




את שלל  'קונספט' האוצר בתוכו  'האוצר' שאנו  מגישים לכם הוא 
נושאים התורניים הקשורים לספר התורני מהספרות התורנית ועד צורכי 
מצווה השונים, ומשמש כלי 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

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

כסלו ותסתיים בר"ח שבט.  

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

השנה ברשת החנויות 'זונדל ברמן'. 

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

ולדווח לנו כדי שנוכל לעדכן את הפרטים.

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

שדרות הציבור.
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טלפון 077-4304700

קורטיקו בע"מ היא חברה מובילה לפיתוח, ייצור ושיווק 
מוצרי פלסטיק איכותיים כחול-לבן בשיטת הזרקה.

מ-20  למעלה  לפני   -1995 בשנת  החברה  ייסוד  עם 
למוצרי  הטבעית  הכתובת  להיות  לעצמנו  הבטחנו  שנה, 
פלסטיק לעסקים, לתעשייה ולמגזר הפרטי. היום, עם 
לקוחות כחברות שיווק מובילות בישראל ומשרד הביטחון, 

אנחנו יכולים לומר בסיפוק שהגשמנו את החזון.

חפשו את המותג 'קופסא מתקתקת' בחנויות!

שומרי שבת מבקשים מהמוכרים
מוצרים של חברת 'קורטיקו'

המפעל היחיד 
של מוצרי הפלסטיק האיכותיים 

של שומרי השבת 
ואוהבי דבריה 
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למבצע טוב יותרמתחברים

קנון
 לת

פוף
 בכ

ח | 
ט.ל.

  |  
אי 

המל
מר 

ד ג
* ע

מגוון מסלולים במחירים אטרקטיביים החל מ 15.90 ₪ לחודש

נחוצים  ושימושים  מייל  וויז  עם  גלקסי  סמסונג  טאבלט  בהדרן:  חדש 
 למשפחה, בלי לקחת סיכונים, בלי לגלוש למשהו שאתם לא רוצים להגיע. 

זה בדיוק מה שאתם צריכים, זה שמור בשבילכם.

540₪
טבלט סמסונג 8 אינטש

טבלט סמסונג 10 אינטש

ש399₪ ד חו ל
שיאומי 

REDMI GO
540₪

999₪

להשיג בחנויות הדרן: ירושלים שמגר 23 | הפסגה 8, בית וגן | בני ברק אהרונוביץ 12, מרכז רימונים | אלעד בן שטח 10
חנות הבית:  כנפי נשרים 26 ליד רמי לוי מהדרין

54₪

99₪

מכשיר ל-WAZE בלבד

חדש דגם 2019 

790₪
1590₪
0

159₪

הנחה50
%

*3230  לפתרונות נוספים גם בהתאמה אישית. 
חייגו למוקד הדרן:   sales@hadran.net

פשוט עובד, הדרן!
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התקשרולהצטרפות         
4150605@gmail.com 

3

מס'גילאים מסלול
 יחי'

סך תרומה 
חודשית

מספר 
תשלומים

סכום כולל 
החזר סך הלואהשל התרומה

מענקחודשי

ת
חב
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ש 
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ל 
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יל

 
ל)

ל
כו

א 
ל
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1₪ 50192₪ 9,600₪ 40,000₪260₪ 6,400

2₪ 100192₪ 19,200₪ 80,000₪ 520₪12,800

3₪ 150192₪ 28,800₪ 120,000₪ 780₪19,200

4₪ 200192₪ 38,400₪ 160,000₪ 1,040₪25,600

5₪ 250192₪ 48,000₪ 200,000₪ 1,300₪ 32,000

6₪ 300192₪ 57,600₪ 240,000₪ 1,560₪ 38,400

התכנית הכדאית ביותר לחתן ברוגע:

 מענק מיוחד 
של 38,400

פריסה ליותר
 מ-150 תשלומים

הלוואה גדולה 
של 240,000 

תרומה מכספי 
מעשר לכתחילה

שותפות חסד 
באלפי הלוואות

תכנית כלכלית 
אמינה ובדוקה

0733-74-7008
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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 
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ס מדריך הטלפונים והספרים הארצי

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
02-6715501  ........... אמונה וחסד בע"מ, מעלה אדומים
גוונים, ירושלים..........................................  02-6520936
גירפיקה, ירושלים.....................................  02-6722747
גלגל פרינט דפוס והפקה, גלגל..............  02-9945500
02-5605656  ............................. גרפוס פרינט, ירושלים
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
02-6730110  ................................ דפוס גלית , ירושלים
02-9962433  ........................... דפוס דודו , קריית ארבע
דפוס דורות, ירושלים................................  02-6512662
02-6717655  ................ דפוס הגליל תלפיות, ירושלים
02-5389998  .......................... דפוס הד בע"מ, ירושלים
דפוס הדר, ירושלים...................................  02-5385575
02-6282051  .......................... דפוס הולילנד , ירושלים
דפוס הלויים, פסגות.................................  02-9975576
דפוס המעתיק , ירושלים..........................  02-6252639
דפוס העיר העתיקה בע"מ, ירושלים......  02-6661989
דפוס הפקות שמשון, בית שמש.............  02-9912060
דפוס השושנים , ירושלים.......................  02-5327402
דפוס חדוה, ירושלים.................................  02-5827738
דפוס חי , ירושלים.....................................  02-5385130
דפוס חן משה בע"מ, ירושלים.................  02-6480711
דפוס חסד ואמונה , ירושלים...................  02-5373714

פאר והדר, ............................................  077-203-29-73
ספרים מא' ועד ת..................................... 02-6444966
058-3284223  ............................. 'ואנוהו' הוצאה לאור
ש. ברגר היהלום שבספר...................... 052-7633923
עולם ההדפסות........................................ 054-849945
פרוספר...................................................... 03-5334435
פרפקטיב................................................. 052-7143942
053-3169923 ................................................... המפואר
מכון חמרא טבא.....................................  055-6764386

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
03-5743610  ............................... דפוס טמבור, בני ברק
03-5791917  .............................. דפוס ישורון , בני ברק
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
03-6162236  ..... מפעלי דפוס הכהנים בע"מ, בני ברק
פלוס, בני ברק............................................  03-5794141
קופי פרינט , בני ברק................................  03-6198094
03-5795737  .................................... שכפולית, בני ברק
פאר והדר, ............................................  077-203-29-73
ספרים מא' ועד ת..................................... 02-6444966
058-3284223  ............................. 'ואנוהו' הוצאה לאור
ש. ברגר היהלום שבספר...................... 052-7633923
עולם ההדפסות........................................ 054-849945
פרוספר...................................................... 03-5334435
פרפקטיב................................................. 052-7143942
053-3169923 ................................................... המפואר
מכון חמרא טבא.....................................  055-6764386

דפוס ברוטצייה – מעל 5,000 

כל עניני הספר והיודאיקה 
במקום אחד

תשע"ט -תש"פ 2019-2020
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ספר טלפונים
03-9527222  ....................... ג'רוזלם פוסט, ראשון לציון
03-6360606  .................... גרפוליט מוזס, תל אביב - יפו
גרפופרינט בע"מ , תל יצחק.....................  09-8993311
03-9527222 ..................... הדפוס החדש בע"מ , חולון 
סולן הדפסות בע"מ , פתח תקווה................  03-904353

הדפסה בענק 
אר אס דיזיין, פתח תקווה.........................  03-9214469
03-5565888  .............. ארד דפוס דיגיטלי מהיר, חולון
03-6005000  .................................... ארטסקאן , רמת גן
בצלאל בע"מ, תל אביב - יפו......................  03-6878848
03-6818422  .................... ברומייד בע"מ, תל אביב - יפו
דיגיטל פוטו פרינט, נתניה.......................  09-8653065
03-6969050  ................. ישראגרף בע"מ, תל אביב - יפו
03-6205005  .................. מרכז פיק פונג, תל אביב - יפו
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
057-3112526 ............................ אהבת תורה, ת.ד 5961
02-5377790 ....................... אור התורה, קדושת אהרון 7
1-700-700-692 .......... ארון הספרים היהודי, ת.ד 7113
המפיץ, י-ם.................................................... 02-500969
הפצת ספרי ייסוד, דוד 1 י-ם...................... 026230294 
הפצת הספר, ת.ד 1128 ב"ב....................... 03-6765382

02-5356413 ............................. המסורה, מישור אדומים
הדרת הספר, אמרי חיים 22 ב"ב................. 03-5746858
הפצת ספרי קודש, ת.ד 27373 י-ם....... 077-40-70-315
02-5385095 ............ חנוך ווגשל, מישור אדומים ת.ד 56
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

הדפסת ספרי קודש
גלובל פרינט.............................................  02-5386124
02-6522977 ........... אב הדפסות, מרכז ספיר 3 ירושלים
............................................ ירושלים דורות, מרכז ספיר 7
02-6504055 054-8401840  ............. צוף - נתן פלדמן, 

קונה ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים מגדולי ישראל

תשלום גבוה

052-7674348



15



16

ספר טלפונים
בזק, עזרא 17 י-ם............................................. 24824842
עופרים, עזרא 12............................................ 25815771
אור גרף, מלכי ישראל 7.................................. 25375434

הוצאה לאור – הפקה 
הוצאת ראובן מס, הע"ח 7 ירושלים...........  026277863
אוצרות התורה.................. 052-7627766  08-8660821

מפיקי דפוס מגזר החרדי 
פאר והדר..............................................  077-203-29-73
02-6444966 ...................................... ספרים, מא' ועד ת'
'ואנוהו' ,הוצאה לאור................................  058-3284223
ש. ברגר, היהלום שבספר.......................... 052-7633923
עולם ההדפסות.......................................  054-849945
פרוספר.....................................................  03-5334435
פרפקטיב................................................  052-7143942
053-3169923  .................................................. המפואר
מכון חמרא טבא, ...................................  055-6764386
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
08-8660821 ......................................... ש מורגינשטיין
סגל, שרותי הפקה........................................ 527622365
אלף, שירותי הפקה......................................... 25388852
קורל................................................................ 36440291
יהודה הפקות............................................ 03-6187765
מנדי........................................................  052-764-9777
25812462 .................................. מאורי אור,ליובאוויטש 

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
0525787711 ............................................. אפרים ב.ב.י
0502738858 .............................................. הראל זנזורי
סטודיו סי.................................................... 036745545
רונן, ..........................................................  0504124724
נ גרינבלט................................................. 053-3185990
א אייזנער עטרת........................................ 026519520
ש ברגר........................................................ 088659394
א.י.ש אשדוד........................................... 0527627127
חותם......................................................... 077-3088172
ח כץ........................................................... 0527162344

054-4635231 ............................ אות הזהב, יהושוע גולד
עטרת הדפסות.......................................... 08-8533396
האמנים 'חן', אהלי יוסף 3 ירושלים............. 02-5374180
העיר העתיקה, בית הדפוס 30 ירושלים..... 02-6661999
02-6606882 ...................... חמד, בית הדפוס 31 ירושלים
חסד ואמונה, אהליהב 25 ירושלים............. 02-5373714
כתר, בית הדפוס 16..................................... 02-6557860
פרנטיב, בית הדפוס 20............................... 02-6551000

א לוין אפשטיין בע"מ(כמות מעל 10000), 
5552039 .......................................... העמל 15 א.ת בת ים 
חיש, אזור המרכז............................................. 89245749
פנחס ראובן - מלכות דוד, בני ברק.......... 03-6771499
אוצר הספר התורני, ירושלים................ 077-40-70-315

