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הוצאת קורן ירושלים היא אחת מהוצאות ספרי הקודש המובילות בעולם.
מה שהתחיל בשנת 1962 כהוצאה משפחתית שהוציאה לאור את הספר התנ"ך 

בלבד, הפך עם השנים לחברה גדולה אשר תחתיה חמש הוצאות בת, המוציאות יחד 
לאור עשרות ספרים בשנה.

כיום הוצאת קורן מוציאה לאור, בין השאר, את כתביהם של הרב עדין אבן־ישראל 
שטיינזלץ, הרב יונתן זקס, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב יוסף צבי רימון ועוד 

רבים..
עם צוותי מכירות בישראל, ארה"ב, קנדה, אוסטרליה, דרום אפריקה, ואירופה,

ספרי קורן מגיעים ליהודים מכל רחבי העולם, והם פונים לכל העדות ולכל הגילאים.

ההיסטוריה שלנו

הוצאת קורן התחילה בחלומו של הטיפוגרף אליהו קורן, שעלה לישראל מגרמניה 
בשנת 1934. שני עשורים עמל אליהו קורן להוציא לאור את התנ"ך היהודי הראשון. 

לשם כך, עיצב אליהו קורן אות מיוחדת לתנ"ך, ולימים עיצב גם אות מיוחדת לסידור. 

עד לאותו הזמן, כל מהדורות התנ"ך בעברית שנדפסו לאחר המהדורה של דניאל 
בומברג בשנת 1517 בוונציה, התבססו על כתבי יד נוצריים, ולכן טעויות בטקסט 

ובטעמים היו נפוצות מאוד. כדי לשנות את המצב העמיד אליהו קורן צוות של חוקרי 
נוסח, מומחים בדורו, על מנת להתקין נוסח המבוסס על כתבי יד מהימנים עתיקים.

כמו כן, כדי להבטיח בהירות מרבית, הוא עיצב לתנ"ך גופן חדש בעיצוב המתאים 
לאות העברית המודרנית ובקו מדויק ונקי.

מאז התרחבה וגדלה הוצאת קורן, וכיום היא מוציאה לאור בנוסף לתנ"ך גם חומשים, 
סידורים, מחזורים, תלמוד, משנה תורה לרמב"ם ועוד.

בהוצאה מקפידים לשמור על הדגשים העיצוביים שהתווה אליהו קורן לפני כשישים 
שנה, ומחדשים באריזות מרהיבות שמרחיבות את הדעת.



שותפים

קבוצת קורן

הר ברכה

PANTONE DS 210-1 U

PANTONE DS 5-1 U

PANTONE DS 236-5 U

PANTONE DS 254-5 U

PANTONE DS 306-7 U

הוצאת קורן מוציאה לאור את ספרי הקנון היהודי בעיצוב מודרני, 
צעיר ומרענן בשמירה על הנוסח המקורי של הכתבים. ספרי קורן 

מפארים בתי כנסת, ישיבות, מדרשות בתי ספר ובתים רבים בארץ 
ובעולם.

הוצאת מגיד מוציאה לאור ספרי הגות יהודית של מובילי דעה, 
סוכני שינוי ורבנים מכל גוני הקשת הדתית בארץ ובעולם.

הוצאת טובי מוציאה לאור ספרות יפה בנושאי יהדות וארץ 
ישראל.

ספרי הוצאת קורן כבר מזמן הפכו להיות המתנה שתרצו לתת, והכי תאהבו 
לקבל.

מה  את  בקלות  למצוא  לכם  שיסייעו  שונים  אייקונים  הכנו  עליכם,  להקל  כדי 
שאתם מחפשים.

מובן שמדובר בהמלצה בלבד שגיבשנו לאורך השנים, ובעזרת הלקוחות שלנו.

ועד  א'  מכיתה  ובנות  לבנים  מתאים   – ספר  בית  תורה/  תלמוד 
כיתה ח'

בית כנסת – מתאים לרכישות מרוכזות שמגיעות או מטעם בית 
הכנסת, או ממתפללים כתרומה לבית הכנסת.

יום המורה – מתנות לאלו שעובדים קשה כל השנה.

וגם  המצווה  לבני  גם  יתאימו  האפשרויות  רוב    - מצווה  בר/בת 
לבנות המצווה.

מתנות לאירועים - בדרך כלל ירכשו ברכישות מרוכזות. מומלץ 
לפנות לאיש המכירות באזורכם )פירוט בגב הכריכה(

חתן / כלה – מתנות שקונים לחתן ולכלה לקראת החתונה.

מומלץ  מרוכזות.  ברכישות  ירכשו  כלל  בדרך    - אזורית  מועצה 
לפנות לאיש המכירות באזורכם )פירוט בגב הכריכה(

מתנות תחילת/סוף שנה – מגוון ספרים לתלמידים שיועילו להם 
במהלך השנה.

למסע  היוצאים  ולנערות  לנערים  שיסייעו  ספרים   – לפולין  מסע 
לפולין

מתנות לחיילי צה"ל



קורן

1962:  אליהו קורן מוציא לאור את התנ"ך הראשון

1970:   כל חיילי צה"ל מקבלים בטקס ההשבעה את תנ"ך קורן

1981:  אליהו קורן מוציא לאור את סידור קורן הראשון

1998:  אליהו קורן מקבל את פרס יקיר ירושלים

2000:  מאיר מילר רוכש את הוצאת קורן ומצרף אליה את הוצאת טובי

2009:  השקת הוצאת הבת: הוצאת מגיד - בית להגות יהודית

2009:  השקת סידור קורן עברי-אנגלי בתרגומו ובהערותיו של הרב יונתן זקס

2012:   מדינת ישראל מדפיסה בול מיוחד לכבוד חמישים שנה להוצאת קורן

2014:  יוצא לאור הסידור העברי-אמהרי הראשון לעולים מאתיופיה

2016:  יוצא לאור חומש קורן עם רש"י ואונקלוס המהודר

2017:  הוצאת אופק לכתבי יד עתיקים התחילה לצאת לאור תחת קורן

2018:  הרב עדין אבן־ישראל שטיינזלץ משלים את ביאורו לתנ"ך המבואר ולרמב"ם המבואר

2019:  הרב עדין אבן־ישראל שטיינזלץ משלים את התלמוד הבבלי עברי-אנגלי 

ציוני דרך

א
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תנ"ך המעלות
מהדורה בעלת לשוניות שמוטבעים עליהן שמות עשרים וארבעת 

הספרים לחיפוש קל ונוח מתמיד.

129 19.59789653011816₪ × 13 ס"מכריכה קשה

129 19.59789653010659₪ × 13 ס"מגמישה - ורוד

129 19.59789653010833₪ × 13 ס"מגמישה - ירוק

129 19.59789653010840₪ × 13 ס"מגמישה - כחול

129 19.59789653018273₪ × 13 ס"מגמישה - טורקיז

129 19.59789653018280₪ × 13 ס"מגמישה - ג'ינס

129 19.59789653019102₪ × 13 ס"מגמישה - כתום

129 19.59789653018945₪ × 13 ס"מגמישה - סגול

149 19.59789653012554₪ × 13 ס"ממעלות - סטיקרס

495 9789653010758₪ 34.5 × 21.3 ס״מ

תנ"ך תפארת
המהדורה המפורסמת של חמישה חומשי תורה, נביאים וכתובים 

בתוספת הפטרות לשבת ומועד, עכשיו בכריכה חדשה.

סדרת התנ"ך המבואר -נ"ך

יהושע-
שופטים

90   24.59789653019812₪ × 17  ס״מ

90   24.59789653019829₪ × 17  ס״משמואל

90   24.59789653019843₪ × 17  ס״ממלכים

90   24.59789653019775₪ × 17  ס״מישעיה

90   24.59789653019782₪ × 17  ס״מירמיה

90   24.59789653019799₪ × 17  ס״מיחזקאל

90   24.59789653019805₪ × 17  ס״מתרי עשר

90   24.59789653019836₪ × 17  ס״מתהלים

90   24.59789653019850₪ × 17  ס״ממשלי-איוב 

חמש 
מגילות

90   24.59789653019874₪ × 17  ס״מ

דניאל עזרה 
נחמיה

90   24.59789653019881₪ × 17  ס״מ

90   24.59789653019898₪ × 17  ס״מדברי הימים

התנ"ך 
המבואר סט 

שלם

1530   24.59789653019904₪ × 17 × 41  ס״מ

סדרת התנ"ך המבואר / חמישה חומשי תורה
מאת הרב עדין אבן־ישראל שטיינזלץ/ מהדורת כ"ץ

תמונות,  הרחבות,  פרק,  לכל  מבוא  לנושאים,  הפסוקים  חלוקת 
מפות ועוד המקצרים ומקלים על שטף הקריאה.

₪   978965301972089ס״מ  17 × 24.5בראשית

₪   978965301973789ס״מ  17 × 24.5שמות

₪   978965301974489ס״מ  17 × 24.5ויקרא

₪   978965301975190ס״מ  17 × 24.5במדבר

₪   978965301976890ס״מ  17 × 24.5דברים

 סט חומשים
בקופסא

₪   9789653019713445ס״מ  17 × 24.5

תנ"ך ישראל
לעברית  מארמית  ותרגום  מפות  הכוללת  לקריאה  נוחה  מהדורה 

לספר דניאל ולקטעים מספר עזרא.

159 9789653010543₪ 24.5 × 17ס״מכריכה קשה עם עיטוף

189 9789653010505₪ 24.5 × 17ס״ממהודרת בצבע בורדו

990 9789653010765₪ 34.5 × 21.5 ס״מ

תנ"ך תפארת בכריכת עור
נביאים  תורה,  חומשי  חמישה  קורן:  תנ"ך  של  הדגל  מהדורת 

וכתובים בתוספת הפטרות כרוכים בכריכת עור.

מהודר!

תנ"ך ירושלים
מהדורה ידידותית לקריאה ונוחה לנשיאה אשר קיבלה את אישור 

משרד החינוך לשימוש בבחינות הבגרות.

כריכה קשה 
עם עיטוף 

 13 × 19.5
ס״מ

9789653010512₪ 89

מהודרת 
בצבע בורדו

 13 × 19.5
ס״מ

9789653010529₪ 129

+מדבקות
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תנ"ך כיס
המקומיות  הרשויות  מרבית  מגישות  אותה  הקטנה  המהדורה 
היסודיים.  הספר  בבתי  הלימודים  לסיום  כמתנה  בישראל 
המהדורה כוללת מפות צבעוניות ותרגום מארמית לעברית לספר 

דניאל וקטעים מספר עזרא.

כריכה קשה עם 
עיטוף

59 9789653010536₪ 15.5 × 10.5 ס״מ

תנ"ך המעלות, עברי־אנגלי
ומקומות  אנשים  שמות  של  המקורי  התעתיק  על  המקפיד  תרגום 

)Moshe instead of Moses( לצד לשוניות אינדקס.

כריכה רכה- 
חום, שוליים 

מוזהבים

 13.5 × 21.5 
ס״מ

9789653017221₪ 249

כריכה קשה
עם עיטוף

 13.5 × 21.5 
ס״מ

9789653017214₪ 219

תנ״ך דו־לשוני, עברי־אנגלי 
ומקומות  אנשים  שמות  של  המקורי  התעתיק  על  מקפיד  התרגום 

)Moshe instead of Moses(

כריכה קשה עם 
עיטוף

99 9789653017238₪ 15.5 × 10.5 ס״מ

תנ"ך ציון 
50 שנה לשחרור ירושלים. תנ"ך קורן מהדורת ציון יצא לרגל 

להעמקה  לסייע  שנועדו  רבות  תוספות  ובו  אופייני  קורן  תנ"ך 
בלימוד התנ"ך. 

בנוסף להבחנה בין סוגי השוואים וסוגי הקמצים, הוספנו במהדורה 
זו הפניות בשולי המקרא לתיאורים מקבילים הקיימים במקומות 
נועדו לאפשר למעיין להתבונן באירוע  אחרים במקרא. ההפניות 

או בנושא מנקודות מבט שונות ומגוונות. 

109 9789653017207₪ 15.5 × 10.5 ס״מכריכה קשה

E \ H

חומש עם רש"י ואונקלוס
וציון תרי"ג מצוות  פירוש רש"י ותרגום אונקלוס המדויקים, עם תמונות, 

בפסוקים בכריכה מהודרת ונספח צבעוני.

בגדי הקודש

33

שיבוץ זהב ופיתוח חותםאורים ותומים

פרשת תצוה כח, טו-ל חושן

פרשת ויקהל לט, ח-כא

חומר גלם: ארבעה חוטי זהב, שישה חוטי פשתן לבנים ו־18 חוטי צמר צבועים — שישה בתכלת, שישה בארגמן, שישה בתולעת שני

אופן האריגה: מעשה חושב בשילוב חוט אחד של זהב בכל אחת מארבע קבוצות החוטים

מידות: חושן המשפט היה מלבן מקופל, ונרָאה ִמְלפנים כמו ריבוע.

אורך: לפני הקיפול — אמה )כ־48 ס"מ(, לאחר הקיפול — חצי אמה  

רוחב: חצי אמה )כ־24 ס"מ(  

תיאור: חושן המשפט היה אריג בצורת ריבוע )מלבן מקופל לשניים(. אהרן לבש את החושן כנגד לבו. על החושן שיבצו שתים־
עשרה אבנים טובות בתוך משבצות זהב. באבנים נחרטו שמותם של שנים־עשר שבטי ישראל )'פיתוחי חותם'(. על שתי הפינות 
העליונות של החושן תפרו שתי טבעות זהב. טבעות אלה חוברו אל משבצות הזהב שעל גבי החלק העליון של כתפות האפוד 
באמצעות שרשרות )'ׁשרׁשֹת גבֻלת'(. גם בשתי הפינות התחתונות של החושן תפרו שתי טבעות זהב. את הטבעות האלה חיברו אל 
טבעות הזהב שעל גבי החלק התחתון של כתפות האפוד באמצעות פתיל תכלת. חיבורים אלו הצמידו את שפת החושן התחתונה 

אל השפה העליונה של חשב האפוד. בתוך החושן הניחו את האורים והתומים, שהם בעצם שם ה' המפורש כתוב על קלף.

פתיל תכלתשרשרות גבלות טבעות זהב

עבודת הקרבנות

19

הקרבנות עבודת 

מבנה	המזבח

במסכת מידות )פ"ג מ"א( מתואר מבנה המזבח בבית שני.

רוחב המזבח בתחתיתו היה שלושים ושתיים אמה, והוא היה 
מתמעט והולך ככל שעולים בגובהו. בתחתית המזבח היה 
יסוד המזבח )1(. רוחבו היה אמה, והוא הקיף את המזבח מצד 
 צפון ומצד מערב, וגם אמה אחת בצד דרום ואמה אחת בצד 

מזרח. 

ישנן עבודות שנעשו בחלקו התחתון של קיר המזבח וישנן 
עבודות שנעשו בחלקו העליון של קיר המזבח. לכן באמצע 
גובהו של קיר המזבח )חמש אמות מן הקרקע( היה חוט 
 סיקרא )2(, מעין גבול בין חלקו העליון של המזבח לחלקו 

התחתון.

בגובה חמש אמות מעל היסוד היה הסובב )3(, מעין מסלול 

המקיף את המזבח, ורוחבו אמה. בחלק מעבודות הקרבנות 
הכוהנים היו עומדים עליו.

שלוש אמות מעל הסובב נמצא גג המזבח, ובארבע פינותיו היו 
ארבע קרנות )4(, כל אחת מהן בגובה אמה. מכאן שגובהו של 

המזבח היה עשר אמות בסך הכול.

בדרומו של המזבח היה בנוי הכבש )5(, שבו היו עולים למזבח.

על גג המזבח היו שלוש מערכות עצים. הראשונה שבהן נקראת 
מערכה גדולה, ועליה הקטירו את הקרבנות. היא ממוקמת בדרום 
מזרח המזבח. המערכה השנייה נקראת מערכת הקטורת, וממנה 
לקחו גחלים לשם הקטרת הקטורת במזבח הזהב שבקודש. 
במערכה השלישית נתקיימה מצוות "אש תמיד תוקד על המזבח" 

)ויקרא ו, ו( ולא נעשה בה שימוש מלבד זה.

חוט הסיקראכבש יסודסובב קרן

1

2
3

4

5

צמחים ובעלי חיים בספר ויקרא

39
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החסידה במקרא היא עוף נודד החולף בארצנו והיא ֲחִסיָדה
ניכרת במוטת כנפים מרשימה )ירמיהו ח, ז; זכריה ה, ט(. 
בתרגומים הארמיים ובלשון חז"ל היא מכונה דיה לבנה. 
לפי פירוש רש"י מדובר ב"ציגוני"א" ).Ciconia sp(, זיהוי 
שהתקבל אצל רוב החוקרים ובלשון העברית בת ימינו. 
זיהוי זה מתאים, לכאורה, לתיאור בפסוקים ולמדרש 
השמות של חז"ל: "למה נקרא שמה חסידה — שעושה 
חסידות עם חברותיה" )חולין סג ע"א(. החסידה הלבנה 
כונתה בפי הרומים pia avis — העוף הנדיב או החסיד. 
ייתכן שזה נובע מקשר הנאמנות בין בני הזוג של 
החסידות ולאמונה שרווחה בימיהם שעופות אלה 
מצטיינים בכיבוד הורים ובמסירות. לעומת זאת, רס"ג 
תרגם את החסידה שבתורה בשם "צקר" הוא הבז 

 .)Falco cherrug(

"האנפה למינה" רומז שאנפה הוא שם קיבוצי, ולו הרבה ֲאָנָפה
 ,charadrius :מינים דומים. השבעים והוולגטה תרגמו
כיום נקרא בשם זה הסוג: חוָפמי, שחי ליד גדות בתי 
גידול לחים. בתרגום הירושלמי האנפה היא דיה שחורה. 
לדעת רס"ג, מדובר בציפורים ממשפחת התוכיים. רש"י 
כתב שהיא ה"הירו"ן", וזיהוי זה התקבל בימינו בשם 
אנפה ).Ardea sp(. תימוכין לזיהוי זה יש לראות בדמיון 
של עופות אלה לחסידה הסמוכה לה בתורה. במדרש 
השמות של חז"ל נאמר: "האנפה — זו דיה רגזנית, למה 
נקרא שמה אנפה — שמנאפת עם חברותיה" )חולין סג 
ע"א(. תופעה זו קשורה לעופות שונים החיים בלהקות, 
כמו מיני אנפות ושחפים המתקבצים יחדיו בקולניות 
רבה ונראים כמתקוטטים. למעשה, גזרון השם נרמז 
בפירוש הכפול ל"אנף", א( אף — במשמעות המקור 
המוארך של העוף; ב( אף — במשמעות כעס, רוגז וחרון.

זיהוי הדוכיפת עם העוף המכונה בימינו בשם זה )Upupa ּדּוִכיַפת
epops( הוא חד־משמעי. בארמית הוא מכונה "נגר טורא" 
או "תרנגול בר" )גיטין סח ע"ב(, בשל ציצת הנוצות 
שבראשו שהיא מעין כרבולת. ציצת הראש נפרשת 
ונסגרת לסירוגין ועל סמך זה מובא מדרש שמות 
הקושר אותה לאגדות שונות: "דוכיפת — שהודו כפות, 

וזהו שהביא שמיר לבית המקדש" )חולין סג ע"א(. 
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מסעי	בני	ישראל

240 24.59789653017672₪ × 17 ס"מסט

48 24.59789653016750₪ × 17 ס"מבראשית 

48 24.59789653016767₪ × 17 ס"משמות 

48 24.59789653016774₪ × 17 ס"מויקרא

48 24.59789653016781₪ × 17 ס"מבמדבר

48 24.59789653016798₪ × 17 ס"מדברים

E \ H
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חומש קורן
תורה כתר \ תורה ישראל

חמישה חומשי תורה בכרך אחד באות גדולה לתלמידים בראשית 
דרכם בקריאה או בלימוד תורה.

69  4.59789653010581₪ × 21.3  ס״מתורה ״כתר״ 

49  24.59789653010598₪ × 17  ס״מתורה ״ישראל״ 

מהדורת בית כנסת

 74  21.59789653011687₪ × 13.5 ס״מאפוראשכנז

מהדורה אישית

59  19.59789653010611₪ × 13 ס״מבורדו ספרד

59  19.59789653010604₪ × 13 ס״מאפוראשכנז

59  19.59789653010628₪ × 13 ס״מחום ספרדים

חמישה חומשי תורה וסידור לשבת
נוח לשימוש וקל לנשיאה.

חמישה חומשי תורה - עברי־אמהרי
התורה,  חומשי  חמישה  את  המשלבת  דרך  פורצת  מהדורה 
בשפה  תרגום  לצד  תהלים  וספר  המגילות  חמש  ההפטרות, 

האמהרית.

119  21.59789653011908₪ × 13.5  ס״מכריכה קשה

חמישה חומשי תורה- עברי־אנגלי
הפטרות/ חמש מגילות/ תהילים

 Moshe( תרגום המקפיד על תעתיק מקורי של שמות אנשים ומקומות
instead of Moses( לחמשת החומשים, ההפטרות, המגילות ותהלים.

מהדורה אישית-19.5 × 13  ס״מ / אשכנז

59  9789653013025₪כריכה קשה

מהדורה קטנה-15.5 × 10.5  ס״מ / אשכנז

45  9789653013018₪כריכה רכה

79  9789653011472₪כריכה חגיגית־עמנואל

חמישה חומשי תורה וסידור לשבת / ומהדורת תלפיות
הטקסט בעברית זהה לחומש הקלאסי של קורן. 

ההנחיות לתפילה באנגלית. 

129  21.59789653011625₪ × 13.5  ס״מכריכה קשה

חמישה חומשי תורה, מהדורת מגרמן
הפטרות ותפילות שבת - עברי־אנגלי

תרגומים,  משלב  קורן  של  לשבת  וסידור  תורה  חומשי  חמישה 
הסידור  על  זקס  יונתן  הרב  של  עיניים  מאירת  ופרשנות  הנחיות 

והחומש.

אשכנז 
כריכה קשה

139  21.59789653012844₪ × 13.5 ס״מ

E \ H

E \ H

חמישה חומשי תורה עם רש"י ואונקלוס כרך אחד
רש"י  בגופן  מתהדר  החומש  המדויקים.  אונקלוס  ותרגום  רש"י  פירוש 
המיוחדת  ובאות  בהירים  ועימוד  ובעיצוב  ז"ל,  קורן  אליהו  בידי  שהוכן 

לקורן.

95  24.59789653017726₪ × 17 ס"מכריכה קשה

חומש קורן, מהדורת אריאל
ספר בראשית

חומש מהודר, בפונט קורן, ובעיצוב מאיר עיניים בהתאם לדרישות 
18 שורות בדף. משרד החינוך. מכיל 

40  24.59789653019669₪ × 17 ס״מכריכה קשה

בהנחיית
משרד החינוך 

28 ש"ח  ברכישות מרוכזות | 
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סידור קורן, ספרד-מהדורת מילר, אשכנז-מהדורת פומרנץ
לגופן קורן המפורסם וחלוקת השורות הייחודית נלווים הסברים והנחיות, 

חמש מגילות, תהלים והלכות.

מהדורת שליח 
ציבור

34.5 × 21.3 ס״מ

395  9789653012165₪קשה - בורדו ספרד

395  9789653012226₪קשה - אפוראשכנז

מהדורת בית כנסת
21.5 × 13.5 ס״מ

79  9789653012271₪קשה - בורדו ספרד

79  9789653012233₪קשה - אפוראשכנז

79  9789653012318₪קשה - חום ספרדים

מהדורה אישית
19.5 × 13 ס״מ

64  9789653012288₪קשה - בורדו ספרד

64  9789653012240₪קשה - אפוראשכנז

64  9789653012325₪קשה - חום ספרדים

מהדורה קטנה
15.5 × 10.5 ס״מ

54  9789653012295₪קשה - בורדו ספרד

קשה - עור חוםספרד
בקופסא 

9789653012363₪  79

54  9789653012257₪קשה - אפוראשכנז

קשה- עור חוםאשכנז
בקופסא

9789653012356₪  79

59  9789653012523₪גמישה - כחולספרד

 19.59789653017696₪180 × 13 ס״מספרד

 19.59789653017689₪180 × 13 ס״מאשכנז

 19.59789653017702₪180 × 13 ס״מספרדים

מהדורת 
שליח ציבור

 34.59789653017498₪395 × 21.3 ס״מ

מהדורת 
בית כנסת

79  21.59789653017467₪ × 13.5 ס״מ

54  15.59789653017474₪ × 10.5 ס״ממהדורה קטנה

מארז אפוד - סידור וחומש
של  הנאה  והעימוד  המדוייק  הנוסח  את  המשלב  מתנה  מארז 
עבודת  מתוך  פרטים  ובה  כריכה  עם  ירושלים,  קורן  הוצאת 

הסטודיו של "אפוד רקמת יד"- עדינה גת.

סדרת אבותינו של קורן — נוסח חכמי מרוקו
המנהג,  למקורות  והסבר  טעם  והנוסחאות,  המנהגים  חילופי  עם 
והתעוררות  מוסר  ודברי  התפילה  לסדרי  הנחוצים  הדינים 

מכתביהם של חכמי מרוקו.

סידור קורן — עברי־אמהרי
ושלושת  השבת  החול,  תפילות  של  אמהרית  מול  עברית  דף 
תפילות  ובו  מיוחד  פרק  והמועדים.  חודש  ראש  וגם  הרגלים 

עתיקות של העדה משולב בסוף הסידור.

119  21.59789653011922₪ × 13.5 ס״מספרדים

סידור קורן - מהדורה קטנה
סידור קורן החדש

ולחלוקת  המפורסם  לגופן  שנים.  של  מקיף  ומחקר  עמל  פרי  הינו  הסידור 
מראי  לחזן,  והנחיות  מנהגים  על  הסברים  כעת  נלווים  לו  הייחודית  השורות 

מקום, חמש מגילות, ספר תהלים והלכות תפילה.

9789653019003₪59 15.5× 10.5 ס"מ ספרד

15.59789653018990₪59× 10.5 ס"מאשכנז

15.59789653019010₪59× 10.5 ס"מעדות המזרח

15.59789653019034₪59× 10.5 ס"מספרד

15.59789653019027₪59× 10.5 ס"מאשכנז

15.59789653019041₪59× 10.5 ס"מעדות המזרח

כתום

טורקיז

סידור קורן תלפיות - מהדורת אהרן
הנחיות באנגלית

מהדורת ביכנ"ס
אשכנז

21.5 × 31.5 ס״מ

79  9789653011441₪כריכה קשה- אפור

מהדורה אישית
אשכנז

19.5 × 13 ס״מ

79  9789653011472₪מהודרת, בורדו

E \ H

44 9789653012776₪ 19.5 × 13 ס״מאשכנז

סידור ליל שבת עברי־אנגלי
ערב  תפילת  דרך  למסורת  הזיקה  את  לחזק  למבקשים  במיוחד 

E \ H
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49  19.59789653013568₪ × 13 ס״מספרד

49  19.59789653013551₪ × 13 ס״מאשכנז

49  19.59789653013575₪ × 13 ס״מספרדים

סידור קורן לתלמיד
מהדורה שהותקנה במיוחד בשביל תלמידי בית הספר היסודי המנגישה 

את התפילות בבית הספר עם הסברים והנחיות.

69 ש"ח21.59789653016552 × 13.5 ס"מאשכנז

69 ש"ח21.59789653016569 × 13.5 ס"מספרדים

סידור קורן לילדים, מהדורת מגרמן
עברי-אנגלי, מהדורה מאוירת.

סידור קורן לילדים, 
עריכה: פנינה גפן, איור: רינת גלבוע

איך מלמדים ילדים להתפלל? איך מקנים את הנכס הרוחני הגדול של 
זכות הדיבור הישיר עם ה'?

הסידור שלפניכם, מבקש להעניק אתגר רוחני של התבוננות והעמקה 
בתפילה, ולסלול בלב הילד דרכים לתפילה.

