. 

$ 100 – 150

11. מנורת זכוכית קמיאו חשמלית, המאה ה-20. 
עיטורי צריבה בגוון ירוק וחום בדגם הרים, עצים 
וצמחייה על רקע בגוון לבן. חתום. גובה: 33.5 ס"מ. 

$ 100 – 150

כד זכוכית צרפתי,   .George de Feure  .12
1910 בקירוב. גוף בדגם פחוס מעוטר בגווני כתום 
וירוק. ידית מפותלת. חתום בצריבה. גובה: 18 ס”מ.

$ 250 – 350

‘Saint-Denis’, המאה  13. זוג קערות זכוכית 
ה-20. זכוכית שקופה ומלוטשת בגוון שחור/

אפור. חתום בצריבה R. Lalique France ומס’ 
סדרתי. גובה: 17 ס”מ. קוטר: 20.5 ס”מ כ”א. 

$ 1,000 – 1,500
*פריט בודד זהה נמכר בכריסטיס מכירה מס’ 5160, לוט 

מס׳ 121 תמורת 780 £. 

Legras. אגרטל זכוכית, ארט-דקו, צרפת,   .14
וגילוף צבועים  1930 בקירוב. עיטורי צריבה 
אמאייל בדגם גיאומטרי האופייני לסגנון על רקע 
זכוכית בגוון אדום וכתום מנומר. חתום בחריתה 

וצבוע באמאייל . גובה: 22.5 ס”מ. 
$ 200 – 300

15. אגרטל זכוכית בוהמי, מחצית ראשונה של 
המאה ה-20. עיטור איכותי מוזהב בדגם פיגורות 
נוף פסטורלי עם  נוסעות בכרכרה על רקע 

ציפורים. גובה: 23 ס"מ. קוטר: 19 ס"מ. 
$ 200 – 300

 1930 ,Moser 16. אגרטל זכוכית בוהמי, כנראה 
בקירוב. זכוכית בגוון כחול, מעוטר ברצועה מוזהבת 

בדגם דמויות קלאסיות. גובה: 14.5 ס”מ. )פגם קל( 
$ 80 – 120

17. סנטר-פיס זכוכית ומתכת מוזהבת.  קערה 
בגוון בורדו בעיטורי חריתה בדגם פרחים ועלים. 
עלי אקאנטוס. בסיס  ידיות מפוסלות בדגם 
בעיטורי בלט בדגם מוטיבים צמחיים. בסיס 

עגול. גובה: 25.5 ס"מ. רוחב: 40.5 ס"מ.
$ 200 – 300

ומתכת  זכוכית  מכסה,  עם  סנטר-פיס   .18
מוזהבת, המאה ה-20. ידיות מפוסלות בדגם 
ילדונים יושבים. גוף בעיטורים מוזהבים בסגנון 
אמפיר צרפתי. בסיס מתכת מפוסלת בדגם עלי 

אקאנטוס מסוגננים. גובה: 27 ס”מ. 
$ 200 – 300

21. אגרטל זכוכית איטלקי, 
המאה ה-20. מעוטר בדגם 
נוצות טווס בגוון ירוק וכחול 
על רקע לבן. גובה: 33 ס"מ. 

$ 100 – 150

זכוכית  פסל   .Murano  .20
איטלקי, המאה ה-20. מפוסל 
 2 ו- כובע  עם  ליצן  בדמות 
כדורים, מעוטר בשלל צבעים. 

מדבקה. גובה: 31 ס"מ. 
$ 100 – 150

יפן,  אגרטל זכוכית,   .19
מעוטר   .20 ה- המאה 

בשלל צבעים. 
גובה: 34 ס”מ. 

$ 50 – 80
מקור: עיזבון שאול אייזנברג. 

 ,Foo פסל פורצלן בדגם כלב .Herend .22
יד  הונגריה, המאה ה-20. מעוטר בעבודת 
בדגם fishnet בגוון אדום עם הדגשי הזהבה. 

חתום וממוספר 5308. 
גובה: 25.5 ס”מ. 

$ 600 – 800
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הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  נה  קו למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  ים  קי    30.1.2022 ראשון   - א'  חלק 

מעוטרת   ,18K זהב  טבעת   .30
בעבודת זהב יפה ומשובצת יהלום 
ct. טבעת זו  במשקל של כ-0.70 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 2,000 – 2,500

31. טבעת זהב 14K, משובץ 
ן  ב א ו ם  י נ ט ק ם  י מ ו ל ה י  3
 .US  6.5 כ- מידה  קוראל. 
להגדלה  ניתנת  זו  טבעת 

והקטנה. משקל כ-9 גרם.
$ 700 – 1,000

32. זוג עגילי זהב 18K, צמודים לאוזן, מעוטרים 
יהלומים   3 ומשובצים  יפה  ריקוע  בעבודת 

וקוראל כ"א. משקל כ-15.5 גרם.
$ 1,000 – 1,500

זהב  ויקטוריאנית  טבעת    .33
18K, בדגם ראשי נחש משובצים 

.US 9.75-דיאמנטים. מידה כ
$ 1,000 – 1,500

27. צמיד ארט-נובו זהב 14K, חוליות משובצות 
ספירים ופנינים בעבודת זהב יפה. 

אורך כ-15.5 ס"מ. משקל כ-11.5 גרם.
$ 2,000 – 2,500

וקוראלים  14K, חוליות זהב  צמיד זהב   .28
לסרוגין. אורך כ-19 ס"מ. משקל כ-11 גרם.

$ 1,000 – 1,500

29. סט טבעת עגילים ותליון זהב 9K, מורכבים 
מאלמנט זהב בצורת מגן-דוד משובץ אבני 
 .US 10-קוראל בגילוף פרח. מידת הטבעת כ

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 
משקל הסט כ-13.5 גרם.

$ 800 – 1,200

מעוטר   ,18K זהב  ן  ו תלי  .23
בעבודת זהב יפה ומשובץ אבני 
גדילי קוראלים.  נושא  טורקיז. 

אורך כ-10 ס"מ. 
משקל כ-20 גרם.

$ 2,000 – 2,500

 , קינטי  ,14K זהב  ון  תלי  .24
ה  פ י ב  ה ז ת  ד ו ב ע ב ר  ט ו ע מ
ומשובץ פנינה קטנה ונושא גדיל 
 .9K זהב. כולל שרשרת זהב 

משקל כ-27 גרם.
$ 1,600 – 2,000

 ,14K זהב  תליון/סיכה   .25
ומשובצת  מסגרת מעוטרת 
ואופאל  קטנים   אופאלים 
ב  ה ז י  ל י ד ג  3 - ו  . ז כ ר מ ב
אופאלים קטנים.  משובצים 

.14K כולל שרשרת זהב
$ 1,800 – 2,200

3 קוראלים בגילוף  תליון קוראלים,   .26
 .18K פרחים. כולל שרשרת זהב

אורך כ-40 ס"מ.
$ 700 – 1,000

34. צמיד זהב 18K, אורך כ-18.5 ס”מ. 
משקל כ-18 גרם.

$ 1,600 – 2,000
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במרכז  מעוטר   ,14K זהב  צמיד   .45
אלמנט משובץ 9 יהלומים קטנים. 
אורך כ-18 ס"מ. משקל כ-7 גרם.

$ 700 – 1,000

41. טבעת זהב 14K, טוויסט, משובצת 
רובי ויהלום. מידה כ-US 9. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 800 – 1,200

18K, מעוטרת  42. טבעת זהב 
בעבודת זהב יפה ואלמנט זהב 
יהלומים  משובץ  במרכז  לבן 
 .US 7.25-בליטוש ישן. מידה כ
ה  ל ד ג ה ל ת  נ ת י נ ו  ז ת  ע ב ט

והקטנה.
$ 1,000 – 1,500

 ,14K-10 וK 43. טבעת זהב צהוב ולבן
מעוטרת אמאייל ומשובצת יהלומים. 
מעוטרת באלמנטים שונים. מידה כ-8 
US. טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 1,000 – 1,500

18K, מעוטרת  44. טבעת זהב ורוד 
 2 ומשובצת  יפה  זהב  בעבודת 
יהלומים ובלו טופז במרכז. מידה 
כ-US 6. משקל כ-9 גרם. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 800 – 1,200

 Gilbert  ,18K זוג עגילי קליפס זהב   .38
יפה,  זהב  בעבודת  מעוטרים   ,Albert

משובצים יהלומים, פנינים וקוראל.  
קוטר כ-2 ס"מ. משקל כ-17 גרם.

$ 1,600 – 2,000

14K, מעוטרים בעבודת  זוג עגילי זהב   .39
זהב יפה ומשובצים אבני טורקיז ופנינה. 

אורך כ-2.5 ס"מ. משקל כ-9 גרם.
$ 800 – 1,200

 Gilbert  ,18K זוג עגילי קליפס זהב   .40
יפה,  זהב  בעבודת  מעוטרים   ,Alber t
משובצים יהלומים ואבן חן מתחלפת. קוטר 
כ-2.5 ס"מ. משקל כ-22.5 גרם. סה"כ 11 זוגות 

של אבני חן שונות.
$ 2,000 – 2,500

14K, מורכב  וזהב  ענק כסף   .35
ם  י צ ב ו ש מ ם  י נ ו ש ם  י ט נ מ ל א מ
יהלומים קטנים בליטוש ישן ואבני 
ספיר בגדלים שונים. כולל שרשרת 

זהב 14K. אורך כ-50 ס"מ.
$ 2,500 – 3,000

36. ענק קוראלים, מורכב מ-3 שורות 
קוראלים   2 קוראלים,  זי  חרו של 
מחורצים וקוראל מגולף בדגם פרח 
3 אבני אמרלד קטנים, נושא  ומשובץ 
 .14K תליון קוראל מחורץ. סוגר זהב 

אורך כ-54 ס”מ.
$ 2,500 – 3,000

37. תליון לפיס לזולי וזהב 21K, מורכב 
מעיגול לפיס לזולי מעוטר באלמנט 
ם  ופרחי ם  עלי ם  דג ב  2 1K זהב 
משובצים דיאמנטים. כולל שרשרת 

זהב 14K מעוטרת חרוזי לפיס לזולי.
$ 1,500 – 2,000
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ואיילה,  פסל ברונזה מפוסל בדמות נמר   .46
 .Milo המאה ה-20. חתום

גובה )ללא בסיס(: 28.5 ס"מ. 
$ 500 – 600

47. פסל ברונזה בדגם פיל, המאה ה-20. 
גובה: 27 ס"מ. )פגם( 

$ 100 – 200

1869- Johann Vierthaler )גרמניה,   .48
1957(. פסל ברונזה בדמות יעל, 1905 בקירוב. 

פטינה חומה/שחורה עשירה. חתום. 
גובה: 11 ס"מ. אורך: 15 ס"מ. 

$ 300 – 400

49. פסלון כסף סטרלינג בדמות פיל אפריקאי. 
חתום 925. גובה: 15 ס"מ. משקל: כ- 265 גרם. 

$ 200 – 250

50. לוט 8 פסלוני כסף בדגם חיות, המאה ה-20. 
גובה: מ- 2.5 עד 4 ס”מ. 

$ 150 – 200

51. פסל בדגם סוס, המאה ה-20. מחופה עור. 
56 ס”מ.  55 ס”מ. אורך:  פטינה חומה. גובה: 

)רסטורציה( 
$ 300 – 400

 Irene  Rochard , ע”פ  ברונזה  פסל   .52
Elephant et Son Petit, המאה ה-20. 
בדמות פילה ופילון. 37X59.5 ס”מ. )רסטורציה( 

 $ 500 – 600

ופליז בדגם סוס, המאה ה-20.  פסל עץ   .53
מעוטר באפליקציות פליז בעיטורי בלט וחריתה 

בדגמים גיאומטריים.  
גובה: 49 ס”מ. אורך: 45 ס”מ. 

$ 400 – 500

ניאו-קלאסי, המאה  פסל מוכסף בסגנון   .54
ה-20. מפוסל בדמות עלמת חן מחזיקה קרן 

שפע. גובה )כולל בסיס(: 32 ס”מ. 
$ 100 – 150

המקור  ע״פ  ברונזה  יציקת  עיוור,  צדק   .55
וחותמת   A6710 Mayer. ממוספרת  מאת 
 Bronze Garanti Paris J.B.‘ בית יציקה

Deposee’. גובה )כולל בסיס(: 40.5 ס”מ.
$ 400 – 500

ניאו-קלאסי, המאה ה-20.  ברונזה  פסל   .56
מפוסל בדמות אישה לבושה טוגה. לוחית בית 

היציקה באפליקציה. אורך: 28.5 ס"מ. 
גובה: 16.5 ס"מ. 

$ 200 – 300

נווד, המאה ה-20.  פסלון ברונזה בדמות   .57
חתום M.Sch. אורך: 15 ס"מ. 

$ 100 – 150

58. פסל ברונזה מוזהבת בסגנון ארט-דקו בדמות 
 ’Dancer with a Scarab Halter‘ רקדנית

  .Chiparus  ע"פ
גובה כולל בסיס: 43.5 ס"מ.

$ 300 – 400

59. פסל ברונזה בדמות אישה מודרנית, המאה 
ה-20. בסיס שייש. גובה )כולל בסיס(: 31.5 ס"מ. 

$ 100 – 150

מפוסל   .20 ה- המאה  נזה,  ברו פסל   .60
בדמות עירום על כף יד. מוזהב בחלקו. חתום 
A7792, לוחית בית היציקה  Juno  וממוספר 

באפליקציה. גובה )כולל בסיס(: 21.5 ס”מ. 
$ 400 – 500

אנשים   2 בדמות  מפוסל  ברונזה.  פסל   .61
F. Millat, מתואר  הולנדים זה מול זה. חתום 

Angelus ומתוארך 1845. גובה: 17 ס"מ. 
$ 200 – 300

 1900 פסל ברונזה מפוסל בדמות מלך,   .62
בקירוב. שאריות הזהבה. גובה: 31.5 ס"מ. 

$ 200 – 300

63. פסל ברונזה בדמות ראש גבר, המאה ה-20. 
 .A. Rodin חתום

גובה )לא כולל בסיס(: 16 ס"מ. 
$ 100 – 150

65. פסל ברונזה מפוסל בדגם סוס דוהר. חתום. 
גובה: 28.5 ס"מ. 

$ 200 – 300

67. פסל עץ ברונזה ופליז יפהפה, המאה 
ה-20. בדגם סוס. מעוטר באפליקציות פליז 
וברונזה בעיטורי בלט וחריתה בדגמים 
גיאומטריים. גובה: 49 ס”מ. אורך: 45 ס”מ. 
)פגם קל( 
$ 400 – 500

 Andrea 66. פסל ברונזה ע"פ האמן האיטלקי
1435-1488(. מפוסל  (  del  Verrocchio
בדמות Bartolomeo Colleoni* רוכב על 
סוס. חתום ביציקה 40X38 .Verrocchio ס"מ. 

$ 500 – 700
*רב אלוף ברפובליקת ונציה. קוליאוני צבר מוניטין של 

הטקטיקן ואיש המשמעת המובילה במאה ה-15.

64. פסל ברונזה בדמות גבר עם כנפיים, המאה 
ה-20. פטינה חומה וכחולה. חתום וסמל בית 

היציקה באפליקציה. גובה כולל בסיס: 33 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    30.1.2022 ראשון   - א'  חלק 

14K, מעוטרת בעבודת אמאייל וזהב  קופסת זהב   .74
מדהימה. מדות כ-9.1X5.8 ס"מ. משקל כ-95 גרם. 

$ 7,000 – 10,000

75. פודריית זהב 14K, מעוטרת בעבודת 
ריקוע מדהימה של פרחים ועלים. 

קוטר כ-6 ס"מ. משקל כולל כ-44.5 גרם.
$ 2,500 – 3,000

76. קופסת זהב 14K, מעוטרת בעבודת חריתה 
מדהימה. מידות כ:7.7X5.5 ס"מ. 

משקל כ-68 גרם.
$ 3,500 – 4,000

71. צמיד זהב 18K, בגווני זהב ורוד וצהוב, רוחב 
כ-3 ס"מ. אורך כ-19 ס"מ. משקל כ-45 גרם.

$ 3,500 – 4,000

14K, בדגם צ'ארם, מעוטר  צמיד זהב   .72
לא  נוספים  ונים  ותלי  14K זהב  וני  תלי

מחוברים. אורך כ-18 ס"מ. 
משקל כולל כ-131.5 גרם.

$ 5,000 – 6,000

18K, דרום אמריקאי, חוליות  צמיד זהב   .73
ס"מ.   18 כ- אורך  שונות.  סצינות   מעוטרות 

משקל כ-95.5 גרם.
$ 7,000 – 8,000

18K, סגורה, בדגם חוליות  68. שרשרת זהב 
משתלבות. אורך כ-80 ס"מ. 

משקל כ-120 גרם.
$ 7,000 – 10,000

אורך  צמה,  בדגם   ,18K זהב  שרשרת   .69
.14K כ-105 ס"מ. משקל כ-59 גרם. סוגר זהב

$ 3,000 – 3,500

70. שרשרת זהב 14K, בדגם גורמט, 
אורך כ-40 ס"מ. משקל כ-70 גרם.

$ 3,500 – 4,000
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14K, מעוטרת בעבודת  קופסת זהב   .83
קבושון.  ספיר  משובצת  עדינה,  ריקוע 

מידות כ:5.1X5.8 ס"מ. משקל כ-47 גרם.
$ 3,000 – 3,500

84. קופסת זהב 18K, מלבנית, כנראה לסיגריות,  משובצת 
אוניקס בסוגר. מידות כ: 12.5X8 ס"מ. משקל כ-194 גרם.

$ 12,000 – 16,000

14K, לסיגריות, מעוטרת  קופסת זהב   .85
בעבודת זהב יפה ור"ת DW, משובצת ספיר 

קבושון. מידות כ-9.5X8 ס"מ. 
משקל כ-118 גרם.

$ 6,000 – 8,000

80. צמיד זהב 14K, קשיח ונפתח, מעוטר בעבודת ריקוע 
עדינה. קוטר כ-6.7 ס"מ. משקל כ-25.5 גרם.

$ 1,200 – 1,600

18K, קשיח, פתוח מאסיבי  צמיד זהב   .81
ומעוטר בעבודת זהב מאט יפה. 

משקל כ-200 גרם.
$ 12,000 – 16,000

18K, חוליות  82. צמיד רטרו זהב ורוד וצהוב 
גיאומטריות משתלבות,  אורך כ-20 ס"מ. 

משקל כ-114.5 גרם.
$ 7,000 – 10,000

מחרוזת פנינים, סגורה, מורכבת   .77
מ-5 שרשראות פנינים ואלמנט זהב 
בדגם דרקון משובץ יהלומים ואבני 
זהב משובץ  בפיו תליון  אוחז  רובי, 
יהלומים, אבני רובי וגדילי פנינים. אורך 
השרשרת כ-70 ס"מ. אורך התליון 

והגדילים כ-8.2 ס"מ.  
$ 2,500 – 3,000

78. ענק זהב 18K, בדגם עלי זהב מדורגים,  אורך כ-41 ס"מ. 
משקל כ-58 גרם.

$ 4,000 – 5,000

מחרוזת פנינים, מורכבת מ-9 שרשראות,   .79
סוגר זהב 14K בדגם ראש פרה בעבודת זהב יפה 

ומשובצת אמרלדים ויהלומים. אורך כ-50 ס"מ.
$ 2,000 – 2,500
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86. פסל פורצלן קבוצתי, גדול ממדים, 
חמש  בדגם  מפוסל   .20 ה- המאה 
פיגורות. שתי פיגורות מחזיקות כלי נגינה 
והאחרות רוקדות. בסיס מעוטר בדגם 
חתום  הזהבה.  הדגשי  עם   rocaille

בחרבות כחולות מוצלבות. 
גובה: 65 ס”מ. 

$ 2,000 – 3,000

88. סנטר-פיס פורצלן מרשים על מעמד בסגנון Sevres, 1960 בקירוב. מעוטר בגוון כחול 
cobalt. שפה בעיטורי חסר בדגמים מפותלים. גוף הכלי מעוטר בדגם סצינת חיזור בצד 
אחד וסצינת ילדים בצידו השני. הדגשי הזהבה. מעמד מפוסל במרכזו צדודית דמות גבר. 

נושא חתימה דמוית Sevres.  גובה: 25 ס”מ. אורך: 31 ס”מ. 
$ 600 – 800

Lladro .89. פסל פורצלן גדול ממדים בעבודת יד, ‘הארלקין עצוב’, 1970 בקירוב. מפוסל 
בדגם גבר לבוש תחפושת בגוון חום ואפור ומחזיק לאוטה. חתום. גובה: 36 ס”מ. 
$ 300 – 400

‘דיאנה  פסל פורצלן גדול ממדים   .87
מתרחצת’, המאה ה-20. מפוסל בדגם 
3 נשים ניאו-קלאסיות וכלב. ע”פ דגם 
 Louis-Simon Boizot מעוצב על ידי
Sevres. חתום  עבור   )1743-1809 (
בחרבות כחולות מוצלבות. 
גובה: 59 ס”מ. 
$ 2,500 – 3,500
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Meissen, מחצית ראשונה של המאה ה-20.  90. סנטר-פיס פורצלן בסגנון 
מפוסל בדגם סלסילת קש מעוטרת פרחים באפליקציה בשלל צבעים. הדגשי 

הזהבה. חתום. אורך: 44 ס”מ. 
$ 300 – 400

91. סנטר-פיס פורצלן גדול ממדים, המאה ה-20. מעמד מפוסל בדגם 2 נשים 
cobalt  עם  אלגנטיות רוקדות ומחזיקות קערה על ראשן. בסיס בגוון כחול 
הדגשי הזהבה. חתום בחרבות כחולות מוצלבות. גובה: 47 ס”מ. 
$ 500 – 600

Meissen. פסל פורצלן קבוצתי, זוג רועים עם   .92
 Kandler פרחים, 1880 בקירוב. פוסל לראשונה ע"י
ב-1750. בסיס מפוסל rocaille עם הדגשי הזהבה. 
חתום בחרבות כחולות מוצלבות, דגם מספר 1584 

בחריתה. גובה: 18.5 ס"מ.
$ 500 – 600

Meissen Collector’s Catalogue מאת  *מופיע בספר 
Lawrence Mitchell עמ’ 93 )מצולם(.

סנטר-פיס פורצלן עם מכסה, גדול ממדים ומרשים, מחצית ראשונה של המאה ה-20. ידית   .93
פתיחה מפוסלת בדגם זוג ברבורים אלגנטיים רתומים לכרכרה מוזהבת. גוף מעוטר בסצינות 
בשלל צבעים תחומים מסגרת מעוטרת. בצידו האחד סצינת חיזור ובצידו השני ילד ישן. ידיות 
מפוסלות בדגם ילדונים לובשים חצאיות מוזהבות ומחזיקים גירלנדות פרחים. חתום בחרבות 

כחולות מוצלבות. גובה: 42 ס”מ. אורך: 48 ס”מ. )רסטורציה( 
$ 600 – 700
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הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  נה  קו למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  ים  קי    30.1.2022 ראשון   - א'  חלק 

101. סיכת ארט-דקו פלטינה, 
ט  ג ב י  מ ו ל ה י  3 ת  צ ב ו ש מ
בשיבוץ בלתי נראה ויהלומים 
עגולים בליטוש ישן בגדלים 
שונים. סה"כ משקל היהלומים 

.cts 3.00-כ
$ 1,500 – 2,000

 ,14K לבן  זהב  עגילי  זוג   .102
משובצים יהלומים קטנים ויהלום 
מרכזי במשקל של כ-ct 0.50 כ"א.

$ 2,000 – 2,500

משובצים   ,14K לבן  זהב  עגילי  זוג   .103
 ,cts  3.00 יהלומים מרכזיים במשקל של 
ויהלומים קטנים במשקל של ct 0.60. מלווה 

.CGL בתעודה של
$ 5,000 – 6,000

104. תליון זהב לבן 14K וכסף, 
בדגם עלים משובצים יהלומים 
רבים )חסר יהלום( בליטוש ישן 
ופנינים. סה"כ  בגדלים שונים 
 .cts משקל היהלומים כ-7.00 

אורך כ-5.8 ס"מ. 
משקל כ-14.5 גרם.

$ 4,000 – 5,000

ת  צ ב ו ש מ  , ה נ י ט ל פ ת  ע ב ט  .9 7
כ-1.70  יהלום מרכזי במשקל של 
ct ויהלומים קטנים בצדדים. מידה 
כ-US 5.25. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.
$ 7,000 – 8,000

14K, בדגם  טבעת זהב לבן   .98
פרח משובץ יהלום צהוב טבעי 
ct, ויהלומים   1.51 במשקל של 
קטנים מסביב. מלווה בתעודה 
 .US  7.5 כ- מידה   .GIA של 
טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 4,000 – 5,000

משובצת  פלטינה,  טבעת   .99
 ct אמרלד במשקל של כ-1.25 
 .ct ויהלומים במשקל של כ-1.00 
US. טבעת זו ניתנת  מידה כ-8 

להגדלה והקטנה.
$ 2,000 – 2,500

18K, משובצת  100. טבעת זהב לבן 
 asscher  cut בליטוש  יהלום 
 2 ct, ומצידיו  במשקל של כ-0.70 
יהלומים בליטוש מרקיזה במשקל של 
ct ויהלומים קטנים מסביב.  כ-0.60 
ניתנת  זו  טבעת   .US  9 כ- מידה 

להגדלה והקטנה.
$ 3,500 – 4,000

מסגרת   ,18K לבן  זהב  טבעת   .94
ומרקיזות  עגולים  יהלומים  משובצת 
ct, במרכז  במשקל כולל של כ-1.50 
 .cts 2.50-משובץ אמרלד במשקל של כ

.US 7.5-מידה כ
$ 2,500 – 3,000

14K, צמודים לאוזן, משובצים  זוג עגילי זהב לבן   .95
יהלומים מרכזיים במשקל כולל של כ-cts 2.14 ויהלומים 

.EG LABS קטנים מסביב. מלווה בתעודה של
$ 6,000 – 7,000

14K, משובצת  טבעת זהב לבן   .96
 ,cts  5.58 ספיר טבעי במשקל של 
יהלומים.   משובצות  מסגרות   2 ו-
מידה   .GIA של  בתעודה  מלווה 
כ-US 7.25. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.
$ 10,000 – 15,000

צמיד עתיק  כסף   .105
ת  ו י ל ו ח  ,9 K ב  ה ז ו
ת  ו צ ב ו ש מ ת  ו ג ר ו ד מ
ם  י ר י פ ס ו ם  י ט נ מ א י ד
)חוסר(. במרכז משובץ 
ן  ש י ש  ו ט י ל ב ם  ו ל ה י
 .ct 0.50-במשקל של כ

אורך כ-18 ס"מ.
$ 1,000 – 1,500

לבן  זהב  טבעת   .106
18K, מעוטרת בעבודת 
ם  י ל ע ם  ג ד ב ב  ה ז
ם  י מ ו ל ה י ם  י צ ב ו ש מ
קטנים, במרכז משובצים 
2 יהלומים במשקל כולל  
cts. מידה  של כ-2.00 
זו  טבעת   .US  7.5 כ-
ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 7,000 – 8,000
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109. טבעת זהב לבן 14K, משובצת 
 0.94 יהלומים קטנים במשקל של 
ct ויהלום בליטוש קושן במשקל 
וה  מלו במרכז.   cts  2 .84 של 

.IGL בתעודה של
$ 14,000 – 18,000

107. תליון עתיק זהב לבן 18K, עבודת 
יד, משובץ ספיר טבעי במשקל של 
2 מסגרות  cts במרכז, מסביבו   5.70
ישן  בליטוש  קושן  יהלומי  משובצות 
כולל   .cts  6.71 של  כולל  במשקל 
שרשרת זהב לבן 18K. מלווה בתעודה 

.CHARLES GREIG של
$ 40,000 – 50,000

111. צמיד ארט-דקו זהב לבן 14K, מורכב 
מחוליות מלבניות ומחברי זהב כפולים 
משובצים יהלומים בגדלים שונים במשקל 
cts. אורך כ-19 ס"מ.  כולל של כ-7.00 

משקל כ-30 גרם.
$ 10,000 – 12,000

 , ארט-דקו נה  פלטי טבעת   .113
ועלים  פרחים  בעבודת  מעוטרת 
משובצים יהלומים וספירים. במרכז 
משובץ יהלום במשקל של כ-1.70 
ct. מידה כ-US 4.5. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.
$ 7,000 – 10,000

משובצת  מלבנית,  פלטינה,  ארט-דקו  סיכת   .114
יהלומים רבים בגדלים שונים. במרכז יהלום מרכזי 
יהלומים  ו-2   ,ct כ-1.00  ישן במשקל של  בליטוש 
ct כ"א. מידות כ:  בליטוש ישן במשקל של כ-0.60 

6.3X2.5 ס"מ. משקל כ-24.5 גרם.
$ 15,000 – 20,000

115. טבעת פלטינה ארט-דקו, משובצת 
 cts יהלום מרכזי במשקל של כ-3.00 

ויהלומים קטנים בצדדים.
$ 15,000 – 20,000

משובץ  פלטינה,  ארט-דקו  צמיד   .112
יהלומים בגדלים שונים במשקל כולל של 
כ-cts 2.50 ואבני אמרלד קטנות )חוסרים(.  
אורך כ-18 ס"מ. משקל כ-17 גרם.
$ 5,000 – 6,000

108. ענק פלטינה וזהב לבן 18K, משובץ 33 ספירים בגדלים מדורגים 
במשקל כולל של cts 44.55,  ויהלומים בליטושים שונים במשקל כולל 

של cts 22.90.  אורך כ-41 ס"מ.
$ 50,000 – 70,000

110. סיכה עתיקה זהב 14K וכסף, 
יהלומים  כסף משובצת  מסגרת 
בליטוש ישן, במרכז אלמנט אובאלי 
מעוטר אמאייל כחול ועיטרי כסף 
משובצים דיאמנטים קטנים. מידות 

כ: 3.1X2.7 ס"מ.
$ 2,000 – 2,500
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הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  נה  קו למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  ים  קי    30.1.2022 ראשון   - א'  חלק 

Daum Nancy .116. אגרטל זכוכית צרפתי ייחודי, 1900 בקירוב. 
עיטורי צריבה וגילוף בדגם פרחים וגבעולים צבועים באמאייל 
בעבודת יד עדינה בגווני אדום וירוק. על רקע זכוכית מנומרת 
וצלב   Daum Nancy France האופיינית לחברה. חתום 

Lorraine בקמיאו. גובה: 14 ס"מ. 
 $ 1,500 – 2,500

pate de verre, צרפת,  Daum. פסל זכוכית   .118
המחצית השנייה של המאה ה-20. מפוסל בדגם סוס 

דוהר בגוון לבן וחום. חתום. גובה: 21 ס”מ. 
$ 300 – 400

Galle .119. אגרטל זכוכית קמיאו 
צרפתי, גדול ממדים, 1900 בקירוב. 
מצופה זכוכית דו-שכבתית בגווני 
ועלים על  חום בדגם פרחי פרג 
לבן  ן  ו בגו צרובה  זכוכית  רקע 
 . בקמיאו  'Galle ' חתום   וורוד. 

גובה: 41.5 ס"מ. 
 $ 800 – 1,000

אגרטל זכוכית קמיאו   .Galle  .120
צרפתי, 1900 בקירוב. מעוטר בדגם 
פרחים, גבעולים ועלים בגוון כתום 
על רקע זכוכית צרובה בגוון לבן. 
חתום Galle בקמיאו. גובה: 31 ס”מ. 
$ 700 – 900

Daum Nancy. קערת זכוכית צרפתית, 1903-1914 מעוטרת בדגם פרחים   .117
וגבעולים מפותלים בקמיאו צבועים באמאייל על רקע זכוכית צרובה מנומרת בגוון 

צהוב וסגול. חתום Daum Nancy France  וצלב  Lorraine בקמיאו. 
גובה: 7 ס"מ.

$ 1,200 – 1,600
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זכוכית  אגרטל   .Daum Nancy  .121
1900  בקירוב. שפה  נדיר,   ’Dandelion ‘
ייחודית בדגם תלתן. זכוכית צרובה מנומרת 
מבפנים בגוון כתום וירוק, עיטורי צריבה וגילוף 
 Daum בדגם שן ארי נושבות ברוח. חתום 

Nancy  וצלב Lorraine באמאייל. 
גובה: 16 ס"מ. 

$ 1,800 – 2,200
 ,2492  *פריט דומה נמכר בכריסטי'ס מכירה מס' 

לוט מס' 225 תמורת 8,750 $ 

Daum Nancy .123. קערת זכוכית ואמאייל צרפתית בדגם תלתן, 1910 בקירוב. 
מעוטרת פירות יער ועלים צבועים אמאייל בעבודת יד בגווני צהוב, ירוק ואדום על 
Lorraine באמאייל.  רקע זכוכית צרובה מנומרת. חתום ’Daum Nancy’ וצלב 

רוחב: 12.5 ס”מ.
$ 1,300 – 1,600

Daum Nancy .124. אגרטל זכוכית ‘cabinet vase’, צרפת, 
1903-1914. עיטורים צרובים, מגולפים, וצבועים באמאייל 
 Daum Nancy וגבעולים מפותלים. חתום  בדגם פרחים 

France  וצלב Lorraine בקמיאו. גובה: 11.5 ס”מ. 
$ 1,000 – 1,500

 .1901-1903 'Fleurs et Abeilles', יצירת מופת,  אגרטל זכוכית צרפתי,   .Daum Nancy  .122
עיטורים צרובים, מגולפים וצבועים באמאייל בדגם סחלבים פורחים, קורי עכביש ודבורים על רקע 
זכוכית מנומרת בגוון קרם, צהוב וכתום. רגל בגוון שחור בעיטורי צריבה עדינים בדגם צמחייה מפותלת. 

