
 

בס"ד

הפצת ספרים וקונטרסים תורניים דיגיטלית
על שם מרת שרה בלומה בת הרב מרדכי יחיאל ע"ה

כללי
המאגר נועד להפצת ספרים וקונטרסים בכל מקצועות התורה, חינם אין כסף, באמצעות הדואר האלקטרוני, לכל דורש. בנפרד מהמאגר, ישנה גם
רשימת דוא"ל ("פורום") לנושאים תורניים. לפרטים על רשימת הדוא"ל, יש לשלוח דוא"ל לכתובת torahmailforum@gmail.com עם המילה

help בשורת הנושא.

שליחת חיבורים
כתבת ספר או קונטרס? מעוניין להפיצו חינם אין כסף לכל דורש? זוהי הכתובת הנכונה!! שלח את החיבור לכתובת דוא"ל
torahpublish@gmail.com, הוסף תיאור כללי ותמציתי של החיבור (כגון "סיכום סימני חושן משפט", "חקירות במלאכות שבת" וכדומה), ואנו
נוסיפו אי"ה למאגר (אין התחייבות לקבל כל חיבור). רצוי מאד להוסיף את המלה noautoreply לשורת הנושא או להודעה. אם רצונכם ששם

המחבר לא יופיע, נא לציין זאת.

אנו משתפים פעולה עם 'אתר דין', שהוא מאגר המכיל אלפי מאמרים ושו"ת. קבצים הנשלחים אלינו, אנו שולחים גם אליהם, וכן הרבה מהחומר
שלהם מופיע גם אצלנו. מחבר שאינו מעוניין שחיבורו יישלח אליהם, מתבקש לציין זאת. כמו"כ נשמח לשתף פעולה עם מאגרים נוספים.

אם שלחתם חיבור והוא לא התפרסם, ייתכן שהוא לא עבר בדואר (במיוחד אם הקובץ גדול – מעל MB 7). נא להודיענו במקרה כזה.

קבלת חיבורים מהמאגר
מצאת במאגר חיבור שרצונך לקבלו? שלח דוא"ל לכתובת torahpublish@gmail.com ובשורת הנושא כתוב את קוד החיבור (כגון 101 או 502),
והמערכת האוטומטית תשלחנו אליך בתוך דקות מספר אי"ה. אם רצונך במספר חיבורים, שלח הודעת דוא"ל נפרדת לכל חיבור. אם המערכת
האוטומטית אינה מזהה בשורת הנושא קוד הנמצא במאגר, תקבל את רשימת כל החיבורים במאגר (קובץ זה). אם רצונך שהמערכת האוטומטית

לא תגיב להודעה שלך, יש לכלול את המלה "noautoreply" בשורת הנושא.
כמו כן ניתן לקבל מהמערכת שיחות ממאגר קול הלשון, וכן טפסים מאתרים ממשלתיים, עירוניים וכד'. ראה פרטים להלן (לאחר רשימת

החיבורים).
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החיבורים).
 

אם רצונך לקבל הודעת עדכון אוטומטי בכל פעם שמוכנס חיבור חדש למאגר, אנא שלח דוא"ל עם המילה notifyme בשורת הנושא. אם רצונך
להפסיק לקבל הודעות אוטומטית אלו, אנא שלח דוא"ל עם המילה unnotify בשורת הנושא.

 
פיצול קבצים: אם הקובץ המבוקש גדול מדאי (יותר מMB 6.5), הוא יפוצל לקבצים קטנים יותר, שיישלחו בנפרד. יש לוודא שבתיבת הדואר יש
nosplit מספיק מקום לקבלת כל הקבצים (מספר ספקי דואר, כגון מהדרין נט ואתרוג, מגבילים את גודל תיבת הדואר). אפשר לכלול את המילה
בשורת הנושא, ואז הקובץ לא יפוצל אף אם הוא גדול. אם בתיבת הדוא"ל של המשתמש אין מספיק מקום בשבילו, ההודעה לא תגיע והמשתמש
part3 part2 (למשל) לא יקבל כל הודעה על כך. לחלופין, אפשר לבקש רק חלק מסוים או חלקים מסוימים מהקובץ, דהיינו לכלול את המילים

בשורת הנושא, ואז רק חלקים אלו יישלחו.
אזהרה: תוכנות דוא"ל מסוימות עלולות לזהות ולסווג הודעות אלו כ"דואר זבל", שכן מדובר במספר הודעות הנשלחות ברצף מכתובת מסוימת,
שאינה מוכרת לתוכנת הדוא"ל (בדרך כלל). לחילופין, אם תיבת הדואר של המשתמש מלאה מדי, הקובץ לא יגיע, והמשתמש לא יקבל כל הודעה

על כך.
לא ניתן לקבל באמצעות המערכת ספרים ממאגר היברובוקס (HebrewBooks). בעוד שבעבר המערכת איפשרה זאת, הנהלת היברובוקס

אסרה עלינו להמשיך לעשות זאת. עם המשתמשים הסליחה.
מיותר לציין, שבאופן כללי אין לסמוך על תוכן החיבורים הלכה למעשה.

 
צור קשר

כדי לשלוח דוא"ל אלינו (בלי שהמערכת האוטומטית תגיב עליו), שלח דוא"ל לכתובת הנ"ל, ובשורת הנושא (או בגוף ההודעה) כתוב את המלה
.noautoreply

רשימת החיבורים במאגר, לפי נושאים
באופן כללי, יש במאגר חיבורים אשר מחבריהם אוסרים על כל שימוש מסחרי בהם, ויש חיבורים המוגנים ע"י זכויות יוצרים. כל המעוניין לעשות שימוש העשוי

לפגוע בזכויות יוצרים וכד' מחויב לברר את העניין, כל חיבור לגופו.

ספרים מצויינים ברקע צהוב. מאמרים וקונטרסים לא.

הספרים שהועתקו מתוכנת "אורייתא", כל הזכויות שמורות לאורייתא, אין לעשות שימוש מסחרי, ואין להעתיק בלי לייחס את היצירה לאורייתא. "אורייתא"
איפשרה לנו להעתיק את הספרים על מנת כן.

ענייני אורח חיים

יודגש שוב, שחלק מהחיבורים נכתבו על ידי צעירים שלא הגיעו להוראה, ואסור לסמוך עליהם למעשה



גודלמחברתיאורשם / נושאקוד החיבור
KB 239הרב יעקב שמשון שפיראגדרי חיוב שמחה בחגיין ישמח101
מראה מקומות ומשאיסודי שבת102

ומתן בעניינים כלליים
ויסודיים בענייני מסכת

והלכות שבת

KB 342הרב יעקב שמשון שפירא
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MB 7.10

סיבות להעדיף אתרוג עםאתרוג עם פיטם105
פיטם ועוד כמה נידונים

בענייני חג הסוכות

KB 169הרב יעקב שמשון שפירא

מה נשים חייבותתפילה לנשים107
להתפלל, ומה ראוי להן

KB 32הרב יעקב שמשון שפירא

להוכיח שאסור להרוגמכת כינים108
בשבת את הכינים

המצויות כיום

KB 43הרב יעקב שמשון שפירא

לבאר שחילזון הארגמןארגמן אינו תכלת109
כהה קוצים אינו חילזון

התכלת הנצרך למצות
צצית ובגדי כהונה

MB 2.41הרב יעקב שמשון שפירא

הנהגות וסגולות בברכת110
כהנים

הרב אפרים הכהן
קופלוביץ

KB 57

KB 124סעודת פורים בערב שבתפורים בערב שבת111
האם בחג מתן תורה איננוברכות התורה בשבועות112

מברכים ברכות התורה
KB 38הרב שמואל ברוך גנוט

"תמימות" בספירתסוד התמימות113
העומר

KB 809הרב שמואל ברוך גנוט

חלוקת ממתקים לילדיםממתקים לפני קידוש114
לפני קידוש

KB 34הרב שמואל ברוך גנוט

KB 31הרב שמואל ברוך גנוטנישוק ידי ת"ח בביהכנ"ס \נישוק ידי ת"ח115



זריקת דברים קטנים
בביהמ"ד

חיוב תענית על צרה116
פרטית

האם החולה או קרוביו
צריכים להתענות

KB 33הרב שמואל ברוך גנוט

חדו"ת ומו"מ לפלפולאקונטרס חנוכת הבית117
בענייני לחנוכה

KB 388הרב שמואל ברוך גנוט

דינים, מנהגים ופניניםקונטרס דרכי הפסח118
בעניין חודש ניסן ופסח

KB 281הרב שמואל ברוך גנוט

נידוני וחקרי הלכה בעניני119
ים ובריכה

נט"י בים, ברכת ציצית
לאחר רחצה בים, אבידות

בים ועוד

KB 28הרב שמואל ברוך גנוט

חטיפת שכר מצוה על120
הגבהה וגלילה

KB 26הרב שמואל ברוך גנוט

KB 92הרב שמואל ברוך גנוטהשימוש בחשמל בשבתזהירות, חשמל!121
MB 3.42הרב יעקב כהןבמצוות ליל הסדראלה הם מועדי122
שאלות ותשובות123

אקטואליות
מכון ירושלים לדיינות, כלבין המצרים

הזכויות שמורות
KB 33

שאלות ותשובות124
אקטואליות

מכון ירושלים לדיינות, כלברכות
הזכויות שמורות

KB 38

שאלות ותשובות125
אקטואליות

הבדלי מנהגים ספרדים \
אשכנזים

מכון ירושלים לדיינות, כל
הזכויות שמורות

KB 37

שאלות ותשובות126
אקטואליות

חלונות בית כנסת בצורת
שתי וערב

מכון ירושלים לדיינות, כל
הזכויות שמורות

KB 24

שאלות ותשובות127
אקטואליות

חנוכה, מחצית השקל
ופורים

מכון ירושלים לדיינות, כל
הזכויות שמורות

KB 44

שאלות ותשובות128
אקטואליות

מכון ירושלים לדיינות, כלנטילת ידיים ומים אחרונים
הזכויות שמורות

KB 27

שאלות ותשובות129
אקטואליות

מכון ירושלים לדיינות, כלניסן ופסח
הזכויות שמורות

KB 95

KB 78מכון ירושלים לדיינות, כלקריאת שמע, תפילה,שאלות ותשובות130



הזכויות שמורותתפילין וציציתאקטואליות
שאלות ותשובות131

אקטואליות
שבת, יום טוב וחוה"מ –

הלכות ותפילות
מכון ירושלים לדיינות, כל

הזכויות שמורות
KB 257

שאלות ותשובות132
אקטואליות

מכון ירושלים לדיינות, כלתספורת וגילוח בלילה
הזכויות שמורות

KB 26

אי אזכור קרבנות התמיד133
בתפילות

מדוע אין מזכירים את
קרבן התמיד בתפילות

KB 45הרב שמואל ברוך גנוט

מי שאסור לו לדבררפואה מול ביטול מצווה134
מסיבה בריאותית, היאך

יקרא קריאת שמע

KB 35הרב שמואל ברוך גנוט

אוסף דינים והנהגותידי כהן – חילוקי מנהגים135
לספרדי המתפלל, לומד

ומתארח עם אשכנזים

MB 2.13הרב יוסף דוד כהן

הלכות תשעת הימים,136
לאשכנזים וספרדים

KB 40הרב שמואל ברוך גנוט

ליקוט בהל' תפירהמעשה רוקם137
בשבת

MB 6.83הרב יוסף דוד כהן

תלמוד תורה באבילות138
ובט"ב

בירור פרטי ההלכה בענין
ת"ת באבילות וט"ב

KB 71הרב יעקב שמשון שפירא

החיים טובים. על מה ישמועד של ריחוק ו...קירבה139
להתאבל בט' באב?

