
FASHION & LUXURYיום ראשון 26.3.2023 FASHION & LUXURY

FASHION & LUXURY BAGS
SUNDAY 26.3.2023
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ם י ג ת ו מ י  ק י ת ו ה  נ פ ו א
20:30 26.3 | בשעה  .2023 יום ראשון | 

FASHION & LUXURY

מועדי תצוגה:

11:00  -  15:00  17.3.2023 שישי 

11:00  -  20:00  18.3.2023 שבת 

11:00  -  20:00  19 - 23.3.2023 ראשון - חמישי 

11:00  -  15:00  24.3.2023 שישי 

11:00  -  20:00  25.3.2023 שבת 

- מכירה פומבית מס׳ 189 -

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

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

ניתן לראות את כל הפריטים שבמכירה ולהשתתף און-ליין 

www.tiroche.co.il באתר האינטרנט של תירוש

אוצרי המכירה: טל בולוטין, אור גלר חסון

עיצוב גרפי: שרית בלוטשטיין | צילום: חיימה אדלשטיין, שליו אריאל

איפור ושיער: רוזה שוורצמן | דוגמנית: יולי מזרחי - לסוכנות יולי

הפקה וסטיילינג: אור גלר חסון | ע. הפקה: אסתי ג׳ינג׳יחשווילי

תמיכה וקשרי לקוחות: חן וקסמן קון



איך אפשר לרכוש את הפריטים שמופיעים בקטלוג?

פרטי האופנה ותיקי המותגים יימכרו במכירה פומבית ב-26.3.23. 

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

האינטרנט או הטלפון. ראו פירוט נוסף בהמשך.

כמה עולה כל פריט?

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

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

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

לקחת את הפריט הביתה.

 

מה זה עמלת קונה?

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

הקונה בלבד(.

איפה האוסף הזה מוצג?

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

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

ודו"ח מצב שמתאר את מצב הפריט.

אני בדיוק על טיסה ב-26.3 ב 20:30, יש לי דרך להשתתף במכירה?

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

אז איך אפשר להשתתף במכירה הפומבית?

להגיע ב-26.3 בשעה 20:30 לחלל התצוגה שלנו בהרצליה פיתוח, להציג תעודה מזהה ולקבל שלטית איתה תוכלו . 1

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

מכירות פומביות.

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

הבקשה שלכם.

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

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

הפריט.

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

 הצעת המחיר הנמצא בקטלוג זה בעמ' 3.

מה עוד?

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

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

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

כל פריט נמכר במצב בו הוא נמצא בעת המכירה. ייתכן שתמונות מסוימות של הפריט לא ישקפו במדויק את המצב האמיתי ו/או צבעו 

המדויק של הפריט. ניתן לקבל דו״ח מצב מקוון על מנת לסייע בהערכת מצב הפריט.

יש לשים לב כי דו״ח המצב הוא הצהרת דעה בלבד. מסיבה זו, אין דו"ח המצב חלופה לייעוץ מקצועי לגבי מצב הפריט. על אף דו״ח מצב מקוון 

או כל דיון הנוגע לפריט, יובהר כי כל הפריטים מוצעים ונמכרים "כמות שהם" בהתאם לתנאי המכירה החלים על המכירה הרלוונטית.

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

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

שאלות ותשובות
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Bidding Instructions

The written bid is intended for those who cannot 

attend auction in person and for those who wish to 

participate by telephone during the sale

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

lowest possible price, up to the price given below.

I understand that a premium of 18% and VAT on the 

premium is to be added on the “Hammer price״.

I hereby declare having read and accepted the 

Conditions of Business and Guarantee.

הנכם מתבקשים לשלוח את הטופס עד 36 שעות לפני המכירה

הטופס מיועד למבקשים להשתתף במכירה אך נבצר מהם 

מלהגיע או למבקשים להשתתף במכירה באמצעות הטלפון.

אבקשכם לרכוש עבורי את הפריט/ים הבאים וזאת במחיר הנמוך 

ביותר האפשרי ובלבד שלא יעלה על ״מחיר הפטיש״ המפורט 

להלן, בתוספת של 18% ומע״מ על העמלה.

הנני מאשר כי קראתי את תנאי המכירה והאחריות המופיעים 

בקטלוג ואני מסכים להם.

ניתן למלא את הטופס ולשלוח צילום

במייל או בוואטסאפ

You can fill out the form and send 

a photo via WhatsApp or by mail

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

שם מלא

Full Name

ת.ז./דרכון

ID/Passport

כתובת

Address

טלפון

Phone

נייד

Mobile

פקס

Fax

כ. אשראי

Credit Card

מס׳ כרטיס

Card No.

