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חלק א' – ארכיאולוגיה
יום רביעי 21.5.12 ,שעה 20:11

ארכיאולוגיה
 001שלושה מאובני אמוניטים

$ 25.00

 002אמונית ,קיפוד ים מאובן ,ושברי מאובנים נוספים

$ 25.00

004

שני כלי צור פרה היסטוריים :אבן יד דו צדדית
וליבת צור,
שלושה ראשי חצים שבורים:
צלבני ,רומי ,ביזנטי
לוט  01שברי תכשיטים ,א"י
מהתקופה הרומית עד לתקופה העותמאנית
צלוחית חרס מחופה בגלזורה טורקיז
מרכז אסיה ,מאות 01-01
חותם אבן עם מוטיבים גיאומטרים
המזרח הקרוב הקדום
חותם גליל מקורניאול מגולף ,מראה דמויות בטקס ,אזור המזרח הקרוב הקדום,
 0111שני או ראשון לפנה"ס
לוט  01מטבעות ברונזה ארצישראליות
תקופה רומית עד ערבית ,מצב גרוע ,לא ניתנות לזיהוי
שש מטבעות עתיקות ,Tyre ,ליבה ברונזה ,מצופות כסף ,תקופות הלניסטית
ורומית
מטבע ברונזה סאסאני ,שלטון יזדגרד  111-011לספירה ,צד א :דיוקן הקיסר,
צד ב :שני כהנים סביב מזבח
לוט של  01טבעות ברונזה ומתכות אחרות ,מהתקופה הביזנטית עד התקופה
העותמאנית
תשע מטבעות (פגמים)

019

שני כדי חרס ,תקופת ברונזה קדומה 1
 1111-1511לפנה"ס ,חיפוי אדום ,שניהם מצב טוב ,תיקונים וסדקים
כד חרס עם חיפוי אדמדם ,תקופת הברונזה הקדומה  1111-1511 ,1לפנה"ס,
תיקונים והדבקות
כד חרס תקופת הברונזה הקדומה 1
 1111-1511לפנה"ס ,ידית משוחזרת ,מלבד זאת שלם,
כד חרס עם משפך איסוף וידיות מדף ,חיפוי אדום-חום ,תיקון גדול בחלק העליון
של הכלי,
תקופת הברונזה הקדומה
כד חרס אדום ,תקופת הברונזה הקדומה II
 1111עד  1511לפנה"ס ,תיקון
כד חרס עם ידית ,תקופת הברונזה הקדומה  1111-1511 ,1לפנה"ס ,מצב טוב,
נדיר ,מלבד סדק קל ותיקון בשפה,
שלושה כלי חרס קטנים ,תקופת הברונזה הקדומה  1111-1511 ,1לפנה"ס,
מצבים שונים

006
007
008
010
011
013
014
015
016
017

020
021
022

023
024
025

1

01X9
5X4

$ 25.00
$ 25.00
$ 50.00
$ 30.00
$ 40.00
$ 160.00
$ 25.00
$ 60.00
$ 40.00
$ 90.00
$ 50.00
$ 40.00
$ 60.00

גובה  00ס"מ

$ 40.00

גובה 0125

$ 60.00

$ 40.00
גובה  01ס"מ

$ 70.00
$ 40.00

027
028
029
031
032
033
034
035
036
037
038

039
040
041
042
043
044

046
047
049
050
051
052
053
055
057

פכית חרס ,תקופת הברונזה הקדומה  1111-1111לפנה"ס ,עם עיטור פלסטי,
שלם ,עם חור טומאה
קערת חרס אדומה בחוץ ושחורה בפנים ,קפריסין ,תקופת הברונזה הקדומה I,
 3000לפנה"ס ,מלבד סדק קטן ,מצב טוב ,נדיר
נר שמן מחרס  0פיות ,תקופת הברונזה התיכונה  1111-1111 ,0לפנה"ס ,מצב
טוב ,טיפוס נדיר ,צ'יפים קטנים בשפה
כד חרס אדום ,שתי ידיות ,אחת שבורה ,חיפוי אדום ,תקופת ברונזה התיכונה II
שנים  1111עד  1511לפנה"ס,
גביע חרס ,מחופה אדום ,תקופת הברונזה התיכונה 1111-0551 ,לפנה"ס ,שלם
פכית חרס עם ידית ,תקופת הברונזה התיכונה  1111-0011 ,1לפנה"ס ,קילוף
בגוף ,סדקים,
כד חרס קטן עם ידית ,תקופת הברונזה התיכונה  ,IIבין  1111-0551לפנה"ס ,מצב
שלם ,ללא תיקונים
כד חרס עם שתי ידיות ,תקופת הברונזה התיכונה  1111-0551 ,1לפנה"ס,
תיקונים רבים
כד חרס צורת טורפדו ,תקופת הברונזה התיכונה  1111-0551 1לפנה"ס ,מושלם,
כד חרס עם שתי ידיות ,תקופת ברונזה תיכונה שניה 1111-0511 ,לפנה"ס,
לוט של  5ידיות אבן של סכינים וכלי נשק ,תקופת הברונזה התיכונה 1111 ,עד
 0551לפנה"ס,
כולם מצב טוב ,אחד לא גמור
כד חרס טורפדו ,ברונזה תיכונה  ,IIבין  1111-0551לפנה"ס ,תיקון בצוואר,
כד חרס עם ידית כפולה ,תקופת הברונזה התיכונה  1111-0551 ,1לפנה"ס,
תיקונים קלים בשפה,
פכית חרס עם ידית כפולה ,תקופת הברונזה התיכונה  1111-0011 ,1לפנה"ס,
תיקון בגוף,
כד חרס טורפדו גדול במיוחד ,תקופת הברונזה התיכונה  1111-0551 ,1לפנה"ס,
צ'יפ קטן בשפה
קערת חרס ,תקופת הברונזה התיכונה 1
 1111-0551לפנה"ס ,מצב טוב
כד חרס "תל אל יהודיה" עם ידית ,מצב טוב ,פיה משוחזרת ,נדיר ,תקופת
הברונזה התיכונה ,1
 1111-0551לפנה"ס,
כלי חרס " ,"tea potשתי ידיות ומשפך (שבור)
שפה שבורה ,תקופת הברונזה התיכונה  1111-1111 ,0לפנה"ס,
כד חרס ,סיר בישול ,עם שתי ידיות קטנות
תקופת ברונזה תיכונה  1111-1111 ,0לפנה"ס ,תיקון גדול בגוף
צפחת חרס ,תקופת הברונזה המאוחרת
צוואר וידית משוחזרים
קערת חרס ,תקופת הברונזה המאוחרת,
 0551-0111לפנה"ס ,קוטר  01ס"מ
כד חרס (ידית וצוואר חסרים) ,א"י תקופת הברונזה המאוחרת 0551-0111
לפנה"ס,
קערת חרס ,תקופת הברונזה המאוחרת
 0551-0111לפנה"ס ,שלם ,קוטר , 01
כד חרס קטן עם ידית ,תקופת הברונזה המאוחרת  0551-0111לפנה"ס ,עבר
הברקה ,תיקון בידית ובשפה ,סדק בגוף,
כד חרס עם ידית ומשפך ,תקופת הברונזה המאוחרת 0551-0111 ,לפנה"ס ,מצב
טוב ,בלי תיקונים
קערת חרס אדומה ,תקופת הברונזה המאוחרת  0551-0111לפנה"ס
2

$ 60.00
$ 180.00
$ 100.00
גובה  00ס"מ

$ 30.00
$ 80.00

גובה  01ס"מ

$ 35.00
$ 80.00
$ 40.00

אורך  01ס"מ $ 90.00
גובה  0025ס"מ $ 40.00
$ 90.00

גובה  01ס"מ
גובה  01ס"מ

$ 50.00
$ 120.00

גובה  00ס"מ

$ 60.00

גובה  10ס"מ$ 140.00 ,
$ 60.00
גובה  05ס"מ

$ 220.00

גובה  05ס"מ

$ 25.00

גובה  05ס"מ

$ 60.00
$ 30.00

גובה  1ס"מ

$ 70.00

גובה  01ס"מ

$ 40.00

גובה  5ס"מ

$ 80.00

גובה  01ס"מ

$ 40.00

גובה  10ס"מ

$ 50.00
$ 50.00

058
059

060
061
062
063
064
065
066
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083

