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אגף לספרי תורה מהודרים

שנכתבו ע“י סופרי סת“ם מוסמכים
בהנהלת רß זאב וקסברגר

מלכות  וקסברגר

◆  שנכתבו ע"י סופרי סת"ם מוסמכים, ויראי שמים  ◆  כתב ספרדי וכתב אשכנזי  ◆  

קלף לבן נאה ואיכותי  ◆  מוגה ע"י מגיה מוסמך, + 2 הגהות מחשב  ◆  אחריות ל-10 שנים

רח' הלפרין 18 בני ברק
תתקשר עכשיו לתיאום פגישה

זאב וקסברגר 054-8498980

o@waxb.co.il 13 כללי הזהב איך לרכוש ספר תורה בלי ליפול בפח להשיג במייל

מכירת 

ספרי תורה מהודרים
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 13 
 כללי הזהב

 20 איך לרכוש ספר תורה בהצלחה
 הדברים שצריך לסכם 
 6 עם הסופר או הסוחר

 כללים איך לשמור על 
 5 ספר התורה מגניבות

 דברים איך לשמור על 
ספר התורה מפגעי מזג האויר



3

בס"ד

קונה יקר ונכבד,

זה היום עשה ד', יום גדול הוא יום רכישת ספר תורה, וכידוע שיש מצוות עשה 

לכתוב ספר תורה, וכשאין ביכולתו לכתוב, ונתן לשליחו לכתוב עבורו, שליחו של 

אדם כמותו, ונעשה כמי שכתב וקיים את המצווה.

קניית ספר תורה זה לא דבר של מה בכך, מלבד היותה מצווה חשובה וחביבה מאד, 

ואפי' נדירה, חשוב לדעת שחביבתה היא גם מאד מיוחדת שכן הספר תורה מוקדש 

לעילוי נשמת יקירינו שאז אנו מקיימים מצוות 'כיבוד אב ואם' והעמדת מזכרת נצח 

עולם לנשמתם, וככל שהעניין והמצווה גדלים, כך גם ישנם הרבה מכשלות וחוסר 

מודעות אשר בקלות יכול הקונה ליפול.

בחוברת זו תמצא 13 כללי זהב, או אפשר לקרוא להם קצת אחרת בעיות ומקרים 

 , לנו  שמוכרים  בתחום  והמתעסקים  הסת"ם  סופרי  אצל  תדיר  באופן  קורים  אשר 

כללי הזהב נחוצים מאד לכל רוכש ספר תורה.

והנחוצים  החשובים  הדברים  את  שלנו  העשיר  הניסיון  מתוך  וקבצנו  אספנו 

לרוכשי ספרי תורה, ובס"ד ערכנו את הדברים בשפה ברורה לכל קורא, וסדרנו אותם 

כאן כסדר הדברים בכתיבת הספר תורה, ואת אשר עלינו לדעת.

והכנתו  הקלף  מרכישת  החל  הפרטים  ובכל  הדרך  לאורך  כאן  אותך  נלווה  אנו 

לכתיבה ובבחירת הסופר ושאר המתעסקים בסת"ם, עד שבאמת תדע להגיע לספר 

תורה משולם בס"ד.

לתועלתך, מומלץ לקרוא בעיון את הנאמר כאן, זה בוודאי יבוא לך לשימוש ולעזרה 

o@waxb.co.il בכדי שנוכל  בתהליך הרכישה, ונשמח לקבל הארות והערות במייל 

להמשיך לעזור לך.

בברכת הצלחה וס"ד
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הקלף
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בעיה 1.
הקלף

קלף בלי הכשר
הקלף,  מגיע  מהיכן  לדעת  מאד  חשוב  תורה,  ספר  לרכישת  באים  כשאנו  ראשון,  דבר 

ולהקפיד על קלף עם הכשר, שהקלף יהיה בכשרות מהודרת.

לצערי שמעתי, ששיווקו ומכרו קלף של חי׳ה לא כשרה לספרי תורה, הקלף נראה אותו 

דבר כמו קלף של בהמה כשרה )הקלף הוא של בהמה כשרה פרה או עגל(, אבל זה פשוט 

'פסול' !

והיו מקרים  תאר לעצמך, שהקלף הוא חלילה של גמל או של קוף או של ד"א רח"ל. 

כאלו בעבר, ה׳ ישמור. ופשוט הספר תורה פסול ממש.

אתה יכול להשקיע כסף ומאמצים בסופר מומחה וירא שמים, וכתב מאד יפה, ועם ניסיון 

רב שנים, ושאר חומרות ודקדוקים, ורק על הקלף שכחת ולא עקבת אחרי ההכשר שאכן 

יהיה קלף כשר עם כשרות, ואז חלילה הספר תורה יכול להיות פסול כי מקור הקלף יכול 

להיות מבהמה או חיה טמאה, ואז כל הספר תורה על ההידורים וההשקעה שבו פשוט פסול.

בעיה 2.
עוד בקלף

קלף סוג ב' עם חורים, או שחור מאד ולא יפה
גם אחרי שהקלף כשר ומהודר מבחינת כשרותית, עדיין לידעיתך, אפשר לחסוך כ7000 

₪ בהוצאות כתיבת ספר תורה, אם קונים קלף סוג ב' או ג' וזה בדרך כלל קלף עם חורים או 

שחור מאד או קלף דק מידי שיכול להקרע בקלות בעת הכתיבה, או עבה מאד ואז הוא כבד.

מסתתר  מה  מבינים  לא  ואנחנו  בזול,  תורה  ספר  'מציאה'  שמצאנו  חושבים  לפעמים 

ועוד  ומובחר,  משובח  ולא  זול  קלף  הוא  הספר  נכתב  עליו  שהקלף  מכיוון  זה,  מאחורי 

הוזלות נוספות שבאים על חשבון איכות וטיב הספר תורה.
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יש מאמר עתיק, 'זול שווה זול' ! ובפרט כאן בעניין ספר תורה זה מאד מאד נכון.

