
 

  2010מתנות שופטים 

  תאריך  המקבל  מקור  תיאור  מס' קטלוגי

קופסא מכסף עם   100-05658
  עיטורים של גפן

  חברי הפרלמנט ההודי

  

  18.7.10  בית המשפט

מדליה בקופסת   100-05659
  עץ

נשיא הפרלמנט של הונג קונג, 
  צ'ונק ג'ספט יוקסינג. 

  2010יולי  בית המשפט

למנט של הונג קונג, נשיא הפר  תמונה קטנה  100-05660
  צ'ונק ג'ספט יוקסינג. 

  2010יולי  בית המשפט

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

הרשימה מתייחסת לשופטי בית המשפט העליון המכהנים כיום ולנשיאה (בדימ') מרים נאור, אשר כיהנה 
 כנשיאה בעת הגשת הבקשה, וכוללת מידע ביחס לשבע השנים האחרונות



 

  
  2011 –מתנות שופטים 

  
  תאריך  המקבל  מקור  תיאור  מס' קטלוגי

מהספרייה, ככל הנראה   תנ"ך  100-05715
התנ"ך היה שייך לנשיא 

זמורה, לשופט זילברג 
  ושופט צבי טל

  26.7.11   מחלקת המוזיאון

מפה מעוטרת   100-05717
  מסין

ו"ר הפרלמנט של מי 
  אחד המחוזות בסין

  

  2011יוני    מחלקת קשרי חוץ

מראשי לשכות עורכי   תמונה   100-05718
הדין מגרמניה (אורחי 

לשכת עורכי הדין 
  בישראל)

  2011מאי   מלצר השופט

100-05720  

  

  

  

קופסת 
תכשיטים 

אדומה 
  מעוטרת

  2011מרץ   מחלקת קשרי חוץ  המשלחת הסינית

תמונת בית   100-05721
מקדש "גן 

העדן"   בייג'ין, 
  סין

מביקור יושב ראש ועדת 
 Mr Liהחוקה של סין 

Shishi  

  2011מרץ   שופט מלצר ה

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  2012 –מתנות שופטים 

  הצעה לבול  100-01915

  

  2012נרשם ב בית המשפט סימה שאול

ליב, דרור גוט  הצעה לבול  100-01916
 לירי קידר

  2012נרשם ב בית המשפט

דרור גוטליב,   הצעה לבול  100-01917
 לירי קידר

  2012נרשם ב בית המשפט

  הצעה לבול  100-01919

  

  2012נרשם ב בית המשפט סימה שאול

  הצעה לבול  100-01920

  

  

דרור גוטליב 
 ולירי קידר

  2012נרשם ב בית המשפט

  תאריך  המקבל  מקור  תיאור  מס' קטלוגי

  2012נרשם ב בית המשפט אסף ברק  הצעה לבול  100-01900

  2012נרשם ב בית המשפט אברהם פת  הצעה לבול  100-01901

  2012נרשם ב בית המשפט נעמי ומאיר אשל   הצעה לבול  100-01902

מתנת אריה   תמונה   100-01903
  גלבלום ז"ל

  2012נרשם ב בית המשפט

  2012נרשם ב בית המשפט אברהם פת  הצעה לבול  100-01904

הבול הזוכה, דוד בן   100-01905
הדור  (זכוכית 

  התמונה שבורה)

  2012נרשם ב בית המשפט לא ידועמקור 

  2012נרשם ב בית המשפט אסף ברק  הצעה לבול  100-01906

  2012נרשם ב בית המשפט אברהם פת   הצעה לבול  100-01907

  2012נרשם ב בית המשפט סימה שאול  הצעה לבול  100-01908

  2012נרשם ב בית המשפט אסף ברק  הצעה לבול   100-01909

רות מלכא   הצעה לבול  100-01910
 (בקמן)

  2012נרשם ב בית המשפט

רות מלכא,   הצעות לבול  100-01911
 מיכאלי פלג

  2012נרשם ב שפטבית המ

  2012נרשם ב בית המשפט מוישה גרוס  הצעה לבול  100-01912

  2012נרשם ב בית המשפט סימה שאול  הצעה לבול  100-01913

  הצעה לבול  100-01914

  

  2012נרשם ב בית המשפט סימה שאול



 

  תאריך  המקבל  מקור  תיאור  מס' קטלוגי

הצעות לבולים לבית   100-01921
המשפט העליון, 

  ממוסגר

לבית המשפט 
  העליון

  2012נרשם ב בית המשפט

נרשם  בית המשפט  מתנת שוורץ  בניין - תמונה  100-01924
  25.12.12ב

מתנת רחל ועו"ד   תמונה   100-01926
  צבי שוורץ

  

-ב נרשם בית המשפט
25.12.12  

 נרשם ת המשפטבי  מתנת שוורץ  חומות - תמונה  100-01956
  25.12.12ב

מתנת רחל ועו"ד   תמונה   100-01957
  שוורץ

  2012נרשם ב בית המשפט

  כותל –תמונה   100-01958

  

נרשם  בית המשפט  מתנת שוורץ
  25.12.12ב

נרשם  בית המשפט  מתנת שוורץ  גגות - תמונה  100-01959
  25.12.12ב

נרשם  בית המשפט  מתנת שוורץ  הרים –תמונה   100-01960
  25.12.12ב

מתנת רחל ועו"ד   תמונה   100-01962
  צבי שוורץ

  2012נרשם ב בית המשפט

  2012נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע  המעיין בנצרת  100-03200

100-04829 
(מספור ישן 

שהיה קיים על 
  הפריט)

מתנת בית   עגלה עם סוסים
-המשפט העליון

  סין

נרשם  בית המשפט
  25.12.12ב

100-04851 
ן (מספור יש

שהיה קיים על 
  הפריט)

  ציפור

  

מתנת ממשלת 
  קנדה

 נרשם ב בית המשפט
25.12.12  

100-04864 
ר ישן מספו

שהיה על הפריט 
  בזמן התיעוד

 נרשם ב בית המשפט  קפריסין  קנקן
25.12.12  

  2012נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע  ספר על רומא  100-05021

