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יוצא לאור על ידי

'ספרותא'
הפרסום שיביא תוצאות 
מיידיות לפרסום ושיווק 

 הספרים שלכם
ברחבי הארץ והעולם.

 מכוני הוצאה לאור,
 מחברי ספרים ורבנים

מוזמנים לשלוח את הפרסום 
 לכתובת

sm44889910@gmail.com 

 קו המידע 'ספרותא'
08-30-122-39

בשיתוף

הקלדה ~ הגהה ~ עריכה ~ עימוד ~ 
עיצוב ~ הדפסה ~ שיווק ופרסום

להצעה משתלמת | עצות והכוונות  
event9898@gmail.com

המאור
הוצאה לאור שיווק ופרסום

https://www.kavei-mitar.com/
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בסייעתא דשמיא, שוב אנו זוכים לעמוד בפתחו של מגזין 'ספרותא' 

לחודש ניסן ה'תש"פ.

התרגשות גדולה היא להביא את דבר עולם הספר התורני בפני אלפי 

מנויי 'ספרותא' בארץ ובעולם זו הפעם השלישית.

והפעם, המגזין מלא וגדוש בעניינא דיומא - ספרי היוצרים והמוציאים 

לאור מעניינים העומדים על הפרק, הלכות חג הפסח, כשרות החג 

והגדות של פסח ועוד.

בעוה"ר בימים אלו אנו נמצאים בימים קשים מאד לישראל ולעולם 

כולו, עם פרוץ נגיף הקורונה רח"ל,

אשר על כן, ראינו לנכון להביא מעל גבי במה מכובדת זו, גם מעט 

מאמרים נפלאים על שעה זו.

ויהי רצון שגיליון זה יתקבל כקודמיו, בפני תופשי התורה ועמליה, 

להגדיל תורה ולהאדירה, והשי"ת יאמר לצרותינו די אכי"ר.

ביקרא דאורייתא,

מערכת 'ספרותא'

אמר עם הספרותא

עוד אודות 'ספרותא', והרשמה לרשימת התפוצה - לחצו כאן 
או שלחו מייל ל- sm44889910@gmail.com עם המילה 'הרשמה'

https://www.kavei-mitar.com/
http://www.meser10.com/Mail/CountLink.aspx?SID=7227741253&LID=45828361
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המומלצים של 'ספרותא' לחודש ניסן תש"פ

לצפיה בכל תוכן 
ספר הררים התלויים בשערה

לחצו כאן

 בשורה טובה לשוחרי תורה והוראה

 יצא לאור

 ספר

 עיטורי מרדכי

 הלכות פסח וספירת העומר

 גדולי ההוראה שליט"א עם הרבה פסקי הלכה מאת

מרן הגרמ"ש קליין ובפרט 

 שליט"א
 רב שכונת אור החיים בני ברק

 ע"י הרב מרדכי יעקב מאיר נכתב

 ניתן להשיג בבית המחבר

 משפחת מאיר

 035783916בני ברק, טלפון  9רחוב חפץ חיים 

 

gmail.com@8417172 

 

לצפיה בכל תוכן 
ספר עיטורי מרדכי

לחצו כאן

לצפיה בגליון חג הפסח מבית היוצר 'המאורות' לחצו כאן
sm088302222@gmail.com :להרשמה לרשימת התפוצה - שלחו מייל ל

https://www.kavei-mitar.com/
https://5e237ee53b4e0.site123.me/?idU=1
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=5852577A66306F59784F6E464B3342347436653838673D3D&uid=312F577559466E47365A6748574745316F59546A65384B4E4E7262524F4A594F
https://www.jumbomail.me/j/YUpKoYu_NUC-b4w/u/54503672304943776B3751454B384C716B32397A46634B4E4E7262524F4A594F
https://www.jumbomail.me/j/l64vEl_BqEidpSx/u/54503672304943776B3751454B384C716B32397A46634B4E4E7262524F4A594F
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הלכות תפילה בצל הקורונה
בעקבות מגפת הקורנה, לצערנו ישנם הרבה יהודים שנמצאים בבידוד או בבתי 
חולים ורוצים להתפלל לבורא עולם שיסיר את המגפה מהם ומכל עמו. חשבתי 
ללקט את ההלכות שנוגעות לתפילה בתוך בתי חולים או בבית )כאשר ישנם בבית 
או  מדרגות  בחדרי  יהודים שמתפללים  הרבה  ישנם  וכן  וכו'(  תינוקות שמטנפים 
בחניונים של בתים ולכן חשבתי ללקט להם את ההלכות שנוגעות לתפילה ברחוב 
יהיה רצון שהקב"ה  )לדוגמא תפילה ליד פח אשפה או צינור ביוב או ריח רע(. 

יחסיר כל מחלה ומגפה מעל עם ישראל ולרפואת כל החולים.

 לקבלת העיון בהלכות טהרת מקום התפילה ניתן לפנות למייל:
jacovha5@gmail.com

https://www.kavei-mitar.com/
mailto:jacovha5@gmail.com
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לאור המצב השורר עם פרוץ מגיפת הקורונה עם הוראת מרן שה"ת ומרן רה"י 

שליט"א, הננו שמחים לבשר כי בהכוונת והוראתם של מרנן ורבנן שליט"א, וחברי 

מאמצים  לאחר  הרש"ש,  מאורות  מוסדות  שע"י  'המאורות'  ההוראה  בית  ורבני 

ניתן לקיים מנהג מכירת חמץ חינם ללא  רבים לתועלת הרבים ולבקשתם, יהיה 

עלות, דרך מערכת בית ההוראה ללא צורך להגיע פיזית אל הרבנים המקומיים. 

טופס מכירת חמץ, הינו עפ"י דעת מרן הגאב"ד הגאון רבי ניסים קרליץ זצוק"ל.

הרישום דרך המייל מתבצע, ע"י מילוי טופס של הרשאה למכירת החמץ, לקבלת 

יש  מכן  | לאחר   sm088302222@gmail.com  - למייל  יש לשלוח בקשה  הטופס 

למלאות הטופס ויש להמתין לקבלת אישור מהמערכת שהתקבל. יהיה ניתן גם לשלוח 

בפקס בטל': 1533-6167808. ]לצערינו לא תינתן אפשרות לקבל הטופס בפקס[. 

במערכת  החמץ  מכירת  של  אוטומטי  רישום  לבצע  בע"ה  ניתן  יהיה  כן,  כמו 

הטלפונית של קו המאורות - הקו העולמי ליהדות תימן. 

להרשמה טלפונית - חייגו כעת - 8416* / 03-30-8888-5

 מלבד זאת, יהיה ניתן לבצע רישום מקוון דרך אתר 'המאורות' -

להרשמה לחצו כעת כאן

בברכת התורה,

הנהלת בית ההוראה

מכירת חמץ מיוחדת גם ללא יציאה מהבית

https://www.kavei-mitar.com/
https://kav.meorot.net/%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%97%d7%9e%d7%a5-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%aa/
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יוסף חי סימן טוב
מחה"ס "כרם יוסף" ור"מ בישיבת "אהלי תורה" 

חבר בהמ"ד לדיינות "ברכת אברהם"

ומתחנן  בבידוד  הנמצא  "קורונה"  חולה  שאלה: 
לו  למה  שאל"כ  איתו,  ללמוד  שיבוא  שלו  לחברותא 

חיים, האם יש היתר בדבר?

חולי  למקום  הולך  היה  שריב"ל  מסופר  )עז:(  בכתובות 
בתורה,  עמהם  ועוסק  מחבקן  במוחן,  שרץ  שיש  ראתן  בעלי 
אמר "אילת אהבים ויעלת חן", אם חן מעלה על לומדיה אגוני 
לא מגנא. ומחלה זו מדבקת ונוראה עד שהיה רבי יוחנן מכריז 
זירא לא  הזהרו מזבובי בעלי ראתן שקשים לדבק בחולי. רבי 
עלה  לא  אלעזר  רבי  שניהם,  על  רוח  שמנשבת  במקום  ישב 
מביצים  אוכלים  היו  לא  אסי  ורבי  אמי  רבי  שנמצאים,  באהל 
בעלי  בניו  שיהיו  הגורם  שכל  )יז.(  ובנדה  שלהם.  במבוי  שהיו 
ראתן דמו בראשו ומתחייב בנפשו, ופרש"י שנענש על עצמו 

וחובת דמו נדרשת ממנו לאחר מיתתו.

ולכאו' היה נראה מזה ראיה לדבר שמותר ללכת אצל מי 
ששרוי בבידוד מחמת מגפת הקורונה ללמדו תורה, אף שמכניס 
עצמו בסכנה גדולה שעלול להידבק, דהתורה אגוני מגנא ואצולי 

מצלא, וכמו שנהג ריב"ל.

אלא שצ"ע היאך ריב"ל נכנס לסכנה, והלא בב"ק )סא.( 
אמר דוד כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי כל המוסר 
ובשבת  משמו.  הלכה  דבר  אומרים  אין  תורה  דברי  על  עצמו 
)ח.(  ובפסחים  סכנה.  במקום  אדם  יעמוד  אל  לעולם  )לב.( 
אמרו שלוחי מצוה אינן ניזוקים דוקא שאין ההיזק מצוי. והיזק 
בני ראתן שכיח הזיקא שגדולי החכמים נזהרו מהם. וכן משמע 
נפשו לכבד את התורה". שו"ר בקו"ש  "סיכן  מרש"י שריב"ל 
שבכל  כתב  כ'(  )סי'  רמ"א  ובשו"ת  כן.  שדקדק  רע"ז(  )אות 

החולאים מותר לבקרן, חוץ מבעלי ראתן.