שתי קעריות חרס ,תקופת הברונזה המאוחרת  0551-0111לפנה"ס ,מצב טוב
(פגמים זעירים)
כד חרס " ,"Teapotעם שתי ידיות קטנות
וזרבובית ,תקופת הברונזה המאוחרת 0551-0111 ,לפנה"ס ,מצב טוב מלבד
תיקון בשפה,
כד חרס עם ידית ופית תלתן ,תקופת הברונזה המאוחרת 0551-0111 ,לפנה"ס,
מצב מושלם
קערת חרס ,תקופת הברונזה המאוחרת
 0551-0111לפנה"ס ,בעלת חיפוי קל ,סדק בבסיס ,קוטר  00ס"מ,
כד חרס עם ידית ופיה צורת תלתן
תקופת הברונזה המאוחרת 0551-0111 ,לפנה"ס,
קערת חרס ,תקופת ברונזה מאוחרת
 0551-0111לפנה"ס ,קוטר  1125ס"מ
כד חרס לבן-צהוב ,תקופת השופטים ,ברונזה מאוחרת 0551-0111 ,לפנה"ס,
מלבד צ'יפ קטן בשפה ,מצב טוב
בקבוקון חרס  jugletמרוק אדום ,ידית כפולה,
תקופת הברונזה המאוחרת  0551-0111לפנה"ס ,פגמים קלים
כד חרס עם ידית אחת ,תקופת הברונזה המאוחרת 0551-0111 ,לפנה"ס ,מצב
כללי טוב ,תיקון יחיד בגוף
מיניאטורת ברונזה ,זאב ,לוריסטן ,תקופת הברזל
מאות  0-5לפנה"ס,
מיניאטורת ברונזה ,שור ,לוריסטן ,תקופת הברזל
מאות  0-5לפנה"ס,
מיניאטורת ברונזה ,לוריסטן ,יעל
תקופת הברזל ,מאות  0-5לפנה"ס,
כלי חרס ,ממורק אדום,
לוריסטן ,מאות  1-5לפנה"ס ,נשבר ותוקן
מיניאטורת ברונזה ,שור ,לוריסטן ,תקופת הברזל
מאות  0-5לפנה"ס,
פיגורת ברונזה לוריסטנית ,יעל
 0111לפנה"ס,
מיניאטורת ברונזה ,לוריסטן ,שור
תקופת הברזל ,מאות  0-5לפנה"ס,
חלק עליון של שרביט ,עשוי ברונזה
לוריסטן ,אלף שלישי לפנה"ס
מיניאטורת ברונזה ,לוריסטן ,סוס
תקופת הברזל ,מאות  0-5לפנה"ס,
פיגורת ברונזה לוריסטנית ,יעל
 0111לפנה"ס,
מיניאטורת ברונזה ,לוריסטן ,סוס
תקופת הברזל ,מאות  0-5לפנה"ס,
רסן סוס ,ברונזה  1חלקים ,לוריסטן
אלף שלישי לפנה"ס
מיניאטורת ברונזה ,שור ,לוריסטן ,תקופת הברזל
מאות  0-5לפנה"ס,
ראש שרביט ,ברונזה לוריסטנית
אלף שני לפנה"ס
מיניאטורת ברונזה ,סוס ,לוריסטן ,תקופת הברזל
מאות  0-5לפנה"ס,
כלי חרס בעל אלמנטים זואומורפים
אזור לוריסטן ,מאות  1-5לפנה"ס
3

$ 90.00
גובה  01ס"מ

$ 60.00

גובה  11ס"מ

$ 100.00

גובה  5ס"מ

$ 60.00

גובה  11ס"מ

$ 120.00

גובה 0125

$ 60.00
$ 120.00

גובה  00ס"מ

$ 70.00
$ 180.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00

$ 90.00
$ 50.00
גובה  5ס"מ

$ 120.00
$ 50.00
$ 120.00
$ 50.00

גובה  5ס"מ

$ 120.00
$ 50.00
$ 200.00
$ 50.00

$ 280.00
$ 50.00
$ 400.00

084
085

086
087
088
089
090
091
092
094

095
096
098
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

מיניאטורת ברונזה ,זאב ,לוריסטן ,תקופת הברזל
מאות  0-5לפנה"ס
כלי חרס  ,Tea potמעוטר בצביעה אדומה
צורות גיאומטריות ,עם אלמנטים זואומורפים ,לוריסטן (פרס) ,אלף ראשון לפנה"ס,
ללא פגמים
מיניאטורת ברונזה ,סוס ,לוריסטן ,תקופת הברזל
מאות  0-5לפנה"ס,
ראש גרזן קרב ,ברונזה ,לוריסטן
אלף שלישי לפנה"ס
מיניאטורת ברונזה ,סוס ,לוריסטן ,תקופת הברזל
מאות  0-5לפנה"ס,
חלק עליון של שרביט ,ברונזה
עם דמות אלה ,לוריסטן ,אלף שלישי לפנה"ס
מיניאטורת ברונזה ,סוס ,לוריסטן ,תקופת הברזל
מאות  0-5לפנה"ס
חלק עליון של שרביט ,ברונזה
עם שני איילים ,מורכב משני חלקים מקוריים
מיניאטורת ברונזה ,סוס ,לוריסטן ,תקופת הברזל
מאות  0-5לפנה"ס,
כלי בהט (אלבסטר) קטן ,מצרים
תקופת הברונזה המאוחרת 0551-0111 ,לפנה"ס ,מצב טוב מלבד פגם יצור
בדופן,
כלי בהט (אלבסטר ) Alabastron
מצרי ,תקופת הברונזה המאוחרת 0551-0111 ,לפנה"ס ,צ'יפים בשפה,
שני כלי בהט (אלבסטר) קטנים
מצרים ,תקופת הברונזה המאוחרת 0551-0111 ,לפנה"ס ,מצבים טובים
ראש אשתורת אשורית bird face
חרס ,מאה עשירית עד תשיעית לפנה"ס,
נר חרס צבוט ,א"י ,תקופת הברזל
בית ראשון 0111-501 ,לפנה"ס ,עבר תיקון ושיקום
שלוש פכיות דליה ,תקופת בית ראשון
 0111-501לפנה"ס ,פכית אחת תמימה ,שתים עם פגמים
כד חרס קטן עם ידית
תקופת ברזל  ,IIבין  0111-501לפנה"ס
כד חרס עם ידית ,חיפוי אדום
א"י ברזל  IIמצב טוב ,פגמים קלים בשפה,
נר חרס ופיקסיס ,תקופת הברזל ,1-1
 111-501לפנה"ס ,תיקונים והשלמות
קערת חרס עם חיפוי אדום בחלקה הפנימי ובדפנות ,תקופת הברזל  ,1מאות ה0-
 1לפנה"ס ,קוטר  01ס"מ ,תיקונים
כד חרס אדום ,תקופת ברזל 1
 0111-501לפנה"ס ,מצב טוב
ראש אשתורת יהודאית עשוי חרס
תקופה ישראלית ,ברזל  ,IIבין  0111-501לפנה"ס,
קערת חרס ,תקופת ברזל  0111-501 1לפנה"ס ,סדק בשפה ,מלבד זאת מצב
טוב
ראש אשתורת יהודאית עשוי חרס
תקופה ישראלית ,ברזל  ,IIבין  0111-501לפנה"ס,
סיר גלובולרי וכד עם ידית עשויים חרס ,תקופת ברזל  ,IIגובה הכד  0525ס"מ,
לכד שבר בשפה

4

$ 50.00
$ 400.00

$ 50.00
$ 650.00
$ 50.00
$ 800.00
$ 50.00
$ 800.00
$ 50.00
גובה  00ס"מ

$ 150.00

גובה  0125ס"מ $ 280.00
 021ס"מ1 ,
ס"מ
גובה  5ס"מ

$ 240.00
$ 90.00
$ 25.00
$ 60.00
$ 30.00

גובה  10ס"מ

$ 65.00
$ 30.00

גובה  525ס"מ $ 70.00
$ 40.00
גובה  5ס"מ

$ 90.00
$ 40.00

גובה  5ס"מ

$ 90.00

גובה הסיר $ 40.00 01
ס"מ

 111ראש אשתורת יהודאית עשוי חרס ,תקופה ישראלית ,ברזל  ,IIבין 0111-501
לפנה"ס,
 112כלי חרס עם ידית ,תקופת הברזל  ,IIבין  0111-501לפנה"ס ,מצב טוב,
113

גביע חרס פולחני ,תקופת הברזל,
עבודת אבניים ,חיפוי אדום בשפה ,מתוקן בבסיס ,שלם ,לא תמים ,קוטר  01ס"מ
פכית חרס ,תקופה ברזל בית ראשון
 0111-501לפנה"ס שבר בשפה
פיגורת חרס זואומורפית ,תקופת הברזל 1
 0111-501לפנה"ס ,מלבד רגל חסרה ,מצב טוב,
פכית חרס ,תקופת הברזל  0111-501לפנה"ס
שלם ,רוחב  1ס"מ
צלמית חרס ,אשתורת סורית תקופת הברזל ,II
בין  0111-011לפנה"ס ,חלק תחתון משוחזר,
פכית חרס ,תקופת הברזל  0111-501לפנה"ס
שלם
ראש אשתורת יהודאית מחרס ,תקופה ישראלית ,ברזל  ,IIבין  0111-501לפנה"ס,
מצב טוב,
פכית חרס ,תקופת הברזל 0111-501 ,לפנה"ס
שבר בשפה
פך מסננת בירה ,קרמיקה ,ארץ ישראל ,תקופת הברזל  ,1-1מאות  0-1לפנה"ס

