
לק"י

”יום הולדת את"...

התשע"ו טבת  כ"ז  עד  כ"ב  התאריכים  בין  בלבד,  שבוע  במשך  יתקיים  המבצע 
9:00-13:00 בשעות  ו'  יום    10:00-21:00 השעות  בין  למנינם(   8.1.16 עד   3.1.16(
053-3336661  ,03-6781444 ב"ב   26 בירנבוים  רח'  תימן,  יהדות  להפצת  במרכז 

ואתם נהנים מעשרות מוצרים במחיר של 19 ₪ בלבד!
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19 זוג פמוטים

כסף  מצופים  פמוטים  זוג 
נרות  להדלקת  אנגלי 

לשבת ויום טוב.

תפילה לא-ל חי
נוסח  תפילה  סידור 
בצורה  ערוך  שאמי. 
דילוגים  ללא  מסודרת 
מדויק ומהודר, באותיות 
ע"פ  עיניים  מאירות 
יד  וכתבי  ליוורנו  דפוס 
סידורים  של  עתיקים 

נוסח שאמי מתימן.
לימות  בינוני.  פורמט 

השנה.

חמש מגילות
רות,  השירים,  שיר 
ואיכה  אסתר  קהלת, 
עפ"י  תימני  בניקוד 
הדקדוק"  "חלק 
כולל  זצ"ל.  למהרי"ץ 
בניקוד  ורש"י  תרגום 
תיקון  וכן   תימני 
למגילת  סופרים 
מול  שורה  אסתר 
נוסח  עפ"י  שורה 

תימן.

מגן ציצית
מהפכני  פתרון 
טליתות  לכביסת 
ללא  כביסה  במכונת 
בציציות  פגיעה 
ופשוט  קל  שימוש 
לשימוש  מותאם 

ממושך רב פעמי.

כיפות לבד
מבחר ענק של כיפות לבד 
בגדלים שונים, מגיל שנה 

וחצי והלאה.
חדשים  דגמים  הגיעו 
קטנות  חדשות  במידות 
עד  היו  שלא  במיוחד 

היום.

מצת
אש  להדלקת  מצת 
בגילוף  נפט,  ע"י  הנדלק 
תימני  יהודי  של  מתכתי 

מעשן מדעה.

חומש תורת חיים 
גדול

ומדוקדק  מוגה  כרכים.   5
תיג'אן  פי  על  נמרץ  בדיוק 
עם  ומוסמכים  קדמונים 
רש"י  אונקלוס,  תרגום 
יהודי  מסורת  עפ"י  מנוקד 
בגוף  סופרים  תיקון  תימן, 
המופיע  כסדר  העמוד 
הפטריות  וכן  תורה,  בספר 
עם  ומועדים  לשבתות 
עוזיאל.  בן  יונתן  תרגום 
נח  שוא  בין  הבדל  סימון 

לשוא נע.

תכלאל עטרת 
אבות

תכלאל נוסח בלדי מהודר 
בפורמט  השנה  לימות 
גדול, מיוסד עפ"י תכלאל 
כמוהר"ר  של  חיים"  "עץ 
ערוך  זצוק"ל.  מהרי"ץ 
מפליאה  בצורה  ומסודר 
באותיות  דילוגים  ללא 
בתוספת  עיניים.  מאירות 

"שעה תפילה".
מהדורה חדשה.

בתי מזוזה
מזוזה  בתי  של  מבחר 
ממתכת  או  מעץ 

בשילוב אבני חן.

עילוי נשמות
מהודר ומפואר הכולל 
משניות,  בתוכו: 
מדרש  רמב"ם, 
המזון  ברכת  הנעלם, 
תימני.  בניקוד  וזוהר 
אבילות  הלכות  עם 
עם  נרחבת.  בצורה 
שחרית,  תפילות 
לחול,  וערבית  מנחה 
לשבת  ומנחה  ערבית 
פורמט  לר"ח.  ומוסף 
בלדי  בנוסחים  בינוני. 

ושאמי.

קריאת התורה 
בדיסקים

דוד  ר'  של  בקריאתו 
מפואר  סט  כהן. 
דיסקים   5 המכיל 
את  בתוכם  האוצרים 
התורה  קריאת 
לכל  וההפטריות 
הפרשיות וכן הקריאה 
וההפטריות למועדים.

