
)המחברשם הספרמספר המחיר (
50אהרוני רגב מיכלתליון הזהב של דונה גרציה1
25אופנהיימר אהרון, כהן ירחמיאל, קפלן יוסףציון: רבעון לחקר תולדות ישראל - תשס"ב2
70אורין דןכשאבא יהיה גדול3
50אטיאש משהנוצת הזהב של ציפור הפלא4
20אלבוחר שלמהמהפרלמנט הירושלמי5
20אלכסנדר תמראיל פריזינטי6
20אלכסנדר תמר, וייך-שחק שושנהלעת כזאת7
150אלכסנדר תמר, יעקב בן-טולילהמילה בשעתה זהב מעלתה8
70אלכסנדר תמר, ציון נחמיאסשמחת פורים9

50אלמושנינו משהידי משה - איכה10
50אלמושנינו משהידי משה - קהלת11
12Ofisios50אמדו אשר
13Hija mia25אמדו רבקה
20אנקורי צבייהדות ויוונות נוצרית14
20אנקורי צבימאז ועד עתה15
50אנקורי צבי, סימונסון שלמהמיכאל16
20אקרמן אדםימי הביניים: פרקים בתולדות עם ישראל17
30ארנון דודהגדת קושטא- יהדות טורקיה18
40אשקלוני אסתרשיחון עברי-יווני19
20באלי ריפעתיהדות טורקיה - פרשת המס על ההון20
40בובטה יהלוםשיחון עברי טורקי21
22A Guide to reading and writing judezmo50בוניס מ. דוד
50בוניס מ. דודלשון ג'ודזמו23
25בורשטיין לאהמפתח לשו"ת ר' שמואל די מדינה, כרך ו'24

25
סיפורי עם הומוריסטיים ממארוקו בספרדית יהודית 

מערבית - ניתוח בלשני
20בן-אבו יצחק

40בן-נאה ירוןיהודים בממלכת הסולטנים26
50בן יוסףיהודי יוון בשואה ובהתנגדות27
100בן יקר ישראל, סיליקי יהודהמילון עברי-תורכי  תורכי-עברי28
25בנבנישתי דודדרכו של מורה29
50בנבנישתי דודיהודי שאלוניקי בדורות האחרונים30
50בנבנישתי דודמשאלוניקי לירושלים31
50בנבסה אסתרהיהדות העות'מנית בין התעמרות לציונות32
50בנבסה אסתר, רודריג אהרוןיהודי ספרד בארצות הבלקן33
50בניה מאיר צבי משה אלמושנינו איש שלוניקי34
20בניה מאיר צבי ספונות - ספר יוון ג'35
30בניה מאיר צבי ספונות - ספר יוון ה'36
20בנימיני יפהפגישה עם יוצר- המשורר ארז ביטון37
20בנימיני יפהפגישה עם יוצר- המשורר יעקב יעקב38
20בר רונית, גרומב משההתנדבות במציאות משתנה39
40De punto pie a kavesa30ברדוד בקי, אנדר פאני
41Folklor de la famuya Djudia30ברדוד בקי, אנדר פאני
75ברנאי יעקבהמראה של אירופה42
150ג'יניאו אייליוון43
30גאון יהורםמטולדו לירושלים44
50גאון משה דודפואיזיאס45



