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הסדרה כוללת:

פתח האוהל )ג כרכים( • לבונה זכה • בגדי השרד • רישא וסיפא 
• אלף בינה • דורש טוב • שערי ארוכה • שערי תשובה • גנזי 
המלך • שכל טוב )ב כרכים( • פיתוחי חותם )ג כרכים( • מחשוף הלבן 

)ה כרכים( • מעגלי צדק )ב כרכים( • יורו משפטיך ליעקב )ב כרכים(

חמשה
חומשי תורה

עם ספרי אביר יעקב
וספרי נכדו 'עטרת ראשינו'

עם ליקוט מפירושי
רבי דוד אביחצירא זצוק"ל

אוצרות
התורה

מבצע ענק !

120 ש"ח

130 ש"ח

5
כרכים

6
כרכים



1,199 ש"ח
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סט חוברות
חמשה חומשי תורה

אביר יעקב
400 ש"ח

כרך בודד
60 ש"ח

48
חוברות

25
כרכים

מבצע ענק !

חמשה חומשי תורה
מחולק לפרשיות התורה

ובסופם ספרי אביר יעקב:
פיתוחי חותם | מחשוף הלבן | לבונה זכה

וספרי נכדו 'עטרת ראשינו':
פתח האהל | רישא וסיפא | עם פניני אביר יעקב
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פיטום הקטורת
ועבודת הקרבנות

סידור
'אביר יעקב' נוסח ע"מ

זמירות שבת
אביר יעקב

הגדה של פסח
אביר יעקב

תהילים
'אביר יעקב'

סקאי
50 ש"ח

45 ש"ח35ש"ח24 ש"ח

60 ש"ח

40ש"ח

49 ש"ח

למינציה

אלבומי 
כ. קשה

כרך
אחד

כרך
אחד

לקט דברי חז"ל בעניני הקטורת

מהדורה חדשה ומפוארת,
עם לקט ביאורים על מילות התפילה

סדר זמירות ופיוטים מרבי יעקב אביחצירא 
ויוצאי ירכו זצוק"ל, בפורמט מיוחד הכולל 

סדרת כרטיסיות ייחודית להקלת ההתמצאות

הגדה של פסח מפוארת ומהודרת 
עם ליקוטי אביר יעקב

ספר תהילים
עם ליקוטי תורת אביר יעקב

גדולקטןקטן למינציה

21.5 ס"מ

17.5 ס"מ
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יגל יעקב
זמירות שבת

פרקי אבות
'אביר יעקב'

לאות ולזכרון
על עניני בר מצווה
עם ליקוטי אביר יעקב

סיפורי
אביר יעקב

פניני
אביר יעקב

9 ש"ח

40 ש"ח

49 ש"ח

60 ש"ח

58 ש"ח

גדול 
כ. רכה

כרך
אחד

2
כרכים

מהדורה מפוארת
מוגהת מנוקדת מבוארת ומאירת עינים

דברי תורתו של "אביר יעקב"
מעובדים בלשון צחה – על סדר הפרשה

סדר זמירות ופיוטים
מרבי יעקב אביחצירא ויוצאי ירכו

In English • באנגלית



אביר יעקב

אביר יעקב החדש

מחשוף הלבן -
המחשוף הבהיר

בקרוב תושלם הסדרה עם ביאור משולב
5 כרכים על התורה

סידור האר"י

עוד מספרי 'אביר יעקב'

מוסר ועצות 'אביר יעקב'
מוסרים ועצות מלוקטים מספר 

אביר יעקב בתוספת ציונים ומקורות

38 ש"ח



פיתוחי חותם
באנגלית

ביאור על כל הספר
הקדוש, באנגלית

אביר יעקב
בצרפתית

ספורי אביר יעקב
בצרפתית

ספר פיוטים
יגל יעקב המבואר
ביאור משולב עם ציונים 
ומקורות על כל הפיוטים 
של אביר יעקב ויוצאי ירך 

יעקב

יראו אור בקרוב בע"ה



מוקד הזמנות
1800-22-55-66

כשכל  והדר',  'עוז  התורה  ממלכת  חוללה  ענקית  מהפכה 
ארון ספרים יהודי קיבל פנים חדשות ומלאות פאר, בסדרות 
ספרי יסוד מהודרים וחדשניים. לצד ההדרת ספרי היסוד 
והלימוד, התנהל בגאון פרויקט ענק הממדים בהוצאה לאור 
של כל ספרי מרן "אביר יעקב" למרן סבא קדישא המקובל 
רבי יעקב אביחצירא זצוק"ל, וספרי נכדו  האלוקי אדמו"ר 

מרן 'עטרת ראשנו' אדמו"ר רבי דוד אבוחצירא זצוק"ל. 

הספרים הקדושים עברו מלאכת קודש של הגהה ועריכה 
הכוללים  והערות  ביאורים  של  במדורים  ונעטרו  יסודיים, 
נוספו  הקדושים.  הצדיקים  דברי  כל  של  מלא  פיענוח 
בהם ציונים ומראי מקומות, המאירים את עיני הלומדים, 
ויסודותיו,  הקבלה  לעולם  נרחב  צוהר  למולם  ופותחים 
אוצרות הסוד של התורה הקדושה. לצד הביאורים בתוך 
מכתבי  קודש  אוצרות  ונסדרו  נאספו  הליקוטים  מדורי 
האריז"ל וגורי תלמידיו, ומעיינות משנתם סובבים ומקיפים 
קהל  את  בהם  להשקות  הקדושים,  הספרים  גליונות  את 

הלומדים, הצמא לדבר ה'.

המלאכה הנשגבה שנערכה בידי עשרות אברכים תלמידי 
מרן  כ"ק  של  בהכוונתו  נעשתה  שמים,  ויראי  חכמים 
האדמו"ר רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, אשר הדריך את 
העוסקים במלאכת הקודש בכל שלב ושלב. הוצאתם לאור 
של הספרים באופן ברור ומדויק ביותר, עם ביאור השווה 
ומבקש להתקרב  דורש  לכל  לסייע  כדי  נועדה  נפש,  לכל 
לתורתם של ראשונים, לצלול לעומק משנתם הקדושה של 
רבני שושלת אביחצירא הענפה, ולקרב כל יהודי לאוצרות 
היין  מזיגת  שמים".  "יראת  של  והמיוחדים  הנדירים 
ואחד לקבוע את  הישן בקנקנים חדשים, תקרב כל אחד 
לימודו בספרים הקדושים ולחוש את ההתקרבות לאבינו 
נזכה להחיש את פעמי הגאולה הקרובה  ובכך  שבשמים, 

בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.


