
ארון 
הספרים 
היהודי

ספרי ממלכת התורה 
'עוז והדר'

הממלכה ששינתה את פני עולם הספר 
התורני והיהודי

להזמנות ורכישה:

1800-22-55-66
ובחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176ארה"ב: 437-0054  )718( 
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חמשה חומשי תורה
מקראות גדולות מורחב

7 כרכים | גודל: 17*26
המפרשים מוגהים ע"פ כת"י ודפו"י, עם הוספות 
והאחרונים,  הראשונים  מרבותינו  ונכבדות  רבות 

עם ליקוטים נכבדים.

חמשה חומשי תורה
מקראות גדולות

5 כרכים | גודל: 17*26 / 12*18

חמשה חומשי תורה
מקראות גדולות - חוברות

48 חוברות | גודל: 16*24 / 12*17
הוספות  עם  ודפו"י,  כת"י  ע"פ  מוגהים  המפרשים 
רבות ונכבדות, מחולק לפרשיות התורה ונוח לנשיאה.

 חמשה חומשי תורה
 מקראות גדולות

המבואר
12 כרכים | גודל: 17*26

ודפו"י,   כת"י  ע"פ  מוגהים  המפרשים 
עם הוספות רבות ונכבדות, וביאור יונתן.

ודפו"י,  כת"י  ע"פ  מוגהים  המפרשים 
עם  וציונים,  הערות  עם  ומבוארים 

הוספות רבות ונכבדות.

חמשה חומשי תורה
לתלמידים ובתי כנסת

גודל: 17*26  / 12*18 

5 כרכים | גודל: 15*23.5
כתב  היטב,  מוגהים  ומפרשיה  טעמיה  התורה 
מלא,  בניקוד  רש"י  פירוש  עינים,  ומאיר  נאה 
פועל צדק להש"ך, בתוספת הפטרות מבוארות, 

תמונות המחשות ומדורי סיכום.

חמשה חומשי תורה
מחודדין לתלמידים

5 כרכים | גודל: 15*23.5
כתב  היטב,  מוגהים  ומפרשיה  טעמיה  התורה 
נאה ומאיר עינים, פועל צדק להש"ך, בתוספת 
ומדורי  המחשות  תמונות  מבוארות,  הפטרות 

סיכום.

חמשה חומשי 
PU תורה כיס

5 כרכים | גודל: 10*14
מוגהים  ומפרשיה  טעמיה  התורה 
עינים,  ומאיר  נאה  כתב  היטב, 
בתוספת הפטרות מבוארות, עם סידור 
יוקרתית  בכריכה  )ספרד(,  לשבת 

 חמשה
חומשי תורה כיס 
מהודר עם סידור

5 כרכים | גודל: 10*14
היטב,  מוגהים  ומפרשיה  טעמיה  התורה 
הפטרות  בתוספת  עינים,  ומאיר  נאה  כתב 

חמשה חומשי 
תורה כיס

5 כרכים | גודל: 10*14
מוגהים  ומפרשיה  טעמיה  התורה 
עינים,  ומאיר  נאה  כתב  היטב, 
בתוספת הפטרות מבוארות, בכריכה 

חמשה חומשי תורה בכרך אחד, 
עם ההפטרות והמגילות.

חמשה חומשי תורה
לתלמידים עם תמונות
5 כרכים | גודל: 15*23.5 / 12*18

חמשה חומשי תורה
לתלמידים

5 כרכים | גודל: 15*23.5 
התורה טעמיה ומפרשיה מוגהים 
עינים,  ומאיר  נאה  כתב  היטב, 
מבוארות  הפטרות  בתוספת 

ותמונות והמחשות.

התורה טעמיה ומפרשיה מוגהים 
עינים,  ומאיר  נאה  כתב  היטב, 

בתוספת הפטרות מבוארות.

₪ 35 ₪ 35 ₪ 36 ₪ 54
קטן עם סידור )ס/א/ע"מ(תלמידיםגדול עם תמונות 

₪ 75 ₪ 120

₪ 16

לכרך
לסט

₪ 27

 חמשה
חומשי תורה

המאורות הגדולים
7 כרכים | גודל: 17*26

סביב  מסודרים  רש"י  מפרשי  י"א 
לפירוש רש"י, מוגהים ומדויקים.

ונוח   ,PU ומהודרת 
לנשיאה.

סידור  עם  מבוארות, 
בכריכה  )ספרד(,  לשבת 
רכה ונאה, ונוח לנשיאה.

ומעוצבת,  רכה 
ונוח לנשיאה.

קטן

חמשה חומשי תורה
מחודדין לתלמידים - מנוקד

לסט
לסט

לסט

לסט

₪ 99

₪ 99

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

 תורה ומפרשיה /// ממלכת התורה עוז והדר

₪ 32

600 ₪לסט

1,000 ₪לסט

₪ 85

לכרך

260 399₪ ₪לסט

₪ 490 ₪ 700₪ 390 ₪ 10

80 ₪לסט

₪ 18

₪ 26₪ 26

לכרך

לכרך

לכרך
430 ₪לסט

לסט

לסט

לסט

לסט ₪ 99

₪ 130₪ 130

₪ 60

לסט

לחוברת

גדול

גדול PU כריכת

גדול

קטן

קטן

קטן

קטן
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חמשה חומשי תורה
שפה ברורה

5 כרכים | גודל: 17*26

תיבות  בתוך  משולב  קצר  ביאור 
בתוספת  הפשט,  דרך  על  הפסוק 
הערות וציונים, עם ביאור דברי רש"י 
הערות  עם  דבריו  בתוך  המשולב 
וציונים, עם ביאור התרגום, בתוספת 

איורים תמונות והמחשות.

חמשה חומשי תורה
לתלמידים ובתי כנסת

גודל: 17*26  / 12*18 

חמשה חומשי תורה
מקרא מפורש

7 כרכים | גודל: 17*26

חמשה חומשי תורה
מקרא מפורש - מארז כיס

48 חוברות | גודל: 12*17

 חומש רש"י
המבואר

5 כרכים | גודל: 16*24

דברי רש"י מוגהים ע"פ דפו"י, 
ומדוקדק,  נרחב  ביאור  עם 
עם  וציונים,  הערות  בתוספת 
ליקוטי רש"י ושינויי נוסחאות.

חומש ספורנו 
המבואר

5 כרכים | גודל: 16*24

דברי הספורנו מוגהים היטב על פי כת"י ודפו"י, 
עם ביאור נרחב להבנת דבריו הקדושים.

תיבות  בתוך  משולב  נאה  ביאור 
דרך  על  הפסוקים  ומבאר  הפסוק, 
הפשט בתוספת הערות וציונים, עם 

חומש רמב"ן המבואר
10 כרכים | גודל: 16*24

ע"פ  מוגהים  הרמב"ן  דברי 
כת"י, עם ביאור נרחב ומדוקדק, 
וציונים  הערות  בתוספת 
ומילואים, עם ספר הגימטריאות 
המיוחס לרמב"ן, ועם ביאור דברי 

רש"י.

חומש רמב"ן המבואר 
בביאור משולב

5 כרכים | גודל: 17*26

ביאור נאה משולב בתוך תיבות 
הערות  בתוספת  הרמב"ן, 

וציונים.

חק לישראל המבואר
10 כרכים | גודל: 17*26

האריז"ל  שיסד  לישראל  חק 
הערות  עם  ומבוארים  מוגהים 
רבות  הוספות  עם  וציונים, 

ונכבדות.

חק לישראל המבואר
מארז כיס

54 חוברות | גודל: 12*17

חק לישראל שיסד האריז"ל מוגהים ומבוארים עם הערות וציונים, 
עם הוספות רבות ונכבדות, מחולק לפרשיות התורה ונוח לנשיאה, 

עם אור החיים על הפרשה.

חומש אור החיים המבואר 
מארז כיס

48 חוברות | גודל: 12*17

דברי האור החיים מוגהים ע"פ דפו"ר, עם ביאור 'מאורי אור' וילקוט 
בהבנת  הלומדים  עיני  המאיר  הענינים  הרחבת  עם  החיים',  'מאורי 
דבריו הקדושים, עם ביאור דברי רש"י, מחולק לפרשיות ונוח לנשיאה.

₪ 65

חומש אור החיים המבואר 
בביאור משולב

5 כרכים | גודל: 17*26

ביאור נאה משולב בתוך תיבות 
הערות  בתוספת  החיים,  האור 
וציונים, עם הוספות וליקוטים.

חומש אור החיים המבואר
10 כרכים | גודל: 16*24

ע"פ  מוגהים  החיים  האור  דברי 
אור'  'מאורי  ביאור  עם  דפו"ר, 
עם  החיים',  'מאורי  וילקוט 
עיני  המאיר  הענינים  הרחבת 
הלומדים בהבנת דבריו הקדושים, 

ועם ביאור דברי רש"י.

דבריו  בתוך  המשולב  רש"י  דברי  על  ביאור 
תמונות  איורים  עם  וציונים,  הערות  עם 

והמחשות, מחולק לפרשיות ונוח לנשיאה.

דרך  על  הפסוקים  ומבאר  הפסוק,  תיבות  בתוך  משולב  נאה  ביאור 
הפשט בתוספת הערות וציונים, עם ביאור על דברי רש"י המשולב 

בתוך דבריו עם הערות וציונים, עם איורים תמונות והמחשות.

לחומש 
בודד

לסט

לסט
לסט

לסט
לסט

לסט

לסט
לסט

לסט

₪ 99₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

500 ₪לסט

399 ₪לסט

₪ 82

לכרך

ממלכת התורה עוז והדר /// תורה ומפרשיה

לסט
לסט

₪ 270

₪ 315

₪ 60

לכרך
260 ₪לסט

575 ₪לסט

₪ 60

לכרך
700 ₪לסט

לסט
לסט

₪ 500

₪ 400

₪ 100

₪ 69

ש
 חומ

בודד
ש

 חומ
בודד

400 ₪לסט

330 ₪לסט

600 ₪לסט

₪ 60

לכרך
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נביאים וכתובים
מקרא מפורש

גודל: 17*26

חמש מגילות
מקרא מפורש

5 כרכים | גודל: 17*26

₪ 56

₪ 56

₪ 24 ₪ 32₪ 60

₪ 32

הפסוק,  תיבות  בתוך  משולב  נאה  ביאור 
בתוספת  הפשט  דרך  על  הפסוקים  ומבאר 
רש"י  דברי  על  ביאור  עם  וציונים,  הערות 
המשולב בתוך דבריו עם הערות וציונים, עם 

איורים מפות והמחשות.

לכרך

לכרך

לכרך

לכרך

לכרך

לחוברת

לכרך

נביאים וכתובים 
לתלמידים
גודל: 15*23.5

נביאים וכתובים
מקראות גדולות 

לתלמידים
גודל: 16*24

כת"י  ע"פ  מוגהים  המפרשים 
מלא,  בניקוד  ומנוקדים  ודפו"י, 

עם הוספות רבות ונכבדות.

חמש מגילות
מקרא מפורש - כיס

גודל: 12*17
הפסוק,  תיבות  בתוך  משולב  נאה  ביאור 
בתוספת  דרך הפשט  על  ומבאר הפסוקים 
רש"י  דברי  על  ביאור  עם  וציונים,  הערות 

המשולב בתוך דבריו עם הערות וציונים.

המפרשים מוגהים ע"פ כת"י ודפו"י, 
הוספות  עם  מלא,  בניקוד  ומנוקדים 

רבות והמחשות.

הופיעו עד עתה:הופיעו עד עתה:

מגילה מבוארת
גודל: 12*17

ביאור משולב בתוך תיבות הפסוק, 
הפשט  דרך  על  הפסוקים  ומבאר 

בתוספת הערות וציונים.

יהושע שופטים  
שמואל   
מלכים  
ישעיה  
ירמיה  
חמש מגילות  
תרי עשר  
יחזקאל  

יהושע שופטים  
 שמואל  
 מלכים   
ישעיה  
ירמיה  
חמש מגילות  

תרי עשר  
יחזקאל  
משלי  
תהלים  
איוב  

 יהושע  
 משלי  

נביאים וכתובים
מקראות גדולות
22 כרכים | גודל: 17*26

המפרשים מוגהים ע"פ כת"י ודפו"י, ומנוקדים 

בניקוד מלא, עם הוספות רבות ונכבדות.

יהושע  
שופטים  
שמואל א'-ב'  
מלכים א'-ב'  
ישעיה א'-ב'-ג'  

ירמיה א'-ב'  
חמש מגילות א'-ב'  
יחזקאל א'-ב'  
תרי עשר א'-ב'  
תהלים א'-ב'-ג'  

משלי  
איוב  
דניאל עזרא נחמיה  

הופיעו עד עתה )מתוך הסט המלא שבעריכה(

₪ 72

לכרך

תיבות  בתוך  משולב  נאה  ביאור 
הפסוק, ומבאר הפסוקים על דרך 
וציונים,  הערות  בתוספת  הפשט 
עם ביאור על דברי רש"י המשולב 

בתוך דבריו עם הערות וציונים.

אסתר  
 רות  

₪ 26

לכרך

 נ"ך ומגילות /// ממלכת התורה עוז והדר

₪ 28 ₪ 20 ₪ 13

₪ 125₪ 95 ₪ 200

המגילות עם כל המפרשים, ערוכים מחדש 
ומוגהים בהגהה מזוקקת, בעימוד נאה סביב 

המגילה, עם מדורים נלווים.

אשכול הכופר המבואר
גודל: 17*26

סבע  אברהם  רבי  הקדמון  החכם  של  חיבורו 
זצ"ל, מבואר עם הערות וציונים.

מגילות נוספות להלן בכל חג 

קטן כ. רכהקטןגדול אסתר כ. רכה כ. קשה

כ. קשה PU .אסתר כ

לסט

240 ₪לסט

אסתר   
 שיר השירים  

אסתר   
 שיר השירים  

אוצר המגילה
5 כרכים | גודל: 12*17 \ 17*26

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com



5

ש"ס חתנים
26 כרכים | גודל: 24*36

גדולות  באותיות  מיוחדת  מהדורה  והדר,  עוז  בבלי  תלמוד 
פאר  יצירת  תורה,  של  לבית  עינים,  ומאיר  נוח  ובפורמט 
ושלימות מוגה ומזוקק עם שלל המעלות של תלמוד בבלי 

עוז והדר.

ש"ס חתנים 
בכריכות יוקרה

26 כרכים | גודל: 24*36

מהדורה  והדר,  עוז  בבלי  תלמוד 
ובפורמט  גדולות  באותיות  מיוחדת 

נוח ומאיר עינים, לבית של תורה.

₪ 3,500

לסט

ש"ס בינוני מורחב
26 כרכים | גודל: 22.5*31

ש"ס בינוני
21 כרכים | גודל: 22.5*31

ומאירי  גדולות  באותיות  מיוחדת  מהדורה  והדר,  עוז  בבלי  תלמוד 
עינים, עם הוספות רבות של מפרשי התלמוד רבותינו מאורי הדורות.

תלמוד בבלי עוז והדר, מהדורה מיוחדת 
באותיות גדולות ומאירי עינים, התלמוד 

בבלי של כלל ישראל.

ש"ס פנינים
20 כרכים | גודל: 17*26

מהדורה  והדר,  עוז  בבלי  תלמוד 
כלל  של  בבלי  התלמוד  מיוחדת, 

ישראל.

 ש"ס
'תלמודו בידו'

20 כרכים | גודל: 13*20
מהדורה  והדר,  עוז  בבלי  תלמוד 
ונוחה  בדרכים  ללימוד  מיוחדת 

לנשיאה.

ש"ס פנינים 
מקוצר

ש"ס פנינים 
מקוצר

 ש"ס
ובלכתך בדרך

20 חוברות | גודל: 16*24
מהדורה  והדר,  עוז  בבלי  תלמוד 
מיוחדת מחולקת למסכתות הש"ס, 

ש"ס שולחני
6 כרכים | גודל: 13*21

ש"ס תמצית הדף
52 חוברות | גודל: 16*24

תלמוד בבלי עוז והדר, מהדורה מיוחדת 
על  להקל  דקות,  לחוברות  מחולקת 
הלימוד בדרכים, עם המדור תמצית הדף, 

 לסט
סגנון עור 
PU עתיק

 לסט
 עור אמיתי
9,600 ₪עבודת יד

לסיכום  מאד  המועיל 
וחזרה על הנלמד.

להקל  רכה,  בכריכה 
על הלימוד בדרכים.

5 כרכים | גודל: 17*26
תלמוד בבלי עוז והדר, במהדורה 
הש"ס  כל  כאשר  שולחנית, 

תחת יד הלומד, ונוח לעיון.

6 כרכים | גודל: 17*26
תלמוד בבלי עוז והדר, במהדורה 
הש"ס  כל  כאשר  שולחנית, 

תחת יד הלומד, ונוח לעיון.

והדר, במהדורה  עוז  בבלי  תלמוד 
שולחנית, כאשר כל הש"ס תחת 

יד הלומד, ונוח לעיון.

ממלכת התורה עוז והדר /// תלמוד בבלי

₪ 4,950

3,000 ₪לסט

 זרעים
115 ₪טהרות

2,400 ₪לסט

1,100 ₪לסט

₪ 36
לסט

לכרך

₪ 520
490 ₪לסט

₪ 720 ₪ 830₪ 620

630 ₪לסט

מארז עץ מארז עץ

לסט

לסט

לסט

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com
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תלמוד בבלי עוז והדר
עם שינון התלמוד

גודל: 31*22.5

תלמוד בבלי עוז והדר
מורחב

גודל: 31*22.5
נאה  בעימוד  ומזוקקת,  מוגהת  והדר,  עוז  מהדורת ש"ס 
מפרשים  וילקוט  המהרש"א  פירושי  עם  משובח,  ונייר 
גדולי  לרבותינו  רבות  והוספות  רבים  חיבורים  ובתוספת 

הדורות.

מהדורת ש"ס עוז והדר, מוגהת ומזוקקת, 
פירושי  עם  משובח,  ונייר  נאה  בעימוד 

המהרש"א וילקוט מפרשים.

ברכות    61  ₪  
שבת  79  ₪  
עירובין  65  ₪  
עירובין עם תמונות  70  ₪  
פסחים - שקלים  66  ₪  
ראש השנה  47  ₪  
ראש השנה עם תמונות  66  ₪  
יומא  56  ₪  
סוכה  53  ₪  
סוכה עם תמונות  66  ₪  
ביצה  47  ₪  
תענית  47  ₪  

מגילה  47  ₪  
מועד קטן - חגיגה   53  ₪  
יבמות  66  ₪  
כתובות  66  ₪  
נדרים  66  ₪  
נזיר - סוטה  66  ₪  
גיטין  66  ₪  
קידושין  66  ₪  
בבא קמא   66  ₪  
   ₪  66 בבא מציעא 
בבא בתרא  76  ₪  
סנהדרין  71  ₪  

מכות  41  ₪  
שבועות  57  ₪  
ע"ז - עדיות  63  ₪  
זבחים  66  ₪  
מנחות  73  ₪  
חולין  73  ₪  
חולין עם תמונות  76  ₪  
בכורות - ערכין  68  ₪  
תמורה - מידות  68  ₪  
נדה  68  ₪  
תענית מגילה  60  ₪  
מכות שבועות  67  ₪  

ברכות  102  ₪  
שבת  117  ₪  
עירובין  102  ₪  
פסחים  102  ₪  
ראש השנה  56  ₪  
יומא  76  ₪  
סוכה  76  ₪  
ביצה  67  ₪  
תענית  56  ₪  
מגילה  56  ₪  
מועד קטן - חגיגה   69  ₪  
יבמות  112  ₪  

כתובות  112  ₪  
נדרים  87  ₪  
נזיר  58  ₪  
סוטה  58  ₪  
גיטין  112  ₪  
קידושין  102  ₪  
בבא קמא  102  ₪  
בבא מציעא  102  ₪  
בבא בתרא  117  ₪  
סנהדרין  89  ₪  
מכות  56  ₪  
שבועות  72  ₪  

עבודה זרה  82  ₪  
הוריות עדיות   68  ₪  
זבחים  94  ₪  
מנחות  108  ₪  
חולין  117  ₪  
בכורות  86  ₪  
ערכין  69  ₪  
תמורה  69  ₪  
כריתות מעילה  69  ₪  
נדה  84  ₪  
זבחים מנחות )חום(  122  ₪  
זרעים / טהרות )חום(  112  ₪  

לכרך
לכרך

לכרך
לכרך

₪ 65

₪ 65

₪ 65

₪ 65

גמרא מנוקדת

עם מספרי שורות

מאורות דף היומי

תלמוד בבלי עוז והדר בניקוד מלא ללא המפרשים עם שינון 
התלמוד, המסכם ומתמצת בבהירות את דברי הגמרא  ומועיל 

לחזרה ולזכור הלימוד

תלמוד בבלי עוז והדר בניקוד מלא עם כל המפרשים

תלמוד בבלי עוז והדר בניקוד מלא )ללא שינון התלמוד(

  ₪ ברכות  80  
  ₪ שבת  98  
  ₪ עירובין  80  
  ₪ פסחים  80  
  ₪ ראש השנה  71  
  ₪ יומא  76  
  ₪ סוכה  71  
  ₪ ביצה  80  
  ₪ תענית  80  
  ₪ מגילה   80  

  ₪ מועד קטן  80  
  ₪ חגיגה  71  
  ₪ יבמות  80  
  ₪ כתובות  80  
  ₪ נדרים  80  
  ₪ נזיר  80  
  ₪ סוטה  80  
  ₪ גיטין  80  
  ₪ קידושין  80  
  ₪ בבא קמא  80  

  ₪ בבא מציעא  80  
  ₪ בבא בתרא  80  
  ₪ סנהדרין  80  
  ₪ מכות  66  
  ₪ שבועות  80  
  ₪ עבודה זרה  80  
 הוריות עדיות  

₪   אבות  66  
  ₪ זבחים  80  
  ₪ מנחות  80  

ברכות   
שבת   
עירובין   
פסחים   
ראש השנה   
יומא   
סוכה   
ביצה   
תענית   
מגילה   
מועד קטן   

חגיגה   
יבמות   
כתובות   
נדרים   
נזיר   
סוטה   
גיטין   
קידושין   
בבא קמא   
בבא מציעא   
בבא בתרא   

סנהדרין   
מכות שבועות   
עבודה זרה הוריות   
זבחים   
מנחות   
הוריות   
שבועות  

מנחות  
חולין  
בכורות  
ערכין  

תמורה  
כריתות  
מעילה  
נדה  

ברכות  

ברכות  
שבת  
עירובין  

פסחים שקלים   
יומא  

שינון התלמוד
עם 

שים
גמרא מנוקדת עם מפר

תלמוד בבלי עוז והדר
מנוקד לתלמידים
גודל: 31*22.5 / 33*22.5

ומזוקקת,  מוגהת  והדר,  עוז  מהדורת ש"ס 
בעימוד נאה ונייר משובח, הגמרא ופירושי 
רש"י ותוספות מנוקדים בניקוד מלא על ידי 

מנקדים ידועים בעלי שם.

פרקי גמרא לתלמידים
מהדורה מיוחדת של פרקים המופיעים בנפרד 
מפוסקים  מנוקדים,  למינציה,  עם  בחוברת 

בתוספת הוספות חשובות לתלמידים.