תוקף

Exp. Date

דוא״ל

E-mail

תאריך

Date

חתימה

Signature

מס׳ פריט

Lot No.

שם ותיאור הפריט

Title and Description

מחיר פטיש מוצע ב־$ )לא כולל עמלה(

Hammer Price In $ )Excluding Premium(

מספר שלטית

Paddie No.

תאריך מכירה

Sale Date

מכירה מס׳

Sale No.

טופס הצעת מחיר

Mail: tal@tiroche.co.il | WhatsApp: 058-6908787
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PRADA GAuFRE '1. תיק קלאץ

עור נאפה שחור. ידית אחיזה. 

עיטורי מתכת מוזהבים. 23X13X4 ס"מ.

$ 400 – 600

YVES SAINT LAuRENT KATE 2. תיק

עור שחור מגורען. עיטורי מתכת ולוגו מוזהבים. 27X13X4 ס"מ.

$ 600 – 800

3. תיק ערב GuCCI וינטג'

בד קטיפה שחור. עיטורי מתכת ושרשרת מוזהבים.

24X18X3 ס"מ.

$ 600 – 800
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י  נ ש ה  פ י ט ק ת  פ י ל ח  .4

GuY LAROuCHE חלקים
בד שחור. מידת ג’קט 42. 

מידת חצאית 44.

$ 600 – 800

 C H A N E L ד  צ ק  י ת  .5

וינטג’. בד קטיפה בדגם 
מתכת  עיטור  מעוינים. 

מרכזי משולב באבני חן. 

21x16x4 ס״מ.

$  1,200 – 1,600

GuCCI 6. נעלי עקב

עור כחול כהה. מידה 39.

$ 400 – 600
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7. תיק קלאץ’ GuCCI וינטג’

ת  כ ת מ י  ר ו ט י ע  . ן י נ ת ר  ו ע

מוזהבים. סוגר פטנט על קפיץ.

מידה 18X11X3 ס״מ.

$ 1,200 – 1,400
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8. תיק כתף CHANEL וינטג’

עור מטאלי כהה בדגם מעוינים. עיטורי מתכת, 

לוגו ושרשרת מוזהבים. 36X25X10 ס״מ.

$ 700 – 1,000

CHANEL GABRIELLE BuCKET 9. תיק כתף

עיטורי מתכת  עור שחור בדגם מעוינים. 

מוזהבים. 15X18X12 ס״מ.

$ 1,300 – 1,500
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LOuIS VuITTON PAPILLON 11. תיק כתף

דגם מונוגרם קנבס. 26X13X13 ס״מ.

$ 800 – 1,200

LOuIS VuITTON EVA ’10. תיק קלאץ

דגם מונוגרם קנבס. עיטורי מתכת מוזהבים. 

25X13X3 ס״מ.

$ 800 – 1,200

LOuIS VuITTON CARRY IT 13. תיק

דגם מונוגרם קנבס. 37X38X3 ס״מ.

$ 800 – 1,200

LOuIS VuITTON MARAIS 12. תיק

דגם מונוגרם קנבס. עיטורי מתכת מוזהבים.

28.5X23X20 ס״מ.

$ 700 – 900
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 LOuIS 16. תיק מסמכים

 VuITTON AMBASSADEuR
דגם מונוגרם קנבס, עיטורי מתכת 

מוזהבים. 7X25X36 ס״מ.

$ 700 – 1,000

14. מעיל עור 

VALENTINO
עור שחור. מידה 40.

$ 800 – 1,200

KENZO 15. חצאית

בד קטיפה מעוטר 

ברקמה מסוגננת. 

מידה 40.

$ 150 - 250
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RALPH LAuREN 18. תיק נשיאה

עור לבן. עיטור נגזרת מקושטת.

43X31X21 ס״מ.

$ 600 – 800  YVES SAINT LAuRENT תיק כתף   .17

KATE TASSEL. עור קרם. עיטורי מתכת 
מוזהבים. 24X15X6 ס"מ.

$ 800 – 1,200

 RALPH LAuREN 19. תיק צד

עור קרם. עיטורי מתכת מוכספים.

31X25X17 ס״מ.

$ 600 – 800

SALVATORE FERAGAMO 20. תיק כתף

עור בגוון פנינה. עיטורי מתכת כסופים. 

17X13X6 ס״מ. 

$ 300 – 400
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CHANEL MARY JANE 23. נעלי עקב

בד ועור. עיטורי מתכת מוזהבים. מידה 39.

$ 300 – 500

BuRBERRY NOVA CHECK ’21. תיק פאוץ

דגם מונוגרם קנבס. עיטורי מתכת מוכספים. 

כולל ידית נשיאה.

22X12X4 ס“מ.