אמונה וחסדר דפוס וכרכיה, 
26715501 .......................... מעשה חושב 8 מישור אדומים
כספית, מרכז ספיר 35 ירושלים...................... 26536653
דפוס 'המעתיק', ארה"ב......................... 718-486-58-18
אור חדש, לונדון 'בריטניה'..................... 414-617-088-46
דפוס גיליון, ניו - יורק.............................. 732-905-0081
אחוה, יהודה המכבי 5...................................... 25389331
פאר והדר............................................... 077-203-29-73
ספרים מא' ועד ת' .................................... 02-6444966
058-3284223 ................................ 'ואנוהו', הוצאה לאור 
ש. ברגר, היהלום שבספר.......................... 052-7633923
054-849945  ..................................... עולם ההדפסות, 
פרוספר...................................................... 03-5334435
פרפקטיב................................................. 052-7143942
053-3169923 ................................................... המפואר
מכון חמרא טבא, .................................... 055-6764386

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

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
2580360 ................. ספיר גרפיקה, מרכז חיים זקן, ביתר
סטודיו הר נוף, יפה מרזל י-ם......................... 26521572
צור אות, יהודה המכבי 5 י-ם............................ 25389776
דרור, זוננפלד 12 בית ישראל........................... 25829750
25385575 .............................................. הדר, דוד ילין 17
השושנים, בר אילן 9...................................... 25327402
השחר, אגריפס 21.......................................... 26247175
התמר (משלוחים לכל הארץ)...................................... 
גרפצי'ק, גני גאולה י-ם................................ 02-5002321
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ספר טלפונים

עיטור........................................................... 573115593
דעתן בע"מ..................................................... 25388241
סופר עימוד................................................ 573148188
עימודון........................................................... 25373148
פאר והדר .............................................  077-203-29-73
ספרים מא' ועד ת' ...................................  02-6444966
058-3284223  ............................. 'ואנוהו' הוצאה לאור
ש. ברגר היהלום שבספר.....................  052-7633923
עולם ההדפסות...................................... - 054-849945
פרוספר.....................................................  03-5334435
פרפקטיב................................................  052-7143942
053-3169923  .................................................. המפואר
מכון חמרא טבא.....................................  055-6764386

הקלדה, ניקוד ופיסוק 
546918855 ............................................................... ל.ב
גוטמן י.צ.................................................... 056-558327
מ בוחבוט.................................................... 779100696
חיה ירט....................................... שאולזון 40 26528762
ניקוד מקצועי.......................................... 077-5620676
רבדים הגהה ועריכה לשונית.................. 02-5380967
מובן הקלדות............................................. 02-9968042
02-5376055 ............................ קומפפיוטטייפ, יונה 24
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
02-6526763 ......................... א.ל.ה, מרכז ספיר ירושלים
אברהם פרץ כריכייה, בת ים..................... 03-5533682

 052-2203771 ......... אומנויות הספר והנייר, הוד השרון
אור עוז בע"מ, ראשון לציון......................... 03-5599140 
02-5383296 .............................. בנימיני, יהודה המכבי 5
גדור מערכות, אבן יהודה.......................... 077-5503124
גולד גרף א.קויפמן, יהודה המכבי 5 ......... 02-5383195
גל גרף בע"מ, ירושלים............................... 02-9992280
גל מד בע"מ, פתח תקווה............................ 03-9220210
ד.רובר את בניו בע"מ, כפר חב"ד............... 03-9606152
03-6828928 ............................. דבח דוד, תל אביב – יפו
הטבעות פאר, בית הדפוס 31..................... 02-6522604
וויס, נתיב הל"ה............................................ 02-9905111

אבי יחזקאל.............................................. 0548437368
עמירם יוסף קדוש.................................. 0548408676
שערים...................................................... 0527166021
0504172988 ........................................................... ש.ק
אביגד........................................................ 0548457444
חיים וילהלם............................................... 025791996
0504143964 .............................................................. רף
ג אמסלם................................................... 0527694488
עיצוב שערים וכריכות............................ 0548409408
שילוב........................................................ 0527680880
'המהודר'...................................................... 054538832
ברכץ............................................................ 029973875
גרפדף....................................................... 0527629782

................................................................... ירושלים  ש מן

לוחות דפוס
אלון, הרקמה 7 ירושלים............................... 025388938
בטחון, עמולים 31........................................ 025829560
חן, האומן 13 תלפיות.................................... 026480711
כפיר, יהודה המכבי 5.................................... 025389206
025371268 ................................... לאור דורון, מוסיוף 3
026518219 .................................... נפתלי, מרכז ספיר 6
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
546918855 ............................................................... ל.ב
הראל........................................................... 502738858
המהודר....................................................... 573153883
אותיות......................................................... 504111718
א.י.ש........................................................... 527627127
רונן ד., פתח תקוה........................................ 504124724
ברגר................................................................ 88659394
מזל בוחבוט............................................  077-9100696
25382016 ....................................................... י ח מזרחי
תשבץ............................................................. 25870442
544454437 .................................................... יאיר ידעי
חמד................................................................ 26516515

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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info@sh-berger.com 052-7633923
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ספר טלפונים
כריכית ויס, נתיב הלה................................. 02-9905111
כריכית לביא, ירושלים............................... 02-6536788
כריכית ליין , מעלה אדומים....................... 02-5909990
כריכית קו דרשן , כפר אדומים.................. 02-5901643
כתר, בית הדפוס 16..................................... 02-6557822
למברגר אהרון זאב, ירושלים.................... 02-6285686
מוריה יודאיקה בע"מ, ירושלים................ 02-6535135
מלניר סחר בע"מ, ירושלים........................ 02-6521524
פ.ל כריכות בע"מ, ירושלים....................... 02-6521524

קמפניינו שיקום ספרים, ירושלים........... 02-5828430 
02-5389765 ................... שוהם גלופות, א.ת מקור ברוך
שפע - זיגדון, מישור אדומים..................... 02-5353941

מכונים 
אוצרות התורה.................. 052-7627766  08-8660821 
פאר והדר..............................................  077-203-29-73
הלכה ברורה, היסמין 18 אשדוד.................  088678770
הארכיון היהודי.....................................  055-672-1440
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, 
08-9214829 .................................. מושב בית עוזיאל 102
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
02-6535920 ........................ מכון אופק, ת.ד 43219 י-ם
מורשה להנחיל, החידא 8.......................... 02-6431648
02-6524661 .............................. מכון המאור, הקבלן 40
מכון שירת דבורה, בן יהודה 87 ת"א.......... 03-5243206
02-6521259 ......... מכון הלכה ברורה, צבי יהודה 12 י-ם
02-6264545 ..................... מכון המקדש, משגב לדך 24
02-5322517 ....................... מכון הרי פישל, דוד 16 י-ם
02-6416166 ......................... מכון הרי פישל, הפסגה 5
מכון קהל עדת י-ם,מנחת יצחק 6 י-ם..... 052-765-3301
02-5711111 ....................... מכון מאורי אור, לובביץ 44

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
03-9014581 .................... יעד מיכון משרדי, ראש העין
כהן אסף כריכיה ותיקון, חולון................. 03-5508028
03-6821043 ... כהן מפעלי דפוס בע"מ, תל אביב – יפו
03-6879575 ..................... כירכיית זוהר, תל אביב – יפו
050-8215619 ................ כירכיית יהודה, תל אביב – יפו
כירכיית לוש, הרצלייה............................... 09-9555017
 03-6839611 .......... כירכיית מורן 2000, תל אביב – יפו
03-5594850 .................................... כירכיית סבג, חולון

כריכה מקורית, ירושלים............................ 02-5004827 
כריכיה אומנותית, ירושלים....................... 02-6233032
03-5560670 ................................... כריכיית א.א., חולון
03-5500150 ................................. כריכיית אהרון, חולון
כריכיית ארמי, תל אביב – יפו...................  03-5181005
03-5621761  ....................... כריכיית דן , תל אביב – יפו
כריכיית הדר, נתניה................................  050-4129739
03-6813421  .............. כריכיית הלבבות, תל אביב – יפו
03-6870133  ......... כריכיית חלוה חיים, תל אביב – יפו
03-6874275 ................. כריכיית לבנדה, תל אביב – יפו
כריכיית מאיר שחף בע"מ, חולון ............. 03-5569995
03-6821412 ....................... כריכיית מזי, תל אביב – יפו
כריכיית מרחביה, תל אביב – יפו..............  03-6830316
כריכיית ניר, בעמ חולון .............................. 03-5569723
כריכיית סמי, תל אביב – יפו.....................  03-6825550
03-6884185 ... כריכיית ספרים קנן זאב, תל אביב - יפו
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
03-6879708 .................... כריכיית שמש, תל אביב - יפו
כריכיית תפארת, בני ברק ......................... 03-5705224
............  חולון 02-5374425 כריכית ברוכיאן, משה בע"מ 
כריכית ברקוביץ, קריית ארבע................. 054-7609660
כריכית דף אור, ירושלים........................... 02-6521402

www.yahalomart.com 
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ספר טלפונים
בית ישראל, בית ישראלך 2.......................  02-5814698
5000783 .................................... בית אל, מלכי ישראל 6 
בנימין כהן, המלך דוד 19...........................  02-6231160
02-5376790  ........................ ברכוני חמד, דברי חיים 19
בית האומן העברי, משגב לדך 24.............  02-6264545
ברסלב, מאה שערים 110...........................  02-6286823
גירסא, חפץ חיים 13..................................  02-5381211
גליא, מאה שערים 6...................................  02-5374925
גרנט, אגרון 1..............................................  02-6252210
גאולה, מלכי ישראל 10..............................  02-5370485
גימטריקון, שדה חמד 56...........................  02-5370451
הופמן, עלי הכהן 16...................................  02-5375082
02-5829799  ................................ היכל, מאה שערים 72
02-5370588  .................................... המסורה, חבקוק 5 
המרכז לספרי תימן, מאה שערים 21.......  02-5370566
02-6519448  .................................. הסל, גבעת שאול 23
02-5372265  ............. הספריה הספרדית, אהלי יוסף 3
הוצאת ספרים לוגסי, יפו 74...................  02-5378811
02-5372634  ............................. וייס, אשתוראי הפרחי 3
וולדמן, בית מדרש קרית בעלזא................  057-3109851
02-6258674  .................................. חי שיא, עץ חיים 66
חנוך ווגשל, מישור אדומים.......................  02-5902616
חברותא, הל"ה 16......................................  02-5667695
יריד הספרים, מאה שערים 6....................  02-5370016
02-5829847  .............................. יוזביץ, מאה שערים 20
02-5323781  .......... יפה נוף פלדהיים, צומת בר אילן 1
02-6511516  ............ יפה נוף פלדהיים, בית הדפוס 30
02-6513937  ........... יפה נוף פלדהיים, גבעת שאול 28
כיפות י-ם, מאה שערים 21.......................  02-5000245
כנפי יונה, עין יעקב 73..............................  02-6286422
02-5370011  ................... כפתור ופרח, מאה שערים 21
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
02-5810915  ................................ מילר, מאה שערים 30
02-5384956  ...................... מקור הספר, מלכי ישראל 3
מקור הספרים, פרי חדש 20.....................  02-5374883
02-5370385  .................................. מרכז הספר, חגי 15
ספרי י-ם, עזרא 14....................................  02-5817855
מלכות קודש, שוורץ 1 מחנה יהודה...........  02-5374087
מרכז הספר, יחזקאל 5 .............................  02-5370385
02-5022567  ........ ספרי מאה שערים, מאה שערים 15
ספרים סטור, עלי הכהן 18........................  02-5004235
02-5374883  ................. ספרי אור החיים, פרי חדש 20
ספרי אור החיים, מלאכי 13.....................  02-5022532
02-5370485  ................... ספרי גאולה, מלכי ישראל 10
02-6510660  .................... ספרי ארץ ישראל, ריינס 12
ספרי ברסלב, מאה שערים 110.................  02-6286823
02-6412227  ............................ עולם הספר, הפסגה 45

