
ברשת חנויות 'יפה נוף-פלדהיים' | סיון תש"פ

מסיני לארעא דישראל

לפאר את הבית עם הסטים המבוקשים בהנחות ענק
סט בניהוסט הלכה ברורהסט דורש טובשולחן ערוך

₪ 800₪ 300₪ 510₪ 90

שבוע הספר

| בית   50 וגן הפסגה  | בית   28 | גבעת שאול   1 | צומת בר אילן   17 | סופרסטור מאה שערים   17 ירושלים: מלכי ישראל 
הדפוס 32 | מודיעין עילית-קרית ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 1 | ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: חפציבה-
בן איש חי 29 | חזון איש 17 | חדש: רמה א'-נחל שורק 31 | בני ברק: רבי עקיבא 130 | אהרונוביץ 19 מול מרכז רימונים | 
ברטנורא 3 | רבי עקיבא 43 | עזרא 45 אשדוד: ענק הספרים - יוסי בן חלפתא 10 רובע ז' | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 גני 
הדר | ההסתדרות 2 פינת רוטשילד | אלעד: רבי יהודה הנשיא 90 | קרית גת: האדמו"ר מחב"ד 1 פינת נתיבות שלום )בנין 
39 )בנה ביתך( | אופקים: חפץ חיים מול בית הכנסת אוהל משה. טלפון: 1599-581581 קרעטשניף( | רכסים: סביון 

בן יהוידע19 כרכיםעל המועדיםמשנה ברורה

עמוד 4עמוד 5עמוד 5עמוד 3

2 פינת רוטשילד | אלעד: יהודה הנשיא 90 | קרית גת: רח' האדמו״ר מחב״ד 1 פינת נתיבות שלום (בנין קרעטשניף) | רכסים: עקיבא 43 | עזרא 45 | אשדוד: יוסי בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק הספרים | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 - גני הדר | ההסתדרות חפציבה רחוב בן איש חי 29 | חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 130 | אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | ברטנורא 3 | רבי בית הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 1 |  ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: שכונת ירושלים: חדש! מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר אילן 1 | גבעת שאול 28 | חדש! בית וגן - הפסגה 50 | 
סביון 39 (בנה ביתך) | חדש! אופקים: חפץ חיים מול בית הכנסת אהל משה. 

לנוחותכם גם משלוחים עד הביתרשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים":

 1-599-581-581
עלות משלוח: 20 ₪ לכל הארץ

בקרו באתר החדש:
yefe.co.il



הנחות ענק על מבחר ספרי לימוד ועיון 

חמשה חומשי תורהחמשה חומשי תורה

ש"ס וילנא החדש

חק לישראל המבואר

נ"ך מקראות גדולות

תורה תמימה - יפה נוף - ה' כרכיםמקראות גדולות - 'יפה עיניים'

'מסורת הש"ס' - כ' כרכים/כריכה רכה

הוצאת 'עוז והדר' מחולק ל-54 חוברות

הוצאת 'היכלות'

₪ 115
₪ 140

₪ 100
₪ 150

₪ 120
₪ 290

₪ 350
₪ 480

₪ 220
₪ 260

₪ 695
₪ 910

₪ 395
₪ 550

שבוע הספר
פ " ש ת

חידושי הריטב"א

הוצאת 'זכרון יעקב' - ו' כרכים

₪ 190
₪ 225

חידושי המאירי

הוצאת 'זכרון יעקב' - ז' כרכים

₪ 200
₪ 255

פנינים

גדול

משניות מפוארות

'עטרת שלמה' ט"ז כרכים,
מהדורה חדשה מוגהת ומתוקנת

שולחן ערוך משנה ברורה

'שולחן מלכים' - י"ד כרכים

₪ 800
₪ 1200

₪ 580
₪ 720

₪ 390
₪ 500

בינוני

גדול

'מאורי אור'