122

קערת חרס ,תקופת הברזל  0111-501לפנה"ס
קוטר  ,01שלם ,סדק קטן
צפחת חרס ,תקופת הברזל
 0111-501לפנה"ס ,עיטורים קונצנטרים ,מצב שלם
פכית חרס עם חיפוי אדום ,תקופת הברזל ,1
 0111-501לפנה"ס ,מצב מושלם
צלמית אלה חרס ,שלם אך מורכב משני חלקים
תקופת הברזל 0111-501 ,לפנה"ס
כד חרס עם ידית ומשפך ,תקופת הברזל ,1
 0111-501לפנה"ס ,מצב מושלם,
פיגורת ברונזה מצרית ,אלף ראשון לפנה"ס

128

ראש האלה אשתורת ,ישראלית-יהודאית
חרס ,מאה עשירית עד שמינית לפנה"ס,
כלי חרס זואומורפי ,תקופת הברזל המאוחרת
 0111-501לפנה"ס ,ראש ידית ורגלים מקוריים,
גוף -מרכז השלמה
פך חרס ,א"י תקופת בית ראשון
מאות  0-1לפנה"ס ,שבר בשפה
חותם גליל מאלבסטר עם דמויות חרוטות
אזור המזרח הקרוב הקדום
צלמית פיינס (חרס עם גלזורה) ,מצרים ,תקופת תלמטית קדומה111-111 ,
לפנה"ס ,דמות ( Ushaptiהמשרתים בקברי האצולה המצרית) ,מצב טוב
פלק חרס של אלת פריון ,אשתורת ,מצרים ,מאה חמישית עד שלישית לפנה"ס,
בקבוק חרס ,תקופה פרסית ,מאות  1-5לפנה"ס ,חלק עליון מעט שבור

114
115
116
117
118
119
120
121

123
124
125
126
127

129

130
132
133
134
136

 137שלושה פריטי חרס ,א"י ,תקופה פרסית מאות חמישית-שלישית לפנה"ס ,סוס,
טורסו עם ראש דמות
5

גובה  5ס"מ

$ 90.00

גובה  01ס"מ

$ 40.00

גובה  01ס"מ

$ 120.00
$ 40.00

גובה  ,01אורך $ 160.00
 00ס"מ
גובה  1ס"מ

$ 50.00

גובה  00ס"מ

$ 180.00

$ 50.00
גובה  521ס"מ $ 180.00
$ 50.00
$ 180.00
גובה  5ס"מ

$ 50.00
$ 220.00
$ 50.00
$ 280.00

גובה  10ס"מ

$ 60.00
$ 400.00

גובה  1ס"מ

$ 60.00
$ 400.00

$ 60.00
$ 70.00
גובה  0125ס"מ $ 220.00
גובה  01ס"מ

$ 100.00
$ 30.00
$ 60.00

 138שני נרות שמן צבוטים מחרס
תקופת בית ראשון תקופה "פרסית"
 139בקבוקון ברונזה צורת אמפורה ,ארץ ישראל ,תקופה פרסית ,מאה חמישית -
רביעית לפנה"ס
 140פיגורת חרס ,סוס עם רוכב ,א"י ,התקופה הפרסית ,מאות חמישית עד שלישית
לפנה"ס (הרוכב והרגלים האחוריות חסרים),
 141כלי חרס עם גלזורה ,עיטורים צבעוניים
גיאומטריים ,ציפור גדולה ,שברים ,תיקונים
 142אמפורה מעוטרת ,ארץ ישראל
תקופה פרסית ,מאה חמישית עד שלישית לפנה"ס ,גובה  11ס"מ,
שברים ותיקונים  ,חסר חלק תחתון
 143קערת חרס עם גלזורה ,ציורים אורנמנטים פלורליים ,ועיטור ציפור במרכז ,אירן-
פרס ,תקופסה עבאסית (מוסלמית קדומה) ,מאות  0-01לספירה ,עברה שיקום
 , 145חלק מפיגורת חרס ,צורת ראש שור
תקופה פרסית-הלניסטית,
 146ראש צלמית מחרס ,תקופה פרסית-הלניסטית ,מאה  5עד ראשונה לפנה"ס
 148מטבע כסף קטן ,אתונה ,יוון
מאות  5-0לפנה"ס
 149מטבע כסף ,דרכמה ,שלטון אלכסנדר הגדול
 151-111לפנה"ס ,צד א :דמות אלכסנדר ,צד ב :האל זאוס יושב על כסאו
 150מטבע ברונזה שלטון אלכסנדר מוקדון 151-111
צד א' דיוקן השליט (שחוק) צד ב' העיט המלכותי
 151מטבע כסף ,דרכמה ,שלטון אלכסנדר הגדול  151-111לפנה"ס ,צד א דמות
אלכסנדר ,צד ב האל זאוס יושב על כסאו
 152מטבע ברונזה מצופה כסף ,שלטון אלכסנדר הגדול ,המקדוני  111-111לפנה"ס,
זיוף עתיק מהתקופה ,סך טטרדרכמה
 153מטבע כסף ,דרכמה ,שלטון אלכסנדר הגדול  151-111לפנה"ס ,צד א :דמות
אלכסנדר ,צד ב :האל זאוס יושב על כסאו
 154מטבע ברונזה יווני ,מאות  0-1לפנה"ס
צד א' ראש לוחם עם קסדה ,צד ב' ?
 155מטבע כסף ,דרכמה ,שלטון אלכסנדר הגדול
 151-111לפנה"ס ,צד א דמות אלכסנדר,
צד ב האל זאוס יושב על כסאו
 156מטבע ברונזה יווני ,מאות  0-1לפנה"ס
צד א' ראשה של אתנה ,צד ב' שור
 157מטבע כסף ,דרכמה ,העיר אתונה ,מאה  51לפנה"ס ,צד א' פני אתונה  ,צד ב'
הינשוף ,עבר בדיקה בעת העתיקה
 158מטבע כסף ,דרכמה ,שלטון אלכסנדר הגדול  151-111לפנה"ס,
צד א דמות אלכסנדר ,צד ב האל זאוס יושב על כסאו
 159מטבע כסף ,טטרהדרכמה,
אתונה ,מאה חמישית לפנה"ס
 160מטבע כסף ,דרכמה ,שלטון אלכסנדר הגדול  151-111לפנה"ס ,צד א :דמות
אלכסנדר ,צד ב :האל זאוס יושב על כסאו
 162שבר טרה קוטה ,רומי ,מאה שלישית עד הראשונה לפנה"ס,
חלק מסצינת קורבן,
 163שתי צלחות חרס עם חיפוי אדום ,מצב טוב ,שברים קטנים בשפה ,תקופה
הלניסטית ,מאה שלישית עד ראשונה לפנה"ס
 164שני פריטי חרס עם גלזורה "טרה סיגלטה" ,תקופה הלניסטית ,מאות שלישית עד
ראשונה לפנה"ס (שבורים)
 165נר חרס ,תקופה הלניסטית ,מאות  0-1לפנה"ס
6

$ 40.00
$ 100.00
גובה  0125ס"מ $ 40.00
$ 500.00
$ 50.00

$ 750.00
גובה  525ס"מ $ 40.00
$ 50.00
$ 40.00
$ 200.00
$ 50.00
$ 200.00
$ 80.00
$ 200.00
$ 80.00
$ 200.00

$ 90.00
$ 300.00
$ 200.00
$ 500.00
$ 200.00
אורך  525ס"מ $ 25.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 50.00

 166שבר טרה קוטה ,רומי ,מאה שלישית עד הראשונה לפנה"ס ,מלאך
167
168
169
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

נר חרס ,תקופה הלניסטית
מאות  1-1לפנה"ס ,חיפוי ומירוק בצבע שחור
שלושה פריטי קרמיקה הלניסטים ,מאות שלישית עד ראשונה לפנה"ס:
צלחת ושני גביעים
גובה  00ס"מ
צלמית מצרית ,בית פתולומיי ,עם כתב חרטומים,
שבורה לשלושה חלקים,
מטבע ברונזה בינוני שלטון סלווקי
צד א' דיוקן אלכסנדר מוקדון ,צד ב' העיט (שחוק)
לוט  1מטבעות ברונזה ,תקופה הלניסטית
מאה שלישית עד ראשונה לפנה"ס
מטבע ברונזה ,בית תלמיי ,מצרים ,מאה שלישית לפנה"ס ,צד א' דיוקן אלכסנדר
מוקדון ,צד ב' העיט המלכותי
ארבע מטבעות ברונזה סלווקיות ,שלוש פרוטות ומטבע בינוני ,המאה השניה
לפנה"ס ,עם דמויות השליטים
חמש מטבעות ברונזה א"י תקופה רומית-הלניסטית
(שחוקים)
מטבע ברונזה שלטון המלך תלמיי ה0-
מאה שניה לספירה
מטבע טטרדרכמה כסף ,שלטון תלמיי ה ,01-מטבעת פפוס ,מאות ראשונה-שניה
לספירה
שתי מטבעות פרוטה ,ברונזה בינוני
שלטון תלמיי הראשון ,מאה שניה -שלישית לפנה"ס
שלוש מטבעות ברונזה ,מצרים
בית תלמיי ,מאות  1-1לספירה
שתי מטבעות ברונזה ,קטנה ובינונית ,מטבעת אלכסנדריה ,שלטון תלמיי ה,1-
 101-110לפנה"ס ,צד א דיוקן השליט ,צד ב' הנשר המלכותי
שתי מטבעות ברונזה ,בית תלמיי
מצרים ,מאה שניה לפנה"ס
חמש מטבעות ברונזה ,פרוטות הלניסטיות,
מאה שלישית עד מאה ראשונה לפנה"ס
מטבע ברונזה בינוני ,בית תלמיי
מצרים ,שלטון פתולמיי ה 5-או ה1-
שש מטבעות ברונזה סלווקיות
 0פרוטות 1 ,בינוניות ,מאה שניה לפנה"ס
שלש מטבעות ברונזה ,פרוטות
א"י תקופה הלניסטית
מטבע טטרדרכמה סלווקית ,שלטון אנטיוכוס ה ,1-מטבעות אשקלון ,מאה שניה
לפנה"ס
חמש מטבעות ברונזה ,פרוטות ארץ ישראל ,תקופה הלניסטית ,עיטורים ,קרן
שפע ,ינשוף ,ספינה וכו'
מטבע כסף סלווקי ,מטבעת צור ,שלטון המלך דמטריוס  011-015 ,1לפנה"ס ,צד
א' דיוקן המלך ,צד ב' עץ תמר
מטבע ברונזה סלווקי ,מטבעת אנטיוכיה
המאה ה 1לפנה"ס ,שלטון אנטיוכוס ה1-
מטבע כסף סלווקי ע"ס טטרהדרכמה
שלטון דמיטריוס  011-015 ,1לפנה"ס ,מטבעת צור
מטבע כסף סלווקי ע"ס דרכמה ,מאה שניה לפנה"ס עם טבעת רכב על דיוקן
השליט ,צד ב' העיט המלכותי
7

