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 בס"ד

 

 2021דצמבר    – טבת תשפ"ב           
 המחיר בשקלים כולל מע"מ                   

 1רחוב הרב מיימון                          
    9100601ירושלים   P.O.B 642ת.ד.   02-6526968פקס:   02-6526231טל: 

mosadharavkook.commail:m@E       WWW.mosadharavkook.com 

 שם פריט 
 מחיר חנות 

 הנחה   25%
 ברוטו כולל

 17%מע"מ 

 222     ₪ 167 כרכים(  3ג )- אגרות הראי"ה א
 85       ₪ 64 אגרות הרמב"ם / רמב"ם לעם 

 83       ₪ 62 אגרות הרמב"ם עם המקור הערבי / הרב י. קאפח
 58       ₪ 42 אגרות צפון / רש"ר הירש

 95       ₪ 71 אגרת המופת / רבי שמואל אבן ג`אמע 
 58       ₪ 43 אגרת הנחמה / רבי מיימון הדיין 

 79       ₪ 59 אדמו"רים שניספו בשואה / מ. אונגר 
 59       ₪ 44 הצאן אדר היקר ועקבי 

 145     ₪ 109 אומה במאבקיה / א. ולנר
 180     ₪ 136 כרכים(  2אוסף כתבי זלוטניק )

 338     ₪ 253 כרכים(  3אוצר האגדה )
 432     ₪ 324 כרכים( / הרב א. שלזינגר  5אוצר התורה )

 240     ₪ 180 הראש -כרכים( / הרב י. בן 5)   אור יואל עה"ת
 60       ₪ 46 אורות / הראי"ה קוק 

 34       ₪ 25 אורות מהדורת כיס / הראי"ה קוק 
 287     ₪ 215 כרכים(   4ד )-אורות הקודש א 

 101     ₪ 76 אורות הרמב"ם / הרב פ. וילמן 
 77       ₪ 58 , מוסר אביך, ראש מילין / הראי"ה קוק אורות התורה, התשובה, הראי"ה

 31       ₪ 24 מהדורת כיס / הראי"ה קוק  -אורות התורה ואורות התשובה  
 127     ₪ 95 אורח משפט, מצות ראיה, חבש פאר / הראי"ה קוק 

 161     ₪ 120 כרכים( / הרב נ. ישעיהו  2אורי וישעי )
 90       ₪ 67 הרב א. נחשון אחידות ושוני במלאכות שבת / 

 56       ₪ 42 אחרי המבול / הרב ד. כהנא 
 176     ₪ 132 אטלס דעת מקרא 

 221     ₪ 166 באנגליתאטלס דעת מקרא 
 120     ₪ 90 איוב עם פירושי אבן עזרא

 61       ₪ 46 איש האמונה / הרב י.ד. סולוביצ`יק 
 100     ₪ 74 נבו איש המקרא מול בוראו / פרופ' י. 

 98       ₪ 73 אלי מקרא / דר. י. נבו 
 101     ₪ 76 אליבא דאמת / הרב י. אמת

 מחירון
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 שם פריט 
 מחיר חנות 

 הנחה   25%
 ברוטו כולל

 17%מע"מ 

 74       ₪ 56 אמונת היהדות / י. אפשטיין 
 94       ₪ 68 חידושי הגר"א על מסכת ברכות   -אמרי נועם 

 70       ₪ 52 אני מאמין / פרופ. מ.אליאב 
 334     ₪ 250 כרכים(  3אישים ) -אנציקלופדיה לחסידות  

 367     ₪ 268 כרכים(  3אנציקלופדיה ליהדות רומניה )
 74       ₪ 54 אסופת מאמרים / הרב ב.ז. בנדיקט 

 118     ₪ 88 הרב דב מעיני / ר. מנוביץ  -אעברה נא  
 103     ₪ 76 ארץ חמדה כרך א / הרב ש. ישראלי 

 103     ₪ 76 ישראלי ארץ חמדה כרך ב / הרב ש. 
 79       ₪ 59 אש תמיד / הרב א. הנקין הי"ד 

 62       ₪ 47 אשת חיל / הרב נ. שפירא
 98       ₪ 72 כשרות בהלכה ובאגדה / הרב א. שלזינגר  - אתקינו סעודתא 

 86       ₪ 65 באר אליהו / הראי"ה קוק
 97       ₪ 73 באר בשדה / הרב ש.ד. מובשוביץ 

 78       ₪ 59 משנת רש"ר הירש / י. בראור  -באר השר  
 72       ₪ 54 איכה / הרב ח. פרשל  -בחגוי הסלע 
 72       ₪ 54 יונה קהלת / הרב ח. פרשל   -בחגוי הסלע 
 72       ₪ 54 רות / הרב ח. פרשל  -בחגוי הסלע 

 94       ₪ 70 ביאורי אגדות הגר"א מסכת ברכות 
 90       ₪ 67 אגדות הש"ס   -ביאורי אגדות 

 90       ₪ 67 ביאורי אגדות על כמה אגדות 
 540     ₪ 408 כרכים(  6ביאורי הגר"א לנ"ך ) 

 104     ₪ 78 ביאורי הגר"א נביאים  
 107     ₪ 80 ביאורי הגר"א כתובים  

 104     ₪ 78 ביאורי הגר"א משלי  
 96       ₪ 72 הגר"א מגילת אסתר ביאורי  

 186     ₪ 140 כר(   2ביאורי הגר"א שיר השירים )
 104     ₪ 78 ביאורי הגר"א שיר השירים א 
 104     ₪ 78 ביאורי הגר"א שיר השירים ב  

 245     ₪ 184 כרכים( / י. חסידה   2ביאורי חסידות לנ"ך )
 134     ₪ 101 ביאורי חסידות על הש"ס / י. חסידה 

 109     ₪ 82 ביאורי ספורנו על תורה 
 84       ₪ 64 בינת ברכה על הלכות ברכות / א. קמינצקי 

 55       ₪ 41 בימי מצור ומצוק / דר י.צ. זהבי 
 91       ₪ 66 בנתיבות התלמוד / הרב ש. פדרבוש 

 170     ₪ 127 בסתר המדרגה / א. פרבשטין 
 302     ₪ 227 כרכים( / א. פרבשטין  2)  אנגליתבסתר המדרגה 

 155     ₪ 116 בסתר רעם / א. פרבשטין 
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 שם פריט 
 מחיר חנות 

 הנחה   25%
 ברוטו כולל

 17%מע"מ 

 263     ₪ 197 כרכים( / א. פרבשטין  2) אנגליתבסתר רעם  
 86       ₪ 65 בעל המאור עם השגות הראב"ד / ר"ה סוכה 

 76       ₪ 56 בעלי הנפש / הראב"ד 
 95       ₪ 71 בעקבות היראה / הרב א.א. קפלן 

 95       ₪ 71 בעקבות המועדים והזמנים / הרב צ. אינפלד 
 96       ₪ 72 בעקבות מסע המושבות / ה. לוין 

