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 ישראלבני מסירות נפש למען 

היה הדבר בראשית שנות נשיאותו של הרה"ק רבי מרדכי 

מנדבורנה זיע"א, בהיותו כבן עשרים ושבע שנים. בעיצומו של 

חורף קשה, הקור שלט בכיפה וקרח נורא מילא את החוצות, 

אחד מזקני זיע"א רבי מרדכי הרה"ק הגיע ובא למעונו של 

רבי ברוך, אשר זכה עוד להקביל את פני הצדיק החסידים שבדור, 

בנו של המגיד הגדול  זיע"א לאךהקדוש והנורא רבי אברהם המ

 זיע"א. ממזריטש

עם עלות רבי מרדכי על כס ההנהגה מגיע היה אותו חסיד 

כפעם בפעם לנדבורנה ליהנות מזיו הודו וקדושתו. והנה כבוא 

את האח שובתת.  רבי ברוך אל הבית, נחרד החסיד הישיש למצוא

אף לא כפיס עץ אחד לרפואה בוער בה, והקור השורר בבית מגיע 

מה. בקרן זוית שבחדר הבחין החסיד ברבנית הצדקת, בת יעד לא

עשירים ענוגה, כיאה לבית אביה רבה של יאסי, כשהיא יושבת 

עטופה בשמיכות עד למעלה ראש, רועדת כולה מקור ומעייניה 

 נה' שלפניה.נתונים לספר 'צאינה וראי

הצטעק רבי ברוך אל תוך חדרו של רבי מרדכי ואמר: רבי, 

גיוואלד! התינח אתם ברצונכם לסגף את נפשכם, שבו והתענו 

לכם כטוב בעיניכם, אולם עלובה זו, בת עשירים מפונקת 

שכמותה, מה פשעה ומה חטאתה כי צריכה היא לסבול כל זאת?

לו בניחותא:  הציץ רבי מרדכי בפני החסיד המסור והשיב

הצדק עמכם. אלא שהדבר נעשה בהסכמתה המלאה. וגופא 

במדינה אחת, רחוקה מכאן ארבע מאות פרסה, דעובדא הכי הוי: 

זקוקים אחינו בני ישראל לרחמי שמים מרובים, בגין גזירה רעה 

שנגזרה עליהם. קיבלנו אפוא על עצמנו לסגף את עצמנו שלושה 

, לכפר בכך על נפשות ישראל עשר שבועות, לבלתי חמם את הבית

שבאותה המדינה. תשעה שבועות כבר חלפו עלינו כך, ועוד 

ועתה, אם אך תאמר הרבנית כי כשל כח  ארבעה שבועות לפנינו.

הסבל וכי חפצה היא להחם את הבית, הנני על אתר למלא אחר 

דבריה. שמעה הרבנית הצדקנית את הדברים ונזדעקה מבין 

חס ושלום! ברצוני לשאת ולסבול פת: הכסתות בהם הייתה מעוט

  בעבור אחינו בני ישראל!

כשיצא רבי ברוך משם המשיך את דרכו אל העיר סדיגורה, 

לבקר בהיכלו של הצדיק הרה"ק רבי ישראל מרוזין זיע"א. כבואו 

נדהם למצוא גם שם בית קר ובלתי מוסק. נענה הצדיק מרוזין 

ל שאין מחממים את בוודאי מתפלאים הינכם עואמר לרבי ברוך: 

הבית, ובכן תדעו כי במדינה רחוקה מכאן זקוקים אחינו בני 

ישראל לרחמים מרובים, ותקוותנו כי על ידי סיגוף זה שקיבלנו 

על עצמנו נוכל להעביר מעליהם את רוע הגזירה. זה לנו עשרה 

שבועות שיושבים אנו בקור הנורא הזה ועוד שלשה שבועות 

כי מלבדנו אין מי שיודע מכך כי אם עוד ותדעו אף זאת,  לפנינו.

