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    נחל קדומים    ●    יוסף תהלות ●     נחל שורק ●   לנחל אשכו ●     צוארי שלל ● :פירושים על התנ"ך

 שער יוסף ●מראית העין   ● פתח עינים   ● פירושים על הגמרא: מחזיק ברכה   ●  פירושים על שו"ע:
 דברים אחדים   ●  עט רצון ● רוח חיים ●  אהבת דוד ●  חדרי בטן ●  ראש דוד ●  כסא דוד ●  :דרשות
  דבש לפי   ●מדבר קדמות   ●עין זוכר   ● :ספרי כללים  לב דוד ● מוסר:   שער יוסף ●  שו"ת:

  סנסן ליאיר ●יוסף בסדר   ● כף אחת  ●קשר גודל   ●צפורן שמיר  ●מורה באצבע    ●   ספרי הלכה ומנהג:
   לדוד אמת   ● שומר ישראל ●

      זכור למרים ●     דבר בעתו ●       גדר עולם ●    ישראלאהבת  ●    אהבת חסד  ●   אגרות ומאמרים ●

   ליקוטי אמרים ●   כבוד שמים ●     טהרת ישראל ●          חפץ חיים ●     חומת הדת  ●   חובת השמירה ●

 לות  קונטרס מדות ומשק ●   צפית לישועה ●     ת הקצרוספר המצו ●     נדחי ישראל  ●  מחנה ישראל  ●
 תורה אור ●     תמיםשפת  ●      שמירת הלשון ●     שם עולם  ●   קונטרס נפוצות ישראל   ●
תפארת אדם ●תורת הבית    ●

 (משלי) רבינו יונה ●     אדרת אליהו  ●     )רבי מרדכי הכהן מצפת(שפתי כהן  ●     רד"צ הופמן  ●

     )לבעל התעוררות תשובה(שיר מעון  ●     )לבעל החת"ס(תורת משה  ●   )מגילות(עקידת יצחק  ●
 דוכס(ר"י  ) בית יוסף להבה ●    )קמינצקי( אמת ליעקב ●

 תוספות חדשים ●   מלאכת שלמה ● עדיות, קינים()ראב"ד  ●   קינים() רז"ה ●  רא"ש טהרות ●   רב האי גאון ●

ראשון לציון  תוספות  ●  יש סדר למשנה ●חידושי מהרי"ח    ● אליהו רבא  ● שנות אליהו  ● שושנים לדוד  ●
 הר"ם שיקמ ●  תוספות אנשי שם ●  תפארת ירושלים ●משנה אחרונה   ●משנה ראשונה   ●תוספות רע"א   ●
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יבמות, נדרים, נזיר( סוכה, מגילה, חגיגה, יומא, ראש השנה,)ר' אברהם מן ההר  ●    ציעאמבא לב )מיוחס לו( ריטב"א ●

   )סוכה(ירוש קדמון פ ●    קיצור פסקי הרא"ש  ●    (עירובין)חידושי הר"ן  ●   (תמיד)ראב"ד  ● פסקי תוספות   ●
 שיטה מקובצתאליעזר מטוך,  ריב"ן, ר'מרוטנבורג,  מהר"םלמסכת יבמות: שיטת הקדמונים  ●
כתובות, קידושין, שבת(  מהרי"ט ) ●      קידושין(תלמיד הרשב"א ) ●   )סוכה( תלמיד הרמב"ן   ●  )מגילה(ריבב"ן  ●

   מהר"ץ חיות   ●   (כרכים 11) מהר"ם שי"ק  ●    )גנצפריד(פני שלמה  ●  מהר"ם שיף ●    )קידושין(מהר"י בי רב  ●

 דברי מלכיאל   ●  )פוזנר(בית מאיר  ●  נכד של שו"ת "איתן האזרחי"() ירח האיתנים●   )ברכות, שבת(מהר"ם בנעט  ●

חידושי ושיעורי ר' ברוך בער   ●מצפה איתן    ●  מראה כהן ●חשק שלמה   ●גליון מהרש"א    ●  גליון הש"ס ●
 ( לפסחים    )רוזובסקישעורי ר' שמואל  ●   (כרכים 14) הערות הגרי"ש אלישיב ●   )אפשטיין(לבוש מרדכי   ●
 -)סולוביצ'יק  שיעורי הרב  ●  בא מציעא(ב -סולובייצ'יק רי"ד ) רשימות שיעורים ●   לב"מ )פרצוביץ(חידושי ר' נחום ● 