9789653019072₪48 22× 13.5 ס"מספרד

9789653019089₪48   22× 13.5 ס"מספרדים

סידור קורן מבראשית
הוספו  אליו  הרך  לגיל  הלימודים  תכנית  פי  על  הבנוי  סידור 

תפילות, מזמורים וברכות והוא מלווה באיורים.
כריכה קשה

למינציה מלאה
44  9789653013148₪ 19.5 × 13 ס״מ

139 21.59789653019300₪ × 14.5 ס״מאשכנז

139 21.59789657760482₪ × 14.5 ס״מספרד

סידור שלם, עברי־אנגלי, מהדורת לובל
סידור  כל  את  הכולל  חדשה  בעריכה  חדש,  סידור  הוא  שלם  סידור 

הרב זקס בנוסף לכל התפילות וקריאות התורה של שלוש הרגלים. 
המועד,  חול  רגלים,  לשלוש  חדש  תרגום  כוללת  החדשה  המהדורה 
מחודש  תרגום  וכן,  ירושלים.  ויום  העצמאות  יום  פורים,  חנוכה, 

לאנגלית לחמשת המגילות ותחינות מיוחדות.
הסדר  אותו  על  שומר  זקס,  הרב  סידור  על  מתבסס  שלם  סידור 

ומספרי העמודים כמו בסידור קורן של הרב זקס.
כנסת  לבתי  מתאים  ונוח.  קל  לחיפוש  לשוניות  עם  מגיע  הסידור 

ולבתי ספר. 

99 ש"ח21.59789653016705 × 13.5 ס"מאשכנז

99 ש"ח21.59789653016712 × 13.5 ס"מספרדים

סידור קורן לנוער, מהדורת מגרמן
עברי-אנגלי, מהדורה מאוירת.

E \ H

E \ H

E \ H

אשכנז
כריכה קשה

139 9789653017542₪ 21.5× 13 ס״מ

סידור הרב קוק גודל בית כנסת
רוחניות, שהיה חסר  קורן המציע מימד של  סידור חדש מהוצאת 

בעולם היהודי עד היום.

כריכה קשה

139 9789653019300₪ 21.5× 13 ס״מאשכנז גדול

139 ₪ 9789657760505 21.5× 13 ס״מספרד גדול

89 15.59789653019324₪ × 10.5 ס״ממהדורה קטנה

כריכה בעיצוב 
עמנואל

99 15.59789653019348₪ × 10.5 ס״מ

99 ₪ 9789653019331 15.5 × 10.5 ס״מעור בקופסא  

כריכה גמישה

69 9789653019317₪ 15.5 × 10.5 ס״משלם כריכה רכה

89 ₪ 15.59789653019560 × 10.5 ס״מג'ינס

89 15.59789653019553₪ × 10.5 ס״מסגול

89 9789653019546₪ 15.5 × 10.5 ס״מטורקיז

89 15.59789653019577₪ × 10.5 ס״מירוק

89 15.59789653019539₪ × 10.5 ס״מורוד

89 15.59789657765036₪ × 10.5 ס״מכחול

סידור שלם
סידור שלם מתבסס על סידור הרב זקס, ומגיע עם לשוניות לחיפוש 

E \ Hקל ונוח.

E \ H
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69  21.59789653017580₪ × 13.5 ס"מעברית/ אנגלית 

ברכון קורן זמרת הארץ
עם דיסק זמירות של החזן שמעון קרמר

15  21.59789653012202₪ × 13.5 ס״מכריכה רכה 

כריכה קשה 
מהודרת

17X24.59789653012080 ₪  79 ס״מ

 109 21.59789653012066₪ × 13.5 ס״מכריכה קשה 

ברכון מאיר עיניים

תהלים עברי־אנגלי, משפחת רוהר
ונגיש המצליח לבטא את הפיוטיות של התהילים,  תרגום מודרני 
של  פרשני  ניתוח  וגם  המילים  משמעות  של  בהירה  הנגשה  לצד 

אשכנז
כריכה קשה

59  9789653018563₪ 21.5 × 13.5 ס"מ

ברכון מסורת הרב סולוביצ׳יק, מהדורת ווינטמן
למגוון  סולוביצ'יק  הרב  של  פרשנותו  את  איחד  הלמן  דוד  הרב 
נושאים: הדלקת נרות, קידוש והבדלה, שבע ברכות, ועוד. הברכון 

כולל שלושה מאמרים באנגלית ומנהגים שהרב היה נוהג בהם.

 38 21.59789653019652₪ × 14 ס״מכריכה קשה 

תהלים קורן מהדורת יקר מפנינים
מהדורת משפחת שלומוף

לכל  קצרה  הקדמה  עם  עיניים,  מאירות  באותיות  קורן  תהלים 
פרק. 

ברכון אשכנזי/ספרדי מהדורת שיר ציון 
כריכה רכה. 

תמונות  בליווי  אשכנז  ובנוסח  ספרדים  ק"ק  בנוסח  ברכון 
מרהיבות שצולמו כולן בארץ ישראל. הברכונים מגיעים במארזים 

של שישיות כאשר לכל ברכון כריכה ייחודית.

144  19.59789653018785₪ × 13 ס״מסט ברכונים 

ברכון להטבעות
 עברית

24  19.59789653019195₪ × 13 ס״מ

ברכון להטבעות
עברית/ אנגלית

28  19.59789653012738₪ × 13 ס״מ

־מהדורה אלבו
מית גדולה 

9789653018952₪195    19.5× 13 ס"מ

מהדורה 
אישית 

9789653018709₪68     19.5× 13 ס"מ

תהלים קורן-ביאור / אומנות / פניני חסידות
מאת  אומנות  שטיינזלץ,  ישראל  עדין-אבן  הרב  מאת  ביאורים 

הצייר ברוך נחשון ופנינים מגדולי החסידות.

E \ H

E \ H

E \ H

E \ H

עברי-אנגלי
כריכה קשה

49  19.59789653012721₪ × 13 ס״מ

ברכון תהילת ארץ ישראל 
הארץ.  נופי  של  יפהפיים  בצילומים  המלווה  ולחג  לשבת  ברכון 

מכיל ברכת המזון, שבע ברכות וזמירות לשבת. 

E \ H
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24  19.59789653018488₪ × 13 ס״מאשכנז

24  19.59789653018556₪ × 13 ס״מספרד

סידור קורן לתשעה באב
סדר התפילות השלם לתשעה באב, מערב עד ערב. 

מטרת הסידור היא לשרת את המתפלל למשך כל היום.
את  באב,  תשעה  ויום  באב  תשעה  ליל  תפילות  את  כולל  הסידור 

סדר הקינות ואת מגילת איכה.

 19.59789653018570₪14 × 13 ס״מכריכה רכה

סדר קינות קורן עם מגילת איכה
את  המתאר  מבוא  מופיע  קינה  כל  לפני  ומרשים.  בהיר  עיצוב 
האומנות  ועל  הנאמרת,  הקינה  מהות  ועל  וקינה  קינה  כל  מהות 
על  הקינות  ארבעת  כל  כולל  שלה.  הפנימי  במבנה  שיש  הרבה 

מגילת אסתר קורן
איורים של אירה גולוב ואברהם בורשבסקי

מגילת אסתר מלווה באיורים מרהיבים.

24  9789653019492₪ 23.5 × 15 ס״מכריכה רכה

139  21.59789653012769₪ × 13.5 ס״מסידור אשכנז

סדרת מסורת הרב סולוביצ׳יק, 
מהדורת משפחת ברמן

הרב  של  המבריקה  פרשנותו  את  מביאים  והקינות  הסידור 
מלווים  והם  העביר,  אשר  ושיעורים  הרצאות  מתוך  סולובייצ'יק 

בתרגום לאנגלית של התפילות.

אשכנז
עברית/אנגלית

129  21.59789653012493₪ × 13.5 ס״מ

קינות מסורת הרב גודל בית כנסת, 
מהדורת לוקשטיין

כל הדרוש לתפילות תשעה באב, לצד פרשנותו יוצאת הדופן של 
הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק. 

 ₪28 15.59789653019225 × 10.5 ס״מכחול

15.59789653019232₪28 × 10.5 ס״מסגול

15.59789653019249₪28 × 10.5 ס״מצבעוני

תהלים קורן לב אבות
כריכה רכה

המבנה  בעניין  מעמיקה  הבנה  מציעה  זו  חדשה  מהדורת 
והמשמעות של כל ספר תהילים, כולל מבוא כללי לספר תהילים 
לפני  קצר  הסבר  וכן,  הספרים,  מחמשת  אחד  לכל  נוסף  ומבוא 
גזונדהייט בו הוא מביא את  כל מזמור שנכתב ע"י הרב ד''ר בני 

תוכנו ומסביר את משמעותו של כל פרק.

80  9789653018303₪  19.5× 13 ס"מכריכה קשה

יזכור עברי־אנגלי
עברי-תפילות  צד  האבלות.  אירועי  לכל  ותפילות  מזמורים 
זקס  יונתן  הרב  מאת  באנגלית  מבוא  ובאנגלית,  בעברית 
שלל  אנגלי-מכיל  צד  האבלות.  בנושא  הלכתיות  תובנות  ובו 
הקשורים  בנושאים  לאם  נחום  הרב  מאת  באנגלית  מאמרים 

לאבלות ולהתמודדות עם שכול. 

E \ H

E \ H

 169789653012073₪79 × 10.5 ס״מכריכה קשה

תהלים אנגלית-עברית )עם פרחים(
כשד"ן  אלי  הרב  מצליח  שלו,  והנגיש  המודרני  התרגום  בזכות 
הנגשה  לצד  תהלים,  ספר  של  הפיוטית  האלגנטיות  את  לבטא 
גם  מלווים  זו  במהדורה  הפסוקים  המילים.  משמעות  של  בהירה 

בניתוח פרשני מדויק של הרב ד"ר צבי וינרב.
בעיצוב חדש ואלגנטי שאויר על ידי האמנית הישראלית 

חמש מגילות מאוירות עברי־אנגלי
מהדורת מגרמן

ובאיורים  לקריאה  ונוחה  גדולה  קורן  באות  מודפס  הטקסט 
מרהיבים בצבעי מים מאת לילה גנין.

69 19.59789653018914₪ × 13 ס"מכריכה קשה

44 19.59789653018266₪ × 13 ס"מכריכה רכה

E \ H

 21.59789653019621₪120 × 14 ס״מכריכה קשה

תהילים משוש כל הארץ
ספר תהלים שכולו השראה מהטבע.

למזמורים  המחוברות  מרהיבות,  טבע  תמונות  מכיל  הספר 
ונותנות דרור לקורא.



23 | www.korenpub.com

  קורן  |  חגים

www.korenpub.com  |  22

  קורן  |  תפילה

 www.korenpub.com  |  22

סט מחזורי קורן לראש השנה יום כיפור ושלוש רגלים
הנחיות  ומקורותיהם,  למנהגים  הסברים  נלווים  החדש  לעימוד 

וציון ההבדלים בין נוסח אשכנז לספרד.

מחזור יום הכיפורים לשעת הדחק
מהדורת תפילה ממקורה, מאת הרב יוסף צבי רימון.

מתאים לכל מי שאין בידו להתפלל את כל התפילות במלואן.

210 19.59789653016613₪ × 13 ס״מספרד

210 19.59789653016743₪ × 13 ס״מאשכנז

210 9789653016811₪     19.5 × 13 ס״מספרדים

109  21.59789653013483₪ × 13.5 ס״מספרד

109  21.59789653013476₪ × 13.5 ס״מאשכנז

מחזור ליום העצמאות ויום ירושלים
כל תפילות החג לצד מאמרים מחשבתיים והלכתיים.

סדר סליחות קורן לימי הרחמים כריכה רכה
בקהילות  כנהוג  ונכתב  בקפדנות  נשמר  הנוסח   - פולין  מנהג 

האשכנזים בארץ ובעולם. 
ק"ק ספרדים - הנוסח הוגה בקפדנות כנהוג בהוצאת קורן ונכתב על 

פי מקורות מדויקים ממחזורים עתיקים, מכתבי יד ודפוס.

24 19.59789653018693₪ × 13 ס״ממנהג פולין

12 15.59789653018686₪ × 10.5 ס״מספרדים

סליחות קורן המבוארות
כריכה קשה

זמננו  בת  בעברית  אותם  ומגיש  הפיוטים  לצד  המוצג  מלא  ביאור 
המאפשרת לקורא להבין את המשמעות העומדת מאחורי המילים 

ולהתכוון בזמן אמירת הסליחות.

75 21.59789653018716₪ × 13.5 ס״ממנהג פולין

69  19.59789653012462₪ × 13 ס״מספרד

69  19.59789653012479₪ × 13 ס״מאשכנז

69  19.59789653012486₪ × 13 ס״מספרדים

Available in

English 

ר"ה
מהדורת 
משפחת 

רוהר

139  21.59789653016668₪ × 13.5  ביכנ"סספרד

99  15.59789653016729₪ × 10.5  קטןספרד

139  21.59789653013421₪ × 13.5  ביכנ"סאשכנז

99  15.59789653013445₪ × 10.5  קטןאשכנז

יו"כ
מהדורת 
משפחת 

רוהר

139  21.59789653016675₪ × 13.5  ביכנ"סספרד

99  15.59789653016736₪ × 10.5  קטןספרד

139  21.59789653013452₪ × 13.5  ביכנ"סאשכנז

99  15.59789653013582₪ × 10.5  קטןאשכנז

סוכות
מהדורת 
משפחת 

גרוס

139  21.59789653016590₪ × 13.5  ביכנ"סאשכנז

99  15.59789653018006₪ × 10.5  קטןאשכנז

פסח
מהדורת 
משפחת 
אפלבאום

139  21.59789653013186₪ × 13.5  ביכנ"סאשכנז

99  15.59789653016644₪ × 10.5  קטןאשכנז

יום 
העצמאות

מהדורת 
משפחת 

קרנגל מזרחי 
עולמי

119 21.59789653016651₪ × 13.5  ביכנ"סאשכנז

99 15.59789653018242₪ × 10.5  קטןאשכנז

שבועות 
מהדורת 
משפחת 

מילר

139  21.59789653018181₪ × 13.5  ביכנ"סאשכנז

99  15.59789653018198₪ × 10.5  קטןאשכנז

מחזור עברי־אנגלי 
בתרגומו ובפרשנותו של 

הרב יונתן זקס

E \ H

מחזור קורן המבואר - ראש השנה 
כולל מדריך להלכות ראש השנה ומנהגיו בתוספת מקורות ומראי 

מקום. המחזור משלב מבט היסטורי הלכתי ורעיוני.

88 21.59789653018815₪ × 14 ס״מספרד

88 21.59789653018808₪ × 14 ס״מאשכנז

88 21.59789653018822₪ × 14 ס״מספרדים

מחזור המקדש קורן ליום הכיפורים
כריכה קשה

מיוחדות  הקדמות  אריאל,  ישראל  הרב  מאת  עיונים  כולל  המחזור 
לפסקאות התפילה, תרשים המקדש המציין את מיקום הכהן הגדול 

במהלך היום הקדוש ותמונות מרהיבות מאת מכון המקדש.

120 179789657760314₪ × 24 ס״מספרד
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79 21.59789653017481₪ × 13.5 ס״מעברית 

עברית–
אנגלית

90 21.59789653018297₪ × 13.5 ס״מ

הגדת אתיופיה
תפילות, תמונות, מדרשים וסיפורים המציגים את המורשת של 

יהדות אתיופיה.

89 24.59789653012912₪ × 17 ס״מעברית

99 24.59789653012929₪ × 17 ס״מעברית–אנגלית

הגדת קורן – מאיר עיניים
הגדה ללא גבולות20 9789653018334₪  21.5 × 13.5 ס״מכריכה רכה

בשיתוף עמותת שק"ל
הגדה של פסח מלווה באיורים של סהר, רפאל ויפית, מסטודיו בין 

השורות של שק"ל, המשלב אנשים עם מוגבלויות בחברה.

הגדה של פסח – הסיפור המצויר 
ג'ורדן ב. גורפינקל )"גורף"(, והמאייר ארז צדוק

ההגדה מביאה אל הקורא את סיפור יציאת מצרים בצורה החווייתית 
ביותר, באמצעות סיפור קומיקס מרתק בעברית בת ימינו לצד נוסח 

ההגדה המקורי.
איתן מסע  ועובר  אל ההגדה דרך הדמויות  צולל הקורא  זה  בספר 

בזמן מיציאת מצרים דרך ההיסטוריה היהודית וחזור אל ימינו.  

הגדת המנהגים 
הגדה של פסח בשילוב מנהגי הקהילות היהודיות בארץ ובתפוצות. 
לצד נוסח ההגדה משולבים מנהגים ומסורות, המומחשים באמצעות 

תמונות מהעדות השונות.

18 239789657760376₪ × 16.5 ס״מכריכה רכה

79 309789657760079₪ × 20 ס״מכריכה קשה

 Passover
 Haggadah

Graphic Novel

79 309789657760031₪ × 20 ס״מ

79 249789657760307₪ × 17 ס״מכריכה קשה

הגדה של פסח עם ביאור הרב שטיינזלץ
עם הביאור הידידותי וההרחבות המעניינות של הרב שטיינזלץ. 

Available in

English 

Available in

English E \ H

הגדות של פסח
הגדת קורן מעוטרת דו־לשונית

44 199789653016545₪ × 13 ס״מע'־אנגלית 

44 19.59789653011021₪ × 13 ס״מע'־רוסית

44 19.59789653011038₪ × 13 ס״מ ע'־ספרדית

44 19.59789653013339₪ × 13 ס״מע'־אמהרית

E \ H

הגדת ראשי הציפורים עם איורים נשלפים

139 24.59789653011045₪ × 17 ס״מכריכה קשה

E \ H

הגדה של פסח לילדים

79 24.59789657760451₪ × 17 ס״מכריכה קשה

E \ H
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119 9789653015029₪ בבא קמא, חלק ב׳

בבא מציעא, 
חלק א׳

 9789653015036₪ 119

בבא מציעא, 
חלק ב׳

 9789653015043₪ 119

119 9789653015050₪ בבא בתרא, חלק א׳

119 9789653015067₪ בבא בתרא, חלק ב׳

119 9789653015074₪ סנהדרין, חלק א׳

119 9789653015081₪ סנהדרין, חלק ב׳

119 9789653015098₪ מכות, שבועות

119 9789653015104₪ עבודה זרה, הוריות

119 9789653015111₪ זבחים, חלק א׳

119 9789653015128₪ זבחים, חלק ב׳

119 9789653015135₪ מנחות, חלק א׳

119 9789653015142₪ מנחות, חלק ב׳

119 9789653015159₪ חולין, חלק א׳

119 9789653015166₪ חולין, חלק ב׳

119 9789653015173₪ בכורות

119 9789653015180₪ ערכין, תמורה

כריתות, מעילה, 
קינים, תמיד, מידות

 9789653015197₪ 119

119 9789653015203₪ נידה

119 9789653014831₪ ברכות

119 9789653014848₪ שבת, חלק א׳

119 9789653014855₪ שבת, חלק ב׳

119 9789653014862₪ עירובין 

119 9789653014879₪ פסחים 

שקלים 
)כריכה רכה(

9789653015227₪ 39

119 9789653014886₪ יומא

119 9789653014893₪ סוכה, ביצה

119 9789653014909₪ ראש השנה, תענית

מגילה, מועד קטן, 
חגיגה

 9789653014916₪ 119

119 9789653014923₪ יבמות, חלק א׳

119 9789653014930₪ יבמות, חלק ב׳

119 9789653014947₪ כתובות, חלק א׳

119 9789653014954₪ כתובות, חלק ב׳

119 9789653014961₪ נדרים 

119 9789653014978₪ נזיר

119 9789653014985₪ סוטה

119 9789653014992₪ גיטין

119 9789653015005₪ קידושין

119 9789653015012₪ בבא קמא, חלק א׳

כרכים בודדים

תלמוד בבלי קורן המבואר
סט מהודר של 38 הכרכים של דף וילנא, לצד ביאורו של הרב עדין אבן־ישראל )שטיינזלץ(. 
ומתן  המשא  ובביאור  והתוכן  המילים  בהבנת  מסייע  שטיינזלץ  הרב  של  הבהיר  ביאורו 
בתלמוד. המצויה  הארמית  הלשון  כל  של  ותוכני,  מילולי  מלא,  תרגום  והוא  התלמודי 
כלליים  הסבר  דברי  מסכת,  לכל  הקדמה  ובהם  וסיכומים,  במבואות  מלווה  המהדורה 
וסיכומי דברים בראשית כל פרק ובסיומו. בסוף כל מסכת קיימים מפתחות מפורטים של 

הנושאים, המונחים והאישים המופיעים בה.

319789653015210₪3,690 × 23.5 ס״מסט  38  כרכים
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תלמוד בבלי עברי-אנגלי,
מהדורת נאה

דפי הוילנא המנוקדים לצד ביאור ועימוד חדשים של 
ואיורים  צילומים  לצד  ביאור  משלב  הדף  הסוגיות. 

ומגוון כלי למידה חדשים. המהדורה הגדולה- בצבע.

199 9789653015630₪ברכות

199 9789653015647₪שבת א׳

199 9789653015654₪שבת ב׳

199 9789653015661₪עירובין א׳

199 9789653015678₪עירובין ב׳

199 9789653015685₪פסחים א׳

199 9789653015692₪פסחים ב׳

199 9789653016057₪שקלים

199 9789653015708₪יומא

199 9789653015715₪סוכה

199 9789653015722₪ביצה, ראש השנה

199 9789653015739₪תענית, מגילה

199 9789653015746₪מועד קטן, חגיגה

199 9789653015753₪יבמות א׳

199 9789653015760₪יבמות ב׳

199 9789653015777₪כתובות א'

199 9789653015784₪כתובות ב'

199 9789653015791₪נדרים

199 9789653015807₪נזיר

199 9789653015814₪סוטה 

199 9789653015821₪גיטין

199 9789653015238₪קידושין

199 9789653015845₪בבא קמא חלק א׳

199 9789653015852₪בבא קמא חלק ב׳

בבא מציעא 
חלק א׳

9789653015869₪ 199

בבא מציעא, חלק 
ב׳

9789653015876₪ 199

199 9789653015883₪בבא בתרא חלק א'

199 9789653015890₪בבא בתרא חלק ב'

199 9789653015906₪סנהדרין חלק א'

199 9789653015913₪סנהדרין חלק ב'

199 9789653015920₪מכות, שבועות

199 9789653015937₪עבודה זרה, הוריות

199 9789653015944₪זבחים א'

199 9789653015951₪זבחים ב'

199 9789653015968₪מנחות א'

199 9789653015975₪מנחות ב'

199 9789653015982₪חולין א'

199 9789653015999₪חולין ב'

199 9789653016002₪בכורות

199 9789653016019₪ערכין, תמורה

199 9789653016026₪כריתות, מעילה

199 9789653016033₪נידה

149 9789653016088₪ברכות

149 9789653016095₪שבת א׳

149 9789653016101₪שבת ב׳

149 9789653016118₪עירובין א׳

149 9789653016125₪עירובין ב׳

149 9789653016132₪פסחים א׳

149 9789653016149₪פסחים ב׳

149 9789653016514₪שקלים

149 9789653016156₪יומא

149 9789653016163₪סוכה

149 9789653016170₪ביצה, ראש השנה

149 9789653016187₪תענית, מגילה

149 9789653016194₪מועד קטן, חגיגה

149 9789653016200₪יבמות א׳

149 9789653016217₪יבמות ב׳

149 9789653016224₪כתובות א'

149 9789653016231₪כתובות ב'

149 9789653016248₪נדרים

149 9789653016255₪נזיר

149 9789653016262₪סוטה 

149 9789653016279₪גיטין

149 9789653016286₪קידושין

149 9789653016293₪בבא קמא חלק א׳

149 9789653016309₪בבא קמא חלק ב׳

בבא מציעא 
חלק א׳

9789653016316₪ 149

בבא מציעא 
חלק ב׳

9789653016323₪ 149

149 9789653016330₪ בבא בתרא חלק א'

149 9789653016347₪בבא בתרא חלק ב'

149 9789653016354₪סנהדרין חלק א'

149 9789653016361₪סנהדרין חלק ב'

149 9789653016378₪מכות, שבועות

149 9789653016385₪עבודה זרה, הוריות

149 9789653016392₪זבחים א'

149 9789653016408₪זבחים ב'

149 9789653016415₪מנחות א'

149 9789653016422₪מנחות ב'

149 9789653016439₪חולין א'

149 9789653016446₪חולין ב'

149 9789653016453₪בכורות

149 9789653016460₪ערכין, תמורה

149 9789653016477₪כריתות, מעילה

149 9789653016484₪נידה

בינוני 26 × 19.5 ס״מ גדול - מהדורה צבעונית 30 × 22.5 ס״מ

E \ H
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פרקי אבות, עברי־אנגלי, מהדורת נויבירט
פרקי אבות עם תרגום מדוייק וקולח באנגלית לצד פירוש בהיר ומעניין מאת הרב מארק 

אנגל.

 79 19.59789653017504₪ × 13 ס״מכריכה קשה

תלמוד בבלי מנוקד

79 9789653017061₪  24.5 × 17 ס״מקשהסנהדרין

79 9789653017085₪  24.5 × 17 ס״מקשהבבא מציעא

60 9789653017108₪  24.5 × 17 ס״מקשהסוכה

79 9789653017092₪  24.5 × 17 ס״מקשהבבא בתרא

79 9789653019584₪  24.5 × 17 ס״מקשהקידושין

כרטיס גמרא
ף עזר ללמוד גמרא, בן שלושה דפים דו-צדדיים, הכולל יותר  א ְלַתְלמוָּדא" הוא ַדּ "ִסיַּיְעָתּ
מ700 מילים ומונחים בסיסיים בגמרא, לוח ראשי תיבות וקיצורים, לוח תנאים ואמוראים 

המסייע להתמצא בזמניהם ובמקומותיהם של חז"ל, טבלאות מידות ושיעורים.

