
 1.3.22ון מחיר        

מלאי  
 צרכן חנות הערות:  תאור מוצר  מק"ט  28.02.22

הערת  
 מחירון 

 1250 1142   כר'(  20ש"ס פנינים ) 111200  
עלה  

 במחירון  

 3800 3400   כר'(  26ש"ס חתנים ) 111400  
עלה  

 במחירון  

 577 499   כר'( מהדורה שולחנית 6ש"ס ) 111500  
עלה  

 במחירון  

 600 530   חוברות(   20ס ובלכתך בדרך רכה )ש" 112300  
עלה  

 במחירון  

 560 500   חוברות(  44ש"ס כיס ) 112400  
עלה  

 במחירון  

 2500 2265   כר'(  21ש"ס בינוני רגיל ) 112800  
עלה  

 במחירון  

 390 340   כר'(  20ש"ס שינון ) 112900  
עלה  

 במחירון  

 3200 2900   כר'(  26מורחב )ש"ס בינוני  113100 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 65 55   ברכות תלמידים כחול  121101  
עלה  

 במחירון  

 83 71   שבת תלמידים כחול  121102  
עלה  

 במחירון  

 69 61   עירובין תלמידים כחול  121103 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 70 60   פסחים שקלים תלמידים כחול  121104  
עלה  

 במחירון  

 51 45   ראש השנה תלמידים כחול  121105 10פחות מ
עלה  

 במחירון  

 70 60   ראש השנה תלמידים כחול עם תמונות  121107  
עלה  

 במחירון  

 60 52   יומא תלמידים כחול  121108  
עלה  

 במחירון  

 44 38   סוכה תלמידים כחול  121109  
עלה  

 במחירון  

 54 48   סוכה תלמידים כחול עם תמונות 121110  
עלה  

 במחירון  

 51 45   ביצה תלמידים כחול  121111  
עלה  

 במחירון  

 51 45   תענית תלמידים כחול  121112  
עלה  

 במחירון  

 51 45   מגילה תלמידים כחול  121114  
עלה  

 במחירון  

 57 50   מועד קטן חגיגה תלמידים כחול  121115  
עלה  

 במחירון  

 70 60   כתובות תלמידים כחול  121117 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 70 60   נדרים תלמידים כחול  121118  
עלה  

 במחירון  

 70 60   נזיר סוטה תלמידים כחול  121119  
עלה  

 במחירון  

 70 60   גיטין תלמידים כחול  121120  
עלה  

 במחירון  

 70 60   קידושין תלמידים כחול  121121  
עלה  

 במחירון  

 70 60   בבא קמא תלמידים כחול  121122  
עלה  

 במחירון  

 70 60   בבא מציעא תלמידים כחול  121123  
עלה  

 במחירון  



 80 70   בבא בתרא תלמידים כחול  121124  
עלה  

 במחירון  

 75 64   סנהדרין תלמידים כחול  121125  
עלה  

 במחירון  

 45 40   מכות תלמידים כחול  121126  
עלה  

 במחירון  

 61 55   שבועות תלמידים כחול  121127  
עלה  

 במחירון  

 71 60   מכות שבועות תלמידים כחול  121128  
עלה  

 במחירון  

 67 60   עבודה זרה הוריות עדויות תלמידים כחול  121129  
עלה  

 במחירון  

 70 59   זבחים תלמידים כחול  121130  
עלה  

 במחירון  

 77 66   מנחות תלמידים כחול  121131  
עלה  

 במחירון  

 77 66   חולין תלמידים כחול  121132  
עלה  

 במחירון  

 80 70   חולין תלמידים כחול עם תמונות 121133  
עלה  

 במחירון  

 72 61   בכורות ערכין תלמידים כחול  121134  
עלה  

 במחירון  

 72 61   מידות תלמידים כחול  -תמורה   121135  
עלה  

 במחירון  

 72 61   נדה תלמידים כחול  121136  
עלה  

 במחירון  

 74 66   עירובין תלמידים כחול עם תמונות  121137  
עלה  

 במחירון  

 70 60   ברכות מנוקד עם שינון התלמוד  124301  
עלה  

 במחירון  

 70 60   שבת מנוקד עם שינון התלמוד 124302 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 70 60   עירובין מנוקד עם שינון התלמוד  124303  
עלה  

 במחירון  

 70 60   פסחים מנוקד עם שינון התלמוד  124304 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 70 60   ראש השנה מנוקד עם שינון התלמוד  124306 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 70 60   יומא מנוקד עם שינון התלמוד  124307  
עלה  

 במחירון  

 70 60   סוכה מנוקד עם שינון התלמוד 124308  
עלה  

 במחירון  

 70 60   ביצה מנוקד עם שינון התלמוד 124309  
עלה  

 במחירון  

 70 60   תענית מנוקד עם שינון התלמוד  124310  
עלה  

 במחירון  

 70 60   מגילה מנוקד עם שינון התלמוד 124311 10פחות מ
עלה  

 במחירון  

 70 60   מועד קטן מנוקד עם שינון התלמוד  124312  
עלה  

 במחירון  

 70 60   חגיגה מנוקד עם שינון התלמוד 124313  
עלה  

 במחירון  

 70 60   כתובות מנוקד עם שינון התלמוד  124315  
עלה  

 במחירון  

 70 60   נדרים מנוקד עם שינון התלמוד 124316  
עלה  

 במחירון  

 70 60   נזיר מנוקד עם שינון התלמוד  124317  
עלה  

 במחירון  



 70 60   סוטה מנוקד עם שינון התלמוד 124318  
עלה  

 במחירון  

 70 60   גיטין מנוקד עם שינון התלמוד  124319  
עלה  

 במחירון  

 70 60   קידושין מנוקד עם שינון התלמוד  124320  
עלה  

 במחירון  

 70 60   בבא קמא מנוקד עם שינון התלמוד  124321  
עלה  

 במחירון  

 70 60   בבא מציעא מנוקד עם שינון התלמוד  124322 10פחות מ
עלה  

 במחירון  

 70 60   בבא בתרא מנוקד עם שינון התלמוד  124323  
עלה  

 במחירון  

 70 60   סנהדרין מנוקד עם שינון התלמוד  124324  
עלה  

 במחירון  

 70 60   מכות שבועות מנוקד עם שינון התלמוד  124325  
עלה  

 במחירון  

 70 60   עבודה זרה הוריות מנוקד עם שינון התלמוד  124326  
עלה  

 במחירון  

 70 60   זבחים מנוקד עם שינון התלמוד  124327  
עלה  

 במחירון  

 70 60   מנחות מנוקד עם שינון התלמוד  124328  
עלה  

 במחירון  

 70 60   הוריות עדויות מנוקד עם שינון התלמוד  124341  
עלה  

 במחירון  

 70 60   שבועות מנוקד עם שינון התלמוד  124342  
עלה  

 במחירון  

 70 60   בלי שינון התלמוד מנחות מנוקד גדול  124428  
עלה  

 במחירון  

 70 60   חולין מנוקד גדול בלי שינון התלמוד  124429  
עלה  

 במחירון  

 70 60   בכורות מנוקד גדול בלי שינון התלמוד  124430  
עלה  

 במחירון  

 70 60   ערכין מנוקד גדול בלי שינון התלמוד  124431  
עלה  

 במחירון  

 70 60   תמורה מנוקד גדול בלי שינון התלמוד  124432  
עלה  

 במחירון  

 70 60   כריתות מנוקד גדול בלי שינון התלמוד  124433  
עלה  

 במחירון  

 70 60   מעילה מנוקד גדול בלי שינון התלמוד  124434  
עלה  

 במחירון  

 70 60   נדה מנוקד גדול בלי שינון התלמוד  124436  
עלה  

 במחירון  

 70 60   ברכות מנוקד לתלמידים עם מ. שורות  124501  
עלה  

 במחירון  

 70 60   ברכות מנוקד מאורות דף היומי 124601  
עלה  

 במחירון  

 70 60   שבת מנוקד מאורות דף היומי  124602  
עלה  

 במחירון  

 70 60   עירובין מנוקד מאורות דף היומי 124603  
עלה  

 במחירון  

 70 60   פסחים שקלים מנוקד מאורות דף היומי  124604  
עלה  

 במחירון  

 70 60   יומא מנוקד מאורות דף היומי  124605  
עלה  

 במחירון  

 70 60   סוכה מנוקד מאורות דף היומי  124606  
עלה  

 במחירון  

 70 60   מנוקד מאורות דף היומי ביצה ראש השנה  124607  
עלה  

 במחירון  



 70 60   תענית מגילה מנוקד מאורות דף היומי  124608  
עלה  

 במחירון  

 70 60   מועד קטן חגיגה מנוקד מאורות דף היומי  124609  
עלה  

 במחירון  

 30 24   משניות לתלמידים סדר זרעים קשה 136201 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 30 24   משניות לתלמידים סדר מועד קשה  136202  
עלה  

 במחירון  

 30 24   משניות לתלמידים סדר נשים קשה  136203  
עלה  

 במחירון  

 30 24   משניות לתלמידים סדר נזיקין קשה  136204  
עלה  

 במחירון  

 30 24   משניות לתלמידים סדר זרעים למינציה  137201  
עלה  

 במחירון  

 30 24   משניות לתלמידים סדר מועד למינציה  137202  
עלה  

 במחירון  

 30 24   משניות לתלמידים סדר נשים למינציה  137203  
עלה  

 במחירון  

 30 24   משניות לתלמידים סדר קדשים למינציה  137205  
עלה  

 במחירון  

 כר'(  136סט כרך מתיבתא ) 141100  

נמכר 
מבודדים  

 14500 13100 בלבד 
עלה  

 במחירון  

 כר'( 136סט פנינים מתיבתא ) 142100  

נמכר 
מבודדים  

 10850 9750 בלבד 
עלה  

 במחירון  

 כר'( 28סט כרך שפה ברורה ) 151100  

נמכר 
מבודדים  

 3000 2700 בלבד 
עלה  

 במחירון  

 62 52   מתיבתא שינון כחול ברכות א  162201  
עלה  

 במחירון  

 62 52   מתיבתא שינון כחול ברכות ב  162202  
עלה  

 במחירון  

 62 52   מתיבתא שינון כחול שבת א  162203  
עלה  

 במחירון  

 62 52   מתיבתא שינון כחול שבת ב  162204  
עלה  

 במחירון  

 62 52   מתיבתא שינון כחול שבת ג  162205  
עלה  

 במחירון  

 62 52   מתיבתא שינון כחול שבת ד  162206  
עלה  

 במחירון  

 62 52   מתיבתא שינון כחול עירובין א  162207 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 62 52   מתיבתא שינון כחול עירובין ב  162208 10פחות מ
עלה  

 במחירון  

 62 52   מתיבתא שינון כחול עירובין ג  162209  
עלה  

 במחירון  

 62 52   מתיבתא שינון כחול פסחים א  162210 10פחות מ
עלה  

 במחירון  

 62 52   מתיבתא שינון כחול פסחים ב  162211 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 62 52   מתיבתא שינון כחול פסחים ג  162212 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 62 52   מתיבתא שינון כחול שקלים  162213  
עלה  

 במחירון  

 62 52   מתיבתא שינון כחול סוכה א  162217  
עלה  

 במחירון  

 62 52   מתיבתא שינון כחול סוכה ב  162218  
עלה  

 במחירון  



 62 52   מתיבתא שינון כחול ראש השנה  162219  
עלה  

 במחירון  

 62 52   מתיבתא שינון כחול ביצה 162220  
עלה  

 במחירון  

 62 52   מתיבתא שינון כחול תענית  162221  
עלה  

 במחירון  

 62 52   מתיבתא שינון כחול מגילה  162222  
עלה  

 במחירון  

 62 52   מתיבתא שינון כחול מועד קטן 162223  
עלה  

 במחירון  

 62 52   מתיבתא שינון כחול חגיגה  162224  
עלה  

 במחירון  

 62 52   מתיבתא שינון כחול יבמות א  162225  
עלה  

 במחירון  

 62 52   מתיבתא שינון כחול יבמות ב  162226 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 62 52   מתיבתא שינון כחול יבמות ג  162227  
עלה  

 במחירון  

 186 156   כר'(  3ג )-סט מתיבתא שינון כחול פסחים א  162402  
עלה  

 במחירון  

 124 104   כר'(  2ב )-סט מתיבתא שינון כחול יומא א 162403  
עלה  

 במחירון  

 104 94   כר'(  2ב )- סט מתיבתא שינון כחול סוכה א 162404  
עלה  

 במחירון  

 186 156   כר'(  3ג )- סט מתיבתא שינון כחול יבמות א 162405  
עלה  

 במחירון  

 186 156   כר'(  3ג )-כחול כתובות א סט מתיבתא שינון  162406  
עלה  

 במחירון  

 42 35   מגילת אסתר חיים וקיימים  181901 10פחות מ
עלה  

 במחירון  

 320 270   ס"מ(  31כר'( ) 6סט משנב המנוקד ) 211100  
עלה  

 במחירון  

 250 210   ס"מ(  26כר'( ) 6סט משנב המנוקד ) 212100  
עלה  

 במחירון  

 280 235   ס"מ(  28כר'( ) 6סט משנב המנוקד ) 212300  
עלה  

 במחירון  

 230 185   ס"מ(  26כר'( )  6סט משנב לא מנוקד ) 221100  
עלה  

 במחירון  

 245 210   ס"מ(  29כר'( )  6סט משנב לא מנוקד ) 221200 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 190 160   ס"מ(  26כר'( ) 6סט משנב כחול מנוקד ) 221300  
עלה  

 במחירון  

 190 160   ס"מ(  26כר'( )  6סט משנב כחול לא מנוקד ) 221400  
עלה  

 במחירון  

 130 115   ש"כ( - שוע מתיבתא הלכות שבת א )שי"ח 251101  
עלה  

 במחירון  

 130 115   שכ"ז( -שוע מתיבתא הלכות שבת ב )שכ"א  251102  
עלה  

 במחירון  

 28 23   חומש תלמידים אדום עם תמונות בראשית  311101  
עלה  

 במחירון  

 28 23   חומש תלמידים אדום עם תמונות שמות  311102  
עלה  

 במחירון  

 28 23   חומש תלמידים אדום עם תמונות ויקרא  311103  
עלה  

 במחירון  

 28 23   חומש תלמידים אדום עם תמונות במדבר  311104  
עלה  

 במחירון  

 28 23   חומש תלמידים אדום עם תמונות דברים  311105  
עלה  

 במחירון  



  311201 
חומש תלמידים אדום עם תמונות קטן  

 17 15   בראשית 
עלה  

 במחירון  

  311202 
חומש תלמידים אדום עם תמונות קטן  

 17 15   שמות 
עלה  

 במחירון  

 17 15   חומש תלמידים אדום עם תמונות קטן ויקרא  311203  
עלה  

 במחירון  

  311204 
חומש תלמידים אדום עם תמונות קטן  

 17 15   במדבר 
עלה  

 במחירון  

  311205 
חומש תלמידים אדום עם תמונות קטן  

 17 15   דברים 
עלה  

 במחירון  

 19 16   חומש תלמידים כחול בראשית 312101  
עלה  

 במחירון  

 19 16   חומש תלמידים כחול שמות  312102  
עלה  

 במחירון  

 19 16   חומש תלמידים כחול ויקרא  312103  
עלה  

 במחירון  

 19 16   חומש תלמידים כחול במדבר  312104  
עלה  

 במחירון  

 19 16   חומש תלמידים כחול דברים  312105  
עלה  

 במחירון  

 312201 אין במלאי 
חומש תלמידים בראשית מחודדין בפיך  

 29 24   רש"י מנוקד 
עלה  

 במחירון  

  312202 
חומש תלמידים שמות מחודדין בפיך רש"י  

 29 24   מנוקד 
עלה  

 במחירון  

  312203 
חומש תלמידים ויקרא מחודדין בפיך רש"י  

 29 24   מנוקד 
עלה  

 במחירון  

  312204 
חומש תלמידים במדבר מחודדין בפיך רש"י  

 29 24   מנוקד 
עלה  

 במחירון  

  312205 
חומש תלמידים דברים מחודדין בפיך רש"י  

 29 24   מנוקד 
עלה  

 במחירון  

  312301 
חומש תלמידים בראשית מחודדין בפיך  

 29 24   רש"י לא מנוקד 
עלה  

 במחירון  

  312302 
חומש תלמידים שמות מחודדין בפיך רש"י  

 29 24   לא מנוקד 
עלה  

 במחירון  

  312303 
חומש תלמידים ויקרא מחודדין בפיך רש"י  

 29 24   לא מנוקד 
עלה  

 במחירון  

  312304 
חומש תלמידים במדבר מחודדין בפיך רש"י  

 29 24   לא מנוקד 
עלה  

 במחירון  

  312305 
חומש תלמידים דברים מחודדין בפיך רש"י  

 29 24   לא מנוקד 
עלה  

 במחירון  

 15 12   ס"מ(  17מקרא מפורש מגילת אסתר רכה ) 321882  
עלה  

 במחירון  

  321886 
  17מקרא מפורש מגילת שיר השירים רכה )

 15 12   ס"מ( 
עלה  

 במחירון  

 62 54   ס"מ(  24אסתר גדול )מקרא מפורש מגילת  322701  
עלה  

 במחירון  

  322702 
  24מקרא מפורש מגילת שיר השירים גדול )

 62 54   ס"מ( 
עלה  

 במחירון  

 62 54   ס"מ(  24מקרא מפורש מגילת רות גדול ) 322703  
עלה  

 במחירון  

 62 54   ס"מ(  24מקרא מפורש מגילת איכה גדול ) 322704  
עלה  

 במחירון  

 62 54   ס"מ(  24מקרא מפורש מגילת קהלת גדול ) 322705  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות בראשית  351101  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות נח  351102  
עלה  

 במחירון  



 12 8   חוברת מקראות גדולות לך לך 351103  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות וירא  351104  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות חיי שרה 351105  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות תולדות 351106  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות ויצא  351107  
עלה  

 במחירון  

 12 8   גדולות וישלחחוברת מקראות  351108  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות וישב  351109  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות מקץ  351110  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות ויגש  351111  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות ויחי  351112  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות שמות 351113  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות וארא  351114  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות בא  351115  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות בשלח 351116  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות יתרו  351117  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות משפטים 351118  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות תרומה 351119  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות תצוה  351120  
עלה  

 במחירון  

 12 8   גדולות כי תשא חוברת מקראות  351121  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות ויקהל פקודי  351122  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות ויקרא  351123  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות צו  351124  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות שמיני  351125  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות תזריע מצורע  351126  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות אחרי מות קדושים  351127  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות אמור  351128  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות בהר בחוקותי  351129  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות במדבר  351130  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות נשא  351131  
עלה  

 במחירון  



 12 8   חוברת מקראות גדולות בהעלותך  351132  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות שלח  351133  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות קורח  351134  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות חוקת  351135  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות בלק  351136  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פנחס  351137  
עלה  

 במחירון  

 12 8   גדולות מטות מסעי חוברת מקראות  351138  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות דברים 351139  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות ואתחנן 351140  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות עקב  351141  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות ראה  351142  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות שופטים  351143  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות כי תצא 351144  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות כי תבוא  351145  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות נצבים וילך  351146  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות האזינו 351147  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות וזאת הברכה 351148  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו בראשית  351501  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו נח 351502  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו לך לך  351503  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו וירא  351504 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו חיי שרה 351505  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו תולדות  351506  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו ויצא  351507  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו וישלח  351508  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו וישב  351509  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו מקץ 351510  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו ויגש  351511  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו ויחי  351512  
עלה  

 במחירון  



 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו שמות 351513  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו וארא  351514  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו בא 351515  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו בשלח  351516  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו יתרו  351517  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו משפטים  351518  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו תרומה 351519  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו תצוה 351520  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו כי תשא  351521  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו ויקהל פקודי  351522 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו ויקרא  351523  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו צו  351524  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו שמיני 351525  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו תזריע מצורע  351526  
עלה  

 במחירון  

  351527 
חוברת מקראות גדולות פיו אחרי מות  

 12 8   קדושים 
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו אמור  351528  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו בהר בחוקותי  351529  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו במדבר  351530  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו נשא  351531  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו בהעלותך  351532  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו שלח  351533  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו קורח 351534  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו חוקת  351535  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו בלק  351536  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו פנחס 351537  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו מטות מסעי  351538  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו דברים  351539  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו ואתחנן 351540  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו עקב  351541  
עלה  

 במחירון  



 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו ראה 351542  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו שופטים  351543  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו כי תצא  351544  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו כי תבוא  351545  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו נצבים וילך  351546  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו האזינו  351547  
עלה  

