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 222רשימת פריטים למכירה 
 00:11שעה  21.4.02', יום ב

 יטי אספנותופר, חפצי נוי
 

 :ענייניםתוכן 
 

 חפצי נוי שונים   2110-2104

 מצופי כסף   2102-2102

 רהיטים   2100-2141

 פריטי ברונזה   2142-2100

 'כסף א   2100-2122

 'תכשיטים א   2124-2022

 רוסיכסף  –' כסף ב   2000-2040

 פריטי זהב   2021-2024

 'אמנות א   2022-2022

 איסלם   2020-2244

 'פורצלן א   2242-2200

 זכוכית   2200-2220

 'כסף ג   2011-2021

 מכשירים   2022-2004

 שעוני יד וכיס   2002-2000

 עטים וקסתות   2002-2004

 ספרים וספרי אמנות, צילומים   2002-2412

 'אמנות ב   2410-2420

 'כשיטים בת   2421-2422

 'פורצלן ב   2420-2200

 אפריקה   2202-2200

 סין   2241-2221

 יפן והמזרח הרחוק   2222-2222

 'תכשיטים ג   2220-2210

 



2 

 

 חפצי נוי 
 

 25.00 $   צורת תרנגול, מספריים לחיתוך החלק העליון של ביצה רכה  2001
 

 40.00 $  מזלגות לפירות 9-ו, סכינים 11, מזלגות 8: כולל ,נובו-ידיות דוגמת אר, ם אלפקה"סכו  2002
  

 30.00 $    דיוקן גבר, פלק לתליה עשוי גבס צבוע  2003
 

 50.00 $   02-תחילת המאה ה, ישהתיק רשת לא  2004
 

 30.00 $    פני הסופר לב טולסטוי, פלק מוזהב  2005
 

 50.00 $   מתכת רקועה עם הכספה ,מסגרת משקפים עם ידית  2006
 

 40.00 $   ונזיר עם תינוק, ישו הצלוב: 18-19-המאה ה, מזרח אירופה, שתי פיגורות עופרת  2007
 

 50.00 $   בקופסה מקורית, K9זהב  עם חישוקקרן , פומית לסיגריות  2008
 

 40.00 $   19-המאה ה, איטליה, קערת פליז אובלית עם ידית  2009
 

 50.00 $   הגוף הזרועות והרגלים חדשים, עברה שיקום, ראש וידיים מפורצלן, בובה עתיקה  2010
 

 40.00 $   כף לגלידה ומטחנת אגוזים ,תבנית לעוגה: שלושה כלי מטבח  2011
 

 80.00 $   02-תחילת המאה ה, תיק רשת לאישה  2012
 

 40.00 $   רומנית, עבודת גילוף עץ, שני אגרטלים  2013
 

 180.00 $   בשילוב זהב פומית עשויה מענבר מגולף  2014
 

 פריטים מצופים כסף
  

 25.00 $   מצופים כסף, קופסת סיגריות ומצית: סט עישון  2016
 

 40.00 $   02-שנות ה, אר דקו ,מצופה כסף מחזיק צנימים  2017
 

 25.00 $   צרפת, Christophle 'תוצ, מסננת תה לתליה על הפיה של הקנקן  2018
 

 40.00 $   חתומות, WMF 'תוצ, עשר צלוחיות מצופות כסף  2019
 

 35.00 $    מצופים כסף, ששה גביעי גלידה  2020
 

 50.00 $   ל רגליתע ,קערה אובלית מצופה כסף-סנטרפיס  2021
 

 40.00 $   עם מראה סוסי ים, פיוטר מוכסף, מחזיק מפיות  2022
 

 50.00 $   מוכבדת, מצופה כסף, רגלית לצלחת הגשה  2023
 

 40.00 $   דוגמה וינאית ,מצופה כסף ,קערה אובלית  2024
 

 70.00 $    חלקם כסף ,ארבעה מלקחיים עתיקים  2025
 

 , (4)כף גדולה , (10)סכין ומזלג גדולים : הכולל, Sheffield Englandתוצ ם מצופה כסף "סכו  2026
 , (10)מזלג דגים ( 7)סכין דגים , (10)כף מרק , (10)כף בינונית ,(9)מזלג בינוני , (10)סכין בינונית    
 40.00 $   ומצקת( 7)כפיות מוקה , (5) כפיות תה   
 

 90.00 $   מ"ס 81גובה , ה קניםחמיש ,פמוט קנדלברה מצופה כסף גדול  2027
 

 40.00 $   ארגנטינה, "London" 'תוצ, מצופה כסף, דלי לקרח  2028
 

 40.00 $   ציפוי כסף חלקי, Argentor' תוצ, נובו-אר, סלסלה-קערה  2030
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  קטנה וגדולה, שתי קופסאות טבק, םזוג פמוטי, אגרטל פרסי קטן :לוט פריטים מצופים כסף  2031

 120.00 $    כפות הגשהושתי    
 

 300.00 $   ראש סוס, על המכסה, קופסת סיגריות עם תמונת אמייל  2032
 

 פריטי ריהוט
 

 40.00 $    המסגרת פורניר עם אינליי, מראה  2033
 

 300.00 $   עם מראה ומעמד למטריות, מתלה מעילים ויקטוריאני עשוי עץ  2034
 

 60.00 $   עץ עגול עם לוח בסיס מתכת, שולחנית צד  2035
 

 300.00 $   ושתי דלתות, מגירות 120עם , Arts a. Craftsסגנון , שידת עץ  2036
 

 140.00 $   02-שנות ה, עם תאים בצדדים, שלוש מגירות, שידת אר דקו קטנה  2037
 

 600.00 $   עם מושבים מרופדים, עבודת גילוף עץ, יפנדייל'סגנון צ ,אנגליים ספה וכורסא  2038
 

 260.00 $    עם מגירה, דקו, שולחן עץ  2039
 

 600.00 $   עם עבודת קש, שנות העשרה, אנגליה, ארבעה כסאות עץ  2040
 

 פיוטר ומתכת, ברונזה
 

 0.7X7X4   $ 30.00, (נרלי'ג' של חבדוגמת האריה ) האריה עם הכנפיים, פיגורת ברונזה  2042
 

2043  E. Benoit ,8.5בסיס , מ"ס 9.5גובה , ישה ליד הבארא, מיניאטורה מברונזה X 5.5 120.00 $  מ"ס 
  

 25.00 $    ברונזה ,מכתש ועלי  2044
 

 40.00 $    סוס, פיגורת ברונזה מיניאטורית  2045
 

 50.00 $  (פגמים ותיקונים)ציורים בסגנון מצרים העתיקה , עם עבודת קלוזונה, כלי ברונזה עתיק  2046
 

2047  Rodgers ,120.00 $   מ"ס 05.5גובה , חתום,  "מות הלוחם", ורת ברונזהפיג 
 

 25.00 $    ברונזה, מכתש ועלי  2048
 

 40.00 $    עשוי ברונזה, ראש פיגורת אישה  2049
 

 60.00 $   (אמייל לבן)הצלב המלטזי , אגרטל ברונזה עם קישוט  2050
 

2051  Artorov ,120.00 $  מ"ס 15רוחב , מ"ס 11גובה , חתום, "מובסהמתאגרף ה", פיגורת ברונזה 
 

 30.00 $   מ"ס 1.5X11, מזכרת לנצרת, מריה הקדושה והמלאך, פלק ברונזה קטן  2052
 

 60.00 $   מ"ס 01.5גובה , "בתקופה הקלאסית מתחרה באולימפיאדה"פיגורת ברונזה   2053
 

 70.00 $   )פגמים קלים) אגרטל ברונזה עם עבודת קלוזונה  2054
 

2055  C. Roland ,150.00 $   מ"ס 8בסיס 2 מ "ס 03גובה , חתום ,הלוליינית, פיגורת ברונזה 
 

 30.00 $    זוג פמוטי ברונזה מיניאטורים  2056
 

 75.00 $   אישה כותשת, תאילנד ,פיגורת ברונזה מיניאטורית  2057
 

2058  Eichling ,150.00 $  מ"ס 7בסיס 2 מ "ס 01גובה , חתום, היוונית אלת הרפואה, פיגורת ברונזה 
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 180.00 $   המזרח הרחוק, צורת טווסים, ברונזה, מערכת של חמש משקולות אופיום  2059
 

 40.00 $    מכתש ועלי מברונזה  2060
 

 90.00 $   מ"ס 12גובה , מ"ס 02רוחב , משפחת פילים, פיגורת ברונזה  2061
 

 160.00 $ מ"ס 12גובה , כלב בולדוג עומד על חבית, 19-המאה ה ,רוסיה ,פיגורת ברונזה על בסיס שיש  2062
 

 180.00 $    פליז מוזהב, סנטרפיס גרדניירה  2063
 

 40.00 $   וזכוכית קריסטל עם הזהבה, מסגרת ברונזה עדינה  2064
 

 90.00 $    מ"ס 19גובה , "נפח"פיגורת ברונזה   2065
 

 200.00 $   עבודה עדינה במיוחד, שתקערית ברונזה עם אינליי כסף ונחו  2066
 

 220.00 $   מ"ס 37.5גובה , Chiparosרקדנית בסגנון , פיגורת ברונזה  2067
 

 40.00 $    ארבעה קנים, פמוט פליז  2068
 

2069  Picciole , פיגורת ברונזה"Sportsman" ,(ילד בחליפה) ,120.00 $   מ"ס 07גובה , חתום 
 

 11X10X47    $ 375.00, רנמ, פיגורת ברונזה  2070
 

2071  S. Schwarzenberg ,120.00 $  מ"ס 7בסיס 2 מ "ס 03.5גובה , חתום, גבר אתליטי, פיגורת ברונזה 
 

 'פריטי כסף א
 

 50.00 $  גרם Jugendstil ,44עם עבודת תבליט , 19-סוף המאה ה, גרמניה, 822כוס כסף   2073
 

 300.00 $  גרם 122-ה כ"ס ,ארית מוסקבה וסנט פטרסבורגרוסיה הצ ,ם כסף"תשעה פריטי סכו  2074
 

 65.00 $   גרם 14, ראש נשר צורת ידית, כסף, פותחן מכתבים  2075
 

 300.00 $   גרם 038, כסף פיליגרן, מחזיק לספל עם תחתית  2076
 

 , ושתי צלוחיות, ארבע מהן צורת צדפות, Mexico 'תוצ, 905כסף , שש מאפרות אישיות  2077
 70.00 $     גרם 90ה "ס    
 