ולכן מאד חשוב ונחוץ לדעת לבקש קלף משובח, איכותי ומובחר, לפי הכללים כדלהלן:

קלף ללא חורים. 1

קלף לבן ולא שחור. 2

קלף נקי מכתמים שחורים ומנקודות ושערות. 3

קלף בעובי בינוני לא דק מידי ולא עבה מידי.. 4

בעיה 3
שרטוט

גם לאחר רכישת קלף כשר, מהודר, מובחר ואיכותי, עדיין אם השרטוט לא נעשה לשם 

קדושת ספר תורה, על פי ההלכה - הספר פסול !

לכן חשוב לקנות את הקלף במקום עם הכשר מהודר, שידוע ששם מקפידים לעשות 

את השרטוט כמו שצריך ולשם קדושת ספר תורה על פי ההלכה.

בעיה 4.
הסופר

דברים שצריך לדעת על הסופר עצמו.
מאד חשוב לקחת סופר ירא שמים, לברר עליו שהוא באמת ירא שמים, לומד שיעורי 

תורה שזה דבר המעיד על יראת שמים, ומתפלל כמו שצריך, מקפיד על מצוות, וזה מאד 

חשוב, כי אם הסופר לא ירא שמים הוא יכול חלילה לעשות תיקונים בספר תורה שלא על 

פי ההלכה, ועי"כ לפסול את הספר תורה.

וכמו"כ אם בתחילת הכתיבה, ובכל פעם שהסופר הכותב את ספר התורה לא אמר 'הרינו 

כותב לשם קדושת ספר תורה, הספר תורה פסול ! ולא נוכל לדעת זאת לעולם.

ולכן, אם הסופר הוא לא כ"כ ירא שמים, יכול להיות שהוא לא יכתוב ע"פ כללי ההלכה, 

ואלו דברים שאי אפשר לדעת אותם לעולם, ואז הספר יהיה פסול.
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לסיכום צריך לברר טוב על הסופר, ויש כמה דרכים לכך.

לברר עליו בקהילה ובאזור מגוריו אם הוא אכן ירא שמים.. 1

לברר האם משתתף בשיעורי תורה, שזה מעיד על יראת שמים.. 2

לברר שהוא מתפלל שלש תפילות ביום.. 3

לברר האם יש לו תעודה שלמד היטב את ההלכות.. 4

לברר שלא שומע רדיו בעת הכתיבה.. 5

במידה וקונים מסוחר, לדרוש לפגוש את הסופר ולהכירו.. 6

– אני כסוחר מאפשר לכל רוכש לפגוש את הסופר, ולהתרשם ממנו.

בנוסף, חשוב מאד לבדוק שהסופר כותב ללא יציאות מהשורה.

בעיה 5.
הכתב

 ערבוב כתב ספרדי עם כתב אשכנזי,
או ערבוב כתב ב"י עם כתב אר"י

בכדי  וזה  ספרדי,  כתב  וגם  אשכנזי  כתב  גם  לכתוב  שלמדו  מומחים  סופרים  הרבה  יש 

שיהיה להם אופציה לקבל הזמנה לרכישת ס"ת גם אם הלקוח ירצה כתב אשכנזי וגם אם 

הלקוח ירצה כתב ספרדי.

זה דבר נפלא. הבעיה הגדולה מתחילה, שבדרך כלל סופר שכותב גם כתב ספרדי וגם 

כתב אשכנזי, יכול בקלות להתבלבל בין הכתבים, בתוך כדי כתיבה, ולפעמים לערב כתב 

ספרדי עם כתב אשכנזי.

וזה אומר שאם הזמינו אצלו ספר תורה כתב אשכנזי, והוא כותב את הספר תורה בכתב 

אשכנזי בבסיס, אבל מכיוון שיש לו הרגל לכתוב גם בכתב ספרדי קורה לא מעט שהוא 

טועה וכותב הרבה אותיות בכתב ספרדי והוא כלל לא מודע לכך.

וכן להיפך, הזמינו אצל הסופר ספר תורה בכתב ספרדי, אז הסופר כותב בבסיס בכתב 

ספרדי , אבל מתוך הרגלו משתרבבים אותיות בכתב אשכנזי, ולפעמים זה קורה בהרבה 

מאד אותיות.
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ומה הבעיה בזה ? הבעיה, שהספר נהפך ללא מהודר, אמנם לא פסול, אבל מכוון שיש בו 

ערבוב של כתב אשכנזי וספרדי הוא לא מהודר.

אנחנו משקיעים כל כך הרבה כסף לקנות ספר תורה וחוסכים כל כך הרבה שנים את 

הכסף הזה, חבל שלא נקבל תמורת הכסף ספר תורה מהודר לכתחילה.

וכך גם קורה בסופר שכותב כתב אשכנזי.

כידוע בכתב אשכנזי יש שני סוגים, יש כתב בית יוסף, שזה הכתב שהציבור הכללי לוקח 

בדרך כלל, ויש את כתב האר"י שזה כתב על פי האריז"ל, שאת זה קונה הציבור החסידי, 

וכאן גם הסופר שכותב כתב אשכנזי לומד בדרך כלל את שני הנוסחאות.

וכשמזמינים אצל הסופר כתב בית יוסף לדוגמה , יכול להיווצר מצב שתוך כדי כתיבה 

הוא עובר לכתוב אותיות כתב האריז"ל, וכן להיפך כשמזמינים אצל הסופר כתב האריז"ל, 

הבסיס של כתב הסופר כעת יהיה כתב האריז"ל, ולפעמים הוא יכול להיות שהוא עובר 

בטעות לאותיות בית יוסף וזה שוב הופך את הספר ללא מהודר.

ולעניין חשוב זה אנשים בדרך כלל לא שמים לב, לבדוק את זה לעומק, ומחוסר ידיעה 

מקבלים לפעמים ספר לא מהודר כ"כ. וגם הסופרים, אם לא בודקים אותם ומזהרים אותם 

הם לפעמים ללא שימת לב יכולים לערב בין הכתבים.