02-6543251 ................. מכון קרן ראם, רח' חזון איש 34
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
מכון חכמי רומניה, רימון 11 ב"ב............... 03-5747401
מכון תבואות שור, ירושלים....................... 02-5377101
02-6510627 .......................... מכון י-ם, שדרות הרצל 14
מכון תכנולוגי להלכה, הפסגה 1 י-ם......... 02-6424880
מכון מלכות בית דוד, אברמסקי 18 י-ם..... 02-5378017

מכון מעשה רוקח בעלזא, 
02-5386591 .......................................... קדושת אהרון 14
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
03-5701077 ...................... מכון שם עולם, שח"ל 5 ב"ב
מכון שער המשפט, אבן האזל 22............. 02-5371211
מכון אוצרות הגאוני, פנים מאירות 12...... 02-5387523
מכון גנזי המלך, ת.ד 3376 חולון..................................... 
02-6522150 ........... מכון מאור ישראל, ת.ד 43022 י-ם
02-5863096 .......................... מכון באר יצחק, ירושלים
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
02-5711176 ........................... אוצרות שלמה, זולטי 18
02-6280738 ............................. מכון הכתב, חיי אדם 24
מכון מרדכי, מהרש"ל 9 ב"ב........................... 03-184752
אור לציון, אהלי יוסף 3 ................................................... 
באר אברהם, נאגרה 7 י-ם .............................................. ,
אור יוסף, פאטל 55.................................... 02-5713649
 .......................................................... חת"ס, ת.ד 836 י-ם 
02-5374134 ......................... קנה סופרים, זכרון יעקב 9
מאור החושן, הרותם 29 אשדוד................. 08-8669244

מכון להפצת משפט התורה', 
רחוב הרותם 18 אשדוד................................. 08-8669244
02-6423226 ............................. ראש פינה, דברי חיים 2

הארכיון היהודי - דיגיטלי
כל העיתונים היהודיים 

עכשיו בהשיג ידך................................. 055-672-1440

ע עעוררררך לללומדמד ווחחובבבבבבבב הההיססטטטווורריההה ל לכלכלכל חחחובבבבהה
חנויות ספרים 

י-ם 
025022581  ................................ אור החיים, בר אילן 4 
025022581 ................................. אור החיים, שמגר 13 
02-5334718  ................ אור ברוך, הגאון 18 קרית יערים 
אור הצפון, מאה שערים 17.......................  02-5375623
02-5380393  ............................... אור ודרך, בר גיורא 28
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 a3284223@gmail.com           058 328 4223 
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zuf@zuf.co.il   www.tzufbooks.com  02-6504055  054-8401840  
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053-3169123
055-2562565
ka2562565@gmail.com
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דפוס פרינטיב
zamir@printiv.net    www.printiv.co.il
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בקשו דוגמה והצעת מחיר ללא התחייבות!

רוצים לשדרג ולהבליט את ההדפסה שלכם?

השקעה קטנה והמוצר שלכם יראה איכותי ויוקרתי יותר!

המיוחדים
של פרינטיב

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

לוחות שנה ויומנים זה פרינטיב°
אל תזמינו לפני שתקבלו את הצעתנו!

מבחר דגמים, גדלים ועיצובים
תנאים מיוחדים למפיקים ובתי דפוס
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בס"ד

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

זה אנחנו°
ספרים
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ואתם מוזמנים להנות
מכל מחלקות הדפוס

פרינטיב חוגג

המיוחדים שלנו:
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

 מוצרי פרסום

  דפוס פרינטיב

zamir@printiv.net
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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
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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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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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שו"ת מלמד להועיל
למוהר"ר דוד צבי האפפמאנן (הופמן) זצ"ל

מיוחד לדיינים ות"ח העוסקים באבן העזר 
כולל שאלות ותשובות ע ד' חלקי שו"ע והערות על הש"ס

ראש בית המדרש לרבנים בברלין ומגדולי הפוסקים בגרמניה 
נולד בשנת ה'תר"ד ונפטר בשיבה טובה בשנת התרפ"ב

יצא לאור פעם ראשונה בשנת ה'תרפ"ו ומאז צולם עשרות פעמים, 
והופץ בארץ ובחו"ל. עתה יצא הספר לאור בעהי"ת לראשונה 
בעריכה חדשה עם תרגום הקטעים שבגרמנית לעברית ועוד 

תוספות ותיקוני טעויות דפוס רבות
יו"ל לאור מחדש באותיות מאירות עיניים מאת הרב צבי דוד הופמן 

שליט"א נינו של המחבר
להשיג אצל הרב המו"ל שליט"א: 02654-06-68

אוצר מחמדים
ה"כ – הוצאת עוז והדר 

הגאון רבי נתן גוטליב שליט"א 

חקרי דינים

דברי אגדה

פנינים יקרים 

מתוקים מדבש ונופת צופים

להשיג בחנויות הספרים המובחרות  

אש שחורה       
הגאון הרב רבי אלעזר גונן שליט"א

ספר אש שחורה הוא אוצר 
המקיף 425 שאלות ותשובות 

לשינון הלכות סת"ם והכנה 
למבחן הסמכה לפי סדר 

השו"ע או"ח ויו"ד בתוספת דעת פוסקי 
זמננו ותשובות גדולי ההוראה שליט"א

המחבר שליט"א הינו סופר סת"ם ומגיה 
מוסמך מטע"ם משמרת סת"ם.

הספר זכה לברכת הגאון הגדול רבי מאיר 
צבי ברגמן שליט"א ראש ישיבת רשב"י ב"ב.

הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א 
מחבר ספר משנת הסופר ורב אב"ד 

קהילות יעקב 
ב"ב.

 והג"ר עמרם 
פריד שליט"א.

להשיג בחנויות 
הספרים 

המובחרות 
הפצה ראשית 
רשת 'יפה נוף 

פלדהיים'
&40
לספר

עמודים110
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עם ביאור 'מעגלי טהרה'
בשלוש כרכים מהודרים

הספר נתחבר במיוחד להקל על הבאים הראשונה בשערי הלכה, בביאור השווה לכל נפש, על דברי 
המחבר והרמ"א, ונושאי כליהם, בתוספת לקט חידושי דינים מרבותינו האחרונים , והכרעות ופסקי דינים 

מפוסקי זמננו, לרבות הקדמות לסוגיות מורכבות, והערות בשולי הדף להבנה עמוקה יותר.

פר 
חדשה של הס

בסיעתא דשמיא יצא לאור המהדורה ה

ניתן להשיג את הספר לפי התיקון דלהלן: אצל המחבר 
בטל' 0548409590  - משלוחים חינם לכל רחבי הארץ

כמו"כ אפשר להשיג את הספר: 
בב"ב בחנות ספרים סטמר ברחוב קדושת יו"ט 7 

ובירושלים בחנות אבן ישראל רח' יצחק שולל 16  

טור ושו"ע הלכות נדה 

הקדמה לכל סימן
הלכות והליכות
מקור ושורש הדין
פסקי דינים
ביאורים

הכרעות למעשה 

בס"ד בשנים המועטות מאז שהספר 
יצא לאור, הפך לחביבם של האברכים 

הצעירים מחד, ולרבנים, ולצורבים 
הלומדים בעיון מאידך כשכל אחד מוצא 

בספר את הדרוש לו

הספר מעוטר בהסכמותיהם הנלהבות 
של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א
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  שערי יום טוב
יסודות הלכות יום טוב 

  אילן המשפט

הרב מרדכי ביליצר שליט"א
ביאור היסודות והכללים של הלכות 

יום טוב בצורה מסודרת ובהירה ובשפה 
השווה לכל נפש

הספר זכה לשבחים רבים

להשיג אצל המחבר טל: 052-7613292
b5879296@gmail.com דוא"ל

הרב אריה לייב יודלביץ שליט"א  
על הלכות נזקי שכנים 

ליקוט ובירור סוגיות הגמ' ושיטות הראשונים 
והאחרונים עם מסקנת ההלכה

חובה לכל לומד חו"מ 
להשיג אצל הרב המחבר 

רח' פנים מאירים 3\3 ביתר עלית 
ובטל: 0527145898 

מגד חדש – הלכות בשר בחלב – נדה .
האדרת והאמונה – אמונת צדיקים ודרכי ההתקשרות.

הכתר והכבוד – מצוות כיסוי ראש והמסתעף בהלכה 
ובמנהג ובמשנת החסידות.

הלכה למשה – הלכות שבת בלימוד המביא לידי מעשה 
בסיכום והמחשה בשפה ברורה (מנוקד גם לילדים). 

הטקס והטוהר – קיצור הלכות נדה . 
להשיג ביהמ"ד בעלזא אצל וולדמן ואצל הרב המחבר 

רח' אהל יהושוע 1 דירה 14 ירושלים | ובטל - 025379723

ספרי הגאון רבי שלמה בינעטה שליט"א 
דמו"צ ק"ק בעלזא בארה"ק
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בן תורה חובה לכל 

המינים המהודרים  
המדריך שיסייע בידך ברכישת ארבעת המינים 

הגאון רבי אלטר אליהו מרמורשטיין שליט"א  
בספר מובא דיון נרחב עם גדולי הפוסקים על שאלות מענינות 
בד' מינים. כמו כן נערך בירור מעמיק אודות אתרוגים זן חזו"א  

מפי תלמידיו זצוק"ל ושיבדלט"א 
ניתן להזמין שיעורים בלווי מצגת מרתקת 
מאת הרב המחבר שליט"א"  0533144016

להשיג הספר בחנויות הספרים המובחרות  
ספרים ווינקל עלי הכהן 15 ירושלים

ספרים געשעפט  בבית המדרש סאטמר בבני ברק
בשאר ערי הארץ ניתן לברר ב:053-3191217

תקציר מתוך הספר ועדויות מגדולי ישראל זצ״ל ויבדלט״א בעניני חלב דם נבלות 
וטרפות סירכות ועוד. הכולל פסקי הלכה ומכתבים נדירים משוחטים. אב בית 

הדין. ראש בד״ץ ועוד מרחבי הארץ והעולם . בין השנים תשנ״ה 1994 עד תשע״ו 
2016. הספר זכה להסכמתם הנלהבת של גדולי ישראל מכל העדות והחוגים. 

ניתן להשיג אצל המחבר בטלפון 054-954-3484

קובץ מלוקט בבעיות השעה בעניני כשרות

את המטבח !שיהפוך לכם הקובץ 
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משמעות המילים והיפוכם בלשון הקודש

אוצר בלום ומקיף של הקשרים, שייכות 
ומשמעויות משותפות בין שרשי המילים 

בלשון הקודש גם כאשר סדר האותיות 
משתנה ומתהפך.

להשיג בחנויות הספרים המובחרות
או בטל 052-767-07-47

 'הברית'
ספרו של המוהל 

הרב רפאל נחום שליט"א

יצא לאור 
ספר ראשון מסוגו הפורש את כל עניני מצוות 
ברית מילה, משורשי וטעמי המצוות הכלולות 
בה עפ"י פרד"ס תוה"ק ועד פרטי דינים הלכה 

למעשה 
הספר משלב הלכה, רפואה ומעשה, מתאים 

לכל העדות 
והחוגים, ומהווה 

הכנה נפלאה 
לכל אחד מבעלי 

הברית וכן 
השלמה לעוסקים 

בהלכות מילה.

ספר היפוך אותיות

חדש!!

חדש!!

