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יודאיקה
 001כוס כסף  84מהודרת ,עם כיתוב:
"כוס ישועות" ,גובה  11.5ס"מ
 002קופסת אתרוג ,כסף ,עם עבודת תבליט
גפנים וכתר מעל 14.5 X11 ,ס"מ ,גובה  15ס"מ
 003זוג רימונים מזרחיים ,כסף

 217גרם

$ 220.00

 736גרם

$ 750.00
$ 500.00

 004כוס קידוש ,כסף ,בתושבת כסף עם כיתוב
שבת קודש ,גובה  10ס"מ
 005ספר תורה כתוב ביד ע"ג קלף ,הקופסה כסף עם אמייל והזהבה,
אוזבקיסטן ,המאה ה ,19-כולל רימונים תואמים ,הספר שלם אך פסול
 006קערת כסף עם חריטה" :לאכול מפריה ולשבוע מטובה",
קוטר  16.5ס"מ
 007קמע תליון כסף "ש" ,אורך  14ס"מ

 224גרם

$18,000.0
0
 219גרם

$ 220.00

 120גרם

$ 120.00

 15.7גרם

$ 850.00

 008מדלית זהב : 900
צד א' הרצל עם דיוקן  Theodor Herzl 1860-1960צד ב' ישראל Israel
ה' באייר תש"ח  1948וכן סמלי  12השבטים (הטבעה פרטית ,)1960
 3.9גרם
 009מטבע זהב ,שלטון הקיסר Flavius Julius Constans 337-350 CE
 010מטבע זהב  ,900ארה"ב  1900ע"ס  20דולר
,Liberty Head Double Eagle
 011מטבע זהב  ,900ארה"ב  1882ע"ס  3דולר,
,Indian Princess Head
 012מטבע זהב  ,900ארה"ב  ,1895ע"ס  10דולר Liberty Head Eagle
מטבעת סן פרנסיסקו,
 013מטבע זהב  ,900ארה"ב  1904ע"ס  20דולר
,Liberty Head Double Eagle
 014מטבע זהב  ,900ארה"ב  1882ע"ס  5דולר,
,Half Eagle Liberty Head
 015מטבע זהב  ,900ארה"ב  ,1912ע"ס  5דולר,
,Indian head Half Eagle
 016מטבע זהב  ,900ארה"ב  1908ע"ס  5דולר,
,Indian Head Half Eagle
 017מטבע זהב  ,900ארה"ב  1911ע"ס  2.5דולר,
,Indian Head Quarter Eagle
 018מטבע זהב  ,900ארה"ב  1887ע"ס דולר אחד,
,Indian Princess Head
 019מטבע זהב  ,900ארה"ב  1901ע"ס  20דולר
,Liberty Head-Double Eagle
 021מטבע זהב  ,900מקסיקו  1946ע"ס  50פזוס 37.5 ,זהב טהור,
 022מטבע זהב  ,900מקסיקו1945 ,
ע"ס  2.5פזוס,

