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FASHION & LUXURY BRANDS
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ם י ג ת ו מ י  ק י ת ו ה  נ פ ו א
20:30 11 | בשעה  .9 .2022 יום ראשון | 

FASHION & LUXURY

מועדי תצוגה:

11:00  -  20:00  4 - 8.9.2022 ראשון - חמישי 

11:00  -  15:00  9.9.2022 שישי 

11:00  -  20:00  10.9.2022 שבת 

- מכירה פומבית מס׳ 186 -

תירוש - חבצלת השרון 35 )כיכר דה שליט(, הרצליה פיתוח 4664130 | טל: 09-9509893/4 

art@tiroche.co.il :פקס: 09-9509895 | אימייל

ניתן לראות את כל הפריטים שבמכירה ולהשתתף און-ליין 

www.tiroche.co.il באתר האינטרנט של תירוש

אוצרי המכירה: טל בולוטין, אור גלר חסון

עיצוב גרפי: שרית בלוטשטיין | צילום: חיימה אדלשטיין, מיכאל כץ, מירב בן-לולו

סטיילינג: חיה וידר | איפור ושיער: רוזה שוורצמן | דוגמנית: לני פינקלברג | מפיק: עומר גרשון

תמיכה וקשרי לקוחות: ליאנה נבון, חן וקסמן קון



איך אפשר לרכוש את הפריטים שמופיעים בקטלוג?

פרטי האופנה ותיקי המותגים יימכרו במכירה פומבית ב-11.9.22. 

המכירה תתקיים בבית המכירות הפומביות תירוש בהרצליה פיתוח. ניתן להגיע למכירה עצמה או להשתתף דרך 

האינטרנט או הטלפון. ראו פירוט נוסף בהמשך.

כמה עולה כל פריט?

לכל פריט אופנה/תיק בקטלוג יש מחיר התחלתי ומחיר הערכה, שמבוסס על הערכת השווי שלנו לפריט. ההתמחרות 

מתחילה במחיר הפתיחה ואז כל משתתף רשאי להציע מחיר גבוה יותר, עד שמתקבלת ההצעה הגבוהה ביותר- ואז, 

ממש כמו בסרטים, הכרוז מכריז "פעם ראשונה, פעם שניה, נמכר!" הקונה שהציע את ההצעה הגבוה ביותר זוכה 

לקחת את הפריט הביתה.

 

מה זה עמלת קונה?

ל"מחיר הפטיש" )שהוא בעצם שווה ערך להצעה הגבוהה ביותר(, מתווספת עמלת קונה של 18% + מע"מ )על עמלת 

הקונה בלבד(.

איפה האוסף הזה מוצג?

אנחנו מזמינים אתכם בחום לבוא לראות את קולקציית המותגים במו עיניכם בחלל התצוגה שלנו ברחוב חבצלת 

השרון 35 הרצליה פיתוח. במידה ואין באפשרותכם להגיע, ניתן לבקש דרך האתר או במייל לקבל צילומים נוספים 

ודו"ח מצב שמתאר את מצב הפריט.

אני בדיוק על טיסה ב-11.9 ב 20:30, יש לי דרך להשתתף במכירה?

ניתן להשאיר הצעת מחיר מוקדמת על פריטי האופנה ותיקי המותגים שתרצו לרכוש באתר של תירוש.

אז איך אפשר להשתתף במכירה הפומבית?

להגיע ב-11.9 בשעה 20:30 לחלל התצוגה שלנו בהרצליה פיתוח, להציג תעודה מזהה ולקבל שלטית איתה תוכלו . 1

להשתתף במכירה. באופן אישי, זאת צורת ההשתתפות האהובה עלינו- הכי כיף ואין תחליף לאנדרנלין של אולם 

מכירות פומביות.

השתתפות אונליין דרך אתר תירוש - כדאי להירשם עד כמה שעות לפני המכירה כדי שנוכל להספיק לעבד את . 2

הבקשה שלכם.

דרך הטלפון- ניתן להשאיר את פרטי ההתקשרות דרך האתר של תירוש )או בטופס בעמ' 3( ונציג מטעמנו יצור . 3

איתכם קשר כמה דקות לפני שהפריט שבו אתם מעוניינים עולה למכירה, וישאר אתכם בטלפון עד לגמר מכירת 

הפריט.

כאמור, ניתן להשאיר הצעת מחיר מוקדמת )Bid( על הפריט שתרצו לרכוש באתר של תירוש או באמצעות טופס . 4

 הצעת המחיר הנמצא בקטלוג זה בעמ' 3.

מה עוד?

התשלום בגין פריטים שנרכשו מתבצע בהעברה בנקאית, צ'ק, כרטיס אשראי או מזומן )לפי מגבלות חוק המזומן(.. 1

ניתן להגיע ולשלם עבור רכישה בבית המכירות בשבוע שלאחר המכירה.. 2

בית המכירות מציע שירות שליחויות מהיר לכל חלקי הארץ בעלות של 50-100 ש״ח.. 3

פריטי האופנה ותיקי המותגים המוצגים בקטלוג נבדקו ואושרו למכירה על ידי בית המכירות תירוש 

אשר אחראי למקוריותם. חלקם חדשים לחלוטין וחלקם נתקבלו למכירה מאוספים פרטיים. 

 ,www.tiroche.co.il לבירור אודות פריט ספציפי נשמח שתיצרו איתנו קשר דרך האתר

במייל tal@tiroche.co.il או בוואטסאפ שמספרו 058-6908787.

