
   

₪ 55.00אבן ספיר סיפור על ר' יעקב אבן ספיר1
₪ 20.00אברהם  ראש לאבות עניני סגולות להרב אברהם פאלג'י2
₪ 60.00אברהם את עיניו-אגדות הש"ס לרבי אברהם פלאג'י3
₪ 30.00אגרת לבן תורה מנוקד דברי חיזוק ומוסר להתמדה לר' יצחק יוסף שליטא4
*₪ 260.00אדרת אליהו -ד' כר' לגר"א על התורה חמש מגילות והפטרות5
*₪ 98.00אוהב ואהוב - שמחה רז על ר' לוי יצחק מברדיטשב6
₪ 300.00אוהל יעקב מהמגיד מדובנא על התנ"ך ז"כ7
₪ 70.00אוצר הברכות חלק ג' דיני ראיה ושמיעה עם תמונות8
*₪ 85.00אוצר הגורלות - חדש-כולל גורלות נוראים על פי הקדמונים9

*₪ 80.00אוצר החלומות - חדש - לרבינו שלמה אלמולי ז"ל10
₪ 60.00אוצר חושן משפט  דיני העתקת תוכנות השגת גבול שכירות פועלים וכו'11
₪ 130.00אוצר משלים ופתגמים של יהודי בבל ד"ר בן יעקב12
₪ 50.00אוצר משניות דמאי כלאים ברכות הסברים וחידושים13
₪ 40.00אוצר משניות פאה הסברים וחידושים14
₪ 55.00אוצר פסקי גרים  על הלכות גרים עם תמונות חדש15
₪ 45.00אוצר פסקי המועדים על עניני מועדים16
₪ 50.00אוצר פסקי מקוואות17
₪ 60.00אוצר פסקי עירובין כל דיני עירובין, עם תמונות.18
₪ 50.00אוצר פסקי פורים עם פירוש על המגילה.19
₪ 45.00אוצר פסקי ראש-חודש וברכת-הלבנה20
₪ 50.00אוצר פסקי רפואה כל דיני רפואה, עם תמונות.21
₪ 60.00אוצר פסקי שבת   חדש22
₪ 45.00אוצר פסקים על חול המועד חדש23
₪ 50.00אוצר פסקי עבודה זרה24
₪ 132.00אוצרות המוסר לקט דברי מחשבה מוסר ויראת שמים ב"כ25
*₪ 180.00אוצרות גדולי ישראל  - הרב צוריאל26
*₪ 80.00אור החיים על הש"ס ב"כ - ראשון לציון - חפץ ה'27
₪ 75.00אור החיים על התורה ב"כ עם פירוש רש"י28
₪ 80.00אור לישרים ליקוטים מגדולי המוסר על מסילת ישרים ב"כ29
₪ 40.00אורות הרמב"ם30
*₪ 45.00אותיות דרבי עקיבא מנוקד, חדש31
*₪ 65.00איסור והיתר הארוך לרבינו יונה גירונדי זצ"ל סדר חדש32
*₪ 72.00אישה ריח - לבן איש חי33
₪ 126.00אלבום יהודי מרוקו פורמט גדול תמונות צבע34

שלמה כהן   -    052-5671875

רחוב מאה שערים 6 ירושלים טל/פקס 02-5370016
המחירים  בברוטו לסוחר ואינם כוללים מע"מ

התורני

 נתי מרצבך - 052-5671876           



₪ 40.00אליהו רבא על הש"ס כתובות וקידושין35
₪ 45.00אמרי יצחק על מסכת סוכה36
*₪ 60.00אמונות ודעות לרס"ג - מנוקד - חדש37
₪ 35.00אנימו ספר בספרדית38
₪ 60.00אספת זקנים על מסכת ברכות39
40

ארון הספרים היהודי סקירה על 50  מספרי היסוד של העם היהודי פורמט 
גדול.