$ 500 – 700

GuCCI BuMBAG ’22. תיק פאוץ

עור בגוון אוף וייט ולוגו מודפס. 

26X13X2 ס“מ.

$ 700 – 1,000
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 BuRBERRY 25. תיק יד

עור חום. עיטורי מתכת מושחרים. 

42X31X14 ס״מ.

$ 300 – 500

PRADA TESSuTO 24. תיק כתף

עור זמש חום כהה. עיטורי מתכת מוזהבים.   

10X18X26 ס"מ.

$ 400 – 600

GuCCI HORSEBIT 26. תיק

עור חום מגורען. עיטורי מתכת מוזהבים. 

34X24X8 ס"מ.

$ 300 – 500
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27. תיק מסמכים CHANEL וינטג'. עור כבש חום בדגם מעויינים. 39X30X4 ס״מ.  

$ 800 – 1,200
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29. תיק כתף PRADA, עור שחור. 

ידית נשיאה מפלסטיק. 31X25X10 ס"מ.

$ 400 – 600

 SAINT LAuRENT STuDDED קלאץ'  תיק   .30

ולוגו  מתכת  עיטורי  שחור.  כבש  עור   ,CLuTCH
מוכספים. 24X15X3 ס"מ.

$ 1,200 – 1,600

 GOYARD AMBASSADE תיק מסמכים  .28

MM, דגם מונוגרם שברון שחור. 
עיטורי מתכת כסופים. 40X28X9 ס"מ.

$ 1,200 – 1,600

 BOTTEGA VENETA 31. תיק

INTERCCIATO וינטג'.
ריבועי סאטן ומשי שחור קלועים.

21X16X4 ס"מ.

$ 300 – 500
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SALVATORE FERRAGAMO GANICINI 32. תיק

ושרשרת  מתכת  עיטורי  כהה.  כחול  עור 

מוזהבים. ניתן להשתמש כתיק קלאץ', כתף או 

מעבר לגוף. 21X28X5 ס"מ.

$ 300 – 500

 LOuIS VuITTON NEW WAVE '33. תיק פאוץ

BuMBAG, עור שחור. עיטורי מתכת מוזהבים. 
מהדורה מוגבלת. 30X17X11 ס"מ.

$ 1,600, - 2,000

 C H R I S T I A N  D I O R ק  י ת  .3 4

MEDIuM LADY DIOR BAG
מתכת  עיטורי  שחור.  זמש  עור 

מוזהבים. 11X20X24 ס"מ.

$ 300 – 500

 S T E L L A ף  ת כ ק  י ת  .3 5

ר  ט ס א י ל ו פ  ,M C CA R T N E Y
שחור. עיטורי מתכת מוזהבים. 

44X42X7 ס"מ.

ִ 400 – 600
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תיק CHANEL MADEMOISELLE BAG, עור כבש   .36

שחור. עיטורי מתכת מוזהבים. לוגו בצבעי זהב וכסף 

מסניף הדגל ברחוב DE CAMBON בפריז.

22X15X8 ס"מ.

$ 1,800 -  2,200

 CHANEL VINTAGE 37. תיק גב

BuCKET BAG וינטג', עור כבש 
שחור. מעוינים בתחתית. עיטורי 

מתכת ושרשרת מוזהבים.

28X28X14 ס״מ.

$ 1,800 – 2,200
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 CHANEL כתף  תיק   .38

CAVIAR DIAMOND
ם  דג ב ר  ו ח ש ש  ב כ ר  ו ע

מתכת  עיטורי  מרובעים. 

מוזהבים. 25X18X13 ס"מ.

$ 1,500 – 1,800
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DIO)R(EVOLuTION 40. תיק

עור כבש אדום כהה. 25X16X7 ס״מ.

$ 800 – 1,200

LOuIS VuITTON SPEEDY 40 42. תיק

עור EPI אדום. כולל מפתח ומנעול 40X25X20 ס"מ.

$ 800 – 1,200

PRADA CAHIER 39. תיק כתף

עור אדום ושחור. סוגר ועיטורי מתכת מוזהבים. 

20X15X7 ס״מ.

$ 800 – 1,200

CARTIER 41. תיק נססר

עור בורגונדי אדום. לוגו בהטבעה. 

פינות במתכת מוזהבת.

26X20X7 ס"מ.

$ 500 – 700
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LOuIS VuITTON X YAYOI KuSAMA NEVERFuLL MM 43. תיק כתף

עיטורי מונוגרם באדום בשילוב נקודות אינפיניטי. 36X28X16 ס״מ.

$ 2,600 – 3,000

19
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44. מזוודת נסיעות

LOuIS VuITTON SIRIuS 55
דגם מונוגרם קנבס. 55X42X18 ס״מ.