תלמוד ירושלמי

23

אור החיים משולב

הוצאת 'עוז והדר' - ה"כ

₪ 240
₪ 300

ט.ל.ח. | המבצעים עד גמר המלאי או עד ה-8.7.2020 ט"ז תמוז תש"פ המוקדם מביניהם | מינימום מלאי לפריט 200 יחידות.רשימת הסניפים המלאה בשערי הקטלוג

מבצע בכל קניה
מכל 

שה ספרים או סטים 
שלו

שת 
מוגבל לרכי

חמשה חומשי תורה עץ יוסף

מאוצרותיו של הרה"צ יוסף שלמה טריקי 
זצוק"ל מגדולי חכמי מרקש

₪ 150
₪ 250

2 פינת רוטשילד | אלעד: יהודה הנשיא 90 | קרית גת: רח' האדמו״ר מחב״ד 1 פינת נתיבות שלום (בנין קרעטשניף) | רכסים: עקיבא 43 | עזרא 45 | אשדוד: יוסי בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק הספרים | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 - גני הדר | ההסתדרות חפציבה רחוב בן איש חי 29 | חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 130 | אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | ברטנורא 3 | רבי בית הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 1 |  ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: שכונת ירושלים: חדש! מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר אילן 1 | גבעת שאול 28 | חדש! בית וגן - הפסגה 50 | 
סביון 39 (בנה ביתך) | חדש! אופקים: חפץ חיים מול בית הכנסת אהל משה. 

לנוחותכם גם משלוחים עד הביתרשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים":

 1-599-581-581
עלות משלוח: 20 ₪ לכל הארץ

בקרו באתר החדש:
yefe.co.il



הנחות ענק על מבחר ספרי לימוד ועיון 

הלכה ברורה

סט נחלת משה 

משנה ברורה

המהפך - סט 4 כרכים

פסקי תשובות

דורש ציון על התורה

דבר אברהםשו"ת אחיעזר

ו' כרכיםי"ט כרכים

הרב בן-ציון מוצפי שליט"א - ה' כרכים

על הש"ס - ה"כ

מאירת עיניים - כריכה רכה

סדרת רב המכר מאת הרב זמיר כהן

הוצאה חדשה מאירת עיניים - ד' כרכיםהוצאה חדשה מאירת עיניים - ג' כרכים

על מרן הרב עובדיה זצוק"ל

 ג' כרכים

₪ 150
₪ 220

₪ 35
₪ 88

₪ 200
₪ 328

₪ 70
₪ 100

₪ 75
₪ 95

שבוע הספר
פ " ש ת

₪ 280
₪ 330

₪ 510
₪ 684

₪ 160
₪ 220

שערי יושר השלם

סט בניהו - בן יהוידע

₪ 90
₪ 125

₪ 95
₪ 125

מקבציאל - בן איש חי

שר התורה

₪ 90
₪ 130

₪ 30
₪ 90

דורש טוב - על המועדים

בעריכת הרב יעקב ישראל פוזן שליט"א - י' כרכים

₪ 300
₪ 560

ְותֹוַרת ֶחֶסד

45

סט שולחן ערוך

כיס - כריכה רכה 'באר היטב'

₪ 50
₪ 68

ט.ל.ח. | המבצעים עד גמר המלאי או עד ה-8.7.2020 ט"ז תמוז תש"פ המוקדם מביניהם | מינימום מלאי לפריט 200 יחידות.רשימת הסניפים המלאה בשערי הקטלוג

מבצע בכל קניה
מכל 

שה ספרים או סטים 
שלו

שת 
מוגבל לרכי

ומתוק האור

על התורה

₪ 425
₪ 520

2 פינת רוטשילד | אלעד: יהודה הנשיא 90 | קרית גת: רח' האדמו״ר מחב״ד 1 פינת נתיבות שלום (בנין קרעטשניף) | רכסים: עקיבא 43 | עזרא 45 | אשדוד: יוסי בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק הספרים | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 - גני הדר | ההסתדרות חפציבה רחוב בן איש חי 29 | חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 130 | אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | ברטנורא 3 | רבי בית הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 1 |  ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: שכונת ירושלים: חדש! מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר אילן 1 | גבעת שאול 28 | חדש! בית וגן - הפסגה 50 | 
סביון 39 (בנה ביתך) | חדש! אופקים: חפץ חיים מול בית הכנסת אהל משה. 

