
.055-6785647 22) או  079-5420539 (שלוחה  055-6785647.או בכל הארץ,טלמסר  22) או  079-5420539 (שלוחה  או בכל הארץ,טלמסר 

מתנה לכל אירוע
(יום הולדת, בת מצווה) 

פנקס "הודיה לה'" צבעוני 
ומרהיב, משובץ בפסוקים 
רעיונות תפילות וסיפורים

רב מכר!

זמירון לברית מילה 
לאשכנזים - הפיוט "יום 
ליבשה" מבואר, וברכת 

המזון עם תפילות "הרחמן" 
ללא תשלום.

מומלץ!

מתנה לבר מצווה
או לכל בן או בת עליה

הספר "שערי אהבה",
מדריך מעשי לבני דורנו כיצד 
לזכות להיכנס לעולמה הנפלא 

של אהבת ה' על ידי הכרה 
נלהבת בטוב ה' והודיה אליו,

בכל גיל, לגברים ולנשים.

מתנה לחלאקה, כניסה 
לגן, או לגננת בסוף שנה

דיסק "הכול לטובה",
שיר נפלא על הסיפור

של ר' עקיבא
ונחום איש גם זו.

מתנה לחתן ולכלה
חוברת/ספרון מהודר "הקול החמישי"

ביאור נפלא של הודיה לשבע ברכות, 
ובירור השמחה וההודיה בשמחת 

הנישואין.
מומלץ כמתנה לחתן ולכלה, (כריכה 

קשה – מהודרת)  או לחלוקה לאורחים 

בחתונה(כריכה רכה) (כולל תפילות וברכת המזון).

מתנה לבת מצווה 
חוברת/ספר אוצר ההודיה 

לבת המצווה. כולל הכנה של 
שמחה והודיה לגיל המצוות, 
באור נפלא ל"מזמור לתודה", 

והמעלות שחנן ה' את בת 
ישראל ועוד. 

מתנת תודה
להורים, למארחים, ולסוף שנה.

מארז של הודיה:
1. חוברת הודיה לפי חודשי השנה, מאמר 

וסיפור לכל חודש (מקבץ עלוני קול תודה).
2. דיסק קול תודה – שיעורים, סיפורים, 
ושירים מובחרים מקו קול תודה גברים.

3. חוברת שערי הודיה, מדריך מעשי לחפץ 
ההודיה. של  המתוק  טעמה  את  לטעום 

תוספת תודה לכל מתנה
ספרון נפלא של הרב לוגסי 

שליט''א "חי בתודה" – 
מאמרים קצרים ויפים על 

המעלות הנפלאות בהם זוכה 
המודה לה'.

רב מכר!

ט"ו בשבט
חוברת "פירות הילולים", 

מקורות המנהג וסדר אכילת 
הפירות במחיצת גדולי הדורות.

בנוסף, פרק מיוחד שכולו 
התבוננות ב"חסד המופלג של 

הפירות" עם חידון מיוחד לילדים.

להשיג אצל:

מחפש מתנה מעניינת ??? מתנה ערכית, שמחוללת שינוי...

                  מתנה של שמחה הודיה ואהבה לה‘ ?

"קול תודה"
 קו ההודיה לה': 03-6171190
קול תודה לנשים: 03-6171180

בס“ד



מתנות של שמחה, הודיה ואהבה לה‘

מחירתאור ותוכןשם הספר

פנקס הודיה לה’

פנקס לרישום חסדי ה’.

בהסכמתו ובהמלצתו של הרב זילברשטיין שליט’’א. 
הגרש’’ז אויערבך זצ’’ל המליץ לאדם הזקוק לישועה, לרשום בפנקס את חסדי ה’ 

ולהודות עליהם, והחסדים לא יפסיקו.

5 ש’’ח

חינםזמירון בגודל דף A4 צבעוני, ניתן לקבל עד 30 ברכונים זמירון לברית מילה

7 ש’’ח )הנחה לכמות(שיר מחזק ומתאים לכל גיל, שיהפוך את חייכם לתודה. דיסק הכל לטובה

5 ש’’חשילוב נדיר של שיעורים מובחרים עם שירים וסיפורים.דיסק קול תודה

“אוצר ההודיה” לבת המצווה

ולכל בת ישראל

הכנה של שמחה והודיה לגיל המצוות. כולל: 

1. מסיבת בת מצווה, האם לעשות וכיצד? 

2. תכונותיה המיוחדות של בת ישראל.

3. עיסוק הנשים בגן עדן - הרב “בלבבי משכן אבנה”.

4. רשימת שירי שבח והודיה לבורא עולם. 

5. תפילה לכלת בת מצוה. 

10 ש’’ח )חוברת(

20 ש’’ח )ספר(

שערי אהבה )ספר(
לראשונה ספר הדרכה מעשי לבני דורנו לקיום מצוות ‘עשה’ הגדולה 

ביותר – אהבת השם. 

מומלץ כמתנה ל - בר מצווה )אהבה בגמ’ 13(, או יום נישואין. 

40 ש’’ח

שערי הודיה )חוברת(
לימוד  דרך ההודיה מגדולי ישראל כדרך חיים.

קל וברור. מחולק לפי נושאים. עם הרבה עצות מעשיות. 
10 ש’’ח

10 ש’’חביאורים למזמור ההודיה, לאומרו בכוונה ובהתעוררות הלב. טוב להודות על מזמור לתודה

הקול החמישי )לנישואין(
כריכה קשה

לזכות לברכת ה’, שישמע בחתונה קול הודיה )כמבואר בירמיה לג,יא(.  
הוצאה מפוארת במיוחד. 

מתנה נפלאה  ומקורית לחתן וכלה, הכנה רוחנית לחתונה.
20 ש”ח

הקול החמישי כריכה רכה
מזכרת נפלאה למשתתפים בשמחת החתונה. 

כולל תפילות נפלאות, ברכת המזון )ספרד/ע”מ( ועוד

10 ש’’ח

5 ₪ )לכמות(

הקול החמישי )לשבע 
ברכות(

כריכה רכה

ביאור קל ועממי לשבע ברכות, עם טעם מתוק של הודיה.

הכנה נפלאה לחתן וכלה לזכות לברכה שבשבע הברכות.

מזכרת של הודיה לשבת שבע ברכות.

₪ 10

5 ₪ )לכמות(

מזכרת הודיה לחתונה

זכר לקרבן תודה

ביאורי רבותינו על מזמור לתודה, לאומרו בכוונה ובהתעוררות הלב. 
כולל פרק “בהיכל התודה” - מעלתו וסגולתו של מזמור ההודיה. עם 

ברה”מ ושבע ברכות.

₪ 5

5 ש’’חמאמרים נפלאים על מעלת ההודיה.חי בתודה )ספרון כיס(

עלון “קול תודה”
עלון חודשי מרתק ומעשיר בנושא ההודיה לה'. 

ניתן להרשם כמנויים 055-6789852

kt6171190@gmail.com או לקבל בחינם במייל

 ₪ 10

לשמיעת העמדה הקרובה לביתך, התקשר לטלמסר: 079-5420539 )שלוחה 22( או 055-6785647.

בס”ד

  קו טלפון מחזק בנושא

        ההודיה לה’
התחזקות יומית, שיעורים, סיפורי ישועות, שירים ועוד

קול תודה לגברים: 03-6171190 | לנשים: 03-6171180


