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להזמנות חייגו: 1800-22-55-66להזמנות חייגו: 1800-22-55-66

נביאים וכתובים מקראות גדולות
23 כרכים | גודל: 17*26

עם  מלא,  בניקוד  ומנוקדים  ודפו"י,  כת"י  ע"פ  מוגהים  המפרשים 
הוספות רבות ונכבדות.

יהושע  
שופטים  
שמואל א'-ב'  
מלכים א'-ב'  
ישעיה א'-ב'-ג'  
ירמיה א'-ב'  
חמש מגילות א'-ב'  

יחזקאל א'-ב'  
תרי עשר א'-ב'  
תהלים א'-ב'-ג'  
משלי  
איוב  
דניאל עזרא נחמיה  

הופיעו עד עתה )מתוך הסט המלא שבעריכה(

₪ 65

לכרך
80 ₪לכרך

משנה תורה לרמב"ם המבואר
20 כרכים | גודל: 17*26

ראשונים,  ודפוסים  יד  כתבי  עפ"י  רב  בדקדוק  כליו  ונושאי  רמב"ם 
מקוטע ומנוקד ובעיצוב נאה ומשובח. ונוסף עליהם ביאור משולב שוה 
לכל נפש, מלוקט מכלל מפרשי הרמב"ם, ובתוספת הקדמות מקורות 

וציונים. בתוספת פסקי שולחן ערוך ומבוא בתחילת כל עניין.

מדע - א'-ב'   
אהבה -   

יצאו לאור:

שלוחין ושותפין  עבדים   שכנים  זכיה ומתנה  מכירה א'-ב'   קנין -  
 ברכות ב' - מילה  ברכות א',    תפילין    תפילה ב'   ק"ש ותפילה  

חודש הספר!מבצעי

shampanya.co.il 

3
4

1
100

ה!
תנ

מ

ב-

₪

3
100
ב-

₪

תלמוד בבלי המבואר 
מתיבתא - עם שינון 

התלמוד
גודל 17*26

הענינים,  והרחבת  ההערות  עם  הגמרא  על  הנפלא  הביאור 
ובסופו שינון התלמוד לסיכום וחזרה על הדף הנלמד, פשוט 

ללמוד וקל לזכור.

 סידור לבית הכנסת
ספרד

גודל 13*21

3
100
ב-

₪

 יו"ל
לפי סדר 

דף היומי

₪ 60

לכרך

₪ 30

₪ 54

חמשה חומשי תורה
לתלמידים ובתי כנסת

גודל: 17*26 

אחד,  בכרך  תורה  חומשי  חמשה 
עם ההפטרות והמגילות.

בעימוד מפואר ועיצוב נעים לעין.

מבצעים נוספים בתוך הקטלוג!

ברכות )2 כרכים(  
שבת )4 כרכים(  

עירובין )3 כרכים(  
פסחים )3 כרכים(  

שקלים  
יומא )2 כרכים(  

שכירות  משפטים-   

 מלכים   אבל    עדות א-ב   סנהדרין א-ב   שופטים -   

עיצוב:

ממלכת התורה עוז והדר /// מבצעי שבוע הספר מבצעי שבוע הספר /// ממלכת התורה עוז והדר

מבצע!

מבצע!

מבצע!

מבצע!

מבצע!
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31
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להזמנות חייגו: 1800-22-55-66להזמנות חייגו: 1800-22-55-66

 מחיר שם הספר

תלמוד בבלי וירושלמי

ש"ס חתנים גדול

ש"ס חתנים )26 כרכים( 
36 ס"מ

 3,500 כריכה רגילה

PU 4,950 סגנון עור עתיק 

 9,600 עור אמיתי

עור אמיתי-עבודת יד 
בהזמנה מיוחדת

 12,000 

 ש"ס 

 ש"ס בינוני מורחב 
)26 כרכים( 31 ס"מ

 3,000 לסט

 115 כרך כה זרעים

 115 כרך כו טהרות

 2,330  ש"ס בינוני רגיל )21 כרכים( 31 ס"מ

 1,100 ש"ס פנינים )20 כרכים( 26 ס"מ

ש"ס תלמודו בידו כריכה 
קשה )20 כרכים(

 520 לסט

 36 לכרך בודד

ש"ס 5 כרכים
 500 רגיל

720במארז יוקרתי

ש"ס 6 כרכים
 465 רגיל

830במארז יוקרתי

ש"ס ובלכתך בדרך 
כריכה רכה )20 חוברות(

 490 לסט

 21 לחוברת בודדת

 300 ש"ס שינון )20 כרכים(

 410 ש"ס כיס )44 חוברות(

 630 ש"ס תמצית הדף )52 חוברות(

 מחיר שם הספר

תלמוד ירושלמי

 110 לכרך בודדתלמוד ירושלמי מורחב

סט ירושלמי מקוצר )10 
כרכים(

 1,050 גדול

 700 פנינים

 115 לכרךתלמוד ירושלמי מקוצר

תלמוד בבלי מבואר "מתיבתא"

מתיבתא על תלמוד בבלי 
 גודל 31

)135 כרכים( 

 14,000 לסט

 115 לכרך

מתיבתא על תלמוד בבלי 
 פנינים

)135 כרכים(

10,500לסט

 87 לכרך

שפה ברורה על תלמוד 
בבלי

)27 כרכים( גודל 31

 2,950 לסט

 115 לכרך

שפה ברורה על תלמוד 
בבלי פנינים )27 כרכים(

 1,950 לסט

 85 לכרך

ספרים על הש"ס

 70 לכרךאוצר עיונים

 49 ביאורי הלכות ביצה

 55 בשערי יששכר - עבודה זרה

ההוד וההדר

 47 יבמות

 43 סוכה קטן

 43 עירובין

 36 המאור הגדול מסכתות בבא קמא מכות

 99 חידושי הב"ח על השס )2 כרכים(

 מחיר שם הספר

 520 חידושי כתב סופר על הש"ס )8 כרכים(

 36 טבלאות וסיכומים )ברכות / שבת / עירובין(

 26 מרחבי רקיע - ראש השנה

 60 פני הבית סוכה א

 100 שיחת חולין

 50 קיצור שיחת חולין

ראש יוסף

 50 ביצה

 50 פסחים

 99 שבת )2 כרכים(

 220 שיטה מקובצת )6 כרכים(

שינון התלמוד כיס 

סנהדרין, מכות 
שבועות, ע"ז 

הוריות, זבחים, 
סוכה

 12 

ב' חלקים: ב"ב 
א-ב, יבמות א-ב, 
כתובות א-ב, ב"מ 

א-ב

 24 

 32 שערי עירובין

תוספי תוספות

 53 מסכת ביצה

 48 מסכת מכות

תלמוד בבלי - אוצר 
גאוני ספרד

 76 לכרך

כליל תפארת - קדשים, 
טהרות

 32 לכרך 

 מחיר שם הספר

פרקים לתלמידים

פרקים לתלמידים עם 
לימנציה

 20 לחוברת

פרקים לתלמידים ללא 
לימנציה 

 15 לחוברת

אלו מציאות מיוחד
 11 קטן

 15 גדול

 15 המפקיד מיוחד גדול

 20 פרקים עם מספרי שורות 33 ס"מ 

משניות

 15 פרקי משניות לתלמידים

 280 אבות - מתיבתא )6 כרכים(

 מחיר שם הספר

 40 אבות - ביאור מתיבתא )בכרך אחד(

 40 אבות - ליקוטי אביר יעקב

אבות - פירושי האחרונים 
)24 ס"מ( כ. קשה

 36 גדול

 20 קטן

 14 אבות - פירושי האחרונים )17 ס"מ( כ. רכה

 100 אבות מתיבתא - אוצר גאוני ספרד )2 כרכים(

 290 אבות עם מפרשים )6 כרכים(

 90 דרך החיים - אבות )2 כרכים(

 70 לכרךמשניות - אוצר גאוני ספרד

 מחיר שם הספר

 15 לחוברתמשניות כיס מתיבתא

 42 משניות ליום השנה

זוהר

 60 זוהר המבואר אדרא זוטא

 8 זוהר המבואר אדרא זוטא כ. רכה

 100 זוהר המבואר אדרא רבא )2 כרכים(

 50 זוהר המבואר נגלות האדרא

זוהר הקדוש – אדרא דמשכנא ואדרא 
דמשפטים

50 

 60 תיקוני הזוהר חלק א

לסט

לסט

תלמוד ירושלמי -
עוז והדר

10 כרכים | גודל: 17*26 / 24*36

ומזוקק  כולו  מוגה  והדר,  עוז  ירושלמי  תלמוד 
משגיאות, בעימוד נאה ומרהיב עין, ובתוספת פירושו 

של הגר"ח קנייבסקי שליט"א על גבי העמוד.