צדיק אחד בלבד בדור! והיה זה כמובן הרה"ק רבי מרדכי 

מנדבורנה זיע"א. ומפיו של רבי ברוך ששמע את הדברים מפי 

אותם צדיקי עליון שמסרו את נפשם למען כלל ישראל הוא 

שנתפרסם עניין מופלא זה (ספר 'אספקלריה המאירה' עמוד 

 תריד)

* * * 

כבדה ניתכה על יהדות בוקובינה עם כיבוש מהלומה 

הרוסים. הכובשים שדדו ובזזו את בתי היהודים והמיטו חורבן 

והרס בכל מקום בואם. צער ומצוקה, יגון ואנחה, היו מנות חלקם 

של היהודים בתקופה ההיא. מובן שצערו של הרה"ק רבי ישראל 

רי אליו היה גדול פי כמה, שה ,מויזניץ זיע"א, בעל אהבת ישראל'

פנו המוני ישראל לשפוך את מרי שיחתם ואמתחות צרותיהם. 

הרה"ק בתקופה הקשה ההיא, באחד מאותם הימים, התהלך 

בחדרו אנה ואנה, פניו משולהבים ובוערים כלפיד אש וכולו 

"רבונו של עולם, הריני מבקש להיות מתרגש. לפתע הכריז ואמר: 

משמשו געים מספר. ובזה נחה דעתו ויצא לר כפרת כלל ישראל".

הנאמן ר' יוסף שכטר ז"ל שעמד בצד, אשר ראה ושמע את 

הדברים הללו, לא יכול היה להתאפק יותר ופרץ בבכי מר. הרה"ק 

רבי ברוך מסערט ויזניץ זיע"א, בנו של רבינו, שנכנס לחדר ומצא 

את ר' יוסף בוכה, הפציר בו שיגלה פשר בכיו, ובשמעו כל זאת 

 (ספר 'קדוש ישראל', ח"א פרק ו). אזניונחרד גם הוא למשמע 

* * * 

סיפר הגאון רבי יצחק זאב סולובייציק מבריסק זיע"א, 

מעשה אודות מסירות נפש למען כלל ישראל: פעם נסעו יחדיו 

ברכבת הגאון החפץ חיים, רבי ישראל מאיר מראדין, יחד עם 

הרה"ק האמרי אמת מגור זיע"א, ובכל תחנה ותחנה שעצרה 

אלפי חסידים להאדמו"ר האמרי אמת, והוא היה  הרכבת המתינו

פף להם בידיו לשלום וברכם. החפץ והולך לעבר חלון הרכבת ומנ

חיים זצ"ל נשאר לשבת על מקומו. כאשר נשנה הדבר בעוד ועוד 

תחנות שעצרה הרכבת ובכל פעם המתינו לרבי זצ"ל אלפי 

האם הוא אינו חסידים, שאל החפץ חיים את הרבי האמרי אמת: 

"מדארף דאך מוסר נפש ענה לו הרבי מגור:  חושש קצת מיוהרא?

"הרי צריכים למסור את הנפש למען כלל  –זיין פאר כלל ישראל" 

(ספר 'עובדות והנהגות לבית בריסק', ח"ג עמ' רחצ).ישראל"

* * * 

וכך דרש הרה"ק התפארת שלמה זיע"א את דברי הפסוק 

ֶמֶל ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' ֱאֶהי ּבֹו ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶלי '(דברים יז טו): 



 
   

ִמֶּקֶרב ַאֶחי ָּתִׂשים ָעֶלי ֶמֶל א תּוַכל ָלֵתת ָעֶלי ִאיׁש ָנְכִרי ֲאֶׁשר 

, , שצדיק הדור הוא המוסר נפשו למען כלל ישראל'א ָאִחי הּוא

 :וזה לשונו

למה לא נאמר 'מבני  ,יש לדקדק מה שנאמר 'מקרב אחיך'

לתת עליך איש  לקא דעתךעוד יש לדקדק מה היה הסישראל'. 

 ה שנאמר (שמות כח ל)נכרי ח"ו, נכרי ממש. אך הנ"ל על פי מ

שבחינת 'ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו' וגו', היינו, 

צדיק הדור צריך להיות במדרגת אהרן שהיה מוסר נפשו על בני 

שראל שום ישראל, והיה מקבל עליו כל מה שיבא ח"ו על בני י

רעה היה מוסר נפשו עליהם כדי להציל אותם מכל משפט ולבטל 

ו ולזאת הבטיחו שלא יאונה לו כל נזק ח"ו כמהדינין מהם. 

