מחירון "דַּ ְרגָ ה" – תשע"ד

בס"ד

לימוד טעמי המקרא -בעזרת ספר+דיסק

תחום

כלי עזר
לימוד יסודי
של כל טעמי
המקרא
לכל רמה וגיל

שם המוצר

מחיר

נוסח :נוסח מרוקאי ,ספרדי-ירושלמי,אשכנזי-ספרד ,היגוי-אשכנזי

₪ 129

ערכת לימוד "דרגה" )ספר+דיסק שמע(
דיסק שמע  MP3הדגמות לספר "דרגה"

₪ 59

נוסחי :מרוקאי ,ספרדי-ירושלמי ,אשכנזי-ספרד ,היגוי-אשכנזי

ספר לימוד "דרגה"

₪ 69

נוסח :מרוקאי ,ספרדי-ירושלמי ,אשכנזי-ספרד ,היגוי-אשכנזי
חוברת+דיסק שמע " MP3דרגה" ללימוד שיטתי של טעמי מגילת אסתר

₪ 99

בנוסח :אשכנזי-ספרד בלבד

תוכנות יחודיות ללימוד אינטראקטיבי )עצמאי(

שם המוצר

תחום

תוכנה הכוללת פרשה והפטרה בודדת
נוסח :מרוקאי ,ספרדי-ירושלמי ,אשכנזי-ספרד
תוכנה עם כל הפרשות וההפטרות  -בתקליטור אחד !
נוסח :נוסח מרוקאי ,ספרדי-ירושלמי ,אשכנזי-ספרד
התוכנה הבסיסית לבר מצוה  -בתקליטור בודד לציבור מסורתי

תוכנות יחודיות
לצפייה במחשב
ללימוד
קריאת התורה
לימוד הנחת תפילין וטלית,ברכות העליה בתורה,ללא קריאת התורה
הפטרה
נוסח:מרוקאי ,ספרדי-ירושלמי ,אשכנזי-ספרד
והטעמים
תוכנה ללימוד מגילת אסתר
נוסח :מרוקאי ,ספרדי-ירושלמי ,אשכנז-ספרד ,תימני

מוצרי הדור ה3 -
שם המוצר
נגן איכותי MP3
תוצרת SanDisk

כרטיס זכרון
Disc on Key

התקן זכרון לנייד
SanDisk Cruzer

מחיר
₪ 149
₪ 399
₪ 99
₪ 129

 -ניתן להעלות לנגן ולזכרון הקלטות נוספות מהמחירון בעלות מופחתת

הסבר המוצר
הלהיט הגדול !! נגן איכותי ,תומך עברית
המכיל כל התורה תמיד אתך"-ובלכתך בדרך"

מחיר
*4GB ₪499
*8GB ₪560

נוסח :מרוקאי ,ספרדי-ירושלמי ,אשכנזי-ספרד ,היגוי-אשכנזי

בכל מקום !! כל התורה ע"ג כרטיס זכרון-מחזיק מפתחות
נוסח :מרוקאי ,ספרדי-ירושלמי,אשכנזי-ספרד ,היגוי-אשכנזי

חדש!!! התקן זיכרון קטן הנכנס למכשיר טלפון נייד
נוסח :נוסח מרוקאי ,ספרדי-ירושלמי ,אשכנזי-ספרד ,היגוי-אשכנזי

*4GB-₪

399
*8GB-₪ 410
*16B-₪ 440
*4GB-₪ 399
*8GB-₪ 410
*16B-₪ 440

הקלטות ע"ג תקליטורים

תקליטורי שמע
קריאת התורה
הקריאה מפי בעל קריאה\חזן
נעים ודייקן
ירושלמי

הרב אליהו אוזן
הרב לוי סודרי

מרוקאי
אשכנזי-
הרב ברוך כוכב
ספרד /
היגוי שכנזי

דיסק בודד פרשה והפטרה כולל כל הברכות לעליה לתורה והפטרה

₪ 59

נוסח :נוסח מרוקאי ,ספרדי-ירושלמי ,אשכנזי-ספרד ,היגוי-אשכנזי

דיסק בודד פרשה בלבד או מפטיר והפטרה בלבד

₪ 49

נוסח :נוסח מרוקאי,ספרדי-ירושלמי ,אשכנזי-ספרד,היגוי-אשכנזי

מארז כל פרשות והפטרות סט  5דיסקים MP3
מארז כל פרשות בלבד או הפטרות סט  5דיסקים MP3
חומש בודד ע"ג תקליטור בודד MP3

₪ 390
₪ 350
₪ 110

נוסח :נוסח מרוקאי,ספרדי-ירושלמי ,אשכנזי-ספרד,היגוי-אשכנזי
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תחום