    גיטין, סנהדרין(

( נדה זבחים, מנחות, ביצה, יבמות, נדרים,ראש השנה, עירובין, , זרעים)חשוקי חמד  ●        (דה, נזיקין, נ)נשיםעלי תמר  ●

 )הוטנר(בכורי יוסף  ●   אגלי טל ●   ענגיל(ר"י )לקח טוב  ●   ענגיל(ר"י )אתוון דאורייתא  ●   תקפו כהן ●

 מרחשת ●   דברי יחזקאל ●   קליערס(ר"מ )תורת הארץ  ●   אמרי משה ●   דבר אברהם ●אפיקי ים       ●

ר"י )קהלת יעקב  ●   אלגאזי(ר"י )ארעא דרבנן  ●   מגדים"()לבעל "פרי גינת ורדים  ●    אייזנשטיין(ר"י )עמודי אש  ●

 עמוד הימיני ●   לשון תורה, לשון חכמים, לשון בני אדם,  מידות חכמים, תוספת דרבנן (:אלגאזי

     בגדי ישע ●  עטרת זקנים  ●    סףנקודות הכ ●   )בוטשאטש(אשל אברהם  ●  רבית מאי ●  באר היטב  ●
 )יו"ד(בית הלל  ●   "ז דף אחרון לט ●     קונטרס אחרון לש"ך ●תרומת הכרי      ●   )לפסח(חק יעקב  ●

עקרי הד"ט    ●  (המגןשלטי גיבורים, אלף ) מגן גיבורים ●    יו"ד(או"ח, )ערך לחם  ●   מאמר מרדכי ● דרכי תשובה ●
  )שבועות, נדרים(ערוך השולחן  ●  מהר"ם בנעט   ●   )יו"ד(גליון מהרש"א  ● ביכורי יעקב   ●    )יו"ד(יד אפרים  ●
 )כרך ב'(     שבת -פסקי תשובות ●

   (חו"מ ;ב-א חלקים )אה"עבית יצחק  ●  ("לחם משנה")ל לחם רב●  סיני וליקוטים(, ברלין, )לבובג מהר"ם מרוטנבור ●

 אריק(לר"מ ) אמרי יושר ● ב(-א חלקים –וואלקין )זקן אהרן  ● אור שמח  ● (ב, אאו"ח  -ל אטייכטרי"ש )משנה שכיר  ●

  מהר"ש לבית לוי ● מהר"ם וחבריו ● ()ישראל  המשאת מש ●  (פפורט"א רר) איתן האזרחי ●  )פוזנר( בית מאיר ●

   )רפפורט(רבינו חיים כהן  ●משה ידבר  ●  ז(-ו )חלקיםדברי מלכיאל  ●  ד(-א חלקים -)יו"דית שלמה ב ●

(,גב חלקים א,ב,ג; אה"עחלקים )או"ח דברי שלום  ● מהר"י לבית לוי   ●  גור אריה יהודא ● ר' ראובן רפפורט  ●

     ב(-א חלקים - )קוטלרמשנת רבי אהרן  ●   ב(-חלקים א –איטינגא )מהרי"א הלוי  ●   )טראב מסלתון( שערי עזרה ●

    ח(-א חלקים -לר"מ שטרן )באר משה  ●  קנטרוביץ(ר"י ) אגרות מלכים  ● ה(-חלקים א)הרב אלישיב  קובץ תשובות ●
     ד(-גחלקים )מגדנות אליהו  ●  ד(חלק )אור לציון  ●  מרדכי לבוש ●  יט(-יח )חלקיםמשנה הלכות  ●
    פדווא(רח"ד )חשב האפוד  ● )חלק טז(להורות נתן  ●

אוסף פסקי דין רבניים חלק ב●  יז(     -שורת הדין )א ● פסקי דין רבניים )טז, יז, יח, יט, כ, כא, כב(       ●

