רשימת פריטים למכירה  – 742חלק א'
תוכן עניינים:
 1001-1017אמצעי תשלום
 1014-1041בולים ,שטרות ,מטבעות ומדליות ,כל העולם
 1001-1011שטרות ,בולים ,מטבעות ומדליות ,ישראל
 1101-1101ציונות ,קק"ל
 1117-1173בצלאל ,עץ זית ועבודות דמשק
 1171-1131קרמיקה ישראלית
 1137-1104פריטי פל-בל ומתכת ,חנוכיות א"י
 1100-1113חפצי א"י שונים
 1114-1701א"י פריטי נייר ,חוברות ,ספרים
 1711-1730א"י ליטוגרפיות ,צילומים וגלויות
 1732-1710אמנות ישראלית
 1717-1301חפצי יודאיקה שונים
 1310-1312אוטוגרפים רבניים ,כתבי יד
 1311-1371מגילות ,כתובות
 1371-1331מזוזות ,קמיעות
 1331-1301יודאיקה פריטי נייר
 1307-1310ספרי קודש ויודאיקה
 1317-1400אמנות יהודית
 1410-14111מפות מזרח תיכון
 1411-1404איסלם
 1401-1417תכשיטים עבודה מזרחית
 1414-1413פריטים פרסיים ,שטיחים ,פריטים אפריקנים

1

חלק א' – יום רביעי 191912 ,שעה 11:00

אמצעי תשלום
1001

אלבום עם 69
קבלות-תרומות

1002

אלבום קטן עם
כרטיסים-קבלות

1003

פנקס צ'קים של
בנק ארץ ישראל
בריטניה ,חיפה,
שלושה פנקסי
תלושים ,מושב
חצב
שתי טפסי תעודות
תרומה:

1006

קלסר עם תעודות
ומסמכים
טופס קבלה ,בתי
החולים הכלליים
לוט אמצעי תשלום,
תקופת המנדט
עד שנות ה95:

1009

שתי המחאות-
שטרות,
שמונה אסימונים,
צרפת המאה ה00
אלבום עם קבלות,
קופונים

1012

אלבום עם כמות
גדולה של קבלות,
הגרלות ,תעודות,
רשיונות וכו',

למוסדות תורניים ,גופי צדקה,
כגון ישיבות ,בתי כנסת  ,בתי
יתומים ועוד
של חב' מוניות ,רכבת ישראל,
חב' אוטובוסים וכדומה

$ 25.00

$ 50.00

1004

1005

1007
1008

(נותרו  6צ'קים) Palestine-
British Bank Ltd, Haifa
$ 25.00
שנות ה ,05-שלמים ,כ"א עם 05
תלושים,
ערכים 0,0,05 :לירות
בניין שכונת קרית שמואל ,ע"ס 0
דולר  ,וקרן שמואל לבניין
ירושלים ,ע"ס  05דולר
עם ביול פיסקלי ,שנות ה 05-עד
ה05-
בקור חולים האספיטל על תרומה,
ריק (ממוסגר),
צ'קים בולי הכנסה (חתומים ולא
חתומים) ,תוים אחרים ,קבלות
כופר הישוב ,תעודות מניה וכו'

$ 60.00

$ 25.00
$ 75.00
10X37
$ 30.00

$ 100.00

1010
1011

נפדו בבנק ברקליס ,א"י
בפברואר ,ומרץ 0695
לואי ה ,09-ה ,00-ה09-
אמצעי תשלום ,תויות וכו' ,ישראל,
שנות ה,95-
עד שנות ה05-
של מוסדות וגופים ישראלים :מגן
דוד אדום ,קרן היסוד ,מפעלי
הפיס ,אילן ,הועד למען החייל וכו'

$ 30.00
$ 100.00

$ 40.00

$ 120.00

בולים ,שטרות ,מטבעות ומדליות ,כל העולם
1014
1015
1016

1018
1019

קרטון נעלים עם
בולי כל העולם
שני אלבומים עם
בולי Europa
אלבום
 ,Schaubekעם
אוסף שוויץ חלקי
לוט שטרות כל
העולם,
מטבע כסף,
צרפת

חתומים ולא חתומים ,ארצות
שונות מצבים שונים
ארצות אירופה  ,0601-0601ערך
קטלוגי EU 1015
 ,0009-0616לא שלם ,כולל בולי
 ,Paxודואר אוויר

$ 50.00
$ 800.00

$ 750.00
תחילת המאה ה 15ארצות
שונות ,מצבים שונים
שלטון  ,Louis 14הטבעה כפולה,
0159

2

$ 25.00
$ 50.00

1020

לוט של 10
שטרות ,ארצות
אפריקה

1021

שלוש מטבעות
כסף ,רוסיה
הצארית

1022

שתי מטבעות
ותיקן ,כסף,

1023

שתי מטבעות,
המהפכה
הצרפתית:
שתי מטבעות
כסף ,פולין,

1025

שלוש מטבעות
כסף Morgan
Dollar
שתי מטבעות
דולר כסף ,ארה"ב
מטבע כסף,
צרפת ,פרובאנס
שלוש מטבעות
כסף
שתי מטבעות
כסף ,צרפת

1030

מטבע כסף,
צרפת,
שתי מטבעות
כסף  ,655בווריה
שלטון המלך
,Maximilian II
מטבע כסף ע"ס
 ,Ecuצרפת
0965
שש מטבעות
כסף ,צרפת,

1034

מטבע כסף,
רוסיה הצארית
חמישה מטבעות
כסף ,אירן,
אחמד שאח
,0656-0610

1036

מטבע כסף,
צרפת,
מטבע זהב
האימפריה

1024

1026
1027
1028
1029

1031

1032

1033

1035

1037

מצבים  Vf-AUCכוללBurundi :
(5), Congo (4), De Guinee
(1), Madagascar (2),
Mocambique (3), Nigeria
(1), Somaila (!), Zambia
א .אלכסנדר הראשון,0050-10 ,
ע"ס  0רובל  0000ב .אלכסנדר
השני ,0000-0069 ,ע"ס  0רובל,
 ,0061ג .ניקולאי השני0069- ,
 ,0601ע"ס  05קופק 0601
א 0 .לירה  ,0099ב 1 .לירה
 ,0091האפיפיור פיוס ה ,6-מצב
VF
 0סול  ,0165ארד ,מצב ,VF
חמישה פרנק שנה  0למהפכה,
כסף ,מצב good
שלטון Stanislav August
 1764-95א 9 .גרושן,0199 ,
מצב  VFב 9 .גרוש 0-זלוטי,
 ,0169מצב VF
1886-O Fine, 1883-O Fine,
1888 VF

$ 50.00

$ 50.00

$ 30.00
$ 50.00

$ 30.00

$ 50.00

אMorgan, 1889, VF .
בLiberty, 1923, VF .
שלטון Robert de Anjou 1303-
 ,43מצב VF
Liberty Dollar: 1922 Fine (2),
1923 Fine
אLouis-Philippe I 1830- .
 ,1848ע"ס  0פרנק 0099
בRepublique France, 1850 .
שלטון Louis 15, 1733

$ 35.00

$ 50.00
$ 40.00

$ 50.00
$ 40.00

ע"ס שני גולדן  Zwei Guldenא.
 0005ב .הטבעה מיוחדת לרגל
שיקום פסל המדונה במינכן,
0000
שלטון המלך לואי ה ,09מטבעת
פריז

$ 60.00

$ 40.00
שלטון  ,Louis 14, 1649שלטון
 ,Louis 15, 1727שלטון Louis
 ,16, 1768, 1783קיסר נפוליאון,
0001
שלטון קאטרינה ה ,I-ע"ס רובל
רחד ,0110 ,מצב VG
 :AH 0111-0199א 0 .קרא,
 ,0119ב 1 .קראן
( )0111,0111,0111ג .מוחמד
ולי שאח0651- ,0119-0111 ,
 ,0656ע"ס  0קראן0111 ,
שלטון  ,Henri IV Bourbonע"ס
חצי פרנק Rennes mint ,0069
הצארית הרוסית ע"ס  0רובל
 ,0060מצב VF
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$ 100.00
$ 40.00

$ 120.00
$ 40.00
 9.1גרם
$ 150.00

1038

מטבע כסף,
צרפת ופולין,

1039

מטבע זהב ע"ס
 05פזו
שתי מטבעות
כסף ,610
ע"ס  15דולר
קנדה כ"א ,
מטבע זהב ע"ס
 05פזו
מטבע כסף ע"ס 0
פרנצ'י Franchi

1044

מדלית ארד לזכר
נצחונו
מדלית זכרון
לקרב בלייפציג

1046

מדליה לזכר
מלחמת העולם
הראשונה
מדליה מצופה
זהבPalestine ,
1936מדלית ארד לזכר
Jan Hus
)(1371-1415
מדלית כסף,
גרמניה0060 ,
לרגל חנוכת
כנסיית הגואל

1040

1041
1042

1045

1047

1048

1049

שלטון ,Henri III Valois
ע"ס חצי פרנק Angers ,0010
 ,mintמצב fine
מכסיקו 11.0 ( ,0690 ,זהב
טהור)
לכבוד משחקי החורף האולימפיים
ב Cross country skiing- Free
style skiing 1988 Calgary

$ 40.00
$ 1,400.00

 19.0גרם
מכסיקו,0699 ,
(  11.0זהב טהור)
של עיירה  ,Luccaצפון איטליה,
 ,0050זמן שלטון אחותו של
נפוליאון
של נפוליאון בקרב ב Sommo
 ,Sieraאיטליה0050 ,
של ה 00-06באוקטובר,0001 ,
עם דיוקנאות פרנץ ה I-קיסר
אוסטריה ,ואלכסנדר ,צאר של
רוסיה
 ,0609-0600הונגריה

