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עתיקות וחפצי אמנות
רהיטים | כלי כסף | שטיחים | תכשיטים
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מכירה מס׳ 186
תוצאות בולטותמכירה מס׳ 188 תוצאות נבחרות

 2022 אופנה ותיקי מותגים – ספטמבר 
אמנות ישראלית ובינלאומית – ינואר 2023

מחזור המכירה: 2,623,000 $  -  83% מהציורים נמכרו!

יש לכם תיקים שברצונכם למכור? שלחו לנו צילומים: 

What’s app: 050-5719933    |   art@tiroche.co. il מייל: 

יש לכם ציורים שברצונכם למכור? שלחו לנו צילומים: 

What’s app: 050-5719933    |   art@tiroche.co. il מייל: 

תיק גב CHANEL DUMA, עור כבש בדוגמת 

מעויינים חומה. 15X9X15 ס״מ.

הערכה: 1,000 - 700 $

נמכר: 4,012 $

תיק HERMES KELLY 28 וינטאג׳, עור תנין שחור 

מבריק, כולל מנעול נעילה, 22X12X29 ס"מ.

הערכה: 2,000 - 1,600 $

נמכר: 5,428 $

תיק CHANEL DIANA, בעור מעויינים לבן. 

מידה 25 ס"מ. כולל כרטיס.

הערכה: 1,200 - 800 $

נמכר: 2,596 $

 ,LOUIS VUITTON ELLIPSE תיק יד

עור קנבס בדגם מונוגרם. 25X10X30 ס"מ.

הערכה: 1,000 - 700 $

נמכר: 2,596 $

נחום גוטמן, רחצה בפרדס, שמן על בד,

73X60 ס"מ, חתום.

הערכה: 80,000 -  50,000 $

נמכר: 103,840 $

יוחנן סימון, דמויות בקיבוץ, 1954 , שמן על בד,

136X96.5 ס"מ, חתום ומתוארך.

הערכה: 160,000 - 120,000 $

נמכר: 200,600 $

 ,1971 ,Jerusalem and the Old Wall ,ראובן רובין

שמן על בד, 54X73 ס"מ, חתום.

הערכה: 120,000 - 80,000 $

נמכר: 123,900 $

זויה צ'רקסקי, הסוס הלבן, 2007, שמן על בד,

100X172 ס"מ, חתום ומתוארך.

הערכה: 50,000 - 30,000 $

נמכר: 63,720 $



ת ו נ מ א י  צ פ ח ו ת  ו ק י ת ע
ודאיקה י  | ם  רי ו צי  | ם  שטיחי  | כסף  כלי   | ם   רהיטי

פסלים | פורצלן | תכשיטים | שעונים | אמנות מזרח רחוק

המשפטים ומשרד  החילוט  יחידת  בניהול  פריטים  כולל 

התחקירים והכיתובים בקטלוג: כלי כסף, יודאיקה, ריהוט ומזרח רחוק, פורצלן וזכוכית: דסי לוי

ציורים: דסי לוי | תכשיטים: איתי שמולביץ׳ | שטיחים: טל בולוטין

עיצוב גרפי: שרית בלוטשטיין | צילום: חיימה אדלשטיין | אינטרנט: חן וקסמן קון

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

- מכירה פומבית מס׳ 190 -

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

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

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 

19:00 בשעה   27.3.2023 שני   | חלק א׳ 

19:00 בשעה   28.3.2023 שלישי   | חלק ב׳ 

19:00 בשעה   29.3.2023 רביעי   | חלק ג׳ 

ף  ת ת ש ה ל ו ה  ר י שבמכ ת  ו ר י צ י ה כל  ת  א ת  ו א ר ל ן  ת י  נ

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 27.3.2023 

 1930 Richard. אגרטל קמיאו, ארט-דקו,   .1

 Etling עבור חברת Loetz בקירוב. יוצר ע״י חברת

פריז. מצופה זכוכית בגוון חום בדגם פרחי ועלי 

אירוס מסוגננים על רקע זכוכית צרובה בגוון 

כתום. חתום Richard. גובה: 30 ס״מ. 

  $ 300 – 400

 1910 Galle. אגרטל זכוכית קמיאו, צרפת,   .2

בקירוב. זכוכית בגוון שחור וחום צרובה ומגולפת 

בדגם פרחים ועלים על רקע בגוון כתום וצהוב 

מנומר. ידיות מפותלות )צ’יפ(. חתום Galle וכוכב 

בקמיאו. גובה: 10 ס״מ. 

$ 400 – 500

 pate ,אגרטל זכוכית צרפתי .Daum Nancy  .3

1950. דפנות מפוסלות בדגם  de verre, פוסט 

פרחי אירוס וגבעולים בגוון ירוק וסגול. 

גובה: 13 ס״מ. 

$ 500 – 600

Schneider, המאה  אגרטל זכוכית בסגנון   .4

ה-20. זכוכית מנומרת בגוון כחול, ירוק וחום. 

גובה: 36 ס"מ. 

$ 80 – 120

המחצית  אירופאי,  אופאלין  זכוכית  גביע   .5

הראשונה של מאה ה-20. גוף הכלי בגוון ורוד עם 

הדגשי הזהבה. מעוטר באפליקציה בדגם צדודית 

אישה. רגל בגוון לבן חלבי ססגוני. גובה: 17.5 ס״מ. 

 $ 150 – 220

Montesy .6. אגרטל זכוכית קמיאו, גדול ממדים, 

רומניה, המאה ה-20. מצופה זכוכית בגוון חום 

בדגם פרחים ועלים על רקע זכוכית צרובה בגוון 

כתום. חתום בקמיאו. גובה: 44.5 ס"מ. 

$ 200 – 300

Muller Freres .7. מנורת שולחן חשמלית, ארט-

נובו, 1920 בקירוב. אהיל זכוכית מנומרת בגוון 

כחול, אדום, ירוק ולבן בדגם פרח. בסיס מתכת 

מוזהבת. אהיל חתום בצריבה. גובה: 36 ס״מ.

$ 500 – 600

8. זוג קופסאות זכוכית אופאלין ומתכת מוזהבת, 
 2 בדגם   .Belle Epoque ה- תקופת  צרפת, 

ביצים מעוטרות חוטי מתכת מוזהבת בעיטורים 

ידית  מפותלים באפליקציה, נתונות בסל עם 

מפוסלת בדגם ענפים מפותלים, חיטה ופרחים. 

גובה: 10 ס״מ. רוחב: 15 ס״מ. 

$ 500 – 600

ן  ו י ל ת  .G a b r i e l  A r g y - R o u s s e a u  .9

Pate de Verre, המחצית הראשונה  זכוכית 
פרפר   , ’papil lon ‘ דגם   .20 ה- המאה  של 

.GAR בבלט  חתום  צבעים.  בשלל   מעוטר 

5.5X5.5 ס״מ.

$ 300 – 400

Gabriel Argy-Rousseau. תליון זכוכית   .10

Pate de Verre, המחצית הראשונה של המאה 
ה-20. מעוטר בדגם פרפר בגוון כחול, לבן, שחור 

ואדום. גובה: 6 ס״מ. 

$ 200 – 300

Muller Freres. אגרטל זכוכית, ארט-נובו,   .11

צרפת, 1920 בקירוב. זכוכית מנומרת בגוון כחול 

נתון במסגרת מתכת מפוסלת בדגם  וכתום. 

פרחים ועלים. חתום בצריבה. גובה: 33 ס״מ. 

$ 500 – 600

אגרטל זכוכית אופאלין עם קמיאו, צרפת,   .12

סוף המאה ה-19/תחילת המאה ה-20. צוואר 

מפוסל בדגם עלי כותרת בגוון ירוק עם הדגשי 

הזהבה. גוף הכלי מעוטר צדודית אישה בשלל 

צבעים תחומה מסגרת בדגם עיגול מעוטר בדגם 

כוכב ומוטיבים מפותלים. גובה: 30 ס״מ. 

$ 400 – 500

קופסת זכוכית אופאלין ומתכת מוזהבת,   .13

צרפת, המאה ה-19. קופסה בדגם ביצה בגוון 

ירוק נתונה במסגרת מיוחדת מפוסלת בדגם קן 

ציפור מעוטר פרחים ועלים עדינים. זוג ידיות 

מפוסלות בדגם ציפור יושבת על ענף מפותל. 

גובה: 10 ס״מ. רוחב: 22 ס״מ. 

 $ 500 – 600

14. קופסת זכוכית ומתכת מוזהבת לתכשיטים, 

המאה ה-20. דפנות משובצות זכוכית מלוטשת. 

צמחייה  בדגם  מגולף  עדין  בעיטור  מכסה 

מפותלת. בסיס משובץ ראי. 4 רגליות בדגם עגול 

פחוס. גובה: 4 ס"מ. 6X11 ס"מ. 

$ 80 – 120

15. זוג אגרטלי זכוכית אופאלין עם קמיאו, צרפת, 
1890-1930. בגוון ירוק עם הדגשי הזהבה. קמיאו 

בגוון שחור מפוסל בדגם עלמת-חן. 

גובה: 29 ס״מ. 

$ 600 – 800

חלק א'  |  יום שני 27.3.2026  |  שעה 19:00

פריטים 1-284

ORIVIT. סט ארט-נובו לליקר, פיוטר בשילוב זכוכית, כולל קנקן   .16

ו-4 כוסות, 1900 בקירוב. מוזהב בחלקו. חתומים. גובה הקנקן: 23 ס"מ. 

$ 100 – 150

 .OMEGA 17. שעון מיוחד ואיכותי לשולחן כתיבה, שוויץ, היצרן

כדור קריסטל עגול מעוטר בהיקפו וברגליות בעיטורי נחושת 

וברונזה בדגמי אריות, ראש אישה וצמחיה עשירה. לוח ספרות 

רומיות חתום OMEGA. בגב השעון ציור רטרו רנסנסי בדמות 

גבר מזוקן שואב מיים, נגן חלילית וילד. גובה: 17 ס"מ. 

במצב עבודה.

$ 300 – 500
*בשנים האחרונות הופיעו בשוק העתקים סיניים של שעון זה, אולם 

ההעתקים כוללים מצברי קוורץ, זאת בשעה שהשעון העומד למכירה הוא 

שעון בעל מתיחה ידנית.

גבחזית



5

תירוש - עתיקות וחפצי אומנות
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הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  קונה  למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  קיים   חלק א' | שני 27.3.2023 

BUCHERER שעון יד סמוי זהב 18K, מכסה מעוטר בעבודת   .29

זהב יפה ומשובץ ספירים, אמרלדים ויהלומים. מנגנון מכני. 

צמיד זהב 18K אינטגרלי. אורך כ-16 ס"מ. משקל כ-34.5 גרם.

$ 2,500 – 3,000

22. צמיד טניס זהב 14K, משובץ 62 יהלומים בליטוש 

פרינסס במשקל כולל של כ- cts 8.15. אורך כ-20 ס"מ. 

משקל כ-23 גרם.

$ 5,000 – 7,000

 ,18K שעון כיס זהב ARTEN  .23

מנגנון מכני, קוטר כ-41 מ"מ. 

חלקו האחורי מעוטר בעבודת 

זהב יפה. משקל כ-36.5 גרם.

$ 800 – 1,200

שורות   3 טניס,  ן  בסגנו  ,14K זהב  צמיד   .24

 .cts  4.00 כ- של  כולל  במשקל  יהלומים   של 

אורך כ-19 ס"מ.  משקל כ-42 גרם.

$ 5,000 – 6,000

14K, משובצת  זהב  טבעת   .26

של  כולל  במשקל  יהלומים 

 .US  10 כ- מידה   .ct  0.60 כ-

ה  ל ד ג ה ל ת  נ ת י נ ו  ז ת  ע ב ט

והקטנה.

$ 700 – 1,000

מעוטרת   ,18K זהב  טבעת   .25

בעבודת זהב יפה ומשובצת יהלום 

מידה   .ct  0.25 כ- של  במשקל 

כ-US 9.5. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה. משקל כ-12.5 גרם.

$ 1,500 – 2,000

יהלום  משובצת   ,18K זהב  טבעת   .28

סוליטר במשקל של כ-ct 1.00. מידה כ-9 

US. טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 2,500 – 3,000

27. טבעת זהב 18K, משובצת 3 יהלומים 

 .cts 2.00-בליטוש ישן במשקל כולל של כ

מידה כ-US 8. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה. משקל כ-10 גרם.

$ 2,500 – 3,000

18. תליון זהב מאט 18K, בדגם 

לב. מידות כ: 3.3X2 ס"מ. 

 ,18K כולל שרשרת צמה זהב

אורך כ-71 ס"מ. 

משקל כולל כ-24.5 גרם.

$ 2,500 – 3,000

צמה  בדגם   ,14K זהב  שרשרת   .19

מתרחבת. אורך כ-50 ס"מ. 

משקל כ-36.5 גרם.

$ 1,800 – 2,200

 ,18K זהב  שרשרת   .20

ם  ג ד ב ה  מ צ ת  ר ש ר ש

עניבה. אורך כ-60 ס"מ. 

משקל כ-38 גרם.

$ 3,000 – 3,500

21. שרשרת זהב 14K, סגורה, 

מדורגת, מורכבת מחוליות 

אובאליות מחרוצות וחוליות 

אובאליות מעוטרות בעבודת 

אמאייל יפה. אורך כ-82 ס"מ. 

משקל כ-18.5 גרם.

$ 2,000 – 2,500
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תירוש - עתיקות וחפצי אומנות

יווני, קפיצי   ,22K BERGIDI צמיד קשיח זהב   .37

בחלקו התחתון. קוטר כ-5.5 ס"מ. 

משקל כ-48.5 גרם.

$ 5,000 – 6,000

18K, מורכב מחוליות מעוטרות  זהב  צמיד   .38

בעבודת ריקוע.  אורך כ-18.5 ס"מ. משקל כ-51 גרם. 

.SIGNORETTI חתום

$ 3,500 – 4,000

39. צמיד קשיח זהב 18K, נפתח, מעוטר בעבודת 

ריקוע יפה. קוטר כ-7 ס"מ. משקל כ-40 גרם.

$ 3,000 – 3,500

 ,18K 41. סיכת רטרו זהב

מעוטרת בעבודת זהב 

יפה ומשובצת אבני 

רובי ויהלומים בליטוש 

ישן. מידות כ: 4X2 ס"מ. 

משקל כ-9 גרם.

$ 1,000 – 1,500

 ,14K 40. סיכת רטרו זהב

זהב  בעבודת  מעוטרת 

יפה. מידות כ: 5X1.7 ס"מ. 

משקל כ-12 גרם.

$ 700 – 1,000

משובצת   ,14K זהב  טבעת   .33

 cts אמרלד במשקל של כ-4.00 

ואמרלדים  יהלומים  ובצדדים 

זו  US. טבעת  קטנים. מידה כ-5 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 2,000 – 2,500

34. טבעת זהב 9K, משובצת אבן חן 

ירוקה. מידה כ-US 8.75. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 500 – 700

35. טבעת זהב 14K, משובצת אבן 

חן ירוקה ו-2 יהלומים קטנים בכל 

זו  US. טבעת  כ-4.25  מידה  צד. 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 700 – 1,000

טבעת זהב 9K, משובצת אבן   .36

חן ירוקה. מידה כ-US 3.5. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 500 – 700

תליון זהב 14K, מעוטר בעבודת זהב מבריק   .30

ומאט ומשובץ בלו-טופז. כולל שרשרת כבל זהב 

14K. סה"כ משקל כ-13 גרם.

$ 1,000 – 1,500

31. תליון זהב 14K, אלמנט ריבועי מעוטר בעבודת 

ריקוע יפה. קוטר כ-4 ס"מ. כולל שרשרת כבלים 

משולשת זהב 14K. סה"כ משקל כ-11 גרם.

$ 1,500 – 2,000

32. תליון זהב 14K, מסגרת מעוטרת בעבודת זהב 

מאט, במרכז אלמנט זהב לבן משובץ בלו-טופז. 

 .14K 3.6 ס"מ. כולל שרשרת כבל זהבX2.1 :מידות כ

סה"כ משקל כ-12 גרם.

$ 1,500 – 2,000
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42. סט שש מלחיות יפהפיות, כסף מוזהב ואמאייל, המאה ה-20. עיטורי אמאייל פוליכרום בדגמי פרחים, צמחייה ודגמים מסוגננים. 3 רגליות בדגם כדור. 

כולל שש כפיות כסף מוזהבות. נושאים חותמות כסף רוסיות. קוטר: 3 ס״מ. 

$ 500 – 600

ואמאייל  מוזהב  כסף  כלי   .45

לסינון, רוסיה, 1950 בקירוב. ידית 
מעוטרת בדגם פרח עדין בגווני 

אדום ולבן. מעוטר בדגם צמחייה 

רקע  על  ירוק  בגווני  מפותלת 

בגוון כחול בהיקף. חתום וחותמת 

היצרן. אורך: 11.5 ס"מ. 

$ 400 – 500

ב  ה ז ו מ ף  ס כ ת  י י ח ל מ  .4 6

 .1908-1917 ואמאייל רוסית, 
עיטורי אמאייל בשלל צבעים 

ם  י נ נ ג ו ס מ ם  י ח ר פ ם  ג ד ב

תחומים פניניות ברצף. רגליות 

כדוריות. חתום וחותמת היצרן. 

קוטר: 3.5 ס"מ. 

$ 500 – 700

 1880 קופסת כסף ואמאייל קלואזונה רוסית לטבק הרחה,   .43

בקירוב. עיטורי אמאייל פוליכרום בדגם פרח מרכזי תחום מסגרת 

פניניות וצמחייה מפותלת. שפה בדגם מעוינים חוזרים בגוון לבן 

ופניניות בגוון טורקיז בהיקף. פנים מוזהב. חתום וחותמת האומן 

בר"ת קיריליות. 5X6.5 ס"מ. 

$ 1,500 – 2,000

Kovsch כסף ואמאייל רוסי, יפהפה, סוף המאה ה-19. עיטורי   .44

אמאייל בדגם צמחייה מפותלת בגווני כחול, קרם, ירוק, כתום, סגול 

וצהוב. תחום מסגרת בדגם פניניות. חותמת כסף סנט פטרסבורג 

וחותמת היצרן. רוחב: 11 ס״מ.

$ 2,000 – 2,500
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47. כוס עם תחתית, מרשימה במיוחד, כסף מוזהב ואמאייל קלואזונה, רוסיה, 

1910 בקירוב. עיטורי אמאייל פוליכרום עדינים וצפופים בדגם מוטיבים 

צמחיים מסוגננים. ידית מפותלת מעוטרת בדגם פרחים בגווני סגול ולבן 

לסירוגין על רקע בגוון תכלת. גובה: 8 ס"מ. 

$ 2,400 – 2,800

3 כפיות כסף ואמאייל קלואזונה  מערכת   .49

רוסית, סוף המאה ה-19. עיטורי אמאייל בדגם 
פרח תחום מוטיבים צמחיים וגיאומטריים, ידית 

ספירלית עם קצה בדגם כפתור מצופה אמאייל 

כחול. חתום וחותמת היצרן. פנים הכפית מוזהב. 

אורך: 11 ס"מ. 

$ 1,500 – 2,000

סוף  לליקר,  רוסית  ואמאייל  כסף  כוס   .50

המאה ה-19. מעוטרת בהיקף בדגם קשתות 

ארכיטקטוניות התוחמות דגמי פרחים וצמחייה 

מפותלת בשלל צבעים. חתום וחותמת היצרן. 

גובה: 5 ס"מ. 

$ 500 – 700

3 כפיות כסף ואמאייל קלואזונה  מערכת   .51

רוסית, סוף המאה ה-19. עיטורי אמאייל מסוגננים 
ידית  וגיאומטריים,  צמחיים  מוטיבים  בדגם 

ספירלית עם קצה בדגם כפתור מצופה אמאייל 

כחול. חתום וחותמת היצרן. פנים הכפית מוזהב. 

אורך: 11 ס"מ. 

$ 1,500 – 2,000

48. זוג kovsch כסף ואמאייל רוסיים מיוחדים, מוסקבה, סוף המאה ה-19. 

אמאייל צבעוני עם הצללות בדגם צמחייה מפותלת על רקע גימור נקודות 

)stippling( בעבודת יד. חתום וחותמת היצרן. אורך: 8.5 ס"מ. 

$ 2,500 – 3,500
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גופו  טווס,  בדגם  פלטינה,  סיכת   .60

ישן  בליטוש  רבים  יהלומים  משובץ 

cts וראשו  במשקל כולל של כ-2.00 

משובץ בלו-טופז. מידות: 5.3X3.8 ס"מ. 

משקל כ-17 גרם.

$ 2,000 – 2,500

61. צמיד ארט-דקו זהב לבן 14K, מעוטר בעבודת פיליגראן, 

 .cts 2.00 -משובץ יהלומים בליטוש ישן במשקל כולל של כ

אורך כ-18.5 ס"מ. משקל כ-30 גרם.

$ 5,000 – 6,000

סיכת פלטינה, מורכבת מזרועות   .62

ויהלומים היוצרות  משובצות ספירים 

אלמנט בדגם לב ובמרכזו ספיר ויהלום 

ct. סה"כ משקל  במשקל של כ-0.50 

 .cts 3.00-היהלומים כ

מידות כ: 4X3.6 ס"מ. משקל כ-14 גרם.

$ 2,000 – 2,500

CARIB .56 שעון יד סמוי זהב לבן 18K, מכסה בדגם פרח, מעוטר בעבודת 

ריקוע יפה ומשובץ יהלומים. מנגנון מכני )לא במצב עבודה(. 

אורך כ-16.5 ס"מ. משקל כ-30 גרם.

$ 2,000 – 2,500

CHOPARD .59 שעון יד זהב לבן, 5036-1, אובאלי, לוח לפיס-לזולי. 

מסגרת גלית משובצת יהלומים במשקל כולל של כ-cts 2.00. מנגנון 

 18K 25 מ"מ )כולל המסגרת(. צמיד אבזם זהב לבןX28:מכני, מידות כ

אינטגרלי. משקל כ-59 גרם.

$ 4,000 – 5,000

14K, בדגם זר פרחים,  סיכת זהב לבן   .57

ישן  ויהלומים בליטוש  פנינים,  משובצת 

 .cts 3.00-בגדלים שונים במשקל כולל של כ

מידות כ: 6.8X3.2 ס"מ. משקל כ-14.5 גרם.

$ 2,500 – 3,000

 , ארט-דקו פלטינה  סיכת   .58

ן   א ר יג ל י פ ת  ד ו ב ע ב ת  ר ט ו ע מ

ומשובצת דיאמנטים, 2 פנינים ו-2 

יהלומים בליטוש ישן במשקל של 

ס"מ.   4X3 כ:  מידות   .ct  0.80 כ-

משקל כ-9.5 גרם.

$ 1,500 – 2,000

52. מחרוזת פנינים, כפולה, קוטר כ: 7-8 

מ"מ. סוגר פלטינה בדגם פרח משובץ 

 .ct 1.00-יהלומים במשקל כולל של כ

אורך כ-40 ס"מ.

$ 2,500 – 3,000

3 שורות  מחרוזת פנינים,   .53

שונים  בצבעים  פנינים  של 

בקוטר של כ-7 מ"מ. סוגר זהב 

לבן 14K בדגם פרחים משובצים 

פנינים. אורך כ-65 ס"מ.

$ 2,500 – 3,000

 16 מ- מורכבת  פנינים,  מחרוזת   .54

שורות של פנינים בקוטר של כ-2 מ"מ 

בגוון ירקרק. סוגר זהב לבן 18K מעוטר 

יהלומים  ומשובץ  יפה  זהב  בעבודת 

קטנים. אורך כ-46 ס"מ.

$ 2,500 – 3,000

פנינים  שורת  פנינים,  מחרוזת   .55

בקוטר של כ:11-12 מ"מ. סוגר ארט- 

יהלומים.  14K משובץ  זהב לבן  דקו 

אורך כ-54 ס"מ.

$ 1,500 – 2,000



11

תירוש - עתיקות וחפצי אומנות

63. ענק טניס פלטינה, משובץ 79 יהלומים 

 .cts 20.00-מדורגים במשקל כולל של כ

אורך כ-37 ס"מ. משקל כ-35 גרם.

$ 25,000 – 30,000

18K, משובץ יהלומים  ענק זהב לבן   .65

מדורגים ונושא תליון בדגם פרח משובץ 

 .cts 11.20 יהלומים. סה"כ משקל היהלומים

.AIGL אורך כ-41 ס"מ. מלווה בתעודה של

$ 15,000 – 20,000

יהלום  משובצת   ,18K לבן  זהב  טבעת   .64

יהלומים  cts מסביב   2.20 ורוד במשקל של 

 .ct ולבנים במשקל כולל של כ-1.05   ורודים 

מידה כ-US 7. טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

GIA מלווה בתעודה של

$ 60,000 – 80,000

 ,18K לבן  זהב  עתיקה  טבעת   .66

ישן  בליטוש  יהלומים   2 משובצת 

במשקל כולל של כ-cts 2.50 ויהלומים 

מידה  מסביב.  ישן  בליטוש  קטנים 

זו ניתנת להגדלה  US. טבעת  כ-6.5 

והקטנה.

$ 4,000 – 5,000

70. צמיד זהב לבן 18K, בסגנון טניס, מורכב מ-2 שורות של 

יהלומים במשקל כולל של כ-cts 5.40 ואלמנטים בדגם 

פרחים משובצים אבני רובי. אורך כ-17.5 ס"מ. 

משקל כ-24 גרם.

$ 5,000 – 6,000

 ,9675 ,18K שעון יד זהב לבן PIAGET .73

מסגרת משובצת יהלומים. מנגנון מכני, 

)כולל המסגרת(.  25X31 מ"מ  כ:  קוטר 

 .18K צמיד אינטגרלי זהב לבן

אורך כ-18 ס"מ. משקל כ-76 גרם.

$ 7,000 – 9,000

72. צמיד זהב לבן 18K, מורכב מחוליות משובצות יהלומים 

 .cts 10.00-ואבני אמרלד לסרוגין. סה"כ משקל היהלומים כ

משקל האמרלדים כ-cts 4.00. אורך כ-18 ס"מ. 

משקל כ-41 גרם.

$ 10,000 – 15,000

71. סיכת פלטינה, בדגם שיבולים. 

משובצת יהלומים במשקל כולל 

 .cts 4.50-של כ

מידות כ: 8X4 ס"מ. 

 משקל כ-21 גרם.

$ 2,500 – 3,000

משובצת  פלטינה,  טבעת   .67

ם  י ד ד צ ב ם  י ל ו ג ע ם  י מ ו ל ה י

בליטוש  ויהלומים  ובמסגרת 

בגט במשקל כולל של כ-2.20 

cts. ואמרלד במרכז במשקל של 

 .US cts. מידה כ-4.25  כ-2.00 

משקל כ-11.5 גרם.

$ 3,000 – 3,500

 ,1 8 K ן  ב ל ב  ה ז ת  ע ב ט  .6 8

5 שורות של יהלומים  משובצת 

עגול  אלמנט  במרכז  בצדדים. 

משובץ יהלומים קטנים ויהלום 

במשקל כ-ct 0.70. סה"כ משקל 

היהלומים כ-ct 1.70. מידה כ-8 

להגדלה  ניתנת  זו  טבעת   .US

והקטנה. משקל כ-13.5 גרם.

$ 3,000 – 3,500

 3 14K, משובצת  זהב לבן  טבעת   .69

כולל של  יהלומים מרכזיים במשקל 

ויהלומים קטנים מסביב   .cts כ-3.27 

במשקל כולל של כ-ct 1.30. מידה כ-8 

US. טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

משקל כ-15 גרם. 

.IGL מלווה בתעודה של

$ 6,000 – 8,000
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Daum Nancy .74. קנקן כסף וזכוכית קמיאו צרפתי, ארט-נובו, 1900 

בקירוב. עיטורי צריבה ואמאייל בדגם פרחים ועלים על רקע זכוכית בגוון 

 .rocaille -ירוק. משולב צוואר כסף מוזהב בעיטורי בלט בדגם עלים ו

חתום Daum Nancy עם צלב Lorraine בהזהבה. חותמות כסף אנגליות. 

)סדק( 

 $ 300 – 400

Montblanc & Lalique .76. ערכה מהודרת 

זכוכית   ,4810 מס'  דגם  כתיבה,  לשולחן 
קריסטל, המאה ה-20, הכוללת: מיכל לדיו, 

מעמד לעט, וסופג דיו. עיטורי בלט בסגנון 

ארט-דקו בדגם עלים מסוגננים ועיטורים 

 .Montblanc בגוון לבן בדגם סמל חברת 

חתום. 

$ 900 – 1,200
*פריט זהה נמכר בבונהמס 19.12.2012 

תמורת 2,000 $. 

Lalique .77. אהיל זכוכית לקיר, Kora, פוסט 1980. 

עיטורי גילוף וצריבה בדגם נמר בין השיחים. חתום 

בצריבה. קוטר: 38.5 ס״מ. 

 $ 1,200 – 1,500

75. כלי זכוכית אופאלין ומתכת מוזהבת לבושם, מיוחד במינו, צרפת, 

3 פלחים בדגם עלי  1890-1914. מורכב   ,Belle Epoque -תקופת ה

כותרת מעוטרים מתכת באפליקציה בדגם ניאו-קלאסי חוזר. ניתנים 

לסגירה ופתיחה כלפי מטה. פנים: 3 בקבוקי בושם בגוון ירוק עם מכסים 

מוזהבים מחוררים. ידית אחיזה מסולסלת, בסיס מפוסל בדגם חבלים 

מפותלים, 3 רגליות בדגם כדור. גובה: 27 ס״מ. 

$ 800 – 900
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Daum Nancy .79. אגרטל זכוכית קמיאו, 

דגם  בקירוב.   1890 צרפת,  דופן,  יוצא 

אובאלי פחוס. מגולף בדגם פטריות חורש 

בגוון ירוק, אדום, לבן וחום על שפת אגם 

מצויר, על רקע זכוכית צרובה בגוון כתום, 

 Daum Nancy צהוב ולבן מנומר. חתום

וצלב Lorraine באמאייל. 

גובה: 10 ס"מ. רוחב: 18 ס"מ.   

$ 1,500 – 2,500

Daum Nancy .80. בונבוניירה עם מכסה, 

זכוכית קמיאו, איכותית ויפהפייה, צרפת, 
1910 בקירוב. עיטורי גילוף ואמאייל בדגם 

חמניות, עלים וגבעולים על רקע זכוכית 

חתום  מנומר.  ולבן  צהוב  בגוון  צרובה 

 Lorraine וצלב Daum Nancy France

באמאייל. קוטר: 14 ס"מ. 

$ 1,200 – 1,800

Daum Nancy .82. אגרטל זכוכית קמיאו מיוחד במינו, 1910 

בקירוב. מעוטר בדגם פרחים בגוון תכלת, עם עלים וגבעולים 

מפותלים בקמיאו צבועים באמאייל על רקע זכוכית צרובה 

  Daum Nancy France בגוון צהוב עד אדום ולבן מנומר. חתום

וצלב Lorraine באמאייל. גובה: 10.5 ס"מ.

$ 1,500 – 2,000

ל  ט ר אג  .D a u m  N a n cy  .8 1

 ,)vitrified( זכוכית בגימור מזוגג
מעוטר  בקירוב.   1910 צרפת, 

בדגם פירות יער ועלים מגולפים 

על רקע זכוכית מנומרת. חתום 

 Lorraine וצלב 'Daum Nancy'

בקמיאו. גובה: 12 ס"מ.

$ 800 – 1,000

Galle .78. אגרטל זכוכית קמיאו צרפתי, 1910 בקירוב. מצופה זכוכית בגוון סגול וירוק בדגם עלי 

וניצני ִויסֵטריָה  על רקע זכוכית צרובה בגוון לבן עד אפרסק. חתום "Galle" בקמיאו. גובה: 58 ס"מ.

$ 1,000 – 1,500
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לבן  זהב  יד  שעון   ROLEX  .83

Day-Date II 218239 ,18K, מנגנון 
אוטומטי, קוטר כ-41 מ"מ. צמיד 

ואבזם זהב לבן 18K מקוריים. 

כולל קופסה מקורית.

$ 40,000 – 50,000

יד  PATEK PHILIPPE שעון   .84

 ,Aquanaut 5068R-010 ,18K זהב
 35.6 כ- קוטר  אוטומטי,  מנגנון 

מ"מ. רצועת גומי לבנה ואבזם זהב 

18K מקוריים. 

כולל קופסה מקורית.

$ 50,000 – 60,000

 VACHERON CONSTANTIN  .85

 Malte  30130 שעון יד פלטינה, 
 To u r b i l l o n  C o l l e c t i o n

Excellence, מהדורה מוגבלת 

כ:  מידות  מכני,  מנגנון   .27/50

ואבזם  38X48 מ"מ. רצועת עור 

פלטינה מקוריים. 

כולל קופסה מקורית.

$ 80,000 – 120,000

HARRY WINSTON שעון יד   .86

 Ocean Tourbillon Big ,18K זהב
 Date Limited Edition of 25

Watch, מנגנון מכני, קוטר כ-45.6 

 18K מ"מ. רצועת עור ואבזם זהב

מקוריים. כולל קופסה מקורית.

$ 80,000 – 120,000

ן  שעו  PATEK PHIL IPPE  .87

Gondolo 5135J-  ,18K זהב  יד 
מידות  אוטומטי,  מנגנון   ,001 

כ: 38X51 מ"מ. רצועת עור ואבזם 

זהב 18K מקוריים. 

כולל קופסה מקורית וניירות.

$ 25,000 – 30,000

יד  PATEK PHILIPPE שעון   .88

 Perpetual Calendar ,18K זהב
J-001 5327, מנגנון אוטומטי, קוטר 

ואבזם  עור  רצועת  מ"מ.   39 כ-

18K מקוריים. כולל קופסה  זהב 

מקורית בעלת מנגנון מסתובב.

$ 80,000 – 100,000

ROLEX .89 שעון יד פלדה משולב 

 Wimbledon  126333  ,18K זהב 
מנגנון אוטומטי, קוטר כ-41 מ"מ. 

צמיד ואבזם פלדה משולב זהב 

מקוריים. כולל קופסה מקורית.

$ 14,000 – 18,000

פלדה,  יד  ן  שעו  PIAGET  .90

ן  ו נ ג נ מ  ,G 0 A 4 1 0 0 6  P o l o  S

אוטומטי, קוטר כ-42 מ"מ. צמיד 

ואבזם פלדה מקוריים. 

כולל קופסה מקורית.

$ 10,000 – 15,000

ה  ד ל פ ד  י ן  ו ע ש  R O L E X  .9 1

 Cosmograph ,18K משולב זהב
Daytona 16523, מנגנון אוטומטי. 