 במחירון  

 12 8   חוברת מקראות גדולות פיו וזאת הברכה  351548  
עלה  

 במחירון  

 450 390   ס"מ(  26כר'( )  5סט מקראות גדולות ) 352100  
עלה  

 במחירון  

  352601 
גדולות תלמידים יהושע  נ"ך מקראות  

 34 28   שופטים 
עלה  

 במחירון  

 34 28   נ"ך מקראות גדולות תלמידים שמואל א ב  352602  
עלה  

 במחירון  

 34 28   נ"ך מקראות גדולות תלמידים מלכים א ב  352603  
עלה  

 במחירון  

 34 28   נ"ך מקראות גדולות תלמידים ישעיהו  352604  
עלה  

 במחירון  

 34 28   נ"ך מקראות גדולות תלמידים ירמיה 352605  
עלה  

 במחירון  

 34 28   נ"ך מקראות גדולות תלמידים יחזקאל  352606  
עלה  

 במחירון  

 34 28   נ"ך מקראות גדולות תלמידים תרי עשר  352607  
עלה  

 במחירון  

 34 28   נ"ך מקראות גדולות תלמידים משלי  352610  
עלה  

 במחירון  

 34 28   נ"ך מקראות גדולות תלמידים איוב  352611  
עלה  

 במחירון  

 34 28   נ"ך מקראות גדולות תלמידים תהילים  352612  
עלה  

 במחירון  

 34 28   נ"ך מקראות גדולות תלמידים חמש מגילות  352613  
עלה  

 במחירון  

 82 70   שמות א )חלק ה( מדרש רבה המבואר  352705  
עלה  

 במחירון  

 82 70   מדרש רבה המבואר שמות ב )חלק ו(  352706  
עלה  

 במחירון  

 82 70   מדרש רבה המבואר ויקרא א )חלק ח(  352708  
עלה  

 במחירון  

 82 70   מדרש רבה המבואר ויקרא ב )חלק ט(  352709  
עלה  

 במחירון  

 82 70   מדרש רבה המבואר במדבר א )חלק י(  352710  
עלה  

 במחירון  

 82 70   מדרש רבה המבואר במדבר ב )חלק יא(  352711  
עלה  

 במחירון  

 82 70   מדרש רבה המבואר דברים )חלק יד(  352714  
עלה  

 במחירון  

 28 24   שופטים -נ"ך לתלמידים יהושע  361101  
עלה  

 במחירון  

 28 24   ך לתלמידים שמואל נ" 361102  
עלה  

 במחירון  

 28 24   נ"ך לתלמידים מלכים  361103  
עלה  

 במחירון  



 28 24   נ"ך לתלמידים ישעיה 361104  
עלה  

 במחירון  

 28 24   נ"ך לתלמידים ירמיה  361105  
עלה  

 במחירון  

 28 24   נ"ך לתלמידים יחזקאל  361106  
עלה  

 במחירון  

 28 24   ך לתלמידים תרי עשר נ" 361107  
עלה  

 במחירון  

 28 24   נ"ך לתלמידים תהילים  361108  
עלה  

 במחירון  

 28 24   נ"ך לתלמידים חמש מגילות  361111  
עלה  

 במחירון  

 74 64   נ"ך מקראות גדולות יהושע  361301  
עלה  

 במחירון  

 74 64   נ"ך מקראות גדולות שופטים  361302  
עלה  

 במחירון  

 74 64   נ"ך מקראות גדולות שמואל א  361303  
עלה  

 במחירון  

 74 64   נ"ך מקראות גדולות שמואל ב  361304  
עלה  

 במחירון  

 74 64   נ"ך מקראות גדולות מלכים א  361305  
עלה  

 במחירון  

 74 64   נ"ך מקראות גדולות מלכים ב  361306  
עלה  

 במחירון  

 74 64   ך מקראות גדולות ישעיה א נ" 361307  
עלה  

 במחירון  

 74 64   נ"ך מקראות גדולות ישעיה ב  361308  
עלה  

 במחירון  

 74 64   נ"ך מקראות גדולות ישעיה ג  361309  
עלה  

 במחירון  

 74 64   נ"ך מקראות גדולות ירמיה א  361310  
עלה  

 במחירון  

 74 64   גדולות ירמיה ב נ"ך מקראות   361311  
עלה  

 במחירון  

 74 64   נ"ך מקראות גדולות יחזקאל א 361312  
עלה  

 במחירון  

 74 64   נ"ך מקראות גדולות יחזקאל ב 361313  
עלה  

 במחירון  

 74 64   נ"ך מקראות גדולות תרי עשר א  361314  
עלה  

 במחירון  

 74 64   גדולות תרי עשר ב נ"ך מקראות   361315  
עלה  

 במחירון  

 74 64   נ"ך מקראות גדולות תהילים א 361316  
עלה  

 במחירון  

 74 64   נ"ך מקראות גדולות תהילים ב 361317  
עלה  

 במחירון  

 74 64   נ"ך מקראות גדולות תהילים ג  361318  
עלה  

 במחירון  

 74 64   נ"ך מקראות גדולות משלי  361319  
עלה  

 במחירון  

 74 64   נ"ך מקראות גדולות איוב  361320  
עלה  

 במחירון  

 74 64   נ"ך מקראות גדולות שיר השירים רות איכה  361321  
עלה  

 במחירון  

 74 64   נ"ך מקראות גדולות קהלת אסתר  361322  
עלה  

 במחירון  

 74 64   גדולות דניאל עזרא נחמיה נ"ך מקראות   361323  
עלה  

 במחירון  



 74 64   נ"ך מקראות גדולות דברי הימים א  361324  
עלה  

 במחירון  

 74 64   נ"ך מקראות גדולות דברי הימים ב  361325  
עלה  

 במחירון  

 34 28   אוצר המועדים חנוכה קשה  421101  
עלה  

 במחירון  

 34 28   אוצר המועדים ראש השנה קשה 421102  
עלה  

 במחירון  

 34 28   אוצר המועדים יוכ קשה  421103  
עלה  

 במחירון  

 34 28   אוצר המועדים סוכות קשה  421104  
עלה  

 במחירון  

 34 28   אוצר המועדים הור ושת קשה  421105  
עלה  

 במחירון  

 34 28   אוצר המועדים שבועות קשה  421106  
עלה  

 במחירון  

 34 28   אוצר המועדים טו בשבט קשה 421107  
עלה  

 במחירון  

 34 28   אוצר המועדים פורים קשה  421108  
עלה  

 במחירון  

 34 28   אוצר המועדים פסח קשה 421109 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 34 28   אוצר המועדים ליל הסדר קשה 421110 10פחות מ
עלה  

 במחירון  

 34 28   אוצר המועדים לג בעומר קשה 421111  
עלה  

 במחירון  

 34 28   אוצר המועדים ד' פרשיות קשה 421112  
עלה  

 במחירון  

 34 28   אוצר בין המצרים קשה 421151  
עלה  

 במחירון  

 26 20   אוצר המועדים חנוכה רכה  421201  
עלה  

 במחירון  

 26 20   אוצר המועדים ראש השנה רכה 421202  
עלה  

 במחירון  

 26 20   אוצר המועדים יוכ רכה  421203  
עלה  

 במחירון  

 26 20   אוצר המועדים סוכות רכה 421204  
עלה  

 במחירון  

 26 20   אוצר המועדים הור ושת רכה 421205  
עלה  

 במחירון  

 26 20   אוצר המועדים שבועות רכה 421206  
עלה  

 במחירון  

 26 20   אוצר המועדים טו בשבט רכה  421207  
עלה  

 במחירון  

 26 20   אוצר המועדים פורים רכה 421208  
עלה  

 במחירון  

 26 20   אוצר המועדים פסח רכה  421209  
עלה  

 במחירון  

 26 20   אוצר המועדים ליל הסדר רכה 421210  
עלה  

 במחירון  

 26 20   אוצר המועדים לג בעומר רכה 421211  
עלה  

 במחירון  

 26 20   אוצר המועדים ד' פרשיות רכה 421212  
עלה  

 במחירון  

 26 20   אוצר בין המצרים רכה 421290  
עלה  

 במחירון  

 40 35   באר החיים תשרי )הרב בידרמן(  441201  
עלה  

 במחירון  



 42 36   )הרב בידרמן( באר החיים פורים  441202  
עלה  

 במחירון  

 48 44   באר החיים חנוכה )הרב בידרמן(  441203  
עלה  

 במחירון  

  441204 
באר החיים ספירת העומר ושבועות )הרב  

 49 45   בידרמן( 
עלה  

 במחירון  

 46 40   מגילת תענית  513109  
עלה  

 במחירון  

 42 35   עם ליקוטי הזוהר מגילת שיר השירים   513153  
עלה  

 במחירון  

 39 34   סידור כוונת הנענועים ע"מ  513154  
עלה  

 במחירון  

 39 34   סידור כוונת הנענועים ספרד  513155  
עלה  

 במחירון  

 82 72   כר'(  2מנות הלוי על מגילת אסתר )  521500  
עלה  

 במחירון  

 130 115   קפ"ח( -שוע מתיבתא הלכות נדה א )קפ"ג  521901 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 130 115   ק"צ( - שוע מתיבתא הלכות נדה ב )קפ"ט 521902  
עלה  

 במחירון  

 130 115   קצ"ו( - שוע מתיבתא הלכות נדה ג )קצ"א 521903 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 130 115   ר'( -שוע מתיבתא הלכות נדה ד )קצ"ז  521904  
עלה  

 במחירון  

 70 60   זוהר המבואר אדרא זוטא  527611  
עלה  

 במחירון  

 70 60   תיקוני הזוהר חלק א  527621  
עלה  

 במחירון  

 70 60   תיקוני הזוהר חלק ב  527622  
עלה  

 במחירון  

 70 60   תיקוני הזוהר חלק ג  527623  
עלה  

 במחירון  

 70 60   תיקוני הזוהר חלק ד  527624  
עלה  

 במחירון  

 70 60   זוהר המבואר ויקרא א  527675  
עלה  

 במחירון  

 70 60   זוהר המבואר במדבר א  527681  
עלה  

 במחירון  

 70 60   זוהר המבואר במדבר ב  527682  
עלה  

 במחירון  

 70 60   זוהר המבואר במדבר ג  527683  
עלה  

 במחירון  

 70 60   זוהר המבואר במדבר ד  527684  
עלה  

 במחירון  

 70 60   זוהר המבואר במדבר ה  527685  
עלה  

 במחירון  

 70 60   זוהר המבואר דברים א  527687  
עלה  

 במחירון  

 62 52   מגילת אסתר  -אשכול הכופר המבואר   527811  
עלה  

 במחירון  

 62 52   מגילת רות  -אשכול הכופר המבואר   527812  
עלה  

 במחירון  

 62 53   הגדה פסח בגדי השרד  531116  
עלה  

 במחירון  

 49 39   ס"מ(  21סידור אביר יעקב ע"מ גדול )  531607 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 39 29   ס"מ(  17סידור אביר יעקב ע"מ קטן ) 531608  
עלה  

 במחירון  



  531609 
סידור אביר יעקב ע"מ קטן למינציה כחול  

 29 24   ס"מ(  17)
עלה  

 במחירון  

  531611 
  17סידור אביר יעקב ע"מ קטן למינציה לבן )

 29 24   ס"מ( 
עלה  

 במחירון  

  531612 
ס"מ(   21סידור אביר יעקב שחרית ע"מ פיו )

 44 39   חום 
עלה  

 במחירון  

 531613 10פחות מ
ס"מ(   21סידור אביר יעקב חול ע"מ פיו )

 44 39   חום 
עלה  

 במחירון  

  531615 
ס"מ(    21סידור אביר יעקב שבת ע"מ פיו )

 44 39   חום 
עלה  

 במחירון  

 24 20   ס"מ(  17סידור אביר יעקב שבת למינציה ) 531617  
עלה  

 במחירון  

 531618 10פחות מ
  17שחרית למינציה )סידור אביר יעקב 

 24 20   ס"מ( 
עלה  

 במחירון  

 531619 אין במלאי 
סידור אביר יעקב מנחה ערבית למינציה  

 24 20   ס"מ(  17)
עלה  

 במחירון  

 70 60   ביאורי התוספות ברכות  553201  
עלה  

 במחירון  

 70 60   ביאורי התוספות שבת א  553202  
עלה  

 במחירון  

 70 60   ביאורי התוספות שבת ב  553203  
עלה  

 במחירון  

 70 60   ביאורי התוספות שבת ג  553204  
עלה  

 במחירון  

 70 60   ביאורי התוספות קידושין א  553223  
עלה  

 במחירון  

 70 60   ביאורי התוספות קידושין ב  553224  
עלה  

 במחירון  

 70 60   ביאורי התוספות בבא קמא א  553225  
עלה  

 במחירון  

 70 60   ביאורי התוספות בבא קמא ב  553226  
עלה  

 במחירון  

 70 60   ביאורי התוספות שבת ד  553251  
עלה  

 במחירון  

 70 60   ביאורי התוספות לא מנוקד עוז והדר ברכות  553301  
עלה  

 במחירון  

  553302 
מנוקד עוז והדר שבת  ביאורי התוספות לא 

 70 60   א
עלה  

 במחירון  

  553303 
ביאורי התוספות לא מנוקד עוז והדר שבת  

 70 60   ב
עלה  

 במחירון  

 70 60   ביאורי התוספות לא מנוקד עוז והדר שבת ג  553304  
עלה  

 במחירון  

  553305 
ביאורי התוספות לא מנוקד עוז והדר שבת  

 70 60   ד
עלה  

 במחירון  

  553323 
ביאורי התוספות לא מנוקד עוז והדר  

 70 60   קידושין א 
עלה  

 במחירון  

  553324 
ביאורי התוספות לא מנוקד עוז והדר  

 70 60   קידושין ב 
עלה  

 במחירון  

  553325 
ביאורי התוספות לא מנוקד עוז והדר בבא  

 70 60   קמא א 
עלה  

 במחירון  

  553326 
ביאורי התוספות לא מנוקד עוז והדר בבא  

 70 60   קמא ב 
עלה  

 במחירון  

 115 95   ירושלמי מורחב ברכות  611101  
עלה  

 במחירון  

 115 95   ירושלמי מורחב פאה  611102  
עלה  

 במחירון  

 115 95   ירושלמי מורחב דמאי  611103  
עלה  

 במחירון  



 115 95   ירושלמי מורחב כלאיים  611104  
עלה  

 במחירון  

 115 95   ירושלמי מורחב שביעית  611105  
עלה  

 במחירון  

 115 95   ירושלמי מורחב תרומות  611106  
עלה  

 במחירון  

 115 95   ירושלמי מורחב מעשרות מעשר שני  611107  
עלה  

 במחירון  

 115 95   ירושלמי מורחב חלה  611108  
עלה  

 במחירון  

 115 95   ירושלמי מורחב ערלה ביכורים 611109  
עלה  

 במחירון  

 115 95   ירושלמי מורחב שבת  611110  
עלה  

 במחירון  

 115 95   ירושלמי מורחב ביצה  611111  
עלה  

 במחירון  

 115 95   ירושלמי מורחב נדרים  611112  
עלה  

 במחירון  

 115 95   ירושלמי מורחב עירובין  611113  
עלה  

 במחירון  

 115 95   ירושלמי מורחב פסחים  611114  
עלה  

 במחירון  

 115 95   ירושלמי מורחב יומא  611115  
עלה  

 במחירון  

 115 95   ירושלמי מורחב סוכה ראש השנה 611116  
עלה  

 במחירון  

 115 95   ירושלמי מורחב שקלים  611117 10פחות מ
עלה  

 במחירון  

 115 95   ירושלמי מורחב תענית מגילה  611118  
עלה  

 במחירון  

 115 95   ירושלמי מורחב חגיגה מועד קטן  611119  
עלה  

 במחירון  

 115 95   ירושלמי מורחב יבמות  611120  
עלה  

 במחירון  

 115 95   ירושלמי מורחב כתובות  611121  
עלה  

 במחירון  

 115 95   ירושלמי מורחב נזיר  611122  
עלה  

 במחירון  

 1100 1000   כר'(   10סט ירושלמי מקוצר גדול ) 612100  
עלה  

 במחירון  

 64 49   ס"מ(  17סידור חול עם פסקי הלכות עור ) 711101 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

  711102 
  17סידור חול עם פסקי הלכות גדול ספרד )

 35 27   ס"מ( 
עלה  

 במחירון  

 35 27   ס"מ(   17סידור שבת עם פסקי הלכות גדול ) 711103 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 25 20   ס"מ(  12סידור חול כיס סקאי ) 711104  
עלה  

 במחירון  

 25 20   ס"מ( 12סידור שבת כיס סקאי ) 711105  
עלה  

 במחירון  

 18 15   ס"מ( חום   12סידור חול רכה ) 711106  
עלה  

 במחירון  

 18 15   ס"מ( חום 12סידור שבת רכה ) 711107 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 64 49   ס"מ(  17סידור החידא ) 711108  
עלה  

 במחירון  

 711109 אין במלאי 
  17סידור חול עם פסקי הלכות גדול אשכנז )

 35 27   ס"מ( 
עלה  

 במחירון  



 18 15   ס"מ( כחול   12סידור חול רכה ) 711118  
עלה  

 במחירון  

 18 15   ס"מ( ורוד  12סידור חול רכה ) 711119  
עלה  

 במחירון  

 18 15   ס"מ( כחול  12סידור שבת רכה ) 711120 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 18 15   ס"מ( ורוד  12סידור שבת רכה ) 711121  
עלה  

 במחירון  

 34 27   ס"מ( חום   14סידור חול דמוי עור ) 711122  
עלה  

 במחירון  

 34 27   ס"מ( חום  14סידור שבת דמוי עור ) 711123 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 54 41   ס"מ(  23סידור בית כנסת אמריקאי ) 711124  
עלה  

 במחירון  

 18 14   ס"מ( רכה שבת  14סידור כיס בינוני ) 711126 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

  711127 
  21סידור השלם ביכנ"ס עם תהלים ספרד )

 38 31   ס"מ( 
עלה  

 במחירון  

 38 29   סידור שבועות עם יגדיל תורה 711128 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

  711129 
  21סידור השלם ביכנ"ס עם תהלים ספרד )

 41 34   ס"מ( כרוך 
עלה  

 במחירון  

 34 26   ס"מ( חום  17סידור השלם סקאי ) 711130  
עלה  

 במחירון  

 44 34   ס"מ( סגול  17סידור השלם סקאי) 711131  
עלה  

 במחירון  

 84 74   ס"מ(  17סידור השל"ה חול קטן ) 711132  
עלה  

 במחירון  

 27 21   ס"מ(  12סידור שבועות עם תהילים ) 711133  
עלה  

 במחירון  

 32 25   ס"מ(  17סידור שבועות עם תהילים ) 711134 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 94 84   ס"מ(  24סידור השל"ה חול גדול ) 711135  
עלה  

 במחירון  

 18 14   ס"מ( 14סידור חול שבת רכה ) 711136 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 40 31   ס"מ(  17סידור שבת ביאורי מילים ) 711137  
עלה  

 במחירון  

  711138 
  17סידור שבת ויום טוב ביאורי מילים )

 43 33   ס"מ( 
עלה  

 במחירון  

 40 31   ס"מ(   17סידור חול ביאורי מילים ) 711139  
עלה  

 במחירון  

 84 74   ס"מ(   17סידור השל"ה שבת קטן ) 711140  
עלה  

 במחירון  

 54 41   ס"מ(  14סידור שבת עור עתיק משוחזר ) 711141  
עלה  

 במחירון  

 711143 אין במלאי 
סידור מנחה מעריב ביאורי מילים רכה  

 11 9   ספרד לבן 
עלה  

 במחירון  

 94 84   ס"מ(   24סידור השל"ה שבת גדול ) 711144  
עלה  

 במחירון  

 711145 אין במלאי 
סידור מנחה מעריב ביאורי מילים רכה  

 11 9   ספרד כחול 
עלה  

 במחירון  

 34 27   ס"מ( לבן   14סידור חול דמוי עור ) 711146  
עלה  

 במחירון  

 34 27   ס"מ( לבן  14סידור שבת דמוי עור ) 711147  
עלה  

 במחירון  

 18 14   ס"מ( אשכנז 12סידור שבת רכה ) 711148  
עלה  

 במחירון  



 35 29   ס"מ(   15סידור שבועות פיו ) 711149  
עלה  

 במחירון  

 72 59   ס"מ( בורדו   14סידור השלם רקמה פיו ) 711151  
עלה  

 במחירון  

 72 59   ס"מ( חום כהה  14סידור השלם רקמה פיו ) 711152  
עלה  

 במחירון  

 72 59   ס"מ( חום בהיר   14סידור השלם רקמה פיו ) 711153  
עלה  

 במחירון  

  711158 
  14מילים רקמה פיו )סידור שבת ביאורי 

 64 52   ס"מ( בורדו 
עלה  

 במחירון  

  711159 
  14סידור שבת ביאורי מילים רקמה פיו )

 64 52   ס"מ( חום כהה
עלה  

 במחירון  

  711160 
  14סידור שבת ביאורי מילים רקמה פיו )

 64 52   ס"מ(חום בהיר 
עלה  

 במחירון  

  711164 
  14ביאורי מילים פיו )סידור חול רקמה 

 64 52   ס"מ( בורדו 
עלה  

 במחירון  

  711165 
  14סידור חול רקמה ביאורי מילים פיו )

 64 52   ס"מ( חום כהה
עלה  

 במחירון  

  711166 
  14סידור חול רקמה ביאורי מילים פיו )

 64 52   ס"מ(חום בהיר 
עלה  

 במחירון  

 36 30   ס"מ( לבן  12סידור השלם פיו ) 711167  
עלה  

 במחירון  

 36 30   ס"מ( ורוד  12סידור השלם פיו ) 711168  
עלה  

 במחירון  

 36 30   ס"מ( סגול  12סידור השלם פיו ) 711169  
עלה  

 במחירון  

 36 30   ס"מ( חום כהה 12סידור השלם פיו ) 711170 10פחות מ
עלה  

 במחירון  

 36 29   ס"מ( לבן  14סידור שבת ביאורי מילים פיו ) 711171  
עלה  

 במחירון  

 36 29   ס"מ( ורוד  14סידור שבת ביאורי מילים פיו ) 711172  
עלה  

 במחירון  

  711173 
ס"מ( חום   14סידור שבת ביאורי מילים פיו )

 36 29   בהיר 
עלה  

 במחירון  

  711174 
ס"מ( חום   14מילים פיו )סידור שבת ביאורי 

 36 29   כהה 
עלה  

 במחירון  

 54 44   ס"מ( לבן  17סידור השלם פיו ) 711175  
עלה  

 במחירון  

 54 44   ס"מ( ורוד  17סידור השלם פיו ) 711176 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 54 44   ס"מ( סגול  17סידור השלם פיו ) 711177  
עלה  

 במחירון  

 54 44   ס"מ( ברונזה 17סידור השלם פיו ) 711178  
עלה  

 במחירון  

 54 44   ס"מ( בורדו  17סידור השלם פיו ) 711179 10פחות מ
עלה  

 במחירון  

 54 44   ס"מ( חום כהה 17סידור השלם פיו ) 711180  
עלה  

 במחירון  

 38 29   ס"מ(  21סידור פסח קשה ) 711181  
עלה  

 במחירון  

 39 30   ס"מ(  17סידור פסח קשה ) 711182  
עלה  

 במחירון  

 38 29   ס"מ(  15סידור פסח קשה ) 711185  
עלה  

 במחירון  

 20 16   ס"מ(  15סידור פסח רכה ) 711186  
עלה  

 במחירון  

 35 29   ס"מ(  15סידור פסח פיו ) 711187  
עלה  

 במחירון  



  711191 
ס"מ( חום   14מילים פיו ) סידור חול ביאורי 

 36 29   כהה 
עלה  

 במחירון  

  711192 
ס"מ( חום   14סידור חול ביאורי מילים פיו ) 

