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 עמוד התוכן עמוד התוכן
 5 מגילת אסתר                  4                      סידורי תפילה

 5 הגדות לפסח                  3         חומשים  וספרי תנ"ך
 4   ספרי קדש שונים                  2           תנ"ך בתמונות

 3 שונים וספרי ילדים                  2  ספרי תורה
 7 פרים בשפות שונותס                  2 תהלים

 2                              מחזורים
 

 
 סידורי תפילה / אשכנז / ספרד

 
 33.-             ס"מ( בכריכת פלסטיק  7140) –כיס  – תפילת ישראלסדור 
 33.-                       ס"מ( אשכנז1ספרד 2143) –בינוני  – קול ישראלסדור 
 33.- אשכנז1ספרד – עם ישראלסדור 

 23.- ספרד – דרך החייםסדור השלם עם 
 25.-                                                                  ספרד – ניםימאיר עסדור 

 
 -- ס"מ( 7140) –כיס    -      נגליתאסדור עם תרגום 

 23.-                           ס"מ( 2143) –בינוני    -                                            
 43.-                          ס"מ(  43147) –גדול    -                                            

                                            23.-              אשכנז –ס"מ(  2143) –בינוני  –    צרפתיתסדור עם תרגום 
 54.-                                                         אשכנז  -ס"מ(  43143) –גדול   -

 Sachs"  -.50 “  -קטן    -     גרמניתסדור עם תרגום 
 Pollak”                                            -.32“  -     הונגריתסדור עם תרגום 

 
 23.-                            ס"מ( 2143) –בינוני    -    ספרדיתסדור עם תרגום 

 43.-ס"מ(                              47\43) –. גדול -                                            
    200.- עור מרופדיכת כרב מ(ס" 35\43) גדול -       פרסיתום סדור עם תרג

                          
 32.-  רומניתסדור עם תרגום 
 43.-                                                                       רוסיתסדור עם תרגום 

 
 4.- ס"מ( 2143חוברת )  -ברכת המזון  

 4.- פלסטיק קשיח בדף אחד  -ן  ברכת המזו
 5.- מינציהדף או דף כפול בל  -ת המזון  ברכ

 
 4.- אשכנז –ס"מ{  2143חוברת } –מנחה ומעריב השלם 

 
 3.- ס"מ{ 43147} –בינוני  –זמירות ישראל1 זמירות שבת 
 7.40 ס"מ{ 45133}  -גדול   --                                               

----------------------------------------------------------- 
 תצרפתיחדש ב

HAFTAROT LE  PENTATEUQUE SUIVI DES 
 84- ס"מ( 57/54בכרך אחד, ) צרפתית,  עברית  וחומש עם הפטרות

----------------------------------------------------------- 
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 סדורי תפלה לפי מנהגי הספרדים
 45.-     בכריכת פלסטיק בנרתיק קטנטןסדור 

          33.-                                            ס"מ 4017)  כיס  -בני ציון  סדור תפלת 
 33.-                                       ס"מ ( 4312)  בינוני  -בני ציון  סדור תפלת 
 37.-                                 גדול  -  בני ציוןסדור תפלת 

 20.- תפלת החדשסדור 
 

 37.- ארבע תעניותסדר 
 4.- חוברת –מנחה וערבית לחול ושבת 

 --(                                ס"מ 44144)  בלי דילוגסדור מנחה וערבית השלם 
 

 23.-  ס"מ( 2143קטן )  -ספרדים /צרפתית סדור סדר התפלות עם תרגום 
 54.- ס"מ( 43143גדול ) -                                                                              

 4.- חוברת       –ס"מ (  47143גדול )  –ספרדים  –ברכת המזון 
 4.- פלסטיק קשיח בדף אחד –ברכת המזון 
 5.- דף , או דף כפול בלמינציה  –ברכת המזון 

