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הזכות שלך בהחזקת אברך! 
בהסכם יששכר וזבולון | 800 ₪ לסדר |  079-936-01-37

ספרים וכל סוגי 
ההדפסות מדפיסים רק 

בגיליון
050-410-33-28
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2019 תשע"ח-תשע"ט|



טכנולוגיה
ללימוד
יהדות
ותורה

 15339329791 פקס:   |  info@talsys.co.il
www.talsys.co.il סליקה מאובטחת באתר
*2036

להזמנות - טל מערכות

לשנה חדשה

בס״ד

במבצע
שללימוד תורה

* חתן - מחייב הצהרה שהינך בתקופה שבין ה"וורט" למלאות שנה ליום נישואיך. 
* גימלאי -  מחייב הצהרה שהינך גימלאי.

* שנה א׳ בישיבה גבוהה, הסדר או בכולל אברכים - מחייב הצהרה על כך.
* השתייכות לקבוצת של לפחות 5 רוכשים המעבירים הזמנה מלאה ומסודרת יחדיו לרכישה ואספקה מרוכזת. 

עד ערב רה״ש 
תשע״ט

פרויקט השו״ת בר-אילן

לכל יחידה נמכרת יתווספו ₪40 דמי טיפול  |  אספקה עד 30 יום מההזמנה

₪1,290

במקום

₪2,700

200 ₪ הנחה נוספת
לחתנים    גימלאים    קבוצה של 5 רוכשים    שנה א׳ בישיבה גבוהה/הסדר/כולל אברכים*

כולל אנציקלופדיה תלמודית

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

₪1,090
במקום

₪2,400
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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

הפצות  הכוללת  התחדשות  של  בשורה  עם  אנו  זו  בשנה  גם 
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  תתחלק  המדריך  תפוצת 
בהפצה רוחבית בבתי הכנסת, ישיבות, כוללים ומרכזי תורה. 
בפריסה כלל ארצית שתימשך למעלה מחודשים . ג'.  חנויות 
'זונדל  החנויות  ברשת  השנה  כל  במשך  בארה"ב  ד.  ספרים  

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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14
ספרים עד הבית

 27
ספר טלפונים

59
מכון ראש פינה

67
ספרי הדגל 

'אוצר הספר התורני'

86
עץ חיים המבואר

'עטרת שלמה'

86
מכון סתרי חיים

90
מכון 'קאליב'

92
מכון שלזינגר

94
הוצאת תבונה

101
הוצאת יריד הספרים

107
ספרי הגרש"מ 
סיאני שליט"א

111
מכון 'הל ההרים –זוועהל

118
מכון אור עולם

121
מכון 'שלמה אומן'

122-130
מכון אור עולם

134
מכון ספורנו והו"ל

144
בן איש חי אם אבן חן 

149
מכון הרב מצליח

156
שילוח מפעלי הנצחה

4
לדעת את כל 

התורה כולה

58
לדעת להרצות

128-131
לדעת 'את השערים לחכמת 

האמת' 

135-140
לדעת ללמוד 'ממשה 

רבינו עד רבותינו' 

84
לדעת את האיסור 

במטולטלת

96-97
לדעת לשחוט

8-9
לדעת לעמד עם 

'הוד והדר'

54-57
לדעת להדפיס 'אין מה 
להשוות – דפוס איילון'

מחברים ומולי"םהחידוש העולמי לעורכים, 
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הדרן מציגה:
הדרן וויז והדרן טאבלט שמור. טכנולוגיה בטוחה בדיוק לפי 

הצרכים שלך, בלי שום דבר מעבר, עם מערכת ההגנה הצרובה 
בליבת המכשיר ואיננה ניתנת לפריצה. פשוט עובד, הדרן.

 לפתרונות נוספים גם בהתאמה אישית. 
חייגו למוקד הדרן:   sales@hadran.net

 אישור בית הדין עדכני 
 בהתאם למכתב בית הדין 

שהתפרסם בכ' סיון ה'תשע"ח

החל מ- 
₪ 410

הדרן. שמור בשבילך
מגוון פתרונות שימושיים בהתאמה אישית

באישור בית דין צדק בני ברק.

לוויז בלבדמכשיר 
לבד

W ב
AZE

ר ל-
כשי

מ
₪ 199* טאבלט סמסונג למגוון שימושים

* בהצטרפות לסים הדרן

*3230
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052-7869472 | 054-8540827

 

" הספר על ברכה מכתב
שלמה עטרת

המפורס� המקובל מאת "
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יריד ענק של
 "שופרות קלי תקיעה"  "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.
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sefarim.club
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מכ"ק מרן האדמו"ר 
מקאליב שליט"א
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בס״ד

הודעה חשובה
לגבאים  

ולאלו שיש ברשותם
קבצים|חוברות|קונטרסים|ספרים
אסופת עלוניםל| ספרים ישנים|תורנים

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

ל ל אנו נבא לקחת בל״נ אפילו כמות קטנהל
לללא כל עלות ותמורהלהמשך זיכוי הרבים ל לל

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

שעות הרצוף ביןניתן להתקשר 
00:12-00 :23

לקבוע זמן להגעהונחזור אליכם 

050-410-33-28
י. יעקובוביץ     -   צ.  סולומון 



12

בס״ד
 

 

א 
שליט"

תורה 
מרנן ורבנן גדולי ה

ת 
א
בהור

ת 
שב

מען ה
והוועדה ל

ת
ת בד"ץ העדה החרדי

ובפקוד
 

שליים
ירו

: 
 

 

קריאת
 

ש
קוד

 
שביעי

שי 
לעם מקד

 
 

מהפכה 
מדינה, ל

ם ה
אז קו

מ
שונה 

א
א, לר

אל, להבי
שר

ארץ י
שביעי ב

שי 
מקד

ת בפני עם 
מד

ת עו
היסטורי

ת 
מנו

הזד
הנוגע 

ש בכל 
מ
מ
של 

מל 
ש
ת הח

ת בחבר
שב

ה
ת 
מיר

ש
ל

ב
אל.

שר
י

 
מעסיקה עובדים יהודים רבים ביום 

מל 
ש
ת הח

הם, חבר
שר 

א
של יהודים ב

ם 
ת לב

מגינ
כידוע, ל

מרי 
שו

אלפי 
ת 
או
מ
של 

תיהם 
שו

פגיעה ברג
ש בכך גם 

ת, י
מערכו

תפעול ה
ת ו

העבודו
א בעצם קיום 

ת הנור
שב

מלבד חילול ה
ת, ו

שב
ה

ש
אל, 

שר
ת י

מדינ
ת ב

שב
ה

ש 
פ
ת נ

מ
צער ועג

אולם ב
מנם, 

א
תר 

ש, בהי
מ
ת
ש
אלצים לה

נ
- 

ש.
ת קוד

שב
מענם ב

מיוצר ל
מל ה

ש
ח
ב

 
 

מהפ
א ל

ת להבי
שרו

אפ
שנה 

שינוים י
תם 

או
מ
החברה. כחלק 

ת 
מערכו

שינוים רבים ב
תה ייערכו 

מסגר
מל' ב

ש
ת הח

מ
שלה 'רפור

מ
מ
שרה ב

או
אחרונים 

מים ה
בי

ת, ולגרום 
שב

ת 
מיר

ש
שור ל

כה בכל הק
ת י

הפעולו
ת 
מרבי

ש
לכך 

תן ל
ש ני

קוד
ת 
שב

שביום 
הרי 

קוח והבקרה, 
הפי

ת 
מחלקו

מו ב
אדם, כ

מן ההכרח להחזיק בני 
ש

ת 
מו
מקו

אדם, וגם ב
מגע יד 

א 
אה לל

מל
מציה 

אוטו
שו ב

ע
אינם 

ש
אלו 

מיד כ
הע

של 
מזערי 

מספר 
מדובר ב

ש
ת, כ

מבני ברי
15

 
עובדים בלבד.

 

וכך לתת 
הזדמנות 

היסטורית 
שמל

שבת בחברת ח
להפסקת חילולי ה

  
 

מל
ש
ת הח

בכירי חבר
 

הודו 
אה 

ליוזם הקרי
הגר"ב 

א 
שליט"

חוטה 
מה 

שים. כל 
הרגי

ת 
מו
מקו

אינם יהודים ב
ש

מיד עובדים 
ת, והן להע

מערכו
ת ה

מרבי
מטי ב

אוטו
תהליך 

מור; הן לעבור ל
א
ת ה

א
ת 
שו

מניעה לע
אין כל 

ש
אה.

שוו
מ
ת ה

א
ת 
שנו

ת לו ויכול ל
אכפ

ש
מציבור 

ת 
שה נחרצ

שצריך זו דרי
 

ת 
ת לחבר

א
מה הקור

מה על עצו
ת
מה להח

א, ביוז
שליט"

תורה 
ת גדולי ה

מועצ
אל חברי 

שר
אורי י

מ
מרנן ורבנן גדולי ו

מכו 
ת
שר על כן 

א
ה 
תוו

מ
ת ה

א
מץ 

א
מל ל

ש
הח

 
 

על ידי חתימה על עצומה
  

03-30-80-800
 

  |
6665

*  
 |

24
 

שעות ביממה
 

שלוחה 
1

ת
ת הזהו

תעוד
מספר 

ת 
א
הטלפון ו

מספר 
ת 
א
ש 

שפחה, להקי
מ
שם ה

הפרטי ו
שם 

ה
ת 
א
מר 

ת: לו
או
ההור

שם לפעול על פי 
, ו

 
מספרו 

ש
שגרו לפקס 

מה, יכולים ל
העצו

מה על 
תי
מל עם ח

ש
ת הח

חבר
שי ל

אי
תב 

מכ
שלוח 

החפצים ל
מו כן 

כ
15325802986
.

 



13

₪ 240,000

20

ההצטרפות לילדים עד גיל 3

150

דות
בעמ

חדש! ניתן להצטרף גם 

דות
בעמ

ל ניתן חדש!

M
&

G
 

ההצטרפות לילדים עד גיל 3

150

4150605@gmail.com

הרב אברהם ארנפרוינד
074-7122957 אחראי

ורכז 
נציגים
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00553-310---99199
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מדריך הטלפונים והספרים הארצי

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

 

  

 

  

Yeshivat Heichlei Torah
in Israel

" ר ש ו א מ ה  י כ מ ו ת ו ה  ב ם  י ק י ז ח מ ל א  ו ה ם  י י ח ץ  ע "

הזכות שלך בהחזקת אברך! 
בהסכם יששכר וזבולון | 800 ₪ לסדר |  079-936-01-37
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ספר טלפונים
ארד דפוס דיגיטלי מהיר, חולון.........................  03-5565888

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

שיווק והפצה - מגוון רחב של חברות הפצה.

מודעות   | רחוב  מודעות  ועיצוב|  גרפיקה    - ויח"צ  הפרסום  סוגי  כל 
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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מזמין אותך 
לחשוב 

בגדול 

ללא פערי תיווך 

*גיליון
050-410-33-28
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ספר טלפונים
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

עטרת הדפסות,........................................................................ 08-8533396
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in Israel

" ר ש ו א מ ה  י כ מ ו ת ו ה  ב ם  י ק י ז ח מ ל א  ו ה ם  י י ח ץ  ע "

הזכות שלך בהחזקת אברך! 
בהסכם יששכר וזבולון | 800 ₪ לסדר |  079-936-01-37



33

ואתם מוזמנים להנות

מכל מחלקות הדפוס

פרינטיב חוגג

ועכשיו נוספו מחלקות חדשות 
לכה UV סלקטיבית באפקט מובלט 

 מדבקות בגלילים לכל המוצרים

 סטודיו לגרפיקה

 הדפסת אופסט

 הדפסה דיגיטלית

 כל סוגי הכריכה

 שטנצים והטבעות

 למינציה

 ספירלות

 לוחות ויומנים

 מגנטים

 ומוצרי פרסום

  דפוס פרינטיב

zamir@printiv.net
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דפוס פרינטיב
 :

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

UV
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  דפוס פרינטיב

zamir@printiv.net
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ספר טלפונים
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

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

לוחות דפוס

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

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

קונה ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים מגדולי ישראל

תשלום גבוה

052-7674348



39

ים
ונ

לפ
 ט

פר
ס 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 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

ניקוד מקצועי........................................................................... 077-5620676
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פר
ס רבדים הגהה ועריכה לשונית................................. 02-5380967

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ירושלים  ביתר  בית שמש  בני ברק  מודיעין עילית  אלעד  

הארץ תן בכל רחב רות נ הש

 050-410-33-28 ל ל ל

המפרסם
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ספר טלפונים

חנויות ספרים 
י-ם 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

יד אליהו כי טוב, משקלוב 6...................................... 02-6518128

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

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

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

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

ירושלים  ביתר  בית שמש  בני ברק  מודיעין עילית  אלעד  

הארץ תן בכל רחב רות נ הש

 050-410-33-28 ל ל ל

המפרסם
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ספר טלפונים

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

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

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

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

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, 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

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

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, רחוב בית הדפוס 32........ 02-6517150

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

יפה נוף פלדהיים, רחוב גבעת שאול 28 .... 02-6542639

יפה נוף פלדהיים, רחוב מאה שערים 17 ... 02-6504414

יפה נוף פלדהיים, רחוב מלכי ישראל 17. 077-9022574

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

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

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

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

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

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

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

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

ספרי גאולה, מלכי ישראל 10.................................... 02-5370485
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עולם ההדפסות
054-8499453  דוא"ל:  

שירות משלוחים לכל הארץ
 8499453@gmail.com

מסתבך?? 
יש הרבה בתי דפוס, 

מחירים שונים 
ואיכויות שונות??