ש"ס שינון
20 חוברות | גודל: 13*20

תלמוד בבלי עוז והדר, מהדורה מיוחדת 
רכה,  בכריכה  דקות  לחוברות  מחולקת 

להקל על הלימוד בדרכים.

₪ 21

לחוברת

 זוהר המבואר
אדרא רבא

2 כרכים | גודל: 26*17

ומזוקק  מוגה  מחדש  ערוך  רבא  אדרא 
נכון  ביאור  עם  ומבואר  דפו"י,  ע"פ 
המשולב  ונעימה  ברורה  בשפה  ויפה 
גדולי  הזוהר הקדוש ע"פ  בתוך תיבות 

המפרשים.
ש"ס חתנים

26 כרכים | גודל: 24*36

גדולות  באותיות  מיוחדת  מהדורה  והדר,  עוז  בבלי  תלמוד 
פאר  יצירת  תורה,  של  לבית  עינים,  ומאיר  נוח  ובפורמט 
ושלימות מוגה ומזוקק עם שלל המעלות של תלמוד בבלי 

עוז והדר.

₪ 3,500

לסט

ממלכת התורה עוז והדר ///  גמרות, פרקי תלמידים ומשניות תלמוד בבלי וירושלמי /// ממלכת התורה עוז והדר

תלמוד בבלי
לתלמידים

גודל: 31*22.5

ומזוקקת,  מוגהת  והדר,  עוז  ש"ס  מהדורת 
פירושי  עם  משובח,  ונייר  נאה  בעימוד 

המהרש"א וילקוט מפרשים.

גמרות מורחבות 
לתלמידי הישיבות

גודל: 31*22.5

ומזוקקת,  מוגהת  והדר,  עוז  ש"ס  מהדורת 
פירושי  עם  משובח,  ונייר  נאה  בעימוד 
חיבורים  ובתוספת  מפרשים  וילקוט  המהרש"א 

רבים והוספות רבות לרבותינו גדולי הדורות.

תלמוד בבלי מנוקד
גודל: 31*22.5 / 33*22.5

מוגהת  והדר,  עוז  ש"ס  מהדורת 
ונייר משובח,  נאה  ומזוקקת, בעימוד 
ותוספות  רש"י  ופירושי  הגמרא 
מנוקדים בניקוד מלא על ידי מנקדים 

ידועים בעלי שם.

700 ₪לסט ₪ 1,050

תלמוד בבלי המבואר - מתיבתא
136 כרכים | גודל: 17*26 / 22.5*31

שנים  עמלו  בו  והדר,  עוז  התורה  ממלכת  של  המדרש  מבית  אדיר  פרויקט 
רבות מאות תלמידי חכמים לבאר כל תג בדברי הגמרא ובפירושי רש"י ותוס', 

ובתוספת המדורים ילקוט ביאורים אוצר עיונים אליבא דהלכתא וכפתור ופרח.

תלמוד בבלי המבואר - שפה ברורה
27 כרכים | גודל: 17*26 / 22.5*31

ביאור נפלא המשולב בדברי הגמרא, עמוד ביאור מול עמוד גמרא, עם הערות 
וציונים מגדולי המפרשים.

לסט

לסט

גדול

גדול

קטן

קטן

₪ 1,950 ₪ 2,950

₪ 8,500 ₪ 14,00010,300

מתיבתא כיס
119 כרכים | גודל 12*17

כל הש"ס עם פירוש רש"י ועם ביאור 
מתיבתא, הביאור שמאיר את הגמרא, 

ובגודל נוח וקל ללימוד בדרכים.

לסט

לסט

₪ 899

₪ 220

₪ 250

₪ 100

1500 300

קטןגדול

שיטה מקובצת
6 כרכים | גודל: 17*26 

אשכנזי  בצלאל  רבי  של  הנודע  חיבורו 
רבותינו  תורת  מחידושי  ואסף  ליקט  בו 

הראשונים על מסכתות הש"ס.

מבצע!מבצע! מבצע!
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להזמנות חייגו: 1800-22-55-66להזמנות חייגו: 1800-22-55-66

