רשימת פריטים למכירה  - 262ארכיאולוגיה
יום רביעי 97.7.3 ,בשעה .0:11
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לוט חלקי אבזמים ,ברונזה ומתכות אחרות ,החל מהתקופה
הרומית עד לתקופה האיסלמית
לוט של  81משקולות נול עתיקות
אלף ראשון לפני הספירה עד לתקופה הביזנטית
פיגורת צבי ,ברונזה לוריסטנית
אלף שני לפנה"ס
ראש שרביט ,ברונזה לוריסטנית
אלף שני לפנה"ס
כד חרס לשטיפה Libation
אזור אירן ,האלף השני לפנה"ס ,ידית ,משפך ושפה משוחזרים,
גובה  81ס"מ ,אורך  12ס"מ
ראש גרזן מברונזה ,אזור עירק-אירן ,אלף השני לפנה"ס ,פטינה
ירוקה ,אורך  86.6ס"מ
ראש גרזן מברונזה ,אזור עירק-אירן ,אלף שני לפנה"ס,
פטינה ירוקה ,אורך  82ס"מ
פלק חרס אשורו חיטי  Syro-Hittiteעם דמות לוחם/כהן,
סוף האלף השני לפנה"ס ,מודבק משני חלקים מקוריים ,נדיר
מחרוזת חרוזי קרן שחורה ופאינס ,אירן,
האלף הראשון לפנה"ס
ראש גרזן מברונזה ,אזור המזרח הקרוב ,מחצית הראשונה של
האלף הראשונה ,פגם קל
קערית  amphoriskosטרה קוטה ,תקופת הברונזה הקדומה
 0833-1033לפנה"ס (תקופה כנענית) ,פגם
כד חרס עם שתי ידיות  ,חיפוי אדום,
תקופת הברונזה הקדומה  0833-1033 8לפנה"ס ,מצב טוב,
כד חרס עם זוג ידיות מדף ,תקופת הברונזה הקדומה ,I
בין  0833-1033לפנה"ס ,סדק בתחתית
כד חרס עם שתי ידיות מדף ,ופיה מחוררת למיחזור (שמן),
תקופת הברונזה הקדומה  ,Iבין  0833-1033לפנה"ס,
תיקונים בגוף ,בפיה ובשפה
קערת חרס אדומה עם ידית אחת ואומפלוס,
תקופת הברונזה הקדומה 1033 ,עד  1633לפנה"ס
כלי חרס פתוח ,חיפוי אדום משפך (זרבובית) ,תקופת הברונזה
הקדומה  ,IIבין  1033-1633לפנה"ס ,תיקונים ,סדקים ושחזורים
כד חרס ,שתי ידיות ,חיפוי אדום ,תקופת ברונזה קדומה  IIבין
 1033-1633לפנה"ס ,מצב טוב ,תיקון קל בגוף ,צ'יפים קטנים,
כלי חרס " ,"tea potשתי ידיות ומשפך (שבור) ,שפה שבורה,
תקופת הברונזה התיכונה  1133-1333 ,8לפנה"ס,
כד חרס ,א"י ,תקופת הברונזה התיכונה 8
 1133-1333לפנה"ס ,שבר בשפה,
סיר בישול חרס אדום ,שתי ידיות ,תקופת הברונזה התיכונה ,I
בין  1133-1333לפנה"ס ,שברים ותיקונים
שני פריטי קרמיקה ,תקופת הברונזה התיכונה8663-8133 ,
לפנה"ס :כד "טורפדו" ,נר ארבע פיות (תיקונים והשלמות)
כד חרס עם ידית כפולה ומשפך (אמפורה) ,תקופת הברונזה
התיכונה  1333-8133 ,1לפנה"ס ,תיקון בפיה,
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$ 25.00
$ 50.00
גובה  5.6ס"מ

$ 160.00
$ 325.00
$ 220.00

$ 240.00
$ 280.00
ס"מ1X13.5

$ 375.00
$ 130.00

X11אורך 85
ס"מ
גובה  5קוטר 7
ס"מ
גובה  88ס"מ

$ 240.00
$ 80.00
$ 110.00

גובה  88.6ס"מ $ 80.00
גובה  08ס"מ

$ 150.00

גובה  1.6קוטר
 83.6ס"מ
גובה  83.6קוטר $ 65.00
 0.6ס"מ
$ 65.00
גובה  85ס"מ
$ 40.00

גובה  86ס"מ

$ 40.00

גובה  08ס"מ

$ 100.00

גובה  85.6ס"מ $ 80.00
גובה הכד 81
ס"מ
גובה  11ס"מ

$ 40.00

$ 100.00
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035
036
037

038
039
040
041

042

043
044
045
046
047
048
049

050

כד חרס אדום ,שתי ידיות ,אחת שבורה ,חיפוי אדום ,תקופת
ברונזה התיכונה  IIשנים  1033עד  1633לפנה"ס,
כד חרס טורפדו ,תקופת הברונזה התיכונה  ,IIבין 1333-8663
לפנה"ס ,מצב טוב מאד,
פכית חרס ,תקופת הברונזה התיכונה  1333-8663לפני הספירה,
פגם זעיר
לוט של  6ידיות אבן של סכינים וכלי נשק ,תקופת הברונזה
התיכונה,
 1333עד  8663לפנה"ס ,כולם מצב טוב ,אחד לא גמור
כד חרס עם שתי ידיות ,תקופת ברונזה תיכונה שניה,
 1133-8633לפנה"ס,
כד חרס צורת טורפדו ,תקופת הברונזה התיכונה 1
 1333-8663לפנה"ס ,מושלם,
פכית חרס עם ידית ,תקופת הברונזה התיכונה ,1
 1333-8133לפנה"ס ,קילוף בגוף ,סדקים,
פכית חרס עם ידית ,תקופת הברונזה התיכונה  ,IIבין 1333-8663
לפנה"ס ,מצב טוב ללא תיקונים,
כד אמפורה  ,Dipper jugletתקופת הברונזה התיכונהII
 1133-8633לפנה"ס ,מצב טוב ,עם שני חורים (חורי טומאה כי
באו מקבר)
כד חרס ,טיפוס תל אל -יהודיה ,תקופת הברונזה התיכונה ,II
בין  1333-8663לפנה"ס ,ידית מודבקת ,צוואר משוחזר,
כד חרס "טורפדו" עם ידית ומשפך ,תקופת הברונזה התיכונה ,1
 1333-8133לפנה"ס ,שלם ,ללא תיקונים,
פכית חרס חיפוי אדום ,תקופת הברונזה התיכונה ,II
בין  1333-8663לפנה"ס ,תיקון קטן בשפה
כד חרס עם ידית כפולה (אמפוריסמוס) ,תקופת הברונזה התיכונה
,1
 1333-8133לפנה"ס ,תיקונים קלים בגוף,
כד חרס קטן עם ידית כפולה טיפוס תל אל יהודיה,
תקופת הברונזה התיכונה  ,IIבין  1333-8663לפנה"ס,
משוחזר ועם תיקונים
פכית חרס ,תקופת הברונזה התיכונה 1
 1333-8663לפנה"ס ,מצב מושלם,
כד חרס טורפדו ,גדול במיוחד ,תקופת הברונזה התיכונה ,II
בין  1333-8663לפנה"ס ,שלם,
כד חרס "טורפדו" עם ידית ומשפך ,תקופת הברונזה התיכונה ,1
 1333-8133לפנה"ס ,מצב מושלם ,ללא תיקונים,
כד חרס טורפדו גדול במיוחד ,תקופת הברונזה התיכונה ,II
בין  1333-8663לפנה"ס ,צ'יפ קטן בשפה
כד חרס ,תקופת הברונזה התיכונה II
 1333-8663לפנה"ס ,ידית כפולה ,תיקון,
כד חרס עם ידית אחת ,תקופת ברונזה תיכונה ,II
בין  1333-8663לפנה"ס ,תיקון בשפה,
כד חרס טורפדו ,תקופת ברונזה תיכונה  ,IIבין 1333-8663
לפנה"ס,
מצב טוב ,תיקון בגוף ובפיה,
כד חרס קטן עם ידית כפולה ,תל אל-יהודיה ,תקופת הברונזה
התיכונה  1333-8663 , 1לפנה"ס ,פיה וידית משוחזרים ,תיקון
בגוף
2

