של מוסד הרב קוק
כ"ג – ל׳ בניסן {{28.4-5.5.19

קטלוג תשע״ט

קו
ב 0-נים ביריד
5
2
ומקב  ₪ומעלה
לי
ם
0
₪ 15
מתנה
" לרכישת

נעם!"1

65

%

עד
 12תשלומים

עשרות ספרים חדשים!
בית היוצר הגדול לספר תורני | מסורת שעוברת מדור לדור

מ
לכם בחכ םי
יריד

פרויקט השו"ת בר אילן ,מוסד הרב קוק וטל מערכות

במבצע משותף לרגל
יריד מוסד הרב קוק ואתם

מרוויחים
גירסה 27

מחי
מחירר מיוח
מיוחדד

יז ֶה חכם אתה?

חכם יודע איך לצאת מפקק,
הדרן יודע איך לא להכנס אליו.

2.400 ₪1190

₪

גירסה  27פלוס

רבע
עמ'

סטריפ

מחיר מיוחד

מתנה
הרב קוק
חציעמ' ספרי A4מוסד
A3
ב 200-ש"ח

סדין

2.700 ₪1,390

₪

מתנה
סטריפ
קוק
ספרי מוסד הרב
ב 200-ש"ח

רבע
עמ'

המבצע עד ר"ח אייר בלבד!
*ניתן לשלם עד  10תשלומים בכרטיס אשראי
*ההזמנות יקלטו החל מכ"ג בניסן
*אספקה תוך  30יום

חצי
עמ'

A4

A3

סדין

הזמנת הספרים בטלפון במחירי היריד
המוזלים תתבצע בשבוע היריד או בעת
ביקור ביריד בירושלים.
משלוח הספרים כרוך בתשלום על פי
התקנון
היריד יתקיים ב-כג-ל ניסן
28.4-5.5,2019

חוסכים זמן ,נוסעים עם הדרן

מכשיר וויז כשר מבית 'הדרן' ,מערכת ניווט מתקדמת המתעדכנת
במצב הכבישים ,במכשיר שמור לנסיעה מהירה וחלקה למחוז
חפצך ,עם הדרן תהיה בטוח שאתה בדרך הנכונה.
רק עם מכשיר הויז של הדרן אתם שמורים מחשיפה לרשתות
חברתיות ומגיעים ליעד לשלום.

להזמנות  -טל מערכות
טכנולוגיה
ללימוד

יהדות
ותורה

☎ *2036

 | info@talsys.co.ilפקס15339329791 :
סליקה מאובטחת באתר www.talsys.co.il

פשוט עובד ,הדרן!

לפתרונות נוספים גם בהתאמה אישית.
 sales@hadran.netחייגו למוקד הדרן:

072-394-5378

להשיג בחנויות הדרן :ירושלים שמגר  | 23הפסגה  ,8בית וגן | בני ברק אהרונוביץ  ,12מרכז רימונים | אלעד בן שטח 10

מוסד הרב קוק

מוסד הרב קוק

ספרים חדשים

מחיר יריד

תוכן

הלכות פסוקות השלם ד׳

44 79

מס’ קטלוגי 393

4-6
7-8
9-13
14-18
19-20
21-22
23
24
25

ספרים חדשים
מבצעים מיוחדים
תנ"ך ומפרשיו
גאונים  /ראשונים
רמב"ם
הגר"א ובית מדרשו
חסידות
דרשנות
סידור ומגילות

הגדה של פסח
אחרונים
הגות
הלכה ומנהג
תולדות ,היסטוריה ושואה
ספרי עזר
ספרים באנגלית
רשימה כוללת לפי סדר א"ב

יהונתן עץ-חיים
עפ”י כת”י ששון עם מקבילות
הערות ושינויי נוסחאות.

26
27-29
30-34
35
36-37
38-39
40
41-47

חידושי הר”ן –
בבא מציעא

חומש דעת עזרא
הרב נחמיה שינפלד
עם תרגום אונקלוס,
פירוש רש"י ואבן עזרא
הארוך והקצר
ועליו פירוש "דעת עזרא".

מחיר יריד

חמשה חומשי תורה
עם פירוש הרמב”ן

מחיר יריד

תורת חיים – תהלים

330
600

מס’ קטלוגי 786

195
396

מס’ קטלוגי 420

מחיר יריד

45 80

מחיר יריד

65

סידור הגר”א

36

43 78

מחיר יריד

מחזור שיח בשדה –
אשכנז
הרב ישראל הלוי מובשוביץ
עם פירושים וביאורים על סדר
התפילה מרבותינו הראשונים
והאחרונים כולל הלכות ומנהגים.
 .954ראש השנה
 .955יום הכיפורים
 .956פסח

4

הרב יעקב דוד אילן
עפ”י כת”י וד”ר בצירוף מבוא,
הערות וביאורים.

מס’ קטלוגי 482

מחיר יריד

בחגוי הסלע
יונה  /קהלת
הרב חגי פרשל
הערות וביאורים במקראות
ובמדרשי חז”ל.

מחיר יריד

מחיר יריד

יריעות שלמה

53 98

דורש טוב

40 72

מס’ קטלוגי 785

מס’ קטלוגי 486

הרב יונה פודור
דרשות ומאמרים בנושאים שונים
ובכללם פרשיות השבוע והמועדים.

רבי שלמה פפנהיים
ביאור על שמות נרדפים
שבלשון הקודש
בעריכת הרב משה צוריאל.

בעקבות המועדים
והזמנים

28 60

מס’ קטלוגי 570

39 88

מחיר יריד

איש המקרא מול בוראו

49 83

מס’ קטלוגי 784

מס’ קטלוגי 781

הרב צבי אינפלד
מבט חדש ועמוק על מועדי השנה.

לכל כרך

שיטה מקובצת – מנחות
לרבינו בצלאל אשכנזי

מחיר יריד

על פי נוסח הגר”א עם הלכות
ומנהגי הגר”א בעריכת הרב יוסף
אליהו הלוי מובשוביץ.

28 50

מחיר יריד

42 80

מס’ קטלוגי 779

הרב יובל שילוני
ספרי הלשון של רבנו הגר”א מוילנא
עם פירוש “דק עד דק”.

מס’ קטלוגי 497

 3כרכים
עם פירושי הראשונים
ע”פ כתבי יד ודפוסים ראשונים
עם מקורות והערות.

הרב מרדכי אברהם גולדבלט

מס’ קטלוגי 172

הרב שמואל הלחמי
 7כרכים
ביאור חדש לפירושי הרמב”ן על התורה
משולב בתוך דברי הרמב”ן בשפה
ברורה ורהוטה השוה לכל נפש.

 .521שמות א'
 .522שמות ב'

ספר יצירה
עם ביאור הגר”א המפורש.

מחיר יריד

מחיר יריד

לכל כרך

מחיר יריד

46 83

מס’ קטלוגי 778

הרב יוסף אליהו הלוי מובשוביץ
הרב מרדכי פופוביץ
על פי כתבי יד עם הערות והארות
השוואות וציוני מקורות.
דקדוק אליהו
דקדוק ופירוש על התורה

4388

ספרים חדשים

ד”ר יהושפט נבו
עיון וחקר בספרי המקרא
מתקופת האבות עד סוף הנביאים.

מחיר יריד

הגדה של פסח
אור ישרים
מס' קטלוגי 391

רבי יחיאל העליר
ביאור בעל “עמודי אור”
על הגדה של פסח.

מוקד הזמנותWWW.MOSADHARAVKOOK.COM | 02-6515592 :

39 73

מחיר יריד

אליבא דאמת
מס’ קטלוגי 481

הרב יהונתן אמת
סוגיות יסוד בהלכות ברכות.

46 84

האתרוג
מאמרים מדעיים ,הלכתיים
והיסטוריים בנושא האתרוג

מחיר יריד

52 96

מס’ קטלוגי 484

א.גולדשמידט  /מ .בר יוסף
מסורת ,מחקר ומעשה
בתוספת אלבום זני האתרוג
הגדלים בישראל.

מוקד הזמנותWWW.MOSADHARAVKOOK.COM | 02-6515592 :
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מוסד הרב קוק

ספרים חדשים

מוסד הרב קוק

מחיר יריד

נ”ך לאור ההלכה
יהושע – שופטים

39 72

מס’ קטלוגי 383

הרב ישראל לוי
עיונים וביאורים לאור ההלכה עפ”י
דברי הראשונים והאחרונים.

מחיר יריד

סוגיות מוחלפות –
מסכת סנהדרין

שערים בהלכה
מס’ קטלוגי 788

עיונים ב״נתיבות עולם״

עלי אור

מחיר יריד

ראשית הנזר  -בכורות

מס’ קטלוגי 483

מצורפת מתנה
זיכוי בסך  30ש״ח

מחיר יריד

מחיר יריד

780
2,036

תנ"ך עם פירוש דעת מקרא
מס' קטלוגי 301

ספרי "מוסד הרב קוק"
בגרסת אוצר החכמה
מס' קטלוגי 660

 30כרכים

מצורפת מתנה
זיכוי בסך  30ש״ח

מחיר יריד

מחיר יריד

השומר גופי אנוכי?

48 80

מס’ קטלוגי 782

מחיר יריד

48
24
34 62

מס’ קטלוגי 491

מחיר יריד

חידושי וביאורי הגר”א
 7כרכים
אמרי נועם ,ביאורי אגדות
ברכות ,שבת ,אבות,
הגדה ש"פ ,דקדוק אליהו,
ספר יצירה.

מחיר יריד

הפיוט לאור המדרש

85

מס’ קטלוגי 485

46
חידושי הראשונים על מסכתות
קידושין
מס' קטלוגי 643

מחיר יריד

מחיר יריד

יהודי איראן
וספרות רבנית

48 88

מס’ קטלוגי 487

דניאל צדיק
היבטים חדשים על יהודי איראן
והספרות הרבנית.

6

245 543

מס' קטלוגי 430

 6כרכים

ד”ר יהושפט נבו
עיון במקורות המדרשיים
של פיוטי הסליחות וימים נוראים
לפי נוסח אשכנז.

רבקה ליפשיץ
יומנה של נערה מגטו לודז’.

חומש
דעת עזרא

210 465

מס' קטלוגי 520

מנשה ביננפלד
סיור ולימוד תנ”כי דרך הניבים
ומטבעות הלשון בשפה העברית
שמקורם בתנ”ך.
יריד
מחיר יריד
מחיר

לכתוב עד כלות

34 82

מס’ קטלוגי 496

מיכאל קאופמן
בריאות תזונה וכושר
לאור ההלכה.

990
1,200

40 66

הרב נעם ורשנר
אסופת מערכות על מסכת בכורות.

התנ”ך כמקור
לשפה העברית

1,082

 15כרכים

34 62

הרב אוריאל קוקיס
קובץ מפרשים וביאורים על מסכת
מועד קטן ביאורים ופסקים מאת
הגרש”ז אויערבך זצ”ל מכתב יד.

580

מס' קטלוגי 689

 49כרכים

מס’ קטלוגי 780

הרב ראובן רז
האדם ומידותיו במשנת המהר״ל

2,030
4,449

תוספות הרא”ש
על הש”ס

מחיר יריד

מחיר יריד

35 63

חידושי הריטב"א הרשב"א והר"ן

מחיר יריד

יהונתן עץ חיים

מס’ קטלוגי 494

הרב משה שליטא
המבנה והתוכן במשנת ארבעה
טורים והשולחן ערוך.

מחיר יריד

מס' קטלוגי 400

מס’ קטלוגי 783

מחיר יריד

36 69

31 60

מבצעים מיוחדים

מאמרי טוביה
הרב טוביה פרשל
רשימות ומאמרים.
 .588חלק ד’
 .589חלק ה’

מוקד הזמנותWWW.MOSADHARAVKOOK.COM | 02-6515592 :

30 60

 5כרכים  462מחיר יריד 230

גיטין
מס' קטלוגי 646

 5כרכים  460מחיר יריד 230

לכל כרך

בבא מציעא
מס' קטלוגי 644

 3כרכים  281מחיר יריד 145

נדרים
מס' קטלוגי 648

 3כרכים  238מחיר יריד 120

מוקד הזמנותWWW.MOSADHARAVKOOK.COM | 02-6515592 :
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מוסד הרב קוק

קנית  -קיבלת

קנית

מוסד הרב קוק

קנית

מחיר יריד

קנית

סדרת
רמב"ם לעם

מדרש הגדול

תורת חיים
מהדורה רגילה

קיבלת
מתנה שובר בסך
 30ש"ח

קיבלת
מתנה שובר בסך
 30ש"ח

קיבלת
מתנה שובר בסך
 30ש"ח

קנית

קנית

קנית

סדרת דעת
מקרא

תוספות הרא”ש
על הש”ס

קיבלת
מתנה שובר בסך
 30ש"ח

קיבלת
מתנה שובר בסך
 30ש"ח

קיבלת
למהלך האידיאות
בישראל

*עד גמר המלאי

345
580

מס' קטלוגי 288

מצורפת מתנה
זיכוי בסך  30ש״ח

מס' קטלוגי 289

 7כרכים
מקראות גדולות עם תרגום אונקלוס,
פירושי הראשונים וספר החינוך ,הערות
וביאורים בעריכת הרב מרדכי ליב
קצנלנבוגן .מהדורה מאירת עיניים.
חובה בכל בית.

מחיר יריד

 49מחיר יריד 29
 28מחיר יריד 15

מס' קטלוגי 458

מס' קטלוגי 335

 130מחיר יריד 72

 .457רות ,שיר השירים

מחיר יריד

 .21קהלת ,איכה
 .148מגילת אסתר

 140מחיר יריד 65

חמשה חומשי תורה
עם ביאור כל אתין שבתורה

חמישה חומשי תורה
עם פירוש אור החיים

180
438

מבצע מיוחד!

 6כרכים
חמישה חומשי תורה עם תרגום אונקלוס
מוגה על פי התאג' ע"י הרב יוסף קאפח,
עם פירוש רש"י מוגה וערוך עם מראי
מקומות ע"פ מהדורת "תורת חיים" .עם
פירוש אור החיים על פי דפוס ראשון
בתוספת הערות ,ביאורים ומראי מקומות.

מחיר יריד

מחיר יריד

1,990
2,300

 22כרכים
סט מפואר טור ושלחן ערוך משנה ברורה
בתוספת ספרי הלבוש על ד’ חלקי השו”ע.

מס' קטלוגי 948

8

מחיר כולל משלוח 2,040

33
מחיר יריד

780
2,036

 30כרכים
הביאור המקיף ביותר לתנ״ך על פי מפרשי המקרא ערוך בצורה ברורה בליווי מפות ותמונות

 14כרכים
סט שלחן ערוך משנה
ברורה ,פורמט גדול.
מס' קטלוגי 947

 62מחיר יריד

 2כרכים
כולל ביאורים והערות
ממרן הגר״ח קניבסקי
שליט״א .ערוך ע״י
הרב אהרן פסין.

מס' קטלוגי 301

מס' קטלוגי 945

מס' קטלוגי 946

מחיר יריד

95170

מס' קטלוגי 505

תנ״ך עם פירוש ״דעת מקרא״

990
1,300

135
250

 2כרכים
עם פירושי הראשונים,
ערוך עפ"י כתבי-יד
עם מקורות והערות,
בעריכת הרב יאיר
אבידן.

 3כרכים
עם פירושי הראשונים עפ"י כתבי יד
ודפוסים ראשונים בתוספת הערות,
בעריכת הרב מרדכי ליב קצנלנבוגן.