ואבזם  40 מ"מ. צמיד  קוטר כ- 

פלדה משולב זהב 18K מקוריים.

$ 16,000 – 20,000
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 ,ATMOS שעון   JAEGER LE COULTRE  .97

שוויצרי איכותי, שנות ה – 50, דגם דלת נפתחת. 
מס' מנגנון: 85455. הזהבה מקורית. 

גובה: 22.5 סמ. במצב עבודה.

$ 600 – 900

ן  ו ע ש  J A E G E R  L E  C O U LT R E  .9 8

ATMOS, שוויצרי איכותי, 1965 בקירוב.
לוח ספרות ריבועי. דגם חלון נשלף. מס' 

מנגנון: 494693, הזהבה מקורית. 

גובה: 24 ס"מ. במצב עבודה.

$ 800 – 1,200

JAEGER LE COULTRE .99 שעון ATMOS, שוויצרי 

איכותי, 1960 בקירוב. דגם כיסוי נשלף. מס' מנגנון: 

139078, הזהבה מקורית.

גובה: 24 ס"מ. במצב עבודה.

$ 600 – 900

JAEGER LE COULTRE .94 שעון ATMOS שוויצרי 

מיוחד שנות ה – 70. מס' מנגנון: 352793. )חידוש 
יוצא דופן: רוב שטח המחוגים צבוע בלבן(. הזהבה 

מקורית. לוח ספרות רומיות. דגם חלון נשלף. 

גובה: 23.5 ס"מ. במצב עבודה.

$ 1,000 – 1,500

 ATMOS JAEGER LE COULTRE שעון   .95

 .VENDOME GREEN דגם  מיוחד   שוויצרי 
)אין גישה למס' המנגנון ולכן הקושי בתיארוך 

ירוק מנומר. קולונות  מדוייק(. בסיס שייש 

מקורית.  הזהבה  נשלף.  חלון  דגם  בירוק. 

ספרות רומיות. גובה: 24 ס"מ. במצב עבודה.

$ 1,200 – 1,500

 ATMOS JAEGER LE COULTRE שעון   .96

90. )חידוש יוצא  שוויצרי מיוחד שנות ה – 
דופן: בסיס השעון והקולונות מעוגלים(. מס' 

המנגנון: 669623. הזהבה מקורית. לוח ספרות 

רומיות. דגם חלון נשלף. גובה: 22.5 ס"מ. 

 במצב עבודה.

$ 1,000 – 1,500

JAEGER LE COULTRE שעון ATMOS שוויצרי   .92

נדיר ומיוחד. דגם BORNE. שנות ה – 50 )אין גישה 
למס' המנגנון ולכן הקושי בתיארוך מדוייק(. גוף 

השעון מברונזה ופליז מעוטרים בדגמים מסולסלים. 

עיטורי זהב גם על לוח הספרות. הזהבה מקורית. 

גובה: 21 ס"מ. במצב עבודה.

$ 1,200 – 1,500

JAEGER LE COULTRE .93 שעון ATMOS שוייצרי 

MOON PHASE. לוח  ונדיר ביותר. דגם  איכותי 
ירח   / שמש  סקלת  כולל  הרומיות  הספרות 

ואינדיקציה לחודש בשנה. מס' המנגנון: 740071. 

הזהבה מקורית, כולל את האריזה המקורית, ספר 

הוראות הפעלה, ניירת ומברג מיוחד. גובה: 23 ס"מ. 

במצב עבודה.

$ 1,500 – 2,000
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ת  ד ו ב ע  ,1 8 K ב  ה ז ד  י מ צ  .1 1 0

פסיפס.  בסגנון  וורוד  צהוב   זהב 

אורך כ-19.5 ס"מ. 

משקל כ-69.5 גרם.

$ 5,000 – 6,000

18K, מעוטר  צמיד קשיח זהב   .111

בעבודת ריקוע יפה, משובץ פנינים, 

אבני רובי ויהלומים בליטוש ישן. 

במרכז משובץ יהלום במשקל של 

כ-cts 3.00. משקל כ-48 גרם.

$ 25,000 – 30,000

14K, בדגם כיפה, מעוטרת  תליון זהב   .100

 14K חרוזי זהב מחורצים. כולל שרשרת זהב

מעוטרת חרוזי זהב. אורך התליון כ-3.3 ס"מ. 

משקל כ-14.5 גרם.

$ 1,000 – 1,500

14K, בדגם פרח, משובץ  תליון זהב   .101

ספירים ויהלומים. קוטר כ-1.5 ס"מ. כולל 

.14K שרשרת זהב

$ 1,000 – 1,500

102. תליון זהב 14K, מורכב מ-2 עיגולים 

קטנים   יהלומים  משובצים  מדורגים 

ויהלום   ct כולל של כ-1.50  במשקל 

cts. כולל  במרכז במשקל של כ-2.00 

שרשרת חרוזי זהב 14K באורך של כ-55 

ס"מ. משקל כולל כ-23.5 גרם.

$ 7,000 – 10,000

103. צמיד קשיח זהב 14K, בדגם נחש, נפתח, גופו 

 .ct כולל של כ-1.20  יהלומים במשקל   משובץ 

קוטר כ-6.5 ס"מ. משקל כ-34 גרם.

$ 2,500 – 3,000

 2 מ- מורכבים   ,14K זהב  עגילי  זוג   .104

עיגולים משובצים יהלומים קטנים ויהלום 

במרכז במשקל של כ-ct 0.50. סה"כ משקל 

cts. אורך כ-4.5 ס"מ.  היהלומים כ-2.20 

משקל כ-12 גרם.

$ 2,500 – 3,000

105. צמיד קשיח זהב 14K, נפתח, משובץ 30 יהלומים 

ס"מ.   6 כ- קוטר    .cts  2.40 כ-  של  כולל   במשקל 

משקל הצמיד כ-22 גרם.

$ 2,500 – 3,000

106. טבעת זהב 14K, בדגם כיפה, 

מחורצים  זהב  חרוזי  מעוטרת 

 .US  7.5 כ- מידה   . )2 )חסרים 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

משקל כ-11.5 גרם.

$ 800 – 1,200

18K, משובצת  טבעת זהב   .107

רובי מרכזי במשקל של כ-2.27 

cts ויהלומים ואבני רובי קטנים 

בצדדים. מידה כ-US 6.5. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 1,500 – 2,000

108. טבעת זהב 18K, משובצת 

יהלום מרכזי במשקל של כ-1.00 

ct ויהלומים קטנים במשקל כולל 

 .US 10.5-מידה כ .ct 1.20-של כ

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

משקל כ-13 גרם.

$ 4,000 – 5,000

109. טבעת זהב 14K, משובצת 2 

שורות של יהלומים במשקל כולל 

של כ-ct 0.70 וספיר במשקל של 

 .US cts. מידה כ-6.25  כ-2.50 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

.GIA מלווה בתעודה של

$ 2,500 – 3,000
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BVLGARI .122 צמיד צ'ארם זהב 18K, מעוטר תליוני זהב 

שונים. אורך כ-19 ס"מ. משקל כ-36 גרם.

$ 4,000 – 5,000

מעוטרת   ,18K זהב  טבעת   .118

בעבודת חבלי זהב ואלמנט זהב 

במרכז.  ירוק  אמאייל   מעוטר 

מידה כ-US 6. משקל כ-16 גרם.

$ 1,500 – 2,000

עלי  בדגם   ,18K זהב  טבעת   .119

זהב משובצים יהלומים ואבני רובי. 

מידה כ-US 7.5. משקל כ-10 גרם.

$ 1,500 – 2,000

בדגם   ,14K זהב  טבעת   .120

ל,  י י א מ א ת  ר ט ו ע מ  , ע ד ר פ צ

משובצת יהלומים ואבני אמרלד. 

גבה נפתח ובתוכו צפרדע זהב 

קטנה. מידה כ-US 8. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 1,500 – 2,000

רת  מעוט  ,18 K ב  ה ז ת  בע ט  .1 2 1

בעבודת זהב יפה ומשובצת ציטרין. 

מידה כ-US 5. משקל כ-12 גרם. 

$ 1,000 – 1,500

ILIAS LALAOUNIS זוג עגילי קליפס זהב 18K, בדגם   .115

ראשי אריות, משובצים אבני רובי, ספיר ויהלומים קטנים. 

משקל כ-28 גרם.

116. תליון זהב 18K, בדגם תפוח, מעוטר 4,000 – 3,500 $

בעבודת אמאייל ירוקה ומשובץ יהלומים 

ct. כולל שרשרת  במשקל של כ-0.65 

14K. משקל כ-19 גרם.  משולשת זהב 

.ANBINDER חתום

$ 3,500 – 4,000

תפוח,  בדגם   ,18K זהב  עגילי  זוג   .117

מעוטרים בעבודת אמאייל ירוקה ומשובצים 

 .ct 0.80-יהלומים במשקל של כ

.ANBINDER משקל כ-22 גרם. חתום

$ 3,500 – 4,000

וענק  ILIAS LALAOUNIS סט צמיד   .112

18K, מתחברים. עבודת חרוזי זהב מחורצים 
ושונים לסרוגין. אורך השרשרת כ-40 ס"מ. 

אורך הצמיד כ-19 ס"מ. משקל כ-48 גרם.

$ 5,000 – 7,000

2 ראשי  ILIAS LALAOUNIS ענק זהב  18K, בדגם   .114

אריות, עיניהם משובצות אבני רובי קטנות. 

אורך כ-38 מ"מ. משקל כ-49.5 גרם.

$ 5,000 – 7,000

גדול  פרח  בדגם   ,18K זהב  טבעת   .113

ממדים מעוטר בעבודת אמאייל אדומה 

ומשובץ יהלומים במשקל כולל של כ-2.20 

cts. מידה כ-US 7. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה. משקל כ-50 גרם. 

.ANBINDER חתום

$ 6,000 – 8,000
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123. קנדלברת כסף בסגנון ארט-נובו. זרועות 

וגבעולים  עלים  ניצנים,  בדגם  מפוסלות 

מפותלים. בזיכים מפוסלים בדגם פרח. מעמד 

בעיטורי בלט מחורצים ודגמים גיאומטריים. 

גובה: 41 ס״מ. משקל: כ- 1,130 גרם. 

$ 500 – 700

Gorham. מערכת כלי כסף סטרלינג מהודרת לתה וקפה,   .126

הכוללת קומקום למים חמים עם מעמד לחימום, קומקום לתה, 

קומקום לקפה, קנקן לחלב, וכלי עם מכסה לסוכר. משטחים 

מחורצים וידיות זוויתיות מסוגננות. חתום וחותמת היצרן. 

גובה קומקום למים: 34 ס"מ. משקל כולל: כ- 3,675 גרם.

$ 3,000 – 4,000

127. 4 פמוטות כסף, ג'ורג' II, לונדון, 1751-52. מפוסלים בסגנון 

rococo מרהיב. עיטורי בלט צפופים בדגם  rocaille, דגמים 

מפותלים ופרחים בהיקף. עיטורי חריתה בתחתית הבסיס 

והבזיך בדגם כתר וכתר נוצות ביניהם ציפור עם כנפיים פרושות. 

חתומים. גובה: 28.5 ס"מ. משקל כולל: כ- 3,840 גרם. 

$ 4,000 – 6,000

סטרלינג  כסף   tankard גביע   .128

מאסיבי. מעוצב בסגנון גביע מטבעות 
)coin tankard( גרמני. מעוטר בהיקף 

בדגם מטבעות על רקע עבודת פטיש 

rocaille ופרחים בבלט.  ידנית ודגמי 

חתום. גובה: 22 ס״מ. 

משקל: כ- 1,460 גרם. 

$ 1,000 – 1,500

תרנגול,  בדגם  גרמני  כסף  פסל   .129

המחצית הראשונה של המאה ה-20. 

וצות  נ ומעוטר  זם  בריאלי מפוסל 

בחריתה עדינה. בסיס מעוטר בדגם אבן 

בגוון ירוק תחום מסגרת בדגם צמחייה 

מסוגננת. רגליות מהודרות מפוסלות 

בדגם rocaille. חתום. גובה: 20 ס״מ. 

$ 800 – 900

גביעי כסף מוזהב מהודרים, המחצית   12 מערכת   .124

אלגנטי  בדגם  מפוסלים   .20 ה- המאה  של  הראשונה 

מפותל. חתום וממוספר. גובה: 15 ס״מ. משקל: כ-970 גרם. 

)רסטורציה לגביע אחד( 

$ 800 – 900

Hazorfim .125. קנדלברת כסף סטרלינג 

ישראלית 5 קנים, 1970 בקירוב. זרועות 
מפוסלות בדגם עלי אקאנטוס מפותלים. 

בסגנון  נר  חלב  דמוי  מפוסל  מעמד 

הבארוק. עיטורי בלט בדגם פירות יער על 

רקע עלים ו- rocaille.  מדבקה. 

גובה: 49 ס"מ. משקל: כ-1,255 גרם.

$ 1,000 – 1,200
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פיסולית,  ושייש  ברונזה  מנורת   .130

צרפת, המחצית הראשונה של המאה 

 Raymond Guerbe ה-20. מעוצב ע״י

ירוקה, מפוסלת  1894-1955( פטינה  (

בדמות אישה מחזיקה מניפת זכוכית 

 .Guerbe בגוון ורוד. בסיס שייש. חתום

גובה )כולל בסיס(: 50 ס״מ. 

$ 800 – 1,000

133. פסל ברונזה צרפתי בדמות עמנואל-פיליבר*, דוכס דה סבויה, צרפת, המחצית 

 Baron Carlo Marochetti השנייה של המאה ה-19. פטינה שחורה. עוצב ע״י

 Susse Freres Fauginet Marochetti וחותמת בית היציקה  )1805-1867(. חתום 

בהטבעה. גובה: 59 ס״מ. רוחב: 56 ס״מ. 

$ 2,000 – 3,000
* מרוצ'טי מפסל את האציל המהולל מרים חרב על סוסו וחובש קסדת נוצות סוחפת רוח. עיצוב זה מרמז 

על סמכותו של היושב ובו זמנית מגלם את התיאטרליות של הפיסול הרומנטי.

134. פסל ברונזה גדול ממדים, 

‘מוכרת הפרחים’, המאה ה-20. 

מפוסל בדמות נערה עם סל 

תלוי על שכמה ומחזיקה פרח 

ביד.  גובה: 118 ס״מ.

$ 1,000 – 1,500

Animalier, כנראה צרפת,  131. לוט הכולל 3 פסלי ברונזה 

ותרנגול מחזיק  המאה ה-19. מפוסל בדגם ארנב, עכבר 

.Arson סלסילה. חתום

 .)Alphonse Alexandre Arson, 1822-1882(

גובה: 9.5, 12.5, 15.5 ס״מ. 

$ 1,200 – 1,500

זוג פסלוני כסף מוזהב ואבני חן, גרמניה,   .132

ומלכה.  מלך  בדגם  מפוסלים   .20 ה- המאה 

המלך לבוש מדי שריון, מחזיק חרב ביד אחת 

ובידו השנייה גלגל עין המלוכה. בסיסים עגולים 

מעוטרים במוטיבים צמחיים בחריתה ובלט על 

רקע עבודת פטיש ידנית. גובה: 16/18 ס״מ.

$ 1,800 – 2,200
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ה  נ י ט ל פ ן  ו ע ש  .1 3 5

סמוי, משובץ יהלומים 
עגולים ובליטוש בגט 

במשקל כולל של כ-7  

cts. מנגנון מכני.

$ 3,000 – 3,500

14K, בדגם  טבעת זהב לבן   .145

יהלום במשקל  פרח, משובצת 

מסביב  ויהלומים   ct  0.50 כ-

מידה   .ct  1.00 כ- של  במשקל 

ניתנת  זו  טבעת   .US  7 .75 כ-

להגדלה והקטנה.

$ 1,500 – 2,000

146. טבעת זהב לבן 14K, משובצת  

אמרלד במרכז במשקל של 6.64 

 0.76 cts ויהלומים במשקל של 

זו  טבעת   .US  6.5 כ- מידה   .ct

ניתנת להגדלה והקטנה. מלווה 

.PGL בתעודה של

$ 2,000 – 2,500

147. טבעת זהב לבן 14K, טוויסט, 

בליטוש  יהלומים   2 משובצת 

פרינסס במשקל כולל של כ-0.80 

ct. ויהלומים קטנים במשקל כולל 

 .US 10.5-מידה כ .ct 0.50-של כ

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

משקל כ-18.5 גרם.

$ 2,500 – 3,000

141. טבעת זהב לבן 14K, משובצת 

יהלום מרכזי במשקל של כ-0.70 

ct ויהלומים קטנים מסביב במשקל 

 .US 11.5-מידה כ .ct של כ- 1.00 

משקל כ-12.5 גרם.

$ 1,500 – 2,000

פלטינה,  דקו  ארט-  טבעת   .142

אלמנט אובאלי משובץ דיאמנטים 

ובמרכז יהלום בליטוש ישן במשקל 

 .US ct. מידה כ-7.5  של כ-1.00 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 4,000 – 5,000

ארט-דקו,  פלטינה  טבעת   .143

ישן  בליטוש  יהלום  משובצת 

ויהלומים   ct  1 .50 של  במשקל 

ישן מסביב במשקל של  בליטוש 

כ-ct 1.00. מידה כ-US 6.25. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 8,000 – 12,000

144. טבעת זהב לבן 14K, משובצת 

 ct  1 .00 כ- של  במשקל  יהלום 

ויהלומים קטנים מסביב במשקל 

 .US 10-מידה כ .ct 1.00-כולל של כ

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 4,000 – 5,000

148. טבעת זהב לבן 18K, משובצת 

יהלומים קטנים במשקל כולל של 

ct ואבני ספיר קבושון.  כ-1.00 

מידה כ-US 9.5 טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה. 

משקל כ-13 גרם.

$ 1,500 – 2,000

18K, מורכבים  זהב לבן  זוג עגילי   .138

משורת יהלומים הנושאים תליון משובץ 

יהלומים קטנים וספירים ורודים ואבן-חן 

ורודה גדולת ממדים. אורך כ-5.8 ס"מ. 

.ANBINDER משקל כ-14.5 גרם.  חתום

$ 5,000 – 7,000

זוג עגילי קליפס פלטינה, צמודים לאוזן,   .139

יהלומים בליטוש בגט  בדגם טיפה, משובצים 

במשקל כולל של כ-cts 2.80 ואמרלדים במרכז 

במשקל כולל של כ-cts 2.00. הקליפס זהב לבן 

18K. משקל כ-10.5 גרם.

$ 3,000 – 3,500

136. צמיד זהב לבן 14K, בסגנון טניס, 3 שורות 

 .cts של יהלומים במשקל כולל של כ-3.00 

אורך כ-19 ס"מ. משקל כ-30 גרם.

$ 5,000 – 6,000

137. צמיד פלטינה, משובץ 90 יהלומים בליטוש 

  .cts 10.00-בגט במשקל כולל של כ

משקל כ-34.5 גרם.

$ 18,000 – 22,000

תליון פלטינה, משובץ   .140

ובליטוש  עגולים  יהלומים 

ל  ש ל  ל ו כ ל  ק ש מ ב ט  ג ב

  .cts 3.00-כ

אורך כ-3.8 ס"מ. 

.14K כולל שרשרת זהב לבן

$ 2,500 – 3,000
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ROLEX .149 שעון יד פלדה משולב 

 ,Datejust  126333  ,18K זהב 
מנגנון אוטומטי, קוטר כ-41 מ"מ. 

צמיד ואבזם פלדה משולב זהב 

18K מקוריים.

$ 14,000 – 18,000

 ,18K שעון יד זהב לבן ROLEX .150

218399, מנגנון אוטומטי, קוטר 

כ-41 מ"מ. צמיד ואבזם זהב לבן 

18K מקוריים. 

כולל קופסה מקורית.

$ 40,000 – 50,000

ROLEX .151 שעון יד פלדה משולב 

מנגנון   ,126281RBR  ,18K זהב 
אוטומטי, קוטר כ-36 מ"מ. צמיד 

ואבזם פלדה משולב זהב. 

כולל קופסה מקורית.

$ 16,000 – 20,000

ן  שעו  PATEK PHILIPPE  .154

 Perpetual  ,18K לבן  זהב  יד 
מנגנון   ,Calendar 5327G-001

אוטומטי, קוטר כ-39 מ"מ. רצועת 

עור ואבזם זהב לבן 18K מקוריים. 

כולל קופסה מקורית בעלת מנגנון 

מסתובב.

$ 60,000 – 80,000

 PARMIGIANI FLEURIER  .153

מנגנון   ,18K לבן  זהב  יד  שעון 
43X34 מ"מ.  אוטומטי, מידות כ: 

רצועת עור שחורה, אבזם זהב לבן 

18K מקורי. כולל קופסה מקורית.

$ 6,000 – 8,000

ן  שעו  PATEK PHILIPPE  .152

 World Time  ,18K לבן  זהב  יד 
קוטר  אוטומטי,  מנגנון   ,5230G

כ-38.5 מ"מ. רצועת עור שחורה 

ואבזם זהב לבן 18K מקוריים. 

כולל קופסה מקורית.

$ 40,000 – 50,000

יד  שעון   PATEK PILLIPE  .155

זהב Calatrava 2484 ,18K, מנגנון 
מכני, קוטר כ-32 מ"מ. רצועת עור 

שחורה ואבזם זהב 18K מקוריים. 

$ 8,000 – 12,000

PATEK PHILIPPE שעון יד   .156

3257/6, מנגנון מכני,   ,18K זהב 
ד  צמי מ"מ.   16X19 כ:  מידות 

אינטגרלי ואבזם זהב 18K מקוריים. 

אורך כ-18 ס"מ. משקל כ-55 גרם.

$ 6,000 – 8,000

 ,18K שעון יד זהב CARTIER  .157

Arcade 9605, מנגנון מכני, מידות 

כ: 26X34 מ"מ. רצועת עור ואבזם 

זהב 18K מקוריים.

$ 2,500 – 3,000
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חרס,  מסכת   .Goldscheider  .158

 Adolph גרמניה, 1955 בקירוב. עוצבה ע״י

Prischl. מפוסלת בדמות אישה עם שיער 

בגוון זהב עוטה צעיף. חתום ומדבקת 

החברה. גובה: 27 ס״מ. 

 $ 300 – 400

160. פסל חרס גדול ממדים, המאה 

שואג.  נמר  בדגם  מפוסל   .20 ה-

גובה: 58 ס"מ. )מעט חוסרים לצבע( 

$ 600 – 800

פסלוני   9 לוט  הקופים,  תזמורת   .161

פורצלן, כנראה גרמניה, המאה ה-20. 
כולל 8 נגנים ומנצח. חתומים. 

גובה: מ- 10.5 עד 17 ס"מ. )חוסרים קלים, 

רסטורציה( 

$ 700 – 900

Meissen .163. פסל פורצלן קבוצתי בדמות חקלאי 

וזוג שוורים, 1920 בקירוב. פוסל ע"י O. Piltz. חתום 
 H123 'בחרבות כחולות מוצלבות ולוכסן, דגם מס

בחריתה. גובה: 27 ס"מ. אורך: 42.5 ס"מ.

$ 600 – 700
*מופיע בספר Meissen Collector‘s Catalogue מאת 

Lawrence Mitchell עמ' 238-239 )מצולם(

 , י גרמנ פורצלן  פסל   .Meissen .162

 .20 ה- המאה  של  הראשונה  המחצית 

מפוסל בדמות אציל צעיר. חתום בחרבות 

כחולות מוצלבות וממוספר. גובה: 10 ס״מ. 

)רסטורציה לעלים(

$ 300 – 400

Goldscheider .159. לוט 3 מסכות חרס, גרמניה, 1950 בקירוב. מפוסלות בדמות עלמות-חן. 

חתום. גובה: מ- 9.5-19.5 ס״מ. 

$ 250 – 350
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Meissen. פסל פורצלן גרמני,   .168

1880 בקירוב. מפוסל בדמות קופידון. 

מוצלבות.  כחולות  בחרבות  חתום 

גובה: 8 ס״מ. )רסטורציה( 

$ 300 – 400

Meissen .169. פסל פורצלן גרמני, 

ילדון עם אגרטל, 1900 בקירוב. ילדון 

עטוי גלימה ומחזיק פרח. בסיס 

מפוסל בדגם rocaille. חתום בחרבות 

כחולות מוצלבות וממוספר 107 

בהטבעה. גובה: 13 ס"מ. )רסטורציה, 

צ'יפים מינוריים לבסיס( 

$ 200 – 300

167. אגרטל פורצלן גדול ממדים בסגנון Sevres, סוף המאה ה-19/תחילת המאה ה-20. צוואר מעוטר בדגם 

דיוקן אצילה תחום מסגרת מוזהבת בדגם אובאלי, פניניות מסביב. גוף הכלי מעוטר בשלל צבעים בדגם סצינות 

חיזור בסגנון Watteau.  על רקע בגוון תכלת. גובה: 66 ס״מ. )חוסרים מינוריים(

$ 500 – 700

Sevres, סוף  אגרטל פורצלן גדול ממדים בסגנון   .164

המאה ה-19/תחילת המאה ה-20. ידיות מתכת מוזהבת 

מפוסלות בדגם ראש טלה עם טבעת מפוסלת בדגם עלי 

יד בסצינת חיזור  יער. מעוטר בציור  ופירות  אקאנטוס 

רומנטית קבוצתית ובצידו השני בדגם פרחים בשלל צבעים. 

רקע בגוון תכלת עם הדגשי הזהבה. חתום בחותמת בסגנון 

Sevres  עם האות A. גובה: 56 ס״מ. )חוסרים מינוריים( 

$ 500 – 700

Meissen .165. פסל פורצלן ומלחייה, 1870 בקירוב. מפוסל 

בדמות אציל מחזיק קערה. מעוטר בדגם צוויבלמוסטר בגווני 

כחול על רקע לבן. חתום וממוספר. גובה: 12 ס״מ. )צ’יפ קטן(

$ 350 – 450

Meissen. פסל פורצלן גרמני, רועה עם כלוב ציפורים, 1880 בקירוב. מפוסל   .166

בדמות אישה עומדת עם גוף בתנועה ומסתכלת מעבר לכתפה השמאלית, לבושה 

בשמלה עם מחוך שרוכים וסינר פרחוני, אוחזת בכלוב ציפורים פתוח, שני כבשים 

לרגליה. בסיס מפוסל בדגם rocaille עם גזע עץ. חתום בחרבות כחולות מוצלבות 

וממוספר בחריתה. גובה: 25 ס"מ. )מעט נזקים ורסטורציה( 

 $ 700 – 900
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178. טבעת זהב 18K, מעוטרת בעבודת 

אמאייל ובמרכז משובץ אוניקס )פגום(. 

מידה כ-US 6. משקל כ-12.5 גרם.

$ 1,000 – 1,500

179. צמיד קשיח זהב 18K, קפיצי, נפתח, מעוטר בעבודת אמאייל יפה. 

קוטר כ-5.5 ס"מ. משקל כ-33 גרם.

$ 2,500 – 3,000

18K, אבן עין הנמר  סיכת זהב   .180

בגילוף מדהים של ראש אריה מעוטר 

אלמנטים משובצים יהלומים. מידות 

כ: 5.3X4 ס"מ. משקל כ-45.5 גרם.

$ 2,500 – 3,000

14K, בסגנון  זהב  שרשרת   .170

גורמט, מעוטרת אלמנט אובאלי 

משובץ מטבע עתיק. 

אורך כ-42 ס"מ. 

משקל כ-36 גרם.

$ 1,500 – 2,000

מעוטר   ,18K זהב  ן  ו תלי  .171

ויפה,  מיוחדת  זהב  בעבודת 

ם  י נ י נ פ ו ם  י נט מ א י ד ץ  ב ו ש מ

ובמרכז אבן ג'ייד גדולת ממדים. 

חלקו האחורי מעוטר בעבדות 

ריקוע  יפה. כולל שרשרת זהב 

14K. משקל כ-95 גרם.

$ 4,000 – 5,000

כפולה,   ,18K זהב  ותליון  פנינים  מחרוזת   .172

וחרוזי  מ"מ  כ-8.5  בקוטר של  פנינים  משובצת 

זהב 18K, חלקם משובצים יהלומים קטנים. במרכז 

אלמנט זהב 18K בדגם לב משובץ יהלומים וציטרין. 

 .cts 3.00-סה"כ משקל היהלומים כ

אורך כ-42 ס"מ.

$ 4,000 – 5,000

173. ענק פנינים, מורכב מ-2 

שורות פנינים, במרכז אלמנט 

וספירים  יהלומים  משובץ 

בליטוש קבושון נושא גדילי 

 18K וזהב. סוגר זהב  פנינים 

משובץ 5 יהלומים.

$ 2,500 – 3,000

174. צמיד זהב 18K ופנינים, מורכב מ-5 שורות 

של פנינים. סוגר זהב 18K משובץ יהלומים ואבני 

ספיר בליטוש קבושון. אורך כ-17.5 ס"מ. 

משקל כ-27 גרם.

 $ 2,500 – 3,000

18K, אלמנט  זוג עגילי זהב   .175

זהב צמוד לאוזן משובץ יהלומים 

וספירים  בליטוש קבושון. נושאים 

3 גדילי פנינים.

$ 1,500 – 2,000

ב  ה ז ט  ק ו ל / ן ו י ל ת  .1 7 6

14K, חלקו הקידמי מעוטר 
וזהב יפה  בעבודת אמאייל 

ומשובץ ספיר ו-2 פניניות. 

חלקו האחורי מעוטר  מנורה. 

מידות כ: 5.8X3.2 ס"מ. 

משקל כ-22 גרם.

$ 1,500 – 2,000

177. סיכת זהב 18K, בדגם סלסלה, 

מעוטרת עלים ופרחי זהב משובצים 

מידות  וספיר קטנות.  רובי   אבני 

כ: 5X4.8 ס"מ. משקל כ-18 גרם.

$ 1,500 – 2,000
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 ,18K זהב  עגילי קליפס   .188

משובצים   .BVLGARI בסגנון 

של  כולל  במשקל  יהלומים 

כ-ct 1.00. משקל כ-30 גרם.

$ 2,500 – 3,000

189. סיכת זהב 18K, מאורכת, מעוטרת אלמנטים משובצים 

יהלומים קטנים, אמרלדים, רובי וספירים )חסר ספיר(.  

מידות כ: 8.3X1.9 ס"מ. משקל כ-21.5 גרם. 

.ct 1.00-משקל היהלומים כ

$ 2,000 – 2,500

עגילי  זוג   BVLGARI  .190

בגוונים   ,18K זהב  קליפס 
של זהב לבן וצהוב לסרוגין. 

משקל כ-16 גרם.

$ 2,000 – 2,500

זהב  קליפס  עגילי  זוג   .191

18K, צמודים לאוזן, מעוטרים 
ולבן.  אלמנטים בזהב צהוב 

משקל כ-24 גרם.

$ 2,000 – 2,500

 .BVLGARI 18, קפיצי, פתוח, בסגנוןK 185. צמיד זהב

קוטר כ-5.5 ס"מ. משקל כ-87 גרם.

$ 7,000 – 10,000

LONGINES שעון יד זהב   .186

18K, אובאלי, מנגנון מכני, מידה 
צי  קפי צמיד  18X21מ"מ.  כ: 

 .18K אינטגרלי זהב

משקל כ-114 גרם.

$ 7,000 – 10,000

CARTIER סט 3 צמידי זהב 18K, בגוונים של זהב לבן,   .187

ורוד וצהוב. נפתחים. קוטר כ-6 ס"מ. משקל היהלומים 

כ-cts 9.00. משקל כ-45 גרם.

$ 8,000 – 12,000

183. צמיד זהב 18K, קפיצי, פתוח, משובץ 

אבני רובי, אמרלד ויהלומים קטנים. קוטר 

כ-6 ס"מ. משקל כ-32 גרם.

$ 2,500 – 3,000

BVLGARI .181 קולייר זהב 18K, קפיצי, אורך כ-40 ס"מ. 

משקל כ-141.5 גרם.

$ 12,000 – 16,000

18K, קפיצי, פתוח,  צמיד זהב   .182

ויהלומים קטנים.  משובץ ספירים 

קוטר כ-6 ס"מ. משקל כ-32 גרם.

$ 2,500 – 3,000

יהלומים  BVLGARI, משובץ  18K, בסגנון  זהב  ענק   .184

במשקל של כ-cts 2.00. אורך כ-40 ס"מ. משקל כ-122 גרם.

$ 12,000 – 16,000

CARTIER .193 צמיד זהב 18K, גמיש, משובץ יהלומים, מעוטר שני ראשי פנתר, 

עיניהם משובצות ספירים ואפם משובץ אוניקס )אחד שבור(. 

משקל כ-48.5 גרם. קוטר כ-6 ס"מ.

$ 6,000 – 8,000

 ,18K 192. צמיד זהב קשיח

נפתח, מורכב מ-2 חלקים 

מחוברים בלולאות. משובץ 

יהלומים במשקל כולל של 

כ-ct 1.00. קוטר כ-5.5 ס"מ. 

משקל כ-38.5 גרם.

$ 3,000 – 3,500
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194. פסל ברונזה גדול ממדים, ‘משתה’, תחילת 

זוג ו-2  4 דמויות,  המאה ה-20. מפוסל בדגם 

ילדונים, אחד מתופף בתוף מרים. פטינה עשירה. 

בסיס מעוטר בדגם פניניות ברונזה בהיקף. 

גובה: 44.5 ס״מ. 

$ 500 – 600

195. מנורה פיסולית בסגנון ארט-דקו. מעוטרת 

האופייני  בלבוש  אישה  בדמות  ברונזה  פסל 

לשנות ה-20 של המאה הקודמת, מחזיקה כד 

 Pierre זכוכית בגוון ורוד עם מנורה בתוכה. חתום

Le Faguays. גובה: 49  ס״מ. 

$ 600 – 800

 

פסל ברונזה בסגנון ארט-דקו, המחצית   .196

ל  ס פ י  ״ פ ע  .2 0 - ה ה  א מ ה ל  ש ה  נ ו ש א ר ה

.Demetre Chiparus מעוצב ע״י Semiramis

חתום E. Leondard ביציקה. גובה: 42 ס״מ. 

$ 200 – 300

פסל מתכת אלגנטי, גדול ממדים, המאה   .197

ה-20.  בגוון ירוק, חום וברונזה. מפוסל בדמות 

אישה עם צעיף בד. גובה: 62 ס״מ. 

 $ 500 – 600

198. פסל ברונזה בדמות Silenus, המאה ה-19. 

בסיס שייש בגוון שחור מנומר. 

