
בס"ד

מחיר:פרוטשם הספר:

14מנוקד גדולאבות ר' יונה

11מנוקד גדול רכהאבות ר' יונה

7מנוקד כיסאבות ר' יונה

49פרקי אגדה ומדרש לפי סדר הדורותאבותינו

19אגרת הגר"אאבן שלמה

275ז' כרכים- הגר"מ פיינשטייןאגרות משה

42אגרות ר' שרירא גאון

126אוצר אגדות נ"ך

126אוצר אגדות תורה

291כרכיםאוצר המלב"ים הכרמל 

60א', ב'  כ"כאוצרות חיים המבואר

95על התורה ומועדים, ג' כרכיםאור גדליהו

25חידושים וביאורים בסוגיות הש"ס- תולדות המחבראור גדליהו

28מנוקדאור ישראל

56הרב אליהו כי טובאיש וביתו

48על חומש בראשית – שמות - ויקרא     כ"כאיש לרעהו

34אמירה לנכרי – בשבת ויו"ט

26ביאור ענין מלכויות, זכרונות ושופרותאמרו לפני מלכויות

42אסור והיתר הארוך

39אסיפת אמרים בעש"ט על תהילים

36על סדר התפילה, א', ב', הרב מנדלבוים-כ"כארוממך

16הרב ויא – כריכה ספירלהבדיקת המזון כהלכתה – קיצור

56הרב ויא – כריכה קשהבדיקת המזון כהלכתה א' - ירקות

42הרב ויא – כריכה רכהבדיקת המזון כהלכתה א' - ירקות

50הרב ויא – כריכה קשהבדיקת המזון כהלכתה ב' - פירות

40הרב ויא – כריכה רכהבדיקת המזון כהלכתה ב' – פירות

42הרב ויא – כריכה רכהבדיקת המזון כהלכתה ג'- מזון יבש

56הרב ויא – כריכה קשהבדיקת המזון כהלכתה ג' -מזון יבש

29על אמונה וביטחוןביטחון איש

58בינוני 2 כרכיםבינה לעיתים דרשות

67כל בו לנישואין- ב' כרכיםבישורון מלך

34למבי"טבית אלוקים

39כולל חידושי הגרי"ז על התנ"ך, מישורבית הלוי על התורה‐ חדש

26פורים- הרב מנדלבויםבלילה ההוא

37על מסילת ישרים- הרב מנדלבויםבמסילה נעלה

39ברית מנוחה - קבלה

31דיני שבת למאושפז, ליולדת ולמלוויהםבשבילי בית הרפואה

20אודות מידת השמחה - חלק א'בשמחה ובטוב לבב

29אודות מידת השמחה - חלק ב'בשמחה ובטוב לבב

תשע"ו קטלוג הספרים/אדר ב'

המחירים הם נטו לסוחר
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39דבק טוב רש"י מנוקד

