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עתיקות וחפצי אמנות
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מכירה מס׳ 185 מכירה מס׳ 184

תוצאות תוצאות
אמנות ישראלית ובינלאומית יוני 2022 2022 אמנות עכשווית מאי 

נמכרו! מהציורים   81%   -   $  2,255,000 המכירה:  מחזור  מחזור המכירה: 1,050,000 $  -  88% מהציורים נמכרו!

חיים גליקסברג, רח׳ המל ג׳ורג׳ בירושלים, 

שמן על בד, 73X 60 ס"מ, חתום.

הערכה: 12,000 - 8,000 $

נמכר: 45,000 $

אורי ריזמן, דמות,

שמן על בד, 55X46 ס"מ.

הערכה: 20,000 - 15,000 $

נמכר: 29,500 $

אריה ארוך, בית במאה שערים, ירושלים, 1955,

שמן על בד, 50X61 ס"מ, חתום.

הערכה: 35,000 - 25,000 $

נמכר: 38,000 $

ראובן רובין, ריקוד עם התורה, 

שמן על בד, 46X38 ס"מ, חתום.

הערכה: 80,000 - 50,000 $

נמכר: 95,000 $

אביגדור סטימצקי, ללא כותרת,

שמן על בד, 46X38 ס"מ, חתום.

הערכה: 12,000 - 8,000 $

נמכר: 23,600 $

לאה ניקל, ללא כותרת, 1995,  אקריליק על בד,

170X200 ס"מ, חתום.

הערכה: 35,000 - 25,000 $

נמכר: 52,000 $

,C-Print ,2011 ,טל שוחט, אפרסק

127X119 ס"מ, חתום.

הערכה: 12,000 - 8,000 $

נמכר: 19,000 $

נירית טקלה, התוודות, 2022, אקריליק על בד,

100X100 ס"מ, חתום.

הערכה: 16,000 - 12,000 $

נמכר: 26,000 $

ערן רשף, עלה, 2005, שמן על עץ,

26X21 ס"מ, חתום.

הערכה: 6,000 - 4,000 $

נמכר: 11,800 $
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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: ליאנה נבון

סריקות ולוחות: טוטל גרפיקס | דפוס: רבגון | דפס: דוד חי

- מכירה פומבית מס׳ 187 -

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

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

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 

19:00 בשעה   12.9.2022 שני   | חלק א׳ 

19:00 בשעה   13.9.2022 שלישי   | חלק ב׳ 

19:00 בשעה   14.9.2022 רביעי   | חלק ג׳ 

ולהשתתף  שבמכירה  הפריטים  כל  את  לראות   ניתן 

www.tiroche.co.il און-ליין באתר האינטרנט של תירוש 
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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.

(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
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הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  קונה  למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  קיים   חלק א' | שני 12.9.2022 

חלק א'  |  יום שני 12.9.2022  |  שעה 19:00

פריטים 1-291
קערת זכוכית קמיאו על רגל, צרפת,   .Galle  .1

1900 בקירוב. שפה מפותלת. מצופה 2 שכבות 

זכוכית בגוון אדום וורוד על רקע זכוכית צרובה 

בגוון צהוב עד לבן, בדגם פרחים ועלים מגולפים. 

חתום Galle בקמיאו. גובה: 11.5 ס"מ. 

קוטר: 19.5 ס"מ. 

$ 700 – 900

 1900 אגרטל זכוכית קמיאו, צרפת,   .Galle  .2

וירוק בדגם עצים,  זכוכית בגוון חום  בקירוב. 

צמחייה ואגם על רקע זכוכית בגוון לבן וורוד. 

 ’Galle ‘ )רסטוריציה(. חתום  ידיות מפותלות 

בקמיאו. גובה: 10 ס"מ. אורך: 19 ס"מ. 

$ 500 – 700

אגרטל זכוכית קמיאו צרפתי, ארט-  .Galle  .3

נובו, 1900 בקירוב. עיטורי צריבה וגילוף בדגם 

חתום  צהוב.  רקע  על  אדמדם  בגוון  רקפות 

בקמיאו. גובה: 11 ס"מ. קוטר: 16 ס"מ. 

$ 1,000 – 1,500

אגרטל זכוכית קמיאו גדול   .Daum Nancy  .4

2 שכבות  1910 בקירוב. מצופה  ממדים, צרפת, 
זכוכית בגוון שחור ואדום צרובה ומגולפת בדגם 

פרחים ועלים על רקע זכוכית בגוון כתום וצהוב 

 Daum Nancy מנומר האופייני לחברה. חתום

וצלב Lorraine בקמיאו. גובה: 50.5 ס"מ. 

 $ 1,800 – 2,500

Galle .5. קופסת זכוכית קמיאו ומתכת מוזהבת 

לתכשיטים, 1900 בקירוב.  בדגם משולש. זכוכית 
צרובה בדגם אגם בגוון כתום על רקע זכוכית 

בגוון לבן. חתום Galle בקמיאו. 

גובה: 7 ס"מ. 16X15 ס"מ. 

$ 300 – 400

 ;Nemours Lalique. קערת זכוכית ואמאייל   .6

)Marcilhac מס’ 404(, המחצית הראשונה של 

דגם  יוצרה לראשונה ב-1929.  המאה ה-20. 

 R Lalique פרחים מעוטרים אמאייל שחור. חתום

France בבלט. קוטר: 25.5  ס"מ. 

$ 500 – 700

 1900 Galle. אגרטל זכוכית קמיאו צרפתי,   .7

בקירוב. עיטורי צריבה וגילוף בדגם אצטרובלים 

לבן. חתום  בגוון  בגוון חום על רקע  ומחטים 

בקמיאו. גובה: 33 ס"מ. 

$ 1,000 – 1,500

זכוכית   ,solifleur Daum Nancy. אגרטל   .8

1910 בקירוב. עיטורי  קמיאו ואמאייל, צרפת, 

צריבה בדגם חוחים ועלים. צבועים באמאייל 

יד על רקע  בגווני שחור, אדום וחום בעבודת 

וצהוב  כתום  אדום,  בגווני  מנומרת  זכוכית 

האופיינית לחברה. חתום Daum Nancy וצלב 

Lorraine בקמיאו. גובה: 19.5 ס"מ. 

$ 700 – 900

Galle. אגרטל/בסיס למנורה, זכוכית קמיאו,   .9

2 שכבות זכוכית  צרפת, 1900 בקירוב. מצופה 

בגוון ירוק על רקע זכוכית צרובה בגוון צהוב ולבן 

 Galle בדגם פירות יער ועלים מגולפים. חתום

בקמיאו. גובה: 38 ס"מ. 

$ 800 – 1,000

Galle. אגרטל זכוכית קמיאו גדול ממדים,   .10

צרפת, 1905-1908. זכוכית מגולפת וצרובה בדגם 

פרפרים, פרחים וצמחייה בגוון חום כהה על רקע 

זכוכית בגוון קפה. חתום בקמיאו Galle  וכוכבית. 

גובה: 59 ס"מ. 

$ 800 – 1,000

 1910 Galle. אגרטל זכוכית קמיאו, צרפת,   .11

בקירוב. מעוטר פרחי לוטוס באגם בקמיאו בגווני 

סגול על רקע זכוכית צרובה בגוון לבן עד צהוב. 

חתום Galle  בקמיאו. גובה: 20.5 ס"מ. 

$ 500 – 700

Galle. אגרטל זכוכית קמיאו צרפתי, ארט-  .12

נובו, 1900 בקירוב. עיטורי צריבה וגילוף בדגם 

פרחים. גוון ורוד על רקע בהיר. חתום בקמיאו. 

גובה: 12 ס"מ.

$ 300 – 400

Galle .13. בקבוק זכוכית קמיאו ומתכת מוזהבת 

לבושם, ארט-נובו, צרפת, 1900 בקירוב. 2 שכבות 
זכוכית בגוון סגול על רקע זכוכית צרובה בגוון 

 Galle  ורוד בדגם עלים ופרחים מגולפים. חתום

בקמיאו. גובה: 24 ס״מ.

$ 500 – 700

Daum Nancy .14. אגרטל זכוכית קמיאו, צרפת, 

1910 בקירוב. זכוכית צרובה בדגם פרחי ועלי 

גרניום בגוון אדום וירוק על רקע זכוכית בגווני אש 

  Daum Nancy האופינית לחברה. חתום בחריתה

וצלב Lorraine. גובה: 17.5 ס"מ. 

 $ 800 – 1,000

Lalique .15. קערת זכוכית צרפתית

'Marcilhac( 'Bulbes מס' 3300(, פוסט 1980. 

בגוון כחול קובלט. עיטורי בלט בדגם עגול על 

 Lalique' רקע קשקשי דגים מסוגננים. חתום 

France' בצריבה. קוטר: 38 ס"מ. 

$ 650 – 750

אהיל זכוכית קמיאו   .Le Verre Française  .16

ארט-דקו, 1925 בקירוב. מצופה זכוכית  צרפתי, 
וירוק בדגם  בגימור מבריק בגווני כתום, אדום 

גיאומטרי האופייני לסגנון על רקע זכוכית בגוון 

לבן מנומר. חתום ‘Charder’ בקמיאו. גובה: 30 ס"מ. 

קוטר: 19.5 ס"מ. 

$ 500 – 700

Lourdes Castro .17 )פורטוגל, 1930-2022( עבור 

Daum Nancy, פסל זכוכית ומתכת, 1970 בקירוב. 

זכוכית  רקע  על  צדדית  בדמות  גזורה  מתכת 

pate de verre בגוון ירוק. חתום וחותמת היצרן. 

ממוספר 113/150. גובה: 29 ס״מ. 

קוטר: 32 ס״מ. 

$ 1,700 – 2,200
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הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  קונה  למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  קיים   חלק א' | שני 12.9.2022 

23. זוג עגילי זהב 14K, אלמנט 

עגול ומעוטר בעבודת זהב יפה 

משובץ יהלומים וספיר קבושון 

במרכז. נושא תליון זהב. 

אורך כ-4.5 ס"מ.

$ 2,000 – 2,500

24. סיכת זהב 14K, בדגם 

חרק, ראשו משובץ אבני 

וגופו  ויהלומים  רובי 

משובץ ענבר. 

אורך כ-6.5 ס"מ. 

משקל כ-17.5 גרם.

$ 1,500 – 2,000

בדגם   ,14K זהב  ן  ו תלי  .25

עכביש, עיניו משובצות ספירים, 

רגליו משובצות יהלומים קטנים 

וגופו משובץ ספיר ויהלום. 

מידות כ: 4X3.3 ס"מ. 

משקל כ-10 גרם.

$ 2,500 – 3,000

TIFFANY&CO זוג עגילי זהב 18K, צמודים   .26

לאוזן, בדגם כוכב ים. משקל כ-15 גרם. 

קוטר כ-2.5 ס"מ.

$ 2,000 – 2,500

מחוליות  מורכב   ,14K זהב  צמיד   .27

חלולות מעוטרות אלמנט פרח משובץ 

יהלום קטן. אורך כ-18.5 ס"מ.

משקל כ-14 גרם.

$ 1,800 – 2,200

סמוקי- משובצת   ,14K זהב  טבעת   .20

קוורץ גדולת ממדים ויהלום קטן על כל שן. 

מידה כ-US 10. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה. משקל כ-25.5 גרם. 

$ 800 – 1,200

21. טבעת זהב ורוד 14K, מסגרת אובאלית משובצת 

טופז גדול ממדים. מידה כ-US 6.5. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה. משקל כ-9 גרם.

$ 700 – 1,000

22. טבעת זהב 18K, משובצת סמוקי-קוורץ גדולת 

ממדים ואלמנט זהב במרכזה. מידה כ-US 8. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה. משקל כ-14.5 גרם.

$ 2,000 – 2,500

18. צמיד  קשיח זהב ורוד 9K וכסף, נפתח, משובץ דיאמנטים רבים 

בגדלים מדורגים. קוטר כ-6.3 ס"מ משקל כ-79 גרם. חסר סוגר.

$ 1,500 – 2,000

19. צמיד עתיק קשיח זהב 14K, נפתח, מעוטר אלמנטים משובצים דיאמנטים 

במשקל כולל כ-cts 3.00 ואבן חן ירקרקה במרכז. 

קוטר כ-6.2 ס"מ. משקל כ-54 גרם.

$ 4,000 – 5,000
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תירוש - עתיקות וחפצי אומנות

36. טבעת זהב 18K, מחורצת, במרכז 

עגולים  יהלומים  משובץ  אלמנט 

בליטוש ישן ויהלום בליטוש מרקיזה 

במרכז במשקל של כ-ct 0.50. מידה 

כ-US 5.5. משקל כ-10.5 גרם.

$ 1,500 – 2,000

 ,18K זהב  טבעת   H.STERN  .37

ואמטיסט  קטן  יהלום  משובצת 

 .US  9 כ- מידה  קבושון.  בליטוש 

משקל כ-17 גרם.

$ 2,000 – 2,500

 ,18K זוג עגילי זהב   H.STERN  .38

אלמנט צמוד לאוזן משובץ יהלום 

לפירוק  הניתן  תליון  נושא  קטן, 

משובץ אמטיסט קבושון. 

אורך כ-2.7 ס"מ. משקל כ-16.5 גרם.

$ 2,000 – 2,500

ת  ר ט ו מע  ,1 8 K ב  ה ז ת  בע ט  .3 9

משובצים  גיאומטריים  אלמנטים 

בגדלים מדורגים. סה"כ  יהלומים 

משקל היהלומים כ-cts 2.50. מידה 

כ-US 8.5. משקל כ-16.5 גרם. 

$ 2,000 – 2,500

32. זוג עגילי זהב 18K, אלמנט צמוד 

לאוזן נושא 2 תליונים, אחד זהב לבן 

והשני זהב צהוב. 

אורך כ-5.9 ס"מ. משקל כ-3 גרם.

$ 600 – 800

33. זוג עגילי זהב 14K, אלמנט 

זהב מחורץ צמוד לאוזן, נושא 

תליוני זהב משתלבים. אורך 

כ-4.8 ס"מ. משקל כ-3.5 גרם.

$ 600 – 800

34. צמיד זהב לבן וצהוב 18K, מורכב מחוליות 

זהב לבן מעוינות משובצות יהלומים, חוליות 

משובצות אוניקס וחוליות זהב ריבועיות. 

אורך כ-18 ס"מ. משקל כ-11 גרם.

$ 1,000 – 1,500

זוג עגילי זהב צהוב ולבן   .35

עגול  לבן  זהב  אלמנט   ,18K
צמוד לאוזן משובץ יהלומים 

זהב  גדילי   2 נושא  קטנים,  

אוניקס  מעוטרים  מדורגים 

וכדורי זהב. אורך כ-7.3 ס"מ. 

משקל כ-8.5 גרם.

$ 1,000 – 1,500

תליון זהב 14K, מורכב   .28

ר  ט ו ע מ ל  ו ג ע ט  נ מ ל א מ

בעבודת זהב יפה ומשובץ 

גדול  נושא תליון  אמרלד, 

ממדים משובץ ציטרין גדול 

שרשרת  כולל  ויהלומים. 

זהב 14K. משקל כ-43 גרם.

$ 4,000 – 5,000

 2 מ- מורכב   ,14K זהב  ן  ו תלי  .29

ם  י צ ב ו ש מ ם  י ר ב ו ח מ ם  י ט נ מ ל א

דיאמנטים ואבני רובי לסרוגין. 

כולל שרשרת זהב 14K )סוגר מוזהב(.

$ 1,800 – 2,200

18K, מעוטרת  שרשרת זהב   .30

חרוזי אוניקס וכדורי זהב בגדלים 

זהב לבן  שונים. במרכז אלמנט 

קטנים  יהלומים  משובץ  עגול 

מעוטרים  זהב  גדילי   2 ונושא 

ך  ר ו א  . ב ה ז י  ר ו ד כ ו ס  ק י נ ו א

השרשרת- 43 ס"מ. אורך התליון 

כ-9.5 ס"מ. משקל כ-11 גרם.

$ 1,500 – 2,000

H.STERN .31 תליון זהב 18K, תליון זהב מאט 

מלבני משובץ אקוהמרין. כולל שרשרת זהב 

18K מיוחדת . משקל כ-48 גרם.

$ 4,000 – 5,000



8

הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  קונה  למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  קיים   חלק א' | שני 12.9.2022 

42. מערכת כסף ועץ בסגנון ארט-דקו, הכוללת: 

קומקום לקפה )חסר בורג(, קומקום לתה, כלי 
לסוכר עם מכסה. ידיות עץ. חתום. גובה: מ- 10 עד 
13.5 ס"מ. משקל )כולל ידיות ( 1,540 גרם. )מכות 

מינוריות(

$ 400 – 600

גביע כסף עם מכסה, כנראה צרפת, תקופת   .43

אמפיר, תחילת המאה ה-19. עיטורי בלט בשפה 

בדגם עלי דפנה האופייניים לסגנון. ידיות מפוסלות 

בדגם ראש חיה פנטסטית. חתום. 

גובה: 14.5 ס״מ. משקל: כ- 185 גרם. 

$ 150 – 200

סט כסף מוזהב וזכוכית לליקר, צרפת, סוף   .44

המאה ה-19/תחילת המאה ה-20, הכולל: דקנטר, 

מגש ו-6 הלבשות כסף בעיטורי עלים מסוגננים 

ודגמים גיאומטריים ברצף. חתום וחותמת היצרן. 

$ 600 – 800

45. מערכת כסף ספרדית מיניאטורית לקפה ותה, 

המאה ה-20, הכוללת: קומקום לקפה, קומקום 

לתה, כלי לחלב, 2 כלים לסוכר )אחד עם מכסה(, 

ומגש. מכסים משובצים אבני טורקיז. מגש חתום. 

אורך: 11.5 ס״מ. 

$ 80 – 120

46. לוט הכולל 6 כוסיות לליקר ומגש כסף, גרמניה, 

א. כוסיות, חתום וחותמת היצרן  1920 בקירוב. 

 .Binder Wilhelm - Schwäbisch Gmünd 

ב. מגש כסף סטרלינג. חתום. )מכות מינוריות(. 
אורך המגש: 23.5 ס״מ. 

משקל כולל: כ-320 גרם.  

$ 150 – 200

בסגנון  קנים,   5 סטרלינג,  כסף  קנדלברת   .47

ארט-דקו, כנראה ישראל, המאה ה-20. זרועות 

מקושתות. מעמד קונוס מחורץ בדגם גיאומטרי. 

בסיס בדגם מתומן. חתום. גובה: 35.5 ס״מ. 

משקל: כ-890 גרם. 

$ 400 – 500

48. סנטר-פיס איטלקי, מוכסף וקריסטל, המאה 

ה-20. מפוסל בדמות 2 נערות מעוטרות הדגשי 

הזהבה מחזיקות קערה עם מכסה. נושא מדבקה. 

גובה: 33.5 ס"מ. אורך: 33 ס"מ. 

 $ 400 – 500

49. דקנטר גרמני, ארט-נובו, 1900 בקירוב. צוואר, 

ידית ומכסה כסף. עיטורי בלט נטורליסטיים בדגם 

אשכולות ענבים, גבעולים מפותלים ועלים. מיכל 

זכוכית קריסטל. חתום. גובה: 27.5 ס"מ.

$ 500 – 600

או  הודו  ורדים,  למי  ופיליגראן  כסף  כלי   .50

טורקיה, המאה ה-19. מיכל כדורי, צוואר הולך וצר 

כלפי מעלה, מתברג ונפתח, נתון בתוך מעטפת 

חוטי פיליגראן, הזהבה חלקית )שחיקה עקב גיל( 

ורוזטות באפליקציה. אורך: 22.5 ס"מ. )מכות קלות(

$ 200 – 300

51. שש כפיות כסף ואמאייל רוסיות, 1900 בקירוב. 

עיטורי אמאייל פוליכרום בדגם צמחייה ופרחים. 

מוזהבות. חתום וחותמת האומן. 

גובה: 11 ס"מ. 

$ 400 – 500

52. לוט הכולל 2 כלי כסף, המאה ה-19. א. כוס. 

עיטורי חריתה בדגם עלי דפנה מעוטרים פניניות 

בבלט. 6X13.5 ס״מ.  ב. קערה עם ידיות. עיטורי בלט 

וחריתה בהיקף השפה בדגם פרחים וסבכה. חתום.  

11X18 ס״מ. משקל כולל: כ- 585 גרם. 

$ 300 – 400

53. קערת כסף איטלקית, המחצית הראשונה של 

המאה ה-20. שפה מחורצת ומפותלת מעוטרת 

בבלט בדגם rocaille ועלי אקאנטוס. חתום. 

קוטר: 30 ס״מ. משקל: כ-575 גרם. 

$ 300 – 400

54. סט 6 כפיות כסף ואמאייל קלואזונה, המאה 

ה-20. עיטורי פרחים וצמחייה מפותלת עם מילוי 

אמאייל בגווני טורקיז, תכלת, ירוק, צהוב ולבן. 

חותמות כסף רוסיות. אורך: 13.5 ס"מ. 

$ 300 – 400

סנטר-פיס כסף פרסי, המאה ה-20. עיטורי   .55

פיגורה תחומה צמחייה  בדגם  חריתה במרכז 

מפותלת. 4 רגליות מפותלות. חתימה.

10.5X34 ס״מ. משקל: כ-670 גרם. )קרע קטן( 

$ 200 – 300

56. כלי כסף סטרלינג עם ידית עץ, מקסיקו, המאה 

ה-20. מכסה בעיטורי בלט בדגם rocaille בהיקף 

השפה. נפתח על ציר )רופף(. חתום. 

קוטר: 14 ס״מ. )מכה קלה( 

$ 200 – 300

 1930 ארט-דקו,  פולנית,  כסף  קנדלברת   .57

בקירוב, 5 קנים, זרועות ובזיכים מפוסלים בדגמים 

גיאומטריים האופייניים לסגנון. מעמד בעיטורי 

חריתה בדגם צמחייה. בסיס ריבועי מעוטר בבלט 

בדגם גיאומטרי בהיקף. חתום וחותמת היצרן. 

גובה: 50 ס"מ. משקל: כ- 840 גרם. )מכות קלות( 

$ 700 – 800

40. מערכת כסף ארט-נובו, צרפת, 1910 בקירוב, 

הכוללת: קומקום לתה וכלי עם מכסה לסוכר.  
מפותלים  וגבעולים  עלים  בדגם  בלט  עיטורי 

האופייניים לסגנון. חתום וחותמת היצרן. 

גובה: 16/12 ס"מ. משקל כולל: כ-655 גרם. 

$ 300 – 400

ציפורים,  בדגם  סטרלינג  כסף  פסלי  זוג   .41

אמאייל ואבני טורקיז, המאה ה-20. מעוטרים 

בגווני ירוק ותכלת עדינים. כנפיים מעוטרות חוטי 

כסף פיליגראן מלופפים. חתום. 

גובה )כולל בסיס(: 10 ס"מ. אורך: 21 ס"מ, כ"א. 

$ 700 – 900

בסגנון  קנים   5 כסף  קנדלברת   .58

Empire, לונדון, המאה ה-20. זרועות 
מפוסלות בדגם rocaille.  מעמד מרובע 

הולך וצר כלפי מטה מעוטר סרטים 

וצמחייה מסוגננת בבלט. בסיס בדגם 

פודיום מעוטר בדגם פניניות. חתום. 

גובה: 42 ס"מ. משקל: כ- 1,145 גרם. 

$ 700 – 900

59. *פסל ברונזה, שייש ועצם, בסגנון ארט-דקו, 

 .'Clara' דגם .Demetre Chiparus עפ״י

מפוסל בדמות רקדנית בתנועה. חתום. 

גובה: 54.5  ס"מ. רוחב: 63 ס"מ. 

 $ 3,000 – 5,000
מקור: עיזבון סמי שמעון.

* נרכש במכירה מס׳ 159 תמורת 11,000 $ פטיש.
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בדגם  18K, מורכב מחוליות  לבן  זהב  צמיד   .72

פרחים משובצות אבני חן שונות )חסרות 2 אבנים(. 

אורך כ-18.5 ס"מ. משקל כ-30 גרם.

$ 2,000 – 2,500

 ,1 4 K ן  לב ב  ה ז ת  ע ב ט  .6 8

ם  י ב ר ם  י מ ו ל ה י ת  צ ב ו ש מ

 .cts במשקל כולל של כ-1.50 

זו  טבעת   .US  7.75 כ- מידה 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 1,000 – 1,500

 ,18K וצהוב  לבן  זהב  עגילי  זוג   .69

מעוטר  פרח  בדגם  לאוזן,  צמודים 

ומשובצים  גיאומטריים  אלמנטים 

יהלומים קטנים במרכז. 

קוטר כ-2 ס"מ. משקל כ-13 גרם.

$ 700 – 1,000

70. זוג עגילי קליפס זהב 18K, אלמנט צמוד 

לאוזן, משובצים יהלומים רבים במשקל כולל 

של כ-cts 2.00. משקל כ-14.5 גרם.

$ 2,000 – 2,500

 ,1 8 K ן  ב ל ב  ה ז ת  ע ב ט  .7 1

משובצת שורות של יהלומים 

 .cts 4.00-במשקל כולל של כ

 .US 8-מידה כ

משקל כ-27 גרם.

$ 2,500 – 3,000

65. צמיד טניס זהב לבן 18K, משובץ 44 יהלומים 

cts. אורך כ-18.5 ס"מ.   10.68 במשקל כולל של 

.AIGL מלווה בתעודה של

$ 8,000 – 12,000

בדגם   ,14K ולבן  צהוב  זהב  סיכת   .66

בלרינה, שמלתה בעבודת זהב לבן מאט 

משובצת 24 יהלומים קטנים ופנינים, גופה 

פנינה. מידות  בידה  ואוחזת  זהב צהוב 

כ-5X4.5 ס"מ. משקל כ-17 גרם.

$ 1,800 – 2,200

67. צמיד טניס זהב לבן 14K, משובץ 55 אבני ספיר 

cts. סוגר זהב לבן בדגם פרח   6.98 במשקל של 

משובץ יהלומים. אורך כ-18 ס"מ. מלווה בתעודה 

.AIGL של

$ 2,000 – 2,500

מעוטרת   ,14K לבן  זהב  שרשרת   .60

יהלומים.  משובצים  עגולים  אלמנטים 

 .ct 1.50 -משקל היהלומים כ

אורך כ-41 ס"מ. משקל כ-14 גרם.

$ 2,500 – 3,000

61. צמיד קשיח זהב לבן 14K, נפתח, מעוטר אלמנט זהב משובץ 

יהלומים במשקל של כ-ct 1.50 ואבן חן כחולה במרכז. 

משקל כ-30 גרם. קוטר כ-6 ס"מ.

 $ 2,500 – 3,000

 ,14K לבן  זהב  טבעת   .62
משובצת אמרלד במשקל 
ויהלומים   cts  4.00 של 
 0.80 של  במשקל  מסביב 
ct. מידה כ-US 7.5. טבעת 
זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

.AIGL מלווה בתעודה של
$ 3,500 – 4,000

 ,14K לבן  זהב  טבעת   .63
משובצת ספיר במשקל של 
cts 7.82 ויהלומים בצדדים 
ומסביב במשקל של כ-1.23 
ct. מידה כ-US 7.25. טבעת 
זו ניתנת להגדלה והקטנה.  

.AIGL מלווה בתעודה של
$ 2,500 – 3,000

 185 14K, משובץ  זהב לבן  ענק טניס   .64

 .cts 6.62 יהלומים מדורגים במשקל כולל של

.AIGL אורך כ-43.5 ס"מ. מלווה בתעודה של

$ 10,000 – 15,000
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80. זוג עגילי זהב לבן 18K, אלמנט 
כדורי צמוד לאוזן משובץ יהלומים 
יהלומים  שורת  נושא  קטנים, 
משובץ  בקצה  טיפה  ואלמנט 
יהלומים קטנים. משקל היהלומים 

כ-cts 3.50. אורך כ-6.5 ס"מ. 
סה"כ משקל כ-12 גרם.

$ 3,000 – 3,500

81. לוט 2 סיכות פלטינה, משובצות 
יהלומים קטנים וספירים ומעוטרות 

בעבודת זהב יפה. 
משקל כולל כ-25 גרם.

$ 1,800 – 2,200

18K, מעוטרת  אמאייל  סיכת זהב לבן   .82
כחול ועבודת זהב יפה  של פרחים משובצים 
יהלומים. נושאת תליון בדגם פרח משובץ 
 .ct 1.00-יהלומים וספיר. משקל היהלומים כ

קוטר כ-3.7 ס"מ. משקל כ-13 גרם. 
$ 1,500 – 2,000

 ,14K לבן  זהב  עגילי  זוג   .83
במשקל  ספירים  משובצים 
cts ויהלומים   7.00 כולל של 
לסרוגין. אורך כ-4 ס"מ. מלווה 

.AIGL בתעודה של
$ 2,500 – 3,000

77. טבעת זהב לבן 18K, מעוטרת 
בעבודת זהב יפה, במרכז משובץ 
 .ct  1.00 כ- של  במשקל  יהלום 
של  במשקל  מסביב  ויהלומים 
כ-ct 1.00. מידה כ-US 7.5. טבעת 

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

בדגם   ,18K לבן  זהב  טבעת   .76

יהלומים  משובצים  עליו  פרח, 

בליטוש בגט ובמרכז אקוהמרין 

cts. מידה  במשקל של כ-4.00 

כ-US 5. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.

$ 1,800 – 2,200

78. טבעת זהב לבן 18K, מעוטרת 
ומשובצת  יפה  זהב  בעבודת 
יהלומים בליטושים שונים במשקל 
כולל של כ-ct 1.50 ויהלום מרכזי 
בליטוש ישן במשקל של כ-0.50 

.US 8.5-מידה כ .ct
$ 1,800 – 2,200

14K, מעוטרת  טבעת זהב לבן   .79
בעבודת זהב יפה בצדדים. במרכז 
אלמנט אובאלי משובץ אבן בלו-
טופז גדולה. יהלומים בליטוש בגט 
היהלומים  משקל  סה"כ  ועגולים. 
כ-cts 3.00. מידה כ-US 6. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 2,500 – 3,000

73. ענק זהב לבן 18K, מורכב מ-2 שרשראות זהב 

ואלמנטים משובצים יהלומים בגדלים שונים. 

.cts 3.00-משקל היהלומים כ

אורך כ-38 ס"מ. משקל כ-75 גרם. 

$ 7,000 – 10,000

75. ענק זהב לבן מאט 14K, מורכב מחוליות מתעקלות 

משובצות יהלומים. במרכז אלמנט זהב לבן משובץ 

יהלומים עגולים ותליון משובץ יהלום בליטוש טיפה 

היהלומים  משקל  סה"כ   .ct  0.50 כ- של  במשקל 

כ-cts 2.00. אורך כ-41 ס"מ. משקל כ-29 גרם.

$ 3,000 – 3,500

פרח,  בדגם   ,18K לבן  זהב  סיכת   .74

ובליטושים  יהלומים בגדלים  משובצת 

שונים במשקל כולל של כ-cts 3.00 ופנינה 

במרכז. מידות כ: 5.2X3 ס"מ. 

משקל כ-18 גרם.

$ 4,000 – 5,000

84. צמיד טניס זהב לבן 18K, משובץ 26 יהלומים 
cts. אורך כ-18.5 ס"מ.  במשקל כולל כ-7.00 

משקל כ-31 גרם.
$ 7,000 – 10,000
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Daum Nancy .88. קערת זכוכית על רגל, גדולת ממדים ונדירה, 1900 בקירוב. 

 Daum מעוטר  בקמיאו וחריתה בדגם ענפי ָאְסנָה. חתום )vitrified( בגימור מזוגג

Nancy וצלב Lorraine בקמיאו. גובה: 22 ס"מ. קוטר: 29 ס"מ. 

 $ 3,500 – 4,500

Daum Nancy .89. אגרטל זכוכית קמיאו ואמאייל, גדול ממדים, 

1900 בקירוב. מעוטר פירות יער ועלים צבועים אמאייל בעבודת 

יד בגווני צהוב, ירוק ואדום על רקע זכוכית צרובה מנומרת. חתום 

'Daum Nancy' וצלב Lorraine בקמיאו ואמאייל. גובה: 20 ס"מ. 

קוטר: 19 ס"מ. 

$ 2,600 – 3,000

Galle .85. אגרטל זכוכית נוף, קמיאו צרפתי, 1900 

בקירוב. מצופה זכוכית תלת-שכבתית בגווני ירוק 

ושחור בדגם עצים על רקע נוף אגם, על גבי זכוכית 

 Galle צרובה מנומרת בגוון לבן וכתום. חתום 

בקמיאו. גובה: 39 ס״מ.

$ 1,500 – 2,500

Galle. אגרטל זכוכית נוף, קמיאו צרפתי,   .86

זכוכית תלת-שכבתית  1900 בקירוב. מצופה 

בגווני ירוק וחום בדגם עצים על רקע נוף אגם על 

גבי זכוכית צרובה מנומרת בגוון לבן וצהוב. חתום 

Galle עם כוכב בקמיאו. גובה: 40 ס״מ.

$ 2,500 – 3,500

Daum Nancy. אגרטל 'ספינות', גדול   .87

ממדים, זכוכית קמיאו, צרפת , 1900 בקירוב. 
מצופה זכוכית מגולפת בדגם ספינות מפרש 

על רקע זכוכית צרובה מנומרת בגוון ירוק 

 Lorraine וצלב ’Daum Nancy’ ואדום. חתום

בקמיאו. גובה: 52 ס"מ. 

$ 2,500 – 3,500
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קמיאו  זכוכית  אגרטל   ,Daum Nancy  .90

ואמאייל צרפתי מיוחד במינו, גדול ממדים, 
1930 בקירוב. זכוכית בגוון כתום, צהוב ולבן 

מנומר, האופייני לחברה, בעיטורי צריבה וצבעי 

אמאייל בדגם גבעולים ארוכים ופרחים בגוון 

בורדו על רקע אגם וצמחייה בגוון אפור. רגל 

מעוטרת בדגם כריות שושן צרובות צבועות 

באמאייל ירוק. חתום וצלב Lorraine בקמיאו 

ואמאייל. גובה: 27.5 ס״מ.

$ 2,500 – 3,500

91. מיוחס ל-Tiffany Studios New York, מנורה חשמלית, המאה ה-20. אהיל זכוכית ויטראז' צבעוני 

בדגם שפיריות. מעמד ברונזה מעוטר באותו מוטיב על רקע פסיפס זכוכית עדין בגווני כחול. בסיס חתום 

Tiffany Studios New York. גובה: 40 ס"מ. 

$ 8,000 – 10,000
*פריט דומה מופיע בספר Tiffany Lamps and Metalware מאת Alistair Duncan עמ' 23 )מצולם(.

* * מוטיב זה הוא אחד מעיצובי הוויטראז' האיקוניים והפופולריים ביותר של המאה ה-20. השפיריות הידועות עם עיניהן 

הקבושונים וכנפי הפיליגראן שלהן, פרושות כאילו קפואות בתעופה. מנורה עם מוטיב זה עוצבה ע"י קלרה דריסקול בשנת 

1898 והוכנסה לתערוכת Exposition Universelle בפריז בשנת 1900. היא זכתה באחד מהפרסים הגדולים בתערוכה. גם 

עיצוב בסיס המנורה הינו ייחודי, ב-15 ביוני 1898, קלרה דריסקול כתבה, "היום חשבתי כמה נחמד יהיה ליצור מנורה עם בסיס 

פסיפס במקום אגרטל מתכת או זכוכית, שבדרך כלל בוחרים לבסיס." כל פיסת זכוכית נחתכה והושמה על ידי עובדות חברת 

טיפאני בעבודת יד. הבסיס היה עתיר עבודה לייצור, אבל הוא תאם בצורה מושלמת את האהיל האייקוני. גרסאות של מוטיב 

זה מיוצרות עד היום.

Galle .93.  אגרטל זכוכית נוף צרפתי, 

עגול שטוח עם  דגם  1900 בקירוב. 

ייחודית.  ייחודי בדגם קערה  צוואר 

 ) )תלת-שכבתי או  בקמי מעוטר 

בסצינת נוף הררי ועצים על רקע אגם 

בגוון סגול, תכלת, ירוק וצהוב. חתום 

Galle בקמיאו. גובה: 23.5 ס״מ.

$ 3,500 – 4,500

Daum Nancy. אגרטל זכוכית   .92

בגימור מזוגג )vitrified(, גדול ממדים, 
צרפת, 1900 בקירוב. שפה גלית עם 

פירות  בדגם  מעוטר  חדות.  פינות 

יער ועלים מגולפים על רקע זכוכית 

מינורי(.  )תיקון  רגליות   4 מנומרת. 