הוצאת  ההדפסות,  סוגי  בכל  מתמחים  אנו 
וספרים  כמות.  בכל  רכה,  בכריכה  חוברות 
יחידות, כולל תפירה.  בכריכה קשה החל מ-50 

ניתן להוסיף הטבעות, או לכה סלקטיבית.

פנה אלינו וניתן לך את המחיר הכי טוב, 
באיכות מעולה, עם שירות מכל הלב
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ספר טלפונים
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

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

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

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

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

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? 

על  להרוויח  כדי  איכותי  פחות  דפוס  על  יתפשר  לדעתכם,  מי, 
גבכם עוד כמה מאות שקלים, המאכער המזדמן או הגרפיקאי 

שביצע בעבורכם עבודה עם כל הנשמה? ׀ חיים קוטלר

דפוס איילון - א

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 
מוחצן,  קצת  נשמע  זה  לי,  נעים  לא  ההדפסות.  בשוק 
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 
הטריגר  היה  וזה  שלנו,  האיכות  בקרת  את  עברה  שלא 

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 
והדקלים  ההיא  לכריכייה  שייך  כמו "הקיפול  תירוצים 
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 
אתנו.  מקומם  מושלמת,  תוצאה 
אולי   – זול  מחפשים  אתם   אם 
התורן  המאכער  את  תמצאו 
קחו  אבל  זול,  משהו  לכם  שיציע 
זה  אותו  שמעניין  שמה  בחשבון 

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".

אין מה להשוות 

ליין איסוף, קיפול 
והידוק עד 128 דף

א
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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, 
שההדפס  כך  הפרופילים  את  להתאים  הצליח  העשיר 
שתמיד,  כך  תכנן,  שהגרפיקאי  לתוצר  קרוב  הכי  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". 
דיגיטלי  הדפס  זה  אייריס  ההדפסה.  צבעי  את  יתאים 
הכי קרוב למקור, שמגיע מצד הלקוח. ברוב המקומות 
אייריס.  הדפסות  עבור  תוספת  לשלם  נדרש  הלקוח 
נוציא  אנחנו  אלא  ישלם,  לא  שהוא  רק  לא  אצלנו, 
מגיעים  הצבעים  אצלנו  שיבקש.  בלי  גם  הדפסה  בכל 
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?

להדפיס  היום  שאפשר  היא  דיגיטלי  בדפוס  "הבשורה 
בכמויות קטנות, לא חייבים להדפיס ספרים באלפים. 

ב'דפוס  בלבד.  במאות  או  בעשרות  להדפיס  ניתן 

מכונות   3 עם  גדולה  דיגיטלית  מחלקה  קיימת  איילון' 

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  שלנו  המשוכללות  המכונות  שלכם.  המיוחד  לגודל 

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, 

המשפחה  בני  את  צירפנו  לזה  לשעה!  ספרים  כ-6,000 

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?

מסכימים  שלנו  שהלקוחות  מהדברים  אחד  זה  "אהה, 
דפוס.  בית  בשום  כזה  שירות  עוד  אין   – אחד  פה 
במספר  רבות  פעמים  יתקל  הלקוח  אחרים  במקומות 
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 
הלקוחות  שאצלנו  פלא  לא  המוצר.  את  ולהוזיל  לייעל 
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  שציינתי,  למה  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 

חשיבות  לזה  נייחס  אנחנו   – להתייחסות  ראוי  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 
שיווק  את  לקדם  יוכל  הוא  וממנו  שלנו)  השרתים  על 
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 
נגישים  שאנחנו  חשוב –  הכי  האחרים.  פני  על  איילון' 
להתרוצץ  צריך  לא  הלקוח  אצלנו  מקום.  לכל  כמעט 
במקומות שונים – הכול נמצא תחת קורת גג אחת תחת, 
לכל  אספקה  עם  מושלמת,  לתוצאה  עד  קפדנית  בקרה 
'דפוס  ותחרותי,  אטרקטיבי  במחיר  זה  כל  הארץ.  חלקי 

איילון' - אין מה להשוות ושווה לנסות.!".

ליין קולבוס
כ-1800 כריכות בשעה
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כל מי שמעוניין לקנות את החוברת שלנו שהיא 
ראשונה מ 15, שיתקשר להזמין: 074-787-1313 

בעלות של 15 ש"ח בלבד, 
או למייל ללא עלות, לשלוח בקשה למייל שלנו: 

MAORISRAELHARAMAֲ@GMAIL.COM

מסמך אנושי
חלק ראשון של מסמך אנושי מרתק המתעד דו שיח סוחף 

ונוקב.
אתאיסט  חילוני  בחור  של  שהות  במהלך  המתרחש 
שנשלח במיוחד ממפלגת מרץ לחיות בבית חרדי שעוסק 

בקירוב בארה"ב.
החלק הראשון של המסמך נוגע בהוכחות לוגיות שכליות 
ועובדות ברורות, שאין שום משמעות לאמת, ליושר, לצדק 
ולערכים, אם לא קבלנו אותם מקנה מידה חיצוני שקובע 

אותם.
להיות  האפשרות  את  לעולם  אידאולוגיה  לאף  אין  ולכן 
צודקת, ואם יש אמת צדק ויושר הם נמצאים רק בתורת 

ישראל.
בברוקלין   2006 בשנת  במציאות  התקיימה  השיחה  כל 

שבניו-יורק.

לרפואת אבנר בן מרים הי"ו 

הקורס מיועד לכל מי שרוצה להיות מזכה הרבים ומרצה מקצוען.
הקורס מיועד גם למלמדים בחדר/ ישיבה  ומגידי שיעור/ להכין וורד לשולחן שבת.

הקורס מיועד גם לדעת מה להשיב לסובבים אותך ולידע האישי.      
השיטה שלנו נותנת לך כלים להיות אדם כריזמטי שהמסר שלך מתקבל באחריות!                                

להכין ולנהל הרצאה• 
לדבר מול קהל• 
להכין מצגת• 
להשפיע על הרבים• 
לשכנע דרך התת מודע• 
לעמוד מול קהל ללא פחד• 
להעביר מסרים בצורה עקיפה• 
להוכיח את מציאות הבורא ואמיתות התורה על ידי השכל, • 

ההגיון והעובדות...

להרשמה חייגו:  077-222-3415  מענה אנושי

 נפתחים קורסים בכל הארץ: 
בני ברק/ קרית ספר/ ביתר/ ירושלים/ 

בית שמש/ אשדוד/ פתח-תקווה. 
כל חודשיים נפתח קורס חדש בכל עיר

אנחנו מבטיחים שכל מי שלומד את הקורס, מקבל 
כלים מעשיים ונהפך להיות מרצה מקצוען, והחשוב 

מכל שהמסר שלו יתקבל על הקהל בכל הרצאה

כיצד?כיצד?
באחריות!

"והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע
       ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד"

קורס מרצים

"דע מהדע מה
   להשיב   להשיב

היעיל והמשפיע ביותר
באופן הכי מקצועי
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ספר חנן דעה

הספר פותח שער 
ללומדים סוגית 

"חנ"נ" במס' חולין 
ובהלכות בשר 

וחלב:

חלק א' -  מבאר 
את תורת הר"ן 
הנודעים בסוף 

פרק 'כל הבשר' 
שכידוע מהווים 

יסוד לתורת 
"חנ"נ".

חלק ב' -  מבאר את כל פרטי "חנ"נ" וענפיו 
המסתעפים כגון פרטי "אין הנאסר חמור 

מהאסור" ודיני דיבוק עור.

להשיג:
בבני ברק רח' אבני נזר 12 ב'  

טל: 0504108922
ובשאר ערי הארץ בטלפון  0504108922  

ניתן להשיג את שאר ספרי המחבר:
ספר דינא דגרמי - הרמב"ן עם ביאור המשפט. 
ספר דיני תפיסה -  הרמב"ן עם ביאור המשפט.

בירורי הלכה 

במצוות תכלת שבציצית
הגאון רבי דוד מנחם רוז שליט"א

הספר 
מביא 
סכום 

הראיות 
על חלזון 
התכלת, 

וברור 
סמניו 

מחז"ל,וישובים על הצידודים שעדין יש 
הטוענים ועוד בחובת קיום המצווה. ובירור 

גוונו, ובמנין החוטים לדינא, ודיני צביעה, 
החוליות ודיני גרדומין.

להשיג: ברח' יונה הנביא 9 ב"ב  
ובטל': 03-6746253 

מנחת מרחשת

הגאון רבי אורן צדוק שליט"א

ראש בית הוראה "נזר ההוראה" וחבר בד"ץ פעולת 
צדיק בני ברק

ספר מנחת מרחשת  העוסק בבירור משפטו של מאכל הלחוח 
אם מאפה הוא או תבשיל לכל עניניו ההלכתיים. ברכתו בקביעת 

סעודה והפרשת חלה ממנו. ונלווה אליו חיבור נפלא 
מנחת פתים – כל הלכות חלה בקיצור להלכה למעשה.

להשיג בטל: 08-9743074

&12
לספר

&27
לספר
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הלכה
שו"ת 'אורן של חכמים'

הגאון רבי אורן צדוק שליט"א
ראש בית הוראה "נזר ההוראה"

 וחבר בד"ץ פעולת צדיק בני ברק

שאלות ותשובות ובירורי דינים בענינים אקטואליים בחלק 
אורח חיים ויורה דעה.

ממקורות הש"ס והראשונים ועד אחרוני האחרונים.

להשיג בטל:08-9743074

&50
לספר

שמחת מיכאל

הגאון רבי  דוד דרעי שליט"א
מראשי ישיבת אהל יעקב וראש כולל שימחת מיכאל - אלעד

על  ובהיקף  בתוכן  המתומצתים  בהלכה  אקטואליים  עניינים 
סדר השו"ע, ומפתחות על סדר הפרשיות והמועדים המעוטר 
חוליה  עוד  הוא  זה  וספר  הדור.  גדולי  של  בהסכמותיהם 
(שבת,  הש"ס.  על  מערכת  מיכאל  שמחת  הספרים  לסדרת 
קונטרסים  וכן  ונידה).  שבועות  ב"ב  קידושין,  כתובת,  פסחים, 

על השיעורים שנמסרו בישיבה הקדושה.

להשיג 054-8451130

חדש!!

חדש!!

דרך חקיך

המקיף את דיני לא תחנם 
לפרטיהם ומסתעף להרבה ענינים 

בדינים שבין ישראל לגויים.

כמו כן עוסק בדיני איסור עשיית צורות לפרטיהם.

ובסופו קונטרס מלואים והשלמות בעניני חוקות העכו"ם.

להשיג בחנויות הספרים.
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שינון הלכות
הלכות ברכת הנהנין

מאת

הרה"ג רבי מנחם מנדל כהן שליט"א 
מהעיר בית שמש ת"ו

ברכת המזון, ברכת הזימון, ברכת הפירות. שאלות ותשובות 
לשינון וחזרה על פי סדר השו"ע ונושאי הכלים. בלשון 

ברורה וקצרה.

להשיג: 052-7665720

בשר בחלב
מדריך הלכתי מאוייר

עשרות ציורים טבלאות וסיכומים הסברים 
מאירי עיניים. מהיסודות עד פרטי ההלכות.

(נ"ט בר נ"ט, ביטול בשישים, חיתוך חריף).

על פי פסקי הרב פויפר זצ"ל

תורגם לאנגלית, צרפתית ורוסית.
הפצה ראשית גיטלר

ניתן להשיג בטל: 02-5806674 
.ENGLISH FRANCAISE

"שינון יוסף"

בדרך שאלה ותשובה מתוך סדרת 
הספרים "ילקוט יוסף" 

כולל מהדורה חדשה ומתוך סדרת הספרים 
של הרב עובדיה זצ"ל 'חזון עובדיה

חלק א: הלכות תפילה, ברכות ושבת

חלק ב': הלכות מועדים

לאישה יולדת מהספר אוצר דינים לאשה 
יולדת.