$ 25.00
$ 85.00
$ 40.00
$1,000.00
$ 25.00
$ 60.00
$ 30.00
$ 60.00
$ 30.00
$ 70.00
$ 40.00
$ 70.00
$ 40.00
$ 80.00
$ 40.00
$ 120.00
$ 50.00
$ 120.00
$ 50.00
$ 160.00

$ 50.00
$ 200.00
$ 50.00
$ 300.00
$ 60.00

193
194
195
196
198
199
200
201
202
204
205

207
208
209
210
211
212
214
215
216
217
218

219
220
221

צלמית חרס של אלה מצרית ,כנראה נמשתה מהים ,מצרים הרומית ,מאה  0לפני
עד מאה שניה אחרי הספירה,
ארבע פיגורות חרס ,מצרים הרומית ,מאה ראשונה עד רביעית לספירה :ראש גמל,
ראש דב ,כלב ובבון
אורך  1ס"מ
ראש פיגורת כלב ,חרס ,תקופה רומית ,אלכסנדריה
מאות שניה-שלישית לספירה,
צלמית חרס ,דוגמה מצרית ,אלכסנדריה הרומית ,מאות  1-0לספירה
לוט של  1פרוטות ברונזה תקופת בית חשמונאי :אלכסנדר ינאי  ,יוחנן כהן גדול
ועוד ,סביבות  051-011לפנה"ס
מטבע ברונזה של מתיתיהו אנטיגונוס  01-11לפנה"ס ,אחרון מלכי החשמונאים
עשר מטבעות ברונזה ע"ס פרוטה
תקופת בית חשמונאי ,אלכסנדר ינאי( ,עוגן)
ארבע מטבעות פרוטה ,תקופת החשמונאים
המלך אלכסנדר ינאי ,צד א עוגן ,צד ב כוכב ונזר מלכות
עשר מטבעות ברונזה ע"ס פרוטה
תקופת בית חשמונאי ,אלכסנדר ינאי( ,עוגן)
מטבע ברונזה נבטי קטן משנים  1לפנה"ס עד  01לספירה ,צד א' ראשי המלך
חרטט ה 0-ומלכתו שקילת צד ב' צמד קרני שפע ,שחוק
שלוש מטבעות פרוטה נבטיות מברונזה ,שלטון חרטט אריטאס המלך ושקילס
המלכה 1 ,לפנה"ס עד  01לספירה ,צד א' המלך והמלכה,
צד ב' קרן שפע עם כתובת
נר חרס צבוט ,סוף תקופת בית ראשון
מאה שישית לפנה"ס שבר מודבק
בקבוק חרס ,תקופה הרודיאנית ,מאה ראשונה לפני עד מאה ראשונה לספירה,
השלמה ,הדבקות
בקבוק טיפוס אונגנטריום ,תקופה הרודיאנית
מאה  0לפניה"ס עד מאה  0לספירה ,א"י הרומית
בקבוק חרס ,א"י ,תקופה הרודיאנית
שרידי צביעה בצוואר ,נדיר ,שלם
פך חרס ,א"י ,תקופת בית שני ,מאה לפני עד מאה שניה לספירה ,ידית משוחזרת,
שבר בשפה
בקבוק קישור ,תקופה הרודיאנית ,א"י תקופה רומית,
מאה  0לפנה"ס עד מאה  0לספירה (עם חור קטן ,פסול בגלל טומאה)
חמש מטבעות פרוטה ,המלך אגריפס ה 11-01 ,0-לספירה ,מטבעת ירושלים,
מצבים VG-Fine
פרוטה ,שלטון הנציב פונטיוס פילאטוס  11-11לספירה ,הוטבע בשנת 11-11
(ראה מטבעות א"י אוסף בנק ישראל עמ' )010
מטבע ברונזה פרוטה ,שלטון אגריפס I
מטבעת ירושלים 01-01 ,לספירה
מטבע ברונזה ,שלטון הנציב הרומי
אנטוניוס פליקס 51-51 ,לספירה ,מטבעת ירושלים
מטבע ברונזה פרוטה ,המלך אגריפס ,מטבעת ירושלים,
שנת  01-1לספירה ,צד א' אפיריון מלכותי והכתובת היוונית "אגריפס המלך" ,צד
ב' שלוש שיבולים והתאריך  L5שנת  1למלכות
שלוש מטבעות ברונזה ,פרוטות
שלטון הנציב פונטיוס פילאטוס  11-11לספירה
פרוטה ,שלטון הנציב גרטוס,
של הקיסר טיבריוס  05-11לספירה
מטבע נציב רומי,פורציוס פסטוס ,שנת  51לספירה,
ימי שלטונו של נירון קיסר ,מטבע הנציבים האחרון שנטבע

גובה  01ס"מ

8

$ 25.00
$ 100.00
$ 25.00
$ 150.00
$ 80.00
$ 90.00
$ 80.00
$ 100.00
$ 80.00
$ 40.00
$ 60.00

$ 25.00
$ 40.00
$ 25.00
$ 70.00

$ 40.00
$ 120.00
$ .00
$ 50.00
$ 25.00
$ 60.00
$ 25.00

$ 60.00
$ 30.00
$ 60.00

222

שתי מטבעות רומיות תקופת שלטון הנציב אמביבולוס  1-01לספירה ,צד א' עץ
תמר ,צד ב' נזר מלכות
מטבע ברונזה של המלך הורדוס ,שנת  11לפנה"ס ,צד א כלי פולחני ושנת
ההטבעה שנת  ,1צד ב קסדה וענפי תמר
שתי מטבעות פרוטה ,המלך אגריפס ה0-
שנת  01-1מטבעת ירושלים ,צד א שלוש שיבולים ,צד ב' אפיריון מלכות
מטבע ברונזה רומי בינוני ,א"י ,שנת  ,11שלטון אגריפס  ,IIלכבוד הקיסר טיטוס,
צד א' ,דיוקן היקסר טיטוס ,צד ב' מראה אלת הנצחון ויקטוריה (שחוק)
ארבע פרוטות ,המרד הגדול 11-11
צד א' אמפורה והשנה צד ב' אלה דיאנה? וכיתוב" :לגאולת ירושלים"
שלוש מטבעות ,פרוטות ברונזה ,המרד הגדול ברומאים" ,שנת שתים לגאולת
ירושלים"
מטבע ברונזה ,פרוטה ,המרד הגדול  11-11לספירה ,צד א' אמפורה ,צד ב' עלה
תאנה וכיתוב" :לחירות ציון"
שלוש מטבעות ,פרוטות ברונזה ,המרד הגדול ברומאים" ,שנת שתים לגאולת
ירושלים"
שתי מטבעות פרוטה ,ימי המרד הגדול
נגד הרומאים 11-11 ,לספירה ,צד א' אמפורה וסביבה הכתובת "שנת שתים" צד
ב' עלה גפן והכתובת "חר[ו]ת ציון
מטבע ברונזה ,שנת ארבע  11-11למרד הגדול ,צד א' גביע וכיתוב לגאולת ציון צד
ב' שנת ארבעה
מטבע ברונזה ,מרד בר כוכבא

235

מטבע ברונזה גדול ,מרד בר כוכבא
שנה ג' למרד 010-5 ,לספירה ,צד א עץ תמר וכיתוב "שמעון" ,צד ב' עלה גפן
וסביבו הכיתוב" :שנה ב' לחירות ישראל" ,מצב XF
מטבע ברונזה ,מרד בר כוכבא  011-015לספירה ,צד א' עץ תמר וכיתוב שמעון,
צד ב' עלה גפן וכיתוב" :שנת  22לחירות ירושלם"
מטבע ברונזה ,שנת  1-1למרד בר כוכבא ,צד א עץ דקל עם כיתוב שמעון צד ב',
אשכול ענבים וכיתוב  :לחירות ירושלים010-5 ,
צלמית טרה קוטה ,אלכסנדריה הרומית