)המחברשם הספרמספר המחיר (
100גאון משה דודבשמים מספרד46
100גוזלםמפטירים47
48Erase una vez Sefarad100גוטובסקי הלן
49Judeo Espaniol- the evolution of a culture25גטניו רפאל
20גל-און אסתר, פלג רחלבסוף מערב- 500 שנה לגרוש ספרד50
35גרונוואלד מאירסיפורי עם, רומאנסות ואורחות חיים של יהודי ספרד51
50גרייף גדעוןהמלאך הטוב מאושוויץ52
53L'insurrection du ghetto de varsovie20גרייק שלום סטפאן
25די מדינה שמואלמפתח לשו"ת54
20הדס יוסיסיפורי אפריים55
25הטל אברהםיהדות יוון - ביבליוגרפיה56
30היסלופ ויקטוריההאי של סופיה57
50הלר מיכלבואי אספר לך58
200המכון לחקר יהדות שאלוניקישאלוניקי עיר ואם בישראל59
50המכון לחקר יהדות שאלוניקייהדות יוון בחורבנה זכרונות60
61Las Angustias del Enferno20העליון משה
50העליון משהבמחנות המוות62
50העליון משהבשדות מואב ופלשת63
20העליון משהמצרי שאול64
20העליון משהשלוש נשים בדרך לאובדן65
20העליון משה, פרץ אבנרהאודיסאה - חלק ראשון66
20העליון משה, פרץ אבנרהאודיסאה - חלק שני67
68Sovre la parasha de la semana20הצבי יהודה
20הצבי יהודהשמונה ספורים בצבע ספרדי69
20הרשות הלאומית לתרבות הלאדינולקט לימודי - שפת הלאדינו ותרבותה 708.1999
20הרשות הלאומית לתרבות הלאדינולקט לימודי - שפת הלאדינו ותרבותה 718.2001
125שראל בן יקר, יהודה סיליקימילון תורכי - עברי72
100ואנונו שמעוןאנציקלופדיה לחכמי תורכיה73
74Romancero Sefaradi de Marruecos100וייך-שחק שושנה
75En buen siman 100וייך-שחק שושנה
40וייך-שחק שושנהזר של שירי עם מפי יהודי ספרד76
20ויינברג זלמןדי זיבן יאר פון פחד77
20ויינברג זלמןשבע שנות אימה78
20חובב גילאדום, לבן ומה שביניהם79
50חן-טוריאל זהבההנשים של טרואל80
50חן-טוריאל זהבהנסיכה ספרדית81
50חן-טוריאל זהבההבנקאית מנאפולי82
25חנדלי יעקבמהמגדל הלבן לשערי אושוויץ83
25חסיד אלישאלוניקי שלי84
20חקק בלפורדמויות מיהדות ספרד85
40טוויג רותחיים נחום רב ראשי בפוליטיקה - 861892-1923
20טולדנו חייםפרשת חיי87
50טולידו אברהםהקופלאס של יוסף הצדיק88
30טלמור אברהםאמרות מפי ודברים מלבי89
20יוסט-דגני גילהסבא הולך לבית אבות90
25יסיף עלי, ישי חביבה, כפיר אוריתאות לטובה91



)המחברשם הספרמספר המחיר (
20יעקבסון חנהיהודים בדרכי-השיירות ובמכרות-הכסף של מקדוניה92
93From Greece to Birkenau25כהן לאון
25כהן מריםהקנדיל ששרד94
95Djoha ke Dize50כהן סראנו מטילדה
96El kurtijo enkantado50כהן סראנו מטילדה
97Guerta muzikal50כהן סראנו מטילדה
98Kon bayles I kantes50כהן סראנו מטילדה
99Konsejas I konsejikas50כהן סראנו מטילדה

100Kurso de Djudeo-Espanyol  adelantados30כהן סראנו מטילדה
101Kurso de Djudeo-Espanyol prinsipiantes30כהן סראנו מטילדה
102Lejendas50כהן סראנו מטילדה
103Mil I un Djoha50כהן סראנו מטילדה
104Por el plazer de kontar50כהן סראנו מטילדה
105Storie di giucha30כהן סראנו מטילדה
106Tabelas de verbos en djudeo-espanyol50כהן סראנו מטילדה
107Vini kantaremos20כהן סראנו מטילדה
50כהן סראנו מטילדהבמקצב עתיק108
200כהן סראנו מטילדההחצר הקסומה109
25כהן סראנו מטילדהזיקנתך כבחרותך110
150כהן סראנו מטילדהלבשל בטעם לאדינו111
20כהן סראנו מטילדהלקט לימודי112
20כהן סראנו מטילדהלקט לימודי113
180כהן סראנו מטילדהמילון עברי-לאדינו לאדינו-עברי114
20כהן סראנו מטילדהסיפורי עם115
100כהן סראנו מטילדהסיפורים מכל הזמנים - המשפחה116
50כהן סראנו מטילדהספרדים מדור לדור117
100כהן סראנו מטילדהקואנטוס118
100כהן סראנו מטילדהקואנטוס אי קונסז'יקאס119
20כהן סראנו מטילדהקוראים שרים לאדינו120
40כהן סראנו מטילדהשיחון עברי-לאדינו121
20כהן רבקהקושטא-שלוניקי-פטרס122
20לוינסקי יום טובידע-עם123
124Livro de Salmos      - 50לזר משהספר תהילים - נר לתמר
125Yo esto reklamando!25ליבה משה
126Salonica city of ghosts100מאוזר מארק - באנגלית
127Salonica city of ghosts100מאוזר מארק - בתורכית
25מאירי שמואלמתורכיה לישראל- סיפורם של שלושה אחים128