להזמנת ספרים הרצאות או בריתות 
הרב רפאל נחום: 0504131151

03-9086461
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הלכה
כל ספרי

הגאון הגדול רבי אליהו שלזינגר שליט"א
אב"ד ורב שכונת גילה ומקור חיים
פעיה"ק ירושלים תובב"א

ניתן להשיג את ספרי הגאון המחבר שליט"א ע"פ המפורט טל' הרמ"ח שליט"א 02-676-37-92

בקרוב
ספר 'ראשית השנה – ב"כ ירח האיתנים ר"ה, יוה"כ סוכות  בהלכה ובאגדה
מנחה חדשה - הלכות יו"ט , ספירת העומר, שבועות בהלכה ובאגדה

שו"ת שואלין ודורשין
ט' חלקים

תשובות בעניינים שהזמן גרמן 
חלקים ראשונים אזלו 

להשיג בבית הרמ"ח שליט"א

אלה הם מועדי – ד' חלקים 
תורת המועדים

 בהלכה ובאגדה 
בהוצאת מוסד הרב קוק – 
להשיג בחנות מוסד הרב קוק

מועדי קדושך 
תורת המועדים בהלכה ובאגדה 

בהוצאת מוסד הרב קוק – 
להשיג בחנות מוסד הרב קוק

מצוות נר איש וביתו – ב' חלקים
חנוכה בהלכה ובאגדה 

בהוצאת 'יפה נוף'

כוס של אליהו 
פסח בהלכה ובאגדה 

בהוצאת 'יפה נוף'

אלה דברי הברית 
ברית מילה ופדיון הבן 

בהלכה ובאגדה 
להשיג אצל בבית הרמ"ח שליט"א

דברי הפורים האלה 
פורים בהלכה ובאגדה 

להשיג אצל בבית הרמ"ח שליט"א

דרכי ציון
בין המצרים ותשעה באב 

בהלכה ובאגדה 
להשיג אצל הרמ"ח שליט"א 

אתקינו סעודתא 
ענייני כשרות 

בהלכה ובאגדה 
בהוצאת מוסד הרב קוק 

כל מקדש שביעי 
ענייני שביעית 
בהלכה ובאגדה 

להשיג אצל הרמ"ח שליט"א 

חוקי חיים 
תשובות בעניינים 

העולים על הפרק במדינה
להשיג אצל הרמ"ח שליט"א 

יום שבתון – ב' חלקים
שבת בהלכה ובאגדה

להשיג אצל הרמ"ח שליט"א 

אלה הדברים – עה"ת – ב"כ 
להשיג אצל הרמ"ח שליט"א 

ארשת שפתנו – עה"ת -  ב' חלקים 
להשיג אצל הרמ"ח שליט"א 

זאת התורה – עה"ת – ב' חלקים
להשיג אצל הרמ"ח שליט"א 

חיים של ברכה – עה"ת 
להשיג אצל הרמ"ח שליט"א 

מאורי אור – עה"ת 
להשיג אצל הרמ"ח שליט"א 

אוצר התורה – עה"ת – ה' חלקים 
בהוצאת מוסד הרב קוק 
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 ספר 'משפטי רבית'  - דיני רבית
על דיני ריבית וחומרתה, ומדרשי חז''ל בגודל חומרת העוון, ונלווה 

אליו עשרות תשובות ממרן הגר''ח קנייבסקי שליט''א.
ובו ג' חלקים. חלק א- איסור רבית וחומרתו ביאור הלאוין עשין 
ושאר איסורים שיש למלוה וללוה ולשאר מתעסקים ברבית. 

חלק ב'-  דיני רבית המצויים ע''פ פסקי השו"ע והרמ''א. חלק ג'- 
מדרשי ומאמרי חז''ל בגודל איסור ריבית וחומרתה. 

ממממכווןן 'מממאורר שששממוואללל' 
ספרי הגאון רבי אאפפריםם זזאבבב מזזזוז שליט''א

ראש ישיבת שערי דעת

הפצה ראשית 'דייטש ספרים' - 0527617173   
בכל עניני הספר ניתן לפנות למחבר 0527-615568

a0527615568@gmail.com

 ספר רבבות אפרים שמעתתא דרבית  
על סוגיות דפרק 'איזהו  נשך' ובו חידושים וביאורים, משא ומתן 

וברורי סוגיות בעניני רבית.

 ספר 'דוד מלכא משיחא' 
ובו אוצר בלום מלא וגדוש מחז''ל שבכל הדורות, בגודל קדושתו 
צדקתו, עמל תורתו, ומעשיו הטובים של אדונינו דוד המלך ע''ה. 
ספר מחשבה עמוק בפרד"ס האגדה בביאור אגדות חז''ל ומזמורי 

התהלים.

 ספר 'חופה וקידושין' בהלכה ובאגדה  
חידושים וביאורי סוגיות בענין קנין קידושין, גדר נישואין ומהות 

חופה. 
חידושים וביאורים באגדה בעניני  - שידוכין, קידושין, נישואין 

ושבע ברכות. ובענין אירוסי ונישואי ישראל עם הקב''ה ועם התורה.
ונלווה אליו קונטרס 'שטר התנאים' המבואר. לרבי ישראל 

נאג'ארה עם הגהות אפריון חתנים.



54

הספר הלכה

'מיוסף עד יוסף ' 
על שולחן ערוך הלכות שבת 

ובו ביאור כסדר ותוכן סעיפי המשנה ברורה 

ונלווה אליו

'תפארת יוסף'
פסקי הדינים העולים הלכה למעשה 

ב"כ 
חלק א' – סימנים רמב – ש

חלק ב' – סימנים שא – שיז 

להשיג: בני ברק 052-768-47-24 (הפצה ראשית)
ירושלים 050-414-67-89 | אשדוד 08-866-87-06

אלעד 054-336-38-68 | בית שאן 050-410-55-36 

לדעת רבנו הגדול עט"ר רשכבה"ג
רבי עובדיה יוסף זצוקלל"ה

ויבלחט"א בנו 
מרן פוסק הדור הראשון לציון

רבי יצחק יוסף שליט"א 

יצא לאור

ב"כ
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שו"ת שערי שלמה 
ב"ח על חושן המשפט

שו"ת 'שערי שלמה' 
חלק ג' 

ביאורים ובירורים על הלכות 
פסח. חדש!!

הלכות המועדים 
על הלכות יו"ט.

מאות רבות של פסקי הלכות 
בדיני יום טוב

ספרי הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן שליט"א 
רב ואב"ד אלעד

דעת שלמה 
על בראשית ושמות

מאמר מחשבה וביאורים בעומק 
פרשיות השבוע. לצד ניצוצות דעת 

השופכים אור בהיר על סדר בראשית. 

להזמנות מכון תורה משפט והלכה - שע"י בית הוראה אלעד 
טל' 03-9096571 | 054-8433174 | 03-9096571

סידור פסח כהלכתו 

חדש!!

מכררב

סדר הדין
ספר יסוד לניהול 
סדרי הדין ע"פ 

התורה

ועד הבית כהלכה
 כל השאלות לניהול 
הבית המשותף ע"פ 

ההלכה

מאת
הגאון הרב אברהם דרברמדיקר 

אב"ד בד"ץ "נתיבות חיים"
וחבר בד"ץ "הישר והטוב"

חובה לכל לומד חו"מ 
להשיג בחנויות הספרים ובטל: 02-5827691
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אמונת עז
הופיע 

ישמח לבם של ציבור אוהבי התורה בכלל 
ולומדי סדר זרעים בפרט, עם צאתו לאור 

עולם הספר אמונת עוז והוא הערות עיונים 
וביאורים בסדר זרעים על סדר המשניות 

והירושלמי על מסכתות: פאה, כלאיים, 
מעשר שני, ערלה, וביכורים 

שנאמרו ע"י רבנו הגאון רבי עזריאל 
אויערבאך 

שליט"א 
ונלווה אליו 

קונטרס 
'זכרון 

אפרים' ובו 
חידושים 

וציונים 
לסדר זרעים 
מהגאון רבי 

אפרים 
קשש זצ"ל.

שיטה כתב יד

בשורה טובה לשוחרי תורה!
חובה לכל לומדי מסכת יומא

לראשונה יוצא לאור מכת"י שיטה כתב יד
לאחד מגדולי האחרונים בשנות ת"כ-תצ"ג 
רבינו אברהם בן מוסא זיע"א המוזכר רבות 

בספר שיח יצחק מח"ס מנחת סוטה.

להשיג במס' 054-8403820 
dIstibuted by hasefer- ובאמריקה

yaakov levitz 718-377-0047
magenrabbi@gmail.com :מייל

הגאון רבי מרדכי ליזנר שליט"א
הערות וביאורים על סדר הדף על כל המסכת, לבאר הסוגיות 

ודברי הראשונים העמוקים בצירוף הערות והארות, בצורה ברורה 
וקצרה. בסוף הספר נתבארו כמה נושאים כלליים בהרחבה 

ובבהירות מעייני עירובין (ב' חלקים) חולין (ב' חלקים) ומעילה
מאות לומדים בספרים באופן קבוע כשלומדים מסכתות אלו 

ובתוכם עשרות ת"ח מופלגים 

 מנחה שלימה

להשיג הספר בבית המחבר שליט"א יצחק אולשן 11 רמות ג' ירושלים 0527174263 / 02-5820339
ירושלים:  ספרי הישיבה, ספרים וינקל, שער הספר, שיינקיס, אבן ישראל. בני ברק:  אברמוביץ, אורייתא, גיטלר, בית 

הספרים למדן, אלטר. ארה"ב: בחנויות biegeleisen, moznaim, berman, yankel, levitz ובטל: 6496886 (301)
אנגליה שוויץ צרפת: להמן ספרים.

הפצה ראשית: "יפה נוף" 
ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות

ובטל:  026433743
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ספר שערי ערכין
נועד להגיש לפני הלומד את דברי רבותינו קמאי ובתראי בקצרה 

ובצורה ברורה ולעיטים בתוספת נופך.
מאחר ומסכת ערכין נלמדת ע"פ רוב שלא במסגרת חבורה ספר 

זה חשוב במיוחד להקל על הלומד להגיע בקלות לדברי המפרשים 
הנו"נ בגפ"ת.

בתוך הספר שזורים הערות מחכימות מהגאון ר' חיים מאיר 
שטיינברג שליט"א אשר עבר עליו מריש"א ועד גמיר"א.

ניתן להשיג בט"ל: 0533146181 / 03-5703370

ספרי שלמי כהן - ציוני סוגיות
נתחדש בעולם התורה מושג חדש ללומדים בעיון קל. ספרי מראה מקומות  על כל המסכת אוצר מלא מדברי 

הראשונים והאחרונים, מכללי יסודות הסוגיות ועד לפרטי כל סוגיה. 
ערוך בתמצית ובבהירות על כל דף ודף.

מתוך הסכמת מו"ר הגאון רבי אביעזר פילץ שליט"א: "משלימים 
את כל הידע הנצרך לַחֵפצים לעבורהסוגיות בבקיאות מעויינת. 

וכבר פקיע שמייהו כמעמידי שמועה גם בסדרי הבקיאות  בישיבות 
הקדושות“.

בינתיים יצאו לאור ספרים [בכריכה קשה] על כל מסכת כתובות, 
גיטין, ונדרים. ובכריכה רכה על כל מסכת יבמות [מחולק ל2], סוכה, 
מכות, ועל רוב מסכת פסחים, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא

להשיג בחנויות הספרים, הפצה ראשית בוכניק 0527620662 או אצל המחבר 0583211065 [בשעות הערב]
A5711065@GMAIL.COM :ניתן להשיג כקובץ מחשב [ללא תשלום] ע"י שליחת בקשה ל
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אמרי פי – 
עמ"ס מגילה 

הגאון הרב יוסף פרץ שליט"א
חידושים וביאורים על כל המסכת בגמרא, פרש"י, 
ותוס', נכתב בעיון אליבא דהלכתא, הלכות פורים, 

ביאורים ומדרשי חז"ל על מגילת אסתר, מפתח 
עניינים מפורט.