KB 40הרב שמואל ברוך גנוט

פסקי הלכות לקיץ וביןהלכות בין הזמנים140
הזמנים במשנת הגרי"ש

אלישיב זצוק"ל

KB 54הרב שמואל ברוך גנוט

הערות, הארות ודקדוקיםתשובת המלך141
על סדר הרמב"ם הלכות

תשובה

KB 173הרב שמואל ברוך גנוט

הרב יעקב ישראלסיכומי גמ' רש"י ברכותציונים לתורה142
פארבער

KB 852

KB 75הרב שמואל ברוך גנוטהלכות גוי של שבתמה אפשר לעשות עם143



ואמירה לנכריהגוי
סעודות ראש השנה144

וסימני החג
KB 28הרב שמואל ברוך גנוט

הרב שלמה זלמןהלכות לר"השלחן שלמה לקט הלכות145
אויערבך

KB 773

הלכות והליכות ראש146
השנה

KB 71הרב שמואל ברוך גנוט

בדברי הרמב"ם בהלכותיעיד עליו יודע תעלומות147
תשובה

KB 31הרב שמואל ברוך גנוט

מדוע לא היה חיוב לבנותסוכה בבית המקדש148
סוכה בבית המקדש

KB 25הרב שמואל ברוך גנוט

שו"ת שמחת תורה149
התשע"ד

26 שאלות ותשובות
בענייני שמחת תורה

KB 83הרב שמואל ברוך גנוט

חידושים והערות על שו"עעובר אורח150
או"ח

הגאון רבי אליהו דוד
רבינוביץ תאומים

[האדר"ת]

KB 375

מנהגים וסגולות בעניןלך לך בהלכה151
יציאה לדרך

KB 66הרב שמואל ברוך גנוט

חדו"ת ומו"מ לפלפולאחנוכת הבית152
בענייני חנוכה

KB 388הרב שמואל ברוך גנוט

ההבדל בין בן פקועה לנר153
חנוכה

מדוע מברכים על שחיטת
בן פקועה ולא על נר
חנוכה המודלק מפני

החשד

KB 11הרב שמואל ברוך גנוט

היאך די לאכסנאיאכסנאי בחנוכה154
להשתתף בפרוטה, הרי

הוא נהנה ביותר מזה. וכן
האם נרות המנורה
מעכבים זה את זה

KB 78הרב שמואל ברוך גנוט

KB 32הרב שמואל ברוך גנוטפרסום הנס או זכרון הנסענייני חנוכה155



מסירות נפש ועוד ענייניענייני חנוכה156
חנוכה

KB 54הרב שמואל ברוך גנוט

קדיש על גוי שהציל157
יהודים בשואה

KB 48הרב שמואל ברוך גנוט

יחודיותו של צום עשרה158
בטבת

KB 32הרב שמואל ברוך גנוט

דיני והנהגות שבת שהואשבת ראש חודש159
ראש חודש

KB 55הרב שמואל ברוך גנוט

טעם אכילת פירות בטו160
בשבט

KB 29הרב שמואל ברוך גנוט

שינוי משמעות בקריאת161
התורה בשלח

דין בעל קורא שטעה
בקריאה באופן שמשנה

את משמעות המלה

KB 20הרב שמואל ברוך גנוט

תרומת ילדים למחצית162
השקל

מאיזה גיל צריך לתרום
מחצה"ש לבית המקדש

KB 12הרב שמואל ברוך גנוט

האם מותר לכבד אדםכבוד שאינו מגיע לאדם163
יותר מהמגיע לו (כגון
לקראו רב) והאם הוא

מחוייב למחות בהם

KB 17הרב שמואל ברוך גנוט

בענייני פורים. כולל שותאגרת המלך164
מהגרח קנייבסקי

KB 307הרב שמואל ברוך גנוט

סיפור והלכה של משלוח165
מנות אחד

KB 16הרב שמואל ברוך גנוטבענייני משלוח מנות

KB 53הרב שמואל ברוך גנוטהלכות והליכות פורים166
אכילת מצת מצווה בלאמצה הבאה בעבירה167

ברכה
KB 15הרב שמואל ברוך גנוט

הלכות והליכות מכירתמוכרים את החמץ168
חמץ

KB 74הרב שמואל ברוך גנוט

סיפור קריעת ים סוף169
כחלק מסיפור יציאת

האם יש לספר בליל
הסדר גם את קריעת ים

KB 41הרב שמואל ברוך גנוט



סוףמצרים
ספירת העומר מעבר לקו170

התאריך
KB 13הרב שמואל ברוך גנוט

ספירת העומר בבין171
השמשות

KB 18הרב שמואל ברוך גנוט

הערות על כמה ממנהגי172
ספירת העומר

מוזיקה הכנסת ספר
תורה לשם ייחוד ותפילה

מוקדמת

KB 22הרב שמואל ברוך גנוט

לנסוע למירון או לשבת173
ללמוד

KB 30הרב שמואל ברוך גנוט

KB 163הרב שמואל ברוך גנוטענייני חג השבועותחגיגה לתורה174
האם מותר לצאתעסקי קש ותבן175

למלחמה או לחלל שבת
על ענייני ממון או יישוב

ארת ישראל וכדומה

KB 18הרב שמואל ברוך גנוט

KB 90הרב שמואל ברוך גנוטהלכות בין המצרים176
MB 15.67דעת פוסקי הדורשימוש בחשמל בשבת177
רחיצה מזיעה בצונן178

בתשעת הימים
KB 14הרב שמואל ברוך גנוט

ענייני הלכה לבין הזמנים,פניני תורה לבין הזמנים179
טיולים וכו'

KB 45הרב שמואל ברוך גנוט

הלכות ופסקים מהגרי"שדברי שיח180
זצ"ל ומהגר"ח קניבסקי

MB 1.00הרב יצחק גולדשטוף

KB 144הרב שמואל ברוך גנוטפנינים לחודש הרחמים181
KB 176הרב יעקב שמשון שפיראהלכות סוכה וד' מיניםקונטרס בעניני חג הסוכות182
KB 19הרב שמואל ברוך גנוטשכר פסיעות בקיום מצווה183
ענייני סוכות וד' מיניםדברי שי"ח184

ממרן הגר"ח קנייבסקי,
ומעשים והנהגות

מהרבנית ע"ה

KB 156הרב יצחק גולדשטוף



עובדות והנהגות ממרןדברי שי"ח185
החזו"א והגרח"ק

KB 623הרב יצחק גולדשטוף

ברכת חתנים לאור קדושי186
יצחק על ידי אליעזר

KB 30הרב שמואל ברוך גנוטברכת חתנים והמסתעף

שץ ששכח טל ומטר187
בערבית

האם יכול לומר קדיש
תתקבל

KB 14הרב שמואל ברוך גנוט

האם אפשר לומר קדישזכות או כוסות רוח188
על גוי

KB 19הרב שמואל ברוך גנוט

ענייני חנוכה מהגר"חדברי שיח189
קנייבסקי

KB 385הרב יצחק גולדשטוף

האם הנסמך על סטנדרסמיכה כישיבה190
דינו כעומד או יושב

KB 15הרב שמואל ברוך גנוט

KB 11הרב ישראל לורנץביאור ה"יערות דבש"מה היה נס חנוכה191
MB 7.08הרב אהרן טראבבענייני ברכת כהניםוישא אהרן חלק א192
MB 4.60הרב אהרן טראבענייני ברכת כהניםוישא אהרן חלק ב193
MB 5.84הרב אהרן טראבענייני ברכת כהניםפרדס הברכה194
הל' בן עיר שהלך לכרךיושבי פרזות196

וכו'
KB 232הרב שלמה יוחאי שפורא

ביאור תפילת שמו"עתרשיש למלך198
ונוסף סידור לשמו"ע בלי

טעויות

הרב יעקב שמשון שפירא
והרב שלמה יוחאי שפירא

KB 158

ענייני פסח ממרן הגר"חדברי שיח חלק ו199
קנייבסקי

KB 270הרב יצחק גולדשטוף

נוסח ספרדים ועדותסידור תורת אמת1001
המזרח. הועתק מתוכנת

HTML אורייתא". פורמט"

KB 246

נוסח ספרדים ועדותסידור תורת אמת1002
המזרח. הועתק מתוכנת
PDF אורייתא". פורמט"

KB 383

MB 14.76הרב אליהו ברוורמןדעת פוסקי הדורהשימוש בחשמל1003



ומקררים בשבת
KB 40הרב אריה רוזןבענייני ברכת שהחיינו1004
מקררים, מזגניםמקררים ומקפיאים בשבת1005

ומקפיאים מודרניים
בשבת

MB 10.25הרב אליהו ברוורמן

1006Refrigerators and
Freezers on

Shabbath

and Digital Water
Meters

Rav Eliyahu
Braverman

MB 4.51

KB 46הרב יעקב שמשון שפיראאורך התקיעות והשבריםתקיעות ושברים כהלכתם1007
אם מותר ללבוש נעלייםנעליים ביוה"כ1008

סינטטיות ביוה"כ
KB 61הרב יעקב שמשון שפירא

סוכה זע"ז שחלקה תחתסוכה קטנה1009
סכך פסול

KB 45הרב אריה רוזן

KB 29הרב אריה רוזןמצוות ראיה ביו"ט1010
מנהגי ירושלים, עם ביאור1011

"חומות ירושלים"
KB 782הרב איתן כהןאורח חיים

עפ"י פסקי הרב עובדיההכשרת כלים לפסח1012
יוסף

KB 344הרב איתן כהן

מיעוט אשכנזי בקהילהבמדבר באר שבע1013
ספרדית

KB 164

ומקררים, מזגנים ומדימיחמים ומעליות בשבת1014
מים דיגיטליים

MB 15.61הרב אליהו ברוורמן

כללי והלכות איסור לאאגודות ישראל1015
תתגודדו

KB 216הרב יעקב שמשון שפירא

KB 50הרב אריה רוזןחמץ של גוי ביד ישראל1016
חיוב בדיקת חמץ1017

לבחורים בפנימיה
KB 30הרב אריה רוזן

KB 351מוסדות נהרות יצחקפסקי הרב עובדיה יוסףהכשרת כלים לפסח1018
KB 32הרב יעקב שמשון שפיראאם מועיל סיום דחויסיום דחוי בע"פ1019
KB 91הרב נפתלי אהרן וקשטייןמצוות סיפור יציאת מצריםפרדס נאה1020