 36 29   בהיר 
עלה  

 במחירון  

 36 29   ס"מ( סגול  14סידור חול ביאורי מילים פיו )  711193  
עלה  

 במחירון  

 36 29   ס"מ( ורוד  14סידור חול ביאורי מילים פיו )  711194  
עלה  

 במחירון  

 36 29   ס"מ( לבן  14סידור חול ביאורי מילים פיו )  711195  
עלה  

 במחירון  

 24 20   סידור כוונות הרש"ש פורים  711235  
עלה  

 במחירון  

 71 61   הגדה פסח אור החיים  711301 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 71 61   הגדה פסח של"ה  711302  
עלה  

 במחירון  

 42 37   הגדה פסח שביבי אש  711303  
עלה  

 במחירון  

 42 32   הגדה פסח מעשי צדיקים סקאי  711304 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 82 70   הגדה מתיבתא גדול  711305  
עלה  

 במחירון  

 92 79   הגדה מתיבתא גדול פיו  711306 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 62 51   הגדה מתיבתא מקוצרת סקאי  711307 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 42 36   הגדה מתיבתא קטן  711308  
עלה  

 במחירון  

 42 32   הגדה פסח ע"מ  711309  
עלה  

 במחירון  

 40 35   באר החיים הגדה פסח )הרב בידרמן(  711310  
עלה  

 במחירון  

 52 44   הגדה מתיבתא מקוצרת ע"מ 711312  
עלה  

 במחירון  

 42 35   כחולה - הגדה אביר יעקב ע"מ  711313  
עלה  

 במחירון  

 72 62   הגדה מתיבתא ע"מ אוצר גאוני ספרד  711314  
עלה  

 במחירון  

 52 47   הגדה פסח אוצרות אורייתא  711315  
עלה  

 במחירון  

 44 37   הגדה פסח מעיינות הפשט  711316  
עלה  

 במחירון  

 52 45   הגדה פסח בני יששכר  711317  
עלה  

 במחירון  

 711318 אין במלאי 
הגדה מתיבתא אותיות גדולות פיו מרובעת  

 47 40   כסף
עלה  

 במחירון  

 41 34   הגדה פסח תולדות יעקב יוסף 711319  
עלה  

 במחירון  

  711320 
באותיות גדולות קשה  הגדה מתיבתא 

 46 40   ס"מ(   24למינציה )
עלה  

 במחירון  

 52 45   הגדה פסח רמבן  711322  
עלה  

 במחירון  

 82 72   הגדה פסח האר"י ז"ל  711323  
עלה  

 במחירון  

 39 30   ס"מ(  17סידור שבועות קשה ) 711421  
עלה  

 במחירון  

 38 29   ס"מ(  15סידור שבועות קשה ) 711422  
עלה  

 במחירון  



 20 16   ס"מ(   15סידור שבועות רכה ) 711423  
עלה  

 במחירון  

 22 18   ס"מ( ורוד  16סידור לבית יעקב ) 711491  
עלה  

 במחירון  

 22 18   ס"מ( כסף 16סידור לבית יעקב ) 711492  
עלה  

 במחירון  

 22 18   ס"מ( כחול  16סידור לבית יעקב ) 711493  
עלה  

 במחירון  

 22 18   ס"מ( תכלת 16סידור לבית יעקב ) 711494  
עלה  

 במחירון  

 22 16   מגילת אסתר ביאור משולב פיו כסף  711504  
עלה  

 במחירון  

 22 16   מגילת אסתר ביאור משולב פיו בז'  711505  
עלה  

 במחירון  

 15 12   משולב למינציהמגילת אסתר ביאור  711506 אין במלאי 
עלה  

 במחירון  

 28 21   מגילת אסתר ביאור משולב קשה 711507  
עלה  

 במחירון  

 42 36   מגילת אסתר אור החיים  711508  
עלה  

 במחירון  

 61 54   מגילת אסתר מתיבתא  711509  
עלה  

 במחירון  

 72 62   מגילת אסתר מתיבתא אוצר גאוני ספרד  711510  
עלה  

 במחירון  

 86 76   ס"מ(  21סידור מתיבתא שבת גדול ) 711901  
עלה  

 במחירון  

 80 69   ס"מ(  17סידור מתיבתא שבת קטן ) 711902  
עלה  

 במחירון  

 86 76   ס"מ(   21סידור מתיבתא חול גדול ) 711911  
עלה  

 במחירון  

 80 69   ס"מ(   17סידור מתיבתא חול קטן ) 711912  
עלה  

 במחירון  

  711921 
סידור מתיבתא שחרית לתפילין פיו קשה  

 34 29   ס"מ(  21)
עלה  

 במחירון  

  711922 
  17סידור מתיבתא שחרית לתפילין סקאי )

 52 44   ס"מ( 
עלה  

 במחירון  

  711923 
ס"מ(    14סידור מתיבתא מנחה ערבית פיו )

 29 24   חום בהיר 
עלה  

 במחירון  

  711924 
סידור מתיבתא שחרית לתפילין פיו רכה  

 44 36   ס"מ(  21)
עלה  

 במחירון  

  711925 
ס"מ(    14סידור מתיבתא מנחה ערבית פיו )

 29 24   חום כהה 
עלה  

 במחירון  

 152 132   ס"מ(  21סט סידור מתיבתא שבת חול ) 711931  
עלה  

 במחירון  

 142 122   ס"מ(  17שבת חול )סט סידור מתיבתא  711932  
עלה  

 במחירון  

  711933 
  3סט סידור מתיבתא שבת חול ותהילים )

 200 160   ס"מ(  17כר'( )
עלה  

 במחירון  

  711941 
סט סידור אביר יעקב מתיבתא שבת מחולק  

 92 77   כר'(  3פיו )
עלה  

 במחירון  

  711961 
  21מתיבתא חול גדול )סידור אביר יעקב 

 86 76   ס"מ( 
עלה  

 במחירון  

  711962 
  17סידור אביר יעקב מתיבתא חול קטן )

 80 69   ס"מ( 
עלה  

 במחירון  

  711971 
  21סידור אביר יעקב מתיבתא שבת גדול )

 86 76   ס"מ( 
עלה  

 במחירון  

 39 30   ס"מ( ספרד   15סידור סוכות קשה ) 712505  
עלה  

 במחירון  



 25 19   ס"מ( ספרד   14סידור סוכות רכה ) 712506  
עלה  

 במחירון  

 35 29   ס"מ( ספרד   15סידור סוכות פיו ) 712508  
עלה  

 במחירון  

 28 23   ס"מ( ספרד כחול  21סידור תלמידים ) 713101  
עלה  

 במחירון  

 28 23   ס"מ( ספרד חום  21סידור תלמידים ) 713102  
עלה  

 במחירון  

 28 23   ס"מ( אשכנז  21סידור תלמידים ) 713103  
עלה  

 במחירון  

 27 22   ס"מ( ע"מ 21סידור תלמידים ) 713104  
עלה  

 במחירון  

 76 64   ס"מ( זהב  14סידור שבת רקמה תיק פיו ) 714161  
עלה  

 במחירון  

 76 64   ס"מ( לבן  14סידור שבת רקמה תיק פיו ) 714162  
עלה  

 במחירון  

 76 64   ס"מ( זהב  14סידור חול רקמה תיק פיו ) 714171  
עלה  

 במחירון  

 76 64   ס"מ( לבן  14סידור חול רקמה תיק פיו ) 714172  
עלה  

 במחירון  

 87 74   ס"מ( זהב  14סידור השלם רקמה תיק פיו )  714181  
עלה  

 במחירון  

 87 74   ס"מ( לבן  14תיק פיו ) סידור השלם רקמה  714182  
עלה  

 במחירון  

  715101 
  14כר'  3סט סידור חול שבת תהילים פיו)

 74 64   ס"מ(חום בהי 
עלה  

 במחירון  

 87 77   ס"מ(   21סידור השל"ה חול בינוני ) 715105 10פחות מ
עלה  

 במחירון  

  715111 
  14כר'() 3ותהילים פיו)סט סידור חול שבת 

 74 64   ס"מ( סגול 
עלה  

 במחירון  

  715121 
  14כר'() 3סט סידור חול שבת ותהילים פיו)

 74 64   ס"מ(ורוד 
עלה  

 במחירון  

  715131 
ס"מ(   14כר'( ) 2סט סידור שבת וחול פיו )

 54 47   חום בהיר 
עלה  

 במחירון  

  715201 
ס"מ(    21לתפילין פיו רכה )סידור שחרית  

 42 36   ספרד 
עלה  

 במחירון  

  715202 
ס"מ(    17סידור שחרית לתפילין פיו רכה )

 36 29   ספרד 
עלה  

 במחירון  

 18 15   ס"מ( בורדו  12סידור שבת רכה ) 715203  
עלה  

 במחירון  

 19 16   ס"מ( בורדו   12סידור שבת ויו"ט רכה ) 715204  
עלה  

 במחירון  

  715208 
סידור מנחה מעריב ביאורי מילים רכה  

 11 9   אשכנז לבן 
עלה  

 במחירון  

  715209 
סידור מנחה מעריב ביאורי מילים רכה  

 11 9   אשכנז חום 
עלה  

 במחירון  

 34 29   ס"מ( ספרד בורדו   21סידור בית כנסת ) 715210  
עלה  

 במחירון  

  715211 
ס"מ(    21סידור שחרית לתפילין פיו רכה )

 42 36   אשכנז
עלה  

 במחירון  

  715212 
ס"מ(    21סידור שחרית לתפילין פיו קשה )

 42 36   אשכנז
עלה  

 במחירון  

 32 27   ס"מ( אשכנז  21סידור בית כנסת ) 715213  
עלה  

 במחירון  

  715214 
ס"מ(    21לתפילין פיו קשה )סידור שחרית  

 42 36   ספרד 
עלה  

 במחירון  

  715301 
ס"מ(   14סידור שבת ביאורי מילים פיו )

 36 29   מוקה 
עלה  

 במחירון  



  715302 
ס"מ(   14סידור שבת ביאורי מילים פיו )