 , Sterlingעם ארבע צלוחיות מאפרות כסף , לסיגריות, Sterlingקופסת כסף   2078
 300.00 $   )גרם 472משקל ברוטו כולל אינליי עץ )  HBAעל כולם מונוגרמה    
 

 425.00 $   גרם 508 ,גרמניה, J. Schroder 'תוצ 822מגש כסף   2080
 

 120.00 $ גרם 113, 19-סוף המאה ה, נובו-אר, עם עבודת ניילו ואינליי זהב, 822כסף , ותקופסת סיגרי  2081
 

 450.00 $   עם עבודת ניילו מיוחדת, כסף, קופסת טבק צרפתית  2082
 

 180.00 $   גרם 408, 19-תחילת המאה ה, גרמניה, כסף, ם"שמונה פריטי סכו  2083
 

 500.00 $   טוגלכנראה פור, 835כסף , קנקן לקפה  2084
 

 220.00 $   גרם Praturia ,399חתום , Sterlingקופסת כסף   2085
 

 600.00 $ כולל מראה ושתי קופסאות קריסטל עם מכסי כסף, ב"ארה, נובו-אר, כסף רקוע, כלי איפור' מע  2086
 

 240.00 $   גרם 319 ,עם עבודת ריקוע דוגמת מלאכים ,גרמניה, 822קופסת כסף   2087
 

 950.00 $   גרם 1183, לא חתום, 19-המאה ה, רוסיה, קנקן כסף גדול  2088
 

 240.00 $   גרם 412ה "ס, 19-סוף המאה ה, גרמניה, 822ששה מחזיקי כוסות כסף   2089
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 , (11)בינונית  כף, (10)מזלג בינוני , (12)גדול סכין , (11)כף ומזלג גדולים : כולל 822ם כסף "סכו  2090

  ושני כלי הגשה( 8)כפית מוקה , (4)כפית תה , (1)סכין דגים , (5)מזלג דגים , (9)ינוני סכין ב   
 1,600.00 $    גרם נטו 3752-ככ "סה   
 

  19-סוף המאה ה, גרמניה, נובו-אר, עם פנים זכוכית קריסטל מלוטש, בסיס כסף, סנטר פיס  2092
 3,000.00 $    (פגם קל בזכוכית)   
 

 ותאבני חן מיוחד
 

 Orange yellow ,84.65 ct   $ 260.00ברזיל , ציטרון  2094
 

 ct   $ 350.00 111.8, ברזיל, מלוטש, Top Sky Blueבלו טופז מלוטש   2095
 

 ct   $ 260.00 129.4, ברזיל, מלוטש, אמטיסט סגול  2096
 

 ct   $ 350.00 112.7, ברזיל, orange yellow, ציטרין  2097
 

 'תכשיטים א
 

 350.00 $   כל יהלום' נק 1-כ, של יהלומים' נק 75-משובצת בכ ,K14טבעת זהב לבן   2100
 

 900.00 $   גרם 04.7, יהלומים 9 עם שיבוץ, K (75018)צמיד זהב לבן   2101
 

 400.00 $   צורת ענף אלון, נובו-אר ,עם אמייל, K14סיכת זהב   2102
 

 900.00 $  א"כ' נק 1-0יהלומים  32-ו, א"נק כ 5-1ם כחולים ספירי 32עם  ,K14זהב לבן , צמיד טניס  2103
 

 450.00 $   נקודה 1-א כ"יהלומים כ 12-עם כ, K12צמיד טניס  זהב   2104
 

 , א"נק כ 15-כ, ספירים כחולים 11-משובץ ב ,K18זהב לבן , סוגר למחרוזת פנינים  2105
 900.00 $    גרם 10.9 ,א"כ 5-7-יהלומים כ 3וכן    
 

 600.00 $   'נק 4ל ' נק 1בין גדלים , יהלומים 09-אמרלד ו  עם שיבוץ', ווינטג, K14סיכת זהב   2106
 

 1,000.00 $   גרם ct ,8 1.5ה כ "ס משובצת ביהלומים , K14טבעת זהב   2107
 

 650.00 $   ושיבוץ שני יהלומים זעירים, עם פני אישה, סגנון אר נובו, K18טבעת זהב   2108
 

 1,600.00 $   גרם 8.5, וכן רובינים, שמפניה וכחוליםצבע , משובצת יהלומים, K14טבעת זהב   2109
 

 650.00 $   א"כ' נק 3-4יהלומים בין  02-ו משובצת אמרלד קולומביאני, K14טבעת זהב לבן   2110
 

 1,700.00 $   'נק 8-12בין  יהלומים 11 -משובץ ב ,K18ענק זהב   2111
 

 650.00 $   י שטרן"ע, עיצוב דיאנה פון פירשטנברג  ,K18זהב  זוג עגילי  2112
 

 1,750.00 $    גרם K18 ,11.0זהב , שרשרת חבל  2113
 

 700.00 $    גרם K14, 31זהב , שרשרת חבל  2114
 

 1,800.00 $   גרם ct ,8.1 1.5-כ, צבע שמפניה, יהלומים 05משובצת  , K14טבעת זהב   2115
 

 ct   $ 700.00 1-ה כ"ס, יהלומים 11-משובצת בפנינה טבעית ו ,ופלטינה, K18סיכת זהב   2116
 

 ct   $ 1,800.00 5-1ה בין "ס, סיכת פלטינה עם שיבוץ יהלומים  2117
 

 750.00 $   גרם 37.3, חוליות בגוונים שונים, K14צמיד זהב   2118
 

 2,000.00 $   ואמרלד בגט סיכת פלטינה משובצת ביהלומים  2119
 



6 

 

 750.00 $   גרם 37.1, חוליות עבודת פיליגרן, K14שרשרת זהב   2120
 

 2,200.00 $   גרם ct ,5.0 0.05 -ה כ"ס, יהלומים 05 -ב משובצת, K14טבעת זהב לבן   2121
 

 750.00 $  'נק 1-א כ"כ, יהלומים 11-א עם שיבוץ פנינת מובי ו"כ, K18זהב , זוג עגילים וטבעת, תכשיטים' מע  2122
 

 2,400.00 $   ואמרלד בגט סיכת פלטינה משובצת ביהלומים  2123
 

 , יהלומים קטנים 1-משובצת ב, 52-שנות ה ,איטליה, דוגמת סלסלת פרחים , K18סיכת זהב   2124
 gr    $ 800.00 17.9 ,אבני חן מסביב 1א עם "כ   
 

 3,000.00 $  גרם 7 ,(1)' נק 92וכ, (0)נק  12-כ: ליטוש ישן, יהלומים 3-משובצת ב, K18טבעת זהב   2125
 

 850.00 $   גרם 5.4 ,ספירים ויהלומים 1 -ב משובצת, K14טבעת זהב לבן   2126
 

 3,000.00 $   ספירים כחולים עם שיבוץ, צמיד טניס פלטינה  2127
 

 900.00 $    גרם K18 ,30.3צמיד זהב   2128
 

 5,000.00 $  צורת ראשי אריות, עם אמייל ,K18זהב , איטליה, Tras Corolaצמיד בעיצובו של   2129
 

 (רוסיכסף )' בפריטי כסף 
 

 40.00 $    גרם 90, 84שש כפיות כסף   2131
 

 90.00 $   גרם 18 ,עבודת חריטה יד אומן, 1848 רוסיה הצארית, מוסקבה, 84כוס כסף   2132
 

 40.00 $   גרם 31, בונו-עם חריטת אר, 02-תחילת המאה ה, רוסיה, קטן 84גביע כסף   2133
 

 90.00 $   גרם 78, עם עבודת חריטה, שנות העשרה, רוסיה, 84כוס כסף   2134
 

 40.00 $   גרם 51, 875ואחת  84של  0, שלוש כפיות כסף  2135
 

 120.00 $   גרם 111, עם חריטה וניילו, רוסיה הצארית, מוסקבה, 84כוס כסף   2136
 

 60.00 $  גרם 134, עם הזהבה ואמייל, 52-שנות ה, ה הסובייטיתרוסי, 875שש כפיות כסף   2137
 

 180.00 $   גרם 440, 02-תחילת המאה ה, רוסיה הצארית, 84כסף  ,ם"שמונה פריטי סכו  2138
 

 60.00 $   גרם 59, עם עבודת חריטה, 19-סוף המאה ה ,רוסיה הצארית ,84כוס כסף   2139
 

 475.00 $   חותמות מלאות, Chlewnikow 'תוצ , צאריתרוסיה ה, 84כסף , סכין הגשה  2140
 

 60.00 $  גרם 128, ג החותמת חותמת ביטול"ע, 19-סוף המאה ה, רוסיה, 84כסף , שש כפיות  2141
 

 500.00 $  חתום, עבודת ניסור יד אומן, 19-סוף המאה ה, רוסיה הצארית, לדגים 84כף כסף   2142
 

 70.00 $   גרם 77, עם עבודת חריטה, 02-המאה ה רוסיה תחילת, 84כוס כסף   2143
 

 700.00 $  רוסיה הצארית, פנים זכוכית מקורית, יד אומן עם עבודת אמייל 84כסף , סנטרפיס קטן  2144
 

 80.00 $   גרם 182, עם הזהבה ועבודת ניילו, רוסיה הסובייטית, 875שבע כפיות כסף   2145
 

 850.00 $   19-סוף המאה ה, Fabergeעבודת  ,אריתרוסיה הצ, 84כסף , מסננת תה  2146
 

 80.00 $   גרם 70, עם עבודת חריטה וניילו, שנות העשרה, רוסיה, 84כוס כסף   2147
 

 850.00 $   19-סוף המאה ה, Bolinעבודת  ,רוסיה הצארית, 84כסף , מזלג הגשה  2148
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 פריטי זהב
 

 600.00 $   פנים חישוקי זהב ,על המכסהמיניאטורה  קופסת פודרה עתיקה עם ציור  2150
 

 , על המכסה ציור מיניאטורה איכותי, בחוץ לאקר יפני שחור, K18פנים זהב  ,קופסת טבק צרפתית  2151
 4,500.00 $    19-אמצע המאה ה, פאריז, דיוקן גבר   
 