כמבואר  ,ובצאתו ולא ימות'וגו' 'בבואו  שנאמר (שם פסוק לה)

'יפקוד יז) -(במדבר כז טז. וכן כתוב בפרשת פנחס קום אחרבמ

היינו גם  ,ואשר יבא לפניהם' ה' איש על העדה אשר יצא לפניהם

כו' ויזכו לרב טוב ' אומריםשו כן שימסור נפשו עליהם. וכמ

שיהיה להם גואל כזה . פירוש, 'בביאת גואל לחיי עולם הבא

. וכן איתא בספר 'תנא שמוכן למסירות נפש לבא לחיי עולם הבא

שכל ימיו היה מתאנח על  ,כו'ודבי אליהו', מפני מה זכה משה 

על ידי זה זכה לגדולה, כמו שנאמר  ,כו'וישראל כבודן של 

'ויגדל משה ויצא אל אחיו', שכל אחד ואחד מבני (שמות ב יא) 

ישראל נדמה לו כאחיו ממש. וגם אהרן היה בבחינה זו כמו 

'לכל בני אהרן תהיו איש כאחיו'. כי מדת (ויקרא ז י) שנאמר 

שראל הכהונה הוא גם כן בחינת החסד לעורר חסדים על בני י

שכל אחד ואחד מבני ישראל יהיה לו  ,צריך להיות בבחינה זו

כאחיו ממש באהבת ישראל ולמסור נפשו עליהם. וזהו שאמר 

גדלהו משל אחיו. זהו גדולתו מה שיהיה  -'והכהן הגדול מאחיו' 

 כל אחד כאחיו בעיניו. 

 -'שום תשים עליך מלך' (סנהדרין כב.) וזהו שאמרו חז"ל 

ך. פירוש, יראתו מהעונש וגזירות רעות ח"ו רק שתהא אימתו עלי

'שום  ה פירושעליך ולא ישים כל מגמתו עבור עצמו כלל. וז

תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלהיך בו' שכל בחינת בחירתו 

. 'מקרב אחיך תשים עליך מלך', רמוז על בלתי לה' לבדו כנ"ל

 ,ך'הנ"ל שיהיה בלבו מסירות נפש עבור כלל ישראל. 'מקרב אחי

שמוכן להקריב את עצמו עבור כלל ישראל במסירות נפש. 'מקרב 

שיהיה כל אחד ואחד מבני ישראל נדמה לו כאחיו, זהו  ,אחיך'

הראוי להיות לך מלך. 'לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא 

אחיך הוא'. פירוש, מי שאינו בבחינה זו ואתה נכרי בעיניו וגם 

ה הבטיחה התורה כי לא יזיק לו ועל ז איננו במסירות נפש עבורך.

כלל המסירות נפש הלזה. אדרבא 'למען יאריך ימים על ממלכתו 

 הוא ובניו בקרב ישראל'. 

'נביא מקרבך (דברים יח טו) ועל פי זה מיושב הכתוב להלן 

'הטיבו אשר (שם פסוק יז) וכן כתוב  ,מאחיך כמוני יקים לך' וגו'

(דברים לד דברו נביא אקים להם מקרב אחיך כמוך', הלא כתיב 

ואיך כתיב כאן 'כמוך'. אך  ,כמשה'בישראל 'ולא קם נביא עוד י) 

הבחינה במסירות נפש כמו שמשה רבינו ע"ה  הבאותהפירוש, 

ולא שיהיה כמו  היה תמיד במסירות נפש עבור כלל ישראל,

בבחינה זו יהיה מנהיג הדור מדריגת משה שלא קם כמוהו. רק 

 במסירות נפש ובאהבת ישראל כנ"ל.

* * * 

של מסירות נפשו של משה רבינו, רעיא זו  המופלאבחינה 

בפרשת תצוה, וכפי שכתב רבינו בעל אנו מוצאים מהימנא, 

לא הזכיר משה בזה הסדר, מה שאין כן הטורים בתחילת הפרשה: 

זכר בה. בכל החומש, שמשעה שנולד משה אין סדר שלא הו

והטעם, משום שאמר (שמות לב לב) 'מחני נא מספרך אשר כתבת' 