לחוברת
לחוברת

₪ 20

₪ 20

היה קורא   
תפילת השחר   
אין עומדין   
כיצד מברכין   
שלשה שאכלו ואלו דברים   
האשה נקנית )א(   
האשה נקנית )ב(   
האיש מקדש  
כיצד הרגל   
המניח   
שור שנגח את הפרה  )עם / ללא   

תמונות(

הכונס  )עם / ללא תמונות(  
החובל   
אלו מציאות  )עם / ללא תמונות(  
המפקיד   
השוכר את האומנין   
השוכר את הפועלים   
השואל   
השותפין  

היה קורא  
תפילת השחר   
אין עומדין   
שלשה שאכלו ואלו דברים   
אור לארבעה עשר   
ערבי פסחים   
הישן   
לולב הגזול   
לולב וערבה   
יום טוב   
הכל חייבין   
האיש מקדש   
ארבעה אבות   
כיצד הרגל   
המניח  

שור שנגח ד' וה'  
שור שנגח את הפרה  
הכונס   
שנים אוחזין   
אלו מציאות )עם / ללא תמונות(  
המפקיד  
השוכר את האומנין   
השואל   
הבית והעליה   
מסכת תמיד )עם / ללא תמונות(  
השוכר את הפועלים  
כל שעה  
סוכה פרק א'  
החובל  
לא יחפור  

מאימתי מנוקד  
הרואה מנוקד   
תפילת השחר ואין עומדין   
ערבי פסחים  
הישן   
לולב הגזול   
לולב וערבה   
יום טוב   

הכל חייבין   
אלו מציאות   
המפקיד   
הכונס  
השואל את הפרה  
סוטה פרקים ז-ט  

אין עומדין   
הרואה   
אלו מציאות   
הכונס  

מהדורה מנוקדת
מהדורה לא מנוקדת

ללא למינציה
מנוקד עם 

שורות
מספרי 

15 ₪לחוברת

20 ₪לחוברת

 תלמוד בבלי /// ממלכת התורה עוז והדר

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com
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תלמוד בבלי המבואר -
מתיבתא

136 כרכים | גודל: 17*26 / 22.5*31
פרויקט אדיר מבית המדרש של ממלכת התורה 
תלמידי  מאות  רבות  שנים  עמלו  בו  והדר,  עוז 
ובפירושי  הגמרא  בדברי  תג  כל  לבאר  חכמים 
רש"י ותוס', ובתוספת המדורים ילקוט ביאורים 

אוצר עיונים אליבא דהלכתא וכפתור ופרח.

תלמוד בבלי המבואר - 
שפה ברורה

28 כרכים | גודל: 17*26 / 22.5*31
עמוד  הגמרא,  בדברי  המשולב  נפלא  ביאור 
וציונים  הערות  עם  גמרא,  עמוד  מול  ביאור 

מגדולי המפרשים.

תלמוד בבלי המבואר - 
מתיבתא

תלמוד ירושלמי מורחב
22 כרכים | גודל: 24*36

ומזוקק משגיאות,  כולו  מוגה  והדר,  עוז  ירושלמי  תלמוד 
הגר"ח  של  פירושו  ובתוספת  עין,  ומרהיב  נאה  בעימוד 
מפרשים  ובתוספת  העמוד,  גבי  על  שליט"א  קנייבסקי 

רבים אשר נערכו מחדש ע"פ כת"י ודפו"י.

תלמוד ירושלמי -
עוז והדר

10 כרכים | גודל: 17*26 / 24*36

₪ 110₪ 110

לכרך

ברכות  
פאה  
דמאי  
כלאים  
שביעית  
תרומות  

מעשרות מעשר   
שני

חלה  
ערלה ביכורים  
שבת  
עירובין  

פסחים  
יומא  
שקלים  
ראש השנה   

סוכה
ביצה  

תענית מגילה  
חגיגה מועד קטן  
יבמות  
כתובות  
נדרים  
נזיר  

ש"ס שינון
20 חוברות | גודל: 13*20

תלמוד בבלי עוז והדר, מהדורה מיוחדת 
רכה,  בכריכה  דקות  לחוברות  מחולקת 

להקל על הלימוד בדרכים.

מתיבתא כיס
119 כרכים | גודל 12*17

כל הש"ס עם פירוש רש"י ועם ביאור 
מתיבתא, הביאור שמאיר את הגמרא, 

ובגודל נוח וקל ללימוד בדרכים.

תלמוד בבלי המבואר 
מתיבתא - עם שינון התלמוד

גודל 17*26
הענינים,  והרחבת  ההערות  עם  הגמרא  על  הנפלא  הביאור 
ובסופו שינון התלמוד לסיכום וחזרה על הדף הנלמד, פשוט 

ללמוד וקל לזכור.

ש"ס כיס במארז
44 חוברות | גודל: 12*17

מיוחדת  מהדורה  והדר,  עוז  בבלי  תלמוד 
מחולקת לחוברות קטנות בגודל כיס בכריכה 
רכה, להקל על הלימוד בדרכים, נוח לנשיאה 

וללימוד, במארז יוקרתי.

כולו  מוגה  והדר,  עוז  ירושלמי  תלמוד 
ומרהיב  נאה  בעימוד  משגיאות,  ומזוקק 
עין, ובתוספת פירושו של הגר"ח קנייבסקי 

שליט"א על גבי העמוד.

רכישת מנוי
מהדורת בלכתך בדרךמהדורת דרכי נועםבהתחייבות לשנה

 מהדורת
מתיבתא שינון

מהדורת שפה ברורה

הופיעו עד עתה )מתוך הסט המלא שבעריכה(

תיק לחוברות מתיבתא

מתיבתא

ממלכת התורה עוז והדר /// תלמוד בבלי וירושלמי

₪ 87 ₪ 115

לכרך
10,350 ₪לסט ₪ 14,000

קטןגדול

₪ 85 ₪ 115

₪ 115

לכרך

לכרך

לסט

לסט

₪ 1,950

₪ 1,050

₪ 2,950

₪ 700

לסט

לסט

₪ 300

₪ 1,500

₪ 21

לכרך

410 ₪לסט

₪ 60

קטןגדול

פניניםגדול

₪ 25
₪ 25 ₪ 20₪ 22

₪ 20 ₪ 30₪ 38₪ 68 לכרךלחודש לחודש

לחוברת 
בודדת

לחוברת 
בודדת

לחוברת 
בודדת

לחודש גודל
18.5*25

לכרך
 יו"ל

לפי סדר 
דף היומי

₪ 75
₪ 95

מהדורת 
פנינים

מהדורה 
גדולה

תלמוד ירושלמי 
- שקלים 
עם פירוש 

הגר"ח קנייבסקי
גודל 17*26

המועיל  מאד  נעים  פירוש 
ללומד ומבאר לשון הירושלמי 
ע"י  ובהירה  קלילה  בשפה 

הגר"ח קנייבסקי שליט"א

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com



8

משניות אבות המבואר 
- מתיבתא

 משניות אבות
עם כל המפרשים

6 כרכים | גודל: 17*26
ביאור  אבות!  פרקי  להבין 
מילה,  אחר  מילה  משולב 
ובנוסף,  ובהירה,  קולחת  בשפה 
ילקוט  הנודעים:  המדורים 
ביאורים, אליבא דהלכתא, פניני 

הלכה וכפתור ופרח.

6 כרכים | גודל: 17*26 
הקדמונים  רבותינו  פירושי  כל  עם  אבות  משניות 
הראשונים והאחרונים מסודרים על המשנה, מוגהים 
ומפוסקים,  ערוכים  ודפו"י,  כת"י  ע"פ  ומזוקקים 

בעימוד נאה ומשובב עין.

משניות אבות מתיבתא - 
אוצר גאוני ספרד

2 כרכים | גודל: 17*26

משניות אבות - דרך החיים
2 כרכים | גודל: 16*24

קנקן חדש מלא ישן, ליקוט נפלא מתורתם המאירה 
בשפה  ערוכים  לדורותיהם,  ספרד  וגאוני  חכמי  של 
נוחה ונעימה ומסודרים לפי סדר המשנה ועניניה, עם 

ביאור  המשנה,  על  מתיבתא  ביאור 
בשפה  המשנה  את  המבאר  משולב 

קולחת ובהירה.

חיבורו של המהר"ל מפראג על מסכת אבות. 
מקומות,  מראי  בתוספת  מחדש  ונערך  הוגה 
קטע  כל  בראשית  המופיע  המאמרים  ותוכן 

באופן קצר וצח.

פרקי משניות לתלמידים
גודל: 16*24

עם פירוש הרע"ב מנוקד, ועם עיקר תוי"ט, מוגה 
ומדויק ע"פ דפו"י, עם איורים נצרכים.

ששה סדרי משנה
 גודל: 16*24

עיקר  ועם  מנוקד,  הרע"ב  פירוש  עם 
עם  דפו"י,  ע"פ  ומדויק  מוגה  תוי"ט, 

איורים נצרכים.

 משניות אבות -
ליקוטי אביר יעקב

גודל: 16*24

משניות מבוארות 
מתיבתא

3 כרכים | גודל: 12*17
מילה  המשנה,  לדברי  משולב  ביאור 
ובהירה,  קולחת  בשפה  מילה  אחר 
ובעימוד  עזר  וכלי  איורים  בשילוב 

נוח ומאיר עינים.

פרקי משניות ליום השנה 
- עם ביאור מתיבתא

גודל: 16*24
צייט  היאר  ביום  ללמוד  הנהוגים  משניות  פרקי 
ביאור  עם  הקרובים,  נשמת  לעילוי  האבל  ובשנת 

מתיבתא, הביאור שמפרש את המשנה.

 משניות
אוצר גאוני ספרד

6 כרכים | גודל: 17*26
וגאוני  מחכמי  האחרונים  רבותינו  המשנה  מפרשי 
ספרד לדורותיהם מוגהים ומזוקקים ע"פ כת"י ודפו"י 

ומסודרים על גבי העמוד בעימוד נוח ומאיר עינים.

ביאורי מסכת אבות מלוקטים ומסודרים מתורתו 
האביר   - זיע"א  אביחצירא  יעקב  רבי  מרן  של 

יעקב, מסודרים על סדר המשנה.

ר"ה.  
סוכה  
מגילה  

 משניות אבות
עם פירושי האחרונים

גודל: 16*24 / 12*17
גבי  על  מסודרים  האחרונים  רבותינו  המשנה  מפרשי 
העמוד ומוגשים בעימוד נוח ומרהיב עין ומועיל להבנת 

הלימוד ולזכירתו.

₪ 28₪ 15

₪ 15

ברכות  
ביכורים  
שבת  
עירובין  
פסחים  
שקלים  

ראש השנה  
יומא  
סוכה  
ביצה  
תענית  
מגילה  

מועד קטן  
חגיגה  
אבות  
בבא קמא  
בבא מציעא  
בבא בתרא  

מכות  
סנהדרין  

ברכות.
פאה  
שביעית  

סוכה  
אבות  
מקוואות-נדה  

זרעים  
מועד  

נשים  
נזיקין  

אבות ראשונים
2 כרכים | גודל:17*26

ומסודרים  מלוקטים  אבות  מסכת  פירושי 
על פי סדר המשנה מכל רבותינו הראשונים 

הקדמונים בעימוד נאה ומשובב עין.

לסט
לסט

לסט
לסט

₪ 99 ₪ 99

₪ 99

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

לסט

₪ 42 ₪ 40

₪ 90 ₪ 100

₪ 125

₪ 70

₪ 40

 משניות /// ממלכת התורה עוז והדר

לסט

לסט ₪ 280

14 290₪ ₪לסט ₪ 20 ₪ 36
כ. רכהקטןגדול

לכרך
לכרך

למסכת
לכרך

מקוצר
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בראשית א - ב  
שמות א - ב  

בראשית א - ב  
שמות א - ב  

99 ₪לסט

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

לסט

210 ₪לסט ₪ 210

לסט
לסט

190 ₪לסט

לסט
330 ₪לסט

₪ 60

₪ 65

₪ 100 ₪ 300

לסט

300 ₪לסט

ממלכת התורה עוז והדר /// ספרים על התורה

פירוש אברבנאל 
על התורה 

5 כרכים | גודל: 16*24
פירוש החכם הקדמון רבי יצחק אברבנאל זצ"ל על התורה 
תיקונים  בתוספת  ומוגה  ערוך  ודפו"י,  כת"י  ע"פ  מוגה 
הייחודי  המדור  עם  ביאור,  וכותרות  רבים  מקומות  ומראי 

330 ₪לסט

משך חכמה 
המבואר

5 כרכים | גודל: 17*26 

עקידת יצחק 
על התורה ומגילות

6 כרכים | גודל: 16*24
פירוש החכם הקדמון רבי יצחק עראמה זצ"ל על התורה 
וחמש מגילות, יד אבשלום, פירוש משלי, חזות קשה, 
מוגה ע"פ כת"י ודפו"י, ערוך ומוגה בתוספת תיקונים 

כרך
כרך

כרך

כרך

₪ 62

₪ 60

₪ 60

₪ 70

₪ 60

פירוש ספורנו המבואר
על התורה

2 כרכים | גודל: 16*24

פירוש החכם הקדמון רבי עובדיה ספורנו זצ"ל, 
בניקוד  מנוקד  ודפו"י,  כת"י  ע"פ  ומדויק  מוגה 
מדויק ומבואר בביאור נרחב עם ציונים והערות.

אור החיים 
על התורה

2 כרכים | גודל: 16*24
פירוש האור החיים הקדוש מוגה ע"פ דפו"ר ומנוקד 
תיקונים  בתוספת  ומוגה  ערוך  ידועים,  נקדנים  ע"י 

ומראי מקומות רבים.

פירוש הרמב"ן
על התורה

2 כרכים | גודל: 16*24
ע"פ  מוגה  על התורה  פירוש הרמב"ן 
נקדנים  ע"י  ומנוקד  ודפו"י  כת"י 
ידועים, ערוך ומוגה בתוספת תיקונים 

ומראי מקומות רבים.

תורת החיד"א
על התורה 

5 כרכים | גודל: 16*24
ליקוט מתורת החיד"א, לרבי חיים דוד אזולאי זצ"ל, 
מתוך כל כתביו וספריו מסודר על סדר הפרשיות ערוך 

ומוגה בתוספת תיקונים ומראי מקומות רבים.

צרור המור ואשכול 
הכופר המבואר

5 כרכים | גודל: 17*26
רבי  הקדמון  החכם  תורת  חידושי 
אברהם סבע זצ"ל, על התורה ומגילת 
אסתר ורות, מבואר עם ציונים והערות 

והרחבת הענינים.

רבינו בחיי המבואר
על התורה 

4 כרכים | גודל: 16*24
מוגה  התורה,  על  בחיי  רבינו  פירוש 
מנוקד  ודפו"י,  כת"י  ע"פ  ומדויק 
נרחב  בביאור  ומבואר  מדויק  בניקוד 

עם ציונים והערות והרחבת הענינים.

תורת משה אלשיך
4 כרכים | גודל: 17*26

התורה  על  זצ"ל  אלשיך  משה  רבי  הקדמון  החכם  פירוש 
מוגה ע"פ כת"י ודפו"י, ערוך ומוגה בתוספת תיקונים ומראי 

מקומות רבים מבואר עם ציונים והערות והרחבת הענינים.

תפוחי זהב
על חומש ויקרא - 

תורת כהנים
2 כרכים | גודל: 16*24

חידושי תורת הגאון רבי מאיר שמחה 
מדווינסק זצ"ל, על התורה והמגילות, 
מבואר בביאור המשולב בתוך תיבותיו 

עם ציונים והערות והרחבת הענינים.

שני לוחות הברית 
5 כרכים | גודל: 16*24

תורת רבי ישעיה הורוויץ זצ"ל, בעל 
השל"ה הק', מוגה ומסודר בתוספת 
רבים,  מקומות  ומראי  תיקונים 

בעימוד נאה ומשובב עין.

שני לוחות הברית
המבואר 

4 כרכים | גודל: 17*26
בעל  זצ"ל,  הורוויץ  ישעיה  רבי  תורת 
השל"ה הק', מבואר ומסודר בתוספת 
תיקונים ומראי מקומות רבים, בעימוד 

נאה ומשובב עין.

ביאור,  וכותרות  רבים  מקומות  ומראי 
עם פרקי מבוא, ועם ביאור 'מקור חיים' 

להרב חיים יוסף פאלאק זצ"ל.

כרך 
מגילה

תמצית  מובא  בו  אברבנאל',  'קיצור 
פירושו על הפסוק.

תורת  ועניני  חז"ל  מדרשי  ליקוט 
יעקב  ישעיה  רבי  אסף  אשר  כהנים 
אב"ד אלעסק זצ"ל, ונדפס מעצם כת"י 

98 ₪לסטבתוספת מעלות רבות.
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אוצר פניני החסידות
על התורה

5 כרכים | גודל: 17*26
החסידות  מאורי  רבותינו  ממשנת  לקט 
אשר  הפרשיות,  סדר  לפי  הדורות  וגאוני 
החסידות  פניני  אוצר  בגליונות  נתפרסמו 
'ספיר  הייחודי  המדור  עם  שבוע,  מידי 

ויהלום', ועם מעשי צדיקים.

לסט

לסט

₪ 99

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

55 240₪ ₪לסט

₪ 48

₪ 92

₪ 95

לסט
לסט

₪ 100

₪ 260

₪ 60 ₪ 90 ₪ 35

 ספרים על התורה /// ממלכת התורה עוז והדר

ויצב אברהם
3 כרכים | גודל: 16*24

ע"י  שנאמרו  ופרחים  ציצים  שושנים  ליקוטי 
זצוק"ל  בעק  הלוי  צבי  אברהם  רבי  הרה"צ 
גאב"ד ור"מ ק"ק 'עדת ישראל' מעלבארן יצ"ו.

 אוצרות פינחס
על התורה 

גודל: 13*21
פינחס  רבי  הגה"צ  תורת  דברי 
הירשפרונג זצ"ל, אב"ד מאנטריאל, 

מסודר על סדר פרשיות השבוע.

לבב חכמה
על התורה

2 כרכים | גודל: 17*26
פי  על  יקרים  פירושים  עם  פנינים  אוצר 
הדורות,  מאורי  רבוה"ק  וסופרים  ספרים 
מתורת הגה"ח רבי ברוך וייס שליט"א, רב 

ביהמ"ד קאניזשא, קרית יואל.

ספר הפטרות  
המבואר
גודל: 16*24

ספר הפטרות מסודר על פי סדר אמירתם מידי 
ומצודות,  רש"י  ופירוש  התרגום  עם  שבוע, 
פי  וביאורי ההפטרות על  ביאורי מילים,  עם 

 אוצר הזמנים
על פרשת השבוע

גודל: 16*24
סדר  על  הלכה  ופניני  מאמרים 
אהרן  הרב  מאת  השבוע  פרשת 

מרדכי בריסק שליט"א.

שביבי אש
על התורה

2 כרכים | גודל: 16*24
דברי תורת הגאון רבי שמואל אליעזר 
שטרן שליט"א, גאב"ד שערי הוראה, 
סדר  על  מסודר  ברק,  בני  מערב  ורב 

פרשיות השבוע.

פניני תורה
וחסידות

6 כרכים | גודל: 16*24
הרה"צ   של  הנובע  ממעיינו  ליקוט 
רבי אליעזר דוד פרידמאן שליט"א.

בראשית )2 כרכים(  
 שמות )2 כרכים(  
 ויקרא )2 כרכים(  

שנה א'  
שנה ב'  

 אוצרות אורייתא
על התורה 

2 כרכים | גודל: 16*24
אוצר שיעורים, חידושי הלכה ומערכות 
על סדר פרשיות השבוע.  שנאמרו ע"י 

הרה"ג רבי חיים שמרלר שליט"א.

נתיבות דעת על התורה
5 כרכים | גודל: 16*24

ביאורים ודרושים נחמדים הקרובים לפשוטו של מקרא. 
מלוקטים ממאות ספרים, מראשונים ועד אחרונים. ערוך 
באופן הנוח להבנה, ובסגנון השוה לכל נפש. נערך בידי 

הרה"ג רבי שמואל דוד גרוס שליט"א.

אוצר
 פלאות התורה

על התורה
4 כרכים | גודל: 17*26

ליקוטי פלאות מתורת ה'.

זיכערמאן  זאב  רבי  הרה"ח  מאת 
שליט"א.

כרך
ש

לחומ

₪ 70

₪ 70

 בראשית/ שמות/
ויקרא /במדבר

חוברות ויקרא / במדבר

לחומש-2 כרכים

₪ 60

₪ 60

לכרך

לחומש 
שנה א'

₪ 90

לסט

120 ₪כרך ₪ 60

פנים יפות המבואר
3 כרכים | גודל: 17*26 

בעל  זצ"ל  הורוויץ  הלוי  פינחס  רבי  תורת  חידושי 
בתוך  המשולב  בביאור  מבואר  התורה,  על  ההפלאה, 

תיבותיו עם ציונים והערות והרחבת הענינים.

בראשית

מועדיםעל התורה )2 כר'(

שמות א'-ב' / ויקרא א'-ב'

רש"י  פירוש  ובראשם  המקרא  מפרשי 
ורבותינו הראשונים.
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לסט
לסט

לסט
לסט

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

₪ 45

₪ 69 ₪ 42

₪ 55 ₪ 95

אור החיים
תבנית דפוס ראשון

גודל: 16*24
רבינו האור  אור החיים בתבנית שקבע  ספר 
סגולת  ידועה  כאשר  וצלמו,  כדמותו  החיים, 
גדולי  כדברי  בו,  והלימוד  בבית  החזקתו 

הדורות זיע"א.

אור החיים 
 על התורה

מהדורת כיס
10 חוברות | גודל: 12*17

ע"פ  מוגה  הקדוש  החיים  אור  פירוש 
דפו"ר ומנוקד, ערוך בתוספת תיקונים 
נוח  בגודל  רבים,  מקומות  ומראי 

ללימוד בדרכים.

חיים כולכם היום
2 כרכים | גודל: 16*24

פי  על  אדם  והליכות  חיים  דרכי 
זיע"א.  החיים  'אור  רבינו  משנת 

מסודר ומחולק לימי ומועדי השנה.

אור החיים
עם לוח יומי

 גודל: 16*24 / 12*17
ומסודר ללימוד במשך  אור החיים בכרך אחד, מחולק  ספר 
את  לסיים  אדם  כל  שיוכל  כדי  ליום,  דף  במסגרת  השנה, 

הספר הקדוש הזה מידי שנה תמידין כסדרן.

 פרק שירה
אור החיים

גודל: 16*24
המלוקט  ביאור  עם  שירה  פרק 
ה'אור  בעל  של  קדשו  מדברי 
'פרק  נוסח  בתוספת  החיים'. 

שירה' של בעל השל"ה.

פניני
אור החיים

גודל: 16*24
בעל  של  מתורתו  חיים  פניני  ליקוט 
לפי  ומסודר  ערוך  החיים,  האור 

נושאים וענינים.

באור החיים
גודל: 17*26

איש  חיי  וקורות  תולדות  פרקי 
האלקים, רבינו אור החיים זיע"א, עם 
השופכים  ומסמכים  ותמונות  איורים 
אור על חיי רבינו ומאורעות התקופה.

₪ 50

ממלכת התורה עוז והדר /// ספרי אור החיים

 הגדה של פסח 
אור החיים

גודל: 16*24
הגדה של פסח עם ליקוט נרחב מתורת 
'מאורי  ביאור  עם  החיים,  האור  רבינו 
אור' ו'מאורי החיים', עם שיר השירים 

ופירוש רבינו 'ראשון לציון' המבואר.

חומש אור החיים המבואר 
מארז כיס

48 חוברות | גודל: 12*17

וילקוט  אור'  'מאורי  ביאור  דפו"ר, עם  דברי האור החיים מוגהים ע"פ 
'מאורי החיים', עם הרחבת הענינים המאירה עיני הלומדים בהבנת דבריו 

הקדושים, עם ביאור דברי רש"י, מחולק לפרשיות ונוח לנשיאה.

₪ 65

חומש אור החיים המבואר 
בביאור משולב

5 כרכים | גודל: 17*26

ביאור נאה משולב בתוך תיבות 
הערות  בתוספת  החיים,  האור 
וציונים, עם הוספות וליקוטים.

חומש אור החיים המבואר
10 כרכים | גודל: 16*24

ע"פ  מוגהים  החיים  האור  דברי 
אור'  'מאורי  ביאור  עם  דפו"ר, 
עם  החיים',  'מאורי  וילקוט 
עיני  המאיר  הענינים  הרחבת 
הלומדים בהבנת דבריו הקדושים, 

ועם ביאור דברי רש"י.