שאלות ותשובות
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Bidding Instructions

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

I request U.T.B to bid on the following lot/s at the 

lowest possible 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.

הנכם מתבקשים לשלוח את הטופס עד 36 שעות לפני המכירה

הטופס מיועד למבקשים להשתתף במכירה אך נבצר מהם 

מלהגיע או למבקשים להשתתף במכירה באמצעות הטלפון.

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.

ניתן למלא את הטופס ולשלוח צילום

במייל או בוואטסאפ

You can fill out the form and send 

a photo via WhatsApp or by mail

(on the commission only( .Buyer's premium: 18% + V.A.Tעמלת הקונה במכירה 18% + מע״מ )על העמלה בלבד(

שם מלא

Full Name

ת.ז./דרכון

ID/Passport

כתובת

Address

טלפון

Phone

נייד

Mobile

פקס

Fax

כ. אשראי

Credit Card

מס׳ כרטיס

Card No.

תוקף

Exp. Date

דוא״ל

E-mail

תאריך

Date

חתימה

Signature

מס׳ פריט

Lot No.

שם ותיאור הפריט

Title and Description

מחיר פטיש מוצע ב־$ )לא כולל עמלה(

Hammer Price In $ )Excluding Premium(

מספר שלטית

Paddie No.

תאריך מכירה

Sale Date

מכירה מס׳

Sale No.

טופס הצעת מחיר

Mail: tal@tiroche.co.il | WhatsApp: 058-6908787
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1. תיק GUCCI PIGNA PINAPPLE, בעור חום. 27X4X37 ס"מ.

$ 400 – 600

2. שעון יד GUCCI, מנגנון קוורץ, 

רצועה מבמבוק.

$ 150 – 250

3. מעמד תצוגה, GUCCI. עץ מהגוני ועיטורי מתכת מוכספים. 27X4X37 ס"מ.

$ 300 – 500
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ארגונית HERMES DOGON DUO, בעור טוגו   .5

כתום. שני תאים פנימיים. ארנקון מטבעות הניתן 

להסרה. מקום לכרטיסים. 12X1X20 ס"מ.

$  800  - 1,200

תיק כתף חצי ירח VERSACE, עור כתום ולוגו   .4 

על הסוגר. 20X7X38 ס"מ.

$ 150 – 250

 HERMES ATTRAPE TES צעיף משי ארוך   .6

 .Leigh Cooke עוצב על ידי ,REVES
כולל קופסא מקורית. 176X91 ס"מ.

$ 400 – 600
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תיק גב CHANEL DUMA, עור כבש בדוגמת   .7

מעויינים חומה. 15X9X15 ס״מ.

$ 700 – 1,000

 ,BURBERRY CHESTERTON תיק   .8

בעור חום ולבן. 28X18X38 ס"מ.

$ 1,600 – 2,000

 LOUIS VUITTON צד  תיק   .10

ם  דג ב בס  נ ק ר  ו ע  ,M U S E T T E
מונוגרם. 21X4X23 ס"מ.

$ 300 – 500

 ,LOUIS VUITTON תיק נססר לנסיעות  .11

עור קנבס בדגם מונוגרם. מידה 26.

$ 600 – 800

 ,LOUIS VUITTON 9. תיק מסמכים

.FO0058 בעור נקסוס חום, מס' סידורי

27X3X37 ס״מ.

$ 300 – 500
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13. תיק MICHAEL KORS. עור וזמש סגול עם 

ניטים ממתכת מוזהבת. 36X7X28 ס"מ.

$ 100 – 150

12. תיק צד GUCCI. עור זמש בסגול. מעוטר ניטים 

בגווני סגול בחזית. סוגר ממתכת מוזהבת.

39X7X14 ס"מ.

$ 300 – 500

15. תיק HERMES BOLIDE, עור קלמנס בגוון אדום. 

עיטורים בגוון פלטינום. מגיע עם רצועה, מנעול 

ומפתחות. 33x23x43 ס״מ.

$ 4,000 – 6,000

 .CHANEL 14. מגפיים

עור בורגונדי אדום. 

מידה 39.

$ 800 – 1,200

10
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16. תיק GUCCI BY TOM FORD. דוגמה לוגו GG סגול מרשימה עם פס ורוד. 

עיטור עור תנין ואבזם מעוטר באבני סוורובסקי ופנינים. 18X8X19 ס"מ.

$ 1,600 – 2,000

בית האופנה גוצ’י נוסד בשנת 1921 על ידי גוצ'יו גוצ'י בפירנצה. כמו רבים מבתי האופנה ההיסטוריים התחיל כיצרן ארגזי מסעות 

וציוד נלווה יוקרתי עבור האליטה האיטלקית. כבר בימיה הראשונים יצרה גוצ'י פריטי יוקרה מעור, משי ונעליים. עקב מחסור 

בעורות במהלך מלחמת העולם השנייה, נאלצה גוצ'י להמציא את עצמה מחדש ולשלב כותנה במוצריה.

בנו של גוצ'יו, אלדו התחיל לעבוד בחברה בהיותו בן 20 והיה אחראי בין היתר על עיצוב הלוגו GG הידוע של ג'וצי וכן על עיצוב פס 

הבד המוכר בצבעי ירוק אדום ירוק. גוצ'יו נפטר בשנת 1953 ובניו, אלדו-ואסקו ורודולפו המשיכו את דרכו של אביהם.