 Lorraine וצלב ’Daum Nancy’ חתום

בקמיאו. גובה: 28 ס"מ. 

$ 3,000 – 4,000
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שעון פלטינה סמוי ארט-דקו, משובץ יהלומים )חסר   .98

יהלום( בליטושים שונים במשקל כולל של כ-cts 2.50 וספירים 

במשקל כולל של כ-cts 2.50. צמיד מורכב מ-4 שורות של 

חרוזי ספיר ואבזם פלטינה משובץ ספירים ויהלומים. לא במצב 

עבודה. אורך כ-18 ס"מ. משקל כ-36 גרם.

$ 3,500 – 4,000

99. זוג עגילי זהב לבן 14K, אלמנט פרסה 

נושא תליון אובאלי  יהלומים,  משובץ 

ויהלומים מסביב. סה"כ  משובץ ספיר 

cts ויהלומים  משקל הספירים כ-5.21  

ct. אורך כ-3.3 ס"מ.   1.26 במשקל של 

.AIGL מלווה בתעודה של

$ 2,000 – 2,500

14K, משובץ יהלומים  תליון זהב לבן   .97

בליטושים שונים )עגולים, מרקיזה וטייפר(. 

משובץ יהלום מרכזי במשקל של כ- 1.00 

ct ויהלומים נוספים במסגרת.  סה"כ משקל 

היהלומים: כ- cts 3.20. כולל שרשרת זהב 

לבן 14K )סוגר מכסף(. אורך: כ- 44 ס"מ.

$ 5,000 – 7,000

טבעת זהב לבן 18K, משובצת יהלום מרכזי   .94
ct, ויהלומים בליטוש בגט  במשקל של כ-1.50 
 .US 7-מידה כ .ct ועגולים במשקל של כ-1.20 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.
$ 15,000 – 20,000

96. טבעת  פלטינה, משובצת יהלום בליטוש ישן 

במשקל של כ-cts 6.00. מידה כ-US 6.75. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 40,000 – 50,000

154 יהלומים  ענק טניס זהב לבן 14K, משובץ   .95

 .cts 11.42 מדורגים במשקל כולל של

.AIGL אורך כ-45.5 ס"מ. מלווה בתעודה של

$ 18,000 – 22,000

יהלום   משובצת   ,14K זהב  טבעת   .100

 .cts  3.50 כ- של  במשקל  ישן  בליטוש 

מידה כ-US 8.25. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.

$ 20,000 – 25,000

101. טבעת זהב לבן 14K, מעוטרת עבודת 

ריקוע  יפה ומשובצת יהלומים בצדדים. 

גדולת  אמרלד  אבן  משובצת  במרכז 

ממדים במשקל של כ-cts 45. מידה כ-8 

US. טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

משקל כ-19 גרם.

$ 80,000 – 100,000
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107. צמיד טניס זהב לבן 14K, משובץ 34 יהלומים במשקל כולל של כ-cts 13.80. אורך כ-18 ס"מ. משקל כ-17.5 גרם.

$ 12,000 – 16,000

102. סיכת פלטינה ארט-דקו, משובצת יהלומים בליטושים של 

בגט ועגול במשקל כולל של כ-cts 15.00. במרכז אלמנט זהב 

משובץ בלו-טופז. מידות כ-7.1X4.5 ס"מ. משקל כ-39 גרם.

$ 7,000 – 10,000

103. סיכת כסף עתיקה, מורכבת מקריסטל מעוטר אלמנטים 

משובצים יהלומים בליטוש ישן ובמרכז ספיר במשקל של 

כ-cts 20.00. חרות בכיתרו של הצאר ניקולאי ה-2. 

מיוחס כמתנה מהצאר ניקולאי ה-2.

$ 35,000 – 40,000

104. ענק טניס זהב לבן 18K, משובץ 102 יהלומים במשקל כולל של 

כ-cts 12.00. נושא תליון משובץ יהלום בליטוש טיפה במשקל של 

כ-cts 2.00. אורך כ-40 ס"מ.

$ 40,000 – 50,000

106. צמיד זהב לבן 18K, משובץ 23 יהלומים טבעיים בצבעים שונים 

במשקל כולל של כ-cts 25.00. כל יהלום משובץ יהלומים קטנים 

 .cts 2.50-מסביבו. סה"כ משקל היהלומים הקטנים כ

אורך כ-19.5 ס"מ. משקל כ-34 גרם.

$ 60,000 – 80,000

טבעת פלטינה ארט-דקו, בדגם פרח משובץ יהלומים   .105

 .ct 1.80-בליטוש ישן ובמרכז יהלום בליטוש ישן במשקל של כ

מידה כ-US 8. משקל כ-27 גרם.

$ 25,000 – 30,000
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 ,18K שעון יד זהב PATEK PHILIPPE .113

Golden Ellipse 3748, שנות ה-70, 

מנגנון מכני, מידות כ: 27X32 מ"מ. רצועת 

עור שחורה. כולל קופסה מקורית.

$ 2,500 – 3,000

ROLEX שעון יד פלדה, 16234, מנגנון   .114

אוטומטי, קוטר כ-36 מ"מ. צמיד ואבזם 

פלדה מקוריים. כולל קופסה.

$ 7,000 – 10,000

IWC .115 שעון יד זהב 18K, מנגנון אוטומטי, 

קוטר כ-35 מ"מ. רצועת עור חומה ואבזם 

מוזהב.

$ 2,000 – 2,500

 ,18K זהב  יד  שעון   PATEK PHILPPE  .1 10

 PATEK לוח   ,50 ה- שנות   ,Calatrava 2545

PHILPPE  מקורי מחודש ומשובץ יהלומים. 

קוטר כ-32 מ"מ. רצועת עור חומה ואבזם מוזהב.

$ 15,000 – 20,000

  ,18K FRANK MULLER שעון יד זהב לבן   .111

 ,Cintree Curvex 5850 SC D CD SUNSET

מנגנון אוטומטי, מידות כ: 32X45 מ"מ. צמיד זהב 

לבן 18K משובץ יהלומים. משקל כ-167 גרם.

$ 50,000 – 60,000

 ,Reflet-Solis ,18K שעון יד זהב BOUCHERON .112

מנגנון קוורץ, קוטר כ-37 מ"מ. צמיד זהב 18K מקורי. 

משקל כ-178 גרם.

$ 15,000 – 20,000

 ,18K זהב  יד  שעון   PATEK  PHILPPE  .108

Aquanaut 5065J-001, מנגנון אוטומטי, קוטר 

 18K כ-38 מ"מ. רצועת גומי שחורה ואבזם זהב

מקוריים. כולל ניירות.

$ 80,000 – 100,000

PATEK PHILPPE .109 שעון יד פלדה,

Aquanaut A5167-001, מנגנון אוטומטי, קוטר 

כ-40 מ"מ. רצועת גומי ואבזם מקוריים. 

כולל ניירות.

$ 60,000 – 80,000
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JAEGER LE COULTRE, שעון ATMOS שוויצרי איכותי ויוצא דופן. דגם   .117

EMBASSY, תחילת שנות ה – 60 )אין גישה למס' המנגנון ולכן הקושי בתיארוך 

מדויק(. דגם דלת נפתחת. לוח ספרות רומיות. משטח דמוי שייש ירוק מסביב 

ללוח הספרות ובצידי השעון. גובה: 22 ס"מ. באריזה מקורית. במצב עבודה.

$ 1,200 – 1,800

JAEGER LE COULTRE .116, שעון ATMOS שוויצרי מיוחד ונדיר. דגם 

EMBASSY 1960 בקירוב )אין גישה למס' המנגנון ולכן הקושי בתיארוך 

מדויק(. דגם דלת נפתחת. משטח דגם שריון צב מסביב ללוח הספרות 

ובצידי השעון. גובה: 21 ס"מ. באריזה מקורית. במצב עבודה. 

$ 1,500 – 2,500

 ATMOS JAEGER LE COULTRE, שעון   .118

שוויצרי איכותי, דגם חלון מלבני. שנות ה – 50, 
מס׳ מנגנון: 67294. דגם דלת נפתחת. הזהבה 

מקורית. במצב עבודה. גובה: 23 ס"מ.

$ 800 – 1,200

 ATMOS שעון   ,JAEGER LE COULTRE  .120

שוויצרי איכותי, דגם ריבועי, תחילת שנות ה – 
60. מס׳ מנגנון: 165679. דגם כיסוי נשלף. הזהבה 

מקורית. במצב עבודה. גובה: 23 ס"מ.

$ 700 – 1,000

 ATMOS שעון   ,Jaeger Le Coultre  .119

 BORNE שוויצרי נדיר ומיוחד. שנות ה– 50. דגם
)אין גישה למס’ המנגנון ולכן הקושי בתיארוך 

ופליז. עיטור  גוף השעון מברונזה  מדוייק(. 

באדום )נדיר( מסביב לשעון. עיטור בזהב גם על 

לוח הספרות. במצב עבודה. גובה: 21 ס"מ.

$ 1,200 – 1,600

JAEGER LE COULTRE .123, שעון ATMOS שוויצרי נדיר. תחילת 

שנות ה – 60 )אין גישה למס’ המנגנון ולכן הקושי בתיארוך מדוייק( 

דגם דגים, קוראלים וצמחיה תת – ימית בחזית ובצידי השעון. חתום 

ע"י מעצבת הדגם MARINA TURLER. דגם דלת נפתחת. הזהבה 

מקורית. גובה: 23 ס"מ. במצב עבודה.

$ 1,500 – 2,000

ן  שעו  ,JAEGGER LE-COULTRE  .121

ATMOS שוויצרי, סוף שנות ה–60, לוח 
המחוגים בגוון מיוחד ונדיר. דגם חלון נשלף, 

318403. הזהבה מקורית.  מס׳ מנגנון – 

במצב עבודה. גובה: 23 ס"מ.

$ 800 – 1,200

 ,JAEGGER LE-COULTRE .122

שעון ATMOS שוויצרי איכותי, 
שנות ה–50, דגם דלת נפתחת. 

81677, הזהבה  מס׳ מנגנון – 

מקורית. במצב עבודה. 

גובה: 22 ס"מ.

 600 – 900
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ILIAS LALAOUNIS .130 צמיד קשיח זהב 18K, פתוח, 

מעוטר בעבודת זהב מדהימה ומשובץ יהלומים קטנים 

ואבני אמרלד. חלקו התחתון קפיצי. משקל כ-86 גרם.

$ 6,000 – 8,000

132. צמיד קשיח זהב 14K, נפתח, מעוטר בעבודת ריקוע עדינה 

בחלקו העליון ומשובץ תליוני פנינים וטורקיזים. קוטר כ-6 ס"מ. 

משקל כ-50 גרם.

$ 2,500 – 3,000

תליון זהב 18K, ג׳ייד בדגם   .131

יד מלופפת ומעוטרת אלמנטים 

מזהב בעבודה מדהימה. אורך 

כ-8 ס"מ. משקל כ-34 גרם.

$ 1,000 – 1,500

תליון זהב 18K, משובץ מטבע עתיק,   .124

 .14K כולל שרשרת גורמט זהב

אורך כ-36 ס"מ. משקל כ-74 גרם.

$ 2,500 – 3,000

סיכת זהב 18K, מעוטרת בעבודת   .125

יהלומים קטנים.  ומשובצת  יפה  זהב 

נושאת 2 גדילי זהב משובצים יהלומים 

קטנים. משקל כ- 26 גרם.

$ 2,500 – 3,000

126. תליון זהב 14K, משובץ מטבע עתיק )טטרדרכמה(. 

כולל שרשרת זהב 14K בסגנון גורמט. אורך כ-44 ס"מ. 

משקל כ-74 גרם.

$ 3,500 – 4,000

127. טבעת זהב 18K, מעוטרת בעבודת 

יהלום  ומשובצת  ומבריק  מאט  זהב 

 .cts 2.50-בליטוש טיפה במשקל של כ

מידה כ-US 7.25. משקל כ-19 גרם.

$ 25,000 – 30,000

128. תליון זהב 14K, בדגם נשר, משובץ אבני חן שונות ויהלומים 

קטנים.  מידות כ: 7X4 ס"מ. משקל כ-16 גרם.

$ 2,500 – 3,000

129. טבעת זהב 18K, מורכבת מחישוקי 

זהב רבים המשובצים יהלומים קטנים. 

מידה כ-US 8.5. משקל כ-20 גרם.

$ 2,000 – 2,500
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139. צמיד זהב 14K, בדגם נחש. מורכב מחוליות מדורגות מעוטרות בעבודת 

ריקוע ומשובצות יהלומים בליטוש ישן. ראשו משובץ יהלומים רבים ועיניו 

משובצות אבני רובי. משקל כ-76 גרם.

$ 7,000 – 10,000

140. צמיד קשיח זהב 18K, נפתח, מעוטר אלמנט מוזהב ומשובץ אמטיסט, 

קוטר כ-6 ס"מ. משקל כ-46.5 גרם.

$ 2,500 – 3,000

טבעת זהב 18K, משובצת יהלום   .136

 ct 1.25-בליטוש פרינסס במשקל של כ

ויהלומים בצדדים בשיבוץ בלתי נראה 

.US 6-מידה כ .cts 1.20-במשקל של כ

$ 3,500 – 4,000

סיכה עתיקה זהב ורוד 14K, משובצת יהלומים בליטוש רוז קאט   .137

בגדלים מדורגים במשקל כולל של כ-cts 3.00. מידות כ-6.7X2.4 ס"מ. 

משקל כ-14.5 גרם.

$ 2,500 – 3,000

138. טבעת זהב 14K, מעוטרת בעבודת 

זהב יפה ומשובצת יהלום בליטוש ישן 

 .cts 1.40-במשקל של כ

.US 10-מידה כ

$ 5,000 – 7,000

133. ענק זהב 18K, מעוטר בעבודת פסיפס עדינה.  

משקל  כ-103 גרם. אורך כ-46 ס"מ.

$ 7,000 – 10,000

135. ענק זהב 18K, מורכב מחוליות מתרחבות ומשובץ יהלומים 

מדורגים במשקל כולל של כ-cts 4.00. אורך כ-40 ס"מ. 

משקל כ-35 גרם.

$ 4,000 – 6,000

 PATEK PHILIPPE .134

 ,18K שעון יד נשי זהב
מנגנון מכני, קוטר כ-15 

מ"מ. משובץ יהלומים. 

צמיד אינטגרלי ואבזם 

זהב 18K מקוריים. כולל 

קופסה.

$ 3,000 – 3,500
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Goldscheider. פסל Faience, ארט-דקו,   .146

1922-1941. מפוסל בדמות רקדנית  אוסטריה, 

וחתימת  חתום  לוטוס.  בתנוחת  ישובה  בטן 

האומן 38X27 .Lorenzl ס"מ. )חוסר מינורי לזיגוג, 

 .)craquelure

  $ 300 – 400

Goldscheider. מסכת חרס, גרמניה, 1955   .147

Stephen Dakon. מפוסלת  בקירוב. עוצב ע"י 

בדמות אישה עוטה  צעיף בגוון צהוב. חתום 

ומדבקת החברה, מספר דגם 231 בחריתה. 

גובה: 22 ס"מ.

$ 300 – 400
*מופיעה בקטלוג רזונה של החברה עמוד 222 )מצולם(. 

Meissen .148. צלחת פורצלן דקורטיבית, נדירה, 

 Watteau 1880 בקירוב. במרכז סצינת חיזור עפ״י

מצוירת בעדינות בשלל צבעים. שוליים בעיטורי 

סצינת חיזור בשלל צבעים וסצינה מיניאטוריות 

בדגם נוף נמל ומבנים ארכיטקטוניים בגוון סגול, 

לסירוגין, תחומים קרטוש בהזהבה. על רקע בגוון 

צהוב. חתום בחרבות כחולות מוצלבות. 

קוטר: 23.5 ס"מ. 

$ 300 – 400

Meissen .149. כוס פורצלן דקורטיבית, גרמניה, 

1880 בקירוב. מעוטרת בעבודת יד בדגם סצינות 

מבנים  עם  נוף  רקע  על  צבעים  בשלל  חיזור 

ארכיטקטוניים. חתום בחרבות כחולות מוצלבות. 

גובה: 13 ס"מ. 

  $ 100 – 150

 1950 4 קנים, גרמניה,  קנדלברת פורצלן,   .150

בקירוב. מעמד מפוסל בדגם 3 הגרציות וילדון. 

בסיס עגול מוזהב, 3 רגליות בדגם עלי אקאנטוס 

מסוגננים. חתום ע"י החברה היוצרת בעיר מייסן. 

גובה:  72 ס"מ. 

$ 400 – 500

'לכידת  Meissen. פסל פורצלן קבוצתי,   .151

טריטון' , 1880 בקירוב. מפוסל בדמות 2 נימפות 

וילדון עם רשת. בסיס מפוסל בריאליזם בדגם 

וסרטן  צפרדע,  דגים,  שלל  ומעוטר  סלעים 

מפוסלים. חתום בחרבות כחולות מוצלבות, 

דגם מספר C35 בחריתה. נושא כיתוב בתחתית 

הבסיס. גובה: 31.5 ס"מ. )חוסרים קלים(

$ 700 – 900
*מופיע בספר Meissen Collector‘s Catalogue מאת 

Lawrence Mitchell עמ’ 75 )מצולם(.

Meissen. זוג אגרטלים מפורצלן, גרמניה,   .152

הרנסנס  בסגנון  מעוצבים   .19 ה- המאה  סוף 

האיטלקי. גלזורה בגוון צהוב עם הדגשי הזהבה, 

ידיות מעוגלות בצורת סליל כפול בדוגמת נחשים. 

חתומים בחרבות כחולות מוצלבות וממוספרים 

E116  בחריתה. גובה: 39 ס"מ. 

$ 1,000 – 1,500

סנטר-פיס פורצלן גדול ממדים, בסגנון   .153

Sevres, המאה ה-20. מעוטר בדגם פרחים עם 

הדגשי הזהבה על רקע תכלת. 3 רגליות מפוסלות 

בדגם ילדון מנגן בחצוצרה ויושב על דג. חתום 

בזוג אותיות L משולבות. גובה: 60 ס"מ. 

קוטר: 39 ס"מ. 

$ 400 – 500

Meissen. סרוויס פורצלן ל-6 סועדים,   .154

גרמניה, המחצית הראשונה של  ועוגה,  לתה 

המאה ה-20, הכולל: קומקום לתה, כלי לסוכר 

עם מכסה, כלי לחלב, 6 כוסות לתה, 6 תחתיות, 

6 צלחות לעוגה, 3 צלחות גדולות להגשה. עיטורי 

הזהבה בהיקף בדגם עלים ודגמים גיאומטריים 

)מעט שחיקה(. חתומים וממוספרים. 

$ 400 – 500

 1950  ,Tiffany בסגנון  חשמלית  מנורה   .155

בקירוב. אהילי ויטראז' משולבים זכוכית בגווני 

ורוד וירוק לסירוגין. מעמד ברונזה מפוסל בדגם 

עלים וגבעולים מפותלים. גובה: 64 ס"מ. 

$ 600 – 800

מנורת פיוטר שולחנית מסוגננת, ארט-  .156

דקו, 1930 בקירוב. מפוסלת בדגם ציפור פליקן 

זכוכית  אהיל  אהיל.  להנחת  פעור  מקור  עם 

אדום  בגוון  קרח  דמוי  בעיבוד  מקורית(  )לא 

)cranberry( ועד גוון לבן בדגם פרי מחורץ. 

גובה: 33 ס"מ. 

 $ 700 – 900

 Frank Lloyd מנורת ברונזה וזכוכית ע"פ  .157

Wright. אהיל משובץ זכוכית בגוון כחול, צהוב, 

ולבן ססגוני. בסיס בדגמים גיאומטריים משובץ 

זכוכית בגוון ירוק ולבן. גובה: 71 ס"מ. 

רוחב: 64 ס"מ. 

$ 300 – 400
*פריט דומה נמכר בכריסטי'ס מכירה מס' 1162, לוט 25. 

פסל פורצלן קבוצתי גדול ממדים, המאה   .141

ה-20. מפוסל בדגם ילדים וילדונים מנגנים בכלי 

נגינה. חתום. גובה: 38 ס"מ. 

$ 200 – 300

Royal Worcester. פסל פורצלן אנגלי, המאה   .142

ה-20. מפוסל בדמות הדוכס מוולינגטון מסדרת 

 Bernard ע"י  עוצב  גיבורים צבאיים מפורסמים. 

Winskill. חתום. גובה: 42.5 ס"מ. אורך: 38 ס"מ. 

$ 400 – 500

 The ,פסל פורצלן אנגלי .Royal Worcester .143

Charge of the Light Brigade, המאה ה-20. 

מעוצב ע"י Michael Sutty. חתום. 

41X40 ס"מ. 

$ 500 – 600

Royal Worcester. פסל פורצלן אנגלי,   .144

המאה ה-20. בדמות נפוליאון רוכב על סוס. 

מעוטר בשלל צבעים. חתום. 37X37 ס"מ. 

$ 300 – 400

זוג פסלוני פורצלן, הרלקין*   .Meissen  .145

וקולומבין, גרמניה, 1985/2000 בקירוב. מתוך 

סדרת Commedia Dell‘Arte. הגבר מחזיק סיר 

עם מכסה ובחגורתו מוט עץ, אחד הסמלים של 

הרלקין. האשה חובשת כובע בגוון ירוק וסינר 

מעוטר בעבודת יד עדינה בדגם קלפים. לבושים 

בתחפושות מעוטרות בדגם מעוינים עם הדגשי 

הזהבה. חתומים בחרבות כחולות מוצלבות. 

לגבר- מס' 64551 בהטבעה . לאשה- מס' 64553 

בחריתה. גובה: 22.5/24.5 ס"מ. 

 $ 1,300 – 1,600
 Johann Joachim הרלקין וסיר עם מכסה', עוצב ע"י‘ *

הקומדיה  של  הפסלונים  לסדרת  ושייך   ,Kaendler

האיטלקית. עיצוב סידרה זו מושפע מהגעתה של קבוצת 

קומיקאים חדשה, שהועסקה ע"י אוגוסט השלישי בוונציה 

והגיעה לדרזדן בשנת 1738. ההקדשה המצוינת על הסיר 

 Zanni, מייצג את שם הבמה .Z.M – מתייחסת גם לכך

Müller שמו של שחקן הרלקין הסקסוני ג'וזף פרדיננד 

מולר. שנת 1738, המצוינת על הסיר, מתייחסת לחגיגות 

הרבות לרגל חתונתה של הנסיכה מריה עמליה מסקסוניה 

עם מלך סיציליה ויום הכתרתו החמישית של פרידריך 

אוגוסט השני מסקסוניה למלך פולין.
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 ,916 צמיד מטבעות זהב   .168

מורכב ממטבעות רבע סוברין 

זהב 916. אורך כ-17 ס"מ. 

משקל כ-28 גרם.

$ 3,000 – 3,500

14K, מחורצת  טבעת זהב   .164

בצדדים, במרכז אלמנט משובץ 

 ct יהלום במשקל של כ-0.10 

ור"ת. מידה כ-US 9.5. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה. משקל 

כ-14 גרם.

$ 700 – 1,000

מסגרת   ,14K זהב  תליון   .165

זהב.  ואוחזת מטבע  מעוטרת 

קוטר כ-4.2 ס"מ. 

משקל כ-13.5 גרם.

$ 2,000 – 2,500

18K, מסגרת  תליון זהב   .166

מעוטרת ואוחזת מטבע זהב 

הרצל.  של  דיוקנו  עם   900

קוטר כ-4 ס"מ. 

משקל כ-14 גרם. 

$ 2,000 – 2,500

14K, מעוטרת  טבעת זהב   .167

 .US  13 כ- מידה  במרכז.  ר"ת 

משקל כ-16 גרם.

$ 1,000 – 1,500

161. טבעת זהב 14K, מעוטרת בעבודת 

חריתה יפה של פרחים ועלים. במרכז 

 .US 10-ר"ת.  מידה כ

משקל כ-29 גרם.

$ 2,500 – 3,000

162. לוט 8 מטבעות זהב, מורכב מ: א. 5 מטבעות זהב 900 חצי פלאווי. 

ב. מטבע זהב 916 סוברין אנגלי. ג. מטבע זהב 916 חצי סוברין אנגלי . 
ד. מטבע זהב 18K "מגדל דוד". סה"כ משקל הלוט כ-34.9 גרם.

$ 2,500 – 3,000

163. טבעת זהב 9K, מעוטרת בעבודת 

זהב יפה ומשובצת מטבע סוברין זהב 

916.  מידה כ-US 11. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה. משקל כ-17 גרם.

$ 1,500 – 2,000

מעוטרת  מסגרת   ,18K זהב  תליון   .158

עבודת פיליגראן יפה ואוחזת מטבע זהב 

986 אוסטרי. קוטר כ-5 ס"מ. 

משקל כ-23 גרם.

$ 2,500 – 3,000

159. תליון זהב 14K, מסגרת מעוטרת אוחזת 

מטבע "אנה פרנק" זהב 900 . 

קוטר כ-5 ס"מ. משקל כ-23.5 גרם.

$ 2,500 – 3,000

14K, מסגרת מעוטרת  תליון זהב   .160

אוחזת מטבע זהב 986 אוסטרי. 

קוטר כ-5.5 ס"מ. משקל כ-23 גרם.

$ 2,500 – 3,000
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171. טבעת זהב 14K, משובצת אמרלד 

במרכז במשקל של cts 5.30, בליטוש 

טיפה ויהלומים מסביב במשקל כולל 

של cts 2.72. מידה כ-US 7.25. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

.GLS מלווה בתעודה של

$ 4,000 – 5,000

172. טבעת זהב 14K, משובצת רובי 

ויהלומים   cts  11.00 של  במשקל 

מסביב במשקל של cts 2.00. מידה 

כ-US 7.5. טבעת זו ניתנת להגדלה 

.GLS והקטנה. מלווה בתעודה של

$ 1,800 – 2,200

קן  בדגם   ,14K זהב  טבעת   .173

ציפורים, מעוטרת בעבדות זהב 

ואבני  יהלומים  ומשובצת  יפה 

אמרלד. מידה כ-US 7. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה. משקל 

כ-7.5 גרם.

$ 700 – 1,000

174. טבעת זהב 14K, משובצת ספיר 

במרכז ויהלומים מסביב במשקל של 

כ-cts 2.00. מידה כ-US 7. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה. 

משקל כ-11.5 גרם.

$ 2,000 – 2,500

175. זוג עגילי זהב 14K, צמודים 

לאוזן, בדגם פרחים, משובצים 

ויהלומים  פנינים  טורקיזים, 

קטנים. קוטר כ-2 ס"מ. 

משקל כ-13.5 גרם.

$ 1,600 – 2,000

176. זוג עגילי זהב 14K, אלמנט 

צמוד לאוזן בדגם סרט משובץ 

יהלומים וספיר. 

אורך כ-2.7 ס"מ. 

.cts 5.50-משקל הספירים כ

$ 1,500 – 2,000

177. זוג עגילי זהב 14K, משובצים יהלומים 

ואבני רובי לסרוגין. אורך כ-2 ס"מ. 

משקל כ-9 גרם.

$ 1,500 – 2,000

178. זוג עגילי זהב 14K, אלמנט 

צמוד לאוזן משובץ יהלומים 

ופנינה בקוטר של כ-9 מ"מ.

נושאים תליון משובץ יהלומים 

ס"מ.   3 .6 כ- אורך  ופנינה. 

משקל כ-12.5 גרם.

$ 2,000 – 2,500

169. צמיד זהב 18K, בדגם פסיפס, 

לבן  צהוב,  זהב  חוליות  מעוטר 

ריקוע מדהימה.  וורוד בעבודת 

אורך כ-19 ס"מ. משקל כ-46 גרם.

$ 5,000 – 6,000

 ,916 זהב  מטבעות  צמיד   .170

מורכב ממטבעות חצי סוברין זהב 

 .14K 916. הצמיד עצמו זהב

אורך כ-20 ס"מ. משקל כ-36 גרם.

$ 3,000 – 3,500

179. טבעת זהב 18K, משובצת 

אבני חן בצבעים שונים, במרכז 

יהלומים  משובצת  מסגרת 

קטנים וציטרין. מידה כ-5.5 

US. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.

$ 1,800 – 2,200

 ,18K 180. טבעת זהב לבן וצהוב

במשקל  יהלומים  משובצת 

 .US 7-מידה כ .ct 1.00-של כ

משקל כ-10 גרם.

$ 1,000 – 1,500
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Empire, למשקאות  סט כסף צרפתי   .181

1798-1809. מפוסל בדגם  חריפים, פריז, 
ראש אישה מכונפת על מעמד מעוטר בדגם 

גירלנדות בעיטורי חריתה. חתום. 

גובה: 37 ס"מ. משקל הכסף: כ- 950 גרם. 

$ 1,300 – 1,600

 1930 נדיר,  גביע כסף גרמני, גדול ממדים,   .182

Empire בדגם עלי דפנה  בקירוב. מעוטר בסגנון 

וידיות מפוסלות בדגם עלי אקאנטוס. בסיס עגול 

 51.5 מעוטר פניניות. חתום וחותמת היצרן. גובה: 

ס"מ. משקל: כ-2,490 גרם. )כמה מכות מינוריות(

$ 1,500 – 2,500

183. קומקום כסף גרמני לתה עם מעמד לחימום 

 1910 ,Empire באמצעות כוהל ופתיליה(, סגנון(

בקירוב. ידית בדגם קשת מחורצת ומעוטרת 

משולבת  ידית  בבלט.  אקאנטוס  עלי  בדגם 

חישוקי בידוד מפני חום. מיכל בדגם בלוסטר. 

עלי  גירלנדות  בדגם  בבלט  מעוטרת  פייה 

4 רגליות בעיטורי  דפנה האופייניות לסגנון. 

בלט מיוחדים בדגם צמחייה מסוגננת ודגמים 

גיאומטריים. חתום וחותמת היצרן. 

גובה: 43 ס"מ. משקל )כולל(: כ- 1,860 גרם.

$ 900 – 1,200

185. זוג פסלים, כסף מוזהב ואמאייל, המאה ה-20.  מפוסלים בדגם נשרים במעוף, מעוטרים 

בגווני חום ולבן. על בסיס ג'ייד מגולף בדגם סלעים. 

חתום silver. גובה )כולל בסיס(: 23/21 ס"מ. 

$ 1,200 – 1,400

זוג קנדלברות ברונזה צרפתיות, מוכספות. בדגם   .184

צמחייה מפותלת, אסימטריות, המדגישות את הדינמיות 

המנוגדת האופיינית לסגנון הרוקוקו. מעמד מעוטר ומפוסל 

מוטיבים מפותלים אסימטריים על גבי בסיס עגול רחב 

מעוטר rocaille. גובה: 50.5 ס"מ.

$ 1,500 – 2,500
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ושמן, צרפת,  וזכוכית לחומץ  סט כסף   .186

1890 בקירוב. מעמד דקורטיבי, מעוטר ילדונים, 

רגליות  בחסר.  וצמחייה  פרחים  גירלנדות 

מפוסלות בדגם טופרי ציפור חובקים כדור. 

חותמות כסף צרפתיות. גובה: 34.5 ס"מ. 

רוחב: 26 ס"מ. משקל הכסף: כ – 1,255 גרם.

$ 1,500 – 2,000

מעורבות  מתכות  אגרטל   .188

 .Tiffany and Co בסגנון יפני, עפ״י
גוף בעיטורי חריתה בדגם שפיריות, 

ודגמי ניצנים וגבעולים מפותלים 

באפליקציה, על רקע עבודת ריקוע 

בדגם  מפוסלות  רגליות  ידנית. 

במבוק )אחת קצרה(. חתום בבסיס 

 Tiffany and Co Makers Sterling

 Sterl ing Si lver  and other

metals וממוספר 3563/9610, 268. 

גובה: 30 ס״מ.

$ 3,000 – 5,000

סנטר-פיס כסף, המאה ה-20. עיטורי חסר בסגנון נאו-קלאסי בדגם עלים וקרטושים. ידיות   .187

מפוסלות בדגם דמויות מיתולוגיות מכונפות. פנים: קערת קריסטל. חתום. 22X39 ס"מ. 

$ 1,200 – 1,400

WMF. סנטר-פיס ארט-נובו   .189

מוכסף, 1890 בקירוב. בראשו קערת 
קריסטל חרותה מתברגת. מעמד 

מפוסל בדגם עלמת חן נישאת על 

כנפי נשר. בסיס כיפתי עגול מעוטר 

אפליקציות בדגמי פרחים וגבעולים 

מפותלים המשמשים גם כרגליות. 

חתום. 

גובה: 51 ס"מ. קוטר: 30.5 ס"מ. 

$ 2,500 – 3,500
 ,1906 * מופיע בקטלוג החברה משנת 

עמוד 73, מס' 277.
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מעוטרת   ,14K זהב  טבעת   .199

בעבודת זהב יפה ומשובצת אמטיסט 

זו  טבעת   .US  6 כ- מידה  במרכז. 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

מעוטרת   ,14K זהב  טבעת   .200

בעבודת פיליגראן ואבן חן אדומה 

זו  US. טבעת  במרכז. מידה כ-7 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

מעוטרת   ,14K זהב  טבעת   .201

ת  צ ב ו מש ו ה  פ י ב  ה ז ת  ד ו ב בע

במרכז  ופנינה  קטנים  יהלומים 

 .US 7-בקוטר של כ-6 מ"מ. מידה כ

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 700 – 1,000

משובצת   ,14K זהב  טבעת   .202

יהלומים בליטוש ישן ובמרכז רובי 

זו  US. טבעת  קבושון. מידה כ-8 

ניתנת להגדלה והקטנה. 

משקל כ-9 גרם.

$ 1,000 – 1,500

משובצת   ,14K זהב  טבעת   .195

אמרלד, ספיר, רובי ויהלומים קטנים. 

ניתנת  זו  טבעת   .US  10 כ- מידה 

להגדלה והקטנה.

$ 800 – 1,200

 14K 196. טבעת עתיקה זהב ורוד

בליטוש  יהלום  וכסף, משובצת 
ישן במשקל של כ-ct 1.30 מידה 

כ-US 7. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.

$ 7,000 – 10,000

טבעת עתיקה זהב צהוב ולבן   .197

משובצת  אובאלית  מסגרת   ,14K
יהלומים בליטוש ישן ו-3 יהלומים 

ישן במרכז. סה"כ משקל  בליטוש 

cts. מידה כ-8  היהלומים כ-2.00 

US. טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 2,500 – 3,000

טבעת עתיקה זהב 14K, בדגם   .198

מרקיזה, משובצת יהלומים בליטוש 

cts. מידה  ישן במשקל של כ-2.00 

זו ניתנת להגדלה  US. טבעת  כ-8 

והקטנה.

$ 2,000 – 2,500

190. שרשרת זהב 14K, כפולה, 

מעוטרת אלמנט זהב ואמאייל 

קינטי. אורך כ-90 ס"מ. 

משקל כ-38.5 גרם.

$ 2,500 – 3,000

191. שרשרת זהב ורוד 14K, מעוטרת 

מוטות זהב מדורגים משובצים אבני 

אקוהמרין. אורך כ-45 ס"מ. 

משקל כ-14 גרם.

$ 1,500 – 2,000

סיכת זהב ורוד 9K וכסף, בדגם פרפר,   .193

משובץ דיאמנטים רבים, אבני רובי, אמרלד 

וספירים. מידות כ: 5.9X4.6 ס"מ. 

משקל כ-19 גרם.

$ 1,000 – 1,500

192. סיכה עתיקה זהב 14K, רוסית, מעוטרת 

בעבודת זהב יפה ובמרכז אלמנט עגול משובץ 

יהלום בליטוש ישן ודיאמנטים מסביב. 

אורך כ-5 ס"מ. משקל כ-6 גרם.

$ 600 – 800

194. שרשרת זהב 14K, מעוטרת 

תליוני צ'ארם שונים. 

אורך כ-64 ס"מ. 

משקל כ-10 גרם.

$ 700 – 1,000
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ו  ק ד - ט ר א ת  כ י ס  .2 1 5

פלטינה,  משובצת יהלומים 
קטנים בליטוש ישן ובמרכז 

יהלום בליטוש ישן במשקל 

של כ-ct 0.25. אורך כ-6.5 

.14K ס"מ. סוגר הסיכה זהב

$ 700 – 1,000

216. זוג עגילי זהב 

ורוד 14K וכסף, 
משובצים יהלומים 

מדורגים בליטוש ישן 

במשקל כולל של 

.cts 2.00-כ

$  1,500 – 2,000

9K, מעוטר בעבודת זהב יפה  תליון זהב   .203

ומשובץ יהלומים קטנים וספירים לסרוגין. 