 מחיר שם הספר

התורה ומפרשיה

חומש מקראות גדולות

 600 מקראות גדולות - מורחב )7 כרכים(

 מקראות גדולות - גדול
)5 כרכים(

 399 גדול

 290 קטן

מקראות גדולות - חוברות - 
גדול )48 חוברות(

 490 גדול

 390 קטן

 10 חוברת בודדת

PU 7000חוברות 

 מקראות גדולות המבואר
)12 כרכים(

 1000 לסט

 85 כרך בודד

חומש בית הכנסת

חמשה חומשי תורה בית 
כנסת 

 54 בינוני

 36 גדול לתלמידים

קטן עם/ללא 
סידור

 35 

חומשים לתלמידים

חומש תלמידים עם תמונות
גודל 23 )5 כרכים(

 120 לסט

 27 לכרך

 חומש תלמידים עם תמונות
קטן גודל 17 )5 כרכים(

 75 לסט

 16 לכרך

חומש תלמידים ללא תמונות
גודל 23 )5 כרכים(

 80 לסט

 18 כרך בודד

 מחיר שם הספר

חומש כיס

חומש כיס עם סידור )ס(
 99 כריכה דמוי עור

 60 כריכה רכה

 32 כריכת למינציה ללא סידור

חומשים מבוארים

 500 לסטמקרא מפורש )7 כרכים(

מקרא מפורש - חוברות )48 חוברות( אריזה 
רגילה

 390 

מקרא מפורש - חוברות )48 
חוברות( אריזת מתנה

 400 לסט

 69 חומש בודד

חומש שפה ברורה )5 כרכים(
 399 לסט

 82 לכרך

 260 חומש ספורנו המבואר )5 כרכים(

 חומש רמב"ן המבואר
)10 כרכים(

 575 לסט

 60 לכרך

חומש רמב"ן עם ביאור 
משולב )5 כרכים(

 315 לסט

 חומש רש"י המבואר 
)5 כרכים(

 270 לסט

 חומש אור החיים המבואר 
)10 כרכים(

 600 לסט

 60 לכרך

 מחיר שם הספר

 חוברות אור החיים המבואר 
)48 חוברות(

 360 לסט

 65 חומש בודד

חומש אור החיים ביאור 
משולב )5 כרכים(

 330 לסט

חמשה חומשי תורה המאורות הגדולים )7 
כרכים(

 430 

חק לישראל

 חק לישראל המבואר
)10 כרכים(

 700 לסט

חק לישראל המבואר - 
חוברות )54 חוברות(

 500 לסט

נ"ך ומגילות

 56 מקרא מפורש יהושע

 24 לכרךנ"ך לתלמידים

 70 לכרךנ"ך מקראות גדולות

 50 קהלת עם כל המפרשים

 28שיר השירים עם ביאור משולב

מקרא מפורש חמש מגילות
 56לכרך

240לסט

13חוברת שיה"ש, אסתר

אשכול הכופר
60אסתר

60רות

 מחיר שם הספר

ספרים על התורה

 330 אברבנאל על התורה )5 כרכים(

אוצר פלאות התורה

 70 בראשית

 70 שמות

 70 ויקרא

ויקרא -
10 חוברות

 70 

 70במדבר

במדבר -
9 חוברות

70 

אוצר פניני החסידות שנה 
א )5 כרכים(

 240 לסט

 60 לכרך

 240אוצר פניני החסידות שנה ב )5 כרכים(

 92 אוצרות אורייתא על התורה )2 כרכים(

 90 ויצב אברהם על התורה )2 כרכים(

משך חכמה המבואר
 300לסט

 62 לכרך

נתיבות דעת על התורה
260לסט

 60 לכרך

 100 ספורנו על התורה המבואר )2 כרכים(

 160 עוז והדר - ר"ש אלבאז )3 כר'(

 330 עקידת יצחק )6 כרכים(

 65 פירוש הרמב"ן על התורה מנוקד )2 כרכים(

פנים יפות

 60 בראשית

 120 שמות )2 כרכים(

 120ויקרא )2 כרכים(

 95 פניני תורה וחסידות )חומש בודד 2 כרכים(

 מחיר שם הספר

צרור המור ואשכול הכופר 
המבואר )5 כרכים(

 300 לסט

 70 לכרך

 100 שביבי אש על התורה )2 כרכים(

190תורת החיד"א )5 כרכים(

 210 שני לוחות הברית )5 כרכים(

98תפוחי זהב )ויקרא - 2 כרכים(

ספרי חסידות

אוהב ישראל

 110 אוהב ישראל המבואר )2 כרכים(

אוהב ישראל המפואר 
לא מנוקד

 60 קטן )17 ס"מ(

 90 גדול )24 ס"מ(

באר מים חיים

 170 באר מים חיים )4 כרכים(

 199 באר מים חיים עם כרך מפתחות )5 כרכים(

בני יששכר

בני יששכר המבואר - 
מנוקד )6 כרכים(

 300 לסט

 55 לכרך

בני יששכר מנוקד קטן 
)6 כרכים(

 199 לסט

 41 לכרך

 265 בני יששכר המבואר - לא מנוקד )6 כרכים(

בני יששכר המפואר - 
לא מנוקד )2 כרכים( 

 60 קטן )17 ס"מ(

 95 גדול )24 ס"מ(

 56 לכרךבני יששכר המשולב

בת עין

 110 בת עין המבואר )2 כרכים(

בת עין המפואר - לא 
מנוקד )2 כרכים(

 60 קטן )17 ס"מ(

 90 גדול )24 ס"מ(

 מחיר שם הספר

חיים וחסד

 90 חיים וחסד המבואר )2 כרכים( 24 ס"מ

חיים וחסד המפואר לא 
מנוקד

 30 17 ס"מ

 50 24 ס"מ

עבודת ישראל

 110 עבודת ישראל המבואר )2 כרכים(

עבודת ישראל המפואר - 
לא מנוקד )2 כרכים(

 60 קטן )17 ס"מ(

 90 גדול )24 ס"מ(

קדושת לוי

 175 קדושת לוי המבואר )3 כרכים(

קדושת לוי המפואר - לא 
מנוקד )2 כרכים(

 60 קטן )17 ס"מ(

 90 גדול )24 ס"מ(

תפארת שלמה

תפארת שלמה המבואר

סט תורה ומועדים 
)6 כרכים(

 330 

 165 תורה )3 כרכים(

 165 מועדים )3 כרכים(

תפארת שלמה המפואר - 
לא מנוקד )4 כרכים(

 110 קטן )17 ס"מ(

 180 גדול )24 ס"מ(

נועם אלימלך
 30 קטן

 50גדול

זרע קודש המפואר - לא 
מנוקד )2 כרכים(

 60 קטן )17 ס"מ(

 95 גדול )24 ס"מ(

 65 לכרךליקוטי הלכות המבואר 

 60 דברי חיים המבואר

גודל 17*26/12*17

באור  ומחודשת  מפוארת  מהדורה 
בהיר ומשובח, לספריהם של גדולי 
מראי  בתוספת  החסידות,  מאורי 

מקומות וכותרות נושא.

התורה ומפרשיה, נ"ך ומגילות /// ממלכת התורה עוז והדר

 סט חוברות
מקרא מפורש

48 חוברות | גודל 17*12

ושוטף  בהיר  ביאור  עם  תורה  חומשי  חמשה 
האהוב  הביאור  הפסוק,  דברי  בתוך  המשולב 
להבנה  אותך  שיביא  התורה,  הוגי  ציבור  על 

מלאה וברורה בפרשה.

לסט

חומש רמב"ן המבואר
10 כרכים | גודל 24*16

מופיע  הרמב"ן  פירוש  עם  תורה  חומשי  חמשה 
עם ביאור נרחב ומדוקדק, 
ממאמרי  ליקוט  כולל 
העניינים  והשלמות  חז"ל 
הנידונים בדברי קדשו של 
מורחב  מדור  בנוסף  רבינו. 

של מקורות ועיונים.

חומש אור החיים המבואר
48 חוברות | גודל 17*12

ומפוארת!  מחודשת  הוצאה 
בביאור  ומנוקדת,  מוגהת 
לתוכן  הלומד  עיני  את  המאיר 
דברי ה'אור החיים', לדייקנותם 
העמוק  לתוכנם  המופלאה, 

ולמשמעותם הפשטנית.

575 ₪לסט

₪ 60

לכרך

חומש
מקראות גדולות 

5 כרכים | גודל 26*17 / 17*12

עפ"י  והוגהו  מחדש  נערכו  המפרשים  כל 
דפוסים קדמונים. מאיר עיניים ומשובב לב!

399 ₪לסט ₪ 260
גדולקטן

390

₪ 360

₪ 300

₪ 65
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ממלכת התורה עוז והדר /// ספרים על התורה וספרי חסידות

 אוצר פניני החסידות
על התורה

 שנה א' | גודל 17*26

סט

60 ₪כרך

ספרי חסידות 
מבוארים

ספרי חסידות 
מפוארים

גודל 17*26

  ₪ 110 אוהב ישראל המבואר )2 כרכים(  
  ₪ 110 עבודת ישראל המבואר )2 כרכים( 
  ₪ 110 חיים וחסד המבואר )2 כרכים( 
  ₪ 110 בת עין המבואר )2 כרכים( 

קטן: 60 ₪   גדול: 95 ₪  בני יששכר המפואר )2 כרכים( 
קטן: 60 ₪   גדול: 90 ₪  קדושת לוי המפואר )2 כרכים( 
קטן: 60 ₪   גדול: 90 ₪  עבודת ישראל המפואר )2 כרכים( 
קטן: 30 ₪   גדול: 50 ₪  נועם אלימלך 
קטן: 30 ₪   גדול: 50 ₪  חיים וחסד המפואר  
קטן: 110 ₪   גדול: 180 ₪  תפארת שלמה המפואר )4 כרכים( 
קטן: 60 ₪   גדול:  95 ₪  זרע קודש המפואר )2 כרכים( 
קטן: 60 ₪   גדול: 90 ₪  בת עין המפואר )2 כרכים( 
קטן: 60 ₪   גדול: 90 ₪  אוהב ישראל המפואר )2 כרכים( 
קטן: 30 ₪   גדול: 50 ₪  דברי יחזקאל המפואר  

בכל  מקומה  את  ותפסה  שזכתה  הפלאים  יצירת 
העולם.  מרחבי  בכל  לפזורותיהם  ישראל  מקומות 
אוצר מלא וגדוש המלוקט בלשונם של מצוקי ארץ 
גדולי החסידות וגאוני הדורות. מעשיר וממלא את 

השבת וסעודותיה בעונג רוחני. טעמו וראו! 

חמש מגילות
מקרא מפורש
5 כרכים | גודל: 17*26

₪ 56

לכרך

תיבות  בתוך  משולב  נאה  ביאור 
הפסוק, ומבאר הפסוקים על דרך 
וציונים,  הערות  בתוספת  הפשט 
עם ביאור על דברי רש"י המשולב 

בתוך דבריו עם הערות וציונים.

לסט

240

₪ 240

₪ 200

מבצע!

מבצע!

מבצע!
חמשה חומשי תורה

מקראות גדולות - חוברות
48 חוברות | גודל: 16*24 / 12*17

רבות  הוספות  עם  ודפו"י,  כת"י  ע"פ  מוגהים  המפרשים 
ונכבדות, מחולק לפרשיות התורה ונוח לנשיאה.

₪ 490₪ 280 ₪ 10
לסט

לחוברת

גדול קטןקטן

390

לסט

70 ₪כרך
₪ 60

צרור המור ואשכול 
הכופר המבואר
5 כרכים | גודל: 17*26

חידושי תורת החכם הקדמון רבי אברהם סבע 
זצ"ל, על התורה ומגילת אסתר ורות, מבואר 

עם ציונים והערות והרחבת הענינים.