120.00 ₪
₪ 55.00ארי מבבל סיפורים על הבן איש חי42
₪ 60.00אריה דרעי סיפור חייו של אריה דרעי43
₪ 100.00בית דוד על שחיטה בכ"א פורמט גדול.44
45

בית יעקב לימוד מקיף על הלכות נדה טבילה ומקוואות (עוזר מאד למבחני 
הרבנות)

80.00 ₪
46

במעגלי צדק על התחיבויות בעניני האישות שבשבועה הכתובה וחרם דרבינו 
גרשום

80.00 ₪
₪ 40.00ברית ותורה 101 פירושים על כשם שנכנס לברית47
₪ 50.00ברכות יצחק קובץ פירושים על מסכת ברכות לרבותינו הראשונים והאחרונים48
₪ 30.00דברי יעקב פרקי מחשבה מרבי יעקב עדס49
₪ 32.00דיני בישולי נכרים כל דיני בישולי נכרים50
₪ 50.00הגדה של פסח אהלי שם52
₪ 35.00הגדה של פסח ברוך שאמר לבעל התורה תמימה53
₪ 55.00הגדה של פסח לרבינו אברהם פלאג'י זצ"ל54
*₪ 65.00הגר"א ותלמידיו ז' פירושים על אבות55
*₪ 98.00הנאהבים והנעימים על ר' אלימלך ור' זושא -שמחה רז56
₪ 120.00וחם השמש על התורה מאת הרה"ג שלום משאש זצ"ל58
₪ 60.00ויוסף אברהם שבחי מעלות יוסף הצדיק וגילויים נוראים לר' חיים פאלג'י  חדש59
₪ 50.00ונחזה בך חלומות של גדולי ישראל60
₪ 36.00חומש בכ"א עם רשי (גודל24.5/17.5)62
₪ 32.00חומש בכ"א עם תפילות כל הנוסחים ע"מ אשכנז ספרד קטן(גודל 12.5/17)63
₪ 85.00חומש ב-5 כר' עם רש"י (גודל 12.5/17) כל נוסחים64
₪ 260.00חומש תורה תמימה גדול 5 כר' סדר חדש65
₪ 75.00חידון התנ"ך מנוקד.66
₪ 60.00חידושי מהרי"א על מסכת כתובות67
*₪ 220.00חידושי הרשב"א 5 כר' על הש"ס68
*₪ 220.00חידושי הריטב"א 6 כר' על הש"ס69
*₪ 155.00חידושי הרמב"ן על הש"ס 4 כר'70
*₪ 220.00חידושי חתם סופר על הש"ס - 4 כרכים71
₪ 50.00חיפוש עשרת השבטים אוסף מאמרים ומחקרים בעניין חיפוש עשרת השבטים72
73

חמדת שלמה על הש"ס לרבינו שלמה זלמן זצ"ל, אב"ד וראש מתיבתא 
בוורשא, פורמט גדול.ב' כר'

120.00 ₪
₪ 24.00חמש תעניות74
*₪ 330.00חק לישראל המבואר גדול ה'  כר'75
*₪ 220.00חק לישראל המבואר כיס מחולק 27 כר'76
*₪ 220.00חק לישראל המבואר קטן ה' כר'77
₪ 120.00טירת כסף ליקוט על ספר משלי 2 כר'78
79