$ 50.00
$ 1,400.00

$ 50.00
$ 25.00

$ 40.00

$ 25.00
Edward VIII King a. Emperor
עם דוגמת חמש המטבעות מיל
שהיו הלך חוקי בא"י ע"ג המטבע
פילוסוף צ'כי ורפורמאטור לדת
הנוצרית שקדם ללותר ,מייסד
התנועה ההוסיטית
Einweihung der ,,
Erloesungskirche
Jerusalem, 3.10.1898,
Wilhelm II, Deutscher
 ,Kaiserכיתוב  Palestineעל
ההיקף של המדליה

$ 50.00

$ 25.00

$ 120.00

שטרות ,בולים ,מטבעות ומדליות ,ישראל
 1051בנק ישראל
 1052בנק אנגלו -
פלשתינה
בע"מ
 1053בנק ישראל
 1054בנק אנגלו-
פלשתינה
בע"מ
 1055בנק ישראל
 1056בנק ישראל
 1057בנק ישראל

שטר ,ע"ס חמש
לירות ישראליות,
0600
שטר ע"ס 055
מיל0690 ,
שטר ע"ס 05
לירות ישראליות
0695
שטר ע"ס לירה
א"י אחת,0690 ,

מצב fine
$ 25.00
מצב VG-fine
$ 40.00
מצב  VFר' אדום
$ 25.00
מצב Fine
$ 50.00

שטר ע"ס 05
לירות ישראליות
שטר ע"ס לירה
ישראלית אחת
שטר ע"ס חמש
לירות ישראליות

 ,0695מצב  ,XFפריפיקס ו' ירוק
$ 25.00
 ,0600מצב AUC
$ 50.00
 ,0600מצב XF-UNC
$ 25.00
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 1058בנק ישראל
 1059בנק ישראל
 1060בנק ישראל,
0615
 1061בנק ישראל
 1062בנק לאומי
לישראל בע"מ
 1063בנק ישראל
 1064בנק ישראל
 1065בנק ישראל
 1066בנק ישראל,
0695
 1067בנק אנגלו -
פלשתינה
בע"מ
 1068בנק לאומי
לישראל בע"מ
1070

1071

שטר ,ע"ס עשר
לירות ישראליות,
שטר ,ע"ס חמש
לירות ישראליות,
שנים עשר
שטרות ,ע"ס 055
שקל
שטר ,ע"ס חמש
מאות פרוטה,
שטר ע"ס עשר
לירות ישראליות,
שטר ע"ס לירה
ישראלית אחת,
שטר ע"ס 05
לירות ישראליות
שטר ,ע"ס לירה
ישראלית אחת,
ששה עשר
שטרות ,ע"ס 05
לירות
שטר ע"ס 055
מיל0690 ,
שטר ע"ס חמש
מאות פרוטה,
 19מעטפות
פילטליות יום
הופעת הבול וכו',
שלושה אלבומים:
שנים עם15-

1072

1078

מטבע פדיון הבן
 10לירות
שלושה מטבעות
ואסימון ,יום
העצמאות ה11-

1077

 1079החברה
הממשלתית
למטבעות
ומדליות
1080

 ,0600מצב fine-VF
$ 30.00
עם שני פסים
מצבים Fine-VF
$ 60.00
 ,0600מצב XF
$ 35.00
 ,0601מצב VF
$ 70.00
 ,0600מצב XF-AUC
$ 35.00
 ,0600מצב  ,UNCא' שחור
$ 120.00
 ,0600מצב XF-AUC
$ 40.00
פריפקסים שונים ,מצבים VF-
Fine

$ 120.00

מצב VG-fine
$ 40.00

ששה אלבומים
עם  100מעטפות
יום הופעת הבול,
ישראל0619- ,
,0601
לוט מטבעות
ישראל שיצאו
מהמחזור
סדרת מטבעות
יום העצמאות
תשמ"ז ,0601

1076

 ,0600מצב UNC
$ 50.00

שתי מטבעות
נצחון ,כסף 610

 ,0601מצב VF
$ 120.00
ישראל ,ארצות נוספות
וכן  1הוצ' בולים בריטית
$ 25.00
מעטפות ישראל  ,0616-0619כל
מעטפה על גליון עם תיאור מיוחד
בעניין הבול ,ואלבום עם 09
מעטפות Oversize, first flight
etc
מהדורה מוגבלת Israel limited
edition series, (Thomas
) , Binder USAכ"א עם הדפס
מיוחד ע"ג בד מוצמד למעטפה
(כתמי חלודה)
כ 1-ק"ג

$ 25.00

$ 80.00

$ 25.00
עשרים שנה לאיחוד ירושלים,
כולל :זהב  01.10 ,655גרם ,כסף
 10.0 ,005גרם ,וכסף 09.9 005
גרם
 19גרם
תשל"ה  ,0610כסף 655

$ 600.00
$ 25.00

תשל"ה ,כה שנים למלווה
העצמאות :זהב  15 ,655גרם
ע"ס 055ל"י ,כסף  15 ,055גרם,
ע"ס  10ל"י קישוט ורגיל ,וכן
אסימון ניקל
ע"ס  05ל"י ,תשכ"ז  ,0691קישוט
ורגיל ,כ"א  19גרם
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$ 650.00
$ 50.00

 1081החברה
הממשלתית
למטבעות
ומדליות

שלושה מטבעות
ואסימון ,יום
העצמאות ה11

1082

שבעה מטבעות
חנוכה:

1083

סדרת מטבעות
זכרון לדוד בן
גוריון
שלוש עשרה
מטבעות חנוכה:
כסף 15 ,055
גרם:

 1084החברה
הממשלתית
למטבעות
ומדליות

1085

סט מטבעות זכרון
לחיים וייצמן,

 1086החברה
הממשלתית
למטבעות
ומדליות

שלוש עשרה
מטבעות חנוכה:
כסף 15 ,055
גרם:

1088

שלוש מדליות
ברונזה:

1089

מדלית זהב ,09K

1091

מדלית זהב ,09K
ארבעים שנה
מדלית ויצמן ,כסף
,010
מדלית זהב,
מונטיפיורי

תשל"ה ,כה שנים למלווה
העצמאות :זהב  15 ,655גרם
ע"ס 055ל"י ,כסף  15 ,055גרם,
ע"ס  10ל"י קישוט ורגיל ,וכן
אסימון ניקל
תשל"ה  -כסף  ,055קישוט ו 1
רגיל ,כ"א  15גרם ,תשל"ד קישוט
ורגיל ,כ"א  15גרם ,תשמ"ב
קישוט כסף  09.9 ,005גרם,
תשל"ח ניקל
תשל"ה  ,0619כולל :מטבע זהב
 10 ,655גרם ,ושני מטבעות
כסף ,כ"א  10גרם
תשל"ה דמשק קישוט ורגיל,
תשל"ו הולנד ,קישוט ורגיל,
תשל"ז ארה"ב רגיל ,תש"ך
מצרים קישוט ורגיל נחושת וניקל:
קישוט ורגיל ,תשל"ח ירושלים,
תשל"ט צרפת
עשור למותו ע"ס  05ל"י ו055-
ל"י ,זהב  01.1 ,609גרם 19.1 +
גרם,
תשל"ה  ,0619דמשק קישוט
ורגיל ,תשל"ו  ,0610הולנד,
קישוט ורגיל ,תשל"ז ,0619
ארה"ב רגיל ,תש"ך ,0606
מצרים קישוט ורגיל נחושת וניקל:
קישוט ורגיל ,תשל"ח ,0611
ירושלים ,תשל"ט  ,0610צרפת
דוד בן גוריון לגבורות ,תשכ"ז
 ,0691אדמונד דה רוטשילד ובנו
ג'ימס בונה משכן הכנסת תשכ"ו
)1(0699
מאה שנה לבן גוריון 0609

 1גרם

למדינת ישראל,0600 ,

 1גרם

$ 650.00

$ 60.00

$ 900.00

$ 90.00

$ 1,500.00

$ 90.00

$ 25.00
$ 180.00

1092
 1093חחברה
הממשלתית
למטבעות
ומדליות
1094
 1095החברה
הממשלתית
למטבעות
ומדליות
 1096החברה
הממשלתית
למטבעות
ומדליות
1097

$ 180.00
 19גרם ,תשל"ה 0610
$ 40.00

$ 240.00
פלק ברונזה ,סמל
האצ"ל
סט מדליות
ירושלים 1555
עיר דוד תשנ"ה,
,0660
שלוש מדליות
ממלכתיות :מבצע
יונתן ,ו תמוז
תשל"ו,
מדלית זהב ,609
בר כוכבא

"רק כך"

1.0X7
$ 50.00

כולל :ארד ,כסף  90 ,666גרם,
ניקל ,וזהב  ,00K 105משקל 00
גרם
$ 425.00
כסף  000 ,610גרם ,ארד 60
גרם ,יום הזכרון לחללי מערכות
ישראל תשנ"ה  ,0660ארד 60
גרם
ירושלים ,תשכ"ו ,0699
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$ 80.00
 15גרם

$ 1,200.00

 1098החב'
הממשלתית
 1099סלוודור דאלי

מדלית זהב
"ברכת הכהנים"
מדלית זהב 11k
מסדרת השלום

תשמ"ח 1988

 9.9גרם

תשל"ח 1978

 10.0גרם

$ 140.00
$ 1,400.00

ציונות ,קק"ל
1101
The Jewish 1102
Colonial
Trust
1103
1105

עבודת רקמה,
דיוקן הרצל,
תעודת " 1מניות"
של אוצר
התישבות
היהודים
סיכת קונגרס
ציוני ,מגן דוד
שטיחון עבודת
"תורה ומלאכה"

