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40זבחי צדק""זלה"ה רבו של ה יעקב הרופאשו"ת לכמוה"ר  -אהל יעקב  
40זלה"ה אברהם ענתיביספר מוסר לכמוה"ר  -אהל ישרים 

85 .זלה"ה דוד ן' יחיאמת ישרים לכמוה"ר ושו"ת מתוך קובץ ת -אהלי תם 
45אברהם בן יעקבמאת ד"ר  -אוצר השירים החיבורים והדרשות של הרב יוסף חיים זצ"ל 

40זצוק"ל עזרא דנגורפירוש על מגילת קהלת לח"ר  -אמרי קהלת ודברי קהלת 
50 -עור

50זלה"ה חיים סתהוןמנהגי ארץ ישראל על ארבעת חלקי השו"ע וכללים לכמוה"ר  -ארץ חיים 
40זלה"ה יצחק ברכהדרשות על התורה לכמוה"ר  -בירך יצחק 

45זלה"ה רפאל שלמה לניאדושו"ת לכמוה"ר  -בית דינו של שלמה 
40זלה"ה אברהם חמוילכמוה"ר  -לפסח ושבועות עם פירוש והלכות רבות מחזור  -בית הבחירה 
40 מהדורה חדשה -זלה"ה  חמוי אברהםלכמוה"ר  -ליום הכיפורים עם פירוש והלכות רבות מחזור  -בית הכפורת 

40ז"ל הכהן קמשה דוייפרפראות וחידושים על התורה מהרב  -בן דוד 
40זלה"ה חיים בנבנשתשו"ת על או"ח ח"ב לכמוה"ר  -בעי חיי 

40הלכות שחיטה וטריפות ובשר וחלב מהרא"ל צינץמ ,על חוליןחידושים   -גור אריה ופני אריה 
45באנגלית בלבד  להרמ"ע מפאנו -גלגולי נשמות 

40זלה"ה חיים אשכנזישו"ת לכמוה"ר  -גנזי חיים 
40זלה"ה  משה יששון מרדכמוסר לכמוה"ר  ,ח"א -דבר בעתו 

55רז -סימנים א  זלה"המנחם בכמוה"ר מרדכי חושן משפט מאסף לרבי  -דבר המשפט
40(בספרדיתזלה"ה )גם  שאול דוד סתהוןשו"ת לכמוה"ר  -דבר שאול ושו"ת מהר"ם בן חביב 

40זלה"ה אפרים לניאדושו"ת לכמוה"ר  -דגל מחנה אפרים 
30שליט"א יוסף ביטוןמאת הרב  בספרדיתהלכות אבלות  -דיני אבלות 

 120-עברית כרכים 2-שליט"א ב עזרא בצריהלכות אישות, קידושין, כתובות, גיטין, יבום וחליצה וכו', מאת הרב  - דיני אישות
150-אנגלית 

 6-ב בצרפתית כרכים מהדו"ח. 4 באנגלית מהדו"ח-ט"אשלי עזרא בצריחלקים מאת הרב  4-סט ב -דיני ממונות 
 כיםכר 4-ב בספרדיתו. יםכרכ

לסט 200

40(לצרפתיתזלה"ה )גם בתרגום  יעקב שאול דוויק הכהןמוסר לכמוה"ר  -דרך אמונה 
55לספרדיתזלה"ה מנוקד עם תרגום  לוצאטומשה חיים לכמוה"ר  -דרך ה' 

40 כמנהג הספרדים. מהדורת צילום של הגדה עתיקה שנדפסה לפני מאתיים שנה בלונדון - הגדה של פסח
20ספרדיתל ואלאנגלית תדפיס מתוך "דיני ממונות" עם תרגום  -הלכות מעשר כספים 

20.(8 7 6 5 2 -שמונה חוברות חידושים ומחקרים בכל מקצועות היהדות )נותרו חוברות  -המאסף 
 ,ע"ה סימה בצרימדריך לחיי הנישואין לרבנית  -הנישואין משימה 

(אנגלית, ספרדית וצרפתיתבגם קיים ) . מהדורה חדשה.שליט"א בצרי גר"עהלובסופו תורת הטהרה 
45

45אברהם בן יעקבמאת ד"ר  .שיריו ופיוטיו ,חיבוריו ,תולדותיו -הרב ששון ב"ר מרדכי שנדוך 
45(אנגלית, צרפתית וספרדיתב)מופיע גם  יעקב אבן חןספור חיי הרמב"ם מאת הסופר  -הרמב"ם 

45זצוק"ל יוסף ידיד הלויהלכות גיטין מאת כמוה"ר  -ויחי יוסף 
45זצ"ל אליהו שמעון בן שושןשו"ת לרבי  -ויען אליהו 

