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עצור! חשוב!
• מה ידוע לך על עברה המפואר של יהדות תימן?

• השמעת על מוסדות חינוך וחסד שקמו לתפארה 
בדור האחרון בתימן?

• האם ציונו הקדוש של אבא שלום שבזי עדיין 
מחולל פלאים?

• מה עבר על אחב"י שנשארו בתימן לאחר העלייה 
הגדולה לפני 65 שנים? 

• מי עזר לשארית הפליטה להגיע לארה"ב ולישראל 
באחרונה?

• למרות הצרות והרדיפות שסבלו היהודים בתימן, 
מדוע לא יצאו כל יהודי תימן מתימן?

בספר החדש "בחירי סגולה", תמצא מענה מדוייק, 
עדכני ומרוכז לכל השאלות הללו, ורבות אחרות 
שתמיד רבים רוצים לדעת על שארית הפליטה 
בתימן בשנים האחרונות ולא היה את מי לשאול.

• מחבר הספר הוא יליד תימן וגר בתימן עד לפני 
שבע שנים.

05
0-

53
54

23
5 

"מ
בע

רי 
נה

ס 
פו

ד

הספר "בחירי סגולה" מקיף את קורות עדת יהדות תימן,
מלווה בתמונות עדכניות מהמתרחש בתימן המודרנית וחיי יהודיה הנותרים.

הספר מדהים ביופיו, ערוך ומנוסח בשפה קלה ומרתקת
ומיועד לכל נפש יהודי שהרפתקאות קהילה נפלאה זו קרובים ללבו.

יצא לאור

• הסכמות והמלצות רבנים וגאונים ידועי שם מכל קהילות ישראל.
• תולדות וקורות אחינו בני ישראל שארית הפליטה שנותרו בתימן מאז העלייה הגדולה

לפני כששים שנה, דברים שעדיין לא נכתבו בשום ספר, וכאן נכתבו בעט ראשון בטוב טעם ודעת. 
• ביאור ענייני מסורת יהדות תימן ומנהגיה, ומבטא לשון הקודש האמיתי המוחזק בידה כנתינתו מסיני,

כולם מיוסדים על אדני פז ש"ס ופוסקים, וספרי חכמי ורבני יהדות תימן. 
• סיפורים על תימן ויושביה הגוים לדורותיהם, כדי שיובן לכל קורא יקר ונכבד, כיצד חיו שם היהודים, עם כל 

תכונות המדינה ויושביה.

חדֿש!  הופיע!  חדש!  הופיע!  חדֿש!  הופיע!
לק"י

הודעה משמחת

מה בספר?