1

$ 220.00

$ 500.00

 33.2גרם

$ 1,800.00

 5גרם

$ 1,000.00

 16.4גרם

$ 900.00

 32.9גרם

$ 1,800.00

 8.3גרם

$ 500.00

 8.4גרם

$ 500.00

 8.3גרם

$ 500.00

 4.5גרם

$ 300.00

 1.9גרם

$ 200.00

 32.9גרם

$ 1,800.00

 41גרם

$ 2,200.00

 2גרם

$ 120.00

תכשיטים
 024טבעת לילדה ,זהב  ,18Kעם מיניאטורה דיוקן נערה ,מידה ,)47( 7
 025טבעת זהב לבן  ,18Kמשובצת בפנינה שחורה (קוטר  14מ"מ) ,וכן
ציטרינים ויהלומים ,מידה ) 54.5( 14.5
 026טבעת זהב  ,10Kמשובצת באלכסנדרייט סינתטי
ואמייל שחור ,ודיאמנטים זעירים ,מידה ,)55( 15
 027טבעת זהב  18Kלבן ,עם שיבוץ של  108יהלומים כ 1-נק כ"א,
חתום  ,David Yurmanמידה )53( 13
 028טבעת זהב  ,18Kעם שילוב אמייל אדום
מידה ,)56( 16
 029טבעת זהב  18Kתוצ'  Mauboussinצרפת ,משובצת ברובולייט וכן
יהלומים קטנים ורובינים קטנים ,מידה )52( 12
 030טבעת זהב לבן  ,18Kמשובצת אבני חן גוונים שונים ,מידה ,)53( 13
 031טבעת זהב  ,18Kמשובצת באמטיסט קבושון
וכן פרידוטים ועוד אמטיסטים ,מידה ,)50( 10
 032טבעת זהב  ,18Kמשובצת ביהלומים ואמרלדים ,חתום V.C.A (Van
 , )Cleef a. Arpelsמידה )55( 15
 033טבעת זהב לבן  ,18Kמשובצת באמרלד ,ושני רובינים ,יהלומים
בסך כct 2-
 034טבעת זהב לבן  ,18Kמשובצת באמטיסט קבושון גדול,
וכן  54יהלומים כ 1-נקודה כ"א ו 20-בגטים ,מידה )51( 11
 035טבעת זהב  18Kעם שיבוץ  10פנינים ו 14-רוז דיימונדס ונוספים ,חתום
ורסצ'ה  ,Versaceמידה )56( 16

 3.1גרם

$ 200.00
$ 1,200.00

 7.8גרם

$ 400.00
$ 1,300.00

 15.3גרם

$ 750.00

 6.5גרם

$ 1,600.00

 8.9גרם

$ 1,000.00

 24.5גרם

$ 1,700.00

 4.5גרם

$ 1,200.00
$ 2,000.00

 18.7גרם

$ 1,200.00
$ 2,200.00

כלי כסף
 037כוס כסף  ,800גרמניה ,תחילת המאה ה ,20אר-נובו , ,גובה  11ס"מ

 130גרם

 038גביע כסף מפואר עם מכסה ,פרס של "מלך הצלפים" ,מועדון אזרחי
 ,Neussenפרוסיה ,מוכבד ,לא חתום ,נבדק בחומצה ,גובה  42ס"מ
 039קערית כסף  ,800גרמניה ,תחילת המאה ה,20-

 283גרם

$ 160.00
$ 900.00

 040סרוויס מוקה ,כסף  ,813כולל קנקן ,כלי לסוכר וקנקן חלב

$ 180.00
$ 900.00

 041פמוט כסף שלושה קנים ,דקו ,פולין ,שנות ה,20

 612גרם

$ 375.00

 042גביע כסף  800מפואר ,גרמניה ,סוף המאה ה ,19-בסיס צורת עץ ועלי
אלון ,המכסה מקושט בעלי אלון ,חתום ,גובה  35ס"מ
 043קנקן ,כסף  ,800גרמניה