להשיג בטלפון:

 0504141378 רמי  /  0527675321 אילן

"כ
ג
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הלכה

שלמי יחזקאל  

ביאורים חידושים ומערכות בדיני 

הוצאה ומוקצה ועניני מועד

מאת הרה"ג רבי יחזקאל סטפנסקי שליט"א 

להשיג בטל: 08-9298734

א 
חדש!!

הפרק הקשה והמסובך בהדרכה, בא אל פתרונו.
הכירו את הלוח שזכה שכל גדולי הדור סמכו את ידיהם עליו!!

כעת לשנת תשע"ט
דרך הוראה מיוחדת שהביאה מאות רבנים מדריכים ובתים בישראל

לבהירות ורגיעות ללא צורך בספירה עצמית כלל!
מבהיר ללומדים למה מכוונת כל הגדרה בזמני הפרישה

הצטרפו למאות ואלפים שעברו להורות ולהשתמש רק בצורה מיוחדת זו

מתאים גם לאלו שהתרגלו לספירה עצמית בצורות שונות, 
הלוח נבנה בצורה יחודית שניתן לעבור בקלות להוראה זו

הרב שטרןהרב בעדניהרב שלום כהןהרב גרוסהרב קלייןהרב שפרןהרב וואזנר

הכירו את יצירת הפאר!

לשיעורים והסברים למדריכים/ות שעדיין לא מכירים: 052-7126567

המובחרותהספרים בחנויותניתן להשיג 
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הופיע ויצא לאור הספר

"אסוקי שמעתא"
מאת הגאון רבי בנימין עג'מי שליט"א  

ובו תמצית 
דברי הפוסקים 

ממקורות 
ההלכה ועד 

אחרוני זמננו 
בתוספת 
ביאורים 

והערות קושיות 
וישובים, 

נידונים בספרי 
השו"ת

על הלכות 
מליחה, בב"ח, תערובות, פת עכו"ם, בישולי 

עכו"ם, טבילת כלים, והכשר הכלים.

הספר מעוטר בהסכמות מגדולי הפוסקים.

את הספר ניתן להשיג בירושלים בפל. 
0548462808 ובב"ב בפל. 0548456571

כמו כן אפשר לקבל דוגמא הספר במייל 
בפל. בירושלים

ספר עצי השדה 

על שולחן ערוך הלכות נדה וטבילה 
מאת הגאון רבי יצחק צבי הלוי אונגר שליט"א

לקט ביאורים ובירורים בעומק העיון על כל סעיף וסעיף 
לפי סדר השולחן ערוך 

עם הארות והארות על נושאי כלי השולחן 
ומו"מ בדעת גדולי הפוסקים .

להשיג: אצל הגאו המחבר שליט"א

רחוב מנחת יצחק 3 ירושלים 02-5372178

אשרי  האיש 
7 כרכים 

ארבע מהדורות 

כל פסקי ההלכות 

למרן הגאון הגדול רבי יוסף שלום 
אליישיב זצוק"ל

הספר המכיל בתוכו את כל פסקי מרן 
הגרי"ש אליישיב שליט"א 

עד כה יצא אור"ח -  ג' כרכים 

אבהע"ז – ב' כרכים 

יו"ד – ב' כרכים 

להשיג בחנויות הספרים המובחרות 

ובטל 02-5879118

מכררב
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משפט כתוב
₪₪ 330 22000 עעמממודיםם

למסדר  חיוני  ספר 
ר'  הגאון  וז"ל  קידושין, 
ראב"ד  רוזנברג  שריאל 
בד"ץ בני ברק "בירר כמה 
בעניין  מצויות  הלכות 
שיהא  הכתובה  כתיבת 
דיני  ככל  מועיל  באופן 
עשה  חשוב  ודבר  שטרות 

והמכשלה  בזה  עסקיה  בדבר  בקיאים  אינם  הרבה  כי 
מצויה וכו' עכ"ל.

יכול  עדין  באהע"ז  כתובה  בהלכות  שבקיא  מי  ואפי' 
בהל'  מופיעות  שטרות  שהלכות  מכיוון  להיכשל 

ההלוואה בחו"מ.

נפש חיה
על נזקי שכנים 
₪₪ 220 11222 עעמממודיםם

שריאל  רבי   הגאון  דברי 
ראב"ד  שליט"א  רוזנברג 

בד"ץ ב"ב
הפוסקים  שיטות  "הביא 
בהלכות עמוקות אלו וגם 
תשובות למעשה וכו' הרי 
ללבן  רב  עמל  בו  מונח 
עמוקות  סוגיות  ולברר 

הלומדים  לפני  ולהגשים  שמעתתא  ולאסוקי  בורין  על 
השולחן ערוך עכ"ל.

פועל אמת 
על שרירות פועלים

שש"ח 2255 11822 עעממוודים
פסקי  ראשון  חלק 
שאלות  שני  וחלק  דינים 
בהלכות  ותשובות 
שכירות פועלים, בל תלין, 

מתווכחים, ושדכנים. 
קרליץ  הגרנ"ז  מרן  דברי 
וליקט  שליט"א,"ביאר 
לעומקם  ירד  אלו  הלכות 
הזה  בספר  והביאם 
פרי  וזה  מוכן  השולחן 

עמלה של תורה אשר הרב המחבר יגע בה.

צדקת מרדכי
₪₪ 220 עעמממודיםם 11444

מעשר  צדקה,  הלכות  על 
גבאים,  הלכות  כספים, 

מצות הלואה וכו'.
עם  משולב  הלכות  פסקי 
הספר  למעשה  שאלות 
הגר"נ  מרן  לפני  היה 
ונתן  שליט"א  קרליץ 
וכל  להדפיסו  הסכמה 

ספר קצר המחזיק המרובה וראוי להדפיסו לזכות את 
הרבים וכו' עכ"ל.

אות אמת
₪₪ 220 עעמממודיםם 11300

שפירא  הגר"י  מדברי 
וטהור  יקר  חיבור  זצ"ל 
סת"ם,  כתיבת  הלכות  על 
ביאורים והערות על משנת 
ישראל  של  לרבנן  סופרים 
ועל  ז"ל.  ברורה  המשנה 
ונוכחתי  מעט  מקדש  ספר 
כי הדברים נתחדשו מתוך 
יגיעה שליטה בכל החומר 
אל  וחתירה  ישרה  בסברא 
ראויים  ובוודאי  האמת 
ולהפיצם  להדפיסם 

בישראל לתועלת הרבים וכו' עכ"ל ספר שיעזור לכל מי 
שרוצה ללמוד עניני סת"ם בעיון.

כללא דאבדתא
₪₪ 2555 911 עממודיםם

קרלי"ץ  הגרנ"ז  מדברי 
שבו  ספר  "והוא  שליט"א 
נקיה  סולת  ומבואר  נקלט 
הפוסקים  רבותינו  מדברי 
בהלכות אבדה וגם הוסיף 
משלו  והערות  חקירות 
התורה  ויגיעת  ישר  בשכל 
וראוים הדברים להדפיסם 
וכו'  בישראל  ולהפיצם 

עכ"ל.

  

בס"ד

מספרי הרב הגאון רבי אברהם מונסוניגואברהם מונסוניגו שליט"א 

להשיג:  058-3212654 • 03-6769227 • רח' מתתיהו 35 בני-ברק
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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'.

שו"ת שערי שלמה 
ב"ח על חושן המשפט

שו"ת 'שערי שלמה' 
חלק ג' 

ביאורים ובירורים 
על הלכות פסח. 

הלכות המועדים 
ספר מקיף 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 

בקרוב 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 

סידור פסח כהלכתו 

חדש!!

מכררב

אברהם מונסוניגו
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חלק חמישי

בקרוב
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יוסף מוקיר שבת - הסיפור המלא עם מקורות וציונים

מי לא מכיר את המעשה על יוסף מוקיר שבת, המובא בגמ' מסכת שבת?
כולנו גדלנו עליו – אך הוא לא גדל אתנו, יחסנו אליו נשאר ילדותי משהו.

לפנים  עומק  בה  שאין  בגמ'  שורה  "אחין  זצוק"ל:  שטיינמן  הגריא"ל  מרן  אמר  כבר 
הגדרה,  באותה  כלולה  זו  אגדתא  שגם  להראות  בא  לפנינו  המובא  והספר  מעומק" 

ולחשוף את המעמקים, המרחבים והתובנות הטמונים בסיפור.
הספר מכיל כשישים עמודים, כתוב בסגנון שובה לב, בהומור דק המתאים לכולם: 
לטקסט  מתחת  המובאים  וההערות  הציונים  מצוה.  לבנות  ועד  חכמים  מתלמידי 
הספרות  שדה  מכל   – ועובדתיים  למדניים   – מפתיעים  למקורות  אותנו  חושפים 

התורנית מתקופת הגאונים עד למחברים בני זמננו, מהם הנדירים ביותר.
"מפתיע ומרתק" – אלו מקצת התגובות של הקוראים הנלהבים.

הספר עונה על השאלות הבאות:
במה זכה יוסף לתואר "מוקיר שבת" יותר מכל אחד אחר? ומיהו ענג השבת באמת?

מדוע החליף הנכרי את כל נכסיובאבן אחת? ומה היתה תכניתו הסודית?
מהם התנאים  לקיום הבטחת "לוו על פני ואני פורע"?

ועוד...
מתוך הסכמת מורינו המרא דאתרא שליט"א: חיבור עם חן מיוחד אשר מושך את לב 

הקורא ומכניסו לעולם של נשמה היתרה שבשבת קודש".

מתאים ביותר למשלוחי מנות
ניתן להשיג בטלפון:

08-9762847 / 052-7628472

תהלים החיד"א השלם   
כפי סדר הא' – ב' שחיברו מרן החיד"א 

מטרת הספר:

לאפשר לכל 
אדם בשם 

כלשהו לקרוא 
בזריזות את 

הפסוקים 
שקיימים 
בכל ספר 

התהלים בר"ת 
ובס"ת שמו 

לפי הופעתם 
בתהילים. 

חובה בכל בית ולמצפים לישועה 

להשיג אצל המו"ל 
הרה"ג רבי שלמה דוד יהוסף שליט"א 

 054-2149883    03-678-06-73

עמודים ל400 קרוב 

לפרטים:
8436092@gmail.com

055-678-56-47
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עשרה הרוגי מלכות
הרה"ג רבי מרדכי חיים רפאלי שליט"א

כל  ע"פ  זה  בנושא  וחקר  דרש  המחבר 
מדרשי חז"ל, ש"ס ופוסקים, זוהר ראשונים 

ואחרונים, עד אחרוני זמננו.

מי הם אותם העשרה?

האם נהרגו? 

באיזה תקופה 
היה מעשה זה? 

גלגולים, וכנגד 
מי הם היו?

 וכן מדוע 
נקנסה עליהם 

מיתה? 

מפתחות 
מפורטות.

נ.ב הספר בחלקו הגדול מתאים לקריאה 
ולימוד בתשעה באב.

ניתן להשיג :
בירושלים - רמות - 052-7698441, 

בר אילן - 02-5327335
מודיעין עלית -  052-7643559 

ביתר עלית -  050-4160350

ספר עולם ומלואו 
חובה לכל אדם!

ניסית עשרות פעמים לפתוח דלת  ללא הצלחה? 

יתכן שהמפתח חלוד, או פשוט לא הנכון!

כאב נשמות יקרות ותסכולן על רצון כנה להתגבר ולהצליח 
כיהודי, כבעל, כאבא טוב שמתנפץ באכזבה גדולה. בספר עולם 
ומלואו מקבלים את התשובות כמפתח המתאים ל"עולם מלא"

ניתן להשיג בטל: 0795998351 שלוחה 7

חדש!!

&25
לספר

&30
לספר

'היא הנותנת' 
הספר המבוקש שיתן לך בסיעתא דשמיא 

כלים וכוחות בניהול הבית היהודי

היא הנותנת  
דברי חיזוק 

והשקפה 
לכלות ולנשים

בשפה קלה 
השווה לכל 
נפש עכשיו 

במהדורה 
מחודשת 

עם הוספות 
ותיקונים.

מומלץ ע"י רבנים ונשות חינוך 

בכל רכישת ספר סימניה מתנה!

מחיר מוזל במיוחד לכמויות או למפיצים!

הספר עדין לא נמכר בחנויות

הפצה בלעדית בטל: 0527116508 
או: 02-9923636

מומלץ כשי לנשים 
בכנסים או בשבתות גיבוש
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8436092@gmail.com055-678-56-47

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 
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'חידושי שער המלך לרב רבנן חריף ובקי הר"ר יצחק נוניס 
בלימונטי זצ"ל

מאת הגאון רבי שמעון סנדרוסי שליט"א

והוא ליקוט מחידושיו על הרמב"ם ומדרשותיו ומספרי 
תלמידיו עם ביאור פתח השער להבנת דבריו וליישב 

קושיות בעק"א ואבני מילואים. 

מהדורה שניה ומתוקנת.