ברכת מעין שבע בלילהאמת תורה דרכה1021
הסדר בשבת

MB 1.72

ברכת מעין שבע בלילהאמת תורה דרכה1021
הסדר בשבת

MB 1.72

הכנה לשבועות שחל1022
במוצ"ש

הכנה לשבועות שחל
במוצ"ש

MB 4.27הרב פלוני

בענין שימוש במפסקמפסק לא כשר1023
הסוויץ' בשבת

MB 2.76מכון אור ה'

הלכות המצויות לחתןקול חתן1024
ובנין הבית

KB 419

פירוש כל המילים ברוךברוך אתה1025
אתה

KB 755הרב אשר זעליג מורסקי

ביאור מקוצר מלוקטהגדה של פסח1026
מהראשונים

MB 2.60הרב אשר זעליג מורסקי

חורבן הבית ושבעה1027
דנחמתא

הרב שלמה זלמןלקט שיחות
פרידמאן

MB 4.28

הלכות אמן ומאמרי חז"לקיצור הלכות אמן1028
בנושא

KB 703הרב מנחם ברס

הערות, חידושים, ביאוריםאמרי הלכה1029
כללים וציונים חשובים
ונדירים בהסברה נאה
וקולחת, מפתח עניינים

ולוח תיקונים בשו"ע או"ח
ונו"כ

MB 4.18הרב אילן גרינוולד

ענייני יורה דעה

גודלמחברתיאורשם / נושאקוד החיבור
קיצור הלכות נדריםקיצור הלכות נדרים201

ושבועות
KB 44הרב יעקב שמשון שפירא

MB 8.31הרב משה אפרים ליברמןהלכות מזוזהקביעת מזוזה כהלכתה202



והרב פנחס ויטרוב
בשר בחלב, תערובותשירת דוד203

וביטול ברוב
MB 6.42הרב דוד בריזל

חובת הזהירות מבגדיםהבגדים כהלכה204
בחשש שעטנז, ונתונים

הלכתיים ועובדתיים
בשטח הביגוד בזמננו

KB 395הרב שמואל ברוך גנוט

ייצור מיץ ענבים בלסולנה205
בספרד

נגיעת נכרי ביין שבמכונת
ה'קראשר'. סגירת

מיכליות יין בחותם אחד
מושלם.

KB 73הרב שמואל ברוך גנוט

בגדר המבזה תלמידי206
חכמים שאין לו חלק

לעוה"ב

KB 36הרב שמואל ברוך גנוט

שאלות ותשובות207
אקטואליות

האם מותר לעשות בובה
בצורת אדם. מצוות כיבוד

אח גדול

מכון ירושלים לדיינות, כל
הזכויות שמורות

KB 27

שאלות ותשובות208
אקטואליות

מכון ירושלים לדיינות, כלבכור בהמה
הזכויות שמורות

KB 25

שאלות ותשובות209
אקטואליות

הנחת שתיה או תהילים
תחת המיטה

מכון ירושלים לדיינות, כל
הזכויות שמורות

KB 28

שאלות ותשובות210
אקטואליות

בשר בחלב, כבד
והפרשת חלה

מכון ירושלים לדיינות, כל
הזכויות שמורות

KB 40

שאלות ותשובות211
אקטואליות

השכרת דירה לגוי, הנחת
תפילין ע"י גוי, עוה"ב לגוי

מכון ירושלים לדיינות, כל
הזכויות שמורות

KB 20

שאלות ותשובות212
אקטואליות

כלים – הכשרה, הגעלה
והטבלה

מכון ירושלים לדיינות, כל
הזכויות שמורות

KB 43

שאלות ותשובות213
אקטואליות

מכון ירושלים לדיינות, כלמעשר כספים
הזכויות שמורות

KB 37

שאלות ותשובות214
אקטואליות

קריאה בקוראן, ספרי
מינים וכפירה

מכון ירושלים לדיינות, כל
הזכויות שמורות

KB 31



הזכויות שמורותמינים וכפירהאקטואליות
שאלות ותשובות215

אקטואליות
מכון ירושלים לדיינות, כלעוברים והפלות

הזכויות שמורות
KB 41

שאלות ותשובות216
אקטואליות

ערלה, כלאי הכרם, בל
תשחית בעצים

מכון ירושלים לדיינות, כל
הזכויות שמורות

KB 32

שאלות ותשובות217
אקטואליות

מכון ירושלים לדיינות, כלמזוזה
הזכויות שמורות

KB 30

שאלות ותשובות218
אקטואליות

לשאול רב שלא על מנת
לקבל את פסיקתו

מכון ירושלים לדיינות, כל
הזכויות שמורות

KB 30

שאלות ותשובות219
אקטואליות

תולעים, ירקות קלופים,
מאכלי גויים ומחללי שבת,

כלי גויים

מכון ירושלים לדיינות, כל
הזכויות שמורות

KB 95

מדוע אין אסור לרכב, אםרכיבה על בעלי חיים220
אבר מן החי אסור בהנאה

KB 34הרב שמואל ברוך גנוט

קביעת הלכה ובירור דרכיידי כהן – פסקא טבא221
הוראה, והאם רשאי

לעשות לו רב במחלוקת
אחרונים

MB 2.37הרב יוסף דוד כהן

האם מותר לבקר בגניסיור בגני הבאהים בחיפה222
הבאהים בחיפה

KB 28הרב שמואל ברוך גנוט

KB 69הרב שמואל ברוך גנוטדיני וענייני מעשר כספים223
הלכות קידוש השם, שמדקדוש השם224

ועובדות היסטוריות
KB 87הרב שמואל ברוך גנוט

ראש הנקרא והארץ225
המובטחת

יציאה לטיולים לאיזורים
שאינם מארץ ישראל

KB 53הרב שמואל ברוך גנוט

בענין ברית מילה,דברי שיח ד226
מהגראי"ל והגר"ח

קנייבסקי

KB 269הרב יצחק גולדשטוף

KB 128דינים ושו"תכבוש כמבושל227
MB 4.20הרב ישראל מאיר ווילצרירות דם בעופותדיני צרירות דם בעופות228
MB 3.21הרב יצחק שינפלדמ"מ שביעית פ"ז ופ"חשערי שביעית229



וסחורה
טומאת כהנים בקבריאזהרה לכהנים230

צדיקים [אומאן, רשב"י
ועוד]

MB 1.05הרב שמעון מן

עיקרי הנידונים בקונטרבתקציר "אזהרה לכהנים"231
"אזהרה לכהנים" הנ"ל

KB 288הרב שמעון מן

הגבול הדרומי של א"ימנחת ערבה232
והערבה

MB 10.66הרב שמעון מן

מנחת שמעון - ערבות233
בריבית

MB 1.01הרב שמעון מן

MB 1.68הרב מנחם קוריץהלכות טבילהפסקי הטהרה234
MB 3.28הרב מנחם קוריץהלכות נדהפסקי הטהרה235
בדיני פרישה סמוך לווסתמעיין הטהרה236

והמסתעף
MB 1.65הרב מנחם קוריץ

MB 5.75הרב מרדכי אלתרדיני קבלת גריםכגר כאזרח237
MB 1.17הרב שמעון מןהגבול הדרומי של א"ימנחת ערבה ח"ב238

ענייני אבן העזר

גודלמחברתיאורשם / נושאקוד החיבור
מראי מקומות לנושאיםיסודי כתובות301

יסודיים בחיובי הכתובה
והנישואין

KB 135הרב יעקב שמשון שפירא

KB 46ארגון "ב' הלכות"הלכות יחודהלכות יחוד302
שאלות ותשובות303

אקטואליות
מכון ירושלים לדיינות, כלשינוי שם לספק גר

הזכויות שמורות
KB 25

שאלות ותשובות304
אקטואליות

מכון ירושלים לדיינות, כלייחוד וצניעות
הזכויות שמורות

KB 34

שאלות ותשובות305
אקטואליות

כתובה, כתיבת שמות
בכתובה, גיטין ומזונות

מכון ירושלים לדיינות, כל
הזכויות שמורות

KB 43

KB 29מכון ירושלים לדיינות, כלנישואין ושבע ברכותשאלות ותשובות306



הזכויות שמורותאקטואליות
איסור הליכה לבית דיןמשפטי ישראל307

רבניים הכופים גט על פי
חוקי המדינה

MB 9.05בד"צ "קדושת לוי" ארה"ב

MB 2.05הרב פנחס שפיראלגבי "הסכם לכבוד הדדי"קדושת הנישואין308

ענייני חושן משפט

גודלמחברתיאורשם / נושאקוד החיבור
בענין אין אדם מקנה דבר401

שלא בא לעולם
KB 56הרב יעקב שמשון שפירא 

העברת זכויות הלימודהעברת זכויות402
והמצוות (והסכם יששכר

וזבולון).

KB 48הרב יעקב שמשון שפירא

בירור בדין מיגו שאינו כחמה לי לשקר403
הטענה

KB 172הרב יעקב שמשון שפירא

ביאור סברת כח הטענהכח הטענה404
שבמיגו שאר ראיות

KB 72

קונטרס בענייני חובחוב405
ושעבוד

KB 174הרב שלמה יוחאי שפירא

מסירת גנב למשטרה.מסירת גנב למשטרה406
הכאת גנב שנתפס.

KB 31הרב שמואל ברוך גנוט

שאלות ותשובות407
אקטואליות

זכויות בנכסי בן זוג או
ילד.

מכון ירושלים לדיינות, כל
הזכויות שמורות

KB 36

שאלות ותשובות408
אקטואליות

מכון ירושלים לדיינות, כלבתי משפט אזרחיים
הזכויות שמורות

KB 36

שאלות ותשובות409
אקטואליות

הוכחות על סמך מחשבים
ודוא"ל

מכון ירושלים לדיינות, כל
הזכויות שמורות

KB 34

שאלות ותשובות410
אקטואליות

מכון ירושלים לדיינות, כלהלשנה ומסירה
הזכויות שמורות

KB 29

KB 28מכון ירושלים לדיינות, כלהצלת חיים תוך סיכוןשאלות ותשובות411



הזכויות שמורותעצמיאקטואליות
שאלות ותשובות412

אקטואליות
מכון ירושלים לדיינות, כלהשבת אבידה

הזכויות שמורות
KB 38

שאלות ותשובות413
אקטואליות

מכון ירושלים לדיינות, כלנזיקין
הזכויות שמורות

KB 43

שאלות ותשובות414
אקטואליות

מקח טעות, אונאה ואונאת
דברים

מכון ירושלים לדיינות, כל
הזכויות שמורות

KB 33

שאלות ותשובות415
אקטואליות

מכון ירושלים לדיינות, כלערבות וערבים
הזכויות שמורות

KB 31

שאלות ותשובות416
אקטואליות

מכון ירושלים לדיינות, כלפועלים ועובדים
הזכויות שמורות

KB 39

שאלות ותשובות417
אקטואליות

מכון ירושלים לדיינות, כלריבית והיתר עיסקא
הזכויות שמורות

KB 40

שאלות ותשובות418
אקטואליות

שאלה, גניבה, הוצאה
לפועל וזכויות יוצרים

מכון ירושלים לדיינות, כל
הזכויות שמורות

KB 70

שאלות ותשובות419
אקטואליות

מכון ירושלים לדיינות, כלשיקים
הזכויות שמורות

KB 29

שאלות ותשובות420
אקטואליות

מכון ירושלים לדיינות, כלדירות – שכירות ותיווך
הזכויות שמורות

KB 56

שאלות ותשובות421
אקטואליות

מכון ירושלים לדיינות, כלהלכות שכנים, עיריה
הזכויות שמורות

KB 57

רעש שיפוצים בשעות422
המנוחה

KB 51הרב שמואל ברוך גנוט

קבלת תרומות מנשים423
בכרטיס אשראי

בטלמרקטינג

האם מותר לקבל מאשה
התורמת בכרטיס אשראי,

בלא שידוע שקיבלה את
רשות בעלה

KB 35הרב שמואל ברוך גנוט

ענייני צוואות וירושות (חלקמשפט הצוואה424
ב)