בשנות ה – 50, גוצ'י נהנתה ממעמד גבוה במיוחד לאור הצלחתה בחוג הסילון, בקרב שחקני הוליווד, וספורטאים מובילים, כולם 

רצו לעצמם פריט של גוצ'י במלתחה. כבר בשנות ה – 60, הציגה גוצ'י ליין של משקפיים, שעונים ותכשיטים שמלווים את המותג 

עד היום.

בשנת 1983 רודולפו שעמד בראש החברה נפטר ובנו מאוריציו קיבל את הפיקוד. באותה התקופה החלה התקופה החשוכה 

והביזארית בימיה של גוצ'י. ספר שפורסם ב – 2001 ולאחר מכן עובד לסרט, מספר את הסודות והתככים בתוך בית האופנה 

הנודע.

בשנת 1990 החל המעצב האמריקאי טום פורד לעבוד בגוצ׳י ובשנת 1994 קודם לתפקיד המעצב הראשי. התצוגה האחרונה של 

פורד הייתה בשנת 2004, והתקופה שלו תיזכר כתקופה שהחזירה את גוצ'י לגדולתה.
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LOUIS VUITTON, בעור  תיק יד   .17

סידורי:  מס'  סגול.  ורניס  מונגורם 

26X12X34 .TH1919 ס"מ.

$ 300 – 500

19. תיק יד PRADA BUALETTO, בעור וויטלו 

דיאנו סגול. 21X15X30 ס"מ.

$ 600 – 800

GLOBETROTTER, תוצרת אנגליה,  תיק כתף   .18

בגוון סגול. 22.5X12.5X22.5 ס"מ.

$ 300 – 500

14



20. לוט FURLA תיק וארנק תואם, בצבע אדום.

27.5X14X22 ס"מ. ארנק: 11X20 ס"מ.

$ 300 – 500

חום.  בעור   CARTIER גדול  נססר  תיק   .22

בנרתיק מקורי. 24X4X36 ס"מ.

$ 300 – 500

 CHRISTIAN DIOR MALICE 23. תיק צד

עם  עור  רצועת  אדום.  בעור   , וינטג'
עיטורים. סגירה מגנטית. 15X5X27 ס"מ

$ 300 – 500

 ,HERMES RIO '21. תיק קלאץ

בעור אדום. 17X1X24 ס"מ.

$ 800 – 1,200
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24. תיק HERMES וינטג', שנות ה – 70. 

עור קרוקו בצבע בורגונדי. 19x5x27 ס״מ.

$ 3,000 – 4,000

הרמס, בית האופנה מהמובילים בעולם, קרוי על שמו של המייסד הנרי הרמס, אשר נולד בגרמניה. הנרי הרמס עבר 

לצרפת בשנת 1828 עם משפחתו ופתח בשנת 1837 את הרמס כבית מלאכה לייצור אוכפים בפריז. מטרתו ושאיפתו 

העיקרית היו לספק לאצולה האירופאית אוכפים וציוד רכיבה איכותי. 

בנו של הנרי, צ'ארלס-אמיל קיבל לידיו את הבעלות על החברה בשנת 1880 והעביר את בית המלאכה לכתובת האייקונית 

בפריז שבה נמצאת החנות ומשרדיה הראשיים של החברה עד היום ברחוב "סנט הונורה". 

בשנת 1900 הוצג על ידי הרמס התיק הראשון, אשר תוכנן לשרת את הרוכבים במהלך הרכיבה.  

בשנות ה-30 הוצג ה- Sac à dépêches אשר בהמשך קיבל את השם "KELLY" על שמה של גרייס קלי- כוכבת הוליוודית 

שהפכה לנסיכת מונקו ואשר צולמה מחזיקה את התיק מעל בטנה על מנת להסתיר סימנים מוקדמים להריונה. 

צעיף המשי המוכר של המותג – קארה Carrê, הוצג לראשונה בשנת 1937 כמאה שנים לאחר הקמתו של המותג. 

12,000 דולר  1984 החלו לייצר את תיקי הבירקין המפורסמים של הרמס ששוויים כיום מוערך החל מ-   בשנת 

ועד כ- 300,000 דולר.
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25. תיק HERMES וינטאג', 1970, בקירוב. עור אדום וגימורי מתכת זהובים. 19X6X23 ס"מ.

$ 800 – 1,200
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28. תיק LOUIS VUITTON SPEEDY, דגם 

מיני, עור קנבס בדגם מונוגרם.

10X8X16 ס"מ.

$ 200 – 300

26. תיק יד LOUIS VUITTON ELLIPSE, עור 

קנבס בדגם מונוגרם. 25X10X30 ס"מ.

$ 700 – 1,000

 ,LOUIS VUITTON DELIGHTFUL 27. תיק

עור קנבס בדגם מונוגרם. 26X12X30 ס"מ.

$ 1,200 – 1,600

 LOUIS VUITTON צד  תיק   .29

ם  דג ב בס  נ ק ר  ו ע  ,FAVO R I T E
דאמייר. 15X5X24 ס"מ.

$ 800 – 1,200

לואי וויטון, בית האופנה מהמובילים בעולם, קרוי על שמו של המייסד והמעצב לואי וויטון אשר נולד ב-4 לאוגוסט 1821 בכפר קטן 

במזרח צרפת. בגיל 13 עזב את ביתו והחל במסע רגלי לפריז.

בשנת 1837 ובמשך 17 שנים, התמחה לואי וויטון בבית המלאכה של מיסייה מארצ’ל, יצרן אריזות ומזוודות מטען. באותה התקופה 

אמצעי התחבורה היו כרכרות רתומות לסוסים, סירות ורכבות ונדרשו בעלי מלאכה מקצועיים על מנת לארוז ולהגן על חפצי 

הנוסעים. 