 1,900.00 $   גרם 98.5, 02-שנות ה, פולין ,K14זהב , קופסת סיגריות  2152
 

 5,200.00 $   גרם 115, רקומים ,K18קופסת סיגריות מחוטי זהב   2153
 

 2,600.00 $   גרם 138.3, עם עבודת חריטה מיוחדת ,K14זהב , קופסת סיגריות  2154
 

 'א אמנות
 

2155  Corot Camille Jean Baptiste 1796-1875 (מיוחס ל), שלוש נערות, רישום טוש 
 27.8X22   $ 400.00, 14.4.80, 405לוט , Digbyמכירת , Christiesנרכש אצל      
 

 59X95    $ 200.00, "נגנית השמש"עבודת ריקוע   2156
 

 200.00 $   מ"מ 03X52X82, "פאזל"פיגורת מתכת   2157
 

 200.00 $   "סעודת האלים( "פרסקו)פ ציור קיר "ע חמישה תחריטים צבועים ביד  2158
 

 21X31   $ 5,000.00, אסכולה פלמית ,רועים עם פרות, שמן על בד  2159
 

2160  Berg Adam ,152, קומפוזיציה סוריאליסטית, שמן על בדX104   $ 6,000.00 
 

2161  Bonheur Rosa 1822-1899 ,14.5 ,פגמים וחלודה, אישה עם סל, רישום עם טוש לבןX9.5 $ 400.00 
 

2162  Borgoni ,50, 77חתום , דמות בחלון, אקריליק על ניירX18   $ 500.00 
 

2163  Braque George (מיוחס ל) ,58, חתום, "יונה", עיצוב לכרזה, גואשX38   $ 6,000.00 
 

2164  Breard Henri-Georges 1873-? ,25, חתום, נוף, שמן על עץX34   $ 600.00 
 

2165  Castells Capurro Enrique 1913 -? ,31, יאורוגווא, בוקרים על סוסים, טוש עם אקוורלX48.5 $ 400.00 
 

2166  Falk Robert Rafaelovich1886-1958 ,35, חתום, נוף, שמן על קרטוןX23   $ 200.00 
 

2167  Fantin-Latouv Henri Theodore1836-1904 ,11 21 ,עירום אישה, סקיצותX26  $ 200.00 
 

2168  Halle Charles Eduard 1846-1919 ,לורליי, שמן על בד, (תיקון ,relined) 100X79  $ 9,000.00 
 

2169  Ingres Jean Auguste Dominique 1780-1867 ,נערה, רישום , 
 Christies,"Henry", 17.7.79,  the John Maxon estate  Chicago ,04X33  $ 2,800.00 -נרכש ב   
 

2170  Kostodiew Boris1827-1872 (מיוחס ל) ,18, חתום, דיוקן נערה, עפרוןX24   $ 300.00 
 

2171  Koszkol Jeno 1868- 1935 ,70, פגום, נוף אגם, שמן על בדX74   $ 280.00 
 

2172  Le Sueur Eustache 1617-1655  ((ישו)דיוקן גבר , רישום ספיה, )ל מיוחס  
 Thomas", 15.7.80 lot 74" ,23.5X19   $ 2,000.00בכריסטיס  רכשנ   

 
2173  Liebermann Max 1847-1935 ,10, חתום, נוף כפרי, ישום פחםרX16   $ 3,000.00 

 
2174  MacKenzie M. ,32, חתום, נוף כפרי, אקוורלX05   $ 150.00 

 
2175  Neogrady Antal 1861-1942 ,70, חתום, גן עם עצים, פסטורליה, אקוורלX60   $ 220.00  
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2176  Neogrady Antal 1861-1942 ,60 ,חתום, איכרים בשדה, שמן על בדX80   $ 350.00 
 

2177  Orozco Jose Clemente 1883-1949 ,34, 12/140, 1935, חתום, נשים, ליטוגרפיהX44 $ 500.00 
 

2178  Piazzetta Giovanni Battista 1682-1754 ,כתמי חלודה, ילד קורא, רישום 
 Christie's ,sale - Antoine 21.2.1978 ,13X8   $ 6,000.00 -נרכש ב   
 

2179  Picasso Pablo 1881-1973 , חתום , בפרופיל" עז"צלחת קרמיקהMadoura dein feu , 
 2,800.00 $    מ"ס 01-08, קוטר   
 

2180  Raphael Santi 1483-1520 ,34.5, פני איש זקן, רישום גרפיטX29 
 Domenichino", Denoshire collection Christies, "Jacopo" 16.5.78 lot 115 $ 150,000.00" -נרכש ב   
 

2181  Rembrandt Harmensz Van Rijn 1606-1669 ,גבר במבט מהגב, רישום טוש דיו חום 
 Vasili", 11.7.78, lot 109" ,18.2X8.5   $ 200,000.00בכריסטיס  רכשנ   
 

2182  Rubens Peter Paul 1577-1640 , סצינת צייד, פחם ועפרון,  
 P.P. Rubens ,23X42   $ 120,000.00  חתום Christies 13.3.80 "Emile" lot 38 ,  -נרכש ב   
 

2183  Rubens Peter Paul 1577-1640  (נזיר ונערה, רישום עפרון, )ל מיוחס,  
 Thomas" 15.7.80 lot 74" ,32.5X40   $ 12,000.00בכריסטיס  רכשנ   
 

2184  Sarian Martiros 1880-1972 ,33, ארמניה, שמן על קרטוןX24   $ 300.00 
 

2185  Strauss Andre1885-1971 ,46, חתום, נמל עם סירות, שמן על בדX81   $ 200.00 
 

2186  Teniers David II 1610-1690 ,חורבות טירה, טוש עם אקוורל , 
 Christies Henri", 17.7.79 lot 343" ,14X23   $ 3,000.00 -ב רכשנ   
 

2187  Teniers David II 1610-1690 ,שטן מאחוריו-נזיר עם כלב, שום ספיהרי , 
 Christies Jacopo" 16.5.78 lot 114/1" ,29X21   $ 4,000.00 -ב רכשנ   
 

2188  Tintoretto Domenico  (ל מיוחס) ,צד שני טיוטת רישום, עירום גבר שוכב, צד א רישום: דו צדדי, 
 14X25   $ 1,600.00, 11.10.1982, "דניאל" Christies -ב  רכשנ, ידיים    
 

2189  Troyon Constant 1810-1865 ,סימון מכירה בגב התמונה של כריסטיז ,נוף, שמן על עץ , 
 34X45    $ 5,000.00 ,52-12-שנות ה   
 

2190  Van Bree Mathew Ignace 1773-1839 ,המדונה והתינוק, רישום טוש , 
 Christies Jacopo", 16.5.78, lot 114/2", 13X12   $ 500.00 -ב נרכש   
 

2191  Van Dyck Anton 1599-1641  (עירום גבר מאחור, רישום ספיה, )ל מיוחס, 
 Christies Thomas", 15.7.80 lot 74" ,34X27   $ 3,000.00 -ב נרכש    

 
2192  Vilche H. ,09.5, חתום, ראשים, אקוורלX02.5   $ 180.00 

 
2193  Watteau Antoine1684-1721 ,גברת יושבת, עם אקוורל עפרון , 

 Christies 13.3.80 (Emile) lot 38 ,23X42   $ 15,000.00-נרכש ב   
 

2194  Zezzos Georges 1883-1953 ,46, 04חתום , נוף כפרי, שמן על בדX55   $ 200.00 
 

 אסתר בפני אחשוורוש, טוש ואקוורל שחור, בערך 1822, אסכולה איטלקית  2195
   bought at Christies 16.5.78, lot 70 ,19X21   $ 500.00 
 

 פריטים איסלמיים
 

 40.00 $   (פגמים קלים)פלורליים  אורנמנטים ,ברונזה רקועה, אגרטל-סיר  2198
 

 200.00 $   עשויה חרוזי קורניאול ונוספים, 10-13מאות , מחרוזת איסלמית  2199
 

 50.00 $   גרם 12, איסלמיתעם עבודת ריקוע , צורת גליל, קופסת קמע מכסף  2200
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 450.00 $   עבודת דמשק, אורנמנטים איסלמיים, סיר ברונזה עם אינליי כסף ונחושת  2201

 
 50.00 $    עשויה ברזל, ידית חרב הודית  2202

 
 500.00 $   עבודת דמשק, אורנמנטים איסלמיים, סיר ברונזה עם אינליי כסף ונחושת  2203

 
 60.00 $   עבודת יד מרוקנית, ף עם אמיילחמישה חרוזי כס  2204

 
 500.00 $   עם ציורי פרחים וציפורים וכיתוב פרסי, מסגרת פפירמשה, מראה איסלמית  2205

 
 , עבודת דמשק, בצורת אורנמטים איסלמיים, מגש ברונזה עגול עם אינליי נחושת וכסף  2206

 120.00 $     מ"ס 49-קוטר כ   
 

 600.00 $   19-סוף המאה ה, עבודת דמשק, איסלמית עבודת ריקוע קערת ברונזה עם  2207
 

 , עבודת דמשק, בצורת אורנמטים איסלמיים, מגש ברונזה עגול עם אינליי נחושת וכסף  2208
 120.00 $     מ"ס 49.5קוטר    
 

 650.00 $   כיתוב קליגרפי איסלמי, אינליי כסף ונחושת ,אגרטל ברונזה עם עבודת דמשק-סיר  2209
 

 , עבודת יד אומן איסלמית, לקשירה על הזרוע משתלבות, שלוש קופסות כסף לקמיעות  2210
 180.00 $     19-המאה ה   
 

 (קנקן וקערת איסוף)אפטבה ותשט : עבודת דמשק יד אומן הכוללת, פליז, כלי נטילת ידיים' מע  2211
 900.00 $     ללא הרשת   
 

 200.00 $   עבודת דמשק, עבודת יד אומן איסלמית ,פליז רקוע, אגרטל-כד  2212
 

 . המראה את הקרב בכרבלא, שמן על ברזנט, איסלמית שיעית, "בית קפה"תמונת   2213
 לסיפור רצח האימאם עלי ובני משפחתו , משמשים בבתי קפה במזרח השיעיציורים אלו    
 349X147   $ 5,000.00, (72-ות השנ, מוריס לוי באירן' ניתן כמתנה לפרופ), ותולדות השיעה   
 