)מסורת  החומש  לפי 
התאג'  ולפי  מדויקת( 

)חלק הדקדוק(.
MP3 פורמט

כחול לעיניים
אורגנלי  בושם 
בניחוח  מתימן 
הובא  עתיק,  תימני 
לפני  מתימן  לארץ 

כ-50 שנה.
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לשם שבו
שמואל  הרה"ג  מאת: 

דהרי זצ"ל.
ספר מקיף הכולל בתוכו 
אור,  נתיב  הספרים:  את 
וכן  שבא.  המצוי,  ספר 

קובץ מאמרים.

חידושי הרש"כ
למוהר"ר  התורה  על 
כריף,  יחיא  בכה"ר  שלום 
תימן  חכמי  מגדולי 
ומחכמי הישיבה הכללית 
ביאורים  עם  בצנעא. 
ומקורות  ציונים  והערות, 
צברי  יוסף  הרה"ג  מאת 

שליט"א.

משלי אוצרות 
תימן

כנוסח  משלי  ספר 
עם  תימן,  יהודי 
המעמידים  הטעמים 
עם  אדום,  בצבע 
אשר  פירושים  תריסר 
לאור  יוצאים  חלקם 

לראשונה.

ספר התרגום
על  אונקלוס  תרגום 
בן  יונתן  ותרגום  התורה 
ההפטריות  על  עוזיאל 
באותיות מאירות עיניים, 
מבוררות  בנוסחאות 

ומדויקות עפ"י כתבי יד.

דיסק שירי שבת
גמליאל  יהודה  הרב 
את  מכיל  שליט"א. 
השירים: אדון הכל, שלום 
תחפצה,  אם  שבת,  לבא 
שבת  יום  אשאל,  אני 
דוד, שבת  אשבח, אהבת 

מנוחה היא.

מקור חיים וזבח 
תודה

2 כרכים.
וטרפות  שחיטה  הלכות 
תודה"  "זבח  פירוש  עם 
שלחן  מהרי"ץ,  למו"ר 
יו"ד הלכות שחיטה  ערוך 
הלכות  הדינים,  כל  עם 
זכרון  להרמב"ם,  שחיטה 
כללי  ישראל-  לבני 
בקצרה  שחיטה  הלכות 

ועוד.

הפטריות "יוסף 
ברכה"

טיירי  יוסף  הרב  מאת: 
שליט"א

ולמועדי  לשבתות 
ישראל, כולל תרגום יונתן 
פירוש  ועם  עוזיאל,  בן 
ההפטריות  על  נפלא 

הנקרא "יוסף ברכה".

דיסק  מגילת 
אסתר

גמליאל  יהודה  הרב 
שליט"א.

קריאת  כל  את  מכיל 
השירים  שיר  מגילת 

כמנהג ק"ק תימן יע"א. 

אור החוזר
3 כרכים.

מאת: הרב מהלל העדני 
ז"ל.

העורך: יוסף טובי הי"ו.
התורה,  על  פירושים 
שופטים,  יהושוע, 
שמואל, מלכים, ישעיהו, 
תרי  יחזקאל,  ירמיהו, 
עזרא  דניאל,  עשר, 

ונחמיה.

קדושת ישראל
פסוקות  הלכות 
צח  בסגנון  ומסודרות 
נדה  בעניני  וקצר 
וסביבותיו  וטהרתה, 
ובהם  וביאורים  ציונים 
מקורות  מפורטים 
חידושים  וכן  הדינים, 
הלכות  חקרי  והערות, 
הרה"ג  מאת:  ושו"ת. 

יצחק רצאבי שליט"א.

טלית קטן
קטן  טלית  של  מבחר 
או  דיולן  כותנה,  מבד, 
רשת למבוגרים. בקשירה 
מכונה.  פתיל  עם  רגילה 
ניתן להוסיף פתיל עבודת 

יד בקשר תימני.

כתובה גדולה
תימן  ק"ק  בנוסח  כתובה 
הרה"ג  ע"י  ערוכה  יע"א 

שלום נגר שליט"א.
כוללת העתק לרבנות.

שוכן לשבטיו
ההלכתי  מעמדה  בירור 
בא"י,  תימן  ק"ק  של 
וכולל בתוכו: דין קהילה 
ממקום  העוקרת 
עליית  תיאור  למקום, 
בשנת  תימן  יהודי 
ושיטת  לא"י,  התרמ"ב 

הש"ז בהלכה ובמנהג.

