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שם הספר

שם הספר

שם הספר

שם הספר

שם הספר

שם הספר

חדשים
אורות אור החיים

אלוקים ואדם - הסוד מאחורי ההוויה מובילה 
לתכלית האלוקית

הגאולה כבר פה - רפאל חרותי

הקצרים - סיפורים קצרים על הרבי

הקצרים - סיפורים קצרים על חסידים

הקצרים - סיפורים קצרים על רבותינו נשיאנו

הרבניות - 6 - הרבניות דבורה לאה ומנוחה 
רחל

ונפשו קשורה - כללי חינוך וההדרכה המפורש

חשיבה גאולתית - הרב זלמן נוטיק

חשיבה גאולתית - הרב זלמן נוטיק

כפשוטו ממש 2 - כתבות מהר' זימרוני ציק 
ע"ה

לך לך - אל עצמך האמיתי, הגשמת יעדים על 
פי החסידות /הר' ערד

סדרת הנשיאים 5-- אדמו"ר ה'צמח-צדק'

סדרת הנשיאים 6-- אדמו"ר המהר"ש

סדרת הנשיאים 7-- אדמו"ר הרש"ב

סיפורי גאולה

פעילות חוצה גבולות )2 כרכים(

גאולה ומשיח
בשורת הגאולה - אנגלית/עברית

גאולת המדע

דבש מלכות - דבר מלכות מעובד לנשים

הגאולה בפשטות - רפאל חרותי

המדע בעידן הגאולה

הקץ - מהו באמת יחסה של התורה לנושא 
חישוב הקץ

התקופה והגאולה - במשנתו של הרבי

זוהר הגאולה

יום יום משיח וגאולה - כריכה קשה

ילקוט אמרים - שלושים מושגי יסוד בענייני 
גאולה ומשיח

כפשוטו ממש 1 - כתבות מהר' זימרוני ציק ע"ה

לכל אדם מגיעה תשובה

ענינו של משיח - ספר הסברה - רב מכר

תורתו של משיח

תקע בשופר

הגות חסידית
14 כוסות תה - התמודדות מוצלחת עם אתגרי 

היומיום, שניאור אשכנזי
אסדר לסעודתא ב' - תוכן חסידי עשיר ומרתק 

לשולחן השבת
אסדר לסעודתא ג' - תוכן חסידי עשיר ומרתק 

לשולחן השבת
ארץ ושמים - גילויים, עצות ורעיונות - שניאור 

אשכנזי

בין אור לחושך; וולפא

המתנה - ספר לחיים - שניאור כהן

הנפש כמשל - השתלשלות העולמות 
והספירות בהקבלה לכוחות הנפש

הנשמה האלוקית - מהותה ודרגותיה

הפרשה והחיים - מבט אקטואלי לפר' שבוע

הראש - מהותו של רבי

והם יבוננוהו - עצות ודוגמאות פרקטיות 
ללימוד והסברת החסידות לקהל

חסידות בגובה העיניים

טרדות הפרנסה

טרדות הפרנסה - מתוך התניא ע"י יחיאל הררי

יום הולדת

יום הולדת - מתוך התניא ע"י יחיאל הררי

כשיתבונן האדם

להכיר את הבורא

לפתוח את היום בתודה - נדב כהן

מבוא לחסידות ולדרכה של חב"ד

מבט מיוחד - אם לילד מיוחד חולקת רגשות 
ומחשבות ומודה לה' על האתגר

מודעות יהודית - ביאור תניא ע"י ר' נדב כהן

שולחן השבת עם הרבי מלובביץ

תפילה לאני + חשוב טוב )כריכה רכה(

הלכה ומנהג
2 מנחה מעריב עם פניני הגאולה

אישים ושיטות

אמירה לנוכרי - הלכות אמירה לנכרי משולחן 
ערוך אדמו"ר הזקן

ברית נתן - טעמי הלכה ומנהג לברית מליה 
במנהגי חב"ד

דיני איטר - הר' נחמנסון

הגדה של פסח

החמה וברכתה

הלכה למעשה - פסח

הלכה למעשה - תשרי

המועדים בהלכה )2 כרכים(

וביום שמחתכם - הלכות ומנהגי חב"ד/צפון-
אפריקה לחגי ישראל ושמחות

ילקוט גוראריה

כי הם חיינו - מושגים ביהדות - הר' וולפא

כתב חב"ד - סקירה מפורטת, הוראות ועובדות 