כרך 
מגילה

מבצע!

300₪ 250

עם הערות וציונים, לבאר דבריהם 
ללומדיהם,  ולהאיר  הקדושים, 
טעם חדש וערב בלימוד החסידות.  תפארת שלמה המבואר   

לסט )6 כ'(: 330 ₪ | תורה )3 כ'(: 165 ₪ | מועדים )3 כ'(: 165 ₪ 
   ₪ 110 דברי יחזקאל המבואר )2 כרכים( 
  ₪ 175 קדושת לוי המבואר )3 כרכים( 

  ₪ 220 זרע קודש המבואר )4 כרכים(  
מנחם ציון המבואר  60 ₪  
יושר דברי אמת המבואר  60 ₪  
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 מחיר שם הספר

ספרי הלכה ושו"ת

רמב"ם המבואר

 80לכרךרמב"ם המבואר 

105לכרךרמב"ם קפ"ו מפרשים

טור ושולחן ערוך

100טור ושו"ע

 שו"ע המבואר
)תערובות / בשר בחלב / מליחה(

125

 שו"ע מתיבתא
)נדה / טבילה(

125לכרך

משנה ברורה

 משנה ברורה המנוקד
 - 31 ס"מ
)6 כרכים(

 300 לסט

 50 לכרך

 משנה ברורה המנוקד - 29 ס"מ 
)6 כרכים(

 260 

משנה ברורה המנוקד - 26 
ס"מ )6 כרכים(

 230 לסט

 42 לכרך

 משנה ברורה לא מנוקד - 29 ס"מ
)6 כרכים(

 225 

 משנה ברורה לא מנוקד - 26 ס"מ
)6 כרכים(

 210 

 100 משנה ברורה המנוקד כיס )14 חוברות(

משנה ברורה המבואר

משנה ברורה המבואר גדול 
)24 כרכים(

2050לסט

100לכרך

 מחיר שם הספר

משנה ברורה המבואר פנינים 
)24 כרכים(

1650לסט

80לכרך

46משנה ברורה המקוצר הל' שבת

49משנה ברורה משנה אחרונה חלק ו

399ערוך השולחן )9 כרכים(

שו"ע הרב )4 כרכים(
165גדול

99קטן

290מאמר מרדכי )4 כרכים(

100תהלה לדוד )2 כרכים(

132פירות גינוסר )2 כרכים(

150אוצר הלכה )2 כרכים(

55הליכות השביעית

100מכתלי בית הדין א-ב )2 כרכים(

40מטהו יפרח - חול המועד / יום טוב

100פרי טהרה )2 כרכים(

92פרי תרבית )2 כרכים(

 אוצר מחמדים
)6 כרכים(

55לכרך

69מראות יחזקאל א

79תורת השעטנז

45תורת המחיצה

145סוכת שלם )3 כרכים(

 מחיר שם הספר

139למען תספר )3 כרכים(

295טהרת ישראל )5 כרכים(

59גלות עליות על מקואות

120שו"ת פנים מאירות )2 כרכים(

100שו"ת בית הלוי )2 כרכים(

168שו"ת שביבי אש )4 כרכים(

ספרי מוסר

ארחות צדיקים

 כריכה קשה
)21 ס"מ(

 20

 כריכה רכה
)17 ס"מ(

 14

מסילת ישרים

  כריכה קשה
)21 ס"מ(

 20

 כריכה רכה
)17 ס"מ(

 14

שערי תשובה

 כריכה רכה
)17 ס"מ(

14

 כריכה קשה
)17 ס"מ(

20

לב טהור
 43 גדול

 30 קטן

 36 פתחו שערים

 38 שער הבטחון

 58 שער הבטחון )2 כרכים(

 50 שערי תשובה המבואר )לרבנו יונה(

ערוך השולחן
9 כרכים | גודל 26*17

ספרו הנודע של הגאון רבי יחיאל מיכל 
מראי  בתוספת  מחדש  ערוך  אפשטיין, 
הלכות  על  החדש  הכרך  עם  מקומות. 

נדרים, שבועות, ודרשות קול בן לוי.

 מחיר שם הספר

ספרי אביר יעקב

אביר יעקב המבואר )25 
כרכים(

 1,200 לסט

 60 כרך בודד

 180 פתוחי חותם )3 כרכים(

 ABIR YAKOV (2( אביר יעקב - אנגלית
BOOKS

 60 

 120 חמשה חומשי תורה אביר יעקב )5 כרכים(

 130 אוצרות התורה )6 כרכים(

 49 תהלים ליקוטי אביר יעקב

 58 פניני אביר יעקב על התורה

 45 תורת אביר יעקב - פשט

 400 חוברות אביר יעקב )48 חוברות(

 200 מחשוף הלבן הבהיר )5 כרכים(

 מחיר שם הספר

ליקוטי אביר יעקב

 38 שבת

 38 מועדים

 38 קדושה וטהרה

 38 קדושת הצדיק

 38 עבודת התפילה

 38 תורת אמת

 38 צדקה וחסד

 38מוסר ועצות

ספרי אור החיים

חומש אור החיים 
המבואר

)10 כרכים(

 600 לסט

 60 לכרך

חוברות אור החיים 
המבואר

)48 חוברות(

 360   לסט

 65 לחומש בודד

 מחיר שם הספר

חומש אור החיים ביאור 
משולב )5 כרכים(

 330 לסט

 70 לכרך

 99 אור החיים דפוס ראשון

 60 אור החיים מנוקד )2 כרכים(

 95 אור החיים עה"ת כיס )10 חוברות(

אור החיים בכרך אחד
 35 גודל 17

40גודל 24

 45 פניני אור החיים

 42 פרק שירה אור החיים

 55 באור החיים

חיים כולכם היום 
 50 תשרי - אדר

 50 ניסן - אלול

אביר יעקב המבואר
25 כרכים | גודל 24*16

ספריו הכבירים של מרן רבי יעקב אבחצירא זיע"א ערוכים מחדש ביופי והדר, 
בביאור נרחב, ובתוספת רבבות ציונים, מראי-מקומות והוספות חשובות.

1,200 ₪לסט

₪ 60

לכרך רישא וסיפא  
אלף בינה  
לבונה זכה  
דורש טוב  
יורו משפטיך ליעקב )2 כר'(  

מחשוף הלבן )5 כרכים(  
פתוחי חותם )3 כרכים(  
שערי תשובה  
בגדי השרד )הגדה של פסח(  
שערי ארוכה  

גנזי המלך  
מעגלי צדק )2 כרכים(  
פתח האהל )3 כרכים(  
שכל טוב )2 כרכים(  

חומש אור החיים 
המבואר

10 כרכים | גודל 24*16

הוצאה מחודשת ומפוארת! מוגהת ומנוקדת, בביאור המאיר 
לדייקנותם  החיים',  ה'אור  דברי  לתוכן  הלומד  עיני  את 

המופלאה, לתוכנם העמוק ולמשמעותם הפשטנית.

חומש אור החיים 
ביאור משולב
5 כרכים | גודל 26*17

תמצית עשירה ממדורי הביאור 'מאורי 
שקוצרו  החיים',  מאורי  ו'ילקוט  אור' 
של  הזהב  לשונו  בתוך  מחדש  ושולבו 

330 ₪לסטרבינו המחבר.

ליקוטי אביר יעקב
ליקוט נפלא מספרי ה'אביר יעקב' 

על העניינים הבאים:

₪ 38

שבת  
מועדים  
קדושה וטהרה  
קדושת הצדיק  

עבודת התפילה  
תורה אמת  
צדקה וחסד  
מוסר ועצות  

לכרך

 סט חוברות
אביר יעקב

48 חוברות

יעקב'  ה'אביר  ספרי  סדרת 
המבוארים במהדורת כיס נוחה 

לנשיאה ונעימה לקריאה. 

50 400₪ ₪לסט

 חיים
כולכם היום

שערי תשובה
המבואר

2 כרכים

והליכות אדם על  דרכי חיים 
החיים  'אור  רבינו  משנת  פי 
לימי  ומחולק  מסודר  זיע"א. 

