


50 ₪    55 ₪  

  –פתחו שערי הלב 
 שערי הזמן

 הרב שלמה קרליבך

הגיע הזמן יוצאים  
   ₪ 60 לחופש

 הגדת המקדש

25 ₪  59 ₪   

 דיסק פסח בירושלים
   ₪ 35 לילה של אחדות

נתיבות החסידות פסח  
 !מחודש –

 רן שריד

 2 !להיטי פסח

 חיליק פרנק

:                         לפרטים והזמנות  



 הגדה של פסח
הגדת מסורת הרב   ההגדה של רבי נחמן לזמן הזה  

 יק'סולוביצ

 –הגדת שפת אמת 
 בני מלכים

הגדת נחמה 
 ליבוביץ

 הגדת הרב טאו

50  ₪  42 ₪  69  ₪  

69 ₪  85 ₪  75 ₪  50 ₪  

הגדת אביהם של   והגדת לבנך הגדת הרב אבינר
 ישראל

 הרב דרוקמן

 הגדת קוראי שמו

 הרב שמואל אליהו

60 ₪  69 ₪  40 ₪   40 ₪  

 הגדת הרב זקס
 ח"ש 85אנגלית 

הגדה של פסח   הגדת קרליבך הגדת מי מרום
 הרב אלי סדן

ח"ש 110אנגלית   

65 ₪  59 ₪  50  ₪  89 ₪  

 3 הגדות וספרים לפסח

 הרב אדלר

 הגדת שפת אמת

:                         לפרטים והזמנות  



 הגדה של פסח הרב רימון
 נטו 169: ליל הסדר +מחיר להגדה 

הגדה של פסח פני 
 המנורה

 הגדת הרב לאו

הגדה של פסח לנה 
 הזאת בירושלים

הגדה של פסח ברוך 
 יאמרו

הגדה של פסח תורת  
 חיים

ההגדה החינוכית  
 והטיפולית

105  ₪  45 ₪  55  ₪  

60 ₪  70 ₪  69 ₪  52 ₪  

הגדה של פסח תורת  
 חיים

הגדה של פסח במחיצת הרב  הגדת באר החיים
 עובדיה יוסף

הגדה של פסח אבות  
 לבנים

70 ₪  55 ₪  20 ₪   60 ₪  

הגדה עם פירוש  
 עולת ראיה

הגדה של פסח תורת  
 אבות

 סודות מן הסדר
 הרב גינזבורג

הגדת הרב  
 שטינזילץ

50 ₪  39 ₪  69  ₪  69 ₪  

 4 הגדות וספרים לפסח

 הרב ברוך רוזנבלום

 סלונים

 הרב מרדכי ציון

 הרב אבנר קוואס
 הרב בידרמן

 הרב חיים קנייבסקי

:                         לפרטים והזמנות  



 זמן של חירות
 ר"שגהרב 

 פניני הלכה פסח נתיבות שלום פסח

הרב רימון –ליל הסדר  ת הכל בסדר"שו   באר מרים פסח זמן חירותינו 

45  ₪  19 ₪  33  ₪  

72 ₪  45 ₪  50 ₪  59 ₪  

שיחות הרב טאו 
 לפסח

ישראל והזמנים  
 פסח

אפרת ליבפורינד  טל חיים פסח
 מגישה פסח

22 ₪  60 ₪  45 ₪   45 ₪  

-לזמן הזה ניסן
 סיוון

 ליל שימורים  הלילה הזה כולו שירה
עולת ראיה על סימני 

 ליל הסדר

59 ₪  45 ₪  13  ₪  45 ₪  

 5 ספרים לפסח

 הרב אבינר

 הרב מגנס מרדכי דוד כהן

:                         לפרטים והזמנות  



 –הגדה של פסח 
 הסיפור המצויר

 הגדה בהפרעה בבא האיש וההגדה

כרטיסיות משחק   טריויה מצוירת לפסח
 לפסח

יוצרים בפלסטלינה 
 לפסח

 בגן של דודו פסח

69  ₪  45 ₪  40  ₪  

30 ₪  30 ₪  40 ₪  52 ₪  

הגדה של פסח גדי  
 פולק

פסחים -משנאות   מאפלה לאורה 
 אותי הוציאו משם

85  ₪  48 ₪  79 ₪   55 ₪  

הגיע זמן יוצאים 
 לחופש

ההגדה הראשונה  
 שלי

הגדת אביהם של   עושים סדר במשפחה
 ילדי ישראל

 ח"ש 62 –למינציה 

55 ₪  45 ₪  35  ₪  42 ₪  

 6 הגדות וספרי פסח לילדים

 מתן צור ואלחנן בן אורי

:                         לפרטים והזמנות  



35 ₪    30 ₪  

 קראתיך
 יהושע מילר

 מנגן מירון חיליק פרנק
35 ₪   

נתיבות החסידות ספירת  
 !מחודש –העומר 

25 ₪  45 ₪   

 מבט פנימי על ספירת העומר
ספירת העומר וברכת  

 האילנות
50 ₪   

 וספרתם לכם

 רן שריד

 7 ספירת העומר

