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כמה מילים!
האוצר  'קונספט'  הוא  לכם  מגישים  שאנו   'האוצר' 
התורני  לספר  הקשורים  התורניים  נושאים  שלל  את  בתוכו 
כלי  ומשמש  השונים,  מצווה  צורכי  ועד  התורנית  מהספרות 
המקשר בין גורמי ענף הספר התורני וחפצי היודאיקה כמקור 

למידע עדכני וייחודי, לכלל עמך ישראל. 

המדריך אשר לפניכם מסווג לעשרות נושאים ובעמוד הבא 
של המדריך תמצא אינדקס מסודר  להקלה  למשתמש

גם בשנה זו אנו עם בשורה של התחדשות הכוללת הפצות 
נרחבות בארה"ב ובאירופה במשך כל השנה, בשנה זו הוספנו 
לתועלת הרבים את כל צרכי מחבר ספר ההולך להדפיס את 
הספרים,  הפצת  חברות  ועד  ועימוד  מהקלדה  החל  ספרו 
מטרתנו היא, להגיע למגוון רחב של אנשים מכלל המגזרים, 
בצורה וברמה  טובה במשך כל השנה לכך ההפצה הראשונה 
תחל בר"ח אב ותסתיים בערב ר"ה תשע"ח. וההפצה השנייה 

תחל בר"ח כסלו ותסתיים בר"ח שבט.  

ב'.   . ישיר  בדואר  א'.  סוגים  לכמה  המדריך תתחלק  תפוצת 
בהפצה רוחבית בבתי הכנסת, ישיבות, כוללים ומרכזי תורה. 
בפריסה כלל ארצית שתימשך למעלה מחודשים . ג'.  חנויות 
'זונדל  ספרים  ד. בארה"ב במשך כל השנה ברשת החנויות 

ברמן'. 

 אנו עושים מאמצים רבים כדי לעדכן את הפרטים המופיעים 
בפרטים  שינוי  וחל  במדריך  מופיע  הינך  אם  במדריך, 
הרשומים אצלנו, הקפד למהר ולדווח לנו כדי שנוכל לעדכן 

את הפרטים.

אנו בטוחים שמדריך זה יביא לתועלת מרובה לספר התורני, 
בברכה  ויתקבל  'היודאיקה',  בתחום  הקודש  חפצי  ולשאר 

ובהערצה רבה כקודמיו בכל שדרות הציבור.

העורך

עורך: מ. סגל
עורך משנה: חיים קרוק  

הפקה: דודי פלדמן
מנהל אזורים: אבי יעקובוביץ

אסטרטגיה ושיווק: שלמה בידרמן

מנהלת קשרי לקוחות: גולדי גרוסמן

מערכת משתתפים: שלומי אביץ. 
דוד שינברגר, אברהם ליבוביץ, חיים 

סירקיס. בנימין וולף. 

קשרי לקוחות: משה ברגמן. שמוליק 
וולפין

עיצוב לוגו: ורדיגר דיזיין

גרפיקה ועימוד:  נ. גרינבלט 

מחלקת מידע ועידכון: נ. 
קרישינבאום, ד. מזרחי 

הפצה וחלוקה: מעוף 

הפצה וחלוקה ארה"ב:  זונדל ברמן 

שליחויות: שמוליק וי. אי. פי, סירוקה 
איכינשטיין 

storani@neto.net.il
טל:  :Ι 0774070315 פקס:0772032973 

אמייל: 
ת.ד 27373 מיקוד 91273 ירושלים

כל הזכויות שמורות ©
לפרסום ויח"צ מעוף 2009 

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

ציור כריכה: 
יואל וקסברגר

מו"ל ומפיק:
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FLATBUSH
פלטבוש

1586 Coney Island Ave. 
718.258.1955

LAKEWOOD
לייקווד

118 Hillside Blvd. • 916 River Ave. 
219 Squankum Rd.• 732.367.6000

BORO PARK
בורו פארק

4602 17th Ave. 
718.871.5316

FIVE TOWNS
פייו טאונס
408 Central Ave. 

516.569.4577 

PASSAIC
פסייק

119 Main Ave. 
973.471.1765

WAREHOUSE
מחסן

1554 63rd St. 
718.871.5316 x 3 

 רשת חנויות הספרים באמריקה 
המפיצים הגדולים ביותר של ספרי קודש!
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האתר המעודכן באלפי ספרי קודש

www.zbermanbooks.com
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רהיטים
באיכות – שירות – מחיר

זה אנחנו!

מגוון רהיטים לבית באיכות גבוהה ממיטב היצרנים בסגנונות ועיצובים שונים
במחירים נוחים וזולים במיוחד!

חדרי שינה . חדרי ילדים. מיטות נוער . סלונים. פינות אוכל. ארונות . ספריות . כסאות . שולחנות

אפשרות להזמנות דרך הטלפון לכל רחבי הארץ לפרטיים ולמוסדות

02-67-8888-3

הציבור כבר יודע:

סניף ראשי: רחוב סנהדריה המורחבת 132 ירושלים
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הרגיל  בר  המיני  את  אחד בלבד הופך  כפתור 
לבר מים קרים וחמים לשימוש בשבת!

משווקת  הזה  המהפכני  המוצר  את 
חברת 'ריבר' הגדולה ביותר במגזר החרדי, את 
אלפים בשנה  רכשו עשרות  שלהם  בר  המיני 
לדאוג  להפסיק  שהחליטו  כאלה  האחרונה, 
את  ולהפוך  שבת  בערב  הרגיל  למי-חם 

חייהם לנוחים יותר ובטוחים יותר.

הייחודית  השיטה  את  חברת ריבר, שפיתחה 
הופך  המים  בר  כפתור אחת  ובלחיצת  לשבת 
לשומר שבת. תוכלו להשתמש במים חמים עד 
ישירות  הגבלה  ללא  קרים  כוסות ומים   40
בד"צ  ובהשגחת  היחיד באישור  בר,  מהמיני 

העדה החרדית.

מים  בר  בהפיכת  הבולטים  היתרונות  אחד 

הראש של  את כאבי  לחסוך  היא  שבת  למצב 

ארגון המיחם הרגיל ויחד עם זאת להפוך את 

הבית למקום בטוח יותר לילדים, מכיוון שבר 

שגרם  הרגיל  למיחם  בניגוד  בטיחותי  המים 

לכוויות ואסונות.

שבת  במי-חם  השוואה  לצורך 

חמים  מים  תקבלו  שלכם  הרגיל 

של 80 מעלות, לעומתו בר המים 

יספק  ריבר  חברת  של  שבת  נגה 

לכם 100 מעלות חום בכל השבת!

המים  בר  זהו  רגיל,  מים  בר  עוד  לא  זה 
שהולך לשנות את חייהם של שומרי השבת.
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כולם כבר יודעים
שתלים עושים אצל

ד"ר רוטקוף 

 02-6223224
www.dr.zevrothkoff.com | zr623224@gmail.com | דרך חברון 101 א‘ בית הנציב ירושלים 
C.Tצילומים במקום כולל פנורמי ו

 שירות
אמינות

יחס אדיב
ובאוירה כשרה

ומשפחתית

תעודת
אחריות

בכתב על
שתלים
וכתרים 

צוות רופאים
מקצועי ואנושי

לכל סוגי טיפולי
השיניים

26

טיפול קצר,
מהיר

וללא ניתוחים
בד"כ

טכנולוגיה
וציוד רפואי

המתקדם ביותר
כולל לייזר

מעל 25 
שנות נסיון
של ביצוע
שתלים
ושיקום

אלפי
פציינטים
מרוצים

מכל רחבי
הארץ

והעולם
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יריד ענק של
 "שופרות קלי תקיעה" 

במגוון גדלים וסוגים שונים 
בהכשרו ובפיקוחו של הגר''ש מחפוד שליט''א

קרן אייל מעובדים ולא מעובדים, 
ללא חשש ניקובים וסתימות.

"נזר הקודש"
הוצאת ספרים ומרכז לשיווק תשמישי קדושה

אליהו הנביא 5 (פניה מר''ע 142) ב''ב
טל: 054-43-140-43

יריד 
שופרות 

ענק!

מבחר ענק של למעלה מ- 2000 שופרות ! 

ים

דרשופר לילד

שוןשופר מהו
שופר די

&49
בלבדבלבדבלבד

החל מהחל מ

מהיצרן לצרכן ׀ מחירים ללא מתחרים ׀ בסיטונאות וליחידים.



10

אשקלון077-30-77-300  | צפת   | חיפה   | | פתח תקוה  ברק  בני   | ירושלים  סניפים: 
משרדים: קניון הר חוצבים - המרפא 1 ירושלים ק"ג | קהילות יעקב 2 פ”ת

הכתובת המרכזית למשפטי התורה בישראל

ma l a am . o r g . i l

תעודה

טוען
רבני

10 שנות נסיון
בהכשרה

סגל דיינים
ומשפטנים

השמה
מובטחת

הכשרה מהירה
יחודית ומקצועית

לווי צמוד ומסור
לקבלת תעודה

לפני דין תורה בבי''ד?
אתה חייב ליווי!

במכון תורת המשפט, המרכז התורני הגדול להכשרת טוענים 
הטובים  הרבניים  הטוענים  של  הנבחרת  את  תמצא  בניים,  ר
בארץ. אלה האנשים שתרצה שייצגו אותך בדין תורה ויסייעו לך 

במקצועיות ובנאמנות.

טענו
בדברים
והודה לו
במזומנים

בלימודי טוען רבני 
מרוויחים פעמיים 

גם משרה תורנית מבוקשת וגם כ - 25,000 ₪ בממוצע בחודש
התחייבות! תיק מעשי המכניס אלפי שקלים כבר עם קבלת התעודה. 
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■ שפות באינטרנט: html, css, JS ■ תכנות באינטרנט - צד שרת ולקוח ■ בניית אתרי וורדפרס 
 ■ PHP תכנות מונחה עצמים בשפת ■ PHP -ו Jquery - מתקדמים ■ אינטרנט מתקדם
Angular וספריות נוספות לפיתוח יישומי רשת עוצמתיים ■ SQL עבודה עם בסיסי נתונים

בוא לגלות מקצוע מרתק המאפשר להתפרנס ברווח!

עולם ההייטק והיזמות
כרטיס כניסה

שמור לביקורת
עד גמר הקורס

לימודים פעם אחת בשבוע

תחילת השיעור:     נשים 10:00    גברים 18:30 פתיחת דלתות: כחצי שעה לפני השיעורשורה בכיתה: 1 | כסא: 4 (מול המרצה)
0 1 0 0 0 111

0 1 0 0 0 111

חדש בבית פרוג 

קורס פיתוח ותכנות מתקדם!

הבית של היוצרים
מקצועי עימוד   | אתרים  פיתוח   | אתרים  ובניית  עיצוב   | חזותית  ותקשורת  גרפי  עיצוב 
עריכה והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il | 072-2201433 בית פרוג

מלגות
לזכאים

חדש! מוכרים לשנת שבתון!

מלגות מיוחדות לקורס זה לזכאים ולזכאיות מספר המלגות מוגבל!
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www.prog-school.co.il | 072-2201433 בית פרוג

מלגות
לזכאים

חדש! מוכרים לשנת שבתון!

מלגות מיוחדות לקורס זה לזכאים ולזכאיות מספר המלגות מוגבל!
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כולל ישיבה 
ובית מדרש גבוה להוראה  'היכלי התורה'

(ע"ר) 'אורחות שלמים'

כולל גמרא • כולל הלכה • כולל הוראה • כולל ש" ס 
• כולל הדף היומי • כולל ליבו חפץ

פעיה"ק ירושלים תובב"א

 שטר יששכר וזבולון   
הוסכם בזה בין _________________ ובין הרב  _____________________

שיהיה  חלק הראוי בזכות למוד התורה  ועמלו של הרב ___________________ וכזכותו 

של זבולון בתורתו של יששכר וכמו שכתב החפץ חיים שתחשב לו כאילו לומד בעצמו 

ע"פ דרשת חז"ל על הפסוק "שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך". 

הסכם זה יהיה באופן שאינו מגרע שכר הלומד כלל, וכמו שכתוב בספר שם עולם לחפץ 

חיים שער החזקת התורה פרק י"א ובספר כתר ראש לגר"ח מוולאזין שכתבו כן.

ולכן קיבל ע"ע _____________ לתרום לישיבה וכולל 'היכלי התורה' 

סך __________ לחודש___________

ימים  ולאריכות  ובמצוות  וב"ב עוסקים בתורה  נחת  יזכהו השי"ת לראות רב  זה  בזכות 

ושנים טובות בבריאות גופא ונהורא מעליא עם רב אושר ועושר עד כי יבוא שילה בביאת 

גואל צדק במהרה בימינו אמן.

לפרטים נא לפנות למענה אנושי במשרדי המוסדות 

+972-079-936-0137
ניתן לתרום תרומה חד פעמית לברכה הצלחה ורפואה ולע"נ

מען למכתבים 27373 ירושלים מיקוד 91273
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כולל ישיבה 
ובית מדרש גבוה להוראה  'היכלי התורה'

(ע"ר) 'אורחות שלמים'

כולל גמרא • כולל הלכה • כולל הוראה • כולל ש" ס 
• כולל הדף היומי • כולל ליבו חפץ

פעיה"ק ירושלים תובב"א

ההסכם המוכח להצלחה גדולה 
בעסקים ובמסחר! 

במחיר של 390 ₪/120 $ בידך 
להחזיק אברך לחודש שלם!

 (בוקר\ צהריים\ערב)
'היכלי התורה' - ובכך להפוך להיות  וזבולון עם אברכי כולל  בידך לחתום שטר יששכר 
שותף בלימוד ובזכויות הרבות של לימוד התורה במשך חודש לאחד מהסדרים לאברך בן 

תורה אמיתי שעתיד להיות רב ומו"צ.  

בהסכם מעוגן 

א  ן? ֶאָלּ ה ֵכּ ן ְמַיֲחִסין "ִיָשְׂשָׂכר-ְזבּולּון", ְוָלָמּ ֵכּ ן- ֲהֵרי ְזבּולּון ָקַדם ְלִיָשְׂשָׂכר ֶשׁ ֹכּ ים ִיְשׁ "ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיִמּ
ְלִפיָכְך  ּוַמֲאִכילֹו,  א  ָבּ ּוְזבּולּון  ּתֹוָרה,  ַבּ עֹוֵסק  ְוִיָשְׂשָׂכר  (פרנסה)  ְפַרְקַמְטָיא  ִבּ עֹוֵסק  ְזבּולּון  ָהָיה  ֶשׁ
ֳאִנּיֹות ּומֹוֵכר  ּה", ִיָשְׂשָׂכר ּכֹוֵנס ּוְזבּולּון ֵמִביא ָבּ ֲחִזיִקים ָבּ ים ִהיא ַלַמּ תּוב "ֵעץ ַחִיּ ְקָדמֹו ָעָליו. ָאַמר ַהָכּ
ָך ֵהן,  ְלּ אֹוָהֶליָך ֶשׁ ְבּ ָשְׂשָׂכר  ִיּ ֶשׁ ה?  ֵצאֵתְך" ָלָמּ ְבּ ה אֹוֵמר: "ְשַׂמח ְזבּולּון  ְוֵכן ֹמֶשׁ ל ָצְרכֹו,  ָכּ ּוֵמִביא לֹו 

ֶהן". (בראשית רבה) ב ָבּ ׁ עֹו ִלְיֵשּ ַאְתּ ְמַסיְּ ֶשׁ

כל 
ה ל

וב
ח

די!
הו

י
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 8:00-18:00ה' בין השעות: -בימים א' למענה מהיר
 ESL 050-412-9219נשמח לעמוד לשירותכם תמיד, צוות אדברה 
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VIP 

 הסעות לכל חלקי הארץ •
 ועוד הסעות לטיולים, לאירועים •
 .ניתן בירושלים בלבד רות זהיש הסעות לגנים, בי"ס, ת"ת וישיבות •

 

 הסעות  נס
 מיניבוסים חדשים ומפוארים 

 זה אנחנו ואמינות שירות, בטיחות

• Ride throuth all over the country 
• Ride for trips, events & more 
• Transportation for kindergartens, school, Talmud Torah & 

yeshivas This service is provided in Jerusalem only. 

New minibuses 

050-412-6463   |   053-311-2188 

 בהנהלה חרדית
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Discussion with Moishela                                             20 AV 5773 (July 27 ’13) 
  A handicapped child 

This Golus is much too long 

The influence of 
The Goyish world is much too strong 

 

Tatti: Why were you so restless in your sleep last night Moishela? 

Moishela: Wednesday night I dreamed that Zaidy came to me from Olam Ha’emes. He was 
crying. And he was barefoot. He was wearing his Tallis and his Tefillin, and he was crying. 
His clothes were torn and not clean and he sat down beside me and cried and cried. He told 
me there will be a great Gezairah, a punishment for the Yidden all over the world because of 
the fact that in Yerushalayim the Yidden are allowing this terrible desecration of Hashem’s 
name. Then he just sat and cried and cried and I cried with him. Then I woke up and fell 
asleep again. He was still there in my dream and crying, and I cried also. 
Last night the same thing happened. I went to sleep and again I saw him still crying. I sat 
down with him and begged him, “What can we do?” He said “Daven for Klall Yisroel. Beg 
Hashem to understand that this Golus is way too long and the influence from the Goyish 
world around us is way too strong and its pull is very powerful, and this is a test much harder 
than the test of Avodah Zorah in former years. Because in those days still the Yidden were 
strong and when they did Teshuvah it was because they understood in their hearts and in 
their minds that it was the correct thing to do, and Hashem took away The Yezer Horah of 
Avodah Zorah because it was too powerful. 
“But the Goyish world today is strong with pleasures and we are weak and don’t know how to 
do Teshuvah like in the past. So we must beg Hashem to help us the same way that He has 
helped us throughout history. Hashem has wiped out our enemies and saved us and 
Hashem should continue to help every Yid to do Teshuva and have pity on us, this last 
generation which is so far from the Emes. 
“Please Hashem just save us because in one second You, Hashem, can raise us up to 
greatest heights. There are still many Yidden putting on Tefillin, saying Shema, learning 
Torah, keeping Mitzvos as they should be etc. They keep Shabbos and Yom Tov. “It’s 
almost two thousand years of being disconnected from our land, Eretz Yisroel. And even 
those of us who live in Eretz Yisroel are in Golus and Be’ezras Hashem still holding on. Even 
if our Mesiras Nefesh is not comparable to the Mesiras Nefesh of the previous generations, 
please understand that for us it is a lot. 
“Please have pity and raise us up, so when Moshiach comes we will be able to recognize 
him and accept him and come back to Hashem and bask in His goodness for all eternity.” 

And then my dear Zaidy disappeared. 

Anyone who interested in receiving a free book "Discussion with Moishela" please call: 0527-111-333 
 

You can download the book through the internet at:  dani18.com/uploads/book_moishela.pdf 
 

Dani18.com 
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Discussion with Moishela                                     5 Iyar 5776 (May 13, ‘16)
  A handicapped child 

Our Jewish Souls Are Eternal

OK Mommy! It’s going to be a week of booming all over the place boom boom boom. 
Sounds of actual war and tough and frightening threats. It will seem like the whole 
world has gone mad, crazy, Meshuga.
We are running out of time. I suggest that all good Jews that are keeping Mitzvos 
should take stock of their lives and begin very seriously the process of Teshuva. And 
all of those Jews that feel Jewish and know that at least their mother was Jewish 
should start educating themselves in what it means to be a Jew from the Orthodox 
(religious) point of view, the most religious point of view of our Jewish people. Try to 
repent with all your heart and soul shedding tears over your transgressions. 
Everyone can see that the world is out of control. Even the Reshoim, the evil ones, 
are losing control because they have been deluding themselves for hundreds of years 
being sure, like the Rasha Nimrod, that they could overcome, Chas Vesholom, 
Hakodosh Boruch Hu. But before they enter their bunkers they will already have 
learned that only Hashem is Hakol Yachol. They will enter their bunkers with great 
fear because they will have a doubt if that will be their burial place or not. 
Am Yisroel the world was created for you, for us, for our eternal Jewish souls. We 
were not created from foreign material. Our souls were created with part of Hashem 
Himself and because of that our souls are eternal. Because of the fact that a part of 
Hashem was used by Him to create every true Jew including true converts we can 
rise very high spiritually and get closer and closer to our Creator, to our Father to the 
Hakol Yachol, Hakodosh Boruch Hu. So Am Yisroel if you are truly Jews with a 
precious Jewish soul you’ll be saved by Hashem no matter how difficult it may seem 
you’ll be saved by Hashem. You will have to do Teshuva and if you fight it, it will just 
be harder on you. But the eternal soul of the Yid only knows Truth so in the end the 
true Jew will repent completely. We will see death and destruction around us. We 
will see the world crumpling around us and we will stay whole. When it’s all done 
and the dust has settled and the water has quieted down and the sun shines again on 
us, on the earth we will be new people without the Yetzer Hora and at that point we 
will all be called to the Chupa and the wedding ceremony will begin. 

Gut Shabbos.

Anyone who interested in receiving a free book "Discussion with Moishela",
please call:  0527-111-333
 

 

You can download the book through the internet at:  dani18.com/uploads/book_moishela.pdf 
 
 

Dani18.com 
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משלוחים לאה"ק ולחו"ל. טל' להזמנות: 02-6222781 מחו"ל: 972-2-6222781+

קוי חיזוק לבנות ובוגרות הסמינרים v בעברית 0772283214 

English 15157391309-pin 137840# באנגלית v י Yiddish 0723333346 / 17187056788 באידיש v

מבצע ספרי קודש במחירי זיכוי הרבים 
ספר ְּתבֹוַרְך ִמָּנִׁשים  בכריכת סקאי מפוארת או בכריכה רכה. 

ספר ייחודי זה זכה בס"ד להיות רב-מכר וזכה להכניס את השכינה לביתן של רבבות 
והכניס  הצניעות,  לאהוב את  להן  גרם  בספר  נאמנה שהלימוד  העידו  קוראות, אשר 

שמחה, שלום בית וישועות לביתן.
הספר מכיל דברי חיזוק ועידוד בהשקפה, בחשיבות מצות הצניעות, במעלתה, בשכרה, 
ביתר  וביראת השמים. הספר מציע פתרונות מעשיים המסייעים להתמודד  באמונה 
קלות עם הניסיונות. מכיל לימוד עיוני של כלל הסוגיות ההלכתיות מן המקורות, הש"ס 

והפוסקים ומשולב במדרשי חז"ל.
גדולי הרבנים התבטאו, שהוא יצירת מופת וספר חובה בכל בית.

מהנה, מעניין, מחכים ומחזק.
מומלץ ע"י גדולי ישראל מכל העדות והחוגים.

מחיר: 20 ₪ בלבד בכריכת סקאי
         10 ₪ בלבד בכריכה רכה

ספר ֲחֹנְך ַלַּנֲעָרה  בכריכה קשה. בלשון הקודש ובאידיש 

]בקרוב יו"ל בס"ד גם באנגלית[. 

והנהגות צניעות,  וגדולים תוכלו ללמוד בהנאה, הלכות  על גבי דפי כרומו צבעוניים 
בשילוב סיפורי צדקניות בחרוזים, המדויקים למקורות, וליהנות מציורים מרהיבי עין 

ובצורת הגשה מקורית וייחודית. הספר מיועד לילדות, לאמהות ולמחנכות.
מומלץ על ידי גדולי ישראל מכל העדות והחוגים ומנהלות בתי חינוך. 

מחיר: 30 ₪ בלבד

ספר  בגדי תפארתך בכריכת סקאי

לאחר הצלחת הקונטרס "בגדי תפארתך" שיצא לאור בשנת תשע"ב, כעת יצא לאור 
הספר השלם "בגדי תפארתך" בענין ביאור מקום השוק ואורך השמלה. כולל יסודות 
רבים בהלכות הלבוש היהודי, בצירוף הרבה עניינים הנוגעים מאד למעשה בדברים, 
אשר מעטים מודעים אליהם – והכל בלימוד בהיר ומקיף מתוך הש"ס והפוסקים. 
דין טפח באשה ערוה והמסתעף )דיני ברכות ועוד(, חומרת שוק משיער, איסור בגד 
צמוד, ערוה בעששית, מסורת הלבוש, צניעות הקטנות, מלא כל הארץ כבודו, חוקות 
ועוד מכתבים חדשים מהגר"ח קניבסקי שליט"א. לספר  ויהודית  הגויים, דת משה 

מצורף קונטרס "ירך גבור" בעניין יסודות קבלת הלכה.
הסכמות נלהבות מגדולי ישראל מכל העדות והחוגים.

מחיר: 20 ₪ בלבד

בס"ד

GH הפצת חומר מגוון בעניני הצניעות
עלונים שבועיים, הרימו מכשול מדרך עמי- אודות הספר עוז והדר לבושה, הכתר
היהודי- דעת האדמו"ר מחב"ד על הפאה הנכרית, הלבוש היהודי- בעקבי הצאן. 

)g.hakesef@gmail.com( 0548432167 קו חיזוק- 0795020738 לתרומות ולהזמנות
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שו"ע הרב 
בתרא(  מהדורא  ש"א  סי'  )סוף 
וז"ל "הבתי שוקיים )גרביים( 
עצמן וכן השבכה עשויין רק 
כי  כלל,  לנוי  ולא  לצניעות 
דרכן  ואין  צנוע  במקום  הן 
לכסות  אלא  בגלוי,  להיות 
בבגדיה,  למעלה  עליהן 

והצעיף על השבכה".

בן איש חי
הנשים"  "חוקי  בספרו 
"ובמציאות  וז"ל  י"ז(  )פרק 
ונעיין  בעינינו,  רואים  הננו 
המלבושים  בדעתנו, 
המצניע  הבגד  הוא  הצנועים 
ויעטפה  צדדיה,  מכל  האשה 
עקבי  עד  מכתפיה  ויכסה 

רגליה".

שיכנזי  הגר"י 
שליט"א

עמ'  )ח"א  יעקב"  "בני  בספרו 
שהבן  "ושמעתי  בהערות(  ב' 
איש חי נשאל למה אין נשים 
בזמנו,  בילדים  כ"כ  נפקדות 
היו  שקודם  שכיון  ואמר 
שמלות  עם  הולכות  הנשים 
וכעת  עקבם,  עד  שכיסו 
השמלה  שקצרו  בשביל 
מעט, גרם הדבר לעקרות או 

לעיכוב הילודה".

הגרי"ח זוננפלד ובית 
דינו 

)בכרוז שהתפרסם בירושל'ים בי"א 
ע"י  איסורו  וחוזק  התרפ"ח,  אייר 
הביד"צ שוב בשנת תש"ל( בזה"ל 
חייבת  ישראלית  אשה  "כל 
ללבוש  תוה"ק  דין  ע"פ 
נהגו  כאשר  צניעות  בגדי 
מאז  הכשרות  ישראל  בנות 
שינוי,  שום  בלא  ומעולם, 
ארוכים  במלבושים  דהיינו 
היותר  האחרון  קצה  עד 
אפשר" )ובין החותמים על הכרוז 
יצחק  ר'  רובין,  ליב  מרדכי  ר'   -
פרנקיל, ר' דוב צבי קארעלנשטיין, 
הלוי  דוד  ר'  עפשטיין,  פנחס  ר' 
ר'  פריינד,  אריה  משה  ר'  יונגרייז, 

ישראל משה דושינסקי ועוד(.

חזו"א
אליהו'  ‘ויעל  בספר  הובא 
מהגאון  צ"ז,  אות  ‘צניעות'  )ערך 
משמיה  ז"ל(  פלס  אליהו  ר' 
"הרב פנחס  בזה"ל  דהחזו"א 
]זצ"ל[  שליט"א  שרייבר 
בשמו דהחזו"א  אמר 
שאיסור ערוה חל מהקרסול. 
לא  שחורות  וגם גרבים 
ורואים  הואיל  מועיל 
צריך  ולכא'  הרגל,  צורת 
ע"י  מקס' כדנמסר  ללכת 

משולם דוייטש שיחיה".

מנחת יצחק
"מכל הנזכר נראה גודל 
לבישת  של  האיסור 
לנשים,  פריצות  בגדי 
כולנה  על  והעולה 
אפילו  השוק  גילוי 
בכל שהוא, ואפילו אם 
בבגד  מכוסים  עדיין 
הסמוך לגוף. ולצערינו 
להיתר  הי'  הדבר 
ישראל  לבנות  אף 

הכשרות".

מהרי"ד מבעלזא
"לנשים שלא תגלו את 
)הנקרא  שוקיהם  בתי 
זה  דבגד  יען  שטרימפף( 

הזיעה,  לקבל  נעשה 
שוקיה  כאילו  והוה 
הב"ח"  לדברי  ערומים 
סי'  או"ח  יעקב'  )'משנת 

ע"ה(.

מאמר מרדכי
מסלואנים

נראה  יהא  "ולא 
רגליים,  פיסוק  אפילו 
בצניעות,  יתלבשו 
ארוכה  תהא  והשמלה 
דוקא,  העקב  עד 
בתי  יהיו  אם  ואפילו 
אסור  גבוהים  שוקיים 
קצרה,  בשמלה  לילך 
שמרנו  אבותינו  ודרך 
)'מאמר  עכ"ל.  כה".  עד 

מרדכי' מכתב ל' ול"ב(

בבא סאלי
‘ישראל  בספר  מובא 
)הנהגות  קדישא'  סבא 
ישראל  רבי  הגה"ק 
אביחצירא זצ"ל פרק ט, עמ' 
על  מאד  "הקפיד   )88
שתלכנה  הנשים  לבושי 
ארוכה  בשמלה 
גופן,  כל  את  שתכסה 
והרגליים  הידים  כולל 

עד העקב".

שומר אמונים 
והדרכות  תקנות  בספר 
נקרא  "אשר  י"א(  )פרק 
צניעות,  בשם  אצלינו 
היה עוד לפריצות גדול 
קצת  בימים  נחשב 
למשל  כמו  קודמים, 
היה  לא  נעורי  בימי 
ניכר איזה אשה נושאת 
בתי שוקיים )גרביים( כי 
הבגדים היו ארוכין עד 

המנעלים", עכ"ל.
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 בס"ד

 הודעה חשובה
  לגבאים  

 ולאלו שיש ברשותם

 קבצים|  חוברות | קונטרסים | ספרים
 אסופת עלונים|  ספרים ישנים | תורנים

 ורוצים לזכות את הרבים 
 !!! בגניזה -  להניח -חבל 

  אנו נבא לקחת בל"נ אפילו כמות קטנה
 ללא כל עלות ותמורה להמשך זיכוי הרבים

 את הספרים ברחובות תוך בזיון ר"ל לספרי הקודש()אנו לא מוכרים 

  שעות ה רצוף ביןניתן להתקשר 
00 :21 -00 :12  

 לקבוע זמן להגעהונחזור אליכם 

050-410-33-22 
 י. יעקובוביץ     -    צ.  סולומון 
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 ב"ה

 בשורה: פיתוחים מפתיעים בענף המצברים עבור צרכני חשמל כשר לשבת
 פ

מליארד ש"ח מגלגל ענף המצברים בעולם, והרווח כולו הוא של צרכני החשמל הכשר לשבת. אילולא  15מעל 
 המליארדים הללו, היה פתרון המצברים לשבת, פתרון מקרטע ובלתי רלוונטי.

מערכות גיבוי עבור גופי התקשורת ובתי החולים, מתבסס על מערכות  אך כאשר כל מערכות הלוויין בחלל,
מצברים, הם גורמים במישרין לפיתוחים הבלתי פוסקים בתחום, אשר מעניקים לצרכני חשמל כשר לשבת, הזדמנות 

 לכבד את השבת בחשמל מנותק מחברת החשמל מחללת השבת, תוך קידוש שם שמים ברבים.

בתי  2,500-כ גון 'מאירי שבת' )ירושלים( בתחום המצברים לשבת והספיק להגיע אלמזה למעלה מעשור, פועל אר
המנסים לאלתר פתרונות מפוקפקים ללא  , ישנםחשמל כשר לשבת על טהרת מערכת הקומבי. כצפויים מהנהנ אב

תר על הנסיון והוותק, אשר רק הם מוכיחים את ידע מקצועי, והסיכון ללקוחות הוא גדול. לכן, חשוב במיוחד, לא לוו
עוקבים אחרי סולאריות ו מתמחים בכל סוגי המצברים, הממירים ומערכות'מאירי שבת'  עצמם במבחן המציאות.

 .בענף החברות הטכנולוגיות המתפתחות בענף, עם הידע המקצועי המוסמך בתחום ובליווי בכירי

בעלי רים .פי.זד.וי(! מדובר במצב)או OPzVהבשורה האחרונה שמביא 'מאירי שבת' לציבור הלקוחות היא: מצברי 
 ותכונות חדשניים בענף המצברים מאז ומעולם., עם טכנולוגיה בענף לוחות טובולריים

מפרט טכני גבוה ואיכותי במיוחד, אשר יעניק לציבור הלקוחות פתרון יציב ולאורך שנים, הן  הינם בעלימצברים ה
 בתחום מחזורי הטעינה והן בתחום אורך שנים.

 לשבת וההבדלים המהותיים ביניהם: להלן סוגי המצברים השונים, המוצעים עבור צרכני חשמל כשר

  

 נוזל. -מצבר תעשייה  א.

ייעוד מצבר פריקה עמוקה: תעשייה, מלגזות, 
ומערכות סולאריות. המצבר הפופולרי ביותר על 
צרכני החשמל הכשר לשבת, בגלל העלות הנמוכה 

 שלו.

, מפרט טכני: לוחות טובולריים, אלקטרוליט נוזלי
חיבור חשמל עליון, פתח עליון למים מזוקקים אותם 

 יש להכניס אחת לשלושה חודשים.

, 85%תוחלת חיים: מצבר תעשייה נוזל, בניצול של 
מחזורי טעינה. בשימוש שבועי, אורך  1,200יספק 

 שנים. 10-החיים יעמוד על כ

 

 )ֵאי.ִג'י.ֶאם(. AGMמצברי  ב.

ר כדי לספק מענה )ֵאי.גִ'י.ֶאם( נוצ AGMייעוד: מצבר 
לזרמים גבוהים לטווח קצר, כמערכת גיבוי למקרים 

)ֵאי.גִ'י.ֶאם(  AGMשל נפילת חשמל לזמן קצר. מצבר 
מיועד לספק מענה למחשבים ותקשורת, אך ורק 

 לטווחים קצרים בלבד.

מפרט טכני: לוחות מרוחים, אלקטרוליט ג'ל דליל, 
 קקים.חיבור חשמל חזיתי, אינו זקוק להכנסת מים מזו

בגין הלוחות המרוחים של המצבר, במידה והמשתמש 
מהמצבר, אורך החיים יתקצר  70%נוהג לפרוק מעל 

 משמעותית.

 AGMממצבר  70%תוחלת חיים: בניצול של 
מחזורי טעינה.  300-)ֵאי.גִ'י.ֶאם(, יספק המצבר רק כ

שנים לכל  5-בשימוש שבועי, אורך החיים יעמוד על כ
 היותר.

 

 ג'ל. –ייה מצבר תעש ג.

ייעוד: מצבר תעשייה ג'ל מיועד לזרמים נמוכים 
וטווחים ארוכים. המצברים מיועדים לקלנועיות 
ואופניים חשמליות ומתאימים גם לשימוש חשמל כשר 

 לשבת.

מפרט טכני: לוחות מרוחים, אלקטרוליט ג'ל דחוס, 
 חיבור חשמל עליון, אינו זקוק להכנסת מים מזוקקים. 

ממצבר ג'ל, יספק  80%בניצול של תוחלת חיים: 
מחזורי טעינה. בשימוש שבועי, אורך  600-המצבר כ

 שנים של שימוש, לכל היותר. 8-החיים יעמוד על כ

 

 )אֹו.ִפי.זֶד.וִי.(. OPzVמצבר  ד.

)אֹו.ִפי.זֶד.וִי.( מיועד לזרמים נמוכים  OPzVייעוד: מצבר 
לוויין וטווחים ארוכים. בא לשימוש במערכות גיבוי, 

 ותקשורת.

מפרט טכני: לוחות טובולריים, אלקטרוליט ג'ל דחוס, 
 חיבור חשמל עליון, אינו זקוק להכנסת מים מזוקקים.

מספקים  80%תוחלת חיים: מצברים אלה בניצול של 
מחזורי טעינה. בשימוש שבועי, אורך  1,200לפחות 

 שנות שימוש. 12-החיים יעמוד על כ

 

 אירי שבת' )יש לציין זאת בפנייה(הטבה מיוחדת לקוראי 'אוצר הספר התורני', כעת בארגון 'מ
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 בברכת גדולי ישראל | מערכת משוכללת, יוקרתית ופשוטה 

 להפעלה | עצמאות, ניידות וללא התחייבות | תמיכה ואחריות כפולה

  | מערכת קומפקטית וחסכונית ביותר | שכלולי הגנה ובטיחות + תו תקן  | טעינה מהירה

 ואוטומטית  | הפעלה מסיבית וללא הגבלה | פריסת תשלומים כדאית ומשתלמת | כשר לכל הדעות
וותק             אחריות            שרות

נות לחשמל כשר בשבת פתרו
מאירי  שבת

מענה ארצי: 02-62-333-4-3  רב קווי  לקו המידע יש להקיש 8

 מערכת הקומבי' מבית 'מאירי שבת'

  מעניקה פתרון מושלם עבור ציבור 

המהדרין בחשמל של שבת, באמצעות 

 מפרט טכנולוגי חדיש ומשוכלל, 

המפעיל את כל מכשירי החשמל בבית.

 שהחיינו. 
'מערכת הקומבי' מבית 'מאירי 

 שבת' נמצאת בכל הריכוזים 
החרדיים בארץ וזוכה לאמונם 

ולברכתם של גדולי ישראל.

למה שלא תצטרף לברכה?

בשם ומלכות

בקהילה, קיץ, תשע"א
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halulav4m@gmail.com :דוא"ל
להזמנות בישראל:  050-415-6584 | להזמנות בחו"ל: 347-7862723

כולם מברכים עליו
מבית סמט למהדרין

הל לב

רוצים לעשות כיסא למלאכים 
שמלווים אתכם מבית הכנסת? 

ולכך צריך לבקש ערב שבת אחר ג' בדי הדס 
שהם רומזים לג' אבות. והכוונה לג' בדי הדס 
היא להיותה כסא לג' מלאכים הנזכרים הבאים 
יתירה  יתירה. וכראות הנפש  ללוות את הנפש 
שג' מלאכים הנזכרים מצאו מקום לחול עליו, 
אזי  ללוותה  שבת  מוצאי  עד  לה  ממתינים  אז 
היא צהלה ושמחה. ובליל מוצאי שבת בשעת 
הבדלה כשמברכין על אותם ג' בדי הדס הנזכר, 
אזי הנפש יתירה יוצא באותה ריח, ומיד אותן 
עמה  הולכין  ההדס  על  השורים  מלאכים  ג' 
יתירה  והנפש  מקומה,  עד  אותה  ומלווין 

בשביל  הבית  לבעל  מברכת  הליכתה  בשעת 
נחת רוח שקבלה.

שבת,  בערב  הדס  בדי  הג'  זימן  שלא  ומי 
כשבאין הג' מלאכים ללוות הנפש ואינו מוציא 
מקום לחנותם, אזי הולכים להם והנפש נשארה 
על  כשמברכין  שבת  מוצאי  ובליל  לבדה. 
דשמאלא  מסיטרא  מלאך  אותו  שוטה,  ההדס 
ומתנערת  הנפש,  עם  מתלווה  עליו  השורה 
ומקללת  בעיצבון  לבדה  לה  והולכת  ממנו, 
לבעל הבית על שלא טרח בשבילה לזמן הג' 

הנזכרים  מלאכים  הג'  עליהם  לחול  הדס  בדי 
ללוותה".               )חסד לאברהם(

שהם  מלאכים  שלשה  אותו  מלווים  זה  וכנגד 
לקנות  טוב  ולכן  ואוריאל.  גבריאל  מיכאל 
שבת.  בליל  עליה  ולברך  הדס  שישי  יום  בכל 
חדשה.  נשמה  אותה  רוח  נחת  מקבלת  ובזה 
ההדס  על  שמריח  אחרי  שבת  מוצאי  ובליל 
בשמחה.  למחצבתה  הנשמה  אותה  חוזרת 
מקומה".              עד  אותה  מלווים  המלאכים  ואותם 

)מעם לועז(

לכבוד שבת קודש עושים נחת לנשמה היתרה

רבותינו 
גדולי 

הפוסקים 
המביאים 

להלכה 
לברך על 
ההדסים 

לכבוד ש"ק
בעל ה'מגן 

אברהם'
בעל הבאר 

היטב
בעל הפרי 

מגדים
מורנו הגר"א 

מוילנא
בעל התניא 
ושו"ע הרב
בעל ערוך 

השולחן
הבן איש חי

הביאו ברכה אל ביתכם, הכינו הדסים כשרים
לסעודות שבת ולהבדלה - כיסא למלאכי השרת

מתוך ספר "ההדס"
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בית המכירות נוסד ב- 1992 וכיום הוא בית המכירות הגדול והותיק בישראל שמתמחה 
בכל סוגי האמנות והאמנות הדקורטיבית. בין המכירות האחרונות ניתן למנות מכירת 
עיזבונות חשובים כגון עיזבון הברונית בת שבע דה רוטשילד, עיזבון טדי קולק, ציורים 

מאוסף לאה ויצחק רבין ועוד. 

המכירות הקרובות:
ספטמבר 2017 – יודאיקה, תכשיטים וחפצי אמנות

ינואר 2018 – אמנות ישראלית ובינלאומית
מרץ 2018 – יודאיקה, תכשיטים וחפצי אמנות

צרו איתנו קשר לקבלת קטלוגים או להערכה ומסירת פריטים:
art@tiroche.co.il ׀ 09-9509893

www.tiroche.co.il :בקרו באתר האינטרנט

יוסל ברגנר
חתונה יהודית

הערכה: 60,000 – 40,000 $
נמכר: 80,500 $

ראובן רובין 
נטילת ידיים, שנות ה- 30

הערכה: 90,000 – 60,000 $
נמכר: 120,000 $

הגדה של פסח
אמסטרדם, 1700 בקירוב,

הערכה: 3,500 – 2,500 $
נמכר: 3,220 $

חנוכיית כסף מרשימה, פורטוגל,
הערכה: 6,000 – 4,000 $

נמכר: 5,060 $
K14 סיכת זהב לבן

הערכה: 8,000 – 6,000 $
נמכר: 8,050 $
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מגש כסף נדיר – פדיון הבן 
במרכזו   ,1807 משנת  אוסטרו-הונגרי  כסף  מגש 
לה  דומות  צלחות  יצחק.  עקדת  של  בלט  סצנת 

נמצאות באוספים חשובים ומוזיאונים.  
במכירה   2016 בשנת   4,140$ ב-  נמכרה  הצלחת 

פומבית ללקוח פרטי בלונדון.

מאחורי הקלעים של בית המכירות תירוש
בית המכירות תירוש בהרצליה נוסד בשנת 1992 והוא בית המכירות הגדול והותיק בישראל שמתמחה בכל סוגי האמנות. 

אמיתי חזן, מנהל בית המכירות, מספר על חמשת הפריטים המעניינים ביותר שנמכרו בחמש השנים האחרונות:

ראובן רובין – נטילת ידיים
משנות  רובין  ראובן  של  זה  נדיר  ציור 
של  סצינה  מתאר   20 ה-  המאה  של  ה-30 
נטילת ידיים, שימש כתגובת נגד של רובין 
ה-  שנות  פרעות  של  המדממת  למציאות 
של  תקווה  הבעת  מתוך  ישראל,  בארץ   30
את  שיטהר  כללי  כפיים"  ל"נקיון  האמן 
אלה.  שנים  של  והמקום  הזמן  מציאות 
הציור נרכש בירושלים לפני למעלה מ- 50 
לעיר טורינו שבאיטליה, שם  ונשלח  שנים 
במיוחד  נשלח  הוא   .2014 שנת  עד  שהה 
של  התחלתי  מחיר  עם  בתירוש  למכירה 
אביב  מתל  פרטי  ללקוח  ונמכר   40,000$

ב- 120,000 $. 

נחום גוטמן – ביאליק, אלכסנדר פן, וחנה 
רובינא במשחק שח, 1930/31,

תיעוד נדיר של גיבורי התרבות של ימי טרום המדינה פרי מכחולו 
של זוכה פרס ישראל, נחום גוטמן, מאייר וסופר שתיעד את תל 

אביב בימיה הראשונים.
על אף שציור זה הגיע לתירוש לאחר סגירת קטלוג המכירה, רק 
לבקשתו  תירוש  נענתה   ,(2011) המכירה  מועד  לפני  ימים  שבוע 
הציור  את  לשלב  ידועה,  ציבורית  דמות  המוכר,  של  הדחופה 
את  העמידה  תירוש  שבדבר,  הקושי  אף  על  בדחיפות.  במכירה 
לאחר  ולבסוף   100,000$ של  התחלתי  במחיר  למכירה  הציור 

התמודדות ערה, נמכר הציור בסכום שיא של 195,500$ 

ראובן רובין – מחול עם התורה במירון
שהיוותה  תקופה   ,1924 בשנת  הנראה  ככל  צוירה  רובין  של  זו  עבודה 
ברית  רשב"י,  לקבר  שבסמוך  המסורתית  החגיגה  לבין  ראובן  בין  ברית 
שהדהדה את "ראובן הדתי" של השנים 1923 – 1918. ציור זה לא תועד 
ונמכר   ,2013 בשנת  בתירוש  פומבית  במכירה  לראשונה  והופיע  מעולם 

במחיר של 241,000$. 

הדרכון הדיפלומטי של דוד בן גוריון
דרכון דיפלומטי מס' 633 של דוד בן גוריון הונפק בשנת 1950 והוארך 3 פעמים 
יציאות  יוון.  ארה"ב,  צרפת,  לבריטניה,  מנסיעות  חותמות  כולל   .1960 שנת  עד 
וכניסות משדה התעופה בלוד ומנמל חיפה. פריטים נדירים מסוג זה קשה מאוד 
להעריך ולכן הוא הועמד למכירה בשנת 2013 במחיר התחלתי של 1,000$. לאחר 

התמודדות ערה, הוא נמכר בסוף ללקוח אנונימי באולם במחיר של 35,000$.
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Tel: 02-5385670 ■ Fax: 02-5385570
3 Shatner Center. Jerusalem 9134302

טל: 02-5385670 ■ פקס: 02-5385570
מרכז שטנר 3, קומה ב׳ גבעת שאול, ירושלים

We have over 30 years of 
international experience and 
specialize in manuscripts, ancient 
Hebrew books, Letters from Rabbis 
& Admors, historical documents, 
rare maps, Judaica, Jewish art, coins, 
archaeology.

We offer  expert appraisals and 
advice at our office or at the client. 
Discretion guaranteed.

ווינרס  מכירות פומביות

 מעל 30 שנות ניסיון בינלאומי.
מתמחים בכתבי יד, ספרים עבריים 
עתיקים, מכתבי רבנים ואדמורים, 

מסמכים היסטוריים, מפות נדירות, 
חפצי יודאיקה, אומנות יהודית, 
מטבעות, שטרות, ארכאולוגיה.

שרות של שמאות ויעוץ ע"י מומחים 
 במשרדינו או בבית הלקוח.

דיסקרטיות מובטחת.

office@winners-auctions.com

נמכר

$78,000

מחיר פתיחה

$15,000

winners-auctions.com  בקרו באתר הבית
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  גלגלי הפלדה 16 הרצליה, ת.ח. 12920

 הרצליה פיתוח 4673324
 טל: 09-7664794, פקס: 09-7656979
Email: benamiendres@gmail.com

 האתר שלנו:
http://benamiendres.co.il/

Ben Ami Endres Auctions

בן עמי אנדרס מכירות פומביות נוסד בשנת 1994 ע"י דוד ומיכל
 בן עמי, והיה בית המכירות הראשון שערך מכירות של פריטי
אספנות מא"י הישנה (ישראליאנה) כנושא בפני עצמו

מאז ערכנו מעל 250 מכירות פומביות במגוון תחומים
 כגון: יודאיקה, פריטי זהב וכסף, חפצי נוי שונים

אמנות, פריטי אספנות וכדומה
 אנו מטפלים גם בעזבונות

 
Ben-Ami Endres Auctions was founded in 1994 by 
David and Michal Ben-Ami, and was the first to 
auction items from pre-state Israel (Israeliana) 

as a subject by itself
 

Since then we have conducted over 250 auctions in 
various subjects such as: Judaica, Israeliana, Art, 

Jewelry and Silver, Decorative objects and Collectibles

We  take care of whole estates

אנדרס עמי בן
פומביות מכירות

Ben Ami Endres Auction
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מדריך הטלפונים והספרים הארצי

כל עניני הספר והיודאיקה במקום אחד
תשע"ו -תשע"ז 2016-2017

רח' המלך ג'ורג' 58 ירושלים, 9426223 | טל': 077-5140223 | פקס: 077-5140167

office@kedemltd.com  |  www.kedem-auctions.com

בית המכירות הפומביות קדם מקיים 
פומביות  מכירות  השנה  במהלך 
ובהיסטוריה  ביודאיקה  העוסקות 

ותרבות יהודית וישראלית. 

אנו אוספים פריטים למכירותינו הבאות 

לפרטים: 077-5140223

בקרוב יוצעו למכירה:
חתימות   | הגהות   | מכתבים   | יד  כתבי   | קודש  ספרי 
והקדשות | כתובות |  חפצים | כרזות | תצלומים | אמנות
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כל עניני הספר והיודאיקה במקום אחד
תשע"ו -תשע"ז 2016-2017

 דפוס אופסט – לספרים - ירושלים
 אוח גרפיקס עיצוב, בית שמש...........................  02-9921122

אופסט נתן שלמה בע"מ, ירושלים..................  02-6512818

אורלי פרינט, נווה דניאל................................................  02-9309041

איילון דפוס והפקות, ירושלים..............................  02-6796636

אלמוג ג.א. בע"מ, ירושלים.........................................  02-5382232

אלקטרוקופי בע"מ, ירושלים...................................  02-6255904

אמונה וחסד בע"מ, מעלה אדומים..................  02-6715501

גוונים, ירושלים...........................................................................  02-6520936

גירפיקה, ירושלים....................................................................  02-6722747

גלגל פרינט דפוס והפקה, גלגל.........................  02-9945500

גרפוס פרינט, ירושלים.....................................................  02-5605656

דודי דפוס הנביאים, ירושלים................................  02-6236388

דפוס "שחם"- חיוריני , ירושלים.........................  02-5661606

דפוס אופסט האומנים, ירושלים......................  02-5374180

דפוס אור-גרף, ירושלים.................................................  02-6222766

דפוס אות ואות, ירושלים.............................................  02-6232997

דפוס אזמרה, ירושלים.....................................................  02-6273360

דפוס אחוה, ירושלים..........................................................  02-5389331

דפוס איגרא, ירושלים.......................................................  02-5383355

דפוס אלון, בית שמש.........................................................  02-5388938

דפוס אלי חזן בע"מ , ירושלים.............................  02-6286601

דפוס אלפנון, ירושלים.....................................................  02-2900923

דפוס בזק , ירושלים............................................................  02-5824842

דפוס ביטחון , ירושלים...................................................  02-5829560

דפוס בית וגן, ירושלים.....................................................  02-6418938

דפוס גלית , ירושלים..........................................................  02-6730110

דפוס דודו , קריית ארבע...............................................  02-9962433

דפוס דורות, ירושלים........................................................  02-6512662

דפוס הגליל תלפיות, ירושלים...............................  02-6717655

דפוס הד בע"מ, ירושלים..............................................  02-5389998

דפוס הדר, ירושלים..............................................................  02-5385575

דפוס הולילנד , ירושלים................................................  02-6282051

דפוס הלויים, פסגות...........................................................  02-9975576

דפוס המעתיק , ירושלים..............................................  02-6252639

דפוס העיר העתיקה בע"מ, ירושלים...........  02-6661989

דפוס הפקות שמשון, בית שמש.........................  02-9912060

דפוס השושנים , ירושלים............................................  02-5327402

דפוס חדוה, ירושלים..........................................................  02-5827738

דפוס חי , ירושלים..................................................................  02-5385130

דפוס חן משה בע"מ, ירושלים...............................  02-6480711

דפוס חסד ואמונה , ירושלים.................................  02-5373714

 
דפוס אופסט – לספרים – בני ברק

אקספרס פרינט, בני ברק.............................................  03-6194048

דטה פרינט, בני ברק...........................................................  03-5703020

דפוס גרינשטיין , בני ברק...........................................  03-6747737
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ספר 

שכפולית, בני ברק...................................................................  03-5795737

דפוס ברוטצייה – מעל 5,000 
ג'רוזלם פוסט, ראשון לציון........................................  03-9527222

03-6360606  ................................. גרפוליט מוזס, תל אביב - יפו

גרפופרינט בע"מ , תל יצחק.....................................  09-8993311

הדפוס החדש בע"מ , חולון ...................................... 03-9527222

סולן הדפסות בע"מ , פתח תקווה.........................  03-904353

הדפסה בענק 
אר אס דיזיין, פתח תקווה............................................  03-9214469

03-5565888  ......................... ארד דפוס דיגיטלי מהיר, חולון

ארטסקאן , רמת גן................................................................  03-6005000

בצלאל בע"מ, תל אביב - יפו....................................  03-6878848

ברומייד בע"מ, תל אביב - יפו.................................  03-6818422

דיגיטל פוטו פרינט, נתניה.........................................  09-8653065

ישראגרף בע"מ, תל אביב - יפו.............................  03-6969050

דפוס הד הצבע בע"מ, בני ברק..........................  03-6187144

דפוס המתקתק, בני ברק..............................................  03-6193765

דפוס טמבור, בני ברק.......................................................  03-5743610

דפוס ישורון , בני ברק......................................................  03-5791917

דפוס כהן נתן, בני ברק....................................................  03-5792391

דפוס כרם, וינגרטן בע"מ בני ברק........................  03-6760221

דפוס מהיר, בני ברק............................................................  03-6191004

דפוס מונוגרף , בני ברק.................................................  03-6189366

דפוס עוז, בני ברק.................................................................  03-5784567

דפוס פדל, בני ברק..............................................................  03-6181437

דפוס ראובן , בני ברק........................................................  03-5785651

דפוס שביד בע"מ, בני ברק.......................................  03-6166233

טרמוגרפיה , בני ברק.........................................................  03-6197578

מלכות וקסברגר, בני ברק............................................  03-6154900

מפעלי דפוס הכהנים בע"מ, בני ברק..........  03-6162236

פלוס, בני ברק...............................................................................  03-5794141

קופי פרינט , בני ברק.........................................................  03-6198094

טל:  077-210-11-55     
okmail.co.il מייל:              @0527102838

סנהדריה המורחבת 138
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כל ספר
והסיפור שלו...

ספר מושלם
רק בדפוס איילון

בדפוס איילון ההפקה והאחריות שיש על כל ספר הוא סיפור הצלחה.
אצלנו הכל מיוצר תחת קורת גג אחת.

מהיום לא מעבירים את הספר כמה ידיים..  
חוסכים כסף, זמן ואנרגיות ומקבלים ספר מ-ו-ש-ל-ם.

שווה לנסות! 

כתובת: פועלי צדק 2 (פניה מפייר קניג ע"י קניון הדר) תלפיות ירושלים טלפון| 02-6796636 שלוחה 417 (מיר רעדען אידיש)
www.ayalon-print.co.il אתר ar@ayalon-print.co.il :052-823-8000  דוא"ל

8

.5000  ( 66-36 ) Igen

UV

PUR 4

ar@ayalon-print.co.il 02-6796635 428 02-6796636  
www.ayalon-print.co.il 9153102 53238 2 37

19
88
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אופסט ודיגיטל

4. הקרנת לוחות באיכות ( סטקטו )3. הכנת מונטאז נכון2. הזמנת נייר תואם 1. הצעת מחיר 
8. תפירה חזקה7. איסוף מהיר6. גימורים הכוללים קיפול מדוייק5.  ה-ה-ד-פ-ס-ה בגוונים מדוייקים

10. יצירת הדקל (עטיפת הספר) 9. הדבקת פורזץ נחזץ בנייר והמיקום המתאים לעובי הספר.
12. פינישים עד כל הפרטים הקטנים הנוספים11. כל הגימורים הקשורים להכנסה בליין עם כל הדבקים המקצועיים

להלן חלק מהתהליך:

אחרי כל זה ברור לכם למה מאחורי כל ספר יש סיפור.

עובדים 
מיומנים

ליווי
אישי

מחלקת
תפ‘‘י

גימורים
מדויקים

תוצאה
מושלמת

מחירי
תחרות
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גיליון 
פתרונות דפוס 

מתקדמים

מזמין אותך 
לחשוב 

בגדול 

ללא פערי תיווך 

*גיליון
050-410-33-28

עריכה תורנית| עריכה לשונית | הגהה | עיצוב ועימוד | גרפיקה כולל 
עיצוב שערים וכותרות.

שיווק והפצה - מגוון רחב של חברות הפצה.

כל סוגי הפרסום ויח"צ -  גרפיקה ועיצוב| מודעות רחוב | מודעות 
בתי הכנסת | דיוור |הפקה,

כל סוגי ההדפסות-  הדפסות עיתונים| מגזינים | חוברות | קונטרסים| 
הדפסה בשטוח ורוטצייה| אופסט ודיגיטאלי.