ומועדי השנה.

תשרי- אדר
₪ 100 ניסן- אלול

דרושי אביר יעקב 
4 כרכים | גודל: 16*24

מרן  ומשנת  מתורת  דרושים  ליקוטי 
אביר יעקב זיע"א, מסודר לפי דרושים 

וענינים בשפה ברורה ונעימה.

160 ₪לסט

99 ₪לסט ₪ 165

שלחן ערוך הרב
4 כרכים | גודל: 12*17 / 16*24

ספר שלחן ערוך אשר חיבר הרב בעל התניא, 
מוגה ומסודר במהדורה נאה ומאירת עינים.

קטןגדול

₪ 80 ₪ 100

לכרך

₪ 1,990₪ 1,000

לסט

משנה ברורה המבואר
24 כרכים | גודל: 17*26 / 23*31

קטןגדול

מהדורה מבוארת של המשנה ברורה, עם ביאור נרחב להבנת הענינים עם מקורות ההלכה, 
ובתוספת הערות וציונים, הטקסט כולו הוגה ונערך מחדש ונוקד בניקוד מלא, עם רבבות 

75 ₪לסט

שו"ת בית הלוי
2 כרכים | גודל: 17*26

סולובייצ'יק  דב  יוסף  רבי  להגאון  הלוי  בית  שו"ת 
זצ"ל, ערוך ומסודר בהגהה מזוקקת עם תיקונים רבים 

ובתוספת מעלות רבות.

בתוספת  לסעיפים.  חלוקה  עם  מקומות,  מראי 
הקדמות להלכות עם פסקי שו"ע הרב וחזון איש, 
להלכה  הנוגעות  הדגשות  הלכה,  ביאור  קיצור 

בביה"ל ושעה"צ.

הלכה, שו"ת ומוסר /// ממלכת התורה עוז והדר

לסט

ממלכת התורה עוז והדר /// ספרי אביר יעקב ואור החיים

חיבר  זי"ע.  מגירונדי  יונה  לרבינו 
לשונו  התשובה.  לדרכי  היסוד 
בביאור  מבוארת  הראשונים  לשון 
ברור ונהיר. בתוספת ציונים ומראי 
מקומות להעמקת ענייני התשובה.

600 ₪לסט

₪ 60

לכרך

מבצע!
מבצע!

מבצע!

₪ 299 399 100

1,650
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להזמנות חייגו: 1800-22-55-66להזמנות חייגו: 1800-22-55-66

 מחיר שם הספר

מועדים וזמנים 

 140 אוצר השביעית

 33 אוצר השמיטה

 48 אוצר הזמנים

33אוצר השובבים כ. קשה

 28 ברוך ה' יום יום

שבת

26זכירת השבת ושמירתה

ילקוט שומרי שבת 
המבואר

 50  גדול )24 ס"מ(

 25 קטן )17 ס"מ(

ראש חודש

אוצר ראש חודש כ. 
קשה

1740 ס"מ

2452 ס"מ

ספרי המועדים - כללי

 200 אוצר המגילה גדול )5 כרכים(

 אוצר המגילה קטן
)5 כרכים( 

 125 סט כריכה קשה

 95 סט כריכה רכה

כרך בודד כריכה 
קשה

 32 

 אוצר המועדים
 כ. קשה 

)12 כרכים(

 330 לסט

 32 כרך בודד

 אוצר המועדים
 כ. רכה

)12 כרכים(

 260 סט

 24 כרך בודד

 משנת המועדים
)16 כרכים(

 820 לסט

 62 לכרך

 100 פסח )2 כרכים(משנת המועדים

 14 חוברת בודדתקדושת לוי מועדים

תפארת שלמה חוברות 
מועדים )6 חוברות(

 50 לסט

 14 חוברת בודדת

 מחיר שם הספר

ספרי חודש תשרי

אוצר המועדים - ימים 
נוראים )4 כרכים(

 85 כריכה רכה

 110 כריכה קשה

 62 לכרךמשנת המועדים

 59 אוצרות אורייתא - חגי תשרי

 28 בשערי יששכר - תשרי

הושענות מתיבתא
 8 רגיל

 10 עם תפלת מוסף

56מקרא מפורש - קהלת

 28 ליקוטי תולדות יעקב יוסף - תשרי

145סוכת שלם )3 כרכים(

הליכות המועדים 
ארבעת המינים 

32קטן

47גדול

50מטה אפרים

מטה אפרים קטן )17 
ס"מ( בכריכה רכה

28עם חיים וברכה

23ללא חיים וברכה

ספרי חנוכה

 48 אוצר הזמנים - חנוכה

אוצר המועדים - חנוכה
 24 כריכה רכה

 32 כריכה קשה

 62 משנת המועדים - חנוכה

 59 אור חדש למהר"ל

 14 תפארת שלמה - חנוכה

זמירות לחנוכה כריכת 
 PU

 18 בודד

 100 במארז )5 יח'(

זמירות חנוכה למינציה
 10 )12 ס"מ(

 10 )16 ס"מ(

 מחיר שם הספר

פורים וארבע פרשיות

אוצר המועדים -חודש 
אדר, פורים, וארבע 

פרשיות

 24 כריכה רכה

 32 כריכה קשה

 62 משנת המועדים - ד' פרשיות

 60אוצר פניני החסידות - ז' אדר

 62 משנת המועדים - פורים

 60 אשכול הכופר המבואר - מגילת אסתר

יוצרות 'מתיבתא'

 55 גדול )24 ס"מ(

 50 בינוני )21 ס"מ(

 32 קטן )17 ס"מ(

 40 מגילת אסתר אור החיים

מגילת אסתר עם ביאור 
משולב

PU 20 כריכת 

 26 כריכה קשה

 13 כריכת למינציה

 40 מגילת אסתר חיים וקיימים

 59 מגילת אסתר 'מתיבתא'

 70 מגילת אסתר 'מתיבתא' אוצר גאוני ספרד

מחזור לפורים
 26 17 ס"מ, סקאי

PU ,34 15 ס"מ 

 80 מנות הלוי על מגילת אסתר )2 כרכים(

מגילת אסתר 'מקרא 
מפורש'

 56 גדול )24 ס"מ(

קטן )17 ס"מ( כריכה 
רכה

 13 

 67 מגיד הרקיע

ספרי פסח

 90 גבורות ה' למהר"ל )2 כרכים(

אוצר המועדים 
 24 כריכה רכה

 32 כריכה קשה

₪ 260 ₪ 110₪ 330
₪ 24 ₪ 32

לכרך
לסט

אוצר המועדים
12 כרכים | גודל 12*17

כ.רכהכ.קשה
ר"ה  
יו"כ  
סוכות  
הו"ר וש"ת  

חנוכה  
שבט  
ד' פרשיות  
פורים  

ליל הסדר  
פסח  
ל"ג בעומר  
שבועות  

 לסט
 ימים נוראים
4 כרכים

אסופה של כל מפרשי המועד, בתורה, 
ומעשי  חסידות  מוסר,  אגדה,  הלכה, 

צדיקים.