 36 29   תכלת
עלה  

 במחירון  

 36 29   ס"מ( מוקה  14סידור חול ביאורי מילים פיו )  715303  
עלה  

 במחירון  

 36 29   ס"מ( תכלת  14סידור חול ביאורי מילים פיו )  715304  
עלה  

 במחירון  

   115 100   כרך כה שס בינוני מורחב זרעים  111325  

   115 100   כרך כו שס בינוני מורחב טהרות 111326 אין במלאי 

   600 517   כר'( פנינים מקוצר  5ש"ס ) 111800 אין במלאי 

   620 550   כר'(  20ש"ס תלמודו בידו קשה ) 112100  

   38 31   כרך א שס תלמודו ברכות  112101  

   38 31   כרך ב שס תלמודו שבת  112102  

   38 31   כרך ג שס תלמודו עירובין  112103  

   38 31   כרך ד שס תלמודו פסחים שקלים  112104  

   38 31   סוכה   -כרך ה שס תלמודו ראש השנה  112105  

   38 31   חגיגה - כרך ו שס תלמודו ביצה  112106  

   38 31   כרך ז שס תלמודו יבמות  112107  

   38 31   כרך ח שס תלמודו כתובות  112108  

   38 31   סוטה  -כרך ט שס תלמודו נדרים   112109  

   38 31   כרך י שס תלמודו גיטין  112110  

   38 31   כרך יא שס תלמודו קידושין  112111  

   38 31   כרך יב שס תלמודו בק  112112  

   38 31   כרך יג שס תלמודו במ  112113  

   38 31   כרך יד שס תלמודו בב  112114  

   38 31   שבועות  - כרך טו שס תלמודו סנהדרין   112115  

   38 31   עדויות   -כרך טז שס תלמודו עבודה זרה  112116  

   38 31   כרך יז שס תלמודו זבחים מנחות  112117 אין במלאי 

   38 31   כרך יח שס תלמודו חולין  112118  

   38 31   מעילה   -כרך יט שס תלמודו בכורות   112119  

   38 31   כרך כ שס תלמודו נדה  112120  

   23 18   חוברת א משס שינון ברכות  112201  

   23 18   חוברת ב משס שינון שבת  112202  

   23 18   חוברת ג משס שינון עירובין  112203  

   23 18   חוברת ד משס שינון פסחים שקלים  112204  

   23 18   חוברת ה משס שינון ר"ה יומא סוכה 112205  

   23 18   חגיגה  - חוברת ו משס שינון ביצה  112206  

   23 18   חוברת ז משס שינון יבמות  112207  

   23 18   חוברת ח משס שינון כתובות  112208  

   23 18   סוטה  - חוברת ט משס שינון נדרים  112209  

   23 18   חוברת י משס שינון גיטין  112210  

   23 18   חוברת יא משס שינון קידושין  112211  

   23 18   חוברת יב משס שינון בבא קמא 112212  

   23 18   חוברת יג משס שינון בבא מציעא  112213  

   23 18   חוברת יד משס שינון בבא בתרא  112214  

   23 18   שבועות  - חוברת טו משס שינון סנהדרין  112215  

   23 18   הוריות  - חוברת טז משס שינון עבודה זרה  112216  

   23 18   חוברת יז משס שינון זבחים מנחות 112217  

   23 18   חוברת יח משס שינון חולין  112218  

   23 18   מעילה  -חוברת יט משס שינון בכורות   112219  

   23 18   חוברת משס שינון נדה  112222  

   730 625   חוברות(  52ס תמצית הדף )ש" 112500  

   9700 8700   כר'(  26ש"ס חתנים עור אמיתי ) 112600  



   5050 4280   כר'(  26ש"ס חתנים סגנון עור עתיק פיו ) 112700 10פחות מ

   930 810   בקופסת עץ יוקרתית   -כר'(   5ש"ס ) 113200  

   820 700   בקופסת עץ יוקרתית   -כר'(   6ש"ס ) 113300  

   720 620   כר'( פנינים מקוצר  6ש"ס ) 113400  

 יבמות תלמידים כחול  121116  
מחיר דף  

   48 42 יומי 

   106 90   ברכות מורחב אדום  122101  

   121 103   שבת מורחב אדום  122102 אין במלאי 

   106 90   עירובין מורחב אדום  122103  

   106 90   פסחים מורחב אדום  122104  

   60 53   ראש השנה מורחב אדום  122105  

   80 68   יומא מורחב אדום  122106  

   80 68   סוכה מורחב אדום  122107  

   71 60   ביצה מורחב אדום  122108  

   60 53   תענית מורחב אדום  122109  

   60 53   מגילה מורחב אדום  122110  

   73 62   מועד קטן חגיגה מורחב אדום  122111 אין במלאי 

   116 99   יבמות מורחב אדום  122112  

   116 99   כתובות מורחב אדום  122113  

   91 78   נדרים מורחב אדום  122114  

   62 55   נזיר מורחב אדום  122115  

   62 55   סוטה מורחב אדום  122116  

   116 99   גיטין מורחב אדום  122117  

   106 90   קידושין מורחב אדום  122118  

   116 99   בבא קמא מורחב אדום  122119  

   116 99   בבא מציעא מורחב אדום  122120  

   121 103   בבא בתרא מורחב אדום  122121  

   93 80   סנהדרין מורחב אדום  122122  

   60 52   מכות מורחב אדום  122123  

   76 65   שבועות מורחב אדום  122124  

   86 74   עבודה זרה מורחב אדום  122125  

   72 62   הוריות עדיות מורחב אדום  122126  

   98 85   זבחים מורחב אדום  122127  

   112 96   מנחות מורחב אדום  122128  

   121 103   חולין מורחב אדום  122129  

   90 79   בכורות מורחב אדום  122130 אין במלאי 

   73 62   ערכין מורחב אדום  122131  

   73 62   תמורה מורחב אדום  122132  

   73 62   כריתות מעילה מורחב אדום  122134  

   88 75   נדה מורחב אדום  122135  

   96 80   קידושין חבד מורחב  122301 אין במלאי 

   124 104   זבחים מנחות מיוחד חום  122401  

   84 72   ברכות מנוקד עם מפרשים )חום(  124201  

   102 92   שבת מנוקד עם מפרשים )חום(  124202  

   84 72   מפרשים )חום( עירובין מנוקד עם  124203  

   84 72   פסחים מנוקד עם מפרשים )חום(  124204  

   75 64   ראש השנה מנוקד עם מפרשים )חום(  124206  

   80 68   יומא מנוקד עם מפרשים )חום( 124207  

   75 64   סוכה מנוקד עם מפרשים )חום(  124208 אין במלאי 

   84 72   ביצה מנוקד עם מפרשים )חום(  124209  

   84 72   תענית מנוקד עם מפרשים )חום(  124210  

   84 72   מגילה מנוקד עם מפרשים )חום(  124211  



   84 72   מועד קטן מנוקד עם מפרשים )חום(  124212  

   75 64   חגיגה מנוקד עם מפרשים )חום(  124213 10פחות מ

   84 72   יבמות מנוקד עם מפרשים )חום(  124214  

   84 72   כתובות מנוקד עם מפרשים )חום(  124215  

   84 72   נדרים מנוקד עם מפרשים )חום(  124216  

   84 72   נזיר מנוקד עם מפרשים )חום( 124217  

   84 72   סוטה מנוקד עם מפרשים )חום(  124218  

   84 72   גיטין מנוקד עם מפרשים )חום(  124219 אין במלאי 

   84 72   קידושין מנוקד עם מפרשים )חום(  124220  

   84 72   בבא קמא מנוקד עם מפרשים )חום(  124221  

   84 72   בבא מציעא מנוקד עם מפרשים )חום(  124222  

   84 72   בבא בתרא מנוקד עם מפרשים )חום(  124223  

   84 72   סנהדרין מנוקד עם מפרשים )חום(  124224  

   70 59   מכות מנוקד עם מפרשים )חום(  124225  

   84 72   שבועות מנוקד עם מפרשים )חום(  124226  

   84 72   עבודה זרה מנוקד עם מפרשים )חום(  124227  

  124228 
מנוקד עם מפרשים  הוריות עדויות אבות 

   70 59   )חום( 

   84 72   זבחים מנוקד עם מפרשים )חום(  124229  

   84 72   מנחות מנוקד עם מפרשים )חום(  124230 אין במלאי 

   2500 2250   כר'(  21ש"ס מנוקד עם שינון ) 124300  

 יבמות מנוקד עם שינון התלמוד 124314  
מחיר דף  

   50 44 יומי 

 יבמות מנוקד מאורות דף היומי 124610  
מחיר דף  

   50 44 יומי 

   67 57   כתובות מנוקד מאורות דף היומי 124611  

   65 55   שבת מנוקד מאורות דף היומי )נייר קרם(  124702  

   20 16   פרק לתלמידים היה קורא מנוקד  131101  

   20 16   השחר מנוקד פרק לתלמידים תפילת  131102  

   20 16   פרק לתלמידים אין עומדין מנוקד  131103  

  131105 
פרק לתלמידים שלושה שאכלו ואלו דברים  

   20 16   מנוקד 

   20 16   פרק לתלמידים מאימתי מנוקד 131106  

   20 16   פרק לתלמידים כיצד מברכין מנוקד  131108  

   20 16   פרק לתלמידים המניח מנוקד  131501  

   20 16   פרק לתלמידים שור שנגח את הפרה מנוקד  131503  

  131504 
פרק לתלמידים שור שנגח את הפרה מנוקד  

   20 16   עם תמונות 

   20 16   פרק לתלמידים הכונס מנוקד ללא תמונות  131505  

   20 16   פרק לתלמידים הכונס מנוקד עם תמונות  131506  

   20 16   פרק לתלמידים החובל מנוקד  131507  

   20 16   פרק לתלמידים כיצד הרגל מנוקד  131508  

  131602 
פרק לתלמידים אלו מציאות מנוקד עם  

   20 16   תמונות 

  131603 
מציאות מנוקד ללא  פרק לתלמידים אלו 

   20 16   תמונות 

   20 16   פרק לתלמידים המפקיד מנוקד 131604  

   20 16   פרק לתלמידים השוכר את האומנין מנוקד  131605  

   20 16   פרק לתלמידים השואל מנוקד  131606  

   20 16   פרק לתלמידים השוכר את הפועלים מנוקד  131607  

   20 16   פרק לתלמידים השותפין מנוקד  131651  

   11 8   פרק לתלמידים אלו מציאות מיוחד קטן  131701  

   15 10   פרק לתלמידים אלו מציאות מיוחד גדול  131702  



   15 10   פרק לתלמידים המפקיד מיוחד גדול  131703  

   20 16   פרק לתלמידים האשה נקנית )א( מנוקד  131901  

   20 16   פרק לתלמידים האשה נקנית )ב( מנוקד  131902  

   20 16   פרק לתלמידים האיש מקדש מנוקד  131903  

   20 16   פרק לתלמידים היה קורא לא מנוקד  132101  

   20 16   פרק לתלמידים תפילת השחר לא מנוקד  132102  

   20 16   עומדין לא מנוקד פרק לתלמידים אין  132103  

  132105 
פרק לתלמידים שלושה שאכלו ואלו דברים  

   20 16   לא מנוקד 

  132110 
פרק לתלמידים תפילת השחר ואין עומדין  

   20 16   לא מנוקד 

   20 16   פרק לתלמידים ערבי פסחים לא מנוקד  132201  

  132202 
לארבעה עשר לא  פרק לתלמידים אור  

   20 16   מנוקד 

   20 16   פרק לתלמידים כל שעה לא מנוקד  132203  

   20 16   פרק לתלמידים לולב וערבה לא מנוקד  132301  

   20 16   פרק לתלמידים הישן לא מנוקד 132302  

   20 16   פרק לתלמידים לולב הגזול לא מנוקד  132303  

  132305 
פרק לתלמידים סוכה שהיא גבוהה לא  

   20 16   מנוקד 

   20 16   פרק לתלמידים יום טוב לא מנוקד  132401  

   20 16   פרק לתלמידים המניח לא מנוקד  132501  

   20 16   פרק לתלמידים שור שנגח ד וה לא מנוקד  132502  

  132503 
שנגח את הפרה לא  פרק לתלמידים שור 

   20 16   מנוקד ללא תמונו 

   20 16   פרק לתלמידים ארבעה אבות לא מנוקד  132504  

   20 16   פרק לתלמידים הכונס לא מנוקד  132505  

   20 16   פרק לתלמידים כיצד הרגל לא מנוקד  132506  

   20 16   פרק לתלמידים החובל לא מנוקד  132507  

   20 16   פרק לתלמידים שנים אוחזין לא מנוקד  132601  

  132602 
פרק לתלמידים אלו מציאות לא מנוקד עם  

   20 16   תמונות 

  132603 
פרק לתלמידים אלו מציאות לא מנוקד ללא  

   20 16   תמונות 

   20 16   פרק לתלמידים המפקיד לא מנוקד  132604  

  132605 
פרק לתלמידים השוכר את האומנין לא  

   20 16   מנוקד 

   20 16   פרק לתלמידים השואל לא מנוקד  132606  

  132607 
פרק לתלמידים השוכר את הפועלים לא  

   20 16   מנוקד 

   20 16   פרק לתלמידים הבית והעליה לא מנוקד  132608  

   20 16   יחפור לא מנוקד פרק לתלמידים לא  132652  

   20 16   פרק לתלמידים מסכת תמיד לא מנוקד  132701  

  132702 
פרק לתלמידים מסכת תמיד לא מנוקד עם  

   20 16   תמונות 

   20 16   פרק לתלמידים הכל חייבין לא מנוקד  132801  

   20 16   פרק לתלמידים האשה נקנית )א( לא מנוקד  132901  

   20 16   פרק לתלמידים האשה נקנית )ב( לא מנוקד  132902  

   20 16   פרק לתלמידים האיש מקדש לא מנוקד  132903  

   ט -פרק לתלמידים סוטה ז  132951  
למכירה במוקד  

   9.5 בלבד 

 133102 10פחות מ
פרק לתלמידים תפילת השחר ואין עומדין  

   15 11   ללא למינציה 

   15 11   פרק לתלמידים מאימתי מנוקד ללא למינציה  133106  

   15 11   פרק לתלמידים הרואה מנוקד ללא למינציה 133107  



 133201 אין במלאי 
פרק לתלמידים ערבי פסחים גדול ללא  

   15 11   למינציה 

   15 11   פרק לתלמידים הישן קטן ללא למינציה 133302 אין במלאי 

  133303 
פרק לתלמידים לולב הגזול גדול ללא  

   15 11   למינציה 

   15 11   פרק לתלמידים יום טוב ללא למינציה  133401  

  133602 
פרק לתלמידים אלו מציאות ללא למינציה  

   15 11   גדול 

   15 11   פרק לתלמידים המפקיד ללא למינציה  133604  

  134201 
פרק לתלמידים ערבי פסחים קטן ללא  

   15 11   למינציה 

  134301 
פרק לתלמידים לולב וערבה קטן ללא  

   15 11   למינציה 

 134303 אין במלאי 
פרק לתלמידים לולב הגזול קטן ללא  

   15 11   למינציה 

   15 11   פרק לתלמידים הכונס ללא למינציה 134505 אין במלאי 

  134602 
פרק לתלמידים אלו מציאות קטן ללא  

   15 11   למינציה 

  134606 
פרק לתלמידים השואל את הפרה קטן ללא  

   15 11   למינציה 

  134801 
פרק לתלמידים הכל חייבין קטן ללא  

   15 11   למינציה 

  135101 
פרק לתלמידים אין עומדין מנוקד עם  

   20 16   ס"מ(  33מ.שורות)

  135107 
פרק לתלמידים הרואה מנוקד עם מ. שורות  

   20 16   ס"מ(  33)

  135506 
פרק לתלמידים הכונס מנוקד עם מ. שורות  

   20 16   ס"מ(  33)

  135602 
פרק לתלמידים אלו מציאות מנוקד עם  

   20 16   ס"מ(  33מ.שורות)