 150.00 $   ריקוע עם ציפוי כסף נדן וידית עבודת, ל קווקזי'קינג  2215
 

 450.00 $   אזור הקווקז, עבודת ניילו עם, פעמון עשוי כסף רקוע  2216
 

 45.00 $   גרם 32, עם פיליגרן והזהבה, עשרה חרוזי כסף טורקמניים  2217
 

 120.00 $  גרם 129, צורת עלה, כסף עם פיליגרן והזהבה, בודת יד טורקמניתע, צלוחית הגשה  2218
 

 , חוטי כסף וצמר על משי וכותנה, וחרוזים עבודת רקמה, וסט עתיק לאישה  2220
 90.00 $    (פגמים) 19-המאה ה ,פרס   
 

 240.00 $  פרסי כוסית מטבע-במרכז כל צלוחית, לשתיית עראק כוסיות 10קופסת עץ עם מערכת של   2221
 

 100.00 $   19-המאה ה, פרס, מצויירת ביד( תמונות לאלבום)כריכת עץ   2222
 

 140X207   $ 325.00 ,עם דוגמת פרחים וחיות ,שטיח פרסי עבודת יד  2223
 

 120.00 $  עם ציורי פרחים וציפורים וסמל השח האירני במרכז, Kashmereחתומה , צלחת אבנית  2224
 

 450.00 $   עם איורים משולבים בטקסט, בכתב יד פרסי שירים ספר  2225
 

 200.00 $   (פגמים)עם ארבעים ציורים משולבים בטקסט  כתב יד, ספר שירים פרסי  2226
 

 500.00 $ עם עשרים ושמונה ציורים מיניאטורים משולבים בטקסט, 19-המאה ה ,ספר שירים בכתב יד פרסי  2227
 

 200.00 $   בחצר מלך דמות, על עץ שמן, ציור פרסי  2228
 

 40.00 $   עם כיתוב ערבי, אובלית ג לוחית כסף"קמע איסלמי חרוט ע  2230



11 

 

 
 50.00 $   כיתוב ערבי, כסף עגולה ג לוחית"קמע איסלמי חרוט ע  2231

 
 40.00 $   כיתוב ערבי עם שתי דמויות, כסף עגולה ג לוחית"קמע איסלמי חרוט ע  2232

 
 60.00 $   כיתוב ערבי עם שתי דמויות, כסף עגולה ג לוחית"איסלמי חרוט ע קמע  2233

 
 40.00 $   עם כיתוב ערבי, אובלית ג לוחית כסף"קמע איסלמי חרוט ע  2234

 
 80.00 $   שמות של אללה 122 :קמע עשוי מקורניאול עם חריטה  2235

 
 40.00 $   ג לוחית כסף"ע תליון עם כיתוב חרוט -קמע איסלמי   2236

 
 100.00 $   19-המאה ה, עבודת יד אומן איסלמית, כסף, קופסת קמע לקשירה על הזרוע  2237

 
 50.00 $   כיתוב ערבי, כסף עגולה ג לוחית"קמע איסלמי חרוט ע  2238

 
 260.00 $   עם שלושה עשר ציורים משולבים בטקסט ,כתב יד בוכרי עתיק  2240

 
 3,000.00 $   כריכת פפמשה, 19-המאה ה, כנראה אזור בוכרה ,ודרכתב יד מה, קוראן עתיק  2241

 
 500.00 $   נייר מתפורר, דפים מהודרים, כתב יד איסלמי עתיק  2242

 
 7,000.00 $   כריכת פפמשה מהודרת, 19-המאה ה, הודו, כתב יד מהודר, קוראן עתיק  2243

 
 , כריכת עור, ר עמודים מהודריםכולל שני ציורים ומספ ,ספר שירים פרסי בכתב יד  2244

 500.00 $    (פגמים ותיקונים)   
 

 'פורצלן א
 

 40.00 $   (תיקונים רבים)אשת חצר  ,סין, פיגורת פורצלן לבן  2246
 

 40.00 $   (תיקונים) שולחן עם פרחיםצורת , פיגורת פורצלן  2247
 

 80.00 $   (תיקונים)חתום , גברת בשמלת נשף, 52-שנות ה, גרמניה, פיגורת פורצלן  2248
 

 70.00 $   עם קובלט והזהבה, צרפת, Limoges 'פורצלן תוצ, צלחת ומאפרה  2249
 

 120.00 $   שולים מעוטרים בעבודת פיליגרן והזהבה, KPM 'שש צלחות פורצלן תוצ  2250
 

 40.00 $   מ"ס 11אורך , טרקדנית בל ,פיגורת פורצלן מיניאטורית  2251
 

 40.00 $   תיקונים רבים ,נזיר, רת פורצלן לבןפיגו  2252
 

 80.00 $   חתום, ילד מחלל לקנרי, גרמניה, Wagner u Apel Bertram 'פיגורת פורצלן תוצ  2253
 

 80.00 $   "1810, מוסקבהלפני חיילי נפוליאון " צלחת פורצלן עם תמונה  2254
 

 160.00 $  א עם מכסה"כ, ות צורת ראשי אריותידי, דוגמה צרפתית, זוג גביעי אבנית עם פירזול  2255
 

 50.00 $   (סדק בבסיס)רקדנית החלקה על קרח , מזרח גרמניה S.H 'פיגורת פורצלן תוצ  2256
 

 120.00 $   סגנון דרזדן, עם שני ברבורים שתי נערות, פיגורת פורצלן  2257
 

 120.00 $    "הביקור אצל הרופא", פיגורת פורצלן  2258
 

  Muenchen ,Limoges , עם דיוקן מארי אנטואנט Rosenthal 'תוצ :ארבע צלוחיות פורצלן   2259
 90.00 $   תמונת פרחים ונוסף, עם תמונת זוג אוהבים   
 

 200.00 $  ציור זוג אוהבים, בסיס ברונזה מוזהב על הגביע, בורדו עם הזהבה, גביע פורצלן מהודר  2260
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 50.00 $   02-שנות ה, גרמניה ,GP 'פיגורת פורצלן תוצ  2261
 

 120.00 $  (1c-'א סוג)חתום , צועניה יושבת, (וב'לשעבר קוזניצ), Dulevo 'פיגורת פורצלן תוצ  2262
 

 120.00 $   רוכב על יגואר, תינוק עם זר, פיגורת פורצלן  2263
 

 : חלקים 42 כולל, אנגליה  "Francis Pottery Hanley" ,'תוצ, סרוויס אבנית חלקי  2264
 , קערות 3, פלטות הגשה גדלים שונים 5, קעריות 8, קטנות 9, בינוניות 0, צלחות גדולות 12   
 200.00 $    מכסים וכלי לרוטב 0   
 

 90.00 $   דוגמאות ויצרנים שונים, אנגליה' תוצ, פורצלן ,א עם תחתית"כ, ששה ספלי תה  2265
 

 50.00 $   חתום, קדנית החלקה אמנותית על קרחר ,מזרח גרמניה, פיגורת פורצלן  2266
 

 150.00 $   בסיס קובלט, "אמור ופסיכה"פיגורת ביסק   2267
 

 60.00 $   פורצלן לבן עם הזהבה, תקופתית זוג בתלבושת, פיגורת פורצלן  2268
 

 90.00 $   חתום חרבות, Meissen 'סלסלת פורצלן תוצ  2269
 

 , צלחות שטוחות 12: כולל, 19-המאה ה, פרוסיה, Meissen 'סרוויס פורצלן חלקי תוצ  2270
 , (אחת מתוקנת)שתי מרקיות עם מכסים , קערות דוגמאות שונות 7, שתי כפות, צלחות קטנות 021   
 240.00 $   חתום חרבות, וכן קנקן חלב וקופסה לסוכר, כלי לרוטב   
 

 150.00 $    "אמור ופסיכה"פיגורת פורצלן   2271
 

 70.00 $   חתום, (Guinea fowl)זוג פניניות , הונגריה Holohaza 'פיגורת פורצלן תוצ  2272
 

 150.00 $    "ילדים ותיש"פיגורת פורצלן   2273
 

 ושתי תמונות מהמיתולוגיה , עם קובלט והזהבה, העיר Meissen' תוצ, גביע פורצלן עם מכסה  2274
 300.00 $   (בליתחותמת או) אמור ופסיכה ונוסף, היוונית   
 

 כלי לסוכר , כלי לחלב, קנקן: הכולל, בווריה 'תוצ, לבן עם הזהבה, סרוויס מוקה מפורצלן  2275
 120.00 $    (פגמים)וששה ספלים עם תחתיות    
 

 70.00 $  חתום, (African cranes), זוג עגורים אפריקניים, הונגריה, Holohaza 'פיגורת פורצלן תוצ  2276
 

 180.00 $    "רופא שיניים", פיגורת פורצלן  2277
 

 , 1902אחרי , עם חותמת נוספת של שלטונות פולין, KPM 'כלי הגשה מפורצלן תוצ' מע  2278
 120.00 $   ושמונה קעריות צורת צדפות, קערת הגשה עם ידית: כולל   
 

 ,צלחות גדולות 01, פלטה, מרקיה: כולל, צרפת, Limoges-Haviland 'סרוויס פורצלן חלקי תוצ  2279
 , כלי חרדל קטן עם מכסה, צלחות קטנות 12, צלחות בינוניות 9, צלחות מרק 3    
 325.00 $   (פגמים, משומש)קעריות אובליות וקערה עגולה  5   
 

 70.00 $   חתומים, (sturgon fish) ןזוג דגי חדק, הונגריה, Holohaza 'פיגורת פורצלן תוצ  2280
 

 מראה שתי גברות בלבוש תקופתי, 19-המאה ה ,צרפת, "המכתב",ורת פורצלןפיג  2281
 450.00 $    (יד אחת מתוקנת)    

 
 זכוכית

 
 40.00 $   העליון הזהבה בחלק, אגרטל זכוכית קריסטל  2283

 
 40.00 $   19-סוף המאה ה, אוסטריה, עם פקק כסף,בקבוק תמרוקים עשוי זכוכית קריסטל  2284

 
 40.00 $    תוכי, גורת זכוכית קריסטלפי  2285

 
 50.00 $    חתול, Muranoפיגורת זכוכית   2286
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 40.00 $    דוגמת עלים, אגרטל זכוכית קמאו  2287
 

