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דף היומי

מחזורים וסליחות

ספרי קודש לסוכות

ספרי קודש לחגים
ספרי ילדים חדשים

חדש לנוער ומבוגרים

לוח שנה תשפ״א

מבצעים
 מקט        שם הספר   מחיר 
120 שטונשטיין	עירובין	א	גדול		 	471
120 שטונשטיין	עירובין	ב	גדול		 	472
93 שטונשטיין	עירובין	א	קטן			 	473
93 שטונשטיין	עירובין	ב	קטן			 	474
22 ושננתם	עירובין	א	קטן	רכה	 	456
22 ושננתם		עירובין	ב	קטן	רכה	 	457
22 ושננתם		עירובין	ג	קטן	רכה	 	458
22 ושננתם	עירובין	ד	קטן	רכה	 	459
29 ושננתם	עירובין	א	גדול	רכה	 	460
29 ושננתם	עירובין	ב	גדול	רכה	 	461
29 ושננתם	עירובין	ג	גדול	רכה	 	462
19 שפה	ברורה	עירובין	א	רכה	קטן	 	467
19 שפה	ברורה	עירובין	ב	רכה	קטן	 	468
19 שפה	ברורה	עירובין	ג	רכה	קטן	 	469
19 שפה	ברורה	עירובין	ד	רכה	קטן	 	470

 מקט        שם הספר   מחיר 
69 אוצר	האריז"ל	סוכות	ספרד	 	392
34 אוצר	המועדים	סוכות	 	393
66 אוצר	פניני	החסידות	סוכות	 	394
50 אוצרות	התורה	סוכות	 	395
62 דורש	טוב	סוכות		 	396
34 הליכות	המועדים	ד	מינים	קטן	 	397
35 הרב	פינקוס	סוכות	 	398
58 והגדת	יום	כיפור	וסוכות	הרב	גלינסקי	 	399
94 ומתוק	האור	סוכות	ב"כ	 	400
49 זמן	שמחתנו	סוכות	 	401
35 חזון	עובדיה	סוכות,	הרב	עובדיה	יוסף	 	402
19 יגדיל	תורה	סוכות	 	403
64 כמוצא	שלל	רב-סוכות	 	404
35 משנה	ברורה	פאר	הלכה	ארבעת	מינים	 	405
45 משנה	ברורה	פאר	הלכה	הלכות	סוכה			 	406
45 קהלת	עם	ביאור	נזר	חכמה	הרב	זמיר	כהן	 	407
56 שערי	חג	הסוכות		 	408

 מקט        שם הספר   מחיר 
58 יש	לו	שעה	משה	גוטמן	 	304
60 שמיכת	קטיפה	שרי	הולצמן	 	328
58 בעבור	צלחת	צולנט	נחמנוביץ	 	302
58 טביעות	לב	חני	לייזר	 	303
62 מחר	יהיה	יפה	תמר	מור	 	319
76 כי	אבי	ואימי	ליבי	קליין		 	330
55 מבט	אל	החיים	סיפורים	מבית	שלום	לעם	 	300
65 זוזוז	יעל	רועי	 	347
72 טווח	אפס	יונה	ספיר	 	301
68 פעמוני	רוח		פנינה	פקשר	 	305
63 מקום	לשתיים	רות	רפפורט	 	306
60 עולם	נכה	בתיה	ענה	 	307
74 על	במת	החיים	טובי	ברון	 	503
60 60	שיחות	שנענו	שרי	הולצמן	  308
65 ליקוי	מאורות	עטרה	חפץ	 	309
65 כל	הנחלים	הולכים	חיה	לוברבום	 	310
58 ואז	בא	הכתוב	משה	גוטמן	 	312
68 פלח	הרימון	שרה	סקולסקי	 	313
52 קפסולות	יהודית	גרינבוים	 	318
58 אל	תתנפצו	פסי	שלאס	 	320
58 במה	ללא	קהל	א	פרי	 	321
58 מניאטורות	בתיה	צלר	 	322
79 פחות	או	יותר	דבורי	רנד	 	323
79 ולמקומו	חוה	רוזנברג	 	324
60 אנשים	מספרים	על	עצמם	11	חיים	ולדר	 	325
62 עוגת	לקח	שמחה	פשיטיק	 	517
74 אנד	אנד	דינו	מירי	סגל		 	316
77 השעיר	השלישי	מ	ארבל	 	317
65 מישהו	כמוני	מיה	קינן	 	326
76 אשא	עיני	ליבי	קלין		 	327