 .371אור החיים נ״ך

הוצאת שלחן מלכים

מחיר יריד

תורת חיים  -חמש מגילות  -משלי

 132מחיר יריד 66

576
1,008

מהדורה מהודרת
נייר מיוחד
כריכה מפוארת

מס' קטלוגי 910

הופיעו מחדש
 .14אדר היקר ועקבי הצאן
 .35אורות – מהדורה מוקטנת

מחיר יריד

תורת חיים  -חמישה חומשי תורה

208
392

כל כתבי הראי"ה
קוק זצ"ל

תנ״ך ומפרשיו

חמישה חומשי תורה עם פירוש ״דעת מקרא״
מס' קטלוגי 302

 9כרכים

 729מחיר יריד 260

מחיר כולל משלוח 1,040

 .949כרכים בודדים של טור שלחן ערוך  100לכרך
רק ביריד
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נ״ך עם פירוש ״דעת מקרא״
מצורפת מתנה
זיכוי בסך  30ש״ח

מס' קטלוגי 580

 21כרכים

 1,307מחיר יריד 594
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9

מוסד הרב קוק

חדשים
ומפרשיו
ספרים
תנ״ך
מחיר יריד

חומש דעת עזרא

210 465
 6כרכים

מס' קטלוגי 520

הרב נחמיה שינפלד
עם תרגום אונקלוס,
פירוש רש"י ואבן עזרא
ועליו פירוש "דעת עזרא"
ביאור לפירוש האבן עזרא.
 .551ספר בראשית

 88מחיר יריד 43

חדש!  .521שמות א

 88מחיר יריד 43

חדש!  .522שמות ב

 88מחיר יריד 43

 .456ספר ויקרא

 67מחיר יריד 35

 .518ספר במדבר

 67מחיר יריד 35

 .552ספר דברים

 67מחיר יריד 35

איוב עם פירוש
אבן עזרא

מחיר יריד

47 100

מס' קטלוגי 604

תורה  -עפ״י הכתר
מס' קטלוגי 819

עם הפטרות לשבתות ומועדים
חמישה חומשי תורה מוגהים לפי
נוסח כתר ארם צובא בידי מרדכי
ברויאר בצירוף הפטרות לכל
שבתות השנה ומועדיה.
מיוחד לבתי כנסת לקריאת התורה.

מחיר יריד

פירוש לתהלים
לרבינו יוסף חיון

משלי עם
פירוש רבינו יונה

33 60

מס' קטלוגי 402

מס' קטלוגי 441

הרב יאיר אבידן
יוצא לאור על פי כתבי יד
עם ציוני מקורות ,הערות וביאורים.

הרב יוחנן קאפח
יוצא לאור על פי כתבי יד
עם מבוא ,הערות וביאורים.

מחיר יריד

תנ״ך שלם

31 65

מס' קטלוגי 295

מרדכי ברויאר
תורה נביאים וכתובים בכרך אחד.
התנ"ך המפואר והמדויק ביותר,
מנוקד ומוגה על פי הנוסח והמסורה
של כתר ארם צובה.

מחיר יריד

אשת חיל

ספרי במדבר  /דברים
עם פירוש תולדות אדם

27 52

מס' קטלוגי 657

דניאל עם
פירוש אבן עזרא

כל כרך

 2כרכים

ספרי עם פירוש תולדות אדם לבעל
"מרכבת המשנה" על המכילתא ,הגהות
הגר"א ,הגהות רבי עקיבא איגר,
ומסורת הספרי מאת הרב שכנא קולדצקי.
 .203במדבר
 .708דברים

הרב נתן דוד שפירא
עם מדרשים ,פירושי הראשונים,
האחרונים ,חסידות וע"ד הנסתר.

מחיר יריד
66

מחיר יריד

47 109

33

מס' קטלוגי 655

מחיר יריד

קהלת עם
פירוש אבן עזרא

33 66

מס' קטלוגי 531

פירוש אבן עזרא
על התורה

מדרש הגדול

 3כרכים
פירושי התורה לרבינו אברהם
אבן עזרא בתוספת מבוא הערות
וביאורים מאת הרב אשר ויזר.
מחיר יריד

תהלים על פי הכתר

16 35

מס' קטלוגי 268

מוגה על פי הנוסח והמסורה
של כתר ארם צובה וכתבי יד
הקרובים לו בידי מרדכי ברויאר.
מנוקד ומחולק לפסקאות ,מאיר
עינים.
מחיר יריד

49 112

מס' קטלוגי 269

ספר תהלים עם פירוש הרש"ר
הירש מתורגם מגרמנית ע"י
הרב יחיאל זאב ליפשיץ.

תהלים עם
פירוש באר אברהם
מס' קטלוגי 719

תהלים עם
פירוש השלם לרד״ק
מס' קטלוגי 262

רבי דוד קמחי
פירוש השלם על תהלים לרד״ק
עם פסוקי ספר תהלים.

מצורפת מתנה
זיכוי בסך  30ש״ח

מחיר יריד

ספר הזהר

מחיר יריד

34

רבי אברהם בן הגר"א
יו"ל עפ"י כת"י עם הערות וביאורים
מאת הרב ד.נ .רובינשטיין
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 10כרכים
מדרש על חמישה חומשי תורה
חיברו רבי דוד ב"ר עמרם העדני ,יוצא לאור
על פי כתבי יד עם חילופי נוסחאות והערות.

מחיר יריד

179 285

68

מחיר יריד

450 914

מס' קטלוגי 151

מס' קטלוגי 220

הרב מרדכי שאול גודמן
יוצא לאור על פי כתבי יד
עם מבוא ,הערות וביאורים.

10

מחיר יריד

22 48

מחיר יריד

46 88

הרב מרדכי שאול גודמן
פירוש הקצר והארוך יו"ל עפ"י
כת"י עם מבוא ,הערות וביאורים.

הרב מרדכי שאול גודמן
יוצא לאור על פי כתבי יד
עם מבוא ,הערות וביאורים.

תהלים רש״ר הירש

מוסד הרב קוק

תנ״ך ומפרשיו

מחיר יריד

36 72

146 326

 3כרכים
עם הגהות רבינו חיים ויטאל "דרך
אמת"" ,ניצוצי אורות" מהחיד"א,
"ניצוצי זהר" מהרב ראובן מרגליות.

שערי זהר

מחיר יריד

39 91

מס' קטלוגי 77

מס' קטלוגי 490

מס' קטלוגי 264

זהר חדש,
עם ניצוצי זהר

מבצע מיוחד!

מחיר יריד

46 100

הרב ראובן מרגליות
שיטת הזהר בהלכה ובאגדה ,בדעות
ובמידות ,בהשוואה עם דברי חז"ל
בתלמודים ובמדרשים מספרי הגאונים,
הראשונים עד גדולי האחרונים ,לפי
סדר מסכתות התלמוד והמדרשים עם
מפתח מפורט.

הרב ראובן מרגליות
השוואות לתלמוד בבלי ,וירושלמי
מדרשי אגדה והלכה ,ציונים לספרי
רבותינו הראשונים.
 .641זהר חדש ,שערי זהר ,תיקוני זהר
) 3כרכים)  312מחיר יריד 120

ספר הבהיר  -תיקוני זהר
מס' קטלוגי 190

מחיר יריד

54 121

הרב ראובן מרגליות
עם ציונים לכל חלקי הזהר.
השוואות לש"ס ומדרשים,
ציונים לדברי רבותינו הפוסקים,
ביאורים להרבה מאמרים סתומים.
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11

מוסד הרב קוק

פירוש הרמב״ן
על התורה

חדשים
ומפרשיו
ספרים
תנ״ך
מחיר יריד

כתבי רמב״ן

79 120

מס' קטלוגי 140

מס' קטלוגי 217

 2כרכים
המהדורה הנפוצה ביותר של
פירוש הרמב"ן על התורה ,עם
מבוא הערות וביאורים,
מהדורת הרב חיים דב שעוועל.
רבינו בחיי על התורה
מס' קטלוגי 237

יריד
מחיר יריד
מחיר

24 48306
120

הרב חיים דב שעוועל 3 ,כרכים
המהדורה הנפוצה ביותר של פירושי
רבינו בחיי על חמישה חומשי תורה,
מוגה עפ"י דפוסים ראשונים וכתבי
יד בצירוף הערות ומראי מקומות.
ביאורי הספורנו
על התורה

מחיר יריד

46 91

מס' קטלוגי 40

ביאורי ספורנו לתורה עפ"י
כתבי יד ודפוס ראשון ,בתוספת
מבוא ,ערוכים בידי הרב זאב גוטליב.

רש״י פירושי התורה
מס' קטלוגי 225

מחיר יריד

44 112

הרב חיים דב שעוועל
פירושי רש"י על חמישה חומשי תורה,
בתוספת מבוא ,הערות וביאורים.
מתאים לכל לומד תורה ואיש ספר.

ספר החינוך
מס' קטלוגי 192

מחיר יריד

49 112

ספר החינוך יוצא לאור
על פי דפוס הראשון ויניציאה
רפ"ג עם מבוא ,חילופי גרסאות
הערות וביאורים.
מהדורת הרב חיים דב שעוועל.
פירוש רבנו חננאל
על התורה

מחיר יריד

37 62

מס' קטלוגי 421

הרב חיים דב שעוועל
אוסף ביאורי ר"ח שלוקטו מספרי
הראשונים ,עם ביאורים ומראי
מקומות.

12

מוסד הרב קוק

מבצע מיוחד!

מחיר יריד

60 204

 2כרכים
פירוש לספר איוב ,דרשות ,ספר הגאולה,
ספר הויכוח ,אגרות ,שירים ,אגרות
הקודש ,פירוש לשיר השירים ותרי"ג
מצוות מהדורת הרב ח .ד .שעוועל.
כתבי רבנו בחיי
מס' קטלוגי 139

מחיר יריד

112

51

מחיר יריד

הכתב והקבלה

כתבי רבי עובדיה ספורנו
מס' קטלוגי 138

מחיר יריד

פירוש הספורנו לנביאים וכתובים,
פרקי אבות ,אגרות ושו"ת.
יוצאים על פי כתבי יד ודפוסים
ראשונים ,עם הערות וביאורים
מאת הרב זאב גוטליב.
חזקוני על התורה
מס' קטלוגי 79

84 140

44 90

תורת אליהו  -הגר״א
מס' קטלוגי 626

 2כרכים
רבי יעקב צבי מקלנבורג
פירוש מיוחד על חמשה חומשי תורה
עם מקורות והערות ומפתח מקיף
מאת הרב משה צוריאל.

הרב יוסף אליהו מובשוביץ
פירושי וביאורי הגר"א
על סדר פסוקי תנ"ך.

מחיר יריד

פירוש רבי
יוסף בכור שור

מחיר יריד

42 82

26 78

פירושי רבינו
סעדיה גאון על התורה
מס' קטלוגי 224

מס' קטלוגי 219

ד״ר יהושפט נבו
פירוש רבי יוסף בכור שור
(מבעלי התוספות) על התורה
בתוספת מבוא ,הערות וביאורים.

ליקוט פירושי רס”ג על התורה
בתוספת מבוא והערות מאת
הרב יוסף קאפח.

מחיר יריד

54 112

הרב ח .ד .שעוועל
פירושי "חזקוני" על התורה ,עם
מבוא ציוני מקורות הערות וביאורים
מהדורת הרב ח .ד .שעוועל.

דברי דוד טורי זהב
פירוש לרש"י על התורה

מחיר יריד

מס' קטלוגי 693

כד הקמח ,שולחן של ארבע ,פרקי
אבות בתוספת מפתח מפורט לפי
נושאים לכתבי רבינו בחיי ולפירושו על
התורה ,מהדורת הרב ח .ד .שעוועל.

52 112

תנ״ך ומפרשיו

מחיר יריד

49 112

מחיר יריד

מחיר יריד

מורה נבוכים
על התורה

195 396

40 84
תורת חיים  -תהילים

מס' קטלוגי 157

הרב דוד מקובר
תרגום חופשי לעברית ,של המורה
נבוכים לרמב”ם ,במקומות בהם
פירש את הכתובים ,לפי סדר
חמשה חומשי תורה ,ספר איוב
ותרגום אונקלוס.

מס' קטלוגי 420

חדש

 3כרכים
עם פירושי הראשונים
ע”פ כתבי יד ודפוסים ראשונים
עם מקורות והערות.

מס' קטלוגי 53

הרב ח .ד .שעוועל
פירוש לרש"י על התורה מפי בעל
הט"ז ,המצטרף לפירושי הרא"ם מזרחי,
גור אריה ועוד .מרבה ליישב את
פירוש רש"י מהשגות הרמב"ן.
פירושי רלב״ג
הרב יעקב לוי

פירושי רבינו לוי בן גרשום ,יוצאים לאור עפ"י הדפוס
הראשון ,וכת"י ליהמן עם מבוא ,הערות וביאורים.
 392מחיר יריד 191
 .324על התורה 5 ,כר'
 .902נביאים ראשונים
 92מחיר יריד 37
 .341נביאים ראשונים ב'
 92מחיר יריד 37
 .226על המגילות
 72מחיר יריד 29
 .342איוב-משלי
 92מחיר יריד 37
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מחיר יריד

פירוש הרב
דוד צבי הופמן

52112

מס' קטלוגי 919

ספר שמות
פירושי הרד"צ הופמן על ספר שמות,
תורגמו מגרמנית ונערכו ע"י אשר
וסרטייל.

מחיר יריד

בחגוי הסלע
איכה  /רות /יונה  /קהלת

28 60
לכל כרך

הרב חגי פרשל

הערות וביאורים במקראות ובמדרשי חז"ל.
מס׳ קטלוגי:
 .678איכה
 .679רות
חדש !  .570יונהֿ /קהלת
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מוסד הרב קוק

מוסד הרב קוק

ראשונים
ספרים /חדשים
גאונים

מחיר יריד

חידושי הריטב״א על הש״ס

מחיר יריד

הסדרות שכבשו את עולם התורה

1,030
2,013

מס' קטלוגי 81

ראשונים
ספרים /חדשים
גאונים

2,030
4,499

מס' קטלוגי 400

 21כרכים
חידושי הריטב"א על הש"ס על פי כתבי יד
עם הערות והארות ,השוואות וציוני מקורות.
הסדרה שכבשה את עולם התורה.
 .82ברכות
 .84שבת
 .85עירובין
 .86ראש השנה
 .87יומא ,מגילה ,ביצה
 .88תענית ,סוכה ,מועד קטן
 .389 .89יבמות  2כר׳ (כל כרך)
 .90כתובות
 .91נדרים
 .392 .92גיטין  2כר׳ (כל כרך)

100
106
100
69
100
106
146
100
106
100

מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד

54
59
54
39
54
59
81
54
59
54

 .93קידושין
 .94בבא מציעא
 .83בבא בתרא
 .95מכות ,פסחים
 .96עבודה זרה ,נדה
 .97שבועות
 .98חולין
 .99שו"ת הריטב"א
 .512מהדו"ב קידושין

100
106
126
80
106
80
69
77
97

מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד

54
59
73
45
59
45
39
45
54

חידושי הרשב״א

חידושי הריטב״א

סה״כ  49כרכים

מבצע מיוחד!

מחיר יריד

חידושי הר״ן על הש״ס

410
894

 18כרכים
חידושי הרשב״א על הש"ס על פי כתבי יד
עם הערות והארות ,השוואות וציוני מקורות.
הסדרה שכבשה את עולם התורה.

הסדרה שכבשה את עולם התורה.

 .101שבת ,מועד קטן
 .102פסחים
 .103גיטין
 .104בבא בתרא
 .105עבודה זרה

100
69
80
100
69

מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד

80
80
80
156
80

מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר ירד

חדש

14

775
1,592

מס' קטלוגי 109

 10כרכים
חידושי הר"ן על הש"ס על פי כתבי יד
עם הערות והארות ,השוואות וציוני מקורות,
כולל דרשות הר"ן.