360 ₪לסט

₪ 220

300 ₪לסט

₪ 70

לכרך

600 ₪לסט

₪ 60

לכרך
60 ₪לסט

אור החיים 
על התורה

2 כרכים | גודל: 16*24
מוגה  הקדוש  החיים  האור  פירוש 
נקדנים  ע"י  ומנוקד  דפו"ר  ע"פ 
בתוספת  ומוגה  ערוך  ידועים, 

תיקונים ומראי מקומות רבים.

כריכת
עור

תשרי- אדר  
ניסן- אלול  

לכרך

₪ 35 ₪ 40
קטןגדול

 לחומש
בודד
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99 ₪לסט

₪ 99

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

₪ 60

120 ₪לסט

₪ 45 ₪ 40 ₪ 40 ₪ 49

לכרך

שבת  
מועדים  
קדושה וטהרה  
קדושת הצדיק  
עבודת התפילה  

תורה אמת  
צדקה וחסד  
מוסר ועצות  

400 ₪לסט

 ספרי אביר יעקב /// ממלכת התורה עוז והדר

אביר יעקב המבואר
25 כרכים | גודל: 16*24

תורת מרן רבי יעקב אביחצירא זיע"א ונכדו עטרת ראשינו ערוכים מחדש ביופי 
והדר, בביאור נרחב, ובתוספת רבבות ציונים, מראי-מקומות והוספות חשובות.

אביר יעקב - 
אנגלית

2 כרכים | גודל: 16*24
חכמי  חיי  וקורות  תולדות  פרקי 
ורבני משפחת אביחצירא, מרן אביר 

אוצרות התורה
6 כרכים | גודל: 16*24

הטהורה  ממשנתו  אורה  לקט 
זיע"א,  יעקב  אביר  מרן  של 
ונכדו עטרת ראשינו מרן רבי דוד 

אביחצירא, מסודר לפי ענינים.

 חמשה
חומשי תורה 

אביר יעקב
5 כרכים | גודל: 16*24

חמשה חומשי תורה עם פירוש 
אביר  למרן  חותם"  "פתוחי 

יעקב זיע"א.

1,200 ₪לסט

₪ 60

לכרך רישא וסיפא.  
אלף בינה.  
לבונה זכה  
דורש טוב  
יורו משפטיך ליעקב )2 כר'(  

מחשוף הלבן )5 כרכים(  
פתוחי חותם )3 כרכים(  
שערי תשובה  
בגדי השרד )הגדה של פסח(  
שערי ארוכה  

גנזי המלך  
מעגלי צדק )2 כרכים(  
פתח האהל )3 כרכים(  
שכל טוב )2 כרכים(  

ליקוטי אביר יעקב
8 כרכים | גודל: 16*16

אביר  מרן  וספרי  מתורת  נפלא  ליקוט 
יעקב זיע"א מסודר לפי ענינים ונושאים.

 פניני אביר יעקב
על התורה 

גודל: 16*24
של  מתורתו  מלוקטים  פנינים 
לפי  מסודר  יעקב'.  ה'אביר 

פרשיות התורה בשפה נעימה.

דרושי אביר יעקב 
4 כרכים | גודל: 16*24

ומשנת  מתורת  דרושים  ליקוטי 
מסודר  זיע"א,  יעקב  אביר  מרן 
ברורה  בשפה  וענינים  דרושים  לפי 

ונעימה.

ליקוטי אביר יעקב
3 כרכים | גודל: 16*24

תהלים, מסכת אבות, והגדה של פסח, 
עם ליקוטים ממשנת מרן האביר יעקב, 

רבי יעקב אביחצירא זיע"א.

 זמירות ופיוטים
יגל יעקב המבואר

גודל: 16*24
זמירות ופיוטי קודש יגל יעקב לרבינו 
ירך  ויוצאי  זיע"א  אביחצירא  יעקב 
יעקב צדיקי עליון, עם ביאור משולב 
עם הקדמות והוספות וציונים והערות.

חמשה חומשי תורה  
אביר יעקב - מארז

48 חוברות | גודל: 12*17
התורה,  על  המבואר  יעקב  אביר  ספרי  סדרת 
מחולק לפי פרשיות התורה, במהדורת כיס נוחה 
ללימוד בדרכים, ובתחילת כל חוברת חומש עם 

 מחשוף הלבן
הבהיר

5 כרכים | גודל: 16*24
רבי  מרן  של  הלבן  מחשוף  ספר 
עם  זיע"א,  אביחצירא  יעקב 
פירוש בהיר ומשולב בתוך דבריו, 

עם מקורות וציונים.

 זמירות שבת יגל יעקב 
ביאורי מילים 

גודל: 14.5*10 \ 13.5*21
זמירות ופיוטים מרבי יעקב אביחצירא 
זיע"א, עם זמירות שבת ומועדים, עם 

ביאורי מילים והקדמות לכל פיוט.

 זמירות
יגל יעקב
גודל: 16*16

יעקב  מרבי  ופיוטים  זמירות 
אביחצירא זיע"א ויוצאי ירכו, עם 
בעיצוב  ומועדים,  שבת  זמירות 

נאה ומרהיב עין.

תורת אביר יעקב 
על דרך הפשט

גודל: 16*24
יעקב  רבי  למרן  יעקב  אביר  ליקוטי 
הפשט,  דרך  על  מתורתו  אביחצירא 

מסודר לפני ענינים ונושאים.

לסט

לסט ₪ 130

₪ 58₪ 80 ₪ 150₪ 60

₪ 52

₪ 200

₪ 25 ₪ 8 ₪ 40

₪ 38

תהילים

PU כ. רכה כ. קשה יוקרתי

לסט א-ב / ג-ד

אבותהגדה

לסט

פירוש רש"י ותרגום, ללימוד 
הפרשה ואמירת שמו"ת.

תהלים  
אבות   
הגדה של פסח  

ABIR YAKOV )2 BOOKS(

ירך  ויוצאי  יעקב 
יעקב זיע"א.
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ראש יוסף המבואר
5 כרכים | גודל: 16*24

זצ"ל  תאומים  יוסף  רבי  הגאון  של  חיבורו 
מחודשת,  במהדורה  מגדים'.  'הפרי  בעל 

הכוללת ביאור דבריו ורמזיו הרבים.

ביצה  50  ₪  
פסחים  50  ₪  
שבת )2 כרכים(  99  ₪  

לסט
לסט

₪ 99

₪ 99

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

₪ 60 ₪ 49

₪ 76

לכרך

₪ 55

₪ 36

220 ₪לסט

ב"ב - השותפין-לא יחפור  70 ₪  
ב"ב - חזקת הבתים   70 ₪  
מכות    70 ₪  
שבת סוגיא דחנוכה   40 ₪  

ממלכת התורה עוז והדר /// ספרים על הש"ס

המאור הגדול המבואר
מסכתות בבא קמא-מכות 

גודל: 16*24
חידושי רבינו זרחיה הלוי זצ"ל על הש"ס עם השגות 

הראב"ד ומלחמות ה', מבואר עם הערות וציונים.

בשערי ישכר  
עבודה זרה 

גודל: 16*24
עבודה  במסכת  ושיעורים  ביאורים 
רבי  הרה"ג  של  מחידושיו  זרה. 

ישכר דב אנגלנדר זצ"ל.

ביאורי הלכות ביצה 
גודל: 17*26

ביאורי הלכות על הרי"ף, והוא ליקוט דברי הפוסקים, 
הערות  עם  ביצה,  מסכת  סדר  על  ומשנ"ב  שו"ע  ב"י 

מספרי ההלכה, בעריכת הרב דניאל הירש שליט"א.

חידושי כתב סופר 
על הש"ס

8 כרכים | גודל: 20*28

 חידושי הב"ח
על הש"ס

2 כרכים | גודל: 16*24 
הב"ח,  בעל  זצ"ל,  סירקיש  יואל  רבינו  חידושי 
יוצא לאור לראשונה מתוך כת"י,  על סדר הש"ס, 

ערוכים וסדורים בעימוד נוח ומאיר עינים.

 פני הבית
סוכה א

גודל: 17*26 
ביה"ל  משנ"ב  ושו"ע,  ב"י  הטור  מדברי  מקיף  ליקוט 
פתח  הערות  עם  סוכה,  מסכת  דפי  סדר  לפי  ושעה"צ 
דניאל  הרב  בעריכת  הבית,  משנת  קונטרס  עם  הבית, 

הירש שליט"א.

קובץ מפרשים
4 כרכים | גודל: 17*26

והאחרונים  הראשונים  רבותינו  התלמוד  מפרשי 
ודפו"י  כת"י  ע"פ  ומזוקקים  מוגהים  לדורותיהם 

ומסודרים סביב דפי הגמרא בעימוד נוח ומאיר עינים.

שיטה מקובצת
6 כרכים | גודל: 17*26 

אשכנזי  בצלאל  רבי  של  הנודע  חיבורו 
רבותינו  תורת  מחידושי  ואסף  ליקט  בו 

הראשונים על מסכתות הש"ס.

תוספי תוספות 
 גודל: 16*24

התוס'  דברי  מכל  בלום  אוצר 
למסכת.  השייכים  שבש"ס 
בתחילתו נוסף מבוא נרחב ובו 

כללים ללימוד התוספות.

₪ 48

₪ 53

מכות
ביצה

 תלמוד בבלי
אוצר גאוני ספרד

גודל: 17*26
האחרונים  רבותינו  התלמוד  מפרשי 
מוגהים  לדורותיהם  וגאוני ספרד  מחכמי 
ומסודרים  ודפו"י  כת"י  ע"פ  ומזוקקים 

על גבי העמוד בעימוד נוח ומאיר עינים.

סוכה א,ב  
יבמות א  
כתובות א  
גיטין א,ב  
קידושין א,ב  

ב"ק א,ב,ג  
ב"מ א,ב  
ב"ב א  
מכות  

520 ₪לסט

ביצה  
מכות  

אברהם  רבי  להגאון  הש"ס  על  סוגיות  חידושי 
שמואל בנימין סופר, ערוכים ומסודרים, דבר דבור 

על אופנו, בעימוד נוח ובעיצוב מרהיב עין.
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99 ₪לסט

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

₪ 50

לכרך

לכרך
לכרך

לכרך

לכרך

לכרך
לכרך

₪ 70

₪ 60

160 ₪לסט

₪ 65₪ 65

₪ 43

₪ 47 ₪ 36

₪ 32 ₪ 26

 ספרים על הש"ס /// ממלכת התורה עוז והדר

ההוד וההדר
גודל: 17*26

ציורים וטבלאות, להבנת דברי 
הגמרא המורכבים שבמסכת.

מרחבי רקיע
ראש השנה

גודל: 16*24 
מדריך אסטרונומי המבאר את 
הנידונים  השמים  גרמי  סדר 
בליווי  השנה.  ראש  במסכת 

תמונות המחשה.

שיחת חולין 
גודל: 23*31

איורים ביאורים והמחשות על מסכת חולין 
לפי סדר הדף, עם מפתחות מפורטות.

 ביאורי התוספות
לא מנוקד

גודל: 17*26
כל דברי התוספות בביאור משולב בתוך לשונו, 
לתועלת  הענין,  סיכום  בא  דיבור  כל  ובסוף 
שינון  באו  כרך  כל  ובסוף  הנלמד  והבנת 
רש"י  ביאור  עם  הנלמד,  על  לחזרה  התוספות 

על המסכת.

 קיצור
שיחת חולין

גודל: 17*26 
איורים ביאורים והמחשות על מסכת חולין 

לפי סדר הדף, עם מפתחות מפורטות.

הדרן מתיבתא
גודל: 16*24

דף אחרון מכל  יבוא  בו  לסיום מסכת,  חובה  ספר 
מסכת שבש"ס, עם מדורי ילקוט ביאורים, כפתור 

ופרח, ועניני סיום מסכת למסכתות הש"ס.

טבלאות וסיכומים 
עם שינון התלמוד

גודל: 16*26
מאד  המסייעים  וסיכומים  טבלאות 

לסיכום והבנת דברי הגמרא.

₪ 100

ברכות  
שבת  
עירובין  

ברכות  
שבת א'-ד'  

קידושין א'–ב'  
ב"ק א'  

טהרות  
עבודת הקרבנות  

עוז והדר המבואר 
3 כרכים | גודל: 16*24

זצ"ל,  אלבאז  בן  שמואל  רבינו  תורת 
אבות  פרקי  הש"ס,  על  התורה,  על 
וליקוטים, ערוך ומבואר במהדורה נאה 

ומאירת עינים.

שינון התלמוד
גודל: 12*17

סיכום ותמצית הגמרא, באופן 
ושינון  סיכום  על  המקל 
לסיכום  מאד  מועיל  הגמרא, 

אחר הלימוד.

סוכה  
סנהדרין  
מכות שבועות  
ע"ז הוריות  
זבחים  

עירובין   
סוכה  
יבמות  

ברכות   
קידושין א' - ב'  
שבת א'  

יבמות א-ב  
כתובות א-ב  
ב"מ א-ב  
ב"ב א-ב  

₪ 12₪ 24

לחוברת

ל-2
חוברות

אוצר עיונים
5 כרכים | גודל: 17*26

ולהעמיק  ללבן  ועיונים  מערכות 
בדברי הגמרא ומפרשיה.

ביאורי התוספות
גודל: 17*26

כל דברי התוספות מנוקדים ומבוארים בביאור משולב 
בתוך לשונו, ובסוף כל דיבור בא סיכום הענין, לתועלת 
התוספות,  שינון  באו  כרך  כל  בסוף  הנלמד,  והבנת 

להועיל לחזרה וזכירת דברי התוספות.

ב"ב א'  
ב"ב ב'  
יבמות א'  
יבמות ב'  
יבמות ג'  

כליל תפארת 
2 כרכים | גודל: 23*14

המשמש כמבוא והקדמה לענייני 
הגאון  מאת  וטהרות.  נגעים 
הנודע רבי ישראל ליפשיץ זצ"ל 

בעל התפארת ישראל.

עירובין / סוכה

יבמות

2 חוברותחוברת אחת
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ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

₪ 17

399 132₪ ₪לסט

לסט
100 ₪לסט ₪ 290

לסט

99 ₪לסט

₪ 28

₪ 165

₪ 23 ₪ 50

₪ 125

₪ 125 ₪ 100

105 ₪לכרך לכרך
לכרך

לכרך

₪ 80

ממלכת התורה עוז והדר /// ספרי הלכה

בשר בחלב  
מליחה  
תערובות  

בשר בחלב  

 מפרשי יד החזקה
לרמב"ם

20 כרכים | גודל: 23*31
קפ"ו מפרשים על הרמב"ם מעומדים סביב 
לדברי הרמב"ם, בהגהה מזוקקת ע"פ דפו"י, 

ובתוספת מעלות רבות.

טור ושו"ע
3 כרכים | גודל: 33*26

מהדורה מפוארת ומאירת עינים של 
הטור ושלחן ערוך בהלכות אלו.

שלחן ערוך המבואר
גודל: 23*31

וציונים  ביאורים  עם  מבוארים  ונו"כ  ערוך  שלחן 
ודפו"י  כת"י  ע"פ  ערוך  הכל  רבות,  והוספות 

במהדורה מפוארת ומאירת עינים.

שלחן ערוך המבואר - מתיבתא
4 כרכים | גודל: 33*26

טור עם הערות וציונים, ושלחן ערוך ונו"כ מבוארים עם ביאורים 
וציונים והוספות רבות, עם ילקוט ביאורים ומדורים נוספים, הכל 

ערוך ע"פ כת"י ודפו"י במהדורה מפוארת ומאירת עינים.

משנה תורה לרמב"ם המבואר
18 כרכים | גודל: 17*26

ראשונים,  ודפוסים  יד  כתבי  עפ"י  רב  בדקדוק  כליו  ונושאי  רמב"ם 
מקוטע ומנוקד ובעיצוב נאה ומשובח. ונוסף עליהם ביאור משולב שוה 
לכל נפש, מלוקט מכלל מפרשי הרמב"ם, ובתוספת הקדמות מקורות 

וציונים. בתוספת פסקי שולחן ערוך ומבוא בתחילת כל עניין.
מדע - א'-ב'  

אהבה - ק"ש ותפילה,  תפילה ב', תפילין, ברכות א', ברכות ב' - מילה  

קנין - מכירה א'-ב',  זכיה ומתנה,  שכנים,  עבדים,   שלוחין ושותפין  

שופטים - עדות א'-ב', סנהדרין א'-ב', אבל, מלכים  

משפטים - שכירות  

א' קפג-קפח.  
ב' קפט-קצ.  
 ג' קצא-קצו  

טבילה:נדה:
קצז-ר  

שלחן ערוך הרב
4 כרכים | גודל: 12*17 / 16*24

ספר שלחן ערוך אשר חיבר הרב בעל התניא, 
מוגה ומסודר במהדורה נאה ומאירת עינים.

ערוך השולחן
9 כרכים | גודל: 17*26

זצ"ל,  אפשטיין  מיכל  יחיאל  רבי  חיברו 
נאה  במהדורה  דפו"י,  ע"פ  מוגה  הספר 
משנה  פסקי  בו  ונוספו  עינים.  ומאירת 
ונו"כ.  השו"ע  סעיפי  וציון  ברורה, 
הלכות  על  חדש  כרך  נוסף  זו  במהדורה 

מאמר מרדכי
4 כרכים | גודל: 17*26

מרדכי  רבי  הגאון  של  בהלכה,  יסוד  ספר 
דפו"י,  ע"פ  מוגה  הספר  זצ"ל,  כרמי 

במהדורה נאה ומאירת עינים.

תהלה לדוד
2 כרכים | גודל: 17*26

ספר יסוד בהלכה, של הגאון רבי דוד אורטנברג 
זצ"ל, הספר מוגה ע"פ דפו"י, במהדורה נאה 

ומאירת עינים.

פירות גינוסר
2 כרכים | גודל: 31*23

פרי  ספר  דעה,  יורה  שו"ע  על  בהלכה  יסוד  ספרי 
חדש להחכם רבי חזקיה די סילווה, ופרי תואר להרב 
בעל אור החיים, רבי חיים בן עטר, הספר מוגה ע"פ 

דפו"י, במהדורה נאה ומאירת עינים.

מטה אפרים השלם
גודל: 12*17 \ 17*26

זלמן  אפרים  רבי  חיברו  תשרי,  וחודש  נוראים  ימים  הלכות 
ספר  למגן,  אלף  הערות  בו  ונדפסו  זצ"ל,  מבראד  מרגליות 
חיים וברכה, ודיני קדיש יתום, הספר מוגה ע"פ דפו"י, ונוקד 
ונוספו בו פסקי  בניקוד מלא, במהדורה נאה ומאירת עינים. 

הלכות תשובה להרמב"ם 
המבואר

חוברת | גודל: 14*23
מנוקד ומסודר עם דברי הראב"ד, הכל באופן נאה 
עם הקדמות  לשונו,  בתוך  בביאור משולב  ומבואר 

ורקע לכל הלכה.

גדול

גדול

קטן

 קטןקטן
עם חיים וברכה

ושבועות,  נדרים 
ודרשות קול בן לוי.

ופסקי  הרב  שו"ע 
לוח  עם  משנ"ב, 

לימוד יומי.
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₪ 230

₪ 210

₪ 260

₪ 225

₪ 300
₪ 42

₪ 80 ₪ 100

₪ 50

לכרך

לכרך

לסט

₪ 1,990₪ 1,650

לסט

לכרך

40 ₪לכרך

₪ 170

משנ"ב מקוצר 
כחול

גודל 17*26

חיי אדם 
עם נשמת אדם

גודל 24*16
ספר חיי אדם על סדר שו"ע או"ח 
ומהודר,  נאה  באופן  וערוך  מוגה 

עם הערות המחבר 'נשמת אדם'. 

קיצור שלחן ערוך
גודל 23.5*15

ע"פ  ומוגה  מנוקד  ערוך  שלחן  קיצור 
המחבר  ע"י  והוגה  שנדפס  הדפוס 
ברורה  משנה  פסקי  עם  קצש"ע  בעל 
שהדפיס  השולחן  מסגרת  הגהות  ועם 

המחבר במהדורתו האחרונה.

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

₪ 49

₪ 49

לסט

₪ 46

₪ 100

לסט

 ספרי הלכה /// ממלכת התורה עוז והדר

משנה ברורה מנוקד
6 כרכים

 משנה ברורה
לא מנוקד

6 כרכים | גודל: 17*26 \ 23*29
משנה ברורה עם כל מעלות מהדורת עוז והדר, 

הטקסט בכתב רש"י לא מנוקד.

 משנה ברורה
המנוקד כיס 

14 חוברות | גודל: 12*17
והדר  עוז  מהדורת  מנוקד  ברורה  משנה 

בפורמט נוח לכל כיס, ללימוד בדרכים.

משנה ברורה המבואר
24 כרכים | גודל: 17*26 \ 23*31

גודל 29 ס"מגודל 31 ס"מ

גודל 29 ס"מ

גודל 26 ס"מ

גודל 26 ס"מ

משנה ברורה הקצר
גודל: 17*26

קיצור מדברי המשנה ברורה וביה"ל ושעה"צ, 
ולקט מענינים הנוגעים להלכה ולמעשה בלבד.

 משנה ברורה
משנה אחרונה

גודל: 17*26
בירורי דינים ואסופת הפוסקים, מסודר באופן 
ויבלחט"א,  זצ"ל  הפוסקים  דברי  ומקיף  נוח 

ובפרט בענינים המתחדשים בדורינו. חלק ג' - הלכות שבת  

חלק ו'  

קטןגדול

ביאור  עם  ברורה,  המשנה  של  מבוארת  מהדורה 
נרחב להבנת הענינים עם מקורות ההלכה, ובתוספת 
מחדש  ונערך  הוגה  כולו  הטקסט  וציונים,  הערות 
ונוקד בניקוד מלא, עם רבבות מראי מקומות, עם 
עם  להלכות  הקדמות  בתוספת  לסעיפים.  חלוקה 
הלכה,  ביאור  קיצור  איש,  וחזון  הרב  שו"ע  פסקי 

הדגשות הנוגעות להלכה בביה"ל ושעה"צ.

משנה ברורה במהדורה חדשה מוגהת היטב עם תיקונים 
רבים, בעריכה חדשה, עם סימני פיסוק ומנוקד בניקוד 
מלא, עם רבבות מראי מקומות, עם חלוקה לסעיפים. 
בתוספת הקדמות להלכות עם פסקי שו"ע הרב וחזון 
להלכה  הנוגעות  הדגשות  הלכה,  ביאור  קיצור  איש, 

בביה"ל ושעה"צ.

משנה ברורה מנוקד 
בכרך אחד

גודל: 16*24
הדגשות  עם  המנוקד  ברורה  משנה 
עם  ובשעה"צ  בביה"ל  ההלכה  חידושי 

ליקוטי דברי הרב והקדמות מורחבות.

₪ 165

לכרך
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לכרך
לכרך

לכרך

₪ 50

₪ 40₪ 55

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

145 ₪לסט

₪ 45₪ 79

לסט

92 ₪לסט ₪ 100

295 ₪לסט

לסט
לסט

₪ 62 ₪ 150

₪ 95

ממלכת התורה עוז והדר /// ספרי הלכה ושו"ת

אוצר הלכה
2 כרכים | גודל: 17*26

נוח  באופן  מסודר  הפוסקים,  ואסופת  דינים  בירורי 
ובפרט  ויבלחט"א,  זצ"ל  הפוסקים  דברי  כל  ומקיף 

בענינים המתחדשים שלא נכתבו בשו"ע ונו"כ.

בתים לבדים
2 כרכים | גודל: 16*24

ונישואין  אירוסין  ומנהגי  הלכות  אוצר 
בזיווג ראשון ובזיווג שני.