להשיג 02-9990363    0527631396 

אמרי פי 
חקירות בהל' שבת ומגילה וכללי 

פסיקה 
הגאון הרב יוסף פרץ שליט"א

חקירות מקיפות הלכתיות בסוגיות הש"ס, נכתב 
בעיון רב, מובא בסופו כללי פסיקה והוראה 

ומאמרים יחודיים ממרן הראשל"צ הגר"י יוסף 
שליט"א.

להשיג 02-9990363    0527631396 



59

פה
שק

וה
ר 

ס
מו  מורה נבוכים

ממורנו ורבינו הנשר הגדול
רבינו משה בו מימון הרמב"ם

על פי דפוס תרגום הרב שמואל אבן תבון בדפוס חדש עם 
פיסוק, ביאורי המילים קשות וקצת הערות.

ונלוים אליו:
• מלות הגיון להרמב"ם ומרבינו הגר"א 

• קיצור מלות הגיון כללים קצרים לחכמת האמת 
• וגם נוספו מפתחות רבי התועלת 

להשיג בחנויות הספרים המובחרות

הריני מקבל עלי 
הגאון רבי שמעון דוד פריווער שליט"א 

מיוחד לכל בן תורה 
התעוררת ממעמד נשגב או משמועס, וחבל לך להפסיד את  

התועלת, ברצונך להכין את נפשך כראוי לקראת...
ושוב עולה השאלה איך??

הריני מקבל עלי - החוברת הנפלאה שתעזור לך להתעלות 
בעבודת השי"ת מהמקום שלך. שתדריך אותך איך לקבל עצה 

טובה, שתציע לך מאות רעיונות בעבודת השי"ת 

  'אחכה לו'
בביאור מעלת הציפיה וההכנה

לביאת משיח ולגאולה
אוצר בלום של מאמרים, יסודות ועניינים מדברי גדולי 
הדורות, בביאור ענין האמונה והצפיה לביאת המשיח, 
ובביאור האופן להינצל מחבלי משיח ולזכות לגאולה.
הספר נדפס בהסכמת הגר"מ שטרנבוך, הגר"א נבנצל 

ועוד מגדולי התורה שליט"א.

ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות 
ובנקודות המכירה, לפרטים 0548466780

חדש!!

חדשההוצאה 

 - ספרים"  "ולדמן  בירושלים:   הקונטרס  את  להשיג  ניתן   | ודרכות:  058-3282958  להזמנות 
בביהמ"ד בבעלזא  - "ספרים וינקל" רח' עלי הכהן 15  - "אלתר ספרים" רח' הרב יעקב לנדא 1  - 

ביתר "קודש" – רח' ישמח ישראל 1 - קרית גת "יפה נוף" רח' נתיבות שלום (בנין קרשניף)

מחיר 
מסובסד
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מו
מצמיח קרן ישועה

מאת הגאון 
רבי דוד צבי הופמן שליט"א 

הספר הכיל מהלכי השגחת ה' יתברך 
מלפני בריאת העולם ועד אחרית הימים

זכו שכינה ביניהם
אחרי עמל ויגיעה של 50 תלמידי חכמים 

הופיע הקונטרס המבוקש 
זכו שכינה ביניהם

בהמלצת גדול 
ראשי הישיבות שליט"א

מבוסס על חז"ל בלבד. בשפה ברורה 
שכינה בבית הצלחה בחיים 

הוצאת מוסד הרב קוק
להשיג בחנויות הספרים המובחרות 
ובבית הוצאה לאור 'מוסד הרב קוק  

רח' הרב מימון 1 ירושליים 
0548467992

ניתן להשאיר הודעה בתא קולי.

חדש!!
20 ש"ח
בלבד

רהמדריך לדיבור בציבו
תמונות בצבע מלא' עמ336גודל אלבום 

מתאים לכל גיל ולכל זמןן
צבי רפפורט' רהמחבר

קורסים 155מכיל מידע של 
ל''ובחוצים בארץ רקורסי מ

רבים מתלמידיו הם כיום
מרצים ידועים ומצליחים
קורסי מרצים כל השנה

054-8526622
קקקקקקקקקקקקקקקקקקקורס
ר
מממ
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לב חכם - ה' כרכים והוא ביאור לספר 'תורת חכם' לכמוהר"ר חיים דילרוזה זיע"א תלמיד הרש"ש זיע"א.
בגדי הבד - רעיונות פנימיים ועמוקים בשפה פשוטה וקולחת על פרשיות התורה. כולל ביאור בגד 

ארגמן על הלכות שמחות.
גנזי היר"א - לכמוה"ר המקובל האלקי רבי ידידיה רפאל אבולעפיא. אילנא דחיי ביאור על רחובות 

הנהר.
מתגלה  שהיה  המגיד  פי  על  גילויים   - המשיב  מלאך 

לרבי יוסף טיטאצק זלה"ה בזמן מרן הב"י.
זך   - נפתחים  ספרים  שלושה  א'  חלק   - פיררה  הרב  גנזי 
הרחמים - גנוזות ממקובלי סלוניקי - מכתם שלום ירושלים 
סדר  על  ומערכות  וחידושים  ביאורים   - אחת  אבן 

השולחן ערוך חלק אבן העזר .  

להשיג במכון חכמי ירושלים 054-5-20-10-59

ספר תרשיש שהם וישפה
מאת הגאון 

הרב משה שץ שליט"א

וכאן ענף אחד ספר פרקי מבוא 
מבוא כללי לתורת הסוד עפ״י תורת רבי 

עזריאל מגירונה ספרד ז״ל 
רבו של רמב״ן ז״ל

והוא מפתח כללי להבנה נכונה 
לתורת האריז״ל והרש״ש זיע״א

ספר הצמצום והמציאות 
מאת הגאון 

הרב ישראל וילק שליט"א

בירור חדש בעניני הצמצום ומציאות 
הספירות ובו יבואר גם עומק סודות הרשימו 
והמלכות, שהוא מפתח גדול להבנה נכונה 
בסוגיות השתלשלות העולמות והתלבשות 

פרצופי העליון בתחתון,
שהם אבן פינה להבנת תורת האריז"ל

להשיג בחנויות הספרים או בטל. 02-653-5438

כל ספרי מכון 'חכמי ירושלים והמערב'
מאת המקובל רבי אהוד תוג'מן שליט"א
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קבלה
"קונטרס י"ג המערכות" 

העוסק בבירור עיקרי הסוגיות שבדרושי הי"ג מערכות אשר 
לרבינו הגה"ק רבי שלמה אליישיב זצוקללה"ה בעל ה"לשם שבו 

ואחלמה".
הספר כולל ב'חלקים: החלק הראשון הוא סיכום וציור המפה די"ג 
מערכות, כללים בגדרי המערכות, מראי מקומות הארות ומפתחות 

לפי סדר המערכות. החלק השני כולל שישה פרקים עמוקים 
בבירור עיקרי הסוגיות הללו והשמועות השונות הנמצאים בהם 

מכל ספרי רבינו.
הספר מעוטר בהסכמת הגאון רבי משה שפירא זצ"ל ולהבדיל בין 

החל"ח בהסכמת הגאון הצדיק רבי אורי וייסבלום שליט"א.

משנת חסידים 
עם פירוש 
'פרי הגן' 

להרה"ג ניר גולן שליט"א.

סדורי הוצאת באתי לגני
הרב ניר גולן שליט"א

סדור האריז"ל 
אביר יעקב-ע"פ ספריו של רבי יעקב 

אבוחצירא זי"ע

וכן סדרת הסדורים 
והמחזורים באתי לגני 

ושערי קדושה .

ניתן להשיג אצל הרב המו"ל 054-54-56-539   ובחנויות הספרים המובחרות

את הספר ניתן להשיג בחנויות המובחרות [המייחדות מקום נכבד לספרי סוד בפרט], 
ובפלאפון: 0548446767 או 0548414556  

לשליחת בירורי סוגיות, מאמרים, סיכומים, מפתחות, סיפורים ושמועות בתורת רבינו הגה"ק בעל 
הלשם זי"ע [וכן להארות והערות על הספר הנז']; 089746767 
a0548446767@gmail.com ;או לכתובת הדואר האלקטרוני

שבת וחולכרכיםב' 
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אדיר במרום
חיים  משה  לרבי  רבא  האידרא  על  פירוש   
שלמכון  חדשה  בהוצאה  זיע"א,  לוצאטו 
רמח"ל נסדר מחדש ומוגה כולו מתחילתו ועד 
סופו ע"פ כתב יד סינסינטיHUC501 מחולק 
לעשרים פרקים כולל מאות שינויי נוסחאות. 
הערות,  הגן,  יחוד  ביאור  מבואות,  עליו  ונוסף 
וטבלת השוואה בין הנוסחאות. נערך ע"י הרב 

מרדכי שריקי ראש מכון רמח"ל.
המחיר 80 ₪  

ספר הזוהר קדם
ובנוסף  וילנא  דפוס  הדף  צורת  עם  מהדורה 
עם פירוש הרמח"ל הגר"א והאריז"ל   וסיכום 
מרדכי  הרה"ג  מאת  לשמו"  "כבוד  סוגיות 
המחיר 60 ₪ שריקי שליט"א 

אגרות רמח"ל
אגרות רמח"ל ובני דורו כולל מבא על 

תולדות הרמח"ל 
מחיר 80 ₪ 567 עמ' 

אור הגנוז 
תולדות חייו של הרמח"ל בדרך הסוד 

אזל מהמלאי 
מחיר 60 ₪ 132 עמ'  

אור עולם
תולדות הרמח"ל באספקלריית 'תיקון 

העולם'
מחיר 60 ₪ 208 ע"מ 

גילוי מלכותו על מתן תורה
ליקוטים כתבי הרמח"ל על סוד התורה

מחיר 20 ₪ 48 ע"מ 

גילוי מלכותו על פסח
ליקוטים על פסח ממאמר החכמה, אדיר 

במרום, ותיקונים חדשים ועוד
מחיר 20 ₪ 48 עמ' 

גילוי מלכותו על ר"ה ויוכ"פ
ליקוטים מהמחזור של הרמח"ל וממאמר החכמה
מחיר 20 ₪  48 עמ' 

דעת תבונות
עם פירוש אור השכל, כולל מאמרים, ספר 

הכללים ס' האילן
מחיר 80 ₪ 430 עמ' 

דרך ה'
עם פרוש דרך היחוד, כולל מפתחות, 

מבואות, וטבלאות
מחיר 60 ₪ 300 עמ' 

דרך חכמת האמת
ליקוטים מכתבי הרמח"ל סביב כללות האילן
מחיר 50 ₪ 132 עמ'  

דרך תבונות השלם 
כולל דרכי התלמוד ויסודות הפלפול בדרך 

קצר, כולל ביאור 
מחיר 40 ₪ 100 עמ' 

זוהר תנייא ח"א
זוהר הרמח"ל, כולל מבואות, הערות ומאורות
מחיר 55 ₪ 168 עמ' 

מאמר הגאולה
עם פירוש אור הגאולה

₪ 60 196 עמ' 

מחזור הרמח"ל ר"ה
סוד היחוד כוונות של התפילות לפי הרמח"ל, 

כולל מ' החכמה
מחיר 90 ₪  

מלך הולם
ביאור רחב על יסודות השלטון 

של יחידו של עולם
מחיר 30 ₪ 118 עמ' 