54
39
45
54
39

מחיר יריד

חידושי הרשב״א על הש״ס

מס' קטלוגי 100

 .106נדה ,כתובות
 .107סנהדרין
 .513שבועות
 .108דרשות הר"ן
 .172בבא מציעא

חידושי הר״ן
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45
45
45
79
45

 .821ברכות
 .110שבת
 .111עירובין
 .112ראש השנה ,מגילה
 .113ביצה
 .114יבמות
 .415כתובות
 .116גיטין
 .117קידושין

73
100
100
100
73
100
100
106
94

מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד

42
53
53
53
42
53
59
58
52

 .118נדרים
 .119בבא קמא
 .120בבא מציעא
 .121בבא בתרא כרך א'
 .122שבועות
 .123חולין
 .124נדה
 .125פירושי ההגדות
 .126פסקי חלה להרשב"א

63
100
109
126
63
100
100
56
80

מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
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37
53
62
68
36
53
53
33
45
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מוסד הרב קוק

מוסד הרב קוק

ראשונים
ספרים /חדשים
גאונים
מחיר יריד

תוספות הרא״ש על הש״ס

580
1,082

בעלי הנפש
מס' קטלוגי 50

 15כרכים
יוצא לאור על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים בצירוף מבוא,
ציוני מקורות ,מקבילות ,הערות וביאורים.

 .710ברכות
 .439שבת
 .274ראש השנה  -סוכה
 .661יומא ,ביצה
 .599מגילה ,חגיגה
 .275כתובות
 .443יבמות

77
91
80
88
82
80
91

מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד

42
51
42
47
47
42
51

80
69
73
74
91
77
88
88

 .272מו״ק ע״ז
 .276נדרים ,נזיר
 .711סוטה ,הוריות
 .273גיטין
 .277קידושין
 .857שבועות
 .278חולין
 .279נדה

32 63

44
36
40
38
51
46
47
47

שיטה מקובצת על מסכתות הש״ס

מאת הרב יוסף רוזנברג.
בבא מציעא  2כרכים
93
 .251כרך א'
93
 .829כרך ב'
 .426בבא קמא א' 93
93
 .514נדרים
87
 .515נזיר סוטה

מהדורה חדשה
ומפוארת

מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד

48
48
48
48
45

 .861כתובות 4 ,כר'
 .252כרך א'
 .253כרך ב'
 .900כרך ג'
 .860כרך ד'
חדש!  .779מנחות

 380מחיר יריד
 93מחיר יריד
 109מחיר יריד
 92מחיר יריד
 105מחיר יריד
 80מחיר יריד

חיבור התשובה למאירי

חידושי המאירי

מס' קטלוגי 659

מסכת עירובין
הרב ש .ז .ברוידא  3 -כרכים
על פי כת"י עם הערות ,השוואות
ובירורים ובסופו ביאורי סוגיות
ושיטות מאת ראש ישיבת חברון
הגרש"ז ברוידא זצ"ל .ספר יסודי
בסוגיות עמוקות אלו.

הרב משה צוריאל
עפ"י כת"י וד"ר מחולק לפסקאות
בצירוף מבוא ,הערות וביאורים.

 9כרכים

מחיר יריד

192
48
54
48
62
( 42לא כלול בסט)

פירוש רבינו חננאל

66

39
כל כרך

הרב צבי יהושע לייטנר,
הרב דוב דומב
יו"ל על פי  27כתבי יד ודפוסים
ראשונים בצירוף קטעים מתוך ספר
הערוך ,מבוא ,ציוני מקורות והערות.
 .598מסכת בבא קמא
 .517מסכת בבא מציעא

מחיר יריד

42 80
כל כרך

על פי דפוסים ראשונים עם מבוא ,הערות וביאורים
 .433סוכה ,ביצה ,תענית ,מגילה ,מו"ק ,חגיגה
 .431שבת-עירובין
 .701קידושין
 .432פסחים-ר"ה-יומא

מחיר יריד

מחיר יריד

מנורת המאור

מחיר יריד

תורת הבית להרשב״א
מס' קטלוגי 245

הרב משה ברון 3 ,כרכים
תורת הבית הארוך והקצר ,עם השגות "בדק
הבית" לרבינו אהרון הלוי הרא"ה ועם "משמרת
הבית" לרשב"א .בצירוף הערות וביאורים.

מחיר יריד

119 248

 .281כרך א'
 ..282כרך ב'
 .709כרך ג'

 143מחיר יריד 73
 114מחיר יריד 48
 114מחיר יריד 48

תשובות הרשב״א
מס' קטלוגי 452

מחיר יריד

155 316

 4כרכים,
הרב חיים זלמן דימיטרובסקי
יוצא לאור ע״פ כתבי יד ודפוסים ראשונים עם
ציוני מקורות מקבילות והערות
 .447חלק ראשון ( 2כר׳)  158מחיר יריד 73
 .448חלק שני-זרעים
 79מחיר יריד 43
 .451חלק שלישי-מועד  79מחיר יריד 43
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 2כרכים
מסכת אבות עם פירושי הראשונים
כולל "סדר הקבלה" למאירי ,יוצאים לאור במהדורה מפוארת ,על פי כתבי יד
ודפוסים ראשונים בצירוף הערות וביאורים מאת הרב מרדכי ליב קצנלנבוגן

תורת הראשונים
הרב אביגדור אריאלי 7 ,כרכים
פירושי הראשונים חידושיהם ותשובותיהם
בדפוס ובכתבי יד שלא נכתבו על סדר המסכת.
96
 .284פסחים א'
112
 .285פסחים ב'
112
 .855פסחים ג'
 .461פסחים ד'
112
112
 .462פסחים ה'
 .495סט פסחים ( 5כר') 560
 .286סוכה
111
112
 .618נדרים

מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד

תשובות ופירושי
רב שרירא גאון

מבצע מיוחד!

72 144

מס' קטלוגי 516

 2כרכים
הרב נ.ד .רבינוביץ
נאספו לאכסניה אחת על סדר
השו״ע בתוספת הערות וביאורים.
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 .177כרך א׳  120מחיר יריד 64
 .605כרך ב׳  150מחיר יריד 82
מחיר יריד

מחיר יריד

53

רבי יצחק אבוהב
מהדורת פריס חורב-קצנלנבוגן
יוצא לאור על פי דפוסים ראשונים
עם הערות וציונים ,על ידי יהודה
פריס חורב ,השלים והתקין הרב
משה חיים קצנלנבוגן.

משנת ראובן

36
43
48
48
48
199
43
49

112

מס' קטלוגי 162

מס' קטלוגי 915

169
359

120 273

מס' קטלוגי 80

מחיר יריד

תוספות הרי״ד על הש״ס

הרב מרדכי ליב קצנלנבוגן
שלוש עשרה דרשות הר״ן
עם מראי מקומות על פי מהדורת
הרב אריה ליב פלדמן.

מחיר יריד

42 68

שיטה מקובצת לרבינו בצלאל אשכנזי יוצא לאור על פי דפוס ראשון בצירוף הערות וביאורים430916 .
מס' קטלוגי 367

דרשות הר״ן מנוקד

33 60

מס' קטלוגי 473

הראב״ד
מהדורה היוצאת לאור עפ"י כתב יד
יחיד בעולם ,בצירוף "סלע המחלוקת"
ע"י הרב יוסף קאפח.
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד

מחיר יריד

מחיר יריד

מס' קטלוגי 689

מצורפת מתנה
זיכוי בסך  30ש״ח

גאונים  /ראשונים

עבודת הקודש
להרשב״א

199 308

מס' קטלוגי 205

 4כרכים
בית מועד ובית נתיבות להרשב"א
עם פירוש מקיף ורחב.
מאת הרב חיים גדליה צימבליסט.

מחיר יריד

ספר המנהיג
מס' קטלוגי 193

90 180

 2כרכים
מהדורת ד"ר יצחק רפאל
ספר המנהיג לרבי אברהם ברבי נתן
הירחי ,על פי כתבי יד עם תוספות
והשלמות ציוני מקורות ,ביאורים,
הערות ,מפתחות ומבוא.
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מוסד הרב קוק

מוסד הרב קוק

גאונים  /ראשונים
מחיר יריד

מחיר יריד

39 107

פירושי הרמב״ן
לירושלמי

פירוש ספר יצירה

כל כרך

מחיר יריד

281430

שו״ת ראב״ד

35 79

מס' קטלוגי 244

מצורפת מתנה
זיכוי בסך  30ש״ח

מחיר יריד

 .17אגרות הרמב״ם

מחיר יריד

44 79

יהונתן עץ-חיים
 4כרכים
על פי כת״י ששון עם מקבילות,
מקורות ,הערות ושינויי נוסחאות.

 20כרכים
מפעל אדירים ,נוסח הרמב"ם
בניקוד מלא עם פירוש עברי עממי,
מתאים במיוחד ללומדי הרמב"ם היומי.
עם הכריכה המקורית.

תשובות ופסקים-הרב יוסף קאפח
תשובות ופסקים של רבינו אברהם
בן דוד יוצאים לאור עפ"י כתבי יד
ודפוסים ראשונים בתוספת מבוא
והערות.

 4כרכים
תשובות פסקים ומנהגים של רבי מאיר
מרוטנבורג אוסף שלם מתוך ספרי
דפוס וכתבי יד לפי סדר השולחן ערוך
עם ביאורים ומקורות.

סדר רב עמרם גאון

כל כרך

37 72

מס' קטלוגי 183

דניאל גולדשמידט
סדר תפילות וברכות של כל השנה,
ערוך ומוגה על פי כתבי יד ודפוסים
עם השלמות ומבוא בידי דניאל
גולדשמידט.

 .656חלק ג׳
חדש!  .393חלק ד׳

74

מחיר יריד 36

 .239ספר המדע

68

מחיר יריד 28

 .240ספר המצוות

68

מחיר יריד 30

 .71הקדמות לפירוש המשנה

63

מחיר יריד 30

 .218פירוש למסכת אבות

63

מחיר יריד 30

 .476הלכות תשובה (כריכה רכה)

16

מחיר יריד 10

מחיר יריד

אגרות הרמב״ם

מחיר יריד

35 69

כתבים רפואיים

מס' קטלוגי 16

מחיר יריד

מחיר יריד

תשובות הרמב״ן
מס' קטלוגי 446

46100

הלכות לולב לראב"ד
מהדורת הרב ח.ד .שעוועל
אוסף של כל תשובות הרמב"ן מכתבי
יד והמפוזרות בכתבי הראשונים בצירוף
הלכות לולב לראב"ד עם השגות
הרמב"ן .בתוספת מבואות,
ציוני מקורות וביאורים.

שאילתות
דרב אחאי גאון

 3כרכים
שאילתות על חמישה חומשי תורה
בצירוף ביאורו של הנצי"ב העמק
שאלה ,עם הוספות רבות ,השלמות
ותיקונים מתוך כתב יד.

תניא רבתי
מס' קטלוגי 445

רבי יחיאל בן יקותיאל הרופא
הלכות ,דינים ומנהגים .ערוך עפ"י
כתבי יד בתוספת הערות ,השוואות
וביאורים מאת הרב ישראל בראון.

18

מחיר יריד

רש״י
מסכת נדרים

30 60

מס' קטלוגי 669

יואל פלורסהיים
ליקוטי פירושי רש״י מספרי הראשונים
על המסכת.
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139 346

מס' קטלוגי 141

עם המקור הערבי  -הרב יוסף קאפח
אגרת תימן ,מאמר תחיית המתים,
אגרת השמד ונספחים-בשני טורים
המקור הערבי ומולו התרגום העברי
עם הערות וביאורים מאת הרב יוסף
קאפח.

מבצע מיוחד!

 4כרכים
כתבי הרמב"ם  -הרופא הגדול בדורו,
העוסקים בעניני רפואה והנהגת
הבריאות ,עם מבוא ביאורים והוספות
על ידי ד"ר זיסמן מונטנר.

משנה עם פירוש הרמב״ם

מחיר יריד

42 83

135 398

מס' קטלוגי 243

מבצע מיוחד!

455

מס' קטלוגי 238

מחיר יריד

מס' קטלוגי 248

 .577חלק א׳
 .619חלק ב׳

26 47

916

הרב ישראל וינשטוק
אחד מספרי מופת של המקובל
הנודע רבי אברהם אבולעפיא
יוצא לאור ע”פ ארבעה כתבי יד
בליווי מבוא ,חילופי נוסחאות.

 .424סדר נשים ב׳
 .543מבוא
 .888סדר נזיקין
 .221זרעים
 .223סדר נשים א׳  .222מועד

הלכות פסוקות השלם

רמב״ם לעם

מחיר יריד

מס' קטלוגי 816

ליקוט מפירושיו וחיבוריו של הרמב"ן
בהם ביאר את דברי הירושלמי וסידורם
לפי סדר המסכתות ,בתוספת מבוא.
הערות וביאורים מאת יואל פלורסהיים.

שו"ת מהר"ם
מרוטנבורג

רמב״ם

מחיר יריד

126 295

מס' קטלוגי 176

רבינו משה בן מימון 3 ,כרכים
פירוש המשנה להרמב"ם מתורגם מערבית עפ"י כתב
היד המקורי בידי הרב יוסף קאפח ,בתוספת מקורות
והערות .בתוספת מפתחות.
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מוסד הרב קוק

מוסד הרב קוק

רמב״ם חדשים
ספרים
מחיר יריד

40 80

מורה נבוכים
על התורה
מס' קטלוגי 157

מחיר יריד

מורה נבוכים

57 112

הרב דוד מקובר
תרגום חופשי לעברית ,של מורה
נבוכים לרמב״ם ,במקומות בהם
פירש את הכתובים ,לפי סדר חמשה
חומשי תורה ,ספר איוב ותרגום
אונקלוס.

מחיר יריד

ביאור הגר״א לנ״ך

מהדורת הרב י .קאפח
תירגום חדש לעברית ,עם ביאורים
והשוואות על פי כתבי יד ודפוסים
ראשונים מאת הרב יוסף קאפח.

 6כרכים
פירוש הגר״א על פי כתבי
יד ודפוס ראשון,
בתוספת הערות וביאורים.

מבצע מיוחד!

מחיר יריד

219
517

מס' קטלוגי 630

מס' קטלוגי 156

מדרשו
חדשים
ספרים ובית
הגר״א

 .625נביאים

 87מחיר יריד 39

 .623כתובים

 89מחיר יריד 39

 .622משלי

 87מחיר יריד 39

245
543
חידושי וביאורי הגר”א
מס' קטלוגי 430

מבצע מיוחד!

 7כרכים
אמרי נועם ,ביאורי אגדות
ברכות ,שבת ,אבות ,הגדה
ש"פ ,דקדוק אליהו ,ספר
יצירה.

 .621שיר השירים א'  87מחיר יריד 43
מחיר יריד

מחיר יריד

מורה נבוכים
אבן שמואל

229 448

מס' קטלוגי 154

מורה נבוכים
בכרך אחד

52 108

 .627שיר השירים ב'  87מחיר יריד 43
 .624מגילת אסתר

ביאורי אגדות הגר״א
מסכת ברכות

 80מחיר יריד 39

מס' קטלוגי 39

מס' קטלוגי 155

 4כרכים
עם פירוש אבן שמואל
מהדורה מנוקדת בצירוף
מבואות ,הערות ,מראי מקומות
פירוש מאת יהודה אבן שמואל
(ד"ר יהודה קופמן).

מחיר יריד

מחיר יריד

אבן שמואל
מהדורה מתוקנת ומנוקדת
על פי דפוסים ראשונים וכתבי יד,
עם "פירושי המילים הזרות"
לר' שמואל אבן תיבון.

36 78

אמרי נועם
מס' קטלוגי 26

ביאורי הגר"א על מסכת ברכות
בתוספת הערות וביאורים ,מאת הרב
אריאל גרשון טרנובסקי.
מחיר יריד

מחיר יריד

ספר המצוות להרמב״ם
עם השגות הרמב״ן

45 92

מס' קטלוגי 195

מחיר יריד

ספר המצוות להרמב״ם
עם המקור הערבי

30 79

מס' קטלוגי 196

תרגומו של ר' משה אבן תבון,
בתוספת השגות הרמב"ן ,בצירוף
הערות וחידושים מאת הגאון רבי
חיים העליר.

39 78

חידושי וביאורי הגר״א
מסכת שבת
מס' קטלוגי 672

הרב אברהם פורמן
עפ"י כת"י ושנות אליהו
וחידושי הלכות ,עם הערות.