 יו"ד קפג-ר  
הלכות נדה

חכמת אדם  
בינת אדם

גודל: 16*24
כלים  וטבילת  ייחוד  נדה  הלכות  על  אדם  חכמת 
מהגאון רבי אברהם דאנציג זצ"ל בעל חיי אדם, עם 
פירוש חיי אברהם להרה"ג ר' אברהם חיים שפיטצער 

רב דקהל אור חיים ברוקלין.

מכתלי בית הדין
2 כרכים | גודל: 16*24

מנחם  רבי  הגאון  מאת  חו"מ,  בעניני  שו"ת 
בבית  שנשאלו  שליט"א,  פומרנץ  מנדל 
עד  הפוסקים,  ודברי  ההלכתי  מו"מ  ובו  הדין, 

למסקנת ההלכה.

טהרת ישראל
5 כרכים | גודל: 16*24

וכוונותיה  טבילה  בעניני  ומנהג  הלכה  פסקי 
מקוה  בניית  ובעניני  ותמצית,  סיכומים  עם 

מעלותיה וסגולותיה, וכל עניני טבילת עזרא.

מטהו יפרח
2 כרכים | גודל: 17*26

המועד,  חול  והלכות  טוב  יום  הלכות 
ערוכים וסדורים בשפה ברורה, הלכה 

פסוקה בטעמיה.

פרי טהרה
2 כרכים | גודל: 17*26

טהרה,  שבהלכות  החמורים  דינים  וליבון  בירור 
ועד  ממקורותיהם  השו"ע,  סעיפי  ע"פ  מסודר 
ידי  על  וערוכים  מסודרים  זמנינו,  פוסקי  דברי 

הגאון רבי אהרן זאב פריעדמאן שליט"א.

פרי תרבית
2 כרכים |  גודל: 17*26

בירור וליבון דינים החמורים שבהלכות ריבית, 
מסודר ע"פ סעיפי השו"ע, ממקורותיהם ועד 
דברי פוסקי זמנינו, מסודרים וערוכים על ידי 

הגאון רבי אהרן זאב פריעדמאן שליט"א.

אוצר מחמדים
6 כרכים | גודל: 16*24

בענינים  יקרים,  פנינים  אגדה,  דברי  דינים,  חקרי 
שונים, נערך וסודר ע"י הרב נתן גוטליב שליט"א.

תורת השעטנז
גודל: 17*26

הלכות  עניני  כל  הכולל  מקיף  אוסף 
מאירי  ותרשימים  איורים  עם  שעטנז, 
עינים, מסודרים סביב השלחן ערוך ונו"כ.

תורת המחיצה
גודל: 16*24

פסקי הלכה ומנהג בדיני הפרדה ומחיצה 
בין אנשים לנשים, מסודרים וערוכים על 

ידי הרב משה חיים חנונו שליט"א.

סוכת שלם
3 כרכים | גודל: 23*14

סוכה,  בהלכות  הפוסקים  ואסופת  דינים  בירורי 
מסודר באופן נוח ומקיף כל דברי הפוסקים באופן 

נוח על ידי הרב זאב בראווער שליט"א.

חול המועד  
יום טוב  
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ספרי חסידות המפוארים

בני יששכר המפואר
2 כרכים | גודל: 17*26 \ 12*17 

בני יששכר להרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זיע"א, במהדורה 
חדשה  בעריכה  רבים,  תיקונים  עם  דפו"י  ע"פ  מוגהת  חדשה 
בכתב רש"י ובחלוקה לקטעים, עם סימני פיסוק, רבבות מראי 
המקורות  מפתחות  קטע,  לכל  משנה  כותרות  עם  מקומות, 

ומפתחות ענינים.

₪ 60 ₪ 95

לסט

אוהב ישראל המפואר
  גודל: 17*26 \ 12*17

אוהב ישראל להרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זיע"א, 
בעריכה  רבים,  תיקונים  עם  דפו"י  ע"פ  מוגהת  חדשה  במהדורה 
רבבות  פיסוק,  סימני  עם  לקטעים,  ובחלוקה  רש"י  בכתב  חדשה 

₪ 60 ₪ 90

לסט

עבודת ישראל המפואר
2 כרכים | גודל: 17*26 \ 12*17 

עבודת ישראל להרה"ק רבי ישראל מקוז'ניץ זיע"א, במהדורה 
חדשה מוגהת ע"פ דפו"י עם תיקונים רבים, בעריכה חדשה 
בכתב רש"י ובחלוקה לקטעים, עם סימני פיסוק, רבבות מראי 
המקורות  מפתחות  קטע,  לכל  משנה  כותרות  עם  מקומות, 

ומפתחות ענינים.

₪ 60 ₪ 90 לסט

נועם אלימלך המפואר
 גודל: 17*26 \ 12*17

זיע"א,  מליז'ענסק  אלימלך  רבי  להרה"ק  אלימלך  נועם 
רבים,  תיקונים  עם  דפו"ר  ע"פ  מוגהת  חדשה  במהדורה 
בעריכה חדשה בכתב רש"י ובחלוקה לקטעים, עם סימני 
לכל  משנה  כותרות  עם  מקומות,  מראי  רבבות  פיסוק, 

₪ 30 ₪ 50

קדושת לוי המפואר
2 כרכים | גודל: 17*26 \ 12*17 

קדושת לוי להרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א, במהדורה 
חדשה מוגהת ע"פ דפו"י עם תיקונים רבים, בעריכה חדשה בכתב 
רש"י ובחלוקה לקטעים, עם סימני פיסוק, רבבות מראי מקומות, 
עם כותרות משנה לכל קטע, מפתחות המקורות ומפתחות ענינים.

₪ 60 ₪ 90 לסט
חיים וחסד המפואר

  גודל: 17*26 \ 12*17
חיים וחסד להרה"ק רבי חיים חייקא מאמדורא זיע"א, במהדורה 

חדשה מוגהת ע"פ דפו"י עם תיקונים רבים, בעריכה חדשה בכתב 
רש"י ובחלוקה לקטעים, עם סימני פיסוק, רבבות מראי מקומות, 
עם כותרות משנה לכל קטע, מפתחות המקורות ומפתחות ענינים.

₪ 30 ₪ 50

כותרות  עם  מקומות,  מראי 
מפתחות  קטע,  לכל  משנה 

המקורות ומפתחות ענינים.

המקורות  מפתחות  קטע, 
ומפתחות ענינים.

 ספרי חסידות /// ממלכת התורה עוז והדר

קטןגדול

גדול

גדול גדול

גדול

גדול

קטן

קטן קטן

קטן

קטן

168 ₪לסט

לסט

לסט ₪ 100₪ 120

₪ 69

מראות יחזקאל חלק א'
גודל: 17*26

שו"ת קצרות בד' חלקי שו"ע, מאת הגאון רבי 
יחזקאל ראטה שליט"א, אב"ד קארלסבורג.

 שו"ת פנים מאירות
חלק א'

2 כרכים | גודל: 20*28
שו"ת פנים מאירות להגאון רבי מאיר אייזנשטאט 
זצ"ל, ערוך ומסודר בהגהה מזוקקת עם תיקונים 

רבים ובתוספת מעלות רבות.

שו"ת בית הלוי
2 כרכים | גודל: 17*26

שו"ת בית הלוי להגאון רבי יוסף דב סולובייצ'יק 
עם  מזוקקת  בהגהה  ומסודר  ערוך  זצ"ל, 

תיקונים רבים ובתוספת מעלות רבות.

שו"ת שביבי אש
4 כרכים | גודל: 17*26

שמואל  רבי  הגאון  של  מאוצרו  ותשובות  שאלות 
ורב  הוראה  שערי  גאב"ד  שליט"א  שטרן  אליעזר 

מערב ב"ב.

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com
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ספרי חסידות המפוארים

חיים וחסד, אוהב ישראל, בני יששכר, עבודת ישראל, קדושת 
לוי, נועם אלימלך, זרע קודש, בת עין, תפארת שלמה, דברי 
תיקונים  עם  דפו"י  ע"פ  מוגהת  חדשה  במהדורה  יחזקאל, 
עם  לקטעים,  ובחלוקה  רש"י  בכתב  חדשה  בעריכה  רבים, 
סימני פיסוק, רבבות מראי מקומות, עם כותרות משנה לכל 

קטע, מפתחות המקורות ומפתחות ענינים.

תפארת שלמה המפואר
4 כרכים |  גודל: 17*26 \ 12*17

תפארת שלמה להרה"ק רבי שלמה מרדאמסק זיע"א, על התורה 
תיקונים  עם  דפו"י  ע"פ  מוגהת  חדשה  במהדורה  ומועדים, 
רבים, בעריכה חדשה בכתב רש"י ובחלוקה לקטעים, עם סימני 
לכל קטע,  כותרות משנה  עם  מראי מקומות,  רבבות   פיסוק, 
רבים  קטעים  סידור  ענינים,  ומפתחות  המקורות  מפתחות 

למקומם הראוי.
₪ 110 ₪ 180

לסט

בת עין המפואר
2 כרכים | גודל: 17*26 \ 12*17 

במהדורה  זיע"א,  מאבריטש  דב  אברהם  רבי  להרה"ק  עין  בת 
חדשה  בעריכה  רבים,  תיקונים  עם  דפו"י  ע"פ  מוגהת  חדשה 
בכתב רש"י ובחלוקה לקטעים, עם סימני פיסוק, רבבות מראי 
המקורות  מפתחות  קטע,  לכל  משנה  כותרות  עם  מקומות, 

₪ 60

₪ 430

₪ 90

₪ 880

לסט
לסט

זרע קודש המפואר
2 כרכים | גודל: 17*26 \ 12*17 

דברי יחזקאל המפואר
 גודל: 17*26 \ 12*17

דברי יחזקאל להרה"ק רבי יחזקאל משינאווא זיע"א, במהדורה 
חדשה  בעריכה  רבים,  תיקונים  עם  דפו"י  ע"פ  מוגהת  חדשה 
בכתב רש"י ובחלוקה לקטעים, עם סימני פיסוק, רבבות מראי 
המקורות  מפתחות  קטע,  לכל  משנה  כותרות  עם  מקומות, 

במהדורה  זיע"א,  מראפשיץ  נפתלי  רבי  להרה"ק  קודש  זרע 
חדשה מוגהת ע"פ דפו"י עם תיקונים רבים, בעריכה חדשה 
בכתב רש"י ובחלוקה לקטעים, עם סימני פיסוק, רבבות מראי 

₪ 60 ₪ 95 לסט

באר מים חיים
5 כרכים | גודל: 16*24

מטשרנוביץ  חיים  רבי  להרה"ק 
ע"פ  מוגהת  במהדורה  זיע"א, 
מראי  רבבות  הוספת  עם  דפו"י 
המקורות  מפתחות  מקומות, 

ומפתחות הענינים.

₪ 170

₪ 42

₪ 199

נחלת אריה
גודל: 17*26

נחלת אריה ליקוט תורת ותולדות הרה"ק 
הרה"ק  ובנו  אויערבאך  לייב  אריה  רבי 
חדשה  במהדורה  זיע"א,  צבי  דוד  רבי 
וציונים,  הערות  עם  רבות,  הוספות  עם 
מקומות,  מראי  רבבות  פיסוק,  סימני  עם 

מפתחות המקורות ומפתחות ענינים.

סט ספרי החסידות 
המפוארים

18 כרכים | גודל: 12*17/ 17*26

דברי חיים המבואר
גודל: 17*26

מצאנז  חיים  רבי  להרה"ק  חיים  דברי 
בביאור  מבוארת  במהדורה  זיע"א, 
משולב בדבריו, ובתוספת הערות וציונים, 
ונערך  דפו"י  ע"פ  הוגה  כולו  הטקסט 

מחדש, במהדורה נוחה ומאירת עינים.

₪ 60

ומפתחות ענינים.

משנה  כותרות  עם  מקומות, 
לכל קטע, מפתחות המקורות 

ומפתחות ענינים.
ובתוספת  ענינים.  ומפתחות 

ליקוטים רבים מתורתו.

ויקרא  
במדבר  

ממלכת התורה עוז והדר /// ספרי חסידות

סט 5 כרכים סט 4 כרכים

₪ 30 ₪ 50
גדול

גדול

גדול

גדול

קטןגדול

קטן

קטן

קטן

קטן

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
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לכרך

יושר דברי אמת המבואר
גודל: 17*26

יושר דברי אמת להרה"ק רבי משולם פייבוש 
ביאור  מבוארת,  במהדורה  זיע"א,  מזבריזא 
נרחב להבנת דבריו, ובתוספת הערות וציונים, 
מחדש  ונערך  דפו"י  ע"פ  הוגה  כולו  הטקסט 
ונוקד בניקוד מלא, נוספו כותרות משנה לכל 

קטע, מפתחות המקורות ומפתחות ענינים.

עבודת ישראל המבואר 
2 כרכים | גודל: 17*26

זיע"א,  מקאז'ניץ  ישראל  רבי  להרה"ק  ישראל  עבודת 
ובתוספת  דבריו,  להבנת  נרחב  ביאור  מבוארת,  במהדורה 
ונערך  דפו"י  ע"פ  הוגה  כולו  הטקסט  וציונים,  הערות 
מחדש ונוקד בניקוד מלא, נוספו כותרות משנה לכל קטע, 

קדושת לוי המבואר 
3 כרכים | גודל: 17*26 

זיע"א,  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  להרה"ק  לוי  קדושת 
ובתוספת  דבריו,  להבנת  נרחב  ביאור  מבוארת,  במהדורה 
ונערך  דפו"י  ע"פ  הוגה  כולו  הטקסט  וציונים,  הערות 
מחדש ונוקד בניקוד מלא, נוספו כותרות משנה לכל קטע, 

מפתחות המקורות ומפתחות ענינים.

ספרי חסידות המבוארים

₪ 175
לסט

בת עין המבואר 
2 כרכים | גודל: 17*26 

בת עין להרה"ק רבי אברהם דב מאבריטש 
נרחב  ביאור  מבוארת,  במהדורה  זיע"א, 
וציונים,  הערות  ובתוספת  דבריו,  להבנת 
ונערך  דפו"י  ע"פ  הוגה  כולו  הטקסט 
כותרות  נוספו  בניקוד מלא,  ונוקד  מחדש 
המקורות  מפתחות  קטע,  לכל  משנה 

ומפתחות ענינים.

דברי יחזקאל המבואר 
2 כרכים | גודל: 17*26

זיע"א,  משינאווא  יחזקאל  רבי  להרה"ק  יחזקאל  דברי 
ובתוספת  דבריו,  להבנת  נרחב  ביאור  מבוארת,  במהדורה 
ונערך  דפו"י  ע"פ  הוגה  כולו  הטקסט  וציונים,  הערות 
מחדש ונוקד בניקוד מלא, נוספו כותרות משנה לכל קטע, 

מפתחות המקורות ומפתחות ענינים.

₪ 110

לסט

₪ 65

לכרך

ליקוטי הלכות המבואר
4 כרכים | גודל: 17*26

חלק א' - ברכות השחר  
חלק ב' - תפילין  
חלק ג' - ברכת השחר  
חלק ד' - ש"ץ -נשיאות כפים  

₪ 110₪ 60

לסט

₪ 110

₪ 265

לסט

לסט

₪ 330 ₪ 165

אוהב ישראל המבואר
2 כרכים | גודל: 17*26

מאפטא  העשיל  יהושע  אברהם  רבי  להרה"ק  ישראל  אוהב 
דבריו,  להבנת  נרחב  ביאור  מבוארת,  במהדורה  זיע"א, 
ובתוספת הערות וציונים, הטקסט כולו הוגה ע"פ דפו"י ונערך 
קטע,  לכל  משנה  כותרות  נוספו  מלא,  בניקוד  ונוקד  מחדש 

מפתחות המקורות ומפתחות ענינים.

₪ 110

₪ 110

לסט

לסט

בני יששכר המבואר 
6 כרכים | גודל: 17*26 / 12*17

במהדורה  זיע"א,  מדינוב  אלימלך  צבי  רבי  להרה"ק  יששכר  בני 
מבוארת, ביאור נרחב להבנת דבריו, ובתוספת הערות וציונים, ומדור 
ליקוט מיוחד מתוך כל כתבי רבינו בענין המדובר, הטקסט כולו הוגה 
משנה  כותרות  נוספו  מלא,  בניקוד  ונוקד  מחדש  ונערך  דפו"י  ע"פ 

לכל קטע, ומפתחות.

בני יששכר בביאור משולב
2 כרכים | גודל: 17*26

בני יששכר להרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זיע"א, 
דבריו,  בתוך  המשולב  בביאור  מבוארת  במהדורה 
ע"פ  הוגה  כולו  הטקסט  וציונים,  הערות  ובתוספת 
דפו"י ונערך מחדש, ועומד בכתב רש"י לא מנוקד, 
נוספו כותרות משנה לכל קטע, מפתחות המקורות 

ומפתחות ענינים.

₪ 56

₪ 55₪ 199 ₪ 300
₪ 41

לכרך
לסט

₪ 55

ניסן  
כסלו - טבת  
שבט - אדר  

מפתחות המקורות ומפתחות ענינים.

ובתוספת ילקוט דברי יחזקאל, בו נלקטו מאות 
דברי תורה וענינים מכתבים ותשובות מתורתו.

נתן  רבי  להרה"ק  הלכות  ליקוטי 
מבוארת  במהדורה  זיע"א,  מברסלב 
בביאור משולב בתוך דבריו, ובתוספת 
הוגה  כולו  הטקסט  וציונים,  הערות 
ע"פ דפו"י ונערך מחדש ונוקד בניקוד 
מלא, נוספו כותרות משנה לכל קטע, 
ענינים. ומפתחות  המקורות   מפתחות 

מבואות ופתיחות לכל תורה.

תפארת שלמה המבואר 
6 כרכים | גודל: 17*26 

שלמה  רבי  להרה"ק  ומועדים  התורה  על  שלמה  תפארת 
מרדאמסק זיע"א, במהדורה מבוארת, ביאור נרחב להבנת דבריו, 
ובתוספת הערות וציונים, הטקסט כולו הוגה ע"פ דפו"י ונערך 
קטע,  לכל  משנה  כותרות  נוספו  מלא,  בניקוד  ונוקד  מחדש 
קטעים  סידור  ובתוספת  ענינים.  ומפתחות  המקורות  מפתחות 
רבים שנדפסו שלא במקומם והושבו למקומם בכל פרשה ומועד.

חיים וחסד המבואר 
2 כרכים | גודל: 17*26

חייקא  חיים  רבי  להרה"ק  וחסד  חיים 
מבוארת,  במהדורה  זיע"א,  מאמדורא 
ובתוספת  דבריו,  להבנת  נרחב  ביאור 
ע"פ  הוגה  כולו  הטקסט  וציונים,  הערות 
מלא,  בניקוד  ונוקד  מחדש  ונערך  דפו"י 
נוספו כותרות משנה לכל קטע, מפתחות 

המקורות ומפתחות ענינים.

 ספרי חסידות /// ממלכת התורה עוז והדר

סט
6 כרכים

 תורה / מועדים
3 כרכים

גדול

לא מנוקדכרך מפתחות גדול

קטן
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₪ 115₪ 220

לסט

לסט

צדקת הצדיק 
המבואר 

2 כרכים | גודל: 17*26
להרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זיע"א, 
פרקי  דבריו,  בתוך  משולב  ביאור  עם 
מתוך  מוגה  הענינים,  ומפתחות  תולדות 

דפו"י ובתוספת קטעים חדשים מכת"י.

מנחם ציון המבואר 
גודל: 17*26

מנחם ציון להרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב 
נרחב  ביאור  מבוארת,  במהדורה  זיע"א, 
וציונים,  הערות  ובתוספת  דבריו,  להבנת 
הטקסט כולו הוגה ע"פ דפו"י ונערך מחדש 
ונוקד בניקוד מלא, נוספו כותרות משנה לכל 

קטע, מפתחות המקורות ומפתחות ענינים.

נועם אלימלך המבואר 
2 כרכים | גודל: 17*26 

נועם אלימלך להרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק 
זיע"א, במהדורה מבוארת, ביאור נרחב להבנת 
כולו  הטקסט  וציונים,  הערות  ובתוספת  דבריו, 
בניקוד  ונוקד  מחדש  ונערך  דפו"י  ע"פ  הוגה 
מלא, נוספו כותרות משנה לכל קטע, מפתחות 

המקורות ומפתחות ענינים.

נפתלי  רבי  להרה"ק  קודש  זרע 
מבוארת,  במהדורה  זיע"א,  מרופשיץ 
ובתוספת  דבריו,  להבנת  נרחב  ביאור 
הוגה  כולו  הטקסט  וציונים,  הערות 
ע"פ דפו"י ונערך מחדש ונוקד בניקוד 
מלא, נוספו כותרות משנה לכל קטע, 

מפתחות המקורות ומפתחות ענינים.

זרע קודש המבואר
4 כרכים | גודל 26*17

ספרי חסידות המבוארים

₪ 115₪ 60

לסט

אוצר פניני החסידות
גודל: 17*26

ישראל  גאוני  הדורות  מאורי  רבותינו  דברי  ליקוט 
וספיר  צדיקים,  מעשי  בלשונם,  החסידות  ורועי 

ויהלום מהגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

ראש חודש  
ראש השנה  
סוכות  

חנוכה  
ז' אדר  
פורים  

פסח  
ל"ג בעומר  
שבועות  

אוצר פניני החסידות
גודל: 17*26

ליקוט דברי רבותינו מאורי הדורות גאוני ישראל ורועי 
מאת  קודש  משא  צדיקים,  מעשי  בלשונם,  החסידות 
כ"ק אדמו"ר רבי דוד אביחצירא שליט"א, וספיר ויהלום 

מהגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

₪ 60

לכרך

60 ₪לכרך

ברית  
בר מצוה  
נישואין  

מועדים

₪ 60

ויצב אברהם - מועדים
גודל: 16*24

ליקוטי שושנים ציצים ופרחים שנאמרו על המועדים 
ע"י הרה"צ רבי אברהם צבי הלוי בעק זצוק"ל גאב"ד 

ור"מ ק"ק 'עדת ישראל' מעלבארן יצ"ו.

 ילקוט שומרי שבת
המבואר

גודל: 15*23 \ 12*17
ילקוט מאמרי חז"ל בעניני שבת קודש מסודר לפי ענינים 
עם זמירות שבת מפואר, בפורמט נח, נערך על ידי הרב 

נחמן זאב אויערבאך זצ"ל.

אוצר ראש חודש
גודל: 17*26 \ 12*17

ובאגדה  בתלמוד  חודש  ראש  עניני  כל  נאספו  בו 
אדם  כל  יוכל  למען  אחד,  לכרך  וקבלה,  הלכה 
ותפילות  פיוטים  עם  חודש,  ראש  עניני  ללמוד 

לראש חודש וערב ר"ח.

₪ 25

₪ 40

₪ 50

₪ 52

גדול

גדול

קטן

קטן

  ₪ תשרי   38  
  ₪ פורים  40  
  ₪   46 חנוכה  
  ₪   47 שבועות  
  ₪   38 הגש"פ  
  ₪ זמירות  49  

חוברות קדושת לוי המבואר
4 חוברות | גודל: 12*17

מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  להרה"ק  המועדים,  על  לוי  קדושת 
זיע"א, במהדורה מבוארת, ביאור נרחב להבנת דבריו, ובתוספת 
מחדש  ונערך  דפו"י  ע"פ  הוגה  כולו  הטקסט  וציונים,  הערות 
מפתחות  קטע,  לכל  משנה  כותרות  נוספו  מלא,  בניקוד  ונוקד 

המקורות ומפתחות ענינים.