ומתוך נסיון של 23 שנה בתחום הסת"ם, ואחרי מכירה של מעל 1000 ספרי תורה בארץ 

להקפיד  חשוב  כמה  עד  לדעת  ונוכחתי  ראיתי  העולם,  ברחבי  הקודש  ובקהילות  ישראל 

ולעמוד על הסופר שזה לא יקרה. ורוב הסופרים לא שמים לב לזה. וגם הקונים, לא מבינים 

ולא מודעים לזה.

אחד  יום  בינונית,  ברמה  כולם  תורה,  ספרי  כשבעה  יש  מתפלל  אני  בו  הכנסת  בבית 

החליטו הגבאים לקנות ספר תורה ברמה גבוהה מאד, והמתינו להזדמנות שימצאו תורם 

שיתרום ספר תורה ברמה גבוהה, ואכן לאחר תקופה מצאו תורם שמוכן לתרום ספר תורה 

ברמה גבוהה כראוי.

הגבאים והתורם התעניינו אצלי על ספר תורה מהודר, ובסוף החליטו שיקנו ישירות 

מהסופר בכדי להוזיל את העלויות. )כאן חשוב לציין, שזה טעות של הרבה אנשים שאצל 
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סוחר  שאצל  מה  הסכום,  מלוא  את  מבקש  הסופר  פרטי  ללקוח  כי  זול,  יותר  זה  הסופר 

שקונה אצלו הרבה ולעיתים קרובות יותר הוא יודע שהוא חייב לתת מחיר טוב וזול יותר 

מאשר ללקוח פרטי שמגיע לעיתים רחוקות.(

וכך גם בסיפור שלנו, דברו עם הסופר, סופר עם נסיון של 20 שנה, וסגרו במחיר של 

35.000 $. סכום נכבד כראוי לספר תורה מהודר.

לפני  המתקיים  תורה  הספר  כתיבת  סיום  לטקס  הוזמנתי  תורה  ספר  כתיבת  בסיום 

הכנסת ספר התורה, וחשכו עיני ממה שקורה שם, הייתי בהלם ממש, אמנם, כתב יפה 

נדהמתי  אבל  נאה,  וכתב  ניסיון  עם  בסופר  ההשקעה  של  הכסף  את  שווה  ובאמת  מאד, 

לראות שכמעט בכל שורה הייתה ערבוב של כתב בית יוסף וכתב האריז"ל.

הזמן,  בהמשך  אבל  וגבאים,  התורם  את  לאכזב  לא  בכדי  כלום,  אמרתי  לא  בתחילה 

כשהגבאי שואל אותי כמה וכמה פעמים על חוות דעתי על הספר והכתב, אמרתי לו את כל 

האמת, שאכן כתב נאה ויפה, אבל יש כאן הרבה ערבוב של כתבי בית יוסף והאריז"ל, הוא 

היה ממש בהלם, והוא אומר שהוא לא האמין שלאחר כ"כ הרבה שנים שאין בבית הכנסת 

הכספית  וההשקעה  תורם  חיפוש  של  ההשקעה  כל  ולאחר  באמת,  מהודר  תורה  ספר 

הגדולה, שוב קבלנו ספר תורה בינוני – כשר, וממש לא מהודר.

לסיכום.

גם אם החלטת לקנות ספר תורה ישירות מהסופר, מראש לסכם ולחתום עם הסופר 

שהוא חייב לדייק ולשים לב, שהכתב יהיה אך ורק מה שמזמינים או כתב ספרדי או כתב 

בית יוסף או אר"י, ללא ערבוב. וכמובן לעקוב אחרי הכתיבה לראות שהיא אכן מתבצעת 

לפי הכתב שבחרתם.

ואם תרצו חיים רגועים יותר, שווה לקחת ספר תורה מסוחר מקצועי ומבין, עם ניסיון 

עשיר, שיוכל לשים לב לפרטים הקטנים והחשובים האלו ולעוד פרטים, ובדרך כלל גם 

משיהוא  שיש  רגועים  ואתם  יותר,  זול  ואפי'  מסוחר,  כשלוקחים  דבר  אותו  הוא  המחיר 

שבודק ועוקב בכל תהליך כתיבת הספר תורה שאכן יהיה כתב אחיד ללא ערבוב, ושאר 

הפרטים יהיו בתכלית ההידור והכשרות. אני כסוחר מאפשר ללקוח לפגוש את הסופר 

ולהכירו אישי.
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בעיה 6
הסופר והכתב

כתבים מסופרים שונים
לפעמים הסופר לא הספיק לסיים את הכתיבה בזמן שהוא התחייב ללקוח, והוא לוקח 

ואפי'  להשלים,  הצורך  לפי  יריעות,  עשרה  או  חמש  ומוסיף  יריעות  אחרים  מסופרים 

מסופר מומחה ומהודר. אבל גם בזה יש בעיה של הידור, אמנם זה לא פוסל, אבל זה ממש 

יריעות מכמה סופרים בסוגי  והערבוב של כמה  כי כל סופר עם הכתב שלו,  לא מהודר, 

כתבים שונים, זה לא ממש מהודר.

בעיה 7
הדיו

תוצאה מדיו מדולל
כידוע סופרי הסת"ם מדללים את הדיו עם קצת מים, )אם הדיו סמיך מידי(, מוסיפים 

טיפה אחת או שתי טיפות מים ואז יותר קל לכתוב. עד כאן זה בסדר ומצוין.

יותר  קל  להם  שיהיה  רוצים  אכפתיות  אי  או  ידיעה,  שמחוסר  סופרים  שיש  הבעיה, 

בכתיבה, הם מוסיפים חמש או יותר טיפות, ולפעמים מוסיפים כל שעה טיפה או שניים, 

יתר על המידה, ואז הדיו נהפך לדליל יותר מידי.

והבעיה העיקרית צצה אחרי כמה שנים, כרגע כשהדיו טרי וחדש זה נראה בסדר אפי' 

עם הדיו המדולל, אבל אחרי כשלוש או ארבע שנים כתב הספר נהפך 'לשקוף' ואז האתיות 

פשוט מתנתקים, והופכים את הספר 'לפסול' !