 89       ₪ 66 בריאות הגוף והנפש עפ"י הרמב"ם / מ. רבפוגל 
 88       ₪ 66 על סידור התפילה  -גאוני ליטא 

 134     ₪ 101 התורה פירוש לרש"י על    -טורי זהב  - דברי דוד 
 230     ₪ 172 כרכים( /הרב קניאל   4דברי יהושע )

 79       ₪ 59 דברי מלכיאל / רבי מ.צ. טננבוים 
 74       ₪ 55 בראשית / הרב נ.ד. סגל  - דודי נתן  
 74       ₪ 55 שמות / הרב נ.ד. סגל  - דודי נתן  

 86       ₪ 65 דורש טוב / הרב י. פודור 
 76       ₪ 56 דם ודמע בגטו לודז' 

 79       ₪ 60 דניאל עם פירוש אבן עזרא
 107     ₪ 80 דעת כהן / הראי"ה קוק 

 875     ₪ 348 כרכים(  9דעת מקרא חמשה חומשי תורה )
 1,568  ₪ 780 כרכים(  21כתובים )-דעת מקרא נביאים 

 2,443  ₪ 1,020 כרכים(  30דעת מקרא כל התנ"ך )
 109     ₪ 82 דעת מקרא בראשית כרך א' 
 109     ₪ 82 דעת מקרא בראשית כרך ב' 
 109     ₪ 82 דעת מקרא בראשית כרך ג' 

 90       ₪ 67 דעת מקרא שמות כרך א'
 90       ₪ 66 דעת מקרא שמות כרך ב' 
 84       ₪ 62 דעת מקרא ויקרא כרך א
 84       ₪ 62 דעת מקרא ויקרא כרך ב 

 96       ₪ 72 דעת מקרא במדבר 
 109     ₪ 82 דעת מקרא דברים 
 65       ₪ 48 דעת מקרא יהושע 

 65       ₪ 48 דעת מקרא שופטים 
 82       ₪ 61 דעת מקרא שמואל כרך א'
 82       ₪ 61 דעת מקרא שמואל כרך ב'
 96       ₪ 72 דעת מקרא מלכים כרך א

 96       ₪ 72 מלכים כרך בדעת מקרא 
 84       ₪ 62 דעת מקרא ישעיהו כרך א
 84       ₪ 62 דעת מקרא ישעיהו כרך ב

 109     ₪ 82 דעת מקרא ירמיהו 
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 שם פריט 
 מחיר חנות 

 הנחה   25%
 ברוטו כולל

 17%מע"מ 

 90       ₪ 67 דעת מקרא יחזקאל 
 82       ₪ 60 דעת מקרא תרי עשר כרך א' 
 82       ₪ 61 דעת מקרא תרי עשר כרך ב' 

 96       ₪ 72 תהלים כרך אדעת מקרא 
 96       ₪ 72 דעת מקרא תהלים כרך ב'

 78       ₪ 59 דעת מקרא משלי 
 65       ₪ 52 דעת מקרא איוב 

 90       ₪ 67 דעת מקרא דניאל 
 59       ₪ 43 דעת מקרא עזרא ונחמיה
 78       ₪ 59 דעת מקרא חמש מגילות 

 96       ₪ 72 דעת מקרא דברי הימים כרך א 
 96       ₪ 72 דעת מקרא דברי הימים כרך ב 

 211     ₪ 158 אנגליתדעת מקרא משלי 
 211     ₪ 158 אנגלית   דעת מקרא איוב

 516     ₪ 386 כרכים(   6דעת עזרא על התורה )
 106     ₪ 79 דעת עזרא בראשית      
 106     ₪ 79 דעת עזרא שמות חלק א     
 106     ₪ 79 דעת עזרא שמות חלק ב     
 80       ₪ 60 דעת עזרא ויקרא      
 80       ₪ 60 דעת עזרא במדבר      
 80       ₪ 60 דעת עזרא דברים      

 94       ₪ 71 הגר"א / י. שלוני  -דקדוק אליהו 
 82       ₪ 62 דרכי רש"י / הרב הרצג 

 145     ₪ 109 דרישת ציון / הרב צ. קלישר 
 84       ₪ 64 דרש דרש יוסף 

 150     ₪ 114 כרכים(  2דרשות בית דוד ונחלת דוד )
 187     ₪ 140 הרב מ. קצנלנבוגן -דרשות הר"ן  / הרב א.ל. פלדמן

 72       ₪ 54 דרשות הר"ן מנוקד 
 76       ₪ 56 האדם ומידותיו במשנת המהר"ל  

 102     ₪ 77 תולדות המהר"ל / דר. א. עובדיה  - הארי שבחכמי פראג 
 67       ₪ 50 האתגרים של הקיום היהודי / ב. גרוס 

 115     ₪ 86 יוסף -האתרוג / א.גולדשמידט מ.בר
 140     ₪ 106 הבית השני בתפארתו / הרב א. אייבשיץ 

 264     ₪ 198 כרכים( / הרב י. צ. רימון  2הגדה והלכה ממקורה ) 
 324     ₪ 240 כרכים( / הרב י. צ. רימון  2)  אנגליתהגדה והלכה ממקורה  

 156     ₪ 114 כרכים(  2גאוני ליטא )  -הגדה ומגילה 
 492     ₪ 369 כרכים(  2תורת חיים מהודר )  -הגדה ומגילה 

 88       ₪ 66 הגדת אור ישרים 
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 שם פריט 
 מחיר חנות 

 הנחה   25%
 ברוטו כולל

 17%מע"מ 

 88       ₪ 66 רבי אברהם בן הגר"א   -הגדת גאולת אברהם 
 88       ₪ 66 הגדת גאוני ליטא 

 88       ₪ 66 הגדת הגר"א 
 97       ₪ 73 הגדת זבח פסח לאברבנאל 

 88       ₪ 66 הגדת יד מצרים / רי"א חבר 
 96       ₪ 72 הגדת מידה כנגד מידה עברית / הרב א.י. פסין 

 166     ₪ 124 / הרב א.י. פסין   אנגליתהגדת מידה כנגד מידה  
 70       ₪ 53 הגדת עולת ראי"ה 

 82       ₪ 61 הגדת שיר ציון / הרב ב.צ. נשר 
 176     ₪ 132 הגדת שירת מרים / הרב י. צ. רימון 

 221     ₪ 166 / הרב י. צ. רימון  אנגליתהגדת שירת מרים  
 92       ₪ 70 כריכה רכה  - אנגליתהגדת שירת מרים  

 88       ₪ 66 חיי אדם - הגדת תולדות אדם /  בעל ה
 88       ₪ 66 הגדת תורת הראשונים 

 120     ₪ 90 הגדת תורת חיים 
 264     ₪ 198 הגדת תורת חיים כריכה מהודרת 

 80       ₪ 60 הגות בחסידות / דר. י. נבו 
 78       ₪ 59 מדרש הנעלם / הרב ד. קמנצקי  - הדרת קודש 

 108     ₪ 81 ההלכה כוחה ותפקידה / הרב א. ברקוביץ 
 78       ₪ 56 תולדותיו ושיטתו / י. אלפסי  -החוזה מלובלין 