18 28.59789655262131₪ × 21.5 ס״מעברית

25 249781592644544₪ × 16 ס״מאנגלית

א
on; at; regarding ַא- 

 on the basis of; by means of  prep )ב ב )ַא+ּגַ ַאּגַ
by the way; incidentally ב אׂוְרֵחיּה  ַאּגַ
since  conj - ב ּדְ ַאּגַ
he taught him ַאְגְמֵריּה  
reward; wages; rent  )cnstr -ַאְגָרא )ֲאַגר
until; while; instead of  ) - )=ַא+ּדְ ַאּדְ
he had him go ahead; he honored him ֵריהּ  ַאְדּבְ

 meanwhile ָהִכי  ַאּדְ
 instead of (their) disagreeing ְלִגי  ִמיּפַ ַאּדְ
with intention for  - א ּדְ ְעּתָ ַאּדַ
on the contrary ה  ַרּבָ ַאּדְ

 instead of (the tanna's) stating ָתֵני   ַאּדְ
on this; about this ַאָהא 
upon/against each other ַאֲהָדֵדי 
 on which? about which (element)? ַאֵהָייא? 
 he benefited; it was effective ַאֲהִני 
and (Scripture also) states  Hְו(אׂוֵמר(

  he established; he maintained;  אׂוִקי/אׂוִקים 
  he finished; he interpreted (a text)
 good manners; usual custom אׂוַרח ַאְרָעא 
road; journey אׂוְרָחא1 

 its usual manner אׂוְרָחא2/אׂוְרַחּה; אׂוְרֵחיּה  
Torah; Pentateuch; Torah scroll אׂוָרְייָתא 
evening א  אּוְרּתָ

 (his halakha) follows                 ָאְזָדא ְלַטֲעֵמיּה
 (consistently) his (own) principle
he went; he traveled; it went away  )prt ֲאַזל )ָאִזיל

 he showed; he indicated  )prt ַאְחִוי )ַמְחֵוי
 he desecrated; he redeemed;   )prt ַאֵחיל )ַמֵחיל 
 he forgave; he transferred sanctity
 another  )f ַאֲחִריָנא )ַאֲחִריִתי
 "is it ...?!"  rhet 1!?...ַאּטּו
 on account of  prep 2ַאּטּו
if; or  conj 1ִאי

 not  adv H 2ִאי
whether ... or ...; either ... or ... ִאי... ִאי... 
it is well if you say ָלָמא  ׁשְ ִאי ָאְמַרּתְ ִבּ
 (it is) not desirable to me; I don't want י  ִאי ֶאְפׁשִ
(it is) not possible ר  ִאי ֶאְפׁשָ
if so (introduces refutation) ִאי ָהִכי 
or else; alternatively; even if ִאי ַנִמי 
he should have ... ִעי ֵליּה )ל-(  ִאיּבָ
 they raised a (halakhic) problem ְעָיא ְלהוּ  ִאיּבַ

(a group of) two; a pair ֵרי  י ְתּ ּבֵ
in the meantime; in between   יֵני-ּוֵביֵני יֵני / ּבֵ יֵני-ֵבּ ּבֵ
 egg    )pl יֵעי יֲעָתא )ּבֵ ּבֵ
bad; evil יׁש  א/ּבִ יָשׁ ּבִ
within the amount/time needed  prep Hְכֵדי ּבִ
for nothing; needlessly  adv ְכִדי ּבִ
"gently"; not rhetorically  Rashi's term ִניחּוָתא ּבְ
he asks; he wants; he needs  )past ָעא ֵעי prt )ּבְ ּבָ
a (halakhic) problem  n ְעָיא ּבַ
I require/want; we require/want ִעיַנן   ֵעיָנא/ּבָ ּבָ
as it is; intact ֵעיֵניּה   ֵעיָנא/ּבְ ּבְ

 "owner of debt"; creditor; lender  Hַעל חׂוב ּבַ
against the will of ְרח-  ַעל/ַעל ּכָ ּבְ

 in the world; in general; merely ָעְלָמא  ּבְ
less ִציר  ּבְ
 outside of; except for; besides ר/ְלָבר ִמ-   ּבָ
son; fit for; liable to  cnstr ר ּבַ
yeshiva student; disciple י ַרב  ר ּבֵ ּבַ
 condemned to death ר ְקָטָלא  ּבַ
 son   n )pl ִנין ֵני/ּבְ ָרא )ּבְ ּבְ
outside; external  adj ָרא ּבָ
my son רִ+ י(  ִרי )=ּבַ ּבְ
certain; definite; healthy  adj ִריא ִרי/ּבָ ּבָ
 an external tannaitic source ָרְייָתא   ּבָ
 (= not part of the Mishna)
daughter  )pl ָנן ָנָתא/ּבְ א )ּבְ ַרּתָ ּבְ
"at peace"; it is appropriate ָלָמא   ׁשְ ּבִ
"in astonishment"; rhet  Rashi's term H)ְתִמיָה)ה ּבִ
after  conj - ַתר prep; ְלָבַתר ּדְ ּבָ
last; latest  adj )pl ְתָרֵאי ְתָרא )ּבָ ּבָ

ג
collecting  prt ֵבי ּגָ
next to; with regard to; towards  prep י י/ְלַגֵבּ ֵבּ ּגַ
man; person ְבָרא  ּגַ
 color; nuance; manner  )pl ְווֵני ְוָנא )ּגַ ְווָנא/ּגַ ּגַ
 shore; wall; leather container  ּגּוָדא
 the statement itself  ּגּוָפא  
(which was previously quoted in part)
we decreed; we prohibited ְזִרי+ֲאַנן(  ְזִריַנן )ּגָ ּגָ

 side; direction; brother-in-law  יָסא ּגִ
arrow   )pl יֵרי יָרא )ּגִ ּגִ

 he revealed; he indicated  )inf ּלֹוֵיי י )ַגּ ִלּ ַגּ
garment; cloak  )pl ִליֵמי ִליָמא )ּגְ ּגְ
 learning (from an oral tradition)  )s ִמיר ִמיִרי pl )ּגְ ּגְ
camel; bridge  )pl ְמֵלי ְמָלא )ּגַ ּגַ
an oral tradition; learning; discussion  n ָמָרא ּגְ
we learn (from tradition); we decide ְמִריַנן   ּגָ
mere; unqualified ֵריָדא  ּגְ
bone  )pl ְרֵמי ְרָמא )ּגַ ּגַ
causing; indirect causation ָרָמא  ּגְ
it is less; it is inferior  prt ַרע ּגָ

ד
that; for; of י  ּד-/ּדִ
this (one)  f ָנא א/ּדְ ּדָ
of Torah origin or status אׂוָרְייָתא  ְדּ
of the house of; of the school of +ֵבי(   ֵבי )=ּדְ ּדְ
"of his house"; his wife +ִביְתהּו(  ִביְתהּו )=ּדְ ּדְ
field ְבָרא  ּדַ
gold ֲהָבא  ּדַ
"for behold"; because; for/of this +ָהא(  ָהא )=ּדְ ּדְ
place; his/its place יּה   א; ּדּוְכּתֵ ּדּוְכּתָ
analogous to; like  - ּדּוְמָיא ְדּ
 exactly; literally; exclusively  ְווָקא ְוָקא/ּדַ ּדַ
of mine; of his; of hers  f ִּדיַדּה ;m ִּדיִדי; ִּדיֵדיּה
examining carefully; deducing  prt )f ְייָקא ֵייק )ּדָ ּדָ

 this (one)  m ָנן ן/ּדְ ין/ּדֵ ּדֵ
 law; legal claim; a logical inference  יָנא יןH/ּדִ ִדּ

+ְד+ִאי+ֲעַבד( (ִדיֲעַבד )=ּבְ )ּבְ
"in (a case) where one had done"; after-the-fact
it is precise/exact  pass prt f יָקא ּדִ

selling  prt ין ְמַזּבֵ
"bleached"; the clear (explanation) א  וְרּתָ ְמַחּוַ
showing; indicating (by gesture)   prt ַמְחֵוי
on account of; because of  prep ֵמֲחַמת
he reached; he arrived  )pl ְמָטא )ְמטּו
who?  interrog H 1?ִמי
"is it" ...?!  rhet 2!?...ִמי
water א  ַמּיָ

  prt )f ְעָיא ְעָיא/ִמּבַ ֵעי )ִמיּבַ ֵעי/ִמּבָ ִמיּבָ
it is questionable; it is necessary; it is needed
since; because   conj - ִמיּגׂו/ִמּגׂו ּדְ
something; anything  pron ַעם י1/ִמיּדַ ִמיּדִ
"is it" ...?!  rhet 2!?...י ִמיּדִ
in any event; at least ִמיָהא/ִמיַהת 
but; however ִמיהוּ 

 it seems; it appears; it looks  pass prt ִמיֲחֵזי/ִמֲחֵזי
 obligated; responsible   pass prt יב יב/ִמַחּיַ ִמיַחַיּ
 dealing (with); speaking (of)   prt ַמְייֵרי
 dying   prt )pl ָמֵיית )ָמְייִתי
bringing; deriving ַמְייֵתי )ַמְייתּו/ַמְייִתי prt )pl אתי 

 word; point; matter  )pl י ָתא )ִמיּלֵ ָתא/ִמּלְ ִמיּלְ
memra; Amoraic statement ֵמיְמָרא  
from it; than it   )f ּה יּה )ִמיּנַ ִמיּנֵ
getting married  prt f ְסָבא ִמיּנַ

 minority; limitation   )pl ִמיעּוָטא )ִמיעּוֵטי
disagreeing; differing  prt pl ְלִגי ִמיּפַ

 replying; refuting; objecting   prt pl ֵמיִתיִבי
now that; since  conj ִדי ִמּכְ
in every case; in any event ל ָמקֹום  ִמּכָ

   "from the rule that"; by implication  -ָלל ּד ִמּכְ
from what (is your proof)? אי?   ִמּמַ
of itself; by itself; automatically יָלא  ִמּמֵ
 from where (is the source)?  interrog ?ְמָנא
vessel; utensil; garment  )pl ָמָנא/ָמאָנא )ָמאֵני
 who is he? ַמּנּו? )=ַמאן+הּוא( 
 "who is it (f)?" whose is it? י? )=ַמאן+ִהיא(  ַמּנִ
 from where (do) we (derive)? ְמָנַלן/ְמָנא-ַלן? 
aiding; supporting  prt )f יָעא יע )ְמַסּיְ ְמַסּיַ

 bringing up; concluding; claiming   prt יק ַמּסִ
the upshot; the conclusion ָקָנא  ַמְסּ
it is doubtful to him ָקא pass prt ֵליּה  ְמַסּפְ
 it is logical; it makes sense   pass prt ָרא ּבְ ִמְסּתַ
 from the beginning; originally ָרא   ֵמִעיּקָ
 it is indispensable   prt )f ָבא ב )ְמַעּכְ ְמַעּכֵ
    excellent; beneficial; normal   adj )f ָיא י )ְמַעְלּ ְמַעּלֵ

  "eve of the Sabbath"; Friday ָתא   ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ
west (of Babylonia); Eretz Yisrael ַמֲעָרָבא 

 taking out; deriving (see: 'יק ('ַאּפֵ יק prt נפק   ַמּפֵ
resolving (a difficulty); unloading  prt ְמָפֵרק
he is able; he can  prt )pl ָמֵצי )ָמצּו
the middle (clause)  f ְמִציֲעָתא
 praying; reciting the amida   prt י ְמַצּלֵ
comparing   prt )pl י ׁשִ יׁש )ַמְקּ ַמּקִ
 before; prior to; on account of   prep י ּמֵ ִמּקַ
 transferring possession; selling   prt ַמְקֵני
raising a difficulty; objecting   prt י ַמְקֵשׁ
we compare י prt+ֲאַנן(   ׁשִ יַנן )=ַמְקּ ׁשִ ַמְקּ
 master; title for an unordained amora ָמר  
"from the beginning"; originally ֵמֵריׁש 
making; appointing; considering   prt י ּוֵ ְמׁשַ
burden  Hאֹוי ֹוי/ַמׂשּ ַמׂשּ
in the name of; on account of   prep ּום ִמׁשּ
because; since   conj -ּום ּד ִמׁשּ
 you find   ) ח prt+ַאּתְ ּכַ ַחּתְ )ַמׁשְ ּכַ ַמׁשְ
 in the name of   )Hם ׁשֵ ֵמיּה ּד- )=ּבְ ְ ִמּשׁ
 teaching; indicating  prt  ַמע ַמׁשְ
 meaning (of a Biblical passage)   n ָמע ַמׁשְ
subjugated (properties)  prt pl ִדי ְעּבְ ְמׁשַ
speaking; expressing itself   prt ֵעי ּתַ ִמׁשְ
refuting; objecting  prt ְמִתיב/מׂוִתיב
teaching; stipulating  prt )pl ַמְתֵני )ַמְתנּו

 "an (external) mishna"; baraitha ַמְתִניָתא       
"our teaching"; mishna ַמְתִניִתין 

 pointing out a difficulty   prt ַמְתִקיף
נ

 "let it be"; granted; even though ְנִהי  
 he went down; he descended ְנֵחית/ְנַחת  
 he watched; he guarded; he waited ְנַטר  
 he/it (is) ִניהּו  

ֵעית( ֵאיָמא! ֵעית )=ִאי+ּבָ ִאיּבָ
if you want, say (this alternative)!
 it was revealed; it came to light  י ִלּ ִאיּגַ
 roof   )pl ֵרי ָרא )ִאיּגָ ִאיּגָ
this and that; both (sources/cases)  ִאיִדי ְוִאיִדי

 the other (one/opinion) ִאיָדְך  
he/it (m) ִאיהּו  
she/it (f) ִאיִהי  
since; because  - יֵדי ּדְ ַאּיְ
 he was dealing (with); he was speaking (of)  ַאְייִרי
he brought/included (in a category) ַאְייִתי אתי 
there is; there are; it is possible  א ִאיּכָ

 there's (a difference) between them  ּיַנְייהו א ֵבּ ִאיּכָ
there are some who say ָאְמִרי  א ְדּ ִאיּכָ
it is possible to refute א ְלִמיְפַרְך  ִאיּכָ
it concerned him; he cared ת ֵליּה  ִאיְכּפַ
if we say (tentatively) ִאיֵליָמא )ִאי+ֵליָמא אמר  ( 
say (reinterpret)! I will say ֵאיָמא! אמר 
I would have said: "No!" ֵאיָמא "לׁא!" 
quote the end (of the text)! ֵאיָמא ֵסיָפא...! 
 quote the beginning (of the text)!  !...א ֵאיָמא ֵריָשׁ
 he consulted; he reconsidered ִליְך  ִליְך/ִאְמּ ִאיּמְ
 say (tentatively) that ...  )- ֵאיַמר/ֵאימּור )ּדְ
 when ֵאיַמת 
yes! indeed! ִאין! 
not ... but ...; only  H...א ֵאין... ֶאּלָ
yes, (your point) is indeed so!  !ִאין, ָהִכי ַנִמי
they (m) ִאיְנהּו/ִאיּנּון  

 is it so?!  rhet !?ִאיִני
 man; person; someone  )pl י ֱאיִניׁש/ֱאיָנׁש )ֱאיָנׁשֵ
prohibition; forbidden object; ritual law ִאיּסּוָרא  
shall I delete it (= that halakha)?!    rhet !?ַייּה ֱאיַסּמְ

 reverse (elements of the text)!    !ֵאיפּוְך
shall I reverse (the order)?!  rhet !?ֵאיפּוְך ֲאָנא
the opposite; the other way around  ָכא ָכא/ִאּפְ ִאיּפְ
he disagreed; it was divided ִליג  ִאיּפְ
to join; to be counted (with) )ְל(ִאיְצָטרׂוֵפי 
it was necessary/needed  ְִאיְצְטִריְך/ִאְצְטִריך
he chanced upon ַלע  ַלע/ִאּקְ ִאיּקְ
he was annoyed; he became angry ַפד  ִאיּקְ
it was called ִאיְּקִרי/ִאְּקִרי1 
he happened to ִאיְּקִרי/ִאְּקִרי2 
proof; argument ִאיְרָיא 
he was silent  יק ּתִ יק/ִאׁשְ ִתּ ִאיׁשְ
 it was found; it resulted ַכח  ּתְ ַכח/ִאׁשְ ּתְ ִאיׁשְ
 it was permitted ִרי  ּתְ ִרי/ִאׁשְ ּתְ ִאיׁשְ

 (the wording) is indeed precise            יָקא ַנִמי  ּדִ
(and confirms the point)
that (which is) similar to it (f); like it ְכָווַתהּ  ּדִ
remembering  prt )pl ִכיִרי ִכיר )ּדְ ּדְ
he mentioned ַכר  ּדְ
deduct! eliminate! ל!  ַדּ
perhaps; lest יְלָמא   ְלָמא/ִדּ ִדּ
blood; value (only in the plural)  )pl ֵמי ָמא )ּדְ ּדְ
resembling; is like  prt ֵמי ּדָ

 "of the world"; of others; ordinary ָעְלָמא  ְדּ
 mind; knowledge; opinion; intent א   ְעּתָ ּדַ
 he was precise; he investigated  ק ּדָ
of Rabbinic (not Biblical) origin/status ַנן  ַרּבָ ּדְ

ה
behold; here is ָהא1/ָה-  
this (one)  m ַהאי/ָהֵדין ;f ָהא2/ָהָדא
this (text) itself is difficult! ָיא!   ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
this ..., (but) that ... ָהא... )ְו(ָהא... 
how (would) this (situation be)? יַצד?  ָהא ּכֵ
now; today; nowadays ָנא(  ָהִאיָדָנא )=ַהאי+ִעיּדָ
 that (one); the former  m ַהאְיְך
let ...! give! ַהב! יהב  
each other ֲהָדֵדי 
he returned; he repeated; he reconsidered ֲהַדר1  
afterwards; again   adv 2ֲהַדר
that one; a certain one  m ַההּוא
that (one); that (baraitha or mishna)  f ַהִהיא
that is (also) the rule regarding ין  הּוא ַהּדִ
she/it (f) was; I was ֲהַואי 
since; because  conj H-הׂוִאיל ו
he/it (m) was ֲהָוה 
 I used to say/think; I was saying;  ֲהָוה ֲאִמיָנא 
I would have said/thought
we were ֲהֵויַנן/ֲהֵויָנא 

 and we had raised an issue about it  ּה יַנן ּבַ )ְו(ַהּוֵ
which? ֵהי? 
which (halakha) of R. ...? י...?  ֵהי ַרּבִ

 how? how can it be? what is the law?  H?ֵהיַאְך
 i.e.; this is ַהְיינוּ 
where?   interrog ?ֵהיָכא
where; in a case where  conj -ֵהיָכא ּד
 how? ֵהיִכי?  
 how? what is the case? ֵמי?  ֵהיִכי ָדּ
 how (do) you find this (case)? ַחּתְ ַלּה?  ּכַ ֵהיִכי ַמׁשְ
from him/it (m); than he/it  H)ּנּו ֵהיֶמּנּו )=ִמּמֶ

א  ׁשָ א/ֶהיּקֵ יׁשָ א/ֶהּקֵ יׁשָ ׁשH; ֶהיּקֵ ֶהיּקֵ
 a (halakhic) analogy (based on pesukim)
 that (one); the former  f ָהְך
here; in this context ָהָכא 

ַמאי ָעְסִקיַנן? ָהָכא ְבּ
here with what (situation) are we involved?
so; this; in this manner ָהִכי 
now (is it really) so?!  rhet !?א ּתָ ָהִכי ַהׁשְ
so it also stands to reason ָרא   ּבְ ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ
this (is what) he is really saying ָהִכי ָקָאַמר 
this )is what( he is really teaching ָהִכי ָקָתֵני  
this/that one; the other  H)pl לּו ה )ַהּלָ ַהּלָ
therefore ְך )=הֹוִאיל+ְוָכְך(  ְך/ִהיְלּכָ ִהְלּכָ
 a halakhic tradition/ruling ִהְלְכָתא/ִהיְלְכָתא  
 those  pl ַהְנהּו
these  pl ָהֵני
these words (apply only in this case) י...  ָהֵני ִמיּלֵ

 this is appropriate/reasonable ָהִניָחא )=ָהא+ִניָחא(  
those  pl ָהַנְך

 now  adv )א ְעּתָ א )=ָהא+ׁשַ ּתָ ַהׁשְ
now that ...; since  conj -א ּד ּתָ ַהׁשְ
this would be appropriate יַנח   ָהִתיַנח/ָהא-ּתִ
there; in that context ָהָתם  

ְנָיא...! )ְו(ָהַתְנָיא...!/)ְו(ָהא ּתַ
 but behold (a baraitha) is taught ...!

ַנן...!  )ְו(ָהְתַנן...!/)ְו(ָהא ּתְ
but behold we learned (in a mishna) ...!

ז
he sold  )prt ין ין )ְמַזּבֵ ַזּבֵ
sale  n ְזִביֵני
he bought  )prt ְזַבן )ָזֵבין
zuz (an ancient silver coin)  )pl זּוָזא )זּוֵזי
small; insignificant  )pl זּוָטא/זּוַטר )זּוְטֵרי
 go!  אזל )pl !ִזיל!1 )ִזילּו
 cheap; worthless; contemptible   adj )f ִזיל2 )ִזיָלא

to him; to it (m) ִניֲהֵליּה  
let us go; let him go ֵניִזיל אזל 

 gentle; convenient; it is satisfactory ִניָחא 
let us/him be concerned ֵניחּוׁש 
let us see (for ourselves) ֶניֱחֵזי/ֶנֱחֵזי )ֲאַנן( 
let him bring; let us bring ַנְייֵתי/ַנְיֵתי אתי  
let him eat; let us eat ֵניכׂול אכל 

 let him derive; let us derive ֵניַלף  
 let us/him say; shall we say?! ֵניָמא אמר 
they (are) ִניְנהּו  
let him stand; let us stand ֵניקּום  
let him come; let us come ֵניֵתי אתי 
let him/us teach (in a text) ִניְתֵני  

 let (G-d) write; let us write ִנְכּתׂוב/ִניְכּתׂוב  
also; even; indeed ַנִמי 

 he took/married; he mentioned ְנֵסיב/ְנַסב 
let him/us do; let him/us make  ֶנֱעֵביד/ֶניֱעֵביד
much; many; numerous ְנִפיׁש 

 he went out; it resulted;  )prt ְנַפק )ָנֵפיק 
 it was derived; he fulfilled his obligation
 "it is derived from it"; ּה    ָנְפָקא ִמיּנַ
the (halakhic) difference is ...

 himself/itself; herself/itself  f ּה יּה m; ַנְפׁשַ ַנְפׁשֵ
  he held; he seized;   )prt ְנַקט )ָנֵקיט 

he used/employed; he adopted
ס

the elder; old man; grandfather ָסָבא 
 he thought;  ְסַבר; ְסִביָרא )pass prt( ֵליּה  
  he held (an opinion); he understood 
reason; argument; rationale ְסָבָרא  
much; many; enough; possible  )f י )ָסְגָיא ַסּגִ
witnesses  )singular ָסֲהָדא( pl ָסֲהֵדי

 sign; identifying mark; mnemonic ִסיָמָנא  
end; latter clause (in a mishna/baraitha)  ֵסיָפא
he removed; he dismissed יק   ַסּלֵ

 he went up;   )prt f ָסְלָקא ,prt m ְסֵליק )ָסֵליק 
 it was completed; it was effective; it happened
would it "arise (on) your mind"?! ְך?!   ְעּתָ ָסְלָקא ַדּ
 it might have ְך ֲאִמיָנא   ְעָתּ  ָסְלָקא ּדַ
"arisen (on) your mind" (that) I would say ...
delete (the difficult part of the text)! י!   ַסּמִ
a doubt; an uncertainty ְסֵפיָקא 

 unspecified/anonymous; ordinary ְסָתָמא  
ע 

 he did; he acted; he made  )act prt ֲעַבד )ָעֵביד
 made; about/likely (to)    pass prt )f ֲעִביד )ֲעִביָדא
better; superior   prt )f ֲעִדיף )ֲעִדיָפא
 act; deed; conduct; incident   )f עֹוָבָדא )עֹוָבִדין
 time; period; fixed time ָנא   ִעיּדָ
 he brought in; he inserted  )prt יל יל )ְמַעּיֵ ַעּיֵ
he analyzed; he examined  )prt ין ין )ְמַעּיֵ ַעּיֵ
on it/him; on top of it ֵויהּ  ִעיָלּ

 eye; appearance; spring (of water) ֵעיָנא 
he came in; he entered  )prt ָעל/ֲעַייל )ָעֵייל
"against your will"; necessarily  adv ַעל ָּכְרָחְך
regarding it (= that text/issue) ֲעַלהּ 
the world; people (in general) ָעְלָמא 

 we are dealing (with) ָעְסִקיַנן )=ָעְסִקי prt+ֲאַנן(  
פ

mouth; opening ּפּוָמא 
go out! ּפּוק! נפק 
small amount; a little א  ּפּוְרּתָ
refutation; contradiction יְרָכא  ּפִ

 chapter; public lecture; time period יְרָקא   ּפִ
 he disagreed; he divided/   )pass prt ִליג ַלג )ּפְ ּפְ
split; he distributed/shared; he differentiated
half א  ְלּגָ ּפַ

 controversy; difference; division א  לּוְגּתָ ּפְ
 he served; he worshipped  )prt ַלח ַלח )ּפָ ְפּ
divided; disagreeing  )pl ִליִגי ִליָגא f, ּפְ ִליג )ּפְ ּפְ
John Doe; such and such   )f ָלִניָתא ָלְנָיא )ּפְ ּפְ
loss; disadvantage ֵסיָדא  ּפְ
 declaring invalid  )pass prt ִסיל ֵסיל  act prt )ּפְ ּפָ
 he cut off; he divided;  )prt ֵסיק ַסק )ּפָ  ּפְ
he/it stopped; he ruled; he recited pesukim
it burst/ceased; it was removed   )prt ַקע ַקע )ּפָ ּפְ
to the exclusion of  prep H-ָרט ְל ּפְ
breaking; refuting  )inf ִמיְפַרְך( prt ֵריְך ּפָ

 redeeming; saving  )past ַרק ֵריק prt )ּפְ ּפָ

there is; there are; it has validity   )Hִאית )=ֵיׁש
  he has; he is entitled; he can; he agrees   ִאית ֵליּה
 it was seen; it was fit  ִאיְתֲחִזי/ִאְתֲחִזי/ִאיֲחִזי
it was established/known  ִאיְתֲחֵזק/ִאְתֲחֵזק

 he replied to him; he refuted him  ֵּאיִתיֵביה
 and some say  )ְו(ִאיֵתיָמא אמר 
 (citing a different tradition)
 it was stated (by amoraim) ַמר אמר    ַמר/ִאּתְ ִאיְתּ
it was compared יׁש  ּקִ ׁש/ִאיּתַ ּקַ ׁש/ִאּתַ ּקַ ִאיּתַ
it happened ִאיְתְרִמי/ִאְתְרִמי 
woman; wife ָתא  ָתא/ִאּתְ ִאיּתְ
still; yet י  ּתִ ַאּכַ
rather; except for; but; only א  ֶאָלּ
"but if indeed"; unless  Hן א ִאם ּכֵ ֶאָלּ

 rather (is it) not ...?! א ָלאו...?!   ֶאּלָ
 but "from now"  H ה א ֵמַעּתָ ֶאּלָ
(= according to that proposal it is difficult)
according to the opinion of  - א ְדּ יּבָ ַאּלִ

 powerful; superior; authoritative    )f יָמא ים )ַאּלִ ַאִלּ
 consequently; it follows that  ַאְלָמא
  why? (introduces a difficulty) ה(  ה )=ַא+ָלָמּ ּמָ ַאּלָ
 if not; if indeed  Hִאְלָמֵלא/ִאיְלָמֵלא/ִאְלָמֵלי
if you conclude to say ...  Hֵצי לֹוַמר יּמָ ֵצא/ּתִ ּמָ ִאם ּתִ
on what? for what? why? אי )=ַא+ַמאי(?  ַאּמַ

 amora (as opposed to a tanna); one who    ָאמׂוָרא
transmits a lesson to the audience loudly and clearly

  because of  prep ַאְמטּו/ַאְמטּול
I (would) say; I mean; I think  ֲאִמיָנא
he said; he meant; he explained  )prt ֲאַמר )ָאַמר

 R. ... would say to you  ...'ָאַמר ָלְך ר
the master has stated ֲאַמר ָמר 

ֲאַמר ר'... ֲאַמר ר'...  
  Amora A said (quoting) Amora B (directly)

ֵמיּה ּד...  ְ ּום ר'...H; ֲאַמר ר'... ִמּשׁ ָאַמר ר'... ִמׁשּ
 Amora A said in the name of Amora B (indirectly) 
I said; I stated ֲאַמִרי 
they state ָאְמִרי; ָקָאְמִרי 
people say (a popular maxim)  י ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ
and they say it; but some quote it )ְו(ָאְמִרי ַלּה  
 and some state it anonymously ִדי   )ְו(ָאְמִרי ַלּה ּכְ
 we say/mean; you (pl) say/mean  ָאְמִריַנן; ָאְמִריּתּו

I ֲאָנא  
we ֲאַנן 
 you /ַאּתְ  ַאְנּתְ
he explained it  ָרא ָרּה/ַאְסּבְ ַאְסּבְ

time; occasion  n )pl ִזיְמָנא/ִזְמָנא )ִזיְמֵני
sometimes; on another occasion  adv ִזיְמִנין/ִזְמִנין

ח
one  f ֲחָדא ;m ַחד

  one says ..., & the other says ַחד ָאַמר... ְוַחד ָאַמר 
new  adj )pl י י f, ַחְדֵתּ א/ַחְדּתִ ֲחַדת )ַחְדָתּ
strictness חּוְמָרא 
he saw; he noticed; he realized  )act prt ֲחָזא )ָחֵזי
fit; proper; worthy; seen  pass prt )f ֲחִזי )ַחְזָיא
we are concerned; we suspect יַנן  ָחְייׁשִ
he became weak; he took ill  )f א ֲחַלׁש )ֲחַלׁשָ
strict; stringent  adj )f ֲחִמיר )ֲחִמיָרא

 leaven; leavened bread; ĥametz   n ֲחִמיָרא
wine  )abs/cnstr ַחְמָרא )ֲחַמר
donkey  )pl ֲחָמֵרי ,abs ֲחָמָרא )ֲחָמר
(the text) is surely missing ָרא   ַחּסֹוֵרי ִמַחּסְ
shard; fragment of pottery א  ַחְסּפָ
considering; counting   act prt יב ָחׁשֵ
considered; important; notable   pass prt יב ֲחׁשִ

ט 
 much; a great deal; many טּוָבא  
 taste; reason; reasoning; opinion   )pl ַטְעָמא )ַטְעֵמי
more ְטֵפי 

י
he gave  )prt ְיַהב )ָיֵהיב
day; sun; Yom Kippur  )pl יׂוָמא )יֹוֵמי/יֹוִמין
he learns/derives; we learn/derive ָיֵליף; ָיְלִפיַנן  
daytime; daylight ְיָמָמא 

 "suckling"; child; schoolboy   )pl ְינּוָקא )ְינּוֵקי
month  )pl ַיְרָחא )ַיְרֵחי
he sat; he lived; he dwelled  )prt ְיֵתיב )ָיֵתיב
 more; extra; superfluous  )f יְרָתא יָרא )ַיּתִ ַיּתִ
orphans  )s ַיְתָמא( pl ַיְתֵמי