1106

שטיחון עבודת
"תורה ומלאכה"
שטיחון עבודת
"תורה ומלאכה"

1109

קופת קרן קיימת
לישראל ,ארה"ב

1107

תוצ' ט .ארנון ,תל-אביב,
שנות ה15-
ע"ש  ,Dr Arthur Hantkeברלין,
גרמניה( 01.0.0655 ,הועבר
לשם יונתן הנטקה) ,ירושלים,
ישראל15.00.0690 ,

21.5X13
$ 60.00

$ 60.00
$ 50.00

ב"ס אליאנס ,ירושלים ,שנות
ה ,15דיוקן חיים ויצמן ,גודל

050X58

בי"ס אליאנס ,ירושלים ,שנות
ה ,15דיוקן הלורד בלפור
ב"ס אליאנס ,ירושלים ,שנות
ה ,15דיוקן בנימין זאב הרצל על
המרפסת של מלון שלושת
המלכים בבאזל
עם "סיפור הקופסה הכחולה"

005X58

$ 120.00
$ 120.00

050X59

$ 120.00
$ 25.00

בצלאל ,עץ זית ,עבודות דמשק
1112
 1113בצלאל ירושלם
1114

1116
1117

1118

1120
1121

1122
1123

של בצלאל החדש ,ירושלים,
חמישה מכתבים
(חלקם העתקים) תרצ"ד 0619
גב אריות ומנורה ,חסר שמש
חנוכיה ,לנרות
וילנא ,תרצ"ו ,0610
מחזור עם פירוש
בית ישראל וילקוט בכריכת עץ זית תוצ' בצלאל ,עם
מראה מגדל דוד
פנינים יקרים
ומעשה אלפס,
צורת גמל עם כיתוב Jerusalem
קסת דיו ,עבודת
גילוף עץ זית
קופסת אתרוג ,עץ בעבודת גילוף :הכותל ,כיפת
הסלע וקבר רחל ,וכן על המכסה
זית ,עם מראות
עשרת הדיברות
המקומות
הקדושים
כיתוב "Jerusalem" :וחריטת
מחזיק ספרים
צלב ירושלים" ,תחילת המאה
מעץ זית ,עם
ה15-
כסף ונחושת ,עבודת דמשק
זוג אגרטלים,
פליז עם אינליי
פליז עם עבודת אינליי כסף
סט לקפה ,כולל
ונחושת וכיתוב עברי :מזכרת
מגש ,כלי סוכר
ירושלם הקדושה
וששה מחזיקי
כוסיות,
כסף ונחושת ,עבודת דמשק,
פמוט ברונזה עם
וכיתוב "נר הבדלה"
עבודת אינליי
מגש גדול ,ברונזה עבודת דמשק ,כיתוב בערבית
(כתב קופי) וכיתוב בעברית:
עם עבודת אינליי
"דברי נועם פותחים שערי ברזל"
כסף ונחושת
7

$ 25.00
$ 120.00

$ 50.00
$ 60.00

$ 120.00

$ 120.00
$ 180.00

$ 280.00
$ 260.00
קוטר
 01ס"מ
$ 650.00

קרמיקה ישראלית
1126

סיר קרמיקה קטן
עם ידית,
שעון קיר ,עיצוב
ויסהוף
אגרטל קרמיקה
תוצ' פחר
סרוויס קפה חלקי,
קרמיקה ארמנית

1130

פלק קרמיקה,
עיצוב ויסהוף
שלושה פלקי
קרמיקה

1127
1128
1129

תוצ' לפיד ,ישראל ,חתום
$ 25.00
עשוי קרמיקה ועץ
$ 30.00
ישראל ,פגם קל
$ 30.00
כולל :קנקן ,כלי חלב וששה
ספלים (הקנקן חתום )Palestine
$ 400.00

1131

ערביה עם כדים
$ 30.00
עיצוב אריאלה ויסהוף ,בית היוצר,
צורת סמלי כוכבים :מאזניים,
סרטן ,טלה

$ 50.00

פריטי פל-בל ומתכת ,חנוכיות א"י
1132
1133
1134
1135

1136

1137

1138
1139

1140
1141

1142
1143
1144

1146
1147

פיגורת פליז,
צורת ראש
צלחת קישוט תוצ'
פל-בל
פיגורת פליז צורת
ראש ילד תימני,
צלחת קישוט תוצ'
פל-בל,

נערה תימנית ,ישראל ,שנות ה-
,05
ישראל ,שנות ה ,05-עם פלק
"יהודה" ואריה
ישראל ,שנות ה,05-

עם תבליט גבר זורע וכיתוב:
"הזורעים בדמעה-ברינה
יקצורו",חתום ,ישראל,
שנות ה05-
תבליט התוקע בשופר,
צלחת קישוט
וכיתוב"מזכרת מישראל" ,ישראל,
מנחושת ,עם
שנות ה05-
צלחת קישוט תוצ' עם תבליט גבר זורע וכיתוב:
"הזורעים בדמעה-ברינה יקצורו",
פל-בל,
חתום ,ישראל ,שנות ה05-
תוצ' אופנהיים עם תבליט מגדל
צלחת קישוט
דוד ,ישראל ,שנות ה05-
מנחושת,
צלחת קישוט תוצ' מגדל דוד ,וכיתוב" :אם אשכך
פל-בל ,עם תבליט ירושלים תשכח ימיני" וכן "להיות
עם חופשי בארצנו" ,חתום,
תוצ' פל-בל ,ישראל ,שנות ה,05-
אגרטל פליז עם
גובה  16ס"מ
פטינה ירוקה
צלחת קישוט תוצ' עם תבליט גבר זורע וכיתוב:
"הזורעים בדמעה-ברינה יקצורו",
פל-בל,
ישראל ,שנות ה ,05-לא חתום,
מכתבים שניהם עם תבליט כיתוב
מחזיק ספרים
בדוגמת כתב עברי קדום
יחיד וסכין
קטנים,דוגמת וולפרט
זוג פמוטי פליז
צלחת קישוט תוצ' עם תבליט אישה זורעת וכיתוב:
"הזורעים בדמעה-ברינה
פל-בל ,ישראל,
יקצורו",חתום,
שנות ה,05-
נושא לפיד וכיתובHappy " :
חנוכיה לנרות,
"Chanuka
גב עם מכבי
חסר שמש
חנוכיה מצופה
כסף סגנון בצלאל
8

גובה
 090מ"מ

$ 25.00
$ 50.00

גובה
 00ס"מ
קוטר
 11ס"מ

$ 25.00

$ 50.00

$ 30.00
קוטר
 11ס"מ
$ 50.00
$ 30.00
קוטר
 11ס"מ
$ 50.00
$ 40.00
קוטר
 11ס"מ
$ 50.00
$ 40.00
$ 60.00
קוטר
 11ס"מ
$ 50.00
$ 25.00
$ 70.00

1148
1149
1150
1151
1152
1153
0009

חנוכיה קטנה
לנרות ,גב עם
חנוכית ברונזה
לנרות,
חנוכית פליז
לנרות,
חנוכית ברונזה
תוצ' ביר לנרות
חנוכית קרמיקה
לנרות,
חנוכיה קינטית
שתי משקולות
נייר וסט משקולת

מגדל דוד וכיתוב" :אם אשכחך
ירושלים"..
עם כיתוב :הנרות הללו קודש הם"

$ 25.00
$ 80.00

עם גב צורת לוחם מכבי
$ 40.00
בסיס צורת אריות,
(שמש חסר)
עיצוב ויסהוף

$ 120.00
$ 50.00
$ 120.00

פליז
נייר ומחזיק עט ,עשוי פליז עם
תבליטים לפי פריטים עבריים
עתיקים

$ 25.00

חפצי ארץ ישראל שונים
1155

מאפרה קטנה
מצופה כסף
זוג מברשות
לניקוי חליפות

1157

פמוט ברזל
שלושה קנים
לוט של כ005-
גלופות ליציקת
חותמות גומי

1159

מספר רכב ,עם
כיתוב וספרות
סיכת כסף פילגירן
משובצת
בקריסטל הרים,

1156

1158

1160

עם תבליט מגדל דוד וכיתוב
"ירושלים"
הקצונה הבריטית ששירתו בארץ
ישראל ,מתפס עשוי כסף ,לונדון,
אנגליה ,בתיק תואם מקורי
עבודת פלומבו ,שנות ה,05-

$ 25.00

$ 80.00
גובה
 100מ"מ

של ישיבות ,בתי כנסת ,ארגוני
צדקה ,קרנות שונות ,ארגוני
נשים ,בתי ספר ותיאטראות ,בין
השנים 0615-0605
בערבית

20.5X36

ישראל ,שנות ה ,05-חתום
,Binjaminoff

ס"ה
 09.1גרם

$ 50.00

$ 90.00
$ 75.00

$ 40.00

א"י פריטי נייר וחוברות ,פריטי פרסום ,ספרי ילדים וספרות עברית
העולם המופלא
1161
סדרה ראשונה
תוית לבקבוק,
 1162אגודת "כורמי
התקוה" בפתח הדפסה
ליטוגרפית
תקוה
קופת חסכון של
1163
יהודה חברה
1164