חתום Daum Nancy France וצלב Lorraine באמאייל. גובה: 21 ס"מ. 
$ 4,000 – 6,000

*פריט כמעט זהה נמכר בכריסטי'ס מכירה מס' 16383 לוט מס' 206 תמורת 11,875 $. 
V. Thomas, École de Nancy – Fleurs et Ornements, Paris, 1999, p. 85, no. 54 :ספרות
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הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  נה  קו למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  ים  קי    30.1.2022 ראשון   - א'  חלק 

 Gilbert  ,18K תליון/סיכת זהב   .127
יפה,  זהב  בעבודת  מעוטר   ,Albert
משובץ יהלומים ואבן חן מתחלפת. אורך 

כ-5.9 ס"מ. משקל כ-36.5 גרם. 
סה"כ 12 אבני חן שונות.

$ 3,000 – 3,500

18K, מעוטר בעבודת זהב יפה ומשובץ  צמיד זהב   .128
טורקיזים )חסר טורקיז(. אורך כ-16.5 ס"מ. 

משקל כ-65 גרם.
$ 5,000 – 6,000

18K, מעוינת, מעוטרת  129. תליון/סיכת זהב 
בעבודת זהב יפה ומשובצת קוראלים בגדלים 
משובץ  לבן  זהב  אלמנט  במרכז  מדורגים. 
יהלומים קטנים וקוראל. מידות כ: 5.4X5.3 ס"מ. 

משקל כ-29 גרם.
$ 3,000 – 4,000

130. צמיד זהב 18K, בדגם נחש, מורכב מחוליות 
מדורגות מעוטרות בעבודת ריקוע מדהימה, זנבו 
וראשו מעוטרים בעבודת אמאייל יפה ומשובצים 
ועיניו   ct  1.20 כ- של  כולל  במשקל  יהלומים 

משובצות אמרלדים. אורך כ-17.5 ס"מ. 
משקל כ-64 גרם.
$ 7000 – 10,000

 ,18K זהב  תליון/סיכת   .131
מסגרת מעוטרת בעבודת זהב 
וצהוב,  ורוד  זהב  בגווני  יפה 
וכסף  זהב  אלמנט  במרכז 
בגדלים  דיאמנטים  משובץ 
שונים. מידות כ-4.3X3.5 ס"מ. 

משקל כ-16 גרם.
$ 2,500 – 3,000

132. צמיד ג'ורג'יאני זהב 18K, בדגם יד אוחזת חישוק. עבודת 
זהב עדינה, מעוטרת אמאייל כחול. במרכז אלמנט משובץ 

פנינים וגרנט אדומה. אורך כ-18 ס"מ. 
$ 2,000 – 2,500

 18K סט צמיד ותליון זהב   .125
מעוטר   ,Gi lber t  Alber t
בעבודת זהב ומשובץ יהלומים 
ואבן אמטיסט בליטוש קבושון. 
כולל שרשרת זהב 18K מקורית. 

אורך השרשרת כ-60 ס"מ. 
אורך התליון כ-4.2 ס"מ. צמיד 
ס"מ.   24 כ- באורך  תואם  זהב 

סה"כ משקל הסט כ-62 גרם.
$ 6,000 – 7,000

 Gilbert  ,18K זהב  ענק   .126
זהב מדורגות  חוליות   ,Albert
יפה  זהב  בעבודת  ומעוטרות 
ומשובצות פנינים. 
אורך כ-44 ס"מ. 
משקל כ-71 גרם.
$ 6,000 – 7,000
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18K, בדגם  טבעת זהב ורוד   .135
קטנים  יהלומים  משובץ  פרח, 
במשקל  יהלומים   8 ו- במסגרת 
כולל של כ-ct 1.60, במרכז משובץ 
יהלום בליטוש אובאל במשקל של 
 .IGI cts. מלוה בתעודה של   2.02
US. טבעת זו ניתנת  מידה כ-6.5 

להגדלה והקטנה.
$ 25,000 – 30,000

Ilias Lalaounis, קפיצי, מחורץ ומסתיים ב-2   ,18K 136. קולייר זהב 
ראשי אריות. משקל כ-51.5 גרם.

$ 7,000 – 10,000

מעוטרת   ,14K זהב  טבעת   .137
בעבודת זהב יפה ומשובצת יהלומים 
קטנים במשקל של כ-ct 0.50 ויהלום 
של  במשקל  במרכז  ישן  בליטוש 
כ-ct 1.00. מידה כ-US 7.5. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 2,500 – 3,000

21K, קשיח, מעוטר בעבודת זהב יפה  138. צמיד זהב 
ומשובץ 2 שורות של פנינים. קוטר כ-6.3 ס"מ. 

משקל כ-56.5 גרם.
$ 4,000 – 5,000

תליון\  TIFFANY&CO  .139
 ,14K וצהוב  ורוד  זהב  סיכת 
רובי  אבני  משובצת   , רטרו
 4.1X3 כ:  מידות  ויהלומים. 
גרם.   12.5 כ- משקל  ס"מ. 
של  מקוריות  באישור  מלווה 
 W O O D L A N D  H I L L S

.JEWELRY
$ 5,000 – 6,000

14K, 2 שורות של יהלומים במשקל  140. צמיד טניס זהב 
כולל של כ-cts 12.50. אורך כ-18 ס"מ. 

משקל הצמיד כ-33 גרם.
$ 16,000 – 20,000

800, קשיח, נפתח, מעוטר ריבועי כסף וזהב  צמיד זהב   .133
מדורגים משובצים יהלומים בליטוש ישן וספירים לסרוגין. 

קוטר כ-6.1 ס"מ. משקל כ-22 גרם.
$ 4,000 – 5,000

134. נזר זהב 9K, משובץ אבני רובי, ספירים, אמרלדים ודיאמנטים  
רבים בליטוש רוזה עתיק. במרכז רוזטה שבראשה כוכב וירח 
המעידים על מוצאה העותומני/מוסלמי, אם כי ניכרות השפעות 
מערביות. פריט זה הוצג במוזיאון לאומנות האיסלאם ובמוזיאון 
היהלומים.
$ 50,000 – 100,000
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 DATEJUST שעון יד פלדה,   ROLEX  .141
בזל זהב לבן, מנגנון אוטומטי, קוטר כ-36 מ"מ. 

צמיד פלדה ואבזם מקוריים.
$ 6,000 – 8,000

 18K זהב  נשי   ד  י ן  שעו  ROLEX  .142
DATEJUST, מנגנון אוטומטי, קוטר כ-26 מ"מ. 

צמיד ואבזם זהב 18K מקוריים.
$ 8,000 – 10,000

TRI- ,14K UNIVERSAL שעון יד זהב   .143
COMPAX 522101-1, מנגנון מכני, קוטר כ-36 

מ"מ. קליבר 281. רצועת עור שחורה ואבזם.
$ 20,000 – 25,000

זהב  יד  ן  שעו  PATEK PHILIPPE  .144
 , י מכנ ן  מנגנו  ,Trave l  T ime  ,18K  לבן 

קוטר כ-34 מ"מ. רצועת גומי שחורה ואבזם.
$ 15,000 – 20,000

BREGUET שעון יד פלדה משולב זהב,   .145
מנגנון אוטומטי, קוטר כ-35 מ"מ. צמיד פלדה 

משולב זהב ואבזם מקוריים.
$ 7,000 – 10,000

יד  שעון   GIRARD PERREGAUX  .146
32X32 מ"מ.  פלדה, מנגנון אוטומטי, מידות כ: 

רצועת עור חומה ואבזם מקוריים. 
כולל קופסה מקורית.

$ 3,000 – 3,500

VACHERON&CONSTANTIN שעון   .147
יד זהב 18K, מנגנון מכני, קוטר כ-35 מ"מ. צמיד 

ואבזם זהב 14K. אורך כ-19 ס"מ. 
משקל כ-62 גרם.

$ 4,000 – 5,000

 ,DE VILLE ,18K שעון יד זהב OMEGA .148
צמיד  מ"מ.   25X22 כ: מידות   , מכני מנגנון 

אינטגרלי זהב 18K ואבזם מקוריים. 
אורך כ-18.5 ס"מ. משקל כ-67 גרם.

$ 4,000 – 5,000

 HAPPY ,18K שעון יד זהב CHOPARD .149
קוטר  קוורץ,  מנגנון   ,DIAMONDS  4097
18K מקוריים.   כ-28 מ"מ. צמיד ואבזם זהב 

כולל קופסה מקורית. אורך כ-16 ס"מ. 
משקל כ-44.5 גרם.

$ 7,000 – 8,000

VACHERON&CONSTANTIN שעון   .150
יד זהב 18K, 6872, מנגנון מכני, קוטר כ-31 מ"מ. 
צמיד אינטגרלי ואבזם זהב 18K מקוריים. אורך 

כ-18 ס"מ. משקל כ-65 גרם.
$ 4,000 – 5,000

IWC .151 שעון יד זהב 18K, מנגנון מכני, קוטר 
 .18K כ-36 מ"מ. צמיד ואבזם זהב
אורך כ-20 ס"מ. משקל כ-79 גרם.

$ 3,000 – 4,000

שעון כיס זהב   A.LANGE &SOHNE  .152
14K, מנגנון מכני, קוטר כ-54 מ"מ. 

משקל כ-91.5 גרם.
$ 7,000 – 10,000

18K, מנגנון  BREGUET שעון כיס זהב   .153
14K , קוטר כ-52 מ"מ.  מכני עם מפתח זהב 
משקל כ-84 גרם. מסגרת מעוטרת בעבודת זהב 

יפה וחלקו האחורי מעוטר ציור בעבודת יד. 
$ 7,000 – 10,000

141
142

143144
145

146

147148149150151

152

153

A.D 2000, מהדורה   ,NAMIKI 154. עט נובע 
מוגבלת, קופסה מקורית וניירות.

$ 2,000 – 2,500
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 ATMOS שעון ,Jaeger Le Coultre .155
שנות   , ריבועי דגם   . דופן יוצא  ויצרי   שו
ה – 60. דגם חלון נשלף. מס’ המנגנון 293212 

הזהבה מקורית. במצב עבודה. 
גובה: 23 ס”מ.
$ 700 – 1,000

159. שעון קרטל צרפתי גדול מימדים, איכותי ומרשים, בסגנון בול )BOULLE(. 1855 בקירוב. קופסת השעון מצופה בשריון צב ומשובצת בעיטורי נחושת זהובה 
בדגמי עלים גם בצידי השעון. שיבוץ נחושת זהובה ברקע שיריון צב גם בגב המנגנון. רגליות השעון מברונזה מוזהבת בצורת פסלוני נשים. פסלון נערה עם קופידון 
ע”ג דלת השעון. בראש השעון פסלו של כרונוס )CHRONOS( אל הזמן במיתולוגיה היוונית, יושב על גלגל המזלות. עיטורים רבים נוספים על פני כל חזית וצידי 
השעון. לוח ספרות רומיות באמאייל ובמרכזו דמות מוקפת שמש וחריתות פרחים ועלים. מנגנון השעון חתום ע”י LE ROY & FILS  וציון זכיית דגם זה של המנגנון 

במדליית כסף בתחרות שעונים ב – 1855. כמו כן חתום המנגנון ע”י VINCENTI. מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. במצב עבודה. גובה: 116 ס”מ.
$ 3,000 – 5,000

Jaeger Le Coultre .158, שעון ATMOS שוויצרי יוצא דופן, דגם 
VENDOME GREEN, 1950 בקירוב. דגם חלון נשלף. קולונות 

בירוק, בסיס שיש מנומר. במצב עבודה. גובה: 24 ס”מ. 
באריזה מקורית.
$ 1,500 – 2,000

ן  שעו  ,J aege r  Le  Cou l t re  .156
 MARINA שוויצרי מיוחד, דגם   ATMOS
1970 בקירוב. דגם דלת   ,CARAVELLE
נפתחת. ספינות מפרש זהובות בצידי השעון. 

הזהבה מקורית. במצב עבודה. גובה: 23 ס”מ.
$ 1,800 – 2,500

 ATMOS Jaeger Le Coultre, שעון   .157
 BORNE שוויצרי נדיר ומיוחד. שנות ה– 50. דגם
)אין גישה למס’ המנגנון ולכן הקושי בתיארוך 
מדוייק(. גוף השעון מברונזה ופליז. עיטור באדום 
)נדיר( מסביב לשעון. עיטור בזהב גם על לוח 

הספרות. במצב עבודה. 
גובה: 21 ס”מ. )נושא הקדשה מינואר 1969(.

$ 1,200 – 1,600

160. שעון קמין מרשים בסגנון בול )BOULLE(. גרמניה 1940 
בקירוב. היצרן FRANZE HERME. קופסת השעון מעץ מעוטר 
באלמנטים בגוון אדום ומשובצים בעיטורים מוזהבים. שלל עיטורי 
ברונזה מוזהבת על פני כל צידי השעון, הרגליות ודלת השעון. לוח 
ספרות רומיות באמאייל ובמרכזו עיגול ברונזה מגולף. מצלצל 
בחצאי ובשעות מלאות. במצב עבודה. גובה: 56 ס"מ.
$ 1,000 – 1,500
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165. טבעת זהב לבן 14K, משובצת 
 ,cts  10.00 של  במשקל  ספיר 
 1.35 ויהלומים מסביב במשקל של 
ct. מידה כ-US 7.5. טבעת זו ניתנת 
להגדלה והקטנה. מלווה בתעודה 

.AIGL של
$ 5,000 – 6,000

166. טבעת זהב לבן 18K, משובצת 
יהלומים קטנים במשקל של כ-0.50 
כ-13 מ"מ.  ופנינה בקוטר של   ct
US. טבעת זו ניתנת  מידה כ-6.75 

להגדלה והקטנה.
 $ 2,500 – 3,000

 ,14K לבן  זהב  טבעת   .167
של  במשקל  אמרלד  משובצת 
cts 11.26 ו-2 מסגרות משובצות 
 .ct  1.80 יהלומים במשקל של 
US. טבעת זו ניתנת  מידה כ-7 
להגדלה והקטנה. מלווה בתעודה 

.AIGL של
$ 7,000 – 10,000

168. טבעת זהב לבן 14K, משובצת 
 ,cts  11.00 של  במשקל  ספיר 
 2.50 ויהלומים מסביב במשקל של 
זו  US. טבעת  כ-7.5  cts. מידה 
מלווה  והקטנה.  להגדלה  ניתנת 

.AIGL בתעודה של
$ 6,000 – 6,500

161. תליון זהב לבן 14K, מורכב מחוליות משובצות 
ספיר קבושון ויהלומים קטנים, במרכז אלמנט משובץ 
יהלומים נושא תליון אובאלי משובץ ספירים ויהלומים 
וספיר גדול במרכז. סה"כ משקל היהלומים כ-2.50 

.14K כולל שרשרת זהב לבן .cts
$ 4,000 – 5,000

18K, משובץ יהלומים ואבני  164. תליון זהב לבן 
היהלומים  פנינה. משקל  תליון  במרכזו  רובי, 
 .14K כולל שרשרת זהב לבן .cts 2.20-כ
משקל כ-12 גרם.
$ 3,500 – 4,000

 ,18K לבן  זהב  ארט-דקו  סיכת   .162
מעוטרת באלמנטים מתעקלים ומשובצים 
יהלומים בגדלים מדורגים במשקל כולל 

 .cts 4.5-של כ
מידות כ: 5.7X3.1 ס"מ. משקל כ-15 גרם.

$ 6,000 – 8,000

 , ו ק ד - ט ר א ה  נ י ט ל פ ת  כ י ס  .1 6 3
מעוטרת באלמנטים מתעקלים בדגם 
בגדלים  יהלומים  ומשובצים  לבבות 
 .cts  מדורגים במשקל כולל של כ-2.5 
מידות כ: 5.6X2.2 ס"מ. משקל כ-18 גרם.
$ 3,000 – 3,500

JAEGER-LECOULTRE .169 שעון יד נשי 
  .18K זהב לבן

$ 2,000 – 2,500

18K, מנגנון מכני,  שעון יד נשי זהב לבן   GRUN  .170
קוטר כ-15 מ"מ. משובץ יהלומים. צמיד אינטגרלי משובץ 
יהלומים זהב לבן 18K. אורך כ-16 ס"מ. משקל כ-20 גרם.

$ 2,000 – 2,500

 ,14K 171. צמיד טניס זהב לבן
 .cts 4.50-משובץ 56 יהלומים במשקל של כ

אורך כ-18 ס"מ.
$ 5,000 – 6,000
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 ,18K 179. זוג עגילי זהב לבן 
ם  משובצי  , ן ז לאו דים  צמו
יהלומים עגולים ובגט בשיבוץ 
בלתי נראה לסרוגין. משקל 

.cts 4.00-היהלומים כ
$ 4,000 – 5,000

   18K זוג עגילי קליפס זהב לבן   .180
Gilbert Albert, מעוטרים בעבודת 
זהב יפה ומשובצים יהלומים, 3 יהלומים 

כ"א ופנינה.
$ 700 – 1,000

181. זוג עגילי זהב לבן 18K, אלמנט 
מלבני קמור משובץ יהלומים במשקל 

 .ct 1.00-כולל של כ
משקל כ-13 גרם.

$ 1,600 – 2,000

 ,18K לבן  זהב  עגילי  זוג   .182
צמודים לאוזן, מסגרת אובאלית 
משובצת אוניקס, מסגרת פנימית 
ו-4 אבני חן  יהלומים  משובצת 

שונות במרכז. משקל כ-20 גרם.
$ 2,500 – 3,000

 ,18K לבן  זהב  טבעת   .175
קינטיים  קיפוד  קוצי  בדגם 
יהלומים במשקל  משובצים 
 .US ct. מידה כ-7   1.85 של 
להגדלה  ניתנת  ו  ז טבעת 

והקטנה.
$ 2,500 – 3,000

176. טבעת זהב לבן 18K, מעוטרת 
ב-2 אלמנטים משובצים אבני רובי 
יהלומים. מידה  וכיפות משובצות 
כ-US 8.5. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה. משקל כ-18.5 גרם.
$ 3,000 – 3,500

 ,18K לבן  זהב  טבעת   .177
משובצת יהלומי עגולים ויהלומים 
 .ct 1.50-בגט במשקל כולל של כ
מידה כ-US 7. משקל כ-12 גרם.

$ 2,000 – 2,500

 ,1 8K ן  ב ל ב  ה ז ת  ע ב ט  .1 7 8
של  במשקל  יהלומים  משובצת 
ct ואבני צבורייט. מידת  כ-1.00 

 .US 6.75 -הטבעת כ
משקל כ-10 גרם.

$ 1,500 – 2,000

חוליות   ,18K לבן  זהב  ון  תלי  .172
יהלומי בגט בשיבוץ בלתי  משובצות 
נראה ויהלומים עגולים לסרוגין, נושאת 
יפה, חלקו  זהב  גדול בעבודת  תליון 
וחלקו הקידמי משובץ  האחורי חלק 
כ-2.50  . משקל היהלומים  יהלומים 
cts, כולל שרשרת זהב לבן 18K. אורך 

כ-8.2 ס"מ. משקל כ-33 גרם.
$ 5,000 – 6,000

18K, חוליות אובאליות  ענק זהב לבן   .174
יהלומים  משובצות  וחלקן  חלקות  חלקן 

 .ct 1.48-במשקל כולל של כ
אורך כ-45 ס"מ. משקל כולל כ-30 גרם.

$ 2,500 – 3,000
173. תליון זהב לבן 18K, בדגם כוכב משובץ יהלומים 
cts. כולל שרשרת זהב  במשקל כולל של כ-4.00 

לבן 18K בעבודת יד. משקל כ-47 גרם.
$ 7,000 – 10,000
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183. פמוט כסף גרמני, 1880 בקירוב. מעמד בעיטורי 
בלט וחריתה בהיקף. מפוסל ראש אריה המחזיק חישוק 
נתלה בפיו מכל צד. רגליות מפוסלות בראשן בדגם 
חיה פנטסטית חצי אדם/חצי ציפור ובסיסן בדגם טופרי 
1889. חתום וחותמת  ציפור. נושא הקדשה משנת 

היצרן. גובה: 33 ס”מ משקל: כ- 645 גרם.   
$ 400 – 600

186. גביע כסף סטרלינג, לונדון, 1791-92. עיטורי בלט 
נוף  יד בדגם סצינת ציד על רקע  וחריתה בעבודת 
פסטורלי. ידית מפותלת מפוסלת בדגם עלה אקאנטוס. 

נושא הקדשה בגרמנית מתוארכת 1869, דרזדן. 
חתום חותמת היצרן. גובה: 16.5 ס”מ. 

$ 1,000 – 1,500

אגרטל כסף איטלקי, המאה ה-20.   .187
בדגם  מפוסלות  ידיות  אמפורה.  דגם 
מחורצים  משטחים  מפותלת.  צמחייה 
ורקועים תחומים עיטורי חריתה עדינים 
בדגם צמחייה. אפליקציות מפוסלות בדגמי 
2 אבנים ירוקות.  פרחים ועלים משובצות 

בסיס עגול. חתום. גובה: 34 ס"מ. 
משקל: כ- 1,095 גרם. 

$ 500 – 600

188. גביע Tankard כסף גרמני. מעוטר בסצינה 
היסטורית בבלט וחריתה. מכסה מתרומם מפוסל 
בראשו בדגם פרי ובדגם צמחייה מסוגננת בבלט. 

חתום בחותמות מהמאה ה- 18. 
גובה: 28 ס”מ.  )פגם( 

$ 1,300 – 1,500

כנראה  מכסה,  עם  כסף  גביע   .184
בדגם  בהיקף  בלט  עיטורי  גרמניה. 
אגסים. גבעולים ועלים באפליקציה. 

גובה: 41 ס”מ. 
 $ 1,300 – 1,500

Hazorfim .185. קנדלברת כסף סטרלינג ישראלית, 
בדגם  מפוסלות  זרועות   .20 ה- המאה  קנים,   5
rocaille. מעמד מפוסל בסגנון הבארוק. חתום 
וחותמת היצרן. גובה: 56.5 ס”מ. משקל: כ-1,790 גרם. 

$ 900 – 1,200
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189. פסל כסף, שיש ואמייל, אוסטרו-הונגריה, 1910 בקירוב. מפוסל בדגם שעון ומעליו 
דגם קוף עם מטרייה על מעמד בדגם עגול פחוס משובץ פניניות בהיקף, נישא על גב פיל 
מעוטר בפאר בדגם אוכף, כובע, ושרשרת בכסף מוזהבת, אמאייל בגוון טורקיז ואבני חן 
בשלל צבעים. מפוסל בריאליזם עם חדק עשוי עצם. על בסיס שיש בגוון כחול תחום מסגרת 

מוזהבת בעיטורי אמאייל ומשובצת אבני חן בדגמים גיאומטריים ומפותלים. חתום. 
גובה: 22.5 ס”מ. אורך: 17 ס”מ. במצב עבודה.

$ 5,500 – 6,500

190. פסל כסף סטרלינג, איטליה, המאה ה-20. מפוסל בדגם ספינת 
“Victory” האנגלית. עשוי בדיוק רב. 3 תרנים. חתום. 59X42 ס”מ. 

משקל: כ- 1,085 גרם. 
$ 1,000 – 1,500

191. מערכת 12 צלחות כסף גרמניות, 1930 בקירוב. מעוטרות 
בעבודת ריקוע ידנית. שוליים מחורצים. חתום וחותמת היצרן. 

קוטר: 27 ס”מ. משקל: כ- 6,440 גרם. 
$ 3,000 – 4,000

Faberge. סט 6 כפיות למוקה, 1910 בקירוב. ידיות מחורצות ומפוסלות   .192
משני הצדדים בדגם עלים מפותלים. נושא מונוגרמה ‘S’ עם כתר. אורך: 10.5 ס”מ. 

$ 1,600 – 2,000

193. גביע כסף ואמאייל, המאה ה-20. מוזהב בחלקו. 
עיטורי אמאייל פוליכרום בדגם פרחים תחומים דגם 

טיפה על רקע צמחייה מפותלת ופרחים. חתום. 
גובה: 12.5 ס"מ.

$ 600 – 800
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204. סיכת רטרו זהב 18K, מורכבת ממוטות 
זהב ומשובצת אבני רובי ויהלומים. 

מידות כ: 4.5X3.5 ס"מ. משקל כ-15 גרם.
$ 1,000 – 1,500

205. שעון/צמיד זהב 18K, מעוטר בעבודת זהב יפה. במרכז שעון מכני, קוטר כ-16 מ"מ. אורך כ-19 ס"מ. 
משקל כ-85.5 גרם.

$ 4,000 – 5,000

צמודים   ,18K זהב  עגילי  זוג   .201
לאוזן, משובץ יהלומים, ספירים ואבני 

רובי בליטוש קבושון. 
משקל כ-15 גרם.

$ 2,500 – 3,000

202. זוג עגילי קליפס זהב 18K, משובצים אבני 
ציטרין ואוניקס. אורך כ-2 ס"מ. 

משקל כ-22.5 גרם.
$ 2,500 – 3,000

מעוטרים   ,18K זהב  עגילי  זוג   .203
בעבודת ריקוע עדינה, במרכז אלמנט 

עגול זהב לבן משובץ יהלום. 
 .ct 0.20-סה"כ משקל היהלומים כ

משקל העגיל כ-17 גרם.
$ 1,800 – 2,200

197. טבעת זהב 14K, בדגם פרח 
משובץ יהלומים. מידה כ-4.25 

US. משקל כ-9 גרם.
$ 800 – 1,200

משובצת   ,18K זהב  טבעת   .198
ואמרלד בליטוש קבושון  יהלומים 
US. טבעת זו  במרכז. מידה כ-8.5 

ניתנת להגדלה והקטנה. 
משקל כ-9.5 גרם.

$ 1,500 – 2,000

199. טבעת זהב 18K, מעוטרת 
 2 ו- מדהימה  זהב  בעבודת 
ספיר  אבני  עם   חיות  ראשי 
 .US  5.5 כ- מידה  בעיניהם. 

משקל כ-12.5 גרם.
$ 1,800 – 2,200

משובצת   ,18K זהב  טבעת   .200
יהלומים, אבני ספיר ורובי בליטוש 
US. טבעת זו  קבושון. מידה כ-6.5 

ניתנת להגדלה והקטנה. 
משקל כ-9 גרם.
$ 1,500 – 2,000

194. שרשרת זהב 18K, חוליות מחורצות בגווני 
זהב צהוב וורוד. אורך כ-40 ס"מ. 

משקל כ-25.5 גרם.
$ 1,800 – 2,200

ת  ו י ל ו ח  ,1 8K ב  ה ז ת  ר ש ר ש  .1 9 5
משתלבות בגווני זהב שונים. 

אורך כ-46 ס"מ. משקל כ-39 גרם.
$ 2,500 – 3,000

18K, חוליות בצורות  196. שרשרת זהב 
גיאומטריות משתלבות. אורך כ-80 ס"מ. 

משקל כ-77 גרם.
$ 5,000 – 6,000
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216. צמיד זהב 14K, מורכב מחוליות 
עגולות מעוטרות משתלבות. 

אורך כ-20 ס"מ. משקל כ-27.5 גרם.
$ 2,500 – 3,000

18K, מעוטרת  טבעת זהב   .212
ומשובצת  יפה  זהב  בעבודת 
אמטיסט. מידה כ-US 6.5. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה. 
משקל כ-12.5 גרם.

$ 1,000 – 1,500

משובצת   ,18K זהב  טבעת   .213
אקווהמרין ו-3 יהלומים בכל צד. מידה 
US. טבעת זו ניתנת להגדלה  כ-4 

והקטנה. משקל כ-11.5 גרם.
$ 2,000 – 2,500

מלבנית,   ,22K זהב  טבעת   .214
אלמנט מוגבה משובץ ציטרין. מידה 
כ-US 5. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה. משקל כ-16 גרם
$ 1,000 – 1,500

משובצת   ,9K זהב  טבעת   .215
סמוקי קוורץ. מידה כ-US 6. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה. 
$ 600 – 800

14K, בדגם פסיפס בגווני זהב שונים.  צמיד זהב   .209
אורך כ-18 ס"מ. משקל כ-17 גרם.

$ 800 – 1,200

זהב  טבעת   H .STERN  .210
D.V.F collection. מידה   ,18K
כ-US 8. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה. משקל כ-35.5 גרם.
$ 4,000 – 5,000

211. צמיד זהב ורוד ולבן 14K, בדגם פסיפס, 
מעוטר בעבודת ריקוע מדהימה. 

אורך כ-19 ס"מ. משקל כ-42 גרם.
$ 3,000 – 3,500

V בגווני  14K, חוליות בדגם  שרשרת זהב   .206
זהב לבן צהוב וורוד. אורך כ-41 ס"מ. 

משקל כ-48 גרם.
$ 2,500 – 3,000

זהב,  עלי  בדגם   ,18K זהב  סיכת   .207
נה  פלטי רי  ועיטו זהב  מחוטי  יה  עשו
משובצים יהלומים. מידות כ: 6.8X3.4 ס"מ. 

משקל כ-22 גרם.
$ 2,500 – 3,000

208. ענק זהב 18K, קפיצי, אורך כ-40 ס"מ. 
משקל כ-48 גרם.

$ 3,500 – 4,000
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217. מכשיר רדיו אמריקאי נייד לנשיאה, תוצרת 
 TRANS OCEANIC, 1949 ZENITH, דגם 
בקירוב. נתון בתוך אריזת מזוודה מקורית. מידות 

האריזה: 28X29X44 ס”מ.
$ 150 – 200

218. אקורדיון אירופאי ישן, 120 בסים. היצרן: 
.SAFFELL
$ 200 – 300

219. סיטאר )ZITHER( כלי נגינה אמריקאי ישן, 
1900 בקירוב. מעל ל – 40 מיתרים. קופסת עץ 

מעוטרת. גובה: 56 ס”מ.
$ 100 – 150

220. תיבת נגינה ROLLER ORGAN, כנראה 
בצורת  עץ  קופסת  בקירוב.   1890 גרמנית, 
 6 פסנתר, מעוטרת בעיטורי קופידון ופרחים. 
ידית הפעלה. במצב עבודה.  מנגינות שונות. 

33X47 ס”מ. גובה: 45 ס”מ.
$ 250 – 350

 : היצרן ישנה,  שוויצרית  נגינה  תיבת   .221
ובפינות  זכוכיות מלוטשות  REUGE. חיפוי 
של  יצירות   3 מנגנת  מוזהבים.  דולפינים 

צ’ייקובסקי. 6.5X15X24 ס”מ.
$ 100 – 150

MIGNON .222, מכונת כתיבה הולנדית, מודל 
AEG. בסיס עץ, כולל  4, 1910 בקירוב. היצרן 

קופסא מקורית. 
מידות הקופסא: 22X33X35 ס”מ.

$ 150 – 200

223. גרמופון אנגלי, 1930 בקירוב, משובץ בתוך 
 .ARCOLOPHONE רהיט אנגלי ישן. היצרן 
מופעל באמצעות ידית. במצב עבודה. עיטורי 

מתכת ברהיט. מידות הרהיט 76X49 ס”מ. 
גובה: 89 ס”מ.

$ 200 – 300

224. תיבת נגינה עתיקה ואיכותית ככל הנראה 
אנגלית, 1880 בקירוב. קופסת עץ מפוליסנדר, 
ופרחים.  נגינה, תווים  משובצת בעיטורי כלי 

מקשי הפעמונים בצורת פרפרים.
28X22X48 ס”מ.

$ 300 – 400

225. אקורדיון גרמני עתיק קטן מימדים, היצרן: 
VICEROY. עיטורי פרחים. גובה: 26 ס”מ.

$ 150 – 200

קופה רושמת אמריקאית,   NATIONAL  .226
1915 – 1895. מתכת מוכספת, זכוכית ושייש. 
בסיס עץ. שפע של עיטורים על פני כל צידי 

הקופה. גובה: 54 ס”מ.
$ 300 – 400

227. גלובוס על מעמד בפטינה כחולה, הגלובוס 
עשוי מסוגים שונים של אבנים חצי – יקרות, בהן 
לאפיס-לזולי, ג'ייד אפריקאי, קוורץ, קוראל, אם-
הפנינה ועוד. כל יבשת/מדינה מוצגת באמצעות 

האבן האופיינית לה. גובה: 60 ס"מ.
$ 200 – 300

217218
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228. שעון קמין צרפתי מברונזה 
בפטינה מוזהבת, 1880 בקירוב. 
עיטורי פירות, פרחים ועלים. לוח 
ספרות באמאייל. יצרן המנגנון 
AD MOUGIN. וציון זכיית דגם 
2 מדליות.  זה של המנגנון ב – 
מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. 

במצב עבודה. גובה: 45 ס”מ.
$ 200– 300

231. שעון קיר כנראה וינאי, 1880 בקירוב. קופסת השעון מרשימה, קולונות וכותרת 
מעוטרת. לוח ספרות רומיות באמאייל, כולל מחוג שניות. במצב עבודה. גובה: 131 ס”מ.

$ 250 – 350

צרפתי  קיר/נוכחות  ן  שעו  .232
 ARTHUR היצרן   .1908-1920
LAMBERT. השעון במצב עבודה. 

גובה: 114 ס”מ.
$ 250 – 350

233. שעון נוכחות אמריקאי מרשים ומיוחד, 1910, ככל הנראה הראשון 
 INTERNATIONAL DIAL TIME RECORDING שיוצר. היצרן: 
2 דלתות זכוכית  IBM(. רהיט עץ אלון.  )ששינתה בהמשך את שמה ל – 
ובחזיתו גלגל ענק עם 150 נקבים ושעון. המכשיר מיועד להדפסת נוכחות 
של 150 עובדים. הדפסה בירוק לעובד שהגיע בזמן ובאדום לעובד שאיחר. 
 ALEXANDER DAY  המכשיר מבוסס על פטנט שרשם הפיזיקאי 

ב – 1888. גובה הרהיט: 97 ס”מ.
$ 400 – 600

234. שעון קמין צרפתי, 1870 בקירוב. 
קופסת השעון מ – 2 סוגי שייש. רגליים 
ממתכת מוזהבת. בראש השעון פסלון 
נערה נשענת על גלובוס. יצרן המנגנון 
MARTI FRES וציון זכיית דגם זה 
ובשעות  בחצאי  מצלצל  במדליה. 

