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דף בית 	

אודות ברסלב 	

מאמרים 	

לוח ימי זיכרון 	

דורות חסידי ברסלב 	

חדשות ברסלב 	

ספרי ברסלב 	

קישורים 	

אינדקס ספרי ברסלב 	

מוסיקת ברסלב 	

הרצאות  	

וידאו 	

מאמרים 	

אומן 	

שאל את הרב 	

לוח לימוד ברסלב 	

לוח זמני היום 	

אינדקס שיעורים 	

ברסלב בעולם 	

עלוני ברסלב 	

רשימת תפוצה 	

טופס יצירת קשר 	



אחדות והתעוררות

כ"ד בטבת תשע"ה, 15/01/2015

אומן

עצרת ענק ביבנאל 
לרגל סיום ימי השבעה 

על מוהרא"ש זצוק"ל

נסיעה מיוחדת לאומן עם הרב 
שלום ארוש

חדשות נוספות

שיעורים

עלוני ברסלב

צמאה נפשי
וישב

נחלי נצח
וישב

חוט של חסד
וישב

ניצוצות
וישב

 

 

 

 

כל רודפיה השיגוה...
הרב ארז משה דורון

58:15

 

 

שבע יפול צדיק וקם
הרב מאיר רביבו

58:15

 
שבע יפול צדיק וקם

הרב מאיר רביבו

58:15
 

 

כל רודפיה השיגוה...
הרב ארז משה דורון

58:15

 
כל רודפיה השיגוה...

הרב ארז משה דורון

58:15

שבע יפול צדיק וקם
הרב מאיר רביבו

58:15 

שבע יפול צדיק וקם
הרב מאיר רביבו

58:15 

  

  

Google AdWords

אינדקס שירותים

לוח לימוד ברסלב

לוח שיעורים

לוח זמני היום

תיקון הכללי

ליקוטי מוהר"ן

סיפורי מעשיות

ליקוטי מוה"רן
תורה רפ"ב

ליקוטי הלכות או"ח
חלק ג' ס' כ"א

ליקוטי תפילות
תפילה ו'

קיצור ליקוטי מוה"רן
תורה ע"ג

תהילים
תורה רפ"ב

תלמוד בבלי
יבמות קיד

סיפורי מעשיות

� מידע שימושי

� ספרים

�  הלימוד היומי

יש לך חדשה או המלצה בניחוח 
ברסלב? עדכן אותנו ונשמח לפרסם!

� הדואר האדום

Google AdWordsGoogle AdWords

חדשות

דיווח מהיארצייט של הרה"צ 
אלחנן ספקטור זצ"ל

אומן

נסיעה מיוחדת לאומן עם הרב 
שלום ארוש

ראשי

אודות ברסלב

חדשות

מוזיקה וסרטים

לוח שיעורים

עלוני ברסלב

אומן

יצירת קשר

אודות שער ברסלב

הצטרףכתובת דוא"ל

ממקור הברכות יבורכו המסייעים בהחזקת האתר:

שער ברסלב נועד להדריך את הגולשים בשביליה הנפלאישל תורת רבי נחמן מברסלב זכותו תגן 
עלינו.

לפתוח את הפתח, להאיר את האור - ולהדריך בתוככי השבילים, המובילים בפרדס הנפלא, בין 

אילנות נפלאים - תורתו של רבינו הקדוש, רבי נחמן מברסלב זיע"א.

אהרן אריה בן לאה להצלחה 

דוד מיכאל בן רחל שהזיווג יעלה יפה 

מיכל בת רחל לזיווג הגון בקרוב 

חיה בת רחל לזיווג הגון בקרוב 

יהושע בן שרה לאה לזיווג הגון בקרוב 

הרשמה וקבלה עדכונים ומידע:
סייע להפצה - תרום להחזקת האתר

תרום עכשיו

Created by WINSITEמפת אתרשער ברסלב 2015 ©

 

מוזיקה

 

 

מה שהיה היה
מידד טסה

58:15 

מה שהיה היה
מידד טסה

58:15

 
רבי נחמן

ליפא שמעלצר

58:15 

רבי נחמן
ליפא שמעלצר

58:15

 
אל אוקראינה

חיים ישראל

58:15

ואפילו בהסתרה
יוסף קרדונר

5:32 

אל אוקראינה
חיים ישראל

58:15

� אומןמוזיקה וסרטיםתורת ברסלב  מידע



אחדות והתעוררות

כ"ד בטבת תשע"ה, 15/01/2015

אומן

עצרת ענק ביבנאל 
לרגל סיום ימי השבעה 

על מוהרא"ש זצוק"ל
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אינדקס שירותים

לוח לימוד ברסלב

לוח שיעורים

לוח זמני היום

תיקון הכללי

ליקוטי מוהר"ן

סיפורי מעשיות

ליקוטי מוה"רן
תורה רפ"ב

ליקוטי הלכות או"ח
חלק ג' ס' כ"א

ליקוטי תפילות
תפילה ו'

קיצור ליקוטי מוה"רן
תורה ע"ג

תהילים
תורה רפ"ב

תלמוד בבלי
יבמות קיד

סיפורי מעשיות

� מידע שימושי

� ספרים

�  הלימוד היומי

יש לך חדשה או המלצה בניחוח 
ברסלב? עדכן אותנו ונשמח לפרסם!