   15 12   משניות לתלמידים מסכת ברכות 136101  

   15 12   משניות לתלמידים מסכת שבת 136102  

   15 12   משניות לתלמידים מסכת עירובין  136103  

   15 12   משניות לתלמידים מסכת פסחים  136104  

   15 12   משניות לתלמידים מסכת שקלים  136105  

   15 12   משניות לתלמידים מסכת ראש השנה  136106  

   15 12   משניות לתלמידים מסכת יומא 136107  

   15 12   משניות לתלמידים מסכת סוכה 136108  

   15 12   משניות לתלמידים מסכת ביצה 136109  

   15 12   משניות לתלמידים מסכת תענית 136110  

   15 12   משניות לתלמידים מסכת מגילה 136111  

   15 12   משניות לתלמידים מסכת מועד קטן  136112  

   15 12   משניות לתלמידים מסכת חגיגה 136113  

   15 12   משניות לתלמידים מסכת אבות 136120  

   15 12   משניות לתלמידים מסכת בבא קמא  136122  

   15 12   משניות לתלמידים מסכת בבא מציעא  136123  

   15 12   משניות לתלמידים מסכת בבא בתרא  136124  

   15 12   משניות לתלמידים מסכת סנהדרין  136125  

   15 12   משניות לתלמידים מסכת מכות 136126  

   15 12   משניות לתלמידים מסכת זבחים  136131  

   15 12   משניות לתלמידים מסכת פאה 136151  

   15 12   משניות לתלמידים מסכת שביעית  136154  

   15 12   משניות לתלמידים מסכת ביכורים  136159  

   125 110   כרך מתיבתא ברכות א  141101  

   125 110   כרך מתיבתא ברכות ב  141102  



   125 110   כרך מתיבתא ברכות ג  141103  

   125 110   כרך מתיבתא ברכות ד  141104  

   125 110   כרך מתיבתא שבת א  141105  

   125 110   כרך מתיבתא שבת ב  141106  

   125 110   כרך מתיבתא שבת ג  141107  

   125 110   כרך מתיבתא שבת ד  141108  

   125 110   כרך מתיבתא שבת ה  141109  

   125 110   כרך מתיבתא שבת ו  141110  

   125 110   כרך מתיבתא שבת ז  141111  

   125 110   כרך מתיבתא שבת ח  141112  

   125 110   כרך מתיבתא עירובין א  141113  

   125 110   כרך מתיבתא עירובין ב  141114  

   125 110   כרך מתיבתא עירובין ג  141115  

   125 110   כרך מתיבתא עירובין ד  141116  

   125 110   כרך מתיבתא עירובין ה  141117  

   125 110   כרך מתיבתא פסחים א  141118  

   125 110   כרך מתיבתא פסחים ב  141119  

   125 110   כרך מתיבתא פסחים ג  141120  

   125 110   כרך מתיבתא פסחים ד  141121  

   125 110   כרך מתיבתא פסחים ה  141122  

   125 110   כרך מתיבתא פסחים ו  141123  

   125 110   כרך מתיבתא שקלים  141124  

   125 110   כרך מתיבתא ראש השנה א  141125  

   125 110   כרך מתיבתא ראש השנה ב  141126  

   125 110   כרך מתיבתא יומא א  141127  

   125 110   כרך מתיבתא יומא ב  141128  

   125 110   כרך מתיבתא יומא ג  141129  

   125 110   כרך מתיבתא סוכה א  141130  

   125 110   כרך מתיבתא סוכה ב  141131  

   125 110   כרך מתיבתא סוכה ג  141132  

   125 110   כרך מתיבתא ביצה א  141133  

   125 110   כרך מתיבתא ביצה ב  141134  

   125 110   כרך מתיבתא תענית  141135  

   125 110   כרך מתיבתא מגילה א  141136  

   125 110   כרך מתיבתא מגילה ב  141137  

   125 110   כרך מתיבתא מועד קטן  141138  

   125 110   כרך מתיבתא חגיגה  141139  

   125 110   כרך מתיבתא יבמות א  141140  

   125 110   כרך מתיבתא יבמות ב  141141  

   125 110   כרך מתיבתא יבמות ג  141142  

   125 110   כרך מתיבתא יבמות ד  141143  

   125 110   כרך מתיבתא יבמות ה  141144  

   125 110   כרך מתיבתא יבמות ו  141145  

   125 110   כרך מתיבתא כתובות א  141146  

   125 110   כרך מתיבתא כתובות ב  141147  

   125 110   כרך מתיבתא כתובות ג  141148  

   125 110   כרך מתיבתא כתובות ד  141149  

   125 110   כרך מתיבתא כתובות ה  141150  

   125 110   כרך מתיבתא כתובות ו  141151  

   125 110   כרך מתיבתא נדרים א  141152  

   125 110   כרך מתיבתא נדרים ב  141153  

   125 110   כרך מתיבתא נדרים ג  141154  



   125 110   כרך מתיבתא נדרים ד  141155  

   125 110   כרך מתיבתא נדרים ה  141156  

   125 110   כרך מתיבתא נזיר א  141157  

   125 110   כרך מתיבתא נזיר ב  141158  

   125 110   כרך מתיבתא נזיר ג  141159  

   125 110   כרך מתיבתא סוטה א  141160  

   125 110   כרך מתיבתא סוטה ב  141161  

   125 110   כרך מתיבתא גיטין א  141162  

   125 110   כרך מתיבתא גיטין ב  141163  

   125 110   כרך מתיבתא גיטין ג  141164  

   125 110   כרך מתיבתא גיטין ד  141165  

   125 110   כרך מתיבתא גיטין ה 141166  

   125 110   כרך מתיבתא קידושין א  141167  

   125 110   כרך מתיבתא קידושין ב  141168  

   125 110   כרך מתיבתא קידושין ג  141169  

   125 110   כרך מתיבתא קידושין ד  141170  

   125 110   כרך מתיבתא בבא קמא א  141171  

   125 110   כרך מתיבתא בבא קמא ב  141172  

   125 110   כרך מתיבתא בבא קמא ג  141173  

   125 110   כרך מתיבתא בבא קמא ד  141174  

   125 110   כרך מתיבתא בבא קמא ה 141175  

   125 110   כרך מתיבתא בבא קמא ו  141176  

   125 110   כרך מתיבתא בבא מציעא א  141177  

   125 110   כרך מתיבתא בבא מציעא ב  141178  

   125 110   כרך מתיבתא בבא מציעא ג  141179  

   125 110   כרך מתיבתא בבא מציעא ד  141180  

   125 110   כרך מתיבתא בבא מציעא ה  141181  

   125 110   כרך מתיבתא בבא מציעא ו  141182  

   125 110   כרך מתיבתא בבא בתרא א  141183  

   125 110   כרך מתיבתא בבא בתרא ב  141184  

   125 110   כרך מתיבתא בבא בתרא ג  141185  

   125 110   כרך מתיבתא בבא בתרא ד  141186  

   125 110   כרך מתיבתא בבא בתרא ה  141187  

   125 110   כרך מתיבתא בבא בתרא ו  141188  

   125 110   כרך מתיבתא בבא בתרא ז  141189  

   125 110   כרך מתיבתא בבא בתרא ח  141190  

   125 110   כרך מתיבתא סנהדרין א  141191  

   125 110   כרך מתיבתא סנהדרין ב  141192  

   125 110   כרך מתיבתא סנהדרין ג  141193  

   125 110   כרך מתיבתא סנהדרין ד  141194  

   125 110   כרך מתיבתא סנהדרין ה  141195  

   125 110   כרך מתיבתא מכות  141196  

   125 110   כרך מתיבתא שבועות א  141197  

   125 110   כרך מתיבתא שבועות ב  141198  

   125 110   כרך מתיבתא עבודה זרה א  141199  

   125 110   כרך מתיבתא עבודה זרה ב  141200  

   125 110   כרך מתיבתא עבודה זרה ג  141201  

   125 110   כרך מתיבתא עבודה זרה ד  141202  

   125 110   כרך מתיבתא הוריות  141203  

   125 110   כרך מתיבתא זבחים א  141204  

   125 110   כרך מתיבתא זבחים ב  141205  

   125 110   כרך מתיבתא זבחים ג  141206  



   125 110   כרך מתיבתא זבחים ד  141207  

   125 110   כרך מתיבתא זבחים ה  141208  

   125 110   כרך מתיבתא זבחים ו  141209  

   125 110   כרך מתיבתא מנחות א  141210  

   125 110   כרך מתיבתא מנחות ב  141211  

   125 110   כרך מתיבתא מנחות ג  141212  

   125 110   כרך מתיבתא מנחות ד  141213  

   125 110   כרך מתיבתא מנחות ה  141214  

   125 110   כרך מתיבתא חולין א  141215  

   125 110   כרך מתיבתא חולין ב  141216  

   125 110   כרך מתיבתא חולין ג  141217  

   125 110   כרך מתיבתא חולין ד  141218  

   125 110   כרך מתיבתא חולין ה  141219  

   125 110   כרך מתיבתא חולין ו  141220  

   125 110   כרך מתיבתא חולין ז  141221  

   125 110   כרך מתיבתא בכורות א  141222  

   125 110   כרך מתיבתא בכורות ב  141223  

   125 110   כרך מתיבתא בכורות ג  141224  

   125 110   כרך מתיבתא ערכין א  141225  

   125 110   כרך מתיבתא ערכין ב  141226  

   125 110   כרך מתיבתא תמורה א  141227  

   125 110   כרך מתיבתא תמורה ב  141228  

   125 110   כרך מתיבתא כריתות א  141229  

   125 110   כרך מתיבתא כריתות ב  141230  

   125 110   כרך מתיבתא מעילה  141231  

   125 110   כרך מתיבתא תמיד  141232  

   125 110   כרך מתיבתא נדה א  141233  

   125 110   כרך מתיבתא נדה ב  141234  

   125 110   כרך מתיבתא נדה ג  141235  

   125 110   כרך מתיבתא נדה ד  141236  

   570 500   כרכים(  6ו ) -סט כרך מתיבתא יבמות א  141317  

   97 85   פנינים מתיבתא ברכות א  142101  

   97 85   פנינים מתיבתא ברכות ב  142102  

   97 85   פנינים מתיבתא ברכות ג  142103  

   97 85   פנינים מתיבתא ברכות ד  142104  

   97 85   פנינים מתיבתא שבת א  142105  

   97 85   פנינים מתיבתא שבת ב  142106  

   97 85   פנינים מתיבתא שבת ג  142107  

   97 85   פנינים מתיבתא שבת ד  142108  

   97 85   פנינים מתיבתא שבת ה  142109  

   97 85   פנינים מתיבתא שבת ו  142110  

   97 85   פנינים מתיבתא שבת ז  142111  

   97 85   פנינים מתיבתא שבת ח  142112  

   97 85   פנינים מתיבתא עירובין א  142113  

   97 85   פנינים מתיבתא עירובין ב  142114  

   97 85   פנינים מתיבתא עירובין ג  142115  

   97 85   פנינים מתיבתא עירובין ד  142116  

   97 85   פנינים מתיבתא עירובין ה 142117  

   97 85   פנינים מתיבתא פסחים א  142118  

   97 85   פנינים מתיבתא פסחים ב  142119  

   97 85   פנינים מתיבתא פסחים ג  142120  

   97 85   פנינים מתיבתא פסחים ד  142121  



   97 85   פנינים מתיבתא פסחים ה  142122  

   97 85   פנינים מתיבתא פסחים ו  142123  

   97 85   פנינים מתיבתא שקלים  142124  

   97 85   פנינים מתיבתא ראש השנה א 142125  

   97 85   פנינים מתיבתא ראש השנה ב 142126  

   97 85   פנינים מתיבתא יומא א  142127  

   97 85   פנינים מתיבתא יומא ב  142128  

   97 85   פנינים מתיבתא יומא ג  142129  

   97 85   פנינים מתיבתא סוכה א  142130  

   97 85   פנינים מתיבתא סוכה ב  142131  

   97 85   פנינים מתיבתא סוכה ג  142132  

   97 85   פנינים מתיבתא ביצה א  142133  

   97 85   פנינים מתיבתא ביצה ב  142134  

   97 85   פנינים מתיבתא תענית  142135  

   97 85   פנינים מתיבתא מגילה א  142136  

   97 85   פנינים מתיבתא מגילה ב  142137  

   97 85   פנינים מתיבתא מועד קטן  142138  

   97 85   פנינים מתיבתא חגיגה  142139  

   97 85   פנינים מתיבתא יבמות א  142140  

   97 85   פנינים מתיבתא יבמות ב  142141  

   97 85   פנינים מתיבתא יבמות ג  142142  

   97 85   פנינים מתיבתא יבמות ד  142143  

   97 85   פנינים מתיבתא יבמות ה  142144  

   97 85   פנינים מתיבתא יבמות ו  142145  

   97 85   פנינים מתיבתא כתובות א  142146  

   97 85   פנינים מתיבתא כתובות ב  142147 אין במלאי 

   97 85   פנינים מתיבתא כתובות ג  142148  

   97 85   פנינים מתיבתא כתובות ד  142149  

   97 85   כתובות ה פנינים מתיבתא  142150  

   97 85   פנינים מתיבתא כתובות ו  142151  

   97 85   פנינים מתיבתא נדרים א  142152  

   97 85   פנינים מתיבתא נדרים ב  142153  

   97 85   פנינים מתיבתא נדרים ג  142154  

   97 85   פנינים מתיבתא נדרים ד  142155  

   97 85   פנינים מתיבתא נדרים ה  142156  

   97 85   פנינים מתיבתא נזיר א  142157  

   97 85   פנינים מתיבתא נזיר ב  142158  

   97 85   פנינים מתיבתא נזיר ג  142159  

   97 85   פנינים מתיבתא סוטה א  142160  

   97 85   פנינים מתיבתא סוטה ב  142161  

   97 85   פנינים מתיבתא גיטין א  142162  

   97 85   פנינים מתיבתא גיטין ב  142163  

   97 85   פנינים מתיבתא גיטין ג  142164  

   97 85   פנינים מתיבתא גיטין ד  142165  

   97 85   פנינים מתיבתא גיטין ה  142166 אין במלאי 

   97 85   פנינים מתיבתא קידושין א  142167  

   97 85   פנינים מתיבתא קידושין ב  142168  

   97 85   פנינים מתיבתא קידושין ג  142169  

   97 85   פנינים מתיבתא קידושין ד  142170  

   97 85   פנינים מתיבתא בבא קמא א  142171  

   97 85   פנינים מתיבתא בבא קמא ב  142172  

   97 85   פנינים מתיבתא בבא קמא ג  142173 אין במלאי 



   97 85   פנינים מתיבתא בבא קמא ד  142174  

   97 85   פנינים מתיבתא בבא קמא ה  142175  

   97 85   פנינים מתיבתא בבא קמא ו  142176  

   97 85   פנינים מתיבתא בבא מציעא א 142177 אין במלאי 

   97 85   פנינים מתיבתא בבא מציעא ב 142178  

   97 85   פנינים מתיבתא בבא מציעא ג  142179  

   97 85   פנינים מתיבתא בבא מציעא ד 142180  

   97 85   פנינים מתיבתא בבא מציעא ה 142181  

   97 85   פנינים מתיבתא בבא מציעא ו  142182 אין במלאי 

   97 85   פנינים מתיבתא בבא בתרא א  142183  

   97 85   פנינים מתיבתא בבא בתרא ב  142184 אין במלאי 

   97 85   פנינים מתיבתא בבא בתרא ג  142185  

   97 85   פנינים מתיבתא בבא בתרא ד  142186  

   97 85   פנינים מתיבתא בבא בתרא ה 142187  

   97 85   פנינים מתיבתא בבא בתרא ו  142188  

   97 85   פנינים מתיבתא בבא בתרא ז  142189  

   97 85   פנינים מתיבתא בבא בתרא ח 142190  

   97 85   פנינים מתיבתא סנהדרין א  142191  

   97 85   פנינים מתיבתא סנהדרין ב  142192  

   97 85   פנינים מתיבתא סנהדרין ג  142193  

   97 85   פנינים מתיבתא סנהדרין ד  142194  

   97 85   פנינים מתיבתא סנהדרין ה  142195  

   97 85   פנינים מתיבתא מכות  142196  

   97 85   פנינים מתיבתא שבועות א  142197  

   97 85   פנינים מתיבתא שבועות ב  142198  

   97 85   עבודה זרה אפנינים מתיבתא   142199  

   97 85   פנינים מתיבתא עבודה זרה ב  142200 10פחות מ

   97 85   פנינים מתיבתא עבודה זרה ג  142201  

   97 85   פנינים מתיבתא עבודה זרה ד  142202 10פחות מ

   97 85   פנינים מתיבתא הוריות  142203  

   97 85   פנינים מתיבתא זבחים א  142204  

   97 85   פנינים מתיבתא זבחים ב  142205  

   97 85   פנינים מתיבתא זבחים ג  142206  

   97 85   פנינים מתיבתא זבחים ד  142207  

   97 85   פנינים מתיבתא זבחים ה  142208  

   97 85   פנינים מתיבתא זבחים ו  142209  

   97 85   פנינים מתיבתא מנחות א  142210  

   97 85   פנינים מתיבתא מנחות ב  142211  

   97 85   פנינים מתיבתא מנחות ג  142212  

   97 85   פנינים מתיבתא מנחות ד  142213  

   97 85   פנינים מתיבתא מנחות ה  142214  

   97 85   פנינים מתיבתא חולין א  142215  

   97 85   פנינים מתיבתא חולין ב  142216 אין במלאי 

   97 85   פנינים מתיבתא חולין ג  142217  

   97 85   פנינים מתיבתא חולין ד  142218  

   97 85   פנינים מתיבתא חולין ה  142219  

   97 85   פנינים מתיבתא חולין ו  142220  

   97 85   פנינים מתיבתא חולין ז  142221  

   97 85   פנינים מתיבתא בכורות א  142222  

   97 85   פנינים מתיבתא בכורות ב  142223  

   97 85   פנינים מתיבתא בכורות ג  142224 10פחות מ

   97 85   פנינים מתיבתא ערכין א  142225  



   97 85   פנינים מתיבתא ערכין ב  142226  

   97 85   פנינים מתיבתא תמורה א  142227 אין במלאי 

   97 85   פנינים מתיבתא תמורה ב  142228  

   97 85   פנינים מתיבתא כריתות א  142229  

   97 85   פנינים מתיבתא כריתות ב  142230  

   97 85   פנינים מתיבתא מעילה  142231  

   97 85   פנינים מתיבתא תמיד  142232  

   97 85   פנינים מתיבתא נדה א  142233  

   97 85   פנינים מתיבתא נדה ב  142234  

   97 85   פנינים מתיבתא נדה ג  142235  

   97 85   פנינים מתיבתא נדה ד  142236  

   450 395   כרכים(  6ו )- סט פנינים מתיבתא יבמות א  142317  

   25 17   דרכי נועם תענית א  143135  

   25 17   דרכי נועם תענית ב  143136  

   25 17   דרכי נועם מגילה א  143137  

   25 17   דרכי נועם מגילה ב  143138  

   25 17   דרכי נועם מועד קטן א  143139  

   25 17   דרכי נועם מועד קטן ב  143140  

   25 17   דרכי נועם חגיגה א  143141  

   25 17   דרכי נועם חגיגה ב  143142  

   25 17   דרכי נועם יבמות א  143143  

   25 17   דרכי נועם יבמות ב  143144  

   25 17   דרכי נועם יבמות ג  143145  

   25 17   דרכי נועם יבמות ד  143146  

   25 17   דרכי נועם יבמות ה  143147  

   25 17   דרכי נועם יבמות ו  143148  

   50 34   חוברות(  2ב )- סט דרכי נועם ביצה א 143640 אין במלאי 

   200 136   חוברות(  8חגיגה ) -סט דרכי נועם תענית  143643  

   150 102   חוברות(  6סט דרכי נועם יבמות )  143644  

  144474 
  10חגיגה )-סט חוברות בלכתך תענית 

   190 140   חוברות( 

  144475 
  12יב )-יבמות אסט חוברות בלכתך 

   218 168   חוברות( 

   17 13   חנוכה -מתיבתא בלכתך בדרך   144801  

   17 13   שבועות  -מתיבתא בלכתך בדרך   144802  

   17 13   ט' באב  -מתיבתא בלכתך בדרך   144803  

   38 28   חוברות(  2ב )- סט חוברות בלכתך תענית א  144901  

   76 56   חוברות(  4ד )- סט חוברות בלכתך מגילה א 144902  

  144903 
  2ב )- סט חוברות בלכתך מועד קטן א

   38 28   חוברות( 

   38 28   חוברות(  2ב )- סט חוברות בלכתך חגיגה א 144904  

   1500 1250   חוברות(  119סט חוברות מתיבתא כיס ) 145100  

   30 20   תיק כיסוי לחוברות מתיבתא פיו  146101  

   115 95   כרך שפה ברורה ברכות  151101  

   115 95   כרך שפה ברורה שבת א  151102  

   115 95   כרך שפה ברורה שבת ב  151103  

   115 95   כרך שפה ברורה עירובין  151104  

   115 95   כרך שפה ברורה סוכה ביצה  151107  

   115 95   חגיגה  -כרך שפה ברורה תענית   151108  

   115 95   כרך שפה ברורה יבמות  151109  

   115 95   כרך שפה ברורה כתובות  151110  

   115 95   כרך שפה ברורה נדרים  151111  



   115 95   כרך שפה ברורה נזיר סוטה  151112 אין במלאי 

   115 95   כרך שפה ברורה גיטין  151113 אין במלאי 

   115 95   כרך שפה ברורה קידושין  151114  

   115 95   כרך שפה ברורה בבא קמא  151115  

   115 95   כרך שפה ברורה בבא מציעא  151116  

   115 95   כרך שפה ברורה בבא בתרא  151117  

   115 95   כרך שפה ברורה סנהדרין  151118  

   115 95   כרך שפה ברורה מכות שבועות 151119  

   115 95   עדויות  -כרך שפה ברורה עבודה זרה   151120  

   115 95   כרך שפה ברורה זבחים  151121  

   115 95   כרך שפה ברורה מנחות  151122  

   115 95   כרך שפה ברורה חולין א  151123  

   115 95   כרך שפה ברורה חולין ב  151124  

   115 95   כרך שפה ברורה בכורות ערכין  151125  

   115 95   מעילה-כרך שפה ברורה תמורה 151126  

   115 95   כרך שפה ברורה נדה  151127  

   115 95   כרך שפה ברורה פסחים א  151201  

   115 95   פסחים ב שקלים כרך שפה ברורה  151202  

   115 95   כרך שפה ברורה ראש השנה יומא  151203  

   1950 1750   כר'(  28סט פנינים שפה ברורה ) 152100  

   85 70   פנינים שפה ברורה ברכות  152101  

   85 70   פנינים שפה ברורה שבת א  152102  

   85 70   פנינים שפה ברורה שבת ב  152103  

   85 70   פנינים שפה ברורה עירובין  152104  

   85 70   פנינים שפה ברורה סוכה ביצה 152107  

   85 70   חגיגה   -פנינים שפה ברורה תענית   152108  

   85 70   פנינים שפה ברורה יבמות  152109  

   85 70   פנינים שפה ברורה כתובות  152110  

   85 70   פנינים שפה ברורה נדרים  152111  

   85 70   פנינים שפה ברורה נזיר סוטה 152112  

   85 70   פנינים שפה ברורה גיטין  152113  

   85 70   פנינים שפה ברורה קידושין  152114  

   85 70   פנינים שפה ברורה בבא קמא  152115  

   85 70   בבא מציעא פנינים שפה ברורה  152116  

   85 70   פנינים שפה ברורה בבא בתרא 152117  

   85 70   פנינים שפה ברורה סנהדרין  152118  

   85 70   פנינים שפה ברורה מכות שבועות  152119  

   85 70   עדויות   -פנינים שפה ברורה עבודה זרה  152120  

   85 70   פנינים שפה ברורה זבחים  152121  

   85 70   פנינים שפה ברורה מנחות  152122  

   85 70   פנינים שפה ברורה חולין א  152123  

   85 70   פנינים שפה ברורה חולין ב  152124  

   85 70   פנינים שפה ברורה בכורות ערכין  152125  

   85 70   מעילה -פנינים שפה ברורה תמורה 152126  

   85 70   פנינים שפה ברורה נדה  152127  

   85 70   פנינים שפה ברורה פסחים א  152201  

   85 70   פנינים שפה ברורה פסחים ב שקלים  152202  

   85 70   פנינים שפה ברורה ראש השנה יומא  152203  

   54 40   פנינים שפה ברורה מסכת מגילה  152301  

   20 13   חוברת שפה ברורה תענית  154140  

   20 13   חוברת שפה ברורה מגילה  154141  

   20 13   חוברת שפה ברורה מועד קטן 154142  



   20 13   חוברת שפה ברורה חגיגה  154143  

   20 13   חוברת שפה ברורה יבמות א  154144  

   20 13   חוברת שפה ברורה יבמות ב  154145  

   20 13   חוברת שפה ברורה יבמות ג  154146  

  154207 
  4חגיגה )-סט חוברות שפה ברורה תענית

   80 52   חוברות( 

  154208 
  3ג )- סט חוברות שפה ברורה יבמות א

   60 40   חוברות( 

   75 60   ביאורי הגמרא פסחים א פנינים מתיבתא   162110  

   75 60   פנינים מתיבתא ביאורי הגמרא פסחים ב  162111  

   75 60   פנינים מתיבתא ביאורי הגמרא פסחים ג  162112  

   75 60   פנינים מתיבתא ביאורי הגמרא שקלים  162113  

   60 50   מתיבתא שינון כחול כתובות א 162228 אין במלאי 

   60 50   מתיבתא שינון כחול כתובות ב 162229 אין במלאי 

   60 50   מתיבתא שינון כחול כתובות ג  162230 אין במלאי 

   10 8   סוכה כיס עם שינון התלמוד  162501  

   10 8   ראש השנה כיס עם שינון התלמוד  162502  

   10 8   חגיגה כיס עם שינון התלמוד  162503  

   10 8   מגילה כיס עם שינון התלמוד  162506  

   10 8   סוטה כיס עם שינון התלמוד  162508  

   42 35   משניות ליום השנה  171501  

   50 42   משניות שערים ברכות  171601  

   15 12   משניות כיס מתיבתא מסכת סוכה 172101  

   15 12   מסכת ראש השנהמשניות כיס מתיבתא  172102  

   15 12   משניות כיס מתיבתא מסכת מגילה  172103  

   76 66   מכות  -אוצר גאוני ספרד   181101 אין במלאי 

   76 66   בבא קמא א -אוצר גאוני ספרד   181102 אין במלאי 

   76 66   בבא קמא ב -אוצר גאוני ספרד   181103  

   76 66   בבא קמא ג -אוצר גאוני ספרד   181104  

   76 66   קידושין א   -אוצר גאוני ספרד   181105 אין במלאי 

   76 66   קידושין ב   -אוצר גאוני ספרד   181106  

   76 66   סוכה א  -אוצר גאוני ספרד   181107  

   76 66   סוכה ב  -אוצר גאוני ספרד   181108  

   76 66   בבא מציעא א  -אוצר גאוני ספרד   181109  

   76 66   בבא מציעא ב  -אוצר גאוני ספרד   181110  

   76 66   בבא בתרא א  -אוצר גאוני ספרד   181111  

   76 66   גיטין א   -אוצר גאוני ספרד   181113  

   76 66   גיטין ב   -אוצר גאוני ספרד   181114  

   76 66   יבמות א  -אוצר גאוני ספרד   181115  

   76 66   כתובות א  -אוצר גאוני ספרד   181118  

   70 60   אבות   -משניות אוצר גאוני ספרד   181201  

   70 60   ברכות   -משניות אוצר גאוני ספרד   181202 אין במלאי 

   70 60   שביעית   -משניות אוצר גאוני ספרד   181203  

   70 60   פאה -משניות אוצר גאוני ספרד   181204  

   70 60   סוכה  -משניות אוצר גאוני ספרד   181205  

   70 60   מקוואות נדה  -משניות אוצר גאוני ספרד   181206  

   75 65   קובץ מפרשים החדש בבא בתרא השותפין  182101  

  182102 
בבא בתרא חזקת  קובץ מפרשים החדש  

   75 65   הבתים 

   75 65   קובץ מפרשים החדש מכות  182103  

   45 39   קובץ מפרשים החדש חנוכה  182104  

  182105 
קובץ מפרשים החדש בבא מציעא שנים  

   75 65   אוחזין 



   52 44   ס"מ( 31כרך א משנב המנוקד ) 211101  

   52 44   ס"מ( 31כרך ב משנב המנוקד ) 211102  

   52 44   ס"מ( 31כרך ג משנב המנוקד ) 211103  

   52 44   ס"מ( 31כרך ד משנב המנוקד ) 211104  

   52 44   ס"מ(  31כרך ה משנב המנוקד ) 211105  

   52 44   ס"מ( 31כרך ו משנב המנוקד ) 211106  

   44 36   ס"מ( 26כרך א משנב המנוקד ) 212101  

   44 36   ס"מ( 26כרך ב משנב המנוקד ) 212102  

   44 36   ס"מ( 26כרך ג משנב המנוקד ) 212103  

   44 36   ס"מ( 26כרך ד משנב המנוקד ) 212104  

   44 36   ס"מ(  26כרך ה משנב המנוקד ) 212105  

   44 36   ס"מ( 26כרך ו משנב המנוקד ) 212106  

   110 92   חוברות(  14סט משנב המנוקד כיס ) 213200  

 כר'(   24סט משנב המבואר גדול ) 231100  

נמכר 
מבודדים  

   2090 1800 בלבד 

   102 88   כרך משנב המבואר חלק אא  231101  

   102 88   כרך משנב המבואר חלק אב  231102  

   102 88   כרך משנב המבואר חלק אג  231103  

   102 88   כרך משנב המבואר חלק אד  231104  

   102 88   כרך משנב המבואר חלק בא  231105  

   102 88   כרך משנב המבואר חלק בב  231106  

   102 88   כרך משנב המבואר חלק בג  231107  

   102 88   כרך משנב המבואר חלק בד  231108  

   102 88   כרך משנב המבואר חלק גא  231109  

   102 88   כרך משנב המבואר חלק גב  231110  

   102 88   כרך משנב המבואר חלק גג  231111  

   102 88   כרך משנב המבואר חלק גד  231112 אין במלאי 

   102 88   כרך משנב המבואר חלק גה 231113 10פחות מ

   102 88   כרך משנב המבואר חלק גו  231114 אין במלאי 

   102 88   כרך משנב המבואר חלק דא  231115 אין במלאי 

   102 88   כרך משנב המבואר חלק דב  231116  

   102 88   כרך משנב המבואר חלק הא  231117  

   102 88   כרך משנב המבואר חלק הב  231118  

   102 88   כרך משנב המבואר חלק הג  231119  

   102 88   כרך משנב המבואר חלק וא  231120  

   102 88   כרך משנב המבואר חלק וב  231121 אין במלאי 

   102 88   כרך משנב המבואר חלק וג  231122  

   102 88   כרך משנב המבואר חלק וד  231123  

   102 88   כרך משנב המבואר חלק וה 231124  

   1750 1450   כר'(  24סט משנב המבואר פנינים ) 232100  

   82 67   פנינים משנב המבואר חלק אא 232101  

   82 67   פנינים משנב המבואר חלק אב 232102  

   82 67   פנינים משנב המבואר חלק אג 232103  

   82 67   פנינים משנב המבואר חלק אד 232104  

   82 67   פנינים משנב המבואר חלק בא 232105  

   82 67   פנינים משנב המבואר חלק בב 232106  

   82 67   פנינים משנב המבואר חלק בג 232107  

   82 67   פנינים משנב המבואר חלק בד 232108  

   82 67   פנינים משנב המבואר חלק גא 232109  

   82 67   פנינים משנב המבואר חלק גב 232110  

   82 67   פנינים משנב המבואר חלק גג  232111  



   82 67   פנינים משנב המבואר חלק גד 232112  

   82 67   פנינים משנב המבואר חלק גה 232113  

   82 67   פנינים משנב המבואר חלק גו  232114  

   82 67   פנינים משנב המבואר חלק דא 232115  

   82 67   פנינים משנב המבואר חלק דב 232116  

   82 67   פנינים משנב המבואר חלק הא 232117  

   82 67   פנינים משנב המבואר חלק הב 232118  

   82 67   פנינים משנב המבואר חלק הג 232119  

   82 67   פנינים משנב המבואר חלק וא  232120  

   82 67   פנינים משנב המבואר חלק וב  232121  

   82 67   פנינים משנב המבואר חלק וג  232122  

   82 67   פנינים משנב המבואר חלק וד  232123  

   82 67   פנינים משנב המבואר חלק וה 232124  

   48 41   משנה ברורה המקוצר הל' שבת 241101  

   52 45   משנב משנה אחרונה חלק ו  241206 אין במלאי 

   12 10   חוברת משנ"ב פסח וספירת העומר  241301  

   10 8   בן המצרים ותשעה באב חוברת משנ"ב  241302  

   10 8   חוברת משנ"ב ראש השנה ויום כיפור  241303  

   12 10   חוברת משנ"ב סוכה וד מינים  241304  

   10 8   חוברת משנ"ב חנוכה  241305  

   10 8   חוברת משנ"ב מגילה ופורים  241306  

   155 135   משנה ברורה בכרך אחד מנוקד  241901  

  311100 
  5סט חומש תלמידים אדום עם תמונות )

   120 95   כר'( 

  311200 
סט חומש תלמידים אדום עם תמונות קטן  

   75 65   כר'(  5)

   80 65   כר'(  5סט חומש תלמידים כחול ) 312100  

   600 500   כר'(  10סט חומש רמבן ) 321100  

   62 53   חומש רמבן בראשית א  321101  

   62 53   חומש רמבן בראשית ב  321102  

   62 53   חומש רמבן שמות א  321103  

   62 53   חומש רמבן שמות ב  321104 10פחות מ

   62 53   חומש רמבן ויקרא א  321105 אין במלאי 

   62 53   חומש רמבן ויקרא ב  321106 10פחות מ

   62 53   חומש רמבן במדבר א  321107  

   62 53   חומש רמבן במדבר ב  321108 10פחות מ

   62 53   חומש רמבן דברים א  321109  

   62 53   חומש רמבן דברים ב  321110  

   295 255   כר'(  5סט חומש רשי המבואר ) 321200  

   285 240   כר'(   5סט חומש ספורנו המבואר ) 321300  

   1025 875   כר'(  12סט מקראות גדולות המבואר ) 321600  

   87 72   מקראות גדולות המבואר בראשית א  321601  

   87 72   מקראות גדולות המבואר בראשית ב  321602  

   87 72   מקראות גדולות המבואר בראשית ג  321603 10פחות מ

   87 72   המבואר שמות א מקראות גדולות  321604 10פחות מ

   87 72   מקראות גדולות המבואר שמות ב  321605  

   87 72   מקראות גדולות המבואר שמות ג  321606  

   87 72   מקראות גדולות המבואר ויקרא א  321607  

   87 72   מקראות גדולות המבואר ויקרא ב  321608  

   87 72   המבואר במדבר א מקראות גדולות  321609  

   87 72   מקראות גדולות המבואר במדבר ב  321610 10פחות מ

   87 72   מקראות גדולות המבואר דברים א  321611 10פחות מ



   87 72   מקראות גדולות המבואר דברים ב  321612  

   455 385   כר'(  7סט חומש המאורות הגדולים ) 321700  

  321800 
  7סט חמשה חומשי תורה מקרא מפורש )

   520 450   כר'( 

  321900 
חוברות(   48סט חוברות מקרא מפורש )

   425 365   אריזת מתנה

 321901 10פחות מ
  12בראשית ) -סט חוברות מקרא מפורש  

   71 61   חוברות( 

  321920 
חוברות(   48מפורש )סט חוברות מקרא 

   415 345   אריזה רגילה 

 321921 אין במלאי 
  10שמות )  -סט חוברות מקרא מפורש  

   71 61   חוברות( 

  321941 
  7ויקרא ) -סט חוברות מקרא מפורש  

   71 61   חוברות( 

  321961 
  9במדבר ) -סט חוברות מקרא מפורש  

   71 61   חוברות( 

  321981 
  10דברים ) -סט חוברות מקרא מפורש  

   71 61   חוברות( 

   725 625   כר'(   10סט חק לישראל המבואר ) 322100  

   340 293   כר'(  5סט חומש רמבן עם ביאור משולב ) 322200  

   424 361   כר'(  5סט חומשים שפה ברורה ) 322300  

   84 73   חומש שפה ברורה בראשית  322301  

   84 73   חומש שפה ברורה שמות  322302  

   84 73   חומש שפה ברורה ויקרא  322303  

   84 73   חומש שפה ברורה במדבר  322304  

   84 73   חומש שפה ברורה דברים  322305 10פחות מ

   405 345   כר'(  5סט חומשים שפה ברורה כחול ) 322310  

   65 55   כר'(  2סט רמבן מנוקד על התורה )  322400  

  322500 
  55סט חוברות חק לישראל המבואר )

   525 445   חוברות( 

   100 84   כר'(  2סט ספורנו המבואר ) 322600  

  322700 
  24כר'( ) 5מגילות )  5סט מקרא מפורש 

   260 225   ס"מ( 

   62 53   רבנו בחיי המבואר בראשית א 322901  

   62 53   רבנו בחיי המבואר בראשית ב 322902  

   62 53   רבנו בחיי המבואר שמות א  322903  

   62 53   רבנו בחיי המבואר שמות ב  322904  

   62 53   רבנו בחיי המבואר דברים א  322909  

   62 53   רבנו בחיי המבואר דברים ב  322910  

   625 525   כר'(  10סט אור החיים המבואר ) 331100  

   62 53   חומש אור החיים המבואר בראשית א  331101  

   62 53   חומש אור החיים המבואר בראשית ב  331102  

   62 53   חומש אור החיים המבואר שמות א  331103  

   62 53   חומש אור החיים המבואר שמות ב  331104  

   62 53   חומש אור החיים המבואר ויקרא א  331105  

   62 53   חומש אור החיים המבואר ויקרא ב  331106  

   62 53   חומש אור החיים המבואר במדבר א  331107  

   62 53   חומש אור החיים המבואר במדבר ב  331108  

   62 53   חומש אור החיים המבואר דברים א  331109  

   62 53   חומש אור החיים המבואר דברים ב  331110  

   35 30   ס"מ(   17אור החיים כרך אחד לוח יומי קטן ) 331130 10פחות מ

 331131 אין במלאי 
  24אור החיים כרך אחד לוח יומי גדול )

   40 34   ס"מ( 

   99 85   אור החיים דפוס ראשון  331201  



   45 39   פניני אור החיים  331202  

   55 45   באור החיים  331203  

   42 35   פרק שירה אור החיים  331204  

   355 306   כר'(  5סט אור החיים משולב ) 331300  

  331400 
  48סט חוברות אור החיים המבואר )

   425 365   חוברות( 

  331401 
  12החיים בראשית ) סט חוברות אור 

   67 57   חוברות( 

   67 57   חוברות(  10סט חוברות אור החיים שמות ) 331421  

   67 57   חוברות(  7סט חוברות אור החיים ויקרא ) 331441  

   67 57   חוברות(  9סט חוברות אור החיים במדבר ) 331461  

   67 57   חוברות(  10החיים דברים )סט חוברות אור  331481  

   60 53   כר'(  2סט אור החיים מנוקד ) 331500  

   95 80   חוברות(  10סט אור החיים עה"ת כיס ) 331600  

   56 48   חמישה חומשי תורה בית כנסת בינוני  341101  

 341102 אין במלאי 
- בית כנסת קטן ספרד חמישה חומשי תורה 

   37 32   --- עם סידור -

  341103 
חמישה חומשי תורה בית כנסת קטן אשכנז  

   37 32   - עם סידור -

  341104 
ללא  - חמישה חומשי תורה בית כנסת קטן

   37 32   סידור 

  341105 
חמישה חומשי תורה בית כנסת תלמידים  

   38 32   סקאי 

  341106 
- חמישה חומשי תורה בית כנסת קטן )ע"מ(

   37 32   -- עם סידור--

  341107 
חמישה חומשי תורה בית כנסת תלמידים  

   42 36   כרוך 

  341108 
חמישה חומשי תורה בית כנסת תלמידים  

   38 32   למינציה 

   34 28   כר'(  5בלי סידור )- סט חומש כיס למינציה 341200  

   101 87   כר'(  5סט חומש כיס עם סידור ס דמוי עור ) 341300  

   62 52   כר'(  5סט חומש כיס עם סידור ס רכה ) 341500  

   55 46   ספר ההפטרות המבואר  341701  

  351100 
  48קטן ) - סט חוברות מקראות גדולות 

   415 365   חוברות( 

  351400 
  48גדול ) - גדולות סט חוברות מקראות  

   515 455   חוברות( 

  351500 
  48סט חוברות מקראות גדולות פיו )