MB 1.51הרב מתתיהו שווארץ

MB 3.60הרב מתתיהו שווארץענייני צוואות וירושות (חלקמשפט הצוואה425



א)
האם מותר לגדל כלב אוגידול כלב או גדי426

גדי היום, לצורך
KB 149הרב שמואל ברוך גנוט

האם מותר לקבל שכר עלשכר על השבת אבידה427
קיום מצווה

KB 19הרב יעקב שמשון שפירא

מנחת שמעון - הרחקת428
נזיקין

MB 1.23הרב שמעון מןחרדל ודבורים והמסתעף

מנחת שמעון - עייל ונפיק429
אזוזי

MB 1.15הרב שמעון מןעיונים בסוגיא

מנחת שמעון - קבעו430
ושלחו

KB 149הרב שמעון מןסי' לט סע' ז-ט

מנחת שמעון - אונס431
בשכירות

MB 1.94הרב שמעון מן

KB 438הרב שמעון מןעיונים בסוגיאמנחת שמעון - דיין שטעה432

על הש"ס

גודלמחברתיאורשם / נושאקוד החיבור
MB 1.90הרב דב שוורצמן שיעורי הגרד"ש כתובות501
שיעורי הגרד"ש סוכה502

ופסחים
MB 2.21הרב דב שוורצמן

MB 1.29הרב דב שוורצמן שיעורי הגרד"ש נדרים503
KB 783הרב דב שוורצמן שיעורי הגרד"ש גיטין505
KB 387הרב דב שוורצמן שיעורי הגרד"ש מכות506
MB 1.21הרב דב שוורצמן שיעורי הגרד"ש ב"ב 5082
כל שיעורי הגרד"ש בבא517

קמא ומכות
PDF הרב דב שוורצמןפורמטMB 3.24

MB 2.58הרב יוסף לוימגילהדברות יוסף518
MB 4.27הרב יוסף לויברכותדברות יוסף520
סוגיות הש"ס, פסחים ב"קאבן ישראל521

וסנהדרין
MB 6.72הרב ניסים ישראל נחמני



ציונים, הערות וביאוריהרהורי דברים522
סוגיות. קידושין.

MB 5.55הרב דניאל אסחייק

ציונים, הערות וביאוריהרהורי דברים523
סוגיות. כתובות.

MB 13.02הרב דניאל אסחייק

יסודות מרבותינועמודי שש524
הראשונים והאחרונים

בדברים כלליים ויסודיים
בש"ס לפי א"ב

KB 968הרב יעקב שמשון שפירא

525pdfמראי מקומות ליסודותעמודי שש
מהראשונים והאחרונים
בנושאים כלליים בש"ס

לפי א"ב

MB 1.85הרב יעקב שמשון שפירא

MB 5.05הרב יונה טאובהעמ"ס ברכות, חלק אחגוי הסלע526
MB 1.29הרב יונה טאובהעמ"ס בכרות, חלק בחגוי הסלע527
MB 1.01הרב יוסף חיים עזראעל מסכת חוליןהדרת חולין528
עיונים ביאורים וציוניםהמקום מרחוק529

עמ"ס יבמות
MB 3.10הרב ראובן חיים קליין

עניינים כלליים, אגדתותאבן ישראל530
וכן על מסכתות ב"ק,

פסחים וסנהדרין

MB 6.72הרב ניסים ישראל נחמני

מראי מקומות הערותמאיר דרך531
וציונים עמ"ס ביצה

MB 1.14הרב ישראל מאיר וייל

הערות וביאורים על כלמצבת רחל532
מסכת אהלות

MB 1.15הרב צבי יהודה אדלשטיין

MB 4.14הרב יצחק פנחס גולדווסרעל אגדתות הש"ס, נזיקיןתפוחי זהב533
על אגדתות הש"ס,תפוחי זהב534

ברכות שבת ערובין
MB 4.93הרב יצחק פנחס גולדווסר

על אגדתות הש"ס, סדרתפוחי זהב535
נשים

MB 2.99הרב יצחק פנחס גולדווסר

KB 674הרב רפאל רפפורטמראי מקומות ושיעוריםסימני ברכה536



בפרק כיצד מברכין
והלכות ברכות וזימון

MB 10.53הרב חיים בן יעקב לבחידושי ש"ס, מועד נשיםתבונות חיים א537
חידושי ש"ס (נזיקין,תבונות חיים ב538

טהרות), הספדים
MB 8.21הרב חיים בן יעקב לב

עניינים כלליים

גודלמחברתיאורשם / נושאקוד החיבור
בענין אם יש לחלקקונטרס לחם ממרחק רב601

בדאורייתא בין לכתחילה
ובדיעבד, בענין אם
עשתה תורה סייג

לדבריה, מחלוקת יוסף
ואחיו בענין אבר מן החי

ודרוש לברכת החמה

MB 2.27הרב ראובן חיים קליין

בענין הזהירות במצוותקונטרס שיחת הילדים602
שבין אדם לחבירו

בהתנהגות עם ילדים

KB 443הרב חנניה הסגל

בעניני אורח חיים, מועדיםויאמר שמואל603
ועניני השנה

MB 3.53הרב שמואל ברוך גנוט

הלכות והליכות ל"בין604
הזמנים"

הלכות והליכות לימי "בין
הזמנים"

KB 199הרב שמואל ברוך גנוט

כ-240 שאלות ותשובות605
אקטואליות בכל תחומי

ההלכה

קובץ זה פוצל לקבצים
שונים לפי נושאים [ראה

לעיל ברשימה]. כאן
מצויות כל התשובות יחד.

מכון ירושלים לדיינות, כל
הזכויות שמורות

KB 954

הלכות וענייני חגקונטרס ביצחק יקרא606
השבועות. ברכה על
הכנסת ס"ת. עריכת
ספרים בערב שבת.

KB 324הרב שמואל ברוך גנוט



KB 44הרב שמואל ברוך גנוטחיוב מיתה במשיח שקר608
אוצר דיני המחשבידי כהן – מעשה חושב609

והתקליטור
MB 1.00הרב יוסף דוד כהן

MB 8.86הרב יוסף דוד כהןדיני הולכי דרכים ואוטובוסידי כהן - בכל דרכיך610
ליקוט ובירור מקיף בדיןאוצר דין 'רובו ככולו'611

'רובו ככולו'. כולל קונטרס
בענייני ת"ת, שיעור מלא

לוגמיו, צדקה, חנוכה,
שבועות, ספירת העומר

ושיבושים בספרים

MB 2.77הרב יואל רועי משדי

הליכות זמן הביניים -612
תשעב

הלכות והליכות לימי "בין
הזמנים"

KB 144הרב שמואל ברוך גנוט

נטילת איברים מהרוגי613
בית דין, וחתימה על

כרטיס עד"י

KB 42הרב שמואל ברוך גנוט

בירור הלכתי בעניניחומר בקודש614
חומרות

MB 3.83הרב יוסף דוד כהן

ליקוט הלכות בענייני בלבל תשחית615
תשחית

KB 281הרב יוסף דוד כהן

פסקי הלכה ומנהג ממרןהלכה כרבי אלעזר616
הגרא"מ שך זצ"ל

KB 168הרב שמואל ברוך גנוט

ענייני ברכות של רבנים617
וצדיקים

KB 72הרב שמואל ברוך גנוט

מחברי ספרים תורניים,מקורות לפי תקופתם618
שנות לידתם ופטירתם

KB 550הרב בנימין ליהמן

הצעת התורה לאומות619
העולם

גדר מה שהציע הקב"ה
את התורה לאומות, וגדר
גרות וכניסה לעם ישראל

לפני מתן תורה

KB 17הרב שמואל ברוך גנוט

ההיתר לכתוב את ספר620
הזוהר הקדוש

KB 16הרב שמואל ברוך גנוט



הזוהר הקדוש
תשובות לשאלות בכללדופקי בתשובה621

חלקי התורה
MB 2.47מערכת לדופקי בתשובה

בביאור דיני שבע מצוותיקהת עמים622
בני נח

MB 1.13הרב יונה טאובה

פסוק המתחיל ומסתייםפסוקים לשמות אנשים623
באות. הועתק מתוכנת

HTML אורייתא". פורמט"

MB 3.66

פסוק המתחיל ומסתייםפסוקים לשמות אנשים624
באות. הועתק מתוכנת

PDF אורייתא". פורמט"

MB 3.96

הועתק מתוכנתליקוטי תפילות625
HTML אורייתא". פורמט"

KB 125

הועתק מתוכנתליקוטי תפילות626
PDF אורייתא". פורמט"

KB 257

בניין בית הבחירה ומינוי627
מלך

בניין בית הבחירה ומינוי
מלך

KB 59הרב אריה רוזן

על הלכות מלכיםחגוי הסלע628
לרמב"ם

MB 3.33הרב יונה טאובה

בראשית, שמות, חנוכהשיח ישראל629
ופורים

MB 2.65הרב ניסים ישראל נחמני

שושלת חכמי משפחת630
דוראן

MB 1.28הרב איתן כהן

MB 3.17הרב פנחס שפיראבד' חלקי השו"עבריתי שלום631
MB 15.38הרב פנחס שפיראשו"ת בד' חלקי השו"עבריתי שלום632
MB 15.38הרב פנחס שפיראשו"ת בד' חלקי השו"עבריתי שלום632
בענין רחיצה ביו"ט,אבני יקר633

ומאמר בנושא כח
דהיתרא

KB 717הרב אליעזר בוטון

סימנים לזכרון שנאמרואוצר הסימנים634
בכל הדורות

KB 701הרב יוסף אוחנה



מאמרים בעומק עניןאאדה עד חוג שמים635
הגלות והגאולה

MB 1.11הרב שלמה לינצ'נר

מדריך לשימוש בהיברו-הדרכה להיברו-בוקס636
בוקס

KB 922הרב פלוני

ביאור צורת בית המקדשבאר החיים637
הראשון

הרב אברהם חיים
אפפמאן

MB 11.49

MB 4.91הרב פנחס שפיראשו"ת בד' חלקי השו"עבריתי שלום חלק ד638
יסודות וביאורים בעניניקונטרס קלב"מ639

קלב"מ
KB 151הרב יעקב שמשון שפירא

KB 62הרמב"ןדרשת תורת ה' תמימה640

 על התורה

גודלמחברתיאורשם / נושאקוד החיבור
חידושים, ביאוריםשיח ישראל701

ומאמרים על סדר
פרשיות התורה בראשית,

שמות

MB 2.65הרב ניסים ישראל נחמני

קושיות גדולות בפרשתביאור פרשת המרגלים702
המרגלים, ותירוצן

KB 32הרב יעקב שמשון שפירא

הערות, הארותשירת שמואל703
ופרפראות על התורה

KB 144הרב שמואל קרישר

מדוע איחר נח מזונותוישאר אך נח704
דווקא לארי?