 מחיר שם הספר

 32 אוצר המגילה - שיר השירים

 50 הגדה של פסח - אוצרות אורייתא

 80הגדת האריז"ל

הגדה של פסח - אור 
החיים

 220 כריכת עור מהודרת

 69 כריכה רגילה

הגדה של פסח - אותיות גדולות עם ביאור 
 PU מתיבתא כריכת

 45 

הגדה של פסח - 
אותיות גדולות

כריכה קשה
)21 ס"מ(

 44 

כריכה רכה
)17 ס"מ(

 12 

 50 הגדה של פסח - בני יששכר

 40 הגדה של פסח - ליקוטי אביר יעקב

הגדה של פסח - בגדי 
השרד 

 220 כריכת עור מהודרת

 60כריכת סקאי

 42 הגדה של פסח - מעיינות הפשט

 40 הגדה של פסח - מעשי צדיקים

הגדה של פסח 
'מתיבתא'

 350 כריכת עור מהודרת

 80 מורחב

PU 90 מורחב כריכת 

 70 מורחב - ע"מ

350ע"מ כריכת עור

 60 מקוצר

 50 מקוצר - ע"מ

הגדה של פסח 
'מתיבתא'

 40 קטן )17 ס"מ(

 40 הגדה של פסח - נוסח ע"מ

 50 הגדה של פסח - רמב"ן

 מחיר שם הספר

 40 הגדה של פסח - שביבי אש

 69 הגדה של פסח - של"ה

 39 הגדה של פסח - תולדות יעקב יוסף

 39 זמירות לפסח מתיבתא

סידור לפסח - כריכה 
קשה

 21 12 ס"מ

 26 15 ס"מ

 26 17 ס"מ

 34 21 ס"מ

סידור לפסח - כריכה 
רכה

 15 12 ס"מ

 16 15 ס"מ

PU 1430 ס"מכריכת

139למען תספר )3 כרכים(

ספירת העומר ול"ג בעומר

אוצר המועדים ל"ג 
בעומר

 24כר' רכה

32כר' קשה

 62משנת המועדים ל"ג בעומר

אדרא זוטא
 60כר' קשה

8כר' רכה

 100אדרא רבא )2 כרכים(

שבועות

אקדמות מתיבתא

 8כריכת למינציה

PU 12כריכה

תיקון ליל שבועות )17 
ס"מ(

26קשה

20רכה

 מחיר שם הספר

אוצר המועדים - 
שבועות

 24 כריכה רכה

 32 כריכה קשה

 62 מחיר לכרךמשנת המועדים 

56מקרא מפורש - רות

סידור לחג השבועות 
עם תהלים

 26 15 ס"מ

 26 17 ס"מ

PU '1530 ס"מ כר

בין המצרים ות"ב

אוצר בין המצרים
 32 כריכה קשה

 24 כריכה רכה

 62 משנת בין המצרים

56מקרא מפורש - איכה

 22 קינות מתיבתא 17 ס"מ )א( כ. רכה

קינות מתיבתא 17 
ס"מ )ס( 

 35 כ. קשה

 22 כ. רכה

 30 קינות מתיבתא 24 ס"מ )ס( כ. רכה

ענייני בר מצוה

 58 בן י"ג למצוות

60אוצר פניני החסידות בר מצוה

 49 לאות ולזכרון

 28 חנוך לנער

ענייני נישואין

60אוצר פניני החסידות נישואין

40אוצר הנישואין כ. קשה

 58 בן י"ח לחופה

אוצר המגילהבאר החיים
5 כרכים

₪ 125₪ 95 ₪ 200

לסט

קטן כר' רכהקטן גדול

תנא דבי אליהו המבואר
3 כרכים | גודל 26*17

נופך  בתוספת  מושלם,  בביאור  הנביא.  אליהו  של  מדרשו 
מספרי  ליקוט  הדברים.  להבנת  והרחבות  מקורות  נכבד של 
ונותנים  הנושאים  החסידות  ומאורי  ואחרונים  ראשונים 

בדבריו.

ירח האיתנים   
חנוכה   
ימי הפורים   
הגדה של פסח    
שבועות   

גודל 24*16

אוצרותיו הגדושים של המשפיע הנודע 
רבי אלימלך בידרמן שליט"א.

₪ 210

לסט ₪ 140₪ 33₪ 55

אוצר השביעית
גודל: 31*23

כל ענייני שביעית בכרך אחד, תלמוד 
משניות  שביעית,  מסכת  ירושלמי 
שביעית עם כל המפרשים, תוספתא, 
תלמוד בבלי בענייני שביעית, תורת 

כהנים, רמב"ם ועוד.

אוצר השמיטה
גודל: 12*17

בו נאספו ונלקטו ענינים רבים אודות 
שנת השמיטה מפיהם ומפי כתבם של 
גדולי ומאורי ישראל, משנת החסידות, 
פניני דרוש ומוסר, מעשי צדיקים ועוד.

הליכות 
השביעית

גודל: 16*24

שנת  בעניני  ומנהג  הלכה  פסקי 
על  וערוכים  מסודרים  השמיטה, 
פומרנץ  מנדל  מנחם  רבי  הגאון  ידי 

שליט"א.

ה
ט

מי
ש

ספרי 
 

ממלכת התורה עוז והדר /// ספרי המועדים ספרי המועדים /// ממלכת התורה עוז והדר

עם  המגילה  מפרשי  כל 
עובדות  מבואר,  תרגום 
והנהגות מגדולי הדורות.

₪ 46₪ 46 ₪ 60₪ 60

לכרך

לכרך ₪ 60₪ 70

סוכות ע"מ / ספרד  
חנוכה  
פורים  
הגש"פ  
ל"ג בעומר  

אוצר האריז"ל
גודל: 17*26

כתבי האריז"ל, מנהגים, וכוונות הרש"ש 
על המועדים.
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מחיר שם הספר

זמירות שבת

זמירות שבת יגל יעקב

8 זמירות יגל יעקב כ. רכה )ע"מ(

זמירות שבת יגל יעקב - ביאורי מילים כריכה 
PU קטן )14 ס"מ( 

25

60 זמירות יגל יעקב )ע"מ, מדורג(

52זמירות יגל יעקב המבואר

40 זמירות יגל יעקב כ. כסף

 49 זמירות לשבת שירות ותשבחות )ע"מ(

זמירות שבת 'מתיבתא'

זמירות שבת 
מתיבתא

 60 בינוני 21 ס"מ

 75 24 ס"מ

 60 אלבומי

 35 קטן 17 ס"מ

 38מקוצר )21 ס"מ( 

 40מקוצר כ. כסף

PU מקוצר כריכת 
)17 ס"מ(

36 

220כריכת עור

 נוסח עדות המזרח
)21 ס"מ(

50

זמירות 'עוז והדר'