 78       ₪ 56 תולדותיו ושיטתו / הרב א. כ"ץ  -החתם סופר 
 78       ₪ 56 הכוזרי השני מטה דן / רבי דוד ניטו 

 168     ₪ 126 כרכים( / רבי י.צ. מקלנבורג  2הכתב והקבלה ) 
 94       ₪ 70 הלכות והליכות בחסידות / הרב א. ורטהיים 

 95       ₪ 71 הלכות פסוקות השלם חלק א / י. עץ חיים
 95       ₪ 71 הלכות פסוקות השלם חלק ב / י. עץ חיים 
 95       ₪ 71 הלכות פסוקות השלם חלק ג / י. עץ חיים 
 95       ₪ 71 הלכות פסוקות השלם חלק ד / י. עץ חיים 

 83       ₪ 62 הלכות פסוקות מן הגניזה / י. עץ חיים 
 92       ₪ 70 הלכות רופאים ורפואה / הרב א.י. ולדינברג 

 83       ₪ 62 הלכות תפילה מקורות ועיונים / הרב ד. ברופסקי 
 19       ₪ 14 חוברת / רמב"ם לעם  -הלכות תשובה לרמב"ם  

 90       ₪ 67 המדרש לאור ה"שפת אמת" / הרב ר. רז 
 94       ₪ 68 אוריין תולדות הרמב"ם / מ. י.   -המורה לדורות 

 152     ₪ 114 חלק א    -המידות לחקר ההלכה 
 119     ₪ 89 חלק ב   -המידות לחקר ההלכה 

 52       ₪ 37 שירים / ד. מירסקי  -המית הלב  
 74       ₪ 54 הממדים הנבואה האדמתנות / רבי ש.ט. גפן 
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 שם פריט 
 מחיר חנות 

 הנחה   25%
 ברוטו כולל

 17%מע"מ 

 76       ₪ 55 המצוות כסמלים / רש"ר הירש 
 56       ₪ 42 והמסורה / הרב ר. מרגליות המקרא  

 70       ₪ 50 המשפט העברי ומדינת ישראל / פרופ. י. בזק 
 76       ₪ 56 חדר הורתי / הרב י.ל. מימון   -הנותן בים דרך 

 56       ₪ 41 הסנגוריה במשנת הרב קוק / הרב ב. אפרתי 
 76       ₪ 58 הסיפור החסידי /הרב ראובן רז 

 74       ₪ 55 חסרות ויתרות בתנ"ך / הרב צ. רון   -העיקר חסר 
 102     ₪ 77 הפיוט לאור המדרש / דר. י. נבו 

 76       ₪ 56 הקדמות לפירוש המשנה / רמב"ם לעם 
 78       ₪ 59 תולדותיו ושיטתו / א.ח. פריימן  -הרא"ש  
 71       ₪ 52 תולדותיו ושיטתו / הרב י.ל. מימון  -  הראי"ה

 90       ₪ 67 בין חסידים למתנגדים / הרב ר. רז   -הרב קוק 
 78       ₪ 59 הרבי מקוצק / י. אלפסי 

 84       ₪ 62 הרבנות והמדינה / הרב ש. ישראלי 
 78       ₪ 59 תולדותיו ושיטתו / הרב ח.ד. שעוועל   -הרמב"ן 

 80       ₪ 60 השומר גופי אנוכי ? / מ. קאופמן 
 98       ₪ 73 התנ"ך כמקור לשפה העברית 

 106     ₪ 79 וזאת התורה / הרב דר ח. טלבי 
 74       ₪ 56 ופקדת נווך / הרב א. אברהמוב 

 83       ₪ 62 ישראלי זה היום עשה ה' / הרב ש. 
 336     ₪ 252 זוהר חדש, תיקוני זוהר, שערי זוהר / הרב ר. מרגליות 

 109     ₪ 82 זוהר חדש 
 120     ₪ 90 שערי זוהר 

 145     ₪ 109 תקוני זהר  -ספר הבהיר 
 113     ₪ 84 ח"ן וחסד / הרב א.י. שפרן 

 204     ₪ 154 כרכים( / הרב א.י. פסין  2שבתורה )  ביאור כל אתין -חומש  
 720     ₪ 540 כרכים( / /הרב ש. הלחמי  7חומש עם רמב"ן המבואר )

 134     ₪ 101 חזקוני על התורה 
 82       ₪ 61 חיבור התשובה למאירי / הרב מ. צוריאל 

 94       ₪ 71 חידושי הגר"א על מסכת שבת
 88       ₪ 66 על מסכת אבות  חידושי הגר"א

 328     ₪ 246 כרכים(  3חידושי המאירי על מסכת עירובין )
 5,542  ₪ 4,108 חידושי הריטב"א הרשב"א והר"ן

 1,044  ₪ 780 כרכים(  11חידושי הר"ן על הש"ס )
 120     ₪ 90 חידושי הר"ן שבת / מועד קטן 

 83       ₪ 62 חידושי הר"ן פסחים 
 96       ₪ 72 חידושי הר"ן נדה / כתובות 

 96       ₪ 72 חידושי הר"ן גיטין 
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 שם פריט 
 מחיר חנות 

 הנחה   25%
 ברוטו כולל

 17%מע"מ 

 96       ₪ 72 חידושי הר"ן בבא מציעא
 120     ₪ 90 חידושי הר"ן בבא בתרא 

 96       ₪ 72 חידושי הר"ן סנהדרין 
 96       ₪ 72 חידושי הר"ן שבועות 

 83       ₪ 62 חידושי הר"ן עבודה זרה 
 83       ₪ 62 חידושי הר"ן חולין 

 187     ₪ 140 הרב מ. קצנלנבוגן -דרשות הר"ן  / הרב א.ל. פלדמן
 2,376  ₪ 1,782 כרכים(  21חידושי הריטב"א על הש"ס )

 120     ₪ 90 חידושי הריטב"א ברכות 
 127     ₪ 95 חידושי הריטב"א שבת 

 120     ₪ 90 חידושי הריטב"א עירובין 
 96       ₪ 72 חידושי הריטב"א פסחים / מכות 

 121     ₪ 90 חידושי הריטב"א יומא / מגילה / ביצה 
 83       ₪ 62 חידושי הריטב"א ראש השנה 

 127     ₪ 95 חידושי הריטב"א תענית / סוכה / מועד קטן 
 175     ₪ 131 חידושי הריטב"א יבמות א

 175     ₪ 131 יבמות ב  חידושי הריטב"א
 120     ₪ 90 חידושי הריטב"א כתובות

 127     ₪ 95 חידושי הריטב"א נדרים 
 120     ₪ 90 חידושי הריטב"א גיטין א
 120     ₪ 90 חידושי הריטב"א גיטין ב