 הרב גינזבורג

:                         לפרטים והזמנות  



50 ₪     50 ₪   

הרב צבי   –צופה הגאלה 
 יהודה קוק

 נעם ושירה ונגרובר

 פתחו שערי הלב
50 ₪   

 ?היי הרב

50 ₪  59 ₪   

אורות  –ה המבואר "הראי
 'א

 הר הבית כהלכה
 הרב אלישע וולפסון

45 ₪   

 דבר אליי יפה
 יחזקאל מדנס ויחזקאל שטלצר

 8 !החדשים שלנו

 הרב יוני לביא

 הרב חגי לונדין

 הרב קרליבך

:                         לפרטים והזמנות  



50 ₪  

 –מעיין חיים 
 בראשית שמות

 רפאל מיוחס

85 ₪  

 הנבואה

 הרב שמואל אליהו

 מסע בראשית
 ספי גלדהלצר

50 ₪  

 תוהו ובו הוא
 עודד מזרחי

50 ₪  

 ה"עיוני אי
 הרב גיל דביר

50 ₪  

על קצה בהונות 
 ההוויה

 הרב דן האוזר

60 ₪  

שורשים של ארץ  
 ושמים

 משה ולרשטיין

50 ₪  

 לאור השם
 הרב אלי שיינפלד

35 ₪  

 הפלא שבך

40 ₪  

 בדרך שלך

35 ₪  

 הכוח שבך

40 ₪  

 דרך אחרת

 חדשים בהוצאה לאור

50 ₪  

9 

 ליאור לביא ויחזקל שטלצר ליאור לביא ויחזקל שטלצר ליאור לביא ויחזקל שטלצר ליאור לביא ויחזקל שטלצר

:                         לפרטים והזמנות  



 פרקי הלל סט הפרשה לילדים
 רינה אריאל וצפורה פילץ

 פניך אבקש
 הרב אייל ורד

ואוהביו כצאת  
 השמש בגבורתו

 ?תפסתם את זה אמת בלבבו
בעריכת ספי )מניטו 

 (גלדהלצר

 דגן, באהבת עולם

400 ₪  80  ₪  50  ₪  

32 ₪  10 ₪  35 ₪  55 ₪  

 תערוך לפני שלחן יש מנין בבנין במחיצתו

 ד"הרב איתם הנקין הי

40 ₪  40 ₪  50 ₪   50 ₪  

  קשתיאלשיעורי הרב 
על מסילת ישרים סט  

 כיס  

 שמחם בבניין שלם
 דן החזן הקטן הזמנה לשמחה

 שלומי גולדברג

40 ₪  65 ₪  40 ₪  40 ₪  

 10 חדש על המדף

 הרב אליסף ליבי

 תמה בר נתן

 יאמי'הרב דוד ג

 ל"הרב אלישע וישליצקי זצ
 ל"הרב אלישע וישליצקי זצ

 אמילי עמרוסי

למה מתכוונים 
 ?לקים-כשאומרים א

 אורי אורבך

 הרבנית ימימה מזרחי

:                         לפרטים והזמנות  



 קשורה בנפשו צמאה לך
 ליאור אנגלמן

 בית הבחירה
קשתיאלהרב   

 להיות בשמחה פסקי רבנו א הנני דרך אישה

45 ₪  50  ₪  40  ₪  

60 ₪  55 ₪  70 ₪  50 ₪  

 טריויה ארץ ישראל זמן שמים משכנתא יעילה

 קלסיקלטת

50 ₪  70 ₪  55 ₪   40 ₪  

העולם לא יכול להתקיים   מתבגרים ביחד
אנגלית -בלעדיך   

להיות יהודי 
 חופשי

 בשורת הצדק
 מיכאל פועה

50 ₪  45 ₪  39 ₪  40 ₪  

 11 חדש על המדף

 אליהו שירי

 משה פיגלין

ד"דפנה מאיר הי רן ובר  
 אלישיב רייכנר

אליטוביאיר שרקי ויוסי   

 ערן מרגלית

 זמן אפס
 מיכל כהן חי

:                         לפרטים והזמנות  



 אוצר בשמים
 חיים אקשטיין

צופה   –גדולי האומה 
 הגאלה

 החלותריםבראש גבעת 

 מוש מושקופיץ
 דן ברלב

1-6טיטניק   
 אברהם אוחיון

ניצחתי אותך  
1-11אייכמן   

חבורת תריג  
 קומיקס

55 ₪  50 ₪  40 ₪  

50 ₪  45 ₪  45 ₪  45 ₪  

 מתגלגלים
 יובל פרוינד

 החיים על פי ינון
 –פניני הלכה לילדים 

 'שבת ב
 סדרת מאורי האש

 נתנאל ובת אל אפשטיין

50 ₪  45 ₪  55 ₪  45  ₪  

ג"חבורת תרי מרן החפץ חיים 3אידיש קאפ    

 נדב נווה 

ילדים מספרים על 
11עצמם   

35 ₪  79 ₪  79 ₪  65 ₪  

 12 ספרי ילדים ונוער חדשים

 מירב מגני

:                         לפרטים והזמנות  