גובה )כולל בסיס(: 17.5 ס״מ. 

$ 200 – 300

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

עומד על ראשו של גוליית. פוסל לראשונה ע״י 

 .Antonin Merci 1845-1916

גובה כולל בסיס: 31.5 ס״מ.

$ 150 – 200

 .Chopard 200. פסל פורצלן בדמות ילד. חתום

גובה: 22 ס״מ. 

$ 300 – 400

פסל ברונזה בדמות בוקר רוכב על סוס,   .201

המאה ה-20. פטינה שחורה וזהובה. 

גובה: 40 ס״מ. אורך: 36 ס״מ. )ראש משוחזר( 

$ 300 – 400

202. פסל שייש דו-צדדי, תחילת המאה ה-20. 

 .)Hercules( צידו האחד הוא בדמות הרקולס

צידו השני בדמות אלכסנדר הגדול. גובה: 27 ס״מ. 

)חוסרים מינוריים(

$ 300 – 400

כיסא,  על  עומדת  ילדה  ברונזה,  פסל   .203

 Juan המחצית הראשונה של המאה ה-20. עפ״י

Clara Ayats )צרפת, 1875-1957(. פטינה זהובה. 

 .Mene עם נעל בידה השמאלית. חתום

גובה: 46 ס״מ. 

$ 300 – 400

Lalique .204. פסל זכוכית צרפתי, עירום, 1975 

בקירוב. חתום בצריבה. גובה: 23 ס״מ. 

$ 200 – 250

205. פסל זכוכית, המאה ה-20. גוון ירוק. מפוסל 

בדמות ראש אישה ברוח. גובה: 16.5 ס"מ. 

אורך: 25 ס"מ. 

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

206. אגרטל זכוכית, המאה ה-20. מפוסל בדגם 

 Lalique France ציפורים במעוף. נושא חתימה

בצריבה. גובה: 12.5 ס״מ. 

$ 100 – 150

Steuben .207. פסל זכוכית אמנותית, בדגם נשר 

 Donald אמריקאי, ארה״ב, 1980 בקירוב. עוצב ע״י

Pollard לרגל 200 שנה להקמת ארצות הברית. 

חתום בצריבה. גובה: 11.5 ס״מ. 

$ 80 – 120
*מופיע בקטלוג Steuben כפריט מס' 8304. נמכר כיום 

בחנות מוזיאון הזכוכית קורנינג תמורת 1,100 $ דולר.

Lalique. אגרטל זכוכית על רגל, צרפת,   .208

המאה ה- 20. עיטורי בלט בהיקף בדגם ציפורים 

.Lalique France ועלים. חתום בצריבה

גובה: 13 ס"מ.

$ 100 – 150

209. לוט 3 פריטים הכולל: א. פסל זכוכית בוהמי, 

בדגם קרן. עיטורים מגולפים בדגמים גיאומטריים. 

אורך: 40 ס״מ. ב. פסל זכוכית שקופה בדגם כלב. 

גובה: 10 ס״מ. ג. פסל soapstone בדגם פיל. 

גובה: 6 ס״מ. 

 $ 30 – 50

Kosta Boda .210. מאפרת זכוכית, המאה ה-20. 

גיאומטרי חוזר בהיקף. חתום  מגולפת בדגם 

Kosta ושם האמן בצריבה. קוטר: 12.5 ס״מ. 

$ 50 – 80

212. קערת ברונזה על רגל, צרפת, 1920 בקירוב. 

מפוסלת בנטורליזם בהיקף בדגם עלים ופירות יער. 

גובה: 12 ס״מ. רוחב: 18 ס״מ. 

$ 200 – 300

213 . פסל ברונזה בדגם סוס, המאה ה-20. 

פטינה זהובה עשירה. רוחב: 25 ס״מ. 

$ 300 – 400

211. פסל ברונזה, זוג כלבי תחש על מרבצם, כנראה אנגלי, שנות ה-30. 

חתום Baldwin. רוחב: 14.5 ס״מ. 

 $ 80 – 120
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 ,18K זהב  זוג עגילי קליפס   .219

צמודים לאוזן, מעוטרים בעבודת 

זהב מבריק ומאט. 

משקל כ-19 גרם.

$ 1,500 – 2,000

חישוקים   ,14K זהב  עגילי  זוג   .220

משובצים יהלומים במשקל כולל של 3.32 

cts. קוטר כ-4.3 ס"מ. מלווה בתעודה 

.AIGL של

$ 3,000 – 4,000

221. זוג עגילי זהב 18K, חישוקים גדולים 

מ"מ.   4.5 כ- קוטר  יפה.  זהב  בעבודת 

משקל כ-18.5 גרם.

$ 1,500 – 2,000

 ,14K זהב  עגילי  זוג   .222

מעוטרים בעבודת אמאייל 

וזהב יפה. קוטר כ-2 ס"מ.

$ 600 – 800

 ,14K זהב  זוג עגילי   .223

מורכבים מאלמנט אובאלי 

קטנים  יהלומים  משובץ 

ורובי במרכז, נושא תליון 

משובץ רובי. 

אורך כ-4.3 ס"מ. 

משקל כ-10 גרם.

$ 2,000 – 2,500

224. טבעת זהב 14K, משובצת 

רובי בליטוש מרקיזה  אבני 

ויהלומים קטנים. מידה כ-6 

US. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.

$ 700 – 1,000

225. טבעת זהב 14K, משובצת 

 cts  3.18 של  במשקל  רובי 

 ct 0.70 ויהלומים במשקל של

מסביב. מידה כ-US 7. טבעת 

והקטנה.  ניתנת להגדלה  זו 

.GIA מלווה בתעודה של

$ 2,500 – 3,000

 ,1 0 K ב  ה ז ת  ע ב ט  .2 2 6

ויהלומים  רובי  משובצת 

ה  ד י מ  . ב י ב ס מ ם  י נ ט ק

כ-US 6.5. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 500 – 700

227. זוג עגילי זהב 14K, בסגנון 

שנדליר, משובצים אבני רובי 

ויהלומים קטנים. משקל אבני 

.cts 7.40-הרובי כ

אורך כ-8.2 ס"מ.

$ 1,800 – 2,200

זהב  יד  MARVIN שעון   .215

18K נשי, מנגנון מכני, קוטר 
כ-22 מ"מ. צמיד ואבזם זהב 

14K. משקל כ-23 גרם.

$ 1,000 – 1,500

214. שרשרת זהב 18K, אורך כ-45 ס"מ. 

משקל כ-18 גרם.

$ 1,500 – 2,000

 ,14K זהב  שרשרת   .218

ס"מ.   77 כ- של  באורך 

משקל כ-37 גרם.

$ 1,500 – 2,000

OMEGA שעון יד   .216

נשי, מנגנון   14K זהב 
מכני.

מידות כ: 15X17 מ"מ. 

$ 600 – 800

ד  י ן  ו ע ש  D OX A  .2 1 7

 ,1 4 K ב  ה ז י  נש ח  י ש ק
ת  ו ד י מ  , י נ מכ ן  ו נ ג נ  מ

כ: 14X21 מ"מ. צמיד זהב 

14K. משקל כ-17 גרם.

$ 1,000 – 1,500
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TIFANNY & CO .235 צמיד קשיח זהב 18K, נפתח, 

קוטר כ-6 ס"מ. משקל כ-19 גרם.

$ 1,500 – 2,000

236. צמיד זהב 14K, בסגנון טניס, משובץ  

38 יהלומים במשקל כולל של כ-4.00 

cts.  אורך כ-19 ס"מ. משקל כ-16.5 גרם.

$ 2,000 – 2,500

237. צמיד קשיח זהב 18K, נפתח, 

קוטר כ-6.5 ס"מ. משקל כ-58 גרם.

$ 4,000 – 4,500

239. תליון זהב 18K ועץ, בדגם 

 18K אישה, חובשת כובע זהב

מעוטר ומשובץ אבני קוראל. 

.18K כולל שרשרת זהב

$ 1,000 – 1,500

238. סיכת זהב 18K, בדגם פרח, 

עלי זהב מבריקים מעוטרים 

עלי  עדינה.  ריקוע  בעבודת 

הכותרת נפתחים, במרכזם 8  

ספירים. משקל כ-19 גרם.  

$ 1,500 – 2,000

ריבועית,   ,18K זהב  טבעת   .231

3 שורות של יהלומים  משובצת 

 .ct 1.20-במשקל כולל של כ

.US 5.25-מידה כ

$ 1,000 – 1,500

 ,1 8 K ו  ק ד - ט ר א ת  בע ט  .2 3 2

מדורגים  יהלומים  משובצת 

בליטוש ישן ו-2 שורות של אבני 

היהלומים  משקל  סה"כ  רובי. 

 .US cts. מידה כ-6.25  כ-2.50 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 3,500 – 4,000

זהב  עלי  בדגם   ,18K זהב  עגילי  זוג   .233

ומשובצים  יפה  זהב  בעבודת  מעוטרים 

.cts 2.00-יהלומים במשקל כולל של כ

$ 1,500 – 2,000

14K, מורכבת  טבעת זהב   .234

ם  י ר ב ו ח מ ם  י ק ו ש י ח  3 - מ

במשקל  יהלומים  משובצים 

ct. מידה כ-4  כולל של כ-1.30 

להגדלה  ניתנת  זו  טבעת   .US

והקטנה.

$ 1,000 – 1,500

228. צמיד צ'ארם זהב 14K, נושא תליוני זהב שונים. 

אורך כ-16 ס"מ. משקל כ-47 גרם.

$ 3,500 – 4,000

 ,18K זהב  יד  BVLGARI שעון   .229

BB 23 2T, מנגנון קוורץ, קוטר כ-23 

מ"מ. צמיד קפיצי זהב 18K אינטגרלי. 

משקל כ-77 גרם.

$ 6,000 – 8,000

230. צמיד צ'ארם זהב 18K, נושא תליוני זהב שונים. 

אורך כ-20 ס"מ. משקל כ-41 גרם.

$ 4,000 – 5,000
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 1900 צרפת,  אוכל,  לשולחן  ארט-נובו  כסאות   6 מערכת   .240

בקירוב. מסגרת עץ אגוז. מסעד מגולף בדגם פרח ועלים אלגנטיים, 

מפותלים. משולב קש קלוע. רגליים מפוסלות בדגם גבעולים מפותלים 

האופייניים לסגנון. גובה: 93 ס״מ. עומק: 42 ס״מ. )חוסרים(

$ 500 – 700

242. שולחן קונסולה עתיק. מגולף בעבודת יד בדגמים גיאומטריים 

ומפותלים. גובה: 77 ס"מ. משטח: 72X126 ס"מ. 

$ 300 – 400

סבתא  ן  שעו  .245

גרמני, 1930 בקירוב. 
ן  ו ע ש ה ת  ס פ ו ק

גילופים  מעץ אלון, 

עדינים. לוח ספרות 

ל  ל ו כ  , ת ש ו ח נ מ

 3  – ו  ת  ל ט ו ט מ

מצלצל  משקולות. 

רבע שעה את  בכל 

בן.   – הביג  מנגנית 

 . מ " ס  1 6 0  : ה ב ו ג

במצב עבודה.

$ 200 – 300

246. ויטרינה צרפתית, 1890 בקירוב. חזית קמורה. דפנות ודלת זכוכית. 

פנים: 2 מדפים. מגירה. חלק תחתון: מדף תצוגה משובץ שייש בגוון אפור 

 .Empire ולבן. אפליקציות מתכת דקורטיביות בדגם מוטיבים בסגנון

גובה: 160 ס"מ. רוחב: 100 ס"מ. עומק: 43 ס"מ. 

$ 700 – 1,000

243. זוג כורסאות עץ laque de chine. לאקה בגוון שחור. 

מסגרת מגולפת בדגם מסכות, ציפורים פנטסטיים וצמחייה 

מפותלת. ריפוד בד. גובה: 80 ס״מ. עומק: 65 ס״מ. 

$ 300 – 500

241. שולחן אוכל צרפתי, ארט-דקו, 1920 בקירוב. משטח בדגם אובאלי משובץ 

ריבועי פורניר עץ אגוז )חוסרים(. על בסיס בדגם פודיום יפה במיוחד משובץ שורש 

עץ אגוז. גובה: 79 ס״מ. 158X118 ס״מ. הגדלה: 49 ס״מ. 

$ 400 – 600

א  ב ס ן  ו ע ש  .2 4 4

גרמני איכותי ביותר. 
 – ע  ד ו נ ה ן  ר צ י ה

 ,GUSTAV BECKER

1933 – 1925. קופסת 

ת  ד ו ב ע ב ן  ו ע ש ה

ת  ל ד  , י ר ט ק ר מ

מלוטשת.  זכוכית 

נושא  לוח הספרות 

וגם  היצרן  שם  את 

 , ם ו ת ח ן  ו נ ג נ מ ה

כולל מטוטלת ו – 2 

מצלצל  משקולות. 

מידי חצי שעה. 

גובה: 190 ס״מ. 

במצב עבודה.

$ 400 – 600
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247. מערכת 6 כסאות. מסגרת מפוסלת ומגולפת בדגם מפותל 

האופייני לסגנון, משולבת קש קלוע. חתום. גובה: 94 ס״מ. 

עומק: 41 ס״מ.  

$ 500 – 700

249. מזנון. מגירה מכל צד עם ידית פליז מפוסלת בדגם מוטיב הפטל, מתחתיה דלת, פנים 

עם מדף. משטח שייש מרכזי בגוון שמנת, חום וכתום עדין מנומר. דלת מרכזית, פנים: מדף. 

גובה: 114 ס״מ. רוחב: 148 ס״מ. עומק: 54 ס״מ. )בלאי בהתאם לגיל(

$ 600 – 800

248. שולחן אוכל. עץ אגוז. פינות מעוגלות. ניתן להגדלה )3 הגדלות 44 ס״מ, כ״א(. 

תומכות בדגם גבעול מפותל, ביניהן קושרת מגולפת בדגם פטל. גובה: 74 ס״מ. 

משטח: 127X116 ס״מ. 

$ 400 – 600

זכוכית  ראי  משובץ  עליון:  חלק  ‘דסרט’.  מזנון   .250

מלוטשת עם מסגרת עץ מפותלת. משטח שייש בגוון 

פליז  ידית  עם  מרכזית  מגירה  מנומר.  ואפור  שמנת 

מפוסלת בדגם צמחייה מפותלת המתאימה לעיטורים 

המגולפים בעץ. מתחת דלת. פנים: מדף. מדף תצוגה 

לצדדים. חתום. גובה: 146 ס״מ. רוחב: 119 ס״מ. 

עומק: 36 ס״מ. 

 $ 800 – 1,000

אנגלי  צד  שולחן   .251

ש  ר ו ש ר  י נ ר ו פ  . ק י ת ע
מגירה  עשיר.  אגוז  עץ 

חרוטות  רגליים  אחת. 

ם  ג ד ב ת  ו ל ס ו פ מ ו

מחוברים  בלוסטרים, 

72 ס״מ.  לגלגלים. גובה: 

משטח: 20X53 ס״מ )מכה 

מינורית(. 

$ 150 – 200

מכונף,  אנגלי  צד  שולחן   .252

ב.  רו בקי  1910  ,Edwardian

 משובץ מרקטרי בדגם פרחים. 

3 כנפיים מתרוממות. גלגלי פליז. 

גובה: 69 ס״מ. 

משטח: 43X48 ס״מ. 

$ 150 – 200

לוטים  Louis Chambry :247-250. חדר אוכל ארט-נובו, איכותי ומיוחד, פריז, צרפת, 1900 בקירוב. 

עיטורי גילוף בעבודת יד אומן בדגם פטל ושלל עלים מפותלים, האופייניים לסגנון. 
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שטיח שאדה בדגם קאמל, דרום קווקז,   .254

פני השטיח מעוטרים בדוגמת  המאה ה-20. 

גמלים שבטית על רקע כחול ואדום.

140X187 ס"מ.

$ 2,500 – 3,500

שטיח וינטג', פרס. פני השטיח בדוגמאות   .255

גיאומטריות בגווני כחול, צהוב וירקרק.

200X300 ס"מ.

$ 3,000 – 4,000

256. שטיח משי קום, פרס. פני השטיח בעיטורי 

מדליון גדול כפול ומרשים, זוג קרטושים בצדדים, 

צמחייה עשירה, סריגים ופרחי שאה-עבאס על 

רקע כחול כהה. 160X94 ס"מ.

$ 700 – 900

מעוטרים  השטיח  פני  פרס.  קום,  שטיח   .257

וזוג  זוג קרטושים  במדליון מקושט בפרחים, 

עוגנים בדגם אגרטלי פרחים על רקע כחול וקרם 

בשוליים. 208X165 ס"מ.

$ 600 – 800

שטיח משי קום, פרס. פני השטיח בדגם   .258

וזוג עוגנים בצורת פרחי  מדליון מרכזי מסיבי 

וצמחייה  בפרחים  מקושטים  שאה-עבאס 

עשירה מסביב על רקע קרם. שוליים מעוטרים 

בפרחי השדה ופרחי שאה-עבאס על רקע כחול. 

230X141 ס״מ.

$ 1,200 – 1,600

שטיח פרחי משי ישן איספהן, פרס. פני   .259

השטיח בעיטור מדליון מרכזי מיוחד וזוג קרטושים 

בצדדים. פרחי שדה, עלי אקאנטוס וציפורים 

מפוזרים על רקע קרם. שוליים מקושטים בכבדות 

במוטיבים פרחוניים, צמחייה עשירה ובעלי כנף. 

חתום. 162X109 ס"מ.

$ 1,600 – 2,000

260. שטיח בדגם קאזאק, אפגניסטן. פני השטיח 

בדגם מדליונים, פרחים וציורי ציפורים, על רקע 

אדום וקרם. שוליים מעוטרים בפרחים ושריגים 

על רקע קרם. 190X275 ס"מ.

$ 1,200 – 1,400

פני השטיח  שטיח משי איכותי מאוד, סין.   .261

בדוגמת מדליונים מפוזרים לאורך על רקע כחול 

ומסגרת באדום מקושטת בפרחים.

190X280 ס"מ.

$ 3,000 – 4,000

שטיח זיגלר, אפגניסטן. פני השטיח בדגם   .262

אול אובר דיזיין ופרחי שאה-עבאס מפוזרים על 

רקע אדום כהה. שוליים מקושטים בפרחים על 

רקע קרם. 266X200 ס"מ.

$ 800 – 1,200

שטיח קילים ישן סנה, פרס. פני השטיח   .263

בדוגמת הראטי קלאסית. מדליון מרכזי בצורת 

מעוין בכחול. 140X210 ס"מ.

$ 800 – 1,200

פני השטיח בדגם מדליון  שטיח משי, סין.   .264

מרכזי ופלמטות, על רקע זהב ואדום בשוליים. 

250X155 ס"מ.

$ 800 – 1,200

פני השטיח  שטיח משי מיוחד קום, פרס.   .265

מעוטרים בציורי ציידים, חיות בר וצמחיה עשירה 

על רקע קרם בהיר. 200X300 ס"מ.

$ 8,000 – 12,000

266. שטיח סראפי ישן מאוד, פרס. פני השטיח 

בדגם מדליון מרכזי גדול ממדים בצבעי אדום 

ותכלת. שוליים עבים מקושטים בפרחים ושריגים 

בגוון תכלת ואדום. משופשף אחיד. סימני גיל. 

285X414 ס"מ.

$ 3,000 – 5,000

267. שטיח בדגם קאזאק, אפגניסטן. פני השטיח 

מדליונים  שלושה  כפולה.  במסגרת  נתונים 

ופרחים  מדליונים  אדום.  רקע  על  מרכזיים 

מפוזרים לאורך. 150X230 ס"מ.

$ 700 – 1,000

268. שטיח קילים, פרס. דגם עץ החיים. ריבועים 

קלועים בגוון אדום. שוליים מעוטרים בריבועים 

צבעוניים על רקע שנהב. 190X290 ס"מ.

$ 1,800 – 2,200

שטיח בידג'אר מיוחד, פרס. פני השטיח   .269

מעוטרים בסצינות נוף ופרחים חוזרות ונשנות. 

מצב טוב. 200X300 ס"מ.

$ 800 – 1,200

270. שטיח קרפינאר ישן מאוד אנטוליה, טורקיה.

ונשנית  חוזרת  בדוגמת מעוינים  פני השטיח 

בצבעוניות משתנה. 165X210 ס"מ.

$ 2,600 – 3,000

שטיח סאפאוויד מיוחד תבריז, פרס. פני   .271

השטיח בעיטורי חסה צבעוניים על רקע קרם 

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

$ 1,800 – 2,200

שטיח קום, פרס. פני השטיח בדגם גריד   .272

הכוללים מוטיבים פרסיים בדגם פייזלי )בוטה(, 

רקע  על  ועוד  פרחוני  פרחים  כד  החיים,  עץ 

אדום. שוליים מקושטים בפרחים על רקע אדום. 

155X102 ס"מ.

$ 700 – 1,000

שטיח דיוקן השאה האחרון מוחמד רזה   .253

פחלאווי. על רקע כחול בהיר. מסגרת מקושטת 
ומתואר.  חתום  שאה-עבאס.  ופרחי  בורדים 

40X40 ס"מ.

$ 300 – 400

שטיח תפילה משי קום, פרס. פני השטיח   .273

בדגם כד פרחוני נתון בתוך מסגרת פרחונית 

מרשימה על רקע כחול ושוליים מעוטרים בשחור. 

חתום. 93X58 ס״מ.

$ 300 – 400
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274

278279280281282

275276277

עץ  בדגם  השטיח  פני  פרס.  קום,  שטיח   .274

החיים. עיטורי כד, שריגים ופרחים מפותלים, 

איילים וחיות פרא. 208X138 ס"מ.

$ 600 – 800

שטיחון תפילה משי איכותי מאוד, קום.   .275

פני השטיח בעיטורים שבטיים בדגם איילה וגור 

לצידה. ציפורי בר ויונים, צמחייה עשירה על רקע 

קרם. שוליים מקושטים בציורי חיות בר, ברווזים, 

פרחים ועלי אקאנטוס מסוגננים. חתום.

128X83 ס״מ.

$ 800 – 1,200

276. שטיח פרחי משי ייחודי איספהן, פרס. פני 

השטיח בעיטורי כד פרחוני גדול ממדים ומרהיב 

עם ורדים, אירוסים ופרחי שדה נוספים. 6 כדים 

לאורך השטיח המקושטים בפרחים צבעוניים, 

פרפרים, ציפורי בר ושיר על רקע קרם. שוליים 

וכדים.  מקושטים בפרחים, ציפורים, פרפרים 

חתום פעמיים ומתואר. 120X60 ס"מ.

$ 1,800 – 2,200

277. שטיח משי קום, פרס. פני השטיח בעיטורי 

בהיר  קרם  רקע  על  מסוגננים  פרחים  שיחי 

ושוליים מעוטרים. 220X120 ס"מ.

$ 700 – 900

278. שטיח איספהאן, פרס. פני השטיח בדגם עץ 

החיים על רקע פרחוני כחול, נתונים בתוך מחראב 

מעוטר בשריגים. 107X155 ס"מ.

$ 800 – 1,200

שטיח תפילה משי פנדרמה, טורקיה. פני   .279

GHIORDES. כד פרחוני מרהיב  השטיח בדגם 

וקולונות בצדדים על רקע כהה, נתונים בתוך 

מחראב פרחוני מרשים על רקע אדום. שוליים 

מקושטים באלמנטים פרחוניים. 120X79 ס״מ.

$ 600 – 800

280. שטיח תפילה משי, אפגניסטן. פני השטיח 

בדגם עץ החיים, מעוטר בכד פרחוני בתחתית, 

צמחייה עשירה, חסידות וציפורי שיר על רקע 

כחול כהה. מחרב מרשים ושוליים מקושטים 

בפרחים על רקע קרם. 130X89 ס"מ.

$ 100 – 150

281. שטיח תפילה פרחי משי קייסרי, טורקיה. פני 

השטיח בעיטור עץ החיים וציפורים על רקע כחול 

כהה. מחראב מרשים 135X87 ס"מ.

$ 500 – 700

282. שטיח משי קום, פרס. פני השטיח בעיטור כד 

עץ החיים מרשים. 4 מדליוני צד בצורת פרחים 

על רקע כהה. 78X57 ס"מ.

$ 300 – 400

שטיח משי   .283

י  נ פ ס.  ר פ  , ם ו ק
בעיטור  השטיח 

עץ החיים מרשים 

וכד פרחי השדה 

ם  ר ק ע  ק ר ל  ע

ם  י נ ו ת נ ר,  י ה ב

ב  א ר ח מ ך  ו ת ב

באדום.  פרחוני 

שוליים מקושטים 

בפרחים על רקע 

כחול כהה.

160X105 ס"מ.

$ 600 – 800

ח  י ט ש  .2 8 4

תפילה משי קום, 
פרס. פני השטיח 
 GHIORDES בדגם

בעיטורי צמחייה 

פרחים  עשירה, 

וציפורים על רקע 

קרם נתונים בתוך 

מרשים.  מחראב 

שוליים מקושטים 

צמחים,  בדגמי 

פרחים וציפורים. 

חתום. 

167X110 ס״מ.

$ 1,800 – 2,200
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500. פסל זכוכית מורנו איטלקי בדגם דג, המאה 

ה-20. בגוון כתום. גובה: 33 ס״מ. 

$ 200 – 300

501. לוט 3 פסלי זכוכית שקופה, המאה ה-20, 

הכולל: א. בדגם דג. משולב זכוכית פנימית בגוון 

כחול. בסיס מפוסל בדגם מים. ב. בדגם דג. משולב 

זכוכית פנימית בגוון אפור עם בועות אוויר. )צ’יפ 

מזערי(. ג. בדגם דולפין. מעוטר בגוון כחול וירוק. 

גובה: 13/14/22  ס״מ.  

$ 60 – 80

502. פסל זכוכית בדגם 2 דגים בים, 1960 בקירוב. 

זכוכית שקופה משולבת זכוכית פנימית בגוון 

כתום, לבן, ירוק ושחור. גובה: 14 ס״מ. 

$ 80 – 120

503. פסל זכוכית איטלקית, המאה ה-20. מפוסל 

3 ציפורים בשלל צבעים על ענף זכוכית  בדגם 

שקופה. חתום. 27X32 ס״מ. )רסטורציה( 

$ 100 – 150

פסל זכוכית Murano, איטליה, המחצית   .504

השניה של המאה ה-20. מעוטר בשלל גוונים 

ומפוסל בדגם שלוש ציפורים עומדות על שפת 

קערת מים. חתום. גובה: 20.5 ס״מ. 

 $ 100 – 150

פסל זכוכית מורנו, המאה ה-20. מפוסל   .505

בדמות כלב בגוון ירוק עם סרט לצווארו. 

גובה: 28.5 ס״מ. 

$ 200 – 300

מחווה  איטלקי,   Murano זכוכית  פסל   .506

לפיקאסו, המאה ה-20. גובה: 31 ס״מ. 

$ 300 – 400

זכוכית מלכיט צ’כית, פוסט  ג’רדיניירת   .507

1950. עיטורי בלט בדגם ורדים וקוצים. 6 רגליות 

בדגם מסוגנן. גובה: 16.5 ס״מ. 

$ 80 – 120

לוט 2 אגרטלי זכוכית, ‘קציר ענבים קטן’,   .508

צ’כיה, פוסט 1950. אחד בגוון כחול, השני בגוון 

וגפנים.  לבן. עיטורי בלט בדגם נשים רוקדות 

גובה: 13 ס״מ. 

$ 100 – 150

509. אגרטל זכוכית נורווגי, המאה ה-20. מעוטר 

בדגם פסים בגוון ירוק, כחול, זהב ולבן על רקע 

בגוון כחול. מדבקה. גובה: 22.5 ס״מ. 

$ 80 – 120

זוג אגרטלי זכוכית מלכיט צ’כים, פוסט   .510

 Frantiek 1940. דגם ‘קציר ענבים קטן’, עוצב ע״י

Pazourek. מעוטר בבלט בדגם נשים רוקדות 

וגפנים. גובה: 13 ס״מ. 

$ 150 – 200

 1950 בוהמיה,  קריסטל  זכוכית  אגרטל   .511

בקירוב. זכוכית דו-שכבתית, בגוון סגול אמטיסט 

ע"ג זכוכית שקופה. עיטורים גיאומטריים. 

גובה: 23 ס"מ.

$ 200 – 300

6 כוסות, זכוכית בוהמית, המאה  מערכת   .512

ה-20. עיטורים מגולפים בדגם rocaille, ציפורים 

ועצים מסוגננים על רקע בגוון אדום בורדו. 

גובה: 15.5 ס"מ. )צ'יפ מזערי(

$ 100 – 150

513. לוט 2 פריטי זכוכית קריסטל בוהמי, המאה 

ה-20, הכולל: א. גביע. עיטורי גילוף בגוון שקוף 

בדגם סוסים על רקע בגוון אדום. ב. כוסית לליקר. 

מגולפת בדגם מבנה ארכיטקטוני. 

גובה: 6/16 ס״מ. 

$ 80 – 120

פסל זכוכית איטלקי, מורנו, המאה ה-20.   .514

מפוסל בדמות ליצן בשלל צבעים. גובה: 20 ס״מ. 

$ 100 – 150

515. מנורת זכוכית קמיאו בסגנון Galle, רומניה, 

המאה ה-20. אהיל ובסיס מעוטרים בדגם פרחים 

ועלים בגוון חום על רקע זכוכית צרובה בגוון 

וחתום   D.V.Roxane האומן  ע"י  חתום  צהוב. 

'Galle Tip'. גובה: 46  ס"מ. 

$ 200 – 300

סנטר-פיס זכוכית אירופאי, המאה ה-20.    .516

בדגם קערת פירות בשלל צבעים על מעמד בגוון 

לבן חלבי. גובה: 32 ס"מ. 

$ 150 – 250

אגרטל זכוכית בוהמי, 1900 בקירוב. בגוון   .517

רובי עם הדגשי הזהבה. בסיס מעוטר במתכת 

גוונים בדגם פרחים  ואמאייל בשלל  מוזהבת 

באפליקציה. גובה: 20 ס״מ. 

$ 200 – 300

אגרטל זכוכית ואמאייל בסגנון ארט-נובו.   .518

עיטורי אמאייל בשלל צבעים בדגם קני סוף, 

גבעולים ופרפרים. על רקע זכוכית חלבית. 

גובה: 28 ס״מ. 

$ 150 – 250

חלק ב'  |  יום שלישי 28.3.2023  |  שעה 19:00

פריטים 500-830

519. אמן לא מזוהה, קערת פירות יער, שמן על מתכת,

33X41 ס"מ.

$ 200 – 300

 520. אמן לא מזוהה, נוף ים עם סוס ועגלה, 

שמן על בד, 88X117 ס"מ, חתום.

$ 400 – 500
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מלבניות  מחוליות  מורכב   ,18K זהב  צמיד   .528

מעוטרות בעבודת זהב יפה ומשובצות יהלום ואמרלד 

לסרוגין. אורך כ-18 ס"מ. משקל כ-52 גרם.

$ 4,000 – 5,000

529. תליון זהב 18K ולפיס, בדגם 

 לב, מחורץ ומעוטר חוטי זהב. 

מידות כ: 4X4.5 ס"מ. 

משקל כ-29 גרם.

$ 1,000 – 1,500

18K, מורכב מחוליות בדגם פרחים  צמיד זהב   .530

משובצים אבני אמרלד. אורך כ-17.5 ס"מ. 

משקל כ-32 גרם.

$ 2,500 – 3,000

531. צמיד זהב 9K, מורכב מחוליות עגולות משובצות 

בקלייט מעוטר. אורך כ-20 ס"מ.

$ 500 – 700

521. שרשרת ויקטוריאנית זהב 9K, מעוטרת 

בעבודת זהב יפה. במרכז אלמנט זהב מעוטר 

בעבודת חריתה יפה ונושא 2 גדילי זהב. 

אורך כ-46 ס"מ.

$ 1,500 – 2,000

522. ענק ויקטוריאני זהב 9K  וכסף, מעוטר 

יהלומים  משובצים  מדורגים  באלמנטים 

 .cts בליטוש ישן במשקל כולל של כ-2.00 

אורך כ-45 ס"מ. משקל כ-39 גרם. 

$ 6,000 – 8,000

תליון\לוקט זהב 18K, נפתח לתמונות.   .523

אלמנט עגול מעוטר בעבודת אמאייל וזהב. 

משובץ דיאמנטים ויהלום בליטוש ישן במרכז. 

קוטר כ-3 ס"מ. כולל שרשרת זהב ואמאייל. 

משקל כ-20 גרם.

$ 2,000 – 2,500

524. טבעת זהב 14K, מעוינת, 

וספיר  יהלומים  משובצת 

במרכז. מידה כ-US 6.5. טבעת 

והקטנה.  להגדלה  ניתנת  זו 

.ct 0.70-משקל היהלומים כ

$ 800 – 1,200

וצהוב  לבן  זהב  טבעת   .527

ם  י ט נ מ ל א ת  ר ט ו ע מ  ,1 0 K
מתעקלים ומשובצים יהלומים 

קטנים. מידה כ-US 10 טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

525. טבעת זהב 18K, משובצת 

וג'ייד  ישן  יהלומים בליטוש 

במרכז. מידה כ-US 6. טבעת 

והקטנה.  להגדלה  ניתנת  זו 

משקל כ-8.5 גרם. 

$ 1,000 – 1,500

526. טבעת זהב 18K, משובצת 

פניניות  ואמרלד. מידה כ-3.5 

US. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה. משקל כ-9 גרם.

$ 1,000 – 1,500
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משובצת   ,18K זהב  טבעת   .540

יהלומים במשקל כולל של כ-1.00 

ct ואמרלד קבושון במרכז. מידה 

כ-US 6.5. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.

$ 1,000 – 1,500

541. טבעת זהב 14K, משובצת 

 .US  4.5 כ- מידה  אמטיסט. 

להגדלה  ניתנת  ו  ז טבעת 

והקטנה. משקל כ-10 גרם.

$ 700 – 1,000

משובצת   ,14K זהב  טבעת   .542

 .cts טנזנייט במשקל של כ-4.00 

זו ניתנת  US. טבעת  מידה כ-7.5 

להגדלה והקטנה.

$ 1,000 – 1,500

טבעת זהב 18K, משובצת יהלומים   .543

במשקל כולל של כ-ct 1.00 ורובי קבושון 

ניתנת  זו  US. טבעת  במרכז. מידה כ-7 

להגדלה והקטנה.

$ 1,000 – 1,500

14K, חוליות  צמיד זהב ורוד   .544

בלו-טופז,  משובצות  אובאליות 

פרידוט ואבני גרנט לסרוגין. 

