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   songs gLearnin    - שירי הבקיאות  
  
  
  

 

  
  ך"בקיאות בתנשירי 

Learning  songs – 
Tanach  

  
  

  
שירי בקיאות במשכן  

 וכליו
Learning songs – 
Mishkan and its 

Vessels  

 
  ע"שירי בקיאות בתושב
Learning songs 
– Oral Torah  

 
רבי :סיפורים ושירים 

 -עקיבא
Rabbi Akiva - songs 

& stories  

  
שירי בקיאות בספר 

 Learningיהשע  
songs – Yehoshua  

ך שירים "בקיאות בתנ
 Learning חלק ב

  songs – Tanach 2  

  
  כל שירי הבקיאות

 All Learning  songs  
DVD 

      

   
מתוך  - טבע סרטוני 

 סרטוני התנך
Nature – videos  

  
  
  

     Tanach videos,ך"י התנונסרט
  
  

  
  

  
  ספר    יהושע

Yehoshua -  videos  
  

  
 שופטים חלק א  ספר

Shofetim -  videos 1 

  
  שופטים חלק ב ספר 

Shofetim – videos 2 

  
ספר שמואל חלק א 
Shmuel  -videos1 

  
ט   -פרק א א שמואל –דיוידי 

Shmuel  -videos- dvd  

  
  ב שמואל חלקספר 

Shmuel – videos 2 

  
   שמואל חלק  גספר 

Shmuel - videos 3 

 
  שמואל חלק דספר 

Shmuel - videos 4  
  

  
  רטונים ספר דניאלס

- videos          Daniel 
 

 
  צפיה סיפורי פורים
Video-  Purim 

  
 ך"לקט מהתנ  -סרטונים 

Excerpt from the books 
of the Tanach – videos  

 
  ך"חקלאות בתנ

Agriculture in the 
Tanach 

  



  
  
  

  iyutim  P .Prayer recordings- פיוטים,  נוסח מרוקותפילות 
  
  

          
 תפילות יום חול

Weekday Prayers  
  תפילות שבת

Shabbat Prayers 
 

  סליחות אלול
Selichot Elul 

  

  ראש השנה
Rosh Hashana 

Prayers  

  תפילות יום כיפור
Yom Kippur 

Prayers  

  תפילות  סוכות
Sukkot Prayers  

          
 תפילות שמיני עצרת 

Shemini Atzeret Prayers  
  פורים

Purim Prayers  

  

  תפילות  פסח
Pesach Prayers  

  

 שבועותתפילות  
Shavuot Prayers  

  באב' קינות ט
Tish'a Beav Kinot  

 סליחות לארבע תעניות
  ותיקון חצות 

Selichot for 4 
Fasts and Tikkun 

Chatzot  

  
  פיוטים לשבת ושמחות

Piyutim – Morrocan 1  
  
  

 
פיוטים רבי דוד חסין 

ספר ישמח 
 – Piyutimישראל

Morrocan 2  

 
ספרים עתיקים רבי 

 sefarimאהרון אסודרי 
.jpeg 

Rabbi Aharon 
Asudri  

יוסף  הפיטן פיוטים מאת
  חתונה -  אלמליח

Piyutim yossef 
Elmaliach 

יוסף הפיטן פיוטים מאת 
  הופעה חיה – אלמליח

  אנדלוסלאם
Piyutim yossef 

Elmaliach  

  
תפילות השנה  כל

  בדיוידי
All prayers on 

1 dvd  

 
  

  GuidesTanach recordings 3 styles .  - מדריך לימוד הטעמים ,נוסחים 3ך מוקלט "תנ
 

  נוסח מרוקו
  

 
חמישה חומשי תורה  

 מרוקאיוהפטרות 
 5 books of the 

Torah,  Morrocan 
Laining Style  

  
קריאות החגים 
  והפטרותיהם
 נוסח מרוקאי

Torah Reading and   
 Holiday Haftarot, 
Morrocan Laining 

Style  

  
  

  הפטרות המועדים מרוקאי
Holiday Haftarot, 
Morrocan Laining 

Style  

  
 הפטרות השנה

Haftarot of  the 
year, Morrocan 

Laining Style 

       
  טעמי תורה מדריך

 וכתובים  יםנביא 
Guide to Cantillation 

Marks - Part  

   
מדריך הטעמים חלק ב 

ת ותלתא "טעמי אמ
טעם שני , דפורענותא
  יםלנביא

Guide to 
Cantillation Marks 

- Part 2  
 

  
  תהילים

The book of  
Tehillim 

  