40זלה"ה ישעיה דייןשו"ת וחידושים לכמוה"ר  -זה כתב ידי 
40לספרדיתזלה"ה ובתרגום  אברהם דייןמוסר לכמוה"ר  -זכרון לנפש 

45, ח"אזלה"ה יצחק לומברוזוחידושים על הש"ס לכמוה"ר  -זרע יצחק 
95, ההדיר הרה"ג יוסף שבח שליט"אשו"ת לכמוהר"ר אליה ב"ר בנימין הלוי זלה"ה -זקן אהרן

 לכרך 45 זלה"ה אליעזר פאפושבת ועירובין לכמוה"ר ח"ב על מסכת על מסכת ברכות,  . ח"אחידושים -דש האביב ח  
 לכרך 35 םזלה"ה, בשני חלקי חיים יצחק מוסאפיאשו"ת כמוה"ר  -חיים וחסד 

לסט 130 חלקים שלושהב ארדיט יהושע שלמהחידושים נפלאים על מסכת כתובות מכמוה"ר  -חינא וחסדא 
45זלה"ה אברהם ענתבימוסר לכמוה"ר  -חכמה ומוסר 
 -מאסף מדברי הפוסקים ראשונים ואחרונים ותשובות מסודר על סדר הטור וב"י על חו"מ סי' א -חשק שלמה 

 ז"למרדכי בכמוהר"ר שלמה סח, לרבי 
55

40זלה"ה אברהם דייןלכמוה"ר טעמי תורה, מוסר ומעשיות  -טוב טעם 
40זלה"ה יוסף בן נוןח"א אנציקלופדיה הלכתית לכמוה"ר  -יאיר מבין 
לכרך 45חלקים 2 - זלה"ה צמח ב"ר שלמה דוראןשו"ת לכמוה"ר  -יכין ובועז 

דיין זצ"לאברהם  בכמה"רמשה  פירוש לשיר השירים לכמוה"ר - ישיר משה
 )עם יחוס בית דוד באנגלית(

45

לכרך 40זלה"ה )נותרו שמות, במדבר, דברים( שמואל לניאדועל התורה לכמוה"ר  -כלי חמדה 
לכרך 45 זלה"ה שמואל לניאדוחלקים כולל מקראות גדולות לכמוה"ר  11- פירוש יסודי על נביאים ראשונים ב -כלי יקר 

לכרך 40 )כעת חסר ח"ג( מקראות גדולותחלקים כולל  3 שמואל לניאדופירוש על ספר ישעיהו לכמוהר"ר  -כלי פז 
כרך " שערי כנה"ג"כולל  זלה"ה שתנחיים בנבחלקים לכמוה"ר   26 - אנציקלופדיה הלכתית ב -כנסת הגדולה 

 וההוספות המבוא
לכרך 55
בסט 50

40זלה"ה רפאל שלמה לניאדושו"ת לכמוה"ר  -כסא שלמה 
40זלה"ה לניאדורפאל שלמה חידושים לכמוה"ר  -לחם שלמה 
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זצ"ל. חדושים על התנ"ך והתלמוד וחרוזים עבור סופרים ומשוררים, בליווי  מאיר לניאדו בילר -ליקוטי המליץ 

 לדורותיה לניאדו משפחתמבוא לתולדות חכמי 
45 

חידושי, דרושי ומעשיות הזוהר על סדר התנ"ך בשפה ברורה בתוספת ציונים הארות וביאורים  - אורות הזוהרמ
  שליט"א רבי עזרא בצרי מאת הגאון. מרבותינו מפרשי הזוהר ז"ל

85 

 40 על חמשה חומשי תורה -מדרש אגדה מארם צובה 
 45 ערבית ובצרפתית בעברית ,זצ"ל דוד הנגיד נכד הרמב"םפירוש על פרקי אבות לרבינו  -מדרש דוד 

 40 זלה"ה יצחק שריםמוסר לכמוה"ר  -מוסר חכמים 
 זצ"ל עזרא דנגורלח"ר  -מחזור לראש השנה 

 זצ"ל עזרא דנגורלח"ר  -מחזור ליום הכיפורים 
35 
35 

 35 זיע"א "בן איש חי"לפי נוסח ה -מחזור לשלש רגלים 
 לראש השנה, יום כיפור, סוכות, ופסח, ערוך מחדש בצורה נאה וקלילה -מחזור משכן אהרן 

 
35 

 75 שו"ת, חידושים על הש"ס, דרושים והספדים - "הזלהשלמה קמחי לרבי  -מלאכת  שלמה
 40 זלה"ה אברהם סתהוןדרשות על התורה לכמוה"ר  -מלל לאברהם 

של הוצאת דיבוקים ושיחות עם  מסמרי שיער דרשות וביאורים לפסוקים בתנ"ך ותיאור עובדות -  מנחת יהודה
 זיע"א יהודה פתיההמקובל האלוקי חכם רבי  להרה"צ. וחות שניהל אתם ועסק בתיקונםר