בנוגע לכתב חב"ד

להכיר את הבורא - מתוך התניא ע"י יחיאל 
הררי

לוח טהרה-חדש

סיפורי הגמרא - שיטה מיוחדת ללימוד השפה 
הארמית

קיצור שולחן ערוך - מנוקד

רזא דשבת; אליהו אלתר פרידמן

רק בשמחות - הלכות הנוגעות במועדי שמחה

שולחן הזהב - מבאר את ארבעת הסימנים 
הראשונים בשו"ע אדמוה"ז

שמירה הלכה היומית

שמירה השבת

שמירה לאשה ולבת

שמירה מועדים

שמירת הברכות

שמירת הטהרה

שמירת הכשרות

שמירת השמחות

שמירת התפילה

שמירת מצוות היום

חינוך והבית היהודי
אומנות ההגבהה - המדריך להורות על פי 

חכמת היהדות, יחיאל הררי
אל אשר תלכי - נשים משתפות בסיפורים 

אישיים

בדרכה שלה - ספר קריאה - עדינה בר

בתבונה בונה ביתה - א' - טברדוביץ'

בתבונה בונה ביתה - ב' - טברדוביץ'

בתבונה בונה ביתה - במעגל השנה א' / 
טברדוביץ'

בתבונה בונה ביתה - במעגל השנה ב' / 
טברדוביץ'

הבית החסידי 1-- חינוך, עצות והדרכות

הבית החסידי 2-- עקרת הבית. נרות שבת 
קודש. שלום בית

הבית החסידי 3-- פרנסה. דירה נאה. זרעא 
חייא וקיימא

הבית היהודי - במשנת הקבלה והחסידות, 
הרב קרסיק

הילדים של היום - מדריך פרקטי ויחודי לחינוך 
ילדים +תרגילים לאימון

הכוח הנשי א' - נשים משתפות בסיפורים של 
הקרבה, מסירות ועוצמה

הכוח הנשי ב' - נשים משתפות בסיפורים של 
הקרבה, מסירות ועוצמה

טיפת חינוך יומית

לדבר או לשתוק - ספר הדרכה, להצלחה 
בזוגיות

על זוגיות והתאמה - מתוך התניא ע"י יחיאל 
הררי

פרשה באהבה - מעגל השנה היהודי מזווית 
נשית )2 כרכים(

רעים אהובים - העצמת הקשר הזוגי לאור 
תורת החסידות / הרב ערד

שליחות או עבודה / ר' נדב כהן

חסידות
אגרות קודש מתורגם ברוסית

איש האמונה - לקט מכתבים וראיונות עם 
הרבי בנושאי אמונה ומדע

אמונה ומדע )כריכה רכה(

דבר מלך - אוסף תשובות ומענות מהרבי

דיבור המתחיל - מאמרי חסידות נבחרים 
מבוארים בלשון ברורה וקלה

דרכי החסידות- פרשיות ב'

דרכי החסידות - פרשיות א'

המלך במסיבו )2 כרכים(

העתיד כאן

ללמוד וללמד

מכתבים מהרבי - תרגום מאנגלית - חלק ב'

נזר המגיד ממזריטש -הר' בוקיעט

ספר הזכרונות )2 כרכים(

פדה בשלום - י"ט כסלו

פניני התניא - א

פניני התניא - אגרת התשובה

פניני התניא - ב

פניני התניא - ג

פניני התניא - ד

פניני התניא - ה

פניני התניא - ו

פניני התניא - ז

פניני התניא - ח

פניני התניא - ט

פניני התניא - י

פניני התניא - יא

פניני התניא - יב )חינוך קטן(

פרופ' גרין, שלום וברכה - קובץ מכתבי הרבי 
אל פרופ' ועלוועל גרין

קהל גדול

רגעים

שיחות הרבי לעם - במדבר

שיחות הרבי לעם - דברים

שיחות הרבי לעם - מועדים

שערי לימוד חסידות

תורת החסידות

סיפורי חסידים
770 - פרקים נבחרים מ'כפר חב"ד - יומנים

אוצרות החסידים - סיפורי מופת על צדיקי 
החסידות )2 כרכים(

אסתלק יקרא - ספר המתאר את הסתלקות 
רבותינו נשיאנו לדורותיהם

בית רבי

דרכי החסידים

האח שלי - לקט סיפורים מתוך גליונות "האח"