129
 In Memoriam: Hommage aux Victimes
  Juives des Nazis en Grece

100מולכו מיכאל

25מולכו שריקהשנת העטלף130
100מירון אייליצחק נבון - כל הדרך: אוטוביוגרפיה131
132Mis esfuenyos25מלכי יוסף
25מלכיאל דודפעמים 13384
134La famiya mozotros25מנדל אירווין
25מרקס מיכללא נשכח - דור ההמשך להנצחת שואת יהודי יוון135
30מתתיהו מרגליתהספק : סיפורים קצרים136



)המחברשם הספרמספר המחיר (
137Histoire des Israelites de Salonique50נחמה ג'וזף
138La communaute Roomaniote50נחמה ג'וזף
139L'age d'or du Sefaradisme Salonicien50נחמה ג'וזף
140Periode de Stagnation50נחמה ג'וזף
50נחמיאס בן-ציוןשירת ספרד141
20נחמיאס בריזעקה למחר142
50נחמיאס חייםיומן תרע"ז-תרע"ח143
25נחמיה נינהקליפות של כאב144
25ניצחון יעקבניצחון הרוח145
20ניקואידסקי קלאריסקלסתר קול וטרוף146
60סגול לינדההשולחן של לינדה147
100סופר רננהנבון: חייו ויצירתו של הנשיא החמישי148
149Jewish Sites and Synagogues of Greece50סטברולקיס ניקולס פ., דה ויני טימותי ג'י
50סטרומזה ז'קובחרת בחיים150
50סימופילי קריארינוסעים זרים ביוון 1800-1700   (יוונית)151
50סרוסי אדוויןמזמרת קדם152
200סרוסי אדוויןקנסיונרו ורומנסרו ספרדי153
50עובדיה זלדההגדת פסח עם תרגום ללאדינו154
25עוזיאל בן פנחס יוסףהמגדל הלבן155
50עוזיאל ברוךבשערי סאלוניקי156
20עוזיאל ברוךגינזך סלוניקי157
158Bewitched by Solika100עזר פרנסואה
159The Jewish parrot30עזר פרנסואה
10עסיס יום טוביהודי ספרד- מימי קדם ועד גירוש ספרד160
161La megila de Saray25פאפו אליעזר
50פאפו אליעזרדמתה לתמר162
100פאפו אליעזרוהיתלת לבנך ביום ההוא163
50פאפו יוסף אברהםכרם נבות164
20פיליפסון לודוויגירושלים וספרד165
166What's Behind A Name 50פינטו  ברוך
10פישר שלמהגלות ירושלים אשר בספרד167
10פלקון מרדכייהדות תורכיה בעבר ובהווה168
10פלקון מרדכיפרקים בתולדות הציונות בתורכיה169
10פלקון מרדכי, ציפר דניאל, אבידן משיחיהדות תורכיה בעבר ובהווה170
25פרחי אברהם דניאלשנאת עמלק171
25פרחי רחלכבשה ברחובות ירושלים172
173Diksyonaryo Judeo Espanyol-Turko30פרחיה קלרה, מרנדה רותי, דנון סוזי
174Suenos de Sefarad20פרץ אבנר
50פרץ אבנרהקופלאס של יוסף הצדיק175
50פרץ אבנרמים אש ואהב"ה176
25פרץ אבנרעשן ואפר177
50פרץ אבנרפרח צחור178
179Bartolomé de Torres Naharro : 30פרץ אבנראקילנה
25פרץ אבנרדעת לנבון180
50פרץ אבנרחידות די איזופיטו - משלי איסופוס181
50פרץ אבנרמילון לאדינו-עברי182