 800גרם

$ 900.00
$ 400.00

 044כלי לפרחי בושם ,כסף פיליגרן

$ 1,200.00

 045פמוט קנדלברה ,כסף  ,925חמישה קנים ,גובה  49ס"מ

 895גרם

$ 750.00

 046קנדלברה ,כסף  9 ,קנים,

 3765גרם

$ 2,200.00
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 047סרוויס קפה ,כסף  ,800תוצ  ,Stumpf u. Sohnכולל:
קנקן קפה ,קנקן תה ,כלי חלב וכלי לסוכר,
 048מטבע זהב  ,917האימפריה הבריטית 1913
ע"ס חצי סוברן ,שלטון ג'ורג' החמישי,
 049מטבע זהב  ,917האימפריה הבריטית 1875
שלטון ויקטוריה ,צד א' דיוקן המלכה הצעירה ,צד ב' ג'ורג' והדרקון,
 050מטבע זהב  ,917האימפריה הבריטית  1898ע"ס סוברן ,שלטון המלכה
ויקטוריה ,צד א' המלכה המבוגרת צד ב' ג'ורג' והדרקון,
 051מטבע זהב  ,917האימפריה הבריטית  1871שלטון ויקטוריה,
צד א' דיוקן המלכה הצעירה ,צד ב' מגן האימפריה ,סדרה ,29
 052מטבע זהב  ,917האימפריה הבריטית  1899ע"ס סוברן ,שלטון המלכה
ויקטוריה ,צד א' המלכה המבוגרת ,צד ב' ,ג'ורג' והדרקון,
 053מטבע זהב  ,917האימפריה הבריטית 1902
שלטון אדוארד ה ,7-מטבעת ,D.S
 054מטבע זהב  ,917דרום אפריקה  1975קרוגר ראנד אחד
,One Kruger rand

כ 1780-גרם $ 800.00
 3.9גרם

$ 240.00

 7.9גרם

$ 500.00

 7.9גרם

$ 500.00

 7.9גרם

$ 500.00

 7.9גרם

$ 500.00

 39.9גרם

$ 2,200.00

 33.9גרם

$ 1,900.00

תכשיטים
 056טבעת זהב לבן  ,14Kמשובצת ביהלומים:
אחד  ,ct 0.62שניים  8נק' ,ו 38של  1נק' ,סה"כ  ct 0.98יהלומים,
 057ענק עשוי רובינים ,אמרלדים ,פנינים ויהלומים זעירים ,עם תליון זהב
משובץ רובינים ,אמרלדים ויהלומים,
 058מחרוזת רובינים מלוטשים מדורגת ,סוגר זהב בשילוב פנינים ויהלומים,

 3.6גרם

אורך 25
ס"מ
אורך 23
ס"מ
 059טבעת זהב  18Kמשובצת בספיר כחול וכן  14יהלומים כ 7-נק' כ"א ,מידה  14.5גרם
)56( 16
 22.7גרם
 060טבעת זהב  ,18Kמשובצת בלוחית קבלית וכן מספר יהלומים (נקודות),
מידה ,9
 6.9גרם
 062טבעת זהב  ,18Kעם שיבוץ יהלומים כct 1.4-
חתום  ,Mauboussinצרפת ,מידה 22
אורך 25
 063מחרוזת פנינים שחורות  4שורות בשילוב תשעה מחברי זהב לבן
ס"מ
ויהלומים ,קוטר הפנינים בין  8-9מ"מ,
 064ענק עשוי לפיס ,אקוומרינים ,אוניקסים וחרוזי זהב משובצים ביהלומים,
תליון הזהב משובץ בגילוף קמאו פני אישה ,בקופסה תואמת
 55.7גרם
 065ענק זהב  18Kעתיק ,טוניסיה ,עם תליון מגן דוד,
 066טבעת זהב לבן  ,18Kמשובצת בפנינה שחורה( ,קוטר  12מ"מ) ,וכן כ2.8-
קארט יהלומים ,חתום  ,Hermesצרפת ,מידה )53( 13
 067צמיד זהב  ,21.6Kהודו ,עם אמייל ושיבוץ דיאמנטים קטנים,
קוטר פנימי  6ס"מ

$ 375.00
$ 1,800.00
$ 650.00
$ 2,400.00
$ 900.00
$ 1,200.00
$ 3,500.00
$ 1,200.00
$ 4,000.00
$ 1,500.00
$ 5,000.00

מציתים
 069מצית גז  ,Cartierפאריז ,תוצ שוויץ ,חיפוי זהב,
Cartier gas lighter, swiss made, gold plated
 070מצית גז תוצ  Dunhillשוויץ ,חיפוי זהב  ,14Kבאריזה מקורית,
Dunhill Rollagas lighter, gold finish in orig.box
 071מצית גז תוצ  ,Cartierפאריז ,תוצ' שוויץ ,חיפוי זהב עם לאקר אדום
(כחדש),
3