כרך א' - קידושין  כרך ב' – בבא קמא  בבא מציעא   

חובה 
לכל בן 
תורה!

חובה 

לכל בן 

תורה!

להשיג אצל הרב המחבר שליט"א: רח' המ"ג 24 רוממה י-ם  ובטל' 052-7632381

סדרת הספרים - ליקוטי אורה
הגאון רבי יחיאל פלק שליט"א

על  נתקבלו  אורה  ליקוטי  הספרים  סידרת 
בפני  מגישים  הנ"ל  הספרים  מסכתות  כמה 
מדברי  הסוגיה  יסודות  תמצית  את  הלומד 
ברורה  בשפה  ואחרונים  ראשונים  רבותינו 

ונעימה.

עד כה התחברו על מסכתות:

 שבת –ביצה –סוכה - בבא מציעא - בבא 
בתרא – זבחים - נידה.

להשיג בבית הרב המחבר שליט"א 
רח' רב אמי 8 בני ברק טל' 03-5799864

&30
לכרך

חדש יצא לאור!

משנת המלבן

הגאון הרב אברהם זיצמן שליט"א

משנת 
המלבן 

מכילה מאה 
סימנים 
בבירור 
סוגיות 

הגמ' ודברי 
הראשונים 
והאחרונים 

בסוגיות 
מלאכה זו.

להשיג בחנויות הספרים המובחרות 

הפצה ראשית קולמוס 

ניתן להשיג גם אצל המחבר 
טל: 08-9740567 פקס: 08-8680821 

8470386@gmail.com :מייל

בירושלים: 02-5371656 
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ספר "בית נאמן" "מנוחת אהבה" "וסמך ידיו"
מאת הגאון רבי מיכאל סגרון שליט"א

ר"מ ישיבת כסא רחמים

שלשה ספרים ברכך אחד הכוללים חידושים בשיטת עין 
הפשט על פרק כירה במסכת שבת- מגדולי רבותינו. בספר 

מתפרסמים לראשונה מכת"י חידושים מהגאון רבי משה לוי 
זצ"ל, ולהבדיל בין החיים מרן הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א, 

והחוט המשולש חידושים מאת המחבר הגאון רבי מיכאל 
סיגרון שליט"א .

להשיג 0527182950   

מסכת חלה המבוארת 
עם פירוש רבנו עובדיה מברטנורא 

ועליו
ביאור 'מגד אברהם' 

עם חידושים ועיונים וליקוטים מדברי 
רבותינו ראשונים ואחרונים, מרחבי הש"ס.

מאת 
הרה"ג רבי גד אברהם סופר שליט"א 

להשיג בטל: 089742726

חדש!!

חדש!!

דברות אהרן 
מאת 

הגאון רבי אהרן כהן שליט"א   

והם סיכומי סוגיות וחידו"ת בפרק ראשון ושני דמסכת סוכה.

להשיג:
משפחת כהן רח' הפסגה 10 ג' ירושלים 

ובטל: 052-765-32-34 

מכררב
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ג נטע רענן 
מאת הגאון רבי ראובן כהן שליט"א

הכולל בתוכו ד' שערים:

השער הראשון 
– 'בירורי 

שמעתתא' –  
ביאורי סוגיות 

וחידושי הלכות 
בסוגיות הש"ס.

השער השני – 
'טהרה שלימה' 
–  בדין חציצת 
אויר בטבילה 

ובנטילה.

השער השלישי – 'ניב שפתים' – בירור 
ענינים בגדרי שויא אנפשיה חתיכה 

דאיסורא. 

השער הרביעי – 'תורת חיים' – תשובות 
מרן הגר"ח קנייבסקי ע"ס אהבת חסד 

ובענינים שונים. 

להשיג: טל: 02-999-6255
052-7620061                   

מכררב

פרי עוז 
מאת

הגאון רבי יצחק אייזיק פינקל שליט"א

והם 
חידושים 
והערות 
ביאורים 
ושיעורים 
על עניני 
המועדים

ובהם 
דרושים 
ואגדות 
– ענינים 
וביאורים 
לפי סדר 

החגים חג הפסח – שבועות – אלול  - ראש 
השנה – יום הכיפורים – סוכות ושמחת 

תורה - חנוכה ופורים  

בקרוב ב' כרכים על התורה 

להשיג אצל הרב המחבר
רח' ליובאויטש 37 ירושלים 

02-5863349   או בטל 052-718-43-52 

מכררב

זאת ליעקב
על חומש במדבר

יום בשורה לעולם התורה בהופיע כרך חדש מסדרת של הגאון 
הגדול רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצוק"ל על התורה. כדרכו 
ראשי  ותורת  בריסק  נוסח  בפשט  בלול  הספר  המחבר  של 
מהר"ל  רבותינו  של  בדרכם  ומחשבה  מוסר  והגיוני  הישיבות 

רמח"ל והגר"א זצוק"ל.

יו"ל ע"י הועד להוצאת דברי תורתו 

הפצה ראשית: "משנת הספר" טל: 050-4123114

חדש!!
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תורה ונביא

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

נסדדר מחחדשש באותתיות גדוללות וממאירוות 
עעינייםם הוגגה היטטב עעל פיי השווואה 

מעעשרוות מקקורותת

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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שיטות הטיפול אשר שמם הכולל קיניסיולוגיה, הלכה
נחקרו  שלא  התחומים  לאחד  עדיין  נחשבים 
הנגלה.  על  הסתום  בהם  ורב  כראוי,  ונתבררו 
הדברים,  של  ומהותם  טיבם  על  לעמוד  כדי 
בתורות  המדע,  בחכמת  מקיף  ידע  לרכוש  יש 
המזרח הרחוק ובדרכי הטיפול השונים, מלבד 
רבותינו  פי  על  ההלכה  בגדרי  מעמיק  ללימוד 
הראשונים והאחרונים, דבר הדורש זמן רב מכל הניגש לברר את דעת התורה בעניין, 
אם מדובר בעניין טבעי או רוחני, מותר או אסור. שיטות אלו הפכו להיות נחלת רבים 
"שאלת  בשם  ספר  כעת  יצא  בס"ד  ה'.  לדבר  החרדים  רבים  לאלפים  פרנסה  ומקור 
אשר  עילית,  מודיעין  מהעיר  חשוב  ת"ח  שליט"א,  אלחנן גרין  הרה"ג  ע"י  המטוטלת" 
מהותם. בספרו  עומק  על  לחקור  שיצא  עד  אלה,  משיטות  מטפל בחלק  היה בעצמו 
חושף הרב המחבר לראשונה סקירה הסטורית בת אלפי שנים על השימוש במטוטלת 
מדברי  נאמנים,  ממקורות  דולה  המחבר  הקדומים.  העמים  אצל  האנרגיה  ובכח 
רבותינו הראשונים והאחרונים וחכמי הקבלה ז"ל, וכן מבירור מעמיק בתורות המזרח 
המטוטלת,  לשאלת  העונה  מיסתורי  כח  אותו  מיהו  עדכניים,  מדעיים  ובמחקרים 
הטענות  כי  רבות,  בהוכחות  בבהירות  מוכיח  המחבר  האנרגיה.  כח  של  מהותו  ומה 
השגורות בפי המטפלים [בציבור החרדי בלבד!] כי מדובר רק בכח ה"תת מודע" של 

המטופל העונה במטוטלת, אינם נכונים כלל.             

המחבר חושף עניין אשר כמעט ונעלם מעין כל, והוא כי גדולי הדור כבר אסרו את 
מכתבים  הכולל  קדשם  דברי  את  ומביא  שנים  עשור  מלפני  הנ"ל  בשיטות  השימוש 

ופסקים שלא זכו עד כה לפרסום ראוי ונרחב.   

החשוב,  לספר  הסכמתם  את  נתנו  והחוגים,  העדות  מכל  שליט"א  הפוסקים  גדולי 
הגרמ"מ  שליט"א,  אוירבאך  עזריאל  הרב  הגדול  הגאון  אלו,  שיטות  נגד  חוצץ  ויצאו 
לובין שליט"א, הגרמ"מ קארפ שליט"א, הגר"י גואלמן שליט"א, המקובל הגר"י הלל 
שהקדיש מכתב ארוך ומיוחד לבעיות אלה, הגר"א תופיק רבה של ביתר, וכן רבני תימן 
הגר"ש קורח, הגר"פ קורח, הגר"י רצאבי הגר"י סרי, הגר"ש מחפוד שליט"א. וכמו כן 

ממחבר הספר 'אל תפנו' הגר"י שטיין המתמחה בעניינים אלו מזה שנים רבות. 

הספר מופץ בחנויות הספרים ע"י הוצאת "קולמוס". כמו"כ ניתן להשיגו 
 ,0548405102 בטל':  גרין  אלחנן  הרב  המחבר  אצל  עילית  במודיעין 

ובמוקדים נוספים ברחבי הארץ. 

שאלת המטוטלת
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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  הרוחני  בהסבר  הן 
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 
שע"י מוסדות סתרי חיים בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א 

להזמנות: 07-33-38-38-42
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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 .

ם דאור

החשמלהחשמל

והלב ר

םהחשמל ן והדמ

ןוהאוירין א ל

עצם

והדמים םן והדמ ן

להזמנות: 07-33-38-38-48
כמו"כ אפשר להשיג את הסדרה תורת רפואת האור גם בשפה הצרפתית
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מכון סתרי חיים 
שע"י מוסדות סתרי חיים בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א 

להזמנות: 07-33-38-38-42

טובת אדם 

נועם אלימלך

תפילת המעכב

סידור הבעש"ט
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מכון סתרי חיים 
שע"י מוסדות סתרי חיים בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א 

להזמנות: 07-33-38-38-42

רפואת חושים - הנפשרפואת האור-חושים

סיפורי מורי חייםבני יעקב 

שלום בניך
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מכונים

"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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מכונים
מכון שלזינגר, מרכז רפואי שערי צדק, 

ת"ד 3235, ירושלים 91031.
רח' זאב חקלאי 11 טל' 02-5361600
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אנציקלופדיה הלכתית רפואית   
 פרופ' הרב אברהם שטינברג שליט"א

 מהדורה חדשה, מורחבת מעודכנת ומתוקנת. שבעה כרכים.

הרופא, החולה והרפואה - באספקלריית ההלכה ומחשבת ישראל, מן המקרא וספרות חז"ל ועד לפוסקי ימינו. בתוספת 
הבהרות, הערות והארות מתחומי מדע, רפואה, פילוסופיה, אתיקה ומשפט..

ותיאורית  הבריאה  תורת  מדעיים,  לחידושים  היחס  ומדע,  דת  ווידויים,  תפילות  נוסחי  מבואות:  ישראל;  מגדולי  הסכמות  כולל:  א:  כרך 
ההתפתחות; 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

הבן;  פדיון  עשון;  העצמות;  מערכת  העצבים,  מערכת  עכול,  עין;  ִעוֵּר;  ותוספותיו;  עוֹר  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  
שהודפסו  המאמרים  את  כוללים  הספרים  רפואה.  בעניני  כרכים  עשר  חמישה 
ב-76 החוברות הראשונות של כתב העת אסיא, מסודרים מחדש לפי  נושאים 

עם מפתחות 

60 ₪ כ"כ | 20 $ 

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
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רפואה מציאות והלכה - ולשון חכמים מרפא
הרב ד"ר מרדכי הלפרין שליט"א.

בשפה  והרפואיים  המדעיים  הנתונים  הבהרת  תוך  והלכה  ברפואה  סוגיות  המציג  והלכה  ברפואה  יסוד  ספר 
כמסמרות  העומדים  חז"ל  דברי  את  יותר  טוב  להבין  המעיין  את  מכוונת  הנכונה  הסברתם  ונעימה.  ברורה 
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 הריון ולידה; שער ג: מניעת 
הריון; שער ד: מניעת מחלות ממאירות בנשים; נספחים: כולל היבטים רפואיים והלכתיים של וגיניזמוס 

אמיתי.

₪ 75 | 30$

קביעת רגע המוות - אסופת מאמרים
 מהדורה חדשה מורחבת כולל מאמרים שטרם פורסמו  

המחלוקת  ג:  שער  וסקירות;  מקורות  הלכתי,  רקע  ב:  שער  רפואי;  רקע  א:  שער  מוות.   קביעת  בסוגיית   
על המוות המוחי; שער ד: החלטת מועצת הרבנות הראשית; שער ה: נספחים. כולל רשימה ביבליוגרפית 

עדכנית, הניסיון ביפן, החוק בניו-ג'רסי, דרכי גישה למאגרי מידע מכוונים, ומפתחות. 412 עמ' 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

  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.   

אבה"ע,  לשו"ע  הקשורים  רפואה  בנושאי  הלכתיות  ותשובות  דיונים  חלק ג' 
מסודרים במקביל לסימני השו"ע, עם מפתח מפורט.     