תקליטורי שמע

שם המוצר
נוסח:
מגילת אסתר

₪ 49

נוסח :ספרדי-ירושלמי,ספרדי בבלי ,מרוקאי,אשכנזי-ספרד ,היגוי-אשכנזי ,תימני

חמש מגילות:
שיר השירים,
אסתר ,רות,
קהלת ,איכה

מחיר

שיר השירים

₪ 49

נוסח :ספרדי-ירושלמי ,מרוקאי,אשכנזי-ספרד ,היגוי-אשכנזי
איכה נוסח :אשכנזי-ספרד ,היגוי-אשכנזי,
מרוקאי ,ספרדי-בבלי

רות ,קהלת נוסח :אשכנזי-
ספרד ,היגוי-אשכנזי מרוקאי

₪ 49
₪ 149

כל  5מגילות בדיסק אחד MP3
בנוסחים :נוסח מרוקאי ,אשכנזי-ספרד ,היגוי-אשכנזי

שלושת הרגלים :פסח ,שבועות ,סוכות ושמיני עצרת

תקליטורי שמע

₪ 59

נוסח :אשכנזי-ספרד ,היגוי-אשכנזי ,נוסח מרוקאי

חנוכה ופורים

קריאות התורה
וההפטרות של
המועדים

₪ 59

)אם אפשרות ליום העצמאות ויום ירושלים למעוניין(

נוסח :אשכנזי-ספרד ,היגוי-אשכנזי ,נוסח מרוקאי

ארבע שבתות ושבתות מיוחדות

₪ 59

נוסח :אשכנזי-ספרד ,היגוי-אשכנזי ,מרוקאי

ימים נוראים

₪ 59

נוסח :אשכנזי-ספרד ,היגוי-אשכנזי ,נוסח מרוקאי

ראש חודש ,תעניות ציבור ותשעה באב

₪ 59

נוסח :אשכנזי-ספרד ,היגוי-אשכנזי ,נוסח מרוקאי

המארז של כל קריאות המועדים בחמישה דיסקים MP3

₪ 249

נוסח :אשכנזי-ספרד ,היגוי-אשכנזי ,נוסח מרוקאי

כל התהילים ע"ג דיסק אחד בפורמט MP3

קריאת תהילים

₪ 119
₪ 149

נוסח :ספרדי-ירושלמי ,מרוקאי

המתנה המושלמת לנערת
בת מצוה ולכל אישה

משלי ,איוב ודניאל
חדש!!התנ"ך השלם

תהילים מארז 7דיסקים -חלוקה לפי ימי-השבוע בפורמט רגיל

פרקי התיקון

נוסח :ספרדי-ירושלמי ,מרוקאי
הכללי ע"ג דיסק נוסח :ספרדי-ירושלמי ,מרוקאי

₪ 29
₪ 49

משלי איוב ודניאל ) MP3כ"א ע"ג דיסק  (1נוסח :מרוקאי

כל התנ"ך כולו

–מבראשית ועד סוף דברי הימים נוסח :מרוקאי

₪ 990

משניות מוקלטות

חדש!!! שישה
סדרי משנה

שינון כל משניות הש"ס= ע"ג דיסק אחד DVD
סדר בודד מסדרי הש"ס:זרעים מועד,נשים,נזיקין ,קדשים ,טהרות

₪ 480
₪ 90

קריאת המשניות במנגינת מסורת מרוקו

תפילות מוקלטות

חדש !!! תפילות

סה"כ 12 :דיסקים

כולל את כל תפילות השנה  :יום חול ,שבת ,סליחות,
ראש השנה,יום כיפורים ,סוכות ,שמיני עצרת ,פורים ,פסח,
שבועות ,סליחות לארבע תעניות,קינות לט' באב

פרק

שירה–מוקלט בליווי מוזיקלי בשילוב קולות בע"ח

הדפסות של פרק

שירה בהדפסה מרהיבה עם תמונות חיות

בגדלים שונים \מתורגמים לשפות שונות

דיסק בודד \מארז כל
 12הדיסקים
ע"ג דיסק אחד DVD

₪ 90
₪ 799
₪ 599

תפילות חול בנוסח ירושלמי

90

בנוסח :נוסח מרוקאי

דיסק פרק שירה
בסגנון :חסידי ,מזרחי

התקשר לחנות

₪ 15

בשורה טובה !!! תפילין "דרגה" -מהדרין בתפילין ,ולא במחיר! ערכות בר -מצוה
מזוזות ,מגילות וס"ת ,טליתות וציציות ,בהסכמת גדולי ישראל מכל החוגים -התקשרו והזמינו.
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