וקטנות,  גדולות  כמויות  גיליון  חצי  גיליון  מודעות  הדפסות 
פרוספקטים ופולדרים. 

גיליון 
פתרונות דפוס 

מתקדמים
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גיליון 
פתרונות דפוס 

מתקדמים

מזמין אותך 
לחשוב 

בגדול 

ללא פערי תיווך 

*גיליון
050-410-33-28

עריכה תורנית| עריכה לשונית | הגהה | עיצוב ועימוד | גרפיקה כולל 
עיצוב שערים וכותרות.

שיווק והפצה - מגוון רחב של חברות הפצה.

כל סוגי הפרסום ויח"צ -  גרפיקה ועיצוב| מודעות רחוב | מודעות 
בתי הכנסת | דיוור |הפקה,

כל סוגי ההדפסות-  הדפסות עיתונים| מגזינים | חוברות | קונטרסים| 
הדפסה בשטוח ורוטצייה| אופסט ודיגיטאלי.

וקטנות,  גדולות  כמויות  גיליון  חצי  גיליון  מודעות  הדפסות 
פרוספקטים ופולדרים. 

גיליון 
פתרונות דפוס 

מתקדמים
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תפארת, אהלי יוסף 11 ירושלים.............................. 02-9669696

ספרים טובים,.......................................................................... 054-8480055

קולמוס,.............................................................. אבי קישון 050-8644492

הדפסת ספרי קודש
גלובל פרינט,...............................................................................  02-5386124

אב הדפסות, מרכז ספיר 3 ירושלים.................. 02-6522977

דורות, מרכז ספיר 7 ירושלים.......................................................................... 

צוף - נתן פלדמן, .......................  054-8401840 02-6504055

אות הזהב, יהושוע גולד................................................ 054-4635231

08-8533396 ........................................................................ עטרת הדפסות,

האמנים 'חן', אהלי יוסף 3 ירושלים.................... 02-5374180

העיר העתיקה, בית הדפוס 30 ירושלים.................. 02-6661999

חמד, בית הדפוס 31 ירושלים..................................... 02-6606882

חסד ואמונה, אהליהב 25 ירושלים..................... 02-5373714

כתר, בית הדפוס 16................................................................ 02-6557860

פרנטיב, בית הדפוס 20...................................................... 02-6551000

 א לוין אפשטיין בע"מ)כמות מעל 10000(, 
5552039 ........................................................................ העמל 15 א.ת בת ים 

חיש, אזור המרכז.............................................................................. 89245749

פנחס ראובן - מלכות דוד, בני ברק................ 03-6771499

אוצר הספר התורני, ירושלים.......................... 077-40-70-315

 אמונה וחסדר דפוס וכרכיה, 
מעשה חושב 8 מישור אדומים........................................... 26715501

כספית, מרכז ספיר 35 ירושלים..................................... 26536653

דפוס 'המעתיק', ארה"ב.......................................... 718-486-58-18

אור חדש, לונדון 'בריטניה'................................ 414-617-088-46

דפוס גיליון, ניו - יורק................................................... 732-905-0081

אחוה, יהודה המכבי 5................................................................. 25389331

מרכז פיק פונג, תל אביב - יפו................................  03-6205005

פנורמה , ירושלים....................................................................  02-6796966

קמפוס לדפוס דיגיטלי , תל אביב-יפו.......  03-7171200

שפירא רפרוגרפיה, תל אביב-יפו............................  03-689433

הפצת ספרי קודש בארץ ובחו"ל

אהבת תורה, ת.ד 5961................................................... 057-3112526

אור התורה, קדושת אהרון 7....................................... 02-5377790

ארון הספרים היהודי, ת.ד 7113.................. 1-700-700-692

המפיץ, י-ם............................................................................................ 02-500969

הפצת ספרי ייסוד, דוד 1 י-ם..................................... 026230294 

הפצת הספר, ת.ד 1128 ב"ב........................................ 03-6765382

המסורה, מישור אדומים................................................... 02-5356413

הדרת הספר, אמרי חיים 22 ב"ב............................. 03-5746858

הפצת ספרי קודש, ת.ד 27373 י-ם........................ 077-40-70-315

חנוך ווגשל, מישור אדומים ת.ד 56..................... 02-5385095

י פוזן, בר אילן 1 י-ם............................................................... 02-5323781

י פוזן, פלדהיים............................................................................ 02-6513947

שלם סוכנות להפצה, יהודה המכבי 5 י-ם.............. 02-5385095

איציק בלוי, הפצה בבתי כנסיות........................ 052-7647733

המפיצים, לילינבויים 14 ת"א...................................... 03-5171546

ספרים 'פיגינבוים', א.ת בית שמש..................... 0573100946

קולמוס,.............................................................................................  0523939444

אברמוביץ, קוטלר 5 בני ברק..................................... 03-5793829

גיטלר, קוטלר 18בני ברק................................................. 03-5792612

צוף - נתן פלדמן,........................... 02-6504055 054-8401840

משה נידם, אדוניהו הכהן 27...................................... 02-5400902

שטיינמינץ מבחר הספר, ברטנורא 3 ב"ב................. 03-6188161

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

ככה מריצים היום טקסט

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

הקלדה

עריכה

הגהה

עימוד

עיצוב

הדפסה

!פנה כעת לקבלת הצעת מחיר ללא תשלום וללא התחייבות

המומחיות
שלנו

השירותים
שלנו

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

הדפסה כריכות עימוד הגהה עריכה הקלדה

רב טקסט בסיסי
,  רב טקסט עם שלושה תיבות טקסט
.  בסגנון ישיבתי אלגנטי ומעודן
,  הושם דגש על עיצוב מינימליסטי ובהיר
.  שיאפשר לקורא לעיין בנוחות מרבית

,חדשריל-פרנק, וילנא, אוסקר:גופנים
.בלט בוקריל-פרנק, שפע, פונטקסט

.ללא: עיצובים מיוחדים

2018-מתוך קטלוג פריסות עמוד *

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

ספיר/009
חלוקת קשת מפוארת  , גלופות2

.המפיצה אור ועניין מעוררי השראה
חגיגה של תוכן ועושר  , אופי רבגוני
.בהגשה מפוארת ונאה, רעיוני רב

550₪: מחיר

2018מתוך קטלוג כריכות סקאי *

הדפסה כריכות עימוד הגהה עריכה הקלדה

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

הדפסה כריכות עימוד הגהה עריכה הקלדה

ביוגרפיה
,  ספר ביוגרפיה מעוצב בהתאמה אישית

,  ציטוטים, טקסט רץושילובי תמונות 
.  שירים ועיצוב עמוד מושקע

,  גאולה סנס, גאולה תג, דפוס:גופנים
.פונטקסט, קטיפה, קצפת

2018-מתוך קטלוג פריסות עמוד *

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

הדפסה כריכות עימוד הגהה עריכה הקלדה

פאר/ 021
עיצוב עמוד מפואר בסגנון מלכותי עתיק  

בעל עושר רב  ( מבוסס על כריכה תואמת)
.המעניק כבוד ויוקרה לטקסט

העיצוב שולט על אחוז משמעותי  
.ומתאים לטקסטים חגיגיים, מהעמוד

,  יש שיחשיבוהו לכבד מדי, עם זאת
.  ויעדיפו סגנון נקי וקליל יותר

2018-עמוד עיצובי מתוך קטלוג *
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ספרים | חוברות | עימודים מורכבים | עיצוב כריכות ושערים
השבחות דפוס | הכנת גלופות | הדמיות ופרסום

הדרך ליצירה מושלמת

מקצועיות

מחירים נוחים

עבודה מהירה

בעימוד  בהיר  יותר
בעיצוב  מושקע  יותר

ובהפקה  מושבחת  יותר

גם הספר שלך
יכול לצאת "נאה ומהודר"

(רבי עקיבא איגר)

Kesetgraf@gmail.com | 050-412-452-4
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zz ושירותי CTP לוחות
קדם דפוס.

zz.סטודיו לעימוד ועיצוב

zz מכונות 4 צבעים
ופרפקטור ש/ל.

zz כריכה קשה במגוון
 ,P.U. ,ציפויי סקאי
ותדביקי למינציה.

zz.הטבעות ובלינדרוק

zz אפשרות לכמויות קטנות
בדיגיטלי בהדפסה 

מגלילים.

zz.תנאי תשלום נוחים

zz הדפסת ספרים
 ליצוא ללא מע"מ 

כולל הכנה ומשלוח.

zz.אספקה מהירה

zz יעוץ וליווי מקצועי 
כולל סיוע בהפצה.

לשרותך כל מחלקות הדפוס
תחת קורת גג אחד

ד בס"

והכל באיכות וגימור ללא פשרות

דפוס פרינטיב
0 2 -6 5 510 0 0 גבעת שאול, רח' בית הדפוס 20, ירושלים טל: 
zamir@printiv.net    www.printiv.co.il
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דפוס פרינטיב
02 -6551000 גבעת שאול, רח' בית הדפוס 20, ירושלים טל: 

zamir@printiv.net    www.printiv.co.il

לוחות שנה
לישיבות, מוסדות ועמותות
אל תזמינו לפני שתקבלו את הצעתנו

לרשותכם כל מחלקות הדפוס לייצור וכריכה 
של כל סוגי הלוחות במחירים תחרותיים

 לוחות קיר ויומני כיס   לוחות שנה מגנטיים כולל חיתוך 
בשטנץ  לוחות ספירת העומר וזמני הד״נ  

 הכנת מעטפות התרמה ומשלוח בדיוור ישיר.

בס״ד
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טלפונים
ספר 

מפיקי דפוס מגזר החרדי 
גלובל פרינט................................................................................  02-5386124

נתן פלדמן - צוף............................ 054-8401840 02-6504055

יהושוע גולד - אות הזהב........................................ 054-4635231

עטרת ספרים............................................................................... 08-8533396

גיליון הפקת ספרים...................................................... 052-767-2365

הספר התורני, ת.ד 27373 ירושלים........................ 504103328

ש מורגינשטיין........................................................................... 08-8660821

סגל שרותי הפקה..................................................................... 527622365

אלף שירותי הפקה..................................................................... 25388852

קורל................................................................................................................. 36440291

יהודה הפקות............................................................................... 03-6187765

מנדי...................................................................................................  052-764-9777

מאורי אור............................................................. ליובאוויטש 25812462

יצואני ספרים 
הוצאת ראובן מס, הע"ח 7 ירושלים....................  026277863

עיצוב גרפיקה כריכות ושערים
אליעזר כהנא,.............................................................................. 02-5386124

 ורדיגר עימוד מתקדם, 
שירות בכל רחבי הארץ..................... 036188340 0548478321

יואל בנדריק................................................................................  0548496627

אפרים ב.ב.י.................................................................................... 0525787711

הראל זנזורי................................................................................... 0502738858

סטודיו סי............................................................................................. 036745545

רונן .........................................................................................................  0504124724

נ גרינבלט...................................................................................... 053-3185990

הדפסת ספרי קודש בכמויות קטנות
גלובל פרינט.................................................................................. 02-5386124

פלס שירותי דפוס, בית הדפוס 6 י-ם................  26525270

מונסה, יהודה המכבי 5............................................................. 25389441

08-8533396 ........................................................................ עטרת הדפסות,

הדפסת חוברות וקונטרסים
גלובל פרינט.................................................................................. 02-5386124

קצבורג, יואל 2 מא"ש י-ם................................................. 544570380

חסד ואמונה, אהליהב 25 י-ם.......................................... 25373714

מגי'ק פרינט, אהלי יוסף 3 י-ם.................................... 523706409

לאור י-ם, מוסיוף 3 י-ם............................................................ 25371268

ספיר גרפיקה, מרכז חיים זקן, ביתר............................ 2580360

סטודיו הר נוף, יפה מרזל י-ם......................................... 26521572

צור אות, יהודה המכבי 5 י-ם............................................. 25389776

דרור, זוננפלד 12 בית ישראל............................................ 25829750

הדר, דוד ילין 17............................................................................... 25385575

השושנים, בר אילן 9.................................................................... 25327402

השחר, אגריפס 21......................................................................... 26247175

התמר )משלוחים לכל הארץ(,.................................................................. 

גרפצי'ק, גני גאולה י-ם...................................................... 02-5002321

בזק, עזרא 17 י-ם............................................................................ 24824842

עופרים, עזרא 12............................................................................. 25815771

אור גרף, מלכי ישראל 7.......................................................... 25375434

הוצאה לאור – הפקה 
הוצאת ראובן מס, הע"ח 7 ירושלים....................  026277863

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

ככה מריצים היום טקסט

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

הקלדה

עריכה

הגהה

עימוד

עיצוב

הדפסה

!פנה כעת לקבלת הצעת מחיר ללא תשלום וללא התחייבות

המומחיות
שלנו

השירותים
שלנו

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

הדפסה כריכות עימוד הגהה עריכה הקלדה

רב טקסט בסיסי
,  רב טקסט עם שלושה תיבות טקסט
.  בסגנון ישיבתי אלגנטי ומעודן
,  הושם דגש על עיצוב מינימליסטי ובהיר
.  שיאפשר לקורא לעיין בנוחות מרבית

,חדשריל-פרנק, וילנא, אוסקר:גופנים
.בלט בוקריל-פרנק, שפע, פונטקסט

.ללא: עיצובים מיוחדים

2018-מתוך קטלוג פריסות עמוד *

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

ספיר/009
חלוקת קשת מפוארת  , גלופות2

.המפיצה אור ועניין מעוררי השראה
חגיגה של תוכן ועושר  , אופי רבגוני
.בהגשה מפוארת ונאה, רעיוני רב

550₪: מחיר

2018מתוך קטלוג כריכות סקאי *

הדפסה כריכות עימוד הגהה עריכה הקלדה

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

הדפסה כריכות עימוד הגהה עריכה הקלדה

ביוגרפיה
,  ספר ביוגרפיה מעוצב בהתאמה אישית

,  ציטוטים, טקסט רץושילובי תמונות 
.  שירים ועיצוב עמוד מושקע

,  גאולה סנס, גאולה תג, דפוס:גופנים
.פונטקסט, קטיפה, קצפת

2018-מתוך קטלוג פריסות עמוד *

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

הדפסה כריכות עימוד הגהה עריכה הקלדה

פאר/ 021
עיצוב עמוד מפואר בסגנון מלכותי עתיק  

בעל עושר רב  ( מבוסס על כריכה תואמת)
.המעניק כבוד ויוקרה לטקסט

העיצוב שולט על אחוז משמעותי  
.ומתאים לטקסטים חגיגיים, מהעמוד

,  יש שיחשיבוהו לכבד מדי, עם זאת
.  ויעדיפו סגנון נקי וקליל יותר

2018-עמוד עיצובי מתוך קטלוג *
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אורות הוצאה לאור
מהמחברת עד לספר

מתמחים בהוצאה לאור משלב ההקלדה
עלונים,  קודש,  ספרי  של  ההדפסה  ועד 
קונטרסים, חידושי תורה וקבצים שונים.

הספר שלך
         �שוב לנו

058-3207949
o0583207949@gmail.com



42

טלפונים
ספר 

עימוד ספרים 
יואל בנדריק................................................................................  0548496627

אליעזר כהנא................................................................................ 02-5386124

עיטורים................................................................................................... 573119953

 ורדיגר עימוד מתקדם,
שירות בכל רחבי הארץ..................... 036188340 0548478321

ל.ב................................................................................................................... 546918855

הראל........................................................................................................... 502738858

המהודר................................................................................................... 573153883

אותיות...................................................................................................... 504111718

א.י.ש............................................................................................................. 527627127

רונן ד., פתח תקוה....................................................................... 504124724

ברגר................................................................................................................ 88659394

מזל בוחבוט..............................................................................  077-9100696

י ח מזרחי................................................................................................. 25382016

תשבץ............................................................................................................ 25870442

יאיר ידעי............................................................................................... 544454437

חמד................................................................................................................. 26516515

עיטור.......................................................................................................... 573115593

דעתן בע"מ............................................................................................ 25388241

סופר עימוד....................................................................................... 573148188

עימודון........................................................................................................ 25373148

הקלדה,ניקוד ופיסוק 
ל.ב................................................................................................................... 546918855

גוטמן י.צ............................................................................................ 056-558327

מ בוחבוט.............................................................................................. 779100696

חיה ירט.................................................................... שאולזון 40 26528762

א אייזנער עטרת........................................................................ 026519520

ש ברגר..................................................................................................... 088659394

א.י.ש אשדוד................................................................................ 0527627127

חותם.................................................................................................... 077-3088172

ח כץ......................................................................................................... 0527162344

אבי יחזקאל.................................................................................. 0548437368

עמירם יוסף קדוש............................................................... 0548408676

שערים................................................................................................... 0527166021

ש.ק............................................................................................................. 0504172988

אביגד..................................................................................................... 0548457444

חיים וילהלם..................................................................................... 025791996

רף................................................................................................................ 0504143964

ג אמסלם........................................................................................... 0527694488

עיצוב שערים וכריכות.................................................... 0548409408

שילוב...................................................................................................... 0527680880

'המהודר'................................................................................................ 054538832

ברכץ............................................................................................................ 029973875

גרפדף.................................................................................................... 0527629782

.................................................................................................................... רושלים  ש מןי,

לוחות דפוס
אלון, הרקמה 7 ירושלים........................................................ 025388938

בטחון, עמולים 31........................................................................ 025829560

חן, האומן 13 תלפיות................................................................ 026480711

כפיר, יהודה המכבי 5................................................................ 025389206

לאור דורון, מוסיוף 3............................................................... 025371268

נפתלי, מרכז ספיר 6................................................................. 026518219

נתן שלמה, מרכז ספיר 5.................................................... 026512818

פרנק, רבי נחמן מברסלב 2................................................ 025370184

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

ככה מריצים היום טקסט

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

הקלדה

עריכה

הגהה

עימוד

עיצוב

הדפסה

!פנה כעת לקבלת הצעת מחיר ללא תשלום וללא התחייבות

המומחיות
שלנו

השירותים
שלנו

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

הדפסה כריכות עימוד הגהה עריכה הקלדה

רב טקסט בסיסי
,  רב טקסט עם שלושה תיבות טקסט
.  בסגנון ישיבתי אלגנטי ומעודן
,  הושם דגש על עיצוב מינימליסטי ובהיר
.  שיאפשר לקורא לעיין בנוחות מרבית

,חדשריל-פרנק, וילנא, אוסקר:גופנים
.בלט בוקריל-פרנק, שפע, פונטקסט

.ללא: עיצובים מיוחדים

2018-מתוך קטלוג פריסות עמוד *

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

ספיר/009
חלוקת קשת מפוארת  , גלופות2

.המפיצה אור ועניין מעוררי השראה
חגיגה של תוכן ועושר  , אופי רבגוני
.בהגשה מפוארת ונאה, רעיוני רב

550₪: מחיר

2018מתוך קטלוג כריכות סקאי *

הדפסה כריכות עימוד הגהה עריכה הקלדה

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

הדפסה כריכות עימוד הגהה עריכה הקלדה

ביוגרפיה
,  ספר ביוגרפיה מעוצב בהתאמה אישית

,  ציטוטים, טקסט רץושילובי תמונות 
.  שירים ועיצוב עמוד מושקע

,  גאולה סנס, גאולה תג, דפוס:גופנים
.פונטקסט, קטיפה, קצפת

2018-מתוך קטלוג פריסות עמוד *

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

הדפסה כריכות עימוד הגהה עריכה הקלדה

פאר/ 021
עיצוב עמוד מפואר בסגנון מלכותי עתיק  

בעל עושר רב  ( מבוסס על כריכה תואמת)
.המעניק כבוד ויוקרה לטקסט

העיצוב שולט על אחוז משמעותי  
.ומתאים לטקסטים חגיגיים, מהעמוד

,  יש שיחשיבוהו לכבד מדי, עם זאת
.  ויעדיפו סגנון נקי וקליל יותר

2018-עמוד עיצובי מתוך קטלוג *
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טלפונים
ספר 

הטבעות פאר, בית הדפוס 31.................................... 02-6522604

וויס, נתיב הל"ה.............................................................................. 02-9905111

ורד ספירלים, פתח תקווה.............................................. 03-9233999

זאבי קלריסטנפלד, ירושלים..................................... 02-6514414

חסד ואמונה, מישור אדומים...................................... 02-5373714

טאקט תעשיות עור בע"מ, ראשון לציון..... 03-9618120

ידיים-חממית, ראשון לציון........................................... 03-9615213 

יעד מיכון משרדי, ראש העין..................................... 03-9014581

כהן אסף כריכיה ותיקון, חולון................................. 03-5508028

כהן מפעלי דפוס בע"מ, תל אביב – יפו...... 03-6821043

כירכיית זוהר, תל אביב – יפו...................................... 03-6879575

כירכיית יהודה, תל אביב – יפו.............................. 050-8215619

כירכיית לוש, הרצלייה......................................................... 09-9555017

 03-6839611 ................... כירכיית מורן 2000, תל אביב – יפו

כירכיית סבג, חולון.................................................................. 03-5594850

כריכה מקורית, ירושלים................................................... 02-5004827 

כריכיה אומנותית, ירושלים.......................................... 02-6233032

כריכיית א.א., חולון.................................................................. 03-5560670

כריכיית אהרון, חולון............................................................. 03-5500150

כריכיית ארמי, תל אביב – יפו..................................  03-5181005

כריכיית דן , תל אביב – יפו.........................................  03-5621761

כריכיית הדר, נתניה..........................................................  050-4129739

ניקוד מקצועי.......................................................................... 077-5620676

רבדים הגהה ועריכה לשונית................................. 02-5380967

מובן הקלדות................................................................................ 02-9968042

קומפפיוטטייפ, יונה 24.................................................... 02-5376055

02-6513726 .................................................... רטבי ציפורה, הרצל 14

סריקה חכמה 
סריק אות, גאולה, ירושלים....................................... 052-7183335

כריכיות 
א.ב.י.ר, הפקת ספרים ראשון לציון......................... 08-8690002

א.ל.ה, מרכז ספיר ירושלים.............................................. 02-6526763

אברהם פרץ כריכייה, בת ים...................................... 03-5533682

אומנויות הספר והנייר, הוד השרון................. 052-2203771 

 03-5599140 .......................................... אור עוז בע"מ, ראשון לציון

בנימיני, יהודה המכבי 5...................................................... 02-5383296

גדור מערכות, אבן יהודה............................................ 077-5503124

גולד גרף א.קויפמן, יהודה המכבי 5 ................ 02-5383195

גל גרף בע"מ, ירושלים....................................................... 02-9992280

גל מד בע"מ, פתח תקווה................................................ 03-9220210

ד.רובר את בניו בע"מ, כפר חב"ד......................... 03-9606152

03-6828928 .................................................. דבח דוד, תל אביב – יפו

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

ככה מריצים היום טקסט

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

הקלדה

עריכה

הגהה

עימוד

עיצוב

הדפסה

!פנה כעת לקבלת הצעת מחיר ללא תשלום וללא התחייבות

המומחיות
שלנו

השירותים
שלנו

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

הדפסה כריכות עימוד הגהה עריכה הקלדה

רב טקסט בסיסי
,  רב טקסט עם שלושה תיבות טקסט
.  בסגנון ישיבתי אלגנטי ומעודן
,  הושם דגש על עיצוב מינימליסטי ובהיר
.  שיאפשר לקורא לעיין בנוחות מרבית

,חדשריל-פרנק, וילנא, אוסקר:גופנים
.בלט בוקריל-פרנק, שפע, פונטקסט

.ללא: עיצובים מיוחדים

2018-מתוך קטלוג פריסות עמוד *

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

ספיר/009
חלוקת קשת מפוארת  , גלופות2

.המפיצה אור ועניין מעוררי השראה
חגיגה של תוכן ועושר  , אופי רבגוני
.בהגשה מפוארת ונאה, רעיוני רב

550₪: מחיר

2018מתוך קטלוג כריכות סקאי *

הדפסה כריכות עימוד הגהה עריכה הקלדה

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

הדפסה כריכות עימוד הגהה עריכה הקלדה

ביוגרפיה
,  ספר ביוגרפיה מעוצב בהתאמה אישית

,  ציטוטים, טקסט רץושילובי תמונות 
.  שירים ועיצוב עמוד מושקע

,  גאולה סנס, גאולה תג, דפוס:גופנים
.פונטקסט, קטיפה, קצפת

2018-מתוך קטלוג פריסות עמוד *

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

הדפסה כריכות עימוד הגהה עריכה הקלדה

פאר/ 021
עיצוב עמוד מפואר בסגנון מלכותי עתיק  

בעל עושר רב  ( מבוסס על כריכה תואמת)
.המעניק כבוד ויוקרה לטקסט

העיצוב שולט על אחוז משמעותי  
.ומתאים לטקסטים חגיגיים, מהעמוד

,  יש שיחשיבוהו לכבד מדי, עם זאת
.  ויעדיפו סגנון נקי וקליל יותר

2018-עמוד עיצובי מתוך קטלוג *



45



46

טלפונים
ספר 

כריכית ברקוביץ, קריית ארבע.............................. 054-7609660

כריכית דף אור, ירושלים.................................................. 02-6521402

כריכית ויס, נתיב הלה.......................................................... 02-9905111

כריכית לביא, ירושלים........................................................ 02-6536788

כריכית ליין , מעלה אדומים.......................................... 02-5909990

כריכית קו דרשן , כפר אדומים................................ 02-5901643

כתר, בית הדפוס 16................................................................. 02-6557822

למברגר אהרון זאב, ירושלים.................................... 02-6285686

מוריה יודאיקה בע"מ, ירושלים.............................. 02-6535135

מלניר סחר בע"מ, ירושלים.......................................... 02-6521524

פ.ל כריכות בע"מ, ירושלים........................................... 02-6521524

קמפניינו שיקום ספרים, ירושלים...................... 02-5828430 

שוהם גלופות, א.ת מקור ברוך................................... 02-5389765

שפע - זיגדון, מישור אדומים..................................... 02-5353941

מכונים 

אוצר הפוסקים, תורה מציון 3 י-ם...................... 02-5382515

03-6813421  ......................... כריכיית הלבבות, תל אביב – יפו

כריכיית חלוה חיים, תל אביב – יפו..................  03-6870133

כריכיית לבנדה, תל אביב – יפו................................ 03-6874275

כריכיית מאיר שחף בע"מ, חולון ........................ 03-5569995

03-6821412 ......................................... כריכיית מזי, תל אביב – יפו

כריכיית מרחביה, תל אביב – יפו.........................  03-6830316

כריכיית ניר, בעמ חולון ..................................................... 03-5569723

כריכיית סמי, תל אביב – יפו......................................  03-6825550

כריכיית ספרים קנן זאב, תל אביב - יפו................... 03-6884185

כריכיית עמל, תל אביב - יפו........................................ 03-5178719

כריכיית צימבר, תל אביב – יפו..............................  03-6821802

כריכיית ש.ליפשיץ, חולון .............................................. 03-5560967

כריכיית שור, תל אביב – יפו......................................  03-5162732

 כריכיית שלם, בני ברק .................................................... 74-7037666

כריכיית שמוליק, תל אביב - יפו............................. 03-6817716

03-6879708 .................................... כריכיית שמש, תל אביב - יפו

כריכיית תפארת, בני ברק ............................................. 03-5705224

....................  חולון 02-5374425 כריכית ברוכיאן, משה בע"מ 

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

ככה מריצים היום טקסט

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

הקלדה

עריכה

הגהה

עימוד

עיצוב

הדפסה

!פנה כעת לקבלת הצעת מחיר ללא תשלום וללא התחייבות

המומחיות
שלנו

השירותים
שלנו

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

הדפסה כריכות עימוד הגהה עריכה הקלדה

רב טקסט בסיסי
,  רב טקסט עם שלושה תיבות טקסט
.  בסגנון ישיבתי אלגנטי ומעודן
,  הושם דגש על עיצוב מינימליסטי ובהיר
.  שיאפשר לקורא לעיין בנוחות מרבית

,חדשריל-פרנק, וילנא, אוסקר:גופנים
.בלט בוקריל-פרנק, שפע, פונטקסט

.ללא: עיצובים מיוחדים

2018-מתוך קטלוג פריסות עמוד *

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

ספיר/009
חלוקת קשת מפוארת  , גלופות2

.המפיצה אור ועניין מעוררי השראה
חגיגה של תוכן ועושר  , אופי רבגוני
.בהגשה מפוארת ונאה, רעיוני רב

550₪: מחיר

2018מתוך קטלוג כריכות סקאי *

הדפסה כריכות עימוד הגהה עריכה הקלדה

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

הדפסה כריכות עימוד הגהה עריכה הקלדה

ביוגרפיה
,  ספר ביוגרפיה מעוצב בהתאמה אישית

,  ציטוטים, טקסט רץושילובי תמונות 
.  שירים ועיצוב עמוד מושקע

,  גאולה סנס, גאולה תג, דפוס:גופנים
.פונטקסט, קטיפה, קצפת

2018-מתוך קטלוג פריסות עמוד *

עימוד והוצאה לאור. טקסט רץ

(03)9-111-444
x039111444@gmail.com // www.text-ratz.com

הדפסה כריכות עימוד הגהה עריכה הקלדה

פאר/ 021
עיצוב עמוד מפואר בסגנון מלכותי עתיק  

בעל עושר רב  ( מבוסס על כריכה תואמת)
.המעניק כבוד ויוקרה לטקסט

העיצוב שולט על אחוז משמעותי  
.ומתאים לטקסטים חגיגיים, מהעמוד

,  יש שיחשיבוהו לכבד מדי, עם זאת
.  ויעדיפו סגנון נקי וקליל יותר

2018-עמוד עיצובי מתוך קטלוג *

דפוס
יכות
עם הדגש על האיכות

⋅  ספרים בכריכה קשה ⋅  ספרים בכריכה רכה  
שירה ספרי  הדפסת    ⋅ קטנות   בכמויות  גם    ⋅
קונטרסים   ⋅ תורה   חידושי    ⋅ חיים   ספרי    ⋅
לאירועים הזמנות    ⋅ זמירונים     ⋅ ברכונים     ⋅
מידע כרטיסי    ⋅ ביקור   כרטיסי    ⋅ קלפים     ⋅
קאפות   ⋅ שנה   לוחות    ⋅ משחק   כרטיסי    ⋅
⋅  ספרים בפתיחה שטוחה   ⋅  מזכרות לאירועים  
⋅  מחברות ספירלה  ⋅  ספרי קודש  ⋅  ועוד....

משלוח עד אליכם
טל: 074-7048020
dfus.co.il  :אתר
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ספר יוצא לאור בצוף

zuf@zuf.co.il :מייל  www.tzufbooks.com  02-6504055  054-8401840  נתן פלדמן

05
4-

84
58

86
3

התורני  בציבור  המובילה  הספרים  הוצאת  ספרים,  הוצאת  בצוף 
ומקצועי מכל שלב שבו החומר לספר נמצא  תקבל שירות אישי 

ועד לתוצאה המוגמרת והמושלמת.

תמיד ידעת שתוציא ספר אבל לא ידעת איך עושים את זה?!

הפצה-לבחירהעריכההגהה הדפסה עימוד הקלדה
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טלפונים
ספר 

מכון המאור, הקבלן 40...................................................... 02-6524661

מכון שירת דבורה, בן יהודה 87 ת"א................ 03-5243206

מכון הלכה ברורה, צבי יהודה 12 י-ם............... 02-6521259

מכון המקדש, משגב לדך 24..................................... 02-6264545

מכון הרי פישל, דוד 16 י-ם......................................... 02-5322517

מכון הרי פישל, הפסגה 5.............................................. 02-6416166

 מכון קהל עדת י-ם,

מנחת יצחק 6 י-ם................................................................. 052-765-3301

מכון מאורי אור, לובביץ 44......................................... 02-5711111

מכון קרן ראם, רח' חזון איש 34............................. 02-6543251

מכון שולחן מלכים, ת.ד 23827 י-ם............... 052-7619159

מכון סוכת דוד, ת.ד 5400 י-ם.................................. 02-5386666

בס“ד

052-76-925-76
kavnekooda@gmail.com עמודים מעוצביםהנצחותכריכותעימוד מורכב שערים

קו נקודה.
קו נקודה הוא סטודיו ביתי לעימוד ספרים ועיצוב גרפי,

בו תקבל מענה אישי ומקצועי בכל תהליך עימוד ועיצוב הספר.

לכל ספר שתבחר להוציא,

אוצר מפרשי התלמוד, גלעד 14 י-ם.............. 02-6510627

אור המזרח, שדרות הרצל 14.................................... 02-6510627

אנצקלופדיה תלמודית, הפסגה 1 י-ם....................... 02-6423242

 המכון למצוות התלויות בארץ, 
מושב בית עוזיאל 102........................................................... 08-9214829

יד הרב מימון, מימון 1 י-ם............................................. 02-6526232

הרמח"ל, קצלנבוגן 73 י-ם.............................................. 02-6535101

זכרון אהרון,............................................................................................. ת.ד 5092 

יחווה דעת, אגסי 1................................................................. 02-6525666

מוסד הרב קוק, מימון 1 י-ם....................................... 02-6526231

מהריץ דושינסקי, ת.ד 5516 י-ם........................... 02-5322455

מכון אופק, ת.ד 43219 י-ם............................................ 02-6535920

מורשה להנחיל, החידא 8.............................................. 02-6431648
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02-6518128 ...................................... יד אליהו כי טוב, משקלוב 6

אוצרות שלמה, זולטי 18................................................ 02-5711176

02-6280738 ................................................... מכון הכתב, חיי אדם 24

מכון מרדכי, מהרש"ל 9 ב"ב............................................. 03-184752

אור לציון, אהלי יוסף 3 ........................................................................................ 

באר אברהם, נאגרה 7 י-ם ..............................................................................,

אור יוסף, פאטל 55................................................................ 02-5713649

חת"ס, ת.ד 836 י-ם .................................................................................................... 

קנה סופרים, זכרון יעקב 9............................................ 02-5374134

מאור החושן, הרותם 29 אשדוד............................. 08-8669244

 מכון להפצת משפט התורה', 
רחוב הרותם 18 אשדוד....................................................... 08-8669244

ראש פינה, דברי חיים 2..................................................... 02-6423226

חנויות ספרים 

י-ם 

02-5022581 ......................................................... אור החיים, מלאכי 13

הפצת ספרי יסוד, דוד 1................................................... 026230294

אוצר הספרים, לבוש מרדכי 4................................. 02-5370821

אור ברוך, הגר"18 קרית יערים................................... 02-5334718

מכון הרב פראנק, רמות אלון 92 י-ם................ 02-5714542

מכון חכמי רומניה, רימון 11 ב"ב........................... 03-5747401

מכון תבואות שור, ירושלים........................................ 02-5377101

מכון י-ם, שדרות הרצל 14............................................. 02-6510627

מכון תכנולוגי להלכה, הפסגה 1 י-ם............... 02-6424880

מכון מלכות בית דוד, אברמסקי 18 י-ם................. 02-5378017

 מכון מעשה רוקח בעלזא, 
קדושת אהרון 14......................................................................... 02-5386591

מכון עליות אליהו, ת.ד 18652 י-ם...................... 02-5879942

מכון פומפידיתא, ת.ד 30115 ביתר.................... 02-5023313

מכון שם הגדולים, רבנו גרשום 37 י-ם................... 02-5827566

מכון שם עולם, שח"ל 5 ב"ב........................................ 03-5701077

מכון שער המשפט, אבן האזל 22....................... 02-5371211

מכון אוצרות הגאוני, פנים מאירות 12.................. 02-5387523

מכון גנזי המלך, ת.ד 3376 חולון................................................................ 

מכון מאור ישראל, ת.ד 43022 י-ם..................... 02-6522150

מכון באר יצחק, ירושלים.............................................. 02-5863096

02-5715727 ................................................ מכון יד הרמה, ת.ד 5513

 מכון מרכבות המשנה, 
דברי ירוחם 3 י-ם..................................................................... 050-4111781

שובי נפשי, הבעש"ט 1 י-ם............................................ 02-5400950

מחבר ספר, הפרסום היעיל 
והאפקטיבי הוא בבתי כנסת 
השירות ניתן בכל רחבי הארץ

050-410-33-28ירושלים  ביתר  בית שמש  בני ברק  מודיעין עילית  אלעד  
המפרסם
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www.printiv.co.ilהקלק ותידלק:

יתרונות . . . יתרונות ו
אין יותר העתקי שמש ופלטות.

ניתן לאשר את העבודה אחרי קבלת העותק הראשון.
חיסכון בזמן וקיצור תהליך הייצור.

חיסכון עצום בעלויות בריצות הקצרות והבינוניות.
.Hp Indigo האיכות הידועה של

שילוב מידע משתנה לשימושים נרחבים.
פורמט בלעדי ברוחב של 35 ס”מ ואורך בלתי מוגבל.

העטיפות מודפסות ב–Hp Indigo 7000 החדשה 
לתאימות צבעים מושלמת.

מדפיסים ומשלמים רק על כמה שבאמת צריכים.

•
•
•
•
•
 •
•
•

•

להדפסת ספרים וחוברות 
מגלילים בשיטה הדיגיטלית

ולכל סוגי הכריכה

לקבלת מידע מלא על המערכת החדשה ושימושיה 
פנו למחלקת השיווק:  02-6551023 לירון

אנו מתחייבים להצעת המחיר הטובה ביותר 
לכמויות עד 500 עותקים בצבע ובש/ל.

יותר אנו משוכנעים שנהיה תחרותיים גם בכמויות גדולות 

בקשו הצעת מחיר והיווכחו.

מבצע היכרות

יר
מ

ז

HP Indigo w7200 Digital Press
Application-focused, offset quality with 
high volume digital productivity

טל: 02-6551000 פקס: 02-6551010 טל' חינם: 1-800-077-300
גבעת שאול, רח' בית הדפוס 20, ת.ד. 34421, ירושלים 91343

zamir@printiv.co.il www.printiv.co.il
פרינטיב
כל מחלקות הדפוס

Hp Indigo W7200
הראשונה מסוגה בעולם

מעתה תוכלו להצטרף עומדים להדפיס ספר או חוברת?
ללקוחות פרינטיב גם בגלל המחיר
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www.printiv.co.ilהקלק ותידלק:

יתרונות . . . יתרונות ו
אין יותר העתקי שמש ופלטות.

ניתן לאשר את העבודה אחרי קבלת העותק הראשון.
חיסכון בזמן וקיצור תהליך הייצור.

חיסכון עצום בעלויות בריצות הקצרות והבינוניות.
.Hp Indigo האיכות הידועה של

שילוב מידע משתנה לשימושים נרחבים.
פורמט בלעדי ברוחב של 35 ס”מ ואורך בלתי מוגבל.

העטיפות מודפסות ב–Hp Indigo 7000 החדשה 
לתאימות צבעים מושלמת.

מדפיסים ומשלמים רק על כמה שבאמת צריכים.

•
•
•
•
•
 •
•
•

•

להדפסת ספרים וחוברות 
מגלילים בשיטה הדיגיטלית

ולכל סוגי הכריכה

לקבלת מידע מלא על המערכת החדשה ושימושיה 
פנו למחלקת השיווק:  02-6551023 לירון

אנו מתחייבים להצעת המחיר הטובה ביותר 
לכמויות עד 500 עותקים בצבע ובש/ל.

יותר אנו משוכנעים שנהיה תחרותיים גם בכמויות גדולות 

בקשו הצעת מחיר והיווכחו.

מבצע היכרות

יר
מ

ז

HP Indigo w7200 Digital Press
Application-focused, offset quality with 
high volume digital productivity

טל: 02-6551000 פקס: 02-6551010 טל' חינם: 1-800-077-300
גבעת שאול, רח' בית הדפוס 20, ת.ד. 34421, ירושלים 91343

zamir@printiv.co.il www.printiv.co.il
פרינטיב
כל מחלקות הדפוס

Hp Indigo W7200
הראשונה מסוגה בעולם

מעתה תוכלו להצטרף עומדים להדפיס ספר או חוברת?
ללקוחות פרינטיב גם בגלל המחיר
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טלפונים
ספר 

אור הצפון, מאה שערים 17.......................................... 02-5375623

אור ודרך, בר גיורא 18........................................................ 02-5380393

אלגנט, מאה שערים 2......................................................... 02-5372520

אשכל, שדה חמד 56............................................................. 02-5370451

בית ישראל, בית ישראלך 2.......................................... 02-5814698

בנימין כהן, המלך דוד 19................................................ 02-6231160

ברכוני חמד, דברי חיים 19............................................ 02-5376790

בית האומן העברי, משגב לדך 24....................... 02-6264545

 בית מסחר לספרים דוייטש, 
מאה שערים 57............................................................................. 02-5829973

ברסלב, מאה שערים 110................................................ 02-6286823

בלום, יואל 2.................................................................................... 02-5380159

ברכת שלום, קניו פסגת זאב...................................... 02-5852238

גירסא, חפץ חיים 13............................................................. 02-5381211

גרנט, אגרון 1.................................................................................. 02-6252210

גאולה, מלכי ישראל 10...................................................... 02-5370485

גימטריקון, שדה חמד 56................................................ 02-5370451

היכל, מאה שערים 72........................................................... 02-5829799

 היכל הספרים רובנמשטיין, 
עזר ליולדות 6................................................................................. 02-5389437

המסורה, חבקוק 5.................................................................... 02-5370588

המרכז לספטי תימן, מאה שערים 21............ 02-5370566

הסל, גבעת שאול 23............................................................. 02-6519448

הספר המיוחד, חגי 14....................................................... 02-5021879

הספריה הספרדית, אהלי יוסף 3......................... 02-5372265

הוצאת ספרים לוגסי, יפו 74.................................... 02-5378811

וייס, אשתוראי הפרחי 3..................................................... 02-5372634

ויסברג, לבוש מרדכי 4........................................................ 02-5370821

וולדמן, בית מדרש קרית בעלזא......................... 057-3109851

חי שיא, עץ חיים 66............................................................... 02-6258674

חנוך ווגשל, מישור אדומים.......................................... 02-5902616

חברותא, הל"ה 16..................................................................... 02-5667695

יריד הספרים, מאה שערים 6.................................... 02-5370016

יפה נוף פלדהיים, צומת בר אילן 1.................... 02-5323781

יפה נוף פלדהיים, בית הדפוס 30........................ 02-6511516

יפה נוף פלדהיים, גבעת שאול 28...................... 02-6513937

כיפות י-ם, מאה שערים 21........................................... 02-5000245

כנפי יונה, עין יעקב 73........................................................ 02-6286422

שרד
לשרת בקדש 

בס"ד

srad.judaica@gmail.com | 02-5401592

עיצוב גלופות

לספרי קודש

שערים והנצחות

בהתאמה מלאה

עיצוב

כריכות צבע

לחוברות

עיצוב כריכות  עור אומנותי

לע"נ אבי מוהר"ר צבי הירש דולינגר ז"ל

בן הרב ר' שאול ז"ל שו"ב יאשניצא - פולין

נולד בגליציא וחונך ביראה טהורה

שמר על יהדותו בכל מקום בעוז ובגבורה

בברזיל הקים בית הכנסת לתורה ותפילה

העמיד דור ישרים לשם ולתהילה

זכה לחונן ארץ הקודש לעת זקנתו

בחול המועד פסח ח"י בניסן תשד"מ נגנזה נשמתו

לע"נ אמי מרת רייזל אסתר דולינגר ע"ה

בת מוהר"ר אברהם יהושע הלוי גנזרסקי ז"ל

בלודז’ נולדה בקהילה יקרה וחשובה

בשנות הזעם גלתה לארץ רחוקה

בתעצומות הקימה בברזיל בית ספר יהודי כהלכתו

לחנך דור המשך להתגאות באמונתו

בארץ ישראל פעלה רבות לקרב נוער לדרך הסלולה

ת.נ.צ.ב.ה.זכתה לשיבה טובה עד כ"ה בחשון תשס"ח בדעה צלולה
הונצחו ע"י בנם וכלתם

 יעקב יוסף ויוטא רחל דולינגר שיחיו
רעננה

לזכרון עולם      יחקקו בספר

עיצוב פלקטות

לסידורים

מחזורים וכו'

תמונות ומזכרות

למוסדות וליחידים
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טלפונים
ספר 

ספרי אור החיים, מלאכי 13....................................... 02-5022532

ספרי גאולה, מלכי ישראל 10.................................... 02-5370485

ספרי ארץ ישראל, ריינס 12...................................... 02-6510660

עולם הספר, הפסגה 45.................................................... 02-6412227

02-6518121 ..................................................... ספרי ההר, משקלוב 14

ספרית גיטלר, מלכי ישראל 8................................... 02-5389934

פאר התורה, מאה שערים 7......................................... 02-5370997

פינת הספר, מאה שערים 21...................................... 02-5370566

יפה נוף פלדהיים, גבעת שאול 32...................... 02-6513947

יפה נוף פלדהיים, מלכי ישראל 31.................... 02-6513945

יפה נוף פלדהיים, קניון רב שפע.......................... 02-6513945

יפה נוף פלדהיים, כיכר השבת 1.......................... 02-6513945

פלדהיים, צפניה 21................................................................ 02-6513945

קודש ונוי, יחזקאל 21......................................................... 02-5825388

שי למורא, עבודת ישראל 24 י-ם.......................... 02-5370179

כפתור ופרח, מאה שערים 21.................................... 02-5370011

לנדמן, מאה שערים 39....................................................... 02-6287860

לכטנשטיין, שטראוס 36.................................................. 02-5370818

מוריה, משגב לדך 40............................................................ 02-6285267

לרנר, חנה 11................................................................................... 02-5377098

מאורות החיים, עמוס 11................................................ 02-5378699

מילר, מאה שערים 30.......................................................... 02-5810915

מקור הספר, מלכי ישראל 3........................................ 02-5384956

מקור הספרים, פרי חדש 20....................................... 02-5374883

מרכז הספר, חגי 15............................................................... 02-5370385

ספרי י-ם, עזרא 14................................................................. 02-5817855

מלכות קודש, שוורץ 1 מחנה יהודה................... 02-5374087

מרכז הספר, יחזקאל 5...................................................... 02-5370385

02-5022567 ................ ספרי מאה שערים, מאה שערים 15

ספרי אור החיים, פרי חדש 20................................ 02-5374883
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טלפונים
ספר 

מכון הקודש, דוב גור 7, רובע ז'............................... 08-8551154

08-8663706 ......................................... מרקם, חיסדא 3/17 רובע ז'

מגוון, ינאי 7 ביזנס סנטר.................................................. 08-8865610

הופמן, הורקנוס 23.............................................................. 057-3108823

מרכז הספר, חיסדא 15.................................................... 08-8659914

קליין עור אומנותי, היוצר 6........................................ 08-8522477

סידור לכל, ינאי 22/6...................................................... 054-4803138

בית שמש 
עולם הספר, חזו"א 35........................................................ 02-9997760

מרכז הספר, חזון איש 17............................................... 02-9990851

הרי"ף, חטיבת הראל 19/2............................................... 02-9992636

ספרי גאולה, נחל זוהר 10.............................................. 02-9912440

הכל במסגרת, נחל ניצנים 12.................................... 02-9955151

הלוים, נחל קישון 16.............................................................. 02-9999039

פלדהיים, נחל זוהר 4............................................................ 02-9991693

יריד הספרים, הירקון 48................................................. 02-9921728

נקודה יהודית, חזון איש 35......................................... 02-9994443

ספרים עד הבית,..........................................................  050-410-33-28

ביתר עלית
ספרי קודש, פחד יצחק 11........................................... 02-5802522

מהמאור היהודי, תשובה 3........................................... 02-5806886

שלם, יהודה המכבי 5............................................................. 02-5380195

שיווק ספרי קודש, בר אילן 41............................... 02-5400902

שיח ישראל, הטורים 21................................................... 02-5380181

תשמשי בצלאל, שכנזי 22 מוסיוף...................... 02-5810202

תפארת הספר, בעלזא 4................................................. 02-5792937

תרגום, כנפי נשרים 68........................................................ 02-6513355

 ...................................................................................... שיינקיס, פתח תקוה 16 
אלעד 

יפה נוף פלדהיים, ניסים גאון 8............................. 03-9335302

יפה נוף פלדהיים, יהודה הנשיא 90.................. 03-9324364

ספרים עד הבית,..........................................................  050-410-33-28

אשדוד 
077-4550667 ..................... ספרי רובע ג', חטיבת הנגב 43 ב'

מאירוביץ, הנגב 15/1 קומה 1................................... 08-8525508

מאירוביץ, אביי 8...................................................................... 08-8671023

 המרכז לתשמישי קדושה, 
שלמה בן יוסף 14........................................................................ 08-8653410

יפה נוף פלדהיים, בר חלפתא 10......................... 08-8667096

מרכז הקלף המהודר, אמוראים 4................... 050-6978340

ספרי אור החיים, חיסדא 15...................................... 08-8659914

פנינת הריקמה, הלל 4/18............................................. 08-8679110

סט מסורת, רשב"י 40/14............................................... 08-8655260

ספרים עד הבית

לפרטים: 052-7608116
 תשלומים נוחים     שירות מצוין     משלוחים עד הבית

ש“ס
חתנים
כל סוגי
הסטים

ש“ס משניות, טור, שלחן ערוך
רמב“ם, משנה ברורה ועוד ועוד

- במחירים הזולים מהשוק - 

שמור
לעת הצורך 050-410-33-28
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החידושי  את  להפוך  שאיפה  לכם  היה  תמיד 
ידעתם  לא  אך  הספרים,  בארון  לספר  תורה 
משלימים, ואיך  ממשיכים  ואיך  מתחילים,  איך 

מהיום זה אפשרי!
עד-ת'. מ-א'  ספר  לכם  יפיקו  "שלימתא" 

ו נ י ל צ א
בונים
ספר
מושלם!

בס"ד
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טלפונים
ספר 

מלכות וקסברגר, רבי עקיבא 113........................ 03-6191166

מלכות, רבי עקיבא 164...................................................... 03-5788413

אור גרף, הרב ש"ך 18........................................................... 03-5708707

ספרייתי גיטלר, הרב קוטלר 18.............................. 03-5792312

יפה נוף, ברטנורא 3................................................................ 03-6188161

יפה נוף, השומר 10.................................................................. 03-6163818

יפה נוף, עזרא................................................................................ 03-6188153

יפה נוף, הרב דסלר 5........................................................... 03-5785575

ס.ל.א אומנות בעור, אהרונוביץ 14.................... 03-5798755

נהדר בקודש, רבי עקיבא 125.................................. 03-6184978

ספריית ביתר, אלעזר המודעי 11......................... 02-5808735

 מרכז הכיפה והציצית, 
המגיד ממעזריטש 41............................................................. 02-8500243

 כיפות טליטות וצציות,
ישמח ישראל 11/8.................................................................... 02-5806026

בני ברק

היכל הספר, הרב לנדא 9................................................ 03-6185426

היכל הספר, ר' עקיבא 98............................................... 03-6185426

מלכות וקסברגר, הלפרין 18..................................... 1599500830

הוצאת ראובן מס
ת"ד 990 ירושלים 91009 (רח' הע"ח 7, שכונת מורשה – מוסררה)

טל' 02-6277863, פקס 02-6277864,
rmass@barak.net.il   www.rubinmass.co.il

Rubin Mass Ltd., POB 990, Jerusalem 91009, Israel
rmass@barak.net.il   www.rubinmass.net

ליהנות  מוזמנים  אתם   .(2017-1927) להיווסדה  שנה   90 השנה  חוגגת  מס  ראובן  הוצאת 
 120 עד  התנ"ך,  אישי  אוצר  כגון:  ועוד,  יהדות  בנושאי  כותרים  כאלפיים  יצירתנו,  מפירות 
פלוס, הורים כהלכה, תשובות הרמב"ם – מהדורת בלאו, סידור רס"ג, סנה בוער בקוצק, 

שבחי הבעש"ט, ועוד ועוד.
נשמח לקבל כתבי יד תורניים – מדעיים לעיון להוצאה לאור.

אנו מספקים למאות ספריות ואנשים פרטיים בחו"ל את כל הספרים וכתבי העת היוצאים לאור בארץ.
נשמח לשרת אתכם ולשלוח חינם את הקטלוג הדו-חודשי של הספרים החדשים, מסווג לפי נושאים, 

מכל המו"לים בארץ. כתבו למייל rmass@barak.net.il והקטלוג יישלח.

We'll be happy to serve you abroad, and supply ALL ISRAELI BOOKS AND 
PERIODICALS, published by ALL PUBLISHERS in Israel, in ANY LANGUAGE. 

Let us have the chance to send you FREE our bi-monthly catalogues of NEW 
BOOKS FROM ISRAEL. Pls. email to us your request to: rmass@barak.net.il

אוצר אישי התנ“ך
מאת הרב יש“י חסידה 

אנציקלופדיה שימושית המציגה את כל האישים הנזכרים בתנ"ך ואשר נזכרו בספרות 

התלמודית והמדרשית, ערוכים בסדר אלפביתי, ובתוך הערך - גם על פי נושאים.  

המשוקעים  והאמירות  הסיפורים  מרוכזים  עצומה,  לפופולאריות  שזכה  זה,  בספר 

בספרי המקורות הרבים והופכים אותם לנגישים לכל קורא.