 מקט        שם הספר   מחיר 
60 ילדים	שואלים	על	עצמם	חיים	ולדר	 	504
56 עשרים	ואחד	בבית	אחד	14	רות	רפפורט	 	344
58 חרב	מרגליות	ד	קומיקס	 	331
50 מלך	זקן	וכסיל	קומיקס	חינוכי	ע״פ		משלי	הח״ח		 	332
68 צופן	מסנוור	מוטי	הלר	קומיקס	 	340
72 גיזמו	סוכן	העל	קומיקס	 	341
60 דון	קרלוס		חים	אליהב	3	קומיקס	 	342
54 נר	מהבהב	בחצות	שושי	ברוידא	 	343
45 אימה	בעיירה	קומיקס	 	333
45 תגלית	בעתלית	קומיקס	 	334
42 ילדוליס	5	קומיקס		 	335
68 המברכים	הצעירים	גוינד	קומיקס	 	336
45 פונץ	קונה	חיוך	אסתי	הס	לגיל	הרך	 	337
60 גלגולו	של	שקל	קומיקס	 	338
37 פצצה	מתקתקת	22	קומיקס	 	339

 מקט        שם הספר   מחיר 
45 משנת	המועדים	 	498
110 אוצר	המועדים	ימים	נוראים	ד"כ	קשה	 	369
50 אוצרות	התורה-אלול	ר"ה	ויו"כ	 	370
43 באר	החיים	תשרי	בידרמן	 	371
94 דורש	טוב	ימים	נוראים	 	372
48 דרכי	נועם	מועדים	א	 	373
51 הליכות	מועד	אלול	תשרי	 	374
6 הלכות	תשובה	לרמב"ם	חוברת	לתלמידים	 	375
49 הרב	פינקוס	ימים	נוראים		 	376
87 השנה	מספרת	לי	תשרי	 	377
94 ומתוק	האור	ימים	נוראים		 	378
71 חגי	תשרי	לרך	 	379
40 חושפי	המטמונים	צופן	יום	הדין	קומיקס	 	380

 מקט        שם הספר   מחיר 
67 מחזור	אור	חדש	2	חלקים		אשכנז	 	409
67 מחזור	אור	חדש	2	חלקים		ספרד	 	410
68 מחזור	סדר	תפילותינו	2	חלקים		אשכנז	 	420
34 מחזור	אור	חדש	יום	כיפור	אשכנז	 	411
34 מחזור	אור	חדש	יום	כיפור	ספרד	 	412
43 תפילת	שמו״ע	עם	פירוש	עבודת	התפילה	יו״כ	 	423
38 תפילת	שמו״ע	עבודת	התפילה	יו״כ	עדו״מ	 	424
98 מחזור	המפורש	יום	כיפור		בינוני		אשכנז	 	413
98 מחזור	המפורש	יום	כיפור	בינוני	ספרד	 	414
87 מחזור	המפורש	יום	כיפור		קטן		אשכנז	 	415

 מקט        שם הספר   מחיר 
100 חבורת	לא	אירא	מארז	4	ספרים	 	351
100 סדרת	עשרים	ואחד	בבית	אחד	מ-1	עד	10 3	ב-	 	505-514
100 מארז	4	ספרים	חבורת	תריג	 	361
100 מארז	4	קומיקס	חבורת	תריג		 	362
100 מארז	עשרה	ספרי	קופלה	 	363
100 מארז	12	ספרים	סיפורים	מצדקי	הדורות		 	364
25 צופן	יום	הדין		 	365
25 בשבילי	התנך		מלכות	וקסברגר		 	352
25 שמור	לקדשו	מלכות	וקסברגר		 	353
25 מתיקות	הפרשה	מלכות	וקסברגר		 	354
25 להתענג	בתענוגים	מלכות	וקסברגר		 	355
25 אוצר	החכמים	מלכות	וקסברגר		 	356
25 מנהיג	לבירה	מלכות	וקסברגר		 	357
25 סוד	בעלי	מלאכה	מלכות	וקסברגר		 	358
25 סיפורי	חכמים	מלכות	וקסברגר		 	359
25 אגדה	לחגי	תשרי	מלכות	וקסברגר		 	360
20 הרשלה	מגלה	את	אמריקה	קומיקס	 	350
15 דן	וגד	1	קומיקס	 	366
15 דן	וגד	2	קומיקס	 	367
15 דן	וגד	3	קומיקס	 	368

 מקט        שם הספר   מחיר 
15 לו'ש	עתים	לבינה	תשפא	כיס	 	477
28 לו'ש	עתים	לבינה	תשפא	קיר	 	478
88 לוח	דבר	בעיתו	תשפ'א	 	479
28 לוח	ההלכות	והמנהגים	תשפא	 	480
18 לוח	הזמנים	תשפ'א	כיס	אופק	ירושלים	 	481
17 לוח	הזמנים	תשפ'א	קיר	אופק	ירושלים		 	482
17 לוח	טיקוצינסקי	תשפא	 	483
6 לוח	מודיעין	עילית	תשפ'א	כ	 	484
15 לוח	מודיעין	עילית	תשפ'א	ק	 	485
7 לוח	ציון	כיס	תשפא	 	486
17 לוח	ציון	קיר	שבועי	תשפא	 	487
16 לוח	קיר	אופק	ב'ב	תשפ'א	 	488
9 לוח	כיס	אופק	ב'ב	תשפ'א	 	489