 120 זמירות שבת בקופסא )5 חוברות(

 9 זמירות שבת כ. רכה

זמירות שבת עם 
ביאורי מילים

 35 כ.קשה קטן )17 ס"מ(

 150 כ.עור קשה )17 ס"מ(

 25 כ.PU רכה )14 ס"מ(

 20 כ.PU רכה )12ס"מ(

סידורים ותהלים

סידורי 'אביר יעקב' ע"מ

מחיר שם הספר

סידור אביר יעקב
 45 גדול )21 ס"מ(

 35 קטן )17 ס"מ(

סידור אביר יעקב

קטן )17 ס"מ( למינציה 
כחול

 25 

קטן )17 ס"מ( למינציה 
לבן

 25 

 20 סידור לשבת 'אביר יעקב' למינציה )17 ס"מ(

 20 סידור לשחרית אביר יעקב למינציה )17 ס"מ(

 20 סידור מנחה וערבית 'אביר יעקב' למינציה )17 ס"מ(

 60 סידור החיד"א )17 ס"מ(

סידור השל"ה

סידור השל"ה גדול 
)24 ס"מ( שבת / חול

 90 גדול )24 ס"מ(

 80 קטן )17 ס"מ(

סידור השלם

סידור השלם PU עם 
רקמה

 68 )14 ס"מ(

PU סידור השלם
 50 )17 ס"מ(

 32 )12 ס"מ(

סידור השלם כריכת 
סקאי

 30 )17 ס"מ(

סידור השלם בתיק 
PU עם רקמה

 83 )14 ס"מ(

סידור לבית כנסת 
)21 ס"מ(

 34 רגיל

 37 כרוך

 50 סידור לבית כנסת אמריקאי )23 ס"מ(

 14 סידור לחול ולשבת )כריכה רכה( )14 ס"מ(

סידור לימות החול

 סידור לתלמידים לימות החול  )21 ס"מ(
ספרד / אשכנז / ע"מ

 24 

 PU סידור לימות החול כריכה 
)14 ס"מ(

 30 

 72 סידור לימות החול תיק PU עם רקמה )14 ס"מ(

מחיר שם הספר

 סידור לימות החול כריכה רכה כיס
)12 ס"מ(

 14 

סידור לימות החול מהדורת כיס כריכת סקאי 
)12 ס"מ(

 21 

סידור לימות החול 
עם פסקי הלכות )17 

ס"מ(

 31 כריכה רגילה

 60 כריכת עור

סידור לימות החול - 
ביאורי מילים

1736 ס"מ

 60  רקמה )14 ס"מ(

 PU כריכה 
)14 ס"מ(

 32 

 סידור מנחה מעריב עם ביאורי מילים 
)כ. רכה(  ספרד/אשכנז

 7 

סידור לשבת

סידור  לשבת כיס 
 בגודל בינוני 

)12 ס"מ(

 14 כריכה רכה לשבת

 15 כריכה רכה לשבת ויו"ט

60סידור לשבת )14ס"מ( רקמה

PU 72 סידור לשבת )14ס"מ( רקמה תיק 

 50 סידור לשבת כריכת עור משוחזר )14 ס"מ(

 30 סידור שבת       )14 ס"מ(

 39 סידור לשבת ויו"ט עם ביאורי מילים )17 ס"מ(

 36 סידור לשבת עם ביאורי מילים )17 ס"מ(

 14סידור לשבת נוסח אשכנז )כריכה רכה( )12 ס"מ(

 14 סידור שבת כ.רכה כחול )12 ס"מ(

PU 32 סידור שבת כיס )14 ס"מ( בכריכת 

 21 סידור שבת כיס בכריכת סקאי )12 ס"מ(

 31 סידור שבת עם פסקי הלכות גדול )17 ס"מ(

סידור 'מתיבתא' 

סידור 'מתיבתא' 
לשבת ולחול

 130 קטן )17 ס"מ(

 140 גדול )21 ס"מ(

סידור 'מתיבתא' 
לחול / לשבת

 82 גדול

 76 קטן

 סידור מתיבתא
לשבת / לחול

גדול/קטן

סט סידור לשבת,
סידור לחול

ותהלים
PU כריכת

₪ 140 ₪ 130₪ 70

לסט

לסט

21 ס"מ17 ס"מ

סידורים, תהילים, מחזורים וזמירות /// ממלכת התורה עוז והדר

הפרשנים  גדולי  עפ"י  ומדויק  בהיר  צח  ביאור 
נרחב  מבוא  כולל  התפילה.  בסדר  המשולב 
ועוד  הלכות  פסקי  התפילה,  יסודות  לביאור 

הוספות חשובות.

מחיר שם הספר

סידור מתיבתא 
לתפילין

כריכת PU קשה )21 
ס"מ(

 30 

 40כריכת PU רכה

 46 כריכת סקאי )17 ס"מ(

190כריכת עור )17 ס"מ(

PU סידור מנחה ערבית מתיבתא כריכת
)14 ס"מ(

25

סידור מתיבתא 
לשבת מחולק ל3 

חלקים

PU בכריכת
)14 ס"מ(

103

 200 בכריכת עור

70סט PU סידור חול שבת ותהילים )3 כר'( 14 ס"מ

50סט PU סידור חול ושבת )2 כרכים( 14 ס"מ

תהלים

 20 תהלים אביר יעקב למינציה

תהלים אותיות 
גדולות )17 ס"מ(

PU 36 בכריכת 

 24 כ. למינציה

 24 כ. קשה

PU 42 תהלים אלבומי בכריכת 

 40 תהלים ישועות יוסף

 12 תהלים כריכה רכה )12 ס"מ(

תהלים בכריכת עור
 180 )17 ס"מ(

 220 )21 ס"מ(

 36 תהלים עם ביאור משולב

תהלים עם ביאורי 
מילים

 35 )17 ס"מ(

 40 )17 ס"מ(

180כר' עור 17 ס"מ

תהלים מתיבתא

62)17 ס"מ(

76)21 ס"מ(

50מקוצר )21 ס"מ(

 PU תהלים בכריכת
עם רקמה

 30 )12 ס"מ(

 35 )14 ס"מ(

 36 )16 ס"מ(

תהלים בתיק PU עם 
רקמה

 60 )12 ס"מ(

 72 )14 ס"מ(

 72 )16 ס"מ(

 26תהלים ביאורי מילים מדורג )14 ס"מ(

 17 תהלים עם מנחה מעריב כריכה רכה )14 ס"מ(

 28תהלים אותיות גדולות עם מנחה וערבית )14 ס"מ(

PU 25תהלים אותיות גדולות )14 ס"מ( כריכה 

מחזורים

מחיר שם הספר

מחזורים 'מתיבתא'

מחזור מתיבתא 
לראש השנה 

 68 17 ס"מ

 87 21 ס"מ

מחזור מתיבתא ליום 
 כיפור

)2 כרכים(

 140 17 ס"מ

 170 21 ס"מ

 220מחזור מתיבתא ר"ה ויו"כ מחולק )7 כרכים(

 120מחזור מתיבתא ר"ה מחולק )3 כרכים(

 120מחזור מתיבתא יו"כ מחולק )4 כרכים(

כריכת עור

סט 5 מחזורים כ. 
עור

 1,200 )17 ס"מ(

 1,600 )21 ס"מ(

מחזור לראש השנה 
כ. עור

 109 )14 ס"מ(

 119 )17 ס"מ(

 180 )21 ס"מ(

מחזור ליום כיפור 
כ. עור

 109 )14 ס"מ(

 119 )17 ס"מ(

 180 )21 ס"מ(

כריכת עור רכה

 40 מחזור לראש השנה כ. עור רכה )14 ס"מ(

 50 מחזור ליום כיפור כ. עור רכה )14 ס"מ(

כריכת סקאי

 215 סט 5 מחזורים )17 ס"מ( כ. סקאי

 295 סט 5 מחזורים )21 ס"מ( כ. סקאי

מחזור לראש השנה 
כ. סקאי

 45 )14 ס"מ(

 45 )17 ס"מ( ספרד / אשכנז

 55 )21 ס"מ(

מחזור ליום כיפור 
כ. סקאי

 45 )14 ס"מ(

 45 )17 ס"מ( ספרד / אשכנז

 55 )21 ס"מ(

סט מחזורים לר"ה 
ויו"כ כ. סקאי

 80 )14 ס"מ(

 82 )17 ס"מ( ספרד / אשכנז

 90 )21 ס"מ(

כריכת PU קשה

 49 מחזור לראש השנה כ. PU קשה )14 ס"מ(

 55 מחזור ליום כיפור כ. PU קשה )14 ס"מ(

כריכת PU רכה

סט 5 מחזורים 
PU  כריכת

 160 )17 ס"מ(

200)14 ס"מ(

מחיר שם הספר

מחזור לראש השנה 
כ. PU רכה

 40 )14 ס"מ(

 36 )12 ס"מ(

מחזור ליום כיפור כ. 
PU רכה

 42 )14 ס"מ(

 36 )12 ס"מ(

סט מחזור לר"ה 
ויו"כ כ. PU רכה

 80 )14 ס"מ(

 69 )12 ס"מ(

סט מחזור מחולק 
לר"ה ויו"כ )7)

 350 כריכה עור משוחזר

PU 110כריכה

סידור לסוכות

 37 כריכה קשה

PU 32כריכה

 23 כריכה רכה

מחזור לשמחת תורה
 36 )14 ס"מ(

 37 )17 ס"מ(

 60 מחזור כתב אשורית )ע"מ( ר"ה / יו"כ

סליחות 

סליחות נוסח עדות 
המזרח )17 ס"מ(

 22 כריכה קשה

 12 כריכה רכה

 45 סליחות נוסח ליטא )17 ס"מ( 

סליחות מתיבתא
 82 גדול )21 ס"מ( ספרד

קטן )17 ס"מ( ספרד / 
ליטא

 68 

סליחות עם שחרית 
ותהלים כ. PU רכה

 35 )12 ס"מ(

 44 )14 ס"מ(

סליחות עם שחרית 
ותהלים כריכה קשה

 42 )14 ס"מ(

 45 )17 ס"מ(

 54 )21 ס"מ(

סליחות עם שחרית 
ותהלים כריכה רכה

 22 )14 ס"מ(

שונות

 210תנא דבי אליהו )3 כרכים(

 50 אחישנה

 95 בתים לבדים )2 כרכים(

 49 זכר צדיק לברכה

44מגילת תענית

39מסכת שמחות

35ניצוצי אש פנחס

 60 ספרא דמלכא

 50 פיטום הקטורת

 40 שיחות עבודת לוי

35אוצרות פינחס

סידור מתיבתא 
לשבת

3 חלקים | גודל: 10*14

סט מחזורים בכריכת 
עור אומנותית

5 חלקים

₪ 200 ₪ 1,600
₪ 103 ₪ 1,200PU גובה

17 ס"מ

גובה
21 ס"מ

עור

ממלכת התורה עוז והדר /// סידורים, תהילים, מחזורים וזמירות

הסט שיכבד את יקיריך.