יד רמ"ה על מסכת סנהדרין לרבינו מאיר ב"ר טורדוס הלוי אבולעפיה 
מטוליטוילא

50.00 ₪
*₪ 35.00יושר דברי אמת - מנוקד - חדש80
*₪ 220.00ילקוט שמעוני 5 כר' מנוקד81
₪ 49.00כוכב השחר אמרות ר' מנחם מנדל מקוצק שמחה רז בכריכה רכה82
₪ 40.00כרם החסידות מאסף לעניני חסידות משנתה הליכותיה ותולדותיה83
₪ 50.00למען יאריכון ימיך על כיבוד אב ואם עם תמונות84
₪ 180.00לשון חכמים חדש ה' כרכים בקופסה מהודרת - לבן איש חי85
*₪ 60.00מאמר הגאולה עם הערות לרמח"ל מנוקד86
*₪ 135.00מדרש תלפיות87
₪ 250.00מחזור זכור לאברהם  אותיות מאירות עינים 5 כר' חדש88
₪ 150.00מחזור חזון עובדיה כריכה מהודרת 5 כרכים (קיים ב3 צבעים - כחול, אפור וברונזה)89
₪ 380.00מחזור חזון עובדיה כריכה עור משוחזר90
₪ 45.00מטמין ומבשל בשבת משא ומתן ופסקים על מטמין ומבשל92
₪ 35.00מלאכת הקודש לר"א פליקלס , להבדיל בין שמות הקודש93
₪ 60.00ממשה עד משה על 6 צדיקים בשם משה94
₪ 160.00מנחת חינוך סט מנוקד 3 כרכים חדש95
*₪ 75.00מסורת צורת האותיות - על צורת האותיות והכשרתם-הרב פרץ96
₪ 87.00מסמטאות המלאח סיפורים על יהודי מרוקו.97



₪ 90.00מעבר יבוק - אבילות - חדש - בסדר חדש98
₪ 360.00מצווה גוררת מצווה על תרי"ג מצוות שמחה רז99

*₪ 75.00מקודשת את - ר' שמחה רז - על נשים צדקניות100
₪ 78.00מרוקו מדריך למטייל במרוקו כולל מפות ותמונות צבע101
₪ 35.00מתן בסתר על מעילה ותמורה בעמח"ס שבת של מי102
₪ 35.00נ"ך בכרך אחד עם פירוש רש"י כיס103
104

נביאים ראשונים, עם מצודות ורד'ק יהושע-שופטים, שמואל א' ב', מלכים א' 
ב', כל כרך

32.00 ₪*
₪ 23.00נגלות ונסתרות בחיים105
₪ 30.00נועם אלימלך על התורה106
₪ 45.00נועם אלימלך על התורה מנוקד107
₪ 12.00נועם אלימלך קטן  אותיות קריאות (גודל 6/8.5)108
₪ 60.00נחמד למראה לרבינו נסים אשכנזי מגדולי רבני אזמיר שביעית חדש109
₪ 35.00נפלאים מעשיך מעשיות מהבן איש חי זצ"ל מנוקד110
*₪ 55.00נצח ישראל למהר"ל מנוקד עם ראשי פרקים111
₪ 35.00סידור אבות ובנים ע"פ נוסחאות ומנהגי חכמי מרוקו לרבי מאיר עטיה112
₪ 60.00סידור שים שלום בכריכה מהודרת - עם כוונות למתחילים בפרדס113
₪ 13.00סידור מנחה וערבית השלם מפואר ומהודר114
₪ 60.00סידור מאירת עינים -אותיות הכי גדולות נייר בייבל - אשכנז\ספרד115
₪ 30.00סידור קול יהודה עם תהילים חדש116
*₪ 65.00סמ"ק117
*₪ 120.00סדר הדורות 2 כר'118
*₪ 75.00ספר הברית - אוצר בלום מכל החכמות לרבינו פנחס מוילנא119
*₪ 55.00ספר ההפטרות אותיות גדולות120
*₪ 65.00ספר התרומה לרבינו ברוך מגרמיזא מבעלי התוספות  סדר חדש121
*₪ 65.00ספר הרוקח לר' אליעזר מגרמייזא122
123

ספרי הגר"א ג"כ א'-קול אליהו ב'-סדר עולם יונה איוב ג'-דקדוקי הגר"א 
מנוקד.

