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   '"יכולל הדף היומי בקרית ספר א'הדף היומי הופיע ויצא לאור ע"י סדר לימוד מסכת יומא ברגל ל

  על מסכת ראש השנה יומא סוכה - 'עמק הפשט'ספרים כרך נוסף מסדרת ה
  ובו נקבצו כל העלונים הידועים בשם 'מראי מקומות לעיון בדף היומי' לספר אחד. 

  ועיונים בעומק עיון הפשט, הבאת דברי הראשונים והאחרונים תוך ביאורם היטבמ"מ מורחבים ביאורים 
  בתוספת הערות והארות, מתחילת המסכת ועד סופה.

  להשיג בחנויות הספרים המובחרות

îàîåé úëñ  óãòâ 

éç  èáùã"òùúä 