 50.00 $   תאים 121-מחולקת ל, זכוכית קריסטל, צלחת הגשה  2288
 

 40.00 $    02-32-שנות ה, דקו-כלי זכוכית אר  2289
 

 Mario   $ 50.00חתום , גוון צהוב וחום, עם דוגמת פרחים, ית קמאוצלחת זכוכ  2290
 

 Tanusse   $ 40.00חתום , על רקע צהוב אגרטל זכוכית קמאו עם דוגמת פטל  2291
 

 80.00 $    אווז, Muranoפיגורת זכוכית   2292
 

 40.00 $   "מילי פיורה"עבודת , זכוכית, משקולת נייר  2293
 

 150.00 $  ופקק תואם, (905)עם חובק כסף סטרלינג , זכוכית קריסטל מלוטש, לליקר( רדקנט)בקבוק   2294
 

 40.00 $   ירוקים על רקע צהוב פרחים, אגרטל זכוכית קמאו  2295
 

 , גוון אמרלד, ג זכוכית"עבודת אמייל לבנה עם הזהבה ע, 19-המאה ה, אגרטל זכוכית בוהמי  2296
 800.00 $   פגם זעיר בבסיס, ערהפורחים ודיוקן נ, ציורי יד   
 

 40.00 $   חתום, בצבע חום על רקע צהוב פרחים, אגרטל זכוכית קמאו  2297
 

 'פריטי כסף ג
 

 30.00 $   גרם 32, 822כסף , מספרי ענבים קטנים  2300
 

 60.00 $   גרם 95, 02-תחילת המאה ה ,גרמניה, 822קערית כסף   2301
 

 30.00 $   למטבעות זהב, רשת עבודת, ארנק כסף קטן  2302
 

 70.00 $   גרם 114ה כ "ס, גרמניה, 822שש כוסיות כסף   2303
 

 40.00 $    גרם 18, 822כסף , שש כפיות מוקה  2304
 

 75.00 $   גרם 135, ידיות צורת רגלי צבאים, 822כסף , שנים עשר כפיות מוקה  2305
 

 40.00 $   גרם 54, "ש: "מונוגרמה עברית עם,  18-המאה ה, גרמניה, כף כסף עתיקה  2306
 

 85.00 $   גרם 138 , עבודת יד אומן, קופסת כסף פיליגרן  2307
 

 40.00 $   גרם 30  ,סין, והזהבה, קנקן כסף מיניאטורי עם אמייל  2308
 

 120.00 $    גרם 003, פגמים, קופסת כסף עתיקה  2309
 

 40.00 $    גרם 44, קופסת טבק עם חריטה  2310
 

 180.00 $   גרם 053, יד אומן עבודת ריקוע, בקבוק כסף עתיק  2311
 

 40.00 $    גרם 02.7, "חבל"שרשרת כסף   2312
 

 240.00 $   גרם 531, 822כסף , ששה ספלי מוקה עם תחתיות  2313
 

 50.00 $   גרם נטו 77-כ, עם קערית זכוכית כחולה, 822סלסלת כסף   2314
 

 240.00 $   גרם 513 ,גרמניה, 822כסף , כר גדולהקופסת סו  2315
 

 50.00 $   גרם 40, עבודת ניסור יד אומן ,גרמניה, 822מלקחיים כסף   2316
 

 ,מזלגות קטנים 7, סכינים 1מזלגות עם  1: ם נוספים"עם חלקי סכו, 822כסף , ם פירות חלקי"סכו  2317
 260.00 $    וגרם נט 552-ה כ"ס ,כפיות 5    
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 50.00 $   גרם 89, ידיות צורת רגלי צבאים, 822כסף , עשר כפיות מוקה  2318

 
 300.00 $   עבודת יד אומן, מוטיבים קלאסיים, 18-המאה ה, כסף רקוע, קופסת טבק עתיקה  2319

 
 50.00 $    כסף, שתי קופסאות טבק  2320

 

 מכשירים
 

 30.00 $     ברומטר אנגלי  2322
 

 75.00 $   02-או תחילת המאה ה 19-המאה ה ,של שענים שלושה קליברים  2323
 

 40.00 $   שתי אוקטבות, M. Hohner 'מפוחית פה תוצ  2324
 

 80.00 $   של מזון וכדומה, 17-19-המאות ה, מזרח אירופה, תשע פלומבות  2325
 

 50.00 $   עם מנגנון קפיצי מסתובב, עשוי פליז ,מכשיר תולה לצליית בשר מעל האש  2326
 

 120.00 $    מיקרוסקופ עתיק בקופסת עץ מקורית  2327
 

 50.00 $    מגהץ פחמים רוסי עתיק  2328
 

 , 0228הושק בקול גדול בשנת , שיוצרו 122אחד מסך  ,30מס , "Modu"מכשיר   2329
 200.00 $   והעסק פשט רגל, ובסופו של העניין נכשל   
 

 60.00 $   12-שנות ה, ותברית המועצ.B.G.Sh 'תוצ, משקפת  2330
 

 120.00 $   צורת ראש אווז, ידית מעצם מגולף,מקל הליכה  2332
 

 120.00 $   צורת ראש כלב, ידית מעצם מגולף,מקל הליכה  2333
 

 120.00 $   צורת ראש כלב, ידית מעצם מגולף,מקל הליכה  2334
 

 שעוני יד וכיס
 

 40.00 $   קוורץ Citizen. ב, (טעון תיקון)ומטי אוט Seico. א :יפן 'שני שעוני יד תוצ  2336
 

 300.00 $   לגבר ,14Kקופסה זהב , מנגנון מכני, גרמניה, Junghans 'שעון יד תוצ  2337
 

 40.00 $   לגבר, Ironyסדרת , Swatch 'שעון יד תוצ  2338
 

 300.00 $   מנגנון מכני, K18קופסה זהב , שוויץ, Precimax 'שעון יד תוצ  2339
 

 70.00 $   קופסה מצופה זהב לאישה, מנגנון מכני, שוויץ, Girard-Perregaux 'שעון יד תוצ  2340
 

 300.00 $  לאישה K18קופסה זהב , מנגנון קוורץ, Devilleדגם , שוויץ, Omega 'שעון יד תוצ  2341
 

 100.00 $   גברל, מצב עבודה פגם קל בקופסה ,14Kקופסה זהב , שוויץ, Doxaשעון יד תוצ   2342
 

 350.00 $  מצב עבודה לאישה, הצמיד לא מקורי, K18הקופסה זהב , שוויץ Longines 'שעון יד תוצ  2343
 

 100.00 $   מצב עבודה לגבר ,14Kקופסה זהב , שוויץ, Doxa 'שעון יד תוצ  2344
 

 450.00 $   לגבר,  K18קופסה זהב , מנגנון אוטומטי, גרמניה, Saturne 'שעון יד תוצ  2345
 

 100.00 $  לאישה, (פגמים)מנגנון קוורץ , קופסה כסף ציפוי זהב לבן, שוויץ Cartier 'שעון יד תוצ  2346
 

 475.00 $  לגבר, עם ארבע רגליות K18קופסה זהב , מנגנון אוטומטי, גרמניה, Precimax 'שעון יד תוצ  2347
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 100.00 $   לאישה, מנגנון מצב עבודה ,14Kקופסה זהב , שוויץ Travanes 'שעון יד תוצ  2349
 

 500.00 $   לאישה, מנגנון מכני, K18קופסה זהב  ,שוויץ,  Baume a. Mercierשעון יד   2350
 

 100.00 $   לאישה, מחוג שניות נפרד  ,14Kקופסה זהב , שוויץ, Doxa 'שעון יד תוצ  2351
 

 500.00 $   לגבר, מנגנון מכני, K18ב קופסה זה, שוויץ, Girard Perregauxשעון יד   2352
 

 200.00 $  לאישה, גרם נטו K18 ,7.5הקופסה זהב , שוויץ, Jaeger Le Coultreיד תוצ  ןשעו  2353
 

 600.00 $  מחוגים וכתר זהב, לוח, מנגנון קוורץ, K18קופסה זהב , שוויץ Baume a. Mercierשעון יד   2354
 

 200.00 $   לאישה, מנגנון קוורץ, קופסה כסף מצופה זהב, ויץשו, Catrier 'שעון יד תוצ  2355
 

  ,לאישה ,מנגנון טעון תיקון, K18קופסה וצמיד זהב לבן , שוויץ, Movado 'שעון יד תוצ  2356
 900.00 $     גרם נטו 31.1    

 
 220.00 $ לאישה, ן מכנימנגנו, גווני זהב 3לוח , קופסה כסף עם ציפוי זהב, שוויץ, Cartier 'שעון יד תוצ  2357

 
 900.00 $ לאישה, מנגנון מכני( חסר בורג)לוח עין הנמר , K18קופסה זהב , שוויץ, Piaget 'שעון יד תוצ  2358

 
 280.00 $   32-מנגנון מכני שנות ה  ,14Kקופסה , שוויץ, Jevannes 'שעון יד תוצ  2359

 
 הלוח זהב  ,18Kצמיד וקופסה זהב , ן אוטומטימנגנו, שוויץ, Audemars Piguetשעון יד לגבר   2360

 3,000.00 $    גרם 82.3משקל ברוטו , מתומן   
 

 1,400.00 $  גרם 72ה "ס ,14Kזהב , ושני צמידי שרשרת לנשים צמידי קופסה של שעוני יד השלוש  2362
 

 25.00 $   שוויץ, Baum et Mercier 'תוצ, קופסת יצוג של שעון יד  2363
 

 200.00 $  כולל קופסת קרטון וקופסת עץ מרופדת, Breget 'תוצ, קופסות יצוג של שעון יד סט  2364
 

 30.00 $    )טעון תיקון) הקופסה כסף, שעון כיס  2366
 

 100.00 $   19-סוף המאה ה, Remontoir 'שעון כיס תוצ  2367
 

 30.00 $   טעון תיקון ,לאישה ,הקופסה כסף, שעון כיס  2368
 

 400.00 $   הקופסה זהב ,לאישה, ב"ארה Waltham 'עון כיס תוצש  2369
 

 30.00 $   )טעון תיקון) לאישה, קופסה כסף, שעון כיס  2370
 

 800.00 $  לגברת, עם מתפס, K18הקופסה זהב , ב"ארה Theodore B.Star 'שעון כיס תוצ  2371
 