מתוך הקדמת העורך והמלקט, הרב ישראל יצחק (יש"י) חסידה:

"... אנו מוצאים בספרות התלמודית - מדרשית פרטים רבי עניין על תולדות חייהם 

מן  נזכרו במקרא, פרטים שהוציאו חז"ל  של אנשי הדורות הקודמים ששמותיהם 

פני  על  מפוזרים  הללו  ברם  איש.   מפי  איש  במסורת  שקיבלו  ופרטים  הכתובים, 

שבעה ימים של ספרותינו הרחבה והענפה ולא עוד אלא שהם מפורדים ומפוצלים 

לחלקים ולחלקיקים ולא תתגלה לפנינו מסכת דמותו של האיש ומסכת חייו אלא 

נאות.  בסדר  אותם  ונערוך  אחד  במקום  המרובים  הפרטים  כל  את  שנרכז  לאחר 

זאת הצבתי לי למטרה בשעה שניגשתי אל המלאכה הקשה לאסוף את כל החומר 

הגדולים,  עם  הקטנים  הרבים,  ובמדרשים  התלמודים  בשני  שהושקע  התולדתי 

ולסדרו כיד ה' הטובה עלי".

rmass@barak.net.il
www.massa.co.il 

מחיר מומלץ לצרכן: 98 ₪ כולל מע“מ
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חָֹתם, ְלֵבית ֲאבָֹתם- פְּ ֵני-ִישְָׂרֵאל, ְלִמשְׁ ל-ֲעַדת בְּ שְׂאּו, ֶאת-רֹאׁש כָּ
ָנה ָוַמְעָלה,  ן ֶעשְִׂרים שָׁ לָֹתם.  ג ִמבֶּ ל-ָזָכר ְלֻגְלגְּ מוֹת, כָּ ר שֵׁ ִמְספַּ -בְּ
ה ְוַאֲהרֹן.  ד  ְפְקדּו אָֹתם ְלִצְבאָֹתם, ַאתָּ ִישְָׂרֵאל--תִּ ל-יֵֹצא ָצָבא בְּ כָּ
ה--ִאיׁש רֹאׁש ְלֵבית-ֲאבָֹתיו, הּוא.  ה  טֶּ ֶכם ִיְהיּו, ִאיׁש ִאיׁש ַלמַּ ְוִאתְּ
ן- ֶכם:  ִלְראּוֵבן, ֱאִליצּור בֶּ ר ַיַעְמדּו ִאתְּ ים, ֲאשֶׁ מוֹת ָהֲאָנשִׁ ה שְׁ ְוֵאלֶּ

י.  ז ִליהּוָדה, ַנְחׁשוֹן  דָּ ן-צּוִרישַׁ ֻלִמיֵאל בֶּ ְמעוֹן, שְׁ ֵדיאּור.  ו ְלשִׁ שְׁ
ן-צּוָער.  ט ִלְזבּוֻלן, ֱאִליָאב  יָנָדב.  ח ְלִישָּׂשָכר, ְנַתְנֵאל בֶּ ן-ַעמִּ בֶּ
ה,  יהּוד; ִלְמַנשֶּׁ ן-ַעמִּ ָמע בֶּ ן-ֵחלֹן.  י ִלְבֵני יוֵֹסף--ְלֶאְפַרִים, ֱאִלישָׁ בֶּ
ְלָדן,  יב  ְדעִֹני.   ן-גִּ בֶּ ֲאִביָדן  ְלִבְנָיִמן,  יא  ָדהצּור.   ן-פְּ בֶּ ְמִליֵאל  גַּ
ְלָגד,  יד  ן-ָעְכָרן.   בֶּ ְגִעיֵאל  פַּ ר,  ְלָאשֵׁ יג  י.   דָּ ישַׁ ן-ַעמִּ בֶּ ֲאִחיֶעֶזר 
ה קריאי  ן-ֵעיָנן.  טז ֵאלֶּ ִלי     ֲאִחיַרע בֶּ עּוֵאל.  טו ְלַנְפתָּ ן-דְּ ה קריאי ֶאְלָיָסף בֶּ ן-ֵעיָנן.  טז ֵאלֶּ ִלי     ֲאִחיַרע בֶּ עּוֵאל.  טו ְלַנְפתָּ ן-דְּ ֶאְלָיָסף בֶּ
י ַאְלֵפי ִישְָׂרֵאל, ֵהם.   (ְקרּוֵאי) ָהֵעָדה, ְנִשׂיֵאי ַמּטוֹת ֲאבוָֹתם:  ָראשֵׁ
מֹת.   שֵׁ בּו בְּ ר ִנקְּ ה, ֲאשֶׁ ים ָהֵאלֶּ ְוַאֲהרֹן, ֵאת ָהֲאָנשִׁ ה,  ח מֹשֶׁ קַּ ַויִּ יז 
ְתַיְלדּו ַעל- ִני, ַויִּ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהשֵּׁ ל-ָהֵעָדה ִהְקִהילּו, בְּ יח ְוֵאת כָּ

ָנה  שָׁ ֶעשְִׂרים  ן  ִמבֶּ מוֹת,  שֵׁ ר  ִמְספַּ בְּ ֲאבָֹתם:   ְלֵבית  חָֹתם,  פְּ ִמשְׁ
ְפְקֵדם,  ַויִּ ה;  ֶאת-מֹשֶׁ ְיהָוה,  ה  ִצוָּ ר  ֲאשֶׁ כַּ יט  לָֹתם.   ְפְקֵדם, ָוַמְעָלה--ְלֻגְלגְּ ַויִּ ה;  ֶאת-מֹשֶׁ ְיהָוה,  ה  ִצוָּ ר  ֲאשֶׁ כַּ יט  לָֹתם.   ָוַמְעָלה--ְלֻגְלגְּ

י.  ז ִליהּוָדה, ַנְחׁשוֹן  דָּ ן-צּוִרישַׁ ֻלִמיֵאל בֶּ ְמעוֹן, שְׁ ֵדיאּור.  ו ְלשִׁ שְׁ
ן-צּוָער.  ט ִלְזבּוֻלן, ֱאִליָאב  יָנָדב.  ח ְלִישָּׂשָכר, ְנַתְנֵאל בֶּ ן-ַעמִּ בֶּ
ה,  יהּוד; ִלְמַנשֶּׁ ן-ַעמִּ ָמע בֶּ ן-ֵחלֹן.  י ִלְבֵני יוֵֹסף--ְלֶאְפַרִים, ֱאִלישָׁ בֶּ
ְלָדן,  יב  ְדעִֹני.   ן-גִּ בֶּ ֲאִביָדן  ְלִבְנָיִמן,  יא  ָדהצּור.   ן-פְּ בֶּ ְמִליֵאל  גַּ
ְלָגד,  יד  ן-ָעְכָרן.   בֶּ ְגִעיֵאל  פַּ ר,  ְלָאשֵׁ יג  י.   דָּ ישַׁ ן-ַעמִּ בֶּ ֲאִחיֶעֶזר 
ה קריאי  ן-ֵעיָנן.  טז ֵאלֶּ ִלי     ֲאִחיַרע בֶּ עּוֵאל.  טו ְלַנְפתָּ ן-דְּ ה קריאי ֶאְלָיָסף בֶּ ן-ֵעיָנן.  טז ֵאלֶּ ִלי     ֲאִחיַרע בֶּ עּוֵאל.  טו ְלַנְפתָּ ן-דְּ ֶאְלָיָסף בֶּ
י ַאְלֵפי ִישְָׂרֵאל, ֵהם.   (ְקרּוֵאי) ָהֵעָדה, ְנִשׂיֵאי ַמּטוֹת ֲאבוָֹתם:  ָראשֵׁ
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יש"י חסידה

A
D

  120

AD  120
Hebrew-Christian
Calendar for 154 Years

1 9 0 0   —  2 0 5 3

Mass

וס
פל

פלוס לוח עברי / לועזי 

ל-154 שנה

2 0 5 3       —     1 9 0 0
ה'תר"ס  — ה'תתי"ג

מחבר ספר, הפרסום היעיל 
והאפקטיבי הוא בבתי כנסת 
השירות ניתן בכל רחבי הארץ
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נעימות, רבי טרפון 6.............................................................. 03-5706464

שמעיה, רבי עקיבא 115.................................................... 03-6164664

03-6765097 ............................. ש.י שטרנשוס, הרב בן יעקב 12

ויזל כיפות וספרים, עזרא 41................................. . 03-6743371

עטרת, חזון איש 25 .............................................................  03-5791132

ישראל פרוכטר, כהנמן 74............................................ 03-6762744

כוס ישועות, הרב שך 1...................................................... 03-6164664

ציציות סרולוביץ, בן זומא 8..................................... 03-5796402

קשרי קודש, קהילות יעקב 21.................................. 03-6746493

הומינר מזכרות, בן פתחיה 5...................................... 03-6196820

ספרי אור החיים, כהנמן 64......................................... 03-5781802

ספרי אור החיים, אור החיים 10............................. 03-5799052

ספרי אור החיים, עקיבא 68....................................... 03-6162015

רמת הספר, זוננפלד 3....................................................... 03-5742779

אותיות, אהרונוביץ 59........................................................  03-5789090

אלתר ספרים , כהנמן 126............................................. 03-5099949

מילר הוצאת ספרים, קוטלר 20........................... 03-6162167

סופר ספר, חזון איש 23.................................................... 03-5791136

פרוכטר, כהנמן 74.................................................................... 03-6762744

מחבר ספר, הפרסום היעיל 
והאפקטיבי הוא בבתי כנסת 
השירות ניתן בכל רחבי הארץ
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מוצר  של  שלם  פאזל  מרכיב  לאור,  המוצא 
איכותי ומושלם במלוא מובן המילה.

אנקדוטה  לנו  מספר  הדפוס,  מבעלי  הוא  גם  רפי, 
שאתה  הגדולים  הדפוסים  בעלי  כל  "כמעט  מעניינת: 
ומתוך  נטו  כלכליים  משיקולים  והשתכללו  עלו  מכיר, 
יעדים  עוד  ולכבוש  השוק  על  יותר  לשלוט  שאיפה 
בשוק ההדפסות. לא נעים לי, זה נשמע קצת מוחצן, 
אבל מהאמת לא צריך להתבייש. אצלנו זה עבד הפוך. 
הכואבת  ומהמציאות  המקצוענות  מצד  הגיע  זה 
מעבודות שהוצאנו אל ספקי משנה, מה שנקרא היום 
מהתוצאה  התאכזבנו  הזמן  שעבר  ככל  חוץ'.  'מיקור 
וזה היה הטריגר  את בקרת האיכות שלנו,  שלא עברה 

להחלטה להביא את הבשורה המרעננת לענף".

מכיוון  יותר,  עוד  גדולה  הבעיה  עסקינן,  בספרים  ואם 
והתמורה  ברצפה,  המחירים  גדולה,  התחרות  ששם 
לא  כמעט  האחרונות  "בשנתיים  בהתאם.  ניתנת 
הספר  "הנה  ולומר  וי  עליו  לסמן  שיכולנו  ספר  היה 
'ללכת  והחלטנו  הכפפה  את  הרמנו  לכן  המושלם". 
ישמע  לא  הלקוח  שלנו  בדפוס  היום  הקופה'.  כל  על 
תירוצים כמו "הקיפול שייך לכריכייה ההיא והדקלים 
הם באשמת הכורך ההוא, הדיוק בצבעים שייך למפיק 
הלוחות, וההכנסה בליין. בכל בעיה מישהו אחר אשם, 

וברור שאתה חייב להתפשר". לא עוד.

הבשורה  את  להביא  שמחים  איילון'  ב'דפוס  אנחנו 
כל  ומעתה  הדפוס,  לענף 
שרוצים  והמו"לים  האמנים 
תוצאה מושלמת, מקומם אתנו. 
אולי   – זול  מחפשים  אתם   אם 
התורן  המאכער  את  תמצאו 
שיציע לכם משהו זול, אבל קחו 
זה  בחשבון שמה שמעניין אותו 

הרווח שלו בלבד. לא אתם.

שמעסיק  הענק  בדפוס  לסיור 
הרב  אותנו  לקח  עובדים  כ-50 

רכניצר, 
תיקי  מנהל 

בדפוס  הלקוחות 
הלקוחות  את  ובעיקר  גם  שמייצג 

החרדים. הוא הסביר לנו על כל מכונה. נראה היה כאילו 
הוא יודע להפעיל את כולן ושולט בנבכי המכונות.

בשיחה הוא מציין ואומר, "אני מגיע מהענף. בעבר היה 
לי דפוס דיגיטלי משלי והיום אני כאן. אני נושם דפוס 
שנים רבות. כמנכ"ל משרד פרסום הייתי גם בצד של 
המפיקים, וכשלקוח פונה אלי אני יודע מה הוא רוצה 

לקבל גם בלי שידגיש את זה בפני".

אתה אומר דפוס איכותי. תוכל להצביע על משהו מיוחד 
שמבדל אתכם מהשאר?

הבידול  אבל  בידולים,  וכמה  כמה  יש  יפה.  "שאלה 
ללקוחות  הסטקאטו.  רשת  עם  לוחות  הוא  העיקרי 
כבר  הם  לספר.  צורך  אין  איילון'  'דפוס  של  הקבועים 
היחידי  הדפוס  הוא  איילון'  'דפוס  הסוד:  את  יודעים 
בארץ שמדפיס עם רשת הסטאקטו – איכות הדפסה 
בפריסת  מוקרנים  הלוחות  תמונות.  לפיתוח  בדומה 
בדומה  מלאה  ברזולוציה  צפופים,  פיקסלים  נקודות 
שמעניק  מה  רגילה,  רשת  בהדפסת  ולא  לתמונות 

שלמות לתוצאה המתקבלת מהדפוס".

דפוס איילון - אין מה להשוות 

ליין איסוף, קיפול 
והידוק עד 128 דף

הפקת דפוס היא על פניו משהו טריוויאלי ולא חשוב. 

שירות  או  המקום  קרבת  שהנוחיות,  שיאמרו  יש 

משלוחים זה מה שקובע. 

יהיו שיאמרו שהמחיר הוא הקובע.... 

ויש שידפיסו במקום שהכי מוכר להם... 

ויש שמכירים את בן דודו של בעל העסק...

ויש ויש ויש....

לא  ההדפסה  שתוצאת  לאלו  רק  שייך  זה  שכל  ברור 

בדיוק בראש מעיינם... 

אולם מוציא לאור של ספר – שלרוב מגיע אחרי עמל 

מהווה  החומר  רק  שלא  לדעת  צריך   – שנים  של  ויזע 

בסיס להצלחת הספר, אלא כל המכלול: העימוד הנכון, 

הגימורים  עם  ההדפסה  ובעיקר  והכריכה,  הגרפיקה 

הנדרשים עד לתוצאה המיוחלת.

שהוא  צליל  לכל  לב  ששם  מוזיקלי  אמן  כמו  והוא, 

משיחה  שלכל  יודע  הוא  שרק  הצייר  כמו  בו,  השקיע 

המוצלח  לנוף  מוסיפה  והיא  סיבה  הייתה  במכחול 

ולשלימותו של הציור, כמו אמא שעמלה שעות על כל 

לארוחה  המושלם  התפריט  את  שמרכיבים   הפרטים 
החגיגית – רק הם יעריכו את השלמות...

איילון',  'דפוס  מבעלי  עמית,  לנו  אומר  "מבחינתנו", 
רואים  אנו  ההדפסה,  לתהליך  ניגשים  "כשאנחנו 
בדמיוננו את העמל מאחורי ההדפס, מההדפס הפשוט 
עד לקטלוג או לאלבום. הכול. ודאי ובוודאי כשמדובר 
חזות  הספר  כי  שבעתיים,  גדולה  הזהירות  אז  בספר, 

הכול לאומן שחיבר את הספר".

מהספר  ופרט  פרט  בכל  שנעשה  ההשקעה  מכלול 

יצא לכם פעם לפגוש אמן מוזיקלי שזה עתה סיים להפיק דיסק משלו? 

הראיתם פעם צייר שזה עתה סיים את ציורו המופלא?

יצא לכם אולי לחוות את ההנאה של אם, שזה עתה סיימה להכין ארוחה חגיגית? 

מי, לדעתכם, יתפשר על דפוס פחות איכותי כדי להרוויח על 
גבכם עוד כמה מאות שקלים, המאכער המזדמן או הגרפיקאי 

שביצע בעבורכם עבודה עם כל הנשמה? ׀ חיים קוטלר

דפוס איילון - אין מה להשוות 

ליין פוני 
 k6000-כ

בשעה

הפקת דפוס היא על פניו משהו טריוויאלי ולא חשוב. 

שירות  או  המקום  קרבת  שהנוחיות,  שיאמרו  יש 

משלוחים זה מה שקובע. 

יהיו שיאמרו שהמחיר הוא הקובע.... 

ויש שידפיסו במקום שהכי מוכר להם... 

ויש שמכירים את בן דודו של בעל העסק...

ויש ויש ויש....

לא  ההדפסה  שתוצאת  לאלו  רק  שייך  זה  שכל  ברור 

בדיוק בראש מעיינם... 

אולם מוציא לאור של ספר – שלרוב מגיע אחרי עמל 

מהווה  החומר  רק  שלא  לדעת  צריך   – שנים  של  ויזע 

בסיס להצלחת הספר, אלא כל המכלול: העימוד הנכון, 

הגימורים  עם  ההדפסה  ובעיקר  והכריכה,  הגרפיקה 

הנדרשים עד לתוצאה המיוחלת.

שהוא  צליל  לכל  לב  ששם  מוזיקלי  אמן  כמו  והוא, 

משיחה  שלכל  יודע  הוא  שרק  הצייר  כמו  בו,  השקיע 

המוצלח  לנוף  מוסיפה  והיא  סיבה  הייתה  במכחול 

ולשלימותו של הציור, כמו אמא שעמלה שעות על כל 

לארוחה  המושלם  התפריט  את  שמרכיבים   הפרטים 
החגיגית – רק הם יעריכו את השלמות...

איילון',  'דפוס  מבעלי  עמית,  לנו  אומר  "מבחינתנו", 
רואים  אנו  ההדפסה,  לתהליך  ניגשים  "כשאנחנו 
בדמיוננו את העמל מאחורי ההדפס, מההדפס הפשוט 
עד לקטלוג או לאלבום. הכול. ודאי ובוודאי כשמדובר 
חזות  הספר  כי  שבעתיים,  גדולה  הזהירות  אז  בספר, 

הכול לאומן שחיבר את הספר".

מהספר  ופרט  פרט  בכל  שנעשה  ההשקעה  מכלול 

יצא לכם פעם לפגוש אמן מוזיקלי שזה עתה סיים להפיק דיסק משלו? 

הראיתם פעם צייר שזה עתה סיים את ציורו המופלא?

יצא לכם אולי לחוות את ההנאה של אם, שזה עתה סיימה להכין ארוחה חגיגית? 

מי, לדעתכם, יתפשר על דפוס פחות איכותי כדי להרוויח על 
גבכם עוד כמה מאות שקלים, המאכער המזדמן או הגרפיקאי 

שביצע בעבורכם עבודה עם כל הנשמה? ׀ חיים קוטלר

דפוס איילון - אין מה להשוות 

ליין פוני 
 k6000-כ

בשעה
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מוצר  של  שלם  פאזל  מרכיב  לאור,  המוצא 
איכותי ומושלם במלוא מובן המילה.

אנקדוטה  לנו  מספר  הדפוס,  מבעלי  הוא  גם  רפי, 
שאתה  הגדולים  הדפוסים  בעלי  כל  "כמעט  מעניינת: 
ומתוך  נטו  כלכליים  משיקולים  והשתכללו  עלו  מכיר, 
יעדים  עוד  ולכבוש  השוק  על  יותר  לשלוט  שאיפה 
בשוק ההדפסות. לא נעים לי, זה נשמע קצת מוחצן, 
אבל מהאמת לא צריך להתבייש. אצלנו זה עבד הפוך. 
הכואבת  ומהמציאות  המקצוענות  מצד  הגיע  זה 
מעבודות שהוצאנו אל ספקי משנה, מה שנקרא היום 
מהתוצאה  התאכזבנו  הזמן  שעבר  ככל  חוץ'.  'מיקור 
וזה היה הטריגר  את בקרת האיכות שלנו,  שלא עברה 

להחלטה להביא את הבשורה המרעננת לענף".

מכיוון  יותר,  עוד  גדולה  הבעיה  עסקינן,  בספרים  ואם 
והתמורה  ברצפה,  המחירים  גדולה,  התחרות  ששם 
לא  כמעט  האחרונות  "בשנתיים  בהתאם.  ניתנת 
הספר  "הנה  ולומר  וי  עליו  לסמן  שיכולנו  ספר  היה 
'ללכת  והחלטנו  הכפפה  את  הרמנו  לכן  המושלם". 
ישמע  לא  הלקוח  שלנו  בדפוס  היום  הקופה'.  כל  על 
תירוצים כמו "הקיפול שייך לכריכייה ההיא והדקלים 
הם באשמת הכורך ההוא, הדיוק בצבעים שייך למפיק 
הלוחות, וההכנסה בליין. בכל בעיה מישהו אחר אשם, 

וברור שאתה חייב להתפשר". לא עוד.

הבשורה  את  להביא  שמחים  איילון'  ב'דפוס  אנחנו 
כל  ומעתה  הדפוס,  לענף 
שרוצים  והמו"לים  האמנים 
תוצאה מושלמת, מקומם אתנו. 
אולי   – זול  מחפשים  אתם   אם 
התורן  המאכער  את  תמצאו 
שיציע לכם משהו זול, אבל קחו 
זה  בחשבון שמה שמעניין אותו 

הרווח שלו בלבד. לא אתם.

שמעסיק  הענק  בדפוס  לסיור 
הרב  אותנו  לקח  עובדים  כ-50 

רכניצר, 
תיקי  מנהל 

בדפוס  הלקוחות 
הלקוחות  את  ובעיקר  גם  שמייצג 

החרדים. הוא הסביר לנו על כל מכונה. נראה היה כאילו 
הוא יודע להפעיל את כולן ושולט בנבכי המכונות.

בשיחה הוא מציין ואומר, "אני מגיע מהענף. בעבר היה 
לי דפוס דיגיטלי משלי והיום אני כאן. אני נושם דפוס 
שנים רבות. כמנכ"ל משרד פרסום הייתי גם בצד של 
המפיקים, וכשלקוח פונה אלי אני יודע מה הוא רוצה 

לקבל גם בלי שידגיש את זה בפני".

אתה אומר דפוס איכותי. תוכל להצביע על משהו מיוחד 
שמבדל אתכם מהשאר?

הבידול  אבל  בידולים,  וכמה  כמה  יש  יפה.  "שאלה 
ללקוחות  הסטקאטו.  רשת  עם  לוחות  הוא  העיקרי 
כבר  הם  לספר.  צורך  אין  איילון'  'דפוס  של  הקבועים 
היחידי  הדפוס  הוא  איילון'  'דפוס  הסוד:  את  יודעים 
בארץ שמדפיס עם רשת הסטאקטו – איכות הדפסה 
בפריסת  מוקרנים  הלוחות  תמונות.  לפיתוח  בדומה 
בדומה  מלאה  ברזולוציה  צפופים,  פיקסלים  נקודות 
שמעניק  מה  רגילה,  רשת  בהדפסת  ולא  לתמונות 

שלמות לתוצאה המתקבלת מהדפוס".

דפוס איילון - אין מה להשוות 

ליין איסוף, קיפול 
והידוק עד 128 דף



62

הרב אהרן, כאחד שמלווה את תחום השירות, במה אתם 
מתייחדים בתחום השירות?

"אהה, זה אחד מהדברים שהלקוחות שלנו מסכימים 
דפוס.  בית  בשום  כזה  שירות  עוד  אין   – אחד  פה 
במקומות אחרים הלקוח יתקל פעמים רבות במספר 
רב של זרועות שירות ושיווק ואחראי ייצור, הגורם לו, 
בסופו של דבר, ליפול בין הכיסאות. אצלנו השיטה היא 
באופן  אותך  שמלווה  לקוחות  תיקי  מנהל  מול  עבודה 
זה  הוא  לאספקה.  ועד  המחיר  הצעות  משלב  אישי 
שקשוב  זה  הוא  ההתקדמות,  בשלבי  אותך  שמעדכן 
לצרכים שלך והוא זה שילווה וייעץ בכל שלב כיצד ניתן 
לייעל ולהוזיל את המוצר. לא פלא שאצלנו הלקוחות 
זקוקים  לא  הם  ה'מאכערים'.  לשירותי  נזקקים  לא 
להזיז  כיצד  ויודע  כולם  את  ומכיר  ששולט  למישהו 
עניינים. הקשר הטוב שנוצר בין הלקוח ובין מי שמלווה 

אותו הוא יעיל יותר מכל דילר.

אצלנו קיים מערך תפ"י (תכנון פיקוח ייצור) הכולל שני 
בעלי מקצוע שמנווטים את כל העבודות, הן במחלקת 
האופסט והן במחלקה הדיגיטלית, והם אלה שדואגים 
המובטחים  הזמנים  לוחות  אחר  ממוחשב  למעקב 

ודואגים לעמוד בהם, בס"ד".

ומה בדבר ההתחייבות לאיכות?

אתה  למה שציינתי,  בהתאם  שאלת.  מצוינת  "שאלה 
תמיד  להתחייב  שיכולים  מהיחידים  שאנו  לבד  מבין 
לתוצאה מושלמת! יש לכך משמעות דומיננטית מאוד 
בתחום. רבים מבתי הדפוס מתנערים מאחריות בגלל 
תלויים  שהם  מכיוון  ובעיקר  ואחרות,  כאלה  תקלות 
לשטחי  מחוץ  עובדים  שמעסיקים  משנה  בספקי 

שהיכולת  ישראל, 
מוגבלת  שלהם 
דבר  הן  והטעויות 
ספר.  בכל  קבוע 
לא  זה  איילון'  ב'דפוס 
משמעית.  חד  קורה, 
ככאלה  מכך,  יתרה 

אם  גם  באיכות,  מזלזלים  שלא 
משמעותי  בלתי  שנחשב  משהו  על  יתלונן  לקוח 

לזה חשיבות  נייחס  – אנחנו  ראוי להתייחסות  שאינו 
הטוב  בשם  גאים  אנחנו  כי  בסבלנות.  בתלונה  ונטפל 

שלנו ושומרים עליו מכל משמר.

הממשלה,  ממשרדי  הרבה  בנו  שבחרו  הסיבה  זו 

הביטחון, הפנים, השיכון, החינוך ועוד. ארגונים, חברות 
והוצאות הספרים הגדולות כמו 'עוז והדר', 'אור החיים' 
איילון'  'דפוס  את  מעדיפים  אשר  כיו"ב,  ועוד  'עטרת' 
על פני כל השאר. הדבר נכון גם לחברות הוצאה לאור 
מהארץ  לשינוע  ולהמתין  להדפיס  המעדיפות  מחו"ל 
שנארז בקפידה ומבטיח להם את הגעת המוצר בצורה 

איכותית ושלמה".

דרך  שמצטרפים  ללקוחות  הטבה  לתת  תוכל  האם 
המגזין שלנו?

"כן, בהחלט. כמו שאנחנו מאפשרים לכל מו"ל לאשר 
המאפשר  מיוחד  לינק  באמצעות  ההדפסה  את 
למייל,  ישירות  מקבל  שהוא  בספר  ודפדוף  צפייה 
(שיושב  בהמשך  להשתמשות  יקבל  הוא  דומה  לינק 
יוכל לקדם את שיווק  הוא  וממנו  על השרתים שלנו) 
הספר באמצעות העברת הלינק למי שירצה להתרשם 
לכולם  מתאים  הוא  אותו.  קונה  שהוא  לפני  מהספר 

ובעיקר למפיקי קטלוגים או עיתונים וכדו'.

רק  היה  ללקוח  שחשוב  היחיד  המדד  אם  לסיכום: 
המחיר, לא היינו רואים את הביקוש המתגבר ל'דפוס 
איילון'. מסתבר, אם כן, ששירות ואיכות אכן חשובים 
ב'דפוס  לבחור  שמעדיף  הלקוחות,  לציבור  פחות  לא 
איילון' על פני האחרים. הכי חשוב – שאנחנו נגישים 
להתרוצץ  צריך  לא  הלקוח  אצלנו  מקום.  לכל  כמעט 
במקומות שונים – הכול נמצא תחת קורת גג אחת תחת, 
בקרה קפדנית עד לתוצאה מושלמת, עם אספקה לכל 
'דפוס  ותחרותי,  אטרקטיבי  במחיר  זה  כל  הארץ.  חלקי 

איילון' - אין מה להשוות ושווה לנסות.!".

ליין קולבוס
כ-1800 כריכות בשעה

מה זה, בעצם, לוחות עם רשת סטאקטו?

נתבונן  אם  כלשהו,  בהדפס  מתבוננים  "כשאנחנו 
מרשתות  בנוי  שההדפס  נראה  מגדלת  בזכוכית 
הויז'ואל.  את  מרכיבות  שיחד  זו  לצד  זו  המחוברות 
כאמור, זו תוצאה של לוח סטנדרטי. ב'איילון' תמצאו 
לוחות עם רשת סטאקטו עם פרופיל מיוחד שמותאם 
למכונות הדפוס שלנו. פרופיל שהוא פיתוח בלעדי של 
ובניסיונו  אומן  ידי  לו  שיש  המוכשר,  המנהל  עמית, 
העשיר הצליח להתאים את הפרופילים כך שההדפס 
שתמיד,  כך  לתוצר שהגרפיקאי תכנן,  הכי קרוב  יוצא 
ללא יוצא מהכלל, איכות הדפוס שלנו תעלה על כל דפוס 
לוחות  "להכניס  אצלנו  אין  הכול.  לא  עוד  וזה  אחר! 
הדפס  שלפיו  אייריס  תמיד  יקבל  הדפס  ולהדפיס". 
יתאים את צבעי ההדפסה. אייריס זה הדפס דיגיטלי 
הכי קרוב למקור, שמגיע מצד הלקוח. ברוב המקומות 
אייריס.  הדפסות  עבור  תוספת  לשלם  נדרש  הלקוח 
נוציא  אנחנו  אלא  ישלם,  לא  שהוא  רק  לא  אצלנו, 
בכל הדפסה גם בלי שיבקש. אצלנו הצבעים מגיעים 
צבע  הוא  צבע  כל  ביותר.  הטובה  באיכות  מגרמניה, 
מקורי ומוציא הדפס מושלם. כך גם בצבע השחור. אנו 

מהיחידים שמדפיסים שחור באיכות גבוהה".

מה בעניין הגימור, האם גם שם יש הבדל?

כמה  האחרונות  בשנתיים  רק  השקיע  הדפוס  "ודאי! 
את  שמשרת  וחדשני  משוכלל  בציוד  שקלים  מיליוני 
להביא  כדי  המושלם,  הגימור  בשביל  שצריך  מה  כל 
לתוצאה מושלמת בתהליכי הכריכה והגימור, הקיפול, 
הכול  ועוד.  השטנצים  הלמינציה,  הביגים,  ההידוק, 
יודעים  המפיקים  גבוהה.  דיוק  ברמת  אצלנו  נעשה 
מורכבים,  תיקים  'להפיל'  יכולים  הם  אצלנו  שרק 
העבודה  את  ונבצע  הלקוח  בדרישות  נעמוד  ואנחנו 
בגימור הכי מושלם שיכול להיות. בכל זאת, ניסיון של 
הדפוס  בית  עשה  כצפוי,  ברגל.  בא  לא  שנה  שלושים 
ובכך  השוק,  לדרישות  בהתאם  משמעותיים  צעדים 
הוא מקדים את כל השאר בתוצאה המוגמרת ובאיכות 
גאים  אנו  הארץ.  רחבי  בכל  כמותה  שאין  דופן  יוצאת 
ארוכה,  דרך  צעדנו  קטן,  דפוס  כבית  שהתחלנו  בזה 
שהפכנו  עד  וגדלנו  התרחבנו  יעד,  אחרי  יעד  השגנו 

לבית דפוס מוביל בירושלים".

האם בעניין הדפוס דיגיטלי יש ל'דפוס איילון' בשורה?

"הבשורה בדפוס דיגיטלי היא שאפשר היום להדפיס 
בכמויות קטנות, לא חייבים להדפיס ספרים באלפים. 

ב'דפוס  בלבד.  במאות  או  בעשרות  להדפיס  ניתן 

איילון' קיימת מחלקה דיגיטלית גדולה עם 3 מכונות 

מכונות  ושתי  צבע  להדפסת  חדישות  דיגיטליות 

מהיחידים  הוא  איילון'  'דפוס  לבן.  שחור  להדפסת 

בארץ שמעניק פתרון לגודל הדפסה (רוחב של 36 ס"מ 

ללקוחות  מושלם  מענה  נותן  וגם  ס"מ)   66 של  ואורך 

כמובן  קטנות.  בכמויות  ספרים  הדפסות  שרוצים 

הגדולות.  בהדפסות  כמו  המושלמים  הגימורים  כל  עם 

כריכה  במכונות  השקענו  הדיגיטלית  במחלקה  גם 

  uv,קשה לכריכה  דיגיטלי  ליין  גם  כמו  דיגיטליות 

גבוהה  ברמה  תמונות  אלבומי  וגם  קטנות  לכמויות 

בכמות  ספרים  למחבר  לתת  אפשרות  כולל  מאוד, 

קטנה עד שיקבל את כל ההזמנה הגדולה".

מה היתרונות של 'דפוס איילון' בתחום הכריכה?

האחרונה'  ה'מילה  הוא  הציוד  "כל  מצטחק.  אהרון  ר' 

בתחום. מכונות קיפול והידוק לסיכות מחברת עד 128 

עמודים שמתבצעים בבת אחד, כולל הידוק וחיתוך בו 

הכניס  כאשר  ענקית  קפיצה  עשה  הדפוס  בית  זמנית. 

להדפסה  הנדרש  הציוד  כל  את  אחת  גג  קורת  תחת 

פוני,  כריכות  עיתונים,  פלאיירים,  של  סיטונאית 

אצלנו   – קשה  הכריכה  בתחום  היא  הענקית  והבשורה 

כבר לא תצטרכו לחכות שבועיים עד שיכוונו את הליין 

הן  לגודל המיוחד שלכם. המכונות המשוכללות שלנו 

לנדרש  בהתאם  למידה  ממידה  ומשתנות  דיגיטליות 

כריכה  למהירות  מגיעה  החדשה  המכונה  רבה.  בקלות 

של 1,800 ספרים לשעה!

כריכת  ליין  הדפוס  לבית  התווסף  עתה  זה  בנוסף, 

של  ייצור  יכולת  עם  איסוף,  תחנות   21 עם  פוני, 

כ-6,000 ספרים לשעה! לזה צירפנו את בני המשפחה 

המשלימים זה את זה: מכונות תפירה, מכונות פורזץ-

נוכזץ (דף המחבר הכריכה לספר) וגולת הכותרת היא 

עצמאי,  באופן  כריכות  לייצור  המכונה  של  הייחודיות 

שרמת הדיוק שואפת ל-0.03 מילימטר".

חדש! ליין מדויק לייצור 
דקלים (כריכות) וקופסאות בכל הגדלים
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הרב אהרן, כאחד שמלווה את תחום השירות, במה אתם 
מתייחדים בתחום השירות?

"אהה, זה אחד מהדברים שהלקוחות שלנו מסכימים 
דפוס.  בית  בשום  כזה  שירות  עוד  אין   – אחד  פה 
במקומות אחרים הלקוח יתקל פעמים רבות במספר 
רב של זרועות שירות ושיווק ואחראי ייצור, הגורם לו, 
בסופו של דבר, ליפול בין הכיסאות. אצלנו השיטה היא 
באופן  אותך  שמלווה  לקוחות  תיקי  מנהל  מול  עבודה 
זה  הוא  לאספקה.  ועד  המחיר  הצעות  משלב  אישי 
שקשוב  זה  הוא  ההתקדמות,  בשלבי  אותך  שמעדכן 
לצרכים שלך והוא זה שילווה וייעץ בכל שלב כיצד ניתן 
לייעל ולהוזיל את המוצר. לא פלא שאצלנו הלקוחות 
זקוקים  לא  הם  ה'מאכערים'.  לשירותי  נזקקים  לא 
להזיז  כיצד  ויודע  כולם  את  ומכיר  ששולט  למישהו 
עניינים. הקשר הטוב שנוצר בין הלקוח ובין מי שמלווה 

אותו הוא יעיל יותר מכל דילר.

אצלנו קיים מערך תפ"י (תכנון פיקוח ייצור) הכולל שני 
בעלי מקצוע שמנווטים את כל העבודות, הן במחלקת 
האופסט והן במחלקה הדיגיטלית, והם אלה שדואגים 
המובטחים  הזמנים  לוחות  אחר  ממוחשב  למעקב 

ודואגים לעמוד בהם, בס"ד".

ומה בדבר ההתחייבות לאיכות?

אתה  למה שציינתי,  בהתאם  שאלת.  מצוינת  "שאלה 
תמיד  להתחייב  שיכולים  מהיחידים  שאנו  לבד  מבין 
לתוצאה מושלמת! יש לכך משמעות דומיננטית מאוד 
בתחום. רבים מבתי הדפוס מתנערים מאחריות בגלל 
תלויים  שהם  מכיוון  ובעיקר  ואחרות,  כאלה  תקלות 
לשטחי  מחוץ  עובדים  שמעסיקים  משנה  בספקי 

שהיכולת  ישראל, 
מוגבלת  שלהם 
דבר  הן  והטעויות 
ספר.  בכל  קבוע 
לא  זה  איילון'  ב'דפוס 
משמעית.  חד  קורה, 
ככאלה  מכך,  יתרה 

אם  גם  באיכות,  מזלזלים  שלא 
משמעותי  בלתי  שנחשב  משהו  על  יתלונן  לקוח 

לזה חשיבות  נייחס  – אנחנו  ראוי להתייחסות  שאינו 
הטוב  בשם  גאים  אנחנו  כי  בסבלנות.  בתלונה  ונטפל 

שלנו ושומרים עליו מכל משמר.

הממשלה,  ממשרדי  הרבה  בנו  שבחרו  הסיבה  זו 

הביטחון, הפנים, השיכון, החינוך ועוד. ארגונים, חברות 
והוצאות הספרים הגדולות כמו 'עוז והדר', 'אור החיים' 
איילון'  'דפוס  את  מעדיפים  אשר  כיו"ב,  ועוד  'עטרת' 
על פני כל השאר. הדבר נכון גם לחברות הוצאה לאור 
מהארץ  לשינוע  ולהמתין  להדפיס  המעדיפות  מחו"ל 
שנארז בקפידה ומבטיח להם את הגעת המוצר בצורה 

איכותית ושלמה".

דרך  שמצטרפים  ללקוחות  הטבה  לתת  תוכל  האם 
המגזין שלנו?

"כן, בהחלט. כמו שאנחנו מאפשרים לכל מו"ל לאשר 
המאפשר  מיוחד  לינק  באמצעות  ההדפסה  את 
למייל,  ישירות  מקבל  שהוא  בספר  ודפדוף  צפייה 
(שיושב  בהמשך  להשתמשות  יקבל  הוא  דומה  לינק 
יוכל לקדם את שיווק  הוא  וממנו  על השרתים שלנו) 
הספר באמצעות העברת הלינק למי שירצה להתרשם 
לכולם  מתאים  הוא  אותו.  קונה  שהוא  לפני  מהספר 

ובעיקר למפיקי קטלוגים או עיתונים וכדו'.

רק  היה  ללקוח  שחשוב  היחיד  המדד  אם  לסיכום: 
המחיר, לא היינו רואים את הביקוש המתגבר ל'דפוס 
איילון'. מסתבר, אם כן, ששירות ואיכות אכן חשובים 
ב'דפוס  לבחור  שמעדיף  הלקוחות,  לציבור  פחות  לא 
איילון' על פני האחרים. הכי חשוב – שאנחנו נגישים 
להתרוצץ  צריך  לא  הלקוח  אצלנו  מקום.  לכל  כמעט 
במקומות שונים – הכול נמצא תחת קורת גג אחת תחת, 
בקרה קפדנית עד לתוצאה מושלמת, עם אספקה לכל 
'דפוס  ותחרותי,  אטרקטיבי  במחיר  זה  כל  הארץ.  חלקי 

איילון' - אין מה להשוות ושווה לנסות.!".

ליין קולבוס
כ-1800 כריכות בשעה
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האדם
עץ השדה

מהו חום ואהבה? • השקר שבגדר "קשב וריכוז" • כח הפועל 
 • פנימי או מופנם?   • • המעלות שבמידות "הרעות"  בנפעל 
מחדל ההתבגרות • כוחה של פגיעה • היאך מגדלים • ועוד..

חדש!

פרקי חינוך והדרכה להורים ומחנכים
בעומק נפשו של נער ונפש האדם

אתה חייב את זה עכשיו, כדי שהוא יוכל להתמודד מחר.

אל תשאיר אותו לבד, תן לו את הכוח להתמודד.

חובה
בכל בית!

מאת הרב יעקב איטח שליט"א

להשיג בחנויות הספרים המובחרות | מוקד הזמנות: 079-9391128
או בעמדות 'נדרים פלוס' )קוד 701( 'מכון חמדת יעקב' | להזמנות מרוכזות: 054-8453381
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בסייעתא דשמיא

ספרי מכון "אורות חיים" ירושלים

קטלוג ספרים - תשע"ז / 2017
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הוצאת ספרים "אורות חיים" שנתייסדה לפני כשלושים שנה יחד עם צוות 
ת"ח החשובים שעל – ידה, שמו להם למטרה הדפסתם והאדרתם מחדש 

של ספרי רבותינו הקדמונים – גדולי המוסר והדרש, בפאר והדר, מנוקד 
ומפוסק, בהגהה מיוחדת עפ"י דפוסים ראשונים עתיקים, מזוקק שבעתיים, 

להאיר את עיני הלומדים.
   זכתה הוצאת "אורות חיים" והספרים אשר הופיעו במשך השנים נתקבלו 

בהערצה ובחיבה בכל תפוצות ישראל, ומקומם נקבע בכותל המזרח של 
ארון הספרים התורני.

   ספרי המוסר וההלכה בהוצאת "אורות חיים" מפאר ומאיר בבתיהם 
של שלומי אמוני ישראל, ובהיכלי התורה – הישיבות הק' ובתי החינוך, 

וזאת בזכות ההשקעה העצומה המושקעת בכל מהדורה ובכל ספר למען 
יצא לאור כלול בהדרו ושלימותו.

ספרי מוסר         ספרי הלכה            ספרי דרוש          ספרי חסידות     
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הוצאת ספרים "אורות חיים" שנתייסדה לפני כשלושים שנה יחד עם צוות 
ת"ח החשובים שעל – ידה, שמו להם למטרה הדפסתם והאדרתם מחדש 

של ספרי רבותינו הקדמונים – גדולי המוסר והדרש, בפאר והדר, מנוקד 
ומפוסק, בהגהה מיוחדת עפ"י דפוסים ראשונים עתיקים, מזוקק שבעתיים, 

להאיר את עיני הלומדים.
   זכתה הוצאת "אורות חיים" והספרים אשר הופיעו במשך השנים נתקבלו 

בהערצה ובחיבה בכל תפוצות ישראל, ומקומם נקבע בכותל המזרח של 
ארון הספרים התורני.

   ספרי המוסר וההלכה בהוצאת "אורות חיים" מפאר ומאיר בבתיהם 
של שלומי אמוני ישראל, ובהיכלי התורה – הישיבות הק' ובתי החינוך, 

וזאת בזכות ההשקעה העצומה המושקעת בכל מהדורה ובכל ספר למען 
יצא לאור כלול בהדרו ושלימותו.

ספרי מוסר         ספרי הלכה            ספרי דרוש          ספרי חסידות     
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סדרת ספרי מוסר

ספר שערי תשובה

ספר יסוד לכל באי בתשובה, אשר חיבר אחד מן הראשונים כמלאכים רבינו יונה 

החסיד מגירונדי זיע"א.

נדפס לראשונה עפ"י כתב יד המחבר בשנת רס"ה בעיר פאנו באיטליה.

המהדורה השניה של ספר קדוש זה הופיע בעיר קראקא בשנת שמ"א, ומאז 

נדפס במהדורות רבות וגם השגיאות והשיבושים הלכו וניתוספו ממהדורה 

למהדורה.

מהדורה זו של הספר אשר י"ל בשנת תשנ"א מחזירה את העטרה ליושנה, כאשר 

היא מוגהת לראשונה עפ"י דפוס ראשון ושני שנדפסו מכת"י המחבר, ופותח 

שער לדופקי בתשובה.

מסונף לספר זה 'ספר היראה' מרבינו המחבר, אשר נדפס יחד עמו במהדורה 

הראשונה בעיר פאנו שנת רס"ה.

כמו"כ מחוברים לספר, קונטרס 'אגרת התשובה' מרבינו המחבר אשר יו"ל עפ"י 

דפוס ראשון – קושטא שנת ש"ח, וכן ספר 'יסוד התשובה', - הנהגה כללית לבעל 

התשובה, נדפס לראשונה בשאלוניקי בשנת רפ"ט יחד עם ספר היראה, ולאחריה 

בשנת שפ"ז באמסטרדם, וממנה נעתקה והוגהה מהדורה זו.

ספר מסילת ישרים

מספרי המוסר הנודעים ביותר. ספר יסוד שעליו הושתתו יסודות העבודה ודרכי 

המוסר מדורי דורות.

נתחבר ע"י רבינו רבי משה חיים לוצאטו זיע"א.

נדפס לראשונה בחיי המחבר ע"י המחבר עצמו בשנת ת"ק באמסטרדם.

במשך השנים הוהדר במהדורות רבות וחלו בו שיבושים רבים.

י"ל במהדורה מפוארת ומוגהת היטב ע"י המכון בשנת תשמ"ח, בתוספת 'מפתח 

ענינים ומאמרים' מקיף ומשוכלל, ומצורף לו ספר 'דרך עץ חיים' לרבינו המחבר 

והוא הקדמה לספר פתחי חכמה.

הספר בהוצאת המכון נתפרסמה כמהדורה הנפוצה ביותר של ספר קדוש זה, ומאז 

נדפס כבר במהדורות רבות, כאשר לאורו צועדים רבבות אלפי לומדי התורה בארץ 

ובתפוצות.

ספר אורחות צדיקים

מראשוני ספרי המוסר היסודיים והידועים ביותר, שנתקבלו בחיבה ובהערצה 

בכל תפוצות ישראל.

חובר ע"י רבינו הרא"ה זיע"א, מגדולי רבותינו הראשונים ז"ל.

נדפס לראשונה בפראג בשנת שמ"א, ומיני אז נדפס בעשרות מהדורות שונות. 

וחלו בו שיבושים רבים.

י"ל בהוצאת המכון במהדורה מפוארת בשנת תשמ"ו ומאז כבש את מקומו 

כמהדורה המובילה בספר קדוש זה בהיכלי התורה בארץ ובעולם.

סט 4 ספרי מוסר פורמט רגיל סקי.   מק"ט 012 סט 3 ספרי מוסר פורמט רגיל סקי.   מק"ט 010

סט 4 ספרי מוסר פורמט רגיל למינציה.   מק"ט 013

סט 4 ספרי מוסר פורמט קטן סקי.   מק"ט 017

סט 3 ספרי מוסר פורמט רגיל למינציה.   מק"ט 011

סט 3 ספרי מוסר פורמט קטן למינציה.   מק"ט 018
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סדרת ספרי מוסר

ספר שערי תשובה

ספר יסוד לכל באי בתשובה, אשר חיבר אחד מן הראשונים כמלאכים רבינו יונה 

החסיד מגירונדי זיע"א.

נדפס לראשונה עפ"י כתב יד המחבר בשנת רס"ה בעיר פאנו באיטליה.

המהדורה השניה של ספר קדוש זה הופיע בעיר קראקא בשנת שמ"א, ומאז 

נדפס במהדורות רבות וגם השגיאות והשיבושים הלכו וניתוספו ממהדורה 

למהדורה.

מהדורה זו של הספר אשר י"ל בשנת תשנ"א מחזירה את העטרה ליושנה, כאשר 

היא מוגהת לראשונה עפ"י דפוס ראשון ושני שנדפסו מכת"י המחבר, ופותח 

שער לדופקי בתשובה.

מסונף לספר זה 'ספר היראה' מרבינו המחבר, אשר נדפס יחד עמו במהדורה 

הראשונה בעיר פאנו שנת רס"ה.

כמו"כ מחוברים לספר, קונטרס 'אגרת התשובה' מרבינו המחבר אשר יו"ל עפ"י 

דפוס ראשון – קושטא שנת ש"ח, וכן ספר 'יסוד התשובה', - הנהגה כללית לבעל 

התשובה, נדפס לראשונה בשאלוניקי בשנת רפ"ט יחד עם ספר היראה, ולאחריה 

בשנת שפ"ז באמסטרדם, וממנה נעתקה והוגהה מהדורה זו.

ספר מסילת ישרים

מספרי המוסר הנודעים ביותר. ספר יסוד שעליו הושתתו יסודות העבודה ודרכי 

המוסר מדורי דורות.

נתחבר ע"י רבינו רבי משה חיים לוצאטו זיע"א.

נדפס לראשונה בחיי המחבר ע"י המחבר עצמו בשנת ת"ק באמסטרדם.

במשך השנים הוהדר במהדורות רבות וחלו בו שיבושים רבים.

י"ל במהדורה מפוארת ומוגהת היטב ע"י המכון בשנת תשמ"ח, בתוספת 'מפתח 

ענינים ומאמרים' מקיף ומשוכלל, ומצורף לו ספר 'דרך עץ חיים' לרבינו המחבר 

והוא הקדמה לספר פתחי חכמה.

הספר בהוצאת המכון נתפרסמה כמהדורה הנפוצה ביותר של ספר קדוש זה, ומאז 

נדפס כבר במהדורות רבות, כאשר לאורו צועדים רבבות אלפי לומדי התורה בארץ 

ובתפוצות.

ספר אורחות צדיקים

מראשוני ספרי המוסר היסודיים והידועים ביותר, שנתקבלו בחיבה ובהערצה 

בכל תפוצות ישראל.

חובר ע"י רבינו הרא"ה זיע"א, מגדולי רבותינו הראשונים ז"ל.

נדפס לראשונה בפראג בשנת שמ"א, ומיני אז נדפס בעשרות מהדורות שונות. 

וחלו בו שיבושים רבים.

י"ל בהוצאת המכון במהדורה מפוארת בשנת תשמ"ו ומאז כבש את מקומו 

כמהדורה המובילה בספר קדוש זה בהיכלי התורה בארץ ובעולם.

סט 4 ספרי מוסר פורמט רגיל סקי.   מק"ט 012 סט 3 ספרי מוסר פורמט רגיל סקי.   מק"ט 010

סט 4 ספרי מוסר פורמט רגיל למינציה.   מק"ט 013

סט 4 ספרי מוסר פורמט קטן סקי.   מק"ט 017

סט 3 ספרי מוסר פורמט רגיל למינציה.   מק"ט 011

סט 3 ספרי מוסר פורמט קטן למינציה.   מק"ט 018
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סדרת ספרי מוסרסדרת ספרי מוסר

מעלות המדות / סקאי שערי תשובה / סקאי

מסילת ישרים / סקאי אורחות צדיקים / סקאי

מעלות המדות / למינצי'ה   שערי תשובה / למינצי'ה

מסילת ישרים / למינצי'ה אורחות צדיקים / למינצי'ה
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סדרת ספרי מוסרסדרת ספרי מוסר

מעלות המדות / סקאי שערי תשובה / סקאי

מסילת ישרים / סקאי אורחות צדיקים / סקאי

מעלות המדות / למינצי'ה   שערי תשובה / למינצי'ה

מסילת ישרים / למינצי'ה אורחות צדיקים / למינצי'ה
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סדרת ספרי הלכה

גולת הכותרת של המכון ה"ה הספר "קיצור שולחן ערוך השלם" שיצא לאור במהדורה מפוארת 
בשנת תשמ"ט,  והוהדר במהדורה חדשה ומפוארת בשנת תשע"ג, על כל יתרונותיו הרבים :  

•  בראש ובראשונה עיצוב נקי ונעים מאיר עיניים; 
ניקוד ופיסוק מדויק;    •

•  כותרת משנה לכל סעיף המבאר בתמצית את תוכן הסעיף;  
•  ציונים ומראי מקומות;  

•  דיני פורים המשולש אשר נתחבר ע"י הגאון ר' יוסף חיים זוננפלד זצ"ל; 
•  דיני שטרות וכתובות מכת"י המחבר;   

•  ועל כולנה היצירה הנפלאה ה"ה  "קובץ הלכות התלויות בארץ" שנתחבר ע"י              
־צוות תמידי חכמים ידועים חברי המכון ובהסכמת גדולי הפוסקים, וגם הוא מנוקד ומבואר ומפו

רש היטיב, עם ציונים למקורות ההלכה, וכותרת משנה לכל סעיף;  
•  מפתח ענינים  מפורט;  

שער ציורים וטבלאות מרשימים המאירים עיני הקורא; פירוט מידות ומשקולות חז"ל ותר ־• 
גומם לשיעורי זמנינו, ועוד.

מאז יצא הקיצור לאור עולם הודפס כבר בעשרות מהדורות במאות אלפי עותקים בכל רחבי תבל, 
כאשר רבבות אלפי ישראל מתחנכים בנתיבות ההלכה על ברכיו של "קיצור" זה.

לאחר פניות רבות ממנהלי מוסדות החינוך ומחנכים ידועי שם, הופיע הקיצור לפני כשנה בלבוש 
חדש ה"ה "ילקוט הלכות לתלמידים" אשר נערך ע"י צוות מחנכים ידועים ותלמידי חכמים והוגה 
ונופה על ידם כאשר רק הסימנים המתאימים לתלמידים הוכנסו בספר, דבר שהיה נחוץ זמן רב, 

כמובן שכל יתרונותיו של ה"קיצור" המקורי נותרו על מקומם ושוכללו בהידור רב הוצאת.

לאור פניות חוזרות ונשנות מצד מנהלות ומחנכות דגולות מבתי הספר והסמינרים של "בית יעקב" 
על-ידם,  ונבדקה  שנערכה  לתלמידות"  ה"קיצור  של  מיוחדת  מהדורה  לאור  יצא  הארץ,  ברחבי 
המיועדת לבנות ישראל הכשרות תלמידות בתי החינוך השונים, ואף בו הושקע הון רב להתאימו 

במיוחד למטרה זו, עפ"י מתווה מיוחד שנקבע ע"י מחנכות ותיקות וידועות שם.
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סדרת ספרי הלכה

גולת הכותרת של המכון ה"ה הספר "קיצור שולחן ערוך השלם" שיצא לאור במהדורה מפוארת 
בשנת תשמ"ט,  והוהדר במהדורה חדשה ומפוארת בשנת תשע"ג, על כל יתרונותיו הרבים :  

•  בראש ובראשונה עיצוב נקי ונעים מאיר עיניים; 
ניקוד ופיסוק מדויק;    •

•  כותרת משנה לכל סעיף המבאר בתמצית את תוכן הסעיף;  
•  ציונים ומראי מקומות;  

•  דיני פורים המשולש אשר נתחבר ע"י הגאון ר' יוסף חיים זוננפלד זצ"ל; 
•  דיני שטרות וכתובות מכת"י המחבר;   

•  ועל כולנה היצירה הנפלאה ה"ה  "קובץ הלכות התלויות בארץ" שנתחבר ע"י              
־צוות תמידי חכמים ידועים חברי המכון ובהסכמת גדולי הפוסקים, וגם הוא מנוקד ומבואר ומפו

רש היטיב, עם ציונים למקורות ההלכה, וכותרת משנה לכל סעיף;  
•  מפתח ענינים  מפורט;  

שער ציורים וטבלאות מרשימים המאירים עיני הקורא; פירוט מידות ומשקולות חז"ל ותר ־• 
גומם לשיעורי זמנינו, ועוד.

מאז יצא הקיצור לאור עולם הודפס כבר בעשרות מהדורות במאות אלפי עותקים בכל רחבי תבל, 
כאשר רבבות אלפי ישראל מתחנכים בנתיבות ההלכה על ברכיו של "קיצור" זה.

לאחר פניות רבות ממנהלי מוסדות החינוך ומחנכים ידועי שם, הופיע הקיצור לפני כשנה בלבוש 
חדש ה"ה "ילקוט הלכות לתלמידים" אשר נערך ע"י צוות מחנכים ידועים ותלמידי חכמים והוגה 
ונופה על ידם כאשר רק הסימנים המתאימים לתלמידים הוכנסו בספר, דבר שהיה נחוץ זמן רב, 

כמובן שכל יתרונותיו של ה"קיצור" המקורי נותרו על מקומם ושוכללו בהידור רב הוצאת.

לאור פניות חוזרות ונשנות מצד מנהלות ומחנכות דגולות מבתי הספר והסמינרים של "בית יעקב" 
על-ידם,  ונבדקה  שנערכה  לתלמידות"  ה"קיצור  של  מיוחדת  מהדורה  לאור  יצא  הארץ,  ברחבי 
המיועדת לבנות ישראל הכשרות תלמידות בתי החינוך השונים, ואף בו הושקע הון רב להתאימו 

במיוחד למטרה זו, עפ"י מתווה מיוחד שנקבע ע"י מחנכות ותיקות וידועות שם.
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פורמט קטן מק"ט 021

פורמט רגיל מק"ט 019

פורמט רגיל מק"ט 020

קיצור שולחן ערוך
השלם והמבואר

 סקאי

קיצור שולחן ערוך 
השלם והמבואר 

למינצי'ה

פורמט בינוני מק"ט 022

פורמט כיס כריכה רכה מק"ט 023

פורמט רגיל למינצי'ה מק"ט 024

פורמט רגיל למינצי'ה מק"ט 025

קיצור שולחן ערוך
לתלמידים

קיצור שולחן ערוך
לתלמידות

סדרת ספרי הלכהסדרת ספרי מוסרסדרת ספרי הלכה
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פורמט קטן מק"ט 021

פורמט רגיל מק"ט 019

פורמט רגיל מק"ט 020

קיצור שולחן ערוך
השלם והמבואר

 סקאי

קיצור שולחן ערוך 
השלם והמבואר 

למינצי'ה

פורמט בינוני מק"ט 022

פורמט כיס כריכה רכה מק"ט 023

פורמט רגיל למינצי'ה מק"ט 024

פורמט רגיל למינצי'ה מק"ט 025

קיצור שולחן ערוך
לתלמידים

קיצור שולחן ערוך
לתלמידות

סדרת ספרי הלכהסדרת ספרי מוסרסדרת ספרי הלכה
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תהילים אסיפת אמרים עטרה לראש צדיקשבע פתילות מסכת אבות 
עם פירוש חסד לאברהם

סדרת ספרי חסידות
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כלי יקרספר החינוך / סקאי / למינצי'ה ספר היהודי הקדוש מפרשיסחהספר החינוך / סקאי ב' בכרכים

סדרת ספרי דרוש וספרי מוסר
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תהילים אסיפת אמרים עטרה לראש צדיקשבע פתילות מסכת אבות 
עם פירוש חסד לאברהם

סדרת ספרי חסידות
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הופיע ויצא לאור בס"ד
ספר והדר  פאר  ברוב 

ארזים עצי 
העזר אבן  על  השלם 

בשלשה כרכים מהודרים
אור חדש על ציון האיר בהגלות אור יקרות, 
אחד  ומפואר,  חדש  בכלי  עתיקה  תורה 
העזר,  אבן  על  ביותר  החשובים  החיבורים 

תורתו של הגאון המפורסם

הג"ר חיים נח צבי ברלין זצ"ל
אב"ד אה"ו

כל מ  אשר  מוילנא,  הגאון  של  תקופתו 
עליהם  וסמכו  דבריו  את  הביאו  הפוסקים 
להלכה ולמעשה. הספר נדפס פעם אחת ויחידה 
בחיי המחבר בשנת תק"ן, ומאז לא נדפס עוד רק 
שיבושי  ברבבות  מלא  הספר  צילום,  במהדורות 
ונדפס  קיטועים,  ללא  תיבות,  ראשי  אלפי  דפוס, 
באיכות גרועה מאוד. ועתה יצא לאור מחדש בס"ד 

ברוב פאר והדר.

ספר אשר יחולל מהפיכה של ממש בלימוד ה 
בדברי  סעיף  כל  כסדר  מבאר  העזר,  אבן 
השו"ע, דרכו של המחבר לבאר ישר את מקור 
סוגיות  בכל  עצומה  בגאונות  מפלפל  ההלכה, 

הש"ס בבלי וירושלמי ובשיטות הראשונים. 

מראי ת  כל  אומתו  השיבושים,  כל  בו  וקנו 
חלקם  חדשים,  אלפים  ונוספו  המקומות 
נדירים מאוד, פיסוק קיטוע ופיענוח כל רבבות 
ועוד  בו,  שהיו  הרבים  התיבות  וקיטועי  ראשי 
מעלות רבות וחשובות כמובא במבוא המורחב 

הנדפס בתחילת הספר.

כל הוגה מחדש בזהירות רבה הגהה אחר ה 
מופלגים  ת"ח  חבר  ע"י  נפה,  בי"ג  הגהה 
חברי מכון ראש פינה, אשר יגעו ועמלו במשך 
כחמש שנים לברר מקחו של צדיק, וזאת לאחר 

לימוד העניינים בעיון.