$ 800 – 1,200

45. מזוודת נסיעות

LOuIS VuITTON MONOGRAM ALIZE 3
דגם מונוגרם קנבס. 55X43X25 ס״מ.

$ 700 – 1,000

46. מזוודת נסיעות

LOuIS VuITTON SATELLITE 70 SuITCASE
דגם מונוגרם קנבס. 70X49X18 ס״מ.

$ 1,200 – 1,600
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 LOuIS VuITTON 47. תיק טואלט

TROuSSE
דגם מונוגרם קנבס. 27X18X8 ס״מ.

$ 600 – 800

BOTTEGA VENETA 48. תיק טואלט

קלועים  ריבועים  בשילוב  חום  עור 

בצדדים. עיטורי מתכת מוזהבים.

21X18X10 ס״מ.

$ 400 – 600

FENDI PEQuIN 49. תיק מסעות

דגם מונוגרם קנבס. עיטורי מתכת מוזהבים.

34X28X14 ס״מ.

$ 600 – 900

FENDI 50. מגף

גומי בדגם מונוגרם זוקה. 

מידה 40.

$ 600 – 900
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51. מעיל שירלינג

ROBERTO CAVALLI
עיטורי  שחור.  זמש  עור 

מתכת מוזהבים.

.M מידה

$ 1,800 – 2,200
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HERMES BIRKIN 30 TOGO GOLD 52. תיק

עור טוגו חום. עיטורי מתכת מוזהבים. 30X24X15 ס"מ.

$ 15,000 – 20,000

הבירקין של הרמס הוא אחד מהתיקים האיקוניים והמבוקשים בעולם הידוע כעבודת אומנות העשויה 

ללא דופי ומחומרים יוקרתיים, הבירקין הוא סמל מובהק למעמד ויוקרה. כל תיק מיוצר בעבודת יד על 

ידי אומן בודד, תוך שימוש רק בעור ובגימורים המשובחים ביותר. עיצוב התיק פרקטי ומסוגנן כאחד, כולל 

מרווח פנים ובנייה יציבה. הבירקין הפך לאביזר עיקרי עבור סלבריטאים ומשפיעני אופנה, עם מחירים 

שנעים בין עשרות אלפי למאות אלפי דולרים. הבלעדיות והביקוש הרב שלו הביאו לרשימות המתנה 

ארוכות, מה שהופך אותו לפריט נחשק עבור חובבי האופנה ברחבי העולם.
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PRADA 53. תיק כתף

עור זמש חום ועיטור פרווה. 

32X26X17 ס״מ.

$ 400 – 600

BOTTEGA VENETA BOSTON BAG 54. תיק

עור אינטרציו קלוע. 26X23X19 ס״מ.

$ 800 – 1,200

 S A LVAT O R E ף  ת כ ק  י ת  .5 5

FERAGAMO GANCINI, עור קאמל 
מבריק. עיטורי מתכת מוזהבים. 

30X23X7 ס“מ.

$ 400 – 600

באפלו  עור   ,MARNI יד  תיק   .56

חום ועיטורי פרחים. עיטורי מתכת 

מוכספים.  24X17X8 ס״מ.

 $ 800 – 1,200
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YVES SAINT LAuRENT MOMBASA 57. תיק

עור חום. ידית נשיאה ועיטורי מתכת מוזהבים.

35X20X5 ס"מ.

$ 600 – 800

JIMMY CHOO RIKI TOTE 58. תיק

עור חום. עיטורי מתכת מוזהבים. 35X23X12 ס״מ.

$ 300 – 500

CHRISTIAN DIOR MONSIEuR 59. תיק יד

עור חום. עיטורי מתכת מוזהבים.

38X20X10 ס״מ.

$ 500 – 700

DIOR COLuMBuS 60. תיק כתף

עיטורי מתכת מוזהבים.  עור חום. 

43X26X16 ס״מ.

$ 600 – 800

25
ם

גי
ת

מו
י 

ק
תי

 ו
ה

פנ
או

 -
ש 

רו
תי



YVES SAINT LAuRENT Y CABAS 61. תיק יד

עור כתום. עיטורי מתכת מוזהבים. 36X25X17 ס"מ.

$ 800 – 1,200

PRADA SAC 63. תיק

מתכת  עיטורי  צהוב.  ויטלו  עור 

מוכספים. 29X22X12 ס״מ.

$ 800 – 1,200

 LOuIS VuITTON READE MM תיק  .62

TOTE, דגם VERNIS בגוון מוזהב.
34X26X12 ס"מ.

$ 800 – 1,200

WALTER STEIGER 64. תיק כתף

בדגם עור נחש בגוון צהוב.

33X32X10 ס״מ.

$ 150 – 250
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65. ג’קט LANVIN מוזהב.