 ., וקללת חכם אפילו על תנאי באה (מכות יא.), ונתקיים בזה

פלא, שבדרך כלל מזדמן יומא דהילולא של משה רבינו דבר ו

בפרשה זו, כתב הרה"ק רבי ישראל מקוזניץ זיע"א בספרו 'עבודת 

אחת, סדר תצוה, שלא נזכר ישראל' (פרשת ויחי): שעל פרשה 

בכל הפרשה שם משה רבינו ע"ה אדון הנביאים, ונזכר הפלא 

) ובספרי קבלה, ואמרו שם, כי הצדיק .בספר הזוה"ק (ח"ג רמו

בדיבורו עושה רושם, ומצינו בתורה דברי משה רבינו ע"ה שגזר 

על עצמו 'ואם אין מחני נא מספרך' וגו', ונתקיים קצתו על כל 

ולדעתי יש גם כן מו מפרשה אחת עיין בדבריהם. פנים להפקד ש

איזה רמז לזה מה שברוב השנים מהקביעות חל ז' באדר שהוא 

יום הסתלקותו של אדון הנביאים בשבוע שקורין סדר תצוה דוק 

 .ותשכח, ואיידי דשייכי אהדדי מיתרמי אהדדי

* * * 

אלא שכבר האיר עיננו הרה"ק החידושי הרי"ם מגור זיע"א 

לומר שהיה בכך עונש למשה רבינו אלא אדרבה היה לו כי חלילה 

, וזה בכך עילוי נפלא, שנהפך להיות התורה הקדושה בעצמה

(ליקוטי הרי"ם, פרשת תצוה): איתא במדרש מפני שאמר  לשונו

משה רבנו ע"ה 'מחני נא', לכך לא נזכר שמו בפרשה זו. ופלא, וכי 

ראל. ויש ח"ו היה נדנוד חטא בזה שביקש רחמים על כלל יש

לומר הפירוש בזה, על פי דרש חז"ל בב"ק (סא.) 'ויתאוה דוד 

-ויאמר מי ישקני מים מבור וגו' ויסך אותם לה' (שמואל ב' כא טו

טז), דאמרינהו משמיה דגמרא 'כל המוסר עצמו למות על דברי 

תורה אין אומרים הלכה בשמו', והטעם בזה, כי כל תלמיד חכם 

מכל מקום הוא גוף חוצץ בצד מה המייגע עצמו ומחדש תורה, 

מהתורה הקדושה בעצמותה, לכך נזכר שמו על הלכה שזכה 

וכל  ,המוסר נפשו הוא כמאן דליתא ממשפלוני. מה שאין כן 

חיותו נדבק בתורה הקדושה בכל אפשרות, לכך נעשה מזה התורה 

 . הקדושה עצמה בלי שום גוף כלל

מלא דבקות, גבי משה רבנו ע"ה, הגם שהיה תמיד וכן היה 

מכל מקום נקרא מחציו ולמטה איש (דב"ר יא ד), וכשמסר נפשו 

עבור כלל ישראל ב'מחני נא', זכה להידבק כולו, שלא נקרא 

, לכך נאמר 'ואתה בבחינת איש, רק הוא התורה הקדושה ממש

 .אתה הקרב' שהוא ממש התורה הקדושהתצוה' 'ו



'אוצר פניני החסידות'
להתבשם מאור החסידות
עם רבבות אלפי ישראל בכל שבוע מחדש

רשימת מוקדי חלוקת גיליון 'אוצר פניני החסידות' ברחבי הארץ:
כתובתעיר

אופקים

בית הכנסת ‘קויתי ה’ ‘
בית הכנסת ‘שויתי ה’ ‘

בית הכנסת ‘שארית יעקב’
מקווה קויתי

אילת
ביהכנ”ס ‘שבטי ישורון’ רח’ המלחה 1
ביהכנ”ס ‘שערי רפואה’  בי”ח יוספטל

אלעד

רח’ רבן גמליאל 32
רח’ רבי יוסף קארו 20/10

מקווה ויז’ניץ רח’ יוסף קארו 
ביהמ”ד ‘צמח צדיק’ ויזניץ רח’ יונתן בן עוזיאל 34
כולל ‘שערי הרחמים’   רח’ בן זכרי 15

בית הכנסת ‘ארזי הלבנון’אלפי מנשה

אשדוד

חטיבת הנגב 43   רובע ג’
רח’ בורלא 18    רובע ה’

רח’ היצירה 10    רובע ה’
רח’ התנאים 8  קומה 4   רובע ז’