  
 תורה נביאים כתובים

 
 40.- בחמישה כרכים בכריכת פלסטיק ש קטנטןחומ

 
   , בכרך אחדחומש תורת משה

 25.-ס"מ ( 33145 גדול ) ,ת שבתועם הפטרות, חמש מגילות ותפיל          
 

 30.- כרכים 4 –וחמש מגילות  עיקר ש"חעם רש"י תרגום  חומש
 43.- כ"אכרכים בודדים                                                     

 400.-            כרכים 4  -)פרש"י באותיות מרובעות(   חומש רש"י מנוקד
 33.- כרכים בודדים  כ"א                                                    

 
 30.- כל כרך  ת הרדוף לתלמידיםרמהדו חומש ונביאים ראשונים

 אל א, שמואל ב, מלכים א,שופטים, שמו-כרכים, וכן יהושע 4 –תורה          
 
 

 84.-              ש חד -, בכרך אחדעם הפטרות  צרפתיתחומש עם תרגום 
 

 33.-   ס"מ (  47143,  )בכרך אחדעם הפטרות  ספרדית חומש עם תרגום
 

  תרגום חדש עם פירושים והערות  -  פרדיתחומש עם תרגום ס
 540.-       ס"מ ( בקופסה 35147)  כרכים 1. הרב מ. אדריערוך ע"י         

 
  עברית תנ"ך

 40.-                            ס"מ ( בכריכה קשה 2144בינוני )   -                    
 

 -- ס"מ ( 45144)  4מס'  -  אנגליתתנ"ך עם תרגום 
 420.-                                 ס"מ ( 47143)  3מס'  -                                       

 33.-                                   בכריכה רכה 3מס'  -                                       
 

 צרפתית בכרך אחד –עברית   צרפתיתתנ"ך עם תרגום 
 473.-                                  ס"מ ( 33145גדול )  -                                       

 423.-לוקס דמוי עור ', כרס"מ ( 47143בינוני )  -                                       
 33.-                              בינוני בכריכה רכה -                                       

 
 304.- ס"מ ( 47143כרכים, ) 3ית ספרדית עבר -  ספרדיתתנ"ך עם תרגום 

 
 423.-ס"מ ( 33145גרמנית בכרך אחד ) -תעברי -  גרמניתתרגום  תנ"ך עם

 
 קיימים ספרים מהנ"ל גם בכריכות עור

 
 

 תנ"ך בתמונות
 33.-                         עם הסברים באנגלית –תנ"ך בתמונות מאת י.שנור 

 43.-         עם תרגום לאנגלית ולצרפתית -רה  תנ"ך בתמונות מאת ג. דו
 440.- עם תמונות מאת זאב רבן –עם תרגום לאנגלית  ספר איוב
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 ספר תורה מגולל בקופסהספרי תורה   
 - ס"מ ( 2. קטנטן ) 4       
 50.-                                                                      ( ס"מ 43. קטן   ) 3       
 440.-                   מעיל קטיפה דקה ידיות עץ  -(   ס"מ 24. בינוני  ) 2       

 434.-                ידיות עץ  מעיל קטיפה לוקס -                                        
 340.-                            עם מעיל קטיפה לוקס -(      ס"מ 57. גדול ) 5      

 
 

 תהילים
  סדר חדשת גדולות, אותיו -  ס"מ ( 33145)   תהילים גדול

 34.- מאיר עיניים -                              
 34.- בשילוב הוי"ה אדנות   מזמור לדוד  -                              

  
 42.- אותיות גדולות -ס"מ (  44144) מרובע  תהילים 

 
  ס"מ ( 315)    5מס'  -קטנטן               ניםקטנטתהילים 

  ס"מ ( 512)   6מס'   -   זעיר                                            
               ס"מ ( 3.313.2)    2מס'  -                                                      

 3.- בנרתיק פלסטיקבכריכת                                                           
 

 5.- בכריכת קרטון רכה בנרתיק באנגליתרק  -ס"מ (  512 )זעיר תהילים 
 

 42.-                            עברית -     בכריכת תמונהס"מ (  313תהילים כיס ) 
 35.- אנגליתעם תרגום  -                                                                    