מכון ראש פינה
מפעל שולחן ערוך השלם

כולל: רח' דברי חיים 2 ירושלים
משרד: רח' הפסגה 18 ירושלים

טל’: 02-6423226
נייד: 052-767-0522

יצירת מופת
על
אבן
העזר

יצירת מופת
על
אבן
העזר

מחיר מיוחד

לרגל ההוצאה לאור

140 ₪
בלבד

|| להשיג בחנויות הספרים ||
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”פרי מגדים על אבן העזר”
המהפך:

ציון האיר בהגלות  אור חדש על 
לג"ר  פינה"  "ראש  היד  כתב  נגלות 
זצ"ל  ברנדריס  שמעריל  שמריה 
אב"ד הרימלוב, תלמיד מובהק של 
אשר  אפרים",  ה"בית  בעל  הגאון 
נכתב  מאז  לראשונה  אור  רואה 
לפני כמאתיים שנה! הגאון המחבר 
למעלה  במשך  חיבורו  על  עמל 

מעשרים שנה!

עד  החשיבוהו  דורו  גדולי  כל 
ה"בית  רבו  כדוגמת  מאוד, 
יהושע",  "ספר  בעל  אפרים", 
קלוגר,  שלמה  הג"ר  סופר,  החתם 
שהבאנו  כפי  ועוד,  הנתיבות,  בעל 
רבות  תשובות  המורחב  במבוא 
ודברי שבח מכל גדולי דורו. בתוך 
החיבור הביא הגאון המחבר הרבה 
חידושים מופלאים אשר בא בכתו־

בים עם גאוני דורו. 

מהפיכה  יחולל  אשר  הספר 
בלימוד אבן העזר, מבאר כסדר כל 
ס"ק  וכל  השו"ע,  בדברי  סעיף 
בהקדמתו  המחבר  ובב"ש,  בח"מ 
מגדים"  כ"פרי  חיבורו  את  מגדיר 

על אבן העזר.

תוקנו בו כל השיבושים, אומתו 
ונוספו אלפים  כל מראי המקומות 
מאוד,  נדירים  חלקם  חדשים, 
רבבות  כל  ופיענוח  קיטוע  פיסוק 
הרבים  התיבות  וקיטועי  ראשי 

שהיו בו.

הכל הוגה מחדש בזהירות רבה 
ע"י  נפה,  בי"ג  הגהה  אחר  הגהה 
יגעו  אשר  מופלגים  ת"ח  חבר 
ועמלו במשך למעלה מעשר שנים 
לברר מקחו של צדיק, וזאת לאחר 

לימוד העניינים בעיון.

 | 
 0

52
-7

16
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מהפכה בלימוד אבן העזר!



81



82



83



84

ng
m
@
ne

to
.n
et
.i
l

להשיג בחנויות הספרים או בטל' 07-22-44-1670

והוא ביאור נפלא על 
השו"ע והרמ"א, בו נתבאר 
כל דין ודין בטעמו ונימוקו 

מהגמרא והפוסקים 
ראשונים ואחרונים, ולא 

יהיה כספר החתום. גם 
קיבצנו בו כל הדינים 
ההלכות והביאורים 

המפוזרים בספרי 
האחרונים והשו"ת, וכן 

נידונים חדשים אשר  
נתחדשו בדורות 

האחרונים, והכל בלשון 
יפה וקלה השוה לכל נפש, 

כתבנית ספרו של הכהן 
הגדול בעל ה"משנה 

ברורה" על או"ח.

כולל ”ראש פינה“: דברי חיים 2 י-ם, משרד: רח‘ הפסגה 18 י-ם טל. 02-6423226  נייד. 052-7670522  פקס. 02-6428856

פאר היצירה על אבן העזר 

מבית היוצר "ראש פינה"
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להשיג בחנויות הספרים או בטל' 07-22-44-1670
כולל ”ראש פינה“: דברי חיים 2 י-ם, משרד: רח‘ הפסגה 18 י-ם טל. 02-6423226  נייד. 052-7670522  פקס. 02-6428856

שלחן ערוך אבן העזר השלם

מהדורת השלחן ערוך שכבשה
את עולם התורה

בית מאיר

יצירת מופת עם הוספות רבות 
מכת"י המחבר

מחצית השקל ואבני גזית

ספר העזר ההכרחי
לכל לומדי אבן העזר המחבר מכת

ספר ראש פינה 

חיבור כדוגמת הפרי מגדים 
מכת"י, מתלמיד ה"בית אפרים"

על כל אבן העזר

עצי ארזים

חיבור מקדמון מתקופת הגר"א, 
המפלפל בגאונות עצומה בכל 

סוגיות הש"ס ובשיטות הראשונים, 
על הלכות אישות וקידושין

אבן ברורה

פאר היצירה על אבן העזר כדוגמת 
ה"משנה ברורה"

רב
מכר!

שינון המשפט ספר וחוברות

פרוייקט שיסייע לך להיות בקי בכל 
ד' חלקי השו"ע טור וב"י שו“ע ונושאי 

כליו, ערוך בתמצית ובבהירות

רב
מכר!
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להשיג בחנויות הספרים או בטל' 07-22-44-1670
כולל ”ראש פינה“: דברי חיים 2 י-ם, משרד: רח‘ הפסגה 18 י-ם טל. 02-6423226  נייד. 052-7670522  פקס. 02-6428856

ללימוד  שעה  רבע  של  יומית  בהשקעה  יקר!  ואברך  בחור 

עמוד יומי, תוכל לרכוש בקיאות בכל חושן משפט טור ושו"ע 

ועיקרי השיטות, במשך שנתיים בלבד!
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משמר הפתח 
על פתחי תשובה- הלכות תערובות

מאת הרה"ג רבי מנחם מענדל שמרלר שליט"א
יצירת מופת שהפכה עד מהרה לספר יסוד בכל היכלי הכוללים, בהיותו כלי עזר 
תשובה'  ה'פתחי  לימוד  תערובות.  הלכות  בלימוד  העוסקים  לכל  ביותר  נחוץ 
הראיות  והנימוקים,  הטעמים  כל  הובאו  בספר  כאשר  פורה  ללימוד  הופך 
וההוכחות, מתוך התשובות שציין אליהם הפתחי תשובה, ונוסף על כך מאות 
בשפה  והכל  הדורות,  גדולי  מכל  ושו"ת  הלכה  ספרי  מאלפי  והוספות  הערות 
ברורה ונעימה. הספר המפואר מעוטר בהסכמותיהם של גדולי התורה שליט"א 

המעידים כי לא נראה עוד כבושם הזה.

להשיג בכל חנויות הספרים המובחרות
הפצה ראשית- יפה נוף 1599-581-581. לפרטים- 052-7697684.

תורה שבכתב 
על עניני כתיבת 

סת"ם, דיני הכתב, 
צורת האותיות, 

וקדושת השם.
על סדר ההלכות 

שבשו"ע או"ח 
ויו"ד

הספר זכה בסיעתא 
דשמיא, להסכמתם 

של גדולי התורה 
המומחים בתחום זה:

הרה"ג ר' משה שטרנבוך ראב"ד שליט"א	 
הרה"ג ר' מרדכי פרידלנדר רב משמרת סת"ם 	 

זצ"ל
הרה"ג ר' יעקב מאיר שטרן, דומ"צ בבי"ד הרב 	 

וואזנר, שליט"א
הרה"ג ר' עזריאל אוירבעך שליט"א	 

ניתן להשיג את הספר:
בירושלים- גירסא- זכרון משה

ויסבקר ספרים- רח' לבוש מרדכי
בני ברק- גיטלר הוצאת ספרים

סאטמר ספרים
וכן אצל המחבר: רח' חזקיהו שבתאי 11/20, 

משפחת גורטלר, 02-5713570 ירושלים

קונטרס – מצא חן 

הרה"ג רבי  יצחק גולדברג שליט"א 

קונטרס חשוב, 
קצר, ומפורט- 

מדריך לש"ץ 
קודם שייגש 

לעמוד. 
עם הרבה 

פסקים חדשים 
ומחודשים 

ממרן הרה"ג רבי 
חיים קנייבסקי 

שליט"א ועוד.

מתנה מושלמת 
לבר-מצוה. 

וכלול בו הרבה 
ידיעות לא כל 

כך ידועות בכל עניני התפילה השוות לכל אחד 
ואחד.

ניתן להשיג בארץ ישראל אצל המחבר:
 com.aish@mgoldberg ,02-5817028 
רח' ים סוף 7\10  - ירושלים: 054-8461101

גם בחנות ספרים גירסה בשכונת זכרון משה 
י-ם, רח' חפץ חיים 13, 02-5381211

"bieqeleisen" בארה"ב חנות ספרים בניו יורק

"ספר חובה 

ללומדי הלכות 

תערובות" 
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ב"ה זכינו ויצא 

בהדפסה חדשה עם תוספות רבות
הופיע!!!

"אדני שלמה"
הלכות שבת ז' חלקים

מאת הגאון הגדול רבי שלמה מגנוז שליט"א
ראש כוללי "ברית שלום", "מגן אברהם".

אשר מלא וגדוש בהארות רבות חשובות בהבנה 
השו"ע  מדברי  סעיף  כל  על  ובארוכה  בקצרה 
ומ"ב מפי ספרים וסופרים בליבון עצום לעומקה 

של הלכה.
המובחרות  הספרים  בחנויות  להשיג  ניתן 

ובמוקדים ברחבי הארץ.

לרגל ההוצאה החדשה- לבתי כנסת ובתי מדרש, 
וכן למגידי שיעור ומוציאי עלונים בהלכות שבת

33% הנחה )כל הסט 210 ₪( וב- 10 תשלומים.
הפצה ראשית: "ידי ברכה" 052-7619307

סדר הדין
ספר יסוד לניהול 
סדרי הדין ע"פ 

התורה

ועד הבית כהלכה
 כל השאלות לניהול 
הבית המשותף ע"פ 

ההלכה

 שאלת רב
תשובות ממרן

הגר"ח קנייבסקי שליט"א

סט 2 חלקים:
50 ₪ במקום 100 ₪

כרך בודד:
30 ₪ במקום 50 ₪

הפצה ראשית – גוטמן 0526696881
ובכל חנויות הספרים המובחרות

מאת
הגאון הרב אברהם דרברמדיקר 

אב"ד בד"ץ "נתיבות חיים"
וחבר בד"ץ "הישר והטוב"

חובה לכל לומד חו"מ 
להשיג בחנויות הספרים ובטל: 02-5827691

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה
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רבינו דוד אבודרהם

פירושי הברכות והתפילות
במהדורה חדשה בתוספת הערות וביאורים

מאת
הגאון רבי יעקב גרינצייג שליט"א

יו"ל ע"י מכון קרן רא"ם
להשיג בחנויות הספרים המובחרות.

  "ריח נרדי"
שו"ת ובירורי הלכה

מאת הגאון רבי גדליהו נדיר שליט"א
משא ומתן 

בעניינים עמוקים 
בדיני ברכות, 

שבת, שביעית 
ועוד...

בספר מ"א 
תשובות 

המשתרעים 
על יותר מ-300 

עמודים.
בספר ימצאו 

הלומדים 
תשובות 

הלכתיות, בסברא 
ובעיון מעמיק, כולל בקיאות רבה, יחד עם 

מראה מקומות לספרי שו"ת רבים.

ניתן להשיג את הספר 
אצל הרב המחבר בטל: 0504181570

)מחיר הקרן לזיכוי הרבים(

מאת הרה"ג רבי מנחם מנדל שמרלר שליט"א
תערובות  הלכות  כל  את  מקיף  התועלת,  ורב  בהיקפו  ייחודי  ספר 
ביסודיות, הן בכללי ושורשי הדינים והן במאות שאלות אקטואליות 
בני זמננו, כאשר כל הלכה מבוארת מיסודותיה בגמ' וראשונים, שו"ע 
ונושאי כליו, תוך ציטוט בקצרה והבאת פסיקיהם והכרעותיהם של 

כל ספרי ההלכה והשו"ת לדורותיהם. עד להכרעת גדולי דורנו.
שורשי  מובאים  הדף  ובשולי  הדף,  בראש  הלכות  כפסקי  נערך 
ומקורות הדינים ונימוקי השיטות וההכרעות בקצרה, ערוכים בשפה 

תמציתית וקולחת.
הספר מסודר על סדר השו"ע, וכולל כ-700 עמודים, ובסופו 'מפתח 

ערכים' מפורט.
הפצה ראשית: "הפצת הספר" 03-6765382

לפרטים נוספים: 0527-112263
 

פסקי הוראה יורה דעה- הלכות תערובות
הספר היסודי והמקיף ביותר ללומדי איסור והיתר

בקרוב כרך נוסף על הלכות בשר בחלב

חדש!!

מכררב
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פלפולא דאורייתא
עה"ת 

)500 עמ'(
₪ 30

תלמודא דאורייתא
 עה"ת

 )350 עמ'( 
₪ 30

חידודים ופירושים 
במדרשי התלמוד

)עם קונטרס מצוותא דאורייתא- חקירות ועיונים 
במ"א מצוות הראשונים(

שו"ת ידי אהרן
 )כרך א'- 350 עמ', 

כרך ב'- 400 עמ'(
40 ₪ לכל כרך

מערכות ועיונים 
בסוגיות הש"ס 

עד דינים העולים 
להלכה בד' חלקי 

השו"ע עם הלכתא למשיחא 
וקונטרס בסוף כל ספר

הושלמה הסדרה
המהדורה החדשה והמפוארת של ספר

תורת הבית להרשב"א
כרך א'- בית ראשון ושני הלכות שחיטה וטריפות.

כרך ב'- בית שלישי דיני מליחה ובשר בחלב.
כרך ג'- בית רביעי בית התערובת.

)מהדורה תנינא עם תיקונים והוספות(
כרך ד'- בית חמישי בית היין, ובית שישי הלכות נטל"י.

כרך ה'- בית שביעי ושער המים בית הנשים והל' מקוואות.
מוגה על פי כתבי יד.

להשיג בחנויות הספרים המובחרות
או בטל': 02-5335944/ 053-313-5944

ערוך מחדש, מחולק לפיסקאות, עם כותרת 
כל ענין וענין בפני עצמו.
בדק הבית, משמרת הבית, ותוה"ב הקצר, 
באו על מקומם, במקביל לתוה"ב הארוך. 
ליקוטי מראה הבית, קובץ ביאורים, מפתחות 
מורחבות לפי סדר הש"ס, שו"ע, ועניינים.

 קיצור בית דוד 

על ספר "קיצור בית דוד" 
הלכות שחיטה וטריפות

מתוך הסכמת הגאון המומחה הרב יצחק אליעזר יאקב שליט"א
"עברתי כל ספרו מהחל עד כלה ולא שמט זיז כל שהוא מספר "בית 
דוד" וכל פינה קטנה הדגיש, זהו ספר פלאים לשובי"ם וזכה המחבר 

לעשות דבר גדול בדורנו"

להשיג 02-5022134  058-5022134

ספרי הגאון רבי דוד אהרוני שליט"א

להשיג בטל: 0548455419
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דרכי הרבית

הרב הגאון רבי אליעזר כהן שליט"א
בענייני היתר עיסקא

לידע ולעורר לב המעיינים שאכן שטר עיסקא המצוי בכוחו להתיר 
איסור רבית ואפילו לדרבנן כ"ש באיסור דאורייתא ורבית קצוצה, 

דרך הלואה וכו' וזה מהטעמים המובאים בספר אחד לאחד.
 

להשיג אצל הרב המחבר שליט"א 
רח'  אבי עזרי 26 דירה 3 מודיעין עלית

טל' 073-7310919 / 053-4158372

בדיקת המזון כהלכה 
 הלכות תולעים

הגאון הרב משה ויא שליט"א

מהדורה מורחבת ומעודכנת ומתוקנת
ג' כרכים עם תמונות וצבע.

ספר שהוא חובה בכל בית ועליו נסמכו כל בית 
ישראל בדור האחרון לדעת את חומר המאכלות 

האסורות, וחומר איסור תולעים.

כרך א'- מבוא, הלכות, ירקות.

 כרך ב'- פירות, מזון מן החי. 

כרך ג'- מזון ומפתחות.

להשיג בכל חנויות הספרים המובחרות

עין ידיד
כ"א שיעורים בהלכות נדה
כ"ב שיעורים בהלכות שבת

מאת הגאון הגדול רבי שלמה 
ידידיה זעפראני שליט"א

ובו ביאורים ופלפולים 
עיונים בהלכות נדה 

ובהלכות ייחוד

מבואר סוגיות הגמ' 
והעמדת שיטות הראשונים, 

עד לביאור שיטת מרן 
השו"ע ונושאי כליו, 

ולמסקנת הדין הלכה 
למעשה

ע"פ סדר השו"ע- הל' 
שבת- הל' נידה

להשיג:  052-7602330

כמו"כ ניתן להשיג את 
שאר ספרי הרב שליט"א: 
שמרו משפט ג"כ- עטרת 
שלמה- ויזרע יצחק ועוד
 בטלפון: 053-3140087
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יום בשורה לעולם התורה 
בהופעת ספר חדש מתורתו של הרמב"ן 

היוצא בהדר ובשלמות

הלכות נדה להרמב"ן
עם מקורות וביאורים

פסקי נדה לרבינו יונה
מהמעלות שבהוצאה זו:

 מתוקן ע"פ 	 
ארבעה כתבי יד 

ודפו"ר
מדור שינויי 	 

נוסחאות

מדור מקורות 	 
וביאורים

מראי מקומות	 

מפתחות מפורטים	 

מבוא מפורט 	 
לתולדות החיבור 

וגרסאותיו

 להשיג בחנויות הספרים 
של הפצה ראשית יפה נוף 

תופעות ראםהופיע ויצא לאור!
על רמב"ם זמנים

הגאון רבי אליעזר משה באר שליט"א

עמוקים  תורה  חידושי  של  נפלאות  מערכות 
בספר  הרמב"ם  דברי  בביאור  ומאירים  ערבים 

"זמנים" ערוכים בבהירות ייחודית

"והוא ספר נפלא בהיקף רב"
מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בהסכמתו.

הפצה ראשית קולמוס
להשיג בחנויות הספרים המובחרות

ובירושלים בבית המחבר 0548400805

חדש!!

אוצרות ירושלים
במה  המהוה  והאיכות.  הכמות  רב  מופלא  קובץ 
שליט"א  וחכמיה  ירושלים  לגדולי  מרכזית 
לרבנים  נכבד  מקום  והוא  חידו"ת  לפרסם 
להעלות בירורי הלכה הגורם להתעניינות רבתי, 

וכן בירורים בתורת ירושלים ומנהגיה.

בראשו מדור גנוזות מחידו"ת של גאוני ירושלים 
זצוקלל"ה לדורותיהם.

נושאים  מאות  מכיל  חלקיו  י"ח  כל  על  הקובץ 
מעניינים מאת הרבנים וצורבא דרבנן- חברי קהל 
פרושים ירושלים, ואף מדור נכבד לחיזוק בתורה 

וענייני השעה.

להשיג בטל 02-5381010 תא קולי 053181327

ספר יסוד ללומדי סוגיות והלכות נדה
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ספרי עין המים
בעניני זמני קריאת שמע ותפילה

 בעניני מוקצה

בעניני מלאכות שבת תופר קורע מחתך בונה סותר אהל ]-חדש[

הצוללים בעמקי ים התלמוד, ובאים לברר עניינים אלו, מתוך חשבון 
ויסודותיהם  הדברים  משורשי  החל  ועומקם,  היקפם  על  הסוגיות 
הערוכים במשנה ובגמרא דרך דברי רבותינו הראשונים והאחרונים, 
ומבאר כל דרך ושיטה טעמו סברתו ונימוקו, עד לאסוקי שמעתתא 

בעומק העיון אליבא דהלכתא.
להשיג את הספר בחנויות הספרים. 

ובבית המחבר המגיד ממעזריטש 49/1 ביתר עילית 02-5800322. 
משפחת גוטפרב רח' רש"י 22 ירושלים, 02-5381172

&40
לספר

מעין גנים 
מרהיב בקנקנו ומלהיב בתוכנו

הלכות טהרה מוגשת בדקדוק ובהירות מיוחדת 
בלשון השווה לכל אישה

לדינים נלווים השקפה טהורה ומרוממת לחיבוב המצווה

היצירה הנפלאה מעוטרת בהסכמותיהם 
של גדולי הפוסקים שבדורנו שהשקיעו מזמנם היקר 

והספר התקבל בהתרגשות רבה בקרב מדריכות וכלות רבות.

לפרטים: 03/6182866
להשיג בחנויות המובחרות - הפצה ראשית קולמוס

מהדורה
שניה

מכררב

נתיבות מאיר
בעניני ריבית

בפרק איזהו נשך- בבא מציעא

הגאון רבי מאיר צבי הכהן פולנאה שליט"א
אב"ד דק"ק ביעלאווע

להשיג אצל הגאון המחבר שליט"א

רח' האדמו"ר מגור 25 – בני ברק 03-570-53-56
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מאת הגאון 

רבי שמחה מאיר הרבסט שליט"א

ובו ביאורים פלפולים ודברי הלכה 
מתוך ברור הסוגיות הנוגעות להלכה 

ומעשה בשו"ע או"ח ויו"ד

בצורה מאירת עיניים ומשובבת נפש

ח"ג חדש

להשיג אצל הרב המחבר בטל:
050-4129116    02-6518126

ישמח לב מבקשי ה'

ג"כ

שמחת עולם- ג"ח
חדש!!

מלאכת הבורר- מלאכת המפרק
מאת הגאון רבי משה הלל ששון שליט"א

ובו בכ"א מברר ומבאר את יסודות מלאכת בורר 
ובירור גדרי המלאכה והלכותיה- 

ובכ"ב מבאר ומברר את יסודות מלאכת מפרק 
ועניני סחיטת פירות בירור גדרי המלאכה והלכותיה

והכל מיוסד על סוגיות הש"ס ודברי ראשונים והאחרונים.

להשיג בחנויות הספרים המובחרות 
ובטל- 02-5879382
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"ארחות רבית"

מאת הרה"ג ר' דניאל הכהן סיטון שליט"א

הספר המושלם ללימוד 
הלכות רבית בעומק העיון 

כאלף עמודים גדושי תוכן עשיר על כל הלכות 
רבית ע"ס השו"ע, 
משורשי הסוגיות, 

ביאורי שיטות 
הראשונים, ועד 

בירור ההלכה אליבא 
דשיטות הפוסקים 
השונות. בסוף כל 

סעיף מופיע קיצור 
הדינים העולים 
מהסעיף. ובסוף 

הספר קונטרס 
הלכות בקצרה ע"ס 

השו"ע עם המקורות. 
תוכן מפורט לפי 

סדר השו"ע וסוגיות פרק איזהו נשך, כולל 
אינדקס ערכים.

בשילוב נושאים אקטואלים

עכשיו במחיר מיוחד לזיכוי הרבים
להשיג ע"פ הכתובת: 

רחוב הרואה 19.29 רמות א' י"ם
או בטלפון: 0504116554, 0527134480

siton400@gmail.com מייל

באר דוד
 על מלאכות שבת 

ב' כרכים
ביאורים וחידושים בהבנת עניני כל המלאכות 

מהסוגיא בגמ' עד המ"ב.

נכתב בצורה מעניינת ומושכת
מאת הג"ר דוד פרוש שליט"א 

בעל מחבר ספרי באר דוד על שומרים שנים 
אוחזין ושלשה כרכים על מס' ב"ק.

להשיג אצל המחבר 
פרוש אור החיים 4 בית שמש

טל' 029918395

חדש!!

להשיג בחנויות הספרים המובחרות
 ואצל המו"ל משפחת פראנק רח' חיי אדם 28 ירושלים 02-6287441

בני יונה – לרבנו בעל שו"ת מעיל צדקה  יבין שמועה - לרבנו התשב"ץ
על הלכות שחיטה וטריפות, 

ומאמר חמץ על הלכות חמץ, 
ופירוש אפיקומן על הגדה של 

פסח, ותפארת ישראל על עניני 
מולדות, ופירוש על פרק איזהו 
מקומן וברייתא דרבי ישמעאל, 

ועליו ציצין ופרחים להעיר הערות 
ולפלפל בדבריו מקשה ומפרק כדרכה של תורה 

בשם להבין שמועה.

על הלכות ס"ת הקצר 
והארוך. ואורי אור על 

חסירות ויתרות, וצוואת 
המחבר, ועליו ציצין 

ופרחים להעיר הערות 
ולפלפל בדבריו מקשה 

ומפרק כדרכה של תורה 
בשם 'קן יונה'.
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שו"ת שערי שלמה 
ב"ח על חושן המשפט

שו"ת 'שערי שלמה' 
חלק ג' 

ביאורים ובירורים על הלכות 
פסח. חדש!!

הלכות המועדים 
על הלכות יו"ט.

מאות רבות של פסקי הלכות 
בדיני יום טוב

ספרי הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן שליט"א 
רב ואב"ד אלעד

דעת שלמה 
על בראשית יו"ל חומש שמות

מאמר מחשבה וביאורים בעומק 
פרשיות השבוע. לצד ניצוצות דעת 

השופכים אור בהיר על סדר בראשית. 

להזמנות מכון תורה משפט והלכה - שע"י בית הוראה אלעד 
טל' 03-9096571 | 054-8433174 | 03-9096571

סידור פסח כהלכתו 

חדש!!

מכררב

ברכת שלמהשו"ת להורותמגד חדש

מאות שו"ת אקטואליות מגדולי 
הרבנים שליט"א בכשרות המזון 
והכלים לפי סדר שו"ע יו"ד ח"א

הספר האקטואלי ביותר על 
הלכרות ריבית לבית למשרד, 

ולכל מקום

מהגה"ק 
ר' שמואל 

רוזנברג 
זצ"ל אב"ד 
אונסדורף

ברכת שלמה 
על הל' 

ריבית - מאות 
ביאורים ושאלות אקטואליות 

בהל' ריבית לפי סדר השו"ע

להשיג בחניות הספרים או במתיבתא דחסידי בעלזא 02-537-9723
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"עיקרי המשמרת"
הרה"ג רבי דורון בבאי שליט"א 

רוצה לרכוש בקיאות וידע נרחב בפסקי מרן 
הראשל"צ רשכבה"ג רבי עובדיה יוסף זצוק"ל

בנושא טהרה?
המפתח להלכות טהרה

חידושי ההלכות 
המתגלים מתוך 

הערות הרב בספריו 
הקדושים: "טהרת 

הבית-
משמרת 

הטהרה", 
"הליכות 

עולם" ו"יביע 
אומר".

מפתח מפורט ונרחב 
להתמצאות מהירה

כלי עזר למורי-הוראה למציאת כל נושא ונדון 
ציון מדויק למקור כל הלכה והלכה בספרי מרן 

זצ"ל
אמצעי מושלם לחזרה מהירה על כל ההלכות 

בתמציתיות ובבהירות

בהסכמת : הראשל"צ הגאון הרב יצחק יוסף 
שליט"א, הגאון הרב שמחה הכהן קוק שליט"א 

הגאון הרב דוד יוסף שליט"א, והגאון הרב גדעון 
בן משה שליט"א

  להשיג אצל הרב המחבר: 08-9350936  

חדש!!

&20

מסובסד ר 
חי

מ

קיצור שולחן ערוך
להגאון רבי שלמה גאנצפריד זצ"ל עם פסקי מרן הגאון רבי 

עובדיה יוסף זצוק"ל ופסקי גדולי בני ספרד

מאת הרב רבי אורגאי חורי שליט"א

מלוקט מספריו: חזון עובדיה- הליכות עולם- יביע אומר- יחוה דעת.
בצירוף הלכות מספרים "ילקוט יוסף" ו"הלכה ברורה"
ופסקים מהבן איש חי – הכף החיים- והאור לציון ועוד.

להשיג: 054-841-67-54

 

אדרת יעקב - בן איש חי
בספר זה 	 

נבחין בברור 
מה דעת הבן 

איש חי על כל 
סעיף בשלחן 

ערוך.

הספר שעל 	 
ידו תתעורר 

לעומק ופרטי 
פרטים בפסקי 
רבינו הבן איש 

חי

משלוחים לכל 	 
מקום בארץ 

הסט 2 הכרכים כ-1500 עמודים רק – 70 ₪ כולל 
דמי המשלוח

למוסדות וקניות מרוכזות הנחה מיוחדת 	 
ומשמעותית

לאותם שיש את הסט מהמהדורה הישנה ומעונינים 	 
לרכוש את המהדורה החדשה עם ההוספות 

וה"תורה לשמה" מחיר מיוחד שאסור לפרסם

ראית את הספר, מצא חן בעינך ויש לך קושי עם 	 
התשלום אנחנו נעזור לך

המטרה שהספרים יגיעו לכל בית מדרש ולכל 
הלומדים והמלמדים את פסקי הבן איש חי במחיר 

מינמלי ויהיה לנו לזכות
לפרטים והזמנות דרך טלפון 03-6770343

מעונין להפיץ באזור מגוריך צור קשר
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חיכו ממתקים

הלכות יום טוב- הלכות חול המועד

מאת
הרב הגאון רבי אבנר זדה שליט"א

על סדר השו"ע בהלכות יו"ט והלכות חול המועד 
כולל מפתחות מסודרים

חובה בכל בית

להשיג אצל המחבר- 03-5799963

בית דין צדק שערי שלום
שמחים לבשר לציבור הרחב כי נתקבלה תרומה עבור חלוקה מצומצמת 

של כמה עשרות ספרי שו"ת בריתי שלום במהדורה החדשה )חלקים א' - ו' בכרך אחד( 

מאת מורנו הראב"ד הגאון רבי פנחס שפירא שליט"א,

 לבתי כנסת, ישיבות, כוללים, וספריות 
תורניות. כמו"כ, ניתן לקבל גם את ספרי 

"קדושת הנישואין" ו"גנוזות קדמונים". 

תחנות חלוקה בבית שמש ובביתר. 
לפרטים: 02-5803057 

Bdzshaareyshalom@Gmail.com

מצה שמורה

הרה"ג ר' שמעון ברוך דולינגר שליט"א
הספר מקיף בעמקות ובבהירות את כל הלכות

אפיית מצות הנוגעות לזמנינו משעת הקצירה ועד לאריזה,
וכולל בתוכו אוצר בלום של הלכות והוראות
מרבותינו הפוסקים הראשונים והאחרונים.

מעוטר בהסכמות מגדולי פוסקי ומורי זמנינו
המעידים על עבודה נפלאה ממקור הסוגיות

עד לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

להשיג אצל המחבר: סנהדריה המורחבת 135 ירושלם טל'-  02-5401592

מכררב
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שו"ת יחיל מדבר

מאת הגאון רבי חגי לוי שליט"א

הידעת? שמותר 
לכהן להכנס לקבר 

רחל או למערת 
המכפלה.

הידעת? שמים 
שהורתחו מערב 

שבת והצטננו מותר 
להניחם על הפלטה 

בשבת.

הידעת? שמותר 
לאדם לעורר את עצמו לבכות בראש השנה.

הידעת? שמותר בחול המועד סוכות לטייל ולא 
לאכול מחוץ לסוכה.

הידעת? שסוכה העשויה מיריעות בד כשרה 
למהדרין.

כל זאת ועוד בשו"ת יחיל מדבר שמעוטר 
בהכמתם הנלהבת של מרנן ורבנן הגר"ע יוסף 
זצוק"ל ולהבדלחט"א הגרש"מ עמאר שליט"א 

והרשל"צ הגר"י יוסף שליט"א

להשיג בטל : 0507842328   
או בכולל עטרת ישועה רח' סוקולוב 19 בת ים

 

בספר מילי דמילה ימצא הקורא את השקפותיהם ורעיונותיהם של חכמי ישראל 
מהדורות הקודמים, החל מדברי חז"ל, ראשונים קדמונים, ועד גדולי האחרונים. 
דברים אשר מגדירים ונותנים משמעות למצוה ומנהגיה. וכן ביאורים, רמזים 
ומוסרים לפי פרשיות השבוע והמועדים לאלו אשר רוצים "לחיות" את המצוה 

עם הזמן. הדברים נכתבו ונערכו בלשון קלה ובצורה בהירה.
עוד יגלה הקורא נקודות רבות מקבילות בין מצות המילה, לבין מצוות ועניינים 

אחרים בתורה.
בנוסף, נערך שער מיוחד של ידיעות נכבדות בסוגיה הרחבה של מצוות המילה 

בראי ההלכה.
הספר ערוך על ידי המוהל הרב אברהם גולדשטיין מירושלים 

ומכיל בתוכו 540 עמודים של אוצר לברית המילה.
לספר הסכמות נלהבות מאת הגאון הגדול הגרב"מ אזרחי שליט"א ומאת הגאון הגדול הגרמ"מ פוקס שליט"א. 

תתחבר למצוה! תבוא מוכן - בכל זמן
את הספר ניתן להשיג בחנויות נבחרות, הפצה  - יפה נוף. או אצל המחבר בטלפון 02-5711297

ספר מילי דמילה - על ברית מילה.

ספר בעל ה-100 ברכות 
שתיקן דוד המלך ע"ה 

מאת הרב סעדיה שררה שליט"א

חובה לכל אדם
חייב אדם לברך בכל יום, 10 ברכות 

לפחות. )שו"ע(

סיכום הברכות ליום חול
שבת- יום טוב- מועד- תענית.
לספרדים- אשכנזים-נשים.

מהדורה שניה מהודרת ומתוקנת 
08-8506076

חדש!!

שניהמהדורה 
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 לקבלת דוגמא 
t0527677220@gmail.com 

 מחיר מיוחד לקבוצות

משנה ברורה-
מאורות

החידוש של עולם ההלכה מבית היוצר של 
בית המדרש גבוה להוראה אסוקי שמעתתא 
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פרסום ספרים חדשים    
 כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים

אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ.א.ס.

מופץ ע”י מכון “אוהב ספרים”

12 

גליון 44
תשע”ז

גליון אוהב ספרים – פרסום ברחבי העולם לאלפי אוהבי ספרים
מחבר ספר! אתה מחפש תוצאות? פרסם בגליון אוהב ספרים

ohevseforim@thejnet.com

ohevseforim@thejnet.com
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שיעורי נתיבות שלום על הש"ס ג"ח

 מכ"ק מרן האדמו"ר מסלונים זיע"א
בעריכת הרה"ג אלימלך וינברג שליט"א

שיעורי נתיבות שלום על הש"ס על סדר נשים נזיקין עם יותר 
 מ-120 שיעורים מאירי עיניים ומשמחי לב שנאמרו ע"י רבינו 

זיע"א בישיבתו הקדושה בית אברהם סלונים .
מעוטר בברכתו הנלהבת של כ"ק אדמו"ר הגה"ק שליט"א מסלונים

להשיג בחנויות הספרים המובחרות
'ספרים' - שיווק והפצה 053-3100964.

משכיל לדוד
הגה"צ רבי דוד גדסי שליט"א ראש כולל "שערי רחמים"

הספרים טומנים בחובם שיחות מוסריות על פרשיות השבוע 
והמועדים. משובצים במעשיות ומשלים, חיזוק בהשקפה ואמונה 

טהורה שיש בהם כדי  להשרות על האדם רוגע אושר שלווה ואמונה. 

מבוסס ע"פ תורתו של המשגיח הגה"צ ר' יחזקאל לווינשטיין זצוק"ל.

 השיחות נמסרו בישיבת "מאור יצחק" ובכולל "שערי רחמים" - 
אלעד  ועובדו בשפה קלה וברורה על מנת להקל על הלומדים בו, הן 

לאברכים והן לבעלי בתים.

מומלץ לכל יהודי שמחפש קרבת אלוקים.

ברכות והסכמות מרן הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א. הגאון רבי 
שלמה זלמן גרוסמן רב ואב"ד אלעד. ומרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין 

שליט"א רב ואב"ד דרמת השרון ועוד  

ניתן להשיג 03-9091488 |055-6688672 הפצה ראשית -050

ו„בר˙ ב"ם
יˆ‡ ל‡ור הספר הנפל‡

"י˘יב יˆח˜"
˘‡לו˙ ו˙˘ובו˙

חל˜ מ' - על „' חל˜י ˘ו"ע 900 עמו„ים

כולל ספר מפתח כללי משולב על חלקים כ"ב-מ'

מח"ס ˘ו"˙ י˘יב יˆח˜ מ' חל˜ים, זכרון חיים - ‡ורח חיים,

י˘יב יˆח˜ - חו˘ן מ˘פט ב' חל˜ים, י˘יב יˆח˜ - ח' חל˜ים

על כל ‡בן העזר, י˘יב יˆח˜ - ˘מו˙ ‚יטין, ס„ר ‚ט וס„ר

חליˆה, י˘יב יˆח˜ - יורה „עה ‚' חל˜ים

חבר הב„"ˆ „˜"˜ ˜רי˙ ˆ‡נז נ˙ניה

ור‡˘ הכוללים ומר‡˘י כוללי ˘"ס

מ‡˙ ה‚‡ון

רבי יˆח˜ ˘מו‡ל ˘כטר ˘ליט"‡

סטים שלמים בכמות מצומצמת
להשיג: 09-8820552 או בפל. 053-310-4656

סטים שלמים בכמות מצומצמת
להשיג: 09-8820552 או בפל. 053-310-4656
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תפארת הדורות 

הרה"ג רבי  דב סחייק שליט"א
הרב רותם  כובני שליט"א 

"אלו  פרק  מכות  מסכת  התוספות  דברי  פירוש 
הן הגולין" ומסכת ב"מ פרק "שנים אוחזין" ח"א. 
"ובחכמה נפלאה ובלשון לימודים הם מסבירים 
ומבארים הסברות הדקות ועורכים השלחן לפני 

כל החפץ להבין ולהשכיל"
 )מתוך הסכמת ראב"ד ב"ב 

הרה"ג שריאל רוזנברג שליט"א(.

להזמנות: 03-5059434
054-8428199

שם לשמואל
על מסכת שבועות.

הגאון רבי מאיר שמעון ורנר שליט"א 
וכלולים בו ששים ושמונה שעורים, שנאמרו על מסכת שבועות.

כולם בהיקף ועומק הפשט בסוגיות החמורות שבמסכת זו.
וכן כן בסוגיות המובאות כבדרך אגב, ובעיקר בענייני אסור נדה.

והכל בשפה ברורה בהירה ונעימה.

להשיג: בבית הרב המחבר שליט"א רח' הלוחמים 4 ב"ב
טל: 03/5700006

0504184500

&40

דברות אריאל

 הגאון רבי 
ברוך משה אריאל וינברג שליט"א
עמ"ס - ראש השנה, ערכין, סוטה, חגיגה, יומא

ובו חידושים וביאורים
בעומק בעיון בסימנים רחבים ועמוקים בבירור 

הסוגיות החמורות.

להשיג:
ירושלים

וינברג- חיד"א 7 – 02-6415352
פרצוביץ- צפרירים 14- 052-7674180

בני ברק
וינברג- הרב שך 03-5704180, 0504114629
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ספרי בני יעקב 
על גמ' על ברכות, פסחים ]סוכה[ סנה', ע"ז, חולין, נדרים ]חלק[, ונזיר ועוד..

כלול בהם היסודות מהגמ'' עיקרי הדברים שיש לזכור מהגמ', והמסקנא )בד"כ(. 
ועיקרי דברי רש"י והתוס' היסודות. ולפעמים גם הערות על הגמ' וראשונים- 
התועלת לעזור בחזרה או להכנת הדף וכן לבדוק אם גם הלומד למד כדברינו

ספרי שער מציון על גמ' 
פסחים ]חלק[, יבמות, כתו', נדרים, גיטין, קידושין, 

ב"ק, ב"מ, ב"ב ]חלק[ ועוד.
והם שו"ת על עיקרי הדברים מהגמ' רש"י ותוס'[ 

ולפעמים על שיטות שאר ראשונים. )טוב לבחינות(
ספרי שער מציון על הלכה - כל הל' שבת, 4000 

שאלות ותשובות  כל הלכות ר"ה, יוה"כ, סוכה, לולב, 
חנוכה, ופורים. כמעט כל הל' פסח וכן הל' שבועות, גם חלק הל' ר"ח וט"ו בשבט, וכל 

הל' ט"ב(.
ובהם עיקרי ההלכות עם הרבה מוסר והשקפה, בעיקר דברי המ"ב והחזו"א, 

ולפעמים עוד סברות.

עבדי יעקב על חמש חומשי תורה
כלול בו שו"ת שער מציון על פרשיות השבוע, בעיקרו להוציא 
המוסר השכל והלימודים בחיים יום יומיים מהפרשה )חומש, 

רש"י ושאר מפרשים( ועיקרי העיקרים הביטחון הטמון בכל 
פרשה ופרשה.

הגדה של פסח רבה אמונתך
 פירושים על ההגדה.  

לוח בני יעקב
כלול בו בשמונה עשרה מעלות- כגון )א( ל' חשבון נפש מהחוה"ג 

)ב( הסבר על כל חשבון וחשבון, ושמחולק על כל ל' יום של החודש 
וההערות שמלאות חיזוק והערות בחיים. )ג( לימודים אף מגדולים שנפטרו לעולמם 

וחיזוקים מחייהם על יום פטירתם, )ד( הרבה הלכות שאינן ידועין, )ה( שאלות 
)ותשובות( לשולחן שבת, )ו( עבודת החודש- כל חודש עבודה אחרת ועצות בהן, כמה 

חיזוקים בחיים, )ז( הל' תרו"מ, )ח( הל' עירוב תבשילין, ועוד.
יוצא לאור בלוח קיר ולוח כיס.

קונטרס ועד חתנים - כלול הרבה עצות להצליח בהעברה מישיבה קטנה לישיבה 
גדולה.

דפי אידיש- תרגום של כארבע מאות תיבות שמשתמשים בשיעורים ושיחות 
שמוסרים באידיש.

להשיג בפקס: 02-5434660
או אפשר ע"י השארת הודעה בטל' 02-6506387

yo527130645@mehadrin.net או )בדיעבד( באי מייל 

סדרת 
אבני דרך ודרך אורה

מאת הגאון רבי דניאל 
יעקבוביץ שליט"א

ראש ישיבת נחלת בנימין

אבני דרך-
אבני בנין לבנית הסוגיא. 
תועלתי במיוחד לראשי 
כוללים וראשי חבורות. 
]עירובין ג"ח, שבת ב"ח, 

ריבית, נזיר, ע"ז, תערובות, 
כתובות ב"ח[.

דרך אורה

שיעורים בישיבה. ]כתובות, 
גיטין, יבמות[

להשיג:
בבית הגאון המחבר שליט"א 

רח' רדזמין 4 בני ברק טל' 
03-5793754
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הגאון רבי אפרים נתן רוטשילד 
שליט"א ב"ב

מראשי הישיבה הגדולה 
'תורת בתפארתה'

'שעשוע אפרים תענית'
מגוון עשיר של נושאים, בירורי 

סוגיות, בהלכה וגם באגדה. 
בהלכה וגם באגדה. ספר שמי 

שבא לתוך ידו קשה להניחו.
בירור הסוגיות 

העמוקות 
של גדרי יום 

התענית, שהם 
מלאים יסודות 

ומושגים 
שעדיין לא 

נתגלו כ"כ בבתי המדרשות, וכן 
עניני האבילות והאנינות שעל 

החורבן.

'קומי לך רעיתי' 
בעבודת ימי 

הפסח ובעניני 
יציאת מצרים- 

ב' חלקים:
פנימיות 

פרטי המצוות 
והעבודה ליל 

הסדר, העמקה 
בנושאים של ההגדה, פותח 

שערים להתרוממות שעלינו 
לקנות בימי הפסח. ]שלל של 

מושגים וידיעות שיעוררו את לבך 
להעמיק ולהרחיב[.

]מתוך מכתב של הגר"ד כהן 
שליט"א ראש ישיבות חברון: 
וכשעברתי על כמה מאמרים 

בספר אחזתיו ולא הרפתיו, ומאד 
נהנתי והתענגתי בעונג רוחני 

להתחבר לפנימיות עניני יציאת 
מצרים וכו'[.

להשיג בחנויות המובחרות
או בטל. 036182866

0533173444)המפיץ(

חבורת חזרה- ברינה יקצורו

קונטרסי חזקת השמעתתא
היסודות על עיקרי חזרה.

שזכו  הסוגיות  יסודות  על  שחוזרים  עמלים  אברכים  חבורת 
לבסס לתפארה במשאם ומתנם, וקוצרים פירותיהם המהודרים 

שקנו ביגיעתם, עד שיצא כנוגה באורן, בהיר
באר היטב מסודר ומפורש, למען יעמדו בהן ימים רבים

להשיג אצל המו"ל- 053-3168319

עד כה יצאו 
לאור על:

 א. 
פ"ק דקידושין

 ב. 
פ"ק דסוכה

 ג. 
פרק חזקת 

הבתים

 ד. 
פרק האיש 

מקדש

 ה. 
עיונים 

והוספות ב"מ 
ג. ע"א ו. ע"ב

 ו. 
סוגיא דתקפו 

כהן

 ז. 
עיונים 

והוספות ב"מ 
ו, ע"א. ו, ע"ב
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 'תקפו כהן' 
מהדורת 'עומקא דדינא'

השולחן ערוך של דיני תפיסה בספיקות

ליקוט מדברי ה'אורים ותומים', 'קצות החושן', 
ו'נתיבות המשפט', סדורים על דברי התקפו כהן 

מסביב
'והעוסקים בסוגיות של תפיסה בספיקות 

בוודאי ייהנו ויהי' עבורם לעזר רב כאשר הכל 
מרוכז ומסודר באופן נפלא ומעולה על כל פרט 

ופרט מספר תקפו כהן, ומן השמים הניחו לו 
מקום להתגדר ולהקל על הת"ח העוסקים בעיון 

בנושאים היסודיים'
)מתוך הסכמת הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א(

הפצה ראשית גיטלר ספרים או בטל' 
0583250233

שערי רחמים

הגאון רבי ראובן כהן צמח שליט"א 

על מסכת סוכה
א. פירושים על סדר הדף בעיון

ב. ציונים והערות על סדר הדף

ג. חקירות חדשות במסכת סוכה

בהסכמת מרן הגאון הגדול הר' מיכל יהודה 
ליפקוביץ זצ"ל

להשיג: פלא': 0527659167
טל': 04-6715698

חייגו עכשיו והביאו מקח טוב אל ביתכם ותרוו 
צימאוניכם

קונטרס שב שמעתתא

מאת הבחור החשוב הרב  חננאל כהן צמח שליט"א

בדיני ס"ס רוב וחזקה ושוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא ובסופו הערות 
וחידושים בספר שב שמעתתא בספר סימן נפלא הדן בדינים הנ"ל )ס"ס 

רוב וחזקה( בהלכות ברכות ובו הרבה נפק"מ לדינא הספר הובא קדם רבנן 
ותלמיד הון והעלוהו לשבח, חייגו עכשיו והביאו מקח טוב אל בתכם ותרוו 

צימאוניכם.
חדש!

להשיג בפלא': 055-6700783
או בפלא': 052-7659167 / ובטל': 04-6715698

 
 



109

נה
ש

ומ
א 

מר
ג אמרי פי – 

עמ"ס מגילה 

הגאון הרב יוסף פרץ שליט"א
חידושים וביאורים על כל המסכת בגמרא, פרש"י, 
ותוס', נכתב בעיון אליבא דהלכתא, הלכות פורים, 

ביאורים ומדרשי חז"ל על מגילת אסתר, מפתח 
עניינים מפורט.

להשיג 02-9990363    0527631396 

אמרי פי 

חקירות בהל' שבת ומגילה וכללי פסיקה 

הגאון הרב יוסף פרץ שליט"א
חקירות מקיפות הלכתיות בסוגיות הש"ס, נכתב 

בעיון רב, מובא בסופו כללי פסיקה והוראה 
ומאמרים יחודיים ממרן הראשל"צ הגר"י יוסף 

שליט"א.
להשיג 02-9990363    0527631396 

בית מתיתהו

הגאון רבי מתיתיהו הירשמן שליט"א 
ספרי בית מתיתיהו קנו לעצמם מקום של כבוד בהיכלי 

התורה והישיבות כספרים המקיפים את כל הסוגיות 
העיקריות במסכתות שבת, נידה, חולין, ריבית, מנחות, תמורה, 

עירובין זבחים יומא סוכה

בהסכמת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל
ניתן להשיג בבית הגאון המחבר שליט"א
רח' עלי הכהן 29 ירושלים   02-537-8332

י"כ
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גמרא ומשנה-קבלה
 שער הכוונות

השער השישי משמונה שערים ממורינו הרב חיים ויטאל 
זי"ע שקיבל מרבינו האר"י ז"ל אשר 

קיבל מפי אליהו הנביא ז"ל.

ועל הדף מפרשים רבים ובעיקר 
"יפה שעה", "הוראת שעה", "ברכת 
אליהו", "שערי רחמים" )מליקוטי 

השדה ובעיקר 'השמן ששון' ובנוסף 
'שמן ששון השלם' )הפותח את 

מראה המקומות שהביא הרב(

הגהות הרב מנכין 'הגהות הירא', 
'הגהות השדה' 'והגהות הלשם' והכל מסודר על הדף 

בצורה בהירה וברורה המקילה על הלומד.

ספר עץ חיים
חברו מורינו הרב חיים ויטאל זי"ע שקיבל מרבינו האר"י 

ז"ל אשרה קיבל מפי אליהו הנביא 
ז"ל בתוספת מפרשים רבים:

"יפה שעה", "דברי שלום", "שפת 
אמת", "איפה שלמה", "שמן ששון" 

וכן "שמן ששון השלם" 0הפותח 
כל מראה מקומות שהביא 

הרב('הגהות השלם', הגהות הרב 
מנכין' והגהות הריף של ר' יהודה 

פתיה,  עד כה יצאו ב' כרכים 
בקרוב יצאו עוד שניים בס"ד.

ספר נהר שלום
חיברו הרש"ש הקדוש ועל הדף 
מפרשים רבים ובעיקר: " תורת 

חכם", "דברי שלום", "איפה שלמה", 
"מעיל אליהו", מחשבת בצלאל, ,צדק 

ושלום", "זמרת הארץ", סוד ישרים", 
"הגהות יקרות" ובעיקר "שמן ששון" 

ובנוסף שמן ששון השלם )הפותח 
את מראה המקומות שהביא 'השמן 

ששון'( והכל מסודר על הדף  .

ניתן להשיג אצל המו"ל 058-3296333
 052-7111868

3296333@gmail.com

ג"כ

ד"כ

בשורה טובה 
ללמדני בבא קמא 

"משכיל לדוד" 
 תורת הבור והאש

 הגאונים 
רבי דוד וילמן שליט"א

 ורבי דוד נויבירט שליט"א

ביאורי הסוגיות של בור ואש  

ובסופו קונטרס מ"ב פלוגתות 

בין רש"י ותוס' בגדר אש.

הספר מכיל 300 סימנים, 

ביותר מ-1000 עמודים, 

מעוטר בהסכמות רבות 

מגדולי ישראל.

להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות

 או אצל המחברים
02-5382859
02-5373003

חדש!!
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לכל ההוגים בתורת רבינו בעל ה"לשם שבו ואחלמה" זצקוללה"ה
וכלל המעיינים שליט"א

נשארה כמות מצומצמת של הספר 

"קונטרס י"ג המערכות" 
העוסק בבירור עיקרי הסוגיות שבדרושי הי"ג מערכות אשר לבעל הלשם זי"ע 

הספר מתחלק לב' חלקים:

החלק ראשון כולל: ציור המפה די"ג המערכות - כללים בגדרי המערכות  - 
מראי מקומות הארות ומפתחות לפי סדר המערכות. 

החלק שני כולל: שישה פרקים עמוקים בבירור עיקרי סוגיות הי"ג המערכות 
כפי ביאורם בכל ספרי 

רבינו זלה"ה.

הספר מעוטר בהסכמתם של 
הגאון רבי משה שפירא זצוק"ל, 

ולהבדיל בין החל"ח הגר"א 
ויסבלום שליט"א.

בספר זה נתבארו המה יסודות 
נכבדים שבכלל חלק זה של 

התורה.

מצורף עם כל ספר לוח מיוחד 
אשר מצויירים בו כל הי"ג 

מערכות וסדרי התפשטותם 
זמ"ז. אשר הוא לעזר רב לכל 
לומדי תורת בעל הלשם זי"ע.

את הספר יהיה ניתן להשיג  
בחנויות הספרים המובחרות או 

בפלאפון:
054-8446767 או 054-8414556

להארות והערות, וכן לשליחת  
סיכומים וטבלאות עזר או בירורי 
סוגיות בתורת רבינו ניתן לשלוח: 

לפקס: 08,9746767
ולמייל:

a0548446767@gmail.com 
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בני יעקב
הספר של האדמור מסתרי חיים מלמד 
ערכים  עולם  לחשוף  צעד  אחר  צעד 

אנשי  של  מופלא 
בשפתו  או   indigo
של האר״י הקדוש בני 
נלמד  זה  ספר  יוסף. 
את  ומשנה  רבות 
הקוראים  של  חייהם 

אותו. 

אדרא זוטא קדישא
כך  הכל  הרגע 
בתורת  משמעותי 
לדורות.  הקבלה 
מליבו  שיצאה  תורה 
זצוק״ל  רשב״י  של 
פטירתו,  לפני  רגע 
רב  בתרגום  כעת 

משמעות. 

תורת הבית 
תורת הבית ז׳ חלקים הינם מספר ספרים 

לפי  ישירות  שהוקלדו 
עריכה  ללא  הדיבור 
החשוב  בנושא  והגהה 
האדם.  בחיי  ביותר 
כיצד  וקדושה  חיבור 
מוסבר  הנושא  כל   ?
והן  הן בהסבר הרוחני 
הכל  המעשי  בהיבט 

מפרד״ס התורה. 

ספר יצירה 
עם פירוש הראב״ד( ספר זה הינו הספר 
זצ״ל  הראב״ד  עמנו.  בספרי  העתיק 

באופן  אותו  פירש 
והינו  ביותר  נרחב 
היסוד  מספרי  אחד 
האר״י  שמבקש 
לפני  שילמדו  החי 
ללימוד  שנכנסים 

שמונה השערים.  

סידור
 הבעל שם טוב.

חכמת ההיגיון 
למלבי״ם. 

הגדה של פסח 
עם פירוש. )גם בצרפתית( 

היחוד המתוקן 

סיפורי מורי חיים כולאני זצוק״ל 

כמו״כ ניתן להשיג אצלנו את 

תפילת המעכב 

מכון סתרי חיים 
בנשיאות כ״ק אדמו״ר שליט״א

להזמנות: 07-33-38-38-48



113

לה
קב

רפואת האור 
מכון סתרי חיים 

אדם דאור
בספר זה הקורא 

עובר תהליך 
הגיוני של הבנת 

המושגים אור 
אנושי ועור 

המגביל ומלביש 
אותו 

העצם
ספר זה מלמד 

את הקורא 
היבטים חדשים 
בהבנת מורכבות 
העצם והסודות 

הנמצאים בה 

אור החשמל
 ספר יחודי זה 

מאפשר לקורא 
לצאת למסע 

מאטום לרקמות 
איברים חושים 
עד להכרה של 
איך אני פועל 

האוירין והדמים
בספר זה תלמדו 

על סודות 
הדם הזורם 

בגופנו תכונותיו 
והשפעתו על 

המודעות שלנו

האור והלב
מערכת השרירים 

מניעה את 
מערכת העצמות 

מלך השרירים 
הינו הלב ספר 

זה חושף מידע 
חדש אודות הלב 

וחוכמתו 

האור והאוירין
מהי נשמת 

החיים שנפח 
בנו ? היכן היא 
מתגלית ? ועל 

משמעותה 
בהשתקפות 

החכמה באור 
הרפואה הממצע 

בין הקצוות .

להזמנות: 07-33-38-38-48
כמו"כ אפשר להשיג את הסדרה תורת רפואת האור גם בשפה הצרפתית
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בקרוב יופיע חדש תורת נתן פירוש על ליקו"מ מהדורת פאר.

הפצה ראשית:  חנות ברסלב רח' מאה שערים 
טל: 02-6286823

לפרטים נוספים מכון 'תורת נתן' 054-840-89-97

ערכי הרמ"ק י' כרכים
הכולל מפתח ערכים 

מכל ספרי הרמ"ק 
ובראשו הקדמה 
ארוכה עם באור 

נפלא לבאר קבלת 
הרמ"ק ז"ל וקבלת 

האר"י ז"ל.

שורשי נשמות
מלוקט מכל ספרי האריז"ל.

נופת צופים
ד' כרכים מפתח ערכים 

מכל ספרי ליקו"ה 
ממורנ"ת ז"ל.

שנת רצון
אנשי שם מפתח ערכים על 

מעגל השנה וגדולתם של 
הצדיקים מלוקט מספרי ליקו"ה.

סידור שערי רצון 
)יותר מאלף ע'( פירוש מליקי'ה. 

תורת נתן 
על תנך ג' - ד'  כרכים 

מליקוטי הלכות.

ערכי האריז"ל
ד' כרכים מפתח ערכים מכל כתבי 

האריז"ל.

ערכי תיקוני הזוהר.

ספרי הגה"ח מוהר"ר 

ר' נתן צבי קעניג זצלל"ה
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איחוד הלומדים בתורת בעל הסולם חרט על דגלו לתת מענה לכל יהודי החפץ 
להשלים את נשמתו בלימוד חלק הפנימיות שבתורה, אשר כידוע כוחה רב ונשגב 

לזכך החומר העכור ולהביא את האדם לדבקות בהשי"ת.