 65-אנגלית
 75-צרפתית

 לכרך 40 זלה"ה מרדכי עבאדישו"ת בשני כרכים לכמוה"ר  -מעין גנים 
 45 זלה"ה אברהם עמארשו"ת לכמוה"ר  -מענה אברהם 

 לכרך 40 זלה"ה יוסף נסים בן אדהאןביאור על כל תרי"ג מצוות ד' כרכים לכמוה"ר  -מעשה בראשית 
 45 זלה"ה חייא רופאשו"ת וחידושים על הש"ס לכמוה"ר רבי  -מעשה חייא 

 לסט 220 מתורגם בשפות זרות(-שליט"א )ח"א דוד שלום בצריעל התורה ומגילות ז' כרכים מאת הרב  -מעשיות הזוהר 
 לכרך 45

)מופיע גם  ח"בשבת  -חלק ד  ,שבת ח"א-חלק ג ירושלמי זרעים, -,  חלק בברכות-חלק א -מעשיות התלמוד 
: חלק ו' פסחים  עירובין בבלי וירושלמי -(, חלק ה' שבת ירושלמי ותוספתאתרגום לאנגלית, ספרדית וצרפתיתב

 שליט"אמשה בצרי  להרב. בבלי ירושלמי ותוספתא, שקלים ירושלמי. חלק ז' יומא בבלי, ירושלמי ותוספתא

 לכרך 55

 40 (באנגלית )מופיע גם יעקב אבן חןסף קארו בעל השלחן ערוך מאת הסופר סיפור חייו של מרן רבי יו -מרן 
 45 זלה"ה מרדכי עטיאחידושים על הש"ס לכמוה"ר  -מר דרור 

 40 זלה"ה אברהם ענתבישו"ת לכמוה"ר  -מר ואהלות 
אנגלית, גם במופיע ) ע"ה סימה בצרילרבנית  ,ניתוח בעיות ופתרונן -מדריך לחיי הנישואין  -משימה בשניים 

 צרפתית וספרדית(
45 

 75 'רבינו ירוחם'על  "הזלה יוסף מטראניזצוקו"ל מתלמידי רבינו חיים אלגאזי לרבי  -נתיבות משפט
 50 ז"ל בנו של בעל ה"חקרי לב" חיים דוד חזןשו"ת בחלק אבן העזר לרבי  -נדיב לב 

 לכרך 45 זלה"ה הדאיהעזרא כרכים לכמוה"ר ג' שו"ת, חידושים ודרושים  -נחלת עזרא 
 50 זלה"החיים מרדכי לבטון שו"ת וחידושים על השו"ע לכמוה"ר  -נכח השלחן 

 25 יות וצילומיםוכתבות, רעיונות, עד -נסי מלחמת המפרץ 
 30 זיע"א יהודא פתייאמאת המקובל האלקי ח"ר  -סגולה לשמירה 

 40 ספרדיתוערוך מחדש בצורה נאה וקלילה בעברית,  -סדור משכן אהרן 
 35 כולל כמה סיפורים על התורה וקצת מיהושע ושופטים מדרש קדום -ספר הישר 

 40 שליט"א עזרא בצריעניני צוואות )כולל תרגום לאנגלית( מאת הרה"ג  -ואות וספר הצ
 לכרך 35 זצ"ל כל כרך אליהו חמויעל התורה ב' כרכים לכמוה"ר  -פה אליהו 

ז"ל יוסף צרפתי ב' חלקים, אוצר של חידושים וביאורים על התורה ומועדי השנה מאת כמוהר"ר  -פניני יד יוסף 
 שליט"א עזרא בצרימחכמי תורכיה ובעריכת הרה"ג 

 סט 110

זצ"ל  יצחק דייןתש"ה, לרבי  -של קהילת ארם צובה לשנים תר"ךופנקס הקהילה ספר המילות   -פנקס הבריתות 
 יד הכולל תמונות ותצלומי כתבי

150 

 45 ז"ל בן ציון נסים פרדספירוש על חמשה חומשי תורה לכה"ר  -פרדס התורה 
 45 זצ"ל משאלוניקי משה אלמושנינופירוש על מסכת אבות לכמוה"ר  -פרקי משה 

 25 "לז יצחק הלויהלכות סעודה וברכות הנהנין לכמוה"ר  -פת לחם 
 עור - 35

 35 זצ"ל קאיידנוורצבי הירש מוסר לכמוה"ר  -קב הישר 
 35 זלה"ה ששון מרדכי משהמוסר לכמוה"ר  -קול ששון 

 - "נכח שלחןהספר "זלה"ה בעל חיים מרדכי לבטון קטלוג לרבני ארם צובא ותולדות הרב 
 40 זלה"ה נתן עמרםמראה מקום לכל דין ששייך לחושן משפט לכמוה"ר  -קנין גוף וקנין פירות 