100.00 ₪
₪ 49.00עולם הזה עולם הבא סיפורי חסידים שמחה רז, בכריכה רכה124
₪ 50.00עולמו של צדיק חייו ופועליו של המקובל הצדיק רבי סלמן מוצפי זצוק"ל125
*₪ 20.00עילוי נשמות תפילות תהילים ומשניות על הנפטרים, ספרדי.126
₪ 35.00עלי באר על חיי הנישואין127
₪ 600.00ערך השולחן על כל חלקי השו"ע לרבינו יצחק טייב זיע"א 12 כר'128
*₪ 165.00פני יהושע על הש"ס ג' כר' בינוני.  סדר חדש129
₪ 250.00פני יהושע על הש"ס ו' כר' גדול סדר חדש130
₪ 60.00פנינים יקרים ב"כ לרבינו שמעון בצלאל ניימאן זצ"ל סדר חדש131
132

פתחי תשובה לרבינו ישראל איסר איסערלין זצ"ל על שו"ע אורח חיים  סדר 
חדש

45.00 ₪
*₪ 98.00צדיק יסוד עולם על ר' אריה לוין שמחה רז - רב מכר133
*₪ 130.00צדיק יסוד עולם על ר' אריה לוין שמחה רז - בתרגום אנגלית134
*₪ 165.00קובץ מפרשים בבא בתרא ב"כ על פרק רביעי עד הסוף135
*₪ 165.00קובץ מפרשים בבא בתרא ב"כ על שלושה פ' ראשונים136
*₪ 120.00קובץ מפרשים בבא מציעא א' וב' כל כרך137
*₪ 72.00קובץ מפרשים בבא מציעא פרק איזהו נשך138
*₪ 120.00קובץ מפרשים בבא קמא א'139
*₪ 120.00קובץ מפרשים בבא קמא ב'140
*₪ 145.00קובץ מפרשים ביצה ב"כ על כל המסכת141
*₪ 175.00קובץ מפרשים ברכות ב"כ142
*₪ 120.00קובץ מפרשים גיטין143
*₪ 175.00קובץ מפרשים חולין ב"כ חדש144
*₪ 135.00קובץ מפרשים יבמות145
*₪ 165.00קובץ מפרשים כתובות  ב"כ עד סוף המסכת146
*₪ 165.00קובץ מפרשים כתובות ב"כ על שישה פ' ראשונים147
*₪ 110.00קובץ מפרשים מכות148
*₪ 110.00קובץ מפרשים נדה149
*₪ 145.00קובץ מפרשים נדרים א-ב150
*₪ 135.00קובץ מפרשים סוכה151
*₪ 165.00קובץ מפרשים סנהדרין ב"כ152
*₪ 135.00קובץ מפרשים פסחים153
*₪ 120.00קובץ מפרשים קידושין א'154
*₪ 110.00קובץ מפרשים קידושין ב'155



*₪ 110.00קובץ מפרשים ראש השנה156
*₪ 110.00קובץ מפרשים שבועות157
*₪ 135.00קובץ מפרשים שבת א' ב' כל כרך158
*₪ 110.00קובץ מפרשים הלכות תערובות159
₪ 40.00קול תורה תשובות להשגות שהעירו על יביע אומר וילקוט יוסף.160
*₪ 60.00קול תחינה השלם לתשעה באב אבותינו161
*₪ 50.00קול תחינה השלם לתשעה באב ספורנו162
*₪ 120.00קיקיון דיונה פירוש לש"ס מר' יונה תאומים ב' כר' חדש163
₪ 50.00רבותינו שבדרום על הרב פינקוס והרב קמיל164
₪ 100.00רביד הזהב על התורה ב"כ לרבינו דוב בער טריווש אב"ד בוילנא בימי הגר"א165
₪ 45.00ריבית דרך קנס בהלכה חדש166
₪ 35.00רוחות ודיבוקים סיפורים על רוחות ודיבוקים167