הרב יוסף קאפח
המקור הערבי ובמקביל תרגום
עברי חדש של הרב יוסף קאפח.

הגדה של פסח  -הגר״א

מחיר יריד

בריאות הגוף והנפש
עפ״י הרמב״ם

36 74

מס' קטלוגי 803

משה רבפוגל
יסודות לשמירת בריאות הגוף
והנפש עפ"י הרמב"ם ,מלוקט
מספרי קודש ורפואה של הרמב"ם
מבואר בלשון שוה לכל נפש.

הרב יוסף אליהו מובשוביץ
יו"ל עפ"י דפוס ראשון בצירוף ציוני
מקורות ומקבילות ,ו"ליקוטי הגר"א"
פירושים מכל ספרי הגר"א על ההגדה.

תורת אליהו +
תפילת אליהו
מס' קטלוגי 637

הרב יוסף אליהו מובשוביץ
ביאורי הגר"א על דרך הנסתר על
מסכת ברכות עם פירוש רבי אברהם
בן הגר"א ,בצירוף מבוא ,ציוני מקורות
והערות.
מחיר יריד

42 75

חידושי וביאורי הגר״א
מסכת אבות
מס' קטלוגי 600

הרב יוסף אליהו מובשוביץ
יו"ל על פי כתבי יד ודפוס ראשון
בצירוף ציוני מקורות ,מקבילות,
הערות וביאורים בתוספת ליקוט מכל
ספרי הגר"א השייכים למסכת אבות.
מחיר יריד

מחיר יריד

39 73

מס' קטלוגי 881

מחיר יריד

ספר המצוות להרמב״ם
מהדורת ר״ח העליר

45 92

מס' קטלוגי 194

ספר המצוות להרמב"ם על פי דפוס
ראשון קושטא ר"ע עם השגות
הרמב"ן על פי כתב יד יחיד בעולם
עם מבוא ,ביאורים ומפתחות
מהדורת הרב חיים דב שעוועל.

39 78

מחיר יריד

98 195

 2כרכים,
הרב יוסף אליהו מובשוביץ
פירושי וביאורי הגר״א על סדר
פסוקי תנ״ך וסידור התפילה.

30 60

מעשה רב  -הגר״א
מס' קטלוגי 611

הרב יוסף אליהו מובשוביץ
הלכות ומנהגי הגר"א מוילנא עם
ביאורים והערות של תלמידי הגר"א.

סידור תפילת אליהו
הגר״א
מס' קטלוגי 463

מחיר יריד

54 105

הרב יוסף אליהו מובשוביץ
סידור תפילה נוסח אשכנז,
עם הלכות ומנהגי הגר"א
וליקוטי הגר"א על הסידור.

 .626תורת אליהו  -הגר״א  90מחיר יריד 44
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מוסד הרב קוק

מוסד הרב קוק

הגר״א ובית מדרשו
מחיר יריד

מחיר יריד

39 78

תולדות הגר״א

הכתב והקבלה

מס' קטלוגי 270

84 140

 2כרכים
רבי יעקב צבי מקלנבורג
פירוש מיוחד על חמשה חומשי תורה
עם מקורות והערות ומפתח מקיף
מאת הרב משה צוריאל.

 .558לחג ולמועד
 .56על התורה ( 2כר')

חדש

תורת החסידות

על פי נוסח הגר”א עם הלכות
ומנהגי הגר”א בעריכת הרב יוסף
אליהו הלוי מובשוביץ.

30 129

כל כרך

הרב ד״ר יצחק אלפסי

מחיר יריד

37 65

הדרת קודש  -הגר״א

מבצע מיוחד!

מחיר יריד

תולדות דברי תורה והגות של אלפי אישי
החסידות מסודרים לפי שושלות מהבעש"ט עד
דורנו .יצירה ספרותית ענקית מהדורה מפוארת
בפורמט אלבומי.
 .283כרך א'
 .607כרך ג'
 .260כרך ד'

סיפורי רבי נחמן מברסלב

הרב דוד קמינצקי
מדרש הנעלם על מגילת רות עפ"י
נוסח הגר"א .יו"ל עפ"י כת"י בתוספת
הערות ,מקורות וציונים.

מס' קטלוגי 188

סיפורי מעשיות משנים קדמוניות
שסיפר רבינו נחמן מברסלב ,העלה
אותם על הכתב תלמידו ר' נתן
מנמירוב ,בתוספת מבוא שכתב
יהודה יערי.

33 60

מחיר יריד

מס' קטלוגי 401

39 73

הגדה של פסח
יד מצרים
מס' קטלוגי 24

רבי יצחק מוואלוז׳ין
דרושים ופירושים עם הערות
ערוך ע"י הרב דוד נחמן רובינשטיין.

מחיר יריד

המדרש לאור
השפת אמת

מחיר יריד

39 75

מחיר יריד

על חסידות וחסידים

מס' קטלוגי 677

הרב ראובן רז
ניתוח שיטתי במדרש לאור ה'שפת
אמת' ,ה'פרי צדיק' וה'שם משמואל'.

רבי יצחק אייזיק חבר
ביאורים על ההגדה ,עם הערות
מאת הרב יוסף אליהו מובשוביץ.

מחיר יריד

39 73

מס' קטלוגי 628

רבי אברהם בן הגר״א
בצירוף שיר השירים עם באר אברהם,
ערוך על-פי דפ"ר וכת"י עם הערות
וביאורים מאת הרב דוד נחמן רובינשטיין.

מחיר יריד

הגדה של פסח
תולדות אדם
מס' קטלוגי 658

רבי אברהם דאנציג
פירוש בעל "חיי אדם"
על הגדה של פסח.
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39 73

אנציקלופדיה לחסידות
אישים

39 83

מס' קטלוגי 874

ד״ר יצחק רפאל
ט"ו פרקים מובחרים מתוך
מאמרי ומחקרי ד"ר יצחק רפאל
על תולדותיהם של צדיקי תנועת
החסידות וספריה .כולל מפתח.

מחיר יריד

22

21 50

מס' קטלוגי 464

 2כרכים
רבי דוד טעביל ממינסק
על המועדים ופרשיות התורה
ערוך על-פי דפוס ראשון עם מקורות
והערות ובתוספת כותרות משנה
מאת הרב דוד רובינשטיין.

הגדה של פסח
גאולת אברהם

 73מחיר יריד 37
 136מחיר יריד 75

מחיר יריד

מחיר יריד

מילי דאבות
על מסכת אבות

מבצע מיוחד!

 3כרכים
הרב נחמיה שינפלד
מהגותו הרעיונית של ה"שפת אמת"
לתורה ולמועדים ,בלשון בת זמננו
בפירוש ובהרחבה.

36 65

סידור הגר״א

מס' קטלוגי 614

75 125

שפתי דעת
מס' קטלוגי 329

הרב יש״י חסידה
ליקוט פירושים וביאורים לאגדות
חז"ל בש"ס על פי מקורות החסידות,
מלוקטים מ  80 -ספרי אדמו"רים,
בתוספת מפתח ענינים.

מס' קטלוגי 497

הרב משה צוריאל
ביאורים על סדר התפילה לבעל
"הכתב והקבלה".

42 111

99 208

מחיר יריד

34 65

עיון תפילה
רבי יעקב צבי מקלנבורג

מס' קטלוגי 837

ביאורי החסידות לש״ס

מחיר יריד

מס' קטלוגי 42

מחיר יריד

דרשות נחלת דוד

מחיר יריד

מס' קטלוגי 693

הרב י .ל .הכהן מימון
תולדותיו של הגאון רבי אליהו מווילנא,
חייו ומשנתו וגדולי דורו ,נכתב בשפה
מרתקת ,מהדורה חדשה ומתוקנת עם
מפתח כללי מורחב.

חסידות

99 278

מס' קטלוגי 30

 3כרכים
מאמרים ביוגרפיים על ראשי ומאורי
החסידות מראשיתה ועד ימינו ערוכים
לפי סדר א"ב ע"י ד"ר יצחק רפאל
והרב ד"ר יצחק אלפסי.

מחיר יריד

תורת הגר״א
ומשנת החסידות

49 95

מס' קטלוגי 609

הרב צבי אינפלד
ליבון עיוני תורני של המחלוקת
בין שיטת הגר"א לשיטת החסידות
ומתבאר בו מושגי יסוד במחשבת
האמונה.
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מוסד הרב קוק

מוסד הרב קוק

דרשנותחדשים
ספרים
מחיר יריד

אוצר התורה

180 360

מס' קטלוגי 572

מחיר יריד

מחיר יריד

33 67

שו״ת הפרשה

סידור תפילת אליהו
הגר״א

מס' קטלוגי 181

מחיר יריד

קמץ המנחה
מס' קטלוגי 616

95 200

כל כרך

39 80
חדש

מחזור שיח בשדה –
אשכנז
הרב ישראל הלוי מובשוביץ
עם פירושים וביאורים על סדר
התפילה מרבותינו הראשונים
והאחרונים כולל הלכות ומנהגים.

 .954ראש השנה
 .955יום הכיפורים

מחיר יריד

28 50

כל כרך

 .956פסח

גאוני ליטא
סידור התפילה

39 73

מס' קטלוגי 674

אתקינו סעודתא
מס' קטלוגי 534

הרב אליהו שלזינגר
ענייני כשרות בהלכה ובאגדה כולל
סימנים על השגחה ,תעודת כשרות
מסעדות ובתי הארחה.

24

מחיר יריד

עיונים בדברי
חז״ל ובלשונם
מס' קטלוגי 210

הרב חנוך הכהן ארנטרוי
עיונים בנושאים מגוונים
בדברי חז”ל אשר מעט דורשים
להם ,כגון :לוח העיבור ,דקדוק
לשון הקודש וארמית ועוד.
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הרב משה צוריאל
ביאורים על סדר התפילה לבעל
"הכתב והקבלה".

21 74

הרב יוסף אליהו מובשוביץ
ליקוט מפירושי גאוני ליטא על
סידור התפילה לימי חול ושבת.
מגילת אסתר
עקידת יצחק

מחיר יריד

עולם התפילות

72 170

מגילת אסתר
מדה כנגד מדה

מחיר יריד

49 85

מס' קטלוגי 584

הרב אהרן פסין
פירוש על מגילת אסתר המבוסס על
דברי חז"ל בדרך של מדה כנגד מדה עם
הערות ותשובות ממרן הגר"ח קניבסקי
שליט"א.
מחיר יריד

מחיר יריד

מס' קטלוגי 614

 2כרכים הרב א .מונק
ביאורים על התפילה המגלים את
ההשקפות העיקריות ואת ערכי הרגש
של מחברי הסידור.

הרב דוד צבי הופמן
מאמרים על התפילה ובית הכנסת
שתורגמו ונערכו מהרצאותיו
ע"י הרב יהושע ענבל.

הרב אליהו שלזינגר
חידושי תורה בהלכה ומאמרים
באגדה על כל מועדי השנה.

39 82

עיון תפילה
רבי יעקב צבי מקלנבורג

34 65

מס' קטלוגי 300

מס' קטלוגי 615

מס' קטלוגי 540

מס׳ קטלוגי:
 .72בראשית
 .576שמות

24 53

על התפילה

מחיר יריד

מועדי קדשך

מחיר יריד

מחיר יריד

 5כרכים
הרב יואל בן הרוש
דרשות וביאורים על
פרשיות התורה.

מחיר יריד

25 62

סדר תפילה עם פירוש עולת ראיה מאת
מרן הראי”ה קוק זצ”ל ,לפני כל פרק של
תפילה וברכה סודרו הדינים השייכים לו,
וצורפו ליקוטים ממקומות מפוזרים שבכי”ק.

מחיר יריד

53 113

מס' קטלוגי 575

הרב חנוך הכהן ארנטרוי
דרשות וביאורים על פרשיות התורה.

דודי נתן
הרב נתן דוד סגל
עיונים ,מאמרים וביאורים
לפי סדר הפרשיות.

מהדורה חדשה

עם פירוש הרש"ר הירש
פירוש על התפילה ,מאת הרש"ר הירש,
ובראשו מאמר של הרב יחיאל יעקב
וינברג בעל "שרידי אש" על משנתו של
הרש"ר הירש.

מחיר יריד

אור יואל

מס' קטלוגי 13

מחיר יריד

86 157

 2כרכים הראי"ה קוק זצ"ל

סידור תפילת ישראל

39 83

54 105

הרב יוסף אליהו מובשוביץ
סידור תפילה נוסח אשכנז,
עם הלכות ומנהגי הגר"א
וליקוטי הגר"א על הסידור.

הרב יחזקאל שינפלד
הגות על פרשיות השבוע
בדרך של שאלות ותשובות.

 5כרכים
הרב אליהו שלזינגר
אוצר בלום של דרוש בהלכה ובאגדה
על פרשיות התורה ,ספר חובה לרבנים,
תלמידים והוגי הפרשה.

סידור עולת ראיה

מס' קטלוגי 463

מס' קטלוגי 617

חדשים
ספריםומגילות
סידור

מגילת אסתר גאוני ליטא
מס' קטלוגי 602

מחיר יריד

39 73

הרב יוסף אליהו מובשוביץ
מגילת אסתר עם ליקוט נפלא של עשרות
מגאוני ליטא לדורותיהם וסידורם על סדר
המגילה.
 .684סט הגדה ומגילה גאוני ליטא
 126מחיר יריד 75

מחיר יריד

30 65

מס' קטלוגי 150

עם פירוש עקידת יצחק ומחיר יין
פירוש "עקידת יצחק" לרבי יצחק עראמא,
ופירוש "מחיר יין" לרמ"א בדרך משל על
חיי אדם ומלחמותיו עם יצרו.

מגילת אסתר
תורת חיים
מס' קטלוגי 148

מחיר יריד

65 140

עם פירושי הראשונים
מגילת אסתר עם כל פירושי הראשונים על פי
כתבי יד ודפוסים ראשונים בתוספת הערות
בידי הרב מרדכי קצנלנבוגן.
 .149מהדורה מהודרת  237מחיר יריד 104
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מוסד הרב קוק

פסח
חדשים
ספריםשל
הגדה

הגדה של פסח
גאוני ליטא

מחיר יריד

מחיר יריד

39 73

מס' קטלוגי 881

מס' קטלוגי 882

מס' קטלוגי 59

יריד
מחיר יריד
מחיר

48
24
44 81

הגדה של פסח
יד מצרים
מס' קטלוגי 24

אברבנאל

הגדה של פסח
עולת ראי"ה

מחיר יריד

מס' קטלוגי 474

מס' קטלוגי 686

77 147

מחיר יריד

52 97

ליל הסדר  -כינור דוד
מס' קטלוגי 687

הרב יוסף צבי רימון
הגדה ערוכה בעומק ובבהירות בעריכה
גרפית מרהיבה ,כתיבה נעימה וידידותית
המתאימה לרמות השונות.
 .688הגדה שירת מרים
וכינור דוד סט ( 2כר')  244מחיר יריד 125

49

220

מס' קטלוגי 61

הגדה של פסח תורת חיים

עם פירושי הראשונים

הגדה עם  12פירושי הראשונים היוצאים
לאור עפ"י כתבי יד ודפוסים ראשונים,
הערות וביאורים מאת הרב מ .ל .קצנלנבוגן.
הגדה לכל תלמיד חכם ואוהב ספר.

מחיר יריד

חידושי וביאורי הגר"א
מסכת אבות

99

מס' קטלוגי 62

המידות לחקר ההלכה
רבי משה אביגדור עמיאל
מדות ההגיון בהסברא התלמודית,
עם ביאורים.
 .914חלק א
 .675חלק ב

 121מחיר יריד 69
 99מחיר יריד 49

33 60

חכמת בצלאל פתחי נדה

מס' קטלוגי 401

רבי יצחק מוואלוז'ין
דרושים ופירושים עם הערות
ערוך ע"י הרב דוד נחמן רובינשטיין.