גובה  88ס"מ

$ 40.00

גובה  13.6ס"מ $ 100.00
גובה  87ס"מ

$ 40.00
$ 100.00

גובה  81.6ס"מ $ 50.00
אורך  85ס"מ

$ 100.00

גובה  81ס"מ

$ 50.00

גובה  88ס"מ

$ 120.00

גובה  13.6ס"מ $ 50.00

גובה  80ס"מ

$ 120.00

גובה  16.6ס"מ $ 65.00
גובה  1.6ס"מ

$ 120.00

גובה  86.6ס"מ $ 65.00

גובה  85ס"מ

$ 120.00

גובה  87ס"מ

$ 65.00

גובה  17ס"מ

$ 130.00

גובה  11ס"מ

$ 70.00

גובה  08ס"מ

$ 150.00

גובה  82.6ס"מ $ 80.00
גובה  05ס"מ

$ 160.00

גובה  10ס"מ

$ 80.00

גובה  86ס"מ

$ 160.00

051

פכית חרס עם ידית כפולה ,תקופת הברונזה התיכונה ,1
 1333-8133לפנה"ס ,מצב טוב מלבד סדק
גביע חרס  ,chaliceתקופת הברונזה התיכונה ,II
בין  1333-8663לפנה"ס ,סדקים ,שברים ותיקון בשפה,
פכית חרס עם ידית ,תקופת הברונזה התיכונה ,1
 1333-8133לפנה"ס ,מצב מושלם ,חיפוי חום בהיר,
כד חרס קטן עם ידית ,תקופת הברונזה התיכונה  ,IIבין 1333-
 8663לפנה"ס ,מצב שלם ,ללא תיקונים
קערית קוסמטיקה פאינס מצרי ,תקופת ברונזה מאוחרת,
 8663-8133לפנה"ס ,חלקים משוחזרים (גבס),
כד חרס גדול עם ידית ,מעוטר בעיטורים גיאומטרים אדומים,
תקופת הברונזה המאוחרת  8663-8133לפנה"ס ,מצב טוב
פכית חרס עם ידית ,תקופת הברונזה המאוחרת 8663-8133
לפנה"ס,
חיפוי אדום ,ידית מתוקנת,
כד חרס עם שתי ידיות ומשפך דוגמת  ,Teapotתקופת ברונזה
מאוחרת  8663-8133לפנה"ס ,תיקונים בפיה ובגוף
כלי חרס עם ידית ,תקופת הברונזה המאוחרת8663-8133 ,
לפנה"ס,
קוטר  1ס"מ פגם בשפה
כד חרס מעוטר באיורים גיאומטרים עם שתי ידיות ,תקופת
הברונזה המאוחרת 8663-8133 ,לפנה"ס ,סדוק ומתוקן בצוואר
פכית חרס עם ידית ופאת תלתן ,תקופת הברונזה המאוחרת,
 8663-8133לפנה"ס ,מצב טוב מאד
כד חרס עם ידית ,תקופת הברונזה המאוחרת 8663-8133
לפנה"ס,
מצב מושלם,
קערית ופכית חרס ,תקופת ברונזה מאוחרת8663-8133 ,
לפנה"ס,
הקערית קוטר  81.6ס"מ ,הפכית גובה  7ס"מ
חמישה צמידי ברונזה ,תקופת הברונזה המאוחרת8633-8133 ,
לפנה"ס (שימשו כאמצעי תשלום)
כלי בהט (אלבסטר) מצרי ,תקופת הברונזה המאוחרת,
 8663עד  8133לפנה"ס ,סדק בגוף ,שברים בשפה,
כד חרס עם ידית ,תקופת הברונזה המאוחרת8663-8133 ,
לפנה"ס

067

כד חרס קטן עם ידית ,תקופת הברונזה המאוחרת 8663-8133
לפנה"ס ,עבר הברקה ,תיקון בידית ובשפה ,סדק בגוף,
כלי בהט לקוסמטיקה ,מצרים ,תקופת הברונזה המאוחרת 8663-
 8133לפנה"ס ,תיקון בשפה,
קערת חרס ,תקופת הברונזה ,המאוחרת 8663-8133 ,לפנה"ס

070

כד חרס עם ידית אחת ,חיפוי חום בהיר ,תקופת הברונזה
המאוחרת 8663-8133 ,לפנה"ס ,תיקוני גוף ושפה
גובה  85ס"מ
כד חרס (ידית וצוואר חסרים) ,א"י תקופת הברונזה המאוחרת
 8663-8133לפנה"ס
גובה  0ס"מ
קערת חרס עם ידית אחת ומשפך baby feeder
תקופת הברונזה המאוחרת  8663-8133לפנה"ס ,אורך  86ס"מ?,
תיקון וסדק גדול בשפה ,נדיר

052
053
054
055
056
057

058
059

060
061
062

063

064
065
066

068
069

071
072

3

גובה  88ס"מ

$ 80.00

גובה 1
קוטר  86.1ס"מ $ 160.00
גובה  83.6ס"מ $ 80.00
$ 65.00
קוטר  83.6ס"מ $ 25.00
גובה  11ס"מ