הספסל מספר - ארועים היסטוריים 
משמעותיים משנות נשיאות הרבי

הקטר של חב"ד - שלומקה מיידנצ'יק

הקצרים - סיפורים קצרים על הרבניות

הרב אשכנזי - מסכת חייו של הרב מרדכי 
שמואל אשכנזי ע"ה

הרבניות - 1 - רבקה

הרבניות - 2 - סטערנא, שיינא וחיה מושקא

הרבניות - 3 - חיה מושקא

הרבניות - 4 - חנה

הרבניות - 5 - שטערנא שרה ונחמה דינה

הרבנית חנה - ציוני דרך וסיפורים

יהלומים מספרים א' - אוסף סיפורים ייחודיים 
על הרבי

יום יום עם הרבי - חשוון

יום יום עם הרבי - סיון

ימי 770 תשרי-טבת - יומנים מבית חיינו 
מסודרים לפי ימות השנה

כוחה של סניגוריה - מסכת מרתקת וכואבת 
של סיפור ההלשנה /פ. שניאורסון

ליובאוויטש וחייליה

לתורה ולמועדים - הר' זווין

נפלאות עכשיו ח"א

נפלאות עכשיו ח"ב

נפלאות עכשיו ח"ג

סודם של חסידים - סיפורים על אמונה ונחמה 
אחרי צרות בעם ישראל

סט הרבניות 1 - צרור סיפורים ועובדות 
מרתקות על הרבניות

סט הרבניות 2 - צרור סיפורים ועובדות 
מרתקות על הרבניות

סט הרבניות 3 - צרור סיפורים ועובדות 
מרתקות על הרבניות

סיפורו של חג - חנוכה

סיפורו של חג - י"ב תמוז

סיפורו של חג - שבועות

סיפורי מבצעים - אנגלית /גלייזר

סיפורי מופת )2 כרכים(

סיפורים מבית חב"ד )2 כרכים( /הר' שמולביץ

פנינים - אוצר סיפורים חסידיים /הר' טוביה 
ליצמן

צדיקים וידידים - קשרי הידידות בין אדמו"ר 
הזקן ורלוי"צ מברדיטשוב

קפה שובר חומות - פישל ג'ייקובס

רבי הלל מפאריטש - חוברת+דיסק

ש"ץ ללא מניין - יומנו של שליח בסיביר /ר' 
ירחמיאל גורליק

שבעת הרועים - סיפורים לילדים משבעת 
רבותינו נשיאינו

שליחות ברומניה - מסכת חייו ופועלו של הרב 
ישראל צבי הבר

שמן ששון מחבריך א

שמן ששון מחבריך ב

שמן ששון מחבריך ג

שמן ששון מחבריך ד

שמעון הצדיק - מסכת חייו ופועלו של הרה"ח 
שמעון הכהן פרידמן ע"ה

תולדות הנשיאים - אדמו"ר הזקן

תולדות שמואל מונקס; הרב גוראריה

חדש ילדים
הגאולה - צבאות השם

החלום המופלא

העיירה

הרגשונים - אושר

חסידונים 3 - מושגים חסידיים

טיסה מבצעית - עוזי קפלון

ליובא - אהבת ישראל במשנת החסידות

מז'יבוז - קומיקס הבעל שם טוב

ממקדש הגלות למקדש הגאולה - המלמד רפאל

מעשה גדול - אגדות חז"ל

נקודה מצויירת - מועדים

נקודה מצויירת - קומיקס - במדבר

קומיקס של התקשרות - חדש

שלומי משתדל להביא את הגואל

ילדים
אבא, למה? - כיפה

אבא, למה? 1 מודה אני

אבא, למה? 2 נטילת ידים

אבא, למה? 3 ברכות השחר

אבא, למה? 4 צניעות

אוהבי ישראל

אורי מגלה מיהו המשיח - המלמד רפאל

אלבום מגילת אסתר

בנצי מחכה למשיח - המלמד רפאל

גאולה - מסע של כיסופים לגאולה, עם ציורים 
/י. לזרוביץ

היורשים העקשנים; נחמה קרמר

המאסר והגאולה - אדה"ז, מלווים באיורים

הסבא משפולי - מסע מרתק אל קורות חייו 
של הצדיק רבי אריה ליב

הרבי והילדים

הרבי שלי, גב' בקרמן

הרגשונים - אהבה

הרגשונים - כעס

הרגשונים - עלבון

התגלות הבעש"ט - מלווים באיורים

התוועדות חסידית לילדי צ"ה - 1

התוועדות חסידית לילדי צ"ה - 2

ילדים בשליחות 1 - תמר מונציה

ילדים בשליחות 10 - יוסי מניגריה

ילדים בשליחות 2 - משה מיפן

ילדים בשליחות 3 - מנדי מסיביר

ילדים בשליחות 4 - רבקה'לה מתאילנד

ילדים בשליחות 5 - מוטי מפרגואי

ילדים בשליחות 6 - שיינא מנורבגיה

ילדים בשליחות 7 - שניאור מחברון

ילדים בשליחות 8 - מוסיא ממרוקו

ילדים בשליחות 9 - חני מוָיוִמינג

לה' הארץ ומלואה - נפלאות הבריאה במבט 
חסידי

מחזור ילדים

משלים בחסידות א'