KB 24הרב שמואל ברוך גנוט

MB 2.89הרב אפרים שמואל מאירעל התורה ונ"ךשירת יהודה705
KB 239הרב שמואל ברוך גנוטבראשיתרינת שמואל706
MB 3.40הרב יונה טאובהעל התורה והמועדיםחגוי הסלע707
פרפראות ופנינים בעשרת708

המכות
MB 2.29הרב דוד זעליג זלצמןעשרת המכות

פרשת האזינו המבוארשירת הגפן709
עם מבוא

KB 175



ביאור קל ומשולב מיוסדחומש רשי710
על רש"י. בראשית נח

KB 454הרב אשר זעליג מורסקי

ביאור קל ומשולב מיוסדחומש רש"י711
על רש"י. לך לך

KB 419הרב אשר זעליג מורסקי

ביאור משולב. פרקים א-ישעיהו כפשוטו712
יא

MB 1.54הרב אשר זעליג מורסקי

מוסר וקבלה

גודלמחברתיאורשם / נושאקוד החיבור
יסודות שרשים ועיקריםברומו של אדם801

בעבודת האדם בעולמו
MB 1.22

המלכת הקב"ה בשמחההמלך802
בר"ה

KB 40הרב שמואל ברוך גנוט

סגולות המפורשות בדבריסגולות בנתינת צדקה803
הראשונים לגבי נתינת

צדקה

KB 42הרב שמואל ברוך גנוט

כמה תורה יכול וצריךהתורה שייכת לכולם804
ללמוד יהודי העמל

לפרנסתו?

KB 33הרב שמואל ברוך גנוט

שמירת הלשון גםגחלים לוהטות805
בתקופת בחירות

KB 37הרב שמואל ברוך גנוט

הסיבה האמיתי למלחמהיוצאים למלחמה806
בדרום (וכה"ג)

KB 15הרב שמואל ברוך גנוט

KB 49עיתון ניוזויקנזקי האינטרנטהאינטרנט בעיני המדע807
היאך אפשר לשובמלא רחמים808

בתשובה, כל שנה מחדש,
אחר שלא עמדנו

בתשובתינו הקודמת

KB 28הרב שמואל ברוך גנוט

האמת על סרטים809
המבוקרים ע"י נשות חינוך

MB 6.79



הועתק מתוכנתנפש החיים810
HTML אורייתא". פורמט"

KB 621רבי חיים מוואלאז'ין

הועתק מתוכנתנפש החיים811
PDF אורייתא". פורמט"

KB 969רבי חיים מוואלאז'ין

הועתק מתוכנתדרך השם812
HTML אורייתא". פורמט"

KB 278רבי משה חיים לוצאטו

הועתק מתוכנתדרך השם813
PDF אורייתא". פורמט"

KB 490רבי משה חיים לוצאטו

הועתק מתוכנתהכוזרי814
HTML אורייתא". פורמט"

KB 882רבי יהודה הלוי

הועתק מתוכנתמורה נבוכים815
HTML אורייתא". פורמט"

MB 1.31רבי משה בן מיימון

הועתק מתוכנתמורה נבוכים816
PDF אורייתא". פורמט"

MB 2.28רבי משה בן מיימון

הועתק מתוכנתהכוזרי817
PDF אורייתא". פורמט"

MB 1.43רבי יהודה הלוי

הדרכה לבחורים צעיריםדרך עלייה818
החפצים בעלייה בתורה

וירא"ש

KB 54הרב יעקב שמשון שפירא

על נזקי האינטרנט. מיועדעל חומותינו819
לגברים. גליונות א-יא

MB 5.75סערט וויז'ניץ ארה"ב

על נזקי האינטרנט. מיועדבשערייך820
לנשים. גליונות 1-3

MB 3.55סערט וויז'ניץ ארה"ב

הועתק מתוכנתמסילת ישרים821
PDF אורייתא". פורמט"

KB 436רבי משה חיים לוצאטו

הועתק מתוכנתמסילת ישרים822
HTML אורייתא". פורמט"

KB 313רבי משה חיים לוצאטו

הועתק מתוכנתאורחות צדיקים823
HTML אורייתא". פורמט"

KB 619

KB 810הועתק מתוכנתאורחות צדיקים824



PDF אורייתא". פורמט"
הועתק מתוכנתשערי תשובה825

HTML אורייתא". פורמט"
KB 379רבינו יונה מגירונדי

הועתק מתוכנתשערי תשובה826
PDF אורייתא". פורמט"

MB 1.01רבינו יונה מגירונדי

הועתק מתוכנתספר הישר827
PDF אורייתא". פורמט"

KB 382מיוחס לרבנו תם

הועתק מתוכנתספר הישר828
HTML אורייתא". פורמט"

KB 285מיוחס לרבנו תם

הועתק מתוכנתאגרת הרמב"ן829
PDF אורייתא". פורמט"

KB 62רבי משה בן נחמן

הועתק מתוכנתאגרת הרמב"ן830
HTML אורייתא". פורמט"

KB 8רבי משה בן נחמן

הועתק מתוכנתשמירת הלשון831
HTML אורייתא". פורמט"

MB 1.29רבי ישראל מאיר הכהן

הועתק מתוכנתשמירת הלשון832
PDF אורייתא". פורמט"

MB 1.58רבי ישראל מאיר הכהן

הועתק מתוכנתפלא יועץ833
HTML אורייתא". פורמט"

MB 2.11רבי אליעזר פאפו

הועתק מתוכנתפלא יועץ834
PDF אורייתא". פורמט"

MB 2.98רבי אליעזר פאפו

הועתק מתוכנתחפץ חיים835
HTML אורייתא". פורמט"

רבי ישראל מאיר הכהן
מראדין

MB 1.23

הועתק מתוכנתחפץ חיים836
PDF אורייתא". פורמט"

רבי ישראל מאיר הכהן
מראדין

MB 1.92

הועתק מתוכנתהקדמת ספר הזוהר837
HTML אורייתא" פורמט"

KB 288

הועתק מתוכנתהקדמת ספר הזוהר837
PDF אורייתא" פורמט"

KB 358

MB 4.21הועתק מתוכנתזוהר בראשית838



HTML אורייתא". פורמט"
הועתק מתוכנתזוהר שמות839

HTML אורייתא". פורמט"
MB 4.69

הועתק מתוכנתזוהר שמות840
PDF אורייתא". פורמט"

MB 5.39

הועתק מתוכנתזוהר בראשית841
PDF אורייתא". פורמט"

MB 4.48

הועתק מתוכנתזוהר ויקרא842
HTML אורייתא". פורמט"

MB 1.99

הועתק מתוכנתזוהר ויקרא843
PDF אורייתא". פורמט"

MB 2.33

הועתק מתוכנתזוהר במדבר844
HTML אורייתא". פורמט"

MB 4.84

הועתק מתוכנתזוהר דברים845
HTML אורייתא". פורמט"

MB 1.36

הועתק מתוכנתזוהר במדבר846
PDF אורייתא". פורמט"

MB 5.19

הועתק מתוכנתזוהר דברים847
PDF אורייתא". פורמט"

MB 1.53

הועתק מתוכנתתיקוני זוהר848
HTML אורייתא". פורמט"

MB 4.16

הועתק מתוכנתתיקוני זוהר849
PDF אורייתא". פורמט"

MB 4.67

הועתק מתוכנתזוהר חדש850
HTML אורייתא". פורמט"

MB 3.37

הועתק מתוכנתזוהר חדש851
PDF אורייתא". פורמט"

MB 3.20

הועתק מתוכנתספר יצירה852
HTML אורייתא". פורמט"

KB 19

KB 85הועתק מתוכנתספר יצירה853



PDF אורייתא". פורמט"
פירוש הרמב"ן לספר854

יצירה
הועתק מתוכנת

PDF אורייתא". פורמט"
KB 65

פירוש הרמב"ן לספר855
יצירה

הועתק מתוכנת
HTML אורייתא". פורמט"

KB 14

פירוש הרמ"ק לספר856
יצירה

הועתק מתוכנת
HTML אורייתא". פורמט"

KB 333

פירוש הרמ"ק לספר857
יצירה

הועתק מתוכנת
PDF אורייתא". פורמט"

KB 435

הועתק מתוכנתשער הכוונות858
HTML אורייתא". פורמט"

MB 2.42רבי חיים ויטאל

הועתק מתוכנתשער הכוונות859
PDF אורייתא". פורמט"

MB 2.91רבי חיים ויטאל

הועתק מתוכנתשערי קדושה860
HTML אורייתא". פורמט"

KB 234רבי חיים ויטאל

הועתק מתוכנתשערי קדושה861
PDF אורייתא". פורמט"

KB 295רבי חיים ויטאל

הועתק מתוכנתספר הפליאה862
PDF אורייתא". פורמט"

KB 912

הועתק מתוכנתספר הפליאה863
HTML אורייתא". פורמט"

KB 582

הועתק מתוכנתמגיד מישרים864
HTML אורייתא". פורמט"

KB 891

הועתק מתוכנתמגיד מישרים865
PDF אורייתא". פורמט"

KB 956

הועתק מתוכנתספר הבהיר866
HTML אורייתא". פורמט"

KB 132רבי נחוניא בן הקנה

הועתק מתוכנתספר הבהיר867
PDF אורייתא". פורמט"

KB 202רבי נחוניא בן הקנה

KB 156רבי משה קורדובירוהועתק מתוכנתתומר דבורה868



HTML אורייתא". פורמט"
הועתק מתוכנתתומר דבורה869

PDF אורייתא". פורמט"
KB 297רבי משה קורדובירו

הועתק מתוכנתספר החשמל870
PDF אורייתא". פורמט"

KB 76רבי יוסף גיקטליא

הועתק מתוכנתספר החשמל871
HTML אורייתא". פורמט"

KB 24רבי יוסף גיקטליא

הועתק מתוכנתספרא דצניעותא872
HTML אורייתא". פורמט"

KB 25

הועתק מתוכנתספרא דצניעותא873
PDF אורייתא". פורמט"

KB 89

הועתק מתוכנתתולדות אדם874
PDF אורייתא". פורמט"

MB 1.53השל"ה הקדוש

הועתק מתוכנתתולדות אדם875
HTML אורייתא". פורמט"

KB 804השל"ה הקדוש

הועתק מתוכנתדעת תבונות876
HTML אורייתא". פורמט"

KB 401רבי משה חיים לוצאטו

הועתק מתוכנתדעת תבונות877
PDF אורייתא". פורמט"