168pu 1,200.00רמב"ם היד החזקה מהדורת אור יקרות 15 כר' בכריכת ₪

₪ 560.00רמב"ם היד החזקה מהדורת אור יקרות 10 כר' מוקטן169
₪ 75.00רמב"ן על התורה מנוקד 2 כר' על נייר קרם170
₪ 200.00ש"ס כיס 20 כרכים, בכריכה רכה סקאי171
₪ 20.00שאגת אריה ספר מוסר לחיזוק ולקירוב הלבבות172
₪ 295.00שבעים פנים לתורה על התורה ה"כ, שמחה רז173
₪ 160.00שבת ומועד ב' כרכים - שמחה רז - חדש174
₪ 45.00שו"ת דת אש ביאור על הרמב"ם לרבי אורי שרגא פייביש זצ"ל175
*₪ 400.00שו"ת הרדב"ז 6 כר' - חדש עם 400 תשובות חדשות176
₪ 50.00שו"ת מהרי"ל דיסקין סדר חדש177
₪ 150.00שו"ת מהרלב"ח178
₪ 50.00שו"ת עבודת הגרשוני לרבינו גרשון אשכנזי סדר חדש179
₪ 50.00שו"ת צמח צדק  לרבינו מנחם מעדל סדר חדש180
₪ 50.00שו"ת צפנת פענח לרבינו הגאון יוסף ראזין לרוגאצ'ובער  סדר חדש181
₪ 50.00שו"ת שארית יוסף לרבינו יוסף כץ גיסו של הרמ"א  סדר חדש182
₪ 350.00שו"ת שמע שלמה להרב עמר שליט"א 6 כר'183
₪ 12.00שובע שמחות - הרב יצחק יוסף184
₪ 280.00שולחן ערוך עם באר היטב 5 כר'185
₪ 130.00שולחן ערוך פורמט כיס מנוקד 12 חלקים פורמט כיס חדש186
₪ 45.00שושנת העמקים תפילות וסגולות לפורים חדש187
₪ 20.00שיטה מקובצת על מסכת נדרים מכ"י חדש188
*₪ 120.00שם הגדולים להחיד"א ב' כרכים189
₪ 35.00שמע שלמה על התורה לר' שלמה אלגזי190
*₪ 88.00שערי דורא - על איסור והיתר לרבינו יצחק מדורא191
*₪ 275.00שער בת רבים המנוקד - חדש -5 כרכים על התורה192
₪ 18.00תהילים הגר"א עם ליקוטים יקרים ונפלאים מתורת הגר"א193
₪ 3.00תהילים זעיר194
₪ 60.00תולדות חכמי ירושלים  על הרב כדורי195
₪ 6.00תומר דבורה כיס, לרבינו משה קורדובירו זצ"ל196
*₪ 88.00תורת הבית להרשב"א197
*₪ 65.00תורת חטאת להרמ"א  על איסור והתר. סדר חדש198
₪ 90.00תיקון סופרים אשכנזי  עם תוספות וחידושים199
₪ 75.00תיקון קוראים ספרדי עם הלכות מהגר"ע יוסף גדול200
₪ 48.00תנ"ך קטן לבתי ספר201
*₪ 55.00תפארת ישראל למהר"ל מנוקד עם ראשי פרקים202
₪ 6.00תפילות ותחינות תפילות לכל עת203
204a tzaddik for eternity -on rab aryeh levin -from simcha raz130.00 ₪*

₪ 45.00אותיות של אש רוסית1
₪ 60.00אותיות של אש אנגלית2
₪ 60.00אין מזל לישראל אנגלית עם מפה3
₪ 50.00אין מזל לישראל תורת הכוכבים והמזלות באור היהדות4
₪ 50.00איש ואישה אנגלית5
₪ 55.00אקטואליה באותיות ובמילים6
₪ 40.00אקטואליה בדילוגי אותיות7
₪ 50.00הדילוגים באור הגנוז8