מידה 38.

$ 1,000 – 1,500

66. מכנס קצר LANVIN מוזהב. 

מידה 38.

$ 600 – 800

CHANEL 2.55 67. תיק

לימיטד אדישן.
עור כבש בהדפס תנין והדפס 

צבעוני. עיטורי מתכת ושרשרת 

מוזהבים. 20X7.5X13 ס"מ.

$ 4,000 – 6,000
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LOuIS VuITTON 68. תיק ערב

עור EPI שחור. סוגר מוזהב. 

24X16X3 ס"מ. )סימני שימוש בכיס(

$ 400 – 600

CHRISTIAN DIOR LADY PERLA 69. תיק

עור כבש מוחלק. עיטורי מתכת מוזהבים. 

26X20X7 ס"מ.

$ 400 – 600

71. תיק יד PRADA וינטג', עור כחול כהה מוחלק. 

עיטורי עור לבנים. מנגנון פתיחה מתכתי.

25X15X6 ס"מ.

$ 400 – 600

 PRADA NYLON 70. תיק יד

בד ניילון שחור. ידיות נשיאה מפלסטיק. 

28X28X11 ס״מ.

$ 500 – 800
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PRADA NYLON 74. תיק בגט

מתכת  עיטורי  שחור.  בד 

מושחרים. 29X12X4 ס״מ.

$ 400 – 600

PRADA NYLON 73. מעיל

בד שחור. מידה 42

$ 600 – 800

14K זהב ,CARTIER 72. משקפי שמש

מוטות עשויים עץ מהגוני ועיטורי זהב.

 $ 400 – 600

29
ם

גי
ת

מו
י 

ק
תי

 ו
ה

פנ
או

 -
ש 

רו
תי



HERMES JIGE ’75. תיק קלאץ

עור בוקס עם חוטי תפירה לבנים. 

29X19X1 ס״מ.

$ 1,200 – 1,600
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 BALENCIAGA CITY '77. תיק קלאץ

עור בגוון כחול בהיר. עיטורי מתכת 

מוכספים. 32X19X2 ס"מ.

$ 300 – 500

 PRADA LIPSTICK '79. תיק קלאץ

עור סופיאנו כחול 28X10X6 ס"מ.

$ 800 – 1,200

76. תיק נשיאה CHANEL CAVIAR עור כבש בגוון 

כחול כהה בדגם מעוינים. עיטורי מתכת וידיות 

נשיאה מוזהבות. 36X30X9 ס״מ.

$ 1,200 – 1,600

DIOR DENIM MALICE 78. תיק כתף

בד ג'ינס כחול. עיטורי מתכת מוכספים. 

26X13X4 ס"מ.

$ 300 – 400
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PRADA '80. תיק קלאץ

בד בגוון טורקיז. עיטורי 

מתכת ולוגו מוכספים. 

17X9X3.5 ס"מ.

$ 600 – 800

81. שמלת ערב 

גדעון אוברזון
מידה 42.

$ 700 – 1,000
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 HERMES EVELYNE 82. תיק צד

עור קלמנס בגוון טורקיז. 

עיטורי מתכת מוכספים. 28X28X6 ס"מ.

$ 1,800 – 2,200

HERMES LA PERRIERE TRANSPORTATION 83. צעיף

משי בגוון טורקיז ולבן. 90X90 ס"מ.

$ 200 – 300

עיצוביו של גדעון אוברזון הוצגו במספר רב של תצוגות אופנה ואירועים, שבוע האופנה בניו יורק.

סגנון העיצוב של המותג משלב אלגנטיות קלאסית עם טוויסט עכשווי, הכולל הדפסים ועיצובים 

ייחודיים המחמיאים ונוחים ללבישה. גדעון אוברזון זכה בפרסים ובשבחים רבים לאורך הקריירה 

שלו, כולל פרס האופנה היוקרתי של ישראל על מפעל חיים לשנת 2019.
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GuCCI JACKIE 86. תיק כתף מיני

קנבס.  ומונוגרם  ירוק  זמש  עור 

עיטורי מתכת ירוקים.

23X18X2 ס"מ.

$ 600 – 900

CHRISTIAN DIOR STREET CHIC 87. תיק

שילוב עור ובד. עיטורי מתכת מוזהבים. 

31X14X5 ס״מ.

$ 300 – 500

VALENTINO VLOGO 84. תיק

עור חום וטורקיז. עיטורי מתכת מוזהבים. 

36X19X15 ס״מ.

$ 600 – 800

CHLOE 85. תיק כתף

 עור ירוק בקבוק בהיר. 31X25X20 ס״מ.

$ 600 – 800
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DIOR DIORAMA 89. תיק

עור ירוק בקבוק מטאלי.