 90.00 $   לגבר, סה כסףהקופ, מחוג שניות נפרד, שוויץ, Etlera 'שעון כיס תוצ  2372
 

 , מחוג שניות נפרד, נוף מצופה, שני מכסי זהב  ,14Kקופסה זהב , Pacemaker 'שעון כיס תוצ  2373
 1,400.00 $     מצב עבודה   
 

 עטים וקסתות
 

 30.00 $   עטים 7ה "ס, בקופסות מתנות בנקים, שלושה סטים של עטים  2375
 

 60.00 $   כדוריים ושניים  Lady 17, Washington עט נובע: Parkerחמישה עטי   2376
 

 30.00 $   (פגמים קלים) כסף עם אמיל, עפרון מכני  2377
 

 30.00 $     מייבש דיו  2379
 

 25.00 $   (זכוכית שבורה)  02-תחילת המאה ה, גרמניה, קסת לדיו  2380
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 75.00 $   העולם הראשונה קסת דיו צורת טנק של מלחמת  2381
 

 30.00 $   02-תחילת המאה ה, לשלושה צבעים, קסת דיו אנגלית  2382
 

 600.00 $ כולל שתי קסתות זכוכית ופמוט, 19-תחילת המאה ה, יאנית'ורג'תקופה ג, אנגליה, כסף, קסת דיו  2383
 

 50.00 $  19-סוף המאה ה, גרמניה, WMF 'תוצ, על בסיס מתכת מוכספת, בקבוק קריסטל, קסת לדיו  2384
 

 ספרים וספרי אמנות, צילומים
 

  ,With General Sir B. Paget, commander in Chief M.E. Forces": צילום  2386
   Lebanon, Feb. 1946, Mountain warfare training centre"   $ 40.00 

 
 90.00 $   02-של המאה ה 32-עד שנות ה 19-ה מסוף המאה, לוט צילומי משפחה  2387

 
  ,Atlante Internazionale der Touring Club Italiano di L.V. Bertanrelliס איטלקי אטל  2389
   O. Marienlli, P. Correllini, quarta ed. Milano 1933-41,  
     dismantled cover, inside maps clean   $ 50.00 

 
2390  Biblia das ist die gantze H. Schrift, des alten und neuen Testaments Deutsch  
   D. Mart. Luthers samt D. Huetlevi sammaricu der Biblischen Buecher..  
   Im Jahr Christi 1546 in Wittenberg gedruckt..Frankfurt a.M. MDCLXX (1670), 
   36 (register)+ 348+228+10+164 p. + numerous engraved plates,  
   org. leather binding    $ 700.00 

 
  R.B. Kitaj : 1. Marlborough NY 1974ארבעה קטלוגים אודות   2392
   2. Marlborough London 1977 3. London 1985 4. London 2001   $ 40.00 

 
  ,Oskar Kokoschka :1. F. Schmalenbach, Germany 1967שמונה ספרים וקטלוגים אודות   2393
   2. London 1971 3. London 1962, 4. Homage to K, 1966, 5. Belin 1951,  
   6. Der Spaete K 7. Marlborough 1981 8. Marlb1986   $ 60.00 

 
2394  Russian Jewellery, 16th-20th centuries from the collection of the Historical  
   Museum Moscow, 1987, Russian a. English Text, 344 p.   $ 40.00 

 
 , 4920522' מס, הדפסי רישומים 14, מאת שלום עליכם, כתריאלבקהפורטפוליו של , קניספל  2395

 60.00 $     י האמן"חתום ע   
 

  ,Max Liebermann :1. Bremen 1991חמישה ספרים אודות   2396
   2. Das Liebermann Buch, Berlin 1930, 3. L. Justi, Liebermann, Berlin 1921, 
   4.  Zeichnungen, Dresden 1922, 5. by K. Scheffler, Muenchen-Leipzig  $ 50.00 

 
  De Stijl 1917-1931, Phaidon 1931 .1 : ששה ספרים אודות אדריכלות  2397
   2. S. Papadaki, The work of Oscar Niemeyer, 1951 3. O. Niemeyer 1956  
   4. Masterpieces of Russian Arch, Moscow, 1968 5.Zodiac 6, 1957 
   6. Grafische Effekte in der Bauzeichnungen, Intoubach, 1962    $ 70.00 

 
  ,Jewish Art from the Bible to Chagall, NY 1963 .1 : ארבעה ספרים אודות אמנות יהודית  2398
   2. A short His. of J. Art, London,3.  J. Artists in the 19th and 20th cent, NY 1949,  
   4. Chagall to Kitaj, J. exp    $ 50.00 

 
 , 1987א "ת, מאה שנים להולדתו, מארק שאגאל. Marc Chagall  :1חמישה ספרים אודות   2399

   2. Jacque Lassaigne, Le Plafond de L'Opera de Paris,Monte-Carlo, 1965,  
   3. Nice 1980, 4. Vitraux pour Jerusalem, Paris 1961 , 
   5. M.C. et la Bible, Geneve, 1962   $ 90.00 

 
  1990 ,ם-י, צילומיו של אלפרד ברנהיים, פנים חזיתות ועוד. 1 :ששה ספרים אודות צילום  2400

  Focus east, NY 1988  4 .Beyond Time, Jlm 2006. 3  1988, המוקד מזרח. 0 
 5.  985  Jerusalem Profile, Jlm 1 1 .50.00 $  0222, ם-י, י"מאה שנות צילום בא, מסגרת זמן 
 
 



16 

 

 , A.M. Hammacher, NY 1973. 1: אק ליפשיץ'אודות ז, שלושה עשר ספרים וקטלוגים  2401
 , 1971, ם-י, מתוים לברונזה. 4, 1971א "ת יפשיץאק ל'ז . 3 ,1990  א"ת, ממתוה לפסל. 0   
   5. J.L. Berlin 1970,  6. London 2009, 7.  London, 1959, 8. 1968, 9. 1986, 

    10. 1973, 11. NY 1977, 12. 1962, 13. Jlm, 1965     $ 90.00 
 

 : Chaim Soutineחמישה ספרים אודות   2402
   1. LA 1968, 2. London, 1963, 3. NY 1950, 4. London 1981, 5. NY 1973   $ 50.00 

 
  ,Georges Braque :NY 1963, London, 1956, London 1956תשעה ספרים אודות   2403
   Paris 1949, Paris 1973, London 1959, London 1946,   $ 120.00 

 
  Zodiac S, Phantastische Arch. Focus 1957 .1 :שבעה ספרים בנושא אדריכלות  2404
   2. Moderne Inneneinrichtungen 3. Gruen Associates, LA,  
   4. Architects Homes Zuerich 1955 5. The Arch. of LA,1981 
  6. Histoire de L'Architecture, Paris 2 vol. 7. Victor Gruen Associates  $ 50.00 

 
2405  The Prints of Paul Klee, ed The Museum of Modern Art, NY:  
   Colophon: this second ed of the .. Was printed in 1947 in..ed of 2000 copies  
   .by the Meriden Gravure Co, Connecticut a.t. Golden Eagle Press,N.Y.,  
   40 loose plates, 8 in color incl orig booklet, v.good state   $ 400.00 

 
 :Marc Chagallשני ספרים אודות   2406
 1. The world of M.C., Steimatzkky 1968  2. Homage to Marc Chagall,  
   with orig Litho by Chagall, Tudor publ. NY 1969, foxing   $ 60.00 

 
 

 'אמנות ב
 

 33X26   $ 100.00, 19-תחילת המאה ה ,דיוקן אישה, שמן על בד  2408
 

 61X30   $ 90.00, (תיקונים ופגמים) אישה עם יונה, שמן על בד  2409
 

 34X20.5    $ 100.00 ,ישו על הצלב, אקוורל  2410
 

 32X42   $ 50.00, 02-תחילת המאה ה, הולנד, מחליקי קרח על נהר קפוא, שמן על בד  2411
 

 80X60    $ 50.00 ,מופשט, שמן על בד  2412
 

 25X20   $ 40.00, ילדה קוראת ספר, שמן על עץ  2413
 

 60X50   $ 90.00, וםחת, מראה מחלון, שמן על בד  2414
 

2415  Berkes A. ,30, חתום, רחוב בבודהפשט, שמן על מזוניתX41   $ 50.00 
 

2416  Bianka Dora 1895-1979 ,35, חתום, "חורש", גואשX59   $ 100.00 
 

2417  Biowars ,50, )פגם)חתום , נוף, שמן על בדX65   $ 50.00 
 

2418   Bond ,140 ,חתום, מופשט, שמן על ניירX76   $ 100.00 
 

2419  Chagall Marc 1887-1985 ,36.5 ,חתום בלוח, עירום אישה עם פרחים, ליטוגרפיהX8.5 $ 80.00 
 

2420  Chatelan A. ,50.00 $   חתום, דיאנה ואמור, אקוורל 
 

2421  Chodowiecki Daniel Nikolaus 1726-1801 ,14, 1758, שתי נשים, תחריטX11  $ 50.00 
 

2422  Collas-Primer Paule ,65, חתום ,אגרטל פרחים, שמן על בדX54   $ 100.00 
 

2423  Collas-Primer Paule ,54, חתום, דומם, שמן על בדX65   $ 100.00 
 

2424  D.A, Giaqulescu ,50.00 $   215/300, חתום, אישה עם ילד, ליטוגרפיה 
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2425  Daumier Henry ,ליטוגרפיה ,Le Gens de Justice ,23X30   $ 40.00 