ספר התעודה
חיבורים  חמשה  כולל 
לראשונה  לאור  שיצאו 
למעלה  יד,  מכתבי 
במשנה  שו”ת  מ-200 
והלכה, משני רבנים שחיו 
בתימן לפני כ-500 שנה, 
מספר  קטעים   22
אלמועתמד,  הרפואות 

מתורגמים לעברית ועוד.

מצפונות יהודי 
תימן

נחום  לוי  יהודה  ר'  מאת: 
ביותר  חשוב  ספר  ז"ל. 
בנאמנות  המתאר 
ובדייקנות את צורת החיים 
שהיו  כפי  תימן  יהודי  של 
עמראן  דמאר,  בצנעא, 
תיאור   לרבות  ואגפיהן, 
המלבושים,  הבית, 
כולל  ועוד.  התכשיטים 
המכיל  תימני  עברי  מילון 
ומאות  ערכים.  מאות 
עם  בתימנית  משפטים 

תרגומם לעברית. 

מכוואט מפואר 
ממתכת

ממתכת  מפואר  מכוואט 
כחולות  חן  אבני  בשילוב 
 18 באורך  ירושלים   דגם 

ס"מ

תהלים
מדויק  גדול,  פורמט 
ומדוקדק עפ"י כתבי יד 
וכן עפ"י "חלק  עתיקים 
למהרי"ץ  הדקדוק" 
של  בהגהתו  זצוק"ל 
קורח  פנחס  הרה"ג 
של  בתוספת  שליט"א. 
סגולות ותפילות מכתבי 
עם  עתיקים.  תימנים  יד 
בלדי  וערבית  מנחה 

ושאמי.

עדות ביהוסף
קורות הזמן בתימן.

יצחק  יוסף  הרב  מאת: 
יקר  פירוש  זצוק"ל.  הלוי 
הקודש   מקרא  על 
הסטורי  חיבור  ובתוספת 
הזמן  "קורות  הנקרא 

בתימן".

הסידור לילד
צבעוניות,  בתמונות 
מרהיב.  ובעיצוב  הסברים 
הנהגת  סדר  בתוכו:  כולל 
שמע,  קרית  הבוקר, 
ברכות  הנהנין,  ברכות 
שבת  קבלת  לרעהו,  איש 

ועוד.

חמדת ימים
2 כרכים.

על חמשה חומשי  מדרש 
תורה מאת,

משורר  האלוקי,  המקובל 
נעים זמירות מו"ר הרה"ג 

שלום שבזי זצוק"ל. 
רמז,  פשט,  הספר:  תוכן 

דרש וסוד.

תהלים
עם פירוש "חיי 

ברכה"
היטב,  ומדויק  מוגה 
תפילות  ילקוט  כולל 
ושער  ובקשות 
המזמורים"  "סגולות 
עם פירוש "חיי ברכה" 
קורח  שלמה  להרה"ג 

שליט"א.

הגדה שלפסח
גאולי תימן

בכריכה קשה בנוסח בלדי 
או שאמי, מהדורה חדשה 
בצורה  ערוכה  צבעונית. 
גדולות  ובאותיות  נפלאה 
הסברים  עם  וברורות, 

והערות.
כולל שיר השירים.

תכלאל אור 
מהרי"ץ-גדול

חלקים:  גדול,  פורמט 
ור"ה.  סוכות  פסח, 
עיקר  עם  מפואר  תכלאל 
פירוש “עץ חיים“ למו“ר 
ערוך  זצוק“ל,  מהרי“ץ 
ובו  מחשבת  במלאכת 
סביב  זהב  כזר  מעוטרים 
תפילות  מילי  פירושי 

ועיקרי הלכות ומנהגים.
עוזירי  נריה  ר'  העורך : 

הי“ו.

על ציפורני 
נשרים

ביותר  חשוב  ספר 
חשיפת  את  המתאר 
ילדי  חטיפת  פרשת 
רכושם  גזילת  תימן, 
של העולים מתימן וכן 
ההשפלות  מסכת 
שקידמו  וההתעללות 
פני העולים לארץ  את 

ישראל.
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ללא הגבלה בכמות הרכישה, המבצע ללקוחות פרטיים בלבד ולא ולמשווקים, המבצע מוגבל לתאריכים המצויינים לעיל בלבד ועד גמר המלאי.