מאד,  גדולה  השקעה  ומעלה(   ₪ )כ120,000  כסף  הרבה  כך  כל  השקענו  יאומן,  לא  זה 

בקניית ספר תורה, לעילוי נשמת יקירנו ותוך זמן קצר, הספר פסול ממש, ומניחים אותו 

וגם  ולמשפחה,  לתורם  זה  אכזבה  איזו  בו.  להשתמש  יכולת  מחוסר  קודש  הארון  בצד 

לקהילה שחגגו מעמד ספר תורה חדש ובסוף תוך זמן קצר ספר תורה יקר ומהודר נהפך 

ללא שימושי, וזה מגיע מתוצאה פשוטה של חוסר ידיעה בשעת רכישת ספר התורה.
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ויש לכך פתרון פשוט, לזהות את בעיית דילול הדיו לפני הקניה, רק שאנחנו צריכים 

לגלות את הבעיה לפני הרכישה, ולא אחרי כמה שנים של שימוש.

והפתרון לכך, בשעת הקניה קחו את היריעה של הספר תורה, ותגביהו את היריעה אל 

את  דילל  הסופר  כנראה  ודלילים,  שקופים  האתיות  אם  לבדוק  תוכלו  ואז  חזק,  אור  מול 

הדיו וזה בעייתי, ואת זה מומלץ לבדוק מול האור החזק בשעת הרכישה, וכך תוכלו למנוע 

עגמת נפש בעתיד.

מה שחשוב מאד, לבדוק בדרך זו כמה יריעות בספר התורה מכמה מקומות, בכדי לשלול 

לגמרי את הבעיה.

ספרי  מ1000  ולמעלה  תורה,  הספרי  בתחום  עשורים  משני  למעלה  של  ניסיון  מתוך 

תורה שעברו מתחת ידי ראיתי ונוכחתי לדעת שזו הדרך שחובה לבדוק בצורה כזו. כי יש 

הרבה ספרי תורה שלצערנו עם הבעיה הזו של דילול הדיו, שזה דיו שקוף.

בעיה 8
החיבורים באותיות

חיבורים דקים שגורמים לאותיות להיות נפסקים
וגם  עירבוב(  ללא   - אשכנזי,  או  ספרדי  )כתב  אחיד,  באמת  שהכתב  פעמים  הרבה  יש 

הדיו מספיק סמיך ללא דילול מיותר, אבל הסופר מחבר את החיבורים שבאות בצורה כזו 

שהחיבור לא נוגע חזק באות, לדוג' באות ב' הקו העליון והקו התחתון הוא דיו סמיך וטוב, 

אבל החיבור הדק בין הקו העליון לתחתון הוא קו דק מידי, כך שבקלות הוא יכול להיפסק 

אם אין חיבור טוב ועבה, ואם הסופר לא שם לב ולא מקפיד שהחיבור יגע זה פסול

וזה שוב יוצר בעיה הלכתית רצינית, כי זה לא האות בשלמותה כי במציאות זה נפסק, 

וזה ממש בעיה הלכתית.

אז שוב, חשוב מאד לשים לב לכך, שהחיבורים הדקים אכן יהיו מחוברים עד הסוף בשני 

הקצוות, ויהיו חזקים ועבים דיים למנוע בעיות הלכתיות כתוצאה מהניתוקים של הקווים 

והאותיות.
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בעיה 9
המתייג

תגים חלשים או לא מחוברים
כל  עם  מהודר  תורה  ספר  וקבלנו  כאן,  עד  הסעיפים  כל  על  והקפדנו  עשינו  אם  אז 

ההידורים ודקדוקי ההלכה והם:

הקלף עם הכשר. 1

הקלף משובח ויפה. 2

השרטוט נעשה כהלכה. 3

הסופר ירא שמים. 4

הכתב אחיד לכל הספר לפי שיטה אחת.. 5

כל הספר תורה מסופר אחד. 6

הדיו סמיך כמו שצריך. 7

החיבורים של האותיות חזקים. 8

זה עדיין לא מספיק !

הרבה פעמים הסופר עשה את הכל עד כאן ממש מושלם, אבל כשהסופר מגיע לתגים 

לפעמים שם מזלזל או מחוסר ידע או מחוסר מיומנות, או מחוסר סבלנות, בפרט שנותנים 

הרבה פעמים את התגים למתייג, והמתייג לא מספיק מקצועי כמו הסופר המומחה שכתב 

את הספר תורה, וחשוב לדעת לבחור גם את המתייג בדיוק כמו שבחורים ומבררים על 

המקצועיות של הסופר.

אבל  חזקים  שהם  או  ושקופים,  חלשים  מאד  שהתגים  פעמים,  הרבה  שקורה  הבעיה 

לא מחוברים לאות, הם מגיעים ממש עד האות אבל לא מחוברים לאות, ובעין רגילה לא 

רואים זאת, וחייבים לשים לב לפרט חשוב זה, ולפעמים גם וגם, גם התגים חלשים, וגם 

לא מחוברים לאות.

גבוהה,  ומיוחד, שכותב ברמה  ואז שוב הגענו לבעיה, השקענו בחיפוש סופר מומחה 

וכשר  ומהודר  נאה  תורה  ספר  שיהיה  שבהידורים,  הידור  רצינו  כסף,  הרבה  השקענו 

למהדרין, ודווקא בעניין התגים החלשים או השקופים או שלא נוגעים באות הפכנו את 
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הספר תורה לכשר בלבד, ולא מהודר כמו שרצינו, והרבה כוחות ההשקעה והכסף יורדים 

חלילה לטמיון.

ובעיה נוספת, הרבה מהמתייגים לא יודעים בכלל שצריך 'לקדש' את הספר תורה, ולומר 

'הרינו כותב ומתייג לשם קדושת ספר תורה', וחשוב לדעת שלפי ההלכה, אם לא אמר את 

זה אין לתגים קדושת ספר תורה.