 
2426  Dorenment H. ,53, חתום, נוף, גואשX72   $ 50.00 

 
2427  Dorenment H. ,49, חתום ,קבוצת נשים, גואשX69   $ 50.00 

 
2429  Dorenment H. ,70, לא חתום, אישה צעירה, שמן וטוש שחור על בדX100   $ 50.00 

 
2430  Dorenment H. ,80, לא חתום, עירום אישה, דשמן וטוש שחור על בX70   $ 50.00 

 
2431  Dorenment H. ,52, חתום, בתים, אקוורל ופחםX71   $ 50.00 

 
2432  Dudits Andor 1866-1944 ,61, חתום, נערה יושבת על ספסל, שמן על מזוניתX40  $ 80.00 

 
2433  Fini Lenor 1907-1996 ,17, 33038חתום , אישה צעירה, אקווה טינט, תצריבX19  $ 50.00 

 
2434  Gaal Cornelius Jacovus ,15, וראש אייל ראשי פרות, שני תחריטיםX15, 15X18  $ 100.00 

 
2435  Gekle Peter Anton 1899-? ,27, חתום, מושכי חבל ספרדיים, רישום עפרוןX36  $ 90.00 

 
2436  Gujerky ,42, חתום, דיוקן אישה צעירה, שמן על בדX12   $ 120.00 

 
2437  Karel ,30, חתום ,בית כפרי, שמן על דיקטX50   $ 50.00 

 
2438  Liebermann Max ,16, חתום, המתרחצות בים, ליטוגרפיהX17.5   $ 150.00 

 
2439  Navrozky Georgy ,10.5, עירום אישה, רישום טושX18.5   $ 60.00 

 
2440  Pearl Binder 1904-1990 ,50.00 $   2/20, תוםח, מהגרים, ליטוגרפיה 

 
2441  Picasso Pablo 1881-1973 ,65, חלודה, 01.4.58חתום בלוח  ,זר פרחים, ליטוגרפיהX50 $ 50.00 

 
2442  Picasso Pablo 1881-1973 ,אצל  כרזה ליטוגרפית לתערוכהGaleria Louise Leivis ,פאריז , 

 60.00 $    דפוס מורלו פאריז, 1919דצמבר    
 

2443  Picasso Pablo 1881-1973 ,67, 21.4.58, חתום בלוח, זר פרחים, ליטוגרפיהX48  $ 120.00 
 

2444  Picasso Pablo 1881-1973 ,64, חלודה, 09.4.13חתום בלוח , אם עם תינוק, ליטוגרפיהX50 $ 50.00 
 

2445  Rahm Samuel ,13 117.5, מונוגרמה, דיוקן: שני חיתוכי עץX9.5   $ 100.00 
 

2446  Remo ,כרזה ליטוגרפית פרסומת ,Liquore del Reno ,52X34   $ 120.00 
 

2447  Renato ,50.00 $    אישה עם ילד, שמן על בד 
 

2448  Rothe ,50.00 $    חתום, פרפרים, ליטוגרפיה 
 

 54X69   $ 50.00 חתימה לא ברורה ,אנשים הולכים בשלג, שמן על קרטון  2450
 

2451  Schwartz Otto, 32, חתום ,נוף חורפי, שמן על קרטוןX43   $ 40.00 
 

2452  Seula ,27 , חתום, נוף כפרי, שמן על בדX35   $ 50.00 
 

2453  Smola Ist. ,40, חתום, דיוקן גבר, שמן על בדX50   $ 50.00 
 

2454  Sokiransky B. ,30, חתום, פני איש מזוקן, שמן על בדX22   $ 50.00 
 

2455  Szabo Alexander 1921-1997 ,100.00 $   חתום, נוף, שמן על דיקט 
 

2456  Wilke Erich ,41, ון בול צופה לכוון אירופה'ג, גואשX33   $ 50.00 
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2457  Zahn A. ,29, חתום, שומר הלילה, ליטוגרפיהX25.5   $ 50.00 

 

 'תכשיטים ב
 

 30.00 $    עגולים מחרוזת חרוזי קורל ורודים  2460
 

 100.00 $   (3)וספירים , (1)עם שיבוץ יהלומים , אנגליה, K9עת זהב לבן טב  2461
 

 35.00 $   צורת דג  ,K14ייד עם לולאה זהב 'תליון ג  2462
 

 120.00 $     ייד ירוק'צמיד ג  2463
 

 40.00 $   משובצת בשלושה גרנטים, טבעת כסף בסגנון ויקטוריאני  2464
 

 120.00 $       גרם 3.9, א"כ' נק 0-3-כ, לומיםיה 10עם  ,K14תליון זהב   2465
 

 40.00 $   דוגמת פירות, ייד מגולף עם חריטה'תליון ג  2466
 

 120.00 $   חרוזי פיליגרן ייד עם שילוב'מחרוזת חרוזי ג  2467
 

 40.00 $   גרם 17.9, עם שיבוץ קורניאול במרכז ,סיכת כסף פיליגרן עגולה  2468
 

 120.00 $   מ"ס 112-ה כ"ס, יפן, ברוק ורודות מתורבתות מחרוזת פניני  2469
 

 40.00 $   ספירים לבנים וכחולים קטנים, טבעת כסף משובצת ספיר כחול  2470
 

 ct   $ 120.00 19 -כ, orange yellowטבעת כסף משובצת בציטרין   2471
 

 40.00 $    מחרוזת חרוזי רוז קוורץ גדולים  2472
 

  ct   $ 140.00 01-כ  ובצת בציטרין מדיירהטבעת כסף מש  2473
 

 40.00 $   רוז קוורץ עם תליון, מחרוזת פניני בהריין  2474
 

 ct   $ 140.00 01-כ , top redטבעת כסף משובצת בטופז אדום   2475
 

 50.00 $   "עין הנמר"א משובץ ב"כ, תליון וזוג עגילים: תכשיטים' מע  2476
 

 140.00 $    גרם K14 ,1.1תליון זהב   2477
 

 50.00 $    עגולים מחרוזת חרוזי קורל ורודים  2478
 

 ct   $ 150.00 07 -כ, orange yellowטבעת כסף משובצת בציטרין   2479
 

 60.00 $   מגולפים צורת פרח כל חרוז מחרוזת חרוזי קורל ורודים  2480
 

 180.00 $   תליון רוכבזוג עגילים ו, טבעת: תכשיטי גרנט משובצים בכסף' מע  2481
 

 70.00 $   עם זוג עגילים תואמים, מחרוזת חרוזי טורקיז  2482
 

 200.00 $   גרם 4.7, א"כ' נק 5-1כ , ליטוש ישן, יהלומים 8-משובצת ב ,K14טבעת זהב   2483
 

 80.00 $   אוניקס שחור כסף עם שיבוץ, צמיד וטבעת  2484
 

 220.00 $   גרם 3.0 ,א"כ' נק 1-כ, לומיםיה 01משובצת ב , K18טבעת זהב   2485
 

 80.00 $   שלוש שורות מחרוזת חרוזי מאלאכיית ופניני ברוק  2486
 

 240.00 $   גרם K14 ,13.3זהב , שרשרת עם תליון  2487
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 90.00 $   רובינים וטופזים לבנים, טבעת כסף משובצת באמרלד גדול  2488
 

 240.00 $ גרם 3.8, א"כ' נק 3-4יהלומים בין  5-משובץ ב ,K14זהב  תליוןעם , גרם K 18 ,5.2שרשרת זהב   2489
 

 90.00 $    דוגמת פרחים, ייד מגולף'תליון ג  2490
 

 ct   $ 260.00 32 -כ, (אמטיסט וציטרין באבן אחת) תליון כסף משובץ באמטרין  2491
 

 90.00 $    דוגמת סן מרקו, 905צמיד כסף   2492
 

 300.00 $   בשילוב עם חרוזי קורל לבנים ,וזי ענבר עתיקיםמחרוזת חר  2493
 

 90.00 $   יד אומן עבודת פיליגרן, 822כסף  דצמי  2494
 

 300.00 $   סוגר זהב, מ"מ 3-4שמונה שורות של פניני , (פניני טווס)מחרוזת פנינים שחורות   2495
 

 'פורצלן ב
 

 30.00 $   חתום, ועיםעם תמונת ר, אוסטריה, וינה, צלחת פורצלן  2497
 

 Rosenthal   $ 40.00 'תוצ, עם ציורי פרחים והזהבה, זוג צלוחיות פורצלן מרובעות  2498
 

 30.00 $   טורקיז עם הזהבה וציורי פרחים, Limoges 'צלחת פורצלן תוצ  2499
 

 40.00 $   ציור בסגנון סצומה, פורצלן יפני ,שש צלוחיות וספל עם תחתית  2500
 

 30.00 $   ב"ארה,  ,The Friendly Village סדרת, זוג צלחות אבנית  2501
 

 40.00 $   חתום, רקדנית אוריינטלית, צרפת, Koza 'פיגורת קרמיקה תוצ  2502
 

 40.00 $   דוגמת פרחים, כוסלובקיה'צ, Than 'תוצ, פורצלן, חמישה ספלים ותחתיות  2503
 

 30.00 $  קופסת סוכר גדולה ושני ספלים עם ארבע תחתיות, פהקנקן ק :סרוויס פורצלן חלקי הכולל  2504
 

 Medmenham Abbey  $ 40.00עם מראה , אנגליה 'תוצ, Iron stoneשלוש צלחות אבנית   2505
 

 30.00 $   ושש צלוחיות קערית, קנקן חלב: לוט פריטי פורצלן  2506
 

 ,עם קובלט, 02-שנות ה, ניהגרמ, KPM 'פורצלן תוצ א עם תחתית"כ, ששה ספלי מוקה  2507
 50.00 $    הזהבה וציורי פרחים   
 

 50.00 $   אר נובו, אוסטריה, Amphora 'אגרטל קרמיקה תוצ  2508
 

 Schwarzenheuter   $ 35.00 'תוצ, דוגמאות שונות, פורצלן ,שני ספלי מוקה עם תחתיות  2509
 

 50.00 $   02-שנות ה, הונגריה, Herend 'תוצ, פורצלן, קערית על שלוש רגליות  2510
 

 40.00 $   בגוונים שונים, דוגמת פרחים, Rosenthal 'תוצ, שלוש צלוחיות פורצלן2שלוש   2511
 

 היה בשימוש , של חברת הרכבות הסובייטית, צלחת פורצלן עם ציור דוגמה סינית  2512
 50.00 $    חתום, בקו הטרנס סיבירי   
 

 40.00 $   הזהבה ותמונת פרחים, עם קובלט , צרפת, Limoges 'צלחת פורצלן תוצ  2513
 

 סצינות מהקלסיקה הרומית ומכסה , עם תבליט, קאפודימונטה 'תוצ, גביע קרמיקה  2514
 60.00 $    חתום, (ידית משוחזרת)   
 

 50.00 $   32-שנות ה, הונגריה, Herend 'תוצ, פורצלן, קערית על רגלית  2515
 

 40.00 $ תמונת זוג בחיזור, עם קובלט והזהבה, Chippendaleדוגמת , Rosenthal 'לן תוצצלחת פורצ  2516
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 50.00 $   גרמניה, Pirken 'פורצלן תוצ ,כלי לחלב וכלי לסוכר, זוג ספלים  2517
 