$ 80.00

גובה  88ס"מ

$ 25.00

גובה  85ס"מ

$ 80.00

גובה  6.6ס"מ

$ 40.00

גובה  13ס"מ

$ 100.00

גובה  82ס"מ

$ 40.00

גובה  82.6ס"מ $ 100.00

$ 40.00

$ 110.00
גובה  83ס"מ

$ 40.00
$ 120.00

גובה  80ס"מ

$ 50.00

גובה  5.6ס"מ

$ 120.00

גובה  0ס"מ
קוטר 80

$ 50.00

גובה  11ס"מ

$ 120.00
$ 50.00
$ 120.00

073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086

087
088
089
090
091
092
093
094
095
096

שלושה כלי חרס ,תקופת ברונזה מאוחרת 8663-8133 ,לפנה"ס,
גבהים  80.6 , 81ס"מ ,סדקים קטנים
כד חרס עם ידית ,תקופת הברונזה המאוחרת 8663-8133
לפנה"ס ,תיקונים קלים בשפה ובגוף,
כד חרס עם ידית ,חיפוי חום בהיר ,תקופת הברונזה המאוחרת
 8663-8133לפנה"ס,
כד אגירה (אמפורה) ,עם שתי ידיות ,תקופת הברונזה המאוחרת,
 8663-8133לפנה"ס ,תיקון בגוף ובשפה,
פכית חרס (טורפדו) ,עם ידית ומשפך
תקופת הברונזה המאוחרת 8663-8133 ,לפנה"ס ,מצב טוב,
כד חרס עם ידית ופית תלתן ,תקופת הברונזה המאוחרת,
 8663-8133לפנה"ס ,מצב מושלם
כד חרס עם עיטורים ,א"י ,תקופת הברונזה המאוחרת
 8663-8133לפנה"ס ,שרידים של חיפוי לבן ושחור,
כד חרס עם ידית ומשפך צורת תלתן ,תקופת הברונזה המאוחרת
 8663-8133לפנה"ס,
כלי חרס ,דו גווני ,תקופת הברונזה המאוחרת8663-8133 ,
לפנה"ס ,תיקונים בגוף ובשפה,
כד חרס עם ידית ופיה צורת תלתן ,תקופת הברונזה המאוחרת,
 8663-8133לפנה"ס
כד קרמיקה ,ארץ ישראל ,תקופת הברונזה התיכונה,
 8663-8133לפנה"ס ,תיקון בפיה
צפחת חרס ,תקופת הברונזה המאוחרת 8663-8133 ,לפנה"ס,
תיקון בצוואר ,צורה נדירה
כד חרס עם ידית ומשפך ,תקופת הברונזה המאוחרת8663- ,
 8133לפנה"ס , ,מצב טוב ,בלי תיקונים
צפחת מחרס ,עם שתי ידיות ,תקופת הברונזה המאוחרת,
 8663-8133לפנה"ס ,מצב טוב ,תיקונים בידיות ובפיה ,צורה
נדירה
כד חרס עם שתי ידיות (אחת שבורה) ,תקופת הברונזה המאוחרת
 8663-8133לפנה"ס ,שבר בשפה וידית חסרה,
כלי בהט (אלבסטר) קטן ,מצרים ,תקופת הברונזה המאוחרת,
 8663-8133לפנה"ס ,מצב טוב מלבד פגם יצור בדופן,
כלי בהט (אלבסטר) לקוסמטיקה ,מצרים ,תקופת הברונזה
המאוחרת  8663-8133לפנה"ס ,תיקון בגוף
שני כלי בהט (אלבסטר) קטנים ,מצרים ,תקופת הברונזה
המאוחרת 8663-8133 ,לפנה"ס ,מצבים טובים
בקבוקון חרס  jugletמרוק אדום ,ידית כפולה ,תקופת הברונזה
המאוחרת  8663-8113לפנה"ס ,פגמים קלים
כלי בהט (אלבסטר )  Alabastronמצרי ,תקופת הברונזה
המאוחרת 8663-8133 ,לפנה"ס ,צ'יפים בשפה
סיר גלובולרי וקערה ,חרס ,תקופת ברונזה מאוחרת8663-8133 ,
לפנה"ס ,גובה סיר  87ס"מ ,קוטר קערה  80ס"מ
נר שמן מחרס ,תקופת הברונזה המאוחרת
 8663-8133לפני הספירה
נר שמן מחרס ,תקופת ברזל II
 8333-615לפני הספירה ,שבר בשפה,
כד חרס עם ידית ומשפך ,תקופת הברזל  8333-615 ,1לפנה"ס,
מצב מושלם,
4

$ 55.00
גובה  10ס"מ

$ 120.00

גובה  86ס"מ

$ 60.00

גובה  61ס"מ

$ 120.00

גובה  87ס"מ
גובה  15ס"מ,

$ 60.00
$ 120.00

גובה  85ס"מ

$ 65.00

גובה  81ס"מ

$ 120.00

גובה  88ס"מ

$ 65.00

גובה  15ס"מ

$ 130.00

גובה  81ס"מ

$ 80.00

אורך  80ס"מ

$ 150.00

גובה  18ס"מ

$ 65.00
$ 150.00

גובה  16ס"מ

$ 65.00

גובה  88ס"מ

$ 150.00

גובה  7ס"מ

$ 70.00

 1.1ס"מ 7 ,ס"מ $ 280.00
גובה  88ס"מ

$ 70.00

גובה  81.6ס"מ $ 325.00
$ 80.00
אורך  80ס"מ

$ 50.00

גובה  85.6ס"מ $ 25.00
גובה  12ס"מ

$ 80.00

097

כד חרס פכית ,תקופת הברזל II
 8333-615לפנה"ס ,מצב טוב ,עם פגמים קלים בשפה
פקסיס ,חרס עם שתי ידיות ,תקופת הברזל ,II
בין  8333-615לפנה"ס ,מצב טוב,
כלי חרס ,קערה פתוחה ,תקופת הברזל  ,IIבין  8333-615לפנה"ס,
מצב טוב מלבד צ'יפ בשפה ,גובה  0ס"מ,
ראש אשתורת יהודאית עשוי חרס ,תקופה ישראלית ,ברזל ,II
בין  8333-615לפנה"ס,
בקבוקון חרס ,פיקסיס ,תקופת הברזל ה ,II-הממלכה המאוחדת,
פגמים בשפה
ראש אשתורת יהודאית עשוי חרס ,תקופה ישראלית ,ברזל ,II
בין  8333-615לפנה"ס,
קערת חרס ,תקופת ברזל  8333-665 , IIלפני הספירה,

104

קערת חרס על רגל ,חיפוי אדום ,תקופת הברזל ,II
בין  8333-615לפנה"ס ,מצב טוב ,צ'יפ בבסיס
כד חרס עם ידית ,תקופת ברזל  8333-615 ,1לפנה"ס,