 120     ₪ 90 חידושי הריטב"א קידושין 
 116     ₪ 88 חידושי הריטב"א קידושין מהדו"ב 

 127     ₪ 95 חידושי הריטב"א בבא מציעא 
 151     ₪ 113 חידושי הריטב"א בבא בתרא 

 96       ₪ 72 חידושי הריטב"א מכות / פסחים 
 96       ₪ 72 חידושי הריטב"א שבועות

 127     ₪ 95 חידושי הריטב"א עבודה זרה / נדה 
 83       ₪ 62 חידושי הריטב"א חולין 

 92       ₪ 69 הריטב"א / מהדורת הרב י. קאפח שו"ת  
 2,122  ₪ 1,591 כרכים(   20חידושי הרשב"א על הש"ס )

 88       ₪ 66 חידושי הרשב"א ברכות 
 100     ₪ 75 חידושי הרשב"א שבת 

 120     ₪ 90 חידושי הרשב"א עירובין 
 120     ₪ 90 חידושי הרשב"א ראש השנה / מגילה 

 88       ₪ 66 הרשב"א ביצה חידושי  
 120     ₪ 90 חידושי הרשב"א יבמות 

 131     ₪ 98 חידושי הרשב"א כתובות השלם 
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 שם פריט 
 מחיר חנות 

 הנחה   25%
 ברוטו כולל

 17%מע"מ 

 76       ₪ 56 חידושי הרשב"א נדרים 
 127     ₪ 95 חידושי הרשב"א גיטין 

 113     ₪ 84 חידושי הרשב"א קידושין 
 120     ₪ 90 חידושי הרשב"א בבא קמא

 131     ₪ 98 הרשב"א בבא מציעא חידושי  
 151     ₪ 113 חידושי הרשב"א בבא בתרא כרך א 

 76       ₪ 57 חידושי הרשב"א שבועות
 120     ₪ 90 חידושי הרשב"א חולין 

 120     ₪ 90 חידושי הרשב"א נדה 
 67       ₪ 50 חידושי הרשב"א פירושי ההגדות 

 120     ₪ 90 חידושי הרשב"א עבודה זרה 
 96       ₪ 72 פסקי חלה להרשב"א 

 79       ₪ 59 חידושי רבינו חננאל בבא קמא 
 79       ₪ 59 חידושי רבינו חננאל בבא מציעא 

 76       ₪ 55 חכמה פנימית וחכמה חיצונית / הרב צ. אינפלד 
 78       ₪ 58 חכמי ישראל כרופאים / ד. מרגלית 

 50       ₪ 38 כריכה רכה / ר. רוזנבוים   -חכמת התשבורת 
 58       ₪ 43 חמשה חומשי תורה על פי הכתר 

 96       ₪ 72 הפטרות ברוסית חמשה חומשי תורה עם  
 92       ₪ 67 חקרי יהדות / הרב ש. פדרבוש 
 60       ₪ 46 חשבון הנפש / הרב מנדל לפין 

 144     ₪ 108 טל של תחיה/ הרבנית אסתר פרבשטיין 
 106     ₪ 79 יהודי איראן וספרות רבנית / ד. צדיק 

 112     ₪ 84 ילקוט שמעוני נביאים אחרונים 
 56       ₪ 42 יסוד המשנה ועריכתה / הרב ר. מרגליות 

 84       ₪ 62 יסוד מורא וסוד תורה 
 118     ₪ 88 יריעות שלמה / רבי ש. פפנהיים 

 101     ₪ 76 ישראל ושורשיו / הרב א.י. שפרן 
 96       ₪ 72 ישראל תורה ציון / הרב י. ל. מימון 

 102     ₪ 77 כוס אליהו / הרב א.י. שפרן 
 52       ₪ 38 כחלום יעוף / א. סתיו 

 113     ₪ 84 כי עת לחננה /  ר. פרידמן 
 1,590  ₪ 1,170 כרכים(  21כל כתבי הראי"ה קוק זצ"ל )

 222     ₪ 167 כרכים(  3ג )- אגרות הראי"ה א
 59       ₪ 44 אדר היקר ועקבי הצאן 

 60       ₪ 46 אורות / הראי"ה קוק 
 287     ₪ 215 כרכים(   4ד )-אורות הקודש א 

 77       ₪ 58 , מוסר אביך, ראש מילין אורות התורה, התשובה, הראי"ה
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 שם פריט 
 מחיר חנות 

 הנחה   25%
 ברוטו כולל

 17%מע"מ 

 127     ₪ 95 אורח משפט, מצות ראיה, חבש פאר 
 86       ₪ 65 באר אליהו 

 107     ₪ 80 דעת כהן 
 70       ₪ 53 הגדת עולת ראי"ה 

 108     ₪ 81 משפט כהן / זבחי ראי"ה
 188     ₪ 142 כרכים(  2סידור עולת ראיה )

 107     ₪ 80 עזרת כהן 
 79       ₪ 59 שבת הארץ / עץ הדר 

 192     ₪ 144 שמונה קבצים 
 34       ₪ 25 אורות מהדורת כיס / הראי"ה קוק 

 31       ₪ 24 מהדורת כיס / הראי"ה קוק  -אורות התורה ואורות התשובה  
 36       ₪ 26 מדות הראי"ה )מהדורה מוקטנת(  -מוסר אביך  

 86       ₪ 65 כל מלאכה / הרב י. ראק 
 72       ₪ 54 כתב עברי כתב אשורי / הרב צ. אינפלד 

 175     ₪ 131 כרכים(  2כתבי הרב יהודה אלקלעי )
 144     ₪ 108 כרכים(  2כתבי הרמב"ן )

 134     ₪ 101 כתבי רבי עובדיה ספורנו 
 134     ₪ 101 כתבי רבינו בחיי 

 415     ₪ 311 כרכים( / רמב"ם   4כתבים רפואיים ) 
 95       ₪ 71 תרגום רוסי כתובים עם 

 96       ₪ 72 לדרך טעמי המצוות 
 56       ₪ 42 לחקר שמות וכינויים בתלמוד / הרב ר. מרגליות 

 116     ₪ 88 כינור דוד / הרב י. צ. רימון -ליל הסדר 
 140     ₪ 106 / הרב י. צ. רימון  אנגליתכינור דוד -ליל הסדר 

 76       ₪ 56 ליקוטי אבידה / הרב פ. שרייבר 
 74       ₪ 56 לכתוב עד כלות / ר. לפשיץ 

 109     ₪ 82 לכתך אחרי במדבר / הרב ש. גוטל 
 92       ₪ 70 למען ציון לא אחשה / הרב י.ל. מימון 

 84       ₪ 64 לפני ולפנים  
 91       ₪ 68 מאורות הגר"א / הרב י.ל. מימון 

 89       ₪ 66 מאמר על הדפסת התלמוד / הרב ר.נ.נ. רבינוביץ 
 72       ₪ 54 מאמרי טוביה חלק א / הרב ט. פרשל 
 72       ₪ 54 מאמרי טוביה חלק ב / הרב ט. פרשל 
 72       ₪ 54 מאמרי טוביה חלק ג / הרב ט. פרשל 
 72       ₪ 54 מאמרי טוביה חלק ד / הרב ט. פרשל 
 72       ₪ 54 מאמרי טוביה חלק ה / הרב ט. פרשל 
 72       ₪ 54 מאמרי טוביה חלק ו / הרב ט. פרשל 