לנוחותכם גם משלוחים עד הביתרשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים":

 1-599-581-581
עלות משלוח: 20 ₪ לכל הארץ

בקרו באתר החדש:
yefe.co.il



חמשה חומשי תורה -מקראות גדולות

נ"ך מקראות גדולות - גדול

שו"ת רבי עקיבא איגר החדש

פני יהושע

תורת רבינו עקיבא איגר

חידושי המאירי - בית הבחירה

עין יעקב

₪ 260

₪ 340

₪ 650

₪ 390

₪ 360

₪ 740

₪ 300

₪ 385

₪ 255

בינוני 

גדול

קטן

₪ 300

₪ 210₪ 210

₪ 540₪ 620

₪ 270

₪ 290₪ 300

₪ 260

שבוע הספר
פ " ש ת

ממשיכים לשבור 
Viאת השוק
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למשלמים באשראי | לא כולל כרטיסי דיינרס | כל הסטים החל מ-900 שח ומעלה

ש"ס, שו"ע, טור שו"ע, רמב"ם ועוד...

כל הסטים 
36לחתנים עד

תשלומים

67
ט.ל.ח. | המבצעים עד גמר המלאי או עד ה-8.7.2020 ט"ז תמוז תש"פ המוקדם מביניהם | מינימום מלאי לפריט 200 יחידות. רשימת הסניפים המלאה בשערי הקטלוג
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2 פינת רוטשילד | אלעד: יהודה הנשיא 90 | קרית גת: רח' האדמו״ר מחב״ד 1 פינת נתיבות שלום (בנין קרעטשניף) | רכסים: עקיבא 43 | עזרא 45 | אשדוד: יוסי בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק הספרים | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 - גני הדר | ההסתדרות חפציבה רחוב בן איש חי 29 | חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 130 | אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | ברטנורא 3 | רבי בית הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 1 |  ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: שכונת ירושלים: חדש! מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר אילן 1 | גבעת שאול 28 | חדש! בית וגן - הפסגה 50 | 
סביון 39 (בנה ביתך) | חדש! אופקים: חפץ חיים מול בית הכנסת אהל משה. 

לנוחותכם גם משלוחים עד הביתרשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים":

 1-599-581-581
עלות משלוח: 20 ₪ לכל הארץ

בקרו באתר החדש:
yefe.co.il

2 פינת רוטשילד | אלעד: יהודה הנשיא 90 | קרית גת: רח' האדמו״ר מחב״ד 1 פינת נתיבות שלום (בנין קרעטשניף) | רכסים: עקיבא 43 | עזרא 45 | אשדוד: יוסי בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק הספרים | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 - גני הדר | ההסתדרות חפציבה רחוב בן איש חי 29 | חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 130 | אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | ברטנורא 3 | רבי בית הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 1 |  ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: שכונת ירושלים: חדש! מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר אילן 1 | גבעת שאול 28 | חדש! בית וגן - הפסגה 50 | 
סביון 39 (בנה ביתך) | חדש! אופקים: חפץ חיים מול בית הכנסת אהל משה. 

לנוחותכם גם משלוחים עד הביתרשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים":

 1-599-581-581
עלות משלוח: 20 ₪ לכל הארץ

בקרו באתר החדש:
yefe.co.il



מבחר גדול של ספרי קודש    

ב-100 ₪
5 ספרים

אור החיים על התורה
ב' כרכים

רמב"ן על התורה
ב' כרכים

פלא יועץרבינו בחיי ב"כ

אמרי משה

ספר חסידים

תרומת הדשןספר החינוך

נועם אלימלך ספר הישר

משך חכמה כלי יקר על התורה
ב' כרכים

משלי עם ביאור הגר"א

אתוון דאורייתא
עם גליונות הגר"ח קנייבסקי שליט"א

מחנה אפרים

שב שמעתתא

)סט ב' כרכים נחשב קודש לכם
שני ספרים מתוך ה-5(

במחיר חסר תקדים
רשימת הסניפים המלאה בשערי הקטלוג

שבוע הספר
פ " ש ת

89
ט.ל.ח. | המבצעים עד גמר המלאי או עד ה-8.7.2020 ט"ז תמוז תש"פ המוקדם מביניהם | מינימום מלאי לפריט 200 יחידות.