בתורה  עסק  שריב"ל  תירץ  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  ומרן 
אצלו,  כלל  גדולה  סכנה  זה  היה  לא  וטהרה,  ובקדושה  לשמה 
וכיו"ב תירץ בהפלאה. ובשו"ת בית דוד )סי' כ"א( כ' "ואולי י"ל 
לו".  יזיק  שלא  היה  ובטוח  טובא  זכותיה  דנפיש  ריב"ל  דשאני 
וצ"ע דבגמ' מוכח שריב"ל לא היה בטוח בעצמו משום זכותו, 
התורה  כבוד  למען  עצמו  לסכן  בנפשו  שהסכים  משום  אלא 

שמטעם זה מלאך המות הפקיד רק בידיו את חרבו.

בשמואל  שנאמר  שאף  תירץ  רע"ז(  )אות  בקו"ש  והנה 
לא  היזיקא  דשכיח  דהיכא  והרגני",  שאול  ושמע  אלך  "איך 
נאמר שלוחי מצוה אינן ניזוקין, דוקא בשאר מצוות ות"ת שאני, 
כדיליף מק"ו אם חן מעלה. וקשה כנ"ל. וי"ל דודאי הוי סכנה, 
בת"ת.  משא"כ  לסכנה,  שיכנס  אסור  מצוות  שאר  כלפי  רק 

ודוחק דמדבריו משמע דגבי מצות ת"ת יכול לסמוך על הנס, 
ותירוצו ניחא רק לרש"י ורה"ן אבל לא לריטב"א. דרש"י כתב 
"נדבק אצלם בשעה שעוסק בתורה ומושיבן אצלו", וכן משמע 
בר"ן שכתב "וגמר תורה מינייה, ומשו"ה כרך מהם ללמד מהם 
תורה ותו לא מידי". אולם  הריטב"א כתב "מכרך בהו ואפילו 
זכות ת"ת  על  היאך סמך  צ"ע  ולדבריו  בה".  עסיק  דלא  היכא 
כשלא למד והרי מסקנת הגמרא בסוטה )כא.( שתורה בעידנא 

דלא עסיק בה אצולי לא מצלא מייסורים.

הכניס  דריב"ל  להדיא  נתבאר  הריטב"א  רבינו  שבדברי  אלא 
עצמו לסכנה אף בדלא עסיק בה, דאורייתא אצולי מצלא אף 
וצ"ל דהיינו לפי הנך  בעידנא דלא עסיק בה לעוסקים לשמה. 
מצלא.  דלכו"ע  לשמה  תורה  דשאני  או  בסוטה,  אמוראים 
בהשי"ת  מבטחו  ששם  דריב"ל  דרבותא  צ"ל  בהכרח  ולפי"ז 

והיה בטוח בעצמו שבזכות תוה"ק לא יוזק.

דיחיד,  לד"ת  עצמו  מסכן  בין  מחלק  איתן  אהבת  ובחי' 
דברבים סומכים על הנס, ומ"ש בב"ק )סא.(, היינו רק בצורך 
ממון דוד אם מותר לשרוף גדישים דפלישתים, ועוד דאמרינן 

במגילה )טז:( גדול ת"ת מהצלת נפשות, דהיינו ת"ת דרבים.

לבעלי  שילמד  מי  היה  שלא  ליישב  נראה  ולפענ"ד 
רבו  מגלין  שגלה  תלמיד  מרוצח(,  )פ"ז  הרמב"ם  וכתב  ראתן, 
עמו, שנאמר "ונס אל אחת הערים האלה וחי", "וחי" עשה לו 
כמיתה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  וחיי  שיחיה,  כדי 
והריטב"א )מכות  וכן הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו.  חשובין. 
מהכל  שלא  מקלט,  בערי  ישיבה  שיש  אע"פ  רבו  מגלין  כ'  י.( 
זה תלוי בחקירה אם מותר להיכנס  ותירוץ  זוכה ללמוד.  אדם 

לספק סכנה להציל מסכנה ודאית.

היתר  הוראת  דריב"ל  מעובדא  שאין  נראה  שיהיה,  איך 
לשמה,  שעסק  ריב"ל  דשאני  הריטב"א  וכדכתב  בנ"א,  לשאר 
שתלה  הקו"ש  ואף  כנ"ל.  הגריש"א  ומרן  בהפלאה  לזה  וכיוונו 
במצות ת"ת, צ"ל שאין זו הוראה כללית, דמי יכול להיות בטוח 
בעצמו שהגיע לדרגה זו, ובלא"ה המפרשים ביארו דהיה היתר 
עצמו  להכניס  היתר  שאין  נראה  כן  על  אשר  לריב"ל.  מיוחד 
עצמו  ולהכניס  "הקורונה"  במגפת  החולים  אצל  ללכת  לסכנה 
לסכנה פן חלילה ידבק ויחלה, אף שכוונתו לטובה ללמד ליהודים 
תורה. צא ולמד ממ"ש בספר חסידים )תתקנ"ה(, "מי שהולך 
למרחוק ללמוד והדרך משובשת כי יש לסטים בדרכים, על זה 
עד  רגע  מעט  להמתין  לו  שהיה  בצדקו,  אובד  צדיק  יש  נאמר 

יעבור זעם.

https://www.kavei-mitar.com/
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פרסום ספרים 
עולמי

 עמ'
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ירושלים: חדש! מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר אילן 1 | גבעת שאול 28 | חדש! בית וגן - הפסגה 50 | 
בית הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 1 |  ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: שכונת 
חפציבה רחוב בן איש חי 29 | חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 130 | אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | ברטנורא 3 | רבי 
עקיבא 43 | עזרא 45 | אשדוד: יוסי בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק הספרים | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 - גני הדר | ההסתדרות 
2 פינת רוטשילד | אלעד: יהודה הנשיא 90 | קרית גת: רח' האדמו״ר מחב״ד 1 פינת נתיבות שלום (בנין קרעטשניף) | רכסים: 

סביון 39 (בנה ביתך) | חדש! אופקים: חפץ חיים מול בית הכנסת אהל משה. 

רשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים":

גמ שבת מנוקד מאורות דף היומי
סט חוברות שפה ברורה שבת )5 חוברות(

גמ' שבת תלמידים עוז והדר 
חוברת ושננתם שבת א-ה כל כרך

מתיבתא פנינים שבת א
מתיבתא פנינים שבת ב-ח כל כרך
מתיבתא שינון כחול שבת א מבצע

שוטנשטיין גדול שבת א )ג(
שוטנשטיין גדול שבת ב )ד(
שוטנשטיין גדול שבת ג )ה(
שוטנשטיין גדול שבת ד )ו(
שוטנשטיין קטן שבת א )ג(
שוטנשטיין קטן שבת ב )ד(
שוטנשטיין קטן שבת ג )ה(
שוטנשטיין קטן שבת ד )ו(

שפה ברורה גדול שבת א-ב כל כרך
שפה ברורה פנינים שבת א-ב כל כרך

שפה ברורה קטן חוברת שבת א-ב כל כרך
סט חוברות בלכתך שבת א-טז )16 חוברות(

מתיבתא דרכי נועם שבת א-ב כל כרך

50
90
48
20
50
84
30
120
120
120
120
93
93
93
93
115
84
19
240
23

58
57
40
20
100
61
50

57
60
130
50
60
40
50
48
65
68

20
20
20
15
20
20
20
20
20
25
15
30
20
20
25
20
20
25
20
20

62
50
70
60
40
57
65
65
65
55
30
62
50
60
52
30
68
65
69
60
49
30
10
40
55
48
30
60
65
60
64
55
40
60
30
30
30
65
58
30
65
43
30
65
30
60
55

64
65
60
65
65
65
65
65
65
68
65
65
60
50
60
50
140
73
100
64
71
65
65
68
60
60
65
65
72

75
45
45
35
30
30
30
40
54
63
40
20
10
20
10
10

אולי בקיץ - שרה שוורצמן
אנשים מספרים על עצמם 11

באשר הוא שם 2 - נ. צוונבר חדש
בית הנשרים - א. טוקר

בלמונטה - ח.גרינשטיין חדש
במבט לאחור - שרה מלוביצקי

בעקבות אתהלך - א. מרגלית
בריאה בהפרעה - יהודית אקשטיין )חשבון נפש( חדש

גשם אדום - פ.שטרן
ואז בא הכתוב – משה גוטמן חדש

ואם תמצאו ]תמר מור[
חידודון - עמי מיימון

לא מעוקצך - מלי אברהם חדש
לב חזק - דרכים למניעת התקפי לב דר הלי חדש

לרגע הזה 2 - אביגיל מייזליק
מגישה הרהור 2 - רינה יגר

מחנה יהודה ושכונתיה
מקום לשתיים – רות רפפורט

נשמת ירושלים - דמויות מקומות ורגעים
עגונה - א. פרידמן

עולם נכה - בתיה ענה חדש
עולם קטן - לאה סמילנסקי

על הקצה - חוה רוזנברג
עלה קטן ]אמא של דוד[

פתאום אחות - ג. שפר )אחת ועוד אחות(
ציפור בודד - ש.קמפינסקי

שומרת השערים - דבורי רנד
שינדאנו -  מתח - ד. נויגרשל חדש

שלא נדע - רחל שור

אוצר הלכות ז פסח
אותי הוציא משם קומיקס אידיש

אותי הוציא משם קומיקס אנגלית
אותי הוציא משם קומיקס עברית

אלו וכאילו -קריעת ים סוף  
אלו וכאלו - הוא יצא ממצרים

אלישמע ואפרים יוצאים ממצרים גדול
אריה שאג - פורים פסח

בחצי הלילה
גבורות ה למהרל -תפארת

דרשות המגיד ב
הגדה אוצרות אשכנז / ספרד קשה
הגדה אוצרות אשכנז / ספרד רכה

הגדה אוצרות לילדים עמ קשה
הגדה אוצרות עמ רכה

הגדה אלישמע ואפרים כריכה רכה

אולמות אור - קומיקס גולד
אחד היה אברהם על רבי אברהם גניחובסקי זצל - קומיקס

אינטלגנציק דבורה בנדיקט
איצי פיצי וציפי

איציק שפיצקי 1
אמא תמיד אוהבת אותי טובי ברון

ארבעה בנים - בת שבע אינגבר הבלין
בודדים ביער - קומיקס

בכור העוני - קומיקס
גדולים מהחיים 1 - קומיקס ולדר

הבריחה מסוביבור 4
הגנב - קומיקס

החוקרים 4 בתעלומת אי השודדים - שרי וולך
החוקרים קומיקס 2 בתעלומת העלילה בנוריץ' - שרי וולך