 89       ₪ 67 לוהי - מבוא למדע הא
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 שם פריט 
 מחיר חנות 

 הנחה   25%
 ברוטו כולל

 17%מע"מ 

 102     ₪ 77 מגילת אסתר מידה כנגד מידה / הרב א.י. פסין 
 166     ₪ 125 / הרב א.י. פסין   אנגליתמגילת אסתר מידה כנגד מידה 

 78       ₪ 59 מחיר יין   -מגילת אסתר עקידת יצחק 
 88       ₪ 66 פירושי גאוני ליטא  -מגילת אסתר 

 168     ₪ 126 מגילת אסתר תורת חיים
 280     ₪ 210 מגילת אסתר תורת חיים מהדורה מהודרת 

 46       ₪ 34 החסד והטוב / הרב י. א. מונק   -מגילת רות  
 78       ₪ 58 מגילת רות   -משיב נפש 

 1,097  ₪ 822 כרכים(  10מדרש הגדול )
 59       ₪ 44 מוטיבים מקבילים שערי תשובה ומסילת ישרים / דר. י. נאמן 

 36       ₪ 26 מדות הראי"ה )מהדורה מוקטנת(  -מוסר אביך  
 96       ₪ 72 מועדי קדשך / הרב א. שלזינגר 

 130     ₪ 97 מורה נבוכים מנוקד / מהדורת אבן שמואל  
 134     ₪ 101 מורה נבוכים מהדורת הרב י. קאפח 

 103     ₪ 77 מורה נבוכים עה"ת אנגלית / הרב ד. מקובר 
 101     ₪ 76 מורה נבוכים על התורה / הרב ד. מקובר 

 120     ₪ 90 כרכים( / הרב י. מובשוביץ  2ימים נוראים אשכנז ) -מחזור שיח בשדה  
 60       ₪ 46 ראש השנה אשכנז / הרב י. מובשוביץ  -מחזור שיח בשדה  
 60       ₪ 46 יום כיפור אשכנז / הרב י. מובשוביץ  -מחזור שיח בשדה  
 60       ₪ 46 פסח אשכנז / הרב י. מובשוביץ  -מחזור שיח בשדה  

 106     ₪ 79 מי באר על מסכת שבועות / הרב ח.מ. יעקבזון 
 510     ₪ 383 כרכים( / הרב א. פסין  4מדה כנגד מדה סט )

 134     ₪ 101 מידה כנגד מידה חלק ראשון / הרב א. פסין 
 134     ₪ 101 מידה כנגד מידה חלק שני / הרב א. פסין 

 134     ₪ 101 מידה כנגד מידה חלק שלישי / הרב א. פסין 
 156     ₪ 116 מדה כנגד מדה חלק רביעי / הרב א. פסין 

 72       ₪ 54 מילי דאבות / רבי יצחק מוולאז`ין 
 415     ₪ 311 כרכים(  3מכלול המאמרים והפתגמים )

 85       ₪ 64 מלאכי עליון / הרב ר. מרגליות 
 56       ₪ 42 מלחמות השם / רבי אברהם בן הרמב"ם 

 90       ₪ 67 נון - ספר יונה / א. בן - ממך אליך אברח 
 68       ₪ 52 מן המיצר קראתי / מ. פראגר 

 576     ₪ 432 כרכים(  8)  מנהגי ישראל
 134     ₪ 98 רבי יצחק אבוהב / הרב מ.ח. קצנלנבוגן  -מנורת המאור  

 118     ₪ 88 בראשית / ח. טויטו  -מנחת יהודה 
 100     ₪ 74 מנחת פיתים / הרב ח. ארנטרוי 

 100     ₪ 74 מסילות יהודה / הרב ש.נ. הלחמי   -מסילת ישרים 
 79       ₪ 59 מקוברמסילת ישרים עם ביאורים ישרים / הרב ד. 
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 שם פריט 
 מחיר חנות 

 הנחה   25%
 ברוטו כולל

 17%מע"מ 

 110     ₪ 80 מסיני בא / הרב י. שביב 
 54       ₪ 41 חן -מעבר להרים / י. אבן

 72       ₪ 54 הלכות ומנהגי הגר"א / הרב י.א. מובשוביץ   -מעשה רב 
 68       ₪ 51 מצמיח קרן ישועה / הרב ד. צ. הופמן 

 118     ₪ 88 מרגליות מהדורה חדשה / הרב ר.  -מרגליות הים  
 103     ₪ 76 מרכז התורה בפרובנאס 

 113     ₪ 84 שיעורי הגר"ע יוסף  -משא עובדיה 
     130     ₪   78 מועדים   -משיב נפש 
 78       ₪ 58 מגילת רות   -משיב נפש 

 72       ₪ 54 משכן שילה / הרב ש. רפאל 
 72       ₪ 54 משלי עם פירוש רבינו יונה
 353     ₪ 264 כרכים( 3משנה עם פירוש הרמב"ם )

 294     ₪ 222 כרכים(  2משנת ראובן על פרקי אבות )
 89       ₪ 66 משפט המלוכה בישראל / הרב ש. פדרבוש 

 108     ₪ 81 זבחי ראי"ה / הראי"ה קוק  - משפט כהן 
 108     ₪ 82 ארץ ומדינה / הרב ש. ישראלי  -משפטי שאול 

 72       ₪ 54 א. ידידיה  - משפטיך תהום רבה / ג. גרינברג 
 103     ₪ 77 תרגום רוסי נביאים עם  

 76       ₪ 56 נושאים מרכזיים במחשבת ישראל לפי ספר הכוזרי/הרב ראובן רז 
 78       ₪ 59 נחליאל / הרב י. ברויאר 

 91       ₪ 66 אור / הרב ר. מרגליות  ניצוצי
 86       ₪ 65 יהושע שופטים / הרב י. לוי   -נ"ך לאור ההלכה 

 154     ₪ 115 כרכים( / הרב י. פרנקל  2נר אהרן עה"ת )
 77       ₪ 58 סדר הקינות לתשעה באב

 86       ₪ 65 סדר רב עמרם גאון 
 89       ₪ 66 סוד הנשמה / פרופ. ב. פיין 

 78       ₪ 59 סידור הגר"א 
 188     ₪ 142 כרכים( / הראי"ה קוק  2סידור עולת ראיה )

 300     ₪ 226 סידור תורת חיים 
 136     ₪ 102 סידור תפילות ישראל / רש"ר הירש 

 126     ₪ 95 הגר"א / הרב י.א. מובשוביץ  -סידור תפילת אליהו 
 86       ₪ 65 לפרשת השבוע / הרב ר. רזסיפורי חסידים בדרשות 

 60       ₪ 44 ספורי רבי נחמן מברסלב / א. יערי 
 145     ₪ 109 תקוני זהר / הרב ר. מרגליות  -ספר הבהיר 

 140     ₪ 106 ספר הג"ן / י.מ. אורליאן 
 391     ₪ 293 כרכים( / מהדורת הרב ר. מרגליות 3ספר הזוהר )
 134     ₪ 101 ספר החינוך 