$ 350.00
$ 450.00

$ 350.00

 072מצית גז שולחני גדול ,חיפוי זהב  14Kתוצ  ,Dupontפאריז ,צרפת,
באריזה מקורית

$ 600.00

שעוני יד
 074שעון יד תוצ'  ,Cartierשוויץ קופסה כסף עם ציפוי זהב ,לוח  3גווני זהב,
מנגנון מכני ,לאישה
 075שעון יד תוצ  ,Junghansגרמניה ,מנגנון מכני ,קופסה זהב  14Kלגבר

$ 140.00
$ 240.00

 076שעון יד תוצ  ,Cartierשוויץ ,קופסה כסף מצופה זהב ,מנגנון קוורץ,
לאישה
 078שעון יד תוצ  ,Jevannesשוויץ ,קופסה  ,14Kמנגנון מכני שנות ה30-

$ 220.00

 080קופסת פודרה עתיקה עם ציור מיניאטורה על המכסה ,פנים חישוקי זהב

$ 1,000.00

 081קופסת טבק צרפתית ,פנים זהב  ,18Kבחוץ לאקר יפני שחור ,על המכסה
ציור מיניאטורה איכותי ,דיוקן גבר ,פאריז ,אמצע המאה ה19-
 082קופסת איפור עשויה כסף ,עליון זהב  ,18Kעם רובינים ,תוצ ,Boucheron
פאריז ,צרפת ,שנות ה( 20עבודת יד)

$ 3,500.00

$ 140.00

$ 2,000.00

מטבעות זהב
 084מטבע זהב  ,917האימפריה העותמאנית )1909( 1327
ע"ס  25פיאסטר ,שלטון מוחמד ה,5
 085מטבע זהב  ,917האימפריה העותמאנית )1860( 1272
ע"ס  100פיאסטר ,שלטון עבדול עזיז,
 086מטבע זהב  ,917הרפובליקה הטורקית 1923
ע"ס  100פיאסטר ,סידרה ,52
 087מטבע זהב  ,917הרפובליקה הטורקית 1923
ע"ס  100פיאסטר (סידרה ,)50
 088מטבע זהב  ,917האימפריה העותמאנית )1909( 1327
ע"ס  100פיאסטר ,שלטון מוחמד ה,5-
 089מטבע זהב  ,917אימפריה עותמאנית )1909( 1327
מוחמד ה 500 ,5-פיאסטר,
 090מטבע זהב  ,917האימפריה העותמאנית )1909( 1327
ע"ס  100פיאסטר ,שלטון מוחמד ה,5-
 091מטבע זהב  ,917אימפריה עותמאנית )1909( 1327
מוחמד ה 500 ,5-פיאסטר,
 093מטבע זהב  ,900אירן )1921( 1340
ע"ס רבע פחלוי,
 094מטבע זהב  ,900אירן ,ע"ס טומן ,שלטון השאח נאסיר אל דין,

 1.8גרם

$ 100.00

 7.1גרם

$ 400.00

 7.2גרם

$ 400.00

 7.2גרם

$ 400.00

 7.3גרם

$ 400.00

 35.3גרם

$ 2,000.00

 7גרם

$ 400.00

 36גרם

$ 2,000.00

 2גרם

$ 120.00

 2.9גרם

$ 200.00

 096מטבע זהב ,כתב ערבי בלתי מזוהה,

 8גרם

$ 450.00

תכשיטים
 098מחרוזת פניני אקויה יפניות שחורות
כ"א קוטר  6.2מ"מ ,אורך המחרוזת סגורה  23ס"מ