דבר חשוב נוסף, שהתגים יהיו עם דיו אמיתי זה הרבה יותר מהודר, ולפעמים אחרי כל 

ההשקעה הגדולה, המתייג מתייג עם עט 'רפיטוגרף' שהוא הרבה פחות מהודר, ואנחנו 

אפי' לא יודעים מזה, אז מה היה לנו, השקענו 100.000 ₪ ומעלה, ולפעמים אפי' 130.000 

₪, ובסופו של דבר בהבדל של כ 3000 ₪ של חסכון במתייג ידוע ומומחה, שמתייג עם כל 

הכללים הנ"ל, הורדנו את כל הערך של הספר תורה בצורה משמעותית.

בעיה 10
המגיה

הגהה ברמה ירודה ע"י מגיה לא מקצועי וללא תעודת מגיה
שוב נעשה סיכום הדברים.

הקלף עם הכשר. 1

הקלף משובח ויפה. 2

השרטוט נעשה כהלכה. 3

הסופר ירא שמים. 4

הכתב אחיד לכל הספר לפי שיטה אחת.. 5

כל הספר תורה מסופר אחד. 6

הדיו סמיך כמו שצריך. 7

החיבורים של האותיות חזקים. 8

התגים נעשו ע"י מתייג מקצועי ומומחה. 9

אבל אם ההגה נעשית ע"י מגיה לא מקצועי, וללא תעודה, יש חשש גדול שאחרי כל 

המאמצים שהספר תורה יהיה כשר ומהודר, יש חשש לכשרות הספר תורה, כשהוא מוגה 
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ע"י מגיה לא מקצועי וללא תעודה, שיכול לפסול את ספר התורה המהודר והמיוחד ע"י 

תיקון אחד קל שיעשה שלא על פי ההלכה.

בדרך כלל בתיקונים רגילים, המגיה מסמן, והסופר או המתקן מתקנים, אבל תיקונים 

בעצמו.  עושה  המגיה  כן  זה  את  וכדומה,  אותיות  שתי  בין  שבנגיעה  הפרדה  כמו  קלים 

ותיקון קל כזה, שהמגיה יעשה ללא ידע נכון, הוא פשוט יכול לפסול את הספר תורה.

לכן חשוב מאד, לקחת מגיה מקצועי ברמה גבוהה מאד, עם נסיון של שנים, ועם תעודה 

מוסמכת שנבחן ויודע את כל ההלכות.

בעיה 11
מתקן

מתקן לא מקצועי וללא תעודה שהוא נבחן על ההלכות
עשינו דרך ארוכה למען ספר תורה מהודר בתכלית ההידור, לקחנו את המגיה הכי טוב, 

חלילה  אם  למתקן,  התורה  ספר  עובר  ההגה  אחרי  רב,  ניסיון  ועם  ומקצועי  תעודה,  עם 

המתקן לא מקצועי, אף הוא בקלות יכול לפסול את הספר תורה מחוסר ידיעה ומקצוענות.

או שהוא מוחק מחיקות לא יפות שניכרות לעין, ויש שמוחקים במחיקות לא מקצועיים 

שפשוט גורמים לחורים בקלף ואח"כ מדביקים חתיכת קלף שלא יראו את החור, ועי"כ 

יכולים פשוט להרוס את הספר תורה, גם פיזי בגוף הספר תורה, וגם מבחינה הלכתית, 

ולגרום לספר תורה להיות ממש פסול !

אני כסופר סת"ם, וכסוחר מנוסה, מקפיד מאד על המתקן, לעולם לא אתן לסופר לתקן, 

מכיוון שהוא לא מקצועי בתיקון, בדרך כלל סופר יודע לכתוב, לתקן זה עוד מקצוע.

אני חוזר ואומר, בשום אופן לא לקחת סופר לתקן, אלא אם כן, הוא באמת מקצועי גם 

בתיקון ויודע לתקן כמו שצריך.

יש לי מתקנים ברמה גבוהה, יראי שמים, עם תעודות על השתלמות במקצוע תיקון ספרי 

תורה, ורק להם אני מעביר תיקונים, כמו שהסברנו את הצורך שהסופר יהיה ירא שמים 

מספיק  ומקצועי,  מומחה  שמים,  ירא  שהוא  המתקן  על  גם  לדעת  מאד  חשוב  ומומחה, 

תיקון אחד קל שלא נעשה כראוי, ועם זה ממש לפסול את הספר.
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את  שיודע  סופר,  תעדות  עם   – יר"ש   – מומחה   – מקצועי  מתקן  רק  לקחת  לסיכום. 

ההלכות.

בעיה 12
תפירה

תפירה לא איכותית או תפירה שפוסלת את הספר תורה
הגענו עד לכאן. והקפדנו על:. 1

קלף עם הכשר. 2

קלף משובח ויפה. 3

שרטוט שנעשה כהלכה. 4

סופר ירא שמים. 5

כתב אחיד לכל הספר לפי שיטה אחת.. 6

כל הספר תורה מסופר אחד. 7

הדיו סמיך כמו שצריך. 8

החיבורים של האותיות חזקים. 9

התגים נעשו ע"י מתייג מקצועי ומומחה. 10

הגהה ברמה גבוהה ע"י מגיה ירא"ש. 11

מתקן מקצועי עם תעודה, וירא שמים. 12

אבל זהירות ! אפשר ליפול ברגע האחרון.

ההלכה קובעת. שאם התופר לא אומר בתחילת התפירה הריני תופר לשם קדושת ספר 

תורה 'הספר תורה פסול' !

ולכן, חשוב מאד לברר מי התופר, ושהוא ירא שמים, ויודע הלכות, ושמקדש בתחילת 

התפירה את הספר תורה ואומר 'לשם קדושת ספר תורה'.