 35.- צרפתיתעם תרגום  -                                                                    
 35.- ספרדיתעם תרגום  -                                                                    
 35.- רמניתעם תרגום ג -                                                                    

 35.- רוסיתעם תרגום  -                                                                    
 35.- איטלקיתעם תרגום  -                                                                    
 35.-              יפניתעם תרגום  -                                                                    

 35.-      פורטוגזית עם תרגום - חדש                                                    
 53.-                                                          הונגריתתהילים עם תרגום 
 54.- ס"מ ( 44144מרובע  )  -    ספרדיתתהילים עם תרגום 

 37.- פונטיקהו תרגום ס"מ (  33145גדול )  -                                                
 צרפתיתתהילים עם תרגום 
 33.-                         ס"מ ( 4312קטן בכריכה רכה ) -                                  

 54.-                            ס"מ ( 44144)  בינונימרובע  -                                  
                    PU -.34 לוקס ס"מ ( בכריכת 44144) בינונימרובע  -                                  

 - ס"מ ( 33145גדול  )  -                                  
 37. נטיקהפו תרגום וגםס"מ (   33145)  גדול -                                  

  
 קיימים ספרים מהנ"ל גם בכריכות עור

 
 

 אשכנז / ספרד –מחזורים לחגים 
 

 כרכים  }ר"ה, יו"כ{ 3 -   לעם ישראל מחזור השלם   חדש!
 30.- ס"מ ( 47143, ) בהוצאה חדשה ומהודרתסדר חדש,             

 
 43.-            כרכים }ר"ה ויו"כ{ 3 - ס"מ  4512קטן   לעם ישראלמחזור 

 - כרכים }ר"ה, יו"כ,  וש"ר{ 2 -                                                          
 33.- כרכים בודדים, כל כרך -                         

 נוסח הגר"א, אשכנז         מפי עולליםמחזור 
 -- ה,מועדיםראש השנ חול ושבת,                                                

  24.- יום כיפור -                                               
 74.-       אותיות גדולות ר"ה ויו"כ – עברי טייטשעם  רעדלהייםמחזור 

 
 33.-   ליום כיפור   Mannheimer – גרמניתמחזור עם תרגום 
 34.-                          ר"ה ויו"כ -בכרך אחד  - הונגריתמחזור עם תרגום 
  אשכנז –ס"מ (  47143) -גדול  צרפתיתמחזור עם תרגום 
 ----              כרכים לכל השנה 4                                          

 420.-                                  כרכים ר"ה ויו"כ 3                                          
 33.- לראש השנה  -                                          

 33.-                                             ליום כיפור  -                                          
 

 53.-   ס"מ ( 43143שלש רגלים בכרך אחד )ל -                                          
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 53.- ר"ה ויו"כ –ס"מ (  4312קטן )  - צרפתיתמחזור עם תרגום 
 

 
 34.- בכרך אחד ר"ה ויו"כ רומניתמחזור עם תרגום 

 44.- רוסיתמחזור עם 
 
 

 מנהג הספרדים  -מחזורים לחגים  
 

 22.-                        וינהס"מ (   30142כרכים גדול ) 2 -מחזור לכל השנה 
 24.-                                    ראש השנה -בודדים               כרכים              

 23.-                                       יום כיפור -                                                   
 23.-                                    שלש רגלים -                                                   

 23.-                                גדול בכרך אחד ר"ה ויו"כ - לבית ישראלמחזור 
 

  מנהג הספרדים  -  צרפתיתמחזור עם תרגום 
 -----                        כרכים לכל השנה 4 -                                                

 407.-      כרכים ראש השנה ויום כיפור 3 -                                                
 40.-                                     לראש השנה -                                                
 43.-                                       ליום כיפור -                                                

 44.- סוכות, כ"כ ,שבועות ,פסחבודדים,  -                                                
 

 מגילת אסתר
 

 3.-     ס"מ ( צבעונית   714זעירה ) -  עבריתמגילת אסתר 
 44.-                               מגוללת קטנה -                  