באזור  שיעור   / בחברותא  המעוניינים  לכל  ארצי,  חברותות  מוקד  נפתח  כך  לשם 
מגוריהם בספריו הבהירים של הגה"ק מרן בעל הסולם זצ"ל שנותן התחדשות בעבודת 
ה' ודרך סלולה בפנימיות התורה, ומדריך את הלומד צעד אחר צעד, שלב אחר שלב 

במעלות הסולם עד פסגת השלמות.

נא להשאיר הודעה עם פרטים מלאים: 

הקדמות הסולם 

הוצאה חדשה 
ומהודרת של 
כל ההקדמות 

של "בעל 
הסולם", מחבר 
פירוש הסולם 

לספר הזהר, 
לספריו 

העוסקים 
במהות האדם, 

מטרתו 
ובחשיבות 

לימוד חכמת 
הקבלה 

בתוספת שש הקדמות חדשות ומאמרים 
נוספים מבעל הסולם שלא ראו אור 

ובתוספת הערות שוליים עזר ללומדים. 

אגרות הסולם

 נדיר, מקורי, 
ומרגש מ"בעל 

הסולם" . 
הוצאה חדשה, 

מהודרת, 
מדוקדקת 

ומלאה 
מן המקור, 

בתוספת 
מכתבים 

חדשים שלא 
ראו אור מעולם, הערות עזר קצרות, 
אלפי מראי מקומות ומפתחות לפי 

נושאים בעבודת ה'. 

מאמרי הסולם
מעל מאה 

מאמרים מ"בעל 
הסולם", רובם 

מודפסים 
לראשונה מכתב 

ידו, המאירים 
נושאים רבים 

העומדים ברומו 
של עולם. הספר 

יוצא בעריכה 
מפוארת, 

בתוספת מראי מקומות ומפתחות. 

70 ש"ח

70 ש"ח 60 ש"ח

על המכון:
ישיבת  שע"י  מאורות  מכון 
בראשות  בירושלים  מאורות 
מוציא  שליט"א,  ימיני  מוהר"י 
את  המבארים  ספרים  לאור 
כתבי בעל הסולם בלשון השווה 

לכל נפש, לאפשר לכל לומד ובכל רמה להבין היטב דברים העומדים ברומו 
ובחו"ל כאשר  של עולם. המכון מקבל תגובות נלהבות מן הלומדים בארץ 

רבים וטובים זוקפים את הצלחת לימודם ללימוד בספרים המבוארים.

עד כה יצאו לאור:
• ארבעה כרכים של "תלמוד עשר הספירות" מחלק א' עד חלק יא' עם פרוש 
"אור יושר" המבאר את דברי ה"אור פנימי" ו"פנים מבוארות" והוא פרוש 
עשר  תלמוד   – (בקצרה  האריז"ל.  דברי  בתוך  פנימי"  ה"אור  את  המשלב 

הספירות לבעה"ס עם פרוש "פנים מבוארות" ו"אור יושר").
"מאורות  פירוש  עם  מפוארת  בהוצאה  הסולם  בעל  של  ההקדמות  ספר   •

הסולם".
• חוברות שיעורים משוכתבים וקונטרסים.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

תלמוד עשר הספירות - מחיר רגיל 65 ש"ח.
מבצע: 50 ש"ח לכל כרך א'-ד'

לרוכשים 2 כרכים - 40 לכל כרך.
לרוכשים 4 כרכים - 130 ש"ח בלבד.

ספר ההקדמות המבואר: מחיר רגיל 50 ש"ח.
מחיר מבצע - 35 ש"ח.

חוברות מבוארות:

חלק א' ב' מחיר רגיל - 30 ש"ח מבצע - 25 ש"ח.

חלק ג' ד' מחיר רגיל - 40 ש"ח מבצע - 35 ש"ח.

לרוכש 4 חוברות - 100 ש"ח.

מגלת אסתר - מחיר רגיל - 40 ש"ח.
מבצע - 30 ש"ח.

קונטרס עשר הספירות - מחיר רגיל 15 ש"ח.
מבצע - 10 ש"ח.

orbereshit.com - כתובת האתר

7-3 077-2249700 שלוחה  במערכת חיים של דבקות 

מוקד החברותות והשיעורים בספרי בעל הסולם

 orhasulamo�ce@gmail.comorhasulam.org :דוא"ל
טלפון: 03-6525565
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להשיג:  058-3229592/3    077-3532323   הנחה גדולה למזמינים את כל הספרים

ברכת אהרן 

)600 עמ'( – 50 ₪
בביאור מטבע ברכה 

להרש"ש זלה"ה

תורה לשמה 
ב' כרכים 

)1500 עמ'( – 100 ₪ 
בביאור תורה לשמה 
וענייניה עם כוונות 

הלימוד

ונהר יוצא מעדן 

)650 עמ'( – 60 ₪, 
]במהדורה גדולה[ 
בביאור הקדמת 

רחובות הנהר עם 
ביאור דרושי הדעת 

וכתיבת השם ותפילת 
הרש"ש זלה"פ

תורה לשמה 
עה"ת 

)640 עמ'(- 40 ₪
חקירות ופלפולים 

במצוות התורה עם דברי 
קבלה )קונטרס דברי 

סופרים בביאור מצות לא 
תסור בנגלה ובנסתר(

תורה לשמה 
עה"ת

 )300 עמ'( – 30 ₪
חידודים ופירושים 

במדרשי התלמוד עם 
דברי קבלה

&100&60&40&30

שפת אמת אור עציון – כתב מרובע, הערות, פתיחת ר"ת ומקורות כולל מקורות עלומים
חדש! פרי צדיק אור עציון – ניקוד מלא, הערות, פתיחת ר"ת ומקורות כולל מקורות 

אור זרוע נשים א' וב' עלומים. כרך ראשון "קדושת שבת".

המהר"ל המבואר ארחות חיים ברכות ופסח

www.machon.oretzion.com  08-8502822 אור עציון ספרי איכות תורניים

ועוד מאות ספרים בכל מקצועות התורה.

5% הנחה 

לפונה 

בעקבות 

מודעה זו
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  הגאון רבי מאיר שמעון ורנר שליט"א 

ביאור עמוק על ספר שערי תשובה לרבינו יונה מגרונדי.
ספר זה הוא יצירה חדשה על דברי רבינו יונה, שמלבד תוכחות המוסר 
המתבארים בו, הוא ביאור דברי רבינו יונה, על דרך הלומדות שבלמוד 

הישיבות, ומעמיד את דברי רבינו יונה בשערי תשובה, כמו דברי רבינו יונה 
על מסכת בבא בתרא.

חובה לכל בן תורה 
 להשיג: בבית הרב המחבר שליט"א רח' הלוחמים 4 ב"ב

טל: 03/5700006 • 0504184500

ליקוטי שושנים 

למקובל האלוקי 
רבי שמשון מאסטרופולי

האם הבנת פעם 
את האיגרת 
של המקובל 

האלוקי ר' שמשון 
מאוסטרופולי 

הנאמרת בערב 
פסח.

האם רצית 
להבין בפשטות 

ובבהירות את 
מאמריו הנפלאים.

"והוא בכלל מזכה 
הרבים שיוכלו ללמוד 

ולהבין מאמריו הנפלאים, 
 וישוטטו רבים וירבה הדעת", 

)מתוך הסכמתו של הגאון ר' עמרם אופמן(

 ספר שחכינו לו שנים, 
מבואר ָּדָבר ָּדֻבר ַעל ָאְפָניו.

להשיג: בחנויות הספרים המובחרות.
ובטל: 0548591617

חדש!!

&40

'מחזה עינים'
הספר שיפתח לך את העינים
בגודל מעלת הראיה הטובה ושמירתה,

ועוצם השפעתה על כל חיי האדם ותכליתו.

מאת ה'מגיד מבריסק'
 )תלמיד מרן החפץ חיים זיע"א 

)ומקורבי מרן הגר"ח מבריסק זיע"א(

להשיג בחנויות הספרים
מפיץ 052-7616483 

מהדיר ומו"ל 054-8438330
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ישמח לב מבקשי ה'

ספר "אור השנים"  
עולם  לאור  מ"מ  נאות  ובתוספת  מחודשת  בעריכה  מחדש  יו"ל 
השנים"  "אור  הספר  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  מרן  בקשת  עפ"י 
עפשטיין  לייב  אריה  רבי  הגה"ק  "הפרדס"  בעל  הגה"ק  מאת 
הגר"ח  מרן  ויבדלחטו"א  זצוק"ל  החזו"א  מרן  של  ]זקינו  זצוק"ל 
קניבסקי שליט"א[ אשר ענינו הוא אמירת הריני מוכן ומזומן לפני 
עשיית כל מצוה ומצוה ומסודר ע"פ היום וסדר מועדי השנה. יש 
להסכמת  שזכו  יחידים  ספרים  משני  אחד  הוא  זה  שספר  לציין 

הגר"א מוילנא זצוק"ל.
כמו"כ בסוף הספר נדפסו תולדותיו של הרהמ"ח שנכתבו ע"י נכדו 

זצ"ל בשם ספר "גבורות הארי" בסדר חדש ומאיר עיניים.

ספר חידושי מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
בראשית- במדבר

על  והערות  שאלות  מאות  בתוכם  כוללים  אשר 
הגר"ח  ממרן  תשובות  עם  ומפרשיה  הפרשה 
ומראי  הערות  בתוספות  שליט"א  קנייבסקי 

מקומות על כל שאלה ושאלה

ניתן להשיג בחנויות הספרים
כמו"כ אצל הרב המחבר שליט"א בטלפון 
הנחות מיוחדות לתתי"ם אבות ובנים וכדו'.

ספר שערי ציון
שו"ת שיח חיים ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

ח"א- בעניני המועדים

ח"ב- בענינים שונים

הכוללים בתוכם שו"ת ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בנושאים רבים 
בצורה  בשו"ת  הנידונים  את  המבארים  מאמרים  בתוספת  ומגוונים 

ברורה ומקיפה.

מכררב
ד"כ

ב"כ
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הגדה של פסח

הגאון רבי אליעזר משה באר שליט"א

מהדורת פאר והדר

ביאור נפלא עמוק ובהיר בדרך יסודות הרמח"ל 
עשיר במובאות מכתבי רמח"ל השונים 

בנוי לתלפיות בדרך עיונו של הרמח"ל 

בהבנת חלק האמונה שבשלבי גלות מצרים 
וגאולתה 

מעוטר בהסכמותיהם של גדולי ראשי הישיבות 
ערוך בבהירות ייחודית

ניתן להשיג בירושלים 
בבית המחבר 0548400805

ספר כתב משה
לימוד קריאה לתשב"ר

הספר שייתן חשק ושמחה 
בקריאה!

ייתן הבנה וחבור לקריאה!
ישפר את איכות הצלחת 

הקריאה!
מתנה אידיאלית לחלקה

מחיר מיוחד לרגל ההוצאה

ספר קרני אור
אוצר אורחות חיים ופניני 
תורה, מכתבים, סיפורים 

ועדויות נדירות מהליכותיו 
של הרב הדומה למלאך ה'

הגאון הצדיק
רבי זונדל קרויזר זצ"ל

בעל האור החמה

מספרי המחנך הרב מרדכי פלוסקין שליט"א

להשיג בחנויות הספרים המובחרות בטל - 0722441670    להזמנות- 02-9953233 / 054-852-55-81
הוצאות תשב"ר- ספרי איכות לנוער ולמשפחה

שער הביטחון השלם
הספרים שהפיצו אור חיות וחיזוק גדול 

בס"ד בכל תפוצות ישראל

מאת הגאון הצדיק 
רבי משה קאהן שליט"א

ראש ישיבת תולדות אהרן

הודפסו במהדורה שביעית ומתוקנת 
בחלוקה חדשה בהוצאת עוז והדר

ספר א' - שער הבטחון 
השלם

עניני בטחון מספה"ק 
חובות הלבבות

ונוסף לזה ליקוטים 
נפלאים וקצרים 

מתלמידי הבעש"ט ועוד 
על מדת הבטחון

ספר ב' - פתחו שערים
שפותח שערים לקרבת אלקים ודביקות 

בהשם יתברך בדרך הנ"ל

להשיג בחנויות הספרים המובחרות
במערכת דברי אמונה טל 050-4152350

משפ' קאהן טל 02-5819444   052-7651944

האירו את עיניכם לאור הכח המופלא כיצד לחיות 
באמונה לבטחון - בטוב ובנעימים כיצד לחזק 

ולרומם את הסובבים אותנו .
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להורים ומחנכים

"מנחם משיב נפש"- הספר הקדוש שישנה את חייכם
פרקי חיים של אחד מבני עלי' מועטים שבדור

הבה"ח מנחם מענדל פייפער ז"ל )מארה"ב(
נכתב ונערך עפ"י הספר "הארז שנגדע" ע"י הרב אהרן נשרי שליט"א, מח"ס "מאיר עיני ישראל" על מרן החפץ 

חיים זצוק"ל

ממכתבים בספר: 

למעלות  להגיע  אפשר  איך  לכאו"א  לצמוח  יכולה  גדולה  "תועלת  שליט"א:  מראחמיסטריוקא  האדמו"ר 
רמות"

האדמו"ר מטאלנא שליט"א: "התרגשתי עד כדי דמעות לקרוא קורות חיי נער, עליו אפשר לומר "אל הנער 
הזה התפללתי"- ואין ספק שכל מי שיקרא את הספר יחוש בנפשו פעולה לטובה ורצון להתחזק בעבודת ה'.

הגאון ר' מרדכי גרוס שליט"א, גאב"ד בני הישיבות בני ברק: הנה ברירא דנשמתו היתה ממחצבת נשמות 
עליונות שבכסא הכבוד וכו', ובאור חוזר ישפיע ממרומים על צעירי הצאן ועלייתם במסילה העולה בית קל.

הגה"צ המשפיע הידוע רבי אהרן טויסיג שליט"א: כמה פעמים קראתי את הספר היקר והחשוב והמרגש 
מאד מאד.  

הגה"צ המשפיע הידוע רבי ישראל אהרנסון שליט"א: נדע שלא אלמן ישראל, ובדור עקבתא דמשיחא חיים 
בתוכנו נשמות זכות וטהורות עם כוחות נפש וכשרונות מיוחדים החיים חיים אחרים בעולמנו החמרי.

אדמו"ר רבי דוד חנני' פינטו שליט"א: "ראיתי מגדולי הדור האיך משבחים לאותו ינוקא קדישא ע"ה כאחד 
הגדולים וכו' 

 ספרי
הגאון רבי אברהם צבי נשרי שליט"א

 

 

יסודות ושורשים 
בשער היחוד והאמונה

הגה"ח רבי נחום וילהלם שליט"א
צלילה לעומק סוגיות 

היסוד של אמונתנו, 
האמנת אלוקות 

ואחדות ה', לאור דברי 
הקדמונים. המחבר 

הנודע בשערים, מבקש 
להגדיר את שיטת בעל 

התניא בסוגיות אלו, 
מתוך בקיאות נפלאה 

בשיטות הראשונים 
והמקובלים. 

לרכישה: 050-70-98-770. 
ובחנויות המובחרות: 

ירושלים: היכל מנחם, ישעיהו 22. 
ירושלים: גרסא, חפץ חיים 13. 

בני ברק: היכל מנחם, שפת אמת 5. 
ביתר עילית: היכל מנחם, רוזין 10. 

בית שמש: 054-6440426. 
אשדוד: 058-6765975.

 ניו-יורק: 1-347-446-588. 
לונדון: 44-79-8001-3782. 

הפצה ראשית: סדנא דארעא 052-517-666-8
 

יקר חכמים
רעיונות ביאורים וחיזוק בענין 

מעלת תלמידי החכמים.

סם החיים
אוצר נפלא בנושא שמירת 

הלשון.

אוצרות התפילה
מאמרים בעניני תפילה ב"כ

וקראני ואענהו
תפילה אמונה וביטחון

רוצים לחיות
מדריך לחיים מאושרים.

שערי אמונה וביטחון
יסודות, ביאורים, דברי חיזוק, 

וביטחון ד"כ.

להשיג אצל המחבר
רח' כהנמן 68 בני ברק, 03-618-5744

חדש!!

הנחה לישיבות ומוסדות בקני' 
מרוכזת פרטים: 0533119914  
03-5703978
משלוחים לחו"ל
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מדרש משנת רבי אליעזר

]ברבי יוסי הגלילי[

יו"ל לראשונה בניו-יורק תרצ"ד.
ועתה יוצא לאור מנוקד ומפואר

עם ציוני הפסוקים ומקבילות בדברי חז"ל
מעוטר בהערות גדולי הדור שליט"א

להשיג אצל המו"ל
052-763-12-21 / 08-974-23-93

רחם על ציון כי היא בית חיינו
מאת

הרב חיים פררה שליט"א

תאור בית קודשנו ותפארתנו על פי מסכת מידות חז"ל 
ומפרשי הש"ס והמשניות מלווה בתמונות ותרשימים 

להמחשה.

מהדורה מפוארת וצבעונית

להשיג:
בטל- 03-5704707 / 050-4191164

דורש טוב לעמו
קורות חייו של הרב מרדכי לסקר זצ"ל

 ספר מתאר אדם מיוחד שמסר עצמו לזולת, 
ורבים הוציא ממצוקה לרווחה.

הרה"ג ר' יצחק זילברשטיין כותב במכתבו שמי שנהנה מהרב 
לסקר ראוי שירכוש את הספר בהכרת הטוב.

בספר מתוארת דמותו הנשגבה של חותנו הרה"צ ר' לוי יצחק 
בנדר זצ"ל ממנהיגי חסידות ברסלב.

ניתן להשיג את הספר
אצל המו"ל 03-6191685 משפ' וינשטוק 0527600175

ובחנויות הספרים המובחרות

בכל חובה 
בית
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והבוטח בה' חסד יסובבנו הנוסח שישנה לך את החיים – בגשמיות וברוחניות 
לאור הביקוש הרב של ציבור בני התורה יצאנו במהדורה חדשה ומפוארת של ז' היסודות של בטחון בה' – לשון חובת 

הלבבות משולב בביאור הנפלא 'לב טוב' שמתרגם את המילים שקשה להבין.

בעריכתם המפוארת של מלכות וקסברגר הפרנסה הוא בזכות 
הבטחון כל שיש לו בטחון יותר יש לו פרנסה יותר )רב ייבי 

תהלים יד(

יהודי יקר! ההחלטה בידך אם להמשיך לחיות חיים של דאגות 
וקשיים ח"ו או להתחיל לחיות בבטחון בה' יתברך ובכך להתחיל 

חיים רגועים ושלווים. 

הנוסח קיבל את הסכמתם של גדולי ישראל שליט"א וביניהם 
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א ומרן האדמו"ר מויז'ניץ 

שליט"א 

להשיג ובפלאפון 0548489797  

טוב להודות לה' 

פנקס לרישום 

חסדי ה' כולל מקורות, תפילות, רעיונות, 

רשימת ספרים העוסקים בנושא ההודיה 

מהדורה שלישית 

להשיג 050-4109020

 

הספר שתמצא בו את כל מה שחפשת בכל ענין בו רצית למצוא חיזוק: 
אמונה והשגחה, שמחה בעבודת ה', התחזקות בעמידה בנסיונות הדור, 
פרקי חיזוק בלימוד תורה, תפילה, חסד, עניני עקבתא דמשיחא, הצפיה 
לישועה. רעיונות מוסריים וביאורים על סדר פרשיות התורה והמועדים, 
באופן  מתאים  הספר  תוכן   – והתלמידים  הבנים  בחינוך  הדרכה  פרקי 
ואור האמונה  יכסה ארץ  דור תהפוכות, עת שהחושך   – לדורינו  מיוחד 

התעמעם עקב התרבות נסיונות התקופה וטרדות היצר למיניהם.

הכל כתוב וערוך באופן מסודר ונפלא – בשפה ברורה ונעימה, כשלקורא 
נותר רק להתפעם ולקלוט לתוכו את אותו אור נפלא של חיזוק המבצבץ 

ועולה מתוך המאמרים.

הספר שיעזור לך להכין דרשות כפי שהעידו רבים!
להשיג אצל המחבר: 4382467250  7694002770 

sandytfalk@gmail.com ובמייל

פנקס ההודיה 

חזק ויאמץ לבך

חדש!!
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'מאיר נתיבים'
להבנת וקנין דרך הלימוד

10 הדרכים הטובות ביותר 

להצלחה בהתמודדות עם אכילה רגשית

תמיד רציתם לרזות ולא לעלות שוב במשקל?  לשמור בקלות על הבריאות?
לצאת מלחצים ומתחים ולהגיע בס"ד לחיים של שלווה, סיפוק והצלחה?

10 דרכים, טכניקות, טיפים וסודות בספר צבעוני רב מכר עם המלצת רב, 
מרתק ומקצועי שייתן לכם כוח, חשק, עידוד ומוטיבציה 

לשמור בס"ד על אורח חיים בריא, משקל ובריאות בדרך היהדות ובשיטת 
 .Master Nlp תוכנית 10' של המאמנת זהבה רוז'

להשיג בב"ב או משלוח בדואר אצל המחברת זהבה רוז ב
טלפון 052-7610920, ובחנויות המובחרות.        

                                                   

מעזה לירושלים

ספר זה הינו דו-שיח בין שני צעירים, דתי 
וחילוני, אודות ההוויה הישראלית והגורל 

היהודי, שמטרתו לענות לישראלי המצוי על 
שאלות נוקבות, כגון:

האנטישמיות, 
זכותנו בארץ ישראל, 

קדושת ירושלים, 
המקדש כמרכז העולם והשפעתו על העולם כולו, 

למה צריך קרבנות, 
ועוד נושאים מרתקים.

הספר כתוב בהומות ובשפה עכשווית 
ומודרנית, כריכה רכה, 280 עמודים.

להשיג- יצחק בהריר 03-9347455

חדש!!

דברך נצב בשמים

מאת
הרב הגאון פנחס ברזל שליט"א

חובה לכל מעמיק 

מאוצרות רבינו בחיי
לקט ע"ד הפשט )ברובו( ע"ס פרשיות התורה

בתוספות עיונים והארות ודברים משמחים 
מהגרח"ק שליט"א

ובסוף כל פרשה הוספנו בס"ד
'פנינים יקרים' בשם 'משיבת נפש'

להשיג אצל 'יפה נוף'
053-3119914 / 03-5703978
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מאת הרב מאיר מרגלית שליט"א

'מאיר נתיבים'
להבנת וקנין דרך הלימוד

חדש!!

הספר שיעשה אותך למדן

ספר כללים, ובו 
מאות חקירות 

עיקריות ויסודיות, 
מסודרות לפי אופי 

וסוגי החקירה 
השונים, כגון, גברא 

וחפצא, סיבה וסימן, 
פעולה ותוצאה, ועוד 
עשרות אופני חקירה, 
להבנת וקניית שיטת 
'הלמדנות' המקובלת 

בעולם הישיבות.

ניתן להשיג בחנויות 
הספרים המובחרות

או בטל' 02-673-8866
בחו"ל בטל: 7183770047

מכררב
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חיים של אושר

המדריך הקלאסי הוותיק 
לשלום בית מומלץ ביותר 

על ידי רבנים ואנשי מקצוע 
ורבבות קוראים קרוב 

לשלושים שנה.

חיים של שלום

הלכה יומית איסורי 
מחלוקת, ובו כל בו בהלכות 

בין איש לרעהו, מאות 
נושאים אקטואליים נבונים 

מההיבט ההלכתי ההשקפתי 
והפרקטי הנוגעים לכל אחד 

מאתנו.

לשון חיים
ספר קיצור ההלכות הראשון 

שיצא לפני 35 שנה עכשיו 
בתוספת דוגמאות ורשימות 

רבות.

ובחרת

נמצא בפרשת דרכים בחיים? מחפש את 
הדרך להצליח במימוש הפוטנציאל שלך, ספר 

זה הוא הבחירה שלך להצליח.

לישרי לב שמחה

מעונין לשפר את מבטך 
על חיי היום יום ולהוסיף 
משמעות לקיום המצוות 

האושר בהשג ידך.

דובר שלום 

ליקוט עשיר ומגוון אוצר בלום של 
אלפי מאמרים ומעשים מאלפים 

המעוררים את הלב בקדושת 
הדיבור.

כוונת שמות הקדושים 
החוברת שעוררה התפעלות רבה 

וחיזוק גדול

הצלחה בלימוד
מאמר זכירת הר סיני 

להצליח מאוד בלימודינו מתוך הבנה נכונה 
בתפקיד תורה לשמה.

סדרת צו השעה קרבת ה'
אהבה ואחוה בישראל 

מה לך נרדם.

הדרכה בדרך חיים שהוכיחו את עצמם

להשיג בחנויות הספרים המובחרות
ואצל המפיץ ר' מרדכי אבא דייטש הי"ו
ואצל הרב המחבר שליט"א בטל': 02-5866627

מכררב

מכררב

קבוצותהרבה 
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שמירת בריאות הגוף והנפש עפ"י הרמב"ם – רבפוגל משה

סיכום הגותו האימונית של הרמב"ם, מלוקט מכל ספרי הרמב"ם.  כולל 
את נושאי בריאות הגוף ובריאות הנפש ונושאים עיקריים בהגותו 

)עיקרי האמונה, תלמוד תורה, טעמי המצוות, על המציאות הטבעית, 
ההכוונה האנושית ועוד(.

 Hebrew הספר יצא בהוצאת מוסד הרב קוק טלפון, מופיע גם ב
.Books

להשיג אצל המלקט או/ו בחנויות הספרים.
מהדורה בצרפתית בהכנה, הנני מעוניין לתרגמו לאנגלית מבקש מימון 

תמורת הקדשה או/ו הקדשות או/ו מכירת הזכויות לתרגום האנגלי 
בלבד.

חסידות וקוממיות – רבפוגל משה

סיכום נושא החסידות והיות האדם לחסיד עפ"י ראשונים ואחרונים.
חשיבות היות האדם מישראל לחסיד עפ"י ההלכה, האגדה, המדרש 

והדרש.
המהדורה הראשונה אזלה, מהדורה שנייה תצא אי"ה בעתיד הקרוב.

מופיע ב Hebrew Books   בשם הכותר "חסידות בית אברהם".
ניתן לרכוש בלעדיות על הכנת המהדורה השנייה או/ו לרכוש הזכויות.

חסידילנד – רבפוגל משה

2 חלקים בכרך אחד.
חלק ראשוני סיפורי וחלק שני קיצור של הספר "חסידות וקוממיות".

על הקמת חסידות צברית, כאשר הרעיון הנו שהאדם המשתייך 
לחסידות א"י הנו ממשיך דרכו של אברהם אבינו בגמ"ח ומעשים 

טובים כדברי הגמרא "תכלית תורה תשובה ומעשים טובים", יחד עם 
היותו משוייך לחסידות כלשהיא אחרת וללא פגיעה בקיים או/ו לאדם 

שעדיין איננו משוייך, מבוסס על דברי הגר"א שעל האדם מישראל 
להשתדל להיות חסיד.

ניתן להשיג גם אצל המלקט mrhavakuk @ com.gmail או/ו בחנויות הספרים.
 או בטל. 050-6714661 כתובת דואר ת"ד 7729 רמת גן ישראל

או במוסד הרב קוק 02-6526231
 ניתן לרכוש בלעדיות על הכנת המהדורה השנייה או/ו לרכוש הזכויות.



130

שקפה
סר וה

מו

 מספרי הגר"א פסין שליט"א

תלמיד מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

מחירים מיוחדים! הנחות להזמנות מרוכזות
להזמנת ספרים אלו ושאר ספרי המחבר )מהם המתורגמים לאנגלית( 077-542-4737 

com.hotmail@aaronsbb1 646-340-5403 מספר אמריקאי

ראה זה חדש! 

ספר פותח את ידך
פרשיות  סדר  על  ערוכים  הלכה,  ובירורי  תורה,  חידושי 
והנהגות,  מעשים  בדרושים,  ומתובלים  שזורים  התורה, 
חיזוק  פרקי  והשקפה,  מוסר  חינוך,  ענייני  והארות,  עצות 
שזכה  הדור,  ופוסקי  צדיקי  הזמן,  מגאוני  והתעוררות, 
ונלווה  ובע"פ.  בכתב  מהם  ולקבל  עד  להן  להיות  המחבר 
אליו "שו"ת דעת רבותינו" מאות שאלות ותשובות בד' חלקי 
שו"ע, ביאורים ועיונים בתנ"ך ובש"ס, חינוך, השקפה, אגדה 
שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  מרן  שליט"א,  מהמחבר  והנהגה 
ועוד גדולי ישראל. כ 700 עמודים ומעוטר בהסכמות גדולי 

ישראל. 

ומלאו את הארץ
וסגולות  עצות   )277( עז"ר 
ומרבותינו  חז"ל  מאוצרות  לפריון, 
וממה  והאחרונים  הראשונים 
שקיבל המחבר בכתב ובע"פ ממו"ר 
מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א )ספר 
זה הוא גם בעברית וגם באנגלית(. 

קונטרס "מפתחות הפרנסה" 

וקונטרס "מפתחות השידוך"
עצות וסגולות לפרנסה, עשירות ומציאת הזיווג, מאוצרות 

הראשונים  ומרבותינו  חז"ל 
בהמלצתו  יו"ל  והאחרונים. 
ועידודו של מו"ר מרן הגר"ח 
)בעברית  שליט"א  קניבסקי 

ובאנגלית(. 

ספר "מעלות רבקה על התורה" 

"ברוך אשר נתן"
חידושי  והמועדים.  השבת  על 
תורה, ובירורי הלכה על השבת 
לוח  סדר  לפי  המועדים  וכל 
השנה, משולבים בפרקי חיזוק 
עם  ואהבתה.  התורה  לקנין 
הגרי"ש  מרן  ותשובות  הערות 
הגר"ח  מרן  זצוק"ל,  אלישיב 
הגר"נ  מרן  שליט"א,  קניבסקי 
נבנצל  הגר"א  שליט"א,  קרליץ 
וייס  הגר"א  הגאב"ד  שליט"א, 

שליט"א ועוד גדולי ישראל. 

וספר "בזאת יבא אהרן"
הלכה  ובירורי  תורה,  חידושי 
ערוכים על סדר פרשיות התורה, 
בתשובות,  ומתובלים  שזורים 
מעשים והנהגות, עצות והארות, 
כולל  והתעוררות  חיזוק  פרקי 
הגרי"ש  ממרן  נרחב  שו"ת 
הגר"ח  מרן  זצוק"ל,  אלישיב 
הגר"נ  מרן  שליט"א,  קניבסקי 
הגראי"ל  מרן  שליט"א,  קרליץ 
גדולי  ומעוד  שליט"א  שטינמן 

ישראל. 

בדרכי אבות
רבותינו  מתורת  בלום  אוצר 
העוסק  והאחרונים,  הראשונים 
כל  שקיימו  הקדושים  באבותינו 
התורה כולה עוד לפני שניתנה. 
קושיות רבות, תירוצים נפלאים, 
ופנינים  מבריקים  פלפולים 
גדולי  של  משולחנם  יקרים 

ישראל לדורותיהם. 
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על מגילת אסתר

הרה"ג  ר' פינחס אלימלך )ברמ"ז( שמעלצער שליט"א
ובו שלשה חלקים:

'בגדי חמודות' ביאורים על סדר הפסוקים	 
'מחמדי המגילה' מדרשי המגילה	 
'אוצר נחמד' הערות קושיות ותירוצים פלפולים ופנינים יקרים.	 

ניתן להשיג אצל הרב המחבר 052-7620648
ולפני פורים יהיה בעז"ה בחנויות הספרים המובחרות 

חדש!!

תופעות ראם - על התורה

מאת
הגאון רבי אליעזר משה באר שליט"א

ושמחים  מאירים  ערבים  תורה  חידושי  של  נפלאות  מערכות 
השבוע  שבפרשת  ההלכתיים  הנושאים  בביעור  העוסקים 
גדולי  של  בהסכמותיהם  ומעוטרים  ובחדו"ת  בידע  עשירים 

ראשי הישיבות ערוכים בבהירות ייחודית

ניתן להשיג בירושלים בבית הרב המחבר שליט"א 054-8400805

מנחת שמואל
הגאון רבי שמואל ראקוב שליט"א 

כאלף עמודים בשני כרכים ובהם קרוב למאתיים שיעורים בעניינים רבים 
ערוכים ברוב פאר והדר לפי סדר פרשיות התורה

ספר זה הוא תמצית יגיעה עמוקה בחדרי תורה להקיף כל ענין וענין ברוב 
פרשיות התורה, בחידושים מיוחדים בעומק הפשט, בעיקרי הסוגיות 
 העמוקות בענייני פרשיות השבוע. ספר גדול זה מלא בחידושי תורה 

יקרים מפז ומפנינים בחריפות ובקיאות בטוב טעם ודעת,
והדברים ערבים מאירים ומשמחים את לב המעיין בהם. פרי ביכורים של 

ידידי הדגול אציל הנפש השוקד על דלתות התורה כחשיכה כאורה ומרביץ 
תורה לעדרים הרב הגאון ר' שמואל ראקוב שליט"א )מתוך הסכמת גדולי 

התורה(

&70
ב"כ

להשיג בבית משפחת ראקוב, ההעברה 10 רמות ירושלים )מעל המרכז המסחרי ברמות ג'( 
ובטל' 02-6447694 או ב- 053-3164477 ובחנויות הספרים בהפצה שע"י אורייתא.

ניתן גם לקבלו עד הבית ללא תוספת מחיר ע"י טל סיפרא טל' 0548539022
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שלושת מפרשי רש"י הנודעים

מזרחי
מרבינו אלינו מזרחי

גור אריה
ממהר"ל מפראג

לבוש האורה
מרבינו רבי מרדכי יפה

ונלוה
אליו

זכות רש"י הקדוש תעמוד לכל התורמים והמסייעיעם למפעל הקדוש, 
להתברך בברכת ברכה והצלחה ונחת מכל יוצאי חלציהם

נסדר מחדש באותיות גדולות ומאירות 
עיניים הוגה היטב על פי השוואה 

מעשרות מקורות

הפצה ראשית: "המסורה" 02-5354413 / 02-5370588

מעומדים סביב לפירוש 
רש"י על התורה

להשיג בכל חנויות הספרים
או בטל: 02-538-1715
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תורה ונביא
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"מוסדות קאליב" - רח' חנה 23 עיה"ק ירושלים תובב"א
טל': 02-500-47-48 / פקס:02-502-25-63 

kaliv@enativ.com

שו"ת קול מנחם

קול מנחם עה"ת והמועדים - ט"ו כרכים

ספר שמחה לנפש - ב"כ
פרקי הדרכה בעבודת השי"ת על סדר היום ומועדי השנה

ב' כריכים
מאת כ"ק מרן האדמו"ק מקאליב שליט"א

שאלות ותשובות 'קול מנחם' מיוחדים הם 
בנושאים האקטואלים בכל חלקי השולחן 

ערוך
יורה דעה ב' חלקים אורח חיים ד' חלקים 
אבן העזר ב' חלקים חושן משפט ד' חלקים  

שבת ג' חלקים

בכל חומש יש יותר מ-1500 ענינים מכ"ק מרן 
האדמו"ר שליט"א

דברים נפלאים מדבש מתוקים, בקול להבות אש נאמרים, ובשמחה 
וגיל נשמעים דברים שיוצאים מן הלב, ונכנסים ללב ישראל שנאמרו 

ע"י עט"ר כ"ק אדמו"ר מקאליב שליט"א.

יצא לאור בראשית שמות, בקרוב - ויקרא!

מיוחד לדרשנים

ט"ו חלקים

ספרי  כ"ק עט"ר 
מרן אדמו"ר מקאליב שליט"א
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"מוסדות קאליב" - רח' חנה 23 עיה"ק ירושלים תובב"א
טל': 02-500-47-48 / פקס:02-502-25-63

kaliv@enativ.com

ספרי  כ"ק עט"ר 
מרן אדמו"ר מקאליב שליט"א

אהל מועד
על חנוכה להגאון קדוש ה' 
שר בית הזהר רכב ישראל 

ופרשיו רבנו האדמו"ר ציס"ע 
מרן פינחס חיים טאוב 

זצוק"ל אב"ד דק"ק דאזלא, 
עם 'אגדת הפרח' והם 

דברים נפלאים על גדלות 
המחבר שכתב נכדו 

הגה"צ רבי שלום טאוב הי"ד.

כינורו של דוד - תהילים
עם פירוש 'קול מנחם' ובו 
חמש מאות אמרות קודש 
סיפורים שנאמרו ע"י כ"ק 

מרן עט"ר שליט"א.

 באותיות מאירות 
עיניים

עמל יהודה
סימנים על הש"ס 

להגאון הקדוש עבד 
נאמן לבוראו רבינו 

האדמו"ר ציס"ע מרן 
רבי יהודה יחיאל 

טאוב אב"ד דק"ק 
'ראזלא'.

אנציקלופדיית 'שמע ישראל'
אוצר בלום ומרהיב 

המתעד ומנציח את 
מסירות הנפש בשנות 
הזעם תרצ"ט - תש"ה 

)1945 - 1939( בגיטאות, 
במחנות העבודה במחנות 

הריכוז וההשמדה.      
ג' כרכים עברית

כרך א' אנגלית    

בלבדבאנגלית 

מכררב
מהדורה

קטנה

חמשה חומשי תורה 
עם פירוש קול מנחם 

מאת כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א 
גם במהדורת כיס
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מכון אמונה ודעת
להוצאת ספרי רבותה"ק מסלונים זי"ע      שעל יד ישיבת בית אברהם סלונים

סדרת ספרי רבוה"ק

תורת אבות
ליקוט תורת ארבעת אבות החסידות, הרה"ק רבי 

מרדכי מלעכוויטש ובנו הרה"ק רבי נח, הרה"ק רבי 
משה מקוברין, והס"ק הרה"ק רבי אברהם מסלונים.

מאמרים ע"ס פרשיות התורה, שערי עבודת ה', 
וקונטרס מעשי אבות

ספרי הס"ק רבי אברהם מסלונים זי"ע
יסוד העבודה

ספר היסוד בחובת הלבבות, עניני תורה לשמה, 
תפילה, תשובה, ומכתבי קודש.

מהדורה חדשה ומתוקנת, ב' כרכים

באר אברהם על התורה
מאמרים ע"ס פרשיות התורה והמועדים.

באר אברהם על המכילתא

חסד לאברהם
                   בעניני עשרה מאמרות ועוד ע"ד הקבלה 

דברי שמואל
מהרה"ק רבי שמואל מסלונים זי"ע, מאמרים ע"ס 
התורה והמועדים, ליקוטי אמרים, ומכתבי קודש

בית אברהם זכרון קדוש
מהרה"ק רבי אברהם מסלונים זי"ע )נ' תרצ"ג(, 

מאמרים ע"ס התורה והמועדים, ליקוטי אמרים, 
ומכתבי קודש

זכרון קדוש
מהרה"ק מהרשד"י מסלונים זי"ע הי"ד, שרידים 

מדברי תורתו עה"ת והמועדים, מכתבי קודש, וזכרון 
לקדושים שנהרגו על קידוש ה'

ברכת אברהם
מהרה"ק רבי אברהם מסלונים זי"ע ) נ' תשמ"ב(, 

מאמרים ע"ס התורה והמועדים, ומכתבי קודש. ב' 
כרכים

את הספרים אפשר להשיג בחנויות הספרים, 
במשרד הישיבה, רח' סלנט 17 ירושלים, 

ובבתי המדרש בערי הארץ.

סדרת ספרי נתיבות שלום 
מהרה"ק רבי שלום נח מסלונים זי"ע

כרך א: מאמרים בעבודת ה', נתיבים ביסודי התורה, 
טהרת המדות, תורה, תפילה, תשובה, עבודת ה', 

וחסידות
כרך ב: נתיבי נועם 

שבת, ומאמרי 
המועדים

ה' כרכים ע"ס 
פרשיות התורה
נתיבות שלום – 

שעורים עמ"ס כתובות נדרים

מכתבי קודש 
דברי שלום ואמת 
נתיבי בנין ויצירה

נתיבי חינוך באנגלית
ההרוגה עליך באנגלית

מאמרי חנוכה
מאמרי פורים

מאמרי שובבי"ם
נתיבי חינוך

נתיבי עולם הישיבה
ההרוגה עליך – על השואה

בחכמה יבנה בית 

הגדה של פסח – תורת 
אבות

הגש"פ עם לקט 
מאמרי רבוה"ק בעניני 
לילי הסדר ועבודת חג 

הפסח
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הוצאת תבונה 

הרב שלום מאיר וולך

מעיין המועדים
להבנה מעמיקה ומרוממת של החגים!   

משמעותם ומנהגיהם.

והגדת - על התורה
"הנשק הסודי" של ר' יעקב גלינסקי 
זצ"ל הוא החיוך השנינה והסיפורים 

הקולחים. 

והגדת - מועדים
אין שמחת חג כלימוד בספרי והגדת על 

המועדים. לרומם מושגים בחיוך!

מעיין האמונה
האמונה מקננת בנו, ויש רק לחפור את 
הבאר ומימיה ינבעו,  כיצד? זה עניינה 

של הסדרה.  

מעיין השבוע 
אוצר בלום שהכל בו: מאמרים, רעיונות, 

שביבים וסיפורים על כל פרשה.

להשיג בכל חנויות הספרים המובחרות ׀ הוצאת תבונה 0527621770

מכררב

הספרים שלא משים משולחנם של בני התורה



138

מכונים

 

מכון שמחת התורה

בירושלים 'גירסא' חפץ חיים 13 . להשיג: 
כתובת המכון: אבני נזר 26, מודיעין עילית.  

טלפון: 08-9798047  

מהדורת סאמרסטין/ארי כהן

שולחן הלוי בעברית - Levitzלהשיג: זונדל ברמן
להשיג:

להשיג:

אצל זונדל ברמן
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מכון שמחת התורה

בירושלים 'גירסא' חפץ חיים 13 . להשיג: 
כתובת המכון: אבני נזר 26, מודיעין עילית.  

טלפון: 08-9798047  

 Israel Bookshop בלייקווד.  

הכרך 
החמישי 
והאחרון 

יצא 
בקרוב 

ממש.

להשיג:
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שו"ת באר שרים – מהדורה רביעית
על ד' חלקי השו"ע חמשה כרכים

ב"כ רו"ח כ"א יו"ד, כ"א אבה"ע חו"מ, כ"א 
ליקוטים על הש"ס, וכ"א מפתחות.

ספרי מורינו ורבינו מרן הגאון הגדול 

רבי אברהם יפה-שלזינגר שליט"א
גאב"ד ג'נבה וקהל 'בצל החכמה' עיה"ק ירושלים תובב"א

להשיג: בחנויות הספרים המובחרות

ואצל מרן הגאון המחבר שליט"א: ביהמ"ד לתורה ותפלה 
קהל 'בצל החכמה' פעיה"ק ירושלים תובב"א

רח' סרוצקין 16,  טל: 02-5021962

הגדה של פסח 
מ ילי דאבות 

באר שרים

באר שרים על 
המועדים בארבעה 

כרכים
הכולל בתוכו מו"מ 

על כל מועדי השנה 
בפלפול בהלכה ואגדה.

באר שרים על התורה 
בחמשה כרכים

על חמשה חומשי 
תורה בדרוש
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מכון שלזינגר, מרכז רפואי שערי צדק, 

ת"ד 3235, ירושלים 91031.
רח' זאב חקלאי 11 טל' 02-5361600

www.medethics.org.il • assia@medethics.org.il

Content of JME Series:
The Jewish Medical Ethics series contains articles 
originally published in the academic journals of 
the Schlesinger Institute, arranged by topic for 
the reader's convenience.

Volume I: Jewish Medical Ethics, Genetics, Mental 
Health, Organ Donation and Transplantation
Volume II: Fertility, Infertility and Abortion, AIDS, Lifesaving, Death and Euthanasia, 
Siamese Twins, Bibliographies.
Volume III: Physicians and Judaism, Circumcision, Male Infertility, The Dying Patient

For orders and to receive further information
Please visit us at: www.medethics.org.il
Or contact us at: assia@medethics.org.il

POB 3235, Jerusalem 91031, Israel
Tel: (+972 2) 536-1600, Fax. (+972 2) 652-3295

volume 30$ לכרך | Set 80$ לסט

  נשמת אברהם 
סדרת ספרים על ארבעת חלקי השולחן ערוך. 

מאת  הרב הפרופ' א"ס אברהם שליט"א.  

חיים,  אורח  לשו"ע  הקשורים  רפואה  בנושאי  הלכתיות  ותשובות  דיונים  חלק א' 
מסודרים במקביל לסימני השו"ע, עם מפתח מפורט.   

שו"ע יורה דעה. דיונים ותשובות הלכתיות בנושאי רפואה הקשורים לשו"ע  חלק ב' 
יורה דעה, מסודרים במקביל לסימני השו"ע, עם מפתח מפורט.   

רפואה  בנושאי  הלכתיות  ותשובות  דיונים  חלק ג' 
במקביל  מסודרים  אבה"ע,  לשו"ע  הקשורים 

לסימני השו"ע, עם מפתח מפורט.     

בנושאי  עדכניות  הלכתיות  ותשובות  דיונים  חלק ד' 
לסימני  חו"מ, במקביל  לשו"ע  רפואה הקשורים 

השו"ע, עם מפתח מפורט.

$ 150 | ₪ 490
מהדורה שלישית מעודכנת ומורחבת



142

מכונים
מכון שלזינגר, מרכז רפואי שערי צדק, 

ת"ד 3235, ירושלים 91031.
רח' זאב חקלאי 11 טל' 02-5361600

www.medethics.org.il • assia@medethics.org.il

אנציקלופדיה הלכתית רפואית   
 פרופ' הרב אברהם שטינברג שליט"א

 מהדורה חדשה, מורחבת מעודכנת ומתוקנת. שבעה כרכים.

באספקלריית   - והרפואה  החולה  הרופא, 
ההלכה ומחשבת ישראל, מן המקרא וספרות 
הבהרות,  בתוספת  ימינו.  לפוסקי  ועד  חז"ל 
רפואה,  מדע,  מתחומי  והארות  הערות 

פילוסופיה, אתיקה ומשפט..

מבואות:  ישראל;  מגדולי  הסכמות  כולל:  א:  כרך 
נוסחי תפילות ווידויים, דת ומדע, היחס לחידושים 
ההתפתחות;  ותיאורית  הבריאה  תורת  מדעיים, 

ומפתחות.  

כרך ב: אבהות; אבוד עצמו לדעת; אבלות ואנינות; אברים ורקמות; אזן; אטר; אידס; אילונית; 
אלם; אנדרוגינוס; אף; בית חולים; בקור חולים; בריאות; ברכות ותפילות; בתולים; גדם; גוי; 
גלוי מידע לחולה; דם; הורים; הזרעה מלאכותית; הנקה; הסכמה מדעת; הפלה; הפריה חוץ-

גופית,  

כרך ג: הריון; השתלת אברים; השתנות הטבעים; ודוי; זב; זקן; זרע; חגר; חולה; חלום; חניטה; 
חציצה בטבילה; חרש; טומטום; טחול; טרפה; יד; יום הכפורים; יחוד;  ילוד,  

כרך ד: יסורים; כבד; כהן; כליות ודרכי השתן; כשרות; לא תעמד על דם רעך; לב וכלי דם; 
לידה; למוד רפואה; מועדים ותעניות; מחלות; מילה; מיניות; מניעת הריון;  משאבים מוגבלים, 

כרך ה: נאמנות הרופא; נדה וזבה; נוטה למות; נכפה; ניסויים רפואיים בבני אדם; נתוח המת; 
ר, 487 עמודים כפולי טורים.   נתוחים; סודיות רפואית; סכון עצמי; סריס; ֻעבָּ

ִעוֵּר; עין; עכול, מערכת העצבים, מערכת העצמות; עשון; פדיון הבן;  עוֹר ותוספותיו;  ו:  כרך 
פוריות ועקרות; פסח; פקוח נפש; פתי; צער בעלי חיים; קדושין וגרושין; קדימויות בטיפול 

רפואי; קטן; ראות; רגע המות 

כרך ז: רופא; רחם וטפולות; ריח; רפואה; רשלנות רפואית; שיבוט אדם ותאי גזע; שבת; שוטה; 
שכור; ֵשָנה; תאומים; תורשה; תורת המוסר היהודי; תורת המוסר הכללי.  

$ 160 | ₪ 560

סדרת ספרי אסיא  
חמישה עשר כרכים בעניני רפואה. הספרים כוללים את 
המאמרים שהודפסו ב-76 החוברות הראשונות של כתב 
העת אסיא, מסודרים מחדש לפי  נושאים עם מפתחות 

60 ₪ כ"כ | 20 $ 
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רפואה מציאות והלכה - ולשון חכמים מרפא
הרב ד"ר מרדכי הלפרין שליט"א.

ספר יסוד ברפואה והלכה המציג סוגיות ברפואה והלכה תוך הבהרת הנתונים 
את  מכוונת  הנכונה  הסברתם  ונעימה.  ברורה  בשפה  והרפואיים  המדעיים 
המעיין להבין טוב יותר את דברי חז"ל העומדים כמסמרות נטועים. מאת: הרב 
ד"ר מרדכי הלפרין. לספר חמישה שערים: שער א: חיים ומוות; שער ב: ברית 
קודש; שער ג: פוריות ולידה; שער ד: רקחות וטבחות; שער ה: דע מה שתשיב; 

שער ו: נספחים ומפתחות. יד + 546 עמ'. כריכה קשה. כסלו, תשע"ב.        

 הספר זכה בפרס בני-ברק לספרות תורנית
 ובפרס הרב קוק לספרות תורנית מקורית של עיריית תל-אביב.

₪  85 | 35$

מציאות ורפואה בסדר נשים
  מהדורה שניה מורחבת.

אסופת מאמרים. חמישה שערים: שער א: משל משלו חכמים; שער ב: פוריות 
מניעת מחלות ממאירות בנשים;  ד:  ג: מניעת הריון; שער  הריון ולידה; שער 

נספחים: כולל היבטים רפואיים והלכתיים של וגיניזמוס אמיתי.

₪ 75 | 30$

קביעת רגע המוות - אסופת מאמרים
 מהדורה חדשה מורחבת כולל מאמרים שטרם פורסמו  

רקע הלכתי, מקורות  ב:  שער  רפואי;  רקע  א:  שער  מוות.   בסוגיית קביעת   
וסקירות; שער ג: המחלוקת על המוות המוחי; שער ד: החלטת מועצת הרבנות 
הראשית; שער ה: נספחים. כולל רשימה ביבליוגרפית עדכנית, הניסיון ביפן, 
עמ'   412 ומפתחות.  מכוונים,  מידע  למאגרי  גישה  דרכי  בניו-ג'רסי,  החוק 

תשס"ח.

₪ 75 | 30$

Halachot for the Patient and Attendant on the Sabbath,  Festivals and Yom Kippur
By Prof. A. S. Abraham

A pocket handbook designed for the patient and attendant facing 
a halachic problem requiring an immediate decision. English, 212 
pp., softcover (1997).

$ 8



ר' יואל ברדריק הי"ו, אברך המתגורר 
במודיעין עילית, הוא אחד המומחים 
בכל  הייחודית  והשקעתו  בתחום, 
ספר שהוא מהדיר, הופכת את ספריו 

ליצירה של ממש.

במקצועות  עיסוקו  עם  בבד  בד 
בההדרת  יואל  ר'  עוסק  התורה, 
לר'  פנינו  רבות.  שנים  מזה  ספרים 
עבודתו  את  להכיר  במטרה  יואל 

מקרוב. 

ש. על אלו דברים אתה שם דגש 
בעבודתך?

שלי  העבודה  את  מגדיר  הייתי  ת. 

בשתי מילים: הדיוק וההידור.

בעבודת  הן  לי  חשוב  המרבי  הדיוק 
בעריכת  בתרגום,  הן  גרפיקה, 
מפתחות ובעימוד. לא פעם החמיאו 
לי על שימת הלב לפרטים קטנים. אני 
נזכר, כיצד בעבודתי כמעמד במפעל 
תרי"ג המצוות, היה עלי לשלוח ספר 
בן 700 עמודים ויותר, מלא בגרפיקה 
וטיפוגרפיה מיוחדת, כשהוא מושלם 
היטב  חשתי  הדפוס.  לבית  וסגור 
על  רבות  ועמלתי  הגדולה  באחריות 

עימוד מדויק מאוד. 

ככל בן אדם, אפשר לטעות, אבל אני 

ר' יואל ברדריק 
הי"ו, אברך 
המתגורר 

במודיעין עילית, 
הוא אחד 

המומחים בתחום, 
והשקעתו 

הייחודית בכל 
ספר שהוא 

מהדיר, הופכת 
את ספריו ליצירה 

של ממש.

לברך על המוגמר

הרב אלישיב זצ"ל בקבלת "ספר תרי"ג מצוות השלם" 

העבודה על ספר היא עבודה מתמשכת הכוללת שלבים רבים. אלא 
לכאורה  שהוא  והעימוד,  הסדר  הדפסתו,  לפני  האחרון  שהשלב 
חיצוני של התוכן - חשוב כדי שהנכתב יהיה ברור ומאירות עיניים.

054-8496627
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חש שהקב"ה רואה רצוני והשקעתי 
לתועלת  ומתוקן,  נאה  דבר  להוציא 
ובזכות הרבים ולהגדיל תורה, ושולח 

סייעתא דשמיא בעבודתי. 

גם  לבי  את  שם  אני  זה,  רצון  מתוך 
האפשר.  ככל  ספרים  ולפאר  להדר 
הנאת  את  לספק  מהרצון  יותר 
להדר  הרצון  הוא  והמחבר,  הלקוח 
חשיבותם  מפני  אלו,  קודש  בספרי 

וערכם הנשגב.

ש. האם כל ספר זקוק לגרפיקה?

נחלקת  הגרפיקה  קודש  בספרי  ת. 
וקישוטים  עיטורים  א.  לשנים: 
ב.  הספר.  ולהידור  ליופי  התורמים 
ותמונות,  מפות  טבלאות,  ציורים, 
בספר.  האמור  את  להמחיש  הבאים 
עזר,  ספרי  הם  הקודש  מספרי  חלק 
כדי  בגרפיקה  שימוש  הדורשים 
'כדי  או  ללב,  המושגים  את  לקרב 

לשבר את האוזן'. 

גם בכלל ספרי הקודש, נוצר לעתים 
קשים  נושאים  יש  בגרפיקה.  צורך 
כפי  ממש  מוחשי,  ציור  ללא  להבנה 
שהרמב"ם צייר את המנורה, הגר"א 
והתוס'  ישראל  ארץ  מפת  שירטט 
יו"ט שירטט את תכנית בית המקדש. 

כך הראה משה רבנו לישראל כל חיה 
האסור  את  שידעו  כדי  ושרץ,  עוף 
צורת  את  הראה  הקב"ה  והמותר. 
השרצים  ואת  המנורה  את  הלבנה, 
גמליאל,  רבן  נהג  גם  וכך  הטמאים, 
שהיו בעלייתו צורות הירח, להראותן 
אחד  בשרטוט  החודש.  קידוש  לעדי 

לו  שיידרש  מה  בקלות  להבהיר  ניתן 
אלף מילים. 

המשורטטים  הפרטים  בכל  אכן, 
צריכים דייקנות והתאמה. כבן תורה 
את  לי  יש  ספרים,  וכותב  הלומד 
במקום  ודגש  לב  לשים  האפשרות 
את  להמציא  היא  עבודתי  הנכון. 
האמצעי, ולבחור את הדרך הקצרה, 
כדי להשיג את המטרה באופן קולע.

ש. הזכרת שאתה גם מתרגם. 
לכאורה זוהי מלאכה קלה ונקייה 
עבורך, שכן אתה שולט בשפה 

האנגלית...

ת. הייתי מדמה את מלאכתי לעבודה 
הקטרת  העברת   - שבמקדש  הקשה 

מבלי שייפול דבר ארצה. 

כבר כתב ראש המתרגמים, רבי יהודה 
אבן תבון: "צריך המתרגם להיות בקי 
עניני  בכל  הלשונות  בשתי  ומלומד 
דקדוקיהן, שרשיהן והשתנות עניניהן 
ותוכן שימוש תיבות טעמיהן... וצריך 
לדעת ולהבין ענין הספר אשר יעתיק... 

כדי שלא ישנה מדעת בעליו". 

מילה  להעתיק  אפשר  אי  בתרגום, 
שכן   ומגרעת,  תוספת  בלא  במילה, 
על המתרגם לוודא שלקורא יהיה קל 
להבין ונח לקרוא. מה גם שבכל לשון 
להחליפם  שמוכרחים  ביטויים  יש 

ולהמירם כדי שיובנו נכון. 

שלתרגם  אצלנו,  מקובל  דבר,  עוד 
אונקלוס  תרגום  לפרשו.  הוא  ספר 
אכן  ואונקלוס  לכך,  הדוגמה  הוא 

עוד דבר, מקובל 
אצלנו, שלתרגם 
ספר הוא לפרשו. 
תרגום אונקלוס 

הוא הדוגמה לכך, 
ואונקלוס אכן 
קיבל מרבותיו 
כיצד לתרגם.  
כך, יש בו יותר 

משמונה חלופות 
למילה "ויקח", 
כשבכל מקום 

התרגום הוא לפי 
העניין. 