ומהודק  ומדויק,  יפה  ותופר  התפירה,  מלאכת  את  היטב  שיודע  תופר,  לקחת  ובנוסף 

ברמה גבוהה.
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בעיה 13
סיום כתיבת ספר התורה

 שיהיה סופר מקצועי שיודע את ההלכות 
בעת כתיבת האותיות בסיום הכתיבה

סוף סוף, עברה תקופת כתיבת ספר התורה, שגם היא תקופה מבורכת של התעסקות 

מוכן  תורה  הספר  המהודר,  התורה  ספר  הכנסת  של  הגדול  ליום  וההכנה  הכתיבה  עם 

אכן  שהכל  בכדי  רבות  וטרחנו  עמלנו  לעיל,  שהבאנו  החשובים  הכללים  כל  על  ומהודר 

יהיה מושלם ומהודר כמו שצריך החל מ:

קלף עם הכשר. 1

קלף משובח ויפה. 2

שרטוט שנעשה כהלכה. 3

סופר ירא שמים. 4

כתב אחיד לכל הספר לפי שיטה אחת.. 5

כל הספר תורה מסופר אחד. 6

הדיו סמיך כמו שצריך. 7

החיבורים של האותיות חזקים. 8

התגים נעשו ע"י מתייג מקצועי ומומחה. 9

הגהה ברמה גבוהה ע"י מגיה ירא שמים. 10

מתקן מקצועי עם תעודה, וירא שמים. 11

התפירה נעשתה בהידור וכמו שצריך. 12

יום המרגש והמיוחד, יום השמחה הגדולה של הכנסת ספר התורה ברוב פאר והדר לבית 

הכנסת, הדפסנו מודעות ענק, הוזמנו עשרות ואפי' מאות אורחים למעמד הגדול והמרגש, 

רכב התהלוכה ממתין בקצה הרחוב, ברקע עולים ממנו ניגוני הכנסת ספר התורה, והאורות 

שנמתחו  הענק  שלטי  ואת  האזור,  כל  את  יקרות  באור  ומאירים  מרצדים  סגננות  בשלל 
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מקצה לקצה, אווירה של חגיגית נפרשת, אף הילדים מרוגשים והגיעו בעוד מועד בלבוש 

וכעת כבר עומדים הכן כשאבוקות של אש בידיהם דולקים לכבוד התורה, הקהל  חגיגי, 

החל נוהר בהמוניו לחלוק כבוד גדול לתורת אמת, אף הצלם עושה מלאכתו נאמנה כשהוא 

למזכרת  יישאר  למען  אפשרות  בכל  מתועדת  זווית  כשכל  ודקה,  רגע  כל  ומנציח  מתעד 

נצח מהאירוע המרומם.

גם אנחנו עומדים מרוגשים בפתח הבית, מקבלים את פני אורחינו בברכה ובכבוד, הרי 

זה היום הגדול בו אנחנו מנציחים את ספר התורה המהודר לטובת ולעילוי נשמת יקירינו, 

לפני  ה'כמעט'  הרגע  מתחיל  הנה  והנה  והכנות.  השקעה  הרבה  כך  כל  עם  שנה  אחרי 

היציאה, 'סיום כתיבת האותיות' האחרונות של ספר התורה, ע"י מכובדנו.

לא  והסופר  במקרה  אם  שעושים,  הגדולות  הטעויות  אחד  פעמים  הרבה  קורה  וכאן 

מאחד  מבקשים  ואז  האחרונות,  האותיות  כתיבת  סיום  מעמד  לשעת  להגיע  הספיק 

האורחים מוכשר ומוצלח בהרבה דברים, אבל הוא לא סופר עם תעודה וללא ידע בהלכות 

ספר תורה, ומכבדים אותו לנהל את כתיבת האותיות האחרונות ולכבד את האורחים הבאים 

לכתוב אות כמנהג ישראל.

כמו  תורה,  הספר  את  לפסול  יכולים  ממש,  מוכן  כשהכל  האחרונות,  בשורות  ואז 

נותנים לאורח שאינו שומר מצוות לכתוב אות בספר התורה,  ידיעה  שלפעמים מחוסר 

או לפעמים שנותנים לאדם ירא שמים לכתוב אות והוא אינו בקי מספיק בכל ההלכות, 

או שיכול להיפסל מחוסר תשומת לב של הסופר, שאינו יודע להקפיד על כל הכותבים 

שיכתבו בדקדוקי ההלכה, או שלא יאמר הכותב 'הרינו כותב לשם קדושת ספר תורה' על 

האות שהוא כותב, שזה גם פוסל את הספר תורה, ובמקומות אלו ובמצבים לחוצים הספר 

תורה יכול להיפסל בקלות, חלילה.

שים לב, זהירות !

יש כאן הרבה אורחים ואנשים שמכבדים אותם לכתוב כל אחד אות אחת בספר התורה, 

מספיק שרק אחד מהאורחים שכח לומר ולקדש את כתיבת האות שהוא כותב, ולא אמר 

'לשם קדושת ספר תורה' הספר כולו נפסל !
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 ולכן לסיכום הדברים שחייבים לזכור 
במעמד הכנסת ספר תורה לביה"כ

צריך שיהיה במקום סופר מומחה שיודע היטב את ההלכות. 1

לא לתת לאדם שאינו שומר תורה ומצוות לכתוב לבד, אלא אתה כותב והוא מחזיק . 2

לך ביד

להקפיד שכל אורח שכותב אות בספר תורה, שיגיד הרינו כותב לשם קדושת ספר . 3

תורה

קדושת . 4 לשם  כותב  'הריני  גדול  בכתב  זה  על  שכתוב  מיוחד  דף  להשיג  חשוב  מאד 

ספר תורה'

      אפשר להשיג אצלי דף כזה בחינם.

 לסיכום בקצרה
 להקפיד מאד על כללי הזהב האמורים

קלף עם הכשר. 1

קלף משובח ויפה. 2

שרטוט שנעשה כהלכה. 3

סופר ירא שמים ומומחה. 4

כתב אחיד לכל הספר לפי שיטה אחת.. 5

כל הספר תורה מסופר אחד. 6

הדיו שיהיה סמיך כמו שצריך. 7

החיבורים של האותיות חזקים. 8

התגים נעשו ע"י מתייג מקצועי ומומחה. 9

הגהה ברמה גבוהה על ידי מגיה ירא שמים. 10

מתקן מקצועי עם תעודה, וירא שמים. 11

התפירה נעשתה בהידור וכמו שצריך. 12

זהירות בשעת סיום כתיבת האותיות. 13
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כל  ומלבד  אלו,  קדושים  בדברים  מכשול  ייצא  לא  למען  הכללים,  את  היטב  שננו 

ונזהרים עדיין צריך סיעתא דשמיא ותפילה מהשי"ת לשמור  ההשתדלות שאנו עושים 

אותנו מכל שגיאה ומכשול שלא ייצא מתחת ידינו, ונזכה שאכן הכל יהיה בתכלית ההידור 

והשלמות כשאיפת כולנו.