הלוחמים האמיצים )קומיקס(
המלך שלומאי 6 - אוצרות הנצח

המסע האמיץ של אביגדור 2 עברית
המרדף במוסקבה - מוטי הלר

הניצחון היהודי )קומיקס זמורה(
הערפיליים - מירי סגל - לנוער

הקרב על הבית קומיקס
זהות כפולה 3 קומיקס - א. אוחיון

זליג וחצי קומיקס 3
חנות לסבלנות - מדריך לרכישת סבלנות

יהושע ועמינדב בורחים מהשבי
ילדי המושבה 3

ילדים וילדות בסולם המידות
ילדים מספרים על עצמם 12

לואיס לא לבד עברית 
מול משטר האימה 1 קומיקס

מורי דרכנו - קומיקס הלר
ממעמקי היער / קומיקס ]א. בת מלך[ 

מסתורין בסהרה - שמואל ארגמן קומיקס
מפלת הצורר - קומיקס

משלי מגידים 6
ניצחתי אותך אייכמן 13
סודו של פרוזניצר מבצע

סיכוי נוסף - שירי כהן
סיפורו של בית - גדי פולק

עומקא דליבא
עקרת בית 5

פוצולופופום 3 ]תמר מור[
פצצה מתקתקת 21

קוראים לי צביקי גרין קומיקס
ראש בראש 2

רובשקין נגד כל הסיכויים קומיקס
שבעה נעלמים - א. נחושתן

גבול אדום - שמואל אורבך
גג על גג - א. טוקר

גוונים לנוף - סיפורים ממיטב הסופרות
דבש וחלב - רחל דובין
דרך אל חזור - ח. רגב

הזדמנות שניה - נ.צוובנר
חיים על חשבון - א. טוקר

יהלומי דמים - א. טוקר
מסך השתיקה - א. טוקר

מסלול אדום - שמואל ברקוביץ
נוצות עם שורשים - ברדה

ניחוח פרחי השלג - פלדהיים
סיפורי א.מ. אמיץ 1-6 כל כרך

פיל ורוד - רחל לביא
פקעת - חוה רוזנברג

פרח מוגן - א. קווין
פתחו את השער - רינה יגר

שיבולים שנותרו בשדה - ר קפלר
שרים הדחלילים - א. קווין

שריקות - ח. רוזנברג

דרך ישרה - הנהגות מהגאון ר' שריה דבלצקי זצל
הליכות ברכות הרב אופיר מלכא

הנהגות רבנו על סדר המועדים
הנני בידך - על מעלת הבטחון בהשם

הנפש היהודית - הרב משה בויאר חלק ב
הסטייפלר / עובדות וסיפורים  עצות והליכות חיים

כאיל תערוג - עצות הדרכות והנהגות - 
מהגראיל שטיינמן זצוקל

לחיות אמונה 
למען ייטב לך 
מידות טיש בכ

מנחת אשר אמונה ובטחון
מרן בעל אילת השחר הרב שטיינמן 

נפש שמשון אמונה
פניני רבי שמשון פינקוס - חדש

פרקי מחשבה אמונה
קדוש וברוך 

רבן של כל בני הגולה ב

הגדה באזני בנך - )מדריך לעריכת ליל הסדר(
הגדה ביד ראשונים

הגדה בני חורין רכה גודל 19.2/13.5
הגדה בני ישראל כריכה קשה

הגדה בני ישראל רכה גודל 19.2/13.5
הגדה בצלו חמדתי - מרן הרב שטיינמן זצוקל

הגדה דורש טוב
הגדה ומתוק האור

הגדה חשוקי חמד - אגדה
הגדה חשוקי חמד-הלכה

הגדה ילקוט יוסף
הגדה יחוה דעת
הגדה יחי ראובן

הגדה כלילת יופי א/ס
הגדה כלילת יופי עמ

הגדה למען תספר רכה  גודל 19.2/13.5
הגדה מגיד מראשית - הגדה לדרשן הצעיר - חדש

הגדה מלכות - קופלה
הגדה נפלאותיך אשיחה

הגדה על מצות ומרורים מבצע
הגדה ר' שלום

הגדה של פסח - יפה נוף
הגדה של פסח - שדי חמד

הגדה של פסח לויכטר
הגדה של פסח - קרעסטיר - חדש

הגדה של פסח מהרש"א - חדש
הגדה של פסח עם סיפור יציאת מצרים

הגדה שערי ההגדה
הגדה תפארת שמשון

הגדת השישיה
ההגדה הראשונה שלי - בייפוס )לימנציה( - עברית

הליכות שלמה פסח
הרב פינקוס פסח ספירת העומר שבועות

ומתוק האור פסח ויציאת מצרים בכ
חג המצות- הלכות ומנהגים

חזון עובדיה -פסח
טיב ההגדה

יציאת מצרים - א. אייכלר - חדש
כהלכות הפסח - הרב מנחם דן מייזלס

לילה כיום יאיר פסח
מאפלה לאורה גדי פולק- סיפור יציאת מצרים - אידיש
מאפלה לאורה גדי פולק- סיפור יציאת מצרים -אנגלית
מאפלה לאורה גדי פולק - סיפור יציאת מצרים -עברית

מדרש הגדה - מדרשי יציאת מצרים
מטבח של פסח 

מטעמי השולחן - סיפור יציאת מצרים
על הפורקן - פסח

פסח רבי אלתר דיסק צפיה
פסח רבי אלתר דיסק שמע

פרקי מחשבה אתה בחרתנו - מבצע מיוחד
הגדונת רכה

הגדונת חוברת צביעה
שלח את עמי

שערי הזמנים - פסח
שערי ימי הפסח

תורת עשר המכות 
קורמו

א אידישע קאפ 1-2 כל כרך
א אידישע קאפ 3 מבצע ענק!

אחרי המלחמה קומיקס -  א. אוחיון
אלקטרז 1-2 קומיקס )א. אוחיון( כל כרך

הבריחה מסוביבור 1-4 כל כרך
הילד מבית הדייגים 

זהות כפולה 1-3 קומיקס - א. אוחיון כל כרך
יללה בחולות

מאירל גיבור בגלות
ניצחתי אותך אייכמן  1-13' - קומיקס

סיפורי להמן 1 הנסיך היהודי )לא קומיקס(
סיפורי להמן 10 הבת האובדת )לא קומיקס(

סיפורי להמן 2 מהטירה לבית המדרש )לא קומיקס(
סיפורי להמן 3 השבוי )לא קומיקס(

סיפורי להמן 4 מחצר המלוכה )לא קומיקס(
סיפורי להמן 5 הנצר האחרון )לא קומיקס(
סיפורי להמן 6 המפלט ביער )לא קומיקס(
סיפורי להמן 7 גילוי המזימה )לא קומיקס(
סיפורי להמן 8 צוואת הקמצן )לא קומיקס(

סיפורי להמן 9 מאחורי החומה )לא קומיקס(
סיפורי צדיקים - רבי פנחס בן יאיר - חדש

סיפורי צדיקים - רבי חנינא בן דוסא - חדש
סיפורי צדיקים - רבן יוחנן בן זכאי - חדש

עומקא דליבא
עקבות בלבן

קומיקס טיטניק 1-8 כל כרך
קומיקסבא 1 שמירת הלשון

קומיקסבא 10 בין אדם לחבירו  
קומיקסבא 11 חובת האדם בעולמו 

קומיקסבא 12 תשובה 
קומיקסבא 13 על כיבוד הורים 

קומיקסבא 14 הכרת הטוב 
קומיקסבא 15 ענוה 

קומיקסבא 16 מוסר 
קומיקסבא 17 צדקה 

קומיקסבא 18 נסיונות 
קומיקסבא 19 זריזות 
קומיקסבא 2 תפילה 

קומיקסבא 3 עבודת ה' 
קומיקסבא 4 הנשמה הטהורה 

קומיקסבא 5 שבת קודש 
קומיקסבא 6 השגחה פרטית 

קומיקסבא 7 גלות וגאולה 
קומיקסבא 8 העולם הזה 

קומיקסבא 9 התורה הקדושה 
קומיקסבא בראשית-דברים כל כרך 

קומיקסבא גדולי המוסר א-ח כל כרך
שחלק מחכמתו 1-7 כל כרך

יפה נוף פלדהיים באים עד לביתכם עם מבחר ענק 
של ספרי קריאה, לימוד ועיון, לילדים ולמבוגרים

מכל מגוון הספרים שבחנויות

1-599-581-581
הזמנתם? יוצאים אליכם היום!חייגו עכשיו למוקד ההזמנות או שלחו לדוא"ל:

משלוח חינם בקנייה מעל 120 ₪
מתחת לסכום זה המשלוח בתוספת 20 ₪בלבד!