מלאות. במצב עבודה. גובה: 39 ס”מ.
$ 300 – 500

 1890 שעון קמין צרפתי איכותי,   .235
בקירוב. שייש שחור ושייש מנומר. מנגנון 
EV. לוח ספרות רומיות  השעון חתום 
באמאייל, הכולל גלגל שיניים המשקף את 
פעולת השעון. מצלצל בחצאי ובשעות 

מלאות. במצב עבודה. גובה: 31 ס”מ. 
$ 250 – 300

229. שעון קרטל צרפתי איכותי בסגנון בול 
1889-1900. קופסת השעון   )BOULLE (
מצופה בשריון צב ומעוטרת בגילופי ברונזה 
מוזהבת משולבת בשריון הצב, בדגמי פרחים 
ועלים. גילופי ברונזה מוזהבת סביב כל קופסת 
השעון בדגמי עלי אקאנטוס. לוח ספרות רומיות 
MARTI וציון זכיית  באמאייל. יצרן המנגנון 
דגם זה של המנגנון במדליית כסף בתחרות 
ובשעות  1889. מצלצל בחצאי   – ב  שעונים 
מלאות. במצב עבודה: גוף השעון זקוק לשיפוץ. 

גובה: 44 ס”מ.
$ 300 – 500

שעון ברונזה צרפתי מוזהב,   .230
י  ל ע י  ר ו ט י ע  . ב ו ר י ק ב  1 9 5 0
אקאנטוס וצורות גיאומטריות. לוח 
ספרות באמאייל נושא סמל של 

יצרן גרמני. במצב עבודה. 
גובה: 38.5 ס”מ.

$ 150 – 200
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236. מערכת ריהוט סלוני, צרפת, 1920 בקירוב, הכוללת: 
bergeres. מסגרת עץ  ספה דו-מושבית ו-3 כורסאות 
מפוסלת ומחורצת בדגמי פרחים, עלי אקאנטוס ודגמים 
90.5 ס”מ.  מפותלים. משולבות קש קלוע. ספה- גובה: 
רוחב: 139.5 ס”מ. עומק: 59 ס”מ. כורסא- גובה: 80 ס”מ. 

רוחב: 54 ס”מ. עומק: 54 ס”מ. 
$ 400 – 500

צרפתית בסגנון   )bergere( כורסת  .239
עץ  מסגרת   .19 ה- המאה   ,  XV לואי 
ועלי  מפוסלת דגמים מפותלים, פרחים 
צדף  בדגם  מגולפת  כותרת  אקאנטוס. 
בגוון  ריפוד  מעוגל.  גב  במרכז.  מסוגנן 
ורוד עם ניטים. רגלי קבריולה מסולסלות 

בבסיסן.
$ 300 – 400

המאה  צרפתי,  בסגנון  הול  כסא   .240
ה-20. עץ בפטינה שחורה. גב מפוסל 
כותרת מפותלת עם עיטורים מחורצים. 
מעוטר   damask ן  בסגנו בד  ריפוד 
 בדגם ורדים בגוון אדום. רגלי קבריולה. 
גובה: 122 ס”מ. עומק: 56 ס”מ. 
$ 200 – 300

242. שולחן סלוני אובאלי, 1950 בקירוב. משטח אוניקס בדגם קרטוש בגווני קרם, 
חום וירוק. פס פליז מוזהב בהיקף. רגליים מסוגננות בדגם בלוסטרים פחוסים, ביניהן 

קושרת אלגנטית מפותלת. גובה: 45 ס"מ. משטח: 115X48 ס"מ. 
$ 300 – 400

היצרן  ישן,  סבא  שעון   .241
ARTIME. קופסת השעון עם 
מוזהבים  אפליקציה  עיטורי 
בדגמי צדפים ועלים, מטוטלת 

בדגם נבל. במצב עבודה. 
גובה: 209 ס"מ.

$ 400 – 600

237. שולחן אוכל בסגנון refectory table. 2 מגירות. רגליים מגולפות בדגם בלוסטרים 
ומחורצות, מעוטרות בדגם עלי אקאנטוס מסוגננים. ביניהן קושרות נמוכות בהיקף, 

האופייניות לסגנון. גובה: 80 ס”מ. משטח פתוח )כולל הגדלה 40 ס”מ(: 235X97 ס”מ. 
$ 300 – 400

משובץ  עץ  פורניר  עתיק.  צרפתי  סקרטר  ן/  ארו  .238
 3 מרקטרי בגוונים בהירים בדגם פרחים וצמחייה מפותלת. 
 מגירות אחסון ודלת הנפתחת ומשמשת כמשטח כתיבה. 
גובה: 134 ס"מ. רוחב: 66.5 ס"מ. עומק: 38 ס"מ. )חוסרים(
$ 500 – 600
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ן  ו נ ג ס ב  , ת י ק ל ט י א ה  ד ו מ ו ק  .2 4 3
Rococo, מחצית ראשונה של המאה 
ה-20. 3 מגירות. חזית מפותלת. פורניר 
  rocaille בדגם  מרקטרי  משובץ  עץ 
וצמחייה מסוגננת. רגליות מגולפות בדגם 
rocaille, דגם מסולסל בבסיסן, קושרת 

X מפותלת ביניהן. גובה: 96 ס”מ. 
רוחב: 107 ס”מ. עומק: 58 ס”מ. 

$ 400 – 500

III אנגלי,  כורסא בסגנון ג’ורג’   .245
בפטינה  עץ  מסגרת   .20 ה- המאה 
גב מפוסל בדגם האופייני  שחורה. 

לסגנון. ריפוד בד בגוון לבן. 
גובה: 104 ס”מ. עומק: 72 ס”מ. 

800 – 500 $   מקור: עיזבון אבא אבן. 

Louis XV, סוף המאה ה-19.  ספה צרפתית בסגנון   .249
מסגרת עץ אגוז. כותרת מפותלת, מפוסלת במרכז בדגם 
rocaille. ריפוד בד מעוטר בדגם פרחים בשלל צבעים. רגלי 

קבריולה. גובה: 90 ס”מ. רוחב: 116.5 ס”מ. עומק: 59 ס”מ. 
$ 300 – 400

248. שולחן פורצלן ועץ 
 . וייחודי יפה  לרחצה, 
נה  בפטי עץ  מסגרת 
עם  מפותלת  שחורה 
ת  כ ת מ ת  ו י צ ק י ל פ א
ת  ו ל ס ו פ מ  , ת ב ה ז ו מ
ציפור  בדגם  בפינות 
י  ל ע ל  ע ת  ת ח ו נ
י  ק א ל פ  . ס ו ט נ א ק א
פורצלן בהיקף מצוירים 
ם  ג ד ב ד  י ת  ד ו ב ע ב
קופידונים בשלל צבעים 
בעיסוקים שונים. מדף 
תחתון להנחת כד מים, 
בדגם  פורצלן  משובץ 
אובאלי ומעוטר בדגם 
בשלל  עדינים  פרחים 
80 ס”מ.  צבעים. גובה: 

רוחב: 60 ס”מ. 
עומק: 44 ס”מ. 

$ 500 – 600

occasional table מעץ. משטח עליון בדגם קרטוש.  246. שולחן צד 
מעמד מגולף בדגם בלוסטר. רגליות טריפוד מפותלות מעוטרות בדגם 

עלי אקאנטוס מפוסלים. משטח: 117X68 ס”מ. גובה: 75.5 ס”מ. 
$ 250 – 350

247. כורסא צרפתית, 1920 בקירוב. 
מסגרת עץ אלון. גב בדגם קרטוש. 
מושב ומסעד בריפוד רקום בשלל 

צבעים בדגם פרחים ועלים. 
גובה: 90 ס”מ. רוחב: 62 ס”מ. 

עומק: 58 ס”מ. 
$ 200 – 300

ארון/בר משקאות איטלקי על מעמד,   .244
Rococo, מחצית ראשונה של  בסגנון ה-
המאה ה-20. כותרת מפותלת מגולפת בדגם 
פרחים, צדף מסוגנן במרכז. פורניר עץ משובץ 
rocaille וצמחייה  מרקטרי בדגם פרחים, 
מפותלת. פנים: פורניר שורש עץ אגוז. מדף 
מגירות.   2 תחתון:  חלק  מפותלת.  זכוכית 
rocaille עומד על  רגליים מגולפות בדגם 
בסיס מסולסל, קושרת X ביניהן. 
גובה: 166 ס”מ. רוחב: 87 ס”מ. עומק: 49 ס”מ. 
 $ 500 – 600



32

הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  נה  קו למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  ים  קי    30.1.2022 ראשון   - א'  חלק 

כיסא נוח עם הדום, המאה ה-20. עוצב   .250
 .Charles and Ray Eames במקור ע”י 
ריפוד שחור מכופתר, מסגרת/קליפת עץ לבוד, 

רגלי מתכת. כיסא- גובה: 88 ס"מ. 
עומק: 80 ס"מ. 

הדום- גובה: 44 ס"מ, 57X63 ס"מ. 
$ 800 – 1,000

 T .H . - ל ת  ס ח ו י מ  , ן ח ל ו ש ת  ר ו נ מ  .2 5 1
1903- Robsjohn-Gibbings )אנגליה, 
1976(. מעמד מתכת ומתכת מוזהבת לסירוגין 

בדגם מלבני. אהיל בד. גובה: 75 ס”מ.
$ 800 – 1,200

כורסאות  זוג   .Ingmar  Rell ing *  .252
1965 בקירוב.  'Siesta' סקנדינביות, נורבגיה, 
מסגרת עץ מפותלת האופיינית לסגנון. ריפוד בד 

בגוון וורוד. מדבקה. גובה: 100 ס"מ. 
אורך: 71 ס"מ. עומק: 69 ס"מ כ"א.

$ 600 – 800
*אינגמר רלינג הוא אחד המעצבים המוכרים ביותר 
בנורבגיה, שעיצב רהיטים פונקציונליים במהלך הקריירה 
 Vestlandske Møbelfabrik-שלו. הוא התלמד בגיל 16 ב
והוא למד באקדמיה הנורבגית לתעשיית האומנות 
באוסלו. בשנת 1965, אינגמר ואחיו קנוט עיצבו את כיסא 
הסיאסטה. נשיא ארצות הברית ג'ימי קרטר רכש שישה 
עשר כיסאות סיאסטה לריהוט הבית הלבן במהלך 
ניתן למצוא את כיסא הסיאסטה באוספים  כהונתו. 
 Die ,ברחבי העולם, כגון מוזיאון ויקטוריה ואלברט בלונדון
Neue Sammlung במינכן, קופר יואיט בניו יורק והמוזיאון 
הלאומי של אוסלו. בשנת 1992 הוענק לסיאסטה פרס 

למצוינות עיצובית על ידי מועצת העיצוב הנורבגית.

Rosewood ברזילאי מלא,  ספה, עץ   .253
1960 בקירוב. מסגרת עץ בקווים גיאומטריים. 

ריפוד בד. גובה: 78 ס”מ. רוחב: 192 ס”מ. 
עומק: 80 ס”מ. 

$ 200 – 300

254. שולחן ברונזה פיסולי ייחודי, המאה ה-20. 
משטח זכוכית שקופה נתמך ע”י פסל בדגם 
נערה בעירום, ישנה על גזע עץ. גובה: 51 ס”מ. 

משטח: 133X50 ס”מ.  
$ 1,500 – 2,000

255. בסיס שייש עתיק למנורה. מגולף בעיטורי 
 Saint חסר בדגם פרחים ועלים, מיוחס לאמן 
Sebastian מהמאה ה-16. גובה )כולל בסיס 

ומנורה(: 136 ס”מ. )חוסרים קלים( 
$ 400 – 500

שולחן עץ לאוכל, המאה ה-20. משטח   .256
עגול על בסיס פודיום מרובע. קוטר: 158.5 ס”מ. 

גובה: 80 ס”מ. )פגם קל( 
$ 300 – 400

 Mid ,מערכת 8 כסאות .Archie Shine  .257
Century Modern, 1960 בקירוב. עוצב ע”י 
Robert Heritage*. מסגרת עץ טיק, ריפוד 

בד בגוון אפור. 2 כסאות עם משענות עץ. 
גובה: 87 ס”מ. עומק: 45 ס”מ. 

$ 600 – 800
*מעצב תעשייתי ופנים בריטי. הוא המעצב המוענק 
ביותר בהיסטוריה של מועצת העיצוב הבריטית. ידוע 
ברוחב עבודתו, הכולל רהיטים, תאורה ואביזרים. הוא 
מזוהה באופן קבוע עם מעצבים ואדריכלים בריטיים 
חשובים מהמאה ה-20, כגון רובין ולוסיאן דיי, צ'רלס רני 

.Barber & Osgerby-מקינטוש ו

258. מערכת ריהוט הכוללת זוג כורסאות ושולחן 
תואם, 1970 בקירוב. משובצים אם-הפנינה בדגם 
פרחים וציפורים ומעוטרת בגילופים מפורטים 
ס"מ.   56 שולחן-גובה:  מפותלים.   בדגמים 
משטח: 60X60 ס"מ. כורסאות- גובה: 100 ס"מ. 

עומק: 62 ס"מ, כ"א. 
$ 500 – 600

259. שולחן סלוני סיני, המאה ה-20. משובצת 
אם הפנינה בדגם סצינת עץ עם פרחים וציפורים. 

גובה: 100 ס"מ. משטח: 184X68 ס"מ. 
$ 600 – 700

שרפרף עץ סיני. דגם עגול משובץ אם-   .260
הפנינה בהיקף. רגליות מעוגלות. גובה: 56 ס"מ. 

קוטר: 34 ס"מ. 
$ 150 – 200

ה-20.  סיניים, המאה  צד  זוג שולחנות   .261
רגליות  מגירה.  משטח משובץ אם-הפנינה. 

מגולפות בדגם מפותל. גובה: 66 ס"מ. 
משטח: 56X65 ס"מ. 

$ 250 – 350

262. מערכת ריהוט הכוללת זוג כורסאות ושולחן 
1970 בקירוב. משובצים אם-הפנינה  תואם, 
בגילופים  ומעוטרת  וציפורים  פרחים  בדגם 

מפורטים בדגמים מפותלים. 
שולחן- גובה: 56 ס"מ. משטח: 60X60 ס"מ. 

כורסאות- גובה: 100 ס"מ. עומק: 62 ס"מ, כ"א. 
$ 500 – 600

263. ספת עץ ואם-הפנינה סינית, המאה ה-20. 
מסעדים ורטיקאליים משובצים בדגם סצינות 
ומגולפים בעיטורי חסר בדגם מפותל.  טבע 

משענות ורגליות חרוטות בדגם מפותל. 
גובה: 100 ס"מ. אורך: 184 ס"מ. 

עומק: 68 ס"מ. )פגם קל( 
$ 600 – 700

1940 בקירוב. משובץ אבן  265. מסך לאקר סיני שחור, 4 פאנלים, 
בדגם דמויות נשיות בעיסוקי יום ופנאי על רקע מבנה ארכיטקטוני 

בשלל צבעים. 182.5X45.5 ס"מ, כ"א. )פגם קל( 
$ 800 – 1,200

Bonzini .264. שולחן פוטבול. בגוון עץ דובדבן. דמויות בדגם שחקני יובנטוס 
וברצלונה. רגלים חרוטות בסגנון לואי פיליפ. חתום. גובה: 90 ס"מ. 

רוחב: 44.5 ס"מ. עומק: 79 ס"מ. 
$ 4,000 – 6,000
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מערכת סכו”ם כסף חלקית ל-12 איש,   .283
חלקים:   48 הכוללת   ,20 ה- המאה  איטליה, 
12 כפות למרק,  עיקרית,  12 מזלגות למנה 
12 כפיות. ידיות מפוסלות  12 סכינים לפירות, 

ומחורצות בדגם מפותל. חתום. 
משקל )ללא סכינים(: כ- 1,770 גרם. 

$ 700 – 900

284. מערכת סכו”ם כסף גרמנית ל-12 איש, 1900 
ידיות מפוסלות  72 חלקים.  בקירוב, הכוללת 
בדגם עלי אקאנטוס מסוגננות מעוטרות פניניות. 

חתום וחותמת היצרן. ראה פירוט בתצוגה. 
משקל )ללא סכינים(: כ- 2,450 גרם 

 $ 1,800 – 2,200

Gorham .285. מערכת סכו"ם כסף סטרלינג, 
ארה"ב, פוסט 1950, ל-12 סועדים, הכוללת 60 
12 מזלגות למנה  12 מזלגות לדגים,  חלקים: 
12 כפות  12 סכינים למנה עיקרית,  עיקרית, 
למרק, 12 כפיות למנה אחרונה. ידית מפוסלת 
בעיטורים מפותלים בסגנון הרוקוקו. חתום

Rondo  וחותמת היצרן. 
משקל )ללא סכינים(: כ- 1,980 גרם. 

$ 800 – 1,000

267. שטיח סראפי, פרס. פני השטיח במוטיבים 
של עץ החיים על רקע צבעוני.

153X206 ס”מ.
$ 2,600 – 3,000

268. שטיח סראפי, פרס. פני השטיח במוטיבים 
שבטיים על רקע צבעוני. 215X303 ס”מ.

$ 4,000 – 5,000

269. ראנר קאשקולי, פרס. פני השטיח מעוטרים 
במוטיב שבטי קלאסי על רקע צבעוני.

75X246 ס"מ.
$ 1,800 – 2,200

270. שטיח סראפי, פרס. פני השטיח בכיוון אחד 
בדגם עץ החיים על רקע אדום.

196X204 ס”מ.
$ 2,600 – 3,000

שטיח סראפי, פרס. בדוגמא חוזרת של   .271
מדליונים, פרחים וצורות שונות על רקע אדמדם, 

חום וקרם. 197X249 ס"מ.
$ 3,000 – 4,000

שטיח שישלה פרחי משי, נעין פרס. פני   .272
השטיח בעיטור מדליון מרכזי, פרחים ופלמטות, 

על רקע לבן וכחול. חתום. 200X240 ס"מ.
$ 1,500 – 2,000

273. שטיח הרקה משי, סין. פני השטיח בדוגמת 
מעוטרת  ומסגרת  לבן  רקע  על  החיים  עץ 

ומרשימה בשוליים. 140X240 ס"מ.
$ 1,500 – 2,000

שטיח פרחי משי נעין, פרס. פני השטיח   .274
בעיטור מדליון מרכזי על רקע בהיר. ארבעה 

מדליוני צד ומסגרת כפולה בשוליים.
130X194 ס"מ.
$ 800 – 1,200

פני  שטיח שישלה פרחי משי נעין, פרס.   .275
השטיח בעיטור מדליון מרכזי כפול נתון בתוך 
במסגרת  מעוטרים  שוליים  בכחול.  מסגרת 

כפולה על רקע קרם. 205X250 ס"מ.
$ 2,500 – 3,000

276. שטיח משי קום, פרס. דגם ציידים מרשים 
באיכות גבוהה במיוחד, על רקע קרם. חתום. 

130X190 ס"מ.
$ 2,500 – 3,000

277. שטיח תפילה קום משי, פרס. פני השטיח 
בסצינת ציידים ופרחים צבעוניים על רקע כחול. 

מסגרת דקה משולשת. 54X90 ס"מ.
$ 1,000 – 1,500

278. שטיח משי איכותי מאוד, סין. פני השטיח 
מעוטרים בסצינת צייד מרשימה על רקע קרם 

ומסגרת צבעונית בשוליים. חתום. 
150X250 ס"מ.

$ 4,000 – 6,000

שטיח תפילה משי קום איכותי, פרס. פני   .279
ציידים, כיתובים  השטיח מעוטרים בסצינות 
וציורי חיות בשוליים על רקע קרם וצבעוניות 

בשוליים. חתום. 100X150 ס"מ.
$ 2,800 – 3,200

280. שטיח תבריז פרחי משי, פרס. פני השטיח 
מעוטרים בשריגים על רקע שנהב. מדליון מרכזי 
מרשים באדום עם שני עוגנים לצדדים. מסגרת 
מקושטת פרחים על רקע ורוד עתיק בשוליים. 

254X362 ס"מ.
$ 2,600 – 3,000

שטיח שילשה פרחי משי נעין, פרס. פני   .281
השטיח מעוטרים במדליון מרכזי מרשים וזוג 
עוגנים בצדדים נתונים בתוך מסגרת פרחונית 
בכחול. ארבעה מדליוני צד בפינות על רקע 
אדום. שוליים מעוטרים בפרחי גולפאראנג על 

רקע שנהב. 290X375  ס"מ.
$ 5,000 – 8,000

שטיח משי קום איכותי מאוד, פרס. פני   .282
השטיח מעוטרים במדליון קלאסי ופרחים על 

רקע לבן. 200X310 ס"מ.
$ 8,000 – 12,000

266. שטיח קיר, יוסל ברגנר. ללא כותרת. חתום 
2/7, מדבקת איצ'ה ממבוש, עין הוד  וממוספר 

מאחור. 160X200 ס"מ.
$ 700 – 1,000
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286. שטיח סראפי, פרס. פני השטיח מעוטרים 
משתנה.  ניות  צבעו על  ים  שבטי מוטיבים 

218X305 ס"מ.
$ 4,000 – 5,000

שטיח סראפי, פרס. פני השטיח בדוגמת   .287
כיוון אחד, מעוטרת בעצים צבעוניים על רקע 

אפור. 156X202 ס"מ.
$ 2,600 – 3,000

שטיח סראפי, פרס. פני השטיח על רקע   .288
ומסגרת  ושריגים  פרחים  עיטורי  עם  כחול 

פרחונית. 157X205 ס"מ.
$ 2,600 – 3,000

289. שטיח סראפי, פרס. פני השטיח במוטיבים 
שבטיים על רקע צבעוני. 208X299 ס"מ.

$ 4,000 – 5,000

290. שטיח תפילה משי קום, פרס. פני השטיח 
מעוטרים במדליון מרכזי אדום עם שני עוגנים 
בצד על רקע שנהב. מסגרת מרשימה ומעוטרת 

באדום. 52X100 ס"מ.
$ 1,000 – 1,500

291. שטיח קום משי, פרס. פני השטיח בדוגמת 
גריד ציורים משתנים נתונים בתוך מסגרת, על 

רקע ירקרק. 105X155 ס"מ.
$ 700 – 1,000

292. שטיח מרבדיה, ישראל. פני השטיח בדוגמא 
חוזרת על רקע ירקרק ומסגרת כפולה מעוטרת. 

77X118 ס"מ.
$ 2,400 – 2,800

293. שטיח תפילה משי קום, פרס. פני השטיח 
בעיטורי כד מרכזי, קולונות ועץ החיים על רקע 
כחול. שוליים בעיטורי פרחים על רקע אדום. 

80X150 ס"מ.
$ 1,000 – 1,500

294. שטיח תפילה משי קום, פרס. פני השטיח 
אדום  רקע  על  פרחונית  בדוגמא  מעוטרים 

ומסגרת כפולה בשוליים. 59X90 ס"מ.
$ 700 – 1,000

שטיח תפילה משי קום איכותי, פרס. פני   .295
השטיח בעיטור מדליון מרכזי פרחוני מרשים 
על רקע שנהב. מסגרת על רקע אדום בשוליים. 

50X95 ס"מ.
$ 1,200 – 1,400

296. שטיח משי קום, פרס. פני השטיח מעוטרים 
במדליון גדול ומרשים במרכז בדגם דו-כיווני 
וירקרק.  אדום  רקע  על  בשוליים,  עיטורים 

130x80 ס"מ.
$ 700 – 1,000

297. שטיח משי קום, פרס. פני השטיח בסצינת 
ציידים ופרחים לרוחב על רקע אדום. מסגרת 

בעיטורי פרחים. 60X90 ס"מ.
$ 800 – 1,200

298. שטיח משי קום, פרס. פני השטיח בעיטור 
ומסגרת  אדום  רקע  על  רחב  מרכזי  מדליון 

מרשימה. 66X95 ס"מ.
$ 800 – 1,200
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הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  נה  קו למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  ים  קי    31.1.2022 שני   - ב'  חלק 

חלק ב' - יום שני 31.1.2022 שעה 18:00
פריטים 500-813

500. ציור יד ניאו-קלאסי, ספרד, המאה ה-20. 
במרכז פלאק פורצלן מעוטר בשלל צבעים 
תחום  נשים.   3 ו- כרכרה  על  קופידון  בדגם 
בבלט  מעוטרת  מוזהבת  מתכת  במסגרת 
במוטיבים צמחיים על רקע עבודת פטיש. חתום 

Made in Spain. קוטר: 19 ס"מ. 
$ 350 – 450

501. סט 6 כפיות כסף ואמאייל מוזהבות, ברית 
1922-1991. עיטורי פרחים בגוון   , המועצות 

כחול. חתום וחותמת היצרן בר”ת. 
אורך: 14.5 ס”מ כ״א.

$ 200 – 300

זוג קעריות אגאט וכסף מוזהבות למלח   .502
ופלפל, המאה ה-20. ידית מעוטרת בסמל הצאר 
הרוסי באפליקציה ומשובצת אבן חן בגוון אדום. 

אורך: 8.5 ס"מ. 
$ 200 – 300

503. זוג פמוטות ברונזה מוזהבים בסגנון אמפיר 
1900 בקירוב. דגם אמפורה  כנראה צרפת, 
מעוטרת סרט. כאשר המכסה נשלף, מתגלה 

פמוט מתכת בצידו השני. גובה: 24 ס"מ.
$ 80 – 120

בדמות  מוכסף  אירופאי  ברונזה  פסל   .504
טרובדור, 1910 בקירוב. מחזיק ספר שירים בידו 
השמאלית וכלי כתיבה בידו הימנית. הוא נושא 
גיטרה על גבו וחובש כובע רחב שוליים. מטפחת 

מקיפה את הכובע. יציקה איכותית. 
גובה: 25 ס"מ. 

$ 500 – 700

 1900 מוכספת,  ארט-נובו  ג'רדיניירה   .505
גבעולים מפותלים  בדגם  בקירוב. מפוסלת 
וצמחייה אופיינית לסגנון. ידיות נשיאה בדגם 
גבעולים. פנים: מיכל פליז נשלף. אורך: 42 ס"מ.

$ 800 – 1,200

506. גביע כסף *Stirrup cup, המאה ה-20. 
מפוסל בנטורליזם בדגם ראש דב. פנים מוזהב. 

חתום. גובה: 7.5 ס"מ. 
$ 200 – 300

*כוס ארכוף היא 'כוס פרידה' מלאת משקאות חריפים, 
הניתנים לאורחים כשיצאו או הגיעו מהציד בעוד רגליהם 
היו בארכוף של אוכף הסוס. הכוס עוצבה במיוחד לנוחות 
כשהיא מוחזקת ביד וללא בסיס, וגודלן הקטן אפשר 
לשתות את המשקה במהירות. ככל שהפופולריות 
שלהם הלכה וגדלה, כוסות ארכוף נוצרו בצורות שהיו 
רלוונטיות לציד, כגון בדגם כלב או ראש שועל. שפתה 

של הכוס נשאה לעתים הקדשה להנצחת אירוע הציד.

Topazio .507. דקנטר כסף סטרלינג וקריסטל, 
1950. מפוסל בראשו בדגם  פורטוגל, פוסט 
)פגם קל(. מכסה בעיטורי חריתה  גיאומטרי 
ועלים  פרחים  עם  צוואר  צמחיים.  בדגמים 
בעיטורי בלט תחומים בדגם עגול. ידית ופייה 
מפוסלות בדגם מסכה. חתום וחותמת היצרן. 

גובה: 28 ס"מ. 
$ 100 – 150

508. מגש כסף אנגלי למכתבים\כרטיסי ביקור, 
1769. מעוטר בשוליו בעיטורי רוקוקו  לונדון, 
טלפי  בצורת  פיסוליות  וברגליות  טיפוסיים 
חיה. מעוטר במרכזו בסמל משפחת הבעלים 
וחותמת היצרן  בצורת כוורת דבורים. חתום 
Ebenezer Cocker* בר"ת. קוטר: 22 ס"מ.  

$ 500 – 600
* אחד מצורפי הכסף החשובים בתקופה הג'ורג'יאנית. 
הוא התמחה בעיקר במגשים ובכלים לפיזור אבקת 

סוכר ומלח. 

 1900 2 מגשים, הכולל: א. גרמניה,  לוט   .509
בדגם  וחריתה  בלט  בעיטורי  שפה  בקירוב. 
ס"מ.   44 אורך:  חתום.  ופרחים.   rocail le 
850 גרם. ב. נחושת מוכספת. שפה  משקל: כ- 

בעיטורי בלט גליים. 
$ 300 – 400

 1890 קסת ברונזה איטלקית, איכותית,   .510
 Severo Calzetta בקירוב. ע"פ  אמן הרנסנס
da Ravenna )1465-1543(. עיטורי הרפיות 
ומסכות. המכסה מעוטר בסאטיר. הקסת ניצבת 

על שלושת רגלי ההרפיות. גובה: 15 ס"מ. 
$ 400 – 600

 1900 סנטר-פיס כסף אוסטרו-הונגרי,   .511
בקירוב. מעמד מפוסל בדגם בלוסטר בעיטורי 
. ם י ש ו ט ר ק ם  ו ח ת ה  כ ב ש ם  ג ד ב ה  ת י ר  ח
 4 רגליות מפוסלות בדגם נשים מכונפות. חתום. 

גובה: 29.5 ס"מ. משקל הכסף: כ- 337 גרם. 
$ 300 – 400

Faberge בסגנון  כפית/מסננת כסף   .512
וברבור  גירלנדה  עיטורי בלט בדגם  אמפיר. 
 .Faberge אלגנטי. חותמת כסף רוסית וחותמת

אורך: 18  ס"מ. 
$ 200 – 300

513. זוג פמוטות ברונזה בסגנון אמפיר. מפוסלים 
בדגם ילדון המחזיק בזיך מפוסל בדגמי צמחייה 
מפותלת על בסיס בדגם עגול. רגליות מפוסלות 

בדגם צדף מסוגנן. גובה: 20 ס”מ.
$ 150 – 250

514. זוג קנקני פורצלן בסגנון ארט-נובו, המאה 
ה-20. הלבשות מתכת מוזהבת מפוסלות בדגם 
נערות חן, פרחים וגבעולים האופייניים לסגנון. 

חתום. גובה: 31.5 ס״מ.  
$ 200 – 300

 Albani Vase 515. אגרטל ברונזה בדגם ה- 
מהמאה ה-19 )ע"ש וילה Albani, בית משפחת 
אצולה רומית מהמאה ה-18(, עפ"י האגרטל 
העתיק, איטלקי או צרפתי. שפה בדגמי עלי 
כותרת בהיקף. מפוסל מסיכות בדגם בכחנליות. 
ידיות מחורצת, מפוסלות בדגם גבעולים ועלי גפן 

בהיקף הכלי. בסיס עגול מחורץ. גובה: 12 ס"מ.
$ 400 – 600

516. פסל ברונזה אירופי מוזהב לתלייה, המאה 
בדגם  גוף  עם  אישה  בדמות  מפוסל   .20 ה-

קרטוש מסוגנן. גובה: 30.5 ס"מ. 
$ 100 – 200

 1930 ממדים,  גדול  שייש  פסל   .518
בקירוב. בגוון לבן, ורוד, שחור וירוק. מגולף 
בדמות נערה חובשת כובע עם פפיון. 
גובה: 106 ס”מ. )פגם( 
$ 400 – 500

פסל ברונזה בצביעה קרה, המאה   .517
ה-20. מפוסל בדמות ילדה עומדת על 
כסא. חתום 'nam greb' בחריתה וסמל 

בית היציקה באפליקציה. גובה: 21 ס"מ. 
$ 200 – 300
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 ,18K זוג עגילי זהב   H.STERN  .527
 26 Stars, משובצים   collection

 .ct 0.30 יהלומים במשקל של
קוטר כ-1.5 ס"מ.
$ 1,500 – 2,000

528. סיכה/תליון ארט-דקו 
פלטינה, מעוינת, מסגרת 
משובצת יהלומים ובמרכז 
ישן.  אורך  יהלום בליטוש 
משקל  סה"כ  ס"מ.   3.4 כ-
 .c t  1 . 5 0 - כ ם  י מ ו ל ה י ה

משקל כ-10.5 גרם.
 $ 1,500 – 2,000

14K, בדגם  טבעת זהב לבן   .529
בי  ורו יהלומים  משובצת  סרט, 
US. טבעת זו  במרכז. מידה כ-8.5 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 600 – 800

 14K זהב  עגילי  זוג   .530
 , ם י ח ר פ ם  ג ד ב  , ף ס כ ו
משובצים יהלומים קטנים 
במסגרות ובמרכזם ספיר 
ם  ו ל ה י ו ם  י פ ל ו ג מ י  ב ו ר ו

במרכזם. אורך כ-3.5 ס"מ.
$ 1,600 – 2,000

שעון ארט-דקו כסף, מלבני,   .531
34X10 מ"מ.  מנגנון מכני, מידות כ: 
משובץ יהלומים בליטוש ישן בגדלים 
 .14K שונים. כולל צמיד זהב לבן 

אורך כ-17 ס"מ.
$ 600 – 800

 ,18K לבן  זהב  טבעת   .523
טבעי  צהוב  יהלום  משובצת 
ct. יהלומים   0.55 במשקל של 
לבנים מסביב. מלווה בתעודה של 
GIA. מידה כ-US 7.5. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 1,500 – 2,000

524. טבעת פלטינה, משובצת יהלום 
  .ct  0 .75 כ- של  במשקל  מרכזי 
יהלומים  קטנים מסביב במשקל של 
US. טבעת זו  ct. מידה כ-9  כ-0.41 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 2,500 – 3,000

 ,18K לבן  זהב  טבעת   .525
ם  מי יהלו משובצת  יסט,  ו טו
יהלום  נראה.  בלתי  בשיבוץ 
בליטוש טיפה ואבן רובי במשקל 

של כ-ct 0.70 כ"א. 
.US 6.5-מידה כ
$ 2,500 – 3,000

18K, משובצת  526. טבעת זהב לבן 
 .ct  1.00 יהלום מרכזי במשקל של 
יהלומים קטנים מסביב במשקל של 
US. טבעת  ct. מידה כ-6.5   0.60
והקטנה. מלווה  ניתנת להגדלה  זו 

.CGL בתעודה של
$ 3,000 – 3,500

14K, משובץ  תליון זהב לבן   .519
בלו-טופז. כולל שרשרת זהב לבן 

.14K
$ 600 – 800

ירח  14K, בדגם  לבן  זהב  תליון   .520
משובץ יהלומים קטנים. כולל שרשרת 

.14K זהב לבן
$ 600 – 800

521. תליון זהב לבן 14K, משובץ 
2 יהלומים בליטוש ישן במשקל 
ct. יהלומים קטנים  של כ-0.60 
 .ct מסביב במשקל של כ-0.60 

.14K כולל שרשרת זהב לבן
$ 1,800 – 2,200

 ,14K לבן  זהב  תליון   .522
אמרלדים,  שורת  משובץ 
אלמנט עגול משובץ יהלומים 
קטנים ואמרלד במרכז. כולל 

.14K שרשרת זהב לבן
$ 700 – 1,000
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 .ct 1.70-14, מורכב מחוליות משובצות 2 יהלומים קטנים וחוליות משובצות יהלום לסרוגין. משקל היהלומים כK 544. צמיד זהב
.CGL אורך כ-18 ס"מ. מלווה בתעודה של

$ 2,500 – 3,000

540. טבעת זהב לבן 14K, משובצת 
יהלום  בליטוש טיפה בצבע קוניאק, 
 .US ויהלומים מסביב. מידה כ-7 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 700 – 1,000

14K, משובצת  טבעת זהב לבן   .541
ו-2 אבני חן. מידה  יהלומים קטנים 
זו ניתנת להגדלה  US. טבעת  כ-7 

והקטנה.
$ 700 – 1,000

 ,14K לבן  זהב  טבעת   .542
משובצת יהלומים בליטוש ישן. 
זו  טבעת   .US  6.5 כ- מידה 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 600 – 800

543. טבעת זהב לבן 14K, משובצת 
יהלום חום בליטוש טיפה במשקל 
של cts 2.00. מלווה בתעודה של 
CGL. מידה כ-US 6.5. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 1,500 – 2,000

 ,1 8K ן  ב ל ב  ה ז ת  ע ב ט  .5 3 6
יהלומים  ומשובצת  מתפתלת 
רבים במשקל כולל של כ-2.00 
US. טבעת זו  cts. מידה כ-9.5 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 1,800 – 2,200

18K, בסגנון  טבעת זהב לבן   .537
נחש משובץ יהלומים קטנים במשקל 

.US 8-מידה כ .ct 0.50 של
$ 1,000 – 1,500

 ,1 4K ן  ב ל ב  ה ז ת  ע ב ט  .5 3 8
משובצת יהלומים רבים במשקל 
.US 8.5-מידה כ .cts 2.00-של כ

$ 1,500 – 2,000

 ,14K 539. טבעת זהב לבן
בדגם נחש, גופו משובץ 
יהלומים במשקל כולל של 
ct. עיניו משובצות   1.38
 .US 9.5-ספירים. מידה כ
טבעת זו ניתנת להגדלה 
והקטנה. מלווה בתעודה 

.CGL של
$ 2,500 – 3,000

532. תליון זהב לבן 14K, אלמנט 
ץ  ב ו ש מ ק  י ר ב מ ו ט  א מ ב  ה ז
במרכז  ורובי  קטנים  יהלומים 
נושא פנינה.  אורך כ-4 ס"מ. כולל 

 .14K שרשרת זהב לבן
משקל כ-7.5 גרם.