לוט של  00פריטי
נייר
שעון-קופת חסכון
של חברת

1166

לוט פריטי נייר
בעניין תפוזי יפה
העולם המופלא,
סדרה 1
הכרזתה של
חברת אוהבי ציון

1165

1167
1168

הוצ' נירם ,0611 ,שלם ,מצב
משומש
צבעונית של Weinbau
Genossenschaft-Kormei
 ,Hatikwahאליקאנט מתוק
לאחריות ובטחון בע"מThe ,
Judea Insurance Company
Ltd
של חב' צים ,שנות ה95

$ 30.00

$ 30.00

$ 40.00
$ 30.00

ביטוח Instituto Nazionale
 ,delle Assicurazioniעם מנגנון
להפקדת מטבע כל יום
ישראל ,שנות ה05-95-

$ 80.00
$ 30.00

הוצ' נירם ,0611 ,שלם ,מצב טוב
$ 30.00
לבנות בתי מחסה על הר הק'
ציון( ...צילום של התעודה
המקורית)
9

$ 25.00

1169

ארגז עם טפסים
ותעודות,
ו(בעיקר)
 1גלויות צים א.
הקיטור ירושלם

1171

ארגז עם ניירת,
תעודות ,צילומים

1172

אלבום עם כ055-
כרטיסי ברכה
אלבום עם 051
פריטי נייר,
ארץ ישראל,

1174

קבלות והתכתבות
בעניין רכישת
שולחנות

1175

ארגז עם ניירת
בעניין מוסדות
דתיים
טופס תעודת
עליה ,של המשרד
הארצישראלי
עשרים ושש
תעודות ולוחות

1178

אלבום עם 69
פרסומים ,
כרזת קולנוע
"ראינוע אופיר",
שלושה דפי קרב
,0690
קלסר עם 19
חתימות
ואוטוגרפים

1170

1173

אישורי מסירה למנויים של גופים
כמו דואר ישראל ,חברות מוניות
וכו'
( )1וא.ק .ת .הרצל ( ,)0וכן פנקס
שוברי תצרוכת consumption
 vouchersשל שהם שרותי הים
בע"מ
מכתבים ,קבלות וכו' ,א"י,
מתחילת המאה ה 15-עד שנות
ה95-
ישראל ,שנות ה95-05-

$ 75.00

$ 25.00

$ 90.00
$ 30.00

מתחילת עד סוף המאה ה,15-
כולל גלויות ,שטרות ,קבלות,
מעטפות שנשלחו בדואר,
מכתבים ועוד
מאת ר .מריין ,עבודות בצלאל
ואמנות מזרחית ,ירושלים ,ע"י מר
הנרי שומר ,שלא הגיעו ליעדם

$ 120.00

$ 35.00

1176

1177

1179
 1180חטיבת גבעתי
1181

1182

שש קריקטורות
שצוירו ע"י חייל
כ 055-מכתבים
שנשלחו לגב'
פינדלינג בעלת
בית אירוח
בירושלים

1185

הגדה של פסח
כתובה ומצוירת

1183

תרומות ,חומר תורני ,עיתונים
חרדים ,שערי ספרים ,דפי תפילה
ועוד
( ,0610לא היה בשימוש)

$ 120.00

$ 40.00
של מוסדות ירושלמים ,ארץ
ישראל ,תקופת המנדט,
עד שנות ה95-
גזרי עיתונים עבריים ,שנות ה15-
עד שנות ה05-
תל-אביב לסרט "פנם"...
( 0.9.0616:הכרזה רק בעברית )

$ 150.00
$ 50.00
92X63
$ 110.00
$ 50.00

ע"ג מכתבים של אישים ישראלים
משנות ה 15-עד סוף המאה ה-
 15כולל :א .אוזן ,זלמן ארן ,יוסף
בורג ,רחל ינאית בן צבי ,נחום
גולדמן ,מאיר דיזנגוף ,בן ציון די
נור ,צבי יוסף ,גיורא יוספטל (,)1
יצחק מודעי ועוד
ששירת בצבא הבריטי בא"י

$ 260.00
$ 60.00

בו אירחה חיילי בריגדה וחיילים
יהודים בחופשה בזמן המנדט,
ומאוחר יותר ,בזמן המצור על
ירושלים .בנוסף רשימת עמדות
תצפית בירושלים בזמן המצור
וספר האורחים של בית האירוח
0690-0690
בידי ארתור שיק ,הוצ' מסדה,
ר"ג ,מהדורה מהודרת עם כריכת
עור לבנה
11

$ 700.00

$ 50.00

1186

הגדה של פסח
כתובה ומצוירת

1187

לחבר ,עתון
המחלקות
הרביעיות
שירי ישראל
שבע חוברות של
ארבע חוברות
בישול וכלכלת
בית :א .הלקסיקון
למשק הבית חלק
ד' ,עברית-
גרמנית ,יצא ע"י
מספרו

1191

לוט של 00
שירונים:
 00חוברות זכרון
אודות מלחמת
לשבתות
ולחדשים,
עיתון הארץ ,גליון
יז כסלו תש"ח
זמירות שירים
לעם לנוער
שמונה תוכניות
להצגות ,שנות
ה:05

1188
1189
1190

1192
1193
1194
1195
 1196תיאטרון
הבימה

1197

גליון מזכרת של
דבר,
שלוש חוברות
ללימוד מולדת

1199

דבר לילדים כרך
יח ,שנת תש"ח
החתול שאבד לו
שמו
שלוש חוברות
בתרגום א .שפאן

1198

 1200י .זוטא
1202
 1203ז .ז'בוטינסקי

תרגומים ,הוצ'
הספר ,ברלין

בידי ארתור שיק ,הוצ' מסדה,
ר"ג ,מהדורה מהודרת ,כריכה
מצופה כסף
מוקדש לחברנו חגי ,שנלקח
מאתנו בלא עת ,כח בסיון תש"ח
0690
מס  ,0-0הוצ' נגן ,ת"א
הצופים,ישראל ,שנות ה95-95
ב,Pele Kochbuch ,0695 .
חוברת סטנסיל ,ע"י חב' ,Pele
חיפה (גרמנית),
גWhat and how to cook .
in wartime, by Lilian
Cornfeld, Olam Haisha,
דKochen in Kriegszeiten, .
by Lilian Cornfeld
נח"ל ,מס'  ,9חיל הים ,מס' ,00
זמר לגדנ"ע מס'  0ונוספים
ששת הימים ( )9ומלחמת יום
הכיפורים ()1
משרד החינוך ,חוברות
מס'0,1,6,05,00,09,01 :
הוחלט על הקמת המדינה
היהודית November 30, 1947
ולבתי ספר מס' 05,11-19,10-
11,10,16,10,19
בית התה של ירח אוגוסט,0600 ,
המת החי ,מעשה בנסיך,0601 ,
מראה מעל הגשר ,0609 ,זעקי
ארץ אהובה ,0601 ,שמו הולך
לפניו ,0601 ,הביצה ,0601 ,אנה
פרנק0601 ,
גליון הקמת המדינה ת"א ,יום א',
ז אייר תש"ח 09-במאי 0690
א .יעקב פיכמן ,יוסי בתל אביב,
סדרת מולדתנו ,קק"ל ,הוצ'
אמנות ,0610 ,ב .ש .בן ציון,
הכתל המערבי ,קק"ל ,סדרת
לנער ,הוצ' אמנות ,תרפ"ט 0616
ג .ארץ ישראל ,גיאוגרפיה של
א"י לבתי ספר תיכוניים ולעם,
ד"ר שמואל קליין ,הוצ' עברית
מנורה ,וינה ,תרפ"ב 0611
 ,0691-0690כולל  01חוברות
כרוכות יחד
הציורים י .וכסלר ,הוצ' עבר,
ירושלים( 0695 ,שדרה פגומה)
המנון אל דמטר ,תרצ"ח ,0610
המנון לאפרודיט ,תרצ"ה ,0610
המנון אל הרמס ,תש"ב 0691
תרפ"ד 0611

$ 50.00

$ 25.00
$ 40.00
$ 30.00

$ 40.00
$ 40.00
$ 40.00
$ 40.00
$ 40.00
$ 40.00

$ 50.00
$ 70.00

$ 30.00
$ 70.00
$ 40.00

$ 30.00
$ 40.00
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1204

 1205מכס נורדאו
 1207דר' מיכאל בר
זוהר עורך
1208

 1209א .עבר הדני

א .ז .רבינוביץ ,דרך הרוח,
ארבע חוברות
ספרית שערים לבתי ספר ,הוצ'
ספורים חינוכיים:
דביר ,תרפ"ט  0616ב .שלום
עליכם ,מספורי הילדים,
בבליותיקה מוריה לבני הנעורים
ולעם ,הוצ' דביר ,ת"א תשפ"ה
 0610ג .ז .אריאל ול .קיפניס,
מקראות ,חוברת קריאה
ד .לילדים ,ציורים איזה ,הוצ'
אחדות ,מרכז קופת חולים
כתבים נבחרים א -א-ב ,הוצ' י .שרברק ,ת"א תש"י
 ,0605ג-ו ,הוצ' מצפה ,ת"א
ו ,תרגום :י.
תר"צ-תש"ו0615-0699 ,
ליכטבוים
איתר הבר ,עיצב שמואל ברנד,
ספר הצנחנים,
הוצ' לוין אפשטיין ,ת"א 0696
חקר וליקט
מכתב גלוי אל
אשר העריכו לפניו  ..הרב מאיר
השר הצדיק סיר אויערבאך .והרב שמואל סלאנט,
משה מונטיפיורה לונדון תרל"ה  ,0010עם צילום
השר בפנים הכריכה
בארונט...
תולדות אגודת
ליובל השישים תרס"ו-תשכ"ו,
הכורמים
 ,0659-0699הוצא לאור ע"י
אגודת הכורמים הקואופרטיבית
של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב,
עם הקדשה חתומה ע"י מנהל
האגודה א .אוסטשינסק 0691