106

שבעה חלקי פיגורת חרס זואומורפיות (חיות) ,אלף ראשונה לפני
הספירה
פכית חרס ,תקופת ברזל  8333-615 ,IIלפנה"ס,
ציפוי מבריק ,מצב טוב
צלמית חרס ,אשתורת סורית ,תקופת הברזל  ,IIבין 8333-133
לפנה"ס ,חלק תחתון משוחזר
כד חרס עם ידית ,חיפוי אדום ,א"י ברזל  IIמצב טוב,
פגמים קלים בשפה,
ראש אשתורת יהודאית מחרס ,תקופה ישראלית ,ברזל ,II
בין  8333-615לפנה"ס ,מצב טוב,
כד חרס עם ידית ופיה ,תקופת הברזל  ,IIבין  8333-615לפנה"ס,
מצב טוב ,תיקון בצוואר ,בידית ובגוף
כד חרס עם ידית ,עיטורים גיאומטרים צבעוניים,
שחור-אדום על רקע חיפוי לבן ,צ'יפ בשפה,
כד חרס אדום ,עם ידית ,א"י ,תקופת ברזל  8333-615 ,1לפנה"ס,
מצב טוב מלבד שבר,
צלמית אשתורת יהודאית מחרס ,משוחזרת משלושה חלקים,
תקופת הברזל  ,IIבין  8333-615לפנה"ס,
קערת חרס עם חיפוי אדום ,תקופת הברזל  ,IIבין 8333-615
לפנה"ס ,מצב טוב ,סדק בשפה
ראש האלה אשתורת ,ישראלית-יהודאית ,חרס,
מאה עשירית עד שמינית לפנה"ס
ראש אשתורת יהודאית עשוי חרס ,תקופה ישראלית ,ברזל ,II
בין  8333-615לפנה"ס,
צלמית חרס של אלת פריון פניקית,
מאה שמינית עד שישית לפנה"ס,
ראש אשתורת אשורית  ,bird faceחרס,
מאה עשירית עד תשיעית לפנה"ס
אמפורה מעוטרת ,ארץ ישראל ,תקופה פרסית,
מאה חמישית עד שלישית לפנה"ס ,שברים ותיקונים  ,חסר חלק
תחתון

098
099
100
101
102
103

105

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
121

5

גובה  82ס"מ

$ 40.00

גובה  81ס"מ

$ 100.00

קוטר  81ס"מ

$ 50.00

גובה  6ס"מ

$ 120.00

גובה  81ס"מ
גובה  6ס"מ

$ 50.00
$ 120.00

קוטר  15.6ס"מ $ 55.00
קוטר  85.6ס"מ $ 150.00
גובה  86ס"מ

$ 60.00
$ 150.00

גובה  81ס"מ

$ 60.00

גובה  88ס"מ

$ 220.00

גובה  11ס"מ

$ 65.00

גובה  6.1ס"מ

$ 220.00

גובה  03ס"מ

$ 70.00

גובה  81ס"מ

$ 325.00

גובה  12ס"מ

$ 70.00

גובה  85.6ס"מ $ 600.00
קוטר  82ס"מ

$ 80.00

גובה  5ס"מ

$ 65.00

גובה  6ס"מ

$ 120.00

גובה  1ס"מ

$ 80.00

גובה  6ס"מ

$ 110.00

גובה  53ס"מ

$ 40.00

122

שלושה פריטי חרס ,א"י ,תקופה פרסית מאות חמישית-שלישית
לפנה"ס ,סוס ,טורסו עם ראש דמות
ראש של פיגורת סוס מחרס ,ארץ ישראל ,תקופה פרסית,
מאות חמישית-שלישית לפנה"ס,
בקבוקון ברונזה צורת אמפורה ,ארץ ישראל ,תקופה פרסית,
מאה חמישית -רביעית לפנה"ס
פיגורת חרס ,סוס עם רוכב ,א"י ,התקופה הפרסית,
מאות חמישית עד שלישית לפנה"ס (הרוכב והרגלים האחוריות
חסרים)
מחרוזת עתיקה ,פרס ,מאות שלישית-שניה לפנה"ס,
עשויה אגאט לבן ,ופאינס (חרוזים) וקורניאולים
קערית ברונזה ,תקופה פרסית ,מאה חמישית-שלישית לפנה"ס,
קוטר  0ס"מ
מחרוזת עתיקה ,פרס ,מאות שישית עד רביעית לפנה"ס,
עשויה קורניאולים אדומים וחרוזי זכוכית
זוג עגילים ,כסף ,תקופה פרסית ,מאה חמישית לפנה"ס

$ 80.00

130

מטבע כסף ,בבל ,מאה רביעית לפנה"ס

$ 120.00

132

חלק מפיגורת עץ מצרית ,תן (אנוביס?),

123
124
125

126
127
128
129

133
134
135

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

$ 80.00
גובה  0.6ס"מ

$ 120.00

גובה  81.6ס"מ $ 50.00
$ 130.00
גובה  2.5ס"מ,
$ 85.00
$ 130.00

גובה  53מ"מ

המאה הרביעית לפנה"ס  -מאוחר יותר,
שלושה כלי אלבסטר (בהט) ,מצרים ,עזה ,דיר אלבלך,
תקופת הברונזה המאוחרת 8663-8113 ,לפנה"ס ,חלקם שבורים,
גובה  81ס"מ
פלק חרס של אלת פריון ,אשתורת ,מצרים,
מאה חמישית עד שלישית לפנה"ס,
צלמית פיינס (חרס עם גלזורה) ,מצרים ,תקופת תלמטית קדומה ,גובה  83.6ס"מ
 533-033לפנה"ס ,דמות ( Ushaptiהמשרתים בקברי האצולה
המצרית) ,מצב טוב
אורך  85ס"מ
תבליט חרס ,האלה אשתורת עומדת על ראש אריה ,פניקיה
(לבנון) ,מאה שמינית עד שישית לפנה"ס,
שלוש מטבעות ברונזה סלווקיות ,סוריה ההלניסטית,
מאה שניה לפנה"ס ,כ"א עם מראה פיל (שלושה גדלים)
מטבע כסף טטרדרכמה ,אתיקה אתונה ,מאה רביעית לפנה"ס
(חתך בדיקה)
 21מטבעות ברונזה ,תקופה הלניסטית ,סוריה הסלווקית,
שלטון דמיטריוס  ,IIאנטיוכוס ה7-
מטבע כסף טטרדרכמה ,פיליפ  Iפילאדלפוס ,מלך סלווקיה,
 06-76לפנה"ס
מטבע כסף טטרדרכמא ,שלטון אנטיוכוס ה,Sidetes VII-
שנים  801-810לפנה"ס
מטבע כסף טטרדרכמה ,תלמיי הII-
מאה שלישית לפנה"ס
מטבע כסף טטרדרכמה ,סלווקי
פיליפ פילדלפוס  06-76לפנה"ס
מטבע כסף ,טטרדרכמה,
שלטון אלכסנדר ה IIIהגדול 005-010 ,לפנה"ס
מטבע כסף טטרדרכמה,
אחרי מות אלכסנדר ה III-הגדול ,ע"י פיליפ  IIIאחיו של אלכסנדר
מטבע כסף טטרדרכמה ,מטבעת אשקלון (נדיר)
6

$ 50.00

$ 65.00
$ 120.00
$ 120.00
$ 240.00

$ 325.00
$ 40.00
$ 80.00
$ 50.00
$ 110.00
$ 65.00
$ 120.00
$ 65.00
$ 150.00
$ 80.00
$ 325.00