עיטורי מתכת מוכספים.

25X16X9 ס"מ.

$ 1,500 – 2,000

CHANEL 88. עגילי קליפס

עיטורים מוזהבים 

ולאפיס לאזולי. 

אורך: 6 ס"מ.

$ 600 – 800

ALAIA 90. שמלת

ירוק בקבוק עם עיטורי נמר בשחור. 

מידה 40.

$ 1,200 – 1,600
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VALENTINO 91. נעלי

עיטור נוצות טווס צבעוני. מידה 37.5. 

$ 600 – 800
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GuCCI DIONYSuS 92. תיק

לימיטד אדישן. בד מונוגרם. 

עיטורי רקמה עם פרחים וראש נשר. 

29X6X22 ס"מ.

$ 1,200 - 1,600
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GuCCI BABOuSKA 96. תיק

עור שחור ולבן. עיטורי מתכת מוכספים. 

גדילים מעור. 25X25X7 ס"מ.

$ 600 – 800

BOTTEGA VENETA 93. נעלי עקב

עיטורים צבעוניים. מידה 39.

$ 250 – 350

HERMES LES TAMBOuRS 95. צעיף

משי בגוון שחור ולבן. 90X90 ס"מ.

$ 300 – 400

BOTTEGA VENETA 94. נעלי עקב

עור יען בצבע ורוד. מידה 39.

$ 250 – 350
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 ROBERTO CAVALLI  MINI תיק   .99

הדפס בד מנומר. עיטורי   ,SADLLE BAG
מתכת מוזהבים. שרשרת מתכת בשילוב 

עור קלוע. 30X15X4 ס״מ.

$ 150 – 250

DOLCE & GABBANA 97. תיק יד

בד מונוגרם בהדפס נמר. 45X26X14 ס״מ.

$ 400 – 600

FENDI BIG MAMA 98. תיק יד

הדפס בד מנומר, 

ידית נשיאה וסוגר מעור.

26X19X8 ס״מ.

$ 400 – 600
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 STELLA MCCARTNEY FALABELLA 100. תיק

MINI, פוליאסטר בגוון תכלת בהיר ואפרפר. 
עיטורי מתכת מוכספים.

26X26X4 ס"מ.

$ 600 – 800

102. תיק צד GuCCI עור אפור

עיטורי מתכת כסופים. זוג כיסי צד.

14X13X7 ס"מ.

$ 400 – 600

VALENTINO CASHMERE KNIT BAG 101. תיק

סריג אפור. לוגו מעוטר. 29X19X5 ס"מ.

$ 700 – 900

 CHRISTIAN LABOuTIN 103. נעלי

עיטורים כסופים. מידה 39. )פגם קל(

$ 300 – 500
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HERMES HAC 104. תיק

עור אפסום אפור. 

עיטורי מתכת בגוון פלדיום.

50X35X21 ס״מ.

$ 6000 – 8000
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MuLBERRY LONDON 107. תיק כתף

הטבעת עור נחש בגוון סגול. 

35X25X1 ס"מ.

$ 300 – 400

FENDI OYSTER 108. תיק

גוון סגול מטאלי. 35X32X6 ס"מ.

$ 300 – 400

 FENDI 24 HOuRS מסמכים  תיק   .105

וינטג’, דגם מונוגרם קנבס. עיטורי מתכת 
מוזהבים. 42X31X7 ס"מ.

$ 400 – 600

ALEXANDER WANG 106. תיק כתף

בד אפור כולל עיטורי הטבעת נחש 

על ידיות הנשיאה. 38X36X2 ס"מ.

$ 400 – 600
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109. תיק GuCCI BABOuSKA, מסדרת הבמבוק. 

עור זמש שחור ועיטורי עור ורוד. גדילים מקושטים. 

עיטורי מתכת מוכספים. 39X27X13 ס״מ.

$ 600 – 800

 GuCCI X TOM FORD MINI תיק   .110

WEB HORSEBIT, מונוגרם קנבס. בד וסוגר 
בשחור וסגול. עיטורי מתכת מוזהבים.

19X15X2 ס"מ.

$ 600 – 800
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PRADA TWIN POCKET 111. תיק יד

עיטורי מתכת  בגוון אפרסק.  עור 

מוכספים. 25X23X19 ס“מ.

$ 600 – 900

.FENDI 2 JOuRS MONSTER 114. תיק צד

עור בצבע קרם וורוד, עיטורי עור בצורת 

ינשוף. 27X21X10 ס"מ.

$ 700 – 1,000

DOLCE & GABANNA 112. תיק כתף
בגוון אפרסק. עיטורי  עור שירלינג קצר 

מתכת מוזהבים. ידית ורצועת נשיאה בעור 

פייתון. 23X13X7 ס"מ.

