בס"ד סיון התש"ע

משדרגים לגרסה 18

טופס הזמנה/שדרוג
ברצוני להזמין/לשדרג
הסכום לתשלום
סה"כ
שם פרטי:
כתובת :רח'

מגירסה

( ₪20+דמי טיפול ומשלוח ,ולאחר הנחה בגין מבצע חבר מביא חבר)
משפחה:
מס'

אמצעי תשלום:
מצורף צ'ק על סך
סוג כרטיס אשראי:
מס' תשלומים:
/
תוקף:

טל':
דירה/כניסה

נייד:
מיקוד

יישוב

אתם מבינים יותר מכל את התועלת העצומה שמביא פרוייקט השו"ת ללומד התורה.
אתם גם מכירים רבים אחרים שיוכלו להפיק תועלת זו .לכן...

/
מס' כרטיס אשראי :
ת.ז .של בעל הכרטיס:

/

הלקוח החדש הרוכש את פרוייקט השו"ת (אנו נפנה אליו לקבלת אמצעי תשלום):
טל':
שם משפחה:
שם פרטי:
חתימה:

לרשימת הספרים המלאה ,לפרטים נוספים ולהזמנות:

החנות היהודית www.JudaismShop.com

טל | 077-7-513-613 .פקס057-9556780 .

הפנה אלינו חבר המעוניין בקניית פרוייקט השו"ת וקבל

/

* המבצע בתוקף עד לתאריך כ' באב התש"ע 31.7.2010

במקרה שידרוג :מס' סידורי של התקליטור הישן:
עם קבלת התקליטור החדש אחזיר את התקליטור הישן.

תאריך:

מ
ב
צ
ע
חבר מביא חבר

לגירסה

₪300
₪300

הנחה בשדרוג
ובנוסף ,חברך יקבל
הנחה בקנייה

פר

וייקט השו"ת

גרסה  18בתקליטור
₪1600

מחירים

מוצרים נוספים

מחירי פרוייקט השו"ת (לאחר  ₪300הנחה)

את שובר ההנחה בסך  ₪300ממבצע חבר מביא חבר
תוכל לממש גם ברכישת מוצרים נוספים הנמכרים על ידינו.

גרסה  +18בפורמט
₪2,150

מחיר שידרוג פרוייקט השו"ת
מגרסה  17לגרסה 18
מגרסה  16לגרסה 18
מגרסה  15לגרסה 18
מגרסה  14ומטה לגרסה 18
מגרסה  +17לגרסה +18
מגרסה  +16לגרסה +18
מגרסה  +15לגרסה +18
מגרסה  +14ומטה לגרסה +18
מגרסה  17לגרסה +18
מגרסה  16לגרסה +18
מגרסה  15לגרסה +18
מגרסה  14ומטה לגרסה +18
* עד ל 5-תשלומים ללא ריבית בכרטיס אשראי.

ספרים שנוספו בגירסה 15

Disk On Key

לתקליטור
₪300
₪400
₪500
₪600
₪300
₪400
₪500
₪600
₪550
₪650
₪750
₪850

גרסה  +18בתקליטור (כולל אנצ' תלמודית)
₪1,950
לDisk On Key-

₪500
₪600
₪700
₪800
₪750
₪850
₪950
₪1,050

פרוייקט השו"ת בר אילן
תוספת הספרים עד לגירסה 18

מפרשי המשנה והתלמוד :ראשונים :מרדכי (ברכות ,מועד) ,המאירי (נשים) ,רשב"ם (לפסחים).
אחרונים :תוספות יום טוב ,מהרש"א (נזיקין ,קדשים ,טהרות ,באר שבע  ,חזון איש (טהרות.
מפרשי הרמב"ם :קרית ספר(  למבי"ט) ,ר' חיים הלוי.
מפרשי שולחן ערוך :ט"ז (יו"ד) ,חידושי ר' עקיבא איגר (יו"ד) ,אבני מילואים ,קונטרס הספיקות ,שער הציון (מחובר ישירות למשנה ברורה).
חיבורים סביב שולחן ערוך :שו"ע הרב (חו"מ) ,ערוך השולחן(  אה"ע) ,חיי אדם (עם נשמת אדם) ,זכרו תורת משה.
הלכה ומנהג :סמ"ג ,המכריע  ,הרוקח ,שבולי הלקט (יו"ד).
ספרי שו"ת :נחלת שבעה(  שטרות ושו"ת) ,יד אליהו מלובלין ,נחלת אבות  ,אבני מילואים (שו"ת) ,כתב סופר (או"ח) ,שבט סופר ,הגרי"ח
זוננפלד ,הר צבי (אה"ע א') ,נשמת חיים ,ציץ אליעזר (כ"ב) ,משנה הלכות (ט')  .
ספרי חסידות :פרי צדיק ,קדושת לוי ,מאור ושמש ,אגרא דפרקא ,אור המאיר ,שפת אמת ,ערבי נחל ,מגילת סתרים ,מנחם ציון ,מראה יחזקאל.