מסילת ישרים
עם פירוש סוד לישרים-ליקוטים 

מכל כתבי הרמח"ל
מחיר 80 ₪ 550 עמ' 

משכני עליון
עם פירוש כתר מרדכי וסוד בית המקדש 

השלישי
מחיר 40 ₪ 112 עמ'  

סוד היחוד
ביאור רחב של מאמר 'סוד היחוד' של 

הרמח"ל
מחיר 75 ₪ 168 עמ' 

סידור הרמח"ל – חול
סוד היחוד, כוונות של התפילות של חול 

ור"ח 
מחיר 75 ₪ 562 עמ' 

סידור הרמח"ל – שבת
סוד היחוד, כוונות של תפילות שבת ור"ח 

714 עמ'   90 ₪

 קל"ח פתחי חכמה
כולל סדר השתלשלות של האילן

מחיר 80 ₪ 406 עמ'  

רכב ישראל 
על קבלת הרמח"ל: ההנהגה היחוד וכו'

מחיר 80  ₪ 406 עמ' 

רזין גניזין
מתוך זוהר התנינא: על הגאולה ושני משיחים
מחיר 80 ₪  320 עמ' 

תיקונים חדשים
מחיר 25 ₪ פורמט כיס 

תפילות רמח"ל
תקט"ו תפילות וטו"ב תפילות חדשות

מחיר 80 ₪  564 עמ' 

תפילות לרמח"ל
מחיר 25 ₪ פורמט כיס 

קטלוג הספרים מכון הרמח"ל
תשע"ט – תש"פ 

                     בראשות מחבר הספרים הרה"ג  הרב מרדכי שריקי שליט"א

ניתן להשיג במכון הרמח"ל רח' קצלנבוגן 73 ת.ד 43204 ירושלים 91431
טל: 026535101    פקס: 026510821

אדיר במרוםספר הזוהרמחזור הרמח"ל
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סיפור המעשה
מזה כ- 70 שנה פועל מכון אוצר הפוסקים במסירות 

ובדבקות עצומה ומארגן את עולם ההלכה.

כיצד?
תלמידי החכמים במכון לומדים סימן אחר 

סימן בספרי השו"ת (כבר כיסו 5000 ספרי שו"ת) 
ולכל סימן פותחים כרטיס ובו:

•  תקציר הנאמר בסימן
•  הנושא ותת הנושא המדוייק בו עוסק הסימן
•  הסימן בשולחן ערוך אליו קשורה התשובה

לאחר שכל כרטסת האינדקס הוכנסה למאגר אוצרות 
השו"ת (כ-400,000 כרטיסים) אתם נהנים ומפיקים 

תועלת עצומה באחת הדרכים הבאות:
•  תוכלו לאתר את כל הסימנים בשו"תים 
העוסקים בנושא המדוייק בו אתם עוסקים.

•  תוכלו לאתר את הנושאים העולים מתוך סימן 
נבחר שולחן ערוך-  ובבחירת הנושא הרצוי שוב 

תקבלו את רשימת הסימנים בשו"תים העוסקים בו.
•  תוכלו לחפש כל מילה או צירוף מילים בכרטסת 

- הן בתקציר והן בנושאים ושוב להגיע לסימנים 
בשו"תים העוסקים בכך. ניתן גם לחפש מילים בגוף 

הטקסט של כמחצית מן הספרים
•  איתרתם סימן בשו"ת המעניין אתכם - קליק נוסף 

יפתח בפניכם את הדף הרצוי סרוק באיכות גבוהה.

אוצרות השו"ת – אוצר הפוסקים

במבצע מסובסד
מדוע אתם חייבים לרכוש את מאגר אוצרות השו"ת "אוצר הפוסקים" 

הכולל את האינדקס - מפתח הנושאים ההלכתי הנרחב ביותר?
מה תרוויחו?

•  הגדלת ספרית השו"תים שלכם ל-4000 ספרי 
שו"ת מצולמים. בספרייה זו תוכלו לעיין ולחפש 

ככל שתרצו.
•  חסכון בדבר היקר לכם מכל והוא הזמן 

שלכם. האינדקס, מפתח הנושאים שייעל את 
ההגעה לרשימה מדוייקת ומצומצמת של סימנים 

בשו"תים העוסקים בדיוק עניין שחפשתם.
חיוני גם למי שעובד עם מאגרים אחרים –

אינדקס כזה אין לאף אחד אחר

מבצע מיוחד לכמות מוגבלת
סיבסוד לרכישת אוצרות השו"ת גירסה 8
(כולל שידרוג בבוא עת לגירסה 9 חינם)
 הסיבסוד הינו של משפחה לע"נ יקיריה

ר' אברהם בן ברוך ז�ל ויהודה בן דבורה ז�ל

למי?
יזכה בסיבסוד מי שיתחייב לשלוח אלינו  מאמר / 
חבורה / מערכה בהלכה בהיקף 6 עמודים תוך 3 

חודשים מקבלת המוצר.

info@talsys.co.il :להזמנות – טל מערכות כוכבית  2036*  |  או בדוא"ל
www.talsys.co.il :או דרך האתר

ובכמה?
במקום מחיר המחירון 2,200 ₪
המחיר ללא סיבסוד –1,120 ₪

מחיר מסובסד – 890 ₪

אוצרות השו״ת

ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 20 תשלומים ללא ריבית  |  האספקה בדואר רשום תוך 30 יום מההזמנה
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055-6721400
info@jewisharchive.net JA180180180@gmail.com
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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 7/6 ביתר עלית.

בטלפון: הרב פנחס זלצמן 050-4102192 (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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ניתן להשיג בחנויות הספרים: בני ברק – אלטר ספרים הרב לנדא 1 03-5099949 . 
גיטלר שלמה המלך 2  035792612. בחנות הספרים סאטמר . 

בירושלים – אור הספר – בראון 025377790. חנות הספרים מול שטיבלך מא"ש. 
אוצר הספר התורני 0504103328. ובבתי ניטין 16 מא"ש 02-5003254  .
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מדברי רבותינו הגאונים

הגאון הגדול רבי יעקב משה הלל שליט"א ראש ישיבת אהבת שלום:
והחשוב  היקר  תלמידנו  של  ספרו  גליונות  לראות  שמחתי 
לחבר  כעת  וזכה  חיל,  אל  מחיל  רבי...שהולך  הרה"ג  כמ"ע 
ספר חדש...תלמיד נאמן אשר למעלה מעשר שנים שוקד על 
ולדעת,  להבין  עצמו  ומשקיע  הקבועים,  בשיעורים  תלמודו 
בעמלו,  טוב  פרי  לראות  זכה  אשר  המצטיינים  כאחד  ובולט 
ובפרט שנטל על עצמו עול הכתיבה...ועתה שלח ידו בשנית 

לבוא אל הקודש פנימה בביאור דברי האריז"ל...

הגאון הגדול רבי משה שפירא זצ"ל:
המדרשות  בתי  דלתי  על  המתדפקים  התורה  בני  הם  רבים 
ומבקשים פתחו לנו פתח ונזכה לטעום טעמי תורה מפירות 
עץ החיים, יש בחיבור שלפנינו של ידידי אברך כמדרשו הרב 
וסדורה,  ברורה  ומשנתו  דאורייתא  דרופתקי  הנעלה  הגאון 
ודבריו נאמרים בטוב טעם ודעת ובדקדוק היטב רבי...פתיחת 
שער לדופקי בתשובה לטעום...מאותם דברים שהיו מכוסים 

בתחילה ועתיק יומין נתן רשות לגלותם.

הגאון המקובל רבי ראובן גרוס שליט"א ראש ישיבת שער השמים:
על  נפלא  הרב...חבור  המקובל  הגאון  של  עמלו  פרי  ראיתי 
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
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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˙‡
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כאפוטרופסית  שמונתה  אישה  אל  "פנתה 
של  אלמנתו  בוהם,  שרה  הגב'  של  לעיזבון 
פרופ' דיויד בוהם שהיה חברו של איינשטיין. 
היא סיפרה כי היא רוצה לתרום את המכתבים 
לספריה הלאומית, הרי הם לא שווים הרבה", 
בית  בראש  שעומד  וינר,  גל  ל'אוצר'  מספר 
שמתמחה   ,(S'WINNER) ווינרס  המכירות 
שנה.  מ-30  למעלה  פומביות  במכירות 
המכירות,  בית  מומחי  ידי  על  בדיקה  "לאחר 
הסברתי לה שהיא תוכל להרוויח כ-20 אלף 
להפתעתה,  ביחד.  המכתבים  כל  על  דולר 
של  בסכום  נמכרו  המכתבים  להפתעתי,  וגם 
אחד  למצופה".  מעבר  הרבה  שקל,  כמיליון 
כשאזרח  המכירות,  בבית  שנמכר  המכתבים 
מספר  דולרים  אלף   84 עליו  שילם  צרפתי 
מישהו  אלי  התקשר  המכירה  "למחרת  וינר: 

יד  כתב  השם.  לחילול  גורם  'אתה  בי,  ונזף 
של הכתב סופר נמכר רק ב-30 אלף דולרים 

ואיינשטיין נמכר ב-84?!'". 

חריג,  לא  הוא  בוהם  גברת  של  המקרה 
לכאן  הגיעו  פעמים  מעט  לא  וינר,  ממשיך 
דחף  מישהו  כי  סיפרו  הם  במקרה,  אנשים 
שיש  שמה  חושבים  הם  אבל  להגיע,  אותם 
את  למכור  לנסות  מה  ואין  שטויות  זה  להם 
עם  ברורה  משנה  עם  לקוח  אלינו  "הגיע  זה. 
את  לזרוק  רצה  בכלל  הוא  יד,  בכתב  הערות 
משכו  הערות  האחרון  ברגע  אבל  לגניזה,  זה 
מעמיקה  בדיקה  לאחר  ליבו.  תשומת  את 
ה'חפץ  של  בהערות  מדובר  כי  גלינו  שלנו 
מספר  מכרנו  מזמן  לא  ידו.  בכתב  חיים' 
את  לזרוק  שרצה  מישהו  של  יודאיקה  חפצי 

בית המכירות החרדי

העומד במרכז
החדשות העולמיות 

מכירות  בית  לא  בטח  העולמיות,  החדשות  במרכז  מכירות  בית  עומד  יום  בכל  לא 
המכתבים  תוכן  פומבית.  למכירה  שהועמדו  ישנים  מכתבים   8 בגלל  והכל  חרדי, 
לא היה מרשים במיוחד. הם עסקו בבעיות בתחום הפיזיקה, באפשרות של הגירה 
לארץ ישראל בשאלה "מה עיקר דאגתו של בורא עולם", וגם בבעיות הקיבה של 
בינלאומית,  סערה  עוררו  המכתבים  זאת,  למרות  בוהם.  דיוויד  היהודי  הפרופסור 
ואפילו  במלזיה,  יפן,  אנגליה,  קנדה,  בארה"ב,  תקשורת  בכלי  פורסמה  ומכירתם 
בדור  בעולם  ביותר  המפורסם  המדען  ידי  על  נחתמו  המכתבים  הסיבה:  בנפאל. 

