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1

  ד"בס

  
  ם" לכל סוגי הסת מקצועייםשקפים וקיפולים ממוחשבים

  
  
  

  קטלוג שקפים 
  ם"לסופרי סת

  לעיצובי יודאיקה נבחרים
  ד"טבת תשע' ז 

  
  תנים להדפסה בכל גודל רצוייכל העיצובים נ

  
  בדהעתקה על קלף בלצורך השקפים מיועדים ל
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2

  אשת חיל וסדר הדלקת נרות
  

  אשת חיל משולב עם 
  סדר הדלקת נרות שבת

   עם כותרת–לב פנימי 

  אשת חיל משולב עם 
  סדר הדלקת נרות שבת

  לב פנימי

  אשת חיל צורת לב
  עם מסגרת ריבוע

  אשת חיל צורת לב
  עם מסגרת לב

  
    

  
E1  E2  E3  E4  

  

  אשת חיל
  עם חלון בצורת שער

  אשת חיל משולב עם 
  סדר הדלקת נרות שבת

  בצורת נרות

  אשת חיל משולב עם 
  סדר הדלקת נרות שבת

  נרות ולוחות הברית

  אשת חיל משולב עם 
  סדר הדלקת נרות שבת

  לב פנימי וחיצוני

    

    

E5  E6  E7  E8  

  

  אשת חיל משולב עם   אשת חיל בצורת כתר חלקים  אשת חיל בצורת כתר מלא
  סדר הדלקת נרות שבת

  בצורת כתר

  אשת חיל
  בתוך סמל גבורה

  
  

  

  

E9  E10  E11  E12  
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  אשת חיל וסדר הדלקת נרות
  

  אשת חיל עיגול
  ומסגרת עיגול

  אשת חיל עיגול
  עם עיגול פנימי

  אשת חיל עיגול
  עם לב פנימי

  אשת חיל ספירלה

  
    

  

E13  E14  E15  E16  

  

  אשת חיל
שני טורים עם 

  הבלטות

אשת חיל שני   אשת חיל טור אחד
  טורים

  אשת חיל נרות
והשכבה  עם קדיש

  לאשה

  אשת חיל
  שני שערים

  

  
  

  
  

E17  E18  E19  E20  E21  

  

  סדר הדלקת נרות שבת
  סדר הדלקת נרות שבת

  צורת לוחות הרית
סדר הדלקת נרות 
  שבת צורת נרות

סדר הדלקת נרות    עיגולסדר הדלקת נרות שבת צורת
  שבת

  

  

  
  

A1  A2  A3  A4  
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4

  פיטום הקטורת
 

  פיטום הקטורת עיגול
  עם למנצח

  פיטום הקטורת עיגול
  

  פיטום הקטורת מעויין
  

' ם גפיטום הקטורת ע
  מנורות
  

      

  

P1  P2  P3  P4  

  

  פיטום הקטורת משולב
  עם למנצח אליפסה

  פיטום הקטורת משולב
  עם למנצח מלבן

פיטום הקטורת לכתחילה 
  משולב עם למנצח מלבן

  טום הקטורת משולבפי
  עם למנצח מלבן וכותרת

    
  

  

P5  P6  P7  P8  

  

' פיטום הקטורת עם ג
  'מנורות עם שויתי ה

פיטום הקטורת שער עם ציור 
  מנורה

  ילהפיטום הקטורת לכתח
עמוד אחד שמולב עם 

  מנורה

פיטום הקטורת  משולב 
  מנורה

  שני טורים אנכיים

  

  
    

P9  P10  P11  P12  

  

  פיטום הקטורת
  שני עמודים עם הבלטות

  פיטום הקטורת
  שני עמודים

  הפיטום הקטורת לכתחיל
  שני עמודים

  פיטום הקטורת לכתחילה
  שלושה עמודים

        
P13  P14  P15  P16  
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  פיטום הקטורת
  

  מנורות' פיטום הקטורת לכתחילה משולב עם ג

  
P17  

  

  מנורות
שיר למעלות צורת   אנא בכח צורת מנורה  למנצח בצורת מנורה

  מנורה
למנצח בצורת   למנצח בצורת מנורה

  מנורה

      

  
 

M1  M2  M3  M4  M5  

  

  למנצח בצורת מנורה  למנצח בצורת מנורה  למנצח בצורת מנורה  למנצח בצורת מנורה
  ב שמות"משולב ע

    
    

M6  M7  M8  M9  

  

  עם מנורה' שויתי ה  למנצח בתוך ציור מנורה עיגול  וך ציור מנורהלמנצח בת
  פסוקים ושמות