240

חלק מפיגורת חרס רומית ,אלת הפוריות מחזיקה קרן שפע מלאה פירות ,חסר
ראש ,מאות ראשונה עד שלישית לספירה,
צלמית טרה קוטה ,אלכסנדריה הרומית
פני האלה
בקבוקון זכוכית קטן ,א"י ,תקופה רומית,
מאה  0-1לספירה ,צוואר ארוך,
קערית חרס מחופה אדום ,תקופה רומית,
מאות  0-1לספירה ,צ'יפים בשפה
בקבוקון זכוכית קטן ,א"י ,תקופה רומית ,מאה  0-1לספירה ,צוואר ארוך,

245

בקבוקון חרס ,א"י התקופה הרומית
מאה  0-1לספירה,
שלושה נרות שמן תקופה רומית
מאות ראשונה עד שלישית ,מצב טוב
בקבוקון חרס ,תקופה רומית
מאות  0-1לספירה ,החלק התחתון חסר
ראש איילה מברונזה (חלק של מכסה נר?
תקופה רומית ,המאה הראשונה-שניה לספירה,

223
224
225
227
228
229
230
231

232
234

236
237
239

241
242
243
244

246
247
248

$ 40.00
$ 150.00
$ 40.00
$ 160.00
$ .00
$ 100.00
$ 40.00
$ 100.00
$ 60.00

$ 200.00
$ 60.00
$ 120.00

$ 90.00
$ 200.00
$ 50.00
אורך  01ס"מ

$ 60.00
$ 50.00

גובה  00ס"מ

$ 60.00
$ 25.00

גובה  01ס"מ

$ 60.00

גובה  0ס"מ

$ 25.00
$ 60.00
$ 25.00

אורך  11מ"מ
9

$ 60.00

249
250
251
252
253
254
255

נר חרס ,א"י ,תקופה רומית מאוחרת
מאות  1-0לספירה ,מעוטר בדגמים גיאומטרים ,השלמות ותיקונים
אמפורת זכוכית קטנה ,א"י
תוקפה רומית ,מאה  0-1לספירה ,שברים ותיקונים
בקבוקון חרס ,תקופה רומית מאוחרת
מאות  1-0לספירה
נר חרס צורת דיסקוס ,א"י ,תקופה רומית ,מאות  0-1לספירה ,חיפוי אדום ,חתום
ע"י היצרן על הבסיס
נר חרס ,תקופה רומית מאוחרת
מאות  1-0לספירה ,מתוקן ,פגמים
שלושה נרות חרס דגם דיסקוס ,חיקוי ארץ ישראלי ,תקופה רומית,
מאות  0-1לספירה ,שלמים ,מצבים שונים
שתי פיבולות רומיות מברונזה

$ 25.00
$ 70.00
$ 25.00
$ 80.00

$ 30.00
$ 90.00
$ 35.00

 256שבר צלמית רומית ,דמות אלה
לבושה טוגה ונזר ,מאות  1-1לספירה
 257בקבוקון זכוכית קטן ,א"י ,תקופה רומית ,מאה  0-1לספירה ,צוואר ארוך,

גובה  1ס"מ

$ 40.00

 258בקבוקון זכוכית קטן ,א"י ,תקופה רומית ,מאה  0-1לספירה ,צוואר ארוך,

גובה  05ס"מ

$ 100.00

 259בקבוקון זכוכית קטן ,א"י ,תקופה רומית ,מאה  0-1לספירה ,צוואר ארוך,

גובה  1ס"מ

$ 40.00

260
261
262
263
264
265
266
267
268
270
271
272
273
274
275

קערת חרס אדומה (טרה סיגלטה) ,תקופה רומית ,מאות ראשונה-שלישית
לספירה ,קוטר  1125ס"מ ,מצב טוב מלבד סדק וצ'יפ קטן
סיר בישול רומי מחרס ,ארץ ישראל ,מאה ראשונה עד שלישית לספירה ,תיקון
בידית ,סדק בבסיס,
קנקן מברונזה ,תקופה רומית
מאה  0-1לספירה( ,חסר מכסה ובסיס) נדיר ביותר
בקבוקון זכוכית קטן ,א"י ,תקופה רומית,
מאה  0-1לספירה ,צוואר ארוך
שמונה חלקי אבזמים רומים,
מאה שניה עד רביעית לספירה
בקבוקון זכוכית קטן ,א"י ,תקופה רומית ,מאה  0-1לספירה ,צוואר ארוך,
בקבוקון מפח-ברונזה ,תקופה רומית מאוחרת -ביזנטית ,מאה  1-1לספירה,
נר חרס ,טיפוס שומרוני ,א"י ,מאות ,1-0
דוגמאות ועיטורים גיאומטרים
נר חרס ,טיפוס בית נטיף ,מאה שלישית ,עם דגם המנורה ,שופר ומחתה ,ארץ
ישראל ,מאות  1-0לספירה ,חלק תחתון עם רפאות
מטבע ברונזה בינוני ,שלטון דומיטיאנוס  00-11לספירה ,צד א' דיוקן הקיסר ,צד ב'
כיתוב מתחת עץ תמר ,העיר הפלאבית החדשה בסמאריה
מטבע ברונזה ע"ס דו פונטיוס ,שלטון הקיסר גליאנוס 151-110 ,לספירה ,צד א'
דיוקן הקיסר ,צד ב' אלת הנצחון ניקה מעניקה את השלטון לשליט
מטבע ברונזה ,פרוטה ,ניצב רומי
צד א' ,שני ענפי עץ תמר ,צד ב' כיתוב לא ממורכז
מטבע ברונזה רומי ע"ס ססטרציוס ,שלטון הקיסר הדריאנוס  ,001-010מטבעת
אלכסנדריה ,מצב ( VGשחוק)
מטבע כסף ע"ס דינר רומי
פאוסטינה  ,IIשנים  001-011לספירה
עשר מטבעות ברונזה רומיות ,ארץ ישראל ,תקופות שונות ,שחוקים
11

$ 90.00

$ 120.00
גובה  01ס"מ

$ 40.00
$ 120.00

גובה  125ס"מ $ 40.00
$ 140.00
גובה  01ס"מ

$ 40.00

גובה  11ס"מ

$ 180.00
$ 50.00
$2,800.00
$ 25.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 50.00

 276מטבע ברונזה רומי ,שלטון הקיסרית  ,Eudoxiaשנים ,101-010
מצב VG
 277מטבע כסף רומי ע"ס דינר ,תקופת הרפובליקה ,צד א' ,Brutus :גרזן ,סכין וכלי
טקסי צד ב  ,Leutulusכד וליטואוס
 278מטבע כסף דינר רומי ,שלטון טריאנוס 10-001 ,לספירה ,מראה גמל
279

עשר מטבעות ברונזה ,קונסטנינוס הגדול
ויורשיו ,אימפריה רומית ,מאה רביעית ,מטבעות שונים ,מצבים שונים
שלוש מטבעות ערים ,ברונזה
אנטיוכיה ,צור ופטרה
חמש מטבעות ברונזה ,א"י ,שלטון רומי,
גודל בינוני ,מאות  0-1לספירה
מטבע כסף ,דינר רומי ,שלטון ספטיניוס-סוורוס 011-100 ,לספירה

283

חמש מטבעות ברונזה ,א"י ,שלטון רומי,
מאות  0-1לספירה
לוט  00מטבעות ברונזה ,ארץ ישראל והאימפריה הרומית ,מאות ראשונה-עשירית
לספירה
חמש מטבעות ברונזה ,א"י ,שלטון רומי,
מאות  0-1לספירה
שני מטבעות כסף  ,דינרים רומיים
מאה  1-1לספירה
מטבע כסף רומי ע"ס דינר ,שלטון הקיסר אנטוניוס פיוס  ,010-010צד ב' אלת
הצדק יוסטיציה ,מטבעת רומא
מטבע ברונזה רומי ,שלטון וספסיאנוס,
 11-11לספירה ,צד ב' ניקה מברכת חייל ,מצב ( goodשחוק)
חמש מטבעות ברונזה ,א"י ,שלטון רומי,
מאות  0-1לספירה
לוט של ארבע מטבעות רומיות של קונסטנטינוס הגדול ומשפחתו ,מאה רביעית
לספירה
שלוש מטבעות ברונזה רומיות ,תקופת הרפובליקה ,מאה ראשונה ושניה לפנה"ס
(שחוקים)
מטבע כסף ע"ס דינר רומי ,גאטה,
 111-101לספירה
מטבע ברונזה רומי של העיר שכם ניאפוליס
שלטון אנטונינוס פיוס  010-010לספירה ,צד א' דיוקן הקיסר ,צד ב' הר גריזים עם
מקדש
מטבע ברונזה רומי ע"ס דופונטיוס שלטון אנטונינוס פיוס ,010-010
צד א' דיוקן הקיסר צד בד  Scועלי דפנה
מטבע כסף רומי ע"ס דינר ,שלטון וספסיאנוס  11-11לספירה,
צד ב' האלה הרומית פורטונה ,שחוק VG
עשר מטבעות ברונזה ,א"י ,תקופת השלטון הרומי ,גודל דו פונטיוס ,מאות 0-1
לספירה
לוט  0מטבעות תקופה רומית מאוחרת
מאה  0לספירה
שש מטבעות ברונזה ,א"י ,תקופת השלטון הרומי ,גודל ססטרץ,
מאות  0-1לספירה
מטבע ברונזה רומי ע"ס דופונטיוס ,שלטון הקיסר טריאנוס  10-001לספירה ,צד א'
דיוקן הקיסר ,צד ב' Sc