רח’ רבא 17/17   רובע ז’
רח’ הרותם 23/18   רובע ח’

ביהמ”ד ‘אמרי חיים’ ויזניץ רח’ בעל הנס 14  רובע ז’
כולל ויזניץ רח’ בעל הנס 14

רח’ נחמן מברסלב 7/2   רובע ט’
ביהמ”ד בת”ת ‘חזון מאיר’ רח’ התלמוד 17

ביהמ”ד ‘המאור הקדוש’ רח’ דניאל 6 שכ’ גבעת ציוןאשקלון

באר 
יעקב

ביהכנ”ס ‘יהודה’ הרב יעקובזון
ביהכנ”ס ‘שא נס’ רח’ ז’בטינסקי

כולל אברכים ‘באר החיים’ רח’ ז’בוטינסקי

באר 
שבע

ביכנ”ס ‘תפילת אבות’ רח’ אגן 1
ביכנ”ס ‘משכן שמעון’ רח’ המהר”ל 3

ביכנ”ס ‘אורות הזוהר’
ביכנ”ס ‘באר מרים-ברית שלום’ רח’ ראובן הכט 

בית”ר  
עילית

רח’ הרב מוצפי 9/9
מקווה בויאן רח’ המגיד ממעזריטש

בית שאן

מוסדות ‘אמת ליעקב’ רח’ אביר יעקב 1
ביהכנ”ס ‘זוהר התורה’ רח’ בבא סאלי
ביהכנ”ס ‘יד יצחק ניסים’  שכונת אליהו

ביהכנ”ס ‘בית יצחק’  שיכון ב’
ביהכנ”ס ‘המאיר לישראל’ רח’ אביר יעקב

ביהכנ”ס תורת חסד’ רח’ נוף הגלעד
ביהמ”ד ‘חידושי משה’  שיכון א’

ביהמ”ד של הרב איתי תורג’מן שכונת אליהו

בית 
שמש

הנקודה היהודית רח’ אור החיים 12
רח’ יחזקאל הנביא 12   רמב”ש ג’

סופר ‘בשפע’ רח’ בן איש חי 68
ביהמ”ד נצח ישראל רח’ ריב”ז 16

רח’ אור החיים 6/3
מקווה קריית חסידים רח’ דובר שלום

ביהמ”ד לעלוב רח’ מנחת יצחק
ביהמ”ד בעלזא רח’ האדמו”ר מבעלזא 8

ביהמ”ד ‘מעייני ישראל’  רח’ אור שמח 13
ביהמ”ד לעלוב רח’ בן קיסמא

ביהמ”ד תולדות אברהם יצחק רח’ חזו"א 17

כתובתעיר

בית 
שמש

ביהמ”ד תולדות אברהם יצחק רח’ רבי אלעזר 55
ביהמ”ד תולדות אברהם יצחק רח’ אבא שאול 5

שטיבלאך רמ”א רח’ הלל 2

בני ברק

רח’ קיבוץ גלויות 28 
רח’ קלישר 19 שיכון ה’

הקיוסק של שושנה רח’ ירושלים 22
רח’ סורוצקין 8/10

ביהמ”ד ספינקא רח’ יצחק מאיר הכהן 3
ביהמ”ד ‘קהל חסידים’ רח’ סורוצקין 11

ביהמ”ד ביאלה רח’ רוזנהיים 15
ביהמ”ד פרמישלאן רח’ אברבנאל 6

רח’ רוזובסקי 8/7
ביהמ”ד זידיטשוב רח’ בן דוד 42

ביהמ”ד דארג  רח’ נפחא 8
רח’ רבי חיא 18/4  קומה ב’

כולל ‘אביר יעקב’ רח’ בארי 18
ספר פיקס רח’ דסלר 25
רח’ אהבת שלום 28/5 

ביהמ”ד בעלזא רח’ בן יעקב 7
ביהכנ”ס המרכזיברק

בת ים
ביכנ”ס ‘אחדות בני ישראל’ רח’ ירושלים 40 
ביהכנ”ס וכולל ‘זכור לאברהם’ רח’ אהוד קינמון 10

ביהכנ”ס ע”ש הרב יעקב יוסף זינגר רח’ נמירובר 2 גבעת שמואל
בית כנסת ‘נץ דוד’ רח’ עין גניםגני תקווה