אורך כ-19 ס"מ. משקל כ-31.5 גרם.

$ 2,500 – 3,000

537. צמיד זהב לבן וצהוב 14K, חוליות זהב לבן משובצות 

יהלומים וחוליות זהב בדגם X לסרוגין. משקל היהלומים 

כ-cts 5.00. אורך כ-19 ס"מ. משקל כ-23 גרם.

$ 3,000 – 3,500

18K, מורכבים  זוג עגילי זהב   .538

ויהלומים קטנים  מאבני חן שונות 

לסרוגין. אורך כ-4.8 ס"מ. 

משקל כ-27 גרם.

$ 2,500 – 3,000

539. צמיד זהב צהוב ולבן 18K, חוליות גליות ואלמנטים 

 .ct 0.90-משובצים יהלומים במשקל כולל של כ

אורך כ-19 ס"מ. משקל כ-87 גרם.

$ 7,000 – 10,000

פלדה  יד  שעון   CARTIER  .532

 Santos Galbee  ,18K וזהב 
ת  ו ד י מ ץ,  ר ו ו ק ן  ו נ ג נ מ  ,1 5 6 7 

כ: 24X35 מ"מ. צמיד ואבזם פלדה 

משולב זהב 18K מקוריים.

$ 2,000 – 2,500

534. זוג עגילי זהב לבן וצהוב 

18K, אלמנט זהב צמוד לאוזן 
נושא אלמנט  זהב לבן מעוטר 

ומשובץ  יפה  זהב  בעבודת 

יהלומים קטנים. אורך כ-3.2 

ס"מ. משקל כ-15 גרם.

$ 1,500 – 2,000

וצהוב  לבן  זהב  טבעת   .533

זהב  בעבודת  מעוטרת   ,18K
יפה ומשובצת יהלומים קטנים. 

זו  טבעת   .US  3.75 כ- מידה 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 1,500 – 2,000

535. שרשרת זהב לבן וצהוב 18K, חוליות זהב 

לבן וצהוב לסרוגין בעבודה מיוחדת. 

.FOPE אורך כ-44 ס"מ. משקל כ-65 גרם. חתום

$ 4,000 – 5,000

BAUME & MERCIER שעון   .536

יד פלדה & זהב LINEA ,18K, מנגנון 
קוורץ, קוטר כ-26 מ"מ. צמיד ואבזם 

כולל קופסה  זהב.  פלדה משולב 

מקורית.

$ 1,000 – 1,500
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545. קומקום כסף אנגלי למים חמים, ויקטוריאני, 

1838-39. ידית מפותלת. ידית פתיחה  לונדון, 

מפוסלת בדגם פרח. מעוטר בדגם אריה בחריתה. 

חתום. גובה: 35.5 ס״מ.

 משקל כולל: כ- 1,400 גרם. 

$ 700 – 900

כוס  מחזיק  א.  הכולל:  כסף,  כלי   3 לוט   .546

בקירוב.   1920 רוסיה,  מרשים,  מוזהב  כסף 
עיטורי חריתה בדגם צמחייה מסוגננת. שפה 

ובסיס בעיטורים גזורים בדגמים גיאומטריים 

11 ס״מ.   וצמחיים. נושא הקדשה. חתום. גובה: 

ב. מחזיק כוס בסגנון ניאו-גותי. דיוקנאות בבלט 
תחומות מסגרות מעוגלות, ביניהן עיטורי בלט 

 צפופים בדגם צמחייה. חתום. רגליות כדוריות. 

גובה: 9 ס״מ. ג. גביע. עיטורי בלט צפופים בדגם 

מונוגרמה  וצמחייה מפותלת.  עלי אקאנטוס 

 Humber חתום .rocaille תחומה מסגרת בדגם

and Sohn. גובה: 9 ס״מ. 

משקל כולל: כ- 505 גרם. 

$ 200 – 300

 Queen 547. מערכת כסף אנגלית לתה בסגנון

 Anne, לונדון, תחילת המאה ה-19. הכוללת: 
לחלב,  כלי  ב.   .1807-1808 לתה,  קומקום  א. 
1814-1815. ג. כלי לסוכר, 1808-9. עיטורי בלט 

מחורצים, שפה מעוטרת פניניות מסוגננות. חתום 

וחותמת היצרן. 

משקל )כולל ידית עץ(: כ- 1,195 גרם. 

$ 600 – 800

 ,III ג’ורג’  קנקן כסף אנגלי ניאו-קלאסי,   .548

1773-74. מעוטר בדגם צדודיות נשים  לונדון, 

וכרובי מלאכים תחומים מסגרת בדגם עגול. 

עיטורים דמויי בד ופניניות בבלט בהיקף. נושא 

הקדשה בבסיס מתוארך 1789. חתום וחותמת 

היצרן. גובה: 30.5 ס״מ. 

משקל: כ- 855 גרם. )מכות מינוריות( 

 $ 500 – 600

549. מגש כסף אנגלי, לונדון, המאה ה-18. שפה 

בדגם צדפות ו-rocaille  בבלט. מרכז מעוטר 

מונוגרמה ודגם אריה, תחומים מסגרת בדגם 

צמחייה ופרחים בעיטורי חריתה עדינים, בעבודת 

יד. 3 רגליות מסולסלות. חתום וחותמת היצרן. 

קוטר: 23 ס"מ. משקל: כ- 290 גרם. 

$ 350 – 450

שפילד,  , אנגלי נג  סטרלי כסף  מגש   .550 

1951-52. עיטורי בלט מחורצים בהיקף השפה. 

רגליות מפוסלות בדגם טופרי ציפור מחזיקים 

כדור. חתום וחותמת היצרן. קוטר: 30 ס״מ. 

משקל: כ- 915 גרם. 

$ 400 – 600

III, לונדון, 1767-78.  551. מגש כסף אנגלי, ג'ורג' 

שפה בדגם צדפות ו-rocaille בהיקף בעבודת יד. 

3 רגליות מפוסלות בדגם טלפיים. חתום וחותמת 

היצרן. קוטר: 16 ס"מ. משקל: כ- 215 גרם. 

$ 300 – 400

וצדף,  סנטר-פיס מהודר לקוויאר, כסף   .552

גרמניה, סוף המאה ה-19/תחילת המאה ה-20. 

מעמד משובץ אבן חן סגולה בדגם כדור, קערה 

לכל צד. 4 רגליות אבן חן. חתום. גובה: 28 ס״מ.  

$ 700 – 900

3 כלים רוסיים, הכולל: א. קנקן כסף  לוט   .553

לחלב, 1880 בקירוב. עיטורי חריתה בדגם פרחים 
ס"מ.    15 גובה:  חוזרים.  גיאומטריים   ודגמים 

1900 בקירוב. חוטי  ואמאייל,  כוסית כסף  ב. 
כסף מלופפים בדגם פרחים ועלי כותרת במילוי 

אמאייל עדין בעבודת יד. גובה: 5 ס"מ. ג. כוסית 

מתכת מוזהבת ואמאייל, המאה ה-20. 
גובה: 6 ס"מ. חתומים. 

$ 200 – 300

ידיות   2 בקירוב.   1940 הונגרי,  כסף  כד   .554

מסוגננות. עיטורי ריקוע ותבליט בדגם עלים 

ופרחים בבסיס ובידיות הכלי. חתום. 

)מכות  גרם.   945 כ-  משקל:  ס״מ.   31.5 גובה: 

מינוריות(  

$ 600 – 900

3 כלי כסף, הכולל: א. מלחיית כסף  לוט   .555

מסוגנן  מסעד  מלכותי.  כס  בדגם  מפוסלת 

גזורים בדגם ציפורים ופרח תחום  בעיטורים 

רוסיות.  כסף  חותמות  נושאת  במרכז.   עיגול 

גובה: 6 ס״מ. ב. מחזיק כוס. מפוסל בדגם חגורה, 

בעיטורי חריתה בדגם פרחים וצמחייה מפותלת. 

חתום. גובה: 8.5 ס״מ. ג. מחזיק כוס. מפוסל בדגם 

ניצנים וצמחייה מסוגננת. נושא חותמות כסף 

רוסיות. גובה: 10 ס״מ. משקל כולל: כ- 395 גרם. 

$ 200 – 300

556. קערת כסף ואמאייל רוסית, 1970 בקירוב. 

צמחייה  בדגם  קלואזונה  אמאייל  מעוטרת 

מסוגננת ודגמים גיאומטריים בגוונים של כחול, 

חתום  שחור.  בגוון  רקע  על  ולבן  צהוב  ירוק, 

וחותמת היצרן. קוטר: 10.5 ס"מ. 

$ 180 – 220

גביע כסף עם מכסה בדגם אננס, כנראה   .557

1900 בקירוב. מכסה מפוסל  Hanau גרמניה, 

בראשו בדגם פרח ועלים. עיטורי בלט עגולים 

בדגם פרי. מעמד מפוסל בדגם גזע עץ. בסיס עגול 

בעיטורי בלט מחורצים. חתום. גובה: 26.5 ס"מ. 

$ 700 – 900

558. גביע כסף מוזהב לחתן וכלה. מורכב מ- 2 

כוסות המתלבשות זו על זו. עיטורי חריתה בדגם 

אותיות ודגמים גיאומטריים. חתום בחותמות 

כסף רוסיות. גובה: 11 ס"מ. 

$ 100 – 150

559. קנדלברת כסף פולנית, 5 קנים, 1930 בקירוב. 

זרועות בסגנון ארט-דקו גיאומטרי. בסיס כיפתי 

בעיטורי חריתה בדגם פרחים ודגמים מפותלים. 

חתום וחותמת היצרן בר"ת. גובה: 57 ס"מ. 

משקל: כ- 1,205 גרם. )בזיך רופף, מכות מינוריות( 

$ 500 – 700 Stirrup cup, המאה ה-20.  גביע כסף   .560

מפוסל בנטורליזם בדגם ראש דב. פנים מוזהב. 

חתום. גובה: 7.5 ס"מ.

$ 300 – 400

561. לוט 3 כלי כסף, הכולל: א. מחזיק כוס, בסגנון ארט-נובו. עיטורי בלט 

בדגם צמחייה האופיינית לסגנון. גובה: 11 ס״מ. ב. מחזיק כוס. עיטורי חריתה 

בדגם אגם עם צמחייה וציפור. גובה: 8 ס״מ. ג. כלי לחלב. מעוטר בבלט בדגם 

איש על רקע אשכולות ענבים ושריגי גפן. גובה: 8.5 ס״מ. חתומים. 

משקל כולל: כ- 410 גרם. 

$ 150 – 250

562. מערכת סכו"ם כסף סטרלינג גרמנית ל-12 סועדים, סוף המאה ה-19/

148 חלקים. ידיות מעוטרות בדגם עלי  תחילת המאה ה-20, הכוללת: 

אקאנטוס מסוגננים. חתום וחותמת היצרן. משקל )ללא סכינים(: 4,020 גרם. 

)ראה פירוט בתצוגה( 

$ 1,400 – 1,800
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14K, משובצת  טבעת זהב   .575

רובי ויהלומים קטנים. מידה כ-7 

להגדלה  ניתנת  זו  טבעת   .US

והקטנה.

$ 500 – 700

בדגם   ,14K זהב  טבעת   .576

מרקיזה, משובצת טורמלין ורוד 

ויהלומים קטנים מסביב. מידה 

ניתנת  ו  ז טבעת   .US  5 .5 כ-

להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

572. זוג עגילי קליפס פלטינה, צמודים לאוזן, 

עגולים  יהלומים  משובצים  טיפה,  בדגם 

 .ct 1.50-בליטוש טייפר במשקל כולל של כ

 .18K זהב לבן  )אין אבן מרכזית(. הקליפס 

משקל כ-9.5 גרם.

$ 2,000 – 2,500

573. זוג עגילי זהב לבן 14K, אלמנט 

צמוד לאוזן משובץ יהלום, נושא 

תליון עגול משובץ יהלום. סה"כ 

.ct 0.50-משקל היהלומים כ

$ 700 – 1,000

574. זוג עגילי זהב לבן 14K, אלמנט 

ריקוע  אובאלי מעוטר בעבודת 

יפה ו-2 גדילי זהב לבן משובצים 

יהלום קטן בליטוש בריולט.

$ 700 – 1,000

568. טבעת זהב 18K ופלטינה, 

 3 משובצת  טוויסט,  בדגם 

של  כולל  במשקל  יהלומים 

 .US ct. מידה כ-4.5  כ-0.30 

ה  ל ד ג ה ל ת  נ ת י נ ו  ז ת  בע ט

והקטנה.

$ 600 – 800

569. טבעת זהב 14K, משובצת 5 יהלומים 

 .US 8-מידה כ .ct 0.25-במשקל כולל של כ

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 500 – 700

14K, בדגם פרח,  זהב לבן  טבעת   .570

 .US יהלומים. מידה כ-4.25  משובצת 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה

$ 500 – 700

571. טבעת זהב 18K ופלטינה, 

משובצים  פרחים   2 בדגם 

יהלום. מידה כ-US 5. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

 ,14K 563. תליון זהב לבן

בץ  ו מש  , ה ס ר פ ם  דג ב

כולל  במשקל  יהלומים 

כולל   .ct  0 .65 כ- של 

.14K שרשרת זהב לבן

$ 800 – 1,200

ארט-דקו  תליון   .564

מעוטר   ,14K לבן  זהב 
ה  פ י ב  ה ז ת  ד ו ב ע ב

ל  ע ו  א י מ ק ץ  ב ו ש מ ו

ליידי.  בדמות  אגאט 

אורך כ-4.5 ס"מ. כולל 

.9K שרשרת זהב לבן

$ 700 – 1,000

עתיק,  כסף  תליון   .565

משובץ יהלומים בליטוש 

ישן ופנינה. 

כולל שרשרת כסף.

$ 500 – 700

תליון ארט-דקו זהב   .566

מעוטר   ,14K וצהוב  לבן 
בעבודת זהב יפה ומשובץ 

ן  ש י ש  ו ט י ל ב ם  י מ ו ל ה י

וספיר. כולל שרשרת זהב 

.14K לבן

$ 1,000 – 1,500

 ,14K תליון עתיק זהב לבן  .567

בדגם עלים ופרחים משובצים 

אורך  ישן.  בליטוש  יהלומים 

כ-3.5 ס"מ. כולל שרשרת זהב 

.14K לבן

$ 1,000 – 1,500
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 ,14K לבן  זהב  טבעת   .584

קטנים  יהלומים  משובצת 

 .ct 0.20-במשקל כולל של כ

זו  טבעת   .US  4.5 כ- מידה 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 400 – 600

 ,18K זוג עגילי זהב לבן וצהוב   .585

יהלומים  משובצים  לאוזן,  צמודים 

קטנים. 

$ 800 – 1,200

 ,14K 586. זוג עגילי ארט-דקו זהב לבן

יהלומים  משובצים  לאוזן,  צמודים 

בליטוש ישן ופנינה. סוגר הברגה.

$ 700 – 1,000

587. טבעת זהב לבן 14K, משובצת 

2 יהלומים בליטוש ישן ואמרלד. 

 .ct  0 .50 כ- היהלומים  משקל 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 800 – 1,200

 , ארט-דקו פלטינה  טבעת   .577

ישן  בליטוש  יהלומים  משובצת 

בצדדים ובמרכז בגדלים מדורגים. 

 .ct 1.00-משקל היהלומים כ

 .US 7-מידה כ

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 800 – 1,200

לבן  זהב  ארט-דקו  טבעת   .578

14K, משובצת אבני רובי ויהלומים. 
במרכז יהלום בליטוש ישן במשקל 

 .US 7-מידה כ .ct 30-של כ

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 800 – 1,200

579. טבעת זהב לבן 18K, משובצת 

שלוש שורות של יהלומים בליטוש 

של  כולל  במשקל  בצדדים  בגט 

כ-ct 1.00.  ובמרכז אבן חן אדומה. 

מידה כ-US 7. משקל כ-12 גרם.

$ 800 – 1,200

 ETERNITY טבעת ארט-דקו  .580

זהב לבן 14K, משובצת אבני רובי 
לסרוגין.  ישן  בליטוש  ויהלומים 

.US 7.25-מידה כ

$ 700 – 1,000

 ,14K 589. זוג עגילי זהב לבן

אלמנט מעוטר בעבודת זהב 

יפה ומשובץ יהלומים קטנים 

ונושא 5 תליוני זהב משובצים 

יהלומים קטנים. 

אורך כ-3.6 ס"מ.

$ 800 – 1,200

 ,18K טבעת זהב לבן BVLGARI .590

מידה כ-US 9.5. משקל כ-13 גרם.

$ 1,500 – 2,000

591. תליון זהב צהוב ולבן 

ם  י ל ו יג ע ה  ש ו ל ש  ,1 8 K
ם  י צ ב ו ש מ ם  י ג ר ו ד מ

יהלומים קטנים במשקל 

.ct 1.00-כולל של כ

$ 1,500 – 2,000

 O M E G A  .5 8 8

שעון יד נשי זהב 
18K, מסגרת  לבן 
מרובעת משובצת 

מנגנון  יהלומים. 

מכני.

קוטר כ-19 מ"מ.

$ 700 – 1,000

 ,14K לבן  זהב  טניס  צמיד   .582

62 יהלומים במשקל כולל  משובץ 

של כ-cts 2.50. אורך כ-15.5 ס"מ. 

משקל כ- 9.5 גרם.

$ 2,500 – 3,000

51 יהלומים  14K, משובץ  צמיד טניס זהב לבן   .581

במשקל כולל של cts 4.08 אורך כ-16.5 ס"מ. 

.CGL מלווה בתעודה של

$ 5,000 – 6,000

583. צמיד ארט-דקו זהב לבן 14K, מעוטר בעבודת פילגראן 

יפה ומשובץ אבני ספיר. אורך כ-18 ס"מ. 

משקל כ-7.5 גרם.

$ 1,500 – 2,000
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זוג אגרטלי שייש ואמאייל. מעוטר בהיקף בדגם קרטושים   .612

התוחמים פרחים. גובה: 93 ס"מ.

$ 300 – 400

דיוקן אישה, ציור יד על פורצלן, כנראה   .592

צרפת, 1860-80. נתון במסגרת ברונזה מוזהבת 

 rocaille ,עדינה מפוסלת בדגם ילדונים )ormolu(

ופרחים. גובה )כולל מסגרת(: 14.5 ס"מ. 

$ 250 – 300

593. כנראה אסכולה הולנדית, סוף המאה ה-19, 

גבר ואישה, שמן על עץ, 41X34 ס״מ. 
$ 200 – 300

594. מיניאטורה מצוירת על עצם, צרפת, 1910 

בקירוב. 'שרה מציגה את הגר בפני אברהם' ע"פ 

המקור מאת Adriaen van der Werff. ממוסגר. 

8X6 ס"מ )ללא מסגרת(. 

$ 300 – 400

דיוקן   ,1880-1890 595. מיניאטורה צרפתית, 

אישה, שמן על עצם. ממוסגר.
8X6.5 ס"מ )ללא מסגרת(. 

$ 150 – 200

5 קנים, המאה  קנדלברת כסף סטרלינג   .596

ה-20. משטחי בלט מחורצים. זרועות מפותלות. 

חתום. גובה: 32 ס"מ. )מוכבד( 

$ 200 – 300

597. לוט 4 פריטי כסף, הכולל: א. זוג גביעי כסף 

סטרלינג, יוון. מעוטרים באפליקציה בדגם עלי 
גפן על רקע עבודת ריקוע. חתום. גובה: 12.5 ס"מ. 

ב. אגרטל. מעוטר באפליקציה בדגם  )מוכבד(. 

עלים ופירות יער מפוסלים. חתום 900. 

יוון. מעוטרת בהיקף  ג. קערה,  16 ס"מ.  גובה: 

בעבודת ריקוע ידנית. גובה: 10 ס"מ. 

$ 500 – 600

4 חלקים,  מערכת מוכספת לקפה ולתה,   .598

המאה ה-20, הכוללת: קומקום לתה, קומקום 

לקפה, קנקן לחלב, כלי עם מכסה לסוכר. גוף 

צמחייה  בדגם  מחורצים  בלט  עיטורי  פחוס. 

מפותלת ו-rocaille. חתום 800. 

גובה: מ- 14 עד 23 ס"מ.

$ 200 – 300

סנטר-פיס כסף סטרלינג אנגלי, צ’סטר,   .599

1906. עיטורי בלט בדגם rocaille ופירות, דגמים 

גיאומטריים מחורצים בהיקף. חתום וחותמת 

היצרן. קוטר: 20.5 ס״מ. משקל: כ- 555 גרם. 

$ 300 – 400

המאה  תחילת  צרפת,  מוכספת,  צלחת   .600

ה-20. עיטורי בלט מפוסלים בסגנון ניאו-קלאסי 

בדגם עלי אקאנטוס, גרלנדות ועלי דפנה בהיקף. 

קוטר: 23 ס"מ.

$ 200 – 300

4 מלחיות וכפיות כסף צרפתית,  מערכת   .601

1900 בקירוב. דגם סנטר-פיס מיניאטורי. עיטורי 

בלט בדגם צמחייה מפותלת. רגליות מפוסלות 

בדגם rocaille. פנים: קעריות זכוכית. חתומים. 

גובה: 4.5 ס"מ. נתונה בקופסה מקורית. 

$ 400 – 500

 1900 רוסי, ארט-נובו,  מחזיק כוס כסף   .602

בקירוב. עיטורי חריתה האופייניים לסגנון. נושא 

מונוגרמה באותיות קיריליות. חתום וחותמת 

היצרן. גובה: 9.5 ס"מ. 

 $ 80 – 120

603. לוט 3 פריטי כסף, הכולל: א. אגרטל. עיטורי 

חתום.  מסוגננים.  אריות  בדגם  וחריתה  בלט 

גובה: 25 ס"מ. ב. כד. עיטורי בלט בדגם חיות על 

 רקע עבודת ריקוע ידנית. חתום. גובה: 20 ס"מ. 

ג. אגרטל כסף סטרלינג. ידיות מפוסלות בדגם 
עלי אקאנטוס. חתום. גובה: 16 ס"מ. 

משקל כולל: כ- 1,770 גרם. 

$ 700 – 900

על  אנגליים  סטרלינג  כסף  מגשי  זוג   .604

רגל, 1963-64. שפה מפוסלת בדגם שריגי גפן 
ואשכולות ענבים. גוף בעיטורי חסר צפופים בדגם 

מוטיבים צמחיים. חתום וחותמת היצרן. 

קוטר: 30 ס״מ. משקל: כ- 840 גרם. 

$ 700 – 800

6 קנים וזוג פמוטות, המחצית  605. קנדלברת 

הראשונה של המאה ה-20. זרועות מפותלות 

מפוסלות בדגם עלי אקאנטוס. מעמדים מחורצים 

מפוסלים בדגם דמוי חלב נר ומעוטרים בבלט 

בדגם rocaille ופרחים. חתומים. 

גובה: 38/34 ס״מ. מוכבדים.  

$ 500 – 700

3 כלי כסף, הכולל: א. אגרטל כסף  לוט   .606

סטרלינג, אזרבייג'ן. עיטורי חריתה מוזהבים 
בדגמים מפותלים. חתום. גובה: 26 ס"מ. ב. אגרטל 

כסף סטרלינג, עיטורי בלט בדגם עיגולים חוזרים. 
חתום. גובה: 20 ס"מ. ג. קופסת כסף. דגם דלעת. 

משטחים בעיטורי בלט מחורצים. ידית פתיחה 

מפוסלת בדגם פרח. חתום. גובה: 12.5 ס"מ. 

משקל כולל: כ- 1,800 גרם. 

$ 700 – 900

לוט 3 סלסילות כסף, המחצית הראשונה   .607

של המאה ה-20. במרכז סצינות דמויות בבלט. 

דפנות בעיטורי חסר בדגם פרחים וקרטושים. 

חתומים. רוחב: 23/24.5/25  ס"מ.  

משקל: כ- 770 גרם. 

  $ 400 – 600

כסף  מערכת  א.  הכולל:  כסף,  כלי  לוט   .608

ואמאייל קוריאנית לתה, הכוללת: קומקום לתה, 
2 כוסות עם תחתיות ומגש. עיטורים בגוון כחול 

וסגול בדגם אשכולות ענבים. משקל כולל: כ- 

2,400 גרם. ב. קופסת כסף סטרלינג, ארגנטינה. 

פנים מחופה עץ. 2 תאים. 17X11.5 ס״מ. ג. קופסת 

כסף סטרלינג. מכסה משובץ אבן ענבר. פנים 
מחופה לבד בגוון כחול. 10X14 ס״מ. 

$ 700 – 900 

קסת דיו עץ ופליז, 1940 בקירוב. במרכז   .609

עיטור מפוסל בדגם הגה סירה. מיכלי זכוכית 

בעיטור מחורץ. 14.5X32 ס״מ. 

$ 100 – 150

610. קופסת כסף, כנראה שוודיה, אמצע המאה 

ה-19. פנים מחופה עץ. חתום. 20X12 ס״מ. 

)חסרה רגל( 

$ 100 – 150

611. לוט הכולל: א. מערכת כסף סטרלינג ומוכסף 

לתה, קייב, אוקראינה, הכוללת: קומקום מוכסף 
ו-6 כוסות כסף חתומות. נתונה בקופסה מקורית. 

ב. קערת כסף  550 גרם.  משקל ללא קומקום: 

עיטורי בלט צפופים בדגם פרחים  סטרלינג. 
וצמחייה מפותלת. חתום. משקל: 360 גרם. 

ג. 2 פסלי כסף בדגם כובעי סומבררו. חתום. 
גובה הכובע הגדול: 8 ס"מ.

$ 400 – 600
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 ,18K שעון יד זהב MARINA B  .613

מ"מ.   36 כ- קוטר  קוורץ,  מנגנון 

רצועת עור ואבזם זהב 18K מקוריים.

$ 700 – 1,000

 ,18K OMEGA שעון יד זהב   .614

מ"מ.   33 כ- קוטר  מכני,  מנגנון 

רצועות עור ואבזם מוזהב.

$ 3,000 – 3,500

  CHRONOGRAPHE SUISSE .615

18K, מנגנון מכני,  זהב  יד  שעון 
קוטר כ-37 מ"מ. 

רצועת עור ואבזם.

$ 800 – 1,200

 ,18K זהב  יד  שעון   OFAIR  .616

מ"מ.   37 כ- קוטר  מכני,  מנגנון 

רצועת עור ואבזם.

$ 800 – 1,200

פלדה,  יד  שעון   GRAHAM  .617

Chronofighter Oversize, מנגנון 

אוטומטי, קוטר כ-43 מ"מ. צמיד 

גומי ואבזם פלדה מקוריים. 

כולל קופסה מקורית.

$ 3,000 – 4,000

פלדה,  יד  שעון   TOUDOR  .618

 ,Black Bay Steel 79730-0006

מנגנון אוטומטי, קוטר כ-41 מ"מ. 

צמיד ואבזם פלדה מקוריים. 

כולל קופסה מקורית .

$ 2,500 – 3,000

BREITLING שעון יד פלדה,   .619

Jupiter Pilot 80971, מנגנון קוורץ, 

ואבזם  צמיד  מ"מ.   41 כ- קוטר 

פלדה מקוריים. 

כולל קופסה מקורית.

$ 2,000 – 2,500

פלדה,  יד  שעון   OMEGA  .620

Speedmaster Mark IV, מנגנון 

אוטומטי, קוטר כ-42 מ"מ. 

צמיד ואבזם פלדה מקוריים.

$ 2,500 – 3,000

 ,18K OMEGA שעון יד זהב   .621

מ"מ.   31 כ- קוטר  מכני,  מנגנון 

רצועת עור שחורה ואבזם מוזהב.

$  1,000 – 1,500

IWC .622 שעון יד זהב 18K,  מנגנון 

מכני, קוטר כ-37 מ"מ.

רצועת עור ואבזם.

$ 1,500 – 2,000

 ,18K שעון יד זהב JUVENIA  .623

מנגנון אוטומטי, קוטר כ-30 מ"מ. 

18K מקוריים.  צמיד ואבזם זהב 

משקל כ-100 גרם.

$ 5,000 – 6,000

IWC .624 שעון יד זהב 18K, מנגנון 

מכני, קוטר כ-37 מ"מ. צמיד ואבזם 

זהב 14K. משקל כ-69 גרם.

$ 2,500 – 3,000
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פלדה  יד  ן  שעו  ROLEX  .628

 Datejust 41  ,18K זהב  משולב 
126301-0015, מנגנון אוטומטי, 

ואבזם  צמיד  מ"מ.   41 כ- קוטר 

פלדה משולב זהב 18K מקוריים. 

כולל קופסה מקורית.

$ 10,000 – 15,000

פלדה,  יד  ן  שעו  ROLEX  .625

זהב  בזל   ,Datejust II  116334

 , י ט מ ו ט ו א ן  ו נ ג נ מ  .1 8 K ן   לב

ואבזם  צמיד  מ"מ.   41 כ- קוטר 

פלדה מקוריים.

$ 8,000 – 12,000

 ,18K שעון יד זהב CORUM  .626

 ,Admiral 's Cup 977.633.55

מנגנון אוטומטי, קוטר כ-44 מ"מ. 

צמיד ואבזם זהב 18K מקוריים.

$ 15,000 – 20,000

פלדה  יד  ן  שעו  ROLEX  .627

 Datejust  ,18K זהב  משולב 
ן  מנגנו  ,Wimbledon  126333

אוטומטי, קוטר כ-41 מ"מ. צמיד 

 .18K זהב  משולב  פלדה  ואבזם 

כולל קופסה מקורית.

$ 10,000 – 15,000

פלדה,  יד  שעון   ROLEX  .633

Oyster Perpetual  114200-

0014, מנגנון אוטומטי,  קוטר כ-34 

מ"מ. צמיד ואבזם פלדה מקוריים. 

כולל קופסה מקורית.

$ 4,000 – 6,000

פלדה,  יד  שעון   TOUDOR  .634

מנגנון   ,Clair de Rose 35800

אוטומטי, קוטר כ-34 מ"מ. צמיד 

ואבזם פלדה מקוריים. 

כולל קופסה מקורית.

$ 2,000 – 2,500

BAUME&MERCIER שעון   .635

 ,Capeland MOA10002 ,יד פלדה
מנגנון אוטומטי, קוטר כ-42 מ"מ. 

רצועת עור ואבזם פלדה מקוריים. 

כולל קופסה מקורית )בלוייה(.

$ 1,500 – 2,000

פלדה,  יד  שעון   OMEGA  .636

 S e a m a s t e r  A q u a  Te r r a

ן  ו נ ג מנ  ,231 . 10 .42 .2 1 .0 1 .004

אוטומטי, קוטר כ-41.5 מ"מ. צמיד 

ואבזם פלדה מקוריים. 

כולל קופסה מקורית.

$ 3,000 – 4,000

קרמי,  יד  שעון   HUBLOT  .629

 ,Classic Fusion Chronograph

מנגנון אוטומטי, קוטר כ-45 מ"מ. 

רצועת גומי ואבזם קרמי מקוריים.

$ 6,000 – 8,000

 Big פלדה,  יד  שעון   IWC  .630

Pilot, מנגנון אוטומטי, קוטר כ-46 

מ"מ. רצועת עור שחורה ואבזם 

מקוריים. כולל רצועת עור ואבזם 

מקוריים נוספים.

$ 6,000 – 8,000

BREITLING .631 שעון יד טיטניום,  

Emergency, מנגנון קוורץ, 

43 מ"מ. צמיד טיטניום  קוטר כ: 

ואבזם מקוריים.

$ 3,000 – 5,000

HUBLOT שעון יד טיטניום,   .632

 ,Classic Fusion , 542.NX.1171.RX

מנגנון אוטומטי, קוטר כ-42 מ"מ. 

צמיד גומי ואבזם טיטניום. 

כולל קופסה מקורית.

$ 5,000 – 6,000
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 1900 שעון קמין צרפתי בדגם נבל,    .637

ועיטורי  לבן  גוף השעון משייש  בקירוב. 

רומיות  ספרות  לוח  מוזהבת.  ברונזה 

 .MULLER באמאייל. נושא את שם המפיץ

מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. 

גובה: 37 ס"מ. במצב עבודה.

$ 250 – 350

שעון קמין צרפתי מרשים, 1900 בקירוב. גוף   .638

השעון משייש שחור מעוטר בראשו ובבסיסו בעשרות 

דמויות עובדות ובעיטורי פרחים, חלקם מוזהבים, כמו 

4 קולונות. לוח ספרות רומיות באמאייל הכולל  כן 

גלגל שיניים המשקף את פעולת השעון. מצלצל 

בחצאי ובשעות מלאות. גובה: 37 ס"מ. במצב עבודה

$ 400 – 600

639. שעון קמין צרפתי, 1860 בקירוב. קופסת השעון 

משייש בהיר ומנומר. עיטורי מתכת בראש, בצידי 

וברגליות השעון. יצרן המנגנון MARTI וציון זכיית דגם 

זה במדליית ברונזה בתחרות שעונים. לוח ספרות 

רומיות באמאייל. נושא את שם המפיץ. מצלצל בחצאי 

ובשעות מלאות. גובה: 35 ס"מ. במצב עבודה.

$ 250 – 350

1890 בקירוב. גוף השעון  שעון קמין צרפתי,   .640

משייש ירוק מנומר, קולונות ועיטורי מתכת מוזהבת. 

זה של  דגם  זכיית  וציון   JAPY FRES יצרן המנגנון 

 המנגנון בציון לשבח. מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. 

גובה: 30 ס"מ )פגם בבסיס השייש( במצב עבודה.

$ 200 – 300

641. שעון קמין צרפתי איכותי, 1880 בקירוב. קופסת 

השעון מברונזה בפטינה מוזהבת מעוטרת בגילופי 

צמחיה. חלונות זכוכית. לוח ספרות מעוטר באמאייל 

ובשעות מלאות.  בדגמי פרחים. מצלצל בחצאי 

מנגנון חתום PARIS. גובה: 34.5 ס"מ. 

במצב עבודה.

$ 300 – 400

643. שעון סבא אנגלי מרשים, 1850 בקירוב. 

 .HUGH CAMERON JONSHAVAEN היצרן 

וגילופים  קופסת השעון בעבודת מרקטרי 

בעיטורי  מנחושת  ספרות  לוח  צמחוניים. 

חריתה עדינים כולל מחוג שניות ונושא את 

. מצלצל בשעות עגולות. כולל  שם היצרן 

מטוטלת ו – 2 משקולות. גובה: 212 ס"מ. 

במצב עבודה.