280
281
282

284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

294
295
296
297
298
299

11

$ 25.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 50.00
$ 25.00

$ 50.00
$ 25.00
$ 60.00

$ 30.00
$ 60.00
$ 30.00
$ 60.00
$ 30.00
$ 60.00

300
301
302
303
304
305
306
307

308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321

322

שתי מטבעות ברונזה ע"ס דופונטיוס ,שלטון הקיסר מרקוס אורליוס010-001 ,
לספירה ,צד א' דיוקן הקיסר ,צד ב' דמות אל
שלוש מטבעות ערים מברונזה ,כולם עם האלה טיכה עם כתר צורת חומה לראשה,
צור צידון ונוסף
מטבע ברונזה קטן ,שלטון הקיסר קונסטנטינוס כלורוס ,111-115
צד א' דיוקן הקיסר ,צד ב' אל רומי עם בשר ומנחה למלך
לוט  11מטבעות ברונזה קטנים ,פרוטות ,א"י ,תקופה רומית  011-111לספירה,
מצבים good-fine
שש מטבעות ברונזה ,א"י ,תקופת השלטון הרומי ,גודל ססטרץ,
מאות  0-1לספירה
מטבע ברונזה בינוני ,שלטון הדריאנוס  001-010לספירה,
צד א' דיוקן הקיסר ,צד ב' אלה רומית
מטבע ברונזה רומי ,הקיסר פרובוס אנטוניניאנוס 111-101 ,לספירה,
צד א' דיוקן הקיסר  ,צד ב' הקיסר מקבל מנחה מהאלה
זוג מטבעות ברונזה רומיות ,ראשית המאה הרביעית דיוקני הקיסרים זהים למרות
שלפי הכיתוב מדובר בשני שליטים שונים ,א 2מקסימונוס ק ב 2קונסטנטינוס צד ב'
השליט מקבל מיופיטר מנחה
לוט של  01מטבעות ברונזה ,א"י שלטון רומי,
גודל דו פונטיוס ,מאות  0-1לספירה
מטבע ברונזה בינוני ,שלטון הקיסר דומיטיאנוס 00-11 ,לספירה,
צד א' דיוקן הקיסר ,צד ב' מינרווה מחזיקה מגן מעל שבוי
עשר מטבעות ברונזה ,א"י ,תקופת השלטון הרומי ,גודל דו פונטיוס ,מאות 0-1
לספירה
מטבע ברונזה ע"ס דופונטיוס ,שלטון אנטונינוס פיוס  010-010לספירה ,צד א'
דיוקן הקיסר  ,צד ב' יוסטיציה אלת הצדק SC +
עשר מטבעות ברונזה ,א"י ,תקופת השלטון הרומי ,גודל דו פונטיוס ,מאות 0-1
לספירה
מטבע כסף רומי ע"ס דינר ,שלטון הקיסר הדריאנוס ,001-001 ,צד ב' האלה
הרומית פורטונה (פגם חור ,מלבד זאת )XF
עשר מטבעות ברונזה ,א"י ,תקופת השלטון הרומי ,גודל דו פונטיוס ,מאות 0-1
לספירה
מטבע ברונזה בינוני ,שלטון הקיסר דומיטיאנוס 00-11 ,לספירה,
צד א' דיוקן הקיסר ,צד ב' מינרווה מחזיקה מגן מעל שבוי
לוט של  0מטבעות ברונזה ערים ,אזור הבלקן ,שלטון רומי,
מאה  1-1לספירה
לוט  01מטבעות ברונזה רומיות
א"י 011-111 ,לספירה ,מצבים שונים
חמש מטבעות ערים ,ברונזה ,ארץ ישראל והסביבה ,מאות  0-0לספירה ,דמשק,
אנטיוכיה ( ,)1פטרה וקיסריה
מטבע ברונזה ע"ס דו פונטיוס ,שלטון אנטונינוס פיוס 010-010 ,לספירה ,צד א'
דיוקן הקיסר ,צד ב' האלה טיכה
שבע מטבעות ברונזה ,מטבעות ערים ,סוריה וארץ ישראל ,שלטון רומי ,אשקלוןL1 ,
פטרה ,מרטוס
מטבע ברונזה ע"ס ססטרציוס ,תקופה רומית,
שלטון הקיסר גורדיאנוס ה 110-100 ,1-לספירה ,צד א' דיוקן הקיסר ,צד ב' c5
ואלת המשפט יוסטיציה
מטבע ברונזה ,שלטון ליקיניוס 110-110

 323מטבע ברונזה רומי ,שלטון הקיסר דומיציאן  00-11לספירה,
צד א' דיוקן הקיסר ,צד ב' אלת הנצחון ניקה ליד החייל הכנוע (יהודה השבויה)
12

$ 30.00
$ 60.00
$ 30.00
$ 60.00
$ 30.00
$ 70.00
$ 30.00
$ 70.00

$ 30.00
$ 70.00
$ 30.00
$ 70.00
$ 30.00
$ 70.00
$ 30.00
$ 70.00
$ 30.00
$ 80.00
$ 30.00
$ 80.00
$ 35.00
$ 80.00

$ 40.00
$ 80.00

324

מטבע ברונזה ססטרציוס של הקיסר הרומי טריאנוס  10-001לספירה ,צד א' דיוקן
הקיסר ,צד ב' אלה יושבת על כס מלכות
שתי מטבעות ברונזה ע"ס דו פונטיוס כ"א ,שלטון הקיסר נרווה 11-10 ,לספירה,
צד א' דיוקן הקיסר ,צד ב'  Scומסגרת ענפי זית ,לאחד הטבעת רכב של הצבא
הרומי (מטבעת אנטיוכיה שנת )11
מטבע ברונזה רומי ,שלטון מקסימיאנוס ,0
 101-115לספירה ,מטבעת אלכסנדריה
מטבע ברונזה ,שלטון יולינוס הכופר  110-111לספירה,
צד א' דיוקן הקיסר ,צד ב' שור ,וכיתוב Securita
מטבע ברונזה רומי ע"ס מיורינה ,שלטון הקיסר ולנתיניהן

329

מטבע ברונזה רומי ,שלטון קונסטנטוס כלורוס ,111-0 ,צד א' דיוקן הקיסר צד ב'
מזבח וצמד נשרים
מטבע ברונזה רומי ,שלטון הקיסר קונסטנטינוס הגדול  ,101-111צד א' דיוקן
הקיסר וכיתוב קונסטנטינוס אוגוסטוס צד ב' זאוס מחזיק את אלת הנצחון ניקה
ולצידו עיט
מטבע עיר ,ברונזה ,שלטון הדריאנוס הקיסר
שנת  ,011לרגל ביקור הקיסר בעיר
מטבע ברונזה ,העיר צור ,שלטון אנטונינוס פיוס  010-010לספירה,
צד א' ראש האלה טיכה עם כתר צורת חומה צד ב' אונית משוטים
וכיתוב לא ברור
מטבע כסף רומי ע"ס דינר ,שלטון הקיסר טריאנוס  10-001לספירה ,צד א' דיוקן
הקיסר ,צד ב' אלת הנצחון ניקה
מטבע ברונזה דו פונטיוס ,שלטון הקיסר דומיטיאן  00-11לספירה ,צד א' דיוקן
הקיסר עם טבעת רכב ,צד ב' אלה רומית (שחוק)
שלוש מטבעות ברונזה רומיות ,שלטון הקיסר הדריאנוס  001-010לספירה( ,אחד
מטבעת אשקלון) ,שחוקים
מטבע ברונזה בינוני ,שלטון הקיסר גלינוס  150-110לספירה,
מטבעת אנטיוכיה ,צד א' דיוקן הקיסר  ,צד ב' האלה יוסטיציה
מטבע ברונזה רומי ,בינוני ,שלטון דומיטיאנוס 00-11 ,לספירה,
המטבע הראשון מוטבע בניאפוליס לאחר שנת  01לספירה
L1
מטבע כסף ,דרכמה ,קפדוקיה,
המלך  Ariobarzanes IIIשנים  51-01לפנה"ס
שלוש מטבעות ברונזה ,תקופה רומית מאוחרת
מאה  1-0לספירה ,מצבים טוב מאד
מטבע ברונזה רומי ,שלטון הקיסר מקסימיאנוס I
 101-101צד א' דיוקן הקיסר וכיתוב התואר שלו צד ב' ,מטבעת אנטיוכיה ,האלה
לאורטה ופרוטומת אלה נוספת מחזיקים ענף זית
מטבע ברונזה בינוני ,שלטון הקיסר טיטוס  11-00לספירה,
צד א' דיוקן הקיסר וכיתוב "היורש השליט" ,צד ב' שלל כלי נשק ומתחת יהודה
השבויה "Judea Capta
מטבע ברונזה רומי ,שלטון הקיסר הדריאנוס ,001-010
צד א' ,הקיסר עוטה כתר כיתוב הדריאנוס אוגוסטוס,
צד ב' זאוס יושב על כס מלכות
מטבע ברונזה ,שלטון הקיסר דיוקלטיאנוס  100-115 ,Diokletianusלספירה ,צד
ב' הקיסר מקבל את הנצחון מיופיטר ,מטבעת אנטיוכיה
מטבע ברונזה של העיר ציפורי ,שלטון הקיסר דומיטיאנוס ,צד א' דיוקן הקיסר
(מאד שחוק) ,צד ב' הקדשה
לוט של פרוטות ,א"י מאה  0לספירה
נציבים רומים :פונטיוס פילאטוס ,טיבריוס ,ועוד

