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   מחירון 'אוצר החכמה'-שבוע הספר תש"ע 06/06-  16/05 ג' סיון- כ"ד סיון
 
  

  ₪  5250  - ₪ 7500    -: מחיר                      ספרים 36,000 –  אוצר החכמה המלא)  1
ע "שו, םתי"שו, תלמוד ירושלמי ומפרשיו, תלמוד בבלי ומפרשיו, אלפי ספרים בכל מקצועות התורה והיהדות משנה ומפרשיה

מועדי , דרושים, חסידות, מחשבה ומוסר, קבלה, ל"שאר ספרי חז, ך ומפרשיו"תנ, קבצים תורניים, הלכה ומנהג, ומפרשיו

          .ועוד נושאים שונים, פיוטיםתפילות ו, תולדות עם ישראל, ישראל

           

  ₪  4690 - ₪ 6700     -: מחיר                                                                         
      .השמטנו מקצת ספרים שאינם תואמים לרוח הישיבות החרדיות  . זהה בתוכנה למהדורה המלאה

  

  ₪  3850 - ₪ 5500     -: מחיר                      ספרים 21,600  – אוצר גמרא והלכה )  3
הלכה , ע ומפרשיו"שו, תים"שו, מוד ירושלמי ומפרשיותל, תלמוד בבלי ומפרשיו, משנה ומפרשיה: אלפי ספרים בנושאים

  .וספרי זיכרון וכן ספרי יסוד קבצים תורניים ,ל"שאר ספרי חז ,ומנהג

                                                                                     

  ₪  3640 - ₪ 5200     -: מחיר                       ספרים 20,600 – אוצר תורה ומחשבה) 4
תולדות עם , מועדי ישראל, דרושים, חסידות, מחשבה ומוסר, קבלה, ל"שאר ספרי חז, ך ומפרשיו"תנ: אלפי ספרים בנושאים

   .נושאים שונים וכן ספרי יסוד, תפילות ופיוטים, לישרא

    
  ₪   3115 - ₪ 4450     - :מחיר                                                                     

הוספת חבילות . (ות של חיפוש חופשיללא אפשר" אוצר החכמה"וכל האפשרויות בתכנת " אוצר החכמה"ספרי  לוללת את ככ

  !)במחיר המקורי –נוספות 

  

  ₪ 690     -: מחיר                         '                                               מכון ירושלים'הוספת ספרי  •
סדרת תשובות , ספרי  ראשונים ואחרונים מבית היוצר הגדול לספרות תורנית ובהם שלחן ערוך השלם 360 –מיוחדת של כ ' חב

                  .אור המזרח ועוד ועוד, פולין, ליטא, הונגריה, סדרות גדולי אשכנז, ת נודע ביהודה"שו, מנחת חינוך השלם, הראשונים

  .אין הנחה בשבוע הספר, ועל ספרים אל

 

 ₪  240 - ₪ 340    -: מחיר                  לכל המהדורות  ) ד"חב(' קהת'ספרי הוצאת  3900פת הוס •
, תשורות, קבצים תורניים, מהם ספרים נדירים ועתיקים וכן רוב ספרי היסוד של החסידות, ד לדורותיהם"אוסף נרחב של ספרי חב

  .ת"אסף בעזרתם האדיבה של הוצאת קהנ. ספרי הסטוריה ואלבומים

 

 ₪ 580      -:מחיר                                                 '                          אהבת שלום'הוספת ספרי  •

ארות לצד מהדורות מדויקות ומפו, רובם ספרים הנדפסים לראשונה מתוך כתבי יד - 'אהבת שלום'ספרי חברת  400מיוחדת של ' חב

פרשנות , ס"פרשנות הש, תורת הראשונים: עוסקים בכל מקצועות התורה וענפיה' אהבת שלום'ספרי . לספרים נודעים וחשובים

כל כתבי הגאון רבי יוסף , פרשנות ספרי מצוות, סדרות מגאוני הדורות, י"פרשנות כתבי האר, ספרות הקבלה, י"כתבי האר, ך"תנ

ספרי ביוגרפיה , מנהגיםספרי , סידורי תפילה וסידורי כוונות, ת"י עה"פרשנות רש, י נושאיםחיים בעל הבן איש חי מסודרים לפ

  .אין הנחה בשבוע הספר, על ספרים אלו . ועוד ועוד

   ₪ 500 –לעמדה ₪  720 -: הרשאת רשת   

  .תשלומים בכרטיס אשראי 36 ניתן לשלם עד . מ ודמי משלוח"כל המחירים כוללים מע •

  ספרים 34,500  –   מהדורת בני תורה)  2   

 ספרים 36,000   –    מהדורת ספריה   )5          