בית הכנסת המרכזידלתון
בית כנסת ‘הזרעים’הזורעים

חדרה

רח’ ד”ר ברין 17/9 
ישיבת ‘רב פעלים’ רח’ הרצל 115

ישיבת ‘חפץ השם’   שכונת נחליאל
ביהכנ”ס ‘לב לאחים’ רח’ הנשיא

חולון

ביהכנ”ס חב”ד  רח’ התומר 5
ביהכנ”ס ‘אחוה ורעות’  רח’ הנביאים 5

ביהכנ”ס ‘שערי ציון’  רח’ הנביאים 5
ביהכנ”ס ‘קדושי צה”ל’  רח’ פלמ”ח 8

כולל ברסלב רח’ דבורה הנביאה

חיפה
רח’ נתיב אליעזר 1

ביהמ”ד נדבורנא

חיספין
מזכירות היישוב

ישיבה תיכונית חיספין
ישיבת ההסדר ‘הגולן’

טבריה

ביכנ”ס ‘חניכי הישיבות’ רח’ ז’בוטינסקי 1
ביכנ”ס ‘צמח’ רח’ יפתח הגלעדי 11

ביהמ”ד של הרב קוק רח’ אהל יעקב
ביכנ”ס ‘קרלין’ רח’ חזון איש 18
ביכנ”ס ‘צאנז’ רח’ אהבת ציון 1

ביהכנ”ס ‘תפארת טבריה’ רח’ המגינים 1
שטיבלאך )הרב אויערבאך( רח’ ורנר

ביהכנ”ס ‘יביע אומר’  רח’ מיכאל 7

ירושלים
רח’ יחזקאל 26 )בדוכן(

רח’ יעל 4
רח’ מוסאיוף 5

כתובתעיר

ירושלים

ציון שמעון הצדיק
ביהמ”ד באדאישל רח’ פתחיה 2

רח’ חיים פרחי 2
ביהמ”ד אמשנוב רח’ פרנק   בית וגן
ביהמ”ד סאטמר רח’ אבן האזל 20

ביהמ”ד רחמסטריווקא רח’ גבעת משה 10
ביהמ”ד ביאלה  רח’ יעקבזון  20

ביהמ”ד קרלין רח’ עזרת תורה 27 
החומה השלישית 16

ישיבת ‘נהר שלום’ רח’ שילה 6
הכותל המערבי מניין וותיקין
הכותל המערבי מניין וינגרטן

משרדי ‘הידברות’ רח’ דובר שלום 9
ביהמ”ד הגדול דחסידי בעלזא רח’ דובר שלום 6 

ביהמ”ד ‘קדושת מרדכי’ לעלוב רח’ בר אילן 39 
ביהמ”ד ‘אנשי ירושלים’  רח’ עזרא 2

רח’ אלמושינו 4/6   רמת שלמה
ביהכנ”ס ‘מונסטרית’ רח’ הרב קלונימוס 38
ביהכנ”ס ‘משכנות יעקב’ רח’ סאדיגורא 26 
ביהכנ”ס ‘שומרי החומות’ רח’ אגרות משה 1
ביהכנ”ס חב”ד רח’ האדמו”ר מליובאוויטש 

ביהכנ”ס ‘סלונים’ רח’ קהילות יעקב 13
ביהכנ”ס ‘ויז’ניץ’ רח’ סאדיגורא 26 

ביהכנ”ס ‘באיאן’ רח’ דרוק 101
ביהכנ”ס ‘טשחויב’ רח’ אלנקווה 25
ביהכנ”ס ‘חוסט’ רח’ אלמושנינו 5

ביהכנ”ס ‘ערוך לנר’ רח’ דרוק 97 פינת אלמושנינו

ביהכנ”ס ‘רינת גבריאל’ רח’ אלמושנינו 5
ביהכנ”ס ‘משכן משה’ רח’ הרב חדש 1
ביהכנ”ס ‘חזון איש’ רח’ ז’ולטי 23 פינת חזו”א
ביהכנ”ס ‘לומדי תורה’ רח’ הרב ז’ולטי 6

מעדני הפסגה  רח’ ברכת אברהם 4
רח’ יעקב דה הוז 2/1    רמות א’

ביהכנ”ס ‘שבת אחים’ רח’ הכרמל 64כפר סבא
בית הכנסת המרכזיכרמי קטיף
מרכז רוחני ‘מאור החיים’ רח’ הדובדבן 14מגדל העמק