₪ 60.00היברו אנגלית9
₪ 60.00המסתורין בלשון הקודש10
₪ 70.00המיסתורין במועדים חדש11
₪ 50.00הצונאמי12
₪ 60.00הקבלה שבשפות13
₪ 50.00יהודי בסוד ויכולו14
₪ 55.00ישראל ישמעאל חדש15
₪ 60.00מאורעות עולם הקורות בישראל ובעולם בדילוגי אותיות16
₪ 60.00מגדלי התאומים אנגלית17
₪ 52.00מגדלי התאומים עברית18
₪ 80.00מגדלי התאומים צרפתית19
₪ 50.00מהודי ליהודי הקשר בין תורת ישראל  ותורת המזרח20
₪ 60.00מוזיקה וקבלה אנגלית21
₪ 50.00מוזיקה וקבלה עברית22
₪ 60.00ממשלת מינות חדש23
₪ 60.00סוד המספר 246
₪ 40.00רזי דשבת25
₪ 50.00סוד פלישתים וההתנתקות26
₪ 60.00קץ שם לחושך חדש27
₪ 70.00תורה אור ומזור חדש28

*₪ 80.00אביעה חידות לרבי משה חמוי זצ"ל סגולות ורפואות ופתרון חלומות ריפרוף ופירכוס אברים1
₪ 40.00אדרא קדישא - ע"פ ר' יעקב אומר מר' יעקב מאראגי2
*₪ 88.00אוצרות חיים עם הגהות הרמ"ז עם איפה שלמה בינוני חדש מכתב יד לרבינו חיים ויטאל3
₪ 80.00אור נערב לרמ"ק4
₪ 120.00ביאורי המקובלים בנגלה ובנסתר ב' כר'5
₪ 80.00בכתבי האר"י מהרב יעקב עדס6
₪ 80.00בכתבי הגר"א בענייני קבלה7
₪ 130.00ברית כהונת עולם ב"כ לר' יצחק איזיק הכהן צדק זצ"ל8
*₪ 60.00ברית מנוחה - רבי אברהם מרימון הספרדי9

₪ 80.00בשמות הקודש מהרב יעקב הדס חדש10
₪ 170.00בשער הכוונות ב"כ, הרב יעקב עדס  גדול חדש11
₪ 75.00גורלות החול - חלקים א,ב,ג - כל כרך12
*₪ 45.00גלגולי נשמות להאריז"ל13
*₪ 75.00גליא רזיא מנוקד14
*₪ 80.00דבק מאח לרבי משה חמוי זצ"ל סגולות ורפואות ופתרון חלומות ריפרוף ופירכוס אברים15
*₪ 80.00האח נפשנו לרבי משה חמוי זצ"ל סגולות ורפואות ופתרון חלומות ריפרוף ופירכוס אברים16
*₪ 65.00המראות והמרכבה - לרבינו חמאי גאון17
הערכים בקבלה - לרבינו מאיר פאפירש - עם מאורי אור, ציצים ופרחים, קונטרס כל 18

הנקרא בשמי
90.00 ₪

*₪ 65.00הקדמה מהמהרח"ו על שער ההקדמות-הקדמה לתע"ש מבעל הסולם19
*₪ 65.00וידעת את ה' -תרשימים לדרוש הדעת למהרח"ו20
*₪ 70.00ויקהל משה  למקובל האלקי רבינו משה בן הרב מנחם מפראג זצ"ל סדר חדש21
₪ 60.00זוהר חדש ב"כ מנוקד22
₪ 80.00זוהר חדש ב"כ מנוקד עם לשון הקודש23
*₪ 200.00זוהר וילנא המפורש 4 כר'24
*₪ 450.00זוהר מנוקד בלשון הקודש יב' כרכים.25
₪ 180.00חכמת הכוכבים ומזלות מכתבי יד עתיקים ב"כ חדש26
₪ 95.00חכמת הפרצוף מכתבי יד על עניני שירטוט הפנים וריפרוף איברים27
*₪ 70.00חסד לאברהם - רבי אברהם אזולאי - חדש28
₪ 40.00לבנת הספיר לרבינו יהודה החסיד29
₪ 88.00לשם שבו ואחלמה הקדמות ושערים הערוך והמבואר  חדש30
*₪ 45.00כללי התחלת החכמה - למתחילים בחכמת האמת על פי הגר"א והרמח"ל31
*₪ 65.00מגדל דוד להרדב"ז על שיר השירים על דרך הקבלה32
*₪ 65.00מגן דוד להרדב"ז סודות אותיות התורה33
₪ 75.00מדרש הכוכבים - ב"כ כל כרך34
*₪ 65.00מועדי האר"י מוגה בכתבי יד למרח"ו חדש35
₪ 80.00מחברת הקודש לרבי נתן שפירא זיע"א-ספר הכוונות לכל ימות השנה36
₪ 70.00מכלול הסגולות והרפואות37