87 מחזור	המפורש	יום	כיפור		קטן	ספרד	 	416
135 מחזור	המפורש		יו״כ	3	חלקים	כיס	ספרד	 	417
141 מחזור	ליום	כיפור	מתיבתא	2	חלקים		 	492
122 מחזור	מתיבתא	מחולק	יו״כ		4	חלקים	כיס			 	493
74 מחזור	יו״כ	יסוד	מלכות	בינוני	אשכנז	 	418
74 מחזור	יו״כ	יסוד	מלכות	בינוני	ספרד	 	419
27 מחזור	כוונת	הלב	יום	כיפור	סקאי	חום			 	425
26 מחזור	כוונת	הלב	יום	כיפור	סקאי	לבן	 	427
27 מחזור	כוונת	הלב	סוכות	סקאי	 	436
17 מחזור	למען	שמו	סוכות	 	437
16 מחזור	עבודה	שבלב	יום	כיפור	 	428
34 מחזור	אור	חדש	סוכות	אשכנז	 	433
34 מחזור	אור	חדש	סוכות	ספרד	 	434
15 מחזור	עבודה	שבלב	סוכות	 	438
37 סידור	לסוכות	קשה		עוז	והדר		 	435
20 סידור	לסוכות	רכה		עוז	והדר	 	431
23 סידור	לסוכות	רכה		שמחונים		 	432
135 מחזור	המפורש	החדש	סוכות	3	ח׳	ספרד	 	430
10 הושענות	מתיבתא	עם	תפילת	מוסף	 	429
165 מחזורים	אור	חדש	5	חלקים		אשכנז	 	441
165 מחזורים	אור	חדש	5	חלקים		ספרד	 	440
100 סט	מחזורים	5	ח׳		PU	חום	בהיר	גודל	כיס	 	491
100 סט	מחזורים	5	ח׳		PU	כסף	גודל	כיס		 	490
70 מחזורים	כוונת	הלב	3	ח׳		בת	ישראל	 	439
129 מחזורים	כוונת	הלב	5	ח׳	סקאי	מהודר	 	442
120 מחזורים	כוונת	הלב	לבת	ישראל	5	ח׳	ורוד	 	443
76 מחזורים	עבודה	שבלב	5	חלקים		 	444
21 סליחות	אור	חדש	 	445
68 סליחות	המפורש	גדול	אשכנז	 	453
58 סליחות	המפורש	ספרד	בינוני	חדש	 	455
68 סליחות	המפורש	ספרד	גדול	חדש	 	454
58 סליחות	המפורש	קטן	אשכנז	 	452
50 סליחות	יסוד	מלכות	בינוני	אשכנז	ליטא	 	446
50 סליחות	יסוד	מלכות	בינוני	ספרד	פולין	 	447
39 סליחות	יסוד	מלכות	כיס	אשכנז	ליטא	 	448
20 סליחות	יסוד	מלכות	כיס	עדות	המזרח	 	449
9 סליחות	כוונת	הלב	רכה	 	450
18 סליחות	רכה	עם	השלמה	בנוסח	ליטא	 	451

35 חזון	עובדיה	ימים	נוראים,	הרב	עובדיה	יוסף	 	381
52 ילקוט	יוסף	ימים	נוראים	 	382
28 יסוד	התשובה	עם	הערות	המשגיח	רבי	דן	סגל	 	383
64 כמוצא	שלל	רב-ימים	נוראים	 	384
24 מטה	אפרים	כיס	רכה	 	385
64 מסילות	באור	החסידות	מועדים	ג	אלול	שמח"ת	 	386
52 מעיין	המועד	ר"ה	יו"כ	סוכות	ש"ת	כ"א	 	387
18 נתיבות	שלום-ימים	נוראים-סלונים	 	388
52 פסקי	תשובות-על	משנה	ברורה	ו'-חוה"מ,ימ"נ	 	389
50 פרי	צדיק	ירח	האיתנים	 	390
45 שפתי	חיים	מועדים	פרידלנדר	א	 	391
72 משניות	דף	ליום	בכרך	אחד	 	494
84 משניות	דף	ליום	גודל	כיס	מחולק		 	495
48 משניות	אבוקה	מצוירות	ר"ה	 	496
48 משניות	אבוקה	מצוירות	יומא	 	497
25 אגדה	לחגי	תשרי	בינוני	 	499
70 מועדים	לשמחה	הלכות	חגי	ישראל	ע"מ		 	500
28 תשובה	אוסף	מאמרים	הרב	לויכטער		 	501
62 שיחות	תורת	אביגדור	עהת	מועדים	 	502

58 קודיאל	ק	כצן	 	345
54 מול	העיניים	שלי	4	קובי	לוי	 	346
72 חבורת	מרגישונים	דבורה	בנדיקט	 	348
65 ילדים	מספרים	על	עצמם	12	חיים	ולדר	 	349

ספרא אמר, ספרא יודע.

שינסו
לעצור

   אותי...

טי
תנ
או

טי
תנ
או

חייגו עכשיו: 02-5666754
או הזמינו באמצעות הקטלוג החכם/האתר, והמגוון הענק אצלכם בבית!

ועוד מגוון ענק  של כל הוצאות הספרים המובחרות 