� הדואר האדום

Google AdWordsGoogle AdWords

חדשות

דיווח מהיארצייט של הרה"צ 
אלחנן ספקטור זצ"ל

אומן

נסיעה מיוחדת לאומן עם הרב 
שלום ארוש

ראשי

אודות ברסלב

חדשות

מוזיקה וסרטים

לוח שיעורים

עלוני ברסלב

אומן

יצירת קשר

אודות שער ברסלב

הצטרףכתובת דוא"ל

ממקור הברכות יבורכו המסייעים בהחזקת האתר:

שער ברסלב נועד להדריך את הגולשים בשביליה הנפלאישל תורת רבי נחמן מברסלב זכותו תגן 
עלינו.

לפתוח את הפתח, להאיר את האור - ולהדריך בתוככי השבילים, המובילים בפרדס הנפלא, בין 

אילנות נפלאים - תורתו של רבינו הקדוש, רבי נחמן מברסלב זיע"א.

אהרן אריה בן לאה להצלחה 

דוד מיכאל בן רחל שהזיווג יעלה יפה 

מיכל בת רחל לזיווג הגון בקרוב 

חיה בת רחל לזיווג הגון בקרוב 

יהושע בן שרה לאה לזיווג הגון בקרוב 

הרשמה וקבלה עדכונים ומידע:
סייע להפצה - תרום להחזקת האתר

תרום עכשיו
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AD

דעותקהילותבעולםבארץהעולם החרדי עודגלריותבית המדרשכלכלה ועסקים מגזין

9° - 18°    ירושלים צור קשר פרסום באתר אודות בס"ד     י״א בניסן תשע״ה     31.03.2015     13:10

אידישע טעגליכע נייעס
JDN

המייל האדום

AD

14:03
ליצמן: יש למנוע מבג"צ להמשיך לנהל את המדינה

15:09
נעצר חשוד בהצתת דלת ביתו של רב שכונה במעלה 

אדומים

14:55
שנה לפתיחת כשרות בד“ץ חרדים: צפו בגלריה 

מהעשיה של הכשרות

14:50
צפו - האדמו“ר מפוריסוב באפיית מצות

14:35
ויליאמסבורג: חלוקת צרכי פסח ע“י ארגון אחיעזר 

ואחיסמך

התפטרות ליברמן: 

נתניהו בהשבעת הכנסת 
ה-20: ”מחויב להורדת יוקר 

המחיה“
ראש הממשלה הזהיר שוב כי ההסכם המתגבש בלוזאן סולל את הדרך לאיום הגדול ביותר על 

קיומה של ישראל – הגרעין האיראני • "אהיה ראש הממשלה של כולם, אלו שבחרו בי ואלו 
שלא. דלתי פתוחה ותהיה פתוחה בפני כל נציגי הסיעות  

אהרן יונג    י' ניסן התשע"ה    08:23

חדשות ואקטואליה

וילמסבורג • השומרים בפגישת היערכות עם 
המשטרה

אסיפת היערכות מיוחדת לקראת חג הפסח התקיים בין 
מפקדי מתנדבי השומרים לבין מפקדי תחנות המשטרה 

90,88,79 | המפקדים קבלו סקירה
אהרן יונג    י' ניסן התשע"ה

חדשות בעולםחדשות בארץ

הנשיא ריבלין בהשבעת הכנסת: ”אני מפציר 
לחתור לסיום המשא ומתן הקואליציוני בהקדם“

15אהרן יונג    י' ניסן התשע"ה

הכנסת העשרים של מדינת ישראל: קווים 
לדמותה

15אהרן יונג    י' ניסן התשע"ה

היום יושבעו 120 חברי הכנסת ה-20; מתוכם 39 
ח“כים חדשים

15אהרן יונג    י' ניסן התשע"ה

15

וידאוגלריותאנ"שקהילות

הנשיא ריבלין בהשבעת הכנסת: 
”אני מפציר לחתור לסיום המשא 

ומתן הקואליציוני בהקדם“
15אהרן יונג    י' ניסן התשע"ה

וילמסבורג • השומרים בפגישת היערכות עם 
המשטרה

אסיפת היערכות מיוחדת לקראת חג הפסח התקיים בין 
מפקדי מתנדבי השומרים לבין מפקדי תחנות המשטרה 