₪ 90.00מצודת דוד להרדב"ז  טעמי המצוות תרי"ג מצוות על דרך הסוד.38
₪ 80.00מצת שימורים רבינו נתן שפירא זיע"א39
₪ 75.00מראה הילדים על עניני סגולות ותועלתם, עם איורים40
*₪ 80.00נפלאים מעשיך לרבי משה חמוי סגולות ורפואות ופתרון חלומות ריפרוף ופירכוס אברים41
*₪ 65.00נשמת חיים42
₪ 95.00סגולת האבנים הטובות כולל תמונות צבע43
₪ 560.00סט ספרי הרב עדס ז' כר' חדש44
₪ 220.00סידור הרש"ש ג' כרכים45
₪ 124.00סממני המרפא המסורתיים בארץ ישראל תמונות צבע46
₪ 70.00ספירת העומר - סידור הרשש עם כתי יד של ה"שמן ששון"47
*₪ 45.00ספר הגורלות לר' חיים ויטאל זיע"א48
*₪ 150.00ספר היצירה מהודר, המיוחס לאברהם אבינו, פורמט גדול עם הוספות49
₪ 70.00ספר הניקוד, שער האותיות הצירופים לרבינו אברהם אבולעפיה50
₪ 60.00ספר הציוני פירוש על התורה על דרך הקבלה לרבינו מנחם ציוני זיע"א51
₪ 50.00ספר התכונה לר' חיים ויטאל זי"ע52
*₪ 70.00ספר יוחסין לרבי אברהם זכותא זצ"ל53
₪ 110.00ספר יוחסין לרבי אברהם זכותא זצ"ל אנגלית54
*₪ 70.00ספרי הרש"ש אור הלבנה,כוונות זמניות- מהדורה מתוקנת55
*₪ 70.00ספרי הרש"ש בניהו בן יהוידע,כוונות פרטיות,ק"ש על המיטה -  מהדורה מתוקנת56
57