מס' קטלוגי 129

רבי בצלאל רנשבורג
ספר יסודי למסכת נדה ,לאחד
מתלמידי הנודע ביהודה ,גופי הלכות
בגמרא ,רש"י ותוספות ,וביאורי דברי
הרמב"ם ברוב המקומות הנודעים
למסכת זו.
מחיר יריד

מרגליות הים
מסכת סנהדרין

הגדה של פסח
תורת הראשונים
מס' קטלוגי 692

הרב אביגדור אריאלי
פירושי הראשונים שבדפוס
ושבכתבי-יד שלא נכתבו על
סדר ההגדה.

26

מחיר יריד

39 73

הגדה של פסח
תולדות אדם
מס' קטלוגי 658

רבי אברהם דאנציג
פירוש בעל ״חיי אדם״ על
הגדה של פסח.

מוקד הזמנותWWW.MOSADHARAVKOOK.COM | 02-6515592 :

מחיר יריד

43 85

הרב ראובן מרגליות
הערות וביאורים דף על דף,
חידושים ובירורים ,בעמקי ההלכות
ובפרטי הענינים ,מסתעפים
להרבה מקצועות התורה.

מחיר יריד

משא עובדיה

58 117

מס' קטלוגי 173

מהדורה מהודרת

39 73

42 75

הרב יוסף אליהו מובשוביץ
יו"ל על פי כתבי יד ודפוס ראשון
בצירוף ציוני מקורות ,מקבילות,
הערות וביאורים בתוספת ליקוט מכל
ספרי הגר"א השייכים למסכת אבות.

עם פירושי הראשונים
המתנה המושלמת

הרב יוסף אליהו מובשוביץ
ביאורי הגר"א על דרך הנסתר על
מסכת ברכות עם פירוש רבי אברהם
בן הגר"א ,בצירוף מבוא ,ציוני מקורות
והערות.

מחיר יריד

מילי דאבות
על מסכת אבות

מחיר יריד

100

מס' קטלוגי 39

מחיר יריד

מחיר יריד

39 78

מס' קטלוגי 600

הרב אברהם פורמן
עפ"י כת"י ושנות אליהו
וחידושי הלכות ,עם הערות.

הרב יוסף צבי רימון
לימוד בעיון של כל הלכות הסדר
יסודות הדין עד להלכה למעשה.

הגדה של פסח תורת חיים

37 78

מס' קטלוגי 672

הרב אברהם יצחק הכהן קוק
הגדה של פסח במהדורה חדשה
ומפוארת עם ליקוטים מכל ספרי מרן
הראי"ה זצ"ל עם הערות בנו הרצי"ה
זצ"ל ,בתוספת הלכות ערב פסח
והנהגות ליל הסדר.

מחיר יריד

הגדה של פסחֿ שירת מרים

חידושי וביאורי הגר״א
מסכת שבת

מחיר יריד

ביאורי אגדות הגר"א
מסכת ברכות

מחיר יריד

36 58

מס' קטלוגי 880

הרב אהרן פסין
ביאור יציאת מצרים בדרך של מדה
כנגד מדה עם הלכות והנהגות
ממרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א.

ביאורי הגר"א על מסכת ברכות
בתוספת הערות וביאורים ,מאת
הרב אריאל גרשון טרנובסקי.

39

רבי יצחק אייזיק חבר
ביאורים על ההגדה ,עם הערות
מאת הרב יוסף אליהו מובשוביץ.

38 80

אמרי נועם

מחיר יריד

73

מחיר יריד

מחיר יריד

36 78

מס' קטלוגי 26

הרב יוסף אליהו מובשוביץ
יו"ל עפ"י דפוס ראשון בצירוף ציוני
מקורות ומקבילות ,ו"ליקוטי הגר"א"
פירושים מכל ספרי הגר"א על ההגדה.

הפירוש הארוך והמקיף של אברבנאל על
ההגדה ,עפ"י דפוס ראשון עם כותרות
מתמצתות בשוליים ,בצירוף הערות
וביאורים מאת הרב ישראל מאיר פרסר.

הגדה של פסח
מדה כנגד מדה

39 73

הגדה של פסח  -הגר"א

הרב יוסף אליהו מובשוביץ
ליקוט נפלא מתורתם של עשרות מגאוני
ליטא לדורותיהם וסידורם על סדר ההגדה.
 .684הגדה ומגילה גאוני ליטא סט
 126מחיר יריד 75

הגדה של פסח
זבח פסח

מוסד הרב קוק

אחרונים

49 94

מס' קטלוגי 810

רבי עובדיה יוסף
שיעורים שנאמרו ב”כינוס הארצי
לתורה שבע”פ” במשך ארבעים
וחמש שנה.

מחיר יריד

שו״ת הרמ״א

42 60

מס' קטלוגי 671

הרב אשר זיו
יו"ל מחדש בצירוף מבוא,
הערות וביאורים.
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מוסד הרב קוק

מוסד הרב קוק

אחרונים

ספרי הרב ראובן מרגליות

מחיר יריד

ספר העיקרים

מס׳ קטלוגי:
 .198כרך א'

מחיר יריד

שיעורי הגרי״ד סולוביצ׳יק

48 406

רבי שלמה איגר
ביאורים בעיקרי ההלכות ,עפ"י כתב יד
יחיד בעולם עם ציוני מקורות ,הערות
וביאורים מאת הרב יהושע קצנלנבוגן.

אחרונים

מס' קטלוגי 255

175 441
מס' קטלוגי 545

ענייני סת"ם
שיעורים על סדר הדף במסכת
מנחות ,ועל סדר שו"ע הלכות
ציצית ותפילין.

מסכת כריתות
שיעורים על סדר הדף
במסכת כריתות.

 86מחיר יריד 40

 85מחיר יריד 40

 5כרכים
מק״ט500 :

מחיר יריד

עבודת המלך

35 79

מס' קטלוגי 204

 .69המקרא והמסורה

 47מחיר יריד 24

 .135יסוד המשנה ועריכתה

 47מחיר יריד 24

 .143לחקר שמות וכינויים בתלמוד  47מחיר יריד 24
 .158מחקרים בדרכי התלמוד

רבי מנחם קרקובסקי
חידושים וביאורים על ספר מדע
להרמב”ם ,להגר"מ קרקובסקי מוילנא.

 47מחיר יריד 24

 .160מלאכי עליון

 71מחיר יריד 34

 .161מלחמות השם

 47מחיר יריד 24

 .173מרגליות הים

 85מחיר יריד 43

 .180נר למאור על אור החיים

 47מחיר יריד 24

 .179ניצוצי אור

 76מחיר יריד 36

 .229פנינים ומרגליות

 65מחיר יריד 34

 .249שו״ת מן השמים

 48מחיר יריד 27

 .261שם עולם

 47מחיר יריד 24

עין הדעת
מס' קטלוגי 406

צפנח פענח

קונטרס קידוש השם

רבי ירוחם פרלמן – הגדול ממינסק
חיבור על הרמב"ם עם הערות
וביאורים מאת הרב הלל דוצ'ין.

 .128הלכות אישות

מחיר יריד

שבעים פנים לתורה

38 67

מס' קטלוגי 542

רבי יוסף ענגיל
שבעים תירוצים לקושיא אחת ,תוכן
התירוצים והערות "פנים בפנים".
מאת הרב אברהם יחיאל הלר הכהן.

28

 186מחיר יריד 87

 86מחיר יריד 40

שיעורי ראשי
ישיבות ליטא

אחידות ושוני
במלאכת שבת
מס' קטלוגי 639

הרב אברהם נחשון
ביאור והרחבה בענייני
ל"ט מלאכות שבת.
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40 67

שיעורי רבי שמעון שקאפ

שיעורי רבי שמעון שקאפ על מסכתות
מסדר נשים ונזיקין ,נרשמו על ידי
תלמידו בישיבת טלז בשנת תר"ן.

מחיר יריד

מחיר יריד

29 78

שערי שאול על הש"ס
כל כרך
הרב שאול ישראלי
שיעורים על מסכתות הש"ס שנאמרו
על ידי הגאון רבי שאול ישראלי זצ"ל.
 .467מסכת פסחים
 .466מסכת נדרים
 .718מסכת בבא קמא

שערים לשערי יושר

מס' קטלוגי 676

הרב ארז אברהמוב
הפרשת קטן מאיסורים.

35 62

36 66

מס' קטלוגי 697

הרב ראובן רז
פרקים ויסודות מתוך שערי יושר
להגר"ש שקאפ זצ"ל
עם ביאור ומפתחות לש"ס.

מחיר יריד

ופקדת נווך

34 66

מס' קטלוגי 871

שיעורים חדשים על מסכתות מסדר
נשים ונזיקין שנאמרו ע”י ראשי
ישיבות ליטא בשנים תרע”א-תרע”ג.

מחיר יריד

39 75

מחיר יריד

מחיר יריד

מחיר יריד

34 67

מס' קטלוגי 629

הרב אברהם בן שמעון
צפנת פענח על הרמב"ם
מאת הגאון רבי יוסף ראזין
עם השלמות והרחבת הדברים.

שיעורים לזכר אבא מארי
 2כרכים
שיעורים בנושאי תפילה ורגלים,
קריאת התורה ,ברכת כהנים ,אבלות
ועוד ,מהדורה חדשה עם תיקונים.

עבודת יום הכיפורים
פרי עיסוקו של הרב בענינים אלו.
החל מילדותו על ברכי סבו הגר"ח
מבריסק ,עיקרי הסוגיות במסכת
יומא העוסקות בסדר עבודת היום.

מס' קטלוגי 863

רבי משה מרדכי פרבשטין שליט"א
ראש ישיבת חברון
חידושי תורה ,בירורי הלכה ,פסקי דין.

מחיר יריד

39 79

מס' קטלוגי 256

מחיר יריד

43 78

מס' קטלוגי 254

מחיר יריד

כל מלאכה

36 72

מס' קטלוגי 581

הרב יהודה ראק
מלאכת מחשבת וענפיה.
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מוסד הרב קוק

מוסד הרב קוק

הגות

כל כתבי הראי"ה קוק זצ"ל

מחיר יריד

510 1,255

מס' קטלוגי 1

 19כרכים
כתבי הראי"ה קוק זצ"ל בהלכה ,במחשבה,
שביעית ושו"ת ,פירוש על הסידור והגדה של פסח.

הגות
מחיר יריד

מחיר יריד

האתגרים של
הקיום היהודי

30 56

מס' קטלוגי 536

בנימין גרוס
דת ומדינה במשנתו של הרב אברהם
יצחק הכהן קוק ,הערות למאמר
"למהלך האידיאות בישראל".

הרב קוק בין
חסידים למתנגדים

39 75

מס' קטלוגי 454

הרב ראובן רז
מפגש של שלושה עולמות ויחסם
לציונות.

מחיר יריד

מבצע מיוחד

הרבנות והמדינה

39 70

מס' קטלוגי 694

הרב שאול ישראלי
מאמרים ,נאומים שיחות ורשימות על
רבנות ,ציונות דתית וארץ ישראל.

 .2אגרות הראי"ה 3 ,כרכים
מהד
ורה  .3אורות
חדשה
 .4אורות הקודש 4 ,כרכים
מהדורה  .5אורות התורה ,אורות התשובה ,אורות הראי"ה,
חדשה
מוסר אביך ומידות הראי"ה ,ראש מילין
 .6דעת כהן
 .880הגדה של פסח עם פירוש עולת הראי"ה
 .8עזרת כהן
 .9באר אליהו
 .10משפט כהן ,זבחי ראי"ה
 .11אורח משפט ,מצות ראי"ה ,חבש פאר
 .12שבת הארץ ,עץ הדר
ורה
מהדשה  .13סדר תפילה עם פירוש עולת ראי"ה 2 ,כרכים
חד
ורה
מהדשה  .14אדר היקר ועקבי הצאן
חד
לא כלול בסט!
לא כלול בסט!

 .980מוסר אביך ומידות הראי"ה במהדורה מוקטנת
 .35אורות במהדורה מוקטנת

185
50
239

מחיר יריד 89
מחיר יריד 28
מחיר יריד 120

64
89
58
89
72
90
106
66
157
49

מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד
מחיר יריד

32
46
36
46
30
46
55
32
86
29

39
28

מחיר יריד
מחיר יריד

16
15

זה היום עשה ה'

38 69

מס' קטלוגי 538

הרב שאול ישראלי
אסופת דרשות ומאמרים
ליום העצמאות וליום ירושלים.

מחיר יריד

מצמיח קרן ישועה

34 68

מס' קטלוגי 714

הרב דוד צבי הופמן
סדר עולם והתכנית האלוקית
מראשית הימים ועד אחריתם.

*עד גמר המלאי

מחיר יריד

הסנגוריה במשנת
הרב קוק
מס' קטלוגי 70

הרב בנימין אפרתי
ליבון סוגיית היחס בין שומרי תורה
לעוזביה ,כפי שבאה לידי ביטוי
במשנת הרב מובאים בזה אחר זה
ומסבירים זה את זה.

30

מס' קטלוגי 368
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25 50

המשפט העברי
ומדינת ישראל

כי עת לחננה

15 58

פרופ' יעקב בזק
מאמרים שנכתבו בתקופות שונות על
ידי אישים המייצגים עמדות שונות.

דרישת ציון
מס' קטלוגי 55

49 94

מס' קטלוגי 539

ראובן פרידמן
בירור הלכתי תורני של עיקרי הדעות
ושיטות הראשונים ועד אחרוני זמנינו
בענין ההלכתי של חיוב העליה
והישיבה בארץ ישראל.

מחיר יריד

59 121

הרב צבי הירש קלישר
מהדורה חדשה ומפוארת בעריכת
יהודה עציון .עם מכתבים מרבי
עקיבא איגר ,ספר שלום ירושלים
בצירוף נספחים ובהם :מסמכי
החברה לישוב א"י ,צילום פקסימליה
צבעוני של אגרת הרב קלישר אל
אנשל רוטשילד ועוד.

מחיר יריד

מחיר יריד

הראי״ה קוק זצ״ל
מתורגם ללשון בת זמננו
בתוספת הבהרות והערות.

מחיר יריד

מס' קטלוגי 553

מצורפת מתנה

24 47

שיחות הרב שאול ישראלי.
 96מחיר יריד 49
 .913על התורה
 .544לימים נוראים  62מחיר יריד 33

מחיר יריד

ספר למהלך האידיאות בישראל

למהלך האידיאות
בישראל

שיח שאול

מחיר יריד

ציון וירושלים

10 17

מס' קטלוגי 257

הרצי"ה קוק זצ"ל
לוקט וסודר על ידי הרצי”ה קוק
ובראשו מאמר 'חבת ירושלים' מאת
הראי”ה קוק.
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מוסד הרב קוק

מוסד הרב קוק

הגות
מחיר יריד

מחיר יריד

אגרות צפון

24 48

מס' קטלוגי 824

המצוות כסמלים

36 65

משנתו ולקחו של הרש"ר הירש זצ"ל
מסודרים לפי נושאים
ליקט וערך הרב יצחק בראור.

מס' קטלוגי 680

איש האמונה

מס' קטלוגי 51

הגרי"ד סולובייצ'יק
מאמרי הרב" :איש האמונה הבודד"
ו"קול דודי דופק".

51 121

מחיר יריד

מס' קטלוגי 873

רבי דוד ניטו
אמיתות תורה שבעל פה בדרך
שאלות ותשובות כסגנון רבי יהודה
הלוי בספרו הכוזרי.

ליבון עיוני תורני של המחלוקת בין
שיטת הגר"א לשיטת החסידות ומתבאר
בו מושגי יסוד במחשבת האמונה.
 95מחיר יריד 49

 60מחיר יריד 33

35 74

נחליאל

בעקבות המועדים והזמנים

32 65

מס' קטלוגי 781

מבט חדש ועמוק
על מועדי השנה.