100%
עור אמיתי

גודל: 13.5*21

שנאמרו  שמים  ויראת  אמונה  פניני  עם  שבת  זמירות 
ע"י הגה"ח רבי אלימלך בידרמן שליט"א

 תהילים המבוארזמירות באר החיים
מתיבתא

מבצע!

גודל: 13*21

PU

₪ 50 ₪ 4976
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פרקי משניות 
לתלמידים

במהדורה  ומסודרות  מוגהות  משניות 
והותאמה  שנבדקה  עיניים  מאירת 

במיוחד עבור צעירי הצאן.

ספרי מוסר
עפ"י  מחדש  ומוגהים  מסודרים 
כותרות  מדויקים.  דפוסים 
הדברים.  רצף  להבנת  וסיכומים 

עימוד חדש מקצועי מאיר עיניים.

תלמידיםבינוני

באותיות גדולות, בעיצוב נאה, עם 
הנחיות קצרות במקומות הנצרכים.

ללא מפרשים  
מהדורה מורחבת  
גמרא מנוקדת  

20 ₪לכרך
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₪ 24

₪ 30

לכרך
לכרך

נביאים וכתובים 
לתלמידים

גודל: 15*23.5

נביאים וכתובים
מקראות גדולות 

לתלמידים
גודל: 16*24

המפרשים מוגהים ע"פ כת"י ודפו"י, 
הוספות  עם  מלא,  בניקוד  ומנוקדים 

רבות ונכבדות.

המפרשים מוגהים ע"פ כת"י ודפו"י, 
הוספות  עם  מלא,  בניקוד  ומנוקדים 

רבות והמחשות.

 ספרי תלמידים /// ממלכת התורה עוז והדר

 חומש תלמידים
עם תמונות

5 כרכים

 חומש תלמידים
ללא תמונות

5 כרכים | גודל 23 ס"מ

חמשה חומשי תורה
בכרך אחד

תיבותיהם  הקדושים  התורה  פסוקי 
ערוכים  ופירושיהם,  תרגומיהם  וטעמיהם, 
בדיוקים נחוצים ובעימוד שובה לב, בתוספת 

תמונות להמחשת הכתוב.

תיבותיהם  הקדושים  התורה  פסוקי 
וטעמיהם, תרגומיהם ופירושיהם, ערוכים 

בדיוקים נחוצים ובעימוד שובה לב.

₪ 120

גודל 23 גודל 17

₪ 16

לכרך
לסט

₪ 27

₪ 54₪ 36

₪ 75

80 ₪לסט

₪ 40

₪ 24 ₪ 24

₪ 18

לכרך

קיצור שלחן 
ערוך

תהלים
גודל 12*17/ 21*13

סידור לתלמידים
גודל 13*21

נוסח ספרד / אשכנז / ע"מ

תלמוד בבלי
לתלמידים

 פרקי גמרא
לתלמידים

פרקים  של  מיוחדת  מהדורה 
עם  בחוברת  בנפרד  המופיעים 
מפוסקים  מנוקדים,  לימנציה, 
בתוספת הוספות חשובות לתלמידים.

באותיות גדולות ומאירות עינים. נוח 
מאד  ומועיל  התלמידים,  לעיני  מאד 

לעידוד הקריאה ואמירת תהלים.

ממלכת התורה עוז והדר /// ספרים חדשים שיצאו לאור עולם בשנה האחרונה

מנחם ציון המבואר

קובץ מפרשים החדש
 מכות 

 אוצר גאוני ספרד 
כתובות א

 דרושי אביר יעקב 
חלק ג-ד 

יושר דברי אמת המבואר 

 אוצר האריז"ל  
ל"ג בעומר

 ליקוטי הלכות המבואר 
חלק ד

ביאורי התוספות לא מנוקד
שבת א, קידושין ב

קיצור שלחן ערוך
עם פסקי משנה ברורה

 פנים יפות המבואר 
ויקרא 2 כרכים

זרע קודש המבואר מקרא מפורש משלי  
 4 כרכים

 נ"ך מקראות גדולות
איוב, דניאל עזרא נחמיה

 זוהר המבואר 
במדבר ד-ה, דברים א, תיקו"ז ד

סידור לבית כנסת  

 ביאורי התוספות מנוקד 
שבת א-ב-ג, ב"ק א

 תורת משה לאלשי"ך המבואר 
בראשית א-ב, שמות א-ב

תהלים המבואר מתיבתא
21 ס"מ / 17 ס"מ

 משניות לתלמידים 
זרעים, נשים

 אבות הראשונים 
2 כרכים

 משנה תורה לרמב"ם המבואר 
סנהדרין א-ב, עדות א-ב, שכירות, מלכים, אבל

מאיר תהלות המבואר
2 כרכים

תנא דבי אליהו המבואר
3 כרכים

אוצר פניני החסידות
ראש השנה, פסח, ל"ג בעומר

חדש!חדש!

חדש!

חדש! חדש!

חדש!

חדש!חדש!חדש!חדש!

חדש! חדש!

חדש!חדש!

חדש! חדש!

חדש!חדש! חדש! חדש!

חדש!חדש!חדש!חדש!

הושלם הסט

הושלם הסט
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 אינדקס ספרים /// ממלכת התורה עוז והדר

ארה״ב: 437-0054 )718( | אירופה 44-20-8806-0176 
להשיג בחנויות הספרים המובחרות מרכז הזמנות: 1800-22-55-66 

חיים של תורה

קובץ מפרשים החדש

עצמהבתורהלהתייגע

החזון-איש  מרן  התפלא  התורה?"  לשעה "יגיעת  קרוב  "הרי  תלמידיו  באוזני  ואיך יגיעו בעמלם למצוא חלקם בתורה".להתייגע בתורה גופא, מיוזעים הם ותש כוחם, מתייגעים רק למצוא את הספרים, וכשבאים זיע"א 
ויפה  יותר  יפה  עולמו  את  מנהיג  הראשונים "השי"ת  בדורות  אם  בספה"ק(;  )כמובא  התורה התייגעו בחיפוש אחר חיפוש, זעיר פה זעיר יותר"  את  'וקיימו  ליקוט  בתר  ליקוט  שם, 

'לקיים  - עתה בסוף הדורות חפץ ה'  הראשונים כמלאכים בנקל, כשולחן ערוך.בנו את התורה מעושר', להרוות עם ה' מדברי מעוני' 
תורת  בחלק  היגיעה  עלינו  הקילו  והאחרונים, להתייגע בעצמנו במבועי חידושי לשם נשואות עיננו, לדרוך בנתיב הראשונים בקלות אל החלק הפרטי החדש שלנו בתורה, הראשונים, כדי שאנו בדורות האחרונים נדלג מהשמים 

תורה חדשים.

מעולם ספרי הראשונים והאחרונים לא היו מתוקים כל כךקובץ מפרשים החדש - לכל נפש מישראל:

הוספת השמטות וקטעים שלמים שנשמטו - ע"פ כת"י מוסמכים | אוסף ראשונים נדירים מתוך תשובות ומפרשים שונים מרבותינו הראשונים

לראשונה 
בהיסטוריה:

הגמרא במעשה אומןמסודרים יחדיו סביב דברי הראשונים ז"ל 

"בית הראשונים"
בית הבחירה להמאירי

 ילקוט ראשונים
מכל מקומותיהם בש"ס

מזוקקים ומוגהים ע"פ כת"י ודפו"ייחדיו לפי דפי הגמראחיבורי גדולי האחרונים ז"ל מסודרים לראשונה בהיסטוריה:" אוצר האחרונים"

בס"ד

• בבא בתרא – פרק חזקת הבתים• בבא בתרא – פרק השותפין ולא יחפוריצא לאור עד עתה:
• מכות

₪ 70
לכרך
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