וויטון צבר לעצמו מוניטין רב בקרב המעמד האופנתי של פריז ובשנת 1852 נשכר על ידי הקיסרית אז’ני דה מונטיז’ו- אשתו של 

נפוליאון ה-3, נשיאה הראשון של ממשלת צרפת, להיות יצרן קופסאות המסע של ממשלת צרפת והאורז האישי של הקיסרית. 

תוארו זה העניק לו לקוחות רבים מהאליטה האירופית ובשנת 1854 פתח את סדנת האומן העצמאית שלו סמוך לכיכר ונדום 

המפורסמת וזכה להצלחה רבה. 

ביחד עם בנו ג’ורג’, פיתח לואי וויטון שיטות עבודה ייחודיות, ביניהן המציאו את בד הקנבס אשר החליף את השימוש בעור ובכך 

פיתח למוצריו חסינות ועמידות גבוהה יותר למים ופגעים חיצוניים. בנוסף, המציאו מערכת נעילה מהפכנית לארגזי המסע שלהם.  

לואי וויטון נפטר בשנת 1892 והוריש את העסק לבנו היחיד ג'ורג' אשר הפך את החברה לאימפריה. עם פטירתו של ג'ורג' בשנת 

1936, הועבר השרביט לבנו הבכור גאסטון שניהל את החברה עד שנת 1970. 

תחת ניהולו האומנותי של מארק ג'ייקובס בראשית שנות ה-2000, הפך המותג לואי וויטון למגה-ברנד וכיום, נחשב התאגיד 

לתאגיד היוקרה המוביל בעולם עם מאות מותגים ומחזור שנתי שהסתכם ב 64.2 מיליארד דולר בשנת 2021. 
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30. תיק LOUIS VUITTON EBENE KEEPALL 50, עור קנבס בדגם מונוגרם. 

37X25X43 ס"מ.

$ 800 – 1,200

 LO U I S ת  ו ל שמ / ת ו פ י ל ח ל ק  י ת  .3 2

VUITTON, עור קנבס בדגם מונוגרם. מגיע 
ס"מ   50X10X60 פנימיות.  שקיות   3 עם 

במצב מקופל.

$ 800 – 1,200

 ,LOUIS VUITTON TAMBOUR שעון יד   .33

דגם LV 277 כרונוגרף. 

מנגנון זניט אל פרימרו. רצועת סיליקון.

$ 2,500 – 3,000

34. שעון LOUIS VUITTON TAMBOUR, בשחור.

42 מ"מ רוחב. זכוכית קריסטל. רצועת גומי.

$ 1,500 – 2,000

LOUIS VUITTON 31. תיק נססר

עור קנבס בדגם מונוגרם.

מס' סידורי: 19X8X28 .MB0055 ס״מ.

$ 300 – 400
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 ,LOUIS VUITTON SAC D’EPAULE 35. תיק צד

עור EPI שחור. 30X14X35 ס"מ.

$ 400 – 600

 YVES SAINT LAURENT COLLEGE 37. תיק יד

גדול, עור בדגם MATELASSE בחלק הקדמי 
ובצידי התיק. 

מידות 20X7X31 ס"מ.

$ 1,600 – 2,000

 ,LOUIS VUITTON GOBELINS 36. תיק גב

עור EPI שחור. 31X14X35 ס"מ.

$ 400 – 600

38. תיק GUCCI BATTERFLY, בעור שחור. עיטורי 

בד בירוק ואדום ורצועת צד הניתנת להסרה. סיכת 

פרפר מקריסטלים. 19X11X30 ס"מ.

$ 800 – 1,200
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 .ESCADA 42. ג'קט

ארבעה כיסים עם 

עיטורים. מידה 40.

$ 300 – 500

 .1 8 K ק  נ ע ו ד  י מ צ  .3 9

הצמיד  את  לחבר  ניתן 

לשרשרת ולהאריכה. 

$ 8,000 – 12,000

 LOUIS עגילים  זוג   .40

VUITTON, מתכת מוזהבת 
עם אבני חן. 

$ 300 – 500

ג  ו ז  H . S T E R N  .4 3

  1 8 K ב ה ז י  ל י ג ע
 Covered Laurels

 ,C o l l e c t i o n

יהלומים  משובצים 

קטנים. 

אורך כ-7 ס"מ.

$ 4,000 – 5,000

 H . S T E R N  .4 4

 18K זהב  שרשרת 
 ,Dots Collection

מתפצלת   שרשרת 

ומשובצת יהלומים. 

אורך כ-40 ס"מ.

$ 4,000 – 5,000

 H . S T E R N  .4 5

 1 8 K ב  ה ז ת  ע ב ט
 Covered Laurels

 ,C o l l e c t i o n

יהלומים  משובצת 

 8 כ- מידה  קטנים. 

US. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 1,600 – 2,000

 H . S T E R N  .4 6

זהב  קשיח  צמיד 
 C o v e r e d  ,1 8 K
 L a u r e l s

 ,C o l l e c t i o n

ץ  ב ו ש מ  , ח ת פ נ

יהלום קטן.  

משקל כ- 13 גרם.

$ 2,500 – 3,000

CHOPARD .41, שעון 

18K יד זהב
 HAPPY DIAMONDS

4097, מנגנון קוורץ, 

 . "מ מ  2 8 - כ ר  ט ו ק

ב  ה ז ם  ז אב ו ד  י מ צ

כולל  18K מקוריים. 