דיונים ותשובות הלכתיות עדכניות בנושאי רפואה הקשורים לשו"ע חו"מ,  חלק ד' 
במקביל לסימני השו"ע, עם מפתח מפורט.

$ 150 | ₪ 490

מהדורה שלישית מעודכנת ומורחבת
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מכונים
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
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שו"ת באר שרים – מהדורה רביעית
על ד' חלקי השו"ע חמשה כרכים

ב"כ אור"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-שלזינגראברהם 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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ישמח לב  
     מבקשי ה'

בהססככממותתיההםם ההנלהבות של 
גדוולי הפפוסקקיםם מההדור 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"



97

סכין שחיטה כהלכתה

הרב אלעזר בהגאון
רבי יצחק זצ"ל 

פלקסר שליט"א

ישמח לב  ישמח לב  
     מבקשי ה'     מבקשי ה'

"וזבבחתת מבבקרךך וממצנךך אשר נתן ד' לך 
      כאאששר ציתתיךך, ואככלת בשערך" 

(דברים, י"ב, כ"א)

להשיג בחנויות 
הספרים המובחרות 

ואצל המחבר:

02-9951732
050-4148809

חובה 
לכל 

שוחט

"רב
  מכר"

יו"ל במהדורה חדשה

אחרי 30 שנה!
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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 
ידעו  הקודם  בדור  מאד,   עד  גדולה 
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.

מבוקרים שאינם  ספרים  קריאת 
ל

דעת 
בקר
     ספר
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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 
את הניסיונות הקשים  היו  "גם להם 

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  הנפש  מסירות 
ליל  חצות  לאחר  משה"  ל"זיכרון  או 

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? 

מועילים  שאינם  מתח  ספרי  קריאת 
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.

חייהםהקודש. סיפורי 
של הישיבות

המחנך 
ריאת 

רי 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

ת 
קר
ר
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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   •
ואף  הסדירים,  הלימודים  חשבון 
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.

לקרוא,  לא  מה  לילד  שנאמר  לפני   •
כן  מה  קודם  לו  שנאמר  חשוב 
תתורו",  ה"ולא  לפני  לקרוא, 
נאמר "וראיתם אותם" – היכן כן 
חברים,  לגבי  גם  כנ"ל  להסתכל. 
להתחבר, לומר  לא  המי  עם  יחד 

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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להשיג בטל: 052-7603227
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TAKING THE WORLD
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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

The sixth volume
(Chapters 318-323

Hilchos Bishul, Borer, etc.)
is now available in your local 

Hebrew bookstore!

New!
Paperback edition 

in two sizes!

www.ohr-olam.org

New!
Paperback Edition of 

English Mishnah Berurah 
with Summaries
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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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הפ
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 
שולט  שליט"א  המחבר  כי  חיים...וראיתי  אוצרות  הק'  הספר 
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...

מה

לתועלת 
הלומדים 

נוספו לחיבור 
קונטרס קיצור 

העניינים 
לתועלת 

השינון 
והזכרון, וכן 

מפתחות 
מפורטים 

לכלל הערכים 
והעניינים 

שבספר 
מסודרים 

באופן יסודי 
וברור.

‰˘ערים לחכמ˙ 
‰‡מ˙ נפ˙חים

 ס„ר˙ ‰ספרים ˘ערי חכמ‰
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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 
שנותן  עד  שבמראה,  ההבנה  את  והן  הפשט,  ע"ד  וביאורה  עצמה  החכמה  ידיעת  את  הן  משלב 
ללומד לחוש את הבנת ומתיקות הלימוד, והכל מיוסד על המפרשים המקובלים במשך הדורות.

הפיכה 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 
שלא  אחד  פה  שהעידו  ז"ל,  האר"י  כתבי 

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
להזמנות מרוכזות בלבד יש ליצור קשר - 072-2308605 או 0527631968

ה
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ויינטרויב  ‡לי'  י˘ר‡ל  רבי  ‰‚„ול  ‰‚‡ון 
זˆו˜"ל:

ומ˘נ˙ו  חי„ו˘ ‚„ול...  כ‡ן  ˘ר‡י˙י  ‰‡מ˙ 
מפלי‡... ב‡ופן  בפיו  ס„ור‰  ב„ברי‰ם 
ˆור˙   ˙‡ לעכב  ˘יכולים  ‰˘יבו˘ים  בלי 
‰„ברים, וע"ז ‡ני ‡ומר „יל„‡ ‡ימי' כוו˙י' 
טובים  כי  עˆמם  על  יעי„ון  ˙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 
פרט  כל  לפר˘  ˘ליט"‡  ˘ל ‰רב ‰מחבר 
ו„˜„˜  ˘עמ„  ז"ל,  ‰‚ר"‡  בי‡ור  ˘ב„ברי 
וערך  וסי„ר  ‰יטב,   ˜„‰ ‰‚ר"‡  בל˘ונו˙ 
וכבר ‰כר˙יו  ומפור˘,  ברור  בל˘ון  פירו˘ו 
וניכר  ˘מע˙˙‡...  ל‡סו˜י  וכחו  עיונו  בטיב 
˘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:
ס„ור‰  ומ˘נ˙ו  ב˙ור‰  י‚ע  כמ„ר˘ו  ‡ברך 
‰ו‡,  כ‰לכ‰  פנים  ו‚ילוי  ‰ר‰"‚...  ‰יטב 
ובכמ‰ מ˜ומו˙ ר‡י˙י „ברים מ‡ירי עינים, 
ב‰רחב˙ ‰„ברים  רב‰  ˙ועל˙  י˘  ובכולם 
ו‰עמ˜˙ם ורווח‡ „˘מע˙˙‡...‰זמן ‚רמ‡ 
 ıורבים בני ‰˙ור‰ מב˜˘י ‰' ‰טועמים מע
‰„ברים  ‰˙ור‰  בני  וי˜חו  י˙ן  ‰חיים...ומי 
בסוף ‰ספר‡  מ˘"כ  בנו  וי˙˜יים  לבם,  ‡ל 
˘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

‡‡ ˘רי˘ר‡ל‡ל רבבי רל ‰‚„ו‚„ול  ‰ן ‰‰‚‡ו‚‡ון 
˜ˆו˜"ל: ז

חי„ו˘ ‚ כ‡ן  ˘ר‡י˙י  ‰‡מ˙ 
ב‡ בפיו  ס„ור‰  ב„ברי‰ם 
לע ˘יכולים  ‰˘יבו˘ים  בלי 
‰„ברים, וע"וע"ז ‡ני ‡ומ‡ומר „יל„יל„

עˆעˆ עלעל יעייעי„ון„ון ..‰‰„בר„בריםים ˙יל˙ילי„.י„
ל‡ח„‡ח„ לל ˘י˘י˙‚„˙‚„ל  ..בברכ‰רכ‰ ‰ם.‰ם

‰םי‰ם...... נעינ ע ריר ל‰‡ל‰‡ „ו„ורורו

‰‚‡ון ‰‚„ול רבי יע˜ב מ˘‰
ר"י ‡‰ב˙ ˘לום:

˘‰˘יעעעור מלומ„י ל ˘ח˘ובי מ„ מ ‡ח
לר‡ו˙ ו˘מח˙י  ‰˜„ו˘‰... 
ממ .ולולז‰ז‰ ı..ıונחונחו וב ח˘וח˘וב  חיבחיבורור

‰ ‰י˜רב  ˙לימי„  ע˘‰ 
נ‡ יסו„ו˙  ˘ליט"‡...˘‰ניח 
ו‡ ז"ל...  ‰‚ר"‡  „ברי  פ˘ט 
י‚ רוב   ˙‡ ז‰  בספר  בעליל 
לל ‡"‡ ˘ליטליט ˘ר ‰מחבמחבר  ‰ר‰רב ‰ב ˘ל˘ל

˘̆ ל,"ל ז ז‡ ‰‚ר‚ר"‡  ‰ר בי‡וי‡ור  בי ˘ב˘ב„בר„ברי 
‰יטב  ˜„‰ ‰‚ר"‡  בל˘ונו˙ 
,˘, ומפור ברור  בל˘וןן  פירו˘ו 
˘מ ל‡סו˜י  וכחו  עיונו  בטיב 
ספפ לעללעלו˙ו˙ול‚ול‚„ול„ול...ו‡יו‡ין סן ˘ע„˘ע„יויו
בו י˜בלו מ‰ספר ˙ועל˙ מרו

ל‰˘י
ל‰זמנו˙ מרוכזו˙ בל

מ„ברי ‰רבנים ‰‚‡ונים

‰˘ערים לחכמ˙ 
‰‡מ˙ נפ˙חים

 ס„ר˙ ‰ספרים ˘ערי חכמ‰
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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 
ברורו˙  ב‡ו˙יו˙  ר‡˘ון,  כמ˙כונ˙ „פוס  ‰‚ר"‡ 
‰‚‰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˙‡

לומ„ים.

„ים ל˜יום מ˘‡ל˙ו ˘ל ‰‚ר"‡
וכוכע„וע„ו˙ו˙ו ‰ל‰לומ„ומ„ים,ים ביןבין ˘ט˘ט
˘מו‡ל ‰רב  ˙ור˙ו  מ„פיסי   
˘י˙פ˘ט ‰י‰  ‰‚ר"‡  ˘ל  ו 

ל‡ול̇˙נו.. ‚ב ‚ ˜י ˜ירו ˙ל˙לו י בז‰

בי‡ור  עם  „ˆניעו˙‡  ‰ספר‡ 
ברורו˙  ב‡ו˙יו˙  ר‡˘ון,  „פוס 
‰‚‰ו˙  מ‡ו˙  עליו  נוסף  עו„ 
זˆ"ל"ל ווינטרויב ‰ו ‡ליל י˘ר‡לל

לו

בבי‡ו‡ורר ̆˘‰ו‰ו‡‡ חחכמכמ‰,‰, ררי
מומוויוילנלנ‡‡ זז"לל ‡ל‡לי‰י‰וו רברביי
ב‰יר ומ˜יף ב‡ר ‰יטב.
‰˜ים, ˘ב‰סכמו˙י‰ם
חיבורו ‰ב‰יר ו‰מ˜יף.

ספר‡ „ˆניעו˙‡



132



133

והוא פרקים ומאמרי שעה 
במשנת החינוך למחנכים 

מלמדים והורים
מתוך שיחות שנאמרו בפני 

מלמדים ומאמרי שעה 
שנדפסו בעיתונות ובכתבי 

עת שונים

מאת 

הגאון רבי 
אליהו פרידלנדר שליט"א
בן הגאוה"צ רבי חיים זצוק"ל 

בעל 'השפתי חיים'

יומא טבא לרבנן
הופיע ויצא לאור

ספר 
סו„ ‰חינוך

להשיג בחנויות הספרים המובחרות 
הפצה ראשית 'ספרייתי' – אחים גיטלר 03-5798187  

או אצל הרב המחבר רח' שד' האד' מויז'ניץ 6 בני ברק 03-6769117
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052-7130305

7130305
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 עם הספר

אחד הכינויים אשר נדבקו לעם היהודי זה אלפי 
היותינו  מאז  בכדי!  ולא  הספר",  "עם  הוא:  שנים 
המושג  חיינו,  ועץ  חיותינו  מקור  הספר  היה  לעם 
'ספר' שהיה ספר התורה אותה כתב משה התרחב 
הכריע  כאשר  הקדוש  רבי  בידי  שנה  כ1400  אחרי 
התורה  את  גם  לכתוב  להתיר  חביריו  עם  יחד 
שבע"פ משום 'עת לעשות לה'', הכינוי "עם הספר" 
עורות  העת.  באותה  יותר  רחבה  משמעות  קיבל 
שלאחר  עד  ועובדו  נוקו  טהורים  וחיה  בהמה 
תהליך ממושך בא העור לכדי קלף אשר על גביו 
יותר  ומאוחר  והאמוראים  התנאים  דברי  נכתבו 

דברי רבותינו הגאונים והראשונים.

במסירות  הועתקו  קלף  גווילי  בהם  ימים  אותם 
כנפי  ומשק  הרוח  כנשוב  עברו  חלפו  ובשמרנות 
חדש,  עידן  של  תחילתו  את  בישרו  ההיסטוריה 

עידן הדפוס.

הספרים  ברומא  לדפוס  מובאים  ה'ר"ל  שנת 
העבריים הראשונים בהם פירושי הרלב"ג, הרמב"ן 
והרד"ק על התורה, ומשבא הספר לידי דפוס לא 
של  שולחנם  על  מלעלות  חדשים  ספרים  פסקו 
קלה  ההדפסה  כשנעשתה  ולימים,  ישראל,  חכמי 
וזולה יותר נתמלאו אט אט בתי המדרש בספרים 
לשבת  יכלו  המדרש  בתי  חובשי  ישראל  בית  וכל 

ולהגות בתורה מתוך הכתב. 

