
התורנית  לספרות  והחשוב  הגדול  היוצר  בית 
בכל  היסוד  ספרות  וענפיה.  גווניה  לכל 
משוכללות  במהדורות  התורה  מקצועות 
ריטב"א,  חידושי  סדרות,  ומדויקות.  מוערות 
מפרשי  סדרות  רא"ש.  תוס'  ר"ן,  רשב"א, 
תורה  חיים  תורת  סדרת  הראשונים,  המקרא 
ומגילות. תשובות גאונים, ראשונים ואחרונים. 
הגות  ספרי  נ"ך.  על  מקרא  דעת  פירוש 
וביבליוגרפיה,  מחקר  ותפילה  פיוט  ומחשבה, 

היסטוריה ומחקר, דקדוק ובלשנות.

מוסד הרב קוק

קובץ שיטות קמאי – 47 כרכים
ליקוט ראשונים – 23 כרכים

שיטות הראשונים על סדר הש“ס

ואבהע"ז  משפט   חושן  שו"ע  כרכי  עשר  אחד 
(חלקי) מהדורת פריעדמאן. 

מורשה להנחיל

מכון הכתב
ובפרשנות  בהלכה  ספרד   חכמי  גדולי  ספרי 
המקרא, ספרי תשובות וספרי יראים. מהדורות 
חדשות של סדרת  כנסת הגדולה, שיירי כנסת 

הגדולה, כלי יקר -  לאניידו על הנ"ך ועוד. 
הגר"א  פרוסקין,  הגר"פ  מטעלז,  הגר"ח  כתבי 
פומרנציק, הגרי"י קנייבסקי, הגרי"מ פיינשטיין, 
הגר"ש בראנדר, הגר"י ספסל, הגרח"א טורצ'ין 

ועוד. 

תורת הישיבות

ספרי גאוני פולין וליטא, מזרח ומערב, נדפסים 
לראשונה מכתב יד.

הררי קדם

כתבי  ממעזבוז,  ר"ב  תורת  ג"כ  הגה"ק:  כתבי 
ר"א מסלונים בעל יסוד העבודה מכת"י, כתבי 
ר"מ טייטלבוים מסאטמאר, כתבי רא"מ אלתר 

מגור, כתבי ר"א ראטה משומרי אמונים, ועוד.

ספרי חסידות

ספרי רבותינו האחרונים במהדורות מדויקות 
ונו"כ  התלמוד  מפרשי  שו"ת,  ומושלמות. 

השו"ע.

מספרי זכרון אהרן

לראשונה  נדפסים  הקדמונים  גדולי  ספרי 
סדרת  ז"ל,  בניהו  מאיר  ר'  ספרי  מכת"י, 

אסופות, חקרי ארץ ישראל  וקהילות המזרח.

יד הרב נסים

שואה וקהילות
באירופה.  ישראל  לקהילות  יזכור  ספרי   120
מידע יחודי על קהילות וחכמים, כתבי ר' יהושע 

אייבשיץ, הגב' אסתר פרבשטיין ועוד.

הסטוריה ושבחי צדיקים
כל כתבי ר' בצלאל לנדוי, כל כתבי ר' דב כץ, כל 
משי  רמ"מ  ר'  כתבי  כל  גרליץ,  מרדכי  ר'  כתבי 
יצחק אלפסי  נוספים מר'  (אידיש), ספרים  זהב 

ועוד.

ספרי  כל  שבת,  ארחות  התשובה,  עמק 
הגרמ“א פריינד זצ“ל.

פוסקי זמנינו

הגר"א  ביאורי  עם  זרעים  ירושלמי  תלמוד 
וביאור חדש ורחב, הלכות ארץ ישראל, כפתור 

ופרח מהדורה חדשה ועוד.

בית המדרש להתיישבות בהלכה

ספרי קבלה
מהדורת חדשות ומשוכללות  של ספרי האר"י 
אוסף  ועוד.  הכוונות  שער  חיים,  עץ  ומפרשיו, 

כתבי יד של סידורי הרש"ש. 

הוספת 6,000 ספרים חדשים!

’אוצר  החכמה‘ - ספריה ממוחשבת ובה 47,000 ספרי קודש מצולמים דף 
אחר דף כצורתם המקורית. המאגר מכיל את כל ספרי היסוד ורוב הספרים 
השימושיים ללומדים, אלפי ספרים חדשים בני זמננו לצד ספרים עתיקים 
חיפוש  מנוע  ועוד.  ראשונים  דפוסים  תורניים,  קבצים  קונטרסים,  ונדירים, 

משוכלל מאפשר חיפוש לפי מילה בתוכן הספרים.
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