$ 600 – 800

 YVES SAINT LAuRENT 113. תיק כתף

BABY DuFFLE, עור ורוד. עיטורי מתכת 
מוזהבים. 23X16X12 ס"מ.

$ 300 – 500
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 LOuIS VuITTON MuLTICOLORE ארנק   .116

INSOLITE, בד מונוגרם צבעוני. פנים בגוון ורוד. 
עיטורי מתכת מוזהבים. 21X11X2 ס“מ.

$ 300 – 500

DIOR KALEIDIORSCOPIC SADDLE 117. תיק

רקמה בעבודת יד. עיטורי מתכת בגוון נחושת.

25X22X5 ס“מ.

$ 6,000 – 8,000

 LOuIS VuITTON MARILYN 115. תיק

MuLTICOLORE, דגם מונוגרם צבעוני.
עיטורי מתכת מוזהבים.

28X12X13 ס"מ.

$ 400 – 600

45
ם

גי
ת

מו
י 

ק
תי

 ו
ה

פנ
או

 -
ש 

רו
תי



 LOuIS VuITTON MINI תיק   .118

SAINT CLOuD, דגם מונוגרם קנבס. 
18X16X5 ס"מ.

$ 500 – 800

 LOuIS VuITTON SAINT תיק   .119

בס.  נ ק ם  ר ג ו נ ו מ ם  דג  ,G E R M A I N
24X15X6 ס"מ.

$ 600 – 800

 LOuIS VuITTON מסמכים  תיק   .121

SERVIETTE CONSEILLER BRIEFCASE
דגם מונוגרם קנבס. עיטורי מתכת מוזהבים. 

33X42.5X9 ס"מ.

$ 300 – 500

LOuIS VuITTON DEAuVILLE 120. תיק

דגם מונוגרם. עיטורי מתכת מוזהבים. 

50X36X17 ס״מ.

$ 800 – 1,200
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GuCCI 122. משקפי שמש

מסגרת ירוקה. 

$ 300 – 400

ף  י ע צ ו ט  ק ’ ג  .1 2 3

נחושת  CAVALLI, צבע 
מטאלי. מידה 40.

$ 300 – 500

 GuCCI יד  תיק   .1 24

  JACKIE PONY-STYLE
עור תנין שחור  וינטג’, 
מתכת  עיטורי  מבריק. 

מוזהבים.

23X17X 8.5 ס״מ.

$ 1,800 – 2,200
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CARTIER MARCELLO 125. תיק

עור שחור רך. עיטורי מתכת מושחרים. 

46X22X14 ס״מ.

$ 800 – 1,200

CHANEL GABRIELLE 126. תיק כתף

עור שחור רך בדגם מרובעים. 

עיטורי מתכת מוזהבים. 26X20X8 ס״מ.

$ 2,200 – 2,600

 BOTTEGA VENETA’128. תיק קלאץ

עור שחור רך. שרשרת מוזהבת. 28X10X14 ס״מ.

$ 2,200 – 2,600

127. תיק צד CHRISTIAN DIOR וינטג’

עור שחור מגורען. עיטורי מתכת ולוגו 

מוזהבים. 18X25X6 ס״מ.

$ 300 – 400
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GuCCI ’129. תיק קלאץ

עור שחור מבריק. עיטורי מתכת מוכספים. 22X9X2 ס״מ.

$ 300 – 500

VALENTINO GARAVANI 130. תיק כתף

עור שחור מבריק. עיטורי מתכת מוכספים.

39X20X19 ס"מ.

$ 700 – 1,000
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131. תיק HERMES BOLIDE, עור טוגו שחור מבריק. 

עיטורי מתכת מוזהבים. 36X29X15 ס"מ.

$ 1,300 – 1,500
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GIRBAuD 132. ג׳קט

בד שחור. מידה 42.

$ 600 – 800
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133. תיק יד YVES SAINT LAuRENT וינטג’

עיטורי עור נחש. ידית אחיזה עגולה מפלסטיק. 

20X21X3 ס"מ.

$ 300 – 500

 YVES SAINT LAuRENT צד  תיק   .135

COLLEGE, בד זמש שחור כולל גדילים. 
עיטורי מתכת, לוגו ושרשרת מוכספים. 

24X16X6 ס"מ.

$ 400 – 600

SALVATORE FERAGAMO 134. תיק כתף

עור שחור מבריק. ידיות נשיאה וצידי התיק 

בצבע קרם. 26X13X5.5 ס"מ.

$ 400 – 600
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LOuIS VuITTON TADAO 137. תיק מסעות

דגם דאמייר גראפיט. 

עיטורי מתכת מוכספים. 37X36X11 ס״מ.