כ
 like; such as; for example גׂון   ּכְ
when  )H- ׁשֶ ד )=ּכְ ּכַ
needlessly; anonymously; by itself  adv ִדי ְכּ
in order that   conj H-ֵדי ְל ְכּ
like him ָוֵתיּה   ָווֵתיּה/ּכְ ּכְ
all; the whole; each  )cnstr -א )ּכּוֵלי ּכּוּלָ
the whole world; everyone י ָעְלָמא  ּכּוּלֵ

 like; similar to; according to; when; if   - י/ּכְ ּכִ
but "is it" ...?!  rhet H!?...ְו(ִכי(
in this manner; like this ְווָנא   ַהאי ּגַ י-ַהאי/ּכְ ּכִ
just as; in order that  - י ֵהיִכי ְדּ ּכִ
and if you should (tentatively) say יָמא  )ְו(ִכי ּתֵ
wherever  - ל ֵהיָכא ְדּ ּכָ
"(is) all from him"?!  rhet !?יּה ִמיּנֵ ל ּכְ  ּכָ
 is his claim to be accepted?!
anything   pron 1לּום ּכְ
"is it" ...?!   rhet 2!?...לּום ּכְ
towards; opposite; against  י ַלּפֵ ּכְ
like whose opinion does it go? ַמאן )ָאְזָלא(...?  ּכְ
similar to; like ֵעין  ּכְ
 (it is) written (in Scripture)  pass prt ִתיב ּכְ

ל
to; for ְל-1  
(untranslated: direct-object indicator)   )Hְל-2 )=ֶאת

 not ... but ...; only  H...א ֹלא... ֶאּלָ
 we have applied (this) only ... א...   ָלא ֲאַמַרן ֶאּלָ
but it is not (so)! )ְו(ָלא ִהיא! 

 it is not necessary (to state/ask)  ְעָיא ָלא ִמיּבַ
it is needed only ...  H...א ֹלא ִנְצְרָכא/ִנְצְרָכה ֶאּלָ
 no! (this text) is necessary  ָלא! ְצִריָכא
there is no difference ָנא  ָלא ׁשְ
 they applied (the text) only ...  H...א נּו ֶאּלָ ֹלא ׁשָ
no; not; (Biblical) prohibition  )pl ָלאו1 )ָלאִוין

  (is it) not ...?!  rhet 2!?...ָלאו
not necessarily; not exclusively  ְוָקא ָלאו ּדַ
"on the spot"; immediately ר )=ַעל+ֲאַתר(  ְלַאְלּתַ
to take out; to exclude (see: 'יק ְלַאּפׂוֵקי נפק    ('ַאּפֵ
to bring; to include  ְלָאתׂוֵיי/ְלַאְיתׂוֵיי
inside; into  prep ְלגׂו
to/for the inside  adv אי/ְלָגיו/ְלָגאו ְלַגּוַ
completely; absolutely ְלַגְמֵרי 
as for me; according to my opinion ְלִדיִדי 
 there; elsewhere (in another pasuk)  Hן ְלַהּלָ
alone/separate; by itself/himself ְלחּוד; ְלחּוֵדיהּ 

 he explained; he specified  )prt ֵריׁש1 )ְמָפֵרׁש ּפָ
  withdrawing; refraining  prt 2ֵריׁש ּפָ
 he straightened;   )imp ׁשׂוט יט prt, ּפְ ׁשֵ ט )ּפָ ׁשַ  ּפְ
 he resolved; he clarified/explained; it spread
plain sense (of text); course (of river)  n -ט ׁשָ ּפְ
 simple; self-evident  adj יָטא ׁשִ ּפְ

צ
 he cried out; he protested  )prt ְצַווח )ָצַווח
a (young) Torah scholar ַנן   א ֵמַרּבָ צּוְרּבָ
listening to; obeying  prt ָצֵיית/ָצֵאית
prayer; the amida ְצלׂוָתא 
morning ַצְפָרא 
(text/argument) is necessary  pass prt f ְצִריָכא

ק
 (a particle/prefix that adds emphasis      -ָקא/ָק 
  to the present tense) "really/indeed" 
he indeed teaches us  ַמע ַלן ָקא ַמׁשְ

  rising; standing; referring (to)  prt ָקֵאי/ָקֵאים
 he is really saying  ָקָאַמר/ָקא-ָאַמר

)ּוְד(ָקָאֵרי ַלּה ַמאי ָקָאֵרי ַלּה?
 and (as for the one) who is involved with it,
why has he really become involved with it?
he received; he accepted   )prt ל יל )ְמַקּבֵ ַקּבֵ

 he did (something) first;   )prt ְקַדם )ָקֵדים
it preceded; he anticipated
before; in the presence of  prep ֳקָדם
leniency; the easier practice   )pl י א )קּוּלֵ קּוּלָ

 truth ָטא   קּוׁשְ
 difficulty; objection; contradiction ָיא  קּוׁשְ
he killed; he executed; he cut   )prt ְקַטל )ָקֵטיל
killing; death; execution   n ְקָטָלא
it is accepted by us ; we've established  ָקְייָמא ַלן
he is certain   )pl ִקים ֵליּה )ְלהּו

 he stood; he stood up; it remained  ָקם
 first  )f ְייָתא א )ַקּמָ ַקּמָ
 before; in front of  prep י ַקּמֵ
before him; before us ַקֵּמיּה; ַקַּמן    
 they really disagree ְלִגי   ְלִגי/ָקא-ִמיּפַ ָקִמיּפַ
 he indeed teaches us ַמע ַלן  ָקַמְשׁ
 acquiring; entering into a commitment ָקֵני  
 caring (about); (he is) particular ָקֵפיד  
 he read; he cited   )imp !ְקִרי ,prt ְקָרא1/ְקִרי )ָקֵרי 
(esp. Scripture); he called; he termed
pasuk; Biblical passage n )pl ְקָרא2/ְקָרָאה )ְקָרֵאי
(it is) difficult   adj f )pl ָיין ָיא )ַקׁשְ ַקׁשְ
(the tanna) really states ֵני  ָקָתֵני/ָקא-ּתָ

ר
big; great (one)  adj/n )pl ה1 )ַרְבְרֵבי א/ַרּבָ ַרב/ַרּבָ
teacher; master   )cnstr ה2 )ַרב א/ַרּבָ ַרב/ַרּבָ
greatness; noteworthy point; import ְרבּוָתא 
 our sages; students in the beth midrash ַנן   ַרּבָ
running; rushing; moving quickly  prt ָרִהיט
the majority; larger portion א  רּוּבָ
space; ease; a lot (of); profit ְרָווָחא/ְרָוָחא 
wind; breath; spirit; illness רּוָחא 
 mercy; prayer   n pl ַרֲחֵמי/ַרֲחִמין
 the Merciful (G-d); the Torah ַרֲחָמָנא  
 greater part;  )pl ִריּבּוָיא/ִרּבּוָיא )ִריּבּוֵיי
amplification; extension (of halakhic scope)
 bread; loaf א  ִריְפּתָ
head of the (Babylonian) exile לּוָתא   ֵריׁש ּגָ
head; the first clause   )abs א )ֵריׁש ֵריׁשָ

 he threw; he raised;   )imp ְרִמי ,prt ְרָמא )ָרֵמי 
 he imposed (an obligation); he put on

)ּו(ְרִמיְנהּו/)ּו(ְרִמיְנִהי! )=ְרִמי+ִאיְנהּו/ִאיְנִהי( 
 "but pit them (against each other)!" 
(= but note the contradiction between them!)
will; desire  n )abs ְרעּוָתא )ַרֲעָוא
weak; loose; uncertain  adj )f ָרֵפי )ַרְפָיא

 it boiled; he became angry  )prt ְרַתח )ָרַתח
ש

 he asked; he posed a  )prt ֵייל ֵאיל/ׁשָ ֵאיל )ׁשָ ׁשְ
halakhic problem; he borrowed; he greeted

 it is different; it is exceptional  ֵני אֵני/ׁשָ ָשׁ
 he left; he abandoned;   )prt ֵביק ֵביק )ָשׁ ַבק/ְשׁ ׁשְ
he released; he allowed; he forgave

 he cast; he threw;   )prt ֵדי ִדי )ָשׁ ָדא/ְשׁ  ׁשְ
 he poured; he sowed; he placed; he removed
he sent (someone/something)  )prt ר ַדּ ר )ְמׁשַ ַדּ ׁשַ

 a conditional promise/obligation; א  ַאְסַמְכּתָ
 (Scriptural) support (for a halakha not explicitly
stated in the Pentateuch)
he tied; he bound; he forbade ֲאַסר 
 in spite of (the fact) that ...;        - ב ְדּ  ַאף ַעל ּגַ
even though

 through the testimony; on the edge ַאּפּוָמא 
 you may say (that the text fits)      יָמא  ֲאִפיּלּו ּתֵ
even (the opposing opinion)

 he took out; he derived;      נפק )prt יק יק )ַמּפֵ  ַאּפֵ
 he excluded; he produced; he expressed; 
he fulfilled on behalf of another

  he transferred possession; he sold  )prt ַאְקִני )ַמְקֵני
he objected; he raised a difficulty ַאְקׁש-1 
he compared; he drew an analogy ׁש-2  ַאְקּ
"Aramean"; non-Jew  Hאי ָאה/ֲאַרּמַ ֲאַרּמָ
land; country; ground; bottom; field; earth ַאְרָעא 
he found; we found ַחן  ּכְ ח; ַאׁשְ ּכַ ַאׁשְ

 "he let us hear"; he taught us ְמִעיַנן  ַאׁשְ
last year  )א ַקְדָמָאה ּתָ ַקד )=ׁשַ ּתָ ַקד/ֶאיׁשְ ּתָ ֶאׁשְ
 he came; he arrived ֲאָתא  
we have come (back) to ֲאַתאן ְל- 
you (m pl) ַאּתּון  

 coming; (it is) derived  prt )f ָאֵתי )ָאְתָיא
he taught (an oral tradition); he stipulated ַאְתִני  
he established; he instituted ַאְתֵקין 
place; locality  )abs ַאְתָרא )ֲאַתר
they issued a warning ַאְתרוּ 

ב
in the face of; in the presence of י  ַאְנּפֵ י/ְבּ ַאּפֵ ְבּ
gate; clause; unit; section   )pl ֵבי ָבא )ּבָ ּבָ
within; inside; about גוׂ  ּבְ
 within it; about it  ּוה ַגּוַ ויּה/ּבְ ַגּוֵ ּה/ּבְ ַגּוַ יּה/ּבְ ַגּוֵ ּבְ
fabrication; a false opinion רּוָתא  דּוָתא/ּבָ ּבָ
  regarding him; regarding her/it  f ִדיַדּה ִדיֵדיּה m; ּבְ ּבְ
(together) with  prep ֲהֵדי ַבּ
while  conj -ֲהֵדי ּד ּבַ
together; simultaneously   adv ֲהֵדי ֲהָדֵדי ּבַ
 clearly; explicitly; openly; directly  adv ֶהְדָיא ּבְ
it was invalidated; it was neutralized  ֵטיל ּבְ

 house of; school of ית(  י1 )=ּבֵ ּבֵ
between ין(  י2 )=ּבֵ ּבֵ
a group of י3  ּבֵ
court יָנא  י ִדּ ּבֵ
synagogue א  ּתָ ִניׁשְ י ְכּ ּבֵ

 beth midrash ַנן  י ַרּבָ י ַרב; ּבֵ א; ּבֵ י ִמְדְרָשׁ ּבֵ

let him learn; let him derive ִליְגַמר/ִלְגַמר 
to him; for him ֵליּה1  

 him (direct object)   )Hֵליּה2 )=אֹותֹו
let it be ֶליֱהֵוי 
let him go; let us go ֵליִזיל אזל 
let him/us be concerned ֵליחּוׁש 
let him see; let us see ֶליֱחֵזי/ֶלֱחֵזי  
 but according to your )ְו(ִליְטָעָמיְך/)ְו(ִלְטָעָמיְך  
reasoning (it is also difficult)
let him bring; let him derive ַלְייֵתי/ַלְיֵתי אתי 
it is not; there is not; there are none א   ֵליּכָ
let him eat ֵליכׂול אכל 
let him derive; let us derive ֵליַלף 
let him/us say (tentatively) ֵליָמא אמר 
let him do; let him make ֶליֱעֵביד/ֶלֱעֵביד  
let him argue; let him distinguish ִליְפלׂוג/ִלְפלׂוג 
let him stand; let us stand ֵליקּום/ֵליקּו  

 language; expression; version ָנא  ָ ִליׁשּ
another version ָנא ַאֲחִריָנא  ָ ִליּשׁ
is/are not valid ֵלית )=ָלא+ִאית(  

 let him come ; let it be derived  ֵליֵתי אתי
let (the tanna) state (in the text) ִליְתֵני  
at first glance; on the face of it  adv ִלְכאֹוָרה

 let (the Almighty) write ִלְכּתׂוב/ִליְכּתׂוב 
in the first place; ideally ה  ִחיּלָ ה/ְלַכּתְ ִחָלּ ְלַכּתְ
to eat ְלֵמיַכל אכל 
to learn; to derive ְלֵמיַלף 

 to say ְלֵמיַמר אמר 
 (is this) to say ...?!  rhet  ְלֵמיְמָרא...?! אמר
 to do; to make ְלֶמיֱעַבד/ְלֶמֱעַבד  
to state (in a text) ְלִמיְתֵני/ְלִמְתֵני/ְלִמיְתָנא  
to diminish; to exclude (from a category)  ְלַמעֹוֵטי
in reality; notwithstanding; always  Hְלעׂוָלם
up; above; earlier (in the text)  ְלֵעיל/ְלֵעיָלא
(he) is punished (by flogging(  prt ָלֵקי
 before him יהּ  ְלַקּמֵ
before us; further on (in our learning)    ן ְלַקּמַ
to include; to widen (the scope) ְלַרּבֹוֵיי  

מ
 what (is it)? what (is the ruling)?  interrog ?ַמאי
from which  interrog ֵמֵאי
why "single out" (this case)?  ?ַמאי ִאיְרָיא

יַנְייהּו? ַמאי ּבֵ
what is (the halakhic difference) between them?
that which; what; whatever  relative pron -ַמאי ּד

 what will (the halakhic ruling)        ?ַמאי ָהֵוי ֲעַלּה 
be about it (= the previous issue)?
to what halakha (does this apply)? א?  )ְל(ַמאי ִהְלְכתַָ
 what (are the circumstances)?  rhet !?...ַמאי? ָלאו 
is (the text) not (referring to) ...?!
what (does the text come) to teach? ַמאי ְלֵמיְמָרא? 
 what (support for that conclusion) ַמע?   ַמאי ַמׁשְ
 is indicated (by the pasuk)?
what difference does it make? ּה?  )ְל(ַמאי ָנְפָקא ִמיּנַ
about what do they disagree? ְלִגי?  (ַמאי ָקִמיּפַ )ְבּ

 from which pasuk  ֵמֵאי ְקָרָאה/ְקָרא? 
(can one derive this point)?
why did (this case) differ? ָנא?   ַמאי ׁשְ
who? whom?  interrog ?ַמאן

 (the) one who; whoever  relative pron -ַמאן ּד
(see: 'ָמָנא')   )s ָמאָנא( pl ָמאֵני
out of; from  prep ִׂׂמּגו
from (the fact) that; since  conj - ִמּדְ
 what? how?  interrog 1?ַמה
whereas; just as; since  conj 2ַמה

     how (then) do I explain ...?  H?ם ַמה ֲאִני ְמַקּיֵ
 just as (we have found         H...ַאף ...)ַמה )ָמִצינּו 
in this case) ..., so too (in that case) ...
what is your desire (to argue)?  H?ְך ַמה ַנְפׁשָ

 pursuing zealously; seeking   prt ר ר/ִמיַהּדַ ְמַהּדַ
 bringing back; repeating; replying   prt ר ַמְהּדַ
 what is it (= the halakhic ruling)? ַמהּו? )=ַמה+הּוא(  
 what is it that you would say? ֵתיָמא?  ַמהּו ּדְ
believed/believing  prt )f ְמֵהיַמן )ְמֵהיְמָנא
 benefiting; taking effect   prt )f ַמְהֵני )ַמְהְנָיא
from these ֵמָהֵני )=ִמן+ָהֵני( 

 admitting; agreeing; thanking  prt מׂוֵדי
 setting up (a text); explaining  prt מׂוֵקים/מׂוֵקי
 replying; refuting; objecting    prt מׂוִתיב1/ֵמיִתיב
 seating  prt   מׂוִתיב2 יתב

 worth; equal; inexpensive   adj )f ְוָיא ֵוי )ׁשָ ׁשָ
 market; marketplace; outside ׁשּוָקא  
he slaughtered   )prt ֵחיט ַחט )ׁשָ ׁשְ

 he left out; he omitted; he left over יר   ּיַ ׁשַ
six  f ית א m; ׁשֵ יּתָ ׁשִ
he lay; he slept; he died  )act prt ֵכיב ֵכיב )ׁשָ ׁשְ
someone gravely ill ְׁשִכיב pass prt ְמַרע  
common; frequent; familiar  )f ִכיָחא ִכיַח )ׁשְ ׁשְ
 he sent (message); he removed (clothes) ַלח  ׁשְ
 "its name (is)"; is considered  )f ַמּה ֵמיּה )ְשׁ ְשׁ
deduce from it! ּה!  ַמע ִמיּנַ ׁשְ
his servant/disciple  n ֵעיּה ּמָ ׁשַ

  an amoraic halakha  )pl ָתא ַמְעּתָ א )ׁשְ ַמְעּתָ ׁשְ
 it was different; it made a difference ָנא   ׁשְ
 he resolved (a difficulty); he  )prt י ּנֵ י )ְמׁשַ ּנִ ׁשַ
answered; he changed; he made a distinction

 good; (it is) well/satisfactory  יר ּפִ ׁשַ
he took; he received; he removed   )prt ֵקיל ַקל )ָשׁ ׁשְ

 he untied; he solved; he  )prt ֵרי ָרא )ׁשָ ׁשְ
 permitted; he forgave; he began; he dwelled

ת
 come (here)! א! אתי  ּתָ
 come (here and) listen ַמע!   א ׁשְ  ּתָ
(to a proof, solution, or a difficulty)!
he broke  )prt ַבר ַבר )ּתָ ּתְ

 contradiction; calamity ְבָרה  ְבָרא/ּתַ ּתַ
 more; again ּתּו/ּתּוב 
but no more )ְו(תּו ָלא 

 Tosefta; collection of baraithoth  ּתֹוֶסְפָּתא 
that supplement the Mishna
ox   )f ּתֹוָרא )ּתֹוְרָתא
under; beneath; instead of   prep חֹוֵתי ּתּוֵתי/ּתְ
 let it be a question; ֵעי            ּבָ ֵעי/ּתִ יּבָ  ּתִ
 she/it should require
let it be; it will be ֵהא  ֱהֵוי/ּתְ יֱהֵוי/ּתֶ ּתֶ
refutation; contradiction א  יּוְבּתָ ּתְ
you will say יַמר אמר  יָמא/ֵתּ ּתֵ
it would be appropriate (sometimes) יַנח  ּתִ
you will reverse (elements in the text) יפּוךְ  ּתֵ

 "let it be derived by him";        יּפׂוק נפק   ֵליּה  ּתִ
 let him derive it (from a different source)
let (the issue) stand (unresolved)! יקּו   ּתֵ
it will be difficult י   ְקׁשֵ י/ּתִ יְקׁשֵ ּתִ
let it come; it will be derived יֵתי אתי   ּתֵ
 he hung;   )act prt ֵלי ָלה )ּתָ ָלא/ּתְ  ּתְ
he suspended; he connected; he attributed
(it is) dependent (upon)  pass prt f ְלָיא ּתַ

 a (Biblical) teaching says  Hְלמּוד לֹוַמר ּתַ
three  f ָלת ָלָתא m; ְתּ ּתְ
eight  f ְמֵני ָמְנָיא m; ּתַ ּתְ
 he learned/stated; he repeated   )prt ֵני ָנא )ּתָ ּתְ
 tanna (a sage whose words   )pl ֵאי ּנָ א )ּתַ ּנָ ּתַ
 appear in a mishna or a baraitha); an expert
at committing halakhoth to memory
the first tanna (quoted in a text) א   א ַקּמָ ּנָ ּתַ

ֵאי ַתּנָ ֵאי ִהיא; ּכְ ּנָ ּתַ
 it is (a controversy between) tannaim
the sages stated (in a baraitha) ַנן   נּו ַרּבָ ּתָ
(a tanna) states one baraitha ֵני ֲחָדא   ּתָ
and (a tanna) states about it )ְו(ָתֵני ֲעַלּה  
 an expert at committing יּה ּד-   א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ ּתָ
halakhoth to memory recites in front of ...
it is stated (in a baraitha) ְנָיא  ּתַ

 and another (baraitha) is taught  ְו(ַתְנָיא ִאיָדְך(
 (a baraitha) is stated like ... ַּתְנָיא ְּכָווֵתיּה ּד- 
(a baraitha) is also stating this  ַּתְנָיא ַנִמי ָהִכי

 we have (already) learned ֵניַנן  ֵניָנא/ּתְ ּתְ
 you have (already) learned it ִניתּוָה   ּתְ
we have stated/learned (in a mishna) ַנן   ּתְ
but do you think so?!  !?ָרא ָרא/)ְו(ִתיְסּבְ )ְו(ִתְסּבְ

 let it be settled; it will be clarified ים  ּיֵ ְסּתַ ִתּ
you may solve a problem יְפׁשׂוט   ְפׁשׂוט/ּתִ ּתִ

 he fixed/improved;   )pl ינּו ּקִ ּקּון/ּתַ ין )ּתַ ּקֵ  ּתַ
he instituted (Rabbinic legislation)
 remedy; Rabbinic enactment א   ְנּתָ ּקַ ּתַ

)prt ם ָמא )ְמַתְרּגֵ ְרּגְ ַמּה/ּתַ ְרּגְ ּתַ
  he translated it; he interpreted it   
 the two of them; both of them ְרַוְייהּו   ּתַ
two  f י ְרּתֵ ֵרין m; ּתַ ֵרי/ּתְ ּתְ

 he straightened;   )prt ֵריץ )ְמָתֵרץ  ּתָ
he resolved (a difficulty); he explained

Helpful Hints
1.  Entries are listed alphabetically according to 

their first letter, disregarding prefixes such as ו.
2.  Most entries are Aramaic; items that appear 

only in Hebrew contexts are marked:  H.
3.  Some of the  Aramaic verbal entries contain a 

reference to the Grammar page where they (or 
similar forms) are listed under their respective 
Root and Binyan to help the learner see how 
they fit into the verbal conjugation.

 In the Glossary, the RED color of (at least) the 
first root-letter of that verbal form refers the 
learner to the corresponding form in the 
Grammar chart.

 Examples: ְלִגי  listed in the Grammar) ִמיּפַ
chart under אֹוִקי/אֹוִקים ;(פלג (under קום). 
 But for those forms whose first root-letter is 
missing, the entire three-letter root has been 
added in RED with an adjacent radical sign      .

 Example:  ֵליִזיל אזל (listed in the Grammar 
chart under אזל).

4.  The definitions presented on this card are, 
of necessity, quite brief and fairly simple. 
For a more substantial treatment, see the 
corresponding entries of The Practical Talmud 
Dictionary (Jerusalem: Ariel 1991; Maggid 
Books, a division of Koren, 2016).

abs absolute (=not definite)
act active
adj adjective
adv adverb
cnstr   construct ְסִמיכּות
conj conjunction
f feminine
inf infinitive
interrog  interrogative

m masculine
          n noun
pass passive
pl plural
prep preposition
pron pronoun
prt participle
rhet rhetorical question

         verbal root
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א ְלַתְלמּוָדא יְעּתָ ִסּיַ
ָמָרא ף ֵעֶזר ְלִלּמּוד ּגְ ּדַ

חובר בסייעתא דשמיא על ידי הרב יצחק פרנק ובנו אוריאל   ועל ידי יוחנן שרגא )ֵדויד( סאקס  הגהה: מרשה פרנק  אין לשכפל או להעתיק כל חלק מפרסום זה.

לּוַח ַהֲחָכִמים ז"ל ּדֹור
ז1  יוסי בן יועזר )איש צרדה(   יוסי בן יוחנן )איש ירושלם( 

ַהּזּוגֹות
3500–3750 ליצירה

ז2 יהושע בן פרחיה               נתאי הארבלי 
ז3 יהודה בן טבאי   שמעון בן שטח

ז4 שמעיה                           אבטליון  
ז5 הלל הזקן                        שמאי הזקן   ר' יהודה בן בתירא )א(

ת1 )רבן( שמעון )בן הלל(  רבן גמליאל )הזקן(   עקביא בן מהללאל   ר' חנינא סגן הכהנים   יונתן בן עוזיאל

ִאים
ּתַּנָ

3750–4000 ליצירה

ת2 רבן שמעון בן גמליאל )א(      רבן יוחנן בן זכאי   ר' צדוק   ר' חנינא בן דוסא   ר' דוסא בן הרכינס   שמואל הקטן   ר' אליעזר בן יעקב )א(
ת3 רבן גמליאל )בׂׂ( )דיבנה(   אבא שאול   ר' יהודה בן בבא   ר' אלָעזר בן ערך   ר' יהושע )בן חנניה(   ר' אליעזר )בן הורקנוס(   ר' יהודה בן בתירא )ב(

ת4 ר' אלָעזר בן עזריה   ר' יוחנן בן נורי   ר' יוסי הגלילי   ר' עקיבא )בן יוסף(   ר' ישמעאל )בן אלישע(   ר' טרפון   ר' אליעזר בן יעקב )ב(
ת5 רבן שמעון בן גמליאל )ב(   ר' נתן   ר' אלָעזר )בן שמוע(   ר' יוסי )בן חלפתא(   ר' נחמיה   ר' שמעון )בן יוחאי(   ר' יהודה )ב"ר אלעאי(   ר' מאיר 

י"(   ר' פנחס בן יאיר   ר' ישמעאל ב"ר יוסי   איסי בן יהודה   ר' אלָעזר בן רשב"י   ר' יוסי ב"ר יהודה   סומכוס    ת6 ר' יהודה הנשיא )"ֶרּבִ
ת7 רבן גמליאל )ג( בן רבי   ר' שמעון בן רבי   ר' אושעיא/הושעיא )א(   ר' חנינא בר חמא   לוי )בן סיסי(   ר' חייא

א1 ר' יהודה נשיאה )א(   ר' יהושע בן לוי   ר' ינאי   רב כהנא )א(   רב )=אבא אריכא(   רב אסי )א(   מר עוקבא   שמואל

ָאמֹוָרִאים
4000–4200 ליצירה

א2    ר' יוחנן   ריש לקיש )=ר' שמעון בן לקיש(   ר' אלָעזר )בן פדת(   רבה בר בר חנה   רב כהנא )ב(   רב יהודה )בר יחזקאל(   רב הונא 
א3    ר' אמי   ר' אסי )ב(   ר' חייא בר אבא   עולא   רב חסדא   רב אושעיא/הושעיא )ב(    רּבה )בר נחמני(   רב יוסף   

 רבן גמליאל )ד(   רבי שמואל בר נחמני   ר' אבהו    ר' זירא   ר' אבא   רב ששת   רב נחמן )בר יעקב(
א4 ר' יהודה נשיאה )ב(  הלל )קובע הלוח(   ר' ירמיה   רב נחמן בר יצחק   אביי )"נחמני"(   רבא )ב"ר יוסף(   רמי בר חמא                  

א5 רבן גמליאל )ה(  ר' יהודה נשיאה )ג(   ר' תנחומא   רב זביד   רב פפא  רב הונא ב"ר יהושע   
א6 רבן גמליאל )ו(   אמימר   רבינא )א(   רב אשי   מר זוטרא                                               

א7                               מרימר   רבינא )ב(   מר בר רב אשי   רב אידי בר אבין

יִתי )ללא תארים( ַח ָאֶלְפּבֵ ּדֹורַמְפּתֵ
א3אבא

ת3אבא שאול
א3אבהו

ז4אבטליון 
א4אביי )"נחמני"(

ת7אושעיא/הושעיא )א(
א3אושעיא/הושעיא )ב(

א7אידי בר אבין
ת6איסי בן יהודה

ת3אליעזר )בן הורקנוס(
ת2אליעזר בן יעקב )א(
ת4אליעזר בן יעקב )ב(

ת4אלָעזר בן עזריה
ת3אלָעזר בן ערך

א2אלָעזר )בן פדת(
ת6אלָעזר בן רשב"י

ת5אלָעזר )בן שמוע(
א3אמי

א6אמימר
א1אסי )א(           

א3אסי )ב(
א6אשי

ת1גמליאל )הזקן( 

ת3גמליאל )ב( )דיבנה( 
ת7גמליאל )ג( בן רבי 

א3גמליאל )ד( 
א5גמליאל )ה( 
א6גמליאל )ו( 

ת2דוסא בן הרכינס
א2הונא

א5הונא ב"ר יהושע
ז5הלל הזקן 

א4הלל )קובע הלוח( 
א5זביד

א6זוטרא
א3זירא
ת7חייא

א3חייא בר אבא

ִאים ְוָאמֹוָרִאים ּנָ ּתַ

ת2חנינא בן דוסא
ת7חנינא בר חמא 

ת1חנינא סגן הכהנים
א3חסדא
ת4טרפון

ת3יהודה בן בבא
ז5יהודה בן בתירא )א(
ת3יהודה בן בתירא )ב(

ז3יהודה בן טבאי 
ת5יהודה )ב"ר אלעאי(
א2יהודה )בר יחזקאל(

י"(  ת6יהודה הנשיא )"ֶרּבִ
א1יהודה נשיאה )א( 
א4יהודה נשיאה )ב( 
א5יהודה נשיאה )ג( 

ת3יהושע )בן חנניה(
א1יהושע בן לוי

ז2יהושע בן פרחיה 
א2יוחנן

ת2יוחנן בן זכאי 
ת4יוחנן בן נורי

ת1יונתן בן עוזיאל 
ת5יוסי )בן חלפתא(

ז1יוסי בן יוחנן )איש ירושלם( 
ז1יוסי בן יועזר )איש צרדה( 

ת6יוסי ב"ר יהודה
ת4יוסי הגלילי 

א3יוסף
א1ינאי

א4ירמיה
ת4ישמעאל )בן אלישע( 

ת6ישמעאל ב"ר יוסי
א1כהנא )א(
א2כהנא )ב(

ת7לוי )בן סיסי(
ת5מאיר

ת5נחמיה
א3נחמן )בר יעקב(

א4נחמן בר יצחק

א7מר בר רב אשי
א7מרימר

ז2נתאי הארבלי  
ת5נתן

ת6סומכוס
א3עולא

א1עוקבא
ת4עקיבא )בן יוסף(

ת1עקביא בן מהללאל
ת6פנחס בן יאיר

א5פפא 
ת2צדוק

א1רב )=אבא אריכא(
א4רבא )ב"ר יוסף(
א3רּבה )בר נחמני(
א2רבה בר בר חנה

א6רבינא )א(
א7רבינא )ב(

א2ריש לקיש )=שמעון בן לקיש(
א4רמי בר חמא
ז5שמאי הזקן

א1שמואל
א3שמואל בר נחמני

ת2שמואל הקטן
ת2שמעון בן גמליאל )א( 
ת5שמעון בן גמליאל )ב( 

ת1שמעון )בן הלל( 
ת7שמעון בן רבי

ת5שמעון )בן יוחאי(
ז3שמעון בן שטח 

ז4שמעיה 
א3ששת

א5תנחומא 

ְלִמיִדים ַמְדִריְך ַלּתַ
בלוח זה ערוכים חכמינו ז"ל היותר 
ולפי  תקופתם  לפי  מפורסמים 
דורותיהם, ושמותיהם צבועים לפי 
הארץ שבה פעלו:  שמות חכמי ארץ 
ישראל נצבעו בצבע כחול; חכמי בבל 

בצבע אדום, ואלה שהיו פעילים בשתי 
הארצות נצבעו בשחור.