$ 500 – 800

645. שעון סבא מרשים ביותר מויילס. 1830 

בקירוב. קופסת השעון מעץ אלון בשילוב 

מרשים  ספרות  לוח  וקולונות.  מרקטרי 

 THOMAS היצרן  שם  את  נושא  מנחושת 

JOSEPH, מחוג שניות ותאריכון. לוח הספרות 

הרומיות מעוטר בקצותיו בעיטורים צמחיים 

ובראשו דמות נערה, עיניה מעץ מתנועעות 

בחריתה:  כיתוב  מתחתיה  השעון.  בקצב 

 2 TEMPUS FUGIT )הזמן עף(. מטוטלת ו – 

משקולות. מצלצל בשעות מלאות. 

גובה: 211 ס"מ. במצב עבודה.

$ 700 – 1,000

שעון קמין צרפתי,   .642

קופסת  ב.  רו בקי  1870

כהה,  ממתכת  ן  השעו

מעוטרת בעיטורי ברונזה 

בדגמי  זהובה  בפטינה 

ה  י ח מ צ  , ע פ ש ת  ו נ ר ק

ת  ו ר פ ס ח  ו ל  . ת ו ר י פ ו

רומיות מוקף בשושנים. 

 .P O N S ן  ו נ ג נ מ ה ן  ר צ י

ובשעות  מצלצל בחצאי 

ס"מ.   30 גובה:  מלאות. 

במצב עבודה.

$ 200 – 300

שעון סבתא אירופאי ישן.   .644

קופסת עץ, גילופים בדגמי צמחים 

וקישוטי מתכת מוזהבת. 2 דלתות 

זכוכית. לוח ספרות רומיות ע"ג 

מתכת מוכספת מוקף בעיטורים 

נשית,  דמות  בדגמי  מוהבים 

כיתוב  ונושא  וצמחייה  ילדונים 

את  מצלצל   .TEMPUS FUGIT

מנגינת הביג – בן. גובה: 178 ס"מ. 

במצב עבודה.

$ 250 – 300
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648. מערכת שעון ו – 2 קנדלברות, צרפת 1860 

בקירוב. יצרן המנגנון VINCENTI וציון זכיית דגם 

 זה של המנגנון במדליית כסף בתחרות שעונים 

מעוטר  מנומר,  בהיר  שייש  בסיס   .1855  – ב 

באלמנטים מברונזה בפטינה מוזהבת בדגמי פרחים 

ועלי אקאנטוס. לוח ספרות באמאייל ובמרכזו דגם 

ציפור יורקת אש. מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. 

גובה השעון: 55 ס"מ. גובה קנדלברות: 60 ס"מ, כ״א. 

במצב עבודה.

$ 400 – 600

שעון סקלטון קינטי אמריקאי ישן מיוחד   .653

ויוצא דופן. היצרן האמן GORDON BRADT. השעון 
דמויות   4 חשמלי.  מנוע  ע"י  מופעל  מנחושת, 

קינטיות מניעות ודוחפות את גלגלי השעון. 

גובה: 44 ס"מ. במצב עובדה.

$ 400 – 600

שעון ארט-דקו צרפתי, 1930 בקירוב. קופסת השעון מ – 2   .646

סוגי שייש מנומרים. אלמנט ברונזה בפטינה מוזהבת בדגם פירות 

יער. יצרן המנגנון SCHNERB. לוח ספרות באמאייל. מצלצל בחצאי 

ובשעות מלאות. גובה: 25 ס"מ. במצב עבודה

$ 200 – 300

647. שעון ארט-דקו צרפתי איכותי ומרשים, 1930 בקירוב. קופסת השעון 

משני סוגי שייש. אפליקציית ברונזה בדגם 2 ציפורים על סלעים. מצלצל 

בחצאי ובשעות מלאות. גובה: 22 ס"מ. אורך: 46 ס"מ. במצב עבודה.

$ 250 – 350

 1890 איכותי  צרפתי  קמין  שעון   .651

בקירוב. קופסת השעון בעבודת מרקטרי 

בסגנון לואי ה – 15, מעוטרת בברונזה בדגמי 

דרקונים וצמחיה. מנגנון השעון של היצרן 

זה של המנגנון  דגם  זכיית  וציון   MARTI

במדליית זהב בתחרות שעונים. לוח ספרות 

נושא את שם המפיץ  רומיות באמאייל, 

ובשעות מלאות.  בפריז. מצלצל בחצאי 

גובה: 38 ס"מ. במצב עבודה.

$ 300 – 500

652. שעון קמין צרפתי ישן. קופסת השעון ממתכת בגוונים כהים מעוטרת בדגמי סרטים, פרחים ועלי 

אקאנטוס. לוח ספרות רומיות. בסיס שייש שחור מעוטר ורגליות. מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. 

גובה: 38 ס"מ. במצב עבודה.

$ 200 – 300

ם  י נט מ אל י  נ ש ו ן  ו ע ש ת  כ ר מע  .6 5 0

דקורטיביים. צרפת 1880 – 1867. השעון 
והאלמנטים עשויים משייש שחור ומשייש 

דגמי  חרותים  השחור  בשייש  מנומר. 

פירות ועלים מוזהבים )פגמים קלים(. יצרן 

המנגנון JAPY FRES וציון זכיית דגם זה 

במדליית הכבוד הגדול בתחרות שעונים. 

הוא  אף  נושא  באמאייל  הספרות  לוח 

את חתימת יצרן המנגנון. מצלצל בחצאי 

34 ס"מ.  גובה השעון:   ובשעות מלאות. 

גובה האלמנטים: 25 ס"מ. במצב עבודה.

$ 400 – 600

649. מערכת שעון ושתי קנדלברות, צרפת 1880 – 1867. קופסת השעון והקנדלברות 5 קנים כל אחת, מברונזה 

 JAPY איכותית בפטינה זהובה. שלל אלמנטים דקורטיביים בדגמי צמחיה עשירה, פירות וסרטים. יצרן המנגנון

FRES וציון זכיית דגם זה של המנגנון במדליית הכבוד הגדול בתחרות שעונים. לוח ספרות רומיות באמאייל. 

מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. גובה השעון: 50 ס"מ. גובה הקנדלברות: 46 ס"מ. במצב עבודה.

$ 400 – 600
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657. טבעת זהב לבן 14K, אלמנט עגול  משובץ 

אוניקס ובמרכזו יהלום בליטוש ישן במשקל 

זו  US. טבעת  ct. מידה כ-6.75  של כ-1.00 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 5,000 – 6,000

14K, צמודים לאוזן, משובצים  זוג עגילי זהב לבן   .658

 .ct 0.70-אוניקס ובמרכזו יהלום. סה"כ משקל היהלומים כ

סוגר הברגה.

$ 1,000 – 1,500

659. תליון זהב לבן 14K, אלמנט עגול 

משובץ אוניקס ובמרכזו יהלום בליטוש 

.ct 1.75-ישן במשקל של כ

$ 5,000 – 7,000

664. צמיד קשיח זהב לבן 14K, נפתח, חציו משובץ יהלומים במשקל 

כולל של כ-cts 3.25. קוטר כ-6.5 ס"מ. משקל כ-20 גרם.

$ 2,500 – 3,000

665. צמיד טניס זהב לבן 14K, משובץ 33 

 .cts 5.00-יהלומים במשקל כולל של כ

אורך כ-17.5 ס"מ.

$ 7,000 – 10,000

655. קולייר זהב לבן 18K, בסגנון טניס, מורכב מחוליות 

משובצות יהלומים במשקל כולל של כ-cts 4.00. סוגר 

זהב לבן 18K משובץ יהלומים קטנים. אורך כ-39 ס"מ. 

משקל כ-25.5 גרם.

$ 5,000 – 6,000

BVLGARI .654 תליון זהב לבן 18K ופלדה, 

תליון מסתובב משובץ יהלומים ואוניקס. 

קוטר כ-2.3 ס"מ. כולל שרשרת צמה זהב 

לבן 14K. משקל כולל כ-37 גרם.

$ 3,000 – 3,500

10K, בסגנון טניס,  ענק זהב לבן   .656

משובץ יהלומים מדורגים במשקל כולל 

של כ-cts 3.00. אורך כ-43.5 ס"מ.

$ 2,500 – 3,000

 ,1 8 K ן  לב ב  ה ז ת  בע ט  .6 6 0

בדגם  אלמנטים   2 מעוטרת 

לבנים  יהלומים  לב משובצים 

וחומים. סה"כ משקל היהלומים 

 7.25 כ- מידה   .cts  2.00 כ- 

ניתנת להגדלה  זו  US. טבעת 

והקטנה. משקל כ-11 גרם. 

$ 2,500 – 3,000

מעוטרת  פלטינה,  טבעת   .663

בעבודת זהב יפה ו-2 שורות של 

יהלומים בליטוש ישן במשקל כולל 

 .US ct. מידה כ-7.25  של כ-1.20 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

משקל כ-15 גרם.

$ 1,500 – 2,000

 ,1 4 K ן  לב ב  ה ז ת  ע ב ט  .6 6 2

משובצת 3 שורות של יהלומים 

במשקל כולל של ct 1.91. מידה 

ניתנת  זו  טבעת   .US  8.5 כ-

ה  ו ו ל מ  . ה נ ט ק ה ו ה  ל ד ג ה ל

.AIG בתעודה של

$ 2,000 – 2,500

18K, טוויסט,  טבעת זהב לבן   .661

ואלמנט בדגם  יהלומים  משובצת 

כוכב משובץ יהלום במשקל כ-0.35 

ct. סה"כ משקל היהלומים כ-0.95 

ct. מידה כ-US 6.5. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 1,500 – 2,000
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BOTROS ענק זהב לבן 18K, מעוטר בעבודת זהב   .666

יפה ובמרכז אלמנט משובץ יהלומים קטנים במשקל 

כולל של כ-cts 7.00. אורך כ-43 ס"מ. משקל כ-30 גרם.

$ 5,000 – 6,000

 ,14K לבן  זהב  עגילי  זוג   .673

משובצים אבני ספיר במשקל כולל 

cts ויהלומים במשקל  של 14.00 

ס"מ.   4 כ- אורך   .cts  2.00 של 

AIGL מלווה בתעודה של

$ 4,000 – 5,000

667. ענק פלטינה וזהב לבן 18K, בסגנון 

טניס, משובץ יהלומים מדורגים במשקל 

כולל של כ-cts 5.00. אורך כ-42 ס"מ. 

משקל כ-31 גרם.

$ 5,000 – 6,000

 ,14K זהב לבן STUDS זוג עגילי  .674

משובצים יהלומים במשקל כולל של 

.CGL מלווה בתעודה של .cts 2.91

$ 4,000 – 5,000

675. זוג עגילי זהב לבן 14K, חישוקים 

משובצים יהלומים במשקל כולל של 

cts, חצי בחלק הפנימי וחצי   3.25

בחלק החיצוני. קוטר כ-3.5 ס"מ. 

AIGL מלווה בתעודה של

$ 3,000 – 4,000

18K, מורכב מחוליות  BOTROS ענק זהב לבן   .668

משובצות יהלומים בליטוש בגט וחוליות משובצות 

 .cts 3.00-יהלומים עגולים. סה"כ משקל היהלומים כ

משקל כ-60 גרם. אורך כ-45 ס"מ.

$ 5,000 – 6,000

זוג עגילי זהב לבן   .676

14K, משובצים  ספירים 
של  במשקל  מדורגים 

ם  י מ ו ל ה י ו  c t s  6 . 8 8

 ct  0 .37 של  במשקל 

לסרוגין. אורך כ-4 ס"מ. 

ל  ש ה  ד ו ע ת ב ה  ו ו ל מ

.AIGL

$ 2,500 – 3,000

טבעת זהב לבן 14K, בדגם   .669

פרח, משובצת טנזנייט במשקל 

של כ-cts 8.37 ויהלומים קטנים. 

US. טבעת זו ניתנת  מידה כ-6 

להגדלה והקטנה. מלווה בתעודה 

.GWLAB של

$ 2,000 – 2,500

 ,1 4 K ן  לב ב  ה ז ת  ע ב ט  .6 7 0

יט  י נ ז טנ משובצת  מלבנית, 

 .cts 7.00-במרכז במשקל של כ

ויהלומים בצדדים. מידה כ-5.5 

להגדלה  ניתנת  זו  טבעת   .US

והקטנה. משקל כ-11 גרם.

$ 1,000 – 1,500

671. טבעת זהב לבן 14K, מסגרת 

עגולה מעוטרת ומשובצת יהלומים 

קטנים ובמרכז ספיר במשקל של 

cts 8.00. מידה כ-US 6.25. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה. מלווה 

בתעודה גמולוגית.

$ 2,000 – 2,500

672. טבעת זהב לבן 18K, משובצת 

 ct  0.80 כ- של  במשקל  ספיר 

 .ct 0.80-ויהלומים במשקל של כ

.US 7.25-מידה כ

$ 1,500 – 2,000

677. צמיד טניס זהב לבן 14K, משובץ 47 יהלומים במשקל כולל של cts 9.41. אורך כ-18.5 ס"מ. 

.CGL מלווה בתעודה של

$ 8,000 – 12,000
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‘?Can‘t You Talk’, המאה  פסל ברונזה,   .678

ה-20. מפוסל בדגם ילד עם הכלב שלו. חתום 

ומתואר. גובה )כולל בסיס(: 14.5 ס״מ. 

$ 150 – 250

פסל ברונזה בדגם 2 דובים, המאה ה-20.   .679

Milo. סמל בית  פטינה ירוקה ומוזהבת. חתום 

היציקה באפליקציה. גובה )כולל בסיס (: 14 ס״מ. 

רוחב )כולל בסיס(: 34 ס ״מ.  

 $ 150 – 250

680. פסל ברונזה בדמות עלמת-חן, המאה ה-20. 

חתום Milo וסמל בית היציקה באפליקציה. 

גובה )כולל בסיס(: 15 ס״מ. 

$ 300 – 400

681. פסל ברונזה, המאה ה-20. מפוסל בדמות 2 

ילדונים )פוטי( יושבים על סלע. חתום. 

גובה )כולל בסיס(: 24 ס״מ. 

$ 150 – 250

פסל ברונזה, כנראה רוסיה, המאה ה-20.   .682

 V. Grachev מזחלת עם רוכב רתומה לסוס. חתום

וסמל בית היציקה באפליקציה. 

אורך )כולל בסיס(: 25 ס"מ.  

$ 200 – 300

פסל ברונזה אירופאי בדמות כלב, אמצע   .683

המאה ה-20. בסיס עץ. 

גובה )כולל בסיס( : 13.5 ס״מ. 

$ 100 – 150

684. זוג פמוטות ספלטר, המאה ה-20. מפוסל 

גותית מחזיקה כד מים על הגב.  בדגם דמות 

חתום. גובה: 23.5 ס״מ. 

$ 80 – 120

פסל מתכת מוזהבת בדגם פרש על סוס,   .685

המאה ה-20. גובה )כולל בסיס(: 10.5 ס״מ. )רגליים 

מודבקות( 

$ 80 – 120

פסל ברונזה בצביעה קרה, המאה ה-20.   .686

 nam' מפוסל בדמות ילדה עומדת על כסא. חתום

greb' בחריתה וסמל בית היציקה באפליקציה. 

גובה: 21 ס"מ.

$ 200 – 300

פסל ברונזה בצביעה קרה, המאה ה-20.   .687

 P. מפוסל בדמות נערה יושבת על כסא. חתום 

Collinet וסמל בית היציקה באפליקציה. 

גובה: 27 ס״מ. 

 $ 200 – 300

688. פסל ברונזה בסגנון ארט-דקו, המאה ה-20. 

מפוסל בדמות עלמת-חן. בסיס מעוטר בבלט 

בדגם צדודית גבר. חתום. גובה: 25 ס״מ. 

$ 200 – 300

פסל ברונזה מוזהבת בסגנון ארט-דקו,   .689

 'Dancer with a Scarab Halter' בדמות רקדנית

ע"פ Chiparus. גובה )כולל בסיס(: 28 ס"מ.

$ 200 – 300

690. פסל ברונזה בדמות נפוליאון, המאה ה-20. 

חתום. גובה )כולל בסיס(: 30.5 ס״מ. 

$ 150 – 250

691. פסל ברונזה קבוצתי, המאה ה-20. מפוסל 

ונערה. בסיס שייש.  ָסִטיר  בדגם בכחנליה עם 

חתום Milo. גובה )כולל בסיס(: 30 ס"מ. 

  $ 200 – 300

המאה  סוף  אציל,  בדמות  ספלטר  פסל   .692

ה-19/תחילת המאה ה-20. פטינה חומה עשירה. 

גובה: 53 ס"מ. 

 $ 300 – 400

 ,Mayer יציקת ברונזה ע״פ המקור מאת   .693

עיוור, המאה ה-20. צביעה קרה בשלל  צדק 

גוונים. חתום Mayer וממוספר A6710 , סמל בית 

היציקה באפליקציה. גובה )כולל בסיס(: 38 ס"מ. 

$ 400 – 500

 MATTHEW 696. שעון מסעות שוויצרי איכותי ביותר, 1940 בקירוב. היצרן

NORMAN. קופסת השעון ממתכת מוזהבת וחלונות זכוכית מלוטשים. 

השעון כולל לחצן ריפיטר. לוח ספרות רומיות באמאייל כולל סקלה 

מצויירת )MOONPHASE( ו – 3 מחוגים בתחתית המצביעים על היום 

בשבוע, היום בחודש ומחוג לכיוון. מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. ידית 

נשיאה. גובה: 14 ס"מ. במצב עבודה

$ 300 – 400

695. שעון זניט )ZENITH( שוויצרי, 1940 בקירוב. השעון מעץ בסגנון 

לואי ה – 15, מוזהב ומעוטר בפרחים. לוח ספרות רומיות באמאייל. 

מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. גובה: 44 ס"מ. במצב עבודה. 

כולל גם מעמד תואם לתליית השעון על הקיר. 

גובה המעמד: 18 ס"מ.

$ 150 – 200

694. פסל ברונזה, פיארו עם 

כינור, המאה ה-20. פטינה 

זהובה. מפוסל בדמות גבר 

ומנגן.  בתחפושת  לבוש 

גובה: 30 ס"מ. 

$ 200 – 300
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טבעת זהב 14K, משובצת   .704

 cts  3.60 אמרלד במשקל של 

 .ct ויהלומים במשקל של 0.80 

מידה כ-US 7. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 2,000 – 2,500

 ,14K ורוד  ETERNITY זהב  טבעת   .705

משובצת כ-17 יהלומים במשקל כולל של 

.US 7.25-מידה כ .cts 4.50-כ

$ 2,500 – 3,000

18K, משובץ אבני  טבעת זהב   .706

ספיר בשיבוץ בלתי נראה ובמרכזם 

יהלום. יהלומים קטנים מסביב. מידה 

כ-US 7.5. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.

$ 700 – 1,000

טבעת זהב 18K, משובצת   .707

אבן חן ירוקה ויהלומים מסביב. 

מידה כ-US 8. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה. 

משקל כ-15 גרם.

$ 1,500 – 2,000

14K, משובצת  טבעת זהב   .708

 .US  7 כ- מידה  קוורץ.  סמוקי 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 500 – 700

משובצת   ,18K זהב  טבעת   .709

 .US 6.5-ספיר )מעבדה(. מידה כ

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

משקל כ-11 גרם. 

$ 700 – 1,000

משובצת   ,14K זהב  טבעת   .710

 .US סמוקי-קוורץ. מידה כ-4.75 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

משובצת   ,18K זהב  טבעת   .711

ספיר )מעבדה( בליטוש מרקיזה 

 .US  9 כ- מידה  ממדים.  גדולת 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

משקל כ-11 גרם.

$ 1,500 – 2,000

698. צמיד זהב 14K, משובץ יהלומים 

מדורגים במשקל כולל של כ-0.50 

עניבה.   בסגנון   14K זהב  סוגר   .ct

משקל כ-8 גרם.

$ 800 – 1,200

זהב  שרשרת   H.STERN  .697

18K, בסגנון עניבה. 
.14K תוספת סוגר זהב

$ 800 – 1,200

מעוטרים  פרחים   ,18K זהב  קשיח  צמיד   .699

בעבודת אמאייל. קוטר כ-6 ס"מ. 

משקל כ-18.5 גרם.

$ 1,500 – 2,000

 ,18K 700. זוג עגילי זהב

זהב  אלמנט   .RAMOT

צמוד לאוזן נושא תליון 

משובץ טורקיז. 

אורך כ-3.2 ס"מ. 

משקל כ-17.5 גרם.

$ 1,000 – 1,500

 ,1 8 K ב  ה ז ת  ע ב ט  .7 0 1

ת  צ ר ו ח מ  .R A M O T

ומשובצת טורקיז מחורץ. 

 .US 7.25-מידה כ

משקל כ-14 גרם.

$ 1,000 – 1,500

 ,18K זוג עגילי זהב   .702

ם  דג ב  , ן ז ו א ל ם  י ד ו מ צ

אבני  משובצים  טיפה, 

אמרלד. סוגר הברגה זהב 

18K. משקל כ-8.5 גרם.

$ 700 – 1,000

תליון ויקטוריאני זהב   .703

9K, בדגם פרח משובץ גרנט, 
נושא 2 גדילי זהב משובצים 

גרנט. אורך כ-7.5 ס"מ. כולל 

.14K שרשרת ומתלה זהב

$ 700 – 1,000
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18K, נושא תליוני  תליון זהב   .724

זהב משובצים אבני חן שונות. 

אורך כ-5.6 ס"מ. משקל כ-29 גרם.

$ 1,500 – 2,000

 ,18K זהב  קליפס  עגילי  זוג   .725

 3 נושא  לאוזן  צמוד  זהב  אלמנט 

תלוני זהב משובצים אבני חן שונות. 

אורך כ-5.1 ס"מ. משקל כ-24 גרם.

$ 1,500 – 2,000

 ,18K זוג עגילי זהב    H.STERN  .720

יהלומים  משובצים  לאוזן,  צמודים 

קטנים ואבני חן שונות.  

אורך כ-2.2 ס"מ. משקל כ-11 גרם.

$ 2,500 – 3,000

 ,14K זהב  ן  ו תלי  .721

מעוטר  מרובע  אלמנט 

ה  פ י ב  ה ז ת  ד ו ב ע ב

ומשובץ אמטיסט. 

קוטר כ-1.8 ס"מ. 

משקל כ-9 גרם.

$ 600 – 800

722. סיכת זהב 14K, בדגם לב, משובצת 

יהלומים קטנים ואבני רובי. 

קוטר כ-1.9 ס"מ.

$ 400 – 600

723. זוג עגילי זהב 9K, צמודים לאוזן, 

משובצים אבני ספיר ויהלומים קטנים.

$ 500 – 700

18K, בדגם פרח,  זהב  טבעת   .716

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

 .US ומשובצת גרנט. מידה כ-6.5 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

GWLAB מלווה בתעודה של

$ 800 – 1,200

717. זוג עגילי זהב 18K, בדגם פרח, מעוטרים בעבודת 

.9K זהב יפה ומשובצים גרנט. סוגר זהב

$ 700 – 1,000

 ,18K זהב  ן  ו תלי  .718

ר  ט ו ע מ  , ח ר פ ם  דג ב

ה  פ י ב  ה ז ת  ד ו ב ע ב

מתלה  גרנט.  ומשובץ 

.14K זהב

$ 700 – 1,000

719. טבעת זהב 14K, בדגם חמניה, 

משובצת אבני ציטרין ויהלומים 

 US 8.25-קטנים במרכז. מידה כ

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 700 – 1,000

712. שרשרת זהב 9K, מעוטרת 

ומבריק  מאט  זהב  אלמנט 

משובץ רובי קטן. 

אורך כ-42 ס"מ.

$ 700 – 1,000

תליון זהב 18K, עץ דקל   .713

קטן.  יהלום  משובץ  וסירה, 

. 14K כולל שרשרת זהב

$ 700 – 1,000

714. תליון זהב 14K, משובץ יהלום סוליטר 

במשקל של ct 0.50. כולל שרשרת זהב 

.GIA 14. מלווה בתעודה שלK

$ 2,000 – 2,500

 22K 18, אוחז מטבע זהבK 715. תליון זהב

סוברין אנגלי של המלכה ויקטוריה. כולל 

שרשרת זהב 14K.  משקל כולל כ-36 גרם.

$ 2,500 – 3,000



56

הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  קונה  למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  קיים   חלק ב' | שלישי 28.3.2023 

726. קופסת מתכת מוזהבת ואמאייל אירופאית 

אישה  צדודית  במרכז  מעוטרת  לתכשיטים. 
מצוירת. תחום ע״י האומן. פנים: לבד חום.

11X10 ס״מ. 

$ 100 – 150

הכולל:  רוסיות,  כסף  קופסאות   2 לוט   .727 

ניילו בגוון  1890 בקירוב. מצופה  א. לכדורים, 
שחור בעיטורי חריתה בעבודת יד צפופה ועדינה 

ב. לפודרה,  8X5 ס״מ.  בדגם צמחייה מפותלת. 

1960 בקירוב. מכסה מעוטר בציור יד עדין בדגם 

פרחים ועלים. פנים: מראה. קוטר: 7 ס״מ. חתומים.   

$ 150 – 200

728. סנטר פיס על מעמד מוכסף, בסגנון צרפתי 

ניאו-קלאסי, המאה ה-20. סנטר-פיס בדגם 

אובאלי. עיטורי חסר בדגם עלי דפנה וקש קלוע 

בסרט, במרכז מדליון בראשו פפיון. פנים: מיכל 

זכוכית בגוון כחול קובלט. מעמד משובץ ראי. 

גובה )כולל(: 17.5 ס"מ. רוחב )כולל(: 47 ס"מ. 

$ 300 – 400

סטרלינג  כסף  קערת   .Mappin&Webb  .729

1910-11. בעיטורי חסר בדגם  אנגלית על רגל, 
גיאומטריים. שפה  ודגמים  צמחייה מסוגננת 

מפותלת. בסיס כיפתי. חתום וחותמת היצרן. 

גובה: 15 ס״מ. משקל: כ- 270 גרם. 

$ 200 – 300

730. פסל פיוטר ארט-נובו מוכסף, 1910 בקירוב. 

דגם כד. מפוסל בת גלים ובראשה ידית אחיזה, 

פיסלון ילד חמודות המציץ אל תוכו. עיטורי גלים 

וחיות יד למיניהם בהיקף. חותמת האומן בר״ת. 

גובה: 45 ס״מ. )תיקון(

$ 300 – 400

ברמינגהם,  אנגליות,  כסף  מלחיות  זוג   .731

1894-1895. מעוטרות בטכניקת חסר בדגמים 

גיאומטריים חוזרים בהיקף. פנים: זכוכית כחול 

קובלט. חתום וחותמת היצרן. גובה: 8 ס"מ. 

$ 100 – 150

כלי כסף סטרלינג לחלב, אנגליה, שפילד,   .732

1904-5. דגם אובאלי פחוס. חתום וחותמת היצרן 

בר"ת. גובה: 10 ס"מ. 

$ 80 – 120

733. מגש כסף רוסי, המאה ה-19. עיטורי חריתה 

האופייניים  ומפותלים  גיאומטריים  בדגמים 

לסגנון. חתום. קוטר: 27.5 ס"מ. 

משקל: כ- 430 גרם.

$ 200 – 300

734. זוג מלחיות וכפיות כסף סטרלינג אנגליות, 

1894-95. מפוסלות בדגם צדפות אלגנטיות. 

חתומות. אורך: 5.5 ס"מ. נתון בקופסה מקורית. 

 $ 100 – 150

Mappin&Webb .735. מערכת 4 מלחיות וכפיות 

כסף סטרלינג, אנגליה, שפילד, 1898-99. שפה 
וחותמת  כדוריות. חתום  רגליות   3 מפותלת. 

היצרן. גובה: 3.5 ס״מ. 

$ 80 – 120

מערכת סכו״ם כסף ויקטוריאנית, לונדון,   .736

1862, הכוללת: מזלג, סכין וכפית. ידיות בעיטורי 

בלט צפופים בדגם צמחייה מסוגננת ודגמים 

גיאומטריים. נתונה בקופסה מחופה עור בגוון 

חום )21X10 ס״מ(. חתום וחותמת היצרן בר״ת. 

$ 80 – 120

742. קופסת מתכת עגולה, המאה ה-20. 

מכסה מעוטר ציור אמאייל בדגם שחקני פולו. 

קוטר: 7 ס״מ. 

$ 80 – 120

נוף,   ,Bertrand Mogniat-Duclos .743 

שמן על בד, 81X100 ס"מ, חתום. 

$ 500 – 800

 July 1833 – November(  *Christian Jank .745

1888(, תעלת ונציה, 1885, שמן על בד. 

66x48.5  ס"מ. 

$ 1,800 – 2,000
*כריסטיאן יאנק, יליד מינכן )בירת באווריה(, היה צייר 

נופים מוערך ובמקביל מעצב תפאורה נחשב. עבודתו 

משכה את תשומת ליבו של המלך לודוויג השני, שמינה 

אותו ליצור קונספטים לפרוייקטים האדריכליים שלו. 

נוישוונשטיין  טיוטות רישומיו היוו את הבסיס לטירת 

)Neuschwanstein( שנבנתה החל מ-1869. יאנק היה 

מעורב גם בעיצובו של ארמון לינדהורף.

מסגרת פיוטר בסגנון ארט-נובו, המאה   .737

ופרחים.  עלמת-חן  בדגם  מפוסלת   .20 ה-

 Pewter 2 רגליות האופייניות לסגנון. חתום 

22X16.5 ס״מ. 

$ 50 - 80

לוט 2 פריטי כסף רוסיים, הכולל: א. כוס,   .738

ארט-נובו, 1900 בקירוב. עיטורי חריתה בדגם 
פרחים וצמחייה מפותלת האופיינית לסגנון. 

1920 בקירוב.  ב. מחזיק מפית,  9.5 ס״מ.  גובה: 

עיטורי חריתה מיוחדים בדגם נוף מוסקבה. 

קוטר: 5 ס״מ. חתומים. 

$ 100 – 150

739. לוט 2 מלחיות כסף וזכוכית בדגם ברבורים, 

המאה ה-20. מפוסלות ראש וצוואר אלגנטיים, 

גוף עשוי  כנפיים מתכווננות לכיסוי התבלין. 

זכוכית לאחסון המלח. חתום. גובה: 10/7 ס״מ.  

$ 200 – 300

1950 בקירוב. מפוסל  פסל כסף איטלקי,   .740

בדגם ורד אלגנטי. חתום וחותמת היצרן. 

גובה: 19 ס״מ. 

$ 50 – 100

מגש כסף אובאלי, המאה ה-20. מעוטר   .741

בהיקף בבלט בדגם ורדים ועלים. חתום וחותמת 

היצרן בר״ת. 41X21 ס״מ. משקל: כ- 625 גרם

$ 300 – 400

 

744. אמן לא מזוהה, נוף הרים, שמן על בד,

70X97 ס"מ. 

$ 300 – 400
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זהב  זוג עגילי   .754

14K, אלמנט פרסה 
ל  י ד ג א  ש ו נ ל  ו ד ג

משובץ ציטרין. 

אורך כ-7 ס"מ.

$ 700 – 1,000

14K, אלמנט  זוג עגילי זהב   .755

פרסה נושא תליון מעוטר בעבודת 

זהב יפה בגוונים של צהוב וורוד. 

אורך כ-4 ס"מ. משקל כ-7 גרם.

$ 700 – 1,000

 ,1 4 K ב  ה ז ן  ו י ל ת  .7 5 6

ר  ט ו ע מ ל  ו ג ע ט  נ מ ל א

בעבודת זהב יפה ומשובץ 

בליטוש  ויהלום  אוניקס 

.ct 0.20-ישן במשקל של כ

$ 600 – 800

757. זוג עגילים ויקטוריאנים 

זהב 9K, אלמנט צמוד לאוזן 
יפה  זהב  בעבודת  מעוטר 

נושאים  גרנט.  ומשובצים 

גדילי זהב. אורך כ-3.5 ס"מ.

$ 600 – 800

 ,14K 758. זוג עגילי זהב

מעוטרים בעבודת זהב 

ן  ו י תל ם  י א ש ו נ ו ה  פ י

משובץ ציטרין. 

אורך כ-4.5 ס"מ.

$ 600 – 800

14K, רוסית,  טבעת זהב   .750

יפה.  זהב  בעבודת  מעוטרת 

מידה כ-US 8. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

751. טבעת זהב 14K, משובצת  אבני ספיר ויהלום 

קטן לסרוגין. מידה כ-US 7.75. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

752. טבעת זהב 10K, משובצת 

ת  ר ו ש ו ם  י ל ו ג ע ם  י מ ו ל ה י

יהלומים בליטוש בגט במרכז. 

זו  טבעת   .US  7.25 כ- מידה 

ניתנת להגדלה והקטנה. משקל 

.ct 0.25-היהלומים כ

$ 600 – 800

753. טבעת זהב 14K, משובצת 

סמוקי-קוורץ קבושון. מידה 

ניתנת  זו  טבעת   .US  8.5 כ-

להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

746. תליון זהב 14K, משובץ 

בלו-טופז ויהלומים מסביב. 

.14K כולל שרשרת זהב

$ 600 – 800

747. זוג עגילי זהב 14K, אלמנט זהב מבריק 

נושא תליון אליפטי מעוטר בעבודת זהב 

יפה. אורך כ-6.5 ס"מ.

$ 600 – 800

748. זוג עגילי זהב 14K, מעוטרים 

מוט זהב ושרשרת זהב מדורגים 

נושאים אלמנט זהב אליפטי. 

אורך כ-8.5 ס"מ.

$ 600 – 800

14K, משובץ  תליון זהב   .749

אמטיסט. 

.14K כולל שרשרת זהב

$ 600 – 800
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759. רולטה, שח-מט ומשחקים נוספים בקופסה מהודרת. הקופסא נושאת 

 .DAL NEGRO :את ציורו המפורסם של פול סזאן “שחקני הקלפים״. יצרן הכלים

המערכת כוללת כלים להימורי רולטה, שחמט, קלפים, שש-בש ודמקה, כולל 

קוביות וג’יטונים. מידות הקופסא 53X41X8 ס״מ.

$ 200 – 300

מערכת שח-מט מיוחדת, ככל הנראה   .762

וכהה,  בהיר  מעץ,  הכלים  כל  מפרגוואי. 
מגולפים בעבודת יד בדגמי מלכים, לוחמים, 

כמרים, רוכבים על סוסים וכיו״ב. גובה הכלים: 

בראשה  איכותית  עץ  קופסת  ס״מ.   10-18

עיטורי עלים ופרחים משובצים בעץ. )אין לוח 

המשחק(. הקופסא: 49X49 ס״מ. גובה: 11 ס״מ.