  2012נרשם ב ת המשפטבי מקור לא ידוע  דוגמאות לבולים  100-05022 

מרשות הדואר   אלבום גלויות ובולים   100-05025
  השירות הבולאי

  2012נרשם ב בית המשפט

100-05026  Colorado and the 
rockies 

  2012נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע

  2012נרשם ב בית המשפט  תאילנד  בולים מתאילנד  100-05027

100-05028  Brno 2012נרשם ב שפטבית המ מקור לא ידוע  



 

  תאריך  המקבל  מקור  תיאור  מס' קטלוגי

100-05029  La justice de 
daumier a nos jours 

  2012נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע

100-05030  THE SUPREME 
COURT 

  2012נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע

  2012נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע  קוסטה ריקה  100-05031

100-05032  SHAANXI  2012נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע  

100-05033  SLOVENIA  2012נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע  

100-05034  The avmor 
collection 

  2012נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע

100-05035  Parlament ceske 
republiky senat 

  2012נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע

  2012נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע  זפרי  100-05037

  2012נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע  גנים קלאסיים מצרפת  100-05038

  2012נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע  כנ"ל  100-05040

100-05041  PARLIAMENT OF 
THECZECH  

  2012נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע

  2012נרשם ב בית המשפט דועמקור לא י south africaספר:   100-05043

100-05048  WITHOUT 
SANCTUARY  

  2012נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע

100-05049  Klassiker strasse 2012נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע  

  2012נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע  בטהובן  100-05051

  2012נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע  בטהובן  100-05052

100-05053  LE CONSEIL 
D'ETAT   

  2012נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע

שיר ממוסגר של עמוס   100-05328
  אטינגר

מזמור לדוד 
  לסקוב

  2012נרשם ב בית המשפט

דיסק בית המשפט   100-05337
  לחוקה

  2012נרשם ב בית המשפט  לטביה

מדליית זכוכית עם   100-05338
  סמל  בית המשפט

 בית משפט
 עליון,ה

  פיליפינים

  2012נרשם ב בית המשפט

דיסק הספר   "ספר אלוהים חיים"  100-05339
  מאת יוסף דויד

  2012נרשם ב בית המשפט

ספר באריזה מהודרת   100-05340
35X27  

בית המשפט 
  לעבודה, תאילנד

  2012נרשם ב בית המשפט



 

  תאריך  המקבל  מקור  תיאור  מס' קטלוגי

100-05341  

  

מגן עם כתובת תודה  
18X22  

  

בית המשפט 
  לעבודה, תאילנד

  2012נרשם ב בית המשפט

מגילת אבן הפינה של   
  בית המשפט העליון

הועבר למוזיאון 
מחיים פוקס 

  מההנהלה

  2012נרשם ב בית המשפט

  2012נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע  תמונה  100-05495

משירות   תמונה למזכרת   100-05496
  הביטחון הכללי

  2012נרשם ב בית המשפט

  2012נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע  תמונה מלשכת ברק  100-05498

תמונה מלשכת הנשיא   100-05499
  ברק

  2012נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע

הצעה לבול, נעמי   100-05500
  ומאיר אשל

  2012נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע

  2012נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  ספר מדריך לפורטוגל  100-05502

מנורת למנצח מזמור   100-05504
  חרותה ע"ג גבס

ניתנה ע"י רס"ב 
אושרי רחמים, 

מנהל השב"ס עם 
  סיום תפקידו

  2012נרשם ב בית המשפט

  2012נרשם ב בית המשפט  קנדה  מגש וסכין לדג  100-05506

  מדליה  100-05507

  

  2007התקבלה בשנת 

2005 Chief 
Justice John 

Marshall 
Silver Dollar 

  2012נרשם ב בית המשפט

עמותת בית אור   שעון יד  100-05508
  אביבה

  2012נרשם ב בית המשפט

כלי כסף שבאמצעו   100-05510
יושבת ציפור+  מוט 

דק מכסף עם  ריקועי 
  כנפיים בצדדים

  2012נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

  דיסק  100-05511

  

  2012נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

  2012נרשם ב בית המשפט  פיליפינים  מחזיק מפתחות  100-05512

  2012נרשם ב בית המשפט  פיליפינים  מחזיק מפתחות  100-05513

  2012נרשם ב בית המשפט  פיליפינים  מחזיק מפתחות  100-05514

100-05515  

  

  2012נרשם ב בית המשפט  פיליפינים  מחזיק מפתחות 



 

  תאריך  המקבל  מקור  תיאור  מס' קטלוגי

מחזיק מפתחות מטבע   100-05516
  מוכסף

  2012נרשם ב בית המשפט  ואלהונצ

מטבע כפול, כשחלקו   100-05517
העליון כתום והבסיס 

  מוזהב

הרפובליקה 
  הצרפתית

  2012נרשם ב בית המשפט

מטבע מזכוכית   100-05518
  שקופה  מבריטניה

  2012נרשם ב בית המשפט  בריטניה

חולצה אדומה   100-05519
  יםמהפיליפינ

  2012נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

חולצה אדומה   100-05520
  מהפיליפינים

  2012נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

  2012נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  חולצה מהפיליפינים  100-05521

  2012נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  חולצה  מהפיליפינים  100-05522

  2012נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  חרב עבודת יד  100-05523

תוצאות הבחירות   100-05524
וראש  15 -לכנסת ה
  הממשלה

  2012נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

כרון דברים מועדת יז  100-05525
הבחירות המרכזית 

  15 -לכנסת  ה

  2012נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

חמסה מוזהבת עם   100-05526
  שני ציפורים בצדדים

  2012נרשם ב בית המשפט  מוזיאון ישראל

מעמד לשולחן בצורת   100-05527
  ציפור בצבע זהב

  2012נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

  2012נרשם ב בית המשפט  בהוקרה מדוד  תמונת נוף  100-05528

  2012נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  תמונת נוף  100-05529

  2012נרשם ב בית המשפט  עמקור לא ידו  מטבע הכנסת  100-05530

  2012נרשם ב בית המשפט  קנדה  מטבע מקנדה  100-05531

מגשים בצבע פנינה  3  100-05532
  עם מסגרת 

  2012נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

  2012נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  מטבע הכנסת  100-05533