מס' קטלוגי 613

הרב ד"ר יצחק ברויאר
יסודות החינוך למצוות התורה.
חדש

 88מחיר יריד 39

מחיר יריד

28 50

מסילת ישרים
עם ביאורים ישרים

39 66

מס' קטלוגי 852

הרב מנדל לפין
יוצא לאור עם הערות ,מראי מקומות
והוספות רבות על – ידי הרב מרדכי
שמואל אדלשטיין.
לרב ולתלמיד

32

מס' קטלוגי 638

ניתוח מעמיק ומקיף בעניין
הקורבנות.

מחיר יריד

מס' קטלוגי 477
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עולם הקרבנות

מס' קטלוגי 609

מחיר יריד

חשבון הנפש

 72מחיר יריד 44

תורת הגר"א ומשנת החסידות

מחיר יריד

דלות הכפירה

עיון מעמיק במשנתו וביחידותו של רבי
עקיבא ,יסודה של תורה שבע"פ וביאורי
מנהגי ימי העומר על פי שיטת המהר"ל
ובית מדרשו.

 186מחיר יריד 87

מחיר יריד

אומה במאבקיה

מס' קטלוגי 166

 2כרכים
ניתוח מעמיק לפרשת בריאת העולם עם
ביאור נפלא לפסוקי התורה בענין זה.

פרופ' בנימין פיין
המחבר מוכיח את דלותה של
השקפת העולם החילונית הכפרנית.

34 65

צוהר לבראשית

רבי עקיבא ודורו של שמד

 63מחיר יריד 36

מס' קטלוגי 699

מס' קטלוגי 550

הרב א .א .קפלן
מאמרים מאחד מגדולי תלמידי
ה"סבא" מסלבודקה,
הגאון רבי נתן צבי פינקל.

הכוזרי השני  -מטה דן

25 51

אלתר ולנר
סיפור תולדותיהם של מאבקי
הישרדות קיומיים ורוחניים בא"י
לאחר חורבן בית שני שמסך היסטורי
פרוש עליהם ,ורב הנסתר על הנגלה.

39 79

באיזה כתב ניתנה התורה,
ביאור והעמקה בשיטת המהר"ל
ובית מדרשו.

ליבון עיוני ומעמיק של כפילות היחס
בדברי חז"ל ל"חכמה יונית" ולתורת
ההגיון ,ההבדל בין חכמת ישראל  -חכמה
פנימית לחכמת יון-חכמה חיצונית ,על פי
שיטת המהר"ל ובית מדרשו.

מחיר יריד

מחיר יריד

בעקבות היראה

מס' קטלוגי 712

מס' קטלוגי 533

רבי פסח הכהן פינפער
שבחה של ארץ ישראל
מתוך דברי חז״ל.

מס' קטלוגי 146

 86מחיר יריד 37

מחיר יריד

41 75

חכמה פנימית וחכמה חיצונית

כתב עברי – כתב אשורי

מס' קטלוגי 23

מס' קטלוגי 472

שבחי ארץ החיים

31 63

הרש"ר הירש
הלוחם הגדול ברפורמים ,מבאר כי
המצוות ופרטיהם הם הלכה למשה
מסיני ואין רשות לשנותם.

מחיר יריד

באר השר

ספרי הרב צבי אינפלד

מס' קטלוגי 68

הרש"ר הירש
" 19האגרות על היהדות" הפותחות את
שורת היצירות הנצחיות של המחבר הגדול,
יוצא לאור עפ"י המהדורה הראשונה ,עם
הגהות בכתב ידו של המחבר.

הגות

הרב דוד מקובר
פירוש לספר מסילת ישרים ,הניתן
לקריאה בפני עצמו ,תוכן הספר כולו
בסגנון קריא ונגיש לקורא בן זמננו,
המאפשר לימוד הספר ברהיטות ובהנאה.

מחיר יריד

מסילת ישרים
עם פירוש מסילות יהודה

46 83

מס' קטלוגי 853

הרב שמואל נחום הלחמי
ביאור והעמקה לאור דבריהם של
גדולי הדורות ,בצירוף תולדות הרמח"ל.
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מוסד הרב קוק

הגות
ספרים חדשים

מדה כנגד מדה

מחיר יריד

154 336

מס' קטלוגי 922

הרב אהרן פסין 3 ,כרכים
ליקוט נרחב ועיון בדברי רבותינו
הראשונים והאחרונים על תנ"ך ,ש"ס,
מדרשים וזוהר בהנהגת הבריאה בדרך
של מדה כנגד מדה.
 .911חלק א'
 .921חלק ב'
 .479חלק ג'

מוסד הרב קוק
מחיר יריד

כתבי הרב אלקלעי

72 146

מס' קטלוגי 695

 2כרכים
בתוספת מבואות הערות וביאורים
מאת ד"ר יצחק רפאל.

 112מחיר יריד 52
 112מחיר יריד 52
 112מחיר יריד 52

מחיר יריד

אש תמיד

39 66

מס' קטלוגי 480

הרב איתם הנקין הי"ד
חידושים וביאורי דינים שהותיר אחריו
הקדוש על סדר שו"ע ומשנה ברורה
הלכות שבת.

הלכות רופאים ורפואה

יריד
מחיר יריד
מחיר

24
41

48
77

מס' קטלוגי 804

מחיר יריד

רינת האמונה

34 63

מס' קטלוגי 423

מחיר יריד

שלמי שמחה
מס' קטלוגי 453

הרב אהרן רבינוביץ
האמונה התורנית והשתקפותה
במדע הפסיכולוגיה.

32 77

מס' קטלוגי 696

85

מס' קטלוגי 164

מחיר יריד

תיקון מידות הנפש

מחיר יריד

ספרן של יחידים
מס' קטלוגי 717

הלל צייטלין
מאמרים ,רשימות והערכות
על גדולי ישראל

34

מחיר יריד

סוד הנשמה
מס' קטלוגי 459

פרופ' בנימין פיין
גוף ונפש באור התורה והמדע.
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מס' קטלוגי 50

מחיר יריד

32 63

הראב"ד
מהדורה היוצאת לאור עפ"י כתב יד
יחיד בעולם ,בצירוף "סלע המחלוקת"
ע"י הרב יוסף קאפח.

וזאת התורה

מחיר יריד

88

מס' קטלוגי 579

44

הרב ד"ר חיים טלבי
מנהגי קריאת התורה בעדות ישראל.

אגרת המופת

מחיר יריד

79

מס' קטלוגי 673

39

רבי שמואל אבן ג׳אמע
הלכות יורה דעה בכשרות בע״ח
עם המקור בערבית ,בצירוף מבוא
והערות בעריכת הרב ניסים לוי.
מחיר יריד

283 704

מס' קטלוגי 213

 8כרכים
רבי יחיאל הלוי עפשטיין
הלכות עתידיות :זרעים ,קדשים ,טהרות ,נזירות ,ערכין וחרמין.

מבצע מיוחד!
ספר חסידים
מס' קטלוגי 200

36 74

בעלי הנפש

ערוך השולחן העתיד

15 30

רבי שלמה אבן גבירול
חיבורו הפילוסופי של אחד מגאוני
השירה ,הפיוט והמחשבה בימי
הביניים.

33 60

39

הרב יעקב גליס
הלכות והליכות ,דינים ומנהגים שנהגו
בני ארץ ישראל בכל הדורות והזמנים,
ערוכים לפי סדר השולחן ערוך.

מס' קטלוגי 444

הרב י .ל .הכהן מימון
פרקי זכרונות על הציונות.

מחיר יריד

מנהגי ארץ ישראל

הרב נריה משה גוטל
עיוני מועדים וזמנים.

מחיר יריד

למען ציון לא אחשה

34 66

הרב אליעזר יהודה ולדנברג
ענייני רופאים ורפואה על פי פסקים
מתוך שו”ת ציץ אליעזר ,ליקט וערך
הרב פרופ’ אברהם שטינברג.

חדשים
ספריםומנהג
הלכה

מחיר יריד

50 112

רבינו יהודה החסיד
מהדורת הרב ראובן מרגליות
עם ברית עולם לחיד"א .מקורות,
ציונים ופירושים מאת הרב ראובן
מרגליות ,הערות מאת הרב דוד
שפרבר ומפתח מפורט.
שערי הלכה
הרב יחיאל חזות
פסיקה בהירה ומקוצרת בציון
מקורות על כל הלכה.
 .666הלכות נדה
 .667רפואה בשבת
 .668הלכות סת"ם

מס' קטלוגי 234

רבי שלמה גאנצפריד
מהדורה מתוקנת ומנוקדת
בתוספת קיצור דיני ארץ ישראל
מתאים במיוחד לתלמידים.

מחיר יריד

67

קיצור שולחן ערוך

מחיר יריד

21 50

36
כל כרך

תורת חטאת לרמ"א
מס' קטלוגי 434

מחיר יריד

79

40

הרב אליעזר גלינסקי
יוצא לאור על פי כתב יד
ודפוס ראשון עם הערות.
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מוסד הרב קוק

מוסד הרב קוק

תולדות ,היסטוריה ושואה
מחיר יריד

מחיר יריד

אדמ״ורים שנספו בשואה

36 66

מס' קטלוגי 18

מס' קטלוגי 681

מחיר יריד

בסתר המדרגה
מס' קטלוגי 830

אסתר פרבשטין
היהדות האורתודוקסית בהונגריה
נוכח השואה

אנציקלופדיה
ליהדות רומניה

 3כרכים
ל.ז .הרשקוביץ ב .טרקטין
יותר מ 3,000-אישים ,רבנים,
אדמו”רים ומנהיגים עם פרטים
ביוגרפיים ומאות נוסחי מצבות.
תיעוד מצולם של מאות בתי כנסת.

הרבי מקוצק
מס' קטלוגי 422

הרב ד"ר יצחק אלפסי
תולדותיו ,תלמידיו ותורתו של
הרבי מקוצק כתובים ביד אמן
של חוקר החסידות הנודע.

הארי שבחכמי פראג

מן המצר קראתי
מס' קטלוגי 163

משה פראגר
ספר הנצחה לשואה האיומה
שעברה על עמנו ,שירים שנכתבו
בדם והושרו בדמע בגטאות ובמחנות,
שירי פרטיזנים ,שירי אמונה ועוז
של יהודים על סף המוות.

36

רבי חיד״א

 2כרכים
מאיר בניהו
תולדות חיי רבי חיים יוסף דוד אזולאי
בתוספת מחקרים ומקורות ,כולל
מפות מסעותיו של החיד”א.

מס' קטלוגי 385

זושא הרצשטארק
זכרונות מן השואה ,עם הקדמה
מאת אליעזר ויזל.

מחיר יריד

39 85

168 398

שרי המאה

מס' קטלוגי 57

תולדות המהר"ל מפראג
תולדותיו ,רבנותו ומשנתו ,עקרי
תורתו והשקפתו ועקרי תורת
החסידות הזרועים בכל ספריו.

מחיר יריד

מבצע מיוחד!

מחיר יריד

תולדות חג
שמחת תורה

אברהם יערי
השתלשות כל מנהגי חג "שמחת
תורה" בתפוצות ישראל לדורותיהן.

מחיר יריד

מחיר יריד

 5כרכים
הרב טוביה פרשל
רשימות ומאמרים.
 .582חלק א'
 .587חלק ב'
 .685חלק ג'

תולדות גדולי ישראל
.64
.872
.870
.876

חדש!  .588חלק ד׳
חדש!  .589חלק ה׳

מחיר יריד

משפטיך תהום רבה
מס' קטלוגי 612

עורכים:
ג .גרינברג א .ידידיה
תגובות אורתודוקסיות לשואה.
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34 66
כל כרך

לכל כרך

30 60

35 92

מס' קטלוגי 271

הרב י .ל .הכהן מימון  6 -כרכים
סקירה רחבה וסיפורים מרתקים על
גדולי ישראל מתקופת ה"גאון מוילנא"
ו"הבעל שם טוב" עד הדור האחרון.
מתאים לכל גיל .מהדורה מחודשת
בתוספת מפתח מורחב.

30 60

מאמרי טוביה

84 176

מס' קטלוגי 236

מס' קטלוגי 266

מחיר יריד

28 57

דם ודמע בגטו לודז׳

מחיר יריד

מחיר יריד

35 65

35 63

אסתר פרבשטין
מחקר מקיף מיוחד במינו על השואה
בנושאים :הלכה ומוסר בחיי יום יום
בגיא הצלמוות ,מקומם של הרבנים
בחיי הציבור והיחיד ,דילמות של
הצלה ומסירה ,נישואין ,עגינות ועוד.

מחיר יריד

110 300

מס' קטלוגי 294

מבצע מיוחד!

מס' קטלוגי 858

רבי יהושע משה אהרונסון
תיעוד אותנטי ומאמרי הגות
במרורי השואה.

מחיר יריד

67 129

בסתר רעם

עלי מרורות

49 89

מס' קטלוגי 450

מלחמת ה"חתם סופר" במתחדשים
תשובותיו ,אגרותיו ,דרשותיו ,עם
ביאורים והערות מהרב נ .ד .רבינוביץ.

פרופ' מ .אליאב
אסופת עדויות ,התנהגות ומעשים של
יחידים ורבים ,ששמרו על צלם אנוש
וה"אני מאמין" ,ובמסירות נפש קידשו
את חייהם ומותם בימי השואה.

מחיר יריד

82142

39 73

ספרא וסייפא

מס' קטלוגי 27

מנשה אונגר
אדמו”רים ושושלות שנכחדו בשואת
אירופה האיומה .בצירוף תמונות
ומפתח אישים.

מחיר יריד

מחיר יריד

32 38

אני מאמין

תולדות ,היסטוריה ושואה

החוזה מלובלין
החת״ם סופר
הראי"ה
הרא"ש

 .920הרמב"ם
 .869הרמב"ן
 .905רבי מנחם מנדל מקוצק
 .875רש"י
 .817רבי עובדיה מברטנורא

מחיר יריד

פתח ההצלה מטנג'יר

42

מס' קטלוגי 713

אסתר פרבשטין
אילה נדיבי
רני רייכמן לעזרת יהודי אירופה

21

מחיר יריד

בעקבות מסע המושבות

80

45

מס' קטלוגי 715

ה .לוין
סקירה על נתיב "מסע הרבנים"
הראי"ה קוק והרי"ח זוננפלד.
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מוסד הרב קוק

מוסד הרב קוק

חדשים
ספריםעזר
ספרי
מחיר יריד

אוצר האגדה

מחיר יריד

114 282

מכלול המאמרים
והפתגמים

מס' קטלוגי 19

מבצע מיוחד!

 3כרכים
אוצר המביא את מבחר האגדה מכל
מקורות חז"ל מסודרים עפ"י תוכן
עניינים וערוכים לפי סדר א"ב .ספר
עזר חובה לתלמיד חכם ,רב ,דרשן
ולכל המתעניין באוצרות האגדה
היהודית.

אטלס דעת מקרא

מבצע מיוחד!

מס' קטלוגי 22

מהדורה חדשה

חכמי ישראל כרופאים

מחיר יריד

חכמת התשבורת
מס' קטלוגי 130

כריכה רכה

ספר מאזנים
מס' קטלוגי 435

רבי אברהם אבן עזרא
הרב מרדכי שאול גודמן
ענייני דקדוק בלשון הקודש
ופירוש פסוקים קשים
יו"ל עפ"י כת"י ודפוסים עתיקים.

38

העיקר חסר

ספר צחות
מס' קטלוגי 442

רבי אברהם אבן עזרא
הרב מרדכי שאול גודמן
ענייני דקדוק בלשון הקודש
ופירוש פסוקים קשים יו"ל עפ"י
כת"י ודפוסים עתיקים.
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מחיר יריד

פנינים ומרגליות

מחיר יריד

שלוחי ארץ ישראל

79 190

מחיר יריד

תורה שבעל-פה

49 88

מס' קטלוגי 703

הרב יהושע ענבל
על סמכותה ודרכיה
של התורה שבעל פה.

מחיר יריד

תורת חז״ל
תורה מן השמים

34 62

הרב ראובן מרגליות
פנינים יקרים מאת הרב ראובן
מרגליות אוסף מאמרים ,דברי תורה,
הגות ותולדות גדולי ישראל.