.14K כולל שרשרת זהב

$ 700 – 1,000

 ,1 4 K ב  ה ז ן  ו י ל ת  .2 0 4

מסגרת אובאלית מעוטרת 

ובמרכז טופז צהוב. כולל 

.14K שרשרת זהב

$ 700 – 1,000

משובץ   ,21K זהב  תליון   .205

2 אמרלדים. אורך כ-3.5 ס"מ. 

 .14K כולל שרשרת זהב

משקל כ-6 גרם.

$ 700 – 1,000

206. תליון זהב 14K, מעוטר בעבודת 

זהב יפה ומשובץ יהלומים במשקל 

ct. כולל שרשרת  כולל של כ-0.60 

.14K זהב

$ 1,000 – 1,500

207. זוג עגילים עתיקים זהב 

18K וכסף, משובצים דיאמנט 
בתוך  גדול  ודיאמנט  קטן 

מסגרת כסף.

$ 1,500 – 2,00

זוג עגילי עתיקים כסף   .208

וזהב 14K, מורכבים מאלמנט 
נושא  דיאמנט,  משובץ  זהב 

משובץ  טיפה  בדגם  תליון 

קינטי  ואלמנט  דיאמנטים 

דיאמנטים.  משובץ  במרכזו 

אורך כ-4.5 ס"מ. 

משקל כ-10 גרם.

$ 1,500 – 2,000

אובאליים,   ,14K זהב  עגילי  זוג   .209

2 שורות של יהלומים במשקל  משובצים 

כולל של כ-cts 3.00 וספיר במרכז.

$ 2,000 – 2,500

210. זוג עגילי זהב 18K, אלמנט 

תליון  נושא  לאוזן  צמוד  זהב 

אובאלי משובץ ספיר קבושון 

ויהלומים מסביב. 

אורך כ-2.5 ס"מ .

$ 700 – 1,000

211. טבעת זהב ורוד 14K, משובצת 2 

יהלומים בליטוש ישן במרכז במשקל 

ובצדדים   .ct  1 .00 כ- של  כולל 

ם  י צ ב ו ש מ ן  לב ב  ה ז ם  י נט מ ל א

יהלומים קטנים בליטוש ישן. מידה 

כ-US 7.5. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה. משקל כ-9.5 גרם. 

$ 2,500 – 3,000

מעוטרת   ,18K זהב  טבעת   .2 12

בעבודת זהב יפה בצדדים, במרכז 

משובץ אוניקס ועליו אלמנט זהב 

בדגם מנורה. מידה כ-US 10. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

משקל כ-8 גרם.

$ 1,000 – 1,500

213. טבעת זהב ורוד 14K, מעוטרת 

ומשובצת  יפה  ריקוע  בעבודת 

יהלום במשקל של כ-ct 0.10. מידה 

כ-US 11. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה. משקל כ-6 גרם.

$ 800 – 1,200

מחורצת   ,18K זהב  טבעת   .2 14

משובץ  אלמנט  במרכז  בצדדים, 

יהלומים במשקל כולל של כ-1.00 

ct. מידה כ-US 5. משקל כ-10 גרם.

$ 1,000 – 1,500
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219. אמן לא מזוהה, איכרים בשדה, שמן על בד, 

80X120 ס"מ. 

$ 400 – 500

דיוקן אישה, שמן על עץ,  220. אמן לא מזוהה, 

31X67 ס"מ. 

$ 200 – 300

221. אמן לא מזוהה, זוג קורא עיתון, שמן על עץ, 

28X37 ס"מ, חתום. 

$ 200 – 300

222. זוג קנדלברות כסף סטרלינג אנגליות, ניאו-

קלאסיות, 4 קנים כ"א, שפילד, 1888-89. בתי נר 

ומעמדים מעוטרים בבלט בדגם קולונות קורינתיות 

מעוטרות בגירלנדות עלי דפנה. בסיס פודיום בדגם 

ריבועי מעוטר בהיקף בדגם פניניות בבלט. חתום 

וחותמת היצרן. גובה: 39 ס"מ. )מוכבד( 

$ 1,000 – 1,500

14 קערות   .Bailey Banks and Biddle  .223

כסף סטרלינג, בסגנון Empire. שפה מפותלת 
מעוטרת בבלט בדגם עלי אקאנטוס, סרט עלי 

דפנה וצדפים מסוגננים. גוף הכלי בעיטורי חריתה 

בדגם פרחים ודגם מפותל האופייני לסגנון. חתום 

וחותמת היצרן. קוטר: 10.5 ס"מ. 

משקל: כ- 2,040 גרם.

$ 900 – 1,100

224. מערכת 5 ספלוני כסף צרפתיים ותחתיות, 

Empire בדגם  1880 בקירוב. עיטורים בסגנון 

 .’.L. & I’ עלי דפנה בהיקף. חתום וחותמת היצרן

משקל: כ- 250 גרם.

$ 150 – 200

Hazorfim .225. קנדלברה כסף סטרלינג 5 קנים, 

המאה ה-20. משטחי בלט מחורצים. זרועות 

מפותלות. חתום וחותמת בודק כסף ישראלי. 

גובה: 26.5 ס"מ. )מוכבד(

$ 200 – 300

226. מגש כסף, גדול ממדים, המאה ה-20. שפה 

בעיטורי חסר בדגם פרחים מסוגננים. במרכז 

עיטורי חריתה בדגם פרחים וצמחייה מפותלת. 

2 ידיות מפוסלות בדגם עלי אקאנטוס מסוגננים. 

71X50 ס"מ. משקל: כ- 3.2 ק"ג. 

$ 1,200 – 1,600

227. קערת כסף רוסית עם ידית, 1922-1991. שפה 

בעיטורי בלט וחריתה בדגם גיאומטרי חוזר. ידית. 

חתום וחותמת היצרן. קוטר: 11 ס"מ. 

משקל: כ- 190 גרם. 

$ 100 – 150

 1932 אמריקאית,  סטרלינג  כסף  קערת   .228

ואילך. על בסיס בדגם עגול. חתום, חותמת היצרן 

וממוספר.  קוטר: 23 ס"מ.  משקל: כ- 715 גרם. 

$ 300 – 400

מגש כסף סטרלינג אמריקאי, המחצית   .229

הראשונה של המאה ה-20. שפה בעיטור בלט 

חוזר בדגם פרחים מסוגננים. חתום. קוטר: 27 ס"מ. 

משקל: כ- 525 גרם. 

$ 200 – 300

סנטר-פיס שייש וקריסטל, בסגנון ארט-  .230

נובו, צרפת, 1940 בקירוב. אגרטל זכוכית קריסטל 

בעיטורי גילוף בדגם פרחים ודגמים גיאומטריים. 

נתון בבסיס שייש ומתכת מוזהבת, מפוסל בדגם 

יפהפה  וניצני פרח מפותלים. שייש  גבעולים 

מנומר בגוון אדום, שחור וקרם. גובה: 45 ס"מ. 

$ 400 – 600

231. טס כסף אירופאי, גדול ממדים. עיטורי בלט 

צפופים בדגם פרחים, מוטיבים מפותלים ומסכות 

בהיקף. תבליט במרכז מעוטר בדגם ראש גבר 

תחום rocaille. קוטר: 60 ס"מ. משקל: כ- 2.2 ק"ג. 

)קרע קטן( 

$ 1,200 – 1,600

ופורצלן  Lenox. מערכת כסף סטרלינג   .232

 1910 ארט-נובו,  לפתן,  להגשת  אמריקאית 
בקירוב, ל-15 סועדים, הכוללת: 15 כוסות פורצלן 

ו-16 מחזיקים מכסף. קערות מעוטרות בשפתן 

פס הזהבה. מחזיקי הכסף בעיטורי חריתה ובלט 

בדגם פרחים, צמחייה ו-rocaille. בסיס עגול 

מחורץ. חתום. משקל הכסף: כ-2,115 גרם. 

$ 1,000 – 1,500

ופורצלן  Lenox. מערכת כסף סטרלינג   .233

 12 ל- בקירוב,   1950 לאספרסו,  אמריקאית 
סועדים. כוסיות מעוטרות בשפתן פס הזהבה. 

מחזיקי הכסף בעיטורי חריתה ובלט בדגם פרחים 

צמחייה ו-rocaille. ידיות מפותלות מפוסלות 

בראשן בדגם פרח. חתום וחותמת היצרן. משקל 

הכסף: כ- 1,780 גרם. 

 $ 1,000 – 1,500

מגש כסף סטרלינג אמריקאי, ארט-דקו,   .234

בדגם  השפה  בהיקף  מפוסל  בקירוב.    1930

פניניות. מונוגרמה במרכז. חתום וחותמת היצרן. 

קוטר: 39 ס"מ. משקל: כ- 1,445 גרם. 

$ 600 – 800

 10 ל- סכו"ם  מערכת   .236

12 סועדים, ארט-דקו,  עד 
 , ב ו ר י ק ב  1 9 3 0  , ה י נ מ ר ג

ידית  118 חלקים.  הכוללת 

בעיטור גיאומטרי האופייני 

לסגנון. חתום וחותמת היצרן 

Walter Schell. ראה פרוט 

סכו"ם בתצוגה. משקל )ללא 

סכינים(: כ-2,370 גרם. 

$ 1,000 – 1,500

3 קנים כ"א.  זוג פמוטות כסף סטרלינג   .235

זרועות בדגם משולש קעור. כשמוצבים זה על גבי 

זה נוצר דגם מגן דוד. חתום. חלק מוכבד. 

גובה: 14 ס"מ.

$ 300 – 400

 Schödlberger, Johann Nepomuk .217

)1779-1853(, ‘Der Liebesbrief’ )מכתב האהבה(, 

שמן על בד, 53.5X45.5 ס"מ, חתום ומתוארך 1836. 

$ 1,000 – 2,000

מקור:

Schachter, Ignaz and Clothilde .1 , אוסטריה 

2.  דורוטאום, 30 נובמבר, 1943. לוט מס' 193. 

3. מוזיאון וינה, אוסטריה

4. הוחזר ליורשים הישראליים ע"י המוזיאון 

5. ירושה 

Leon-Louis Leclaire .218, ילדה עם פרחים, 

שמן על דיקט, 25X20 ס"מ, חתום. 

$ 1,000 – 1,500
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עם  גב  אוכל.  כיסאות   12 מערכת   .240

 .H כותרת מפותלת. רגלי קבריולה. קושרת

ריפוד בד ברוקד.

$ 800 – 1,000

צרפתי.  רוקוקו  בסגנון  פינתי  ארון   .241

מעוטר אפליקציות מתכת מוזהבות בהיקף. 

דלת  מתחתיה  מגירה.  מפותלת.  חזית 

מעוטרת סצינת חיזור בציור יד. פנים: מדף. 

גובה: 95 ס"מ. אורך: 73 ס"מ. עומק: 51 ס"מ. 

$ 300 – 400

243. רהיט מדפים צרפתי, המאה ה-18. מסגרת 

ו-3 תאי  3 מדפי תצוגה עליונים  מפותלת. 

אכסון מלמטה. גובה: 141 ס"מ. רוחב: 60 ס"מ. 

עומק: 47 ס"מ.

$ 900 – 1,200

244. שולחן אוכל איכותי ביותר. משטח מלבני, פינות מפותלות, ניתן להגדלה. שפה מגולפת בעיטור גיאומטרי 

חוזר. רגלי קבריולה מפוסלות צמחייה בראשן. משטח )סגור(: 203X126 ס"מ. 2 הגדלות- אורך: 61 כ"א. 

$  800 – 1,000

242. זוג כורסאות אירופאיות.  גב מלבני עם כותרת מפותלת. 

מסגרת עץ מחורצת. ידיות ורגליים מפוסלות בקצוות בדגם 

צמחייה מפותלת. קושרת X. ריפוד לבד בשלל גוונים. בדגם 

עלים מסוגננים. גובה: 115 ס"מ. עומק: 65 ס"מ. 

$ 400 – 600

Mobili Bertele .239. שולחן אוכל איטלקי, עץ אגוז, בסגנון המאה ה-17. משטח משובץ עץ בהיר 

בדגם מפותל, רגליים מגולפות בדגם אלגנטי מפותל. 120X350 ס"מ. גובה: 78 ס"מ. 

$ 800 – 1,000

חבית  כיסאות   8 מערכת   .Cassina  .238

 Frank Lloyd ע"י  במקור  עוצב   ,)Barrel (

Wright ב-1937. עץ דובדבן. ריפוד בד בגוון 

כחול. חתום וממוספר.

$ 1,000 – 1,500

Cassina .237. שולחן אוכל עיצוב מאת Frank Lloyd Wright, המאה ה-20. דגם ’Allen’. עץ דובדבן. 

4 רגליים בדגם מלבן ביניהן קושרת H. משטח: 281X106 ס"מ. 

 $ 1,000 – 1,500
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245. זוג כורסאות Dagobert צרפתיות עתיקות. מסגרת עץ אגוז. 

רגליות בדגם X. ריפוד בד בגוון שחור מעוטר בדגם עלי אקאנטוס 

ופלמטות. גובה: 83 ס"מ. עומק: 48 ס"מ.   

$ 600 – 800

247. שולחן סלוני אירופאי, המחצית הראשונה של המאה ה-20. משטח עליון מלבני, 

שפה מחורצת, משובץ זכוכית. רגליים מגולפות בדגם בלוסטרים פחוסים ביניהן 

קושרת H. משטח: 68X144 ס"מ. גובה: 59 ס"מ. 

 $ 300 – 400

מסגרת  עתיקה.  מראה   .249

עץ מוזהבת מגולפת בצפיפות 

בדגם פניניות, פרחים וצמחייה 

מפותלת. 83X72 ס"מ. 

$ 400 – 600

251. מעמד לפסל או אגרטל. מפוסל בדגם עמוד קורינתי, 

עיטורי בלט בדגם ראשי כרובי מלאכים. הדגשי הזהבה 

והכספה בהיקף. גובה: 113 ס"מ. משטח: 33X32 ס"מ. 

$ 400 – 500

252. ספה צרפתית, בסגנון Biedermeier, עץ אגוז, 1920 בקירוב. מסגרת 

מפותלת )מעט שחיקה(. ריפוד בד בגוון חום מעוטר לבד בגוון שחור בדגם 

צמחייה מפותלת. רוחב: 235 ס"מ. עומק: 81 ס"מ. 

 $ 500 – 700

250. שולחן עץ איכותי למשחק 

קלפים. מרקטרי עץ בהיר בדגם 
ח  משט  . ת תל ו מפ ה  י י ח מ צ

עליון נפתח, מחופה לבד ירוק. 

מחורצות,  חרוטות  רגלים 

ביניהן קושרת H. משטח )סגור(: 

92X45 ס"מ. 

$ 600 – 700

248. זוג כורסאות מרשימות בסגנון צרפתי. מסגרת עץ מוזהבת 

מפותלת, עיטורי בלט מגולפים בדגם פרחים וצמחייה מפותלת. 

ריפוד בד. גובה: 98 ס"מ. עומק: 64 ס"מ. 

$ 500 – 700

246. שולחן עץ אגוז כפרי, צרפת, סוף המאה ה-19. קושרת H עם מעמדים חרוטים בדגם 

קולונדה, גילופים איכותיים ומרשימים בהיקף בדגם שלל סוגי צמחים ודגמים מפותלים. 

גובה: 80 ס"מ. משטח: 140X85 ס"מ. 

$ 600 – 800
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256. שטיח סראפי, פרס. פני השטיח בכיוון אחד 

עם סצינות של עצים על רקע אפרפר.

241X175 ס"מ.

$ 2,500 – 3,000

ומיוחד  שטיח משי פיקטוריאלי איכותי   .257

ביותר קום, פרס. פני השטיח מתארים סיפור 
פר  הנושאת  אישה  של  קלאסי  פרסי  ילדים 

מלידתו ועד בגרותו על גבה כדי להעניקו במתנה 

לשאה. הסיפור מתואר גם במסגרת הפנימית. 

295X140 ס"מ.

$ 8,000 – 12,000

258. שטיח קום, פרס. פני השטיח בסצינות ציידים 

על רקע שנהב. שוליים מעוטרים בפרחים על רקע 

כחול. 250X156 ס"מ.

$ 1,600 – 2,000

259. שטיח משי איכותי, סין. פני השטיח בסצינות 

ציידים על רקע שנהב. מסגרת מעוטרת בפרחים 

בגוון ורוד עתיק. 180X128 ס"מ.

$ 2,000 – 2,500

260. שטיח פיקטוריאלי סראפי, פרס. פני השטיח 

בדוגמת צמחיה ועצים על רקע כחול.

180X114 ס"מ.

$ 2,000 – 2,500

שטיח קשקולי, פרס. פני השטיח בדוגמא   .261

שבטית צבעונית לרוחב על רקע אדום.

285X210 ס"מ.

$ 2,200 – 2,600

262. שטיח פרחי משי מיוחד מאוד, נעין, פרס. פני 

השטיח בדוגמת מדליון מרכזי ושוליים מעוטרים 

בפרחים וסריגים מפותלים על רקע כחול וקרם. 

חתום. קוטר: 2.5 מטר.

$ 8,000 – 12,000

שטיח קשקולי, פרס. פני השטיח בדוגמא   .263

שבטית צבעונית חוזרת ונשנית לאורך.

234X181 ס"מ. 

$ 1,800 – 2,200

264. שטיח פרחי משי תבריז, פרס. פני השטיח 

בדגם מדליון מרכזי גדול ומרשים על רקע מסגרת 

בגוון כחול כהה המעוטרת בפרחים ושריגים. 

שוליים מעוטרים בפרחי שאה-עבאס בגוון ורוד 

עתיק. 250X170 ס"מ.

$ 2,500 – 3,000

שטיח פרחי משי ישן ומיוחד תבריז, פרס.   .265

פני השטיח בעיטורי פרחים וצמחיה עשירה על 

רקע ירקרק. 230X158 ס"מ.

$ 2,800 – 3,200

266. שטיח משי קום, פרס. פני השטיח בעיטור 

מדליון זהוב מרכזי הנתון בתוך מסגרת מרשימה 

על רקע אדום. שוליים מעוטרים. חתום "חוסרו 

שאהי". 289X197 ס"מ.

$ 6,000 – 9,000

267. שטיח פרחי משי מיוחד ביותר נעין, פרס. פני 

השטיח מעוטרים במדליון מרכזי מסיבי ומדליונים 

מפוזרים נתונים במסגרת כחולה מרשימה על 

רקע שנהב. 620X420 ס"מ.

$ 8,000 – 12,000

268. שטיח פרחי משי תבריז, פרס. פני השטיח 

בעיטור מדליון מרכזי גדול על רקע שנהב פרחוני. 

שוליים מקושטים בגוון חום. 400X300 ס"מ.

$ 1,500 – 2,500

269. שטיח פרחי משי מרובע מרשים נעין, פרס. 

פני השטיח בעיטורי שריגים ופרחים על רקע 

כחול כהה. שוליים מעוטרים על רקע שנהב. 

חתום "חביביאן". 260X251 ס"מ.

$ 4,000 – 6,000

270. שטיח משי איכותי מאוד, סין. פני השטיח 

מעוטרים במדליון מרכזי ענק ומרשים מאוד. 

ארבעה עוגנים בפינות השטיח. שוליים מעוטרים 

על רקע אדום. 140X123 ס"מ.

$ 2,500 – 3,000

271. שטיח משי איכותי ביותר קאשאן, פרס. פני 

השטיח בעיטורי פרחים וצמחיה עשירה על רקע 

שנהב ושוליים מקושטים בגוון אם הפנינה. חתום. 

197X195 ס"מ.

$ 8,000 – 12,000

שטיח משי איכותי ביותר קום, פרס. פני   .272

ושריגים  מפוזרים  פרחים  בעיטורי  השטיח 

מוזהבים. מסגרת מרשימה עם קישוטי פרחי 

חתום.  מרשים.  שחור  רקע  על  שאה-עבאס 

198X198 ס"מ.

$ 10,000 – 15,000

273. שטיח פרחי משי איספהאן, פרס. פני השטיח 

בדוגמא מיוחדת ביותר בשלוש סצינות שונות. 

בעלי חיים וציפורים, צמחיה עשירה על רקע 

כחול כהה ושוליים מעוטרים. 178X112 ס"מ.

$ 2,400 – 2,800

שטיח שישלה פרחי משי מרשים ואיכותי,   .274

נעין, פרס. פני השטיח בדגם צד אחד המעוטר 
בסלסלאות פרחים על רקע כחול כהה. שוליים 

שנהב.  רקע  על  ושריגים  בפרחים  מעוטרים 

300X205 ס"מ.

$ 3,000 – 5,000

275. שטיח משי איכותי ביותר, סין. פני השטיח 

מעוטרים בסצינת עץ החיים, כד פרחים ופרחים 

מפוזרים על רקע שנהב נתונים בתוך מחראב 

בפרחים.  מקושטת  באדום  מסגרת  מרשים. 

250X155 ס"מ.

$ 6,000 – 9,000

שטיח שישלה פרחי משי נעין, פרס. פני   .276

ביותר.  מיוחד  השטיח בעיטור מדליון מרכזי 

מוטיבים גאומטריים ופרחים מפוזרים על רקע 

שנהב ומסגרת בגוון קרם המקושטת בפרחים. 

300X200 ס"מ.

$ 4,000 – 6,000

277. שטיח פיקטוריאלי מיוחד המדאן, פרס. פני 

השטיח בדוגמת כיוון אחד בסצינה כפרית של 

אגם, חיות ועצים. מסגרת מעוטרת. 310X170 ס"מ.

$ 2,500 – 3,000

שטיח סראפי, פרס. פני השטיח בעיטורי   .253

מוטיבים שבטיים על רקע חום וירקרק. 

245X204 ס"מ.

$ 3,000 – 5,000

שטיח קיר,  254. יוסל ברגנר, זוג ילדים וציפור, 

ישראל. פני השטיח מתארים זוג ילדים על רקע ים 

וחולות. 132X81 ס"מ.

$ 700 – 900

255. שטיח חוטים מוזהבים ישן קייסרי, טורקיה.

 פני השטיח בדוגמת פרחים, פלמטות וסריגים על 

רקע קרם. חוטים מוזהבים. חתום. 140X98 ס"מ.

$ 1,500 – 2,000
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278. שטיח ישן שירוון, קווקז. פני השטיח בעיטורי 

מדליונים לאורך על רקע צבע חום אדמה. מסגרת 

מעוטרת במוטיבים שבטיים. 185X98 ס״מ.

$ 800 – 1,200

279. שטיח ישן ואיכותי שירוון, קווקז. פני השטיח 

בעיטור פרחוני על רקע שנהב. מסגרת כפולה 

ומקושטת במוטיבים שבטיים. 168X104 ס"מ.

$ 2,500 – 3,500

280. שטיח ישן שירוון, קווקז. פני השטיח בדוגמת 

3 מדליונים צבעוניים על רקע אדום וכחול. מסגרת 

מעוטרת במוטיבים שבטיים. 188X99 ס"מ.

$ 2,800 – 3,200

281. שטיח שירוון ישן, קווקז. פני השטיח בעיטורי 

פרחים צבעוניים על רקע שנהב. מסגרת מעוטרת 

במוטיבים שבטיים. 185X100 ס"מ.

$ 700 – 1,000

282. שטיח תפילה שירוון ישן, קווקז. פני השטיח 

בעיטורי בוטה ומחראב עליון. מסגרת מקושטת 

במוטיבים שבטיים. 124X92 ס"מ.

$ 600 – 900

פני  פרס.  שאחשוואן,  ישן  קילים  ראנר   .283

השטיח בדוגמאות שבטיות צבעוניות לאורך. 

325X70 ס"מ.

$ 800 – 1,200

פני  פרס.  שאחשוואן,  ישן  קילים  ראנר   .284

השטיח בדוגמאות שבטיות צבעוניות לאורך. 

325X70 ס"מ.

$ 800 – 1,200

HADI JALILI בדגם  עתיק  ג׳עפר  שטיח   .285

תבריז, פרס. פני השטיח בדוגמת מדליון מרכזי 
פרחוני גדול ומרשים וזוג עוגנים לצדדים על רקע 

אדום. מסגרת פרחונית בכחול ושוליים מעוטרים 

בפרחים על רקע כהה. 403X280 ס"מ.

$ 5,000 – 8,000

שטיח ישן ואיכותי קום, פרס. פני השטיח   .286

שנהב.  בגוון  פרחוני  רקע  על  בוטה  בדוגמת 

340X245 ס"מ.

$ 800 – 1,200

שטיח ישן מאוד קום, פרס. פני השטיח   .287

ונשנית על רקע שנהב  בדוגמת בוטה חוזרת 

ועיטורי פרחים ושריגים. מסגרת עם מוטיבים 

פרחוניים. 137X200 ס"מ.

$ 2,400 – 2,600

פני  ישראל.  מרבדיה,  מאוד  ישן  שטיח   .288

השטיח בדוגמת בוטה עם מסגרת כפולה ומגיני 

דוד. חתום מרבדיה ירושלים.  242X170 ס"מ.

$ 3,500 – 4,500

שטיח משי איכותי מאוד, סין. פני השטיח   .289

בדוגמת מדליון מרכזי על רקע כהה ומעוטר 

עתיק.  ורוד  בגוון  מסגרת  ושריגים.  בפרחים 

שוליים מעוטרים בפרחים. 180X280 ס"מ.

$ 1,200 – 1,400

290. שטיח משי ישן מאוד בדגם הריז, קייסרי, טורקיה. פני 

השטיח בדוגמת מדליון מרכזי מסיבי ומרשים. מדליונים 

מעוטרת  מסגרת  עתיק.  ורוד  רקע  על  לאורך  מפוזרים 

במוטיבים שבטיים. 420X293 ס"מ.

$ 6,000 – 9,000

ואיכותי  ישן  תפילה  שטיח   .291

השטיח  פני  קווקז.  קובה,  מאוד 
בדגם פרחוני קלאסי על רקע כחול. 

מסגרת באדום מקושטת בפרחים 

ומוטיבים שבטיים. 160X122 ס"מ.

$ 3,000 – 4,000

278279280281282
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פריטים 500-836

 , קוץ’ עם  ‘נער  שייש,  פסל   .519

ילד  המאה ה-19. מפוסל בדמות 

מוציא קוץ מרגלו. מבוסס על פסל 

נמצא  אשר  גרקו-רומי  ברונזה 

ברומא. חתום G. Asti. גובה: 21 ס"מ. 

)רסטורציה( 

$ 200 – 300

 1950 Primavera. אגרטל חרס צרפתי,   .521

בקירוב. זיגוג מעוטר בדגם צבאים, עצים וצמחייה 

בגוון כחול וחום. גובה: 30 ס"מ. קוטר: 35 ס"מ. 

$ 500 – 700

Lladro. לוט הכולל 2 פסלונים ספרדיים,   .500

המאה ה-20, הכולל: א. מפוסל בדמות רקדנית 
בלט. 13X23 ס"מ. ב. מפוסל בדמות רקדנית בלט 

אלגנטית עם ברבור. 19X23 ס"מ. חתומים. 
$ 200 – 300

Lladro .501. לוט 2  פסלוני פורצלן, רקדניות בלט 

אלגנטיות, ספרד, המאה ה-20. כל אחת בתנוחה 
אחרת. חתומים. 24X33 ס"מ, 18X40 ס"מ. 

$ 200 – 300

Lladro. פסל פורצלן, רקדנים בתנועה,   .502

ספרד, המאה ה-20. מפוסל בדמות רקדן ורקדנית 

בלט. תלויים על בסיס בדגם L בגוון שחור.

גובה )ללא בסיס(: 38 ס"מ. 

$ 200 – 300

פסל פורצלן בדמות גבר עם סל, המאה   .503

ה-20. חתום. גובה: 25 ס"מ.

$ 50 – 100

Meissen. פסלון פורצלן מיניאטורי, 1900   .504

בקירוב. מפוסל בדגם תרנגול. חתום ב-2 חרבות 

כחולות מוצלבות וממוספר 180 בחריתה. 

גובה: 9 ס"מ. )צ'יפים מזעריים( 

$ 80 – 120

Meissen. צלחת פורצלן גדולת ממדים,   .505

גרמניה, 1972-1980. שפה מעוטרת בבלט בדגם 

עלי אקאנטוס עם הדגשי הזהבה, במרכז ציור 

יד בדגם פרחים בשלל צבעים. חתום בחרבות 

כחולות מוצלבות. קוטר: 31 ס"מ. 

$ 150 – 200

2 פסלוני פורצלן גרמני,  Meissen. לוט   .506

הכולל: א. סנאי, 1958. ממוספר P231 בחריתה. 
ב. עגל, 1955. ממוספר 1254. חתומים בחרבות 

כחולות מוצלבות ו- ‘weiss’ *. גובה: 8/14 ס"מ. 

$ 150 – 250
 .blanc de chine פורצלן*

507. לוט 3 פריטי פורצלן גרמני, 1950 בקירוב, 

הכולל: זוג פמוטות וסנטר-פיס. מפוסל פרחים 
ודמות של ילד הנושא את המעמד. חתומים. גובה 

23.5 ס"מ.  25 ס"מ. סנטר-פיס גובה:  פמוטות: 

קוטר: 14.5 ס"מ. 

$ 300 – 400

508. זוג פסלי פורצלן בדמות ילדה וילד, המאה 

ה-20. עיטורי הזהבה חתומים. גובה: 23/22 ס"מ. 

$ 80 – 120

509. פסל פורצלן בדמות אישה לבושה טוגה, 

מחצית ראשונה של המאה ה-20. גובה: 17 ס"מ. 

)חוסרים(

$ 50 – 80

Meissen. צלחת פורצלן גדולת ממדים,   .510

גרמניה, 1924-1934. שפה מעוטרת בבלט בדגם 

עלי אקאנטוס מוזהבים, במרכז ציור יד בדגם 

פרחים בשלל צבעים. חתום בחרבות כחולות 

מוצלבות. קוטר: 31 ס"מ. 

$ 150 – 200

 The Mask ,פסל פורצלן .Royal Doulton  .511

Seller, אנגליה, המאה ה-20. מפוסל בדמות גבר 

עם מסכות תלויות עליו. חתום. גובה: 21 ס"מ. 

$ 50 – 100

Capo di Monte. פסל פורצלן איטלקי,   .512

וציפורים.  המאה ה-20. מפוסל בדמות איכר 

חתום וחתימת האומן בחריתה. גובה: 30 ס"מ. 

$ 150 – 250

Capo di Monte .513. פסל פורצלן איטלקי, דייג 

עם מקטרת, 1960 בקירוב. חתום וחותמת האמן. 

גובה: 28 ס"מ. )חוסרים קטנים(

$ 80 – 120

ספרד, פורצלן,  פסלוני   2 לוט   .Lladro  .514 

זר  עם  נשית  דמות  א.  הכולל:   ,1977-1984

שושנים. ב. דמות ילדה מחזיקה תפוזים. חתומים 
וממוספרים. גובה: 23/16.5 ס"מ.  

$ 100 – 150
מקור: עיזבון שאול אייזנברג.

 .1924-1934 פורצלן,  אגרטל   .Meissen  .515

מעוטר בדגם סצינת פרחים בשלל צבעים תחום 

ידיות מפוסלות בדגם  קרטוש על רקע כחול. 

נחשים מפותלים. הדגשי הזהבה. חתום בחרבות 

כחולות מוצלבות. גובה: 38.5 ס"מ.

$ 600 – 800

Meissen. צלחת פורצלן גרמנית מלבנית   .516

דקורטיבית, 1924-1934. עיטורי בלט זהובים, 2 
ידיות הגשה וציורי יד פרחוניים במרכז. חתום 

בחרבות כחולות מוצלבות עם נקודה. 

אורך: 35 ס"מ. 

$ 200 – 300

Meissen .517.  לוט 2 צלחות דקורטיביות, פוסט 

1930. עיטורי בלט בהיקף בדגם עלי אקאנטוס 

מסוגננים. הדגשי הזהבה. חתום בחרבות כחולות 

מוצלבות ו-2 לוכסנים וממוספר בהטבעה. 

קוטר: 28 ס"מ כ"א.

$ 200 – 300

 .1974-77 Lladro. פסלון פורצלן ספרדי,   .518

בדמות ילדה בלבוש מסורתי. חתום וממוספר. 

גובה: 24.5 ס"מ. 

$ 80 – 120
מקור: עיזבון שאול אייזנברג.

Klosterle .520. סרוויס פורצלן צ'כי לדגים ל-6 סועדים 

הכולל 8 חלקים, 1925 בקירוב. חתום. 

$ 80 – 120



37

תירוש - עתיקות וחפצי אומנות

500
501

502

506

505504

503

507

508

509

513

512

511510

514

515

516

517 518



38

הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  קונה  למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  קיים   חלק ב' | שלישי 13.9.2022 

 ,14K זהב  ארט-דקו  טבעת    .534

משובצת יהלומים בליטוש ישן וספיר 

במרכז. מידה כ-US 6. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 800 – 1,200

משובצת   ,14K זהב  טבעת   .535

 .US יהלומים קטנים. מידה כ-7 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 400 – 600

טבעת זהב 14K, בדגם פרח,    .536

של  במשקל  יהלום  משובצת 

כ-ct 0.20. מידה כ-US 5. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

מורכבת   ,18K זהב  טבעת   .537

משלוש שורות משובצות יהלומים 

ואמרלד.  ספיר  רובי,  קטנים, 

מידה כ-US 7.25 טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

14K, צמודים  זהב  זוג עגילי   .530

לאוזן, מעוטרים בעבודת זהב יפה 

ומשובצים פנינה בקוטר של כ-8 

מ"מ. משקל כ-10 גרם.

$ 700 – 1,000

CARTIER .531 זוג עגילי קליפס 

זהב 18K, בדגם פרסה, צמודים 
לאוזן. אורך כ-2.2 ס"מ. 

משקל כ-19 גרם.

$ 1,000 – 1,500

 ,18K CARTIER טבעת זהב   .532

פתוחה, מעוטרת אלמנט בדגם 

 .US 4-כבל במרכז. מידה כ

משקל כ-5.5 גרם.

$ 800 – 1,200

 GRUPO, 18K זוג עגילי זהב H.STERN .533

CORPO, צמודים לאוזן, בדגם פרח.
$ 600 – 800

 5 21K, משובצת  זהב  טבעת   .526

יהלומים במשקל כולל של כ-0.50 

 .US 7-ו-3 גדילי זהב. מידה כ cts

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

$ 700 – 1,000

 ,V בדגם   ,18K זהב  טבעת   .527

משובצת יהלום במשקל של כ-0.07 

ct. מידה כ-US 8. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 500 – 700

 2 10K, מעוטרת  זהב  טבעת   .528

משולשים משובצים יהלומים . מידה 

כ-US 6.5. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.

$ 600 – 800

ויסט,  טו  ,14K זהב  טבעת   .529

ש  ו ט י בל ם  י מ ו ל ה י  3 ת  צ ב ו מש

מרקיזה במשקל כולל של כ-0.30 

זו ניתנת  US טבעת  ct. מידה כ-7 

להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

522. זוג עגילי זהב 14K, מעוטרים 

אלמנט זהב לבן מאט ומשובצים 

יהלומים קטנים. אורך כ-4 ס"מ. 

משקל כ-4.5 גרם.

$ 600 – 800

523. זוג עגילים ויקטוריאניים זהב 

9K, בדגם לב, משובץ פנינה קטנה 
ונושא גדילי זהב. אורך כ-3.7 ס"מ.

$ 600 – 800

 ,9K-14 וK זוג עגילי זהב   .524

לאוזן  צמוד   14K זהב  אלמנט 

ומעוטר בעבודת זהב יפה, נושא 

בלו- ומשובץ   9K זהב  תליון 

טופז. אורך כ-4 ס"מ.

$ 600 – 800

525. זוג עגילי זהב 14K, אלמנט 

צמוד לאוזן נושא לולאות זהב 

אוניקס  משובץ  מעוין  ותליון 

ויהלום קטן. אורך כ-5 ס"מ.

$ 600 – 800
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551. צמיד ארט- נובו זהב 14K, בעבודת פסיפס 

של פרחים ועלים בזהב צהוב ולבן. 

אורך כ-18 ס"מ. משקל כ-11 גרם.

$ 800 – 1,200

552. צמיד זהב 9K, במרכז 5 חוליות אובאליות 

מדורגות משובצות אמטיסטים. 