 275     ₪ 206 כרכים( / דר. י. רפאל  2ספר המנהיג לראב"ן הירחי ) 
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 שם פריט 
 מחיר חנות 

 הנחה   25%
 ברוטו כולל

 17%מע"מ 

 95       ₪ 71 ספר המצוות / מהדורת הרב ח. העליר 
 82       ₪ 60 ספר המצוות / רמב"ם לעם

 110     ₪ 83 ספר המצוות עם המקור הערבי / הרב י. קאפח 
 110     ₪ 83 ספר המצוות עם השגות הרמב"ן / הרב ח.ד. שעוועל 

 104     ₪ 78 ספר המצפה על הרמב"ם כרך א / הרב מ.צ. פולין 
 90       ₪ 67 ספר המצפה על הרמב"ם כרך ב / הרב מ.צ. פולין 
 104     ₪ 78 ספר המצפה על הרמב"ם כרך ג / הרב מ.צ. פולין 

 60       ₪ 44 ספר השמיטה / הרב י.מ. טיקוצינסקי 
 150     ₪ 112 ספר התשובה)שני כרכים(

 134     ₪ 101 ספר חסידים 
 83       ₪ 62 ספר יצירה עם ביאור הגר"א 

 79       ₪ 59 ספר מאזנים לאבן עזרא 
 82       ₪ 61 ספר מדע / רמב"ם לעם 

 102     ₪ 77 הרב י. שכטר ספר משלי עם פירוש דברי יעקב / 
 88       ₪ 66 ספר צחות לאבן עזרא 

 120     ₪ 90 ספרא וסייפא / הרב נ.ד. רבינוביץ 
 120     ₪ 90 במדבר  -ספרי עם פירוש תולדות אדם 
 120     ₪ 90 דברים  -ספרי עם פירוש תולדות אדם 

 72       ₪ 54 ספרן של יחידים / הרב ה. צייטלין 
 95       ₪ 71 עבודת המלך על ספר מדע / רבי מ. קרקובסקי 

 466     ₪ 349 כרכים(  4עבודת הקודש להרשב"א )
 72       ₪ 54 עולם הקורבנות / הרב צ. אינפלד 

 186     ₪ 138 כרכים( / הרב א. מונק  2עולם התפילות )
 107     ₪ 80 עזרת כהן / הראי"ה קוק 

 78       ₪ 59 הכתב והקבלה עיון תפילה / בעל  
 89       ₪ 65 עיונים בדברי חז"ל ובלשונם / הרב ח. ארנטרוי 

 76       ₪ 56 עיונים בכתביהם של בעלי המוסר 
 94       ₪ 70 עין הדעת / הרב מ.מ. פרבשטין 

 72       ₪ 54 מגילת רות / הרב י. סורוצקין  - עיניך בשדה 
 64       ₪ 48 הופמן על התפילה / רבי ד.צ. 

 100     ₪ 73 על חסידות וחסידים / דר. י. רפאל 
 67       ₪ 49 על משמר היהדות / דר. י. שפרן 

 74       ₪ 56 עלי אור מסכת מו"ק / הרב א. קוקיס 
 107     ₪ 80 עלי מרורות / הרב י.מ. אהרונסון 

 102     ₪ 77 פיוטי הדרן 
 342     ₪ 257 כרכים(  3התורה )פירוש אבן עזרא על  

 102     ₪ 77 מסכת סוטה / נ. בלזם  - פירוש המשנה לרמב"ם 
   פירוש הרמב"ן לירושלמי / י. פלורסהיים 
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 שם פריט 
 מחיר חנות 

 הנחה   25%
 ברוטו כולל

 17%מע"מ 

 128     ₪ 96 כרך מבוא 
 128     ₪ 96 סדר זרעים 
 128     ₪ 96 סדר מועד 

 128     ₪ 96 סדר נשים א 
 128     ₪ 96 סדר נשים ב 

 128     ₪ 96 נזיקין סדר 
 156     ₪ 116 כרכים( מהדורה מחודשת  2פירוש הרמב"ן על התורה )

 76       ₪ 56 פירוש למסכת אבות / רמב"ם לעם 
 56       ₪ 42 פירוש ספר יצירה / י. וינשטוק 

 94       ₪ 70 פירוש רבינו סעדיה גאון על התורה / הרב י. קאפח
 106     ₪ 79 שמות  -פירושי רס"ג  

 106     ₪ 79 פירוש תהילים לרבינו יוסף חיון 
 140     ₪ 106 שמות  -פירושי הרב דוד צבי הופמן 

 96       ₪ 72 פירושי הרנב"י להלכות נדרים של הרמב"ן 
 420     ₪ 312 כרכים( 5פירושי רלב"ג על התורה )

 94       ₪ 70 פירושי רלב"ג על התורה בראשית 
 100     ₪ 75 פירושי רלב"ג על התורה שמות 
 78       ₪ 59 פירושי רלב"ג על התורה ויקרא 

 108     ₪ 81 פירושי רלב"ג על התורה במדבר 
 110     ₪ 83 פירושי רלב"ג על הנ"ך 

 110     ₪ 83 נביאים  -פירושי רלב"ג 
 110     ₪ 83 כתובים -פירושי רלב"ג נביאים ב' 

 110     ₪ 83 משלי -רלב"ג איובפירושי 
 134     ₪ 101 פירושי רש"י לתורה / הרב ח. ד. שעוועל 

 67       ₪ 50 פיתוחים פתוחים ואטורים / ש. כץ 
 98       ₪ 73 פני ספר תהילים / פ. מלצר

 78       ₪ 56 פנינים ומרגליות / הרב ר. מרגליות 
 101     ₪ 76 פרשיות פתוחות וסתומות שבתורה/ הרב נתן דוד רבינוביץ 

 96       ₪ 72 פסקי חלה להרשב"א 
 50       ₪ 38 א. נדיבי  -פתח ההצלה מטנג`יר / א. פרבשטיין 

 186     ₪ 139 כר( / הרב צ. אינפלד  2צהר לבראשית ) 
 20       ₪ 16 ציון וירושלים 

 90       ₪ 66 ברויארציוני דרך / הרב י. 
 95       ₪ 71 אישות / הגר"י ראזין   -צפנת פענח 

 132     ₪ 96 קבלת הרמב"ן פירושי וחיבורי תלמידי הרשב"א 
 79       ₪ 59 קהלת עם פירושי אבן עזרא

 174     ₪ 131 כרכים( / הרב מ. ראט  2קול מבשר )
 100     ₪ 74 קומץ המנחה / הרב ח. ארנטרוי 
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 שם פריט 
 מחיר חנות 

 הנחה   25%
 ברוטו כולל

 17%מע"מ 

 80       ₪ 60 רבי ירוחם פרלמן ממינסק / הרב ה. דוצ'ין    -קונטרס קידוש השם 
 79       ₪ 59 קונטרס שבת החתונה / ש. גליק 

 102     ₪ 77 קינות לאור המדרש / פרופ' נ. נבו 
 78       ₪ 59 קסת הסופר / הרב א.מרקוס 