KB 872רבי משה חיים לוצאטו

הועתק מתוכנתמאמר העיקרים878
HTML אורייתא". פורמט"

KB 42רבי משה חיים לוצאטו

הועתק מתוכנתמאמר העיקרים879
PDF אורייתא". פורמט"

KB 109רבי משה חיים לוצאטו

KB 53הרב ?סיכום הלימוד וסיפוקאשריך בעולם הזה880
מי מקטרג בראש כולם?881

גזל!
KB 242הרב משה אבידןממון, זמן, שינה, אויר ועוד

KB 666הרב משה אבידןעמל תורה וניצול הזמןאין אבידה כאבידת הזמן882
גודל הזכות והחובהזיכוי הרבים883

לעסוק בזיכוי הרבים
KB 650הרב משה אבידן

KB 692הרב משה אבידןגודל הזכות והחובה לדוןכף זכות884



את זולתינו לכף זכות
מעלת התורה וחשיבותבך אתפאר885

החינוך בישיבות
KB 465הרב יואל רועי משדי

MB 1.50עבודת חודש אדרנפש הזמנים - אדר886
ליקוט מתוך פירושיו לנ"ך,חכמה ומוסר לרלב"ג887

לפי נושאים
MB 1.27הרב אשר זעליג מורסקי

הדרך לחיות עמוקה,טעמו וראו888
עליה ואושר, מתוך הבנת

הנפש

MB 1.30הרב אשר זעליג מורסקי

KB 92הרמב"םאיגרת תימן889
רעיונות לקבלות לחיזוקהריני מקבל עלי890

בעבודת ה'
MB 1.35הרב שמעון דב פריוער

החסידות ואדמורי"ה

גודלמחברתיאורשם / נושאקוד החיבור
האדמו"ר ר' יצחק מנחםעל התורה והמועדיםעקידת יצחק901

מאלכסנדר
MB 2.57

מקור מחצבתו ודרכיתפארת ישראל902
קדשו של בעל ה"ישמח

ישראל" זי"ע מאלכסנדר
חלק ראשון

MB 1.42

הועתק מתוכנתליקוטי אמרים (תניא)903
HTML אורייתא". פורמט"

האדמו"ר רבי שניאור
זלמן מלאדי

KB 656

הועתק מתוכנתליקוטי אמרים (תניא)904
PDF אורייתא". פורמט"

האדמו"ר רבי שניאור
זלמן מלאדי

KB 958

הועתק מתוכנתסיפורי מעשיות905
PDF אורייתא". פורמט"

KB 697רבי נחמן מברסלב

הועתק מתוכנתסיפורי מעשיות906
HTML אורייתא". פורמט"

KB 739רבי נחמן מברסלב

MB 2.90הועתק מתוכנתליקוטי מוהר"ן חלק א907



HTML אורייתא". פורמט"
הועתק מתוכנתליקוטי מוהר"ן חלק א908

PDF אורייתא". פורמט"
MB 3.26

הועתק מתוכנתליקוטי מוהרן חלק ב909
HTML אורייתא". פורמט"

MB 1.05

הועתק מתוכנתליקוטי מוהרן חלק ב910
PDF אורייתא". פורמט"

MB 1.23

הועתק מתוכנתשבחי הר"ן911
PDF אורייתא". פורמט"

KB 384ברסלב

הועתק מתוכנתשבחי הר"ן912
HTML אורייתא". פורמט"

KB 248ברסלב

הועתק מתוכנתשיחות הר"ן913
PDF אורייתא". פורמט"

MB 1.22ברסלב

הועתק מתוכנתשיחות הר"ן914
HTML אורייתא". פורמט"

KB 818ברסלב

הועתק מתוכנתספר המידות915
HTML אורייתא". פורמט"

KB 421רבי נחמן מברסלב

הועתק מתוכנתספר המידות916
PDF אורייתא". פורמט"

KB 868רבי נחמן מברסלב

הועתק מתוכנתמשיבת נפש917
HTML אורייתא". פורמט"

KB 554ברסלב

הועתק מתוכנתמשיבת נפש918
PDF אורייתא". פורמט"

KB 888ברסלב

ממרן בעל הקהילות יעקבלקט הנהגות לבן תורה919
זי"ע

KB 261הרב דניאל גולדשטוף

הרב שלמה זלמןעידוד למיואשאחרון חזק920
פרידמאן, אב"ד סאנטוב

KB 1014

:(HebrewBooks) ספרים ממאגר היברובוקס
לא ניתן לקבל באמצעות המערכת ספרים ממאגר היברובוקס (HebrewBooks). בעוד שבעבר המערכת איפשרה זאת, הנהלת היברובוקס



לא ניתן לקבל באמצעות המערכת ספרים ממאגר היברובוקס (HebrewBooks). בעוד שבעבר המערכת איפשרה זאת, הנהלת היברובוקס
אסרה עלינו להמשיך לעשות זאת. עם המשתמשים הסליחה.

 

שיחות ממאגר קול הלשון:
באפשרות המערכת לשלוח למשתמש קבצים ממאגר קול הלשון. אין באפשרות המערכת לייצר קובץ עם רשימת כל השיחות, שכן קובץ כזה יהיה
גדול מדי. לכן, חולקה הרשימה למספר רשימות-משנה. יש לבקש את רשימת המשנה המבוקשת (כגון לשלוח דוא"ל שבשורת הנושא שלו נמצא
אחד הקודים שלהלן, כגון 50017), ומתוכו לבחור את השיחה המבוקשת. רשימות המשנה הן קבצי DOC (וורד) או XLS (אקסל) ובהן, בכל שורה,
קוד הקובץ, כותרתו, ושם המרצה (או המוסד בו ניתנה השיחה). אפשר לחפש ברשימה בעזרת מקשי Cntrl-f. הקבצים ממוינים לפי שם המרצה
המלא, דהיינו, קבצים ממוסד 'בית המוסר קרית הרצוג' יופיעו לפני קבצי 'הרב דוד אריאב', שכן האות ב' קודמת לאות ה'. שם מרצה (או מוסד)
המתחיל במרכאות קודם לשם שלא מתחיל במרכאות (אם המערכת אינה מצליחה לזהות את הרב המרצה, היא מסווגת את הקובץ תחת 'רב לא

מזוהה').

הערה: הרשימות משתנות לעיתים קרובות (בד"כ כל בוקר), ולכן רשימות מאתמול כבר אינן בהכרח מעודכנות.

לאחר בחירת הקובץ הרצוי, יש לבקשו כרגיל, דהיינו לשלוח למערכת עוד דוא"ל, שבשורת הנושא שלו קוד הקובץ הרצוי. המערכת מורידה את
איכות ההקלטה (דהיינו דוגמת מחדש את הקובץ בbitrate של kb/s 8), כדי לחסוך בגודל הקובץ. שליחת הקבצים עשויה לארוך זמן רב יותר
מאשר בקשת חיבור הנמצא ברשימה לעיל, שכן המערכת מבקשת את הקובץ מהמאגר של קול הלשון כדי לשולחו למשתמש. אם גודל הקובץ

גדול מדי, ייתכן וספק הדואר של המשתמש לא יאפשר את קבלתו (ספקים מסוימים אינם מאפשרים להעביר קבצים מעל 7 מגה-בית).

אפשרות מתקדמת: אפשר לכלול את המילה "nodegrade" בשורת הנושא, ואז המערכת אינה מורידה את איכות ההקלטה כלל. אם הקובץ גדול
מדי, ייתכן והוא לא יגיע אל המשתמש (מספר ספקי דואר אינם יכולים לקבל קבצים מעל 7 מגה-בית. לספקים אחרים יש מגבלות אחרות).
לחילופין, אפשר לכלול את המילה "mindegrade" בשורת הנושא, ואז המערכת מורידה את איכות ההקלטה רק עד שהקובץ הוא בערך 7 מגה-

בית, ולא מעבר לכך (אם מתאפשר הדבר).

אפשרות חיפוש: אפשר לחפש שיחות במאגר 'קול הלשון' לפי מילות מפתח. יש לכלול את המילה kh_search (או khsearch) בשורת הנושא, וכן
את מילות המפתח. המערכת תשלח רשימה של שיחות (בפורמט DOC) המכילות את המילים המבוקשות. החיפוש מוגבל ל-65,000 התוצאות
הראשונות המכילות את המילים המבוקשות. למשל, כדי לחפש שיחות על פרשת תרומה שנאמרו בחודש שבט, יש לשלוח שורת נושא כזו:
"kh_search שבט תרומה" (בלי מרכאות). סדר המילים בשורת הנושא אינו משנה. אפשר לפתוח את הקובץ המתקבל גם באקסל – זה עשוי
להיות מהיר יותר (במיוחד אם הקובץ גדול). יש להקפיד על רווח בין המילים (לפעמים, כשכותבים מילים באנגלית לצד מילים בעברית, העורך אינו

שם רווח ביניהן).

יודגש שוב, שעל המשתמש לוודא שיש בתיבת הדואר שלו מספיק מקום פנוי, דהיינו שנמחקו הודעות קודמות. הנסיון מראה שהרבה משתמשים
אינם שמים לב לכך. אם אין בתיבה מקום פנוי, הקובץ לא יגיע אל המשתמש, והמשתמש לא יקבל כל הודעה על כך. אין די לוודא שסה"כ נפח



עד מרצה... ממרצה... פורמט חלק
מספר... קוד

Rav Dovid Grossman Shiurim on Daf
Hayomi on all Shas "בנות מלכים" - צניעות DOC 1 50012

Rav Dovid Grossman Shiurim on Daf
Hayomi on all Shas "בנות מלכים" - צניעות XLS 1 50013

Reb Shloime Reisner, Dirshu Halocho Rav Dovid Grossman Shiurim on Daf
Hayomi on all Shas DOC 2 50014

Reb Shloime Reisner, Dirshu Halocho Rav Dovid Grossman Shiurim on Daf
Hayomi on all Shas XLS 2 50015

בית הכנסת פרסאוויץ - פרשת השבוע Reb Shloime Reisner, Dirshu Halocho DOC 3 50016
בית הכנסת פרסאוויץ - פרשת השבוע Reb Shloime Reisner, Dirshu Halocho XLS 3 50017

דף היומי מבית המדרש אליכסנדר בית הכנסת פרסאוויץ - פרשת השבוע DOC 4 50018
דף היומי מבית המדרש אליכסנדר בית הכנסת פרסאוויץ - פרשת השבוע XLS 4 50019

האדמור מקלויזנבורג זצ"ל דף היומי מבית המדרש אליכסנדר DOC 5 50020
האדמור מקלויזנבורג זצ"ל דף היומי מבית המדרש אליכסנדר XLS 5 50021

הרב אביגדור נבנצאל האדמור מקלויזנבורג זצ"ל DOC 6 50022
הרב אביגדור נבנצאל האדמור מקלויזנבורג זצ"ל XLS 6 50023

הרב אברהם יוספי הרב אביגדור נבנצאל DOC 7 50024
הרב אברהם יוספי הרב אביגדור נבנצאל XLS 7 50025

הרב אברהם כהן לוין - לימוד משנה ברורה יומי הרב אברהם יוספי DOC 8 50026

אינם שמים לב לכך. אם אין בתיבה מקום פנוי, הקובץ לא יגיע אל המשתמש, והמשתמש לא יקבל כל הודעה על כך. אין די לוודא שסה"כ נפח
התיבה גדול מספיק, אלא יש למחוק הודעות קודמות כדי שהמקום הפנוי בפועל יהיה מספיק.

