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המזכרות.על כל הטבעת זהבניתן לעשות 

 "נוסח תימן" - המרכז להפצת יהדות תימן, שמחים לבשר
על מבצע לברכונים ומזכרות לאירועים.

ברכת המזון משולב בלדי ושאמי גדול

ברכת המזון נוסח בלדי ושאמי עם ברכת האורח 
הקצרה, מפואר.

מחיר: 5
מחיר קטלוגי: 6 ש״ח

חדש

גודל 14/21

על כל 10 מזכרות
תקבלו 1 מתנה!

וכן גרפיקה חינם בהזמנת הטבעה 
על המזכרות.

ברכות השחר בלדי
סופן  ועד  מתחילתן  השחר  ברכות  סדר 
כמנהג ק"ק תימן יע"א בלדי, גדול ומפואר.

מחיר: 6
מחיר קטלוגי: 8 ש״ח

חדש

גודל 14/21

ברכות השחר שאמי
סדר ברכות השחר כמנהג ק"ק תימן יע"א 

שאמי, גדול ומפואר.

מחיר: 5
מחיר קטלוגי: 7 ש״ח

חדש

גודל 14/21

סדר ברכות
כולל את ברכת מעין שלש וברכות הנהנין

)שהכל, עץ, אדמה( כמנהג ק"ק תימן יע"א. מפואר.

מחיר: 3
מחיר קטלוגי: 4 ש״ח

חדש

גודל 12/17

סדר קידוש בלדי
סדר קידוש לשבת בערב ובבוקר, כמנהג 

ק"ק תימן יע"א בלדי, גדול ומפואר.

מחיר: 5
מחיר קטלוגי: 7 ש״ח

חדש

גודל 14/21

סדר קידוש שאמי
סדר קידוש לשבת בערב ובבוקר, כמנהג 

ק"ק תימן יע"א שאמי, גדול ומפואר.

מחיר: 6
מחיר קטלוגי: 8 ש״ח

חדש

גודל 14/21

סדר הבדלה בלדי או שאמי

סדר הבדלה למוצאי שבת כמנהג ק"ק 
תימן יע"א בלדי או שאמי, גדול ומפואר.

מחיר: 5
מחיר קטלוגי: 7 ש״ח
גודל 12/19

קריאת שמע בלדי
סדר קריאת שמע שעל המיטה כמנהג 

ק"ק תימן יע"א בלדי, גדול ומפואר.

מחיר: 4
מחיר קטלוגי: 5 ש״ח

גודל 15/22

קריאת שמע שאמי
סדר קריאת שמע שעל המיטה כמנהג 

ק"ק תימן יע"א שאמי, גדול ומפואר.

מחיר: 5
מחיר קטלוגי: 7 ש״ח

גודל 15/22

סדר ברית מילה

סדר ברית מילה כמנהג ק"ק תימן
יע"א גדול ומפואר.

מחיר: 5
מחיר קטלוגי: 7 ש״ח

גודל 15/21



טוב להודות
ישראל,  ומועדי  לשמחות  ופיוטים  זמירות 
כולל: סדר קידוש, סדר חופה וקידושין, מילה, 

פדיון הבן וברכהמ״ז בנוסח בלדי ושאמי.

מחיר: 12
ש״ח  15 קטלוגי:  מחיר 
גודל 12/17

עת רננים
כולל:  וברכות.  שירות  הבדלות,  קידושים,  סדר 
קידושים והבדלות לשבת וכל מועד בנפרד, שירי 
דיואן, שירי ספרד, שירים חסידיים, שירים לכל עת, 
ברכת המזון בנוסחים: בלדי, שאמי, ספרד ואשכנז, 
סדר ברכות נישואין ואירוסין, סדר ברית מילה ועוד.

מחיר: 14
ש״ח  18 קטלוגי:  מחיר 

כריכה רכה

גודל 12/17

מחיר: 24
ש״ח  30 קטלוגי:  מחיר 

כריכה קשה

גודל 12/17

שיר הלל
שירי  כולל:  וברכות.  שירות  והבדלה,  קידוש  סדר 
דיואן, שירי ספרד, שירים חסידיים, שירים לכל עת, 
ברכת המזון בנוסחים: בלדי, שאמי, ספרד ואשכנז, 

ברכת מעין שלש, סדר שבע ברכות ועוד. 

חדש

מחיר: 8
ש״ח  10 קטלוגי:  מחיר 
פורמט כיס 8/12

מחיר: 12
ש״ח  15 קטלוגי:  מחיר 
פורמט כיס 12/17

ברכת המזון בלדי בינוני
ברכת המזון נוסח בלדי עם ברכת  

מעין שלוש, מפואר.

מחיר: 4
מחיר קטלוגי: 5 ש״ח

חדש

גודל 10/15

ברכת המזון בלדי גדול
ברכת המזון נוסח בלדי עם ברכת  

מעין שלוש, מפואר.

חדש

מחיר: 5
מחיר קטלוגי: 6 ש״ח
גודל 14/21

ברכת המזון בלדי גדול דף אחד
ברכת המזון נוסח בלדי בדף אחד
עם למינציה ללא קיפולים, מפואר.

מחיר: 4
מחיר קטלוגי: 5 ש״ח
גודל 17.5/25

ברכת המזון שאמי בינוני
ברכת המזון נוסח שאמי עם ברכת  

מעין שלוש, מפואר.

מחיר: 4
מחיר קטלוגי: 5 ש״ח

חדש

גודל 10/15

ברכת המזון שאמי גדול
ברכת המזון נוסח שאמי עם ברכת  

מעין שלוש, מפואר.

חדש

מחיר: 5
מחיר קטלוגי: 6 ש״ח
גודל 14/21

ברכת המזון שאמי גדול דף אחד
ברכת המזון נוסח שאמי בדף אחד
עם למינציה ללא קיפולים, מפואר.

מחיר: 4
מחיר קטלוגי: 5 ש״ח
גודל 17.5/25

ברכת המזון קטן בלדי או שאמי
מפואר  שאמי,  או  בלדי  נוסח  המזון  ברכת 

קטן במיוחד לארנק.

מחיר: 3
מחיר קטלוגי: 4 ש״ח
גודל 6/9

ברכת המזון בינוני בלדי או שאמי
ברכת המזון נוסח בלדי או שאמי עם ברכת האורח 
הארוכה, שבע ברכות וברכת מעין שלש, מפואר.

מחיר: 4
מחיר קטלוגי: 5 ש״ח
גודל 10/17

ברכת המזון גדול בלדי או שאמי
ברכת המזון נוסח בלדי או שאמי עם ברכת האורח 
הארוכה, שבע ברכות וברכת מעין שלש, מפואר.

מחיר: 5
מחיר קטלוגי: 6 ש״ח
גודל 16.5/23