)המחברשם הספרמספר המחיר (
20פרץ אסנתיהדות תורכיה - מציון לציונות183
50ציפר דניאלהדגל הציוני מעל הבוספורוס184
185Sefarad yemekleri, 199030קורוניו ויקי, עובדיה סימה
50קרן רוניתחזרה לספרד - יהודה ספורטה186
30אלדינה קינטנה, רחל איבנייס-ספרבר, רם בן-שלוםיהודי ספרד בין אדום לקידר חלק א' 187
50רוזן מינהימי הסהר188
150ריבלין ברכהפנקס הקהילות - יוון189
190Un grito en el silencio100רפאל שמואל
50רפאל שמואלאספר שיר191
30רפאל שמואלגולגותא192
10רפאל שמואלדור ההמשך להנצחת שואת יהודי יוון193
50רפאל שמואלהאביר והרעיה השבויה194
50רפאל שמואלהגדת פסח עם תרגום ללאדינו195
30רפאל שמואליהדות יוון בחורבנה196
30רפאל שמואללאדינאר ה197
30רפאל שמואללאדינאר ו198
50רפאל שמואלמדריך למבקר בבירקנאו199
20רפאל שמואל, בכר משהבית החיים200
30רפאל שמואל, דישון יהודיתלאדינאר א201
30רפאל שמואל, דישון יהודיתלאדינאר ב202
30רפאל שמואל, דישון יהודיתלאדינאר ג203
30רפאל שמואל, דישון יהודיתלאדינאר ד204
50רפאל שמואל, חני נחמיאסילאדינו 1 ספר + תקליטור205
50רפאל שמואל, חני נחמיאסילאדינו 2 ספר + תקליטור206
25רצבי שלוםפעמים 20765
100רקנטי יצחקעברי אנוכי208
209Judeo-Espanol20שאול משה
10שאול משהאקי ירושלים - חוברות210
30שורצולד (רודריג) אורהתרגומי הלאדינו לפרקי אבות211
30שורצולד (רודריג) אורהמילון ההגדות של פסח בלאדינו212
30שורצולד (רודריג) אורהסדר נשים213
30שחר יגאלהו מאדרה214
25שטנצלר דליהאוגדן יוזמות חינוכיות - 500 שנה לגירוש יהודי ספרד215
75שטרקמן כהן מירהנטורופתיה במטבח216
217Turk Yahudiler 1.20שימשיר בילאל נ
218Turk Yahudiler 2.20שימשיר בילאל נ
50שלום שרהחגואל219
220El ipohondrizo20ששון לאון

מחיר (₪) הזמר\ת - מקהלהשם התקליטור
1Baladino25בלאדינו
2Decile A Mi Amor50פרלמן אורית
3Di ke no es tadre 20אמור שזה לא מאוחר
4Ensemble Sazkar 25הניג נורית
5Hija mia 20אמאדו רבקה
6La luna 25רז שרה



)המחברשם הספרמספר המחיר (
7La puerta al oksident Los pasaros Sefaradi25
8Ladino songs 30רומנסות ושירים בלאדינו
9Ladino songs - sampel     25הניג נורית

10 Pasar la ora 20ארמוזה מוני מורנו
11The Ladino voice 30דדו דגנית
12Un kavretiko 30באנה איזט
13Una noche al lunar    30קליינברגר תמר
14Yerushalaim de oro30קליין בטי
80אוסף הלאדינו הגדולאוסף הלאדינו הגדול15
80שירים בלאדינו – שני דיסקיםארבולאס16
25שירים ספרדיים – יהודיים חדשיםגעגועים17
10אליעז עופריהיא יצאה מהים18
25קליין בטיזכרון19
50זרקו קובי, פרלמן אוריתחלונות גבוהים בשאלוניקי20
25קליין בטיירושלים של זהב21
30רננותישן אל תרדם22
40זו-ארץ גיא, זו-ארץ רועילאדינו ופיוט מבית אבא23
25נתן שולימזרח מקרוב ומרחוק24
25מקהלת "פעמי הלאדינו"מסיקו דה רוזס25
25רומנסות ספרדיות ומשירת יהדות ספרדמשוררי זהב26
20כהן מדי, קליין בטינולדתי לזרועותייך27
25הניג נוריתסודות28
10סלח לנו - נוסח ספרדסלח לנו29
25צליח אביסליחות30
25ספרדי טהורספרדי טהור31
50מחזמר בלאדינוספרדים מדור לדור32
150רננותעד מתי קץ הפלאות33
25עת שערי רצוןעת שערי רצון34
25מקהלת הרומנסות הספרדיות ע"ש יצחק לויקאנטיקאס די מי קוראסון35
30אשכנזי רוזהקנרית מתוקה שלי36
20טרמין ניצהרומנסה ספרדית37
Avre tu puerta serrada25רומנסות ושירים בלאדינו38
25תמיר גלרומנסרו ספרדי39
25מקהלת "פעמי הלאדינו"שבת אן מי קאזה40
25בן-זקן אתישירי אהבה בלאדינו41
100אסטריקס ד'איסטמבולשירי ילדים בלאדינו (מארז)42
50אורית פרלמן, זאב יניב וירדן ארזשירים ספרדים של יהודי תיטואן 43
25לוי יצחקשירת חייו של יצחק לוי44

DVD המחיר (₪)הזמר\ת - מקהלהשם ה
1Sephardic weddings in Izmir        25בונפיל שרית וסלים
25גאון יהורם מטולדו לירושלים2
25ברנע עזרא עת שערי רצון3
50אשכנזי רוזה קנרית מתוקה שלי4