 



הרב אברהם כהן לוין - לימוד משנה ברורה יומי הרב אברהם יוספי DOC 8 50026
הרב אברהם כהן לוין - לימוד משנה ברורה יומי הרב אברהם יוספי XLS 8 50027

הרב אברהם צבי רוטמן הרב אברהם כהן לוין - לימוד משנה ברורה יומי DOC 9 50028
הרב אברהם צבי רוטמן הרב אברהם כהן לוין - לימוד משנה ברורה יומי XLS 9 50029

הרב אברהם שלמה יאבו - הדף היומי הרב אברהם צבי רוטמן DOC 10 50030
הרב אברהם שלמה יאבו - הדף היומי הרב אברהם צבי רוטמן XLS 10 50031

הרב אהרן סולוביציק הרב אברהם שלמה יאבו - הדף היומי DOC 11 50032
הרב אהרן סולוביציק הרב אברהם שלמה יאבו - הדף היומי XLS 11 50033

הרב איסר יהודה איראם הרב אהרן סולוביציק DOC 12 50034
הרב איסר יהודה איראם הרב אהרן סולוביציק XLS 12 50035
הרב אליהו ברוך פינקל הרב איסר יהודה איראם DOC 13 50036
הרב אליהו ברוך פינקל הרב איסר יהודה איראם XLS 13 50037

הרב אליעזר גינזברג - שיעורים במוסר והשקפה הרב אליהו ברוך פינקל DOC 14 50038
הרב אליעזר גינזברג - שיעורים במוסר והשקפה הרב אליהו ברוך פינקל XLS 14 50039
הרב אפרים גולדשטיין - שיעור במשלי עם פירוש

הגר''א הרב אליעזר גינזברג - שיעורים במוסר והשקפה DOC 15 50040

הרב אפרים גולדשטיין - שיעור במשלי עם פירוש
הגר''א הרב אליעזר גינזברג - שיעורים במוסר והשקפה XLS 15 50041

הרב אשר אריאלי הרב אפרים גולדשטיין - שיעור במשלי עם פירוש
הגר''א DOC 16 50042

הרב אשר אריאלי הרב אפרים גולדשטיין - שיעור במשלי עם פירוש
הגר''א XLS 16 50043

הרב אשר יעקב אולמן הרב אשר אריאלי DOC 17 50044
הרב אשר יעקב אולמן הרב אשר אריאלי XLS 17 50045



הרב בונים שריבר הרב אשר יעקב אולמן DOC 18 50046
הרב בונים שריבר הרב אשר יעקב אולמן XLS 18 50047

הרב בונים שרייבר - סיכום דף היומי בקיצור הרב בונים שריבר DOC 19 50048
הרב בונים שרייבר - סיכום דף היומי בקיצור הרב בונים שריבר XLS 19 50049

הרב בייפוס הרב בונים שרייבר - סיכום דף היומי בקיצור DOC 20 50050
הרב בייפוס הרב בונים שרייבר - סיכום דף היומי בקיצור XLS 20 50051

הרב בן ציון סנה - דף גמרא הרב בייפוס DOC 21 50052
הרב בן ציון סנה - דף גמרא הרב בייפוס XLS 21 50053

הרב בנימין מילצקי הרב בן ציון סנה - דף גמרא DOC 22 50054
הרב בנימין מילצקי הרב בן ציון סנה - דף גמרא XLS 22 50055

הרב ברוך רוזנבלום - פרשת השבוע הרב בנימין מילצקי DOC 23 50056
הרב ברוך רוזנבלום - פרשת השבוע הרב בנימין מילצקי XLS 23 50057

הרב גדליה פינקל הרב ברוך רוזנבלום - פרשת השבוע DOC 24 50058
הרב גדליה פינקל הרב ברוך רוזנבלום - פרשת השבוע XLS 24 50059

הרב דוד בלום הרב גדליה פינקל DOC 25 50060
הרב דוד בלום הרב גדליה פינקל XLS 25 50061

הרב דוד זיכרמן - שיעורים מאורגנים ע"י ארגון
"מאורות דף היומי" הרב דוד בלום DOC 26 50062

הרב דוד זיכרמן - שיעורים מאורגנים ע"י ארגון
"מאורות דף היומי" הרב דוד בלום XLS 26 50063

הרב דוד קסלר - גמרא הרב דוד זיכרמן - שיעורים מאורגנים ע"י ארגון
"מאורות דף היומי" DOC 27 50064

הרב דוד קסלר - גמרא הרב דוד זיכרמן - שיעורים מאורגנים ע"י ארגון
"מאורות דף היומי" XLS 27 50065



"מאורות דף היומי"
הרב וונדר - דף היומי בעיון הרב דוד קסלר - גמרא DOC 28 50066
הרב וונדר - דף היומי בעיון הרב דוד קסלר - גמרא XLS 28 50067

הרב זלמן לייב פיליפ - שיעורים בהלכה הרב וונדר - דף היומי בעיון DOC 29 50068
הרב זלמן לייב פיליפ - שיעורים בהלכה הרב וונדר - דף היומי בעיון XLS 29 50069
הרב חיים הלפרין - השקפה באנגלית הרב זלמן לייב פיליפ - שיעורים בהלכה DOC 30 50070
הרב חיים הלפרין - השקפה באנגלית הרב זלמן לייב פיליפ - שיעורים בהלכה XLS 30 50071

הרב חיים מרדכי טורין - משנה ברורה יומית הרב חיים הלפרין - השקפה באנגלית DOC 31 50072
הרב חיים מרדכי טורין - משנה ברורה יומית הרב חיים הלפרין - השקפה באנגלית XLS 31 50073

הרב חיים קנייבסקי-שיעורים בירושלמי הרב חיים מרדכי טורין - משנה ברורה יומית DOC 32 50074
הרב חיים קנייבסקי-שיעורים בירושלמי הרב חיים מרדכי טורין - משנה ברורה יומית XLS 32 50075

הרב יגאל בנבנשתי הרב חיים קנייבסקי-שיעורים בירושלמי DOC 33 50076
הרב יגאל בנבנשתי הרב חיים קנייבסקי-שיעורים בירושלמי XLS 33 50077

הרב יהושע אבא שאול הרב יגאל בנבנשתי DOC 34 50078
הרב יהושע אבא שאול הרב יגאל בנבנשתי XLS 34 50079
הרב יוחנן הלברשטם הרב יהושע אבא שאול DOC 35 50080
הרב יוחנן הלברשטם הרב יהושע אבא שאול XLS 35 50081

הרב יוסף חיים דוד כהן - דף היומי הרב יוחנן הלברשטם DOC 36 50082
הרב יוסף חיים דוד כהן - דף היומי הרב יוחנן הלברשטם XLS 36 50083

הרב יוסף פרלמן- נ''ך לנשים הרב יוסף חיים דוד כהן - דף היומי DOC 37 50084
הרב יוסף פרלמן- נ''ך לנשים הרב יוסף חיים דוד כהן - דף היומי XLS 37 50085

הרב יחזקאל טשינגל הרב יוסף פרלמן- נ''ך לנשים DOC 38 50086
הרב יחזקאל טשינגל הרב יוסף פרלמן- נ''ך לנשים XLS 38 50087



הרב יחיאל רענן הרב יחזקאל טשינגל DOC 39 50088
הרב יחיאל רענן הרב יחזקאל טשינגל XLS 39 50089

הרב יעקב יוסף אדלר הרב יחיאל רענן DOC 40 50090
הרב יעקב יוסף אדלר הרב יחיאל רענן XLS 40 50091
הרב יפה - שיעור כללי הרב יעקב יוסף אדלר DOC 41 50092
הרב יפה - שיעור כללי הרב יעקב יוסף אדלר XLS 41 50093
הרב יצחק לוקסנבורג הרב יפה - שיעור כללי DOC 42 50094
הרב יצחק לוקסנבורג הרב יפה - שיעור כללי XLS 42 50095

הרב יצחק משה ארלנגר הרב יצחק לוקסנבורג DOC 43 50096
הרב יצחק משה ארלנגר הרב יצחק לוקסנבורג XLS 43 50097

הרב יקותיאל דרורי הרב יצחק משה ארלנגר DOC 44 50098
הרב יקותיאל דרורי הרב יצחק משה ארלנגר XLS 44 50099

הרב ישראל אהרון קופשיץ הרב יקותיאל דרורי DOC 45 50100
הרב ישראל אהרון קופשיץ הרב יקותיאל דרורי XLS 45 50101
הרב ישראל דוד שלעזינגר הרב ישראל אהרון קופשיץ DOC 46 50102
הרב ישראל דוד שלעזינגר הרב ישראל אהרון קופשיץ XLS 46 50103
הרב ישראל פייערשטיין ז"ל הרב ישראל דוד שלעזינגר DOC 47 50104
הרב ישראל פייערשטיין ז"ל הרב ישראל דוד שלעזינגר XLS 47 50105

הרב מאיר מזוז - פנינים בדף היומי הרב ישראל פייערשטיין ז"ל DOC 48 50106
הרב מאיר מזוז - פנינים בדף היומי הרב ישראל פייערשטיין ז"ל XLS 48 50107

הרב מאיר פאלי - הדף היומי הרב מאיר מזוז - פנינים בדף היומי DOC 49 50108
הרב מאיר פאלי - הדף היומי הרב מאיר מזוז - פנינים בדף היומי XLS 49 50109

הרב מיכאל שילוני הרב מאיר פאלי - הדף היומי DOC 50 50110



הרב מיכאל שילוני הרב מאיר פאלי - הדף היומי XLS 50 50111
הרב מנחם פלדמן הרב מיכאל שילוני DOC 51 50112
הרב מנחם פלדמן הרב מיכאל שילוני XLS 51 50113

הרב מרדכי גלוסקנוס הרב מנחם פלדמן DOC 52 50114
הרב מרדכי גלוסקנוס הרב מנחם פלדמן XLS 52 50115
הרב מרדכי רוטנברג הרב מרדכי גלוסקנוס DOC 53 50116
הרב מרדכי רוטנברג הרב מרדכי גלוסקנוס XLS 53 50117
הרב משה הלפרין הרב מרדכי רוטנברג DOC 54 50118
הרב משה הלפרין הרב מרדכי רוטנברג XLS 54 50119

הרב משה מרדכי שולזינגר הרב משה הלפרין DOC 55 50120
הרב משה מרדכי שולזינגר הרב משה הלפרין XLS 55 50121
הרב משה מרדכי שולזינגר הרב משה מרדכי שולזינגר DOC 56 50122
הרב משה מרדכי שולזינגר הרב משה מרדכי שולזינגר XLS 56 50123

הרב נדב פרץ - שיחות הרב משה מרדכי שולזינגר DOC 57 50124
הרב נדב פרץ - שיחות הרב משה מרדכי שולזינגר XLS 57 50125