23חדשדברי אליהו דבר אליהו

45דברי יחזקאל‐ שינאווא

67עם הוספות ומפתחותדברי יחזקאל סלבודקה

32הלכות ריבית, הרב אהרון דויטשדעה ברורה 

39דקדוקי רש"י

20ר' יעקב מליסא, חדשדרך החיים

39מנוקדדרשות הר"ן

33על סוגיות שילוח הקןהבנים תקח לך

20ענייני שינון, חזרה ודרכי לימודהדרן הלך

42כ"כהזריחה בפאתי קדם 

23חדשהטיפול בתינוק בשבת 

25כל כבודה בת מלך פנימההלבוש כהלכתו

37כללי הגמראהליכות עולם

35ליל הסדר בהלכה ובמחשבה, עם ההגדההלילה הזה

36יסודות החינוך במקורות חז"להנהגת החינוך להורים ולמחנכים

39מקורו, משמעותו ודיניוהקדיש

50רציפות הלימוד, ערכו של הזמן והדיבור. ב' כרכיםודברת בם

35ענייני שמחה, הרב מנדלבויםוהיית אך שמח

37הרב מנדלבויםוזאת הברכה

42על התורה והמועדים- הרב עטייהויאמר אליהו

10וידוי המפורט

35הרב מנדלבויםושמחת בחגך

23עם ספר קהילות יו"ט‐ מישורזכרו תורת משה

67חדשחידושי הגר"ח השלם על הש"ס

154על הש"ס, 5 כרכיםחידושי הגרי"ז

195ח' כרכים, חדש, אור החכמהחידושי הריטב"א

125ד' כרכים, חדש, אור החכמהחידושי הריטב"א

56יד מלאכי חדש

260 כר' לקט ציונים ומראה מקומות בסוגיות הש"סיהגה חכמה

5140 כרכיםילקוט שמעוני

32חדשכד הקמח מנוקד

28כללי התחלת החכמה - קבלה

270כרכיםל"ו צדיקים נסתרים מנוקד

16מבוסס על ספר וזאת הברכהלוח ברכות

26ליקוטי הגר"ח מבריסק

35לנצח הרב מנדלבוים חדש

35פרקי הדרכה לעלות על כנפי השאיפה‐ חדשלעלות/ הרב מנדלבוים

46כ"כלפיד האש

85ג' כרכים – חדשמאור ושמש

75הרב מרדכי מסלאנים, ב' כרכיםמאמר מרדכי

15מאמרי מוסר וחכמה

80ראש השנהמחזור וילנא
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67איזיבצא, ב' כרכיםמי השילוח

27מקוואות- הגר"ח שמואלביץ זצ"למים חיים

מים חיים
הגר"ח שמואלביץ  מעשרות, ערלה, ביכורים- פאה-

27זצ"ל

25על הלכות מילה בתוספת מנהגיםמלאך הברית

30הרב סוקולובסקימלאכת יו"ט

42כרך אחדממזרח שמש

35הרב מנדלבוים, ה' כרכים       כ"כממעמקים- על התורה

42הרב צבי שפיץמנחת צבי

49מסורת צורת האותיות סת"ם

63מעיינה של תורה

42מישורמעשי הגדולים

35גלות וישועת ישראל - הרב מנדלבויםמצמיח ישועה

49מנחת מרדכימקדש דוד- קדשים

48ספורים על נשים צדקניותמקודשת - שמחה רז

28מנוקד, גדול, מיר‐ בודדיםמשנה ברורה

80ג' כרכים - הרב צבי שפיץמשפטי התורה

30על מסכת בבא קמא, בבא מציעא - הרב צבי שפיץמשפטי התורה

30על התורה - הרב צבי שפיץמשפטי התורה

23דיני חוש"מ, לענייני מסחר בחיי היום יוםמשפטיו לישראל

11360 כרכים מירנ"ך מקראות גדולות

3150 כרכים מוקטן מירנ"ך מקראות גדולות

265כרכיםנוטריקון ראשי תיבות

67המפואר, על הש"ס, ב' כרכיםנחלת דוד

35נטריקן מבעל פרי מגדים

27מנוקדנפש החיים

42נשמת ישראל גלגולי נשמות

46באורים על שו"ע, ט"ז, ש"ך .נתיבות משה-הלכות ריבית

55ריבית - הרב גלברנתיבות שלום

40שבת הרב גלברנתיבות שלום

14סגולת הנרות

71סדר הדורות 2 כרכים

50זכויות בעלי הדיןסדר הדין

42סדר עולם רבה

55אשכנז - גדולסידור וילנא

40אשכנז - בינוניסידור וילנא

32אשכנז - ימי חול - קטןסידור וילנא

39סידור ישועות ישראל משנ"ב 

270כרכיםספורי אליהו הנביא מנוקד

40אוצר דינים ומנהגים הקשורים לביתספר הבית

46ספר הברית- קבלה

34מנוקדספר הישר

35ספר הפטרות ספרדי

42הרב מ. שטרןספר השבת
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69הרב אליהו כי טובספר התודעה