הרב צבי רון
אוצר פירושים על החסרות
ויתרות בתנ"ך.

מחיר יריד

38 73

הרב יהודה ליב פישמן-מימון
הנותן בים דרך – ויכוח בין חריף
ובקי בדרכי הלימוד וחדר הורתי
על מאמרים בש”ס וברמב”ם.

מס' קטלוגי 229

 2כרכים
אברהם יערי
תולדות השליחות מהארץ לגולה.
מחורבן בית שני עד המאה התשע
עשרה .מחקר מקיף על שלוחי ארץ
ישראל.

הרב ד"ר שמעון פדרבוש
בעיות של דמוקרטיה וכלכלה
ופתרונן לאור ההלכה.

הנותן בים דרך
חדר הורתי

מחיר יריד

32 62

מס' קטלוגי 258

מס' קטלוגי 178

מחיר יריד

33 66

מנשה ביננפלד
סיור ולימוד תנ”כי דרך הניבים
ומטבעות הלשון בשפה העברית
שמקורם בתנ”ך.

מחיר יריד

23 74

משפט המלוכה בישראל

ר .רוזנבוים
המתמטיקה באספקלריה יהודית,
ניתוח והסבר של סוגיות תלמודיות.

חדש

מחיר יריד

34 63

מס' קטלוגי 537

מס' קטלוגי 578

דוד מרגלית
גדולי ישראל שבכל דור ודור
ששימשו כרופאים וטיפחו את חכמת
הרפואה על כל ענפיה ומקצעותיה.

29 42

34 82

מס’ קטלוגי 496

מחיר יריד

33 66

מס' קטלוגי 338

י .אליצור  ,י .קיל
ספר עזר ללימוד המקרא המצמיד
לכל אירוע במקרא מפה המבהירה
את רקעו הגיאוגרפי והסבר קצר
המבאר את נסיבותיו .פורמט אלבומי
על נייר כרומו והדפסה צבעונית.

התנ״ך כמקור
לשפה העברית

מס' קטלוגי 159

מחיר יריד

88 147

מחיר יריד

118 345

 3כרכים
הרב משה סבר
ספר עזר נפלא למציאת מקור כל
מאמר חז"ל בתלמוד בבלי ,ירושלמי
ומדרשים למעלה ממאה אלף
פתגמים ומאמרים מסודרים לפי א"ב,
ספר חובה בכל בית!

ספרי עזר

36 87

מס' קטלוגי 287

חיים שימל
מציג בצורה ברורה ומתומצתת
את דעת חז”ל על מקורה של תורה
שבעל פה .עם הערות הגאון רבי
שמחה וסרמן והקדמה מאת הגאון
רבי צבי קושילבסקי.

מחיר יריד

תנאי בנישואין ובגט

22 72

מס' קטלוגי 856

הרב פרופ' אליעזר ברקוביץ
מאמרים ביסודות ההלכה של
דיני תנאי בנישואין ובגט.
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מוסד הרב קוק

ספרים באנגלית

מוסד הרב קוק
מק"ט

מחיר יריד

בסתר המדרגה

128 252

מס' קטלוגי 832

מחיר יריד

בסתר רעם
מס' קטלוגי 48

 2כרכים
אסתר פרבשטין
מחקר רחב ויחודי על השואה,
המשלב גישה היסטורית עם הבנת
הערכים היהודיים ,הלכה ומוסר בחיי
היום יום בגיא הצלמות

 2כרכים
אסתר פרבשטין
היהדות האורתודוקסית בהונגריה
נוכח השואה.

מחיר יריד

דעת מקרא

118 176
כל כרך

 .574משלי
 .318איוב

מס' קטלוגי 46

מס' קטלוגי 314

מס' קטלוגי 691

 .47מהדורה משפחתית בכריכה רכה

 184מחיר יריד 46

הגדה מדה כנגד מדה

79138

מס' קטלוגי 475

הרב אהרן פסין

בביאור סיפור יציאת מצרים בדרך של
מדה כנגד מדה .עם הוספות חידושים
וביאורים .כולל הלכות והנהגות מהרב
חיים קנייבסקי שליט”א.

מורה נבוכים על התורה

הרב דוד מקובר
תרגום חופשי לאנגלית ,של המורה
נבוכים לרמב”ם ,במקומות בהם פירש
את הכתובים ,לפי סדר חמשה חומשי
תורה ,ספר איוב ותרגום אונקלוס.

אגרות הרמב"ם עם המקור הערבי

89

30

573

35

אעברה נא
ארץ חמדה כרכים א ב כל כרך

19

44
36

824

אגרות צפון

24

32

480

אש תמיד

39

35

673

אגרת המופת

39

35

657

אשת חיל

27

11

801

אגרת הנחמה

24

534

אתקינו סעודתא

39

24

18

אדמו"רים שניספו בשואה

36

36

9

באר אליהו  /הראי"ה קוק

30

30

14

אדר היקר ועקבי הצאן

29

30

662

באר בשדה

20

533

אומה במאבקיה

51

32

472

באר השר

36

32

455

אוסף כתבי זלוטניק ( 2כרכים)

90

678

בחגוי הסלע  -איכה

28

13

19

אוצר האגדה ( 3כרכים)

114

38

679

בחגוי הסלע  -רות

28

13

572

אוצר התורה ( 5כרכים)

180

24

570

בחגוי הסלע  -יונה קהלת

28

5

910

אור החיים חמישה חומשי תורה

180

9

630

ביאורי הגר"א נ"ך ( 6כרכים)

219

21

371

אור החיים נ"ך

33

9

625

ביאור הגר"א נביאים

39

21

3

אורות  /הראי"ה קוק

28

30

623

ביאור הגר"א כתובים

39

21

35

אורות מהדורת כיס  /הראי"ה קוק

15

8

622

ביאור הגר"א משלי

39

21

4

אורות הקודש סט א-ד

120

30

636

ביאור הגר"א שיר השירים ( 2כרכים)

84

21

5

אורות התורה ,התשובה ,מוסר אביך

32

30

621

ביאור הגר"א שיר השירים א'

43

21

סט  2כרכים

20

אורות הרמב"ם

39

627

ביאור הגר"א שיר השירים ב'

43

21

 301מחיר יריד 175

575

אור יואל עה"ת ( 5כרכים)

95

24

624

ביאור הגר"א מגילת אסתר

39

639

אחידות ושוני במלאכות שבת

39

28

39

ביאורי אגדות הגר"א מסכת ברכות

39

21

327

אחרי המבול

24

42

ביאורי חסידות לש"ס

42

23

22

אטלס דעת מקרא

88

38

40

ביאור ספורנו על תורה

46

12

314

אטלס דעת מקרא באנגלית

115

40

45

בימי מצור ומצוק

15

604

איוב עם פירושי אבן עזרא

47

10

219

בכור שור פירושי התורה

42

23

איש האמונה

25

32

802

בנתיבות התלמוד

34

784

איש המקרא מול בוראו

49

5

904

אלה הם מועדי ( 4כרכים)

157

מגילת אסתר
מדה כנגד מדה
מס' קטלוגי 585

מחיר יריד

79 138

הרב אהרן פסין
בביאור המדה כנגד מדה במגילת אסתר,
עם הוספות חידושים וביאורים .כולל
ביאורים ,הערות ותשובות ממרן הגר”ח
קניבסקי שליט”א.

מחיר יריד

41 86

16

אגרות הראי"ה סט

מחיר
יריד

עמוד
בקטלוג

מק"ט

שם פריט

מחיר
יריד

עמוד
בקטלוג

21

ליל הסדר  -כינור דוד  117מחיר יריד 69
מחיר יריד

40

אטלס דעת מקרא

הגדה של פסח  -שירת מרים
ליל הסדר  -כינור דוד

 147מחיר יריד 112

מס' קטלוגי 478

מחיר יריד

115 184

י .אליצור י .קיל
ספר עזר ללימוד המקרא ,המצמיד
לכל אירוע במקרא מפה המבהירה את
רקעו הגיאוגרפי והסבר קצר המבאר
את נסיבותיו .פורמט אלבומי על נייר
כרומו והדפסה צבעונית.

הגדה של פסח  -שירת מרים

מס' קטלוגי 690

110 219

2

שם פריט

רשימה כוללת לפי סדר א"ב

מחיר יריד

הרב מימון בדורותיו

40 81

מס' קטלוגי 73

גאולה בת יהודה
תולדות חייו של הרב יהודה ליב מימון
שזורים בתולדות המזרחי ,מאת בתו
גאולה רפאל.
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אלי מקרא

39

481

אליבא דאמת

46

665

אמונת היהדות

29

26

אמרי נועם  -מסכת ברכות

36

21

27

אני מאמין

32

36

30

אנציקלופדיה לחסידות  -אישים (3
כרכים)

99

23

294

אנציקלופדיה ליהדות רומניה ( 3כרכים)

110

36

5

13

830

בסתר המדרגה

82

36

832

בסתר המדרגה אנגלית ( 2כרכים)

128

40

858

בסתר רעם

67

36

48

בסתר רעם מתורגם לאנגלית ( 2כרכים)

110

40

49

בעל המאור עם השגות הראב"ד

29

50

בעלי הנפש להראב"ד

32

17

715

בעקבות מסע המושבות

45

37

51

בעקבות היראה

39

32

781

בעקבות המועדים והזמנים

39

5
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מוסד הרב קוק

רשימה כוללת לפי סדר א"ב

מוסד הרב קוק

מחיר
יריד

עמוד
בקטלוג

מק"ט

803

בריאות הגוף והנפש עפ"י הרמב"ם

36

20

24

הגדה של פסח יד מצרים

674

גאוני ליטא  -סידור התפילה

39

25

474

הגדה של פסח מידה כנגד מידה עברית

12

475

הגדה של פסח מידה כנגד מידה אנגלית

880

הגדה של פסח עולת ראי"ה

60

הגדה של פסח שיר ציון

19

686

הגדה של פסח שירת מרים

77

26

687

ליל הסדר כינור דוד

52

26

הגדה והלכה שירת מרים וכינור דוד (2
כרכים)

125

שם פריט

מק"ט

53

דברי דוד  -טורי זהב

49

535

דברי מלכיאל

29

72

דודי נתן  -בראשית

25

24

576

דודי נתן  -שמות

25

24

785

דורש טוב

40

5

54

דין השיר

15

550

דלות הכפירה

35

688
32

385

דם ודמע בגטו לודז'

35

37

655

דניאל עם פירושי אבן עזרא

33

10

6

דעת כהן

46

30

574

דעת מקרא משלי אנגלית

118

40

318

דעת מקרא איוב אנגלית

118

40

301

דעת מקרא על התנ"ך ( 30כרכים)

780

9

580

דעת מקרא על הנ"ך ( 21כרכים)

594

9

302

דעת מקרא על התורה ( 9כרכים)

260

9

520

דעת עזרא על התורה ( 6כרכים)

210

7
10

דעת עזרא כרכים בודדים
482

דקדוק אליהו  -הגר"א

43

5

55

דרישת ציון  -הרב צבי קלישר

59

31

837

דרשות נחלת ובית דוד סט ( 2כרכים)

75

22

108

דרשות הר"ן

79

14

473

דרשות הר"ן מנוקד

33

17

57

הארי שבחכמי פראג

39

36

484

האתרוג

52

5

536

האתגרים של הקיום היהודי

30

31

58

הבית השני בתפארתו

54

391

הגדה של פסח אור ישרים

39

4

628

הגדה של פסח גאולת אברהם

39

22

882

הגדה של פסח גאוני ליטא

39

26

684

הגדה ומגילה גאוני ליטא ( 2כרכים)

75

26

881

הגדה של פסח הגר"א

39

21

59

הגדה של פסח זבח פסח

44

26

42

שם פריט

מחיר
יריד

עמוד
בקטלוג

מק"ט

39

22

326

המית הלב  -שירים

38

26

67

הממדים הנבואה האדמתנות

79

40

68

המצוות כסמלים

36

26

69

המקרא והמסורה

26

46

הגדה של פסח שירת מרים אנגלית

112

40

690

ליל הסדר כנור דוד אנגלית

69

40

691

הגדה והלכה שירת מרים וכינור דוד
אנגלית ( 2כרכים)

175

40

47

הגדה של פסח שירת מרים אנגלית
כריכה רכה

46

40

658

הגדה של פסח תולדות אדם

39

26

692

הגדה של פסח תורת הראשונים

39

26

61

הגדה של פסח תורת חיים

49

26

62

הגדה של פסח תורת חיים מהודרת

99

26

468

הגות בחסידות

36

464

הדרת קודש

37

63

ההלכה כוחה ותפקידה

39

64

החוזה מלובלין  -תולדותיו ושיטתו

34

37

872

החתם סופר  -תולדותיו ושיטתו

34

37

873

הכוזרי השני מטה דן

34

32

693

הכתב והקבלה ( 2כרכים)

84

13

65

הלכות והליכות בחסידות

34

הלכות פסוקות השלם א ב ג ד כל כרך

44

465

הלכות פסוקות מן הגניזה

38

804

הלכות רופאים ורפואה

41

440

הלכות תפילה מקורות ועיונים

33

677

המדרש לאור ה'שפת אמת'

39

66

המורה לדורות  -תולדות הרמב"ם

34

22

מחיר
יריד

עמוד
בקטלוג

15

81

חידושי הריטב"א על הש"ס ( 21כרכים)

1030

14

34

109

חידושי הרשב"א על הש"ס ( 18כרכים)

775

15

31

32

146

חכמה פנימית וחכמה חיצונית

36

33

24

28

338

חכמי ישראל כרופאים

33

38

553

המשפט העברי ומדינת ישראל

15

31

129

חכמת בצלאל פתחי נדה

58

27

537

הנותן בים דרך  /חדר הורתי

34

39

130

חכמת התשבורת כריכה רכה

29

38

70

הסנגוריה במשנת הרב קוק

24

30

819

חמשה חומשי תורה על פי הכתר

22

10

578

העיקר חסר  -חסרות ויתרות בתנ"ך

32

39

337

חקרי יהדות

29

485

הפיוט לאור המדרש

46

6

477

חשבון הנפש

28

32

876

הרא"ש  -תולדותיו ושיטתו

34

37

487

יהודי איראן וספרות רבנית

48

6

870

הראי"ה  -תולדותיו ושיטתו

34

37

486

יריעות שלמה

53

5

73

הרב מימון בדורותיו באנגלית

40

40

603

ילקוט שמעוני נביאים אחרונים

45

454

הרב קוק  -בין חסידים למתנגדים

39

31

135

יסוד המשנה ועריכתה

24

422

הרבי מקוצק

35

36

436

ישראל ושורשיו

23

שם פריט

מחיר
יריד

עמוד
בקטלוג

694

הרבנות והמדינה

39

31

917

כוס אליהו

920

הרמב"ם  -תולדותיו ושיטתו

34

37

608

869

הרמב"ן  -תולדותיו ושיטתו

34

37

539

כי עת לחננה

49

31

782

השומר גופי אנוכי

48

6

1

כל כתבי הראי"ה קוק זצ"ל

510

30

496

התנ"ך כמקור לשפה העברית

34

6

581

כל מלאכה

36

29

579

וזאת התורה

44

35

712

כתב עברי כתב אשורי

37

33

676

ופקדת נווך

35

29

695

כתבי הרב אלקלעי ( 2כרכים)

72

34

538

זה היום עשה ה'

38

31

140

כתבי רמב"ן ( 2כרכים)

60

12

77

זוהר חדש

39

11

138

כתבי רבי עובדיה ספורנו

52

12

139

כתבי רבינו בחיי

51

12

141

כתבים רפואיים של הרמב"ם ( 4כרכים)

139

19

143

לחקר שמות וכינויים בתלמוד

24

28

142

ליקוטי אבידה

25

491

לכתוב עד כלות

34

664

לכתך אחרי במדבר

20

368

למהלך האידיאות בישראל

25

30

696

למען ציון לא אחשה

32

34

144

מאורות הגר"א

37

מאמרי טוביה כרכים א-ה כל כרך

30

663

ח"ן וחסד

786

חומש עם רמב"ן המבואר ( 7כרכים)