לברך על המוגמר

מפת חלוקת א"י לגבולותיה 
המיוחסת להגר"א

ציור הרמב"ם בכתב ידו 
(פיהמ"ש מנחות פ"ג מ"ז)
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כך,  לתרגם.   כיצד  מרבותיו  קיבל 
יותר משמונה חלופות למילה  בו  יש 
הוא  התרגום  מקום  כשבכל  "ויקח", 

לפי העניין. 

הרי  קודש  בספרי  מזאת,  יתירה 
כן,  לא  שאם  תורה.  מלמד  המתרגם 
איך ביטל משה רבנו מזמנו לבאר את 
התורה בשבעים לשון, אם לא שעצם 
האחרת,  בשפה  בו  וההגייה  התרגום 

נחשב ללימוד תורה?

ש. איזו מומחיות כרוכה במלאכת 
העימוד?

ת. עימוד הספרים צריך להיות נאמן 
זאת  ובכלל  לנושא.  ומתאים  למקור 
העיטורים  סוגי  הגופנים,  בחירת 
שאני  ספרים  יש  הטקסט.  וסידור 
ומקורם  יסוד  לספרי  לדמותם  מנסה 

ספרים  יש  ולעומתם  העתיק, 
שמקבלים עיצוב ורעיונות חדשניים.

על  וחשיבה  תכנון  כוללת  עבודתי 
והידור  דיוק  העימוד,  קודם  הפרטים 
ובדיקה  והתבוננות  העימוד,  של 
בגמר העימוד שאכן הגענו לייעודינו. 

זהו בעיני התפריט להצלחה.

סדר  את  מחדש  הוצאתי  לאחרונה 
רבות   נדפס  כה  שעד  הסליחות, 
במתכונת אחידה. הדגש העיקרי היה 
באופן  הסליחות,  פרקי  את  לעמד 
אמנם  ולאמירתם.  להבנתם  שיעזור 
 - חדשני  קצת  שלו  הטיפוגרפיה 
שהוא  חושבני  אך   - יחודי  והקיפול 
קרוב יותר לצורת הכתיבה המקורית 
של הפייטנים, מחברי הסליחות, מכל 

מה שנדפס עד היום.

מימין: חומש עם פי' רש"י, נדפס בספרד בשנת ר"נ (1490). במהדורה זו, פי' 
רש"י הודפס בגופן שונה מהטקסט הסמוך לו, ובשל כך נקרא הגופן "כתב 

רש"י" עד היום הזה
משמאל: חומש עם תרגום ופי' רש"י, נדפס באיטליה בשנת רמ"ב (1482). זו 
הפעם הראשונה שהצליחו להדפיס את הניקוד והטעמים יחד עם הטקסט. 
וכמו"כ זו הפעם הראשונה שהדפיסו שלושה טקסטים בעמוד – עימוד רב-

טקסט הראשון בעידן הדפוס

אחד מהספרים 
שהוצאנו לאחרונה – 

לצד המקור שלו

יתירה מזאת, 
בספרי קודש הרי 
המתרגם מלמד 
תורה. שאם לא 

כן, איך ביטל 
משה רבנו מזמנו 
לבאר את התורה 
בשבעים לשון, 
אם לא שעצם 

התרגום וההגייה 
בו בשפה האחרת, 

נחשב ללימוד 
תורה?

הלכות יסודי התורה

אחת  על  לעבור  ישראל  את  ויאנס  נכרי  כשיעמוד  פ"ה הל"א 
מכל מצות האמורות בתורה או יהרגנו יעבור ואל 
יהרג וכו' בד"א בשאר מצות חוץ מע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמים, 
לו עבור על אחת מהן או תהרג  יאמר  אבל שלש עבירות אלו אם 
יעבור עכ"ל. והוא בסוגיא דסנהדרין דף ע"ד אמר ר'  ואל  יהרג 
יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק נמנו וגמרו בעלית בית נתזה בלוד כל 
עבירות שבתורה אם אומרים לו לאדם עבור ואל תהרג יעבור ואל 
אומר  ר"א  דתניא  כר"א  וכו', ע"ז  ושפ"ד  וג"ע  חוץ מע"ז  יהרג 
ואהבת את ד' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך וכו', ג"ע 
ושפ"ד כדרבי דתניא רבי אומר כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו 
נפש כן הדבר הזה וכו' ומקיש נערה המאורסה לרוצח, מה רוצח 
יהרג ואל יעבור אף נערה המאורסה תהרג ואל תעבור, ורוצח גופי' 
מנלן סברא הוא וכו' מי יימר דדמא דידך סומק טפי דילמא דמא 
דהאי גברא סומק טפי. ושם בסוגיא עוד לא אמרו אלא בצינעה אבל 
אסתר  והא  וכו',  יעבור  ואל  יהרג  קלה  מצוה  אפילו  בפרהסיא 
פרהסיא הואי, אמר אביי אסתר קרקע עולם היתה, רבא אמר הנאת 
עצמן שאני. ובתוס׳ שם הקשו דתיפוק ליה דאסתר בכלל עריות 
הואי וכמבואר במגילה דף ט"ו כאשר אבדתי מבית אבא כך אבדתי 
ממך, ותירצו דאי משום עריות כו"ע ס"ל דמהני טעמא דקרקע 
עולם לענין דלא מיחייבא למסור עצמה משום עריות, דהא מרוצח 
קודם  ה"מ  עצמו  למסור  מיחייב  כי  גופיה  ורוצח  לה,  ילפינן  קא 
שיהרוג בידים, אבל היכא דלא עביד מעשה כגון שמשליכין אותו על 

אמר  דמצי  עצמו,  למסור  חייב  שאינו  מסתברא  ונתמעך  התינוק 
אדרבה מאי חזית דדמא דחבראי סומק טפי דלמא דמא דידי סומק 
הך  כלל  הזכיר  ולא  דסתם  והרמב"ם  מעשה.  עביד  דלא  כיון  טפי 
דקרקע עולם משמע דחולק ע"ז וס"ל דבכל גווני יהרג ואל יעבור 
בגילוי עריות, וכבר נחלקו הראשונים בזה, וכמבואר בבעל המאור 
דהך  כלל,  עריות  הואי  לא  דאסתר  דס"ל  עיי"ש  שם,  ובמלחמות 
סוגיא ס"ל דהיתה פנויה, או דביאת נכרי לא חשיבא בכלל עריות 
וכשיטת ר"ת בתוס' שם, וע"כ זהו שסתם הרמב"ם דבעריות מיהא 
הוכיחו  התוס'  דהרי  דצ"ע  תעבור. אלא  ואל  תהרג  גווני  בכל 
מרוצח דהיכא דהוי שב ואל תעשה אינו מחויב למסור עצמו ולמה 
פסק דבכל גווני תהרג ואל תעבור. וי"ל דכיון דברציחה גופא הא 
חומר  משום  זה  אין  הלא  בידים  ממעשה  תעשה  ואל  שב  דחלוק 
צריך  ע"כ  הן  שקולות  הנפשות  דשני  דכיון  ורק  בידים,  דמעשה 
להיות שב ואל תעשה, ודינו כשני רציחות שאין דוחות זא"ז דדינו 
בשב ואל תעשה,1 )א( וע"כ לא שייך זאת בעריות דנימא דפקוח נפשו 
שקול כעריות, וכיון דילפינן מרוצח בעיקר הדין דאינו נדחה בפני 
פקו"נ ממילא הדר דינא דשב ואל תעשה ומעשה בידים שוין ובכל 

גווני תהרג ואל תעבור.2 )ב(
עוד, דהנה צ"ע בדברי התוס', דמאי ענין נערה המאורסה  וי"ל 
למי שמשליכין אותו על התינוק ונתמעך, דהתם איהו לא הוי 
רוצח כלל ולא עבר על שפ"ד, דהא לא הוי רק כאבן וחץ ביד הרוצח 
שמשליך אותו, דמי שמשליך אותו הוא הרוצח, ולהכי לא חייב למסור 
את עצמו, משא"כ בנערה המאורסה אף דלא קעבדה מעשה, מ"מ 
ואל  דתהרג  נותן  הדין  שפיר  ולהכי  ג"ע,  על  עוברת  היא   הרי 

מח' 
הראשונים 
אם פיקו"נ 
דוחה ג"ע 
בשוא"ת

ביאור 
הדין 

דשוא"ת 
ברציחה, 

ולפ"ז 
בג"ע הדין 

שונה

ביאור ד' 
התוס' דמי 
שמשליכין 
אותו הוי 

רוצח 
בשוא"ת

חדושי רּבנו חיים הלוי
•על הרמב"ם

1.  היינו דהא דפיקוח נפש אין דוחה איסור רציחה היכא דרוצח בקו"ע, 

אין זה משום דרציחה חמורה יותר מפיקוח נפש ועדיף שימות ולא יעבור 

באיסור רציחה )כמו בע"ז(, דבאמת פיקוח נפש דוחה איסור רציחה, דאין 

איסור רציחה חמיר טפי משאר איסורים שבתורה שנדחים מפני פיקו"נ, 

אלא שמצד הלכות ההצלת נפש שבאה לדחות הרציחה אינו יכול לנקוט 

במעשה להציל את עצמו מפני פיקו"נ, שכיון שאם יציל את עצמו יצטרך 

להרוג מישהו אחר הרי שניהם שוים ואין לו להעדיף אחד על השני בקו"ע, 

רציחה.  האיסור  את  שידחה  מה  אין  וממילא  מהאי,  האי  אולמיה  דמאי 

וזהו שכ' רבינו "ודינו כשני רציחות שאין דוחות זו את זו", והיינו דדמי 

האי דינא להיכא שבעל כרחו יהרוג אחד משני אנשים, ואם ימנע מרציחת 

ראובן בהכרח יהרוג את שמעון, ואם ימנע מרציחת שמעון בהכרח יהרוג 

מקרה  בכל  שהרי  שעליו  רציחה  האיסור  מצד  נפק"מ  שאין  ראובן,  את 

יהרוג, ומ"מ דינו בשוא"ת כיון שאין דוחין נפש מפני נפש, וה"נ כן הוא.

2.  היינו, דלפי הגדר הנ"ל שנתבאר ברציחה שבעצם פיקוח נפש דוחה 

חברו,  בחיי  אחד  להציל  לו  אין  שקולות  שהנפשות  שכיון  אלא  רציחה 

בהכרח הא דילפינן לג"ע הוא בגדר אחר, דהתם לא שייך לומר שפיקוח 

נפש דוחה ג"ע ואעפ"כ אסור לו לעבור בג"ע כיון דהגילוי עריות שקול עם 

נפשו, דהא אם מעיקר הדין הג"ע נדחה מפני פיקו"נ, אם כן בהכרח אין 

• ביאורים •

)א(  לדברי רבינו יתכן לומר דגם היכא שעושה מעשה כדי להגיע למצב של 

רציחה בשוא"ת, ג"כ אסור, אע"ג שגוף הרציחה היא בשוא"ת, כיון דסו"ס 

בשוא"ת,  היא  הרציחה  שגוף  מהני  ולא  הרציחה,  של  המצב  את  מביא  הוא 

דשוא"ת אינו רציחה קילא טפי שנדחה מפני פיקו"נ, דהא כל רציחה נדחית 

מפני פיקו"נ, אלא שאין כאן פיקוח נפש שמחייב להציל את עצמו כיון שאין 

לנקוט  שעליו  להיפך,  הוא  הדין  תעשה  ואל  ובשב  נפש,  מפני  נפש  דוחין 

בשוא"ת וממילא ידחה הפיקו"נ את האיסור. וא"כ גם היכא שהמעשה אינו 

להעדיף  במעשה  לנקוט  לו  אין  נמי  האיסור  אל  מכשיר  אלא  האיסור  בגוף 

דהיכא  ג:,  כתובות  בשטמ"ק  כן  ומפורש  השני.  פני  על  אחד  של  רציחה 

שעושה מעשה כדי להיבעל בשוא"ת, כגון שהולכת מרצונה להיבעל, אסור 

לה לעשות כן, וכל ההיתר באסתר היה משום שהוליכוה בע"כ. אלמא דאע"ג 

רבינו  מדברי  המתבאר  פי  על  וזהו  אסור,  מ"מ  בשוא"ת  היא  הבעילה  דגוף 

דהחילוק בין קו"ע לשוא"ת הוא לא מצד גוף הרציחה דרציחה בקו"ע דוחה 

יש  ורק  פיקו"נ  דוחה  רציחה  כל  אלא  דוחה,  אינה  בשוא"ת  ורציחה  פיקו"נ 

הלכה נוספת ששתי הנפשות שקולות ואין להכריע ביניהם.

)ב(  בגליונות חזו"א הקשה, דגם בג"ע אפשר לומר שהתורה שקלה את הג"ע 

עם חומר הענין של איבוד נפש שוה בשוה וממילא צריך להיות בשוא"ת כמו 

יתכן  ולפי מה שנתבאר בביאורים לכאורה הוא מיושב, דלא  ברציחה. עכ"ד. 

• עצי החיים •
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כך,  לתרגם.   כיצד  מרבותיו  קיבל 
יותר משמונה חלופות למילה  בו  יש 
הוא  התרגום  מקום  כשבכל  "ויקח", 

לפי העניין. 

הרי  קודש  בספרי  מזאת,  יתירה 
כן,  לא  שאם  תורה.  מלמד  המתרגם 
איך ביטל משה רבנו מזמנו לבאר את 
התורה בשבעים לשון, אם לא שעצם 
האחרת,  בשפה  בו  וההגייה  התרגום 

נחשב ללימוד תורה?

ש. איזו מומחיות כרוכה במלאכת 
העימוד?

ת. עימוד הספרים צריך להיות נאמן 
זאת  ובכלל  לנושא.  ומתאים  למקור 
העיטורים  סוגי  הגופנים,  בחירת 
שאני  ספרים  יש  הטקסט.  וסידור 
ומקורם  יסוד  לספרי  לדמותם  מנסה 

ספרים  יש  ולעומתם  העתיק, 
שמקבלים עיצוב ורעיונות חדשניים.

על  וחשיבה  תכנון  כוללת  עבודתי 
והידור  דיוק  העימוד,  קודם  הפרטים 
ובדיקה  והתבוננות  העימוד,  של 
בגמר העימוד שאכן הגענו לייעודינו. 

זהו בעיני התפריט להצלחה.

סדר  את  מחדש  הוצאתי  לאחרונה 
רבות   נדפס  כה  שעד  הסליחות, 
במתכונת אחידה. הדגש העיקרי היה 
באופן  הסליחות,  פרקי  את  לעמד 
אמנם  ולאמירתם.  להבנתם  שיעזור 
 - חדשני  קצת  שלו  הטיפוגרפיה 
שהוא  חושבני  אך   - יחודי  והקיפול 
קרוב יותר לצורת הכתיבה המקורית 
של הפייטנים, מחברי הסליחות, מכל 

מה שנדפס עד היום.

מימין: חומש עם פי' רש"י, נדפס בספרד בשנת ר"נ (1490). במהדורה זו, פי' 
רש"י הודפס בגופן שונה מהטקסט הסמוך לו, ובשל כך נקרא הגופן "כתב 

רש"י" עד היום הזה
משמאל: חומש עם תרגום ופי' רש"י, נדפס באיטליה בשנת רמ"ב (1482). זו 
הפעם הראשונה שהצליחו להדפיס את הניקוד והטעמים יחד עם הטקסט. 
וכמו"כ זו הפעם הראשונה שהדפיסו שלושה טקסטים בעמוד – עימוד רב-

טקסט הראשון בעידן הדפוס

אחד מהספרים 
שהוצאנו לאחרונה – 

לצד המקור שלו

יתירה מזאת, 
בספרי קודש הרי 
המתרגם מלמד 
תורה. שאם לא 

כן, איך ביטל 
משה רבנו מזמנו 
לבאר את התורה 
בשבעים לשון, 
אם לא שעצם 

התרגום וההגייה 
בו בשפה האחרת, 

נחשב ללימוד 
תורה?

הלכות יסודי התורה

אחת  על  לעבור  ישראל  את  ויאנס  נכרי  כשיעמוד  פ"ה הל"א 
מכל מצות האמורות בתורה או יהרגנו יעבור ואל 
יהרג וכו' בד"א בשאר מצות חוץ מע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמים, 
לו עבור על אחת מהן או תהרג  יאמר  אבל שלש עבירות אלו אם 
יעבור עכ"ל. והוא בסוגיא דסנהדרין דף ע"ד אמר ר'  ואל  יהרג 
יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק נמנו וגמרו בעלית בית נתזה בלוד כל 
עבירות שבתורה אם אומרים לו לאדם עבור ואל תהרג יעבור ואל 
אומר  ר"א  דתניא  כר"א  וכו', ע"ז  ושפ"ד  וג"ע  חוץ מע"ז  יהרג 
ואהבת את ד' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך וכו', ג"ע 
ושפ"ד כדרבי דתניא רבי אומר כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו 
נפש כן הדבר הזה וכו' ומקיש נערה המאורסה לרוצח, מה רוצח 
יהרג ואל יעבור אף נערה המאורסה תהרג ואל תעבור, ורוצח גופי' 
מנלן סברא הוא וכו' מי יימר דדמא דידך סומק טפי דילמא דמא 
דהאי גברא סומק טפי. ושם בסוגיא עוד לא אמרו אלא בצינעה אבל 
אסתר  והא  וכו',  יעבור  ואל  יהרג  קלה  מצוה  אפילו  בפרהסיא 
פרהסיא הואי, אמר אביי אסתר קרקע עולם היתה, רבא אמר הנאת 
עצמן שאני. ובתוס׳ שם הקשו דתיפוק ליה דאסתר בכלל עריות 
הואי וכמבואר במגילה דף ט"ו כאשר אבדתי מבית אבא כך אבדתי 
ממך, ותירצו דאי משום עריות כו"ע ס"ל דמהני טעמא דקרקע 
עולם לענין דלא מיחייבא למסור עצמה משום עריות, דהא מרוצח 
קודם  ה"מ  עצמו  למסור  מיחייב  כי  גופיה  ורוצח  לה,  ילפינן  קא 
שיהרוג בידים, אבל היכא דלא עביד מעשה כגון שמשליכין אותו על 

אמר  דמצי  עצמו,  למסור  חייב  שאינו  מסתברא  ונתמעך  התינוק 
אדרבה מאי חזית דדמא דחבראי סומק טפי דלמא דמא דידי סומק 
הך  כלל  הזכיר  ולא  דסתם  והרמב"ם  מעשה.  עביד  דלא  כיון  טפי 
דקרקע עולם משמע דחולק ע"ז וס"ל דבכל גווני יהרג ואל יעבור 
בגילוי עריות, וכבר נחלקו הראשונים בזה, וכמבואר בבעל המאור 
דהך  כלל,  עריות  הואי  לא  דאסתר  דס"ל  עיי"ש  שם,  ובמלחמות 
סוגיא ס"ל דהיתה פנויה, או דביאת נכרי לא חשיבא בכלל עריות 
וכשיטת ר"ת בתוס' שם, וע"כ זהו שסתם הרמב"ם דבעריות מיהא 
הוכיחו  התוס'  דהרי  דצ"ע  תעבור. אלא  ואל  תהרג  גווני  בכל 
מרוצח דהיכא דהוי שב ואל תעשה אינו מחויב למסור עצמו ולמה 
פסק דבכל גווני תהרג ואל תעבור. וי"ל דכיון דברציחה גופא הא 
חומר  משום  זה  אין  הלא  בידים  ממעשה  תעשה  ואל  שב  דחלוק 
צריך  ע"כ  הן  שקולות  הנפשות  דשני  דכיון  ורק  בידים,  דמעשה 
להיות שב ואל תעשה, ודינו כשני רציחות שאין דוחות זא"ז דדינו 
בשב ואל תעשה,1 )א( וע"כ לא שייך זאת בעריות דנימא דפקוח נפשו 
שקול כעריות, וכיון דילפינן מרוצח בעיקר הדין דאינו נדחה בפני 
פקו"נ ממילא הדר דינא דשב ואל תעשה ומעשה בידים שוין ובכל 

גווני תהרג ואל תעבור.2 )ב(
עוד, דהנה צ"ע בדברי התוס', דמאי ענין נערה המאורסה  וי"ל 
למי שמשליכין אותו על התינוק ונתמעך, דהתם איהו לא הוי 
רוצח כלל ולא עבר על שפ"ד, דהא לא הוי רק כאבן וחץ ביד הרוצח 
שמשליך אותו, דמי שמשליך אותו הוא הרוצח, ולהכי לא חייב למסור 
את עצמו, משא"כ בנערה המאורסה אף דלא קעבדה מעשה, מ"מ 
ואל  דתהרג  נותן  הדין  שפיר  ולהכי  ג"ע,  על  עוברת  היא   הרי 

מח' 
הראשונים 
אם פיקו"נ 
דוחה ג"ע 
בשוא"ת

ביאור 
הדין 

דשוא"ת 
ברציחה, 

ולפ"ז 
בג"ע הדין 

שונה

ביאור ד' 
התוס' דמי 
שמשליכין 
אותו הוי 

רוצח 
בשוא"ת

חדושי רּבנו חיים הלוי
•על הרמב"ם

1.  היינו דהא דפיקוח נפש אין דוחה איסור רציחה היכא דרוצח בקו"ע, 

אין זה משום דרציחה חמורה יותר מפיקוח נפש ועדיף שימות ולא יעבור 

באיסור רציחה )כמו בע"ז(, דבאמת פיקוח נפש דוחה איסור רציחה, דאין 

איסור רציחה חמיר טפי משאר איסורים שבתורה שנדחים מפני פיקו"נ, 

אלא שמצד הלכות ההצלת נפש שבאה לדחות הרציחה אינו יכול לנקוט 

במעשה להציל את עצמו מפני פיקו"נ, שכיון שאם יציל את עצמו יצטרך 

להרוג מישהו אחר הרי שניהם שוים ואין לו להעדיף אחד על השני בקו"ע, 

רציחה.  האיסור  את  שידחה  מה  אין  וממילא  מהאי,  האי  אולמיה  דמאי 

וזהו שכ' רבינו "ודינו כשני רציחות שאין דוחות זו את זו", והיינו דדמי 

האי דינא להיכא שבעל כרחו יהרוג אחד משני אנשים, ואם ימנע מרציחת 

ראובן בהכרח יהרוג את שמעון, ואם ימנע מרציחת שמעון בהכרח יהרוג 

מקרה  בכל  שהרי  שעליו  רציחה  האיסור  מצד  נפק"מ  שאין  ראובן,  את 

יהרוג, ומ"מ דינו בשוא"ת כיון שאין דוחין נפש מפני נפש, וה"נ כן הוא.

2.  היינו, דלפי הגדר הנ"ל שנתבאר ברציחה שבעצם פיקוח נפש דוחה 

חברו,  בחיי  אחד  להציל  לו  אין  שקולות  שהנפשות  שכיון  אלא  רציחה 

בהכרח הא דילפינן לג"ע הוא בגדר אחר, דהתם לא שייך לומר שפיקוח 

נפש דוחה ג"ע ואעפ"כ אסור לו לעבור בג"ע כיון דהגילוי עריות שקול עם 

נפשו, דהא אם מעיקר הדין הג"ע נדחה מפני פיקו"נ, אם כן בהכרח אין 

• ביאורים •

)א(  לדברי רבינו יתכן לומר דגם היכא שעושה מעשה כדי להגיע למצב של 

רציחה בשוא"ת, ג"כ אסור, אע"ג שגוף הרציחה היא בשוא"ת, כיון דסו"ס 

בשוא"ת,  היא  הרציחה  שגוף  מהני  ולא  הרציחה,  של  המצב  את  מביא  הוא 

דשוא"ת אינו רציחה קילא טפי שנדחה מפני פיקו"נ, דהא כל רציחה נדחית 

מפני פיקו"נ, אלא שאין כאן פיקוח נפש שמחייב להציל את עצמו כיון שאין 

לנקוט  שעליו  להיפך,  הוא  הדין  תעשה  ואל  ובשב  נפש,  מפני  נפש  דוחין 

בשוא"ת וממילא ידחה הפיקו"נ את האיסור. וא"כ גם היכא שהמעשה אינו 

להעדיף  במעשה  לנקוט  לו  אין  נמי  האיסור  אל  מכשיר  אלא  האיסור  בגוף 

דהיכא  ג:,  כתובות  בשטמ"ק  כן  ומפורש  השני.  פני  על  אחד  של  רציחה 

שעושה מעשה כדי להיבעל בשוא"ת, כגון שהולכת מרצונה להיבעל, אסור 

לה לעשות כן, וכל ההיתר באסתר היה משום שהוליכוה בע"כ. אלמא דאע"ג 

רבינו  מדברי  המתבאר  פי  על  וזהו  אסור,  מ"מ  בשוא"ת  היא  הבעילה  דגוף 

דהחילוק בין קו"ע לשוא"ת הוא לא מצד גוף הרציחה דרציחה בקו"ע דוחה 

יש  ורק  פיקו"נ  דוחה  רציחה  כל  אלא  דוחה,  אינה  בשוא"ת  ורציחה  פיקו"נ 

הלכה נוספת ששתי הנפשות שקולות ואין להכריע ביניהם.

)ב(  בגליונות חזו"א הקשה, דגם בג"ע אפשר לומר שהתורה שקלה את הג"ע 

עם חומר הענין של איבוד נפש שוה בשוה וממילא צריך להיות בשוא"ת כמו 

יתכן  ולפי מה שנתבאר בביאורים לכאורה הוא מיושב, דלא  ברציחה. עכ"ד. 

• עצי החיים •
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מדברי רבותינו הגאונים

הגאון הגדול רבי יעקב משה הלל שליט"א ראש ישיבת אהבת שלום:
והחשוב  היקר  תלמידנו  של  ספרו  גליונות  לראות  שמחתי 
לחבר  כעת  וזכה  חיל,  אל  מחיל  רבי...שהולך  הרה"ג  כמ"ע 
ספר חדש...תלמיד נאמן אשר למעלה מעשר שנים שוקד על 
ולדעת,  להבין  עצמו  ומשקיע  הקבועים,  בשיעורים  תלמודו 
בעמלו,  טוב  פרי  לראות  זכה  אשר  המצטיינים  כאחד  ובולט 
ובפרט שנטל על עצמו עול הכתיבה...ועתה שלח ידו בשנית 

לבוא אל הקודש פנימה בביאור דברי האריז"ל...

הגאון הגדול רבי משה שפירא זצ"ל:
המדרשות  בתי  דלתי  על  המתדפקים  התורה  בני  הם  רבים 
ומבקשים פתחו לנו פתח ונזכה לטעום טעמי תורה מפירות 
עץ החיים, יש בחיבור שלפנינו של ידידי אברך כמדרשו הרב 
וסדורה,  ברורה  ומשנתו  דאורייתא  דרופתקי  הנעלה  הגאון 
ודבריו נאמרים בטוב טעם ודעת ובדקדוק היטב רבי...פתיחת 
שער לדופקי בתשובה לטעום...מאותם דברים שהיו מכוסים 

בתחילה ועתיק יומין נתן רשות לגלותם.

הגאון המקובל רבי ראובן גרוס שליט"א ראש ישיבת שער השמים:
על  נפלא  הרב...חבור  המקובל  הגאון  של  עמלו  פרי  ראיתי 
הספר הק' אוצרות חיים...וראיתי כי המחבר שליט"א שולט 
תועלת  בו  יש  גם  מאוד.  עמוק  ופירושו  ז"ל  הרב  כתבי  בכל 
ללמוד  מתרגלים  תיכף  כי  הזאת,  בחכמה  ליכנס  למתחילים 
בעיון בעומק הדברים ולא פירוש שטחי, וגם תועלת ללומדים 
שערי  בו  ונפתחים  נפלאים  חידושים  בהם  יש  כי  בעיון  כבר 

חכמה...

מהפיכה בלימוד חכמת האמת

לתועלת 
הלומדים 

נוספו לחיבור 
קונטרס קיצור 

העניינים 
לתועלת 

השינון 
והזכרון, וכן 

מפתחות 
מפורטים 

לכלל הערכים 
והעניינים 

שבספר 
מסודרים 

באופן יסודי 
וברור.

להשיג בחנויות הספרים המובחרות
להזמנות מרוכזות בלבד יש ליצור קשר - 072-2308605 או 0527631968
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ישישו וירננו מטיילי הפרד"ס בהופעת הספר הקדוש אוצרות חיים 
עם הביאור הנפלא שערי חכמה

החיבור  בכלל.  הקבלה  ולתורת  בפרט  האריז"ל  תורת  בהיכל  להכנס  למבקשים  המיוחד  הספר 
משלב הן את ידיעת החכמה עצמה וביאורה ע"ד הפשט, והן את ההבנה שבמראה, עד שנותן 
ללומד לחוש את הבנת ומתיקות הלימוד, והכל מיוסד על המפרשים המקובלים במשך הדורות.

מהפיכה בלימוד חכמת האמת

למראה  מאד  עד  התפעלו  ישראל  גדולי 
לספר  חכמה  שערי  הבהיר,  הביאור 
ויטאל  למוהר"ח  חיים  אוצרות  הקדוש 
ז"ל, ספר יסוד לכל הבאים בשערי לימוד 
כתבי האר"י ז"ל, שהעידו פה אחד שלא 

בא כבושם הזה בבהירותו והיקפו.

לפתוח  המחבר  השכיל  זה  בחיבורו 
חיים',  ה'אוצרות  שערי  את  לרווחה 
מדורות  לכמה  הביאורים  את  חילק  ואף 

לתועלת הלומדים.

שבו  המתחילים  לתועלת  אחד  מדור 
ימצאו ביאור מקיף ובהיר עד להפליא על 

כל תיבה ותיבה שבדברי האריז"ל.

ומדור שני ללומדים הותיקים שבו ימצאו 
את דרכי העיון שבספר פרושים כשמלה, 
בהבהרת  ונאמנים  ישרים  בביאורים 
עומק הסוגיות, עד שירגישו את מתיקות 

המראה העולה מן החכמה הזאת.

הגיע העת ללמוד 'ולהבין' 

להשיג בחנויות הספרים המובחרות
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בי‡ור רחב ומ˜יף על בי‡ור ‰‚ר"‡ לספר‡ „ˆניעו˙‡

ויינטרויב  ‡לי'  י˘ר‡ל  רבי  ‰‚„ול  ‰‚‡ון 
זˆו˜"ל:

ומ˘נ˙ו  ‚„ול...  ‰‡מ˙ ˘ר‡י˙י כ‡ן חי„ו˘ 
מפלי‡... ב‡ופן  בפיו  ס„ור‰  ב„ברי‰ם 

ˆור˙   ˙‡ לעכב  ˘יכולים  ‰˘יבו˘ים  בלי 
‰„ברים, וע"ז ‡ני ‡ומר „יל„‡ ‡ימי' כוו˙י' 
יעי„ון על עˆמם כי טובים  ˙ילי„...‰„ברים 
 ˙‡ מ‰מזכים  ל‡ח„  ˘י˙‚„ל  ‰ם...ברכ‰ 

„ורו ל‰‡יר עיני‰ם...

‰‚‡ון ‰‚„ול רבי יע˜ב מ˘‰ ‰לל ˘ליט"‡ 
ר"י ‡‰ב˙ ˘לום:

‡ח„ מח˘ובי לומ„י ‰˘יעורים... בי˘יב˙נו 
לחבר  ˘זכ‰  לר‡ו˙  ו˘מח˙י  ‰˜„ו˘‰... 
נ‡מנ‰  מל‡כ‰  ונחוı...ולז‰  ח˘וב  חיבור 
‰מחבר  ‰רב  ‰י˜רב  ˙לימי„  ע˘‰ 
ל‰בנ˙  נ‡מנים  יסו„ו˙  ˘ליט"‡...˘‰ניח 
‡נו  רו‡ים  ו‡כן  ז"ל...  ‰‚ר"‡  „ברי  פ˘ט 
וטרח˙ו  י‚יע˙ו  רוב   ˙‡ ז‰  בספר  בעליל 
˘ל ‰רב ‰מחבר ˘ליט"‡ לפר˘ כל פרט 
ו„˜„˜  ˘עמ„  ז"ל,  ‰‚ר"‡  בי‡ור  ˘ב„ברי 
וערך  וסי„ר  ‰יטב,   ˜„‰ ‰‚ר"‡  בל˘ונו˙ 
פירו˘ו בל˘ון ברור ומפור˘, וכבר ‰כר˙יו 
וניכר  בטיב עיונו וכחו ל‡סו˜י ˘מע˙˙‡... 
˘ע„יו לעלו˙ ול‚„ול...ו‡ין ספ˜ ˘‰לומ„ים 

בו י˜בלו מ‰ספר ˙ועל˙ מרוב‰...

˜‡רפ  מר„כי  מ˘‰  רבי  ‰‚„ול  ‰‚‡ון 
˘ליט"‡:

על  ‰מופל‡...˘ו˜„  ‰‚‡ון  ‰רב  י„י„י 
עˆומ‰  וי‚יע‰  ‚„ול‰  ב‰˙מ„‰  ˙למו„ו 
בי˘ר‡ל,  ‰ור‡‰  ול‰ורו˙  ˙"ח  ב˘ימו˘ 
‰יטב... וערוכים  נפל‡ים  חיבורים  וחיבר 
בי„ו  ‰יטב  מסו„ר  ˘˙למו„ו  ו‡˘ריו 

בב˜י‡ו˙ ועיון ‰‰לכ‰ ‰ˆרופ‰.
ו‰רב ‰נ"ל ‰וסיף במעלו˙ ‰˙ור‰... ב˙ור˙ 
וז‰  לז‰,  זוכ‰  ‡ח„  כל  ˘ל‡  ‰נס˙ר, 
בי‚יע˙ו ‰עˆומ‰ לזכו˙ ל‡ור ˙ור‰ זו מפי 
יסו„ו˙  על  לעמו„  וזכ‰  מוב‰˜ים,  חכמים 
ול‰‡יר  לב‡ר  ו˘ור˘י‰...וזכ‰  ‰חכמ‰ 
‰יוˆ‡ים  „נור‡  זי˜ו˜ין  ומיל‰  מיל‰  כל 
‡ו˙ם  ו‰‡יר  ‰‚ר"‡,  רבינו  ˘ל  מ˙ור˙ו 
ערוכים  נפל‡ים  „ברים  ˆחˆחו˙,  ב‡ור 
וˆח...ור‡ויים  ˜ל  בל˘ון  ו„ע˙  טעם  בטוב 
מלכי  מ‡ן  מלכים  ˘ולחן  על  ל‰עלו˙ם 

‰‚‡ון ‰‚„ול רבי מ˘‰ ˘פיר‡ זˆ"ל:
‡ברך כמ„ר˘ו י‚ע ב˙ור‰ ומ˘נ˙ו ס„ור‰ 
‰ו‡,  כ‰לכ‰  פנים  ו‚ילוי  ‰ר‰"‚...  ‰יטב 
ובכמ‰ מ˜ומו˙ ר‡י˙י „ברים מ‡ירי עינים, 
י˘ ˙ועל˙ רב‰ ב‰רחב˙ ‰„ברים  ובכולם 
ו‰עמ˜˙ם ורווח‡ „˘מע˙˙‡...‰זמן ‚רמ‡ 
 ıורבים בני ‰˙ור‰ מב˜˘י ‰' ‰טועמים מע
‰„ברים  ‰˙ור‰  בני  וי˜חו  י˙ן  ‰חיים...ומי 
‡ל לבם, וי˙˜יים בנו מ˘"כ בסוף ‰ספר‡ 
˘בילוי  וי„ע  „ע‡ל  מ‡ן  "זכ‡‰  „ˆניעו˙‡: 

ו‡רחוי".

ל‰˘י‚ בחנויו˙ ‰ספרים ‰מובחרו˙
ל‰זמנו˙ מרוכזו˙ בלב„ י˘ ליˆור ˜˘ר - 072-2308605 ‡ו 0527631968
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‰מיוח„ ˘בחיבור ‰ז‰, ˘‰ו‡ מלו‰ ‡˙ ‰לומ„ 
‰ללו,  ‰סו„ו˙  מעמ˜י  בכל  ˆע„  ‡חר  ˆע„ 
בבי‡ור ר‰וט ורˆוף על כל מיל‰ ו‡ו˙ ˘ב„ברי 
‚ם  ל‰בנ‰  ו˜ל  וברור  מסו„ר  ב‡ופן  רבינו, 
ללומ„ים ח„˘ים. ובכל מ˜ום ‰נˆרך פו˙ח ‰ו‡ 
נחוˆו˙,  ‰˜„מו˙  ב‰ˆב˙  כול‰  ‰יריע‰   ˙‡
ל‰בנ˙  ‰נˆרכים  ‰יסו„ו˙   ˙‡ עלי‰ם  ומניח 

‰י˜ף ועומ˜ ‰סו‚י‡. 

ועיונים  בבי‡ורים  לעˆמו  מ„ור  ˜בע  כן  כמו 
בעומ˜ ‰עניינים ו‰ב‡˙ מ˜ורו˙ רבים נוספים 
ל‰˘וו‡˙ „ברי רבינו עם „בריו ב˘‡ר מ˜ומו˙ 
˘בכ˙ביו. כך ˘בחיבור ז‰ י‚ילו בו ‰מ˙חילים 

ו‰ו˙י˜ים ˘בין ‰לומ„ים.

ובכך יזכו כל ‰לומ„ים ל˜יום מ˘‡ל˙ו ˘ל ‰‚ר"‡ 
וכע„ו˙ו  ‰לומ„ים,  בין  י˙פ˘ט  ז‰  ˘חיבורו 
˘מו‡ל  ‰רב  ˙ור˙ו  מ„פיסי  ‚„ול  ˘ל  ‰נ‡מנ‰ 
˘י˙פ˘ט  ‰י‰  ‰‚ר"‡  ˘ל  ˘רˆונו  ז"ל  לורי‡ 

חיבורו ז‰ ביו˙ר, כי בז‰ ˙לוי ˜ירוב ‚‡ול˙נו.

בי‡ור  עם  „ˆניעו˙‡  ‰ספר‡  מח„˘  נ„פס  וכן 
‰‚ר"‡ כמ˙כונ˙ „פוס ר‡˘ון, ב‡ו˙יו˙ ברורו˙ 
‰‚‰ו˙  מ‡ו˙  עליו  נוסף  ועו„  עינים,  ומ‡ירו˙ 
זˆ"ל  ווינטרויב  ‡לי‰ו  י˘ר‡ל  רבי   ˆ"‰‚‰ ˘כ˙ב 

על ‚ליון ‰ספ"„ ˘לו

בי‡ור  ˘‰ו‡  חכמ‰,  ˘ערי  ‰‡„יר  ‰חיבור  ב‰‚לו˙    - לרבנן  טב‡  יומ‡ 
נפל‡ ‰מפר˘ ‡˙ ˙ור˙ו ˘ל מרנ‡ ‰‚‡ון ‰חסי„ רבי ‡לי‰ו ז"ל מווילנ‡ 
בבי‡ורו לספרו ‰˜„ו˘ 'ספר‡ „ˆניעו˙‡' ב‡ופן ב‰יר ומ˜יף ב‡ר ‰יטב.

כבר ‡י˙מחי ‰רב ‰מחבר ע"י ‚„ולי י˘ר‡ל ‰מוב‰˜ים, ˘ב‰סכמו˙י‰ם 
לספרו יˆ‡ו מ‚„רם ו‰עי„ו ˘ל‡ ב‡ כבו˘ם ‰ז‰ בחיבורו ‰ב‰יר ו‰מ˜יף.

לר‡˘ונ‰ ב‰יסטורי‰
בי‡ור רחב ומ˜יף על בי‡ור ‰‚ר"‡ לספר‡ „ˆניעו˙‡

ל‰˘י‚ בחנויו˙ ‰ספרים ‰מובחרו˙
ל‰זמנו˙ מרוכזו˙ בלב„ י˘ ליˆור ˜˘ר - 072-2308605 ‡ו 0527631968
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ממקום  שלו'  'המקבילה  של  בחלופה  או  הקריאה, 
אחר בחומש. וזאת על ידי פיתוח של עשרות סוגים 

של הדגשות ויזואליות המבוארות במבוא.

הערות  של  עניפה  סיפרות  שיש  יודעים    אנו 
שי,  מנחת  כמו  המדקדקים, 
מסורת השונות וכו', האם נעזרתם 

בהם?

בהם,  שנעזרנו  ברור  המכון:  יו"ר 
הדפסנו  הראשונות  ובשנים 
קיצור של 'מנחת שי', בשם 'קומץ 
'מסורת  ספר  את  וכן  שי',  מנחת 
שנים  שאחר  אלא  הקריאה', 
דברים  בדבריהם  שיש  מצאנו 
כפולים ודברים שאינם שוים לכל 
קובץ  לערוך  החלנו  אז  או  נפש, 
שערוך  לשון'  'מענה  בשם  חדש 
בשפה ברורה וכולל את רוב דברי 
המדקדקים הקדמונים, מנחת שי, 
גדולה  מסורה  הקריאה,  מסורת 

מסורה קטנה ועוד רבים כאלה. 

שני  עוד  חידשנו,  לשון'  ב'מענה 
האחד,  חשובים.  דברים 
של  ארוכה  רשימה 
את  המעכבים  דברים 
(בראשית  כגון,  הקריאה, 
קרא  המים  'ולמקוה  א) 
את  לקרוא  שצריך  ימים', 
במ'ם  בדגש  'ימים'  תיבת 
אבל  'ים',  שמשמעותו 
כך  יום.  הוא  דגש  בלא 
דבר  ופרשה.  פרשה  בכל 
כללי  של  שילוב  שני,  
כל  נובע  ממה  דיקדוק, 
במקרא  תיבה  של  שינוי 
עליהם  שעמדו  עניינים 

בעל  שבוע  שבכל  יוצא  הקדמונים,  המדקדקים 
הקריאה מעשיר את הידע שלו בכמה כללי דקדוק, 
על שבסוף שנה הוא כבר מה'מבינים' בדקדוק בלי 

מאמץ רב.

  אנו רואים שיש בגופן של התיקון קוראים אותיות 
משונות... מה פשרן?

יו"ר המכון: אלא שאחד הדברים המיוחדים בפיתוח 
'שיטת סימנים' הוא קיצור ההערות, כלומר כל מה 
כגון  ארוך,  למלל  צריכים  המדקדקים  היו  שפעם 

להזהיר, שבמילה מסויימת השוא - הוא השוא נע, 
וכאן הקמץ - הוא קמץ קטן, וכאן - היא פתח גנובה 
וכו', בעזרת ה' יצרנו 'גופן יחודי' ['פונט'] שכל שינוי 
המבואר  (כפי  הדקדוק  מכללי  כלל  לאיזה  רומז  בו, 
הצלחנו  ובזה  הספר).  במבוא 
היום  הנקראת  שיטה  בזה  לבסס 
ובעיקבות  סימנים',  'שיטת 
זו הוספנו עוד עשרות של  תגלית 
הגופן'  'בצורת  שונות  הדגשות 
עצמו, בהבדלים בין טעמים דומים 
ויתיב  מהפך  וקדמא,  פשטא  כמו 
וכן  גנובה,  פתח  ה'א  מפיק  וכו', 
הדגשות של טפחא לא סימטרית. 
היצירה  לתוך  גם  זה המשיך  וענין 

הנפלאה של תנ"ך סימנים.

סימנים,  התנ"ך  על  מספר  אתה    
גם עליו שמענו שהיתה בו הצלחה 

מיוחדת, על מה ההצלחה?

אחרי  ה'  ברוך  המכון:  יו"ר 
סימנים,  לשיטת  הורגל  שהקהל 
הלקוחות  אצל  נתבקש  ממילא 
סימנים  תנ"ך  שלנו 
הוספנו  בו  שגם 
נפלאים  חידושים 
שימושיים,  ומאד 
כמו כותרות הצד מול 
אורך  לכל  השורה 
שמתארים  התנ"ך, 
את  סיכומית  בצורה 
הוספנו  ועוד  הקורות, 
כותרות  שאותם 
הספר  בסוף  מכונסות 
לאיתור  ל'אינדקס' 
של  קל'  'חיפוש 
רעיון  במקרא  ארועים 
המאורעות  תאריכי  ציון  הוספנו  עוד  פרקטי,  מאד 
ב'שיטת  גופן  פיתחנו  לתנ"ך  גם  וכו'.  השורה  מול 
ממילא  הדקדוק,  לכללי  רמזים  בו  שיש  סימנים' 
נמשכנו להוציא גם תהלים בשיטה זו. ומגילת אסתר 

וכו'. 

  איך קורה פתאום שאתם עוברים לנושא אחר, כמו 
'מסכת של תפילה' ובאחרונה גם ספר 'תומר דבורה'?

יו"ר המכון: אני לא רואה את זה בצורה של 'עוברים 
לנושא אחר', ואני אסביר. בעיקר מה שעורר אותנו 

הר' חיים מעלעל בהתלהבות במסכת ה-61...
מסכת של תפילה

 אבי גבירצמן שוחח עם יו"ר מכון 'בסימנים' והביא 
לקוראי המדריך תובנות מהו סוד ההצלחה שעומד 
בכל  הקריאה  בעלי  לב  את  שכבש  הספר  אחרי 

העולם.

התחיל  כיצד  בעצם 
הרעיון על המכון?

לומר  המכון:  יו"ר 
אני  גם  האמת,  את 
גודל  על  תמהתי 
שזימן  ההצלחה 
לידינו,  הקב"ה 
הרבה  אחרי  ואמנם 
לי  ברור  מחשבות, 
שיש כאן איזה זכות 
שהקב"ה  אבות 
וזו  לידינו  גלגל 
להצלחת  שהובילה 
שאבי  ידוע  המכון, 
ריאחי  דוד  ר'  ז"ל 
מגדולי  היה  ז"ל 
מהדור  החזנים 

וסיפור  בשבחיו  להאריך  המקום  זה  ואין  האחרון, 
חייו, אך מה שברור שתרם תרומות גדולות לעולם 
המיוחדת  בשיטתו  ובפרט  הקריאה,  ובעלי  החזנות 
כבניו  אנחנו  גם  טבעי  ובאופן  התורה.  בקריאת 

נמשכנו להשתלם כבעלי קריאה.

בשבתו  שבת  הפרשה  הכנת  של  שנים  אחרי  והנה 
יכול  קריאה  שבעל  הקריאה  מצודות  שרבו  הבחנו  

להיכשל בהם, מהם פסוקים דומים במבנה התיבות 
פוגשים  שאנו  מה  כגון  הטעמים  במבנה  ושונים 
בתחילת חומש בראשית בעשרה מאמרות שנברא 
העולם, שכל 'ויאמר אלקים' בא בטעמים 'מונח 
רביע', לבד משני מקרים הבאים במונח ז"ק. ועוד 
אז  או  פרשה,  בכל  כאלה  מקרים  של  עשרות 
החלנו לערוך רשימות מעין אלו. והוספנו עליהם 
ועוד  וגדולה  קטנה  ממסורה  מסורות  של  לקט 
האמת  את  ולומר  בעה"י.  ידינו  שהשיגה  ממה 
ובכל  ורבו,  הלכו  הרשימות  רבות  שנים  במשך 
ומועילה  יותר  מעודכנת  מהדורה  יצאה  פעם 

יותר. 

ניתן למצוא את המקבילות האלה בחיפוש  האם 
מחשב?

יו"ר המכון: אכן גם את זה ניסינו, אבל נסיון זה 
כשל, כיון שבהרבה פסוקים יש שינוי של כתיב 
חסר או כתיב מלא, כגון (בראשית ב) 'הוא הסבב 
את כל ארץ החוילה', ובפסוק אחריו, 'הוא הסובב' 
פסוקים  ויש  ועוד  אחר.  בטעם  מלא  כתיב  בא 
ואת  [אינטואיציה]  הלב  בתחושת  רק  שדומים 
'ויקרא  א)  (בראשית  למצוא.  יודע  לא  המחשב  זה 
'ויקרא  לפסוק  בטעמיו  שדומה  יום'  לאור  אלקים 

אלקים ליבשה ארץ'. ורק 

ומה המיוחד בשיטה זו על מה שהורגלו בעבר? 

בעריכה כזו, חשו בעלי הקריאה שמישהו 'כבר דרך 
כאן' מישהו מלווה אותנו פסוק אחר פסוק, מישהו 
האיר לפנינו כל מקום שעלולים להכשל בו במרוצת 

וביד כל בעל קורא אנו מוצאים את  ליד כל בימת בית כנסת  הנה 
תיקון הקוראים סימנים, שהוצא על ידי 'מכון סימנים - ירושלים', 
אבי גבירצמן יצא לשוחח עם יו"ר המכון הרב שמואל מאיר ריאחי, 

ומביא לנו תובנות בראיון ראשון מסוגו! 

  יש סימנים, ויש סימנים
יש 'סימנים' לראש השנה, 

ויש 'סימנים' לכל השנה!
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ממקום  שלו'  'המקבילה  של  בחלופה  או  הקריאה, 
אחר בחומש. וזאת על ידי פיתוח של עשרות סוגים 

של הדגשות ויזואליות המבוארות במבוא.

הערות  של  עניפה  סיפרות  שיש  יודעים    אנו 
שי,  מנחת  כמו  המדקדקים, 
מסורת השונות וכו', האם נעזרתם 

בהם?

בהם,  שנעזרנו  ברור  המכון:  יו"ר 
הדפסנו  הראשונות  ובשנים 
קיצור של 'מנחת שי', בשם 'קומץ 
'מסורת  ספר  את  וכן  שי',  מנחת 
שנים  שאחר  אלא  הקריאה', 
דברים  בדבריהם  שיש  מצאנו 
כפולים ודברים שאינם שוים לכל 
קובץ  לערוך  החלנו  אז  או  נפש, 
שערוך  לשון'  'מענה  בשם  חדש 
בשפה ברורה וכולל את רוב דברי 
המדקדקים הקדמונים, מנחת שי, 
גדולה  מסורה  הקריאה,  מסורת 

מסורה קטנה ועוד רבים כאלה. 

שני  עוד  חידשנו,  לשון'  ב'מענה 
האחד,  חשובים.  דברים 
של  ארוכה  רשימה 
את  המעכבים  דברים 
(בראשית  כגון,  הקריאה, 
קרא  המים  'ולמקוה  א) 
את  לקרוא  שצריך  ימים', 
במ'ם  בדגש  'ימים'  תיבת 
אבל  'ים',  שמשמעותו 
כך  יום.  הוא  דגש  בלא 
דבר  ופרשה.  פרשה  בכל 
כללי  של  שילוב  שני,  
כל  נובע  ממה  דיקדוק, 
במקרא  תיבה  של  שינוי 
עליהם  שעמדו  עניינים 

בעל  שבוע  שבכל  יוצא  הקדמונים,  המדקדקים 
הקריאה מעשיר את הידע שלו בכמה כללי דקדוק, 
על שבסוף שנה הוא כבר מה'מבינים' בדקדוק בלי 

מאמץ רב.

  אנו רואים שיש בגופן של התיקון קוראים אותיות 
משונות... מה פשרן?

יו"ר המכון: אלא שאחד הדברים המיוחדים בפיתוח 
'שיטת סימנים' הוא קיצור ההערות, כלומר כל מה 
כגון  ארוך,  למלל  צריכים  המדקדקים  היו  שפעם 

להזהיר, שבמילה מסויימת השוא - הוא השוא נע, 
וכאן הקמץ - הוא קמץ קטן, וכאן - היא פתח גנובה 
וכו', בעזרת ה' יצרנו 'גופן יחודי' ['פונט'] שכל שינוי 
המבואר  (כפי  הדקדוק  מכללי  כלל  לאיזה  רומז  בו, 
הצלחנו  ובזה  הספר).  במבוא 
היום  הנקראת  שיטה  בזה  לבסס 
ובעיקבות  סימנים',  'שיטת 
זו הוספנו עוד עשרות של  תגלית 
הגופן'  'בצורת  שונות  הדגשות 
עצמו, בהבדלים בין טעמים דומים 
ויתיב  מהפך  וקדמא,  פשטא  כמו 
וכן  גנובה,  פתח  ה'א  מפיק  וכו', 
הדגשות של טפחא לא סימטרית. 
היצירה  לתוך  גם  זה המשיך  וענין 

הנפלאה של תנ"ך סימנים.

סימנים,  התנ"ך  על  מספר  אתה    
גם עליו שמענו שהיתה בו הצלחה 

מיוחדת, על מה ההצלחה?

אחרי  ה'  ברוך  המכון:  יו"ר 
סימנים,  לשיטת  הורגל  שהקהל 
הלקוחות  אצל  נתבקש  ממילא 
סימנים  תנ"ך  שלנו 
הוספנו  בו  שגם 
נפלאים  חידושים 
שימושיים,  ומאד 
כמו כותרות הצד מול 
אורך  לכל  השורה 
שמתארים  התנ"ך, 
את  סיכומית  בצורה 
הוספנו  ועוד  הקורות, 
כותרות  שאותם 
הספר  בסוף  מכונסות 
לאיתור  ל'אינדקס' 
של  קל'  'חיפוש 
רעיון  במקרא  ארועים 
המאורעות  תאריכי  ציון  הוספנו  עוד  פרקטי,  מאד 
ב'שיטת  גופן  פיתחנו  לתנ"ך  גם  וכו'.  השורה  מול 
ממילא  הדקדוק,  לכללי  רמזים  בו  שיש  סימנים' 
נמשכנו להוציא גם תהלים בשיטה זו. ומגילת אסתר 

וכו'. 

  איך קורה פתאום שאתם עוברים לנושא אחר, כמו 
'מסכת של תפילה' ובאחרונה גם ספר 'תומר דבורה'?

יו"ר המכון: אני לא רואה את זה בצורה של 'עוברים 
לנושא אחר', ואני אסביר. בעיקר מה שעורר אותנו 

הר' חיים מעלעל בהתלהבות במסכת ה-61...
מסכת של תפילה

 אבי גבירצמן שוחח עם יו"ר מכון 'בסימנים' והביא 
לקוראי המדריך תובנות מהו סוד ההצלחה שעומד 
בכל  הקריאה  בעלי  לב  את  שכבש  הספר  אחרי 

העולם.

התחיל  כיצד  בעצם 
הרעיון על המכון?

לומר  המכון:  יו"ר 
אני  גם  האמת,  את 
גודל  על  תמהתי 
שזימן  ההצלחה 
לידינו,  הקב"ה 
הרבה  אחרי  ואמנם 
לי  ברור  מחשבות, 
שיש כאן איזה זכות 
שהקב"ה  אבות 
וזו  לידינו  גלגל 
להצלחת  שהובילה 
שאבי  ידוע  המכון, 
ריאחי  דוד  ר'  ז"ל 
מגדולי  היה  ז"ל 
מהדור  החזנים 

וסיפור  בשבחיו  להאריך  המקום  זה  ואין  האחרון, 
חייו, אך מה שברור שתרם תרומות גדולות לעולם 
המיוחדת  בשיטתו  ובפרט  הקריאה,  ובעלי  החזנות 
כבניו  אנחנו  גם  טבעי  ובאופן  התורה.  בקריאת 

נמשכנו להשתלם כבעלי קריאה.

בשבתו  שבת  הפרשה  הכנת  של  שנים  אחרי  והנה 
יכול  קריאה  שבעל  הקריאה  מצודות  שרבו  הבחנו  

להיכשל בהם, מהם פסוקים דומים במבנה התיבות 
פוגשים  שאנו  מה  כגון  הטעמים  במבנה  ושונים 
בתחילת חומש בראשית בעשרה מאמרות שנברא 
העולם, שכל 'ויאמר אלקים' בא בטעמים 'מונח 
רביע', לבד משני מקרים הבאים במונח ז"ק. ועוד 
אז  או  פרשה,  בכל  כאלה  מקרים  של  עשרות 
החלנו לערוך רשימות מעין אלו. והוספנו עליהם 
ועוד  וגדולה  קטנה  ממסורה  מסורות  של  לקט 
האמת  את  ולומר  בעה"י.  ידינו  שהשיגה  ממה 
ובכל  ורבו,  הלכו  הרשימות  רבות  שנים  במשך 
ומועילה  יותר  מעודכנת  מהדורה  יצאה  פעם 

יותר. 

ניתן למצוא את המקבילות האלה בחיפוש  האם 
מחשב?

יו"ר המכון: אכן גם את זה ניסינו, אבל נסיון זה 
כשל, כיון שבהרבה פסוקים יש שינוי של כתיב 
חסר או כתיב מלא, כגון (בראשית ב) 'הוא הסבב 
את כל ארץ החוילה', ובפסוק אחריו, 'הוא הסובב' 
פסוקים  ויש  ועוד  אחר.  בטעם  מלא  כתיב  בא 
ואת  [אינטואיציה]  הלב  בתחושת  רק  שדומים 
'ויקרא  א)  (בראשית  למצוא.  יודע  לא  המחשב  זה 
'ויקרא  לפסוק  בטעמיו  שדומה  יום'  לאור  אלקים 

אלקים ליבשה ארץ'. ורק 

ומה המיוחד בשיטה זו על מה שהורגלו בעבר? 