אורך כ-17 ס"מ.  משקל כ-9 גרם.

$ 600 – 800

עגילי  זוג   H.STERN  .546

צמודים   ,18K זהב  קליפס 
בעבודת  מעוטרים  לאוזן, 

זהב יפה ומשובצים יהלומים 

קטנים. משקל כ-8.5 גרם.

$ 1,600 – 2,000

עגילי  זוג   CARTIER  .547

18K, משובצים  קליפס זהב 
ט  ג ב ש  ו ט י ל ב ם  י מ ו ל ה י

 .ct 0.50-במשקל כולל של כ

אורך כ-2 ס"מ. 

משקל כ-8 גרם.

$ 1,000 – 1,500

548. טבעת זהב 18K, מעוטרת 

גיאומטריים. מידה  אלמנטים 

כ-US 6.5.  משקל כ-13 גרם.

$ 800 – 1,200

CARTIER .549 זוג עגילי 

קליפס זהב 18K, בדגם 
פרסה, קוטר כ-2 ס"מ. 

משקל כ-8 גרם.

$ 800 – 1,200

 ,18K זהב  עגילי  זוג   .550

בדגם פרסה. 

קוטר כ-1.7 ס"מ. 

משקל כ-5 גרם. 

$ 600 – 800

בדגם   ,14K זהב  טבעת   .542

יהלומים  משובצת  ויסט,  טו

בליטוש טייפר ויהלומים עגולים 

 .ct  1.00 כ- של  כולל  במשקל 

מידה כ-US 9. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 700 – 1,000

טבעת זהב 14K, משובצת יהלום   .543

בליטוש אובאל במשקל של כ-0.70 

 .US 7.5-ויהלומים בצדדים. מידה כ ct

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 1,000 – 1,500

יהלום  משובצת   ,14K זהב  טבעת   .544

סוליטר בליטוש אובאל במשקל של כ-0.70 

ct מידה כ-US 7. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.

$ 1,000 – 1,500

טבעת זהב 18K, משובצת   .545

עגולים  יהלומים  של  שורות 

ויהלומים בליטוש טייפר במשקל 

מידה   .ct  0 .70 כ- של  כולל 

ניתנת  זו  טבעת   .US  7.25 כ-

להגדלה והקטנה.

$ 1,000 – 1,500

538. תליון זהב צהוב ולבן 

מאלמנטים  מורכב   ,14K
ב  ו ה צ ו ן  ב ל ב  ה ז ל  ש

ם  י צ ב ו ש מ ו ם  י ל י ב ק מ

עגול  בליטוש  יהלומים 

של  כולל  במשקל  ובגט 

ct. כולל שרשרת  כ-1.00 

.14K זהב

$ 800 – 1,200

539. תליון זהב 10K, מעוטר עבודת זהב יפה ומשובץ 

.10K יהלומים קטנים. כולל שרשרת זהב

$ 600 – 800

540. תליון זהב 14K, משובץ יהלום 

סוליטר בליטוש רדיאן במשקל של 

.14K כולל שרשרת זהב .ct 0.60-כ

$ 1,500 – 2,000

 ,V 14K, בדגם  תליון זהב   .541

משובץ יהלומים ואבני אמרלד. 

.14K כולל שרשרת זהב

$ 600 – 800
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 .Galle .553. לוט 2 פריטי זכוכית קמיאו, הכולל: א

1900 בקירוב. מצופה זכוכית  בקבוקון, צרפת, 
בגווני ירוק בדגם עלים על רקע זכוכית צרובה 

בגוון צהוב. חתום Galle בקמיאו. גובה: 12.5 ס״מ. 

ב. אגרטל, כנראה צרפת, המחצית הראשונה של 
המאה ה-20. מצופה זכוכית בגווני אדום וכתום 

מגולף בדגם פרחים ועלים על רקע זכוכית צרובה 

בגוון ירוק.  גובה: 12 ס"מ.

$ 250 – 350

מנורה חשמלית כפולה, גרמניה, המאה   .554

ה-20. זכוכית חלבית מעוטרת בעיטורי הזהבה 

בדגם פרחים ועלים. נושא מדבקה. גובה:  58 ס"מ. 

$ 80 – 120

Galle .555. לוט 3 אגרטלי זכוכית קמיאו קטנים, 

זכוכית בגוון  1910 בקירוב הכולל: א. מצופה 
סגול בדגם פרחים ועלים על רקע זכוכית צרובה 

ב. מצופה זכוכית בגוון ירוק בדגם  בגוון כתום. 

 קוצים על רקע זכוכית צרובה בגוון צהוב עד לבן. 

ג. מצופה זכוכית בגוון סגול בדגם עלים על רקע 
זכוכית צרובה בגוון לבן. חתומים בקמיאו. 

גובה: מ-8 עד 11.5 ס"מ. )צ'יפים מינוריים(

$ 400 – 500

Abel Combe .556. אגרטל זכוכית קמיאו, ניאו-

2 שכבות זכוכית  1880 בקירוב.  קלאסי, פריז, 

בגוון ירוק וסגול על רקע זכוכית צרובה בגוון 

ירוק מנטה בדגם צמחייה מפותלת, זרי פרחים, 

מתכת  במסגרת  נתון  מיתולוגיות.  ופיגורות 

מוזהבת בעיטורי חסר בדגם גירלנדות פרחים 

וסרטים האופייניים לסגנון. חתום בקמיאו. 

גובה: 25.5 ס"מ. 

$ 200 – 300

זוג אגרטלי זכוכית, המאה ה-20. זכוכית   .557

גיאומטרי בגוון כחול.  חלבית מעוטרת בדגם 

צוואר ובסיס בעיטורי הזהבה. גובה: 28 ס"מ. 

$ 80 – 120

558. לוט שני פילי זכוכית Murano, המאה ה-20. 

מדבקות מקוריות בתחתית הפסלונים. 

גובה: 15.5 ס"מ ו-10 ס"מ.

$ 150 – 200

Le Verre Francaise. קנקן זכוכית גדול   .559

ממדים, ארט-דקו, צרפת, 1920 בקירוב. מצופה 
זכוכית בגוון כתום כהה בדגמים גיאומטריים 

מסוגננים על רקע זכוכית צרובה מנומרת בגווני 

כתום בהיר. חתימה חלקית של 'דגל ברלינגו'. 

גובה: 37.5 ס"מ. )רסטורציה(

$ 200 – 300

המחצית  בוהמי,  קריסטל  זכוכית  גביע   .560

הראשונה של המאה ה-20. מעוטר בגוון כחול 

קובלט בדגם מבנים ארכיטקטוניים. גובה: 21 ס"מ. 

$ 50 – 80

561. אגרטל זכוכית Murano, גדול ממדים, המאה 

ה-20. בדגם עגול, מעוטר בסרגלי זכוכית בגוון 

כחול בדגם רשת. גובה: 32 ס"מ. 

$ 100 – 150

המחצית  בוהמי,  קריסטל  זכוכית  גביע   .562

הראשונה של המאה ה-20. גוון אדום בעיטורי 

גילוף בגוון שקוף בדגם מבנים ארכיטקטוניים 

וצמחייה מפותלת. גובה: 14 ס"מ. 

$ 50 – 80

פסל זכוכית, המאה ה-20. בדמות ראש   .563

אישה ברוח. גובה: 16 ס"מ. אורך: 25 ס"מ. 

$ 200 - 300
 .’Victoire‘ בשם Lalique מבוסס על פסל שיוצר ע"י*

Lalique .564. פסל זכוכית צרפתי, עירום, פוסט 

1980. חתום בצריבה. גובה: 23.5 ס"מ. 

$ 150 – 200

Lalique .565. פסל זכוכית עמומה, צרפת, פוסט 

1980. מפוסל בדגם עיטור לרכב 'Chrysis' עוצב 

לראשונה ב- 1931. חתום בצריבה. גובה: 14 ס"מ.  

אורך: 16 ס"מ. 

$ 100 – 150

Lalique. פסל זכוכית, צרפת, פוסט 1980.   .566

מעוטר בבלט בדגם זוג ציפורים בזכוכית צרובה 

 Lalique France על רקע זכוכית שקופה. חתום

ומדבקה Lalique Paris. גובה: 17.5 ס"מ. 

$ 150 – 250

 ,'IGOR' ,קערת זכוכית לקוויאר .Lalique  .567

פוסט 1980. ידית פתיחה ורגליות מפוסלות בדגם 

דולפינים. שתי קערות- האחת תלויה בתוך 

השנייה עם תומכי מתכת. חתום בצריבה. 

גובה: 25 ס"מ. קוטר: 22 ס"מ. 

$ 400 – 500

R. Lalique. לוט 3 בקבוקי זכוכית ומתכת   .568

מוזהבת לבושם, 1925 בקירוב. מפוסלים בסצינות 
בסגנון יווני קלאסי בדגם נשים אלגנטיות לבושות 

טוגה. חתום R Lalique France בבלט וממוספר. 

גובה: מ-12.5 עד 17.5 ס"מ.

$ 300 – 400

Rosenthal Studio Line. תבליט זכוכית   .569

ומתכת, 'הבן האבוד', גרמניה, 1982. עיטורי הזהבה 
בהיקף. חתום, מתואר ומתוארך. 30.5X30.5 ס"מ. 

$ 50 – 100

Lalique. אגרטל זכוכית על רגל, צרפת,   .570

המאה ה-20. עיטורי בלט בהיקף בדגם ציפורים 

 .Lalique France ועלים. חתום בצריבה

גובה: 13.5 ס"מ. )צ'יפ מזערי בבסיס( 

$ 200 – 300

571. לוט 2 אגרטלים, הכולל: א. Legras. זכוכית 

גילוף  1940 בקירוב. עיטורי  קמיאו צרפתית, 

וצריבה בדגם עלים וגבעולים מפותלים. חתום 

בקמיאו. ב. Orivit. אגרטל פורצלן נתון במסגרת 

 1900 גרמניה,   ,Jugendstil מוזהבת,  מתכת 

בקירוב. חתום וממוספר 2560. גובה: 11/19 ס"מ. 

$ 100 – 150

פסל ברונזה בצביעה קרה, המאה ה-20.   .572

 2 מפוסל בדמות עלמת חן ניאו-קלאסית עם 

לוחית  נושא  שחור  בגוון  שייש  בסיס  כלבים. 

'Preiss'. פסל )כולל בסיס(: 48 ס"מ. 

בסיס: 55X24 ס"מ.

$ 500 – 700

573. פסלון מתכת מוזהבת ואמאייל בדמות טווס, 

המאה ה-20. מעוטר בשלל צבעים. על בסיס ג'ייד. 

גובה: 23.5 ס"מ. )חוסר מינורי לבסיס(

$ 250 – 350
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577. טבעת זהב לבן 14K, מעוטרת 

בץ  ו מש ז  כ ר במ ל  ו ג ע נט  מ אל

יהלומים במשקל כולל של כ-0.50 

ct. מידה כ-US 8. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

578. טבעת זהב 14K, בסגנון ארט-

דקו משובצת יהלומים וספירים 

לסרוגין. מידה כ-US 8.5. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 1,500 – 2,000

טבעת זהב לבן 18K, בדגם ספירלי,   .579

משובצת יהלומים שחורים ולבנים. משקל 

.US 4.75-מידה כ . ct 1.50-היהלומים כ

$ 700 – 1,000

580. טבעת זהב לבן 14K, משובצת 

 1.10 יהלום סוליטר במשקל של 

ct. מידה כ-US 9. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה. מלווה בתעודה 

.EG LABS של

$ 2,000 – 2,500

יהלום  14K, משובץ  זהב לבן  תליון   .574

סוליטר בליטוש טיפה במשקל של כ-0.60 

.14K כולל שרשרת זהב לבן .ct

$ 2,000 – 2,500

575. תליון זהב לבן 18K, בסגנון שופארד, בדגם 

לב משובץ יהלומים קטנים ובמרכז 3 יהלומים 

קינטיים בתוך זכוכית. כולל שרשרת זהב לבן 

18K מעוטרת יהלומים קטנים. 

משקל כ-8.5 גרם.

$ 1,800 – 2,200

יהלום  משובץ   ,14K לבן  זהב  תליון   .576

במשקל של ct 1.65  ויהלומים קטנים. 

 .14K כולל שרשרת זהב לבן

.IGL מלווה בתעודה של

$ 2,500 – 3,000

 ,14K זהב לבן  צמיד טניס   .584

משובץ 37 יהלומים במשקל כולל 

 .cts 6.00 -של כ

אורך כ-18.5 ס"מ. 

$ 7,000 – 10,000

581. זוג עגילי פלטינה ארט-דקו, מעוטרים 

בעבודת זהב יפה ומשובצים יהלומים בליטוש 

ישן בגדלים מדורגים ופנינה. סה"כ משקל 

היהלומים כ-ct 1.00. אורך כ-3 ס"מ.  

משקל כ-10 גרם.

$ 1,500 – 2,000

582. טבעת זהב לבן 18K, משובצת 2 שורות 

של יהלומים בליטוש בגט ובמרכז משובצים 

יהלומים בשיבוץ בלתי נראה בליטוש פרינסס. 

 .cts 4.50-סה"כ משקל היהלומים כ

מידה כ-US 10. משקל כ-16.5 גרם.

$ 4,000 – 6,000

583. זוג עגילי  זהב לבן 18K, משובצים 

שורת יהלומים באורך של כ-2.5 ס"מ. 

.ct 0.20-משקל היהלומים כ

$ 600 – 800
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 ,14K לבן  זהב  טבעת   .592

יפה  זהב  בעבודת  מעוטרת 

בגדלים  יהלומים  ומשובצת 

שונים במשקל כולל של כ-1.00 

US. טבעת זו  ct. מידה כ-5.5 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 800 – 1,200

593. טבעת זהב לבן 18K, משובצת 

יהלומים קטנים במשקל של כ-0.50 

מ"מ.   13 כ- של  בקוטר  ופנינה   ct

מידה כ-US 6.75. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 2,000 – 2,500

ת  צ ב ו ש מ  , ה נ י ט ל פ ת  ע ב ט  .5 9 4

ובדפנות, במרכז  יהלומים בצדדים 

יהלומים  משובץ  מלבני  אלמנט 

רדיאן  בליטוש  ויהלום  במסגרת 

במשקל של כ-ct 1.00.  סה"כ משקל 

היהלומים הקטנים כ-ct 1.00. מידה 

כ-US 6.75. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה. משקל כ-10 גרם.

$ 6,000 – 8,000

595. טבעת פלטינה ארט-דקו, 

יפה  נוצות  מעוטרת בעבודת 

ומשובצת דיאמנטים. במרכז 

אלמנט עגול משובץ יהלומים. 

סה"כ משקל היהלומים כ-1.50 

US. טבעת זו  ct.  מידה כ-14 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 1,800 – 2,000

מעוטרת  פלטינה,  טבעת   .588

ומשובצת  יפה  חריתה  בעבודת 

יהלום במשקל של כ-ct 1.10. מידה 

כ-US 6. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.

$ 6,000 – 8,000

ETERNITY פלטינה,  טבעת   .589

יהלומים  3 שורות של  משובצת 

 .cts  3.00 כ- של  כולל  במשקל 

.US 7.5-מידה כ

$ 1,500 – 2,000

590. טבעת זהב לבן 14K, משובצת 

 .ct  1.70 יהלומים במשקל של   5

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

.EG LABS מלווה בתעודה של

$ 2,000 – 2,500

ארט-דקו,  פלטינה  טבעת   .591

ישן  בליטוש  יהלום  משובצת 

במשקל של כ-ct 1.30, ודיאמנטים 

מסביב. מידה כ-US 7.5. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 2,500 – 3,000

585. תליון זהב לבן 18K, בדגם 

זהב  בעבודת  מעוטר  מנעול, 

יפה ומשובץ יהלומים במשקל 

ופנינה.   ct  1.50 כ- של  כולל 

נושא תליון כדורי וגדילי זהב. 

אורך כ-8 ס"מ. 

משקל כ-12 גרם.

$ 2,500 – 3,000

586. תליון זהב לבן 14K, אלמנטים משובצים יהלומים 

ואבני רובי. נושא תליון טיפה משובץ יהלומים. כולל 

.14K שרשרת זהב לבן

$ 1,500 – 2,000

587. סיכת ארט-דקו זהב לבן 14K, בדגם עלה, 

משובץ פנינים ויהלומים בליטוש ישן. 

משקל כ-6 גרם. אורך כ-3.7 ס"מ.

$ 700 – 1,000
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ULYSSE NERDIN .596 שעון יד פלדה, 263-67, 

מנגנון אוטומטי, קוטר כ-43 מ"מ. רצועת עור 

שחורה ואבזם מקוריים. כולל רצועת גומי ואבזם 

טיטניום מקוריים נוספים.

$ 3,000 – 4,000

ST OU 103, מנגנון  SINN שעון יד פלדה,   .597

אוטומטי, קוטר כ-41 מ"מ. רצועת עור חומה 

ואבזם מקורי. כולל קופסה וניירות.

$ 3,000 – 3,500

 ,Colt 74350A ,שעון יד פלדה BREITLING  .598

מנגנון קוורץ, קוטר כ-38 מ"מ. רצועת עור כחולה 

ואבזם מקוריים. כולל רצועת עור חומה ואבזם 

מקוריים  נוספים.

$ 1,500 – 2,000

IWC שעון יד זהב 18K, מנגנון מכני, קוטר   .599

כ-37 מ"מ. רצועת עור חומה ואבזם.

$ 2,500 – 3,000

זהב,  משולב  פלדה  יד  שעון   CARTIER  .600

Pasha Power Reserve 1033, מנגנון אוטומטי, 

קוטר כ-38 מ"מ. צמיד פלדה ואבזם מקוריים.

$ 3,000 – 3,500

BAUME & MERCIER שעון יד נשי פלדה   .601

וזהב 18K, מנגנון אוטומטי, קוטר כ-25 מ"מ. צמיד 
פלדה מצופה זהב ואבזם מקוריים.

$ 600 – 800

BREITLING .602 שעון יד פלדה לאישה, 80560, 

מנגנון קוורץ, קוטר כ-28 מ"מ. רצועת עור שחורה. 

אבזם מקורי.

$ 600 – 800

BUECHE GIROD .603 שעון יד זהב 18K, מלבני, 

מעוטר בעבודת אמאייל יפה. מנגנון מכני, מידות 

 18K 21 מ"מ. רצועת עור שחורה ואבזם זהבX28 :כ

מקוריים.

$ 700 – 1,000

18K, מנגנון  יד נשי זהב  MOVADO שעון   .604

אוטומטי, קוטר כ-18 מ"מ. צמיד אינטגרלי ואבזם 

זהב 14K. אורך כ-16 ס"מ. משקל כ-25 גרם.

$ 1,800 – 2,200

 Tank ,שעון יד כסף מצופה זהב CARTIER  .605

20X28 מ"מ.  כ:  Vermeil, מנגנון מכני, מידות 

רצועת עור חומה ואבזם מוזהב.

$ 700 – 1,000

TISSOT .606 שעון יד נשי זהב 14K, מנגנון מכני, 

 .14K קוטר כ-18 מ"מ. צמיד ואבזם זהב

משקל כ-22.5 גרם.

$ 1,000 – 1,500

 Tank Basculante, ,שעון יד פלדה CARTIER .607

2386, מנגנון קוורץ, מידות כ: 22X25 מ"מ. רצועת 

עור שחורה ואבזם פלדה מקוריים.

$ 2,000 – 2,500

VACHERON CONSTANTIN שעון כיס זהב   .608

14K, מעוטר בעבודת ריקוע יפה בצדדים. 3 מכסי 
זהב. מנגנון מכני, קוטר כ-50 מ"מ. 

משקל כ-107 גרם.

$ 1,500 – 2,000

IWC .609 שעון כיס זהב 14K, 2 מכסי זהב, מנגנון 

מכני, קוטר כ-52 מ"מ. משקל כ-87.5 גרם.

$ 1,500 – 2,000

601

596597598599600

602603604605606607
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 1930 צרפתי,  ארט-נובו  שעון   .610

בקירוב. בסיס מסוגנן ובראשו פסלון 

את  נושא  הפסלון  שייש.  ע"ג  נערה 

 AUGUSTE MOREAU של  חתימתו 

)1834-1917(, את חותמת בית היציקה 

ולוח בחזית עם שם היצירה: הבשורה 

LE MESSAGE. לוח ספרות באמאייל 

מעוטר בפרחים. מצלצל בחצאי ובשעות 

מלאות. גובה: 50 ס"מ. במצב עבודה.

$ 200 – 300

613. מערכת שעון ושני אלמנטים דקורטיביים. צרפת, 1890 בקירוב. 

גוף השעון והאלמנטים משייש שחור משובצים בעיגולי שייש מנומר 

ומעוטרים בעיטורי חריתה מוזהבים. יצרן המנגנון MARTI וציון זכיית 

דגם זה במדליית ברונזה בתחרות שעונים. לוח ספרות באמאייל )פגם 

מזערי( מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. גובה השעון: 32 ס"מ.

גובה האלמנטים: 23 ס"מ. במצב עבודה.

$ 300 – 400

כסף  קופסת  בתוך  אנגלי  שעון   .617

 , לונדון ומרשימה,  איכותית  אנגלית 
1898-9. עושר של עיטורי חריתה בדגמי 

קרטושים, צמחיה עשירה וסצינות חיזור 

של אבירים. פגם בלוח הספרות. 

גובה: 22 ס"מ. במצב עבודה.

$ 400 – 600

DRESDEN .614, שעון פורצלן גרמני 

ישן. גילופי וציורי פרחים וצמחים. 
חתום בלוח הספרות ובבסיס. יצרן 

FHS. לוח ספרות רומיות  המנגנון 

באמאייל. מצלצל בחצאי ובשעות 

מלאות. גובה: 55 ס"מ. במצב עבודה.

$ 300 – 400

2 פמוטים, צרפת, 1890 בקירוב.  מערכת שעון ו –   .611

קופסת השעון מברונזה בפטינה כהה ומוזהבת כאשר שני 

ילדונים תומכים בשעון. יצרן המנגנון JAPY FRES וציון 

זכיית המנגנון במדליית "הכבוד הגדול" בתחרות שעונים. 

לוח ספרות באמאייל. מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. 

במצב עבודה. הפמוטים גם הם מברונזה עם פסלון ילדון 

כ"א. גובה השעון: 46 ס"מ. גובה הפמוטים: 20 ס"מ. 

במצב עבודה.

$ 400 – 600

612. שעון קמין צרפתי, 1910 בקירוב. בסיס שייש 

מנומר, רגליות ברונזה ועיטורים מוזהבים. פסלון 

מתכת מרשים בדגם לוחם ע"ג סוס דוהר. לוח 

ספרות באמאייל. מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. 

גובה: 43 ס"מ. במצב עבודה.

$ 200 – 300

616. שעון גרביטציה אנגלי, 1973, היצרן : THWAITES&REED, יוצר 

 CONGREVE במהדורה מוגבלת של 150 שעונים, העתק של שעון

שיוצר ב – 1804. גולת מתכת כסופה הנעה על גבי משטח מחורץ 

וגורמת להטיית המשטח ולהפעלת שלוש לוחות שעונים בראש. 

בסיס עץ. גובה )כולל בסיס(: 46 ס"מ. במצב עבודה.

$ 500 – 800

 ,1973 אנגלי,  גרביטציה  שעון   .615

THWAITES&REED, שעון מס'  היצרן: 

145 מתוך מהדורה מוגבלת של 500. 

בסיס עץ ושייש. מנגנון השעון "יורד" 

לאורך סולם מחורץ, למתיחת השעון 

הסולם.  לראש  המנגנון  את  מעלים 

גובה: 54 ס"מ. במצב עבודה.

$ 100 – 150
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שבעה  הטוב.  המזל  של  האלים  שבעת   .618

גילופים ישנים מעצם, כנראה יפניים. עיטורי 
צביעה בשחור. חתומים. 

בסיס עץ באורך: 84 ס"מ. 

גובה הדמויות: 15.5 – 12.5 ס"מ.

$ 600 – 900

619. ארבע דמויות מחצר הקיסר. ארבעה גילופים 

ישנים עשויים מעצם, כנראה סיניים. עבודת 
צביעה  עיטורי  ומרשימה.  איכותית  גילוף  

בשחור. חתומים. בסיסי עץ ריבועיים. גובה )כולל 

הבסיסים(: 30 - 28 ס"מ.

$ 600 – 900

620. אמא, ילד ותינוק. נצוקי עצם יפני ישן. חתום. 

עיטורי חריתה צבועים. גובה: 7.3 ס"מ.

$ 100 – 150

621. שני נצוקי עצם יפניים ישנים. עיטורי חריתה 

צבועים. חתומים. גובה: 7 ס"מ, 8 ס"מ.

$ 150 – 200

622. שני נצוקי עצם יפניים ישנים. עיטורי חריתה 

צבועים. חתומים. 7.2 ס"מ. 7.5 ס"מ. 

$ 150 – 200

623. שני נצוקי עצם יפניים ישנים. עיטורי חריתה 

צבועים. חתומים. גובה: 7 ס"מ. 7.5 ס"מ.

$ 150 – 200

624. שני נצוקי עצם יפניים ישנים, עיטורי חריתה 

צבועים. חתומים. גובה: 7 ס"מ. 8.5 ס"מ.

$ 150 – 200

625. שני נצוקי עצם יפניים ישנים. עיטורי חריתה 

צבועים. חתומים. גובה: 7 ס"מ. 7.5 ס"מ.

$ 150 – 200

626. שני נצוקי עצם יפניים ישנים, עיטורי חריתה 

צבועים. חתומים. גובה: 8 ס"מ. 8.1 ס"מ.

$ 150 – 200

627. שתי גיישות יפניות. זוג פסלונים מגולפים 

מעצם, יפן, 1920 בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. 
חתומים. גובה: 19. ס"מ. 19.5 ס"מ.

$ 200 – 300

628. זוג אגרטלי עצם ישנים מהמזרח הרחוק. 

עיטורי דרקונים בצד אחד של האגרטלים ועיטורי 

נגנים ורוכב על חיה בצד השני. עיטורי פרחים על 

על פני כל שטח האגרטלים. חתומים. 

גובה: 33 ס"מ כ"א.

$ 300 – 500

629. זוג חרבות קצרות מהמזרח הרחוק, עשויות 

וגילוף צבועים בדגמי  מעצם. עיטורי חריתה 

דרקונים וצורות גיאומטריות. אורך כ – 39 ס"מ 

כ"א. בסיסי עץ מסוגננים.

$ 200 – 300

630. אלת הנצח והרחמים )GUANXIN( על גבו 

של פיל. פסל עצם סיני ישן, גדול ממדים ומרשים. 

מעוטר מכל קצותיו וצבוע בחלקו. חתום. כולל 

בסיסי עץ. גובה )ללא הבסיס(: 58 ס"מ. 

רוחב: 41 ס"מ.

$ 600 – 800

ת  י נ פ י ן  ו ס ח י א ת  ס פ ו ק  .6 3 1

ישנה מעץ. שני חלקים. גילופים 
איכותיים ביותר בדגמי דרקונים 

החיות  עיני  מיתולוגיות.  וחיות 

מזכוכית. חתום. גובה: 6.5 ס"מ.

$ 150 – 200

יפנית  תכשיטים  קופסת   .633

ישנה. עבודת לכה איכותית. ציור 
אב ובנו על רקע נוף הרים. הפנים 

והגפיים מעצם. 12X9 ס"מ. 

גובה: 5 ס"מ.

$ 150 – 200

חרקים על תרמיל אפונה. אינרו )INRO( עץ יפני ישן. מתפרק ל – 3   .632

חלקים. כולל נצוקי עץ בדגם ספינה. עיני החרקים מזכוכית. חתום. 

אורך: 16.5 ס"מ.

$ 150 – 200

635. ג'רדיניירה ברונזה יפנית ישנה. עיטורי בלט בדגם 

ציפורים, פרחים וענפים מוזהבים. בסיס עץ.

גובה )כולל בסיס(: 58 ס"מ. קוטר: 50 ס"מ.

$ 1,000 – 1,500

634. זוג חרבות תאילנדיות ישנות. הידית והנדן של 2 החרבות עשויים נחושת רקועה על פני כל 

היקפן, בדגמי צמחיה עשירים. הלהבים של החרבות מפלדה מעוטרת בחריתת דמויות נלחמות.

אורך החרבות: 120 ס״מ.

$ 300 – 400
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647. סיכת זהב 14K, בדגם 

שיבולים, מעוטרת בעבודת 

ת  צ ב ו ש מ ו ה  פ י ב  ה ז

 . ישן בליטוש  יהלומים 

מידות כ: 7X3.2 ס"מ. 

משקל כ-15 גרם.

$ 1,000 – 1,500

646. סיכת זהב 14K, בדגם 

עלה מעוטר בעבודת זהב 

יפה ומשובצת טורקיזים.

$ 700 – 1,000

יפה  14K, נפתח, מעוטר בעבודת זהב  צמיד קשיח זהב   .636

ומשובץ פנינים וספירים. משקל כ-21 גרם. קוטר כ-6 ס"מ.

$ 1,500 – 2,000

מעוטרת   ,18K זהב  טבעת   .640

בעבודת זהב יפה ומשובצת קוראל 

במרכז ויהלומים במשקל של כ-1.00 

ct.  מידה כ-US 7. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה. משקל כ-12 גרם.

$ 1,800 – 2,200

642. טבעת זהב 18K, יוונית, מידה 

כ-US 7.5. משקל כ-9 גרם.

$ 1,000 – 1,500

צמיד זהב ורוד 14K, מורכב מחוליות   .643

ס"מ.   23 כ- אורך  ומשתלבות.  מעוטרות 

משקל כ-26 גרם.

$ 1,500 – 2,000

644. זוג עגילי  זהב 14K, בסגנון שנדליר. 

מעוטרים בפרחים ועלי זהב משובצים 

פנינים )חוסר( ונושאים תליוני פנינה. אורך 

כ-8 ס"מ. משקל כ-31.5 גרם.

$ 2,500 – 3,000

יווני, אורך כ-19 ס"מ.   ,18K צמיד זהב   .645

משקל כ-25 גרם.

$ 2,000 – 2,500

מעוטרת   ,18K זהב  טבעת   .641

בעבודת זהב יפה ומשובצת רובי 

 .US  7 כ- מידה  קבושון.  בליטוש 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

משקל כ-15 גרם.

$ 1,800 – 2,200

מעוטרת   ,14K זהב  טבעת   .639

בעבודת זהב יפה בצדדים, במרכז 

משובץ  ומתפתל  מוגבה  אלמנט 

משקל  אמרלד.  ואבני  יהלומים 

משקל   ,ct  1 .00 כ- היהלומים 

ct. מידה כ-6  האמרלדים כ-1.50 

US. משקל כ-18 גרם.

$ 2,000 – 2,500

 ,14K זהב  שנדליר  עגילי  זוג   .637

מעוטרים בפרחים ועלי זהב משובצים 

ונושאים תליוני פנינה.  פנינים )חוסר( 

אורך כ-8 ס"מ. משקל כ-31.5 גרם.

$ 2,500 – 3,000

638. צמיד פנינים וזהב 14K, מורכב מ-6 שורות 

של פנינים בקוטר של כ: 3-4 מ"מ ואלמנטים 

ואמרלדים  פנינים  משובצים  פרחים  בדגם 

קטנים )חוסרים(. אורך כ-17 ס"מ.

$ 1,800 – 2,200
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 ,1 8 K ב  ה ז ת  ע ב ט  .6 5 4

מעוטרת אלמנט פלטינה 

יהלומים במשקל  משובץ 

 .ct 1.50-כולל של כ

 .US 6.25-מידה כ

משקל כ-10 גרם.

$ 1,800 – 2,200

655. זוג עגילי זהב 14K, צמודים לאוזן, מעוטרים 

ופנינת מובה  יהלומים  אלמנטים משובצים 

במרכז. משקל כ-17 גרם.

$ 800 – 1,200

18K, צמודים  זהב  זוג עגילי קליפס   .656

לאוזן. מעוטרים בעבודת זהב יפה, משובצים 

פנינת מובה ויהלומים מסביב. 

משקל כ-27 גרם.

$ 1,500 – 2,000

זהב  מתפצלת  טבעת    .657

זהב  מטבעת  מורכבת   ,18K
ר  ט י ל ו ס ם  ו ל ה י ת  צ ב ו ש מ

 ,c t  0 . 2 5 - כ ל  ש ל  ק ש מ ב

בדגם  לטבעת  המתלבשת 

פרח, מעוטרת בעבודת זהב 

יפה ומשובצת יהלומים. מידה 

כ-US 6. משקל כ-8.5 גרם.

$ 1,500 – 2,000

651.  צמיד זהב 18K, חוליות משתלבות, אורך כ-21 ס"מ. 

משקל כ-40 גרם.

$ 3,000 – 4,000

652. סיכת זהב 18K, בדגם שיבולים 

יהלומים בגדלים  מזהב משובצים 

 .cts 3.5-שונים במשקל כולל של כ

מידות כ: 4X4.8 ס"מ. 

משקל כ-22 גרם.

$ 2,500 – 3,000

צמיד קשיח זהב 18K, נפתח, קוטר כ-6 ס"מ.   .653

משקל כ- 39 גרם.

$ 2,500 – 3,000

שרשרת כבלים זהב 14K, מורכבת מ-14 כבלי   .648

זהב,  מעוטרת אלמנט זהב מרובע מעוטר בעבודת זהב 

יפה. אורך כ-42 ס"מ. משקל כ-27 גרם. 

$ 2,500 – 3,000

שרשרת זהב 14K, חוליות משתלבות.   .649

אורך כ-77 ס"מ. משקל כ-31 גרם.

$ 2,000 – 2,500

שרשרת 18K, מורכבת מ-2 שרשראות בדגם   .650

אידרה, מתפתלות ומשובצות יהלומים במשקל כולל 

של כ-ct 1.00. אורך כ-40 ס"מ. משקל כ-47 גרם.

$ 3,500 – 4,000

658. צמיד טניס זהב 14K, משובץ 

של  כולל  במשקל  יהלומים   38

כ-cts 9.00. אורך כ-18 ס"מ.

$ 7,000 – 9,000
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659. פסל ברונזה בדמות ראש גבר, המאה ה-20. 

חתום A Rodin. גובה )ללא בסיס(: 10.5 ס"מ. 

$ 300 – 400

660. פסל ברונזה, עפ״י August Rodin, ‘האיש 

החושב’, המאה ה-20. יציקה מאוחרת. חתום 

Rodin. גובה )כולל בסיס שייש(: 20 ס"מ. 

$ 400 – 500

661. עפ״י August Rodin, Tete de Balzac, פסל 

ברונזה המאה ה-20. חתום A Rodin וממוספר 
2/9. גובה )ללא בסיס( : 17 ס"מ. 

$ 500 – 700

662. פסל ברונזה, עירום, המאה ה-20. חתום

A. Rodin. גובה )ללא בסיס(: 9 ס"מ. 

$ 400 – 500

663. פסל ברונזה גדול ממדים, ראש נשר, המאה 

ה-20. מפוסל נוצות עדינות בהיקף. מקור מוזהב. 

גובה )כולל בסיס שייש(: 28 ס"מ. 

$ 300 – 400

מוזהבת  מתכת  פסל   .Frank Meisler  .664

‘טרומבוניסט פילהרמוני', ישראל.  ומוכספת, 
מפוסל בדמות גבר בחליפה מנגן לפני מעמד 

תווים. בסיס שייש מסתובב, חתום. 

גובה: 22.5 ס"מ. 

$ 350 – 450

מוזהבת  מתכת  פסל   .Frank Meisler  .665

ומוכספת, 'ג'נטלמן באמבטיה', ישראל. מפוסל 
בדגם גבר נהנה בג'קוזי בצורת צדפה כשהוא 

מחזיק בידו משקה. הפסל נפתח ונסגר באמצעות 

קפיץ. חתום. גובה )פתוח( : 15 ס"מ. אורך: 13 ס"מ. 

$ 400 – 500

‘עץ  Frank Meisler. פסל ברונזה מוזהב,   .666

השיטה’, ישראל. מפוסל בדגם עץ עם ציפורים 

מוזהבות.* גובה: 21 ס"מ. אורך: 22 ס"מ.

$ 600 – 700
* פסל זה הוא גרסה מיניאטורית של פסל סביבתי שהוזמן 

על ידי המעצב פייר קרדין, השוכן כיום בחורשת שיטים ליד 

אילת. חתום וממוספר 17/1200. 