$ 120.00
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 099טבעת זהב  ,18Kמשובצת בכ 90-יהלומים
בין  1-1.5נק' ,מידה ,)54( 14
 100טבעת זהב  ,14Kמשובצת בעין הנמר מגולף ,מידה )56( 16

 11.7גרם

$ 1,200.00

 11.3גרם

$ 260.00

 101טבעת זהב לבן  ,18Kמשובצת בפנינה שחורה (קוטר  13.2מ"מ) וכן
כ ct 1.5-יהלומים ומספר אמרלדים ,מידה )55( 15
 102טבעת זהב צרפתית ,עם מיניאטורה של ילדה ,מידה )58( 18

 3.2גרם

 103טבעת זהב לבן  ,18Kמשובצת ברובינים וכן יהלומים לבנים ושחורים,
מידה )54( 14
 104טבעת זהב לבן  ,18Kמשובצת בחרוז צדף וכן ספירים לבנים וורודים,
מידה )54( 14
 105טבעת זהב לבן  ,18Kמשובצת ביהלומים ואבני חן צבעוניות
(ספירים ,אמרלדים וכו') ,מידה )57( 17
 106סיכת זהב  14Kווינטג' ,עם שיבוץ אמרלד ו  29יהלומים,
גדלים בין  1נק' ל  4נק'
 107טבעת פלטינה משובצת ב 11-יהלומים
נקיון ,VS :צבע ,F :גדלים :כ 70-נק' ( ,)1כ 2-נק' (,)10
 108מחרוזת ספירים כחולים שתי שורות ,עם תליון פלטינה
משובצת ביהלומים ולפיס,
 109טבעת זהב לבן  ,18Kמשובצת בציטרין מדירה וכ ct 3-יהלומים,
מידה ,)56( 16
 110טבעת זהב לבן  18Kתוצ' Stefan Webster
אמייל לבן ושחור ויהלומים לבנים ושחורים ,ס"ה כ 30-נק' ,מידה ,)56( 16
 111טבעת זהב לבן  18Kמשובצת ביהלומים  4טיפה "פאנצ'" כct 1.2-
ונקודות ס"ה כקארט

$ 1,200.00
$ 300.00
$ 1,200.00
$ 550.00
$ 1,300.00
$ 550.00
 4.4גרם

$ 1,600.00

אורך 25
ס"מ
 29גרם

$ 800.00
$ 2,000.00

 19גרם

$ 850.00
$ 2,600.00

מטבעות זהב
 112מטבע זהב  ,900הרפובליקה הצרפתית השלישית 1895
ע"ס  20פרנק,
 113מטבע זהב  ,900הקיסרות הצרפתית1859 ,
ע"ס  5פרנק ,שלטון הקיסר נפוליאון השלישי,
 114מטבע זהב  ,900האימפריה הצרפתית  ,1863ע"ס  20פרנק ,שלטון
נפוליאון השלישי ,צד א' דיוקן הקיסר ,צד ב' סמלי הקיסרות,
 115מטבע זהב  ,900צרפת  1858ע"ס  20פרנק ,שלטון הקיסר נפוליאון
השלישי,
 116מטבע זהב  ,900האימפריה הצרפתית  1811ע"ס  20פרנק,
שלטון נפוליאון הראשון ,צד א' דיוקן הקיסר ,צד ב' זר,
 117מטבע זהב  , 900צרפת  1859ע"ס  20פרנק,
שלטון הקיסר נפוליאון השלישי,
 118מטבע זהב  ,900הרפובליקה הצרפתית 1906
 119מטבע זהב  ,900צרפת  1852ע"ס  20פרנק,
שלטון נפוליאון השלישיLouis Napoleon Bonaparte III ,

 6.5גרם

$ 375.00

 1.6גרם

$ 100.00

 6.4גרם

$ 400.00

 6.5גרם

$ 350.00

 6.4גרם

$ 450.00

 6.5גרם

$ 350.00

 3.2גרם

$ 200.00

 6.4גרם

$ 375.00

תכשיטים
 120סיכת עניבה זהב

$ 25.00
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 121מחרוזת מלאכייט,
אורך סגור  21ס"מ
 122פיבולה איסלמית,