$ 1,500 – 2,000

משובץ   ,14K לבן  זהב  ן  ו תלי  .533
עגולה  ואקווהמרין  קטנים  יהלומים 
במשקל של כ-cts 2.00 . כולל שרשרת 

.14K זהב לבן
$ 800 – 1,200

10K, בדגם  תליון זהב לבן   .534
לב, משובץ יהלומים ואבני רובי. 

.14K כולל שרשרת זהב לבן
$ 600 – 800

535. תליון זהב לבן 10K, בדגם 
כולל  יהלומים.  משובץ  פרח 

.14K שרשרת זהב לבן
$ 600 – 800
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 1930 קערת כסף אירופאית, ארט-דקו,   .545
גיאומטריים  עיטורי בלט במוטיבים  בקירוב. 
האופייניים לסגנון. פנים קערת זכוכית. ידית 

נשיאה. חתום. 14X14 ס”מ. 
$ 100 – 150

מחצית  צרפתיות,  כסף  מלחיות   4 סט   .546
סנטר-פיס  דגם   .20 ה- המאה  של  ראשונה 
מיניאטורי. עיטורי בלט בדגם צמחייה מפותלת.  

  .rocaille רגליות מפוסלות בדגם
פנים: קעריות זכוכית. כולל 4 כפיות כסף. 

חתום  6X4 ס"מ. )פגם קל( 
$ 150 – 200

זוג מלחיות כסף בדגם דגים. מפוסלות   .547
2 כפיות כסף סטרלינג. חתום  בריאליזם. כולל 

בחותמות כסף רוסיות. 12X2.5 ס"מ. 
$ 100 – 150

גביע כסף, כנראה שוודיה, ככל הנראה   .548
המאה ה-17. עיטורי חריתה עדינים בעבודת יד 
בדגם מוטיבים צמחיים על רקע עבודת ריקוע. 

חתום בחותמת ייבוא צרפתית. גובה: 13 ס”מ. 
$ 700 – 900

 ,19 549. זוג מלחיות כסף רוסי, סוף המאה ה- 
בדגם ברבורים. כנפי מלחייה אחת נפתחות. 

פנים: קעריות. חתום וחותמת האומן בר"ת. 
גובה: 5.5 ס"מ. 

 $ 120 – 150

כרכרה  בדגם  פיליגראן  חוטי  אורנמנט   .550
מיניאטורית. גובה: 5.5 ס”מ. אורך: 10 ס”מ.

$ 80 – 120

 .Gorham 2 פריטי כסף הכולל: א.  551. לוט 
סלסילה, המאה ה-20. שפה מפותלת מחורצת. 
ב. קופסה  13 ס"מ.  נושאת ידית. חתום. אורך: 
לסיגריות, הונגריה, מחצית ראשונה של המאה 
גיאומטריים  בדגמים  חריתה  עיטורי   .20 ה-

ומפותלים. 8.5X11 ס"מ. 
 $ 100 – 150

552. כלי כסף אנגלי לפיזור סוכר, לונדון, -1894
 rocaille 95. מכסה נשלף, מחורר בדגמי 
היצרן  וחותמת  חתום  מסוגננים.  ופרחים 

 .'George Maudsley Jackson'
גובה: 16.5 ס"מ. 

$ 80 – 120

וקריסטל  נג  סטרלי כסף  כלי   3 לוט   .553
ויקטוריאני לתבלינים, הכולל: א. תושבת. שפילד, 
1860-61. מפוסל בדגם תלתן. חתום וחותמת 
  .Henry  Wilkinson  and  Co  היצרן 
 .1880 2 בקבוקים לתבלינים. ברמינגהם,  ב. 

חתום וחותמת היצרן. גובה: 8.5 ס”מ. 
  $ 100 – 150

1900 בקירוב,  2 כלי כסף צרפתיים,  לוט   .554
הכולל: קומקום לתה וכלי לחלב. עיטורי בלט 
בדגם צדפים מסוגננים. קרטוש מרכזי בדגמי 
rocaille התוחמים מונוגרמה בחריתה. חתום. 

גובה: 18/10 ס”מ. משקל: כ- 435 גרם.
$ 200 – 300

1900 בקירוב.  4 קנים,  555. פמוט כסף גרמני, 
משטחי בלט מחורצים. חתום וחותמת היצרן. 

גובה: 41 ס”מ. משקל: כ- 710 גרם. )פגם( 
$ 250 – 350

לתכשיטים,  ל  י ואמאי כסף  קופסת   .556
בדגם מתומן. מכסה   .1926-27 ברמינגהם, 
מעוטר בעבודת גיושה  אלגנטית בגוון תכלת. 
חתום וחותמת היצרן. אורך: 9 ס"מ. גובה: 4 ס"מ. 

$ 250 – 350

557. קופסת זכוכית ומתכת לתכשיטים, המחצית 
הראשונה של המאה ה-20. דפנות משובצות 

זכוכית מלוטשת. פנים מחופה בד כחול. 
אורך: 17 ס"מ. גובה: 9 ס"מ. 

$ 150 – 200

558. קופסת כסף, אמאייל וקריסטל, ברמינגהם, 
מחצית ראשונה של המאה ה-20. מכסה מעוטר 
בעבודת גיושה בגוון ירוק. גוף בעיטורי חריתה 
בדגם עלים מסוגננים ופפיונים. גובה: 9.5 ס"מ. 

קוטר: 12 ס"מ. )פגם קל( 
 $ 150 – 250

559. זוג כוסות כסף וניילו, הונגריה, פוסט 1934. 
 ,rocaille מוזהב בחלקו. עיטורי חריתה בדגם
צמחייה מפותלת וציפורים על רקע עבודת פטיש 

עדינה. חתום וחותמת היצרן בר”ת. 
גובה: 8.5 ס”מ.  משקל: כ-215 גרם. 

 $ 100 – 150

 1930 לסיגריות,  פולנית  כסף  קופסת   .560
בקירוב. צד אחד מעוטר אפליקציה מוזהבת 
בדגם מונוגרמה. צד שני בעיטורי חריתה בדגמים 
גיאומטריים בציפוי נחושת. על רקע עבודת 
גיושה. פנים: הקדשה בחריתה מתוארכת 1942. 

חתום וחותמת היצרן בר"ת. 10.5X7.5 ס"מ. 
$ 100 – 150

 1900 ארט-נובו,  רוסית,  כסף  קופסת   .561
בקירוב. עיטורי חריתה עדינים בדגם צמחייה 
מפותלת האופיינית לסגנון. מונוגרמה מוזהבת 
באפליקציה. פנים מוזהב. חתום וחותמת היצרן. 

12X9.5 ס"מ. גובה: 2.5 ס"מ. 
$ 300 – 400

לפיזור סוכר, לונדון,  כלי כסף בריטניה*   .562
1905-6. דגם בלוסטר. מכסה מחורר בדגמי 
פרחים מסוגננים. גוף בעיטורי חריתה בדגמים 

גיאומטריים. חתום וחותמת היצרן. 
גובה: 18.5 ס"מ. 

$ 80 – 120
* מאז המאה ה-15 תקן הכסף המקובל בבריטניה היה 
1697, בתגובה להמסה  כסף סטרלינג )92.5%(. בשנת 
של מטבעות לשימוש בייצור חפצי כסף, החל שינוי 
קיצוני. תקן 'בריטניה סילבר' החליף כסף סטרלינג לכל 
חפצי הכסף המיוצרים. לכסף זה היתה תכולת כסף 
גבוהה יותר )95.84%( ולכן לא ניתן היה להמיס מטבעות 
עשויות כסף סטרלינג, בדרגת כסף נמוכה יותר, לייצור 

חפצי כסף.

פליז,  קופסת עץ לתכשיטים משובצת   .563
כסף ושנהב, 1940 בקירוב. משטחים מעוטרים 
במוטיבים מפותלים. פנים מחופה קטיפה בגוון 

כחול. ניתנת לנעילה באמצעות מפתח.
9X14 ס”מ. )פגם קל( 

$ 100 – 150

1900 בקירוב. עיטורי חריתה  קומקום כסף לתה, סין,   .565
.Nanking-בצורת ענפי במבוק האופייניים לכלים אשר יוצרו ב 
ידית כסף. חתום בחותמת היצרן. גובה: 16.5 ס"מ. 
משקל: כ- 633 גרם. 
 $ 400 – 500

 guilloche-2 גביעי כסף, המאה ה-20. א. צרפת, עיטורי חריתה ו לוט   .564
קרטוש. תחומה  מונוגרמה  מפותלת.  צמחייה  ובדגם  גיאומטריים   בדגמים 
פטיש.  עבודת  רקע  על  גיאומטריים  בדגמים  חריתה  עיטורי  סטרלינג,  ב. 

חתומים. גובה: 10/17 ס”מ. משקל: כ- 265 גרם. 
$ 150 – 200
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 ,18K זהב  שרשרת   .566
משובצות  חוליות  סגורה, 
ס"מ.   70 כ- אורך  ספירים. 

משקל כ-11 גרם.
$ 700 – 1,000

משובצת   ,14K זהב  טבעת   .570
יהלומים במשקל של כ-ct 0.70 ורובי 
US. טבעת זו  במרכז. מידה כ-9.5 

ניתנת להגדלה והקטנה. 
$ 1,000 – 1,500

פרח  בדגם   ,18K זהב  טבעת   .571
משובץ קוראלים. מידה כ-US 6. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 600 – 800

18K, מעוטרת  572. טבעת זהב 
בעבודת ריקוע עדינה משובצת 
טורקיז. מידה כ-US 7. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה. 
משקל כ-9 גרם.

$ 800 – 1,200

מסגרת   ,18K זהב  טבעת   .573
וניטים.  זהב  בעבודת  מעוטרת 
מידה  במרכז.  קוראל  משובצת 
כ-US 6. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה. משקל כ-12 גרם.
$ 1,000 – 1,500

576. זוג עגילי זהב 14K וכסף,  מסגרת כסף 
14K משובצת יהלום. במרכז קמיאו  וזהב 
על אוניקס בדמות אישה. אורך כ-3.8 ס"מ. 

משקל כ-19.5 גרם.
$ 1,000 – 1,500

575. זוג עגילי זהב 14K, מסגרת מעוטרת 
כוכבים  כיפה מעוטר  ובמרכז אלמנט 

משובצים יהלומים. אורך כ-3 ס"מ. 
משקל כ-16.5 גרם.

$ 1,000 – 1,500

 ,14K 577. זוג עגילי זהב
משובצים פנינים קטנות 
ומעוטרים בעבודת זהב 
ופרחים,  עלים  בדגם 
ב  ה ז י  ל י ד ג ם  י א ש ו נ ו

משובצים פנינים.  
אורך כ-6.5 ס"מ. 
משקל כ-8 גרם.
$ 700 – 1,000

 14K זוג עגילי זהב   .574
וכסף, אלמנט כסף בדגם 
סרט משובץ יהלומים, נושא 
ייד  ג' משובץ  זהב  ון  תלי

מגולף, אורך כ-5 ס"מ.
$ 700 – 1,000

14K, מורכב מחוליות בדגם פרחים  צמיד זהב   .578
משובצות גרנטים. אורך כ-17 ס"מ. משקל כ-28.5 גרם.

$ 1,500 – 2,000

14K וכסף, בדגם  תליון זהב   .567
ועיניו  נחש, גופו משובץ יהלומים 
נושא תליון  משובצות אמרלדים, 
מחרוזת  כולל  אמרלד.  משובץ 
 18K לבן  זהב  וסוגר  אמרלדים 

משובץ יהלומים קטנים.
$ 2,500 – 3,000

מעוטרת   ,14K זהב  שרשרת   .568
אלמנט בדגם נחש משובץ אמרלד ו-2 
אבני רובי בעיניו, נושא תליון בדגם לב 

משובץ אמרלד. אורך כ-40 ס"מ. 
משקל כ-15 גרם.

$ 1,000 – 1,500

 ,1 4 K ב  ה ז ת  ר ש ר ש  .5 6 9
ספירים  אמרלדים,  משובצת 
ס"מ.   62 כ- אורך  רובי,  ואבני 

משקל כ- 8.5 גרם.
$ 600 – 800
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14K, מסגרת  תליון זהב   .579
יפה  זהב  בעבודת  מעוטרת 
ומשובצת יהלומים ואבני רובי. 
במרכז אבן רוק קריסטל בגילוף 

של חרפושית. מידות 
כ: 6.2X4 ס"מ. 

משקל כ-27 גרם.
$ 1,500 – 2,000

585. צמיד זהב 18K, משובץ אבני חן שונות. אורך כ-18.5 ס"מ.
$ 700 – 1,000

583. סיכה/תליון זהב לבן 
18K, מסגרת זהב  וצהוב 
יהלומים  משובצת  לבן 
במרכז  שונים,  בגדלים 
אלמנט זהב צהוב מעוטר 
עדינה  ריקוע  בעבודת 
ואלמנט זהב לבן משובץ 
משקל  סה"כ  יהלומים. 
 .cts  2.5 כ- היהלומים 
4.5X3.8 ס"מ.  כ:  מידות 

משקל כ-10 גרם.
$ 2,500 – 3,000

 18K 587. לוט 4 תליוני זהב, א. תליון זהב 
בדגם רובוט משובץ קוראלים. ב. תליון זהב 
ג. תליון  18K בדגם טווס משובץ ג'יידים. 
זהב 14K משובץ אוניקס ועיטר זהב בדגם 

פרחים. ד. תליון זהב 14K "שדי". 
סה"כ משקל הלוט כ-18.5 גרם.

$ 1,800 – 2,200

ג׳ורג׳יאניים  זוג עגילים   .588
מורכבים  וכסף,   15K זהב 
מאלמנט פרח כפול הנושא 
רשתות   4 ל- מתפצל  תליון 
בעיטורי  ומעוטר  ורוד  זהב 
עלים ופרחים. אורך כ-9 ס"מ. 

משקל כ-11.5 גרם.
$ 2,000 – 2,500

589. סיכת זהב 14K וכסף, בדגם 
דיאמנטים.  משובצים  פרחים 

מידות כ: 4.1X3 ס"מ. 
משקל כ-11.5 גרם.

$ 1,000 – 1,500

590. תליון זהב 18K, בדגם דוד המלך 
וראשו הכרות של גוליית. משובץ יהלום 

ורובי. משקל כ-15 גרם.
$ 1,800 – 2,200

18K, בדגם חוליות משתלבות, נושאות תליוני זהב שונים, חלקם  584. צמיד צ'ארם זהב 
משובצים אבני חן ויהלומים. אורך כ-18 ס"מ. משקל כ-90 גרם.

$ 6,000 – 7,000

 14K סיכה/תליון זהב   .586
וכסף, מסגרת זהב מעוטרת 
ט  נ מ ל א  . ם י ל ע ת  ד ו ב ע ב
כיפה מעוטר אמאייל כחול 
ועליו אלמנט כסף משובץ 
דיאמנטים.  קוטר כ-4.1 ס"מ. 

משקל כ-19 גרם.
$ 1,000 – 1,500

14K פלטינה וכסף, אלמנט פלטינה בדגם  582. תליון זהב 
14K משובץ  סרט משובץ יהלומים, נושא תליון כסף וזהב 
.14K יהלומים, אבני רובי וג'ייד במרכז. כולל שרשרת זהב לבן
 $ 2,500 – 3,000

18K, קוראל  זהב  סיכת   .580
ופרחים  עלים  בדגם  מגולף 
ומשובצת יהלומים במשקל של 

 .ct 1.00-כ
מידות כ: 4.8X3.2 ס"מ.

$ 1,500 – 2,000

18K, מעוטרת  זהב  תליון/סיכה   .581
זרועות זהב צהוב, ורוד ולבן, משובצים 
ציטרין  אבן  ובמרכז  לסרוגין  יהלומים 
ן  י ר ט י צ ה ת  ו ד י מ  . ם י ד מ מ ת  ל ו ד ג
ה  כ י ס ה ת  ו ד י מ  . מ " מ  2 3 . 3X 1 9 :  כ

כ: 8X5.5 ס"מ. משקל כ-42.5 גרם.
$ 3,000 - 3,500
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 The ‘ פסל פורצלן קבוצתי,   .Meissen  .591
Greeting’, גרמניה, 1880 בקירוב. מפוסל בדמות 
ורד. חתום בחרבות  אציל עם נערה המחזיקה 

כחולות מוצלבות וממוספר 2987. גובה: 19 ס”מ. 
$ 400 – 500

Meissen Collector’s Catalogue מאת  *מופיע בספר 
Lawrence Mitchell עמ’ 103 )מצולם(.

 Antoine-François Callet ע”פ   .592 
נסיכת *Lamballe, שמן על   ,)1741-1823(

עצם, 18X12 ס”מ, חתום Jerome ומתואר. 
$ 200 – 300

*הנסיכה מארי תרז לואיז מסבויה )8 בספטמבר 1749 - 
3 בספטמבר 1792(. היא נישאה בגיל 17 ללואי אלכסנדר 
דה בורבון-פנטיבר, הנסיך דה למבלה, היורש להון הגדול 
ביותר בצרפת. לאחר נישואיה, שנמשכו שנה, היא פנתה 
לבית המשפט והפכה לאשת סודה של המלכה מארי 
 1792 אנטואנט. היא נהרגה במעשי הטבח בספטמבר 

במהלך המהפכה הצרפתית.

J. Mason, הרלקין, שמן על בד מודבק   .593
למזונית, 41X30.5 ס”מ, חתום ומתוארך 1886. 

$ 100 – 150

זוג אגרטלי חרס ומתכת מוזהבת, המאה   .594
ה-20. אחד בגוון ירוק והשני בגוון בורדו. מעוטרים 

באפליקציות מתכת בדגמים מפותלים. 
גובה: 42 ס”מ, כ”א. 

$ 250 – 350

595. זוג אגרטלי פורצלן, 1930 בקירוב. מעוטרים 
חתום  מוזהב.  רקע  על  ועלים  וורדים  בדגם 

Sevres. גובה: 25.5 ס”מ, כ”א. 
$ 300 – 400

596. פסל פורצלן קבוצתי, המאה ה-20. מפוסל 
בדמות אם וילד יושבים על גזע עץ פורח. בסיס 
rocaille עם הדגשי הזהבה.  מפוסל בדגם 

חתום בחותמת Meissen. גובה: 29 ס”מ. 
$ 600 – 800

רועה  בדגם  פורצלן  פסל   .Meissen  .597
1860 בקירוב. מפוסל בדמות גבר מחזיק  צאן, 
מוזהבת  מתכת  בסיס  כלב.  לרגליו  פרחים, 
מפוסלת בדגמים מפותלים. חתום בחרבות 
2696 בחריתה.  כחולות מוצלבות דגם מספר 

גובה )לא כולל בסיס(: 18 ס"מ.
$ 300 – 400

Goldscheider. פסל פורצלן ארט-דקו,   .598
1935 בקירוב. מפוסל  Kongress, אוסטריה, 
 ,Lilian Harvey בדמות השחקנית המפורסמת
לבושה שמלה מעוטרת פרחים מצוירים בעבודת 
 .Stephan Dakon יד, על בסיס עגול. פוסל ע”י
חתום Goldscheider Wein, מס’ דגם 6646 

בחריתה. גובה: 20.5 ס”מ. 
$ 250 – 350

 436 Goldscheider עמ’  * מופיע בקטלוג רזונה של 
)מצולם(. 

Goldscheider. פסל פורצלן ארט-דקו,   .599
1935 בקירוב. מפוסל  Quadrille, אוסטריה, 
בדמות רקדנית חובשת כובע ועוטה כפפות, 
 .Stephan Dakon על בסיס עגול. פוסל ע”י 
חתום Goldscheider Wein, מס’ דגם 6705 

בחריתה. גובה: 19.5 ס”מ. 
$ 250 – 350

* מופיע בקטלוג רזונה של Goldscheider עמ’ 438. 

פסלון פורצלן בדגם אצילה,   .Meissen  .600
1870 בקירוב. בסיס מתכת מוזהבת מפוסלת 
כחולות  בחרבות  חתום  מפותלים.  בדגמים 
מוצלבות דגם מספר 1783 בחריתה. גובה )לא 

כולל בסיס(: 17 ס"מ. 
$ 300 – 400

591
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נוסף  וילד  גבו של תייש  ילד מחלל על   .601
למרגלותיו. נצוקי עצם יפני ישן. עיטורי חריתה 

צבועים. חתום. גובה: 7 ס”מ.
$ 100 – 200

602. ילד, דג וקוף על כתפיו של דייג. נצוקי עצם 
יפני ישן. עיטורי חריתה צבועים. חתום. 

גובה: 7.5 ס”מ.
$ 150 – 200

603. ילד רוכב על גבו של פיל. נצוקי עצם יפני 
ישן. עיטורי חריתה צבועים. חתום. 

גובה: 6.5 ס”מ.
$ 100 – 150

604. זקן וילד אוחזים בענף פירות. נצוקי עצם 
יפני ישן. חתום. עיטורי חריתה צבועים. 

גובה: 7 ס”מ.
$ 120 – 160

605. תינוק על גבו של אריה שישי ושניהם על 
גבו של צב. נצוקי עצם יפני ישן. עיטורי חריתה 

צבועים. חתום. גובה: 6.5 ס”מ.
$ 150 – 200

606. ילדה על כתפו של נווד, נצוקי עצם יפני ישן. 
עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 8 ס”מ.

$ 150 – 200

ישנים.  סיניים  לוט שבעה פסלוני עצם   .607
מתארים את האלים הנצחיים. עיטורים צבועים. 

חתומים. בסיס עץ מדורג. גובה: 21-28 ס”מ.
$ 600 – 900

שלושה פסלוני עצם  ועוזר.  נזיר  608. קיסר, 
סיניים ישנים. חתומים. בסיס עץ מדורג. 

גובה: 19 ס”מ, 20.5 ס”מ, 21 ס”מ.
$ 400 – 600

609. נווד נושא ילד על כתפו. נצוקי עצם יפני ישן. 
חתום. עיטורי חריתה צבועים. גובה: 8 ס”מ.

$ 100 – 150

610. גבר חייכן ועל כתפו ילד וקוף. נצוקי עצם 
יפני ישן. חתום. עיטורי חריתה צבועים. 

גובה: 8 ס”מ.
$ 150 – 200

611. ילדה על כתפו של נווד זקן. נצוקי עצם יפני 
ישן. חתום. עיטורי חריתה צבועים. 

גובה: 7.5 ס”מ.
$ 150 – 200

612. שני ילדים נושאים קנקן גדול. נצוקי עצם 
יפני ישן. חתום. עיטורי חריתה צבועים. 

גובה: 7 ס”מ.
$ 120 – 150

613. אישה נושאת בשתי ידיה ילדה. נצוקי עצם 
יפני ישן. חתום. עיטורי חריתה צבועים. 

גובה: 9 ס”מ.
$ 150 – 200

601602603604605606

607
608

609

610611612613

47



הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  נה  קו למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  ים  קי    31.1.2022 שני   - ב'  חלק 

14K וכסף, בדגם פרח,  622. סיכת זהב 
משובץ יהלומים בליטוש ישן ואמרלדים. 
במרכז משובצת פנינה בקוטר של כ-9 
מ"מ. קוטר כ-3.2 ס"מ. משקל כ-12 גרם.

$ 700 – 1,000

 ,Gilbert Albert  ,18K 623. תליון זהב 
2 יהלומים  מעוטר בעבודת זהב ומשובץ 
ואבן חן. אורך כ-3.2 ס"מ. משקל כ-10 גרם.

$ 700 – 1,000

14K, צמודים  624. זוג עגילי זהב ורוד 
רובי  ואבני  יהלומים  לאוזן, משובצים 
 .ct לסרוגין. משקל היהלומים כ-1.00 

משקל כ-7.5 גרם.
$ 800 – 1,200

14K, בדגם  זהב  טבעת   .618
יהלומים   משובץ  מדורג  פרח 
 .ct במשקל כולל של כ-1.25 
מידה כ-US 7. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.
$ 1,000 – 1,500

 5 14K, משובצת  טבעת זהב   .619
 .ct יהלומים במשקל כולל של 1.59 
זו ניתנת  US. טבעת  מידה כ-6.5 
להגדלה והקטנה. מלווה בתעודה של 

.EG LABS
$ 2,500 - 3,000

זהב   ETERNITY טבעת   .620
21 יהלומים  14K, משובצת  ורוד 
במשקל של cts 3.20. מידה כ-7.5 

.CGL מלווה בתעודה של .US
$ 3,000 – 3,500

 5 משובצת   ,14K זהב  טבעת   .621
 .ct  1.72 יהלומים במשקל כולל של 
ניתנת  זו  טבעת   .US  6.5 כ- מידה 
להגדלה והקטנה. מלווה בתעודה של 

.EG LABS
$ 2,500 – 3,000

614. תליון זהב 14K, משובץ יהלום 
סוליטר בליטוש טיפה במשקל של 
 .14K ct. כולל שרשרת זהב   1.00

.CGL מלווה בתעודה של
$ 1,500 – 2,000

18K וכסף, מסגרת  615. תליון זהב 
אובאלית משובצת אוניקס, יהלומים 
בליטוש ישן ואמרלד במרכז. כולל 

.14K שרשרת זהב
$ 1,000 – 1,500

14K, משובץ  616. תליון זהב 
של  במשקל  מרכזי  יהלום 
ויהלומים קטנים   ct כ-0.60 
זהב  שרשרת  כולל  מסביב. 

14K. סוגר מצופה זהב.
$ 1,000 – 1,500

617. תליון זהב 14K, משובץ יהלום 
סוליטר בליטוש טיפה במשקל של 
.14K כולל שרשרת זהב .ct 0.50-כ

$ 1,000 – 1,500

ן  ב ל ב  ה ז ד  י מ צ  .6 2 5
וצהוב 14K, קוטר כ-6.5 

ס"מ. משקל כ-9 גרם.
$ 700 – 1,000

ג  זו  H.STERN  .626
 WAVES ,18K עגילי זהב
 ,portfolio collection
קוטר כ-2.7 ס"מ. 
משקל כ-13 גרם.
$ 2,000 – 2,500
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H.STERN .633 זוג עגילי 
צמוד  אלמנט   ,18K זהב 
מדורג  תליון  נושא  לאוזן 
קריסטלים.  רוק  משובץ 

אורך כ-4.5 ס"מ.
$ 2,000 – 2,500

 ,18K ולבן  צהוב  זהב  עגילי  זוג   .634
לאוזן  צמוד  משולש  מאלמנט  מורכבים 
משובץ יהלומים קטנים, נושא תליון זהב 
ובתוכו  קטנים  יהלומים  משובץ  צהוב 
תליון זהב לבן משובץ יהלום משולש, ו-2 
תליוני זהב לבן משובצים יהלומים בחלקו 
 התחתון. אורך כ-5 ס"מ. משקל היהלומים 

כ-cts 3.00. משקל כ-12.5 גרם.
$ 3,000 – 3,500

 ,18K זוג עגילי זהב H.STERN .635
 ,Rock  season  collection
ציטרין  משובץ  לאוזן  צמוד  אלמנט 
נושא  יהלומים,  משובץ  וזבוב  עגול 
תליון בדגם טיפה משובץ ציטרין. סה"כ 

 .ct 0.19-משקל היהלומים כ
 .cts 10.60-משקל הציטרינים כ

אורך כ-3.5 ס"מ. משקל כ-8 גרם.
$ 2,500 – 3,000

זהב  עגילי  זוג   H .STERN  .636
Hera collection, בדגם   ,18K
ם  מי יהלו  140 ם  משובצי עלים 

 .cts 2.96 במשקל כולל של
אורך כ-5.1 ס"מ. משקל כ-12.5 גרם.

 5,000 – 6,000

18K, מורכב מחוליות  זהב  צמיד   .630
ומבריק  זהב מאט  בגווני  בדגם סלעים 
לסרוגין. אורך כ-19 ס"מ. משקל כ-34 גרם.

$ 2,500 – 3,000

18K, קשיח ונפתח, מעוטר בעבודת זהב יפה.  631. צמיד זהב 
קוטר כ-6.5 ס"מ. משקל כ-23 גרם.

$ 1,800 – 2,200

 18K זהב  צמיד   H .STERN  .632
SimpleChic collection, מורכב 
מאלמנט זהב ושרשרת משובצת יהלום. 

קוטר כ-6 ס"מ.
$ 1,000 – 1,500

18K ופלטינה, מורכבת מחוליות  שרשרת זהב   .627
זהב מעוטרות ומשתלבות עם טבעות פלטינה.

אורך כ-43 ס"מ. משקל כ-64 גרם.
$ 5,000 – 6,000

18K, מעוטרת כדורי  628. שרשרת זהב 
זהב בגוונים של צהוב, ורוד ולבן.

אורך כ-86 ס"מ.  משקל כ-60 גרם.
$ 4,000 – 5,000

18K, מורכבת מחוליות בדגם  שרשרת זהב   .629
סלעים בגווני זהב מאט ומבריק לסרוגין. 

אורך כ-42 ס"מ. משקל כ-73 גרם. 
$ 5,000 – 6,000

56 יהלומים  18K, משובץ  637. צמיד טניס זהב 
במשקל כולל של כ-cts 5.00. אורך כ-18.5 ס"מ.

$ 6,000 – 8,000
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 ,9K זהב  יד  שעון   BRAVINGTONS  .638
מנגנון מכני, קוטר כ-27 מ"מ. רצועת עור שחורה 

ואבזם מוזהב. 
$ 1,000 – 1,500

14K, מנגנון  שעון יד זהב   HAMILTON  .639
מכני, מידות כ:22X33 מ"מ. רצועת עור שחורה 

ואבזם מוזהב.
$ 1,000 – 1,500

ROLEX .640 שעון יד נשי  פלדה משולב זהב, 
DateJust, מנגנון אוטומטי, קוטר כ-26 מ"מ. 
משובץ יהלומים. צמיד פלדה משולב זהב ואבזם 

.AIG מקוריים. מלווה בתעודה של
$ 5,000 – 6,000

 , ה ד ל פ ד  י ן  ו ע ש  B R E I T L I N G  .6 4 1
NAVITIMER 81600, מנגנון מכני, קוטר כ-41 

מ"מ. רצועת בד חומה, אבזם מקורי.
$ 4,000 – 5,000

  ,18K שעון יד פלדה משולב זהב OMEGA .642
מנגנון אוטומטי,  קוטר כ-35 מ"מ. צמיד פלדה 

ואבזם זהב 18K מקוריים.
$ 2,000 – 2,500

ROLEX .643 שעון יד נשי  פלדה משולב זהב, 
DateJust, מנגנון אוטומטי, קוטר כ-26 מ"מ. 
משובץ יהלומים. צמיד פלדה משולב זהב ואבזם 

מקוריים.
$ 5,000 – 6,000

 ,9591  ,18K שעון יד זהב לבן   PIAGET  .644
מנגנון מכני, מידות כ: 30X36 מ"מ. רצועת עור 

שחורה ואבזם זהב לבן 18K מקוריים
$ 1,000 – 1,500

יד כסף מצופה זהב,  שעון   CARTIER  .645
Must De Vermeil, מנגנון קוורץ, קוטר כ-24 

מ"מ. רצועת עור חומה ואבזם מקוריים.
$ 1,500 – 2,000

PIAGET .646 שעון יד זהב 18K, מנגנון מכני, 
קוטר כ-31 מ"מ. רצועת עור ירוקה, אבזם זהב 

18K מקורי.
$ 3,000 – 3,500

 ,Pasha 2324  ,שעון יד פלדה CARTIER .647
מנגנון אוטומטי, קוטר כ-35 מ"מ. צמיד פלדה 

ואבזם מקוריים.
$ 2,500 – 3,000

יד  שעון   JAEGER-LECOULTRE  .648
Memovox, מנגנון אוטומטי, קוטר  פלדה, 

כ-37 מ"מ. רצועת עור שחורה ואבזם.
$ 2,500 – 3,000

18K, מנגנון  BUCHERER שעון יד זהב   .649
קוורץ, קוטר כ-24 מ"מ. רצועת עור חומה ואבזם 

מוזהב.
$ 800 – 1,200

18K, מנגנון  OMAGE שעון יד נשי זהב   .650
מכני, קוטר כ-17 מ"מ. צמיד זהב אינטגרלי 

ואבזם מקוריים. אורך כ-18 ס"מ. 
משקל כ-34 גרם.