ואמנם חסרונות רבים היו גם היו, החל משלמות 
בתפוצת  וכלה  המסדרים  וטעיות  האותיות 
היו  צדיקים  יהודים  ואתר.  אתר  בכל  הספרים 
להשאיל  כדי  השכנה  לעיירה  רגליהם  מכתתים 
כרך 'בבא קמא' לכמה ימים, הרבנים המדפיסים 
גדולה  ובזהירות  קודש  בחרדת  מתייחסים  היו 
ואף  טעות  בהם  תיפול  לבל  ספריהם  להדפסת 

ממשה רבינו 
עד 'רבותינו'  

 בעולם התוכנות הממוחשבות נשבר שיא חדש, תכנה גאונית נולדה - 'רבותינו' 
שמה, מערכת 'אוצר הספר התורני' מזמינה אתכם להבין בהרחבה את ייחודיות 

התכנה מתוך סקירה היסטורית קצרה
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ויופי  צורת  לגבי  ברורות  הוראות  היו  נותנים 
הכתב.

המפורסם  במכתב  מוצאים  אנו  לכך  דוגמא 
בהקדמת  בניו  ע"י  (נעתק  לבנו  הגרע"ק  ששלח 
ספר תשובותיו) "אבקשך בני ידידי, לפקוח עין על 
ואותיות  שחור  דיו  יפה  נייר  על  נדפס  שיהיה  זה 
והדעת  מתפעלת  הנפש  לדעתי,  כי  נאותות. 
הלימוד  מתוך  מתעוררת  והכוונה  מתרווחת 
הכתב  אם   - בהפכו  והיפוכו  ומהודר,  נאה  בספר 

מטושטש".

הספר בימינו

הטכנולוגיה  עולם  אנו,  ימינו  עד  חלף  רב  זמן 
ברכה  עימו  הביא  מסחררת,  במהירות  המתפתח 
הגיע  הספרים  אוצר  היהודית.  לספרייה  גם  רבה 
למימדים בלתי נתפסים של איכות וכמות - דברי 
מתגשמים  קץ'  אין  ספרים  'עשות  המלך:  שלמה 
היום במלא משמעותם. אין לך לומד רציני שאינו 
חפץ שכתביו, חידושיו וסיכומיו, יראו אור, יופצו 
בעשרות ומאות עותקים, מה שהביא את מציאות 
לכזו שאינה ניתנת לשליטה. הספר היהודי ממלא 

כל פינה פנויה.     

ונגישות  הטכנולוגיה  התפתחות  עם  בבד,  בד 
העולם,  ברחבי  מולאים  ספרים  לאוצרות  יהודית 
היהודי  העם  נחשף  אט  אט  נוסף.  רובד  התגלה 
היהודי  הספרות  תבנית  של  המקורית  לתמונה 
ממצאים  שנמצאו,  יד  כתבי  כאשר  המקורי, 
פסיפס  לכדי  הביאו  שנחשפו,  ארכיאולוגיים 

מרהיב ההולך ומתרחב. 

דורות שלמים של כתיבה, עמל, שמרנות ודייקנות 
מאירים יחדיו באור יקרות על דורנו. באחת נתגלה 
התנאים  מתקופת  התורה,  השתלשלות  סדר  כל 
חכמי  תקופת  של  הזהב  תור  מגדולי  והאמוראים 

ספרד, ועד לישיבות הענק שבאשכנז. 

וממערב,  מהמזרח  נדירים  ושותי"ם  הלכה  ספרי 
וכתבי  הגלויות  במשך  בצנזורה  שנגנזו  השמטות 
כאשר  משנהו,  על  אחד  מאירים  החלו  רבים  יד 
מהפך  בחובם  טומנים  שכאלה  גילויים  לעיתים 
בתפיסה הרווחת בעולם התורני, ואחרי כל גילוי 
שכזה מתגלגלים ככדור שלג כמה וכמה חידושים 
שתוקן  שיבוש  מפתיע.  גילוי  מאותו  הנובעים 
את  להבין  פתח  נותן  אחד,  גדול  של  יד  בכתב 
ומתבהרת,  הולכת  התורה  וכך  משנהו,  של  דבריו 

הולכת ומתבררת.

במסירות  כפים,  בעמל  שנארגה  רבותינו  תורת 

 - לומדיה  של  עצומה  ואהבה  בערגה  סוף,  אין 

חובשי בתי המדרשות לדורותיהם, נחשפה בדורנו 

אלא  נותר  לא  כעת  יופי.  כלילת  הדורה  כשמלה 

לקבץ את המכלול הענק הזה ולהניף אותו אל על 

בכלים הממוחשבים בני ימינו.  

עידן חדש של הספריה התורנית

ואכן, בשנים האחרונות קמו כמה משוחרי התורה 

הידע  גבולות  את  לפרוץ  ובקשו  ביקרה  החפצים 

בכך  יחפוץ  אשר  לומד  כל  חשיפת  ע"י   – התורני 

לספרים עתיקים נדירים וחשובים אשר נכתבו ע"י 

גדולי הדורות במשך ההיסטוריה רבת התהפוכות 

בעולם התורני לדורותיו, זאת עשו יחד עם הנגשת 

ספרים אין מספר אשר נדפסו בדורינו אנו.

בעבודה אינטנסיבית התגבשו תוכנות ענק נפלאות 

'בר  התורה',  'אוצרות  החכמה',  כ'אוצר  ויעילות 

אילן' ועוד, המכילות כמים שאין להם סוף ספרים 

ספרי  כל  ואחרונים,  ראשונים  ספרים,  גבי  על 

בין  המעבר  את  מאוד  המקלים  כאחת,  המקורות 

האחד למשנהו, ואף מבורכים בנופך באפשרויות 

חיפוש שונות בנבכי הספרים שבתכנה. 

הספרים  מכוני  את  הביאה  זו  מדהימה  תופעה 

ומועיל  נפלא  שימוש  לעשות  כגדולים  קטנים 

בידע האדיר הספון בתוכנות השונות, הדרתם של 

למלאכה  הפכה  רבים  ואחרונים  ראשונים  ספרי 

ציוני  ובכמות  באיכות  יותר  ויסודית  יותר  קלה 

נבונות  והפניות  תיבות,  ראשי  פיענוח  מקורות, 

לספרים מקבילים. 

תוכנות  של  החדשה  שהמציאות  איפה,  ספק  אין 

לפיתוח  רבות  תרמה  התורה  בעולם  הספרים 

מבוקרות  תוצאות  הניב  ואף  הספרות,  והרחבת 

בשנים  להם  לצפות  יכלו  שלא  יותר,  ומדוייקות 

עברו.
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הופעת 'רבותינו'

לנוע,  מפסיקים  לא  הטכנולוגיה  גלגלי  ואמנם 
תוכנה חדשה נולדה - 'רבותינו' שמה. 

תוכנת 'רבותינו' מצטיינת ביכולת חיפוש מרתקת 
כי  נדמה  שלפעמים  עד   – במהירותה  ומדהימה 
טרם סיום כתיבת השאילתה התוכנה כבר מצאה 

את המבוקש.... 

שיטת החיפוש גם היא חדשה ומהפכנית, החיפוש 
בכמות  או  השאילתא  במרכיבי  מוגבל  אינו 
התוצאות וכמו"כ הינו עשיר בסיווג רמות החיפוש 
האפשרות  (כגון  בחיפוש  המשתתפים  ובמאגרים 
של  רחב  זכרון  בהיברבוקס),  החיפוש  את  להכיל 
לתוצאות  גישה  ניתנת   כמו"כ  קודמים,  חיפושים 

חיפוש במהירות ובאופנים רבים. 

Wordסנכרון עם ה

אומנם, לא לזה בלבד נועדה תוכנת 
ממה  יותר  זו,  תוכנה  'רבותינו'. 

האברכים  את  לשרת  שבאה 
עבורם  למצוא  התורה,  ועמלי 
ספרים  מתוך  מקומות  מראי 
מקורות  לפענח  או  נדירים, 
שעשו  כפי  וכדומה,  נעלמים 
אחרות,  תוכנות  בהצלחה 

כלי  להוות  באה  'רבותינו' 
בעולם,  מסוגו  חדש  מהפכני, 

את  להפוך  המבקש  ייחודי  כלי 
אותה  ולהביא  כולה  התורנית  הספרות 

אל השלמות הבלתי אפשרית!

תוכנת רבותינו יושבת בשדה עבודתו של העורך, 
עבור העורך הוותיק והמנוסה הרי היא כמקלדת 
שהתוכנה  משום  תחליף  לו  שאין  שימוש  וככלי 
נמצאת בתוך תוכנת הוורד, ומסייעת לו תוך כדי 
והנרחבים  הרבים  החיפושים  את  לדלות  עבודתו 

שצריך להגיע אליהם תוך זמן קצר. 

של  האישי  הקלמר  כעין  היא  רבותינו  תוכנת 
דרכו  מראשית  אותו  המציידת  התורני,  העורך 
המסמך  על  מלא  באופן  מסונכרנת  אחריתה,  עד 
בלחיצת  כאשר  מלא,  פעולה  שיתוף  ומאפשרת 
במהירות  פועלת  התגובה  במסמך  אחד  כפתור 
הבזק ישירות בגוף התוכנה, ובשבריר שנייה אחד 
את  ומבצעת  המתבקשת  הפעולה  את  מסיימת 
הטקסט.  בגוף  המתבקשת  ההוספה  או  השינוי 

של  הווירטואלי  בעולם  נראה  טרם  כזה  מופת 
עריכת הספרים. 

סיקול טעויות ובדיקת מהימנות ציטוטים

גליונות  אל   - העורך  אל  פונה  'רבותינו',  תוכנת 
הטעויות  את  לסקל  לו  ומסייעת  עבודתו, 
החוזרות  בהעתקות  השנים  במשך  שהשתרבבו 
מפיענוח  שנגרמו  סופרים  משיבושי  וכן  ונשנות, 
מאותיות  או  מוטעים,  וקיצורים  תיבות  ראשי 
שבורות שהטעו את עין המעתיק ונחקקו לדורות 
עלי ספר. כמו"כ התוכנה בודקת במהירות ובאופן 
יסודי את מהימנותו ודיוקו של כל ציטוט ומקור.

מערכת קיצורי דרך

העורך,  לצורכי  מענה  לתת  כדי  נבנתה  התוכנה 
עורכים  צוות  בבנייתה  הועסקו  ולפיכך 
בתחום  להם  רב  שידם  בכירים, 
מבינים  וממילא  הספר  עשיית 
הרבים  צרכיו  את  לעומק  הם 

של העורך בשעת עבודתו. 

הוא  שבה,  העיקרי  החידוש 
בעבודתו  החופשיות  מתן 
של העורך כפי רצונו והרגליו 
הספר  צורך  וכפי  בעבודה, 
אותו הוא מעבד, כאשר לרשותו 
קיצורי  של  שלמה  מערכת  עומדת 
את  בקלות  לבנות  לו  המסייעת  דרך, 
עם  מירבית  במהירות  מבוקשו  את  להשיג  הדרך 

דיוק מושלם.

בלחיצת  למסמך  והכנסתו  מקום  מראה  איתור 
כפתור

עם תוכנת רבותינו – בלחיצה על כל מראה מקום 
מקום  המראה  יפתח  הטקסט  בתוך  המופיע 
על  מקום  מראה  חיפוש  כן  כמו  המקורי.  בספר 
פי טקסט נעשה ברגע. התוכנה 'יודעת' למצוא גם 

כשהציטוט אינו בדיוק כמו הנכתב במקור. 

לאחר מציאת המקור המבוקש – בהקלקה אחת 
בלבד יכנס המראה מקום לתוך הטקסט, במקום 
זו   כמו  אחת  בתכונה  די  העורך.  שירצה  ובאופן 
כדי לקצר את עבודת העורך ולדייקה לאין שיעור.  

לאחר 
מציאת המקור 

המבוקש – בהקלקה אחת 
בלבד יכנס המראה מקום 

לתוך הטקסט, במקום ובאופן 
שירצה העורך. די בתכונה אחת 

כמו זו  כדי לקצר את עבודת 
העורך ולדייקה לאין 

שיעור. 
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בדיקת ציטוט מול מקור

נבדק  מועטים,  ברגעים   – רבותינו  תוכנת  עם 
הבחירה  ניתנת  ולעורך  המקור,  מול  אל  ציטוט 
להחליט כיצד יכנסו כל ההבדלים בין הטקסטים 
הטעות  את  למסגר  עובד,  הוא  עליו  במסמך 
בסוגריים  החסר  את  ולהוסיף  עגולות  בסוגרים 
באפשרות  וכן  שולים,  בהערת  או  מרובעות, 
כהכנה  בדר"כ  משמשים  [אשר  קודים  לתוספת 
לעימוד] או תיבות קישור לפני או אחרי כל שינוי, 
העורך  בשפת  מדברת  כביכול  התוכנה  כאמור, 
הגדרות  פי  על  אוטומטי  באופן  רצונו  את  ועושה 

פשוטות שהוא מבצע בה קודם לכן. 