 60       ₪ 44 קצור שולחן ערוך / רבי שלמה גנצפריד 
 110     ₪ 83 קרן ישראל מסכת חולין / ו.י. לרנר 

 113     ₪ 84 קשת אהרון / הרב א. ב"צ שורין 
 60       ₪ 43 קשת גבורים ב / הרב א.ב"צ שורין 
 60       ₪ 43 קשת גבורים ג / הרב א.ב"צ שורין 
 60       ₪ 44 קשת גבורים ד / הרב א.ב"צ שורין 

 60       ₪ 43 א.ב"צ שורין קשת גבורים ה / הרב 
 79       ₪ 59 מסכת בכורות / הרב נ. ורשנר  -ראשית הנזר 
 210     ₪ 154 כרכים( / מ. בניהו  2רבי חיד"א )

 79       ₪ 58 תולדותיו ושיטתו / הרב י.ד. לרנר  -רבי מנחם מנדל מקוצק  
 86       ₪ 65 רבי עקיבא ודורו של שמד / הרב צ. אינפלד 

 367     ₪ 275 כרכים(   3רבינו בחיי על התורה )
 79       ₪ 58 תולדותיו ושיטתו / הרב י.ד. לרנר  -רבנו עובדיה מברטנורא  

 76       ₪ 56 רינת האמונה / דר. א. רבינוביץ 
 76       ₪ 56 רינת התשובה 

₪      56 התלמוד רינת    76 
 1099   ₪ 660 כרכים(   20רמב"ם לעם )

 85       ₪ 64 אגרות הרמב"ם / רמב"ם לעם 
 76       ₪ 56 הקדמות לפירוש המשנה / רמב"ם לעם 

 82       ₪ 60 ספר המצוות / רמב"ם לעם
 82       ₪ 61 ספר מדע / רמב"ם לעם 

₪   56 פירוש למסכת אבות / רמב"ם לעם       76 
 106     ₪ 77 הפירוש לתלמוד / הרב י. מלחי  - רש"י 
 79       ₪ 59 מסכת נדרים / י. פלורסהיים  - רש"י 

 470     ₪ 358 כרכים(  3שאילתות דרב אחאי גאון )
 90       ₪ 67 שבחי ארץ החיים / הרב פ. פינפער 

 80       ₪ 60 שבילי ניסן / הרב נ. וקסמן 
 80       ₪ 60 שבעים פנים לתורה / רבי י. ענגיל 

 79       ₪ 59 עץ הדר / הראי"ה קוק   -שבת הארץ 
 70       ₪ 52 שו"ת אבני קודש / רבי נ. לעווי 
 80       ₪ 60 שו"ת הפרשה / הרב י. שינפלד 

 95       ₪ 71 שו"ת הראב"ד תשובות ופסקים 
 92       ₪ 70 / מהדורת הרב י. קאפח   שו"ת הריטב"א

 90       ₪ 67 שו"ת הרמ"א / הרב א. זיו 
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 שם פריט 
 מחיר חנות 

 הנחה   25%
 ברוטו כולל

 17%מע"מ 

 82       ₪ 61 שו"ת לב שלמה / רבי ש. חעלמא 
 516     ₪ 386 כרכים(  4שו"ת מהר"ם מרוטנברג )

 58       ₪ 43 שו"ת מן השמים / רבי יעקב ממרויש 
 74       ₪ 56 שו"ת ציון לנפש חיה / הרב נ.נ. לייטער 

 74       ₪ 55 שיח שאול לימים הנוראים / הרב ש. ישראלי 
 116     ₪ 88 שיח שאול על התורה / הרב ש. ישראלי 

 96       ₪ 72 שיח שאול לשלש רגלים / הרב ש. ישראלי 
 76       ₪ 55 שיח שאול למועדים / הרב ש. ישראלי 

₪     915 כרכים( 12שיטה מקובצת )  1220   
₪        84 שיטה מקובצת כתובות כרך א  112   
₪        95 שיטה מקובצת כתובות כרך ב  126   
₪        84 שיטה מקובצת כתובות כרך ג  112   
₪        95 שיטה מקובצת כתובות כרך ד  126   

₪        82 שיטה מקובצת נדרים  109   
₪   78 מקובצת נזיר / סוטה שיטה       104 

    104     ₪  78 שיטה מקובצת החדשה סוטה 
 311     ₪ 226 כרכים(   3שיטה מקובצת בבא קמא סט )

 112     ₪ 84 שיטה מקובצת בבא קמא א'     
 112     ₪ 84 שיטה מקובצת בבא קמא ב     
 112     ₪ 84 שיטה מקובצת בבא קמא ג     

 112     ₪ 84 מקובצת בבא מציעא חלק א שיטה  
 112     ₪ 84 שיטה מקובצת בבא מציעא חלק ב 

 96       ₪ 72 מנחות  -שיטה מקובצת 
 96       ₪ 72 ערכין  -שיטה מקובצת 

 96       ₪ 72 בכורות -שיטה מקובצת  
 115     ₪ 86 שיירי המנחה / הרב ח. ארנטרוי 

 528     ₪ 396 כרכים(   5סולוביצ`יק )שיעורי הגרי"ד 
 223     ₪ 176 כרכים( / הגרי"ד סולוביצ`יק  2שיעורים לזכר אבא מרי )

 103     ₪ 78 יום כיפורים   -שיעורי הגרי"ד סולוביצ`יק 
 102     ₪ 77 כריתות  -שיעורי הגרי"ד סולוביצ`יק 
 103     ₪ 77 עניני סת"ם   -שיעורי הגרי"ד סולוביצ`יק 
 80       ₪ 60 שיעורי ראשי ישיבות ליטא

 79       ₪ 59 שיעורי רבי שמעון שקאפ
 228     ₪ 170 כרכים( / א. יערי  2שלוחי ארץ ישראל )

 80       ₪ 60 שלמי מנחם / הרב מנחם שימל 
 86       ₪ 65 שלמי שמחה / הרב נ. גוטל 

 56       ₪ 42 שם עולם / הרב ר. מרגליות 
 19       ₪ 14 חוברת / רמב"ם לעם  -שמונה פרקים להרמב"ם 
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 שם פריט 
 מחיר חנות 

 הנחה   25%
 ברוטו כולל

 17%מע"מ 

 192     ₪ 144 כרכים( / הראי"ה קוק  2שמונה קבצים )
 73       ₪ 55 שמיטת כספים / הרב י. ז. כהנא 

 80       ₪ 60 שערי הלכה הלכות נדה / הרב י. חזות 
 80       ₪ 60 שערי הלכה הלכות סת"ם / הרב י. חזות 

 80       ₪ 60 הלכה הלכות רפואה בשבת ובתעניות / הרב י. חזות שערי  
 120     ₪ 90 שערי זוהר / הרב ר. מרגליות 