דורות של קריאה מתאחדים בשבוע הספר, עם ספרים אהובים 
מתקופות שונות במחירים מפתיעים

מאז ועד היום
משפחה של קריאה

נוסטלגיה
הספרים שאהבנו

שבוע הספר
פ " ש ת

ספרים מאיריםמשתלם פי 100
במחירים מרגשים

מחיר שעושה היסטוריה

כל ספר  ב-20 4₪ ב-100 ₪

סדרת 'ילדי רב החובל' ב...'ניצחתי אותך אייכמן', ומגוון ספרי א. אוחיון
סדרת 'חלונות אור'

עמוד 7עמוד 6עמוד 8-9

| בית   50 וגן הפסגה  | בית   28 | גבעת שאול   1 | צומת בר אילן   17 | סופרסטור מאה שערים   17 ירושלים: מלכי ישראל 
הדפוס 32 | מודיעין עילית-קרית ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 1 | ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: חפציבה-
בן איש חי 29 | חזון איש 17 | חדש: רמה א'-נחל שורק 31 | בני ברק: רבי עקיבא 130 | אהרונוביץ 19 מול מרכז רימונים | 
ברטנורא 3 | רבי עקיבא 43 | עזרא 45 אשדוד: ענק הספרים - יוסי בן חלפתא 10 רובע ז' | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 גני 
הדר | ההסתדרות 2 פינת רוטשילד | אלעד: רבי יהודה הנשיא 90 | קרית גת: האדמו"ר מחב"ד 1 פינת נתיבות שלום )בנין 
39 )בנה ביתך( | אופקים: חפץ חיים מול בית הכנסת אוהל משה. טלפון: 1599-581581 קרעטשניף( | רכסים: סביון 

2 פינת רוטשילד | אלעד: יהודה הנשיא 90 | קרית גת: רח' האדמו״ר מחב״ד 1 פינת נתיבות שלום (בנין קרעטשניף) | רכסים: עקיבא 43 | עזרא 45 | אשדוד: יוסי בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק הספרים | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 - גני הדר | ההסתדרות חפציבה רחוב בן איש חי 29 | חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 130 | אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | ברטנורא 3 | רבי בית הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 1 |  ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: שכונת ירושלים: חדש! מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר אילן 1 | גבעת שאול 28 | חדש! בית וגן - הפסגה 50 | 
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בקרו באתר החדש:
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מה שהיה...  נפלא!

צלקת

עין בעין לקחו לי את השביל

חני סייפש

מ. ארבל אלישבע שטוב

עלילה מרתקת, מרגשת ורבת  אותנטי  -  
תהפוכות המתרחשת בימי קום המדינה. מהו 
סודה של נעמי, בת התפנוקים העשירה? סיפור 
מלא הווי תוסס של בנות תיכון עליזות על רקע 
ימי הצנע והתלושים, המאבק על השילומים 
מגרמניה בליווי תמונות תיעודיות מהימים ההם 
המקיף שנת לימודים מלאה עד לסיום המפתיע. 

מתח  -  דרמה חובקת עולם ביחסי ארה"ב 
וישראל על רקע מזימה איסלמית קיצונית 
וקבוצת נאמני הר הבית, כולל מסע מפרך 
ורב תהפוכות עם מזוודה גרעינית. ישראל 
– רוסיה – איראן ארה"ב בסיפור מסחרר. מי 
בוגד ומי יצליח לסכל את המזימה בשעת 

השין? 