פסל   ,)1875-1968(  Peter Tereszczuk  .667

מפוסל  אוסטריה/אוקראינה.  ועצם,  ברונזה 
בדמות נערה לבושה בבגדים מסורתיים. חתום 

ומונוגרמה. גובה: 10.5 ס"מ. 

$ 150 – 200

 

Otto Poertzel, פסל ברונזה ועצם  ע"פ   .668

 Otto בדמות ילדה, 1950 בקירוב. מוזהב. חתום
Poertzel. גובה )כולל בסיס(: 21.5 ס"מ.  

$ 600 – 800

פסל ברונזה מוזהב, עירום, המאה ה-20.   .669

עוטה מסכת בד על עיניה. 

גובה )כולל בסיס(: 29 ס"מ. 

$ 300 – 400

670. פסל שייש ועצם, בדמות אישה 

ניאו-קלאסית, המאה ה-20. פטינה מוזהבת. 
גובה )כולל בסיס(: 26.5 ס"מ. 

$ 400 – 500

 Jean-Louis ל-  מיוחס  ברונזה,  פסל   .671

Gregoire  )1840-1890(, צרפת. מפוסל בדמות 
 .Borjere Freres Paris ו L. Gregoire זוג. חתום

גובה: 67 ס"מ. 

$ 700 – 900

Rudolph Kaesbach .672  )גרמניה, 1839-1928(, 

פסל ברונזה ‘Tanzerin’. מפוסל בדמות רקדנית 
מחזיקה את שמלתה. חתום. 

גובה )כולל בסיס(: 24 ס"מ. 

$ 300 – 400

673. פסלון ברונזה בדמות אישה חובקת כדור. 

 .Schmid-Felling חתום

גובה )כולל בסיס(: 15 ס"מ. )תיקונים(

$ 100 – 150

674. פרוטומה )bust ( ברונזה אירופאית, המאה 

ה-20. נערה, לראשה זר פרחים. 

גובה )כולל בסיס(: 67 ס"מ. 

$ 700 – 900

פסל ברונזה מוזהב בסגנון ניאו-קלאסי,   .675

המאה ה-20. מפוסל בדמות מלאך בדמות אישה. 

חתום J Houdon ביציקה.  

גובה )כולל בסיס(: 32 ס"מ. 

$ 300 – 400

Marc Pierce. פסל דמוי ברונזה, 'לומדים   .679

בבית'. מפוסל בדגם אמא דובה מלמדת גורים 
לדוג סלמון. חתום ומתואר בבסיס. 

גובה )כולל בסיס(: 29 ס"מ. אורך: 36 ס"מ. 

 $ 200 – 300

678. פסל מתכת ושייש בדגם דב, המאה ה-20. 

מוזהב בחלקו. גובה: 23 ס"מ. 

אורך: 25 ס"מ. )כולל בסיס( 

$ 300 – 400

Guido Righetti .677  )1875-1958(, פסל ברונזה 

איטלקי בדמות בבון. חתום בחריתה. גובה )ללא 
בסיס(: 31 ס"מ. 

$ 1,000 – 1,500

פסל כסף סטרלינג משובץ אבן, המאה   .676

עץ  בול  על  עומד  סנאי  בדגם  מפוסל   .20 ה-

 Ida -ו Rossano ואוכל. בסיס אבן ירוקה. חתום

Hugenick Silver. גובה: 22 ס"מ. 

$ 1,800 – 2,200

 Charles Marion Russell 680. פסל ברונזה ע"פ

 C 1864-1926, דובים. מפוסל בדגם דב וגור. חתום

M Russell וציור גולגולת שור. 

גובה )כולל בסיס(: 22 ס"מ. אורך: 33 ס"מ. 

$ 600 – 800
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686.  טבעת זהב לבן 18K, משובצת 

יהלומים בליטוש ישן ו-2 פנינים.

$ 700 – 1,000

בסגנון   ,14K לבן  זהב  טבעת   .689

ארט-דקו, משובצת אמטיסט. מידה 

כ-US 6.5. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.

$ 500 – 700

687. טבעת זהב לבן 18K, משובצת 

מידה  במרכז.  ופנינה  רובי  אבני 

כ-US 5. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.

$ 600 – 800

ETERNITY פלטינה,  טבעת   .688

ה  פ י ב  ה ז ת  ד ו ב ע ב ת  ר ט ו ע מ

ומשובצת יהלומים בגדלים שונים. 

.US 8-מידה כ

$ 800 – 1,200

690. טבעת זהב לבן 14K, בסגנון 

פניניות  מעוטרת  ארט-דקו,  

 . במרכז אמטיסט  ומשובצת 

מידה כ-US 7. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

 ,1 4 K ן  לב ב  ה ז ת  ע ב ט  .6 9 1

ו-2  משובצת אבן חן כתומה 

יהלומים קטנים. מידה כ-5.5 

ניתנת להגדלה  זו  US. טבעת 

והקטנה.

$ 600 – 800

692. טבעת זהב לבן 18K, טויסט, 

מעוטרת אלמנט עגול משובץ 

פרח  בדגם  ואלמנט  יהלומים 

משובץ אבני ציטרין. מידה כ-5.5 

ניתנת להגדלה  זו  US. טבעת 

והקטנה.

$ 800 – 1,200

693. טבעת זהב לבן 14K, בסגנון 

ארט-דקו, מעוטרת עבודת זהב 

יפה בגווני זהב שונים, מסגרת 

ות  י נ י פנ מעוטרת  מלבנית 

ואמטיסט במרכז. מידה כ-9.25 

זו ניתנת להגדלה  US. טבעת 

והקטנה.

$ 800 – 1,200

צמיד פנינים, קפיצי, מורכב מ-3 שורות של פנינים   .682

בקוטר של כ: 5-6 מ"מ. סוגר זהב לבן 18K בדגם פרח משובץ 

יהלומים. אורך כ-17.5 ס"מ.

$ 700 – 1,000

זוג עגילי קליפס זהב   .683

ן  ז לאו צמודים   ,18K לבן 
ומשובצים פנינים ויהלומים 

גרם.   12 כ- משקל  קטנים. 

קוטר כ-1.5 ס"מ.

$ 1,000 – 1,500

681. מחרוזת פנינים, שורת פנינים מדורגות 

 18K בקוטר של כ: 6-9 מ"מ. סוגר זהב לבן

משובץ ספירים ופנינה. אורך כ-50 ס"מ.

$ 1,000 – 1,500

מחרוזת פנינים, מורכבת מ-15 שורות   .685

פנינים קטנות, מעוטרת אלמנטים מזהב לבן 

14K. אורך כ-41 ס"מ. 

$ 1,500 – 2,000

 ,18K 684. זוג עגילי זהב לבן

ומשובצים  לאוזן  צמודים 

פנינה בקוטר של כ-9 מ"מ.

$ 600 – 800
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704. צמיד ארט-דקו זהב לבן 18K, חוליות 

יפה  זהב  בעבודת  מעוטרות  מלבניות 

משובצות דיאמנטים וספירים. 

אורך כ-18.5 ס"מ. משקל כ-23.5 גרם.

$ 4,000 – 5,000

זוג עגילי זהב לבן 14K, צמודים לאוזן, בדגם   .701

פרח משובץ יהלומים, נושא תליון משובץ יהלומים. 

ct 1.20-משקל היהלומים כ

$ 1,200 – 1,600

702. זוג עגילי STUDS זהב לבן 14K, משובצים 

יהלומים במשקל של cts 2.15. מלווה בתעודה 

.NFT של

$ 2,000 – 2,500

זוג עגילי זהב לבן 14K, אלמנט צמוד   .703

לאוזן משובץ יהלומים ואבני רובי, נושא תליון 

מתנדנד משובץ יהלומים ואבני רובי. )חסר 

יהלום( אורך כ-4.8 ס"מ. משקל כ-12 גרם.

$ 2,000 – 2,500

18K, בדגם  לבן  זהב  טבעת   .697

יהלומים   משובצים  עליו  פרח, 

לב. מידה  בליטוש  ואבני קוראל 

כ-US 6.5. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה. משקל כ-10.5 גרם.

$ 2,500 – 3,000

698. טבעת זהב לבן 14K, משובצת 

אמרלד בליטוש טיפה במשקל של 

כ-ct 1.50 ויהלומים בצדדים. מידה 

כ-US 6.5. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.

$ 1,000 – 1,500

משובצת  פלטינה,  טבעת   .699

בליטוש  יהלומים   2 ו- אמרלד 

של  במשקל  בצדדים  משולש 

כ-ct 0.30. מידה כ-US 9. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 1,500 – 2,000

700. טבעת זהב לבן 14K, משובצת ספיר 

cts ויהלומים   3.33 צהוב במשקל של 

מסביב במשקל של ct 1.00. מידה כ-6.5 

US. טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 2,500 – 3,000

תליון זהב לבן 18K, בדגם לב, משובץ   .694

יהלומים במשקל של כ-ct 0.35 ואבני רובי 

 3X2.6 :מידות כ .cts 3.50-במשקל כולל של כ

ס"מ. משקל כ-11.5 גרם. כולל שרשרת בד 

שחורה.

$ 1,500 – 2,000

18K, משובץ ספיר צהוב  תליון זהב לבן   .695

במשקל של cts 5.57 ויהלומים מסביב במשקל 

של ct 1.19. כולל שרשרת זהב לבן 14K. מלווה 

.EGL-USA בתעודה של

$ 4,000 – 5,000

696. תליון זהב לבן 14K, משובץ יהלום במשקל 

 .ct  0.27 ct ויהלומים מסביב במשקל   1.56 של 

כולל שרשרת זהב לבן 14K. מלווה בתעודה של 

.NFT

$ 2,500 – 3,000



54

הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  קונה  למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  קיים   חלק ב' | שלישי 13.9.2022 

707. פסל ברונזה אירופאי, המאה ה-20. מפוסל 

 Theo בדגם רועה עם אווזים. חתום ביציקה 

24X21 ס"מ. 

$ 150 – 200

708. פסל ברונזה, ‘דוד’, המאה ה-20. בדמות דוד 

עומד על ראשו של גוליית. פוסל לראשונה ע״י 

 .)1845-1916( Antonin Merciè
גובה )כולל בסיס(: 32.5 ס״מ. 

$ 200 – 300

כינור,  פיארו עם  ברונזה אירופאי,  פסל   .709

המאה ה-20. בדמות גבר לבוש בתחפושת ומנגן. 

חתום A De Wever. גובה: 32 ס״מ. )חוסר מינורי 

לפריט ביד ימין( 

$ 200 – 300

פסל ברונזה בדמות גבר אוחז בגלובוס,   .710

 Aldo Vitaleh המאה ה-20. פטינה זהובה. חתום

ביציקה. גובה )כולל בסיס שייש(: 33 ס"מ. 

$ 300 – 400

פסל ברונזה מוזהב בצביעה קרה, המאה   .711

ה-20. מפוסל בדמות מצרית מחזיקה את כלבה 

עם רצועה. חתום Nam Greb ביציקה, ולוחית 

בית היציקה באפליקציה. 

גובה )כולל בסיס(: 26 ס״מ. 

$ 300 – 400

712. מנורה חשמלית, 1992. פטינה חומה. מפוסלת 

בדמות זוג אוהבים. חתום ומתוארך. גובה: 79 ס״מ. 

$ 400 – 500

 1950 וברונזה,  זוג מחזיקי ספרים שייש   .713

בקירוב. פסלונים בדגם פילים עם חדק ארוך. 

שייש מנומר. גובה: 10 ס"מ.

$ 80 – 120
מקור: עיזבון עו״ד חנן שנון.

714. פסל ברונזה בדגם נשר חובק כדור, המאה 

ה-20. גובה )כולל בסיס(: 14.5 ס״מ. 

$ 100 – 150

פסלון פיוטר, ארט-דקו, דמות רקדנית עם   .715

תוף מרים. בסיס אוניקס מלבני נושא לוחית: 

Evian 1938. גובה: 19 ס"מ. 

$ 100 – 150

,פסל ברונזה,   )1870-1930( Paul Philippe  .716

 .Le grand écart respectueux ארט-דקו, 

בסיס  שפגט.  בתנוחת  ילדה  בדמות  מפוסל 

אוניקס. חתום בחריתה וחותמת בית היציקה 

)כולל  20.5X30 ס״מ   .Rosenthal & Maeder

בסיס(. )הפסל אינו מחובר לבסיס( 

$ 300 – 400

717. פסל ברונזה בדמות 3 הגרציות, המאה ה-20.  

3 עלמות חן. בסיס שייש בגוון  מפוסל בדמות 

שחור ולבן. חתום Antonio Canova וממוספר 

וסמל בית היציקה. גובה )כולל בסיס(: 25.5 ס"מ. 

$ 200 – 300

פסל ברונזה בדמות ילד עם ציפור, המאה   .718

Le Conneti וסמל בית היציקה  ה-20. חתום 

באפליקציה. 16X15 ס״מ. 

$ 200 – 300

פסל   ,)1941 נ.  )אנגליה    Walenty Pytel  .719

ברונזה בדגם ינשוף. פטינה ירוקה. 
גובה )כולל בסיס(: 32 ס״מ. 

$ 300 – 400

720. כלי ברונזה, vide poche, בסגנון ארט-נובו, 

המחצית הראשונה של המאה ה-20. מפוסל 

עם צדודית עלמת חן ופרחים בקווים מפותלים 

האופייניים לסגנון. אורך: 25 ס"מ. 

$ 100 – 150

ישנה.  מסגרת כסף סטרלינג, אירופאית   .721

ועלים קשורים  זר פרחים  עיטורי בלט בדגם 

בסרט, rocaille ו-שפירית. 3 מקומות להכנסת 

צילום. חתום. 30X21.5 ס"מ. משקל: כ-590 גרם. 

$ 200 – 300

מנורת ברונזה חשמלית, אירופה, המאה   .722

נבל.  עם  נערה  בדמות  פיסולי  מעמד   .20 ה-

בסיס שייש עגול בגוון ירוק ושחור מנומר. חתום  

Auguste Moreau. גובה: 56 ס״מ. 

$ 400 – 500

Antoine Bofill  )סוף המאה  מיוחס ל-   .723

ה-19 – המחצית הראשונה של המאה ה-20(, 

פסל ברונזה. בדמות ילד יושב על אגרטל. חתום 
bofill. גובה: 33 ס״מ. 

$ 300 – 400

724. פסל ברונזה מוזהב בדמות רקדנית, המאה 

 DH חתום  שחור.  בגוון  שייש  בסיס   .20 ה-

Chiparus. גובה )כולל בסיס(: 43 ס״מ. 

$ 300 – 400

1930 בקירוב.  נברשת זכוכית, ארט-דקו,   .705

זכוכית חלבית מעוטרת בטכניקת לחיצה לתבנית 

בדגמים גיאומטריים האופייניים לסגנון. מסגרת 

מתכת מעוטרת באפליקציה בדגם אשכולות 

ענבים בכל פינה. 55X56 ס"מ. 

$ 300 – 400

 1950  ,Tiffany סגנון  חשמלית  מנורה   .706

בקירוב. אהיל ויטראז' משולב זכוכית בגווני ורוד 

וירוק לסירוגין. מעמד ברונזה מפוסל בדגם עלים 

וגבעולים מפותלים. גובה: 64 ס"מ. 

$ 600 – 800
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14K, משובצת  טבעת זהב   .734

יהלומים קטנים ו-2 אבני ספיר. 

מידה כ-US 10.5. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

14K, משובצת  טבעת זהב   .735

שורת אבני רובי ואלמנט זהב לבן 

בדגם לב משובץ יהלומים קטנים. 

מידה כ-US 6.5. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

14K, משובצת  טבעת זהב   .736

ז  כ ר מ ב  . ם י ד ד צ ב ם  י ר י פ ס

משובצים יהלומים קטנים וספיר. 

מידה כ-US 5.25. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

 ,14K טבעת ארט-נובו זהב   .737

ם  י מ ו ל ה י ת  צ ב ו מש  , ט ס י ו ו ט

 .US בליטוש ישן. מידה כ-7.25 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 700 – 1,000

 ,18K זהב  סיכת   .730

זהב  עבודת  מעוטרת 

זהב.  גדילי   2 ו- יפה 

משקל כ-8.5 גרם.

$ 500 – 700

14K, אלמנט  זהב  תליון   .731

עגול משובץ אוניקס ואלמנט 

זהב בדגם חיפושית מעוטרת 

אמאייל. אורך כ-5.2 ס"מ. קוטר 

כ-3.6 ס"מ. משקל כ-11 גרם.

$ 600 – 800

9K, אנגלית, מעוטרת  סיכת זהב   .732

אמאייל ועבודת זהב יפה. במרכז אלמנט 

"19" משובץ  יהלומים.  פלטינה בדגם 

מידות כ: 2.8X2.4 ס"מ. משקל כ-4.5 גרם.

$ 600 – 800

733. סיכת ארט-דקו זהב 18K, בדגם זבוב, 

כנפיו משובצות דיאמנטים קטנים. עיניו 

משובצות אבני רובי וגופו משובץ פנינה. 

מידות כ: 3X3.1 ס"מ. משקל כ-5 גרם.

$ 700 – 1,000

14K, בדגם לב,  תליון זהב   .726

ריקוע  נפתח, מעוטר בעבודת 

עדינה. משקל כ-10 גרם.

$ 1,000 – 1,500

14K, מעוטרת  שרשרת זהב   .725

אלמנטים בדגם פרפרים משובצים 

יהלומים בצבעים שונים במשקל 

כולל של כ-cts 5.20. כולל שרשרת 

.14K זהב

$ 6,000 – 8,000

727. תליון זהב 14K, משובץ מדליה 

זהב 900 לכבוד הניצחון במלחמת 

ששת הימים.  משקל כ-13 גרם.

$ 1,500 – 2,000

אמאייל  מעוטרת  חיפושית   ,18K זהב  סיכת   .728

ומשובצת יהלומים ואבני אמרלד. אורך כ-6.5 ס"מ. 

משקל כ-5.5 גרם.

$ 700 – 1,000

729. מחרוזת פנינים, סגורה, קוטר כ-10 

מ"מ. מעוטרת אלמנט זהב לבן וצהוב 

18K משובץ יהלומים. אורך כ-130 ס"מ.

$ 1,000 – 1,500
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גמישה,   ,14K זהב  טבעת   .743

מורכבת מחוליות גיאומטריות. מידה 

כ-US 10. משקל כ-5.5 גרם.

$ 600 – 800

לגבר.   ,21K זהב  טבעת   .745

מחורצת בצדדים. במרכז משובץ 

אוניקס ועליו אלמנט זהב מעוטר 

חריתה. מידה כ-US 11. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה. 

משקל כ-15.5 גרם.

$ 1,800 – 2,200

מעוטרת   ,14K זהב  טבעת   .742

"הבונים  של  וסממנים  אמאייל 

החופשיים". מידה כ-US 9. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה. משקל 

כ-9.5 גרם.

$ 600 – 800

744. טבעת זהב ורוד 14K, מחורצת 

בצדדים ומשובצת יהלום במשקל 

 US כ-11  ct. מידה  של כ-0.50 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

משקל כ-6 גרם.

$ 600 – 800

מסגרת   ,14K זהב  טבעת   .746

אובאלית מעוטרת עלי זהב בגוונים 

שונים ומשובצת פנינה, יהלומים ו-2 

אבני חן. מידה כ-US 8.5. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה. 

משקל כ-10.5 גרם.

$ 2,000 – 2,500

747. טבעת זהב 18K, בדגם ראש אריה. 

ניתנת  זו  טבעת   .US  8.5 כ- מידה 

להגדלה והקטנה. משקל כ-8 גרם.

$ 700 – 1,000

משובצת   ,14K זהב  טבעת   .748

ויהלום במשקל  יהלומים קטנים 

כ-ct 0.25. מידה כ-US 10. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה. משקל 

כ-8.5 גרם.

$ 700 – 1,000

מעוטרת   ,18K זהב  טבעת   .749

בעבודת זהב יפה ומשובצת אבני 

זו  US. טבעת  רובי. מידה כ-7.25 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 800 – 1,200

738. זוג עגילי זהב 14K, בדגם 

פרסה, מחורצים. 

אורך כ-3 ס"מ.

משקל כ-5.5 גרם.

$ 600 – 800

14K, בדגם זבוב, משובצים  זוג עגילי זהב   .739

אמרלד וגרנט. אורך כ-2.5 ס"מ. משקל כ-7.5 גרם.

$ 700 – 1,000

740. זוג עגילי זהב 9K, בדגם 3 

פרחים מדורגים. משובצים אבני 

רובי ואמרלד. אורך כ-3.6 ס"מ.

$ 600 – 800

14K, בדגם  זוג עגילי זהב   .741

פרסה, מעוטרים בעבודת זהב 

יפה. קוטר כ-2.2 ס"מ. משקל 

כ-4.5 גרם.

$ 600 – 800

 ,1 8 K ב  ה ז ד  י מ צ  .7 5 1

מורכב מחוליות משובצות 

וחוליות  קטנים  יהלומים 

ן  ציטרי אבני  משובצות 

לסרוגין. אורך כ-18 ס"מ.

$ 1,800 – 2,200

750. צמיד זהב 9K, מורכב 

מחוליות משובצות אבני 

בלו-טופז וחוליות משושות 

לסרוגין. אורך כ-19 ס"מ. 

.10K סוגר זהב

$ 800 – 1,200
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758. שעון שייש וברונזה צרפתי מתקופת נפוליאון ה 

– 3, 1870 בקירוב. בסיס השעון משייש שחור, רגליות 

ועיטורי ברונזה בדגמי לפידים וסרטים. לוח ספרות 

באמאייל מעוטר. יצרן המנגנון VINCENTI וציון זכיית 

דגם זה במדליית כסף בתחרות שעונים ב – 1855. 

ע"ג הבסיס ניצב פסל ברונזה בדגם נערה אוחזת 

 .GAUTIER בקנקן. הפסל חתום ע"י בית היציקה הידוע

מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. 

גובה: 64 ס"מ. במצב עבודה.

$ 300 – 400

757. שעון קמין איטלקי / גרמני ישן. קופסת 

השעון איטלקית בעבודת מרקטרי בסגנון 

לואי ה – 15 מעוטרת בברונזה בדגמי צמחיה 

עשירה. מנגנון השעון גרמני, היצרן FHS. לוח 

ספרות רומיות ע"ג פלאקים מאמאייל ובמרכז 

עיטור ברונזה עם דמות ודולפינים. מצלצל 

בחצאי ובשעות מלאות. 

גובה: 57 ס"מ. במצב עבודה.

$ 300 – 400

759. שעון ברונזה צרפתי איכותי ביותר, 1850 

בקירוב. יצרני השעון: FRERES LEROLLE. עושר 

גדול של גילופי דמויות, לוחמים, קופידונים, 

וילדים בראש השעון. עיטורי צמחיה  נשים 

בחריתה ובאפליקציה בחזית השעון ובצדדים. 

לוח ספרות רומיות ע"ג נחושת במרכז ועיטור 

צמחי. ב – 4 הפינות גילופי קופידונים. שם היצרן 

מופיע ע"ג לוח הספרות ומוטבע גם במנגנון. 

מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. גובה: 48 ס"מ. 

במצב עבודה.

$ 600 – 800

754. שעון קמין צרפתי, 1900 בקירוב. גוף 

השעון משייש שחור מעוטר בעיטורי חריתה 

מוזהבים. לוח ספרות רומיות באמאייל. פגם 

מזערי בשייש בחלקו האחורי של השעון. 

גובה: 27 ס"מ. במצב עבודה.

$ 150 – 200

752. שעון קמין צרפתי, 1890 בקירוב. שייש 

שחור עם עיטורי חריתה מוזהבים. לוח ספרות 

רומיות באמאייל ובמרכזו גלגל שיניים המשקף 

את תנועת השעון. מצלצל בחצאי ובשעות 

מלאות. גובה: 42 ס"מ. במצב עבודה.

$ 250 – 300

/ ת ו ע ס מ ן  ו ע ש  .7 5 5

מעורר צרפתי ישן תוצרת 
 , עי ריבו דגם   .CARTIER
ח  ו ל  . ת ב ה ז ו מ ת  ר ג ס מ

ספרות רומיות. מעמד פליז 

מוזהב )פגם מינורי במסגרת 

השחורה התחתונה(. 

גובה 9 ס"מ. במצב עבודה.

$ 100 – 150

/ ת ו ע ס מ ן  ו ע ש  .7 5 6

 . ן ש י י  ת פ ר צ ר,  ר ו ע מ
דגם   .CARTIER תוצרת 
עגול, מסגרת מוזהבת, 

 . ת ו י מ ו ר ת  ו ר פ ס ח  ו ל

מעמד פליז מוזהב. 

גובה: 9 ס"מ. 

במצב עבודה

$ 100 – 150

753. שעון ארט – דקו גרמני, מיוחד ויוצא דופן, 1930 בקירוב. 

קופסת עץ אגוז מאורכת, רגליות ועיטורי ברונזה מוזהבת. 

F.H.S. לוח ספרות רומיות. מצלצל כל רבעי, חצאי  היצרן 

ושעות מלאות את מנגינת הביג – בן. גובה: 23 ס"מ. 

אורך: 66 ס"מ. במצב עבודה.

$ 150 – 200
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760. טבעת זהב 9K, בדגם נחש 

קוברה, משובץ דיאמנטים ואבני 

זו  US. טבעת  רובי. מידה כ-6 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 1,500 -  2,000

מעוטר   ,14K זהב  תליון   .768

בעבודת זהב מדהימה ומשובץ 

.14K ציטרין . כולל שרשרת זהב

$ 1,000 – 1,500

 ,14K שעון כיס זהב   .769

לב,  בדגם  זהב,  מכסי   3

מעוטר  הקידמי  המכסה 

עדינה  ריקוע  בעבודת 

וציור אמאייל. מנגנון מכני, 

מ"מ.   30X27 כ- מידות 

משקל כ-19 גרם.

$ 700 – 1,000

2 מכסי זהב, מעוטר   ,18K שעון כיס זהב   .770

משובץ  האחורי  וחלקו  יפה  ריקוע  בעבודת 

דיאמנטים. מנגנון מכני, קוטר כ-31 מ"מ. לא במצב 

עבודה.

$ 700 – 1,000

 ,18K 771. שעון כיס זהב

ה  ס כ מ ה  , ב ה ז י  ס כ מ  3

הקידמי מעוטר אלמנטים 

בדגם עלים צבועים אמאייל 

יהלומים   3 ומשובץ  ירוק 

בליטוש ישן. מנגנון מכני, 

קוטר כ-29 מ"מ. ללא 

זכוכית.  משקל כ-21 גרם.

$ 1,000 – 1,500

773. שעון כיס זהב 9K וכסף, 1870 בקירוב, חלקו 

האחורי מעוטר ציור על פורצלן, מנגנון מתיחה 

)חסר מפתח(, קוטר כ-50 מ"מ. משקל כ-61.5 

גרם. ללא זכוכית. לא במצב עבודה.

$ 600 – 800

772. שעון כיס עתיק כסף מוזהב, 1870 בקירוב,  

משובץ דיאמנטים )חסר( וחלקו האחורי מעוטר 

ציור על אמאייל. מנגנון מתיחה )מפתח(, קוטר 

כ-56 מ"מ. משקל כ-129 גרם. 

$ 700 – 1,000

763. טבעת זהב 18K, בדגם 

אגרטל ופרחים, משובצת 

יהלומים קטנים ואבני רובי.

$ 1,000 – 1,500

764. טבעת זהב 14K, משובצת 

אבני טורקיז ומעוטרת אלמנט 

משובץ   X בדגם  לבן  זהב 

יהלומים קטנים. 

.US 6.5-מידה כ

$ 600 – 800

 ,14K טבעת עתיקה זהב  .765

מעוטרת בעבודת זהב מיוחדת 

בצדדים ובמרכז אלמנט מלבני 

זהב וכסף משובץ דיאמנטים 

 .US וטורקיזים. מידה כ-7.5 

להגדלה  ניתנת  ו  ז טבעת 

והקטנה.

$ 700 – 1,000

766. טבעת ויקטוריאנית זהב 

14K וכסף, משובצת טורקיז 
ודיאמנטים מסביב.  במרכז 

זו  טבעת   .US  7 כ- מידה 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 700 – 1,000

 ,1 0 K ב  ה ז ת  ע ב ט  .7 6 7

מסגרת אובאלית מעוטרת 

מגולף  קוראל  ומשובצת 

בדמות אישה. מידה כ-4.75 

US. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.

$ 500 – 700

761. צמיד זהב 14K, חוליות אובאליות משובצות אבני חן שונות מעוטרות גילוף בדגם 

חרפושית )אחת חלקה(. אורך כ-19 ס"מ. משקל כ-13.5 גרם.

$ 700 – 1,000

762. טבעת זהב 14K, מעוטרת 

ומשובצת  יפה  זהב  בעבודת 

אבן בדגם חרפושית מצרית. 

מידה כ-US 8. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800
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השטיח  פני  פרס.  איספהאן,  ישן  שטיח   .775

בעיטורי פרחים ושריגים על רקע שנהב. מסגרת 

מקושטת בפרחים על רקע אדום. 305X210 ס"מ.

$ 600 – 900

שטיח פרחי משי פיקטוריאלי איספהאן,   .776

חיות  החיים,  עץ  בסצינת  השטיח  פני  פרס. 
וציפורים על רקע כחול בהיר. 110X76 ס"מ.

$ 600 – 900

פני  זיגלר.  בדגם  מרובע  אפגאני  שטיח   .777

השטיח מעוטרים בפרחי שאה-עבאס ושריגים 

על רקע כחול כהה. שוליים מקושטים בפרחים 

ועלי אקאנטוס. 150X156 ס״מ.

$ 2,400 – 2,600

שטיח שאגי, הודו. פני השטיח בגוון כהה.   .778

פלומה גבוהה. 450X350 ס"מ.

$ 800 – 1,200

השטיח  פני  פרס.  איספהאן,  ישן  שטיח   .779

בעיטורי פרחים צבעוניים ושריגים על רקע שנהב. 

מסגרת מרשימה מאוד המקושטת בפרחים על 

רקע אדום. 300X215 ס"מ.

$ 800 – 1,200

780. ראנר ישן קשקאי, פרס. פני השטיח מעוטרים 

במדליונים כחולים עם פרחים אדומים לאורך על 

רקע שנהב. מסגרת מקושטת בפרחים ומוטיבים 

שבטיים. 478X73 ס"מ.

$ 600 – 800

בעיטורי  השטיח  פני  קווקז.  ישן,  ראנר   .781

מדליונים אדומים וכחולים לאורך על רקע כחול 

שבטיים.  במוטיבים  מקושטת  מסגרת  כהה. 

410X100 ס"מ.

$ 600 – 900

782. שטיחי קילים, מרוקו. פני השטיח בדוגמאות 

גיאומטריות חוזרות ונשנות לרוחב. 210X123 ס"מ.

$ 600 – 900

PELEGRINO, דרום אמריקה. פני  שטיח   .783

השטיח בדוגמת קיפול ייחודית. חתום.

$ 1,400 – 1,800

שטיח קילים, טורקיה. פני השטיח בדגם   .784

מעויינים גיאומטריים בלבן ואפור. 287X194 ס"מ.

$ 2,000 – 2,500

PELEGRINO, דרום אמריקה. פני  שטיח   .785

השטיח בדוגמת אטרניטי על רקע כחול. 

150X115 ס"מ.

$ 1,200 – 1,400

שטיח קילים ישן מאוד שאחאשוון, פרס.   .786

פני השטיח בדוגמאות גאומטריות שבטיות של 

מעויינים על רקע חום, אדום ושחור. 200X216 ס"מ.

$ 500 – 800

787. שטיח משי איכותי, סין. פני השטיח בדוגמת 

מדליון מרכזי ושני עוגנים לצדדים על רקע אדום 

בהיר נתון בתוך מסגרת כחולה. שוליים מעוטרים 

בפרחים. 160X92 ס"מ.

$ 1,800 – 2,200

788. שטיח משי קום, פרס. פני השטיח בדוגמת 

מדליון מרכזי על רקע כחול כהה ומעוטר בפרחים. 

שוליים מעוטרים על רקע אדום. 166X103 ס"מ.

$ 800 – 1,200

789. שטיח משי איכותי, סין. פני השטיח בדוגמת 

מדליון מרכזי על רקע אדום בהיר ונתון בתוך 

מעוטרים  שוליים  ומרשימה.  כחולה  מסגרת 

בפרחים. 190X123 ס"מ.

$ 2,500 – 3,000

פני  שטיח בדוגמת קאשאן, הודו/פרס.   .790

השטיח בעיטור מדליון מרכזי כחול על רקע אדום 

ושוליים  הנתון במסגרת מרשימה בגוון קרם 

מעוטרים בפרחים על רקע אדום. 385X305 ס"מ.

$ 600 – 900

השטיח  פני  פרס.  קום,  ישן  משי  שטיח   .791

מסגרת  בתוך  הנתון  מרכזי  מדליון  בדוגמת 

פרחונית מעויינת וייחודית בדוגמת הראטי על 

רקע פרחוני אדום. ארבעה עוגנים בפינות. שוליים 

מקושטים בפרחים בכבדות. 175X107 ס"מ

$  1,400 – 1,600

792. שטיח משי ישן, קאשאן, פרס. פני השטיח 

בדוגמת מדליון מרכזי ופרחים מפוזרים לאורך על 

רקע אדום. 185X118 ס"מ.

$  1,400 – 1,800

793. שטיח פרחי משי איספהאן, פרס. פני השטיח 

ומסגרת  שנהב  רקע  על  החיים  עץ  בדוגמת 

מעוטרת בציפורים וחיות. 170X110 ס"מ.

$ 1,200 – 1,400

שטיח משי, סין. פני השטיח בדוגמאות   .794

סצינות ציידים על רקע בהיר. מסגרת בצבע אדום 

מקושטת בפרחים ושריגים. 190X125 ס"מ.

$ 800 – 1,200

וינטג', פרס. פני השטיח בעיטור  שטיח    .795

מדליון מרכזי בהיר ופרחי "שאה עבאס" על רקע 

כחול בהיר. 207X315 ס"מ.

$ 2,000 – 2,500

פני השטיח בעיטור  וינטג', פרס.  שטיח   .796

מדליון מרכזי בהיר ופרחי שאה-עבאס על רקע 

כחול בהיר. 315X207 ס"מ.

$ 2,000 – 2,500

פני  הודו/פרס.  בדוגמת קאשאן,  שטיח   .797

השטיח בדוגמת עץ החיים עם מחראב מרשים 

ועוגן בצבעי כחול על רקע קרם ומסגרת מקושטת 

במוטיבים שבטיים על רקע אדום. 300X200 ס"מ.

$ 800 – 1,200

שטיח קשקולי, פרס. פני השטיח בעיטור   .798

מדליון שבטי במרכז הנתון בתוך מסגרת פרחונית 

כפולה על רקע בהיר. שוליים מעוטרים בפרחים 

על רקע אדום. חתום. 200X140 ס"מ.

$ 2,000 – 2,500

799. שטיח ישן, קווקז. מדליונים מפוזרים מעטרים 

את פני השטיח לאורכו. מוטיבים שבטיים על 

שוליים בגוון שנהב. 150X100 ס"מ.

$ 600 – 900

800. שטיח קילים סומק, קווקז. פני השטיח בדגם 

מדליונים מקושטים המפוזרים לאורך ונתונים 

במסגרת כחולה ומרשימה על רקע אדום. שוליים 

מעוטרים במוטיבים שבטיים קלאסיים. 

240X137 ס"מ.

$ 800 – 1,200

801. שטיח ראנר בדוגמת סראפי, פרס. פני שטיח 

בדוגמאות גיאומטריות בצבעוניות משתנה.

300X79 ס"מ.

$ 2,200 – 2,400

802. שטיח קילים ישן סנה, פרס. פני השטיח בדגם 

הראטי. מדליון מרכזי כחול בצורת מעויין. שוליים 

מעוטרים במוטיבים שבטיים. 140X210 ס"מ.

$ 1,400 – 1,800

803. שטיח משי איכותי, סין. פני השטיח בדוגמת 

צד אחד עם מוטיבים של כד, פרחים ועץ החיים. 

חתום. 166X104 ס"מ.

$ 1,600 – 2,000

שטיח תבריז פרחי משי עגול. פני השטיח   .774

בעיטור מדליון מרכזי מרשים באדום ופרחים 

מפוזרים על רקע כחול כהה. מסגרת מעוטרת 

בפרחים על רקע ורוד עתיק. קוטר 2 מ'.

$ 2,000 – 2,500

804. אמן לא מזוהה, דמויות בכנסיה, 

שמן על דיקט, 70X23 ס"מ. 