$ 40.00

$ 50.00
$ 25.00

$ 200.00

$ 50.00

א"י ליטוגרפיות ומפות ,צילומים וגלויות
Henkel 1211

לינופרינט צבעוני,
אישה מנצרת

Bouteiller-G. 1212
Engelmann

ליטוגרפיה צבועה
ביד ,נוצרי

1213

תחריט נחושת
צבוע ביד,

1214

מפת ארץ ישראל,
תחריט נחושת
מסגד אל-אקסה,
חתום)0615( ,

American 1216
ColonyJerusalem
Biato a. 1217
Robinson
Bonfils 1218
Zangaki 1219
Bonfils 1220
1221

Frau aus Nazareth, publ
Franz Lipperheite, Berlin,
late 19th century, 278X190
מבית לחםChretien de ,
 ,Bethlehemמתוך Voyage
dans le levant, 1818,
חורבן ירושלים ,שריפת בית
המקדש וגלות בבל ,אוגסבורג,
המאה ה, La destruction ,00
de la ville de Jerusalem
עם צביעת יד פאריז  0105נייר
חום

$ 40.00
274X160
$ 80.00
195X460

$ 80.00
$ 220.00
290X200
מ"מ
$ 80.00

צילום ,כנסיית
הקבר ()0001
צילום אלבומין ,יד
אבשלום
צילום אלבומין,
התחנה הראשונה
צילום ,עמק גיחון
ושכונת
אלבום לצילומים
של הועד למען
החייל

305X316
$ 150.00
וקבר זכריה ,עמק יהושפט (ואדי
ג'וז) (,)0065
בויאה דולורוזה,
נווה שאנן ,ירושלים,)0655( ,
(לא של היום)
היהודי א"י ,עם צילומים של חיל
ארץ ישראלי בצפון אפריקה

101X278
מ"מ
100X217
$ 180.00
מ"מ
101X281
$ 120.00
מ"מ
$ 120.00

$ 180.00
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American 1222
ColonyJerusalem
Frith 1223
Felix Bonfils 1224

צילום" ,תנור
האפייה

של הכפר" ,תחילת המאה ה,15-

100X275
מ"מ

צילום אלבומין,
בריכת חזקיהו
צילום אלבומין,

ומגדל היפיקוס (מגדל דוד),
,0001
בדרך למיקום הצליבה,0090 ,

095X234
מ"מ
115X295
$ 150.00
מ"מ

 6גלויות ,מראות
הארץ :ירושלים

( ,)9חיפה ,בית לחם ומדבר
יהודה

A. 1226
Ruesenber
The Orient.
Com Bureau
פורט סעיד
 00גלויות ארץ
1227
ישראל,

 6גלויות ארץ
1228
ישראל תחילת
המאה
 01גלויות הוצ
1229
 ,S.Adlerע"י
 1גלויות נופי
1230
הארץ :פלפוט,
 1 Pinhassovitz 1232גלויות מראות
הארץ:
a Schwartz
האוניברסיטה
אלבום עם כ96-
1233
גלויות חיפה
שש עשרה גלויות
1234
אמנות שונות

1235

אוגדן עם 19
גלויות צבעוניות

$ 120.00

$ 200.00

$ 25.00
תקופת המנדט :הדר הארץ סדרה
 ,9,1,0 0שתים של ,Schwartz &Pinhassovitzוכן
מראות ירושלים וכו
ה :15עין כרם ,כפר עינב ,ביתניה,
מחנה בועז ,יפו ,כפר נחום,
טבריה ,כפר שילוח
הצלם בן אור קלטר :חלוצים
והתישבות
שנות ה, 95קלוגר (,)1
צ'כוסלובקיה (,)1שונים ()1
( ,)051,051לוד ( ,)019כפר כנא
( ,)061רמלה ( ,)109זכרון
( ,)119רשל"צ ()119
שנות ה 05-עד שנות ה15

$ 25.00

$ 25.00
$ 25.00
$ 25.00

$ 25.00
$ 50.00

הוצאת מקרא-סטודיו ,ת"א עם
תמונות של עבודות של :קוסונוגי,
כהנא ,פרנל ,ינקו ,קסטל ,מוקדי
וכו'
מראות ירושלים Jerusalem
with 24 views, The Cairo
Post card Trust

$ 25.00

$ 90.00

אמנות ישראלית
 1237ברנשטיין משה אקוורל ,חסיד,
חתום 69
0615-1559
אקוורל ,דומם
 1238אייזמן מיכאל
","Nature Morte
נ0691 .
שמן על עץ ,ויא
Blaine 1239
דולורוזה ,חתום,
Maryann M
מתוארך 0090
בליין
 1240ברנשטיין משה רישום טוש ,דיוקן
אישה,
1920-2006
 1241גולדמן אלברט שמן על בד ,נוף
גלילי עם החרמון
נ1922 .
גואש ,דמויות
 1242גלעדי אהרון
ברחוב ,חתום
0651-0661
אקוורל ,אישה עם
 1243הנדלר דוד
ילדה ביפו
1904-1984
גואש,
 1244וכסלר יעקב
קומפוזיציה ,חתום
0601-0660

47.5X32
חתום

$ 90.00

70X50
$ 150.00
23X18
$ 500.00

חתום 00

61X46

ברקע ,חתום

66X55

$ 50.00
$ 200.00

61X46
$ 100.00
חתום,

79X34
$ 40.00
33X43
$ 200.00
13

 1245זרחי אטי
 1246טיכו אנה
1894-1980
 1247טלפיר רבקה
1248

טפלר שמואל
1918-1998
לוריא אסתר
0601-0660
לישנסקי בתיה
0655-0661
נובוגרד יעקב
נ0616 .
סעדון אמיל

1256

עצמון אברהם
-0600-1550
עצמון אברהם
-0600-1550
עצמון אברהם
-0600-1550
פינס יעקב
0601-1550
שיק ארתור
0069-0600

1249
1251
1253
1255

1257
1258
1259
1260

שמן על בד ,זוג
אוהבים,
ליטוגרפיה ,נוף
ארץ ישראלי
שמן על בד ,יפו,
 ,0610חתום
אקוורל ,בתים
בנווה צדק,
רישום טוש עם
אקוורל,
פרוטומה מחימר,
ראש,
שמן על בד,
חורבה בנוף,
שמן על בד ,נוף
ברמת הגולן
גואש ואקוורל על
נייר ,דומם
שמן על קרטון,
דמויות ,חתום
אקוורל ,נוף,
חתום
חיתוך עץ ,קרב
הקבצנים,
ליטוגרפיה "עיתון
רשמי",

חתום (פגום)

60X45

חתום

43X60

חתום

32X47

$ 90.00
$ 120.00
$ 50.00
$ 50.00
ורדים
$ 50.00
דיוקן נחום הורביץ 0061-0606
אחרון השומרים0609 ,
חתום

גובה 90
ס"מ
42X40

חתום (פגמים)

51X72

חתום

44X52

$ 180.00
$ 100.00
$ 150.00
$ 120.00

42X65
$ 100.00
23X46
$ 50.00
חתום 0601
$ 300.00
מהדורה מקורית משנת 0696
$ 60.00

חפצי יודאיקה שונים
1262

קערת נחושת
עתיקה מצופה
צלחת כסף וינאית
עתיקה,
עטרה לטלית,
טבעת רבנים,
טוניסיה,
שופר עתיק ,צפון
אפריקה,
קערת כסף גרמני
עם עבודת תבליט

1268

פיגורת טרה
קוטה ,שלושה
יהודים
קופסת אתרוג
פיגורת קרמיקה,
פלק כסף לפדיון
הבן
חמישה אסימונים
גביע לקידוש,
כסף עם פיליגרן
מגש כסף גדול
עם עבודת ריקוע
עשירה
זוג פמוטים ,פולין,
פמוט שבת ,כסף,

1263
1264
1265
1266
1267

1269
1270
1272
1273
1275
1276

1277
1278

בדיל ,עם כיתוב בעברית ,קוטר
 10ס"מ
עם חריטה ,אריות ומנורה

$ 40.00
 990גרם
$ 200.00
$ 90.00

חוליות כסף
עם אבן חותם ,חרוטה
"הבוטח בשם"..
המאה ה ,06-קוטר  10ס"מ

$ 400.00
$ 90.00

וכן תוספת כתובה "משלוח מנות
איש לרעהו" ,ושני דגים ,כנראה
צפון אפריקה,
רוקדים עם ספר תורה (פגום)
כסף 610
יהודי הולך (פגמים מתוקנים)

 450גרם
$ 475.00

 010גרם

$ 90.00
$ 475.00
$ 180.00

 059גרם
לפדיון הבן

 015גרם
 61גרם

לחלות שבת ,סגנון צפון אפריקה
וכיתוב" :המוציא לחם מן הארץ",

 099גרם

$ 120.00
$ 130.00
$ 90.00

תחילת המאה ה15-
צפון אפריקה
14

 195גרם

$ 750.00
$ 160.00
$ 475.00

1280
1281
1282
1284
1285
1286
1287
1289
1290
1291
1292
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1301
1302
1303
1304
1306
1307
1308
1309