ספרי דף היומי-שבת

ספרי פסח

ספרי פסחספרי פסח

ספרי קודש חדשים וספרי אמונה ובטחון

ספרי קומיקס - במבצע! ספרי קריאה מבוגרים ונוער- במבצע!

ספרי קריאה למבוגרים

ספרי קריאה ילדים- חדש!

ועכשיו במשלוח חינם - מהיום להיום!
מחיר

מחיר

מחירמחיר

מחיר

מחירמחיר מחיר

מחיר

43
35
12
28
12
50
50
50
50
30
50
50
50
12
12
12
50
20
55
15
46
5
55
20
60
55
20
46
48
55
40
35
30
79
60
36
30
60
25

עם ספר טוב 
אתם לא לבד!

2 פינת רוטשילד | אלעד: יהודה הנשיא 90 | קרית גת: רח' האדמו״ר מחב״ד 1 פינת נתיבות שלום (בנין קרעטשניף) | רכסים: עקיבא 43 | עזרא 45 | אשדוד: יוסי בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק הספרים | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 - גני הדר | ההסתדרות חפציבה רחוב בן איש חי 29 | חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 130 | אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | ברטנורא 3 | רבי בית הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 1 |  ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: שכונת ירושלים: חדש! מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר אילן 1 | גבעת שאול 28 | חדש! בית וגן - הפסגה 50 | 
סביון 39 (בנה ביתך) | חדש! אופקים: חפץ חיים מול בית הכנסת אהל משה. 

רשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים":
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*המשלוח חינם באזורים הבאים: ירושלים,  בני ברק, מודיעין עלית, אלעד, בית שמש, ביתר, אשדוד, פתח תקווה, רכסים. **מקומות שלא ברשימה זו המשלוח 
בתוספת 20 שח בלבד ולא מהיום להיום ובלבד שסכום הקניה הוא 120 ומעלה. *** המשלוח מהיום להיום להזמנות שמתקבלות במוקד עד 16:00 אחה"צ.  yn1599581581@gmail.com :כתובת דוא"ל 

https://www.kavei-mitar.com/


 ◆ עיצוב ומיתוג ◆

 ◆ עימוד ◆

◆ כריכות ספרים ◆

kavei-mitar
.com

ספרותא
 מאגר

פרסום ספרים 
עולמי

 עמ'

- 12 -

ירושלים: חדש! מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר אילן 1 | גבעת שאול 28 | חדש! בית וגן - הפסגה 50 | 
בית הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 1 |  ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: שכונת 
חפציבה רחוב בן איש חי 29 | חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 130 | אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | ברטנורא 3 | רבי 
עקיבא 43 | עזרא 45 | אשדוד: יוסי בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק הספרים | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 - גני הדר | ההסתדרות 
2 פינת רוטשילד | אלעד: יהודה הנשיא 90 | קרית גת: רח' האדמו״ר מחב״ד 1 פינת נתיבות שלום (בנין קרעטשניף) | רכסים: 

סביון 39 (בנה ביתך) | חדש! אופקים: חפץ חיים מול בית הכנסת אהל משה. 

רשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים":

גמ שבת מנוקד מאורות דף היומי
סט חוברות שפה ברורה שבת )5 חוברות(

גמ' שבת תלמידים עוז והדר 
חוברת ושננתם שבת א-ה כל כרך

מתיבתא פנינים שבת א
מתיבתא פנינים שבת ב-ח כל כרך
מתיבתא שינון כחול שבת א מבצע

שוטנשטיין גדול שבת א )ג(
שוטנשטיין גדול שבת ב )ד(
שוטנשטיין גדול שבת ג )ה(
שוטנשטיין גדול שבת ד )ו(
שוטנשטיין קטן שבת א )ג(
שוטנשטיין קטן שבת ב )ד(
שוטנשטיין קטן שבת ג )ה(
שוטנשטיין קטן שבת ד )ו(

שפה ברורה גדול שבת א-ב כל כרך
שפה ברורה פנינים שבת א-ב כל כרך

שפה ברורה קטן חוברת שבת א-ב כל כרך
סט חוברות בלכתך שבת א-טז )16 חוברות(

מתיבתא דרכי נועם שבת א-ב כל כרך

50
90
48
20
50
84
30
120
120
120
120
93
93
93
93
115
84
19
240
23

58
57
40
20
100
61
50

57
60
130
50
60
40
50
48
65
68

20
20
20
15
20
20
20
20
20
25
15
30
20
20
25
20
20
25
20
20

62
50
70
60
40
57
65
65
65
55
30
62
50
60
52
30
68
65
69
60
49
30
10
40
55
48
30
60
65
60
64
55
40
60
30
30
30
65
58
30
65
43
30
65
30
60
55

64
65
60
65
65
65
65
65
65
68
65
65
60
50
60
50
140
73
100
64
71
65
65
68
60
60
65
65
72

75
45
45
35
30
30
30
40
54
63
40
20
10
20
10
10

אולי בקיץ - שרה שוורצמן
אנשים מספרים על עצמם 11

באשר הוא שם 2 - נ. צוונבר חדש
בית הנשרים - א. טוקר

בלמונטה - ח.גרינשטיין חדש
במבט לאחור - שרה מלוביצקי

בעקבות אתהלך - א. מרגלית
בריאה בהפרעה - יהודית אקשטיין )חשבון נפש( חדש

גשם אדום - פ.שטרן
ואז בא הכתוב – משה גוטמן חדש

ואם תמצאו ]תמר מור[
חידודון - עמי מיימון

לא מעוקצך - מלי אברהם חדש
לב חזק - דרכים למניעת התקפי לב דר הלי חדש

לרגע הזה 2 - אביגיל מייזליק
מגישה הרהור 2 - רינה יגר

מחנה יהודה ושכונתיה
מקום לשתיים – רות רפפורט

נשמת ירושלים - דמויות מקומות ורגעים
עגונה - א. פרידמן

עולם נכה - בתיה ענה חדש
עולם קטן - לאה סמילנסקי

על הקצה - חוה רוזנברג
עלה קטן ]אמא של דוד[

פתאום אחות - ג. שפר )אחת ועוד אחות(
ציפור בודד - ש.קמפינסקי

שומרת השערים - דבורי רנד
שינדאנו -  מתח - ד. נויגרשל חדש

שלא נדע - רחל שור

אוצר הלכות ז פסח
אותי הוציא משם קומיקס אידיש

אותי הוציא משם קומיקס אנגלית
אותי הוציא משם קומיקס עברית

אלו וכאילו -קריעת ים סוף  
אלו וכאלו - הוא יצא ממצרים

אלישמע ואפרים יוצאים ממצרים גדול
אריה שאג - פורים פסח

בחצי הלילה
גבורות ה למהרל -תפארת

דרשות המגיד ב
הגדה אוצרות אשכנז / ספרד קשה
הגדה אוצרות אשכנז / ספרד רכה

הגדה אוצרות לילדים עמ קשה
הגדה אוצרות עמ רכה

הגדה אלישמע ואפרים כריכה רכה

אולמות אור - קומיקס גולד
אחד היה אברהם על רבי אברהם גניחובסקי זצל - קומיקס

אינטלגנציק דבורה בנדיקט
איצי פיצי וציפי

איציק שפיצקי 1
אמא תמיד אוהבת אותי טובי ברון

ארבעה בנים - בת שבע אינגבר הבלין
בודדים ביער - קומיקס

בכור העוני - קומיקס
גדולים מהחיים 1 - קומיקס ולדר

הבריחה מסוביבור 4
הגנב - קומיקס

החוקרים 4 בתעלומת אי השודדים - שרי וולך
החוקרים קומיקס 2 בתעלומת העלילה בנוריץ' - שרי וולך

