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פתיחת ארון הקודש בזמן התפילה בבית הכנסת הינו אחד הרגעים היותר מרגשים" ,וזאת התורה אשר שם
משה לפני בני ישראל" המתפללים ללא הבדלי גיל או מעמד ניגשים לספר תורה בחרדת קודש ומנשקים
אותו .התורה הקדושה נתנה לעם קדוש מאת הקדוש ברוך הוא.

תפקיד התיקים לספר תורה

כאשר ספר התורה מוכן ,כתוב על קלף ,עבר תיוגים והגהות של מחשב וכמובן הגהות ידניות על מנת למנוע
טעויות ובכך ספר התורה נהיה כשר ,מניחים אותו בתוך תיק על מנת לשמור על היריעות וכמובן לפאר אותו
כמו שכבר פירשו רבותינו ז''ל "התנאה לפניו בכלי נאה".

התיקים לספר תורה הינם לשם הידור מצווה וכן עבור הגנה ושמירה על ספר התורה שבתוכם ,בנוסף התיק
לספר תורה הינו משמש עבור ניוד ספרי תורה בצורה בטוחה ממקום זה למקום אחר.

תיקים לספר תורה  -פאר והדר בכל ארון קודש

בית הכנסת הינו מקדש מעט וכיאה למקום קדוש ,נהג עם ישראל בכל התפוצות ובכל הדורות לפאר את
בית הכנסת ולשוות לו צורה של הוד והדר.

לשם כך אנו מציעים תיקים לספר תורה בדגמים מעוצבים ובסגנונות שונים גם מהמבחר הגדול שיש לנו
ואפילו גם לפי הזמנה אישית.

דוגמא :אם אהבתם דגם של ארגז אחד ורימונים מארגז שונה ,ניתן לשלב בין שניהם וכן הלאה.

כמו כן אנו מציעים מוצרים משלימים כהקדשה או כמתנה לבית הכנסת כגון רימונים לקישוט ספר תורה,
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כתרים ,מצביעי יד לקריאה בספר תורה ,קופות צדקה ועוד.

התיקים ל ספר התורה שאנו מציעים מיוצרים באיכות גבוהה ,מיטב האומנים המובילים בתחום הצורפות
חורטים צורות מרהיבות ביופיין ועיטורי קודש ,כל תיק ושונה מחברו בסגנון ייחודי משלו.

התיקים אצלינו מיוצרים במגוון סגנונות ועיצובים מודרניים,קלאסיים ואף עיצובים לפי מסורת של קהילות
יהודיות מכל רחבי העולם.

ישנם ארגזים המשולבים בכסף טהור ,עץ וקטיפה גילופים יחודיים ומה שעוד מייחד אותנו היא האחריות
הניתנת לכל החיים.

אומרים כי בורא עולם נמצא בפרטים הקטנים ,ובאותם תיקים לספר תורה שאנו מייצרים מושקעים תשומת
לב מרובה ועבודת אומנות אמיתית עם שימת לב גם לפרטים הקטנים ביותר מה שהופך אותם לכלי נאה
ויצירת פאר אומנותית המפארת כל ארון קודש וכל בית כנסת.
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