147

מטבע כסף ,טטרדרכמה ,שלטון דמטריוס ה II-ניקטור (סלווקי),
 803-818לפנה"ס
צלחת -קערה קרמיקה הלניסטית ,מאה שלישית לפנה"ס (מתוקן) ,גובה  2ס"מ
קוטר  12.2ס"מ,
שלושה פריטי קרמיקה הלניסטים ,מאות שלישית עד ראשונה
לפנה"ס :צלחת ושני גביעים
שני פריטי חרס עם גלזורה "טרה סיגלטה" ,תקופה הלניסטית,
מאות שלישית עד ראשונה לפנה"ס (שבורים)
חמש משקולות עופרת ,תקופה הלניסטית עד רומית

153

שני כלי חרס צורת כוס ,תקופה הלניסטית ,מאות שלישית-ראשונה גבהים $ 25.00 88.6 ,80
ס"מ
לפנה"ס ,מצבים סדקים ושברים בשפה,

149
150
151
152

154

שבר טרה קוטה ,רומי ,מאה שלישית עד הראשונה לפנה"ס,
תבליט אריה
שבר טרה קוטה ,רומי ,מאה שלישית עד הראשונה לפנה"ס ,מלאך

156

נר שמן מחרס ,תקופה הלניסטית ,מאות שלישית-ראשונה לפנה"ס,
טיפוס דלפיני עם תבליט אמפורה על הפיאה ,תיקונים קלים
פיבולה הלניסטית ,ברונזה

158

נר שמן מחרס ,תקופה הלניסטית
מאה שלישית עד ראשונה לפניה"ס ,מצב טוב
שני כדי חרס קטנים ,א"י תקופה הלניסטית-הרודיאנית,
מאה שלישית-ראשונה לפנה"ס
שבר טרה קוטה ,רומי ,מאה שלישית עד הראשונה לפנה"ס,
ניקה אלת הנצחון עם סל פירות וקונכיה
שבר טרה קוטה ,רומי ,מאה שלישית עד הראשונה לפנה"ס,
חלק מסצינת קורבן
עשר פיבולות ברונזה הלניסטיות ,חלקן שבורות,
כולם מלבד אחת ללא סיכה
נר שמן מיניאטורי מחרס ,תקופה הלניסטית,
מאות שלישית עד שניה לפנה"ס
שלושה עשר אבני קלע הלניסטיים ,עופרת Helenistic lead sling
 ,bulletsחלקם עם עיטורים ,מאות שלישית עד ראשונה לספירה
מטבע כסף טטרדרכמה ,העיר על האי ארדוס ,פניקיה,
לימים  ,Arwadמאה שניה לפנה"ס
מטבע כסף טטרדרכמה ,העיר על האי ארדוס ,פניקיה,
לימים  ,Arwadמאה שניה לפנה"ס
ראש פיגורת כלב ,חרס ,תקופה רומית ,אלכסנדריה
מאות שניה-שלישית לספירה
ראש של פיגורת אלה אגיפטו-רומית,
מאה שניה עד רביעית לספירה,
פיגורת חרס רומית חלקית  ,Demeterאו אשתורת ,מתוקן ושבור,
אלכסנדריה ,מאות שניה-רביעית לספירה
ארבע פיגורות חרס ,מצרים הרומית ,מאה ראשונה עד רביעית
לספירה :ראש גמל ,ראש דב ,כלב ובבון
ארבע צלמיות ראשים ,תקופה רומית ,מצרים,
מאה ראשונה עד שלישית לספירה
כלי בהט אלבסטר ,מצרים ,תקופת הברונזה המאוחרת,
 8663-8133לפנה"ס ,מורכב משני חלקים מקוריים

155

157

159
160
161
162
163
164
166
167
169
170
171
172
173
174

7

אורך  5.6ס"מ

$ 80.00
$ 25.00
$ 40.00

$ 25.00
$ 40.00

$ 40.00
$ 35.00
$ 40.00
$ 35.00
$ 50.00
$ 35.00

ס"מ $ 55.00 10.5X9.5
אורך  6.6ס"מ

$ 35.00
$ 80.00
$ 40.00
$ 220.00
$ 80.00
$ 100.00

אורך  5ס"מ

$ 25.00

גובה  7ס"מ

$ 50.00
$ 35.00
$ 120.00
$ 50.00
$ 200.00

175

נר שמן מחרס ,טיפוס צלחת סגורה
תקופת החשמונאים 033-833 ,לפנה"ס ,תיקונים  ,נדיר
נר שמן מחרס ,ארץ ישראל ,תקופה רומית ,מאה ראשונה לספירה ,אורך  83ס"מ
עם תבליט בדיסק ,אריה תוקף אדם ,תיקונים,
מטבע ברונזה ,שלטון הורדוס ,א"י 07-2 ,לפנה"ס

$ 80.00

178

כד חרס עם ידית ,תקופה הרודיאנית 833 ,שנה לפני עד  833שנה
אחרי הספירה ,תיקון ושיחזור בבסיס,
פכית חרס הרודיאנית ,שתי ידיות ,מאה ראשונה לפני עד מאה
ראשונה אחרי הספירה ,מצב טוב,
פכית חרס עם ידית ,תקופה הרודיאנית ,מאה  833לפני עד 833
אחרי הספירה ,שלם בלי תיקונים,
שלושה נרות שמן מחרס ,תקופה הרודיאנית,
 63לפני עד  63אחרי הספירה ,אזור ירושלים ויהודה,
מצבים טובים,
חנוכית שמן מברונזה ,רומי ,מאה שלישית-רביעית לספירה ,חסר
מכסה ,מעוטר בנשר,נדיר,
מטבע בילון (לא כסף) ,מטבעת אלכסנדריה,
שלטון הקיסר נירון 62-51 ,לספירה
מטבע ברונזה רומי ע"ס מיורינה
שלטון הקיסר ולנטיניאן
מטבע ברונזה ,הנציב ולריוס גראטוס
שנה  0לשלטון הקיסר טיבריוס 85 ,לספירה (משורר )Tjc320
מטבע כסף ,טטרדרכמה ,שלטון קראקלה801-187 ,

גובה  11ס"מ
 82ס"מ גובה

$ 35.00
$ 55.00

גובה  88ס"מ

$ 50.00

187

בקבוקון זכוכית רומית ,שלם ,ללא רפאות

188

שני מפתחות וחלק מנעול רומים ,יחד עם שני חלקי שרשרת

189

סיר בישול רומי ,חרס אדום עם שתי ידיות ,מאה ראשונה עד
שלישית לספירה ,סדק ותיקונים בשפה ובגוף,
"דבורה" עשויה ברונזה (חלק מכפית)
תקופה רומית ,מאה שניה-רביעית לספירה
ארבעה עגילי זהב רומיים שונים

192

שתי פיבולות רומיות מברונזה

193

קנקן פח ברונזה ,תקופה רומית ,ארץ ישראל,
מאה ראשונה עד שלישית לספירה,
לוט חרוזים מזכוכית ,אבן וענבר,
תקופות רומית ,ביזנטית ואיסלמית עד המאה ה13
קנקן מברונזה ,תקופה רומית
מאה  8-0לספירה( ,חסר מכסה ובסיס) נדיר ביותר
נר שמן מחרס ,תקופה רומית ,מאה  1-0לספירה ,מצב טוב