הלוחמים האמיצים )קומיקס(
המלך שלומאי 6 - אוצרות הנצח

המסע האמיץ של אביגדור 2 עברית
המרדף במוסקבה - מוטי הלר

הניצחון היהודי )קומיקס זמורה(
הערפיליים - מירי סגל - לנוער

הקרב על הבית קומיקס
זהות כפולה 3 קומיקס - א. אוחיון

זליג וחצי קומיקס 3
חנות לסבלנות - מדריך לרכישת סבלנות

יהושע ועמינדב בורחים מהשבי
ילדי המושבה 3

ילדים וילדות בסולם המידות
ילדים מספרים על עצמם 12

לואיס לא לבד עברית 
מול משטר האימה 1 קומיקס

מורי דרכנו - קומיקס הלר
ממעמקי היער / קומיקס ]א. בת מלך[ 

מסתורין בסהרה - שמואל ארגמן קומיקס
מפלת הצורר - קומיקס

משלי מגידים 6
ניצחתי אותך אייכמן 13
סודו של פרוזניצר מבצע

סיכוי נוסף - שירי כהן
סיפורו של בית - גדי פולק

עומקא דליבא
עקרת בית 5

פוצולופופום 3 ]תמר מור[
פצצה מתקתקת 21

קוראים לי צביקי גרין קומיקס
ראש בראש 2

רובשקין נגד כל הסיכויים קומיקס
שבעה נעלמים - א. נחושתן

גבול אדום - שמואל אורבך
גג על גג - א. טוקר

גוונים לנוף - סיפורים ממיטב הסופרות
דבש וחלב - רחל דובין
דרך אל חזור - ח. רגב

הזדמנות שניה - נ.צוובנר
חיים על חשבון - א. טוקר

יהלומי דמים - א. טוקר
מסך השתיקה - א. טוקר

מסלול אדום - שמואל ברקוביץ
נוצות עם שורשים - ברדה

ניחוח פרחי השלג - פלדהיים
סיפורי א.מ. אמיץ 1-6 כל כרך

פיל ורוד - רחל לביא
פקעת - חוה רוזנברג

פרח מוגן - א. קווין
פתחו את השער - רינה יגר

שיבולים שנותרו בשדה - ר קפלר
שרים הדחלילים - א. קווין

שריקות - ח. רוזנברג

דרך ישרה - הנהגות מהגאון ר' שריה דבלצקי זצל
הליכות ברכות הרב אופיר מלכא

הנהגות רבנו על סדר המועדים
הנני בידך - על מעלת הבטחון בהשם

הנפש היהודית - הרב משה בויאר חלק ב
הסטייפלר / עובדות וסיפורים  עצות והליכות חיים

כאיל תערוג - עצות הדרכות והנהגות - 
מהגראיל שטיינמן זצוקל

לחיות אמונה 
למען ייטב לך 
מידות טיש בכ

מנחת אשר אמונה ובטחון
מרן בעל אילת השחר הרב שטיינמן 

נפש שמשון אמונה
פניני רבי שמשון פינקוס - חדש

פרקי מחשבה אמונה
קדוש וברוך 

רבן של כל בני הגולה ב

הגדה באזני בנך - )מדריך לעריכת ליל הסדר(
הגדה ביד ראשונים

הגדה בני חורין רכה גודל 19.2/13.5
הגדה בני ישראל כריכה קשה

הגדה בני ישראל רכה גודל 19.2/13.5
הגדה בצלו חמדתי - מרן הרב שטיינמן זצוקל

הגדה דורש טוב
הגדה ומתוק האור

הגדה חשוקי חמד - אגדה
הגדה חשוקי חמד-הלכה

הגדה ילקוט יוסף
הגדה יחוה דעת
הגדה יחי ראובן

הגדה כלילת יופי א/ס
הגדה כלילת יופי עמ

הגדה למען תספר רכה  גודל 19.2/13.5
הגדה מגיד מראשית - הגדה לדרשן הצעיר - חדש

הגדה מלכות - קופלה
הגדה נפלאותיך אשיחה

הגדה על מצות ומרורים מבצע
הגדה ר' שלום

הגדה של פסח - יפה נוף
הגדה של פסח - שדי חמד

הגדה של פסח לויכטר
הגדה של פסח - קרעסטיר - חדש

הגדה של פסח מהרש"א - חדש
הגדה של פסח עם סיפור יציאת מצרים

הגדה שערי ההגדה
הגדה תפארת שמשון

הגדת השישיה
ההגדה הראשונה שלי - בייפוס )לימנציה( - עברית

הליכות שלמה פסח
הרב פינקוס פסח ספירת העומר שבועות

ומתוק האור פסח ויציאת מצרים בכ
חג המצות- הלכות ומנהגים

חזון עובדיה -פסח
טיב ההגדה

יציאת מצרים - א. אייכלר - חדש
כהלכות הפסח - הרב מנחם דן מייזלס

לילה כיום יאיר פסח
מאפלה לאורה גדי פולק- סיפור יציאת מצרים - אידיש
מאפלה לאורה גדי פולק- סיפור יציאת מצרים -אנגלית
מאפלה לאורה גדי פולק - סיפור יציאת מצרים -עברית

מדרש הגדה - מדרשי יציאת מצרים
מטבח של פסח 

מטעמי השולחן - סיפור יציאת מצרים
על הפורקן - פסח

פסח רבי אלתר דיסק צפיה
פסח רבי אלתר דיסק שמע

פרקי מחשבה אתה בחרתנו - מבצע מיוחד
הגדונת רכה

הגדונת חוברת צביעה
שלח את עמי

שערי הזמנים - פסח
שערי ימי הפסח

תורת עשר המכות 
קורמו

א אידישע קאפ 1-2 כל כרך
א אידישע קאפ 3 מבצע ענק!

אחרי המלחמה קומיקס -  א. אוחיון
אלקטרז 1-2 קומיקס )א. אוחיון( כל כרך

הבריחה מסוביבור 1-4 כל כרך
הילד מבית הדייגים 

זהות כפולה 1-3 קומיקס - א. אוחיון כל כרך
יללה בחולות

מאירל גיבור בגלות
ניצחתי אותך אייכמן  1-13' - קומיקס

סיפורי להמן 1 הנסיך היהודי )לא קומיקס(
סיפורי להמן 10 הבת האובדת )לא קומיקס(

סיפורי להמן 2 מהטירה לבית המדרש )לא קומיקס(
סיפורי להמן 3 השבוי )לא קומיקס(

סיפורי להמן 4 מחצר המלוכה )לא קומיקס(
סיפורי להמן 5 הנצר האחרון )לא קומיקס(
סיפורי להמן 6 המפלט ביער )לא קומיקס(
סיפורי להמן 7 גילוי המזימה )לא קומיקס(
סיפורי להמן 8 צוואת הקמצן )לא קומיקס(

סיפורי להמן 9 מאחורי החומה )לא קומיקס(
סיפורי צדיקים - רבי פנחס בן יאיר - חדש

סיפורי צדיקים - רבי חנינא בן דוסא - חדש
סיפורי צדיקים - רבן יוחנן בן זכאי - חדש

עומקא דליבא
עקבות בלבן

קומיקס טיטניק 1-8 כל כרך
קומיקסבא 1 שמירת הלשון

קומיקסבא 10 בין אדם לחבירו  
קומיקסבא 11 חובת האדם בעולמו 

קומיקסבא 12 תשובה 
קומיקסבא 13 על כיבוד הורים 

קומיקסבא 14 הכרת הטוב 
קומיקסבא 15 ענוה 

קומיקסבא 16 מוסר 
קומיקסבא 17 צדקה 

קומיקסבא 18 נסיונות 
קומיקסבא 19 זריזות 
קומיקסבא 2 תפילה 

קומיקסבא 3 עבודת ה' 
קומיקסבא 4 הנשמה הטהורה 

קומיקסבא 5 שבת קודש 
קומיקסבא 6 השגחה פרטית 

קומיקסבא 7 גלות וגאולה 
קומיקסבא 8 העולם הזה 

קומיקסבא 9 התורה הקדושה 
קומיקסבא בראשית-דברים כל כרך 

קומיקסבא גדולי המוסר א-ח כל כרך
שחלק מחכמתו 1-7 כל כרך

יפה נוף פלדהיים באים עד לביתכם עם מבחר ענק 
של ספרי קריאה, לימוד ועיון, לילדים ולמבוגרים

מכל מגוון הספרים שבחנויות

1-599-581-581
הזמנתם? יוצאים אליכם היום!חייגו עכשיו למוקד ההזמנות או שלחו לדוא"ל:

משלוח חינם בקנייה מעל 120 ₪
מתחת לסכום זה המשלוח בתוספת 20 ₪בלבד!

ספרי דף היומי-שבת

ספרי פסח

ספרי פסחספרי פסח

ספרי קודש חדשים וספרי אמונה ובטחון

ספרי קומיקס - במבצע! ספרי קריאה מבוגרים ונוער- במבצע!

ספרי קריאה למבוגרים

ספרי קריאה ילדים- חדש!

ועכשיו במשלוח חינם - מהיום להיום!
מחיר

מחיר

מחירמחיר

מחיר

מחירמחיר מחיר

מחיר

43
35
12
28
12
50
50
50
50
30
50
50
50
12
12
12
50
20
55
15
46
5
55
20
60
55
20
46
48
55
40
35
30
79
60
36
30
60
25

עם ספר טוב 
אתם לא לבד!

2 פינת רוטשילד | אלעד: יהודה הנשיא 90 | קרית גת: רח' האדמו״ר מחב״ד 1 פינת נתיבות שלום (בנין קרעטשניף) | רכסים: עקיבא 43 | עזרא 45 | אשדוד: יוסי בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק הספרים | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 - גני הדר | ההסתדרות חפציבה רחוב בן איש חי 29 | חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 130 | אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | ברטנורא 3 | רבי בית הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 1 |  ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: שכונת ירושלים: חדש! מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר אילן 1 | גבעת שאול 28 | חדש! בית וגן - הפסגה 50 | 
סביון 39 (בנה ביתך) | חדש! אופקים: חפץ חיים מול בית הכנסת אהל משה. 

רשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים":

54
67
67
54
60
20
38
20
40
40
25
10
6
50
40
40
20
69

68
30
30
30
30
20
30
20
20
30
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
30
30
30
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Vi
si

on
 M

ed
ia

 &
 F

ro
m

m
er

*המשלוח חינם באזורים הבאים: ירושלים,  בני ברק, מודיעין עלית, אלעד, בית שמש, ביתר, אשדוד, פתח תקווה, רכסים. **מקומות שלא ברשימה זו המשלוח 
בתוספת 20 שח בלבד ולא מהיום להיום ובלבד שסכום הקניה הוא 120 ומעלה. *** המשלוח מהיום להיום להזמנות שמתקבלות במוקד עד 16:00 אחה"צ.  yn1599581581@gmail.com :כתובת דוא"ל 
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התרופה היהודית

‘ספר טוב מאוד, ובטוחני שיביא תועלת מרובה 
למעיינים בו, ותהי’ רפואה קרובה להם...’ 
)הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט”א(

‘רואה אני תועלת עצומה בספר נפלא זה, שרבים 
ימצאו בו נוחם וחיזוק, תקוה אמונה ובטחון...’
 )הגאון רבי אשר וייס שליט”א(

shalalrav@gmail.com :טל. 02-5869742 נייד: 052-7679264 | ת.ד. 23920 ירושלים | מייל

כמוצא

M
&

G
ק 

ִמי
ִגי

*

עכשיו 
בחנויות 
הספרים

הפצה ראשית: 
'הפצת הספר'

חדש!ספר 

https://www.kavei-mitar.com/
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הופיע הספר היחודי החדש
באר החיים

ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות, 
או בטל: 050-41944-71    

https://www.kavei-mitar.com/
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 המיוחדיצא לאור הספר 

 ַסְלְסֶלָה  ּוְתרוְֹמֶמךָ 
 "גלגלים החוזרים חלילה"

 חלילה",ומסתובבים אשר בו יותר ממאתים וחמישים "גלגלים החוזרים 
ן )גלגלים רבים(, בס"ד בכל חלקי התורה: ברכות הנהנילי שנתחדשו 

סוכה, ד' מינים, נר חנוכה, מגילה ומצוות הפורים, מצה ומרור,  ,שופר
נישואין, תדיר,  ,קידוש והבדלה, ברית מילה ד' כוסות, ספירת העומר,

 פרסומי ניסא, ועוד.