ספרים שנוספו בגירסה 16
מפרשי תנ"ך :אברבנאל (תורה) ,רבינו בחיי ,פנים יפות ,כלי יקר ,תיבת גמא (פמ"ג) ,משך חכמה ,חנוכת התורה ,בית הלוי ,הגרי"ז.

מפרשי המשנה והתלמוד :ראשונים :ר"ש ורא"ש (זרעים) ,מרדכי (נשים) ,המאירי (נזיקין) ,ר"ן ,רבינו יונה ורבינו יהונתן על הרי"ף.
אחרונים :קרן אורה ,חכמת שלמה ,חידושי ר' עקיבא איגר (ברכות ,מועד) ,חידושי הרי"מ (מועד ,נשים) ,מקדש דוד (קדשים) ,שרידי אש
(חידושים)מפרשי שולחן ערוך :פרי מגדים (יו"ד) ,סמ"ע (חו"מ) ,ברכי יוסף (יו"ד)
חיבורים סביב שולחן ערוך :אליה רבה ,ערוך השולחן (חו"מ)     
ספרי שו"ת :צמח צדק ,כתב סופר (יו"ד  ,חו"מ) ,דברי מלכיאל(  א'-ג') ,זית רענן ,הר צבי (אה"ע ב') ,שבט הלוי (ה') ,בית שלמה ,דברי שלום
(יו"ד) ,משנה הלכות (י') ,פד"ר ירושלים (י')
מוסר  ומחשבה :תפארת ישראל ,באר הגולה ,נר מצוה ,גימטריאות (לר"י החסיד) ,שולחן של ארבע ,מסילת ישרים ,מגיד מישרים ,מלמד
התלמידים
ספרי כללים וסדר הדורות :יד מלאכי ,ספר יוחסין ,הליכות עולם ,גופי הלכות ,כללי התלמוד (לשל"ה) ,מבוא התלמוד (ר"י בן עקנין) ,מבוא
התלמוד (ר"ש הנגיד)
ספרי חסידות :נועם אלימלך ,דגל מחנה אפרים ,תניא ,יושר דברי אמת
ספרי ר' צדוק הכהן :צדקת הצדיק ,משיב צדק  ,פוקד עקרים ,דברי סופרים ,מחשבות חרוץ ,ליקוטי מאמרים ,קונטרס ספר הזכרונות

(מותנה ברכישה בסך העולה על .)₪2,000

המוצר
כותר  10,000 -מאמרים תורניים מצולמים
כותר (לבעלי פרוייקט השו"ת)
שו"ת השואה
קורות השואה
שו"ת השואה  +קורות השואה
אוצרות התורה מבית ספריית מורגנשטרן
ספריית ענק על גבי דיסק קשיח נייד
גרסה  5עם זכות שדרוג חינם לגרסה 6
מהדורה מורחבת

מחיר קטלוגי
₪1,000
₪500
₪300
₪800

מחיר מבצע
₪700
₪490
₪360
₪150
₪450

מס' תשלומים
7
7
3
2
3

₪6,900

₪4,860
הנחת מזומן ₪400 -

36
₪135x36

אוצרות התורה מבית ספריית מורגנשטרן
ספריית ענק על גבי דיסק קשיח נייד
גרסה  5עם זכות שדרוג חינם לגרסה 6
מהדורת בני תורה

₪5,900

₪4,140
הנחת מזומן ₪400 -

36
₪115x36

אוצרות השו"ת מבית אוצר ההפוסקים ירושלים
מאגר הכולל  4,000ספרי שו"ת מצולמים
עם מפתח הנושאים של אוצר הפוסקים