197

סיר בישול רומי ,חרס אדום ,מאה ראשונה עד שלישית לספירה,
גדול במיוחד ,שלם ללא רפאות
שני נרות שמן מחרס ,תקופה רומית,
מאה ראשונה ושניה לספירה ,מצב טוב
שמונה חלקי אבזמים רומים ,מאה שניה עד רביעית לספירה

176
177

179
180
181

182
183
184
185
186

190
191

194
195
196

198
199

$ 80.00
$ 120.00

אורך  13-16מ"מ
$ 100.00
1X12
ס"מ

$ 650.00
$ 40.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 100.00

גובה  881מ"מ

$ 40.00
$ 25.00

גובה  86ס"מ

$ 100.00

אורך  0ס"מ

$ 25.00

סה"כ  0.6גרם

$ 110.00
$ 35.00

8

גובה  81ס"מ

$ 130.00
$ 35.00
$ 130.00
$ 40.00

גובה  81ס"מ,

$ 130.00
$ 40.00
$ 150.00

200

מצת אש  strikerממתכת,
תקופה רומית ,מאות ראשונה-שלישית לספירה
פיגורת אלה רומית ,ברונזה
א"י מאה ראשונה עד רביעית לספירה,
לוט של  1חפצים מעצם :סכין ,סיכות ,מחטים ושן ,תקופה רומית-
ביזנטית ,מאות ראשונה-שישית לספירה
מצקת עשויה ברונזה ,ארץ ישראל,
תקופה רומית מאה ראשונה-שניה לספירה,
נר שמן מחרס ,חיפוי אדום ,תקופה הרומית ,מאה ראשונה
לספירה,
מצב טוב ,שני חורים קטנים בבסיס
ארבעה עגילי זהב רומיים שונים

סה"כ  5.0גרם

206

נר שמן רומי מחרס ,מאה ראשונה לספירה ,מצב טוב,

אורך  83.1ס"מ $ 50.00

207

שלושה חרוזים וחלק מתליון זהב רומיים,

סה"כ  5.1גרם

208

חותם ססני עשוי אגאט ,חריטת ציפור,
מאה ראשונה  -מאה רביעית לספירה
בקבוקון מפח-ברונזה ,תקופה רומית מאוחרת -ביזנטית,
מאה  0-5לספירה,
ראש איילה מברונזה (חלק של מכסה נר?)
תקופה רומית ,המאה הראשונה-שניה לספירה,
בקבוקון -מזלף ,זכוכית ,ניפוח בתבנית ,תקופה הרומית,
מאות ראשונה עד שלישית לספירה , ,מצב טוב
נר שמן מחרס ,טיפוס אוגוסטוס-טיבריוס ,ארץ ישראל ,מאה
ראשונה לספירה ,מצב מושלם ,על הדיסקוס תבליט ראשי גבר
ואישה
מצקת ( ,)ladleברונזה ,א"י תקופה הרומית,
מאות ראשונה-שלישית לספירה
בקבוקון עשוי עצם חרוט ,עיטורים טיפוסיים לתקופה הרומית,
מאות שלישית-רביעית לספירה
פכית חרס ,דרום איטליה ,מאה רביעית לפנה"ס ,מצב טוב מאד,
עם שני תבליטי ראשים ,כנראה של אריות
חלק מפיגורת חרס רומית ,אלת הפוריות מחזיקה קרן שפע מלאה
פירות ,חסר ראש ,מאות ראשונה עד שלישית לספירה
פיקסיס עם מכסה ,טרה סיגולתה ,תקופה רומית,
מאה ראשונה-שלישית לספירה ,מצב מושלם
מראה רומית מברונזה,

219

אוסף של  80פיבולות רומיות נדירות ,ברונזה ואמייל,
מאה ראשונה עד שניה לספירה
חלק מתבליט חרס ,תקופה רומית,
מאה ראשונה  -שלישית לספירה ,מראה מרוץ כרכרות,
פכית חרס רומית צורת ראש אדם
מאה ראשונה-שניה לספירה , ,מצב טוב מאד
תליון זכוכית עם הטבעת פרה ( , Apis bullפר קדוש במצרים
הקדומה) ,מאה רביעית לספירה,
פיגורת ברונזה רומית ,אלה ,מאות שניה-שלישית לספירה,

201
202
203
204

205

209
210
211
212

213
214
215
216
217
218

220
221
222
223

9

$ 40.00
גובה  51מ"מ

אורך  12ס"מ

$ 160.00

$ 50.00
$ 160.00
$ 50.00

$ 180.00

$ 190.00
$ 55.00
גובה  10ס"מ

$ 220.00

אורך  03מ"מ

$ 65.00

גובה  1.6ס"מ

$ 240.00
$ 65.00

$ 240.00
$ 65.00
גובה  80ס"מ

$ 325.00

אורך  85ס"מ

$ 65.00

גובה  1ס"מ
קוטר 80.6

$ 325.00

קוטר  81ס"מ

$ 80.00
$ 400.00

63X50
מ"מ

$ 80.00

גובה  83ס"מ

$1,100.00

קוטר  66מ"מ

$ 80.00

גובה  1.1ס"מ

$1,300.00

224

סיר בישול רומי ,חרס חום ,מאות ראשונה-שלישית לספירה,
מצב טוב,
ראש פסל גדול קולוסל ,דיוקן הקיסר מרכוס אורליוס ,עבודת סיתות גובה  00ס"מ
רוחב  13ס"מ
שיש לבן ,נדיר ,גובה  00ס"מ רוחב  13ס"מ ,
לא ניתן להוציא מחוץ לגבולות מדינת ישראל
נר שמן מחרס ,טיפוס שומרוני קדום
מאה  0-2לספירה ,מתוקן
נר שמן מחרס ,טיפוס שומרוני
עם תבליט שתי פסוידו מנורות ,ללא רפאות
נר שמן מחרס ,טיפוס שומרוני קדום ,מאות שניה-שלישית לספירה,
מוטיבים גיאומטרים
שני נרות שמן מחרס ,טיפוס שומרוני קדום ,מאות  1-2לספירה,
אחד עם עיטור קונכיה ,השני עיטורים גיאומטרים
נר שמן מיניאטורי מחרס ,תקופה שומרונית קדומה,
מאות שלישית-רביעית לספירה ,מצב טוב
שלושה נרות שמן מחרס ,טיפוס שומרוני קדום ,סגורים (לא היו
בשימוש) ,עיטורים גיאומטרים ,בלי רפאות
שלוש נרות שמן ,מחרס ,טיפוס שומרוני :שנים קדומים אחד
מאוחר ,פגמים ותיקונים
עלי מאבן ,תקופה רומית מאוחרת

234

225

226
227
228
229
230
231
232
230

גובה  82ס"מ

$ 100.00

$12,000.00
$ 25.00
$ 50.00
$ 35.00
$ 55.00
$ 40.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 50.00