מגדל בשמים,
מגדל בשמים,
כסף ,055
צלחת הבדלה,
עם חריטה
יד לספר תורה,
יד לספר תורה,
זהב ,6K
יד לספר תורה,
טס מיוחד לספר
תורה,
זוג רימונים
עממיים ,פליז
זוג רימונים ,צפון
אפריקה
זוג רימונים
עממיים ,פליז,
זוג רימונים
אשכנזים ,כסף
וימפל רקום לספר
זוג חלקים עליונים
של עצי חיים
מעיל לספר תורה,
עם אריות,
מעיל לספר תורה,
צפת תרכ"ג 0091
מעיל לספר תורה,
עם אריות,
מעיל לספר תורה,
עם עבודת
חנוכית פליז
זקופה לנרות,
חנוכית ברונזה
זקופה לנרות
חנוכיה לנרות
עשויה ברזל,
חנוכית ברונזה
עתיקה ,מרוקו
קערת פסח עשויה
קרמיקה ,עם
קערת פורצלן
לפסח,
צלחת פסח,
פורצלן,
ארון קודש
(מפורק) ,פולין
(אז רוסיה
הצארית),

כסף
תחילת המאה ה ,15-עבודת
תבליט צורת גפנים
"המבדיל בין קודש לחול",

 019גרם

$ 280.00

 109גרם

$ 350.00
$ 375.00

כסף ,טוניסיה
עבודת פטיש ,ג'רבה ,טוניסיה
כסף פיליגרן
עם חריטת מראה קבר רחל,
קוטר  01ס"מ
צפון אפריקה ,פגמים

$ 90.00
 01גרם

$ 500.00
$ 120.00

 159גרם

$ 325.00
$ 40.00

עבודת פח עממית ,פגמים
$ 50.00
צפון אפריקה ,פגמים
$ 40.00
לונדון ,אנגליה 095 ,גרם
תורה
ירושלמיים ,עץ זית ועצם חרוטים

$ 600.00
$ 150.00
$ 160.00

כתר תורה ,לוחות הברית
$ 25.00
הכתב מאד פגום ,צד א מגן דוד
מנורה ,צד ב מנורה גדולה
כתר תורה ,לוחות הברית
והקדשה
רקמה ,דגים ,פרחים ומגן דוד,
ג'רבה ,או טריפולי
השמש חסר

$ 120.00
$ 25.00
$ 150.00
$ 40.00

דוגמת אר נובו
גב נחושת עם אמייל ,חתום
Heller
המאה ה ,01-00-תיקון ,גובה
 010מ"מ
כיתוב וציורי פרחים
תוצ ,Schlagenwald
צ'כוסלובקיה
ישראל שנות ה95-

$ 650.00
$ 90.00
$ 1,200.00
$ 50.00
$ 260.00

$ 50.00
עשוי עץ ערמונים ,עם גילוף
מוטיבים עממיים ,הכתר צורת
אריות עם לוחות הברית .הארון
פורק והובא בתחילת המאה ה-
 15לארה"ב ,ושימש ארון קודש
בבית כנסת בברונקס ,ניו יורק,
וכשנמכר בניין בית הכנסת
לגויים ,פורק שוב והובא ע"י
דוד רומנוב ז"ל לארץ ,אך לא
הורכב שוב בישראל

15

$ 1,000.00

אוטוגרפים רבניים וכתבי יד
 1310הרב בן ציון
מאיר עוזיאל
1311
1312
 1313הרב מנחם
מנדל
שניאורסון,
הרבי מלובביץ
1315
1316

1317

פסק דין מודפס
חתום ביד
שלושה עשר
מכתבי רבנים,
קלסר עם
תעודות ,מכתבים
והזמנות
מכתב ברכה ,כד
ניסן תשמ"ג
כתב יד ,סדר
אשכבה,
כתב יד ,העתקה
של מלחמת חובה
כתב יד "סדר
הסימנים לראש
השנה"

תשרי תרצ"ו 0619
$ 25.00
ארצות שונות
$ 100.00
נושאות את חתימותיהם של
רבנים ,ס"ה כ 15-חתימות רבנים,
ישראל
חתום ביד!,
הנייר מאד פגום וניזוק ע"י
סלוטייפ

$ 90.00

$ 900.00

נכתב ע"י אבהם אריה כסל
$ 25.00
סלע המחלוקות לר' אברהם
רומאן ז"ל ,ויכוח הרמב"ן עם
פראי פול לפני המלך (ויכוח
ברצלונה)
הודו ,מהרטי ועברית

$ 50.00

$ 40.00

מגילות ,כתובות
1319
1320
1321
1322

1324

1325

1326

ומצויירת ביד ע"ג קלף ,גובה קלף
מגילת שיר
 19ס"מ ,גובה כתב  01ס"מ
השירים ,כתובה
ביד ע"ג קלף ,גובה קלף  00ס"מ,
מגילת אסתר
גובה כתב  6ס"מ
כתובה ומצויירת
מגילת רות כתובה ביד ע"ג קלף ,גובה קלף  10ס"מ,
גובה כתב  10ס"מ
ומצויירת
ע"ג קלף משוח  ,גובה קלף ,10
מגילת הפטרות,
גובה כתב  ,10עם תיק עץ חרוט
כתב יד מרוקני
מצופה קטיפה ,ופלקי כסף
רקועים
שנת תר"נ  ,0065חלק תחתון
כתובה מצוירת,
נכתבה במוניסטיד פגום ,חתומים הרבנים רפאל
משה בן רבי שלמה קמחי,
אברהם חיים
נכתבה בשנת תרכ"ד ,0099
כתובה כתובה
ומצויירת ע"ג קלף ברומא למשפחות די קאוי והכהן,
חתימות רבנים ,נזקי מים קלים
נכתבה בעיר גזירתי ,כורדיסטאן,
כתובה מצוירת
בשנת תרפ"ה 0610 0900
וכתובה ביד

$ 500.00
$ 850.00
$ 600.00

$ 1,300.00
44X36
$ 350.00

$ 1,200.00
$ 500.00

מזוזות וקמיעות
1328
1329
1330
1331

1332
1334

בית מזוזה,
בית מזוזה ,כסף
בית מזוזה ,כסף
מזוזה ,בית
המזוזה עשוי כסף
610
מבלט (שטנץ),
לבתי מזוזה
תליון מיניאטורי

כסף 610
פיליגרן
פיליגרן
הקלף כתוב ביד

 11גרם
 16גרם
 10גרם

$ 40.00
$ 70.00
$ 50.00

$ 150.00
כולל בית מזוזה כדוגמא
צורת מזוזה
16

$ 100.00
$ 25.00

1335
1336

 00.9גרם
 9גרם

חמסה ,זהב ,6K
חמסה ,זהב 6K

$ 240.00
$ 140.00

יודאיקה פריטי נייר
1338

שלוש תמונות
"אושפיזין"
אלבום עם 19
דף מודפס לכבוד
חתונת הזהב
לוט של 09
אקסליבריס
הדפס ,תמונת
הרב הגאון ר'
יעקב
לוט 09
אקסליבריס
מכתב באיטלקית,
דער גרויסער
קונדס ,א
זשורנאל

1346
1347

דף כתוב ביד,
שמונה
"פשקוילים"
הפטרה לתשעה
באב,
לוט תעודות
ומסמכים תקופת
השואה:

1350

שלושה דפי
תפילה,
ששה אקסליבריס

1339
1340
1341
1342

1343
1344
1345

1348
1349

1100

משה עם לוחות הברית ,אהרון
הכהן ועקדת יצחק
צילומי רבנים ואדמורים
( 05שנה) ,אידיש

$ 25.00
$ 40.00
$ 25.00

יהודים שונים
$ 05.00
יוזפא חריף ,רב הכולל בניוארק,
נפטר יום ג' כד תמוז שנת תרס"ב
,0651
יהודים שונים
מתוארך 1.0.0690
פאר הומאר וויטץ ,או סאטירע,
 05חוברות,1.9.10 ,15.1.10 :
,0.0.10 ,19.9.10 ,01.9.10
,09.0.11 ,00.01.10 ,00.0.10
 00.1.11וחוברת אייניגע
מערקווירדיגע דערגרייכונגען פון
יאהר 0619
שמות נפטרים ,גיאורגיה
בעניין תפילות ומועדים ,וענייני
קהילות ,ירושלים
עם תרגום לערבית בכתב עברי,
בגדד
א .שאלון בדיקה לקבלת אזרחות
גרמנית ,תושבי שטחי המזרח,
למעשה בדיקת שייכות אתנית,
בטופס זה החליטו כי המשפחה
יהודית ב .אישור לקבלת חבילה
לתושב גטו טרזין ג .אישור של
הרב דר דוד הרצוג בעניין תלמיד-
פליט להתקבל בישיבה בירושלים
ד.מכתב שעבר צנזורה אנגלית
משנגהאי לירושלים ה .תלוש
מחנה  Buchenwaldו .מכתב
ממחנה עקורים 0690 ,Belsen
סליחות ,יום כיפור
יהודיים

10X29
$ 35.00
$ 50.00
$ 35.00

$ 50.00
$ 40.00
$ 100.00
$ 40.00

$ 150.00

$ 40.00
$ 25.00

ספרי קודש ויודאיקה
1352

גבעת שאול ,ספר
כולל ביאור לשוני

 1353שלום הכהן

קורא הדורות,
דברי הימים
ספרי אלשיך על
חמש מגילות,

1354

ר' יהודה הלוי ,חברו הרב המנוח
ר' שאול בן עבדאללה יוסף ,תושב
הונג קונג ,וינה ,תרפ"ג 0611
לעמנו זרע יעקב ,וארשה ,תקצ"ח
( 0010מתפרק)
ורשה ,תרכ"ב 0091
(כריכה פגומה)
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$ 40.00
$ 25.00
$ 25.00