כדי לאתר חכם מסוים בלוח, ניתן 
להיעזר במפתח האלפביתי, ולמצוא 
)ז=זוגות; ת=  את תקופתו  שם 

תנאים; א=אמוראים(, ואת מספר 
דורו. לדוגמא: "ת5" )ליד שמו של ר' 
מאיר( מציין דור חמישי של התנאים.
ליד שמות הנשיאים מופיע כתר 

)למשל,      רבן גמליאל(.

הדר גלי3 גלי2 גלי1 בעי2 בעי1 אתי2 אתי1 אמר2 אמר1 אכל2 אכל1 אזל שורש
ַקל ַעל ִאְתּפַ ֵעל ּפַ ַקל ַעל ִאְתּפַ ַקל ַאְפֵעל ַקל ֵעל ִאְתּפְ ַקל ַאְפֵעל ַקל ַקל בניין
ֲהַדר
ָחַזר

י ּלִ ִאיּגַ
ִהְתַּגָּלה

י ּלִ ּגַ
ִּגָּלה

ָלא ּגְ
ָּגָלה

ִעי ִאיּבָ
ָהָיה ָצִריְך; ִנְׁשַאל

ָעא ּבְ
ָׁשַאל; ָהָיה ָצִריְך

ַאְייִתי
ֵהִביא

ֲאָתא
ָּבא

ַמר ִאיּתְ
ֶנֱאַמר

ֲאַמר
ָאַמר

אֹוֵכיל
ֶהֱאִכיל

ֲאַכל
ָאַכל

ֲאַזל
ָהַלְך

עבר

ָהַדר
חוֵׂזר

י ּלֵ ִמיּגַ
ִמְתַּגֶּלה

י ְמַגּלֵ
ְמַגֶּלה

ֵלי ּגָ
ּגוֶׂלה

ֵעי ִמיּבָ
ָצִריְך; ִנְׁשָאל 

ֵעי ּבָ
ׁשוֵׂאל; ָצִריְך

ַמְייֵתי
ֵמִביא

ָאֵתי
ָּבא

ַמר ִמיּתְ
ר ֶנֱאמַָ

ָאַמר
אֹוֵמר

ַמֲאֵכיל
ַמֲאִכיל

ָאֵכיל
אֹוֵכל

ָאֵזיל
הֹוֵלְך

בינוני

ֶליֱהַדר
ַיֲחזֹור

י )נ( ּלֵ יּגַ ּתִ
ִּתְתַּגֶּלה

י ְלַגּלֵ
ְיַגֶּלה

ִליְגֵלי
ִיְגֶלה

ֵעי )נ( יּבָ ִתּ
ֵאל; ְּתֵהא ְצִריָכה ִּתּׁשָ

ִליְבֵעי
ִיְׁשַאל; ְיַבֵּקׁש; ַיְצִריְך

ַלְייֵתי
ָיִביא

ֵליֵתי
ָיבוׂא

- - - ֵליָמא
יֹאַמר

לֹוֵכיל
ַיֲאִכיל

ֵליכֹול
יֹאַכל

ֵליִזיל
ֵיֵלְך

עתיד

ֲהַדר
ֲחזֹור!

- - - י ּלִ ּגַ
ַּגֵּלה!

ִלי ּגְ
ְּגֵלה!

- - - ִעי ּבְ
ְׁשַאל! ַּבֵּקׁש!

ַאְייִתי
ָהֵבא!

א ּתָ
ּבוׂא!

- - - ֵאיָמא
ֱאמֹור!

- - - ֵאיכֹול
ֱאכֹול!

ִזיל
ֵלְך!

ציווי

)ְל(ֶמֱהַדר
)ַל(ֲחזֹור

ּלֹוֵיי )ְל(ִאּגַ
)ְל(ִהְתַגּּלוׂת

)ְל(ַגּלֹוֵיי
)ְל(ַגּלֹות

- - - עֹוֵיי ִאיּבָ
ִנְׁשאֹול

)ְל(ִמיְבֵעי
)ִל(ְׁשאֹול; )ְל(ַבֵּקׁש

)ְל(ָאתֹוֵיי
)ְל(ָהִביא

)ְל(ֵמיֵתי
)ָל(בוׂא

- - - )ְל(ֵמיַמר
לֹוַמר

ְלאֹוכֹוֵלי
ְלַהֲאִכיל

)ְל(ֵמיַכל
)ֶל(ֱאכֹול

)ְל(ֵמיַזל
)ָל(ֶלֶכת

מקור

מות  יתב2 יתב1 יהב/נתב ידע2 ידע1 חזי3 חזי2 חזי1  זבן3 זבן2 זבן1 הוי שורש
ַקל ַאְפֵעל ַקל ַקל ַאְפֵעל ַקל ֵעל ִאְתּפְ ַאְפֵעל ַקל  ַעל ִאְתּפַ ֵעל ּפַ ַקל ַקל בניין
ִמית
ֵמת

אֹוִתיב
הוִׁׂשיב

ְיֵתיב
ָיַׁשב

ְיַהב
ָנַתן

אֹוַדע
הוִׂדיַע

ְיַדע
ָיַדע

ִאי)ְת(ֲחִזי
ִנְרָאה/ ָהָיה ָראּוי

ַאְחִזי
ֶהְרָאה

ֲחָזא
ָרָאה

ן ּבַ ִאיְזּדַ
ִנְמַּכר

ין ַזּבֵ
ָמַכר

ְזַבן
ָקָנה

ֲהָוה
ָהָיה

עבר

ָמֵיית
ֵמת

מֹוִתיב
מוִׁׂשיב

ָיֵתיב
יוֵׁׂשב

ָיֵהיב
נוֵׂתן

מֹוַדע
מוִׂדיַע

ָיַדע
יוֵׂדַע

ִמי)ְת(ֲחֵזי
ִנְרֶאה/ָראּוי

ַמְחֵזי
ַמְרֶאה

ֲחֵזי
ָראּוי

ָחֵזי
רוֶׂאה

ן ּבַ ִמיְזּדַ
ִנְמָּכר

ין ְמַזּבֵ
מוֵׂכר

ָזֵבין
קוֶׂנה

ָהֵוי
הֹוֶוה

בינוני

ֵלימּות
ָימּות

לֹוִתיב
יוִׁׂשיב

ֵליֵתיב
ֵיֵׁשב

ֵליֵתיב
ִיֵּתן

לֹוַדע
יוִׂדיַע

ֵליַדע
ֵיַדע

ִליְתֲחֵזי
ֵיָרֶאה

ַלְחֵזי
ַיְרֶאה

ֶליֱחֵזי
ִיְרֶאה

ן ּבַ ִניְזּדַ
ִיָּמֵכר

ין ִליַזּבֵ
ִיְמּכֹור

ין ִליְזּבֵ
ִיְקֶנה

ֶלֱהֵוי/ְנִהי
ִיְהֶיה

עתיד

- - - אֹוִתיב
הֹוֵׁשב!

יב ּתִ
ֵׁשב!

ַהב
ֵּתן!

- - - - - - ִאיְתֲחִזי
ֵהָרֵאה!

ַאְחִזי
ַהְרֵאה!

ֲחִזי
ְרֵאה!

ן ּבַ ִאְזּדַ
ִהָּמֵכר!

ין ַזּבֵ
ְמכֹור!

ְזבֹון/ְזֵבין
ְקֵנה!

ֲהִוי
ֱהֵיה!

ציווי

)ְל(ֵמיַמת
)ָל(מּות

)ְל(אֹותֹוֵבי
)ְל(הוִׁׂשיב

)ְל(ֵמיַתב
)ָל(ֶׁשֶבת

)ְל(ֵמיַתב
)ָל(ֵתת

)ְל(אֹודֹוֵעי
)ְל(הוִׂדיַע

)ְל(ֵמיַדע
)ָל(ַדַעת

)ְל(ִאיְתֲחזֹוֵיי
)ְל(ֵהָראוׂת 

- - - )ְל(ֶמֱחֵזי 
)ִל(ְראֹות

ּבֹוֵני ִאיְזּדַ
ִהָּמֵכר

)ְל(ַזּבֹוֵני
)ִל(ְמּכֹור

ן )ְל(ִמיְזּבַ
)ִל(ְקנוׂת

)ְל(ֶמֱהֵוי
)ִל(ְהיוׂת

מקור

עבד4 עבד3 עבד2 עבד1 סלק4 סלק3 סלק2 סלק1 נפק2 נפק1 נחת2 נחת1 נוח2 נוח1 שורש
ְפַעל ּתַ ִאׁשְ ְפֵעל ׁשַ ֵעל ִאְתּפְ ַקל ַעל ִאְתּפַ ַאְפֵעל ֵעל ּפַ ַקל ַאְפֵעל ַקל ַאְפֵעל ַקל ַאְפֵעל ַקל בניין
ד ְעּבַ ּתַ ִאיׁשְ
ִהְׁשַּתְעֵּבד

יד ְעּבֵ ׁשַ
ִׁשְעֵּבד

ִאיְתֲעִביד
ַנֲעָׂשה

ֲעַבד
ָעָׂשה

ק ּלַ ִאיְסּתַ
ִהְסַּתֵּלק

יק ַאּסֵ
ֶהֱעָלה

יק ַסּלֵ
ִסֵּלק

ְסֵליק
ָעָלה

יק ַאּפֵ
הוִׂציא

ְנַפק
ָיָצא

ַאֵחית
הוִׂריד

ְנַחת
ָיַרד

ח ַאּנַ
ִהִּניַח

ָנח
ָנח

עבר

ד ְעּבַ ּתַ ִמׁשְ
ִמְׁשַּתְעֵּבד

יד ְעּבֵ ְמׁשַ
ְמַׁשְעֵּבד

ִמיְתֲעִביד
ַנֲעֶׂשה

ָעֵביד
עוֶׂׂשה

ק ּלַ ִמְסּתַ
ִמְסַּתֵּלק

יק ַמּסֵ
ַמֲעֶלה

ק ְמַסּלֵ
ְמַסֵּלק

ָסֵליק
עוֶׂלה

יק ַמּפֵ
מוִׂציא

ָנֵפיק
יוֵׂצא

ַמֵחית
מוִׂריד

ָנֵחית
יוֵׂרד

ח ַמּנַ
ַמִּניַח

ִניָחא )נ(
נוָׂחה

בינוני

יד ְעּבֵ ּתַ ִלׁשְ
ִיְׁשַּתְעֵּבד

- - - ִליְתֲעִביד
ֵיָעֶשׂה

ֶליֱעֵביד
ַיֲעֶשׂה

ק ּלַ ִלְסּתַ
ִיְסַּתֵּלק

יק ַלּסֵ
ַיֲעֶלה

ק ְלַסּלֵ
ְיַסֵּלק

ק ִליּסַ
ַיֲעֶלה

יק ַלּפֵ
יוִׂציא

ִליּפֹוק
ֵיֵצא

ַנֵחית
יוִׂריד

ִליְנחֹות
ֵיֵרד

ח ח/ַנּנַ ִליּנַ
ַיִּניַח

יַנח )נ( ֵתּ
ָּתנּוַח 

עתיד

- - - - - - - - - ֱעֵביד
ֲעֵׂשה!

ק ּלַ ִאיְסּתַ
ִהְסַּתֵּלק!

יק ַאּסֵ
ַהֲעֵלה!

יק ַסּלֵ
ַסֵּלק!

ַסק
ֲעֵלה!

יק ַאּפֵ
הוֵׂצא!

ּפּוק
ֵצא!

ַאֵחית
הוֵׂרד!

ְנֵחית
ֵרד!

ח ַאּנַ
ַהַּנח!

- - - ציווי

ְעּבֹוֵדי ּתַ ִאׁשְ
ִהְׁשַּתְעֵּבד

ְעּבֹוֵדי )ְל(ׁשַ
)ְל(ַׁשְעֵּבד

- - - )ְל(ֶמיֱעַבד
)ַל(ֲעׂשוׂת

ּלֹוֵקי )ְל(ִאְסּתַ
)ְל(ִהְסַּתֵּלק

)ְל(ַאּסֹוֵקי
)ְל(ַהֲעלוׂת

)ְל(ַסּלֹוֵקי
)ְל(ַסֵּלק

ק )ְל(ִמיּסַ
)ַל(ֲעלוׂת

)ְל(ַאּפֹוֵקי
)ְל(הוִׂציא

ק )ְל(ִמיּפַ
)ָל(ֵצאת

)ְל(ַאחֹוֵתי
)ְל(הוִׂריד

)ְל(ֵמיַחת
)ָל(ֶרֶדת

)ְל(ַאּנֹוֵחי
)ְל(ָהִניַח

)ְל(ֵמיַנח
)ָל(נּוַח

מקור

תני2 תני1 תוב ׁשאל קום3 קום2 קום1 פלג2 פלג1 עלל2 עלל1 שורש
ַאְפֵעל ַקל ַאְפֵעל ַקל ַאְפֵעל ֵעל ּפַ ַקל ֵעל ִאְתּפְ ַקל ֵעל ּפַ ַקל בניין
ַאְתִני

ִלֵּמד; ִהְתָנה
ָנא ּתְ

ָׁשָנה; ָלַמד
ֵאיִתיב/אֹוִתיב

ִהְקָׁשה
ֵאיל ׁשְ
ָׁשַאל

אֹוִקי
ֶהֱעִמיד

ים ַקּיֵ
ִקֵּים

ָקם
ָעַמד; ָקם

ִליג ִאיּפְ
ֶנְחַלק

ַלג ּפְ
ָחַלק

יל ַעּיֵ
ִהְכִניס

ָעל
ִנְכַנס

עבר

ַמְתֵני
ְמַלֵּמד; ַמְתֶנה

ְנָיא )נ( ּתַ
ְׁשנּוָיה

ֵני ּתָ
ׁשוֶׂנה

ְמִתיב/מֹוִתיב
ַמְקֶׁשה

ֵאיל ׁשָ
ׁשוֵׂאל

מֹוִקי)ם(
ַמֲעִמיד

ים ְמַקּיֵ
ְמַקֵּים

ָקֵאים/ָקְייָמא )נ(
עוֵׂמד/עוֶׂמֶדת

ְלִגי )רבים( ִמיּפַ
ֲחלּוִקים

ִליג ּפְ
ָחלּוק

ֵליג ּפָ
חוֵׂלק

יל ְמַעּיֵ
ַמְכִניס

ָעֵייל
ִנְכָנס

בינוני

ַלְתֵני
ְיַלֵּמד; ַיְתֶנה

ִליְתֵני
ִיְשֶׁנה

לֹוִתיב
ַיְקֶׁשה

אֹול ִלׁשְ
ִיְׁשַאל

לֹוִקי)ם(
ַיֲעִמיד

ים ְלַקּיֵ
ְיַקֵּים

יקּו )נ( ֵליקּום/ּתֵ
ַיֲעמֹוד/ַּתֲעמֹוד

- - - ִליְפלֹוג
ַיְחלֹוק; ְיַחֵּלק

יל ִליַעּיֵ
ַיְכִניס

ֵליעֹול
ִיָּכֵנס

עתיד

ַאְתִני
ַלֵּמד! ַהְתֵנה!

ִני ּתְ
ְשֵׁנה! ְלַמד!

אֹוִתיב
ַהְקֵׁשה!

אֹול ׁשְ
ְׁשַאל!

אֹוִקי
ַהֲעֵמד!

ים ַקּיֵ
ַקֵּים!

קּום
ֲעמֹוד! קּום!

- - - לֹוג ּפְ
ֲחלֹוק!

יל ַעּיֵ
ַהְכֵנס!

עֹול
ִהָּכֵנס!

ציווי

)ְל(ַאְתנֹוֵיי
)ְל(ַלֵּמד; )ְל(ַהְתנוׂת

)ְל(ִמיְתֵני
)ִל(ְשׁנוׂת

)ְל(אֹותֹוֵבי
)ְל(ַהְקׁשוׂת

ַאל )ְל(ִמׁשְ
)ִל(ְׁשאֹול

)ְל(אֹוקֹוֵמי
)ְל(ַהֲעִמיד

)ְל(ַקּיֹוֵמי
)ְל(ַקֵּים

)ְל(ֵמיָקם
)ַל(ֲעמֹוד

לֹוֵגי )ְל(ִאּפְ
)ַל(ֲחלֹוק

)ְל(ִמיְפַלג
)ַל(ֲחלֹוק

)ְל(ַעּיֹוֵלי
)ְל(ַהְכִניס

)ְל(ֵמיַעל
)ְל(ִהָּכֵנס

מקור

ְבִלי ְלמּוד ַהּבַ ּתַ י ּבַ ַהּפַֹעל ָהֲאַרּמִ
י ל ּפַֹעל ֲאַרּמִ ְקּדּוִקי ׁשֶ ַמְדִריְך ְלִנּתּוַח ּדִ

ִליג( יש  1.  כדי לנתח פוַעל ארמי המופיע בתלמוד הבבלי )למשל, ּפְ
להתחקות אחר שלוש אותיות השורש )למשל, שורש פל"ג(. כיצד? 
כמו בעברית, נוכל לזהות את השורש אם ַנשווה את הפוַעל לִמלים 
ִליג דומה  שיש להן אותיות דומות ומשמעות קרובה )למשל, ּפְ
ְלִגיַנן וִליְפלֹוג(. האותיות שמתקיימות  א, ּפָ לּוְגּתָ לּוג, ּפְ לִמלים: ּפְ

בכל "משפחת ִמלים" זו - הן )כנראה( אותיות השורש.
2.  בעמוד זה ערוכים לוחות הנטייה של שורשים נבחרים, ובהם מוצגים 
הפעלים העיקריים )ובשורה שמתחת לכל פוַעל ארמי - תרגומו 
העברי( לפי הבניינים ולפי הזמנים שלהם, למשל, שורש סל"ק 

ֵעל"(, ַאְפֵעל  ֵעל )המקביל בעברית ל"ּפִ בבניינים: ַקל, ּפַ
ֵעל"(.  ַעל )המקביל ל"ִהְתּפַ )המקביל ל"ִהְפִעיל" העברי(, וִאְתּפַ
שים לב: אחת או שתיים מאותיות השורש עלולות להופיע 
רק בחלק מנטיות הפוַעל, ועל כן הדפסנו אותן בעמוד זה 

בצבע כחול. לדוגמה: האות נ' כשהיא הראשונה מאותיות השורש 
יק(;  )כמו בשורש נפ"ק( לרוב נשמטת )כמו בפעלים ּפּוק וַאּפֵ
וכן האות ו' כשהיא האמצעית מאותיות השורש )כמו בשורש 
קו"ם( לרוב נשמטת )כמו בפעלים ָקם ואֹוִקים(. כיו"ב האותיות 
 א', י' בתחילת השורש; וכן כשהאות השלישית של השורש 

היא י'. 
כאשר השורש של הפוַעל הנדון אינו מופיע בלוחות הנטייה )כמו 
יׁש"(, יש לחפש בלוחות שורש אחר  השורש נק"ׁש של הצורה "ַמּקִ
שגם בו נמצאת אותה אות שורש "בעייתית" )כמו האות נ' בתחילת 

השורש נק"ׁש, שיש כדוגמתה בלוחות הנטייה: שורש נפ"ק(. 
3.  רוב הפעלים בלוחות הנטייה הן ממין זכר, חוץ משבעה פעלים שהם 
ממין נקבה שהובאו מפאת שכיחותם וחשיבותם, והם סומנו כנקבה 

יקּו )נ(. ְנָיא )נ(, ּתֵ באות נ', כגון: ּתַ
4.  רוב צורות הבינוני בלוחות הנטייה הן פעילֹות, כלומר "בינוני ּפֹוֵעל" 
עּול" )כמו ֲחֵזי( או  )כמו ְמִתיב(; מיעוטן – סבילֹות, כלומר "בינוני ָפּ

ן(. ּבַ ַעל )כמו ִמיְזּדַ בינוני של בניין ִאְתּפַ
5.  התחילית בעתיד בעברית לנסתר )=הּוא, ֵהם( היא: י- כגון: ִיְכּתֹוב, 
בּו )וכך גם בתרגום אונקלוס( - לעומת התחיליות ל-, נ-  ִיְכּתְ

בּו.  בּו, ִנְכּתְ בארמית הבבלית, כגון: ִלְכּתֹוב, ִנְכּתֹוב, ִלְכּתְ
6.  לפירוט רב יותר של ההטיות בארמית הבבלית, ראו: פרנק, 

י'  "דיקא נמי", ירושלים תש"ס.

ַטח ׁשֶ
ה  ה ַעל ַאּמָ 2079 סמ"רַאּמָ

ית ְסָאה( ית ּכֹור )=x 30 ּבֵ 15,595 מ"רּבֵ

ית רֹוַבע(  ית ְסָאה )=x 24 ֵבּ 520 מ"רּבֵ

ב( ית רֹוַבע )ַהּקַ 21.65 מ"רֵבּ

ֹקֶטר: ִריס=ִעּגּול ּבְ ּגְ 16.5 מ"מַכּ

ֶנַפח
ים( 21600 סמ"קֵאיָפה )=18 ַקּבִ

יָצה ֵבּ 50 סמ"קּכַ

יָצה(  רֹוֶגֶרת )=1/3 ֵבּ ְגּ 16.66 סמ"קּכַ

ִית )גודל של זית( ּזַ 5 סמ"קּכַ

0.216 מ"קּכֹור )=30 ְסָאה(

יִצים( 300 מ"ללֹוג )=6 ֵבּ

ים( 7200 סמ"קְסָאה )=6 ַקּבִ

רֹון )= 1/10 ֵאיָפה( 2160 סמ"קִעׂשָּ

יִצים( לפי רש"י ָרס )=4 ֵבּ 200 סמ"קּפְ

יִצים( לפי רמב"ם ָרס )=3 ֵבּ 150 סמ"קּפְ

יִצים( 1200 סמ"קַקב )=24 ֵבּ

יִצים( 75 מ"לְרִביִעית )1/4 לֹוג= 1/2 1 ֵבּ

ֹאֶרְך
ה )=6 ְטָפִחים(  45.6 ס"מַאָמּ

ע 1.9 ס"מֶאְצּבַ
22.8 ס"מֶזֶרת )=3 ְטָפִחים( 

עֹות(   7.6 ס"מֶטַפח )=4 ֶאְצּבָ
ה(  912 מטרִמיל )=2000 ַאָמּ
ְרָסה )=4 ִמיִלין(   3.648 ק"מּפַ
ה( 121.57 מטרִריס )=266.6 ַאָמּ

עּוִרים ִמּדֹות ְוׁשִ
ְלִמיִדים ַמְדִריְך ַלּתַ

בנושא המידות ַרּבּו הדעות. אע"פ שאין אנו מוסמכים להכריע ביניהן להלכה, לצורכי 
לימוד בחרנו בספרו של הרב הדר יהודה מרגולין, "הידורי המידות", ירושלים תשע"ו. 
ִית(,  ַזּ אנו מודים לו על עזרתו האדיבה. לדעות נוספות ולהרחבה )למשל, בשיעור ּכַ

daf-yomi.com/midot :ראה בפורטל הדף היומי
בטבלת "ֶנַפח" סודרו לפי אל"ף-בי"ת מידות של נוזל )לוג ורביעית( ושל מוצק )כל השאר(.

בטבלת "ְזַמן" מובאים הזמנים לפי קצב האכילה וההליכה של אדם ממוצע.

א
ַעל...; ֶאת...ַא-

ב( ב... )ַא+ּגַ ַעל ַּגֵּבי...; ַעל ְיֵדי...; ַעל ִּפי...; ִּבְגַלל...ַאּגַ
ב אֹוְרֵחיּה "ַעל ִּפי ַּדְרּכֹו"; ֶּדֶרך ַאַּגבַאּגַ

ב ּד- "ַעל ְיֵדי ֶׁש-"; ֵּכיָון ֶׁש-ַאּגַ
ִלֵּמד אֹותֹו ‘ְּגָמָרא’ַאְגְמֵריּה 

ָׂשָכרַאְגָרא )ֲאַגר...(
) ַעד ֶׁש-; ִּבְזַמן ֶׁש-; ִּבְמקֹום ֶׁש-ַאּד- )ַא+ּדְ

ֵריּה ]7[ַאְדּבְ הֹוִליְך אֹותֹו )ְלָפָניו(; ִּכֵּבד אֹותֹו 
+ָהִכי( ָהִכי )ַא+ּדְ "ַעד ֶׁשָּכְך"; ֵּביָנַתִיםַאּדְ

ְלִגי ּב- ִמיּפַ ִּבְמקֹום ֶׁשֶּנְחָלִקים ּב- 'ַאְּד-'ַאּדְ
א ּד-  ְעּתָ "ַעל ַּדַעת ֶׁשל..."; ְּבַכָּוָנה ל- 'ַא-'ַאּדַ

ה ַרּבָ "ַעל ַהְּגדֹוָלה"; ְּגדֹוָלה ִמּזֹו; ְלֶהֶפְךַאּדְ
ָתֵני: ִּבְמקֹום ֶׁש)ַהַּתָּנא( ְמַלֵּמד: 'ַאּד-'ַאּדְ

ַעל ֹזאתַאָהא )ַא+ָהא(
ֶזה ַעל ֶזה; ֶזה ֶנֶגד ֶזה; ֶזה ֶאת ֶזהַאֲהָדֵדי )ַא+ֲהָדֵדי(
]124[ַאֵהָייא? )ַא+ֵהָייא( "ַעל ֵאיזֹו?" ְּבנֹוֵגַע ְלֵאיֶזה ִעְנָין? 