325

326
327
328

330

331
332

334
335
336
337
338
339
340
341

342

343

344
345
346

13

$ 40.00
$ 80.00

$ 40.00
$ 80.00
$ 40.00
$ 80.00
$ 40.00

$ 80.00
$ 40.00

$ 40.00
$ 40.00
$ 90.00

$ 40.00
$ 90.00
$ 40.00
$ 100.00
$ 40.00

$ 120.00

$ 40.00

$ 120.00
$ 40.00
$ 120.00

 347שתי מטבעות ברונזה רומיות ,מאות  1-1לספירה
348
349
350
351
352
353
354
355

356
357
358

359

360
362
363

$ 40.00

לוט של כ 011-מטבעות ברונזה ,א"י ,תקופה רומית ,הלניסטית ,ביזנטית ועוד,
מצבים fair-good
מטבע ברונזה בינוני ,שלטון קליגולה 11-00 ,לספירה ,צד א' דיוקן הקיסר ,צד ב'
האל נפטון עם קלשון
לוט  1מטבעות ברונזה ,א"י ,תקופה רומית,
מאה ראשונה-שלישית לספירה
לוט של שמונה מטבעות :שבע מטבעות ערים ,ארץ ישראל ,כולל :קיסריה (,)1
גדארה ( ,)0אלכסנדריה ( ,)0צור ( )0וכן בילון אחד
לוט  01מטבעות ברונזה רומיות
א"י 011-111 ,לספירה ,מצבים שונים
מטבע ברונזה רומי ,שלטון הקיסר קונסטנטיוס השני  ,111-110צד א' דיוקן הקיסר
צד ב השליט על סוס עם כידון ביד מביס לוחם
אוסף של  011מטבעות ברונזה רומיות
א"י  011-111לספירה ,מצבים fair-good
מטבע ברונזה רומי ע"ס דופונטיוס,
שלטון הקיסר מרכוס אורליוס , 010-001
צד א' דיוקן הקיסר ,צד ב' האלה מינרווה
מטבע עיר ,ברונזה בינוני ,שלטון הקיסר טראינוס  10-001לספירה ,צד א' דיוקן
הקיסר ,צד ב' עץ תמר והכיתוב :אנשי ציפורי
מטבע ברונזה ,הנציב ולריוס גראטוס
שנה  1לשלטון הקיסר טיבריוס 01 ,לספירה (משורר )Tjc320
שתי מטבעות ברונזה ע"ס ססטרציוס
שלטון הקיסר אנטונינוס פיוס  010-010לספירה ,שניהם צד א' דיוקן הקיסר ,צד ב'
אחד  Scואלת המזל פורטונה ,השני מגינים
ארבע מטבעות ברונזה רומיות ,שלטון הקיסר וספסיאנוס  , 11-11יהודה השבויה,
כולם עם דיוקן הקיסר ,שלוש עם האלה ניקה עומדת ליד עץ תמר המסמל את
יהודה ,אחד עם שלל המלחמה
מטבע ברונזה רומי על סך ססטרציוס ,שלטון הקיסר גלבה  10-11לספירה ,צד א'
דיוקן הקיסר וכיתוב ביוונית צד ב' דמות לוחם
נר חרס ,טיפוס שומרוני ,א"י ,מאות  1-0לספירה ,עיטורים גיאומטרים ,שלם (סדק
קל)
נר חרס שומרוני ,א"י ,מאה שלישית או רביעית לספירה ,עיטורים גיאומטרים

 364נר חרס שומרוני קדום ,מאה ראשונה-מאה רביעית לספירה ,מצב טוב
365
366
368
369
370
371
372

שלושה נרות שמן ,תקופה שומרונית קדומה
מאה שניה עד רביעית ,מצב טוב
נר חרס טיפוס שומרוני ,א"י ,מאות  1-0לספירה ,עיטורים גיאומטרים ופלורלים,
שלם
ארבעה נרות שמן מחרס ,תקופה שומרונית מאוחרת ,מאות  5-1לספירה ,אחד
שלם ,שלושה שבורים
שלושה נרות שמן ,תקופה שומרונית מאוחרת
מאות  5-1לספירה ,מצב טוב
שלושה נרות שמן ,תקופה שומרונית מאוחרת
מאות  5-1לספירה ,מצב טוב
שני נרות שמן מחרס ,תקופה שומרונית מאוחרת
מאות  5-1לספירה ,מצב טוב
נר חרס ,טיפוס שומרוני ,א"י ,מאות  5-1לספירה ,עיטורים גיאומטרים ,שלם
14

$ 120.00
$ 40.00
$ 120.00
$ 45.00
$ 120.00
$ 50.00
$ 130.00
$ 50.00

$ 140.00
$ 50.00
$ 200.00

$ 200.00
$ 500.00
$ 40.00
$ 50.00
$ 40.00
$ 90.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 60.00
$ 50.00

374

פכית חרס ,תקופה רומית-ביזנטית
מאות  1-5לספירה ,פגמים וסדקים
בקבוק מפח ברונזה ,תקופה ברונזה מאוחרת-ביזנטית,
מאה  111-111לספירה,
שני חלקים של מקטירים ,א"י תקופה רומית-ביזנטית ,מאה שניה עד מאה ששית
לספירה (שברים),
בקבוק פח-ברונזה ,תקופה רומית מאוחרת-ביזנטית,

379

שלוש בולות ביזנטיות ,עופרת וכן שבר קמע ביזנטי ,מראה את סנט ג'ורג' הורג את
הדרקון ,מאות רביעית-שישית לספירה
פיבולה ביזנטית ,ברונזה ,עם שני צלבים,
מאות רביעית -שישית לספירה
נר חרס ,א"י ,תקופה ביזנטית
טיפוס שומרוני ,מאות  0-5לספירה ,בעל שני עיטורים דגם מנורה ,חלק תחתון
כנראה השלמה
נר חרס ,טיפוס מנורה ,עם אלמנטים גיאומטרים ,א"י ,תקופה ביזנטית ,מאות 0-1
לספירה
פכית חרס ,תקופה ביזנטית
מאות  5-1לספירה ,שבר בשפה
שני כלי חרס ביזנטים ,מאות  5-1לספירה

385

כוס חרס ביזנטית 011-111 ,לספירה,
ידית שבורה,
נר חרס ,א"י ,סוף התקופה הביזנטית ,תחילת התקופה המוסלמית הקדומה,
עבודת אבניים
נר חרס ,א"י ,תקופה ביזנטית
ראשית התקופה המוסלמית ,מאות  1-1לספירה
נר חרס ,א"י תקופה ביזנטית ,מאות  5-1לספירה ,שרידי חיפוי אדום ,עיטורים
גיאומטרים ,מסביב לעין הנר
כלי ברונזה ביזנטי ,רגליות צורת צלבים,
פגמים רבים
נר שמן מחרס ,תקופה ביזנטית מאוחרת ,מאה  1-0לספירה ,עם עיטור צלב
ירושלים בתחתית
צלמית חרס ,ביזנטי
שחוק
שני בקבוקוני עופרת pilgrim's flasks
תקופה ביזנטית
בקבוקון חרס חלקי Pilgrim Flask
תקופה ביזנטית מאות חמישית-שביעית לספירה
טבעת ברונזה עתיקה (עם כתב שומרוני?)
תקופה ביזנטית
נר חרס ביזנטי ,טיפוס "נעל בית" ,עיטורים בדגם גיאומטרי רדיאלי עם מנורה ליד
הבזיך ,חלק תחתון עם רפאות
מקטיר ביזנטי ,חרס מעוטר עם ידית אחת
תיקונים בגוף ,א"י ,מאות חמישית-שישית לספירה,
קנקן חרס ,תקופה ביזנטית
שוקולד לבן ,קוטר  0125ס"מ
מטבע ברונזה ביזנטי ע"ס  01נומיות
מטבעת קונסטנטינופוליס ,מאה ששית ,שחוק