 משפטי הלוואות   רב האי גאון:  המקח והממכר,  ספר המשכון,  משפטי התנאים,  ●
יוסף אומץ   ●   איסור והיתר למהרש"ל  ●קח    דרשה לפסח לרו ●  המספיק לעובדי השם ●מים דעים   ת ●
   )זרעים, קדשים, טהרות, הלכות שונות(ערוך השולחן העתיד  ●   )לבעל "תוספות יום טוב"( תורת האשם ●
הלוואה, אבידה ומציאה, פקדון ושאלה, שכירות,  י:-אחלקים:  – )בלויפתחי חושן  ● שביעית  – )אליהו( כירדמאמר מ ●

  (נזיקין, שותפים, מצרנות, קניינים, ירושה, אישות, עדות, שטרותאונאה, גניבה, 



פירוש הסולם לזוהר  ●מהדורת הסולם( -מנוקד זוהר ) ●

ביאור המבי"ט ל"פרק  ●  בית אלוקים למבי"ט  ●)לרבינו יונה( יסוד התשובה ● חיבור התשובה למאירי  ●
נפש החיים ●  פלא יועץ●עלות התורהמ●ים(לפרי מגד) נטריקן ●שבט מוסר●תומר דבורה●שירה"

שיעורי דעת  ●כוכבי אור●דעת חכמה ומוסר●חכמה ומוסר●דברי אמת●אור ישראל ●
  שמעתי  -ברכת שלום  ●מתן תורה●אורות התשובה●אגרת הגר"א●אגרת הרמב"ן ●

דעת תבונות  ●    דרך עץ חיים     ●דרך תבונות●דרך חכמה●דרך ה'● ספרי  רמח"ל:
מאמר הגאולה  ● מאמר החכמה●מאמר העיקרים●מאמר על ההגדות ●

  ביגה(לר"י ) מלכי יהודה ●)לצל"ח(אהבת ציון  ●דרושי הצל"ח●)ליעב"ץ( הקשורים ליעקב ●יערות דבש   ●

איתן האזרחי ●מהר"ם בנעט●בנבנישתי(לר"י )  בית ישראל ●

  זרע ברך ●זכרון למשה )שובקס( ●והיה לכם לציצית●הישר והטוב●אור תורה●אור המערב ●
         צדקשערי  ●שערי טוהר●שערי הוראה●עז ואורה ●עומקא דדינא●כתר תורה●חמדת הארץ ●

תל תלפיות ●

● Multiple Workspaces 

● Improved options for displaying commentaries on text and for choosing commentaries for display

● Improved Backup options

● Options to customize display of references to commentaries on the Shulchan Aruch

● Display a specific Amud or its commentaries even from a full chapter (Talmud Bavli, Yerushalmi, Rif)

● Tables of weights and measures

● Advanced search results displayed in a separate window

● Option to display Preferred Commentaries at the top of the commentaries list

● Option to display search results from different databases in separate tabs

● New toolbars and toolbar customization options:

- You can now choose different toolbar sizes (useful for laptops and small screens)

- Toolbars are now grouped by topics (ex. search, text, ..), although you can return to the old format if

desired

● Option to customize the size of tree icons (useful for laptops and small screens)  - (Tools > Options >

Display)

● Option to copy with or without source titles using the Edit menu options

● Hyperlinks between Parshat Ha-Shavua and Sifrei Mitzvot: ספר המצוות לרמב"ם, ספר החינוך ומנחת חינוך 

● Option to display Rambam Yomi (1 / 3 Chapters)

● Option to specify interchangeable Hebrew and Aramaic word endings when searching

● New sources can be specified when typing in references to texts of the user’s choice (e.g. Parashat Ha-

Shavua and commentaries. Beit Yosef according to paragraphs of the Shulchan Aruch)

● Improved options for skipping to books in search results

● Support for Trop in tooltips and personal notes

❖ PC Pentium IV or higher with 2 GB RAM or more



❖ Hard disk with at least 65 Mb free disk space or 11.5 Giga free disk space for full

installation

❖ Requires USB port for the Disk on Key

❖ Windows Vista or 7 or 8 or 10 (not including Windows RT)

❖ Resolution 1024 X 768 or higher

❖ Mouse and Keyboard

❖ User must have local administrative rights
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