הרב נפתלי וסרמן - דף היומי ב-5 דקות הרב נדב פרץ - שיחות DOC 58 50126
הרב נפתלי וסרמן - דף היומי ב-5 דקות הרב נדב פרץ - שיחות XLS 58 50127

הרב סטפנסקי הרב נפתלי וסרמן - דף היומי ב-5 דקות DOC 59 50128
הרב סטפנסקי הרב נפתלי וסרמן - דף היומי ב-5 דקות XLS 59 50129

הרב עזר שוואלב - משנה יומי הרב סטפנסקי DOC 60 50130
הרב עזר שוואלב - משנה יומי הרב סטפנסקי XLS 60 50131

הרב עזריאל טאובר הרב עזר שוואלב - משנה יומי DOC 61 50132



הרב עזריאל טאובר הרב עזר שוואלב - משנה יומי XLS 61 50133
הרב פישל וינגרטן זצ"ל שפת אמת על התורה הרב עזריאל טאובר DOC 62 50134
הרב פישל וינגרטן זצ"ל שפת אמת על התורה הרב עזריאל טאובר XLS 62 50135

הרב צבי דרבקין הרב פישל וינגרטן זצ"ל שפת אמת על התורה DOC 63 50136
הרב צבי דרבקין הרב פישל וינגרטן זצ"ל שפת אמת על התורה XLS 63 50137

הרב קלוגר הרב צבי דרבקין DOC 64 50138
הרב קלוגר הרב צבי דרבקין XLS 64 50139

הרב קלמן פריש - שיעור דף יומי הרב קלוגר DOC 65 50140
הרב קלמן פריש - שיעור דף יומי הרב קלוגר XLS 65 50141

הרב רפאל וולפין הרב קלמן פריש - שיעור דף יומי DOC 66 50142
הרב רפאל וולפין הרב קלמן פריש - שיעור דף יומי XLS 66 50143

הרב שלום פרישמאן - דף יומי בענגליש הרב רפאל וולפין DOC 67 50144
הרב שלום פרישמאן - דף יומי בענגליש הרב רפאל וולפין XLS 67 50145

הרב שלמה לוינשטיין הרב שלום פרישמאן - דף יומי בענגליש DOC 68 50146
הרב שלמה לוינשטיין הרב שלום פרישמאן - דף יומי בענגליש XLS 68 50147

הרב שלמה שטיינהויז - בבא קמא בעיון הרב שלמה לוינשטיין DOC 69 50148
הרב שלמה שטיינהויז - בבא קמא בעיון הרב שלמה לוינשטיין XLS 69 50149

הרב שמואל דוד פרידמאן - דף יומי הרב שלמה שטיינהויז - בבא קמא בעיון DOC 70 50150
הרב שמואל דוד פרידמאן - דף יומי הרב שלמה שטיינהויז - בבא קמא בעיון XLS 70 50151

הרב שמואל לפאיר הרב שמואל דוד פרידמאן - דף יומי DOC 71 50152
הרב שמואל לפאיר הרב שמואל דוד פרידמאן - דף יומי XLS 71 50153

הרב שמעון יואל בראך הרב שמואל לפאיר DOC 72 50154
הרב שמעון יואל בראך הרב שמואל לפאיר XLS 72 50155



הרב שקד בוהדנה - שיחות הרב שמעון יואל בראך DOC 73 50156
הרב שקד בוהדנה - שיחות הרב שמעון יואל בראך XLS 73 50157
הרבנית רוז שיעורים יומיים הרב שקד בוהדנה - שיחות DOC 74 50158
הרבנית רוז שיעורים יומיים הרב שקד בוהדנה - שיחות XLS 74 50159

זוכי תורה - לונדון : שיעור שבועי נושאים שונים הרבנית רוז שיעורים יומיים DOC 75 50160
זוכי תורה - לונדון : שיעור שבועי נושאים שונים הרבנית רוז שיעורים יומיים XLS 75 50161

כולל נר ישראל רכסים זוכי תורה - לונדון : שיעור שבועי נושאים שונים DOC 76 50162
כולל נר ישראל רכסים זוכי תורה - לונדון : שיעור שבועי נושאים שונים XLS 76 50163

משניות טהרות שיעור יומי כולל נר ישראל רכסים DOC 77 50164
משניות טהרות שיעור יומי כולל נר ישראל רכסים XLS 77 50165

עמוד היומי - הרב עמרם דייטש משניות טהרות שיעור יומי DOC 78 50166
עמוד היומי - הרב עמרם דייטש משניות טהרות שיעור יומי XLS 78 50167

ר"מ הרב חנוך הבלין - שיעור יומי עמוד היומי - הרב עמרם דייטש DOC 79 50168
ר"מ הרב חנוך הבלין - שיעור יומי עמוד היומי - הרב עמרם דייטש XLS 79 50169

שביעית הלכה למעשה - הרב ישראל רוטשטיין ר"מ הרב חנוך הבלין - שיעור יומי DOC 80 50170
שביעית הלכה למעשה - הרב ישראל רוטשטיין ר"מ הרב חנוך הבלין - שיעור יומי XLS 80 50171

שיחתו של הרב ברוך מידן שביעית הלכה למעשה - הרב ישראל רוטשטיין DOC 81 50172
שיחתו של הרב ברוך מידן שביעית הלכה למעשה - הרב ישראל רוטשטיין XLS 81 50173

שיעור בגמרא הרב חיים מרדכי דולינגר שיחתו של הרב ברוך מידן DOC 82 50174
שיעור בגמרא הרב חיים מרדכי דולינגר שיחתו של הרב ברוך מידן XLS 82 50175

שיעור דף היומי שיעור בגמרא הרב חיים מרדכי דולינגר DOC 83 50176
שיעור דף היומי שיעור בגמרא הרב חיים מרדכי דולינגר XLS 83 50177



שיעור דף היומי ע"י הרב פנחס גוטפרב שיעור דף היומי DOC 84 50178
שיעור דף היומי ע"י הרב פנחס גוטפרב שיעור דף היומי XLS 84 50179

שיעור יומי בנביא באנגלית שיעור דף היומי ע"י הרב פנחס גוטפרב DOC 85 50180
שיעור יומי בנביא באנגלית שיעור דף היומי ע"י הרב פנחס גוטפרב XLS 85 50181
שיעור של אחד המשגיחים שיעור יומי בנביא באנגלית DOC 86 50182
שיעור של אחד המשגיחים שיעור יומי בנביא באנגלית XLS 86 50183

שיעורים ברוסית שיעור של אחד המשגיחים DOC 87 50184
שיעורים ברוסית שיעור של אחד המשגיחים XLS 87 50185

שעור בגמרא באידיש - הרב יוסף נחום שטרום שיעורים ברוסית DOC 88 50186
שעור בגמרא באידיש - הרב יוסף נחום שטרום שיעורים ברוסית XLS 88 50187

תשעה באב שיעורים תשס''ו שעור בגמרא באידיש - הרב יוסף נחום שטרום DOC 89 50188
תשעה באב שיעורים תשס''ו שעור בגמרא באידיש - הרב יוסף נחום שטרום XLS 89 50189

 

טפסים ממשלתיים, עירוניים וכד':
באפשרות המערכת לשלוח למשתמש טפסים הנמצאים באתרים ממשלתיים, עירוניים וכד'. אם הטופס המבוקש נמצא ברשימה שלהלן, יש לשלוח
דוא"ל למערכת כאשר קוד הטופס נמצא בשורת הנושא (כגון tofes102, בלא רווח בין tofes למספר). אם הטופס אינו נמצא ברשימה, אפשר
לשלוח לנו דוא"ל (עם המילה noautoreply בשורת הנושא), לציין את הטופס המבוקש, וככל היותר פרטים עליו (כגון url מדוייק, אם יש), ואנו
נשתדל אי"ה להוסיפו לרשימה. בנוסף, ישנה אפשרות להוסיף קבצים שנוצרו באופן ידני על בסיס הטפסים הנ"ל, בהתאם לצורך. קבצים אלו

.ltofes מצויינים על ידי קוד

מיותר לציין שאתרי אינטרנט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, וטפסים עשויים להשתנות, להתחלף או להחליף את מיקומם. מובן שאין לנו
כל שליטה כל כך, ואין לנו אפשרות לבדוק באופן סדיר שינויים בכל הטפסים ברשימה, ואין לנו כל אחריות על התוצאות של שינוי כזה. אם נתקלתם

בטופס ששונה או הוזז ממקומו (דהיינו ביקשתם טופס מסוים, ובמקומו הגיעה הודעה שהטופס לא קיים וכד'), נא להודיענו ונעדכן את הרשימה.

 



מהאתר של...שם הטופסקוד

tofes100רשות האוכלוסין וההגירההודעה על מתן שם פרטי לנולד\ת
tofes1012012 עריית ירושליםבקשת הנחה לארנונה ירושלים מטעמי הכנסה
tofes1022012 עריית ירושליםדף הסבר להנחה בארנונה ירשלים
tofes103(821 טופס) משרד האוצרפתיחת תיק מע"מ
tofes104(6101 טופס) ביטוח לאומידין וחשבון רב שנתי

tofes105דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה - פתיחת תיק (מס
משרד האוצרהכנסה) עצמאי\ניכויים

tofes10610.0 אוצר החכמהעדכון אוצר החכמה
tofes107מגדלשינוי אפיק השקעה בקרן פנסיה - מגדל
tofes1092007 טופס הזמנת פונטיםFontBit פונטביט
tofes1102012 קטלוג פונטים חדשיםFontBit פונטביט
tofes1112011 ,משרד האוצרדו"ח שנתי על הכנסות, למס הכנסה
tofes112קטלוג פונטים 2012 פונטייפFonType פונטייפ
tofes113טופס הסכם שימוש פונטייפFonType פונטייפ
tofes114טופס הזמנת פונטים - מאסטרפונטMasterFont מאסטרפונט
tofes115קטלוג פונטים מאסטרפונטMasterFont מאסטרפונט
tofes116שערי צדקהרשמה ללידה שערי צדק
tofes117ביקור חוליםהרשמה ללידה ביקור חולים
tofes118ביטוח לאומיתביעת דמי לידה
tofes119(לחברת הגיחון) הגיחוןהחלפת בעלות על דירה
tofes1202013 עריית ירושליםבקשת הנחה לארנונה ירושלים מטעמי הכנסה
tofes1212013 עריית ירושליםדף הסבר להנחה בארנונה ירשלים
tofes1222012 ,משרד האוצרדו"ח שנתי על הכנסות, למס הכנסה
ltofes1232010-2012 ,צירוף ידני של כל הקטלוגים של פונטביט
tofes124עריית בני ברקבקשה לשינוי מחזיק בנכס
tofes125('הוספת ילד וכד) רשות האוכלוסין וההגירהעדכון תעודת זהות או ספח
ltofes1262014 קטלוג פונטביט



tofes1272014 עריית ירושליםבקשת הנחה לארנונה ירושלים מטעמי הכנסה

tofes1282014 עריית ירושליםדף הסבר להנחה באנונה ירושלים

 