בעריכה כזו, חשו בעלי הקריאה שמישהו 'כבר דרך 
כאן' מישהו מלווה אותנו פסוק אחר פסוק, מישהו 
האיר לפנינו כל מקום שעלולים להכשל בו במרוצת 

וביד כל בעל קורא אנו מוצאים את  ליד כל בימת בית כנסת  הנה 
תיקון הקוראים סימנים, שהוצא על ידי 'מכון סימנים - ירושלים', 
אבי גבירצמן יצא לשוחח עם יו"ר המכון הרב שמואל מאיר ריאחי, 

ומביא לנו תובנות בראיון ראשון מסוגו! 

  יש סימנים, ויש סימנים
יש 'סימנים' לראש השנה, 

ויש 'סימנים' לכל השנה!
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היא  סימנים,  קוראים  התיקון  של  לעבודה  להיכנס 
המצוקה שהיו בעלי קריאה נתונים בה, היום אנחנו 
לא יכולים לשער איזה תחושה גרועה הייתה לבעל 
קורא בליל שבת, כאשר הוא יוצא להכין פרשה בלי 
שום הסבר, ולא יודע מראש היכן יכול בקריאה של 
מחר 'להתקע'. מתוך ההבנה של מצוקה זו, נרתמנו 

לענין עריכת התיקון קוראים.

שהבחנו  התפילה.  מקצוע  בעניין  קרא  בדיוק  וכך 
הבנה  שום  לנו  שאין 
בפשטי כוונות התפילה, 
ממילא נרתמנו גם לזה. 
ברוך ה' גם בזאת ראינו 
וסימנא  מידית,  הצלחה 
אחרי  שתכף   - מילתא 
זכה  הספר  הוצאת 
ראשון  בפרס  הספר 
בבני  תורנית  בספרות 

ברק תשע"ד.

  - דבורה  תומר  הספר 
בשפה ברורה

הספר  לענין  הוא  כן 
'תומר דבורה', לדאבוננו 

בשנים אחרונות ראינו שרבים ששוקדים על הספר 
וקוראים  רח"ל,  הידוע  לחולי  סגולה  בתורת  הזה 
אותו בלי הבנה כאילו היה זה ספר תהלים (שכלול 
מר"ת וס"ת של שמות הקודש וכו'), אבל ברור שאין 
אלא  בעלמא,  בקריאה  מסתיים  הזה  הספר  תכלית 
השתדלנו  לזה  גם  לפועל.  הדברים  בהוצאת  רק 
למציאות  הספר  סגנון  את  להתאים  דרכים  לחפש 
מאד  מקורי  רעיון  לנו  זימן  הקב"ה  ה'  וברוך  שלנו, 
דוגמאות  להגיש את דברי הרמ"ק בלשון קלה, עם 
וויכוח  מנצלים  כיצד  שלנו,  המציאות  של  ממקרים 
בין שכנים, פגיעה בין שני חברים בישיבה, כל זה כדי 

לרומם את האישיות שלנו.

ברוך ה', ספר זה, מוכנה בשם 'תומר דבורה  - בשפה 
ברורה', כשמו כן הוא, נערך על ידי סופרים מקצועיים 
עם כל ההקדמות הנחוצות להבנה, ובאמת מתאים 

לכל הרמות, כולל נערים ונערות. 

הספר  התפרסם  קצרה,  תקופה  אחרי  ה'  וברוך 
אנו  גם  שונות,  בקבוצות  ללימוד  בכמויות  ונרכש 
'והלכת בדרכיו' שלמדו  יודעים מחוגים שונים כמו 
כמה שנים הלכות 'לשון הרע של החפץ חיים', ולשם 
המצוות  של  חיזוק 
עברו  לחבירו  אדם  בין 
וגם  זה,  בספר  ללמוד 
הספר  כל  על  חיברו 
השנה  למשך  מבחנים 
משולבים  הקרובה, 
ראוי  ועוד  פרסים.  עם 
שלפני  לה'  להודות 
לשפה  תורגם  גם  כשנה 

אנגלית, וצרפתית.

שלכם  התכניות  ומה   
לעתיד?

ה'  ברוך  המכון:  יו"ר 
אבל  תכניות,  הרבה  יש 
השני  הכרך  את  להמשיך  הלחץ  עלינו  שגבר  אחר 
'תומר דבורה – בשפה ברורה', לפני כמה  של הספר 
חדשים החלנו בעריכה של הפרקים הבאים שרובם 
ושם  קבלה],  של  [מושגים  'קבלית'  בשפה  מדברים 
למעונינים   * מאד.  ויקרה  קשה  העריכה  מלאכת 

לתרום ראה למטה)

ובאמת ראוי לסיים בקריאת קודש לציבור, למגמת 
בעולם,  הרחמים  את  לעורר  דבורה'  'תומר  הספר 
כמו שמצינו במדרש רבה (פרשת נח), אחר שהייתה 
אשר  עד  נענו,  ולא  תעניות  וגזרו  גשמים  עצירת 
אמר להם ר' תנחומא, התמלאו רחמים אלו על אלו 

'תומר  שני  כרך  של  העריכה  בסיום  עסוקים  אנו  אלה,  בימים 
דבורה – בשפה ברורה', מפרק ב' עד סוף הספר, 

מי שירצה ליטול חלק בזיכוי הרבים ולתרום תרומה לזכות מישהו, 
יוכל להתקשר למשרד של 'מכון סימנים ירושלים' 

לטלפון 02-5378365, 
שעדיין יש אפשרות שמהדורה זו תוקדש לזכות מי שיחפוץ.

אחד הרבנים ממכון סימנים מקבל הפרס
 על מסכת של תפילה

הפצה ראשית לספרי מכון סימנים: ספרים אברמוביץ, רח' קוטלר 5 בני ברק 03-6191281
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הבא אל ביתך את המהדורה התורנית - מדעית המתוקנת של

מדרש "חמדת ימים"
פירוש מצויין על התורה וההפטרות

של החכם השלם, המשורר, המקובל ואיש אשכולות
הרב שֵלם בן יוסף שבזי זצ"ל

ערוך במבנה חומש: מקרא. תרגום, רש"י, חמדת ימים, מדור 
מקורות והארות. בתוספת מבוא מפורט, מפתחות רחבים ונספחים

3000 עמודים בחמישה כרכים מאירי עיניים ערוכים בקפידה 
ומעוצבים ברוב הדר. מותאם לכל מסורות ישראל.

הבא אל ביתך את המהדורה התורנית - מדעית המתוקנת של

מדרש "חמדת ימים"
פירוש מצויין על התורה וההפטרות

של החכם השלם, המשורר, המקובל ואיש אשכולות

הרב ָשֵלם בן יוסף שבזי זצ"ל

* ספר חובה בכל ארון ספרים יהודי:
בבית, במקדשי המעט, בבתי המדרש ובכל ספריה ציבורית

בס"ד

ש! ייחודי ָחָדש ּוְמַחּדֵ

ניתן לקבל מידע והערכה על הספר בדואר, או בגוגל: קרן שבזי – חמדת ימים.

לרכישה אצל המהדיר: 089266769 | 0528-874097
מחיר הסט 290 ש"ח

ערוך במבנה חומש: מקרא. תרגום, רש"י, חמדת ימים, מדור 
מקורות והארות. בתוספת מבוא מפורט, מפתחות רחבים ונספחים

3000 עמודים בחמישה כרכים מאירי עיניים ערוכים בקפידה 
ומעוצבים ברוב הדר. מותאם לכל מסורות ישראל.
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פירוש מצויין על התורה וההפטרות

של החכם השלם, המשורר, המקובל ואיש אשכולות

הרב ָשֵלם בן יוסף שבזי זצ"ל

* ספר חובה בכל ארון ספרים יהודי:
בבית, במקדשי המעט, בבתי המדרש ובכל ספריה ציבורית

בס"ד

ש! ייחודי ָחָדש ּוְמַחּדֵ

ניתן לקבל מידע והערכה על הספר בדואר, או בגוגל: קרן שבזי – חמדת ימים.

לרכישה אצל המהדיר: 089266769 | 0528-874097
מחיר הסט 290 ש"ח

ערוך במבנה חומש: מקרא. תרגום, רש"י, חמדת ימים, מדור 
מקורות והארות. בתוספת מבוא מפורט, מפתחות רחבים ונספחים

3000 עמודים בחמישה כרכים מאירי עיניים ערוכים בקפידה 
ומעוצבים ברוב הדר. מותאם לכל מסורות ישראל.
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פירוש מצויין על התורה וההפטרות

של החכם השלם, המשורר, המקובל ואיש אשכולות

הרב ָשֵלם בן יוסף שבזי זצ"ל

* ספר חובה בכל ארון ספרים יהודי:
בבית, במקדשי המעט, בבתי המדרש ובכל ספריה ציבורית

בס"ד

ש! ייחודי ָחָדש ּוְמַחּדֵ

ניתן לקבל מידע והערכה על הספר בדואר, או בגוגל: קרן שבזי – חמדת ימים.

לרכישה אצל המהדיר: 089266769 | 0528-874097
מחיר הסט 290 ש"ח
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ייחודי ָחָדש ּומ

מחיר הסט 290 ₪ ׀ לרכישה - 089266769 ׀ 0528-874097

ערוך במבנה חומש:
מקרא. תרגום, רש"י, חמדת ימים, מדור מקורות והארות. 

בתוספת מבוא מפורט, מפתחות רחבים ונספחים

3000 עמודים בחמישה כרכים מאירי עיניים
ערוכים בקפידה ומעוצבים ברוב הדר.

מותאם לכל מסורות ישראל.

די:
הו

ם י
רי

רון ספ
ספר חובה בכל א

בבית, 

במקדשי המעט, 

בבתי המדרש ובכל 

ספריה ציבורית

ניתן לקבל מידע והערכה על 

הספר בדואר, או בגוגל "קרן שבזי" – 

חמדת ימים.

היא  סימנים,  קוראים  התיקון  של  לעבודה  להיכנס 
המצוקה שהיו בעלי קריאה נתונים בה, היום אנחנו 
לא יכולים לשער איזה תחושה גרועה הייתה לבעל 
קורא בליל שבת, כאשר הוא יוצא להכין פרשה בלי 
שום הסבר, ולא יודע מראש היכן יכול בקריאה של 
מחר 'להתקע'. מתוך ההבנה של מצוקה זו, נרתמנו 

לענין עריכת התיקון קוראים.

שהבחנו  התפילה.  מקצוע  בעניין  קרא  בדיוק  וכך 
הבנה  שום  לנו  שאין 
בפשטי כוונות התפילה, 
ממילא נרתמנו גם לזה. 
ברוך ה' גם בזאת ראינו 
וסימנא  מידית,  הצלחה 
אחרי  שתכף   - מילתא 
זכה  הספר  הוצאת 
ראשון  בפרס  הספר 
בבני  תורנית  בספרות 

ברק תשע"ד.

  - דבורה  תומר  הספר 
בשפה ברורה

הספר  לענין  הוא  כן 
'תומר דבורה', לדאבוננו 

בשנים אחרונות ראינו שרבים ששוקדים על הספר 
וקוראים  רח"ל,  הידוע  לחולי  סגולה  בתורת  הזה 
אותו בלי הבנה כאילו היה זה ספר תהלים (שכלול 
מר"ת וס"ת של שמות הקודש וכו'), אבל ברור שאין 
אלא  בעלמא,  בקריאה  מסתיים  הזה  הספר  תכלית 
השתדלנו  לזה  גם  לפועל.  הדברים  בהוצאת  רק 
למציאות  הספר  סגנון  את  להתאים  דרכים  לחפש 
מאד  מקורי  רעיון  לנו  זימן  הקב"ה  ה'  וברוך  שלנו, 
דוגמאות  להגיש את דברי הרמ"ק בלשון קלה, עם 
וויכוח  מנצלים  כיצד  שלנו,  המציאות  של  ממקרים 
בין שכנים, פגיעה בין שני חברים בישיבה, כל זה כדי 

לרומם את האישיות שלנו.

ברוך ה', ספר זה, מוכנה בשם 'תומר דבורה  - בשפה 
ברורה', כשמו כן הוא, נערך על ידי סופרים מקצועיים 
עם כל ההקדמות הנחוצות להבנה, ובאמת מתאים 

לכל הרמות, כולל נערים ונערות. 

הספר  התפרסם  קצרה,  תקופה  אחרי  ה'  וברוך 
אנו  גם  שונות,  בקבוצות  ללימוד  בכמויות  ונרכש 
'והלכת בדרכיו' שלמדו  יודעים מחוגים שונים כמו 
כמה שנים הלכות 'לשון הרע של החפץ חיים', ולשם 
המצוות  של  חיזוק 
עברו  לחבירו  אדם  בין 
וגם  זה,  בספר  ללמוד 
הספר  כל  על  חיברו 
השנה  למשך  מבחנים 
משולבים  הקרובה, 
ראוי  ועוד  פרסים.  עם 
שלפני  לה'  להודות 
לשפה  תורגם  גם  כשנה 

אנגלית, וצרפתית.

שלכם  התכניות  ומה   
לעתיד?

ה'  ברוך  המכון:  יו"ר 
אבל  תכניות,  הרבה  יש 
השני  הכרך  את  להמשיך  הלחץ  עלינו  שגבר  אחר 
'תומר דבורה – בשפה ברורה', לפני כמה  של הספר 
חדשים החלנו בעריכה של הפרקים הבאים שרובם 
ושם  קבלה],  של  [מושגים  'קבלית'  בשפה  מדברים 
למעונינים   * מאד.  ויקרה  קשה  העריכה  מלאכת 

לתרום ראה למטה)

ובאמת ראוי לסיים בקריאת קודש לציבור, למגמת 
בעולם,  הרחמים  את  לעורר  דבורה'  'תומר  הספר 
כמו שמצינו במדרש רבה (פרשת נח), אחר שהייתה 
אשר  עד  נענו,  ולא  תעניות  וגזרו  גשמים  עצירת 
אמר להם ר' תנחומא, התמלאו רחמים אלו על אלו 

'תומר  שני  כרך  של  העריכה  בסיום  עסוקים  אנו  אלה,  בימים 
דבורה – בשפה ברורה', מפרק ב' עד סוף הספר, 

מי שירצה ליטול חלק בזיכוי הרבים ולתרום תרומה לזכות מישהו, 
יוכל להתקשר למשרד של 'מכון סימנים ירושלים' 

לטלפון 02-5378365, 
שעדיין יש אפשרות שמהדורה זו תוקדש לזכות מי שיחפוץ.

אחד הרבנים ממכון סימנים מקבל הפרס
 על מסכת של תפילה

הפצה ראשית לספרי מכון סימנים: ספרים אברמוביץ, רח' קוטלר 5 בני ברק 03-6191281
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בכל חלקי עבודת השי"ת
מלווה בציטוטים ומקורות מספרי תלמידי 

הבעש"ט ומוהר"ן מברסלב

תוכן הספר:

שנות נעוריו במחיצת הגה"צ ר"א לאפיאן זצ"ל • 
והקשר והחברותא עם הסטייפלער זצוק"ל

התקרבותו של הגה"צ שליט"א לברסלב• 
פתיחת ישיבת שובו בנים ושרשרת הניסים • 

בכניסתה של הישיבה לבנינה בעיר העתיקה
פריצת הדרך לאומן בתקופת הקומוניסטים, • 

ותאור הנסיעות בדרך לא דרך לאורך כעשרים 
שנה.

עובדות פלאיות מהגה"צ שליט"א בעניני תורה, 
תפילה, התבודדות, צדקה וחסד, קדושה ועוד 

ועוד.
מלווה בציטוטים ומקורות מדברי גדולי תלמידי 
הבעש"ט ומוהר"ן מברסלב, מעוררות ומחזקות 

לדרכו המיוחדת של הגה"צ שליט"א בעבודת 
השי"ת.

ספר מלא תוכן מעל 400 עמודים עם 
תמונות מרהיבות עין.

 

עובדות והנהגות מדרכו המופלאה
של הגה"צ 

רבי אליעזר ברלנד שליט"א

להבות אש

הפצה ראשית : ספרים עין יעקב רח' עין יעקב 31 מול שטיבלך מאה שערים 02-5829171
להזמנת הספר כאייל תערוג טל: 026502929
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 > המדריך למתבגרת < 

shops.hidabroot.org | 073-222-1-250  :לשליח עד הבית
etgar@htv.co.il   :להזמנת כמות

לרכישה חייגו:
 ירושלים - 0527144396 / ביתר עילית - 0529551579  / בני ברק - 036183640 

 אלעד -  0548345453 / צפת - 0533174342

מדריך חובה
לכל נערה מתמודדת

בגילאי העשרה? 
מתמודדת עם חברויות וקשרים? 

בואי תקבלי ידע וכח! 
מדריך חובה

 לכל נערה מתמודדת
המדריך נתן לי הרבה כח לשינוי. 

                                                      )שירה. אשדוד(  22:10 

חבל שלא ידעתי את זה קודם
                                  )הילה. אלעד(  11:20 

כל נערה מתמודדת חייבת את המדריך הזה לעצמה    
                                                              )שרה. ביתר(  11:24 

וואו! מושלםםםם!!       
אמליץ לכל החברות שלי.    

                      )אודל. בת ים(  15:38 

בס"ד

בהמלצת
רבנים

ואנשי חינוך
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סכין שחיטה כהלכתה

הרב אלעזר בהגאון
רבי יצחק זצ"ל 
פלקסר שליט"א

'הכל על סכין'
"וזבחת מבקרך ומצנך אשר נתן ד' לך 

      כאשר צוויתיך, ואכלת בשערך" 
(דברים, י"ב, כ"א)

בהסכמותיהם הנלהבות של 
גדולי הפוסקים מהדור האחרון.

כ"ק מרן בעל "הפני מנחם" מגור 
זי"ע: "עבודה גדולה ויפה עשה, ובלי 

ספק יכול להיות תועלת ללומדים 
ומתלמדים בדינים האלו, וכבר העידו 

עליו רבנים, ושובי"ם שהדבר נחוץ 
ביותר, ושהוא תועלת".

מרן רבי משה פיינשטיין זצ"ל: "הכרתי 
שזה ספר שיכל להיות תועלת גדולה 

לאלו שלומדים עניינים אלו בין להלכה 
ובין למעשה"

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל: "הספר 
ערוך בצורה נאה דבר דבור על אופניו, 

ובטוב טעם"

מרן בעל "השבט לוי" זצ"ל: "אסף 
בחכמה וכשרון הפוסקים ראשונים 
ורבותינו האחרונים המקובלים על 

פוסקי הלכות אשר יסודם בהררי קודש"

מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: "ראיתי כי 
הכל יפה עשה בעטו עט סופר מהיר 
בחכמה ובתבונה ובטוב טעם ודעת"

מרן הרב ישראל פישר זצ"ל: "וראיתי 
שיהיה לתועלת גדולה לאלה אשר 
ילמדו בו העמדת הסכין ובדיקתו 

באופן  מוחשי"

להשיג בחנויות 
הספרים המובחרות 

ואצל המחבר:
02-9951732

חובה 
לכל 

שוחט

"רב
  מכר"

יו"ל במהדורה חדשה

אחרי 30 שנה!
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סכין שחיטה כהלכתה
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מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: "ראיתי כי 
הכל יפה עשה בעטו עט סופר מהיר 
בחכמה ובתבונה ובטוב טעם ודעת"

מרן הרב ישראל פישר זצ"ל: "וראיתי 
שיהיה לתועלת גדולה לאלה אשר 
ילמדו בו העמדת הסכין ובדיקתו 

באופן  מוחשי"
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הספרים המובחרות 
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חובה 
לכל 

שוחט

"רב
  מכר"

יו"ל במהדורה חדשה

אחרי 30 שנה!
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את הפרשה מחדש
תכירו 

הכרתם את ׳רש׳׳י כפשוטו׳?

 10% 
הנחה 

 לרגל 
השלמת 
הסדרה 

״לשם״ בע״מ | הוצאה לאור והפצה | טל׳: 02-633-1-999 | דוא״ל: gmail.com@6331999 | פקס׳ 02-633-11-66

חומש ‘פשוטו של מקרא', מבית היוצר של ׳רש״י כפשוטו׳, מציע 
לך חוויה של היכרות מחודשת עם הפרשה, בלימוד מענג שיאיר 

לך כל פסוק וכל מילה באור חדש: אורו הבהיר של הפשט. 

 ׳פשוטו של מקרא׳ 
להכיר את הפרשה מחדש!

טי
תנ
או
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בס"ד 

בגדי תפארתך
בעשרות  (פורסם  הקונטרס  הצלחת  אחר 
כעת  היום)  עד  מתשע"ב  עותקים  אלפי 
בס"ד יצא לאור הספר בביאור יסודי בהיר 
ומקיף בהרבה מיסודות הצניעות, מהש"ס 
והפוסקים דרך נידון השוק ואורך השמלה.

מקום  ערוה,  באשה  טפח  הנידונים:  בין 
דעת  שאר  עם  המשנ"ב  דעת  ישוב  השוק, 
ערוה  גדרי  הלבוש,  מסורת  הפוסקים, 
חמור  שוק  דגילוי  בהא  ביאור  בעששית, 
"איסור"  נגד  מגולה  תוכחת  שיער,  מגילוי 
האחרון  בדור  שהשתרש  ארוכה  חצאית 
בניגוד לרצון חכמים, דת משה ויהודית, דיני 
גרביים,  דיני  הקטנות,  צניעות  צמוד,  בגד 
קדושת המלבושים, מלוא כל האר ץ כבודו, 

In Israel only  חוקות הגויים, ועוד.

הגאון הגדול ר' טוביה וויס גאב"ד העדה החרדית ירושלים

"הריני חותם בברכה לכל המקבלים את הדברים 
ומקיימים אותם למעשה."

להזמנה ותרומות 050-4137174 • 02-6222781
לשמיעת השיעורים בספר 02-3727111  שלוחה 5/2

שו"ת מהגר"ח 
קנייבסקי שליט"א

הנשים  חצאיות  אורך  בנידון  א. 
עד  א.  בזה:   גדרים  כמה  שמענו 
צריך  (מכיון שגם השוק  הקרסול 
גרביים  מספיק  ולא  רחב,  כיסוי 
הברך  בין  אמצע  ב.  צמודות)  
לקרסול.  ג. העיקר שלא יראו את 
דעת  מהי  לשאול  רצינו  הברך.  

תורה בנידון. 
תשובה: עד הקרסול

חצאית  למכור  מותר  האם  ב. 
שאינה מגעת עד הקרסול?

תשובה: לא

שבחצאית  לחשוב  מקובל  ג. 
ארוכה (עד הקרסול) יש בעיה של 

מודרני ורחובי, האם זה נכון?
תשובה: לא שמענו

דורשות  בסמינרים  מורות  ד. 
עד  חצאית  הלובשות  מבנות 
הקרסול לקצר אותן האם זה נכון?

תשובה: זהו חטאה

גרביים  ללבוש  מותר  האם  ה. 
בצבע רגל ברשות הרבים?

תשובה: לא

הגאון הגדול ר' יצחק 
טוביה וויס גאב"ד 

העדה החרדית 
ירושלים

"הריני חותם בברכה 
לכל המקבלים את 
הדברים ומקיימים 

אותם למעשה."

&20
 In Israel

 only

סג


בגדי
תפארתך

פרק א' - שוק באשה ערוה
)ויעויין בחלק ד' פ"א - בגדי ישע, בביאור דברי הט"ז דשם נבאר כיצד יתכן דדין השוק יהיה חמור יותר מכל שאר חלקי הגוף, ואפילו ומיעוט הפוסקים ס"ל דבאשה אחרת האיסור הוא גם בפחות מטפחלז.ג. שאר גוף האשה – באשתו האיסור לכ"ע בטפח, ולרוב הפוסקים אין שינוי בין אשה אחרת לאשתו, 

וע"פ המובא לקמן דדעת הפוסקים הינה דשוק הוא חלק שמעל פרסות הרגל יצא חילוק הדינים באחרת.(
בדבר באופן זה.

משאר  יותר  הרהור  מקום  שהוא  נגדה  לקרות  ובשולחן ערוך אסור  )ובשער הציון שם ציין להב"ח והט"ז(.  לחוש הרב )ע"ה א( כתב וז"ל "ויש אומרים שאפילו פחות מטפח איברים"  ונכון  באשתו  אפילו  היא  ערוה  בשוקה  )סי' ע"ה אות ג'( שמגולה  באפיקי מגנים  מטפח, לדבריהם". עכ"ל. וכן הוא  בפחות  אסור  אינו  שוק  דגם  משמע  "מב"י  וט"ז מיהו יש להחמיר כט"ז", עכ"ל. וכן הוא בכף החיים )ע"ה וז"ל  הב"ח  לדברי  לחוש  יש  לכתחלה  "ומ"מ  וז"ל  ו(  לה", אות  וחשו  האחרונים  זו  סברה  שהביאו  כיון  והעט"ז 
דכל עכ"ל. הינו,  הפוסקים  מכלל  העולה  הגוף  שאר  בדין  בפחות לז.  אינו  איסורם  באשה,  השוק(  )זולתי  הגוף  חלקי  אלו רק באשתו, אבל באשה אחרת אפי' כנגד מקומות המגולים אסור, והם רבינו והוא רבינו מנוח פ"ג מק"ש הט"ז, בביאור הרמב"ם. וכן יש שכתבו שכל זה מטפח, )אומנם יש שכתבו שבהבטה ממש גם במקומות המגולים אסור, שאר  שיטות  אמנם  הרשב"א,  לתלמיד  השולחן  וספר  הראב"ד,  בשם  "ופי' בה"ג הני לא הוזכרו בשאר הראשונים והאחרונים(. מיהו באשה אחרת כתב מנוח  וז"ל  הבה"ג  בשם  הט"ז(  פ"ג  ק"ש  )הל'  מטפח" ההגמ"י  קטן  דבר  אפילו  אחרת  באשה  אבל  אשתו  בהלכות מילי  "פסק  עו(  ברכות   - בראבי"ה )ח"א  הובא  וכן 

ואפילו  באשה ערוה  טפח  הכא  בהרמ"א )שם( שרגיל להיות מכוסה אסור לקרות ק"ש עד שתכסה ובאשה האור זרוע )ח"א סי' קלג( "טפח מבשר אשתו שמגולה במקום היא אשתו ובאשה אחרת אפילו דבר קטן מטפח" וכן כתב גדולות דכל הני דאמרינן  פחות אחרת אפי' בפחות מטפח" והובאו הדברים  אפילו  אחרת  באשה  אבל  באשתו,  דוקא  "וי"א  בבאר וז"ל  הכריע  וכן  פ"ג".  מיימוני  הגהות  ערוה  הוי  צ"ע מ"ש הש"ס בברכות דף באשה אחרת נמי אין איסור אלא דוקא בטפח אבל בפחות היטב שחלק על הב"ח בזה וכתב "ב"ח חולק וס"ל דאפילו מטפח  באשתו מטפח שרי. לכאורה לדבריו  אלא  וכו'  למאי  ערוה  באשה  טפח  ר"י  אמר  יש ולק"ש ע"ש. למה לא משני בקיצור הכא לק"ש דאיירי בכל כ"ד  דחילוק  ש"מ  אלא  ולק"ש  באשתו  נקט  ולמה  הנשים 
בבית מיהו רבים מהפוסקים לא ס"ל הכי, וכן נראה בטור דהביא וק"ל", עכ"ל.  וכנ"ל  בין אשתו לאחרת,  ולא חילק  מדברי הדברים בסתם  עולה  וכן  מזה,  כלום  הזכיר  לא  ובשו"ע  ואם היה הרמב"ם )הלכה ט"ז( דכתב "וכל גוף האשה ערוה לפיכך לא יוסף  ואפילו אשתו  בגוף האשה כשהוא קורא  מגולה טפח מגופה לא יקרא כנגדה", עכ"ל. ומדלא חילק בין יסתכל 

  ופרשו השמלה  

הינו  -)מהירך והלאה(  שאר גוף האשה
נחלקו הפוסקים אם דינה בפחות מטפח.בטפח לכו"ע, וגבי אשה שאינה אשתו, 

 - שוק 
נחלקו הפוסקים האם דינו 

בטפח או אפי' בפחות מטפח
. 

 –פרסות הרגל 
משתנות לפי 

המנהג, ובמקום 
שדרכן לכסות 
 .איסורן בטפח
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חלק ב' - הליכות עולם

הוא כמת שלם כיצד, כגון שתי שוקיו וירך אחד", עכ"ל.הוא שתי השוקים והירכים והצלעות והשדרה, ורוב בניינו של מת הרי עיי"ש. וכן פסק הרמב"ם )בפ"ב מהל' טומאת מת הל' ח'( - "כל בניינו של אדם ופירש רש"י דשני שוקים וירך אחד הוי רוב גובה הגוף בלא הראש, 
מוכח בבירור שהשוק הוא הפרק התחתון, ומעליו הירך ושניהם יחד 

הם רוב בנין האדם.
וז"ל שם "ובבכורות מ"ה א' אמרו רוב בנין ב' שוקיים וירך אחד, וע"כ וכן חתם החזו"א )או"ח ט"ז ח'( את דבריו בנידון דמקום השוק בראיה זו 

שוקיים היינו התחתון".

מפתח של ארכובה
ארכובה"  של  "מפתח  ח'(  )י"ד  בכלים  ממשנה  ראיה  להביא  יש  דאדם דדמיא לנו"ן דכפופה דמיניה כייף ומיניה זקיף".ופירש הר"ש שם וז"ל "של ארכובה וכו' כאיסתוירא כי שוקא וכרעא עוד 

כפופה  נון  כמין  השוק. שעשוי  עם  כארכובה  - שמתקפל  ארכובה  "מפתח של  ברע"ב  הוא  מנידון שלנו" עכ"ל. ונמצא מכל הני דשוק הוא הפרק שמעל כף הרגל.וכן  נלמדת  ערוה"  באשה  ד"שוק  בסוגיא  ויסודית  חשובה  נקודה   – בסוגיא  חשוב  פי' השוק והרגל ארכובה, וכמו שנראה כאן להדיא דחז"ל כאן באמרם "ארכובה" סתם כיוונו לקרסול. דמפתח של ארכובה, והיא דבלשון הקודש כשם שהברך נקראת ארכובה באותה מידה מכונה חיבור יסוד  ארכובה  מתוך  שנשבר  ארכובה  של  "מפתח  וז"ל  בסתם  כתב  "ארכובה"  בערך  הערוך  כי וגם  כאסתוורא  אלא  לגמרי  המוטל  כנגר  לה  ומפרש  נגר  כמין  דעביד  רבי  דבי  מזוזתא  עם השוק שמו מפתח של ארכובה" ויעויין אריכות בדברים לקמן )בביאור הפמ"ג ע"פ דבריו בשו"ת מגידות שקא וכרעא דאדם דדמיא לנון כפופה דמיניה כייף ומיניה זקיף וכן מפתח שמתקפל כארכובה כדגרסינן 
וסדר חליצה(.

 איזהו רוב בנינו 
     שני שוקיים 

וירך אחד
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פרק ב' - ביאור דברי הפרי מגדים על פי דבריו בשו"ת מגידות, וסדר חליצה

שו"ת מגידות, וסדר חליצה לפמ"ג

שו"ת מגידות, סי' כ"ד

מה שכתב הבית שמואל בקס"ט ]באהע"ז[ אות ל"ב בית שמואל סי' קסטקצח "שוק" כשר לחליצה, יש 

מקום לטעות, וכל שכן במה שכתב "קוליות", וכבר ראיתי למורה רעה אחד שקשר ב' קשרים זה על 

זה ואחר כך סרג כמה סריגות עד בואו למקום שוק ממשקצט, וכמדומה שגם ב' קשרים עשה שם, וזה 

טעות גמורר כי שוק המוזכר כאן ברש"י ק"ג א' ד"ה רגליםרא הוא לאו דוקא. ובאמת קוליות הוא התחוב 

בחור הגוף כמו בוכנא ושוק אחריו ואחריו הרגל כמו בבהמהרב, וברגל בסוף יש פרק הנקרא אסתוירא 

השוק  שבין  מה  היינו   - ולמעלה  הארכוב'  "מן  וז"ל  קצח. 

לקוליות ולא מה שבין הארכובה הנמכר עם הראש והשוק וכל 

השוק נקרא מעל רגלו".

קצט. משמע מכאן שידוע לכולם היכן השוק וליכא פלוגתא 

בזה, ועל זה שייך לומר שוק ממש, היינו השוק הידוע.

בדעתו  לקמן  ויתבאר  מאחר  הינה  הפמ"ג  כוונת  ויראה  ר. 

דעיקר הקשירה הינה תחת ארכובת הרגל )היינו הקרסול( וכמו 

מעל  דלהב"ש  הפוסקים,  מחלוקת  בזה  דיש  לקמן  שיביא 

הקרסול כשר, ואילו לבאר הגולה מתחת הארכובה האמורה 

בטוש"ע דכשר היינו ארכובת הרגל והיינו הקרסול וממילא 

נוגע לדאורייתא, ובתחת הקרסול כשר לכ"ע –  כיון דהוא 

ממילא כך יש לעשות. ועל זה עורר הפמ"ג דקשירה שאינה 

כן הוי "טעות גמור". וכעין זה הובא בערוך השולחן דאע"פ 

דמצינו דחולצים מעל הרגל מ"מ אין לעשות כן לכתחילה 

וז"ל )אבה"ע סי' קס"ט סל"ז( "וראבי"ה כתב שיהא המנעל נמוך 

מן האיסתוירא כדתנן חלצה מן הארכובה ולמטה חליצתה 

לעשותו  אין  לכתחלה  אבל  כשר  דבדיעבד  משמע  כשירה 

בגובה רק כפי הרגל ממש והיינו עד האיסתוירא".

רא. וז"ל "פרט לבעלי קבין - שפטורים מן הראייה אלמא שוק 

לאו רגל הוא" – ומשמע מדבריו כנ"ל דגם רגל אינה בכלל 

שיבאר  וכמו  דוקא  לאו  דהוא  הפמ"ג  כתב  זה  ועל  שוק, 

הפמ"ג לקמן.

רב. ונראה להדיא דסדר האברים באדם היה פשוט לכולם 

ולא ניסה לחדש בזה כלום.

  ופרשו השמלה  
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ואחריו הרגל

והשוק אחריו

קולית ( - הירך) 

הוא התחוב בחור 
הגוף כמו בוכנא

לשון הפרמ"ג:

  הדרך הקלה לרכישת יסודות וידיעות מקיפות בסוגיות הצניעות (הנוגעים מאוד
למעשה, ומעטים ביותר הם הבקיאים בהם).

 .למעלה מ-40 תמונות וציורי המחשה להבנת החומר הנלמד

 .עשרות המלצות נלהבות מכלל גדולי ישראל
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עד כה, יצאו 7 כרכים המכילים כ-1000 ערכים 
ובעז"ה יצא כרך חדש כל חצי שנה עד לסיום

המיקרופדיה התלמודית
אוצר מתומצת של ערכי האנציקלופדיה התלמודית

בסגנון שוטף ובהיר ועיצוב מחודש

להזמנות: משרדי האנציקלופדיה התלמודית 

רח' שמואל הנגיד 30 ירושלים 

טל' 02-6423242 | נייד 0545665727 )דוד( 

office@e-tal.org  |  02-6423821 'פקס

בעריכת הרב פרופ' אברהם שטינברג
מנהל האנצקלופדיה התלמודית 

ומחבר האנציקלופדיה ההלכתית רפואית

הסדרה תכלול 

בעז"ה כ- 18 כרכים 

המקיפים את כל ערכי 

האנציקלופדיה 

התלמודית 

מא' ועד ת'

05
4-

56
65

72
7 

לה
רא

 א
ב:

צו
עי
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האנציקלופדיה התלמודית

לפרטים והזמנות: רשת חנויות ספרי אור החיים 

ובמשרדי האנציקלופדיה התלמודית  רח' שמואל הנגיד 30 ירושלים,  

טל' 02-6423242   |   פקס' 02-6423821   |   נייד 054-5665726

office@e-tal.org  דוא"ל

בקרוב 

כרך 
ל"ט

פאר היצירה התורנית בדורנו

אוצרות האנציקלופדיה התלמודית
 אוצר ירושלים והמקדש

הלכות ומנהגים בעניין ירושלים, 
הר הבית העזרות ובית המקדש. 

 הפרשה בהלכה 
סוגיות הלכתיות בפרשה

 מחזור ליום הכיפורים
עם הלכות ומנהגים בענייני 

התפילות והלכות יוה"כ מתוך 
ערכי האנצ"ת. קיים בנוסח ספרד ואשכנז.

 אוצר החנוכה – הלכות ומנהגים טעמים 
ומקורות מתוך הערך 'חנוכה' באנצ"ת

 אוצר התפילה
 כל עניני פסוקי דזמרה ותפילת העמידה – 

בהלכה, בסגנון האנצ"ת

 הגדה של פסח
הגדה של פסח מעוצבת ומאוירת, עם 
ביאורים הלכתיים מתוך ערכי האנצ"ת

עד כה יצאו 38 כרכים המכילים למעלה מ - 1400 ערכים : א - מגו דזכי לנפשיה.
עבודת הכתיבה והעריכה  נמצאת כעת בתנופה גדולה, 

ובעז"ה אנו מקווים כי בתוך כעשור נוכל לברך על המוגמר.
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טור ושו"ע המבואר 'מעגלי טהרה'

לאלפי לומדי טור
 שו"ע המבואר מעגלי טהרה 

המהדורה הראשונה אזלה! 
במשך שנה זו אנו מוציאים 

בס"ד מהדורה חדשה  



כל ספרי הגאון הצדיק הגר"י מוגרבי שליט"א
השזורים בדברי מוסר מאמרים שיחות פנינים 

עצות והדרכות שנאמרו לפני חברים מקשיבים דורשי ה'

שע"י מוסדות "יגל יעקב" חולון 

ניתן להשיג: בטלפון המוסדות: 03-5591756   
ומוסדות יגל יעקב - מכון עדות ביהוסף 

AB5289645@GMAIL.COM :חולון -  רחוב מפרץ שלמה 100   מייל

ף"
הוס

ספרי מכון "עדות בי

שע"י מוסדות "יגל יעקב" חולון
בנשיאות מו"ר עט"ר הגר"י מוגרבי שליט"א

באר השבת: הליכות 
והנהגות בעניני 

שבת מכניסתה ועד 
יציאתה. 25 ₪

ספר פורת יוסף: ה' 
חלקים, שיחות מוסר, 
השקפה, והנהגות לבן 

דורנו. 25 ₪

כתונת פסים: דרשות 
ומשלים ומעשיות בדרך 

המוסר על פרשיות 
השבוע. 50 ₪

תולדות יעקב: עובדות 
הנהגות וחידושים 

וסיפורים על כ"ק האדמו"ר 
מנדבורנא זצוק"ל. 40 ₪ 

אבות ובנים: ג' חלקים, ביאור 
על מסכת אבות דרשות ומאמרים 

מעשיות ומשלים, המעוררים 
ומפיקים יראת ה'. 35 כ"כ₪ 

שלום בחילך: פרקי 
הדרכה והנהגה לבית 

היהודי מלווה במשלים 
ומעשיות 25 ₪.

צפנת פענח: הליכות 
והנהגות שיחות מוסר 

בענייני השקפה 
וצניעות. 25 ₪   
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ש. הזכרת את הקישוריות. מה 
הן? 

מיליון  מחצי  למעלה  יש  במאגר  ת. 
קישורים בין הספרים. לדוגמה, מדף 
קישורית  על  בהקשה  ניתן  הגמרא 
המוזכר  לפסוק  ישירות  לעבור 
בסוגיה, או להלכה ברמב"ם ובשו"ע 
הנפסקת מתוך הסוגיה על פי ה"עין 

משפט נר מצוה".

אפשרות  גם  נותנות  הקישוריות 
ייחודי  שכלול  הפוך,  לקישור 
השו"ת".  "פרוייקט  מבית  וחדשני 
ניתן  פסוק,  על  כשעומדים  כך, 
"קשרים"  כפתור  על  בהקשה 
בש"ס,  המקומות  כל  תצוגת  לקבל 
בהם   - רבים  ובמפרשים  במדרשים 
יש ציטוט של פסוק זה. כך גם ניתן 
הפסוק  בהן  נוספות  סוגיות  לראות 

הוא מקור לדרשה או לאסמכתא.

כך, גם כשעומדים בהלכה ברמב"ם 
כל  רשימת  ולקבל  להקיש  ניתן   -
להלכה  קישור  יש  בהן  הסוגיות 
"העין  שעפ"י  דהיינו  ברמב"ם,  זו 

הן  אלו  סוגיות  מצווה",  נר  משפט 
המקור לפסיקת הרמב"ם. 

ברשימה  מתקבל  זאת,  מלבד 
לרמב"ם  המקביל  בשו"ע  הסעיף 
השו"ת  מספרי  בחלק  והסימנים  זה 
העניין  בירור  בעת  אליו,  המפנים 
לשאלה  בתשובתם  או  דנים  הם  בו 

הלכתית.

את  גם  מביא  הקשרים  כפתור 
ברחבי  ה"תוספות"  כל  רשימת 
הש"ס, המפנים לדף ממנו יצאנו כדי 
או  אסמכתא  קושיא,  משם  להביא 

פרכה.

ש. ומה עוד במאגר? 
ומגוונות.  רבות  האפשרויות  ת. 
מורחב  נושאים  מפתח  למשל, 

לספרי השו"תים בני זמננו,

ותצוגת  תורניים  כתבי-עת  מיפתוח 
מאמרים  אלפי  עשרות  צילומי 
לכתוב  ניתן  תורניים.  עת  מכתבי 
גם  ויש  אישיים  וקישורים  הערות 

מיפתוח כתבי-
עת תורניים 

ותצוגת צילומי 
עשרות אלפי 

מאמרים מכתבי 
עת תורניים. 
ניתן לכתוב 

הערות וקישורים 
אישיים ויש גם 
אנציקלופדיות 

שונות שהחשובה 
בהן היא 

האנציקלופדיה 
התלמודית 

הנמצאת רק 
בגרסת הפלוס 

של השו"ת ועוד.

הוותיק  בר אילן הוא המאגר התורני  פרויקט השו"ת של 
רבים. מעט על  ורבנים  והגדול שמשמש תלמידי חכמים 
של  המיוחדות  הסגולות  ועל  הקלעים  מאחורי  הנעשה 
המאגר, סיפר לנו למר משה חסיד, מנכ"ל "טל מערכות", 

המפיצה את המאגר התורני.

תוכנה אחת –
 ארון ספרים שלם!

ליהנות  שמעוניין  מי  וכל  אברכים 
מכלי עבודה מאד משוכלל בלימוד 

התורה.

מדובר  הרי  עבודה?  כלי  ש. 
במאגר מידע ?

אלפי  מכיל  המידע  מאגר  אכן,  ת. 
מלא,  בטקסט  מוקלדים  ספרים 
גדולי  של  לשו"תים  ועד  מהתנ"ך 
שבפרויקט  אלא  בדורנו.  הפוסקים 
מקור  של  חיפוש  ואפשרו  הרחיבו 
נמצא  שאינו  דבר  מילים,  עפ"י 
השנים  במהלך  רגיל.  מידע  במאגר 
נוספו לתוכנה שלל כלים וקישוריות 

לסיוע בלימוד כגון:

כלי למציאת מילים והטיותיהן עפ"י 
את  שמייעל  העברי,  הדקדוק  כללי 

שליפת המידע.  

דפי  על  חשובות  מידע  שכבות 
ראשי  פענוח  כמו  הבבלי,  התלמוד 
מארמית,  מילים  תרגום  תיבות, 
האמורא  או  התנא  חיי  קורות 
ומושגים  לביטויים  והסבר  המוזכר, 
פשוטה  בהקלקה  הכל  תלמודיים, 

על המילה הייעודית.

מן  גם  להעלות  ניתן  אלו  כל  את 
הדף",  כ"צורת  שמופיע  הטקסט 
כל  של  המשוכלל  המיפוי  בזכות 

מלה בצילום.

כל מי שלימוד 
התורה הוא עיקר 

עיסוקו כמו: 
דיינים, פוסקי 
הלכה, רבנים 

ומו"צים, טוענים 
רבניים, עורכי 

ספרים תורניים, 
ר"מים, אברכים 
וכל מי שמעוניין 

ליהנות מכלי 
עבודה מאד 

משוכלל בלימוד 
התורה.

ש. מהו הרקע של הפרויקט?
המחשב  בתוכנת  מדובר  ת. 
שפיתוחה החל לפני 53 שנים! שנים 
הכבירה  במלאכה  הושקעו  רבות 
עצומה  תועלת  להביא  שממשיכה 
אלפי  לעשרות  התורה  בלימוד 
לומדים גם כיום. להערכתי, אין עוד 
תוכנה פעילה בעולם עם וותק כזה! 

לפני כ- 9 שנים זכה הפרויקט בפרס 
תשס"ז,  תורנית  לספרות  ישראל 
גם  בו  שזכו  ופרס  חשובה  במה 
יוסף,  עובדיה  הרב  לציון  הראשון 
יהודה  אליעזר  הרב  זוין,  ש.י.  הרב 
אליעזר  ציץ  שו"ת  בעל  וולדנברג 
בשבוע  שממש  מעניין,  ועוד. 
הזכייה, סופר להנהלת הפרויקט, על 
שהמליץ  החרדית  בעדה  חשוב  רב 
לידידו שההדיר והוציא לאור פרוש 
למהר  הש"ס,  על  חשוב  אחרון  של 
השו"ת  לפרויקט  ספרו  את  ולמסור 
לא  אתה  שם  לא  אתה  "אם  כי: 

קיים"...

במאגר  משתמש  מי  ש. 
פרויקט השו"ת?

ת. כל מי שלימוד התורה הוא עיקר 
הלכה,  פוסקי  דיינים,  כמו:  עיסוקו 
רבניים,  טוענים  ומו"צים,  רבנים 
ר"מים,  תורניים,  ספרים  עורכי 

תוכנה אחת –
 ארון ספרים שלם!
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ש. הזכרת את הקישוריות. מה 
הן? 

מיליון  מחצי  למעלה  יש  במאגר  ת. 
קישורים בין הספרים. לדוגמה, מדף 
קישורית  על  בהקשה  ניתן  הגמרא 
המוזכר  לפסוק  ישירות  לעבור 
בסוגיה, או להלכה ברמב"ם ובשו"ע 
הנפסקת מתוך הסוגיה על פי ה"עין 

משפט נר מצוה".

אפשרות  גם  נותנות  הקישוריות 
ייחודי  שכלול  הפוך,  לקישור 
השו"ת".  "פרוייקט  מבית  וחדשני 
ניתן  פסוק,  על  כשעומדים  כך, 
"קשרים"  כפתור  על  בהקשה 
בש"ס,  המקומות  כל  תצוגת  לקבל 
בהם   - רבים  ובמפרשים  במדרשים 
יש ציטוט של פסוק זה. כך גם ניתן 
הפסוק  בהן  נוספות  סוגיות  לראות 

הוא מקור לדרשה או לאסמכתא.

כך, גם כשעומדים בהלכה ברמב"ם 
כל  רשימת  ולקבל  להקיש  ניתן   -
להלכה  קישור  יש  בהן  הסוגיות 
"העין  שעפ"י  דהיינו  ברמב"ם,  זו 

הן  אלו  סוגיות  מצווה",  נר  משפט 
המקור לפסיקת הרמב"ם. 

ברשימה  מתקבל  זאת,  מלבד 
לרמב"ם  המקביל  בשו"ע  הסעיף 
השו"ת  מספרי  בחלק  והסימנים  זה 
העניין  בירור  בעת  אליו,  המפנים 
לשאלה  בתשובתם  או  דנים  הם  בו 

הלכתית.

את  גם  מביא  הקשרים  כפתור 
ברחבי  ה"תוספות"  כל  רשימת 
הש"ס, המפנים לדף ממנו יצאנו כדי 
או  אסמכתא  קושיא,  משם  להביא 

פרכה.

ש. ומה עוד במאגר? 
ומגוונות.  רבות  האפשרויות  ת. 
מורחב  נושאים  מפתח  למשל, 

לספרי השו"תים בני זמננו,

ותצוגת  תורניים  כתבי-עת  מיפתוח 
מאמרים  אלפי  עשרות  צילומי 
לכתוב  ניתן  תורניים.  עת  מכתבי 
גם  ויש  אישיים  וקישורים  הערות 

מיפתוח כתבי-
עת תורניים 

ותצוגת צילומי 
עשרות אלפי 

מאמרים מכתבי 
עת תורניים. 
ניתן לכתוב 

הערות וקישורים 
אישיים ויש גם 
אנציקלופדיות 

שונות שהחשובה 
בהן היא 

האנציקלופדיה 
התלמודית 

הנמצאת רק 
בגרסת הפלוס 

של השו"ת ועוד.

הוותיק  בר אילן הוא המאגר התורני  פרויקט השו"ת של 
רבים. מעט על  ורבנים  והגדול שמשמש תלמידי חכמים 
של  המיוחדות  הסגולות  ועל  הקלעים  מאחורי  הנעשה 
המאגר, סיפר לנו למר משה חסיד, מנכ"ל "טל מערכות", 

המפיצה את המאגר התורני.

תוכנה אחת –
 ארון ספרים שלם!

ליהנות  שמעוניין  מי  וכל  אברכים 
מכלי עבודה מאד משוכלל בלימוד 

התורה.

מדובר  הרי  עבודה?  כלי  ש. 
במאגר מידע ?

אלפי  מכיל  המידע  מאגר  אכן,  ת. 
מלא,  בטקסט  מוקלדים  ספרים 
גדולי  של  לשו"תים  ועד  מהתנ"ך 
שבפרויקט  אלא  בדורנו.  הפוסקים 
מקור  של  חיפוש  ואפשרו  הרחיבו 
נמצא  שאינו  דבר  מילים,  עפ"י 
השנים  במהלך  רגיל.  מידע  במאגר 
נוספו לתוכנה שלל כלים וקישוריות 

לסיוע בלימוד כגון:

כלי למציאת מילים והטיותיהן עפ"י 
את  שמייעל  העברי,  הדקדוק  כללי 

שליפת המידע.  

דפי  על  חשובות  מידע  שכבות 
ראשי  פענוח  כמו  הבבלי,  התלמוד 
מארמית,  מילים  תרגום  תיבות, 
האמורא  או  התנא  חיי  קורות 
ומושגים  לביטויים  והסבר  המוזכר, 
פשוטה  בהקלקה  הכל  תלמודיים, 

על המילה הייעודית.

מן  גם  להעלות  ניתן  אלו  כל  את 
הדף",  כ"צורת  שמופיע  הטקסט 
כל  של  המשוכלל  המיפוי  בזכות 

מלה בצילום.

כל מי שלימוד 
התורה הוא עיקר 

עיסוקו כמו: 
דיינים, פוסקי 
הלכה, רבנים 

ומו"צים, טוענים 
רבניים, עורכי 

ספרים תורניים, 
ר"מים, אברכים 
וכל מי שמעוניין 

ליהנות מכלי 
עבודה מאד 

משוכלל בלימוד 
התורה.

ש. מהו הרקע של הפרויקט?
המחשב  בתוכנת  מדובר  ת. 
שפיתוחה החל לפני 53 שנים! שנים 
הכבירה  במלאכה  הושקעו  רבות 
עצומה  תועלת  להביא  שממשיכה 
אלפי  לעשרות  התורה  בלימוד 
לומדים גם כיום. להערכתי, אין עוד 
תוכנה פעילה בעולם עם וותק כזה! 

לפני כ- 9 שנים זכה הפרויקט בפרס 
תשס"ז,  תורנית  לספרות  ישראל 
גם  בו  שזכו  ופרס  חשובה  במה 
יוסף,  עובדיה  הרב  לציון  הראשון 
יהודה  אליעזר  הרב  זוין,  ש.י.  הרב 
אליעזר  ציץ  שו"ת  בעל  וולדנברג 
בשבוע  שממש  מעניין,  ועוד. 
הזכייה, סופר להנהלת הפרויקט, על 
שהמליץ  החרדית  בעדה  חשוב  רב 
לידידו שההדיר והוציא לאור פרוש 
למהר  הש"ס,  על  חשוב  אחרון  של 
השו"ת  לפרויקט  ספרו  את  ולמסור 
לא  אתה  שם  לא  אתה  "אם  כי: 

קיים"...

במאגר  משתמש  מי  ש. 
פרויקט השו"ת?

ת. כל מי שלימוד התורה הוא עיקר 
הלכה,  פוסקי  דיינים,  כמו:  עיסוקו 
רבניים,  טוענים  ומו"צים,  רבנים 
ר"מים,  תורניים,  ספרים  עורכי 

תוכנה אחת –
 ארון ספרים שלם!
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שהחשובה  שונות  אנציקלופדיות 
בהן היא האנציקלופדיה התלמודית 
של  הפלוס  בגרסת  רק  הנמצאת 

השו"ת ועוד.

ש. אכן, זהו סט נרחב של כלים 
לומדים  כיצד  התורה.  ללימוד 

לשלוט בשפע הזה?
עזרה  מנגנוני  יש  בפרויקט  ת. 
מדריך  למשל  למשתמש. 
קוליות  מצגות  למשתמש, 
השונים  השימושים  את  המדגימות 
במערכת, שאלות נפוצות ותשובתן 

בצידן ועוד. 

בטלפון  מסייע  גם  התמיכה  מרכז 
בשאלות  וביעילות  באדיבות 
על  עיוניות  בשאלות  וכן  טכניות, 
בעניין  מקורות  אחר  החיפוש  דרך 
ספציפי.  לאחרונה גם הוכנס מנגנון, 
חופשית  בשפה  חיפוש  המאפשר 
בעניין  למקורות  ההגעה  על  ומקל 

הרצוי. 

על  לסמוך  ניתן  כמה  עד  ש. 

דיוק הטקסטים?
קליטת  בעת  עצום!  הדיוק  ת. 
של  מקצועית  הגהה  נעשית  ספר 
תורה  לומדי  בנוסף,  הטקסטים. 
וכל  שגיאות  על  לפרויקט  מדווחים 
הבאה,  בגרסה  ומתוקן  נבדק  דיווח 
 24 זה  שנה  כל  שעון  כמו  שיוצאת 
לקוחותינו  נאמנות  למעשה,  שנים. 
ללומד  ומאפשרת  לכולם  תורמת 
טקסטים,  ולהדביק  להעתיק  פשוט 
מפרויקט השו"ת למסמך עליו הוא 

עובד.

מעניין  קוריוז  על  לנו  ספר  ש. 
בו נתקלת?

ראש  בערב  שנים  מספר  לפני  ת. 
וותיק  לקוח  אלי  התקשר  השנה, 
ובקול נרגש סיפר שמצא גימטרייה 
מרגשת במיוחד. הוא חיפש לשתף 
שבמהלך  כיוון  בי,  ובחר  הגילוי  את 
כך,  ידידות.   קשרי  קשרנו  השנים 
פסוקים  שחיפש  האיש  לי  סיפר 
השנה".  "ראש  אותיותיהם  שערך 
פסוקים  רק  לקבל  בחר  כאשר 
פסוק  קיבל  לכך,  העונים  שלמים 

אחד בכל התנ"ך: 

הכל  כי  היום  עמדו  "למשפטיך 
עבדיך"! 

ש. "טל מערכות" מדוע ?
ת. "טל" הם ר"ת טכנולוגיה ולמידה. 
לחברה אותה הקמתי, יש מחויבות 
והתורה  היהדות  לימוד  לקידום 
בטכנולוגיה מתקדמת, תוך הכשרת 
הלימוד,  דרכי  לשכלול  הלבבות 
במערכות  והן  הלומד  ברמת  הן 
מאגרים  מפיצים  אנו  שונות.  חינוך 
תורניים נוספים עליהם ניתן לשמוע 
במשרדנו, טל: 03-5772036 / 2036*, 

 .info@talsys.co.il דוא"ל

מרכז התמיכה 
גם מסייע 

בטלפון באדיבות 
וביעילות 

בשאלות טכניות, 
וכן בשאלות 
עיוניות על 

דרך החיפוש 
אחר מקורות 

בעניין ספציפי.  
לאחרונה גם 

הוכנס מנגנון, 
המאפשר חיפוש 
בשפה חופשית 

ומקל על ההגעה 
למקורות בעניין 

הרצוי. 
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ומקל על ההגעה 
למקורות בעניין 

הרצוי. 
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ובו אוצר בלום של מדרשים, 
מאמרים, פנינים, משלים, וחידות.

בענייני צדקה
בליווי תמונות צבעוניות ונדירות

מעוטר בהסכמתם הנלהבת של 
מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א

מתאים למנהלי מוסדות כשי 
לנדיבים

סדרת הספרים
צדקה ומרפא

מאת

הרב יצחק אסוויד שליט"א
מעיה"ק צפת ת"ו

הפצה ראשית למוסדות ויחידים
050-416-4457   |   050-414-8262

חדש!!

ג' כרכים
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הוא  בדורנו  והדגולים  הפוריים  המחברים  אחד 
הרב אפרים פישל שטיין שליט"א, תלמיד חכם, 
עסקן נמרץ ותלמיד - חבר של האדמו"ר מויז'ניץ 
"זכר  מכון  בראש  העומד  שטיין,  הרב  זצוק"ל. 
שאול", נטל על עצמו, שלא על מנת לקבל פרס, 
לעסוק בנושאים שונים הטעונים חיזוק ולהעלות 
מבצע  הוא  זאת  את  לגביהם.  המודעות  את 
באמצעות ספרים הכתובים בטוב טעם ומביאים 

ציטטות ומקורות מגוונים.