62ספר התכלת 

98ספר יצירה - קבלה

1300סט 28 כרכיםספרי החיד"א

ראה בעמוד האחרוןעבודה ברורה

31מנוקדעבודת הקודש להחיד"א

32גדול, חדשעבודת הקרבנות – לחתן הח"ח

16קטן, חדשעבודת הקרבנות – לחתן הח"ח

12עבודת ל"ג בעומר בינוני

16עבודת ל"ג בעומר גדול

100על מסכת מידות, ב' כרכיםעזרת כהנים

30הרב יעקב כהן, א', ב', ג'עמק המשפט

47הרב יעקב כהן, ד', ה' כ"כעמק המשפט

70עץ חיים - קבלה

31הרב אליהו רוטעקרונות בחינוך ילדים

25מספרי הפרמ"גפורת יוסף על מסכתות הש"ס 

175גדול, ה' כרכים, אור החכמהפני יהושע

145בינוני, ה' כרכים, אור החכמהפני יהושע

105בינוני, ג' כרכים, אור החכמהפני יהושע

166על התורה,   5 כרכים      פנים יפות- חדש

119על התורה, 3 כרכיםפנים יפות- חדש

8פסח כשר שמח הרב ויא

98פרדס רימונים - קבלה

56פרי עץ חיים - קבלה

53פתגמים נבחרים

60על ר' אריה לויןצדיק יסוד עולם-שמחה רז

ראה בעמוד האחרוןקובץ מפרשים - יריד הספרים

70בבא קמא, א', ב'   כ"כקובץ מפרשים – סדר הדף

33מגן אבותקובץ ספרים על ל"ט מלאכות

20על התורה ונ"ך חדש מירקול אליהו מהגר"א

63כתובות, נדרים, גיטין, בבא קמא   כ"כקונטרסי שיעורים – הרב גוסטמן

46קידושין, בבא מציעא, בבא בתרא          כ"כקונטרסי שיעורים – הרב גוסטמן

52יבמותקונטרסי שיעורים – הרב גוסטמן

3105כרכיםקיצור שו"ע דברי מ"ב 

263כרכיםקיצור שו"ע טולידנו 

119קצות השולחן 3 כרכים

42קצות השולחן חלק ד'

37על הרמב"ם - חדשר' חיים הלוי

39חדשרב פעלים

53תולדות תנאים ואמוראיםרבותינו

21הרב אביגדור מילררמב"ם הלכות דעות

650י' כרכיםש"ס דפוס ראשון ונציה

35מכון שער המשפט, בינונישאגת אריה
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67ב' כרכיםשב שמעתתא המבואר

30בגדרי פסיק רישה בטכנולוגיהשבות יצחק

38דיני בישולשבות יצחק

32דיני שהיהשבות יצחק

30חשמל-מיקרוגל, נר שבת, מוקצה, בורר  כ"כשבות יצחק

26חנוכה-פורים - פסח    כ"כשבות יצחק

26יום טובשבות יצחק

26שבות יצחק דיני פרוזבול - שביעית

480י' כרכיםשדי חמד

104המפואר, ג' כרכים, הוצאת מיר חדששו"ת נודע ביהודה

100המפואר, 3 כר' הוצאת מיר חדששו"ת ר' עקיבא איגר

3108 כר' הוצאת מיר חדששו"ת שבות יעקב השלם

25על הלכות שבתשו"ת תורת חיים

67ממרן הגרש"ז אויערבאך, ב' כרכיםשולחן שלמה – הלכות יו"ט וחוה"מ

125ממרן הגרש"ז אויערבאך, ג' כרכיםשולחן שלמה – הלכות שבת

125ממרן הגרש"ז אויערבאך, ג' כרכיםשולחן שלמה – ערכי רפואה

42שולחן שלמה שביעית

26עצות והדרכה לחיזוק והתעלות בעבודת ה'שיחות בעבודת ה'

30ר" דוד קראנגלאסשיחות חכמה ומוסר

37ר' חיים שמואלביץשיחות מוסר

130מירשיטה מקובצת המפואר חדש

35הרב מנדלבויםשירת הגאולה

30כולל קונטרס מהגר"ח קנייבסקישלח תשלח – שילוח הקן

34שם הגדולים חיד"א

36ברית מילה, פדיון הבן, בר‐מצוה, נישואיןשמושה של דרשה

42שמירה וסגולה

277כרכים   שמירת הגוף והנפש

56שער הכוונות - קבלה

42שערי אורה - קבלה

56שערי דורא

38פרק איזהו נשך ועניני ריבית הרב אשר דויטששערי ריבית

27עפ"י דפוס ראשון וכתבי יד, אגרת התשובה‐דסלרשערי תשובה

125בינוני ד' כרכים - מירשפת אמת – ש"ס

130בינוני, עם ליקוטים, ה' כרכים - מירשפת אמת – תורה

11תהלים החדש

100ג' כרכיםתולדות חכמי ירושלים

46הרב א. סלעתוספות נזיר

39נקיזין ב', טהרות, קדשים כ"כתוספתא

72כ"א, מוקטן, מיר תורה מקראות גדולות

56תורת הבית להרשב"א הארוך

277כרכיםתורת המגיד

42תורת חטאת

67תורת האשם מנחת יעקבתורת חטאת החדש
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56עם באור דמשק אליעזרתורת חטאת החדש

28תיבת גמא מספרי הפרמ"ג 

56גדול - מישורתיקון קוראים

39בינוני - מישורתיקון קוראים

53תיקון קוראים גדול ספרדי

275 כרכים, מירתנחומא המפואר חדש

32תפילות ובקשותתפילות חנה השלם
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