$ 2,500 – 3,000

651. שעון כיס זהב 18K, מנגנון מכני, קוטר כ-50 
מ"מ. מעוטר בעבודת זהב יפה. 

משקל כ-56.5 גרם.
$ 2,500 – 3,000

 18K שעון כיס זהב   TIFFANY & CO  .652
ופלטינה, Touchon & co, מנגנון מכני. 

קוטר כ-42 מ"מ. קופסה מקורית.
$ 2,000 – 2,500

638639
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1870 בקירוב. שייש שחור ושייש מנומר, חלקים  659. שעון קמין צרפתי איכותי ומרשים, 
מתעגלים. לוח ספרות רומיות הכולל גלגל שיניים המשקף את פעולת השעון. יצרן המנגנון 
MARTI וציון זכיית דגם זה של המנגנון במדליה בתחרות שעונים. מצלצל בחצאי ובשעות 

מלאות. במצב עבודה. אורך: 54 ס”מ. 
גובה: 30 ס”מ.

$ 400 – 600

שעון   ,Jaeger Le Coultre  .660
ATMOS שוויצרי איכותי. שנות ה–40. 
דגם כיסוי נשלף. מס' המנגנון 497877. 

הזהבה מקורית. במצב עבודה. 
גובה: 23 ס"מ.
$ 700 – 1,000

656. שעון קמין צרפתי איכותי, 1890 בקירוב. 
משובצת  פוליסנדר  מעץ  השעון  קופסת 
בפלאקאז’ בעיטורי עלי אקאנטוס. לוח ספרות 
רומיות באמאייל )פגמים קלים(. יצרן המנגנון: 
MAVIEZ. מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. 

במצב עבודה. גובה: 33 ס”מ.
$ 250 – 300

657. שעון סקלטון קוורץ יפני. צורת עיגול, 
היצרן: RHYTHM. במצב עבודה. 

גובה: 22 ס”מ.
$ 120 – 180

658. שעון אמפיר צרפתי, 1880 בקירוב. קופסת 
השעון מעץ פוליסנדר ואגוז ועיטורי מרקטרי 
משובצים בדגמי אגרטלים, פרחים ועלים. לוח 
ספרות רומיות )פגם מינורי( באמאייל. מוקפת 
ברונזה  מטוטלת  מעוטרת.  ברונזה  בטבעת 
מלאות.  ובשעות  בחצאי  מצלצל   מרשימה. 
במצב עבודה: גובה: 48 ס”מ.
$ 200 – 300

 ATMOS שעון ,Jaeger Le Coultre .653
שוויצרי איכותי. שנות ה – 60. דגם חלון נשלף. 
מס’ המנגנון 275412, הזהבה מקורית. במצב 

עבודה. גובה: 23 ס”מ.
$ 600 – 900

ישן  אמריקאי  קינטי  ן  סקלטו שעון   .654
 GORDON מיוחד ויוצא דופן. היצרן: האמן 
BRADT. השעון מנחושת, מופעל ע”י מנוע 
6 דמויות קינטיות מניעות ודוחפות  חשמלי. 
את גלגלי השעון. במצב עבודה. גובה: 24 ס”מ.

$ 400 – 600

 ATMOS שעון ,Jaeger Le Coultre .655
50. דגם  שוויצרי. דגם חלון מלבני, שנות ה – 
69037 הזהבה  דלת נפתחת. מס’ המנגנון 

מקורית. במצב עבודה. גובה: 23 ס”מ.
$ 700 – 1,000
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14K וכסף, משובצים  זוג עגילי זהב   .668
אבני גרנט ופנינים. אורך כ-6.5 ס"מ. 

משקל כ-26 גרם.
$ 800 – 1,200

18K, מורכב מ-4 שורות, סוגר בדגם  צמיד זהב   .669
פרחים משובצים אבני רובי. אורך כ-19 ס"מ. 

משקל כ-30 גרם.
$ 2,500 – 3,000

670. זוג עגילי זהב 14K, משובצים פנינים ואבני 
רובילייט, במרכז אלמנט עגול מעוטר ציור יד על 
פורצלן נושא גדילי זהב ופנינים. אורך כ-6 ס"מ. 

משקל כ-16 גרם.
$ 800 – 1,200

665. צמיד זהב 18K, מורכב מחוליות כפולות חלקות 
וחוליות כפולות מחרוצות. אורך כ-19.5 ס"מ. 

משקל כ-25.5 גרם.
$ 1,800 – 2,200

מעט   ,14K זהב  קופסת   .666
קעורה, מעוטרת בעבודת זהב של 
ובמרכז  בצדדים  ועלים  פרחים 
עיגולי זהב. מידות כ: 8.3X5.5 ס"מ. 

משקל כ-76 גרם.
$ 4,000 – 5,000

 9K 9, אנגלי, אורך כ-17 ס"מ. סוגר זהבK 667. צמיד זהב
בדגם מנעול לב.  משקל כ-19.5 גרם.

$ 700 – 1,000

ות  לי חו  ,18K זהב  שרשרת   .661
מעוטרות בעבודת ריקוע עדינה, אורך 

כ-45 ס"מ. משקל כ-25 גרם.
$ 1,800 – 2,200

 ,18K זהב  שרשרת   .662
אובאליות  חוליות  סגורה, 
מעוטרות בעבודת זהב יפה. 

אורך כ-68 ס"מ.
משקל כ-18 גרם.

$ 1,600 – 2,000

663. שרשרת זהב ורוד 14K, מורכבת 
מחוליות המתפצלות ל-2 שרשראות. 

אורך כ-44 ס"מ. משקל כ-18 גרם.
$ 700 – 1,000

מורכבת    ,14K זהב  שרשרת   .664
מחוליות בדגם אינפינטי וחרוזי זהב 
מחורצים לסרוגין. אורך כ-42.5 ס"מ. 

משקל כ-16 גרם.
$ 800 – 1,200
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14K, מעוטרת בעבודת ריקוע עדינה  קופסת זהב   .679
ואלמנטים של פרחים ועלים. משובצת ספיר קובושון בסוגר. 

מידות כ: 8.2X4.5 ס"מ. משקל כ-54 גרם.
$ 3,000 – 3,500

680. תליון זהב 14K, אוחז מטבע 
זהב 900, בצידו האחד דמותו של 
משה דיין, ובצידו השני לוח עם 12 

השבטים. משקל כ-15 גרם.
$ 1,000 – 1,500

681. קופסת זהב 18K, מעוטרת בעבודת חריתה 
משובצת ספיר קבושון בסוגר. 

מידות כ: 8.5X7.3 ס"מ. משקל כ-112 גרם.
$ 7,000 – 10,000

677. צמיד זהב 18K, מורכב מחוליות אובאליות מחורצות משתלבות. 
אורך כ-20.5 ס"מ. משקל כ-91 גרם.

$ 6,000 – 7,000

678. צמיד זהב 18K, מורכב מחוליות בעבודת זהב יפה משובצים קוראלים 
ו-3 יהלומים קטנים לסרוגין. אורך כ-18 ס"מ. משקל כ-48.5 גרם.

$ 3,500 – 4,000

674. קופסת זהב 18K, מעוטרת בעבודת ריקוע עדינה, ובעיטורי 
זהב בדגם עלים ופרחים בדפנות. מידות כ: 6.7X3.8 ס"מ. 

משקל כ-60 גרם. חריתות  בחלקה הפנימי.
$ 4,000 – 5,000

675. צמיד זהב 14K, 3 שורות של חוליות 
קמורות. רוחב כ-3 ס"מ. אורך כ-19 ס"מ. 

משקל כ-75 גרם.
$ 5,000 – 6,000

משובצת   ,14K ורוד  זהב  קופסת   .676
מידות   ,56 בסוגר. חתומה   ספיר קבושון 
6.5X4.3 ס"מ. משקל כ-37.5 גרם. כולל  כ: 

שרשרת בטחון זהב 14K קרועה.
$ 2,500 – 3,000

671. שרשרת זהב 14K, בדגם חוליות 
כפולות משתלבות, אורך כ-102 ס"מ. 

משקל כ-65 גרם.
$ 3,000 – 3,500

14K, מעוטר בעבודת  672. סיכה/תליון זהב 
זהב יפה ואמאייל  שחור, במרכז אלמנט בדגם 
פרח משובץ יהלומים ואמרלד במרכז. נושא 
תליון מעוטר אמאייל ומשובץ יהלום ואמרלד. 

אורך כ-6.9 ס"מ. משקל כ-18 גרם.
$ 2,000 – 2,500

ואוניקס,   18K זהב  תליון   .673
אוניקס  במרכז  זהב,  מסגרת 
מעוטר מגן דוד עם כיתוב "ציון" 
מזהב. קוטר התליון כ-2.8 ס"מ. 

 .18K כולל שרשרת זהב
משקל כולל כ-44.5 גרם.

$ 3,000 – 3,500
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המאה  בתזמורת,  ילדים  ברונזה,  פסל   .682
ילדים מנגנים. חתום   3 ה-20. מפוסל בדגם 
 Franz ובסמל בית היציקה של  'Nam Greb'

Bergman.  גובה: 8.5 ס”מ. 16X17 ס"מ. 
$ 200 – 300

683. פסל ברונזה אוריינטליסטי. מפוסל בדמות 
מוכר שטיחים רוכב על גמל. צביעה קרה בשלל 

צבעים. חתום Austria. גובה: 20 ס"מ. 
$ 200 – 300

684. פסל ברונזה, המאה ה-20. מפוסל בדגם 3 
ילדים רוקדים לצלילי ילד מנגן. חתום בסמל בית 

.Franz Bergman היציקה של
גובה: 8.5 ס”מ. 20X13.5 ס"מ. 

$ 200 – 300

1900 בקירוב.  קופסת פליז איסלאמית,   .685
ונחושת בטכניקה דמשקאית  משובצת כסף 
בדגם ערבסקות מפותלות משולבות דגמים 
גיאומטריים מסוגננים. כתב ערבי קליגראפי. 

12X8 ס"מ. 
$ 200 – 300

 ,Franz Bergman פסל ברונזה ע"פ   .686
מפוסל בדמות גבר עם כאפייה עומד על שטיח 
של  היציקה  בית  בסמל  חתום  אריה.  בדגם 

Bergman. גובה: 14 ס"מ. אורך: 16 ס"מ. 
$ 200 – 300

687. פסל ברונזה אוריינטליסטי, המאה ה-20. 
מפוסל בדמות סוחר שטיחים. גובה: 20 ס"מ. 

 $ 300 – 400

 1940 688. קופסת עץ דמשקאית לתכשיטים, 
בקירוב. מחופה פורניר עץ משובץ אם הפנינה 
ופיסות עץ בגוונים שונים בדגמים גיאומטריים 
חוזרים. פנים מחופה לבד אדום. גובה: 25 ס"מ. 

39.5X25.5 ס"מ. 
$ 200 – 300

689. קערת נחושת איסלאמית, גדולת ממדים, 
בטכניקה  כסף  משובצת  ב.  רו בקי  1930
דמשקאית בדגמים גיאומטריים ומפותלים וכתב 

ערבי קליגראפי. גובה: 18 ס"מ. קוטר: 28 ס"מ. 
$ 400 – 500

1920 בקירוב. משובץ חוטי  690. אגרטל פליז, 
כסף ונחושת בטכניקה דמשקאית. צוואר צר 
מעוטר בעבודת חריתה ופטיש בדגם ערבסקות 

מפותלות. גוף פחוס. גובה: 28.5 ס"מ. 
$ 200 – 300

צלחת פליז בעבודה דמשקאית, בסגנון   .691
 1920 ם,  מצרי  ,Egypt ian  Rev iva l
בקירוב. משובצת כסף ונחושת בדגם סצינות 

מהמיתולוגיה המצרית. קוטר: 42 ס"מ. 
$ 250 – 300

692. אגרטל פליז אלגנטי, 1900 בקירוב. משובץ 
וערבסקות  ערבי  כתב  בדגם  ונחושת  כסף 

תחומים קרטושים ומדליונים. גובה: 27.5 ס"מ. 
$ 200 – 300

ונחושת בעבודה  כד פליז משובץ כסף   .693
1940 בקירוב.  דמשקאית, מצרים או סוריה, 
מעוטר בדגם סצינות מהמיתולוגיה המצרית. 

גובה: 14 ס”מ. קוטר בסיס: 17 ס”מ. 
$ 300 – 400

694. זוג כורסאות בסגנון דמשקאי, 1940 בקירוב. 
משובצות פיסות עץ בגוונים שונים ואם הפנינה 
95 ס"מ.  בדגמים גיאומטריים חוזרים. גובה: 

עומק: 55 ס"מ כ"א. )פגם קל( 
$ 600 – 700

695. שולחן משחקים בסגנון דמשקאי, מצרים או 
סוריה, 1950 בקירוב. משובץ פיסות עץ בגוונים 
שונים ואם-הפנינה בדגמים גיאומטריים חוזרים. 
משטח השולחן נשלף ונפתח. פנים: לוח שש-

בש ולוח דמקה. חיפוי לבד מלמטה. 
64X64 ס"מ. )פתוח(.  71 ס"מ. משטח:  גובה: 

)פגם קל( 
$ 300 – 400

696. ספסל אסייתי יפהפה, 1950 בקירוב. כותרת 
מגולפת בדגם קרטוש. משובץ בהיקפו בעצם 
ואם-הפנינה בעיטורים צפופים בדגם פרחים 
ודגמים גיאומטריים ומפותלים. גובה: 101 ס"מ. 

אורך: 101 ס"מ. עומק: 48.5 ס"מ. 
$ 800 – 1,000

 1950 שולחן משחקים עץ ואם הפנינה,   .697
בקירוב. פטינה חומה. מגולף בהיקפו בדגם 
אם-  משובצים  מפותלים  ודגמים  קרטושים 
85 ס"מ.  הפנינה. משטח השולחן נפתח. גובה: 

משטח: 69.5X69.5 ס"מ )פתוח(. 
$ 400 – 500

698. ספסל אסייתי יפהפה, 1950 בקירוב. כותרת 
מגולפת בדגם קרטוש. משובץ בהיקפו בעצם 
ואם הפנינה בעיטורים צפופים בדגם פרחים 
ודגמים גיאומטריים ומפותלים. גובה: 101 ס"מ. 

אורך: 101 ס"מ. עומק: 48.5 ס"מ. 
$ 800 – 1,000

701. לוט 3 אגרטלי פליז, המאה ה-20. עיטורי בלט, מוכספים 
בחלקם, בדגמים מפותלים. גובה: מ- 34 עד 42 ס"מ. 

$ 150 – 250

1900 בקירוב.  קערת פליז איסלאמית,   .699
ונחושת בטכניקה דמשקאית  משובצת כסף 
בדגם ערבסקות משולבות פרחי לוטוס מסוגננים 
2 דגים. כתב ערבי  תחומים קרטושים בדגם 

קליגראפי ודגמים גיאומטריים. גובה: 10 ס"מ. 
קוטר: 21 ס"מ. 

$ 300 – 400

2 מגירות נשלפות בצדדים  700. מערכת מיוחדת לשש-בש. עשויה מעץ ועור מצוייר. 
 FRANKLIN MINT מכילות את כלי המשחק והן בעצם מטבעות של המפעל הידוע 
שפעל בין השנים 1965-2016. ע”ג המטבעות הדיוקנאות של מלכים, אבירים, נסיכות 
15 מוכספים ו-15 מוזהבים. משטחי העור נושאים עיטורים של סמל משפחת  וכיוב’. 

אצולה וחרבות. 68X38 ס”מ. גובה: 10 ס”מ. 
$ 300 – 400
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 ,9K 706. זוג עגילי זהב
כיפה  בדגם  אלמנט 
צמוד לאוזן, נושא תליון 
כפול מעוטר בעבודת 

ריקוע יפה. 
אורך כ-4.6 ס"מ.

$ 600 – 800

 14K זהב  עגילי  זוג   .707
וכסף, אלמנט כסף על זהב 
יהלומים קטנים,   2 משובץ 
יהלום  משובץ  תליון  נושא 

ופנינה. אורך כ-3.5 ס"מ.
$ 600 – 800

זהב  עגילי  זוג   .708
ל  ו עג אלמנט   ,18K
צמוד לאוזן נושא תליון 

זהב וכדור אוניקס. 
 . מ " ס  4 . 5 - כ ך  ר ו א

משקל כ-13.5 גרם.
$ 700 – 1,000

709. זוג עגילי זהב 14K, אלמנט 
פרסה נושא תליון משובץ אבן 
ס"מ.   3.8 כ- אורך  סגולה.  חן 

משקל כ-12.5 גרם.
$ 600 – 800

 ,14K 702. תליון/שעון כיס זהב 
מעוטר בעבודת ריקוע מדהימה 
של עלים, פרחים ופרפר. כולל 
שרשרת זהב 18K. לשעון חסרה 

זכוכית ולא במצב עבודה.
 $ 1,000 -  1,500

14K, חוליות גליות  שרשרת זהב   .703
משתלבות ומעוטרות עיטורי כוכב. 

אורך כ-43.5 ס"מ. משקל כ-25.5 גרם.
$ 1,800 – 2,200

14K, בסגנון  704. שרשרת  זהב 
גורמט, אורך כ-50.5 ס"מ. 

משקל כ-24 גרם.
$ 1,800 – 2,200

פנינים, מורכבת מ-8  מחרוזת   .705
שורות של פנינים משולבות חרוזי זהב 

וסוגר זהב 14K משובץ ספירים. 
אורך כ-43.5 ס"מ.

$ 1,600 – 2,000

2 זוגות חפתי זהב  לוט   .713
מעוטרת  מסגרת  א.   ,18K
בעבודת זהב יפה ומשובצת 
ם  י ל ו ג ע  . ב  . ז כ ר מ ב ן  ב א
ומעוטרים בעבודת ריקוע יפה. 

משקל כולל כ-37 גרם.
$ 2,500 – 3,000

 ,18K זהב  חפתי  זוג   .714
בליטוש  ספירים  משובצים 
קבושון. משקל כ-18 גרם.
$ 1,500 – 2,000

 ,18K 710. סיכת זהב
פו  גו ל,  חתו בדגם 
הנמר"  "עין  משובץ 
ת  ו צ ב ו ש מ ו  י נ י ע ו
ויהלומים  אמרלדים 

קטנים. מידות 
כ: 3.5X2 ס"מ.

משקל כ-13 גרם.
18K, מעוטרת בעבודת 1,000 – 700 $ סיכת זהב ורוד   .711

זהב יפה ומשובצת אוניקס, אבן חן ורודה ו-2 
יהלומים קטנים.  אורך כ-5 ס"מ. 

משקל כ-6 גרם.
$ 600 – 800

712. זוג עגילי קליפס 
ב  ה ז ם  י י נ א י ׳ ג ר ו ׳ ג
צמוד  14K, אלמנט 
לאוזן מעוטר בעבודת 
זהב, נושא תליון ארוך 
מעוטר בעבודת זהב 
ואלמנט בדגם טיפה 
עם שיער. 
ס"מ.   7.8 כ- אורך 
משקל כ-15.5 גרם.
$ 2,000 – 2,500
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722. צמיד זהב 14K, מעוטר בעבודת זהב 
בדגמים שונים. אורך כ-19.5 ס"מ. 

משקל כ-54 גרם.
$ 2,500 – 3,000

14K, חוליות קמורות. אורך כ-16 ס"מ.  723. צמיד זהב 
משקל כ-19.5 גרם.

$ 1,000 – 1,500

724. צמיד זהב 18K, פסיפס בדגם קשקשי 
דרקון. אורך כ-19.5 ס"מ. 

משקל כ-60 גרם.
$ 4,000 – 5,000

18K, אחת  2 טבעות זהב  לוט   .718
משובצת אבן "עין הנמר" ויהלומים 
קוראל  משובצת  השניה  קטנים. 
 .US ויהלומים קטנים. מידה כ-3.5 

משקל כ-7 גרם.
$ 600 – 800

משובצת   ,18K זהב  טבעת   .719
במרכז  ויהלום  קטנים  יהלומים 
במשקל של כ-ct 0.25. מידה כ-6.5 
להגדלה  ניתנת  זו  טבעת   .US

והקטנה.
$ 700 – 1,000

 , ף ס כ ו  1 4K ב  ה ז ת  ע ב ט  .7 2 0
משובצת יהלומים קטנים ו-2 אבני 
חן. מידה כ-US 8. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.
$ 600 – 800

וכסף,   14K זהב  טבעת   .721
משובצת יהלומים קטנים ו-2 אבני 
חן. מידה כ-US 8. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.
$ 600 – 800

715. שרשרת זהב 14K, בדגם חוליות 
משתלבות. אורך כ-44 ס"מ. 

משקל כ-35 גרם.
$ 1,800 – 2,200

716. שרשרת זהב 14K, אורך כ-40 ס"מ. משקל כ-51 גרם.
$ 2,500 – 3,000

מעוטרת   ,18K זהב שרשרת   .717
אלמנט משובץ מטבע. 

אורך כ-42.5 ס"מ. משקל כ-48 גרם.
$ 3,500 – 4,000

725. לוט 3 מטבעות זהב, 
א. מטבע זהב אמריקאי משנת 

1882. משקל כ-8.3 גרם. 
ב. מטבע זהב צרפתי משנת 

1909. משקל כ-6.4 גרם. 
ג. תליון מטבע זהב אמריקאי 

משנת 1861. 
משקל כ-4.6 גרם.

$ 2,000 – 2,500

 ,14K 726. תליון זהב
עתיק.  מטבע  אוחז 
משקל כ-13 גרם.
$ 600 – 800
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שטיח אפגאני דוגמת זיגלר. פני השטיח   .727
בדוגמא פרחונית ושריגים מסביב על רקע אדום. 

שוליים מעוטרים על רקע קרם. 210X300 ס"מ.
$ 1,800 – 2,200

שטיח אפגאני דוגמת זיגלר ממלוק. פני   .728
השטיח בעיטורי מדליונים ושריגים על רקע קרם. 

185X270 ס"מ.
$ 1,000 – 1,500

729. שטיח אפגאני בדוגמת זיגלר. פני השטיח 
בעיטורי פרחי שאה-עבאס, שריגים על רקע 

כחול ומסגרת בצבע שנהב. 200X300 ס"מ.
$ 1,800 – 2,200

שטיח אפגאני דוגמת זיגלר. פני השטיח   .730
בעיטורי פרחי שאה-עבאס ושריגים על רקע 

כחול. מסגרת בצבע שנהב. 200X300 ס"מ.
$ 1,800 – 2,200

עיטורים  זיגלר.  דוגמת  אפגאני  שטיח   .731
ושוליים  אדום  רקע  על  ופרחים  מפותלים 
מעוטרים בפרחי שאה-עבאס על רקע שנהב. 

173X250 ס"מ.
$ 1,400 – 1,800

732. ראנר משי, אפגניסטן. פני השטיח מעוטרים 
בשבעה מדליונים בצורת מעויינים המורכבים 
מעוטרת  מסגרת  אדום.  רקע  על  מפרחים 

ושוליים בדוגמאות גיאומטריות. חתום.
80X290 ס"מ.

$ 1,000 – 1,500

פני השטיח בדוגמת  ראנר סומק כורדי.   .733
ארבעה ריבועים צבעוניים ועיטורים על רקע 

משתנה. 83X265 ס"מ.
$ 700 – 1,000

734. ראנר המדן, פרס. פני השטיח מעוטרים 
בשלל דוגמאות גיאומטריות ופרחים על רקע 

כחול. 106X413 ס"מ.
$ 300 – 500

שטיח קובה, קווקז. פני השטיח בעיטור   .735
שני מדליונים על רקע כחול ומסגרת מרשימה 

מעוטרת על רקע שנהב. 90X112 ס"מ.
$ 1,200 – 1,600

רקמת סוזני ישנה, אוזבקיסטן. מדליונים   .736
בשוליים.  ומסגרת  כחול  רקע  על  רקומים 

245X365 ס"מ.
$ 400 – 600

גדולים  זוג מדליונים  ישן.  שטיח טורקי   .737
ומוטיב חוזר בשוליים, על רקע תכלת בהיר ולבן.

125X175 ס"מ.
$ 200 – 300

738. רקמת סוזני ישנה, אוזבקיסטן. פני השטיח 
בעיטורי כוכבים כחולים ופרחים גדולים במסגרת 

על רקע שנהב. 110X160 ס"מ.
$ 1,200 – 1,500

שטיח הריז ישן, פרס. פני השטיח בכיוון   .739
אחד עם מדליונים ופרחים על רקע כחול במרכז 

ומסגרת באדום בשוליים. 107X126 ס"מ.   
$ 300 – 500

שטיח תפילה משי קום, פרס. ציורי חיות   .740
ופרחים, על צבעוניות מרשימה. 60X80 ס"מ.

$ 600 – 800

בדוגמת  השטיח  פני  סין.  משי,  שטיח   .741
עץ החיים פרחים וציפורים, על רקע ירקרק. 

60X100 ס"מ.
$ 400 – 600

742. שטיח תפילה משי קום, פרס. פני השטיח 
מעוטרים בפרחים וציפורים על רקע לבן וכחול. 

61X105 ס"מ.
$ 700 – 1,000

פני השטיח מעוטרים  סין.  שטיח משי,   .743
בסצינת עץ החיים וקולונות על רקע קרם ומחרב 

מרשים על רקע אדום. 125X185 ס"מ.
$ 1,200 – 1,400

ישן, פרס. פני  שטיח תפילה פרחי משי   .744
השטיח בדוגמה פיקטוריאלית מעוטרת בפרחים 
על רקע כחול. מסגרת פרחונית על רקע שנהב 

בשוליים. 54X83 ס"מ.
$ 600 – 800

745. שטיח קום ישן, פרס. פני השטיח במוטיב 
כד ועץ החיים על רקע קרם, מעוטרים בפרחים 
ושריגים מסביב. מסגרת מעוטרת על רקע אדום. 

137X214 ס"מ.
$ 300 – 500

746. שטיח משי קום, פרס. פני השטיח לרוחב 
בעיטור מדליון מרכזי כחול וארבעה מדליוני צד 
לבנים בפינות. מסגרת מעוטרת בצבע ירקרק. 

65X99 ס"מ.
$ 600 – 800

קאלאגה - טאפסטרי מהמזרח הרחוק.   .747
שנות ה - 50. ככל הנראה, מתאילנד או בורמה. 
דוגמאות רקומות של אלילות ועץ החיים על רקע 

שחור. 170X340 ס"מ.
$ 1,600 -  2,000

748. שטיח משי קום, פרס. פני השטיח לרוחב 
בדוגמת ציידים ופרחים על רקע אדום. מסגרת 

מעוטרת על רקע ירקרק. 58X92 ס"מ.
$ 600 – 800

749. שטיח תפילה משי קום, פרס. פני השטיח 
בעיטור מדליון מרכזי כחול ופרחים על רקע 

בהיר ומסגרת מקושטת בשוליים. 55X92 ס"מ.
$ 1,000 – 1,500

750. שטיח תפילה משי קום, פרס. פני השטיח 
מדליוני  ארבעה  מרכזי.  במדליון  מעוטרים 
צד ופרחים על רקע אדום. מסגרת פרחונית 

מעוטרת על רקע כחול בשוליים. 78X120 ס"מ.
$ 1,000 – 1,500

השטיח  פני  פרס.  ישן,  קאשאן  שטיח   .751
מדליוני  ארבעה  מרכזי.  במדליון  מעוטרים 
צד ופרחים על רקע אדום. מסגרת פרחונית 
מעוטרת על רקע כחול בשוליים. 145X213 ס"מ.

$ 500 – 700

752. שטיח תפילה משי קום, פרס. פני השטיח 
בדוגמאות חוזרות של מדליונים על רקע כחול. 
מסגרת מעוטרת על רקע ירקרק. 63X118 ס"מ.

$ 500 – 700

753. שטיח תפילה משי קום, פרס. פני השטיח 
בדוגמת מדליון מרכזי כחול ופרחים מפוזרים 
על רקע שנהב. מסגרת פרחונית בצבע קרם. 

56X85 ס"מ.
$ 600 – 800

755. ארנבת על סלסילת פירות. נצוקי עץ יפני 
ישן. חתום. עיני זכוכית. גובה: 4.5 ס”מ.

$ 70 – 100

נצוקי עץ יפני  754. כלבלב בתוך קליפת אגוז. 
ישן. חתום. עיני זכוכית. אורך: 5.5 ס”מ.

$ 70 – 100

756. שלושה עכברים על ובתוך קליפת אגוז. 
זכוכית לכל  עיני  ישן. חתום.  יפני  נצוקי עץ 

העכברים. אורך: 5 ס”מ.
$ 80 – 120

757. שני גורי צבים על גבי שיריון של צב בוגר. 
נצוקי עץ יפני ישן. חתום. עיני זכוכית לגורים 

ולצב הבוגר. אורך: 4.5 ס”מ.
$ 70 – 100
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 ,18K זהב  עגילי  ג  זו  .767
ם.  מחורצי  , ן ז לאו דים  צמו

משקל כ-11.5 גרם.
$ 800 – 1,200

18K, מסגרת  זוג עגילי קליפס זהב   .768
מובה.   פנינת  במרכז  זהב,  עלי  מעוטרת 

משקל כ-14 גרם.
$ 700 – 1,000

H.STERN .769 זוג עגילי זהב 
18K, בדגם פרסה, אורך כ-2 

ס"מ. משקל כ-10.5 גרם.
$ 1,000 – 1,500

צמודים   ,18K זהב  עגילי  זוג   .770
לאוזן, משובצים פנינה בקוטר של 

כ-13 מ"מ ויהלומים מסביב.
$ 1,800 – 2,200

 ,1 8K ב  ה ז ת  ע ב ט  .7 6 3
מוארכת, משובצת 3 יהלומים 
קטנים  יהלומים  ו במרכז 
 US במסגרת. מידה כ-7.5 
להגדלה  ניתנת  זו  טבעת 

והקטנה.
$ 1,000 – 1,400

764. טבעת זהב 18K, בדגם פרח 
ופנינה במרכז  יהלומים  משובץ 
בקוטר של כ-13 מ"מ. מידה כ-7 
להגדלה  ניתנת  זו  טבעת   .US

והקטנה.
$ 1,500 – 2,000

18K, אלמנט גלי  765. טבעת זהב 
משובץ אבני חן כחולות ובמרכז 
US. טבעת זו  ספיר. מידה כ-6.5 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 700 – 1,000

כיפה   ,18K זהב  טבעת   .766
ה  פ י ב  ה ז ת  ד ו ב ע ב ת  ר ט ו ע מ
ומשובצת אמרלדים. מידה כ-5.25 
להגדלה  ניתנת  זו  טבעת   .US

והקטנה.
$ 600 – 800

 ,1 8K ב  ה ז ת  ר ש ר ש  .7 5 8
משובצת ספירים. 

אורך כ-64 ס"מ. 
משקל כ-8.5 גרם.

$ 700 – 1,000

 ,1 4K ב  ה ז ן  ו י ל ת  .7 5 9
בדגם טיפה גדולת ממדים 
 . ה פ י ת  ש ר ת  ד ו ב ע ב
 14K זהב  שרשרת  כולל 
 9.5 כ- משקל  משולשת. 

גרם.
$ 700 – 1,000

760. זוג צמידי זהב צהוב ולבן 18K, סגורים. 
קוטר כ-6.2 ס"מ. משקל כ-23.5 גרם.

$ 2,000 – 2,500

ורוד  זוג עגילי זהב   H .STERN  .761
משובצים   ,Ir is  collection  ,18K
שורת יהלומים מדורגים ושלוש מסגרות 
זהב מדורגות. אורך כ-9.5 ס"מ. משקל 

היהלומים כ-ct 0.47. משקל כ-14 גרם.
$ 3,500 – 4,000

14K, לשעון כיס,  שרשרת זהב   .762
אורך כ-41 ס"מ. משקל כ-31.5 גרם.

$ 1,600 – 2,000
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778. צמיד זהב 14K, קשיח ונפתח, 
קוטר כ-6 ס"מ. משקל כ-11.5 גרם.

$ 700 – 1,000

ונפתחים,  18K, קשיחים  זהב  3 צמידי  סט   .779
מעוטרים בעבודת ריקוע עדינה. קוטר כ-6 ס"מ. 

משקל כ-24 גרם.
$ 1,800 – 2,200

780. צמיד זהב 18K, קשיח ונפתח,  ריבועי. 
קוטר כ-6 ס"מ. משקל כ-15.5 גרם.

$ 800 – 1,200

מסגרת   ,14K זהב  עגילי  זוג   .774
מעוטרת בעבודת זהב יפה ומשובצת 
אבן חן ורודה. אורך העגיל כ-2.2 ס"מ. 

קוטר כ-1.5 ס"מ. משקל כ-5.3 גרם.
$ 500 – 700

14K, משובצת  775. טבעת זהב 
3 יהלומים בליטוש ישן במשקל 
 .US של כ-ct 0.50. מידה כ-13 
טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

משקל כ-6.5 גרם.
$ 1,000 – 1,500

 ,10K 776. טבעת זהב צהוב ולבן
ישן   בליטוש  יהלום  משובצת 
ct. מידה  במשקל של כ-0.50 
ניתנת  זו  טבעת   .US  6.5 כ-
להגדלה והקטנה. סממנים של 

"הבונים החופשיים".
$ 700 – 1,000

777. זוג עגילי קליפס זהב 18K, בדגם לב 
משובץ יהלומים ואבן אמטיסט במרכז. 