1355
1356
1357
1358

ר' יחיאל
היילפרין
רבינו יהודה
החסיד
רבי אלימלך
מליז'נסק
ר' אליהו בעל
שם

1359

1360

1361

1362
1363

1364

1365

1366

1367

1368
1369
1370
1371
1372

1373

 1374הרב חיים
ויטאל
1375

ספר סדר
הדורות,
ספר חסידים,

וארשה ,תרל"ח 0010
$ 25.00
ורשה ,תרל"ט 0016
$ 25.00

ספר נועם
אלימלך,
מכלל יופי ,כולל
מגלת קהלת
ספר חידוד
התלמידים ,והוא
אבן הבוחן,
מילון פולני-
יידיש ,הוצ'
אחיספר  ,ורשה,
0616
ספר אהל יצחק,
דיני שחיטות
ובדיקות
מסכת חולין מן
התלמוד הבבלי
מסכת מנחות,
בכורות ,ערכין...
מן התלמוד
הבבלי
מסכת פסחים,
חגיגה מן
התלמוד הבבלי
מסכת שבועות
ועבודה זרה מן
התלמוד הבבלי
מסכת נדה
וטהרות מן
התלמוד הבבלי
מסכת כתובות,
גיטין מן התלמוד
הבבלי
מסכת גיטין מן
התלמוד הבבלי
מסכת ברכות מן
התלמוד הבבלי
מסכת עירובין מן
התלמוד הבבלי
ספר אשלי
רברבי ,חלק שני
מסכת קדושין,
נדרים מן התלמוד
הבבלי
מסכת ראש
השנה ,יומא,
סוכה מן התלמוד
הבבלי
ספר אוצרות
חיים ,החיבור
ספר תיקון ליל
שבועות והושענה
רבה

ורשה ,תרמ"א 0009
$ 60.00
עם פרוש רש"י ,ורשה ,תרמ"ג
0001
גניבה ספרותית של אבן הבוחן
לר' יעקב בורשטיין ,ורשה תרנ"ג,
יצא בורשה ,תרס"א 0650
פולשטענציד פויליש-יידיש
ווערטער בוך ,אהרן מרק Pelny
Slownik Polsko-Zydowski
Ar. Mark
פרסבורג ,תר"י 0095

$ 25.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 25.00
נדפס בז'יטאמיר ,תר"כ ,0095
נייר כחול
נדפס בז'יטאמיר ,תר"כ ,0095
נייר כחול

$ 120.00

$ 120.00
נדפס בז'יטאמיר ,תרכ"א ,0095
נייר כחול
$ 120.00
נדפס בז'יטאמיר ,תרכ"א ,0095
נייר כחול
$ 120.00
נדפס בז'יטאמיר ,תרכ"א ,0095
נייר כחול
$ 120.00
נדפס בז'יטאמיר ,תר"כ ,0095
נייר כחול ,שער קדמי אחד
$ 120.00
נדפס בז'יטאמיר ,תרכ"ב
,0090שולים רחבים
נדפס בז'יטאמיר ,תרכ"ב ,0090
נייר כחול
נדפס בז'יטאמיר ,תרכ"ב ,0090
נייר כחול
ז'יטאמיר ,תרכ"ב 0091

$ 40.00
$ 120.00
$ 120.00
$ 50.00

נדפס בז'יטאמיר ,תרכ"ד ,0091
נייר כחול
$ 120.00
נדפס בז'יטאמיר ,תרכ"ד ,0091
נייר כחול
$ 120.00
הראשון של תורת הקבלה ,תונס,
דפוס ציון וזאן ,תרע"ג 0601
יוזעפאף ,תקצ"ט  ,0016רובו נייר
כחול

$ 50.00

$ 40.00
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1376
1377

1378

1379

1380

1381
1382

ספר מראות
ר' משה
הצובאות ,יעסניץ
אלשיך
ספר רוממות אל,
ר' משה
ביאור ספר
אלשיך
תהלים
ספר אהל יצחק,
הרב יצחק
ירושלים ,תרצ"ט
חסון
0616
ספר ישכיל עבדי,
הרב עובדיה
חלקים ראשון
הדיה
ושלישי
נח פלנטרבסקי לתולדות מוסדות
החנוך של
"תרבות"
ספר קדושת לוי,
מוהר"ר לוי
לובלין ,תרצ"ד
יצחק
ספר ברכת
שמואל ,מאת

1383
 1384ר' מנחם נחום
1385
 1386א.מ .נפתל

 1387מוהר"ר דוב
בער
Josef 1389
Budko-Arno
Nadel
S, Agnon 1390

ת"פ  ,0115ביאורים על נביאים
ראשונים
יעסניץ ,תפ"א  ,0110חתימות
בעלים

$ 180.00

$ 240.00
עם הקדשת המחבר בכתב ידו
לרב עובדיה הדיה
$ 50.00
ירושלים ,תרצ"ט 0616
$ 60.00
בפולין ,הוצ' קהלת ,ירושלים,
תש"ו 0699
$ 30.00
 ,0619נקבי עש
$ 25.00

המקובל מר"ן אהרון שמואל
קאידונובר ,מונקאטש ,תרנ"ב
0061
מחזור ויטרי
עם תוספת הגהות ,תקונים,
לרבנו שמחה
ובאורים מאת שמעון הלוי איש
הורוויץ ,נירענברג ,תרפ"ג 0611
ספר מאיר עינים ,פשטים על התורה,פולנאה,
תק"ע 0005
חמשת חומשי
תיקון סופרים פראג,
תורה,
תקצ"ח 0010
התלמוד ויוצריו,
דורות התנאים ,דורות האמוראים
א-ד ,כל כרך עם הקדשה חתומה
חמישה כרכים
ע"י המחבר ,הוצ' יבנה ,תשל"ז
0611
קונטרס קטן
חב"ד ,דפוס נתנאל דוד ויסבערג
מענייני בחירה,
תרל"ו ,יחד עם קונטרס
ההתפעלות (ללא שער)
ימים כקדם 01 Das ,שירים ל 01-תחריטיםVlg. ,
 F. Gurlitt, Berlin 1920שדרה
Jahr des
פגומה ,חלודה
Juden
Das Schass
2te Publ der Soncino
Meines
Gesellschaft, Mai 1925, 550
Grossvaters
Exmp

$ 25.00

$ 25.00
$ 700.00
$ 60.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 70.00

אמנות יהודית
1392

1393

Basset- 1394
Mathurins

מחנה ישראל בטקס הקרבת פרה
תחריט נחושת
אדומה ,סוף המאה הVue ,00
צבוע ביד,
du camp d'Israel et de la
ceremonie du Sacrifice de la
vach rousse, 280X420
גבר יהודי,B. Baron sculp ,
שני תחריטי
אישה יהודיהP.Simonneau ,
נחושת צבועים
ביד ,המאה ה ,sculp :00-טורקיה,
חגיגות פורים בבית כנסת
תחריט נחושת
בפאריזLes Juifs dans leur ,
צבוע ביד,
Sinagogue, celebrantes une
de leurs Solemites appellee
 ,Le Purimסוף המאה ה,00-
19

$ 50.00
19X25
כ"א
$ 120.00

109X405
מ"מ

$ 50.00

,שני תחריטים
Galerie Royale
de Costumes

Camile 1395
Rogier
1810-1896

100X203
מ"מ

Costumes de l'Empire
Ottoman, Merchant Juif a
Constantinople, Juive de
Constantinople, each
40X23.5 (damamaged)
,אשת סוחר בדים יהודיה טורקיה
,00המאה ה

תחריט נחושת
,צבוע ביד
שני תחריטים
:צבועים ביד

19X19
22X18
47 X 32

,אישה יהודיה מסמירנה בביתה
 אישה יהודיה מסמירנה,20 X10
,0015  סביבות,ברחוב
,מורה ותלמידים בחדר
כותב

Apud 1396
Theodorum
Vievo
Venetiis
B. Tatikian 1397

40X30

חתום

48X38

חתום

01X15
ס"מ
245X195
מ"מ
353X230
mm

,0100  תקי"א,זולצבך

$ 200.00

$ 80.00

$ 300.00
$ 25.00
$ 50.00
$ 25.00

,שמן על מזונית
,רישום עיפרון
יהודי זקן
,שמן על בד
"הוצאת ספרי
"תורה
 דיוקן,שמן על בד
רב

$ 70.00

$ 25.00
$ 750.00

$ 35.00

חתום
Ernestine על פי ציור מאת
Juedische  ח,Friedrichsen
Lumpensammler in
,Masuren

חיתוך עץ מתוך
הגדה של פסח
 דיוקן,רישום פחם
,גבר
 סמרטוטר,הדפס
יהודי במזוריה

1399
M. 1400
Chemesch
 דורפמן1401
 מרדכי1402
ג'אנהשווילי
Mordechai
Janashvili
1403
 מקס ליברמן1404
1405

 המזרח התיכון,מפות

$ 140.00
375X500
מ"מ
$ 280.00
470X630
מ"מ
$ 180.00
360X480
מ"מ
$ 375.00
$ 220.00

320X355
מ"מ
360X500
מ"מ

$ 425.00

לפי תאור של פול לוקס
Aegyptus Hodierna ex
itinerario celebrrinii viri Paul
Lucae, Nuerenberg, 1712
Turcici Imperii Descriptio,
Antwerp, 1570
,שופץ בפינה הימנית התחתונה
חסרה בו תמונת אניה
Carte de la Turquie, de
L'Arabe et de la Perse,
Paris, 1701 stains
Alexandria Vetustissimum
Aegypti Emperium..
Colognia, c. 1575
Damascus, Vrbs nobilissima
ad Libanum montem totius,
Cologne, 1588
Patriarchatus
Constantinopolitani
Geographica descriptio, c.
1650
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,תחריט צבוע ביד
מפת מצרים
המודרנית

