ירושלים
של זהב
המרכז למכירות פומביות
יודאיקה  .עתיקות  .אומנות

ייחודיות  .מקצועיות  .אמינות  .הגינות

אנו שמחים להזמינכם
למכירה הפומבית הקרובה

שתיערך ביום שלישי
י"ז בכסלו התשע"ה,

09.12.14

החל משעה 17:30

ימי תצוגה מוקדמת לפריטים ,בתאריכים:
י"ב בכסלו התשע"ה
 4.12.14יום חמישי

ט"ו בכסלו התשע"ה
 7.12.14יום ראשון

ט"ז בכסלו התשע"ה
 8.12.14יום שני

בשעות  ,9:00-18:00וביום המכירה י"ז בכסלו התשע"ה 9.12.14 ,בשעות9:00-14:00 :

במשרדי החברה ברחוב הרב מימון  ,2ירושלים.
סמוך לגשר המיתרים ותחנה המרכזית בירושלים.

כמו כן אנו מעוניינים בפריטים ובחומר נוסף למכירות הבאות
בנושאים :בולאות) ,במיוחד :אוספים ,מהתקופה
העותומאנית ,שואה ומחנות ,מחנות מעצר בריטיים ,קק"ל,
ועוד( מטבעות ,שטרות ,אסימונים ,אמצעי תשלום,
מדליות ,אוטוגרפים ,מסמכים מקהילות ישראל ,הישוב
הישן ותולדות הציונות ,שואה ,חפצי פלשתינה ובצלאל,
גלויות ,שנות טובות ,כרוזים וכרזות ,ספרים ישנים ,מפות
ישנות ,תחריטים ,אמנות יהודית ,תשמישי קדושה ,ועוד...

למעוניינים בקטלוג חינם ובפרטים

נא ליצור קשר בטלפון02-6455056 | 058-7-752-752 :
מיילjerusalemofgold1@gmail.com :
או דרך אתרwww.jerusalem-ofgold.com :
קטלוג מקוון באינטרנט:
https://jerusalem-ofgold.bidspirit.com

Jerusalem of Gold
Auctions Center

Judaica • Antiques • Art

We are happy to invite you to
UPCOMING AUCTION
That will take place on Tuesday

9.12.14 at 17:30

Auction Preview will be on:

Thursday | 04.12.14

Sunday | 07.12.14

Monday | 08.12.14

at 9:00-18:00 and on the day of the auction, Tuesday 9.12.14 at 9:00-14:00

At the offices of the company 2 Rabbi Maimon Street,
Jerusalem (near the Chords Bridge and the Central Bus Station).

For a free catalogue of the auction and more details
please call: 02-6455056 | 058-7-752-752
Online catalogue: www.jerusalem-ofgold.bidspirit.com
Email: jerusalemofgold1@gmail.com | Our site: www.Jerusalem-ofGold.com
We are interested in additional items and materials for our next auctions related to philately
(especially collections, the Ottoman period, Holocaust and camps, the British detention camps, Jewish
National Fund, and more), coins, banknotes, metal tokens, methods of payment, medals, autographs,
documents from Jewish communities, the Old Yishuv and the history of Zionism, Holocaust, items of
Palestine and Bezalel, postcards, New-Year greeting cards, posters, old books, ancient maps, etchings,
Jewish art, ritual articles, and more …

