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מפרשי המשנה והתלמוד
● האגודה
● חידושי הר"ן (שבת ,ר"ה ,מגילה ,גיטין ,ב"מ ,סנהדרין ,שבועות ,ע"ז ,חולין ,נדה)
● שיטת הקדמונים (שבת) :ריבב"ן ,ר"י ממגדיבורג ,ר"מ קלויזנר ,רבינו פרחיה ,פירוש קדמון
● שיטת הקדמונים (חולין) :ריבב"ן ,רבינו חננאל ,נימוקי יוסף ,ר"מ קלויזנר ,פסקי רי"ד ,פסקי ריא"ז
● חידושי הגרי"ז והגרי"ד
● תפארת יעקב (גיטין) ● הפלאה ● זרע אברהם

ליקוטים ופירושים על הבבלי:
תלמוד בבלי:

● דף על הדף

● חשוקי חמד

● הצגת צורת הדף לפי דפוס וילנא

מפרשי שולחן ערוך:
● מחצית השקל (או"ח ,יו"ד) ● כרתי ופלתי ● פתחי תשובה (אה"ע) ● ט"ז (אה"ע) ● חידושי רע"א (אה"ע)
● שי למורה (אה"ע)
● חכמת שלמה (אה"ע) ● עזר מקודש (אה"ע) ● דגול מרבבה (אה"ע)

●

קיצור שולחן ערוך – ילקוט יוסף (מהדורת תשס"ו)

ספרי כללים:

● שם הגדולים ● ספר הכריתות

ספרי שו"ת
● בית הלוי (א-ג) ● חוט השני
● אור לציון (א-ג) ● יד אפרים

● זרע אברהם ● יביע אומר (י)
● בית אפרים (אה"ע ג)
● מאגר פסקי הדין של בתי הדין הרבניים ( 032פסקי דין)

מפרשי רמב"ם
אבן האזל ,אהל יוסף ,אור גדול ,באר אברהם ,באר אליעזר ,באר יהודה ,ביאור חדש מספיק ,בית אבי גדר,
בית המלך (בוים) ,בית הרואה ,בן אברהם ,בן אריה ,בן הרמה ,בני בנימין ,בני דוד ,בקע לגולגולת ,גירסא
דינקותא ,דברי חן ,דברי תורה ,דובר מישרים ,די השב ,דרך אמונה (כולל :באור ההלכה וציון ההלכה),


דרך המלך (בן רבי) ,דרך המלך (חווידאנסקי) ,דרכי שלום ,הד משה ,הגהות עמק המלך ,היכל מלך ,הליכות
אליהו ,הר המור ,חוקי חיים ,חידושי מים חיים ,מהר"י קורקוס ,חידושי מהר"ם פדואה ,חשק שלמה ,טורי
אבן ,יד המלך (פאלומבו) ,יד יצחק ,יד שלמה ,כתר תורה (קאדני) ,לשד השמן ,מוסר השכל לשון הזהב,
מוסר השכל לשון חכמים ,מוסר ודעת ,מחנה אפרים ,מעשה רב ,מעשי למלך ,מצא חן ,משנה כסף ,משנה
למלך אחרון ,נתיב מאיר ,סדר הלכה ,ספר המנוחה ,עבודת הלוי ,עזוז חיל ,עמק המלך ,פני המלך ,פקודת
המלך ,פרשת הכסף ,צור תעודה ,ציוני מהר"ן ,צרור הכסף ,קובץ על יד ,קרית מלך ,שארית נתן ,שולחן
המלך ,שער המלך ,שערי דעה ,שקל הקודש ,שרשי הים ,תבונה ,תפארת מנחם

ספרי חסידות:
אגרא דכלה ,סידורו של שבת ,בעל שם טוב  ,עבודת ישראל  ,תורת המגיד ,שם משמואל ,צוואת הריב"ש,
תולדות יעקב יוסף  ,צפנת פענח ,כתונת פסים ,בן פורת יוסף ,מאור עינים ,תפארת שלמה ,ליקוטי מוהר"ן,
ספרי ר' צדוק :תקנת השבין ,ספר הזכרונות ,משיב הטענה ,לבושי צדקה ,שיחת מלאכי השרת ,אור זרוע
לצדיק ,דובר צדק ,ליקוטים

אנציקלופדיה תלמודית כרך כ"ט

שיפורי תוכנה:
 .9הצגת צורת הדף בתלמוד הבבלי (תצלום דפוס וילנא) עם קשרים לפסוקי התנ"ך ,לרמב"ם ,לשולחן ערוך
ולמפרשי הש"ס .איתור והערות אישיות
 .0הפרדת הערות מהטקסט בספרי שו"ת רבים
 .3רשימת פרקי המשנה והגמרא עם קישור ישיר לטקסט
 .4ביוגרפיה בחלון תוצאות חיפוש בעזרת לחצן ימני
 .5בחירת צורת הצגת שם הויה בתנ"ך
 .6הוספת הקדשה בסוף ההדפסה
 .7הקרנת פרשת שבוע נוכחית עם רש"י ואונקלוס
 .8קיבוע חלונות שלא יסגרו על ידי "סגור חלון"
 .9מפתחות נושאים לשו"ת משנה הלכות (י'-ט"ז)

לקבלת מידע נוסף:
פרוייקט השו"ת 0אוניברסיטת בר-אילן 0רמת-גן
טל51-0138133 00138135 :
פקס51-0113805 :
דואר אלקטרוני responsa@mail.biu.ac.il
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