330

4

505

חומשים עם ביאור כל אתין שבתורה

95

9

659

חיבור התשובה למאירי

42

17

430

חידושי וביאורי הגר"א ( 7כרכים)

245

7

600

חידושי הגר"א על מסכת אבות

42

21

672

חידושי וביאורי הגר"א למסכת שבת

39

21

914

המידות לחקר ההלכה  -חלק א

69

27

80

חידושי המאירי עירובין ( 3כרכים)

120

17

675

המידות לחקר ההלכה  -חלק ב

49

27

400

חידושי הריטב"א הרשב"א והר"ן

2030

15

100

חידושי הר"ן על הש"ס ( 10כרכים)

410

14
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28

כחלום יעוף

20

23

מק"ט

20

641

35

שם פריט

21

זוהר חדש ,תיקוני זוהר ,שערי זוהר (3
כרכים)

18

רשימה כוללת לפי סדר א"ב

120

11

583

מבית לפרוכת
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6

36

33

43

מוסד הרב קוק

רשימה כוללת לפי סדר א"ב
מחיר
יריד

עמוד
בקטלוג

מק"ט

624

מגילת אסתר ביאור הגר"א

39

21

852

מסילת ישרים עם ביאורים ישרים

584

מגילת אסתר מידה כנגד מידה

49

25

169

מעבר להרים

שם פריט

מק"ט

שם פריט

מוסד הרב קוק
מחיר
יריד

עמוד
בקטלוג

מק"ט

39

33

15

שם פריט

מחיר
יריד

עמוד
בקטלוג

192

ספר החינוך

49

12

193

ספר המנהיג ( 2כרכים)

90

17

רשימה כוללת לפי סדר א"ב
מחיר
יריד

עמוד
בקטלוג

פירוש אבן עזרא על התורה ( 3כרכים)

179

10

פירוש הרמב"ן לירושלמי  -כל כרך

39

18

מק"ט
220

שם פריט

585

מגילת אסתר מידה כנגד מידה  -אנגלית

79

40

611

מעשה רב  -הלכות ומנהגי הגר"א

30

21

196

ספר המצוות מהדורת העליר

30

20

217

פירוש הרמב"ן על התורה ( 2כרכים)

79

12

150

מגילת אסתר עקידת יצחק  -מחיר יין

30

25

11

מצות ראיה ,אורח משפט ,חבש פאר

55

30

194

ספר המצוות עם המקור הערבי

45

20

816

פירוש ספר יצירה

26

18

602

מגילת אסתר גאוני ליטא

39

25

714

מצמיח קרן ישועה

34

31

195

ספר המצוות עם השגות הרמב"ן

45

20

598

פירוש רבינו חננאל בבא קמא

39

17

197

ספר המצפה על הרמב"ם כרך א-ג כל
כרך

20

517

פירוש רבינו חננאל בבא מציעא

39

17

198

ספר העיקרים כרך א

48

421

פירוש רבינו חננאל על התורה

37

12

199

ספר השמיטה

15

224

פירוש רבינו סעדיה גאון על התורה

26

13

200

ספר חסידים

50

35

441

פירוש תהילים לרבינו יוסף חיון

46

11

778

ספר יצירה עם ביאור הגר"א

46

5

79

פירושי החזקוני על התורה

54

12

435

ספר מאזנים לאבן עזרא

33

38

919

פירושי הרב דוד צבי הופמן  -שמות

52

13

878

ספר משלי  -דברי יעקב

39

407

פירושי הרנב"י להלכות נדרים

39

442

ספר צחות לאבן עזרא

38

38

324

פירושי רלב"ג על התורה ( 5כרכים)

191

12

681

ספרא וסייפא

39

37

902

פירושי רלב"ג  -נביאים

37

12

660

ספרי "מוסד הרב קוק" בגרסת "אוצר
החכמה"

341

פירושי רלב"ג  -נביאים ב וכתובים

37

12

990

7

342

פירושי רלב"ג  -איוב ומשלי

37

12

ספרי עם פירוש תולדות אדם  -במדבר

47

11

226

פירושי רלב"ג  -על המגילות

29

12

47

11

242

פירושי רס"ג  -שמות

35

34

225

פירושי רש"י לתורה

44

28

228

פני ספר תהילים

31

205

עבודת הקודש להרשב"א ( 4כרכים)

199

17

229

פנינים ומרגליות

34

39

638

עולם הקורבנות

33

33

713

פתח ההצלה מטנג`יר

21

37

300

עולם התפילות ( 2כרכים)

72

25

148

מגילת אסתר תורת חיים

65

25

173

מרגליות הים מסכת סנהדרין

43

149

מגילת אסתר תורת חיים מהודרת

104

25

174

מרכז התורה בפרובנאס

32

825

מגילת סתרים

26

810

משא עובדיה

49

151

מדרש הגדול ( 10כרכים)

450

11

175

משכן שילה

17

460

מוטיבים מקבילים

22

402

משלי עם פירוש רבינו יונה

33

11

980

מוסר אביך  /מדות הראי"ה (מהדורה
מוקטנת)

16

30

176

משנה עם פירוש הרמב"ם ( 3כרכים)

126

19

540

מועדי קדשך

39

24

915

משנת ראובן ( 2כרכים)

119

17

155

מורה נבוכים אבן שמואל בכרך אחד

52

20

177

משנת ראובן אבות פרקים א-ב

64

17

156

מורה נבוכים מהדורת הרב י .קאפח

57

20

605

משנת ראובן אבות פרקים ג-ו

82

17

478

מורה נבוכים עה"ת אנגלית

41

40

157

מורה נבוכים על התורה הרב מקובר

40

13

154

מורה נבוכים עם פירוש אבן שמואל (4
כרכים)

229

20

מחזור שיח בשדה  -ר"ה יו"כ פסח כ"כ

28

4

מחקרים בדרכי התלמוד וחידותיו /
עוללות

24

28

892

מי באר על מסכת שבועות

20

922

מידה כנגד מידה סט ( 3כרכים)

154

158

27

27

178

משפט המלוכה בישראל

23

38

612

משפטיך תהום רבה

30

36

10

משפט כהן  /זבחי ראי"ה

46

30

203

613

נחליאל

32

33

708

ספרי עם פירוש תולדות אדם  -דברים

179

ניצוצי אור

36

28

717

ספרן של יחידים

33

383

נ"ך לאור ההלכה  -יהושע שופטים

39

6

204

עבודת המלך

35

403

נר אהרן עה"ת סט ( 2כרכים)

62

180

נר למאור על אור החיים

24

34

182

סדר הקינות לתשעה באב

28

401

מילי דאבות  -רבי יצחק מוולאז`ין

33

22

183

סדר רב עמרם גאון

37

159

מכלול המאמרים והפתגמים ( 3כרכים)

118

38

459

160

מלאכי עליון

34

161

מלחמות השם  -ר` אברהם בן הרמב"ם

24

700

ממך אליך אברח  -ספר יונה

39

סוד הנשמה

36

28

28

18

8

עזרת כהן

46

30

34

614

עיון תפילה  -בעל הכתב והקבלה

34

22

699

צהר לבראשית ( 2כרכים)

87

33

257

ציון וירושלים

10

31

827

ציוני דרך  /הרב יצחק ברויאר

30

28

783

סוגיות מוחלפות  -סנהדרין

31

6

28

483

עיונים ב'נתיבות עולם'

35

6

531

קהלת עם פירושי אבן עזרא

33

10

497

סידור הגר"א

36

4

210

עיונים בדברי חז"ל

21

24

616

קומץ המנחה

39

24

13

סידור עולת ראיה החדש ( 2כרכים)

86

25

163

מן המיצר

28

36

406

עין הדעת

43

28

629

קונטרס קידוש השם

34

181

סידור תפילות ישראל

53

25

164

מנהגי ארץ ישראל

39

35

615

על התפילה

24

25

233

קונטרס שבת החתונה

21

463

סידור תפילת אליהו

54

21

162

מנורת המאור

53

17

874

על חסידות וחסידים

39

23

188

ספורי ר` נחמן מברסלב

21

525

מנחת יהודה  -בראשית

44

190

ספר הבהיר  -תקוני זהר

54

912

מנחת פיתים

32

853

מסילת ישרים  -מסילות יהודה

46

44

12

33

879

ספר הג"ן

49

490

ספר הזוהר ( 3כרכים)

146
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23

212

על משמר היהדות

15

11

494

עלי אור מסכת מו"ק

34

6

450

עלי מרורות

49

37

213

ערוך השולחן העתיד ( 8כרכים)

283

35

11

408

קסת הסופר

36

234

קצור שולחן ערוך

21

610

קרן ישראל מסכת חולין

20

883

קשת אהרון

15

קשת גבורים ב; ג; ד; ה כל כרך

12
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28

35

45

מוסד הרב קוק
מק"ט

רשימה כוללת לפי סדר א"ב

שם פריט

מחיר
יריד

עמוד
בקטלוג

מק"ט

שם פריט

מוסד הרב קוק
מחיר
יריד

עמוד
בקטלוג

780

ראשית הנזר  -מסכת בכורות

40

6

258

שלוחי ארץ ישראל ( 2כרכים)

79

236

רבי חיד"א ( 2כרכים)

84

37

546

שלמי מנחם

25

905

רבי מנחם מנדל מקוצק

34

37

453

שלמי שמחה

34

34

166

רבי עקיבא ודורו של שמד

44

33

261

שם עולם

24

28

237

רבינו בחיי על התורה ( 3כרכים)

120

12

815

שמונה פרקים להרמב"ם

10

817

רבנו עובדיה מברטנורא  -תולדותיו
ושיטתו

34

263

שמיטת כספים

19

שערי הלכה נדה ,סת"ם ,רפואה כל כרך

36

35

שערי זוהר

46

11

שערי שאול פסחים נדרים ב"ק כ"כ

29

29

788

שערים בהלכה

36

6

697

שערים לשערי יושר

36

29

329

שפתי דעת ( 3כרכים)

99

23

56

שפתי דעת על התורה ( 2כרכים)

75

23

558

שפתי דעת על המועדים

37

23

266

שרי המאה ( 6כרכים)

168

37

719

תהלים באר אברהם

34

10

268

תהלים על פי הכתר

16

10

262

תהלים עם פירוש הרד"ק

36

10

269

תהלים עם פירוש רש"ר הירש

49

10

420

תהלים תורת חיים ( 3כרכים)

195

4

270

תולדות הגר"א

39

22

271

תולדות חג שמחת תורה

35

37

689

תוספות הרא"ש סט  15כרכים

580

16

תוספות רי"ד כל כרך

42

16

703

תורה שבעל-פה

49

39

547

תורות בית דינוב ( 2כרכים)

45

626

תורת אליהו  -הגר"א

44

13

637

תורת אליהו ותפילת אליהו ( 2כרכים)

98

21

245

תורת הבית לרשב"א ( 3כרכים)

169

16

609

תורת הגר"א ומשנת החסידות

49

23

תורת החסידות  /יצחק אלפסי כל כרך

30

23

תורת הראשונים נדרים

49

16

תורת הראשונים על מסכת סוכה

43

16

37

423

רינת האמונה

34

34

238

רמב"ם לעם ( 20כרכים)

455

19

909

רש"י  -הפירוש לתלמוד

35

669

רש"י  -מסכת נדרים

30

18

875

רש"י  -תולדותיו ושיטתו

34

37

243

שאילתות דרב אחאי גאון ( 3כרכים)

135

18

680

שבחי ארץ החיים

41

32

429

שבילי ניסן

25

542

שבעים פנים לתורה

38

28

12

שבת הארץ  /עץ הדר

32

30

264

886

שו"ת אבני קודש

25

617

שו"ת הפרשה

33

24

671

שו"ת הרמ"א

42

27

247

שו"ת לב שלמה

20

248

שו"ת מהר"ם מרוטנברג ( 4כרכים)

281

18

249

שו"ת מן השמים

27

28

425

שו"ת ציון לנפש חיה

33

544

שיח שאול לימים הנוראים

33

31

913

שיח שאול על התורה

49

31

367

שיטה מקובצת סט ( 9כרכים)

430

16

779

שיטה מקובצת  -מנחות

42

5

469

שיירי המנחה

35

500

שיעורי הגרי"ד סולוביצ`יק ( 5כרכים)

175

29

256

שיעורים לזכר אבא מרי ( 2כרכים)

87

29

שיעורי הגרי"ד יו"כ ,כריתות ,סת"ם
כל כרך

40

29

618

שיעורי ראשי ישיבות ליטא

40

29

286

863

46
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495

תורת הראשונים פסחים סט ( 5כרכים)

199

16
16

תורת הראשונים פסחים בודדים
287

תורת חז"ל תורה מן השמים

36

39

434

תורת חטאת לרמ"א

40

35

288

תורת חיים ( 7כרכים)

345

9

289

תורת חיים מהדורה מהודרת ( 7כרכים)

576

9

335

תורת חיים חמש מגילות ( 3כרכים)

208

9

מחיר
יריד

עמוד
בקטלוג

444

תיקון מידות הנפש

15

34

295

תנ"ך שלם על פי כתר ארם צובה

31

10

856

תנאי בנישואין ובגט

22

39

445

תניא רבתי לרבי יחיאל בן יקותיאל הרופא

42

18

446

תשובות הרמב"ן  -הלכות לולב לראב"ד

46

18

452

תשובות הרשב"א שלשה חלקים (4
כרכים)

155

שם פריט

מק"ט

16

148

תורת חיים מגילת אסתר

65

9

447

תשובות הרשב"א חלק ראשון  -מקרא
( 2כרכים)

73

16

21

תורת חיים קהלת  -איכה

66

9

448

תשובות הרשב"א חלק שני  -זרעים

43

16

457

תורת חיים רות  -שיר השירים

72

9

451

תשובות הרשב"א חלק שלישי  -מועד

43

16

458

תורת חיים משלי ( 2כרכים)

135

9

516

420

תורת חיים תהלים ( 3כרכים)

195

4

תשובות ופירושי רב שרירא גאון (2
כרכים)

72

16

לא רק ביריד!

חנות הדגל של

מוסד הרב קוק
<

244

ראב"ד תשובות ופסקים

35

18

871

שיעורי רבי שמעון שקאפ

34

29
39

מק"ט

שם פריט

מחיר
יריד

עמוד
בקטלוג

רשימה כוללת לפי סדר א"ב

רח׳ הרב מימון ,1ירושלים
פתוחה בימים א׳-ה׳ 9:00-18:00
ביום ו׳ ( 9:00-12:00חורף) | ( 9:00-13:00קיץ)
ניתן לבצע הזמנות טלפוניות או דרך האתר
מוקד הזמנותWWW.MOSADHARAVKOOK.COM | 02-6515592 :
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התחדשו עם סל ספרים
ותוכלו לזכות במיניבר
המהודר ׳נעם1׳
קנו ספרים ביריד מוסד הרב קוק
בסכום העולה על  300ש"ח

והיכנסו להגרלה על מכשיר "נעם"1
 +מכונת קפה מקצועית!
מבית

להזמנות חייגו *8510

זורם ברגע אחד

אולם תצוגה חדש! גבעת שאול  40ירושלים

היריד יתקיים בין השעותֿ:
 10:00-22:00רצוף ,ו׳ 9:00-13:00
רח׳ הרב מימון  1ירושלים טל02-6526231:

מוקד הזמנות:
02-651-5592
המ של וח
בת של ום
משלוחים לכל
ח לקי הא רץ
פרט לירושלים

תצוגת ספרים ענקית מכל השנים ,כל הכותבים ,כל המגזרים כל הסגנונות
תנ״ך | ראשונים | רמב״ם | הלכה | הגות | חסידות | ספרי עזר | אישים | קבלה | תפילה | חגים
WWW.MOSADHARAVKOOK.COM