 . ת י ר ו ק מ ה  ס פ ו ק

אורך כ-16 ס"מ. 

משקל כ-44.5 גרם. 

במצב עבודה.

$ 6,000 – 8,000
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47. תיק HERMES KELLY 28 וינטאג', נקרא על שמה של גרייס 

קלי ב 1977, תיקי קלי של הרמס תפסו מיידית את ההילה כאחד 

מסגנונות התיקים המבוקשים בעולם. מיוצר בעור תנין מבריק 

שחור ועיטורי מתכת מוזהבים. כולל מנעול נעילה. 22X12X29 ס"מ.

$ 1,800 – 2,200
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 ,YVES SAINT LAURENT MUSE 50. תיק

בעור חום. 34X13X38 ס"מ.

$ 300 – 500

48. תיק כתף PRADA וינטג', 

עור בצבע קאמל. 38X7X29 ס״מ.

$ 300 – 500

תיק CHANEL, עור בגוון חום בדוגמת   .49

מעויינים קלאסית. 26X20X30 ס״מ.

$ 1,200 – 1,600

51. תיק YVES SAINT LAURENT, בעור מיוז חום. 

25X11X37 ס"מ.

$ 500 – 800
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52. תיק יד LOUIS VUITTON ETOILE EXOTIQUE, עור קנבס בדגם 

מונוגרם. עיטורים מוזהבים. כולל ידית נשיאה מעור פיתון ופנים 

התיק מעור יען. 25X19X36 ס"מ.

$ 3,000 – 5,000

53. תיק לפטופ LOUIS VUITTON ICARE, עור קנבס 

בדגם מונוגרם. 27X12X38 ס"מ.

$ 700 – 1,000

 ,LOUIS VUITTON KEEPALL 54. תיק נסיעות

עור קנבס בדגם מונוגרם. 27X20X45 ס"מ.

MB0045 :מס' סידורי

$ 800 – 1,200
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 ,GUCCI 55. מעיל עור

בעור שחור. מידה 42 איטלקית.

$ 4,000 – 6,000

30



56. תיק GOYARD COMORES, עור מונוגרם 

אפור. 27X10X33 ס"מ.

$ 600 – 800

 ZAGLIANI FAVORITE 58. תיק יד

XL, עור פיתון בגוון ברונזה.
32X37X47 ס״מ.

$ 800 – 1,200

 CHRISTIAN DIOR תיק   .59

ר  ו ע ב  ,D O U B L E  SA D D L E
ג'ון גליאנו.   יען חום. עוצב ע"י 

36X13X38 ס"מ.

$ 300 – 500

 GOYARD ST. 60. תיק נסיעות

LOUIS PM, כולל ארנק שניתן 
להפרדה. 28X14X48 ס"מ.

$ 1,300 – 1,500

תיק SALVATORE FERAGAMO וינטג',   .57

בעור וזמש חום. עיטורי מתכת מוזהבים.

21X11X25 ס״מ.

$ 300 – 400
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61. תיק HERMES BIRKIN 35, עור קלמנס, 

34.5X18X25 .GRIS PERLE ס״מ.

$ 18,000 - 22,000

הולדתו של התיק הידוע והמוכר ביותר של הרמס, הבירקין התחיל משיחה מקרית בין מנכ"ל החברה 

ז'אן-לואיס דומאס, לבין השחקנית והזמרת ג'ין בירקין במהלך טיסה משותפת. באותה הטיסה נשמט מידה 

של הגברת בירקין התיק שלה וכל תכולתו נשפכה. הגברת בירקין סיפרה לדומאס על הקושי למצוא תיק 

שמתאים לנסיעות - אלגנטי ופרקטי, תיק בעל תכולה רבה יותר מדגם הקלי אבל לא גדול מדיי ושיהיה 

נוח לנשיאה. כעבור חודשיים קיבלה הגברת בירקין אליה הביתה את התיק המדובר, אשר נקרא על שמה.  

עבור בית האופנה הרמס, שלמות היא לא חתירה למטרה, היא אבסולוטית.

מסיבה זו, תיק הבירקין הוא מושא תשוקה - לא רק בגלל רשימות ההמתנה האגדיות, אלא בגלל ובעיקר 

כי הוא יצירת אמנות ייחודית ואישית. 

כל בירקין מיוצר בעבודת יד מתחילתו ועד סופו על ידי אומן יחיד שהוכשר לפחות חמש שנים. זמן הייצור 

לוקח עד 40 שעות והיוצר משתמש, בין השאר, בכלים וטכניקות מסורתיות מימי הביניים. זהו תהליך מאוד 

אישי, וכאשר תיק בירקין נשלח לתיקון, הרמס מאחדת אותו עם היוצר המקורי שלו כדי להחזירו למצבו 

הקודם. 
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62. תיק CHANNEL. עשוי מעור כבש. 

דוגמת מעויינים בורוד. 

13X6X17.5 ס״מ. כולל כרטיס. 

$ 600 – 800

65. תיק COACH TOWN. בעור ורוד. 

28X12X40 ס"מ.

$ 150 – 250

64. מטפחת HERMES SPRINGS, עוצב על 

ידי 89X90 .Philippe Ledoux ס"מ.

$ 300 – 500

63. תיק CHANEL לימיטד אדישן. 1990 בקירוב. 

עור קנבס עם אילוסטרציה. 20X9X33 ס"מ.