מטבע עם הסמל של   100-05534
העיר חיפה "... וכרמל 

  שב"ליער יח

החברה 
הממשלתית 

למדליות 
  ומטבעות בע"מ

  2012נרשם ב בית המשפט

  מטבע מתומן  100-05535

  

  2012נרשם ב בית המשפט  פריז

 -מטבע בצבע זהוב  100-05536
  נחושת

  2012נרשם ב בית המשפט  קנדה



 

  תאריך  המקבל  מקור  תיאור  מס' קטלוגי

  2012נרשם ב בית המשפט  צרפת  מטבע מוכסף  100-05537

  2012נרשם ב ית המשפטב  מקור לא ידוע  סט מפות ומפיות  100-05540

סט מפות ומפיות   100-05541
  באדום וירוק

  2012נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

  2012נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  שטיח קיר  100-05542

מסגרת כסף לתמונה   100-05543
  עם חריטה

פרקליט המדינה, 
  ארה"ב

  2012נרשם ב בית המשפט

סמל בית המשפט   100-05544
העליון בצילום מכונה 

  ממוסגר

  2012נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

מפת סין על צעיף   100-05545
  דרכיםואלפון 

  2012נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

  2012נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  חמסה כחולה  100-05546

כנראה תמונת שופטי   100-05547
עליון ה טבית משפ
  בארה"ב

  2012נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

אות מגשים ישראל   100-05548
  יפה

  2012נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

בית נשיאת   פסל ציפור שיש  100-05554
  בקנדה המשפט

  2012נרשם ב בית המשפט

חוקה של ארה"ב   100-05661
  בקופסא שחורה

  2012נרשם ב בית המשפט  צ'יף של ארה"ב

מגש כסף בקופסא   100-05662
  כחולה

  2012נרשם ב בית המשפט  מדריד

גנרל סקוט   קערת כסף   100-05663
  הרשברגר

  2012נרשם ב בית המשפט

מנשיא מסדר   מדליה  100-05664
הבונים 

  החופשיים צרפת

  2012נרשם ב בית המשפט

פעמון מקריסטל עם   100-05665
  עיטורים 

  2012נרשם ב בית המשפט  סלובקיה

חותמות גומי,  3  100-05697
הנושאות בולי מס 

  קניה

ע"י נשיאת בתי 
משפט שלום 

במחוז תל אביב 
השופטת הדסי 

  הרמן

מחלקת 
  המוזיאון

2012  

100-05704  

  

במסגרת ביקור   מחזיק עטים
  שגרירות סין

  

  

 השופט
  דנצינגר

  2012מאי 



 

  תאריך  המקבל  מקור  תיאור  מס' קטלוגי

תמונת שופטים בית   100-05706
  הנשיא מינוי הנשיאה

  2012מרץ  ת המשפטבי  מלשכת הנשיאה

תמונה של הנשיאה עם   100-05707
  חברי משלחת

  

  2012מרץ  בית המשפט  מלשכת הנשיאה

תמונת תבליט   100-05708
  ממתכת, מסגרת עץ

מלשכת הנשיאה 
  ביניש

  2012מרץ  בית המשפט

מחלקת   הגב' גלעדי  גלימת השופט גלעדי  100-05710
  ןהמוזיאו

25.1.12  

מחלקת   הגב' גלעדי  תמונת השופט גלעדי  100-05711
  המוזיאון

25.1.12  

מסנטורית   מכתש ועלי מעץ  100-5713
  מהוואי

מחלקת 
  קשרי חוץ

4.1.12  

אלכסנדר   תמונה  100-05790
  וישנסקי, פולין,

 נרשם ב בית המשפט
11.12.12  

אלכסנדר   תמונה  100-05791
  וישנסקי, פולין

 ב נרשם בית המשפט
11.12.12  

  סטוריתיתמונה ה  100-05794

  

מחלקת   מקור לא ידוע
  המוזיאון

 נרשם ב
11.12.12  

  תמונת גובלן  100-05795

  

מחלקת   מקור לא ידוע
  המוזיאון

 נרשם ב
11.12.12  

 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  תמונת משלחות   100-05796
11.12.12  

תמונה מלשכת   100-05798
תמונת  הנשיאה
  תמשלחו

 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע
11.12.12  

אלכסנדר   תמונה  100-05790
  וישנסקי, פולין,

 נרשם ב בית המשפט
11.12.12  

אלכסנדר   תמונה  100-05791
  וישנסקי, פולין

 נרשם ב בית המשפט
11.12.12  

  סטוריתיתמונה ה  100-05794

  

מחלקת   מקור לא ידוע
  המוזיאון

 נרשם ב
11.12.12  

  תמונת גובלן  100-05795

  

מחלקת   מקור לא ידוע
  המוזיאון

 נרשם ב
11.12.12  

 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  תמונת משלחות   100-05796
11.12.12  

תמונה מלשכת   100-05798
תמונת  הנשיאה
  משלחות

 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע
11.12.12  



 

  תאריך  המקבל  מקור  תיאור  מס' קטלוגי

  מדליה  100-05799

  

 conseilמתנת 
detat צרפת  

 נרשם ב בית המשפט
25.12.12  

  מדליה  100-05800

  

