
     025377098טלפקסיסודי  הוצאה לאור והפצה הזמנות  

 13:30-20:30 ירושלים-)שכ' הבוכרים( 5פישל

 Yessodi @GMAIL.COM :050-416-0-416 

 200 .............................. .....כר   5 אברבנאל עה"ת

 52ט' 80ח' 393 ..........................כר' 7אגרות משה 

 28 ....................... חדש ומוגהאהבת חסד מנוקד 

 46 ......................שפירא הרב משה-אהבת איתן

 50/60 ................................... כר' 2ר החיים מנוקד או
 260 הוצ' מתוק מדבש(-)ערכיםכר'4אוצר הזוהר 

 130 ............. כר'2אוצרות חיים ע"פ מתוק מדבש 

  90  ...................................... כר' 2אורות האלשיך 

  הנחה מיוחדת לכמויות 18……מנוקד ארחות צדיקים

 23ישיבתי -מהד'מיוחדת סקאי-ארחות צדיקים מנוקד

 36 .................... אורך אפים )מדת הכעס( מנוקד 

 28  ......................... )מלבי"ם(עה"תארץ חמדה 

 45ידלר    המגיד הירושלמי ב"צתולדות -בטוב ירושלים

 65 .......... ביאורי שמות הנרדפים )ורטהיימר(

 40 ................ האדמו"ר מרדזימין-ביכורי אביב

 45  ...................................... בית אלקים להמבי"ט 

 04 ............ מבעל הגפן פוריה–בכל דרכיך דעהו 

 50 ............................................... בן איש חי הלכות

 140 ................... כר'4בן יהוידע על אגדות הש"ס  

 2 עם אפשרות להקדשה אותיות גדולותרכת המזון דף גדול ב

 50חדש  ירחי לידה באגדה ובהלכה ותפילות-גפן פוריה

 36כ'1 .......... 50/60כר' 2 חדש –דרוש וחידוש רע"א

 30 ............................... )עדס(-מאויר–דיני מוקצה 

 53  .......................... חדשה מהדורה–דרכי טהרה 

 50בשר בחלב  תערובות.–דעת הלכה עם אסיפת שאלות 

 55 ................................................................  הבית

 53 ........................................... ישראל  הליכות בת

 53 .............. פוקס חדש-הליכות בין אדם לחברו

 נטו57 ............................... להוראת הקריאה-המלמד

 53 ................................................ פוקס -הכשרות 

 64 ................................................... הגעלת כלים 

MAJESTY&glory ַ- 189תמונות גדול בתי כנסת בא"י)כרטא( אלבום 

 40(הרב עדס–ושבתה הארץ   )שמיטה באיורים  

 נטו+מעמ090/498כר'23 ................זהר ע"פ מתוק מדבש

 30 ...................... מירות שבת ע"פ מתוק מדבשז

 29 .............................. חוסן יהושע מנוקד ומבואר

נטו  254 ..................................................... כר'7חזון איש 

 +מעמ

 56 כר'כ"כ17 ........................................... מסכתות–חזון איש 

 165 ....................................... כר' 4  חידושי הרמב"ן

 118 ............ )כוס ישועות(כר'2חידושי מהרשש"ך 

ספר שורות לכתיבה כולל כותרות עמודת  סיכומים וחידושים

הנחהלכמויות  18.......מיוחד -שוליים מפתחות שער מפואר

 30מהדורה פנים מודפס צבע וכריכה סקאי דלוקס....

 414המאור325 זכרון יעקבכר' 7חידושי המאירי  

 235. ......... כר'5 זכרון יעקב חידושי הרשב"א 

 125  ............................ כר 4 חידושי הרי"ם עהש"ס

 85 ......... כר' עם דרשות 2חידושי חמדת שלמה 

 145 ......................................... כר' 3חידושי רעק"א 

 44 )הוצ'המשפחה(מב"ם חידושי ר' חיים הלוי על הר

 59גליונות חזון איש ענק-חידושי ר' חיים הלוי על הרמב"ם

    28  אותיות גדולות בלי רש"יחמשה חומשי תורה "יסודי" 