 43.-    ם ציורי מגילה עתיקהמגוללת ע - 
 40.-   לבני –עם ציורים  מגוללת קטנה - 
 43.-                 תמונות בצבעים 43עם  - 
 40.- מהודרת עם תמונות מיניאטוריות - 

 אנגליתמגילת אסתר עם תרגום 
 45.-     תמונות בצבעים 40מגוללת עם  - 
 - עם ציורים מאת ז. רבן, חוברת - 

 צרפתיתר עם תרגום מגילת אסת
 42.- לבנימגוללת  - 
 - עם ציורים מאת ז. רבן, חוברת - 

 גרמניתמגילת אסתר עם תרגום 
 42.-                                 לבנימגוללת  - 
 -. עם ציורים מאת ז. רבן, חוברת - 

 30.-   תמונות בצבעים, בכריכה 43עם  - ספרדיתמגילת אסתר עם תרגום 
 24.-    ת עם ציורים מאת ז. רבןמהודר - 

 פורטוגזיתמגילת אסתר עם תרגום 
 24.-   מהודרת עם ציורים מאת ז. רבן - 

 -.- עם ציורים מאת ז. רבן, חוברת -  רוסיתמגילת אסתר עם תרגום 
 

 42.-                                            חוברת - הונגריתמגילת אסתר עם תרגום 
 

 חהגדה של פס
 3.- ס"מ ( צבעונית 714זעירה ) - 
 4.- זולה "מסגרת" בצבעים - 
 40.-          עממית בצבעים ) גם מנהג ספרדים ( - 
 43.- בינוני בעטיפה ) גם מנהג ספרדים ( - 
 23.- בינוני בכריכה ) גם מנהג ספרדים ( - 
 435.- י זאב רבן, חדשעם ציורגדולה אמנותית  -                                         
   
 43.-                                             הגדת סופרים -                                        
 3.- עם דברי אגדה - 
 3.- עם פירוש מאת אליעזר לוי - 

 
  40.- צבעוניתרבן  עממית -  אנגליתהגדה עם תרגום 

 43.- בינוני בעטיפה - 
 30.-                       רבן צבעונית ני בעטיפה בינו - 
 23.- בינוני בכריכה - 
 70.-             גדולה עם תמונות מאת א. אלואיל - 
 340.- אמנותית מיוחדת מהד'תמונות רבן  גדולה- 
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 40.-  ספרדים - עממית -  צרפתיתהגדה עם תרגום 
 40.- אשכנזים –רבן צבעונית ממית ע -  חדש                               

 43.-       טיפה )גם מנהג ספרדים (בינוני בע -  
 30.-אשכנז       –בינוני בעטיפה רבן צבעוני  -  

 23.-        בינוני בכריכה )גם מנהג ספרדים ( -                                           
                         

 23.- ותרגום, בעטיפה קהפונטיבינוני עם  -                               
.- ותרגום, בכריכה קהפונטיבינוני עם  -  
 ;          

 
 40.- ארצישראלית -  גרמניתהגדה עם תרגום 

 43.- בינוני בעטיפה -  
 23.- בינוני בכריכה -  

 - בינוני בעטיפה - איטלקיתהגדה עם תרגום 
 - עממית "וינה" -  לדינוהגדה עם תרגום 
 7.- עממית "וינה" -   טייטש-עבריהגדה עם תרגום 

 
 40.-    הונגריתהגדה עם תרגום 
 40.-    רומניתהגדה עם תרגום 
 40.-    רוסיתהגדה עם תרגום 

 
 40.- רבן צבעונית עממית -  ספרדיתהגדה עם תרגום 

 30.- רבן צבעונית בעטיפה בינוני  -  
 34.- בינוני בעטיפה - סלובקיתהגדה עם תרגום 
 23.-                                      בעטיפהבינוני  -  פולניתהגדה עם תרגום 

 
 ב(-ספרי קדש שונים )לפי א

 
 55.-    שלמה אשכנזי -אבני חן 

 34.-    איגרות סופרים
 73.-  אוצר השמות התנ"כיים באגדה

 
 11.- מהדורה חדשה   הרב יעקבסון -בינה במקרא 

 53.-  שלמה אשכנזי -דור דור ומנהגיו 
 53.-  שלמה אשכנזי -דורות בישראל 

 
 593.-                                                 ציון פירר-הרב בן -הגיונה של תורה 