מודיעין 
עילית

רח’ הלוח העברי 34/2
ביכהכנ”ס ‘מגדל דוד’ רח’ מגדל דוד 35

ביהכנ”ס ‘נאות שמחה’ רח’ מסילת יוסף 40
ביכנ”ס בויאן    גרין פארק

ביכנ”ס אונגוואר    גרין פארק
ביהמ”ד קרעטשניף רח’ יהודה הנשיא 21

ביהמ”ד ויזניץ רח’ רבי טרפון 8
מקווה יערוסלב רח’ רשב”י 21

מחסיה
ביהכנ”ס המרכזי 

ביהמ”ד ‘מתא’ מחסיה
ביהכנ”ס ‘נעימת חיים’ מיתר

מפעל שמן מרוקאי א.ת פארק קורןמעלות
רח’ אלה 7מצפה נטופה

הישיבה הגבוהה מצפה רמון רח’ עין עופרים 18מצפה רמון

ביהכנ”ס המרכזינחלים

כתובתעיר
בית הכנסת המרכזינטע

ביהכנ”ס המרכזי      הר יונהנצרת 
רח’ הרב מזוז 40נתיבות

נתניה

רח’ יהודה הנשיא 11
רח’ אמנון ותמר 7 )כניסה ג’(   

ביהמ”ד ‘חפץ חיים’ רח’ נעמן בלקינד 9
ביהכנ”ס ‘בית אליהו’ רח’ לבונטין 19

ביהכנ”ס ‘פנינת האור הגנוז’ רח’ 
ביהכנ”ס המרכזי  שכות ‘משהב’

רח’ מפרץ שלמה 11/35עכו

עלמה

בית הכנסת ע”ש ר’ אלעזר בן 
בית הכנסת הגדול

בית המדרש ‘נר מיכאל’
בית הכנסת ‘שלג’

עפולה
רח’ ביל”ו 5 כניסה ב’
רח’ שלום עליכם 26

ביהמ”ד רח’ הזית 1 קומה שניה

ערד
רח’ חרוב 7

רח’ יהודה 52/40

פתח 
תקווה

ביהכנ”ס המרכזי קריית הבעש”ט רח’ בן אליעזר 15

כולל ‘אהל רחל’ רח’ הירקונים 18 כפר אברהם
מקווה הבעש”ט רח’ דרך מנחם בגין 113

ביכהנ”ס ‘חניכי הישיבות’ רח’ מנחת שלמה 3
ביהכנ”ס ‘חניכי הישיבות’ רח’ שמואל הנגיד 4

ביהמ”ד ‘ויזניץ’ רח’ פרנקפורטר 20 
ביהמ”ד ‘בית אהרן’ בעלזא רח’ רוטשילד 108
מהדרין - מאפים ולחמים מיוחדים  רח’ החמישה 1