לגיל הרך -  כריכה קשה פורמט אלבומי 
בואו  במלמלה?  נמלה  את  אהבתם   –
לסיור נוסף בעיניים ילדותיות, לעקוב אחר 
תלאותיהם של נמלים ש'לוקחים להם את 
השביל', ולראות כיצד מנסה הגמד להתמודד 
מול הענק - סיפור מחורז ומשעשע, קצבי 

ומתוק לגילאי 3-6. 

שבוע הספר
פ " ש ת

שעת פלסטלינה
ב. ראב"ד

לילדים ולמפעילות קבוצות  – ספר אלבומי 
בכריכה קשה המדריך בטכניקות פשוטות 
24 יצירות מפלסטלינה  ובשלבים הכנת 
תמונות  בליווי  אידישקייט.  של  בניחוח 
ממחישות ומעשיות. מפתח כישורי יצירתיות 

ודמיון, הבעה רגשית ומוטוריקה.  

₪ 25

₪ 20

₪ 25 ₪ 20

שוב כותבת להולנד
א. נחושתן

לבנות הנעורים - מכתבים מרגשים עושים 
דרכם מישראל להולנד. מה כתוב בהם ולמי 
נחלץ  הולנדי  פילנטרופ  ממוענים?  הם 
לסייע לג'רלד ון חלדר הנסחף לתוך סערה 
מתוקשרת, מה הקשר בינו לבין המכתבים? 
עלילה מרתקת ומרגשת בין הולנד לישראל.  

₪ 20

בין לבין
לאה פריד

לנוער - 25 שעות ביממה - לאה פריד נוטלת 
מאורעות שקורים בכל שעה ובכל מקום, 
ומגישה במיומנות וברגישות סיפורים נוגעים 
ללב אודות שעת נעילה וחתימה; שעת ויתור 
והקרבה; שעת הבנה והתפכחות; שעת 
תפילה בוקעת רקיעים; שעה שמשליכה 

על חיים שלמים...

₪ 25

אם אתה לא שם
חוה רוזנברג

לנערות -  סיפורן של שתי בנות דודות בגילאי 
הארבע עשרה, האחת מתייתמת והשניה פורשת 
עליה את חסותה. אחריות, הבנות, ויתורים בונים, 
רגישויות והתמודדויות של בנות סמינר בסיפור 

מרגש. 

₪ 25

ותמיד לבחור
חוה רוזנברג

דרמה לנשים -  מרפא בכיר במוסיקה חשוד על 
עבר נאצי. בנו, רופא מתמחה, הוא ידיד קרוב של 
רופא מתמחה חרדי בעל תשובה. אשתו נקרעת 
בעקבות הצגה אותה מעלה אביה נגד הציבור 
החרדי. חוה רוזנברג מעלה דרמה המתרחשת 
בין צפת לכפר ציורי באנגליה, מטלטלת כאב 
ואהבה, קריעה והחלטות גורליות עומדים במרכז 

הסיפור עד לבחירה של כל דמות מתוכה.  

מתח גבוה - המותחן הראשון של מ' ארבל! 
סוד אפל מתפוצץ בפתע במושב שקט וחושף 
טרדגיה כאובה מימי מלחמת השואה, מהו הסוד 
ומה תהיינה ההשלכות? סיפור מתח גבוה מקיף 
אירועים בני מאה שנה, כאשר הסוף המטלטל 
בכותל המערבי עולה על הכול. שלושה חלקים 

עוצרי נשימה בכרך אחד.  

לילדות -  מנוקד  - זהו סיפור מאבקן של 
שני אחים שנשלחו לאומנה במשפחה חמה, 
המשתלב במאבק בית הספר 'בית יעקב' בעיר 
חילונית, על שלל דמויות חברי העירייה, מנהלת 
בית הספר, מורה ממלאת מקום, מלכת כיתה 
וחברות נאמנה. מסופר בעטה הוותיק של שרה 

קיסנר. 