$ 800 – 1,200

FENDI MONSTER 136. ילקוט

בד שחור. עיטורי מתכת מוכספים.

28X30X10 ס״מ.

$ 600 – 900
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CAVALLI 138. שמלת ערב

בד ותחרה שחורים. 

מידה 44 איטלקי.

$ 500 – 700
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LONGCHAMP HONORE 404 139. תיק יד

עור שחור מבריק. עיטורי מתכת מוזהבים. 

32X26X15 ס״מ.

$ 300 – 500

CARTIER PANTHERE 140. תיק כתף

עור שחור מבריק. עיטורי מתכת מוזהבים. 

30X37X15 ס״מ.

$ 1,200 – 1,400

55
ם

גי
ת

מו
י 

ק
תי

 ו
ה

פנ
או

 -
ש 

רו
תי



תנאי מכירה ואחריות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 לצורך הצבעה במכירה.

 7.1 "מחיר הפטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו נתקבלה עפ"י תנאים אלה.. 7

מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי של הקונה בכוח ע"י מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה בכוח כנתקבלה והפריט 

שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה )להלן: "הקונה הזוכה"(, בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו לתשלום עפ"י 

הסכם זה. במקרה של חילוקי דעות ביחס למיהות הקונה הזוכה, נתונה זכות ההכרעה בידי מנהל המכירה לקבוע, עפ"י שיקול דעתו 

 המוחלט, מי הזוכה או לחילופין, באם להעמיד את הפריט למכירה חוזרת.

7.2 הקונה בכוח, שהצעתו נתקבלה ישלם ל- א.ת.ב., בתוספת למחיר הפטיש, עמלה בשיעור 18% בתוספת מע"מ )על העמלה(. התשלום 

 המלא יעשה מיד בסיום המכירה ולא יאוחר מתום 4 ימי עסקים ממועד קבלת הצעת הקונה.

 7.3 תשלומים ל-א.ת.ב. יבוצעו במזומן, בהמחאות אישיות, בהעברה בנקאית או בכרטיסי אשראי.

 7.3.1 בתשלום בכרטיסי אשראי ישלם הקונה עמלת כרטיסי אשראי בסך 1.5%  )על מחיר הפטיש כולל עמלה ומע"מ(.

7.4 תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב, יחושב לפי שער החליפין )שער מזומנים גבוה( של דולר ארה"ב המפורסם 

 ע"י בנק לאומי לישראל בע"מ במועד התשלום, אולם לא יפחת משערו ביום המכירה.

7.5 כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2% לחודש בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר 

 ארה"ב מהמועד בו אמור להשתלם ועד למועד התשלום בפועל.

אי תשלום מחיר הפטיש ו/או עמלת א.ת.ב. תקנה ל- א.ת.ב. זכות לנקוט בכל דרך שתמצא לנכון להגנת זכויות המוכר, לרבות עיכוב . 8

 הפריט הנרכש, חילוטו וקיזוז סכומים.

מובהר, כי חלק מן הפריטים המוצעים למכירה כפופים למחיר מינימום שנקבע בין המוכר ל- א.ת.ב. בדרך כלל, יהיה מחיר המינימום . 9

נמוך מהערכת השווי הנמוכה ולעולם לא יעלה על הערכת השווי הגבוהה ביחס לפריט. ידוע לקונה כי א.ת.ב. מחויבת כלפי המוכר 

 לפעול למכירת  הפריט במחיר העולה על מחיר המינימום.

 א.ת.ב. אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר ליוצר הפריט ו/או אשר בהשראתו יוצר ו/או עוצב הפריט.. 10

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע"י א.ת.ב. ניתן במעמדה כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר 

וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח לבדוק במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו, מקורו, 

טיבו וערכו של הפריט. מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג בכתב בפני א.ת.ב. בכל הנוגע למקור הפריט ו/או זהות 

יוצרו וזאת לא יאוחר מ- 21 יום ממועד המכירה. היה ויוכח ל- א.ת.ב. שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב א.ת.ב. לקונה 

 הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט לחזקתה.

 ביצעה א.ת.ב. הלכה כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה.

הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא יאוחר מ- 4 ימים ממועד המכירה. פיגור . 11

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

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

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

 הכל בכפוף להוראת הדין.

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

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

 למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על א.ת.ב. ו/או על הפועלים מכוחה חבות מכל סוג.

 לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות טלפון או האינטרנט מתבקשים לפנות מראש ובהקדם לצורך תיאום.. 14

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

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

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

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

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

 הקובע.

כל ההסכמות הקודמות שבין הצדדים - מבוטלות בזה.  . 19
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