 ם המבארים בבהירות כל גלגל וגלגלעם תרשימי
 לפי א"ב*מפורט *מפתח נושאים 

ם צעירי הצאן ומתענגים עליו ת"ח מצד אחד וג ,מנוסח בשפה ברורה
 וחביבותמצד שני. הוא מפרה את המחשבה בדברי תורה, ומוסיף עמל 

 בתורתנו הקדושה.

 

 גם נוסף בסופו קונטרס ביאורים מחודשים על התורה והנ"ך

 חקירות בעניני קו התאריך - וקונטרס "ימה וקדמה"

 
 ר אידיאלי למתנות לרמי"ם למלמדים ולבר מצוההספ

 
 הביאו ברכה ושמחה לביתכם                

 
 ב"ב 01להשיג אצל המחבר מרדכי גולדמן רח' דסלר 

 חדש

 חדש
 
 חדש
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התרצה לידע? 
איך ניצל רנ"ח אדלר מצפרני 

הרשעים (עמוד מד) 

על מי קיבל האבנ"ז ערבות 
שיוציאו מגיהנם (עמוד פא) 

שיחת חולין של הגר"ח קניבסקי שיחת חולין של הגר"ח קניבסקי 
בחזרתו משחרית בנץ (עמוד צט) 

מתי נמצא בשר ודם גשמי בעולם 
העליון (עמוד קנה) 

מה הקשר בין צלפחד להגש"פ 
(עמוד קפז) 

מאיזה חסידישע ווארט התפעל מאיזה חסידישע ווארט התפעל 
הרב שך (עמוד רט) 

מתי ראו דור המדבר 'רעידת 
האדמה' (עמוד רמד) 

פגישת ה'דברי יואל' עם ה'בית 
ישראל' (עמוד רנט) 

פגישת מהר"ש מבעלזא עם פגישת מהר"ש מבעלזא עם 
מהר"ם מלעלוב (עמוד רפד) 

שהייתו של רמ"מ מלעלוב 
בטבריה תשל"ח (עמוד שח) 

האם היו דתן ואבירם 'קטלא קניא' 
בעלמא (עמוד שפט) 

כל זה 
ועוד הרבה תמצא 
בהגדה של פסח 
חיבת העבודה 

להשיג בחניות 
הספרים המובחרות 
לפרטים: 
05276-77987

ה‚„ה ˘ú פסח  
חיב˙ העבו„ה 

ל‰‚‰"ˆ רבי חיים יוסף בי„רמן 
מלעלוב ˘ליט"‡ 

כחמ˘ מ‡ו˙ עמו„ים מל‡ים מזן ‡ל זן 
מ˘יחו˙יו ˘ל ‰‚‰"ˆ ˘ליט"‡ 

https://www.kavei-mitar.com/
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מן הגנזים
ספר שלשה עשר


אסופת גנזים מתורתם של קדמונים
נדפסים לראשונה מתוך כתבי יד

ביניהם:

ר' שלמה בן חביב • שו"ת קצרות בדיני אורח חיים

ר' רפאל שלמה הבדלה • דיני ברכות הנהנין

ר' חיים יוסף דוד אזולאי, החיד"א • הגהות על ספר ברכי יוסף | הגהות על ספר 
מחזיק ברכה

 • גירונדי  שמואל  מרדכי  ר'  מאת  איטליה"  וגאוני  ישראל  גדולי  ”תולדות  ספר 
הרב משה הלל

ספר  עריכת   | תג"י  לספר  ניפי  חננאל  ר'  מאת  לברכה"  צדיקים  ספר ”זכר  צירוף 
”זכר צדיקים לברכה" בידי ר' שמואל יצחק פינצי ואחריו בידי רמש"ג | דוגמאות 
לשיטת עריכת ספר ”זכר צדיקים לברכה" בידי רמש"ג | החטיבה הראשונה של 
החיבור שנשמטה מן הדפוס | תולדות המחבר | תרשים אילן היחס של משפחת 
גירונדי באיטליה | תולדות רבני משפחת גירונדי הקדמונים | אילן היחס של רבני 

משפחת גירונדי הקדמונים | תולדות ר' אברהם ריגייו |

מקבץ ערכים שנשמטו מספר תג"י שבדפוס

ר' אלעזר הלוי • עבודת הלוי על פרקי אבות

ר' יחזקאל עזרא ב"ר רחמים, היע"ר • ספר הללי נפשי - חידושים על ספר תהלים

חברות הקודש - ירושלים • הרב אברהם הלל

חברת אבות לבנים | חברת אחות ברכה | חברת אור חדש וצמח צדיק | חברת דגל 
הצבי | חברת חברים כל ישראל

אברהם  הרב  [יג] •  ישראל  חכמי  מאוצרות  יד  בכתבי  המצויים  חיבורים  סקירת 
הלל

 | שמואל  בכר  יעקב  ישראל  בכור  ר'  כתיבת  בנבנשתי;  חיים  ר'  הגדולה,  כנסת 
חידושים ודרושים, ר' יעקב בכ"ר יוסף הרופא | חידושים על המשניות, ר' יעקב 
שיחת   | עובדיה  יהושע  אליהו  ר'  המשניות,  על  חידושים   | הרופא  יוסף  בכ"ר 
דקלים, ר' אליהו יהושע עובדיה | שמש וירח, ר' מרדכי הכהן גנונא | שו"ת ופסקי 
הלכה, ר' אליהו סלימאן מני | חידושים על המשניות, ר' יחזקאל עזרא רחמים 
[היע"ר] | דיני מעשר כספים, ר' רפאל שלמה לאנייאדו | סדר תענית דיבור, ר' 

יצחק אלפייה; כתיבת ר' שלמה אצארראף

להשיג במשרדי ההוצאה:

ישיבת אהבת שלום, רחוב ר' לוי יצחק מברדיצ'וב 12, ירושלים
טל' 02-5370970 | פקס 02-5370088 | ת.ד. 5515 ירושלים 
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ישיבת אהבת שלום, רחוב ר' לוי יצחק מברדיצ'וב 12, ירושלים
טל' 02-5370970 | פקס 02-5370088 | ת.ד. 5515 ירושלים 

להשיג במשרדי ההוצאה:

ובוולו

רבי ברוך
חל˜ ר‡ון

ורחחייםויורהעה

והםווחריהלכהברבעהחליוע
עםובוחכמיורבניורוזל

מ

הרבהולמעוזומול

הייןהמוייןסבמפטיםהחסיועניו

כמוהרררפ‡ל ברוך טולי„‡נוזלהה
רב ר‡י ור‡ב"„ מכנ‡ס במרו˜ו

ומח"ס ˜יˆור לחן ערוך הלם

ברומבומיףלולוהמחברוכביו

ובסופונספח

ספר המער
המעוררבולמעלנינמערכספים

ענינהוהלכויה
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הופיע כרך נוסף
בס„ר כבי רבי יע˜ב הרופ‡

ספר

מן הטוב
יטה על מסכ ביˆה

ו˜ל‡ וטרי‡ ופלפול ב„ברי הפוס˜ים בהלכו יום טוב

‡מ

הרב הכולל החכם הלם ה„יין המˆויין

כמוהר"ר יע˜ב ב"ר יוסף הרופ‡ זלה"ה

מחו"ר ב‚„‡„

רבו ל מהר"ר עב„‡ללה סומך זלה"ה

נ„פס לר‡ונה ב˜וט‡ נ ר"ט

ועה יוˆ‡ ל‡ור עולם

ו˜נומ ˜˜ה מזו„במה„ורה ח

מבו‡ מ˜יף לול„ו המחבר וכביו

ספרים נוספים בס„ר כביו:
נ‡וה הלה - פירו על ספר הלים
יר ח„ - פירו על יר הירים

ישיבת אהבת שלום, רחוב ר' לוי יצחק מברדיצ'וב 12, ירושלים
טל' 02-5370970 | פקס 02-5370088 | ת.ד. 5515 ירושלים 

להשיג במשרדי ההוצאה:
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הגדות מסוגים שונים, הגדות מבוארות | הלכות פסח | דרשות 
מיוחדות לפסח | מדרשים וסיפורים | הגדות וספרי פסח לילדים

                                    

פניני מוסר, משלים וסיפורים
מאוצרותיו של המגיד הגאון הצדיק

סיפורי הוד מפרקי חייו המאלפיםרבי ראובן אליצור קרלנשטיין זצוק"ל

מהדורת רייכקינד

 מאוצרותיו 
של המגיד

הגאון הצדיק 
רבי 

ראובן אליצור 
קרלנשטיין 

זצוק"ל

בן
או

 ר
חי

י

הגדה
של

פסח

יחי 
ראובן

הגדה של פסח

בפנינים  מעוטרת  ומתוקנת,  מפוארת  הגדה   - ראובן"  "יחי  הגדת 
רבי  הצדיק  הגאון  של  הגדול  מאוצרו  ההגדה,  סדר  על  וביאורים 

ראובן אליצור קרלינשטיין זצוק"ל.