ממלכת התורה עוז והדר /// ספרי חסידות

6 חוברות | גודל: 12*17 
שלמה  רבי  להרה"ק  השנה  למועדי  שלמה  תפארת 
נרחב  ביאור  מבוארת,  במהדורה  זיע"א,  מרדאמסק 
להבנת דבריו, ובתוספת הערות וציונים, הטקסט כולו 
מלא,  בניקוד  ונוקד  מחדש  ונערך  דפו"י  ע"פ  הוגה 
המקורות  מפתחות  קטע,  לכל  משנה  כותרות  נוספו 
רבים  קטעים  סידור  ובתוספת  ענינים.  ומפתחות 

שנדפסו שלא במקומם והושבו למקומם.

לסט

לחוברת ₪ 50₪ 14

חוברות תפארת שלמה המבואר

באר החיים 
6 כרכים | גודל: 16*24

והשקפה שנאמרו  דברי אמונה 
אלימלך  רבי  הגה"ח  ידי  על 

בידרמן שליט"א. 

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com
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ספרי חודש אלול, תשרי

מועדים

₪ 32

₪ 46₪ 60₪ 56

₪ 85 ₪ 110

לסט

מועדים וזמנים /// ממלכת התורה עוז והדר

משנת המועדים
16 כרכים | גודל: 17*26

בו נאספו כל עניני המועד בתלמוד ואגדה, הלכה 
ללמוד  כל אדם  יוכל  לכרך אחד, למען  וקבלה, 
כל עניני המועד, ויהיו הדברים תחת ידו, ללמוד 

הלכות חג בחג, מידי מועד במועדו.

אוצר המועדים 
לימים נוראים

גודל: 12*17

מגילת קהלת 
מקרא מפורש

מבוארת  קהלת  מגילת 
המבואר,  רש"י  פירוש  עם 

להבנת המגילה.
לכרך

 פסח
2 כרכים

לכרך

₪ 62₪ 100

₪ 24 ₪ 32
כ. רכה כ. קשה

ראש השנה  
עשי"ת   
יו"כ  
סוכות  
ד' מינים   

הו"ר וש"ת  
חנוכה  
שבט  
ד' פרשיות  
פורים  

פסח )ב"כ(  
ימי העומר  
שבועות  
בין המצרים  
אלול  

ר"ה  
 יו"כ  
סוכות  
הו"ר וש"ת  

סוכות ע"מ / ספרד  
חנוכה  
פורים  
ל"ג בעומר  

אוצר האריז"ל
גודל: 17*26

מנהגים,  האריז"ל,  כתבי 
וכוונות הרש"ש על המועדים.

אוצר המגילה 
קהלת

גודל: 12*17
מפרשי  כל  עם  קהלת  מגילת 
ומוגהים  מחדש  ערוכים  המגילה, 
סביב  נאה  בעימוד  מזוקקת,  בהגהה 

המגילה, עם מדורים נלווים.

₪ 820

לסט

מגילת קהלת 
גודל: 17*26

המפרשים  כל  עם  קהלת  מגילת 
והאחרונים,  הראשונים  רבותינו 
מוגהים  דפו"י  ע"פ  ערוכים 
ומזוקקים ומסודרים באופן נוח על 

גבי העמוד.

₪ 50

80 ₪לכרך

₪ 260 ₪ 330

לסט

אוצר המועדים
12 כרכים | גודל: 12*17

24 ₪לכרך ₪ 32
כ. רכה כ. קשה

המועד  עניני  כל 
אגדה  בהלכה 
במהדורה  וחסידות 
ונוחה  קצרה 

ללימוד בדרכים.

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

₪ 14

₪ 28

קדושת לוי המבואר - תשרי
חוברת | גודל: 12*17

מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  להרה"ק  המועדים,  על  לוי  קדושת 
זיע"א, במהדורה מבוארת, ביאור נרחב להבנת דבריו, ובתוספת 
מחדש  ונערך  דפו"י  ע"פ  הוגה  כולו  הטקסט  וציונים,  הערות 
מפתחות  קטע,  לכל  משנה  כותרות  נוספו  מלא,  בניקוד  ונוקד 

המקורות ומפתחות ענינים.

2 חוברות | גודל: 12*17 
רבי  להרה"ק  תשרי  אלול  לחודשי  שלמה  תפארת 
ביאור  מבוארת,  במהדורה  זיע"א,  מרדאמסק  שלמה 
נרחב להבנת דבריו, ובתוספת הערות וציונים, הטקסט 
בניקוד  ונוקד  מחדש  ונערך  דפו"י  ע"פ  הוגה  כולו 
מפתחות  קטע,  לכל  משנה  כותרות  נוספו  מלא, 
קטעים  סידור  ענינים.ובתוספת  ומפתחות  המקורות 

רבים שנדפסו שלא במקומם והושבו למקומם.

בני יששכר המבואר - אלול חשון
גודל: 17*26 \ 12*17

בני יששכר להרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זיע"א, לחודשי אלול-
ובתוספת  דבריו,  להבנת  נרחב  ביאור  מבוארת,  במהדורה  חשון, 
בענין  רבינו  כתבי  כל  מתוך  מיוחד  ליקוט  ומדור  וציונים,  הערות 
המדובר, הטקסט כולו הוגה ע"פ דפו"י ונערך מחדש ונוקד בניקוד 

ליקוטי תולדות יעקב יוסף 
תשרי

גודל: 14*23
ליקוט תורת הרה"ק רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה זיע"א, 
כתביו,  מכל  מלוקט  האיתנים,  וירח  תשרי  חודש  עניני  על 

במהדורה מפוארת ומבוארת עם הערות וציונים.

₪ 40 ₪ 55
קטןגדול

14 ₪לחוברת

ר"ה יו"כ  
סוכות  

משנה  כותרות  נוספו  מלא, 
לכל קטע, מפתחות המקורות 

ומפתחות ענינים.

תפארת שלמה המבואר - חוברת
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ספרי חודש אלול, תשרי

לסט

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

₪ 28

₪ 145

₪ 36

₪ 32

₪ 22 ₪ 10 ₪ 8 ₪ 38

ממלכת התורה עוז והדר /// מועדים וזמנים

 אוצרות אורייתא
תשרי

גודל: 16*24
מחשבה  ומאמרי  שיעורים  אוצר 
והלכה בעניני חגי תשרי מאת הרה"ג 

חיים שמרלר שליט"א.

 סידור
כוונת הנענועים

כוונות  בענין  האריז"ל  מכתבי  לקט 
כוונות  עם  לולב,  ונטילת  הנענועים 

הרש"ש למצות נטילת לולב.

 הליכות המועדים
ארבעת המינים 

גודל: 16*24 \ 12*17
המינים,  ארבעת  בעניני  ומנהג  הלכה  פסקי 
ידי הגאון רבי מנחם  וערוכים על  מסודרים 
מנדל פומרנץ שליט"א, עם תמונות ואיורים 

להקלת הלימוד.

סט ספרי אביר יעקב לימים 
הנוראים 

3 כרכים | גודל 24*16
שערי  הנוראים,  לימים  זיע"א  יעקב  אביר  בעל  ספרי 
 - ארוכה  שערי  התשובה,  עניני  על  דרושים   - תשובה 
פירושי תיבת   – גנזי המלך  הנוראים,  לימים  דברי מוסר 

באר החיים - אלול 
תשרי

גודל: 16*24
ידי  על  שנאמרו  והשקפה  אמונה  דברי 
שליט"א,  בידרמן  אלימלך  רבי  הגה"ח 

בעניני חודש אלול וימי ירח האיתנים.

הושענות מתיבתא
גודל: 8*12 \ 12*17 | כ. רכה

ביאור  עם  מבוארים  ההושענות  סדר 
משולב בתוך התיבות, עם הערות וציונים, 

מסודר דבר דבור על אופנו.

סוכת שלם
3 כרכים | גודל: 14*23

הפוסקים  ואסופת  דינים  בירורי 
נוח  באופן  מסודר  סוכה,  בהלכות 
ומקיף כל דברי הפוסקים באופן נוח 

על ידי הרב זאב בראווער שליט"א.

בשערי ישכר - 
תשרי

גודל: 16*24
חגי  בעניני  ומחשבה  הגות  מאמרי 
תשרי מפי כתבו של הגה"ח ישכר דב 

ענגלענדער זצ"ל.

סידור לסוכות
גודל: 12*17 / 10*15

כל תפילות החג מסודרים על 
מילים  ביאורי  עם  מקומם, 

בתחתית העמוד.

סידור לסוכות
PU כריכה

גודל: 12*17 / 10*15
כל תפילות החג מסודרים על 
מילים  ביאורי  עם  מקומם, 

בתחתית העמוד.

מחזור לשמחת תורה
גודל: 12*17 / 10*15 | כ. קשה

כאשר  תורה  לשמחת  התפילות  מחזור 
מילים  ביאורי  עם  במקומם,  התפילות  כל 

בתחתית העמוד.

₪ 37

₪ 23 ₪ 37

גדול

כ.רכה כ.קשה

קטן

עם מוסף עם מוסף PUהושענות

₪ 28 ₪ 23 ₪ 50

מטה אפרים השלם
גודל: 12*17 \ 17*26

זלמן  אפרים  רבי  חיברו  תשרי,  וחודש  נוראים  ימים  הלכות 
ספר  למגן,  אלף  הערות  בו  ונדפסו  זצ"ל,  מבראד  מרגליות 
חיים וברכה, ודיני קדיש יתום, הספר מוגה ע"פ דפו"י, ונוקד 
בניקוד מלא, במהדורה נאה ומאירת עינים. ונוספו בו פסקי 

 קטן כ. רכהקטן כ. רכהגדול
עם חיים וברכה

שו"ע הרב ופסקי 
לוח  עם  משנ"ב, 

לימוד יומי.

₪ 59

₪ 35

₪ 32 ₪ 180₪ 47
קטןגדול ערוכים  התורה,  בתחילת  בראשית 

והערות  בביאורים  ומבוארים 
והרחבות הענינים.
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₪ 14

₪ 10

₪ 100₪ 40

ספרי חנוכה

₪ 40 ₪ 55

כ. רכהכ. קשה

₪ 24 ₪ 32

קטן גדול

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

₪ 17 ₪ 48 ₪ 20

₪ 46

₪ 56

₪ 14

₪ 62

 מועדים וזמנים /// ממלכת התורה עוז והדר

 משנת המועדים
חנוכה

גודל: 17*26
בו נאספו כל עניני המועד בתלמוד ואגדה, 
למען  אחד,  לכרך  וחסידות,  קבלה  הלכה 
יוכל כל אדם ללמוד כל עניני המועד, ויהיו 
הדברים תחת ידו, ללמוד הלכות חג בחג, 

מידי מועד במועדו.

קדושת לוי המבואר - 
חנוכה

חוברת | גודל: 12*17 | כ. רכה
קדושת לוי להרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב 
להבנת  נרחב  ביאור  מבוארת,  במהדורה  זיע"א, 
כולו  הטקסט  וציונים,  הערות  ובתוספת  דבריו, 
בניקוד  ונוקד  מחדש  ונערך  דפו"י  ע"פ  הוגה 
מלא, נוספו כותרות משנה לכל קטע, מפתחות 

המקורות ומפתחות ענינים.

באר החיים - חנוכה
גודל: 16*24

ידי  על  שנאמרו  והשקפה  אמונה  דברי 
שליט"א,  בידרמן  אלימלך  רבי  הגה"ח 

בעניני הארת ימי החנוכה.

תלמוד בבלי המבואר 
מתיבתא -לחנוכה

גודל: 16*24

סדר הדלקת נרות 
חנוכה מתיבתא

גודל: 12*16 | למינציה כ. רכה

זמירות חנוכה מתיבתא - כיס
גודל: 8*12 | כחול / לבן | למינציה

סדר הדלקת נרות 
חנוכה - מתיבתא
PU גודל: 12*16 | כריכה

והזמירות  הפיוטים  הברכות  סדר 
חנוכה,  נרות  בהדלקת  לומר  הנהוג 
ציונים  עם  מתיבתא  ביאור  עם 
והערות, בפורמט נוח ומאיר עינים.

 אוצר המועדים
חנוכה

גודל: 12*17
וחסידות  אגדה  בהלכה  המועד  עניני  כל 

במהדורה קצרה ונוחה ללימוד בדרכים.

אוצר הזמנים - 
חנוכה

גודל: 16*24
והלכה  מחשבה  ופניני  מאמרים 
ימי החנוכה מאת הרב אהרן  על 

מרדכי בריסק שליט"א.

הדלקת נרות 
 חנוכה

כוונות הרש"ש
גודל: 17*26 

סדר הדלקת נרות חנוכה עם כוונות 
ליודעים  ומסודר  ערוך  הרש"ש 

ומכוונים.

בני יששכר המבואר כסלו טבת
גודל: 17*26 \ 12*17

אלימלך  צבי  רבי  להרה"ק  טבת   - כסליו  לחודשים  יששכר  בני 
דבריו,  להבנת  נרחב  ביאור  מבוארת,  במהדורה  זיע"א,  מדינוב 
ובתוספת הערות וציונים, ומדור ליקוט מיוחד מתוך כל כתבי רבינו 
בענין המדובר, הטקסט כולו הוגה ע"פ דפו"י ונערך מחדש ונוקד 

 בני יששכר כסלו טבת
ביאור משולב

גודל: 17*26
זיע"א,  מדינוב  אלימלך  צבי  רבי  להרה"ק  יששכר  בני 
במהדורה מבוארת בביאור המשולב בתוך דבריו, ובתוספת 
ונערך  דפו"י  ע"פ  הוגה  כולו  הטקסט  וציונים,  הערות 

תפארת שלמה המבואר - חנוכה
חוברת | גודל: 12*17 | כ. רכה

מרדאמסק  שלמה  רבי  להרה"ק  החנוכה  לימי  שלמה  תפארת 
דבריו,  להבנת  נרחב  ביאור  מבוארת,  במהדורה  זיע"א, 
ונערך  דפו"י  הוגה ע"פ  כולו  וציונים, הטקסט  ובתוספת הערות 
קטע,  לכל  משנה  כותרות  נוספו  מלא,  בניקוד  ונוקד  מחדש 

בודד

בודד ₪ 18₪ 10
 מארז
5 יחי'

 מארז
5 יחי'

ענינים. ומפתחות  המקורות   מפתחות 
ובתוספת סידור קטעים רבים שנדפסו שלא 
במקומם והושבו למקומם בכל פרשה ומועד.

כותרות  נוספו  מלא,  בניקוד 
מפתחות  קטע,  לכל  משנה 

המקורות ומפתחות ענינים.

מנוקד,  לא  רש"י  בכתב  ועומד  מחדש, 
מפתחות  קטע,  לכל  משנה  כותרות  נוספו 

המקורות ומפתחות ענינים.

לומר  הנהוג  והזמירות  הפיוטים  הברכות  סדר 
בהדלקת נרות חנוכה, עם ביאור מתיבתא עם ציונים 

והערות, בפורמט נוח ומאיר עינים.

והזמירות  הפיוטים  הברכות  סדר 
הנהוג לומר בהדלקת נרות חנוכה, עם 
והערות,  ציונים  עם  מתיבתא  ביאור 

בפורמט נוח ומאיר עינים.

עניני  על  שבת  במסכת  הגמרא  דפי 
שלל  עם  חנוכה,  נרות  הדלקת 
המדורים הנלווים, שנהגו ללמוד בימי 

החנוכה בעניינו של יום.
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ספרי חודש שבט-אדר

קטן

קטן

כ.רכה

כ.רכה

גדול

בינוני גדול

כ.קשה

כ.קשה

כ.קשה

₪ 40

₪ 32

₪ 24

₪ 24

₪ 55

₪ 50 ₪ 55

₪ 32

₪ 32

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

₪ 60 ₪ 40

₪ 60

₪ 62

₪ 42 ₪ 33

₪ 56

₪ 62

ממלכת התורה עוז והדר /// מועדים וזמנים

 משנת המועדים
חודש שבט

גודל: 17*26
בו נאספו כל עניני המועד בתלמוד ואגדה, 
כל  יוכל  למען  אחד,  לכרך  וקבלה,  הלכה 
אדם ללמוד כל עניני המועד, ויהיו הדברים 
מידי  בחג,  חג  הלכות  ללמוד  ידו,  תחת 

מועד במועדו.

 אוצר המועדים 
ד' פרשיות

גודל: 12*17
וחסידות  אגדה  בהלכה  המועד  עניני  כל 

במהדורה קצרה ונוחה ללימוד בדרכים.

 משנת המועדים
ד' פרשיות

גודל: 17*26
בתלמוד  המועד  עניני  כל  נאספו  בו 
לכרך  וחסידות,  קבלה  הלכה  ואגדה, 
אחד, למען יוכל כל אדם ללמוד כל עניני 
ללמוד  ידו,  תחת  הדברים  ויהיו  המועד, 

הלכות חג בחג, מידי מועד במועדו.

אוצר המועדים
טו בשבט
גודל: 12*17

כל עניני המועד בהלכה אגדה וחסידות 
במהדורה קצרה ונוחה ללימוד בדרכים.

גודל: 17*26 \ 12*17
בני יששכר להרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זיע"א, במהדורה 
וציונים,  הערות  ובתוספת  דבריו,  להבנת  נרחב  ביאור  מבוארת, 
ומדור ליקוט מיוחד מתוך כל כתבי רבינו בענין המדובר, הטקסט 
נוספו  מלא,  בניקוד  ונוקד  מחדש  ונערך  דפו"י  ע"פ  הוגה  כולו 

 בני יששכר שבט - אדר 
ביאור משולב

גודל: 17*26
זיע"א,  מדינוב  אלימלך  צבי  רבי  להרה"ק  יששכר  בני 
במהדורה מבוארת בביאור המשולב בתוך דבריו, ובתוספת 
הערות וציונים, הטקסט כולו הוגה ע"פ דפו"י ונערך מחדש, 

אוצר השובבי"ם
גודל: 12*17

כל עניני ימי השובבי"ם בהלכה אגדה וחסידות 
במהדורה קצרה ונוחה ללימוד בדרכים.

 אוצר פניני החסידות
ז' אדר

גודל: 17*26
ישראל  גאוני  הדורות  מאורי  רבותינו  דברי  ליקוט 
ורועי החסידות בלשונם, מעשי צדיקים, וספיר ויהלום 

מהגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

 אוצר פניני החסידות
פורים

גודל: 17*26
ישראל  גאוני  הדורות  מאורי  רבותינו  דברי  ליקוט 
ורועי החסידות בלשונם, מעשי צדיקים, וספיר ויהלום 

מהגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

באר החיים - ארבע פרשיות 
וימי הפורים

גודל: 16*24
דברי אמונה והשקפה שנאמרו על ידי הגה"ח רבי אלימלך 

בידרמן שליט"א, בעניני ארבע פרשיות וימי הפורים.

יוצרות 'מתיבתא'
גודל: 12*17 / 13*21 / 17*26

הערות  עם  מתיבתא  בביאור  מבוארות  יוצרות 
וציונים להבנת הפיוטים.

 פרק שירה
אור החיים

גודל: 16*24
מדברי  המלוקט  ביאור  עם  שירה  פרק 
קדשו של בעל ה'אור החיים'. בתוספת 

נוסח 'פרק שירה' של בעל השל"ה.

קטע,  לכל  משנה  כותרות 
מפתחות המקורות ומפתחות 

ענינים.

נוספו  מנוקד,  לא  רש"י  בכתב  ועומד 
מפתחות  קטע,  לכל  משנה  כותרות 

המקורות ומפתחות ענינים.

בני יששכר המבואר - שבט אדר
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ספרי חודש אדר

כ.רכה

קטן

כ. PUכ. סקאי כ. יוקרתית כסף

כ.קשה

גדול

₪ 24

₪ 84

₪ 32

₪ 115

אוצר האריז"ל 
- פורים
גודל: 17*26

מנהגים,  האריז"ל,  כתבי 
וכוונות הרש"ש על המועדים.

סידור כוונות 
הרש"ש 

פורים
עם  הפורים  יום  סדר 
ערוך  הרש"ש  כוונות 

ומסודר ליודעים ומכוונים

₪ 65 ₪ 20

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

₪ 15 ₪ 54

₪ 26 ₪ 34

₪ 14 ₪ 14

₪ 67 ₪ 40

₪ 62

 מועדים וזמנים /// ממלכת התורה עוז והדר

באר החיים פורים
גודל: 16*24

הגה"ח  ידי  על  שנאמרו  והשקפה  אמונה  דברי 
ארבע  בעניני  שליט"א,  בידרמן  אלימלך  רבי 

פרשיות וימי הפורים.

משניות מגילה
גודל: 16*24

מוגה  תוי"ט,  עיקר  ועם  הרע"ב,  פירוש  עם 
ומדויק ע"פ דפו"י, עם איורים נצרכים.

תלמוד בבלי המבואר 
- שפה ברורה -מגילה

גודל: 17*26
הערות  עם  משולב  בביאור  מבוארת  גמרא 

וציונים, ותמצית הדף.

משניות מבוארות 
מתיבתא - מגילה

גודל: 12*17 | כ. רכה
מילה  אחר  מילה  המשנה,  לדברי  משולב  ביאור 
עזר  וכלי  איורים  בשילוב  ובהירה,  קולחת  בשפה 

ובעימוד נוח ומאיר עינים.

מחזור לפורים
 כ. סקאי גודל: 12*17 |

כ. PU גודל: 10*15 
כל תפילות הפורים מסודרים על מקומם, 
על  אמרים  וליקוטי  אסתר  מגילת  עם 

המגילה, עם פיוטים לפורים.

אוצר המועדים - פורים
גודל: 12*17

כל עניני המועד בהלכה אגדה וחסידות במהדורה 
קצרה ונוחה ללימוד בדרכים.

משנת המועדים - פורים
גודל: 17*26

הלכה  ואגדה,  בתלמוד  המועד  עניני  כל  נאספו  בו 
אדם  כל  יוכל  למען  אחד,  לכרך  וחסידות,  קבלה 
ידו,  תחת  הדברים  ויהיו  המועד,  עניני  כל  ללמוד 

ללמוד הלכות חג בחג, מידי מועד במועדו.

מגיד הרקיע
גודל: 16*24

מאמרים  אסתר,  ומגילת  פורים  עניני 
ונכבדים אשר נאמרו בשיעורים  חשובים 
דרך  על  ספר  עלי  ונכתבו  ובחבורות 

המחשבה והשקפה היראה והמוסר.

גודל: 12*17 
זיע"א,  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  להרה"ק  לוי  קדושת 
ובתוספת  דבריו,  להבנת  נרחב  ביאור  במהדורה מבוארת, 
ונערך  דפו"י  ע"פ  הוגה  כולו  הטקסט  וציונים,  הערות 
מחדש ונוקד בניקוד מלא, נוספו כותרות משנה לכל קטע, 

מפתחות המקורות ומפתחות ענינים.

גודל: 12*17
וימי הפורים להרה"ק  תפארת שלמה לחודש אדר 
מבוארת,  במהדורה  זיע"א,  מרדאמסק  שלמה  רבי 
ביאור נרחב להבנת דבריו, ובתוספת הערות וציונים, 
הטקסט כולו הוגה ע"פ דפו"י ונערך מחדש ונוקד 
קטע,  לכל  משנה  כותרות  נוספו  מלא,  בניקוד 
ובתוספת  ענינים,  ומפתחות  המקורות  מפתחות 
סידור קטעים רבים שנדפסו שלא במקומם והושבו 

למקומם בכל פרשה ומועד.

₪ 30

₪ 13

גמרא מבוארת מתיבתא - 
מגילה

2 כרכים | גודל 23*31 \ 17*26
וציונים,  הערות  עם  משולב  בביאור  מבוארת  גמרא 
הדף,  תמצית  עיונים,  אוצר  ביאורים,  ילקוט  עם 

ביאורי רש"י ותוס', אליבא דהלכתא, כפתור ופרח.

