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 חנות מטבעות ואוספים, תל אביב – לידרמן

פלה ומיכל. סבא -יוסף, גילי-. מתגורר כיום גר בראש העין. נשוי למינה, אב לניר1958קובי לידרמן נולד בתל אביב בשנת 
. אח של דבורה שכנאי ואראלה 1949לעלמה, דויד רפאל ואביגיל. הוריו, גניה ושמואל ז"ל, ניצולי שואה שעלו ארצה ב 

בתל  18לוינשטיין וחבר של הרבה אנשים טובים (כולל אספנים). קובי הוא הבעלים של חנות מטבעות ואוספים ברחוב בן יהודה 
 אביב וגם חובב ומתעד (בצילום ובכתיבה) אתרים וסיפורים הקשורים להיסטוריה של ארץ ישראל.

משמשת מזה שנים רבות כסמכות מקצועית, כבית חם וכאבן שואבת לאספנים מתחילים ומנוסים של מטבעות, קה הוותיהחנות 
 שטרות, מדליות, בולים, כרטיסי חיוג, קטלוגים, עתיקות ועוד.

וג לקוחות החנות מציעה מגוון שירותים, הכולל מכירה, קנייה והערכה של פריטים שונים, חיפוש ואיתור מידע בתחום וייצ
במכירות פומביות. תחום העיסוק העיקרי והייחודי של חנות לידרמן הוא רכישה של מטבעות ומדליות העשויים מכל סוגי 

 המתכות, כגון כסף, זהב ופלטינה, וכן של זהב להתכה.

ברה הממשלתית ידי הח-', והוכרו כסוחרים מורשים, על70-שמואל וגולדה לידרמן ז"ל, הקימו וניהלו את החנות משנות ה
 למדליות ומטבעות בע"מ.

הוותק של החנות, קשריה המסועפים עם אספנים, חובבים וסוחרים בכל רחבי העולם, המוניטין והמעמד שביססה לעצמה במהלך 
כל אלה מאפשרים לה לספק לכל לקוח ואספן מידע אמין, מקיף,  -הידע המקיף והמעמיק של בעליה  -שנות קיומה, והחשוב מכל 

 אספנות ושל חפצי ערך.מפורט ומעודכן לגבי מגוון רחב של תחומי 

 החנות מנהלת מאגר מידע ממוחשב, יחיד מסוגו, הכולל עושר עצום של נתונים ומאפשר חיפוש, איתור ואחזור מידע בזמן אמת.

מעת לעת עורכים ברוך דבורסקי וקובי לידרמן מכירה פומבית של פריטים (אתר המכירות שלהם מכונה "הזדמנות"). הפריטים 
ות שמעוניינים להעמידם למכירה פומבית תמורת עמלה. הם כוללים בעיקר פריטים מתחום הנומיסמטיקה: בעיקרם הם של לקוח

שטרות, מטבעות ומדליות ממתכות שונות. ניתן למצוא באתר פריטים מישראל מתקופות שונות, וגם כאלה שהונפקו במקומות 
 שונים בעולם. 

עות, מדליות ושטרות (הערה: ניתן לקבל הערכה בחנות בתאום מראש. לידרמן מציע ללקוחותיו קניה והערכה של אוספי מטב
לעיתים שיחה טלפונית ממוקדת מספיקה וחוסכת הגעה. הערכה כללית ובעל פה אינה כרוכה בתשלום. הערכה בכתב עולה כסף. 

 גם ביקור בית לצורך הערכה עולה כסף).

חפצי נוי, עתיקות, תכשיטים משובצים באבנים יקרות, שעונים כמו כן מוצעת קניה והערכה של כלי כסף שונים כמו סכו"ם ו
 איכותיים ודברי אומנות (לעיתים עם מעריך ומומחה מטעמם).
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