$ 1,200 – 1,600
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805. שולחן עץ איטלקי למשחק קלפים. מרקטרי 

עץ בהיר בדגם פרחים וצמחייה מפותלת. משטח 

עליון נפתח, מחופה לבד ירוק. חיפויי פליז. רגלי 

קונוס מחורצות, ביניהן קושרת X. )פגם(. 

גובה: 75.5 ס"מ. משטח: 46X69 ס"מ.  

$ 400 – 500

Lyre בסגנון אנגלי, המאה  זוג כורסאות   .806

ה-20. משענות ורגליות מפותלות. מסעד מסוגנן, 

במרכזו דגם דמוי נבל מפוסל. מושב מרופד. 

גובה: 85 ס"מ. עומק: 54 ס"מ. 

 $ 200 – 300

מעמדים   4 אנגלי.  בסגנון  אוכל  שולחן   .807

חרוטים, 4 רגליות מפותלות, בבסיסן אפליקציות 

מתכת. גובה: 76 ס"מ. רוחב: 159 ס"מ. 

עומק: 84 ס"מ.  )בלאי בהתאם לגיל( 

$ 150 – 250

808. שולחן צד/מעמד לפסל, צרפת, סןף המאה 

ה-19/ תחילת המאה ה-20. משטח עליון בדגם 

מתומן, צלעות מפותלות. משובץ עץ בשלל גוונים 

בדגם מרקטרי.  רגלי קבריולה מחופות אפליקציות 

מתכת מוזהבת. גובה: 75 ס"מ. רוחב: 40 ס"מ. 

 $ 300 – 400

809. ארונית עץ אגוז לתלייה, ארט-נובו, 1910 

בקירוב. דלת משובצת פיסות עץ בגוונים בהירים 

בדגם סצינת ים עם סירות בשעת השקיעה. מדף 

70 ס"מ.  61 ס"מ. רוחב:  תחתון לתצוגה. גובה: 

עומק: 17 ס"מ. 

$ 200 – 300

810. מערכת 3 שולחנות צד מדורגים. משטחים  

משובצים מרקטרי בשלל צבעים בדגם פרחים. 

רגליות. גובה השולחן הגדול: 47 ס"מ, 

משטח: 39X60 ס"מ. 

$ 150 – 200

811. שולחן צד דקורטיבי . משטח משובץ אוניקס 

ירוק. מסגרת, מעמד ורגלי ברונזה מפוסלים בדגם 

 rocaille -צמחייה מפותלת, מוטיבים מפותלים ו

בסגנון הרוקוקו. גובה: 76.5 ס"מ. קוטר: 51.5 ס"מ.

$ 400 – 500

812. ויטרינה וינטג’ בסגנון אנגלי, חזית סרפנטינה 

משובצת זכוכית מחורצת, במרכז עיטורי כסף 

בדגם גיאומטרי חוזר. דלת מרכזית. פנים: 2 מדפי 

זכוכית. גובה: 112 ס"מ. רוחב: 102 ס"מ. 

עומק: 35 ס"מ.

$ 300 – 400

813. כן ציור, המזרח הרחוק, המאה ה-20. מפוסל 

בראשו בדגם מוטיב אסימטרי.  

גובה: 177 ס״מ. )פגם(

$ 400 – 500

המאה  ייחודי,  פיסולי  ברונזה  שולחן   .814

ה-20. משטח זכוכית שקופה נתמך ע"י פסל 

זוג קופידונים העומדים על בסיס בדגם קרטוש 

מפוסל בריאליזם בדגם צמחייה. 

$ 1,500 – 2,000

815. מתלה עץ ומתכת ייחודי, המאה ה-20. גב 

מגולף מעוטר במתכת מוזהבת, במרכז סצינת 

פיגורות ליד שולחן ועיטור בדגם פלמט בכל צד. 

6 ווים. 80X40 ס"מ. 

$ 100 – 150

בסגנון  כיסאות   4 ו- משחקים  שולחן   .816

Regency, המאה ה-20. שולחן: משטח עץ בדגם 
מרובע- 2 שכבות, ניתן לפתיחה. רגליים חרוטות 

בעיטורים מגולפים בדגם כדור פחוס. קושרת 

X. כסאות משולבים קש קלוע במסעד  בדגם 

ובמושב. 

$ 300 – 400

הפנינה  ואם  עצם  עץ  ישן,  צד  שולחן   .823

בעבודה דמשקאית. משובץ בדגם כוכבים ודגמים 

גיאומטריים )חוסרים מינוריים(. דפנות חרוטות 

בדגם משרביה. רגליות מגולפות בדגם קשתות 

האופייניות לסגנון. גובה: 55 ס"מ. 

משטח: 44.5X38 ס"מ. 

$ 700 – 800

שולחן משחקים אנגלי, ויקטוריאני, 1870   .824

 )japanned( בקירוב. עץ מצופה לאקר שחור

מעוטר בציורי יד מוזהבים בסצינות פיגורטיביות 

בסגנון  מקומי  ונוף  ארכיטקטורה  רקע  על 

Chinoiserie. משטח עליון נפתח ומסתובב על 

ציר, מחופה בד ירוק )דהוי(. מגירה, ידית עצם. 

רגל חרוטה בדגמים כדוריים ופחוסים על בסיס 

מלבני קעור צלעות. רגליות בדגם טלפי אריה. 

גובה: 78 ס"מ.

$ 1,000 – 1,500

825. מנורה חשמלית, המאה ה-20. מעמד בדגם 

קולונה קורינתית. אהיל בד. גובה: 57 ס"מ.

$ 150 – 200

מראת זכוכית ונציאנית יפהפייה, המאה   .817

ה-20. מסגרת מגולפת בדגם גיאומטרי חוזר. 

89X69 ס"מ. 

$ 300 – 400

818. ארונית עץ עתיקה. ידיות פליז באפליקציה. 

דלת נפתחת כלפי מטה. פנים: מיכל מתכת נשלף 

34 ס"מ.  68 ס"מ. רוחב:  )אשפה/אחסון(. גובה: 

עומק: 33 ס"מ. 

$ 200 – 300

819. מתלה עץ ומתכת למעילים. מעמד אמנותי 

חרוט. 3 רגליות מגולפות בדגם מפותל. 

גובה: 187 ס"מ. 

$ 100 – 150

820. מראה סינית עתיקה. מסגרת עץ בהדגשי 

הזהבה. כותרת מגולפת בסצינת קיסר ואנשי 

חצרו, דגמי דרקונים בכל צד. 74X52 ס"מ. 

$ 300 – 400

וידיות  מסעד  מרשימה.  סינית  כורסא   .821

בעיטורי גילוף בעבודת יד אמן בדגם דרקונים 

מפותלים. רגליות מגולפות היטב בדגם מסכות 

חיות פנטסטיות. גובה: 85 ס"מ. עומק: 55 ס"מ. 

$ 700 – 900

822. ארון סיני עתיק. עץ ולכה בגוון אדום. חלק 

עליון: 2 דלתות מגולפות בעיטורי חסר, במרכז 

סצינה פיגורטיבית, שאריות הזהבה. 2 מגירות. 

חלק תחתון: 2 דלתות בעיטורי בלט בדגם פרחים 

149 ס"מ.  וצמחייה מפותלת. פנים: מדף. גובה: 

רוחב: 94 ס"מ. עומק: 47 ס"מ. 

$ 400 – 500



63

תירוש - עתיקות וחפצי אומנות

805 806

807

808

812
811810

809

813

814

816 819

821

820

822

818

815

817



64

הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  קונה  למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  קיים   חלק ב' | שלישי 13.9.2022 

1920 בקירוב.  סקסופון צרפתי מרשים,   .826

היצרן: LYRIST. מתכת מוכספת. גובה: 83 ס"מ.

$ 200 – 300

אקורדיון איטלקי 120 בסים, 1970-1980.   .827

היצרן: CAMERANO. בגוונים אדומים וקרם. 

גובה: 47 ס"מ. במצב נגינה.

$ 300 – 400

828. תיבת נגינה שוויצרית, 1920 בקירוב. היצרן: 

EDELWEISS. בקופסת עץ. מנוף הפעלה בחזית 

ממתכת.  מחוררים  דיסקים  מנגנת  הקופסא. 

מידות הקופסא: 28X23 ס"מ. גובה: 17 ס"מ.

$ 200 – 300

829. ברומטר ומד – מעלות גדול מידות, כנראה 

1850 בקירוב, בצורת בנג'ו. עשוי מעץ  אנגלי, 

מהגוני. כולל מראה עגולה. גובה: 97 ס"מ.

$ 200 – 300

830. ברומטר ומד – מעלות איטלקי ישן. היצרן: 

SERENISSIMO. משטחי נחושת בעיטורי חריתה 

בדגם צמחים ע"ג בסיס עץ. גובה: 98 ס"מ.

$ 100 – 150

מקוש ברונזה איכותי לשער כניסה, כנראה   .831

צרפתי מהמאה ה – 19. גילופים איכותיים בדגמי 

עלים ופירות. 20X16 ס"מ.

$ 100 – 150

ברז נחושת גדול ממדים, כנראה מהמאה   .832 

ה – 19. אורך: 19 ס"מ.

$ 100 – 150

833. מערכת כלי שחמט ומשחקים נוספים, כנראה 

1917 בקירוב. בתוך ארגז עץ מהודר  הולנדית, 

בקישוטי מתכת איכותיים בדגם צמחייה. כולל 

קלפים, ז'יטונים, קוביות ודפי הסבר למשחקים 

השונים. מידות הארגז: 34X26 ס"מ. גובה: 20 ס"מ.

$ 200 – 300

 ,MARK -V הצלילה  קסדת  של  העתק   .834

שהייתה בשימוש חיל הים האמריקאי החל 

מ – 1918. עשויה מברונזה ונחושת. גובה: 18 ס"מ.

$ 100 – 150

835. מיכל נחושת עתיק לחלב. מספר 208 בבלט. 

גובה: 49 ס"מ.

$ 200 – 300

W.M.F קומקום מתכת ארט – דקו גרמני   .836

פתיליה  כולל   .1925-1930 מעמד,  על  איכותי 

ידית  יענה.   – בת  בחותמת  חתומים  לחימום. 

הקומקום מלופפת בקש. גובה: 41 ס"מ.

$ 150 – 200

826

831

833

834

835
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829
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פריטים 1000-1301
1000. מנורת שייש pietra dura חשמלית, המאה 

ה-20. דגם מתומן. משובצת אבנים בשלל צבעים 

בדגם פרחים וצמחייה מפותלת. 36X36 ס"מ. 

$ 300 – 400

קערת כסף רוסית עם ידית, ארט-נובו,   .1001

בהיקף.  פניניות  מעוטרת  שפה   .1896-1908

וגבעולים  עיטורי חריתה בדגם פרחים, עלים 

וחותמת  מפותלים האופייניים לסגנון. חתום 

היצרן בר"ת. גובה: 5.5 ס"מ. קוטר: 12 ס"מ.  

משקל: כ- 185 גרם. 

$ 100 – 150

Sevres, המאה  קופסת פורצלן בסגנון   .1002

ה-20. דגם מלבן קטום פינות. מכסה מעוטר ציור 

 F. Bouchee יד בסצינת חיזור רומנטית חתומה

על רקע בגוון שנהב ועיטורי הזהבה בדגם צמחייה 

מפותלת. דפנות בעיטורי פרחים בשלל צבעים. 

פנים מעוטר ציורי פרחים. שפה מחופה מתכת 

מוזהבת. 18X27  ס"מ. גובה: 12 ס"מ. 

 $ 200 – 300

1003. סט מוכסף לתבליני ארוחת צהרים/ערב, 

כנראה צ’כיה, מחצית ראשונה של המאה ה-20. 

זוג בקבוקי קריסטל ו-3 כוסות קריסטל בעיטורי 

גילוף בדגמים גיאומטריים. מעמד מעוטר בבלט 

בדגם פרחים ודגמים גיאומטריים. ידית נשיאה 

מעוצבת בדגם גבעולים מסוגננים האופייניים 

לסגנון ארט-נובו. אורך: 29 ס"מ. 

)סדק קטן בזכוכית(

$ 150 – 250

אגרטל פורצלן משולב מתכת מוזהבת,   .1004

המאה ה-20. מעוטר בדמות פיגורות ודגמים 

צמחיים בשלל צבעים עם הדגשי הזהבה. ידיות 

מפוסלות בדגם מסכות בבסיסן. גובה: 43 ס"מ. 

$ 200 – 300

Meissen .1005. לוט 3 קופסאות פורצלן עגולות, 

מעוטרת  בקירוב.   1880 א.  הכולל:  גרמניה, 

לחברה.  האופייני  ירוק  בגוון  עלים   במוטיב 

ב. 1880, מעוטרת בציורי יד בשלל צבעים בהיקף. 
ג. 1924-1934. מכסה מעוטר בעבודת יד בדגם 

צמח. עיטורי הזהבה. חתומים. 

קוטר: מ- 7 עד 7.5 ס"מ. 

$ 100 – 150

1006. סנטר-פיס מתכת ארט-נובו, 1910 בקירוב. 

עיטורי בלט בדגם פירות יער וגבעולים מפותלים 

האופייניים לסגנון. נושא הקדשה. אורך: 63 ס"מ. 

$ 100 – 150

Meissen .1007. לוט סנטר-פיס, קערה וצלוחית, 

בדגם  עיטורים   ,1880 א.  הכולל:  גרמניה, 

1940 בקירוב.  ב.  23 ס"מ.  צוויבלמוסטר. גובה: 

שפה בעיטורי חסר בהיקף בדגם שבכה. 

ג. 1880 בקירוב. הדגשי הזהבה,  21 ס"מ.  קוטר: 

ציורי יד בדגם פרחים בשלל צבעים. קוטר: 16 ס"מ. 

$ 150 – 250

ופורצלן,  מוזהבת  מתכת  פמוטות  זוג   .1008

המאה ה-20. מעמד מפוסל בדגם ילדון המחזיק 

בזיך. פורצלן מעוטר בפרחים וצמחייה בגוון כחול. 

חתום. גובה: 26 ס"מ. 

$ 150 – 250

Herend. סרוויס פורצלן לאספרסו ל-6   .1009

אנשים, הונגריה, 1950 בקירוב, הכולל: קומקום, 
כוסות   6 מכסה,  עם  לסוכר  כלי  לחלב,  כלי 

לאספרסו, 6 תחתיות.  עיטורי ציורי יד עשירים 

בדגם פרפרים, חרקים ופירות. חתום. 

$ 300 – 400

5 כלי פורצלן לתה,  Meissen. מערכת   .1010

פוסט 1930. מעוטרים בדגם עלי גפן בגוון ירוק. 

כוללת: קומקום עם מכסה מעוטר  המערכת 

בדגם ניצן פרח. קנקן לחלב, כלי לסוכר עם מכסה, 

ומגש תואם לשניהם. מגש גדול לעוגה.  חתומים 

בחרבות כחולות מוצלבות. מצורף כלי לרוטב 

מעוטר בדגם דומה. 

 $ 300 – 400

מוזהבת,  ומתכת  פורצלן  סנטר-פיס   .1011

המחצית הראשונה של המאה ה-20. קערה 

מעוטרת בדגם ורדים יפים והדגשי הזהבה. מעמד 

פורצלן בגוון תכלת עם עיטורי הזהבה. בסיס 

וידיות מתכת מוזהבת. גובה: 24 ס"מ. 

$ 200 – 300

Meissen .1012. אגרטל פורצלן גרמני, המחצית 

השניה של המאה ה-20. מעוטר בציור יד פרחוני 

ומוזהב על רקע כחול קובלט. חתום בחרבות 

כחולות מוצלבות. גובה: 16.5 ס"מ.

$ 100 – 150

Meissen .1013. לוט 2 אגרטלי פורצלן, גרמניה, 

א. 1950 בקירוב. עיטורי פרחים בשלל  הכולל: 

צבעים בעבודת יד. הדגשי הזהבה בשפה ובבסיס. 

1880 בקירוב. פסי הזהבה בשפה העליונה  ב. 
ובבסיס. במרכז עיטורים בדגם ורדים. חתומים 

בחרבות כחולות מוצלבות. גובה: 26.5/13.5 ס"מ. 

$ 80 – 120

 .20 ה- המאה  וברונזה,  פורצלן  טצה   .1014

קערה מעוטרת בדגם ילדונים תחומים מסגרות 

ומוטיבים צמחיים בהזהבה. מעמד מפוסל בדגם 

ילדון. חתום. גובה: 30 ס"מ. 

$ 80 – 120

 Palekh 3 קופסאות  לוט הכולל   .1015

רוסיות, המחצית הראשונה של המאה 
לכה  מצופה   Papier mache  .20 ה-

יד בשלל צבעים בדגם  ומעוטר בציורי 

פיגורות בטבע. חתומים וממוספרים.

14X9 ס"מ, 15X10 ס"מ, 15X10 ס"מ. 

$ 250 – 350
מקור: עיזבון שאול אייזנברג.

1016. לוט הכולל 2 קופסאות Palekh, papier mache ולכה, רוסיה, 

המחצית רהאשונה של המאה ה-20. מכסים מעוטרים בשלל צבעים 

על רקע בגוון שחור. מכסה אחד מעוטר בדמויות בכרכרה רתומה 

לסוסים, השני מעוטר בדמות גבר וציפור פניקס מעופפת. חתומים. 

10X15 ס"מ, 11X13.5 ס"מ. 

$ 200 – 300
מקור: עיזבון שאול אייזנברג. 

. פסל פורצלן   Meissen  .1017

 .2 0 - ה ה  א מ ה ף  ו ס  , י נ מ ר ג
בדמות מנצח התזמורת. עוצב 

ע"י Peter Strang בשנת 1993. 

חתום בחרבות כחולות מוצלבות 

וממוספר. גובה: 9 ס"מ. 

)חוסר למקל(

$ 100 – 150
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בדגם   ,14K זהב  עגילי  זוג   .1026

פרסה, מעוטרים בעבודת זהב יפה. 

אורך כ-3.5 ס"מ. משקל כ-13 גרם.

$ 800 – 1,200

וצהוב  לבן  זהב  עגילי  זוג   .1027

18K, מורכבים מחוליות זהב צהוב 
וחוליות זהב לבן משובצות יהלומים 

במשקל כולל של כ-ct 1.00. אורך 

כ-5 ס"מ. משקל כ-22 גרם. חתום 

.ANTONINI

$ 2,500 – 3,000

זוג עגילי זהב 18K, צמודים   .1028

לאוזן, מחורצים ומשובצים יהלומים 

 .ct 0.60-במשקל כולל של כ

משקל כ-16 גרם.

$ 1,500 – 2,000

 ,18K זוג עגילי קליפס זהב   .1029

צמודים לאוזן, מעוטרים בעבודת 

יהלומים  ומשובצים  מאט  זהב 

 .ct 1.00-במשקל כולל של כ

משקל כ-13 גרם.

$ 1,500 – 2,000

 ,18K זהב ETETNITY 1022. טבעת

במשקל  יהלומים   29 משובצת 

 .US 8-מידה כ .ct 1.40-כולל של כ

משקל כ-13 גרם.

$ 1,500 – 2,000

לגבר,   ,14K זהב  טבעת   .1023

משובצת 3 יהלומים במשקל כולל 

 .US ct. מידה כ-14  של כ-1.00 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

משקל כ-9 גרם.

$ 1,500 – 2,000

 ,10K זהב  קולג'  טבעת   .1024

ה  פ י ב  ה ז ת  ד ו ב ע ב ת  ר ט ו ע מ

ומשובצת אבן חן אדומה. מידה 

כ-US 11.5. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה. משקל כ-9.5 גרם.

$ 700 – 1,000

18K, מעוטרת  טבעת זהב   .1025

בעבודת זהב מאט יפה ומשובצת 

 .ct יהלומים במשקל של כ-1.00 

ניתנת  זו  US. טבעת  כ-7  מידה 

להגדלה והקטנה.

$ 1,500 – 2,000

אובאלי,   ,14K זהב  תליון   .1018

מסגרת משובצת פנינים ובמרכז 

טופז-צהוב. 

.14K כולל שרשרת זהב

$ 800 – 1,200

תליון זהב 14K, אלמנט   .1019

עגול משובץ יהלומים, אבני 

רובי, ספיר ואמרלדים. כולל 

 .14K שרשרת זהב

קוטר כ-3 ס"מ.

$ 700 – 1,000

1020. תליון זהב 18K, אוחז מטבע זהב 

 .18K זיכרון "קנדי". כולל שרשרת זהב 

משקל כ-20 גרם.

$ 2,000 – 2,500

יהלום  משובץ   ,14K זהב  תליון   .1021

סוליטר במשקל של ct 1.06. כולל שרשרת 

.EG LABS 14. מלווה בתעודה שלK זהב

$ 2,000 – 2,500
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14K, משובצת  טבעת זהב   .1034

ובמרכז   )1 )חסר  אוניקס  אבני 

 .ct  0.70 כ- של  במשקל  יהלום 

משקל כ-14.5 גרם.

$ 2,000 – 2,500

18K, מעוטרת  טבעת זהב   .1035

בעבודת זהב יפה ומשובצת טופז-

כחול במרכז. מידה כ-US 8. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

משקל כ-8 גרם.

$ 800 – 1,200

 ,14K זהב  רטרו  טבעת   .1036

גדול  טופז-צהוב  משובצת 

ממדים במרכז. מידה כ-5.25 

ניתנת להגדלה  זו  US. טבעת 

והקטנה. משקל כ-12.5 גרם.

$ 600 – 800

1037. טבעת זהב 14K, בדגם דג , עיניו 

 .US 8-משובצות אבני רובי. מידה כ

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 700 – 1,000

1039. צמיד זהב 14K, מורכב מחוליות מעוטרות בעבודת זהב 

יפה ובמרכז אלמנט בדגם כוכב משובץ יהלום קטן. 

אורך כ-17 ס"מ. משקל כ-15 גרם.

$ 1,600 – 2,000

חד- בדגם   ,14K זהב  טבעת   .1040

קרן. מידה כ-US 8. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה. משקל כ-13 גרם.

$ 800 – 1,200

14K, בדגם ארנב,  טבעת זהב   .1041

עיניו משובצות יהלומים קטנים. מידה 

ניתנת להגדלה  זו  US. טבעת  כ-8 

והקטנה. משקל כ-13 גרם.

$ 800 – 1,200

1030. תליון זהב 14K, אובאלי, מעוטר 

פנינים  ומשובץ  אמאייל  בעבודת 

במסגרת. במרכז אלמנט זהב משובץ 

פניניות. מידות כ: 4.1X3.2 ס"מ. 

משקל כ-20 גרם.

$ 1,000 – 1,500

סיכת זהב 18K, אלמנט   .1031

אובאלי מעוטר בעבודת זהב 

וקוראל  זהב  ואלמנט  יפה 

גדילי  עם  מים  קנקן  בדגם 

זהב משובצים פנינים קטנות. 

מידות כ: 6.2X3 ס"מ. 

משקל כ-19 גרם.

$ 1,500 – 2,000

זהב  סיכת   CARTIER  .1032

ץ  ע מ ה  ש י א ת  ו מ ד  ,1 8 K
עונדת תכשיטי זהב יהלומים 

וטורקיזים. 

מידות כ-5.4X3 ס"מ. 

משקל כ- 19 גרם.

$ 2,500 – 3,000

14K, בדגם פרח, משובץ  סיכת זהב   .1033

פנינים וספירים. משקל כ-17.5 גרם. 

קוטר כ-3.8 ס"מ.

$ 800 – 1,200

18K, נפתח, מחורץ, משובץ יהלומים  צמיד קשיח זהב   .1038

במשקל כולל של כ-ct 1.80. קוטר כ-6 ס"מ. משקל כ-27 גרם.

$ 2,000 – 2,500
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1044. שעון סבא צרפתי, 1930 בקירוב. היצרן: ROMANET MORBIER. קופסת 

עץ מסוגננת עם זכוכיות שדרכן ניתן לראות את המשקולות. לוח ספרות 

רומיות מעוטר במרכז על רקע מוזהב. מצלצל ברבעי, חצאי ובשעות מלאות את 

מנגינת הביג-בן. במצב עבודה. גובה: 200 ס"מ.

$ 300 – 400

1049. שעון סבא אנגלי מרשים, 1870 בקירוב. קופסת עץ מסוגננת עם קולונות. לוח 

 FISHER ספרות רומיות הכולל מחוג שניות וסקלה עם תאריכון. נושא את שם היצרן

BIRMINGHAM. בראש השעון עיגול שמש / ירח ובפינות ציורי נשים. מצלצל בחצאי 

ובשעות מלאות. גובה: 228 ס"מ. במצב עבודה.

$ 600 – 800

שעון סבתא אנגלי ישן. קופסת עץ מסוגננת ועיטורי מתכת   .1050

מוזהבת. לוח ספרות רומיות מוקף בחריתות ואפליקציות מתכת בדגמי 

דרקונים וצמחיה. מצלצל ברבעי, חצאי ושעות מלאות את מנגינת הביג-

בן. כולל מחוג השתקה לצלצולים. גובה: 187 ס"מ. במצב עבודה.

$ 200 – 300

מרשים,  אירופאי  עץ  שעון   .1047

1920 בקירוב. קופסת השעון בצורת 

מבנה ארכיטקטוני. מראות בצידי 

השעון. לוח ספרות רומיות באמאייל 

ועיטור נחושת במרכז )פגם מזערי( 

מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. 

גובה: 58 ס"מ. במצב עבודה.

$ 150 – 200

 1930 וינאי,  קיר  שעון   .1046

בקירוב. קופסת עץ מסוגננת, 

לוח ספרות באמאייל. מצלצל 

בחצאי ובשעות מלאות. 

גובה: 124 ס״מ. במצב עבודה.

$ 150 – 200

1043. שעון ברונזה צרפתי בפטינה כהה, 1880 

כל  פני  על  ופרחים  צמחים  עיטורי  בקירוב. 

קופסת השעון. יצרן המנגנון JAPY FRES וציון 

זכיית דגם זה של המנגנון במדליית "הכבוד 

הגדול" בתחרות שעונים. לוח ספרות באמאייל 

מעוטר במרכז. מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. 

גובה: 56 ס"מ. במצב עבודה.

$ 150 – 200

1042. שעון ברונזה אירופאי ישן. קופסת 

השעון מברונזה בפטינה זהובה ובראשה 

סצינות חיזור של נער ונערה. גוף השעון 

בעושר גדול של דגמי צמחיה, פרחים, 

פירות וכיו"ב. מנגנון השעון גרמני, היצרן 

באמאייל.  רומיות  ספרות  לוח   .F.H.S

מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. 

גובה: 44 ס"מ. במצב עבודה.

$ 200 – 300

1048. שעון משובץ באגרטל פורצלן בסגנון שעונים מהמאות 18/19. בסיס ועיטורי ברונזה בדגמי 

אריות ועלי אקאנטוס בפטינה זהובה. האגרטל מפורצלן מעוטר בפרחי שושן צחור. מנגנון השעון נושא 

חותמת המתיימרת להיות של VINCENTI. מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. גובה: 55 ס"מ. במצב עבודה. 

$ 200 – 300

שעון סבא אירופאי מרשים, כנראה גרמני, 1940 בקירוב. קופסת עץ   .1045

איכותית ומרשימה ממרקטרי מתעגלת בבסיס השעון. דלת עם זכוכית דרכה 

ניתן לראות את 3 המשקולות. לוח ספרות על רקע מרקטרי. מצלצל ברבעי, 

חצאי ובשעות מלאות את מנגינת הביג-בן. גובה: 197 ס"מ. במצב עבודה.

$ 400 – 500
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1056. טבעת זהב ורוד 14K, מסגרת 

ת  צ ב ו ש מ ו ה  פ י ב  ה ז ת  ד ו ב ע ב

אקוהמרין. מידה כ-US 8. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 700 – 1,000

משובצת   ,14K זהב  טבעת   .1057

אמרלד ו-2 יהלומים קטנים. מידה 

כ-US 8. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.

$ 500 – 700

10K, משובצת  זהב  טבעת   .1058

יהלומים קטנים ואמרלד בליטוש 

 .US מרקיזה במרכז. מידה כ-10 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 500 – 700

1059. טבעת רטרו זהב 14K, מעוטרת 

בעבודת זהב יפה ומשובצת ציטרין 

 .US  6.5 כ- מידה  במרכז.  קבושון 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 700 – 1,000

1060. זוג עגילי זהב 14K, צמודים לאוזן, 

חריתה  בעבודת  מעוטר  פרח  בדגם 

עדינה ומשובצים יהלום בליטוש ישן 

במרכז.

$ 600 – 800

1061. זוג עגילי קליפס זהב 18K,  צמודים 

לאוזן ומשובצים פנינת מובה. 

משקל כ-10 גרם.

$ 600 – 800

1062. זוג עגילי זהב 9K, בדגם ינשוף, 

משובץ פנינה ו-2 אבני רובי קטנות.

$ 600 – 800

9K, בדגם  זוג עגילי זהב   .1063

רובי  ואבני  גרנט  פרח, משובץ 

מסביב.

$ 600 – 800

 ,14K 1064. טבעת ארט-דקו זהב

משובצת 3 יהלומים בליטוש ישן 

ודיאמנטים מסביב. מידה כ-7.5 

להגדלה  ניתנת  זו  טבעת   .US

והקטנה.

$ 600 – 800

 ,1 4 K ב  ה ז י  ל י ג ע ג  ו ז  .1 0 6 5

מחורצים ומתרחבים. 

אורך כ-1.7 ס"מ.

$ 400 – 600

1066. זוג עגילי זהב 14K, צמודים לאוזן, 

משובצים קוראל מגולף.

$ 500 – 700

מחורצת   ,14K זהב  טבעת   .1067

ומשובצת לפיס לזולי. מעוטרת אלמנט 

זהב לבן משובץ יהלומים קטנים. 

מידה כ-US 6.5. משקל כ-6.5 גרם.

$ 600 – 800

1051. זוג עגילי זהב 14K, מעוטרים 

אלמנט זהב משובץ יהלום ונושא 

אמטיסט בליטוש מרקיזה.

$ 600 – 800

 ,14K זהב  תליון   .1052

משובץ  מנעול.  בדגם 

יהלומים שחורים. כולל 

.14K שרשרת זהב

$ 600 – 800

 ,14K תליון זהב   .1053

בדגם "חמסה" משובץ 

ל  ש ל  ק במש ם  ו ל ה י

ל  ל ו כ  .c t  0 . 2 5 - כ

.14K שרשרת זהב

$ 600 – 800

תליון זהב 14K, משובץ   .1054

4 יהלומים קטנים ואבן טופז-

.14K צהוב. כולל שרשרת זהב

$ 600 – 800

 ,14K 1055. זוג עגילי קליפס זהב

אלמנט זהב צמוד לאוזן מעוטר 

ונושא תליון משובץ אבן פרידוט. 

אורך כ-3 ס"מ.

$ 600 – 800
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פריטים 1068-1079 מעיזבון של אספן אנגלי שעלה לארץ

1068. גילוף ג'ייד סיני, תקופת 

)1644-1912(. מגולף   Quing

בתבליט.  ועלים  ענף  בדגם 

נפריט )Nephrite( בגוון ירוק 

בהיר עם גווני לבן ואדום. 

13 ס"מ. )מעט פגמים לגילוף(

$ 2,000 – 4,000
 ,Bluett&Sons Ltd -מקור: נקנה ב

לונדון, 18 לספטמבר, 1981.

618-( Tang 1069. פסל חרס סיני בדמות גמל, תקופת שושלת

907(. במקור פסל קבר. תיקי אוכף מעוגלים תלויים בין דבשותיו. 

הגמל פונה קדימה באוזניים קשובות. מעוטר זיגוג באופן אחיד 

בגוון קש עד קצה הרגליים. עומד על בסיס מלבני.  גובה: 29 ס"מ. 

$ 4,000 – 5,000
*גמל כמעט זהה נמצא במוזיאון קרולר-מולר בהולנד.

מקור: נקנה ב- Bluett&Sons Ltd, לונדון, 18 לספטמבר, 1981.

 Qianlong סין, תקופת ,Russet 1070. גילוף ג’ייד

)1711-1799(. אבן במספר גוונים הכולל אפור, ירוק 

ואפרסק. מגולף בדגם עטלפים וצמחייה.

 Bluett 16x18  ס"מ. בסיס עץ. נושא מדבקה של 

 .and Sons

$ 5,000 – 8,000
מקור: נקנה ב- Bluett&Sons Ltd, לונדון, בשנת 1974/1975. 

 , ני סי חרס  אגרטל   .1072

ת  פ ו ק ת  ,f l a m b e ג  ו ג י ז

הרפובליקה )1912-1949(. גוון 

אדום עמוק. חתום בתחתית 

Jiang Zhen. גובה: 33 ס"מ. 

$ 700 – 1,000
 Bluett&Sons ב-  נקנה  מקור: 

Ltd, לונדון, בשנת 1974/1975. 

זוג קערות ג'ייד עתיקות בגוון ירוק תרד. שפה   .1071

ודפנות מעוגלות. רגל בדגם עיגול בחתך מלבני. האבן 

בגוון ירוק בהיר ושחור מנומר עם פסים בגוון ירוק ושחור. 

קוטר: 17.5 ס"מ. עמודי עץ )אחד מודבק(. 

$ 1,500 – 2,500
 Fine Chinese Export מקור: סותבי'ס, 29 לנובמבר, 1977 -מכירת

Porcelain and Jade Carvings and Works of Art- לוט מס' 239.

זוג לוחות ג'ייד לבן סיניים עתיקים. בגוון לבן/ירוק   .1073

מעונן. כל אחד מגולף בתבליט נמוך בדגם Kylin נוהם ונושף 

אדים היוצאים מפיו, עומד מתחת סלעים ועץ אדמונית 

פורח, ומביט למעלה לעבר ציפור הפניקס היושבת בעץ 

אורן, בן זוגו במעוף מעל. חלק אחורי מעוטר בתבליט נמוך 

יותר עם פניקס נוסף שניצב על רגל אחת על סלע בין עצים 

הגדלים מראשי צוקים, השמש מופיעה מבעד לעננים מעל. 

חותמות 24.5x17 .Ch’ien Lung ס"מ. מעמדי עץ.

$ 5,000 – 8,000
 Fine Chinese Export מקור: סותבי'ס, 29 לנובמבר, 1977 - מכירת

Porcelain and Jade Carvings and Works of Art- לוט מס' 281.
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1074. מגש לאקר סיני, גדול ממדים ונדיר, תקופת Qianlong )1736-1795(. בדגם פרח. שפה 

מפותלת פחוסה, מעוטרת בדגם דרקונים צועדים. במרכז שתי ציפורים ארוכות זנב על ענף 

עם ורדים, דפנות קעורות מגולפות בדגם מוטיב הפניקס הכפול ופרחי אדמוניות לסירוגין. 

חלק תחתון מגולף בדגמים גיאומטריים. בסיס בגוון שחום. קוטר: 55 ס"מ. 

$ 7,000 – 10,000
מקור: נקנה Bluett&Sons Ltd, לונדון, 18 לספטמבר, 1981.

* אמנות גילוף הלאקר היא ייחודית לסין, משנת 3000 לפנה"ס בערך. לאקר הוא בעצם שרף של משפחת 

העצים rhus( verniciflua ( המצוי ברחבי דרום סין. זהו חומר מדהים שמתקשה בחשיפה לחמצן והופך 

לפלסטיק טבעי עמיד בפני מים, חום וחומצות מסוימות. הלאקר המסונן והמטוהר נמרח על בסיס, בדרך 

כלל מעץ וצבוע במינרלים כמו פחמן )שחור(, אורפימנט )צהוב( וצינבר )אדום(. בסיס זה יכול להיות בכל 

צורה כגון קופסה, מגש או אגרטל. בהתאם לאיכות האובייקט, מורחים על הבסיס בין 30 – 200 שכבות 

של לאקר. לאקר זה מעובד ומגולף בדגמי מוטיבים גיאומטריים וסצנות מרתקות של דמויות.

 peach ' זיגוג  סיני,  אגרטל חרס   .1078

bloom', המאה ה-19. זיגוג עשיר בגוון 

ורוד וירוק. גובה: 22 ס"מ. 

$ 700 – 1,000
מקור: .Tuck Shing Antiques Ltd, הונג קונג,

22 לאוגוסט 1982. 

 .flambe 1079. אגרטל חרס סיני, זיגוג

בגוון ייחודי הכולל אדום, כחול וסגול 

מותזים. גובה: 21 ס"מ. 

$ 700 – 1,000
מקור: .Tuck Shing Antiques Ltd, הונג קונג,

22 לאוגוסט 1982. 