$ 800 – 1,200
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ROLEX שעון   .67

 ,15210 פלדה,  יד 
מנגנון אוטומטי. 

קוטר כ-34 מ"מ. 

צמיד ואבזם פלדה 

מקוריים.

$ 5,000 – 6,000

68. תיק GUCCI DIONYSOS גדול. מנגנון לנעילה/ 

פתיחה בלחיצה. סוגר בצורת ראש אריה. 

22X8X30 ס"מ.

$ 1,600 – 2,000

 STELLA MACARTNEY 66. חליפה

צהובה, מידה 40. 
$ 600 – 900
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69. תיק CHANEL DIANA, בעור מעויינים לבן. מידה 25 ס"מ. 

כולל כרטיס.

$ 800 – 1,200

70. מזוודת נסיעות GLOBE TROTTER, תוצרת אנגליה, 

צבע אם הפנינה. 40X18X55 ס״מ.

$ 800 – 1,200

שאנל הינו בית אופנה צרפתי יוקרתי שהוקם על ידי גבריאל ״קוקו״ שאנל בשנת 1910 

בפריז. קוקו שאנל גדלה בבית יתומים וגודלה על ידי נזירות שלימדו אותה לתפור-ידע 

אשר סייע רבות לקוקו שאנל בחייה המקצועיים.

קוקו שאנל פתחה את הבוטיק הראשון שלה בגיל 27 במרכז פריז, בקומת הקרקע 

של הדירה הפריזאית של איש עסקים ידוע, אשר הייתה לו למאהבת. לבוטיק קראו 

״Chanel Modês״ - אופנת שאנל ושם היא מכרה כובעים. קוקו שאנל צברה במהירות 

קהל לקוחות של שחקניות אירופאיות שהעריצו את הסגנון הנקי, הנצחי, והאלגנטי שלה 

והרחיבה את קו האופנה שלה לבגדי נשים, מוצרי יוקרה ואביזרים נלווים.

בשנת 1929 הציגה קוקו שאנל את התיק הראשון שלה - תיק לנשיאה ביד עם מנעול 

אותיות CC. עם זאת, התיק המוכר והידוע ביותר שלה הינו FLAP BAG, תיק עם מנעול 

מרובע ושרשרת מתכת ארוגת עור לנשיאה על הכתף, דבר שהגדיר מחדש עידן שלם 

של תיקי יוקרה מבית שאנל. דגם ה FLAP BAG הוצג לראשונה בפברואר 1955 ולכן קיבל 

את הכינוי 2.55. גם יותר מחצי יובל לאחר מכן, התיק הינו אחד הנחשבים והמבוקשים 

בעולם תיקי היוקרה.

גבריאל ״קוקו״ שאנל נפטרה בשנת 1971. לאחר מספר שנים בהם התחלפו המעצבים 

1983. תחת  הראשיים, הגיע לחברה קארל לאגרפלד ומונה למעצב הראשי בשנת 

.CHANEL הנהגתו הורחב מאוד המותג והחל להציע גם שעונים ותכשיטים תחת המותג

36



37
ם

גי
ת

מו
י 

ק
תי

 ו
ה

פנ
או

ת 
ר

כי
מ

 -
ש 

רו
תי



71. ארנק LIZZARD וינטג' עבודת יד, סוף שנות ה – 60. 

עור בגוון חום בהיר. 10.5X1X17.5 ס״מ.

$ 600 – 800

ועור זמש חום.  GUCCI RUNNING, בעור פיתון  תיק   .74

33X18X43 ס"מ.

$ 1,200 – 1,600

 ,HERMES JUMPING LEDOUX 72. מטפחת

.Philippe Ledoux עוצב על ידי

88X90 ס"מ.

$ 200 – 300

שעון יד HERMES KELLY CADENNA, רצועת השעון   .73

בעור חום. מנגנון קווארץ. 20 מ"מ.

$ 700 – 1,000
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75. ארגז מסעות LUOIS VUITTON, 1910-1920 בקירוב. עור 

קנבס בדגם מונוגרם עם ווי נעילה מפליז )פגמים קלים בווים(, 

עיטורי מתכת בצדדים וידיות מתכת. מדבקה של צים בצד 

הארגז המעידה על משלוח ימי. 70X60X103 ס"מ.

$ 8,000 – 12,000

לואי ויטון נפטר בגיל 70. עם פטירתו ירש ג'ורג' בנו את המותג והיה נחוש להפוך אותו למותג יוקרה מוביל 

בעולם כולו. ארבע שנים לאחר מכן, בשנת 1896 יצר ג'ורג' את סימן ההיכר של המותג, הדפס המונוגרם 

"LV", אשר מייצג את ראשי התיבות של לואי וויטון וזאת בכדי להנציח ולכבד את אביו. לראשי התיבות 

צירף ג'ורג' מוטיבים פרחוניים- הראשון הוא כוכב בן ארבע נקודות המסמל מזל, השני - פרח בעל ארבע 

עלי כותרת המסמל שמחה. האחרון- כוכב בעל ארבע פינות בתוך יהלום המסמל תשוקה. 

נוצר הדפס זיופים  ועל מנת להתמודד עם אותם   הצלחת המותג הביאה להמון חיקויים בשוק 

"DAMIER CANVAS" - מונח צרפתי ל"לוח דמקה" אשר מוכר ומלווה את החברה עד היום. 
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76. תיק נשיאה לחיות מחמד LOUIS VUITTON וינטג', עור קנבס בדגם מונוגרם. 30X20X39 ס"מ.