משקל כ-10 גרם. 
.ct 1.50-משקל היהלומים כ

$ 800 – 1,200

כפולות  חוליות   ,14K זהב  שרשרת   .771
משתלבות. אורך כ-39 ס"מ. משקל כ-36 גרם.

$ 1,600 – 2,000

772. שרשרת ותליון זהב 18K, מעוטרת 
באלמנטים משובצים יהלומים  ובמרכז 

תליון משובץ ספיר ויהלומים. 
אורך כ-41 ס"מ. משקל כ-23 גרם.

$ 3,000 – 3,500

773. שרשרת זהב 18K, מעוטרת אלמנט משובץ 
יהלומים וספיר קבושון. אורך כ-41 ס"מ. 

משקל כ-32 גרם.
$ 2,500 – 3,000

781. טבעת זהב 18K, חישוקי זהב 
בגוונים שונים משתלבים, משקל 
כ-9 גרם. מידה כ-US 9. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 600 – 800

782. טבעת זהב 18K, חישוקי זהב 
בגוונים שונים משתלבים. משקל 
 .US  4.5 כ- מידה  גרם.   5.8 כ-
טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 600 – 800
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1930 בקירוב. עץ  שולחן אוכל, אירופה,   .794
בפטינה שחורה. נתמך מכל צד ע”י שני אדנים 
מגולפים בעיטורי חסר בדגם קרטושים ומוטיבים 
מפותלים. הגדלה- אורך: 55 ס”מ.  גובה: 75 ס”מ. 

משטח )סגור(: 99X84.5 ס”מ. )פגם קל( 
$ 300 – 400

המאה  צרפתית,   )bergère ( כורסא   .795
פרחים  בדגמי  מגולפת  עץ  מסגרת   .20 ה-
ודגמים מפותלים. בד מעוטר פס בגוון צהוב ופס 
106 ס”מ.   מעוטר בדגם פרחים לסירוגין. גובה: 

רוחב: 69 ס”מ. עומק: 58 ס”מ. 
  $ 300 – 400

796. ספסל עץ בסגנון גותי, המאה ה-20. פטינה 
התוחמים  פרחים  בדגם  מגולף  גב  שחורה. 
קרטוש במרכז. ידיות מפוסלות בקצוות בדגם 

ראשים.  גובה: 120 ס"מ. רוחב: 103 ס"מ. 
עומק: 42 ס"מ. 

$ 400 – 500

797. כורסא מכונפת בסגנון אנגלי, המאה ה-20. 
ריפוד בד בדגם פסים ופרחים לסירוגין. רגלים 
מגולפות בבסיסן בדגם טלפיים מחזיקים כדור. 

גובה: 114 ס”מ. רוחב: 82 ס"מ. עומק: 71 ס”מ.
$ 300 – 400

 1930 שולחן צד/מעמד לפסל, צרפת,   .798
בקירוב. משטח משובץ שייש. רגליות מגולפות 

בדגם קבריולה. גובה: 65 ס”מ. קוטר: 34 ס”מ. 
$ 100 – 150

1950 בקירוב. גב  כורסא בסגנון צרפתי,   .783
בדגם קרטוש. מסגרת עץ מגולפת בדגם פרחים. 

ריפוד בגוון צהוב. גובה: 93 ס”מ. 
רוחב: 64 ס”מ. עומק: 50 ס”מ.

$ 300 – 500

 1890  ,Chinese Export שולחן עץ,   .784
בקירוב. משובץ שייש rouge griotte . מגולף 
בהיקף.  ועלים  פרחים  בדגם  חסר  בעיטורי 

רגליות בדגם טלפי אריה. גובה: 50 ס”מ. 
משטח: 48X47 ס"מ. 

$ 200 – 300

785. מעמד מתכת מוזהבת לפסל/עציץ, המאה 
ה-20. רגל מחורצת.  גובה: 90 ס”מ. 

קוטר: 21 ס”מ. 
$ 100 – 150

bergeres בסגנון צרפתי.  זוג כורסאות   .786
ריפוד בד בדגם פרחים  מסגרת עץ מפוסלת. 
נשלפת.  מושב  כרית  גוונים.  בשלל   וצמחייה 
גובה: 79 ס”מ. רוחב: 69 ס”מ. עומק: 66 ס”מ, כ”א. 

$ 500 – 700

והדום.   bergere כורסא  הכולל  לוט   .787
מסגרת כורסא עשויה מעץ, כרית מושב נשלפת, 
ריפוד בהיר מעוטר פרחים בשלל צבעים. הדום 

מרופד בד דומה, רגליות קבריולה. 
כורסא- גובה: 87 ס"מ. רוחב: 75 ס"מ. 
עומק: 58 ס"מ. הדום – גובה: 41 ס"מ. 

משטח: 38X55 ס"מ. 
$ 200 – 300

788. מתלה עץ ומתכת ייחודי, המאה ה-20. גב 
מגולף בדגם דיוקנאות אצילים תחומים מסגרת 

בדגם עגול. 7 ווים. 104X43 ס”מ. 
$ 400 – 500

מושב  בקירוב.   1930 עתיק,  עץ  כיסא   .789
מסתובב. רגליים חרוטות. גובה: 89 ס”מ. 

עומק: 46 ס”מ. 
$ 200 – 300

790. מתקן עץ ומתכת לבקבוקי יין, 1950 בקירוב. 
מסגרת מעוטרת מתכת בעיטורי חסר בדגמים 

גיאומטריים. גובה: 72 ס”מ. 
רוחב: 40 ס”מ. עומק: 21 ס”מ. 

$ 200 – 300

791. מנורה חשמלית בסגנון אנגלי, המאה ה-20. 
אהיל זכוכית צרובה בגוון לבן. מעמד מוזהב 

מחורץ. רגליות בדגם טלפי אריה. 
גובה: 162 ס”מ. 

$ 200 – 300

Gateleg אנגלי מהמאה ה-19.  שולחן   .792
עץ אלון מלא. משטח עליון אובאלי, מכונף. 
ניתן להגדלה באמצעות הנחת הכנפיים על גבי 
מערכת רגליים חרוטות, מפותלות הניתנות 

להזזה. גובה: 68.5 ס"מ. רוחב: 131 ס"מ.
$ 250 – 350

שולחן כתיבה בסגנון ג’אורג’יאני, אנגליה,   .793
המאה ה-20. משטח מחופה עור בגוון כתום/

חום בעיטורים מוזהבים בדגם צמחייה מפותלת 
ודגמים גיאומטריים. גובה: 55 ס”מ. 

משטח: 69.5X30 ס”מ. )פגם קל( 
$ 200 – 300

800. מסך פליז לאח, אירופה, 1920 בקירוב. מפוסל בדגם טווס. עיטורי 
חסר צפופים בדגמים מפותלים. 

גובה: 72 ס”מ. רוחב )סגור(: 18 ס”מ.
$ 100 – 150

801. בר משקאות בסגנון איטלקי, המאה ה-20. דגם גלובוס, מעוטר בדגם 
16. נפתח על ציר. פנים: מקום לאחסון  מפות איטלקיות ימיות מהמאה ה- 
בקבוקים וכוסות, מעוטר בדגם ציורי קיר. מדף תחתון לאחסון נוסף. 
גובה: 95 ס”מ. קוטר: 51 ס”מ. 
$ 500 – 700

גלובוס על מעמד מתכת מוזהב כולל   .799
של  שונים  מסוגים  עשוי  הגלובוס  מצפן. 
אבנים חצי – יקרות, בהן לאפיס-לזולי, ג'ייד, 
אם-הפנינה ועוד. כל יבשת/מדינה מוצגת 
באמצעות האבן האופיינית לה. גובה: 31 ס"מ.

$ 200 – 300
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802. שעון קוריוז. מתקן השעונים. פסל מתכת 
ישן וצבוע בדמות מתקן שעונים אוחז בשעון קיר 

ובחלקי שעון. בסיס מלבני. במצב עבודה. 
גובה: 38 ס”מ.

$ 150 – 200

803. לוט 50 חיילי בדיל ישנים. כולל גם פרשים 
ומס’ קטן של  נגררים  2 תותחים  על סוסים, 
אלמנטים דקורטיביים. רובם צבועים בשלל 

צבעים. גובה: 8 - 3.5 ס״מ.
$ 150 – 200

804. זוג תותחים נגררים ישנים מפליז. 
אורך: 42 ס”מ, 44 ס”מ.

$ 200 – 300

805. מקוש גדול ממדים ישן לשער כניסה. צורת 
ראש אריה, מתכת מוזהבת. גובה: 46 ס”מ.

$ 150 – 200

806. ברז פליז גדול ממדים, ככל הנראה מהמאה 
ה – 19. אורך: 19 ס”מ. גובה: 17 ס”מ.

 $ 100 – 150

ישן. פטינה  פעמון ברונזה גדול ממדים   .807
זהובה. גובה: 23 ס”מ.

$ 70 – 100

808. מקוש ישן לדלת כניסה בצורת יד אוחזת 
בכדור. מתכת מוכספת וברזל. גובה: 17 ס”מ.

$ 80 – 120

809. כספת ברזל צרפתית עתיקה, 1870 בקירוב. 
היצרן: INCOM BUSTIBLE. מפתח לנעילה, 

פנים לבד, ידיות נשיאה.
19X28X40 ס”מ.

$ 150 – 200

 1890 עתיקה,  גרמנית  תפירה  מכונת   .810
בקירוב. היצרן LA REINA. גוף המכונה מעוטר 
בשלל עיטורי פרחים צבעוניים ומשובץ בפרחים 
עשויים מאם-הפנינה. במצב עבודה. בסיס עץ. 

אריזת עץ מקורית. 
מידות האריזה: 26X32X48 ס"מ.

$ 200 – 300

811. מכונת תפירה ישנה, קטנת ממדים. במצב 
עבודה. בסיס עץ. 

גובה )לא כולל הבסיס(: 18 ס”מ.
$ 150 – 200

מכשיר   –  OPHTHALMOMETER  .812
 אופטי אמריקאי חשמלי עתיק, לבדיקת עיניים.
 GENERAL 1911 בקירוב. היצרן:   –  1920

OPTICAL CO. אורך: 60 ס”מ. גובה: 50 ס”מ.
$ 200 – 300

802

803805

804

806

807

808

809

812

811 810

 WALL דגם   .VISCONTI נובע  עט   .813
STREET. מהדורה מוגבלת. ציפורן בזהב צהוב 

18K ועיטורים מכסף. כולל קופסא וכרטיס.
$ 700 – 1,000
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חלק ג׳ - יום שלישי 1.2.2020 שעה 18:00
פריטים 1000-1304

Chelsea Derby .1000. פסלון פורצלן אנגלי, 
1780 בקירוב. אישה יושבת על גזע ענף ומחזיקה 

בידה כובע. חתום בהזהבה. גובה: 15.5 ס"מ.
$ 50 – 80

1001. ציור יד על פורצלן נתון במסגרת ברונזה 
ואמאייל, אירופה, סוף המאה ה-19/תחילת 
המאה ה-20. במרכז סצינת חיזור בשלל צבעים 
 champleve תחומה מסגרת מעוטרת אמאייל

בדגמי פרחים ו- 31X21 .rocaille ס"מ.
$ 300 – 400

3 פסלוני פורצלן, אירופה, מחצית  לוט   .1002
ראשונה של המאה ה-20, הכולל: א. גבר חובש 
כובע. ב. אישה מנגנת בגיטרה. ג. ילדון. חתום. 

גובה: מ- 10 עד 27 ס"מ. 
$ 100 – 150

1003. ג'רדיניירת פורצלן ביסקוויט. עיטורי בלט 
ילדונים. שפה מעוטרת בדגם  בהיקף בדגם 
ראשי איל ופיגורות פנטסטיות על רקע כחול עם 
הדגשי הזהבה. חתום Sevres. גובה: 15 ס"מ. 

קוטר: 15 ס"מ. 
$ 400 – 500

Moser .1004. לוט 2 פריטי זכוכית בגוון סגול 
הכולל: א. בקבוק זכוכית עם פקק לבושם, -1918
1922. חתום. גובה: 19 ס"מ. ב. קופסה עם מכסה. 
10X9 ס"מ. מעוטרים בהיקפם רצועה צרובה 

ומוזהבת בדגם לוחמות אמזונות ופאונוס. 
300 – 200 $        מקור: עיזבון שאול אייזנברג

Capo di Monte. בונבוניירת פורצלן   .1005
עם מכסה, 1920 בקירוב. ידית פתיחה מפוסלת 
בדגם קופידון יושב על צמחייה ומחזיק פרחים. 
נתון  גיאומטריים.  חסר  בעיטורי  הכלי  גוף 

במסגרת מתכת מוזהבת. חתום. 19X27 ס"מ. 
$ 100 – 150

2 צלחות דקורטיביות,  Meissen. לוט   .1006
המאה ה-19. עיטורי בלט בסגנון רוקוקו בדגמי 
שבכה ו-rocaille. בהיקף דגמי פירות, עלים 
ופרחים. הדגשי הזהבה. חתום בחרבות כחולות 

מוצלבות וממוספר בכחול ובהטבעה. 
קוטר: 22.5 ס”מ כ”א. 

$ 100 – 150

ן  בסגנו לתכשיטים  פורצלן  קופסת   .1007
Sevres, המאה ה-20. מכסה מעוטר בדגם 
פרחים בשלל צבעים תחום מסגרת מוזהבת 
בדגם צמחייה מסוגננת. דפנות בעיטור דומה. 

חתום. 17X8 ס"מ. 
$ 150 – 250 

Meissen. כלי פורצלן לכיבוד, 1880   .1008
בקירוב. דמות גבר בתנוחת הסבה עם קערה 
מפוסל  בסיס  יד.  ורי  וצי פרחים  מעוטרת 
rocaille. חתום בחרבות כחולות מוצלבות וקו 

תחתון, דגם מספר 2863 בחריתה. 
גובה: 20 ס"מ. אורך: 26.5 ס"מ. 

$ 300 – 400
 Robert E. מאת The Book of Meissen מופיע בספר*

Rontgen עמ' 110 )מצולם(. 

 Royal 2 פריטי פורצלן, הכולל: א.  לוט   .1009
Worcester. בסיס למנורה. מפוסל בדגם 
ב. פמוט דו-קני.  עלמת חן ליד גזע עץ. חתום. 
זרועות ובזיכים מפוסלים בדגם צמחייה, ביניהם 

דמות ילד מפוסל. גובה: 32/24.5 ס”מ. )פגם(
$ 50 – 80

פסלון פורצלן מיניאטורי,   .Meissen  .1010
1930. מפוסל בדגם ציפור. חתום ב-2  פוסט 

חרבות כחולות מוצלבות. גובה: 5 ס"מ. 
$ 100 – 150

Gardner .1011. פסלון פורצלן ביסקוויט רוסי, 
דמות סנדלר, 1900 בקירוב. בסיס מלבני מפוסל 
13.5 ס”מ.  בדגם רצפת פרקט. חתום. גובה: 

)רסטורציה( 
$ 600 – 700

Capodimonte. פסל פורצלן ‘שאגת   .1012
 Giuseppe* האריה’, פירנצה, 2003. עוצב ע”י
Armani. חתום, מתואר, מתוארך וממוספר 

253/950. גובה: 29.5 ס”מ. 
$ 100 – 150

* ג'וזפה ארמני נולד בכפר קלצ'י שבאיטליה בשנת 
1935. ג'וזפה הצעיר יצר רישומים עם פירוט וריאליזם 
יוצאי דופן. ככל שגדל, כישוריו המשיכו לצמוח, ועד 
מהרה החל לחלום ללמוד באקדמיה לאמנויות בפירנצה. 
אביו מת בפתאומיות והחינוך האמנותי שלו היה חייב 
להידחות כפי שנדרש לעזור למשפחתו. ג'וזפה המשיך 
לצייר, וכישרונו הוכר ע"י כומר מקומי שארגן תערוכה 
לאמנים הצעירים בעיר. ג'וזפה עיצב פרוטומה גברית 
בסגנון קלאסי על כל דיוקו. לג'וזפה הוצע תפקיד קבוע 
בגלריה בפיזה. הוא שקע ביצירות המופת של הרנסנס 
1975 קיבל  והחל לשכלל את סגנונו האישי. בשנת 
תפקיד ב-Florence Sculpture d’Arte, שם קיבל חופש 
אמנותי מוחלט. במשך 31 השנים הבאות הוא יצר יצירות 
ועד  יפות החל מעיצוב קפודימונטה מסורתי  מופת 

פסלים מודרניים ועכשוויים יותר.

פסלון פורצלן הונגרי, פוסט   .Herend  .1013
 .András Hadik* 1940. מפוסל בדמות חייל
הדגשי  עם  צבעים  בשלל  יד  בציור  מעוטר 

הזהבה. חתום וממוספר 5505 בחריתה. 
גובה: 40 ס"מ. 

$ 250 – 350
* אנדראס האדיק )1710-1790( היה ִפיְלְּדַמְרָׁשל במאה 
ה-18 בצבא ההבסבורגי. הוא פיקד על חיילי פרשים 

המכונים 'הוסרים'.

פורצלן  פסל   .Capo  di  Monte  .1014
ביסקוויט, המאה ה-20. מפוסל בדמות ליצן 
במופע עם כלב. מעוטר בשלל צבעים. חתום. 

גובה: 24.5 ס”מ.
$ 200 – 300

Royal Doulton .1015. לוט 3 פסלוני פורצלן 
אנגליים, המאה ה-20, הכולל: א. “איש הבלונים״ 
ב. “מוכרת הבלונים הזקנה” ג. “זקנת המטבעות”. 
 18.5 חתומים, מתוארים וממוספרים. גובה: מ- 

עד 22.5 ס”מ. 
$ 250 – 350

פורצלן  פסל   .Capo  di  Monte  .1016
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

Rosenthal .1017. מערכת 6 כוסות ותחתיות 
מסדרת   .1960 פוסט   , לאספרסו פורצלן 
Studio Line דגם cupola. מעוטרת בשלל 

צבעים ודגמים עם הדגשי הזהבה. חתום. 
$ 200 – 300

Versace .1018. לוט 2 קומקומי פורצלן, פוסט 
1950, הכולל: א. לקפה. עיטורים בדגם פרפרים 
ופרחים צבעוניים על רקע תכלת. הדגשי הזהבה. 
ב. לתה. דגם Medusa במרכז על רקע אדום 

עם הדגשי הזהבה. חתומים. 
גובה: 24.5/18.5 ס”מ. 

 $ 300 – 400

 .Magna סרוויס פורצלן ל-8-12 סועדים, הכולל: 202 חלקים. דגם .Valentino Garavani .1019
כלים ייחודיים בגווני שחור ולבן מפוסלים בדגמים גיאומטריים עם פסי הזהבה. חתום. ראה פירוט 

סרוויס בתצוגה.
$ 800 – 1,000
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 ,9K-14 וK 1028. זוג עגילי זהב
אלמנט זהב צמוד לאוזן, נושא 
9K משובץ ספיר,  אלמנט זהב 
14K בדגם  נושא אלמנט זהב 

טיפה מחורצת.
$ 700 – 1,000

14K וכסף, בדגם  זוג עגילי זהב   .1029
טיפה, משובצים יהלומים קטנים ואבן-חן 

במרכז. 
$ 500 – 800

14K, אלמנט  זוג עגילי זהב   .1030
צמוד לאוזן מעוטר שורת יהלומים, 

נושא פנינה.
$ 500 – 800

H.STERN .1031 זוג עגילי זהב 
צמוד  עגול  זהב  אלמנט   ,18K
לאוזן נושא גדיל משובץ חרוזי 
זהב ואבן ציטרין. אורך כ-4.6 ס"מ. 

$ 2,000 – 2,500

1024. טבעת זהב 14K, משובצת 
 4.75 יהלומים קטנים. מידה כ- 
זו ניתנת להגדלה  US. טבעת 

והקטנה.
$ 400 – 600

 ,1 4 K ב  ה ז ת  ע ב ט  .1 0 2 5
בעבודת  מעוטרת  מחורצת, 
חריתה יפה ומשובצת טורקיזים  
US. טבעת  במרכז. מידה כ-5 

זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 400 – 600

1026. טבעת זהב 14K, מעוטרת 
בעבודת זהב יפה ומשובצת רובי. 
US. טבעת זו נתנת  מידה כ-7 

להגדלה והקטנה. 
משקל כ-6 גרם.

$ 700 – 1,000

 5 18K, משובצת  טבעת זהב   .1027
יהלומים במשקל של כ-ct 0.50. מידה 
כ-US 7.75. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.
$ 500 – 800

1020. תליון זהב 14K, משובץ עין-הנמר. 
.14K כולל שרשרת זהב

$ 500 – 700

ג'ט,  תליון קמיאו על   .1021
כולל  אישה.  דמות  מעוטר 

.9K שרשרת זהב
$ 400 – 600

1022. תליון זהב 14K, משובץ 
כולל  וקוראל.  קטן  אוניקס 

.14K שרשרת זהב
$ 700 – 1,000

 ,18K שרשרת זהב   .1023
ץ  ב ו ש מ ן  ו י ל ת ת  א ש ו נ
פנינים  מדורגות וקפיץ זהב 

לסרוגין. 
אורך התליון כ-5.5 ס"מ.

$ 700 – 1,000
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1044. צמיד זהב 14K, אורך כ-17.5 ס"מ. משקל כ-8.5 גרם.
$ 600 – 800

1045. צמיד זהב 18K, אורך כ-19.5 ס"מ. משקל כ-12.5 גרם.
$ 700 – 1,000

ב  ה ז ן  ו י ל ת  .1 0 4 0
14K, בדגם אינפיניטי 
ם  יהלומי  7 משובץ 
קטנים. כולל שרשרת 

.14K זהב
$ 500 – 700

 ,14K זהב  עגילי  זוג   .1041
מסגרת עגולה משובצת יהלום.

$ 500 – 700

1042. זוג עגילי זהב צהוב ולבן 14K, אלמנט צמוד 
לאוזן משובץ יהלומים קטנים וספיר במרכז.

$ 600 – 800

 ,14K 1043. תליון זהב 
משובץ ספיר במשקל 
. כולל   ct של כ-1.00 

.14K שרשרת זהב
$ 600 – 800

14K, בדגם לב,  1036. טבעת זהב 
משובץ יהלומים קטנים. מידה כ-8 
להגדלה  ניתנת  זו  טבעת   .US

והקטנה.
$ 600 – 800

14K, אלמנט  טבעת זהב   .1037
מידה  יהלומים.  מפותל משובץ 
כ-US 7. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.
$ 600 - 800

משובצת   ,14K זהב  טבעת   .1038
לסרוגין.  וספירים  קטנים  יהלומים 
ניתנת  זו  טבעת   .US מידה כ-5.5 

להגדלה והקטנה.
$ 600 – 800

14K, משובצת  טבעת זהב   .1039
מידה  במרכז.  ואמרלד  יהלומים 
כ-US 6.5. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.
$ 600 – 800

1033. צמיד זהב ורוד 9K, מורכב מ-6 עיגולי זהב. אורך כ-18 ס"מ . משקל כ-25 גרם.
$ 700 – 1,000

1034. צמיד זהב ורוד 9K, מורכב מ-4 חישוקי זהב אליפטיים. אורך כ-18 ס"מ. 
משקל כ-30 גרם.

$ 800 – 1,200

ורוד  זהב  שרשרת    .1032
מורכבת  סוגר,  ללא   ,9K
ת  ו א ר ש ר ש ו ת  ו ט ו מ מ

לסרוגין. אורך כ-148 ס"מ. 
משקל כ-23 גרם.

$ 700 – 1,000

 ,18K 1035. שרשרת זהב
חישוקים משתלבים. 
אורך כ-63 ס"מ. 
משקל כ-15 גרם.
$ 1,000 – 1,500
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1061. מגש כסף בדגם קרטוש. שפה מעוטרת 
בסגנון רוקוקו, בדגם rocaille, פרחים וסבכה 
באפליקציה. חותמות hanau. אורך: 52.5 ס”מ. 

משקל: כ- 1,300 גרם. 
$ 600 – 800

וחוטי פיליגראן להגשה,  מערכת כסף   .1062
הכוללת 3 חלקים: א. מגש עם ידיות.

46X24.5 ס"מ. ב. כלי עם מכסה. פנים זכוכית 
13 ס"מ. ג. סלסילה עם ידית.  בגוון סגול. גובה: 
ס"מ.   17.5 אורך:  סגול.  בגוון  זכוכית  פנים 
מעוטרים חוטי פיליגראן מלופפים באופן הדוק 

בדגם פרחים וצמחייה. 
משקל הכסף: כ- 1,500 גרם. 

$ 700 – 900

1063. פסל ברונזה בדגם צבי, המאה ה-20. ע”פ 
 Miguel Fernando Lopez
 .Milo פורטוגל נ. 1955(. חתום(

גובה )ללא בסיס(: 27.5 ס”מ. 
$ 400 – 500

1065. סוס עץ מתנדנד, המאה ה-20. 
מעוטר בשלל צבעים. גובה: 61 ס"מ. 
עומק: 71 ס"מ. 
$ 300 – 400

1064. פסל ברונזה מאסיבי, המאה ה-20. מפוסל בריאליזם בדגם נשר עומד 
על אבנים. ראש בפטינה לבנה. טפרים בפטינה מוזהבת. גובה: 117 ס"מ. 

$ 800 – 1,000

1046. אמן לא מזוהה, דמות ביער, שמן על בד, 
46X64 ס”מ, חתום. 

$ 200 – 300

Giacobini .1047, נוף, שמן על בד,
15.5X27 ס"מ, חתום ומתוארך 1884.

$ 100 – 150

1048. אמן לא מזוהה, מגדל בשדה, שמן על בד, 
50X60 ס”מ, חתום. 

$ 200 – 300

1049. פסל ברונזה, המאה ה-20. מפוסל בדגם 2 
קופים. גובה )כולל בסיס(: 24 ס"מ. 

$ 200 – 300

1050. זוג פסלי ברונזה בדמות ילדונים. 
גובה: 53 ס”מ. 

$ 300 – 400

1051. לוט 3 פסלים מוזהבים. 2 פסלים בדמות 
מאוהב.  זוג  בדמות  אחד  פסל  ילדונים,   זוג 

גובה: מ-38 עד 56 ס”מ. 
$ 300 – 400

בדמות   .20 ה- המאה  ברונזה,  פסל   .1052
 .L e s a r g a s ם  ו ת ח  . ה י ד ל י  2 - ו ם   א

גובה )כולל בסיס(: 28 ס"מ. 
$ 200 – 300

1053. זוג מלחיות כסף סטרלינג בסגנון ארט-
דקו, המאה ה-20. עיטורי בלט בדגם קוצים 

סקוטיים ועלים. חתום. גובה: 4 ס”מ. 
 $ 200 – 300

 1930 ארט-דקו,  מוכסף,  סנטר-פיס   .1054
בקירוב. עיטורי בלט וחסר בדגמים האופייניים 
לסגנון. פנים: קערת זכוכית )צ'יפ מזערי(. חתום. 

אורך: 48 ס"מ. 
$ 80 – 120

1055. זוג מלחיות כסף סטרלינג, המאה ה-20. 
מפוסלות בדגם ספינות מפרש. חתום. 

גובה: 4 ס”מ. 
$ 200 – 300

1056. מערכת סלונית כסף פיליגראן מיניאטורית, 
1950, 8 חלקים, הכוללת: ספה,  ישראל, פוסט 

שולחן ו- 6 כסאות. גובה: מ-3 עד 4 ס"מ. 
$ 150 – 200

1057. הצורפים. סלסילת כסף סטרלינג לכיבוד. 
ידית מתכווננת. שוליים בדגם עלי כותרת בחסר, 
מעוטרים שריגי גפן וענבים ומדליונים במרכז. 

חתום. 23.5×23.5 ס"מ. משקל: כ- 715 גרם.
$ 400 – 500

WMF .1058. לוט 3 פקקי/פותחני יין מוכספים, 
1915 בקירוב. עיטורי ריקוע. חתום.  גרמניה, 

גובה: 5.5 ס"מ. 
$ 50 – 80

9 קנים, מיניאטורית, מתכת  קנדלברת   .1059
מוכספת ומוזהבת, המאה ה-20. מפוסלת בדגם 

עץ. גובה: 13 ס”מ. 
$ 50 – 80

קנקן כסף למים, ספרד, המאה ה-20.   .1060
עיטורי בלט צפופים בדגם אשכולות ענבים 

ושריגי גפן על רקע עבודת פטיש. חתום. 
גובה: 25 ס”מ. משקל: כ- 490 גרם. 

$ 300 – 400
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זהב  סיכת   .1078
18K, בדגם ציפור, 
גופה משובץ פנינה 
ה  נ י ע ו ם  י מ ו ל ה י ו
 . י ב ו ר ת  צ ב ו ש מ
ס"מ.   3.6 כ- אורך 

משקל כ-11 גרם.
$ 1,000 – 1,500

זהב  סיכת   .1080
תוכי  בדגם   ,14K
עם כובע עומד על 
משובץ  גופו  ענף, 
אבני  ועיניו  פנינה 
ת  ו ד י מ  . י ב ו ר
ס"מ.   4.7X3.7 כ:
משקל כ-12.5 גרם.

$ 1,000 – 1,500

 ,18K 1079. צמיד זהב 
אורך כ-19 ס"מ. 
משקל כ-12 גרם.
$ 1,000 – 1,500

1074. טבעת זהב 14K, משובצת 
יהלומים וספירים בשיבוץ בלתי 

.US 8.25-נראה. מידה כ
$ 600 – 800

18K, בדגם  טבעת זהב   .1075
פרסה משובצת יהלומים קטנים. 
US. טבעת זו ניתנת  מידה כ-7 

להגדלה והקטנה.
$ 600 – 800

1076. טבעת זהב 14K, בדגם 
מגן דוד. משובצת פניניות, אבני 
רובי ויהלום בליטוש ישן במרכז. 
זו  טבעת   .US  6.5 כ- מידה 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 1,500 – 2,000

14K, משובצת  טבעת זהב   .1077
 .US 4 יהלומים קטנים. מידה כ-7 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 500 – 700

 ,18K 1070. זוג עגילי קליפס זהב 
צמודים לאוזן, מחורצים. 

משקל כ-4 גרם.
$ 600 – 800

1071. זוג עגילי זהב 14K, צמודים לאוזן, 
משובצים יהלום מרכזי ויהלומים קטנים 

.ct 1.10-מסביב. משקל כולל של כ
$ 1,500 – 2,000

 ,14K זהב  עגילי  זוג   .1072
צמודים לאוזן, משובצים פנינה 

לבנה ושחורה. 
משקל כ-9.5 גרם.

$ 600 – 800

 ,18K 1073. זוג עגילי זהב
ה  ס ר פ ט  נ מ ל א ם  ג ד ב
מחורץ. קוטר כ-1.4 ס"מ. 

משקל כ-11 גרם.
$ 600 – 800

14K, מסגרת  תליון זהב   .1066
אמטיסט  משובץ  "מגן"  בדגם 
במרכז. אורך התליון כ-3.4 ס"מ. 

משקל כ-7.5 גרם.
$ 700 – 1,000

מחרוזת אמרלדים, מורכבת מ-2   .1067
שורות של חרוזי אמרלדים ואלמנט זהב 
במרכז משובץ יהלומים ואמרלד קבושון. 

אורך כ-44 ס"מ.
$ 600 – 800

1068. תליון זהב 14K, בדגם סרט, 
נושא תליון וגדיל זהב ומשובץ אבני 
חן ורודות. ארוך כ-3.5 ס"מ. כולל 

.14K שרשרת זהב
$ 700 – 1,000

1069. תליון  ויקטוריאני זהב 
9K, מעוטר באלמנט בדגם 
פרח ומשובץ אמטיסט ופנינה 

קטנה. אורך כ-5 ס"מ. 
.14K כולל שרשרת זהב

$ 700 – 1,000
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18K, משובצת  טבעת זהב לבן   .1090
שורת יהלומים ושורת ספירים מקבילות. 
ניתנת  זו  טבעת   .US  8.25 כ- מידה 

להגדלה והקטנה.
$ 600 – 800

14K, מעוטרת  טבעת זהב   .1091
 5 ומשובצת  ם  בצדדי חריתות 
 .US יהלומים קטנים. מידה כ-6.5 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 600 – 800

1092. טבעת זהב לבן 18K, משובצת 
 .US יהלומים וספירים. מידה כ-7.5 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 600 – 800

 ,14K לבן  זהב  טבעת   .1093
יהלומים.  בדגם פרח משובץ 
מידה כ-US 7. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.
$ 600 – 800

 ,14K זהב  ן  ו תלי  .1084
משובץ בלו טופז ויהלומים. 
.14K כולל שרשרת זהב לבן

$ 600 – 800

 ,14K תליון זהב לבן   .1089
מעוטר  אמטיסט,  משובץ 
משובץ  לבן  זהב  אלמנט 
יהלומים. כולל שרשרת זהב 

.14K לבן
$ 1,000 – 1,500

ופנינים, מעוטרת   18K שרשרת זהב   .1081
פנינים בצבעים וגדלים שונים. אורך כ-84 ס"מ.

$ 600 – 800

שורות   3 מ- מורכבת  פנינים,  מחרוזת   .1082
יהלומים  18K משובץ  זהב  מתפתלות. סוגר 

קטנים. אורך כ-38 ס"מ.
$ 500 – 700

1083. מחרוזת פנינים, ללא סוגר. 
אורך כ-110 ס"מ. קוטר כ-8 מ"מ.