אני נותן אחריות אישית על טיב ואיכות הקלף והכתב ועל טעויות ל 10 שנים.	 

ההלכה, 	  ודקדוקי  כללי  כל  על  ובהקפדה  מהודרים,  תורה  ספרי  אצלי  להזמין  ניתן 

ברמה גבוהה, ועל הקפדה מיוחדת של כל 13 כללים אלו.

אל תהסס !! צור עכשיו קשר, לקבוע איתי פגישה אישית להתרשמות של הסופרים 	 

והכתבים

לסופרי סתם - ניתן להירשם לסדנא מיוחדת לסופרי סת"ם, איך למכור ולשווק את 	 

הכתיבה שלך, ולהגיע להמון לקוחות.

אפשר 	  סת"ם  ענייני  בכל  חיוב  ללא  ייעוץ  או  שאלה  כל  על  ולענות  לעזור  אשמח 

o@waxb.co.il לפנות אלי לטלפון 054-8498980. או למייל

 בכבוד ובברכה

זאבי וקסברגר
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נספח לכללי הזהב
 20 הדברים הנחוצים מאד 

 לסיכום עם הסופר
 או הסוחר ברכישת ספר תורה
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בס"ד

נספח לכללי הזהב
 20 הדברים הנחוצים מאד לסיכום עם הסופר

 או הסוחר ברכישת ספר תורה
כללי

חובה לכתוב חוזה ברור ומסודר, שיהיו כתובים שם דברים ברורים מאד, כל הפרטים . 1

מפורטים, וחתומים עליו שני הצדדים.

כתיבה
יעד חודשי, . 2 יעד סופי לסיום כתיבת הספר תורה. חובה גם לציין  בחוזה יש לציין 

ולראות שהסופר מספיק לפי היעדים שקבענו, ובנוסף לקבוע הכנסת ספר תורה 

חודשיים לאחר הסיום המתוכנן.

לדרוש שהסופר לא ישמע רדיו בשעת הכתיבה.. 3

שיהיה קולמוס אחיד, ללא שינוי בעובי הקולמוס.. 4

מקצועי . 5 למתקן  לתת  יחוייב  וכן,  ובמידה  מהשורה,  יציאות  ללא  הכתיבה  שתהיה 

למחוק ולכתוב מחדש ללא יציאה.

בשעת . 6 מסוימת  יריעה  חסרה  לפעמים  הסדר.  לפי  יכתוב  שהסופר  לדרשו  חובה 

רכישת היריעות, והסופר מתחיל או ממשיך את הכתיבה ביריעות שיש לו, ורק אח"כ 

חוזר לכתוב היכן שהייתה חסרה היריעה. ואז יש שינוי בכתבים בדרך כלל, וזה ניכר 

מאד, לכן חשוב לוודאות שזה נכתב לפי הסדר.

לסכם מראש להשאיר בסוף הספר כמה שורות חלול לפי מנהג האשכנזים, או נפסק . 7

כתיבת  סיום  במעמד  אות,  בכתיבת  האורחים  את  לכבד  בכדי  הספרדים,  מנהג  לפי 

האתיות.

את . 8 מעכב  זה  לפעמים  הכתיבה,  באמצע  אחר  ללקוח  יכתוב  לא  שהסופר  לסכם 

הכתיבה בצורה מאד משעמותית.
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לסכם שהסופר ישתמש עם דיו נהרי, שזה הכי איכותי ומובחר שיש בשוק.. 9

לברר באיזה קולמוס הסופר כותב, יש קולמוס מתכת, ויש קולמוס נוצה, או קולמוס . 10

פלסטיק, או האחרים, האחרונים עדיפים מהקולמוס המתכת.

לסכם בבירור בדיוק מה גודל הקלף.. 11

לסכם שהסופר יבוא למעמד כתיבת האתיות האחרונה עם האורחים, לפני הכנסת . 12

ספר התורה.

הגהה
לסכם על מספר הגהות מדוייק, מומלץ 2 הגהות ידני ו2 הגהות מחשב.. 13

לא לשלם מראש יותר מדאי כסף.. 14

לתת . 15 לדרוש  וימצא,  ובמקרה  ניכרות.  ולא  יפות  מחיקות  לעשות  בחוזה  להדגיש 

למתקן מקוצועי למחוק ולכתוב שוב.

לבקש אחריות על טעויות למשך 10 שנים.. 16

תגים . 17 ג.  אותיות.  צורת  ב.  ויתרות.  חסרות  א.  כולל:  שיהי׳ה  מחשב  בהגהת  לדרוש 

חסרים.

תשלום
לכתוב בחוזה תנאי העברת תשלום ברורים, כולל זמנים לפי ההתקדמות.. 18

לסכם בבירור האם המחיר שסוכם כולל מע"מ או שלא כולל מע"מ.. 19

חשוב מאד
מומלץ מאד לעבור שוב על '13 כללי הזהב' איך לרכוש ספר תורה בלי ליפול בפח. . 20

ולסכם עם הסופר לעמוד בכללים האלו.
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 כללי זהב נוספים 
ונחוצים בעניין ספרי תורה

איך לשמור על ספר תורה מגניבות
איך להבטיח שהספר תורה שבבית הכנסת נשאר שלך

מאד חשוב להקפיד שספר התורה יהיה בארון קודש עם כספת מאובטחת וחסינה, . 1

כספת,  קודש  ארון  אין  איפה  לדעת  בודקים  שהגנבים  גניבות,  הרבה  יש  לצערנו, 

ומנצלים את הדבר הזה לרעה לגניבת ספרי תורה.