$ 150 – 200

 PATRIA היצרן:  קרואטית,  שח-מט  מערכת   .763

כסף  ן  ו בגו ממתכת  המשחק  כלי   .CROATICA
נחושת, לקוחים מההיסטוריה הקרואטית.   ובגוון 

גובה הכלים: 9.5 – 7.5 ס״מ. קופסת עץ בראשה לוח 

משחק בגווני כסף ונחושת. 43X43 ס״מ. גובה: 7 ס״מ.

$ 150 – 200

מערכת שח-מט איטלקית מרשימה. כל   .764

הכלים מעץ בגוון טבעי ובגוון אדום. בראש כל 

כלי עיטור מוכסף מגולף ובתחתית כל כלי טבעת 

מעוטרת. לוח המשחק מעץ בהיר ואדמדם ו – 4 

רגליות מוכספות מגולפות. 

מידות הלוח: 45X45 ס״מ. גובה: 9 ס״מ.

$ 150 – 200

 DAVIDOFF סיגרים   25  .760

ץ  ע ת  ס פ ו ק  .R O B U S T O
 MILLENNIUM BLENT .מקורית

יד ברפובליקה  יוצרו בעבודת 

הדומיניקנית.

$ 80 – 120

קופסה צרפתית איכותית   .761

)HUMIDOR( לאחסון סיגרים. 
היצרן ELIE BLEU. כולל מחולל 

לחות ומד לחות, מפתח ומנעול 

49X27 ס״מ.  לנעילת הקופסה. 

גובה: 10 ס״מ.

$ 100 – 150

פנים קופסה

חזית קופסה
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 Patricia איטליה, 2002. עוצב ע"י ,Fjord Swivel ,זוג כורסאות .Moroso  .765

Urquiola. ריפוד עור בגוון לבן )מעט שחיקה(. נושא מדבקה. גובה: 63 ס"מ. 

עומק: 56 ס"מ. 

$ 1,200 – 1,800

 .Mario Bellini איטליה, 2000 בקירוב. עוצבו ע״י ,CAB413 6 כסאות .Cassina .767

מחופות עור בגוון קרמל )בלאי בהתאם לגיל(. חתום. גובה: 82 ס״מ. עומק: 52 ס״מ. 

 $ 2,500 – 3,500

Casamilano .769. זוג כורסאות, Ming, איטליה, 2000 בקירוב. 

עץ ולאקר בגוון אדום )מעט שחיקה(. עוצב ע״י Paola Navone. חתום.

גובה: 68 ס״מ. עומק: 58 ס״מ. 

$ 1,000 – 1,500

770. מערכת 3 שולחנות צד מדורגים, המאה 

ה-20. שפה מחורצת ומגולפת בדגם מפותל. 

רגלי קבריולה. גובה השולחן הגדול: 52 ס"מ. 

משטח: 58X38 ס"מ. )מעט שחיקה( 

  $ 150 – 200

 2000 מודרנית,  דו-מושבית  ספה   .771

בקירוב. ריפוד בד בגוון לבן )כתמים(. רגלי 

מתכת מעוצבות בקווים ישרים. 

גובה: 68 ס"מ. אורך: 163 ס"מ. עומק: 80 ס"מ. 

$ 200 – 300

766. זוג כורסאות LC1, עוצב לראשונה ע״י Le Corbusier. מסגרת 

מתכת. ריפוד דמוי עור שחור. מסעד ניתן להזזה. גובה: 64 ס״מ. 

עומק: 65 ס״מ. 

$ 400 – 500

Moroso. כסא נח והדום, Fjord Relax, איטליה, 2002. עוצב   .768

ע״י Patricia Urquiola. ריפוד עור בגוון ירוק בהיר. דגם בהשראת 

חתיכת צדף פשוטה, שבורה ומוחלקת על ידי גלי הים. חתום ונושא 

תג החברה. כסא- גובה: 102 ס"מ. עומק: 54 ס"מ. 

רוחב הדום: 74 ס"מ. 

$ 800 – 1,000
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שולחן ברונזה פיסולי ייחודי, המאה ה-20. משטח זכוכית שקופה נתמך   .772 

ע״י פסל בדגם נערה בעירום, ישנה על גזע עץ. גובה: 51 ס״מ. משטח: 133X50 ס״מ.  

$ 1,500 – 2,000

 rocaille המאה ה-20. בדגם קרטוש. עיטורי בלט בדגם ,rococo 773. מראה עם מסגרת מוזהבת בסגנון

האופייני לסגנון. גובה: 136 ס״מ. רוחב: 38 ס״מ. 

$ 100 – 150

775. מעמד לפסל/עציץ, מתכת מוזהבת, בסגנון אמפיר, המאה ה-20. רגל מחורצת בדגם האופייני לסגנון. 

גובה: 91 ס"מ.  קוטר: 21.5 ס"מ. 

 $ 100 – 150

774. 4 כסאות תוצרת Vitra בעיצובם של Charles and Ray Eames, גרמניה, 2000 בקירוב. 

עץ מילה מפוסל בדגם מפותל המתאים למבנה הגוף בישיבה. מדבקה. גובה: 56 ס״מ. עומק: 54 ס״מ. 

$ 2,000 – 3,000

Minotti. ספת הסבה )Hockney ,)chaise longue, 2000 בקירוב.   .776

עוצב ע"י Rodolfo Dordoni. ריפוד בד בגוון אפור )שחיקה(.

דגם מודרניסטי מפותל. חתום. גובה: 57 ס"מ. אורך: 176 ס"מ. 

עומק: 112 ס"מ. 

$ 700 – 900

2000 בקירוב. עוצב ע"י  Hockney, איטליה,  Minotti. ספה מודולרית,   .777

Rodolfo Dordoni. ריפוד בד בגוון חום )שחיקה(. דגם מודרניסטי, גיאומטרי, 

צד אחד עגול והשני מלבני. נושא תג החברה. חתום. גובה: 57 ס"מ. 

רוחב: 214 ס"מ. עומק: 137 ס"מ. 

$ 1,000 – 1,500
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פני השטיח בעיטור  שטיח תבריז, פרס.   .778

מדליון מרכזי גדול בדגם הריז וזוג עוגנים בצדדים 

ומוטיבים  שריגים  פרחים,  בדגמי  מקושטים 

שבטיים, נתונים בתוך מסגרת מרשימה על רקע 

כחול כהה. שוליים מקושטים בפרחים.

160X100 ס"מ.

$ 300 – 500

779. שטיח הריז, פרס. פני השטיח בעיטור מדליון 

מרכזי גדול על רקע אדום. מסגרת מקושטת 

פגמים  סימני  שבטיים.  באלמנטים  בכבדות 

בשוליים. 382X280 ס"מ.

$ 300 – 500

שטיח המדאן ליליאן, פרס. פני השטיח   .780

בדגמי הראטי גדולים על רקע אדום. שוליים 

מקושטים באלמנטים שבטיים על רקע בהיר. 

215X142 ס"מ.

$ 400 – 600

781. שטיח משי קום, פרס. פני השטיח בעיטור 

שאה- בפרחי  מקושט  מרשים  כחול  מדליון 

עבאס, זוג עוגנים בצדדים ופרחי שדה על רקע 

אדום. שוליים על רקע כחול מקושטים בפרחים. 

148X106 ס"מ.

$ 700 – 900

782. שטיח משי קום, פרס. פני השטיח בעיטור 

מדליון מרכזי על רקע כחול כהה פרחוני ושוליים 

מקושטים על רקע קרם. 149X97 ס"מ.

$ 300 – 400

783. שטיח משי קום, פרס. פני השטיח בעיטור 

ושוליים  מדליון מרכזי על רקע קרם פרחוני 

מעוטרים בפרחים על רקע כהה. 153X107 ס"מ.

 $ 400 – 600

בעיטור  השטיח  פני  קום.  משי,  שטיח   .784

מדליון מרכזי על רקע כחול כהה פרחוני. שוליים 

מקושטים בפרחים על רקע אדום. 127X75 ס"מ.

$ 400 – 600

785. שטיח משי קום, פרס. פני השטיח בעיטור 

וזוג עוגנים על רקע כחול כהה  מדליון מרכזי 

פרחוני. מסגרת מקושטת בפרחים על רקע אדום. 

115X76 ס"מ.

$ 300 – 500

השטיח  פני  טורקיה.  דושמלטה,  שטיח   .786

מעוטרים ב – 7 מדליונים פרחוניים על רקע אדום. 

מוטיבים שבטיים צבעוניים בשוליים.

290X76 ס"מ.

$ 200 – 250

794. לוט 6 שטיחוני משי. מידות: 146X105 ס״מ, 149X100 ס״מ, 220X140 ס״מ, 89X53 ס״מ, 149X96 ס״מ, 150X98 ס״מ.

$ 800 – 1,200

793. לוט 5 שטיחים, אזרבייג’ן. שטיח משי ושטיחי צמר. מידות: 157X98 ס״מ, 180X121 ס״מ, 91X157 ס״מ, 183X121 ס״מ, 273X181 ס״מ.

$ 600 – 800

792. לוט 3 שטיחים בדגם קרצופף, אזרבייג’ן. פני השטיחים בעיטורי מדליונים מפוזרים על רקע כהה. 

מידות: 150X95 ס״מ, 150X96 ס״מ, 150X96 ס״מ.

$ 700 – 1,000

787. ראנר בדגם בוכרה, פקיסטן. מעוטר ב - 19 

מדליונים ומוטיבים שבטיים לאורך פני השטיח 

על רקע אדום. 315X75 ס"מ.

$ 300 – 400

788. שטיח קשאן, פרס. פני השטיח בדגם מדליון 

מרכזי על רקע אדום. שוליים מקושטים בפרחים 

על רקע כחול. 370X280 ס"מ.

$ 300 – 500

פני השטיח בעיטור  שטיח קשאן, פרס.   .789

מדליון מרכזי על רקע אדום. שוליים מקושטים 

בפרחים על רקע כחול. 198X136 ס"מ.

$ 300 – 500

790. שטיח קשאן, פרס. פני השטיח בדגם מדליון 

מרכזי על רקע אדום. שוליים מקושטים בפרחים 

על רקע כחול כהה. 323X212 ס"מ.

$ 300 – 500

בעיטור  השטיח  פני  פרס.  קשאן,  שטיח   .791

מדליון מרכזי על רקע אדום. שוליים מקושטים 

בפרחים על רקע כחול כהה. 317X220 ס"מ.

$ 300 – 500
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795. שטיח תפילה בדגם פרפדיל, קווקז. פני השטיח 

בעיטורים שבטיים ומוטיבים גאומטריים בשוליים 

על רקע כחול וכחול כהה. 136X83 ס"מ.

$ 150 – 250

796. שטיח ארדביל, קווקז. פני השטיח בדגם קובה 

המעוטר במוטיבים שבטיים וגאומטריים צפופים על 

רקע בהיר. שוליים מקושטים בפרחים על רקע אדום 

כהה. 175X96 ס"מ.

$ 200 – 300

797. שטיח קום ישן מאוד, פרס. פני השטיח בעיטור 

מדליון מרכזי ואלמנטים שבטיים בדגם הראטי על 

רקע כחול כהה. סימני שחיקה. 163X103 ס"מ.

$ 300 – 500

השטיחים  פני  אזרבייג’ן.  שטיחי  זוג  לוט   .798

בדוגמת הראטי ואלמנטים שבטיים על רקע כהה. 

מידות: 148X95 ס״מ, 208X136 ס״מ.

$ 300 – 500

קווקז.  מאוד,  ישנה  טורקומנית  טורבה   .799 

3 מדליונים מעוטרים במוטיבים שבטיים מסביבם על 

רקע אדום. גדילים בכחול ואדום. 45X20 ס״מ.

$ 600 – 800

מדליונים   10 אפגניסטן.  חלמהמדי,  ראנר   .800

מרובעים לאורך פני השטיח. מוטיבים גיאומטריים 

בשוליים. 480X62 ס"מ.

$ 300 – 400

טורבה טורקומנית ישנה מאוד, קווקז. עיטור   .801

2 גולים ומוטיבים גיאומטריים על רקע אדום כהה. 

גדילים בירוק ואדום. 45X22 ס״מ.

$ 600 – 800

שטיח המדאן, פרס. פני השטיח בעיטור   .802

מדליון מרכזי פרחוני נתון בתוך מסגרת פרחונית 

על רקע קרם. 170X52 ס"מ.

$ 300 – 400

803. שטיח שירז, פרס. פני השטיח בעיטור מדליון, 

כנף  בעלי  החיים,  עץ  בדגם  שבטיים  אלמנטים 

ופרחים, נתונים במסגרת אדומה על רקע כחול כהה. 

160X115 ס"מ.  

$ 300 – 400

804. שטיח שירז, פרס. פני השטיח בעיטור מדליון 

מרכזי קטן ובצדדיו זוג עוגנים גאומטריים, נתונים 

 במסגרת אדומה המקושטת בפרחים צבעוניים.

4 מדליוני צד וקישוטי פרחים על רקע כהה.

176X121 ס"מ.

$ 300 – 400

805. שטיח יאגזיבדיר, טורקיה. פני השטיח מעוטרים 

ומוטיבים שבטיים על רקע כחול כהה  בפרחים 

ומסגרת אדומה. 125X79 ס"מ.

$ 200 – 250

806. שטיח אבאדה, פרס. פני השטיח בדגם מדליון 

גאומטרי, פרחים, מוטיבים שבטיים, בעלי חיים ועוד. 

4 מדליוני צד. 193X73 ס"מ.

$ 300 – 400

807. שטיח בגדם ליליאן, פרס. פני השטיח בעיטורי 

מדליון מרכזי ועוגנים בדגם פרחים וצמחייה עשירה. 

132X70 ס"מ.

$ 200 – 300

פני השטיח  גוראבאן, פרס.  שטיח תפילה   .808

בעיטור מדליון מרכזי המקושט באלמנטים שבטיים 

מסביבו על רקע אדום. 140X73 ס"מ.

$ 150 – 250

השטיח  פני  טורקיה.  דומשלטה,  שטיח   .809

בדגם עץ החיים על רקע אדום. שוליים מקושטים 

במוטיבים שבטיים. 172X112 ס"מ.

$ 300 – 400

שטיח קשאן, פרס. פני השטיח בדגם פייזלי   .810

)בוטה( עם עיטורי פרחים על רקע קרם. שוליים 

קרם.  רקע  על  שאה-עבאס  בפרחי  מקושטים 

208X135 ס"מ.

$ 400 – 600

שטיח' בלוץ', אפגניסטן. פני השטיח בדגם   .811

תרנגולים ועציצי פרחים על רקע קרם. 137X84 ס"מ

$ 150 – 200

812. שטיח קאשאן, פרס. פני השטיח בדגם פייזלי 

)בוטה( על רקע קרם. 210X140 ס"מ.

$ 400 – 600

שטיח בדגם בלוצ', אפגניסטן. פני השטיח   .813

בעיטורי בעלי חיים, ציפורים ומוטיבים שבטיים על 

רקע קרם. שוליים מקושטים באלמנטים גאומטריים 

על רקע כחול כהה. 137X75 ס"מ.

$ 300 – 400

שטיח קשאן, פרס. פני השטיח בדגם פייזלי   .814

)בוטה( על רקע קרם. 212X138 ס"מ

$ 300 – 500

815. שטיח בדגם האנטינג, פקיסטן. 

פני השטיח מעוטרים לאורך, בדגמי 

צמחייה עשירה, חיות בר ובעלי 

כנף, לוחמים על סוסים אוחזים 

בחניתות שלופות על רקע כחול 

כהה. שוליים מקושטים בעצים, 

ציפורים ואיילים על רקע אדום. 

198X123 ס"מ.

$ 400 – 500

שטיח קילים סנה, פרס. פני   .816

השטיח בעיטורים שבטיים דמויי 

רקע  על  אדומים  )בוטה(  פייזלי 

כחול כהה. מסגרת מקושטת על 

רקע קרם. 208X138 ס"מ.

$ 400 – 600

817. שטיח משי וצמר קשמיר, הודו. פני 

השטיח בדגם גריד. ריבועים מעוטרים 

במוטיבים שבטיים על רקע אפור בהיר. 

360X280 ס"מ.

$ 500 – 700

פני  פרס.  קום,  ישן  שטיח   .818

דיזיין  אובר  אול  בדגם  השטיח 

פרחוני על רקע כחול כהה. מסגרת 

מעוטרת בפרחי שאה-עבאס על 

רקע אדמדם. 325X216 ס"מ.

$ 600 – 800
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משלל  מורכב  משוחזר.  גרביטציה  שעון   .819

אלמנטים בהם גילופי עץ ישנים ועיטורי ברונזה 

מוזהבת מסביב ללוח הספרות. מנגנון השעון "יורד" 

לאורך סולם מחורץ. למתיחת השעון מעלים את 

המנגנון לראש הסולם. גובה: 86 ס"מ. במצב עבודה.

$ 150 – 200

סיטאר )CITHARE( גרמני ישן. כלי בעל   .820

49 מיתרים. היצרן: MUSIMA )בשימוש בעיקר 

אירופה(. קופסת עץ שחורה  במדינות מזרח 

מעוטרת בוורדים. גובה: 52 ס״מ.

$ 100 – 150

821. מכונת תפירה SINGER, ארה״ב 1920 – 1915

צבועה בשחור עם עיטורים צבעוניים מרשימים 

ופלאקים חרותים בדגמי עלים. בסיס עץ. כולל 

מזוודת נשיאה. 44X21 ס״מ. גובה: 27 ס״מ.

$ 200 – 300

822. משקל תלייה אנגלי, 1920 בקירוב. 

 היצרן: Salter's. גוף פליז, מחוג ואנקולים מברזל. 

גובה: 23 ס"מ.

$ 200  -  300

ברז פליז גדול ממדים. ככל הנראה טורקי   .823

מהמאה ה – 19. אורך: 27 ס״מ. גובה: 18.5 ס״מ.

$ 100 – 150

כנראה אמריקאי,  ברזל מאסיבי,  מכבש   .824

להעתקת מכתבים ו / או לכריכת ספרים. 1870 

בקירוב. היצרן: Husqvarna. עיטורים מוזהבים 

31 ס"מ. על תהליך  על פני כל המכבש. גובה: 

בהרחבה  לקרוא  ניתן  המכתבים   העתקת 

www.officemuseum.com :ב

$  200 - 300

 1880 מכונת תפירה אירופאית עתיקה,   .825

בקירוב. גוף עשוי ברזל צבוע בשחור עם שאריות 

עיטורי פרחים. גובה: 30 ס״מ.

$ 100 – 150

 STEREOSCOPE 826. מכשיר אנגלי סטריאוסקופ

גלויות  1880 לצפייה בצילומי   – 1900 עתיק. 
השם  תחת  לעיתים  )מופיע  בתלת-מימד 

גרפוסקופ GRAPHOSCOPE( עשוי מעץ, חלקים 

עדשות.   2 כולל  עלים.  בדוגמאות  מגולפים 

37 גלויות מיוחדות.  אפשרויות לכיוונון. כולל 

אורך: 42 ס״מ.

$ 400 – 600

ר  י מכש  )T H E O D O L I T E ( ט  י ל ו ד ו א ת  .8 2 7

בקירוב.   1915 אנגלי.  ארכיטקטוני   מדידה 

היצרן: E.R. WATTS כולל טלסקופ ומערכת איפוס 

וייצוב. חתום. גובה: 24 ס"מ.

$ 200 – 250

828. שעון קמין אנגלי, ארט-דקו, 1930 בקירוב. יצרן 

השעון ENFIELD. קופסת השעון מעץ אלון מסוגנן. 

השעון מנגן את צלצול הווסטמינסטר כל רבע שעה, 

חצי ובשעות מלאות. בלוח הספרות מתג השתקת 

הצלצולים. גובה: 23 ס״מ. במצב עבודה.

$ 120 – 150

829. מכשיר טלפון צרפתי עתיק. 1910 – 1900, 

בסיס עץ עם ניצב, עליו תלויות פומיות הדיבור 

ונושא דיסקית )פגמים קלים(.  והשמע. חתום 

גובה: 37 ס״מ.

$ 50 – 100

830. טלסקופ יפני ישן, היצרן STELLAR. ניצב על 

חצובת עץ מתכווננת. כולל קופסת עץ הכוללת 

עדשות נוספות ושלל אביזרים. 

מידות הקופסא: 111X34X11 ס״מ.

$ 200 – 300

819820821
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פריטים 1000-1297
4 פסלוני פורצלן  Royal Doulton. לוט   .1000

אנגליים, המאה ה-20, הכולל: א. ‘מנגן חלילים’. 
ב. ,’זמן הטלה’. ג. ‘תודה’. ד. ‘זמן ערב’. חתומים. 

גובה: מ- 19 עד 23 ס״מ. )רסטורציה( 

$ 200 – 300

3 פסלוני פורצלן  Royal Doulton. לוט   .1001

אנגליים, המאה ה-20, הכולל: א. "איש הבלונים.״ 
ב. "מוכרת הבלונים הזקנה." ג. "זקנת המטבעות." 

חתומים, מתוארכים וממוספרים. 

גובה: מ- 18.5 עד 22.5 ס"מ.

$ 200 – 300

שחקן  פורצלן,  פסלוני  זוג   .Meissen  .1002

ושחקנית גולף, גרמניה 1950 בקירוב. עוצב ע״י 

Peter Strang . חתום בחרבות כחולות מוצלבות. 

אישה: ממוספר בחריתה 81836, מס’ 14 בכתום. 

)חוסר מינורי למצחייה(. גבר: ממוספר בחריתה 

81897. גובה: 7/8 ס״מ. 

$ 180 – 220

Rosenthal. פסל פורצלן, גרמניה, 1953.   .1003

 .blackamoor מפוסל בדמות משרת אפריקאי

חתום H. Meisel וממוספר. גובה: 18.5 ס"מ. 

$ 100 – 150

Meissen. לוט 3 פסלוני פורצלן בדמות   .1004

 Peter ליצנים, גרמניה, 1950 בקירוב. עוצבו ע"י
Strang. מעוטרים בשלל צבעים. מפוסלים בדגם: 

מלצר, מחזיק פרחים )חוסר ביד אחת, רסטורציה 

לרגליו  כלב  עם  כסא  על  עומד  אחת(,  לנעל 

)רסטורציה ליד אחת(.  חתומים בחרבות כחולות 

מוצלבות, מספרי דגם בחריתה. גובה: 8,9,10 ס"מ. 

$ 300 – 400

Meissen. צלחת פורצלן דקורטיבית, 1870   .1005

בקירוב. עיטורי בלט בהיקף בדגם צדפות מסוגננות 

וקני סוף לסירוגין. הדגשי הזהבה. חתום בחרבות 

כחולות מוצלבות. קוטר: 28 ס"מ. )צ'יפ מזערי(

$ 100 – 150

גרמנית, פורצלן  קערת   .Meissen  .1006 

עלים  בדגם  והזהבה  בלט  עיטורי   .1924-34

כחולות  בחרבות  חתום  ענבים.  ואשכולות 

 B182 2 לוכסנים, דגם מספר מוצלבות ונקודה, 

בהטבעה. אורך: 35 ס״מ. )צ'יפ מזערי לבסיס( 

$ 150 – 200

Lladro. פסל פורצלן ביסקוויט, ספרד,   .1007

המאה ה-20. מפוסל בדמות נערה עם סל לחם 

וכלב לרגליה. חתום. גובה: 27 ס״מ.

$ 80 – 120

Meissen .1008. לוט 3 כוסות ותחתיות תואמות 

 לתה, פורצלן גרמני, המאה ה-19/20, הכולל: 
א. ציורי יד בדגם פרחים בשלל צבעים. ב. דגם 
Indianischeblumen בגוון סגול. ג. מעוטרת 
דגם צוייבלמוסטר עם הדגשי הזהבה. )צ'יפ מינורי 

לשפה(. חתומים בחרבות כחולות מוצלבות. 

גובה: מ-6.5 עד 8 ס"מ. 

  $ 250 – 350

ותחתיות  כוסות   2 לוט   .Meissen  .1009

1880-1970, הכולל:  לאספרסו, פורצלן גרמני, 
א. מעוטרת בדגם פרחים בשלל צבעים בעיטורי 
יד. ב. מעוטרת בדגם עלים עם הדגשי הזהבה 
על רקע כחול קובלט. חתומים בחרבות כחולות 

מוצלבות. גובה: 5/6 ס״מ. 

 $ 180 – 220

פסל טרקוטה בסגנון ארט-דקו, כנראה   .1010

סקנדינביה, המאה ה-20. גלזורה עשירה בגוון 

ירוק וכחול. בדגם אישה יושבת. גובה: 34 ס״מ. 

$ 200 – 300

Goebel-Bieber. מסכת קיר טרקוטה,   .1011

נערה  בדגם  מפוסלת  בקירוב.   1930 גרמניה, 

חובשת מצנפת. מעוטרת בשלל צבעים. חתום 

וממוספר 244. גובה: 23 ס״מ.  

$ 100 – 150

1012. פסל פורצלן בדגם סוס, המאה ה-20. אוכף 

מוזהב. גובה: 25 ס"מ. 

$ 200 – 300

1013. כלי טרקוטה לשולחן עבודה, המאה ה-20. 

מפוסל בדגם 2 ילדים יושבים על קיר לבנים. חתום 

וממוספר. 18X17 ס״מ. 

$ 100 – 150

זוג צלחות פורצלן, ישראל, שנות ה-80.   .1014

גוון שחור עם הדגשי הזהבה על רקע בגוון לבן. 

אחת מעוטרת בדגם השמש, והשנייה בדגם הירח. 

חתום Elron ומתוארך. קוטר: 27.5 ס״מ. 

$ 200 – 300

1015. זוג קנקני פורצלן בסגנון ארט-נובו, המאה 

ה-20. הלבשות מתכת מוזהבת מפוסלות בדגם 

נערות חן, פרחים וגבעולים האופייניים לסגנון. 

חתום. גובה: 33 ס״מ.  

$  200 – 300

1016. אמן לא מזוהה, ילדים, שמן על בד מוצמד לקרטון, 35X44 ס"מ, חתום 

ומתוארך 1914.

$ 200 – 300

1017. פורטרט אישה איכותי ביותר, אסכולה גרמנית, 

המאה ה-19, שמן על בד, 45X65 ס"מ.

$ 300 – 400
Verdaccio לקבלת מרקם עור אנושי.  * הפנים מצויירות בטכניקת 

בטכניקה מורכבת זו מצויירת שכבה מתחת לשכבת הצבע הרגילה.
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צמיד קשיח זהב 14K, פתוח, מעוטר בעבודת   .1029

זהב יפה ומשובץ בלו-טופז במרכז. משקל כ-17.5 גרם.

$ 1,500 - 2,000

מעוטרת   ,14K זהב  טבעת   .1030

ומשובצת אבן  יפה  זהב  בעבודת 

 .US 6-מלכית בדמות אישה. מידה כ

משקל כ-19 גרם.

$ 1,000 – 1,500

1031. צמיד קשיח זהב 14K, פתוח, מעוטר בעבודת זהב 

יפה עם סממנים יהודיים. משקל כ-21 גרם.

$ 1,800 – 2,200

1025. זוג עגילי קליפס זהב 18K, אובאלים. 

מסגרת מעוטרת ומשובצת  ג'ייד. 

מידות כ: 2.8X2.5 ס"מ. משקל כ-29 גרם.

$ 2,000 – 2,500

 ,1 8 K ב  ה ז ת  ע ב ט  .1 0 2 6

יפה  זהב  בעבודת  מעוטרת 

ד.  י י ' ג ז  כ ר מ ב ת  צ ב ו ש מ  ו

מידה כ-US 7. משקל כ-17 גרם.

$ 1,500 – 2,000

18K, מסגרת  זוג עגילי קליפס זהב   .1027

אובאלית משובצת פנינים ובמרכז טורקיז. 

מידות כ: 3X2.5 ס"מ. משקל כ-28 גרם

$ 2,000 – 2,500

1028. טבעת זהב 18K, מסגרת 

פנינים  משובצת  אובאלית 

ובמרכז טורקיז. מידה כ-4 

US. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה. משקל כ-16.5 גרם.

$ 1,500 – 2,000

18K, מעוטרת  טבעת זהב   .1021

בעבודת זהב יפה ומשובצת לפיס-

מידה  פירמידה.  בליטוש  לזולי 

כ-US 7.5. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה. משקל כ-10 גרם.

$ 1,500 – 2,000

זהב  ויקטוריאנית  טבעת   .1022

יפה  זהב  9K, מעוטרת בעבודת 
 .US 10-ומשובצת טורקיז. מידה כ

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

משובצת   ,14K זהב  טבעת   .1023

אבני טורקיז בגדלים שונים. מידה 

כ-US 9. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.

$ 600 – 800

18K, מעוטרת  טבעת זהב   .1024

ומשובצת  יפה  זהב  בעבודת 

יהלומים,  לפיס-לזולי וג'ייד. מידה 

כ-US 5.75. משקל כ-13 גרם.

$ 1,500 – 2,000

1018. תליון זהב 14K, מסגרת מעוינת משובצת 

אבני חן שונות. אורך כ-4.1 ס"מ. כולל שרשרת 

זהב 14K. משקל כ-11 גרם.

$ 700 – 1,000

כנראה צרפתי, חוליות   ,18K זהב  ענק   .1019

בעבודת זהב יפה מעוטרות אמאייל ואבני חן 

שונות. אורך כ-42 ס"מ. משקל כ-40 גרם.

$ 4,000 – 5,000

1020. תליון זהב 18K, מעוטר בעבודת זהב יפה 

 ומשובץ לפיס-לזולי בליטוש פירמידה. 

.14K כולל שרשרת זהב

$ 2,000 – 2,500
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זהב  כיס  שעון   TISSOT  .1042

18K, מנגנון מכני, קוטר כ-41 מ"מ.  
משקל כ-37 גרם.

$ 1,000 – 1,500

JAEGER-LE COULTRE .1043 שעון 

כיס זהב 18K, מנגנון מכני, קוטר 
כ-41 מ"מ. משקל כ-35 גרם.

$ 1,500 – 2,000

1038. טבעת זהב 18K, מעוטרת 

ומשובצת  יפה  זהב  בעבודת 

ציטרין. מידה כ-US 7.75. טבעת 

והקטנה.  להגדלה  ניתנת  זו 

משקל כ-14 גרם.

$ 800 – 1,200

טבעת זהב 14K, משובצת   .1039

"ג'ורג  מטבע זהב סוברין אנגלי 

החמישי". מידה כ-US 11.5. טבעת 

זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

משקל כ-18.5 גרם.

$ 1,500 – 2,000

1041. טבעת  זהב 18K, משובצת 

ציטרין ויהלום קטן. מידה כ-6.25 

להגדלה  ניתנת  זו  טבעת   .US

והקטנה. משקל כ-18.5 גרם.

$ 1,500 – 2,000

1040. טבעת זהב 14K, מעוטרת 

בעבודת ריקוע עדינה ומשובצת 

2 יהלומים בכל צד ובמרכז כיפה 

משובצת אבני רובי. מידה כ-8.5 

להגדלה  ניתנת  זו  טבעת   .US

והקטנה.  משקל כ-12.5 גרם.

$ 800 – 1,200

1035. צמיד זהב 14K, בדגם צמיד שעון, מעוטר 

במרכז אלמנט משובץ יהלומים בליטוש ישן. 

אורך כ-18 ס"מ. משקל כ-30 גרם.

$ 1,800 – 2,200

OMEGA .1036 שעון כיס זהב 14K, 3 מכסי זהב, 

מנגנון מכני, קוטר כ-46 מ"מ. משקל כ-70 גרם.

$ 1,500 – 2,000

14K, קפיצי, בדגם  צמיד קשיח זהב ורוד   .1037

ראשי נחש מעוטרים בעבודת זהב יפה ועיניהם 

משובצות אבני רובי. משקל כ-17.5 גרם.

$ 2,000 – 2,500

סגורה,  זים,  טורקי מחרוזת   .1032

משובצת טורקיזים בקוטר של כ: 11-12 

מ"מ וחרוזי זהב לסרוגין. אורך כ-78 ס"מ.

$ 600 – 800

סגורה,  טורקיזים,  מחרוזת   .1034

 7-8 משובצת טורקיזים בקוטר של כ: 

מ"מ וחרוזי זהב לסרוגין. אורך כ-85 ס"מ.

$ 700 – 1,000

1033. קולייר פנינים, פנינים לבנות, סגלגלות וחרוזי 

זהב לסרוגין. סוגר זהב 18K. אורך כ-37 ס"מ.

$ 700 – 1,000



72

הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  קונה  למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  קיים   חלק ג' | רביעי 29.3.2023 

קופסת פליז משובצת אבני חן, בסגנון   .1050

טורקמני, המחצית הראשונה של המאה ה-20. 

בדגם תיבה עם ידית. מעוטרת בעבודת פיליגראן 

צפופה ופניניות. פנים: מחופה לבד בגוון כתום. 

גובה: 11.5 ס"מ. 8X11.5 ס"מ. 

$ 100 – 150

גדולת  מוכספת,  איסלאמית  תיבה   .1051

ממדים, המאה ה-20. עיטורי חריתה בהיקף 

בדגם ערבסקות מפותלות האופייניות לסגנון. 

 פנים מחופה לבד בגוון אדום. ידיות מפותלות.

4 רגליות. גובה: 36 ס"מ. רוחב: 45 ס"מ. 

$ 200 – 300

3 פריטים, הכולל: א. נרגילה כסף,  לוט   .1052

בהיקף  חריתה  עיטורי   .20 ה- המאה  מרוקו, 

 בדגם ערבסקות מפותלות. חתום. גובה: 26 ס"מ. 

ב. פינג'ן כסף, המאה ה-20. עיטורי בלט צפופים. 
חתום 900. גובה: 28 ס"מ. ג. גביע כסף עם מכסה, 

הודו, המאה ה-20. עיטורי בלט בדגם צמחייה 

מפותלת. גובה: 24.5 ס"מ. 

  $ 400 – 500

1053. לוט 2 פריטי יודאיקה, הכולל: א. חנוכיית 

מתכת עכשווית. זרועות מסוגננות. בסיס מפוסל 
בדגם מגן דוד. חתום 'גפני'. רוחב: 56 ס"מ. ב. שופר 

כסף סטרלינג, המאה ה-20. חתום. אורך: 31 ס"מ. 
$ 80 – 120

צלחת נחושת איסלאמית, 1940 בקירוב.   .1044

בטכניקה  כסף  משובצת  מפותלת.  שפה 

דמשקאית בדגמי ערבסקות מפותלות וכתב ערבי 

קליגראפי במרכז. רגליות. קוטר: 35 ס"מ. 