$ 600 – 800

לבן  זהב  עגילי  זוג   .1085
14K, אלמנט פרסה, נושא 
בלו-טופז.  משובץ  ון  תלי

אורך כ-3.5 ס"מ.
$ 600 – 800

לבן  זהב  עגילי  זוג   .1086
14K, בדגם פרחים משובצים 
ספירים, אמרלדים, אבני רובי 
ויהלום במרכז. נושאים פנינה.
$ 800 – 1,200

 ,14K לבן  זהב  עגילי  זוג   .1087
מתעקל  אלמנט  לאוזן,  צמודים 

משובץ יהלומים קטנים.
$ 800 – 1,200

ב  זה ן  ו תלי  H .SRTEN  .1088
 GIARDINO  portfolio  ,18K
collection, בדגם פרפר, משובץ 
80 ספירים בצבעים שונים בכנפיו 
כ:  יהלומים. מידות   3 וגופו משובץ 

3.4X1.9 ס"מ.
$ 1,500 – 2,000
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1094. חנוכיית כיסאות* מכסף, מזרח אירופה. 
מפוסלת בדגם 9 כסאות. גב מפוסל בדגם מגן 

דוד. גובה: 5.5 ס"מ.
$ 1,300 – 1,600

 Five centuries of Hanukkah" *ראה פריט דומה: 
Lamps from the Jewish Museum", המוזיאון היהודי, 

ניו-יורק, 2004, פריט 60, ע"מ 137.

חנוכיית כסף מיניאטורית. גב בעיטורי   .1095
בלט בדגם זוג אריות אוחזים בלוחות הברית. 2 
רגליות מפוסלות בדגם אריות ישובים. בזיכים 
בחותמת  חתום  נשלף.  שמש  ופתיל.  לשמן 

וינאית, 1863. גובה: 9 ס”מ. 
$ 350 – 450

1096. לוט 2 כלי כסף סטרלינג לחנוכה, המאה 
ה-20, הכולל: א. חנוכייה. הצורפים. גב מעוטר 
גירלנדת  עם  כתר  בראשו  וחריתה,  בבלט 
עלי דפנה בכל צד. מדליון מרכזי תחום עלי 
אקאנטוס מסוגננים. שמש וכד שמן נשלפים. 
חתום וחותמת היצרן. 20.5X23 ס”מ. ב. סביבון. 
מעוטר בחוטי כסף פיליגראן מלופפים ואותיות 

גזורות באפליקציה. גובה: 7 ס”מ. 
$ 200 – 300

1097. הצורפים. חנוכיית כסף סטרלינג, המאה 
ה-20. זרועות בדגמי C מעוטרות פרחים. בסיס 
מעוטר עלי אקאנטוס וצדפים בסגנון הרוקוקו. 

חתום. בסיס מוכבד. גובה: 36.5 ס"מ. 
$ 300 – 400

1098. קמע ברונזה בסגנון איטלקי. מפוסל בדגם 
קרטוש מעוטר בדגם לוחות הברית, אשכולות 

ענבים ועלי אקאנטוס. גובה: 37 ס”מ. 
$ 900 – 1,200

1099. מגדל כסף סטרלינג לבשמים, המאה ה-20. 
מפוסל בדגם ציפור )עם כנפיים מתרוממות( על 
פרחים מפוסלים. בסיס בעיטורי חסר בדגמים 

מפותלים עם פרחים מפוסלים. חתום. 
גובה: 28 ס”מ. משקל: כ- 275 גרם. )כנף חסרה(

 $ 200 – 300

Chagall .1100. ערכה לשבת הכוללת: א. כוס 
כסף סטרלינג. ב. זוג פמוטות. ג. הדס לבשמים. 
בסיס משושה, כל צלע נושאת סצינה* שונה 
שאגאל,  של  המפואר  מהשטיח  שנלקחה 
'יציאת מצרים', מתנת האמן לכנסת. חתום ע"י 
 עיזבון האומן וגלריה ארטה. ממוספר 64/950. 

גובה: 22.5 ס"מ. 
 $ 1,100 – 1,300

*סצינות בשלל צבעים בנושאים - חלום יעקב, הסנה 
הבוער, משה בהר סיני, שנים עשר המרגלים נכנסים 
לארץ ישראל, דוד המלך מקים את בירתו בירושלים, 

וסצנת חתונה - סמל ליצירה והמשכיות מחודשות. 

חנוכיית כסף סטרלינג, המאה ה-20.   .1101
זרועות בדגם מוטיבים מפותלים דמויי ענפים. 

שמש נשלף. בסיס עגול. חתום. גובה: 32 ס"מ.
$ 300 – 400

קופסת כסף סטרלינג לאתרוג, אמצע   .1102
המאה ה- 20. מלבנית ופחוסה, מעוטרת בבלט 
מחורץ ופרחים בכל פינה. ידית פתיחה בדגם 
פרחים מפוסלים. פנים מוזהב. נושאת כיתוב 
'ולקחתם לכם פרי עץ הדר' והקדשה משנת 

תש"ך. חתום . 11×15 ס”מ.
$ 300 – 400

סטרלינג  כסף  פמוטות  זוג  הצורפים.   .1103
בסגנון הבארוק, המאה ה-20. עיטורים מחורצים 
ומפותלים, דמויי חלב נר. חתום. גובה: 26.5 ס"מ. 

$ 200 – 300

דנמרק.  כנראה  לקידוש,  כסף  גביע   .1104
בדגם משושה, מעוטר אשכולות ענבים ושריגי 
גפן, נושא כיתוב בעברית 'זכור את יום השבת 

לקדשו'. בסיס עגול, מעוטר. חתום. 
גובה: 13 ס"מ. 

$ 400 – 600

 .1846 1105. זוג רימוני כסף לספר תורה, וינה, 
ניצן.  ראש בדגם כתר בעיטור מפוסל בדגם 
 6 עיטורי בלט בדגם פרחים ועלים מסוגננים. 
שרשראות נתלות ובקצותיהן דיסקיות עם עיטורי 
פרחים טבועים )באחד הרימונים הוחלפו ארבע 
מהדיסקיות(. בסיס בדגם עגול. בסיס אחד נושא 
זוגתו[  ]עם  ע"ז  "אליעזר  הקדשה בחריתה: 
37 ס"מ.   / גיטל געשטעטנער”. חתום. גובה: 

)פגם קל( 
$ 1,300 – 1,500

1106. כוס כסף סטרלינג לקידוש, ישראל, המאה 
ה-20. מעמד מפוסל בנטורליזם בדגם גזע עץ 

ועלי גפן. חתום. גובה: 13 ס"מ. 
$ 100 – 150

1108. זוג פמוטות כסף אנגליים לשבת, לונדון, 
1971-2. מעמד בדגם בלוסטר, בסיס כיפתי. 
עיטורי בלט וחריתה בהיקף בדגם פרחים 
רגליות  למונוגרמה.  קרטוש  דגמי  ועלים. 
מפוסלות בחסר בדגם פרחים מסוגננים. 

חתום וחותמת היצרן. גובה: 30.5 ס”מ. 
$ 400 – 500

1109. חנוכיית כסף. מפוסלת בדגם מנורת בית 
המקדש. זרועות מקושטות במוטיב 'כפתור ופרח'. 
עלי  בדגם  בסיס בדגם טריפוד מעוטר בבלט 

אקאנטוס ופרחים. גובה: 35.5 ס"מ. )פגם(
$ 600 – 800

1110. מתקן כסף מיוחד למים אחרונים, המאה 
ה-20. מפוסל בדגם באר עם דלי על שרשרת. 

חתום. גובה: 18.5 ס”מ. 
$ 300 – 400

שעון קמין צרפתי עשוי משייש, שעבר   .1107
1880 בקירוב. מנגנון  יודאיקה,  הסבה לשעון 
PARIS. לוח ספרות עבריות,  השעון חתום 
לוחות הברית כתר תורה ופלאק עם עיטורי 
חריתה של מתפללים בבית הכנסת. מצלצל 

בחצאי ובשעות מלאות. במצב עבודה. 
גובה: 33 ס"מ.

$ 250 – 300

74



1098

1096

1097

1099

1104

1106

10951094

1100

1101

1102

1103

1105

75



הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  נה  קו למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  ים  קי    1.2.2022 שלישי   - ג'  חלק 

זוג פמוטות כסף סטרלינג,   .Ezada  .1111
1950. עיטורי פיליגראן בדגמי  ישראל, פוסט 

פרחים ומוטיבים גיאומטריים. גובה: 19 ס”מ. 
$ 80 – 120

קופסת כסף לאתרוג, המאה  1112. הצורפים. 
ה-20. גוף בדגם קרטוש מפוסל בדגם צדפים 
ו-rocaille – על רקע חריתות גיאומטריות. פנים 
מוזהב. רגליות מפוסלות בדגם עלי אקאנטוס 
מסוגננים. חתום וחותמת היצרן. גובה: 11.5 ס”מ. 

אורך: 16 ס”מ. 
$ 300 – 400

1113. זוג פמוטות כסף סטרלינג, 1950 בקירוב. 
מעמד הולך וצר כלפי מטה. בסיס עגול רחב. 

חתום. גובה: 22 ס"מ. )פגם קל(
$ 100 – 150

2 סידורים, תחילת המאה  לוט הכולל   .1114
ה-20, לקהילות ספרד. האחד מחזור לראש 
השנה והשני ליום הכיפורים. כריכה דקורטיבית, 
מעוטרת עצם דמוי תחרה, על רקע פליז בדגם 

קשת מחודדת, בראשה כתר תורה.
$ 100 – 150

צלחת נחושת ישראלית, המאה ה-20.   .1115
מעוטרת סצינת קבר רחל במרכז בחריתה. 
שפה בעיטורי חריתה בדגמים גיאומטריים על 
רקע עבודת ריקוע ידנית. נושאת כיתוב ‘בניך 
ניתן לתלייה.  יבואו  מדינת ישראל’.    מרחוק 

קוטר:  33.5 ס”מ. 
$ 150 – 200

1116. מגילת אסתר גדולת ממדים. דיו על קלף 
11  טורים, 42 שורות בכל טור. גובה: 53 ס”מ. 

$ 400 – 500

הצורפים. כוס כסף סטרלינג לקידוש   .1117
ותחתית תואמת, המאה ה-20. עיטורי בלט בדגם 
פרחים ו-rocaille על רקע עבודת ריקוע. חתום 

וחותמת היצרן. גובה: 14 ס"מ. 
$ 150 – 200

Benzion .1118. מגדל כסף סטרלינג לבשמים, 
המאה ה-20. מפוסל בדגם תחנת רוח. גג נשלף 

להכנסת בשמים. חתום. גובה: 9.5 ס”מ. 
$ 80 – 120

מערכת כסף סטרלינג ופיליגראן לטקס   .1119
ההבדלה, ישראל, פוסט 1950, הכוללת: א. גביע. 
עיטורי כסף באפליקציה בדגמים עגולים בסגנון 
גוף  ב. מגדל לבשמים. בראשו דגל.  בצלאל. 
בעיטורי חסר בדגם צמחייה מסוגננת. ג. מחזיק 
‘בורא מאורי האש’ באותיות  נר. נושא כיתוב 

גזורות באפליקציה. גובה: מ- 12 עד 18 ס”מ. 
$ 100 – 150

1120. לוט 4 ידיים לספר תורה, הכולל: א. כסף 
13.5 ס”מ.  ופיליגראן. חותמות רוסיות. אורך: 
ב. כסף סטרלינג, ראשה מפוסל בדגם כתר. 
חתום. אורך: 29 ס”מ. ג. מוכספת ואמאייל בגוון 
24 ס”מ.   כחול. יד משובצת אבן קבושון. אורך: 

ד. מעוטרת בגוון קוראל. אורך: 21.5 ס”מ.
$ 150 – 200

המאה  לקידוש,  סטרלינג  כסף  כוס   .1121
ה-20. עיטורי חוטי פיליגראן צפופים בדגמים 

מסולסלים בהיקף ובבסיס. חתום. 
גובה: 16.5 ס"מ. 

$ 150 – 200

חנוכיית ברונזה יצוקה בסגנון רוסי. גב   .1122
מפוסל בדגם הנשר הכפול. דפנות מפוסלות 
בדגם ציפור ובזיך מכל צד. שורת בזיכים לנרות. 

24X22 ס”מ. 
$ 400 – 500

פיליגראן לבשמים.  וחוטי  מגדל כסף   .1123
בראשו דגל. מיכל מעוטר חוטי כסף מלופפים 
בדגמי צמחייה מסוגננת. חתום בחותמות כסף 

רוסיות. גובה: 11 ס"מ. 
$ 200 – 300

Ezada. חנוכיית כסף סטרלינג בסגנון   .1124
ארט-דקו, המאה ה-20. זרועות ובזיכים בדגמים 

גיאומטריים האופייניים לסגנון. חתום. 
גובה: 27 ס"מ. 

$ 200 – 300

לוט כלי כסף סטרלינג, המאה ה-20,   .1125
בדגם  בלט  עיטורי  פמוטות.  זוג  א.  הכולל: 
ב. יד לספר  15 ס”מ.  אשכולות ענבים. גובה: 

תורה. כולל שרשרת. אורך: 24 ס”מ. 
$ 100 – 150

3 מגדלי כסף סטרלינג ופיליגראן  לוט   .1126
לבשמים, ישראל, המאה ה-20. חתומים. 

גובה: מ-8 עד 9.5 ס"מ. 
$ 250 – 350

מגדל כסף סטרלינג לבשמים, ישראל,   .1127
1960. מפוסל בדגם מבנה ארכיטקטוני,  פוסט 
בראשו צריח עם דגל, מוקף חומת אבנים. חתום. 

גובה: 12.5 ס”מ. 
$ 80 – 120

 Johann Bernhard Schmelzer .1131
)גרמניה, 1833-1909(, סצינה כפרית, אקוורל על נייר,

 .Dresden 22 ס”מ, חתום ומתוארX35.5
$ 400 – 600

 1130. נטלי בורובקוב-שטיינפלד, 
לבנות,  מדרגות  עם  עצים  נוף 
60X40 ס"מ, חתום  שמן על בד,

ומתוארך 2007. 
$ 300 – 500

 Monte  , איטלקי נוף  מזוהה,  לא  אמן   .1129
Legnone from Menaggio, עיפרון ודיו על נייר,

29X38  ס”מ, חתום. 
$ 400 – 600

*העיירה מנאג'יו המשקיפה על נהר הקומו ועל הר מונטה 
לאגנונה שבצפון איטליה.

1128. אלכסנדר קנצ’יק, מהחלון, שמן על בד,
150X120 ס”מ, חתום. 

$ 800 – 1,200
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 ,14K לבן  זהב  טבעת   .1140
משובצת יהלומים עגולים ובגט 
לסרוגין. מידה כ-US 7.5. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 600 – 800

 ,1 4K ן  ב ל ב  ה ז ת  ע ב ט  .1 1 4 1
6 יהלומים במשקל כולל  משובצת 
 .US ct. מידה כ-6.5  של כ0.25 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 500 – 700

18K, משובצת  1142. טבעת זהב לבן 
בדפנות  בצדדים,  קטנים  יהלומים 
ובמסגרת, ויהלום מרכזי במשקל של 
כ-ct 0.15. מידה כ-US 7.5. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 800 – 1,200

 ,14K לבן  זהב  טבעת   .1143
משובצת  בצדדים.  מעוטרת 
ויהלומים מסביב.  ספיר במרכז 
מידה כ-US 6.5. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.
$ 800 – 1,200

18K, משובץ  1144. צמיד טניס זהב לבן 
45 יהלומים במשקל כולל של כ-3.00 

cts. אורך כ-18 ס"מ.
$ 3,500 – 4,000

 ,14K זוג עגילי זהב לבן   .1136
בץ  משו ן  ז לאו ד  צמו אלמנט 
יהלומים ו-2 ספירים, נושא תליון 
משובץ יהלומים קטנים ופנינה. 

אורך כ-5.3 ס"מ. 
משקל כ-15.5 גרם.

$ 2,000 – 2,500

ן  ב ל ב  ה ז ת  ע ב ט  .1 1 3 7
18K, משובצת אם-הפנינה 
ומעוטרת אלמנטים משובצים 

.US 6.25-יהלומים. מידה כ
$ 1,000– 1,500

18K, צמודים לאוזן,  1138. זוג עגילי זהב לבן 
זהב בדגם פרח משובץ  מעוטרים בעבודת 

יהלומים ופנינת מובה. משקל כ-29.5 גרם.
$ 1,500 – 2,000

 ,18K לבן  זהב  טבעת   .1139
מעוטרת בעבודת זהב בדגם פרח 
מובה.  ופנינת  יהלומים  משובץ 

.US 7-משקל כ-15 גרם. מידה כ
$ 1,500 – 2,000

1132. מחרוזת פנינים 3 שורות, פנינים 
5.5 מ"מ. סוגר זהב לבן  בקוטר של כ: 

18K. אורך כ-41 ס"מ.
$ 800 – 1,200

1135. מחרוזת פנינים, שורת פנינים 
 18K בקוטר של כ-9 מ"מ. סוגר זהב לבן
משובץ יהלומים קטנים. אורך כ-47 ס"מ.
$ 700 – 1,000

18K, אלמנט עגול  1133. זוג עגילי זהב לבן 
צמוד לאוזן משובץ יהלומים, נושא תליון טיפה 
היהלומים  משקל  סה"כ  יהולמים.  משובץ 

כ-ct 1.50. אורך העגיל כ-2.5 ס"מ.
$ 700 – 1,000

 14K 1134. תליון זהב לבן 
יהלומים  משובץ  וכסף, 
קטנים בליטוש ישן ויהלום 

גדול במרכז. 
אורך כ-5.6 ס"מ. 

משקל כ-7.5 גרם.
$ 2,000 – 2,500

78



צמיד בקליט כסף, קשיח, נפתח, מעוטר   .1153
אלמנט כסף בדגם רשת משובצת יהלומים בליטוש 

ישן. קוטר כ-6 ס"מ.
$ 2,000 – 2,500

18K, מנגנון  שעון יד נשי זהב לבן   PATEK PHILIPPE  .1154
מכני, קוטר כ-15 מ"מ. משובץ יהלומים. צמיד זהב לבן 18K אינטגרלי 

ואבזם מקורי. אורך כ-16 ס"מ. משקל כ-30.5 גרם.
$ 2,500 – 3,000

14K, בדגם עלים מעוטרים  1155. סיכת זהב לבן 
בעבודת ריקוע מדהימה ומשובצים יהלומים ואבני 

רובי. מידות כ: 4.2X3.8 ס"מ. משקל כ-16 גרם.
$ 1,500 – 2,000

1149. טבעת פלטינה, אלמנט מוגבה 
בדגם פרח משובץ יהלומים וספירים. 

מידה כ-US 6. משקל כ-10 גרם.
$ 1,200 – 1,600

18K, משובצת  1150. טבעת זהב לבן 
ובדפנות,  בצדדים  קטנים  יהלומים 
יהלומים   5 משובץ  במרכז  ואלמנט 
משקל  סה"כ  נראה.  בלתי  בשיבוץ 
.US 7-מידה כ .cts 3.00-היהלומים כ

$ 3,500 – 4,000

 ,1 8K ן  ב ל ב  ה ז ת  ע ב ט  .1 1 5 1
עדינה  ריקוע  בעבודת  מעוטרת 
ה  פ י כ ם  ג ד ב ה  ב ג ו מ ט  נ מ ל א ו
משובצת יהלומים בגדלים מדורגים 

 .ct 1.10-במשקל כולל של כ
.US 3-מידה כ

$ 1,000 – 1,500

1152. טבעת זהב לבן 18K, מעוטרת 
בהיקף  יהלומים  של  שורות   2 ב-
ובמרכז אלמנט זהב לבן מאט מעוטר 
סה"כ  יהלומים.  ומשובץ  חורים 
ct. מידה  משקל היהלומים כ-1.00 
כ-US 9.5. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה. משקל כ-12.5 גרם.
$ 2,000 – 2,500

14K, מורכבת מזרועות ומוטות  1146. סיכת זהב לבן 
משובצים יהלומים בליטוש עגול ומרקיזה במשקל כולל 
cts.  במרכז משובצת אמטיסט גדולת  של כ-4.00 

ממדים. מידות כ: 5.8X3.6 ס"מ. משקל כ-23 גרם.
$ 2,000 – 2,500

1147. סיכת ארט-דקו זהב לבן 18K, מעוטרת 
בעבודת פיליגראן עדינה ומשובצת דיאמנטים 

 .ct 0.25-ויהלום במרכז במשקל של כ
אורך כ-5 ס"מ.
$ 700 – 1,000

1148. תליון פלטינה ארט-דקו, משובץ 
של  במשקל  ישן  בליטוש  יהלומים 
cts ואמטיסט במרכז. כולל  כ-2.00 
 .14K שרשרת זהב לבן
משקל כ-18.5 גרם. 
$ 2,500 – 3,000

18K, משובץ  1145. תליון ארט-דקו זהב לבן 
יהלומים בליטוש ישן בגדלים שונים )חסרים 4 
יהלומים( ספירים ואבן טנזנייט בליטוש קבושון 
18K בדגם טיפה  זהב  נושא תליון  במרכז. 

.18K משובץ ספיר. כולל שרשרת זהב לבן
$ 3,000 – 3,500
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שטיח תפילה ישן, טורקיה. פני השטיח   .1156
בדוגמה קלאסית בכיוון אחד, מעוטר במדליון 
מרכזי וארבעה מדליונים קטנים נתונים בתוך 
קולונות. מיחרב מקושט על רקע אדום. מסגרת 

מעוטרת בשוליים. 80X106 ס"מ.
$ 200 – 300

1157. שטיח קווקזי ישן. דוגמת קאזאק בעיטור 
וזוג מדליוני צד על רקע  מדליון מרכזי כחול 
אדום. מסגרת פרחונית על רקע לבן וירקרק. 

134X205 ס"מ.
$ 600 – 800

זוג שטיחוני המדן ישנים, פרס. מדליון   .1158
מרכזי עם עיטורים רבים מסביב ומדליוני צד 
55X64 ס"מ,  בפינות על רקע אדום בפינות. 

58X68 ס"מ.
$ 200 – 300

שטיח סומק קילים, פרס. פני השטיח   .1159
ועוגנים בצדדים  בעיטור מדליון מרכזי כחול 
בשוליים.  מעוטרת  מסגרת  אדום.  רקע  על 

140X205 ס"מ.
$ 500 – 800

שטיח טורקומן ישן. פני השטיח בעיטור   .1160
שבטי מסורתי ומסגרת כפולה בשוליים על רקע 

אדום. 165X205 ס"מ.
$ 400 – 600

1161. שטיח אפגאני ישן. פני השטיח בעיטורי 
מדליונים על רקע כחול. מסגרת מקושטת על 

רקע אדום. 116X200 ס"מ.
$ 200 – 300

1162. שטיח טורקומן ישן. פני השטיח בעיטורי 
אדום.  רקע  על  כפולה  ומסגרת  פיל  רגל 

130X190 ס"מ.
$ 400 – 600

שטיח אוזבקי ישן. פני השטיח באריגה   .1163
כפרית מעוטרים בדוגמת מעוינים חוזרת על 

רקע אדום וכחול.  204X270 ס"מ.
$ 400 – 600

1164. שטיח קאזאק, קווקז. פני השטיח מעוטרים 
במוטיבים שבטיים ומדליונים מפוזרים על רקע 
אדום. מסגרת כפולה על שוליים בצבע קרם. 

250X350 ס"מ.
$ 600 – 800

1165. שטיח המדן ישן, פרס. פני השטיח בעיטור 
מדליון מרכזי גדול על רקע ירקרק ומוטיב הראטי 

קלאסי. 257X360 ס"מ.
$ 600 – 900

שטיח קווקזי ישן. פני השטיח מעוטרים   .1166
במדליונים ועיטורים מפותלים על רקע אדום. 

כוכבים בשוליים על רקע קרם. 163X257 ס"מ.
$ 800 – 1,200

1167. שטיח המדן ישן, פרס. פני השטיח בעיטור 
מדליון מרכזי גדול על רקע אדום ומוטיב פרחוני. 

250X350 ס"מ.
$ 600 – 900

1168. שטיח קאזאק קווקזי, פני השטיח בעיטור 
שלושה מדליונים מעוטרים בדוגמא חוזרת, על 

רקע אדום וקרם בשוליים. 175X235 ס"מ.
$ 600 – 900

1169. שטיח ישן קום, פרס. פני השטיח בדוגמת 
ונשנית על רקע קרם. מסגרת  בוטה חוזרת 

מקושטת בפרחים בשוליים. 138X204 ס"מ.
$ 600 – 900

שטיח שירז קשקאי, פרס. פני השטיח   .1170
בדוגמת בוטה חוזרת ונשנית על רקע אפור. 

מסגרת משולשת בשוליים. 160X300 ס"מ.
$ 1,600 – 2,000

1171. שטיח אקסטפה קווקזי עתיק. פני השטיח 
מעוטרים בדוגמא חוזרת ומסגרת משולשת 

בשוליים על רקע חום וירקרק. 107X155 ס"מ.
$ 600 – 900

1172. שטיח ישן קום, פרס. פני השטיח בדוגמת 
ונשנית על רקע כחול. מסגרת  בוטה חזורת 

מקושטת בשוליים. 202X285 ס"מ.
$ 500 – 800

 ,WARMINK 1173. שעון סבתא גרמני ישן, היצרן
רומיות  לוח ספרות  אגוז.  קופסת השעון מעץ 
מעוטר בקצוות באפליקציות מוזהבות בדגם נשים. 
מעליו דיסקית שמש/ירח. מצלצל בחצאי ובשעות 

מלאות. במצב עבודה. גובה: 171 ס״מ.
$ 300 – 400

 TEMPUS ישן,  גרמני  סבתא  שעון   .1174
 .FRANZ HERMLE FUGIT. יצרן המנגנון 

קופסת השעון מעץ אלון. במצב עבודה. 
גובה: 176 ס”מ.

$ 300 – 400

1175. שעון סבא כנראה סקנדינבי, 1890 בקירוב. 
ועיטורים  קופסת השעון מעץ אלון. קולונות 
ובשעות  מינוריים(. מצלצל בחצאי  )חוסרים 

מלאות. במצב עבודה. גובה: 224 ס”מ.
$ 500 – 800
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1186. זוג עגילי קליפס זהב 18K, צינורות זהב לבן 
חלקות וצינורות  הזהב הצהוב מעוטרות בעבודת 

חריתה. משקל כ-11.5 גרם.
$ 1,000 – 1,500

1187. זוג עגילי זהב 14K, אלמנט בדגם 
מבריק  זהב  בעבודת  מעוטר  פרסה 
יהלומים.  משובצים  כוכבים   ,  ומאט 

אורך כ-1.1 ס"מ. משקל כ-5.4 גרם.
$ 700 – 1,000

 ,DINH VAN ,18 ועץK 1188. זוג עגילי קליפס זהב
ריבועים, קוטר כ-1 ס"מ. משקל כ-6.5 גרם.

$ 500 – 700

 ,DINH VAN 18K ועץ,   1183. צמיד זהב 
ועץ  זהב  ות  וחולי זהב  ות  מחולי מורכב 
משתלבות. אורך כ-20 ס"מ. משקל כ-35 גרם.

$ 2,000 – 2,500

1184. צמיד זהב 18K, מורכב מחוליות קמורות. 
אורך כ-19 ס"מ. משקל כ-17.5 גרם.

$ 800 – 1,200

1185. צמיד זהב 14K ואוניקס, מורכב מחוליות של 
3 אבני אוניקס קמורות וזהב. אורך כ-18.5 ס"מ. 

משקל כ-27 גרם.
$ 1,000 – 1,500

 4 משובצת   ,14K זהב  טבעת   .1179
ספירים קטנים ופנינה במרכז. מידה כ-7 

US. טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 500 – 700

1180. טבעת זהב 14K, מעוטרת 
 5.5 כ- מידה  קוצים,  בעבודת 
זו ניתנת להגדלה  US. טבעת 

והקטנה. משקל כ-11.5 גרם
$ 700 – 1,000

14K, משובצת  טבעת זהב   .1181
בגט.  יהלומי  ו עגולים  יהלומים 
US. טבעת זו ניתנת  מידה כ-6.75 
להגדלה והקטנה. משקל היהלומים 

.ct 0.75-כ
$ 600 – 800

 ,14K זהב  טבעת   .1182
ריקוע  בעבודת  מעוטרת 
 .US  7 כ- מידה  משתנה, 
להגדלה  ניתנת  זו  טבעת 

והקטנה.
$ 400 – 600

14K, בדגם עלי זהב מאט  תליון זהב   .1176
משובצים יהלומים קטנים. כולל שרשרת זהב 

14K. משקל כ-7.3 גרם.
$ 1,800 – 2,200

18K, בדמות אישה  תליון קמיאו זהב   .1177
 14K עונדת עגיל יהלום. כולל שרשרת זהב 

משובצת 4 יהלומים.
$ 1,000 – 1,500

18K, משובץ רוטיל  תליון זהב   .1178
קוורץ בדגם לב. 

.18K כולל שרשרת זהב
$ 500 – 700
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1201. צמיד זהב 14K, מעוטר בעבודת זהב יפה, 
אורך כ-18.5 ס"מ. משקל כ-29 גרם.

$ 1,600 – 2,000

14K, צמודים לאוזן,  זוג עגילי זהב   .1197
משובצים ספירים בליטוש מרקיזה ויהלומים 

קטנים. משקל כ-7.2 גרם.
$ 1,000 – 1,500

1198. טבעת זהב 14K, משובצת 
סמוקי קוורץ גדולת מימדים. מידה 
כ-US 7. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה. משקל כ-17.5 גרם.
$ 800 – 1,200

14K, מחורצת,  טבעת זהב   .1199
מידה  כתומה.  חן  אבן  משובצת 
US. טבעת זו ניתנת להגדלה  כ-7 

והקטנה.
$ 500 – 700

 ,14K זוג עגילי זהב   .1200
זהב משובצים  עלי  בדגם 
אורך  קטנים.   יהלומים 
כ-3.5 ס"מ. משקל כ-4 גרם.

$ 500 – 700

14K, משובצת  טבעת זהב   .1193
יהלומים במסגרת, במרכז אלמנט 
כיפה משובץ יהלומים. סה"כ משקל 
ct. מידה כ-6.5  היהלומים כ-1.50 
להגדלה  ניתנת  זו  טבעת   .US

והקטנה.
$ 800 – 1,200

מחורצת,   ,14K זהב  טבעת   .1194
משובצת יהלום במשקל של כ-0.15 
ct. מידה כ-US 6.5. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.
$ 400 – 600

בדגם   ,18K זהב  טבעת   .1195
ספירלי משובץ יהלומים מדורגים. 
 .ct 0.80-סה"כ משקל היהלומים כ
ניתנת  זו  טבעת   .US  7 כ- מידה 

להגדלה והקטנה.
$ 800 – 1,200

 ,1 8 K ב  ה ז ת  ע ב ט  .1 1 9 6
ת  צ ב ו ש מ ה  פ י כ ת  ר ט ו ע מ
יהלומים במשקל של כ-0.50 
ct. מידה כ-US 3.5. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 600 – 800

1189. ענק זהב 14K, בסגנון טניס, משובץ 68 
אבני רובי מדורגות ויהלומים קטנים לסרוגין. 
אורך כ-53 ס"מ. משקל אבני הרובי כ-13.00 

cts. משקל הפריט כ-24 גרם.
$ 3,000 – 3,500

1190. זוג עגילי קליפס זהב 18K, כפתוריים, מעוטרים 
בעבודת ריקוע עדינה. קוטר כ-2 ס"מ. 

משקל כ-11 גרם.
$ 600 – 800

18K, בדגם פירמידה  זוג עגילי קליפס זהב   .1191
4 יהלומים קטנים בפיאות ורובי  מעוטרת ומשובצת 

במרכז, נושא תליון משובץ פנינת אגס. 
משקל כ-22 גרם.

$ 1,800 – 2,200

18K, מסגרת  תליון זהב לבן וצהוב   .1192
זהב צהוב ואלמנט זהב לבן בדגם לב משובץ 
כולל   .cts  2.50 כ- של  במשקל  יהלומים 
שרשרת כפולה זהב 14K. משקל כ-14.5 גרם.

$ 2,500 – 3,000
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פני השטיח בעיטור  ישן, פרס.  שטיח    .1204
ופרחים מפוזרים בתוך  מדליון מרכזי אדום 
כחולה. מסגרת מרשימה בשוליים.  מסגרת 

147X190 ס"מ.
$ 800 – 1,200

ראנר אפגאני ישן. פני השטיח בעיטור   .1205
חמישה מדליונים על רקע אדום. 81X286 ס"מ.

$ 200 – 300

השטיח  פני  פרס.  קאשאן,  ישן  שטיח   .1206
בעיטור מדליון מרכזי ופרחים מפוזרים על רקע 

אדום וכחול. 140X210 ס"מ.
 $ 500 – 700

השטיח  פני  פרס.  קאשאן,  ישן  שטיח   .1207
בעיטורי מדליונים מפוזרים ופרחים על רקע 

אדום. מסגרת משולשת מרשימה בשוליים. 
105X153 ס"מ.

$ 300 – 500

בעיטור  פני השטיח  ישן, פרס.  שטיח   .1208
מדליון מרכזי ופרחים על רקע כחול. מסגרת 
מרשימה בצבע שנהב בשוליים. 200X295 ס"מ.

$ 500 – 700

בדוגמת  השטיח  פני  סין.  משי,  ראנר   .1209
מסגרת  קרם.  רקע  על  ונים  מדלי חמישה 

מקושטת בשוליים. 78X302 ס"מ.
$ 1,200 - 1,600

1210. שטיח משי קום, פרס. מדליון מרכזי בתוך 
כותרת אובאלית ופרחים מסביב, על רקע לבן 

וורוד. 140X213 ס"מ.
$ 1,500 – 2,000

שטיח משי ישן קום, פרס. פני השטיח   .1211
בדוגמת מדליון מרכזי גדול ומיוחד על רקע ורוד 
ומעוטרת בשוליים.  עתיק. מסגרת מרשימה 

135X203 ס"מ.
$ 500 – 700

1212. שטיח ישן קום, פרס. פני השטיח בעיטור 
מדליון מרכזי ופרחים על רקע בהיר. מסגרת 

כפולה בשוליים. 108X170 ס"מ.
$ 400 – 600

1213. שטיח משי קום, פרס. מדליון מרכזי עם 
פרחים מסביב וציורי חיות, על רקע ירקרק וכחול.

105X160 ס"מ.
$ 1,000 – 1,500

שטיח אפגאני עגול בדוגמת זיגלר. פני   .1202
השטיח בעיטורי שריגים על רקע קרם. שוליים 

בכחול. קוטר: 200 ס"מ.
$ 1,600 – 2,000

שטיח בסגנון ממלוק, פרס. פני השטיח   .1203
בעיטור שלושה מדליונים על רקע צבעוני.