מאגר ר"ת מתוחכם

ראשי  פיענוח  בתכונת  מצויידת  רבותינו  תוכנת 
תיבות חכמה ומשוכללת, מאגר של 45,000 פע־

לעורך  רב  זמן  יחסוך  שונים  נוחים 
התוכנה  כפתור  בלחיצת  וללומד. 

ומציגה  המסמך,  על  'רצה' 
התיבות,  ראשי  בכל  במהירות 
הפיענוח.  אפשרויות  את 
הפיענוח  על  נוספת  לחיצה 
את  הפיענוח  יחליף  הרצוי 
שבמסמך.  תיבות  הראשי 
אפשרויות  כוללת  זו  "ריצה" 

אפשרות  ומגוונות. ישנה  רבות 
של "רבותינו",  הריצה  שבשעת 

מרובעות/ סוגריים  על  'תדלג'  היא 
לפי  מסויימות  תיבות  על  או  עגולות, 

בחירת המשתמש. 

לאחר  פיענוח  שכל  לבחור  הלומד  יכול  כמו"כ 
לערוך  ניתן  ובכך  ב'צהוב'  יצבע  למסמך  הכנסתו 
לפענח  גם  ניתן  מכן.  לאחר  הפעולות  על  ביקורת 
גרש  עם  במסמך  המופיעות  מילים  קיצורי 
כתי'  ביצה,   – ביצ'  אפילו,   – אחד. [כגון: אפי' 
על  שבעבודה  כך  ד,  ְמֻנקָּ כולו  המאגר  כתיב].   –
הפיענוחים.  את  לנקד  צורך  אין  מנוקד,  טקסט 
על  בעבודה  ניקוד  ללא  גם  לפענח  ניתן  זאת  עם 
העבודה  זמן  את  המקצר  אדיר  כלי  רגיל.  טקסט 
מדהימה  בצורה  ומסייעת  משמעותית,  בצורה 

לעורך בעבודתו.

לקוצר המצע לא נאריך כאן בשאר הדברים אשר 
על  רק  עצמה.  בפני  לכתבה  ראוי  מהם  אחד  כל 

קצה המזלג: 

סיקול טעויות ה'דומות'

בתוכנת רבותינו ישנה תכונה ייחודית לכשעצמה 
אחד  ברגע  הדומות,  טעות  בבדיקת  המסייעת 
שנכפלו  במילים  להבחין  התורני  העורך  יכול 
מבנה  אכן  זהו  האם  לבחון  יוכל  ובכך  בטקסט, 
הטקסט והמחבר הוא שבחר לכפול את המילים, 
כדי  תוך  שנוצרה  טעות  השתרבבה  חלילה  או 
הבוחר  הוא  העורך  כאן  וגם  וכדומה,  הקלדה 
לעצמו, איזו רמה של הכפלה הוא מעוניין לבדוק, 
הלאה.  וכן  מילים  שלוש  או  כפולות  מילים  צמד 
תוסף זה, מעלה יחודית יש בו גם בכתיבת מאמר 
הכותב  כאשר  בזה,  וכיוצא  חידושים  עריכת  עת, 
של  האינטקטואליה  רמת  את  לבקר  מעוניין 
כתיבתו, שאינו חוזר על משפטים שכבר השתמש 
בהם, התוסף מציע פתרון מדהים ופשוט, שברגע 
לשפה  פשוטה  כתיבה  להפוך  יכול  אחד 

עשירה ומגוונת.  

שמכילה  הרבים  הכלים 
מתוך  נבנו  רבותינו  תוכנת 
עריכת  את  לייעל  הרצון 
למיצוי  עד  התורני  הספר 
בתוספים  המקסימלי, 
מעולם  היו  שלא  אדירים 
בתחום העריכה. מתוך הכבוד 
העורך  שחש  והנחוץ  הראוי 
הוא  עמהם  הקודש  כתבי  כלפי 
הוא  חש  רבות  פעמים  מתעסק, 
טועה  חלילה  שמא  מצפון,  בנקיפות 
לבצע  מחליט  שהוא  כלשהם  בפעולות  הוא 
יותר  ומקלקל  פוגע  הוא  ובכך  עבודתו,  כדי  תוך 

מאשר הוא עושה את שליחותו – לתקן.

תכנית גיבוי אוטומוטית

לבטח  בנוסף  נועדה  כשמה,  'רבותינו',  תוכנת 
של  המקוריים  דבריהם  את  במקסימום  ולחסן 
רבותינו, שלא יפגעו תחת ידו של העורך. בתוסף 
הלזו,  הרחבה  מהתוכנה  כחלק  היושב  הגיבוי 
כל  לשמר  הרבות  האפשרויות  את  העורך  ימצא 
מסמך שפתח מתי שהוא, על פי הגירסא הקודמת 
העורך  אם  ובכך  שינויים,  בו  שחלו  קודם  שלו 
למצוא  יכול  במסמך,  מסויים  משינוי  בו  חוזר 
בתיקייה  המסמך  של  הקודמות  הגירסאות  את 
דעתו  שיקול  לפי  בנוייה  היא  שאף  מסודרת, 

בהגדרות שיוצר בה. 

'רבותינו' באה 
להוות כלי מהפכני, חדש 
מסוגו בעולם, כלי ייחודי 

המבקש להפוך את הספרות 
התורנית כולה ולהביא 

אותה אל השלמות 
הבלתי אפשרית!



139

בזמן  העורך  מצד  פעולה  כל  ללא  נעשה  זה  כל 
עבודתו ונעשית מאחורי הקלעים לפי רצון העורך. 
מביני דבר יודעים לומר כמה תועלת יש בתכונה 
לעיתים  כאשר  חוסכת  היא  נפש  עוגמת  כמה  זו, 
שעות  לאחר  עבודתו  את  לשמור  שוכח  העורך 

רבות של מאמץ ויגיעה.       

הביקורת  ביכולת  מפתיעה  התוכנה  כן  כמו 
העצמית של המסמך בהשוואה מול מסמך אחר, 
כן  גם  העורך  יכול  ובכך  פחות.  או  יותר  מדויק 
אם  לבחון  במסמך,  שעשה  השינויים  את  לבקר 
לא פגע ומחק מבלי משים מילה אחת או שניים 
מהמסמך, טעויות כאלו שחלילה יכולות להיקבע 

לדורות. 

עוזר העתקות

תוכנת רבותינו מכילה תכונה מדהימה 
אף  העתקות'.  'עוזר  שנקראת 
היא מסייעת באופן יוצא דופן 

למסמכים  מסמך  בפירוק 
אחרים המסווגים לנושאים 
זמן,  במינימום  שונים, 
להעתיק  צריך  לא  כאשר 
הטקסט,  את  לגרור  או 
את  לפתוח  מבלי  וכן 
בזמן  כך  החדש.  המסמך 
מסמך  לפצל  ניתן  קצר 

ולהרכיב  שונים  לעניינים 
ערוכים  שלימים  ספרים 

ומפוארים.

לידי  באה  זו,  בתוכנה  שיש  השלימות 
היא  אך  בה,  שיש  המרובות  בתוספות  ביטוי 
הספר  לעריכת  מעבר  הרבה  גבולות  פורצת 
'רבותינו'  תוכנת  דיוקו,  על  והעמדתו  השוואתו 
לעורך  יעיל  ככלי  לשמש  היותר  ככל  שואפת 
במגוון התחומים שעליו לעסוק בהם בכדי שיוכל 
לברך על המוגמר. תחום העימוד, הרי הוא נושא 
בפני עצמו, אך ההכנה לעימוד בדרך כלל נדרשת 
חלק  כל  להכין  רב  זמן  לשבת  שעליו  מהעורך, 
לבין  בינו  המקשרים  קודים  ולשתול  במסמך 
מסמכים אחרים, קישור בין דיבורים המתחילים 

למסמך 'אב' ועוד... 

הפתרונות  את  לפניו  פותחת  התוכנה  כאן 
מקצועיים  תוספים  שברשותה,  המדהימים 
שחוסכים זמן עבודה אין סופית ויכולים להבטיח 

לו את הדיוק המירבי לפני ההגשה לעימוד, תוסף 
דיבור  קישור  וכן  עוקב,  מספור  בקודים,  דילוג 
המתחיל, כל אלו עשויים בצורה בלתי מתפשרת 
למנף את העבודה ליעילה יותר וחסכונית באופן 

שאין דומה לו.  

סנכרון עם הרשת

בתוכנת  אור  רואה  כמוהו  מאין  נוסף  שכלול 
חיבור  קיים  (אם  הרשת  עם  סנכרון  רבותינו, 
מבוקשו  את  העורך  ימצא  לא  באם  במחשב), 
לפנות  יכול  הוא  מיידית  התוכנה,  ספרי  במסגרת 
היברובוקס,  ויקיפדיה,  כמו  המרושתות  לתוכנות 
הספריה הלאומית, ועוד. כל מראי מקום המופיע 
ברשת ניתן לפותחו ברבותינו. וכל טקסט המופיע 
ברשת ניתן לחפשו ברבותינו ב'רגע'. כמו כן ניתן 
לחפש ישירות מטקסט המופיע ברבותינו, 

ולהגיע ישירות אל מבוקשו.

במשך  ישבו  התוכנה,  יוצרי 
שנים רבות בפיתוח ושכלול 
נבחן  צורך  כל  התוכנה, 
כל  רבה,  בחומרה  ונבנה 
התוכנה,  של  פעילות 
התגובה  ברמת  נבדקה 
עומדת  כשבראש  שלה, 
מלא  את  להפיק  המטרה 
הנכון  בשימוש  החיסכון 
הדרך  את  לקצר  בתוכנה. 
של  שעות  אלפי  של  בחיסכון 
ידידותית  תוכנה  ליצור  עבודה. 
ושימוש.  לקליטה  ופשוטה  חכמה 
השמורה  מרובה  דשמיא  סיעתא  עם  וכך 
התוצאה  הגיעה  הקודש,  בכתבי  למתעסקים 
בקרב  עצומה  להתפעלות  שגורמת  המופלאה 
עולם העורכים שכבר הספיקו להתוודע ליעילותה 

המדהימה של התוכנה במגוון שירותיה.

כאשר  עצמו,  את  מוכיח  התוכנה  אחר  הביקוש 
התוכנה  השקת  של  מאוד  קצרה  בתקופה 
ההתעניינות היא רבה, וכבר נרכשו תוכנות רבות 
לעולם  היא  גדולה  בשורה  אכן  הארץ,  ברחבי 

התורה.

וללבוש  צורה  לפשוט  הולך  מעתה  הספר,  עולם 
מפוארת  ומתוחכמת,  משוכללת  חדשה,  צורה 

ומדוייקת! 

כה לחי! 
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במקום4,000  ₪
₪6,900

הגירסא המורחבת
לעורכים תורניים ולכותבים

במקום700  ₪
₪1,890

הגירסא הבסיסית
ללומד

רבותינולרכישה ופרטים נוספים חייגו עכשיו:
התוכנה של עולם התורה

כנס השקה והדרכה יתקיים בירושלים ובבני ברק
בימים שני ושלישי כ"ה - כ"ו במנחם אב,
 הרשמה מראש חובה. טל: 04-6000556

ף
ל

א
 

ד
י

ו
ד

מאגר ספרים ענק 
על כל מקצועות 

התורה

השוואת טקסטים 
ופענוח ראשי 
תיבות מתוחכם

כלים מקצועיים 
להכנת טקסט 
לעימוד ועיצוב

סנכרון מוחלט 
עם המסמך
Word -ב

תוכנת גיבוי 
ושחזור מסמכים 
לגרסאות קודמות

איתור מראה מקום 
והטמעתו לתוך 
המסמך בקליק
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חלק א': 
שער הראשון – יקרת השבת

שער השני – נועם השבת
שער השלישי – קדושת השבת

שער רביעי – יומא דנשמתא

מדברי כ"ק מרן אדמו"ר מסלונים שליט"א
באופן  הפועל  אל  הדברים  שיצאו  כזאת  לעת  הגיענו  אשר  ...וב"ה 
כך,  כל  ויפה  נאה  באופן  ערוך  המשוער,  מן  למעלה  ביותר,  משובח 
מיוחד,  בסדר  השבת,  במסכת  פרטים  לפרטי  לנושאים,  מחולק 
מספרי  נפלאים  והארות  הערות  עם  יחד  לצידו,  בביאור  מלווה 
אחד  לכל  ששייך  באופן  ונכתב  יחדיו,  התואמים  וקדמונים  חסידות 

יצאו,  שכבר  בקונטרסים  שראיתי  וכפי  והשגתו,  דרגתו  לפום 
וניתן  בעיני,  חן  ונשא  מאד  מהם  ונהניתי  רבות  בהם  שעיינתי 
ויהללוהו,  נבונים  ראוהו  מלכים,  שלחן  על  שעלו  עליהם  לומר 

רבה  תהיה  התועלת  אחד  לספר  הכל  שיתכנס  עתה  ובודאי 
יותר, ותהיה לזה השפעה גדולה, שהשבתות יקבלו 
לו  תהיה  בזה  שיהגה  מי  כל  ובודאי  אחרות,  פנים 
קדושת  באור  נפשו  להחם  גדולה,  תועלת  מזה 

השבת'.