  ד"למנצח צורת מנורה חב

        
M10  M11  M12  M13  
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  העסק /ברכת הבית
  

   צורת מפתח-ברכת העסק    צורת מפתח-ברכת הבית    צורת שער-ברכת הבית    צורת חמסה–ת ברכת הבי

  

    
  

B1  B2  B3  B4  

  

 צורת –פסוקים לעין הרע 
  חמסה

  ברכת העסק  ברכת הבית   צורת בית–ברכת הבית 

  

      
B5  B6  B7  B8  

  

  נשמת כל חי
   מגן דוד–נשמת כל חי    כינור–נשמת כל חי    נבל עם כוכב–נשמת כל חי    נבל-נשמת כל חי 

        
N1  N2  N3  N4  
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  שונות
 

  ן"איגרת הרמב  ן"איגרת הרמב  ן צורת אגרת"איגרת הרמב  ן צורת אגרת"איגרת הרמב

      
  

S1  S2  S3  S4  

  

  ה צורת אגרת"תפילת השל  עלינו לשבח  פרקי שירה  פרשת המן

    

  

  

S5  S6  S7  S8  

  

  פסוקים לעין הרע
  בשילוב למנצח צורת מנורה

  ברכת הכהנים  תפילת חנה  פסוקים לעין הרע

    

    

S9  S10  S11  S12  
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  שונות
  

  תפילת עורכי הדין  סדר בריאת העולם  תפילת הרופא  ד מגן דו–תפילת הרופא 

    
    

S13  S14  S15  S16  

  אורי וישעי' לדוד ה  ברכת אשר יצר  שיר למעלות
  צורת שופר

  )דיחס(פתיחה למגילת אסתר 
  צורת מגילה

    

  

  
S17  S18  S19  S20  

  

  ברכת הכלה
  צורת כתר

  ברכת הכלה
  צורת לב וציפורים

  ברכת הכלה
  צורת לב

  ברכת הכלה
  ציפרים

  

  
    

S21  S22  S23  S24  

  

  ברכת האורח  ברכת האורח  סדר קידוש לליל שבת  סדר קידוש לליל שבת

        
S25  S26  S27  S28  
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9

  שונות
  

  לוחות הברית   צורת לב–אדרבא   סדר קידוש ליום שבת  סדר קידוש לליל שבת

  
  

  
  

S29  S30  S31  S32  
  

  ברכת העולה לתורה  ברכות ההפטרה  בריך שמיה  מודים דרבנן

  

      
S33  S34  S35  S36  

  

  קדיש  והשכבה לאשה  קדיש צורת נר  קדיש יתום צורת עיגול
  למשולב אשת חי

  קדיש  והשכבה לאיש
  משולב אשת חיל

  

    
  

S37  S38  S39  S40  

  

    תפילה לחייל  ל"מי שברך לחיילי צה  

  

    

  

  S41  S42    
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  שיר השירים
        צורת כתר–שיר השירים 

  

      

S43        

  

   מגן דוד–מגילת שיר השירים 

  
S44  

  

  תיקון הכללי
  

  תיקון הכללי  "האש שלי" צורת –תיקון הכללי 
  "האש שלי"משולב עם 

  יגולתיקון הכללי צורת ע

  

  

  

T1  T2  T3  
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  סופר נכבד
  ם"ניתן להשיג אצלנו שקפים ממוחשבים המקצועיים  ביותר לכל סוגי הסת

  כתב חבד, י"כתב האר, כתב בית יוסף, כתב ספרדי, בכל סוגי הכתב

  

 ,כולל ספרי תורה תימניים,  העדות והחוגיםלפי כל, ספרי תורה �

 תפילין בכל הצורות והשיטות  �

  מזוזות בכל הצורות והשיטות �

 .מגילות אסתר וחמשה מגילות בכל מספרי השורות הנפוצים �

 ספרי נביאים לפי בן אשר �

 ספר תהילים במגוון אפשרויות �

 ספר הפטרות �

 במגוון צורות ועימודים, פיטום הקטורת בכל הנוסחים �

  

: כגון, למגוון תפילות וסגולות) לא מעוצב( כ יש לנו תיקונים בעימוד רגיל"וכמ

, ברכת המזון, תפילת חנה,  תרגוםפרשת המן עם, ה"תפילת השל, איגרת הרמבן

  ...ועוד ועוד, אשר יצר, ברכות המגילה

  

  .כ מקבלים הזמנות לשקפים וקיפולים בהתאמה אישית לכל מטרה"כמו

  לפרטים נוספים והזמנות

050-8752138  


