
ההידורים שיש רק בתפילין חרוצות:
ניתן לראות שאין דבק בכלל בין המחיצות < ניתן לראות בבירור שאין נקבים בין המחיצות < אין חשש כלל לזיוף חריצים < ניתן לראות חריץ 
מפולש וניכר להדיא בין הבתים עד למטה < ניתן להעביר את הגיד בשעת התפירה מלמעלה למטה בין המחיצות ממש < כל ביית מסומן 
בקוד זיהוי אישי < לכל ביית מותאם מכסה מדוייק לשמירת הרבוע < אחריות על הרבוע לכל ביית < לכל ביית מוצמד חותמת 'בקרת איכות'.

גם אתם תוכלו
להניח תפילין

כשל בעל הדברי חיים מצאנז,
הגרי"ז מבריסק זצ"ל והאר"י הקדוש!

הידורים נוספים שקימים בתפילין חרוצות:
לכל ביית מוצמדת חותמת ההידור ע"י המשגיח של הבד"ץ < עבודה בפראס הידרואלי ידני בלבד < שין בולטת וקיר שין ישר במיוחד < רבוע 
התפירות מדוייק עם מרחקים שווים  <  רבוע קציצה מדוייק < חללים רחבים ועמוקים < תפירת הבתים בגיד אחד בלבד, כולל העברתו בין המחיצות.
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< 10% הנחה למזמינים שני סטים של תפילין חרוצות < ניתן להשיג סט תפילין פרודות רגיל ב-2400 שח < הדרכת בר מצווה והכנסת הפרשיות 
בנוכחות הלקוח < תוספת כ-500 שח לכתב יד אר"י ואשכנז < אפשרות לבחירת הביית לפני צביעה < תוספת קלף מעופץ כ-600 ש"ח < המכון 

רשאי להפסיק או לשנות את המחירים ללא הודעה מוקדמת < ט.ל.ח

*המחיר לא כולל הכנסת פרשיות ורצועות 

דגמי התפילין והבתים "חרוצות" מותאמים לכל העדות והמנהגים: אר"י )פצפון( חב"ד, עדות המזרח, אשכנז, ברסלב, שמושא רבא. צאנז ועוד.
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בתי
תפילין
חרוצות

₪ 1,953₪ 2,263₪ 2,638 גודל רגיל

גודל פצפון

חבד ושימושא 
2,000 ₪רבא

₪ 2,375

₪ 2,375

₪ 2,644

₪ 2,644

מהודר
עור אירופאי | ריבוע מכונה

מהודר א' א'
עור אמריקאי | ריבוע יד

הריבוע נעשה ביד אדם
כרסם מופעל חשמל

הריבוע נעשה ביד אדם
כרסם מופעל ביד

מהודר א'
עור אמריקאי | ריבוע רגל
הריבוע נעשה ביד אדם
כרסם מופעל בכח הרגל

מהודר
עור אירופאי | ריבוע מכונה

מהודר א' א'
עור אמריקאי | ריבוע יד

הריבוע נעשה ביד אדם
כרסם מופעל חשמל

הריבוע נעשה ביד אדם
כרסם מופעל ביד

מהודר א'
עור אמריקאי | ריבוע רגל
הריבוע נעשה ביד אדם
כרסם מופעל בכח הרגל

₪ 3,454₪ 5,426 ₪ 4,150

₪ 4,971₪ 6,330

גודל רגיל

גודל פצפון

סט
תפילין 
חרוצות 
קומפלט
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קסת הסופר
רחוב הסנהדרין 27 ראש העין
www.keset-hasofer.co.il

לפרטים והזמנות:
03-9031-308

הרה"ג זאב שרייבר שליט"א, בעל "מטה אשר"  הרה"ג עזריה בסיס שליט"א 

הרה"ג דב הכהן קוק שליט"א  הרה"ג שלמה מחפוד שליט"א  הרה"ג משה 

מרדכי קארפ שליט"א  הרה"ג איתן גמליאל שליט"א  הרה"ג שי אזרחי 
שליט"א  הרה”ג יונתן אדוארד שליט”א  הרה”ג שלום נגר שליט”א  הרה”ג 

בניהו שמואלי שליט”א   ועוד...

רשימה חלקית של תלמידי חכמים
המניחים תפילין חרוצות מבית מכון "קסת הסופר":

שליט”א  אוירבך  דב  אברהם  הרה”ג  שליט”א   שטרנבוך  משה   הרה”ג 

שליט”א בעדני  שמעון  הרה”ג  שליט”א   עמאר  משה  שלמה   הרה”ג 

הרה”ג מאיר  שליט”א   ליאור  הרה”ג דב  שליט”א   קורח  פנחס  הרה”ג   

קורח  פנחס  הרה”ג  שליט”א   מועלם  שלמה  הרה”ג  שליט”א   מזוז 
שליט”א הלוי  גודיס  דניאל  הרה”ג  שליט”א   כחלון  הרה”ג ברוך   שליט”א  

 הרשל”צ הרה”ג בקשי דורון שליט”א  ועוד...

רשימה חלקית של תלמידי חכמים
הממליצים על תפילין חרוצות עם היכר אוויר לכתחילה:

)הקטלוג טעון גניזה(

תפילין 
חרוצות 
הן תכלית 
ההידור 
ועדיף
שיהא כך

רבנן חכמי ישראל
בכל הדורות
קבעו פה אחד:

 

 שע"י

 ד הרבניםוע
לכל הארץ!משלוחים