 בית המשפטמתנת 
  העליון, שנחאי

 נרשם ב בית המשפט
25.12.12  

 COVRמתנת   מדליה  100-05801
DE 

CASSATION  
  צרפת

 נרשם ב בית המשפט
25.12.12  

 בית המשפטמתנת   דרקון  100-05802
  העליון שנחאי

 ב נרשם בית המשפט
25.12.12  

 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  חרב  100-05803
25.12.12  

מתנת הארגון   מדליה  100-05804
  הבינלאומי לעבודה

 נרשם ב בית המשפט
25.12.12  

מתנת ועדת   פכית  100-05805
  החוקה, נפאל

 נרשם ב בית המשפט
25.12.12  

 בית המשפטמתנת   מדליה  100-05806
  העליון סין

 רשם בנ בית המשפט
25.12.12  

מתנת הארגון   מדליה  100-05807
הבינ"ל לבתי 

 מנהלייםמשפט 
  , ליסבוןעליונים

 נרשם ב בית המשפט
25.12.12  

צדק   "צדק -שטיח   100-05808
שטיח קיר  -תרדוף" 

  של שלמה כץ

השאלת מוזיאון 
  האומנות לאסלאם

 נרשם ב בית המשפט
25.12.12  

מוזיאון השאלת   שטיח משפט שלמה   100-05809
  האומנות לאסלאם

 נרשם ב בית המשפט
25.12.12  

שנה  60מנורה   100-05810
  לישראל

 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע
25.12.12  

מתנת בית המשפט   מדליה  100-05811
  אורוגואיהעליון, 

 נרשם ב בית המשפט
25.12.12  

 בית המשפטמתנת   צלוחית כסף  100-05812
  העליון, קפריסין

 נרשם ב בית המשפט
25.12.12  

 בית המשפטמתנת   מדליה   100-05813
  לחוקה, רוסיה

 נרשם ב בית המשפט
25.12.12  

  פסל ברונזה  100-05814

  

 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע
25.12.12  

 בית המשפטמתנת   מדליה  100-05815
  לחוקה, רוסיה

 נרשם ב בית המשפט
25.12.12  



 

  תאריך  המקבל  מקור  תיאור  מס' קטלוגי

  פטיש זכוכית  100-05816

  

 נרשם ב בית המשפט  ועמקור לא יד
25.12.12  

  אגרטל   100-05817

  

 נרשם ב בית המשפט  רוסיה
25.12.12  

 בית המשפטמתנת   מדליה  100-05818
  העליון , רוסיה

 נרשם ב בית המשפט
25.12.12  

 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  פטיש כסף  100-05819
25.12.12  

 בית המשפט  אבן מבריקה צהובה  100-05820
  החוקתי בליטה

 נרשם ב בית המשפט
25.12.12  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  2013 –מתנות שופטים 
  

  
 תאריך המקבל מקור תיאור מס' קטלוגי

 11.2.13ב נרשם בית המשפט  מקור לא ידוע  מדליה   100-04841

 27.1.13נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע צלחת  100-04861

 27.1.13נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  צלחת  100-04862

תמונת ריקוע על   100-04865
אלומיניום עם 

מסגרת מעץ, 
השער המערבי של 

  האוניברסיטה

 4.2.13נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

ירושלים,  -מדליה  100-04867
ממוסגרת בתוך 

  קופסה, רקע כחול

 27.1.13ם בנרש בית המשפט  מקור לא ידוע

 27.1.13נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  מטבע כסוף קטן  100-04876

צלחת סינית   100-04887
בעיטור פרחים 

וציפורים (עבודת 
 15קוטר  אמייל)

  ס"מ

  2013נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

שעון יד גברי עם   100-05266
מאזני צדק מאחור 

בקופסת עור 
  אדומה

  2013נרשם ב משפטבית ה  מקור לא ידוע

הולוגרמת   100-05271
זכוכית

HOGERAAD 
DER 

NEDERLADEN  

  2013נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

מטבע פליז עם   100-05273
חזית בית המשפט 

ADVOCATUS 
MILES  הוצאה

לכבוד הוועדה של 
הקולג' בסופיה 

  מס" 6קוטר  1897

  2013נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

ת כסף קערי  100-05274
אובלית עם עיטור 

 בית המשפטמבנה 
 העליון בהודו

 בקופסת קטיפה
   14X9אדומה

  ס"מ

נשיא בהמ"ש 
העליון בהודו 

V.N.KHARE  

  2013נרשם ב בית המשפט

קערת כסף עם   100-05275
ידיות מעוטרות 
בקופסת קרטון 

קוטר  בצבע שחור
  ס"מ 15

שר המשפטים  
  הנורווגי

  2013נרשם ב בית המשפט



 

 תאריך המקבל מקור תיאור מס' קטלוגי

מדליה    100-05279
מהרפובליקה 

  נציהווב

  17.2.13נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

  

עט בתוך קופסה   100-05280
שחורה מלבנית, 

כתוב עליו "מל"מ 
  מערכות"

  17.2.13נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

  17.2.13נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  מטבע  100-05281

 17.2.13נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  מטבע  100-05282

 17.2.13נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  מטבע  100-05283

משקולת נייר   100-05287
  לשולחן

 17.2.13נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

מסגרת ממתכת   100-05291
מלבנית לשולחן,  
  עם כיסוי זכוכית

 17.2.13נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

שלושה   100-05294
תקליטורים, 

  תאילנד בנגקוק

 17.2.13נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

 17.2.13נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  חרב קטנטנה  100-05295

 LIETUVOSספר:   100-05299
PEIZAZAS  

 11.2.13נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

 "KAUNOספר:   100-05301
APYGARDOS 

TEISMAS" 

 11.2.13נרשם ב בית המשפט  ר לא ידועמקו

 "KAUNO: ספר  100-05302
APYGARDOS 

TEISMAS"  

 11.2.13נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

שני מטבעות   100-05304
  קטנים

  17.2.13נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

מטבע קטן מוכסף   100-05306
  לטביה

  12.2.13נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

מטבע קטן  עם   100-05307
  אביר רוכב על סוס

  17.2.13נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

  תמונה ע"ג שיש  100-05342

  

  2013נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

מתנת בית   בולים ממוסגרים  100-05344
המשפט העליון 
  של הפיליפינים

  2013נרשם ב בית המשפט

 27.1.13נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  מדליה  100-05345

 27.1.13נרשם ב בית המשפט  ארגנטינה  ארגנטינה –מדליה   100-05346



 

