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בספר התורה
של ילדי ישראל

וגם מקבלים תעודה יפה!
בקניית אות בספר התורה, תקבלו לביתכם 

תעודה נאה ומרשימה על שם הילד או הילדה, 
עם ציון הפרשה שבה מופיעה האות שקניתם. 

ספר התורה של ילדי ישראל
ת.ד. 8, כפר חב“ד 60840

טל: 03-9607358 
info@kidstorah.org  •  www.kidstorah.org

הועד לכתיבת ספר התורה של ילדי ישראל  ע"י ועד רבני חב"ד באה"ק ת"ו
מרכז ליהדות בית חב"ד (ע"ר)

              גיל

נא לכתוב בכתב יד ברור!

 רק ילדים יכולים לקנות אות בספר תורה זה, בנים-עד גיל 13, בנות-עד גיל 12.
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לכל ילד וילדה • אות בספר התורה • של ילדי ישראל
בירושלים העתיקה, בין החומות, הולך ונכתב ספר תורה נוסף, 
בסדרת ספרי התורה המיוחדים של ילדי ישראל. כשני מיליון 

ילדים וילדות מהעולם כולו כבר קנו לעצמם בהם אות. 

בכל ספר תורה יש 304,805 אותיות. בספרי התורה של ילדי 
ישראל - כל אות שייכת לילד/ה אחר/ת, ולכל ילד וילדה אות 

אחת בלבד. גם אתם יכולים לקנות אות אחת בספר התורה.

קניית אות בספר התורה היא זכות גדולה, ומצווה 
המאחדת את כל ילדי ישראל. היא מסמלת באופן מוחשי 

את היותנו עם אחד ולכולנו תורה אחת.

הרבי מליובאוויטש ביקש שלכל ילד 
וילדה תהיה אות בספר התורה. קניית 

אות בספר התורה בכוחה להציל, להגן, 
ולהעניק ברכה והצלחה.

מהו ספר תורה?
ספר תורה הוא דבר קדוש ביותר לעם ישראל. התורה היא 

מתנה שנתן לנו הקדוש-ברוך-הוא בהר סיני. אלפי שנים אנו 
לומדים אותה, מקיימים את מצוותיה וחיים על-פי הוראותיה.

ספר התורה נכתב בקדושה ובטהרה על ידי סופר סת"ם 
(ראשי תיבות: ספר-תורה, תפילין, מזוזה) מומחה וירא שמים, 
בדיו מיוחד ונוצה על קלף עשוי עור של בהמה טהורה. כל אות 

חייבת להיות מדוייקת והכתיבה נמשכת חודשים רבים.

כאשר מסתיימת מלאכת הכתיבה, עורכים חגיגה גדולה 
ומכניסים את ספר התורה לארון הקודש בבית-הכנסת. בימים 
מיוחדים, בשבתות ובחגים, קוראים בספר התורה בציבור.

הסופר יכתוב 
אות 

בספר התורה 
במיוחד בשבילכם!

מי יכול לקנות?
• רק ילדים יכולים לקנות אות בספר תורה זה, 

בנים-עד גיל 13, בנות-עד גיל 12.
• עבור כל ילד אפשר לקנות אות אחת בלבד.

• אפשר לקנות אותיות גם לילדים קטנים ואפילו לתינוקות 
בני יומם.

• ניתן לקנות אותיות כמתנה לילדים שלא קונים 
בעצמם.

כמה עולה אות?
מחירה של אות בספר התורה הוא סמלי: 

דולר אחד או סכום השווה לדולר.

הוצאות הטיפול, כולל הדפסת ומשלוח 
התעודה לכל ילד, גבוהות הרבה יותר. 

ביכולתכם להיות שותפים במבצע באמצעות 
תרומה, בנוסף לסכום של דולר לרכישת האות.

איך קונים?
  www.kidstorah.org :באתר שלנו

הרישום באמצעות האתר מהיר ויעיל יותר.
דואר: מלאו את הפרטים בטופס, צרפו לטופס 

סכום השווה לדולר אחד בעד כל אות, הכניסו למעטפה 
ושלחו לפי הכתובת: 

ספר התורה של ילדי ישראל, ת.ד. 8, כפר חב"ד 60840. 
אפשר לשלוח שיק, או לשלם באמצעות כרטיס אשראי.

נא לא לשלוח מזומן.
לקניית אותיות לקבוצות, בתי ספר וכדומה, 
יש להשתמש רק בקובץ אקסל שנשלח לכם.

יש אפשרות למשלוח מספר תעודות לכתובת אחת. 
לעוד שמות ניתן להשתמש בטפסים נוספים, או 

לרשום את כל הפרטים על דף רגיל. 