קופסת לאקר סינית עם מכסה,   .1076

תקופת Quianlong )1736-1795(. בדגם 

עגול.  מכסה שטוח מגולף בדגם סצינה 

של מלומדים עם מלווים על שפת האגם 

יואן*.  בין הרים, ושירים לזכרו של צ'ו 

במוטיבים  מגולפות  הקופסה  דפנות 

גיאומטריים המבוססים על דגמי ברונזה 

ארכאיים על רקע דגמי חבלים מפותלים. 

החלק הפנימי והבסיס בגוון חום כהה. 

קוטר 17 ס"מ. )חוסרים קלים(

$ 5,000 – 8,000
מקור: נקנה Bluett&Sons Ltd, לונדון,

18 לספטמבר, 1981.

*מדינאי ומשורר ששיריו היוו השראה לאחד 

משני האוספים הגדולים ביותר של שירה סינית 

עתיקה. הוא הטביע את עצמו בנהר Milo במאה 

השלישית לפני הספירה, לאחר שהואשם לשווא 

על ידי נסיך מדינתו.

ל  ט ר ג א  .1 0 7 7

גדול  י,  נ סי חרס 
ממדים ונדיר, זיגוג 
תקופת   ,flambe

1736-( Qianlong

1795(. בגוון ייחודי 

הכולל אדום, כחול, 

 . ם י ז ת ו מ ל  ו סג ו

גובה: 34.5 ס"מ. 

$ 3,500 – 5,000
 Tu c k  L t d .  : ר ו ק מ

 ,Shing Ant iques

הונג קונג, 22 לאוגוסט 

 .1982

famille-verte, סין, תקופת   ,’Wucai ‘ אגרטל פורצלן   .1075

Kangxi )1662-1722(. מעוטר באמאייל מזוגג בדגם פרחי אדמונית 

בשלל צבעים על רקע צמחייה צפופה. צוואר ובסיס מעוטרים 

בדגמים גיאומטריים חוזרים בגוון אדום וירוק. חתום בחותמת 

Kang Xi, 6 תווים. גובה: 23 ס"מ. 

$ 10,000 – 15,000
*פריט כמעט זהה נמכר בסותבי’ס הונג קונג, 8 לאוקטובר 2020, לוט מס’ 332, 

 .HKD 125,000 תמורת

 Fine Chinese Export Porcelain מקור: סותבי'ס, 29 לנובמבר, 1977 -מכירת

and Jade Carvings and Works of Art- לוט מס' 56.
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 14K זוג עגילי זהב לבן  .1089

ו-10K, אלמנט פרסה מחורץ 
נושא תליון זהב לבן 10K מעוטר 

ומשובץ  יפה  זהב  בעבודת 

ואקוהמרין  קטנים  יהלומים 

במרכז. אורך כ-4.7 ס"מ.

$ 600 – 800

סיכת פלטינה, בדגם שיבולים,   .1090

משובצת יהלומים במשקל כולל של 

כ-cts 2.00. מידות כ: 3.5X3 ס"מ. 

משקל כ-8.5 גרם.

$ 800 – 1,200

זהב  עגילי  זוג   .1091

18K, בסגנון טניס,  לבן 
ם  י מ ו ל ה י ם  י צ ב ו ש מ

ל  ש ל  ל ו כ ל  ק ש מ ב

 .ct 0.75-כ

אורך כ-5.5 ס"מ.

$ 800 – 1,200

של  בקוטר  פנינים  פנינים,  מחרוזת   .1080

18K מושחר משובץ  8-9 מ"מ. סוגר זהב  כ: 

ספירים. אורך כ-44 ס"מ.

$ 800 – 1,200

1081. צמיד זהב לבן 14K, מורכב מחוליות מלבניות משובצות 

אבני ספיר וחוליות משובצות יהלומים לסרוגין. 

אורך כ-18 ס"מ. משקל כ-15 גרם.

$ 2,000 – 2,500

1082. זוג עגילי זהב לבן 

זהב צמוד  18K, אלמנט 
יהלום,  משובץ  זן  לאו

יהלומים  שורת  נושא 

ופנינה בקוטר של כ-12 

מ"מ. אורך כ- 3.8 ס"מ.

$ 800 – 1,200

לבן  זהב  עגילי  זוג   .1083

14K, משובצים 2 דיאמנטים, 
נושאים אלמנט משובץ אבני 

ופנינה בקוטר של  אמרלד 

כ-10 מ"מ. אורך כ-4.5 ס"מ.

$ 600 – 800

1084. מחרוזת פנינים, פנינים בקוטר של כ: 

8-9 מ"מ. סוגר כדורי זהב לבן 14K, משובץ 

יהלומים קטנים. אורך כ-43 ס"מ.

$ 700 – 1,000

לבן  זהב   ETERNITY טבעת   .1085

בדפנות  יהלומים  משובצת   ,18K
 .ct 1.70-ובהיקף במשקל כולל של כ

.US 6.75-מידה כ

$ 1,500 – 2,000

 ,18K מאט  לבן  זהב  טבעת   .1086

פרחים  בדגם  אלמנטים  מעוטרת 

משובצים יהלומים קטנים במשקל 

 .ct 0.25-כולל של כ

.US 6.25-מידה כ

$ 600 – 800

1087. טבעת זהב לבן 14K, מעוטרת 

בעבודת ריקוע עדינה ובמרכז אלמנט 

מגן דוד משובץ יהלום במשקל של 

כ-ct 0.10. מידה כ-US 3.5. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

1088. טבעת פלטינה, משובצת שורת 

יהלומים בליטוש פרינסס בשיבוץ 

היהלומים  משקל  נראה.  בלתי 

 .US 7-מידה כ .ct 0.43-כ

משקל כ-11 גרם.

$ 800 – 1,200
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1101. טבעת ETERNITY זהב לבן 

18K, משובצת יהלומים במשקל 
.US 6-מידה כ .ct 1.00-של כ

$ 1,000 – 1,500

משובצת   ,18K לבן  זהב  טבעת   .1102

יהלומים קטנים במשקל כולל של כ-0.25 

ניתנת  זו  US. טבעת  כ-6.5  ct. מידה 

להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

1103. טבעת ETERNITY זהב לבן 

18K, משובצת יהלומים במשקל 
 .ct 1.50-כולל של כ

.US 8-מידה כ

$ 1,000 – 1,500

 ,1 8 K ן  לב ב  ה ז ת  בע ט  .1 1 0 4

יהלומים  ומשובצת  מעוטרת 

ct. מידה  במשקל של כ-0.30 

ניתנת  ו  ז טבעת   .US  6 .5 כ-

להגדלה והקטנה.

$ 700 – 1,000

1098. זוג עגילי זהב לבן 14K, בדגם פרח, צמודים 

לאוזן,  משובצים יהלומים במשקל כולל של 0.45 

.IGI מלווה בתעודה של .ct

$ 800 – 1,200

זוג עגילי זהב 18K, צמודים לאוזן, משובצים   .1100

.ct 0.40-אבני מרקיזה ופרינסס במשקל כולל של כ

$ 600 – 800 משובצת   ,18K לבן  זהב  טבעת   .1099

 . במרכז ואמטיסט  קטנים  יהלומים 

מידה כ-US 8. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.

$ 700 – 1,000

18K, מעוטרת  טבעת זהב לבן   .1094

ומשובצת  גיאומטריים  אלמנטים 

 .US 6.75-יהלומים. מידה כ

משקל כ-15 גרם.  

$ 1,000 – 1,500

 ,1 4 K ן  לב ב  ה ז ת  בע ט  .1 0 9 5

יהלומים  משובצת  אובאלית, 

 .ct  1.00 כ- של  כולל  במשקל 

מידה כ-US 8.5. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 1,000 – 1,500

18K, בדגם פרח,  טבעת זהב לבן   .1096

ויהלום  בצדדים  דיאמנטים  משובצת 

במרכז במשקל של כ-ct 0.15. מידה כ-7 

US. טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

משקל כ-5.8 גרם.

$ 600 – 800

 ,1 8 K ן  לב ב  ה ז ת  בע ט  .1 0 9 7

5 שורות של יהלומים  משובצת 

 .cts במשקל כולל של כ-2.50 

זו ניתנת  US. טבעת  מידה כ-8 

להגדלה והקטנה. 

משקל כ-12 גרם.

$ 2,500 – 3,000

14K, בסגנון  צמיד זהב לבן   .1092

טניס, משובץ 24 אבני פרידוט. 

אורך כ-21 ס"מ. משקל כ-30 גרם.

$ 1,500 – 2,000

 ,14K לבן  זהב  קשיח  צמיד   .1093

נפתח, חלקו העליון משובץ יהלומים 

במשקל כולל של כ-ct 1.50. קוטר 

כ-6 ס"מ. משקל כ-8 גרם.

$ 2,500 – 3,000
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זוג רימונים מיניאטוריים.   .1106

פרח.  ניצן  בדגם  מפוסל  ראש 

פעמונים נתלים. גובה: 13 ס״מ. 

$ 250 – 350

1105. בית מוכסף ומוזהב אירופאי ומגילת אסתר מאוירת, מיוחדת במינה, 

אירופה, המאה ה-19. בית מפוסל בדגם ספר, בכריכתו עיטורי בלט בדגם 

rocaille משובצים טורקיזים התוחמים קרטוש נושא כיתוב בחריתה 

’מגילת אסתר’. בית המגילה מעוטר בחריתה בכיתוב ברכות המגילה 

והשיר ’שושנת יעקב’. 8X6 ס״מ. מגילת קלף בעיטורי גואש ועט בדגם 

מבנים ארכיטקטוניים, אריות, פרחים, ואשכולות ענבים, בשלל צבעים. 

גובה: 5 ס״מ. 

$ 2,500 – 3,500
*פריט דומה מופיע במכירה של סותבי’ס 17.12.2008 לוט מספר 41. 

1108. מערכת מדורגת לסדר פסח, ייחודי ונדיר , פולין, המאה ה-19. פליז יצוק בדגם צמחייה מסוגננת, 

אריות אוחזים בקרטוש אמאייל הנושא בכיתוב עברי ברכות. פנים: מגשי עץ למצות. בחלק העליון קעריות 

חרס נשלפות. גובה: 36 ס"מ. קוטר: 36 ס"מ. 

$ 6,000 – 8,000
* ראה דוגמה דומה באוסף המוזיאון היהודי בניו יורק. מופיע בקטלוג המוזיאון היהודי בניו יורק, 1986, עמ’ 123. על אף שקיימות 

מערכות מדורגות לסדר פסח מהמאה ה-19, אף אחת מהן לא דומה לדוגמא זו. מרביתן דוגמאות מזוקקות אשר נעשו ע"י צורפים 

מוכשרים בגרמניה או חיקויים במתכות בסיסיות. חסרה להן האנרגיה העצומה הבאה לידי ביטוי במערכת זו באמצעות האריות 

העומדים בפה פעור. הפיתול של גופם חוזר על עצמו בעבודת השבכה המקיפה את מגשי העץ. עבודת פליז דומה מופיעה 

בחנוכיות מזרח אירופיות מהמאה ה-18/19. בדוגמא זו שידך האומן צורות מוכרות וידועות עם חומרים חדשים ויצר קומפוזיציה 

דינמית העולה מתוך בסיס העץ הכהה דרך עבודת השבכה במרכז ומגיעה לשיאה באריות: כל זאת מכותר על ידי הבסיס לגביע 

.)Treasures of the Jewish Museum in New York, The Jewish Museum, New York, 1986, pg. 122( .אליהו הנביא

1107. בית כסף והזהבה משובץ אבני חן ומגילת 

אסתר מאוירת, ישראל, המחצית הראשונה של 
המאה ה-20. בית משובץ טורקיזים בהיקף 

בדגם  בלט  עיטורי  חן קבושון במרכז.  ואבן 

ידית מפוסלת  פניניות ודגמים גיאומטריים. 

בדגם פרח בראשה משובצת אבן חן אדומה. 

ידית מתגלגלת. קלף מאויר בדגם תותים, דגים 

ועמודים בשלל צבעים עם הדגשי הזהבה. 

גובה המגילה: 5.5 ס״מ. גובה הבית: 16 ס״מ. 

$ 1,500 – 2,500

מעוטרים  ומסגרת  גב  כסף.  חנוכיית   .1109

בצפיפות בעבודת יד בטכניקת ניסור ובלט בדגם 

צבאים, מנורה, זוג דגים ודגמים מפותלים. חתום 

13, חותמת כסף גרמנית וחותמות נוספות. 

גובה:  28 ס״מ.  משקל: כ- 750 גרם. 

$ 800 – 1,200

1110. חנוכיית כסף למסעות. בדגם קופסה. ניתנת 

לקיפול. מכסה משובץ עצם ומעוטר בחריתה 

בדגם קרן שפע ודגמי צמחייה מסוגננים. בזיכים 

ריבועיים לשמן ופתילה. נושאת כיתוב עברי: 

’להדליק נר חנכה’. חתום וחותמת האומן בר"ת. 

גובה: 3.5 בס"מ. 

אורך: 10 ס"מ. )מתנדנד מעט( 

$ 1,000 – 1,500
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1111. חנוכיית כסף סטרלינג גדולת ממדים, מרשימה, 

בסגנון ארט-דקו, המאה ה-20. זרועות מקושתות. 

בזיכים מסוגננים בדגם גיאומטרי האופייני לסגנון. 

גובה: 73 ס״מ. חתום וחותמת היצרן.  משקל: 4.5 ק״ג.

$ 5,000 – 6,000

1112. אחים חדד. צלחת על רגליים לסדר פסח, כסף סטרלינג ועץ, 

המאה ה-20. בדגם מעושר, 10 צלעות. שוליים בעיטורי בלט בדגמי 

פרחים ושבכה לסירוגין. במרכז שקערוריות עם סדר הקערה )נושאת 

כיתוב(. נתונה במסגרת עץ בדגם גיאומטרי עם 3 רגליות חרוטות. 

מכסה עם ידית פתיחה בדגם כדור. אורך: 40 ס"מ. גובה: 26 ס"מ. 

 $ 500 – 700

1117. גביע כסף לקידוש עם תחתית. עיטורי 

וצדפים.   rocaille שבכה,  בדגם  צריבה 

חותמות 13. גובה: 9.5 ס״מ. 

$ 180 – 220

1118. חנוכיית כיסאות* מכסף. מפוסלת בדגם 9 כסאות, מושב בעיטורי בלט בדגם מעוינים ואותיות 'נ' , 'ח'. חתום. 

גובה: 5.5 ס"מ.

$ 1,300 – 1,600
*ראה פריט דומה: "Five centuries of Hanukkah Lamps from the Jewish Museum", המוזיאון היהודי, ניו-יורק, 2004, פריט 

60, ע"מ 137.

1119. יד זהב 9K לספר תורה, ייחודי. משובצת 
אבני חן בשלל גוונים. אורך: 16 ס״מ. 

$ 600 – 800

Frank Meisler .1113. פסל מתכת 

ף  פ ו ת ’מ  , ת פ כס ו מ ו ת  ב ה ז ו מ
ישראל. מתוך סדרת  תזמורת’, 

'התזמורת'. מפוסל בדמות יהודי 

כיתוב  עם  תוף,  עם  מסורתי 

'בר-מצוות,  ובאנגלית  בעברית 

שייש  בסיס  שמחות'.  חתונות, 

מסתובב, חתום. גובה: 17 ס"מ. 

$ 200 – 300

 .Frank Meisler  .1 1 14

ת  ב ה ז ו מ ת  כ ת מ ל  ס פ
ומוכספת, ישראל. מפוסל 
בדמות רקדן חסידי מנגן 

בקלרינט. בגדיו אופייניים 

מזרח  של  לכלייזמרים* 

ד.  י ת  ד ו ב ע  . ה פ ו ר י א

בסיס  מוגבלת.  מהדורה 

שייש מסתובב. 

גובה: 37 ס"מ. 

$ 700 – 900
*מוזיקאים מסורתיים בחגיגות 

היהודיות. 

Frank Meisler .1115. לוט 3 פסלי מתכת מוזהבת 

ומוכספת, מסדרת 'תזמורת חסידים', ישראל, 
המאה ה-20, הכולל: א. נגן צ'לו )קשת חסרה(. 

ב. נגן טובה. ג. נגן חליל. בסיסים קינטיים. חתומים. 
גובה: 15 עד 18 ס"מ.   

$ 600 – 800

Frank Meisler. פסל מתכת   .1116

מוזהבת ומוכספת, ’פסנתרן תזמורת’, 
 . 'התזמורת' סדרת  מתוך  ישראל. 

מפוסל בדגם גבר יהודי מנגן בפסנתר. 

גב הפסנתר בעיטור מוזהב בדגם תווי 

נגינה ושמות ערי בירה בעולם. חתום 

וממוספר 211/1600. גובה )כולל בסיס(: 

17 ס"מ. אורך: 16 ס"מ. 

$ 600 – 800
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פורטוגל,  גביע כסף סטרלינג לקידוש,   .1120

המאה ה-20. עיטורי בלט בדגם קרטושים, ביניהם 

עיטורי חריתה בדגם שבכה. חתום. גובה: 15 ס"מ.

 $ 100 – 150

2 כלי כסף סטרלינג לדבש, המאה  לוט   .1121

ה-20, הכולל: א. דגם מתומן. פנים: קערת זכוכית. 

גובה: 9 ס"מ. ב. ידית פתיחה מפוסלת בדגם פרח. 

פנים: קערת זכוכית. גובה: 11 ס"מ. קוטר: 17 ס"מ. 

חתומים. משקל: כ-260 גרם. 

$ 150 – 200

3 כלי כסף וחוטי פיליגראן, ישראל,  לוט   .1122

המאה ה-20, הכולל: א. הדס. דגם פרח עם מכסה 

נשלף. חתום. גובה:  5.5 ס"מ. ב. סביבון. דגם פרח 

מעוטר אותיות 'נ,ג,ה,פ' באפליקציה. 

קוטר: 6.5 ס"מ. ג. סביבון מיניאטורי. 

גובה: 3.5 ס"מ. 

  $ 80 – 120

1123. הדס כסף לבשמים בדגם דג, 1930 בקירוב. 

ראש נפתח להכנסת בשמים. גופו מפוסל חוליות 

גמישות. חתום ’84’. אורך: 15 ס״מ.

$ 80 – 120

1124. זוג פמוטות כסף גדולי ממדים, פולין, 1920 

בקירוב. עיטורי חריתה עדינים בדגם צמחייה 

מסוגננת. חתום וחותמת היצרן. גובה: 42 ס״מ. 

משקל: כ- 895 גרם. 

$ 500 – 600

1125. גביע כסף אנגלי לקידוש, נדיר, סוף המאה 

ה-18/תחילת המאה ה-19. מעוטר בבלט בדגם 

שריגי גפן. בסיס מעוטר בדגם עלי אקאנטוס 

מסוגננים. חתום וחותמת היצרן. גובה: 15.5 ס״מ. 

)מכות מינוריות(

$ 400 – 500

כלי כסף סטרלינג לדבש, המאה ה-20.   .1126

מכסה וגוף הכלי מעוטרים בבלט בדגם צמחייה 

מפותלת ודגמים אובאליים על רקע עבודת פטיש 

ידנית. פנים: כלי זכוכית. כולל כפית. חתום. נושא 

מדבקה. גובה: 11 ס"מ. לא היה בשימוש. 

$ 150 – 250

1127. הצורפים. מגש כסף, עץ וקריסטל למצות. 

ידיות עץ עם עיטורי כסף בדגם  דגם מרובע. 

צמחיה מסוגננת ופרחים בבלט. חתום. נושא 

מדבקות. 30X23.5 ס"מ. 

$ 100 – 150

לקידוש  סטרלינג  כסף  כוס  הצורפים.   .1128

עיטורי בלט  ותחתית תואמת, המאה ה-20. 
rocaille על רקע עבודת ריקוע  עשירים בדגם 

ידנית. חתום וחותמת היצרן. גובה: 14.5 ס"מ. 

$ 150 – 200

1129. רעשן פליז וכסף בסגנון טורקמני, המאה 

ה-20. משובץ אבני חן וטורקיזים בהיקף. חוטי 

כסף מלופפים בדגמים מפותלים. אות 'ש' מוזהב 

באפליקציה.  גובה: 28 ס״מ.

$ 300 – 400

1130. צלחת פליז לפסח, גדולת ממדים, המאה 

ה-20. שפה מחורצת בעיטורי חריתה בדגם 

צמחייה מסוגננת. שקערוריות עם כיתוב סדר 

הקערה. במרכז כיתוב 'פסח' בחריתה על רקע 

עבודת פטיש ידנית.  65X42 ס"מ. 

$ 200 – 300

1131. חנוכיית ברונזה ייחודית. פטינה זהובה. גב 

בדגם מבנה ארכיטקטוני מעוטר בבלט בדגם יד 

עם כד שמן ודגם מנורה. בזיכים לשמן ופתיל. 

19.5X13.5 ס"מ. 

$ 300 – 400

  

1132. מערכת כסף סטרלינג להבדלה, הכוללת 3 

חלקים: גביע לקידוש, הדס כסף לבשמים, צלחת. 

חתום. גובה: 20 ס"מ. משקל: כ-195 גרם 

$ 100 – 150

  .20 ה- המאה  סטרלינג,  כסף  חנוכיית   .1133

עיטורי פרחים ועלים בבלט. בראשה מגן דוד. 

זרועות מפותלות מפוסלות בדגם עלי אקאנטוס. 

בסיס כיפתי. שמש נשלף. חתום. גובה: 16.5 ס"מ.

$ 150 – 200

1134. מערכת כסף סטרלינג להבדלה, הכוללת 4 

חלקים: גביע לקידוש, הדס כסף לבשמים, מחזיק 

נר נושא כיתוב באפליקציה ’בורא מאורי האש’, 

צלחת. חתום. גובה: 19.5 ס״מ. משקל: כ-270 גרם 

$ 100 – 150

הצורפים. מגדל כסף סטרלינג לבשמים,   .1135

המאה ה-20. מפוסל בדגם צריח הניתן לפתיחה, 

גוף הכלי בעיטורי בלט בדגם אשכול ענבים. בסיס 

מעוטר בדגם דומה. חתום. גובה: 18 ס"מ. 

$ 50 – 80

3 סביבוני כסף סטרלינג,  Netafim. לוט   .1138

'נס גדול  א. נושא כיתוב  המאה ה-20, הכולל: 

היה שם' בעיטורי חסר. ב. נושא כיתוב 'נס גדול 

היה שם' באפליקציה על רקע מחורץ בדגם אבן 

'נס גדול היה שם'  נושא כיתוב  ג.  ירושלמית. 

בעיטורי חסר. חלק תחתון מוזהב. חתומים. 

גובה: מ- 3.5 עד 4.5 ס"מ. 

 $ 50 – 80

1139. זוג פמוטות כסף לשבת, אפגניסטן, 1925 

מרכזי  למעמד  מחוברים  בזיכים   2 בקירוב. 

בעיטורי גזירה וחריתה בדגם מגן דוד, פרחים 

’וימים  ודגים האופייניים לסגנון. נושא כיתוב 

טובים’, ’ממני אסתר’, ’אשת מר יוסף’, ’לכבוד 

שבתות’. 14.5X17 ס״מ. 

$ 600 – 800

1140. הצורפים. מגש כסף סטרלינג ועץ לחלות, 

המחצית השנייה של המאה ה-20. שפה גלית. 

במרכז עיטור כסף בדגם אובאלי נושא כיתוב 

’המוציא לחם מן הארץ’. חתום וחותמת היצרן. 

אורך: 47 ס״מ. לא היה בשימוש. 

$ 200 – 300

1137. מנורת פליז יצוקה, 4 קנים לשבת. במרכזה 

זרועות מפוסלות כמקשה אחת  נשר מפוסל. 

בדגם צמחייה מסוגננת. גובה: 49 ס"מ.

$ 300 – 400

1136. חנוכיית כסף סטרלינג גדולת ממדים, המאה 

ה-20. זרועות מקושתות מפוסלות בריאליזם 

בדגם ענפים, עלי ושריגי גפן. בסיס פודיום בדגם 

עגול. שמש וכד שמן נשלפים. חתום. 

גובה: 60 ס"מ. משקל: כ- 2.4 ק"ג. 

$ 1,800 – 2,200
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חצי  אוחז מטבע   ,14K זהב  תליון   .1141

סוברין אנגלי. משקל כ-5.5 גרם.

$ 700 – 1,000

20 פרנק צרפתי.   ,900 מטבע זהב   .1144

משקל כ-6.4 גרם.

$ 400 – 600

1145. תליון זהב 14K, בדגם פרחים ודבורה, 

מעוטרים אמאייל ואבני חן שונות. 

אורך כ-4 ס"מ. משקל כ-7.5 גרם.

$ 600 – 800

1148. סיכת זהב 9K, מעוטרת בעבודת זהב 

יפה ומשובצת חצי סוברין. 

אורך כ-5.4 ס"מ. משקל כ-11 גרם.

$ 800 – 1,200

מעוטרת   ,14K זהב  טבעת   .1152

ומשובצת  יפה  זהב  בעבודת 

כריזופראס. מידה כ-US 7.5. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 500 – 700

מעוטרת   ,14K זהב  טבעת   .1151

בעבודת זהב יפה ומשובצת קוראל. 

ניתנת  זו  טבעת   .US  7 כ- מידה 

להגדלה והקטנה.

$ 500 – 700

משובצת   ,14K זהב  טבעת   .1 150

אוניקס ויהלומים קטנים.

$ 500 – 700

מסגרת   ,14K זהב  טבעת   .1149

מעוטרת, במרכז קמיאו על אבן חן 

שחורה. מידה כ-US 6.25. טבעת זו 

ניתנת להגדלה ולהקטנה.

$ 500 – 700

1143. מחרוזת ענברים, מדורגות, קוטר כ:18-22 מ"מ. 

סוגר זהב 18K כדורי משובץ יהלומים קטנים. 

אורך כ-40 ס"מ.

$ 700 – 1,000

קולייר פנינים, מורכב מ-3 שורות של פנינים   .1147

בקוטר של כ-7 מ"מ. אורך כ-31 ס"מ. חסר סוגר.

$ 700 – 1,000

22K, מורכב  תליון טורקיזים וזהב   .1142

מ-5 זרועות משובצות טורקיזים ובסופם 

מתלה  כולל   .22K זהב  עותומני  מטבע 

.14K ושרשרת זהב

$ 700 – 1,000

זהב  עלי  בדגם   ,18K זהב  סיכת   .1146

ויהלומים קטנים. אורך כ-7.5 ס"מ. 

משקל כ-12 גרם.

$ 1,000 – 1,500
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מורכב   ,14K זהב  תליון   .1 153

בץ  ו מש ה  פ י ט ם  דג ב ן  ו י תל מ

יהלומים קטנים במסגרת ובתוכו 

משובצים ספירים בגוונים שונים, 

נושא תליון גדול משובץ יהלומים 

ספיר  י  ואבנ במסגרת  קטנים 

בגוונים שונים בתוכו. 

.14K כולל שרשרת זהב

$ 1,500 – 2,000

 3 14K, משובצת  זהב  טבעת   .1157

שורות של יהלומים מדורגים. משקל 

 .US 7-מידה כ .ct 1.00-היהלומים כ

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 700 – 1,000

1161. צמיד טניס זהב 14K, משובץ 51 

 .cts 2.00-יהלומים במשקל כ

אורך כ-18.5 ס"מ.

$ 1,200 – 1,600

זהב,  תליוני   4 לוט   .1162

 . י ח ר ז מ ל  ע ו פ ה ת  ו ש  נ

2 תליוני זהב 14K במשקל 

 2 - ו  . ם ר ג  1 9 . 5 - כ ל  ש

תליונים  זהב 10K במשקל 

של כ-12.5 גרם.

$ 1,500 – 2,000

 ,18K זהב  תליון/סיכת   .1163

מסגרת מעוטרת מזהב ואוחזת 

המלכה  סוברין  זהב  מטבע 

ויקטוריה. משקל כ-14.5 גרם.

$ 800 – 1,200

1164. צמיד זהב 14K, משובץ 10 אבני ציטרין וחוליות 

זהב בדגם X לסרוגין. אורך כ-17.5 ס"מ. 

משקל כ-15 גרם.

$ 1,200 – 1,600

משובצת   ,14K זהב  טבעת   .1 158

יהלומים קטנים בצדדים וספיר, רובי 

ואמרלד במרכז. מידה כ-US 8. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 700 – 1,000

14K, מעוטרת  טבעת זהב   .1159

ומשובצת  יפה  זהב  בעבודת 

יהלומים עגולים ויהלומים בליטוש 

היהלומים  משקל  סה"כ  בגט. 

כ-ct 1.20. מידה כ-US 6.5. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 700 – 1,000

טבעת זהב 18K, מעוטרת   .1160

ומשובצת  יפה  זהב  בעבודת 

 .ct 1.20-יהלומים במשקל של כ

מידה כ-US 6.75. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 800 – 1,200

1154. תליון זהב 18K, בדגם V, משובץ 

 .ct 0.10-יהלום במשקל של כ

 .18K כולל שרשרת זהב

משקל כ-11 גרם. אורך כ-46 ס"מ.

$ 700 – 1,000

 ,9K ויקטוריאני  תליון   .1155

בעבודת  מעוטרת  מסגרת 

ופרחים  יפה של עלים  זהב 

במרכז  פניניות.  משובצים 

נושא  גדול,  ציטרין  משובץ 

תליון משובץ ציטרין. 

כולל שרשרת זהב.

$ 700 – 1,000

חוליות   ,18K זהב  שרשרת   .1 156

חלקות וחוליות מעוטרות בעבודת 

ריקוע לסרוגין. אורך כ-56 ס"מ. 

משקל כ-22.5 גרם.

$ 800 – 1,200
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פריטים 1165-1176 מעיזבון שאול אייזנברג

1165. ציור/מגילה סינית עתיקה ונדירה, התכנסות של לוחמים מונגולים, דיו על נייר ומשי עם הדגשי נחושת. חתום. חלק ראשון ארבעה ברוקדים שונים של 

משי המתארים חרצית וסמלים הינדיים, פניקס, וסימני אריכות ימים. אורך הציור המרכזי: כ- 3.4 מ'. 

$ 800 – 1,000

1166. ציור/מגילה סינית עתיקה, דיו על נייר. 3 לוחות ברוקד משי בגוון כחול וורוד, ועיטור קליגראפי עם התזות הזהבה. מצוירת בדגם פקידים רוכבים על סוסים 

ונגנים במסע, מאחוריהם גשר. חתום ו-3 חותמות. בסוף, 3 טורי קליגראפיה. אורך המגילה: כ- 4.2 מ'. אורך הציור: כ-198 ס"מ.  

$ 700 – 900

1167. ציור/מגילה סינית עתיקה, סצינת החצר האימפריאלי, דיו על משי. 3 לוחות ברוקד משי מעוטרים בדגם פרחים, ציפורי פניקס וסמלי אריכות ימים. ציור 

בדגם הקיסר, הנסיך ונשות חצר המלוכה צופים בציור המוצג ע"י האומן ואנשי חצר המלוכה. כנראה צויר ע"י צייר אנונימי בחצר האימפריאלי. אין חתימה או 

חותמות. אורך: כ-3.1 מ'. 

$ 700 – 900

מגילות אלו נתגלו ע"י היורשים של שאול אייזנברג בתיבה שלא 

נפתחה 50 שנה. שאול אייזנברג היה איש עסקים ואיל הון ישראלי 

אשר עבד בסין משנות ה-40 המאוחרות של המאה ה-20. הוא אף 

עבד עם בכירי המפלגה הקומוניסטית הסינית ובכך יצר גשר בין סין 

לעולם המערבי.  
הפורמט השולט של הציור הסיני הוא המגילה- גליל רציף של נייר או משי 

באורך משתנה שעליו צוירה תמונה, ואשר, כאשר אינו נצפה, נותר מגולגל. 

טקס וציפייה עומדים בבסיס חווית ההסתכלות על מגילה סינית. מתחילים 

בתהליך הזהיר של פתיחת המגילה מימין לשמאל, עוצרים כדי להתפעל 

וללמוד, קטע אחר קטע, גלגול מחדש של קטע אחד לפני שממשיכים לקטע 

הבא. הפורמט מאפשר תיאור של סיפור או מסע מתמשך - ככל שהמגילה 

מתגלגלת, כך הסיפור מתקדם.

מגילות רבות מכילות כיתובים לפני או אחרי התמונה: שירים שחיברו 

הצייר או אחרים המעצימים את משמעות התמונה, או כמה שורות כתובות 

המעבירות את נסיבות יצירתה. מגילות רבות מכילות גם פרשנות העוקבת 

אחר התמונה עצמה, לדוגמא, הערות שנכתבו על ידי חברים של האמן או 

האספן ולעיתים גם נכתבו על ידי צופים מדורות מאוחרים יותר. הכיתובים 

עשויים להעיד על איכות הציור, לתת סקיצה ביוגרפית של האמן, למקם 

את הציור בהקשר אמנותי-היסטורי, או להתייחס לכיתובים אחרים 

במגילה. כדרך אחרונה להכריז על נוכחותם- הצייר, האספנים, הצופים 

החד-פעמיים חותמים, בסימנים אדומים, על התמונה או הכיתוב בחותמות 

אישיות הנושאות את שמם.
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1168. ציור/מגילה סינית עתיקה, מלומדים/אנשי חצר המלך בגינה, דיו על נייר. 3 לוחות ברוקד מעוטרים בדגם פניקס וסמלי אריכות ימים ועננים, בלוק נייר 

בעיטורי התזה בגוון זהב עם כיתוב קליגראפי סיני, ציור פיגורות על רקע נוף עם מבנים ארכיטקטוניים, חותמות. סיומת - טורי כיתוב סיני. 

אורך הציור: כ-266 ס"מ. אורך המגילה: 8.1 מ’ 

  $ 800 – 1,000

1169. ציור/מגילה סינית עתיקה, סצינות מלומדים ואנשי המלוכה, דיו על משי. 2 לוחות משי, אחד בגוון כחול מעוטר בדגם ציפורי פניקס, השני בגוון קרם 

מעוטר בדגם פרחים ודגמים גיאומטריים. נייר בעיטורי הזהבה מותזים. ציור בדגם קבוצת מלומדים בנוף, בהמשך קבוצת מלומדים רכובים על סוסים עם 

משרתים אוחזים במניפות כחולות גדולות, קבוצת אנשי חצר המלוכה יושבים בביתן ומשחקים שחמט ומתעסקים בפעילויות פנאי אחרות, הסצנה האחרונה 

מציגה כנס מלומדים. חותמות. אורך: כ-4.6 מ'. 

$ 800 – 1,000

1170. ציור/מגילה סינית עתיקה, דיו על משי. מחולק ל-3 חלקים. חלק ראשון: שני לוחות ברוקד משי מעוטרים בדגם ציפורי פניקס ולוח משי אפור/כחול 

שלישי עם דיו שחור וזהב המתאר דרקונים ועטלפים בין עננים. חלק שני: מלומד מוקף בחוקרים אחרים ובכמה נשים מתחת לעצי אורן עם סצנה צדדית נוספת 

המתארת הכנת שולחן עם תה ויין ע"י משרתים, ופרח אדמונית. חתום. חלק שלישי: קליגראפי. אורך המגילה: כ-6.2 מ'. 

$ 800 – 1,000

1171. ציור/מגילה סינית עתיקה, 'מחווה לאביב', דיו על בד. עיטורי פרחים בשיא פריחתם, חגבים, שפיריות וחרקים. כולם מבשרי האביב האופייניים במסורת 

הסינית. חותמות אספנים בתחילת הציור וכנראה חותמות אמן ואספנים בסופו. בלוק כיתוב סיני )שירים או פרוזה(. ברוקד בגוון זהב בצד החיצוני של המגילה, 

גלילים מעוטרים ג'ייד Russet. כתמי גיל. אורך המגילה: כ- 4 מ'. אורך הציור: כ-162 ס"מ. 

 $ 800 – 1,000
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1172. ציור/מגילה סינית עתיקה, 'מחווה לאביב', דיו על משי. 3 לוחות משי בגוונים שונים ולוח נייר. ציור בדגם אדמוניות, חרציות, מגנוליה ופרחי שזיפים 

בפריחה, פרפרים וחרקים אביביים אחרים. חותמת האמן וחותמות נוספות. כיסוי בד עוטף. )כתמי מים(. אורך המגילה: כ- 4.7 מ'. 