$ 700 – 1,000

77. מזוודת נסיעות LOUIS VUITTON וינטג', עור קנבס בדגם מונוגרם. 

54X24.5X71 ס"מ.

$ 150 – 250
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78. תיק נסיעות HERMES BIRKIN HAC 50, עור קלמנס שחור ועיטורי מתכת מוזהבים. 

כולל מנעול ומפתחות. 23.5X53X55 ס״מ.

$ 4,000 – 6,000

79. תיק נסיעות LOUIS VUITTON, עור נקסוס 

שחור. מס' סידורי: 37.5X23X44 .FO3192 ס״מ.

$ 1,300 – 1,500
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 BALENCIAGA שמלת   .80

EDITION, מידה 40.
$ 400 – 600
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JIMMY CHOO, בעור נחש ירוק.  תיק קלאץ'   .83

עיטורי מתכת מוזהבים. 23X9X33 ס"מ.

 $ 300 – 500

 ,FENDI BEADED PEEKABOO 81. תיק

עור ובד ירוק. מפתח נעילה במתכת מוזהבת.

34X16X40 ס"מ.

$ 800 – 1,200

82. תיק יד FENDI 2 JOURS, בעור ירוק.

27X15X35 ס"מ.

$ 800 – 1,200

PRADA, מעוטר באבני חן חצי- תיק קלאץ'   .84

יקרות, עור פיתון ירוק. 15X3X25 ס"מ.

$ 800 – 1,200
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 ,NIKE SB DUNK LOW נעלי ספורט    .85

מסדרת FRUIT PACK, בצבע ירוק. 

מידה 45.

$ 300 – 500

 ,NIKE X OFF WHITE 87. נעלי ספורט

צבע לבן וכחול. מידה 41.

$ 300 – 500

 NIKE SB DUNK LOW נעלי ספורט   .86

MEDICOM, צבע חום וירוק. מידה 41.
$ 300 – 400
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 ,GLOBTROTTER 90. מזוודת נסיעות

תוצרת אנגליה, בעור כחול. 43X24X77 ס״מ.

$ 1,600 – 2,000

ידי  HERMES, עוצב על  מטפחת   .89

88X89 .Cathy Latham ס"מ.

$ 150 – 200

 H E R M E S  B L E U S ה  ש ג ה ת  ח ל צ  .8 8

D'AILLEURS, בגוון כחול ולבן. 
קוטר: 42 ס"מ.

$ 800 – 1,200
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91. תיק FENDI HOBO, עור נחש בגוון כחול.

32X6X35 ס״מ.

$ 300 – 400

HERMES TOILE CANNES בעור  תיק   .92

קנבס אפור, מגיע עם ארנקון פנימי. עיטורי 

מתכת בגוון פלדיום. 32X5X34 ס״מ.

$ 300 – 500

93. מעיל גשם BURBERRY, בצבע בז' 

קלאסי. מידה 40.

$ 500 – 700
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94. תיק כתף PRADA בעור קנבס אפור.

23X1X26 ס״מ.

$ 200 – 300

96. תיק GUCCI גדול, עור בצבע חום. ידיות 

קלועות בצמות בעור תואם. 43X15X55 ס"מ.

$ 1,000 – 1,500

97. שק GUCCI, עור בצבע קרם. 

30.5X5X32.5 ס״מ.

$ 200 – 300

95. שק GUCCI וינטג', בבד קנבס וידיות 

במבוק. 37X25X25 ס״מ.

$ 300 – 500
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98. תיק צד JIMMY CHOO, בעור פיתון מטאלי.

25X2X42 ס"מ.

$ 300 – 500

100. תיק יד WALTER STEIGER, בעור פיתון צבעוני. 

ידיות ניתנות להתאמה. 22X22X43 ס"מ. 

$ 300 – 500

101. תיק צד PRADA וינטג', בעור נחש 

חום וסגלגל. 20X10X25 ס״מ.

$ 600 – 800

תיק יד קטן CHRISTIAN DIOR, עיטורי   .99

ידיות שטוחות. עיטורי מתכת  וזוג  מתכת 

מוכספים. 16X10X24 ס"מ.

$ 1,400 – 1,600
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.GUCCI JACKIE 102. תיק צד

עור ליזארד מטאלי. 19X4X33 ס"מ.

$ 300 – 500

תיק JIMMY CHOO RIKI. עור זמש מחורץ.   .104

23X21X35 ס"מ.

$ 1,200 – 1,400

105. תיק BURBERRY, עור מטאלי כסוף.

30X25X38 ס״מ.

$ 1,200 – 1,600

 .SALVATORE FERRAGAMO 103. תיק צד

עור יען מטאלי. לוגו מוכסף. 22X15X40 ס"מ.

$ 600 – 800
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 ,FENDI PONY BAGUETTE 106. תיק

דוגמה באפליקציה פרחונית. 15X4X24 ס"מ.

$ 300 – 400

108. תיק צד JIMMY CHOO. בעור נחש לבן. 

עיטורי מתכת מוזהבים. 38X21X36 ס״מ.

$ 300 – 400

109. תיק יד CHRISTIAN DIOR DETECTIVE, בעור לבן. 

צ'ארם בראשי תיבות על גבי הכיסים. 16X13X30 ס"מ.

$ 600 – 800

107. תיק צד MIU MIU צבע קרם, מעור בעיצוב מיוחד 

של מיו מיו, עיטורים וסוגר נעילה במתכת מוזהבת. 