שבר חרס עם הטבעת צלב אתיופי קדום (אקסום) ,א"י,
מאה רביעית עד שישית לספירה
לוט של ארבע זכוכיות רומיות מיניאטוריות :בקבוקונים לשימוש
ברפואה וקוסמטיקה ,מאה ראשונה עד רביעית לספירה
שני חלקים של מקטירים ,א"י תקופה רומית-ביזנטית,
מאה שניה עד מאה ששית לספירה (שברים)
בקבוק מפח ברונזה ,תקופה ברונזה מאוחרת-ביזנטית,
מאה  033-533לספירה,
בקבוקון מפח ברונזה ,תקופה רומית מאוחרת-ביזנטית,

גבהים 88.6
ס"מ 11 ,ס"מ
גובה  11ס"מ

$ 110.00

גובה  17ס"מ

$ 80.00

239

בקבוק פח-ברונזה ,תקופה רומית מאוחרת-ביזנטית,

גובה  15ס"מ

$ 240.00

240

לוט של  85מטבעות ברונזה ביזנטיים ,מאות חמישית-שביעית
לספירה ,מצבים שונים
מטבע כסף ביזנטי

242

חמש מטבעות ברונזה ,תקופה ביזנטית ,מאה  6-7לספירה,
הקיסרים :שנים של טיבריוס ,קונסטנטינוס ,שנים של מוריס
טיבריוס וכן יוסטיניאן
לוט  5חרוזי זכוכית ,תקופה ביזנטית  -איסלמית קדומה

244

נר שמן מחרס ,תקופה ביזנטית ,מאות רביעית עד שביעית
לספירה ,טיפוס "נעל" ,עם תבליטי כף תמר על הפיאה,
מצב טוב מאד
שבע משקולות עופרת ,רומיות וביזנטיות

$ 30.00

246

כלי ברונזה ביזנטי ,רגליות צורת צלבים ,פגמים רבים

$ 50.00

235
236
237
238

241

243

245

11

11X7.5

$ 35.00
$ 100.00
$ 40.00

$ 65.00
$ 50.00
$ 80.00

$ 25.00
$ 40.00

247

בקבוקון חרס חלקי Pilgrim Flask
תקופה ביזנטית מאות חמישית-שביעית לספירה
מקטיר מחרס אדום ,תקופה ביזנטית ,מאה  6-7לספירה,
שני שברים בשפה ,קוטר  81ס"מ,
נר חרס ביזנטי ,א"י ,מאות שישית -שביעית לספירה ,מצב טוב

250

נר שמן מחרס ,טיפוס נעל ,תקופה ביזנטית ,מאות חמישית-שישית אורך  83.6ס"מ $ 50.00
לספירה ,עם קישוט דמוי מנורה,
$ 40.00
חלק עליון של כד חרס ,תקופה ביזנטית ,מאות חמישית  -שביעית
לספירה ,נמצא בים ,עם התאבנויות של קונכיות
$ 65.00
נר שמן מחרס ,תקופה ביזנטית מאוחרת ,מאה  7-1לספירה,
עם עיטור צלב ירושלים בתחתית
$ 40.00
שלושה נרות שמן מחרס דוגמת נעל ,לשנים מהם עיטור דמוי
מנורה ,שנים שבורים ומתוקנים ,תקופה ביזנטית,
המאה ה 2-7-לספירה
$ 65.00
פיבולה ביזנטית ,ברונזה ,עם שני צלבים,
מאות רביעית -שישית לספירה
$ 40.00
גובה  83ס"מ
כוס חרס ביזנטית 233-533 ,לספירה ,ידית שבורה,

256

שלוש עשרה משקולות ביזנטיות מאוחרות
ואיסלמיות ,מאות  6-83לספירה
נר שמן מיניאטורי מחרס,תקופה ביזנטית,
מאות רביעית-שישית לספירה ,תיקון קל
בקבוקון זכוכית ירוקה ,ניפוח בתבנית ,תקופה ביזנטית,
מאות רביעית-שישית לספירה ,מצב טוב,
נר שמן מחרס ,טיפוס שומרוני מאוחר
מאה  6-5לספירה ,עם עיטורי מנורה ,מתוקן ופגום
שלוש מנורות שמן מחרס ,טיפוס שומרוני מאוחר
מאה  2-5לספירה
שני נרות שמן מחרס ,טיפוס שומרוני מאוחר ,מאה  2-5לספירה,
מצב טוב ללא רפאות
שני נרות שמן מחרס ,תקופה שומרונית מאוחרת
מאות  6-7לספירה ,מצב טוב
שלושה נרות שמן מחרס ,תקופה שומרונית מאוחרת,
מאות רביעית  -שביעית לספירה
שלוש מנורות שמן מחרס ,טיפוס שומרוני מאוחר
מאה  2-5לספירה
ארבעה נרות שמן מחרס ,תקופה שומרונית מאוחרת,
מאות  6-7לספירה ,אחד שלם ,שלושה שבורים
שלוש מנורות שמן מחרס ,טיפוס שומרוני מאוחר
מאה  2-5לספירה
שלושה נרות שמן ,תקופה שומרונית מאוחרת
מאות  6-7לספירה ,מצב טוב
שלוש מנורות שמן מחרס ,טיפוס שומרוני מאוחר
מאה  2-5לספירה
שלושה נרות שמן ,תקופה שומרונית מאוחרת
מאות  6-7לספירה ,מצב טוב
שלוש מנורות שמן מחרס ,טיפוס שומרוני מאוחר
מאה  2-5לספירה

248
249

251
252
253

254
255

257
258
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

11

$ 35.00
גובה  0ס"מ

$ 50.00
$ 35.00

$ 80.00
אורך
 13מ"מ,
גובה  0.5ס"מ

$ 40.00
$ 120.00
$ 40.00
$ 55.00
$ 40.00
$ 55.00
$ 50.00
$ 55.00
$ 50.00
$ 55.00
$ 50.00
$ 55.00
$ 55.00
$ 55.00

272

שני נרות שמן מחרס ,תקופה שומרונית מאוחרת
מאות  6-7לספירה ,מצב טוב
שלושה נרות שמן ,תקופה שומרונית מאוחרת
מאות  6-7לספירה ,מצב טוב
שני נרות שמן מחרס ,תקופה שומרונית מאוחרת
מאות  6-7לספירה ,מצב טוב
נר שמן מחרס ,תקופה שומרונית מאוחרת,
מאות חמישית-שביעית לספירה ,עיטור של שתי מנורות
שני נרות שמן מחרס ,תקופה שומרונית מאוחרת
מאות  6-7לספירה ,מצב טוב
שלושה נרות שמן ,תקופה שומרונית מאוחרת
מאות  6-7לספירה ,מצב טוב
שני נרות שמן מחרס ,תקופה שומרונית מאוחרת
מאות  6-7לספירה ,מצב טוב
חמש נרות שמן מחרס ,תקופה שומרונית מאוחרת
מאות  6-7לספירה ,כולם מתוקנים
שני נרות שמן מחרס ,תקופה שומרונית מאוחרת
מאות  6-7לספירה ,מצב טוב
שלוש מנורות חרס שומרוניות ,מעוטרות ,שתים מהן עם תיקון קל