 תאריך המקבל מקור תיאור מס' קטלוגי

100-05356  

  

  מקור לא ידוע

  

  21.2.13נרשם ב בית המשפט

100-05357  

  

  21.2.13נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

משושה ובתוכו   100-05358
מטבע , 

מאוניברסיטת ניו 
  יורק

  17.2.13נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

 27.1.13 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  מדליה  100-05361

בית מדליה של   100-05364
של  המשפט

  אזרביג'ן

 27.1.13 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

 27.1.13 נרשם ב טבית המשפ  מקור לא ידוע  מחזיק דפים  100-05366

 27.1.13 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  כלי חרס לשמן  100-05369

  בית המשפט  מקור לא ידוע קריסטל תלת ממד  100-05370

  2013נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  ספר  100-05372

ספר   100-05373
WARSZAWA  

  3.3.13 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

 INDIA'Sספר   100-05374
JEWISH…  

  3.3.13 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

  3.3.13 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  PRAHAספר   100-05375

 –ספר   100-05376
MONTANA 

immpressions  

  21.2.13 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

מטבע מהחברה   100-05401
הממשלתית 

  למדליות

  26.2.13 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

  מאזניים   -חפתים  100-05402

  

  26.2.13 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

  מקור לא ידוע  חפתים  100-05403

  

  26.2.13 נרשם ב בית המשפט

  26.2.13 נרשם ב בית המשפט  איסלנד  חפתים מאיסלנד  100-05404

  3.3.13 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  חולצה  100-05405

לוח עץ בצורת   100-05406
ריבוע מגולף 

  ומעוטר

  26.2.13 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע



 

 תאריך המקבל מקור תיאור מס' קטלוגי

דפדפת דפים   100-05407
לבנים עם כריכה 

  כסופה -ממתכת

  26.2.13 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

  21.2.13 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע  4.7.1776–מגילה   100-05408

  26.2.13 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע של לבן-צעיף   100-05409

 - ספר  100-05410
REGULAE 

IURIS  

  26.2.13 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

 –ספר   100-05411
WARSZAWA  

  26.2.13 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

תמונה מסגרת   100-05412
  שיש 

  26.2.13 נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

מגן עם סמל   100-05418
תרנגול המשטרה 

הפדראלית של 
ארגנטינה בקופסת 
 קטיפה בצבע כחול

18X22 ס"מ  

ADRIAN JUAN 
PELACCHI  

  2013נרשם ב בית המשפט

קלסר בצבע בורדו   100-05419
עם מסמכים מכנס 

שואה בו נשא 
  הנשיא דברים

מרכז 
הארגונים של 
  ניצולי השואה

  2013נרשם ב בית המשפט

ספר תצלומים של   100-05420
ROBIN HOOD  
בתוך תיק בד 

  שחור

  

NATIONAL 
ASSOOCIATI

ON OF 
ATTORNEY 

GENERAL  

  2013נרשם ב בית המשפט

100-05421  

  

  

  

  

ספר תצלומים של 
DAVID MUENCH  

TERRY 
GODDARD 

ATTORNEY 
GENERAL  

   בית המשפט

  

 

  2013נרשם ב

משטח ופטיש   100-05422
שופטים מעץ + 
  כתובית הקדשה

NATIONAL 
ASSOCIATIO

N OF 
ATTOMEYS 

GENERAL  

  2013נרשם ב בית המשפט

שעון יד נשי עם   100-05423
איור מאזני צדק 

בקופסת  במרכז
קרטון/בד בצבע 

  כחול

  

  2013נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע



 

 תאריך המקבל מקור תיאור מס' קטלוגי

מדליית מתכת   100-05424
דגם מבנה ודגם 

 1991-2001נשר 
בקופסת פלסטיק 

  ס"מ  6קוטר  אדומה

  2013נרשם ב בית המשפט מקור לא ידוע

שעון יד גברי   100-05426
במרכז רישום 

אדום של מאזני 
  צדק

  2013נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

שעון שולחן בירוק   100-05427
וזהב במרכז 

רישום מבנה עם 
 דגל רוסיה

בקופסה 
בטקסטורת 

 בורדו/ורוד וזהב
7.5x15ס"מ  

  2013נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

  1.1.13-תועד ב בית המשפט  מקור לא ידוע  אמנות מקרמיקה  100-05835

צילום רישום   100-05896
  דומייה במסגרת

מזכירות   מקור לא ידוע
 ראשית

נרשם בדצמבר 
2013  

צילום רישום   100-05897
  דומייה במסגרת

מזכירות   מקור לא ידוע
 ראשית

בדצמבר נרשם 
2013  

צילום רישום   100-05898
  דומייה במסגרת

מזכירות   מקור לא ידוע
 ראשית

נרשם בדצמבר 
2013  

 1צילום אולם מס'   100-05899
  מגרש הרוסים

מזכירות   מקור לא ידוע
 ראשית

נרשם בדצמבר 
2013  

איור בתי המשפט   100-05900
שטרן מתוך: באי 

  בתי המשפט

מזכירות   מקור לא ידוע
 ראשית

רשם בדצמבר נ
2013  

איור בתי המשפט   100-05901
שטרן מתוך: באי 

  בתי המשפט

מזכירות   מקור לא ידוע
 ראשית

נרשם בדצמבר 
2013  

תמונת חריטה   100-05913
בנחושת של סירת 

  מפרש

  2013נרשם ב בית המשפט  מקור לא ידוע

 PAUL ספר:  100-05917
BENNEY 

NIGHT 
PAINTINGS  

מחלקת   מקור לא ידוע
 המוזיאון

  2013יולי 

 
  

  

 



 

