
02-
993

303
ן 2

עציו
פוס 

ד

• המחירים כוללים דמי אריזה ומשלוח ובתוקף עד ר"ח מנחם אב תש"ע

צוותי מדע ותורה

       מצורף בזאת צ'ק ע"ס _____ ₪         נא לחייב את כרטיס האשראי שלי )ישראכרט/ויזה( מס' ________________ תוקף________  מס' תשלומים )עד 3(: ___
מס' ת"ז: __________________    בסכום: _____________ ₪     חתימה:_________________

דרכי ההזמנה:
א. באתר אינטרנט: www.zomet.org.il   ב. בטלפון: 02-993-2111

ג. בפקס: 02-993-1889  )ע"י משלוח הספח(
ד. הזמנה בדואר: מכון "צומת", אלון שבות, 90433 )ע"י משלוח הספח(

שם המזמין: ________________________________________
טל':___________________ נייד: _______________________                  
_____________ מיקוד:   ______________________ כתובת: 

נא לשלוח אלי את הפריטים הבאים:
ובסה"כ:______₪ אחד:         כל    &  70 במחיר  ל,  מכרך  עותק)ים( 
ספרים נוספים:__________________                              ובסה"כ:______₪

סט תחומין )א-ל(  מחיר 1040 &                                   ובסה"כ: ______₪
מבצע לרוכשי סט - תקליטור תחומין 3+ בתופסת 90 &                ובסה"כ:______₪
עותקים מתקליטור תחומין 3+  במחיר 180 &  כל אחד                     ובסה"כ:______₪
ובסה"כ:______₪ אחד                      כל   &  90 במחיר  אורלי,  מנורות 
ובסה"כ:______₪                       &  30 במחיר  חסידות,  של  חוט 
ובסה"כ:______₪                       &  39 במחיר  מבט,  נקודת 
ובסה"כ:______₪                       &  30 במחיר  כרכים(,   2( פתיחה  נקודה 

ובסה"כ:______₪                        &  30 במחיר  שופטים,  ספר 
ובסה"כ:______₪                       &  21 במחיר  סגולה,  אתרי 
ובסה"כ:______₪                       &  21 במחיר  אבות,  בדרך 

בתוספת
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&90

&180

לכרך

&360

&360

&60&25

&27

תחומין ל'

אידיאלי לחופשות בבתי מלון וצימרים

ושאר כרכי תחומין

תקליטור תחומין 3  

הכולל: 28 כרכי תחומין, אנציקלופדיה רפואית הלכתית )5 כרכים(, אסיא )8 כרכים( במראה הבזק )6 כרכים(,
בצומת התורה והמדינה )3 כרכים(, כתבי הרב ישראלי זצ"ל: עמוד הימיני, משפטי שאול )3 כרכים(, חוות בנימין ועוד...

&109

אתרי סגולה
בגובה חז"ל מאת הרב ישראל רוזן

בדרך אבות

לרוכשי סט מבצע מיוחד

תרצו מואר - תרצו מוסתר

תקליטור תחומין 3

לתחומין 30

3

6
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&30

&70

&30

&30

8
&130 סט תחומין

ל' כרכים
&1040

&1680

חוגגים

&55
ספר שופטים

בגובה חז"ל מאת הרב ישראל רוזן
&30

&30&21

&21
עיונים במסכת אבות מאת הרב יהודה שביב

&35

&30
 חדש!

חוט של חסידות
על פרשיות התורה

מאת שלמה שוק

לרגל הופעת כרך "ל" של תחומין הנכם מוזמנים לכנס השקה - פרטים מעבר לדף

עיונים בפרשת השבוע מאת הרב אמנון בזק
נקודת פתיחה )2 כרכים(

&49

&39
חדש!

נקודת מבט
אור וצל על החברה בישראל

מאת הרב ישראל רוזן
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תורה ומדע במבט עתידי
כנס להשקת הכרך ה-30 מסידרת "תחומין"

משרד המדע והטכנולוגיה 
מכון "צומת" צוותי מדע ותורה

לשכת רב הקמפוס

ביום ראשון, ב' דר"ח תמוז תש"ע )13.6(
באוניברסיטת בר-אילן, אולם הסינט

במקום תתקיים מכירה מוזלת של ספרים ומוצרי מכון "צומת"
לפרטים: 02-9932111

התכנסות וכיבוד קל16:00

 הרב שלמה שפר - רב הקמפוס,16:15
אוניברסיטת בר אילן 

מנחה: הרב אורי דסברג - עורך "תחומין"

דברי ברכה

הרב שלמה דיכובסקי - חבר ביה"ד הגדול 16:30
)בדימוס(

האם ההלכה מחוייבת 
לעובדות מדעיות?

טכנולוגיה עתידית וקדושת הרב יעקב אריאל - רבה של רמת גן17:00
המשפחה

 פרופ' עלי מרצבך - המח' למתמטיקה,17:30
אוניברסיטת בר-אילן

הסתברות וסטטיסטיקה - 
משמעויות הלכתיות

תפילת מנחה, הפסקה וכיבוד קל18:00

 הרב ישראל מאיר לאו - הרב הראשי לת"א-יפו,18:30
יו"ר יד-ושם

תורת ישראל מעבר 
למיגבלות זמן ומקום

 הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ19:00
 שר המדע והטכנולוגיה,
רב שכונת אחוזה חיפה

סקירה על הישגי החלל 
בישראל

 הרב ישראל רוזן, מהנדס 19:30
ראש מכון "צומת" 

אלקטרוניקה הלכתית חדשנית 
 בתחום בטחון ורפואה
בליווי מצגת והדגמות

תפילת ערבית20:15

בחסות: 