כך למשל, נושא אמירת ה"תחנון" שנחלש בדורנו 
אפרים"  "גווילי  בספר  נידון  שונות,  בקהילות 
של  דאתרא  "המרא  בכינוי  מחברו  את  שזיכה 
נידונים בספר  ענייני ראש חודש  הלכות תחנון", 
בסר  ותחנון  אפיים  נפולת  ענייני  אפרים",  "בניין 

"עבודת אפרים" ועוד.

אמנם, יש בדורנו ספרים רבים המלקטים בעניינים 
שונים, אולם ספריו של הרב אפרים פישל שטיין, 
זצ"ל,  וואזנר  הרב  אצל  עוד  תלמודו  את  שקנה 
בפנינים  וכן  מופלא  ובסדר  בבהירות  מצטיינים 

יקרות אותם קיבץ במשך שנים.            

שליט"א  שטיין  הרב  עסק  האחרונות  בשנים 
בהוצאת ספריו "אוצר אפרים" על התורה, כאשר 
לא פעם נמשכו העמל והיגיעה בהם עד לשעות 

הקטנות של הלילה. 

שבעה עשר חלקי הספר פורשים בפני הלומדים 
פסוקי  על  רוח  ואוצרות  פנינים  של  ים  בהם 

את  הופכים  אלו  התורה. 
העיון בהם לעונג שבת 

ניתן  כאשר  אמיתי, 
ולהתבשם  ללמוד 

הרעיונות  מן 
על  המופלאים 
השבוע,  פרשת 

השפר  אמרות 
ים  ד ו ד י ח ה ו
בטוב  הכתובים 
ומלוקטים  טעם 
ות  ר ש ע מ

מקורות. 

צאתם  מאז 
משמשים  לאור, 

אפרים"  "אוצר  ספרי 
רבנים,  שיעור,  מגידי  נאמנה 

דרשנים וראשי ישיבות. "אוצר אפרים" 
את  לתבל  שחפץ  למי  במיוחד  מסייע  גם 

את  מתוק,  ברעיון  בגמרא  מוסר  שהוא  השיעור 
מחשבתם  הלך  את  מקרוב  להכיר  החפצים  אלו 
של חסידים ואנשי מעשה מן הדורות הקודמים, 
בשיעוריהם  מתיקות  להכניס  המבקשים  מורים 
או  ובחסידות  במוסר  להשכיל  שרוצה  מי  וכל 

נזקק לרעיון ייחודי על פרשת השבוע. 

'זכר  מכון  לבית:  הברכה  את  להביא  הזמן  הגיע 
שאול'  03-6747074  בני-ברק  

מח"ס גוילי אפרים, בנין אפרים, עבודת אפרים, אוצר אפרים

האיש והאוצר
הרב אפרים פישל שטיין שליט"א
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הקודש.

אנשי  מתלוננים  ישיבות  בהרבה 
יודעים  שאינם  בחורים  על  הצוות 
על  ולענות  עצמם  את  להביע 
התלמידים  היו  לו  בכתב,  מבחנים 
הדבר  יכל  בילדותם  קוראים  יותר 

להמנע.

לקרוא  הילדים  את  לעודד  חשוב 
ישאף  באמצעותם  צדיקים,  סיפורי 
אף הוא ויתלהב לעבוד את הקב"ה, 
בילדותם,  ישראל  גדולי  על  ובעיקר 
להיכן  להגיע  התאמצו  כיצד 
מתחבר  כך  כל  לא  הילד  שהגיעו, 
לעצמו  חושב  והוא  מוגמר,  למוצר 
"גם להם היו את הניסיונות הקשים 

שלי?"

נפלאים  ספרים  ישנם  כן  כמו 
והלקח  משלים  בצורת  ומועילים 
בסוגיות  הדרכה  ספרי  הנלמד, 
במצבים  והתמודדויות  חברה, 
לתרום  שאמור  עשיר  ידע  שונים, 

לעתיד בנין חיי הילד וחוסנו.

את  ולהפנים  לקרוא  ממליץ  אני 

על  העם,  זקני  של  חייהם  סיפורי 
הקהילות,  והווי  פעם,  של  הישיבות 
שיעלו  אותם  ומדרבן  מעודד  ואף 
הדור  חייהם.  נפתולי  את  כתב  עלי 
לאיזה  עד  לדעת  חייב  הצעיר 
לפני  עד  אלו  אותם  הגיעו  פסגות 
שיא  נמדדת  כיום  בלבד.  דור  שנות 
ל"איצקוביץ"  להגיע  מסירות הנפש 
או ל"זיכרון משה" לאחר חצות ליל 

לתפילת ערבית...

ספרי  סתם  לקרוא  מומלץ  האם  ש. 
מתח כשרים?

שאנו  בילד  להחדיר  חשוב  ת. 
הגדול,  לטרקלין  בפרוזדור  נמצאים 
אחד  כל  בשליחות,  כאן  ואנו 
ממהר  כלל  בדרך  שליח  ושליחותו. 
ואינו מבזבז את זמנו. בכל רגע ורגע 
להגדיל  יהלומים,  לרכוש  אפשר 
מן  יעמוד  פתי  ומי  ורווחים,  זכויות 

הצד בשילוב ידים ואפס מעש? 

קריאת ספרי מתח שאינם מועילים 
ראש  את  מוציאים  ואף  בכלום, 
הינם  והיראה,  התורה  מעולם  הילד 
מיותרים לחלוטין, ואף שמחבריהם 

קריאת ספרי 
מתח שאינם 

מועילים בכלום, 
ואף מוציאים את 
ראש הילד מעולם 

התורה והיראה, 
הינם מיותרים 
לחלוטין, ואף 

שמחבריהם דאגו 
לשריין את ביטויי 

הבס"ד ובעז"ה 
בכל מקום פנוי. 

אין שום ענין 
לרכוש ספרים אך 
ורק כדי להשביע 
את רצון המחבר, 

ולמלאות את 
שאיפותיו הוא.

דעת המחנך 
בקריאת 

     ספרי קומיקס

ראיון עם מחבר סידרת 
ספרי החינוך "זהירות כאן בונים", מנהל 
חיידר ויזניץ אלעד, מרצה בכיר במכון 
להכשרת מורים "אחיה", מנהל אגף 

החינוך בארגון "יד לאחים".

המחנך הרב
יצחק א. רוט שליט"א

ש. כיצד מגיע "ישיבה בוחער" {בחור 
בספרות/ מוקדם  ידע  ללא  ישיבה} 

דקדוק, חיבור וסגנון, להישג מרשים 
ביותר של הוצאת סידרת ספרי חינוך 
כתיבה  כולל  בונים",  כאן  "זהירות 
ועריכה, סידרת רב מכר שכבשה את 
עולם החינוך ב-12 מהדורות ובמספר 

שפות, ובס"ד עוד היד נטויה.

דשמיא,  בסייעתא  מתחיל  הכל  ת. 
וברצות השם – גם מטאטה יורה...

החלה  לספרים  שלי  המשיכה 
היום  ספרים.  המון  קראתי  מילדות, 
תרמו  הם  כמה  למפרע  מבין  אני 
אוצר  הגדלת  הידע,  להרחבת 
ספק  שאין  עשירה,  ושפה  המילים 
את  בס"ד  בי  שנטעו  אלו  שהם 
הערך העצמי הנכון להפיץ את הידע 
עשרות  במהלך  שרכשתי  החינוכי 
סידרת  חיבור  באמצעות  שנים, 

ספרי חינוך. 

שנים,  כיובל  לפני  תקופה,  באותה 
ספרים  בנרות  לחפש  צריך  הייתי 
כשרים ברוח ישראל סבא, התועלת 
הסכנה  אך  גדולה,  ספרים  בקריאת 

מבוקרים  שאינם  ספרים  בקריאת 
גדולה עד מאד,  בדור הקודם ידעו 
הדור  של  התדרדרותם  את  לתלות 
שאינם  חברים  בגלל  או  הצעיר 
קלוקלת  ספרות  בגלל  או  ראוים, 
והשפיעה  הנער  נפש  את  שמשכה 
אכשר  ב"ה  היום  לשאול.  עד  עליו 
ספרים  במאות  והתברכנו  דורא 
טהרת  על  מבוקרים  וכולם  נהדרים  בהרבה ישיבות 

מתלוננים אנשי 
הצוות על בחורים 

שאינם יודעים 
להביע את עצמם 

ולענות על 
מבחנים בכתב, 

לו היו התלמידים 
יותר קוראים 
בילדותם יכל 
הדבר להמנע.

דעת המחנך 
בקריאת 

     ספרי קומיקס
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הקודש.

אנשי  מתלוננים  ישיבות  בהרבה 
יודעים  שאינם  בחורים  על  הצוות 
על  ולענות  עצמם  את  להביע 
התלמידים  היו  לו  בכתב,  מבחנים 
הדבר  יכל  בילדותם  קוראים  יותר 

להמנע.

לקרוא  הילדים  את  לעודד  חשוב 
ישאף  באמצעותם  צדיקים,  סיפורי 
אף הוא ויתלהב לעבוד את הקב"ה, 
בילדותם,  ישראל  גדולי  על  ובעיקר 
להיכן  להגיע  התאמצו  כיצד 
מתחבר  כך  כל  לא  הילד  שהגיעו, 
לעצמו  חושב  והוא  מוגמר,  למוצר 
"גם להם היו את הניסיונות הקשים 

שלי?"

נפלאים  ספרים  ישנם  כן  כמו 
והלקח  משלים  בצורת  ומועילים 
בסוגיות  הדרכה  ספרי  הנלמד, 
במצבים  והתמודדויות  חברה, 
לתרום  שאמור  עשיר  ידע  שונים, 

לעתיד בנין חיי הילד וחוסנו.

את  ולהפנים  לקרוא  ממליץ  אני 

על  העם,  זקני  של  חייהם  סיפורי 
הקהילות,  והווי  פעם,  של  הישיבות 
שיעלו  אותם  ומדרבן  מעודד  ואף 
הדור  חייהם.  נפתולי  את  כתב  עלי 
לאיזה  עד  לדעת  חייב  הצעיר 
לפני  עד  אלו  אותם  הגיעו  פסגות 
שיא  נמדדת  כיום  בלבד.  דור  שנות 
ל"איצקוביץ"  להגיע  מסירות הנפש 
או ל"זיכרון משה" לאחר חצות ליל 

לתפילת ערבית...

ספרי  סתם  לקרוא  מומלץ  האם  ש. 
מתח כשרים?

שאנו  בילד  להחדיר  חשוב  ת. 
הגדול,  לטרקלין  בפרוזדור  נמצאים 
אחד  כל  בשליחות,  כאן  ואנו 
ממהר  כלל  בדרך  שליח  ושליחותו. 
ואינו מבזבז את זמנו. בכל רגע ורגע 
להגדיל  יהלומים,  לרכוש  אפשר 
מן  יעמוד  פתי  ומי  ורווחים,  זכויות 

הצד בשילוב ידים ואפס מעש? 

קריאת ספרי מתח שאינם מועילים 
ראש  את  מוציאים  ואף  בכלום, 
הינם  והיראה,  התורה  מעולם  הילד 
מיותרים לחלוטין, ואף שמחבריהם 

קריאת ספרי 
מתח שאינם 

מועילים בכלום, 
ואף מוציאים את 
ראש הילד מעולם 

התורה והיראה, 
הינם מיותרים 
לחלוטין, ואף 

שמחבריהם דאגו 
לשריין את ביטויי 

הבס"ד ובעז"ה 
בכל מקום פנוי. 

אין שום ענין 
לרכוש ספרים אך 
ורק כדי להשביע 
את רצון המחבר, 

ולמלאות את 
שאיפותיו הוא.

דעת המחנך 
בקריאת 

     ספרי קומיקס

ראיון עם מחבר סידרת 
ספרי החינוך "זהירות כאן בונים", מנהל 
חיידר ויזניץ אלעד, מרצה בכיר במכון 
להכשרת מורים "אחיה", מנהל אגף 

החינוך בארגון "יד לאחים".

המחנך הרב
יצחק א. רוט שליט"א
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הבס"ד  ביטויי  את  לשריין  דאגו 
ובעז"ה בכל מקום פנוי. אין שום ענין 
לרכוש ספרים אך ורק כדי להשביע 
את  ולמלאות  המחבר,  רצון  את 

שאיפותיו הוא.

ש. אז בכול אופן איך אני כאבא יכול 
לא  ומה  טוב  מה  ולהבחין  לדעת 

טוב???

"אוצר",  בכל  וכמו  הספר",  ב"אוצר 
ערך,  רמת  באותה  הסחורה  כל  לא 
ב"אוצר",  נכללת  שהיא  ולמרות 
ושאיפותיו,  השגותיו  לפי  אבא  כל 
אחד  כל  ב"מבינים"  להתייעץ  יש 

בהתאם למורה דרכו.

בליווי  ספרים  על  לדעתך  מה  ש. 
ציורים {קומיקס}?

ת. עוד סימפטום של דור האינסטנט 
לחשוב  עצלים  ילדים  {קיצור}, 
לדמיין ולהבין, רוצים להספיק הרבה 
ומהר, הספרים האלו יכולים להועיל 
ובהבנת  בקריאה,  למתקשים 
הזקוקים  לאלו  וכמו"כ  הנקרא, 
התפישה  באמצעות  לחיזוק 
היה  אלו  לאותם  ואולי  החזותית, 
העם  "וכל  התורה  בקבלת  צורך 
הסתפקו  ולא  הקולות"  את  רואים 
בצורתו  הספר  גרידא.  בשמיעה 
לזקוקים  המועיל  כהליכון  משמש 
מהירות  את  מעכב  בהחלט  אך  לו, 

השאר.

הרך,  לגיל  תמונות  ספרי  ישנם  ש. 
על  להקפיד  חשוב  גיל  מאיזה 

הסתכלות הילד?

האדם  מח  חשובה.  שאלה  ת. 
חמשת  באמצעות  לקלוט  מתחיל 
חושיו, החל מרגע לידתו, {ואף לפני 
נקלט  הכל  ועשיו}  יעקב  ראה  כן... 
בעריסתו  שכבר  חשוב  נשכח.  ולא 
יחווה תמונות של גדולי הדור ונופים 

לתרגם  לו  ישאר  כשיגדל  רוחניים, 
במוחו,  שנאגר  החיובי  האוצר  את 
של  אמו  על  חז"ל  התבטאו  וכבר 
רבי יהושע בן חנניה "אשרי יולדתו" 
על שהכניסה עריסתו ביום הראשון 

ללידתו לבית המדרש.

ולעוד מספר נקודות חשובות:

על  תעשה  שהקריאה  אסור   •
חשבון הלימודים הסדירים, ואף 
השינה.  שעות  חשבון  על  לא 
חשוב  ההפסקה  בשעות  כמו"כ 
שהתלמיד ירוץ עם כולם, ויפעיל 

פיזית את עצמו.

מטלה  להטיל  מבקשים  כשאנו   •
אם  לבדוק  חשוב  הילד,  על 
מרתק,  בספר  אז  קורא  לא  הוא 
להתמהמה  עלול  הוא  אחרת 
להכניס  ואין  המשאלה,  במילוי 

מלכתחילה ילד לניסיון.

• לפני שנאמר לילד מה לא לקרוא, 
כן  מה  קודם  לו  שנאמר  חשוב 
תתורו",  ה"ולא  לפני  לקרוא, 
נאמר "וראיתם אותם" – היכן כן 
חברים,  לגבי  גם  כנ"ל  להסתכל. 
יחד עם המי לא להתחבר, לומר 

לו עם מי כן.

ב"אוצר הספר", 
וכמו בכל "אוצר", 

לא כל הסחורה 
באותה רמת 
ערך, ולמרות 
שהיא נכללת 

ב"אוצר", כל אבא 
לפי השגותיו 
ושאיפותיו, 
יש להתייעץ 
ב"מבינים" כל 
אחד בהתאם 
למורה דרכו.
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מאת
מרן הגאון הפוסק המקובל
רבי עובדיה הדאיה זצוק"ל 

ועכשיו!
במהדורה חדשה עם בירורי 

הלכה מקורות וציונים מתוך 
השו"ת 'ישכיל עבדי'

להשיג: 
בחנויות הספרים המובחרות 

ובטל - 02-5383-269

עבד המלך
חידושים וביאורים על הרמב"ם
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Now available at your local
Jewish bookstore

www.ohr-olam.org Dedication Available info@ohr-olam.org

New!
Paperback edition

now on the shelves!
As Halachah Daf Yomi begins Hilchos Shabbos, 

the Ohr Olam English Mishnah Berurah 
is now available in paperback format!

Also newly released:
the first of a paperback series 
of Hebrew Mishnah Berurah
with English Summaries

Now’s your chance to join Jews 
worldwide as the Halachah Daf Yomi 

begins Hilchos Shabbos!
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TAKING THE WORLD
BY STORM

 
 

The Ohr Olam 
Mishnah Berurah's 
Features:

1 2 3 4
On-the-Daf Details
1 Free-flowing English Translation

2 Illustrations and Diagrams

3 Elucidative Footnotes

4 Beiur Halachah Synopses

Enlightening Appendix
 Contemporary Halachah Discussions 

 Mishnah Berurah Summaries

 Precise Index on the 39 melachos

The Ohr Olam 

Mishnah Berurah

 brings Hilchos Shabbos

to life.

Dedication Available info@ohr-olam.org

Now’s your chance to 
join Jews worldwide as 
the Halachah Daf Yomi 
begins Hilchos Shabbos!

New!
Paperback edition 

in two sizes!

www.ohr-olam.org
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בלעדי
המאגר ההלכתי המופלא ׳אוצר הפוסקים׳ 

המכיל כחצי מליון כרטסות!

מושלם
המאגר ההלכתי ׳נהוראי׳, ׳זכרון אהרן׳, 

׳מתוק מדבש׳ ו׳שמות גיטין׳

נחוץ
68% מהמו״צים ומורי ההוראה משתמשים 

בקביעות ב׳אוצרות התורה׳!

מדוייק
בזכות שיטת הסריקה הבלעדית 

תקבלו תוצאות מדוייקות ורלוונטיות!

מהיר
מנוע החיפוש טורבו-סאן המתקדם, 

מניב תוצאות מהירות במיוחד!

חכם
ממשק חדיש וקל להפעלה ושליטה 

בהמרת טקסט לקריאה והעתקה מדוייקת! 

להזמנות: 1800-200-130

for Purchase and Updates in the USA,
please call:

David Rabinowitz 917-538-0812
Judaica Software
45 Lee Av. 2Fl.

info@judaicasoftware.com

for Purchase and Updates in the USA,
please call: David Rabinowitz 917-538-0812

Judaica Software, 45 Lee Av. 2Fl.
info@judaicasoftware.com
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המתחיל!גם למשתמש ביותר להבנֿההתוכנה הקלה 

המאגר ללא חיבור לאינטרנט כלל!

הגיע הזמן 

שיהיה לך 
בבית
את כל

אוצרות התורה!
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אור חדש על ציון תאיר

על הלכות השכיחות והמצויות שביורה דעה

מבית היוצר של סדרת הספרים 
הנודעים והמפורסמים

     

הספר מורה דרך במצוות החמורות 
מדאורייתא הנוהגות דבר יום ביומו:
הלכות כיבוד אב ואם, כבוד רבו ות"ח, 
מלמדים, תלמוד תורה, צדקה, מילה

     הספר אשר נערך בשפה ברורה 
ונעימה באופן השוה לכל נפש

     מפתח הענינים מפורט 
למצוא כל שאלה מעשית

ניתן להשיג בכל חנויות הספרים המובחרות, 
ובטל': 02-5794884

מתוך הסכמות הפוסקים
בודאי יהיה הספר לתועלת גדול לבעלי הוראה (הגאון רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א)

דבר נאה ומתוקן שוה לכל נפש, ויש בו חכמה ומלאכה (הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א)
שהוא יהיה לחיתוך פסק ולתשובה ברורה לכל השואל (הגאון רבי יחזקאל ראטה שליט"א)

יביא תועלת מרובה לכל המעיין, להכנס לסוגיות בהיקף גדול (הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א)
כל מבקש דבר ה' זו הלכה ימצא בספר את מבוקשו בהלכה (הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א)

פסקים ותשובותפסקים ותשובות

פסקי תשובותפסקי תשובות

ספר
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להשיג בחנויות הספרים או בטל' 07-22-44-1670

הספר שהתקבל כאחד מספרי יסוד במסכת והלכות מקואות 
הספר שמסדר ומבאר כל היסודות והשיטות של מקואות דבר דבור על אופניו  

ספר

מים חיים
חלק א

אוצר ביאורי המשנה

(כולל ציורים וסיכומים)

חלק ב
אוצר הלכות מקואות

(כולל ספר המפתח

על סדר טור ושו"ע)

רב 
מכר!
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 אלפי הגהות חשובות
ומראי מקומות להאיר עיני הלומדים

פיסוק וחלוקת קטעים
פתיחת ראשי תיבות

הגהה מדוייקת
מפרשים והגהות מדפוסים ישנים ומכת"י על הדף )בחלק מן הספרים(

ציון הדפים בשולי הגליון לפי דפי הדפוס הישן
סדר ועימוד מופתי ומאיר עיניים

כריכה מפוארת ונייר משובח

כבר הופיעו במהדורתינו:

שער הגלגוליםשער הפסוקים עולת תמידמבוא שעריםשער רוח הקודש

ניתן להשיג בחנויות הספרים או במשרדינו:
רחוב יחזקאל קוטשר 14, ירושלים )בתיאום( טל-פקס : 02-571-29-74

shaareyitshak@gmail.com
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53,000 ספרים ב-500 ש"ח בלבד
חמישה תשלומים של 100 ש"ח

דיסק חיצוני בנפח 1TB הכולל בתוכו 53,000 ספרים
דיסק נייד וקומפקטי 2.5" ללא צורך בחיבור לחשמל

פתיחת 
ספרים 
מהירה

אפשרות 
חיפוש

 1TB כונן
עם מקום 
למסמכים 

נוספים

אחריות 
לשנה

תמיכה 
טכנית 
בארץ

 5
תשלומים 
של 100 &

ניתן לעדכן גם בדיסק קיים ולהוסיף את הספרים החדשים בעלות 75 ש"ח
]מילוי של כל החומר בדיסק קיים: 100 ש"ח[

להזמנות או לעדכונים חייג עכשיו: 054-8474870

קונה ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים מגדולי ישראל

תשלום גבוה

052-7674348
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 מחשב
 הוא
 כלי

 עבודה
 המיועד
 לפרנסה

בלבד

 תמיכה
 והדרכה

מקצועיים

מכירה
השכרה
יד שניה

17
אמינותשנות

ק ר ב - י נ ב  ) ' ג ה  מ ו ק (  1 6 ם  " ב ש  ר

053-3-122-100

נקודה

 מחשב
 הוא
 כלי

 עבודה
 המיועד
 לפרנסה

בלבד

 מחשב
 הוא
 כלי

 עבודה
 המיועד
 לפרנסה

בלבד

חסום על אמינות!
 מחשבים
 ניידים

חסומים

מקרנים
ומסכי קיר 
איכותיים

הגברה
 וציוד
נלווה
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חשובות,  והדרכות  הנהגות  יקרות,  עובדות  נדירים,  מכתבים  תורה,  דעת 
שלפנינו  מדורות  הישיבות  ראשי  גדולי  השמועה  מעתיקי  ורבנן  ממרנן 

זצוק"ל סלבודקא, חברון, מיר וטעלזא.

רבי  איש   החזון  וואסרמאן  אלחנן  רבי  חיים  החפץ  הגר"  מרנא  ובתוכם 
משה  האגרות  קוטלר  אהרון  רבי  אפשטיין  מרדכי  רבי  מלצר  זלמן  איסר 
רבי אייזיק שר רבי משה חברוני   רבי חיים שמואלביץ רבי מרדכי גיפטר 

הקהילות יעקב האבי עזרי, זצק"ל.

ומורי  ספר חובה לכל מי שמגיע לגיל השידוכים למדריכים למור הוראה 
דרכם של תלמידים בעצה והלכה בתקופת השידוכים

ספר חובה! להורים הרוצים לעזור לבניהם ובנותיהם להיכנס לחופתם מתוך 
נועם, שמחה ושלוות הדעת  כמשוש חתן על כלה.

מתוך הסכמת רבינו הגאון רבי שמואל בורנשטיין זצוק"ל
רבותינו  דברי  את  ולברר  הספר  את  ולהפיץ  לפרסם  בעתו  עשה  "יפה 
כראוי  ומוסר  הלכה  פי  על  הזה  בעניין  הנכונה  בהנהגה  ושליט"א  זללה"ה 
עמו  תיכון  ידי  ואף  דנא...  מקדמא  הק'  המסורת  וכפי  תורה,  לבני  וכיאות 
לומר פעלו ישר, וייתן ה' כי חפץ ה' בידו יצליח, ויעשו הדברים פרות טובים 

בלב הקוראים.

מתוך הסכמת מרן הגאון רבי משה צדקה שליט"א
"חסור חשוב ונפלא... ולענ"ד חשוב ומצווה שכל בחור המתחיל בפגישות 
יקרא בתשומת לב את החיבור הזה על מנת לקיים, ויזכה לכל מילי דמיטב 

בבניין בית נאמן בישראל.

ותושייה  עצה  חיזוק  הדרכה,  של  נפלאים  פרקים  כולל 
שלאחר  הראשונות  לשנים  ובמיוחד   – בית  לשלום 

החתונה.






בס"ד

תקופת השידוכים והנהגת חתן וכלה בתקופת האירוסין
ועל פי אספקלריית גדולי ומאורי עולם הישיבות רבותינו מצוקי ארץ גאוני ליטא, 

ועל פי הוראת גדולי פוסקי דורינו.

ניתן להשיג כעת במחיר מסובסד לזיכוי הרבים בחנויות ספרים או בטל: 052-7150257

מעוטר במכתבי הסכמות מכשלושים מגדולי הדור וזקני ראשי הישיבות שליט"א בתוכם מרנן ורבנן: 
 שר התורה הגר"ח קנייבסקי, הגאון רבי ניסן קרליץ, הגאון רבי משה שטרנבוך, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, הגאון 

רבי יהודה עדס, הגאון רבי שמואל קמינצקי, הגאון רבי שמואל יעקב  בורנשטיין, הגאון רבי אביעזר פילץ, רבי שמעון 
בעדני, הגאון רבי משה צדקה, הגאון רבי שלמה מילר, הגאון רבי אהרון פעלדמאן.
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לראשונה זה מעולם, יצא לאור 
סידור הרמב"ם הכולל את כל 

נוסח הברכות והתפילות לימות 
השנה והמועדים, בצירוף פסקי 

הלכות, אשר נערכו מתוך "משנה 
תורה", ובהשוואה ליתר חיבוריו 
ותשובותיו [ותשובות צאצאיו], 

מוגהים היטב על פי כת"י 
עתיקים, ובכללם הספר החתום. נערך על גבי למעלה 

מ-1000 עמודים עם השוואות לסידורי הגאונים 
ועוד. כל זאת, בתוספת אלפי הערות, שינויי נוסחאות 

וביאורים. כולל מבוא נרחב ומקיף.

מאת: ר' ניסים 
בנימין גמליאלי.

ספר האוצר 
בתוכו 115 

סיפורים ואגדות 
תימניות במבחר 
תחומים: חינוך, 

חוכמה, חלומות, 
שדים, ישראל בין הגוים, גיבורים, 

נוכלים, תעלולים ועוד.

 קובץ ענק 
של מאות 

גנזים 
ותשובות 

מחכמי תימן, 
הכוללים 

חידושי 
דינים והגהות 

בהלכה, במסורת ובמנהג. כולל 
ביאור נרחב הנקרא "אמרי חכמים" 

ובו הערות, הגהות וציוני מקורות.

 מאת: ר' ישראל אלמגור 
הי"ו. כולל בתוכו קונטרס 

"שימושי שרים", הוא ספר 
סגולות ורפואות, קמיעות, 

גורלות ונפלאות אשר נלקטו 
מכתבי יד רבים מארצות 
תימן ונדפסים לראשונה 
בעולם. כולל ספר מזלות 

בכתב ידו של ר' שלום שבזי זצוק"ל הנדפס 
לראשונה.

פירוש נרחב על 
סידור התפילה 

אשר כונן 
החכם השלם, 

המקובל 
האלהי

רבי יצחק ַונַּה 
זצוק''ל, שהיה 

אב''ד ומו''צ בקהילות תימן לפני 
כארבע מאות שנה. כולל מדור שנויי 

נוסחאות, הכולל בתוכו את שרשי 
מנהגי תימן.

3 כרכים.
שאלות אשר 
נשאל הרה"ג 

יוסף קאפח זצ"ל 
ותשובותיו עם 

צילומם המקורי 
וביאור נרחב על 
התשובות מאת 

הרה"ג שלום נגר שליט"א.

 תיקון קוראים מסודר 
בעמודיו ובשורותיו 

כספרי התורה התימנים 
מוגה ומדוקדק בדיוק 

נמרץ על פי תיג'אן 
קדמונים ומוסמכים כולל 

תרגום אונקלוס, רש"י 
מנוקד עפ"י מסורת יהודי 

תימן, ליקוט 'אוצרות תימן' וכן הפטריות 
לשבתות ומועדים עם תרגום יונתן בן 

עוזיאל. עם הבדל בן השוואים. כולל "חלק 
הדקדוק" וליקוט "מסורת מדויקת".

2 כרכים. שו״ת 
האוגד בתוכו תשובות 

באריכות על סדרי 
השולחן ערוך חלקי 

אורח חיים ויורה דעה 
בשלמותם, נכתבו 
ונאספו ע״י הרה״ג 
שלום נגר שליט"א 

בלמעלה מ-27 שנים בהן כיהן כרבה 
הראשי של העיר אריאל ואף לאחר מכן.

Ù כל הזכויות שמורות עפ"י דין תורתנו הקדושה, ולהבדיל עפ"י חוק הזכויות הבינלאומיות, למו"ל שגיב מחפוד
אין להעתיק, או לצלם ספר זה או קטעים ממנו בכל צורה שהיא או באמצעי אלקטרוני,

טכני או אחר ללא אישור בכתב מהמו"ל.

הערות והארות בונות מתקבלות בברכה

שעות פתיחה:
ימים א'-ה’ בין השעות 10:00-21:00

יום ו' בין השעות 9:00-13:00

הפצה
למשווקים
ויחידים

הפצה
למשווקים
ויחידים

לא תסיג גבול רעך

יצאו לאור לאחרונה
סידור הרמב"ם

חדרי תימן

גנוזות ותשובות

אוצרות מלאכים

פעמון זהב

תשובות הרב קאפח

עמודי שמואל

תשובות הרב נגר
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600 מוצרים חדשים!" מפתיע  ובמשך שנה מעל 
שזוכים  "המוצרים  אקשטיין.  גבריאל  מר  אותנו 
מיוצרים  להיות  ממשיכים  הלקוחות  להיענות 

ואלו שנרכשים פחות מוסרים מפס הייצור." 

מוזמנים  המיוחדים,  הפרטיים  מן  להתרשם  כדי 
שיווק  וקווי  חנויות  בעלי  היינו  הלקוחות, 
ביבנה,  במפעל  התערוכות  באולם  לתערוכה 
ממאות  מתרשמים  הם  חודשים.  ארבעה  מדי 

ואף  החדשים  המוצרים 
המלך,  כיד  באירוח  זוכים 
משפחותיהם,  ובני  הם 
בהכשר המהודר של הרב 

לנדא שליט"א.  

היום  משרתים  "אנו 
פעילות  חנויות  כ-1000 
ועוד מאות חנויות  בארץ, 
מספר  העולם."  ברחבי 
אקשטיין."החנויות  מר 

אפריקה  בדרום  וברוסיה,  בפולין  פרושות  הללו 
ובאוסטרליה. היכן שיש יהודים השמועה נפוצה 
קטלוגים  בעזרת  מתוצרתנו  קונים  ואנשים 
לקוחות  מעט  לא  במפעל.  פיזי  בביקור  או 
לפי  חופשותיהם  את  מתכננים  בארה"ב  שלנו 
הם  בתערוכות  יודאיקה.  ארט-  של  התערוכות 

הזדמנות  ובמוצרי  מסובסדים,  במחירים  זוכים 
התערוכה  ימי  בארבעת  למשל,  וכך  מיוחדת. 
מהם  שרבים  לקוחות  מאות  כאן  היו  האחרונה 

ערכו הזמנות בעשרות אלפי שקלים."

תהליך ייצור המוצרים ניזון מן המשוב המגיע מן 
השוק. 

וכן  ברק  ובבני  שערים  במאה  החנויות  "מן 
מהחנויות הפרושות בכל 
העולם פונים אלינו לייצר 
פריטים שונים ובעיצובים 
מספר  ואחרים."  כאלו 
מר גבריאל, "אנו יושבים 
 15 כ-  של  מועצה  כאן, 
מנהלי  גם  ובהם  מנהלים 
שטח  וסוכני  מכירות 
ומעלים רעיונות לפיתוח. 
שלי  הידע  כשכל  בעניין  האחרון  פוסק  הוא  אני 
לא  ולא.  בשטח...  והעבודה  השוק  מן  שאוב 

למדתי אומנות בשום מקום."

ומבקשים  חנות  הפותחים  אנשים  פעם  לא 
המלצה על ארט יודאיקה נשלחים על ידי המנכ"ל 

לכל אחת ממאות החנויות הפזורות בעולם. 

נוי של מצווה
יודאיקה

כיום ממוקם "ארט יודאיקה" בשטח 
שגודלו 4000 מ"ר כאשר בין 55 ל- 70 

עובדים עמלים על הפקת התרשימים, 
המודלים והייצור הסופי של אין ספור 

יצירות אומנות.

 – "ארט  מפעל  של  התצוגה  באולם  הביקור 
לנוכח  במיוחד  מרגש  ביקור  הוא  יודאיקה" 
שהקים  המלאכה,  על  המנצח  שהאיש  העובדה, 
את המפעל מאפס, החל את הדרך היפה הזו בגיל 

.50

גבריאל אקשטיין בעליו  היה מר  בגלגולו הקודם 
מפעל  "הנמל"  של 
צריכה  מוצרי  לאריזת 
את  שמכר  אחרי  רבים. 
לחיות  וחשב  המפעל 
היצר  החל  שלווה,  חיי 
לתסוס,  שבו  האומנותי 
מצא  הוא  אט  ואט 
לעולם  נשאב  עצמו 
שונה לגמרי, של מוצרי 
אותם  קטנים,  אומנות 
תחילה  ושיווק  ייצר 
ולבתי  לחנויות  בעצמו, 

מלון.

את  לראות  מדהים 
המטאורית  הנסיקה 

של החברה שהפכה כיום לאחת המובילות בשוק 
היודאיקה. "הייחודיות במוצרים שלנו היא, שהם 
נותנים מענה לכל צורך, החל בכוסות קידוש, דרך 

כלים  סטנדרים,  לברית,  כריות  כיפות,  מזוזות, 
לנטילת ידיים ועוד ועוד," משתף מר אקשטיין. 

והגילוי  הזו,  התובנה  בי  האירה  כיצד  זוכר  "אני 
נמכרות  מצויר,  אגרטל  כמו  אחד  פריט  כל  שעל 
לפתח  אותי  הובילה   – אומנותיות  מזוזות  מאה 

דווקא את תחום היודאיקה." 

השיווק  שיטות  את 
מר  נטל  והפעילות 
אקשטיין מן הניסיון רב 
השנים שלו ב"נמל" וכך 
והתפתח  המפעל  הלך 
המשפחה  בני  כאשר 
הופכים  הקרובים 
בעשייה,  לשותפים 
מיכולותיהם  ותורמים 

לעניין.

"ארט  ממוקם  כיום 
בשטח  יודאיקה" 
מ"ר   4000 שגודלו 
הפקת  על  עמלים  עובדים   70 ל-   55 בין  כאשר 
אין  של  הסופי  והייצור  המודלים  התרשימים, 

ספור יצירות אומנות.

חדשים,  מוצרים   2-5 כ  מייצרים  אנו  יום  "מדי 

נוי של מצווה
יודאיקה

כדי להתרשם מן הפרטיים המיוחדים, 
מוזמנים הלקוחות, היינו בעלי חנויות 

וקווי שיווק לתערוכה באולם התערוכות 
במפעל ביבנה, מדי ארבעה חודשים. הם 
מתרשמים ממאות המוצרים החדשים 
ואף זוכים באירוח כיד המלך, הם ובני 

משפחותיהם, בהכשר המהודר של הרב 
לנדא שליט"א.  
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600 מוצרים חדשים!" מפתיע  ובמשך שנה מעל 
שזוכים  "המוצרים  אקשטיין.  גבריאל  מר  אותנו 
מיוצרים  להיות  ממשיכים  הלקוחות  להיענות 

ואלו שנרכשים פחות מוסרים מפס הייצור." 

מוזמנים  המיוחדים,  הפרטיים  מן  להתרשם  כדי 
שיווק  וקווי  חנויות  בעלי  היינו  הלקוחות, 
ביבנה,  במפעל  התערוכות  באולם  לתערוכה 
ממאות  מתרשמים  הם  חודשים.  ארבעה  מדי 

ואף  החדשים  המוצרים 
המלך,  כיד  באירוח  זוכים 
משפחותיהם,  ובני  הם 
בהכשר המהודר של הרב 

לנדא שליט"א.  

היום  משרתים  "אנו 
פעילות  חנויות  כ-1000 
ועוד מאות חנויות  בארץ, 
מספר  העולם."  ברחבי 
אקשטיין."החנויות  מר 

אפריקה  בדרום  וברוסיה,  בפולין  פרושות  הללו 
ובאוסטרליה. היכן שיש יהודים השמועה נפוצה 
קטלוגים  בעזרת  מתוצרתנו  קונים  ואנשים 
לקוחות  מעט  לא  במפעל.  פיזי  בביקור  או 
לפי  חופשותיהם  את  מתכננים  בארה"ב  שלנו 
הם  בתערוכות  יודאיקה.  ארט-  של  התערוכות 

הזדמנות  ובמוצרי  מסובסדים,  במחירים  זוכים 
התערוכה  ימי  בארבעת  למשל,  וכך  מיוחדת. 
מהם  שרבים  לקוחות  מאות  כאן  היו  האחרונה 

ערכו הזמנות בעשרות אלפי שקלים."

תהליך ייצור המוצרים ניזון מן המשוב המגיע מן 
השוק. 

וכן  ברק  ובבני  שערים  במאה  החנויות  "מן 
מהחנויות הפרושות בכל 
העולם פונים אלינו לייצר 
פריטים שונים ובעיצובים 
מספר  ואחרים."  כאלו 
מר גבריאל, "אנו יושבים 
 15 כ-  של  מועצה  כאן, 
מנהלי  גם  ובהם  מנהלים 
שטח  וסוכני  מכירות 
ומעלים רעיונות לפיתוח. 
שלי  הידע  כשכל  בעניין  האחרון  פוסק  הוא  אני 
לא  ולא.  בשטח...  והעבודה  השוק  מן  שאוב 

למדתי אומנות בשום מקום."

ומבקשים  חנות  הפותחים  אנשים  פעם  לא 
המלצה על ארט יודאיקה נשלחים על ידי המנכ"ל 

לכל אחת ממאות החנויות הפזורות בעולם. 

נוי של מצווה
יודאיקה

כיום ממוקם "ארט יודאיקה" בשטח 
שגודלו 4000 מ"ר כאשר בין 55 ל- 70 

עובדים עמלים על הפקת התרשימים, 
המודלים והייצור הסופי של אין ספור 

יצירות אומנות.
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אקשטיין,  מר  מטעים  ביותר,"  הגדול  הניצחון  "זה 
"אנשים אוהבים את השירות שלנו, והם גם נהנים מן 

היכולת להרחיב את עסקיהם." 

של  המוסף  הערך  את  להדגים  נהנה  אקשטיין  מר 
המוצרים בהיותם שווים לכל נפש. 

גביע  לקנות  יכולים  שלא  לאנשים  מאפשר  "אני 
ב500 שקל או פמוטים ב-5000 שקל פריטי יודאיקה 
גביע  לרכוש  אפשר  כך  יפים.  פחות  ולא  עממיים 
מתוצרתנו ב-80 שקל, ופמוטות החל מכמה עשרות 
לכל  נגישים  להיות  הפכו  היודאיקה  פריטי  שקלים. 

מבלי שהדבר יפגע במוצרים או ביופיים."

מי שמחפש גימיקים מעניינים יוכל למצוא גם אותם 
בארט יודאיקה. 

שנראה  הבדלה  סט  החברה  מייצרת  למשל  כך 
מקום  לבשמים,  כלי  יוצא  וממנו  צלחת,  עם  כגביע 

וכזה  נוח  מחירים  רף  על  שומרים  בחברה  וכו'.  לנר 
הנותן תחושה של "מציאה" אצל כל מי שרכש פריט 

יודאיקה מקסים. 

בסיטונאות  מתבצעת  המוצרים  שמכירת  לציין  יש 
בלבד, ויחידים יכולים לרכוש את המוצרים בחנויות 

יודאיקה רבות הפזורות ברחבי הארץ והעולם. 

יודאיקה

 התקשרו ונציגנו יגיע אליכם בכל מקום בארץ ובעולם  טל: 972-8-9323999
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מוזמנים להפתיע עם עיצוב שי אישי ייחודי
לתורמים ולאורחים ולכל מי ששווה לכם זהב...

מוצרי זהב .24K p יוקרתיים המעוצבים 
במיוחד בשבילכם, בטכניקה המשלבת את 

תמונת המוסד, לוגו וכל מה שעולה בדעתכם.

r.silver@bezeqint.net  |  www.silvershtein.co.il  | 058-3279061 :לפרטים ולהזמנות

למי ששווה לך זהב

למי ששווה לך זהב.
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רחוב יהודית 2 ירושלים, טל: 02-5383729 פקס: 02-5385768
e-mail: shiloach@shiloach.net      www.shiloach.net

מפעלי שלוח
הנצחה 

לוחות זכרון  | לוחות תפילה | לוח ממוחשב | נרות תמיד | פרנס | פרשיות השבוע | ויטרינה לנרות | שלטי הנצחה | קירות תורמים | 
ברכות תורה | שויתי | לוחות מוארים | יציקות אלומיניום | ארונות קודש | אותיות על מבנים | אותיות על ההיכל | שלטי הוקרה | ועוד.

נר תמיד ספירלה.

נר זיכרון קנים מואר בלדים.

H-127

N-1

 M-118
H-125

J-37

ברכת לבנה מואר

לוחות מוארים בלדים
A-106

אותיות מיציקת אלומיניום 
מוארים בלדים

גודל: רוחב 300, גובה 180 ס"מ 

לוח פרשיות מואר בלדים

מעל 1000 מוצרים באתר:

www.shiloach.net
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רחוב יהודית 2 ירושלים, טל: 02-5383729 פקס: 02-5385768
e-mail: shiloach@shiloach.net      www.shiloach.net

מפעלי שלוח
הנצחה 

לוחות זכרון  | לוחות תפילה | לוח ממוחשב | נרות תמיד | פרנס | פרשיות השבוע | ויטרינה לנרות | שלטי הנצחה | קירות תורמים | 
ברכות תורה | שויתי | לוחות מוארים | יציקות אלומיניום | ארונות קודש | אותיות על מבנים | אותיות על ההיכל | שלטי הוקרה | ועוד.

לוחות זכרון במבחר עיצובים

D-124

D-138

גודל: רוחב 126, גובה 165 ס"מ
לוח זכרון במבצע

מעל 1000 מוצרים באתר:

www.shiloach.net

לוח זכרון צורת עץ, 100 לוחיות עם תאורת רקע לדים + מנורות לדים עם מפסקים 
לכל לוחית בנפרד, בסיס מתכת מגולוונת, גודל 260-100 ס"מ 

D-97
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רחוב יהודית 2 ירושלים, טל: 02-5383729 פקס: 02-5385768
e-mail: shiloach@shiloach.net      www.shiloach.net

מפעלי שלוח
הנצחה 

לוחות זכרון  | לוחות תפילה | לוח ממוחשב | נרות תמיד | פרנס | פרשיות השבוע | ויטרינה לנרות | שלטי הנצחה | קירות תורמים | 
ברכות תורה | שויתי | לוחות מוארים | יציקות אלומיניום | ארונות קודש | אותיות על מבנים | אותיות על ההיכל | שלטי הוקרה | ועוד.

G-92B

A-120
H-120

U-28

M-157

K-80

אותיות יציקת 
לוח תפילה מואר בלדיםאלומיניום על בניין

לוח לתורם + כותרת מוארת בלדים

נר תמיד מואר בלדים

לוח יהודי ממוחשב 
אינטרנטי

לוח תורמים + 
שלטים מפרספקס 

דמוי זכוכית
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רחוב יהודית 2 ירושלים, טל: 02-5383729 פקס: 02-5385768
e-mail: shiloach@shiloach.net      www.shiloach.net

מפעלי שלוח
הנצחה 

לוחות זכרון  | לוחות תפילה | לוח ממוחשב | נרות תמיד | פרנס | פרשיות השבוע | ויטרינה לנרות | שלטי הנצחה | קירות תורמים | 
ברכות תורה | שויתי | לוחות מוארים | יציקות אלומיניום | ארונות קודש | אותיות על מבנים | אותיות על ההיכל | שלטי הוקרה | ועוד.

D-138

N-84

Q-212

D-148

D-164

U-27

נר תמיד 
זכוכית + מפוח 

כתר מפואר מואר בלדים בגדלים דמוי אש
ובצבעים שונים

לוח זכרון מואר בלדים במבחר גדלים וצבעים.

לוח זכרון מואר בלדים במבחר גדלים וצבעים

לוח זכרון צורת עץ +שלטים מוארים בלדים

לוח יהודי ממוחשב + פלטפורמה מעץ
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אצלנו תקבלו את ההצעה 
הכי משתלמת!

חייגו עוד היום:
03-9304767

הכספות  חברת  הינה  סדן  בריח  חברת 
בייצור  מתמחה  החברה  בארץ.  המובילה 
דלתות  כספות,  של  והתקנה  מכירה  שווק 
יתרון  קודש  וארונות  רכבת  דלתות  נשק, 
ומקצועיות  ניסיון  הינו  חברתנו  של  מרכזי 

של למעלה משמונים שנה 
פתרון   לתת  מסוגלת  סדן  בריח  חברת 
בכל  הלקוח  של  ודרישה  צורך  לכל  מענה 
תחום, החל בעמידה בתקנים עבור חברות 
ברמת  ביטחוניים   וגופים  ממשלתיות 
של  בדרישות  ביותר,  סודי  סודי/  שמור/ 
הפרטי  ללקוח  השונות  הביטוח  חברות 
ארונות  לאחסון  כספות  בבניית  והתמחות 

קודש.
שטח  פני  על  משתרע  סדן  בריח  מפעל 
של 1000 מ"ר, ברשותנו ציוד מתקדם ,צוות 
טכנולוגיה  ושילוב  ומקצועי  מיומן  עובדים 
תחת  מייצרת  החברה  בתחום.  מובילה 
תקן ISO 9001 בחומרים ובאיכות הגבוהה 
ביותר, ונחשבת לחברה המובילה בתחומה.

איכות  מבטיח  הקפדני  הייצור  תהליך 
מוצרים ברמה הביטחונית הגבוהה ביותר.

השנים  רב  ניסיוננו  את  ליישם  גאים  אנו 
ומחיר  באיכות  לבן  כחול  כספות  בבניית 

ללא תחרות!
 ,U.L בתקן  כספות  תמצאו  מוצרינו  בין 
כספות  נשק,  חדר  דלתות  אוצר,  דלתות 
ארונות  אש,  חסיני  ארונות  ולמשרד,  לבית 

קודש ועוד כספות לפי דרישת הלקוח.

הביטחוניים  הגופים  ע"י  נבחרה  סדן  בריח 
משרד  בישראל:  המובילים  והעסקיים 
הביטחון, תעשייה אווירית, רפא"ל, הוועדה 
רכבת  ישראל,  משטרת  אטומית,  לאנרגיה 

ישראל, סופרפארם, סונול ועוד. 
כל הכספות מיוצרות בטכנולוגיה מתקדמת 

ועוברות תהליכי בדיקה מחמירים.

לרשות לקוחותינו עומד מערך שירות ארצי 

אמין, מקצועי ודיסקרטי
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א.ת. כנות

050-7821084טל: 

פרויקטים באתר אלקסלסי:עיצובים נוספים לבתי כנסת:  www.elk-s.co.ilwww.elk.co.il

פקס:  153-88672844 08-8672844

תיקרות וכיפות ויטראז'         חלונות ויטראז' לפנים ולחוץ תוך שימוש בזכוכית בודדת או כפולה        מיקוואות

חיפויים ועיצובי זכוכית להיכל וארון הקודש          תיבות תאורה מעוצבות יוקרתיות           אומנות באבן

לוחות תפילה מעוצב           דלתות זכוכית מעוצבות         עיצובים לעזרת נשים

א.ת. כנות

050-7821084טל: 

פרויקטים באתר אלקסלסי:עיצובים נוספים לבתי כנסת:  www.elk-s.co.ilwww.elk.co.il

פקס:  153-88672844 08-8672844

תיקרות וכיפות ויטראז'         חלונות ויטראז' לפנים ולחוץ תוך שימוש בזכוכית בודדת או כפולה        מיקוואות

חיפויים ועיצובי זכוכית להיכל וארון הקודש          תיבות תאורה מעוצבות יוקרתיות           אומנות באבן

לוחות תפילה מעוצב           דלתות זכוכית מעוצבות         עיצובים לעזרת נשים

מודפסים  משטחים  ופיתוח  יצור  בעיצוב,  עוסקת  מעוצבים"  משטחים  "אלקסלסי  חברת 
ליישומים דקורטיביים.

החברה עושה שימוש במגוון טכניקות הדפסה- הדפסה דיגיטלית בפורמט רחב, למינציה 
ופורניר, צמנטבורד,  עץ  / פרספקס,  זכוכית, אקריל  כגון:  על מגוון משטחים.  וסובלימציה 

אלומיניום ופח, רצפות פי.וי.סי,קוריאן וכל משטח קשיח אחר.
תכנון  עיצוב,  וכולל של  יצירתי  איכותי,  פתרון  ובחו"ל  ללקוחותיה בארץ  החברה מספקת 

וביצוע משטחים.
מנהל ומייסד החברה מר גיורא אלקסלסי הינו בוגר שנקר בעיצוב טכסטיל ועיצוב פנים. 
הרב-שכבתית  ולמינציה. הטכניקה  פילמים  על  רב-שכבתי  בהדפס  נעשית  העבודה  צורת 
יוצרת מראה ייחודי ועשיר, המשמש ליישום במגוון רחב של מוצרים: ארונות מטבח, משטחי 

עבודה למטבח, ארונות קיר, ארונות אמבטיה , מקלחונים, מחיצות, חיפויים ועוד..
היתרונות שלנו:

פתרון כולל Total Design - החברה מספקת מענה בייעוץ, תכנון וביצוע במגוון חומרים 
שחוסכים ללקוחותינו 

נש מח לעמוד לשירותכם! 
טלפון: 08-8672844 | נייד: 050-2401133 | פקס: 153-88672844

כתובת: א"ת כנות, הירוק 1. כתובת דואר: מושב ביצרון, 60946, ת.ד. 283

אלקסלסי
שם של עיצוב בזכוכית
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טרדות והתרוצצויות מיותרות.
• התאמה אישית מדויקת לדרישות הלקוח ותקציבו 

• ביצוע דוגמה מיידית והמחשות גראפיות לאישור לפני ייצור
• התאמת עיצובים גראפיים לפורמטים שונים לחברות מטבחים וארונות בתהליך ייחודי 

• בניה ירוקה - שימוש בדיו אקולוגי וצבענים על בסיס מים צוות העיצוב של החברה 
מעודכן בתחזיות ומגמות בתחום העיצוב העולמי.

אלקסלסי אומנות מפוארת – מתמחים בעבודות 
אומנות הזכוכית ברמה הגבוהה ביותר לבתי הכנסת 

עבודות אומנות צריבה בזכוכית

ויטראז'ים ויודאיקה לבתי הכנסת

אומנות לארונות קודש

לוחות הנצחה מזכוכית

מחיצות הפרדה

ריקועי על בימות

שלטי ברכות

חלונות

מעקות

תקרות ועוד

אלקסלסי משטחים מעוצבים פתרונות מתקדמים להדפסה 
רב שכבתית ההתמחות שלנו:

בזכוכית 
• זכוכית קליר
• זכוכית אסיד

• זכוכית - חיפויי קיר
במתכת 

• פנלים אקוסטיים

בעץ
• פולימרים

• חיפויי קיר פלסטיים
• מחיצות\תאורת אקריל

• רצפות פי.וי.סי

בנייר
• טפטים
• שונות

ובחומרים נוספים
• צמנטבורד

• קוריאן

נש מח לעמוד לשירותכם! 
טלפון: 08-8672844 | נייד: 050-2401133 | פקס: 153-88672844

כתובת: א"ת כנות, הירוק 1. כתובת דואר: מושב ביצרון, 60946, ת.ד. 283
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א.ת. כנות

050-7821084טל: 

פרויקטים באתר אלקסלסי:עיצובים נוספים לבתי כנסת:  www.elk-s.co.ilwww.elk.co.il

פקס:  153-88672844 08-8672844

תיקרות וכיפות ויטראז'         חלונות ויטראז' לפנים ולחוץ תוך שימוש בזכוכית בודדת או כפולה        מיקוואות

חיפויים ועיצובי זכוכית להיכל וארון הקודש          תיבות תאורה מעוצבות יוקרתיות           אומנות באבן

לוחות תפילה מעוצב           דלתות זכוכית מעוצבות         עיצובים לעזרת נשים
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ר' אברהם טאובר 
053-3124580

אין סוף להוצאות...

אתם חייבים להצטרף
Mלגמ"ח המרכזי

&
G

ק 
ִמי

ִגי
*

ובעז"ה לחתן את הילדים בכבוד ובשמחה!

תרומות לגמ"ח המרכזי 
ניתנות להפרשה מכספי 
מעשר כספים לכתחילה

א " ט י ל ש ל  א ר ש י י  ל ו ד ג ל  ש ם  ד ו ד י ע ב ו ם  ת כ ר ב ב

הגמ"ח המרכזי
) ר " ע ( ל  א ר ש י ת  י ב ל ח  " מ ג י  " ע ש

גילאים מסלול
מספר 
יחידות

סך תרומה 
חודשית

מספר 
תשלומים

סכום כולל 
של התרומה

סך הלואה
החזר 
חודשי

מענק

ת
חב

ור
מ

ה 
ס

רי
פ

ש 
לו

ש
ל 

גי
ד 

 ע
ים

לד
י

 
ל(

ול
 כ

א
)ל

6,400 ש"ח260 ש"ח40,000 ש"ח9,600 ש"ח50192 ש"ח1

12,800 ש"ח520 ש"ח80,000 ש"ח19,200 ש"ח100192 ש"ח2

19,200 ש"ח 780 ש"ח120,000 ש"ח28,800 ש"ח150192 ש"ח3

25,600 ש"ח1,040 ש"ח160,000 ש"ח38,400 ש"ח200192 ש"ח4

 32,000 ש"ח1,300 ש"ח200,000 ש"ח48,000 ש"ח250192 ש"ח5

 38,400 ש"ח1,560 ש"ח240,000 ש"ח57,600 ש"ח300192 ש"ח6

 תוכנית פריסה מורחבת

הלוואות של עד

 &240,000
בפריסה של יותר 
מ-150 תשלומים

אחראי 
ורכז 

נציגים 

הרב אברהם ארנפרוינד
  050-4150605 

08-6997000
שלוחה 1
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כל ספר
והסיפור שלו...

ספר מושלם
רק בדפוס איילון

בדפוס איילון ההפקה והאחריות שיש על כל ספר הוא סיפור הצלחה.
אצלנו הכל מיוצר תחת קורת גג אחת.

מהיום לא מעבירים את הספר כמה ידיים..  
חוסכים כסף, זמן ואנרגיות ומקבלים ספר מ-ו-ש-ל-ם.

שווה לנסות! 

כתובת: פועלי צדק 2 (פניה מפייר קניג ע"י קניון הדר) תלפיות ירושלים טלפון| 02-6796636 שלוחה 417 (מיר רעדען אידיש)
www.ayalon-print.co.il אתר ar@ayalon-print.co.il :052-823-8000  דוא"ל
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אופסט ודיגיטל

4. הקרנת לוחות באיכות ( סטקטו )3. הכנת מונטאז נכון2. הזמנת נייר תואם 1. הצעת מחיר 
8. תפירה חזקה7. איסוף מהיר6. גימורים הכוללים קיפול מדוייק5.  ה-ה-ד-פ-ס-ה בגוונים מדוייקים

10. יצירת הדקל (עטיפת הספר) 9. הדבקת פורזץ נחזץ בנייר והמיקום המתאים לעובי הספר.
12. פינישים עד כל הפרטים הקטנים הנוספים11. כל הגימורים הקשורים להכנסה בליין עם כל הדבקים המקצועיים

להלן חלק מהתהליך:

אחרי כל זה ברור לכם למה מאחורי כל ספר יש סיפור.

עובדים 
מיומנים

ליווי
אישי

מחלקת
תפ‘‘י

גימורים
מדויקים

תוצאה
מושלמת

מחירי
תחרות