  2014מתנות שופטים 

  תאריך  המקבל  מקור  תיאור  מס' קטלוגי

בתי המשפט  איור  100-05902
שטרן מתוך: באי 

  בתי המשפט

  2014נרשם בינואר  בית המשפט  מקור לא ידוע

צבעוני –תמונות כץ   100-05904
אם שטיח בחדר תו –

  התכנסות שופטים

  2014נרשם בינואר  בית המשפט  מקור לא ידוע

צבעוני –תמונות כץ   100-05905
תואם שטיח בחדר  –

  התכנסות שופטים

  2014נרשם בינואר  בית המשפט  מקור לא ידוע

100-06105  
*הברקוד הישן 
נפל מהתמונה 
לכן ניתן 

  ברקוד חדש

צבעוני –תמונות כץ 
דר תואם שטיח בח –

  התכנסות שופטים

  2014נרשם בינואר  בית המשפט  מקור לא ידוע

100-05915  
100-05913  

  קופסת כלי כתיבה- 
קופסת כרטיסי - 

  ביקור

בית המשפט 
הקונסיטוציוני 

  בקוריאה 

  2014אוקטובר  בית המשפט

100-06071  

  

ספר לבן גדול: 
constitution of 

India 

The bar 
associate of 

India  

  2014 בית המשפט

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  2015 מתנות שופטים

 תאריך  המקבל מקור תיאור מס' קטלוגי

סגנית שרת   ספל וצלחת  100-05855
המשפטים של 

  רוסיה

  2015מאי    הנשיאה נאור

חפץ נוי   100-05856
מעוצב לפי 
סגנון הבניין 

  בלבן

שייך לבניין   מקור לא ידוע
  מהיווסדו

2015  

תמונה   100-05858
ש בהמ"

  סינגפור

  2015אפ'  בית המשפט  בהמ"ש סינגפור

מפת שולחן   100-05859
תחרה 

  ופרחים

  2015אפ'  בית המשפט  בהמ"ש הונגריה

 THEספר   100-05860
CURIA...  

  2015אפ'  בית המשפט  בהמ"ש הונגריה

תמונת גשר   100-05862
  עלי זהב

  2015אפ'  בית המשפט  בהמ"ש הונגריה

מנהיגים  קבוצ'  חנוכייה  100-05863
  יהודים מגרמניה

  2015דצ'  בית המשפט

100-05864  Wybrane 
orzeczenia 

 ספר
  

הרשות השופטת 
  פולין

  2015נוב'  בית המשפט

100-05865  ADMINIST
RATIVE 

JUSTICE ...
  ספר

הרשות השופטת 
  פולין

  2015נוב'  בית המשפט

100-05866  THE 
SUPREME 
ADMINIST

ATIVE… 
  ספר

הרשות השופטת 
  ןפולי

  2015נוב'  בית המשפט

100-05867  THE SEJM 
REVIEW...  

  ספר

הרשות השופטת 
  פולין

  2015נוב'  בית המשפט

מדליה   100-05868
הרשות 

השופטת 
  פולין

הרשות השופטת 
  פולין

  2015נוב'  בית המשפט

מטבע   100-05869
וקישוט 

שולחן הרשות 
השופטת 

  פולין

הרשות השופטת 
  פולין

  2015נוב'  בית המשפט
  

שרשרת   100-05870
מוזהבת 

ותליון 
הרשות 

השופטת 
  פולין

הרשות השופטת 
  פולין

  2015נוב'  בית המשפט

  דיסק און קי  100-05871
  
  
  
  

הרשות השופטת 
  פולין

  2015נוב'  בית המשפט



 

 תאריך המקבל מקור תיאור מס' קטלוגי

משקולת נייר   100-05872
שולחנית 
  פרספקס

הרשות השופטת 
  פולין

  2015נוב'  פטבית המש

קערית   100-05875
  חרסינה

  2015נוב'  בית המשפט  מקור לא ידוע
  

 –ציור על בד   100-05876
  הרים

מגולגל 
  כמגילה

משלחת שופטים 
מסין אוקטובר 

2015  

אוקטובר  בית המשפט
2015  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  2016 -מתנות שופטים 

  תאריך  המקבל  מקור  תיאור  מס' קטלוגי

ספר למה לזרוק?   100-05852
  דניאלה וכסלר

דניאלה 
  וכסלר

  2016יולי    הנשיאה נאור

צילום חיילת   100-05853
  הוחנוכיי

  2016יולי   הנשיאה נאור  כנסת

צלחת מאוירת   100-05854
  לנוי

ש "בהמ
העליון 

  בבריטניה

  2016יולי   הנשיאה נאור

בהמ"ש העליון   דיסק און קיי  100-06028
  בהונדורס

  2016   השופט מלצר

עץ,  דמויתקופסה   100-06029
לכה וקישוט 

  פלורלי

שגריר יפן 
בישראל קוג' 

  טמיטא

  2016  הנשיאה נאור 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 2017מתנות שופטים 

  תאריך  המקבל  מקור  תיאור  מס' קטלוגי

ספר כחול:   100-05492
Norberto 

seebach Chila 

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט  מקור לא ידוע

תיבה חומה ועליה   100-05553
 houseכיתוב: 

of lords 

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט מקור לא ידוע

מעמד בצבע   100-05703
חום/בורדו בצורת 

ריבוע עם כיתוב 
  אותיות סיניות

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט מקור לא ידוע

פסל איש עשוי   100-05709
  אבן שיש

  2017רשם באוקטובר נ בית המשפט מקור לא ידוע

צנצנת חרסינה   100-05895
  כחולה+מכסה

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט מקור לא ידוע

קריסטל שקוף   100-06022
עליו סמל וכיתוב 

  מסין

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט  מקור לא ידוע

מניפה עם מעמד   100-06023
  בקופסה

  2017  הנשיאה נאור  שופטים מסין

נה רקומה ע"ג תמו  100-06024
  בד

  2017  הנשיאה נאור  שופטים מסין

מדליה במתקן   100-06025
  זכוכית

  2017  הנשיאה נאור  שופטים מסין 

  2017  בית המשפט  מקור לא ידוע  קופסת סיגרים  100-06027

קופסת קרטון עם   100-06030
  קופסיות תה 3

ארכיבישוף 
  מקנטרקרי

  2017  הנשיאה נאור 

ור נרתיק עור שח  100-06034
  לכרטיסים

הוועדה למינוי 
שופטים 

  בארגנטינה

השופט גלעד 
  לובינסקי זיו

  2017אוגוסט 

עט שחור בנרתיק   100-06035
  ירוק

הוועדה למינוי 
שופטים 

  בארגנטינה

השופט גלעד 
  לובינסקי זיו

  2017אוגוסט 

פסל מתכת   100-06036
מוכסף של אלת 

  הצדק

הוועדה למינוי 
שופטים 

  בארגנטינה

 השופט גלעד
  לובינסקי זיו

  2017אוגוסט 

תמונת סמל   100-06037
המשטרה 

הפדרלית של 
רפובליקת 

ארגנטינה. מסגרת 
מוזהבת רקע 

  כחול.