90,88,79 | המפקדים קבלו סקירה
15אהרן יונג    י' ניסן התשע"ה

וידאוגלריותאנ"שקהילות

ויז‘ניץ התכנסה לזכרו של מרן פוסק הדור 
זצוק“ל • גלריה

בראשות מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, התכנסו אמש (ג') 
אלפי חסידי ויז'ניץ לעצרת מספד והתעוררות לזכרו של מרן 

פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצוק"ל
15אהרן יונג    י' ניסן התשע"ה

הנשיא ריבלין בהשבעת הכנסת: 
”אני מפציר לחתור לסיום המשא 

ומתן הקואליציוני בהקדם“
15אהרן יונג    י' ניסן התשע"ה

הנשיא ריבלין בהשבעת הכנסת: 
”אני מפציר לחתור לסיום המשא 

ומתן הקואליציוני בהקדם“
15אהרן יונג    י' ניסן התשע"ה

עיצוברכבאוכלהמגזין טיולים ילדים אמנות מוסיקה ספרות יין

,570S-יצרנית מכוניות הספורט הבריטיות "מקלארן" חשפה את רכב הספורט החדש שלה, ה
שיתחרה ראש בראש ב"פורשה 911". בואו להכיר את רכב הספורט של העתיד 

מתכון לחריין ביתי: סלט חזרת אדומה 
ועשירה

אהרן יונג    י' ניסן התשע"ה

אוכל

15

'המוזג': אתר יין חדשני וראשון מסוגו לציבור 
החרדי

15אהרן יונג    י' ניסן התשע"ה
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14:03
ליצמן: יש למנוע מבג"צ להמשיך לנהל את המדינה

15:09
נעצר חשוד בהצתת דלת ביתו של רב שכונה במעלה 

אדומים

14:55
שנה לפתיחת כשרות בד“ץ חרדים: צפו בגלריה 

מהעשיה של הכשרות

14:50
צפו - האדמו“ר מפוריסוב באפיית מצות

14:35
ויליאמסבורג: חלוקת צרכי פסח ע“י ארגון אחיעזר 

ואחיסמך

נתניהו בהשבעת הכנסת ה-20: ”מחויב להורדת יוקר 
המחיה“

ראש הממשלה הזהיר שוב כי ההסכם המתגבש בלוזאן סולל את הדרך לאיום הגדול ביותר על 
קיומה של ישראל – הגרעין האיראני • "אהיה ראש הממשלה של כולם, אלו שבחרו בי ואלו 

שלא. דלתי פתוחה ותהיה פתוחה בפני כל נציגי הסיעות  
אהרן יונג    י' ניסן התשע"ה    08:23

מפקד פיקוד העורף היוצא: 
”העורף צפוי למבחנים קשים 

ומורכבים בעתיד“
אהרן יונג    י' ניסן התשע"ה    08:23

בקודש פנימה: האדמו“ר מויז‘ניץ 
בביקור בבית האדמו“ר מבעלזא

אהרן יונג    י' ניסן התשע"ה    08:23

צוות החילוץ של זק“א בצרפת: 
”נהפוך כל אבן ונביא את אייל 

לקבורה“
אהרן יונג    י' ניסן התשע"ה    08:23
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לחתור לסיום המשא ומתן הקואליציוני בהקדם“

15אהרן יונג    י' ניסן התשע"ה

מגזין - אוכל

הנשיא ריבלין בהשבעת הכנסת: ”אני מפציר 
לחתור לסיום המשא ומתן הקואליציוני בהקדם“

15אהרן יונג    י' ניסן התשע"ה

פרשת השבוע

המומלצים

וידאו

צוות החילוץ של זק“א בצרפת: ”נהפוך כל אבן ונביא את אייל לקבורה“
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,570S-יצרנית מכוניות הספורט הבריטיות "מקלארן" חשפה את רכב הספורט החדש שלה, ה
שיתחרה ראש בראש ב"פורשה 911". בואו להכיר את רכב הספורט של העתיד 
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זמני השבת וזמני היום בהלכה

ממלא מקום. הרכיב יטופל בתהליך העיצוב
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תיאור של מה שמנראה בתמונה גם טקסט ארוך יותר

תמונת היום | כ״ו בניסן תשע״ה

כ״ו בניסן תשע״ה
צוות החילוץ של זק“א 

בצרפת: ”נהפוך כל אבן 
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