מהדרין - מאפים ולחמים מיוחדים רח’ גיסין 86
ביהכנ”ס המרכזי ביה”ח בילינסון

צפת
רח’ אצ”ל 207

ביהמ”ד צאנז   רח’ תרפ”ט 13

קדומים
ישיבה גבוהה קדומים רח’ מעלה רש”י

ביהכנ”ס ‘משכן מאיר’ רח’ מעלה שנאור
ביהמ”ד המרכזיקוממיות

קרית גת
ביהמ”ד קרעטשניף רח’ רמות דוד 1

ביהכנ”ס ‘קהל חסידים’ רח’ גאון הירדן 31

קרית 
שמואל

המקווה המרכזי רח’ תורה ועבודה
ישיבת ‘רמה בקריות’ רח’ קדושי השואה 13

ביהמ”ד ‘נחלת ישורון’ עטרי רח’ הנביאים 12ראש העין

ראשון 
לציון

רח’ משה לוי 16
ביהכנ”ס ‘משכן צדוק’ רח’ נחמיה 80

רח’ השקמים 16רכסים

רמלה
ביהמ”ד ‘אשל אברהם’ בראשות רבי יעקב 

ביהכנ”ס ‘יד הרמ”א’ רח’ דוד רזיאל
ביהכנ”ס ‘איילת השחר’ רח’ הגדוד העברי

בית כנסת ‘משכנות יעקב’ רח’ ארנון 13רמת גן
ישיבת ‘ערשנו’ רח’ הרב אפריים 31רעננה

בית הכנסת שומריהשומריה

תל אביב
ישיבת חב”ד רח’ טאגור 32 

רח’ הגיבור האלמוני 26    יד אליהו
כולל ‘זכר שלמה’ רח’ יהושע בן נון

ביהכנ”ס המרכזי בבי"ח תל השומרתל השומר

'מוקד החסידות' לשירותכם: 073-2600-999 



'אוצר פניני החסידות'
להתבשם מאור החסידות
עם רבבות אלפי ישראל בכל שבוע מחדש

להשיג גם בחנויות הספרים המובחרות:

'מוקד החסידות' לשירותכם: 073-2600-999 

אופקים
יהודה הנשיא 90יפה נוף

חפץ חיים 6נזר הקודש

אשדוד

האדמור מפיטסבורג 44אוצר הספרים בלוטניק

הרותם ביהמד מעליץסיטנר מעליץ

יוסי בר חלפתא  10יפה נוף

אליעזר בן הורקנוס 12ספרי שרגא

בית שמש

אור החיים 12הנקודה היהודית

נחל ניצנים  8 בחניון מתחת לסופר ישיודאיקה סנטר

חזון איש 17         יפה נוף

חפציבה בן איש חי 29יפה נוף

חזון איש 35ספרים שיווק והפצה

ביתר עילית

רבי עקיבא 6ספר וכו’

אלעזר המודעי 11ספרית ביתר

המגיד ממעזריטש 86קודש

בני ברק

ירושלים 10אורייתא

זוננפלד 3אורן לב יהודי

כהנמן 126אלתר ספרים

חזון איש פינת הרב לנדאואלתר ספרים

חבקוק 3בנדיקט

יואל 14ברכת הספר

שלמה המלך 2גיטלר

אמרי חיים 22הדרת הספר

הרב שך 8טלית סנטר

עקיבא 130יפה נוף 

עקיבא 43יפה נוף 

עזרא 45יפה נוף 

השומר 19יפה נוף 

ברטנורא 3יפה נוף 

השומר 64למדן בית הספרים

הרב שך 2מרכז הספרים

בית יוסף 12סאטמר 

חזון איש 23סופר ספר גוטמן

קוטלר 5ספרי אברמוביץ

שבטי ישראל 15ספרי קודש שבטי ישראל

ירושלים

מאה שעריםברסלב

חפץ חיים 13גירסה

חבקוק 5המסורה

ירושלים

קדושת אהרן )בית מדרש בעלזא(וולדמן שלמה

אשתורי הפרחי 3וייס ספרים

לבוש מרדכי 4ויסבקר

מלכי ישראל 19טלית סנטר

מלכי ישראל 31טלית סנטר

פישל 5יסודי

בית הדפוס 32יפה נוף

בר אילן 1יפה נוף

גבעת שאול 28יפה נוף

מלכי ישראל 17יפה נוף

משגב לדך 40מוריה

שורץ 1מלכות קודש

מאה שערים 17סופר סטור 

מאה שערים 2סיפור חוזר

בית ישראל 1ספרי הישיבה

צומת בר אילןספר הספרים

מאה שערים 15ספרי מאה שערים

עלי הכהן 15ספרים וינקל

הפסגה 45עולם הספר והיודאיקה

עין יעקב 31עין יעקב

מאה שערים 16פינקלשטיין שרייבר

מלכי ישראל 3ש. כהן ספרים

אדניהו הכהן 27שיווק והפצת ספרי קודש

פתח תקוה 16שינקיס

פתח תקווה
קהילות יעקב 4יפה נוף

ההסתדרות 2יפה נוף

מודיעין עילית

יהודה הנשיא 22גלינסקי-תשמישי קדושה

יהודה הנשיא 14יפה נוף

שדי חמד 1יפה נוף

אבני נזר 26יפה נוף

דברי חיים 5ספרים טוביםנתניה

השקד 10קוראים נבוןעלי

האדמור מחב”ד 1יפה נוףקרית גת

ההגנה 54טייטלבויםרחובות

סביון  39יפה נוףרכסים

סמ` חטיבת גבעתי 35שיר שלום יוחנן )לב לדעת(שדרות