  

הוועדה למינוי 
שופטים 

  בארגנטינה

השופט  גלעד 
 לובינסקי זיו

  אוגוסט

2017 



 

  תאריך  המקבל  מקור  תיאור  מס' קטלוגי

חפץ נוי דקורטיבי   100-06038
לשולחן דמוי מגן 

ם הקדשה מאת ע
DAIA  

הוועדה למינוי 
שופטים 

  בארגנטינה

השופט  גלעד 
  לובינסקי זיו

  אוגוסט

2017  

  ספר:  100-06039

Revista 
institucional 

de la defense 
publica 

הוועדה למינוי 
שופטים 

  בארגנטינה

השופט  גלעד 
  לובינסקי זיו

  אוגוסט

2017  

 :ספר  100-06040

anuario de 
derechos 

economicos, 
sociales y 

culturales en 
la caba 2015  

הוועדה למינוי 
שופטים 

  בארגנטינה

השופט  גלעד 
  לובינסקי זיו

  אוגוסט

2017  

  :ספר  100-06041

Economic, 
social and 

cultural right in 
the city of 

Buenos Aires. 
The role of the 
public ministry 

of defense 
concerning 

their 
enforceability. 

(צד שני של הספר 
אותה כריכה 

  בשפה ספרדית)

  

הוועדה למינוי 
שופטים 

  בארגנטינה

השופט  גלעד 
  לובינסקי זיו

  אוגוסט

2017  

 La:ספר  100-06042
revolution de 

las mariposas  

הוועדה למינוי 
שופטים 

  בארגנטינה

השופט  גלעד 
  לובינסקי זיו

  אוגוסט

2017  

וזהב פסל שעון מ  100-06043
עם  של אלת הצדק

  הקדשה

פייסל מנדו 
מפקד יחידת 

נחשון וסגל 
  פקודיו

הנשיאה מרים 
 נאור

 2017יוני 

פסל (להנחה על   100-06044
שולחן) של 

מאזניים ממתכת 
  בצבע כסף

  

  

רב גונדר עפרה 
קלינגר, נציבות 

  בתי הסוהר

הנשיאה מרים 
  נאור

  2017אוגוסט 



 

  תאריך  המקבל  מקור  תיאור  מס' קטלוגי

הקדשה ממוסגרת   100-06045
מוכספת (של 

(HAZORFIM  

הנשיא 
אורנשטיין 

ושופטי בית 
המשפט המחוזי 

  יפו-בתל אביב

הנשיאה מרים 
  נאור

  2017יולי 

תמונת מאזניים  100-06046
צהובות עם רקע 
ומסגרת שחורה, 

  עם הקדשה

בית הדין -
האזורי לעבודה 

-       תל אביב
בית משפט 

השלום לתעבורה 
בית -      בתל אבי

משפט השלום 
  לנוער תל אביב

הנשיאה מרים 
  נאור

  2017יולי 

100-06049  

  

קופסת ריבוע 
שחורה ובתוכה 
שרשרת שחורה 

עם תליון גדול 
 בצורת טיפה 

  ד"ר יוהאן ציליין

 המרכזי הגנזך
 מדינת של

ן המחוז ֶ ס ֶ  ה
 ן,בוויסבאד

  גרמניה

מחלקת 
  המוזיאון

  2017ספטמבר 

 דיסק און קי 100-06050
בצורת מדינת 

מחוז הסן 
שבגרמניה, בצבע 
אדום לבן וכחול. 

עליו הכיתוב: 
HESSEN  

  ד"ר יוהאן ציליין

 המרכזי הגנזך
 מדינת של

ן המחוז ֶ ס ֶ  ה
 ,בוויסבאדן

  גרמניה

מחלקת 
  המוזיאון

  2017ספטמבר 

ל פסלון מוכסף ש  100-06051
פר עם סמל וש

  המנורה

  

הנשיאה מרים   מקור לא ידוע
  נאור

  אוגוסט

2017  

מעמד אבן   100-06052
קריסטל חומה 

  מוזהבת

  2017נרשם באוקטובר   בית המשפט  מקור לא ידוע

  

 LAספר:   100-06053
COURTE 

SUPREMA 
DE JUSTICA 

DE LA 
NACION 

נשיא בית 
המשפט העליון 

  של ארגנטינה

  2017אוקטובר   השופט מלצר

  2017ם באוקטובר נרש  הנשיאה חיות מקור לא ידוע  פסלון דובי צבעוני  100-06054

  

מאפרה/כלי שחור   100-06055
עם דוגמת חריטה 

  בצבע טורקיז

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט מקור לא ידוע

פסלון ציפור   100-06056
שחורה עם חריץ 

  למטבעות

נקנה ממוזיאון 
  ת"א לאומנות

  

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט



 

  תאריך  המקבל  מקור  תיאור  מס' קטלוגי

אגרטל לבן עם   100-06057
הדפס הכרזת 

  המדינה

נקנה ממוזיאון 
  ת"א לאומנות

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט

קופסא בורדו ובה   100-06058
תליון עם סמל 

וחריטה: 
BRATISLAVA  

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט  מקור לא ידוע

קופסא מוכספת   100-06059
עם כיתוב: 

"Rapublique 
Francaise 

conseil 
constitutionnel

"   

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט מקור לא ידוע

פמוט קריטסל   100-06060
  שקוף שטוח

  