$ 30.00
אורך 10
ס"מ
 7.4גרם

 123זוג עגילים עשויים קורלים ורודים
סוגרי זהב 14K
 124סיכה עם אוניקס ומרכזיים

$ 25.00
$ 50.00
$ 25.00

 125זוג עגילים עשויים קורלים ורודים
סוגרי זהב 14K
 126צמיד ענבר (טחון) ,קוטר פנימי  6.5ס"מ

 7.2גרם

 127צמיד עשוי חרוזי קורל אדומים ,סוגרי זהב  ,14Kאורך  16ס"מ

 5.2גרם

$ 50.00
$ 25.00
$ 75.00

מטבעות זהב
 129מטבע זהב  ,900הקיסרות המלכותית אוסטרו-הונגריה,1903 ,
ע"ס  10קרונות,
 130שתי מטבעות זהב  ,900האימפריה האוסטרית 1909,1910
ע"ס  10קרונות כ"א ,שלטון הקיסר פרנץ יוזף הראשון,
 131מטבע זהב  ,986האימפריה האוסטרית 1915
ע"ס דוקט אחד ,restrike ,עם דיוקן הקיסר פרנץ יוזף הראשון,
 132מטבע זהב  ,900אוסטריה restrike 1915
שלטון הקיסר פרנץ יוזף  ,Iעיצוב ,St. Schwartz
 134מטבע זהב  ,900האימפריה הרוסית הצארית 1900
ע"ס  10רובל ,שלטון ניקולאי השני,
 135מטבע זהב  ,900ברית המועצות 1976
ע"ס  10רובל,Chervonetz ,
 136מטבע זהב  ,900האימפריה הרוסית הצארית 1903
ע"ס  10רובל ,שלטון ניקולאי ,II
 137שלושה מטבעות זהב  ,900האימפריה הרוסית
הצארית ,1901 ,1899 ,1898 ,כ"א  5רובל,
 139מטבע זהב  ,900הונגריה Restrike 1908
ע"ס  100קורונה ,יובל  40להכתרה,
 140מטבע זהב  ,900הונגריה Restrike 1908
ע"ס  100קורונה ,יובל  40להכתרה,
 141מטבע זהב  ,900המלכות הרומנית 1944
מלכי רומניה,
 143מטבע זהב  ,900מדינת בווריה הרייך הגרמני  ,1887ע"ס  5מרק ,עם
דיוקן המלך לודוויג ,1864-1886 2
 144מטבע זהב  ,900הרייך הגרמני ,מלכות פרוסיה ,1888
שלטון המלך פרידריך השלישי Friedrich III ,
 146מטבע זהב  ,900מלכות איטליה 1882
ע"ס  20לירה ,שלטון המלך ,Umberto
 147מטבע זהב  ,900מלכות איטליה ,1863
ע"ס  20לירה ,שלטון המלך ,Victor Emanuel
 148מטבע זהב  ,900מלכות הולנד 1933
ע"ס  10גילדן ,שלטון המלכה וילהלמינה,
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 3.4גרם

$ 200.00

2X3.4
גרם
 3.5גרם

$ 400.00
$ 240.00

 33.9גרם

$ 1,800.00

 8.6גרם

$ 475.00

 8.6גרם

$ 475.00

 8.6גרם

$ 475.00

ס"ה $ 700.00 3X4.21
גרם
$ 2,000.00
 33.9גרם
 33.9גרם

$ 2,000.00

 6.6גרם

$ 350.00

 2גרם

$ 110.00

 4גרם

$ 240.00

 6.5גרם

$ 350.00

 6.5גרם
$ 350.00
 6.7גרם

$ 375.00