ספרי סגולות  רבי משה חמוי דבק מאח,האח נפשנו,נפלאים מעשיך,אביעה חידות מנוקד  
חדש

320.00 ₪*
*₪ 80.00סתרי רבינו בחיי על התורה58
₪ 120.00עבודת הקודש לרבינו מאיר גבאי זיע"א ב' כר'.59
₪ 120.00עמוד העבודה לרבינו ברוך אברהם מקאסוב ב"כ60
*₪ 180.00עמק המלך לרבינו נפתלי הרץ בכרך מתלמידי האריז"ל קבלה ב' כר'61
*₪ 190.00עץ חיים - גדול -חדש- עם הגהות הרש"ש מכתב יד לרבינו חיים ויטאל62
*₪ 110.00עץ חיים - חדש -מוקטן- עם הגהות הרש"ש מכתב יד לרבינו חיים ויטאל63
*₪ 140.00פרדס רימונים להרמ"ק64
*₪ 88.00פרי עץ חיים - חדש -מוקטן לרבינו חיים ויטאל זיע"א65
₪ 45.00פניני הזוהר ליקוט מדברי הנגלה שנמצא בזוהר66
₪ 98.00צמחי המרפא של ארץ ישראל ניסים קריספיל67
₪ 98.00צמחי המרפא של הרמב"ם ניסים קריספיל68
₪ 70.00רזיאל המלאך גדול כריכת (PU)  דמוי עור69
₪ 3.00רזיאל המלאך קטן70
*₪ 65.00רמח"ל לשון לימודים71
*₪ 65.00רפאל המלאך מנוקד , סגולות וקמיעות72
₪ 30.00רפואה וחיים מירושלים רפואות וסגולות73
₪ 130.00רפואה עממית של יהודי בבל ב"כ מהסופר  ד"ר אברהם בן יעקב74
₪ 25.00שבחי ר' חיים ויטאל75
₪ 150.00שבעה מאורות  סדר חדש76
₪ 88.00שמן זית זך לרבינו שלמה מולכו על נהר שלום של הרש"ש סדר חדש77
₪ 100.00שמן ששון - על עץ חיים78
₪ 100.00שמן ששון - על שער הכוונות79
₪ 100.00שמן ששון - על מאמרי רשב"י,רז"ל, המצוות, פסוקים והליקוטים עם הקדמת רחובות הנהר80
₪ 80.00שעור קומה לרמ"ק81
*₪ 65.00שער הגילגולים - חדש- לרבינו חיים ויטאל זיע"א82
*₪ 170.00שער הכוונות גדול - חדש - לרבינו חיים ויטאל זיע"א83
*₪ 88.00שער הכוונות -חדש- מוקטן לרבינו חיים ויטאל זיע"א84
*₪ 88.00שער המצוות -חדש- מוקטן לרבינו חיים ויטאל זיע"א85
*₪ 65.00שער מאמרי רשב"י-שער מאמרי רז"ל - לרבינו חיים ויטאל זיע"א86
₪ 60.00שערי אורה עם שערי צדק למקובל ר' יוסף גיקטלייא סדר חדש87
*₪ 130.00שערי גן עדן  סדר חדש88
*₪ 100.00שפע טל סדר חדש89

₪ 80.00תורת אברהם90
₪ 95.00תורת חכם  בכריכה PU לרבינו חיים דלרוזיא חדש91
*₪ 70.00תיקוני הזוהר לשון הקודש92
₪ 200.00תעלומות חכמה93



ספרים בהפצתינו
₪ 110.00בורא רפואות לרב עובדיה מלמד1
₪ 127.00טבעי א' ב' ג' לרב דויד קפאח כל כרך2
₪ 60.00מגלה עמוקות גדול על התורה3
₪ 32.00מה אברך -סידור תפילה לילדים - בקרטון4
₪ 32.00מה אברך -סידור תפילה לילדות - בקרטון5
₪ 67.00מזור מתימן לר' רחמים עדני6
₪ 50.00מחברת צמחי המשנה לר' יוסף קאפח7
₪ 187.00מחמדי שמים לר' יעיש קוריני8
₪ 260.00סט משניות  ענק הוצאת ספרי איכות (גודל28.5/22)9

₪ 62.00ספר הבהיר לר' נחוניה בן הקנה10
₪ 59.00ספר החיות הראשון שלי 2 כר' כל כרך - בקרטון11
₪ 53.00צמחי הגן לרפואה לר' עובדיה מלמד12
₪ 62.00רחש לבי לר' יעקב דרחי14

₪ 117.00שנים מקרא ואחד תרגום 5 כר' קשה - מיר15
₪ 175.00שפת אמת על התורה כתב מרובע 5 כר'  (24.5 ס"מ)16
₪ 117.00תזונה ורפואה עממית לר' זכריה מדר ויוכבד ריעאני17

כתבי האר"י בודדים:
₪ 60.00עץ חיים ג'

₪ 60.00שער הפסוקים\ שער המצוות

₪ 60.00פרי עץ חיים א'

₪ 60.00פרי עץ חיים ב'

₪ 60.00הליקוטים

₪ 60.00שער הכוונות א'

₪ 60.00ארבע מאות שקל כסף/ עולת התמיד













 


