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19:00 ,2017  במאי9 , י"ג אייר תשע"ז,יום שלישי
Tuesday, May 9, 2017, at 19:00

 ירושלים, מתחם טחנת הרוח ברחביה,8  רחוב רמב"ן,התצוגה והמכירה תתקיימנה במשרדנו
The preview and the auction will be held at our offices:
8 Ramban St. Jerusalem

Auction Preview on
Thursday

04.05.17

12:00 - 20:00

ימי תצוגה
12:00 - 20:00

Sunday

07.05.17

12:00 - 20:00

12:00 - 20:00  י"א אייר07.05.17 'יום א

Monday

08.05.17

12:00 - 20:00

12:00 - 20:00  י"ב אייר08.05.17 'יום ב

Tuesday

09.05.17

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00  י"ג אייר09.05.17

 ח' אייר04.05.17 'יום ה

'יום ג

 לתיאום ניתן ליצור קשר עם משרדנו.תצוגה מיוחדת (בתיאום מראש בלבד) תתקיים בחוה"מ פסח
A special preview (upon request) will be held during Chol Hamoed of Passover
Please contact our offices to schedule a meeting

Phone during preview +972-77-5140223 טלפון בזמן התצוגה

For online bidding
(pre-registration is required)

www.invaluable.com

אמת-ניתן להשתתף במכירה בזמן
באמצעות האינטרנט (בהרשמה מראש) באתרים

www.liveauctioneers.com

And on our website, without extra fee – www.kedem-auctions.com -  ללא עמלה נוספת,ובאתר האינטרנט של קדם

www.kedem-auctions.com

office@kedemltd.com

fax: 077-5140167 :פקס

tel: 077-5140223 :טלפון
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