
 בס"ד

 כל שנה אתם מתלבטים בשאלה,

 מה לשים במשלוח המנות, שישמח באמת את שכינכם וחבריכם?

 הרי במבה ביסלי וכיף כף, מיותרים לכולנו,

 במיוחד חודש לפני פסח.

 

 מה באמת ישמח את ידידיכם וישאיר להם טעם טוב לכל השנה?
 

הודיה של עולם - תודה קול מבית - החדשים המוצרים את בפניכם להציג שמחים                אנו
 לה'.

 מוצרים המכניסים שמחה אמיתית בלב - בקלות ובמהירות.

 

 חמש דקות כתיבה בפנקס ההודיה

 שלוש דקות של שירת מזמור לתודה

 ותרגישו איך החיים נהפכים לטובה ולתודה.

 

 השבוע (ג' אדר - ז' אדר) בלבד אנחנו יוצאים במבצע מדהים - חד פעמי

 של למעלה מחמישים אחוז הנחה

 להחליף את הביסלי והבמבה - בממתקים אמתיים לרוח ולנשמה.

 פנקס ההודיה - לרישום חסדי ה'

 הפנקס שמכניס שמחה בלב

 ומביא לאדם ישועות ונפלאות



זלמן שלמה ר' - ישראל גאון        כעצת
 אויערבך זצ"ל - ראו כאן

לפני פורסמה נאמן יתד      בעיתון
 כחודשיים כתבה נפלאה עלי ועל פנקס הההודיה -ראו כאן

 

 

 מחיר 8 פנקסי הודיה - 60 ש"ח בלבד כולל משלוח עד הבית.

 

 לחץ עכשיו כאן -לתשלום מאובטח באשראי - ותוך כמה ימים הפנקסים אצלך בבית.

 למי שאין גישה ניתן לשלם במענה ממוחשב על ידי חברת נדרים פלוס

 בטלפון 0799-691839 ולהשאיר הודעה לאחר התשלום מה הזמנתם ולאן לשלוח.

https://www.kol-toda.co.il/%D7%A4%D7%A0%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%90/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A0%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%94
https://static.s123-cdn.com/uploads/4762626/normal_6005f1209ec73.pdf
https://nedar.im/FtOG


 

שירים דיסק להוציא זכינו      השנה
 נפלא - 10 ניגונים נפלאים על מזמור לתודה

 השיר היחיד שנפסק בשו"ע שמצווה לשיר אותו.

  ראה פרטים כאן

 

 מחיר דיסק כל השנה - 15 ש''ח

 השבוע (ג' אדר - ז' אדר) בלבד אנחנו יוצאים במבצע מדהים - חד פעמי

 של למעלה מחמישים אחוז הנחה

עד משלוח כולל בלבד ש"ח 60 - לתודה מזמור דיסקים 10           
 בית.

 לחץ עכשיו כאן -לתשלום מאובטח באשראי - ותוך כמה ימים הדיסקים אצלך בבית.

 למי שאין גישה ניתן לשלם במענה ממוחשב על ידי חברת נדרים פלוס

 בטלפון 0799-691839 ולהשאיר הודעה לאחר התשלום מה הזמנתם ולאן לשלוח.

 

https://www.kol-toda.co.il/%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94
https://nedar.im/VVTy


של מגנטים סוגי     מבחר
 מזמור לתודה

 ניתן לראות כאן - את כל הסוגים

 השבוע (ג' אדר - ז' אדר) בלבד אנחנו יוצאים במבצע מדהים - חד פעמי

 של למעלה מחמישים אחוז הנחה

עד משלוח כולל בלבד ש''ח 40 - לתודה מזמור מגנטים 15           
 הבית.

 לחץ עכשיו כאן -לתשלום מאובטח באשראי - ותוך כמה ימים המגנטים אצלך בבית.

 למי שאין גישה ניתן לשלם במענה ממוחשב על ידי חברת נדרים פלוס

 בטלפון 0799-691839 ולהשאיר הודעה לאחר התשלום מה הזמנתם ולאן לשלוח.

 

 

 כתב בספר פסקי תשובות: (סימן תרצה אות יז)

שאינם מתנות בשאר גם מנות משלוח חובת ידי לצאת אפשר הלוי' ה'מנות לטעם              הנה
  מיני אוכלין,

 ולכן אף כי העלו הפוסקים דיש להחמיר גם כטעם התרה"ד (שצריך דווקא אוכלין)

אוכלין ממיני אחד לאיש מנות משלוח מדינא, עליו המוטל את קיים שכבר אחרי              מ"מ
 דייקא,

https://www.kol-toda.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%94
https://nedar.im/hDdH


 

- הודיה. - החמישי הקול באתר נוספים מוצרים עוד להזמין            ניתן
/https://www.kol-toda.co.il 

 והשבוע מבצע על כל המוצרים באתר

 הזמינו שני מוצרים (מאותו סוג) וקבלו את השלישי חינם - למשלוח מנות

 

yudataub@gmail.com בכל שאלה ובעיה ניתן לפנות אלינו במייל 

 וכן בטלפון 055-6785647

הקרוב בסניף גם אצלנו לברר תוכלו הארץ, רחבי בכל סניפים 70 כ לנו יש המעוניין                 לכל
 לביתכם

 שלחו לנו בקשה ונשלח לכם את העמדה הקרובה לביתכם.

 
 

 הקניות שלכם עוזרות לנו להוציא עוד מוצרי הודיה ושמחה.

 אנו עומדים כרגע לקראת עוד שני מוצרים בקרוב בעז"ה

וכן מנות', 'משלוח ולקרותם דברים ושאר בגדים גם ואוהביו לידידיו לשלוח להוסיף             יוכל
 עמא דבר.

https://www.kol-toda.co.il/
https://www.kol-toda.co.il/


  1. צדיקים מודים לה' - ראו כאן.

  2. מצוות נטיעת אילנות בארץ ישראל - ראו כאן.
 

באורה● העולם את למלא לנו לעזור שלכם ההזדמנות          זה
  ושמחה

 

 לחצו כאן - להזמנת ערכת פנקסי הודיה

 לחצו כאן - להזמנת ערכת דיסקים מזמור לתודה

 לחצו כאן - להזמנת מגנטים מזמור לתודה
 

 הודעות חשובות
לכם,● לשלוח בטעות ושכחנו יתכן הזמנות, מאוד הרבה יש           ב"ה

אנו המשלוח, את עכשיו או בעבר קיבלתם לא אם מאוד            נבקש
 עדכנו אותו ונשמח לתקן את התקלה במהרה.

בימים● בעז"ה נוף. של יופי כתוב האשראי בדף תקלה           עקב
 הקרובים זה יסתדר ויהיה כתוב הקול החמישי - מוצרי הודיה.

  ניתן לקרוא מבחר עלוני קול תודה לאדר ופורים, מהשנה ושנים עברו - בלחיצה כאן.●
● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kol-toda.co.il/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%94
https://www.kol-toda.co.il/%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%93/%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%A2%D7%AA%D7%9D-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://nedar.im/FtOG
https://nedar.im/VVTy
https://nedar.im/hDdH
https://www.kol-toda.co.il/%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D