משלים בחסידות ב'

משלים בחסידות ג'

משלים בחסידות ד'

מתנה למלך המשיח - המלמד רפאל

נשיאינו בילדותם

סידור בנות

סידור בנים

פרקי אבות בציורים

צבא הילדים את הגאולה מביאים

צמח של אמונה ותקווה

רגע של תודה - ילד ההולך לישון ומודה לה' 
על הבריאה כולה

ריקוד הגאולה של דוד המלך - המלמד רפאל

שאמיל - סיפורו של ניגון

שמוליק והחברים פוגשים בעבדים - המלמד 
רפאל

שני מלכים 1 - מלחמת היצרים

שני מלכים 2 - מלחמת היצרים

תעלומת הבית הנטוש - עיבוד מאויר לסיפור 
מספר הזכרונות

ספרי בוגרים
12 הפסוקים - הפקודות של צבאות השם

אותיות פורחות - סיפורו המרתק של בית 
הדפוס העתיק בסלויטה

במסתרי ים המלח - עלילה חוויתית וסוחפת/
עוזי קפלון

בעל שם טוב - צבעוני

גאולה יומית - פתגם יומי בעניני משיח וגאולה

גלגל השנה

דבר מלכות לילדים - במדבר

דבר מלכות לילדים - בראשית

דבר מלכות לילדים - דברים

דבר מלכות לילדים - ויקרא

דבר מלכות לילדים - שמות

דבר מלכות לנוער - במדבר

דבר מלכות לנוער - בראשית

דבר מלכות לנוער - דברים

דבר מלכות לנוער - ויקרא

דבר מלכות לנוער - שמות

דרכו של חסיד - משמעותם של דרכי החסידים

דרכים נסתרות - )2 כרכים( רודרמן

הלוחם - עלילה היסטורית מתקופת ה'חתם 
סופר' /רודרמן

המשפיע - סיפוריו של המשפיע ר' מענדל 
פוטרפאס

הצלה מהתופת - הרבי הריי"צ - רודרמן

השליחות האחרונה - יפור חייהם של גבי 
ורבקי הולצברג הי"ד

חגים וזמנים - אלול תשרי

חיים גאולה במהלך השנה ב' - צבאות השם

חיים גאולה במעגל השנה א' - צבאות השם

חסידים אנשי מעשה

יוני וקובי בתעלומת המכתבים האבודים

יפוי כוח - עלילה מרגשת, סוחפת ומפתיעה

כשהיינו ילדים - ארבעה מבוגרים החוזרים אל 
מאורעות ילדותם /רודרמן

ללא מורא )2 כרכים( - רבי לוי"צ עמידתו 
בגבורה מול אימי השלטון

מה ידוע לך על חב"ד?

מה שסיפר לי הרבי - חלק א'

מה שסיפר לי הרבי - חלק ב'

מה שסיפר לי הרבי - חלק ג'

מה שסיפר לי הרבי - חלק ד'

מה שסיפר לי הרבי - חלק ה'