   725 645   חוברות( 

   299 245   חלקים(   5סט מקראות גדולות בינוני ) 352200  

   65 55   מקראות גדולות בינוני בראשית 352201  

   285 240   ס"מ(  17כר'( ) 5קטן )סט מקראות גדולות  352300  

   625 525   כר'(  7סט מקראות גדולות מורחב )  352400  

   32 26   נ"ך מקראות גדולות תלמידים דברי הימים  352608  

  352609 
נ"ך מקראות גדולות תלמידים דניאל עזרא  

   32 26   נחמיה

   60 52   מקרא מפורש יהושע  361201  

   60 52   מקרא מפורש שופטים  361202  

   60 52   מקרא מפורש משלי  361212  

   62 52   משנת המועדים חנוכה 411101  

   62 52   משנת המועדים אלול  411103  

   62 52   משנת המועדים רה  411104  

   62 52   משנת המועדים עשית  411105  

   62 52   משנת המועדים יוכ  411106  

   62 52   משנת המועדים סוכות  411107  



   62 52   משנת המועדים ד מינים  411108  

   62 52   משנת המועדים הושענא רבה שת  411109  

   100 83   כר'(  2משנת המועדים פסח ) 411110 אין במלאי 

   62 52   משנת המועדים ימי העומר  411111  

   62 52   משנת המועדים שבועות  411112  

   62 52   משנת המועדים חודש שבט  411113  

   62 52   משנת המועדים ד' פרשיות  411114  

   62 52   משנת המועדים פורים  411117  

   62 52   משנת בין המצרים  411131  

   330 280   כר'(   12סט אוצר המועדים קשה ) 421100  

  421300 
  4סט אוצר המועדים קשה ימים נוראים )

   110 88   כר'( 

   33 28   אוצר השובבים  421301  

   40 34   אוצר הנישואין קשה  421302  

   40 34   ס"מ(   17אוצר ראש חודש קשה ) 421303  

   52 44   ס"מ(   24אוצר ראש חודש קשה ) 421304  

   85 65   כר'(  4סט אוצר המועדים רכה ימים נוראים ) 421400  

   125 108   כר'(  5סט אוצר המגילה קטן קשה )  431100  

   32 26   אוצר המגילה אסתר קשה  431101 אין במלאי 

   32 26   אוצר המגילה קהלת קשה  431102  

   32 26   אוצר המגילה שיר השירים קשה 431103  

   32 26   אוצר המגילה רות קשה  431104  

   32 26   אוצר המגילה איכה קשה  431105  

   95 80   כר'(  5סט אוצר המגילה קטן רכה ) 431200  

   24 18   אוצר המגילה אסתר רכה  431201  

   200 165   כר'( 5סט אוצר המגילה גדול ) 431300  

   34 27   תשרי  -ליקוטי תולדות יעקב יוסף   441110  

   39 32   מסכת שמחות  513101  

   26 20   מרחבי רקיע מסכת ראש השנה 513102  

   140 115   אוצר השביעית  513103  

   59 48   פורים  -אור חדש למהר"ל   513104  

   100 83   טור שוע בשר בחלב  513105  

   100 83   טור שוע מליחה  513106  

   100 83   טור שוע תערובות  513107  

   30 25   תבנית המשכן וכליו ובגדי כהונה  513108  

   50 42   קהלת עם כל המפרשים  513110  

   44 38   חיי אדם  513111 אין במלאי 

   49 41   חיי אדם עם נשמת אדם  513112  

   60 49   מנחת פתים לרמ אריק  513114 אין במלאי 

   50 42   ראש יוסף מסכת פסחים  513115  

   53 43   תוספי תוספות מסכת ביצה  513116  

   48 39   תוספי תוספות מסכת מכות  513117  

   62 53   חכמת אדם  513118  

   36 29   המאור הגדול מסכתות בבא קמא מכות  513119  

   125 108   שוע המבואר בשר בחלב  513120  

   59 48   גלות עליות על מקואות  513124 אין במלאי 

   50 42   ראש יוסף מסכת ביצה  513125  

   28 24   תשרי  -בשערי יששכר   513126  

   40 36   חול המועד  - מטהו יפרח  513127  

   26 21   זכירת השבת ושמירתה 513128 אין במלאי 

   40 33   פרקי אבות מתיבתא )בכרך אחד(  513129  

   35 30   ניצוצי אש פנחס  513130  



   50 40   אחישנה  513131  

   28 22   שיר השירים עם ביאור משולב 513132 אין במלאי 

   28 22   ברוך ה' יום יום  513133  

   8 5   אקדמות מתיבתא למינציה  513134  

   50 45   פרי טהרה א  513136  

   50 45   פרי טהרה ב  513137 10פחות מ

   12 9   אקדמות מתיבתא פיו  513138  

   33 28   אוצר השמיטה  513140  

   49 44   לאות ולזכרון  513141  

   30 26   לב טהור קטן  513142  

   43 36   לב טהור גדול  513143  

   50 44   ס"מ(  24ילקוט שומרי שבת המבואר גדול ) 513146  

   55 45   עבודה זרה   -בשערי יששכר   513147  

   79 66   תורת השעטנז  513148  

   49 42   זכר צדיק לברכה 513149 אין במלאי 

   45 38   תורת המחיצה  513150  

   36 30   פתחו שערים  513151  

   25 20   ס"מ(  17ילקוט שומרי שבת המבואר קטן ) 513152  

   32 27   שערי עירובין  513156 אין במלאי 

   45 40   יום טוב  - מטהו יפרח  513158  

   59 52   חגי תשרי  -אוצרות אורייתא   513160  

   28 24   חנוך לנער  513161  

   48 41   אוצר הזמנים על התורה  513162  

   60 52   ספרא דמלכא  513163  

   100 85   שיחת חולין  513164 אין במלאי 

   38 32   שער הבטחון  513165 אין במלאי 

   55 48   ס"מ(  24יוצרות מתיבתא גדול ) 513166  

   50 42   ס"מ(  21יוצרות מתיבתא בינוני ) 513167  

   32 28   ס"מ(  17יוצרות מתיבתא קטן ) 513168  

   32 26   עבודת הקרבנות  -כליל תפארת   513170  

   40 30   שיחות עבודת לוי  513171  

  513176 
מסכת אבות עם פירושי האחרונים קשה  

   36 30   ס"מ(  24)

  513177 
  17מסכת אבות עם פירושי האחרונים רכה )

   14 11   ס"מ( 

  513178 
פירושי האחרונים קשה  מסכת אבות עם 

   20 16   ס"מ(  17)

   50 40   קיצור שיחת חולין  513179  

   48 41   חנוכה  -אוצר הזמנים   513180  

   67 55   פורים  - מגיד הרקיע  513181 אין במלאי 

   32 26   טהרות  -כליל תפארת   513182  

   36 31   אוצרות פנחס  513183 אין במלאי 

   42 34   נחלת אריה  513184  

   60 50   הדרן מתיבתא  513185 אין במלאי 

   60 52   מנחם ציון המבואר  513186  

   60 52   יושר דברי אמת המבואר  513187  

   90 74   כר'(  2סט קיצור נחלת שבעה גדול )  513188  

   55 45   חסד לאברהם  513189 אין במלאי 

   40 33   ס"מ(   17קיצור נחלת שבעה קטן ) 513190  

   50 42   הבינני על פסח ל"ג בעומר שבועות  513191  

   40 32   קיצור שולחן ערוך עם פסקי משנה ברורה  513192  

   50 42   תומר דבורה המבואר  513193  



   50 40   ס"מ(   24מטה אפרים גדול ) 513201  

  513202 
  17מטה אפרים קטן רכה עם חיים וברכה )

   28 22   ס"מ( 

   23 18   ס"מ( 17מטה אפרים קטן רכה ) 513203  

   14 11   ס"מ( 17ארחות צדיקים רכה ) 513901  

   20 16   ס"מ( 21ארחות צדיקים קשה ) 513902  

   14 11   ס"מ(   17מסילת ישרים רכה ) 513911  

   20 16   ס"מ(   21מסילת ישרים קשה ) 513912  

   50 42   שערי תשובה המבואר לרבנו יונה 513921  

   14 11   ס"מ(  17שערי תשובה לרבנו יונה רכה ) 513922  

   20 16   ס"מ(   21שערי תשובה לרבנו יונה קשה ) 513923  

   300 260   כר'(  6סט בני יששכר מנוקד גדול ) 521100  

   55 45   שבת ור"ח   -בני יששכר א מנוקד גדול   521101  

   55 45   ניסן  -בני יששכר ב מנוקד גדול   521102  

   55 45   אייר אב   -בני יששכר ג מנוקד גדול   521103 10פחות מ

   55 45   אלול חשון   -בני יששכר ד מנוקד גדול   521104  

   55 45   כסלו טבת  - בני יששכר ה מנוקד גדול  521105  

   55 45   שבט אדר   -בני יששכר ו מנוקד גדול   521106  

   55 45   מפתחות  -בני יששכר ז גדול   521107  

   199 165   כר'(   6סט בני יששכר מנוקד קטן ) 521200  

   41 34   שבת ור"ח   -בני יששכר א מנוקד קטן   521201 10פחות מ

   41 34   ניסן -בני יששכר ב מנוקד קטן   521202  

   41 34   אייר אב  - בני יששכר ג מנוקד קטן  521203  

   41 34   אלול חשון   -בני יששכר ד מנוקד קטן   521204  

   41 34   כסלו טבת  - בני יששכר ה מנוקד קטן  521205  

   41 34   שבט אדר   -קטן  בני יששכר ו מנוקד   521206  

   199 164   כר'(  5סט באר מים חיים ) 521300 אין במלאי 

   170 139   כר'(  4סט באר מים חיים ) 521310  

   132 105   כר'(  2פירות גינוסר ) 521600  

   90 72   כר'(  2גבורות ה למהרל ) 521700  

   139 121   כר'(  3למען תספר ) 521800  

   175 145   כר'(  3סט קדושת לוי המבואר ) 522100  

   14 10   חוברת קדושת לוי פורים רכה  522101  

   14 10   חוברת קדושת לוי חנוכה רכה 522102  

   14 10   חוברת קדושת לוי פסח רכה  522103  

   14 10   חוברת קדושת לוי תשרי רכה  522104  

   90 72   כר'(  2דרך החיים על אבות ) 522200  

   99 80   כר'(  2חידושי הבח על השס ) 522300  

   290 240   כר'(  4מאמר מרדכי ) 522400  

   99 81   כר'( 2ראש יוסף מסכת שבת ) 522700  

   99 82   כר'(  4שוע הרב קטן ) 522800  

   165 138   כר'(  4שוע הרב גדול ) 522900  

   100 80   כר'(  2שות בית הלוי ) 523100 אין במלאי 

   210 175   כר'(  5סט שני לוחות הברית ) 523200 אין במלאי 

   100 82   כר'(  2תהילה לדוד ) 523300  

   190 160   כר'(  5תורת החידא ) 523500  

   280 240   כר'(  6סט אבות מתיבתא ) 523600  

   220 185   כר'(  6שיטה מקובצת ) 523800  

   105 86   רמב"ם סופרים וסופריהם  523901  

   105 86   רמב"ם מדע א  523902  

   105 86   רמב"ם מדע ב  523903  

   105 86   רמב"ם אהבה  523904  



   105 86   רמב"ם זמנים א  523905 אין במלאי 

   105 86   רמב"ם זמנים ב  523906 אין במלאי 

   105 86   רמב"ם זמנים ג  523907 אין במלאי 

   105 86   רמב"ם נשים א  523908 אין במלאי 

   105 86   רמב"ם נשים ב  523909 אין במלאי 

   105 86   רמב"ם קדושה  523910  

   105 86   רמב"ם הפלאה  523911  

   105 86   רמב"ם זרעים  523912  

   105 86   ם עבודה א רמב" 523913  

   105 86   רמב"ם עבודה ב  523914  

   105 86   רמב"ם קרבנות  523915  

   105 86   רמב"ם טהרה 523916  

   105 86   רמב"ם נזיקין  523917  

   105 86   רמב"ם קנין  523918  

   105 86   רמב"ם משפטים  523919 אין במלאי 

   105 86   ם שופטים רמב" 523920  

   70 62   אוצר פלאות התורה בראשית  524101  

   70 62   אוצר פלאות התורה שמות  524102  

   70 62   אוצר פלאות התורה ויקרא  524103  

   70 62   אוצר פלאות התורה במדבר  524104  

  524241 
  10פלאות התורה ויקרא )סט חוברות אוצר 

   70 62   חוברות( 

  524261 
  9סט חוברות אוצר פלאות התורה במדבר )

   70 62   חוברות( 

   290 250   כר'(  6סט אבות עם כל המפרשים )  524300  

   36 31   טבלאות וסיכומים מסכת ברכות 524401  

   36 31   טבלאות וסיכומים מסכת שבת 524402  

   36 31   טבלאות וסיכומים מסכת עירובין  524403  

   120 102   כר'(  2סט פנים מאירות ) 524500  

   47 38   הליכות המועדים ד מינים גדול  524601  

   55 47   הליכות השביעית  524602  

   32 26   הליכות המועדים ד מינים קטן  524651  

   43 35   ההוד וההדר סוכה קטן  524702  

   50 42   ההוד וההדר יבמות  524703  

   43 35   ההוד וההדר עירובין  524704  

   49 43   ביאורי הלכות ביצה  524901  

  525100 
כר'(   2סט קדושת לוי המפואר לא מנוקד )

   90 80   ס"מ(  24)

   260 215   כר'(  5נתיבות דעת ) 525200  

   60 52   נתיבות דעת בראשית  525201  

   60 52   נתיבות דעת שמות  525202  

   60 52   נתיבות דעת ויקרא  525203  

   60 52   נתיבות דעת במדבר  525204  

   60 52   נתיבות דעת דברים  525205  

   60 52   נתיבות דעת פנינים  525206  

   58 49   כר'(  2סט שער הבטחון ) 525300 אין במלאי 

   168 140   כר'(  4שו"ת שביבי אש אורח חיים )  525400  

   110 96   כר'(   2סט אוהב ישראל המבואר ) 525500  

   50 42   פניני תורה וחסידות בראשית א 525601  

   50 42   פניני תורה וחסידות בראשית ב 525602  

   95 80   כר'(  2סט פניני תורה וחסידות שמות ) 525652  

   95 80   כר'(  2סט פניני תורה וחסידות ויקרא ) 525653  



   399 328   כר'(  9סט ערוך השולחן ) 525700  

   330 280   כר'(  6סט עקידת יצחק ) 525800  

   100 85   כר'(   2סט שביבי אש על התורה ) 525900  

   145 120   כר'(  3סוכת שלם ) 526100  

   150 130   כר'(  2אוצר הלכה ) 526200  

   50 44   תשרי אדר  - חיים כולכם היום  526301  

   50 44   ניסן אלול  - חיים כולכם היום  526302  

   60 51   פנים יפות בראשית  526401  

   120 102   כר'(  2פנים יפות שמות ) 526402  

   120 102   כר'(  2פנים יפות ויקרא ) 526403  

  526500 
כר'(   2סט בני יששכר המפואר לא מנוקד )

   95 84   ס"מ(  24)

   55 47   אוצר מחמדים חלק א  526601  

   55 47   אוצר מחמדים חלק ב  526602  

   55 47   אוצר מחמדים חלק ג  526603  

   55 47   אוצר מחמדים חלק ד  526604  

   55 47   אוצר מחמדים חלק ה  526605  

   55 47   אוצר מחמדים חלק ו  526606  

   110 96   כר'(  2עבודת ישראל המבואר ) 526700  

   295 250   כר'(  5טהרת ישראל ) 526800 אין במלאי 

   69 60   מראות יחזקאל חלק א  526901  

   110 96   כר'(  2בת עין המבואר ) 527100  

   92 80   כר'(  2אוצרות אורייתא על התורה )  527200  

   49 43   אוצרות אורייתא על התורה חלק א  527201 10פחות מ

   49 43   אוצרות אורייתא על התורה חלק ב  527202 אין במלאי 

   92 80   כר'(  2פרי תרבית ) 527300  

   265 225   כר'(  6לא מנוקד )  -סט בני יששכר המבואר   527400  

   330 285   כר'(  6סט תפארת שלמה המבואר )  527500  

   165 140   כר'(  3תפארת שלמה המבואר תורה ) 527510  

   165 140   כר'(  3תפארת שלמה המבואר מועדים ) 527520  

   100 85   כר'(  2אדרא רבא )סט זוהר המבואר   527600  

   50 42   זוהר המבואר נגלות האדרא  527612  

   50 42   זוהר המבואר אדרא דמשכנא  527613  

   100 85   כר'(  2סט זוהר המבואר ספרא דצניעותא ) 527630  

   8 7   זוהר המבואר אדרא זוטא רכה 527651  

   70 60   אוצר עיונים בבא בתרא א  527701  

   70 60   אוצר עיונים בבא בתרא ב  527702  

   70 60   אוצר עיונים יבמות א  527703  

   70 60   אוצר עיונים יבמות ב  527704  

   70 60   אוצר עיונים יבמות ג  527705  

 חלקים(  3ג )-יבמות אסט אוצר עיונים  527799  
מחיר דף  

   140 120 יומי 

   300 240   כר'(  5סט צרור המור על התורה ומגילות ) 527800  

   70 60   צרור המור המבואר בראשית  527801  

   70 60   ויקרא - צרור המור המבואר שמות 527802  

   70 60   דברים -צרור המור המבואר במדבר 527803  

   300 240   כר'(  5סט משך חכמה המבואר ) 527900 10פחות מ

   62 52   משך חכמה המבואר בראשית  527901  

   62 52   משך חכמה המבואר שמות  527902  

   62 52   משך חכמה המבואר ויקרא  527903  

   62 52   משך חכמה המבואר במדבר  527904  

   62 52   משך חכמה המבואר דברים  527905  



   300 240   כר'(  5סט אוצר פניני החסידות שנה א ) 528100  

   70 60   אוצר פניני החסידות בראשית )שנה א(  528101  

   70 60   אוצר פניני החסידות שמות )שנה א(  528102  

   70 60   אוצר פניני החסידות ויקרא )שנה א(  528103  

   70 60   אוצר פניני החסידות במדבר )שנה א(  528104  

   70 60   אוצר פניני החסידות דברים )שנה א(  528105  

  528171 
סט אוצר פניני החסידות ברית בר מצוה  

   210 180   כר'(  3נשואין)

  528172 
החסידות פסח שבועות  סט אוצר פניני 

   210 180   כר'(  3סוכות )

  528173 
כר'(   9סט אוצר פניני החסידות מועדים )

   630 540   ס"מ(  24)

  528174 
כר'(   7סט אוצר פניני החסידות מועדים )

   280 230   ס"מ(  21)

  528175 
החסידות לג בעומר חנוכה  סט אוצר פניני 

   210 180   כר(  3פורים)

   70 60   אוצר פניני החסידות בר מצוה  528181  

   70 60   אוצר פניני החסידות נישואין  528182  

   70 60   אוצר פניני החסידות ז' אדר  528183  

   70 60   אוצר פניני החסידות ברית מילה 528184  

   70 60   אוצר פניני החסידות ראש חודש  528185  

   70 60   אוצר פניני החסידות סוכות  528186  

   70 60   אוצר פניני החסידות חנוכה 528187  

   70 60   אוצר פניני החסידות פורים  528188  

   70 60   אוצר פניני החסידות פסח  528189  

   70 60   אוצר פניני החסידות שבועות  528190  

   70 60   אוצר פניני החסידות ראש השנה  528191  

   70 60   אוצר פניני החסידות לג בעומר 528192  

   70 60   אוצר פניני החסידות יום כיפור 528193  

   70 60   אוצר פניני החסידות שמיטה  528194  

  528200 
כר'(   2סט אוהב ישראל המפואר לא מנוקד )

   90 80   ס"מ(  24)

   65 55   ליקוטי הלכות המבואר חלק א  528301 10פחות מ

   65 55   ליקוטי הלכות המבואר חלק ב  528302  

   65 55   ליקוטי הלכות המבואר חלק ג  528303  

   65 55   ליקוטי הלכות המבואר חלק ד  528304  

   65 55   ליקוטי הלכות המבואר חלק ה  528305  

   100 90   כר'(  2סט בתים לבדים ) 528400  

   330 280   כר'(  5סט אברבנאל ) 528500  

   65 55   דברי חיים ויקרא  528603  

   65 55   דברי חיים במדבר  528604 10פחות מ

   65 55   דברי חיים דברים  528605  

  528700 
  6סט חוברות תפארת שלמה על המועדים )

   50 42   חוברות( 

   14 10   תפארת שלמה פורים רכה  528701  

   14 10   תפארת שלמה פסח רכה 528702  

   14 10   תפארת שלמה שבועות רכה  528703  

   14 10   תפארת שלמה סוכות רכה  528704  

   14 10   כ רכהתפארת שלמה ר"ה ויו" 528705  

   14 10   תפארת שלמה חנוכה רכה  528706  

  528800 
  2סט עבודת ישראל המפואר לא מנוקד )

   90 80   ס"מ(  24כר'( )

   520 450   כר'(  8סט חידושי כתב סופר על הש"ס ) 528900  



  529100 
  2סט אבות מתיבתא אוצר גאוני ספרד )