סיפור יציאת מצרים בפרט, ועבודת ליל הסדר בכלל – היוו אצל רבנו 
עבודה תמה ומופלאה. דרשותיו הרבות התמקדו בראש ובראשונה 
והנפלאות,  הניסים  בהמחשת  כפשוטו.   – מצרים  יציאת  בסיפור 
היד החזקה והזרוע הנטויה, בהם הוציא הקב"ה את 
אבותינו ממצרים. עיקר מעייניו היו נתונים ל'סיפור' 
עצמו – אותו סיפר באופן מרתק ומוחשי, כפי שרק 

הוא ידע לספר.

בדרשותיו, תמיד היה רבנו מזכיר את דברי הזוהר, כי 
סיפור יציאת מצרים צריך להיות בשמחה ובחדוותא. 
בעת  למעשה:  הלכה  הדברים  את  יישם  הוא  ואכן, 
יציאת מצרים היה כולו אש להבה, שלהבת  סיפור 

קודש! אדום מרוב התרגשות!

ברגלו  עזים  מכאבים  רבנו  סבל  השנים  באחת 
בעקבות שבר שהסב לו יסורים נוראים, אולם כאשר 
הגיע לסיפור יציאת מצרים – הכל נשכח. באותה התלהבות כבכל 
שנה, באותה התרגשות, באותה חיוניות – הוא נשאב שוב אל הסיפור 

בכל  שקיבל  המוכר, 
חיים  חדש,  נופך  פעם 
ומפעימים  מוחשיים 

משל עצמו!

השתדלנו  זה,  בספר 
אותם  את  להעלות 
הכתב,  על  דברים 

לתועלת הרבים.

המשקל  לנוכח  כן,  כמו 
החשיבות  ולנוכח  רבנו,  של  בלבו  הסדר  ליל  מצוות  שתפסו  הרב 
המיוחדת שהעניק להן - צירפנו לקט נפלא ומרומם של הנהגותיו 

ודקדוקיו סביב הלכות הפסח בכלל, והלכות ליל הסדר בפרט.

והתעוררות רבה לקיום  חיזוק  ימצא בדברים  כי המעיין  אין ספק, 
מצוות הלילה הגדול בדקדוק ובהתלהבות. 

יחי ראובן
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עכשיו בחנויות 'יפה נוף-פלדהיים' בלבד,
מבחר של ספרי פסח במבצעים מיוחדים!

עכשיו בחנויות שלנו, מבחר אדיר של ספרים לפסח:

ניתן להשיג גם ברשת חנויות "יפה-נוף-פלדהיים": ירושלים: מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר אילן 1 | גבעת שאול 28 | בית וגן הפסגה 50 | בית הדפוס 32 | מודיעין עילית-קרית ספר: 
אבני נזר 26 | שדי חמד 1 | ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: חפציבה-בן איש חי 29 | חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 130 | אהרונוביץ 19 מול מרכז רימונים | ברטנורא 3 | רבי עקיבא 43 | עזרא 
45 אשדוד: ענק הספרים - יוסי בן חלפתא 10 רובע ז' | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 גני הדר | ההסתדרות 2 פינת רוטשילד | אלעד: רבי יהודה הנשיא 90 | קרית גת: האדמו"ר מחב"ד 1 פינת נתיבות שלום 

)בנין קרעטשניף( | רכסים: סביון 39 )בנה ביתך( | אופקים: חפץ חיים מול בית הכנסת אוהל משה.

ֵסֶפר
ִליִציַאת 
חדש!ִמְצָרִים

חדש!

חייגו
או שלחו 
למייל

1-599-581-581
 yn1599581581@gmail.com :כתובת דוא"ל 

למשלוח חינם - מהיום להיום!*

2 פינת רוטשילד | אלעד: יהודה הנשיא 90 | קרית גת: רח' האדמו״ר מחב״ד 1 פינת נתיבות שלום (בנין קרעטשניף) | רכסים: עקיבא 43 | עזרא 45 | אשדוד: יוסי בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק הספרים | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 - גני הדר | ההסתדרות חפציבה רחוב בן איש חי 29 | חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 130 | אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | ברטנורא 3 | רבי בית הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 1 |  ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: שכונת ירושלים: חדש! מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר אילן 1 | גבעת שאול 28 | חדש! בית וגן - הפסגה 50 | 
סביון 39 (בנה ביתך) | חדש! אופקים: חפץ חיים מול בית הכנסת אהל משה. 

רשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים":

חדש!
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משלוח חינם בקנייה מעל 120₪ מתחת לסכום זה המשלוח בתוספת 20 ₪בלבד! *המשלוח חינם באזורים הבאים: ירושלים,  ב"ב, מודיעין עלית, אלעד, בית שמש, ביתר, אשדוד, פתח תקווה, רכסים.
**מקומות שלא ברשימה זו המשלוח בתוספת 20 שח בלבד ולא מהיום להיום ובקניה מעל 120 שח. *** המשלוח מהיום להיום להזמנות שמתקבלות במוקד עד 16:00 אחה"צ.

חדש!
חדש!

https://www.kavei-mitar.com/
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על הקצה
חוה רוזנברג

בריאה בהפרעה
יהודית אקשטיין

שבתי וקומי
נעמי צוובנר

במבט לאחור
שרה מלוביצקי

מפנינים מכרה
הרבנית י. ניישטאט

פתאום אחות
ג. שפר

באשר הוא שם 2
נעמי צוובנר

אל תלכי
רותי טננולד

לא מעוקצך
מלי אברהם

שינדאנו
ד. נויגרשל

בלומנטה
ח. גרינשטיין

הערפיליים
מירי סגל

ילדודים 2
חנה מירי

אורחים על הגג
לי פוטש

משלי מגידים 6
מ. ספרא

פינצע 7
ר. רוזן

חנות לסבלנות
ז. שרגל

סודו של 
פרוזינצר

גולד

ילדי המושבה 3
דבורה רוזן

נצחתי אותך 
אייכמן 13

הרב אברהם אוחיון

יער העקבות
האבודים
אסתר קווין

מעבר לנהר
הגועש
א. אייכלר

זליג וחצי 3 
בחצי קומיקס

יוסף כהן

אלקטרז 3
הרב אברהם אוחיון

סוביבור 4
הרב אברהם אוחיון

הסוכן 3
הרב אברהם אוחיון

סיפורי צדיקים - סדרת 
קומיקס ב-10 ש"ח

מ. ספרא
ראש בראש 2

י. לוי

פסח בא ואיתו מבחר ענק     של ספרי קריאה חדשים

ניתן להשיג גם ברשת חנויות "יפה-נוף-פלדהיים": ירושלים: מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר אילן 1 | גבעת שאול 28 | בית וגן הפסגה 50 | בית הדפוס 32 | מודיעין עילית-קרית 
ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 1 | ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: חפציבה-בן איש חי 29 | חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 130 | אהרונוביץ 19 מול מרכז רימונים | ברטנורא 3 | רבי עקיבא 
43 | עזרא 45 אשדוד: ענק הספרים - יוסי בן חלפתא 10 רובע ז' | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 גני הדר | ההסתדרות 2 פינת רוטשילד | אלעד: רבי יהודה הנשיא 90 | קרית גת: האדמו"ר מחב"ד 1 פינת 

נתיבות שלום )בנין קרעטשניף( | רכסים: סביון 39 )בנה ביתך( | אופקים: חפץ חיים מול בית הכנסת אוהל משה.
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חייגו
או שלחו 
למייל

1-599-581-581
משלוחים חינם - מהיום להיום!*

2 פינת רוטשילד | אלעד: יהודה הנשיא 90 | קרית גת: רח' האדמו״ר מחב״ד 1 פינת נתיבות שלום (בנין קרעטשניף) | רכסים: עקיבא 43 | עזרא 45 | אשדוד: יוסי בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק הספרים | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 - גני הדר | ההסתדרות חפציבה רחוב בן איש חי 29 | חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 130 | אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | ברטנורא 3 | רבי בית הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 1 |  ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: שכונת ירושלים: חדש! מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר אילן 1 | גבעת שאול 28 | חדש! בית וגן - הפסגה 50 | 
סביון 39 (בנה ביתך) | חדש! אופקים: חפץ חיים מול בית הכנסת אהל משה. 

רשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים":

 yn1599581581@gmail.com :כתובת דוא"ל 

משלוח חינם בקנייה מעל 120₪ מתחת לסכום זה המשלוח בתוספת 20 ₪בלבד! *המשלוח חינם באזורים הבאים: ירושלים,  ב"ב, מודיעין עלית, אלעד, בית שמש, ביתר, אשדוד, פתח תקווה, רכסים.
**מקומות שלא ברשימה זו המשלוח בתוספת 20 שח בלבד ולא מהיום להיום ובקניה מעל 120 שח. *** המשלוח מהיום להיום להזמנות שמתקבלות במוקד עד 16:00 אחה"צ.

מלחמת העולם
השניה 2

הרב אברהם אוחיון

https://www.kavei-mitar.com/
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בשורה משמחת
לקהל שוחרי תורה!