 3.-  הזכרת נשמות עם תרגום רומנית
 4.- הזכרת נשמות "נר זכרון" עם תרגום צרפתית

 21.- צחק אלפסיי -הסבא הקדוש מרדושיץ 
 

 553.-                                            הרב יעקבסון -כרכים  4 -חזון המקרא 
 --    חסרונות הש"ס
 23.-  אליעזר לוי -יסודות ההלכה 

 
 552.-                                                       כרכים4 -כתב סופר על התורה 

 50.-    לא לעולם מועקה
 20.- הרב יעקבסון -לבעית הגמול במקרא 

 43.-  מבוא כללי לספרות התלמודית
 12.- פרופ'  יהודה לוי –מול אתגרי התקופה 

 21.- הרב ברוך ישר –מסורות ועקרונות במסכת אבות 
 

 34.- ב-עברית, עם פרקי תהלים לפי א –מענה לשון 
 --  טייטש-מענה לשון עם עברי

 20.-                                               , גרמנית1הונגריתמענה לשון עם תרגום
 - מענה לשון עם תרגום צרפתית "עץ חיים"

 
 - כרכים 3משנה מפורשת מאת אליעזר לוי  ) עם ברטנורא ( 

 54.- כל כרך: זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קדשים, כרכים בודדים       
 

 , ברכות, ביצה, בבא קמא,ביכורים  משנה מפורשת חוברות:
 בבאמציעא, בבא בתרא, גיטין, דמאי, חולין, חלה וערלה,       
 יומא, כלאים,מגילה, מכות, מנחות, מעשרות, נדרים, סוכה,       
 סוטה, סנהדרין, פסחים, פאה, קידושין, ר"ה, שבועות,       
 7.- מחיר כל חוברתשביעית, תענית, תרומה.                                     

 
 3.- ,  פרקי אבות,שבת, כל חוברתמשנה מפורשת
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 4.-    לבית הקברות - נר זכרון
 

 473.-                                כרכים בקופסה 1 -הרב יעקבסון  - נתיב בינה
 45.- כרכים בודדים כל כרך -  

 
 23.- אשכנז -סליחות השלמה, מנהג אונגארן 

 43.-                              בכריכה רכה ספרד –סליחות השלמה, מנהג פולין 
 -  סליחות, מנהג הספרדים בחוברת

 
 - כרכים 3 -יהודה מוריאל  -עיונים במקרא 

 25.-  פניני בינה לעיתים על התורה
 - יררהרב בן ציון פ -פנים חדשות בתורה 

 4.-    קטנטן -פרקי אבות 
 -  פרקי אבות עם תרגום לדינו

 20.-  צאנה וראנה עם תרגום הונגרית
 543.-                                               כרכים 4טייטש , -אנה וראנה  עבריצ
 

 45-    קינות לתשעה באב
 400.- קיצור שולחן ערוך,תרגום הונגרית

 -   מנוקדקיצור שולחן ערוך 
 63.-    קריאי מועד השלם

 
 4.-    רזיאל המלאך, קטנטן

 
 11.- בן ציון הכהן –שיחות ודיוקים על פרשת השבוע 

 3.-    שלשה עדרי צאן
 -    תחינה רב פנינים ע"ט

 Miriam”  -.54“תחינה בהונגרית 
 Prières d'un Coeur Israèlite -.40תחינה בצרפתית  
 -    תיקון ליל שבועות

 
 שונות

 
 25.-   חד גדיא,  ציורים  זאב רבן

 30.-                                                 הונגרית, בן חביב -ון כיס עברית מיל
 50.-  עברית, אישבתי -מילון הונגרית 

 50.-                                            עברית –רומנית, רומנית  -עברית  מילון
 