$ 150 – 250

Franz Bergmann .1045 . פסל ברונזה אוסטרי, 

1900 בקירוב. מפוסלת  וינה,  אוריינטליסטית, 

בדמות גבר ערבי עם ספר, יושב על ארגז. מעוטר 

בצביעה קרה. חתום בחותמת בית היציקה של 

Bergmann, חתום  Geshutzt וממוספר. 

גובה: 14 ס"מ. אורך: 10.5 ס"מ. 

$ 700 – 900

צלחת נחושת איסלאמית, 1940 בקירוב.   .1046

בטכניקה  כסף  משובצת  מפותלת.  שפה 

דמשקאית בדגמי ערבסקות מפותלות וכתב ערבי 

קליגראפי במרכז, על רקע עבודת ריקוע ידנית. 

קוטר: 29.5 ס"מ. 

$ 150 – 250

1047. מנורת פליז איסלאמית, גדולת ממדים, המאה 

ה-20. 4 קנים לשמן ופתיל. ראש מפוסל בדגם ציפור 

פנטסטית עם נוצות עדינות בחריתה. גובה: 152 ס"מ. 

$ 200 – 300

במינה,  מיוחדת  תכשיטים  קופסת   .1048

משובצת פיסות עץ, המאה ה-20. מפוסלת בדגם 

מבנה ארכיטקטוני מורי מעוטר בשלל דגמים 

גיאומטריים. גובה: 13.5 ס"מ. רוחב: 20.5 ס"מ. 

$ 200 – 300

2 פריטים, הכולל: א. פמוט מתכת  לוט   .1049

בדגם  מפוסל  מעמד   .20 ה- המאה  מוזהב, 
 בלוסטרים מעוטרים בחריתה. גובה: 40.5 ס"מ. 

מלופפים  חוטים  פיליגראן.  כסף  צלחת  ב. 
15.5 ס"מ.  בצפיפות בדגמים מפותלים. קוטר: 

קופסאות מקוריות. 

 $ 30 – 50

1054. זוג פמוטות כסף סטרלינג לשבת, לנסיעות, 

זה.  עם  זה  משתלבים  בקירוב.   1960 ישראל, 

מעוטרים כסף פיליגראן בדגמי עיגול. חתום. 

קוטר: 6 ס״מ. 

$ 80 – 120

1055. לוט 2 פריטי יודאיקה, הכולל: א. בית מוכסף 

עיטורי   .20 ה- המאה  ממדים,  גדול  למגילה, 
חריתה ובלט בדגם פילים וצמחייה מפותלת. 

כיתוב.  או  למונוגרמה  קרטוש  דגם   במרכז 

ב. גביע כסף סטרלינג לקידוש.  41 ס״מ.  אורך: 

מפוסל בהיקף בדגם נוף ירושלים. בסיס נושא 

חתום  באפליקציה.  הגפן’  פרי  ‘בורא  כיתוב 

וחותמת האומן. גובה: 15.5 ס״מ. )מוכבד(

$ 200 – 300

גביע כסף סטרלינג בסגנון ארט-דקו,   .1056

גיאומטרי  בדגם  מחורץ  גוף   .20 ה- המאה 

האופייני לסגנון. שארית הקדשה. חתום וחותמת 

היצרן. גובה: 15 ס"מ. )מכה מינורית( 

 $ 100 – 150

Agam .1057. גביע כסף סטרלינג וזהב לקידוש, 

קינטי, מורכב מ-2 חלקים, כוס פנימית, צילינדר 

חיצוני. ראש הצילינדר נושא את ברכת היין בכתב 

ראי אשר משתקף בכוס הפנימי. מוקף אגמוגרף 

דינמי מקופל בגליל פרספקס. חתום וממוספר. 

גובה: 16 ס"מ.

$ 700 – 900

כס  בדגם  מפוסל  לבשמים.  כסף  הדס   .1058

מלכותי. מסעד מסוגנן בעיטורים גזורים בדגם 

תרנגולות. נושא כיתוב ‘בורא מיני בשמים’. נושא 

חותמות רוסיות. גובה: 6 ס״מ. 

$ 150 – 250

1059. זוג פמוטות כסף סטרלינג לשבת, המאה 

ה-20. מפוסלים בדגם עמודים קורינתיים. חתום. 

גובה: 20 ס״מ. )מוכבד(

$ 400 – 500

 

1060. מנורה עם קופסת עץ, אוקראינה. עיטורים 

יפהפיים בשלל גוונים בדגם ציפורים ופרחים 

בהיקף. גובה המנורה: 47.5 ס״מ. )מודבק( 

קופסה: 53X44 ס״מ. 

$ 50 – 100

1061. פסל מתכת אוריינטליסטי, המאה 

ה-20. מפוסל בדמות ילד חבוש כובע 

ירוק,  מאחוריו עץ דקל. מצויר בגוון 

חום, בז' ואדום. גובה: 23 ס"מ. 

 $ 80 – 120

שתי  לוט   ,)1796-1864 ( רוברטס   דויד   .1062

הבשורה,  כנסיית  ממוסגרות.  ליטוגרפיות 

נצרת. צבועה ביד. מהדורה ראשונה. חתומה    

ומתוארכת בפלטה 50.5x34.5  .1839  ס"מ.

ומתוארכת  ירושלים. חתומה  כנסיית הקבר, 
בפלטה 33.5x48 .1839 ס"מ.

$ 300 – 400

1063. מערכת שח-מט "יהודית" 

מעץ,  המשחק  כלי  מיוחדת. 
וכהה, מגולפים בעבודת  בהיר 

יד, נושאים סמלים יהודיים בהם 

עשרת הדיברות, מגן-דוד, מנורת 

שבעת הקנים ועוד. גובה הכלים 

10 – 5 ס"מ. קופסת עץ בראשה 

לוח המשחק בדגם שייש מנומר. 

41X41 ס"מ. גובה: 6.5 ס"מ.

$ 150 – 200
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סיכת ארט-דקו זהב   .1077

14K, משובצת דיאמנטים, 
פנינה ויהלום בליטוש ישן 

 .ct  0.20 כ- של  במשקל 

אורך כ-4.5 ס"מ. 

משקל כ-3.5 גרם.

$ 700 – 1,000

זהב  תליון/לוקט   .1078

האחד  צידו  נפתח.   ,14K
מעוטר בעבודת ריקוע יפה 

וצידו השני חלק.

קוטר כ-2.3 ס"מ.

$ 500 – 700

טוויסט,   ,14K זהב  טבעת   .1073

 .US 6.75-משובצת 2 פנינים. מידה כ

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 500 – 700

1074. טבעת זהב 14K, משובצת 

בצדדים.  ויהלומים  אמטיסט 

מידה כ-US 7.5. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 500 – 700

1075. טבעת זהב 14K וכסף, משובצת 

רובי.  ובמרכז  ישן  יהלומים בליטוש 

ניתנת  זו  טבעת   .US  10.5 כ- מידה 

להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

 ,9K 1076. לוט 2 טבעות זהב ורוד

משובצות אבני חן שונות. מידה 

US. טבעות אלו ניתנות  כ-7.5 

להגדלה והקטנה.

$ 700 – 1,000

שורת  אמרלדים,  מחרוזת   .1064

אמרלדים וחרוזי זהב לסרוגין. 

.14K אורך כ-44 ס"מ. סוגר זהב

$ 800 – 1,200

1065. טבעת זהב 14K, מעוטרת 

בעבודת אמאייל יפה ומשובצת 

.US 8.5-אופאלים. מידה כ

$ 700 – 1,000

1066. תליון זהב 14K, בדגם 

לב, משובץ ג'ייד ורובי קטן. 

מידות כ: 4X3.1 ס"מ. 

משקל כ-14 גרם.

$ 600 – 800

 ,14K זהב  טבעת   .1067

ל  ע ו  א י מ ק ת  צ ב ו ש מ

 .US  7 כ- מידה  אגאט. 

טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.

$ 500 – 700

מחרוזת פנינים, שורת פנינים   .1068

 .14K בקוטר של כ: 7-8 מ"מ. סוגר זהב

אורך כ-86 ס"מ.

$ 700 – 1,000

1069. זוג עגילי זהב 14K, משובץ 

טורקיז קטן.  ובתוכו  ג'ייד  חרוז 

ג'ייד  חרוז  משובץ  תליון  נושא 

ואלמנטים מזהב. אורך כ-5.5 ס"מ. 

משקל כ-11.5 גרם.

$ 1,500 – 2,000

 14K זוג עגילים עתיקים זהב   .1070

וכסף, מעוטרים בעבודת ריקוע יפה 
ומשובצים דיאמנטים. במרכז תליון 

משובץ יהלום בליטוש ישן במשקל 

כולל של כ-ct 0.50. אורך כ-3.5 ס"מ.

$ 1,500 – 2,000

 ,14K 1071. זוג עגילי זהב

2 לולאות זהב מחוברות 

פנינה.  תליון  נושאות 

אורך כ-6.5 ס"מ. 

משקל כ-9 גרם.

$ 700 – 1,000

 ,14K זהב  עגילי  זוג   .1072

אלמנט זהב מעוטר בעבודת 

2 ריבועי זהב  זהב יפה, נושא 

כ"א  קטן  יהלום  משובצים 

ולפיס-לזולי. אורך כ-5.1 ס"מ.

$ 800 – 1,200
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1091. צמיד זהב 14K, שרשראות זהב מעוטרות אלמנטים ויקטוריאניים זהב 9K. אורך כ-20 ס"מ.

$ 800 – 1,200

 ,14K 1086. תליון זהב

משובץ  כוכב,  בדגם 

יהלומים קטנים. כולל 

.14K שרשרת זהב

$ 500 – 700

זהב  שרשרת   .1087

14K, מעוטרת 2 גדילי 
זהב  בדגם עוגן. 

אורך כ-8.5 ס"מ.

$ 600 – 800

 ,18K תליון זהב H.STERN  .1088

קטן.  יהלום  משובץ  לב,  בדגם 

כולל שרשרת זהב 18K מעוטרת 

משובצים  לבן  בזהב  אלמנטים 

יהלומים קטנים.

$ 1,000 – 1,500

 ,14K זהב  תליון   .1089

מסתובב  גלובוס,  בדגם 

על צירו. מעוטר בעבודת 

כולל שרשרת  יפה.  זהב 

.14K זהב

$ 600 – 800

9K, מסגרת  תליון זהב   .1090

משובץ  ומעוטרת,  אובאלית 

.10K ציטרין. כולל שרשרת זהב

$ 600 – 800

14K, בדגם  טבעת זהב   .1082

ם  י ר י פ ס ת  צ ב ו ש מ  , ח ר פ

 . ן לסרוגי קטנים  ויהלומים 

מידה כ-US 6. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 700 – 1,000

מעוטרת   ,14K זהב  טבעת   .1083

בעבודת זהב יפה ומשובצת יהלומים 

 .US 8.25-קטנים )חסרים 4(. מידה כ

ניתנת להגדלה והקטנה.  זו  טבעת 

משקל כ-8 גרם.

$ 800 – 1,200

1084. טבעת זהב 14K, מעוטרת 

ומשובצת  יפה  זהב  בעבודת 

 .US  8 כ- מידה  רובי.  אבני   3

משקל כ-11 גרם.

$ 800 – 1,200

1085. טבעת זהב 14K, משובצת 

טנזנייט בליטוש קבושון במשקל 

 .US  7 כ- מידה   .cts  8.87 של 

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה. 

.AIG מלווה בתעודה של

$ 600 – 800

תליון ויקטוריאני זהב ורוד   .1079

9K, מעוין משובץ פניניות, נושא 
תליון מפנינה לבנה גדולה. כולל 

.9K שרשרת ויקטוריאנית זהב ורוד

$ 700 – 1,000

סצינה  מעוטר   ,9K זהב  קמיאו  סיכת   .1080

7.2X6 ס"מ.  מהמיתולוגיה היוונית. מידות כ: 

משקל כ-27 גרם.

$ 700 – 1,000

מסגרת   ,14K וזהב  קמיאו  תליון/סיכה   .1081

מעוטרת ומשובצת פניניות. במרכז קמיאו משובץ 

 .14K על אוניקס. כולל שרשרת זהב

מידות כ: 3.5X2 ס"מ.

$ 800 – 1,200
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זוג פמוטות כסף סטרלינג   .1092

לשבת בסגנון ארט-דקו, ישראל, 
המחצית השניה של המאה ה-20. 

מעמד  מחורצים.  בלט  עיטורי 

הולך וצר קלפי מטה. בסיס בדגם 

פודיום עם רגליות בדגם עגול. 

חתום וחותמת היצרן. 

גובה: 30 ס"מ. )מוכבד(

$ 300 – 400

 4 יצוק,  פליז  שבת,  מנורת   .1096

קנים, דקורטיבית ומרשימה. פטינה 

ציצית  אוחז  אריה  בראשה  זהובה. 

מפוסלות  זרועות   . משפחה( )סמל 

כמקשה אחת בדגם צמחייה מפותלת, 

מסוגננת. בראשן בזיכים בדגם ביצה. 

מעמד מחורץ בדגם חרוזים. בסיס עגול 

רחב. גובה: 55.5 ס"מ. 

$ 200 – 300

1101. לוט 2 ידיים לספר תורה בסגנון טורקמני, הכולל: א. עץ משולב אפליקציות כסף 

ב. מעוטרת בסגנון טורקמני בדגם פניניות כסף  משובצות אבני חן. אורך: 29.5 ס"מ. 
רקועות בדגם גיאומטרי וחוטי כסף מלופפים ומשובצים בחלקם אבני טורקיז ואבנים 

אדומות. אורך: 22 ס"מ. 

$ 80 – 120

פיליגראן  וחוטי  כסף  מגדל   .1099

לבשמים, אוסטרו-הונגריה, סוף המאה 
ה-19. בראשו דגל. מיכל מעוטר דגלים 

להכנסת  )דלת  פינה  בכל  ופעמונים 

ציפורן כנראה הוחלפה(. גובה: 26 ס"מ. 

)תיקון(.

$ 300 – 400

כסף  פמוטות  זוג   .Hazorfim  .1 100

המאה  ממדים,  גדולי  לשבת,  סטרלינג 
ה-20. עיטורים מחורצים ומפותלים, דמויי 

חלב נר בסגנון הבארוק, ועיטורי בלט בדגם 

rocaille. חתום וחותמת היצרן. 

גובה: 39.5 ס"מ. משקל: כ- 1,035 גרם. 

$ 1,000 – 1,500

בקירוב,   1890 לקידוש, רוסית  כסף  מערכת   .1097

הכוללת: כוס ליין, 6 כוסיות, תחתית. עיטורי חריתה 

ידניים בדגם מבנים ארכיטקטוניים, פרחים וצמחייה. 

חתום וחותמת היצרן. קוטר התחתית: 17 ס״מ. 

משקל: כ- 318 גרם. 

  $ 300 – 400

1098. חנוכיית ברונזה מיניאטורית, עתיקה. גב 

בעיטורי חסר בדגם עץ החיים וציפורים. שורת 

בזיכים לשמן ופתילה. גובה: 13 ס"מ. 

$ 150 – 250

1093. זוג פמוטות כסף סטרלינג, 1950 

בקירוב. עיטורי בלט מחורצים. חתום 

וחותמת ייבוא ישראלית. גובה: 20 ס"מ. 

משקל: כ- 235 גרם. )מכות מינוריות(

$ 150 – 250

1094. לוט 2 גביעי כסף אנגליים לקידוש, 

1955-56. עיטור  א. ברמינגהם,  הכולל: 

חריתה בדגם עגול למונוגרמה. ב. לונדון, 

1925-26. עיטורי חריתה בדגם מגן דוד. 

חתומים. גובה: 9/12 ס"מ. 

 $ 100 – 150

זוג פמוטות כסף סרטלינג   .1095

לשבת, ארט-דקו, אנגליה,
1939-40. בדגם גיאומטרי האופייני 

לסגנון. בסיס פודיום מעוטר בדגם 

וחותמת  פניניות בהיקף. חתום 

היצרן בר״ת. גובה: 28 ס״מ. 

משקל: כ-610 גרם. )מכות קלות( 

$ 300 – 400



77

תירוש - עתיקות וחפצי אומנות

1103. מגילת אסתר ובית כסף למגילת אסתר, המאה ה-20. בית: עיטורי 

בלט וחריתה בדגם צמחייה מפותלת על רקע עבודת ריקוע ידנית. 

גובה: 26 ס"מ. מגילה: כתב סופר מהודר )מעט דהיית אותיות( על גבי 

קלף. 20 שורות בעמודה. גובה: 16.5 ס"מ. חותמת כסף 84. 

$ 800 – 1,000

גדולת  מוכספת,  חנוכייה   .1 102

 .20 ה- המאה  ומרשימה,  ממדים 

מעוטרת חוטי פיליגראן מעובדים 

באיכות גבוהה בדגמים גיאומטריים 

ומפותלים. גובה: 69 ס"מ. 

$ 500 – 700

רעשן פליז וכסף בסגנון טורקמני, המאה   .1104 

ה-20. משובץ אבני חן וטורקיזים בהיקף. חוטי 

כסף מלופפים בדגמים מפותלים. גובה: 26 ס״מ.

$ 150 – 250

1105. חנוכיית כסף וחוטי פיליגראן, ישראל, 

המאה ה-20. גב בדגם נוצות טווס פרוסות. עיטור 

בדגם פרח במרכז. בזיכים לנרות. 3 רגליות. חתום.

 גובה: 10 ס"מ. 

$ 180 – 220

.Hazorfim .1107 

כלי כסף סטרלינג 
לנטילת ידיים, 
המאה ה-20. עיטורי 

חריתה בדגם פרחים 

ו-rocaille על רקע 

עבודת פטיש. ידיות 

מפוסלות בדגם עלי 

אקאנטוס מסוגננים. 

חתום. 

גובה: 13 ס"מ. 

$ 300 – 400

1106. לוט הכולל 3 סביבונים המאה ה-20. מעוטרים 

בסגנון טורקמני בדגם פניניות כסף רקועות בדגם 

גיאומטרי וחוטי כסף מלופפים ומשובצים בחלקם אבני 

טורקיז. הגבוה ביותר: 6 ס"מ. 

$ 100 – 150
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 ,18K שעון יד זהב PIAGET  .1108

P10113 Polo Automatic, מנגנון 

אוטומטי, קוטר כ-38 מ"מ. צמיד 

ואבזם זהב 18K מקוריים. 

כולל קופסה מקורית. 

משקל כ-162 גרם.

$ 10,000 – 15,000

פלדה  יד  שעון   ROLEX  .1 109

 Datejust  ,18K זהב  משולב 
178343, מנגנון אוטומטי, קוטר 

פלדה  ואבזם  צמיד  מ"מ.   31 כ-

משולב זהב 18K מקוריים. 

כולל קופסה מקורית.

$ 10,000 – 15,000

ROLEX .1110 שעון יד פלדה משולב 

זהב Datejust 126233 ,18K, מנגנון 
אוטומטי, קוטר כ-36 מ"מ. צמיד 

 .18K זהב  משולב  פלדה  ואבזם 

כולל קופסה מקורית.

$ 8,000 – 12,000

פלדה,  יד  שעון   PANERAI  .1111

 ,Luminor Chrono PAM00356

מנגנון אוטומטי, קוטר כ-43 מ"מ. 

רצועת עור ואבזם פלדה מקוריים. 

כולל קופסה מקורית.

$ 5,000 – 6,000

פלדה,  יד  שעון   CARTIER  .1112

Tank Francaise, מנגנון   ,2302

28X32 מ"מ.  אוטומטי, מידות כ: 

צמיד ואבזם פלדה מקוריים.

$ 3,000 – 3,500

יד זהב לבן  OMEGA שעון   .1113

18K, מנגנון אוטומטי, קוטר כ-32 
 18K מ"מ. צמיד ואבזם זהב לבן 

אינטגרליים. משקל כ-67 גרם.

$ 4,000 – 5,000

PATEK PHILIPPE שעון יד   .1114

3572, מנגנון מכני,   ,18K זהב לבן
מידות כ: 26X36 מ"מ. רצועת עור, 

אבזם זהב לבן 18K מקורי. 

כולל קופסה מקורית.

$ 4,000 – 5,000

פלדה,  יד  ן  שעו  ROLEX  .1 1 15

Oyster Perpetual  114200-

  , י ט מ ו ט ו א ן  ו נ ג נ מ  ,0 0 1 4 

קוטר כ-34 מ"מ. צמיד ואבזם פלדה 

מקוריים. כולל קופסה מקורית.

$ 4,000 – 6,000

צמיד כסף בצלאל, חוליות מעוטרות סצינות   .1116

מהתנ"ך. אורך כ-18 ס"מ. משקל כ-20 גרם.

$ 400 – 600

VAN CLEEF .1118 צמיד קשיח כסף וזהב, קוטר כ-6.3 ס"מ. 

משקל כ-64 גרם. 

$ 700 – 1,000

ILIAS LALAOUNIS .1117 תליון כסף, בדגם לבבות מדורגים. 

אורך כ-15.5 ס"מ. משקל כ-42 גרם.

$ 700 – 1,000
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1126. טבעת זהב לבן 14K, משובצת 

אקוהמרין מגולפת ו-2 יהלומים 

בצדדים. מידה כ-US 7.5. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

לבן  זהב  עתיקה  טבעת   .1 127

יפה  זהב  18K, מעוטרת בעבודת 
ומשובצת יהלום במשקל כ-0.25 

ct. מידה כ-US 6.5. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 700 – 1,000

1128. טבעת זהב לבן 18K, משובצת 

בלו-טופז ויהלומים מסביב. 

מידה כ-US 8. משקל כ-6 גרם.

$ 700 – 1,000

1129. טבעת זהב לבן 14K, מעוטרת 

ומשובצת אבני אמרלד  זהב  עלי 

 .US  7 כ- מידה  במרכז.  ויהלום 

טבעת ז ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 700 – 1,000

וכסף,   14K זהב  עתיקה  סיכה   .1124

בדגם טווס, משובץ אבני רובי, אמרלדים 

ויהלומים בליטוש ישן. משקל היהלומים 

כ-ct 1.00. מידות כ: 2.9X3.6 ס"מ.

$ 700 – 1,000

18K, בסגנון טניס, משובץ  צמיד זהב לבן   .1123

29 יהלומים ו-58 יהלומים קטנים לסרוגין. סה"כ 

cts. אורך כ-18 ס"מ.   משקל היהלומים כ-10.81 

.AIGL מלווה בתעודה של

$ 12,000 – 16,000

1125. צמיד זהב לבן 14K, משובץ 3 שורות של 

 .cts 4.86 יהלומים במשקל כולל של

.EG LABS אורך כ-18.5 ס"מ. מלווה בתעודה של

$ 4,000 – 5,000

סיכת ארט-דקו   .1130

 , ה נ י ט ל פ ו  1 8 K ב  ה ז
ם  י מ ו ל ה י ת  צ ב ו ש מ

ויהלום  ישן  בליטוש 

בליטוש ישן במשקל של 

כct 0.15 במרכז. מידות 

כ: 4.5X1.5 ס"מ. 

משקל כ-7 גרם.

$ 1,500 – 2,000

סיכה עתיקה   .1131

 , ף ס כ ו  1 4 K ב  ה ז
מאורכת, משובצת 

 5 - ו ם  י ט נ מ א י ד

ם.  רגי מדו ים  נ י פנ

מידות כ: 8X1.1 ס"מ. 

משקל כ-15.5 גרם.

$ 1,000 – 1,500

GIRARD .1119 שעון פלטינה ארט-

בליטוש  יהלומים  משובץ  דקו, 
 10X30:ישן. מנגנון מכני, מידות כ

 14K לבן  זהב  צמיד  כולל  מ"מ. 

 . ישן בליטוש  יהלומים   משובץ 

 .ct 1.20-סה"כ משקל היהלומים כ

משקל כ-27 גרם.  

$ 2,500 – 3,000

1121. מחרוזת פנינים, כפולה, קוטר 

כ: 7-8 מ"מ. אורך כ-52 ס"מ. סוגר 

זהב לבן 18K משובץ יהלום מרקיזה 

ct ויהלומים  במשקל של כ-0.50 

מסביב.

$ 2,000 – 2,500

 ,14K 1120. טבעת זהב לבן

ת  צ ב ו ש מ  , ח ר פ ם  דג ב

ן  ש י ש  ו ט י בל ם  י מ ו ל ה י

ה  ד י מ  . ז כ ר מ ב ה  נ י נ פ ו

זו ניתנת  US. טבעת  כ-6 

להגדלה והקטנה.

$ 800 – 1,200

1122. זוג עגילי קליפס זהב לבן 18K, בדגם פרח, 

 ct 1.00-משובצים יהלומים במשקל כולל של כ

ופנינת מובה במרכז. משקל כ-24 גרם.

$ 1,000 – 1,500



80

הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  קונה  למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  קיים   חלק ג' | רביעי 29.3.2023 

1136. שטיח בדגם קאזאק, אפגניסטן. פני השטיח 

בדגם מדליון גדול ממדים מרשים במיוחד המעוטר 

במוטיבים שבטיים. זוג עוגנים בצדדים על רקע קרם. 

שוליים מקושטים במוטיבים כפריים על רקע קרם. 

258X184 ס"מ.

$ 400 – 600

שטיח משי, סין. פני השטיח בעיטור מדליון   .1137

מרכזי גדול ממדים ומרשים בסגנון איספהן, מקושט 

מסביבו בשריגים, עלי אקאנטוס, צמחייה עשירה 

ועוד. על רקע קרם. 156X92 ס"מ. 

$ 600 – 800

שטיח איספהן, פרס. פני השטיח בעיטור   .1138

כד פרחוני על רקע כחול כהה. מסגרת מקושטת 

במוטיבים שבטיים. 180X120 ס"מ.

   $ 400 – 600

שטיח תפילה משי, סין. פני השטיח בעיטור   .1139

מדליון מרכזי, זוג קרטושים ועוגנים בצדדים על רקע 

אדום, נתון בתוך מסגרת מרשימה. 154X93 ס"מ.

$ 600 – 800

השטיח  פני  אפגניסטן.  קאזאק,  שטיח   .1140

בדוגמאות גאומטריות על פי אושנג שאה על רקע 

קרם. 200X150 ס"מ.

$ 400 – 600

זיגלר, אפגניסטן. פני השטיח בדגם  שטיח   .1141

שטיחי קרמאן עתיקים. עיטורי פרחי שאה-עבאס, 

סריגים ועלים מפוזרים לאורך ועל השוליים, רקע 

קרם. 196X156 ס"מ.

$ 500 – 700

שטיח משי, סין. פני השטיח בעיטור מדליון   .1142

קרם  רקע  על  בצדדים  עוגנים  זוג  עגול,  מרכזי 

מלא בדוגמאות פרחים וצמחייה עשירה. שוליים 

מקושטים בכדי צמחים, פרחים ומוטיבים גאומטריים 

על רקע אדמדם. 122X78 ס"מ.

$ 300 – 400

פני השטיח  רומניה.  שטיח בדגם טקה,   .1143

בעיטורי גולים על רקע קרם. שוליים מקושטים 

בפרחים על רקע אדום. 320X220 ס"מ.

$ 600 – 800

1144. שטיח נעים, פרס. פני השטיח בעיטור מדליון 

מרכזי ומסגרת פרחונית על רקע קרם. 

350x250 ס"מ 

800-600$

1145. שטיח זיגלר, אפגניסטן. פני השטיח בדוגמאות 

פרחים על רקע קרם. 186X152 ס״מ.

$ 500 – 700

שטיח בדגם אושק, אפגניסטן. פני השטיח   .1146

בעיטור זוג מדליונים במרכז ו – 6 מדליוני צד על רקע 

חום בהיר. 204X112 ס"מ.

$ 300 – 400

1147. שטיח קאשאן, פרס. פני השטיח בעיטור מדליון 

מרכזי המקושט בפרחים גדולים וזוג פרחי שאה-

עבאס היוצרים עוגנים בצדדים. נתונים במסגרת 

פרחונית מרשימה על רקע כחול כהה. שוליים 

מקושטים בפרחים על רקע אדום. 208X138 ס"מ.

$ 300 – 400

שטיח ישן בדגם קאזאק, קווקז. פני השטיח   .1148

בדגם מדליון גאומטרי, זוג עוגנים גדולים בצדדים 

ומוטיבים שבטיים על רקע אדום בהיר. שוליים 

מקושטים במוטיבים שבטיים על רקע אדום. סימני 

שחיקה קלים. 198X120 ס"מ.

$ 400 – 600

שטיח משי איכותי, סין. פני השטיח בעיטור   .1149

מדליון מרכזי גדול, נתון בתוך מסגרת מקושטת בדגם 

הראטי פרחוני על רקע כחול כהה. שוליים מקושטים 

באלמנטים פרחוניים על רקע טורקיז. 148X94 ס"מ.

$ 500 – 700

מדליונים   3 קווקז.  קאזאק,  בדגם  שטיח   .1150

גיאומטריים ומוטיבים שבטיים מסביב על רקע אדום. 

שוליים מעוטרים בפרחים וצמחים. 210X130 ס"מ.

$ 300 – 400

1151. שטיח בדגם קאזאק, קווקז. פני השטיח בעיטור 

שלושה מדליונים גדולי ממדים ומוטיבים שבטיים 

המפוזרים על רקע קרם. שוליים מקושטים במוטיבים 

כפריים על רקע ירוק. סימני שחיקה. 183X123 ס"מ. 

$ 150 – 250

1152. שטיח סומק, פרס. פני השטיח בעיטור מדליון 

מרכזי גיאומטרי ו – 4 מדליוני צד בדגם בעלי חיים 

על רקע בהיר. שוליים מקושטים במוטיבים שבטיים 

על רקע אדום. 160X100 ס"מ.

$ 400 – 600

1153. שטיח סומק, טורקיה. פני השטיח בעיטור 3 

מדליונים גדולים ומקושטים במוטיבים שבטיים 

בדגם חיות פרא על רקע קרם. שוליים מקושטים 

באלמנטים שבטיים על רקע אדום. 138X89 ס"מ.

$ 200 – 250

השטיח  פני  אפגניסטן.  טורקומני,  שטיח   .1154

בעיטורי גולים מפוזרים ומוטיבים שבטיים על רקע 

אדום. שוליים מקושטים במוטיבים שבטיים. סימני 

שחיקה. 128X111 ס"מ.

$ 150 – 250

השטיח  פני  קווקז.  קאזאק,  בדגם  שטיח   .1155

בעיטור שלושה מדליונים גדולי ממדים ומוטיבים 

שבטיים המפוזרים על רקע קרם. שוליים מקושטים 

ירוק. סימני שחיקה.  במוטיבים כפריים על רקע 

183X123 ס"מ. 

$ 150 – 250

1156. שטיח תפילה בלוץ׳, פרס. פני השטח בעיטור 

מחראב קלאסי ובו אלמנטים גיאומטריים לאורך. 

סימני שחיקה קלים. 140X92 ס"מ.

$ 200 – 300

פני השטיח  בוכרה, פקיסטן.  שטיח בדגם   .1157

בעיטור גולים על רקע אדום ושוליים מקושטים 

במוטיבים שבטיים. 156X92 ס"מ.

$ 150 – 250

שטיח קייסרי בדגם מנצ'סטר, טורקיה. פני   .1158

השטיח מעוטרים במדליוני פרחים מפוזרים על רקע 

אדום ושוליים מקושטים בפרחים על רקע קרם. 

204X136 ס"מ.

$ 300 – 500

1134. שטיח פיקטוריאלי נעין, 

מתארים  השטיח  פני  פרס. 
זוג נשים המנגנות בכלי נגינה 

על רקע כחול כהה. שוליים 

מעוטרים בפרחים על רקע 

קרם. 77X110 ס"מ.

$ 300 – 500

י  ל א י ר ו ט ק י פ ח  י ט ש  .1 1 3 5

השטיח  פני  פרס.  איספהאן, 
בסצינה פיקטוריאלית קלאסית 

על רקע כחול. 73X103 ס"מ.

$ 300 – 400

פיקטוריאלי  שטיח   .1 133

איספהאן, פרס. פני השטיח 
ה  ש י א ל  ש ה  י נ פ ר  ו ט י בע

וזוג גברים לרגליה. מחראב 

מרהיב ומקושט.

108X167 ס"מ.

$ 600 – 800

שטיח איספהאן, פרס.  פני השטיח בסצינה   .1132

פיקטוריאלית על רקע כחול. 123X70 ס"מ.

$ 300 – 400
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1159. תליון זהב לבן 14K, משובץ אבני חן 

ויהלומים, נושא תליון זהב. אורך כ-6 ס"מ. 

.14K כולל שרשרת זהב לבן

$ 1,500 – 2,000

תליון זהב לבן 14K, משובץ   .1160

2 שורות של יהלומים במשקל של 

ונושא תליון משובץ   ct כ-0.50 

אמטיסט. כולל שרשרת זהב לבן 

14K. אורך כ-3 ס"מ.

$ 700 – 1,000

 ,14K-9 וK 1161. תליון זהב לבן

בדגם   14K לבן  זהב  אלמנט 

ם  י מ ו ל ה י  2 בץ  ו מש ה  פ י ט

זהב לבן  נושא תליון  קטנים, 

כולל  בלו-טופז.  משובץ   9K

.14K שרשרת זהב לבן

$ 700 – 1,000

1162. תליון זהב לבן 10K, 3 תליוני 

לב מדורגים משובצים אבני ספיר. 

אורך כ-3 ס"מ. כולל שרשרת זהב 

.14K לבן

$ 600 – 800

ם  י ל י ג ע ג  ו ז  .1 1 6 3

ן  ב ל ב  ה ז ם  י ק י ת ע
9K, מעוטרים  וצהוב 
ה  פ י ב  ה ז ת  ד ו ב ע ב

יהלומים  ומשובצים 

קטנים. נושאים תליון 

משובץ אמרלד. 

אורך כ-3.2 ס"מ.

$ 600 – 800

 ,9K14 וK 1164. זוג עגילי זהב לבן

אלמנט פרסה נושא אלמנט זהב 

לבן 9K משובץ יהלומים קטנים. 

נושא תליון זהב לבן 14K משובץ 

אמטיסט.

$ 600 – 800

1165. סיכת זהב לבן 14K, בדגם 

שיבולים, משובצים יהלומים. 

אורך כ-5.2 ס"מ. 

משקל כ-5.5 גרם.

$ 600 – 800

לבן  זהב  עגילי  זוג   .1166

3 תליוני לב  10K, נושאים 
מדורגים משובצים אבני 

ספיר. אורך כ-4 ס"מ.