יצירה מופלאה רבת ההשראה שכולה חידוש 

להשיג בחנויות הספרים המובחרות 
הוצאת תפארת ובטל: 053-310-96-87

מאמרי הזהר הקדוש באור קדושת השבת 

חדש!רב מכר!

ערוך לפי נושאים עם פירושי הזוהר וביאורי העניינים מראשונים כמלאכים 
מפרשי הזוהר . קדמונים . מאורי החסידות 
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הספר שהעולם היהודי מחכה לו 750 שנה!

 
הספר הנו תשובה לתלמיד בחיר ששאל איך ניתן להבטיח 

להוליד בנים ובנות טהורים וקדושים. 
עכשיו תשובתו של הצדיק הגאון סיני ועוקר הרים סבא קדישא זצוק"ל 

הוגש לך במהדורה מוגבלת כולל תרגום מדויק לאנגלית 
על ידי צאצא ישיר שליט"א של הרמב"ן זצוק"ל.

הוצאה חדשה ומהודרת זו הנה פרי עבודה רב של מאות שעות.

ניתן להזמין: 
בשיחה  או במסרון בארץ :  5398-767-058 • בארה"ב   5899817 (917) 

"אגרת הקודש"
של הרמב"ן זצוק"ל

הספר מכיל :
1. מהדורה מתוקנת של האיגרת עצמה.

2.  תיקונים רבים מהוספות שנכנסו לא 
ברוח המחבר.

3. הוספות מגרסאות עתיקות.

4. תיקונים וציונים ממקורות הגמרא ותנ"ך. 

5.  הורדת ציטוטים מגמרות ותנ"ך שאין 
להם מקור מוסמך.

6. תמונות צבעוניות של ביתו המחודש של 
המחבר בעיר גרונה שבספרד. 

7. סגולות ותפילות ואיגרת המוסר 
המפורסמת שכתב לבנו.

8.   כל הספר מתורגם לאנגלית.  

המעלות:
הספר יצא לאור בארה"ק בעטיפה דמוי עור 

מהודרת עם אותיות מוטבעות זהב. 
הספר הייחיד שיכול להיות כמתנה ותשורה 

למי שמעריכים!!
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ליהודים היתה אורה זו תורה
בהוצאת הספר הנכבד

"מבחר הפנינים"
דרך חיים מתורת הענק שבתחילת תקופת הראשונים

מגדול המשוררים

רבינו שלמה אבן גבירול

בס"ד

סתימת  לאחר  שיצא  הראשון  המוסר  הספר  והוא 
גדולי  כל  מאוד  הרבה  שאבו  וממנו  התלמוד, 

הראשונים והאחרונים בלי יוצא מן הכלל.

ומעתה  האחרונה  בתקופה  היה  כלא  נשכח  והספר 
ממש,  מחדש  אותו  ויסדנו  וחזרנו  ונתעודד  קמנו 
כאומרם שכחום וחזרום ויסדום, והעיקר שבהם הוא 

פירוש קדמון

שלא נודע למי, ועם שירים מגדולי המשוררים, האחד 
הוא רבי יוסף הקמחי, והשני הוא בעל הרוקח, 

שחיברו ספר שירה על מבחר הפנינים.

ועל הכל חיברנו בס"ד ביאור דקה 
מן הדקה, עד שיד כל אדם תהיה 
בלי  הספר  בזה  למשמש  יכולה 

יוצא מן הכלל.

המעונין להתבשם מאור תורתו ולהביא ברכה אל ביתו 
במחיר השווה לכל נפש 80 שקלים בשקל הקודש
יוכל להתקשר לפלא'  0527132627 או לטל' 02-5379104

שחיברו ספר שירה על מבחר הפנינים.

להלהלהתבתבתבשםשםשם מ מ מאאא המהמהמעעועועוניניניןןן
לל
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להשיג: 052-7115621    052-7179621

ההספר שעושהה מהפכה בלליממוד הספרר 

לרבנו יווסף חיים זצצוק"ל ממבגדד

עם 

אבן חן

הכולל בירור 
וליבון סוגיות 
באורך ורוחב 
במשא ומתן 
של הלכה 

ונוסף לו 

ציוני 
אשר 

הכוללים
מראה 

מקומות, 
הערות והארות 

קצרות 

מאת
הגאוון רבי אששר בן חחייים שלייט"א

מחיר
מיוחד
לסט 

בקרוב 
כרך ה'

ספר חובה 
לכל בן 
תורה  

מהדורה 
מפוארת 

ק ף

ת

ףף

אתמאת
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ההלכה  ענייני  ובאו  נקבצו  שבו  הספר 
ורבי  גייאן  נתן  רבי  שבכתבי  והמנהג 
חיים קצבי, אלו שבדפוס ואלו שבכתבי 
מהר"ח  כ"י  מתוך  הם  היד  שמכתב  יד, 
ספריית  שבגנזי  תק"ס,  משנת  קצבי 

'מכון בן צבי' בירושלים.

היתה  שבאלגי'ריה,  תלמסאן  העיר 
ניתן  בספר  בישראל,  ואם  עיר  לפנים 
ועל  בתפארתה  הקהילה  על  לילמוד 
המנהגים והתקנות שהיו בקהילה, כולל 

פסקי הלכות

פאר  שכיהנו  הרבנים  שמות  את  בנוסף 
בקהילה זו מדורות עברו כולל החיבורים 

התורניים.

ניתן להשיג אצל המו"ל הרב יעקב שרביט 054-84-85031   
 World Sephardic Library 4 Rehov David  Jerusalem

Tel 02 537 2265 • Mail : ormaarav@inter.net.il • www.wslibrary.net
הספרייה הספרדית רחוב דוד  4 ירושלים 

ההלכה נ  ענ ובאוו  נקבבצו  שבו  ההלכהההספר  ענייני ובאואו נקקבבצו שבו הספר
ורבי גייאןן  נתןתן  רבי  שבכתביי  ורביוהמהמנהג  גייאןן נתתן רבי שבכתביי וההמנהג
קקצבי, אלו שבדבדפוס ואאללו שבכתבתבי חייםם
מהר"חח כ"יי ממתוך  הם היד  שממככתב  יד, 
סספפריית שבשבגנזי תק"ס,  מששנת  קצבי 

צבי'י' בירושלים. 'ממכון בן

היתהה שבאלגי'ריה,ה  תלמסאןאן  העירר
ניתן בספרר  בבישראל,  ואם  עעיר  לפלפנים 
ועועל בתפארתה  הקהיללהה עלעל  לילממוד  ל
והתתקנות שההיויו בקהילה, כולללל המנההגיגים

פסקי הלכלכות

פאר שכיכיהנו  ההרבנים  ששממות  את בנוסף 
בקהילה זו מדורורוות עברברו כולל החיחיבורים

התורניים.

ניתן להשיג אצל המו"ל הרב יעקב שרביט 054-84-85031    
World Sephardic Library 4 Rehov David  Jerusalem

Tel 02 537 2265 • Mail : ormaarav@inter.net.il • www.wslibrary.net
הספרייה הספרדית רחוב דוד  4 ירושלים 

ננו
‡ור ח„˘ מ‚נזי ˜„מו
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בביאור התפארות החכמים 
במעלתם וגדרי מידת הענוה 
בחז"ל ובדברי בעלי המוסר 

מאת
הרה"ח רבי יוסף הכט שליט"א

הספר מלקט מהרבה גאונים 
וצדיקים מכל עדות בני ישראל 

ששבחו והודו את עצמם שבחים 
ומעלות בדיבור ובכתיבה.

הספר מעוטר בהסכמותיהם 
הנלהבות של מרנן ורבנן הגאונים 

הצדיקים שליט"א 

אור חדש בביאור עומק הצדיקים 
יצא לאור הספר הנפלא 

פאר מקדושים

להשיג: אצל הרב המחבר שליט"א: 052-7659162     052-765-9163   
או אצל משפחת הכט רח' שמואל הנביא 1\3 ירושלים

052-763742   02-582-43-25

בביאור התפארות החכמים 
במעלתם וגדרי מידת הענוה 
בחז"ל ובדברי בעלי המוסר 

מממממממאאאאאאאתתתתת
הההההההההההההההרררררהההה"""חחחחחחחחחחחחחחחח רררררררררבבבבבבבבבבבבבבבבבביייייייייייייייי יייייייייווווווווווסססססססססססףףף ההההככככטטטט ששששששללללללללייייייייטטטטטטטטט""""""אאאאאאאא

הספר מלקט מהרבה גאונים 
ישראל בני עדות מכל וצדיקים
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אנציקלופדיה מושלמת לכל הסוגיות בעניני הלכות שבת, בבבלי ירושלמי ונו"כ.
סביב כל הלכה ברמב"ם נפרשת כל הסוגיא החל מיסודה בגמרא, דרך שיטות 
הראשונים וביאורי האחרונים, עד ההלכה למעשה. תוך בירור שיטת הרמב"ם 

מקושיות גדולי הדורות, דיוק לשונו והתאמה לשיטתו בשאר המקומות.

עד עתה נדפסו שבעה כרכים על י"ז פרקים בהלכות שבת לרמב"ם. 
הכרך הבא יהיה בע"ה על פרקים יח-יט.

בראש כל כרך באות הסכמותיהם הנלהבות של גדולי הדור.

להזמנות (במשלוח בכל הארץ עד הבית):
בדואר: מכון הרמב"ם השלם, אדמורי"י ויז'ניץ 6/7 ביתר עלית.

בטלפון: הרב פנחס זלצמן 4102192-050 (בשעות לפנה"צ והערב).
wolpo@012.net.il :במייל

ישיבות וכוללים העוסקים בהלכות שבת, אשר יפנו במכתב להנהלת המכון, 
יקבלו את הסט ללא תשלום מקרן הנגיד ר' שלום בער דריזין שי'. 

מכון הרמב"ם השלם – ביתר עלית
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ההדרכה מעשיית לההתמודדדות עםם המבבוכות בההן נתקקן בן ההעליה בדורננו 
וגגילוי הה'נועםם' שבעעבודת ה'  | ללהשיג בבטל: 0777-6188-21599

הספר מיועד לכל החפץ להכיר את שער ההוראה בבדיקת ד' המינים.
וכן לעוסקים בלימוד בעיון בסוגיות אלו, וללומדים לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

התוכן:
חלק ראשון – מוליך המחבר את המעיין בנבכי החכמה המעשית של בדיקת ד' מינים. בנוסף 

מבאר את חלקי האתרוג והלולב לפרטיהם, את הפגמים המצויים בהם, ואת דרכי בדיקתם.
הספר מכיל מעל 100 תמונות! הממחישות הלכה למעשה את דרכי הבדיקה.

הדברים כתובים בשפה ברורה ומוחשית עד שהמעיין חש כאילו האתרוג עומד מול עיניו.

החלק השני – סימנים בעומק העיון בדרך הלימוד הישיבתי במשא ומתן כדרכה של תורה.

"יורד לעומק הסוגיות בדברי הראשונים והפוסקים, 
ונושא ונותן בהם בעמקות ובסברא ישרה".

(הגאון הגדול רבי רפאל יצחק רייכמאן שליט"א)

"שהוא חיבור נפלא.. בעומק העיון ובירור ההלכות 
עד תומם"

(הגר"נ קופשיץ שליט"א)

"שהצליח להעלות על הכתב דברים שהם ודאי 
תורה שבעל פה וכתב הוראות מעשיות והדרכה 

נכונה לבדיקת המינים"
(הגר"ח שינפלד שליט"א)

"ניכר עמלו הגדול.. הן בחלק העיוני והן בחלק 
המעשי לפרטי פרטים"

(הגרמ"מ לובין שליט"א)

להשיג בחנויות הספרים המובחרות ובבית המחבר אבן גבירול 8 ב"ב 052-713-0866

ספרספר
חמדת משהחמדת משה
הוראת הבדיקה המעשית וחידושי דינים

למורי הוראה וחפצי דעת
סימנים וחידושי תורה בעומק העיון 

בסוגיות ד' מינים

מאת 

הגאון רבי משה שטיינר שליט"א
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050-4158565 03-6714821
kise821@gmail.com
www.ykr.org.il

26

 

ספר
חמדת משה
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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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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



158

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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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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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

8
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PUR 4

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

19
88

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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