248X295 ס"מ.
$ 4,000 - 5,000

1223. אמן לא מזוהה, דיוקן גבר, שמן על בד,
43X34 ס”מ. 
 $ 200 – 300

דיוקן גבר   ,Wladimir Magidey  .1224
עם חצוצרה, שמן על עץ, 21X17 ס”מ, חתום. 

$ 80 – 120

דיוקן אציל, שמן  אמן לא מזוהה,   .1225
על עץ, נושא כיתוב בלטינית, 47X32 ס"מ. 

$ 500 – 700

שטיח ישן איספהאן, פרס. פני השטיח   .1214
בעיטורי פרחים ושריגים על רקע שנהב. מסגרת 

פרחונית על רקע אדום. 200X300 ס"מ.
$ 700 – 1,000

1215. שטיח קום משי, פרס. מדליון מרכזי על 
רקע אדום בריק וירקרק. 54X86 ס"מ.

$ 700 – 1,000

ישן בחטיאר, פרס. פני השטיח  שטיח   .1216
בעיטורים חוזרים ונשנים בדוגמת גריד על רקע 

אדום. 195X300 ס"מ.
$ 300 – 500

1217. שטיח משי קום, פרס. פני השטיח בעיטור 
מדליון מרכזי ועוגנים בצדדים על רקע אדום 

ומסגרת בשוליים. 62X84 ס"מ.
$ 500 – 800

השטיח  פני  פרס.  ישן,  בלוץ'  שטיח   .1218
מעוטרים במוטיבים שבטיים על רקע אדום. 

90X156 ס"מ.
$ 300 – 500

1219. שטיח גבה, פרס. פני השטיח עם מוטיבים 
מינימליסטיים על רקע שנהב. 123X170 ס"מ.

$ 700 – 1,000

שטיח קילים סומק אוזבקי. פני השטיח   .1220
בעיטורים שבטיים על רקע צבעוניות משתנה. 

194X320 ס"מ.
$ 600 – 900

1221. שטיח עור. פני השטיח מורכבים מריבועי 
עור לבן ושחור. 112X170 ס"מ.

$ 150 – 200

1222. שטיח גבה, פרס. פני השטיח בדוגמאות 
כחול.  רקע  על  ניים  צבעו וריבועים  עצים 

165X170 ס"מ.
$ 700 – 1,000
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 14K זהב  עגילי  זוג   .1234
ו-9K, אלמנט זהב 14K צמוד 
אישה,  דמות  מעוטר  לאוזן 
9K משובץ  נושא גדיל זהב 

אבני חן שונות. 
$ 700  - 1,000

18K, אלמנט צמוד  1235. זוג עגילי זהב 
לאוזן משובץ יהלום, נושא תליון משובץ 

.ct 0.30-טורקיז. משקל היהלומים כ
$ 600 – 800

18K, מורכב  1236. תליון זהב 
זהב  ועיטורי  ורודה  חן  מאבן 
בדגם עלי זהב רקועים, עוטפים 

אבן חן.
$ 800 – 1,200

 ,9K-14 וK 1237. זוג עגילי זהב
14K, נושא תליון  אלמנט זהב 
ויקטוריאני זהב 9K בעיטורי זהב 

יפים. אורך כ-4.3 ס"מ.
$ 800 – 1,200

14K, משובצת  טבעת זהב   .1230
אופאל וספירים מסביב. מידה כ-6.5 
להגדלה  ניתנת  זו  טבעת   .US

והקטנה. 
$ 500 – 700

14K, משובצת  1231. טבעת זהב 
 .US  5 כ- מידה  ירוקה.  חן  אבן 
טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

$ 500 – 700

14K, מעוטרת  1232. טבעת זהב 
בעבודת אמאייל ומשובצת פניניות, 
 .US במרכז אופאל. מידה כ-7 
משקל כ-5.5 גרם. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.
$ 500 – 700

וכסף,   14K טבעת זהב   .1233
יהלומים.  אלמנט עגול משובץ 
במרכז אמרלד קבושון במשקל 
 7 כ- מידה   .cts  6.00 כ- של 
זו ניתנת להגדלה  US. טבעת 

והקטנה.
$ 1,500 – 2,000

9K, אלמנט  1226. תליון זהב 
עגול משובץ אבני חן שונות 
ל  ל ו כ  . ם י נ ו ש ם  י ש ו ט י ל ב

.14K שרשרת זהב
$ 700 – 1,000

1227. תליון זהב 18K, בדגם דמות 
זהב  שרשרת  כולל  "נפרטיטי". 

 .14K
$ 400 – 600

1228. תליון זהב 14K, משובץ 
כולל  ויהלום.  אמרלדים   2

.14K שרשרת זהב
$ 500 – 700

1229. תליון זהב 14K, אלמנט 
ותליון  פנינים  משובץ  עגול 
זהב  שרשרת  כולל  קוראל. 

14K. קוטר כ-2.4 ס"מ.
$ 700 – 1,000
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 ,14K זוג עגילי זהב   .1246
נושא אלמנט  זהב  חישוק 
זהב ורוד וצהוב בדגם עלים. 

אורך כ-4.8 ס"מ.
$ 500 – 700

 ,14K 1247. תליון זהב ורוד 
מסגרת מעוטרת ומשובצת 
סמוקי-קוורץ גדול בליטוש 
ס”מ   4.8 כ- אורך  טיפה. 

משקל כ-10 גרם. 
$ 700 – 1,000

1248. תליון זהב 14K, מורכב 
מאלמנט בדגם טיפה משובץ 
יהלומים קטנים, נושא תליון 
ם  קטני יהלומים  משובץ 

וספירים ובמרכזו ספיר. 
אורך כ-4.7 ס"מ.
$ 1,600 – 2,000

 ,14K זהב  עגילי  זוג   .1249
נושא  מחורץ,  זהב  אלמנט 

גדילי זהב מדורגים. 
אורך כ-5 ס"מ.

$ 600 – 800

14K, מעוטרת  1242. טבעת זהב 
בעבודת זהב יפה ומשובצת יהלום 
קטן וגרנט. מידה כ-US 7. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 500 – 700

, משובצת   14K טבעת זהב   .1243
אבני רובי. מידה כ- US 5. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 500 – 700

14K , טוויסט,  1244. טבעת זהב 
2 פרחי זהב משובצים יהלומים 
 .US  7 כ- מידה  ישן.  בליטוש 
טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 500 – 700

משובצת   ,14K זהב  טבעת   .1245
יהלומים ואבני רובי לסרוגין. מידה כ-6 
US. טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 500 – 700

 ,9K זהב  תליון   .1238
מעוטר בעבודת זהב יפה 
כולל  ן.  ציטרי ומשובץ 

 .14K שרשרת זהב
$ 600 – 800

14K, בדגם פרפר  זהב  תליון   .1239
 .ct 0.70-משובץ יהלומים במשקל של כ

.14K כולל שרשרת זהב
$ 700 – 1,000

1240. שרשרת זהב 14K, מעוטרת אלמנט 
מרקיזה  בליטוש  ספירים  משובץ  זהב 

ויהלומים לסירוגין. אורך כ-46 ס"מ. 
משקל כ-9 גרם.
$ 1,500 – 2,000

14K, אלמנט  1241. תליון זהב 
עגול משובץ יהלומים קטנים. 
קוטר כ-1.2 ס"מ. כולל שרשרת 

.14K זהב
$ 700 – 1,000
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1250. פסל חרס סיני. מפוסל בדגם סוס עם ראש 
זיגוג  ועם פה מעט פתוח.  מופנה מעט הצידה 
)sancai( בגוון ענבר, ירוק וקרם. עיטורים בדגם 

מדליוני עלים. גובה: 58 ס"מ. אורך: 54 ס"מ. 
$ 2,000 – 3,000

 .Tang 1251. פסל חרס סיני. מפוסל בדמות סוס
זיגוג בגוון חום. גובה: 50 ס"מ. אורך: 51 ס"מ. 

$ 1,500 – 2,500

 Tang 1252. פסל חרס סיני. מפוסל בדמות סוס
נושא אוכף. על בסיס מלבני. מעוטר בגווני כחול, 

צהוב וירוק. גובה: 48.5 ס"מ. אורך: 54 ס"מ. 
$ 1,500 – 2,500

1253. גילוף ג'ייד סיני בסגנון המאה ה-6/7 לפני 
הספירה, תקופת Quing. בדגם דרקון מסוגנן 

ועיטורים מפותלים. אורך: 14.5 ס"מ. 
$ 500 – 600

 Warring 1254. עיטור כסף סיני לחגורה בסגנון
)475–221 לפני הספירה(, תקופת    States
הרפובליקה. עיטורי חסר בדגם דרקונים וחיות 

פנטסטיות. 4X9.5 ס"מ. 
$ 300 – 400

1255. גילוף ג'ייד סיני, כנראה תקופת שושלת 
Han. בדגם 2 דרקונים מפותלים תוחמים עיגול. 

10X6 ס"מ. 
$ 1,600 – 1,800

פסל קוראל סיני, 1950 בקירוב. מגולף   .1256
באיכות גבוהה, בדגם עץ עם פרחים וציפורים. 

גובה ללא בסיס: 15 ס"מ. )חוסרים(
400 – 300 $     מקור: עיזבון שאול אייזנברג

סיני, מחצית ראשונה של  ג'ייד  גילוף   .1257
המאה ה-20. דגם אובליסק. צד אחד מגולף 
בדגמי עיגולים. צד שני עם עיטורי חריתה בדגם 

שבכה. גובה )ללא בסיס(: 22.5 ס"מ. 
300 – 200 $     מקור: עיזבון שאול אייזנברג

1258. אגרטל ג'ייד סיני עם מכסה, המאה ה-20. 
מכסה מפוסל בדגם דרקון. גוף מגולף בדגמי 

עלים מסוגננים ופרח חרצית. 
גובה )ללא בסיס(: 20.5 ס"מ. 

300 – 200 $     מקור: עיזבון שאול אייזנברג

לוח ג'ייד סיני, 1940 בקירוב. בגוון לבן.   .1259
עצים  הרים,  רקע  על  חכמים  בדגם  מגולף 

ומוטיבים מפותלים. על בסיס ברונזה. 
גובה: 23.5 ס"מ. 

500 – 400 $    מקור: עיזבון שאול אייזנברג

1260. אגרטל ג’ייד סיני לבן עם מכסה, המאה 
ה-19/20. עיטורי גילוף צפופים בדגם מסכות 
מסוגננות ודגמים מפותלים. 2 ידיות עם חישוקים 

נתלים. גובה: 13.5 ס”מ. 
400 – 300 $     מקור: עיזבון שאול אייזנברג

1261. גילוף סיני, כנראה Soapstone, המאה 
ה-20. דגם אובליסק. צד אחד מגולף בדגם 

דרקון. בצד השני כיתוב סיני בחריתה. 
גובה )ללא בסיס(: 30 ס”מ. 

300 – 200 $     מקור: עיזבון שאול אייזנברג

1262. אגרטל פורצלן סיני בסגנון תקופת שושלת 
Qing, תקופת הרפובליקה )1912-1949(. זיגוג 

 .Qing עדין בגוון תכלת. חותמת  שושלת
גובה: 31 ס”מ. 

250 – 150 $      מקור: עיזבון שאול אייזנברג

אגרטל אבן סיני שטוח, המאה ה-20.   .1263
עיטורי חריתה בדגמים גיאומטריים האופייניים 
לסגנון. זוג ידיות מגולפות בדגם מפותל. גובה: 

19.5 ס”מ. 
120 – 80 $     מקור: עיזבון שאול אייזנברג

1264. זוג פסלי ג’ייד סיניים, המאה ה-20. בדגם 
דג. גוף מחורץ בדגם קשקשים. אורך: 16 ס”מ, 

כ”א. )כולל בסיסי עץ(. 
)2( 400 – 300 $      מקור: עיזבון שאול אייזנברג

המאה   , ן סי  , דקורטיבי ייד  ג’ פלאק   .1265
ה-19/20. עיטורים מגולפים בדגם סמל, צמחייה 

ופרחים האופייניים לסגנון. אורך: 28 ס”מ. 
300 – 200 $     מקור: עיזבון שאול אייזנברג

1266. אגרטל ג’ייד לבן, סין, המאה ה-20. מפוסל 
בדגם מעוין. גובה: 16.5 ס”מ. )חוסרים( 
300 – 200 $     מקור: עיזבון שאול אייזנברג

1267. אגרטל ג’ייד סיני לבן עם מכסה, המאה 
גילוף צפופים בדגם פנים  ה-19/20. עיטורי 
מסוגננים ודגמים מפותלים. 2 ידיות עם חישוקים 

נתלים. גובה )לא כולל בסיס(: 13.5 ס”מ. 
400 – 300 $     מקור: עיזבון שאול אייזנברג

 ,Angkor 1268. פסל ברונזה, וישנו, בסגנון
קמבודיה. בדמות ראש. 

גובה: 38 ס"מ. מעמד. 
$ 400 – 600

זיגוג   .Junyao כנראה  סיני,  חרס  אגרטל   .1269
צמחיים  במוטיבים  לבן  בגוון  מעוטר   Celadon

מסוגננים. קוטר: 19 ס”מ. 
$ 500 – 600

מקור: עיזבון שאול אייזנברג

1270. פסל ג'ייד, *Cong, בסגנון ַאְרָכִאי, 
המאה ה-20. מגולף בדגם גלילי חלול 
מעוטר בהיקף בדגם חתכים מרובעים. 

גובה: 25 ס"מ. 
700 – 500 $      מקור: עיזבון שאול אייזנברג

אך  ביותר  המרשימים  ן  בי הוא   Cong *ה-
האניגמטיים ביותר מכל חפצי הג'ייד הסיניים 
העתיקים. תפקידם ומשמעותם אינם ידועים. 
למרות שהם יוצרו בשלבים רבים של התקופה 
הנאוליתית וההיסטורית המוקדמת, מקורו של 
הקונג בתרבויות הנאוליתיות של דרום מזרח סין 

הוכר רק בשלושים השנים האחרונות.
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הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  נה  קו למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  ים  קי    1.2.2022 שלישי   - ג'  חלק 

סיני. מפוסל בדמות אשת  פסל חרס   .1271
שושלת Tang. זיגוג )sancai( בגוון ענבר, ירוק 

וקרם. גובה: 53.5 ס”מ. 
$ 500 – 600

1272. זוג כלי פורצלן סיניים לשריפת קטורת, 
Kangxi, סוף המאה ה-19/תחילת  בסגנון 
ה-20. מפוסל בדגם זוג כלבי Foo עומדים על 
בסיס פודיום מעוטר בשלל גוונים בדגם פרחים 

תחומים קרטושים. חתום. גובה: 24 ס"מ. 
$ 500 – 600

 .Tang 1273. פסל חרס סיני. מפוסל בדמות גמל
זיגוג בשלל צבעים. גובה )ללא בסיס(: 37 ס”מ. 

$ 600 – 800

1274. אמפורה חרס סיני. זיגוג )sancai( בגוון 
ענבר, ירוק וקרם. ידיות מפוסלות בדגם פני חיה 

פנטסטית. גובה: 61 ס”מ. 
$ 400 – 500

1275. אגרטל פורצלן סיני, שושלת צ'ינג, סוף 
עיטורי   .19 ה- המאה  18/תחילת  ה- המאה 
חריתה בדגם דרקונים על רקע בגוון צהוב חרדל. 

נושא מדבקה ישנה. גובה: 32 ס"מ. 
$ 400 – 500

קופסת כסף תאילנדית, המאה ה-20.   .1276
מלבנית, מעוטרת בבלט בסצינות ציד והווי כפרי. 

חתום. 16X 27ס"מ. משקל: כ- 1,430 גרם.
$ 700 – 900

כלי ג’ייד סיני, איכותי, לשריפת קטורת,   .1277
המאה ה-20. ידית פתיחה מגולפת בדגם כלב 
Foo. ידיות מגולפות בדגם ראשי דרקונים עם 
חישוק נתלה. גוף בעיטורי גילוף בדגם סצנות 

פיגורטיביות על רקע נוף צמחי. גובה: 17 ס”מ. 
$ 300 – 400

מקור: עיזבון שאול אייזנברג.

2 פריטים מהמזרח הרחוק הכולל:  לוט   .1278
א. פסלון ברונזה נפאלי. מפוסל בדגם דמות 
מיתולוגית רוקדת. מוזהב ומעוטר בשלל צבעים. 
בסיס בדגם פרח לוטוס מסוגנן. גובה: 20.5 ס"מ. 
ב. אוקימונו מתכת יפני, תקופת ה-Meiji. בדמות 

שד מיתולוגי בפטינה שחורה )פגם קל(. 
אורך: 10.5 ס"מ. 

$ 300 – 400

ג'ייד סיני לשריפת קטורת, המאה  כלי   .1279
 .Foo ה-20. מכסה מפוסל בראשו בדגם כלב 
2 ידיות מפוסלות בדגם ראשי דרקון עם חישוק 

בפה. גובה: 13 ס"מ.
$ 100 – 150

זוג פסלי ברונזה סיניים, גדולי ממדים,   .1280
המאה ה-20. מפוסלים בדגם פרשים על איילים. 

גובה: 78.5 ס"מ. אורך: 63 ס"מ. 
$ 700 – 900

1281. פסל עץ תאילנדי, המאה ה-19. בדמות 
בודהה בתנוחת שכיבה. אורך: 101 ס”מ. 

 $ 300 – 500

תקופת  סין,  כחול-לבן,  חרס  צלחת   .1282
שושלת Kangxi )1662-1722(. מעוטרת בדגם 
2 דרקונים. שוליים בדגם פרחים על רקע בגוון 

כחול. חתום. קוטר: 22 ס"מ. )חוסרים( 
 $ 200 – 300

 ,Kangxi 1283. קומקום פורצלן סיני, שושלת 
סוף המאה ה-17/תחילת המאה ה-18. מעוטר 
במוטיבים המסמלים אריכות ימים כגון עגורים 

על רקע בגוון צהוב. גובה: 31 ס"מ. )פגם קל( 
 $ 800 – 1,000

Lakshmi, דרום  פסל ברונזה בדמות   .1284
הודו, מחצית ראשונה של המאה ה-20. מפוסלת 
באטריבוטים האופייניים לה: מנורת שמן המקדש 
בידיה, ציפור על כתפה. בסיס בדגם פרח לוטוס 

מסוגנן. גובה: 38 ס"מ. 
$ 400 – 500

Shiva, הודו, סוף  1285. פסל ברונזה בדמות 
המאה ה-18/תחילת המאה ה-19. 4 זרועות. 

גובה )כולל בסיס(: 34 ס"מ.
$ 500 – 600

זוג פמוטות פליז, הודו, המאה ה-20.   .1286
בחדק.  בזיך  המחזיק  פיל  בדגם   מפוסלים 

גובה: 13 ס”מ. 
$ 200 – 300

 ,famille verte 1287. זוג צלחות פורצלן סיניות
ועלים  המאה ה-19. מעוטרות בדגם פרחים 
 .Guangxu בשלל צבעים. חותמת הקיסר 

קוטר: 23 ס"מ. 
1291. ציור/מגילה סינית, סוף המאה ה-500/18 – 400 $

תחילת המאה ה-19, דיוקן אישה, אקוורל ודיו על 
נייר מוצמד למשי, 109X42 ס”מ, חתום. 

$ 800 – 1,000

/Quing 1290. אמן לא מזוהה, סוף שושלת 
דיוקן אישה, שמן  תחילת תקופת הרפובליקה, 
 reverse painting,* על זכוכית בטכניקת

45X32.5 ס"מ. 
$ 300 – 400

* ציור הפוך על זכוכית היא טכניקה אמנותית שבה 
האומן צובע על פיסת זכוכית ולאחר מכן צופים בתמונה 
ידי הפיכת הזכוכית והסתכלות דרך הצד השני.  על 
ליצירה שכן  ריאליסטיים מאתגרים  ציורים הפוכים 
חייבים, למשל, בציור פנים, לשים את אישון העין על 
רגיל.  הזכוכית לפני הקשתית, בדיוק ההפך מציור 
במקרה של טעויות, האמן לא יכול לתקן מכיוון שהוא לא 

יכול להיכנס בין הזכוכית לצבע שכבר נצבע.

 Arhat מוזהב, בדמות  ברונזה  פסל   .1288
)תלמיד/קדוש בודהיסטי(, סין, סוף שושלת 
Quing. מפוסל בתווי פנים ריאליסטיים בהבעה 
שלווה, עטוי לבוש נזירי, יושב בתנוחת לוטוס. 
מפותלים.  בדגמים  חריתה  בעיטורי   בסיס 

גובה: 25 ס"מ. )שחיקה(
$ 500 – 600

 Deepa *  , לשמן נזה  ברו מנורת   .1289
Lakshmi, הודו, 1890 בקירוב. מפוסלת בדגם 
האלה Lakshmi המחזיקה את המנורה בידה. 

בסיס מפוסל בדגם לוטוס. גובה: 30 ס”מ. 
$ 250 – 300

* אשתו של וישנו, אלת העושר, השגשוג )גשמי ורוחני(, 
ההון והתגלמות היופי.
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1950 בקירוב,  סט מתכת בורמזי לתה,   .1292
הכולל: קומקום, 4 ספלונים, 4 תחתיות. עיטורי בלט 

בהיקף בדגם פילים על רקע נוף. 
גובה: מ- 5 עד 13 ס"מ. 

$ 50 – 100

1293. זוג מלחיות כסף סטרלינג, יפן, 1970 בקירוב. 
מפוסלות בדגם פגודה. חתום. גובה: 5 ס”מ. 

$ 200 – 300

1294. פסל ג’ייד סיני, 1970 בקירוב. מפוסל בדגם 
עץ עם פירות. גובה: 35 ס”מ. 

$ 200 – 300

נוף  גילוף עץ סיני, המאה ה-20. בדגם   .1295
ארכיטקטוני עם עצים. גובה: 30 ס”מ. 

רוחב: 36 ס”מ. עומק: 14.5 ס”מ. 
$ 100 – 150

 5 1296. כלי חרס סיני, המאה ה-20. דגם עגול. 
רגליות מפוסלות בדגם כלבי Foo. גובה: 10 ס”מ. 

$ 50 – 80
מקור: עיזבון שאול אייזנברג. 

1297. גביע פליז הודי עם מכסה, 1940 בקירוב. 
מכסה מפוסל בראשו בדגם ניצן. עיטורים צפופים 
בדגם צמחייה מפותלת, מודגשת באמאייל שחור. 

גובה: 21 ס"מ.
$ 100 – 150

1298. פסל עץ סיני בדמות אלוהות, 1900 בקירוב. 
מוזהב בחלקו, עומד על מעמד מגולף בדגם פרח 
לוטוס.  גובה כולל בסיס: 40 ס"מ. )חוסרים קלים(. 

$ 300 – 400

1299. פסל ברונזה בדמות Padmapani, נפאל. 
פטינה חומה. בסיס מפוסל בדגם ניצת הלוטוס. 

גובה: 29 ס"מ. 
 $ 200 – 300

 1950 פסל ברונזה קבוצתי, דרום הודו,   .1300
Chola בדמות שיווה ובן  בקירוב. מפוסל בסגנון 

זוגו, פרווטי. בסיס מלבני מדורג. גובה: 29 ס"מ. 
$ 200 – 300

1301. לוט 2 פסלי עץ סיניים, המאה ה-20. 
גובה: 23/35 ס”מ. 

$ 80 – 120

ה-20,  המאה  סיניים,  אגרטלים   2 לוט   .1302
הכולל: א. חרס. מעוטר בדגם עלים מוזהבים על 
רקע בגוון שחור וכסף מנומר. ב. מתכת מעוטרת 
אמאייל קלואזונה בשלל צבעים בדגם פרחי ועלי 

חרצית. גובה: 47/40.5 ס”מ. 
150 – 100 $                    מקור: עיזבון שאול אייזנברג.

1304. לוט 2 בובות חרס ובד יפניות, המאה ה-20. 
 מדבקה חלקית בבסיס. גובה: 24/19 ס"מ. 

)חוסרים קלים(
150 – 100 $                    מקור: עיזבון שאול אייזנברג. 

1303. זוג כלי נסך ברונזה פולחניים, 
המאה  של  ראשונה  מחצית  הודו, 
ה-20. זרבובית מפוסלת בדגם ראש 

הפר הקדוש ננדי. שרידי הזהבה.
4X11.5 ס"מ. 

$ 80 – 120
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יש לכם בארון תיקי מותגים ושמלות נדירות? פריטי קוטור או אביזרים ייחודיים? 
מתקבלים פריטים אחרונים למכירה 

בית המכירות תירוש
שמח להכריז על פתיחת מחלקה חדשה ומרתקת 

תחום האופנה זוכה להכרה עולמית רחבה בעשור האחרון 
והמוזיאונים החשובים בעולם הציגו תערוכות מרשימות. 

תיקי מעצבים, שמלות ואביזרים מבוקשים אחרים זוכים לפופולריות 
ע"י קונים והמחירים נמצאים במגמת עלייה. 

Tal@tiroche.co.il  | 058-6908787 לפרטים: טל בולוטין | 

תיקי מותגים ואופנה



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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Conditions of Business and Terms of Guarantee 

1. URAGAN TIROCHE LTD. (U.T.B.) acts as agent for sellers of items to be offered for sale to the public ("the Sellers"). 

2. U.T.B. will produce a catalogue for every sale ("the catalogue"), which will include, inter alia, a list of items available at the sale, their serial numbers and price estimates. 
For the avoidance of doubt, information provided in the Catalogue including price estimates, descriptions of items and any other information concerning the items, are solely for the 
purpose of information for potential buyers and are in no way to be construed as stand and/or obligation on behalf of U.T.B. and/or its employees and/or representatives. 

3. U.T.B. will appoint a person as manager of the sale ("the Auctioneer") who will be responsible on its behalf, inter alia, for the execution and management of the auction. 

4. The auction will follow the order of the numbers next to the items as set out in the catalogue. 

5. The Auctioneer, at his own discretion and at any stage whatsoever, reserves the right, verbally and/or by written notice, to withdraw or add items to the sale and to add to or withdraw 
from the catalogue any information about an item to be offered in the auction on the basis of information received by U.T.B. after publication of the Catalogue. 
 

6. In order to participate in the auction, a potential purchaser must obtain a numbered paddle before the auction which will enable him to bid at the auction. 

7. 7.1 on the fall of the hammer and the acknowledgment of the numbered  paddle of the offeror by the auctioneer, the offeror's offer will be binding and will be considered to be accepted 
and title to the item will pass to the offeror whose offer was accepted ("the Purchaser"), subject to the fulfillment by the purchaser of all payment obligations to U.T.B., as set out 
hereunder. 
In the case of any dispute or disagreement as to the identity of the Purchaser, the Auctioneer will have absolute discretion to determine the successful bidder or to decide to reoffer the 
item for sale. 
 
7.2 The amount mentioned in an offer at a sale by the Purchaser which is accepted ("the Hammer price") shall be paid to U.T.B. by the Purchaser, together with the commission of 18% of 
the Hammer Price (the commission) and Israeli VAT. (only on the commission) Payment to U.T.B. shall be effected immediately upon the conclusion of the auction but, in any event, not 
later than four business days after the date of the acceptance of the offer by the Purchaser. 
 
7.3 Payments to U.T.B. shall be made in cash, personal cheque, bank transfer or credit card. 

7.3.1. Payment by credit card is subject to additional 2.5% service charge on the total sum for payment (hammer price + commission + VAT). U.T.B. does not accept credit cards issued by 
American Express. 
 
7.4 an item which is priced in US dollars will be calculated in New Israel Shekels in accordance with the prevailing rate of exchange cash sale rate as published by Bank Leumi BM on the 
date of payment (the "Dollar Exchange Rate"), but not less than the exchange rate on the day of the auction. 
 
7.5 A Purchaser is liable to pay interest on any delay in payment, et the rate of 2% per month of the amount payable, with adjustments to index-link all outstanding amounts payable to 
the Dollar exchange Rate. Interest is payable from the date of actual payment. 

8. Should the Purchaser fail to pay the hammer price and/or the Commission and/or the VAT, U.T.B. will be entitled to act as it deems fit to preserve the rights of the seller, including 
retention of the acquired item, forfeiture and set off of any amounts payable. 

9. Some items may be subject to a lowest sale price which will be set between U.T.B. and the sellers ("the minimum price"). In most cases the minimum price will be below the lowest 
estimate and it will never be above the highest estimate for the item. The Purchaser acknowledges that U.T.B. is obliged to the seller to use its best endeavors to obtain a price higher 
than the minimum price.  

10. U.T.B. is responsible for the name of the artist or the creator appearing next to the item being auctioned. However, all information given by U.T.B., in its capacity as agent for the 
consignor, is based on accumulated information. It is entirely the responsibility of the prospective purchaser to check and inspect the items to determine condition, quality, authenticity, 
size, authorship during the allocated time prior to the auction. The Purchaser may submit to U.T.B., in writing, any allegations regarding the origin of an item and/or the identity of the 
artist or the creator of the item within 21 days of the sale. 
If it is proven to U.T.B. that there has clearly been an error in the information which was given relating to any item, U.T.B. shall refund any monies paid by the purchaser and the item shall 
be returned to the possession of U.T.B. subject to this obligation, the purchaser shall have no claims and/or further demands with respect to the item. 

11. A purchaser is obliged to collect the purchased item and to fulfill his obligations to pay for the item no later than 4 days from the date of the sale of the item. 
The purchaser liable for all costs, as determined by U.T.B., which are incurred by U.T.B. as a result of delay by the purchaser in collecting the item, including storage and security costs. 
For the avoidance of doubt, the right to possession of the item will pass only once the purchaser has fully filled his payment obligations as set out in these conditions. 

12. Any items marked in the catalogue with the sign  have been imported from abroad into Israel for the sale of the auction. Any taxes and/or surcharges and/or other obligatory payments 
in respect of the sale of objects of art incurred on these items will be payable by the purchaser. 

13. Items bought by purchaser who is a non Israeli resident, may be paid for by foreign currency and exported, subject to the provisions of Israeli law.
14. U.T.B. will represent, free of charge, potential purchasers who do not wish or who are unable to attend the auction. These potential purchasers are requested to complete the "Rights to 

Bid" form the catalogue, no later than one day prior to the auction. U.T.B. will not be liable under no circumstances for any error, emissions in connection therewith. 

15. Any potential purchaser who wishes to participate in the auction via telephone or internet shall make the necessary arrangements within a reasonable time before commencement of the 
auction. U.T.B. will not be liable under no circumstances for any error, emissions in connection therewith. 

16. Any reference in this agreement to the singular shall include the plural and vice versa, and any reference to a person shall include a body corporate and vice versa. 

17. The courts of Tel Aviv-Jaffa, Israel, shall have sole jurisdiction in any dispute between U.T.B. and the purchaser or any potential purchaser, based on the details of this agreement and/or 
related to the sale and/or to the transfer of any item. 

18. These conditions constitute the entire agreement between U/T.B., the purchaser and/or potential purchaser, and include all understandings, agreements, liabilities and conditions between 
the parties. 

19. Any charges or additions to this agreement shall be in writing, and if not, such changes shall not be effective. 
This agreement is entered into contemporaneously with a Hebrew version of even date. Should the terms of this version of the agreement conflict with the terms of the Hebrew version 
of the agreement, the terms of the Hebrew version will prevail. 

20. These conditions override and cancel any other or prior agreements between the parties. 
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PREVIEW OF ALL ITEMS WITH ENGLISH CATALOG ENTRIES  
ON OUR WEB SITE www.tiroche.co.il
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מכירה מס׳ 182
תוצאות

אמנות ישראלית ובינלאומית אוקטובר 2021

מחזור המכירה: 3,870,000 $  -  93% מהציורים נמכרו!

אלי שמיר, פיגמליון, 2016,
שמן על בד, 180X120 ס"מ, חתום ומתוארך.

הערכה: 30,000 - 20,000 $

נמכר: 44,840 $

מאיר פיצ'חדזה, ריקוד בנוף, 1987,
שמן על בד, 57X57 ס"מ, חתום ומתוארך.
הערכה: 8,000 - 5,000 $

נמכר: 35,400 $

,2014 ,The Office ,זויה צ'רקסקי
שמן על בד, 120X230 ס"מ, חתום, מתואר ומתוארך.
הערכה: 50,000 - 30,000 $

נמכר: 82,600 $

נחום גוטמן, כרכרה ביפו, שמן על בד,
54X81 ס"מ, חתום.

הערכה: 120,000 - 80,000 $

נמכר: 165,200 $

2 0 2 2 ל  י ר פ א ב ה  ר י כ מ ל ו  ע צ ו י ה  ע ד ו מ ב ם  י ע י פ ו מ ה ם  י ר ו י צ ה

מתקבלות עבודות 
הבאה למכירתנו 

מכירה מס' 184 

ישראלית  אמנות 
ת  י מ ו א ל נ י ב ו

2022 ל  אפרי
והערכה: אלון שטיגליץ לתיאום 
0 9 - 9 5 0 9 8 9 3
Email :  art@tiroche.co. i l

אביגדור אריכא, פירות על השולחן, שמן על בד, 38X46 ס"מ, חתום. 

אבל פן, רבקה ליד הבאר, 1937, פסטל על נייר, 63X48 ס"מ, חתום.

יוחנן סימון, דמויות בקיבוץ, שמן על קרטון, 30X41 ס"מ, חתום.

עופר ללוש, אגרטל פרחים, שמן על בד, 
130X150 ס"מ, חתום.

 מיכל נאמן There are Tears for Things, 2013, שמן ומסקינטייפ 
על בד, 150X220 ס"מ, חתום, מתואר ומתוארך מאחור.



Part I - Sunday  30.1.2022 Part II - Monday  31.1.2022 Part III - Tuesday  1.2.2022

Antiques & Objets d’Art
Furni ture   S i lverware   Carpets
Jewellery  Judaica  Paintings  Porcelain
Clocks   Asian Art   Objets d ’Art   Auction No. 183

חלק ג' - יום שלישי  1.2.2022חלק ב' - יום שני  31.1.2022חלק א' - יום ראשון  30.1.2022

אמנות וחפצי  עתיקות 
רהיטים  כלי כסף  שטיחים  תכשיטים
שעונים פורצלן   ציורים   יודאיקה  
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