₪2,900

₪2,000
הנחת מזומן ₪200 -

20
₪100x20

ספרים שנוספו בגירסה 17
מפרשי תנ"ך :מלבי"ם (תורה+נ"ך) ,ספורנו ,חזקוני ,רד"ק (בראשית) ,אור החיים ,רא"ם (מזרחי) ,צרור המור,
מפרשי המשנה והתלמוד :ר"ש (טהרות) ,תוספות הרא"ש ,המאירי (ברכות ,קדשים ,טהרות) ,מרדכי (נזיקין ,קדשים) ,שיטה מקובצת ,צל"ח
השלם ,ר' עקיבא איגר (קדשים ,טהרות) ,חידושי הרי"מ (נזיקין ,קדשים ,טהרות)                             
מפרשי טור ושולחן ערוך :ב"ח ,פתחי תשובה (חו"מ) ,ט"ז (חו"מ) .חיבורים סביב שולחן ערוך :לבוש (או"ח) ,אליה זוטא
ספרי שו"ת :מהר"ם מינץ ,בית אפרים (או"ח) ,דברי מלכיאל (ד-ה) ,שאגת אריה ,כתב סופר (אה"ע) ,שער אפרים ,שבט הלוי (ו) ,דברי שלום
(חו"מ)  ,אמת ליעקב ,פד"ר ירושלים (יא) ,מזכרת משה ,אמרי משה.
מוסר  ומחשבה :שני לוחות הברית (של"ה) ,ווי העמודים ,כד הקמח ,נצח ישראל  ,סדר היום ,אגרת תימן ,אגרת השמד ,אגרת תחיית המתים.
הלכה ומנהג :תורת הבית הארוך והקצר ,בדק הבית ,משמרת הבית ,מנהגים  דבי מהר"ם מרוטנבורג ,אהל מועד ,פסקי ר"י מפריז ,הלכות
שמחות ,גנזי מצרים (הלכות ספר תורה).
ספרי חסידות :בני יששכר ,אוהב ישראל ,תורת אמת ,שפתי צדיקים ,לקוטי מהרי"ל ,ספרי ר' צדוק הכהן  :ישראל קדושים ,רסיסי לילה ,דברי
חלומות ,קומץ המנחה.
בגירסה  17פלוס  -אנציקלופדיה תלמודית :כרך כח (כזית-כל נדרי)

ספרים שנוספו בגירסה 18
מפרשי תנ"ך :אלשיך (תורה+נ"ך) ,בעל הטורים השלם ,תרגום ירושלמי ,ר' חיים פלטיאל ,דעת זקנים ,מנחת שי ,משיבת נפש
מפרשי המשנה והתלמוד :מלחמת ה' ,נימוקי יוסף ,השגות הראב"ד (על הרי"ף) ,ספר הזכות ,יד רמ"ה (סנהדרין) ,מיוחס לרשב"א על מנחות ,הון
עשיר ,מהר"ם מלובלין ,המקנה ,בית יעקב ,תוספת יום הכיפורים ,יום תרועה ,כפות תמרים ,תורת גיטין ,קובץ הערות (ליבמות) ,שבת של
מי ,מקדש דוד (זרעים ,טהרות) ,פירוש ר' מתתיה היצהרי על אבות.
מפרשי שולחן ערוך :פרי מגדים (או"ח) ,המקנה (קונטרס אחרון) ,תפארת יעקב ,תפארת למשה חיבורים סביב שולחן ערוך:חכמת אדם עם
בינת אדם ,שערי צדק ספרי מצוות :מנחת חינוך ,רס"ג עם פירוש הגר"י פערלא
ספרי שו"ת :מהר"ם מרוטנבורג (קרימונה) ,בית אפרים (יו"ד) ,שאגת אריה החדשות ,מהרא"ש ,מהר"י הלוי ,אסיפת גאונים ,מהר"ם כץ ,גבורת
אנשים ,בנין עולם ,אבני נזר (מהדורה חדשה) ,הרב"ז ,משנה הלכות (חלק יז) ,שבט הלוי (חלק ז) ,דברי שלום (חו"מ ב)
ספרי הלכה ומנהג :התרומות עם גידולי תרומה ,מנהגים (קלויזנר ,חילדיק) ,איסור והיתר הארוך ,הנייר ,סדרים לרש"י