האחרון – הפיזיקאי היהודי  אלברט איינשטיין.  
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החפצים לזבל, ב-40 אלף דולר". ומה הייתה 
המכירה?  בסיום  אדם  אותו  של  התלונה 
על  דולרים  עשרות  כמה  שילם  הוא  מדוע 
אותם  לזרוק  "יכולתי  נמכרו.  שלא  החפצים 
לזבל ולהיפטר מהתשלום", רטן. "טוב, יש גם 
אנשים כאלה", מחייך וינר, אבל מה שחשוב 
הסבא?  של  מהדירה  משהו  "ירשתם  לזכור, 
מאוד  יתכן  לפח,  זה  את  לזרוק  תמהרו  אל 
ואתם מחזיקים באוצר". נכון, לא כל ספר ישן 
תדעו.  לכו  אבל  דולרים,  אלפי  עשרות  שווה 
לפעמים האוצר נמצא ממש מתחת לגשר, או 

ממש עמוק בבוידעם. 
שרלטנים,   האספנות.  בתחום  חלק  הכל  לא 
ותגיעו  יתכן  בשפע.  ישנם  וזייפנים,   נוכלים 
הספר  "תראו  לכם,  שיגיד  לאספן  במקרה 
שווה  לא  ה-17  מהמאה  מחזיקים  שאתם 
מאה  זה  עליו  שתקבלו  המקסימום  כלום, 
דולר". אל תתפתו. הדרך הטובה ביותר לקבוע 
המכירות.  בית  זה  החפצים  של  ערכם  את 
כמו בכל דבר 'היצע וביקוש' זו הדרך הטובה 
של  מחירם  את  לקבוע  ביותר  והמוצלחת 
של  צוות  ווינרס,  המכירות  בבית  החפצים. 
מומחים יבדקו את הפריט, לאחר מכן תינתן 

שלא  פתיחה,  מחיר  ויקבע  מחיר,  הערכת 
אנחנו  "לפעמים  תחתיו.  סכום  להציע  ניתן 
שלחפץ  מגלים  ואנחנו  מעלה,  כלפי  טועים 
אין ביקוש, אבל הרבה פעמים אנחנו טועים 
למטה, ומגלים שיש אנשים שמוכנים לשלם 
עשרות אלפי דולרים על חפץ שהיינו בטוחים 

שהוא שווה כמה אלפים בודדים".
להשקיע  שמוכנים  אנשים  מאותם  אחד 
בנימין  הממשלה  ראש  היה  גבוהים  סכומים 
כשארכיון  וחצי,  כשנה  לפני  זה  היה  נתניהו. 
היסטורי אישי הכולל אלפי מסמכים, תעודות 
ומכתבים אישיים של משפחות מיליקובסקי-

על  המכירות  לבית  הוצע  ומרגולין,  נתניהו 
למחרת  וינר,  של  להפתעתו  ותיק.  אספן  ידי 
משפחתו  מקרוב  מקבל טלפון  הוא  הפרסום 
"אסור  לו,  שאמר  הממשלה,  ראש  של 
שהסביר  לאחר  בחוץ".  יסתובב  שהארכיון 
לאספן  הגיע  שהאוסף  המשפחה  לקרוב 
המכירות,  לבית  הגיע  הוא  חוקיות,  בדרכים 
מכן  ולאחר  שעות,  במשך  האוסף  על  עבר 
ביקש שוינר ישכנע את האספן למכור לו את 
האוסף ולא יעמיד אותו למכירה פומבית, וכך 

אכן נעשה. 

כתב יד קדשו של הרב הקדוש רבי חיים 
אפרים מסדילקוב בעל "דגל מחנה 

אפרים" | נמכר ב: $97,600 
זאב רבן, עבור "החברה לקידום תיירות בארץ  

הקודש" פראג, 1929 | נמכר ב: $29,280

פרופ' אלברט איינשטיין, בעניין דרך החיים 
הראויה לאדם. מלון אימפריאל, טוקיו [יפן] 

1922 | הפריט נמכר  נמכר ב 1,586,000$
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אנשים  רבים  במקרים  נתניהו,  רק  לא  אבל 
האספנות  לתחום  שייכות  שום  להם  שאין 
לרכוש  במטרה  פומבית,  למכירה  מגיעים 
היסטורי.  באופן  למשפחתם  שקשור  פריט 
מזמן,  לא  התרחש  מקרים  מאותם  אחד 
הם  כי  וסיפר  למכירה  הגיע  הולנדי  כשזוג 
ראו כי הפנקס מוהל של הסבא של האישה 
נמצא בקטלוג המכירה. לדבריה, הפנקס בה 
המשפחות  הלידות,  תאריכי  את  רשם  סבה 
והעיירות, נמכר על ידי אימא החורגת לאספן 
האספן  לצערם,  לכך.  יסכימו  שהם  מבלי 
אף  ועל  וכדין,  כדת  קנייה  בהוכחת  החזיק 
מי  ברור  לא  המורכב,  המשפחתי  הסיפור 
דבר  של  בסופו  הפנקס.  של  הבעלים  אכן 
שוב  ידו  את  הרים  למכירה,  התייצב  הזוג 
ושוב, אלא שמולם ניצב אספן עשיר, שחשק 
כדי  תוך  לו  שאמרתי  לאחר  ורק  בפנקס, 
והזוג  הרפה  הוא  מולו  מתמודד  מי  המכירה 
רכש את החפץ הסנטימנטלי, תוך שהאישה 

מוזילה דמעות מהתרגשות. 
לא תמיד זה דווקא קרובי משפחה, לפעמים 
מעוניינים  שלא  רבנים  של  תלמידים  זה 
לפני  ארע  כך  בחוץ.  יסתובב  מסוים  שחפץ 
כשנה, שמכתב של אחד מחשובי האדמו"רים 
הוצע למכירה. במכתב כתב האדמו"ר לידידו 
מפורסם,  לאדמו"ר  בת  של  שידוך  הצעת  על 
שהיא  נודע  עליה  חקרה  שהרבנית  לאחר  כי 
"צילאזט ווילד" (מופרעת פראית) , וכן ביקש 
תאמר  לא  "אמנם  לשדכנים  שיפנה  ממנו 

להם משמי שאני שלחתי". אחד מהחסידים 
שנתקל בפרסום, ביקש שהמכתב לא יסתובב 
סכום  הציע  והוא  הרגיש,  תוכנו  בשל  בחוץ, 
כפול ממחיר הפתיחה על מנת לרכוש אותו. 

לשלם  מסרבים  אנשים  אחרים,  במקרים 
המכירה  את  למנוע  ומנסים  הסכום,  את 
מה  זה  דיבה.  תביעת  על  איומים  באמצעות 
שהתרחש עם מכתב של חבר כנסת נגד גורם 
איים  גורם  אותו  של  נכדו  העצמאי.  בחינוך 
המכתב,  את  לרכוש  וסירב  דיבה,  בתביעת 
שנרכש כדת וכדין על ידי אספן. לבסוף, על 

כי  אישר  המכירות  בית  שמלווה  שעו"ד  אף 
אין אפילו התחלה של תביעת דיבה, האספן 

שוכנע שלא למכור את המכתב.
המכתב  את  רוכשים  התלמידים  תמיד  לא 
על מנת למנוע מהפריט להגיע לשוק, ובדרך 
כלל זה מתוך הוקרה והערכה לרבם. כך היה 
ברלנד,  אליעזר  הרב  של  מכתבים  אוסף  עם 
למכירה,  שהוצע  בנים'  'שובו  קהילת  מנהיג 
בחשדות  נקשר  הרב  של  שמו  בה  בדיוק 
הרב  של  מכתבים  כלל  האוסף  מסוימים. 
וולוז'ין  בישיבת  לימודו  מתקופת  ברלנד 
למורו ורבנו המשגיח רבי שמואל הומינר, וכן 
הוא כלל תעודה המעידה על ישרו ונאמנותו 
וולוז'ין  ישיבת  מנהל  מאת  ברלנד  הרב  של 
הרב לנגברט. "הגיעו לכאן חסידים של הרב, 
בתחום,  מתעניינים  לא  כלל  שבדרך  אנשים 
והם החלו להתחרות ביניהם מי יזכה לרכוש 

מנורת חנוכה נדירה מחרס, תוצרת שארית הפליטה בגרמניה, מינכן, 
תש''ח | נמכר ב:$21,960

נזר זהב מבית המלוכה במרוקו. מרוקו. ראשית המאה ה 20.
נמכר ב $13.200  
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מ-14  ביותר  נמכר  הוא  ובסוף  האוסף,  את 
שווי  על  עמדה  שלנו  כשהערכה  דולר,  אלף 

של אלף דולר בלבד". 

שמחזיקים  שאנשים  קורה  הצער,  למרבה 
לא  דולרים  אלפי  עשרות  ששווים  פריטים 
בפרט  מערכם.  מאבדים  והם  הנכונה  בצורה 
אש,  לנזקי  שרגישים  ומסמכים  ספרים 
הפיך.  בלתי  לנזק  שגורמים  ולחות,  פטריות 
לפעמים הנזקים מורידים את המחיר בצורה 
את  למכור  אפשר  אי  כבר  ולעיתים  דרסטית 
אספן  של  בת  עם  ארע  למשל  כך  הפריט. 
ידוע, שירשה את האוסף של אביה, והעמידה 
הציע  וינר  טיפין.  טיפין  האסוף  את  למכירה 
היא  אך  נדיר,  ספר  למכירה  להעמיד  לה 
את  שינתה  היא  שנים  כ-3  לאחר  סירבה. 
בספר  פגמה  תולעת  לאכזבתה  אבל  דעתה, 
קשות, ולא היה שווה להעמיד אותו לשיקום. 

למכירה  חפצים  שמעמדים  מהלקוחות  חלק 
עושים זאת בלית ברירה, עבורם החפץ נושא 
מטען רגשי משפחתי, ושווה הרבה יותר מכל 
דוחק  הכלכלי  המצב  אך  להם,  שיוצע  סכום 
בהם. אחד מאותם אנשים היה אברך, שעבר 
בביתו כתובה של אחד מסבי סביו מאיטליה. 

מרשימה  בצורה  מעוצבת  הייתה  הכתובה 
ביותר ונשמרה היטב, מה שהעלה את המחיר 
שלה. האברך סיפר כי הוא נאלץ למכור את 
הכתובה בשל חתונת בתו המתקרבת, ומבית 
הכתובה  את  להעביר  לו  הציעו  המכירות 
"אחרי  לאחד.  אחד  אותה  שיעתיק  למומחה 
המכירה הוא סיפר לי שהוא תלה את העותק 
של הכתובה בסלון, ואמר כי 'העתק יותר יפה 

מהמקור'", מספר וינר. 
ידי  על  נעשים  העתקים  מהמקרים  בחלק 
בית  מומחי  את  לשקר  שמנסים  זייפנים, 
כמה  ששוויו  חפץ  ולהעמיד  המכירות 
אף  הזייפן  המקרים  באחד  למכירה.  שקלים 
על  המעיד  הגדול,  ממומחה  מסמך  עם  הגיע 
האותנטיות של הפריט, אך בדיקת המומחים 
בפח,  נפל  לא  "המומחה  הזיוף.  את  חשפה 
הוא כתב את ההמלצה שלו על סמך הפריט 
ההמלצה  את  צירף  הזייפן  פשוט  המקורי, 
להעתק". לא רק זייפנים יש בשוק, אלא גם 
עבריינים, שחלקם מעוניינים להלבין רווחים 
אומנות.  חפצי  רכישת  באמצעות  אסורים 
את  יציעו  הם  שנים  כמה  שבעוד  בתקווה 
הפריט למכירה, ויספרו לכולם שהוא ירושה 
אף  עבריינים  מאותם  חלק  ההורים.  מאחד 