אחרי בקשת רבים וצפי’ לזמן רב
שמחנו להודיע שנדפס מחדש 
בעזה”י

ספר בקראי שמו
מתורת  

מחיר הספר 30₪

מרן רבי 
רפאל שמואל 

ברנבוים זצוק”ל

מהדורה שני’ מורחבת ומתוקנת 

 לרגל ההוצאה

מחיר מיוחד
  

30  בלבד  
 0527637929   :מרוכזות לפרטי והזמנות

 על ספר ויקרא
ספר ויקרא

 

https://www.kavei-mitar.com/
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äøåú éøçåù áø÷á äáø äçîù
íéøôñä úøãñ úòôåä íò äëìääå

íéãáëðä,"úåëìä è÷ì"
éáø â"äøä åðòãåéî é"ò äáúëðù

ìâñ éåìä íåìù íééç.à"èéìù
àîåéã éðéðòá íé÷ñåòä íéøôñä
íéëìåäå íéááåñ ,ïîøâ ïîæäù
úà úòãì ,âçá âç úåëìäá

.ãòåî ìëá ïåùòé øùà äùòîä

úåëìää úà íéôé÷î íéøôñä
óåøéöáå ,äðùä éãòåîì úåëøöðä
.íéáø íééùòîå íéðååâî íéðåãéð
äëìä åæ 'ä øáã úòãì äöåøä ìë
íéøôñá åù÷åáî àöîé ,íéãòåîì

.åììä

ùàøá íéòéôåî ïéðòä úéöîúå äëìää úð÷ñîù àéä íéøôñä úéðáú
øùà äùòîä úà ãéî úòãì åìëåé íéðééòîäù éãë ,øåøá ïôåàá ãåîòä
íéðéãä éøåàéá íò ,íéçøôå íéöéö ,úåøàäå úåøòä ùé áéáñî .ïåùòé

.íäéúåøå÷îå

áø åéãé øùà ,àøé÷éå äáø àøáâ éàä éãé ìò øåîàë äáúëð äøãñä
äàøåää úéáá ïééã àåäù ,ì"ðä ÷äáåîä ïåàâä ,äøåúä úåòåö÷î ìëá åì

÷ñåôä ïåàâä ìù,ïøèù øéàî á÷òé éáøéðáá äøåâéãñ úáéùé éùàøîå
íéãîåòå ,íéôòåñî íéøåøéáå äëìä úåìàùá åá íéòééúñî íéáø .÷øá
úøãñ ,íéòãåðä åéøåáéçá äéîù òé÷ô øáë .úåøéáëä åéúåòéãéî íéòúôåî

éøôñ.'íééç éøåøéá'
éøúá ïéá åðøáòá
àìù øùôà éà íéøôñä
íéøáãä úåøéäáî ìòôúäì
,ï÷åúîå äàð øãñá íøåãéñå
ó÷éäå ïåéòä úåøùé êåúî
íéøèåòî íéøôñä .øéãà
íäéúåîëñäáå íäéúåëøáá
äøåúä éìåãâ ìù úåáäìðä
ïåàâäì åðéúåëøá .äàøåääå
úåáøäì êéùîéù øáçîä
øáã úåøåäìå ,äøåúì íéìééç

.äëìä åæ 'ä

0548Á415304 .ìô ÷øá éðá ,5 ïäëä äîìù 'çø :úáåúëä

éøåøéáíééç
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פז - הוצאה לאור 

paz.pazbook@gmail.com 1599-500-510

 מאת הרה"ג גד מימון שליט"א
 ראש כולל ומח"ס שו"ת בא גד ועוד.

 ניתן להשיג אצל המחבר בטל': 0548401330. הפצה חינם לבתי כנסת ובתי מדרשות. 

מחיר מיוחד לרגל ההוצאה!

ניתן להשיג אצל המחבר בטל': 0548425363

המהווה יצירה נדירה 
וייחודית המשלבת בין 
 יסודות המדע השונים:

פיזיקה, מתמטיקה, 
ביולוגיה, כמיה, 

קוסמולוגיה, לוגיקה ועוד,

ומוצאת להם מקבילות 
בפרד"ס התורה, 
 הקבלה והחסידות.

 מסודר על סדר מגילת 
אסתר ופסוקיה.

בספר העמוק והיחודי

https://www.kavei-mitar.com/
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 ! ידעתה 
 שאין אומרים תחנון בי"ג ניסן אף שאין בו הקרבת נשיא ואינו יו"ט. הטעם - תחנון

 .צדקה של ימים טוביםהטעם שתקנו קמחא דפסחא בפסח יותר משאר  - קמחא דפסחא

 הטעם שמברכים על אילנות ואין מברכים על ירקות. – ברכת האילנות

 על הגעלת כלים. הטעם שמברכים על טבילת  כלים ואין מברכים – הגעלת כלים

 בחודש ניסן. מחדש מקור לסיוד הבית ה מהו  – נקיון הבית

 .מכל השנההטעם שנהגו ישראל להחמיר חומרות בפסח יותר  - חומרות בפסח

 כשרה לפסח. האקונמיקלמנהג העולם לקנות הטעם  - הכשרים

 ענין ליקח מצות הנאפות בתוך ל' יום מפסח.ה מהו - ת מצווהמצ

 הטעם שרק בתענית זו מצאנו שיכולים ליפטר על ידי צום. – תענית בכורות

  .ולא נהגו כן בערב סוכות בער"פמלאכה אכילת מצה ואיסור שנהגו איסור  הטעם – ער"פ

  .הטעם שנהגו להקל בזה עד שתחטפנו שינהכתוב שאין לישון  בשו"ע  - ליל פסח

 רבים  בספר וטעמים מנהגיםהלכות  מאות

 "פסח וחודש ניסן"לב המועדים               
 

 בבתי הכנסת ובבית המחבר ניתן להשיג 
  052-7668608משפחת לב   5רחוב ראב"ד 

 "כל השביעין חביבין" 

 ,פורים וחודש אדראלול ר"ה, חנוכה, : שיצאו בסייעתה דשמיא כרכי לב המועדים

 פסח וחודש ניסן","ספירת העומר שבועות, שלושת השבועות,   הגדה של פסח, 

https://www.kavei-mitar.com/
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  בס"ד. ניתן להשיג את הספר הנפלא!!!
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  

08-9741760 )972(  
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  !חדש!
  יצא לאור הספר הנפלא

בית המקדש השלישי  צורתביאור 
  מהרה בימינושיבנה ב

  
  
  
  
  
  
  
  

   )972( 0504194471 ניתן להשיג בטל:

https://www.kavei-mitar.com/
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 בשורה טובה לשוחרי תורה והוראה

 יצא לאור

 ספר

 עיטורי מרדכי

 הלכות פסח וספירת העומר

 גדולי ההוראה שליט"א עם הרבה פסקי הלכה מאת

מרן הגרמ"ש קליין ובפרט 

 שליט"א
 רב שכונת אור החיים בני ברק

 ע"י הרב מרדכי יעקב מאיר נכתב

 ניתן להשיג בבית המחבר

 משפחת מאיר

 035783916בני ברק, טלפון  9רחוב חפץ חיים 

 

gmail.com@8417172 

 

https://www.kavei-mitar.com/
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אחרי שהשקעת כל מה שהיה לך בשביל 
דברי תורתך היקרים לך מכל---

פתאום מצאת שהשוק של ההפצה יקר מאוד!

 מחבר יקר!
נפתח גמ"ח לפרסום הספר שלך באינטרנט בחנות וירטואלית.

מחברים יקרים, ידוע לנו שהשקעתם הרבה מאוד על הספרים 
וידוע לכל מחבר בזמנינו  שלכם עד שיצא דבר נאה ומתוקן, 
השקעה  כל  לאחר  שגם  כך  ספרים,  הפצת  של  העלויות  את 
כשזוכה לברך על המוגמר לא תמיד יכול להוציא את מחשבתו 
הטובה לרבים. ובודאי שיש אנשים ת"ח ובע"ב יר"ש שיתעניינו 

בספריכם, אך באפשרותכם ליידע אותם על כך.

בס"ד השקנו אתר חדש שיהיה גלוי ומקוון בכל העולם כולו, 
שבו תוכל לפרסם ולהציע את ספרך לפני לומדים ובעלי בתים 
מכל העולם כולו שיוכלו להתעניין במה שחננך ה'. כל מחבר 
של ספר קודש המעוניין לפרסם את ספרו, ובכך לשתף וליידע 
את פרי יצירתו בגישה מקוונת בכל העולם, זכאי לכך במסגרת 

גמ"ח לפרסום.

sfarim@sfarim.online :לבירורים נוספים בדוא"ל

https://www.kavei-mitar.com/
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kavei.mitar@gmail.com  ◆  054-8429448
עיˆוב ומי˙ו‚ ◆  עימו„ ◆  כריכו˙ ספרים

˘י˙‡ים לך במ„וי˜?
ח˘וב לך עיˆוב

˘לי  המוטו  ולעימו„,  ‚רפי  ̂וב  לעי סטו„יו  מ˙‡ר,  ̃ווי  ב
̂וענ̇ו והניסיון על מנ˙ להענ̃י  הו‡ לה˘˙מ˘ בכל המ˜
̂וב מרהיב ˘מ˙חבר לר‡˘ ˘לו, מ„בר היטב  ̃וח עי לל
לם. ̂וב למ̆ו הופך ‡˙ העי סום̆   ̃'̂ ̇ן ט‡ ל˜הל היע„ ונו

בס"„

www.kavei-mitar.com :̇ הכנסו ל‡˙ר לה˙ר˘מו

https://www.kavei-mitar.com/