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט מקור לא ידוע

קערת חרסינה   100-06061
גדולה עם הדפס 

  תמונה שחור

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט מקור לא ידוע

צלוחית חרסינה   100-06062
ובעת עם קטנה מר

 venice"כיתוב: 
commission" 

  וציור כוכבים

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט מקור לא ידוע

מירי (חתום   רימון כחול  100-06063
  בתחתית הרימון)

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט

חפץ עגול שקוף   100-06064
 seal"עם כיתוב: 

of the state of 
kanes" 

  2017שם באוקטובר נר בית המשפט מקור לא ידוע

קופסא כחולה   100-06065
ובה מדליה עם 

כיתוב: 
"Plaazzo 

Madma Rome 
  ומבנה "

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט מקור לא ידוע

מעמד עגול שחור   100-06066
  עם חריטה

לשכת עו"ד 
  פילדלפיה

  20017מרץ  בית המשפט

תמונה ירוקה עם   100-06067
הטבעה של 

צורה+ כיתוב 
 -BBB"ת: בתחתי

buddy Bar 
Berlin"  

 

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט מקור לא ידוע



 

 תאריך המקבל מקור תיאור מס' קטלוגי

ספר: דרך ארץ   100-06068
מתצלומיו של 

  חיים תדמור

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט מקור לא ידוע

 Tribunalספר:   100-06069
Supremo de 

Justica 

  2017נרשם באוקטובר  משפטבית ה מקור לא ידוע

ספר: הניה   100-06070
  אברמסקי פיסול

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט מקור לא ידוע

ספר:   100-06072
"Warszawa 

wczoraj I dzis" 

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט מקור לא ידוע

ספר גדול:   100-06073
"frontier 

Metropolis" 

  2017באוקטובר נרשם  בית המשפט מקור לא ידוע

כריכה בורדו   100-06074
ובתוכה ספרונים 
וספרים בגדלים 

שונים. כיתוב 
זהב: 

"konstytucja of 
May 3 1791" 

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט מקור לא ידוע

 the"ספרון דק:  100-06075
Philippine 

Judicial 
System" 

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט מקור לא ידוע

ספר: בית   100-06076
שנות  50 -המשפט

שפיטה בישראל. 
טחון ימשרד הב

  הוצאה לאור

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט מקור לא ידוע

ספר: השופט   100-06078
-מנחם גולדברג

  לזכרו

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט מקור לא ידוע

 Kataasספר:   100-06079
Taasang 
hukumah 

1901-2001 

 בית המשפט
 העליון

 - פיליפינים
האקדמיה 

היהודית 
  פיליפינים

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט

ספר קטלוגי   100-06080
בשלוש שפות: 

שלושה פנים 
  לאחד

אמנדה וויס 
מנכ"לית מוזיאון 

ארצות המקרא 
  ירושלים

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט

ספר:   100-06081
"Dusseldorf 

Bilder" 

  2017באוקטובר  נרשם בית המשפט  מקור לא ידוע



 

 תאריך המקבל מקור תיאור מס' קטלוגי

ספר בצבע אפור   100-06082
כהה: חשבון 

משותף, לשכת 
רו"ח, היישוב 

 80והמדינה: 
  שנות דו"ח

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט מקור לא ידוע

ספר כחול כריכה   100-06083
 Portraitsרכה: 

of Raul 
Wallenberg- 

workshopand 
exhibition by 

Bezalel 
students 

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט מקור לא ידוע

ספר כחול:   100-06084
Window on 

Cyprus  

 

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט מקור לא ידוע

ספר כריכה רכה:   100-06085
The conseil 

d'etat in 2009 

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט מקור לא ידוע

מטמוני  ספר:  100-06086
מסע אל  -הארץ

  אוצרות נעלמים

  2017נרשם באוקטובר  בית המשפט מקור לא ידוע

ספר צילומים:   100-06087
MOLDOVA  
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ספר כריכה קשה:   100-06088
Saint 

Petersburg 
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  ה קשהספר כריכ  100-06089
La Courte 

Suprema De 
Justicia De La 

Nacion  
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ספר תכלת כריכה   100-06090
קשה: 

CYPRUS  
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ספר כריכה רכה:   100-06092
JOAO KON 

AROUITE TO  
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ספר עב כרס:   100-06093
  קניספל

  2017נרשם באוקטובר   הנשיאה חיות מקור לא ידוע
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ספר עב כרס:   100-06094
courthouses 
of California   
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ספר דק כריכה   100-06095
 theקשה: 

supreme court 
of the republic 

of Hungary 
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ספר שחור עב   100-06096
 the כרס:

history of the 
Philippine 
Judiciary 
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 Rajaספר שחור:   100-06097
Ravi Varma- 

the most 
celebrated 
painter of 

India 1848-
1906  

 

Ambassador 
of India In 

Israel 
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ספר שחור כריכה   100-06098
 Buenosקשה: 
Aires 

Arquitectura 
patrimony 
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ספר כחול עב   100-06099
 supremeכרס: 
court 

decisions as 
literature  
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ספר אדום עב   100-06100
 supremeכרס: 
court 

decisions as 
history 
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ספר צהוב עב   100-06101
 supremeכרס: 
court 

decisions as 
philosophy  
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זכויות  אמנת  100-06102
האדם ממוסגרת 

  במסגרת זהובה

  2017נרשם באוקטובר   הנשיאה נאור  מקור לא ידוע
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ספר קטן כחול:   100-06103
"plecnik's 

palace- the 
home of the 

constitutional 
court of the 
republic of 

Slovenia 

The republic 
of Slovenia 

constitutional 
court 
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מדליה כסופה עם   100-06104
חריטת ארגון 

CSM   במשטח
זכוכית בצורת 

ריבוע, בקופסת 
  ריבוע

 - CSMארגון 
משלחת 

משפטנים 
בכירים 

מאיטליה 
בראשות נשיא 

 בית המשפט
  לערעורים

  12.11.17  הנשיאה חיות

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