$ 600 – 800

לבן  זהב  עגילי  זוג   .1167

נושא  פרסה  אלמנט   ,14K
בלו-טופז  משובץ  תליון 

 ופנינה בקוטר של כ-9 מ"מ. 

אורך כ-5 ס"מ.

$ 700 – 1,000

1168. צמיד זהב לבן 14K, מורכב מ- 4 שורות 

של חוליות בעבודת רשת, במרכזו אלמנט 

גיאומטריות  מחוליות  מורכב  מתעקל 

.ct 1.00 -משובצות יהלומים במשקל של כ

$ 1,500 – 2,000

1169. לוט תליון וצמיד זהב לבן 18K, תליון 

18K בדגם "עין" משובץ יהלומים  זהב לבן 

18K חוליות בדגם  קטנים. צמיד זהב לבן 

"עין". אורך כ-19 ס"מ. משקל כולל כ-14 גרם.

$ 700 – 1,000

1170. צמיד טניס זהב לבן 14K, משובץ 

51 יהלומים  במשקל כולל של כ-0.50 

ct, אורך כ- 17 ס"מ. משקל כ-8 גרם.

$ 800 – 1,200

צמיד זהב לבן 18K, בסגנון טניס, משובץ   .1171

יהלומים ואבני בלו-טופז. סה"כ משקל היהלומים 

כ-cts 2.20. אורך כ-18 ס"מ.

$ 2,000 – 2,500



83

תירוש - עתיקות וחפצי אומנות

טבעת זהב לבן 18K, משובצת   .1175

30 יהלומים בליטוש פרינסס בשיבוץ 

בלתי נראה במשקל כולל של כ-1.50 

ct. מידה כ-US 8.5. משקל כ-13 גרם.

$ 2,500 – 3,000

 ,1 8 K ן  לב ב  ה ז ת  בע ט  .1 1 7 6

משובצת אקוהמרין ו-2 יהלומים 

 .US 6-קטנים בצדדים. מידה כ

טבעת זו ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 1,000 – 1,500

מסגרת   ,14K לבן  זהב  טבעת   .1177

ורודה  חן  ואבן  יהלומים  משובצת 

זו  US. טבעת  כ-6.5  מידה  במרכז. 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

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

ם  י נ ב ל ם  י מ ו ל ה י ת  צ ב ו ש מ

 cts במשקל כולל של כ-2.00 

ויהלומים צהובים במרכז בדגם 

פרח במשקל כולל של כ-0.40 

זו  US טבעת  ct. מידה כ-11.5 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 2,000 – 2,500

ETERNITY זהב  טבעת   .1179

יהלומים  14K, משובצת  לבן 
לסרוגין  ובגט  עגול  בליטוש 

של  כולל  במשקל   )חוסר( 

.US 5.5-מידה כ .ct 1.00 -כ

$ 1,500 – 2,000

 ,14K לבן  זהב  טבעת   .1180

ז  כ ר מ ב ם  ו ל ה י ת  צ ב ו ש מ

ויהלומים קטנים מסביב. סה"כ 

 .ct משקל היהלומים כ- 1.00 

מידה כ-US 9. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 800 – 1,200

 ,14K לבן  זהב  טבעת   .1 181

יהלומים  ריבועית, משובצת 

במרכז.  וספיר  ישן  בליטוש 

מידה כ-US 6. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 800 – 1,200

ETERNITY זהב  טבעת   .1182

יהלומים  משובצת   ,9K לבן 
 .ct 1.00-במשקל של כ

.US 7.5-מידה כ

$ 800 – 1,200

1172. ענק זהב לבן 18K, חוליות זהב לבן מתרחבות 

וחלקן משובצות יהלומים. משקל היהלומים כ-1.20 

ct. אורך כ-42 ס"מ. משקל כ-24 גרם.

$ 2,500 – 3,000

1173. תליון זהב לבן 18K, משובץ 

יהלומים  במשקל כולל של כ-1.50 

.18K כולל שרשרת זהב לבן .ct

$ 2,000 – 2,500

ומבריק  זהב מאט  חוליות   ,14K לבן  זהב  ענק   .1174

לסרוגין. אורך כ-44 ס"מ. משקל כ-28 גרם.

$ 1,500 – 2,000

1183. צמיד טניס זהב לבן 18K, משובץ 

39 יהלומים במשקל כולל של כ-3.50 

cts. אורך כ-18.5 ס"מ. משקל כ-19 גרם.

$ 5,000 – 6,000
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1190. אב ובנו על ענף / אב משחק 

2 נצוקי עצם יפניים  עם בנו בכדור. 

צבועים.  חריתה  עיטורי  ישנים. 
חתומים. גובה: 8 ס״מ., 8 ס״מ.

$ 150 – 200

1191. אב ובנו אוחזים בדג/ילד 

על ראשו של אביו. 2 נצוקי עצם 

יפניים ישנים. עיטורי חריתה 
צבועים. חתומים.

גובה: 7.5 ס״מ., 9.5 ס״מ.

$ 150 – 200

1192. אב ובתו אוחזים ענף / שני ילדים 

2 נצוקי עצם יפניים  מחזיקים במשוט. 

ישנים. עיטורי חריתה צבועים. חתומים. 
גובה: 7 ס״מ. 8.5 ס״מ.

$ 150 – 200

1193. אם ובנה / אב ובנו אוחזים בלוח 

ישנים.  יפניים  עצם  נצוקי   2 מצוייר. 

עיטורי חריתה צבועים. חתומים. 

גובה: 7.5 ס״מ. 8 ס״מ.

 150 – 200

1188. גבר מציץ לשירותי נשים. פסל ישן מהמזרח הרחוק, 

עשוי משן היפופוטם, חתום. אורך: 12 ס״מ. בסיס עץ.
$ 300 – 400

1189. ארוטיקה במים. פסלון ישן מהמזרח הרחוק, עשוי משן היפופוטם. 

עיטורי חריתה צבועים. חתום. אורך: 14 ס״מ.

$ 250 – 350

על  יושב  הצוחק  בודהה   .1186

פסלון ישן מעצם. עיטורי  סלע. 

חריתה צבועים. חתום.

גובה: 13 ס״מ.

$ 250 – 300

על  יושב  הצוחק  בודהה   .1187

מתנות.  בקערת  ואוחז  גיגית 

פסלון ישן מהמזרח הרחוק עשוי 
מעצם. עיטורי חריתה צבועים. 
חתום. גובה: 14.5 ס״מ.

$ 250 – 300

פסלון ישן מהמזרח הרחוק עשוי  1184. בודהה הצוחק מביא מתנות. 

מעצם. עיטורי חריתה צבועים. חתום. רוחב: 22 ס״מ. גובה: 16.5 ס״מ.
$ 300 – 400

1185. שלושה חכמים סיניים. גילוף ישן, עשויים מעצם. עיטורי חריתה 

צבועים. חתומים. גובה: 19-21 ס״מ. בסיס עץ.

$ 300 – 400
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עשויים מעצם. עיטורי חריתה צבועים.  1194. שבע דמויות מחצר הקיסרות הסינית. גילוף ישן, 

חתומים. גובה: 10.5 – 10 ס״מ. בסיס עץ.

$ 300 – 400

פסלון עצם ישן מהמזרח הרחוק. עיטורי חריתה  1195. לוחם אוחז בקשת. 

צבועים. חתום. גובה: 28 ס״מ.

$ 400 – 600

1196. ארוטיקה רבת משתתפים. פסלון ישן מהמזרח הרחוק, עשוי משן היפופוטם. עיטורי חריתה 

צבועים. חתום. אורך: 19 ס״מ.

$ 400 – 600

ובשק  במתנה  אוחז  הצוחק  בודהה   .1197

ישן מהמזרח הרחוק עשוי  פסלון  מתנות. 

מעצם. עיטורי חריתה צבועים. חתום. 
גובה: 17.5 ס״מ.

$ 250 – 300

1198. אישה עם מטריה ובנה / ילד על 

ראשו של אביו אוחז בדג. 2 נצוקי עצם 

יפניים ישנים. עיטורי חריתה צבועים. 
חתומים. גובה: 8 ס״מ., 8.5 ס״מ.

$ 150 – 200

ישן מהמזרח  נצוקי  גברית.  1199. ארוטיקה 

הרחוק, עשוי משן היפופוטם. עיטורי חריתה 
צבועים. חתום. אורך: 5 ס״מ.

$ 150 – 200

1200. שלישייה בארוטיקה. נצוקי ישן מהמזרח הרחוק, 

עשוי משן היפופוטם. עיטורי חריתה צבועים. חתום. 
אורך: 5 ס״מ.

$ 150 – 200
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 ,18K זהב  זוג עגילי קליפס   .1209

משובצים אבני לפיס-לזולי. קוטר 

כ-3.3 ס"מ. משקל כ-40 גרם.

$ 2,000 – 2,500

זוג עגילי זהב 14K, מעוינים,   .1210

מבריק.  זהב  בעבודת  מעוטרים 

אורך כ-3.3 ס"מ. משקל כ-6 גרם.

$ 700 – 1,000

זוג עגילי זהב 14K, מורכבים   .1211

מאלמנט זהב בדגם פרח משובץ 

יהלום  ובמרכז  לבנים  יהלומים 

כחול)משופר צבע( בתוך אוניקס. 

ניתן להפרדה.

$ 600 – 800

1212. זוג עגילי קליפס זהב 18K, מסגרת 

אובאלית משובצת אבן חן בגוון כחול 

בהיר. משקל כ-23 גרם.

$ 800 – 1,200

1205. טבעת זהב 18K, מחורצת, 

משובצת ספיר)מעבדה(. מידה 

כ-US 9. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה.

$ 700 – 1,000

 ,14K זהב  רטרו  טבעת   .1206

משובצת סמוקי קוורץ אובאלי. 

US. טבעת זו ניתנת  מידה כ-7 

להגדלה והקטנה.

$ 700 – 1,000

בסגנון   ,18K זהב  טבעת   .1207

חותם. משובצת אבן חן. מידה 

ניתנת  ו  ז טבעת   .US  9 .5 כ-

להגדלה והקטנה. 

משקל כ-8.5 גרם.

$ 700 – 1,000

 ,14K זהב  קולג'  טבעת   .1208

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

ומשובצת אבן חן כחולה. מידה 

כ-US 10. טבעת זו ניתנת להגדלה 

והקטנה. משקל כ-17.5 גרם.

$ 800 – 1,200

תליון זהב 14K, בדגם טיפה,   .1201

מעוטר בעבודת זהב יפה ומשובץ 

.14K אבן חן. כולל שרשרת זהב

$ 700 – 1,000

תליון/סיכת זהב 14K, מעוטר   .1202

קוראל  ומשובץ  יפה  זהב  בעבודת 

במרכז. קוטר כ-3.5 ס"מ. 

משקל כ-11 גרם.

$ 600 – 800

בדגם   ,14K זהב  תליון   .1203

טיפה, משובץ אבן חן. 

אורך כ-3.5 ס"מ.

$ 600 – 800

1204. תליון/סיכת זהב 14K, מסגרת 

מעוטרת בעבודת זהב יפה ומשובצת 

טופז במרכז. אורך כ-4.1 ס"מ. 

משקל כ-11 גרם.

$ 700 – 1,000

 ,18K זהב  צמיד   .1213

בסגנון טניס, משובץ אבני 

אמטיסט. 

אורך כ-16.5 ס"מ. משקל 

כ-23 גרם.

$ 2,500 – 3,000

 ,14K 1214. סיכת זהב

מעוטרת בעבודת זהב יפה 

ומשובצת אמטיסט גדול 

ממדים, טורקיזים ופנינים. 

מידות כ: 5X4.5 ס"מ.

$ 600 – 800
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1225. טבעת רטרו זהב ורוד 

14K, משובצת אבן סמוקי-
 .US 7-קוורץ. מידה כ

משקל כ-5 גרם.

$ 600 – 800

זוג עגילי זהב 14K, בדגם פרסה, מורכבים   .1226

ממוטות זהב מתעקלים בגוונים שונים. 

משקל כ-7 גרם.

$ 700 – 1,000

 ,1 4 K ב  ה ז ת  ע ב ט  .1 2 2 7

ם  י ט נ מ א י ד ת  צ ב ו ש מ

מידה  ואמרלד.  ספירים 

כ-US 5.75. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

1228. זוג עגילי קליפס זהב 18K, מסגרת 

ובמרכז  יפה  זהב  מעוטרת בעבודת 

משובץ אוניקס. מידות כ: 3.9X2.6 ס"מ. 

משקל כ-18 גרם.

$ 1,500 – 2,000

18K, מעוטרת  זהב  טבעת   .1221

 3 ומשובצת  יפה  זהב  בעבודת 

יהלומים בליטוש ישן. מידה כ-4.5 

להגדלה  ניתנת  זו  טבעת   .US

והקטנה. משקל כ-9.5 גרם.

$ 1,000 – 1,500

טבעת זהב 10K, מעוטרת   .1222

ומשובצת  יפה  זהב  בעבודת 

קטנים.  יהלומים   2 ו- אוניקס 

מידה כ-US 6.5. טבעת זו ניתנת 

להגדלה והקטנה.

$ 500 – 700

1223. טבעת זהב 14K, משובצת  

ישן  בליטוש  קטנים  יהלומים 

ואוניקס. מידה כ-US 7. טבעת זו 

ניתנת להגדלה והקטנה.

$ 600 – 800

1224. טבעת זהב 14K, פתוחה, 

משובצת ציטרין במרכז. מידה 

כ-US 9. משקל כ-12 גרם.

$ 800 – 1,200

1216. תליון עפרון זהב S.MORDAN &CO ,18K  פריט יפה ומיוחד. משקל כ-24 גרם.

$ 1,800 – 2,200

 9K זהב  עתיק  תליון   .1215

ופרחים  עלים  בדגם  וכסף, 
ד  ל ר מ א י  נ ב א ם  י צ ב ו ש מ

ודיאמנטים. כולל שרשרת זהב 

9K משובצת פנינים.

$ 2,000 – 2,500

 ,14K זהב  סיכה/תליון   .1217

מסגרת כפולה מעוטרת בעבודת 

סמוקי- ומשובצת  יפה  זהב 

קוורץ גדול ממדים. מידות 

כ: 3X4.6 ס"מ. משקל כ-16 גרם.

$ 700 – 1,000

 ,14K זהב  תליון   .1218

ת  ר ט ו ע מ ת  ר ג ס מ

ה  פ י ב  ה ז ת  ד ו ב ע ב

ובמרכז סמוקי-קוורץ. 

אורך כ-2.5 ס"מ. כולל 

.14K שרשרת זהב

$ 600 – 800

 ,18K זהב  סיכת   .1219

אובאלית, מעוטרת ציור 

פרח. מידות 

כ: 4.9X3.2 ס"מ. 

משקל כ-12 גרם.

$ 800 – 1,200

משובץ   ,14K זהב  תליון   .1220

רוטוויל-קוורץ גדול ממדים. כולל 

.18K זהב H.STERN שרשרת

$ 800 – 1,200

1229. צמיד צ'ארם זהב 18K, בדגם צמה, נושא 2 תליוני 

זהב. אורך כ-19 ס"מ. משקל כ-23 גרם.

$ 1,500 – 2,000
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1230. פסל ברונזה תאילנדי, 

בודהה Sukhothai, המאה 

בדמות  מפוסל   .18/19 ה-

בודהה הולך עם ידו הימנית 

במחווה של ההרגעה. 

גובה: 46 ס״מ. 

$ 1,200 – 1,400

1233. מערכת 5 קערות חרס יפניות, המאה ה-20. חלק ממערכת סעודת ה-kaiseki המסורתית. 

פוסלה ע"י נזומי שינויאקה )קדר דור 13, משושלת ארוכה של קדרים(. קוטר קערה: 13 ס"מ, כ"א. 

$ 300 – 400

Bi. בדגם  ג'ייד סיני,  גילוף   .1234

עגול, מעוטר בבלט בדגם עיגולים 

חוזרים. קוטר: 17 ס"מ. 

$ 600 – 800

1237. קערת חרס Junyao, תקופת שושלת Yuan, המאה ה-13/14. 

גלזורה כחולה מבחוץ ומבפנים, כתם סגול מבפנים. 

קוטר: 18 ס״מ.

$ 2,000 – 3,000

סינית,   stoneware חרס  קערת   .1236

זיגוג   .13/14 ה- המאה   ,Yuan שושלת 

פרח  בדגם  מעוטר  מרכז   .celadon

בחריתה. קוטר: 25.5 ס"מ. 

$ 600 – 800

ד  י י ' ג ל  ס פ  .1 2 3 5

ניאוליתי, מונגוליה 
הפנימית,

4000 לפנה״ס. 

גובה: 22 ס"מ. 

  $ 1,000 – 1,500

כלי פליז ונחושת לקטורת, יפן. משובץ נחושת   .1231

בדגם ציפור על סירה באגם וציפורים על ענף עם עלים. 

חתום.  גובה: 18 ס"מ. )חיבורים מעט רופפים(

$ 200 – 300

1232. פסל פליז נפאלי בדמות Tara, המאה ה-19. בתנוחת 

ישיבה. מפוסל לצידה פרח לוטוס. גובה )ללא בסיס(: 23 ס"מ. 

$ 500 – 700
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סיני,  חרס  קומקום   .1239

 ,S o n g ת  ל ש ו ש ת  פ ו ק ת

ג  ו ג י ז  .1 1 - 1 3 - ה ה  א מ ה

ם  דג ב ר  א ו ו צ  .c e l a d o n

גיאומטרי. גובה: 18 ס"מ.

$ 700 – 900

1238. אגרטל פורצלן סיני famille verte, המאה ה-18. 

מעוטר אמאייל בדגם סצינות המלך בחצר המלכות 

ודגמים גיאומטריים ומפותלים. גובה: 23 ס"מ.

$ 500 – 700

1241. אגרטל פורצלן סיני, המאה ה-18. מעוטר 

בגוון כחול בדגם דרקונים ועננים. חתום. 

גובה: 20.5 ס"מ.

$ 700 – 900

stoneware סיני, סוף  כלי חרס   .1240

 Qing תחילת שושלת / Ming שושלת

)המאה ה-17(. זיגוג בגוון ירוק. מעוטר 

בדגם הדרקון עם פנינת האש בחריתה 

ומפוסל 2 דרקונים ליד הפיה. 

גובה: 21.5 ס"מ. )רסטורציה( 

$ 400 – 600

פסל ברונזה סיני עתיק, גדול   .1245

ממדים. מוזהב בחלקו. מפוסל בדגם 

מלומד. גובה: 51 ס"מ. 

$ 1,000 – 1,500

לוט שני פסלי ברונזה בדמות קרישנה   .1244

 , )R a d h a (  * ה ד א ר ו  ג ו ז ת  ב ו  )K r i s h n a ( 

בנגל, צפון מזרח הודו, תחילת המאה ה-20. 

הפסלים גדולי ממדים, איכותיים ומרשימים 

במיוחד.  הבסיסים מפוסלים בדגם פרח לוטוס. 

גובה פסלו של קרישנה )כולל הבסיס(: 45 ס"מ. 

גובה פסלה של ראדה )כולל הבסיס(: 43.5 ס"מ.

$ 600 – 800
* אלת האהבה, הנועם, החמלה והמסירות.

1242. קומקום כסף יפני, המאה ה-20. עיטורי בלט וחריתה צפופים 

בדגם עצים עם פרחים וציפורים. חתום. גובה: 12.5 ס"מ. 

משקל כולל: כ- 430 גרם. )חיבור אחד רופף( 

$ 300 – 400

1243. לוט 3 כלי כסף יפניים, הכולל: א. אגרטל. עיטורי 

12 ס״מ.  גובה:  בלט מרהיבים בדגם אירוסים. חתום. 

)תחתית מנותקת(. ב. פלפליה ומלחייה. עיטורי בלט 

צפופים בדגם פרחי חרצית. חתומים. גובה: 6.5/4.5 ס״מ. 

משקל כולל: כ-385 גרם. 

$ 200 – 300
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1257. מטיל/מוט זהב 18K, מידות כ: 1X1.4X22.3 ס"מ. משקלכ- 436 גרם.

$ 18,000 – 22,000

1258. מטיל/מוט זהב 18K, מידות כ: 1X1.3X22.5 ס"מ. משקל כ- 468 גרם.

$ 18,000 – 22,000

1248. מטיל זהב  18K, מידות כ: 2.2X4X7.5 ס"מ. 

משקל כ- 622 גרם.

$ 26,000 – 30,000

 ,18K 1249. מטיל זהב

מידות כ: 2X3.7X5.5 ס"מ. 

משקל כ- 522 גרם.

$ 20,000 – 25,000

 ,18K 1250. מטיל זהב

מידות כ: 2.2X3.8X5.2 ס"מ. 

משקל כ- 584 גרם. 

מוטבעת הספרה "12".

$ 24,000 – 28,000

1251. מטיל זהב 18K, מידות כ: 1X5X8.4 ס"מ. 

משקל כ-551 גרם.

$ 24,000 – 28,000

 ,18K 1252. מטיל זהב

מידות כ: 3.7X4.8X7.6 ס"מ. משקל כ- 422 גרם.

$ 18,000 – 22,000

1253. מטיל זהב 18K, מידות כ: 1.4X3.7X6.2 ס"מ. 

משקל כ-406 גרם. מוטבעת הספרה "12".

$ 16,000 – 20,000

1254. מטיל זהב 18K, מידות: 1X5.X7.8 ס"מ. 

משקל כ- 683 גרם.

$ 28,000 – 32,000

1255. מטיל זהב 18K, מידות כ: 1X5X7.5 ס"מ. 

משקל כ- 525 גרם.

$ 20,000 – 25,000

1256. מטיל זהב 18K, מידות 

כ: 1X5X7.5 ס"מ. משקל כ- 545 גרם.

$ 24,000 – 28,000

 ,18K 1246. מטיל זהב

מידות כ: 8X4.7X7 ס"מ. 

משקל כ- 413 גרם.

$ 16,000 – 20,000

 ,18K 1247. מטיל זהב

מידות כ: 0.7X5X7.8 ס"מ. 

משקל כ – 428 גרם.

$ 18,000 – 22,000
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1259. מטבע זהב 22K, סוברין אנגלי, 

המלך ג׳ורג׳ ה-5. שנת 1927. 

משקל כ-7.98 גרם. 

$ 500 – 700

לוט 2 תליוני זהב 14K, מלבניים, אוחזים   .1260

מטבע זהב. משקל כולל כ-10.5 גרם.

$ 800 – 1,200

1261. מטבע זהב 21K, מעוטר דמותו של 

שלמה המלך. משקל כ-6 גרם.

$ 500 – 700

21K, צידו האחד מעוטר  מטבע זהב   .1265

יונה ופסוק מתהילים, וצידו השני 5 שקלים 

חדשים. משקל כ-8.7 גרם.

$ 700 – 1,000

1266. מדליית זהב 22K, "500 שנה לגירוש יהודי 

ספרד". מגיעה בתוך מסגרת וקופסת עץ. כולל 

תעודת מקוריות. משקל כ-30 גרם.

$  2,500 – 3,000

1267. תליון זהב 14K "מזל", אלמנט מסתובב 

מעוטר בכל המזלות. משקל כ-7.7 גרם.

 $ 700 – 1,000

1262. מדליית זהב 22K "מארק שאגל", צידו 

האחד מעוטר ציור של דוד המלך, וצידו השני 

מנורה. משקל כ-34 גרם.

$ 2,500 – 3,000

מעוטר  אחד  צד   ,14K זהב  מדליית   .1263

בדמותם של שאול ודוד, וצידו השני ציור של 

יונה הנביא. כולל קופסה ואישור מקוריות. 

משקל כ-7 גרם.

$ 700 – 1,000

"אושר",    14K זהב  תליון   .1264

צד אחד מעוטר ציור וצידו השני 

מעוטר ילדים שמחים. 

משקל כ-6 גרם.

$ 600 – 800
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בעבודת  משובץ  סיני.   Duan אבן  לוח   .1268

מפותלים.  מים  וצמחי  חרצית  פרח  בדגם  יד 

תושבת עץ איכותית מגולפת במוטיבים צמחיים 

מפותלים. גובה )כולל(: 29 ס"מ. 

$ 400 – 500

1269. לוט הכולל 5 בקבוקים סיניים לטבק הרחה, 

אבן Jadeite, המאה ה-20. עיטורי גילוף עדינים 

בדגם במבוק, צמחייה, פרחי חרצית ודג. 

גובה: מ-6 עד 7 ס"מ. 

$ 100 – 150

1270. זוג ג׳רדיניירות קלואזונה סיניות, המאה 

ה-20. מעוטרות בשלל צבעים בדגם חסידות 

21 ס"מ.  ופרחים ליד אגם על רקע הרים. גובה: 

קוטר: 26 ס"מ.

$ 120 – 180

אגרטל פורצלן סיני, המאה ה-19. מעוטר   .1271

פרחים  ציפורים,  בסצינות  וסגול  ירוק  בגוון 

רקע  ירוק.  בגוון  מסגרות  תחומות  וצמחייה 

אמאייל בגוון צהוב. חתום. גובה: 21 ס"מ.

$ 300 – 400

1272. לוט הכולל 3 בקבוקים סיניים לטבק הרחה, 

אבן ָמלִָכיט, המאה ה-20. עיטורי גילוף בדגם 

פרחים ועלים. גובה: 5.5/6/6.5  ס"מ. 

$ 80 – 120

1273. לוט הכולל 3 בקבוקים סיניים לטבק הרחה, 

א. פורצלן, מפוסל בדגם  המאה ה-20, הכולל: 

ריבוי דמויות בעיר, בשלל צבעים. חתום. 

גובה: 8 ס"מ. )חוסרים(. ב. זכוכית. מצויר בפנים 

בשלל צבעים. חתום. גובה: 7 ס"מ. ג. אבן. בגוון 

חום ובז'. גובה: 6 ס"מ. 

$ 80 – 120

זוג כלי פורצלן לאחסון ג'ינג'ר, סין, סוף   .1274

המאה ה-19/תחילת המאה ה-20. דגם פחוס 

בעיטורי Famille Rose. ציורי יד באמאייל מעל 

הזיגוג בדגם פרחי כריזנטמות וציפורים. נושאים 

הוסב  השני  עץ,  מכסה  עם  אחד  סיני.  כיתוב 

למנורה. גובה: 20 ס"מ. 

$ 400 – 500

1275. אגרטל פורצלן סיני, שושלת Song צפוני, 

המאה ה-10/11. זיגוג סלדון. צוואר הכלי מפוסל 

ידיות בדגמים גיאומטריים. גובה: 16.5 ס"מ.

$ 1,000 – 1,500

2 קופסאות לאקר לחפצים אישיים  לוט   .1276

)tebako(, המאה ה-20. עיטורי הזהבה בטכניקת 

 takamaki-e נמוך(,  )תבליט    hirakami-e

)תבליט גבוה(, ו-nashiji )פתיתי זהב( על רקע 

בגוון שחור. 23X17 ס"מ, 28X20 ס"מ. 

$ 400 – 600

יפני לשריפת קטורת, המאה  כלי כסף   .1277

ופרחי  גוף בעיטורי חסר בדגם שבכה  ה-20. 

חרצית. רגליות טריפוד מפוסלות בדגם במבוק. 

חתום. גובה: 15 ס"מ. 

 $ 200 – 300

1278. אגרטל כסף מוזהב, אמאייל ואבני חן, סין, 

המחצית הראשונה של המאה ה-20. מעוטר 

בטכניקת קלואזונה בדגמי פרחי לוטוס, עלים, 

וצבעי  בגווני  יפהפיים  ופרפרים  גבעולים, 

פוליכרום, משולבים שיבוצי אבני טורקיז ואבני חן 

בגוון כתום, על רקע חוטי כסף פיליגראן מוזהבים 

בעבודה איכותית ויפהפייה. חתום . גובה: 11 ס"מ.

$ 100 – 150

1279. פסל ג׳ייד Hetian בדגם יונה יושבת, סין, 

שושלת Ming )המאה ה-14-17(.  אורך: 12 ס"מ.

$ 1,000 – 1,500

Ming 1280. גילוף ג'ייד סיני, סוף שושלת

)1368-1644(. בדמות אריה. אורך: 16.5 ס"מ. 

$ 300 – 400

1281. גילוף ג'ייד Celadon, המאה ה-19. מעוטר 

בדגם דרקון מפותל. גובה: 4 ס"מ. )צ'יפ קטן( 

$ 200 – 300

1282. פסל Jadeite סיני, המאה ה-20. גילופים 

איכותיים בדגם דרקונים ופרחים. גובה: 10 ס"מ. 

$ 80 – 120

1283. לוט 2 פריטים סיניים, המחצית הראשונה 

של המאה ה-20. הכולל: א. סנטר-פיס מיניאטורי, 

פיליגראן, אמאייל ואבני חן. משטח עליון מעוטר 

בטכניקת קלואזונה עדין בדגם עגורנים ועצים. 

בסיס מפוסל בדגם 2 חסידות אלגנטיות ומשובץ 

10 ס"מ. )מכה קלה,  אבני חן בגוון כחול. גובה: 

חוסר לאמאייל( ב. פסל ג'ייד בדגם מלומד. 

גובה: 18.5 ס"מ.

$ 80 – 120

1284. רוקדת עם חיות ביער. גילוף עצם ישן מהמזרח 

הרחוק. גילופי יד של צמחיה עשירה, חסידות, ארנב, 
דגים ועוד. )פגמים(. בסיס עץ מסוגנן. רוחב: 37 ס"מ. 

גובה )כולל הבסיס(: 40 סמ.

$ 500 – 800

שעון מסעות סיני מאוחר. העתק של   .1285

שעוני מסעות מהמאה ה – 19. קופסת השעון 

מנחושת בעיטורי אמאייל צבעוניים. בצידי 

2 נערות מהודרות. לוח  השעון דיוקנאות של 

ספרות רומיות מעוטר ב – 4 עטלפים באמאייל. 

גובה: 21 ס"מ. במצב עבודה.

$ 100 – 150

גילוף עץ סיני בדמות חכם,   .1286

המאה ה-20. שיבוץ עצם בשיניים 

ובעיניים. גובה: 48 ס"מ

$ 200 – 300
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הפריט של  מצבו  את  שבדק  כמי  יראה  פריט  קונה  למכירה.  העומדים  הפריטים  של  מצבם  בהגדרת  קושי  קיים   חלק ג' | רביעי 29.3.2023 

פרווטי  האלה  בדמות  ברונזה  פסלון   .1287

Parvati, דרום הודו, כנראה המאה ה-18. 

גובה: 9.5 ס"מ. 

$ 200 – 300

1288. פסל אבן סיני, המאה ה-20. מגולף בדגם 

מלומדים. גובה: 22 ס"מ. 

$ 80 – 120

1289. פסלון ברונזה הודי בדמות Ganesh, כנראה 

המאה ה-17. גובה: 5.5 ס״מ.

$ 200 – 250

1290.  אגרטל פורצלן סיני. מעוטר בהיקף בגוון 

כחול, אדום, וירוק בדגמי צמחייה מסוגננת. חתום. 

גובה: 36 ס״מ. 

$ 300 – 400

 ,Song קנקן פורצלן סיני בסגנון שושלת  .1291

ידית   .)crackle( זיגוג סדוק  המאה ה-18/19. 

מפותלת, פיה בדגם ראש נחש. גובה: 20.5 ס״מ.

$ 150 – 200

תבליט עץ סיני מוזהב לקישוט המיטה,   .1292

1890 בקירוב. מצופה לאקר בגוון אדום ומגולף 

בצפיפות בדגם ציפורים על ענפים מפותלים. 

26X17 ס"מ. 

$ 50 – 80

1293. ג'ייד סיני בסגנון ארכאי. מגולף בדגם עגול. 

גובה: 11.5 ס"מ. )צ'יפ( 

$ 150 – 200

1294. חותם אבן סיני, המאה ה-20. מגולף בדגם 

דרקונים. גובה: 25 ס"מ. 

$ 50 – 80

 

1295. כלי ברונזה שבטי עתיק. מפוסל בדגמים 

מפותלים בהיקף. אורך: 36 ס״מ. 

$ 150 – 200

 ,)Budai( 1297. גילוף עץ סיני, כבד ומסיבי, בדמות בודאי

29.6 ס"מ,  תחילת המאה ה-20. מצופה לאקר. גובה: 

רוחב: 42 ס"מ  עומק: 27 ס"מ.

$ 300 – 400

1287

12881289

1290

1294

1291

1293

1292

ראש בודהה תאילנדי, כנראה המאה ה-18.   .1296

גובה ללא בסיס: 19 ס"מ )כולל בסיס 26 ס"מ(.

$ 300 – 400
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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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 2022 אופנה ותיקי מותגים – ספטמבר 
אמנות ישראלית ובינלאומית – ינואר 2023

מחזור המכירה: 2,623,000 $  -  83% מהציורים נמכרו!

יש לכם תיקים שברצונכם למכור? שלחו לנו צילומים: 

What’s app: 050-5719933    |   art@tiroche.co. il מייל: 

יש לכם ציורים שברצונכם למכור? שלחו לנו צילומים: 

What’s app: 050-5719933    |   art@tiroche.co. il מייל: 

תיק גב CHANEL DUMA, עור כבש בדוגמת 

מעויינים חומה. 15X9X15 ס״מ.

הערכה: 1,000 - 700 $

נמכר: 4,012 $

תיק HERMES KELLY 28 וינטאג׳, עור תנין שחור 

מבריק, כולל מנעול נעילה, 22X12X29 ס"מ.

הערכה: 2,000 - 1,600 $

נמכר: 5,428 $

תיק CHANEL DIANA, בעור מעויינים לבן. 

מידה 25 ס"מ. כולל כרטיס.

הערכה: 1,200 - 800 $

נמכר: 2,596 $

 ,LOUIS VUITTON ELLIPSE תיק יד

עור קנבס בדגם מונוגרם. 25X10X30 ס"מ.

הערכה: 1,000 - 700 $

נמכר: 2,596 $

נחום גוטמן, רחצה בפרדס, שמן על בד,

73X60 ס"מ, חתום.

הערכה: 80,000 -  50,000 $

נמכר: 103,840 $

יוחנן סימון, דמויות בקיבוץ, 1954 , שמן על בד,

136X96.5 ס"מ, חתום ומתוארך.

הערכה: 160,000 - 120,000 $

נמכר: 200,600 $

 ,1971 ,Jerusalem and the Old Wall ,ראובן רובין

שמן על בד, 54X73 ס"מ, חתום.

הערכה: 120,000 - 80,000 $

נמכר: 123,900 $

זויה צ'רקסקי, הסוס הלבן, 2007, שמן על בד,

100X172 ס"מ, חתום ומתוארך.

הערכה: 50,000 - 30,000 $

נמכר: 63,720 $
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