הרבה . 2 הכנסת,  בבית  מוסתר  ולא  הגבאי,  אצל  שמור  יהיה  שהמפתח  מאד,  חשוב 

ובשעות  הכנסת,  בבית  המפתח  הסתרת  מקום  אחרי  עוקבים  הגנבים  פעמים 

החשיכה, הם באים, פותחים מוצאים את המפתח ממקום המסתור, וגונבים בקלות 

מבלי לעשות רעש.

חובה לעשות ביטוח על הספר תורה, למקרה של גניבה או שריפה חלילה, לא כדאי . 3

לחסוך בזה, לבדוק שאכן הביטוח מכסה את הכל כמו שצריך.

חשוב מאד לעשות 'זיהוי' לספר תורה, למקרה של גניבה זה יכול לעזור, יש חברות . 4

מנסה  והגנב  תורה,  הספר  נגנב  וחלילה  זיהוי  יש  ואם  בזה.  שמתמחות  מיוחדות 

למכור, ניתן לזהות ולתפוס את הגנב דרך זה, ולהחזיר את הספר תורה לבעליו.

צריך לכתוב כללים ברורים למתפללים, ולקוראים בספר התורה, שיהיה תקנון מסודר . 5

וברור איך ומתי אפשר להשתמש עם הספר תורה, ובמקרה שיש כמה מנינים, לדאוג 

שאחרון המתפללים יהיה אחראי לספר תורה, ולנעול כמו שצריך את הארון קודש.

בהשאלה . 6 הוא  תורה  שהספר  הכנסת,  בית  גבאי  לבין  הס"ת  תורם  בין  חוזה  להכין 

בלבד ולא במתנה, ועליו יהיו חתומים הגבאים ורב בית הכנסת.
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איך לשמור על ספר התורה מפגעי מזג האוויר
מאד חשוב שהספר תורה יהיה בארון קודש, שהוא שמור במקום יבש. וגם שיהיה . 1

מונח במקום עם מזג אוויר נוח ולא קיצוני, להרחיק ממקום שיש לחות, או ממקום 

במקום  למטבח  בסמוך  לדוגמה  ואדים,  חם  או  מים  שיש  מאזור  או  מדאי,  קריר 

גורם לנזק לספר תורה, ולפעמים לא  ויש שם הרבה חום ואדים. שזה  שמבשלים 

מבינים מה קרה לספר תורה שמוצאים בו חוסר הידור או אותיות שנמחקו או נמרחו.

מים זה האויב הכי גדול של הקלף והכתב, בשום פנים ואופן לא להתקרב עם מים . 2

לספר תורה, כבר היו מקרים שמישהו שתה כוס מים ליד הספר תורה וזה נשפך על 

הכתב, והיה נזק שאי אפשר כמעט לתקן, והפתרון היחיד היה להחליף את היריעה, 

וזה במקרה טוב שנשפך רק על יריעה אחת.

לנגב . 3 מאד  להיזהר  גם  צריכים  התפילה,  לפני  במקווה  לטבול  הנוהגים  אלו  כן  כמו 

ספרי  נפסלים  פעם  לא  כי  רטובים,  יישארו  שלא  והזקן,  הפיאות  שיער  את  היטב 

ונוטף לפעמים על הספר  ייבשו את השיער  ולא  תורה מהעולים לתורה, כשטבלו 

תורה, וזה נפסל.

דבר נוסף שצריך מאד לשים לב, להיזהר מבעל-קורא שיורק תוך כדי קריאה, זה לא . 4

נעים, אבל זה קורה.

פעם מכרתי ספר תורה מהודר, ואחרי כמה חודשים פנו אלי שיש הרבה מריחות של 

וגיליתי שעד פרשת השבוע  של אותו שבוע שקראו בו יש מרחיות  דיו, באתי לבדוק 

ובהמשך לא, הבנתי שכנראה הבעל-קורא יורק בלי כוונה תוך כדי הקיראה, הערתי את 

תשומת לב הגבאים לעניין, והסברתי להם שפשוט כל טיפת מים שהבעל-קורא יורק 

שלא בכוונה על האותיות זה גורם לדיו להתפשט ולהימרח ואז הספר נפסל.

אני נותן אחריות אישית על טיב ואיכות הקלף והכתב ועל טעויות ל 10 שנים.

ניתן להזמין אצלי ספרי תורה מהודרים, ובהקפדה על כל כללי ודקדוקי ההלכה, ברמה גבוהה, 
ועל הקפדה מיוחדת של כל 13 כללים אלו.

אל תהסס !! צור עכשיו קשר, לקבוע איתי פגישה אישית להתרשמות של הסופרים והכתבים

לסופרי סתם - ניתן להירשם לסדנא מיוחדת לסופרי סת"ם, איך למכור ולשווק את הכתיבה 
שלך, ולהגיע להמון לקוחות.

אשמח לעזור ולענות על כל שאלה או ייעוץ ללא חיוב בכל ענייני סת"ם אפשר לפנות אלי 
o@waxb.co.il לטלפון 054-8498980. או למייל

 בכבוד ובברכה

זאבי וקסברגר
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יעוץ ללא חיוב
 תתקשר לטלפון שלי
054-8498980

זאב וקסברגר

בהנהלת הרב זאב וקסברגר
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אגף לספרי תורה מהודרים

שנכתבו ע“י סופרי סת“ם מוסמכים
בהנהלת רß זאב וקסברגר

מלכות  וקסברגר

◆  שנכתבו ע"י סופרי סת"ם מוסמכים, ויראי שמים  ◆  כתב ספרדי וכתב אשכנזי  ◆  

קלף לבן נאה ואיכותי  ◆  מוגה ע"י מגיה מוסמך, + 2 הגהות מחשב  ◆  אחריות ל-10 שנים

רח' הלפרין 18 בני ברק
תתקשר עכשיו לתיאום פגישה

זאב וקסברגר 054-8498980

o@waxb.co.il 13 כללי הזהב איך לרכוש ספר תורה בלי ליפול בפח להשיג במייל

מכירת 

ספרי תורה מהודרים