 40.-    אדי שירי
 40.-    שירי פטיפי

 
 43.-    תמונת גדולי ישראל  

 35.-   זאב רבן -תמונת ירושלים 
 

 3.- ס"מ 34147קטן   - לוח "שיויתי" בצבעים
 7.- ס"מ 24134בינוני  - 
 3.- ס"מ 40124גדול  - 
 3.- ס"מ 34147קטן  - לוח "אושפיזין" לסוכה   
 7.- ס"מ 24134בינוני - 
 3.- ס"מ 40124גדול  - 

 40.-           ו עברית                      מפת תנכי"ת "ישראל בארצו" אנגלית א
 
 
 

 ספרי ילדים
  

 53.-                                                    חוברות 35מאה סיפורים נפלאים , 
 53.-    עליקמא הקטן

 20.-    איפא רותי
 20.-    מוקי הקוף

 20.-    ינהרות ור
 20.-    ילדים ןחגים בישראל

 20.-    בואו לאכול
 53.-  א. המאירי -חכמת הבהמות 

 43.-    יומנו של גדעון
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 ספרים נוספים בשפות שונות
 

 ספרים באנגלית
DAYS OF AWE-YAMIM NORAIM – B.S. JACOBSON 68.- 

MADITATION ON THE TORA – B.S. JACOBSON 60.- 

MADITATION ON THE SIDDUR – B.S. JACOBSON - 

THE WEEKDAY SIDDUR – B.S. JACOBSON 75.- 

THE SABBATH SERVICE – B.S. JACOBSON 70.- 

MEN OF DISTINCTION – I. FRENKEL 70.- 

THE ANIMAL WORLD OF THE BIBLE - 

GIANTS OS THE SPIRIT 46.- 

……………………………………………………………………………….. 

 

 ספרים בספרדית 
LIBRO DE KOHELET – ECLESIASTES 68.- 
 ספר קהלת מתורגם לספרדית ומבואר ע"י הרב מ. אדרי

 

MAIMONIDES MISHNE TORA 100.- 
 מבחר מתורגם לספרדית ממשנה תורה לרמב"ם
 
…………………………………………………………………………… 

 

 ספרים בצרפתית
BINA BAMIKRA 

LA SENS DES ECRITURES 90.- 
רב יעקבסון, בתרגום לצרפתיתבינה במקרא מאת ה  

 
NOTRE FOI EST NOTRE FORCE 36.- 
 אמונה וישועה מאת הרב נפתלי הופנר
 

………………………………………………………………………………….. 

 

 ספרים בגרמנית
  53-רת חוברות ,מחיר כל חוברת סיד

 

DIE BIBLE IN BILDER 18.- 

 

DAS KLINE JÜDISCHE KOCHBUCH 18.- 

 

KABBALA, MESSIANISMUS, CHASSIDISMUS, TALMUD 18.- 

 

15 JÜDISCHE GESCHICHTEN AUS DER SLOVAKAI 18.- 

 

VON HUMOR, VITZ U. SONST KURZWELINGEN 18.- 

 

VON JÜDISCHEN BRÄUCHEN UND JÜDISCHEN GOTTESDIENT 18.- 

 

DAS PHARISÄISCHE JUDENTUM 

In sainenwegen und Zeilen dargestelt. v. R. Travers Herford 18.- 

 

DAS JÜDEN BUCHLEIN 

Schrift über die Blutbeschuldigung 18.- 

 

.............................................................................................................................. 

 

 ספרים בהונגרית
 

A SZIDÓ VALLÁS ALAPVONALÁI – ת ומנהגים יהדות, הלכו  26.- 

AZ ATYÁK BÖLCSMONDASÁI – 11.-    פרקי אבות  

AZ ÉLÓ ZSIDÓ TÖRTELENEM – Dr. Jesurun 35.- 

BENN – ZSIDOSAGUNK TANITASAI 15.- 

CHANUKA – A FENI UNEPE 15.- 

ESZTHER KÖNYEVE – 15 מגילת אסתר.- 

KOL YEHUDA – Héber A.B.C. 18.- 

MESÉDEL FIADNAK 20.- 
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