תפארת שלמה המבואר - פוריםקדושת לוי המבואר - פורים

לכרך
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ספרי חודש אדר

כ.רכה

קטן רך PU כ.רכה

כ.קשה

גדול PU כ.קשה

₪ 24

₪ 13 ₪ 20

₪ 32

₪ 56 ₪ 26

לסט

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

₪ 65 ₪ 24

₪ 80₪ 40

₪ 60

₪ 40

₪ 70

ממלכת התורה עוז והדר /// מועדים וזמנים

 מגילת אסתר
אור החיים

גודל: 16*24
לציון  ראשון  פירוש  עם  אסתר  מגילת 
זיע"א,  עטר  בן  חיים  לרבינו  המבואר, 

בעל אור החיים, עם ליקוט מכל כתביו.

 מגילת אסתר
עם ביאור משולב

גודל: 12*17
מגילת אסתר עם ביאור משולב על פי מפרשי המגילה 

על דרך הפשט עם הערות וציונים.

 מגילת אסתר
חיים וקיימים

גודל: 16*24
רבי  החכם  מפירושי  ילקוט  עם  אסתר  מגילת 
חיים פלאג'י זצ"ל, ערוך ומדויק סביב המגילה, 

בעיצוב נאה ומאיר עינים.

נ"ך מקראות גדולות - 
אסתר

גודל: 17*26
כל המפרשים מוגהים ע"פ כת"י ודפו"י ומנוקדים 

בניקוד מלא, עם הוספות רבות ונכבדות.

 מגילת אסתר
'מתיבתא'

גודל: 17*26
מגילת אסתר עם ביאור משולב בתוך תיבות 
אוצרות  ועם  וציונים,  הערות  עם  המקרא, 
מרבותינו  נכבד  ילקוט  הובאו  בו  המגילה 
סדר  על  מסודרים  והאחרונים  הראשונים 

המגילה, באופן סדור ונאה.

 מגילת אסתר
 'מתיבתא'

אוצר גאוני ספרד
גודל: 17*26

תיבות  בתוך  משולב  ביאור  עם  אסתר  מגילת 
המקרא, עם הערות וציונים, ועם אוצרות המגילה 
ספרד  חכמי  מרבותינו  נכבד  ילקוט  הובאו  בו 

מסודרים על סדר המגילה, באופן סדור ונאה.

 מנות הלוי
מגילת אסתר

2 כרכים | גודל: 16*24
פירוש מנות הלוי על מגילת אסתר, לרבינו שלמה אלקבץ 

זצ"ל, מוגה ומדויק ע"פ דפו"י, בעימוד נאה ומאיר עינים.

נ"ך תלמידים 
חמש מגילות

גודל: 14*23
ומצודות,  רש"י  פירוש  מדויק,  תרגום  עם  נ"ך 
הכל מוגה ע"פ כת"י ודפו"י, ומנוקדים בניקוד 

מלא, עם ביאורי מילים.

אוצר המגילה -אסתר
גודל: 12*17

מחדש  ערוכים  המגילה,  מפרשי  כל  עם  אסתר  מגילת 
המגילה,  סביב  נאה  בעימוד  מזוקקת,  בהגהה  ומוגהים 

עם מדורים נלווים.

 אשכול הכופר המבואר
מגילת אסתר

גודל: 17*26
על  זצ"ל  סבע  אברהם  רבי  הקדמון  החכם  של  פירושו 
מגילת אסתר, מבואר בביאור נכון, עם הוספות ומילואים.

 מגילת אסתר
'מקרא מפורש'

גודל: 17*26
ומבאר  הפסוק,  תיבות  בתוך  משולב  נאה  ביאור 
וציונים,  הפסוקים על דרך הפשט בתוספת הערות 

אור חדש למהר"ל
גודל: 16*24

מגילת  על  זצ"ל  מפראג  המהר"ל  רבינו  של  פירושו 
וציונים,  הערות  עם  דפו"י  ע"פ  ומדויק  מוגה  אסתר, 

בעימוד נאה ומאיר עינים.

₪ 59

₪ 59

רש"י  דברי  על  ביאור  עם 
עם  דבריו  בתוך  המשולב 

הערות וציונים.
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ספרי פסח

קטן גדול

₪ 40 ₪ 55

₪ 32 ₪ 26₪ 26 ₪ 34₪ 16

קטן רך גדול

₪ 13 ₪ 56

כ. קשהכ. רכה כ. PUגדול בינוני

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

לסט

₪ 28₪ 40

₪ 56

₪ 65

₪ 32

₪ 14 ₪ 14

₪ 100

 מועדים וזמנים /// ממלכת התורה עוז והדר

 אוצר המועדים
ליל הסדר ופסח
2 כרכים | גודל: 12*17

וחסידות  אגדה  בהלכה  המועד  עניני  כל 
במהדורה קצרה ונוחה ללימוד בדרכים.

אוצר המגילה - 
שיר השירים

גודל: 12*17
כל  עם  השירים  שיר  מגילת 
מפרשי המגילה, ערוכים מחדש 
מזוקקת,  בהגהה  ומוגהים 
בעימוד נאה סביב המגילה, עם 

מדורים נלווים.

נ"ך מקראות גדולות - 
שיר השירים

גודל: 17*26
ומנוקדים  ודפו"י  כת"י  ע"פ  מוגהים  כל המפרשים 

בניקוד מלא, עם הוספות רבות ונכבדות.

משנת המועדים - פסח
2 כרכים | גודל: 17*26

הלכה  ואגדה,  בתלמוד  המועד  עניני  כל  נאספו  בו 
אדם  כל  יוכל  למען  אחד,  לכרך  וחסידות,  קבלה 
ידו,  תחת  הדברים  ויהיו  המועד,  עניני  כל  ללמוד 

ללמוד הלכות חג בחג, מידי מועד במועדו.

בני יששכר המבואר - ניסן
גודל: 17*26 \ 12*17

מדינוב  אלימלך  צבי  רבי  להרה"ק  ניסן  לחודש  יששכר  בני 
דבריו,  להבנת  נרחב  ביאור  מבוארת,  במהדורה  זיע"א, 
ובתוספת הערות וציונים, ומדור ליקוט מיוחד מתוך כל כתבי 
ונערך  דפו"י  ע"פ  הוגה  כולו  הטקסט  המדובר,  בענין  רבינו 

 בני יששכר ניסן
ביאור משולב

גודל: 17*26
מדינוב  אלימלך  צבי  רבי  להרה"ק  ניסן  לחודש  יששכר  בני 
דבריו,  בתוך  המשולב  בביאור  מבוארת  במהדורה  זיע"א, 
ובתוספת הערות וציונים, הטקסט כולו הוגה ע"פ דפו"י ונערך 

קדושת לוי המבואר - פסח
גודל: 12*17 | כ. רכה

גודל: 12*17 | כ. רכה
תפארת שלמה לפסח להרה"ק רבי שלמה מראדמסק זיע"א, 
ובתוספת  דבריו,  להבנת  נרחב  ביאור  מבוארת,  במהדורה 
הערות וציונים, הטקסט כולו הוגה ע"פ דפו"י ונערך מחדש 
ונוקד בניקוד מלא, נוספו כותרות משנה לכל קטע, מפתחות 

המקורות ומפתחות ענינים.

 שיר השירים
עם ביאור משולב

גודל: 12*17
מגילת שיה"ש עם ביאור משולב על 
פי מפרשי המגילה על דרך הפשט עם 

הערות וציונים.

 שיר השירים
עם ליקוטי הזוהר

פירוש  עם  השירים  שיר  מגילת 
תרגום  עם  הזוהר  וליקוטי  רש"י, 
קונטרס  עם  הקודש.  ללשון  הזוהר 
מזכרת אהבת נעורים במצות הציפיה 

לישועה.

סידור לפסח
עם ביאורי מילים

גודל: 10*15
סידור לפסח מסודר כל תפילה במקומה, ללא צורך 
לדפדף, בעיצוב נוח ומאיר עינים, עם ביאורי מילים 

ועם זמירות  לפסח.

סידור לפסח
עם פסקי הלכות

גודל: 13*21 \ 12*17
צורך  ללא  במקומה,  תפילה  כל  מסודר  לפסח  סידור 

לדפדף, בעיצוב נוח ומאיר עינים, עם פסקי הלכות.

מגילת שיר השירים - 
מקרא מפורש

גודל: 17*26
ביאור נאה משולב בתוך תיבות הפסוק, ומבאר הפסוקים 
על  ביאור  עם  וציונים,  הערות  בתוספת  הפשט  דרך  על 

כ.רכה כ.קשה

₪ 24 ₪ 32

לכרך

מחדש ונוקד בניקוד מלא, 
לכל  משנה  כותרות  נוספו 
המקורות  מפתחות  קטע, 

ומפתחות ענינים.

מחדש, ועומד בכתב רש"י לא מנוקד, נוספו 
כותרות משנה לכל קטע, מפתחות המקורות 

ומפתחות ענינים.

יצחק  לוי  רבי  להרה"ק  לוי  קדושת 
מברדיטשוב זיע"א, במהדורה מבוארת, ביאור 
נרחב להבנת דבריו, ובתוספת הערות וציונים, 
ונערך מחדש  כולו הוגה ע"פ דפו"י  הטקסט 
ונוקד בניקוד מלא, נוספו כותרות משנה לכל 

קטע, מפתחות המקורות ומפתחות ענינים.

דברי רש"י המשולב בתוך 
דבריו עם הערות וציונים.

תפארת שלמה המבואר - פסח

ובתוספת סידור קטעים רבים שנדפסו שלא 
במקומם והושבו למקומם בכל פרשה ומועד.
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₪ 50 ₪ 40 ₪ 60
ע"מ ספרד קטןספרד

ספרי פסח

₪ 220

₪ 220

₪ 350

₪ 12

₪ 70

₪ 44

₪ 90₪ 120 ₪ 80

₪ 45

₪ 69

₪ 60

קטן רך

עור )ע"מ/ספרד(ע"מ

כ.עור

כ.עור

כ.קשה

כ.קשה

PU .כ

ספרד

גדול

PU בקופסאספרד PU ספרד

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

הגדה של פסח 'מתיבתא'
מקוצר 

עם  ההגדה,  תיבות  בתוך  משולב  ביאור  עם  פסח  של  הגדה 
רבותינו  פירושי  ולקט  מדרשים  ילקוט  עם  וציונים,  הערות 

הראשונים. נוסח ספרד אשכנז וע"מ.

₪ 50 ₪ 39

₪ 40

₪ 80

₪ 50

ממלכת התורה עוז והדר /// מועדים וזמנים

הגדת האריז"ל
גודל: 17*26

הגדה של פסח עם כל כוונות הרש"ש לליל 
מכתבי  והכוונות  נרחב  ליקוט  ועם  הסדר 
האריז"ל, ההגדה למכוונים וליודעי סוד, ולכל 

הבא בשערי תורת האריז"ל.

 הגדה של פסח 
אור החיים

גודל: 16*24
התורה,  על  החיים  האור  מכתבי  ליקוט  עם  פסח  של  הגדה 
ו'מאורי  אור'  'מאורי  וציונים,  הערות  עם  מבוארת  במהדורה 
החיים', במהדורת פאר מאירת עינים, עם פירוש ראשון לציון 

 הגדה של פסח
בני יששכר

גודל: 16*24
כתבי  מכל  ליקוט  עם  פסח  של  הגדה 
הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זיע"א, 
ביאור  עם  ההגדה,  סדר  על  מסודר 

דבריו, בעיצוב נאה ומאיר עינים.

 הגדה של פסח
ליקוטי אביר יעקב

גודל: 16*24
הגדה של פסח עם ליקוט מכל כתבי מרן אביר 

יעקב זיע"א, מהדורה נאה ומאירת עינים.

הגדה של פסח 'מתיבתא'
מורחב | גודל: 17*26

הגדה של פסח עם ביאור משולב בתוך תיבות ההגדה, עם הערות וציונים, 
עם אוצרות ההגדה והוא ליקוט מכל רבותינו הראשונים והאחרונים חכמי 

אשכנז וחכמי ספרד, בנוסח ספרד אשכנז וע"מ.

 הגדה של פסח 
באותיות גדולות עם ביאור

גודל: 16*24 \ 12*17

 הגדה של פסח 
בגדי השרד 

גודל: 16*24
הגדה של פסח עם 'בגדי השרד', למרן אביר 
עם  ומבוארת,  נאה  במהדורה  זיע"א,  יעקב 

הערות וציונים.

 הגדה של פסח
רמב"ן

גודל: 16*24
הגדה של פסח עם ליקוט מכתבי הרמב"ן על 
התורה, במהדורה מבוארת עם הערות וציונים, 
את  להרגיש  עינים,  מאירת  פאר  במהדורת 
ליל הסדר באורו של הרמב"ן, אשר  מתיקות 

פירושו הוא יסוד האמונה ושורש הדת.

 הגדה של פסח
תולדות יעקב יוסף

גודל: 14*23
רבי  כתבי הרה"ק  ליקוט מכל  הגדה של פסח עם 
יעקב יוסף הכהן מפולנאה זיע"א, מסודר על סדר 
ההגדה, עם ביאור דבריו, בעיצוב נאה ומאיר עינים.

השירים  שיר  על 
מבוארת  במהדורה 

ומאירת עינים.

הגדה באותיות מאירות עינים עם פסקי 
הלכה וביאור ההגדה.
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ספרי פסח

גודל: 17*26
מנהגים,  האריז"ל,  כתבי 
וכוונות הרש"ש על המועדים.

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

לסט

₪ 62

₪ 39

₪ 50 ₪ 139₪ 60

₪ 60 ₪ 60

₪ 40 ₪ 38

₪ 50 ₪ 40 ₪ 42

₪ 69

 מועדים וזמנים /// ממלכת התורה עוז והדר

 הגדה של פסח
מעיינות הפשט

גודל: 16*24
נפלא  ליקוט  עם  פסח  של  הגדה 
החסידות  מאורי  רבותינו  מגדולי 
זיע"א, עם פירושים שפירשו על דרך 

 הגדה של פסח
מעשי צדיקים

ספרד / ע"מ | גודל: 16*24
גדולות  באותיות  פסח  של  הגדה 
הלכה  פסקי  עם  עינים,  ומאירות 
עם  מקומו,  על  דבר  כל  מסודרים 

 הגדה של פסח
שביבי אש

גודל: 15*23
ועניני  הגדה של פסח עם פסקי הלכה 
רבי  הגאון  מאת  ודרוש  באגדה  ההגדה 
שמואל אליעזר שטרן שליט"א, מסודר 

 הגדה של פסח
של"ה

גודל: 17*26
הגדה של פסח עם פסקי הלכות, עם ליקוט 
מתורת השל"ה על כל עניני ליל הסדר והגדה 
של פסח, מסודר כל דבר במקומו, ומאיר עיני 

הכל באמירת ההגדה בליל זה.

 זמירות לפסח
מתיבתא
גודל: 13*21

זמירות ליום טוב פסח לשבת חוה"מ 
מסודר  זמירות  פסח,  של  ולשביעי 
ומבואר, מיוחד לחג הפסח ללא חשש 

חמץ.

 הגדה של פסח
אוצרות אורייתא

גודל: 16*24
יציאת  עניני  עם  פסח  של  הגדה 
הגאון  מאת  ובאגדה  בהלכה  מצרים 
מסודר  שליט"א,  שמרלר  חיים  רבי 

על סדר ההגדה.

הגדה של פסח - 
באר החיים

גודל: 16*24
הגדה של פסח עם תורת הגה"ח רבי 
אלימלך בידרמן שליט"א, בעניני ליל 
הסדר חג הפסח יציאת מצרים ושביעי 

של פסח.

למען תספר
3 כרכים | גודל: 15*23

הפסח,  וחג  הסדר  ליל  הלכות 
מצרים  יציאת  סיפור  ועניני 

להלכה ולמעשה.

משנת המועדים
 ספירת העומר, פסח שני

ול"ג בעומר
גודל: 17*26

כל עניני המועד בהלכה אגדה וחסידות במהדורה 
מקיפה עם כל ספרי עניני החג והמועד מרוכזים 

לשלחן אחד, לסייע בלימוד עניני החג.

 אוצר האריז"ל
ל"ג בעומר

 אוצר המועדים
ל"ג בעומר

גודל: 12*17
וחסידות  אגדה  בהלכה  המועד  עניני  כל 

במהדורה קצרה ונוחה ללימוד בדרכים.

כ.רכה כ.קשה

₪ 24 ₪ 32

₪ 90

גבורות ה' למהר"ל
2 כרכים | גודל: 16*24

הגדה של פסח עם תורת המהר"ל לחג הפסח, 
מהדורה מפוארת ומאירת עינים.

לסט

 אוצר פניני החסידות
פסח

גודל: 17*26
ליקוט דברי רבותינו מאורי הדורות גאוני 
מעשי  בלשונם,  החסידות  ורועי  ישראל 
צדיקים, וספיר ויהלום מהגאון רבי מנחם 

מנדל פומרנץ שליט"א.

 אוצר פניני החסידות
ל"ג בעומר

גודל: 17*26
ישראל  גאוני  הדורות  מאורי  רבותינו  דברי  ליקוט 
וספיר  צדיקים,  מעשי  בלשונם,  החסידות  ורועי 

ויהלום מהגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

הבינני 
גודל: 17*26

על פסח ל"ג בעומר ושבועות
משיחות הרב שמעון שפיצער 

שליט"א

ההגדה  סדר  על 
ועניני יציאת מצרים.

פסקי  עם  הפשט, 
הלכה לליל הסדר.

צדיקים  סיפורי 
הדורות  מגדולי 

זיע"א.
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₪ 20 ₪ 26
כ.רכהכ.קשה

ספרי אייר - סיון, שבועות

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

₪ 17

₪ 56

₪ 24

₪ 65

₪ 32₪ 60

₪ 14

₪ 47

₪ 62

ממלכת התורה עוז והדר /// מועדים וזמנים

 אוצר המועדים -
שבועות

גודל: 12*17
וחסידות  אגדה  בהלכה  המועד  עניני  כל 

במהדורה קצרה ונוחה ללימוד בדרכים.

משנת המועדים - שבועות
גודל: 17*26

קבלה  הלכה  ואגדה,  בתלמוד  המועד  עניני  כל  נאספו  בו 
וחסידות, לכרך אחד, למען יוכל כל אדם ללמוד כל עניני 
בחג,  חג  הלכות  ללמוד  ידו,  תחת  הדברים  ויהיו  המועד, 

מידי מועד במועדו.

קטן גדול

₪ 40 ₪ 55

בני יששכר המבואר - אייר סיון
גודל: 17*26

מדינוב  אלימלך  צבי  רבי  להרה"ק  סיון   - אייר  לחודשי  יששכר  בני 
ובתוספת  דבריו,  להבנת  נרחב  ביאור  מבוארת,  במהדורה  זיע"א, 
בענין  רבינו  כתבי  כל  מתוך  מיוחד  ליקוט  ומדור  וציונים,  הערות 

באר החיים - ספירת העומר 
וחג השבועות

גודל: 16*24
דברי אמונה והשקפה שנאמרו על ידי הגה"ח רבי אלימלך 
בידרמן שליט"א, בעניני ספירת העומר וחג השבועות, זמן 

מתן תורתינו.

תלמוד בבלי המבואר מתיבתא
לשבועות

 מהדורת ובלכתך בדרך 
גודל: 16*24 | כ. רכה

דפי הגמרא במסכת שבת על עניני מתן תורה, עם שלל המדורים 
הנלווים, שנהגו ללמוד בחג השבועות בעניינו של יום.

אוצר המגילה - רות
גודל: 12*17

מגילת רות עם כל מפרשי המגילה, ערוכים מחדש 
סביב  נאה  בעימוד  מזוקקת,  בהגהה  ומוגהים 

המגילה, עם מדורים נלווים.

נ"ך מקראות גדולות רות
גודל: 17*26

כל המפרשים מוגהים ע"פ כת"י ודפו"י ומנוקדים 
בניקוד מלא, עם הוספות רבות ונכבדות.

תיקון ליל שבועות 
גודל: 12*17

תיקון ליל שבועות מוגה מדויק ומסודר ע"פ 
נוסח השל"ה, עם הכוונות המדויקות.

מגילת רות -
מקרא מפורש

גודל: 17*26
הפסוק,  תיבות  בתוך  משולב  נאה  ביאור 
בתוספת  הפשט  דרך  על  הפסוקים  ומבאר 
רש"י  דברי  על  ביאור  עם  וציונים,  הערות 

המשולב בתוך דבריו עם הערות וציונים.

 נ"ך תלמידים
חמש מגילות

גודל: 14*23
נ"ך עם תרגום מדויק, פירוש רש"י ומצודות, 
הכל מוגה ע"פ כת"י ודפו"י, ומנוקדים בניקוד 

מלא, עם ביאורי מילים.

גודל: 12*17 | כ. רכה
תפארת שלמה לחג השבועות להרה"ק רבי שלמה מרדאמסק זיע"א, 
הערות  ובתוספת  דבריו,  להבנת  נרחב  ביאור  מבוארת,  במהדורה 
וציונים, הטקסט כולו הוגה ע"פ דפו"י ונערך מחדש ונוקד בניקוד מלא, 
 נוספו כותרות משנה לכל קטע, מפתחות המקורות ומפתחות ענינים.

והושבו  במקומם  שלא  שנדפסו  רבים  קטעים  סידור  ובתוספת 
למקומם בכל פרשה ומועד.

אשכול הכופר המבואר - 
מגילת רות

גודל: 17*26
פירושו של החכם הקדמון רבי אברהם סבע זצ"ל על 
מגילת רות, מבואר בביאור נכון, עם הוספות ומילואים.

כ.רכה כ.קשה

₪ 24 ₪ 32

ע"פ  הוגה  כולו  הטקסט  המדובר, 
בניקוד  ונוקד  מחדש  ונערך  דפו"י 
מלא, נוספו כותרות משנה לכל קטע, 
מפתחות המקורות ומפתחות ענינים.

תפארת שלמה המבואר - שבועות
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ספרי אייר - סיון, שבועות

₪ 28₪ 23₪ 17 ₪ 32₪ 26

₪ 24

₪ 12

₪ 32

ספרי בין המצרים

₪ 40 ₪ 55

בני יששכר המבואר - תמוז אב
גודל: 17*26 \ 12*17

בני יששכר לחודשי תמוז - אב להרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב 
זיע"א, במהדורה מבוארת, ביאור נרחב להבנת דבריו, ובתוספת 
הערות וציונים, ומדור ליקוט מיוחד מתוך כל כתבי רבינו בענין 
ונוקד  מחדש  ונערך  דפו"י  ע"פ  הוגה  כולו  הטקסט  המדובר, 

₪ 35 ₪ 22 ₪ 30

משנה  כותרות  נוספו  מלא,  בניקוד 
המקורות  מפתחות  קטע,  לכל 

ומפתחות ענינים.

אוצר פניני החסידות 
שבועות

גודל: 17*26
ליקוט דברי רבותינו מאורי הדורות גאוני ישראל ורועי 
מאת  קודש  משא  צדיקים,  מעשי  בלשונם,  החסידות 
כ"ק אדמו"ר רבי דוד אביחצירא שליט"א, וספיר ויהלום 

מהגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

₪ 60 ₪ 8

₪ 17

₪ 22

₪ 56

₪ 32

₪ 62

 מועדים וזמנים /// ממלכת התורה עוז והדר

אקדמות מתיבתא
גודל: 12*16

סדר האקדמות עם ביאור מתיבתא עם ציונים 
והערות בפורמט נוח ומאיר עינים.

 סידור לשבועות
עם פסקי הלכות

גודל: 12*17 / 8*12
סידור לשבועות מסודר כל תפילה במקומה, ללא צורך לדפדף, 
בעיצוב נוח ומאיר עינים, עם פסקי הלכות ועם ספר תהלים 

לנוחות המתפלל.

סידור לשבועות
עם ביאורי מילים

גודל: 10*15
סידור לשבועות מסודר כל תפילה במקומה, ללא צורך 
לדפדף, בעיצוב נוח ומאיר עינים, עם ביאורי מילים ועם 

משניות ביכורים מבוארות ושירות ותשבחות.