282

לוט של  82מטבעות ברונזה ערביות ביזנטיות ,א"י,
מאות שביעית-שמינית לספירה
לוט  80מטבעות ברונזה ,תקופת המעבר הערבית ביזנטית,
מאות  7-1לספירה
שלוש מטבעות ,תקופה ערבית-ביזנטית
מאה שביעית לספירה
 81מטבעות ברונזה ,תקופת המעבר ביזנטית-ערבית

287

מטבע ברונזה ערבי-ביזנטי
נטבע בעיר  Scythopolisבית שאן ,תחילת המאה ה7-
כד חרס ,תקופה ביזנטית מאוחרת עד איסלמית קדומה,
מאות ששית-שביעית לספירה , ,נמצא בים
שני נרות שמן מחרס ,טיפוס איסלמי ,מאות  83-81לספירה
(פגמים ושברים)
נר שמן מחרס ,תקופה איסלמית קדומה ,בית אומיה,
מאות שביעית -תשיעית לספירה ,עיטור דקל על הפיאה
ארבעה נרות שמן מחרס ,תקופה איסלמית בא"י ,וירדן,
מאות  7-1לספירה ,גלזורה ירוקה ( ,)8כולם עם פגמים
חמישה פריטי חרס עם גלזורה ,ארץ ישראל,
תקופה ערבית מאוחרת צלבנית וממלוכית ,מאות 83-86
צלמית ברונזה "נזיר מתפלל" ,תקופה צלבנית,
מאה  88-80לספירה,
קופסת רליקווריום ,א"י ,תקופה צלבנית ,שבור ללא מכסה,
עם חריטת דקל (נדיר)
כד חרס ממלוכי ,מאה  ,81-86מצב טוב ,תיקון קל בשפה,
עם צביעה וחריטה
כלי חרס ממלוכי ,מאה  81-86לספירה ,עם עיטורים דמויי מגינים
וכתובת ערבית ,שברים וחוסרים בחלק העליון
בקבוק ברונזה איסלמי ,מאות 81-86
אזור סוריה-פלשתינה,

273
274
275
276
277
278
279
280
281

284
285
286

289
291
292
293
294
296
297
299
301
302

12

$ 55.00
$ 65.00
$ 55.00

$ 65.00
$ 55.00
$ 65.00
$ 55.00
$ 80.00
$ 55.00
$ 65.00
$ 50.00

$ 40.00
$ 60.00
$ 50.00
$ 160.00
גובה  12ס"מ

$ 80.00
$ 35.00
$ 55.00
$ 55.00
$ 65.00

גובה  66מ"מ

$ 120.00

1.6X2.6X2.6
ס"מ

$ 160.00

גובה  87ס"מ

$ 35.00

גובה  82ס"מ
קוטר  87ס"מ,

$ 40.00

גובה  7ס"מ

$ 65.00

303

חלק מכד חרס עם ידית ,תקופה ממלוכית ,מאה ,81-86
עיטורים גיאומטרים ,אדום ושחור על רקע לבן (חלק עליון חסר)
שלושה נרות שמן מחרס ,תקופה ממלוכית ,מאה  81-86לספירה,
שנים עם שברים וחוסרים ,כולם עם פסוידו כתב ערבי ועיטורים
00X22
חצי קמע איסלמי מעופרת ,תקופה ממלוכית ,מאות 81-86
מ"מ
לספירה ,כתובת ערבית משני הצדדים( ,נדיר)
גובה  80ס"מ
כד חרס עם זיגוג ,תקופה ממלוכית 8033-8533 ,לספירה,
תיקונים ושחזורים,
ארבעה כלי חרס ,ארץ ישראל ,תקופה ממלוכית עד עותמאנית,
מאות  80-85לספירה ,מצבים שונים ,פגמים ושברים
לוט  00מטבעות ברונזה איסלמיות ,מאה שביעית עד מאה ,80
ביניהן מספר מטבעות צלבניים והודו המוסלמית
גובה  87ס"מ
כד חרס (מימיה) ,איסלמי ,עם פיאה וידית (חלקים משוחזרים)

313

שני שברי אריחי אבן איסלמיים ,תקופה עותמאנית ,מאות ,85-87
עם כיתוב ערבי
שלוש משקולות-פלס עתיקים ,עשויים עופרת

$ 40.00

315

לוט  01טבעות איסלמיות ובדויות

$ 100.00

316

חצי תבנית יציקה לכדורי רובה ,תקופה עותמאנית,
יחד עם שני כדורי עופרת
תבנית יציקה לכדורי עופרת לרובה 1 ,כדורים ,תקופה עותמאנית

$ 25.00

304
305
307
308
310
312

314

317

גובה  12ס"מ

$ 40.00
$ 80.00
$ 50.00
$ 35.00
$ 100.00
$ 80.00
$ 25.00
$ 70.00

$ 35.00

ספרים בנושא ארכיאולוגיה
320

 321אריה
קינדלר
322

Yohanan 323
Aharoni
 324צבי שטאל

Ernst 325
Kuehnel

Lachish (Tel de Daweir)- LachishI, The Lachish letters
by H. Torczyner, Oxford uni Press, 1938, spine
damaged, foxing ex library, Lachish II, The Fosse
Temple by O. Tufnell ch-Inge, L. Harding Oxford uni
Press, 1940 ex library
שני ספרים אודות מטבעות עתיקים:
א .מטבעות טבריה 836 ,8051 ,עמ' כולל לוחות
ב .אוצר מטבעות ארץ ישראל ,מוסד ביאליק ,ירושלים8061 ,
שני ספרים אודות מטבעות עתיקים בארץ ישראל:
a. Yaacov Meshorer, Jewish coins of the second
temple period, Tel-Aviv 1967
b. Arie Kindler, Coins of the land of Israel, collection
of the Bank of Israel, a catalogue, Jlm. 1974, 138 p
Excavations of Ramat Rachel, seasons 1959-1960,
Uni degli studi di Roma-The Hebrew Uni of Jlm., Rma
)1962, 100 p. 32 fig 34 pl. (foxing, dust jacket damaged
שני ספרים אודות מטבעות עתיקים:
א .נשים על מטבעות עתיקים ,הוצ' המחבר8011 ,
ב .אנציקלופדיה למטבעות ארץ ישראל בתקופה העתיקה,
צ'ריקובר1333 ,
Islamic Arts, London, 1970

13

$ 150.00

$ 50.00

$ 55.00

$ 40.00
$ 50.00

$ 35.00

326

327

שני ספרים אודות המגילות הגנוזות:
א .מגילת ים המלח ,ת"א ,תשי"ז 8065
ב .מגילת בן סירא ממצדה ,מבוא יגאל ידין ,ירושלים תשכ"ה
8056
שלושה ספרים אודות ארכיאולוגיה בא"י
a. R. Gonen, Ancient Pottery, London, 1973
b. E. Wilson, The Scrolls from the Dead Sea, N.Y.
1956 c. J. Pritchard, Archaeology and the Old
Testament, N.Y. 1958

14

$ 50.00

$ 35.00