ֶהֱהָנה; הֹוִעיל ַאֲהִני 
:ּוָפסּוק נׂוָסף מׂוִכיַח:)ְו(אוֵׂמר

ֵהִקים; ֶהֱעִמיד; ֵּפֵרׁש; ִסֵּים; ִמָּנהאֹוִקי/אֹוִקים 
ֶּדֶרְך ֶאֶרץ; ִהְתַנֲהגּות ְראּוָיה/ְמצּוָיהאֹוַרח ַאְרָעא

ֶּדֶרְך; ֹאֶפן; ֹנַהג ‘ַאַּגב אֹוְרֵחיּה’אֹוְרָחא
זֹוִהי ַּדְרּכֹו ָהְרִגיָלהאֹוְרֵחיּה הּוא

ּתֹוָרה; ֵסֶפר ּתֹוָרה 'ְּדאֹוָרְייָתא'אֹוָרְייָתא
א ֶעֶרב; ְּתִחַּלת ַהַּלְיָלהאּוְרּתָ

)ְוַהֲהָלָכה ֶׁשל ר'...( הֹוֶלֶכת ְלִׁשיָטתֹו)ְו(ָאְזָדא ְלַטֲעֵמיּה
ָהַלְך; ָנַסע; ָאַזל; ִנְגַמר ‘ְּכַמאן’ֲאַזל )ב: ָאֵזיל(

ֶהְרָאה; ָרַמז; ִהְדִּגיםַאְחִוי )ב: ַמְחֵוי(
ִחֵּלל; ָּפָדה; ָמַחלַאֵחיל )ב: ַמֵחיל(

ַאֵחר; ַאֶחֶרת ‘ִליָּׁשָנא ַאֲחִריָנא’ַאֲחִריָנא; ַאֲחִריִתי 
ַהִאם...?!; ְוִכי...?!ַאּטּו...?!1

ִּבְגַלל...; ִמּׁשּום...ַאּטּו...2 
 ...ֵאיןִאי...1/ֵאי

ִאם/ִאיּלּו...; אֹו...ִאי...2
ִאם... ִאם...; אֹו... אֹו...ִאי... ִאי...
ִאי ָאְמַרּתְ 
ָלָמא... ׁשְ ִבּ

ְּבָׁשלֹום )=נֹוַח( ִאם ַאָּתה אֹוֵמר...

 י ֵאין ְרצֹוִני; ֵאיִני רֹוֶצהִאי ֶאְפׁשִ
ר ֵאין ְיֹכֶלת; ֹלא ִנָּתןִאי ֶאְפׁשָ

ִאם ֵּכן )ֲהֵרי...(ִאי ָהִכי...
"אֹו ַּגם" )=אֹו(; "ִאם ַּגם" )=ֲאִפּלּו( ]23[ִאי ַנִמי... 

ִעי ֵליּה )ל-( "ִנְצַרְך לֹו )ַלֲעׂשֹות...("; ָהָיה לֹו )ל-(ִאיּבָ
ְעָיא ְלהּו: ]3[ִאיּבַ ִנְׁשֲאָלה ָלֶהם )=ַעל ָיָדם(; ָׁשֲאלּו: 

ֵעית ֵאיָמא...! ִאם ַאָּתה רֹוֶצה, ֱאֹמר... )ְּבׂאֶפן ַאֵחר(!ִאיּבָ
י ִלּ ִנְתַּגָּלה; נֹוַדעִאיּגַ

ֵרי ָרא; ִאיָגּ ַּגג; ַּגּגֹותִאיּגָ
ֶזה ָוֶזה; ֵאּלּו ָוֵאּלּו...ִאיִדי ְוִאיִדי...

ָהַאֵחר; ַהָּלה; ַהְּׁשָאר 'ַתְנָיא ִאיָדְך'ִאיָדְך
הּוא; ִהיאִאיהּו; ִאיִהי 

]24[ִאיִזי... ִאם ֵּכן...; ּוְבֵכן... 

יֵדי )ַא+ְיֵדי( ּד-  "ַעל ְיֵדי ֶׁש-"; ֵּכיָון ֶׁש-ַאּיְ
ָהָיה ְמׂעֶרה ּב-; ָּדן ּב-‘ַמְייִרי’ַאְייִרי ּב-

]24[ַאְייִתי אתי ֵהִביא; ִרָּבה; ָּכַלל 
א( א )ִאית+ּכָ ֵיׁש )ָּכאן(; ֶאְפָׁשר )ל-(ִאיּכָ
יַנְייהּו א ֵבּ ]25[ִאיּכָ ֵיׁש )ֶהְבֵּדל ִהְלָכִתי( ֵּביֵניֶהם 
ָאְמִרי: א ְדּ ֵיׁש )ֲחָכִמים( ֶׁשאֹוְמִרים: ִאיּכָ

א ְלִמיְפַרְך: ֵיׁש )ֶאְפָׁשרּות( ְלַהְקׁשֹות: 'ִּפיְרָכא'ִאיּכָ
ת ֵליּה ָנַגע לֹו; ָחַׁשׁשִאיְכּפַ

ִאם ֹנאַמר; ִאיּלּו ַנִּציַע: 'ֵליָמא'ִאיֵליָמא: )ִאי+ֵליָמא(
]24[ֵאיָמא: אמר  ׂאַמר; ֱאמֹור! 

ֵאיָמא: "ָלא". 
ְצִריָכא!

 ָהִייִתי אֹוֵמר: "לׁא". 
ְוָלֵכן ְצִריָכה ְלֵהָאֵמר! )≠ָלא! ְצִריָכא:(

ֱאמֹור ֶאת ַהּסֹוף! ‘ֵסיָפא’ֵאיָמא ֵסיָפא!

א!  ֱאמֹור ֶאת ָהרׁאׁש! ‘ֵריָׁשא’ֵאיָמא ֵריָשׁ

ִליְך ִליְך/ִאְמּ ִנְמַלְך )ִּבְפלֹוִני(; ִהְתָחֵרטִאיּמְ

ֱאמֹור ֶׁש)ֶאְפָׁשר ְלַצְמֵצם ֶאת ֵאיַמר/ֵאימּור )ּד-(
]25[ ַהְּקִביָעה ַהּקֹוֶדֶמת( 

]25[ֵאיַמת ֵאיָמַתי; ָמַתי? 
"ֵהן!" ֵּכן! ָאֵכן! )≠ֵאין(ִאין!

...א ַרק...ֵאין... ֶאּלָ
ָאֵכן, ָּכְך ֶּבֱאֶמת!ִאין, ָהִכי ַנִמי!

ֵהםִאיְנהּו/ִאיּנּון
ָּכְך ִהיא?! )≠ֵאיִני(ִאיִני?! )ִאין+ִהיא(
י  ִאיׁש; ֲאָנִׁשים ‘ָאְמִרי ֱאיָנֵׁשי’ֱאיִניׁש; ֱאיָנׁשֵ

ִאּסּור; ָּדָבר ָאסּור; ִּדיֵני ִאּסּור ְוֶהֵּתרִאיּסּוָרא
ַיּה?! ]39[ֱאיַסּמְ )ַהִאם( ֶאְמחֹוק אֹוָתּה?! ‘ַסִּמי’ 

]26[ ֵאיפּוְך! ֲהפֹוְך )ֵסֶדר ַהִּמְׁשָנה/ַהָּבָרְייָתא(! 
]26[ֵאיפּוְך ֲאָנא?! )ַהִאם( ֶאֱהפֹוְך/ַאֲחִליף?! 
ָכא ָכא/ִאּפְ ְלֶהֶפְך ‘ֵּתיפּוְך’ִאיּפְ

ִנְצַרְך; ָהָיה ָצִריְך )ְלֵהָאֵמר(ִאיְצְטִריְך
ַלע ַלע/ִאּקְ ִנְקַלע; ִהְזַּדֵּמן ִאיּקְ

ַפד ִהְקִּפיד; ָּכַעסִאיּקְ
ִרי1 ִרי/ִאּקְ ִנְקָראִאיּקְ
ִרי2 ִרי/ִאּקְ ָקָרה; ָּבא ְּבִמְקֶרה; ִהְזַּדֵּמןִאיּקְ
ְרָאָיה; ַטֲעָנה; הֹוָרָאה; ִּדּיּון ִאיְרָיא/ִאְרָיא

יק ּתִ יק/ִאׁשְ ִתּ ָׁשַתקִאיׁשְ
ַכח ּתְ ]62[ ִאיׁשְ ִנְמָצא; ִהְתָּבֵרר 

ִרי  ּתְ ִרי/ִאׁשְ ּתְ ֻהַּתרִאיׁשְ

]26[ִאית ֵיׁש; ִנְמָצא; ַקָּים; ָּתֵקף 

ֵיׁש לֹו; ָיכֹול/ַחָּיב )ל-(; סֹוֵבר/ַמְסִּכיםִאית ֵליּה 

ִנְרָאה; ִנְגָלה; ִנְהָיה ָראּויִאיְתֲחִזי/ִאיֲחִזי

ֻהְחַזק; נֹוַדעִאיְתֲחֵזק/ִאְתֲחֵזק

ֵהִׁשיב לֹו; ִהְקָׁשה לֹו 'ְמִתיב'ֵאיִתיֵביּה:

)ְו(ֵיׁש אֹוְמִרים )ַעל ִּפי ָמסֶׂרת ַאֶחֶרת(:)ְו(ִאיֵתיָמא:  אמר
ַמר ַמר/ִאּתְ ]66[ִאיְתּ ֶנֱאַמר )ִמִּפי ָאמֹוָרִאים( 

יׁש ּקִ ׁש/ִאיּתַ ּקַ ֻהַּקׁש )ל-(; ֻהְׁשָוה )ל-(ִאיּתַ
ֵאַרע; ִהְזַּדֵּמןִאיְתְרִמי/ִאְתְרִמי
ָתא  ָתא/ִאּתְ ִאָּׁשה; ַרְעָיהִאיּתְ

י ּתִ ֲעַדִּיןַאּכַ
א... )ִאם+ָלא(  ֲאָבל...; ַאְך...; ַרק...; חּוץ ִמ-ֶאָלּ
 ...ן א ִאם ּכֵ ַרק ִּבְתַנאי ֶׁש-ֶאָלּ

א ָלאו...?! ֲאָבל ַהִאם ֹלא...?!ֶאּלָ
ה...! א ֵמַעּתָ "ֲאָבל ָּכֵעת" ִּכְדָבֶריָך; ִאם ָּכְך, ֲהֵרי...!ֶאּלָ

א ּד- יּבָ "ַעל ֵלב ֶׁשל..."; ְלִפי ִׁשיַטת... 'ַא-'ַאּלִ
יָמא( ים )נ: ַאּלִ ָחָזק; ָעִדיף; ַּבר ַסְמָכאַאִלּ

ֲהֵרי ֶׁש-; ִמָּכאן ָאנּו לֹוְמִדים ֶׁש-ַאְלָמא...
ה(  ה...? )ַא+ָלָמּ ּמָ "ַעל ַמה?" ָלָּמה? )ְּפִתיָחה ְלֻקְׁשָיה(ַאּלָ
ִאּלּו־לׁא.../לּוֵלא...; ִאּלּו.../לּו...ִאְלָמֵלא/ִאְלָמֵלי...

ֵצא/ ּמָ ִאם ּתִ
 :ֵצי לֹוַמר יּמָ ּתִ

ִאם )ָּבִעְנָין ַהּקֹוֵדם( ַּתִּגיַע ְלַמְּסָקָנה 
לֹוַמר:

אי? )ַא+ַמאי( ַעל ַמה; ָלָּמה? ַמּדּוַע?ַאּמַ
 ָאמֹוָרא 

)רבים: ָאמֹוָרֵאי(
"אֹוֵמר" )=ְמָפֵרׁש/ְמֻתְרְּגָמן(; ָחָכם 

ִּבְתקּוַפת ַהַּתְלמּוד )ְלַאַחר ַהַּתָּנִאים(; 
ִמי ֶׁשחֹוֵזר ַעל ִּדְבֵרי ֶהָחָכם ּוַמְבִהיָרם

ִּבְגַלל...; ִּבְׁשִביל...ַאְמטּו/ַאְמטּול... 
אֹוֵמר ֲאִני; ֲאִני חֹוֵׁשב/ִמְתַּכֵּוןֲאִמיָנא/ָקֲאִמיָנא

ָאַמר; ֵּפֵרׁש; ָחַׁשב/ִהְתַּכֵּוןֲאַמר )ב: ָאַמר(
אֹוֵמר )=ָהָיה ָיכֹול לֹוַמר( ְלָך ר'... :ָאַמר ָלְך ר'... 

]32[ֲאַמר ָמר: ָאַמר ָהָאדֹון/ֶהָחָכם: ‘ָמר' 
ֲאַמר ר'... ֲאַמר 

ר'...
ָאַמר ר'... )ֶשָּׁׁשַמע ְּבָאְזָניו ֶׁש(ָאַמר 

ר'...
ֲאַמר ר'... 
ֵמיּה ּד- ְ ִמּשׁ

"ָאַמר ר'... ִמּׁשּום ר'..."; ָאַמר ר'... 
ְּבֵׁשם ר'...

ָאַמְרִּתיֲאַמִרי
אֹוְמִריםָאְמִרי/ָקָאְמִרי 
י: אֹוְמִרים ֲאָנִׁשים )ִּפְתָּגם ֲעָמִמי(ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ
"ְואֹוְמִרים אֹוָתּה"; ְוֵיׁש מֹוְסִרים:)ְו(ָאְמִרי ַלּה:

ִדי: ְוֵיׁש מֹוְסִרים אֹוָתּה ְּבִלי ֵׁשם אֹוְמרֹו)ְו(ָאְמִרי ַלּה ּכְ
אֹוְמִרים ֲאַנְחנּו; אֹוְמִרים ַאֶּתם ָאְמִריַנן; ָאְמִריּתּו 

ֲאִני; ֲאַנְחנּוֲאָנא; ֲאַנן
/ַאּתְ ַאָּתה; ַאְּתַאְנּתְ

ָרא ָרּה/ַאְסּבְ ִהְסִּביר אֹוָתּהַאְסּבְ
א ִסּיּוַע ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב ַלֲהָלָכה ֶׁשֵאיָנּה ַאְסַמְכּתָ

ְמפֹוֶרֶׁשת ַּבּתֹוָרה; ִהְתַחְּיבּות ָממֹוִנית 
]39[ ִמּתֹוְך ֲהָנָחה ֶׁשֹּלא ִיְצָטֵרְך ְלַקְּיָמּה 

ָאַסר; ָקַׁשר; ִהִּטיל ִאּסּורֲאַסר )ב: ָאַסר(

ב ּד-  ַאף ַעל ִּפי ֶׁש-; ַלְמרֹות...; ְּבִנּגּוד...ַאף ַעל ּגַ
יָמא: ֹּתאַמר )ֶׁשַהִּמְׁשָנה ּתֹוֶאֶמת( ֲאִפּלּו ֲאִפיּלּו ּתֵ

)ַהֵּדָעה ָהַאֶחֶרת אֹו ְנִסּבֹות ֲאֵחרֹות( 
יק(  יק )ב: ַמּפִ ַאּפֵ

נפק
הֹוִציא; הֹוִציא ֵמַהְּכָלל; ִּבֵּטא; ָלַמד 

)ִמן ַהָּכתּוב(; ָּדַרׁש; הֹוִציא ְיֵדי חֹוָבה 
ִהְקָנה; ָמַכר; ֶהֱעִביר ל)ְרׁשּות( ַאֵחרַאְקִני )ב: ַמְקֵני( 

ִהְקָׁשה; ֶהֱעָלה ֻקְׁשָיה ַאְקׁש-1
ׁש-2 ִהִּקיׁש; ִהְׁשָוה; ִּדָּמה ָּדָבר ְלָדָברַאּקְ
 ַאְרָעא 

)רבים: ַאְרָעָתא(
ֶאֶרץ; ֲאָדָמה; ַּכּדּור ָהָאֶרץ; ְּפֵני 

ָהֲאָדָמה; ְמִדיָנה; ָׂשֶדה 
ַחן ּכְ ח; ַאׁשְ ּכַ ָמָצא; ָמָצאנּו ‘ַמְׁשַּכַחְּת’ַאׁשְ

ְמִעיַנן  "ִהְׁשִמיַע ָלנּו"; ִלֵּמד אֹוָתנּו 'ַמְׁשַמע'ַאׁשְ
ַקד ּתָ "ַׁשָּתא ַקְדָמָאה"; ַּבָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרהֶאׁשְ

ָּבא; ִהִּגיַעֲאָתא עבר
ִהַּגְענּו ל-; ָחַזְרנּו ל-ֲאַתאן ְל-

ַאֶּתםַאּתּון 
ָּבא; )ַהָּדָבר( ִנְלָמדָאֵתי )נ: ָאְתָיא( ב

ָמקֹוםַאְתָרא/ֲאַתר

ב
י... ַאְנּפֵ י.../ְבּ ַאּפֵ ִּבְפֵני...; ְּבנֹוְכחּות...ְבּ

ֵבי( ָבא )רבים: ּבָ ַׁשַער; ֶּפַתח; ֵחֶלק; ִמְׁשָּפטּבָ
יּה ַגּוֵ גֹו; ּבְ ְּבתֹוְך.../ּב-; ְּבתֹוכֹו/ּבֹוּבְ

רּוָתא דּוָתא/ּבָ ]90/71[ּבָ ֵּדָעה ְּבדּוָיה )ְוָלֵכן ֵיׁש ִלְדחֹוָתּה( 
ִדיַדּה  ִדיֵדיּה; ּבְ ְּבֶׁשּלֹו/ּבֹו־ַעְצמֹו; ְּבֶׁשָּלּה/ָּבּה־ַעְצָמּהּבְ

ֲהֵדי... ִעם...ַבּ
ֲהֵדי ּד- "ִעם ֶׁש-"; ִּבְזַמן ֶׁש-ּבַ

ֲהֵדי ֲהָדֵדי ֶזה ִעם ֶזה; ְּבַיַחדּבַ
ֶהְדָיא ְּבֵפרּוׁש; ְמפֹוָרׁש; ְּבָגלּויּבְ
ֵטיל ָּבֵטל; ׁשֹוֵבתּבְ
י... ֵּבית...; ֵּבית ִמְדָרׁש ֶׁשל...; ֵּבין...; ְּב-; ּבֵ

]79-75[ ְּבתֹוְך...; ְקבּוָצה ֶׁשל... 
י  ְמׁשֵ י ׁשִ ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות )ְּכִניַסת ַהַּׁשָּבת( ּבֵ

ֵרי י ְתּ )ְקבּוָצה ֶׁשל( ְׁשַנִיםּבֵ
יֵני/ּוֵביֵני יֵני ֵבּ ֵּביָנַתִים ּבֵ

יֵעי יֲעָתא; ּבֵ ֵּביָצה; ֵּביִציםּבֵ
יׁש א/ּבִ יָשׁ ַרעּבִ
 ...ְכֵדי ְּבִׁשעּור )ְזַמן(...ּבִ

ְכִדי ְלִחָּנם; ְלֹלא ֹצֶרְךּבִ
ִניחּוָתא ַחת; )רש"י:( ֹלא ְּכֻקְׁשָיה; ִּכְרָאָיהּבְ ְּבנַַ

עּו( ָעא )רבים: ּבְ ָׁשַאל; ִּבֵּקׁש; ָרָצה; ָהָיה ָצִריְךּבְ
ְעָיא; רבים:  ֵעי )נ: ּבָ ּבָ

עּו( ב  ּבָ
ׁשֹוֵאל; ְמַבֵּקׁש; רֹוֶצה; ָצִריְך 

‘ִאיָּבֵעית’
ְעֵיי( ְעָיא )רבים: ּבַ ְׁשֵאָלה )ַּבֲהָלָכה(ּבַ

ֵעיֵניּה ְּבֵעינֹו; ְּכמֹו ֶׁשהּוא; ְּבֹלא ִׁשּנּויּבְ
ִעי+ֲאַנן;  ִעיַנן )ּבָ ּבָ

ֵעיָנא( יחיד: ּבָ
 שֹוֲאִלים ָאנּו; ְמַבְקִּשׁים ָאנּו; 

רֹוִצים ָאנּו; ְצִריִכים ָאנּו
 ַעל חֹוב ַמְלֶוהּבַ

ְרח- ַעל/ַעל ּכָ ֶנֶגד ְרצֹונ-ּבְ
ָעְלָמא  ָּבעֹוָלם; ְּבֶדֶרְך ְּכָלל; ְסָתם; ַרקּבְ

ִציר  ָּפחֹותּבְ
ר/ְלָבר )ִמ-( חּוץ )ִמ-(; ִמְּלַבד... ּבָ

ִחים ּנָ ים ְוַהּמֻ ּלִ אֹוַצר ַהּמִ
ְלִמיִדים ַמְדִריְך ַלּתַ

1.  הערכים מסודרים לפי אל"ף-בי"ת, בדרך כלל 
בלי אותיות השימוש )כגון 'ד-' או 'ו-'(.

2.  מילות ערך המופיעות רק בהקשר עברי )כגון 
ְכֵדי'( — מסומנות )(. אבל לא סומנו ערכים  'ּבִ
ין'(. עבריים המצויים גם בארמית )כגון 'הּוא ַהּדִ
3.  כדי לסייע ללומד להבין טוב יותר את מילת 

הערך נוספו שני סוגי הפניות:
א. חלק ממילות הערך הן צורות פוַעל 
המופיעות גם בלוחות הנטייה במדור "ַהּפַֹעל 

ְבִלי". בערכים אלו צבועות  ְלמּוד ַהּבַ ּתַ י ּבַ ָהֲאַרּמִ
ְלִגי'(  באדום שלוש אותיות השורש )למשל: 'ִמיּפַ

או חלקן )'אוקי/אוקים' — משורש קו"ם(. 
בעת הצורך, נכתבו כל שלוש אותיות השורש 
משמאל למילת הערך. לדוגמה: השורש  אזל  
משמאל למילת הערך 'ֵליִזיל' מזמין את 
הלומד להתבונן בצורה זו במסגרת כל נטיית 
ל  שורש אז"ל בלוחות הנטייה במדור "ַהּפֹעַ

ְבִלי". ְלמּוד ַהּבַ ַתּ י ּבַ ָהֲאַרּמִ

ב. משמאל לחלק ממילות הערך צוַין מספר 
העמוד ב"מילון ארמי-עברי לתלמוד הבבלי" 
מאת מו"ר הרב פרופ' ע"צ מלמד )ירושלים 
תשנ"ב(, שבו יוכל הלומד למצוא הסבר רחב 
ים ]437['(, הגדרות  ּיַ ְסּתַ יותר )כמו בערך: 'ִתּ
יק ]248['(, צירופי מילים  נוספות )כמו בערך: 'ַמּסִ
י... ]79-75['(, צורות דומות אך  וביטויים )כגון: 'ּבֵ
י ]264['( או  שונות )כגון: 'ַמְצֵלי' לעומת 'ְמַצּלֵ

הערות מאלפות )כמו על ערך 'ְנִהי ]295['(.

מקרא:

)2 ְסִעיף בֹוָאר ּבִ ּמְ ֵעֶרְך ִעְבִרי )ּכַ
ְסִעיף 3א( בֹוָאר ּבִ ּמְ י )ּכַ ׁשֶֹרׁש ֲאַרּמִ

ְסִעיף 3ב(]123[ בֹוָאר ּבִ ּמְ אּור )ּכַ ַהְפָנָיה ְלַהְרָחַבת ַהּבֵ
רּוׁש ִעְנָיִני("..." רּוׁש ִמּלּוִלי )ִלְפֵני ּפֵ ּפֵ

ַאְזָהָרה! ֵאין ְלַהֲחִליף ִעם...)≠...(
ְזַמן הֹוֶוה( ב ִעיל ּבִ ינֹוִני ּפֹוֵעל )=ּפַֹעל ּפָ ּבֵ

ָזָכר; ְנֵקָבהז; נ
;)ְך ֶהְמֵשׁ ה )ּבַ ן ֶעְרּכֹו ְלַמּטָ ן ֶעְרּכֹו ְלַמְעָלה; ַעּיֵ ַעּיֵ

מוקדש על ידי רב יצחק פרנק בהוקרה ובתודה
לזכרו של הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

ולהבדיל בין חיים לחיים
לרב ד"ר משה דוד טנדלר שליט"א

מוַרי ורבוַתי במשך יותר מיובל שנים

 בניינים
ַעל )ַקל(עברית ֵעלֻהְפַעל  ִהְפִעילִנְפַעלּפָ ֵעל   ּפִ ִהְתּפַ
ַעל )ַקל(ארמית ֵעלּפְ ְפַעל  ַאְפֵעלִאְתּפְ ֵעלִאַתּ ֵעל   ּפַ ִאְתּפְ

עֹות ין ַמְטּבֵ ַיַחס ּבֵ
ר רּוטֹותִאיּסָ =8 ּפְ

יַנר ָזָהב ֶסףּדִ יְנֵרי ּכֶ =25 ִדּ
ֶסף יַנר ּכֶ רּוטֹותִדּ =192 ּפְ

ֶסףָמֶנה יְנֵרי ּכֶ =100 ִדּ
ֶסףֶסַלע יְנֵרי ּכֶ =4 ִדּ

רּוָטה המטבע הזול ביותרּפְ
ֶקל ֶסףׁשֶ יְנֵרי ּכֶ =2 ִדּ

ְזַמן
ָרס לפי רמב"ם ְכֵדי ֲאִכיַלת ּפְ ּקֹותּבִ 3 ּדַ

ָרס לפי רש"י ְכֵדי ֲאִכיַלת ּפְ ּקֹותּבִ 4 ּדַ

ּקֹותַמֲהַלְך ִמיל 18 ּדַ

ְרָסה   ּקֹותַמֲהַלְך ּפַ 72 ּדַ

ְרָסאֹות יֹום ֶאָחדַמֲהַלְך 10 ּפַ
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סט תלמוד בבלי שטיינזלץ 
דברים  וסיכומי  באיורים,  מלווה  שטיינזלץ  אבן־ישראל  עדין  הרב  של  הבהיר  ביאורו 

בראשית כל פרק ובסיומו. 

מהדורה קטנה
 — 29 כרכים

24.59789653014800₪2,290 × 17.5  ס״מ

מהדורה קטנה
 - כרך בודד*

*המחיר משתנה 24.5 × 17.5  ס״מ
לפי הכרך

₪99/79

מהדורה גדולה
 — 44 כרכים

369789653014466₪3,990 × 26  ס״מ

מהדורה גדולה
- כרך בודד

36₪119 × 26  ס״מ

משנה סדורה-קב ונקי
חלוקה יחודית של המשנה המסייעת רבות להבנה לצד ביאור קצר ותמציתי.

סטים

24.59789653017269₪150 × 17 ס"מקשהגדול 2 כרכים

24.59789653017276₪150 × 17 ס"מקשהבינוני 3 כרכים

60 15.59789653017290₪ × 12 ס״מרכהכיס 3 כרכים

כרך בודד- 
כיס

60 15.59789653017283₪ × 12 ס״מרכה

מסכת אבות 
עם תפילות

8 129789653017306₪ × 8.5 ס״מרכה

לתלמידים

30 24.59789653017313₪ × 17 ס״מרכהסדר זרעים  

30 24.59789653017320₪ × 17 ס״מרכהסדר מועד

30 24.59789653017337₪ × 17 ס״מרכהסדר נזיקין

המשנה המבוארת
מאת הרב עדין אבן־ישראל שטיינזלץ

ביאור חדש, קצר ובהיר לצד מדור הרחבות, איורים ותמונות, רקע והקדמות וכן סיכום 
ההלכה.

21.59789653016927₪59 × 13.5 ס״מרכהברכות 

21.59789653016934₪79 × 13.5 ס״מקשהשביעית 

משנה סדורה ברטנורא
חלוקה יחודית של המשנה המסייעת רבות להבנה לצד נוסח מדויק ומוגה של פירוש רבי 

עובדיה מברטנורא.

משנה סדורה לבית האבל

סט משניות מבוארות מלא

סט, גדול- 6 
כרכים

289789653017405₪270 × 21.5 ס״מקשה

28₪45 × 21.5 ס״מקשהכרך בודד גדול

169789653017412₪110 × 12  ס״מרכהסט, כיס- 6 כרכים

21.59789653017436₪12 × 16.5 ס״מרכהברכות

בקרוב!