מול כוחות הרשע - חיי הגבורה של החסיד 
רבי אליעזר ננס /רודרמן

מילתא דבדיחותא - אוסף בדיחות ודברי חידוד 
חסידיים

מקורדובה לטבריה - חייו של הרמב"ם

משפחת מעשיהו - סיפורים משולחן שבת 
המשפחתי

מתחילים תניא - גירסה קלה ומותאמת לילדים

מתקשרים - יסודות בהתקשרות לרבי לנוער

נשמתא דאורייתא )2 כרכים( - הורים וילדים 
מעיינים יחד בפרשת השבוע

סט שיחות הרבי לילדים )2 כרכים(

סידור המפורש השלם

סיירת במרדף - עוזי קפלון

סיפורי החסידי - 268 סיפורים

ספר הזכרונות לילדים - א

ספר הזכרונות לילדים - ב

ספר הזכרונות לילדים - ג

ספר המצוות היומי שלי - א

ספר המצוות היומי שלי - ב

צבאות השם - המטרה, התפקיד, הדרך

צדיקים למופת א' - סיפורים נבחרים על 
צדיקים וחסידים

צדיקים למופת ב' - סיפורים נבחרים על 
צדיקים וחסידים

רגע חסידי

רק משאלה אחת

שיחות הרבי לילדים - מועדים

שיחות הרבי לילדים - שלושת השבועות

תעלומה בעין כרם - עוזי קפלון

תפילה חמה בקור - סיפורים על הרבי הריי"ץ

תשובה בחג הגאולה

הגיל הרך
א-ב חסידי - לימוד האותיות על טהרת הקודש

האופשערניש החסידי

האמן הנסתר - מיהו האמן האחראי על היופי 
המופלא של העולם?

הרימון שלי אדום- החי - לומדים צבעים

חיים וחנה במעגל השנה, בפלסטלינה

חני הגדולה

חסידונים 1 - מושגים חסידיים

חסידונים 2 - מושגים חסידיים

לגעת לדעת - בעלי חיים טהורים - ספר מישוש

מה לוקחים לירח - לגיל הרך

מחכים לך שבת - חוויות ההכנה לשבת 
והשבת עצמה

מרגישים חנוכה - ספר מישוש

מרגישים שבת - ספר מישוש

מרגישים שמחה - ספר מישוש

מרגישים שנה חדשה - ספר מישוש

סט סדרת קטנטנים )4 כרכים(

סידור מנויילן - עם ציורי פלסטלינה

קומיקס
איור למשל - משלים צבעוניים עם מוסר השכל

בעקבות המקדש הנודד - בית רבינו שבבבל

האש שאכלה אש - קומיקס

הבריחה מהמוסד - קומיקס

היינו כחולמים - קומיקס על צפיה לגאולה

הסיפור החסידי - 1 - קומיקס

הסיפור החסידי - 2 - קומיקס

הפסוקים שלי - משמעות הפסוקים בציור 
ובקומיקס

הקומיקס החסידי - חלק א'

הקומיקס החסידי - חלק ז'

הקומיקס החסידי 2

הקומיקס החסידי 3

חכמעס- לדורות

כפר המידות - א - קומיקס

כפר המידות - ב - קומיקס

לוי ולאה 4 - קומיקס

מבררים את אלג'יריה - קומיקס

מרדף אמיץ

משפחת מצחיקומיקס - נחומי ולויק

קומיקס - הנער שלא נכנע

קומיקס - הרבי מספר

קומיקס - נצחונות קטנים – אהבת ישראל

קומיקס - סוד האגדות

קומיקס אגרות קודש

קומיקס הבריחה מאירופה

קומיקס המופתים - 1

קומיקס המופתים - 2

קומיקס המופתים - 3

קומיקס הרכבת האחרונה

קומיקס התולדות - אדמוה"ז

קומיקס טיסה גורלית

קומיקס כך נראה חסיד - 1

קומיקס מלחמת המפרץ

קומיקס מלחמת ששת הימים

קומיקס עלילת הרופאים

קומיקס שיחה - גאולה ומשיח

קומיקס שיחה - שמות

ר' מענדל - קומיקס

ר' שמואל שטן - מתוך שיחות לנוער
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₪ 700.00אגרות קודש )א-כב( - סטים