 94       ₪ 70 שערי שאול פסחים 
 94       ₪ 70 שערי שאול נדרים 

 94       ₪ 70 שערי שאול מסכת בבא קמא 
 83       ₪ 62 שערים בהלכה / הרב . שליטא 

 70       ₪ 52 שערים ל'מערכת הקנינים'
 79       ₪ 59 שערים לשערי יושר / הרב ר. רז 

 228     ₪ 172 כרכים( / הרב נ. שיינפלד  3שפתי דעת )
 158     ₪ 119 כרכים(   2שפתי דעת על התורה )

 478     ₪ 359 כרכים( / הרב י.ל. מימון  6שרי המאה ) 
 44       ₪ 34 תענית  שרידים מפירוש הר"א 

 82       ₪ 61 תהלים באר אברהם / רבי אברהם בן הגר"א 
 42       ₪ 31 תהלים על פי הכתר 

 86       ₪ 65 תהלים עם פירוש הרד"ק
 106     ₪ 79 תהלים עם פירוש רבינו יוסף חיון 

 134     ₪ 101 תהלים עם פירוש רש"ר הירש 
 475     ₪ 356 כרכים(  3תהלים תורת חיים )

 94       ₪ 68 תולדות הגר"א / הרב י.ל. הכהן מימון 
 110     ₪ 83 תולדות חג שמחת תורה / א. יערי 

 1,440  ₪ 1,080 כרכים(  16תוספות הרא"ש )
       92  ₪ 70 תוספות הרא"ש ברכות 

 109     ₪ 82 תוספות הרא"ש שבת 
 106     ₪ 79 יומא / ביצה   תוספות הרא"ש

 96       ₪ 72 תוספות הרא"ש  ראש השנה / סוכה 
 98       ₪ 73 תוספות הרא"ש מגילה / חגיגה 

    96     ₪ 72 תוספות הרא"ש מועד קטן / עבודה זרה 
 109     ₪ 82 תוספות הרא"ש יבמות 

 96       ₪ 72 תוספות הרא"ש כתובות 
 83       ₪ 62 נדרים / נזיר   תוספות הרא"ש

 88       ₪ 66 תוספות הרא"ש סוטה / הוריות 
    88     ₪ 66 תוספות הרא"ש גיטין 

 109     ₪ 82 תוספות הרא"ש קידושין 
 92       ₪ 70 תוספות הרא"ש שבועות 
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 שם פריט 
 מחיר חנות 

 הנחה   25%
 ברוטו כולל

 17%מע"מ 

 106     ₪ 79 תוספות הרא"ש חולין 
 106     ₪ 79 תוספות הרא"ש נדה 

 106     ₪ 79 בבא מציעא   תוספות הרא"ש
 86       ₪ 65 עירובין   -תוספות רי"ד שבת 

 86       ₪ 65 יומא   -ר"ה  - תוספות רי"ד פסחים 
 86       ₪ 65 חגיגה - מו"ק-מגילה -תענית -ביצה-תוספות רי"ד סוכה

 96       ₪ 72 תוספות רי"ד קידושין 
    96     ₪ 72 תורה עם תרגום רוסי 

 106     ₪ 79 פה / הרב י. ענבל -שבעל תורה 
 139     ₪ 102 כרכים( 2תורות בית דינוב )

 126     ₪ 95 הגר"א / הרב י.א. מובשוביץ  -סידור תפילת אליהו 
 108     ₪ 82 הגר"א על התנ"ך / הרב י. א. מובשוביץ  -תורת אליהו  

 402     ₪ 300 כרכים(   3תורת הבית לרשב"א )
 172     ₪ 128 תורת הבית לרשב"א כרך א 
 137     ₪ 103 תורת הבית לרשב"א כרך ב
 137     ₪ 103 תורת הבית לרשב"א כרך ג 

 114     ₪ 85 תורת הגר"א ומשנת החסידות / הרב צ. אינפלד 
 155     ₪ 116 תורת החסידות כרך א / י. אלפסי 
 155     ₪ 116 תורת החסידות כרך ב / י. אלפסי 
 155     ₪ 116 תורת החסידות כרך ג / י. אלפסי 

 134     ₪ 101 תורת הראשונים נדרים / הרב א. אריאלי 
 119     ₪ 89 תורת הראשונים סוכה / הרב א. אריאלי 

 534     ₪ 401 כרכים( / הרב א. אריאלי  5תורת הראשונים פסחים )
 119     ₪ 89 תורת הראשונים פסחים א
 119     ₪ 89 תורת הראשונים פסחים ב
 119     ₪ 89 תורת הראשונים פסחים ג
 119     ₪ 89 תורת הראשונים פסחים ד
 119     ₪ 89 תורת הראשונים פסחים ה 

 104     ₪ 78 תורת חז"ל תורה מן השמים / הרב ח. שימל 
     95       ₪ 71 תורת חטאת לרמ"א / הרב א. גלינסקי 

 1,210  ₪ 907 כרכים(   7תורת חיים מהדורה מהודרת )
 696     ₪ 456 כרכים(  7תורת חיים חמשה חומשי תורה )

 104     ₪ 78 תורת חיים בראשית א 
 104     ₪ 78 תורת חיים בראשית ב 

 104     ₪ 78 תורת חיים שמות א 
 110     ₪ 83 תורת חיים שמות ב 

 104     ₪ 78 ויקרא תורת חיים 
 110     ₪ 83 תורת חיים במדבר 
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 שם פריט 
 מחיר חנות 

 הנחה   25%
 ברוטו כולל

 17%מע"מ 

 110     ₪ 83 תורת חיים דברים 
 475     ₪ 356 כרכים(  3תורת חיים תהלים )

 300     ₪ 226 תורת חיים סידור 
 300     ₪ 224 כרכים( 2תורת חיים משלי )

 432     ₪ 324 כרכים( 3תורת חיים חמש מגילות )
 156     ₪ 116 שיר השירים   -תורת חיים רות 

 158     ₪ 119 איכה -תורת חיים קהלת  
 168     ₪ 126 תורת חיים מגילת אסתר

   36       ₪ 26 תיקון מידות הנפש /  רבי שלמה אבן גבירול 
 145     ₪ 109 ספר הבהיר / הרב ר. מרגליות   -תקוני זהר 

 258     ₪ 192 כרכים(  3תנ"ך ברוסית ) 
    96     ₪ 72 תרגום רוסי תורה עם 

 103     ₪ 77 תרגום רוסי נביאים עם  
 95       ₪ 71 תרגום רוסי כתובים עם 

 78       ₪ 59 תנ"ך שלם על פי כתר ארם צובה 
   86       ₪ 65 תנאי בנישואין ובגט / הרב א. ברקוביץ 

 100     ₪ 74 תניא רבתי לרבי יחיאל בן יקותיאל הרופא 
 84       ₪ 54 סדר יוכ"ק / הרב מ. שפירא   -תפילה לעני 

 120     ₪ 90 תשובות הרמב"ן / הלכות לולב לראב"ד 
 190     ₪ 142 כרכים(  2מקרא ) -תשובות הרשב"א חלק ראשון  
 95       ₪ 71 מועד  -תשובות הרשב"א חלק שלישי  

 173     ₪ 130 כרכים( 2גאון ) תשובות ופירושי רב שרירא