קשר גורדיפריחת החבצלת
מ. ארבלשרה קיסנר

₪ 25 ₪ 25 ₪ 25

כאילו הכל בסדר
שרה קיסנר

סיפורה של משפחה שאביה   - מרתק  
נחשד במעילת כספים והושלך לכלא. כיצד 
מתמודדים ילדיו ובני משפחתו עם הבושות 
וחוסר האונים? ומי באמת אשם במעילה 

הגדולה? סיפור מרתק, מרגש ומחזק. 

₪ 20

מסתורין בעכו
שרה קיסנר

מתח לנוער  - מנוקד -  עלילת מתח המתרחשת 
ובה  בעכו  ישיבה  בחורי  של  קיץ  במחנה 
משתתפים: שני אחים שאינם מסתדרים זה 
עם זה, עולים חדשים, נער שחצן מאמריקה, 
מדריך תיירים מסתורי... העלילה מסתחררת 
עם היעלמותם של שני ילדים בתוככי מצודה 

מסתורית. ספר שבני הנעורים אוהבים. 

₪ 25

במחירי מבצעלהיטים נוסטלגיים
23
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שבוע הספר
פ " ש ת אל בית ילדותנו

במחירי מבצעלהיטים נוסטלגיים

₪ 20
₪ 15

₪ 15

₪ 20

₪ 15

₪ 20₪ 20

₪ 20₪ 20

הספרים האהובים של מנוחה פוקס

אביגיל בת חיל 1-4

שלושת הבלשים השלישייה והאופניים 
המסתוריים

לכל ילד יש סיפור 
1-4

דוד אחיעזר והטנדר

הרפתקאות דוד 
אפרים והאופנים

סיפורים מצחיקים/חביבים/
חמודים שקרו בחיים 

אביחיל בן חיל 1-2

סיפורים מהמטבח של אברמל 1-2

לכל ספר

לכל ספר

לכל ספר

לכל ספר

לכל ספר

המעוניינים  לילדים  המיועדת  סדרה 
להתקדם לקריאת ספר 'בהמשכים'. 

על מנת לעודד את הילד לקרוא בכל ספר 
בסדרה ישנם כמה סיפורים משעשעים 
ומרתקים המחולקים לפרקים. הסיפורים 
ואביגיל  )לבנים(  מהווי הילדים אביחיל 

)לבנות( ומאויירים על ידי רחלי דויד. 

הטבח – סיפורים מהוויי חייהם של ילדי 
של  ראייתו  מזווית  מסופרים  התת"ים 

אבריימל הטבח העליז. 
ספר שילדי החיידרים והת"תים יאהבו. 

סדרה בת שלושה כרכים עבור ילדי 
הספר.  בבית  הנמוכות  הכיתות 
הסיפורים משעשעים, כתובים בכתב 

גדול ומלווים בציורים מושכים. 

שנשלחו  אמיתיים  ילדים  סיפורי  ובה  סדרה 
למחברת. הסיפורים מרתקים ומותחים וכתובים 

בגוף ראשון כאשר המספרים הם ילדים. 

דוד אחיעזר מפתיע את אחייניו בכל פעם מחדש 
עם מסע בטנדר שלו למקומות שונים ומעניינים. 
ספר משעשע על דוד מסור לאחייניו עם ציוריה 

של מירי.  

קובץ סיפורים חביבים במרכזם עומדים 
דוד אפרים החלבן המיתולוגי המסייע 
באמצעות אופניו לאנשים רבים. ספר 
ילדים  על  האהוב  נוסטלגי  בניחוח 

ומבוגרים. 

סיפור מתח המתחיל בפיצוץ מסתורי, 
שלושה נערים חוקרים בעלילה בלשית 
בדמויות  נתקלים   , המתרחש  את 
מעניינות ומגיעים אל הפתרון המפתיע. 

סיפור מסעיר על שלישיית אחים הנכנסים לתוך 
תעלומה: למי שייכים האופניים? האם נכנסו 
הגנבים לדירה? מה שלום הילד שנפתע קשה 
בתאונה ומה עלה בגורלה של הציירת? התשובות 
– בספר מרתק המיועד לילדים שהחלו לקרוא 

ומחפשים ספר עם עלילה ארוכה. 