$ 800 – 1,000

1174. ציור/מגילה סינית עתיקה, סצינה אביבית, דיו על משי. 4 לוחות משי בגוונים שונים מעוטרים בדגם דרקונים. לוח נייר. ציור בדגם פרחים בפריחה, שליו, 

עגורים, סנוניות, טווסים זכרים, נקבות ופסיון. אורך: כ-2.5 מ' 

$ 800 – 1,000

1175. מגילת נוף סינית עתיקה, דיו וצבעים על נייר. מעוטרת בדגם הרים עם דמויות התוחמים עננים, נהר רחב עם סירות דייגים. חותמת האמן ומספר חותמות 

אספנים בצבעים שונים. שני לוחות ברוקד, הראשון מעוטר פרחי לוטוס בגוון אפור ושמנת, בהמשך דף ריק. אורך המגילה: כ- 5.2 מ'. 

$ 700 – 900

1176. ציור/מגילה סינית, 3 סצינות נהר, דיו על משי. ציור ראשון מצויר בדגם נוף הר ופיגורות, ציור שני מצויר בדגם מבנה ארכיטקטוני בנוף, ציור שלישי מצויר 

בדגם סירת דרקון אימפריאלית בגווני ירוק, כחול ואדום. חתום, קליגראפיה סינית וחותמת. אורך המגילה: כ- 1.8 מ'  

$ 400 - 600

1173. ציור/מגילה סינית עתיקה, 'מחווה לאביב', דיו וצבעים, בד מוצמד לנייר. מצוירת היטב בדגם אדמוניות, פרחי אפרסק ופרפרים, חתום ו-2 חותמות. לפני 

הציור: 3 לוחות ברוקד משי ונייר. לוח ראשון בגוון חום בהיר מעוטר בדגם ציפורי פניקס, השני בגוון כחול ומעוטר בדגם rui, השלישי בגוון קרם. ציר מעוטר אבן 

ג'ייד. אורך המגילה: כ- 3.7 מ'. אורך הציור: כ- 185 ס"מ. 

$ 800 – 1,000
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1177. צדק עיוור. יציקת ברונזה ע״פ המקור מאת 

Mayer. צביעה קרה בשלל גוונים. חתום וממוספר 
 Bronze Garanti ' יציקה  וחותמת בית   A6710

 .'Paris J.B. Deposee

גובה )כולל בסיס(: 40 ס"מ.

$ 400 – 500

1178. פייר קולינה )Pierre Collinet(, פסל ברונזה, 

בדמות אשה יושבת על כסא. חתום וחותמת בית 

היציקה באפליקציה. גובה: 29 ס"מ.

$ 200 – 300

1179. זוג פסלי ברונזה בדגם ילדים מנגנים, המאה 

ה-20. פטינה זהובה. חתום. גובה: 26 ס"מ. 

$ 300 – 400

1180. פסל כסף ושייש צרפתי, ארט-נובו. מפוסל 

בדמות עלמת חן. בסיס שייש בגוון אדום, ירוק 

ואפור מנומר. הקדשה משנת 1908. חתום וחותמת 

האמן. גובה )כולל בסיס(: 15 ס"מ. 

$ 500 – 600

פסל מתכת ועצם בסגנון ארט-דקו, עפ"י   .1181

בדמות   . 'Footsteps ’  ,Demetre Chiparus

רקדנית על בסיס שייש בגוון ירוק וכתום. 

גובה: 40 ס"מ.

$ 700 – 900

פסל פיוטר ארט-דקו, 1930 בקירוב. נערה   .1182

עם טלה. פיוטר בצביעה קרה. בסיס שייש מלבני. 

גובה: 29 ס"מ. בסיס: 63X15 ס"מ. 

$ 400 – 500

1183. פסל ברונזה, המאה ה-20. מפוסל בדמות 

עלמת חן מחזיקה בד. שאריות הכספה. חתום 

 .Lorenzl

$ 100 – 150

ושייש, המאה ה-20. עפ"י  ברונזה  פסל   .1184

 .Lalique יוצר ע"י ,’Victoire’

גובה )כולל בסיס(: 18 ס"מ. אורך: 21 ס"מ.

$ 300 – 400

1181

1180

1179

1178

1177

1182

1183 1184

1185

בדמות  מפוסל  מוזהבת.  ברונזה  פסל   .1185

אמפיטריטה* עם בנם טריטון רכובים על דולפין. 

גובה: 31 ס"מ. אורך: 60 ס"מ. 

$ 500 – 600
* אלת הים, אשתו של פוסידון. 

1187. אמן לא מזוהה )כנראה אוסטריה, תחילת 

דיוקן ילדה עם כלב, שמן על עץ,  המאה ה-20(, 

51X41 ס"מ. 

$ 400 – 500

1186. פסל דמוי ברונזה בדמות כלב, המאה ה-20. 

פטינה בגוון כחול-ירוק. חתום בהטבעה. 

גובה: 65 ס"מ.

$ 300 – 400
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1188. שטיח תפילה איספהאן, פרס. פני השטיח 

בדוגמת מדליון מרכזי ופרחים מפוזרים על רקע 

אדום. 168X116 ס"מ.

$ 500 – 800

פני  פרס.  ישן,  איספהאן  תפילה  שטיח   .1189

השטיח בדגם מדליון מרכזי ופרחי שאה-עבאס 

מפוזרים על רקע שנהב. חתום סרפיאן.

153X105 ס"מ.

$ 1,400 – 1,800

1190. שטיח תפילה איספהאן, פרס. פני השטיח 

בדוגמת מדליון מרכזי מרשים ביותר. פרחים 

ושריגים מפותלים על רקע אדום. שוליים כפולים 

מעוטרים בפרחים על רקע שנהב. 175X110 ס"מ.

$ 700 – 1,000

פני  פרס.  ישן,  איספהאן  תפילה  שטיח   .1191

השטיח בדוגמת מדליון מרכזי מרשים וייחודי 

נתונים בתוך מסגרת אדומה מעוטרת בפרחים 

ושריגים על רקע אדום. 159X99 ס"מ.

$ 800 – 1,200

שטיח תפילה פרחי משי איספהאן, פרס.   .1192

פני השטיח בעיטור מדליון מרכזי ופרחים על רקע 

שנהב עשיר. שוליים מעוטרים בפרחים ושריגים 

מפותלים. 175X105 ס"מ.

$ 700 – 1,000

שטיח תפילה איספהן, פרס. פני השטיח   .1193

נתון בתוך מסגרת  מעוטרים במדליון מרכזי 

אדומה המקושטת בפרחים. שוליים מקושטים 

בפרחים על רקע אדום. 159X99 ס"מ.

$ 800 – 1,200

שטיח תפילה פרחי משי תבריז, פרס. פני   .1194

השטיח בעיטור מדליון מרכזי קלאסי וזוג עוגנים 

בצדדים, נתון בתוך מסגרת מרשימה בדוגמת 

הראטי. שוליים מקושטים בפרחים. 153X102 ס"מ.

$ 500 – 800

שטיח תפילה תבריז, פרס. פני השטיח   .1195

בעיטור מדליון מרכזי מעוין  וזוג עוגנים בצדדים, 

נתונים בתוך מסגרת מרשימה בדוגמת הראטי. 

שוליים מקושטים בפרחים.  145X104 ס"מ.

600 – 800

1196. שטיח תפילה תבריז, פרס. פני השטיח בדגם 

הריז. מדליון מאסיבי נתון בתוך מסגרת מרשימה 

בכחול ועוגנים לצדדים. ארבעה עוגנים בפינות 

ומסגרת מעוטרת בפרחי שאה-עבאס על רקע 

בצבע ורוד עתיק. חתום. 150X102 ס"מ.

$ 600 – 900

1197. שטיח תפילה פרחי משי תבריז, פרס. פני 

השטיח בעיטור מדליון מרכזי קלאסי וזוג עוגנים 

בצדדים, נתון בתוך מסגרת מרשימה בדוגמת 

הראטי. שוליים מקושטים בפרחים. 153X102 ס"מ.

$ 500 – 800

פני  ישן איספהאן, פרס.  שטיח תפילה   .1198

השטיח בעיטור מדליון מרכזי מרשים במיוחד 

וזוג קרטושים בצדדים על רקע בצבע כחול בהיר. 

מחראב מיוחד על רקע בהיר ושוליים מקושטים 

בפרחים. חתום. 164X108 ס"מ.

$ 1,400 – 1,800

פני  ישן, פרס.  שטיח תפילה איספהאן   .1199

השטיח בדוגמת מדליון מרכזי מרשים הנתון 

במסגרת כחולה על רקע שנהב. שוליים מעוטרים 

בפרחי שאה-עבאס על רקע אדום וכחול בהיר. 

חתום. 160X111 ס"מ.

$ 1,500 – 2,000

1200. שטיח ישן מוד, פרס. פני השטיח בדוגמה 

מרובעת, מדליון מרכזי אגרטלי פרחים בפינות על 

רקע לבן ואדום בשוליים. 212X210 ס"מ.

$ 300 – 500

פני  ישן, פרס.  שטיח תפילה איספהאן   .1201

השטיח בעיטור מדליון מרכזי גדול ומרשים נתון 

בתוך מסגרת פרחונית על רקע כחול כהה. שוליים 

מקושטים בפרחים צבעוניים. חתום. 115X71 ס"מ.

$ 700 – 1,000

1202. שטיח תפילה משי הריז, פרס. פני השטיח 

מעוטרים בדוגמת עץ החיים וקישוטי פרחים 

וציפורים לאורך. מסגרת מקושטת בפרחים על 

רקע בצבע אם הפנינה. 185X122 ס"מ.

$ 2,500 – 3,000

שטיח משי ישן, ככל הנראה קום, פרס.   .1203

פני השטיח בדוגמת גריד עץ החיים צבעונית. 

160X104 ס"מ.

$ 1,400 – 1,800

פני השטיח  שטיח קילים מיוחד, פרס.   .1204

אדום.  בגוון  קלועים  ריבועים  גריד,  בדוגמת 

מסגרת כפולה מעוטרת על רקע  תכלת ושנהב 

בשוליים. 154X186 ס"מ.

$ 800 – 1,200

1205. שטיח משי קום, פרס. פני השטיח בעיטור 

מדליון מרכזי באדום על רקע פרחוני כהה. שוליים 

מקושטים בפרחים על רקע אדום. 155X105 ס"מ.

$ 800 – 1,200

שטיח תפילה ישן איספהאן, פרס. פני   .1206

ופרחי שאה- השטיח בדוגמת מדליון מרכזי 

עבאס באדום וכחול מפוזרים על רקע שנהב. 

חתום. 165X108 ס"מ.

$ 1,600 – 2,000

1207. שטיח משי, סין. פני השטיח בעיטור מדליון 

מרכזי מרשים על רקע פרחוני בגוון ורוד עתיק 

ושוליים מעוטרים בסצינות פרחוניות. 

126X78 ס"מ.

$ 500 – 700

1208. שטיח פרחי משי ישן איספהאן, פרס. פני 

השטיח מעוטרים בפרחים צבעוניים על רקע 

כחול. שוליים בעיטורי פרחים ושריגים על רקע 

שנהב. 160X112 ס"מ.

$ 600 – 800

פני השטיח  בדוגמת הריז, פרס.  ראנר   .1209

ועיטורים, מסגרת  בדוגמת שלושה מדליונים 

בצבע כחול. 385X100 ס"מ.

$ 600 – 900

ראנר בדוגמת זיגלר אפגאני. פני השטיח   .1210

מעוטרים בשריגים ופרחים על רקע אדום. מסגרת 

מעוטרת בפרחים בצבע שנהב. 200X74 ס"מ.

$ 300 – 500

השטיח  פני  טורקיה.  מאוד,  ישן  ראנר   .1211

בדוגמאות מדליונים שבטיות על רקע אדום. 

מסגרת מעוטרת בפרחים. 363X90 ס"מ.

$ 700 – 900
מקור: נקנה במכירה של כריסטיס.

שטיח משי, טורקיה. פני השטיח בדוגמת   .1212

מדליון מרכזי על רקע בהיר. מסגרת מקושטת 

בפרחים. 244X183 ס"מ.

$ 600 – 800

פני  פרס.  איספהאן,  משי  פרחי  שטיח   .1213

עוגנים  ושני  מרכזי  מדליון  בדוגמת  השטיח 

בצדדים. פלמטות וציורי ציפורים מפוזרים לאורך 

השטיח בגוון שנהב. שוליים מקושטים בפרחים 

צבעוניים.  179X114 ס"מ.

$ 700 – 1,000

1214. שטיח סראפי, פרס. פני השטיח בדגם הריז 

על רקע אדום. 220X180 ס"מ.

$ 1,600 – 2,000

שטיח תפילה משי קום, פרס. פני השטיח   .1215

בדוגמת מדליון מרכזי מרשים. פרחים ושריגים 

לאורך. שוליים מקושטים בפרחים על רקע בצבע 

אדום. חתום. 120X80 ס"מ.

$ 700 – 1,000

1216. שטיח וינטג', פרס. פני השטיח בגוונים של 

אם הפנינה ואפרפר. 240X170 ס"מ.

$ 1,800 – 2,200

1217. מיוחס ל- Jan Waynants, דמויות 

ביער, שמן על עץ, 50X61 ס"מ. 
$ 2,000 – 3,000
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1218. אגרטל פורצלן משולב מתכת מוזהבת עם 

מכסה, המאה ה-20. גוף מעוטר בדמות נערות 
יפות. גובה: 32 ס"מ. 

$ 150 – 200

זוג קערות ברונזה ארט-נובו, צרפת, 1910   .1219

בקרוב. מפוסלות בדגם מפותל, בעיטורי בלט 

בדגם צמחי. רגליות מפותלות האופייניות לסגנון.  

אורך: 24 ס"מ. 

$ 300 – 400

1220. לוט 3 פריטים אירופאיים מוכספים, הכולל: 

קומקום   ,WMF ו-  Heutschenreuther א. 
פורצלן נתון במסגרת מוכספת, גרמניה, -1939

1965. חתום. גובה: 22 ס"מ. ב. זוג מעמדים, המאה 

ה-20. מפוסלים בדגם משושה. גובה: 23.5 ס"מ. 

$ 80 – 120

רעשן לתינוק, כנראה כסף, המאה ה-20.   .1221

פעמון קטן בתוכו. אורך: 9 ס"מ. 

$ 50 – 80

1222. לוט 2 כלי כסף הכולל: א. כלי למי ורדים, 

ראש בדגם פרח, גוף בעיטורי repousse בדגם 

פרחים וצמחייה. גובה: 13 ס"מ. ב. קערית סטרלינג 

עם ידיות, גוף בעיטורי בלט בדגם פרחים ועלים. 
אורך )כולל ידיות(: 20.5 ס"מ. חתומים. 

משקל כולל: כ- 140 גרם. 

$ 50 – 100

1223. לוט הכולל 4 מלחיות כסף סטרלינג, המאה 

ה-20. חתום. גובה: 11.5/13 ס"מ. מוכבד. )אחד מכל 

סוג בצילום(

$ 50 – 80

1224. זוג מלחיות כסף סטרלינג, המאה ה-20. גוף 

בדגם משושה. גובה: 5.5 ס"מ. 

$ 30 – 50

1225. מערכת 6 מלחיות כסף סטרלינג. 

גובה: 3.5 ס"מ. 

$ 30 – 50

Gucci . כלי כסף סטרלינג למלח ופלפל,   .1226

המאה ה- 20  . מכסה נפתח, משובץ אבן בגוון 

אדום ואבן בגוון תכלת. 2 מיכלים. חתום וחותמת 

היצרן. אורך: 3.5 ס"מ.

$ 100 – 150

1227. קופסת תכשיטים מוכספת, צרפת, המחצית 

הראשונה של המאה ה-20. מכסה בעיטור בלט 

בסצינת אישה וחיות על שפת אגם. פנים: חיפוי 

 .made in France לבד בגוון כחול. חתום

קוטר: 9 ס"מ. 

$ 30 – 50

1228. לוט 2 כלי כסף הכולל: א. קערת כסף פולנית, 

ארט-דקו, 1920 בקירוב. שוליים מחורצים בדגם 
עלי כותרת מסוגננים. במרכז כיפת בלט. רגליות 

כדוריות. חתום וחותמת היצרן בר"ת. 

קוטר: 26 ס"מ. ב. מגשית כסף. אורך: 16.5 ס"מ. 

משקל כולל: כ- 330 גרם. 

$ 200 – 300

1229. תיבה מיניאטורית, כנראה מתכת אלפקה. 

פרחים  בדגם  בהיקף  צפופים  צריבה  עיטורי 

וצמחייה מפותלת. גובה: 5 ס"מ. 

$ 30 – 50

4 קופסאות, הכולל: פודריית כסף,  לוט   .1230

קופסה מוכספת לסיגריות, 2 קופסאות מוכספות 

לגפרורים. 

$ 50 – 80

Ronson .1231. לוט 6 מציתים מוכספים. חתומים. 

גובה: מ-8 עד 16 ס"מ. 

$ 200 – 300

1232. מראה יפיפייה ממוסגרת ברונזה מוזהבת, 

צרפת, 1930 בקירוב. מפוסלת בריאליזם בדגם קני 

סוף. אורך: 58 ס"מ. 

$ 300 – 400

זוג  Cartier. סט כסף סטרלינג הכולל   .1233

מלחיות וזוג פלפליות. חתום. גובה: 3.5 ס"מ כ"א. 
נתון בקופסה מקורית. 

$ 150 – 200

3 כלי הגשה, כסף מוזהב ואמאייל,  לוט   .1234

בדגם  מעוטרות  ידיות   .20 ה- המאה  רוסיה, 

קשקשי דג בגוון כחול קובלט יפהפה. חתום. נתון 

בקופסה. 

$ 700 – 900

בדגם  גרמניה,  כנראה  כסף,  פסלון   .1235

גיטרה מיניאטורית. עיטורי בלט בדגם סצינות 

פיגורטיביות ו-rocaille. חתום. אורך: 10 ס"מ. 

$ 100 – 150

1236. קופסת מתכת אלפקה מיניאטורית.

4.5X5 ס"מ. 

 $ 30 – 50

יעקב מרדינגר/הצורפים. ערכת מתכת   .1237

וזכוכית  מכתבים  פותחן  הכוללת:  מוזהבת 
מגדלת. ידיות בעיטורי חסר צפופים ועדינים 
בדגמי כוכבים ודגמים גיאומטריים חוזרים. עיטורי 

ניילו בגוון שחור. גודל הקופסה: 8X27X15 ס"מ. 

$ 300 – 400

בקירוב.   1900 ארט-נובו,  פיוטר,  קנקן   .1238

מעוטר סצינה בתבליט המתארת את סיפור משה 

בתיבה. גובה: 32 ס"מ. )שאריות הכספה(.

$ 150 – 180

דמויות ופרש ליד הבית,  1239. אמן לא מזוהה, 

שמן על עץ, 32X27 ס"מ. 

$ 300 – 500

1240. אמן לא מזוהה, דמויות בכפר, שמן על בד, 

61X50 ס"מ. 

$ 200 – 300

1241. אמן לא מזוהה, דמות עם מקטרת, 

שמן על בד, 82X61 ס"מ. 

$ 300 – 400

1242. אמן לא מזוהה, דיוקן אישה, שמן על בד, 

88X62 ס"מ. 

$ 300 – 400
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1255. סיכת זהב 14K, משובצת קמיאו בדמות ליידי 

ומשובצת 2 דיאמנטים קטנים. משקל כ-6 גרם. 

אורך כ-4 ס"מ.

$ 400 – 600

14K, מורכבת  זהב  טבעת   .1251

מ-5 טבעות משובצות אבני רובי, 

  .US 3-אמרלד ויהלומים. מידה כ

משקל כ-5 גרם.

$ 600 – 800

14K, בדגם מגן  תליון זהב   .1252

מידות  יפה.  זהב  בעבודת  דוד 

כ-4.1X2.8 ס"מ. משקל כ-7.5 גרם.

$ 600 – 800

1253. זוג עגילי זהב 14K, מרובעים, 

מסגרת זהב מבריק ובמרכז זהב 

מאט. קוטר כ-15 ס"מ. 

משקל כ-5 גרם.

$ 600 – 800

14K, משובצת  טבעת זהב   .1254

אופאל בליטוש טיפה. מידה כ-6 

להגדלה  ניתנת  זו  טבעת   .US

והקטנה.

$ 600 – 800

 ,18K זהב  ן  ו תלי  .1247

משובץ אבן לפיס-לזולי 

גדולת ממדים. אורך כ-5.2 

ס"מ. משקל כ-14 גרם.

$ 600 – 800

1248. זוג עגילי זהב 14K, מסגרת מעוטרת 

ומשובצת טורקיז.

$ 400 – 600

 ,14K זוג עגילי זהב   .1249

משובצים אבני ג'ייד. 

אורך כ-4.5 ס"מ.

$ 400 – 600

1250. זוג עגילי זהב 9K, בסגנון בוכרי, 

נושאים תליון משובץ פרידוט. 

$ 400 – 600

1243. תליון זהב 10K, בדגם לב, צידו האחד 

מעוטר בעבודת זהב יפה ומשובץ טופז 

צבעוני. צידו השני מעוטר אלמנט עלה 

.9K בזהב צהוב וורוד. כולל שרשרת זהב

$ 500 – 700

1244. תליון זהב 14K וכסף, מסגרת 

מעוטרת בעבודת זהב יפה ובמרכז 

אלמנט כסף משובץ אבני ספיר. 

אורך כ-3 ס"מ.

$ 500 – 700

ר  ט ו מע  ,9 K ב  ה ז ן  ו י תל  .1 2 4 5

בעבודת זהב יפה ומשובץ אבני רובי 

ויהלומים. אורך כ-2.8 ס"מ.

$ 500 – 700

 14K 1246. תליון לוקט עתיק זהב

העליון  חלקו  לב.  בדגם  וכסף, 
בץ  ו מש ט  ר ס נט  מ אל ר  ט ו מע

ורובי. חלקו הקידמי  דיאמנטים 

ישן  בליטוש  יהלומים  משובץ 

של  במשקל  מדורגים  בגדלים 

כ-cts 2.00. חלקו האחורי שקוף.  

אורך כ-3.5 ס"מ.

$ 1,000 – 1,500
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1264. זוג עגילי זהב 14K, בדגם זבוב, 

נושא  רובי,  ואבני  יהלומים  משובץ 

18K משובץ פנינה. אורך  תליון זהב 

כ-2.2 ס"מ. משקל כ-7 גרם.

$ 700 – 1,000

14K, אלמנט  זוג עגילי זהב   .1265

נושא  רובי,  משובץ  לאוזן  צמוד 

רובי  אבני  משובץ  עגול  אלמנט 

ויהלום. אורך כ-2 ס"מ.

$ 600 – 800

1266. סט תליון ועגילי זהב 10K, בדגם 

לבבות, משובצים יהלומים וספירים 

.10K קטנים. כולל שרשרת זהב

$ 700 – 1,000

צמודים   ,18K זהב  עגילי  זוג   .1267

לאוזן, אובאליים, משובצים אבן חן 

יהלומים  ומסביבה  במרכז  ירוקה 

ואבני טופז צהוב.

$ 700 – 1,000

מסגרת   ,18K זהב  טבעת   .1260

טורקיז. מידה  עגולה משובצת 

כ-US 9. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.

$ 500 – 700

1261. טבעת זהב  14K, בדגם אבזם 

קטנים.  יהלומים  משובץ  חגורה, 

ניתנת  זו  טבעת   .US  7 כ- מידה 

להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

בסגנון   ,18K זהב  טבעת   .1262

טוויסט, מעוטרת בעבודת ריקוע 

זו  US. טבעת  יפה. מידה כ-5.5 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 500 – 700

14K, מורכבת  טבעת זהב   .1263

מ-3 טבעות מחוברות. מידה כ-6 

US. משקל כ-9 גרם.

$ 700 – 1,000

18K, אלמנט  תליון זהב   .1256

זהב וכסף בדגם פרפר משובץ 

דיאמנטים, ספיר, רובי ופנינים. 

נושא סמוקי-קוורץ. 

 .18K כולל שרשרת זהב

.14K לולאת זהב

$ 800 – 1,200

1257. זוג עגילי זהב 14K, אלמנט זהב 

צמוד לאוזן נושא תליון משובץ אבן 

אקוהמרין.

$ 600 – 800

14K, אלמנט זהב  זוג עגילי זהב   .1258

צמוד לאוזן נושא תליון משובץ אבן-חן. 

סוגרים לא מזהב.

$ 600 – 800

 ,14K זהב  רוסי עתיק  תליון   .1259

משולב  מרוק-קריסטל  מורכב 

אלמנט כסף משובץ אוניקס ודיאמנט 

קטן, נושא תליון רוק-קריסטל. כולל 

.14K 18 וסוגר זהבK שרשרת זהב

$ 1,500 – 2,000
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פלאק ברונזה יפני עתיק. מוזהב בחלקו.   .1268

מפוסל בדמות קיסר תחום מסגרת מעוטרת 

בדגם פרחים צפופים. 11.5X8 ס"מ. 

$ 200 – 300

ממדים  גדול  סיני,  קרמיקה  גן,  מעמד   .1269

פיל,  בדמות   .20 ה- המאה  במיוחד,  ומרשים 
מעוטר בעבודת חסר.  גובה: 38.5 ס״מ. 

רוחב: 52 ס"מ. עומק: 16 ס"מ. )חוסרים מינוריים(

$ 700 – 900

מפוסל   .20 ה- המאה  סיני,  ג׳ייד  כלי   .1270

בדגם עלה בעיטורי גילוף בעבודת יד בדגמים 

גיאומטריים. ידית ורגליות. אורך: 19 ס"מ.  

$ 400 – 600

ג׳ייד סיני, המאה ה-20. מגולף  אגרטל   .1271

בעדינות בדגם פרחים וצמחייה מפותלת. 

גובה )ללא בסיס(: 17 ס"מ. 

$ 300 – 400

1272. אגרטל פורצלן סיני כחול-לבן, סוף המאה 

ה-19. דגם משושה מעוטר כיתוב סיני וציורי נוף 

foo מפוסלים.  יפים. צוואר מעוטר בדגם כלבי 

גובה: 44 ס"מ. 

$ 400 – 600

פסל בודהה מעץ, וייטנאם, המאה ה-20.   .1273

בתנוחת ישיבה. עץ צבוע בגוון אדום והזהבה. 

68 ס"מ.  גובה:  לוטוס.  נפרד בדגם עלי  בסיס 

)פגמים(

$ 300 – 400

1274. אגרטל פורצלן famille-rose סיני, 1900 

בקירוב. מעוטר ציורי אמאייל יפהפיים בדגם 

פרחים ותרנגול. גובה: 36.5 ס"מ. 

$ 150 – 200

 ,UMA 1275. פסל אבן חול אפורה בדמות האלה

סגנון Khmer ,Bayon, קמבודיה, המאה ה-13. 

פנים לאחר רסטורציה.  גובה: 40 ס"מ

$ 1,500 – 2,000

1276. פסל ברונזה מוזהב, תאילנד, 1800 בקירוב. 

דמות בודהה זקוף. ידו ב- abhaya mudra )אל-

פחד(. שיערו אסוף ב- usnisa עם סיומת דמוית 

שלהבת )ניתנת לפירוק(. מעמד. גובה: 156 ס"מ.

$ 5,000 – 7,000

 ,Khmer ,פסל אבן גיר נדיר, כנראה וישנו  .1277

קמבודיה, המאה ה-8/9. חריתות מעודנות על 

פני האבן. כולל בסיס. גובה )ללא בסיס(: 47 ס"מ. 

$ 2,500 – 3,500

1285. פסל ברונזה מרשים בדמות לוחם על סוס. 

גובה: 33 ס"מ. 

$ 200 – 300

Tang 1286. מראת ברונזה סינית, שושלת

)618-907(. עיטורי בלט בדגם אריות מיתולוגיים 

ואשכולות ענבים. קוטר: 19 ס"מ. 

$ 2,000 – 3,000

1287. זוג אגרטלים סיניים, המאה ה-20. בסיס 

מפוסל בדגם חיה פנטסטית. בסיסי עץ מגולפים. 

גובה )ללא בסיס(: 17 ס"מ. 

300 – 200 $    מקור: עיזבון שאול אייזנברג

גן יפהפה, בדמות פיל, קרמיקה  מעמד   .1278

סינית כחול-לבן, המאה ה-20. גובה: 27 ס"מ. 

רוחב: 36 ס"מ. 

$ 400 – 600

1279. לוט 2 פילי גן, קרמיקה סינית, המאה ה-20. 

אחד בגוון לבן/קרם, השני בגוון טורקיז עם הדגשי 

הזהבה יפהפיים. 

גובה: 28/27 ס"מ. אורך: 34/33 ס"מ. 

 $ 600 – 800

1280. אגרטל חרס Satsuma יפני, גדול ממדים, 

פיגורטיביים  אמאייל  ציורי   .20 ה- המאה 

גברים בגלימות מפוארות  קבוצתיים בדמות 

מודגשות בהזהבה. גובה:  60 ס"מ. 

$ 400 – 500

ראש  בדמות   ,black stone אבן  פסל   .1281

Bodhisattva, המאה ה-7. גובה: 21 ס"מ. 

$ 2,500 – 3,500

1282. אגרטל פורצלן סיני ,Famille Rose, גדול 

ממדים, המאה ה-20. עיטורי אמאייל בשלל 
גוונים בדגם סצינות פיגורטיביות מול מבנים 

ארכיטקטוניים, תחומות מסגרות. גובה: 61 ס"מ. 

$ 300 – 400

ן  ו בסגנ וגבס,  ברונזה  בודהה,  ראש   .1283

Sukhotai, תאילנד, המאה ה-17. מפוסל אוזניים 

 .ushnisha -ארוכות, פניו שלוות, שיערו אסוף ב

גובה: 34 ס"מ. כולל בסיס. 

$ 5,000 – 7,000

ומאסיבי,  ישן  אפריקאי,  ברונזה  פסל   .1284

Maternity Figure. בדגם אם, בנותיה ואגרטל 

עם מכסה מעוטר בחריתות. בסיס מפוסל בדגם 

קש קלוע.  גובה: 75 ס"מ.

$ 700 – 900
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הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  קונה  למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  קיים   חלק ג' | רביעי 14.9.2022 

1288. אגרטל אבן סיני, המאה ה-20. צוואר בעיטור 

מגולף בדגם דרקון. בסיס עץ. גובה: 35 ס"מ. 

$ 100 – 150

1289. גילוף עץ סיני, המאה ה-20. בדגם עגורים 

בטבע. 38.5X28 ס"מ. 

$ 300 – 400

1290. גילוף אבן סיני, המאה ה-20. בדגם rui סמל 

אריכות ימים. 8X7 ס"מ. 

$ 100 – 150
מקור: עיזבון שאול אייזנברג

1291. גילוף אבן סיני, המאה ה-20. בדמות חיה 

פנטסטית. גובה: 12 ס"מ. 

$ 100 – 150
מקור: עיזבון שאול אייזנברג

גיישה, המאה ה-20.  יפני בדמות  פסל   .1292

עיטורי אמאייל בשלל גוונים. גובה: 31 ס"מ. 

$ 80 – 120

האימפריה  כנראה  לקפה,  פליז  קנקן   .1293

עיטורי   .20 ה- המאה  ראשית  העות'מאנית, 

חריתה צפופים בעבודת יד במוטיבים האופייניים 

לסגנון. שאריות הכספה. גובה: 25 ס"מ

$ 180 – 200

1294. פסלון פיליגראן ואבני חן בדמות פיל, סין, 

המאה ה-20. משובץ חוטי פיליגראן מלופפים 

ואבני חן בליטוש קבושון  בהיקף. גובה: 13 ס"מ. 

$ 200 – 300

)ebony( בדמות פיל,  פסלון עץ הובנה   .1295

קאנדי, סרי לנקה, המחצית הראשונה של המאה 

ה-20. הפסלון משובץ אבנים חצי יקרות ועצם. 

מעוטר אורנמנט העשוי כסף נמוך. גובה: 18 ס"מ. 

$ 200 – 250
*פילים קושטו באופן הזה לכבוד הפסטיבל הבודהיסטי 

הידוע בשם Kandy Perahera )פסטיבל השן(. הפסטיבל 

הוא מחווה לשרידי שינו של בודהא שהובאו לסרי לנקה 

מהודו במאה הרביעית לספירה. 

שושלת  סוף  סין,  פולחני,  ברונזה  כלי   .1296

Quing. מעוטר בתבליט בדגם חיה פנטסטית. 

רגליות מפוסלות בדגם מסכות דרקון בראשן. 

חתום בתבליט. שרידי הזהבה. גובה: 28 ס"מ. 

אורך: 26 ס"מ. )מעט עיטורים חסרים( 

$ 400 – 500

זוג לוחמים,  2 פסלי עץ מגולפים,  לוט   .1297

המאה ה-20. גובה: 22/23 ס"מ. 

$ 100 – 150

1298. פלאק ברונזה יפני עתיק. מפוסל בדמות 

פיגורות על רקע נוף עם מבנים ארכיטקטוניים. 

קוטר: 18.5 ס"מ. )קרע קטן( 

 $ 200 – 300

כד נחושת ואמאייל עם מכסה, קשמיר,   .1299

1880 בקירוב. עיטורים בדגם צמחייה עם מילויי 

אמאייל צבעוני. גובה: 17 ס"מ )מכות קלות( 

$ 180 – 200

פסל ברונזה הודי בדמות האלה ראדה   .1300

)Radha(, חבל אוריסה )Orissa(, הודו, המחצית 

היא אלת  הראשונה של המאה ה-19. ראדה 

האהבה, הנועם, החמלה והמסירות, והייתה בת 

זוגתו המרכזית של האל קרישנה. גובה: 25 ס"מ

$ 400 – 600

פרסית,  ועצם  עץ  קופסת   .1301

המחצית הראשונה של המאה ה-20. 

בשלל  מיקרו-מוזאיקה  משובצת 

צבעים בדגמים גיאומטריים.

10X16.5X4 ס"מ. 

$ 200 – 300
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תנאי מכירה ואחריות

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

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

למען הסר ספק, נתונים המופיעים בקטלוג לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג 

 מצד א.ת.ב. ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג.

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

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

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

 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 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 )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(.

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 הפריט הנרכש, חילוטו וקיזוז סכומים.. 8

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 . 9

 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 בקבלת הפריט יגרור אחריו חיוב בדמי אחסנה . 11

 וביטוח בשעור 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 ישולם מע"מ מלא בגובה 17% על מלוא סכום הרכישה ולא רק על העמלה.. 12

 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 . 14

 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.. 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 . 17

 א.ת.ב. לבין הקונה.

 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. בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.. 19

כל ההסכמות הקודמות שבין הצדדים - מבוטלות בזה.  . 20
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תוצאות תוצאות
אמנות ישראלית ובינלאומית יוני 2022 2022 אמנות עכשווית מאי 

נמכרו! מהציורים   81%   -   $  2,255,000 המכירה:  מחזור  מחזור המכירה: 1,050,000 $  -  88% מהציורים נמכרו!

חיים גליקסברג, רח׳ המל ג׳ורג׳ בירושלים, 

שמן על בד, 73X 60 ס"מ, חתום.

הערכה: 12,000 - 8,000 $

נמכר: 45,000 $

אורי ריזמן, דמות,

שמן על בד, 55X46 ס"מ.

הערכה: 20,000 - 15,000 $

נמכר: 29,500 $

אריה ארוך, בית במאה שערים, ירושלים, 1955,

שמן על בד, 50X61 ס"מ, חתום.

הערכה: 35,000 - 25,000 $

נמכר: 38,000 $

ראובן רובין, ריקוד עם התורה, 

שמן על בד, 46X38 ס"מ, חתום.

הערכה: 80,000 - 50,000 $

נמכר: 95,000 $

אביגדור סטימצקי, ללא כותרת,

שמן על בד, 46X38 ס"מ, חתום.

הערכה: 12,000 - 8,000 $

נמכר: 23,600 $

לאה ניקל, ללא כותרת, 1995,  אקריליק על בד,

170X200 ס"מ, חתום.

הערכה: 35,000 - 25,000 $

נמכר: 52,000 $

,C-Print ,2011 ,טל שוחט, אפרסק

127X119 ס"מ, חתום.

הערכה: 12,000 - 8,000 $

נמכר: 19,000 $

נירית טקלה, התוודות, 2022, אקריליק על בד,

100X100 ס"מ, חתום.

הערכה: 16,000 - 12,000 $

נמכר: 26,000 $

ערן רשף, עלה, 2005, שמן על עץ,

26X21 ס"מ, חתום.

הערכה: 6,000 - 4,000 $

נמכר: 11,800 $
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