   100 85   כר'( 

  529200 
  24כר'( ) 2זרע קודש המפואר לא מנוקד )

   95 84   ס"מ( 

   50 40   מכתלי בית הדין א  529301  

   50 40   מכתלי בית הדין ב  529302  

   160 135   כר'(  3ר"ש אלבאז ) - סט עוז והדר  529400  

   90 82   כר'(  2סט ויצב אברהם על התורה )  529500  

   60 50   ויצב אברהם מועדים ודרשות  529511  

  529600 
כר'(   2סט בני יששכר המפואר לא מנוקד )

   60 50   ס"מ(  17)

  529700 
כר'(   2סט אוהב ישראל המפואר לא מנוקד )

   60 50   ס"מ(  17)

  529800 
  2סט עבודת ישראל המפואר לא מנוקד )

   60 50   ס"מ(  17כר'( )

  529900 
כר'(   2סט קדושת לוי המפואר לא מנוקד )

   60 50   ס"מ(  17)

   1200 1050   כר'(  25סט ספרי אביר יעקב ) 531100 אין במלאי 

   60 51   רישא וסיפא  531101  

   60 51   אלף בינה  531102  

   60 51   לבונה זכה  531103  

   60 51   דורש טוב  531104  

   60 51   יורו משפטיך ליעקב א  531105  

   60 51   יורו משפטיך ליעקב ב  531106  

   60 51   מחשוף הלבן בראשית  531107  

   60 51   מחשוף הלבן שמות  531108  

   60 51   מחשוף הלבן ויקרא  531109  

   60 51   מחשוף הלבן במדבר  531110  

   60 51   מחשוף הלבן דברים  531111  

   60 51   פתוחי חותם א  531112 10פחות מ

   60 51   פתוחי חותם ב  531113 10פחות מ

   60 51   פתוחי חותם ג  531114 10פחות מ

   60 51   שערי תשובה  531115  

   60 51   שערי ארוכה  531117  

   60 51   גנזי המלך  531118 10פחות מ

   60 51   מעגלי צדק א  531119  

   60 51   מעגלי צדק ב  531120  

   60 51   פתח האוהל א  531121  

   60 51   פתח האוהל ב  531122  

   60 51   פתח האוהל ג  531123  

   60 51   שכל טוב א  531124  

   60 51   שכל טוב ב  531125  

   180 153   סט פתוחי חותם א ב ג  531150  

   80 70   כר'(   2ב )- סט דרושי אביר יעקב א 531200  

   80 70   כר'(   2ד )- סט דרושי אביר יעקב ג 531210  

  531300 
 ABIR YAKOVאנגלית)- סיפורי אביר יעקב

(2 BOOKS   50 60   

   120 105   כר'(  5אביר יעקב )חמישה חומשי תורה  531400  

   130 110   כר'(  6אוצרות התורה ) 531500  

   8 6   זמירות יגל יעקב רכה  531601  

   40 34   פרקי אבות אביר יעקב  531602  

   50 40   סקאי  - פיטום הקטורת  531603  

   50 40   למינציה   - פיטום הקטורת  531604  



   49 41   תהילים אביר יעקב  531605 אין במלאי 

   58 51   פניני אביר יעקב על התורה  531606  

   52 46   זמירות ופיוטים יגל יעקב המבואר  531614  

 531616 אין במלאי 
  3סט סידור אביר שבת חול שחרית פיו)

   130 110   ס"מ(חום 21כר'() 

   20 16   תהילים אביר יעקב למינציה  531620  

   58 50   בן י"ג למצוות  531621  

   48 41   פשט  - תורת אביר יעקב  531622  

   58 50   בן י"ח לחופה  531623  

 531625 אין במלאי 
סט סידור אביר שבת חול שחרית תהילים  

   150 130   ס"מ(חום 21פיו)

  531626 
אותיות גדולות פיו  תהילים אביר יעקב  

   52 42   סמ(חום  20קשה)

  531627 
תהילים אביר יעקב אותיות גדולות פיו  

   52 42   סמ(לבן  20קשה)

   400 350   חוברות(  48סט חוברות אביר יעקב ) 531700  

   200 175   כר'(  5סט מחשוף הלבן הבהיר ) 531800  

   38 30   שבת  -ליקוטי אביר יעקב   531901  

   38 30   מועדים  -ליקוטי אביר יעקב   531902  

   38 30   קדושה וטהרה  -ליקוטי אביר יעקב   531903  

   38 30   קדושת הצדיק   -ליקוטי אביר יעקב   531904  

   38 30   עבודת התפילה   -ליקוטי אביר יעקב   531905  

   38 30   תורת אמת -ליקוטי אביר יעקב   531906  

   38 30   צדקה וחסד  -ליקוטי אביר יעקב   531907  

   38 30   מוסר ועצות -ליקוטי אביר יעקב   531908  

   159 135   כר'(  5סט פניני אביר יעקב תורה ) 532100  

 542103 אין במלאי 
  2כיס בבא בתרא א ב )סט שינון התלמוד 

   24 18   חוברות( 

  542106 
  2סט שינון התלמוד כיס יבמות א ב )

 חוברות( 
מחיר דף  

   10 8 יומי 

  542109 
  2סט שינון התלמוד כיס כתובות א ב )

   24 18   חוברות( 

  542112 
  2סט שינון התלמוד כיס בבא מציעא א ב )

   24 18   חוברות( 

   12 9   שינון התלמוד כיס סנהדרין  542113  

   12 9   שינון התלמוד כיס מכות שבועות  542114  

   12 9   שינון התלמוד כיס עבודה זרה הוריות  542115  

   12 9   שינון התלמוד כיס זבחים  542116  

   12 9   שינון התלמוד כיס סוכה  542117  

   60 52   פני הבית סוכה א  551101  

  551200 
  24כר'( )  2בת עין המפואר לא מנוקד )

   90 80   ס"מ( 

   110 96   כר'(  2סט חיים וחסד המבואר ) 551300  

   50 40   ס"מ(  24חיים וחסד המפואר לא מנוקד ) 551310  

   30 25   ס"מ(  17חיים וחסד המפואר לא מנוקד ) 551311  

  551400 
  4סט תפארת שלמה המפואר לא מנוקד )

   180 160   ס"מ(  24כר'( )

  551500 
  17כר'( )  2בת עין המפואר לא מנוקד )

   60 50   ס"מ( 

  551600 
  17כר'( ) 2זרע קודש המפואר לא מנוקד )

   60 50   ס"מ( 

  551700 
  4המפואר לא מנוקד )סט תפארת שלמה 

   110 90   ס"מ(  17כר'( )

   110 96   כר'(   2סט דברי יחזקאל המבואר ) 551800  

   50 40   ס"מ(  24דברי יחזקאל המפואר לא מנוקד ) 551811  



   30 25   ס"מ(  17דברי יחזקאל המפואר לא מנוקד ) 551812  

   56 47   ניסן  -בני יששכר המשולב ב   551902  

   56 47   כסלו טבת  - בני יששכר המשולב ה  551905  

   56 47   שבט אדר   -בני יששכר המשולב ו   551906  

   300 240   כר'(  5סט אוצר פניני החסידות שנה ב ) 552200  

   210 180   כר'(  3סט תנא דבי אליהו ) 552300  

   70 60   המבואר חלק אתנא דבי אליהו  552301 10פחות מ

   70 60   תנא דבי אליהו המבואר חלק ב 552302  

   70 60   תנא דבי אליהו המבואר חלק ג 552303  

   98 82   כר'(  2סט תפוחי זהב ויקרא ) 552400  

   50 40   ס"מ(  24נועם אלימלך המפואר לא מנוקד ) 552511  

   30 25   ס"מ(  17נועם אלימלך המפואר לא מנוקד ) 552512  

   80 70   יסודי התורה - רמב"ם המבואר מדע  552602  

   80 70   עבודה זרה - רמב"ם המבואר מדע  552603  

  552605 
קריאת שמע    -רמב"ם המבואר אהבה  

   80 70   ותפילה א 

   80 70   תפילה ב  -אהבה  רמב"ם המבואר   552606  

   80 70   תפילין  -רמב"ם המבואר אהבה   552607  

   80 70   ברכות א  -רמב"ם המבואר אהבה   552608  

   80 70   ברכות ב מילה  -רמב"ם המבואר אהבה   552609  

   80 70   שחיטה א   -רמב"ם המבואר קדושה   552621  

   80 70   שחיטה ב   -קדושה  רמב"ם המבואר   552622  

   80 70   שמיטה ויובל א  -רמב"ם המבואר זרעים   552628  

   80 70   שמיטה ויובל ב  -רמב"ם המבואר זרעים   552629  

   80 70   קרבן פסח   -רמב"ם המבואר קרבנות   552637  

   80 70   מכירה א  - רמב"ם המבואר קנין  552651  

   80 70   מכירה ב  - ם המבואר קנין רמב" 552652  

   80 70   זכיה ומתנה  - רמב"ם המבואר קנין  552653  

   80 70   שכנים  - רמב"ם המבואר קנין  552654  

   80 70   שלוחין ושותפין  - רמב"ם המבואר קנין  552655  

   80 70   עבדים  - רמב"ם המבואר קנין  552656  

   80 70   שכירות   -ם המבואר משפטים  רמב" 552657  

  552658 
שאלה ופיקדון  -רמב"ם המבואר משפטים  

   80 70   ומלווה ולווה א 

   80 70   מלווה ולווה ב -רמב"ם המבואר משפטים   552659  

   80 70   סנהדרין א  - רמב"ם המבואר שופטים  552660  

   80 70   סנהדרין ב  - שופטים רמב"ם המבואר   552661  

   80 70   עדות א  - רמב"ם המבואר שופטים  552662  

   80 70   עדות ב  - רמב"ם המבואר שופטים  552663  

   80 70   אבל  - רמב"ם המבואר שופטים  552665  

   80 70   מלכים - רמב"ם המבואר שופטים  552666  

   80 70   נחלות  -משפטים  רמב"ם המבואר  552667  

   80 70   טוען ונטען א  -רמב"ם המבואר משפטים   552668  

   80 70   טוען ונטען ב  -רמב"ם המבואר משפטים   552669  

   80 70   מלווה ולווה ג  -רמב"ם המבואר משפטים   552681  

   15 12   רמב"ם הלכות תשובה רכה 552691 10פחות מ

   90 80   כר'( 2לבב חכמה על התורה ) 552700  

 552900 אין במלאי 
סט ספרי חסידות המפואר לא מנוקד  

   430 370   ס"מ(  17כר'( )18)

   70 61   ע"מ  - אוצר האריז"ל סוכות  553101  

   70 61   ספרד  - אוצר האריז"ל סוכות  553102  

   70 61   אוצר האריז"ל חנוכה  553103  



   70 61   אוצר האריז"ל פורים  553104  

   70 61   אוצר האריז"ל ל"ג בעומר  553105  

   70 61   אוצר האריז"ל ראש השנה 553106  

   70 61   אוצר האריז"ל יום כיפור  553107  

   110 96   כר'(  2סט צדקת הצדיק ) 553400  

  553500 
לא מנוקד   - המבואר סט שני לוחות הברית 

   210 180   כר'(  4)

  553511 
שני לוחות הברית המבואר לא מנוקד חלק  

   65 58   א

   110 96   כר'(   2סט נועם אלימלך המבואר ) 553600  

   125 105   כר'(  2סט אבות הראשונים ) 553700  

   60 50   אלשיך המבואר בראשית א  - תורת משה  553801  

   60 50   אלשיך המבואר בראשית ב  - תורת משה  553802  

   60 50   אלשיך המבואר שמות א  - תורת משה  553803  

   60 50   אלשיך המבואר שמות ב  - תורת משה  553804  

   60 50   אלשיך המבואר ויקרא  - תורת משה  553805  

   100 85   כר'(  2סט מאיר תהילות ) 553900  

   220 180   כר'( 4סט זרע קודש המבואר ) 554100  

   70 60   כר'(  2על התורה ) - סט בשערי יששכר  554200  

   52 45   ראשון לציון המבואר מגילות  554301  

   52 45   ראשון לציון המבואר נ"ך  554302  

   180 150   סט שולחן שבת עם אור החיים 554400  

   65 55   זרע שמשון המבואר בראשית א  554501  

   65 55   זרע שמשון המבואר בראשית ב  554502  

   65 55   זרע שמשון המבואר שמות ב  554504  

   160 120   כר'(  3שו"ת שביבי אש יו"ד אבהע"ז ) 554700  

   28 20   01מאירים   -הצלה מעולם אחר   561101  

   28 20   02מאירים  - אימה באורווה  561102  

   28 20   03מאירים   -הלב שעמד במבחן   561103  

   28 20   04מאירים  - ישועה בתחפושת  561104  

   28 20   05מאירים  -ארגזים באמצע היער   561105  

   28 20   06מאירים  - ריקוד על שתי רגלים  561106  

   28 20   07מאירים  - האמת שמאחורי המברק  561107  

   28 20   08מאירים  -תשע חביות והבטחה   561108  

   115 95   ירושלמי מקוצר גדול ברכות פאה 612101  

   115 99   ירושלמי מקוצר גדול דמאי כלאים שביעית  612102  

  612103 
תרו' מעשר' מעשר שני  ירושלמי מקוצר ג 

   115 99   חלה ערלה ביכ 

   115 95   ירושלמי מקוצר גדול שבת עירובין  612104  

   115 95   ירושלמי מקוצר גדול פסחים יומא שקלים  612105  

  612106 
מועד   -ירושלמי מקוצר גדול ראש השנה 

   115 95   קטן 

   115 95   ירושלמי מקוצר גדול יבמות סוטה כתובות  612107  

  612108 
ירושלמי מקוצר גדול נדרים גיטין נזיר  

   115 95   קידושין 

   115 95   ירושלמי מקוצר גדול נזיקין א  612109  

   115 95   ירושלמי מקוצר גדול נזיקין ב  612110  

   700 620   כר'(  10פנינים )סט ירושלמי מקוצר  612200  

   50 42   ירושלמי שקלים הגר"ח קנייבסקי  612301  

   55 47   ירושלמי שביעית הגר"ח קנייבסקי  612302  

   36 27   תהילים עם ביאור משולב  711117 אין במלאי 

 711125 אין במלאי 
ס"מ(    14תהילים עם מנחה מעריב רכה )

   17 13   ספרד 



   60 45   ס"מ(  21זמירות שבת מתיבתא )בינוני  711201 אין במלאי 

   60 45   זמירות שבת מתיבתא )אלבומי(  711203 אין במלאי 

   9 7   זמירות שבת רכה )לבן(  711204  

   35 28   ס"מ(  17זמירות שבת מתיבתא )קטן   711205  

   120 90   חוברות(  5בקופסא פיו )סט זמירות שבת  711206  

 711207 אין במלאי 
  17זמירות שבת ביאורי מילים קשה )קטן 

   35 26   ס"מ( 

   60 46   זמירות יגל יעקב אלבומי מדורג  711209  

   49 42   זמירות שבת שירות ותשבחות )ע"מ(  711210  

  711211 
  21מקוצר סקאי )זמירות שבת מתיבתא 

   38 29   ס"מ( חום 

  711212 
  17זמירות שבת ביאורי מילים עור קשה )

   150 112   ס"מ( 

  711213 
  14זמירות שבת ביאורי מילים פיו רכה )

   25 19   ס"מ( ורוד 

  711214 
  14זמירות שבת ביאורי מילים פיו רכה )

   25 19   ס"מ( סגול 

  711215 
  14זמירות שבת ביאורי מילים פיו רכה )

   25 19   ס"מ( לבן 

  711216 
  14זמירות שבת ביאורי מילים פיו רכה )

   25 19   ס"מ( חום כהה

  711217 
זמירות שבת ביאורי מילים פיו רכה  

   25 19   ס"מ( חום בהיר 14)

   50 38   ס"מ(  21זמירות שבת מתיבתא ע"מ )  711218  

   9 7   זמירות שבת רכה )כחול(  711219  

   9 7   זמירות שבת רכה )חום(  711220 אין במלאי 

   100 75   יחי(   5זמירות חנוכה פיו במארז ) 711221 10פחות מ

   18 13   זמירות חנוכה פיו בודד  711222  

   10 7   ס"מ(   16זמירות חנוכה למינציה ) 711223  

   10 7   ס"מ( לבן   12זמירות חנוכה למינציה ) 711225  

   10 7   ס"מ( כחול   12זמירות חנוכה למינציה ) 711226  

   25 20   זמירות יגל יעקב ביאורי מילים פיו חום  711227  

   25 20   זמירות יגל יעקב ביאורי מילים פיו לבן  711228  

   40 33   יחי(   5למינציה במארז )זמירות חנוכה  711229  

  711230 
זמירות יגל יעקב ביאורי מילים סקאי כסף  

   40 35   קשה 

   49 43   זמירות שבת באר החיים )הרב בידרמן(  711231  

   20 16   הדלקת נרות חנוכה כוונות הרש"ש  711234  

  711236 
  21מקוצר סקאי )זמירות שבת מתיבתא 

   40 32   ס"מ( כסף 

  711241 
זמירות שבת ביאורי מילים פיו רכה  

   20 15   ס"מ( ורוד 12)

  711242 
זמירות שבת ביאורי מילים פיו רכה  

   20 15   ס"מ( סגול 12)

  711243 
זמירות שבת ביאורי מילים פיו רכה  

   20 15   ס"מ( לבן 12)

  711244 
  12זמירות שבת ביאורי מילים פיו רכה )

   20 15   ס"מ( חום כהה

  711245 
זמירות שבת ביאורי מילים פיו רכה  

   20 15   ס"מ( חום בהיר 12)

   36 29   ס"מ( לבן  17זמירות שבת מתיבתא פיו ) 711261  

  711262 
ס"מ( חום   17זמירות שבת מתיבתא פיו )

   36 29   כהה 

  711263 
ס"מ( חום   17זמירות שבת מתיבתא פיו )

   36 29   בהיר 



 711264 10פחות מ
ס"מ( חום   17זמירות שבת מתיבתא פיו )

   36 29   גוונים 

 711321 אין במלאי 
  17הגדה מתיבתא באותיות גדולות רכה )

   12 9   ס"מ( 

   120 100   הגדה מתיבתא גדול פיו בקופסא  711324 אין במלאי 

   39 29   זמירות פסח מתיבתא  711391  

   220 170   עור  - הגדה פסח אור החיים  711401 10פחות מ

   220 170   עור   -הגדה פסח בגדי השרד   711402 10פחות מ

   220 170   עור  - זמירות שבת מתיבתא  711403 אין במלאי 

   350 280   עור  - הגדה פסח מתיבתא  711404 אין במלאי 

   350 280   עור - הגדה פסח מתיבתא ע"מ  711405 אין במלאי 

 711406 אין במלאי 
ס"מ(   21זמירות שבת מתיבתא עור )

   220 170   ברונזה

   350 280   עור   -הגדה פסח האר"י ז"ל   711407 אין במלאי 

   220 180   ס"מ( ברונזה  21תהילים עור ) 711451  

   220 180   ס"מ( בורדו  21תהילים עור ) 711452  

   220 180   ס"מ( חום  21תהילים עור ) 711453 10פחות מ

   220 180   ס"מ( חום עתיק  21תהילים עור ) 711454  

   220 180   ס"מ( לבן  21תהילים עור ) 711455 10פחות מ

   220 180   ס"מ( קרם  21תהילים עור ) 711456 10פחות מ

   180 150   ס"מ( ברונזה  17תהילים עור ) 711461  

   180 150   ס"מ( בורדו  17תהילים עור ) 711462  

   180 150   ס"מ( חום  17תהילים עור ) 711463  

   180 150   ס"מ( חום עתיק  17תהילים עור ) 711464  

   180 150   ס"מ( לבן  17תהילים עור ) 711465 10פחות מ

   180 150   ס"מ( קרם  17תהילים עור ) 711466 10פחות מ

   30 25   מחזור פורים ספרד  711501  

   34 27   מחזור פורים פיו ספרד בז'  711503 אין במלאי 

   30 24   ס"מ( ספרד  15מחזור פורים פיו ) 711511  

   34 28   ספרד כסף יוקרתי   -מחזור פורים סקאי   711512 אין במלאי 

   42 32   תהילים אלבומי פיו לבן  711701  

   40 31   תהילים ישועות יוסף  711702  

   42 32   תהילים אלבומי פיו שחור  711703  

   35 26   ס"מ( 17תהילים ביאורי מילים ) 711704  

   40 30   ס"מ( 21תהילים ביאורי מילים ) 711705  

   76 64   ס"מ( 21תהילים מתיבתא גדול ) 711706  

   62 52   ס"מ( 17תהילים מתיבתא קטן ) 711707  

  711708 
  21תהילים מתיבתא ביאור משולב גדול )

   50 40   ס"מ( 

   24 20   ס"מ( סקאי  16תהילים אותיות גדולות ) 711711  

 711712 אין במלאי 
ס"מ( למינציה   17גדולות )תהילים אותיות  

   24 20   קשה 

   36 30   ס"מ( לבן  16תהילים אותיות גדולות פיו ) 711713  

   24 20   ס"מ( סקאי  21תהילים אותיות גדולות ) 711714  

   50 40   ס"מ(  20תהילים אותיות גדולות פיו ) 711715  

   35 30   ס"מ( ספרד  17קינות מתיבתא קשה ) 711801  

   22 17   ס"מ( ספרד  17קינות מתיבתא רכה ) 711802  

   22 17   ס"מ( אשכנז 17קינות מתיבתא רכה ) 711803  

   30 26   ס"מ( ספרד  24קינות מתיבתא רכה ) 711811  

  711906 
כר'(   3סט סידור מתיבתא שבת מחולק )

   200 170   עור 

  711917 
כר'(   3שבת מחולק פיו )סט סידור מתיבתא 

   105 87   ספרד 



  711934 
  3סט סידור מתיבתא שבת חול תהילים פיו)

   240 200   ס"מ(  17כר()

  711935 
סט סידור מתיבתא אביר יעקב שבת חול  

   180 145   ס"מ(   17תהילים)

 711942 10פחות מ
ס"מ( חום   17סידור מתיבתא שחרית עור ) 