בקרוב!
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סט משנה תורה לרמב"ם - 8 כרכים
עם ביאור ופסיקת הלכה עדכנית של הרב עדין אבן־ישראל שטיינזלץ

מהדורה זו מנגישה את הספר לכל אדם באמצעות כלים המסייעים ללימודו ומאפשרת 
כותרות,  ופיסוק,  ניקוד  ההלכות,  חלוקת  למעשה:  ההלכה  להבנת  בספר  להיעזר  לו 

ביאור, תמונות ואיורים, פסקים ושיטות והרחבות.

מכילתא
במהדורה לימודית זו של המכילתא, מדרש התנאים על ספר שמות מבית מדרשו של 
רבי ישמעאל, הנוסח מתוקן לאור המחקר – ניקוד כלשון חכמים, פיסוק וחלוקה לשורות, 

השלמת פסוקים ופירוש למילים הקשות, בעיקר היווניות והלטיניות.

22.59789653019157₪245 × 15.5 ס״מקשהסט חמישה כרכים

229789653019218₪48 × 15.5 ס״מקשהראש השנה 

229789655262148₪54 × 15.5 ס״מקשהסוכה 

229789653019171₪48 × 15.5 ס״מקשהמגילה 

229789653019522₪64 × 15.5 ס״מקשהפסחים

229789653019683₪54 × 15.5 ס״מקשהיומא 

9789657766248₪54       22 × 15.5 ס״מקשהברכות

משנאות – משנה נאה בהנאה
משה גרוס, גד מכטה, חננאל תורג'מן

ואיורים  ותמציתי,  חדש  בביאור  מלווה  המשנה,  של  מדויק  נוסח  הלומד  אל  מביאה 
המוסיפים הבנה וחוויה בלימוד המשנה. ההבנה והחוויה של המשנה היו לנגד עינינו בכל 

שלבי יצירת הספר. 

745 249789653019416₪ × 17 × 34 ס״מכריכה קשה

95 9789657760260₪כריכה קשה

80 249789653019201₪ × 17 × 34 ס״מכריכה קשה

משנאות חגים

לא כלול בסט

פרקי אבות
בביאור הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ 

והמוסר  החכמה  דברי  ישראל;  חכמי  של  ביותר  האישי  הספר  אולי  הוא  זה  ספר 
ולימודם מאפשר כניסה לעולם הפנימי של  שבו נחצבו מתוך ליבם של חכמים, 
הרב  מאת  אבות  לפרקי  הביאור  ישראל.  חכמי  של  העולם  ותפיסת  החיים  צורת 
היהודית,  המסורת  של  המופלאים  האוצרות  לאחד  שער  לפתוח  נועד  שטיינזלץ 
שנוגעת מצד אחד בתשתית עולמם של חכמים ומצד שני בחיינו הפנימיים בזמן 

הזה.

חדש!

מגיד
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מגיד

הוצאת מגיד - הגות יהודית
הוצאת מגיד מוציאה לאור ספרי הגות יהודית של כותבים וכותבות מהשורה 

הראשונה.

ההוצאה היא בית למגוון דעות מהמגזר הדתי, ומשמשת במה מכובדת לכולם.

הרבי שלי
הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ זצ"ל

התבוננותו  את  שטיינזלץ  אבן־ישראל  עדין  הרב  חושף  בספר 
האישית הקרובה באישיותו יוצאת הדופן של הרבי מלובביץ'.

איש לא שיער שתחת הנהגתו של הצעיר המופנם תהפוך קבוצה 
עולמית  לתנועה  באירופה  החורבן  פליטי  חסידים  של  קטנה 

שתפיץ שם שמים בכל קצות תבל.

84 9789655262865₪כריכה רכה

הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ זצ"ל

הבן יקיר לי / לקט שיחות ומאמרים
הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ זצ"ל

במהלך  שטיינזלץ  הרב  של  ומאמרים  שיחות  נאומים,  של  לקט 
השנים, העוסקים ביהודים בישראל ובתפוצות.

65 9789655260656₪כריכה קשה

חיי עולם / שיחות על פרשת השבוע 
הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ זצ"ל

זוכים  ובקובץ שיעורים זה אנו  פשט הפסוקים מתחדש בכל דור, 
שטיינזלץ  אבן-ישראל  עדין  לרב  שהתחדש  הפשט  את  לגלות 

ולתלמידיו. 

84 9789655260885₪כריכה קשה

Available in

English 

Available in

English 

Available in

English 

התניא המבואר
הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ זצ"ל

ומראי  המקורות  הבאת  תוך  הספר  דברי  כל  את  מפרש  הביאור 
זו  מהדורה  בחסידות.  היסוד  מושגי  של  מקיף  וביאור  מקומות, 
"ביאור  הספרים  סדרת  של  ומחודשת  מתוקנת  מהדורה  הינה 
ונעשתה עבודת  רבים  נוספו שיפורים  זו  תניא" במהדורה חדשה 
עריכה מקיפה על מנת להפוך את הספר והביאורלנגישים ביותר 

לקריאה ולימוד גם לאלה שאינם מצויים בעולמה של החסידות.

294 ₪ 9789655263091 כריכה קשה

מהדורה 
מחודשת!
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מגידמגיד

שלושה עשר עלי השושנה 
הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ זצ"ל

הקבלה  פי  על  היהדות  של  היסוד  מתפיסות  כמה  מכיל  הספר 
ובגישה  פשוטות  במילים  מחדש,  מנוסחות  כשהן  והחסידות, 

ישירה אל הקורא בן ימינו.

79 ₪ 9789655261691כריכה קשה

69 9789655260632₪      כריכה רכה

Available in

English 

חכמינו לימינו / אגדות חז״ל בעיבוד צעיר
אורי אורבך 

אורי  של  היחודי  בסגנונו  והומור  בשנינות  מעובדות  חז"ל  אגדות 
אורבך. הסיפורים מלווים באיורים צבעוניים ומלאי חן.

69 9789655260908₪סיפורי טבע

69 9789655260717₪      סיפורי משפחה

אורי אורבך

Available in

English 

הרב ישראל אריאל

בית המקדש בירושלים
הרב ישראל אריאל 

המקדש  של  ומהדרו  מיופיו  מעט  רב,  בהידור  סוקר  הספר 
מוסיפה  שבספר  הסקירה  מכונו.  על  שעמד  בעת  בירושלים,  
תפארת וכבוד למקדש ולעבודת הקודש שנערכה בו במהלך ימות 

השנה ובמועדים.

185 ₪  9789655262124כריכה קשה

Available in

English 

נשמה 
הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ זצ"ל

נשמה חושף כיצד אפשר לשמוע את הנשמה בתוכך, לפענח את 
המסרים שלה ולהתקדם לעבר אופקים חדשים בחייך. 

59 9789655260861₪כריכה רכה

Available in

English 

Available in

English 

שמואל 
הרב אמנון בזק 

ידי  על  בהרחבה  מגוללים  בתנ"ך  ביותר  הדרמטיים  הסיפורים 
ניתוח וביאור מרענן המאיר את הפסוקים באור חדש.

99 ₪ 9789655260953ב'-מלכות דוד

הרב אמנון בזק

59 9789655262209₪כריכה רכה

תפילת שמונה עשרה ויסודות האמונה 
הרב עזרא ביק 

בתנ"ך  עיון  מתוך  התפילה  מאחורי  המסתתרים  האמונה  יסודות 
ובחז"ל.

הרב עזרא ביק

י״ג מידות של רחמים / עשרה שיעורים על קיום האדם 
הרב עזרא ביק 

בין  ההבדל  מהו  מידות?  לי"ג  שניתן  המיוחד  הכוח  נובע  ממה 
הקב"ה?  של  בשמו  טמונה  רחמים  מידת  ואיזו  לחנינה,  רחמים 
תשובות לשאלות אלה ואחרות מתבררות בספר יחודי זה המתאים 

במיוחד לימים הנוראים.
49 9789655262179₪כריכה רכה

מקדש בלהבות / סיפור הקרב האחרון 
גרשון בר-כוכבא, אהרן הורביץ 

ירושלים  על  הרומי  המצור  מהלכי  של  ומרתקת  מפורטת  תמונה 
בסיפור עוצר נשימה של גבורה, דרמה, הטעייה, ותקווה שנכזבה.

95 9789655261790₪כריכה קשה

גרשון בר כוכבא, אהרן הורוביץ

64 9789655262223₪כריכה רכה

אני קהלת / מקהלת קולות בדמות אחת
הרב יואל בן-נון והרב יעקב מדן

אני קהלת מציע קריאה חדשה של ספר קהלת, ומתייחס אליו כאל 
מחזה, מונולוג דרמטי, שבו בתוך אדם אחד יש מקהלת קולות.

הרב יואל בן נון, הרב יעקב מדן
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מגידמגיד

הרב יהודה ברנדס

תורת אמך
2 כרכים  דרשות לפרשת השבוע / 

הרב יהודה ברנדס

159 9789655260335₪כריכה קשה

2 כרכים  מדע תורתך / על מסכת כתובות / 
הרב יהודה ברנדס 

העיון  דרכי  מיטב  את  יחד  המשלבת  לתלמוד  ייחודית  גישה 
מדעי  מחקר  עם  ואחרונים  ראשונים  של  המסורתית  והפרשנות 

וקריאה היסטורית וחברתית.

129 9789655260700₪כריכה קשה

הרב דוב ברקוביץ

הדף הקיומי / תובנות לחיים בסוגיות התלמוד
הרב דוב ברקוביץ 

היסודות  את  המגלה  התלמוד,  אודות  ומרתקת  חדשה  סדרה 
הרוחניים, המוסריים והאמוניים העומדים בלב סוגיות הדף היומי.

98 9789655261417₪מועד, יומא-חגיגה

98 9789655261448₪נשים

98 9789655261745₪נזיקין

98 9789655261752₪קדשים-נדה

98 9789655261769₪זרעים-מועד א חדש!

מקדש החיים
הרב דוב ברקוביץ 

בעזרת פרשנות מקורית לסיפור גן עדן מישיר הרב ברקוביץ מבט 
אל החיים ומחפש את סוד בניית הקשר בין איש ואישה. 

של  סוגיות  ומתבררות  עולות  זוגי,  בייעוץ  שנים  רב  ניסיון  מתוך 
בחירה חופשית, תיקון עולם, אינטימיות ואמון. 

64 9789655262513₪כריכה רכה

הדר גולדין

98 9789655262582₪כריכה קשה

איך לבנות חיים/ חברותא במסילת ישרים עם הדר גולדין
הדר גולדין 

במהלך צוק איתן, ישב הדר גולדין, ולמד את ספר מסילת ישרים. 
לאחר מותו נמצא הספר שהיה מלא בשוליו בהערות שכתב הדר 
טוב  להיות איש  יוכל  הוא  וכיצד  יכול להשתפר,  הוא  היכן  לעצמו, 

יותר.

מעולם ועד עולם  / ספר הדרכה לאבלים 
הרב גבריאל גולדמן 

ספר הדרכה לאבלים ובו נושאים שונים המעסיקים את האבלים: 
הדרכה  והגות,  עיון  ומנהגים,  הלכות  הלוויה,  לקראת  התארגנות 

למלווים ולתומכים, צוואות וירושות.

99 9789655260670₪כריכה קשה

דברים, אמונה אדם עם
תמיר גרנות

הספר מציע תשובה שיטתית לשאלת חידושו ומשמעותו של ספר 
רובן  רוב  של  הפשט  דרך  על  חדשה  קריאה  באמצעות  דברים 
וביאור מפורט של  פירוש  בו  יש  ולפרטיהן.  של פרשיותיו לכלליהן 
עם  ויחד  האחרים,  התורה  לספרי  קפדנית  בהשוואה  כולו,  הספר 
לממד  הדברים,  של  למשמעותם  נרחבת  התייחסות  בו  יש  זאת, 
ההגותי שלהם ולהשלכות האפשריות שלהם על אדם מישראל בן 

זמננו.

118 9789655262827₪כריכה קשה

הרב גבריאל גולדמן

תמיר גרנות

Available in

English 
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מגידמגיד

על סף הארץ / עיונים בספר במדבר 
הרב נתנאל הלפגוט 

יוצאת  ופרשנותו  בפסוקים  הלפגוט  הרב  של  המקורית  קריאתו 
התורה  בלימוד  הלהט  לצד  רבה  תעוזה  שמשלבת  הדופן 

והמחויבות לה.

79 9789655261660₪כריכה קשה

הרב נתנאל הלפגוט

הולך בדרך מצוותיך עם הרב עדין אבן–ישראל שטיינזלץ
הרב מאיר הנגבי

צדק'  ה'צמח  אדמו"ר  של  ספרו  בעקבות  נכתב  הספר 
מליובאוויטש: 'דרך מצוותיך' אשר מנסה לענות על השאלה האם 

יש טעם למצוות?

68 9789655262155₪כריכה רכה

הרב מאיר הנגבי

בית המקדש וארמון שלמה
פרופ' יוסף גרפינקל, ד"ר מדלן מומצוגלו 

שלמה  וארמון  המקדש  בית  מראה  את  לדמיין  ניסה  דור  כל 
וד“ר מדלן  יוסי גרפינקל  בהתאם למידע שהיה בתקופתו. פרופ‘ 
שלא  ומהפכניים  חדשים  נתונים  להביא  כעת  הצליחו  מומצוגלו 

היו ידועים עד כה.

99 ₪ 9789655261806כריכה קשה

פרופ' יוסף גרפינקל, ד"ר מדלן מומצוגלו

אסתר - מגילת סתרים
פרופ' יונתן גרוסמן 

בין  למסע  הקורא  את  לוקחים  הפסוקים,  בתוך  שהוצפנו  רמזים 
שמעולם  סיפור  המספרת  סתרים  מגילת  וחושפים  התנ"ך,  ספרי 

לא סופר.

99 9789655261394₪כריכה קשה

84 9789655262711₪כריכה רכה

פרופ' יונתן גרוסמן

86 9789655262971₪כריכה קשה

מהלכים במקרא / סוגיות במקרא מבריאת העולם ועד מתן תורה
הרב יהודה הרצל הנקין

בספר זה יש הסתכלות חדשה של פשטן-חדשן על ספר בראשית 
בדבריו  מוצאים  שאנו  המופלא  מהסוג  שמות,  ספר  ומחצית 
הקצרצרים של הרשב"ם. מחבר הספר עוסק בין השאר בפרשיות 
עמומות בחיי האבות.הספר הוא פרי עבודתם המשותפת של הרב 
אב  הי"ד:  הנקין  שמעון  איתם  הרב  בנו  ושל  הנקין  הרצל  יהודה 
ובן, רב ותלמיד למשפחת פוסקי הלכה, אשר שררה ביניהם אהבה 

גדולה, והתורה חיברה ביניהם.

הרב יהודה הרצל הנקין

78 9789655262605₪כריכה קשה

תערוך לפני שולחן / חייו, זמנו ומפעלו של הרי"מ עפשטיין בעל 
ערוך השלחן

הרב איתם הנקין הי"ד
בעיני  היום  עד  נחשב  מנובהרדוק  עפשטיין  מיכל  יחיאל  הרב 
המקיף  ספרו  בהלכה.  אולטימטיבית  סמכות  אחרון',  'פוסק  רבים 
והמרתק של הרב איתם שמעון הנקין הי"ד חוקר לעומק את חייו 

ואת תקופתו של הרי"מ אפשטיין.

הרב איתם הנקין

הרבנית חנה הנקין ויועצות מדרשת נשמת

88 9789655262346₪כריכה קשה

נשמת הבית / הריון, לידה, הנקה ואמצעי מניעה
הרבנית חנה הנקין ויועצות מדרשת נשמ"ת

מענה  נותנות  ההלכה  יועצות  האחרונות,  השנים   20 במהלך 
האישה.  ובריאות  המשפחה  טהרת  בנושאי  נשים  אלפי  לעשרות 
השאלות שבספר משקפות את השאלות שקבלו היועצות דרך הקו 

הפתוח של נשמ"ת.
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רמזי אלול / עבודת הנפש לחודש התשובה
הרב אייל ורד

הספר 'רמזי אלול' מבקש להוציא אותנו למסע בעקבות הרמזים 
אלול  המילה  של  התיבות  ראשי  מאחורי  המסתתרים  העדינים, 
לאורך התנ"ך. רמז לכל יום. מ־א׳ באלול ועד ראש השנה הולכת 
אותו  ורוקמת  התשובה  תהליך  את  שבונה  דרך  לפנינו  ונפרשת 

לתוך הנפש בעדינות.

48 9789655262810₪כריכה רכה

78 9789655262841₪כריכה קשה

הרב אייל ורד

הרב דוב זינגר

48 9789655262360₪כריכה רכה

78 9789655262322₪כריכה קשה

תיכון תפילתי / מתכוני תפילה
הרב דוב זינגר

ִתי הוא ניסיון ייחודי לפתח שפה ייעודית לעבודת  ִפּלָ ּכֹון ּתְ הספר ּתִ
הלב, שפת התפילה.

הספר  מציע  והמתכונים,  העצות  מעולם  השאול  מקורי,  בסגנון 
ומעשיות  תמציתיות  והדרכות  הנחיות   - תפילה  מתכוני  מגוון 
ואלו  וותיקים  מתפללים  ואחת,  אחד  לכול  לסייע  המיועדות 

המחפשים את דרכם, להיכנס לתוך עולמה של התפילה.

Available in

English 

הרב אברהם יהושע השל

קוצק / במאבק למען חיי אמת 
הרב אברהם יהושע השל זצ"ל

חייו של מחבר  המפגש עם תורתו של רבי מנחם מנדל שינה את 
והוא מבקש בספר זה לשנות גם את חיי קוראיו.  

69 9789655260274₪כריכה רכה

הרב דוב בערל ויין

במסילה נעלה / דרשות על פרשיות השבוע
הרב דוב בערל וויין 

הדרשות הן חוליה מקשרת בין דור נפילים שהחיו עולם חדש של 
תורה לאחר השואה, לבין דורנו שלנו, דור התקומה והתחייה. בכל 

פרשה חמש דרשות קלות לקריאה ועשירות ברעיונות עמוקים.

98 9789655261370₪בראשית, שמות

98 9789655261721₪ויקרא, במדבר, דברים

ד"ר יהושע זקבך

68 9789655262490₪כריכה רכה

בלב פתוח / שיחות בארבע עיניים 
עם הרב עדין אבן–ישראל שטיינזלץ

ד"ר יהושע זקבך
עדין  לרב  המחבר  בין  מפגשים  סדרת  בעקבות  נולד  פתוח  בלב 
אודות  דיונים  בין הנושאים שבספר נמצא  אבן־ישראל שטיינזלץ. 
בו  שאין  בדור  שמיים  יראת  חייו,  מסלול  את  האדם  בחירת  דרכי 

יראה, חירות וחופש, הבקשה לשלווה, ודרכים לחיות בשמחה. 

הרב יונתן זקס זצ"ל

מועדים לשיחה / קריאות חדשות בחגי ישראל
הרב יונתן זקס זצ"ל

בספר מעניק הרב זקס נקודת מבט חדשה ומרעננת לחגי ישראל. 
מתי נעשה ראש השנה, יום השנה לבריאת העולם, ליום הדין? 

היא  הסוכות,  בחג  הנקראת  הקודרת,  קהלת  שמגילת  הייתכן 
דווקא הספר השמח ביותר בתנ"ך? 

98 9789655262728₪כריכה קשה

רדיקלית אז, רדיקלית עכשיו
הרב יונתן זקס זצ"ל

יונתן  הרב  יוצא  יהודי?",  להיות  "מדוע  השאלה  על  לענות  נחוש 
על־פי  היהדות,  היהודית.  הזהות  עיקרי  בעקבות  למסע  זקס 
זקס, הביאה לעולם את בשורת הצדק וכבוד האדם, בשורה אשר 
קראה תיגר על האמונות הרווחות בעת העתיקה - ואשר ממשיכה 

לאתגר את המוסר האנושי גם היום.

79 ₪   978965526164כריכה רכה

Available in

English 
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השותפות הגדולה / הדת, המדע והחיפוש אחר משמעות
הרב יונתן זקס זצ"ל

המדעיים  האתגרים  עם  זקס  הרב  מתעמת  ובאומץ  בהגינות 
והפילוסופיים, המוסריים והפוליטיים הניצבים בפניה של האמונה 

הדתית, תוך הוכחת חיוניותה לקיום האנושי.

78 ₪  9789655260823כריכה רכה

לכבוד השוני / כיצד נוכל למנוע את התנגשות התרבויות? 
הרב יונתן זקס זצ"ל

אל מול הכלכלה הגלובלית ונוכח עוצמתן של הדתות, מציע הרב 
ואת  הכלכלנים  את  הדת,  אנשי  את  שתרתום  סדורה  משנה  זקס 

המנהיגים לנקודת מבט חדשה על תפקידם בעולם המשתנה.

79 9789655260212₪כריכה רכה

לא בשם האל / אל מול האלימות הדתית
הרב יונתן זקס זצ"ל

האלימות  בעיית  של  נוקב  ניתוח  זקס  יונתן  הרב  מציג  בספר 
הדתית במאה העשרים ואחת.

68 ₪  9789655261950כריכה רכה

Available in

English 

לרפא עולם שבור / החיים כקריאה לאחריות 
הרב יונתן זקס זצ"ל

בספרו מסביר הרב זקס כיצד אלוקים מזמין אותנו להיות, כלשון 
חכמים, שותפים במעשה בראשית.

89 9789655260243₪כריכה רכה

פסח על שום מה? 
הרב יונתן זקס זצ"ל

פסח  של  להגדה  זקס  הרב  של  והמבריקה  המקורית  פרשנותו 
זיכרון, קדושה, עם נבחר,  ולנושאים העומדים בלב החג: חירות, 

זהות.

79 9789653013995₪כריכה קשה

Available in

English 

סט
כריכה קשה

9789655262650₪ 196

98 9789655262261₪שיג ושיח א'

98 9789655262254₪שיג ושיח ב'

שיג ושיח / קריאות חדשות בפרשת השבוע
הרב יונתן זקס זצ"ל

ביד  זקס.  יונתן  הרב  של  דרשותיו  לראשונה  מובאות  זה  בספר 
דבר  בין  המערב,  לחוכמת  ישראל  תורת  בין  זקס  הרב  קושר  אמן 
ותרבות  ופילוסופיה  ומדרש  מקרא  בין  השעה,  לאתגרי  הנצחי  ה' 

ומדע - מלאכת מחשבת של חידושי תורה.

Available in

English 
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סיפור וקמע / תופעות בעולם הרז והנסתר 
עוזיאל חזן 

היונקים  מסתורין,  של  הילה  אפופי  סיפורים  של  מיוחדת  אסופה 
מאת  מרהיבים  איורים  לצד  עתיקים,  יהודים  ושורשים  ממסורות 

האמן הבינלאומי רפאל אבקסיס.
89 9789655261653₪כריכה קשה

עוזיאל חזן

רק מתעניין / יהדות בקצב שלך
דרור יהב

שילווה אתכם צעד אחר צעד  דופן  יוצא  הוא ספר  "רק מתעניין" 
ועם  ובהירה,  פשוטה  בשפה  היהודית.  החוויה  מרכז  אל  במסע 
לערוך  לכם  מציע  הוא  והדרכות,  עצות  ממוקד,  מידע  של  שפע 
את  למצוא  ותוכלו  היהדות.  של  הגדולים  הרעיונות  עם  היכרות 
אל  מחדש  ולהתחבר  שלכם,  בקצב  היהדות  של  יופייה  אל  הדרך 

השורשים של כולנו, ואל עצמכם.

98 9789655262698₪כריכה רכה

 דרור יהב

תורת עציון / ישיבת הר עציון 
את  לבאר  כדי  בת-ימינו  הפרשנות  מיטב  את  המקבצת  סדרה 
ורבדים  חדשות  הבנות  לקורא  בה  ומגלה  התורה,  פרשיות  עומק 

עמוקים.

79 9789655261844₪בראשית

79 9789655261851₪שמות

79 9789655261868₪ויקרא

79 9789655261882₪דברים

79 9789655261875₪במדבר

395 9789655261899₪סט

ישיבת הר עציון
Available in

English 

ד"ר חזי כהן ואביעד עברון

גישת התמורות / שיטה חדשה בפרשנות התורה
ד"ר חזי כהן ואביעד עברון

ספר זה הוא אוסף של מאמרים המבוססים על גישת התמורות 
לפרשיות  בפרשנות  הן  עוסקים  המאמרים  אותה.  ומפתחים 
ודרכי  עקרונותיה  הגישה,  בניסוח  הן  מקומיים,  ולנושאים 
העולות  לשאלות  ורוחני  מחשבתי  מסד  בהצעת  והן  פרשנותה, 

מהצעידה בדרך זו.

68 9789655262704₪כריכה רכה

מעשה חושב
הרב ליאור לביא, עורך

האמונה,  בתחומי  מעמיקה  ליצירה  מסוגה  ראשונה  תורנית  במה 
חדורת  אמת  דרישת  מתוך  שנולדת  יצירה  והמחשבה;  ההגות 
חירות  עם  השלובים  ויסודי,  מעמיק  שיטתי  בירור  קודש,  חרדת 

מחשבתית ורחבות אופקים. 

שלום אהלך
הרב אליקים לבנון

ספר הלכות טהרת המשפחה המלא של הרב אליקים לבנון.

הרב ליאור לביא

הרב אליקים לבנון

60 9789655262056₪כרך א - דעת אלוקים

60 9789655262384₪כרך ב - שוויון

78 9789655262773₪כריכה קשה

ירדנה לובוצקי ורות מרק והרב שלמה ריסקין

בין קודש למכחול 
ירדנה לובוצקי, רות מרק והרב שלמה ריסקין

התנ"ך  עולם  בין  מרתק  מפגש  מתקיים  למכחול  קודש  בין  בספר 
לבין  הדורות  לאורך  לו  שניתנה  היהודית  המסורתית  והפרשנות 
היוצרים  שונות.  ודתות  תרבויות  בני  ויוצרים  אומנים  של  הקריאה 
עיטרו את ספר הספרים ביצירות, שמתוכן עולות קריאות חדשות 

ומלאות עניין לכתובים.

240 9789655262353₪כריכה קשה

Available in

English 
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88 9789655262186₪כריכה קשה

קדושת אביב / עיונים בקדושת הזמן והמקום
הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

ופסגת  הקדושה,  בתחום  התורנית  ביצירה  חלוצי  מפעל 
בתנופה  זצ"ל.  ליכטנשטיין  אהרן  הרב  של  הלמדנית  יצירתו 
דן  מוחלטת,  ובקיאות  אנליטית  חריפות  מתוך  אינטלקטואלית, 
הרב באופן מקיף בתחומים ההלכתיים של קדושת הזמן וקדושת 

המקום. 

מוסר אביב / על מוסר, אמונה וחברה
הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין  זצ"ל

מכירה  היהדות  האם  כגון:  נושאים  במגוון  הגותיים  מאמרים 
יהודי"  "מיהו  האמונה?  מקור  מהו  בהלכה?  תלוי  שאינו  במוסר 

ומהי מהותו של הליך הגיור?

80 9789655261905₪כריכה קשה

מנחת אביב / חידושים ועיונים בש"ס 
הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

וחתן  עציון  הר  ישיבת  ראש  של  עטו  מפרי  תורניים  מאמרים   36
פרס ישראל לספרות תורנית הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין זצ"ל.

118 9789655261714₪כריכה קשה

הרב אהרן ליכטנשטיין 

הגדה של הנפש
הרב חגי לונדין

והקב"ה  השמיים  שערי  נפתחים  שבו  הלילה  הוא  הסדר  ליל 
לגעת  יכולים  ואחת  אחד  שכל  עד  נשרים׳,  כנפי  ׳על  אותנו  נושא 
בכוכבים. בלילה קצר זה נדחסים כל תהליכי השחרור, ההתעלות 
מנהג  הלכה,  ולכל  בהגדה  מילה  לכל  חיינו.  של  וההתקדמות 

ומאכל יש משמעות קיומית, רוחנית, נפשית ומעשית אדירה.
הללו,  הקדושות  המילים  כיצד  לונדין  חגי  הרב  מבאר  זו  בהגדה 
שנכתבו לפני אלפי שנים, גונזות בתוכן מסרים שמתאימים לנפש 

האיש והאישה החיים בתרבות ימינו.

79 9789655262896₪כריכה קשה

הרב חגי לונדין
נתיבי נבואה / מבט אל ההפטרות 

הרב משה ליכטנשטיין 
עולם  ליכטנשטיין  הרב  חושף  פרשני  וניתוח  עיוני  לימוד  בעזרת 

של מסרים רוחניים הצפים ועולים מפסוקי ההפטרות.