30X6X38 ס"מ.

$ 600 – 800
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PRADA CAHIER, בעור שחור. עיטורי מתכת מוזהבים.  תיק   .111

12X5X24 ס"מ.

$ 800 – 1,200

112. נעלי YVES SAINT LAUREN, עור זמש בצבע 

בז'. עיטורי מתכת מוזהבים. מידה 37.

$ 600 – 800

113. נעלי VALENTINO בצבע קרם, מידה 39.

$ 600 – 800

GUCCI BAMBOO BULLET, בעור  תיק צד    .110

מתכת  עיטורי  מבמבוק.  אחיזה  ידית  שחור. 

מושחרים. 16X12X31 ס״מ.

$ 400 - 600
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114. תיק ערב CAVALLI, בעור שחור.

22X14X37 ס"מ.

$ 300 – 500

116. תיק צד GUCCI, בעור שחור.

21X17X30 ס"מ.

$ 300 – 500

117. תיק צד FURLA וינטג', בעור שחור.

44X10X37 ס״מ.

$ 100 – 150

שחור.  בעור   ,FENDI FENDISTA בגט  תיק   .115

17X6X24 ס"מ.

$ 400 – 600
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118. ארנק BALENCIAGA, בעור קרוקו שחור.

10X3X14 ס״מ.

$ 200 – 300

121. תיק MIU MIU, עור מלטיז שחור.

30X12X40 ס"מ.

$ 800 – 1,200

119. תיק קלאץ' GUCCI X TOM FORD, השרשרת 

ניתנת להסרה. עיטורי מתכת מוזהבת.

14X2.5X27 ס"מ.

$ 200 – 300

 ALEXANDER WANG יד  תיק   .120

קרוקו.  בדוגמת  שחור  עור   ,PRISMA
עיטורי מתכת מוזהבים. 30X11X33 ס"מ.

$ 1,200 – 1,600
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פאייטים  ג'קט   .122

 C H R I ST I A N  D I O R
וינטג'. 

קישוטי פרחים 

שחורים באפליקציה 

על רקע כסוף.

$ 200 – 300

 ,CHRISTIAN LOUBOUTIN 124. נעלי עקב

בעור שחור מבריק. מידה 39.

$ 300 – 500

125. שמלה ISSEY MIAKE, עור ניילון שחור, 

שנות ה – 80. מידה 36.

$ 1,600 – 2,000

 .CHANEL 123. נעלי עקב

עור בגוון אפור ושחור מטאלי. 

מידה 38.5.

$ 300 – 500
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תנאי מכירה ואחריות

 אוראגן תירוש בע"מ )להלן: א.ת.ב.( פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים המוצעים למכירה פומבית.. 1

 א.ת.ב. תפיק קטלוג לכל מכירה )להלן: "הקטלוג"( ובו יפורטו, בין היתר, הפריטים המוצעים למכירה, מספריהם והערכת שוויים. . 2

למען הסר ספק, נתונים המופיעים בקטלוג לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע 

 בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד א.ת.ב. ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג.

 א.ת.ב. תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה, שיהיה אחראי מטעמה, בין היתר, לעריכת המכירה הפומבית וניהולה.. 3

 המכירה תתנהל לפי סדר המספרים המופיעים בצמוד לפריטים המצוינים בקטלוג.. 4

מנהל המכירה יהיה רשאי בכל שלב, עפ"י שיקול דעתו המוחלט, להוסיף או להוציא פריט מהמכירה, להוסיף או להשמיט בע"פ ו/או . 5

 בכתב נתונים ביחס לפריט המוצע למכירה, עפ"י מידע שנתקבל ב- א.ת.ב. לאחר הדפסת הקטלוג.

השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת. הקונה בכוח יצטייד לפני המכירה, בשלטית ממוספרת כאמור, אשר תשמשו . 6

 לצורך הצבעה במכירה.

 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 )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 1.5%  )על מחיר הפטיש כולל עמלה ומע"מ(.

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 להגנת זכויות המוכר, לרבות עיכוב . 8

 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 . 9

נמוך מהערכת השווי הנמוכה ולעולם לא יעלה על הערכת 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 . 11

 בקבלת הפריט יגרור אחריו חיוב בדמי אחסנה וביטוח בשעור שיקבע ע"י א.ת.ב..

 למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.

במידה והקונה הזוכה הינו תושב חוץ הוא יהיה רשאי לבצע את התשלומים במטבע זר ובתנאי שיוצא הפריט אל מחוץ לגבולות המדינה, . 12

 הכל בכפוף להוראת הדין.

א.ת.ב. תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או אינם מעוניינים להשתתף במכירה. לקוחות אלו יתבקשו למלא עד יום המכירה . 13

 את "טופס הצעת מחיר" בכתב המופיע בנספח לקטלוג זה.

 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.. 14

 כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד ואף הרבים במשמע, לכן להיפך, וכל האמור באדם אף בתאגיד במשמע, וכן להיפך.. 15

לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו, מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או . 16

 הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין א.ת.ב. לבין הקונה.

 התנאים שפורטו במסמך זה כוללים את המוסכם בין הצדדים במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות החיובים וההתניות שבין הצדדים.. 17

כל שינוי תיקון או תוספת לחוזה זה יערכו בכתב, שאם לא כן לא יהיה להם תוקף. בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא . 18

 הקובע.

כל ההסכמות הקודמות שבין הצדדים - מבוטלות בזה.  . 19
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