₪ 50.00ביאורים לפרקי אבות )2 כרכים(

₪ 200.00בית חיינו )5 כרכים(

₪ 300.00דבר מלכות - פיענוחים )5 כרכים( הוצאה חדשה

3 ב-100דבר מלכות )2 כרכים(

₪ 33.33דבר מלכות כיס )5 כרכים(

₪ 80.00דבר מלכות מנוקד )2 כרכים(

₪ 75.00הדרנים על הש"ס )2 כרכים(

₪ 333.30ילדים בשליחות )סט 10(

3 ב-100כל סיפורי הבעש"ט )4 כרכים(

₪ 800.00ליקוטי שיחות - מתורגם )24 כרכים(

₪ 90.00ליקוטי שיחות מתורגם א'-ד' - כיס )4 כרכים(

₪ 100.00לקוטי דיבורים )3 כרכים(

₪ 360.00לקוטי שיחות 'פרשיות' - כיס )46 כרכים(

₪ 770.00לקוטי שיחות 'רגיל' )39 כרכים(

₪ 400.00לקוטי שיחות - מתורגם ללשון הקודש )15 כרכים(

₪ 190.00מעיין חי )5 כרכים( +סט לקו"ש מתורגם כיס )4 כרכים(

₪ 133.32סודות היהדות - מארז 4 כרכים

₪ 770.00סט אגרות קודש א-כב )22 כרכים(

₪ 333.33סט השמירות - גדסי )10 כרכים(

₪ 100.00סט רמב"ם - ובלכתך בדרך )4 כרכים(

₪ 100.00סיפורי חסידים הר' זוין - )3 כרכים(

₪ 1,080.00סיפורי צדיקים - ספריית מחניים - 120 חוברות - למינציה

₪ 1,600.00סיפורי צדיקים - ספריית מחניים - 120 חוברות - מנויילן

₪ 720.00סיפורי צדיקים - ספריית מחניים - 30 כרכים - כריכה קשה

₪ 200.00ספר המאמרים מלוקט )6 כרכים(

₪ 990.00ספר המאמרים פרשיות )ירוקים(

₪ 65.00ספר השיחות - כיס )5 כרכים(

₪ 350.00ספר השיחות )12 כרכים(

₪ 100.00ספר השיחות הריי"צ )3 כרכים(

₪ 433.29פניני התניא - סט )13 כרכים(

₪ 200.00קומיקס אגרות - מבצע! מארז 10 ספרים

3 ב-100שיעורים בהמשך תער"ב מהר' ערד )10 כרכים(
₪ 420.00תולדות אדמו"רי חב"ד )14 כרכים(

מחירשם הסט

מוצרי משיח
₪ 50.00בלוני משיח )100 יח'(

₪ 20.00דגל משיח גודל 1.00/1.50

₪ 8.00דגל משיח לרכב

₪ 20.00מקלות לבלונים )100 יח'(

₪ 30.00שקית משיח )10 ב-30(

₪ 15.00שרשרת דגלים

משחקים
₪ 150.00אוניברסיטת 'אלף בית' מנגנת

₪ 110.00המובייל היהודי - ורוד

₪ 110.00המובייל היהודי - טורקיז

3 ב-100מונופול בית המקדש

3 ב-100מונופול שליחות

3 ב-100מיני נגן

3 ב-100משחק - ארבע בקופסא

3 ב-100משחק בינגו

3 ב-100משחק קופסא יש לי מושג

3 ב-100משחק קופסא מי יכריע את הכף

₪ 80.00ספר מנגן מנוילן ״ ניגוני הרבי״
₪ 80.00ספר מנגן מנוילן ״מסע לארץ הניגונים״

3 ב-100צעצוע לתינוק - ניגוני נשמה נעימות יהודיות - נבל

3 ב-100צעצוע לתינוק - ניגוני ריקוד נעימות יהודיות - תוף

3 ב-100צעצוע לתינוק - ניגוני שמחה נעימות יהודיות - חצוצרה

שונות
₪ 200.00חת"ת - כריכת עור

₪ 54.00חת"ת )צבאות ה'(

₪ 180.00סידור/מחזור בנוני - כריכת עור

₪ 160.00תהילים בנוני - כריכת עור

מחירשם הסט

מחירשם הסט

מחירשם הסט

יום רביעי  משעה 16:00   |  יום חמישי בין 14:00-22:00

אולם
רחב 

ידיים 
עגלות

קניה
במקום

מבחר 
ספרים

כפול

התוועדויות אל תוך הלילה
עם משפיעי אנ''ש

הרב יוסף 
יצחק קסלמן

משפיע בישיבת "תומכי 
תמימים" ביוהנסבורג 

שבדרום אפריקה

המתוועד
המרכזי

אולם מיוחד לנשים לצפיה במעגל סגור | כיבוד קל במקום

ת 
קי

חל
ה 

ימ
ש

ר

ּכָל הַּסְפָרִים,
ּכֹולֵל סִפְרֵי הַּקֹומִיקְס 
הַחֲדָׁשִים ׁשֶל חַּבַ"ד, 

ִּמְחִיר ָאחִיד - 

ּכָל סִפְרֵי חַּבַ"ד
ּתַחַת קֹורַת ּגַג ַאחַת.

מִגְוָן עָצּום ֶׁשל סִפְרֵי 
קֹומִיְקס, סִפְרֵי מֶתַח, 
סִּפּורֵי צַּדִיקִים וְסִפְרֵי 
5 בערבבשעהיום חמישי ּפָעֹוטֹות.

זלטה. באולם בית 

בתאום עם

תנועת הנוער
צבאות השם
בארץ הקודש

יום הבהיר ה' טבת