375
376
377

380
381

382
383
384

386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398

15

$ 25.00
גובה  10ס"מ

$ 90.00

גבהים 0025
ס"מ 10 ,ס"מ
גובה  11ס"מ

$ 40.00
$ 180.00
$ 25.00
$ 50.00
$ 25.00

$ 50.00
$ 25.00
$ 60.00
גובה  01ס"מ

$ 30.00
$ 60.00
$ 35.00
$ 60.00
$ 40.00
$ 60.00
$ 40.00
$ 80.00
$ 40.00
$ 150.00
$ 40.00

גובה  01ס"מ

$ 160.00

גובה 0020

$ 80.00
$ 25.00

399
400
401
402
403
404
405

406
407
408
409
410

411
412
413
414
415
416
418
420
421
422
423
425

מטבע ברונזה ביזנטי ע"ס  01נומיס ,מטבעת ניקומדיה,
שלטון יוסטיניאן הראשון  ,527-565צד א' דיוקן הקיסר מחזיק צלב,
כ 001-מטבעות ברונזה ,ארץ ישראל,
תקופה רומית מאוחרת וביזנטית
מטבע ברונזה ביזנטי ע"ס  01נומיס ,שלטון הקיסר יוסטיניאן 1
 ,501-510מטבעת זיסיקוס )Cisicus( ,מצב VF
מטבע ברונזה ביזנטי ע"ס  01נומיס ,שלטון הקיסר מאוריקיוס ,501-111
מטבעת אנטיוכיה ,מצב fine
עשר מטבעות ברונזה ,קונסטנינוס הגדול ויורשיו ,אימפריה רומית,
מאה רביעית ,מטבעות שונים ,מצבים שונים
לוט  01מטבעות ברונזה ,א"י
תקופה ביזנטית ,מצבים fair
שלוש מטבעות ברונזה רומיים קטנים,
שלטון קונסטנטינוס הגדול  101-111צד א' ,דיוקן הקיסר,
כ"א עם כתר (דיאדמה) ,צד ב' 20 ,נפטון  21דיאדמה עם כתובת
עשר מטבעות ברונזה ,קונסטנטינוס הגדול
ויורשיו ,אימפריה רומית ,מאה רביעית ,מטבעות שונים ,מצבים שונים
לוט מטבעות ברונזה ביזנטיות ע"ס  01נומיות  (X5) 20נומיות ( ,)X2מטבעות
קונסטנטינופול ,ניקומדיה ונוספים ,מאות  5-1לספירה ,מצבים שחוק
עשר מטבעות ברונזה ,קונסטנטינוס הגדול ויורשיו ,אימפריה רומית ,מאה רביעית,
מטבעות שונים ,מצבים שונים
ארבע מטבעות ברונזה קטנות ,שלטון קונסטנטינוס הגדול  ,101-111צד א' דיוקן
הקיסר ,צד ב' שער מחנה צבאי ( ,)0האל יופיטר ()1
שתי מטבעות ברונזה ביזנטיות ,כ"א ע"ס  01נומיס :א 2שלטון הקיסר אנסטסיוס I
 ,492-518מטבעת קונסטנטינופל ב 2שלטון הקיסר יוסטינוס  ,II 565-578מטבעת
ניקומדיה
מטבע ברונזה קטן ,ביזנטי ,תקופת הרקליוס  Heracliusשנים  101-100לספירה
(עם הטבעת אינפלציה 1 ,מוטבע על  ,)01מטבעת אלכסנדריה או קיסריה
עשר מטבעות ברונזה ,קונסטנינוס הגדול ויורשיו ,אימפריה רומית,
מאה רביעית ,מטבעות שונים ,מצבים שונים
מטבע ברונזה בינוני ,שלטון קונסטנטינוס הגדול  101-111לספירה,
צד א' הטבעה לא ממורכזת ,צד ב' יופיטר
עשר מטבעות ברונזה ,קונסטנינוס הגדול ויורשיו ,אימפריה רומית,
מאה רביעית ,מטבעות שונים ,מצבים שונים
שש מטבעות ברונזה ,שלטון הקיסר קונסטנטינוס ,מחצית ראשונה של המאה
הרביעית ,כולל א 2מראה חייל עם צלב ב 2ראמוס ורומולוס
עשר מטבעות ברונזה ,קונסטנינוס הגדול
ויורשיו ,אימפריה רומית ,מאה רביעית ,מטבעות שונים ,מצבים שונים
גובה  10ס"מ
כד חרס ,תקופה ביזנטית מאוחרת עד איסלמית קדומה,
מאות ששית-שביעית לספירה ,נמצא בים
גובה  01ס"מ
כד חרס (מימיה) ,איסלמי ,עם פיאה וידית
(חלקים משוחזרים),
כלי ברונזה למילוי נרות שמן
תקופה איסלמית ,מאה  0עד  01לספירה
נר חרס ,א"י תקופה ערבית קדומה ,מאות  0-01לספירה,
תקופה עבאסית ,פגם קל בשפה
שלושה נרות חרס ,התקופה המוסלמית הקדומה
מאות  1-0לספירה ,על אחד מהם צלב בתחתית
עשרים מטבעות ערביות ואיסלמיות
החל מהמאה ה 1-עד למאה ה00-
16

$ 50.00
$ 25.00
$ 50.00
$ 30.00
$ 50.00
$ 40.00
$ 60.00

$ 50.00
$ 60.00
$ 50.00
$ 60.00
$ 50.00

$ 70.00
$ 50.00
$ 80.00
$ 50.00
$ 120.00
$ 50.00
$ 70.00
$ 25.00
$ 90.00
$ 40.00
$ 100.00

$ 25.00

426
427
428
430

לוט  11מטבעות ברונזה איסלמיות קטנות ,א"י ,תקופה ערבית,
ממלוכית וכו' 111-0011 ,לספירה ,מצבים good-fair
מטבע ברונזה אומאיי ,מחצית ראשונה של המאה ה ,0מטבעת דמשק ,מצב VF
לוט  11מטבעות ברונזה איסלמיות ,א"י ,תקופה ערבית,
תקופה ממלוכית וכו' 0011- 111 ,לספירה ,מצבים fair-good
לוט מטבעות כסף ערביות ,צלבניות ועוד ,מפירוק כובע כלה ערבית,

 431לוט מטבעות כסף ערביות ,צלבניות ועוד ,מפירוק כובע כלה ערבית,
 432לוט מטבעות כסף ערביות ,צלבניות ועוד ,מפירוק כובע כלה ערבית,
 433לוט מטבעות כסף ערביות ,צלבניות ועוד ,מפירוק כובע כלה ערבית,

$ 60.00
$ 30.00
$ 70.00
סה"כ כ011-
גרם
סה"כ כ011-
גרם
סה"כ כ011-
גרם
סה"כ כ011-
גרם

$ 140.00
$ 140.00
$ 140.00
$ 140.00

 435פיגורת חרס ,ישו התינוק ,תקופה צלבנית?

$ 25.00

 436כפתור וידית חרס המציגה צלב
ומסביבו כתובת ,תקופה צלבנית
 437שתי צלמיות מריה הקדושה?
אבן גיר מחופה ,כנראה תקופה צלבנית
 438קופסת רליקווריום ,א"י ,תקופה צלבנית ,שבור ללא מכסה ,עם חריטת דקל (נדיר) 025X4.5
X4.5
גובה  55מ"מ
 439צלמית ברונזה "נזיר מתפלל" ,תקופה צלבנית,
מאה  00-01לספירה,
 441נר שמן צבוט מחרס ,תקופה ממלוכית
מאות  ,01-01סגנון בית ראשון
 442נר חרס ,תקופה ממלוכית ,מאות ,01-00
עיטורים פסוידו כיתוב ואלמנטים גיאומטרים אויינטלים ,שלם ,מתוקן
 443נר שמן מחרס עם גלזורה ירוקה
א"י תקופה ממלוכית ,פגמים קלים
 444נר חרס ממלוכי ,מאה  01-05לספירה
מצב טוב
 445טבעת ברונזה לגבר ,תקופה ממלוכית

$ 120.00

446
448
449
451
452
453
454

חמישה פריטי כלי חרס ממלוכים ,שתי קעריות,
שני כדים וצוואר כד ,מאות ( 01-05שברים)
מטבע ברונזה ,תקופה ממלוכית
מאה 01-00
מטבע מוסלמי ,כנראה מוגולי
מאות 00-01
לוט של  01קלעי עופרת ,תקופה עותמנית,
מאות 01-00
לוט של  0ראשי מקטרות חרס
מצבים שונים ,תקופה עותמאנית
שני שברי אריחי אבן איסלמיים
תקופה עותמאנית ,מאות  ,01-01עם כיתוב ערבי
קערת קרמיקה ,ערבית ,המאה ה ,01-קוטר  11ס"מ (סדק)

 455מעמד חרס ערבי ,מאות  01-11עם ששה בזיכים,

$ 65.00
$ 120.00
$ 100.00
$ 25.00
$ 60.00
$ 40.00
$ 70.00
$ 40.00
$ 120.00
$ 25.00
$ 35.00
$ 50.00
$ 75.00
$ 70.00

גובה  0ס"מ

$ 90.00

קוטר  11ס"מ $ 90.00
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