 29/24 ...................................... מאירת עיניםחומשים 

 78 ........................................ חסידות מבוארת כ"כ

 28 ................. שמירת הלשון מנוקד –חפץ חיים 

 35 .......................... ע"פ נתיבות חיים חפץ חיים 

 30כר'..6משניות       25...כר'........5מש כיס חו

 300/215המאור 150חוברות 54מחולק     185כר'5חק לישראל 

  53  ....................................................... טבילת כלים

 30 .................................. לכלה \יום החופה לחתן

 50סנהדרין   115.....כר' 2יד רמה ב"ב )הגהות שולמן( 

 90 ......................................................... כר'2יוסיפון 

 110 בבכר' 3 265כר'עם זית רענן 6 בינוני חדשילקוט שמעוני 

 100 ............................................ ימןילקוט מדרשי ת

 30 ...................................... יושר דברי אמת מנוקד

  34 ..................................... ימי הבחרות ובר מצוה 

 83 ................... כר' 2יסוד ושורש העבודה מנוקד 

כיס     גדול/-בת ישראל -רגיל-כל המוצרים עור-כוונות הלב

שיה"ש -ברכונים–תהילים רגיל ומחולק -סידורים-מחזורים

 וכו'

 100 ........................... כר' 2ספרי מהרי"ץ חיות  כל

 29 ......................  הגר"מ ברנסורפר-כללי טהרה

  54         שדח—תוהלככוד אב ואם כיב

 60מועדים .......................... 60כמוצא שלל רב עה"ת כ"כ

 נטו כולל 330 ........................ כר'10כף החיים מהד' חדשה 

 112  ....................................כר'  2כתב סופר עה"ת 

 24 ................... ר'משה קופמן-לב אבות על בנים

 59למען שמך )תולדות הרה"צ חיים חייקין ר"י עקסלעבען(

 130 ................. כר'2מאמרי הזוה"ק מתוק מדבש 

 32 .................................................. דם מדרגת הא

 36 בצירוף מפות אמרות ביוגרפיות-קברי צדיקים בא"י-מדריך כרטא

 85ע"פ/55 ...................דולגכר' מנוקד  2מדרש תנחומא 

 127 ....................... כר' )שבזי(2מדרש חמדת ימים 

 חדש 12 משוחזר עור   5  יסודי גדולות' אות ומעריב מנחה



 46 .................. מנחת עני לבעל הערוך לנר חדש

 90 ..................................... כר' 5מעינה של תורה 

 הנחה מיוחדת לכמויות 18מנוקד... סודי "מסילת ישרים "י

  185........חדש המאיר/פאר והדרמקראות גדולות 

כ"כ  המועדנטו מעיין  45כר' 5 (4)/האמונה מעיין השבוע

43 

 400/290/56 ................................... המאורמקראות גדולות 

   32 ............ אותיות מרובעות משך חכמה עה"ת 

 40  (מנוקדעם הוספותמשלי עם ביאור הגר"א )

 *175 ............................................ משנה ברורה מנוקד גדול

 *60 ................. כיס משנה ברורה מנוקד אותיות גדולות

     30כר' 6כיס  80כר'3משניות מנוקדות רע"ב מרובעות 

  20/40   .............................. החיים בארצות ליארצייט משנ'

 365( ברטנורה53כיס )סדר= 535משניות קהתי )עם רע"ב( 

 340 המפואר ניר קרם .-כ'  13נ"ך מק'ג מלבי"ם 

 26 ........................................ לך מפוארנועם אלימ

 37  ............................................. נפש החיים מנוקד

 20/10 ............................................ נצור לשונך מנוקד 

 45 .................................... נשיאת כפים כהלכתה 

 66 ............................. נתיבות שלום )סלונים( כ"כ

  32 כריכת סקאי מהודרת-יסודיספר החינוך מנוקד 

 נטו35 ......................................... עם חדשים-ספרי בר

 36/60 .......................... סידור מתוק מדבש  א/ס/עמ

 83 הוצה המקורית-מנוקדכר2סידורו של שבת 

 90שליח ציבור   27ופי השלם א/ס .....סידור כלילת י

 נטו 1395 .......................................... כר'28ספרי החיד"א 

 20%  ............... (ומועדים עזר לילד )ציורי הפרשיות

 47 רובין צבי כהןיע 54הרב עדס(-עירוב כהלכתו )מאויר

 800 ............ כר'מכון המאור 10עין יעקב המבואר 

 60 ..............הרב עדס(-)מאויר-ערלה-עץ השדה

 2יו"ד  420'כר8אבהע"ז ערך השולחן ר' יצחק טייב חו"מ 

 110כר'