תשובתו ההיסטורית אודות שינוי נוסח 
התפילה ל"ספרד" מאת האדמו''ר הקדוש 

בעל "דברי חיים" מצאנז | נמכר ב $253,000  

ספר תורה מיניאטורי על קלף הכולל עצי 
חיים, רימונים ויד מכסף, מעיל בד מפואר 

והכל נתון בתוך ארון קודש בצורת ספר עם 
כריכת עור מהודרת. גרמניה, 1794 | נמכר 

ב $79,300  

כתובה קדומה מאויירת על קלף. אנקונה 
[איטליה], תפ"ג [1722]. | נמכר ב $17,000  
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בינם  שיתווך  המכירות  לבית  לפנות  ניסו 
את  לבצע  יכולים  לא  והם  היות  לאספנים, 
זממם במכירות פומביות הנעשות כחוק. על 
על  בשלילה. "קיבלנו  נענים  הם  הפניות,  אף 
פומביות,  במכירות  ורק  אך  להתעסק  עצמנו 
אנחנו לא מתעסקים בכל מיני הצעות שונות 

ומשונות לתיווך".
הצעות  הם  בשלילה,  הנענות  נוספות  הצעות 
נמכור  לא  "אנחנו  נאצים.  חפצים  למכור 
חפצים היסטוריים של נאצים. קיבלנו בעבר 
כמה הצעות, למכור סכינים של נוער היטלר, 
מדליות ועוד, אבל סירבנו. לא רק שזה אסור 
על פי חוק בחלק מהמדינות שאנחנו עובדים 
איתם, מי שבדרך כלל רוכש את החפצים הם 

נאו נאצים". 
למפורסם  הפך  המכירות  בית  של  שמו  כן, 
מכירה  ובכל  העולם,  מרחבי  אספנים  בקרב 
ובהצעות  בטלפונים  מוצף  הוא  פומבית 
חלק  שונות.  במדינות  מאספנים  לקנייה 
להם  שאין  ממדינות  הם  אספנים  מאותם 
המדינות,  בין  ישראל.  עם  דיפלומטי  קשר 
האמירויות  איחוד  תימן,  את  למצוא  ניתן 
הרכישה  שכזה  במקרה  איראן.  ואפילו 
מוטס  "החפץ  שלישית.  מדינה  דרך  נעשית 
למדינה שסוכמה מראש, ורק לאחר התשלום 

במלואו הוא מועבר ללקוח". 
הם  מוטסים  החפצים  בהם  במקרים 
מקרה  לכל  המכירות,  בית  ידי  על  מבוטחים 
שקרה  כפי  בא,  לפעמים  אבל  יבוא,  שלא 
רכש  "הוא  מארה"ב.  גדול  יודאיקה  לאספן 
אצלנו אוסף פריטים ביותר ממאה אלף דולר, 
שובה  לשבת  דרשה  הוא  הפריטים  כשאחד 
ב-57  שנקנה  סופר,  החתם  של  ידו  בכתב 
אלף דולרים. שלחנו את הפריטים עם חברת 
משלוחים בינלאומית, תוך שאנחנו מסכמים 
השליח  מה,  משום  ללקוח.  ידנית  מסירה  על 

השאיר את החבילה ליד הדלת, והיא נעלמה. 
למרות שהרוכש שופה במלואו על ידי חברת 
זה  הכסף,  לא  זה  באובדן.  מדובר  הביטוח, 

הפריט". 
איינשטיין,  של  המכתבים  במכירת  ההצלחה 
של  נוספים  מכתבים  המכירות  לבית  הביאה 
המדען הדגול כאשר אחד מהם נמכר בסכום 
בית  הפך  ובזה  דולר  מיליון   1.56 של  עתק 
של  ישראלי  בשיא  למחזיק  ווינרס  המכירות 

הפריט שנמכר בסכום הגבוה ביותר. 
בתחום  שנה  כ-30  לפני  החל  המכירות  בית 
היודאיקה, אך הבעלים הנוכחי גל וינר הרחיב 
מתמחים  והם  המוצרים,  לכלל  פעילותו  את 
להתעניינות  שזכה  פריט  אומנות.  בפרטי  גם 
גבוהה היה כתר ממלכתי שהעניקה הנסיכה 
"הכתר  שנים.  עשרות  לפני  המרוקנית 
מתאים  אכן  שהוא  ומצא נו  לארץ,  הגיע 
על  אותנטי  מכתב  אליו  צורף  וכן  לתקופה, 
מוסלמי  עו"ד  אותו  ורכש  הכתר,  של  ייחוסו 
משתנה  החפצים  של  השווי  הארץ".   מצפון 
אבל  טוב,  סיפור  יש  לחפץ  אם  משמעותית 
בווינרס לא מציגים חפצים למכירה, ללא כל 
הוכחה שהסיפור אכן אותנטי, ובמקרים בהם 

יש ספק, הדבר מצוין מפורשות. 
אספנים  על  חושבים  אנשים  כלל  בדרך 
אך  בצדק,  מקרים  מעט  בלא  כאובססיביים, 
לטווח  השקעה  מבחינת  רווחי  הוא  התחום 
ארוך. מכתב ששווה היום כמה מאות דולרים, 
אלפי  עשרות  שנים  כמה  בעוד  שווה  יהיה 
דולרים. בעידן בו המס בבורסה על השקעות 
מנסה  האוצר  וששר  משמעותית,  גבוה 
משוק  דרך  בכל  המשקיעים  את  להוציא 
הנדל"ן, יתכן מאוד והפתרון טמון במכתב של 
אחד מגדולי הדורות או בספר מסילת ישרים 

מהדורה ראשונה. 
(תודות לעיתון 'בקהילה' על הכתבה)

מרכז שטנר 3 קומה א' גבעת שאול ירושלים.ת.ד. 34424 ירושלים, 9134302.
office@winners-auctions.com | 02-5385570 :טלפון: 02-5385670 | פקס
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 Halacha Pesuka 
This volume contains a summary 
of all the laws in Shulchan Aruch 
relevant to the prompt payment of 
employees, workers and for hired 
goods. It includes many halachos 
derived from the works of the 
Acharonim and their Responsa, 
concisely written, and presents 
the reader with a summary of the 
practical halachos.
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Your Table is Set  
For Shabbos. 

Are You?
Ohr Olam is proud to announce the completion of a  
monumental work — an elucidated, fully translated  

and beautifully annotated eight-volume set of 

MISHNAH BERURAH  
CHELEK GIMMEL 

THIS is the opportunity you’ve been waiting for!  
The Ohr Olam edition of Chelek Gimmel is here  

 
towards truly acquiring Hilchos Shabbos.  

ENDORSED BY LEADING GEDOLIM.
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AVAILABLE AT JUDAICA 
STORES WORLDWIDE 
OR DIRECTLY FROM 
THE DISTIBUTORS.

USA: Z. Berman Books
www.zbermanbooks.com
UK & Europe: Lehman’s

www.lehmanns.co.uk
Israel: Kulmus

avkulmus@gmail.com

T 718.506.0101

E info@ohr-olam.org

W www.ohr-olam.org  
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A Relaxing 
Shabbos 

You’re Doing 
Things Right 

Knowing 
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מכון

פאר והדר
ליצירה מדוייקת ומושלמת

 077-203-29-73
 p2032973@gmail.com

והדר'  'פאר  במכון  להתפשר.  אפשר  אי  קורה  וכשזה  ספר,  מוציאים  יום  כל  לא 

ע"י  שנה.  עשרה  לחמש  מעל  כבר  וההדרתם  קודש  ספרי  בהוצאת  המתמחה 

צוות תלמידי חכמים ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחום. אנו מעניקים את 

ראשונים  ספרי  כהאדרת  מורכבים  בפרויקטים  החל  לאור,  ההוצאה  שירותי  כל 

וקדמונים ועד ספרי אחרונים
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עריכת מפתחות   
עריכת מפתחות הוא עניין של מומחים בלבד למפתחות בספר תורני יש חשיבות 

הובא  בהם  במקומות  בפרט  מסוים  עניין  או  מסוים  מקור  למצוא  מנת  על  רבה 

המקור בתוך נושא אחר, כך שאין שום אפשרות למחפש למצוא את מבוקשו 

אילולי 'מפתח הערכים' מכון 'פאר והדר' מעסיק צוות עורכי מפתחות העוברים 

ביסודיות ובדייקנות ממוחשבת תוך הבאת כל הנושאים שנדונו בספר מסודרים 

בערכים לפי א – ב בנוסף למפתח מקורות בסדר הגמרא, המשנה, תנ"ך, שולחן 

ערוך, רמב"ם ועוד, מפתח אישים, מפתח מושגים, מפתח ביבליוגרפי. 

מכון

פאר והדר
ליצירה מדוייקת ומושלמת

 p2032973@gmail.com
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מכון

פאר והדר
ליצירה מדוייקת ומושלמת

 p2032973@gmail.com

עימוד  
הוויזואלית  הנראות  תעוצב  בו  'עימוד',  של  תהליך  לעבור  חייב  תורני  ספר  כל 

בניואנסים  מתאפיינים  קודש  בספרי  בפרט  בספר  הפנימיים  העמודים  של 

עיצוביים משלהם אנו במכון ''פאר והדר' ' מעסיקים מעמדים מהטובים ביותר 

בלוחות  עמידה  תוך  ומקצועית,  גימור  ברמת  קודש  בספרי  המתמחים  בתחום, 

זמנים קפדניים, בנוסף למעמדים שלנו ניסיון רב גם בעימוד ספרים המאופיינים 

בהערות שוליים, במראי מקומות, ובשילוב רב טקסט בסגנונות שונים וחדשניים.
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כריכות ושערים  
הספר  כריכת  את  המעטרת  בגרפיקה  התוכן  לפני  נמדדת  לרוב  הספר  עוצמת 

בנוסף לכל המעטפת והם: השערים , ההקדשות, ההנצחות, המעברים, האיורים 

המעניקים  מפוארים  בעיצובים  בפרט  ועוד.   ועוד  הידניים  האיורים  דיגיטליים,  

  ' והדר'  ''פאר  מכון  מקצוע  אנשי  שצריך  זה  בתחום  לכן  לטקסט    ויוקרה  כבוד 

מעסיק את הגרפיקאים המוכשרים ביותר בתחום  תוך שילוב ותיאום עם צוות 

המעמדים, וכך נעשית עבודת גמר הספר והכנתו לדפוס, בשיתוף פעולה הדדי 

להפקת ספר מושלם. 

מכון

פאר והדר
ליצירה מדוייקת ומושלמת

 p2032973@gmail.com
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עריכה תורנית 
על מנת להוציא ספר מושלם שיוכל לעטר את שולחנם של ת"ח וכלל עמך בית 

הראשונה  מהשורה  חכמים  תלמידי  צוות  מעסיק   ' והדר'  ''פאר  מכון  ישראל, 

שנים,  רב  וניסיון  שם  בעלי  חכמים  תלמידי  ובהם  התורנית  העריכה  בתחום 

שבעיקרה  מקצועית   תורנית  עריכה  לעבור  צריך  הטקסט  העריכה  בעיקר 

כתיבת  תוך  החומר  לב  להבנת  ביותר   גבוהה  ולמדנות  עומק  ברמת  מתאפיינת 

הערות שוליים נדרשות, מראי מקומות, ותיקוני לשון לבהירות הטקסט והבנתו 

ליצור קוספט של יצירה תורנית מושלמת.

מכון

פאר והדר
ליצירה מדוייקת ומושלמת

 p2032973@gmail.com
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הגהה והקלדה   
מוקפדת  הגהה  לעבור  צריך  רבים  בו  שילמדו  מצפה  שהמחבר  תורני  ספר  כל 

ביותר,  הזעירות  ולו  לשון  טעויות  ניקוד,  טעויות  כתיב,  טעויות  איתור  לצורך 

בנוסף לתאום בין הגרסאות השונות של החומר, שלב ההגהה הוא החשוב ביותר 

והסופי מבין השלבים  שיהפכו את היצירה התורנית למקצועית ומושלמת. 

מכון

פאר והדר
ליצירה מדוייקת ומושלמת

 p2032973@gmail.com
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