אוצר בין המצרים
גודל: 12*17

וחסידות  אגדה  בהלכה  המצרים  בין  עניני  כל 
במהדורה קצרה ונוחה ללימוד בדרכים.

משנת בין המצרים
גודל: 17*26

בו נאספו כל עניני המועד בתלמוד ואגדה, הלכה קבלה 
וחסידות, לכרך אחד, למען יוכל כל אדם ללמוד כל עניני 
המועד, ויהיו הדברים תחת ידו, ללמוד הלכות חג בחג, 

מידי מועד במועדו.

קינות מתיבתא
אשכנז | כריכה רכה | גודל: 12*17

והערות  ציונים  עם  מתיבתא  ביאור  עם  הקינות  סדר 
בפורמט נוח ומאיר עינים, עם ניצוצי מועד - ילקוט נרחב 

על עניני הקינות מספרי רבותינו.

קינות מתיבתא
ספרד | גודל: 12*17 \ 16*24

סדר הקינות עם ביאור מתיבתא עם ציונים והערות 
בפורמט נוח ומאיר עינים, עם ניצוצי מועד - ילקוט 

נרחב על עניני הקינות מספרי רבותינו.

אוצר המגילה - איכה 
גודל: 12*17

ערוכים  המגילה,  מפרשי  כל  עם  איכה  מגילת 
נאה  בעימוד  מזוקקת,  בהגהה  ומוגהים  מחדש 

סביב המגילה, עם מדורים נלווים.

תלמוד בבלי המבואר מתיבתא
לתשעה באב

גודל: 16*24 | כ. רכה
וחורבן  הבית  חורבן  עניני  על  גיטין  במסכת  הגמרא  דפי 
ללימוד  המותרים  הנלווים,  המדורים  שלל  עם  ירושלים, 

בתשעה באב.

 מגילת איכה -
מקרא מפורש

גודל: 17*26
ביאור נאה משולב בתוך תיבות הפסוק, ומבאר 
הערות  בתוספת  הפשט  דרך  על  הפסוקים 
וציונים, עם ביאור על דברי רש"י המשולב בתוך 

דבריו עם הערות וציונים.

PU .כ כ.למינציה 

כ. רכה

כ. רכה PU .כ. קשה 15/17 ס"מכ

כ. קשה

גדול

כ. קשהכ. רכהכ. רכה גדול

קטן

קטןבינוני
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זמני שמחה ושונות

בן י"ג למצוות
גודל: 16*24

ומוסר,  מחשבה  ופיוטים,  תפילות  מצוה,  בר  עניני  כל 
חסידות ודרוש, ליקוטי אביר יעקב, מעשי צדיקים.

לאות ולזכרון
גודל: 16*24

עניני בר מצוה והנחת תפילין, תפילות ופיוטים, מקרא 
תמונות  צדיקים,  מעשי  הראשונים,  אוצר  מפורש, 
תפילין  ציצית  בעניני  יעקב  אביר  וליקוטי  והמחשות, 

קריאת שמע ותפילה.

אוצר פניני החסידות 
נישואין

גודל: 16*24
גאוני  הדורות  מאורי  רבותינו  דברי  ליקוט 
תפילות  בלשונם,  החסידות  ורועי  ישראל 
ויהלום  ספיר  צדיקים,  מעשי  ופיוטים, 

מהגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

 אוצר פניני החסידות
ברית מילה

גודל: 16*24
ליקוט דברי רבותינו מאורי הדורות גאוני ישראל 
ופיוטים,  תפילות  בלשונם,  החסידות  ורועי 
מעשי צדיקים, משא קודש מאת כ"ק אדמו"ר 
ויהלום  וספיר  שליט"א,  אביחצירא  דוד  רבי 

מהגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

בן י"ח לחופה
גודל: 16*24

ופיוטים,  תפילות  ונישואין,  קידושין  עניני  כל 
מחשבה ומוסר, שו"ת ואגדה, ליקוטי אביר יעקב, 

שטר הכתובה מבואר.

אוצר פניני החסידות
בר מצוה
גודל: 16*24

גאוני  הדורות  מאורי  רבותינו  דברי  ליקוט 
תפילות  בלשונם,  החסידות  ורועי  ישראל 
ויהלום  ספיר  צדיקים,  מעשי  ופיוטים, 

מהגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

חנוך לנער
גודל: 12*17

מפיהם  למצוות,  הנער  וחינוך  מצוה  בר  עניני 
ומפי כתבם של מאורי ישראל לדורותיהם.

אוצר הנישואין
גודל: 12*17

האירוסין  זמן  אודות  רבים  ענינים  ונלקטו  נאספו  בו 
ומאורי  גדולי  של  כתבם  ומפי  מפיהם  והנישואין, 
מעשי  ומוסר,  דרוש  פניני  החסידות,  משנת  ישראל, 
ונישואין  אירוסין  ברכות  ופיוטים,  תפילות  צדיקים, 

מבוארים, עם שטר הכתובה מבואר.

אחישנה
גודל: 23*14

בגלות  התקופה  מאורעות  ימינו,  גלות  אודות 
משנת  פי  ועל  זח"ל  דברי  באספקלריית  ישמעאל, 
מכתבי  הימים,  אחרית  ועניני  הקדוש,  החיים  האור 

הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

₪ 60

₪ 60

₪ 60

₪ 95

₪ 44

₪ 49

₪ 50 ₪ 58

₪ 40

₪ 28 ₪ 49

₪ 58

ממלכת התורה עוז והדר /// זמני שמחה ושונות

בתים לבדים
2 כרכים | גודל: 16*24

ונישואין  אירוסין  ומנהגי  הלכות  אוצר 
בזיווג ראשון ובזיווג שני.

זכר צדיק לברכה
גודל: 12*17

צדיקים,  בקברי  להתפלל  ההליכה  במעלת 
הלכות ועיונים, וסדר התפילה על הציונים.

מגילת תענית
גודל: 17*26

ע"פ  המפרשים  עם  ומנוקד  ערוך  תענית  מגילת 
דפו"י ומסודר בעימוד נוח ומאיר עינים.

לסט
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שיחות עבודת לוי
גודל: 16*24

מועדים  השבוע  פרשיות  סדר  על  מוסר  שיחות 
והספדים, מאת הרב יעקב יצחק הלוי רודערמאן זצ"ל, 

ראש ישיבת נר ישראל,.

ארחות צדיקים
כ. קשה 13*21 / כ. רכה 12*17 

וסיכומים  כותרות  דפו"י,  ע"פ  מחדש  ומוגה  מסודר 
להבנת רצף הדברים, עימוד חדש מאיר עינים.

שער הבטחון
2 כרכים | גודל: 12*17

מאמרים  ליקוטי  יבואו  בו  הבטחון  שער 
בעניני מדת הבטחון.

שערי תשובה המבואר
לרבנו יונה

גודל: 16*24
וסיכומים  כותרות  דפו"י,  ע"פ  מחדש  ומוגה  מסודר 
עם  הקדושים  לדבריו  ביאור  הדברים,  רצף  להבנת 

הערות וציונים, עימוד חדש ומאיר עינים.

תנא דבי אליהו המבואר
3 כרכים | גודל: 17*26

בתוספת  מושלם,  בביאור  הנביא.  אליהו  של  מדרשו 
הדברים.  להבנת  והרחבות  מקורות  של  נכבד  נופך 
החסידות  ומאורי  ואחרונים  ראשונים  מספרי  ליקוט 

הנושאים ונותנים בדבריו.

  ₪ 100 אדרא רבא 2 כר'  
   ₪ 60 אדרא זוטא  
אדרא זוטא כ. רכה    8 ₪   
  ₪ 50 אדרא דמשכנא   
  ₪ 60 במדבר א',ב',ג',ד',ה'  
  ₪ 60 דברים א'  
   ₪ 60 תיקו"ז א',ב',ג',ד'  
  ₪ 50 נגלות האדרא   

ספרי מוסר

₪ 210

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

₪ 70

לכרך

לסט

לכרך ₪ 70₪ 70

₪ 58 ₪ 36

₪ 40

₪ 50

ספרי מוסר וחז"ל /// ממלכת התורה עוז והדר

לב טהור
גודל: 13*21 / 12*17

קיצור  והוא  שליט"א,  רייך  אברהם  הרב  של  ספרו 
מנוקד  הלבבות,  חובת  מספר  ופרק  שער  כל  ותמצית 

ומסודר בעימוד נאה ומאיר עינים.

פתחו שערים
גודל: 12*17

מאורי  מרבותינו  חכמה  דברי  לקט  מאסף  יבוא  בו 
הדורות בעניני בטחון מסודר בכמה שערים דבר דבור 

על אופנו, ערוך בעימוד נוח ומאיר עינים.

מסילת ישרים
כ. קשה 13*21 / כ. רכה 12*17 

וסיכומים  כותרות  דפו"י,  ע"פ  מחדש  ומוגה  מסודר 
להבנת רצף הדברים, עימוד חדש מאיר עינים.

 זוהר המבואר
הכתר והכבוד

11 כרכים | גודל: 17*26
ומזוקק  מוגה  מחדש  ערוך  הקדוש  זוהר 
ויפה  נכון  ביאור  עם  ומבואר  דפו"י,  ע"פ 
בשפה ברורה ונעימה המשולב בתוך תיבות 
עם  המפרשים  גדולי  ע"פ  הקדוש  הזוהר 
רבים  למפרשים  רבים  וציונים  הערות 

אחרים ולפירושים שונים.

מדרש רבה המבואר
גודל: 17*26

מדרש רבה עם ביאור משולב עם הערות וציונים 'עין 
המדרש' עם ילקוט אמרים ואוצרות המדרש.

שערי תשובה לרבינו יונה
כ. קשה 13*21 / כ. רכה 12*17 

וסיכומים  כותרות  דפו"י,  ע"פ  מחדש  ומוגה  מסודר 
להבנת רצף הדברים, עימוד חדש מאיר עינים.

₪ 14₪ 14

₪ 14

₪ 30

₪ 20₪ 20

₪ 20

₪ 43

כ. רכהכ. רכה

כ. רכה

קטן

כ. קשהכ. קשה

כ. קשה

גדול

לסט

ויקרא א'-ב'  
דברים  
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ניצוצי אש פנחס
גודל: 15*23

רבי  הגאון  מתורת  ומאמרים  חידושים 
פינחס הירשפרונג זצ"ל אב"ד מאנטריאל, 

על הש"ס וענינים.

פיטום הקטורת
כ. סקאי / כ. למינציה 

גודל: 16*24
כל עניני פיטום הקטורת בהלכה אגדה דרוש וחסידות, 

עם תמונות והמחשות.

ספרא דמלכא
גודל: 16*24

מלוקט  זיע"א,  סופר  החתם  מרן  חיי  ותולדות  קורות 
עם  נפש,  לכל  שוה  בשפה  ומעובד  שונים  ממקורות 

מקורות יחודיים ונדירים.

זוהר המבואר אדרא זוטא
 גודל: 12*17

אדרא זוטא ערוך מחדש מוגה ומזוקק ע"פ דפו"י, ומבואר 
עם ביאור נכון ויפה בשפה ברורה ונעימה המשולב בתוך 

תיבות הזוהר הקדוש ע"פ גדולי המפרשים.

מגילת קהלת 
גודל: 17*26

מגילת קהלת עם כל המפרשים רבותינו 
ע"פ  ערוכים  והאחרונים,  הראשונים 
ומסודרים  ומזוקקים  מוגהים  דפו"י 

באופן נוח על גבי העמוד.

זכירת השבת 
ושמירתה

גודל: 16*24
לכל  שווה  בשפה  שבת  הלכות 

נפש ובעימוד נוח ומרהיב עין.

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com

לסט
לחוברת

₪ 26

₪ 28

₪ 50

₪ 50

₪ 14

₪ 35₪ 60

₪ 39

₪ 8

₪ 50

ממלכת התורה עוז והדר /// שונות

מסכת שמחות
גודל: 17*26

מסכת שמחות ערוך ומנוקד עם המפרשים ע"פ דפו"י 
ומסודר בעימוד נוח ומאיר עינים.

₪ 140₪ 33₪ 55

אוצר השביעית
גודל: 31*23

כל ענייני שביעית בכרך אחד, תלמוד 
משניות  שביעית,  מסכת  ירושלמי 
שביעית עם כל המפרשים, תוספתא, 
תלמוד בבלי בענייני שביעית, תורת 

כהנים, רמב"ם ועוד.

אוצר השמיטה
גודל: 12*17

בו נאספו ונלקטו ענינים רבים אודות 
שנת השמיטה מפיהם ומפי כתבם של 
גדולי ומאורי ישראל, משנת החסידות, 
פניני דרוש ומוסר, מעשי צדיקים ועוד.

הליכות השביעית
גודל: 16*24

שנת  בעניני  ומנהג  הלכה  פסקי 
על  וערוכים  מסודרים  השמיטה, 
פומרנץ  מנדל  מנחם  רבי  הגאון  ידי 

שליט"א.

שמיטה
 ספרי 

תפארת שלמה המבואר - 
חוברות מועדים

גודל: 12*17
מרדאמסק  שלמה  רבי  להרה"ק  שלמה  תפארת 
זיע"א, במהדורה מבוארת, ביאור נרחב להבנת דבריו, 
ע"פ  הוגה  כולו  הטקסט  וציונים,  הערות  ובתוספת 
דפו"י ונערך מחדש ונוקד בניקוד מלא, נוספו כותרות 
 משנה לכל קטע, מפתחות המקורות ומפתחות ענינים.

ובתוספת סידור קטעים רבים שנדפסו שלא במקומם 
והושבו למקומם בכל פרשה ומועד.

ר"ה יו"כ  
סוכות  
חנוכה  
פורים  
פסח  
שבועות  

ברוך ה' יום יום
גודל: 12*17

יום ביומו מראשית השנה ועד אחרית השנה, פניני  דבר 
מוסר ולקחי חיים נובלות חכמה ואמרי שפר שנאמרו ע"י 

הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

₪ 30

תבנית המשכן וכליו  
ובגדי כהונה

גודל: 17*26
כל עניני צורת המשכן וכליו, עם תמונות 
ובירור  ובביאור  הנלמד,  להבנת  והדמיות 
ברורה  בשפה  הכל  השונות,  השיטות 
כולל  הענין.  להבנת  ציורים  עם  ונעימה 

עניני פטום הקטורת.



 סידורים /// ממלכת התורה עוז והדר36

סידור פסקי הלכות לחול / שבתסידור פסקי הלכות לחול / שבת

סידור ביאורי מילים לחול / שבת / שבת ויו"ט סידור לשבת

סידור ביאורי מילים לשבת / שבת ויו"ט

סידור פסקי הלכות לחול / שבת יו"ט
כ. רכה | ספרד | גודל: 8*12

כחול / ורוד / חום

כ. עור משוחזר | ספרד | גודל: 10*14
חום

כ. PU | ספרד | גודל: 10*14.5כ. קשה | גודל: 8*12 / 12*17 
לבן / חום

שבת ויו"ט 39 ₪חול / שבת 36 ₪

גדול )ס( 31 ₪גדול )א/ס( 31 ₪
כיס )ס( 21 ₪כיס )ס( 21 ₪

כ. רכה | אשכנז | גודל: 8*10
כחול 

כ. רכה | ספרד | גודל: 8*12
בורדו

סידור ביאורי מילים לחול / שבת ויו"ט

סט סידור ביאורי מילים לחול ולשבת ויו"ט ותהלים סט סידור ביאורי מילים לחול ולשבת ויו"ט

סידור ביאורי מילים לשבת

סידור ביאורי מילים לחול / לשבת ויו"ט
כ. PU | ספרד | גודל: 10*14.5

חום כהה / חום בהיר / סגול / ורוד / לבן

3 כרכים | כ. PU | ספרד | גודל: 10*14.5 
חום בהיר / סגול / ורוד

2 כרכים | כ. PU | ספרד | גודל: 10*14.5
חום בהיר 

₪ 50

כ. PU עם תיק ברקמה אומנותית | ספרד | גודל: 10*14.5
זהב / לבן

₪ 14₪ 30

32 ₪שבת ויו"ט 15 ₪שבת 14 ₪

חול

שבת 
ט

ויו"

₪ 14

כ. קשה | ספרד | גודל: 12*17

₪ 45

₪ 50₪ 70

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com
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ממלכת התורה עוז והדר /// סידורים

סידור ביאורי מילים לחול / לשבת ויו"ט
כ. PU עם רקמה אומנותית | ספרד | גודל: 10*14.5

חום כהה / חום בהיר / בורדו

סט סידור אביר יעקב שבת סידור אביר יעקב לשבת
חול ושחרית ותהלים

סידור אביר יעקב השלם
כ. קשה למינציה | נוסח ע"מ | גודל: 12*17 

קטן 35 ₪גדול 45 ₪ כ.       | 21 ס"מ | נוסח ע"מ

סידור אביר יעקב השלם
כ. קשה למינציה | נוסח ע"מ | גודל: 12*17

כחול / לבן

כ. PU | נוסח ע"מ | גודל 16*20כ. PU | נוסח ע"מ | גודל 16*20כ. קשה למינציה | נוסח ע"מ | גודל: 12*17

כ. קשה | נוסח ע"מ | גודל: 12*17 / 13*21

סידור אביר יעקב לשבת / לחולסידור אביר יעקב לשחריתסידור אביר יעקב לשחרית

₪ 20₪ 36₪ 36

סידור השלם
כ. PU עם רקמה אומנותית | ספרד | גודל: 10*14.5

חום כהה / חום בהיר / בורדו

ספרד | גודל: 12*17ספרד | גודל: 12*17 / 16*24

סדור השלם בתיק PU עם רקמה
כ. PU עם תיק ברקמה אומנותית | ספרד | גודל: 10*14.5

זהב / לבן

סידור השלם
כ. PU | ספרד | גודל: 10*17 / 8*12 

חום כהה / ברונזה / בורדו / סגול / ורוד / לבן

17 ס"מ 50 12₪ ס"מ 32 ₪

סידור החיד"א לחול ושבתסידור השל"ה לחול / לשבת

60 ₪קטן 80 ₪גדול 90 ₪

₪ 25

₪ 60

₪ 20 
₪ 130 

₪ 68₪ 83

סידור אביר יעקב מנחה וערבית
כ. קשה למינציה | נוסח ע"מ | גודל 12*17 

₪ 20

PU

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com
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שחרית ולתפילין

סידורים ל
סידורים למנחה וערבית

 סידורים /// ממלכת התורה עוז והדר

סידור המבואר מתיבתא לתפיליןסידור המבואר מתיבתא לתפילין

כריכה עור 190 ₪כריכה סקאי 48 ₪כ. PU רכה 40 ₪כ. PU קשה 30 ₪

סידור השלם לבית כנסת

סידור למנחה ומעריב עם ביאורי מילים

ספרד | גודל: 12*17
חום / בורדו

כ. רכה | גודל 8*12
ספרד: לבן / כחול | אשכנז: לבן / חום

סידור המבואר מתיבתא מנחה וערבית 
כריכה PU | ספרד | גודל: 10*14.5

חום כהה / חום בהיר

סידור לימות החול ולתלמידים
ספרד / אשכנז / ע"מ | גודל: 13*21

כחול / חום / אדום

נוסח ע"מ | גודל: 12*17/ 13*21 

כריכה PU | ספרד | גודל: 13*20

ספרד | גודל: 12*17/ 13*21

כריכה PU |  גודל: 12*16 / 13*20כריכה סקאי / עור | ספרד | גודל: 12*17

סידור השלם לבית כנסת
ספרד | גודל: 13*21 / 15*23 

כרוך 37 ₪עם תהלים 34 ₪ רגיל 30 ₪

23 ס"מ  50 ₪

סידור המבואר מתיבתא לשבתסידור המבואר מתיבתא לחול / לשבת ויו"ט
3 כרכים | כריכה PU | ספרד | גודל: 10*14.5

מחולק לתפילות קטן 76 ₪גדול 82 ₪ 
כריכה עור 200 ₪כריכה       103 ₪

 לסט קטן 130 ₪ לסט גדול 140 ₪
PU

סידור המבואר אביר יעקב מתיבתא

קטן לחול 76 ₪גדול לשבת / חול 82 ₪

סידור לתפילין באותיות גדולות

קטן 32 ₪גדול 36 ₪ספרד:

אשכנז גדול רכה וקשה 36 ₪

סידור אביר יעקב מנחה וערבית
כ. קשה למינציה | נוסח ע"מ | גודל 12*17 

₪ 24 ₪ 30

₪ 7₪ 25
₪ 20

100%
עור אמיתי

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com



39 ממלכת התורה עוז והדר /// זמירות שבת

תחינות עוז והדר

₪ 46

זמירות לשבת ויו"ט המבואר מתיבתא 

זמירות לשבת ויו"ט עם ביאורי מילים

זמירות יגל יעקב עם ביאורי מיליםזמירות יגל יעקב

ספרד / אשכנז | גודל: 12*17

כ. רכה | גודל 12*16 מדורג | גודל: 16*16 

מדורג | נוסח ע"מ | גודל: 16*16  גודל: 13.5*21
זמירות שבת עם פניני אמונה ויראת שמים שנאמרו ע"י 

הגה"ח רבי אלימלך בידרמן שליט"א

כ. יוקרתית | גודל 13*21

מארז 5 כרכים | כ. PU | ספרד / אשכנז | גודל: 12*16

₪ 8 ₪ 40 

זמירות יגל יעקב עם ביאורי מילים זמירות יגל יעקב
כריכה PU | נוסח ע"מ | גודל: 10*14.5

חום / לבן ₪ 60

זמירות לשבת ויו"ט עם ביאורי מילים
כריכה PU | ספרד / אשכנז | גודל: 8*12/ 10*14.5

חום כהה / חום בהיר / סגול / ורוד / לבן

זמירות לשבת שירות ותשבחות זמירות שבת מהודרזמירות באר החיים

זמירות לשבת ויו"ט המבואר מתיבתא 

 ₪ 49
 ₪ 49

כ. רכה | ספרד / אשכנז | גודל 12*17
לבן / כחול / חום

מקוצר | כ. עור | ספרד / אשכנז | גודל: 13*21
חום / ברונזה

כ. PU | גודל: 12*17כ. עור | ספרד / אשכנז | גודל: 12*17

זמירות לשבת ויו"ט המבואר מתיבתא זמירות לשבת ויו"ט המבואר מתיבתא

זמירות לשבת ויו"ט המבואר מתיבתא 

 ₪ 50
כ. PU | ספרד / אשכנז | גודל: 12*16

חום כהה / חום בהיר / חום גוונים / לבן
נוסח ע"מ | גודל: 13*21  ספרד / אשכנז | מקוצר גודל: 13*21 / 12*17 | 

מורחב  גודל: 13*21 | אלבומי PU גודל: 16*16

 ₪ 120

מקוצר קטן 35 ₪מקוצר גדול 38 ₪

זמירות לשבת ויו"ט עם ביאורי מילים

₪ 150

12 ס"מ 20 14₪ ס"מ 25 ₪

אלבומי      60 ₪ מורחב 60 ₪
 מקוצר מוכסף  40 ₪

 ₪ 36

PU

₪ 35

₪ 25

₪ 9

₪ 220

100%
עור אמיתי

100%
עור אמיתי

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com



 תהילים /// ממלכת התורה עוז והדר40

תהלים עם ביאורי מילים
כ. PU | מדורג | גודל: 10*14.5

חום כהה / חום בהיר / סגול / לבן / ורוד
גודל 13*21

כ. קשה למינציה | גודל 12*17 
תהלים עם ביאורי מילים 

כ. עור | גודל: 12*17 / 13*21 

תהלים עם אותיות גדולות עם מנחה וערביתתהלים עם אותיות גדולותתהלים עם אותיות גדולות

תהלים עוז והדרתהלים עוז והדרתהלים עוז והדר

כ. PU | גודל: 10*14.5  / 13*20
חום בהיר

כ. PU קשה | גודל 13*20
חום בהיר / לבן

כ. PU | גודל: 10*14.5
חום בהיר

כ. PU עם רקמה אומנותית | גודל: 8*12 / 10*14.5
חום בהיר / חום כהה / בורדו

כ. קשה | גודל: 12*17 / 13*21

כ. PU עם רקמה אומנותית | גודל: 12*16
זהב / לבן

כ. PU עם תיק ברקמה אומנותית | גודל: 8*12 / 10*14.5 / 12*16
זהב / לבן

תהלים אביר יעקב עם מנחה וערבית

תהלים ישועות יוסף תהלים עם ביאורי מילים 

מאיר תהלותתהלים עוז והדר

₪ 20

₪ 40  17 ס"מ 35 21₪ ס"מ 40 ₪

2 כרכים | גודל 26*17כ. רכה | גודל: 8*12

תהלים המבואר מתיבתאתהלים עם אותיות גדולותתהלים עם אותיות גדולותתהלים עם אותיות גדולות
כ. PU | גודל: 16*16

לבן / שחור
גודל: 12*17 / 13*21כ. קשה למינציה | גודל: 12*17כ. קשה | גודל: 12*17 / 13*21

תהלים עם אותיות גדולות
כ. PU קשה | גודל: 12*17

כ. PU קשה | נוסח ספרד | גודל: 10*14.5

21 ס"מ 24 17₪ ס"מ 24 ₪

16 ס"מ 72 14₪ ס"מ 72 12₪ ס"מ 60 ₪ 12 ס"מ 30 14₪ ס"מ 35 ₪

17 ס"מ 180 21₪ ס"מ 220 ₪

₪ 26

₪ 42
₪ 24

מקוצר 21 ס"מ 50 ₪
21 ס"מ  62 17₪ ס"מ  76 ₪

₪ 36
28 52₪ 20₪ ס"מ 50 14.5₪ ס"מ 25 ₪

₪ 36

עם פירוש ויצב אברהם.