 41 ........................... הרב עדס(-)מאוירפאת זקנך

 44/55 .................................... מקורי  פלא יועץ מנוקד

 309 .................................. כר'6המאור –פני יהושע 

 50 .................... פסקי המועדים ע"פ  החיד"א

 8ר"מ 56'ו 52-'ה  70-'ג 76-'ב  76א'  פסקי תשובות

 225 ...............................................כר' 6פרי צדיק 

 נטו 26/17/10 הראשנים )מנוקד( ע"פ פרקי אבות

 64 ................................................. ציצית צבי כהן  

   50  ........ מהדורה תשעבקדושה וצניעות )פריש(

 60/42/32 ............................קדושת לוי אותיות מרובעות

 100 ..................... כר'2קיצור שולחן ערוך החיד"א 

 +נטו 201     עמ'  1500חזון עובדיה קיצור שולחן ערוך 

 41/31פרנקל המ"בעם פסקי קיצור שולחן ערוך 

 45 .................... כ נדה  ר'מ ברנסדרפר כ"-קנה בושם 

 39 ....................................... פשיסחה-קול שמחה

כל כרך/חדש–הערות והרחבות –ש"סצפנת פענח 

 68 

 50 .......................... - -קדושת הכוהנים כהלכתה

 45 ........................................ נועם אלימלךקדושת 

 40הלכות סת"ם חדש הערות וציורים-מהמאירי-קרית ספר

 200/120 .. כ' 3מנוקד ראשית חכמה עם תרגום הזהר

 60 .............................. חדש מנוקד בב–רבנו בחיי 

 400 .......כר' המאור עם ספר הליקוטים9רמב"ם 

 פערלא  המאור עם מפתחות ושאר כתבי–(המצוות  ספר)רס"ג 

 409כר'7

 60 ...................... הרב משה שפירא-רעה אמונה

 46/36 ...... שאגת ארי'ה מפואר )מכון שער משפט(

  כל הגדליםש"ס עוז והדר 

(עמ'1000לט מלאכות באיורי צבע כר')2שבת בתפארתה 

 נטו110 

 400כר'...7שו"ת חתם סופר חדש עם הוספות ומפתחות

 300 .............................כר'5איגר שו"ת רבי עקיבא 

 165 ................................ כר4סט בינוני  שו"ת קנה בושם

 50  .................. שיחות מוסר )ר' חיים שמולאביץ(

 45 ....................................................... שם הגדולים

 31\20 מנוקד אבות לפרקי נה פרקים להרמב"ם ופ'שמו

שמונה פרקים עם ביאורים עיונים והקדמות )מבעל הגפן פוריה( חדש 

 30 

 110 ............................. כר'  2שמירת הגוף והנפש 

 25  וצר הלכות פסקים ומנהגיםא–שנים מקרא ואחד תרגום 

 490/200%-כר'20         רכה/קשה  עוז והדרש"ס קטן 

 100    כר'2שיעורי הגרא"י מטלז 

  הרב עדס(-)מאוירשעטנז הלכה למעשה

 60 

שער הקדושה לראב"ד אגרת הקודש לרמב"ן רמב"ם וסי'ר"מ 

 22 ליקוטים

  )שבת(                                                שער הכוונות עפ מתוק מדבש

66 

שער הגילגולים ע"פ מתוק מדבש כ"כ ערי זהר הקדמות לזוה"ק ש

65 

  מפואר14קטן  10כריכה קשה      5.…תהילים מפואר כיס 

 32עם מ"מ 82 .............................. מכר רב - דמוי עורתהלים  

ר' שלמה זלמן מוולזין מנוקד עם הוספות -תולדות אדם

 53חדש 

כר' חדש21דף מול דף-ארמבו המאור תלמוד ירושלמי

 1800% 



 18........מנוקדמעלות התורה  -תומר דבורה

 185/150 ........................................... כר'  4ס' הרא"ש תו

 220 ................... כר'חדש מפואר  6תורה תמימה 

ת מיוחד הנחה20..... מנוקד ומיוחדורת הבית לחפץ חיים ת

 לכמויות

 310 .................................. כר' המאור6תורת רע"א 

 350 כר'8עם ביאורי ר שטינזלץ   65ידות מבוארתחסתניא 

 495/189/159/109/59/תנ"ך קורן..............................

 53 .............................................. תפילה כהלכתה 

 52בהלכה ובאגדה 83הנחה  93תפילין הר' צבי כהן    ייצור

- לדר דלוקס-קורן-מילר -בב אותלהוצ סיטונאית הפצה

     בלעדי פישל הרי מכון והדר עוז-שמחונים-קהתי-המאור עדס