   192 162   עתיק 

   192 162   ס"מ( חום  17סידור מתיבתא שחרית עור )  711943 אין במלאי 

   192 162   ס"מ( בורדו  17סידור מתיבתא שחרית עור )  711944 10פחות מ

 711945 אין במלאי 
ס"מ(   17סידור מתיבתא שחרית עור ) 

   192 162   ברונזה

  712101 
ס"מ(   14סליחות שחרית תהילים רכה )

   22 17   ספרד 

  712102 
ס"מ(   14סליחות שחרית תהילים קשה )

   42 31   ספרד 

  712103 
ס"מ(   14סליחות שחרית תהילים פיו רכה )

   44 33   ספרד ורוד 

  712104 
ס"מ(   14סליחות שחרית תהילים פיו רכה )

   44 33   ספרד סגול 

  712105 
ס"מ(   14תהילים פיו רכה )סליחות שחרית 

   44 33   ספרד חום כ

  712106 
ס"מ(   14סליחות שחרית תהילים פיו רכה )

   44 33   ספרד לבן 

  712107 
ס"מ(   14סליחות שחרית תהילים פיו רכה )

   44 33   ספרד חום ב 

   82 70   ס"מ( ספרד  21סליחות מתיבתא גדול ) 712111  

   68 58   ס"מ( ספרד  17סליחות מתיבתא קטן ) 712112  

   68 58   ס"מ( אשכנז 17סליחות מתיבתא קטן ) 712114  

  712121 
ס"מ(   17סליחות שחרית תהילים קשה )

   45 34   ספרד 

   12 8   ס"מ(   17סליחות ע"מ רכה ) 712122  

   22 17   ס"מ(  17סליחות ע"מ קשה ) 712123  

  712141 
ס"מ(   21סליחות שחרית תהילים קשה )

   54 40   ספרד 

  712161 
ס"מ(   12סליחות שחרית תהילים פיו רכה )

   35 26   ספרד ורוד 

  712162 
ס"מ(   12סליחות שחרית תהילים פיו רכה )

   35 26   ספרד סגול 

  712163 
ס"מ(   12סליחות שחרית תהילים פיו רכה )

   35 26   ספרד חום כ

  712164 
ס"מ(   12סליחות שחרית תהילים פיו רכה )

   35 26   ספרד לבן 

  712165 
ס"מ(   12סליחות שחרית תהילים פיו רכה )

   35 26   ספרד חום ב 

   45 34   ס"מ(  17סליחות אשכנז ) 712181  

   22 17   ס"מ( 14סליחות אשכנז רכה ) 712182  

   32 25   ס"מ( ורוד   14סליחות אשכנז פיו רכה ) 712183  

   32 25   ס"מ( חום כהה  14סליחות אשכנז פיו רכה ) 712184  

   45 35   ס"מ( ספרד   14מחזור ראש השנה סקאי ) 712201  

  712202 
ס"מ(   14מחזור ראש השנה פיו קשה ) 

   55 44   ספרד 

   109 82   ס"מ( ספרד  14מחזור ראש השנה עור ) 712203  

  712204 
ס"מ( ספרד   14מחזור ראש השנה פיו רכה ) 

   42 32   ורוד 

  712205 
ס"מ( ספרד   14מחזור ראש השנה פיו רכה ) 

   42 32   לבן 

  712206 
ס"מ( ספרד   14מחזור ראש השנה פיו רכה ) 

   42 32   סגול 



  712207 
ס"מ( ספרד   14מחזור ראש השנה פיו רכה ) 

   42 32   חום כהה 

  712208 
ס"מ( ספרד   14מחזור ראש השנה פיו רכה ) 

   42 32   חום בהיר 

   35 30   מחזור ראש השנה אביר יעקב ע"מ  712211  

  712221 
ס"מ( ספרד   12מחזור ראש השנה פיו רכה ) 

   36 28   ורוד 

  712222 
ס"מ( ספרד   12מחזור ראש השנה פיו רכה ) 

   36 28   לבן 

  712223 
ס"מ( ספרד   12מחזור ראש השנה פיו רכה ) 

   36 28   סגול 

  712224 
ס"מ( ספרד   12מחזור ראש השנה פיו רכה ) 

   36 28   חום כהה 

  712225 
ס"מ( ספרד   12מחזור ראש השנה פיו רכה ) 

   36 28   חום בהיר 

   45 34   ס"מ( ספרד   17מחזור ראש השנה סקאי ) 712241  

   119 89   ס"מ( ספרד  17מחזור ראש השנה עור ) 712242 10פחות מ

   45 34   ס"מ( אשכנז   17מחזור ראש השנה סקאי ) 712243  

   55 45   ס"מ( ספרד   21מחזור ראש השנה סקאי ) 712261  

   180 135   ס"מ( ספרד  21מחזור ראש השנה עור ) 712262 10פחות מ

  712271 
ס"מ(   17מחזור מתיבתא ראש השנה ) 

   76 64   ספרד 

  712272 
ס"מ(   21מחזור מתיבתא ראש השנה ) 

   87 73   ספרד 

   45 35   ס"מ( ספרד   14מחזור יום כיפור סקאי ) 712301  

  712304 
ס"מ( ספרד    14פיו רכה )מחזור יום כיפור 

   42 32   ורוד 

  712305 
ס"מ( ספרד    14מחזור יום כיפור פיו רכה )

   42 32   לבן 

  712306 
ס"מ( ספרד    14מחזור יום כיפור פיו רכה )

   42 32   סגול 

  712307 
ס"מ( ספרד    14מחזור יום כיפור פיו רכה )

   42 32   חום כהה 

  712308 
ס"מ( ספרד    14מחזור יום כיפור פיו רכה )

   42 32   חום בהיר 

  712309 
ס"מ( ספרד   14מחזור יום כיפור עור רכה )

   50 40   חום 

  712321 
ס"מ( ספרד    12מחזור יום כיפור פיו רכה )

   36 28   ורוד 

  712322 
ס"מ( ספרד    12מחזור יום כיפור פיו רכה )

   36 28   לבן 

  712323 
ס"מ( ספרד    12מחזור יום כיפור פיו רכה )

   36 28   סגול 

  712324 
ס"מ( ספרד    12מחזור יום כיפור פיו רכה )

   36 28   חום כהה 

  712325 
ס"מ( ספרד    12מחזור יום כיפור פיו רכה )

   36 28   חום בהיר 

   45 34   ס"מ( ספרד   17מחזור יום כיפור סקאי ) 712341  

   119 89   ס"מ( ספרד  17מחזור יום כיפור עור ) 712342 10פחות מ

   45 34   ס"מ( אשכנז  17מחזור יום כיפור סקאי ) 712343  

   55 45   ס"מ( ספרד   21מחזור יום כיפור סקאי ) 712361  

   180 135   ס"מ( ספרד  21מחזור יום כיפור עור ) 712362 10פחות מ

  712371 
  17כר'( ) 2סט מחזור מתיבתא יום כיפור )

   140 120   ס"מ( ספרד 

  712374 
  21כר'( ) 2סט מחזור מתיבתא יום כיפור )

   170 145   ס"מ( ספרד 

   215 165   ס"מ( ספרד   17מחזורים סקאי ) 5סט  712401  



   82 61   ס"מ( ספרד  17סט מחזור ר"ה ויו"כ סקאי ) 712403 אין במלאי 

   82 61   ס"מ( אשכנז 17סט מחזור ר"ה ויו"כ סקאי ) 712405  

  712406 
ס"מ(   17סט מחזור ר"ה ויו"כ פיו קשה )

   100 80   אשכנז לבן 

  712407 
ס"מ(   17סט מחזור ר"ה ויו"כ פיו קשה )

   100 80   אשכנז ורוד 

  712408 
  17סט מחזור ר"ה ויו"כ פיו קשה )

   100 80   מ(אשכנז חום כההס"

  712409 
ס"מ(   14סט מחזור ר"ה ויו"כ פיו רכה ) 

   80 60   אשכנז ורוד 

  712410 
  14סט מחזור ר"ה ויו"כ פיו רכה ) 

   80 60   ס"מ(אשכנז חום כהה

   1200 900   ס"מ( ספרד בורדו  17מחזורים עור ) 5סט  712411 10פחות מ

   1200 900   ס"מ( ספרד ברונזה 17מחזורים עור ) 5סט  712412 10פחות מ

   1200 900   ס"מ( ספרד חום  17מחזורים עור ) 5סט  712413 10פחות מ

   1200 900   ס"מ( ספרד ורוד  17מחזורים עור ) 5סט  712414 10פחות מ

   1200 900   ס"מ( ספרד לבן  17מחזורים עור ) 5סט  712415 אין במלאי 

   1200 900   ס"מ( ספרד קרם  17מחזורים עור ) 5סט  712416 10פחות מ

 712417 10פחות מ
ס"מ( ספרד חום   17מחזורים עור ) 5סט 

   1200 900   מבריק 

  712418 
ס"מ( ספרד חום   17מחזורים עור ) 5סט 

   1200 900   עתיק 

  712431 
מ(  ס" 14סט מחזור ר"ה ויו"כ פיו רכה ) 

   80 60   ספרד ורוד 

  712432 
ס"מ(   14סט מחזור ר"ה ויו"כ פיו רכה ) 

   80 60   ספרד סגול 

  712433 
ס"מ(   14סט מחזור ר"ה ויו"כ פיו רכה ) 

   80 60   ספרד לבן 

  712434 
ס"מ(   14סט מחזור ר"ה ויו"כ פיו רכה ) 

   80 60   ספרד חום כהה

  712435 
ס"מ(   14כ פיו רכה) סט מחזור ר"ה ויו"

   80 60   ספרד חום בהיר 

  712441 
ס"מ(   12סט מחזור ר"ה ויו"כ פיו רכה ) 

   69 52   ספרד ורוד 

  712442 
ס"מ(   12סט מחזור ר"ה ויו"כ פיו רכה ) 

   69 52   ספרד סגול 

  712443 
ס"מ(   12סט מחזור ר"ה ויו"כ פיו רכה ) 

   69 52   ספרד לבן 

  712444 
ס"מ(   12סט מחזור ר"ה ויו"כ פיו רכה ) 

   69 52   ספרד חום כהה

  712445 
ס"מ(   12סט מחזור ר"ה ויו"כ פיו רכה) 

   69 52   ספרד חום בהיר 

   295 222   ס"מ( ספרד   21מחזורים סקאי ) 5סט  712452  

   1600 1200   ס"מ( ספרד בורדו  21מחזורים עור ) 5סט  712461  

   1600 1200   ס"מ( ספרד ברונזה 21מחזורים עור ) 5סט  712462  

   1600 1200   ס"מ( ספרד חום  21מחזורים עור ) 5סט  712463  

   1600 1200   ס"מ( ספרד ורוד  21מחזורים עור ) 5סט  712464 10פחות מ

   1600 1200   ס"מ( ספרד לבן  21מחזורים עור ) 5סט  712465  

   1600 1200   ס"מ( ספרד קרם  21מחזורים עור ) 5סט  712466 10פחות מ

 712467 10פחות מ
ס"מ( ספרד חום   21מחזורים עור ) 5סט 

   1600 1200   מבריק 

 712468 אין במלאי 
ס"מ( ספרד חום   21מחזורים עור ) 5סט 

   1600 1200   עתיק 

  712471 
( עור  7כ ) סט מחזור מחולק ר"ה ויו"

   350 263   משוחזר ספרד 

   37 27.5   ס"מ( ספרד   17מחזור שמחת תורה ) 712501  

   36 27   ס"מ( ספרד   15מחזור שמחת תורה ) 712502  



   8 6   הושענות מתיבתא  712503  

  712504 
הושענות מתיבתא עם תפילת מוסף  

   10 8   למינציה ספרד 

  712507 
הושענות מתיבתא עם תפילת מוסף פיו  

   22 15   ספרד 

  712601 
כר'( ספרד   7מחזור מחולק ר"ה ויו"כ פיו )

   110 90   חום 

  712602 
כר'( ספרד   7מחזור מחולק ר"ה ויו"כ פיו )

   110 90   לבן 

   60 50   כר'( ספרד חום  3מחזור מחולק ר"ה פיו ) 712603  

  712611 
  7מחזור מתיבתא מחולק ר"ה ויו"כ פיו )

   220 180   כר'(ספרד חום 

  712612 
  7מחזור מתיבתא מחולק ר"ה ויו"כ פיו )

   220 180   כר'(ספרד לבן 

  712613 
כר'(   3מחזור מתיבתא מחולק ר"ה פיו )

   120 100   ספרד חום 

  712614 
כר'(   4כ פיו )מחזור מתיבתא מחולק יו"

   120 100   ספרד חום 

   60 50   מחזור כתב אשורית )ע"מ( ר"ה 713201  

   60 50   מחזור כתב אשורית )ע"מ( יום כיפור  713202  

   60 50   מחזור כתב אשורית )ע"מ( סוכות 713203 אין במלאי 

   160 120   ס"מ( ספרד בורדו   17מחזורים פיו ) 5סט  713301  

  713311 
ס"מ( ספרד חום    17מחזורים פיו ) 5סט 
   160 120   כהה 

   160 120   ס"מ( ספרד לבן   17מחזורים פיו ) 5סט  713321  

   160 120   ס"מ( ספרד כחול   17מחזורים פיו ) 5סט  713331  

  713341 
ס"מ( ספרד חום    17מחזורים פיו ) 5סט 

   160 120   בהיר 

  713351 
ס"מ( ספרד חום    17מחזורים פיו ) 5סט 

   160 120   גוונים 

  713401 
ס"מ( ספרד חום    14מחזורים פיו ) 5סט 

   200 160   בהיר 

   200 160   ס"מ( ספרד כסף   14מחזורים פיו ) 5סט  713411  

   30 25   ס"מ( חום כהה   12תהילים רקמה פיו ) 714101  

   30 25   ס"מ( חום בהיר   12תהילים רקמה פיו ) 714102  

   30 25   ס"מ( בורדו   12תהילים רקמה פיו ) 714103  

   35 30   ס"מ( חום כהה14תהילים רקמה פיו ) 714111  

   35 30   ס"מ( חום בהיר 14תהילים רקמה פיו ) 714112  

   35 30   ס"מ( בורדו 14תהילים רקמה פיו ) 714113  

   36 31   ס"מ( זהב  16תהילים רקמה פיו ) 714121  

   36 31   ס"מ( לבן 16תהילים רקמה פיו ) 714122  

   60 50   ס"מ( זהב  12תהילים רקמה תיק פיו ) 714131  

   60 50   ס"מ( לבן  12תהילים רקמה תיק פיו ) 714132  

   72 60   ס"מ( זהב  14תהילים רקמה תיק פיו ) 714141  

   72 60   ס"מ( לבן 14תהילים רקמה תיק פיו ) 714142  

   72 60   ס"מ( זהב  16תהילים רקמה תיק פיו ) 714151  

   72 60   ס"מ( לבן  16תהילים רקמה תיק פיו ) 714152  

 714201 אין במלאי 
ס"מ(    14תהילים מדורג ביאורי מילים פיו )

   26 21   סגול 

 714202 אין במלאי 
ס"מ(    14תהילים מדורג ביאורי מילים פיו )

   26 21   ורוד 

  714203 
ס"מ(    14תהילים מדורג ביאורי מילים פיו )

   26 21   לבן 

 714204 אין במלאי 
ס"מ(    14תהילים מדורג ביאורי מילים פיו )

   26 21   חום כהה 



 714205 10פחות מ
ס"מ(    14ביאורי מילים פיו )תהילים מדורג 

   26 21   חום בהיר 

   26 21   תיקון ליל שבועות קשה  714301  

   20 15   תיקון ליל שבועות רכה  714302  

  715102 
ס"מ( פיו חום   14תהילים אותיות גדולות )

   25 20   בהיר 

  715103 
גדולות מנחה ערבית פיו  תהילים אותיות  

   28 23   ס"מ( חום  14)

   52 42   ס"מ(  20תהילים אותיות גדולות פיו קשה ) 715104  

   12 9   ס"מ( כחול   12תהילים רכה ) 715205  

   46 37   תחינות פיו  715206  

   300 250   ס"מ( ספרד בז'  17מחזורים כתר ) 5סט  716101  

  716102 
ס"מ( ספרד גוון   17מחזורים כתר ) 5סט 

   300 250   עור חום 

  716103 
ס"מ( ספרד לבן   17מחזורים כתר ) 5סט 

   300 250   פנינה 

   300 250   ס"מ( ספרד כחול  17מחזורים כתר ) 5סט  716104  

   300 250   ס"מ( ספרד סגלגל  17מחזורים כתר ) 5סט  716105  

  716106 
ס"מ( ספרד   17מחזורים כתר ) 5סט 

   300 250   טורקיז 

   70 62   ס"מ( בז'   17סידור השלם כתר ) 716111  

   70 62   ס"מ( גוון עור חום   17סידור השלם כתר ) 716112  

   70 62   ס"מ( לבן פנינה  17סידור השלם כתר ) 716113  

   70 62   ס"מ( כחול   17סידור השלם כתר ) 716114  

   70 62   ס"מ( סגלגל   17סידור השלם כתר ) 716115  

   70 62   ס"מ( טורקיז   17סידור השלם כתר ) 716116  

   60 50   ס"מ( בז'  17תהילים כתר ) 716121  

   60 50   ס"מ( גוון עור חום  17תהילים כתר ) 716122  

   60 50   ס"מ( לבן פנינה 17תהילים כתר ) 716123  

   60 50   ס"מ( כחול  17תהילים כתר ) 716124  

   60 50   ס"מ( סגלגל  17תהילים כתר ) 716125  

   60 50   ס"מ( טורקיז 17תהילים כתר ) 716126  

   60 50   ס"מ( בז'  17תחינות כתר ) 716131  

   60 50   ס"מ( גוון עור חום  17תחינות כתר ) 716132  

   60 50   ס"מ( לבן פנינה 17תחינות כתר ) 716133  

   60 50   ס"מ( כחול  17תחינות כתר ) 716134  

   60 50   ס"מ( סגלגל  17תחינות כתר ) 716135  

   60 50   ס"מ( טורקיז 17תחינות כתר ) 716136 10פחות מ

   300 250   ס"מ( ספרד בז'  17מחזורים אצולה ) 5סט  716141  

  716142 
ס"מ( ספרד גוון   17מחזורים אצולה ) 5סט 

   300 250   עור חום 

  716143 
ס"מ( ספרד לבן   17מחזורים אצולה ) 5סט 

   300 250   פנינה 

   300 250   ס"מ( ספרד כחול  17מחזורים אצולה ) 5סט  716144  

  716145 
ס"מ( ספרד   17מחזורים אצולה ) 5סט 

   300 250   סגלגל 

  716146 
ס"מ( ספרד   17מחזורים אצולה ) 5סט 

   300 250   טורקיז 

   70 62   ס"מ( בז'  17סידור השלם אצולה ) 716151  

   70 62   ס"מ( גוון עור חום  17סידור השלם אצולה ) 716152  

   70 62   ס"מ( לבן פנינה 17סידור השלם אצולה ) 716153  

   70 62   ס"מ( כחול  17סידור השלם אצולה ) 716154  

   70 62   ס"מ( סגלגל  17סידור השלם אצולה ) 716155  

   70 62   ס"מ( טורקיז  17סידור השלם אצולה ) 716156  



 

   60 50   ס"מ( בז'  17תהילים אצולה ) 716161  

   60 50   ס"מ( גוון עור חום  17תהילים אצולה ) 716162  

   60 50   ס"מ( לבן פנינה  17תהילים אצולה ) 716163  

   60 50   ס"מ( כחול  17תהילים אצולה ) 716164  

   60 50   ס"מ( סגלגל  17תהילים אצולה ) 716165  

   60 50   ס"מ( טורקיז  17תהילים אצולה ) 716166  

   60 50   ס"מ( בז'   17תחינות אצולה ) 716171  

   60 50   ס"מ( גוון עור חום   17תחינות אצולה ) 716172  

   60 50   ס"מ( לבן פנינה   17תחינות אצולה ) 716173  

   60 50   ס"מ( כחול   17תחינות אצולה ) 716174  

   60 50   ס"מ( סגלגל   17תחינות אצולה ) 716175  

   60 50   ס"מ( טורקיז   17תחינות אצולה ) 716176 10פחות מ

  716181 
ס"מ( ספרד גוון   17מחזורים מלוכה )  5סט 

   600 500   עור חום 

  716182 
ס"מ( ספרד עור   17מחזורים מלוכה )  5סט 

   600 500   בורדו 

  716183 
ס"מ( ספרד לבן   17מחזורים מלוכה )  5סט 

   600 500   פנינה 

  716184 
ס"מ( ספרד   17מחזורים מלוכה )  5סט 

   600 500   אפור 

   100 85   ס"מ( גוון עור חום  17סידור השלם מלוכה ) 716186  

   100 85   ס"מ( עור בורדו  17סידור השלם מלוכה ) 716187  

   100 85   ס"מ( לבן פנינה 17סידור השלם מלוכה ) 716188  

   100 85   ס"מ( אפור  17סידור השלם מלוכה ) 716189  

   80 68   ס"מ( גוון עור חום  17תהילים מלוכה ) 716191  

   80 68   ס"מ( עור בורדו  17תהילים מלוכה ) 716192  

   80 68   ס"מ( לבן פנינה  17תהילים מלוכה ) 716193  

   80 68   ס"מ( אפור 17תהילים מלוכה ) 716194  

   80 68   ס"מ( גוון עור חום   17תחינות מלוכה ) 716196  

   80 68   ס"מ( עור בורדו   17תחינות מלוכה ) 716197  

   80 68   ס"מ( לבן פנינה   17תחינות מלוכה ) 716198  

   80 68   ס"מ( אפור  17תחינות מלוכה ) 716199  

  716201 
ס"מ( אשכנז חום    14מחזורים פיו ) 5סט 
   200 160   כהה 

   200 160   מ( אשכנז ורוד ס"  14מחזורים פיו ) 5סט  716211  

   200 160   ס"מ( אשכנז כסף   14מחזורים פיו ) 5סט  716221  

   215 165   ס"מ( אשכנז  17מחזורים סקאי ) 5סט  716251  