99 ₪  9789655261813כריכה קשה

הרב משה ליכטנשטיין

78 9789655262674₪כריכה קשה

מחכה לתשובה / פתיחות ליום הכיפורים
הרבנית ימימה מזרחי / בעריכת יקרת פרידמן

הספר הזה הוא יד מושטת. הוא מנסה לאחות שברי לוחות. בין אח 
כולו  כל  ליקיריכם.  אותו  תנו  אהובתו.  לבין  אהוב  בין  אחות,  לבין 

– סליחה. כל כולו רצון ליפול האחד לזרועות רעהו בפיוס גדול.

הרבנית ימימה מזרחי, בעריכת יקרת פרידמן

איך היא צומחת / על התחדשות, צמיחה, שמחה וברכה
הרבנית ימימה מזרחי / בעריכת יקרת פרידמן 

איך היא שוב עושה את זה? איך היא שוב צומחת? יש לנו היכולת 
אחרי  אדמה,  אמא  של  כוחות  לנו  יש  נדיר.  זן  אנו  לנשים.  הזו, 
ופרח  אחד  ועוד  קטן  עלה  להוציא  לפתע  בצורת,  אחרי  חורף, 

מבויש ושוב לצמוח ולהרים עיניים לשמים.

68 9789655262438₪כריכה קשה

אוריה מבורך

מה את מבקשת / ספר על אהבה וגוף
אוריה מבורך

בספר אוריה מבורך עושה לנו סדר בבלגן ומעניקה אלטרנטיבה. 
הספר מגדיר, מנתח ומבקר לעומק את הגישות ההרסניות בנוגע 
הוא  הישראלית.  בחברה  כיום  שחי  מי  כל  את  שמקיפות  למיניות, 
סמוי  באופן  מתחבאות  כשהן  גם  אותן  לזהות  כלים  לנו  מעניק 
לזיהוי  במקביל  מוכרים.  רעיונות  או  טקסט  תמונה,  מאחורי 
הלכתית,  יהודית,  אלטרנטיבה  מציע  הספר  הקיימים,  הכשלים 
כה  שעד  חדשה־ישנה,  גישה  מקורות.זוהי  ומבוססת  בריאה 
נגיש  באופן  לראשונה  כאן  ומופיעה  מגובש,  באופן  נכתבה  לא 

16 ומעלה. שמותאם לגיל 

98 9789655263022₪כריכה רכה

Available in

English 
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פרשת דרכים / מבט ארכאולוגי וגאוגרפי בפרשיות השבוע 
ד"ר יצחק מייטליס 

על  חז"ל  בפירושי  משולבים  החדשים  הארכיאולוגים  הגילויים 
הפסוקים ומציעים לקוראים תובנות מגוונות על פרשות השבוע.

79 9789655261424₪כריכה קשה

ד"ר יצחק מייטליס

מי זאת עולה\נשים בתורה על פי הקבלה והחסידות
ניר מנוסי

המעט  אך  שבו,  הנשיות  הדמויות  על  לספר  ממעט  התנ"ך 
שנאמר הוא בבחינת "מועט המחזיק את המרובה". נשות התנ"ך 
ולפניהם.  הקלעים  מאחורי  מהלכים,  ומקדמות  מובילות  יוזמות, 
ומשנות  בחייהן  הגברים  על  משפיעות  סביבתן,  על  פועלות  הן 
מהלכות  כשהן  זאת  עושות  הן  העלילה.  מהלך  את  מכריע  באופן 
למערכת  כבוד  בין  והשמרנות,  המהפכנות  שבין  הדק  החבל  על 

הגברית לבין חתירה תחתיה.

78 9789655262889₪כריכה קשה

ניר מנוסי

58 9789655262759₪כריכה קשה

הזמנה לשמחה
הרבנית ימימה מזרחי / בעריכת יקרת פרידמן

אחריה  מחפשים  אנחנו  שמחה.  מאותגרת  בחברה  חיים  אנחנו 
עצובים  אנחנו  אותה,  אוהבים  אנחנו  מפחיד.  ביער  אבודים 
אדישים  תהיו  אל  רק  השמחה:  שמבקשת  מה  וזה  בהיעדרה, 

כלפיי. אני פה.

חוקי הזוגיות
יצחק מנדלבאום 

במהלך עבודתו עם בני זוג, ניסח מנדלבאום חוקים שהם בסיס 
בידיעה  נכתבו  החוקים  מיטיבה.  זוגית  יחסים  מערכת  לכינון 
הנכונות  עם  הפרתם,  על  הידיעה  אך  פעם,  מדי  אותם  שנפר 
זה  בספר  הזוגית.  המערכת  את  מחדש  לכונן  מסייעת  לקיימם, 

הוא מסביר אותם, ומדגים את יישומם.

64 9789655262445₪כריכה קשה

יצחק מנדלבאום

להתעורר ליום חדש-קריאה מתחדשת של התורה ושל החיים 
הרב יעקב נגן 

מאתנו,  אחד  לכל  השייכות  והרוחניות  הקיומיות  השאלות  עם 
מתמודד הרב יעקב נגן דרך קריאה ייחודית בפרשת השבוע.

79 9789655261431₪כריכה רכה

הרב יעקב נגן

יהושע מילר

קראתיך
יהושע מילר 

באמצעות מקרי בוחן הלקוחים מהתנ"ך, מתבהר בפני הקורא כיצד 
היכולות  את  להגשים  ניתן  וכיצד  המעשה  בעולם  מתגלה  הקב"ה 

והכישורים שלך.

59 9789655262018₪כריכה קשה

Available in

English 



53 |  www.korenpub.com  www.korenpub.com  | 52

מגידמגיד

נתיב ליהדות
המדריך המלא לחיים יהודיים

להיחשף  המעוניינים  לקוראים  להנגיש  מסוגו  ראשון  ניסיון 
למעמקיה של מורשת ישראל בשפה ברורה ובעיצוב חדש ובהיר, 
של  נאותה  במידה  זאת  ועם  הדברים  בעיקרי  התמקדות  תוך 
הלאומי  המרכז   – נתיב  צוות  של  משותפת  עבודה  פרי  פירוט. 

לזהות וגיור.

120 9789655262407₪כריכה  קשה

נתיב – המרכז הלאומי לזהות וגיור

פרופ' חיים סולוביצ'יק

89 9789655261936₪כריכה רכה

יינם / סחר של גויים-על גלגולה של הלכה בעולם המעשה
פרופ' חיים סולוביצ'יק

פנים חדשות בתולדות ההלכה ופנים חדשות בתולדות הפעילות 
הדפוס  את  מפצח  המחבר  הביניים.  בימי  היהודים  של  הכלכלית 
הסתמי והבלתי־אישי שלתוכו נוצקה המחשבה ההלכתית של ימי 
מהוססים  צעדים  אישיים,  לבטים  של  עולם  לגלות  כדי  הביניים 

ותגובות אישיות לבעיות הזמן.

הרב דוד סילבר
אם לעת כזאת / השתקפויות מקראיות במגילת אסתר

הרב דוד סילבר 
באפיון  העוסקים  עיון  פרקי  שישה  יש  הספר  של  הראשון  בחלקו 
בעקבותיו  ואסתר,  מרדכי  של  בדמותם  אחשוורוש,  של  עולמו 
המגילה,  מתוך  ה'  שם  של  היעדרו  בעובדת  במגילה,  עמלק  של 
בליווי  בשלמותו,  המגילה  נוסח  מובא  הספר  של  השני  ובחלקו 

הערות וביאורים המלווים את רצף הקריאה.

54 9789655262162₪כריכה רכה

הגדת מסורת הרב
הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק זצ"ל

הצצה אל מקוריותה ואל זוהרה של תורתו של הרב סולוביצ׳יק, 
החושפת ממדים חדשים של פרשנות ושל משמעות בהגדה.

79 9789655262735₪כריכה קשה

הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק

84 9789655261998₪כריכה  קשה

84 9789655262216₪כריכה  קשה

אבוא ביתך / שאלות ותשובות בנושא זוגיות ומשפחה
הרב דוד סתיו, הרב אברהם סתיו

אבוא ביתך מתמודד, עם המתח שבין ההלכה לתא המשפחתי בן 
זמננו, והשאלות המורכבות העולות ממנו: החל מן היחיד הקרוע 
בין נישואין לקריירה, דרך הזוג שמתלבט כיצד לעצב את החתונה 
וחיי האישות וכלה בקהילה שנקראת להגיב לתופעות המאתגרות 

את ערכי המשפחה המסורתיים.

בין  וקרבה  צניעות  בענייני  ותשובות  שאלות   / ב  ביתך  אבוא 
המינים

הרב דוד סתיו, הרב אברהם סתיו
לחיים  ההלכה  בין  המפגש  מן  העולות  לסוגיות  מענה  נותן  הספר 
הלבוש  וצניעות  העיניים  שמירת  מהלכות  החל  המודרניים: 
וייחוד המעצבים את ההתנהלות  הנוגעות ליחיד, דרך דיני נגיעה 
במסגרות משותפות, וכלה בהתמודדות הקהילתית והציבורית עם 
לשאלה  מוקדש  הספר  מפרקי  אחד  כל  מינית.  הטרדה  או  פגיעה 
שורשיה  את  ומקיף  שיטתי  באופן  בוחן  כשהוא  מרכזית,  אחת 
הפוסקים  לדברי  ועד  חז"ל  ומספרות  המקרא  מן  ההלכתיים 

האחרונים.

הרב דוד סתיו, הרב אברהם סתיו

יצורי הפלא במדרש ובמדע
הרב ד"ר נתן סליפקין

ועוד.  נוח בתבה, הגריפון של שלמה המלך  עוף החול ששהה עם 
יצורי הפלא בספרות  יוצא למסע בעקבות  הרב ד"ר נתן סליפקין 
העתיקה  למיתולוגיה  והמדרש  המקרא  בין  מחבר  כשהוא  חז"ל, 

ולמדע המודרני.

98 9789655262001₪כריכה רכה

הרב ד"ר נתן סליפקין

98 9789655261516₪כריכה קשה

צא ולמד
הרב דוד סילבר

להגדה  התורה  פרשיות  בין  הקושרים  מרתקים,  מאמרים  שמונה 
ותהליך  רבנו  משה  של  בדמותו  עוסקים  המאמרים  ומסריה. 
נוסח  וכן,  ועוד.  בהגדה  ומנייתן  המכות  בעשר  למנהיג,  היעשותו 

ההגדה בשלמותו, בלווי הערות וביאורים מאירי עיניים.
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הרב יהודה עמיטל

עת רצון / שיחות לימים הנוראים 
הרב יהודה עמיטל 

דברי ההכנה של הרב עמיטל לקראת תפילות הימים הנוראים הם 
מלאכת מחשבת של הגות ותפילה הפותחים את הלב, נוסכים בך 

השראה ופותחים את לבך לתפילה.

98 9789655261561₪כריכה קשה

יואל / בין משבר לתקווה 
פרופ' אליהו עסיס 

את  עסיס  אליהו  פרופ'  התנ"ך  חוקר  חושף  זה  חדשני  בספר 
הספר  פסוקי  בין  בהשוואה  יואל  נבואות  של  ההיסטורי  הרקע 

לפסוקים דומים במקומות אחרים בתנ"ך.

פרופ' אליהו עסיס

79 ₪ 9789655261677כריכה קשה

בקרוב!שופטים

פרשה בקטנה 
הרב דוד סתיו 

הישראלית  החברה  מצב  ובין  הפרשה  בין  המקשרות  "טעימות" 
היום.

65 9789655261608₪כריכה קשה

הרב דוד סתיו

Available in

English 

הרב ד"ר יונתן פיינטוך

פנים אל פנים / שזירת ההלכה והאגדה בתלמוד הבבלי
הרב ד"ר יונתן פיינטוך

לגלות  המבקשות  חז"ל,  אגדות  שתים־עשרה  של  עומק  קריאות 
בהן.  הטמונים  החינוכיים  והמסרים  הרעיונות  התמות,  את 
מאידך,  הלכתי  בהקשר  וקריאה  מחד,  ספרותי  ניתוח  באמצעות 
ומתחברות,  ואגדה משתלבות  הספר עומד על האופן שבו הלכה 

מתנגשות ומשלימות זו את זו.

68 9789655262391₪כריכה רכה

72 9789655262315₪כריכה קשה

תן לי זמן / רעיונות על ציר השנה ומרחב הארץ
הרב מנחם פרומן זצ"ל

אודות  פרומן  הרב  של  פרוזה  וקטעי  שיעורים  מאמרים,  אסופת 
החורף,  של  האור  אל  שבסתיו  מהתשובה  הישראלי.  השנה  מעגל 
מועדי  של  משמעותם  על  הקיץ,  אהבת  אל  שבאביב  מהתקומה 

ישראל מקראיים ומודרניים ובעומק מהותם.

הרב מנחם פרומן

98 9789655262230₪כריכה קשה

רות / מניכור למלוכה
ד"ר יעל ציגלר

מדרשים  ספרותי,  בניתוח  חדשות  שיטות  אומן  בידי  שוזר  הספר 
קלאסית  ופרשנות  במגילה,  נסתרות  עומק  שכבות  החושפים 

המגלה את מסריה הדתיים של המגילה.

ד"ר יעל ציגלר
Available in

English 
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84 9789655262247₪כריכה קשה

עוד וענווה / הגותו של הרב יוסף דוב סולוביצ'יק
הרב ראובן ציגלר

המרתקת  הגותו  היקף  מלוא  את  ומנגיש  מנתח  וענווה  עוז 
גנוזים  היו  שנים  שבמשך  כתבים  לרבות  סולוביצ'יק,  הרב  של 

באוצרו, ומעלה תובנות המאירות באור חדש גם את זמננו. 

הרב ראובן ציגלר

מציאות קטן / ספר הביכורים של הראי"ה
הרב אברהם יצחק הכהן קוּק זצ"ל

ורעיונות בשנות  חידושים  קוק  הרב  כתב  בו  פנקס  הוא  הספר 
זיימל  ה-20 לחייו, כששימש בתפקידו הרשמי הראשון, כרבה של 
הסוקר  נרחב  מבוא  הוקדם  לספר  ה-19.  המאה  בשלהי  שבליטא 
את חיי הרב קוק בהיותו רבה הצעיר של העיר זיימל, עם תמונות 

והדים מעיתונות וספרי התקופה.

85 9789655262414₪כריכה קשה

הרב אברהם יצחק הכהן קוק

88 9789655262780₪כריכה רכה

חידוש כמוני לא היה בעולם
הרב אריה קפלן זצ"ל

צפוי.  לא  פעם  אף  אבל  להפליא  ועמוק  סוחף  חדשני,  תמיד 
אפופת  הכי  לדמות  חייו  שנות  ב־38  נעשה  מברסלב  נחמן  רבי 
מעוררת  הכי  גם  וכנראה  מפורסמת,  והכי  מלהיבה  הכי  מסתורין, 
באומנות  ִמיפה  קפלן  אריה  הרב  היהודית.  בהיסטוריה  התנגדות 
ובמומחיות נדירה את אורח חייו של רבי נחמן ותר אחר עקבותיו.

הרב אריה קפלן

ֲהָדָרה / תפילות נשים מאוירות - עברי-אנגלי
עיניה תמר קשת 

של  ואיורים  בקליגרפיה  נשים,  תפילות   28 המכיל  מתנה  ספר 
נבחרים  טקסטים  כוללות  התפילות  קשת.  תמר  עיניה  האמנית 
בעברית, לדינו ויידיש מן המקורות היהודיים, המתייחסים למעגל 

החיים.

99 ₪ 9789655260366כריכה קשה

עיניה תמר קשת
E \ H

יסודות חכמים / דרך החיים על פי חכמי התלמוד
שמחה רז 

תפקיד.  בהן  משחק  אינו  שהזמן  חכמה  אמרות  של  רחב  מגוון 
לקורא  מספקים  מתווים  התלמוד  שחכמי  החיים  ודרך  הרעיונות 

חומר למחשבה וקסם שלא יפוג במהרה.

54 ₪  9789655261462כריכה קשה

שמחה רז

הרב יוסף צבי רימון

הלכות אבלות
הרב יוסף צבי רימון

צורך  על  לענות  נועד  ממקורה"  הלכה   - אבלות  "הלכות  הספר 
האנינות,  הפטירה,   – כולו  האבלות  תהליך  את  מלווה  הספר  זה. 
גם  וכולל  השנה,  ויום  השלושים  השבעה,  ימי  הקבורה,  הלוויה, 
ולביקור בבית קברות. בנוסף,  הלכות הקשורות לאמירת הקדיש 
ותפילות  המיתה,  לשעת  סמוך  הנאמרות  תפילות  לספר  צירפנו 

הנאמרות בבית העלמין ובאזכרות.

75 9789655262933₪כריכה קשה

היא שיחתי / על דרך לימוד התנ״ך
הרב יהושע רייס, עורך 

פרשנויות  ולתת  הפסוקים  פשט  את  ללמוד  הלגיטמיות  מהיכן 
בשר  כדמויות  התנ"ך  לגיבורי  להתייחס  מותר  האם  בו?  חדשות 
ודם המסוגלים לעשות טעויות ואף לחטוא? על שאלות אלו ואחרות 

מתייחסים בספר זה מחנכיה ורבותיה של הציונות הדתית.

59 ₪  9789655261455כריכה רכה

הרב יהושע רייס
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158 9789655262636₪כריכה קשה

2 כרכים שבת / 
הרב יוסף צבי רימון

שבת,  ממלאכות  עשרה  לאחת  הקשורים  בנושאים  עוסק  הסט 
 - ממקורה  הלכה  בשיטת  המבשל,  מלאכת  עד  הזורע  ממלאכת 
ובאחרונים עד  מן המקורות בתורה, במשנה, בגמרא, בראשונים 

לפוסקי דורנו, ומיסודות הדינים עד לשאלות המעשיות.

שמיטה / מן המקורות ועד להלכה למעשה 
הרב יוסף צבי רימון

99 ₪ 9789655260090כריכה קשה

Available in

English 

ימי ניסן אייר
הרב יוסף צבי רימון 

נושאים  במגוון  עוסק  ממקורה’  הלכה   – ואייר  ניסן  ‘ימי  הספר 
העומר,  ספירת  האילנות,  ברכת  ואייר:  ניסן  לחודשי  הקשורים 
ויום  העצמאות  יום  הזיכרון,  ימי  הספירה,  בימי  האבלות  מנהגי 

ירושלים.

79 9789657513446₪כריכה קשה

חנוכה 
הרב יוסף צבי רימון 

בראשונים  בגמרא,  המקורות  מן  חנוכה  הלכות  את  מקיף  ספר 
הדינים  יסודות  פירוט  תוך  למעשה,  ההלכה  ועד  ובאחרונים 
וטעמיהם. בספר זה נוספו איורים תלת-ממדיים ייחודיים שהוכנו 
קטעים  ובנוסף,  יישומן.  אופן  ואת  ההלכות  את  להבהיר  מנת  על 
משפחתית:  לחוויה  אותו  ויהפכו  הנרות  הדלקת  זמן  את  שיעשירו 
קרבות  של  היסטורי  תיאור  מחשבתיים,  קטעים  חידות, 

החשמונאים ועוד.

85 9789655263053₪כריכה קשה

תפילין
הרב יוסף צבי רימון

בתורה,  המקורות  מן  תפילין  הלכות  את  מקיף  ממקורה  הלכה 
למעשה,  ההלכה  ועד  ובאחרונים  בראשונים  בגמרא,  במשנה, 
בהירה  בלשון  כתוב  הספר  וטעמיהם.  הדינים  יסודות  פירוט  תוך 
ומסודרת, ומלווה בתמונות, טבלאות, תרשימים וקיצור ההלכות. 

85 9789655262858₪כריכה קשה

ארבעת המינים
הרב יוסף צבי רימון 

מהו  בלולב?  הפוסלים  הדברים  מהם  אתרוג?  בוחרים  כיצד 
ארבעת  הלכות  כל  את  פורש  הספר  והנענועים?  הברכות  סדר 
את  הממחישים  ותמונות  תרשימים  בליווי  ברורה,  בשפה  המינים 
הנושאים המדוברים. הספר מאפשר ללומד ידיעה שלמה וסדורה 
לקניית  ובהיר  מעשי  מדריך  ומשמש  אלה,  מורכבות  הלכות  של 

49 9789657513415₪כריכה רכה

ספירת העומר
הרב יוסף צבי רימון

ברכת  בדיני  עוסק  ממקורה’  הלכה   – העומר  ‘ספירת  הספר 
האילנות, ספירת העומר ומנהגי האבלות בימי הספירה.

59 9789657513316₪כריכה קשה

פורים  
הרב יוסף צבי רימון 

הספר עוסק בנושאים הקשורים לחודש אדר ולפורים ומספק ידע 
מעשי תוך הבנה של יסודות הדינים וטעמיהם.

85 9789655262117₪כריכה קשה

תפילה / פרקי לימוד לנוער 
הרב יוסף צבי רימון 

הספר ‘תפילה – פרקי לימוד לנוער’ ייקח אתכם למסע אל עולמה 
כתובים  התפילה,  בנושא  לימוד  מפרקי  בנוי  הספר  התפילה.  של 
מתאימים  רימון,  צבי  יוסף  הרב  ידי  על  ומסודרת  בהירה  בצורה 

לבני נוער ללימוד עצמי וללימוד משפחתי של הורים וילדים.

69 9789657513408₪כריכה קשה
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מדינה כהלכה / התמודדות יהודית עם אתגר העצמאות
הרב עדו רכניץ 

לפתע  התורה,  עולם  לפני  עצום  אתגר  הציבה  המדינה  הקמת 
חייבה  זו  מציאות  למציאות.  ישראל  מלכות  על  החלומות  הפכו 
של  אדיר  פרץ  עם  והתמודדות  רב-ממדית  הלכתית  התייחסות 

שאלות שעליהן עונה עדו רכניץ בספר.

84 9789655262575₪כריכה קשה

הרב עדו רכניץ

יד לאשה / פתרון הלכתי לבעיית העגונה 
הרב שלמה ריסקין 

הספר מתווה פתרון הלכתי אפשרי לבעיה הכאובה של מסורבות 
הגט.

88 ₪ 9789655260373כריכה קשה

הרב שלמה ריסקין

64 9789655262643₪כריכה קשה

אי זוגי / פרקי עבודה זוגית במעגל השנה
שמואל ומירב שפירא

מגישים  בקפה',  'חברותא  במפגשי  זוגות  מאות  שהנחו  אחרי 
שמואלי ומירב שפירא את אי זוגי. הספר מזמין זוגות לברוח, אחת 
לחודש, אל אי בודד – אי של זמן יחד, של שיחה ולימוד משותף, 

של העמקת הקשר והגברת האהבה.

שמואל ומירב שפירא

כי בא אורך
הרב ליאור והודיה לביא

מסביב  מוצפות  אנו  פשוטה.  ולא  מאתגרת  בתקופה  חיים  אנו 
בתוכם  שמערבבים  ומוזיקה  סרטים  תמונות,  במסרים,  לשעון 
טוב ורע, יפה ודוחה, טהור וטמא, אור וחושך. בתוך הסערה הזו, 
שיגונן  פנימי  מקום  ומוגן,  יציב  מרחב  לעצמך  לבנות  מנסה  את 
מפני הרוחות שמאיימות להפיל את קירות הלב. מרחב של הבנה, 

אמת, צניעות וטהרה.

59 9789657513118₪כריכה קשה

ליאור לביא

78 9789655262599₪כריכה קשה

מצווה בפרשה
הרב בנימין תבורי זצ"ל

הלמדניים  הדיונים  את  ומסודר  בהיר  באופן  מתמצת  המחבר 
ברורה  בשפה  ומגוונות,  שונות  למצוות  הנוגעים  המרכזיים 
בית  בשערי  באו  שרגליה  נפש  לכל  לשווה  החיבור  את  ההופכת 

המדרש, גם ללא ידע מוקדם נרחב.

הרב בנימין תבורי

רשו"ת הדיבור
הרב יובל שרלו 

תשובות שניתנו באינטרנט בענייני דיבור, אמת ושקר ולשון הרע.

68 9789655262087₪כריכה קשה

הרב יובל שרלו

78 9789655262377₪כריכה רכה

לשם שמים / האתיקה של המחלוקת
הרב יובל שרלו

יובל שרלו  לאחר שנים של עיסוק בתופעת המחלוקת מגיש הרב 
של  האתיקה  אודות  דרך  ופורץ  שאפתני  חיבור  שמים,  את לשם 
מחד,  חז"ל  של  הוויכוח  תרבות  על  נשען  כשהוא  הציבורי.  הדיון 

ועקרונות הפוסט-מודרניזם מאידך.

Available in

English 
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טובי

טובי

חסדי הלב השבור
שרי מנדל

שלאחר  הראשונה  השנה  את  משתפת  קובי,  של  אמו  מנדל,  שרי 
מות בנה בפיגוע חבלני, בכנות, באומץ וללא רחמים היא משתפת 
בניסיון  האבל,  תהליך  של  הבלתי-אפשריים  בשלבים  הקורא  את 

למצוא היגיון במבוכים החשוכים של הצער והכאב.

79 9789655260007₪כריכה רכה

אדוני ראש הממשלה-מאחורי הקלעים של הנהגת ישראל
יהודה אבנר ז"ל

אבנר כיהן כיועץ אישי קרוב, מחבר נאומים ומזכיר דיפלומטי של 
ארבעה ראשי ממשלה: לוי אשכול, גולדה מאיר, יצחק רבין ומנחם 
בגין. בחיבורו האוטוביוגרפי רחב היריעה, מספק אבנר מבט נדיר 
של  האינטימיים  הרגעים  אל  הממשלה,  ראש  לשכת  תוככי  אל 

מנהיגי האומה.

114 9789655262193₪כריכה רכה

פרדוקס הפוליטיקה היהודית-מדוע סוד כוחו של העם היהודי 
הוא גם חולשתו הגדולה ביותר?

פרופ' רות וייס
הסתגלות,  ובכושר  בחוסן  כלל  בדרך  המצטיין  שעם  קרה  איך 
ייתכן  כיצד  הרסני?  פוליטי  רקורד  צבר  הכול,  בסך  מצליחן  עם 
והגרועה  מכולן  הטובה  בזמן  בו  היא  שלנו  השלטונית  שהמערכת 

מכולן,החזקה ביותר והפגיעה מכולן?

84 9789655262339₪כריכה רכה

הממתינים לציון
מנחם ולדמן

הספר מביא את סיפורם של בני שארית יהודי אתיופיה שעזבו את 
כפריהם ואת עברם הנוצרי, 

שבו לחיים יהודיים, הפעילו קהילות יהודיות שוקקות חיים ונאבקו 
על זהותם היהודית ועל זכות עלייתם.

110 9789655262025₪כריכה קשה

Available in

English 

Available in

English 

חלומות שלא חלמתי/ על אהבה, אומץ ושינוי- 
סיפורי חייהם של מייסד 'שלוה' ובנו יוסי

קלמן סמואלס
שלוה  ארגון  מייסד  סמואלס,  קלמן  של  סיפורם  את  מגולל  הספר 
התינוק  כי  לשער  היה  יכול  לא  יוסי,  השני  בנו  כשנולד  יוסי.  ובנו 
מוגבלויות  עם  וחירש  עיוור  לפעוט  במהרה  יהפוך  והערני  החייכן 
מורכבות, שישנה את מהלך חייו לבלי הכר.אבל מלכי נדרה נדר, 
מוגבלויות  עם  לילדים  לסיוע  חייה  את  תקדיש  יקרה,  זה  שאם 

ולבני משפחותיהם. 

98 9789655262766₪כריכה רכה

Available in

English 

Available in

English 



הסדרה המבוארת של הרב שטיינזלץ

בקרוב!
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מגיד

חנויות

אלעד משילקר
050-6670199

stores@korenpub.com

רשתות וחנויות
ספרי לימוד

דוד רחמים
052-2405308

 davidr@korenpub.com

91044001 ירושלים.   ,4044 ת.ד  קורן:  דואר 
office@korenpub.com אלקטרוני:  דואר 
www.korenpub.co.il האינטרנט:  אתר 
ירושלים.  ,3 33, קומה  כתובת: רחוב פייר קניג 
פקס: 02-6330531    | טלפון: 02-6330530   

חברות וארגונים

ברק הירשלר
050-6670197

 mehirot@korenpub.com

בתי כנסת ומוסדות

ירושלים ודרום:
חננאל אבן חן

050-6670198
dsales@korenpub.com

_______

צפון:
עדיאל מולד

050-6670196
msale@korenpub.com 

שימו לב לימים ושעות לאיסוף עצמי המתפרסמים באתר שלנו

לרכישות מרוכזות