שנאמרו ע"י הרה"צ 
רבי אברהם צבי הלוי 
בעק זצוק"ל גאב"ד 

ור"מ ק"ק 'עדת ישראל' 
מעלבארן יצ"ו.

₪ 12₪ 100

100%
עור אמיתי

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com



41 ממלכת התורה עוז והדר /// מחזורים

מחזורים עם ביאורי מילים 
לר"ה ויו"כ

מחזורים עם ביאורי מילים לר"ה ויו"כ

מחזורים עם ביאורי מילים

מחזורים עם ביאורי מיליםמחזורים עם ביאורי מילים לר"ה ויו"כ

כ. PU קשה | נוסח ספרד | גודל: 10*14.5

5 מחזורים | נוסח ספרד | גודל: 12*17 / 13*21

כ. PU | נוסח ספרד | גודל: 8*12 / 12*14.5 
חום כהה / חום בהיר / סגול / לבן / ורוד

 כ. קשה | נוסח ספרד
גודל: 10*14.5 / 12*17 / 13*21

5 מחזורים | כ. PU קשה | נוסח ספרד | גודל: 10*14
חום בהיר | כסף

17 ס"מ 215 21₪ ס"מ 295 ₪

14 ס"מ 45 ₪
17 ס"מ 45 ₪
21 ס"מ 55 ₪

 17 ס"מ 82 ₪

מחזורים עם ביאורי מילים
5 מחזורים | כ. עור | נוסח ספרד | גודל: 12*17 / 13*21 

חום / חום מבריק / חום עתיק / לבן / בורדו / ברונזה / ורוד / קרם

מחזורים עם ביאורי מילים
5 מחזורים | כ. PU | נוסח ספרד | גודל: 12*16

חום כהה / חום בהיר / חום גוונים / לבן / בורדו / כחול

21 ס"מ 1,600 17₪ ס"מ 1,200 ₪

סט 14 ס"מ 42 ₪
12 ס"מ 36 ₪

14 ס"מ 80 ₪
12 ס"מ 69 ₪

ר"ה / יו"כ 55 ₪

ר"ה / 
יו"כ

ר"ה / יו"כ

סט

מחזורים עם ביאורי מילים 
לר"ה ויו"כ

כ. עור רכה  | נוסח ספרד | גודל: 10*14.5
חום / בורדו

כ. קשה | נוסח אשכנז | גודל: 12*17 כ. עור | נוסח ספרד | גודל: 10*14.5 / 12*17 / 13*21
מחזורים עם ביאורי מילים לר"ה ויו"כ

ר"ה / יו"כ 45 ₪סט 82 ₪

ר"ה / יו"כ 50 ₪

מחזורים עם ביאורי מילים לר"ה ויו"כ

21 ס"מ 180 ₪ 17 ס"מ 119 14₪ ס"מ 109 ₪

₪ 160

100%
עור אמיתי

100%
עור אמיתי

₪ 200

ארה"ב: 437-0054  )718( להזמנות: 1800-22-55-66
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

אירופה: 44-20-8806-0176
www.oz-vehadar.com
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 מחזורים /// ממלכת התורה עוז והדר

מחזור המבואר מתיבתא לר"ה ויום כפור  מחזור המבואר מתיבתא ליו"כמחזור המבואר מתיבתא לר"ה 
 7 כרכים  | מחולק לתפילות | ספרד | גודל: 10*14.5

חום / לבן
2 כרכים | ספרד | גודל: 12*17/ 13*21ספרד | גודל: 12*17/ 13*21

נוסח ע"מ | גודל: 13*21

17 ס"מ 140 21₪ ס"מ 170 17₪ ס"מ 76 21₪ ס"מ 87 ₪

מחזורים בכתב אשורית

סוכות 60 ₪יו"כ 60 ₪ר"ה 60 ₪

 סליחות עם ביאורי מילים
עם שחרית ותהלים

 סליחות עם ביאורי מילים
עם שחרית ותהלים

סליחות המבואר מתיבתא

סליחות אביר יעקב

כ. רכה | נוסח פולין | גודל: 10*14כ. קשה | נוסח פולין | גודל: 10*14/ 12*17 / 13*21 
כ. קשה | נוסח פולין | גודל: 12*17 / 13*21 

 ₪ 45

21 ס"מ 82 ₪ 17 ס"מ 68 ₪

נוסח ע"מ | גודל: 12*17
 סליחות עם ביאורי מילים

עם שחרית ותהלים
סליחות עם ביאורי מילים

כ. PU | נוסח פולין | גודל: 10*14.5 
חום כהה / חום בהיר / לבן / סגול / ורוד

כ. קשה | נוסח ליטא | גודל: 12*17 

יו"כ )4 כרכים( 120 ₪ר"ה )3 כרכים( 120 ₪ר"ה ויו"כ 220 ₪

21 ס"מ 54 ₪ 17 ס"מ 45 14₪ ס"מ 42 ₪

12 ס"מ 35 14₪ ס"מ 44 ₪

כ. קשה 22 ₪כ. רכה 12 ₪

מחזורים עם ביאורי מילים לר"ה ויום כפור מחזורים עם ביאורי מילים לר"ה ויום כפור 
7 כרכים | כ. PU | ספרד | גודל: 10*14.5 

מחולק לתפילות
חום / לבן

 7 כרכים | כ. עור משוחזר| ספרד | גודל: 10*14.5 
מחולק לתפילות

₪ 350
ר"ה )3 כרכים( 60 ₪ר"ה ויו"כ 110 ₪

 ₪ 22
כ. קשה | נוסח ליטא | גודל 12*17
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כרכי מתיבתא

ב.-יז:מתיבתא ברכות א

יח.-לד:מתיבתא ברכות ב

לה.-נא:מתיבתא ברכות ג

נב.-סד.מתיבתא ברכות ד

ב.-כ:מתיבתא שבת א

כ:-לו:מתיבתא שבת ב

לו:-נו:מתיבתא שבת ג

נז.-עו:מתיבתא שבת ד

עו:-צו.מתיבתא שבת ה

צו.-קטו.מתיבתא שבת ו

קטו.-קלז:מתיבתא שבת ז

קלז:-קנז:מתיבתא שבת ח

ב.-יז:מתיבתא עירובין א

יז:-מא:מתיבתא עירובין ב

מא:-סא:מתיבתא עירובין ג

סא.-פב:מתיבתא עירובין ד

פב:-קה.מתיבתא עירובין ה

ב.-כא.מתיבתא פסחים א

כא.-מב.מתיבתא פסחים ב

מב.-סא.מתיבתא פסחים ג

סא.-פא:מתיבתא פסחים ד

פא:-צט.מתיבתא פסחים ה

צט.-קכא:מתיבתא פסחים ו

ב.-כב:מתיבתא שקלים

ב.-כח.מתיבתא ראש השנה א

כח.-סב.מתיבתא ראש השנה ב

סב.-פח.מתיבתא יומא א

ב.-כ:מתיבתא יומא ב

כ:-לז:מתיבתא יומא ג

לז:-נו:מתיבתא סוכה א

ב.-כג:מתיבתא סוכה ב

כג:-מ:מתיבתא סוכה ג

ב.-יח.מתיבתא ביצה א

יח.-לה.מתיבתא ביצה ב

ב.-לא.מתיבתא תענית

ב.-יז:מתיבתא מגילה א

יז:-לב:מתיבתא מגילה ב

ב.-כט.מתיבתא מועד קטן

ב.-כז.מתיבתא חגיגה

ב.-כ.מתיבתא יבמות א

כ.-מ.מתיבתא יבמות ב

מ.-סו.מתיבתא יבמות ג

סו.-פז:מתיבתא יבמות ד

פז:-קו:מתיבתא יבמות ה

קז.-קכב:מתיבתא יבמות ו

ב.-יח:מתיבתא כתובות א

יח:-לו:מתיבתא כתובות ב

לו:-נז.מתיבתא כתובות ג

נז.-עז:מתיבתא כתובות ד

עח.-צה:מתיבתא כתובות ה

צה:-קיב.מתיבתא כתובות ו

ב.-יז.מתיבתא נדרים א

יז.-לה.מתיבתא נדרים ב

לה:-נג:מתיבתא נדרים ג

נד.-עג:מתיבתא נדרים ד

עד.-צא:מתיבתא נדרים ה

ב.-כד.מתיבתא נזיר א

כד.-מז.מתיבתא נזיר ב

מז.-סו:מתיבתא נזיר ג

ב.-כג:מתיבתא סוטה א

כג:-מט:מתיבתא סוטה ב

ב.-יז.מתיבתא גיטין א

יז.-לז:מתיבתא גיטין ב

לז:-נה:מתיבתא גיטין ג

נה:-עב.מתיבתא גיטין ד

עב.-צ:מתיבתא גיטין ה

ב.-כ.מתיבתא קידושין א

כ.-מא.מתיבתא קידושין ב

מא.-סב.מתיבתא קידושין ג

סב.-פב:מתיבתא קידושין ד

ב.-יט:מתיבתא בבא קמא א

יט:-מא.מתיבתא בבא קמא ב

מא.-סא.מתיבתא בבא קמא ג

סא.-עט:מתיבתא בבא קמא ד

עט:-ק:מתיבתא בבא קמא ה

ק:-קיט.מתיבתא בבא קמא ו

ב.-כא.מתיבתא בבא מציעא א

כא.-מא:מתיבתא בבא מציעא ב

מב.-ס:מתיבתא בבא מציעא ג

ס:-עט:מתיבתא בבא מציעא ד

פ-צטמתיבתא בבא מציעא ה

ק-קיטמתיבתא בבא מציעא ו

ב.-יז.מתיבתא בבא בתרא א

יז.-לח.מתיבתא בבא בתרא ב

לח.-ס:מתיבתא בבא בתרא ג

סא.-פד:מתיבתא בבא בתרא ד

פד:-קח.מתיבתא בבא בתרא ה

קח.-קל.מתיבתא בבא בתרא ו

קל.-קנג.מתיבתא בבא בתרא ז

קנג.-קעו:מתיבתא בבא בתרא ח

ב.-כב:מתיבתא סנהדרין א

כג.-מה.מתיבתא סנהדרין ב

מה.-סח.מתיבתא סנהדרין ג

סח:-צ.מתיבתא סנהדרין ד

צ.-קיג:מתיבתא סנהדרין ה

ב.-כד:מתיבתא מכות

ב.-כט:מתיבתא שבועות א

ל.-מט:מתיבתא שבועות ב

ב.-כב.מתיבתא עבודה זרה א

כב.-מ:מתיבתא עבודה זרה ב

מ:-סא:מתיבתא עבודה זרה ג

סב.-עו:מתיבתא עבודה זרה ד

ב.-יד:מתיבתא הוריות-עדיות

ב.-יט:מתיבתא זבחים א

יט:-לו:מתיבתא זבחים ב

לו:-נז:מתיבתא זבחים ג

נח.-עז:מתיבתא זבחים ד

עז:-צח:מתיבתא זבחים ה

צח:-קכ:מתיבתא זבחים ו

ב.-כג.מתיבתא מנחות א

כג.-מד:מתיבתא מנחות ב

מד:-סג:מתיבתא מנחות ג

סג:-פז.מתיבתא מנחות ד

פז.-קי.מתיבתא מנחות ה

ב. -כב.מתיבתא חולין א

כב.-מב.מתיבתא חולין ב

מב.-נט.מתיבתא חולין ג

נט.-עח.מתיבתא חולין ד

עח.-צו:מתיבתא חולין ה

צו:-קיז:מתיבתא חולין ו

קיז:-קמב.מתיבתא חולין ז

ב.-יט:מתיבתא בכורות א

יט:-לט:מתיבתא בכורות ב

לט:-סא.מתיבתא בכורות ג

ב.-יז.מתיבתא ערכין א

יז.-לד.מתיבתא ערכין ב

ב.-יז.מתיבתא תמורה א

יז.-לד.מתיבתא תמורה ב

ב.-יד:מתיבתא כריתות א

יד:-כח:מתיבתא כריתות ב

ב.-כב:מתיבתא מעילה

מתיבתא קנים תמיד 
מדות

ב.-כא.מתיבתא נדה א

כא.-לט:מתיבתא נדה ב

מ.-נז.מתיבתא נדה ג

נז:-עג.מתיבתא נדה ד

כרכי שפה ברורה

שפה ברורה ברכות

שפה ברורה שבת א

שפה ברורה שבת ב

שפה ברורה עירובין

שפה ברורה פסחים א'

שפה ברורה פסחים ב' שקלים

שפה ברורה ראש השנה יומא

שפה ברורה סוכה ביצה

שפה ברורה תענית - חגיגה

שפה ברורה יבמות

שפה ברורה כתובות

שפה ברורה נדרים

שפה ברורה נזיר סוטה

שפה ברורה גיטין

שפה ברורה קידושין

שפה ברורה בבא קמא

שפה ברורה בבא מציעא

שפה ברורה בבא בתרא

שפה ברורה סנהדרין

שפה ברורה מכות שבועות

שפה ברורה עבודה זרה - עדיות

שפה ברורה זבחים

שפה ברורה מנחות

שפה ברורה חולין א

שפה ברורה חולין ב

שפה ברורה בכורות ערכין

שפה ברורה תמורה-מעילה

שפה ברורה נדה
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כרכי משנה ברורה המבואר

הנהגת הבוקר - ציצית * סימנים א – כדמשנ"ב המבואר חלק א' א

תפילין * סימנים כה – מהמשנ"ב המבואר חלק א' ב

ברכות השחר - קריאת שמע * סימנים מו – פחמשנ"ב המבואר חלק א' ג

תפילה * סימנים פט – קכזמשנ"ב המבואר חלק א' ד

נשיאת כפים - קריאת התורה - בית הכנסת * סימנים קכח – קנומשנ"ב המבואר חלק ב' א

נטילת ידים - בציעת הפת - סעודה * סימנים קנו – קפמשנ"ב המבואר חלק ב' ב

מים אחרונים - ברכת המזון - ברכת הפירות * סימנים קפא – רומשנ"ב המבואר חלק ב' ג

ברכת הפירות ושאר ברכות - מנחה וערבית * סימנים רז – רמאמשנ"ב המבואר חלק ב' ד

שותפות ומלאכת נכרי - הכנה לשבת - שהיה והטמנה * סימנים רמב – רסאמשנ"ב המבואר חלק ג' א

ערב שבת - הדלקת הנרות - קידוש וסעודה - תפילות וקריה"ת * סימנים רסב – רצמשנ"ב המבואר חלק ג' ב

מנחה - מוצאי שבת - הוצאה וליבון * סימנים רצא – שהמשנ"ב המבואר חלק ג' ג

דיבור בשבת - מוקצה - בנין וסתירה - אהל וצידה * סימנים שו – שטזמשנ"ב המבואר חלק ג' ד

קשירה - בישול ובורר - סחיטה ותיקוני מאכל - מלאכת נכרי - רחיצה וסיכה * סימנים שיז – שכזמשנ"ב המבואר חלק ג' ה

חולה ופיקוח נפש - יולדת ומילה - איסורים דרבנן - מלאכות שונות * סימנים שכח – שדממשנ"ב המבואר חלק ג' ו

רשויות שבת - עירובי חצרות * סימנים שמה – שעאמשנ"ב המבואר חלק ד' א

עירובי חצרות - תחומין - עירובי תחומין - ראש חודש * סימנים שעב – תכחמשנ"ב המבואר חלק ד' ב

פסח * סימנים תכט – תנבמשנ"ב המבואר חלק ה' א

פסח *  סימנים תנג – תצדמשנ"ב המבואר חלק ה' ב

יום טוב *  סימנים תצה – תקכטמשנ"ב המבואר חלק ה' ג

חול המועד - תשעה באב - תענית * סימנים תקל – תקפמשנ"ב המבואר חלק ו' א

 ראש השנה - יום הכפורים * סימנים תקפא – תרכדמשנ"ב המבואר חלק ו' ב

סוכה * סימנים תרכה – תרמדמשנ"ב המבואר חלק ו' ג

ארבעה מינים * סימנים תרמה – תרסטמשנ"ב המבואר חלק ו' ד

חנוכה - מגילה * סימנים תרע-תרצזמשנ"ב המבואר חלק ו' ה

כרכי ירושלמי מורחב

ירושלמי מורחב ברכות

ירושלמי מורחב פאה

ירושלמי מורחב דמאי

ירושלמי מורחב כלאים

ירושלמי מורחב שביעית

ירושלמי מורחב תרומות

ירושלמי מורחב מעשרות מעשר שני

ירושלמי מורחב חלה

ירושלמי מורחב ערלה ביכורים

ירושלמי מורחב שבת

ירושלמי מורחב עירובין

ירושלמי מורחב פסחים

ירושלמי מורחב שקלים

ירושלמי מורחב תענית מגילה

ירושלמי מורחב חגיגה מועד קטן

ירושלמי מורחב סוכה ראש השנה

ירושלמי מורחב יומא

ירושלמי מורחב ביצה

ירושלמי מורחב יבמות

ירושלמי מורחב כתובות

ירושלמי מורחב נדרים

ירושלמי מורחב נזיר
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פרקי משניות 
לתלמידים

משניות מוגהות ומסודרות במהדורה 
והותאמה  שנבדקה  עיניים  מאירת 

במיוחד עבור צעירי הצאן.

משנה ברורה
6 כרכים

משנה ברורה מנוקד ומפואר, ערוך 
בפאר והדר, בתוספת מאות אלפי 

מראי מקומות.

נ"ך לתלמידים
פירוש  עם  עיניים,  מאיר  נ"ך 
ביאורי  כולל  ומצודות.  רש"י 
מפות  הקשות  המילים 

וסימניות להתמצאות.

ספרי מוסר
עפ"י  מחדש  ומוגהים  מסודרים 
כותרות  מדויקים.  דפוסים 
הדברים.  רצף  להבנת  וסיכומים 

עימוד חדש מקצועי מאיר עיניים.

באותיות גדולות, בעיצוב נאה, עם 
הנחיות קצרות במקומות הנצרכים.

ספרד | אשכנז | ע"מ

ללא 
מפרשים

מהדורה 
מורחבת

גמרא 
מנוקדת

 חומש תלמידים
5 כרכים

 חומש תלמידים
עם מחודדין

5 כרכים

 חמשה
חומשי תורה

בכרך אחד

תיבותיהם  הקדושים  התורה  פסוקי 
ופירושיהם,  תרגומיהם  וטעמיהם, 
ערוכים בדיוקים נחוצים ובעימוד שובה 
לב, בתוספת תמונות להמחשת הכתוב.

פסוקי התורה הקדושים תיבותיהם וטעמיהם, 
בדיוקים  ערוכים  ופירושיהם,  תרגומיהם 
רש"י  דברי  לב,  שובה  ובעימוד  נחוצים 
בניקוד  עינים  ומאירות  גדולות  באותיות 
בפיך'  'מחודדין  הייחודי  המדור  עם  מלא, 

לסיכום והבנת הנלמד. 

קיצור שלחן ערוך מנוקד ומוגה ע"פ 
המחבר  ע"י  והוגה  שנדפס  הדפוס 
בעל קצש"ע עם פסקי משנה ברורה 
ועם הגהות מסגרת השולחן שהדפיס 

המחבר במהדורתו האחרונה.

קיצור שולחן ערוך

תהלים סידור לתלמידים

תלמוד בבלי
לתלמידים

מהדורה מיוחדת של פרקים המופיעים 
לימנציה,  עם  בחוברת  בנפרד 
הוספות  מנוקדים, מפוסקים בתוספת 

חשובות לתלמידים.

באותיות גדולות ומאירות עינים. 
התלמידים,  לעיני  מאד  נוח 
הקריאה  לעידוד  מאד  ומועיל 

ואמירת תהלים.

עוז והדר
עושה חשק ללמוד!

פרקי גמרא 
לתלמידים

ממלכת התורה עוז והדר הפצה: היכלי תורה
ארץ ישראל: 1800-22-55-66 | ארה"ב: 437-0054)718( | אירופה: 44-20-8806-0176
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מרכז הזמנות: 1800-22-55-66 

חיים של תורה

ארה״ב: 437-0054 )718( | אירופה 44-20-8806-0176 
להשיג בחנויות הספרים המובחרות מרכז הזמנות: 1800-22-55-66 

ד " ס ב

ביאורי מילים לכל 
התפילות מכריכה 

לכריכה | פסקי דינים | 
אותיות גדולות מאירות 

עיניים

מחובר
שלמות הפאר והרגש:
עיצוב יצירתי שטרם 

היה דוגמתו, על כל סדר 
התפילות. לפתוח שערי 

רחמים

מרגש
כריכת עור אמיתי 

יוקרתי מושקע ומשובח 
| חידוש השנה: גובה 

מלכותי: 21 ס"מ | 
סטנדרט: 17 ס"מ

נוצץ
בלעדי:
21 ס"מ

שיא הנוחות

מאחורי בית שכולו תורה

מסתתר כתר שכולו תפילה
מנהג ישראל תורה: נהגו שהחתן מקבל במתנה תלמוד בבלי מהודר, ומצידו משיבים מחזורי תפילה מהודרים. ואין לך 
מנהג שאין הררים תלוים בו. להורות שכוח החתן לילך מחיל אל חיל בהיכלי התורה במתיקות בעוז ובהדר, תלוי בתפילות 

ובתחנונים הפשוטים של עיקרה של בית, ֵאם הבנים.
כי "אשת חיל עטרת בעלה"  - כפי דמעותיה ותחנוניה כך נשפע בבית כתרה של תורה. כמקובל בשם אור שבעת הימים 
מרן הבעל-שם-טוב זיע"א, שתפילת האמהות חשובה מעל הכל לפעול, כי בתום ויושר ַזּכּות לבבן מעוררים את שלמות 
נעימֹות ועטרֹות התורה להיושבים באוהלי ה', ובקרוב יעטרו תפילות אלו את כתרו של מלך המשיח שיזכה בזכותן 

לשלמות סודות התורה ללמדם את ישראל.
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