 40.00 $ דוגמת פרחים עם הזהבה, צרפת, Limoges 'תוצ, א עם תחתית"כ ,שלושה ספלי פורצלן לתה  2518
 

 50.00 $   חתום, עם תמונת פרחים, 19-סוף המאה ה, KPM 'סלסלת פורצלן תוצ  2519
 

 80.00 $  (תיקונים)א עם מכסה "כ, איטלקית עם ציורי יד עבודת מיוליקה, זוג אגרטלי קרמיקה  2520
 

 40.00 $   וסגנון רוסי לא חתום, (לא חתום)סגנון מייסן פורצלן , א עם תחתית"כ, םשני ספלי  2521
 

 50.00 $   וקובלט עם הזהבה פרחים, צלחת אבנית עם ציורי יד  2522
 

 40.00 $   דוגמת פרחי שלג, דנמרק, Royal Copenhagen 'תוצ ,פורצלן, ספל עם תחתית  2523
 

 8.5X6   $ 50.00, נערה עם סל, ג פורצלן"מיניאטורה מצוירת ביד ע  2524
 

 עם תמונות בעלי מלאכה פאריזאיים, ריהבוו, Berenther 'שלוש צלחות פורצלן תוצ  2525
    Metirs du vieux Paris    $ 40.00 
 

 90.00 $   התקופה הויקטוריאנית, אנגליה, אגרטל קרמיקה על פודסט קרמיקה  2526
 

 50.00 $   א עם הזהבה וציור יד ורדים"כ, גרמניה, Fuerstenberg 'תוצ, זוג אגרטלי פורצלן  2527
 

 40.00 $   וציורים לפי מוטיבים קלאסיים, לן קובלט עם הזהבהאגרטל פורצ  2528
 

 50.00 $   עם שלוש פיגורת דרורים מעל, בווריה, Gerold-Porzelan 'מאפרת פורצלן תוצ  2529
 

 , Porcelaine Paradies - Bucarest 'תוצ, זוג פלטות פורצלן מלבניות להגשה  2530
 40.00 $    שולים עם קובלט והזהבה   
 

 60.00 $   ציורי פרחים, גוון טורקיז עם הזהבה ,כלי פורצלן עם מכסה  2531
 

 120.00 $   פגמים זעירים, 1918חתום , עבודת מיוליקה R.S.F.S.Rכד קרמיקה   2532
 

 40.00 $   עם פירזול ברונזה מוזהבת, צרפת, Limoges - A la Main 'מאפרת פורצלן תוצ  2533
 

 אפריקה
 

 Senegal 1881   $ 50.00, מזלג, עתיקה ילוף אפריקניתעבודת ג  2535
 

 425.00 $   מ"ס 12אורך , עץ ומתכת, מסכה אפריקנית  2536
 

 60.00 $   שדים ובעלי חיים ,מקל עץ עם עבודת גילוף  2537
 

 סין
 

 40.00 $   זוג ציקדות על עץ במבוק ,עבודת גילוף עצם סינית  2540
 

 150.00 $ איכות גבוהה, 02-תחילת המאה ה, תקופת הרפובליקה, סין, ציורי יד שתי קעריות פורצלן עם  2541
 

 40.00 $   (תיקונים)ציורי פרחים וציפורים  ,סין, אגרטל קלוזונה עתיק  2542
 

  19-נעשה במאה ה, 15-של המאה ה Meipingסגנון , סין ,ג לבן"כד פורצלן כחול ע  2543
 150.00 $    (שברים מתוקנים)   
 

 50.00 $   לא חרוט, צורת דרקון ידית, בסיס חותם אבן סיני  2544
 

 , סין, עם אננדה וקצפיה בצדדים, מראה את בודהא במרכז, פיגורה עשויה ברונזה מוזהבת  2545
 200.00 $     19-המאה ה   
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 50.00 $   זכוכית עם אמייל, שלושה בקבוקוני בושם סינים  2546
 

 350.00 $  17-18-המאות ה, Kangxiתקופת , סין, עם ציור סצינת חצר, ג לבן"ע צלחת פורצלן כחול  2547
 

 100.00 $    ייד מגולף'ארבעה קמיעות סיניות מג  2548
 

 1,100.00 $   ידית ונדן כסף רקוע ,18-המאה ה, פגיון סיני  2549
 

 120.00 $    19-המאה ה, סין, קערת סלדון  2550
 

 יפן והמזרח הרחוק
 

 40.00 $   קרב סמוראי עם סצינות, אגרטל אבנית יפני  2552
 

 90.00 $   שתי נשים על סירה, לאקר עם אינליי צדף עבודת, קופסת תכשיטים יפנית  2553
 

 40.00 $  חתום, סצינות בני אצולה בסגנון סצומה, וציורי יד קובלט עם הזהבה, אגרטל פורצלן יפני  2554
 

 100.00 $   חתום, מסורתית בתלבושת אישה, יפן, שמן על משי  2555
 

 40.00 $   (פגמים רבים" )טיגריס בגן ורדים"יד אמן  אגרטל יפני עם עבודת קלוזונה  2556
 

 120.00 $   דוגמת עלים ירוקים, יפן, Ando 'קופסת קלוזונה תוצ  2557
 

 40.00 $   תיקונים רבים, סגנון סצומה, אגרטל פורצלן יפני  2558
 

 220.00 $    פגמים, טל ברונזה יפניאגר  2559
 

 40.00 $   בורמה-אזור הודו ,משקולת לאופיום מברונזה  2560
 

 150.00 $   17-18-המאות ה, אינדונזיה, ברונזה, Kuberaפיגורת אל הכסף   2561
 

 40.00 $   ,שני פילים עם מנשאה ,עבודת גילוף עצם הודית  2562
 

 500.00 $   14-15-המאות ה, אינדונזיה, (של הלימוד הבודהא)פיגורת פדמה פאני   2563
 

 70.00 $   19-המאה ה, אינדונזיה, ברונזה, פיגורת בודהיסטבה  2564
 

 900.00 $   עשויה ברונזה עם פטינה כהה ,19-המאה ה, תאילנד, פיגורת בודהא  2565
 

 'תכשיטים ג
 

 300.00 $  גרם 99, 'נק 3-4בין , יהלומים 45ב משובץ  ,K14זהב לבן  עם תליון ,K18שרשרת זהב לבן   2567
 

 90.00 $   איטליה, Milorדוגמת , 905צמיד כסף   2568
 

 300.00 $   ורובי, נק 02-א כ"כ, עם שני יהלומים, אנגליה הויקטוריאנית ,K14סיכת זהב   2569
 

 90.00 $   גרם 37.5, מחרוזת חרוזי כסף פיליגרן  2570
 

 280.00 $   גרם 9.9, ותליון צורת נעל, עם שיבוץ אקוומרינים ,K14צמיד זהב   2571
 

 90.00 $    רובינים 14-צמיד כסף משובץ ב  2572
 

 240.00 $   צורת ורדים, פנינים וגילופי אם הפנינה ,סיכת כסף משובצת בספירים כחולים  2573
 

 80.00 $    גרם 41 ,מחרוזת ענבר  2574
 

 240.00 $   תואמים זוג עגיליםמחרוזת חרוזי ענבר עם   2575
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 80.00 $   צמיד כסף מוזהב עם שיבוץ יהלומים זעירים  2576
 

 240.00 $   עם פנינה ושני רובינים ,רוסיה ,K14סיכת זהב   2577
 

 75.00 $   ציטרין צהוב עם שיבוץ, מוזהבת 905טבעת כסף   2578
 

 200.00 $   גרם K14 ,9.9זהב , locketעם קופסת תליון  ,K14שרשרת זהב   2579
 

 60.00 $   טבעי צמיד כסף משובץ בפרוסות אגאט  2580
 

 ct45  ,orange yellow   $ 180.00-כ, תליון כסף משובץ בציטרין  2581
  

 50.00 $   19-המאה ה, בוכרה, א"כסף עם קורניאול כ, זוג עגילים  2582
 

 ct   $ 160.00 07כ , top pinkתליון כסף משובץ בטופז ורוד   2583
 

 50.00 $    שתי שורות, מחרוזת פנינים פחוסות  2584
 

 150.00 $   אר דקו עם שני טורקיזים, K9ענק זהב   2585
 

 40.00 $   תפילה עם תליון מחרוזת, "Michelle"מחרוזת   2586
 

 ct   $ 140.00 05כ , top redתליון כסף משובץ בטופז אדום   2587
 

 40.00 $    זיקית על עלה, גולףייד מ'תליון ג  2588
 

 140.00 $   גרם 3.5 ,א משובצת"כ ,K14שתי טבעות זהב   2589
 

 40.00 $   גרם 05, עם שיבוץ קורניאול במרכז ,סיכת כסף פיליגרן עגולה  2590
 

 ct   $ 140.00 11כ , אמטיסט משולב בציטרין, תליון כסף משובץ באמטרין  2591
 

 40.00 $    באמטיסטיםטבעת כסף משובצת   2592
 

 120.00 $   גרם 18, עבודת יד תימנית, ענק כסף פיליגרן  2593
 

 40.00 $   משובצת באמטיסט מרקיזה, טבעת כסף בסגנון ויקטוריאני  2594
 

 120.00 $   גרם 5.3, ושני יהלומים קטנים, כחול מרקיזה משובץ בספיר ,K14תליון זהב   2595
 

 40.00 $   גרם 10.8, עם שיבוץ קורניאול במרכז ,עגולה סיכת כסף פיליגרן  2596
 

 ct   $ 120.00 17-כ ,טבעת כסף משובצת בציטרון מדיירה  2597
 

 40.00 $   גרם 10.3, עם שיבוץ קורניאולים, סיכת כסף פיליגרן משולשת  2598
 

 120.00 $  ם וזירקונים לבניםפניני, רובי קטן, משובצת אמרלדים ברזיליאנים ,Sterlingכסף , סיכת טווס  2599
 

 30.00 $    עגולים מחרוזת חרוזי קורל ורודים  2600
 

 120.00 $   חמש שורות, חרוזים עגולים ,ענק חרוזי קורל ורודים  2601
 

 30.00 $  מתכת עם שיבוץ עין הנמר, כולל ענק וזוג עגילים, תכשיטים עבודת יד תימנית' מע  2602
 

 100.00 $   (12)ופנינים זעירות , (3)עם שיבוץ ספירים  ,גליהאנ, 9Kטבעת זהב   2603

 