 30 זצ"ל באנגלית וספרדית יצחק שחיברמהרב  -קצור הלכות לחגים 
 45 הכהן זלה"ה שמעון דוויקחי' על מסכת ע"ז, שו"ת, דרושים, וקונטריס זמן הגט לר'  -ריח שדה 

ראב"ד אר"צ ומח"ס דרך  יעקב שאול דוויק הכהןדרושים ומוסר לכמוה"ר  -ומשכנות יעקב  -שארית יעקב
 אמונה בצרפתית בלבד

45 

 85 קודמים מדפוסים במהדורה מפוארת הכולל הארות והערות ומראי מקומות והגהות -שו"ת מהר"ם אלשיך
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  (חלק מהספרים מחירם לא השתנה) ים אנו מעדכנים את מחירי הספריםמחירהעקב עליות 

 המחירים הם נטו בהנחה ליחיד 

  תוספת מע"מ במחיר. איןהעמותה היא מלכ"ר ולכן 

  נוספת. תינתן הנחהספרים בהזמנת כמות 

 לחבילה ₪ 25 :מחיר משלוח בארץ 

 לחבילה עד בית הלקוח( ₪ 50-כעלות של ) 'דואר ישראל'תן ע"י ינהשירות  ,במקומות בהם השליח לא יכול להגיע

 ברשימה זו מופיעים רק ספרים הנמצאים במלאי. 

 
 

חכמי קושטא לפני כארבע  יגדולמיחיאל באסן תשובות בארבעת חלקי הטור לכמוה"ר  -שו"ת מהר"י באסן 
 מאות שנה בלווי הערות

85 

 45 זצוק"ל אליעזר פאפושו"ת מארבעה חלקי השו"ע לכמוהר"ר  -שו"ת פלא יועץ 
 לכרך 40 ב' כרכים -שו"ת רבי גבריאל אשכנזי 

 30 ז"ל שמחה ירושלמיהגיגים, רעיונות ופרקי מחשבה על אגדות חז"ל מאת הרב  -שביבי אגדה 
ששון דרשות והספדים ומליצות נפלאות בענייני פטירת צדיק י"ל לראשונה מעצם כתי"ק של ח"ר  -שיח ששון 

 בבל ורבניזצ"ל מגדולי חכמי עזרא סחייק 
45 

 . ולמועדים שירת הבקשות, פתיחות ושירים לפי מקאמים, שירי חג לשמחות -שיר ושבחה 
 מקוצר כריכה קשה. /מקוצר כריכה רכה/ כריכה קשה מלאה ומורחבתמהדורה  פורמטים:  3קיים ב 

 25-כ. רכה
 35-כ.קשה

 45-מ. מורחבת
 לכרך 45 ספרדית, צרפתיתמתורגם גם לאנגלית,  זלה"ה לניאדושמואל לכמוה"ר  חלקים ג'קיצור שו"ע  -שלחן המלך 

 -שליט"א  הרב משה בצרימאת  -השמות במקרא ע"פ משמעות אותיות ומספרים בפרדס התורה  - שם ונשמה
 שלישית המהדור

75 

 45 זלה"המסעוד חי בן שמעון כללים ושמות גטין לכמוה"ר  -שם חדש 
לשמחת תורה, סדר הכנסת ס"ת, לימוד לחנוכת הבית, סדר הנחת אבן פינה הקפות ופיוטים  -שמחת התורה 

 הכ"ניוחנוכת ב
25 

 לכרך 45 זלה"הרפאל אשר קובו שו"ת ב' כרכים לכמוה"ר  -שער אשר 
 לכרך 55 שליט"א עזרא בצרירבי הרה"ג ' כרכים מאת דשו"ת  -שערי עזרא 

 לסט 220
 55 עם גדולי ישראל הגהות לכנסת הגדולה מבוא מילואים והוספות -שערי כנסת הגדולה 

 רחמים יוסף פראנקור "מכמוה וח"ב על חו"מ, ח"ג וח"ד על או"ח יו"ד ואבן העזר  שו"ת ח"א -שערי רחמים  ד"ח 
 ןזצוק"ל ראב"ד העיר חברו

 לכרך 55
 לסט 220

 40 זלה"המשה דוד דוויק הכהן לכמוה"ר  -תהלים עם פירוש קנה המדה 
חדשה ומתוקנת בתוספת תוכן הסימנים והקדמה  המהדור ידיד הלוי למהר"יהלכות תלמיד חכם  -תורת חכם 

 לתולדות המחבר
50 

 - ענק, גדול, בינוני, קטן ,קטנטן, כיס, פלקט  - שונים בגדלים בצורת המנורה צבעוני' ויתייש' -תמונות ושונות 