Baptista 1410
Homann

,תחריט צבוע ביד
מפת האימפריה
הטורקית

Abraham 1411
Ortelius

,תחריט צבוע ביד
,מפת טורקיה
ערב ופרס
,תחריט צבוע ביד
מפת אלכסנדריה

Guillaume 1412
de L'Isle

,תחריט צבוע ביד
מפת דמשק
,תחריט צבוע ביד
מפת האימפריה
הטורקית

Georg 1413
Braun-Franz
Hogenberg
Georg 1414
Braun-Franz
Hogenberg
Ravernier 1415
Melchior

Georg 1416
Braun-Franz
Hogenberg

תחריט צבוע ביד,
מפת אלג'יר

Algerii Sarace Norum Urbis
Forttissimae.. Cologne,
1588, damaged

350X500
מ"מ

$ 300.00

איסלם
1418
1419

כתב יד ,ערבית,
Coranus
Arabice
reconsionis

1421

אגרטל פליז קטן

1422
1423

עבודת עץ שורש
סיר עתיק עם
עבודת ריקוע
חלק קדמי של
תיק ,עבודת יד
קנקן ברונזה
ובדיל,
קערה וכלי
נחושת ,עם ריקוע
זוג כוסות פיוטר
חרוטות
קערת נחושת
גדולה ,עם עבודת
כד מים מנחושת,
עבודה מזרחית
אגרטל איסלמי
קטן ,ברונזה
שלושה סירי
בישול מזרחים
עתיקים
כלי אמייל ,עבודה
חותמת פליז
לוט של תשעה
כובעים בוכריים
צלחת-קערה,
נחושת ,עם
קופסת תכשיטים,
מתכת רקועה
כלי נחושת עתיק,
עבודת ריקוע

1438

בקבוק נרגילה,
נחושת עם
כלי נחושת עתיק,
עבודת ריקוע
חגורת כסף עם
הזהבה
קופסת קמע
קופסת קמע
מכסף ,צורת גליל
קמע איסלמי
חרוט ע"ג לוחית

1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431

1432
1433
1434
1435
1436
1437

1439
1440
1442
1443
1444

כרוך כספר
Fluegelianae.. Curavit
Gustuvus M. Redslob,
Lipsiae ed Tauch mitii 1855
)(new binding
עם אינליי כסף ונחושת ,עבודת
דמשק
ערער ,מרוקו
איסלמית( ,בסיס נחושת חדש)

$ 200.00

$ 450.00

$ 30.00
$ 100.00
$ 40.00

אזור פרס אפגניסטן
$ 100.00
עם עבודת ריקוע איסלמית
(חסר מכסה)
אורנמנטים איסלמיים וכיתוב ערבי

$ 40.00
$ 120.00

האימפריה העותמאנית,
המאה ה06-
ריקוע ,אורנמנטים איסלמיים
וכיתוב ערבי ,קוטר  11.0ס"מ,
ציפוי בדיל,
עם אינליי כסף ,פגמים,

$ 40.00
גובה 09.0
ס"מ
גובה 15
ס"מ
כ 06-ס"מ

$ 120.00
$ 40.00
$ 120.00

נחושת עם ציפוי בדיל ,אחד מהם
מורכב מקערה ,רשת ומכסה
$ 50.00
$ 150.00
$ 50.00

עממית ,דרום סוריה
חרוטה ,צרפתית וערבית
סוגי עבודה שונים

$ 200.00
עבודת ריקוע אוריינטלית ,חתימת
בעלים צורת סמל על הבסיס,
עם שיבוץ ,מרוקו ,צפון אפריקה

קוטר 16
ס"מ

$ 90.00
$ 200.00

גובה 00
ס"מ

אוריינטלית ,הבסיס חיבור צורת
ריץ רץ ,המאה ה ,00-06קוטר 15
ס"מ,
כ 15-ס"מ
עבודת ריקוע איסלמית ,יד אמן,

$ 100.00
$ 200.00

אוריינטלית ,הבסיס חיבור צורת
ריץ' רץ' ,המאה ה ,00-06פגום,
ושיבוץ קורניאולים ,עבודה
טורקמנית,
איסלמית לקשירה על הזרוע פליז
עם עבודת ריקוע איסלמית
כסף עגולה ,ערבית ע"ג טבלה
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קוטר 19
ס"מ
 195גרם
 05גרם

$ 100.00
$ 550.00
$ 25.00
$ 40.00
$ 25.00

1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454

קופסת קמע
מכסף ,צורת גליל
קמע איסלמי
חרוט ע"ג לוחית
פלק קמע
לקשירה על
קמע איסלמי
חרוט ע"ג לוחית
קופסת קמע
מכסף ,צורת גליל
קופסת קמע
מכסף ,צורת גליל
קופסת קמע
איסלמי לקשירה
קמע איסלמי
חרוט ע"ג לוחית
קופסת קמע
איסלמי,
ענק ,שרשרת עם
קופסת קמע

עם עבודת ריקוע איסלמית

 6גרם

$ 40.00

כסף אובלית ,עם כיתוב ערבי
$ 30.00
הזרוע עם עבודת חריטה פרסית
איסלמית
כסף אובלית ,עם כיתוב ערבי

$ 40.00
$ 30.00

עם עבודת ריקוע איסלמית

 05גרם

עם עבודת ריקוע איסלמית

 05גרם

$ 40.00
$ 40.00
על הזרוע ,כסף עם כיתוב ערבי
$ 50.00
כסף עגולה ,כיתוב ערבי
$ 40.00
לקשירה על הזרוע כסף עם כיתוב
ערבי
מקושטת כסף פיליגרן עם שיבוץ
חרוזי זכוכית צבעונית ותליוני
פעמונים,

$ 50.00
 009גרם
$ 90.00

תכשיטים ,עבודה מזרחית
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1472
1473
1474

בדוית
כסף נמוך

צמיד ,עבודה
שלושה צמידים
בדואים,
תפורות על פס בד
ענק כסף בדוי,
חוליות-פעמונים
כסף נמוך
שלושה צמידים
בדואים,
כסף נמוך
שלושה צמידים
בדואים,
ענק בדוי ,חוליות -תפורות על פס בד
פעמונים
מחרוזת דמוית
ענבר ,טורקיה
כסף עם הזהבה ושיבוץ
קישוט "חגורה"
קורניאולים,
טורקמני לכלה
עם פיליגרן ותליונים,
תליון כסף
טורקמני
ענק טורקמני עשוי חלקים מצופים כסף ,חרוזי זכוכית
צבעוניים ועוד
כסף פיליגרן
לוחית כסף עם פיליגרן ,הזהבה
תליון טורקמני
וחרוזים צבעוניים,
גדול,
וקורניאולים אדומים,
תכשיט טורקמני,
כסף עם הזהבה
עם שיבוץ קורניאולים,
צמיד טורקמני
עתיק ,כסף נמוך
בוכרה ,עבודת חריטה יד אומן,
צמיד כסף עם
שיבוץ קורניאולים
פיליגרן ,עבודה תימנית
סיכת כסף
עבודה תימנית
צמיד כסף
פיליגרן,
שיבוץ ,עבודה תימנית
סיכת כסף עם
22

$ 25.00
 100גרם
$ 130.00
$ 120.00
 199גרם
$ 170.00
 195גרם
$ 120.00
$ 220.00
 900גרם

$ 50.00
$ 200.00

 00גרם
$ 80.00
$ 200.00
 61גרם
 115גרם

$ 100.00
$ 200.00

 116גרם

$ 120.00

 100גרם

$ 280.00

 01גרם
 11גרם

$ 25.00
$ 50.00

 00גרם

$ 40.00

1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482

סיכת כסף עם
שיבוץ,
סיכת כסף עם
שיבוץ,
ענק תימני ,כסף
פיליגרן,
סיכת כסף עם
שיבוץ,
ענק כסף פיליגרן
תימני
סיכת כסף עם
שיבוץ,
ענק כסף פיליגרן,
עם שיבוץ
שרשרת עם תליון
כסף-פיליגרן

עבודה תימנית

 00.0גרם

$ 50.00

עבודה תימנית

 05.0גרם

$ 40.00

פעמונים ,חרוזי קורל אדום טבעי,
ותליונים-קופסאות קמע,
עבודה תימנית

 096גרם

$ 140.00

 01.9גרם

$ 40.00

עם חרוזי קורל אדומים,

 005גרם

$ 140.00

עבודה תימנית

 09.1גרם

$ 50.00

קורניאולים ,עבודה תימנית,

 000גרם

$ 150.00

עבודה תימנית,

 10גרם

$ 50.00

פריטים פרסיים ,שטיחים ,פריטים אפריקניים
1484
1485

ציור יד פרסי,
קערת קרמיקה
קזרית פרסית
שתי קערות
נחושת רקועות
זוג שטיחונים

1489
1490

שטיח פרסי
שטיח קילים
טורקי ,עבודת יד
שתי מסכות
ברונזה
פיגורת ברונזה

1486
1488

1492
1493

דרוויש,
דוגמת  ,blue-whiteקוטר 10
ס"מ,
אזור פרס אפגניסטן
פרסיים
עבודת יד

20X10
גובה 05
ס"מ

$ 60.00
90X47
כ"א
148X103
163X113
ס"מ

מיניאטוריות ,בנין ,אפריקה
סגנון בנין ,אפריקה נגן חליל,

23

$ 40.00
$ 240.00

$ 100.00
$ 200.00
$ 140.00
$ 40.00

גובה 10
ס"מ

$ 70.00