ספריה של מנוחה פוקס כתובים בשפה פשוטה וקלה 
שמטרתם לתת לילד אהבה לקריאה

45
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הסדרה ההיסטורית
במחיר שעושה היסטוריה

 ספרים מאירים
במחירים מרגשים!

כל ספר ב-20 ₪ בלבדכל ספר ב-10 ₪ בלבד

שבוע הספר
פ " ש ת
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סוביבור 1-4טיטניק 1-8

במלחמת עולם השניה 1אלקטרז 1-2 הנמלט 1-2 חכמצחיקותא אחרי המלחמה

הסוכן 1-2 24 שעות 1-2זהות כפולה 1-2

הסוכן 3אייכמן 14

הנמלט 3

בקרוב!

24 שעות מס' 3במלחמת העולם השניה 2

חטיפה בשחקים 3

ניצחתי אותך אייכמן 1 עד 13

כל ספר ב-30 4₪ ספרים ב-100 ₪

בין קורי העכביש 1-3

הקומיקסים המרתקים 
הקומיקסים החדשים של אברהם אוחיון

של אברהם אוחיון
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ההנאה רק מתחילה! 4 ְּבֶמַתח!

אלקטרז 3

שבוע הספר
פ " ש ת
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סדרת 'פינת החי'

סדרת 'נח בר מח'

סדרת 'המשל והנמשל'

מגוון ספרי מנוחה פוקס
בציפוי למינציה

ספר ב-25 ₪ בלבד

סדרת 'דינדונים'

5 ספרים ב-100 ₪ בלבד

תנו לקטנטנים מנוחה! הילדים גדלים...
המחירים נשארים קטנים

סט ב-100 ₪ | 1 ב-30 ₪ למינציה: ב-60 ₪ לכרך | רגיל: ב-50 ₪ לכרך

 3 ב-100 ₪

שבת לכל משפחה | י.גרשטיין,גולד,ג.פולק

סיפורי צדיקים - קומיקס מ. ספרא 10 ש"ח לספר

סיפורים מתוך הלב של אורי 
סיפורים מתוך הלב של אמא

ילדים מספרים על עצמם - קומיקס

חדש! קומיקסבא 'ונשמרתם' 10 ש"ח סדרת 'הסיפור המצויר שלי'
 א. בת מלך 10 ש"ח בלבד לספר

סט ב-150 ₪

הפרשה שלנו | ה. ברכה, יוני גרשטיין

שבוע הספר
פ " ש ת
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אנחנו גדלנו על זה! 
ספריו של מ. ליהמן מעובדים לילדים

כל ספר ב-15 ₪

ּבֹואּו ְיָלִדים, ֵיׁש ִמְבָצִעים! 
ַעל ָּכל ַהְּסָפִרים ֶׁשַאֶּתם אֹוֲהִבים

שבוע הספר
פ " ש ת

₪ 20 ₪ 20 ₪ 20

₪ 20₪ 20₪ 30₪ 30

₪ 20 ₪ 20 ₪ 20

מעולמם של מבצעים
הסדרה 'מעולמם של ילדים' ב-15 ₪ לספר

חלקים 1 - 13 | כריכה רכה

לכל ספר
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 שעות של אתגר ב- 30 ₪ בלבד!

שעות של מטבח ב-20 ₪ בלבד! 

שעות של סיפורים ב-20 ₪ בלבד! 

המתוקיםלשבתטעים ובריא תבשילים

החדשות הטובות
שבוע הספר

פ " ש ת

ספרי קריאה חדשים 
במבצעים מיוחדים

המשך יבוא
דבורי רנד

סירות נייר במים
חוה רוזנברג

מחר ניסע לירושלים
 יהודית פריינד

לייבי מבריח הגבולות
שרה ליאון

תחנות
דבורי רנד

חבורה של ילד אחד
גילה המאירי

שתי חצרות
שרי ולך

השלמה
טובה בר

₪ 25

₪ 20₪ 20

₪ 20₪ 20₪ 20

שתים בעקבות טבעת
דבורה בוימגולד

₪ 20

₪ 25₪ 20
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