  
  התיקון הכללי

Tikkun Hakelali 
 

  
  משלי

The book of Mishlei 
 

  
  איוב

The book of Iyov 
 

  
  ניאלד

The book of Daniel  

  
  ספרי עזרא ונחמיה

Ezra & Nechemia 



  
  

  YerushalmizTanach Ashken,  ירושלמי נוסח ,אשכנזנוסח ך  "תנ
 

  
  חמישה חומשי תורה אשכנז 

5 books of the Torah,  
Ashkenazi Laining Style 

  
  הפטרות מועדים אשכנז
Holiday Haftarot, 
Ashkenazi Laining 

Style 

  
  יהושע אשכנז
Yehoshua, 

Ashkenazi Laining 
Style 

  
  ספר שופטים 

Shofetim  

  
  ב, ספר שמואל א
Shemuel  

  
  ב, ספר מלכים א

Melachim  

  
  ספר ישעיהו

Yeshaayahu  

  
  פר ירמיהוס

Yirmeyahu  

  
  ספר יחזקאל
Yechezkel  

 
ספר תרי עשר לחן 

  אשכנז
Trei Asar, 

Ashkenazi Laining 
Style  

  
חמישה חומשי תורה 

 ספרדי ירושלמי 
5 books of the Torah, 
Sefardi Yerushalmi 

Laining Style  
  

  
 –הפטרות השנה 
  ירושלמי

 Haftarot of  the 
year - Yerushalmi 

  
  
  

   . idrash MMishna recordings.  -  מדרש, ס משניות"ש
  
  
 

     סדר זרעים      
Seder Zeraim                      

  
  סדר מועד

Seder  Moed       

  
  סדר נשים 

Seder Nashim   

 
  סדר נזיקין

Seder  Nezikin 
 

  
     סדר קדשים 

Seder  Kadshim 
 

  
  סדר טהרות

Seder  Taharot 
  

  תנחומאמדרש 
  בראשית א 

Midrash 
Tanchuma, Bereshit 1 

 
תנחומא מדרש 

  בראשית ב
Midrash Tanchuma, 

Bereshit 2 

  
  מדרש רבה לספר שמות

Midrash Raba 
shemot  

 

  
  מסכת אבות

Massechet Avot 

 

  שישה סדרי משנה
6 Sidrei Mishna 

DVD 

  
  שיר השירים

Shir Hashirim 

  
  מגילת רות

Rut   Megillat  

 
  מגילת איכה

Eicha   Megillat  

  
  מגילת קוהלת

Kohelet  Megillat  

 
  מגילת אסתר

Megillat Ester 

  
  ב לחן  , דברי הימים א

  מרוקאיספרדי 
Divrei Hayyamim 

  
   ספר שופטים
Shofetim  

  
  ב ,ספר שמואל א
Shemuel 

  
  ב ,ספר מלכים א

Melachim 

  
  ספר ישעיהו

Yeshaayahu  

  
  ספר ירמיהו

Yirmeyahu 

  
  ספר יחזקאל
Yechezkel 



  
  
  
  

 ,Moharan   i, Likute ,Onkelos ,rashi ,TalmudZohar- ן"ליקוטי מוהר. אונקלוס .י"רש .תלמוד, זוהר
  
  
  

  
  

     

  
  

  
  קטעי זוהר

Zohar (Selections)  

  

 תיקוני זוהר
Tikkunei 

Zohar 

מוקלט י "פירוש רש
  )חלקי( לתורה

Rashi - Bereshit

  אונקלוס לתורה

Targum Onkelos 
Recordings  

ן "ליקוטי מוהר
 )חלקי(

Likutei 
Moharan 

תלמוד מוקלט מסכת 
   תענית

Talmud 
massechet Taanut

 
דיסק שמכיל דוגמאות 
  לשמיעה מכל הקטלוג

Samples from 
whole library 

        

 
שיעורים קצרים בפרשת 

שניתנו ברדיו (השבוע 
  ) מורשת

Parashat 
Hashavua - 

Shiurim  

  


